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זצ"ל* גניחובסקי אברהם רבי הגאון 

חמץ  לענין יו"ט תוספת
ט"ו).כי (י"ב השבעי יום עד  הראשן מיום מישראל ההיא הנפש ונכרתה חמץ אוכל כל 

בהם וביום  יעשה לא מלאכה כל לכם יהיה קדש מקרא השביעי וביום קודש מקרא הראשון 
ט"ז). (י"ב

בתרא יש ובפסוק חסר, ושבעי ראשן  כתוב חמץ איסור  לענין דאיירי קמא בפסוק למה להעיר
מלאים. ושביעי ראשון כתוב מלאכה איסור  לענין  דאיירי

כותב והנה א') ס"ק (תצ"א אברהם והמגן  ולאחריה, לפניה תוספת יש טוב יום קדושת לענין
רק  הוא יו "ט  דתוספת יו"ט, תוספת עדיין שזה אע"פ פסח במוצאי חמץ לאכול  דמותר 
בחול גם דאסור חמץ משא"כ  מלאכה, איסור כגון  היו "ט  לקדושת השייכים דברים לענין 
לענין רק הוא דתוספת שדינא עוד, שם [וכתב תצ"א סימן  הגר"ז בשו "ע כתב וכך  המועד ,

מלאכה]. איסור 

אע"פ איברא  סוכה, מצוות על לפניה תוספת דיש בפשיטות נקט צינץ מהרי"ל בחידושי
היו "ט . ענייני לכל הוא דהתוספת מדבריו ומוכח המועד , בחול גם היא סוכה דמצוות
תוספת  ולא יו "ט  תוספת רק עצמו  על וקיבל  בשבת, דסוכות הראשון יום חל דאם כתב [ולפ "ז
שבת  לענין דופן  דהוי דמיגו א' ז' סוכה בגמרא שמבואר  הדין יו "ט  בתוספת יהא לא שבת,

סוכה]. לענין דופן  הוי

אברהםולאור המגן  סי'דברי ח "ב משה אהל  (שו "ת הורביץ משה אלעזר  ר' הגאון  ביאר 
הוא  האיסור חמץ, איסור לענין דאיירי קמא דבפסוק הנ "ל , הפסוקים ד ') אות קל "ז 
הראשון יום דלענין [ואע"פ חסר, ושבעי ראשן כתוב ומשו"ה בתוספת, ולא עצמו ביום רק
לאכול ומוכרח סכנה בו שיש בחולה מינה נפקא מקום מכל מחצות, חמץ לאכול אסור כבר
רק  הוא דכרת החמור דהאיסור  התוספת, לזמן להמתין לכתחילה דיכול חצות לאחר חמץ

________________

זה  נפלא מאמר לנו שהביא שליט"א רבינוביץ הכהן גמליאל להרב נתונה המערכת [*תודת

רבינו] משלחן פנינים ממערכת
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בתוספת, גם אסור מלאכה, לענין  דאיירי בתרא בפסוק משא"כ  דלפניה], בתוספת ולא בלילה
מלאים. ושביעי ראשון כתיב הכי ומשום

הפסוקים והעירו ליישב יש מקום מכל וחמץ, לסוכה תוספת דיש צינץ כהמהר "ל  נימא אי דגם
ובתוספת  כרת, העונש בפסוק מוזכר  חמץ באיסור דאיירי קמא דבקרא הנ "ל , בדרך 
התוספת, גם כולל הפסוק מלאכה, לענין  דאיירי בתרא בפסוק משא"כ כרת, עונש שאין ודאי
מלאכה  האיסור רק מוזכר  בפסוק מקום מכל לוקה, אינו בתוספת מלאכה שהעושה ואע"פ

מלקות. העונש ולא

(ריש ויש  אברהם המגן  כתב דהנה אחרים, במקומות מדבריו הנ"ל אברהם המגן  בדברי לדון 
לפרש  ויש הבדלה, קודם כיפור  יום במוצאי מותרים כיפור  דיום דענויים תרכ "ד ) סימן 
מהזמן דחוץ קפ"ח  בסימן שכתב וכמו שהבדיל  וקודם התוספת שיעור  לאחר דאיירי כוונתו 
כהלבוש  ודלא דלפניה], לתוספת דמי [ולא דלאחריה, התוספת להמשיך  אפשר אי הקצוב
בדבריו מבואר  שהרי בתוספת, גם מותרים דהענויים כוונתו  לפרש ואין  נמשכת, דהתוספת
המועד . בחול אף הוא שאיסורו  מחמת אלא הותר דלא בתוספת, נאסר היה חמץ דגם הנ"ל

ספירת עוד לספור מותר  הבדלה לפני שבת דבמוצאי ז') סעי' תפ"ט (סי' אברהם המגן כתב
שיבדיל , עד מלאכה איסור  רק ונשאר לו והלך חלף כבר דהשבת שבת, דמוצאי העומר
גם  הוא העומר ספירת דהרי עיון , צריך ודבריו יספור , לא גופא דבתוספת מדבריו ומשמע
במוצאי  לספור ויוכל  תוספת בזה אין חמץ בענין  תצ"א בסי' לדבריו  כן  ואם השבוע באמצע
התוספת. עצמו על שקיבל  אחרי גם שבת בערב לספור  אפשר יה כן  וכמו בתוספת, כבר  שבת

h
זצ"ל* גראזנסקי הירש צבי הג "ר 

נב."אבד  אוימאה  ק

הרמב"ם  לשיטת ידוע לחמץ ביטל

היא כתב ומה שם) הכ"מ שהביא הישנה הנוסחא (לפי וז"ל ומצה חמץ מה' בפ"ב הרמב"ם
יבטל לו ידוע ושאינו מרשותו לו הידוע החמץ שיסיר הוא בתורה האמורה זו השבתה
ימצא  שמא גזירה שתבטל צריך  הבודק ו :) (דף א"ר  דאר"י מהא עליו והקשו  ע"כ . וכו' בלבו
דלחמץ  הרמב"ם לשיטת פריך ומאי לבטלה, לה משכחת וכי ופריך  עלויה ודעתיה יפה גלוסקא

וע"ש. ביטול  ל"מ ידוע

ומשש ונלע "ד שש קודם בטל לא אם לפיכך וז"ל ומצה חמץ מה' בפ"ג הרמב"ם מ"ש ע"פ
ולא  הביעור בשעת ושכחו  בלבו  והי' עליו  דעתו  שהיה חמץ מצא ולמעלה שעות

________________

הכת"י] שהמציא נ"י זשעקבאס שלום להרב וברכה [*בתודה
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לו מועיל עתה הביטל ואין בטל ולא ביער לא שהרי ולי"מ , יראה לא על  עובר ה"ז בערו
תל "ד סי' במג"א ועי' עכ"ל. שימצאנו עת בכל  לבערו וחייב כו ' ברשותו שאינו לפי כלום
בשעת  שכח שאח"כ אלא מהחמץ מעיקרא דידע דכיון דכוונתו הרמב"ם דברי שהבין סק"ה
השגות  לתרץ שם המגיד  הרב כמ "ש דלא (וזהו וע"ש. למפרע, ובי"מ  ב"י על  עובר הביעור
מהני  מאי לבטלה, לה משכחת וכי הגמ' פריך  מאי קשה דא"כ  להקשות ויש הראב"ד ),

ובי"מ . ב"י על  למפרע עבר מ "מ  הא עכשיו שמבטלה

שהבאתי ונראה הש"ס מסוגיות ידע ללא מתחלה בה ידע אם בין  לחלק כן הוכיח דהרמב"ם
כלומר עליה, ודעתיה יפה גלוסקא ימצא שמא גזירה רבא דאמר הא דמפרש לעיל 
על למפרע עובר ולכן ביערו ולא הביעור בשעת אח"כ ושכחו  בלבו  והי' מתחלה בה שידע
וכי  פריך מאי קשה דא"כ  אלא שם) להתוס' שצ"ל  כמו  הוא ל "ד  יפה (וגלוסקא ובי"מ ב"י
זו קושיא ובאמת למפרע, עבר  כבר מ"מ הא עתה כשיבטל מהני מאי לבטלה לה משכחת
(דלא  ידע שלא אע"פ למפרע עובר ביטלו  לא דאם שם המ "א שהביא הטור לשיטת ג"כ  קשה
וכי  הגמ ' פריך מאי דקשה כ"ש א"כ  תמ"ו, בסי' הטור וכמ"ש הטור) דברי הט"ז שהבין  כמו 

למפרע. עבר כבר  הא לבטלה לה משכחת

מאי ועוד א"כ ובי"מ  ב"י על  דעובר  קאמר  דלמפרע הרמב"ם דברי המג"א שהבין  לפ"מ  קשה
קאי  אדלעיל טעם דהוא דמשמע כלום לו  מועיל עתה הבטל ואין  שם הרמב"ם מסיים
שעבר במה בזה מתקן  הי' לא עתה לבטל  יכול הי' אם גם הא ובי"מ, ב"י על  עבר  דלהכי

למפרע.

אח "כונראה בטל דלא היכא למפרע דעבר אמרינן  דכי ס"ל דהרמב"ם צ"ל המג"א פי' דלפי
דכבר עתה דעתו  דגלה למפרע גם עובר אינו שוב כשמצא מיד  בטל  אם אבל כמצא.
אחרי  אבל  בטל. דממילא כפרורין והו "ל  לכלום לו חשוב הי' ולא למפרע בטל  החמץ הי'
למפרע. ובטל  דעתו  גלוי הוי לא ממילא א"כ  ברשותו  שאינו  כיון  לבטל  לו  אפשר  לא שעתה
כשהי' מעיקרא אבל  בלא"ה, ברשותו  שאינו משום בעיניו  חשוב לא עתה דשמא (משום
ובע"כ עתה לבטל שא"י משום אלא אינו  מבטל שאינו  דמה ואע"ג בעיניו) חשוב הי' ברשותו 
למפרע  גם עובר  הוא ממילא עליו , לעבור ברשותו  הוא כאלו  הכתוב עשאו  דע"כ  כיון מ"מ ,
לה  משכחת וכו' הגמ ' פסיק שהיה וא"כ  ברשותו . הכתוב דעשאו כיון  אותה שמצא קודם
מצא  השתא דגם וסבר לבטל, א"י איסורו מן דלאחר ידע דלא דקס"ד מאי דלפי כיון לבטלה
א"כ דאערא, כעפרא בעיניו  והוי לכלום לו נחשב דלא דעתו  ויגלה השתא דיבטל וכיון לבטל 
עבר ולא בטלי דממילא כפרורין והוי לכלום, נחשב הי' לא ג"כ דתחלה למפרע מלתא איגלאי
לבטל עתה מצא שלא וכיון מבטל , ל "מ  איסורא זמן דלאחר שפיר  הגמ ' משני וע"ז למפרע
עבר כבר  מ "מ  העולם מן עתה שיבערו  ואע"פ ובי"מ  ב"י על  למפרע נמי עבר ממילא א"כ
הרמב"ם  על  שהקשו מה ל"ק נמי ממילא וא"כ  שיבטל צריך שהבודק תקנו  להכי למפרע.
דהרמב"ם  טעמא דהא לבטלה, לה משכח  וכו' מ "פ דא"כ ביטול ל "מ  ידוע דלחמץ דס"ל 
מבטלו ואינו  עליה דחס מוכח  הרי בערו ולא לו דידוע דכיון  משום הוא בטול ל "מ  ידוע דחמץ
לענין הביטול  מהני מ"מ אבל ולהבא מכאן  יעבור שלא הביטול דל "מ  נהי וא"כ  שלם. בלב
לכלום. הביעור  בשעת אז לו נחשב הי' דלא למפרע דעת גלוי איכא דמ "מ  למפרע, עובר  שאינו

בשו"תועוד שראיתי מה ע"פ הרמב"ם דברי לתרץ טעם יש דכתב ז ' סי' או"ח אחרון ב"ש
של והוי הוא  הפקר מטעם בטול הא בטול ל"מ ידוע בחמץ אמאי הרמב"ם לדברי
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אחרים  של דהוי דאף עובר חלה של  דחמץ ר"א סובר  ע"ב מ"א דף דלקמן משום אחרים,
ידוע  חמץ בביטול וה"נ  שלו , והוי עליה מיתשל דאיבעי הואיל אמרינן  כן רואה א"א ושלך 
דכ ' (ואע"ג בו. זכה בעי ואי הואיל  אמרינן מ "מ  אחרים של  לראות ויכול  הפקר דהוי אף
הואיל כשלו  נכרי של  חמץ נחשב דאטו  אמרינן לא ליה קני בעי דעי המועל  ד "ה שם התוס'
מונח מקום באיזה א"י דהא בו  לזכות יכול  היאך  שא"י בחמץ אבל  וק"ל). לה קני בעי אי
בשעה  בה, זכה בעי אי הואיל  מה"ט בטול  ל "מ  איסורו  זמן קודם וכ "ז  וע"ש. בו שיזכה החמץ
הי' הבטול  מהני דהוי אי איסורו בזמן כשמבטל משא"כ הוא, היתר  זמן  אכתי דאז שמבטל 
זמן דהוי אז  בו לזכות אסור  דהא בו , זכה בעי דאי הואיל לומר דל"ש ידוע לחמץ ג"כ  מהני

ידוע. חמץ דהוי אף לבטלה לה משכחת וכי הגמ' פריך  שפיר  להכי אסור 

h

זצ"ל  איזרליט פאלק יהושע יהודא  הג"ר
מאס.*"אבד  טשעלסי ק 

התהום  בטומאת פסח קרבן

אם רמב"ם דרך , של לרחבה מושכב מת ומצא בדרך שעבר  מי כתב פ"ו  פסח קרבן  הלכות
ואוכל ושוחט  לפסח  טהור ה"ז  לתרומה טמא שהוא אעפ"י התהום טמאת המת היה
שלם  שהמת ואעפ"י לפסח, טהור התהום טמאת והוא הואיל  שנגע שאפשר ואעפ"י פסחו,
מהלך כשהי' בד"א בו . שנטמא בודאי שיודע עד  פסחו  עושה ה"ז  הקצה אל הקצה מן והוא
טמאת  שהוא אעפ"י טמא ה"ז משא טעון או רוכב  הי' אם אבל יגע, שלא אפשר שהרי ברגליו 

התהום.

שאפי'ופירש  אשי רב בר דמר בתרא כלישנא ואוכל  ושוחט רבנו  שכתב ומה בכ "מ , רבנו 
שהוא  ק"פ עליו  שוחט  לכתחלה דאפי' לרבות ומשמע ורצה, הציץ זריקה לפני יודע
זרק  אם זריקה קודם לו נודע שאם קרבנות בשאר  כן  שאין  מה עוברת מצוה והוא חובה קרבן

הכ "מ . עכ"ל יזרק לא לכתחלה אבל  הורצה

שהוא ובהל' יודע הדמים מן  אחד עליו נזרק שלא עד  ואם הרמב"ם כתב י"ז הל' פ"ו נזירות
ורבינו בכ"מ, שם וכתב הכל  את סתר התהום בטמאת בין ידועה בטמאה בין  טמא

ר"א. בר  דמר קמא כלישנא שפסק נראה

שם.ולפי שתירץ מה בכ "מ  שם ועי' עצמו דברי רבינו  סותר דבריו

________________

התמסר  הרוחני בשדה אז האיום  המצב ולמרות בערך, תרנ"ה בשנת לטשעלסי הגיע [*כנ"ל,

בימים  ידו לאל אשר ככל האזור בכל והיהדות התורה קרן להרים רבות ופעל עז בכל תורה להרבץ

תרצ"ח] אייר כד נפ' [תרע"ה], ישראל תעודת מח"ס אגה"ר, ממייסדי היה הגרי"י ההם .
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התהום לפיב. בטמאת שנטמא לו  נודע שאם דסבר  משמע הרמב"ם בדברי הכ "מ  רבינו  פירוש
בחזקת  פסח שעשה ע"י שם: יח בהלכה כותב בעצמו  הוא הא פלא, וזה טמא בודאי
הלכה  זה ודבר שני בפסח חייב אינו  התהום בטמאת טמא שהוא לו  יודע ואח "כ  טהור שהוא

קבלה. מפי

שליש ג. לרחבו  מושכב מת המוצא בתוספתא הברייתא דברי הרמב"ם מפרש איך  להבין
אבל לעבור, מקום לך  שאין ד "א במה טהור. פסח ועושה לנזיר  טמא, לתרומה דרך 
בין שמא טהור  ומפורק משובר  אבל  שלם, שמצאו בד"מ טהור . לתרומה אף לעבור מקום יש
אבל ברגליו  במהלך בד"א מצרפו , שהקבר טמא ומפורק משובר  אפי' ובקבר עבר הפרקים
אי  רכוב או טעון אבל יאהל ולא יגע שלא אפשר  ברגליו  שמהלך  לפי טמא רכוב או טעון 

טמא. ידועה, בטמאה אבל  התהום בטמאת בד "א יאהל ולא יגע שלא אפשר

ברה"רורש "י  טמאה ספק לו דהוי מפרש טהור לתרומה אף לעבור  מקום לו  יש אבל  בד "ה
על מוסב התהום בטמאת בד"א ורק התרומה, על הבד"א כל ומפריש טהור. וספיקא

טהור . התהום שטמאת פסח  ועושה בנזיר  גה"כ כי נגע, ודאי ואפי' ונזיר , פסח  עושה

להביןאבל צריך יגע, שלא אפשר דרך של לרחבו שמושכב שאעפ"י התוס' שמפרש הרמב"ם
שהו בדרך  אי קמיירי דרך ברה"רבאיזו  טמאה ספק הא לתרומה טמא אמאי רה"ר  א

ספקו ברה"י טמאה ספק הא פסח  ועושה לנזיר  טהור  אמאי קמיירי ברה"י ואי טהור  ספיקו 
באומר ד"ה בתוס' נח. ד ' בנזיר ועי' התהום? בטמאת גם שטמא ס"ל  הוי טמא ובודאי טמא

ראיתי.

נאמרוונראה  דינים שני כי לרבינו  לי' סבירא כך, א"ע יסתר שלא רבינו  דברי לפרש לי
ספקו היחיד ברשות אפי' התהום בטמאת נטמא אם ספק לו נודע א] התהום, בטמאת
וזורק  שוחט ולכן לרצויי, צריך  ואין ידועה בטמאה ברה"ר טמאה בספק כמו לגמרי טהור 
הציץ  שחט, אם דוקא התהום בטמאת בודאי שנטמא לו נודע ב] גמור. כטהור  פסחו ועושה
מדברי  שני פסח  מלעשות לפטור רק לאכילה, להתירו מרצה הציץ אין כי אוכל  ואינו  מרצה
במה  בתוספתא שאמרו  מה רבינו ומפרש הכס"מ , כמש"כ  עוברת מצוה שהוא מפני קבלה
אם  ר"ל טהור . בתרומה אף לעבור מקום לו יש אבל לעבור מקום לו  שאין אמורים דברים
רכוב  או משא טעון שהוא אעפ"י האהיל ולא נגע שלא לו  שברי ואמר  לעבור מקום לו  יש
העתיקו לא פשיטתוי' ומשום אדעתי' ולאו  האהיל שמא חיישינן ולא לתרומה אף טהור 

הרמב"ם. להו גרס שלא ואפשר  הרמב"ם

דמרולפי  קמא לישנא שהקשו הגמ ' לקושית ניחא הרמב"ם לדעת הברייתא בפירוש דברינו 
מושכב  מת המוצא מהברייתא מרצה הציץ אין זריקה לפני לו יודע אבל  שאמר בר"א
ומאי  הוא, להבא וטמא טהור  וכל  טהור, פסח ועושה לנזיר  טמא לתרומה דרך  של לרחבו
ר"א  בר  ומר ואוכל, לשחוט וטהור  התהום טמאת ספק לו  שיודע מיירי בברייתא הא קושיא

הדם. זריקת אחרי דוקא מרצה הציץ ואין  התהום טמאת ודאי לו  שיודע מיירי

וכןונראה הגמרא קושיית ולא בר"א דמר קמא  לשנא לא כלל גריס לא הרמב"ם שאולי
לפני  שנטמא לו  יודע אפי' בר"א מר אמר סתמא: שכתב חננאל  רבנו  מדברי משמע

מרצה. הצץ זריקה
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וטמא וחילי' טהור דכל  הדיוק מאותו  התהום טמאת בספק דמיירי הברייתא לפרש דהרמב"ם
ומותר לרצויי ציץ צריך  שאין משמע וטמא וטהור  שחיטה, קודם ואפי' משמע להבא

לאכל . אפי'

שהוא ומה לו  יודע הדמים מן  אחד עליו  נזרק שלא עד  ואם נזירות בהל ' הרמב"ם שכתב
בשאר כמו  הנרצה זרק אם אבל לכתחלה היינו  הכל  את סותר התהום בטמאת טמא
נשחט הפסח שאין משום הרמב"ם הביאו ולא יזרק לא לכתחלה ואפי' פסח ובקרבן קרבנותיו

שני. פסח מלעשות פטור ממילא הימים שאר בשביל  הדם את וזורקין היחיד, על

שלוישד. בראשו  כשהציץ אלא מרצה הציץ שאין פוסק שהרמב"ם כיון  בזה לחקור עוד
של בראשו  הציץ  שיהא דוקא צריך  אם התהום טמאת של הציץ ברצוי הדין איך  כהן,

מקדש. ביאת מהלכות פ"ד  רמב"ם עי' לאו . או  כהן 

שהותרה ונראה וכיון פסח , ועושה בנזיר  הותרה התהום שטמאת פ: בפסחים רש"י של מלשון 
לשון וזה כ "ג של  בראשו  להיות הציץ צריך  ואין שהותרה בצבור כטמאה דינו הרי
למשה  דהלכה מרצה זה הרי בגמרא כדמפרש ספק בטמאת התהום בטמאת גופו נטמא רש"י:

להם. התהום טמאת שהותרה מסיני

אווכן  התהום טמאה לו הותרה בתמיד  המרצה כהן יוסף רב דבעי הגמרא, מלשון  משמע
ידועה. בלתי בטמאה ר"ל ספק בטמאת התהום בטמאת רש"י שכתב ומה לא,

אלא אגבה. התהום טמאת אמרו  ולא יח . הל ' פ"ו נזירות בהל' הרמב"ם דברי על להעיר יש
ראשי  בחיי - הראב"ד וכתב הרגו . שזה בו  יודע שהרי לא, בהרוג אבל בלבד במת
מכירו שאיך  כל  התהום טמאת זה אי אמרו שכבר הרוג למעוטי דעת על עלה שלא אני אומר 

עכ "ל . דזיבה התהום טמאת למעוטי קאי פסח אעושה אלא העולם בסוף אחד

וז"אבל הרמב"ם כדברי ג"כ כתב חננאל  טמאת רבנו אמרו  ולא ווילנא) דפוס פא: (פסחים ל 
מוקמינן בגמ ' הא וקשה שהרגו , מי בו הכיר  שהרי הרוג לאפוקי בלבד למת אלא התהום
לעיל פירש בעצמו ור"ח דזיבה, התהום טמאת ולמעוטי ובפסח  בבעלים לעולם יוסף א"ר
שם  מדכר ולא חייא דר ' ברייתא היא לעיל מזה שמותיב שהברייתא ונראה, הנ"ל, הסוגיא
למעוטי  לאוקמי רצה ולא דזיבה, התהום טמאת ולמעוטי פסח  בעושה לה מוקים ע"כ נזיר ,
ובעושה  בנזיר  ומיירי פ"ב. זבים דמס' תוספתא הוא כאן אבל דפשיטא, מלתא שהוא הרוג

חננאל . רבנו  פירוש אחרי נמשך  לר"כ והרמב"ם הרוג , למעוטי ר "ח  לה מוקים ובע"כ פסח 

דברי ולפ "ז  לפרש יש סותר , ואינו מרצה הציץ וזרק זריקה לפני לו נודע אם בנזיר  גם
לאחר כמו  זריקה לפני בו  שעשו קיל טהור נזיר שם שאמרו פ"ז ) (פסחים הירושלמי
זרק  לו  שנודע אחרי אם היינו סותר , ואינו מרצה הציץ זריקה לפני לו  יודע אם ר"ל זריקה.

מרצה. הציץ אז 

טמאת בנזירו . אשי ברבי מר אמר  צולין  כיצד דפ' תימה הקשו  תנא) מאן  ד"ה תוס' (סג.
לאחר אפי' אלעזר  דר ' אליבא והשתא זריקה קודם לו  יודע ואפילו  מרצה התהום
זריקה  קודם כמו מעכבת לרבנן  זריקה קודם הא דרבנן לאליבא ואי סתר , גילוח  קודם זריקה

לכ"ע. סותר המעכב דדבר משמע דהכא לר "א

ביןותירצו ואתיא גילוח טעון  שאין  פסח  בעושה מיירי אשי ברבי דמר  א' תירוצים. שני
ליזרק  העומד וכל ליזרק עומד  הדם הוי א"כ הפסח דנשחט דכיון  לר"א בין  לרבנן



`i

התהום  טמאת דאמרינן דהא לומר יש ועוד היא, נפשה באפי מצוה תגלחת אבל דמי, כזרוק
הציץ. רצוי שייך  לא תגלחת על  אבל זריקה קודם אף מרצה ולכך  הציץ רצוי ע"י היינו מרצה

כזרוק והנה  ליזרק העומד  כל לומר שייך  שאין שחיטה לפני לו נודע אם הראשון  התירוץ לפי
הרמב"ם  שכתב ומה מרצה הציץ אין  פסח  בעושה גם זה ולפי פסח. בעושה גם טמא דמי
אם  אבל כותב ולכן  התהום, טמאת של בספק  שנטמא לו בנודע היינו פסחו  ואוכל ושוחט
השחיטה. קודם שהוא מפני התהום טמאת שהוא אעפ"י טמא הוא הרי משא וטעון  רוכב הי'
זרק  ואם דמי, כזרוק ליזרק העומד שכל מרצה הציץ הזריקה קודם אפי' השחיטה לאחר אבל 
את  סותר הדם זריקת קודם לו  נודע שאם בנזיר  שכתב ומה שני פסח לעשות ופטור הורצה

שכתבנו . כמו לכתחלה היינו  הכל

והרמב"ם אבל שחיטה לאחר  ובין  שחיטה לפני בין חילוק שאין  משמע השני התירוץ לפי
סובר בע"כ התהום טמאת שהוא אעפ"י טמא משא וטעון רכוב היה אם אבל שכותב

ראשון . כתירוץ

h
זצ"ל  אמסעל מאיר  הג "ר 

ויין  ועדשים פולין אלא  בעין חמץ למכור שלא מדקדק רב
כלים  ובליעת מקידוש 

יש שאלה: אם היתה הראשונה שאלתו  צעיר . רב אצל  חמצי את למכור  באתי הפסח ...לפני
אטריות. וקצת לילדים עוגות קופסאות כמה לי יש אמרתי בעין . חמץ לי

לעשות.הוא  מה כן אם שאלתיו , החמץ. בממכר  למכרו ואין  בעין חמץ הוא זה שכל לי אמר 
שאלני  הוא למכור . צריך  מה ובכן שאלתיו, במתנה. לגוי לתתם או להשליכם לי, אמר 
הכלים, בליעת את וכן למכור , צריך זה שאת וכיו"ב, וקטניות ופולים חמץ תערובת לי יש אם

הלכתא. כן  אם ותמהתי

כןתשובה: שדברו יודיש-דייטש, בל ' הנו"ב של  מכירתו  שטר העתיק ציון  שיבת בשו"ת
חיים  בין  חמץ של  מאכל מיני כל לך מוכר אני מפורש, כתב ושם בפראג, היהודים
תערובות  ע"י חמץ ובין  בעין חמץ בין  חילק ולא וכו', לך מכור  יהי' הכל  מבושלים, ובין
אפוי  לחם גם ולזה בישול  קרואה אפי' אי דביצה בפ"ב הראשונים שו "ט  [נודע היטב. ועיי"ש

מבושל]. קרוא

ולהפסידו ,הבט לבערו  רוצה  שאינו  הרבה חמץ לו  שיש מי קכ"ד, כלל  אדם חיי בס' וראה נא
וכו '. חמשית שעה קודם לנכרי למכור  יכול וכו', ויי"ש ושכר  לחם כגון 

למכור ,מיהו חמץ דאיזה זה ענין מבואר  הפרטיות בכל ומצוה תורה של  עז  ויתר  שאת ביתר
וז "ל : הכולל  בשער  1402 עמוד  ז"ל הרב לשו"ע בהוספות
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ומעורבים ע"כ הנעשים הדברים כל  האופן : בזה יבאר הכללית הרשאה בנוסח לכה"פ
או מטוגנים מבושלים, צלוים, אפוים, חיים, דגן , מיני מחמשת מין  באיזה ומתוקנים
תערובת, ע"י או  בעין  נוקשה או גמור מחמץ חימוץ חשש באיזה מלוחים, או  כבושים,
ותיקון הכשר לאיזה או  לרפואה, או  לשתי' או ועופות בהמות או אדם לאכילת העומדים
תבואות  מיני כל  וכו ', בקרקע, ושנזרעו שנדושו  שבגרנות, שבערמות, תבואות מיני כל והנאה,
המעורב  פשוט  וספיריט שרף יין ומורסן, וסובין ופשוט (וקמח ) סולת וקמח  וגרויפין  קלופות

ובשמים דבש או צוקר  עם אריק ומתוקן מיני כל שנכבשו, והפירות והבשמים ופירות,
פאליטורין מיני כל  וכיו"ב, קוואסין  מיני וכל שכר  ומיני פארטיר מיני כל  מוחדים, ומשקאות
לעקאח מיני כל ודומיהן, ובצק בחטה חל מיני כל  וכו ' ושמרים עיסות מיני כל וכדומה, וצבע
חמץ  בזה שיש ולחשוב לדבר  יכול  שהפה מה כל הכלל  וכו ' וכו' וקאנדיטורן וצוקר -געבעקס

עכ "ל . תערובת, ע"י או  בעין  נוקשה או גמור 

מילתא עכ"פ  והוא בעין  חמץ וכל תנור, מאפה מיני וכל ושמרים ובצק עיסה מפורש כתב
עד יתעפשו  שבודאי הפשוט, הטעם מפני וחלות לחם למכור נהגו  שלא מה דפשיטא.

הפסח . אחרי

ומותרפולין כלל חמץ אינם אבל  הפסח ימי כל באכילה אסורים קטניות מיני וכל  ועדשים
ושתי' אכילה לא רק הנאות, ושאר  בחוה"מ  וקנין  מסחר  בהם ולעשות בבית להשהותם

האסור . תבואה במין לאחלופי אתי דילמא בהו דגזרי

שהחמץ מה  עץ לכלי הכוונה המכירה, בשטר ובלעתם כלים כלילת דבר באחרונים שנמצא
ואינם  העכו"ם מן הנלקחים כלים והיינו  וכיו "ב, הנחתומים עריבת וכמו בהם דבוק
במקום  כזית יש אם עריבה שבסידקי בצק ע"א: דמ "ה עוברין דאלו  מתני' עי' טבילה. צריכים
את  לבער, חייב אינו הבצק את ואם המשנה, ע"כ  במיעוטו , בטל לא ואם לבער חייב אחד

בעלמא. וחומרא חסידות מדת מצד רק הוא הללו עץ כלי ומכירת לא, בודאי הכלי

המותרים עוד דברים אלא חמץ שום כאן  ואין חמץ לו מוכר  שהוא יכתוב אם חשש יש בזה
מהם. וליהנות בפסח להשהותם

*

מפליאה.מידי נעורים מזכרת זכרוני על עולה פסח , בהל ' עוסק אני פעם

אשמורת בערב  עד הלילה לכל  מהירה ברכבת רחוקה בדרך למסעי הלכתי הפסח לפני אחד
הל ' שו"ע בצקלוני לקחתי לעיני שינה אתן לא בודאי מתנועעת והרכבת היות הבוקר.
שהסתדרתי  אחרי מנמנם. אחד  איש שם נמצא וכבר המחלקות לאחת ברכבת נכנסתי פסח .
נים  ולא נים שהי' ממולי האיש קשה. במג"א מעייני כל ושמתי בו  לעיין הספר  את הוצאתי

לך". יש ספר מה לדעת לי מותר "האם פתאום: שאלני

כיהודי.אני  לי נראה הי' לא גבוהה בלורית ובעל  למשעי, המגולח  האיש כי מאוד , תמהתי
שאלני  הוא פסח ". בהלכות בקיאים להיות עלינו  הפסח  לפני "עכשיו בד "א, עניתי בכ "ז 
"הרי  לו, אמרתי בי, להתלוצץ חפץ שהוא חשבתי עכשיו". עומד אתה הלכה "באיזו שוב,
הלכה. איזה לו לאמרי שוב בקשני אלא להסתכל  שעה לא הוא וראה". נא הבט לפניך  הספר
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הסי'אמרתי לי נא "אמור  בקשתו  על חזר הוא קשה". במג"א שעה כחצי זה עומד  "אני לו
וכו '. תמ "ב בסי' לו אמרתי והסע"ק",

מפליאה לתמהוני  ובהסבר  באות אות וכסגנונו כלשונו  המג"א את לומר  התחיל הוא הרב,
התפעלות. מרוב עמוד יכולתי שלא

מלאך".שאלתיו או  אדם בן  האם אתה, "מי

בישיבת הוא  כתלמיד  בבחרותי אבל פרנסתי, על המתייגע פשוט  אדם בן אני בצחוק, ענני
המג"א, דברי בכל אותי לבחון  יכול  ואתה פסח , בהל' בקי להיות לבי אל נתתי פרשבורג,

לפסח . שבהלכותיו  ואות אות כל  ב"ה זוכר שאני

בהל 'עשיתי מפליאה כ "כ  בבקיאות יחיד  שאתה סבורני לו, אמרתי הבחינות ואחרי כדבריו
איזה  נעשית בישראל  הוראה מורה להיות ובמקום בהמ "ד  את שעזבת וחבל  פסח ,

ע"כ . צנוע, סוחר 

כעת עכשיו לרבנים ההם בימים פשוט  ישיבה בחור  שבין הכביר המרחק חזי .פוק

h
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‡Ù¯Â הבאים בחלאים אף  פי' לרפאות. לרופא רשות שניתן מכאן למדו - ירפא 
לי'). דרשינן (ומהכפל מסי ואיהו מחי רחמנא נימא  דלא מעצמן

¯‰Ó"¯ או יהרגנו פן חיישינן ולא מתחלה לרפאותו רשות שניתן פי' חיים
ע סם."יסכננו י

È"‡דסד שכרו ליטול  רשות קמ"שניתן הנזכר , מטעם בחנם שיעשה ל ."א 
[‡Ê¯ Á�ÚÙ]

Ê"Ï ות ירפא . ורפא יפות חז "פנים ישלם..למדו אסיא ואגר [ב "א פה.]"ל ק
לרפאות  מצוה דודאי פירושו נראה לרפאות, לרופא רשות שניתן מכאן

דה  אלא  נפש, פיקוח על  שבת מחללין ע"שהרי שכר  ליקח  שאסור כדין "א  ז,
דצריך  ירפא ורפא דכתיב קרא  מהאי ויליף  בשכר , לעשות שאסור מצוה כל
רשות  שניתן שדקדקו וזה שכר , ליתן שמותר משמע הרופא, שכר  לשלם
לרופא רשות שניתן דזה לרפאות, רשות שניתן סתם אמר ולא לרופא ,
ברפואתו  הרופא שיזרז משום זה התורה שהתירה והטעם בכך, שאומנתו

שוה."כמ מגן במגן דמגן אסיא  [שם] ש
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עיה"ק ירושלים

הדבר  זו חזקה ביד

שליט "א קניבסקי מהגר "ח 

ע"(לע משה בת סימי ה )"נ

במצרים שאלה: דבר  שמכת בחז"ל שכתוב שליט"א הדר"ג בשם רמה עמ' שיחה בדרך  ראיתי
ורציתי  עליהם ה' שריחם רק בה למות צריכים היו  אנשים גם שכולם מכה סוג היתה

דבר ? במכת למות צריכים היו  האנשים שגם בחז "ל  כתוב איפה לשאול

הגר"ח: בא.תשובת ר"פ בתורה מפורש

אצלהערת ט:טו, שמות עי' הכותב:
עתה  "כי ברד, מכת על  ההתראה
בדבר עמך  ואת אותך ואך ידי את שלחתי
אמר שה' בתורה ומפורש הארץ" מן  ותכחד
במכת  מצרים וכל פרעה להרוג יכול שהיה
רציתי  אלו כי וז "ל  שם רש"י וכ "כ  דבר
שלחתי  בדבר  שהכיתים במקנך ידי כשהיתה
ע"כ הבהמות עם עמך  ואת אותך  והכיתי
פ' סוף צ"ל בא פ' ריש גרח"ק מ "ש (ואולי

וארא).

היתה ומזה  דבר שמכת לומדים אנחנו
גם  אלא הבהמות את להרוג רק לא בכחה
לא  שה' הטעם אלא המצריים כל  את להרוג
זה  שאחר בפסוק מפורש בדבר  אותם הרג
הראתך בעבור  העמדתיך  זאת בעבור "ואולם

(לרבינוא  התורה על לעתים בינה ועי' כחי" ת
תרומה) גידולי בעהמ"ח זצ"ל  פיג'ו  עזריה

כח את לך  להראות בכדי וז"ל זה פסוק על 
זוהי  כי כביכול  יצרו וכבישת התאפקותי
מעם  ילקוט (עי' עיי"ש המיתית גבורתי

לועז).

בידולפ"ז פסח  של בהגדה מ"ש מובן
מאד חזקה מכה היתה דבר כי הדבר  זו חזקה
מצד אבל  המצריים כל  להרוג יכולה שהיתה
גדולה  יותר  עוד גבורה אולי כאן רואים שני
ומכלה  כועס שאינו הקב"ה של  הרחמים וזה
התורה  מ"ש וזה אף מאריך אלא לגמרי
לעתים  הבינה וכתב כחי. את הראתך בעבור
בכדי  הארץ בכל שמי ספר ולמען כתוב שלכן 
יעשו וכן ילמדו  וממני זו  מדתי כולם שידעו
ילכו ובדרכי חימה והעברת אפים באריכת
יצרו את הכובש הגיבור  איזהו כי ע"כ כולם
אלא  לכעוס לא ה' ממידת ללמוד  לנו  ויש
הדבר . של  חזקה היד וזה הבריות על לרחם

h
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לייקווד 

בפסח  חמץ האוכלת תרנגולת ביצת דין

תאוה  ובין חמדה בין מאי
בדיןבשו"תא) חקר ס"א) (סי' דבר  משיב

חמץ  האוכלת תרנגולת ביצת
לפוסקים  אפי' ולענ "ד  ע"ש. מותר אם בפסח 
האוכלת  בהמה בחלב לאיסור  שחוששים

מותרת. ביצה מ"מ חמץ,

סתירת והטעם בישוב הנו "ב מ "ש ע"פ
דיבמה  בהא חולין  שבסוף המרדכי דברי
בדבר ברוב בטל שייך  דלא כתב דם שרקקה
מל "מ (ע' תערובת ע"י לעולם ביאתו שתחילת
בכורות  אלגזי ומהרי"ט ומושב ממשכב פ"א
(סי' שבת ה' בשו"ע והרי שהאריכו ). כ"ב דף
ענבים  בה שמונחין יין  של בחבית ס"ב) ש"כ
דמשקין אף בשבת ממנה להמשיך מותר 
לעולם  ביאתו  דתחלת בשבת מהענבים יוצאין
לו שיש דבר דהוי אף בטל  תערובת ע"י
לכאורה. סותרים דברים והם ועי"ש. מתירין 
המבטל דהדבר  היכא בין  יש דחילוק ותירצו 
ששניהם  היכא ובין דשבת כההיא בעולם ישנו
לכ"א  נגמרת ביצה וה"נ  כבחולין  בעולם אינם
דבר נמצא נ"ז, דף וחולין  ח ' דף כבכורות יום
מותר , ובודאי הפסח מקודם הוי המבטל 

ע"א. ס"ד דף ב"מ  ע' חלב, משא"כ

ויש כ'ב) וזל "ש, יתרו פ' מלבי"ם הגאון 
שהחמדה  תאוה ובין חמדה בין  הבדל 
עין למראה הנחמד  דבר  החושים מצד הוא
אף  המתאוה הנפש מצד  הוא והתאוה כו'
ואין כו' עין  למראית עתה רואה שאינו  דבר
אותה  בראותו רק חברו אשת לתאות דרך 
יתאוה  הקניינים אבל  עיניו ראות מצד יחמוד
רעהו של  לעושר שיתאוה כמו  ראות בלא גם
ע"כ להתעשר תאותו מצד  רק היופי מצד לא

ע"כ . האחרונות... בדברות

דיצרוצ "ע  שם דמבואר  רפ"ב בחגיגה
דממון ויצר  מעשה בשעת שלא אפי' דעריות

דהכוונה  ליישב ויש מעשה, בשעת דוקא
ממון אבל  שרואה לאשה רק מתאוה דאינו 
מ"ש  מגזילה פ"א ברמב"ם וע' סתם. חומד
שלא  וצ"ע תתאוה, לא תחמוד לא בפירוש

הנ "ל . הגאון הזכיר

לוקחכ'ג) דמלך פ"ג מלכים ה' הרמב"ם
והראב"ד ופלגשים נשים בין  נשים י"ח
רמב"ן וע' מפלגשים. חוץ נשים י"ח  סובר
לקח דרחבעם בד "ה דמפורש וצע"ג עה"ת.
עוז במגדל וע' פלגשים. וששים נשים י"ח
בראב"ד . כמו ברמב"ם האמיתית דגירסא שכ '
כ ' שס"ד) (ל "ת להרמב"ם לסה"מ  ובהערותיו
והרי  כדבריו, להכריע העליר  מהר"ח הגאון
המשנה  במרכבת שו "מ  כמותו. מפורש מקרא
דבאמת  דרצ"ל  ויעו"ש דרחבעם מקרא הקשה
לומר לענ"ד קשה דבר והוא כדין. שלא עשה

סתומין . שמעשיו מי על  כן 

דבכורות)באורד ) (פ"ו במשניות גדול 
ומהרש"ל הש"ך  מחלוקת הביא
הפדיון שיחול בנו  בפודה ש"ה סי' ביור"ד
במחלוקת  דתלוי וכ' מהני. אם שלשים לאחר 
בפודה  גרשם ורבינו  הרמב"ם עם רש"י
מכאן או למפרע חל  אם מום בספק פסוהמ"ק

ע"ש. בדיקה אחר  ולהבא

למ "דולענ "ד תוך בנו בפודה דהרי צ"ע
הפדיון חל  הרי בקדשים אבל  כלל  חל אין 
לחול הוה צריך לכו "ע וא"כ  מספק עכ "פ
הר "מ כ' לזה דומה הזמן. אחר  על הפדיון 
לאחר כו ' ליבמה האומר  מאישות, פ"ז
והואיל מקודשת הר "ז  יבמך לך  שיחלוץ
מספק  תופסין  קדושין היו  עתה קידשה ואילו 
יש  ועוד במ "א). (והארכנו במל"מ יעו "ש
אף  סגי ובפדה"ב כסף בעינן דבקדשים לדון

ועוד . ה' קדושין ע' כסף בשוה
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חן  מנחת מח"ס 

הומנא  אבד"ק 

אם  לחזור, ודעתו גליות של שני בחו"ל הנמצא א "י בן
התורה  לקריאת לעלות יכול

קנאפלערכ"מ אליעזר אלכסנדר  ר' הרה"ח 
הנמצא  א"י בן  לענין  שאל  שליט"א
יכול אם לחזור, ודעתו גליות של  שני בחו"ל

התורה. לקריאת לעלות

תשובה :

ס"ק הנה א) תצ"ו (סי' תשובה בשערי עיין 
(סי' קטנות הלכות לשו"ת שציין  ה')
אצלו חול יום שהוא דכיון  שכתב ועיי"ש ז '),
שבות  בשו "ת ועיין  לבטלה, ברכתו מברך אם
אפשר דלכתחילה שכתב מ') (סי' יעקב
לישאר להחליט שבידו  מכיון לעלות, לקרותו
צ"ז) סעי' ח ' (כלל אפרים שערי ועיין בחו"ל,
אולם  יקראוהו , לא דלכתחילה לדינא, שכתב
א-ד) אות י"א (כלל יצחק שערי בספר עיין 
שאף  שכיר, משנה שו "ת בשם שכתב
לתורה, לעלות לקרותו  יכולים לכתחילה
כבוד משום היא דהברכה דכיון  וטעמו
חייב  שהרי הציבור, בכלל א"י והבן  הציבור,
לכתחילה  אפילו לכן  דפרהסיא, במיליל 

לקרותו . יכולין 

יש אולםב) לעלות, קראוהו כבר  אם בדיעבד
א"י) (לבן  אצלו הוא אם בין  הבדל

המועד . חול מימי אחד  או חול , יום

שלוהיינוג) בשני פסח , של באחרון 
לא  תורה, בשמחת או שבועות,
שיתלו באופן  ישתמט אלא לתורה, יעלה
שעומד מחמת הוא עולה, שאינו שמה
א"א  אם ורק וכדומה, שמע קריאת באמצע

לבימה  עלה כבר  אם כלל ,און  להשתמט לו
לעלות  יכול  אז  לעלות, שקראוהו אחר  מיד
(כגון קריאה בני שאינם בימים אפילו  ולברך
בפתחי  אפרים בשערי עיין  וחמישי), שני

שם. שערים

שם וכןד ) זצ"ל, אויערבאך  הגרש"ז פסק
מילי  והו"ל להשתמט  כלל לו א"א
בימים  אפי' ולברך לעלות יכול  דפרהסיא,
ברכה  כאן  שייך לא דבעצם קריאה, ימי שאינם
נתקנו והברכות הקריאה שעיקר  דכיון  לבטלה,
קל "א], רס"י א"א פרמ "ג [עי' הציבור , לכבוד
בעצמו ,. שפטור  אעפ"י יד"ח  להוציאם יכול 
ועכ"פ  - לציבור, אלא לעצמו מברך ואיננו
להשתמט יכול  ואינו כבר שקראוהו בדיעבד
מדברי  משמע וכן ע"ז , לסמוך יש בודאי
שם  כט"ז [ודלא ח ') ס"ק תקס"ו  (סי' המג"א
שם  ובמ"ב ו'], אות קל "ה סי' וא"ר  ז ', ס"ק
עוד שהוסיפו  ויש - כהמג"א, פסק י"ט  ס"ק
עפי"מ לבטלה, ברכה נחשב זה שאין  טעם
(יו "ד משה אגרות בשו"ת הגרמ "פ שהוכיח 
מקומות, בכמה ועוד ח') אות צ"ו  סי' ח "ג
דהיכא  ק"ו, בפסחים הרשב"ם דברי עפ"י
ברכה, איזה לברך שמנהגם בציבור  דקאי
חייב  לבטלה, ברכה היא שלדעתו אעפ"י
בצל בשו "ת פסק וכן פרהסיא, מטעם לברך 

הרשב"ם. עפי"ד  כ "ב) (סי' ח "א החכמה

(שלבני אבלה) וסוכות פסח , של שני ביום
כבר אם המועד ) חול  הוא א"י
בשערי  כמ"ש ולברך , לעלות יכול  קראוהו 

צ"ז). סעי' ח' (כלל  שערים ופתחי אפרים,

h
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שמש  בית צאנז כולל ראש

חלקים  ט ' אשר מעדני  ומח''ס 

הפסח  בחג בחגך ושמחת מצות

שליש מצוה יש הפסח בחג האם לחקור
שאינו כיון  דילמא או בחגיך  ושמחת
שמחה. חיוב ליכא הפסח  בחג שמחה כתוב

חגיגת הנה  ע''א ע' פסחים בגמ ' דאיתא מהא
שמחה, חובת ידי בה יוצא עשר  ארבע

הפסח . בחג שמחה חיוב שיש משמע

פסחים וכן בגמ' דאיתא מהא משמע
ידי  אחת בבת כוסות לארבע שתאן ע''ב ק''ח 
וברשב''ם  יצא, לא כוסות ארבע ידי יצא, יין 
שיש  חזינן  יו''ט , שמחת משום יצא, יין ידי

הפסח . בחג שמחה חיוב

פרק וכן  טוב יום הלכות הרמב"ם כתב
ימי  ושמונת הפסח  ימי שבעת י''ז  הלכה ו 
אסורים  כולם טובים ימים שאר עם החג
שמח בהן להיות אדם וחייב ותענית, בהספד 
וכל ביתו  ובני ואשתו ובניו  הוא לב וטוב
ושמחת  ט "ז  דברים שנאמר עליו  הנלוים
כאן האמורה שהשמחה פי על אף וגו', בחגך
בהלכות  מבארין  שאנו  כמו שלמים קרבן  היא
הוא  לשמוח  שמחה אותה בכלל יש חגיגה

לו . כראוי ואחד אחד  כל ביתו ובני ובניו 

כתב וכן  קע''ח  סימן  יאיר חוות בשו"ת
של בי"ט ובפרט בבשר  אלא שמחה שאין 

פסח .

בחג יש שמחה חיוב יש מדוע להקשות:
שמחה  חיוב בתורה כתוב אינו  הרי הפסח ,
הסוכות  וחג השבועות בחג רק הפסח , בחג
מנלן א''כ ראה בפרשת שמחה חיוב כתוב
התוס' הקשה כך  חיוב, נמי יש שבפסח 

קכ''ז , סימן יראים בספר  וכן  ע''א, ח ' חגיגה
ו '. חגיגה אבן  בטורי וכן

בפסח  שמחה לחיוב מקורות כמה  איכא 

היינוהוקשוא} לזה, זה המועדות כל
ראה  בפרשת בקרא מדאתקשו 
הסוכות, ובחג השבועות ובחג המצות בחג
הסוכות  בחג שמחה חיוב שיש כמו ילפינן 
כתב  כך הפסח , לחג ה''ה השבועות וחג

ע''א. ח ' חגיגה תוס' בתוס'

הסוכות,ילפינןב} מחג ט''ו  ט'ו  שוה גזירה
ה''ה  שמחה, חיוב יש בסוכות כמו

קכ''ז . סימן  ביראים כתב כך המצות, בחג

בשנה כיוןג} פעמים שלש בפסוק דכתיב
כל בחגך, ושמחת וכתוב לי, תחוג
בפסח א''כ  תשמח, חגיגה להביא שצריך  מתי
חיוב  יש חגיגה קרבן להביא חיוב שיש

ביראים כתב כך  קכ''ז .שמחה, סימן 

הקשה אבל ב' ע''מ  ו ' חגיגה אבן  בטורי
בחגיך דמושמחת איתא אם זה: תרוץ על 
שמחה, יש חגיגה שיש מקום כל  לן נפקא
חג  גבי שמחה רחמנא דכתב כיון  א"כ
חג  גבי למכתב למהדר ליה למה השבועות,

מהא. ליה תיפוק הסוכות,

שמחה ומתרץ: רחמנא כתיב לא דאי
נוהג  שמחה דאין הו''א הסוכות, בחג
דהא  דשבועות, דומיא אחד יום אלא בסוכות,
ה"מ שבעה, כל תשלומין  לו  דיש אע"ג ודאי
ודאי  הא שמחה אבל  וחגיגה, ראיה לענין 
אבל יו "ט , שהיא ראשון ביום אלא נוהג אינו
שייך ולא הן, גמור חול תשלומין ימי שאר 
בחג  שמחה רחמנא כתב להכי שמחה, בהו 
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וה"נ החג, ימי כל  נוהג שיהא למימרא הסוכות
לחג  וגמר הסוכות בחג שמחה רחמנא כתב אי
שבעה  כל  בו שנוהג הו"א מיניה, השבועות
בחג  רחמנא כתב להכי הסוכות, כחג
כדיניה  דהאי למימרא הסוכות ובחג השבועות

בזה. עוד שהאריך מה עי''ש כדיניה, והאי

וחג יש  הסוכות בחג  מדוע להקשות:
חיוב  שיש בפירוש התורה כתבה השבועות
התורה  כתבה לא המצות בחג ומדוע שמחה,
מקשה  כך  מלימודים, ילפינן רק בפירוש,
ברבינו וכן תרנ ''ד, רמז בפרשתן בילקוט 

ראה. פרשת בחיי

תרוצים כמה  איכא

אתה בשבילא. וכן המצריים, בו  שמתו
אנו החג ימי שבעת כל מוצא
אנו אין  בפסח אבל  ההלל את בהן קורין 
הראשון טוב ביום אלא ההלל  את קורין 
תשמח אל  אויבך  בנפול  משום למה ולילו,
התורה  כתבה לא לבך , יגל אל  ובכשלו
כך ברמז, רק בפסח  שמחה חיוב בפירוש

תרנ "ד . רמז  אמור פרשת בילקוט  איתא

סימןוכן  פסח בהלכות יוסף הבית כתב
את  גומרין דאין  הלקט השבולי בשם ת''צ
אל אויבך  בנפל  דכתיב משום בפסח ההלל

תשמח .

ע''א יש ט''ז  מגילה מהגמ' להקשות:
שמח אתה מדוע מרדכי את שאל דהמן 
תשמח , אל אויבך  בנפל  כתיב הא במפלתי
בדידכו אבל  בישראל ה''מ מרדכי לו אמר
דבנכרי  חזינן תדרוך , במתימו על  ואתה כתיב
הקשה  כך תשמח , אל אויבך בנפל  אמרינן לא
ע''א. ט ''ז מגילה שאול  בדברי ומשיב השואל

אופנים ומתרצים בכמה

הללוהאחד} שהיו תורה מתן  לפני
אסור היה לישראל א''כ  והללו, ע''ז  עובדי

היום  ואפילו הגוים, של במפלתן לשמוח
מפלה  על  לשמוח לנו אסור  תורה מתן אחר
אבל במעלה, היה לא דישראל כיון  אז , שהיה
לשמוח לישראל  מותר  תורה מתן  אחרי
שפיר שמח  מרדכי לכך הגוים של  במפלתן 
שאול בדברי תירץ כך רשעים, של  במפלתן 

מגילה. מסכת על  ומשיב השואל  להגאון 

לשמוחהשני } מותר היה לעצמו מרדכי
שהקב''ה  אסור, זה להקב''ה הלל לומר  אבל 
ברב  תירץ כך  רשעים, של במפלתן  שמח אינו

ה'. אות הגר''א בן  לאברהם פעלים

ע''א כיוןב. ט''ז  השנה ראש דקימ ''ל
הויא  התבואה, על  נידונין  דבפסח 
שמחה  התורה כתבה לא לכן הדין , יום
רמז אמור  פרשת בילקוט  איתא כך  בפירוש,
יום  הויא השבועות חג דגם ואע''ג תרנ"ד,
ע''א  ט''ז  השנה ראש במשנה כמבואר  הדין,
בחג  וכן האילן, פירות על  נידונין דבעצרת
דין , כבר  עבר  מ ''מ המים, על  נידונין הסוכות
כתב  כך בשמחה, כתוב דין  תחילת לא וזה
ברבינו מובא תרנ''ד  רמז  בפרשתן בילקוט 

ראה. פרשת בחיי

שבועות מפניג. שהם המועדים שבשני
אצל בהם מצויה התבואה וסכות
התבואה  נקצרה לא בפסח אבל  בתים, בעלי
כתב  כך  כלתה, כבר  והישנה עדיין החדשה

ראה. פרשת בחיי ברבינו

ט''זוכן  פרק ראה פרשת הטורים בבעל 
בפסח , שמחה נאמר לא דלכן כתב י''א פסוק
שהתבואה  ובעצרת בשדה. עדיין שהתבואה
שמחה  נאמר בגפנים, היין ועדיין  נקצרת כבר
ב' בו נאמרו  בבית, שהכל ובסוכות אחת.
ב' חלק סופר  חתם בדרשות ועיין  שמחות
לא  מדוע בענין  נפלא טעם כתב 546 ע''מ 

עי''ש. בפסח  שמחה התורה כתבה
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טוב יום שמחת  משום טוב  ביום קרובים לבקר  מצוה יש האם

אליהם בפרשת ויאמר  כ ''א י''ב כתוב בא
צאן לכם וקחו משכו

למשפחותיכם.

אדם קימ''ל חייב תקכ ''ט סימן  אור''ח 
ואשתו הוא במועד, לב וטוב שמח להיות
משמחן , כיצד  אליו, הנלוים וכל ובניו 
והנשים  ואגוזים, קליות להם נותן  הקטנים

ממונו . כפי ותכשיטין  בגדים להם קונה

לבקריש שהולך מי האם לחקור 
גורם  דזה שמחה מצות מקיים ביו''ט  קרובים
אינו דילמא או  קרוביו את שפוגש שמחה לו

שמחה  מצות מקיים

יב הנה  פרק בא פרשת בחיי ברבינו
מכאן וז ''ל כתב הנ ''ל הפסוק על  כ ''א פסוק
שישמחו כדי קרוביו  לקרב אדם שחייב
הגאולה  בימות וכן  טובים, בימים עמהם
משפחתו אל  איש להתקרב הקב"ה הבטיחנו
ה' נאם ההיא "בעת כה ל , ירמיה שנאמר 

ישראל". משפחות לכל  לאלהים אהיה

דאיתא וכן  מהא ראיה: להביא יש
לשבות  ההולך ע''א מ ''ט פסחים במשנה
בביתו חמץ לו שיש ונזכר  הרשות שביתת
על להחשיך  הולך  שהיה רש''י ופירש וגו'
אלפים  ד ' ולילך שם שביתה לקנות התחום

הרשות. לדבר 

דאמרוהקשו מאן  איכא הרי שם: בתוס'
אלא  מערבין דאין ל ''א ערובין  ליה דסבירא
עירוב  לעשות אפשר איך א''כ מצוה, לדבר 

הרשות. לדבר 

שביתת ומתרץ לשבות דה"פ התוס':
או אוהבו בבית בפסח  לשמוח שהולך  הרשות

לבית  בחג דללכת התוס' מדברי חזינן  קרובו ,
מצוה. דבר  הויא וקרוביו אוהביו 

לשבות וכן וז''ל  שם המהר''ם כתב
ר''ל בפסח לשמוח  שהולך הרשות שביתת
כנגד רשות נקרא אבל  קצת, מצוה בו שיש

בו . וכיוצא הפסח  שחיטת

א'אבל ע''מ  מ ''ט פסחים סופר בחתם
בעירוב  כלל  מיירי דלא התוס' דכוונת כתב
וזה  אוהבו, בבית בי"ט לשמוח שהולך  אלא
דאמרינן כמו הרשות שביתת לשבות נקרא
בר"א  מעשה סוכה ובמס' ביבנה, ששבת
י"ט שם שהיה והיונו  העליון בגליל  ששבת
כמהר"ם  ודלא דכוותיה וה"נ סוכות של 

לובלין .

דאפילומעדני להעיר  נראה אשר :
ביו''ט קרובים לבקר  מצוה דאיכא לשיטות
שמחה  לו שיש למי רק זה שמחה, משום
שאין אנשים יש אבל קרוביו , עם כשנפגש
בודאי  קרוביו עם כשנפגש שמחה להם גורם

שמחה  מצות בזה מקיים שאין

דברובענין  לציין יש קרובים לקרב
על ע''א כ ''ד מכות בגמ ' איתא דהנה נפלא:
דרשינן קרובו" על  נשא לא "וחרפה הפסוק
במהרש''א  וכתב קרוביו  את המקרב זה בגמ '
נשא  לא דחרפה שאמר  לומר נראה וז ''ל שם
אף  מקרבן  הוא ובזה שמוכיחן היינו קרובו  על 
וישר טוב איש על הארץ כל  דרך כן  כי לעצמו ,
הרע  איש על אבל קרובו , שהוא ולהודיע לומר
אינו אם זה והרי בו  מכחיש הוא קרובו אם אף
ממנו מרחיקו  הוא הרי למוטב שישובו  מוכיחן 

קרובו . שאינו בו אח "כ  מכחיש שהוא

בחגיך  ושמחת  מצות  מקיימים ביו''ט כשלומדים האם

טוב הנה דביום כתב ס''ט סימן אריה בשאגת
יש  יום, כל ללמוד  שיש מהחיוב חוץ
חיוב  משום ללמוד מיוחד  דאוריתא חיוב

כמו משמחת דתורה טוב, ביום שיש שמחה
ולכןדכ לב, משמחי ישרים ה' פקודי תיב

א''כ שמחה, לו דגורם ללמוד  לאבל אסרו
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מצות  מקיים שמחה חיוב שיש טוב ביום
תורה. עם שמחת

דאמרינןומסיק  דכמו אריה: השאגת
כל שמחה שחיוב ע''א ק''ט פסחים בגמ '
ונשים  ביין , אנשים אותו, שמשמח  מה אחד
מדין ביו''ט  תורה ללמוד חיוב ה''ה בבגדים,
עיין אותו, משמח  שזה למי רק היא שמחה,

ב'. ע''מ  ס''ח פסחים מהרש''א

דאיתא ומקשה הא על אריה: השאגת
יהושע  רבי אמר ב' ע''מ  ס''ח פסחים בגמ '
לבית  וחציו ושתיה לאכילה חציו חלקיהו 

אומר אחד כתוב מקרא לה ויליף המדרש
עצרת  אומר אחד  וכתוב אלהיך לה' עצרת
צריך מדוע כו ' חלקיהו  כיצד הא לכם תהיה

שמחה, מצות משום ליה תיפוק לזה קרא

האי ומתרץ לאו  דאי אריה: השאגת
מיני  בכל בי"ט  דמחוייב דאע"ג ה"א קרא
שהוא  בכל אפ"ה בכלל  תורה ודברי שמחות
שמחות  שאר כמו  להו סגי מעט  בין  רב בין 
זמן אפילו בהן עצמו את משמח  אם להו  דסגי
כולן כנגד דת"ת לה' דחציו קרא קמ"ל מועט ,
לחוד . לת"ת וחציו  השמחות כל  לשאר  וחציו 

משובח זה הרי לספר המרבה שכל ההלכה יש פסח של בנס  רק  מדוע

זה איתא הרי לספר המרבה וכל  בהגדה
משובח .

יציאת יש  של בנס רק מדוע להקשות:
לספר המרבה שכל ההלכה את מצינו  מצרים
מעדני  ניסים, בשאר ולא משובח , זה הרי
הגדול שבת בדרשת השנה הקשיתי כך  אשר ,

תשע''ו . שנת

שכלותרצתי: כתב חיים בחפץ דהנה
מדיבור התחיל  מצרים יציאת של  הגלות
זה  ובגלל  אחיו , על יוסף שדיבר יתירה
לכן למצרים, אבותינו  וירדו הדבר  נתגלגל 

ל כדי שיצאותיקנו  אחרי הדבר  את תקן 
את  לתקן  כדי יתירות טובות מילים שידברו 

ולכן לקלקול, גרם שזה יתירות הדיבורים
שצריך שלומר  סח , פה נוטירקון  הוא פסח 

לשבח . מילים הרבה לדבר

בהגדה וזה  אומרים שאנו מה הכוונה
דהכוונה  הדיבור" פי על  "אנוס מצרימה וירד 
את  שהביא הצדיק יוסף של  הדיבור  בגלל
הדבר נתגלל  אביהם אל אחיו  של  רעה דיבתם
בפסח תיקנו  לאומת זה למצרים, וירדה

והודאה. שבח בדברי להרבות בלילה

סיפורעוד של  המטרה שכל כיון נראה:
שיותר כמה אמונה, להשריש מצרים יציאת

מעלה. יותר  זה להשריש
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ÔÚ˙Âאלא עניה לשון נופל אין כי מרים, להם ותאמר אמר  ולא מרים להם

בידה  התוף כשלקחה מרים אלא כך, אלא כך לא עונה שאחר דבר  על 
טוב  היום על ותשמח  עליו שתכה כדי היה התוף  שלקחה שמה הנשים חשבו
מצרים  מביזת יותר  שהיתה הים ביזת שמחת ועל שעה באותה להם שהיה
אם  אותם וענתה מרים להם אמרה תסווראות, בתי של והזהב הכסף ושמחת

השי  שמחת היא העיקרית השמחה שתשמחו רוצות גאה "אתם כי לה' שירו ת,
וכל והזהב הכסף מועיל מה כי ובזהב בכסף  תשמחו לא  בים צרינו ושקע  גאה
הים  שפת על  מתים שהם עתה אבל אחרינו רודפים והמצרים שבעולם ממון

שירה. עליה לומר  וראוי העיקרית השמחה היא  זאת מהם, ונצלנו
[Ô‰Î È˙Ù˘]
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גבוה  מדרש בית

הספירה  בימי שנתגדל קטן בענין
במצות  קטן גדר

א .

פוסקים הנה הרבה והאריכו נסתפקו  כבר 
ימי  בתוך מצוה בר שנעשה קטן בדין 
העומר בספירת אחד  יום חיסר  ולא הספירה
בברכה  ולספור להמשיך יכול  אי בקטנותו,

לא. או שהגדיל  אחר 

ד"ה והנה  (סק"ו  ש"ו במצוה המנ "ח 
לספור מה"ת מחויב אם בזה נסתפק אך )
הספירה  שמנה דמאחר די"ל  בגדלותו
בטל לא מ"מ פטור  שהיה אף בקטנותו
ושוב  ולהבא. מכאן וחייב עכ "פ החשבוון
סי' במגילה (פ"ב המרדכי מדברי הוכיח 
והובא  מווינא, טוביה רבינו  בשם תשצ"ז)
מדרבנן דהמחויב סק"א) רס"ז (סי' במג"א
היום  בקידוש דיוצא דאורייתא החיוב מוציא
עכ "ד , ולמעלה המנחה מפלג ש"ק בליל
ה"ה  דרבנן, בזמן מה"ת ביוצא כמו וא"כ 
מקודם, לחינוך  הגיע דעכ"פ שנתגדל בקטן
מדרבנן שמחויב הזמן מועיל  בודאי לכן 
בטל , החשבון  ואין  מה"ת אח "כ  חייב להיות

המנ "ח . עכ "ד 

ס"ס אמנם  (או"ח שיק מהר "ם בשו"ת
ע"ו) סי' ח"ב (או"ח צבי הר ובשו "ת רס"ט )

מה  מהני דלא לזמןהקשו פטור בזמן  שעשה
בזמן הקטן שעשה מה ע"כ  ואשר חיוב,
אז שהרי גדלותו, לזמן  מהני לא קטנותו
בהא  משא"כ חדש חיוב עליו יתחדש

עכת"ד . הנ"ל בהמרדכי

מהני אולם  הסברא דמצד צבי בהר  כתב
הספירה  בתשלום לחייבו הקטן  ספירת
שעת  אין  בכלל נכנס זה ואין גדול , משנעשה
באמת  שהרי שנתחייב, לאחר  פוטרתו פטור 

הספירה, על בקטנותו יום בכל בירך כבר  הרי
בטל א' יום דבחיסר הראשונים שכתבו  ומה
דוקא  היינו בברכה, עוד  סופר  ואינו  מצותו ,
תמימות, חשיבי לא דשוב ממש בחיסר
בהו קרינן ושפיר יום כל  דספר בנ "ד  משא"כ 
ומאז המצוה, מן  פטור  שהיה אע"פ תמימות

עכ "ד . הימים שאר  על מתחייב שנתחייב

סי'ויעוין  (חי"ד  אליעזר  ציץ בשו "ת
הנוב"י  ממ"ש לדבריו ראי' שהביא נ "ה)
בספירה  אונן לענין  כ "ז ) סי' או "ח  (קמא
ד"ה  ס"ח  תפ"ט (סי' בביה"ל  במ "ב הובא

ברכה). בלא

ב .

דסוף איברא  מבוררים, הדברים אין  עדיין 
בזמן מה"ת פטור  היה הקטן  סוף כל 
לזמן אז שעשה מה מהני איך וא"כ  קטנותו,
דומה  זה ולכאו' מה"ת, חיובא בר שנעשה
מצה  אכל  דאם כ"ח. בר"ה דאיתא להא
דחייב  לילה בעוד ונתפקח  שוטה כשהוא
שהיה  בשעה שעשה דמה ולאכול, לחזור 
חיובא  בר היה שלא כיון  כלום אינו שוטה
קטן לענין  בנ "ד  וה"ה ויעו"ש, אכילתו בשעת
קטנותו בזמן מה"ת חייב היה שלא בספירה
מהא  הקשו (וכבר מה"ת, תמימות כאן  ואין
הא  על  [כ"ח.] בר "ה טור"א בס' דמצה
בגיותו בנים לו  היו [ס"ב.] ביבמות דאיתא
במהר"ץ  והובא ורביה, פריה קיים ונתגייר 
על הגר "ח  בחי' ממצה הקשו וכן חיות.
שמח ובאור  ה"ז ] פסח מקרבן  [פ"ה הרמב"ם
שהגדיל דקטן  הרמב"ם שכתב הא על  [שם]
ואם  שני, פסח  לעשות חייב פסחים שני בין 
ואכמ"ל]. ויעו "ש, פטור  בראשון עליו  שחטו 
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שפסק וכן להא בספירה קטן  דמי לא
שיכול בספירה אונן  לענין  הנ "ל  הנוב"י
יוכל ושוב ברכה בלא אנינותו  בשעת לספור 
דשאני  בברכה, הימים בכל  אח"כ לספור 
שלא  סברות כמה ומגבב הנוב"י שצירף התם
המהרש"ל ע"פ למימר  דאיכא הברכה, יפסיד 
מתבטל דלא כיון  מספירה פטור  דאינו 
די"א  ושוב במתו , מלעסוק זו רגע בשביל 
יש  וגם מצות, לקיים רשאי אבל  פטור  דאונן
ויעו"ש, תמימות כלל  עינן דלא פוסקים
מה"ת  הוא פטור  דלכ "ע בקטן ומשא"כ
שספר מה מהני לא לכאו ' וא"כ בספירה,
שיתחייב  לזמן פטור  כשהיה קטנותו בזמן 
וצ"ע. הנ "ל , במצה דשוטה דומיא כשהגדיל

ג.

ר "חוהנראה  בחי' כתב דהנה בזה, לומר
דקטנים  ה"ז) מקר"פ (פ"ה הלוי
אלא  התורה של  הדינים מעצם מופקעים אינם
חיובא  בני דלאו משום מצות בני דאינם

עכ "ד . נינהו ואזהרה

ח"א ויעויין (יו"ד משה אגרות בשו "ת
ד"ה  ח ' סי' ח "ב וביו "ד  ולכן , ד"ה ג' סי'
קבלת  בכלל הוי הקטן דגם שכתב ובענין )
יתחייב  איך דאל"כ לעכו"ם, דמי ולא התורה
התורה  קבלת שום בלא כשיגדל במצות
קטנותו שבשעת ודאי אלא עליו , והמצות
שכר לי' אית מ "מ  אבל  נצטוה לא עדיין
לגבי', הוא מצוה דעכ"פ מצות, כשעושה
אסורים  שגדולים מאחר מצוה מעשה והוא

ויעו"ש. וחייבים

מקר"פ וכן  (פ"ה שמח באור הוכיחו
סי' (ח "ד  וזמנים מועדים ובס' בסו "ד ) ה"ז
שייך דקטן  שוב) וד "ה אף אמנם ד "ה רפ"ח 
קיומית  בתורת המצוה לקיים ויכול במ "ע
לשוטה  דמי ולא כשהגדיל , ממנה ונפטר
ולקיימה  לחזור  וצריך כלל דעת לו שאין 

עכ "ד . דעת בן  כשהוא

פתחי וכן (לבעל צבי נחלת בס' מבואר
ס"ס  ביו "ד  מזוזה הלכות בסוף תשובה,
לדירתו מזוזה שקבע דקטן שס"ל רצ"א)
לקובעה  מחויב אינו  שנתגדל לאחר בקטנותו,
חיים  משמרת בס' והובא ויעו "ש, מחדש
אות  ס"א עמ' ח "א זצ"ל , שיינברג (להגרח"פ

בזה. מ "ש ועיי"ש ג')

בס'ויעוין  סי'עוד  (ברכות יעקב קהלות
בברכות  רש"י בדעת שכתב סק"ב) ט "ו 
להוציא  יכול מדרבנן  דהמחויב שס"ל  (מ"ח.)
שאינו אע"פ דקטן  מה"ת, המחוייב את
דעת  בר  שאינו  משום מה"ת בדבר מחויב
אכילתו אחר ברהמ "ז  מברך  אם מ"מ גמור ,
ניתנו ישראל דלכל  דאורייתא, מצוה מקיים
אנוס  בגדר  הוא שהקטן אלא המצות,
עכ"פ  הו "ל  ולכן דעת, לו  אין  כיון כשעובר 
אחריני  להוציא יכול והיה ברהמ "ז  בתורת
מדרבנן עכ"פ חייב היה אילו  רש"י לדעת
בברכות  כמבואר שטח בן דשמעון  ובהא
כ"ו) ס"ס (יבמות בקה"י עכ"ד.וע"ע (מ"ח.)

בזה. מ "ש

לקטןהרי  דיש הנ"ל מכל ויוצא מבואר
בכלל נחשב דשפיר מה"ת מצוה מעשה
בתורת  המצות לקיים יכול וגם התורה, קבלת

וכמש"נ . קיומית

ד.

והרבה ומעתה  רש"י בדעת עוד  להוכיח יש
מה"ת, מעשה לקטן  שיש ראשונים
ומתוך) ד"ה (ל"ד. ביבמות רש"י כתב דהנה
שיחולו בקטנותו אשה לקדש יכול  דקטן 

ויעו"ש. שיתגדל לאחר הקידושין 

בדעת וכ"כ ה"ז) מאישות (פ"ד המל "מ 
דבר הוי ולא מה"ת איש אשת דהיא רש"י
זמן מחוסר רק דהוי כיון  לעולם בא שלא
דברי  היטב למתבונן  פשוט וזה אתי, דממילא
מתוך) ד "ה (שם ביבמות שהתוס' אלא רש"י
כלל לקדש יכול שאין  וכתבו  רש"י על  חלקו 

בזה. שהאריך מה ויעו"ש קטן , כשהוא
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סי'ויעוין  אה"ע (תנינא נוב"י בשו "ת
יכול שקטן רש"י בשיטת שהאריך  נ "ב)
לאחר שיחולו קידושין  מעשה לעשות
על חולקים אינם דהתוס' די"ל וכתב שיגדיל,
בחי' שמבואר  ואף רש"י, של זה דין גוף
רש"י  על שחולק (שם) ביבמות הרשב"א
אכן כשיגדלו , אפי' הקידושין  חלו  דלא וס"ל 
שס"ל להדיא מבואר  (ק"ט:) ביבמות

מיני'. עדיפא ואפי' רש"י כדברי להרשב"א

ומעתה)והנה  (בד "ה הנוב"י מסיק
בשעת  ופירשו  קטנה שקידש דקטן  להלכה
לאחר תורה קידושי שיחולו שרצונם קידושין 
והתוס' והרשב"א רש"י דדעת שיגדלו ,
לאחר חלים דהקידושין  והרמב"ם והרי"ף
ויעו"ש. תורה של  איש אשת ונעשית שיגדלו 

נ"ד)ויעוין ס"ס (שם נוב"י בשו"ת עוד
שנשאו פולין במדינת פשוט בהמנהג שכתב
לא  ומעולם מצוה בר שנעשו  קודם הבנים
או שנית קידש החתונה שלאחר שמענו 
חדשים, לקידושין  רושם שוב שיעשו 
שבט חודש באמצע היה אחיו של וחתונתו 
(בערך אדר בכ "ב אח"כ מצוה בר נעשה והוא
לא  ומעולם גדול), שנעשה קודם שבועות ה'
שכיון משום והיינו  שנית, לקדש לב על עלה
ימיהם, כל עמהם להשאר  נשאום כן שע"מ
הקידושין שיחולו  פירשו  כאילו  הוא הרי

עכ "ד . משיגדיל

ה .

שיש הרי  הנ "ל  רבותינו מכל בעליל  מבואר 
ממש  וזהו  מה"ת קידושין מעשה לקטן 
שיש  הנ "ל  רבוותא מהרבה שהבאנו  כמו 

מה"ת. מצוה מעשה לקטן

בזה ויוצא לשיטתו  אזל  דכ"א נמי לנו 
(ל"ד.) ביבמות למ "ש (מ "ח .) בברכות ממ"ש

וכמש"נ .

לעניןולפי "ז  בנ"ד חומר כמין  מבואר 
בקטנתו הספירה ימי מנה דאם בספירה, קטן

אין וממילא מה"ת ספירה מעשה שפיר הוי
ואשר שנתגדל, לאחר  תמימות של חסרון  כאן
כשנעשה  בברכה ולספור להמשיך  יוכל ע"כ

פקפוק. בלי גדול 

ו.

בס'אמנם  ראיתי שוב הנ "ל , כל כתבי אחר 
ז') עמ' ח "ד  (מוסר  אהרן  רבי משות
של מצוה מעשה בגדר  זצ"ל  מרן מו"ר שחקר
כמי  מה"ת, מצוה למעשה נחשב האם הקטן,
שמא  או שכר, ומקבל  ועושה מצווה שאינו

כלל . מצוה למעשה נחשב אינו 

תלוי והנה  זה דבר דלכאו ' כתב בתחלה
לא, או כוונה צריכות מצות אם בפלוגתא

נ קטן של מעשה אין צ"כ  כללדלמ "ד  חשב
שאמרו וכמו  מחשבה, לו שאין כיון למצוה
חכמים  שלדעת י"ב:) (חולין  שחיטה לענין 
ושחיטת  סימנים לחתיכת כוונה בעי שחיטה
ולדעת  ה, מחשב לו שאין  משום פסולה קטן
שחיטת  כלל בשחיטה כוונה שא"צ נתן  רבי
כיון מצ"כ  למ"ד במצות כן וכמו כשרה, קטן
מצוה  קיום בעשייתו  אין  מחשבה לו שאין 
לו יש שמעשה כיון  צ"כ אינן  למ "ד  אך כלל ,
מצווה  שאינו  כמי שדינו  מסתבר  לקטן 

ועושה.

מצ"כומסיק שלמ"ד ט ') (עמ ' זצ"ל  מרן 
מצוה  למעשה נחשב קטן  של  מעשה אין 
ולהרשב"א  חינוך , משום מדרבנן  אלא מה"ת
אם  אך יועיל , לא גביו על  עומד גדול  גם
למעשה  נחשב שלו מעשה צ"כ, אין מצות

זצ"ל . מרן עכ "ד  מה"ת, מצוה

דקי"לולפי"ז דמאחר לכאו', מבואר 
ס' סי' (או"ח בשו"ע וכמ "ש צ"כ דמצות
כלל מצוה מעשה לו  אין  דקטן  יוצא ס"ד)
(באות  שהבאנו  רבוותא הני ככל  ודלא מה"ת
להקטן מועיל דאינו  לכאו' יוצא ומעתה ג').
נחשב  דלא כיון בקטנותו הספירה שספר  מה
וממילא  מה"ת כלל  ספירה של  מצוה למעשה
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כשהגדיל בברכה ולספור  להמשיך  רשאי אינו
הנ "ל . כדברינו ודלא בתמימות חסרון משום

ז .

מרןוהנראה במ"ש דהנה ליישב, דיש לענ"ד
לא  כוונה בלא צ"כ מצות דלמ "ד 
כתבו כן מה"ת, כלל מצוה מעשה נחשב
בפתיחה  אורה קרן  בס' דיעוין רבוותא, הרבה
כל צ"כ מצות דלמ "ד  שכתב זבחים למס'
הוא, בעלמא מתעסק לצאת מתכוין  שאין 
לא  אם קונו מצות עשה כי יוודע דבמה

עכ "ל . מצוה לשם בכוונתו 

ובס'וכ"כ ל "ה) ס "ס (שבת קה"י בס'
מצוה  לשם כוונה דבלא ק"ש) הל ' ) עזרי אבי
המצוה  נעשית וכאילו  כמתעסק המעשה הוי
וכ "כ עכ"ד. כלל  אליו מתייחס ולא ממילא
מצ"כ דלמ "ד  ט') סי' (סוכה ראובן ר ' בחי'
שיכוין ע"י אלא מצוה מעשה הוי לא לעולם
ר ' בחי' תפס וכן ויעו"ש, למצוה שיבא
דלמ "ד א') סי' לר"ה זצ"ל  (היימאן שלמה
בטול בין  הוא דהכוונה וברור  פשוט מצ"כ 
לשיר התוקע וכגון  כוונה ובלי המצוה מעשה
זה  (וכל  עכ "ד . המצוה מעשה כלל  נחשב לא
פ"ט סי' [לר "ה יוסף שלמי בס' כמ"ש דלא
זצ"ל לייבאוויטץ הגרח "ש בשם וז'] ד ' אות
זצ"ל בער ברוך  הג"ר מרן זקינו בשם שביאר 
ממעשה  נוסף דין  הוא הכוונה מצ"כ  דלמ "ד 
שיכוין בעינן  המעשה דמלבד המצוה,
דילפינן הלבוש כמ"ש דהיינו  וי"ל  למצוה,
למ "ד אבל  לבבכם, בכל דלעבדו  מקרא לי'
על נוספת כוונה דין  דאין ס"ל  צ"כ אין 
היינו לצאת שלא כוונה דמהני ומה המעשה
למתעסק  המעשה את משוויי דאז  משום

עכת"ד).

ח.

מצ"כאמנם דלמ"ד זצ"ל  מרן שחידש במה
למעשה  נחשב קטן של  מעשה אין 
מחשבה  לו  שאין  כיון  מה"ת כלל  מצוה

מפרשים  בשאר לכאו ' מצינו לא וכוונה,
יש  דקטן  שס"ל  די"ל  משום והיינו כן , שכתבו
מצ"כ למ"ד אף מה"ת מצוה מעשה לו

ג'). (באות שהבאנו רבוותא הני כל  וכמ"ש

(שם)וכן שהבאנו מהא בהדיא מבואר
אע"פ  דקטן רש"י בדעת שכתב מהקה"י
אם  מ"מ מה"ת, בברהמ "ז  מחויב שאינו
והיה  מה"ת מצוה מקיים אכילתו אחר  מברך 
עכ"פ  חייב היה אילו אחריני להוציא יכול 

עכ "ד . מדרבנן

סק"ז)וכן  קצ"ט (סי' המג"א הביא
טבול דמה"ת בב"ק) פ"ז  (וש"ס מהמהרש"ל 
אסרוה  חכמים רק הקטן של בברהמ"ז יוצא
צבי  נחלת מס' ג') (באות הבאנו  וכן ויעו"ש,
אינו שנתגדל לאחר מזוזה, שקבע דקטן 

מחדש. לקובעה מחויב

מצוה הרי  מעשה לקטן דיש מבואר
לדמות  ויש דמצ"כ, דקי"ל  למאי אף מה"ת
רש"י  שכתבו להא במצות קטן מעשה
דקטן ב') (באות שהבאנו וסייעתו ביבמות
שיחולו בקטנותצו אשה לקדש יכול 

שיתגדל . לאחר  הקידושין

ז .

דנחלקווהנה  הא סייעתו וכל רש"י לדעת
לע  (י"ב:) בחולין  וחכמים נתן  ניןרבי

דפליגי  י"ל  ו ') (באות וכמש"ל קטן  שחיטת
בחולין והר"ן הרמב"ן בחי' שכתבו ע"ד
שהיא  בשחיטה רק דנחלקו שכתבו  (ל"א.)
מכשירין או  לאכילה, כשר  ומכשיר מתיר
מיירי  לא אבל  ממצות קילי או ממצות חמירי
לא  או כוונה בעי אי גופייהו  במצות כלל 
שס"ל וסייעתו  רש"י בדעת י"ל ויעו"ש.לפי"ז
מעשה  לו יש קטן לחכמים ובין נתן  לר ' בבין 
התנאי  נחלקו אלא וכמש"נ, מה"ת מצוה
שהוא  שחיטה נתן  דלר' בשחיטה, בכוונה
חכמים  אבל כשר וקטן  ממצות טפי קיל מתיר
קטן וע"כ ממצות טפי חמיר דמתיר ס"ל
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לענין מעשה לו  שיש אע"פ בשחיטה פסול
מצות.

דגם אולם משמע והר"ן הרמב"ן מדברי
הקטן מחשבת אז  כוונה דבעינן היכא נתן לר'
דקי"ל מה דלפי לפי"ז ויוצא מהני, לא וכונתו 
לו ואין כלום אינו הקטן כוונת צ"כ , במצות
שהוכיח ע"ד  ולהו כלל, מה"ת מצוה מעשה

ו'). (באות לעיל  מהחכמים זצ"ל מרן 

ח.

שנתגדלומעתה  קטן לענין  למ "ד  לנו  נחזור 
בנימא  דאף די"ל הספירה, באמצע
מצוה  מעשה לקטן  יש אם רבותינו בפליגי
מותר מ "מ  לא, או  צ"כ מצות למ"ד מה"ת
שהגדיל , לאחר בברכה בספירה להמשיך 
כרש"י  ספק להתיר, ס"ס לנו יש דהלא
לקטן דיש סייעתם וכל  והמהרש"ל  בברכות
כלל חסרון  כאן ואין  מה"ת מצוה מעשה
לו דאין  והר"ן כהרמב"ן ואת"ל בתמימות,
דכל עוסקין באותן הלכה שמא מצוה, מעשה
המחבר שפסק וע"ד  בפנ "ע, מצוה הוא יום
ל"ח) ס"ק (שם והמ"ב ס"ח ) תפ"ט  (בסי'
ויעו"ש. בספירה לברך כדי ס"ס בתר  דאזלינן 

זצ"לועוד מרן  לדעת דאף לומר  נראה
מצוה  מעשה לקטן אין צ"כ  מצות דלמ "ד 
וחמירי  עדיפי במצות דכוונה וס"ל  מה"ת
בקטן דמהני קידושין  מעשה מעשיית
שהרי  שאני, ספירה לענין מ"מ וכמש"ל ,
י"ל בקטנותו, הספירה ימי ומנה שספר  מאחר 
לא  מ"מ מצוה מעשה נחשב לא אם דאפי'
קידושין מעשה מעשיית לו עשייה גרע
חשוב  מ"מ מצוה למעשה נחשב שלא דאע"פ
רש"י  וכמ "ש מה"ת אשה קניית לענין  מעשה
לענין ה"ה וא"כ סייעתו, וכל ביבמות
ספירה  מעשה לו  שיש נחשב דשפיר  תמימות

תמימות. של חסרון  כאן  ואין

הקטןולפי "ז  יוכל דלכ "ע למדין  נמצינו
אם  שיגדיל לאחר  בברכה ולספור להמשיך 
בס' העלנו  וכן בקטנותו , אחד  יום חיסר  לא
תרכ"ז) עמ' י' אות כ "ג (סי' ישראל תאריך
דקטן הפוסקים רוב כדעת העולם נהגו  דכבר 
ולספור להמשיך  יכול  הספירה בימי שנתגדל 
חיסר ולא הימים כל  מנה כבר אם בברכה

ויעו"ש. אחד יום אפי'

גדר[ע"ע באריכות תמ "ח  המאור  קובץ
בפרטיות] במצות קטן 
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ÂÈ‰˘ דקיי זוזי בתרי לקנות אבותינו דחגיגה "רגילין הלל  כבית ו. בחגיגה ל

כסף . בתרי

Â��‰Â!גדיא חד גדיא -חד  אלו כל איה - היום במצבנו מתאוננים
[¯ÙÂÒ Ì˙Á]
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במאנסי  דומ "ץ

מרורות  להרגיש  צריך ואם מרור בשיעור

חצות  אחר אפיקומן
מרור  בשיעור - א

צריךהרא"ש דמרור  כ ' כה) סי' פ"י (פסחים
אכילה, בל ' דמברכין  משום רק כזית
הירקות  אבל בכזית, אלא אינו ואכילה
כזית, א"צ התינוקות שישאלו  כדי שאוכלין
של המרור  גם דלפי"ז הוסיף ק' סי' והשאג"א

קושיות. כמה הקשה וע"ז  כזית, א"צ כורך

בנוסחוצ"ע תלוי כזית דשיעור מנ "ל 
דיאכלוהו דרא"ש אליבא גם י"ל  דהא הברכה
שהוא  בזה"ז  וגם מה"ת, ומרור אמצה גם קאי
כזית, שצ"ל דאורייתא כעין תיקון מדרבנן 
צ"ל כהלל  למקדש זכר  שעושין כיון וא"כ 
זכר שעושין כיון אכילה ברכת בלי גם כזית
הרא"ש  ומ"ש מדאורייתא, הלל שעשה למה
למה  להסביר כונתו אכילה ברכת משום דהוא
כיון בירקות גם כזית על  להקפיד  א"צ
תיקנו דחז "ל  חזינן  דהא לז "א דרבנן , דשניהם
דתיקנו משום ע"כ במרור, רק אכילה לשון 
היה  דלא בירקות משא"כ  דאורייתא, כעין
אכילה  לשון  בו תיקנו  לא דאורייתא מעולם

כזית. מעצמינו  להצריך  לנו אין וע"כ 

הרא"ש ובשאג"א  לדברי הקשה שם
מדאהדריה  דאו ' בזה"ז דמצה לרבא מנ"ל
להצריכו אהדריה דילמא 'תאכלו' לבערב
מצות  על  לימא דא"כ וי"ל  בזה"ב, כזית
ומרור מצה נכלל  ויהיה יאכלום, ומרורים

מצות. תאכלו  בערב בעינן  ולא פסח, בהדי

מצה עוד דאיתקש דאשכחן  הקשה
איתקש  דלא וי"ל  חצות, לענין  לפסח ומרור 
ולאחר קרא, מיירי דמניה נוהג שפסח כ"ז רק
שאר וכן יוצא, אינו מדרבנן  רק  בזה"ז חצות

הוא  כ' כבר השאג"א שהקשה הקושיות
חיוב  לענין רק ראיה משם דאין בעצמו
דהרא"ש  להשאג"א) (גם י"ל ובזה מדרבנן ,

כזית. דצריך  מודה

רק ומ"ש  קאי יאכלוהו  עכ "ח  דלרא"ש
אזה"ז רק הרא"ש קאי דילמא צ"ע אפסח ,
דיאכלוהו , לפסוק ליתא ממילא פסח דליכא
הברכה  נוסח מכח רק בכזית אינה ומרור 
קרא, דאהדריה משום ומצה אכילה, מלשון
קאי  ליאכלוהו דאיתא פסח  דהוי בזמן  אבל 
להקשות  א"א ולרא"ש ומרור, מצה על גם
רק  איצטריך לא דבערב פסוק דילמא
הבית, בזמן  ומיירי אכילה שיעור  לאשמעינן

וא"צ ד ומרור , אמצה גם יאכלוהו  קאי בזה"ב
דבערב. לפסוק

העירובקובץ רלז) ע' (לט ישראל אור
הפוסקים  מדכתבו ניישלאס יוסף יעקב הר "ר 
על לחלוק כתבו  דלא אף כזית בעי דכורך 
על גם קאי מרור  דברכת ש"מ הרא"ש,
בשם  הב"ח ממ "ש דנתקשה אלא הכורך,
במרור יוצאין בזה"ז  להלל  דגם המנהיג
דאף  לכ"ז א"צ ולפימ"ש כורך, בלי גרידא
בעי  מ "מ  כורך, על קאי מרור ברכת דאין
דבעיקר מאחר  דרבנן תיקון היה דכן  כזית
רק  ולא יאכלוהו, מצד  כזית בעי מרור אכילת

הברכה. נוסח  מכח

קמ)שוב (או"ח חת"ס בתשו' ראיתי
הרא"ש  בדעת גם וס"ל  השאג"א על שתמה
מרדכי  בביאור וכ "ה מה"ת, מרור כזית דצריך 
על צייטליש ר"י הגאון ובהגהות ע"פ), (פ'
בכת"ס  תמה כבר אבל  רכ ), (מצוה הסמ "ק
בסברת  מפורש (רמ "ה) דבתרוה"ד פו ) (או"ח
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צד , (או "ח  שלמה ובלחם כהשאג"א, הרא"ש
דכן הוסיף מסאטמאר) הק' למרן  בתשובה
מובהק  תלמיד  ירוחם ברבינו  מפורש הוא

דהרא"ש.

נועם ובתשו' אמרי (בסוף נועם האמרי
ראפשיץ  מנהג ליישב ברצונו מועדים) על 
הפוסקים  דכל  כ' דמרור, כזית בשיעור להקל
א"צ  הכריכה וכן מה"ת כזית א"צ דמרור ס"ל
הנ "ל שלמה בלחם תימה עליו וקרא כזית,
ואחרונים  ראשונים פוסקים בהרבה דמבואר
מצד רק כזית בעי לא דאי כ ' ובתו"ד להיפוך ,
דהיה  במרור  כזית צריך  היה לא הלל  הברכה
בל ' דמברך וכיון  יחד ומרור  מצה על  מברך 
גם  בתוכו  לכלול  יכול  המצה משום אכילה
לשון ביה דל "ש אף משיעור  פחות מרור
מיחזי  דסו "ס זו  בסברא וצ"ע אכילה,
המרור דגם הוא הברכה דמשמעות כשיקרא,
הישעי"ק  בשם סברא כ ' עוד באכילה, הוא
אכילה  משום דלאו  וחוו"ד, לאברהם וחסד 
ארעא  אורח  דלאו משום אלא כזית צריך
מסיק  ע"כ  מכזית, בפחות המצוה למיפק
לאדם  התיר  מראפשיץ דהגה"ק דאף להלכה
ב"ב  כן שנהגו  מה אבל מכזית בפחות חלוש
כדין , שלא הוא כולו  העיר אנשי ואחריו
תלמידו היה חיים הדברי שהגה"ק לזה וראיה
שום  דאין  כה) סי' ח"א (או"ח וכותב מובהק
תמה  ע"ז  וגם מכשיעור, בפחות מצוה
הרא"ש, על  לסמוך  יש בדיעבד  דהא הלח"ש
בזה  שהאריך  צג) (סי' שלמה בלחם ועיי"ש
מנהגי  הקודש בנזר בהערות ועי' טובא,
הש"ס  על הגר"ח חי' ועי' בזה, מ "ש ראפשיץ

הרא"ש. דברי ליישב נכון דבר  שכ '

המרור  טעם  להרגיש דצריך בדין  - ב

יצא צ"ב לא מרור  בלע (קטו :) שאמרו במה
אוכל של  פיו למרר  דצריך  משום
אף  בחזרת המובחר  מן מצוה הרי (רשב"ם),
צריך למה א"כ  מר , דסופו  כיון  מר שאינו
וצ"ל מר, אינו  ממילא הלא הטעם  להרגיש
לזכור שבו מתוק הטעם להרגיש צריך דמ"מ

ליקח מהדרין יש אך  רך , פה היה שמתחלתם
וצ"ע  החריפות, להרגיש חד  שהוא תמכא גם
המובחר מן  מצוה חזרת אמרו  בגמרא הלא
שבשאר המרירות ממעלת כלל הזכיר ולא
טעם  מרגיש אינו דאם זה דדין ונראה מינים,
שדייקו דרבנן, אלא אינו  יצא לא מרור
להמרירות, זכר לעשות שיש וימררו  מלשון
עשייתו באופן הזכר מורגש המצה ובשלמא
כלום  אותו משנין שאין  מרור  אבל  וצורתו,
מורגש  יהיה היאך  בשדה שגדל  מה מכפי
דאינו ומסתבר  בטעמו , עכ "ח  הזכר 
מרור איתקש דבר בכל  דהא מדאורייתא
מפסוק  נלמד  דמ "מ  לדחות ויש למצה

וצ"ע. דוימררו 

הא ובשיעורי  דייק מא) (ב"מ אלחנן  ר'
טעמא  דרשינן  דלא כר"י קטו.) (ב"מ קיי"ל
מרור , טעם להרגיש דצריך  מנ"ל א"כ  דקרא
רק  נלמד  דקרא טעמא מחמת לא דהכא ונ"ל
אחרת  לשון  לומר  לו שהיה וימררו מלשון
למה  הגמ ' וכלשון  וכדומה, ויעבדום כמו 
הכונה  ואין  למרור, מצריים נמשלו
שלהם. מעשה רק נמשלו עצמם שהמצריים

כת"י שו"ר ס"ז) (אדר  התורה בנזר
מצה  דבלע דהא ג"כ  שכ ' הראגאטשאווער 
תלוי  דמשו"ה ההסבר  עיי"ש דרבנן  אלא אינו
דאדרבה  הביאו שם ובהערה במין, לא בטעם
בפנים, וצ"ע דאורייתא הוא אם רק אינו זה
דרשינן דלא הקושיא מיישב דבזה עו "ש

דרבנן . אלא דאינו כיון  דקרא טעמא

(שארף)ויש חד  ג"כ  הוא דתמכא להעיר
ממצו כלל זה אין מרירות אבל  כי מרור, ת

מ"ש  ולפי"ז נפרדים, דברים ב' הם וחידוד 
המרור , טעם מפיג הגרירה דע"י החוו "ד 
השארפקייט , על לא המרירות על ע"כ הכונה

המרירות. גם דמפיג מנ "ל  וצ"ע

קטן ע "י  שנערכה שמורה במצה  - ג 

(סיפורים בזכותא אמונה ונחלי דאברהם
אברהם  ר' להרה"ק וענינים
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ר ' מהגה"צ ששמע מובא צז ) ע' מפאריסאוו,

החי' זקינו  אצל  שהיה עובדא אלתר נחמיה

ע"י  שנעה מצה נתערב פסח  שבערב הרי"ם,

המצות  שאר  בתוך מצוה, מבר  פחות נער

זאנוויל ר' להדומ"ץ לשאול וציוה שמורה,

שעור כי לכתחלה, שכשר והורה (קלעפש)

חותך עיסות והמחלק טפח, הוא המצה עובי

לשם  אמר והרי טפח, עובי משיעור  פחות

מצה  בידו היה שכבר נמצא מצוה, מצות

הנער שעשה במה לן איכפת ולא כשירה

הרי"ם  החי' בעיני חן  הדבר ומצא אח "כ ,

(וכמדומה  ובתבונה, בחכמה שהורה ואמר 

צ"ע  אך  מהמהרש"ם), גם מובא זו סברא

טעם  קכא סי' החת"ס לפימ "ש זה בהיתר 

וטחינה  לקצירה ואפייה לישה בין  לחלק

וישראל בגוי סגי לא ואפייה לישה דדוקא

שביד מה לשמור יכול דאינו  משום עוע"ג

ואין חבירו, שביד  מה משמר אדם דאין  גוי,

יכול וטחינה בקצירה משא"כ  גמור שימור  זה

ולפי"ז חימוץ, לידי יבא שלא הצד מן לשמור

לה) סי' (ח"ב צבי בארץ גם הנ"ל, היתר  אין 

מ"ש  ועי"ש זאנוויל מר' הנ"ל פסק הביא

שם. ובהערות בזה לפלפל 

הפסח  את אוכלין  דאין לר"ע  גם - ד

אוכלין אין  סייג  משום  חצות אחר

חצות  אחר אפיקומן

(פ"חכ' רמב"ם וכ "פ פסחים) (סוף רשב"ם

ק"פ  לאכול  אסור  סייג דמשום מק"פ)

ט ברכות (והרשב"א לר "ע אף חצות אחר

גם  דלפי"ז ג) אות (לד  הלוי ובית בזה), חולק

חששא  בי' שייך דלא אף אסור  יהיה אפיקומן 
אחר לאכלו  יבא אם כרת שיתחייב דק"פ
לק"פ  זכר הוא דאפיקומן כיון  מ "מ  עלוה"ש,
לזה  ראיה ונ"ל זמנו , כשעבר  לזכר א"צ
דאע"ג  ישנו) ד "ה קכ . (פסחים רשב"ם ממ"ש
מקומות  בב' אכילה איסור  ליכא דבאפיקומן
ישנו אם וע"כ  לפסח, זכר  דהוא כיון  מ "מ 
אין בכלל  נכנס כבר  אפיקומן  באמצע
על קשה ומזה אפיקומן, הפסח אחר  מפטירין
סייג  עשו  לא שלרשב"ם שכ ' שחר העורה

לפסח . ק"ש בין דמחלק עיי"ש לר"ע בזה

הפסח  נעשה חצות אחר לראב"ע  - ה 

מדאורייתא נותר

חצות לראב"ע עד  רק פסח  אוכלין  דאין 
מדאורייתא  נותר דנעשה נראה
פ"ו שמח ואור שחר  כעורה ולא חצות, אחר
נותר נעשה אינו  לדעתו דגם מחומ"צ
מצות  קיים לא ורק עלוה"ש, עד  מדאורייתא
בתורת  לאכלו  מותר  אבל פסח  אכילת
קכ:) (פסחים בגמ' מבואר דהא קדשים,
את  ומטמא פסולים קדשים נעשה דלראב"ע
מחצות  אלמא התם דמקשה ועוד הידים,
הוא  דהקושיא רשב"ם ומפרש נותר  הו "ל 
בוקר , עד ממנו תותירו ולא הפסוק עם דסותר 
תותירו לא לשתים הפסוק דנחלק ומשני
הזה, מהלילה ג"ש כדיליף חצות עד  היינו
דאז שריפה, לענין  רק הוא בוקר  עד  ומ"ש

א  זה ואם הנותר, שריפת מצות עליו  מת יש
מאי  א"כ  הבקר  עד  נותר נעשה אינו  שמה"ת
אליבא  דמתני לימא פירוקא ומאי קושיא

קאמר . מדרבנן  דראב"ע

h
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גזולה  במצה שיי"ח הריטב"א  שיטת לבאר

מצה לשיטת בגזל לה) (סוכה הריטב"א
ויי"ח בשינוי בלעיסה אותה קונה
בגמ ' הלא וצ"ב ממון), חיוב רק (ונשאר
שבלעיסה  ס"ד  ואין  בגזל יי"ח שלא פשוט
שפשוט בגזל ברהמ"ז לחיוב גם ונפ"מ יי"ח,
דברי  ליישב ומצוה יברך , שלא בכ"מ בגמ '

ז "ל . הריטב"א רבנו 

לא כן לפניה המצוה, ברכת בנוגע צ"ע
מנאץ, אלא מברך זה שאין כבגמ' לברך שייך 
מצות  בכמה כדמצינו  לאחריה יברך  ואולי
המעשה  לאחר שמברך לפניה לברך  שא"א
מכו "כ שצ"ז  בקונ' ועי' והא"ז  הרא"ש כדעת

ככה. מקומות

ל :שורש  כתובות מסוג' הריטב"א דברי
ואוקמינן ממון  גם שחייב חלב ואוכל בגונב
כיון סוף סוף פיו, לתוך חבירו לו  "שתחב
עד הוי לא בנפשו מתחייב קנייה, דלעסיה
רק  מיירי דזה תימה לכא' מיהו דבלעה".

הגזילה, כשמגביה מלקנות גזל בכל  והרי
ואין בזה יי"ח  שלא בגמ' ופשוט קונה בידים
שינוי. של  הוספה וכאן  לועס, אם שיי"ח  מ "ד 

פי'רבו לן והרי כתובות בגמ' פי'
סוף  ולא פיו לתוך  חבירו לו "שתחב המאירי
יכול והיה הואיל  שהרי ממש פיו  לתוך  דבר
כלה, את לשלם קנאה החזירה ולא להחזירה
ונמצא  דבלעא, עד הוי לא בנפשו  ומתחייב
כלומר כאחד". באין  ותשלומין מיתה שאין 
בפה  החלב בהכנסת ליה שניחא שמאי
שם  הריטב"א גם כ' וכזה לקנין. מספיק
גזלן עליו  נעשה אהדרי דלא "כיון בכתובות
דאכיל עד  הוי לא בנפשו  ומתחייב  לאלתר ,
ויתרה  בפיו , מיד הגזלה שקונה הרי ליה".
לקנותה  שינוי הוה דלעיסה בסוכה כ ' מזה

כנ "ל . ותימה מצה, יי"ח לצאת בשינוי

לח.)אולם  (פסחים מרא"ש הנראה
שורשו ז) פ"ו ומצה (חמץ משנה וממגיד
שאמרו ממה שכתב מי "ראיתי וז"ל בירו',
מצה  ש"מ לו חייב הוא דמים בסוף אבל 

כתיב  לא דהא בדיעבד  בה יוצא גזולה
כן נראה אינו הירושלמי וסוף ע"כ . מצתכם
חטים  גזל אבל מצה, שגזל והוא יצא לא אלא
בשינוי  שקנאן  יוצא ודאי פת ועשאו  קמח  או 
המחבר וכ"פ לו ". חייב הוא לבד ודמים
מצה  ועשאו קמח או חטים גזל "אם סתנ "ד 
הוא  לבד ודמים בשינוי, שקנאה בה יוצא
ממהרי"ל שם במג"א מזה יתרה לו ", חייב
ויוצא  רשות שינוי הוי לאחר ונתן גזל  "אם
ונתנו חזר  האחר  ואם יאוש) לאחר (ודוקא בו 
אברהם  המגן  וכ"כ בו". יוצא הגזלן  גם לגזלן
בשינוי  קנאה אם ה"ה "וכתב קצו  בר "ס גם
עליו דמברכין  מוכח א"כ  י"ח  בו יוצא
דאורייתא  ב"ה דהא להורות יש וכן ברהמ"ז,
לחם  גזל  דאפי' ואפשר אזלי', ולחומרא היא
ועוד בשינוי, קנאו  כבר  דכשאכלה ב"ה מברך 
יש  אם נסתפק מינים] ד ' [בגזל תרמ "ט  דבסי'
לחומרא  נקטינן בבהמ "ז  וא"כ  לברך ,
המג"א  כיון  הרי כנ"ל". היא דאורייתא
הוה  אכילה שע"י הריטב"א לסברת מדיליה
בברכהמ "ז רק להחמיר  חוכך  ובכ"ז שינוי,

ס"א). (ח"ב הב"ח בתש' וכ"פ

מפורש החק "י דהרי קשות עליו הקשה
אלא  מברך אי"ז וכו ' חטין  סאה גזל בגמ '
שיי"ח בירו ' למ "ד  הוא כן  ולפ"ר מנאץ.
לירו ' גם אולם הנ "ל . כגמ' שלא בדיעבד
"דברי  ל.) (סוכה סופר בחתם העלה
גזולה  מצה דקאמר  ופרח כפתור  הירושלמי
כבר אם דנהי בתחלה עליה מברכין  אין 
גזל וליכא בבליעה מצה ידי יוצא שוב לעסה
צוה  לא והקב"ה קדשנו אשר יברך איך  מ "מ 
אי  אך  מצה לי"ח  כדי לעיסה ע"י גזל  לקנות
מברך שוב מצה ויי"ח ובלעה ולעסה עבר 
דיי"ח דכיון מצומצם כזית על בהמ"ז בסוף
בהמ"ז", גם לברך מצותו  אחשביה שוב מצה

שם. בפסחים בק"נ קדמו זו בסברה

שם)ובאמת (חו"מ מנוח  ברבנו  מפורש
אולם  וכו ', חטין  בגזל ולאחריה לפניה שיברך
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ומשיטה  הזכיר , לא המצוה ברכת דין
אין בסוג' המאירי) בשם צד  (ב"ק מקובצת
ברכת  שיברך  יוצא מנאץ, אלא מברך זה
אינו מקום "ומכל המצוה, ברכת ולא הנהנין 
המוציא  הן  ומברך  ברכה בלא ליהנות רשאי
כפי  הכל ברכות שאר  הן המזון  ברכת הן 
על מברך  אינו וכן לה... הראויה הברכה
ברכת  אלא הנאה כאן ואין הואיל  החלה
ויש  בעבירה. מצוה לעשיית ברכה ואין מצוה
נמצא  המוציא". ברכת אף לברך  שלא חולקין
החמור מן דרגות בג' הדעות רבו ברכה בנוגע
המצוה  וברכת המוציא, בברהמ"ז, הקל אל 
בברהמ "ז רק להחמיר  העלה והמג"א כנ"ל

סי"א. בבה"ל ועי' דאורי'

ברכת להשיטות גם לברך שיכול
מצה  ויי"ח בשנוי שקנה כיון פי' צ"ל המצוה

מברך שאינו לפניה גם לברך  יכול שפיר בזה
עצם  על אלא האסורה הגזילה המעשה על 
מקודם. פעולתו על  ולא בזה שיי"ח המצוה

לדברי אם  בראשונים חבר מצינו  לא כי
בלעיסה  שקונה מצה יי"ח לצאת הריטב"א
כיסוד : דבריו נקטו  אחרונים גדולי –ברם
כ "ט פסחים מפנ "י בסעד  סתנ "ד  הגרעג"א
כן מצאתי רב זמן  לאחר "ובעזהי"ת
יוסף  ביען שם. חיים ובמקור בריטב"א",
במצה  יי"ח  שלא מצינו לא לפ"ז התבטא
שלא  בירו ' מ"ד כחד לנקוט צ"ע ועכ "ז  גזלה,

כבבלי.

אכילת,ואולי  משאר  מצה ששאני י"ל 
ו לעיסה, בלי ויי"ח  יצא מצה שבלע הוא כיון

בבולעו ושוב בשינוי בזה קנה הרי ובא לועס
בתוה"ק. עיננו  יאר והי"ת יי"ח,

.ê .−

"¯„Ò‰ ÏÈÏ· ·"·Ï ‰ˆÓ ˙˜ÂÏÁ· ‚Â‰�Ï ÍÈ‡"
‰ˆÚ המסובין לכל  כזיתים מגיע כשלא מצה בחילוק הסדר בליל לנהג איך

ב  של ב "ממצה

ÈÏÈÏ·,שנים ממאה יותר זה נוהגין העולם שרוב - מצות הג ' שאף פסח 
מצות  הם אם שאף  - דקות מצות ועושין דרי, אכשור  זה שלענין
גם  המנהג וכפי לשנים. אלא  מצה, כזית לאכול ידקדקו אם יספיק, לא גדולות
האחת  וחצי יחץ, שעושין הוא המנהג  שהרי המצות, מאלו אוכלין האפיקומן
זיתים  חמישה שיעור צריך לכתחילה דהא יספיק, לא  וודאי לאפיקומן. מניחין
שני  ושיעור  לכורך, אחד כזית שיעור הברכה, בשעת זיתים שני שיעור לאחד,
ויקילו  המוציא, לברכת שני כזית מלאכול  יקילו אם ואף לאפיקומן. זיתים

ג הרי אחד, כזית רק לאכול  חתיכות "באפיקומן שלשה לאכול מוכרח הא כ 
אלא מצות, הג ' כלל  שייך שלא ונמצא  מכזית. פחות לא אחד  כל  בשיעור מצה

רק "לבעה  אף  ובנותיו, מבניו המסובין לכל  גם ליתן ירצה ואם ולאישתו. ב
לעשות, נכון לא  שוודאי המצות, על להוסיף יצטרך הרי במצוות, להחייבין

להוסיף . ולא  עוני, לחם משום לגרוע  אדרבה צריך היה שהרי

ÔÎÏÂ. מיוחד משנה לחם מהזכרים אחד לכל  שיהיה יסדרו אלא כן, לעשות אין
בנות, כולן ואם הבנים. מן לאחד  מצורפת תהיה בבנות, גם נתברך ואם

ג מי "יתן יותר שהן בנות, שתי לכל  ולקטנים "כ  עצמן. בפני מצות ג ' שנה, ב
ג ליתן צריך הזיתים כל לאכול יכולין כבר  אין "שהם ואם מיוחדות. מצות כ 

לאחד ויצורפו להם, שאפשר כמה לאכול ישתדלו הזיתים, כל לאכול ראויין
אאמו  נהג  וכן שיאכל . ששייך מה לו זצללה "שיתן דוד  ר ' הגאון אני "ר  וכן ה,

כולן  יצאו וודאי האופן ובזה כן. ינהגו בני שגם אני ומקווה השנים, כל  נוהג
חובתן. ידי

Á ‰˘Ó ˙Â¯‚‡]"ËÒ ‰"[Ê
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הידור  ענין יש  מצות באיזהו
`"hily uiaepiax odkd l`ilnb iax g"dbdxd p"ici k"rn

.micrend lr "ycgd sqei qcxt"e "jce` ip` mb" q"gn

דיןעד"ש  שאין  כ . גיטין מגמרא שמשמע
בגט . "ואנווהו "

הידורשפיר ענין בכיוצ"ב שאין קדייק
מטעם  עלה ברכה נתקנה שלא כשם מצוה

סי"ח . רשב"א בתש' כמ"ש קלקלה

כאלו :כמו"כ במ"ע הידור מצינו  לא
רצועות  דמצורע, מרצע חליצה, מנעל 
אם  מצינו  שבקרבן  [אף ערופה עגלה דמלקות,
מ"ע, דהוה אף וכיו "ב וכו '*] הימנה נאה מצא
ואמרה  מצוה שהוה הדשן  שהוצאת וכמו
כברש"י. פחותים אחרים בגדים ולבש תורה

הידורכן  מצינו  לא ועירובין במעקה
בהחפץ  לן  איכפת ולא הפעולה, בהו שעיקר 
הנופל יפול שלא העיקר  במעקה והכיצד ,

וכו '. כדין מחיצה שיהא ובעירוב

ח"ב כ"כ מלכיאל הדברי תש' אודות
המצות  שבכל "מצינו  שחיטה סכין בנוגע ס"ז
בכלי  המצוה שיהדר ואנוהו  אלי זה נאמר 
אף  שוחטין  דבכל מצינו ובשחיטה נאה,
נזכר ולא לכתחילה ואף קנה של  בקרומית

מצוה". הידור בזה שיהא כלל 

כ 'בשו"ת לדורנו  הסמוך  א' מרב נודע
ממתכת  יהיה שהסכין  ס"ו יו "ד  הב"ח  בשם
רק  אומרו לא והב"ח  מצוה, הידור משום יאה

בסכין . ישחט  שלכתחלה

והחביבה באמת הק' מילה במצות גם
בצור אפי' מלין בכל לישנא האי כתיב

ב), סרס"ד (שם הכורת דבר ובכל ובזכוכיות
רק  למול  דורות מדורי ישראל כל נהגו  ברם

זו . רבה למצוה מיוחד  בסכין

הוה וא "ת הידור משום בהו  שיש
משום  בהו שאית מילה מצות מטעם ההידור 
"יפוי  וברש"י קלג: שבת בגמ' כמפ' הידור 

היא". מצוה מילה

דזה באמת מקרא מצוה הידור לימוד
שאול לאבא מ "ד  תרי בהו  אית ואנוהו, אל -י
וכו אתה אף רחום הוא מה במדותיו לדבק בא
"אני  אנוהו ולשון  - לו  דומה הוי וברש"י
אנן בדרכיו". לדבק כמותו עצמי אעשה והוא,
ששייך יתרה מעלה לא"ש מיהו  כר "י קיי"ל
עליהן] תיקנו לא ברכה [שגם כאלו  במצות
בהו שייך וחנון  ברחום הידור מידת ברם
אמרו בגטין  ביותר  שמה שייך ואדרבה שפיר ,
מביתו שהלכה לאחר  אף תתעלם אל  מבשר"ך
כ ' מכות בחיובי בהו**, גדולות הלכות וכמה
המכה  האיש ( ה"ט  פט"ז (סנהדרין  הרמב"ם
ובשחיטה  בכח. חסר בדעה יתר  להיות צריך
על גם הרחמים במידת סנ"ד תח"ס נודע
ח . כתובות המאירי נודע בבמילה גם בע"ח.
משום  במעונו  שהשמחה בה אומרים שאין 
ליראת  מתבלבלת והשמחה דינוקא צערא
אליבע  יתרה מעלה הר"ז תינוק. של צערו
לדבק  ואנוהו , מצות בהו  יותר  ששייך דאב"ש
וכו ' רחום אתה אף רחום הוא מה במדותיו

אמתית. מצוה הידר וזה
בברכה,

ñ¼½ôê ëš¼−

נא ] והקריבהו מצוה הידר [חילוק

בסתר רק הידר

שאע"פ נפ"מ*א. המשתלח  בשעיר יהא
ר "ל [ובמנ"ח קרבן שאינו 

על עובר שאינו בע"מ המשתלח בשעיר 
שוות  שתיהן  שבעינן  כיון  מיהו  תהיה], תמים
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הקודש  חומר  כל  בפנים הנעשה וכמו
במשתלח . כן עליו וההידור

שא'בתוס' ללמדך  ד"ה טו. (שבועות
דאמר גב על  אף - וכו ') הממעיט  וא' המרבה

ו שבעדרו המיוחד האחד  לד :) פרה (יומא גבי
מצא  שאם יא:) (לעיל  אמרינן נמי אדומה
לו היה לא מ"מ לפדות מצוה הימנה נאה
תודות  ב' [ואקחה בכך  להתפאר  [לנחמי']
אם  בזה כמו בזה שמצוה כיון גדולות],

עכ "ל . שמים לשם מתכוין

ב'יש  מאי הגמ ' מסקנת דהרי לתמוה
התפארות  ומאי חמץ תודות ב' גדולת תודות
שבגמ ' דהו"מ אליבע שתוס' וצ"ל בזה,
קאמר "ובבשר – גדול  ממין ד"ה כפרש"י
ולא  בקר של גדול ממין דקאמר  וגדולות קרא
שבתודה  גדול שהמסקנה הגם צאן ". של 
שבגמ ' ס"ד  לפרש תוס' טרח חמץ, לחמי

ודו"ק.

לא [בפרי  למה הקשה (מצורע) צדיק
מנאכלים  כן  גם שהם ושלמים במעשר נתחנך
לפי  ותי' תודה, בלחמי למה החומה, מן לפנים
ידעו דהרי לענ "ד  בפשטות וי"ל בקודש, דרכו
לקח ע"כ ליחרב שסופו  שני בית חינוך בשעת
-ז) ט רבה (ויקרא מחז "ל  להורות תודות דוקא
כל בטל  אינו  תודה וקרבן  בטלין הקרבנות כל

בטילה.] אינה וההודאה בטלות התפילות

מכויןעוד אם שמשמע רבה תימה
בזה  שמצוה "כיון  בהדר  שלא מספיק לש"ש
וצ"ל שמים". לשם מתכוין אם בזה כמו 
צ"ל מצוה הידור  בשביל  שטורח שמאי לתוס'
א'ל אתרג הידור בענין  וכנודע גמור בסתר 
ע: קידושין  [עי' ג'אוה ר'גל  ת'ביאני
ח"ג  שבו"י ע"ע שם. והמקנה במהרש"א
לעשות  שאין  ס"א) בשע"ת (מובא סמ "ד 
ונודע  בצנעה, רק בפרהסיא חצות תקון
בהתיר יח ) (סי' אברהם באשל  הדע"ק מש"כ 
דעכשיו כיון  בפרהסיא דר"ת תפלין  הנחת
אף  ברבים ר "ת של תפילין מניחין הרבה

אם  מאידך  כך]. כל  בחסידות הוחזקו שלא
מן שלא שעדיף לתוס' ס"ל  רב בפרסום צ"ל
כנלע"ד להתפאר , יבוא שלא ובלבד המובחר
מט : בסוכה דאיתא וכהאי התוס' משמעות
אמרה  בפרהסיא לעשותן  שדרך מצות דאף

וכו '. לכת הצנע תורה בהן

בסברת בשפתב. ר"ל קא: מנחות אמת
לפדות  שאין שם הגמ ' קושית
פרה  בשלמא יפות, יותר בשביל  מנחות
מצוה  הימנה נאה מצא שאם לפדות עומדת
במנחות  אטו תמהני "לכאורה וכו ', לפדותה
ואי  המובחר , מן  להביא דמצוה כיון  כן אינו
לפדותן , נמי מצוה מאלו טובים חטים מצא
מכ"ש  היפה מן  מצוה בפנים דאינו  'פרה ק"ו
היא  הגמ' דסברת ואפשר  דבפנים'. מנחה
אף  היא דכשרה כיון  לקרבן שהוכנה דמנחה
לבטל אין  טפי המובחר מן  דמצא גב על 
זכה  וכבר הוכן שכבר ממה והמצוה הקדושה
דבחוץ  פרה משא"כ  מנחה, להיות הסולת זה

עכל"ק. לפדותה" מצוה היא

היא לכא ' דכשרה "כיון זו  סברה תימה
לבטל אין טפי המובחר  מן  דמצא גב על  אף
הלא  הוכן", שכבר ממה והמצוה הקדושה
ששחט בשבת בקרבן שאפי' סד. במנחות
והאריך וישחט, שיחזור  שמנה ומצא כחושה
יש  ואולי סמ "ה. בחכ"צ סב"ק זה ביסוד
אמרינן ופגם כחסרון  דהוה כחושה בין לחלק
ומצא  שמינה אבל  שמינה, בשביל שידחה
בשבת  נאמר לא אז יותר נאה או  יותר  שמינה
שבת  לחילול  כגו "ז  ואולי זה, ויקח  זה שינוח 

יחשב.

שהטעם זה במנחות התם לפרש"י שפיר 
זה  שלימוד לפחתיך, נא הקריבהו משום
[להרמב"ם  בהידור  ולא ומום בחסרון
גם  הכי ס"ל עד: בזבחים רש"י כלהלן].
ספק  בה דאתחזק דכיון נפולה גבי בספק,
איכא  אח"כ לבדוק דאפשר גב על אף טרפות
פ"ג  בכ "מ  ועי' לפחתך , נא הקריבהו משום
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לא  הדור בשביל רק אבל שם. ונו "כ  דאי"מ 
הקריבהו . מצינו 

פגם נמצא  חשש או בכחושה דרגות ב'
אפי' אחרת ליקח בשבת אפי' אמרינן בזאת
מצא  מצוה הידור ב- הראשון. שחיטת לאחר 

שבת. דוחה לא זה וכו ' נאה אחרת

לוסעדג. [תש' פלטיאל  חיים רבי דברי לן
הצאן מן  א) (ויקרא בקרא ברשב"א]
פרט מיעוטים ג' העזים  מן  או  הכשבים מן
מיפסל לא אמאי והק' ולמזוהם. ולחולה לזקן 
ותי' לפחתך . נא הקריבהו  משום וזקן חולה
רק  לפחתך נא הקריבהו  שייך  לא "דאולי
מיחסרא  דלא היכא אמנם דמיחסרא במומין

לא".

מיהוסודי כדלהלן , מכ"מ גם מוכח זה
הקריבהו הלא הר "ח , חידוש עצם תימה לנ"ד
דהוה  הנ"ל הצאן  מן  כן  ולא דרבנן לכו "ע נא
שהרמב"ם  בטרפה מזה יתרה דאורי'. לימוד
משום  רק אסרהו  ה"י) פ"ב מזבח  (איסורי
"שהרי  הכ"מ תמה לפחתך, נא הקריבהו
כשהוא  דורש כ"ט) (דף דתמורה ובפ"ו  בת"כ
את  להוציא וכו' למטה הבקר מן  אומר 
דריש  דהא הוא, התורה שמן  משמע הטריפה
נ"ז) (דף דבכורות בתרא ובפרק מקרא, לה
ואפשר בג"ש. לקרבן  פסול  דטרפה יליף
להו דמסמיך הוא בעלמא דסמך  רבינו שסובר
מיפסיל דלא לן  קיימא דהא ואג"ש, אקרא
בעי  לכן דוקא", בגלוי אלא מום משום
י"ל ולפ"ר  ניכרת. שאינה לטרפה נא הקריבהו
הצאן מן לומדים שניכרין  וחולה בזקן  גם כן
היטב] יודעים [והבעלים ניכרין ובאינן כנ"ל,

שם.. הפ' ענין  וככל  נא הקריבהו  בא

עמדראיתי  שם האזל  באבן  מקופיא
קרא  דכתב דכיון  הרמב"ם שסובר וכתב בזה
שהוא  דחולה ופסח דעור  מומין בהדי חולה
ולענ "ד מום. כמו  פסול  דין ג"כ  לו יש טריפה
הוצרך ולמה לכו"ע דאור' ל"ת שמום צ"ע
"דלא  ככ"מ וע"כ נא. דהקריבהו  אסמכתא

ולכך דוקא", בגלוי אלא מום משום מיפסיל
הצאן מן  וחולה לזקן מיוחד  לימוד  בעינן

כנ "ל ***.

רבינועצם ד. פי' לפי ניחא השפ"א ק'
מצוה  מנחות "הני שם גרשום
אתו לא מעיקרא דהא קאמר בתמיה לפדותן.
מקודם  בוררין  שהי' כלומר  ממובחר ". אלא
שייך ומאי וכו ' נפה בי"א והקמח  וכו ' יפין 

יפין . יותר

השפ"א [כנראה  לפני ר"ג פי' היה לא
בש"ס  לראשונה נדפס כי זאת שכתב בעת
הבהיר פי' ע"פ מיושבים קושית הרבה וילנא.
הי' שלא רגז"ל הגולה מאו"ר של בשחק
בכת"י  רק בשלימותה המפו ' רבותינו לפני

הנה.]. ואחת הנה אחת

*

אדומה ? דפרה שכיח לא מאי

שכיח*בתוס' דלא א"ה) ד"ה (יא: שם
ואעפ"כ הימנה, נאה פרה שימצא

מתנה. דין  בית לב

לא בשו"ת פי' סנ"ח יו"ד מרדכי לבושי
אדומה  להיות שצריכה פרה גבי שכיח
[זוטא  ובספרי פוסלות, שערות וב' תמימה

אדומים. טלפיה דגם פי"ט]

דדמא כ "כ מעובדא ולהעיר מפו' עוד
לא  פי' שם רש"י דהרי תמוה מיהו נתינה. בן 

ושני. ראשון  בבית פרות ז ' רק שהיו  שכיח

נראה כן  ס"מ ח"ג אלעזר מנחת בשו"ת
יפלא  "אמנם קשות והקשה סברה האי שנקט
הוא  שכיחא דלא מילתא דהלא מאוד 
כ"ד) (דף בע"ז  דאמרינן לפי"מ במציאות
נתינה  בן דדמא במעשה ל"א) (דף ובקדושין
אם  שגם אומרים והי' אדומה פרה לו שנולד
לא  באמת כי לו  יתנו  שבעולם ממון כל יבקש
א' פרה רק דורות והרבה בהרבה שכיח  הי'
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שעד ה') משנה (פ"ג פרה במתני' דתנן כמו 
רק  ואילך  עזרא ומימות שנים עשו עזרא
המשכן מזמן הדורות כל  וחשוב צא חמשה
תוב"ב  שני בית חורבן  עד רבינו משה בימי
לפעמים  רק דורות וכמה לכמה יגיע כמה
האחת  כששחטו  מיד שכיח הי' ואיך א' פרה
וגם  ויפדוהו  מיד  יפה אחרת מוצאין שיהיו 
יפה  אחרת כשמצא לפדותה דמצוה בהך 

ממנה".

לא לא שפי' הנ"ל רש"י הגזצ"ל  הזכיר 
ראשון בבית פרות ז' רק שהיו משום שכיח
הי' כנראה נאה אחרת למצוא אולם ושני,
למצוא  יתכן  זה שמצאו דכמו  להו פשיטא
פעם  פרה שבעשיית ואולי נאה. יותר  אחרת
ונתפרסם  קול יצא יותר או שנים במאה א'
נאה  אחרת מצא ויתכן  העולם בכל הדבר
רק  להדיוט  מצוה שבהידר אף וכו'. הימנה
וכלשון שיעור  אין לגבוה אבל שליש עד 
שבעולם. ממון  כל  יבקש אם נתינה בן דמא

ומבשרך**הפוסקים  קרא בפשטות נקטו ז "ל 
ס"ח סקי"ט  (א"ע גרושתו על 

כתוב  כירו' זה ובאמת כןוש"מ), ולא פי"א ות
כבבלי  נקט  יד ) פ"ב (אי"ב והרמב"ם בבבלי
והוא  אחותו  בת אדם שישא חכמים "ומצות
תתעלם. לא ומבשרך שנאמר אחיו לבת הדין
ע"ו : וסנהדרין ס"ב יבמות ציין  ובמ"מ
אז אומר  הכתוב עליו וכו ' אחותו  בת הנושא
מיניה  לעיל ז"ל ופירש"י יענה, וה' תקרא
וה"ה  רבינו וכתב תתעלם. לא ומבשרך  כתיב
אדם  דגעגועי פירש ז "ל  רש"י אבל אחיו. לבת
נמצא  כך ומתוך  מאחיו  יותר  אחותו על  רבים
כמ"ש  רבינו  ודעת עכ "ל . אשתו את מחבב
עליו מקרובותיו אשה אדם נשא במדרש
מבשרי, ובשר מעצמי עצם אומר  הכתוב
ואהבת  טבעית היא הקרובים שאהבת והענין 
שניהם  מעשה מחמת באה לאשתו  האיש
יהיה  אז  שתיהן ובהתחבר להם מקרה שהוא

בבית... שלום ויהיה נכון האוהל 

הירו 'ולהפוסקים לימוד גם שהביאו 
דרברבא  וכעובדא טעמיהו  שחזק משום צ"ל
נתן יוסי "שר ' סרמ"ז יו"ד ובש"ך שם בירוש'
ע"ש  המגורשת לאשתו ופרנסה צדקה
דהוה  דס"ל מוכח  תתעלם", לא ומבשרך

לכך . בצריכה דוקא וצ"ל צדקה.

ועונתה יש כסותה שארה נפלאה מסורה
לה  יעשה לא אלה שלוש ואם יגרע, לא
רמז זה אולי מביתו. ויצא"ה חינם, ויצא"ה
שלא  ידאג תמיד  ביתו  שיצאה שאף להנ"ל

כלום. לה יחסר 

מצוה ***לפי הידור בין  לחלק לענ"ד מש"כ
בפגם  שהוה נא והקריבהו  לבין 
גדולי  ק' מיושב דהרמב"ם) (אליבע וטרפה
שנים, כמה לפני בעניי שכ ' דלהלן , הפוסקים
זזה  לא ראשונה דמשנה כללא וננקוט 

ממקומה:

מה"ת  מצוה הידור אי

הוה דעת מצוה דהידור  מה) (סי' החכ"צ ק"ז 
יניחם  שעוה נרות סידר  ואפי' מדאורי'
סד.) (מנחות מגמ ' חילי' זית. שמן ויקח
בשבת  כחושה ציבור  של חטאת בשחט
חייב  שבעלמא (הגם שמנה וישחט שיחזור
וכ "כ מה"ת, מצוה שהידור הרי ב') בשוחט 

נ). (סי' בשאג"א

הקשה השד"ח דק"ל) (ס' חכמים בדברי
― לדעתו  דרבנן הידור כי קשות עליהם
הקריבהו משום שהטעם שם מרש"י ומשמע

נא.

החכ"צ אתמהה! לבנון ארזי שני
אתר על  ורש"י חדא מלתא אמרו  והשאג"א

ז "ל ? מהם נעלם

פ"ב ונראה  (איס"מ מכ "מ  דהרי ליישב
הוכיח וכן מה"ת, לאו  דהקריבהו מוכח  ה"י)
ז "ל והם מה"ת, דאינו  - ג') (תס"ו בישי"ע
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במצוה  חז "ל  שתקנת המשל "מ  לפי חי'
החכ"צ  טעם ואולי כדאורי'. דינו דאורי'
מה"ת  מצוה הידור  טעם דנקטו והשאג"א
רק  הרמב"ם נקט  דהקריבהו - הקריבהו  ולא
סע"ב  יו "ד  (ובח"ס איסור  במקום (שם) פ"א
ו), סתקפ"ו  מג"א וע"ע לגבוה דמגונה משום
ליתא. הידור  אבל  איסור אין  בכחושה והרי
דהוה  מטעם תבלין הוסיף לז סי' ח "ד  באג"מ

ישראל . כלל  של קרבן 

דאיןלרבנו בזה, אחר מהלך גרשום
הלא  בכך , דמה וצע"ג להקטיר, בדקין  חלב
שס"ל וצ"ל  מעכב, לא אימורים הקטרת עצם
מגמ ' עוד להעיר בכדי. לבטלה אין שלכת'
שחוטא  היפה על  הרע מן במרים ה) (תמורה
יהודה  ועי' המצוה. שקיים הגם הוה, נמי
עודנו כ"ז ולאחר  רס"ה, ס"ס יו "ד  יעלה
דברי  עומק להבין עיננו הי"ת שיאיר בתפלה

זי"ע. קדם חכמי דברי ליישב וד"ב חכמים

h
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‰‡¯�Âל [פרשה רבה בבראשית דאיתא [שמעוני]"משום בילקוט הובא ו'] ח
תק  רמז השלום "הושע  גדול  רבי אמר  לו, הנח אפרים עצבים חבור ך,

ע עובדים ישראל בהם "שאפילו לשלוט יכול אינו כביכול ביניהם ושלום ז
עתה  לבם חלק אומר מהו משנחלקו אבל לו, הנח  אפרים עצבים חבור שנאמר
מרבים  חכמים תלמידי והנה המחלוקת. ושנאוי השלום גדול הא  יאשמו,
חורבן  ובשעת חנינא , רבי בשם אלעזר  רבי במאמר  כאן כמבואר  בעולם שלום
ובחורבן  והמסגר , החרש בירושלים היה החורבן קודם שנים איזה ראשון בית
התנאים. גדולי ושאר  ותלמידיו זכאי בן יוחנן רבי התנאים גדולי היו שני בית
עבירות  בהם שהיה נודע  היה ובודאי הארץ, אבדה מה על  הפסוק תמיהת וזהו

א החכמים גדולי בהם שהיו כיון היא התמיה אבל היו "חמורות, בודאי כ
מרבים  שהיו וכיון חכמים, תלמידי של דרכו הוא  שזה בעולם שלום מרבים

א בעולם ע"שלום עבדו אפי' להאבידם,"כ  בהם לשלוט  יכול אינו כביכול ז
להשיב "וא ידעו ולא  לפה יד  וחכמים נביאים שמו ולכן הארץ. אבדה מה על  כ 

ובזה  תורתי, את עזבם על ה' ויאמר בעצמו הוא  ברוך הקדוש שפירשו עד
שכן  ודאי דהא  בעולם, שלום להרבות יכולים ההם החכמים היו שלא  רימז
שלום  כשיש מילי הני ואמנם בעולם, שלום להרבות חכמים תלמידי מדת הוא 

ח אם אבל בעצמם, חכמים התלמידי והם "בין חכמים התלמידי בין קטגוריא  ו
להרבות  דורם בני אצל דבריהם יתקבלו איך ביניהם מחלוקת יש בעצמם

השלום 
Ïˆ]"[‡ „ÂÓÚ „Ò Û„ ˙ÂÎ¯· ˙ÎÒÓ Á
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יהודה  מנחת כולל ראש

בקידוש מצרים יציאת הזכרת
יעקב אי ' בר אחא א"ר קי"ז: דף בפסחים

בקידוש  מצירם יציאת שיזכור  וצריך
וכתיב  יום את תזכור  למען הכא כתיב היום

לקדשו . השבת יום את זכור התם

להזכירוכ' שצריך  צריך  ד"ה הרשב"ם
והן בקידוש הן שבת של היום בקידוש יצי"מ
המועדים  בשאר  יצי"מ והזכרת בתפילה

מפסח . מצינו  במה למדים

יצי"מאבל נזכר  אין  תפילתנו  בנוסח
טובים. ימים בתפילות כ "א שבת בתפילת

דברי ועיין  על  שהעיר וצריך  ד "ה רש"ש
זכר תפילתנו בנוסח  נזכר שאין  רשב"ם

מצרים. ליציאת

א'ועיין אות נ"ד שאילתא שאלה העמק
ל"ה  בסי' בו  כל כנוסח  הרשב"ם שסבר 
זכר אומרים בתפילה אמצעית שבברכה

מצרים. וליציאת בראשית למעשה

מגןועיין בברכת שגם כהן במראה
בו . הכל  נוסח  לפי יצי"מ  להזכיר  צריך  אבות

שהנהיג ועיין ח' כ , שמות זקנים בהדר
זכר שבע מעין בברכת לומר מלוניל אהרן ר '
הברכה. בחתימת וליצי"מ  בראשית למעשה

ד"ה ועיין  קיז : דף תליתאה בתורי"ד 
לא  מדוע שהק' שהיין ד"ה קי"ד . ודף צריך
כמו שבת בתפילת יצי"מ  להזכיר  תיקן 
קידוש  עיקר  הלא יו "ט , בתפילת שתיקנו
ואילו בדברים לקדש די מה"ת שהרי ותפילה,
שכן וכיון  מדרבנן, אלא אינו  הכוס על קידוש
בקידוש  יצי"מ להזכיר  תיקנו לא מדוע
התורה  מן חובה ידי שיוצאים שבתפילה,
נלמדת  עצמה שבת שהלא להק' והוסיף
משבת, נלמדים מועדים ושאר מפסח , מגז"ש

משבת  עדיפים שמועדים יתכן  וכיצד 
אין ובשבת בתפלה אפ' יצי"מ  שמזכירים

הכוס. על  רק מזכרים

כ 'ועיין בסידורו יקר ב"ר  יהודה רבינו 
נלמד בקידוש יצי"מ הזכרת שחיוב כיון 
בקידוש  המדבר לקדשו השבת יום את מזכור 
רק  יצי"מ להזכיר א"צ וע"כ היין שעל 

בתפילה. ולא הכוס שעל בקידוש

כ '(וערוך רע"א סי' או "ח  השולחן 
מה"ת  היין  על שקידוש לראשונים ראי' שזהו
לא  וע"כ בתפלה התורה מן  יוצאים ואין
כיון שבתפלה בקידוש יצי"מ להזכיר תיקנו

קידוש.) יוצאין דאין

שביאר(ועיין  וצריך ד "ה שמואל  בדבר 
אין בשבת שדווקא עפשטיין  הגר"פ בשם
רעק"א  מש"כ  עפ"י מזכירין וביו"ט מזכירים,
וח"ס  סק"ב, ט"ז רע"ג סי' או "ח  בשו "ע
לצאת  לא לכוין  שראוי י"ז  סי' או "ח  בשו "ת
במקום  קידוש שצריך משום בתפילה קידוש
יהיה  תורה של  הקידוש וממילא סעודה
אין זה ומטעם הכוס, ועל סעודה במקום
יצאו שלא כדי בתפילה יצי"מ מזכירים
יצי"מ מזכירים ביו "ט  משא"כ  מה"ת, קידוש
אמרו והם מדרבנן יו"ט דקידוש בתפילה אף
הכוס  על  בקידוש אלא יד"ח יוצא שאין 

סעודה). ובמקום

יוצא וכדברי שמה"ת הנ"ל תורי"ד
כ "כ היין  על  ומקדש חוזר ומדרבנן בתפילה
והרא"ש  רצ"ה, סי' ח "ד  בשו"ת הרשב"א
ל"א  מצוה והחינוך ר "ה כלל בשו "ת

ודין . ד "ה י"ג: דף נדרים וריטב"א

תוס'וכתב  שי' שכ"ה רע"א סי' המג"א
פכ "ט . שבת ור"מ לח. סוכה
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כיצדותמה ד , אות לא מצוה המנ "ח 
אין הלא בשבת בתפילה קידוש ידי יוצאין
שחל ורקביו"ט יצי"מ בתפילה מזכירים

הנ "ל . תור"ד לק"ו כיון  והמנ "ח  בשבת,

ד"ה ועיין  ס"א רע"א סי' הלכה ביאור 
בברכת  יצי"מ  הזכרת שהחיוב שתי' מיד
אסמכתא  בדרך נא' והגז "ש מדרבנן רק קידוש
קידוש  ידי מה"ת יוצאים ולכך  בעלמא,

יצי"מ . בה מזכירים דאין  אע"ג בתפילה

למעןועיין  ד"ה קי"ז : דף התוס' ל '
מדרבנן רק בקידוש יצי"מ  דהזכר שמשמע
קבעו שחז"ל משמע בקידוש שקבעו מדכ '
דרשה  שהיא מבואר הנ"ל במנ"ח אבל כן.

ל"א. מצוה שיק מהר"ם וכ "כ  גמור 

כיוןוהביאור יישוב עוד כ ' הל '
סמוך ישראל גאל בברכת יצי"מ שמזכירים
דס"ל בתפלה קידוש ידי יוצאים לתפילה

דא" בברכת להמג"א דווקא יצי"מ להזכיר צ
ברכת  ואין לה בסמוך  אף להזכיר ודי הקידוש

ישראל . מגאל  חלק שהוא הפסק השכיבנו 

יצי"מוכ' הזכרת אם דאף שם יישוב
בתפילה  כהזכרה נחשב אין קר"ש בברכת
שמונ"ע  של ברכות ששלש משום עצמה
בכך קידוש מה"ת יוצאין  מ"מ מפסיקות
את  בנ"י ושמרו אומרים השכיבנו  שלאחר 
השכיבנו ואין  שבת שבח על  המדבר השבת
ולשמרו גאל שבברכת יצי"מ  בין  מפסקת
שצ' אע"ג ישראל  מגאל  כחלק שהיא משום
מיד זאת מזכירים הרי שבת קדושת להזכיר
מסתבר ואין ראשונות, ג' לאחר  בתפילה
נקרא  המקום בשבח העוסקות ברכות שהשלש

שבת. קדושת הזכרת לדין שבת בין מפסיק

אם וצ "ל בראשונים נוסחאות שהשני
נפקינן אם תלוי אין  בתפילה יצי"מ מזכירים
בתפילה  יצי"מ דהזכרת בתפילה קידוש ידי
חובה  דיש אלא קידוש מצות מטעם אינו
וכ "כ שבת תפלות בכל  היום קדושת להזכיר

ל"ה. סי' בו  בכל מפורש

שהדרשה ולפמש"כ הלכה בביאור
אסמכתא  הוא בתפלה יצי"מ  להזכיר  שצריך
רצה  סי' ח "ד  הרשב"א בתשו ' מש"כ יל "פ
פסוקי  בקריאת מה"ת קידוש ידי דיוצאין 
וקיחם  שבח  בדברי וכיו "ב ושמרו או ויכולו 
הזכרת  ענין שם הזכיר  ולא קדושתו  ליום

אסמכתא. הוא גז "ש דהך ובע"כ  יצי"מ

מש"כויל"פ איגר  עקיבא ר' שי' שכ "ה
יוצא  טבא שבתא כשאומר ס"א רע"א בסי'
יצי"מ . הזכיר לא הא ולכאו ' מה"ת קידושי
הוא  יצי"מ  הזכרת חובת אם דא"ע לעיין ויש
אבל יצי"מ להזכיר מיוחדת מצוה היא מה"ת
הזכיר כשלא וגם עצמו, הקידוש ממהות אינו
דינא  הך  יצא שלא אלא קידש ידי יצא יצי"מ

מגז"ש. בקידוש יצי"מ להזכיר שצ'

דבהבדלה ועיין שתמה ל"א מצוה מנ"ח
בתחילתו השבת זכירת מדין  יסוד  שהוא
יצי"מ להזכיר שצ' הדין  מן  א"כ  וביצאתו

בהבדלה. מזכירין  אין למה וא"כ

האם יש הבדלה חובת ביסוד  לחקור
שחלק  השבת כבוד משום להבדיל חובה
ללות  שדרך  כפי אותה שמלווין השבת מכבוד
בין להבדיל  הבדלה שמא או חשוב, אורח 
הבדלה. ניכרת שבו  מעשה ע"י לחול הקודש

הבדלה ועיין שהמשילו ק"ג. דף גמ '
ונתבאר ביציאתו , למלך עושה שהעם ללויה

שבת. כבוד  משום הבדלה שחובת

הבדלה ויש לחובת במקור שתלוי לפרש
מה"ת  עשה מצות הלא פכ "ט  שבת ר "מ  עיין 
יום  את זכור  שנ' בדברים השבת יום לקדש
שבח זכירת בו  זכרו  כלו' לקדשו השבת
וביציאתו , בכניסתו  לזכרהו  וצריך  וקידוש,
בהבדלה  וביציאתו היום, בקידוש בכניסתו 
לשון קנ"ה, עשה בסהמ"צ הר "מ  וכ"כ
קדשהו לקדשו השבת יום את זכור  מכילתא
ואמרו היין , על  זכרהו אמרו  ובביאור בברכה,
ביציאתו , וקדשהו בכניסתו קדשהו  ג"כ
שבת. מזכירות חלק ג"כ שהיא הבדלה כלומר 
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שהבדלה וכ' בר "מ  שמפורש המ"מ
יום  את מזכור  שנלמוד  וקידוש כמ  מה"ת

לקדשו . השבת

בדף והק ' שבברייתא הר "מ  על המ "מ 
הבדלה. ולא קידוש רק שם כ ' ק"ו.

הבדלה והמ"מ חובת ללמוד  שיש כ '
שבועות  בגמ' שמצינו  ממה ממקו "א מה"ת
לו יהיו  במוצ"ש היין  על  שהמבדיל י"ח: דף
הקודש  בין ולהבדיל  זאת ולמדו זכרים, בנים
מהמילה  ללמוד  שיש והיינו  החול ובין
לחול שבת בין  להבדיל  חובה שיש ולהבדיל

הבדלה. ע"י

הר "מועיין  שמביא  כ "ט  עושין  סמ "ג
יום  את מזכור ומקורו  מה"ת הבדלה שחיוב

השבת.

שמסבירועיין  כ "ז . דף ברכות מאירי
להפסיק  מבעו "י בשבת להבדיל אפשר איך 
בער"ש  לקדש דאפשר  אף וכ' השבת את

מוסיף שהוא משום היינו  עלמבעו"י מחול
תפקיע  לא מבעו"י הבדלה אבל הקודש,
הבדלה  תפקיע לא שאכן ותי' שבת. קדושת
תועלת  יש אבל  מלאכה, ואיסור שבת קדושת
לשבת, הוא קדוש הבדלה שאף בהבדלה
קידוש  מדין  בשבת הבדלה ששייך כלו '
ומבואר חול  לעומת שבת קדושת שמזכיר
שבת  זכירת בחובת נכללת הבדלה דאף

בכך . ומתקיימת

כבודויל"פ  מצד הוא מזכור  שהלימוד
הבדלה  ע"י ללוותה יש שבת וקדושת השבת
אין מלהבדיל לימוד ומצד המלך, ובמלווה
בין הבדלה אלא שבת כבוד משום בהבדלה

בלבד . לחול  קודש

ביןויל"פ  להבדיל  שהבדלה לצד  דגם
דאי"ז שבת, כבוד משום בו  יש לחול קודש
יתחילו שבת קדושת אחר שמיד מכבודה

הבדל . ללא החול  ימות

הזכרת ולפי"ז דענין  מנ"ח קו יל "ת
זכר שהוא היום מהות מחמת הוא יצי"מ
השבת  כבוד היא שהבדלה הצד ולפי ליצי"מ ,
בהבדלה, יום של מעניני להזכיר מקום יש
יש  לחול  קודש בין  היא שהבדלה לצד אבל 
שהיא  יצי"מ  להזכיר  מקום דאין לומר מקום
בין ההבדל שענינה בהבדלה יום של  עניני

אחרים. לימים היום

מזכוראבל הבדלה שחובת הר"מ לפי
ללמוד יש זה ומלימוד השבת, יום את
השבת  יום את מזכור הבדלה שחובת
היא  הבדלה שחובת ללמוד יש זה ומלימוד
להזכיר מקום יש ושוב השבת, כבוד  מצד
שבזכירת  מגז "ש בגמ ' שלמד כמו  יצי"מ

יצי"מ . להזכיר  צ' שבת

והבדלה ויש  דקידוש שלר "מ  שביארו
להבדלה, קידוש בין  הבדל  יש פסוק מאותו 
קידוש, ע"י יום של  קידושו הוא שקידוש
כיון היום, מקדשים דעי"ז  א"א הבדלה אבל 
זוכרים  רק הבדלה ע"י וודאי עבר  כבר  דהיום
אחרונים  הרבה אבל אותו  מקדשים ולא היום
נלמדו וקידוש הבדלה הר "מ  דלדעת כיון  כ '
אותה  שכלל  בסהמ "צ וכדבריו מקור מאותו 
יצי"מ להזכיר  ענין  אין  ממילא א', במצוה
יד "ח יוצא אלא המצוה, מחלק חלק בכל
של הראשון  בחלק יצי"מ שמזכיר  במה
להזכיר ל "צ ושוב הקידוש, שהוא המצוה
קו ' ומתורץ בהבדלה, המצוה בסוף גם יצי"מ

הנ "ל . מנ"ח

בפירוש בעיקר נזכר  לא ביד הר "מ  שי'
בנוסח ורק היום בקידוש יצי"מ להזכיר דצ'
ליצי"מ , זכר ה"ג משבת פכ"ט כ' הקידוש
שם  כ' גירסתנו  לפי קנ"ה מצוה ובסהמ"צ
לא  פרנקל מהדורת ובסהמ "צ בקידוש, יצי"מ

בקידוש. יצי"מ  הביא

שלובספר חשבונות בספרו האדרת
נוסף  באופן  ביאר ח' אות לא מצוה מצוה
קידוש  שבת ליל בתפילת יוצא אדם מדוע
רק  הוא בקידוש יצי"מ הזכרת דין  שכל  משום
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יש  פסח שבליל ואף פסח, ליל של בקידוש
חיוב  שישנו אחא ר ' חי' בקידוש יצ"מ חיוב
אך זה, בקידוש יצי"מ הזכרת של  נוסף
והביא  יצי"מ חיוב אין שבת כל  של בקידוש
ליל דיני בתוך  הובאו  אחא שר' מכך  ראי'
מר ' ועוד  ברכות, במס' קידוש בדיני ולא סדר

שלמד  מגז"ש אחא בקידוש יצי"מ  הזכרת

המחייב  מצרים מארץ צאתך יום תזכור למען 
הזה  היום את מזכור ולא פסח  בליל הזכרה
שנה. בכל  ששייך  ממצרים יצאתם אשר 
בלא  קידוש יוצא שבת בליל פשוט  ולפי"ז
יוצאים  ביצי"מ שחייב פסח בליל וגם יצ"מ
מזכירים  יו "ט  ליל  דבכל  קידוש, ע"י בתפילה

בתפילה. יצי"מ

h
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Â�ÈÈ‰ קריעת להזכיר שצריך ובוקר  ערב יום בכל מצרים יציאת שמזכירין מה
רבה  ובשמות ו' הלכה א ' פרק ברכות (ירושלמי בכורות ומכת סוף  ים

שמובא"כ כמו תליא בעתיקא  סוף  ים דקריעת נפלאותיו, נקרא דזה ג ') ב,
(ח"בזוה  נ"ק עשירית "ב מכה שהיה בכורות מכת וכן עליון, פלא והוא ב) ב

גוים  ראשית שהוא עשירית ממדה מהקליפה שיצאו ישראל  נתבררו שאז
פלא עליון כתר מדת שהוא לעילא מתתא  עשירית למדה לקדושה ונכנסו
הנפלאות  שתי לזכור  יתברך ה' שצוה ומה לנפלאותיו, עשה זכר וזהו עליון
לקדושת  שיזכו אז להמשיך יוכלו הזכרון ידי שעל  ה' ורחום חנון הוא הנזכרות 

כ (תענית דוסא בן חנינא ברבי שמצינו וכמו פלא, מי "עתיקא שאמר א ) ה
לשמן  שאמר מי הזכיר  ולמה וידלוק, לחומץ יאמר  הוא  וידלוק לשמן שאמר 
ידי  ועל  וידלוק השמן בטבע יתברך ה' הטביע שכן להזכיר  שצריך רק וידלוק,

וידלוק. לחומץ שיאמר  להמשיך יוכל זה

ÏÚÂמר ששמעתי זצלה דרך הקדוש באלישע"בינו שמצינו שמה שאמר ה
לקצוב  הוצרך ולמה הברזל  ויצף שמה וישלך עץ ויקצב ו') ו', ב - (מלכים
ועל המים פני על שיצף  בעץ יתברך ה' שהטביע  להזכיר שרצה רק ולהשליך, עץ
ורבי  במעשה זה עשה ואלישע  בברזל גם זו טבע  יתברך ה' שיתן השליך זה ידי
זה  היה לא ואצלו וכו' וידליק לשמן שאמר  מי בפה זה זכר דוסא  בן חנינא
שם  שאמרו (כמו  נסים ממעשה ליהנות רוצה היה לא בודאי דאז נסים מעשה

יתברך "כ שה' מה רק והרגל טבע  שום שאין עיניו לנגד ברור שהיה כיון רק ב) ד 
ועל דולק, חומץ שהיה כמו דולק ששמן מה לפניו דומה והיה הטבע  בזה נותן
זה  ידי על  יתברך ה' ממאמר  רק שזה וידלוק לשמן שאמר  מי בפה שזכר ידי
חנון  הטעם הוא  לנפלאותיו עשה זכר  וזהו שידלוק, לחומץ ההשפעה המשיך

פלא . שהוא מעתיקא ההשפעה להמשיך יוכלו הזכרון ידי שעל  ה' ורחום
ˆÊ Ô‰Î‰ ˜Â„ˆ È·¯]"[ÔÈÏ·ÂÏÓ Ï
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אביב " "ביכורי מח "ס

איש  חזון כולל

ברק בני  מאיר זכרון

הסדר  ליל קערת טלטול
הכהןנשאלתי  גמליאל  ר' הרה"ג ידידי מאת

ב"ב  מפה שליט "א רבינוביץ
של הגליונות גבי מעל  רבות המחכימנו
המצות  של  הקערה על  דהילכתא". "אליבא
בליל רק בה להשתמש עליה מקפיד שאדם
מחמת  מוקצה של שם עליה יש האם פסח 
בזה  להשתמש יוכל  שלא ונפק"מ  כיס, חסרון
אחר הסדר בליל  גם ולפי"ז שבתות, בשאר 
כלי  כי לטלטלה לו  אסור בה שהשתמש
לטלטלו אסור כיס חסרון  מחמת המוקצה

מקומו . או  גופו לצורך אפי'

מחמת ונלענ "ד מוקצה אמרו  שלא
לאיסור מלאכתו  שהוא כזה בכלי רק חס"כ 
כמה  נקט  ש"ח סימן בריש השו"ע הנה
חס"כ מחמת המוקצים כלים של דוגמאות
למלאכה  המיועדים כאלה אלא אינם וכולם
מילה, ושל שחיטה, של  סכין כגון אסורה
הארבעה  אלו  שכל סופרים, ושל  ספרים, ושל
הדבר וגם בשבת האסורות מלאכות הם
עשוי  הוא גם בשמים של קורנס החמישי
כתב  הרמ "א וגם טוחן , איסור  איסור למלאכת
סחורה  לסחורה המיוחדים כלים וה"ה שם
סק"ג  שם במשנ"ב ועי' בשבת, אסורה הרי
רק  אינם וכולם דוגמאות ג' עוד שהביא
פ' בשבת בגמרא גם לאיסור שמלאכתן  כאלה
היו בראשונה אמרו ע"ב קכ"ג דף הכלים כל
התירו בשבת ניטלים כלים שלשה אומרים
כל שאמרו עד  והתירו, וחזרו  והתירו וחזרו 
של ויתד  הגדול  המסר  מן  חוץ ניטלין הכלים
יוסי  רבי שאמר  השניים אלו מחרישה
בשבת, ניטלין אינם לבדם שהם במשנה,
גדולה  מגירה - הגדול מסר  רש"י ופירש
- מחרישה של יתד קורות. לקצוץ שעשויה
קפיד "דאלו בקרקע תלם ועושה כסכין עשוי

למלאכה  חזו  דלא מקום להם ומייחד  עלייהו
מחמת  מוקצה והיינו רש"י. עכ "ל  אחרת"
שהביאה  אלו  דוגמאות שני לנו  והרי חס"כ ,
כאלה  דווקא חס"כ  מחמת למוקצה המשנה
דכיון לאיסור  שמלאכתן כלים שהם
מקפיד אדם לזה ובנוסף לאיסור שמלאכתן
לכן אחר  שימוש בהם לעשות שלא עליהם
סתם  לאיסור  שמלאכתו  כלי בגדר  אלה אין 
הוו אלה אלא מותר , ומקומו  גופו שלצורך
לצורך לטלטלן דאסור לאיסור שמלאכתו  כלי
שלא  עליהם מקפיד  דאדם כיון ומקומן גופן
שאינם  אחרים שימושים בהם לעשות
קערה  ולפי"ז  מוקצים, הם ולכן לכך  מיועדים
שמלאכתו כלי בעצמותו  שהוא מצות של 
מוקצה  של  שם כלל  שייך לא בזה להיתר

חס"כ . מחמת

דמפורש ושו"ר ד ') (בסעיף הרב בשו "ע
כיס  חסרון  מחמת מוקצה שם שאין בדבריו 
ולא  דווקא לאיסור  שמלאכתו  כלי על  אלא

לי. ותודה שם הקדוש בלשונו עיין זולתו 

ט"ז)אמנם (אות החיים בכף מצאתי
המיוחדים  כלים "וה"ה הרמ"א ע"ד
אות  ס"ה כלל  אדם מחיי שהביא לסחורה",
אפילו חס"כ  מחמת מוקצה בכלל שכתב ג'
וסכינים  זכוכית וכלי קערות כגון  סעודה כלי
גם  חס"כ  מחמת מוקצה דשייך מבואר  עי"ש.
מהשו"ע  מ"מ להיתר, שמלאכתו  בכלי
מלאכתו דווקא משמע והמשנ"ב והרמ "א
להדיא  מפורש זה דבר  וביותר וכנ "ל  לאיסור 

כנ "ל . הרב השו "ע בדברי

כלי ובדברי וה"ה שכתב אדם החיי
במה  דווקא דלעולם לומר  יש וכו' סעודה
בשבת  נאסר סחורה שמעשה לסחורה שעומד 
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כלי  למהות דימוי עליהם דיש הדין חזר  א"כ
והוו עלייהו  קפיד  וגם לאיסור  שמלאכתו
ראיה  שום אין וא"כ  חס"כ, מחמת מוקצה
גם  חס"כ מחמת מוקצה שאמרינן אדם מהחיי

להיתר . שמלאכתן  בכלים

ד 'והנה  עוד הביאו  שם בשבת בגמ '
ואלו כיס חסרון מחמת מוקצה של דוגמאות
דאושפכי', 'חרבא דקצרי', 'אוכלא הן :
שלושה  דנגרי'. 'חצינא דאשכבתא', 'סכינא
לאיסור שמלאכתן כלים שהם ברור מתוכם
הכובסים  את המשמש כלי הוא דקצרי אוכלא
וי"א  הבגדים על מים ידו  על  לזלף כדי י"א
טוב  ריח לתת תחתיו  בשמים שמגמרין
של סכין הוא דאושפכי חרבא בבגדים,

נגרים. של  סכין הוא דנגרי חצינא רצענין ,

מצינואלא דאשכבתא סכינא דלגבי
י"מ הביאו  התוס' והתוס' רש"י בין מחלוקת
שלא  עליו  שמקפיד שחיטה של סכין שהוא
לאיסור , שמלאכתו  כלי נמי הוי וא"כ  יפגם
בו שמשתמשים סכין פירש שרש"י אלא
הוי  רש"י לפי וא"כ  בשר  לחיתוך הקצבים
שם  עליו יש זאת ובכל  להיתר שמלאכתו כלי

כיס. חסרון מחמת מוקצה של

יש אלא הנ"ל אדם בחיי המבואר דלפי
בו 'משתמשים לומר  רש"י דקדק דלזה לומר
לו דיש לסחורה המיועד  זה דווקא הקצבים'
משום  לאיסור שמלאכתו  כלי למהות דימוי
הוא  שלו  השימוש (ונמצא סחורה איסור
מחמת  מוקצה גדר שייך בזה איסור) בדבר
בשר לחיתוך המיועד כלי משא"כ חס"כ 
לכוס  דראוי מוקצה אינו  חי בשר הרי בבית
שו"ע  [עיין לאיסור שמלאכתו כלי הוי ולא
דדווקא  כתב שם ובמג"א סל "א ש"ח  סי'
בשר אבל אווזא ובר יונה כגון  הרך במין

ל השו"ע מרן לדינא מ"מ לא, חילק בהמה א
רבה  ובאליה בט "ז  ועיין  בהמה, בשר  ואפי'

קכ "ה]. ס"ק ומשנ"ב הגר"א וביאור

דאמרינןא "כ מרש"י ראיה אין למעשה
שמלאכתו בכלי גם חס"כ מחמת מוקצה

דעומד קצבים של סכין  דשאני להיתר
ואף  לאיסור שמלאכתו  ככלי נמי והוי לסחורה
של לסכין  הח "א של הציור  בין  חילוק דיש
עומדים  עצמם הכלים הח "א דבנידון  קצבים
עומדים  והמזלגות הצלחות דאלו  לסחורה
להשתמש  לא עליהם מקפיד  ואדם למכירה
הראוי  מן  אין  אח"כ בהם ישתמש דאם בהם
הוא  קצבים של  סכין משא"כ שימכרם
להשתמש  שלא עליו דמקפיד  רק בו משתמש
הרי  כיס חסרון  י"ל  אעפ"כ שימושים שאר  בו 
הש"ס  אליו  שנתכוין הכלי זה דלרש"י כאן  יש
מחמת  מוקצה - דאשכבתא' 'סכינא באומרו
הרי  קצב של  בחנותו שעומד  כיון וגם חס"כ 
נמי  והוי וממכר מקח  לשימוש מיועד הוא
ראיה  אין  וא"כ לאיסור  שמלאכתו  ככלי

וכנ "ל . מרש"י

אך)גם  (ד "ה מו . דף בשבת יהושע הפני
ש"ח סי' ריש והשו"ע הטור מדברי הוכיח 
שמלאכתו בכלי חס"כ מחמת מוקצה דאין
המוקצים  הדברים בדין  מנו  מדלא להיתר
לאיסור שמלאכתן  כלים אלא חס"כ  מחמת
אם  אף להיתר  שמלאכתן  שכלים ומשמע
וכמו מוקצה אינם מקום להם מייחדים

לעיל . שכתבתי

בתוס'והפנ"י  הנזכר רשב"א ע"ד תמה
ומזורי  זירי סיכי בין שהשווה אין ) ד"ה (שם
ומזורי  זיירי סיכי הלא חתנים וכילת למנורה
הם  דמיוחדים לאיסור שמלאכתן  כלים הינם
ראויים  אינם ולכן וכו ' ולאריגה הבד  לבית
מקפיד דאדם כיון תשמיש לשום בשבת
מלאכה  לשום בהם להשתמש שלא עליהם
משא"כ לגמרי מוקצים הללו  ונמצא אחרת
שמלאכתן כלים הם חתנים וכילת מנורה
ואין מקום להם קובע שאדם ואף להיתר
שיהיו סיבה אי"ז  אכתי לטלטלם רגילות

מוקצים.

עושה והביא לא מקום דקביעות ראיה
שמלאכתו כלי הוא אם מוקצה החפץ את
רבי  בית של  פמוטות גבי מוכח  שכן להיתר



 an

שהם  אף בטלטול שמותרות קכא:) (בדף
הרי  מקום להם מייחד  שאדם וכבדים גדולים
חשיב  לא לעצמו מקום שקובע כבד דדבר 

כן . בגלל  מוקצה

כבידה וכן  דקורה איתא (קב.) בעירובין
אינה  אותה לשאת בנ"א עשרה שצריכים
נעשה  הכלי שאין  זה בגלל  בשבת מוקצה
דחו זו סוגיא ומכח  כובדו , מחמת מוקצה
(פ"ב  והרא"ש ואפילו) ד "ה (לה. התוספות
בגמרא  יוסף ורב רבה  שיטת את כ "ב) סי'
שקובעים  כבדים כלים לטלטל שאסרו  (לה.)
שאע"פ  קורה גבי ראינו  דמפורש מקום להם
מוקצה  נעשית דלא לשאתה בנ "א י' שצריך

כן . מחמת

ראיה אמנם  הפנ "י שהביא מה
פירשו שם ור"ח רש"י הנה רבי של מפמוטות
בפמוטות  אבל קטנות בפמוטות דווקא דהיינו 
אסורים  מקום להם שמייחדין  גדולות
נעשה  דכלי דס"ל בדבריהם ומבואר בטלטול 
דקשה  אלא גרידא מקום ייחוד מחמת מוקצה
(קכג:) הגמ ' דברי יפרנסו איך  ור "ח  לרש"י
אדם  בני בשני ניטלין אפי' ניטלין  הכלים דכל 
י' לה שצריך דקורה (קב.) דעירובין  הא וכן 

מוקצה. אינה בנ "א

(ד"ה אלא קכב. בדף הרמב"ן דכתב
אינם  כובדן  דמחמת ס"ל  והר"ח דרש"י א"ל)
אם  אבל  מקום להם מיחדים אא"כ מוקצים
אפי' מקום להם לקבוע עליהם מקפידין אין 
פמוטות  אבל מוקצה אינם הרבה כבדים הם
שלמעשה  אלא מוקצה הוו עליהם דמקפידים
כלי  דאין וס"ל  הכי ס"ל  לא גופיה הרמב"ן
לו מייחד  ואפי' כובדו מחמת מוקצה נעשה
ה"א  (פי"ז בירושלמי איתא שכן  והביא מקום

עי"ש).

בנידוןושיטת גם דרכה תורה הרמב"ן
שמקפיד אע"פ להיתר  שמלאכתו  דכלי דידן 
כדי  מספיק אי"ז מקום לו ומייחד עליו

מוקצה. לעשותו 

(מו.)הפמ"ג  בשבת יוסף ראש בספרו 
(הנ "ל רשב"א בשם התוס' מדברי ראיה הביא
חס"כ מחמת מוקצה דאמרינן הפנ"י) בדברי
להביא  והוסיף להיתר שמלאכתו בכלי גם
ה"ט) פכ"ה (שבת הרמב"ם מדברי ראיה
שמא  עליו  שמקפיד  כלי "כל בזה"ל : שכתב
לסחורה  המוקצים כלים כגון  דמיו  יפחתו

שמא וכל עליהם שמקפיד ביותר היקרים ים
אומר עכ "ל . בשבת" לטלטלן  אסור יפסדו
תנאי  הרמב"ם הזכיר מדלא יוסף הראש
משמע  לאיסור  שמלאכתו  כלי שיהא שצריך
בו שייך  להיתר שמלאכתו כזה הוא אם גם

עכ "ד . חס"כ, מחמת מוקצה

הרמב"ם והנה בדברי לדייק נבוא אם
המוקצים  כלים כתב שהרי איפכא לדייק נוכל
והביא  היקרים' 'וכלים כתב ואח"כ לסחורה
כלי  מסוג כולם דוגמאות ששה להם
דבריו בתחילת שכתב ומה לאיסור שמלאכתו
שמח אור  עיין עליו  שמקפיד כלי כל  בלשון 
שאין באופן עי"ש דמיכל מידי לאפוקי דבא
הזכיר שלא ומה הרמב"ם בדעת הכרח 
לאיסור שמלאכתו  בכלי דווקא דהיינו להדיא
לפרש  דק לא לכן  ליה דפשיטא משום אפשר 
הש"ס  שזכר  הדוגמאות שכל גם מה בלשונו
טרח הוא וגם הוו  לאיסור  שמלאכתן כלים

בזה. ודי משמותם ששה והביא

הרא"ש וגם משו"ת ראיה להביא יש
כלי  על כשמדבר שהרי י"ח) סימן כ"ב (כלל
הרביעי  "המין כך כותב לאיסור שמלאכתו
שיש  כלומר מלאכתו  מחמת המוקצה דבר
וכיו "ב" הנפחים כקורנס איסור  מלאכת עליו
מחמת  המוקצה דבר  "ויש כותב ואח"כ
והוא  גופו  מחמת כמוקצה והוא מלאכתו
מללו ברור שפתיו כיס" חסרון מחמת מוקצה
ג"כ הוא כן מלבד  חס"כ  מחמת דמוקצה
שמלאכתו כלי דהיינו  מלאכתו  מחמת מוקצה
תוספת  בס' הרא"ש מדברי הוכיח וכן  לאיסור 
שני  שמוסיף אלא י"ג ס"ק שי סימן שבת
עליו העיר וכבר  הרא"ש, בלשון  מילים
השני  שאלו  א) אות (ש"ח  לדוד בתהלה
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השני  אלו  ללא גם אבל ברא"ש ליתא מילים
וכנ "ל . הרא"ש בלשון חזקה ראיה יש מילים
לביצה  הרא"ה בחידושי להדיא מבואר  וכן 
שמלאכתו כזה הכלי יהא דלולי יא.) (דף
מחמת  כמוקצה לעולם נידון  יהא לא לאיסור 

כיס. חסרון

אות למעשה יט (פרק שבת ארחות בס'
כיס  חסרון  מחמת מוקצה דאין פוסק פ"ט)
אף  בטלטול  ומותר להיתר שמלאכתו בכלי
עליו ומקפידים להפגם עלול  הוא אם
אדם  דלכן וכותב מקום, לו  ומייחדים
בזכוכית  להשתמש ונזקק חלשה שראייתו
דמותר בשבת מותר בה שהשימוש מגדלת
כלי  שהוא אף מגדלת הזכוכית לטלטל 
והטעם  שמירתו  על  הרבה להקפיד שרגילים
מקצה  אדם ואין  לשימוש הוא מוכן  שהרי

ממנו . דעתו 

ייןובהערה בקנקן דוגמא מביא (קט"ו)
לעתים  אלא בו  משתמש אדם שאין  מאד יקר 
מחמת  מוקצה זה שאין  שמסתבר  רחוקות
דעתו היתה שלא כזאת בשבת אף חס"כ 
אין דסו "ס כלל זו  בשבת זה בקנקן להשתמש
בדעתו שימלך  ואפשר  גמורה הקצאה זה
שאינו קנקן  לו  יש דאם אלא בו , להשתמש
בזה  בלבד  לנוי רק כלל לשימוש אותו  מייעד
מחמת  מוקצה יחשב האם להסתפק כותב
לגמרי  דעתו הסיח  שכבר  י"ל דמחד חס"כ 
לנוי  רק למלאכתו עוד עומד שאינו  זה מכלי
לנוי  כלי בתורת דגם לומר  יש ומאידך בלבד,
נמנעים  ואין  הואיל הוא מוקצה לאו אכתי
הוא  בו  עצמו  הארון  בתוך  ולטלטלו  מלהזיזו 
להיתר שמלאכתו כלי חשיב וא"כ  לנוי, מונח
זה  לדמות [ואין  שלו נוי מלאכת מחמת
מקום  קובעת דהתם לנוי העומדת לתמונה
אם  ולכן להזיזה רגילות ואין לגמרי לעצמה
מוקצה  חשיבא ולהישבר  להפגם עלולה
מקום  להישבר עלולה אינה ואם חס"כ מחמת
החזו"א  ולדעת מוקצה שאינה לדון בראש יש
שם  עליה מחילה שלה הגמורה הקביעות עצם
בהזזתה]. להיפגם עלולה שאינה אף 'מוקצה'

קערת וא"כ גם שבת הארחות לפי"ד
להיתר שמלאכתו  כלי דהויא כיון  הסדר ליל
די"ל אלא חס"כ  מחמת מוקצה שם בה אין 
היתר של  כלים משאר זו היא דחמורה
בשבת  בהם להשתמש בדעתו שאין  שאע"פ
קערת  משא"כ  בדעתו , שימלך  אפשר  מ"מ זו
להשתמש  בדעתו ימלך לא ודאי הסדר ליל

חמץ. עם בה

מאיזה אלא  הבאנו שכבר זה לכל שא"צ
שאין גמור ככלל  דס"ל  ואחרונים ראשונים
שמלאכתו בכלי חס"כ מחמת מוקצה או '
שבת  ארחות בס' שכתב ומה להיתר
שמלאכתן כלים דמצינו י"ט לפרק בהקדמתו 
כגון חס"כ  מחמת מוקצה בכלל שהם להיתר
כתבנו כבר  לסחורה, העומדות וכוסות קערות
עם  כלל בסתירה עומד זה דין דאין  לעיל
דמוקצה  דס"ל  ואחרונים ראשונים אותם
שמלאכתו בכלי רק ישנו  חס"כ מחמת
כלים  לסחורה העומדים דכלים מפני לאיסור ,
הם  עומדים דהרי נקראים לאיסור שמלאכתן

בשבת.למלאכ האסורה המסחר  ת

מדברי אלא זה בדין  מרגיש שאני
הוא  אפילו כלי "כל  שכתב ב' בסעיף השו "ע
לא  ממנו כלי שם נתבטל לא הרבה וכבד  גדול 
ובמשנ"ב  ע"כ , כבדו " מפני ולא גדלו מפני
שלא  נזהר הוא החול  בימות דאם ונראה כתב
שלא  כדי ממקומו  הגדול הכלי זה להניע
מוקצה  בכלל הוא ממילא ויתקלקל יתפסד 
[ובשעה"צ  בטלטול , ואסור  חס"כ  מחמת
הוי  דלא בגוונא אפילו שנזהר דהיינו הוסיף

הזזתו]. ע"י דיתקלקל רישיה פסיק

זה ולא  דין  כותב המשנ"ב אם לי ברירא
גדול דאפי' שכתב מה דכל השו "ע לדעת גם
עליו מקפיד כשאין  דווקא היינו  וכו ' הרבה
אין השו "ע מרן  דלדעת ס"ל  דהמשנ "ב או 
עליו מקפיד אפי' ולעולם זה חילוק לומר
אלא  מוקצה זה מפני נעשה לא להזיזו שלא
עליו שמקפיד דכל המשנ"ב או' דלמעשה
מחמת  כמוקצה אותו לדון  יש להזיזו שלא
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לא  זה השו "ע, מרן  בדעת אינו זה אבל  חס"כ 
לי. ברירא

כלואם השו "ע מרן  לדעת דגם נימא
להזיזו שלא הגדול  הכלי זה על שמקפיד
כיס  דחסרון  מוקצה בכלל  הוי יפסד  שמא
מאי  א"כ לגמרי בטלטול  דמקצהו ומשום
זאת  גם דאף הסדר ליל  מקערת זה שנא
השנה  כל שימוש מכל לגמרי אותה מקצה
אלו גם הרי להיתר  דמלאכתה ומצד כולה
אסר ומרן  להיתר, מלאכתן  הכבדים הכלים
שעדיין אלא מטלטול, לגמרי שמקצם מצד
שלא  עליו נזהר  וגם כבד כלי בין  לחלק יש
דעדיין כיון  זו, הסדר ליל לקערת להזיזו
אותה  מזיז לפעמים שם שמונחת במקומה

זו . לזוית זו מזוית למקום ממקום

המשנ"ב ומה  שד ' נימא אם דגם שברור
ללמוד אין מ "מ  מרן בדעת אף נאמרו  הנ "ל 
יקר גביע כגון  ערך  יקרי כלים לסתם מזה
לגמרי  הקצאה דאי"ז  כיון  וכיו"ב מאד
שבת  הארחות בד ' וכנ "ל  בו  שימלך ואפשר
דיש  נימא אי גם גופא פסח של יו"ט ולגבי
הנה  חס"כ  מחמת מוקצה שם זו  קערה על 
ולהחזירה  להזיזה יוכל  בה שהשתמש אחר
של איזמל גבי הרמ"א שכתב וכמו למקומה
אחר לטלטלו דמותר ס"ב) רס"ו  (יור"ד מילה
כיון שבת באותו  לו צריך אינו  אפי' המילה
רש"ל וכ"כ השמשות בין  הוקצה דלא
דלא  מפני וטעמו  הרמ"א כדברי בתשובה
מוקצה  אין וקי"ל  זו שבת של  ביה"ש הוקצה
ירוחם  רבינו בשם הב"י הביא וכן שבת, לחצי

הרמ "א). דברי מקור  (שהוא

רס"ואלא מילה בהלכות (שם שהט"ז
שצוה  שכתב, מהרי"ל  דעת הביא סק"א)
מידם  יסירו המילה אחר שתיכף סגל מהר"י
המוהל וגם מוקצה דחשובים המילה צרכי כל
והט "ז החול  מן האיזמל ליטול  יחזור  לא
הרש"ל פסק ושכן הרמ"א דעת שהביא אחרי
ונראה  כתב ואוסר, עמהם חלוק ושהמהרי"ל 
מהש"ס  ראיות ב' ומביא לאיסור . מבורר  לי

בטלטול כלי שום שהותר דאע"פ לדבריו
הצורך בו  שעשה אחר  מ "מ  שבו  צורך משום
דלא  כיון  אמרינן ולא בטלטול , נאסר עצמו,
מוקצה  שם עליו  חל אין  שוב ביה"ש הוקצה
"אין הכלל  בביאור  ורמ"א הרש"ל על [וחולק

לקמן]. וראה שבת" לחצי מוקצה

דף ואלו דביצה סוגיא א. ראיותיו  שני
עליו לכתוש לאיסור  שמלאכתו עלי י"א.
בשר עליו  לקצב חז "ל  התירו  במכתשת
בו שעשה דאחר בגמ' שם ואמרו  יו"ט לצורך
דף  ביצה ב. עוד . לטלטלו אסור  יו "ט  צורך 
שפוד שמואל אמר יהודה רב אמר כ "ח :
ופירש  ביו"ט לטלטלו אסור  בשר בו שצלו
לפי  הצלי שנצלה אחר לטלטלו אסור רש"י
וזה  יו "ט , צורך  נעשה וכבר  ומוקצה שנמאס
(עלי  לאלו דומה ממש בו שמלין האיזמל 
המצוה  בו  שנעשה שאחר דינו  ויהיה ושפוד )

מוקצה. להיות יחזור 

שבת ולגבי  לחצי מוקצה דאין  הכלל
באופן רק נאמר  זה כלל דכל להט "ז  ס"ל
השבת  וביום לגמרי השמשות בין  ראוי שהיה
כיון אומרים דאין  ראוי ונעשה וחזר  נדחה
כיון אלא השבת כל  איסורו ימשיך שנדחה
דעתה  כיון שנדחה אע"פ ביה"ש ראוי שהיה
דף  דשבת (וכההיא מוקצה אינו הוא ראוי
היה  לא מעיקרא ושפוד עלי משא"כ כ "ו )
ולא  יו "ט  צורך לעשות רק 'ראוי' שם להם
'ראוי' שם לו  היה מעיקרא איזמל  וכן יותר,
אינו כיו"ב וכל  יותר ולא מצותו  לצורך  רק
שבת". לחצי מוקצה "אין של  בהגדרה נכלל

לטלטלומסקנת מותר  דלא הט"ז
ותו להצניעו  כדי אלא המילה אחר  האיזמל 
על דביצה בפ"ק עולא בדברי נכלל וזה לא
וגם  תחילתן משום סופן שהתירו דברים סוגי
להשליך שיצטרך הדין  יהיה אילו כאן
מהיל ולא מימנע ודאי אבוד  ויהיה האיזמל 
ורק  אך תחילו משום סופו התירו  ולכן
אין המילה לפני וגם לא ותו להצניעו 

וכע"ק. המילה לצורך לא אם לטלטלו

h
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ושא"ס מתתיהו" "בית מח"ס 

ירושלים 

בזה"ז  שבאכילה היחידה המ"ע מצה אכילת מצות האם
א '

מזכה ראיתי  הרה"ג מע"כ שהקשה מה
רבינוביץ  הכהן גמליאל רבי הרבים
יוסף  ופרדס אודך  אני גם מח "ס שליט"א,
תשו ' בדברי שליט "א המועדים על החדש
אכילת  של עשה שמצות קצ"ו , ס' חו"מ חת"ס
נשארת  יחידה היא פסח בליל  משומרת מצה
לנו אין התורה, שבכל אכילה מצות מכל לנו 
עני  מעשר  ולא תרומה לא קדשים ולא פסח 
בס' שליט "א כת"ר והקשה לשנה. מצוה רק
שהרי  תקל "ה אות הגש"פ החדש יוסף פרדס
ט ' בר"ה וכדיליף באכילה מ"ע יש בעיו"כ גם

נפשותיכם. את מועניתם ע"א,

בשיטת לפו"ר אזיל דהחת"ס י"ל 
מ"ע  דאיכא דינא הך שהשמיט הרמב"ם
ביומא  דאמרי' הא דהשמיט בעיו"כ, באכילה
כאילו בתשיעי האוכל  דכל ט' ור "ה פ"א
ערוך בס' וכתב ועשירי, תשיעי התענה
להרמב"ם  שס"ל ס"ו  תר"ד ס' השולחן
ומש"ה  בעריו"כ באכילה כלל מצוה דליכא
לי  כתב קנייבסקי הגר"ח ומרן  עי"ש, השמיט
אכילה  מצות הרמב"ם שהשמיט  בטעמא
עצה  רק הוי בעיו"כ דאכילה דס"ל בעיו "כ 
לצום, כח לנו  שיהא טובה עצה והיינו טובה,
למצות  הרמב"ם בהשמטת מש"כ וע"ע
ח "ד ויובלות רבבות בשו "ת בעיו "כ  אכילה
י"ל וא"כ זצ"ל . גרינבלאט להגר "א תמ "ג ס'
כלל מ "ע דליכא כהרמב"ם להחת"ס שס"ל
לו שיהא טובה עצה רק והוי עיו"כ, באכילת
כמבו ' בעיו "כ  אכילה טעם שזהו לצום, כח
וכ "כ ע"ב, פ"א ויומא ע"ב ח' ברכות ברש"י
מ"ע  ליכא א"כ י', אות ש"ד תשובה בשערי
עינוי. למצות טובה עצה אלא בעצם, באכילה

שמצוה  ס"א תר"ד ס' או"ח בשו"ע ואמנם
י"ל מ "מ  בסעודה, להרבות בעיו "כ  לאכול
מ"ע. הך  שהשמיט כהרמב"ם לחת"ס שס"ל
מ"ע  דליכא לרמב"ם ס"ל  הערוה"ש ולמש"כ 
מצאתי  ואולם מדרבנן. אף בעיו "כ  כלל 
שמצות  בתו"ד דכתב קי"א שבת בחת"ס
עי"ש  אקרא ואסמכוהו מד "ס בעיו"כ אכילה
נימא  אם אף ואמנם ע"א. ב' פסחים ובחת"ס
באכילת  מדרבנן מ "ע שיש לחת"ס שס"ל
דרק  ע"ד, ול"ק מדרבנן הוי מ "מ  עיו "כ ,
צופים  נופת בס' ואמנם מה"ת. מצה אכילת
עמ ' יומא קוק יהודה רבי הרה"ג לידידי
שאכילת  שס"ל החת"ס בסתירת הק' קי"ח,
ס' או"ח בהגהת ממש"כ  מדרבנן , עיו "כ 
תענית  אפי' בעיו "כ  להתענות שאסור תר "ד 
משה  עקדת בס' לתרץ ומש"כ  עי"ש חלום

עי"ש. ס"י ח "ד 

ב '

דהא ואכתי  החת"ס, דעת לברורי לן  פש
ראשון כזית אכילת מצות איכא
הפסח מחג ט "ו  ט"ו גז "ש דיליף בסוכות
עצם  א"כ עי"ש, ע"א כ"ז בסוכה כמבו '
ומ "ט מ"ע הוי בסוכה ראשון  כזית אכילת
מכל יחידה מצה אכילת דמצות החת"ס כתב
שחקר מה ע"פ בזה ונראה אכילה. מצות
ענינים  ח "ג זצ"ל בער ברוך  רבי בשיעורי
הפסח , מחג ט"ו דט"ו ילפותא הך בגדר ס"א
או "ד מצה, כאכילת באכילה המצוה אם
המצוה, לקיים היכ "ת אלא ל"ה האכילה
בסוכה  שתהא הקביעות זהו  המצוה דעיקר
זהו בסוכה והאכילה בסוכה, דירתו לקבוע
מ"ע  דליכא י"ל  וא"כ  מקביעותו . חלק
והכשר היכ"ת רק והאכילה גופא, באכילה
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אכילת  ורק בסוכה, שתהא הקביעות למצות
ואילו האכילה, בגוף מצוה איכא מצה
סוכה  למצות היכ "ת זהו כזית באכילת
ס"ז ח"א מתתיהו  בבית זו  בחקירה והארכנו 
ס'. סוכות למועדים ירח  ובס' עי"ש י"א אות

ג'

החת"ס אמנם ממש"כ החת"ס ע"ד ילה"ק
מצות  שביו"ט קי"א, שבת עמ "ס
אין ועונג מושמחת, ויליף דאורייתא, אכילה
שלא  נהי לתיאבון שלא והאוכל  בו מפורש
ומשא"כ קיים, אכילה מצות מ "מ  התענג

ב  דאף בשבת החת"ס וכתב דווקא, עונג עי
שבת  דעונג משבת פ"ל הרמב"ם למש"כ
עונג  לשבת וקראת דכתיב מד "ס הוא  וכבודו 
הוא  אלא מדרבנן , שהוא כוונתו  אין 
ומש"ה  אקרא, ואסמכוהו  ממש דאורייתא
דהנשבע  משבועות פ"א הרמב"ם כתב
ופורים  וחנוכה מה"ת, הוי בשבת להתענות
קס"ח . ס' או "ח  חת"ס ובשו"ת עי"ש מד"ס
וכן מה"ת, שבת דעונג לחת"ס דס"ל  וא"כ 
כשאוכל א"כ  מה"ת, אכילה מצות ביו "ט 
כתב  ומ"ט מה"ת, מ"ע מקיים ויו"ט בשבת
מכל יחידה מצה אכילת שמצות החת"ס
רי"ד בתוס' מצינו ואמנם אכילה. מצות
מדרבנן , בשבת דאכילה ע"ב צ"ט פסחים
בזה  שציינתי ומה עי"ש, מה"ת מצה ואכילת
עונג  אם ב' אות ט "ו  ס' ח "א מתתיהו  בבית
וא"כ עי"ש. בשבת ואכילה מה"ת שבת
מה"ת  ויו"ט בשבת דאכילה החת"ס למש"כ
יחידה  היא מצה שמצות החת"ס כתב מ "ט 

אכילה. במצות

מצות וע"כ שאיכא נימא אם אף י"ל 
בגוף  המ"ע אין מ "מ  מה"ת, שבת עונג
המ"ע  עיקר אלא מצה, כאכילת האכילה
ס' או"ח השו"ע כתב ומש"ה מעונג, שיהא
דאכילה  לאכול, שלא מתענג אם ס"ג רפ"ח 
המצוה  שאין  הרי לאכול , א"צ לו  צער  בשבת
לקיום  היכ"ת האכילה אלא האכילה, בגוף

אכילה  במצות י"ל וה"ה דעונג, המצוה
ע"י  אלא האכילה, בגוף המצוה אין ביו "ט ,
דיו "ט , שמחה מצות מתקיים האכילה
המצוה  לקיום והיכ"ת הכשר והאכילה
היא  מצה דמצות החת"ס וזש"כ דשמחה,

המצוה. היא גופא שהאכילה היינו  יחידה

ד'

שידוע אולם החת"ס, בדברי עוד לדון יש
מה"ת  מצוה שיש ג' מ "ע הרמב"ן  דעת
זהר הרשב"ץ וכ "כ  שביעית, פירות באכילת
פירות  כשאוכל  וא"כ עי"ש. ס"ו מ "ע הרקיע
כתב  ומ"ט מה"ת, מ "ע בזה"ז  מקיים שביעית
היחידה  היא מצה אכילת מצות שרק החת"ס
מהחת"ס  מוכח  יהא ולכאו' אכילה מצות מכל 
וכמו פירו "ש, אכילת מצות דליכא דס"ל 
ובס' עי"ש י"ד  ס' שביעית החזו"א שנקט
בזה  שהביא מה ס"ח פי"ב שביעית פירות

ל"ה. ס' שביעית אליעזר  כרם ובס'

לחת"ס אמנם  ס"ל  אם דאף י"ל
מ "מ פירו"ש, באכילת מ "ע שיש כהרמב"ן 
מ"ע  שהיא יחידה מצוה היא מצה דרק ס"ל
כתב  פירו"ש, אכילת אולם האכילה, בגוף
בס' וכ"כ ס"א ס' ח"א האפוד חשב בשו "ת
משמיטה, פ"ה שביעית פי"ז, פסח  שני חוט 
הלאו משום זהו  המ "ע להרמב"ן  דאף
התורה  שרצון היינו לסחורה, ולא דלאכלה
האכילה  וע"י בפירות סחורה יעשה שלא
כמ"ע  והוי בפירות, סחורה דליכא מתקיים
באכילת  דגם י"ל וא"כ עי"ש, לאו מכלל הבא
היכ"ת  אלא בעצם, מ "ע האכילה אין  פירו"ש
בפירו"ש, סחורה באיסור  יעבור שלא

האכילה. בגוף המצוה מצה ומשא"כ

במכתבוומו"ר שליט"א ליברמן  הגר "י
תשע"ו אייר ניסן  המאור  בקובץ ומובא אלי,
היא  שמצה היא החת"ס דכוונת כתב י' עמ '
הוא  המאכל  של החפצא שעצם היחידה
קיים  היה שביהמ "ק שבזמן לאכלו, מצוה
הבשר עצם בהם שגם הקרבנות, את גם היה
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לנו נשאר ובזה"ז  לאכלו, מצוה והיה קדוש
פת  באכילת משא"כ  זה. בגדר  שהיא מצה רק
אכילתו אלא מצוה בעצמו  הפת אין בסוכה,
אינו לבדו הפת אבל המצוה היא סוכה בתוך
באכילת  אולם בעיו "כ . פת באכילת וכן  כלום,
מצוה  הוי הנ"ל והרשב"ץ להרמב"ן פירו"ש
או לומר נצטרך וא"כ  הפירות, בעצם וקדושה
קאי  שהחת"ס או כהרמב"ן , ס"ל  לא דהחת"ס
הוא  ובשביעית מקום, בכל  הנוהגת מצוה על 
היא  מצה משא"כ מא"י, הבאים פירות על רק
יתד בקובץ גם והו "ד  עי"ש. מקום בכל

קט "ז . ס' תשע"ו ניסן המאיר 

במצוה ועפי"ד קאי שהחת"ס עוד  י"ל
שנים, לשבע אחת ולא שנה בכל  הנוהגת
רבינוביץ  אליעזר הג"ר ידידי העירני אולם
לומר הדבר דעיקר  אליעזר, הכרם בעל 
לסוברים  רק זהו  מה"ת, פירו"ש שאכילת
שיש  י"ל  ועפ"ז דאורייתא, בזה"ז  ששביעית
להסכמת  אולם מה"ת, פירו "ש באכילת מצוה
ממילא  מד"ס, בזה"ז ששביעית הפוסקים רוב
רק  פירו"ש, אכילת של מה"ת מצוה אין 
גם  החת"ס דברי מיושב וא"כ מדרבנן , מצוה

המאור בקובץ דבריו  ומובא פירו"ש, מאכילת
ובקובץ  עי"ש ק"א עמ ' תשע"ו  תמוז סיון

במכתבים. תשע"ו  אייר  המאיר יתד 

משה וראיתי להג"ר  משה עקדת בס'
ס"י ח"ד החת"ס,פרקש ע"ד  למע"כ  במכתבו 

אמינא  דמסתפינא דלולי ב' באות וכתב
מכל יחידה מצה של  מ "ע החת"ס דמש"כ
חולין אכילת על  כוונתו  אין אכילה, מצות
כזית  לאכילת מצוה שיש יודע רב בי בר שכל
אלא  בעיו"כ, וכן  בסוכות ראשון  בליל פת
מכל שנשאר  יחידה שמצה החת"ס כוונת
דאכילת  דומיא לאכילה היינו  אכילה, מצות
פסח לא לנו  אין  החת"ס מייתי וע"ז קדשים,
היינו שני, מעשר  ולא תרומה לא קדשים ולא
שהיה  בזמן  נוהגות שהיו  אכילה מצות
מצה  אכילת מצות וכן קיים, ביהמ "ק
שנשארת  יחידאה היא פסח  בליל  משומרת
פירש  שכן עי"ש קדשים דאכילת דומיא לנו 
עי"ש, סופר  אמרי בעל  זצ"ל ערלוי גאב"ד
רס"ד עמ' כ"ז הסופר אוצרות ובקובץ

דבריו . שהובא
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‡˙ÈÊÎ ואמרו באיגרא דאכלי לאו מאי איגרא פקעי הלילא ומקרי פסחא 
פו.] [פסחים באיגרא. ואמרו בארעא  דאכלי לא באיגרא

˘¯Ù"È.'כו מתבקעים הגגין כאלו דומין ההלל ההמון המולת לקול 

˘Èכמ ההלל  אמירת בשעת להם שהי' ההתלהבות גודל הללו בדברים ש "לרמז
וז "בפרש  האיגרות. כל  בקעו כאלו דומה למטה "י בארעא דאכלי בגמ ' ש

הקערה. שמגביהים וזה הרקיעים. כל ובקעו ההתלהבות בגודל ההלל  ואמרו
שבשמים. אבינו לפני לרצון למעלה אכילתם להעלות מגביהים פי'

[‰ÓÏ˘ ˙¯‡Ù˙]
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ושא"ס כהלכתו הבנים חינוך מח"ס 

שמש  בית

הוא ימצא ובל יראה בל של הלאו האם
עצמו  בפני איסור שהוא  או לאכילה הרחקה

epivn m`d* dlik` xeqi`l xcb `ed d`xi lay fnexn envr weqta* mipey`xd zeric*
m`d gqtd rvn`a xiibzpy xb * xeriy ivga d`xi la xeqi` yi m`d* dxezd on biiq

i"ae i"a ly e`l ea yi

הראשונים דיעות

לחקורבעיקרא. יש יראה בל של הלאו
שלא ה  כדי זאת אסרה התורה אם

בפנ"ע  איסור שהוא או  אכילה, לידי יבוא
לאכילה. הרחקה ואינו ברשותו  יהא שלא

לאחרוהנה  ע"א) (ב' פסחים בריש הר"ן
החמירו בחמץ רק דלכן  התוס' תירוץ שהביא
כתב  בדילי ולא הואיל  לבערו שצריך חז"ל
היינו וב"י ב"י אסרה דהתורה דהא ד 'אפשר

(עכ"ל). כרת' בו ויש בדיל  דלא משום

אם ולפו"ר בזה מסופק שהר "ן  משמע
גדר הוא יראה בל התורה שאסרה הטעם
בפנ"ע, איסור  שהוא או אכילה, איסור מפני
להלן שיובאו  ענגיל  והגר "י הפמ"ג נקטו  וכן 
יותר נראה לענ "ד  ואולם בזה, מסופק שהר "ן 
לאכילה, הרחקה שהוא להר "ן  ליה דפשיטא
רק  התורה אסרה מדוע ליה ברירא דלא אלא
כיון הוא שהטעם דאפשר  כתב וע"ז  בחמץ,

ודו 'ק. מיניה, בדילי ולא בכרת שהוא

וכמה ובין כמה מצינו  הרי כך ובין כך
שאיסור בפשיטות להדיא כן  שכתבו ראשונים

האכילה. לאיסור  וסיים גדר  הוא יראה בל

שמועה דהנה  יבין  בספרו הרשב"ץ
וז "ל : כתב ע"א) כ"ד דף ה' אות חמץ (מאמר
משאר יותר  חמץ באיסור החמירה התורה
כחלב  כרת עליו שחייבה לאוין. חייבי איסורי
ונותר . כפגול  בהנאה שאסור  מהם ויותר ודם.

ובל יראה בבל  עליו שהזהירה מהם ויותר 
אינשי  בדילי דלא משום בזה והטעם ימצא.
טעם  שזהו  ונראה לאכלו. ויבואו  מניה
מבדל אמרינן גבוה של בחמץ שהרי האיסור
מעילה. לידי יבואו שלא מניה אינשי בדילי
מניה. אינשי בדילי לא נזיר  שאיסורי ואעפ"י
מה  כרת. באיסור  שהוא תורה החמירה בחמץ

(עכ"ל). נזיר באיסורי כן  שאין

שאדם וכ"ה מצד שהרי וז "ל : במאירי
יותר חמץ באיסור  תורה החמירה בו רגיל
משמע  וכן  (עכ "ל ), לבערו  איסורים משאר

עיי"ש. תקמ "ו ) סימן (ח "ג הרדב"ז בשו "ת

הסמ"ג וכן על  בביאורו  הרא"ם נקט 
שאסרה  הטעם דכל ל ') אות חמץ  (הלכות
לאכלו , יבוא שלא די הוא יראה בבל  תורה
פסח להלכות בפתיחה הפמ"ג הסכים וכן 

ז').א  אות א' (פרק

בכמה ויש מדמצינו לזה סמך להביא
משאור דאכילה שאור דמקשינן מקומות
דלרש"י  ע"א) (ד' חדש באור ועיין  דראייה,
דאכילה  משאור  דראייה שאור נמי ילפינן 

ודו 'ק. ולמעלה, שעות משש ב"י לענין

שכתבווכן  בסוגיין  התוס' מדברי משמע
בח חכמים חששו  יבא דמשו "ה שמא מץ

בב"י  לעבור החמירה שהתורה כיון לאכלו
הוא  וב"י ב"י איסור דגם ומשמע ובב"י,

וי"ל . אכילה, חשש משום
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הוא יראה שבל מרומז  עצמו בפסוק
אכילה לאיסור גדר

מסכת והנהב. לריש בחידושיו  החת"ס
דברי  את הביא ע"א) (ב' פסחים
וז "ל : נאה, פרפרת עפי"ז  וכתב הנ"ל, הר "ן 
דמיין מפ"פ נ "י ואמר  אדליר  כ"ץ מר"ן אמ "ו 
ביום  'אך  בא פרשת הפסוק פירוש שזהו
ואמר מבתיכם', שאור תשביתו הראשון 
מבשאר טפי בזה תורה שהחמירה הטעם
ונכרתה  חמץ אוכל  כל 'כי ואמר איסורים,
השביעי', יום עד  הראשון מיום ההיא, הנפש
מיניה  בדילי לא וגם בכרת שהוא פירוש
יום  עד הראשון  מיום רק אסור שאינו

ודפח "ח . יותר ולא השביעי

משמעות ולולי  דודאי אומר  הייתי דבריו
זה  שאסור  אתא יומא דלאפושי משמע הקרא
כדעת  למעוטי ולא ימים, ז' רב המשך  לו  יש
וגם  ימים, ז' רק שאינו  להורות הנ"ל אמ "ו 
זמן , שום שמותר כיון לזה קרא צריך לא
קרא  דאתא נ "ל  היה אבל  בב"ח, משא"כ 
מני' בדילי ולא כרת נמי דהוה מיה"כ לתרוצי
הבית, מן האוכלין לבער  הכתוב הצריך  ולא
ישכח לא א' יום רק אינו דיה"כ  משני וע"ז 
זמן משך שיש חמץ משא"כ  לאכול יבא ולא
חיישינן השביעי יום עד א' מיום לאיסורו
לק"מ תוס' לשיטת אמנם למכשול , טפי

(עכ"ל). בהנאה מותר  שהוא מיה"כ

לבעלוע "ע  התורה על משה תורת בספר
בא  בפרשת הנ "ל  הפסוק על  סופר החתם
בשינויים  אלו  דברים כעין  וכתב חזר ששם
עיין יוה"כ  כלפי החת"ס שדן ומה קלים,
חילוקים  כמה ז') אות כ "ד  (סימן  לעיל מש"כ 

בזה.

התורה מן סייג מצינו האם

חידוש והנהג. כאן לנו  יש לפי"ז באמת
כולה  התורה כל  בשאר דהרי גדול,
מדרבנן רק הם והגזירות והגדרים הסייגים כל

ואילו לדאורייתא משמרת לעשות שנצטוו
וסייג  גדר לעשות עצמה התורה החמירה כאן

חמץ. לאכול  יבוא שמא

יוסף ומצאתי ראש בספרו להפמ"ג
שם  שדן  פסיקא) ד "ה ע"ב (י"ב שבת ע"מ
כלפי  ונפק"מ בדאורייתא סייג מצינו אם
והביא  דעריות, בקריבה שם הגמרא סוגיית
הרשב"ץ  לשיטת ב"י של הלאו  את דוגמא

דאורייתא. סייג שהוא

טוב והגר"י  לקח בספרו זצ"ל ענגיל 
בזה  וקיבץ זה בענין טובא האריך  ח') (כלל
סייג  שמצאנו  ובראשונים בש"ס מקומות מי"ז 
הוא  שהביא הראשונה והדוגמא התורה, מן
והרשב"ץ. הר"ן לשיטת וב"י ב"י של  הלאו

שביעית וע"ע על אליעזר כרם בספר 
ספיחים  איסור כלפי ד ') אות מ"ו (סימן 

דר"ע. אליבא

שיעור  בחצי  יראה בל איסור יש  האם 

חצי ולכאורהד . לענין טובא נפק"מ בזה יש
האחרונים  נחלקו  שכבר שיעור 
בחצי  וב"י ב"י של  תורה איסור יש האם
בסימן במג"א זה בענין  ועיין  לא, או  שיעור
ע"ו), (סימן צבי חכם ובשו "ת (סק"א), תמ "ב
(תמ "ו ובשע"ת פ"א), (סו "ס אריה ובשאגת

סקי"ב).

וב"י ולפי  ב"י של  דהלאו הנ "ל  היסוד
טעם  ליתן  יש לאכלו , יבוא שלא סייג רק הוא
שיעור , בחצי תורה איסור  יהיה שלא חדש
אות  א' (חלק כוללת בפתיחה הפמ "ג דהנה
פרשת  רבה במדרש דאיתא הא הביא י"ז)
הזהירה  נא, השמרי ועתה י'): (פרשה נשא
וכל שכר וחומץ ייין  חומץ תשתה שלא
ליין משמרת אלא אינן שאלו ענבים משרת
וכ"ה  יין , לשתות הנזיר יבוא שלא כדי
וכתב  י"ג), סימן (שופטים שמעוני בילקוט 
וחומץ  דענבים מזה ללמוד שיש הפמ "ג
ליין , והרחקה סייג משום רק לנזיר  אסורים
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י"ל התורה מן  אסור  שיעור דחצי הא והנה
יאכל שמא והרחקה גדר מטעם ג"כ  שהוא

ומעתה  השני, שיעור החצי דכלפי את י"ל 
שיעור חצי לאסור  אין לנזיר וחומץ ענבים
(עכתו"ד). התורה גזרה לא לסייג דסייג
לאסור שאין  ב"י כלפי לכאורה ה"ה ולפי"ז

ודו"ק. לסייג סייג שהוא כיון שיעור  חצי

ב')אכן  אות (שם הנ"ל טוב לקח  בספר 
ודעתו הנ "ל  הפמ "ג בדברי לפקפק כתב
סייג  בגדר  אינו שיעור בחצי תורה דהאיסור 

עיי"ש.

בו  יש  האם  הפסח באמצע  שנתגייר גר
וב "י ב "י  של לאו

סל "א)והנהה. (ח"ו חיים מחנה בשו "ת
שהגוי  שהיה במעשה נשאל
האם  הפסח ימי בתוך  נתגייר  החמץ לו שמכרו
והאריך הפסח, לאחר  באכילה החמץ נאסר
העלה  ובתו"ד צדדים, וכמה בכמה בזה
כלל ליכא הפסח בתוך  שנתגייר  דבגר  לחדש
לכל רק הוא זה דלאו וב"י, ב"י של זה לאו

מותר היה זה שגר וכיון  הימים שבעת
מצינו דלא באמצעו , נאסר  אינו  בתחילתו 
ימים. ד' או  ג' על  יראה בל  התורה שתאסור 

מה ולענ "ד עפ"י בדבריו לפקפק יש
דראייה  דלאו ראשונים כמה בשם שנתבאר
דכיון ולומר לדון  יש וממילא אכילה אטו  הוא
גם  בו  יש ממילא א"כ  אסור, ודאי דבאכילה
נפק"מ בזה אין [ולדינא ועיין. ראייה איסור
בעלמא]. לסניף רק כן כתב לא המחנ "ח  שגם

חכמה ואגב  המשך למש"כ לציין  יש
אוכל כל וז "ל : י"ט) י"ב (שמות בא בפרשת
מיום  כאן כתוב לא וכו ', ונכרתה מחמצת
לעיל שכתב כמו  השביעי יום עד הראשון 
ורק  כו ', הראשון מיום מישראל כו' ונכרתה
משום  כו ', אחד  יום עד  כתב מצה אכילת גבי
שאם  יתכן ובגר  ובאזרח, בגר מסיים דהכא
הדין בו  יהיה לא אז  הלא הפסח בתוך נתגייר
כתב  לא לפיכך  שנתגייר מיום רק כרת דחיוב
ע"ב, כ "ז  סוכה ועיין  הראשון, מיום כאן

(עכ"ל). ופשוט

h
'‰Ï ÁÒ ‰Ù 'ÂÎÂ ˘„ÂÁÏ ¯˘Ú ‰Ú·¯‡· ÔÂ˘‡¯‰ ˘„ÂÁ·

·Â˙Î‰ האדם בהיות דהיינו בהדרגה, יתברך השם נעבוד איך אותנו מלמד 
בין  חודש. חצי קודם לחדש עשר  ארבעה רמז ולזה שנותיו חצי קודם
לגמרי  מעשיו את ולתקן הקדושה אור  לקבל יכול  האדם אין שאז הערבים,
פסח האדם על  היצר  התגברות שעדיין ערב צללי בין הערבים בין הוא  ועדיין

וי  ישיח שהפה סח  פה בפיו אז לתקן שצריך פירוש בתורתו לה', תמיד  דבר
ומפרשי  ופוסקים בגמרא היטב הלימוד בעניני ולעסוק לשמו לה' הקדושה

ס ."הש 
[¯ÂÓ‡ ÍÏÓÈÏ‡ ÌÚÂ�]

È¯Ó‡‰זצ על"אמת התנא הקפיד פסחים במסכתא  למה טעם אמר מגור  ל
יוציא אל  לימוד זו במסכת וכן וכו' עשר לארבעה אור מעליא  לישנא
סח - פה הוא  פסח כראוי, הפה לשמירת רומז פסח כי וכו', מפיו מגונה אדם

וכו'. מפיו מגונה דבר אדם יוציא  שאל  רע  – פה פרעה היפך
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חדש  אור ר"מ 

צפת 

בנכרי  מצה בלישת השי'
מצוה שו"ע מצת לשין אין  סק"א, ת"ס סי'

ולא  יהודי אינו ע"י אותה אופין ולא
ע"כ . חש"ו , ע"י

יהודי ויש אינו  ע"י ולש עבר אם לעיין 
דנו וכבר  לא. או  יצא אם ע"ג עומד  וישראל 
של דבריהם והובאו מרבותינו , רבים בו 
וב"י  בטור עי' להחמיר , הנוטים הפוסקים
מן יש ומאידך ואבודרהם, והריטב"א
האי  רב שיטת והיא בעע"ג שהקילו הפוסקים
ופשטות  כדלקמן, ועוד  והר "ח והרא"ה גאון
מצות  בביאור  שחלוקים נראה הדברים
עשיה  בעינן האם המצות" את "ושמרתם
סגי  ובזה מצה לשם שימור רק או מצוה לשם
דיש  אלא מצוה, לשם ומכוין  עע"ג כשאחד 
מחשבת  כלל צריך שאין  בגלל  זה האם להבין
מצת  לשם שומר  שישראל כיון  רק הנכרי
עע"ג  כשישראל  מפני שמא או  בזה, די מצוה
אדעתא  אמרינן  אז  מצוה, לשם לכוון ומזהירו 
כמו להלכה נפקותא ויש קעביד. דישראל 
והמ"א  הב"ח כתבו ועכ "פ להלן. שיתבאר 
אחר . בענין כשא"א המקילים על לסמוך שיש

מהני ועיין לא ואפייה לישה דדוקא ט "ז 
בישראל מהני לכו"ע בטחינה אבל  עע"ג
דטחינה  היא הב"ח דעת אבל ורואה, שעומד 
נימא  דאם ס"ד) תל "ג (סי' בפלוגתא תליא
ממילא  טחינה, משעת לשמה שימור  דבעינן 
ואם  עע"ג, ואפילו  נכרי ע"י לעשות יכול  אינו
ואילך , לישה משעת הוא דהשימור  נומר
כתב  וכן נכרי, ע"י טחינה לעשות לנו מותר 
משעת  המחבר  דנקט האי יהודה מטה בספר 
אסור דזה נקט  דפסיקא מילתא ואפייה, לישה
מן קמח לקחת דמתיר מאן  דאפילו לכו "ע,
לישה  דמשעת מודה הדחק, בשעת השוק

והסיק  נכרי, ע"י ואסור  שימור בעינן  ואילך 
לטחון נוהגים שהמדקדקים ראינו  שכן שם
אפילו ולא ישראל  ע"י אלא שמורה מצה
ישראל ואפילו בהמות של  נכרי של בריחיים

עכ "ל . ולהנהיג לנהוג ראוי וכן  עע"ג

לפני ואני דבריו  על  לדון  אמרתי הדל 
תשובה. יש לדין ואם רבותי

כהט "זחדא  פשוט כיום העולם דמנהג
במצה  אפילו  עכו"ם ע"י בטחינה להקל
יבא  שלא ורואה עומד  כשישראל שמורה
וכן בהח"י מובא וכן  חימוץ, חשש לידי

רע"ב. סי' מהרוקח  משמע

אדם ועוד עכו"ם של בצקות אמרו הא
מצה, כזית שיאכל ובלבד  מהם כריסו  ממלא
כתב  הפוסקים, הביאו  דלא והא באחרונה,
כפירוש  דס"ל דטעמייהו תנ "ד  סימן הב"י
וישראל ישראל , בפני שלשם דמיירי  ָר "ח 
נתחמץ  ולא חמץ שום בהם נתערב שלא ראה
וכן מצה, לשם נשתמרה שלא אלא בלישה,

משה. וחמד ופר"ח בלבוש הסכים

לשיטותיהם וכן בראשונים כשמחפשים
שמצדדים  רברבי אשלי מוצאים זה, בענין
דנחלקו ומאחר  עכו "ם, בלש ולהכשיר  להקל
בנויים  שבמקורם אפשר  אמרתי מחנות, לשני
והיו נפרדו  ומשם שונים יסודות שני על הם
הבה  ובכן  לכה, וזה לכה זה ראשים לשני
ומשם  הגדרתם ונראה שפתם שם נא נבינה

מהם. היוצאים סעיפיהם נבין 

בשם והנה  כתב כ"ו) סי' (פסחים הרא"ש
במצה  אלא י"ח  איניש נפיק לא השאילתות
עלווה, מיא דנפלה מן  מחימוץ לה דמינטר 
נפיק  לא וחש"ו נכרי לחטין  דאמטינהו  והוא
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שימור בני דלאו  וחש"ו  נכרי לשם א"נ י"ח,
שימור ועביד  ישראל  דאפאה אע"ג אינון ,
ז "ל צדק כהן  ורב י"ח , נפיק לא אפייה, בשעת
אלא  אינה ראשונה בלילה י"ח  לצאת כתב
שנאמר מצה לשם ישראל  שאפאה במצה
לשם  משומרת שתהא עד המצות את ושמרתם
נכרי  שאפאה מצה כתב, גאון האי ורב מצה.
מותרת  כתיקונה שימור  ע"י ישראל לפני
וחסידים  מעשה ובעלי לאכלה, לישראל 
מהרי"ץ  וכ"כ עכ "ל . וכו ' עצמם על מחמירים

דצ"ג). (ח "ב להדיא גיאת

בשם ובאורחות כתב ע"א) (דע"ו  חיים
ישראל שאפה אעפ"י עכו"ם לש שאם בה"ג,
יוסף  בנימוקי מצאנו והנה יצא, לא
שכתב  מ ') פסחים מהריטב"א (בחידושים
אדם  גוים של בציקות הונא רב דאמר  והא
מצה  כזית שיאכל  ובלבד  מהם כריסו ממלא
גוים  של בציקות בתשובות, פיר"ח באחרונה,
כל שהיה וראה ישראל, בפני גוי וערכן שלשן
בשעת  שומרם היה שלא אלא בהכשר , מעשיו
מציאות  שיש לנו הרי ע"כ  מצוה. לשם לישה
דמהני, לישה בשעת עע"ג ישראל  שאם כזו 

באחרונה. מצה כזית יאכל דלהחמיר  אלא

רבינווכתב מדברי ונראה הריטב"א
לשם  אותה ושמר  עליו ישראל עמד שאם
הרא"ה  מורי לפני דנתי ואני בהכי, סגי מצוה
דכל בהכי, סגי לא עע"ג ישראל  אפילו דודאי
דנפשיה  אדעתא גוי לשמה, דבעי היכא
דגבי  ואע"ג גט, גבי (כ"ג) דגיטין כהא קעביד 
דסתמא  מילה שאני דסגי, אשכחן  מילה
פסח לשם לאו דעיסה לישה אבל  וכו ' לשמה
לנו פתח פתח א"כ ע"כ . וכו ' קיימא,
"סתמא  הגדרת על סברתו  דמבסס הריטב"א
דגוי  כללא האי אומרים ומתי קאי" לשמה
סתמא  אמרינן ולא קעביד , דנפשיה אדעתא
גוי  מסוים דבמעשה דידעינן  יצויר ולו לשמה,
עצמו ובזה המעשה, יוכשר  דנ"ק אדעתא לאו
אדנ"ק  אמרינן  דבגט  למילה, גט בין  חילק

לישה  משא"כ לשמה סתמא אמרינן ובמילה
קיימא. פסח לשם דלאו דעיסה

דיןוצריך האם ביניהם, החילוק להבין
ביה  דאמרינן  גט  כמו פסולו בגוי לישה
למילה  יותר הוא קרוב שלישה או אדנ"ק,
בלישה  משא"כ  לשמה סתמא בה דאמרינן 
דאם  והנ"מ, קיימא. פסח  לשם דלאו מטעם
בזה  רק הוא החיסרון בגוי שבלישה נומר
אי  ידעינן  דלא מפני קאי לשמה סתמא שא"א
לומר אין גם מאידך אבל קיימא, פסח  לשם
הידיעה,דבתנאים  לנו  שחסרה מפני אדנ"ק
ודהיינו אדנ "ק, אמרינן  ולא יתכן מסוימים
הוא  דוקא לאו  לשמה סתמא שבהעדר
אי  ) המעשה ויוכשר ויתכן אדנ "ק, דאמרינן 
מי  של הלשמה ע"י פסח) לשם דהוא ידעינן 
לו אין בלדידיה עצמו שהוא אעפ"י שעע"ג
בס"ד . לקמן שנבאר  וכמו לשמה, הסתמא את

הרא"ה ומסיק  מורי אבל  הריטב"א שם
בעי  דלא עע"ג, בישראל דסגי להקל  דן  היה
דהכי  מצה לשם שימור רק מצוה לשם עשייה

המצות. את ושמרתם כתיב

גדולי וכן  בשם להקל  המאירי כתב
כשל הראב"דהדורות אמנם בפניו , עכו "ם ש

מצוה  כל  ישראל בפני שנילושה שאף כתב
פסק  וכן בעכו"ם, פסולה לשמה שצריכה
כ"ו). סי' ח "א (בתשובה הרשב"א גם להחמיר

הללוא"כ ישראל, מערכות לשני פנינו
הריצ"ב  וביניהם מתירים והללו אוסרים
והרמב"ן והר "ש והרי"ף והר"ח וכה"ג
הרא"ה  כאן והוסיף מתירים, כולם והרא"ה
שכתב  הקולא, להבנת יסודיות מילים כמה
ולא  מצוה לשם שימור בעינן דאנן ז "ל ,
דברים  משאר  לישה ששונה ודהיינו העשייה,
הוא  דבר של עיקרו שכאן לשמה, דבעי
של הכוונה דגם לחדש יהיה ואפשר  השימור ,
מצוה  ולא השימור מן חלק היא מצוה לשם
ישראל ע"י נעשה שהשימור כ"ז א"כ נפרדת,
בגט דדוקא מגט, הוא וחלוק בהכי סגי עע"ג
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יתכוון שהכותב לשמה לה וכתב דכתיב
במצה, משא"כ עע"ג ישראל מהני לא לשמה
אמרינן דאי הדקות מן  בו יש עצמו  זה וחילוק
יהיה  לא לכאו' קעביד, דנפשיה אדעתא נכרי
שיאמר מה כל דהרי לגיטין, מצה בין  חילוק
כלום  חשיב לא הגוי לגבי העע"ג הישראל  לו
בדידיה  אזיל  דהוא שימור , לגבי גם וה"ה
דאין ע"כ  אלא קעביד, דנפשיה ואדעתא
לקמן . יתבאר זה גם אדנ"ק, משום החיסרון

לגבי והנה  כתב קכ "ג) סי' (אבה"ע הב"י
כי  למידק איכא וז"ל: בעכו"ם גט  כתיבת
בודאי  בטל אמאי הגט  תורף העכו "ם כתב
ולא  קעביד  דנפשיה אדעתא דאמרינן  משום
לשמה  כתב דילמא לספוקי והאיכא לשמה,
הוא, דבטל  כתב שהרמב"ם ואעפ"י וכו ',
לכתיבת  כריתות בני דבעי אזיל לטעמיה
הגט דלכתיבת והרשב"א להרמב"ן אבל הגט ,
אלא  בעכו "ם מפסיל  ולא כריתות בני בעי לא
איכא  קעביד, דנפשיה דאדעתא משום

עכ "ל . לספוקי

עניינוויש כל האם זו , נקודה על  לעמוד 
מסתפקים  שאנו מחמת הוא עכו"ם פסול  של 
כיוון כן  ואולי מעשה, בשעת כוונתו  מהי
דהנה  היא, מיגדרא דלא דמילתא לשמה,
אדעתא  דעכו"ם בהא כ "ג) (גיטין  התוס'
דבע"ז לר"י תימה כתבו, קעביד דנפשיה
ואפ"ה  לשמה, מילה יהודה רבי בעי (כז .)
דאדעתא  אמר ולא ארמאי, ימול  קתני
דאמר דהא ר"י ואומר  קעביד , דנפשיה
סתם, שעושה היינו  קעביד דנפשיה אדעתא
כדאיתא  קאי לשמה לאו סתם גט וגבי
לאו אשה דסתם משום ע"ב) (ב' בזבחים
לשמה  סתמא מילה אבל  עומדת, לגירושין
במחשבת  דמחלקינן  לנו הרי עכ "ל , וכו ' קאי
לשמה, סתמא המצוה דאם עצמו , עכו"ם
מפני  למול  ארמאי יכול אז מילה, וכגון
ואומר מכריז מצוה מעשה של  שעצמיותו 
על א"א צווה דאילולי מצוה, לשם שהוא
חתיכת  של כזו  מציאות היתה לא המילה

לשמה, היא עצמה דהמצוה ומאחר ערלה,
מעשה  בעשיית ברירה לו  אין  אותה העושה
שחושב  מה לן איכפת ולא מצוה, שכולו זה
מחשבתו , על גובר דהמעשה מעשה בשעת
כשרותו הקובעת היא הכוונה גט גבי משא"כ 
דהיינו כתיבתו , מתורף אות בכל גט  של 
ובונה  המהווה היא לשמה" לה "שהכתב
צריך כתיבתו  כל ולאורך  גט , של כשרותו
ובזה  כותבהו , כוונת ע"י מושרה שיהיה
זהו אחרות ובמילים לכוון, יכול  לא עכו"ם
לו אין שהרי קעביד, דנפשיה אדעתא ענין

כלל . תפיסה בזה

גווני ומאחר בכל  שלא תקדים לנו דיש
אל הקל מן  עתה נעבור אדנק"ע, נכרי אמרינן
דעתו דבטלה אופנים עוד שיש דיתכן הכבד,
עביד , קא דנפשיה אדעתא אמרינן  ולא לגמרי
נתון כולו  כל  אלא הב"י. של  ספיקו אפילו  ולא
שיש  הוכחנו  דהרי שעע"ג. אותו להוראות
קאי. לשמה לא סתמא לבין  אדנ "ק בין  חילוק

(הל 'ועיין  הרמב"ם על הגר "ח  בחידושי
בעיקר ליישב שכתב הט "ו ) פ"א תפילין
הרמב"ם  לדעת לעיבוד כתיבה שבין  החילוק
שבה  כיון  דבכתיבה דס"ל משום ונראה וז"ל:
דפרשה  סת"ם, ושם דין כל  וחל  דנגמר  הוא
לא  ומשו "ה הסת"ם, עצם היא היא הכתובה
הכתיבה  דמעשה כיון  לשמה, כוונת בה בעינן
חייל ע"כ  הסת"ם מעשה עצם בעצמותה היא
קאי, לשמן  וסתמא ממילא סת"ם קדושת בה
ורק  סת"ם נעשו  לא דאכתי בעיבוד  משא"כ 
בעינן וע"כ דהוי, הוא בלבד הכשר  מעשה
בהמעשה  אין  דבלא"ה כיון  לשמה כוונה ביה

כלל , קדושה חלות שום

הסוגיא אשר היטב מתיישבא לפ"ז
דהא  דנראה הרמב"ם, לדעת גם דגיטין 
רק  זה אין לשמה, בכלל הוי לא נכרי דמעשה

ד אם כי מחשבתו, חסרון מופקע משום הנכרי
לשמה, בכלל הוי לא נכרי דמעשה דין מעיקר
אם  כי מחשבתו , חסרון משום רק זה אין 
וכך לשמה, עשיית דין  מעיקר מופקע דהנכרי
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של החלות העיקר  כל  במעשיו דאין דינו  הוא
ישראל בקדושת שאינו דכל  ומשום לשמה,
סת"ם, של ולשמה קדושה עשיית בכלל אינו
עיבוד ולרשב"ג הגמ ' דפריך זהו לפ"ז אשר 
דבנכרי  לאקבע, לשמן  כתיבה בעי לשמן 
מיניה  פקע הרי א"כ מדינא ביה פקע דהלשמה
דגם  כיון  קאי, לשמה דסתמא דינא הך  גם
עכ "ל . לשמה דין  חלות בהו  לית מעשיו עיקר 

להא ומהא  לגמרי צריכים דלא שמעינן,
הוא  עצמו דאדעת ליה תיפוק דאל"ה דאדנ "ק,
הוא  דמופקע מאחר אלא פסול, ולכן עושה
דלפי  לכלום, נחשב שיחשוב מה או  דעתו אין 
א"כ פסח  במצת לשמה סתמא דאין הריטב"א
לא  אדנ"ק ואפילו מופקע, הוא בגוי
בס"ת  דדוקא לחלק יש אמרינן.ולפ"ז
מופקע  והוא המכשיר עצם הוא שכתיבתו
משא"כ עע"ג, יועיל דלא אמרינן  מקדושתו
לעשותו שאפשר  השימור  הוא שמצותה במצה
גוי  של  דעתו אין  בזה וכוונתו, ישראל ע"י

דמי. שפיר  כשעע"ג וא"כ לכלום, משנה

שלדבזה  אמירתו האם לחקור אפשר
התכוון וכאילו  גוי של דרכו עובר  ישראל
ישראל של  כולו  שכל שימור  שזה או  הגוי

גוי. ע"י נעשה הלישה מעשה ורק הוא,

נכרי א "כ ע"י מצה בלישת דידן בנידון 
אין לשמה" "סתמא מדין לגמרי הוא דמופקע
המופקע  מפני אלא שבו  האדנ "ק מפני הפסול
יצא  דלא להיות צריך היה הדין ומן  שבו ,
יש  דכאן  אלא יצא, דלא דס"ל רבוותא וכהני
בישראל שאפילו  דהיינו  שימור של  נוסף דין
לשם  שיכוון  וצריך לשמה סתמא אמרינן לא
מופקע  דגוי אמרינן בזה שימורה, שהוא מצה
או דנ "ק דאדעתא משום רק ולא לגמרי,
אלא  קחשיב, מה ידעינן  דלא ספיקא משום
הוא, שימור בר דלאו לגמרי דעתו  דנתבטלה
ישראל של  בהמתו  היתה מאם גרע ולא
ומתכוון עליה עומד  והוא בריחיים טוחנת
למחשבתה  כלל זקוקים אנו  דאין  מצוה, לשם
היא  ישראל של  דמחשבתו אלא בהמתו, של 

של צד  א"כ נמצא למעשה, המתייחסת
ודוקא  עע"ג, בישראל עכו "ם בלישת התירא

מופקע. שהוא מפני

צבי לפ"ז החכם שכתב מה לבאר יש
שכותב  בפיו  הנכרי באומר  שאף י"א) (סי'
דאדעתא  סהדי דאנן  מהני לא ג"כ  לשמה,
(ע"ז מהר "ש עליו  והעיר  קעביד , דנפשיה
דהוי  דמוכח  (כ"ג) גיטין רש"י מדברי כ "ז )
דפסול ס"ג) (ס"ס בתשו' הגרעק"א וגם ספק,
הב"ש  וכמ"ש ספק מתורת הוי דאדנ "ק זה
שכתב  הנ"ל הח"צ דברי והביא קכ"ג) (סי'
רק  דהוא אינו, שזה עליו  והעיר סהדי דאנן 
דהגם  הנ"ל דברינו  דלפי ולפענ "ד  ספק.
אבל ספק, בגדר  שהוא אופנים שישנם
מעשה  אותו  שכל  לו וכדומה הגט  בכתיבת
דרך אליו  העוברת הכוונה על  מושתת הוא
הוא  הגוי הרי פרטיו , כל על הכתיבה
הגר "ח כדברי זה מענין  לגמרי "מופקע"
שאין סהדי", ה"אנן בגדר זה נעשה וממילא

ספק. שום בו

הב"חוהנה  עיין  ת"ס) (סי' בענייננו פה
תפוס  שהיה באחד  מעשה רש"ל בשם שהביא
שם  נמצא ולא פסח, בערב האסורים בבית
מצות, לו  לתקן רוצה העכו "ם והיה יהודי,
שתיקנה  מצה א' בליל לאכול  רצה ולא
זהירותו על דאף לעיל, דברינו ולפי עכו"ם,
דמוטב  כהלכה, עשה דלא נראה וחומרתו,
העכו"ם  לו  שתיקן  בשעה שם לעמוד  לו היה
מצוה  לבטל מאשר  לשימור ומתכוון מצה
הסיק  וכן  מצות, תאכלו בערב של דאורייתא
מצה  ללוש יכול שאינו  וחולה שזקן הב"ח
שיתן מוטב בידו , יחמיץ שמא וחש בטוב

לעיניו . חפצו שיעשה כדי לעכו"ם שכר 

(סי'וכן  השאילתות בשם הטור  כתב
ומ "מ גוי ע"י ללוש שאין  צדק כהן ורב ת"ס)
בפני  הגוי שילוש מותר  אחר  בענין א"א שאם
עכ "ד . עשה ממצות יתבטל  שלא כדי ישראל
דידן בהלכה המחבר מקור  שהוא לפ"ז ויתכן 
מצוה  מצת לשין "אין  של בלשון  רק שכתב
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יוצא  שאין  לומר  גמר ולא יהודי" אינו ע"י
יד "ח . בה

ס"ט)ועיין ל"ב  (סי' תפילין הל ' בשו"ע 
עיבדו אם והרמב"ם הרא"ש מחלוקת שהביא
לו אמר אפילו  פסול להרמב"ם לתפילין , גוי
כשר ולהרא"ש לשמו, לעבדו ישראל

) ציצית בהל' מצינו  וכן ס"ב)כשעע"ג, ס' סי'
הב"י  וכתב המחלוקת, אותה גם טויה גבי
טעמו גם הוא בטויה הרא"ש של  שטעמו 
פעולה  שהיא מפני שכשר  בעע"ג בעיבוד
והרעק"א  הדגמ"ר עליו והקשו  נמשכת,
הרא"ש  של  מדבריו  משמע איפכא דאדרבא
עע"ג. בה מועיל  אין נמשכת פעולה היא שאם

השו"ע ועוד דמפשטות להקשות יש
בטויה  עע"ג להכשיר  כהרא"ש שפסק נראה
מצוה  מצת גבי ואילו בתרא) כיש (הלכה
לשין שאין  שכתב כהרמב"ם פסק ת"ס) (סימן 
(פסחים  הרא"ש דלדעת חילק ולא נכרי, ע"י

בעע"ג. כשר כ "ו ) סי' פ"ג

ביןולפני לחלק ולפנים לפני שנכנס
(הל ' החזו"א דברי ונביא נקדים אלו, דינים
זו הגדרה על דשאל סק"א) ו' סי' תפילין
מה  הרא"ש) (לפי נמשכת" "פעולה שנקרא
באמת  אם הנמשך, דבר  לי ומה אחד רגע לי
בזה  וחשיב דישראל , אדעתא הוא ראשון  רגע
יחזור למה הוי, מה הדבר נמשך  כי לשמה,
עביד ואי דנפשיה, אדעתא ויעשה הנכרי
הוא  הראשונה ע"ד  נימא סתמא, אח "כ  הנכרי
בכה"ג  אסור  אינו עצמו בישראל  דגם עושה,

לשמה. חשיב סתמא שעושה מה כל אלא

דפסחים ועוד בפ"ב דהרא"ש קשה
דמצה  גאון האי רב בשם כתב כ"ו) (סימן 
מותרת  עע"ג וישראל  נכרי ע"י שנאפית
פעולתו הוי והתם לש, שהנכרי ומשמע

נמשכת.

דהא ותירץ הרא"ש, דברי ליישב שם
שמא  מחשש אינו  אדדנ "ק, דנכרי דאמרינן 
שאין כיון  אלא המצווה, לדעת מסכים  ֶ ַ ְ ַאינו

הצריך דבר לעשות ראוי אינו מצוה בר  הנכרי
כלום  לאו הנכרי של  ולשמה לשמה,
אבל הוא"), "מופקע הגר"ח של  (ובמילים
הגוי  פעולת הרי אותו , מצווה ישראל אם
אותו , המצווה של רצונו  אחרי נגררת
זמן בה לכוון שצריך ארוכה ובפעולה
אחר נגררת הפעולה המשך  אין  ממושך
ניכר אין  דעת, לו יש שהגוי דכיון המצווה,
כעושה  נחשב הוא והרי המצווה ע"ד שעושה

המשלח . של חיציו  חשיב ולא עצמו , ע"ד 

לכווןומהי  צריך שאין קצרה פעולה
הנמשכת  פעולה ומהי אחד, כרגע אלא
דבר הפעולה? משך  בכל  לכוון  שצריך
לריצוי  שניתן גט  כגון  עליו  להתחרט שעשוי
שבכל משום נמשכת, פעולה חשיב ולחרטה
היא  רגע וכל  לשמה, לכתוב צריך  ורגע רגע
וישראל כותבו  כשגוי ולכן חדשה, עשייה
הגוי  פעולת שאין  כיון מהני, לא ע"ג עומד 
הכתיבה, משך  בכל  הישראל אחר נגררת
של אמירתו הרי כותבו כשהישראל משא"כ 
הכתיבה, בכל נמשכת בתחילה והסופר הבעל 

לשמה. כולו  והוי

כגוןודבר עליו  להתחרט עשוי שאינו 
קצרה  פעולה חשיב וכדומה העור בעיבוד
בתחילה, רק אלא לשמה לכוון צריך  ואין
גם  מועיל ובזה לשמה, מסתמא הוא וההמשך 
אחת  שברגע כיון עוע"ג, וישראל גוי ע"י
הוי  ושפיר  המצוה, אחר  הגוי פעולת נמשכת
רק  דהוי שכתב הרא"ש כוונת וזוהי לשמה.
לשם  גורר הראשון שהרגע דר "ל  אחת, רגע
וכן מצוה במצת וכן לשמו , שסתמו עד  כך
כרגע  חשיב במעשה, מתחרטים שאין בציצית
הן והן ההתחלה, אחר  נמשך  והכל  אחד,
שם, וסיים שונה. בצורה וקצת הדברים
גמר אפילו אלא אדם עבודת דא"צ ונראה
ע"י  טווה אם ציצית בטוית וכן  עבודתו , קוף
סגי, שטוה מכונה על  דמיא בדקא דשקיל
אידך הו "ל  לשמה הוי הראשון שהכח  דכיון

עכ "ל . אדם, כח  וא"צ סתמא
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שכתבנואלא  מה בין לחלק יש שעדיין
מהא  החזו"א, בשם שהבאנו  לזה לעיל
דבגוי  הא באם לעיל , הזכרנוה וכבר  דחקרנו ,
לגמרי  מציית איננו שהגוי פירושו  אדנק"ע
דעת  לו שיש מפני הישראל לו  שאומר  למה
כל יועיל  ולא עושה, הוא עצמו  וע"ד  משלו 
שנומר או  בדידיה, דאיהו לו  שאומרים מה
הכי  בר אינו לשמה סתמא ענין לגבי דרק
ישראל לו  כשאומר אבל הוא, דמופקע לכוון 
דלעולם  החושב, הוא שהגוי נחשב זה אין 
שבזה  אלא לישראל , רק מתייחסת המחשבה
מחשבת  מתלבשת המעשה עושה שהגוי
עע"ג  שהישראל לא זה, מעשה על  ישראל

חושבה. והגוי המחשבה אליו  מעביר

הוא ולפ "ז  שעיקרה מצוה במצת
הוא  שישראל  למימר איכא שפיר  השימור 
עיין השימור. תולדת היא והמחשבה החושב,

(ח"ה הלוי לדברי שבט  כלך שמא או  נ "ז ) סי'
שהחילוק  אלא החושב, הוא שהגוי החזו "א
שאינה  לפעולה נמשכת פעולה בין  הוא
גט וכגון  נמשכת שפעולה ודהיינו  נמשכת,
הכתיבה  במעשה הנמשך רגע שכל  פירושה
כשרות  הקובעת שהיא לשמה במחשבה הוא
ופעולה  בהתחלתה, רק תלוי ואיננו  הגט ,
צריכה  שאיננה היינו נמשכת שאינה קצרה
שמתחילתה  אלא רגע, בכל כשרות התחדשות
מצוה  לשם ביחוד נעשה זה שמעשה יודע אני
ממילא  נמשך  והוא המעשים, משאר ושונה
נצרך המעשה שאין זה ובכגון תחילתו , אחר
הגוי  יכול אז הכוונה, אותה לתמצית בתדירות

העע"ג. להוראות להשמע

המהלכים ואעפ"י שני דבר של שבסופו
מצה  בלישת להקל והיא אחד  למקור חוזרים
המהלכים  שני בין נפקותא יש מ"מ בעע"ג,
מופקע  שהגוי שמפני נומר דאם להלכה,
הוא  המחשב והרי לגמרי דעתו ובטלה
הרי  הדעת, היסח או  הפסק היה אם הישראל,
ולא  מצוה מצת לשם ולומר לחדש שצריך
לפי  אבל  הקודמת, האמירה על לסמוך

והיא  בהתחלה האמירה היא דעיקר  החזו "א
הפסיק  אם המעשה, יתר לגבי הקובעת
מתייחסת  איך  וגמרה, קוף ובא הפעולה
א"כ אם דדוקא השני, לחלק המעשה התחלת
יצא  ואיך הראשון  מן  השני חלק נמשך  איך 
וז "ל : שם המש"ב שכתב מה לפי וכ"ש י"ח,
לא  בעע"ג, המקילין לדעת דאפילו  ודע
המעשה  אחת פעם לו  שאומר  במה יסתפק
קבעה  דהתחלתו לומר אפשר נמשך 
הגוי  ששמע מה סמך  ועל המשכיותו,
כשבא  אבל  לעשותו, הוא ממשיך  בהתחלה
הראשון , המעשה הופסק בעצם הרי קוף
שעה  בכל  להזהירו צריך רק המעשה קודם
שיש  יתכן  א"כ  מזה, דעתם יסיחו  שלא
לי  ומה בע"ח לי במכונה,דמה גם להתיר
מקראי  בספר  להגרצ"פ מצאתי וכן דומם,
מצה  לאפות דמועיל שכתב סי"ג) (ח "ב קודש
מלשון כן  ודקדק לשמה. ולכוון  במכונה
שביד מה משמר  אדם דאין  כ ) (חגיגה הגמרא
ולא  חבירו  שביד מה שנקטה וממה חבירו ,
שביד מה דוקא משמע בידו , שאינו  מה נקטה
דעת  בן שחבירו  מפני משמר אדם אין חבירו 
שאינה  מכונה אבל  אחרת, מחשבה לו ויש
שאינו אעפ"י זה של  שימור יועיל דעת בת

לשמה. הכוונה נתפסת ושפיר בידו 

למכונה אמנם  בסברתו שצידד  אעפ"י
אחרת, דעת כאן  שיש מפני לאדם ולא
לא, ובגוי מועיל  במכונה דבריו  וממשמעות
מה  יודע אינו  אם בסתם דוקא שזה נ "ל 
אמרינן דלכתחילה בגוי אבל  חבירו , בכוונת
ולשיטתינו משלו  דיעה לו  ואין  מופקע דהוא
דעת  כאן  ואין  לגמרי מתבטלת דדעתו דלעיל 
הישראל , לו שאומר  למה ציית שפיר אחרת,

מכונה. כמו  ומהני

שלוכן קושייתו  לתרץ אפשר  לפ"ז
מועיל דאיך  כ) דף י (מצוה חינוך  המנחת
אחר , אדם של  למעשיו  זה אדם של  לשמה
יאפה  שהגוי יועיל  לא מצה גבי מדוע והקשה
לא  דהתורה לשמה, ויכוון עע"ג והישראל 
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תהינה  ואפיה הלישה או  שהקצירה הצריכה
לא  ואמאי לשמה, שימור דבעינן  אלא לשמה
לשמה  דבעינן  דבר  דבכל תירץ בכה"ג. מהני
כוונת  מועיל  ולא לשמה יכוון  שהעושה צריך
מאותה  כן והוכיח אחר, אדם של  לשמה
מה  משמר  אדם דאין כ) (חגיגה עצמה גמרא

חבירו . שביד

לכולם ולפי אחת תשובה דברינו 
מפני  רק הוא וכו " משמר אדם דאין  וכדלעיל ,
לכוון לזה אומרים אין דאז אחרת דעת שהוא
דפקעה  דידן  בנידון  אבל לעשות, ולזה
עושה  דהוא לך  אימא לעולם לגמרי, דעתיה

ומהני. דמהני אותו  מצוה שהישראל כמו

למסקנא:נמצינו למדים

מצדיש  הוא אדנ "ק שנכרי לומר  צד 
קכ "ג). אהע"ז (ב"י לא או  כיוון אם הספק
ס"ת  או גט כתיבת כגון דפסיקא במילתא
ולא  הוא הכי בר  ולאו דמופקע פסול  נכרי
ובמילתא  להחכ "צ). סהדי (אנן  עע"ג מועיל 
מתירין יש בעע"ג מצוה, לשם כוונה דהיא
או המעשה, בהתחלת דציית מפני או 
בע"ח , או  כריחיים אותו  עושה דהפקעתו
בלי  חלה היא ישראל  של ומחשבתו

הנכרי. התערבות

שאם ובזה והמתירים, האוסרים נחלקו
ישראל ע"י נעשה שהשימור  בעע"ג נומר
חלה  ישראל  ומחשבת אתו, כלום לנכרי ואין
העושה, מיהו לן  איכפת ולא המעשה, על 
האוסרים, לדעת שנומר או מותר, כך משום
לה  הויא למעשה המתייחסת ישראל  דאמירת

דרכו,שא"א כמ עוברת והיא חושב שהגוי ו 
דמספקינן כ "ז  א"כ יעשה, וזה יחשוב שזה
(להרא"ש) עצמו וזה יצא, לא אדנ"ק, אי

קצרה. פעולה או נמשכת בפעולה תלוי

כשיטת העולה לא הוא כ"ז המדובר , מן
המחבר דנקט  דהאי הסיק דהוא יהודה, המטה
נקט , דפסיקא מילתא ואפיה, לישה משעת
טעם  לדברינו ואילו  לכו "ע, אסור דזה
מותר או  שאסור סיים ולא המחבר  שהשמיט
מילתא  פסיקא דלא מפני להפך הוא בעע"ג,
דמתירים. רבוותא דאיכא דמותר , אופנים דיש

תורה אלא של כדרכה לפלפל שאמרנו
"ולא  אומר  אני ובזה ההלכה, וללבן
שהוא  הרא"ה שכתב כמו  והוא למעשה",
לעיל , אותו  והבאנו  כאן, דשמעתתא מאריה
דן היה הרא"ה מורי אבל  הריטב"א: וז"ל
עשייה  בעי דלא עע"ג בישראל דסגי להקל
הרא"ה  מורי דן  היה כן  שימור , רק מצוה לשם
מה  לפי וכ"ש עכ "ל . למעשה, ולא להלכה
ומותר וז "ל : דידן, בסי' המש"ב שהביא
המצות) בשאר וחש"ו  (נכרי ידיהם על  לעשות
הם  קדושים ישראל  אך  עליהן , משגיח  אם
המצות, בכל מצה לשם שימור  לעשות ונהגו 
יסודי  הדורות ומגדולי דמאחר  אלא עכ "ל .
אם  ובפרט בזה להקל נטו עולם עמודי ארץ
בעלי  ע"י בנ "ל  להתחשב יש דוחקת, השעה

שמייהו . דפקיע מדין על  יושבי הוראה

לציוןומן ובאו לגאלינו  יחיש השמים
מן שם ונאכל ראשם על עולם ושמחת ברינה

אכי"ר . הפסחים ומן  הזבחים

h
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ם ירושלי 

ממצרים  גורשו כי
ממצרים "ויאפו הוציאו  אשר הבצק את

גורשו כי חמץ, לא כי מצות עוגות
לא  צדה וגם להתמהמה יכלו ולא ממצרים

ל"ט). פסוק י"ב (פרק להם". עשו

היה רואים ממצרים שהיציאה מזה
היה  ולא ממצרים" גורשו  "כי גדולה במהירות
אחד . רגע אפילו  שם להתעכב אפשרות להם
ג') פסוק ט "ז  (פרק ראה בפרשת בדברים וכן 
מצרים", מארץ יצאת בחפזון  "כי כתוב

גדולה. ובמהירות בחפזון היתה שהיציאה

באורוהטעם  (עיין בחז"ל מבואר לכך 
ל"ב  בפרק האזינו  בפרשת בדברים החיים
לתוך במצרים נכנסו  ישראל שכלל י') פסוק
רגע  עוד נשארים היו  ואם טומאה שערי מ "ט 
לשער נכנסים שהיו  סכנה היה במצרים
שער לתוך  נכנסים היו  ואילו  החמישים.
ממצרים  לצאת יכולים היו  לא החמישים,
ביציאה  מאוד למהר הוצרך ולכן  ועד. לעולם
מיותר , רגע שום במצרים יתמהמהו  שלא
קל רגע עוד אפילו מתמהמהים היו  שאילו
שהיו ממצרים, לצאת יכולים היו לא שוב
יכולת  בלא במצרים בטומאת לגמרי נשקעים

לצאת.

טומאה והנה  שערי של  החמישים השער
אחד גדול  בשם אמונים שומר בספר  מובא
היו ישראל כלל  שאילו  דהיינו הכפירה, שזהו
נכנסים  היו  אחד  רגע עוד  במצרים נשארים
היו ואז הכפירה, שהוא החמישים לשער
לצאת  יכולים היו  ולא רח "ל  בזה משוקעים

ועד . לעולם ממנו

מפורש ויש  מפסוק לזה ראיה להביא
"אני  שמע, בקריאת ביום פעמים שאומרים
מארץ  אתכם הוצאתי אשר אלוקיכם ה'
מפורש  לאלוקים", לכם להיות מצרים

לכם  "להיות בשביל  היתה ממצרים שהיציאה
ליציאת  זוכים היו לא ח"ו שאילו לאלוקים"
רח "ל שבו כפירה של מצב מגיע היה מצרים

אלוקיכם". ה' "אני היה לא

במהירות אבל ממצרים לצאת זכו  כאשר 
לאמונה  ישראל  כלל  זכו  החמישים שער  לפני
ה' "אני הדרגות שיא עד ולהגיע השלמה,
מצרים  ביציאת האמונה וממילא אלוקיכם".
ממצרים, ביציאה האמונה את רק לא כוללת
אלוקיך", ה' "אנכי האמונה עיקר את גם אלא
את  ולברר  לקיים היתה מצרים יציאת שכל

אלוקיכם". ה' "אני של  השלמה האמונה

יציאת ואפשר ענין מוזכר  שע"כ לומר 
דכיון פעמים, חמישים בתורה מוזכר מצרים
החמישים  משער  להנצל  זכו מצרים שביציאת
את  כופלת התורה ממילא טומאה, שערי של 
לומר פעמים, חמישים מצרים יציאת
חמישים  בתוך  נשקע שלא זכינו שביציאה
הגדולה  הטומאה כנגד אלא טומאה. שערי
באמונה  רמה ביד לצאת זכינו  הכפירה, של 

עולם. בבורא שלמה

שהרי ובאמת מאוד, עד גדול נס זהו
הכפירה  ומקום הטומאה מקום הוא מצרים
על משפיע שהמקום וכידוע ביותר. הגדול 
מקום  בתוך  נמצא אדם שכאשר האדם,
שכולם  אנשים חברת ובתוך וכפירה טומאה
הוא  גם שח "ו  של עליו משפיע זה כופרים,
היו ישראל  כלל כאן ואילו כמוהם. יהיה
והכפירה  הטומאה כל בתוך מצרים, בתוך
זכו זאת ובכל  במצרים. שקיימת הנוראה
האחרון וברגע הארורה, מהכפירה להנצל 
הקב"ה  החמישים, השער בתוך ששקעו לפני
בחיפזון להוציאם ומיהר הגדול הנס את עשה
אחד רגע אפילו  יתמהמהו שלא ממצרים

החמישים. משער  וינצלו 
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שליט "א  שמריהו הג"ר בן

תובב "א  עהע"ת בירושלים ר"מ 

הים  שירת
ברהנה חנינא ר' י"ב:) (דף סוטה במסכתא

בניסן ועשרים אחד יום אותו אמר פפא
רבונו הקב"ה לפני השרת מלאכי אמרו היה.
הים  על שירה לומר שעתיד מי עולם, של 
חנינא  בר  אחא ר ' זה. ביום ילקה זה ביום
אמרו היה. בסיון  ששה היום אותו אמר
מי  רבש"ע, הקב"ה לפני השרת מלאכי
זה. ביום ילקה זה ביום תורה לקבל  שעתיד 

פלוגתתם,ואאמו"ר מפרש שליט"א
ראב"ח מרע"ה, בחיי חשוב הכי יום איזה
למעלה  שאין  יום הוא התורה דקבלת ס"ל
בזכות  רק ומתקיים נברא העולם דכל  ממנו
של מעלה דיש ס"ל  ורחב"פ התורה לימוד
ה' קידוש שזה ישראל, כלל  של שירה

הבריאה. ושלימות

שום וצריך להיות שייך  איך  להבין,
אלפים  ששני התורה, מקבלת למעלה דבר
על רק וקיימים רופפין , העולמות כל היו  שנה
ר ' משנת (עי' התורה בנ"י שיקבלו  הצד 
בראשית  במילת כלול  העולם וכל אהרן)
ראשית  שנקראו ישראל  בשביל  פירשו  וחז "ל 
אומרת  זאת ראשית שנקראת התורה ובשביל
ישראל עם בשביל היא הבריאה שכל

בתורה. העוסקים

הנה להבין  שירה. בעניין  קצת נעמיק זה
בהקדמתו משקלאוו ישראל  הרב הגאון כתב
מנחם  ר ' שהגאון  השולחן " "פאת לספרו 
רבו מתורת בנסתר ספרים (מחבר מנדל
סיומו בשעת רבו אצל  היה מווילנא) הגר "א
ואמר ממש, כולה התורה כל  של  הגר"א של 
בה  וכלולים לתורה נצרכות החכמות שכל
רוב  כי ואמר שיבחה המוסיקה חכמת וגם
וסודות  הלויים שירי וסודות התורה טעמי

ויכולים  בלעדה לידע א"א זוהר תיקוני
בתורה  הגנוזים בסודותיה מתים להחיות

הנפלאים. עכת"ד 

א"א ובתיקוני  הנ"ל (שלפי זוהר 
בתיקוני  המוסיקה) חכמת בלי להבינו 
(אותיות  תאב שיר  – בראשית וז "ל: עשיראה
מכל משובח שיר  איהו והא בראשית)
איתמר ועליה השירים מכל  תאב השירים,
שהשלום  למלך  לשלמה, אשר השירים שיר 
דאיתעבדן בזמנא יתער מתי שיר  והאי שלו.
ובההוא  עלמא מן  חייביא דיליה וממנן  ס"מ
אלא  כתיב לא שר אז  משה ישיר אז  זמנא
חלק  היא ששירה מזה רואים עכ"ל. ישיר 
נסתרות  להבין  זוכים שירה וע"י מתוה"ק
מביאה  ולימודה בלעדה להבין  שא"א בתורה
(ל "ב.) מגילה מסכת סוף ובגמ' שירה. לידי
בלא  הקורא כל יוחנן ר ' אמר שפטיה ר' אמר
אומר הכתוב עליו זמרה, בלא ושונה נעימה
מתקיף  טובים לא חוקים להם נתתי אני גם
קלא, לבסומי ידע דלא משום אביי לה
וצריך עכ "ל  ביה קרית בהם יחיו  לא משפטים

שפטיה. בר' פשט  להבין

שא"א ונראה  ענינים שיש הנ "ל  לפי
בני  ודרך מנהג בזה ונכלל  שירה, בלי להבין
ושירה  שהשמחה לימודם, בשעת לשיר  תורה
כל לקשר  האמיתי, התכלית שזה לכל מראה
לתרץ  עמוקה, בהבנה בלימוד  הענינים
שמחה  ואין  לשמחה מביא שזה קושיות

הס  פיקות.כהתרת

באורייתא והנה אסתכל אומרים חז "ל 
היא  הבריאה כל  הכי משום עלמא. וברא
צריך התורה שבלימוד  וכמו  גדולה כתזמורת
ממילא  להלכה, להגיע ענינים הרבה לקשר
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ומתאים  מכוון הכל להיות צריך  הבריאה בכל
והלבנה  ביום השמש הבריאה חלקי לכל 
בדקדוק  הם וגלגלים הכוכבים ומהלך  בלילה
בפרק  שמצינן  כמו שירה אומרים וכולם נורא
וגו ' כבוד  מספרים השמים לשונו וזה שירה
מים  וגו ' ומלואה הארץ לה' אומרת ארץ
אומרים  ימים וגו' מים תתו  לקול אומרים
אדיר ים משברי אדירים רבים מים מקולות
אומרים  שמציאותם אומרת זאת ה'. במרום
ה' מעשיך  רבו מה אומר שפיל כמו  שירה
הנ "ל הברואים הגלגלים כל  כן  מציאותו שזה
שירה  אומרים גדולה תזמורת כמו שמכוונים
ה' רצון  יוצא ועי"ז  ובדרכו בהילוכו אחד כל
ושירת  התורה. בשביל שנבראה בבריאה
הבריאה  כל  קיום לידי מביאה התורה לימוד
שיר מזמור  עד  מזמר  הבריאה כל ממילא
ולעתיד הבריאה כל  תכלית שזה השבת ליום
שאמרו כמו  משה של  שיר  לשמוע נזכה לבא
שאז ישיר, אז  אלא נאמר  לא שר אז  חז"ל
שירה  נקרא וכה"ת הבריאה. כל לתכלית נזכה
השירה  את לכם כתבו ןעתה שכתב וכמו

הזאת.

הגר"ש ובהספדו אמר  מפונוביז  הרב על
אם  אתה הלנו  הפסוק על זצ"ל  רוזובסקי
ביטול משום באת האם ובחז"ל לצרינו
– עתה והשיבו תורה, ביטול  או  התמיד
פירש  מגילה ובתוספות תורה. בשביל 
לנו , צוה תורה עצמו . בפסוק שמרומז 
ועתה  והשיבו  צרינו, על שמגינים וקרבנות
שיש  הסביר  רוזובסקי שמואל  ורב לכם, כתבו
משום  חיוב יש התורה, בלימוד  ענינים ב'

ויש  פטור . זמני יש זה ועל לנו, צוה תורה
ואבריו גידיו כל בתוך  נכנס שהתורה שירה
שזה  פטור, שייך  לא וע"ז תורה. מהותו וכל 
היא  תורה של שהשירה נמצא מציאותו .

התורה. לימוד  של  השיא

שיף והקשה  הגר "ח  החריף ידידי
של טענה שייך האיך  פטור  דאם שליט"א,
דאה"נ ונראה תורה. ביטול משום המלאך 
זה  שפטור  שאע"פ הטענה, גופה וזה שפטור .
בתוכו מזמרת שתורה מי אבל  חיובו , מצד
פוסק  שאינו היא המציאות שירה, כמו 
שלימוד השירה, את להם כתבו  וזהו  מלימודו
מזמרת  שהתורה למצב שיגיע צ"ל התורה
גרשון הרב וידידי הפסק. בלי בתוכו 
הוסיף  לייקווד תלמידי מותיקי נ"י גולדבלאט 
ע"י  והמוח  הלב שמודד  מכשיר  יש שהנה
וגלי  והמוח, הלב של החיות ע"י שיוצא גלים
שיש  רואים דבר. אותו  נראים ג"כ  מוסיקה
מוסיקה. לבין  אדם של  החיות בין  שייכות
התורה  בלימוד שגנוז  הגר"א אמר וכבר 
נותנת  והתורה ומוסיקה. ניגונים ענין  בעמקות
השלחן פאת בספר מש"כ  מובן וקצת חיות.
שבתורה  המוסיקה חכמת שעם הגר"א בשם
מי  חז "ל  אמרו וכבר מתים. להחיות יכול 
ובמס' מחייהו . תורה טל תורה, טל עליו שיש
אני  יודע לרבי, אנטונינוס קאמר  פ"ק ע"ז
עם  דוד  לבן  ונזכה מתים. מחיה שבכם שקטן

ב"ב. המתים תחיית לראות תשבי

התורה ויתקשר לימוד ע"י העולמות כל 
אשר כל ויאמר הבריאה כל  יתאחד  ועי"ז 

בב"א. מלך ישראל  אלוקי ה' באפו נשמה

h
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ירושלים 

פסח, ימי ובשאר פסח בליל במלח מצה טיבול בענין
זא "ז  מבטלין מצוות ובענין

א

פליגי הנה ס"א תע"ה סי' והרמ"א המחבר 
במלח מצה הכזית לטבול יש אם
כתב  והרמ"א במלח  ויטבילם כתב דהמחבר
דפת  ראשונה בלילה במלח לטבל המנהג ואין
דבכל דאף מביא ובמשנ "ב מלח , א"צ נקי
פת  שהיא הגם במלח מטבילין  הפסח ימות
אין פסח של  ראשונות בלילות מ"מ נקייה
כשאינו עוני לחם נראה הוא דטפי כן  נוהגין 
חיבוב  מפני מוסיף ובשועה"ר במלח , טבול 
תערובת  עמה שאין במצה י"ח  לצאת מצה
יעקב  בחק הוא וכן עכ"ל כלל אחר טעם
בסי' דנפסק דהגם והיינו חמהרי"ל, בשם
ובמיני  ושמשמין בקצח המצה לש ס"ו תנ "ה
ומבואר מצה טעם בה שיש כיון  כשרה תבלין
ראשונה, בלילה י"ח  בה דיוצאין  במשנ"ב
דחיישינן א"ל  מותר  היה במלח ואפי'
מ "מ ס"ה עיי"ש העיסה את מחמם שהמלח 

מצ  חיבוב עמה משום שאין  מצה לאכול יש ה
כלל . אחר טעם תערובת

שלא והנה  אחר  מטעם לדון  יש לכאורה
מצוה  מבטל רשות שהרי במלח  המצה לטבל 
דאורייתא, מצוה מבטל דרבנן מצוה ואפי'
מרור ואח"כ מצה קודם אוכלים ומה"ט
מצוות  הכורך  ע"י לצאת דאין  כורך, ואח"כ
דאורייתא  הוא בזמה"ז מצה שהרי ומרור מצה
ומבטל מרור טעם ואתי דרבנן הוא ומרור 
מנחות  בתו ' עי' אבל דאורייתא, מצה לטעם
דמבטל הוא המרירות דחוזק אלא ד "ה כג:
דגן טעם מבטל לא אורז אבל  המצה טעם
אם  האורז  ומן  החטים מן  עסה העושה ומה"ט
ס"ב  תנ"ג סי' עי' י"ח יוצא דגן טעם בה יש
דשרי  דהא אתי ד"ה קטו . פסחים בתוס' ועי'

דבר אם כי הבשמים מן דאין  מתובלת מצה
עיי"ש. עח. זבחים בתוס' גם ועי' מועט

הדיןוהנה דיסוד  בתוס' דמבואר  בהא
ביטול משום הוא זא"ז  מבטלות דמצוות
דהוי  או חריף דבר  כשאינו  ומה"ט  הטעם
עי' מצווה, ביטול  ליכא אז  מועט דבר
זא"ז מצוות ביטול  וענין וז"ל שכתב במאירי
בטל הטעם אין שהרי הוא טעם בטול  לאו
לערב  שלא מצריך מצוה שחבוב אלא בכך
מצוה  טעם הוא אא"כ עמו  אחר טעם
שהוא  כל  ומ "מ  ממנה חמורה או  שכמותה
מכאן טענה ואין ביטול בו אין אכילתו  דרך 
בתבשיל המוציא אכילת לטבל שלא לאסור 
והרי  לו הדור וכך אכילתו  היא כך  אדרבה
לא  מצוה שאינו  האומר  לדעת אף חרוסת
דרך היא שכך אחר שיטבל בו  אוסרים היינו
אף  טבול  מצריכים המחברים וגדולי אכילה
פ"ח הרמב"ם שיטת והיינו  עכ"ל וכו' במצה

ומצה. מחמץ ה"ח

דרךעכ"פ  שהוא דטבול מזה חזינן
רק  לא אז המצה טעם מבטל  אינו  אם אכילתו 
אלא  זא"ז  מבטלות מצוות משום בזה שאין 
צ"ב  וא"כ  מצוה, באכילת הדור גם דהוי
אין מצה חיבוב דמשום שועה"ר בדברי
בזה  יש אדרבה המאירי ולפי במלח  לטבל 
מנוח רבינו בפירוש ועי' מצוה, הידור משום
הרמב"ם  שיטת דמתרץ הנ "ל  אהרמב"ם
ראיה  ומביא בחרסת המצה לטבול  דמצריך
וליכא  בחרדל  מטבלין שהיו  פסח  מהקרבן 
דמתנות  קלב: חולין  עי' טעם בטול משום

ובחרדל , צלי אלא נאכלות אין  כהונה

מעשה ועי ' מהל' ה"י פ"י רמב"ם
בכל הקדשים את לאכול  דמותר  הקרבנות
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וכמבואר חולין  של תבלין לתוכן  ולתת מאכל 
לגדולה, למשחה מדין  דהוא צא. בזבחים
אמרינן ולא מצוה הוי קדשים אכילת והרי
בשר לטעם ומבטל חולין  של תבלין דאתי
בזה  ואין טעם, מוסיף היא דאדרבה קדשים,
שום  בלי לבד לאכלו  מצוה חבוב משום
אחר מאכל בכל  ואפי' אחר, טעם תערובת

לאכלו , מותר 

אכילת והיה דשאני לדחות אפשר 
כזית, לאכול אגברא מצוה דליכא קדשים
עי' והד "י נאכל , יהא שהקרבן  הוא דהמצוה
בית  ובשו"ת ק"ם סי' או "ח  חת"ס בשו "ת
לדינא  ליכא אולי בכה"ג וא"כ ב', סי' הלוי
נאכלת  הקרבן  דמ "מ  מצוה, מבטל דרשות
אבל כזית, אפי' בעינן ולא שהוא, אופן בכל
מצוה  דהוי פסח בקרבן  דאפי' שו "ר 
מבואר ומ "מ  כזית לאכול  דגברא אקרקפתא
עי' בחרדל, ואפי' פירות במי לטבול  דיכול
הק"פ  ומטבילין  דסכין  במשנה מ : פסחים
מדייק  שם וברש"ש פירות ובמי במשקין
שם  הנזכרים וחרדל אחרוסת אפי' דקאי
טעם  דמבטלי והו"א טובא דחריפי במשנה
לרבינו המקור זה [ואולי עיי"ש קמ"ל פסח 
בחרדל], הק"פ מטבלין שהיו  הנ"ל מנוח
אפשר ושפיר  מק"פ גרע לא במצה ה"ה וא"כ 

במלח , לטבול

אסורוהגם מ"מ בק"פ, מותר  דטבול 
משאר הוא חלוק מאכל,ובזה בכל  לאכלו
לאכול חיוב דאיכא הנ "ל  ומטעם קדשים
בשאר משא"כ  אכילה, דיני ביה וחל  כזית
ועי' נאכלת, שיהא הוא דהעיקר קדשים
דנאכלין הפסח ד "ה נו : בזבחים תוס' בדברי
והמעשר דהבכור  במשנה הנאמר  מאכל  בכל
פסח ואלו ומעשר  אבכור רק קאי והפסח,
שהאריך ו ' מצוה במנ "ח  ועי' צלי, רק נאכל 
תבלין עם הפסח לטבל  דאין ומסיק דינא בהך 

מותר . דמעט מעט  ורק

מותרויש קדשים דבשאר ראייה להביא
דמעט , ממעט  יותר  ואפי' חריף דבר  אפי'

חבירו לו שתחב כגון  כד: חגיגה בגמ' דעי'
בכוש  לעצמו הוא שתחב או פיו  לתוך 
צנון לאכול  וביקש אקדש] [קאי ובכרכר 

ב  גזרו לקדש עמהן חולין  של רבנןובצל  הו 
שבפיו , קודש באוכלי מסואבת ידו תגע דפן
קודש  לאכול  דמותר  מזה חזינן  עכ"פ עיי"ש

אסור . וודאי ובק"פ ובצל, צנון  עם ביחד

פסחונראה  בליל  ליזהר  יש דלכאורה
ואפי' מאכל שום המצה עם לאכול שלא
המהר "ל שיטת ידוע דהרי מכזית, איותר
כמה  מצה לאכול  מצוה יש פסח  דבליל 
לכאורה  וא"כ  בכזית, דיוצאין ורק שאפשר 
יותר ועוד מצוה, מבטל  רשות בזה גם שייך 
מצוה  דיש הגר "א דברי לפי נראה חידוש
א"כ פסח " ימי ז ' בכל מצה לאכול קיומית
שיאכל ע"י המצוה יבטל  שלא ליזהר  יש
בתשובות  כן שהעיר ושו "ר  רשות, דברי עמה
שאין ועיי"ש וקל"ח קל "ז  סי' ח "ה והנהגות
בצים  כמו  אחרים מאכלים המצה עם לאכול
בענין האריך קל "ח  ובסי' אדמה, ותפוחי
הג"ר בזה העיר  וכן  שבעה, כל במלח  טיבול 
מגילת  בעהמ"ח שליט"א איזנטל  אוריאל 
תשס"ט . ס"ז  חוברת התורה קול בקובץ ספר 

סכ "וועי' חט "ו  אליעזר  ציץ בשו"ת עוד
ונשאר החרקים להסיר בחומץ שרחצו במרור
לשו"ת  וציין  המרור  מבטל  אם טעם קצת
בכעין שדן  קי"א סי' ח "ב תשובה התעוררות
צריכין טעמו  ופג פתוח שנשאר במרור זה
יש  ואולי חריף, מרור  שלם כזית שיקח ליזהר 
אוכלן אם מצוה מבטל רשות משום בזה
ביטול ליכא אז טעמו  שפג מכיון  ביחד,אבל 
מה"ט ואולי המרור,עיי"ש של החריף טעם
ביאתו קודם המרור לפרר שלא הגר"א הנהיג
יוצא  אינו דאז הטעם יפיג שלא כדי מביהכ"נ

סק"לו . תע"ג סי' במשנ"ב עי' בו 

במחלוקת והיה  אחר טעם לומר  נראה
סבר דהמחבר והוא ורמ "א המחבר 
וז "ל זו מצה ד "ה קט "ז  פסחים כהמהרש"א
אחר מטעם הוא מצה אכילת מצות אבל 
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מצות  שאמר מנחה בקרבן  סודו  כמפורש
אכילת  טעם וזהו וגו ' קדוש במקום תאכל
כי  כהן לגבי המנחה כדמיון  פסח בליל מצה
ישראל בין  להבדיל ישראל  כל נתקדשו אז 

עכ "ל . וכו' למצרים

אפי'ולפי"ז מולחין  במנחה  דכמו י"ל
המצה  כמו "כ  לכהנים הנאכל  מנחה השיירי
לא  במלח , לטבול יש המנחה כדמיון שהוא
מצוה  במנ "ח  [עי' הרא"ה לשיטת מיבעיא
חלק  גם למלוח  צריכין  קדשים דבכל  [ קי"ט
אפי' אלא ולבעלים, לכהנים הנאכל 
החולקים  ראשונים ושאר להרשב"א
שיש  מודה דכו "ע י"ל  במנחה מ"מ אהרא"ה,
הרע"ב  בפי' עי' המנחה, כל  לכתחלה למלוח 
לא  ב' משנה מנחות פ"ג ובתויו "ט  מברטנורא
אלא  כולה המנחה כל היינו כשרה מלח 
ועי' היא מעכבת הקומץ מליחת דאלו הקומץ
אהרע"ב  שתמהו אחרונים ובשאר ברעק"א
המנחה, כל למלוח  לכתחלה אפי' בעינן  דלא
שראיתי  מה עפ"י נראה הרע"ב ובטעם
פ' שליט"א דויטש להגרש"ב כהן בברכת
דבר בהעמק הנצי"ב דברי שמביא ויקרא
במנחה  יש אזכרות דג' תניא דבת"כ ב' ויקרא
בלבונתה, נזכרים בקמיצה נזכרים בה נזכרים
כמו בפ"ע אזכרה היא הכהנים ואכילת
לעיקר שייך הוא ומשו "ה הקומץ, הקטרת
של המצווה התורה כתבה ומשו "ה הקרבן
שאר משא"כ ויקרא, בפ' מנחה שיירי אכילת
להקטרת  טפל  אלא אינו כהנים אכילת
אסור ומשו "ה צו , בפ' וכתבה אימורים
לחלק  שדומה הכהנים חלק אפי' להחמיץ
וכן עיי"ש הקומץ, כמו  מכפר  שהוא גבוה
יש  שפיר וא"כ צו, פ' חכמה במשך הוא
כהן בברכת המנחה,וכ"כ כל למלוח 
משה  בתורת ועי' הספר, שבסוף במפתחות
את  והרים ואמר  ד"ה צו  פ' עה"ת חת"ס
מנחתיך כל  יזכור  כתיב וע"כ  וגו' הדשן
דהיינו מנחתיך כל  אומר סלה ידשנה ועולתך
חשוב  יהי' הנאכלים מנחה שיירי גם

והיינו לה' כולו שמקטירין  מה לה' כאזכרתה
כולה  המנחה כל שתהי' מנחתיך  כל יזכור

עכ "ל . וכו' אזכרה

תורת והרמ"א  בחת"ס כדמבואר  סובר 
באה"ד חמץ תאפה לא ד "ה צו פ' עה"ת משה
אנו תודה קרבן שמקריבים הלילות שבכל
חמץ  באים תודה לחמי כי ומצה חמץ אוכלים
תודה[ פסח  קרבן  שהוא הזה והלילה ומצה
זבח שכתוב כמו תודה קרבן בא שהוא פי'
וכו ' עמו  חמץ לחם ולא מצה ]כלו הוא פסח 
נמצא  בזה, האריך  בדרשות מקומות ובכמה
סי' ברמ"א ועי' תודה, כלחמי הוי דהמצה
סדר של  מצות שלש לעשות ונהגו  ס"ז  תע"ה
דהמצות  הרי וכו', תודה ללחמי זכר מעשרון
מו : מנחות ובגמ' תודה, ללחמי זכר  הוי
ומה"ט מנחה, איקרי לא תודה דלחמי מבואר 
בהו חלחמים,וליכא אוכל  תודה שמביא כהן
כיון וא"כ  תהיה, כליל כהן  מנחת של  הדין

בה  ליכא אז  כמנחה נחשב לא הדיןדהמצה ו 
הרא"ה  לשיטת ורק בכולו, מליחה של 
אבל מליחה, צריך  הבעלים חלק דגם ומטעם
מרביד שמביא ויקרא פ' שלמה בתורה עי'
סבר דלא הרמ"א בדברי שדייק הזהב
כותב  ס"ה קס"ז  בסי' דהרמ"א כהרא"ה,
קודם  מלח  שולחן  כל על  להביא מצוה ומ"מ
והאכילה  למזבח דומה השלחן  כי שיבצע
עכ "ל מלח  תקריב קרבנך כל על  ונאמר כקרבן 
דומה  שהשלחן הרמ "א הוסיף למה ולכאורה
לקרבן , דומה שהאכילה במה סגי ולא למזבח
אלא  הרא"ה, לפי מלח צריך  קרבן  אכילת וכל 
מטעם  ורק כהרא"ה סבר  לא דהרמ "א ע"כ
להביא  בעינן  משו"ה כמזבח הוי דהשולחן 
מבילין דאין  הרמ "א שיטת שפיר  ונמצא מלח ,

במלח . המצה

בהמצה ויש דגם הרא"ה לפי עוד לדון
דהא  במלח, לטבלו הו "ל  לאפיקומן  שאוכלין
צריך היה הפסח  והרי פסח לקרבן  זכר הוי

קדשים. כל כדין מליחה
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מהראב"דוהנה יצחק שיח  בשו"ת עי'
קדש  בסדר שהעיר ר "כ  סי' ווערבוי דק"ק
ליטול שצריך גם בו  הזכירו לא דלמה ורחץ
וכן הזכירו  וברמב"ם אחרונים למים ידיו
הזכירו , הגדול  לשבת הרוחות אלהי בהפיוט
ליכא  שמורים בליל דאולי שמצדד  ועיי"ש
צריך דוודאי מסיק אבל  סדומית, דמלח  סכנה

אחרונים. מים ליטול

המצה והנה מטבלין דאין  הרמ"א לפי
כן שמביא מועד  בשלמי ועי' א"ש במלח 
זצ"ל זוננפלד  הגרי"ח בשם זצ"ל  הגרשז"א
אחרונים  מים של  דטעם סבר הרמב"ם אבל 
אף  שייך וזה והתקדשתם הפסוק מכח  הוא
שבו פסח  דבליל  י"ל  ואולי עיי"ש מלח , בלי
אז חג התקדש כליל לכם יהיה השיר  נאמר 
סי' בב"ח  ועי' ביותר, להתקדש שצריך  וודאי
בעינן דלמה הראשונים קושיית דמתרץ קפ"א
כותב  הוא ובתו"ד אחרונים, למים טעמים ב'
באוכל אלא קאמר לא דקרא עיקר  ולפעד "נ 
דאית  המזבח ע"ג ליקרב ראויין  שאינן  דברים
במים  מצוה איכא וכו 'הלכך זוהמא ביה
להעביר קדושים דוהייתם מקרא אחרונים
הראוי  דבר  באוכל  אבל  הברכה מקמי הזוהמא
בה  לית זוהמא ביה דלית המזבח ע"ג ליקרב
הוא  ועומד קדוש דהא קדושה משום מצוה
חובה  עשאום ומש"ה זוהמא ביה דלית כיון 
בראוי  דאף ללמד סדומית מלח  סכנת מטעם
כנ "ל אחרונים במים חייב המזבח ע"ג ליקרב
לדבריו לכאורה נמצא בזה, שהאריך  עיי"ש
בה  לית דהא אחרונים מים ל"צ  פסח דבליל 
המזבח ע"ג שעולה דבר  הוי דהמצה זוהמא
או מנחה כשיירי דהוי הנ "ל  כל  לפי גם ומה
לכם  יהיה השיר  בה נאמר  וגם תודה כלחמי
משום  בה שיש וודאי הרי חג, התקדש כליל 
מטבילין אין הרי זוהמא,וגם וליכא קדושה

הרמ"א. לפי במלח 

מ"ה אבל סי טהרות דוד במקדש עי'
במקדש  ידים טומאת דליכא דהגם שאומר 

שיירי  שאוכלין כהנים מ"מ יט. פסחים עי'
לפניה  ידיהם ליטול צריכין  היו  מנחה
מים  זה והתקדשתם ומטעם ולאחריה
אחרונים  מים אלו  קדושים והייתם ראשונים
היו דאולי [ועיי"ש במקדש, גם שייך  וזה
ולקודש  לתרומה דהרי ידים טבילת צריכין 
במקדש  נט "י ול "מ  יח : חגיגה עי' מטבילין
הב"ח לפי דלכאורה הנ"ל, כהב"ח  דלא ]וזה
הכהנים  נוטלים היו לא ראשונים דמים נמצא
משום  ולא קדושה משום לא בהו  דליכא
במים  שיש דהקדושה שניות, דידים
סרך משום טעמא היינו הוא הראשונים
כן , דמבאר נג: ברכות מהרש"א עי' תרומה
דהרי  ליטול  צריכין  היו אחרונים מים משא"כ 
המק"ד ואגב במלח , מנחה השיירי אוכלין
ידים  מהקידוש דעתם שהסיחו  באופן  איירי
ליטול צריכין אז למקדש כשנכנסו  ורגלים

מנחה. שיירי שאוכלין  לפני ידיהם

בבית ונראה  כהנים דלכאורה עוד 
צריכין היו עבודתם שגמרו  אימת כל המקדש
דעי' סדומית, מלח  מטעם ידיהם ליטול
המלח את כל  ה"ג ברכות מהל' פ"ו  ברמב"ם
מלח בו יש שמא באחרונה ידים נטילת צריך
רק  אכל לא אם דאפי ביארו  סדומית,ובנו"כ
מהגמ ' ומקורו  ידים ליטול צריך  מלח מדד 
במקדש  כהנים וא"כ  קה:, וחולין  יז : עירובין 
המזבח ע"ג שעולה דבר  כל מולחים שהיו 
צריכין היו  הבעלים,אז  חלק גם הרא"ה ולפי
נהגו לא באחרונה,ובזמה"ז  ידיהם ליטול
ולא  פת של סעודה אחרי רק ידים ליטול
בפסקי  עי' במלח, מטובל  דבר כשאכלו
איש  מהבן  שמביא סק"ג קפ"א סי' תשובות
שנוגע  פעם בכל ידים ליטול ליזהר  שיש חי
סמכינן כי כך  נוהגין  אין  העולם אך  במלח ,
י' סעי' והשו"ע נג: ברכות התוס' דברי על 

סדומית מלח מקפידיןשאין ואין בינינו מצוי
ידים  משום סעודה בסוף אחרונים במים אלא

ע"כ . קבלה עפ"י ומהטעם מזוהמות
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דברי ועי' דמביא כ"ט סי' משה בויגד 
מים  נטל שלא זכורני וז"ל יושר הלקט
פסח של  לילות ב' לבד  השנה כל אחרונים
בינינו מצוי סדומית מלח  דאין  אע"ג וכו '
כמו מזוהמות ואידים האידנא קפדינן  ולא
הכוסות  חיבת משום יראה הגאונים שכתבו
דאולי  מאביו  מביא משה [הויגד  והנימים
בו נהגו  הנסים] או והנאומים צ"ל

כתב  וכן  עכ"ל וכו' הראשונים סלסולים
השנה  ימות שבשאר דאף יצחק שיח בספר 
צריך זו בליל  אחרונים במים רגיל  אינו
ידיו וליטול  חירות סלסול  בעצמו  לנהוג
ביותר , יזהר  המברך  בפרט ברהמ "ז  מקודם
יהיה  דהשיר הקרא לסמוך יש ואולי עכ "ל 
ביתר לנהוג שיש חג התקדש כליל לכם

זו . בליל  קדושה

h
ÂÓˆÚ· ‰"·˜‰ È"Ú ˜¯ ˙Â¯ÂÎ· ˙ÂÎÓ ‰ÓÏ

È˙ÈÎ‰Â הקב אלא  שליח  ידי על ולא  מלאך ידי על  לא בכור - בכבודו "כל ה
ובעצמו.

Á¯Î‰· בעצמו הוא  ברוך הקדוש ידי על  בכורות מכות להיות צריך היה גדול
ביכרה  שלא  רחל במתניתין יז.) (בכורות הגמרא פי על והוא  ובכבודו,
לכהן  שניהם אומר  הגלילי יוסי ר' וכו', ראשיהם שני ויצאו זכרים שני וילדה
(שיצאו  לצמצם אפשר אי אומרים וחכמים לה', הזכרים יג) (שמות שנאמר

רש  ניהו, הי ידעינן ולא  תחילה יצא  האחד  אלא  כאחד , ראשיהם אלא"שני י),
וכו'. לכהן ואחד לו אחד

‡¯Ó‚ בידי לצמצם דאפשר ליה שמעינן הגלילי יוסי לר ' ינאי ר' דבי אמרי -
אפשר אי שמים בידי ורבנן אדם, בידי שכן וכל  לידה) הך (כגון שמים
התם  שאני מזבח , ומדת כלים ממדת שמע  תא וכו', אפשר  אדם בידי לצמצם

עכ ליה, ניחא  למיעבד  דמצי היכי ובכל  עבוד, אמר  (לב.)"רחמנא  ובשבועות ל.
א דמלתא סתמא  (עח.) (ד"ובגיטין בכורות ובתוספות לצמצם. אפשר"א  ה

פלוגתא מחצה על  מחצה שחט  בגמרא דאמרי אהא  (כח :) ובחולין לצמצם)
הגלילי  יוסי דר ' כרבנן לן קיימא הלא כתבו כרוב, אינו או כרוב הוא אם
אפשר אי שמים בידי שהוא מה בודאי ומתרצים לצמצם, אפשר אי דאמרי
אל מכוין והוא בעצמו, האדם ידי דעל  שחיטה כן שאין מה לצמצם, לאדם

לרבנן. אפילו לצמצם לאדם לו אפשר ההוא, הדבר 

Ô�ÈÚÓ˘Â,לצמצם לו אפשר אי הדבר  עושה של בידו שאינו דבר  דכל הדא, מן
לא מפתחות שלשה (קיג .) סנהדרין ובסוף  (ב.) תענית בריש ואיתא
לומר , רצה חיה, מהן ואחת בעצמו, הוא  ברוך הקדוש ביד  אלא  לשליח  נמסרו
יצאו  אם ולהודיע לידע למלאכים אפילו נברא  לשום אפשר  אי כן ואם יולדת.
בלבד הבורא אלא  פשוט, מהן ואיזה בכור  הוא מהן איזה כאחד ראשים שני
ברוך  הקדוש ידי על  בכורות מכת היה גדול בהכרח מעתה כן ואם יודע, הוא 
כל להכות לו אפשר  היה לא שליח  ידי על נעשה דאילו ובכבודו, בעצמו הוא 
הוה  מי יידע  לא כאחד  שניהם שיצאו ראשים שני כשימצא  כי הבכורים,

הלי  ומפתח חי כל נפש בידו אשר והיוצר , הבורא רק מי הבכור, יודע הוא דה,
בכור . כל הכה בעצמו הוא ולכן הבכור, הוא

[ÌÂÏ˘ ˙È¯·]
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האבות' 'באר המדרש בית ראש

ערד  מזהב ', 'הנחמדים מח "ס

תחילה  לקה לפיכך
הוא איתא "תנא, א): יא (דף סוטה במסכת

לקה  לפיכך  תחילה בעצה התחיל
דכתיב  תחילה, בעצה התחיל  הוא תחילה;
כדכתיב  תחילה לקה לפיכך  עמו ', אל  'ויאמר 

עבדיך'". ובכל ובעמך  'ובכה

כי והנה  יבחין המקרא בפסוקי המעיין 
שפרעה  להוכיח  יכולים היו פסוקים משני
נאמר כך שכן  עמו, בני לפני ללקות קדם
הּנה  ל ׁשּלח  אּתה מאן "ואם כז -כט): ז  ֵ ִ ַ ֵ ַ ְ ָ ַ ֵ ָ ִ ְ(שמות
וׁשרץ  ּבצפר ּדעים. ּגבּול ּכל  את נגף  ַ ָ ְ ִ ְ ְ ַ ְ ַ ְ ְ ָ ֶ ֵֹ ִֹ ָאנכי
ּובחדר ּבבית ּובאּו ועל ּו צפרּדעים  ַ ֲ ַ ֶ ֵ ְ ָ ָ ְ ִ ְ ְ ַ ְֹ ְ ַהיאר

ּובעּמ עבדי ּובבית מ ּטת ועל  ִמ ׁשּכב ְ ָ ְ ְ ַ ִ ָ ֶ ְ ֵ ֲ ָ ֶ ְ ַ ֶ 
ּובכל ּובעּמ ּובכה .ּובמׁשאר ֹותי ְּובתּנּורי ַ ֶ ְ ִ ְ ֲ ֶ ְ ָ ְ ַ ְ ְ ָ 
הרואות  עינינו  הצפרּדעים". יעל ּו ֲעבדי ָ ֶ ַ ֲ ַ ְ ַ ְ ְ ִ 
הן פרעה של ההקדמה את להוכיח שניתן
ּובאּו "ועלּו נאמר: בו  הראשון   ָ ָ ְמהפסוק

ּובבית  מּטת ועל מׁשּכב ּובחדר ְּבבית ֵ ֶ ַ ֲ ַ ִ ְ ָ ְ ְ ַ ִ ָ ֶ ְ ֵ 
נאמר : בו השני מהפסוק והן  ,"ּובעּמ ֲעבדי ָ ֶ ְ ַ ֶ 
הצפר ּדעים". יעלּו עבדי ּובכל ּובעּמ  ִ ְ ְ ַ ְ ַ ֲ ַ ֶ ָ ֲ ָ ְ ְ ַ ְ ָ ְ"ּובכה

מכוחומשכך, שהוכיחה הגמרא דברי
מוקשים  תחילה לקה פרעה כי השני הפסוק
ממרחק  הביאה הגמרא מה בשל  מאוד :
זו ראיה להביא הייתה שיכולה בעוד לחמה,
לו . הקודם הראשון מהפסוק וכצלמה כדמותה

הגמרא מדברי  שינה  רש "י 

התורה וראה על בפירושו  רש"י פלא: זה
לקה  שפרעה זו חז"ל דרשת את הביא
ונמצא  הראשון. הפסוק על דווקא תחילה
נפשך : ממה של  באופן בכפליים, תמוה הדבר
מהפסוק  דווקא להוכיח  דייקה הגמרא אם
אין הראשון שמהפסוק מפני זה הרי השני
מדברי  רש"י שינה איפוא וכיצד  ראיה,

הראשון הפסוק על  הפירוש את והביא הגמרא
כפשוטו נאמר  ואם ראיה. אין  לכאורה ממנו
הפסוקים, שני בין חילוק כל שאין מקרא של 
גם  להוכיח ניתן  ראיה אותה שאת היא והאמת
רש"י  שאכן הסיבה וזו הראשון , מהפסוק
הרי  הראשון , הפסוק על  זאת והביא הקדים
מה  בשל יותר , עוד  תמוהים הגמרא שדברי

השני. לפסוק הראיה את איחרו

המהרש"א על רבינו  ישב זו מדוכה
נא  ולך שם. סוטה במסכת אגדות בחידושי
הגמרא  דברי את רק שתירץ לו  ראה
מהפסוק  ולא השני מהפסוק שהוכיחה
על הרש"ש בהגהות ראה (וכן הראשון ,
מסיים: והמהרש"א ג). י שמו "ר  המדרש,
אחרת  דרך  לעצמו  לקח  ז"ל רש"י "אבל
דגבי  קמא אקרא דהכא דרשה והביא

ידענא". לא ודרכו  צפרדעים,

ליאור  סמוך גר פרעה 

קושיית וביישוב  מעצם עצמם הגמרא דברי
'פנים  לבעל ראיתי המהרש"א
וביתו שמהיות חדש, דבר בזה שכתב יפות'
ראיה  אין לפיכך  המים על היה פרעה של 
עלו שהצפרדעים מכך תחילה לקה שהוא
הראשון היה הוא שמא כי ביתו , אל ובאו

בדרכם: שעמד

מייתי רש "א "ובמה לא למה הקשה
רש"י  כפירוש בביתך ' ובאו  'ועלו קמא מקרא
ליכא  קמא דמקרא לומר ויש וע"ש,
אצל פרעה של ביתו שהיה די"ל לאוכחיה,
המימה' יוצא 'הנה הכתוב כמשמעות היאור,
כתיב  ולא לרחוץ', 'ותרד פרעה בבת וכן 
ליאור , סמוך ביתו שהיה משמע הליכה, לשון 
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הלכו היאור  מן  הצפרדעים שעלו כיון כן אם
כך ואחר ליאור סמוך שהיה לביתם מיד
בתוך שעלו  מה אבל  מצרים, בכל  נתפשטו 
הכתוב  כמשמעות מיד  היה לא מעיהם
היה  ואח"כ מצרים בתי בכל  עלו  שבתחלה
בזה  א"כ  מעיהם, בתוך שעלו המכה תוקף
כיון מצרים ארץ מבכל בו  להתחיל טעם אין 
כרחך על  צפרדעים, מלאים בתיהם היו שכבר

תחלה". בעבירה שהתחיל  מפני הטעם

בר"ש וכבר לוי רבי הגאון  קדמו 
תצ"ב, (זאלקווי לוי' 'בית בספרו מבראד 
דבריו ותורף בזה, האריך  אשר שם) סוטה

יפות: הפנים כדברי הוא

סמוך"ממילא דר  פרעה היה מסתמא
אותו יראו  שלא כדי מעבדיו  יותר לנילוס
היו הצפרדעים והנה בבוקר... לנילוס שהולך 
תחילה  פרעה בבית ופגעו  היאור מן  יוצאים
מצרים. בכל  כך ואחר עבדיו בבית זה ואחרי
לומר מידי מוכחל לא קמא מקרא ממילא
בעצה  שהתחיל  בשביל  תחילה לקה דלכך
סמוך דר  שהיה בשביל  דדילמא תחילה,

ליאור".

ציווי! היה לא 

בהקדם והנראה אחר  באופן  בזה לענות
יפות  הפנים כתב אותו  נוסף חידוש
היאור 'ושרץ לעיל  שהבאנו הפסוק על 
יעלו וגו' בביתך  ובאו  ועלו צפרדעים

הצפרדעים':

מה "לכאורה שחזר  מה כפול לשון הוא
ותו , 'ועלו '. אמר שכבר 'יעלו' ואמר שחזר 
משמע  'ועלו ' ציווי לשון  משמע ד 'יעלו '
חז "ל שאמרו  מה בזה להבין  נראה מעצמו .
לחנניה  נגדוה 'אלמלא ב) לג (כתובות
מנא  לכאו ' וקשה פלחי', הוי ועזריה מישאל
חז "ל שאמרו מה ע"פ להבין  ויש להו;
ועזריה  מישאל  חנניה ראו מה ב) נג (פסחים
וחומר קל  שנשאו  האש, לכבשן עצמן שמסרו 
למסור מצווים היו  לא שג"כ מצפרדעים

כמ"ש  ממש זרה עבודה היה שלא נפשם,
מצפרדעים  ק"ו  שנשאו  אלא שם, התוס'
ואפילו בתנורים לעלות מצווים היו לא שג"כ

מעצמם. עלו  הכי

היה אבל זה ובעמך' 'ובך  שאמר  מה
לזה  והטעם מעיהם, בתוך שיעלו להם ציווי
שהיו מעיהם בתוך עולים היו לא שמעצמם
מעיהם  בתוך  להיות לצפרדעים יסורים יותר
היו לא הציווי ולולי מקרקרים, היו  ולכך
לא  ועזריה מישאל שחנניה וכיון  זה. עושים
מצווים  היו  שלא מצפרדעים אלא למדו
עשו שלא מה ממילא בתנורים, לעלות
מוסרים  היו  לא הם גם מעצמם, הצפרדעים

מצווים". היו  שלא כיון  נפשם,

בדברי וכיוצא מבואר ממש בזה
דיסקין : המהרי"ל 

לא "י "ל כ"ח שהפסוק שאמרנו מה לפי
שיעלו להודיע והתראה נבואה בדרך  רק היה
ובאו 'ועלו נאמר  ושם מצרים על  הצפרדעים
ובמשארותיך ' ובתנוריך  ובעמך  וגו' בביתך 
שילכו להצפרדעים כלל ציווי היה ולא
מישאל לחנניה להם היה וממילא בהתנורים,
אש  וכבשן לתנור  עצמן  למסור  ק"ו  ועזריה
נצטוו . והם נצטוו  שלא מהצפרדעים לשריפה
ובכל ובעמך 'ובך  דכתיב כ"ט בפסוק אבל 
ציווי  היה זה הצפרדעים' יעלו  עבדיך
מורה  'בך' שמלת וידוע שיעלו, להצפרדעים
של המעיים בתוך  הצפרדעים שיעלו
להצפרדעים, גדול  עינוי היה וזה המצרים,
יותר נסיון  וזה מאד, גדול  וצער ממושך  עינוי
של כנסיון הנסיון  וזה באש, להשרף מאשר
כללו בחיים. צער שממשיך הכאות, נגדא,
ציווי  היה לא בתנורים שרפה על  דבר , של 
ומזה  והכרח. צווי בלי הצפרדעים ונכנסו 
עצמם  על  ק"ו ועזריה מישאל  חנניה נשאו
היה  נגדא על  אבל  לשרפה, נפשם את למסור
יעלו ובעמך  'ובך  שנאמר והכרח , בצווי
של מעיים בתוך  להכנס דהיינו הצפרדעים',
נצטוו זה על  מאד, גדול  צער  שזהו אדם,
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מישאל לחניה להם היה לא מזה הצפרדעים,
שגם  מהצפרדעים וחומר קל ועזריה
ובהכרח בצווי אם כי הלכו לא הצפרדעים
שאמר רב דברי שפיר  אתי ובזה ה', מאת
היו ועזריה מישאל  לחנניה נגדוהו 'אלמלא

היה פלחי לא נגידא של נסיון  דעל לצלם',
מהצפרדעים". ק"ו  להם

דיסקין ,מחדשים  ומהרי"ל  יפות הפנים
בו הראשון הפסוק בין  בחילוק להבחין  שיש
לבין ציווי של  לשון  אינו שהוא 'ועלו' נאמר 
של לשון  והוא 'יעלו ' נאמר  שבו השני הפסוק
על נאמר  בו הראשון בפסוק אכן כי ציווי,
מסירות  של עניין  זהו  ומשארותיך , תנוריך
ללא  מעצמם, הצפרדעים עשו וזה ממש, נפש
על נאמר בו  השני בפסוק ואילו  ציווי. כל
יסורים, קבלת של  עניין שזהו ובעמך ' 'ובכה
ועל מעצמם, מקבלים הצפרדעים היו לא וזה

כך . על  לצוותם הוצרכו  כן

טעמא ומעתה שמהאי למימר  איכא
שפרעה  ההוכחה את להביא הגמרא העדיפה
פסוק  שכן השני, מהפסוק דווקא תחילה לקה
לעשות  הצפרדעים נצטוו בו  פסוק הוא זה
אלא  ציווי זה אין הראשון שהפסוק בעוד  כך,
מעצמם. הצפרדעים יעשו  שכך דברים סיפור

חדריו  המלך

הפסוק ושמא  הלוא כי כך , על להוסיף יש
של כניסתם את מתאר הראשון
ּובאּו "ועלּו גרידא: הבתים אל   ָ ָ ְהצפרדעים

ּובבית  מּטת ועל מׁשּכב ּובחדר ְּבבית ֵ ֶ ַ ֲ ַ ִ ְ ָ ְ ְ ַ ִ ָ ֶ ְ ֵ 
מסיים  הפסוק אכן כי ואם ,"ּובע ּמ ֲעבדי ָ ֶ ְ ַ ֶ 
התנורים  אל  גם תהיה הבתים אל  זו  שכניסה
הוא  בפסוק האמור  עיקר אולם והמשארות,
בפסוק  האמור ואילו הבתים. אל הכניסה
ממש, האנשים גוף תוך  אל כניסה הוא השני
שנצטוו מיוחד ציווי היה זה וכאמור 
הראשון שהפסוק בעוד כך, על  הצפרדעים
וכדברי  לצפרדעים, ציווי משום בו  היה לא

יפות. הפנים

שהצפרדעים ומעתה , שמכך  פשיטא
אין תחילה פרעה בית אל עצמם מצד  נכנסו
שניתן המיוחד העונש מפני שהוא ראיה כל
התחיל שהוא מפני תחילה לקה שהוא לו,
העדיפו שהצפרדעים שפיר  ייתכן שכן בעצה,
מאשר והיכליו  המלך טרקליני אל להכנס
כשמדובר אולם העם. המוני בתי אל  להכנס
ובזה  הגופים, תוך  אל כניסה על בציווי
למעי  המלך  מעי בין  חילוק כל  שאין  כמובן
פרעה  של את הקדימו זאת בכל ואם העם,
הביאה  ולכן  תחילה, לקה שהוא ראיה זו  הרי
השני  מהפסוק דווקא ההוכחה את הגמרא

הראשון . מהפסוק ולא

שקולים ששניהם מכאן

קושיית עוד בישוב לומר נראה היה
לן דקיימא הא בהקדם המהרש"א
ח (דברים בפסוק הקודם שכל מא) (ברכות
קודם  ותאנה' וגפן ושעורה חיטה 'ארץ ח )
ועיקר כלל לנו  מנין  הצל"ח, והקשה לברכה.
על יתר חשיבות המינים משבעת באחד  שיש
את  לברכה להקדים יש כך  ובשל חבירו ,
המינים  שבעת כל דילמא בפסוק, המוקדם
שהקדים  ומה בחשיבותם, ושוים הם שקולים
הוראה  משום אינו לחבירו אחד מין  הפסוק
ביכולת  שאין בלבד, זו  אלא חשיבותו  על 
האחד מוכרח כרחך  ועל  יחד , לכוללם הפסוק

השני. קודם להיכתב

רבינוביץ וראיתי  יהודה רבי להגאון
חמד ' 'כרם בספרו  השמועה מפי שהביא

עקב): (פרשת

טויסיג "ושמעתי שמואל רבי מהגאון
וכי  זצ"ל: מבריסק הגרי"ז למרן שהקשה זצ"ל 
מזה  חשוב בפסוק הקודם שכל  הראיה מה
כאחד שקולים כולם אם גם הרי שלאחריו,
הגאון וסיפר השני. קודם אחד להכתב מוכרח 
ואמר הגרי"ז נרעד  מעשה שבשעת הנ "ל 
הכרח '. שייך לא הקדושה 'בתורתינו בריתחא:
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דאיתא ותירץ מה פי על הגרי"ז לו
בפסוק  נכתב שפעם מה על יג) ד  (שהש"ר 
(שם  ולהלן  כג) ו (שמות ומשה' אהרן  'הוא
חז "ל ודרשו ואהרן ', משה 'הוא להיפך כז)
ששקולים  דהיכן הרי שקולים, ששניהם מכאן 
לומר אחרת, ופעם כך פעם תורה כתבה הם

שקולים". ששניהם

הגאוןויסוד בו  זכה כבר הגרי"ז  של  זה
שניה): (הקדמה שבעה' 'נחלת בעל

דלעולם "אמר ברור  לי נראה המחבר ,
או מחבירו  חשוב דזה דדייקינן היכא כל

מד מחבירו היינוגדול  בפסוק ראשון כתיב
ג' או  ב' זה דבר  בתורה כתוב אם דוקא
אם  משל, דרך בשוה, פעם כל וכתוב פעמים
אומר הייתי לאהרן  משה מקדים פעם כל  היה
בכל התורה מדהקדימו מאהרן , גדול שמשה
לאהרן משה מקדים פעמים ולכן פעם,
וכן הן. שקולים לומר  למשה אהרן  ופעמים
לאלו אלו מקדים פעמים צלפחד , בבנות
כתובים  היו אם משא"כ הם, שקולים לומר
היא  שקודמת שזו אומר  הייתי בשוה פעם כל

יותר". חשובה

הראשוןומעתה  שמהפסוק למימר  איכא
שאכן ראיה אין עדיין לעמו פרעה הוקדם בו 

כך על כעונש תחילה שלקה הוא פרעה
הפסוק  שהלוא כיון תחילה, בעצה שהתחיל
ושמא  בעונש, היה הוא שאף להודיע ביקש
בני  עם הזמן  באותו  נענש ופרעה הם שקולים
להיות  שחייב אחד  יש כרחנו  שעל  אלא עמו,
שוב  בו השני, מהפסוק אולם ראשון. כתוב
הסדר את שינו  ולא לעמו  פרעה את הקדימו 
ראיה  אכן  יש שקולים, ששניהם להודיעך

תחילה. לקה שפרעה

תחילתו  על סופו הוכיח

דברי והשתא את להעלות נוכל  להכי דאתינן 
רש"י, פירוש עם אחד  בקנה הגמרא
של פרשנות בין להבחין  שיש ולומר 
הראיה  לבין  רש"י, כתב זאת שאת הפסוקים,
אכן הגמרא: הוכיחה זה שאת מהפסוקים,
וכמפורש  השני, מהפסוק רק היא הראיה
הפסוק  מכוח לנו שהוברר אחר  אולם בגמרא.
שהתחיל מפני תחילה לקה שפרעה השני
ההסבר גם זה שבוודאי הרי תחילה, בעצה
למפרע, מילתא ואיגלאי הראשון , בפסוק
להציב  היה יכול כפרשן  רש"י כך  ובשל

הראשון . הפסוק על  כבר זה פירוש

h
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ÚÂ„Ó י "ביצי ובקריעת ומילה פסח  מעשיות למצוות הוצרכו הוצרכו "מ לא ס
ובזוה  תחרישון, אתם אדרבה מלה."מאומה, תתערון לא ק

ÈˆÈ·"Ó אדה חטא  ע"תקנו בפועל החטא שהי' בפועל ,"ר למצוות הוצרכו כ 
אברהם  כנגד שהם ובמדרש ומרור ומצה פסח בענין שכתבנו וכמו

קי  אבל ועשה, בקום עבודתם שהיתה ויעקב יוסף"יצחק של בזכותו שהיתה ס
שוא שהוא  הברית ובשמירת נח חטא ע"ובתיקון מצוות "ת, לזה הוצרכו לא כ 

שגם  הדבר וממוצא  נעול , וגן נעול וגל הברית שומרי שהי' זה כן מעשיות
מיו  ליקח  האדם ביכולת הקודש."היום בשמירת ערכו לפי רק זה ט 

[Ï‡ÂÓ˘Ó Ì˘]



 r

±ò−þõ öòìñê ëþí

דרך  אבני  מח "ס

שמש  בית

למרור  מנותק ממצע חסה
הארץ  על הגדלין ירקות ברכת

לגבי בעקבות תשע"ז ) (שנת שקמה הסערה
במושב  הגדלה החסה כשרות
מרור , חובת ידי בו ליציאה איילון  משמר 
בפסח . מרור לגבי דינה מה אנו, אף נשאלנו
לגמרי  מנותק באופן  גדלה זו חסה שכן
ע"י  וגדלה מטר ), כמעט של (מרחק מהקרקע

כלל). אדמה (ללא בלבד מים

דברהשולחן  "על  כתב: א) (רד, ערוך 
נהיה  שהכל  אומר  הארץ... מן גידולו שאין 
יז) נא, (כלל  אדם בחיי ומובא בדברו ".
גידולי  דכל  ד ) ז , (כלאים מהירושלמי  הוכיח 
דינם  נקוב שאינו בעציץ שגדלים קרקע
לשון וזו  הארץ, מן  גידולם שאין כדברים
פתו על לומר הוא מה בעי: "ר "י הירושלמי:
כן : בעי יונה רבי הארץ? מן  לחם המוציא
שהגמרא  וכיון  בה". לסכך  היא כתלוש דלעת
שגדלה  חיטה על  מברכים מה בספק נשארה
בשו"ת  וכ "כ  שהכל. מספק לברך יש בעציץ,

(כה-ל). אליהו  מחזה

ראייתואלא  את קבלו  לא דהאחרונים
(קסח , חיים באורחות כמבואר מהירושלמי
השדי  סקע"ז ). (קסח , החיים ובכף סקי"א)
נשאר שר"י כתב ק) כלל כף (מערכת חמד 
שמברכים  יונה כר' לפסוק יש אך בספק,
וציין נקוב. בעציץ שגדל מצה על  המוציא
סק"ח). דש (מלאכת טל  האגלי ע"פ דזה
על חולק שהבבלי שביאר  טל  באגלי ועיין
זה  על  שיברך שפשיטא וסובר  הירושלמי
הברכה  וזאת בספר  בזה דחיות וע"ע המוציא.

כד). סי' הלכה (בירורי

כשארפוסקי  שנראה דכיוון  כתבו זמננו 
(או הזה הירק בין  הבדל ניכר  ולא הגידולים

ע"פ  ברכתו  הגידולים לשאר הזה) הפרי
שאינו בעציץ שגדל ומיירי לו , הראוי הדבר
אדמה. יברכו שבחסה משמע ולפי"ז  נקוב.
בהערות  רה (א, הלוי שבט בשו"ת איתא וכן 
בשו"ת  יב), (ט , אליעזר  ציץ בשו"ת לסימן ),
רבבות  בשו"ת קמט ), (ב, והנהגות תשובות
(ב, המאיר  שרגא בשו "ת קלז ), (ה, אפרים
באורחות  יג), יד , (ח"ב לציון אור בשו "ת ב),

ועוד . רכג) עמוד  (ח"ג רבינו

קונטרס ועפי"ז בספר  שכתב מה מובן 
סעיף  לא (עמוד  סנדר לגר"מ הפסח  מצוות
שמגדלים  (חסלט) כיום המצויה "חסה ד ):
הפוסקים  נקיטת מנותק מצע ע"ג אותה
שברכתה  שפסק כח "א ודלא אדמה שברכתה
שאינו עציץ בדין  בגמ' מתבאר  וכן שהכל
(וממילא  האדמה פרי בורא דמברכים נקוב
על שמברכים בברכה שנפטרת פשוט
שהובא  כפי נבנצל הגר"א דעת וכן  הכרפס)".
(עמוד במועדיה ירושלים פסח של  בהגדה
מנותק  מצע על הגדלה "חסה יא): אות קיז 
האדמה". פרי בורא וברכתה כשרה, מהקרקע
הערה  (ז פסח הל' שלמה הליכות בספר  וע"ע
עלי  מרור  למצות לקח  זצ"ל  שהגרשז"א (104
בשו"ת  ומבואר תולעים חשש ללא חסה
בעלי  לכתחילה שיוצאים ד ) (ב, שלמה מנחת
הגדלים  כגון  נקוב שאינו  בעציץ הגדלים חסה

הברכה). וזאת בספר בשמו  (וכ"כ בחממות

כתב:בלוח גנוט ) (לגר "מ  בעתו  דבר
למצות  כשרה מנותק מצע על  הגדלה חסה
החזו"א  בשם (הקה"י בופה"א וברכתה מרור

זצ"ל). הגריש"א וכ"פ זצ"ל,
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העומדאלא  במקרה טובא שיל "ע
הפוסקים  דברו כה עד שהרי כעת, לפנינו
שאינו כעציץ מנותק, במצע שגדל  בדבר
אולם  אדמה. או עפר בו יש ולכאורה מנוקב,
מים  עם רק גדלה שהחסה מדובר אצלנו 

אורגאני. וחומר האדמה) מן (ורחוק

הנבטים מצינו לגבי זה בעניין דיון
נימא  אי ברכתם. מה במים, הגדלים הגדלים
או שהכל יברכו  כלל אדמה עמם שאין כיוון
(ונבטים  אדמה מין  על נתקנה שהברכה כיון 
וזאת  בספר אדמה. יברכו  אדמה) מין  נקראים
שהכל מברכים הנבטים שעל כתב הברכה
לגמרי  לדמות ניתן דלא יתכן  אולם (מספק).
(עיין באדמה לגדלם רגילות אין  הנבטים שכן

והארץ). התורה מכון

בשו"ת בשו"ת רה), (א, הלוי שבט 
אור ובשו "ת קמט) (ב, והנהגות תשובות
אחר לילך  שיש כתבו יג) יד , (ח"ב לציון 
הוא  הצמח  של (מקורו אדמה מין והוא המין,
כאשר ובייחוד באדמה. שגדלו מזרעים
על יברך ולכן  באדמה). זה מין לגדל  רגילים

יב) (ו , דעת יחוה בשו "ת ועיין  אדמה. החסה
שגדל מה על  רק זהו האדמה שברכת שכתב
באדמה, צמח או גדל לא וזה באדמה,
בספר וע"ע שהכל. החסה על יברך וממילא
שכתב  ב) אות (רד המנ "ב על תשובות פסקי

עיי"ש. שהכל, יברך שמספק

היא ולכאורה שהכל  לברך הסברא
התירו רבים שפוסקים שמצינו  בייחוד  חזקה,
ולא  במים שמיירי כיוון  בשביעית, זאת לזרוע
(ח"ב  לגרימ "ט  השמיטה בספר וכ"כ באדמה,
שביעית  הלכות בספר  ועיין  קד ). עמוד 
דינה  במים שזריעה דהדגיש זילבר) (לגרי"ב
וכן נקוב. שאינו בעציץ מזריעה יותר קל 
(שביעית  להקל  אשר  המנחת דהעלה ראיתי
במהרי"ל בזה וע"ע זה. בעניין כה) סי'
בצאת  א), אות דיני-שביעית (כז  דיסקין
מח עמוד 'גידולים'. ד"ה מב (עמוד השנה
ושו"ת  ה) אות ו  (א, הארץ בשבת ד ), סעיף

ה). יורה-דעה (א בכסף נחפה

ולכןומדי  בזה. יצאנו  לא ספק
סדר . בליל  במרור בזה ישתמשו  לא המהדרים

h
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‡ˆÓ� י "בפירש ב', השירים (שיר עה "י בסתר"ד) הסלע בחגוי יונתי כ:

אותה  על  נאמר זה קולך, את השמיעיני מראיך את הראיני המדרגה,
לפניהם  לנוס  מקום ואין הים, על חונים והשיגם אחריהם, פרעה שרדף  שעה

וכו'. רעות חיות מפני להפנות ולא הים, מפני

¯Ó‡ הקב בעת "לה פונה את למי פעולתך, כשרון את – מראיך את הראיני ה
הוא לדבריו ומקור  ה'. אל  ישראל בני ויצעקו קולך את השמיעיני צרה,

פכ רבה צורתם "(שמות את מבטאת צרה בעת שהפניה מפורש הרי א ).
ע עובדי הללו עליהם קטרוגים שהיו שאף ישראל , של  הרי "האמיתית (שם) ז

צרתם  שבעת לפי קונם, עם הם שלמים לבם שבפנימיות הוכח ה' אל כשצעקו
" הלב בפנימיות חיותם נקודת השי נתעוררה אל בלב ."ת "צעקה

[˙„ ˘‡]
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הרמ "ה  יד הוראה בבית ומו"צ רב

ושא"ס כרכים, ז' יעקב" "אוהל מח"ס 

ירושלים 

נחוצות  והערות כלים טבילת סדר קיצור
לטבילה והכנתו כלים טבילת חיוב 

זכוכית כלא) או ממתכת שעשוי סעודה כלי
ונקנה  בטבילה שמתחייב דבר שאר או
כשרה  מקוה בתוך  להטבילו  חייב מגוי
לטבילת  שכשרה מקוה והוא כלים, לטבילת

נשים.

מותרמעיקרב) טבילה הטעונים כלים הדין 
טבילה. בלי בביתו  להשהותם
בהקדם  כלים להטביל הראוי מן מיהו
לצורך שלא בביתו להשהותם ולא האפשרי

למצות. מקדימים זריזין  משום

שחייב אסורג) כלי בשום להשתמש
ויש  ארעי, באופן  אפילו  בטבילה
שבשעת  שחושבים שיש מפני כך  לעורר
אחת  פעם בכלים להשתמש אפשר  הדחק

ארעי. שהוא כיון  טבילה בלא

המאכלעברד) טבל, לא שעוד  בכלי ובישל 
מותר .

לפני יש ה) הכלי על  חציצה דבר כל להסיר 
להעביר שניסה אחר  ואם הטבילה,
ועדיין מהכלי, שחוצץ דבר ושאר חלודה
תלוי, הדין וכדומה, חלודה קצת עליו  נשאר
מקפיד שאינו  מיעוט  הוי מועט  דבר  הוא אם
גדול דבר  הוא אם אבל חוצץ, ואינו  עליו

חוצץ. הוא בפשטות עדיין,

גבי תויתו) שעל  וציורים אותיות כיתוב עם
כיון וכדומה, בקבוקים או  כלים
חציצה  הוי ולהסירן  להקפיד  העולם דדרך
כגון עליהם, מקפיד אינו ואם להסירן. וצריך 
להשאירה  שרוצה תוית עליהם שיש בקבוקים
ממלא  אם אף התוית עם לטובלו מותר לנוי,

בתחתית  התוית אם וה"ה אחר. משקה בהם
כך , לטבול מותר  עליו  מקפידים שלא הכלי

עליו . מקפיד  שאינו  מיעוט  שהוא כיון

לפתחוכלי ז ) איך  לסימן תוית עליו  שיש
לא  הזה תוית הרי וכדומה, ולסגרו 
ומותר להכלי נצרך  שהוא כיון כחציצה נחשב

התוית. עם כך הכלי לטבול 

הטבילה ברכת

בידקודםא) הכלי את מחזיקים הטבילה
אחד כלי מטבילים ואם ימין ,
על וציוני במצוותיו  קידשנו "אשר מברכים
מברכים  כלים כמה מברכים אם כלי", טבילת
על מברכים שתמיד ויש כלים, טבילת על 
אחד וכל  אחד , לכלי אפילו עלים טבילת
עובר הברכה את ומברכים מנהגו . כפי יעשה

ברכות. ככל לעשייתן 

בעמידה,לכתחילה ב) הטבילה על  לברך יש
יכול לעמוד לו שקשה ומי

בישיבה. לברך 

הכלי,שכחג) טבל  וכבר  הטבילה על  לברך 
ואם  שנית. ומברך וטובל חוזר אינו
על לו  יש ומברך המיקל דיבור  כדי תוך הוא

לסמוך . מי

אינומי ד ) הטבילה על בירך אם שמסופק
ומברך . חוזר 

כדי איןה) הברכה באמצע דבר  שום לעשות
אמירת  בשעת היטב דעתו  שיכוון 
להטבילה, הברכה בין  לדבר  ואין  הברכה.
הטבילה, מצרכי שאינו  בדבר ודיבר  עבר  ואם

ולברך . לחזור  צריך
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יש הרוצהו) לכתחילה כלים כמה לטבול 
טבילה  בין  לדבר  שלא להזהר
חוזר אינו  ביניהם דיבר אם אולם לטבילה,

ומברך .

הטבילה המברךז ) כדי ובתוך כליו , ומטביל
שצריכים  כלים עוד  לו הביאו 
לחזור צריך עליהם, דעתו  היה ולא טבילה,

החדשים. הכלים על  שנית פעם ולברך

הטבילה דרך סדר

מחומרכלא) שעשוי וכדומה סעודה כלי
כשרה  במקוה בטבילה שחייב
הכלי  כשטובלים להזהר יש כלים, לטבילת
אחת  בבת נכנס הכלי שכל המקוה בתוך
השני  חציו  ואח "כ  חציו  הכלי טבל אם בכולו.
כשרה  בטבילה וחייב כלום עשה לא וכדומה

אח "כ .

בשעת צריךב) רפויה בכלי אחיזתו  שיהא
בין חציצה יהא שלא כדי הטבילה,
לזה, עצות האחרונים וכתבו מקוה, למי הכלי
שהכלי  בזמן אחיזתו  מקום את לשנות שיכול 
יגעו האחיזה שנוי בשעת שכן  המים, בתוך
ידו יכניס שמתחילה או הכלי. בכל  המקוה מי
וכן הכלי, את יניח ועליה הטבילה מי לתוך 
וכדומה  כבד  כלי שטובלים באופן  יעשה

בחוזק. להזחיקו וצריך

סליכולג) או  שק בתוך הכלים את להניח
להניח ואפשר  כך, ולטבילם מנוקב
זה  ולא זה, ליד  זה בכה"ג כלים כמה אפילו
הכלים. בין  חציצות יהיה שלא כדי זה גבי על 

חבליכולד) או  בחוט הכלים את לקשור
ובלבד המקוה, למי כך ולהכניסם
לכל להכנס המים שיוכלו כדי רפוי שהקשר 

הכלי. של  מקומות

אם חייבה) אפילו הכלים, ידות גם לטבול 
מסמרים. ידי על  מחבורים

כיצדכלים ו) בקבוקים, כגון צר, שפיהם
ואין צר  הבקבוק פי שהרי יטבילם,

האויר מחמת לתוכו  חודרים המקוה מי
מהברז , במים תחילה ימלאם שבתוכו .
במקוה  אותם ישהה או למקוה, כך  ויכניסם
כולם  נתמלאו  שבודאי שישער  זמן  פרק
תווצר שלא הטבילה שבעת ולזהר  במים.

הכלי. בתוך  אויר  בועת

המטבילנפלז ) מידו  מקוה המי לתוך הכלים
חובתו , ידי יצא לכך שיתכוון  בלא
לא  אם אפילו מועילים כלים שטבילת משום

טהרה. לשם התכוונו 

החייבים אפשרח) כלים אחד , בזמן  לטבול 
שאין וכלים בברכה, בטבילה

טבילתם. על  מברכים

לטבילה כשר מקום  איזה 

שכשרטבילתא) במקום להיות צריך כלים
שיעור בו שיש נשים, לטבילת
לטבול יכול ולכן  סאה. ארבעים של  מים

במעיין . או  במקוה בים כלים

במקום איןב) הוא אפילו  בשלג כלים לטבול
כלי  לענין  גדול  הדחק ובשעת אחד,

תש"ח . זכוכית

יש לפניג) המקוה, בתוך כלים שמטביל 
האם  לבדוק משגיח  יש אם לברר 

כלים. לטבילת כשרה המקוה

מביא בספר קנ"א עמוד  לוי מבית
דהבא  ר"ה סימן ח ' חלק הלוי שבט  משו"ת
שהמקוה  לברר צריך במקוה כלים להטביל 

פיקוח . תחת ועומדת כלים לטבילת כשר

נפילת אם  למנוע כדי במקוה רשת שמים
מקיר הרשת את יחברו  לא לעומק, הכלים
ישקענו אלא המקוה את שמחלק באופן  לקיר
זה  וכל  חוטים, ידי על  לקיר  ויחברנו במקוה
סעיף  ר "א סימן דעה ביורה המבואר  פי על 
נקב  שיהיה צריך לשנים שחלקו  דמקוה נ "ב
לפסול ואין  אחד , במקום הנוד כשפופרת
שם  וברמ"א כזה, במקום בדיעבד  הטבילה
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ידי  על  מקוה חילק דאם הראבי"ה כדעת כתב
בשני, גם טובלין סאה מ ' יש א' ובחלק רשת
ובשו"ת  הנוד , לשפופרת מצטרפין והנקבים
ל "ח ס"ק ר "א סימן תשובה ובפתחי צבי חכם
ולכן זה, על שחולקים ראשונים הביאו ועוד 
לקשור שלא לכתחילה להחמיר  שיש נראה
עצה  יש ולכן המקוה, בתוך  רשת שום
על האוצר לדפנות הרשת את לחבר  שאפשר 
צד , מכל מקיפים המים ושיהיו  חוטים ידי

עכ "ד .

דארגזועוד ב' בסעיף שם מובא
את  למנוע כדי במקוה שמחברים מפלסטיק
בו להטביל מותר  המים לתוך  הכלים נפילת
שפתו על  שעולים במים משוקע אינו  כאשר
אותו מקיפים שהמים באופן  מחובר אלא
בצידו כשפופה"נ  נקב בו  ונעשה מהצדדים,
ובתחתיתו למקוה, לחברו בתחתיתו  שלא
הלוי  שבט בשו"ת ועי' רבים, קטנים נקבים
פתחי  בספר ועי' קפ"ח . סימן ט ' חלק
ט ' פרק זצ"ל  (שליט"א) בלוי להגר "י מקואות
היום  דמצוי שכתב שם בהערה ט' סעיף
וכדי  כלים, לטבילת המיוחדים במקואות
בפי  נותנים המקוה, לתוך  כלים יפלו  שלא
משפ"ה, פחות חורים עם רשת המקוה
שאין וכמובן  הרשת, בתוך  הכלים וטובלים
סאה, מ ' שיעור הרשת תוך  הנמצאים במים
בסל שחלקו  כמקוה הרשת נידון ואם
כיון השו "ע שלדעת למח', באנו וגרגותני
הנקבים  מועיל  סאה מ ' בו יש המקוה שבמי
נמי  והכא החסר , המקוה גם להכשיר קטנים
לדעת  אבל שברשת, במים להטביל  מותר 
הדקים  הנקבים שאין שסובר  צבי החכם
ואין החסר, המקוה להכשיר  מצטרפים

מי  שם אין  שהרי הרשת, תוך ם להטביל 
חששו האחורנים רוב ולמעשה כשיעור ,
תורה  קנין  בשו"ת ועי' צבי. החכם לדעת
הלהורות  בשם שהביא מה צ"ח  סימן ה' חלק

נתן .

ג'ועי ' חלק והנהגות  תשובות בשו "ת
במקוה  רשת הנחת בענין שהאריך  רנ "ז  סימן
שם  ומסיק הכלים, יפלו  שלא כלים של 
שלוקחים  מכבר  כנהוג לנהוג שיש למעשה
בצדדים  אותו  וקושרים מפלסטיק פשוט רשת
בפני  בחוץ להתקיים יכול  שאינו באופן
לדפנות  מלמעלה אותו ומחברים עצמו,
הוא  למקוה בחיבורו  רק ומעכשיו המקוה
נוסף  נקב עם קיבול כלי בצורת מתקיים
חשיב  שלא משום פקפוק ללא שכשר  כשפ"ה

טומאה. המקבל  כלי

נ "חועי' סימן ד' חלק הלוי חיי בשו"ת
כשר המקוה שיהא שצריך שכתב ד' אות
כלים  לטבול  כשבא מאוד שיזהר צריך  ולכן
תחת  שיהא אנשים שם שטובלים במקוה
בכמה  כבר  שנמצא מפני צדק, מורה השגחת
במים  נעשה האנשים של שהמקוה מקומות
גשמים  מי ידי על נתמלא ואפילו  שאובין,
על שאובין המים שנעשו  פעמים כמה נמצא
דבכמה  ועוד  כהלכה, נעשו  שלא צינורות ידי
להתעורר יכולים וכן  זוחלין, המים מקומות
לזכור , צריך  ועוד המקוה. על  שאלות עוד
(דהיינו פילטער  להם שיש מקואות שבאותם
להזהר צריכים המים), את שמנקה מכונה
עובד , שהפילטער בשעה כלים לטבול שלא
צריך לעבוד הפילטער  שיפסיק ולאחר
קודם  גשמים מי של מהבור השקה לעשות

בזה. אריכות יתר  עיי"ש הכלים, שטובלין

h
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ו"האושפיזין" האתרים", "דרך אברהם", "משנת מח"ס 

ירושלים 

טכנולוגיה  ובאמצעי במחשב המועד בחול כתיבה
שליט"א נשאלתי  רבינוביץ גמליאל הרב

מעורך וגם אודך  אני גם מח "ס
חדשות  לכתוב הנאלץ שמים ירא חדשות
תורה  לשומרי השייך אינטרנטי באתר 
חול בימי לכתוב גם נאלץ והוא ומצוות,
אסור . או  מותר הדבר  האם ושאלתו המועד ,

שואלים ואענה  לשני אחת בתשובה
והנכונה. הישרה בדרך  ה' שידריכני בתקווה

א

שלום שיטות אגרת לכתוב המתירים
מעשה  דהוי משום וטעמיהם

האבד דבר משום או הדיוט

שלבכדי לאמיתה זו שאלה על לענות
כמה  להקדים יש יתברך, ה' בעזרת ההלכה
המועד בחול  כתיבה בדיני יסודיים דינים

שלנו . הנידון גם יתבאר וממילא

ע"ב)המשנה  (יח  קטן  מועד במסכת
את  חכמים התירו  שבהם אופנים מספר מונה
המשנה  מונה וביניהם במועד הכתיבה
(מסכת  הירושלמי וביאר רשות', של  'ואגרות
שהכוונה  ג) הלכה סוף ג, פרק קטן  מועד 
הירושלמי  דברי את והביאו שלום, לאגרות
ורבינו מדפיו ), ע"ב י (שם הרי"ף להלכה
מרוטנבורג  מהר "ם ובשו"ת (שם), חננאל
רש"י  אמנם קפד). סימן סוף פראג (דפוס
ציווי  רשות, של  אגרות פירש ואגרות) (ד"ה
ע"ב  (י יוסף ובנימוקי שלטון. של וקיום
'פתקי  כתב ובאגרות) ד"ה הרי"ף מדפי
לדון לזה רשות נותן שהנשיא דרבנותא

הוראותיהם'. לעם וללמד 

בהיתרובראשונים  טעמים ג' נאמרו
שלום: אגרת כתיבת

מקפידא. אדם שאין כתיבה שהיא מפני
פרק  טוב יום (הלכות הרמב"ם כתב כן בה,
של אגרות לכתוב 'ומותר שכתב יד ) הלכה ז 
חשבונותיו וכותב במועד, שלום שאלת
אדם  אין אלו שכתיבות יציאותיו. ומחשב
הדיוט כמעשה ונמצאו  מאוד  בתקונן נזהר 

במלאכות'.

כתב ב . ע"א) יח קטן (מועד  ובריטב"א
טוב, יום צורך  או המועד  צורך  דהוי דהטעם
שאילת  של  פירשו 'ובירושלמי וכלשונו
ויש  בזה, יש צורך  מה תמהין  ויש שלום,
אי  טוב, יום עניני לצורך  שהוא כגון  לומר
ויש  בדאגה יהא שלא רגל שמחת מפני נמי
כתב  וכן  שנשתלח '. למי או  לשולח  צורך  בהן 
וז "ל לב) (סימן  השמים מן  בשו "ת זה טעם
בהם  שאין אדם של חפציו  שאגרות 'ונראה
שינוי, ע"י אפילו לכתוב אסורים האבד דבר
בשלום  ששואל שלום שאילת אגרת אבל 
ובעבור משמחו  הוא הרי לו ומבשר  חבירו 
הם  כי הרשות אגרות לכתוב התירו השמחה

שלומים'. שאלות אגרות

ד"ה וברמב"ן המועד  חול  (הלכות
של 'ואגרות הטעמים שתי את כתב קצרו)
כפי  כותב אדם כל הם, הדיוט מעשה רשות
מפני  הוא, המועד  וצורך לו , שמזדמן מה
לו שנשתלחו ולמי לשולח  היא ששמחה
חשבונותיו אדם וכותב לשניהם. רוח ונחת
הותרו . המועד וצורך הדיוט מלאכת מפני נמי
נראה'. ואינו  האבד, דבר משום מפרשים ויש
להתיר סיבות שני מצריך  שהרמב"ן ונראה
בכתיבתו , מקפיד  אדם שאין  גם שלום אגרת
המגיד הרב אמנם המועד, לצורך דהוי וגם
סימן יוסף הבית והביאו  שם טוב יום (הלכות
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את  רק הרמב"ן בשם הביא ה) סעיף תקמה
ויל"ע. בכתיבתו. מקפיד אדם דאין הטעם

שהזכרנוומבואר הראשונים מדברי
המועד , לצורך נחשבת שלום אגרת שכתיבת
ב) סעיף תקמה (סימן השולחן הערוך והעיר
להמקבל יגיע כן  אם אלא היתר אין זה 'ולפי
ויש  אסור ', המועד לאחר  אבל  המועד בתוך
המכתב  משלוח בעצם דיתכן בזה לדון  מקום
המועד , צורך  כבר  היא המשלח  שמחת מצד
הערוך כדברי משמע הראשונים ומלשונות

השולחן .

שם ב. קטן (מועד  הרא"ש התוספות
דמתני' הנך 'וכל כתב שלום) של  ואגרת ד "ה
לו יזדמן  לא שמא התירו  האבד דבר  משום
שאלת  וכן  המועד, לאחר  דין בית או  סופר
ואוהביו קרוביו  שלום לידע חפץ אדם שלום
המועד '. לאחר  שליח  לו יזדמן  לא ושמא
הראב"ד בדברי מבואר לכאורה וכן עיי"ש.
פרק  טוב יום הלכות הרמב"ם על (בהשגותיו 
לא  שמא שלום 'אגרות שכתב יד ) הלכה ז 
זה  טעם הביאו וכן  הכתב'. מוליך  לו יזדמן
של חולו  הלכות א (חלק חיים ארחות בספר 
מה  ד "ה ס (סימן  בו  כל ובספר  ח), אות מועד 

שצריך).

הוא ומבואר ההיתר  שעיקר  מדבריהם
דהוי האבד .מחמת דבר

ב

לכתוב האוסרים  הראשונים  שיטות
וטעמיהם שלום  אגרת

ד"ה אמנם ע"א יט קטן (מועד  מהתוספות
לכתוב  איסור  שיש מבואר וטווה)
המרדכי  ראשונים עוד כתבו  וכן  שלום, אגרת
הרשב"א  ובשו"ת תתנט ), סימן  קטן (מועד
מיימוניות  ובהגהות רעג), סימן  ג (חלק
שכן הביא י) אות ז פרק טוב יום (הלכות
בסוף  שם שכתב מה אך בשאילתות. מפורש
כהרמב"ם, משמע שמהתוספות דבריו 

וכן להפך . מפורש להדיא בתוספות לכאורה
(סימן ברוקח  ראה ראשונים, בעוד  מפורש

קצה). (סימן ובסמ"ק שז ),

אסרו ,והטעם הללו  הראשונים מדוע
דהוי  משום פה) (סימן הדשן התרומת כתב
תקמה) (סימן יוסף הבית אמנם אומן , מעשה
משום  שאסרו שהטעם וכתב דבריו  על חלק
שכיון וכנראה המועד, לצורך  נחשב זה שאין 
במועד ליעדם יגיעו  לא האגרות כלל שבדרך 

המועד . צורך נקרא זה אין 

כתב ובשו"ת פז ) (סימן  הדשן  תרומת
העיר , למנהיג אגרת לשלוח מותר  אם לדון
רבים, צורכי בו  יש כזה במכתב שלכאורה
חשיבה  חכמים שאסרו  כתיבה 'וסתם וכתב
(היינו מהמימון  כדמשמע אומן מלאכת
לכתוב  חכמים שהתירו  מה שכתב מהרמב"ם)
אדם  דאין משום וחשבונות שלום שאלת
הדיוט מעשה הן והרי כתיבתו  על  מקפיד
אומן דמעשה משום חכמים דאסרו משמע
(סימן יוסף הבית דבריו על  וכתב הוא'.
דמשמע  כלל, מחוורין דבריו  'ואין  תקמה)
אלא  אומן  מלאכת כתיבה חשיבא דלא ודאי
אבל ומזוזות ותפילין  ספרים כתיבת כגון 
וכמו הוא הדיוט  מעשה ודאי אגרות כתיבת
(שהעתקנו והרמב"ן ' הרמב"ם בשם שכתבתי

למעלה). דבריהם את

לכתוב ומבואר אסר הדשן שהתרומת
אומן כתב לא שזה הגם אגרת, העיר  למנהיג
היא  הכתיבה על  מקפיד  שהוא זה עצם אלא
סובר יוסף הבית אמנם אומן , למעשה נחשבת
אומן בכתב דווקא הוא האיסור וכל שמותר ,

סת"ם. כתב כגון 

ג 

שיטת  וביאור ערוך השולחן  הכרעת
הרמ"א

סימןהכרעת חיים (אורח  ערוך השולחן
לכתוב  שמותר ה) סעיף תקמה
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אמנם  לחברו , שולח שאדם שלום אגרת
הפוסקים  בדברי אריכות יש הרמ "א בדעת
'וכתיבה  א) בסעיף (שם כתב אחד  שמצד
צורך שאינו  כל אוסרים יש רבים לצורך
שלנו בכתב להקל ונהגו  מתירין . ויש המועד 
השולחן כתב ומאידך  אומן'. מעשה שאינו
שלום. אגרת לכתוב שמותר ה בסעיף ערוך 
בשאלת  אוסרין  ויש הרמ "א זה על וכתב
שלנו בכתיבה אפילו  להחמיר  ונהגו  שלום,
את  סותר הרמ"א ולכאורה משיטא. שהיא
להקל שיש כתב א בסעיף שהרי משנתו ,
שאין כתב ה בסעיף ומאידך שלנו, בכתב

וצ"ע. להקל .

שיטת וישנם  בביאור  מהלכים שתי
הרמ"א:

שהאוסרים א . כתב (שם) אברהם המגן
שהזכרנו , הדשן התרומת שיטת הוא א בסעיף
אך אומן , מעשה דהוי מחמת שאסר והטעם
שחלק  יוסף הבית דעת היא המתירים דעת
מעשה  זו בכתיבה שאין  הדשן , התרומת על 
צורך זה שאין מחמת הוא האיסור  וכל  אומן 
מותר הדיוט  במעשה רבים ולצורך המועד ,
הרמ"א  שכתב ומה המועד , לצורך כשאינו גם
עגול) (כתב משיט שכתב הגם באגרת לשנות
ואגרת  שיתכן  משום הדיוט למעשה נחשב
הנצרך בדבר אך  המועד , לצורך  נחשבת אינה

למועד . נצרך  לא אם גם הקלו לרבים

שמה ב. כתב א) (סעיף הגר"א ובביאור 
בכתב  אגרת לכתוב לאסור  הרמ"א שהביא
המועד צורך  זה שאין מחמת זה אין משיטא
אומן , למעשה נחשבת שהכתיבה משום אלא
רבים. לצורך  הקלו להקל שנהגו  א בסעיף אך 
תהא  הגר "א ובין אברהם המגן בין  והנפק"מ
המגן שלפי המועד, לצורך משיט בכתיבת
הגר"א  לפי ואילו שינוי, בלא מותר  אברהם
יש  אך רבים. לצורכי רק שינוי בלי אסור
למדו ברורה והמשנה השקל שהמחצית לציין

עיי"ש. הגר "א. כדברי אברהם המגן  בדעת

ד 

עתה עד האמור מכל המורם

לפי א. בו, שמקפיד כתב של  הגדר  מהו 
היינו אומנים, של  כתב רק הוא יוסף הבית
יודעים  שכולם כתב אבל סת"ם. כתיבת
בצורת  ענין לו יש שלכתוב אף אותו , לכתוב
שאינו לכתב נחשב זה עדיין  שלו  הסדר
כתב  כל  הדשן התרומת ולפי מקפיד.
לכתב  נחשב סידורו על מקפיד שהכתוב

ואסור . מקפיד

האם ב. הראשונים נחלקו עגול , כתב
מזה  ומבואר אומן , למעשה נחשב עגול כתב
שיש  סבר  הגר"א א. הרמ"א בדעת שיטות ב'
משום  להקל  נהגו רק אומן  מעשה משום בזה
זה  שאין כתב אברהם המגן  ב. ציבור. צורכי

אומן . למעשה כלל נחשב

ה

במעשה והגדר חותמת ידי על כתיבה
בכתיבה אומן

פדוהאליה  עמוד  ו ס"ק תס (סימן רבה
בשם  שהביא אהרן ) זכרון  הוצאת
בחול בחותמת לחתום שאין  אמרכל  ספר 
נוהגים  שהיו מה על מדבר ששם המועד ,
וכתב  המצות, גבי על בדפוס ציורים לעשות
מדבריו ונראה המועד, בחול זאת לאסור  שם
בחול המצות גבי על  לחתום לאסור שכוונתו 
לזה  אין  ולכאורה אומן. מעשה מחמת המועד 
עושה  הוא החותמת שבאמצעות כיון הבנה
צורך ואין בקלות, האות צורת או הציור את
יקרא  שזה ולמה אומנות, עבודת לצורת

אומן . כמעשה

תהא ובעצם שכתיבה מדוע להבין יש
אדם  כל הרי אומן מעשה מלאכת מצד  אסורה
לשיטת  ובשלמא לכתוב, יודע הוא באשר 
לאסור יש סת"ם בכתב שרק ניחא יוסף הבית
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לפי  אך  מיוחדת, באומנות צורך שיש משום
קשה. הדשן  התרומת

ג'ובכדי  שישנם נראה זאת ליישב
העולים  המועד , בחול  כתיבה בדין גדרים

שנבאר . כפי למעלה הפוסקים מדברי

מלאכת א . מצד מלאכה שאסרו חכמים
רק  ולא עצמה, המלאכה את אסרו אומן ,
כל אלא לעשותה, ידועים שאומנים מפני
עשייתה  אופן את ללמוד צורך  שיש מלאכה
יודעים  שכולם אף אומן למעשה נחשב היא

לעשותה.

והבחינוב . הסתכלו  שחכמים לבאר ניתן 
נתנו זה ולפי העבודה, וגמר תוצאת לפי
למעשה  נחשב מה הקביעות את חכמים

אומן .

את ג . להחשיב שבכדי לומר  יש ועוד 
שבצורת  צורך יש אומן  למעשה הכתיבה
ומה  אומן, מלאכת תהא ובפעולה העבודה
שזה  צ"ל  יודעים שכולם כתיבה שאסרו
רק  אסרו הדין  שמעיקר פלוג, שלא מטעם
כל את אסרו  זו כתיבה ואגב סת"ם, כתיבת

הכתיבה. סוגי

שיטות ולפי את ונבאר  נבוא אלו  דרכים
למעלה, שהזכרנו  ומחלקותיהם הפוסקים
שאינו בכתב שהחמירו הפוסקים שיטות
ביאור אם לכאורה עגול, בכתב ולהקל מפקיד
אם  קשה ללמדו , צורך שיש דבר  שכל  הגדר
אם  אך  עגול, בכתב הקילו חכמים למה כן
לומר שיש הרי פלוג לא מחמת הביאור
הדומה  כתב על פלוג לא עשו שחכמים
העגול והכתב מרובע, כתב שהוא לסת"ם
וכן פלוג, הלא בכלל  ונכלל  נכנס לא הוא
אומן למעשה נחשב עגול שכתב לסוברים
צורך שיש דבר שכל סוברים שהם הרי
אך אומן , למעשה נחשב הוא אותו  ללמוד 
הוא  שהגדר סוברים לא אלו פוסקים לכאורה
בצורה  ולדקדק לדייק בכתיבה צורך שיש

בכתב  שייך לא זה שגדר  הכתיבה, ובפעולת
עגול .

שהביא וכן  מה על ונדון נבוא זה לפי
שכתב  וחותמת חתימה לענין רבה האליה
ולכאורה  אומן, מעשה דהוי מחמת לאסור 
אומן , ו'למעשה' לחתימה מה כך על תמהנו 
הוא  אומן  מעשה דין  שכל שכיון לבאר ויתכן 
תוצאה  שכל היינו בתוצאה, אלא בפעולה לא
אפשר היה המועד בחול  אסורה אומנות של 
המועד , בחול החותמת חתימת את אף לאסור 
לפי  וכן  בסברא. זאת לומר מאוד  קשה אך 
בחול המדפיס באדם ונדון  נבוא אלו  גדרים
פעולה  כאן שאין מסמכים מצלם או  המועד 
אך אומנות, של  יצירה אלא אומנות, של 

אומן . מעשה דהוי לומר  קשה

ו 

במחשב כתיבה 

לעניןוכן  שאלתך , אל  נבוא הנ "ל  כל לפי
דאם  המועד , בחול  במחשב כתיבה
הרי  האומן  מעשה של  התוצאה הוי העיקר 
גדר ואם אומנות, של תוצאה כאן שיש
ותירגול לימוד שצריך  דבר  שכל הוא האיסור
התירגול רמת לכאורה עבודה, של  ופעולה
רמת  היא בדיוק יצאו  שהאותיות כתיבה של 
על לחיצה מאשר יותר  גבוהה ותירגול  לימוד
הפוסקים  לכאורה אך  כפתורים, כמה
לא  מחמת הוא עגול בכתב לכתוב האוסרים
אסרו , חכמים כתיבה צורת שיש וכל  פלוג,
הכתיבה  את יאסרו שחכמים הדין והוא

המועד . בחול במחשב

שכלאך א. סיבות: משתי לדחות יש
פעולה  שיש דווקא הוא שהזכרנו  פלוג הלא
קולמוס  או  עט לוקח  שאדם היינו כתיבה, של 
כפתורים  כמה על לוחץ שאדם ולא וכותב,
על כתיבה ב. המחשב. צג על כתב ונהיה
אותות  אלא כתיבה שם כלל  לזה אין  המחשב
גם  וכן לד), בסימן  בארוכה (ראה חשמליים
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זה  הרי בדיסק הנתונים את ישמור  אדם אם
אלא  'אותיות', של  שמירה כאן  שאין  וודאי
מתורגמים  שהם חשמליים פולסים מיני כל

לאותיות.

לאחרוכן מסמך  ידפיס אדם אם גם
בני  לנו  שנדמה מה הרי אותו , להקליד  שגמר
דברים  כאן  'הודפס' שכביכול  אנוש
שנכתב  מה שבאמת נכון, לא זה 'שכתובים'
זאת  אלא נכתב באמת לא זה המחשב צג על 
כאן אין  כן ואם נכתב, שזה אשלייה רק
תוצאה  שיש ונכון בכלל  כתיבה של פעולה
אומן מעשה של  תוצאה ואף כתיבה של 
שיש  ולומר  לבוא שהסברא כתבנו  שכבר
משוללת  היא אומן  מעשה של תוצאה לאסור 
מחשב  לענין  זאת נתרגם אם ובפרט הבנה,
כתב  של  בפונט וידפיס שיקליד  אדם שהרי
לא  כתב שהוא כיון מותר  לו יהיה וכי עגול
שיקליד אדם ואילו  עגול , כתב והוא אומנתי
לו אסור יהיה סת"ם בכתב או מרובע בכתב
הוא  אומנות, 'מעשה' כאן  שיש כיון להדפיס

ומוזר . זר דבר

אחרונים ולפי כמה על להעיר  יש זה
כיון כתיבה במכונת כתיבה לאסור שכתבו
בשו"ת  כתב כן אומן, למעשה נחשב שהדבר
ובשו"ת  ז ), אות כד  פרק ג (חלק לציון אור
ובשו"ת  תלח ), סימן יא (חלק הלכות משנה

מא). סימן  ז  (חלק משה באר 

זה ולענ "ד מדוע תמוהים דבריהם
נראה  לדבריהם וגם אומן . 'למעשה' ייחשב
שכלל במחשב כתיבה לענין  יודו  שהם פשוט
לכתוב  מותר  שיהיה שבארנו כמו  כתב אין 
מכונת  לענין  העלו שכך  ובאמת המועד, בחול 
את  הביא זצ"ל אלישיב הגרי"ש כתיבה
והוסיף  סג), (עמוד משה ישיב בשו "ת דבריו 
להלכה  העלו  וכן משה, האגרות פסק שכן
סעיף  כט (פרק כהלכתה שבת שמירת בספר 
סימן א (חלק הקהתי שבט  ובשו "ת לט),
מח) סימן  (חלק אומר יביע ובשו"ת קסט ),
נכתב  שבפועל כתיבה במכונת כתבו  זה וכל 

על ולחיצה ההקשה ידי על הנייר על 
מותר יהיה שהדבר שכן שכל  הרי הכפתור ,
וכן בעולם, קיימת אינה שהכתיבה במחשב
כתיבה  למכונת מחשב בין לחלק צידד
אף  על כה סימן ה (חלק שרים באר בשו "ת
חילק  וכן עיי"ש), כתיבה במכונת שהחמיר 
טוב  יום (הלכות עובדיה חזון  בספר  ביניהם

רב). עמוד 

שיודעים אך אנשים יש שאם ברור  זה
ומוריד מעלה זה אין עיוורת בשיטה להקליד 
רק  אלא הכתיבה, איכות רמת בעצם
לכתוב  הידיעה כן אם הכתיבה, במהירות
הכתיבה  את מגדירה אינה עיוורת בשיטה
לתמוה  יש זה שלפי ובאמת אומן . כמעשה
כהלכתו המועד  חול בספר  שהביא מה על 
שכתיבה  קמינצקי הגר"י בשם תקמה) (סימן 
מחמת  אומן למעשה נחשבת במחשב
אפרים  רבבות בשו"ת כתב וכן  ההקלדה,

אינו . זה וכאמור קיז). סימן ב (חלק

לא אך שכתבתי אלו  דברים אם גם
וברורים, פשוטים הם שלענ "ד  הגם יתקבלו,
בחול במחשב שכתיבה ולהתיר להוסיף יש
תקמה  (סימן  הרמ "א שכתב מה לפי המועד 
שעווה. של  לוחות על  לכתוב להתיר  ז) סעיף
שעווה  לוחות על שכתיבה משום והביאור 
הדין הוא כן ואם מתקיים, שאינו כתב הוא
שאינו כתב הוא במחשב כתיבה לענין 
שריר הכתב את שרואים ומה כלל, מתקיים
אותו מקיים החשמל  אלא הכתב לא זה וקיים
לא  זה כבר שהזכרנו  כמו  ובכלל ומעמידו ,

כתב. רואים שאנו לנו נדמה רק אלא כתב

ז

המועד  בחול דוא"ל שליחת

פשוטולעצם אלקטרוני, הדואר שליחת
כתב  כבר  שהרי מותר, שהדבר 
מלאכות  שכל  דש) מצוה (סוף היראים
התלויות  מלאכות הם המועד בחול  האסורות



t

(סימן הדשן תרומת בשו"ת ראה וכן  בטרחה.
ובערוך רכה), (סימן  הלקט  ובשבלי קנג),
הלכה  ובביאור  יב) סעיף תקמה (סימן השלחן 
חול ובספר ואפילו), ד "ה ה סעיף (שם
ובשו"ת  כה), הערה ב פרק כהלכתו  המועד 
אחד פה שכתבו  פז ) סימן  ז  (חלק משה באר 
מלאכות  הן במועד האסורות המלאכות שכל
אומן , מעשה של מלאכות או  טרחה של 
בזה  אין 'שלח', כפתור על ללחוץ וממילא

אומן . מעשה שלא ובטח ובטח טרחה

כתיבת וכל לענין וק"ו שכן כל  זה
ערוך השולחן  הכריע שכבר  תורה חידושי
או תורה דבר  שהשומע ח ) סעיף תקמה (סימן 
ישכח שלא כדי לכתוב לו  מותר  תורה חידוש
שהחמירו רבים אחרונים שיש גם הרי אותו,
תורה  קנין בשו "ת ראה לכתוב לא עצמם על 
הלכות  משנה ובשו "ת צז ), סימן  סוף ב (חלק
תשובות  ובפסקי עט), סימן עב, סימן ג (חלק
שבכתיבה  הרי ,(63 הערה תקמה (סימן 
בוודאי  כלל לכתיבה נחשבת שאינה במחשב

תשובות  בפסקי שם ראה לכתוב, שמותר יודו 
בשו"ת  כתב שכבר  ראה וכן  ,(68 (הערה
קלא) סימן  דעה יורה ה (חלק ונשאל שואל
המועד , בחול תורה חידושי להדפיס להתיר
איזה  ויהיה תקלה המועד  אחרי יהיה פן 

עיי"ש. להדפסה. עיכוב

ח 

רבים צרכי  הוי  חדשות כתיבת

הנה ובנוגע  חדשות, באתר  בכתיבה לשאלה
שאין למעלה נתבאר  מאשר חוץ
יש  להאוסרים גם כתיבה, איסור כל  כל  בכך
רבים  כצרכי הוי חדשות כתיבת שכיום לומר,
הקורה  את לדעת כיום שהורגלו מאחר 
האתרים  שאם ובפרט  לבקרים, חדשים בעולם
חדשות  יפרסמו לא ומצוות תורה שומרי של 
של באתרים זרים בשדות לרעות ילכו אנשים
כיוצא  ראה וכן  גמור צורך והוא חופשיים,
קפב) עמוד  טוב (יום עובדיה חזון  בספר בזה

עיתונים. לענין  בזה כיוצא שכתב מה

h

.‰"È ˙¯ÓÊÂ È"ÊÚ ..'‰Ï ‰¯È˘‡
'ÈÙ י זמרת אומר  שאני מה שלי העוז של"כל ותשבחות השירות המה ה

ע הוא וגם ית'. לפניו ישראל"תהלים ואיתא לאלקים. עוז תנו הכתוב ד 
י  וזמרת עזי וזה מעלה. של  בפמליא גבורה שע"מוסיפים של"ה. הזמירות י

עי  י "תהלים עזי יהיה "ז לא  שלתהלים האמירה אך למעלה. עוז שנותנים ה
בתהלי  שמרומז בבחי' שיהיה רק מלומדה. אנשים מצות דרך ם "בפשטות

כי  אלהות. ובחיות ההארה בגודל הדיבורים שידבר אור תהל  מלשון שהיא 
ע המלך דוד  חיבר  תהלים השם "הספר שבסוד המלכות מדת בסוד  שהוא  ה

כמ"אדנ הדיבור  עולם סוד  אדנ"י והשם הארץ. אדני האיש דיבר בגימ'"ש י
הל הנשמה "כמנין כל שהוא תהלים של  בהסיום מרומז וזה אור . לשון שהיא  ל

הנשמה. אור מאיר בכוונה תהלים אמירת ידי שעל  הללויה. י-ה תהלל
ÈÊ ˜ÒÈ¯ËÓ „È‚Ó‰Ï Ì‰¯·‡ Ô‚Ó]"[Ú
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נשואין  על שמחה שערי  וספר ב"ח  בימין ומקרב  ספרים מחבר

יארק ניו הילס  גרדנס  קיו

מומר  של חמץ ומכירת הפסח עליו שעבר חמץ בענין
את הנה  המבקר תשובה בעל לענין  לעיין  יש

שהוריו יודע והוא הפסח, לאחר הוריו
כדין , הפסח  קודם חמצם את מבערים אינם
לו מותר האם בפסח. חמץ אוכלים וגם
משום  לחשוש שעליו  או חמץ, בביתם לאכול
באותו לענין  ומענין הפסח. עליו  שעבר  חמץ
של חמצם למכור נוכל אם לברר יש ענין
ובשלא  (מדעתם הפסח  קודם המומרים הוריו 
חמץ  של  איסור  על  לעבור  שלא כדי מדעתם)
שהם  כיון  דילמא או  הפסח, עליו  שעבר 
בטלה  המכירה נמצא בפסח החמץ אוכלים

למפרע.

הפסח  עליו שעבר חמץ

נכרי הנה  של "חמץ (כ "ח .): בפסחים תנן
ושל בהנאה מותר הפסח עליו שעבר 
לך יראה לא שנאמר בהנאה אסור ישראל
לה  מפרש "בגמרא שם: ופירש"י שאור".
יראה". בל  משום עליה דעבר קנסא משום
רבי  "לעולם (כ "ט .): שם להגמרא וכיון
הואיל קניס קנסא שמעון  ורבי היא שמעון 
היינו ימצא", ובל יראה בבל  עליה ועבר
חמץ  איסור  של שהטעם מהגמרא שמבואר 
קנס  חכמים שגזרו  היינו הפסח עליו  שעבר 
בחמץ  הנאה ואסרו זה, איסור על העובר על 

הפסח . עליו שעבר

חילונים ואין שהם מכיון בנד "ד  להקל 
שביארנו וכמו שנשבה תינוק בגדר  רוב (וע"פ
חמץ  להחזיק שאסור ידעו  ולא אחר ?) במקום
שהרי  ליה, קנסינן ולא אנוס כמו  והוי בפסח 
ה"ד) פ"א ומצה חמץ (הל' הרמב"ם כתב
במקום  אפילו  אסור  הפסח  עליו  שעבר  שחמץ
אסור הפסח עליו שעבר "חמץ וז "ל : אונס,
מדברי  הוא קנס זה ודבר לעולם. בהנייה
ימצא  ובל  יראה בל  על שעבר מפני סופרים
כדי  באונס. או בשגגה הניחו  אפילו  אסרוהו .

כדי  בפסח  ברשותו  חמץ אדם יניח שלא
מדברי  ומבואר הפסח". אחר  בו שיהנה
שלא  כדי הרחקה גדרו  שחז"ל הרמב"ם
אף  החמירו  ומשו"ה יראה, בל על  יעבור
וז "ל : שמח , האור ביאר  וכן  אונס, במקום
לעבור התורה כוונת מובן דבאמת "נראה
[עיין שבכרת לאוכלו  יבא שלא יראה בבל 
למשמרת  משמרת לעשות חז "ל  וכיונו ר "ן ]
בדיקה  שהצריכו  התורה כוונת אופן  ע"ד
בדיל דלא משום לאוכלו יבוא שלא וביעור 
או אונס מסיבת יהיה מבוער אינו  ואם מיניה
ואמרו רז "ל  החכימו שיהיה מה מסיבת
[ובפרט הפסח  לאחר אף לעולם דאסור 
אינ עבירה דעוברי ד ' דף חולין ןדמצאנו 

תועלת  בו  שאין  כיון  וא"כ  ומחליפין] חשודין
והוי  מיני' טפי בדיל  מבדל  שוב ותוחלת
דדבר חמישית בשעה שהקדישו כהקדש
והוי  מיני' בדיל מבדל לאוכלו  מצפה שאינו
פסק  א"ש ומש"ה וכי"ב חלב כחתיכת לו

אסור". ובטלו באונס דאף רבינו

"ושלוכן ס"ג): תמ "ח  (ס' הטור  פסק
בהנאה  אסור  הפסח  עליו שעבר  ישראל
נתנו או  מכרו ואם אונס או שוגג הניחו  אפילו
לו שיתננו  ובלבד  מותר הפסח קודם לעכו "ם
שם  השו "ע כתב כן  וכמו גמורה". במתנה
אסור הפסח עליו שעבר  ישראל  של שחמץ
וביאר אנוס, או שוגג הניחו אפילו בהנאה
מאותו שידע ר"ל "אנוס, שם: ברורה המשנה
לבערו יכול  היה שלא אנוס שהיה אלא חמץ
קנסינן אפ"ה יראה אבל עבר לא דבזה ואע"פ
אתי  ליה שרינן  דאי איסורא אטו התירא
בביאור (ועיין  עליה ועבר  לכתחלה לשהויה
אם  האחרונים מחלוקת שהביא שם הלכה
וביער בדק לא אונס מחמת ורק החמץ ביטל
להקל ומסיק בדיעבד  מותר  אם החמץ
י"ל הנ"ל ע"פ ועכ "פ ע"ש)". מרובה בהפסד 
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של שהאיסור  לומר  ויש בנד"ד, להחמיר שיש
איש  לכל  שייך  הפסח  עליו  שעבר חמץ
בין ומצות תורה שומר שהוא בין מישראל ,
תמצי  אם ואף ומצות, תורה שומר שאינו
(שהם  אנוס בגדרי הם שחילונים לומר
מכר או  ביער  שלא כל מ "מ  שנשבה), כתינוק
הפסח . אחר  בהנאה אסור החמץ כדין , חמצו 

מומר  של חמץ

להקלאכן סברא מצאתי בזה עיון  אחר 
ס"ק  תמ "ח  (ס' האלף מגן  בספר בנד "ד 
הוא  הקנס שכל  שכיון  לחדש סברא שכתב ז ')
במומר א"כ החמץ, לשהות יבא שלא כדי
היא  דקלקלתם י"ל  בפרהסיא שבת ומחללי
לבטול כלל  בדעתם שאין  ומכיון תקנתם,
איסור עליהם חל לא החמץ ולמכור לבדוק
"מעתה  וז "ל : הפסח , עליו שעבר חמץ של 
ישראל , בכלל  שהוא במי רק קנסא שייך  דלא
מניעת  לו יגרום האיסור שקנס לומר שנוכל
לגמרי  ישראל  מכלל שיצא מי אבל השהיה,
א"כ רשות, לביטול דבריו  לכל  כנכרי שהוא
יחליט לא בודאי שהרי קנס בה שייך  לא
בדרבה  ליה דקים קנס בשביל  מלשהותו
שזה  אף כנכרי הוא הרי זה לענין א"כ מיניה
זה  לדבר  כנכרי הוא מ"מ יראה, בל  על  עבר 
למי  רק נעשה שלא הקנס ביה שייך דלא
מן שיצא מי אבל הקנס בשביל  שימנע שיתכן
מבני  שאינו זה לענין  כנכרי הוא הרי הכלל 
חזינן האיסור ". למנוע גדר  שיועיל  ישראל
לסניף  עכ "פ שהביא האלף המגן מדברי
של הקנס בכלל אינו שבת ומחללי שמומר
יועיל שלא מכיון  הפסח , עליו שעבר  חמץ

החמץ. מלשהות למנוע להם

ומקרב וכעין בספרי הבאתי זו  סברא זה
אליעזר ציץ בעל  מהגאון  כ ' סימן  ח"ב בימין
על איסור יש האם לענין  ל"ז) ס' (חי"ב
קודם  מלאכה לעשות וחילונים מומרים
האמור הבירור "לאור וז "ל : וכתב הבדלה,
עשיית  שאיסור ולומר  לחדש לי נראה
קודש  בין המבדיל  אמירת קודם המלאכה
של בדעתו שיש עוד  כל  ועומד  קיים לחול

שאנן נהגי-רשיעי בכגון אבל  להבדיל , האיש
בדעתם  אין רשעותם שמחמת בהו עסקינן
כגון לגבי שהיא. צורה באיזה להבדיל כלל 
שאינו מה שהוא למקורו  האיסור  חזר  אלה
לגבי  וליכא ההבדלה, מצות חובת מקיים
ואין בהיות מלאכה עשיית איסור כאלה
הנהי  בעצמך, והגע להבדיל, כלל בדעתם
ועומד קיים האם מתפללים שאינם רשיעי
אכילה  איסור  של תמידי איסור  דידהו  לגבי
או להם לסייע לנו ואסור תפלה קודם
בכגון אלא שלא, בודאי לאכול ? להזמינם
לא  אבל התפלה אי של האיסור  חל  אלה
כאלה  על חל  שזה אכילה איסור של האיסור
על בנידוננו, גם ה"נ  וא"כ להתפלל , שבדעתם
לא  להבדיל  כלל  בדעתם שאין רשיעא הנהי
במוצש"ּק מלאכה עשיית על האיסור חל
חל אלא הבדלה, אמירת מחובת הנובע
הבדלה. עשיית אי של היסודי האיסור עלייהו
של קלקלתם דידן שלגבי לנו שיוצא באופן
לנו שמותר תקנתנו , היא רשיעי נהגי הנהי
חל לא כי מלאכתם, עבורנו  לעשות להזמינם
השבת, צאת עם מלאכה עשיית איסור  עלייהו
הבדלה, עשיית באי עצמותם על ועונותם
סיוע  גרמת ושום לזה, שייכות כל  אין  שלנו 
כמובן". כלל, גורמים אנו אין  זאת, לעבירה

שנחלקוובאמת כנראה בזה עיון  אחר
תמ "ח ס' או "ח  בט"ז שעיין  הפוסקים, בזה
חמצו והוי בישראל כמו דינם דהוי ד ' ס"ק
שחטא  דאעפ"י הפסח עליו  שעבר  ישראל  של 
חמצו שהמוכר  מסיק ולכן הוא, ישראל
מקום  בשו"ת ועיין  אסור , חמצו למומר 

שהב  י"א שמואל ס"ק שם תשובה השערי יא
חמץ  שקנה דמומר  ודעתו  הט"ז על  שחולק
בעצמו , ולאכול  ממנו  ולקנות לחזור מותר 
ישראל שחטא אעפ"י אמרינן לא זה דלענין
יו "ד בשו"ע (וכמבואר  כעכו "ם דינו אלא הוא
דינו בפרהסיא שבת ומחלל שמומר  ב' ס'
שמואל המקום מדברי חזינן  ע"ש. כגוי),
חייב  שמומר שאע"פ אלף, המגן כהכרעת
אותו להכשיל אסור ולכן  המצוות, בכל
של הקנס אכן ברשותו, בפסח  חמץ בשהיית
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אכן לו. שייכים אינו הפסח עליו שעבר חמץ
י"א) ס"ק תמ"ח (ס' ברורה בהמשנה עיין 
מומר לישראל חמצו  למכור  "דאסור שכתב:
אסור שלו והחמץ דבר , לכל כישראל דדינו
המשנה  מדברי וחזינן  בהנאה", הפסח אחר
הפסח עליו  שעבר חמץ איסור  שיש ברורה
חכם, שאלת צריך  ולהלכה מומר . של בחמץ

עדיין . וצ"ע

ידיעתו  בלי  יהודי  של חמץ  מכירת

לפוטרוהנה עצה יש שלנו נידון  לענין
הפסח עליו  שעבר  חמץ של מהחשש
יראה, בל  מאיסור ההורים את להציל  וגם
על להשפיע יכולים הילדים שאם והוא
כדי  וכדין , כדת חמצם את למכור ההורים
חמץ  איסור שלהם החמץ על יהיה שלא
שיסיכמו ג"כ וצריך  הפסח , עליו שעבר 
בהחמץ  ולהשתמש לאכול שלא ההורים

לגוי. שנמכרו  אחר בפסח,

תהיה ויותר לא ההורים אם מזה,
הילדים  שיוכל הפוסקים נקטו  בפסח בביתם
ההורים, ידיעת בלי אף חמצם את למכור 
הפוסקים  שביארו  בהמכירה. רוצים כשהם
ומכר חבירו  ובא לגוי, חמצו  מכר שלא שמי
בעל כך  אחר  שגילה כל חמצו את עבורו 
המכירה. הועילה בכך, לו שנח  דעתו  החמץ
ומצה  חמץ (מערכת חמד  השדי כתב וכן 
האיש  אין  דאם "נראה וז "ל : ב') אות ט ' סימן
שלא  חמצו  את למכור אחר אדם יכול  בביתו ,
שלא  לאדם וזכין לו הוא דזכות מדעתו ,
תיקן שכן  וכתב ליה, ניחא ומסתמא בפניו,
של החמץ שבכלל התרל "א בשנת אחת בעיר 
דין , בית ידי על שמוכרים העיר  בני כל
המחזירים  אדם בני של  חמצן  גם למכור 
שחרית  י"ד ביום לביתם חזרו  ולא בכפרים
שבביתם  חמץ על יחושו שלא לנו  וידוע
משום  יחושו  לא אף איסורו, בזמן לבערו 
זאת  חישבנו לכן  הפסח, עליו  שעבר  חמץ
דלא  להו  ניחא ודאי דבהא תיפלה, למיעוט
קיימתי  זה ודבר וכו ' היתרא למישבק

ע"ש. מסברא",

ומשיב וכיו"ב  שואל בשו"ת כתב
אם  דאפי' קצ"ב) ס' ח"א תליתאה (מהדורא
אחד ובא כלל, החמץ לבעל  אומרים היו לא
מכירה  הוי ודאי החמץ, את עבורו  ומכר
את  שימכור ליה דניחט  סהדי דאנן גמורה,
זקני  בשו"ת "ועיין  וז"ל: עוד, וכתב החמץ.
לאדם  זכין דאמרינן דחקר  קל "ז  ס' ש"א בעל 
אחרים  לחייב דבא במקום אף בפניו  שלא
לבע"ח התופס במ "ש הארכתי ואני בזכיה,
שאינו כל  עכ"פ אבל לאחרים, שחב במקום
בפניו", שלא לאדן זכין  בודאי לאחרים, חב
ס' (ח "א מהרש"ם בשו "ת פסק וכן ע"כ.
ובשו"ת  כ"ג), ס' וח"ו קמ"ד, ס' וח"ד קע"ז,
אב"י  בית ובשו "ת מ"ו) ס' (ח"ב חיים דברי

ע"ש. מ '), (סימן

(תשובות וכן  אליהו גבורות בספר ראיתי
דף  זצ"ל) הענקין  אליהו  יוסף רבי מהגאון 
יעשה  יהודי, לאינו חמץ "מכירת שכתב: רי"ז 
דין . בית פי על שיהא וטוב מובהק, רב פי על 
שמתנים  חמץ למכירת השלוחים מהרבנים יש
על חתמו ולא שכחו  או  שנאנסו  שאותם
אחר עד  חמץ מכירת של  הרשאה השטר
המכירה  בכלל  הוא שלהם חמץ גם הזמן ,
להרב  שיודיעו רק חמץ, איסור  שחל  קודם
וראי  פסח, בערב המנחה] פלג [קודם
לשון באיזה בכתב, זה יכתבו שהמוכרים
(דף  שם ע"ע וכן דעתם". היה שכך שהוא,
חמץ  מכירת שטר  של  נוסח שהביא רל"ד)
ובתוך זצ"ל, הענקין הגרי"א בו  שהשתמש
אנשים  של  החמץ "גם כותב: שם דבריו 
ויבואו ואונס שכחה מחמת חתמו לא שעדיין
להם  מזכה אנכי היום, חמץ איסור זמן אחר
חמץ". איסור זמן  קודם מעכשיו חמצם ומוכר 

מחמץ  לאכול ימשיך כשהמומר מכירה
בפסח  זה

ממשיכים אכן  עצמם ההורים באם לעיין יש
אפשר אם בפסח, זה מחמץ לאכול 
לי  נראה בזה עיון  ואחר  זו . מכירה על לסמוך
בעזה"י. שאבאר וכמו בזה, הפוסקים שנחלקו



ct

(מערכת דעת חמד השדי הנה האוסרים-
סי  ומצה יש חמץ איך דן ל "ה) אות ט' מן

למכור שצריך בשבת, חל פסח  כשערב לנהוג
רצוי  אחד שמצד  שבת. בערב החמץ את
וכתב  האיסור , זמן קודם יהיה החמץ  שמכירת
בשעה  רק לכתוב "וגם וז"ל: דבריו, בתוך
שתהיה  אף כי רציתי לא וכו ' חמישית
שעה  באותה שנים כשבאר איה"ש המכירה
אלא  המכירה שתחול רצוננו אין  מקום מכל 
כדי  היום חצות מקודם ולא היום בסוף
עד בהחמצים להסתתר החנויות בעלי שיוכלו
שבתות  בערבי כדרכם שבת לכניס סמוך 
חצות  מקודם להנכרי נמכור  ואם השנה  שבכל
תהיה  כן אם המכירה אחר בהם יסחרו  והם
שאם  בטלה להנכרי שמכרנו המכירה
מכל מסולקות ידיו  הרי קיימת היתה המכירה
ימכור ואיך הקונה הנכרי של והוא החמץ
יוכיחו מעשיו  ודאי אלא שלו  שאינו דבר

ח"ו". המכירה שמבטל

שיק וכן מהר "ם בשו"ת זה בנידון דן
מותר אם בשבת שחל  ע"פ בענין  ר"ה), (ס'
להגוי, שמכרו  אחר החמץ למכור להחנוונים
בוודאי  דהר לדון , דיש "אלא וז "ל : וכתב
למכור עכשיו שנוהגין  לגוי, חמץ מכירת
וכיון וכו' הביעור בכלל  וודאי וזה החמץ,
בזה  והרי ממנו , ליהנות רשאי איך  מכר  שכבר
שמכר דהגוי נימא ואם המכירה, מבטל הוא
לחוש  יש בע"ש, ימכור הוא החמץ, לו
עצמו , בפסח  גם יקילו  כך שמתוך לתקלה,
שרוצה  חששות, הרבה יש ובזה הגוי שימכור
בקהלתי  מניח  אני ואין  מחמץ, ונהנה בקיומו 
חמד השדי מדברי חזינן גוי". ע"י למכור 
אם  בטלה החמץ שמכירת שיק והמהר "ם
למכור א"א ובנד"ד כבשלו , בה נוהג היהודי
להמנעו יסכימו  לא ההורים אם החמץ

בפסח . החמץ מלאכול

שטרנבוךוכן משה רבי הגאון פסק
ס' (ח "א והנהגות תשובות בשו "ת שליט"א
כאן גדולות החנויות אודות שנשאל רפ"ח ),
פסח , בערב לעכו"ם חמץ מכירת מסדרים

החמץ  את בחנותם בפסח  מוכרים ומ"מ
אחד "רב וז "ל : והשיב נאסר. אם שמכרו,
חמץ  לקנות שמותר ופירסם פסק כאן
כדין שמכרו  מאחר  הפסח, לאחר מחנויות
שמוכרים  ואף הפסח, אחר נאסר לא לנכרי
נעשה  הוא הרי גופא, בפסח המכירה אחר
אסרו ולא נכרי של  החמץ אבל גזלן , בזה
שאסור פירסמתי ואני הפסח. עליו  כשעבר
עומד , משמרתי על ואנכי וכו' הפסח  לאחר 
היינו חמץ במכירת הערמה שהתירו  דאף
וניכר מיוחד  במקום החמץ את שייחד  היכא
כמקודם  מונח החמץ אם אבל המכירה,
מכירה  כאן שאין  מעיקר  דעתיה דגלי ומוכר ,
חתם  שאם המ "ב דברי והבאתי כלל, חל  לא
חל לא ליכנס יכול אינו  שהעכו"ם במפתח
מעשיו שמתוך  כדין שמכר אף כלל המכירה
הזיז לא מעיקרא כאן  וגם נתכוון, דלא מוכיח
תמ "ח (מ "ב כלל חל לא וע"כ ומכר  החמץ
שמוכר בשעה כבר  והאומדנא י"ב), ס"ק
מילי  פטומי רק כוונתו וע"כ החמץ הזיז שלא
לכו"ע  שהרי ועוד הניכרת, והערמה
נתחייב  בפסח  כשלו הישראל  בו כשמשתמש
וא"כ גזלן , כדין החמץ באחריות הישראל
חל אם אף יראה בבל ועובר מה"ת אסור
גם  וכמבואר  לנכרי, קנין בתורת המכירה
וביותר וכו' כ "ח  ס"ק תמ"ח סימן  בשעה"צ
דיסוד מילתא, למיגדר לאסור צורך רואה אני
יהא  שלא כדי קנס הוא פסח  אחרי האיסור
להחזיקו נשכר חוטא וכאן נשכר , חוטא
עליו שעבר חמץ באיסור  להקל  ואין  כשלו ,
וכו ' נאסר  באונס שגם החמירו  שחז"ל פסח 
ראוי  באונס אפילו שהחמירו  כאן וכ"ש
הפוסקים  דברי ולפי המערים". על  להחמיר
חמץ  מכירת לסדר יועיל שלא ודאי הנ "ל 
עוד כל  ומצוות, תורה שומר  שאינו  ליהודי

בפסח . חמצו את לאכול  ממשיך והוא

מגדולי דעת יש אכן  המתירים-
וסוברים  הנ"ל על  החולקים הפוסקים
שבזמננו כיון  וקיימת, שרירה שהמכירה
כל שווי עבור לשלם הנכרי את מחייבים
לפי  מתקיימת והמכירה לו , שמוכרים החמץ
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במכירת  העוסק לכל (שידוע הקנינים כללי כל
קנינים, כמה ע"י נעשית שהמכירה חמץ,
וכפי  וכו ') חצר חליפין , אגב, כסף, ומהם:
דעת  גמירות שאין אף לכן הסוחרים, דרך 
ומה  המכירה, מבטל  זה אין המקנה, מצד
הרי  בו  ומשתמש בפסח החמץ את שלוקח 
(ואכן מחדש כקונה או הנכרי את כגוזל הוא
היהודי  בו וסחר  שהשתמש הזה החמץ על 
יש  חמץ, מוצרי בפסח  קנה אם וכ"ש בפסח ,
החמץ  שאר  ועל הפסח ), לאחר הנאה איסור
כיון הפסח  לאחר איסור  אין  בו השתמש שלא

לגמרי. מתבטלת אינה שהמכירה

ס'שעיין (או"ח יעקב חלקת בשו"ת
חנוונים  ש חמץ למכור הענין שמחזק קצ"ד)
בפסח , חמץ ומוכרים ממשיכים שהם אע"פ
חדא  כפולה, תועלת בזה דיש ,משום

יעברו לא הפסח לאחר  חמץ ממנו שהקונים
כדי  ועוד , הפסח , עליו  שעבר חמץ איסור על 
יראה, בל  איסור על  יעבור לא עצמו שהחנוני
שמותרין רק דלא נראה, "ולפענ"ד וז"ל:
לאפרושי  אנו מחוייבין  גם רק חמצו , למכור 
שייך לא זה ובכגון שאפשר, במה מאיסורא
ולהטעיהו לרמאין  אחראין אנו  אין של הכלל 
להפרישו שבידינו מה רק וכו' וימות לרשע
עליו שעבר  חמץ ימכור שלא וגם מאיסורא,
רוצה  הוא ואם לעשות, מחוייבין אנו הפסח ,
בכדי  כנהוג, לעכו "ם שבחנותו  החמץ למכור 
וגם  מותרין  הפסח , לאחר ייאסר שלא

לעשותו". מחוייבין 

השו"ת והביא  מדברי לדבריו ראיה
מה  לנו, זוטר "מי וז "ל : הנ "ל , חיים דברי
מ "ו ס' ח"ב חיים בדברי להדיא שמבואר 
נכרית  אשה לו ויש מומר ישראל  בשאלתו
ישראל לאיש חמצו למכור שנה בכל ודרכו 
לאשתו וכתב לנכרי, מוכר  והישראל  א'
הפסח קודם לביתו יבא שלא שמחמת מדרכו 
ואיש  'לפנים' חמצו  הנ"ל לישראל  תמכור
שנה  בכל כנהוג מכירה שטר יכתוב הישראל
מזה, תלאות כך  אחר יהי'לו שלא כדי
'לפנים' רק שימכור שכתב מחמת והשאלה

והשיב  גמורה, מכירה למוכרו  רצה שלא הרי
דרשאי  באחרונים, המבואר לפי חיים, הדברי
כי  חברו , של חמצו  פסח בערב למכור  ישראל
ישראל מכר  הרי בני"ד וגם לי', ניחא מסתמא
'לפנים', שתמכור לאשתו  שכתב ומה החמץ,
החג  שאחר שידע מחמת הי' המומר  דעת
כמכירה  לי נראה חמצו , בחזרה בעצמו יקנה
המומר יודע הי' אם מסתמא אבל  'לפנים',
מסתמא  וכו' גמורה מכירה למכור  שמהצורך
וע"כ לנכרי, חמצו ישראל  למכירת מסכים
לך , הרי חיים). (הדברי עכ"ל החמץ, מותר 
הנכרית  אשתו  עם הלזה מומר שמסתמא אף
מותר ואפה"כ  בפסח , חמץ ומוכרים אוכלים
כנהוג  מכירה שטר  כשעשה לאחה"פ חמצם
למכור רק שכתב הריעותא גם שיש ואף
גובריה  רב חיים שהדברי וכידוע 'לפנים',

עליו". לסמוך וחילו

וז "ל :ומסיים  הנ "ל , יעקב חלקת השו"ת
איכא  מצוה דאף י"ל לזה, "וכשבאנו 
כן אם וכו' דאפשר  במה מאיסורא לאפרושי'
בזה  איסור  שעושה אף בנד "ד , נמי הכא
הנשאר , בחמץ אבל בפסח, חמץ שמוכר
דבל באיסור יוכשל  לא בעצמו שהוא בכדי
ויוכשלו בפסח החמץ ייאסר שלא וגם יראה,
תקנה  לעשות צריכין לאחה"פ, לאכלו  אחרים
אף  ולפענ"ד וכו' לעכו"ם שלו החמץ למכור 
מובא  בזה, המפקפקים גדולים רבנים שיש
למיגדר רק זה ט', סימן  חומ"צ חמד בשדי
ונותנים  ה' לדבר  החרדים ובמקומות מילתא,
לדאבון אבל  הרבנים, לקול קשבת אוזן 
שהפרוץ  ובמקומותינו , הללו  בעתים נפשנו 
והזמן המקום אין העומד , על מרובה
ואם  וכו ' כזה מילתא מיגדר  לעשות מוכשרים
ועושה  חמצו  למכור  ורוצה לפנינו  בא אחד
צריכין אדרבה רק לדחותו אין הנרצה, הקנין
לפי  ובפרט דאפשר. במה בזה לסייעהו  אנו
לא  למדידה, עד  מכירה לכתוב נוהגים שאנו
לו שימדוד  החמץ זה רק מסויים, סכום
אם  המכירה בזה מבטל דלא ודאי אחה"פ,
שגיתי  ואם הפסח , בתוך החמץ מן קצת מוכר

בעדי". יכפר  הטוב ה' בזה,
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היא,והחלקת יחידאה דעת לאו  יעקב
(או "ח משה אגרות בשו "ת כתב זה כעין אלא
החנונים  "בדבר  וז"ל: קמ "ט ), ס' ח "א
חשוד והוא כנהוג הרב ע"י חמצם שמוכרים
מה  כל ונוטל בפסח  בחמץ לסחור  לעבור 
ע"י  שמכר החמץ מאלו  בפסח למכור  שצריך
כי  המכירה על בטול  זה שאין  פשוט הרב,
בשטר נכתב להעכו "ם המכירה תנאי מצד
אז כקונה יהיה שיטול שמה המכירה
לו שחייב מהסך  לנכות ויצטרך מהעכו "ם
על ביטול שום כאן  אין  וממילא העכו"ם
העכו"ם. של הוא לקח  שלא ומה המכירה
נעשה  שכבר  קנין  לבטל שייך  אין  זה ובלא
כקונה  אז הוא אלא זה על בעלים שוב ואינו 
בל על עבר ודאי שהוא כגוזל , או  מחדש
רק  אבל  לגזל בין למקח  בין  שקנה כיון  יראה
שנשאר . מה על  ולא וקנה בידו  שלקח  מה על 
בלב  מכר  שלא מילתא שאיגלאי לומר  ואין
דאף  כן נימא דמה"ת שהערים, אלא שלם
בהיתר יכול  כשאינו להנאתו לעבור  שחשוד 
ואף  בהיתר, לעשות שיכול  מה על  יעבור לא
זו חזקה ליכא זו במדינה שבזה"ז נימא אם
שהוא  יחליף שלא רק הוא ד', דף דבחולין 
שעשה  מה על  אבל  להיתר  תחבולות לבקש
רצה  לא שבלבו נימא לא ודאי ממש, בהיתר 
קיימת  שהמכירה ופשוט  ברור  ולכן בההיתר ,
חמצם". שימכרו שהשתדל  כתר"ה עשה וטוב
משה  אגרות בשו"ת לזה שנית ידו והניף

ע"ש. צ"ה, ס' ח "ד  או "ח 

ה וכן בשם זלמןהובא שלמה רבי גאון 
(מועדים  שלמה הליכות בספר זצ"ל אורבך 
לכתחלה  "מותר וז"ל: ט '), אות ז ' פרק פסח 
הפסח קודם שנמכרו  חמץ מוצרי לקנות
שאינם  למי שייכים היו  אם אף כנהוג, לנכרי
בבירור ידוע אם ומצוות, תורה שומרי
שם: הלכה ובדבר הנהוג". סדר כפי שמכרם
גמורה  למכירה מכוין  אינו  שהמוכר  "דאע"פ
בלבד , להערמה אלא דעתו ואין שלם בלב
הפגומה  ודעתו  מחשבתו בתר אזלינן  לא מ "מ 
אלא  דברים, הוו לא שבלב דדברים כיון 
ולכן עושה, שהוא המעשה עם רק מתחשבים

הנודע  וכמ"ש גמור , למכר שפיר ליה חשבינן 
ע"ש". י"ח  ס' או "ח  קמא ביהודה

ס'ושו"מ יו"ד (ח"י אומר יביע בשו"ת
מכירה  ההיתר  (בענין שכתב רס"ו ) דף ל "ח 
יש  אם "ואפילו זה: בלשון שביעית) אצל 
ולא  ומצוות, תורה שומרי שאינם חקלאים
כלום, בכך אין לבם, בכל  הקרקעות מכרו
לגבי  גם שהרי דברים. אינם שבלב שדברים
שומרי  שאינם מכולת, בעלי חנונים יש חמץ
שלהם  החמץ מוכרים ואעפ"כ  ומצוות, תורה
כן , יעשו  לא שאם מפני הרבנות, ידי על 
הפסח אחר מהם מלקנות דתיים אנשים ימנעו 
בכל שלהם החמץ מוכרים ואינם חמץ , מוצרי
הפסח אחר  שלהם החמץ כן ואע"פ לבם,
אינם  שבלב ודברים מכירה, שמכירתם מותר ,
תמ "ח (ס' יעקב החק שכתב ואע"פ דברים.
בדבר לנכרי החמץ שמוכרים דמה ט"ז), ס"ק
לביטול לחוש אין  שם, בשו"ע כמ"ש מועט ,
ליה, ומקני גמר  שהישראל סהדי דאנן מקח,
כתבו וכיו"ב יראה. בבל  יעבור שלא כדי
בכור לענין  אשי, רב ד "ה ע"א., ע"ז התוס'
הזאת  והסברא ע"כ . ל :, בב"מ וכן בהמה.
שומרים  שאינם אלה לגבי כך כל  שייכת אינה
השקל המחצית לזה חשש וכבר  ומצות, תורה
שהקנינים  כיון  מ"מ ד'. ס"ק תמ "ח  ס'
כדת  נעשו  לגוי המכירה לגבי המועילים
ס' סופר  החתם וכמ"ש מהני, שפיר  וכדין
ישראל של חמץ דין  שלהם לחמץ ואין  קי"ג.

הפסח". עליו  שעבר 

זצ"לוהנה מליבאויטש האדמו "ר  הגאון 
ק"ד) דף ח "ב או "ח  ומנהג הלכה (שערי
שאפשר חמץ מכירת לסדר  כדאי האם נשאל
בתוך מהחמץ יטלו  שימכרו  מאלה שכמה
לסדר שצריך  שפשוט פסק והאדמו"ר הפסח .
ו ' למנות האדמו "ר  והמשיך  חמץ. מכירת שם
אלו , של  חמצם למכור יש שודאי סיבות
מן יטלו דשמא "החשש- כאן: לשונו  ואעתיק
שכמה  פשיטא א) הפסח . חג באמצע החמץ
בהנוגע  גם ב) זה. יעשו  לא מהנ"ל
הוי. לא התיקון, כודאיות ודאי להנחשדים,
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לא  דעות לכמה להנוטל, בהנוגע אפילו  ג)
בעל האדמור  דעת משמע [כן המכירה בטלה
הוא  גוזל  כ "א י"ג -י"ד], סעי' תמ "ח  ס' התניא
להאומר אפילו מידי.ד ) לא ותו  שנוטל  מה
ולהבא, מכאן דזהו  י"ל המכירה, דבטלה
שעה  עד  ימצא ובל יראה בל מאיסור וניצל 

שא  ולאו איןזו. דיעות לכמה מעשה, בו ין
למ "ד אפילו  ה) מעשה. בעשה אף עליו לוקין 
ימי  ח' כל  מכריע: מה צ"ע עליו, דלוקין
אלא  ימצא ובל  יראה דבל  באיסור  חה"פ
אלא  קצר , יותר זמן  או לוקין , שאין  באופן
בלאו קאי הקני', ביטול רגע אחד , שרגע
המכירה  דבטלה את"ל  אפילו ו ) עליו . דלוקין
כאן שאין י"ל  זה לפי אדרבה הנה למפרע,
הייתה  לא מעולם כי ע"ז , לוקין  ואין  מעשה

חה"פ". בתוך לקני' מקום ואין  מכירה,

האגרות והנה יעקב, החלקת דברי לפי
והיביע  זצ"ל , אורבך זלמן שלמה הג"ר משה,
נראה  זצ"ל  מליבאויטש והאדמו "ר  אומר 
יהודים  של  חמצם את למכור  יכולים דשפיר

זה  וכמפורש ומצות, תורה שומרי שאינם
יכולים  ונכדיהם ילדיהם ועי"ז בדבריהם,
אצלם. ולאכול הפסח  אחר לביתם להגיע
והמכירה  להמכירה יסכימו שהם ובלבד 
גמירות  אין אם ואפילו וכדין. כדת נעשית
אחרי  מ "מ  חמצם את למכור  גמורה דעת
ולא  גמורה מכירה זה הרי השטר על שחתמו 
ולכן שבלב. בדברים הקנין  ביטול  שייך 
שבכדי  להוריו להסביר הבן  על בנד"ד,
הפסח , לאחר בביתם ולאכול  לבקר  שיוכל 
להסביר וישתדל  חמצם. את למכור  עליהם
מהחמץ  לאכול  להם שאין  יכולתו  כפי להם
תקנת  בספר  ראיתי וכן  בפסח. בו ולהשתמש
בזה  שדן  כ"ג סימן מחדש הנדפס השבים
מכירת  את מסדר הבן  אם "וא"כ  וכתב:
לסמוך דיש נראה שלו, ההורים עבור החמץ
הפסח , לאחר  בביתם חמץ ולאכול  כך על 
דיש  נראה בית לשלום נוגע זה אם ובפרט 
זלמן מהג"ר לדינא שמעתי וכן  בזה, להקל

שליט "א." גולדברג נחמיה
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ÌÏÂÚ‰ פ (אבות חסדים גמילות  עבודה תורה על מ"עומד  יהיה "א זה ונגד ב),
מצה  פסח כו' אמר  שלא  כל קטז.) (פסחים גמליאל  רבן מאמר מכוון
עמוד מרים העבודה, עמוד  אהרן משה, תורת - התורה עמוד משה ומרור .
ג' יא:). (סוטה כו' מזון להם מספקות הילדים, את ותחיין - חסדים גמילות

פ  ד  בשלח (מכילתא  המן לאוכלי אלא תורה נתנה לא  כו', כן "מתנות על ב).
חיים, מים באר  המשכן. את כסה הענן כי אהרן, ידי על  ענן משה. ידי על מן
ועבדת  עבודה, - פסח מרים. ידי על  היה כן על  חסד , שורש שלג  מיכאל  וחסד 
אין  קמח אין אם ומים. קמח  אלא בה שאין תורה, - מצה הזאת. העבודה את

פ  (אבות מי "תורה לכו "ג ה) ט , (משלי הכתוב שאמר  וכמו תורה. הוא  ומים ז).
לקיימה  סופו מעוני תורה המקיים כל  עשירה, ומצה עוני לחם בלחמי, לחמו

פ  (שם מ"מעושר  חסא"ד  נקרא  המרור כי חסדים, גמילות נגד מרור  ט ).
לט.). (פסחים
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כצבי  רץ  מח "ס

אנזל  יסלוס

במאפיה  ישראל בארץ פסח במוצאי שנרכש  חמץ
בחו"ל  נמצא  שבעליה

התפרסמה במוצאי תשע"ג הפסח חג
רוזנברג, שריאל  הרב של הוראתו
בבני  קרליץ ניסים רבי של דינו  בבית דיין
הפסח חג במוצאי שנרכשו חמץ שמוצרי ברק,
חמץ  הינם בעיר, הידועות המאפיות מאחת
מבעלי  שאחד משום וזאת הפסח . עליו  שעבר 
ומאחר הברית, בארצות בחג שהה המאפיה
חג  עדיין  היה בישראל  החג יציאת שבשעת
בישראל הקונים בארה"ב, בעיצומו  הפסח 

מהמאפיה. חמץ רכשו  כאילו נחשבים

פולמוס בשעתו, זו הוראה עוררה
הנושא  את לברר החלטנו ולכן נרחב, הלכתי

הי"ו . החבורה בני עם בלימוד

בירור :לשאלה המצריך  נוסף חלק זו
השייך חמץ מאכילת לחשוש מקום יש האם
עד הברית בארצות השוהה המאפיה לבעלי
הברית. בארצות פסח של  אחרון  של  לסיומו

או  ה "גברא " על - יראה  בל איסור
ה"חפצא" על

ביןבדורותא. הנסיעות כאשר  האחרונים,
הפכו וישראל הברית ארצות
בשאלה  הפוסקים דנו  שבשגרה, דבר  להיות
בשעה  הברית, בארצות השוהה ראובן  הבאה:
שלא  נזכר  חמץ, איסור זמן הגיע לא שעדיין
ובגלל בישראל, הנמצא חמצו את מכר 
בישראל לישראל, ארה"ב בין  השעות הפרשי
על עובר האם - חמץ איסור  זמן הגיע כבר
החמץ  והאם ימצא", ובל  יראה "בל איסור

הפסח . לאחר נאסר 

איסורבשורש  ביסוד  לדון יש השאלה
על האיסור האם ימצא", ובל  יראה "בל

חמץ  בפסח  לאדם יהיה שלא - ה"גברא"
אינו ראובן  הנ "ל , בנדון  כן ואם בבעלותו ,
שבמקום  מכיון יראה", "בל איסור  על עובר
האיסור , זמן  הגיע לא עדיין בארה"ב שהותו
או כדבעי. לנכרי החמץ את למכור  יכול והוא
חמץ  ימצא שלא - ה"חפצא" על שהאיסור
שבמקום  מכיון הנ"ל, ובנדון  בבעלותו. בפסח 
כבר יכול אינו  פסח , כבר נמצא החמץ שבו 
ב"בל עליו  ועובד בארה"ב, אותו למכור 

הפסח . לאחר אסור  והחמץ יראה",

הכריע בשו"ת לו) (סימן  טוב יום עונג
מונח , שהחמץ מקום בתר  אזלינן  "דבחמץ
זמן הוא עדיין  מונח  שהחמץ דבמקום וכיון
בעלים, לגבי הוא דמים בר  לאו איסורו 
שהם  אף ולמוכרו  ממנו ליהנות ואסורים

לילה". שהוא במקום

צג)בשו"ת סימן (ח "ו הלכות משנה
בכפות  הכתוב את דבריו בתחילת הביא
בזמן התלוי איסור  "דכל  פ"ח) (יומא תמרים
חפצא", איסור ולא גברא איסור  רק מקרי
כיון בפסח  חמץ "גם כי נראה זה ולפי
איסור רק הוי לא בזמן , תלוי דהאיסור 
שהאיסור הוכיח דבריו בהמשך אך גברא".
נמצא, החמץ שבו המקום - החפצא על 
פ"א  ומצה חמץ (הלכות הרמב"ם מדברי
בפסח עצמו החמץ מן  "האוכל  שכתב: ה"ז)
שנאמר התורה, מן  אסור  זה הרי שהוא, כל
כן פי על ואף חמץ, יאכל  לא ג) יג,  ֵ ָ ֵ ָ ֵֹ(שמות
כשיעור על אלא קרבן או כרת חייב אינו
מכין במזיד מכזית פחות והאוכל  כזית, שהוא
הרמב"ם  מפרשי ותמהו  מרדות". מכת אותו
קיימא  והלא יאכל ", ד"לא קרא צריך "למה
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התורה". מן אסור  שיעור  חצי התורה בכל לן
לומר "וצריך הלכות: המשנה וביאר
שיעור דחצי תמרים כהכפות ס"ל דהרמב"ם
באיסור אבל חפצא, באיסור אלא אסור  אינו
נטעה  ושלא מהתורה, מותר  שיעור  חצי גברא
תלוי  שהוא כיון גברא איסור  הוה נמי דחמץ
תאכל לא כתיב דאילו הרמב"ם כתב בזמן ,
אבל הגברא, עם מדבר הקרא והיה חמץ
שהוא  אחפצא קאי יאכל לא דכתיב  ֵ ָ ֵֹהשתא
גילתה  כן אם האוכל . הגברא ולא הנאכל  דבר
חפצא". איסור הוי דחמץ להדיא התורה
חמץ  איסור  זמן  שבא "כל מסקנתו : ומכאן
מיד החמץ נאסר ולמעלה, שעות משש היינו
הם  עדיין הבעלים ואפילו  חפצא, באיסור

היתר". במקום

ירושלים,מאידךב. של  רבה פרנק, הגרצ"פ
(פסח קודש מקראי בספרו הביא
לאברהם  חסד שו "ת מדברי נה) סימן ח "א

או "ח בתר(ח"א "דאזלינן  שכתב לה) סימן
דאיסורא  החמץ, בעל  עמידת מקום
"לא  אמרה והתורה מנחא, דגברא אקרקפתא
שבמקומו וכל איסורו , בזמן חמץ" לך  יראה
יהיה  יראה, בבל  עבר לא איסורו  זמן  הגיע לא

שיהיה". מקום באיזה החמץ

מאדוהגרצ"פ "דמסתבר  עמו : הסכים
חל , דגברא אקרקפתא יראה דבל דלאו לומר
שעדיין במקום הוא אם החמץ, בבעל ותליא
בכך דמה למכור , יכול חמץ שם מותר 
החמץ, נאסר  כבר נמצא שהחמץ שבמקום
נאסר , החמץ שבמקום דלאנשים נמי הכי ואין
חמץ, באכילת מותר שעדיין  זה לאיש אבל 
במקום  מונח  שזה אף חמצו  למכור יכול 
האסור , במקום שהוא מי להיפך, וכן  האיסור,
היתר , במקום המונח חמצו למכור לו  אסור

אזלינן". גברא דבתר 

ז'ולטי,וכן בצלאל  רבי להלכה נקט 
(או "ח יעבץ משנת בספרו ירושלים, של  רבה
זמן קבע שהכתוב חמץ "באיסור  יג) סימן
בגוף  לא הוא האיסור שיסוד והיינו  לאיסורו,

האוכל הגברא על הוא האיסור אלא החמץ,
לומר מסתבר  כן  אם מהחמץ. והנהנה
החמץ, מקום בתר  אזלינן  לא חמץ דבאיסור 
אלא  החמץ, בגוף איסור  שום שאין  כיון 
אסור שהוא החמץ בעל מקום בתר אזלינן
זמן לפני שהוא במקום הוא ואם בחמץ,
למכור לו מותר  בארה"ב], [כגון  האיסור
שהוא  במקום שנמצא אע"פ מחמצו , וליהנות
וחלה  [בישראל], איסורו  זמן  לאחר כבר

הפסח". לאחר  החמץ ומותר המכירה,

ח "דואילוג. (או "ח  משה אגרות בשו"ת
איסור בין  לחלק כתב צד) סימן 
לענין לדינא "העיקר  הנאה: לאיסור  יראה בל 
שהוא  ד"תשביתו" ועשה יראה" "בל האיסור
לא  שעדיין במדינה הוא דאם הגברא, על רק
שום  עליו  שייך לא האיסור , זמן הגיע
יש  הנאה איסור לענין  אבל וחיובים. איסורים
הוא, והטעם החמץ. מקום על גם להחמיר
של ואף קטן של  חמץ דגם דמשמע דכמו
לא  שהם אף בהנאה, נאסרו ושוטה חרש
שהאיסור הפסח. אחר אף איסורים, על עברו
להם, לקנוס שייך  דלא קנס משום הוא
גם  כן שאם פלוג. לא משום הוא דבהכרח
משום  חיוב, עדיין  עליו  חל שלא בהגברא
באיחור מתחיל הפסח  שזמן במדינה שהיה
שחמצו בארה"ב השוהה [כגון  שעות איזה
שהחמץ  וכיון זה. בכלל  הוא נמי בישראל],
נאסר". האיסור זמן הגיע שכבר במקום נמצא

האגרות ויש  שהביא ההוכחה על להעיר 
הפסח לאחר  שנאסר  קטן, של מחמצו משה
באיסור זה חמץ על עובר אינו  שהקטן  למרות
עובר אינו  אמנם הקטן לכאורה כי יראה, בל 
לחנכו חיוב יש ודאי אבל  יראה בל איסור  על 
ולכן כשיגדל, זה איסור על לעבור  יבוא שלא
הקטן של  חמצו את חז "ל  שאסרו הסיבה זו
"חינוך". מדין הפסח  עליו שעבר לאחר 
אינו שבעליו לחמץ מכך  ללמוד אין  וממילא
שנמצא  מכיון יראה בל  באיסור  כלל עובר
וצ"ע. איסורו , זמן הגיע לא שעדיין  במקום
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ארה"ב ומכל בן - הפוך בנדון מקום,
וכאשר בארה"ב, וחמצו בישראל השוהה
הסתיים  לא עדיין  בישראל, החג מסתיים
על הדין  להיות צריך  היה לכאורה בארה"ב.
איסור ש"לענין  משה האגרות של  דרכו  פי
החמץ", מקום על  גם להחמיר יש הנאה
הנמצא  החמץ של לבעליו  אסור  ויהיה
עד בישראל , בהיותו בו  לזכות בארה"ב
ולמרות  בארה"ב. פסח של אחרון  שיסתיים
צה) סימן  (שם משה האגרות כתב זאת,
בארץ  והוא שם שחמצו אמריקה בן "ולגבי
אחר הולך  הכל הדין מעיקר  הנה ישראל,
טוב  יום עבור  עד בו לזכות ואסור החמץ
שבע  כמו  שהוא באמריקה פסח של  אחרון
מקום  מכל  אבל ישראל . ארץ אחר  שעות
פסח של אחרון לאחר בו זכה אם בדיעבד
אם  מסתבר , וכן  בהנאה. מותר ישראל , בארץ
השביעי  יום עבר כשכבר  בחזרה יקנה הרב
טוב  יום מדין מדרבנן רק שהוא יורק בניו
יום  כשעבר  תיכף הרב יקנה אם ואף שני,
היא  עדיין יורק שבניו  ישראל, בארץ השביעי
אסור , ויהיה מדאורייתא דפסח  השביעי יום
בארץ  עתה שנמצא מכיון להקל  לדון  יש
השביעי  יום חו"ל לבן  גם שנגמר ישראל
אזלינן הדין שמעיקר ישראל , דארץ בשקיעה
אחר גם לילך  להחמיר שראוי רק בתריה,
שחמץ  הפסח אחר להחמיר  ואין  החמץ,

מדרבנן". הוא הפסח עליו  שעבר

אויערבךוכן הגרש"ז לדינא הכריע
ס  (ח"ב שלמה מנחת יד)בשו "ת אות נח  ימן

הוא  החמץ בעל  שאם מר דסבר מה "לפום
[כגון חצות לפני שם שעדיין  במקום
הגיע  שכבר במקום הוא וחמצו בארה"ב],
מתחייב  החמץ בעל אין [ישראל], חצות
עצמו החמץ שלגבי דאע"ג נראה בתשביתו .
החמץ, של  מקומו בתר רק דאזלינן  מר סובר
ליהנות  החמץ לבעל שפיר  מותר מקום מכל 
לא  שעדיין כיון  במקומו, החמץ מאותו 
דאף  משום השבתתו . על כלל  מוזהר

מקרא  שש דאחר איסורא דיליף להרמב"ם
דלא  לומר יש כן גם חמץ, עליו תאכל דלא
זה  על  גם לאסור קרא מהך למילף אפשר 
שחיטת  זמן  כלל הגיע לא עדיין שאצלו
כלל חייב דאינו הכא כן  ואם הפסח .
החמץ  איסור דלענין ברור נלענ "ד  בהשבתה,
מהני  מדרבנן , אם כי אסור  דלא הפסח לאחר 
דלא  דמר לשיטתיה מכירתו  או  בטולו  ודאי
תשביתו חובת שעתא בההיא כלל  רמיא

דגברא". אקרקפתא

בישראל  לו השייך חמץ שמכר חו"ל בן 
החמץ  נקנה  בישראל החג ובמוצאי

בחו"ל  פסח כשעדיין  מהנכרי

"אגב בהמשךד . הגרש"ז: כתב דבריו ,
שחמצו באחד  להעיר נלענ "ד 
היא  לעכו"ם והמכירה בחו"ל והוא בארץ
בית  חוזרים כנהוג אשר שלוחו , ע"י בארץ
יום  במוצאי מהעכו "ם החמץ את וקונים דין
שבעל אע"פ שפיר  אתי דמר  דלדעתיה טוב,
באחרון גם חמצו  על  מדרבנן מוזהר החמץ
הכי  דבלאו  דאפשר מסופקני רק פסח. של 
לא  שבארץ החמץ דלגבי משום, שפיר  אתי
גליות, של שני טוב יום גזירת כלל  שייך 
מחמצו יום באותו ליהנות בחו"ל גם ורשאי

וצ"ע". שבארץ,

האם ואמנם בשאלה תלוי זה נדון  גם
זה  ולפי הגברא, על איסור הוא יראה" "בל
באחרון חמץ איסור  על  מוזהר הרי ה"גברא"
יראה" "בל שאיסור או בארה"ב. פסח של 
הימצאותו במקום ותלוי חפצא, איסור הוא
מותר החמץ בישראל  ולכן החמץ, של 

פסח . במוצאי

תשמ)ואכן  (עמ' המכירה משפט  בספר 
שכתב  וייס, הגר"א ידידי של תשובתו הובאה
שאין טפי מסתבר  "ולענ "ד  הגרש"ז: דברי על 
ולא  האדם, של במקומו  אלא תלוי הדבר
צריך היה זה ולפי בו ", מונח  שהחמץ במקום
בחמץ  אסור  בעליו  כי להיאסר, החמץ
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הגר"א  כתב למעשה אולם פסח . של  באחרון
כדבריו : החמץ, את להתיר אחרת סברא וייס
למה  כלל  הבנתי לא כשלעצמי אני "אך
בעל דבר  קונה אדם אין  דהלא בזה, נתחבטו
והלא  בפניו . שלא לאדם חבין  ואין כורחו ,
אלא  הקהילה בני מטעם מורשה הרב אין 
הרשאה  כל לו אין אך  חמצם, את למכור 
וכל טוב, יום במוצאי להם לקנות מטעמם
זכין מצד  אלא אינו  הגוי מן  בקנייתו  סמכותו
מישראל לאדם ולקנות בפניו , שלא לאדם
כך ומשום זכות. ולא היא חובה ודאי חמץ
בחמץ  זוכה האדם אין דלעולם פשוט נראה
שלו החג ככלות ורק לו, אסור  החמץ עוד  כל
פשוט". וזה למענו, שנקנה בחמץ הוא זוכה

תשובות סברא בשו"ת גם מבוארת זו
האדמו "ר בשם קח ) סימן  (ח"ו והנהגות
השוהה  שהבעלים מקולויזנבורג, יציב הדברי
בבל עובר  אינו  בארה"ב פסח  של  באחרון
בישראל זמן  באותו  הנמצא חמצו  על  יראה
אין החמץ, לקנות בשבילו זכות שאינו "דכיון 
ונשאר מדעתו, שלא בשבילו  לקנות יכול הרב
שני, טוב היום שעובר  ואחר הנכרי, של עדיין

מעצמו". הישראל  בו  זוכה

לנוונראה יש שליח  בכל  שהרי עוד ,
שדרתיך "לתקוני לומר המשלח שיכול כלל 
שלחתיך לא ב), פה, (כתובות לעוותי" ולא
גם  כן  ואם לי, שיזיק מה עבורי לעשות כדי
את  שרוכש לרב לומר הבעלים ביד יש כאן
ואמנם  לעוותי. ולא שדרתיך לתקוני החמץ,
אצל שחותמים ההרשאה משטרי ברבים
לומר אוכל "ולא כתוב הפסח, בערב הרבנים
שייך זה אך  לעוותי", ולא שדרתיך לתקוני
בערב  המכירה על  השליחות מינוי לגבי
החמץ  של בחזרה הקניה על לא אך  הפסח ,

הרב. ידי על  הפסח במוצאי

בללסיכום : איסור האם הפוסקים, נחלקו 
לפי  ונקבע ה"גברא" על  מוטל  יראה
החמץ, של  ה"חפצא" על שהאיסור או  מקומו,

החמץ. של  הימצאותו מקום לפי ונקבע

ביןולדעת לחלק יש משה האגרות
שנקבע יראה בל שלאיסור  מקומו  לפי

אשר מהחמץ, הנאה איסור  לבין  ה"גברא",
לפי  בפסח ולאוסרו  להחמיר יש לכתחילה

החמץ. של  הימצאותו מקום

ולאוסרואך להחמיר  אין  הפסח  לאחר
אם  ולכן  החמץ. של הימצאותו  מקום פי על 
החג, הסתיים שכבר במקום נמצא ה"גברא"
את  לאסור  אין פסח , שעדיין  במקום והחמץ

החמץ.

בספרווכן יוסף הגר "ע להלכה נקט
"מכיון זה: בנדון סב) עמ ' (פסח עובדיה חזון
אסור הפסח  עליו שעבר  חמץ לן דקיימא דהא
שעבר קנסא משום מדרבנן , רק הוא בהנאה
הדבר יצא שלא גוונא בכהאי יראה, בל על 
והחמץ  ולקולא, דרבנן  ספק הוי ספק, מכלל
ברוב  אותו  שיבטל וטוב הפסח. לאחר מותר 
שלאחר בדבריו ומבואר  כדת". שנמכר חמץ
ספיקא  דין  מכח החמץ את להתיר יש הפסח 

לקולא. דרבנן

בארה "ב השוהה  ישראלי  של חמצו
פסח  של בשביעי

האם לכאורה ה. בשאלה תלוי זה נדון גם
או גברא איסור הוא יראה" "בל

"חפצא". איסור

עלאם  המוזהר  ה"גברא", על האיסור
במקומו פסח  של  בשביעי חמץ איסור
אכן שבישראל  שחמצו ספק איו בארה"ב,
פסח , עדיין ה"גברא" אצל  שהרי אסור,
"בל איסור  אם אך  בהנאה. אסור  וחמצו
במקום  ותלוי חפצא, איסור הוא יראה"
נמצא  החמץ כאשר החמץ, של  הימצאותו 
החמץ  אין  הפסח, חג יצא שכבר במקום
ההנאה  את לאסור אין  ולפיכך  בהנאה, אסור

פסח . במוצאי בישראל הנמצא מהחמץ

פיינשטייןואם הגר "מ  הכרעת לפי כן 
הנמכר החמץ את לאסור אין  יוסף, והגר"ע
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של בשביעי בחו "ל  נמצא שבעליה במאפיה
איסור הוא יראה" "בל האם השאלה כי פסח .
והיות  ספק, נותרה "חפצא" איסור או גברא
יש  דרבנן , איסור הוא הפסח עליו  שעבר וחמץ
לקולא. דרבנן ספיקא מדין החמץ את להתיר

שטרנבוך ,ולמעשה , הגר "מ  ידידי
והנהגות  בתשובות הנראה] [ככל התייחס
להוראה  לעיל ] המובאים דבריו  [בהמשך 
השנה  "נשאלתי בפתיחה: לעיל שהובאה
חמץ  אפו  כאן מפורסמת שבמאפיה אודות
אלפי  אצלו  וקנו פסח, של שביעי בצאת מיד
שאחד נתברר כך ואחר  כפשוטו, אדם בני
הפסח , לימי לאמריקה נסע המאפיה מבעלי
שאותם  זעקה קול  אחד ת"ח  הרים זה ועל
שביעי  סיום אחר עד במאפיה שקנו  אלפים
החמץ. לאכול להם אסור בארה"ב פסח  של 
הזמן עד במאפיה נאפה שהחמץ דכל וטעמו,
עליו עבר באמריקה פסח  של שביעי שנגמר 
בבל פסח של שביעי עדיין  שאצלו הבעלים
שעבר חמץ כדין  לכולם אסור כן  ואם יראה,
את  בדיעבד  התיר והגר "מ  הפסח ". עליו
עוברים  "דאין הנ"ל: במאפיה שרכש החמץ
הוא  הבעלים אצל  אא"כ יראה בל באיסור
פסח , שם שנוהג במקום נמצא החמץ וגם פסח 
איסור החמץ על חל אם שלענין הדבר, וטעם
החמץ, במקום תלוי זה הרי והנאה, אכילה
שמפני  הוא והנאה אכילה איסור שיסוד
התורה  אסרתו  מתועב הוא בפסח " ש"חמץ
קיים  עצמו  החמץ אם ולכן והנאה. באכילה
אזי  בפסח", "חמץ שאינו פסח , שאינו  במקום
והנאה. באכילה נאסר ולא מתועב אינו הוא
אין יראה בל איסור לענין  שגם נראה ומעתה
שהוא  במקום נמצא החמץ כן אם אלא עובר
תלוי  יראה בל דאיסור  נמי הכי דאין  פסח ,
גדר מקום מכל גברא, איסור שזהו בבעלים
ואסור מתועב שהחמץ שמפני הוא האיסור
להחזיקו אפילו התורה אסרתו והנאה באכילה
שאינו במקום קיים כשהחמץ ולכן ברשותו .
ולא  מתועב ואינו  בפסח" "חמץ שאינו פסח ,
התורה  אסרה לא כהאי חמץ באכילה, נאסר

בבל עליו  עובר ואינו  ברשותו להחזיקו
יראה".

"ואף הגר"מ הוסיף: שטרנבוך
וכתבתי  זו , סברא על  סמכתי לא שלכתחילה
וחמצו ישראל בארץ בפסח  שנמצא דמי
שיגיע  קודם החמץ למכור עליו באמריקה,
לכתחילה  [כי ישראל  בארץ כאן  האיסור  זמן 
יראה" "בל  לאיסור ולחשוש להחמיר  יש
לענין אבל  נמצא], החמץ שבו  במקום
על לסמוך  יש שפיר  דידן  וכבנדון  בדיעבד
דידן בנדון  עבר  לא זה ולפי זו. סברא
כדין חמצו נאסר  ולא יראה, בבל הבעלים
חמץ  שאיסור ובפרט  הפסח , עליו  שעבר חמץ

מדרבנן רק הוא הפסח עליו וכלשעבר  ,
יש  שפיר  בלבד, קנס משום רק הוא איסורו 

החמץ". לאסור ולא זו  סברא על  לסמוך

הוא ומכל דברינו "כל  סיים: מקום
ודאי  לכתחילה אבל דידן, וכבנדון  בדיעבד
ימכור לחו "ל  שיסע יודע אם הפסח שקודם
לאדם  כדין בקניינים המאפיה פסח  בערב
כך ואחר פסח, בערב לגוי ימכרנו  והוא אחר,
מאותו ויקנהו יחזור ישראל לארץ כשיחזור 
על יראה בבל  שיעבור  חשש אין ואז אדם,
במוצאי  ישראל  בארץ כאן שיאפה החמץ

הפסח".

של[הגר"מ במאפיה כי הוסיף שטרנבוך
"דאצל להיתר : נוסף סניף יש שותפים,
אין פסח עדיין שאצלו  בחו"ל הנמצא השותף
ונמצא  מהנכרי, בשבילו  לקנות זכיה זה
כאן הנמצא השותף רק קנהו הפסח  שבמוצאי
במוצאי  החמץ שמוכר  זה והוא ישראל, בארץ
שאינו מקמח חשש יש עדיין  אבל הפסח .
המכירה  חל לא שע"ז  במאפיה שנמצא חמץ
חמץ  מזה דכשאופים לחשוש יש ואז וכנ "ל ,
בבל שבחו"ל השותף עובר  הפסח  במוצאי
במאפיה  חלקו ימכור פסח  קודם ולכן יראה,

בחזרה"]. יקנהו הפסח ואחר  לשותפיו ,

בספרגםו. (הובא תשובה כתב וייס הגר "א
בנדון תשמא) עמ' המכירה משפט
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והדגיש  בחו "ל , שבעליה במאפיה חמץ קניית
הוכן שהחמץ בכך  השאלה", "חומרת את
בימי  במאפיה שהיה מקמח  פסח במוצאי
במכירה. שנמכר חמץ אינו וקמח  הפסח ,
זכיה  החג במוצאי כאן היתה "שלא ונמצא
החמץ  שבעל  לומר  שנוכל  חמץ, של  חדשה
משלו דהלא בחמץ. זכה לא בחו "ל  שהיה
יש  ולכאורה בחלקו, חמץ נאפה דעתו  ועל
הפסח". עליו שעבר  חמץ של  גמור  חשש כאן

השאלה בתחילת את תלה דבריו,
הוא  יראה" "בל  האם האחרונים, במחלוקת
כדבריו : "חפצא", איסור או גברא איסור
בתר אזלינן  האם בשאלה לדון אנו "וחוזרים
והאם  החמץ, מקום בתר  או  הבעלים, מקום
שבו שבמקום משום דידן בנדון להקל יש
בזה  נחלקו וכבר פסח , זה אין  החמץ נמצא
טוב, יום העונג דברי את [והביא האחרונים"
שדבריהם  משה, והאגרות לאברהם החסד
הגר"א  התיר  ולמעשה א-ג]. אות לעיל  הובאו
שתי  בשל במאפיה שנרכש החמץ את וייס
בפסח מחמץ הנאה איסור מצינו  "לא סיבות:
התורה  דמן  ישראל , של  זה חמץ היות בגלל
עכו"ם  בשל  אף בהנאה אסור  בפסח חמץ
הפסח עליו שעבר בחמץ ורק הפקר  ובשל
אסור שאינו כיון קנסא משום איסור  גזרו 
בחו "ל זה יהודי עוד  דכל נראה וא"כ מה"ת.
בחמצו ליהנות מותר הפסח חג ובמקומו 
עבר לא מבחינתו  זה דחמץ ישראל , שבארץ
אלא  בפסח, חמץ הוי אלא הפסח  עליו
זה  חמץ על  הפסח  עבר  בא"י דמבחינתנו
מסתבר לא וא"כ  הוא, פסח  מוצאי בא"י שהרי
מצינו דלא ראשיו, בשני החבל את לאחוז
במוצאי  אלא חמצו  לאסור האדם את שקנסו
הפסח עבר  לא מושבו  במקום ומצידו פסח ,
עדיין היה לא בפסח  ובמקומנו חמצו , על 
הפסח . אחרי לעולם בא אלא בעולם זה חמץ

הוא ועוד, דתמיה מילתא דלכאורה
דהוי  נפסוק הפסח  לאחר שהחמיץ שחמץ

נראים  והדברים הפסח, עליו  שעבר  חמץ
זה  חמץ רואה דהרואה ואטלולא כחוכא
הכוכבים  צאת לאחר  עיניו מול  שהחמיץ
זה  שחמץ ונפסוק לשבעה, חמץ אוכל בעודו 
לא  שבמקומו  דכל ומסתבר הפסח. עליו עבר 
נמצאים  הבעלים אם אף בפסח, בעולם היה
זה  חמץ דין אין פסח , עדיין שם אשר  במקום

הפסח". עליו  שעבר  כחמץ

הפסדומכאן דהוי "כיון  מסקנתו:
כי  מאוד  גדול  הדחק ושעת ממש מרובה
ממנו ואכלו פסח במוצאי זה חמץ קנו רבים
ושעת  מרובה דבהפסד ידוע וכבר  לשובע,
וכמבואר להקל, יחיד  אדעת סמכינן  הדחק
הש"ך של הוראה בכלל  רמ "ב סימן  ביו "ד 

דידן". בנדון  להקל  נראה ב-ג, (אות

טולידאנו ,וידידי יוסף עובדיה רבי
תש) (עמ ' המכירה משפט בספרו הוסיף
לעיל דהבאנו  "מלבד  להיתרא: נוספת סברא
באורך הפוסקים שדנו  ה) סעיף פ"ג ב (שער
מקום  בתר או החמץ מקום בתר  אזלינן  אי
כדבריהם  להחמיר  כתבנו  שלדינא ואף בעליו,
דינו לענין  מקום מכל גברא, בתר  דאזלינן 
נראה  דרבנן, קנס אלא שאינו  הפסח, אחר
טוב  יום העונג דברי על  לסמוך להקל  דיש

מלב  גם אך הכא ודעימיה. נתבאר  הרי זאת, ד
את  רוכש שהרב מה חו "ל , בני כלפי שגם
נחשב  זה אין החג, במוצאי הגוי מאת החמץ
אצלם  דהא זאת, רכשו עצמם הבעלים כאילו 
בדבר לאדם לזכות שייך  ולא טוב, יום עדיין
רוכש  הרב אלא בכך , רוצה כשאינו איסור
לזכות  יבקש כשהבעלים ורק החג, במוצאי
שנתבאר [וכפי החמץ לו  ייקנה אזי בזה,
והגר "מ וייס הגר"א בדברי ד] [אות לעיל
אצל כאשר החג, בצאת כן  ואם שטרנבוך ].
ממה  הרי פסח , של שביעי עדיין  הבעלים
את  שקנה לרב שייכת שהחנות או נפשך,
לגוי  שייכת שהיא או החג, במוצאי החמץ

החג". בערב החמץ את שקנה
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ב ענף

פסח של ב"אחרון " בחו"ל השוהה ישראל של חמצו

בידינוממוצא  עלה לעיל , שנתבארו  הדברים
בישראל שנאפה החמץ את להתיר
שהה  המאפיה כשבעלי הפסח , במוצאי
"בל שאיסור  הסוברים על בהסתמך בחו"ל,
החמץ, של הימצאותו  מקום לפי נקבע יראה"
עליו שעבר חמץ איסור  - דרבנן ספק ומדין
נוספות  סיבות ומחמת לקולא, - הפסח 

לעיל . שנתבארו 

הסוברים ומעתה  לדעת האם לדון , יש
ולכן ה"גברא", על הוא יראה" "בל שאיסור
שנמצא  המאפיה לבעל  השייך החמץ
הימצאותו למרות בהנאה נאסר  בארה"ב
החמץ  מאכילת לחשוש מקום יש - בישראל
בארצות  פסח של  אחרון של לסיומו  עד 
חמצו דינו  מה לברר  עלינו  זו בשאלה הברית.
עלינו כך , ולשם שני, טוב ביום ישראל  של 
בן של הדינים עיקרי את בקצרה להקדים

שני. טוב ביום בחו "ל  השוהה ישראל  ארץ

לפי או המקום  לפי נקבע  שני  טוב יום
האדם

נפסק:בשלחןז . ג) סע' תצו סי' (או "ח  ערוך 
לחוצה  שבאו  ישראל  ארץ "בני
שני  טוב ביום מלאכה לעשות אסורים לארץ,
שלא  זמן  וכל לחזור . דעתו אפילו  ביישוב,
מותר , לחזור, דעתו אין  אפילו  ליישוב, הגיע
אבל כמותן. להיות הוקבע לא שעדיין לפי
נעשה  לחזור, דעתו  ואין  ליישוב, הגיעו  אם
וכל ביישוב. בין במדבר בין ואסור כמותן
מקום  חומרי עליו  נותנים אין  לתחום חוץ

לשם". שהלך 

שני ונחלקו טוב  יום דיני האם הפוסקים
שני  נוהגים בחו"ל - המקום לפי נקבעים
ובארץ  ישראל, ארץ בני גם טובים ימים

בני  גם אחד יום רק איסור נוהגים ישראל
שני  נוהג חו"ל בן  - האדם לפי או חו"ל.
ארץ  ובן ישראל , בארץ גם טובים ימים
יום  רק הדין מעיקר איסור נוהגים ישראל
במלאכה  אסורים השני וביום בחו "ל , גם אחד

בצנעה. ולא בפרהסיא רק

(סימןשיטתו צבי החכם של הידועה
העולים  חו "ל  "בני ולכן  גורם, שהמקום קסז )
בענייני  להתנהג צריכים ארעי דרך לא"י
זה  ואין  התושבים, א"י מבני כאחד המועדים
מבעיא  לא משם, שיצא מקום חומרי בכלל 
חומרות  שאינן  ס"ת וקריאת וברכות בתפלות
ולהתפלל לברך להחמיר  בא אם שהרי בעצם,
עבירה  מועד  שאינו  בזמן המועדים תפלת
הם. מותרים במלאכה אפילו אלא בידו, היא
על אחד יום להוסיף הוא איסור  שבא"י וכיון
אחד יום להוסיף א"י אנשי ביד  ואין המצוה
הבאים  אף ולהחמיר , בתורה מהכתוב יותר
טובים  ימים שני לנהוג הם אסורים מחו "ל 
דרך אפילו  בא"י שהם זמן כל  גליות של 
בכלל זה ואין גורם, שהמקום כיון ארעי

משם". שיצא מקום חומרי

חב"ד ,וכדבריו חסידי למעשה נוהגים
נקט יא) סע' תצו  (סימן  הרב ובשו"ע מאחר 
חוץ  "בני כדבריו: צבי, החכם כדעת ב"סתם"
שדעתן פי על אף ישראל לארץ שבאו  לארץ
ארץ  כבני אחד  יום אלא עושין  אין  לחזור ,
הרב  כתב להיפך, וכן  חולקין". ויש ישראל,
לחוץ  שבאו ישראל ארץ "בני ז ) סע' (שם
שני  טוב ביום מלאכה לעשות אסורים לארץ,
במדבר ואפילו  בצנעה אפילו  ישראל בישוב
בה  דרין שישראל לעיר  התחום תוך  הוא אם
כי  - למקומם" לחזור דעתם ואפילו 
ארץ  בני שגם לכך  גורם חו "ל , ה"מקום",

טובים. ימים שני לשמור  חייבים ישראל 
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(סי'וכן ברורה המשנה בדברי מבואר 
לחו "ל שבא ישראל  ארץ שבן יא) ס"ק תצו 

לחזור במלאכות ודעתו  גם טוב ביום אסור  ,
שכתב: ד) (סע' השלחן  ערוך ובדברי בצנעה,
שדעתם  פי על אף לחו"ל שבאו  א"י "בני
שהלכו מקום חומרי עליהם חלה ולא לחזור 
מלאכה  לעשות אסורים מקום מכל לשם,
כמ"ש  המחלוקת מפני בישוב שני, טוב ביום
בפרהסיא  דדווקא אומרים ויש תס"ח . בסי'
ליכא  בצינעא דהא מותר, בצינעא אבל 
יש  אבל  ויש"ש]. סק"ב [ט "ז  מחלוקת
אפשר דאי עניין , בכל אסור  דמלאכה אומרים
בשם  סק"ד [מג"א כך כל  בצינעא עשותה
בדבר גדר  פריצת דזהו ועוד , התוספות].
בשם  [שם מדינא ואסור הגולה כל  שקבלו
יוסף  הגר "ע גם פסק וכן  עיקר". וכן המאור ],

קיא). עמ' טוב (יום עובדיה חזון בספרו

ארץ ומעתה  שבן במה האם  לעיין  יש
מלאכה  בעשיית נאסר  בחו"ל השוהה ישראל
יראה" "בל  איסור  גם נכלל  שני, טוב ביום
שני  טוב ביום ברשותו הנמצא חמץ על 

פסח . של [אחרון]

א "י בן  של חמץ על הנאה איסור
בחו"ל  פסח של באחרון

שלוהנהח . באחרון בחו"ל הנמצא א"י לבן 
כמפורש  חמץ, לאכול  אסור  פסח
"יש  ה) סעיף תצו  (סימן השולחן ערוך בדברי
לו אסור לחו"ל הבא א"י דבן שאומר מי
עניין בכל  פסח של  באחרון  חמץ לאכול
גריע  דזה הוא, ונכון לחזור , דעתו  אפילו
תשובה  התעוררות בשו"ת אולם ממלאכה".
בהנאה, נאסר לא זה שחמץ חידש ריט ) (סימן 
א"י  לבן שהיה "שחמץ כתב זה חידוש ומכח
אחר לאוכלו חו"ל לבן  מותר שמיני, ביום
יראה  בל  עליו  עבר לא א"י שבן  כיון  הפסח 
לאכלו , חו"ל לבן  ומותר קנס, בו שייך ולא
הפסח עליו שעבר נכרי של  לחמצו  ודמי

קנס". ביה שייך  שלא שמותר,

רבה וכן טולידאנו, משה יעקב רבי פסק
לא) (סימן הגדול  ים בשו "ת אביב, תל של 
חמץ  ואפה בחו "ל  שהיה א"י "בן בנדון
לבן מותר  אם פסח , של  שמיני אחרון  ביו "ט 
במוצאי  חמץ מאותו  וליהנות לאכול חו"ל
ישראל של חמץ הוי דלדידיה כיון  או  החג,
ראיתי  העיון  ואחר  אסור . הפסח , עליו שעבר 
דלענין דהגם בזה, להסתפק מקום שאין 
לעולם, לו  אסור במזיד  בשבת המבשל
בסימן כמ"ש שבת, במוצאי מותר ולאחרים
שלא  רבנן  דקנסוהו קנסא משום זהו שי"ח,
עליו שעבר חמץ אבל  שעשה. מאיסור  יהנה
קנסא  משום כן  גם איסורו  שעיקר אף הפסח ,
כשאסרוהו ימצא, ובל יראה בל  על  שעבר 
כל (פרק הר "ן  כמ"ש ולאחרים, לו אסרוהו 
שמיני  ביום א"י בן  ואפה שקנה בחמץ שעה),
גם  החג במוצאי מותר  הוא, דבהיתר פסח  של 
"בבן הסתפק שם דבריו [ובהמשך  חו "ל " לבן
בו וקידש פסח  של באחרון חמץ שאפה א"י
מותר זה דחמץ דכיון  חו "ל , מבנות לבת ביום
שלאשה  כיון או מקודשת. דתהוי לימא לו,

מקודשת"]. אינה אסור , החמץ

השוהה ומבואר א"י בן  כי בדבריהם
פסח , של באחרון חמץ באכילת אסור  בחו"ל
בהנאה, נאסר לא כך משום שלו החמץ אבל 
הפסח". עליו  שעבר "חמץ דין עליו  ואין
ניתן עלמא לכולי דידן , בנדון זה, לפי וכמובן 
נמצא  שבעליה ממאפיה חמץ בישראל לרכוש
נאסר לא החמץ כי פסח, של  באחרון  בחו"ל

בהנאה.

פסח  של באחרון  בחו"ל השוהה  ישראל
בישראל  הנמצא חמצו את לאסור אין  -

דברי זאתט. את הבאנו  ד ] [אות לעיל ועוד ,
בשו"ת  שכתב אויערבך  הגרש"ז 
חמץ  שמכר חו"ל בן  בנדון  שלמה מנחת
בישראל החג ובמוצאי בישראל , לו השייך 
בחו "ל : פסח  כשעדיין  מהנכרי החמץ נקנה
שפיר אתי הכי דבלאו דאפשר "מסופקני
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כלל שייך  לא שבארץ החמץ דלגבי משום
בחו "ל גם ורשאי גלויות, של שני יו "ט  גזירת
וגם  שבארץ". מחמצו יום באותו  ליהנות
עשיית  בין  הבדל  שיש מפורש בדבריו 
שנכללה  בארץ, שני טוב ביום מלאכה
חמץ  לאיסור  גלויות", של  שני יו"ט ב"גזירת
למרות  נאסר  שלא שני, ביו"ט ישראל  בארץ
אחרון עדיין ואצלו בחו"ל נמצא שהבעלים

פסח . של

מדוע ונראה נוספים טעמים לומר 
פסח , של באחרון  בחו "ל  שוהה כשישראל 

בישראל : הנמצא חמצו  את לאסור  אין

ישראלכפי ארץ בן  לעיל , שנתבאר 
בעשיית  נאסר שני ביו"ט בחו "ל  הנמצא
"מראית  איסור  משום וזהו  בצנעה, מלאכות
חשש  שאין ישראל בארץ כן  ואם עין ".
לאסור קנסו שלא להיות יכול עין", "מראית

הפסח . עליו שעבר חמץ

לעשות לעיל א"י לבן שמותר  נתבאר 
דרים  שישראל לתחום מחוץ בחו"ל מלאכה
מכך גרוע יותר לא דידן , נדון זה ולפי בו .
אין שהרי לתחום", "מחוץ נמצא שהיהודי
ב"פרהסיא" מלאכה עשיית של חשש
ועל שני, טוב יום דין כלל בה שאין  בישראל,
חמץ  לאסור  בזה לקנוס מקום אין לענ"ד כן

הפסח . עליו שעבר

לט)בשו"ת סימן א (חלק החכמה בצל
ישראל ארץ בני על  לאסור שאין  חידש
כאשר שני, טוב ביום בחו"ל מלאכה לעשות
טלטול כגון  בהיתר, שעשאוה לתלות יש
ש"הזמינם" לחשוב שניתן  "מוקצה" חפצי
מוקצה  טלטול  או  יום, מבעוד לשימוש
שמטלטלו יתלה שהרואה איסור , מחמת
מבואר "דהנה מקומו  או גופו  לצורך
דאפילו והתניא) ד"ה ב (סב, שבת בתוספות
מראית  משום חכמים שאסרו  דבר  כל למ"ד
אם  מ"מ אסור, חדרים בחדרי אפילו העין 
מראית  וליכא ניכר שאינו באופן בשוק עושהו

במראית  אם ק"ו  הדברים מעתה מותר. העין 
חדרים, בחדרי אפילו לאסור  שהחמירו העין 
אינו בשוק שגם באופן עושהו  אם הכי ואפילו 
בחו "ל א"י בן שכן מכל  מותר . וניכר , נראה
האי, כולי בו החמירו  שלא לחזור  ודעתו 
בפרהסיא  דוקא פוסקים הרבה לדעת שהרי
ונהי  מותר , בצנעא אבל  מלאכה בעשית אסור
אף  מלאכה לאסור  האחרונים רוב דהכרעת
בצנעא  מותרים דברים שאר מ"מ בצנעא,
שגם  בדבר לרואים לחוש שאין בודאי לכו "ע,
שעושה  כלל  ניכר אינו בפרהסיא עושהו  אם

בהיתר". לתלותו  מקום יש כי איסורא,

והחמץ ולפיכך היות דידן, בנדון גם
שנעשה  כלל  ניכר לא הרי בישראל, נמצא
החמץ  שאפיית לתלות מקום ויש איסור,
אין גם ולכן  בהיתר , נעשתה החג במוצאי
שעבר חמץ כדין  אסור שהחמץ לומר סיבה

הפסח . עלי

פסח  של באחרון בישראל שנקנה חמץ
נאסר  לא

בנדוןונראה י. להיתר  נוספת סברא לומר
הגרצ"פ  של חידושו  פי על  דידן ,
עו) סימן  ח "א פסח  קודש, (מקראי פרנק
לחזור , מנת על  שבא חו "ל  בן ישראל , "בארץ
משם, שיצא המקום חומרי עליו  שנותנין אף
אם  מקום מכל השמיני, ביום גם להזהר וחייב
לעולם, יאסר  לא פסח , של באחרון  חמץ קנה
דדוקא  הפסח. עליו  שעבר  חמץ דין  בו  ואין
שוויה  כראשון  שני טוב יום אמרינן בחו"ל
ליו "ט והשוו בו, לזלזל יבואו  דלא רבנן ,
ישראל ובארץ בירושלים לא אבל  ראשון .
טוב  יום על נגזור  לא בחמץ, מותרים שהכל
צבי  להחכם שכן  ומכל בראשון , כמו  שני
חו"ל". לבן גם לגמרי שמתיר ז ] אות [לעיל 

נכדו ,בהגהות ביאר (שם) קודש הררי
הגדול הדין  בבית דיין  כהן , יוסף רבי
הוא  שהאיסור  "כיון הדברים: את בירושלים

מש  בחק רק וכדמשמע לזלזולי ליתי דלא ום
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ליתי  דלא והחשש ז ), ס"ק תמח  (סי' יעקב
רק  [ולא לזלזל  יבוא שהציבור  הוא לזלזולי
שני  ביו "ט  חמץ שקונה שיראו והיינו  הוא],
יבואו הפסח , אחר  ממנו ליהנות קנסוהו ולא
שכולם  בחו "ל  דוקא ולכן  שני. ביו "ט  לזלזל 
לא  אבל  הטעם. שייך  שני, יו"ט גזירת בכלל 
בחמץ  מותרים שכולם ובא"י בירושלים

שני". ביו "ט  ואינם

בןומעתה כאשר  דידן, בנדון וחומר  קל 
בישראל , וחמצו  בחו "ל  נמצא ישראל  ארץ
בישראל , החמץ את לאסור סיבה שאין ודאי

שני  יום דיני את להשוות הגזירה טעם שהרי
ביום  לזלזל יבואו שלא כדי ראשון טוב ליום
שאין פשיטא ולכן בישראל. שייך לא השני,
פסח של  באחרון במאפיה שנקנה לחמץ

הפסח". עליו  שעבר  "חמץ דין בישראל

לחמץ סוף היתרים מספר בידינו  עלו  דבר :
הפסח חג במוצאי בישראל שנקנה
בחו "ל , שעה באותה שהו שבעליה במאפיה
וכל בחו"ל, פסח  של  שביעי שעדיין בזמן  הן 

בחו "ל . [אחרון] שני טוב יום בזמן שכן 

h
È˙Ù Ì‚ ˙ÓÎÁÓ ‰¯Â˙

˙¯Â˙שבא הראשונים, בכתובים הדרך פי על  וכו'. נפש משיבת תמימה ה'
בטוחים  הגלגלים ועולם המלאכים עולם איך גדול  קושי על להשיב
עיקר יתברך הוא עשה מהם אשר השפל שבעולם אדם ובני שלמותם, מהשיג

ז  כמאמרם עולם, של  של"בברייתו ברייתו מתחלת ג) בחוקותי (תנחומא ל 
השגת  מסופקי הם בתחתונים, דירה לו שיהיה הוא ברוך הקדוש נתאוה עולם
מזיו  נהנות עולם של  מלכו בהיכלי נפשותם היו כי יפסידו אדרבא כי כשרון,
מחשבות  בעמקי עמוק ולב איש בקרב העכורה הלזו בארץ ותבאנה השכינה,
עד ישקוט  לא סמוך יצר כי ה', בעיני הרע  את לעשות תבצענה וידיו און,

(ע ישימנו עוה עוה ועוה תאותו "יחטיאנו, וגם אובד, עדי לב) כא יחזקאל פ
לזה  הפועל . אל בא  לבלתי חלילה תתעתד  בתחתונים דירה לו להיות יתברך
גזרה  כן על הנה לומר  כו', תמימה ה' תורת באומרו הדבר על  להשיב אמר 
ה' תורת הלא כי ומצות, תורה ישראל  לעמו בתת הדבר  לתקן יתברך חכמתו
אז  ה', תורת שהיא למה אם כי פניה, עירוב משום תמימה לאיש תהיה  ַ ְאם
אמר דאת כמה מקונו, נפשו את שהבדילו ההוא האיש של עונותיו אפילו
נפשו  משיבת להיות התורה תספיק וכו', מבדילים היו עונותיכם ב) נט (ישעיה

ז  רבותינו במאמר  ככתוב הנזכר, ה' אל  הראשון שורשה שעל"אל ל :) (קידושין ל
מתפוצץ. הוא ברזל אם נמוח  הוא  אבן אם מתבטל  הרע  היצר גם התורה ידי

Ì‡Âהוא ומה נאמנה ה' עדות הנה אמר לזה הוא, שכך יעיד  מי איש יאמר 
ז  מאמרם והוא  פתי, מחכימת שהיא  הוא  הלא  מחדדת "עדותו שהתורה ל

ושננתם  ז) ו (דברים שכתוב כמקרא  עדותו ותהיה יהיה, פתי כי גם האדם את
ז  רבותינו שאמרו חדים,"לבניך שנונים כחצים תורה דברי נעשים כי (שם) ל

אם  פתי, תחכים הדרך איזה כי מעתה אמור  כן ואם האדם, את מחדדין כך
אליהוא כמאמר תחכמנו, והיא  היא מאיכותה כי האדם בנפש תדבק כי לא

תבינם. י - ד  - ש ונשמת באנוש היא רוח  אכן ח) לב (איוב
[ÍÈ˘Ï‡]



 gv

בספה"ע  הבה"ג בשיטת

מצוה  הכשר ספה"ע אי

כתב בערה "ש  ט "ו : סעי' תפ"ט  סי' או "ח 
אחד יום שכח שאם הבה"ג
אחד או  הראשון  יום בין  לגמרי מלמנות
בלא  שאחריו הימים כל יספור  ימים משארי
ותמהו תמימות, זה דאין משום ברכה
דברי  דדבריו כיון  אך  זה, דין  על הקדמונים
לו יש אם [אבל ] כן ... ומורין  הלכה קבלה
בברכה  יספור לאו אם אחד יום דילג אם ספק
הבו הוא חידוש זה דדין דכיון  ולהלן  מכאן 

עכ "ל . עלה, להוסיף דלא

בה"ג מה דברי על  הקדמונים שתמהו
על שמברכים ממה כי ממ "נ , מטעם הוא
כשנגיע  רק (ולא בפ"ע יום בכל  ספה"ע
מוכח תמימות) כשנעשו מ"ט יום לספירת
קשה  וא"כ  היא. בפ"ע מצוה יום כל  שספירת
יספור לא אחד יום לספור  שכח  אם מדוע

בברכה? הימים בשאר

בעלונלע "ד הרב מש"כ עפ"י הסבר
ואמנם  ב': סעי' תרמ"א בסי' עצמו ערה"ש
[ה"ב] דסוכה ופ"א פ"ט  ברכות בירושלמי
ברוך אומר  לעצמו  סוכה העושה איתא
דמקודם  לתמוה סוכה...ויש לעשות אקב"ו
יברך ואיך כשרה גנב"ך דסוכת שם אומר 
הולך דהירושלמי נ "ל  אך  סוכה לעשות
דבר בה לחדש צריך ישנה דבסוכה לשיטתו 
וה"ה  תרל "ו  בסי' כמ"ש סוכה מצות לשם

הוצרך שלא דילן והש"ס גנב"ך, בסוכת
הוצרך לא לפיכך שם כמ"ש דבר בה לחדש
שמצריך והירושלמי עשייה, בשעת ברכה
לברך צריך  מצוה סוכת לשם חידוש מקצת

עכ "ל . דילן, כש"ס וקיי"ל  עשייה בשעת

לא נמצינו שאנחנו  דהא אומרים
דסוכת  מטעם רק הוא סוכה לעשות מברכים
כלומר , דבר , בה לחדש ול "צ כשרה גנב"ך 
בסוכה  ישיבה של המצוה לקיים אפשרות יש
בניית  של  מצוה ההכשר עשיית בלי אף
ואל"ה  כשרה. גנב"ך סוכת שהרי הסוכה,
של מצוה ההכשר  על  אנחנו גם מברכים היינו

בירושלמי. כמ"ש הסוכה, עשיית

הבה"ג.לפי "ז  של  בטעמו הסבר לנו  יש
העומר ספירת של  המצוה שבאמת ונאמר
שאז המ"ט, יום ספירת בגמר  רק מתקיימת
שאם  הבה"ג כתב ומפנ"ז תמימות. הם
הימים  שאר  יספור אחד יום לספור  החסיר
והא  תמימות. יהיו  לא שאז כיון  ברכה, בלי
יום  שכל  מפני אינו בפ"ע יום בכל  דמברכין 
הכשר יום שכל משום אלא היא, בפ"ע מצוה
להשיג  בלעדה א"א זו  והכשר היא, מצוה
על מברכים כן  ועל המצוה, ולקיים התמימות
של ההכשר כמו דלא כזו , מצוה הכשר
גנב"ך . בסוכת בלעדה שאפשר סוכה עשיית

þ¼ññ−õ þ¾ê
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  טעמי המועדים -ז ישיר בעמח"ס א

éðéñ øä éðôì åðáø÷ åìéà  
ïúî  äøåúúìá÷å  äøåúä–  íéðåù íéøáã  

úèéìùå  ì"æçìò òáèä  
דברי תורה אלו מוקדשים לזכר ולע"נ שאר בשרי, גדול בתורה ובמדות, תלמיד 

חכם מופלג, רודף צדקה וחסד, אוהב ישראל וארץ ישראל, הרב דר. שלמה זלמן 

רי חכמים ועשה מלאכתו, מלאכת קודש, עראי ותורתו קבע, שפרכר ז"ל. קיים דב

זכה וזיכה את הרבים בהרבצת תורה במסירת שיעורים תמידין כסדרן. במאור 

פניו, בנועם הליכותיו, ובהנהגתו הפשוטה והצנועה, קידש שם שמים בכל אשר 

חפצו ובתורתו  ה'בתורת עשה. בו נתקיימו דברי הפסוק "אשרי האיש... כי אם 

  ".גה יומם ולילהיה

המונחים מתן תורה וקבלת התורה, נחשבים אצל רבים כשמות מתחלפים, דהיינו, שניהם 
קבלת התורה על ידי בני ישראל במעמד הר סיני. אך כפי שיבואר במאמר  –מתארים מאורע אחד 

זה, ממקורות רבים ניתן להיווכח שאין הדבר כן, אלא מתן תורה לחוד וקבלת התורה לחוד. על 
ידי ביאור החילוק שבין שני מושגים אלו ניתן יהיה ליישב תמיהות רבות בדברי חז"ל בענייני 
נתינת וקבלת התורה, ולראות את שני המושגים הללו כחלקים נפרדים ומיוחדים המרכיבים יחדיו 

  את קבלת התורה בשלימותה.

Â�¯ÎÊ˙�ÈÎ�˘Â�‡�‰Ó� �

ה רבינו והמלאכים בשעת מתן תורה, במס' שבת (פ"ח) מספרת הגמ' על המחלוקת שנחלקו מש
  וז"ל הגמ':

ואמר רבי יהושע בן לוי בשעה שעלה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש 
ברוך הוא רבונו של עולם מה לילוד אשה בינינו אמר להן לקבל תורה בא אמרו לפניו 
חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים וארבעה דורות קודם שנברא העולם 

תה מבקש ליתנה לבשר ודם מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו ה' אדנינו מה א
אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמים אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה 
החזיר להן תשובה אמר לפניו רבונו של עולם מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל 

מר מאחז פני כסא פרשז שבפיהם אמר לו אחוז בכסא כבודי וחזור להן תשובה שנא
די מזיו שכינתו ועננו עליו אמר לפניו -עליו עננו ואמר רבי נחום מלמד שפירש ש

רבונו של עולם תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך 
  מארץ מצרים אמר להן למצרים ירדתם לפרעה השתעבדתם תורה למה תהא לכם.

וטענו כנגד נתינת התורה לבני ישראל, בני אנוש ילודי אשה,  המלאכים באו בטרוניא אל הקב"ה
ובטענתם הדגישו את פחיתות האדם לעומת מלך מלכי המלכים ולעומת צבא השמים באמרם 
"מה אנוש כי תזכרנו... תנה הודך על השמים", אין זה לכבודו של הקב"ה, טענו המלאכים, שיתן 

ובקש ממנו שיענה למלאכים על טענתם. אמר  את תורתו לבשר ודם. תיכף פנה הקב"ה אל משה



÷     

להם משה והלא נאמר בתורה אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, דהיינו, שהתורה 
ניתנה למי שיצא ממצרים ולא למלאכי השרת שלא ירדו למצרים ולא נשתעבדו לפרעה, וע"כ 

  אינם ראויים לקבל את התורה.

  כים.ויש להקשות מספר קושיות על טענת המלא

כיצד ניתן להבין את טענת המלאכים שראויה התורה להישאר בשמים בידי המלאכים, והלא 
נראה בבירור שהתורה כולה מתחילתה עד סופה נכתבה בכדי להורות לבשר ודם כיצד לחיות 
ולנהוג בכל יום ויום. אין אפשרות לקיים את רוב המצוות, הן מצוות עשה והן מצוות לא תעשה, 

ודם. מועטים הם המצוות שקיומם נעשה בשכל בלבד, ומה חשבו המלאכים, נטולי  בלא גוף בשר
הגוף, כשטענו שראויים הם שהתורה תישאר בידיהם. כיצד חשבו המלאכים שבידיהם לקיים את 
מצוות התורה, ומה התכוונו כשטענו שאין בני אנוש ראויים לקבלת התורה כשרק בני אנוש הם 

  ות התורה.אלו היכולים לקיים את מצו

עוד יש לדקדק בלשון שהשתמשו המלאכים בטענתם כשאמרו "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי 
  תפקדנו" והרי כפל לשון יש כאן שתיבות תזכרנו ותפקדנו דבר אחד.

ובעיקר יש להקשות על דברי המלאכים את קושיית הישמח ישראל (פ' קרח), והיא, מדוע באו 
הקב"ה לתת את התורה לישראל, והלוא הקב"ה החזיר על כל המלאכים בטענה דווקא כשביקש 

אומה ואומה והציע להם לקבל את התורה לפני שהציע את התורה לבני ישראל, ולא מצינו 
שהמלאכים באו בטענה על מה שהציע את התורה לשאר האומות ורק כשעלה משה לקבל את 

עבור לרשות בני אדם. האם התורה עבור ישראל "נזכרו" המלאכים שאין זה ראוי שהתורה ת
מצאו המלאכים איזו טענה מיוחדת כנגד נתינת התורה דווקא לישראל, טענה שלא היתה נוגעת 
לשאר האומות. אם אכן לא היתה למלאכים כל התנגדות למסירת התורה לשאר האומות מדוע 

ורה באו בטענת "תנה הודך על השמים", ומטענה זו נראה בבירור שהם בקשו להשאיר את הת
בשמים ולא למסרה לשום אומה, ומדוע א"כ, דווקא כשביקש הקב"ה לתת את התורה לישראל 

  באו והתנגדו.

ÔÂÈÒ�'Ê·�‰˙È‰�‰¯Â˙‰�˙Ï·˜� �

  נוסף על תמיהות הללו בדברי הגמ', ישנם מספר עניינים נוספים הטעונים ביאור.

  הקשה המגן אברהם (סי' תצ"ד) בנוסח התפילה של שבועות, וז"ל: 
היאך אנו אומרים בשבועות יום מתן תורתינו הלא קי"ל כר"י דאמר בז' בסיון קשה לי 

נתנה תורה... ולדידן לעולם שבועות בו' סיון... ומה קשה עוד, דהתורה ניתנה ביום 
נ"א לספירה... דבא לרמז לנו יו"ט שני של גלות, ואפשר דהיינו דקאמר יום א' הוסיף 

  משה מדעתו.

' שבת (פ"ו) באיזה יום בחודש סיון קבלו ישראל את התורה, לדעת כלומר, נחלקו התנאים במס
  רבנן קבלו ישראל את התורה ביום ו' בסיון ולדעת ר' יוסי קבלו את התורה בז' בסיון.

והקשה המ"א והלא לפי ר' יוסי, שהלכה כמותו, אין אנו חוגגים את חג השבועות ביום מתן 
בסיון ואילו לר' יוסי מתן תורה היה ביום ז' בסיון,  תורה, שאנו חוגגים את חג השבועות ביום ו'

  ומדוע נהגו לומר בנוסח התפילה "זמן מתן תורתינו" כשאין יום זה יום מתן תורה.
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עוד הקשה המ"א שמתן תורה היה ביום החמישים ואחד לספירה [שיצאו בני ישראל ממצרים 
בועות ביום החמישים לספירת ] ואנו חוגגים ש1ביום ה' וקבלו את התורה בשבת הרי נ"א יום

העומר, וכפי שציותה התורה "וספרתם לכם... תספרו חמשים יום והקרבתם מנחה חדשה לה'" 
ובפרשת ראה "שבעה שבועות תספר לך... ועשית חג שבעות", ומדוע אנו אומרים בשבועות זמן 

  .2מתן תורתינו

ום טוב שני של גליות, וזהו ותירץ המ"א בשם העשרה מאמרות ש"זמן מתן תורתינו" מרמז על י
  שאמרו חז"ל שמשה הוסיף יום אחד מדעתו.

ותירוצו צריך ביאור, שהרי ענין יו"ט שני של גליות, שתקנוהו חז"ל מחמת הספק ונוהג עתה אך 
ורק מחמת הכלל של "מנהג אבותינו בידינו", אינו שייך, לכאורה, ליום הנוסף שהוסיף משה 

ת התורה. וא"כ עדיין יש להבין מדוע נהגו לומר בחג השבועות מדעתו לבני ישראל כהכנה לקבל
  "זמן מתן תורתינו", והלא זמן מתן תורה הוא יום ז' בסיון שהוא יום לאחר חג השבועות.

È�ÈÒ�¯‰�È�ÙÏ�Â�·¯˜�ÂÏÈ‡� �

בסוף הפיוט "כמה מעלות טובות" הנאמר בסדר ההגדה בליל פסח נמצאת הפסקא "אילו קרבנו 
נתן לנו את התורה דיינו". והקושיא ידועה, וכי העמידה לפני הר סיני ללא לפני הר סיני ולא 

קבלת התורה חשובה, האם יש איזה תכלית בעמידה לפני הר סיני ללא קבלת התורה. מה הכוונה 
שדי היה לנו במעמד הר סיני ללא קבלת התורה, האם באמת היינו מסתפקים בעמידה לפני הר 

  סיני ללא קבלת התורה.

�ÔÂ˘Ï�‰�˙Ó-��‰¯Â˙�Ô˙Ó� �

יש לעמוד על משמעות המושג "מתן תורה". האדם הנותן מתנה לחבירו מעביר את בעלותו 
וזכויותיו במתנה לחבירו, ולאחר שנתן את המתנה הרי שאין לו בעלות או זכות בחפץ עוד, 
ומקבל המתנה קנה את המתנה לגמרי. מטבע הלשון מתנה, אם כן, אינו מתאים לאחד המעביר 

או תורה לחבירו, מפני שהמלמד את חבירו אינו חסר מחכמתו כלל ואף לאחר שהעביר  חכמה
מחכמתו לא נחסר לו מחכמתו מאומה, אלא, אדרבה, מעתה החכמה קנויה לשניהם, ומדוע אנו 

. מה 3משתמשים במטבע הלשון "מתן תורה" כאשר בנתינת התורה לא חסר הנותן, הקב"ה, כלל

                                                           
וכפי שביאר שם במחצית השקל שיצאו בני ישראל ממצרים ביום ה', והספירה התחילה ממחרת הפסח ביום  1

יום החמישים יוצא בערב שבת. אך בגמ' (שם) ט"ז ניסן שהוא יום ו' ושבעה שבועות מסתיימים ביום ה' וא"כ ה

 מבואר שקבלו את התורה בשבת, וא"כ קבלת התורה היתה ביום נ"א לספירת העומר.

כתב הנתיבות שלום (פרשת במדבר), שהטעם שקבלו את התורה בשבת [יום נ"א לספירה] ולא לפני כן, הוא  2

ברם, הקב"ה מצדו נתן את התורה ביום החמישים,  מחמת שבני ישראל לא היו מוכנים לקבל את התורה לפני כן.

ו' סיון, וע"כ נקרא יום זה יום מתן תורה כיון שזו היתה דעת הבורא מעיקרא. רעיון דומה נמצא בדברי המהר"ל 

תפארת ישראל פכ"ז): "ביאור זה כמו שאמרנו, כי בודאי מצד השי"ת הנותן, זמן מתן תורה ביום חמישים רק (

  ל המקבל רק ביום נ"א. ומכל מקום זמן מתן תורה הוא ביום חמישים".שלא הגיע התורה א

3
ועד"ז ביאר במהר"ץ חיות (ברכות ה') את דברי הגמ' "ואין אמת אלא תורה שנאמר אמת קנה ואל תמכור"   

  שאי אפשר למכור את התורה, וז"ל:

וע"כ הכוונה ע"ד נ"ב הכוונה דלכאורה אינו מובן כיון שאומר שאל ימכרו באמת א"כ ממי יקנה. 

שאמרו חז"ל בתנחומא פ' תרומה כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו שבשאר סחורה אם 

עושה חליפין יש לזה החפץ של זה משא"כ אם למד איש את חבירו ענין אחד למען שילמוד חבירו 

שרות עמו ענין אחר א"כ לכל אחד שני ענינים בידו וכן כאן אומר לו שיקנה האמת אשר אין אפ



á÷     

שבחרו להשתמש במטבע הלשון "מתן תורה" כדי לתאר את מסירת התכוונו חז"ל לרמוז לנו כ
  .4התורה מהקב"ה לבני ישראל

ÔÏÊ‚�·˘Á��‰¯Â˙�„ÓÂÏ‰�Ì"ÂÎÚ� �

זאת ועוד, שהרי אין התורה דבר מוחשי כמו חפץ שעליו ניתן להמליץ לשון "מתנה" או "נתינה", 
  בדבר שאין בו ממש. וכחיזוק לדבר זה יש לדמות ענין זה להלכות גזילה, שבפשטות אין גזילה

  ואיתא במס' סנהדרין (נ"ט):
ואמר רבי יוחנן עובד כוכבים שעוסק בתורה חייב מיתה שנאמר תורה צוה לנו משה 
מורשה לנו מורשה ולא להם וליחשבה גבי שבע מצות מאן דאמר מורשה מיגזל קא 

  גזיל לה.

מיתה על שבע מצוות בני נח], דהיינו, גוי העוסק בתורה חייב מיתה בעון גזילה [שהגויים חייבים 
שהתורה ניתנה רק לישראל וכשהגוי לומד תורה גוזל הוא את ישראל. והקשה שם בהגהות 

  יעב"ץ, וז"ל:
נ"ב יש לדקדק מה ענין גזל והלא אין גזל אלא כעין ויגזל את החנית מיד המצרי 

נו דחסריה מידי.  והא לא דמי מה אנו חסרים אם עוסק בה כלום לקח התורה מידי
  בכך.

כלומר, גזל אינו אלא כאשר הגזלן לוקח מהנגזל חפץ וע"י גזילתו חסר הנגזל, אך בלימוד תורה 
אף כאשר הגוי לומד אין לנו כל חסרון בתורה שהרי עדיין התורה בידינו, ומדוע חייב הגוי מיתה 

  בעון גזל כשלומד תורה. ותירץ שם היעב"ץ:
ומפרש סתומותיה ומה שהיה ראוי  וי"ל דעוסק בתורה היינו שיושב ודורש בה

  לישראל לאמרו וקדם הוא וזכה היינו ודאי כעין גזילה.

וכוונתו, שכאשר הגוי יושב ועוסק בתורה ומחדש חידושים הרי שגוזל הוא את הישראל שהיה 
מחדש חידוש זה אילולא שהגוי הקדימו, ומעתה אין החידוש נקרא על שם הישראל והרי דבר זה 

  .כעין גזילה הוא

ואמנם, ביד דוד (סנהדרין שם) הביא שהרמב"ם השמיט דין זה, שגוי העוסק בתורה חייב מיתה, 
והקשו עליו המפרשים מדוע השמיט דין זה. ותירץ שם היד דוד, שהרמב"ם אינו פוסק שגוי 
הלומד תורה חייב מיתה מחמת שלדעת הרמב"ם קושיית היעב"ץ עומדת במקומה, כי באמת אין 

"י העכו"ם כיון שאין הישראל חסר מאומה ע"י שהגוי לומד, וע"כ אין לחייב את התורה נגזלת ע
  הגוי מדין גזילה.

ולפי דברי היד דוד, יש לחזק את הקושיא שהקשינו לעיל בביאור מטבע הלשון "מתן תורה", 
והרי לשון מתנה מורה על נתינה שיש בה חסרון לנותן, מה שאינו במתן תורה שלא חסר להקב"ה 

על ידי שנתן התורה לישראל, ואפי' כשהגוי לומד תורה אין נחשב לגזל בידו לפי  מאומה

                                                                                                                                                
  למכור דאפילו אם לומד לאחר נשאר ענין שמור בידו והיינו תורה דאין אפשרות במכירה.

4
עיין בהגדת שם דרך שהקשה באופן דומה על דברי הפיוט "אילו נתן לנו את השבת...דיינו" ומדוע נקט הפייטן   

בת אות היא כדכתיב "כי לשון נתינה אצל מצות שבת והלא השבת מצוה היא ואין נותנים מצוה. ותירץ שם שהש

  אות היא ביני וביניכם וכו'" ועל אות נופלת לשון נתינה.



  â÷  

הרמב"ם כיון שאין אנו חסרים מחמתו, וא"כ כל שכן שאין הקב"ה חסר, ומדוע אנו מתארים את 
 קבלת התורה בשם "מתן תורה", כינוי שאיננו מדוייק.

�‰¯Â˙�Ô˙Ó�‚Á–�˙ÂÈ�˘�Â‡�˙Â�Â˘‡¯�˙ÂÁÂÏ� �

ש שמעתי שהקשה, מדוע אנו חוגגים זמן מתן תורתנו בחג השבועות, והלוא ובשם האלשיך הקדו
הלוחות שניתנו בהר סיני נשתברו, ולכאורה, יוה"כ הוא זמן מתאים יותר לחגוג את מתן תורה, כי 

  ביוה"כ קיבלו ישראל את הלוחות שניות שנתקיימו. ומדוע נקבע חג השבועות כחג מתן תורה.

‰¯Â˙‰�˙Î¯·�ÁÒÂ�� �

  בודה זרה (ב') דרשו חז"ל:ובמס' ע
ה מתימן יבוא וגו' מאי בעי בשעיר -ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו וכתיב אלו

ומאי בעי בפארן אמר רבי יוחנן מלמד שהחזירה הקדוש ברוך הוא על כל אומה 
  ולשון ולא קבלוה עד שבא אצל ישראל וקבלוה.

צונם לקבל את התורה, ורק לאחר דהיינו, שהלך הקב"ה אצל אומות העולם ושאלם האם בר
  שדחו אותו כל האומות בא הקב"ה אצל ישראל וקבלו אותה ממנו.

 -ובסוכת דוד (הקדמה למס' יבמות) וכן בהגדת תפארת שמואל (להרב שמואל צבי מאלכסנדר 
עמ' ט"ז) הקשו, שהרי תחילה בא הקב"ה אל שאר האומות והציע להם לקבל את התורה, ורק 

ת לא קבלוה בא והציע את התורה לישראל והם קבלוה. וא"כ יש להקשות, לאחר שכל האומו
מדוע קבעו חז"ל בנוסח ברכת התורה "אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו" והלא 
מפשט דברי הגמ' נראה שההיפך הוא הנכון, שלא בחר בנו הקב"ה, אלא אדרבה אנו בחרנו בו 

עולם דחו אותה, ומדוע איפה תקנו חז"ל בנוסח כשקבלנו את התורה לאחר ששאר אומות ה
  הברכה "אשר בחר בנו" שמשמע שהקב"ה בחר בנו בתחילה לקבל את התורה.

עוד יש לדקדק בנוסח ברכת התורה שאנו אומרים "ונתן לנו את תורתו", ויש להבין מה באה 
חז"ל  תיבת תורתו, המדגישה את בעלותו של הקב"ה על התורה, ללמדנו. מדוע לא הסתפקו

  בנוסח פשוט יותר כגון "ונתן לנו את התורה", ונוסח זה אומר דרשני.

"אשר נתן לנו  -והערה נוספת שיש להעיר בנוסח הברכה שאומר העולה לתורה לאחר קריאתו 
מדוע אנו מדגישים דווקא כאן שהתורה היא תורת אמת ולשם מה קבעו נוסח זה.  –תורת אמת" 

  ורה היא תורת אמת, וכי תעלה על הדעת אפשרות אחרת ח"ו.האם באמת ישנו צורך לומר שהת

‰¯Â˙�Ô˙ÓÂ�‰¯Â˙‰�˙Ï·˜� �
‡È‰�ÌÈÓ˘·�‡Ï� �

בכדי ליישב את הקושיות יש להקדים ביסוד שכתב הבית הלוי בפירושו לתורה (פר' יתרו) בענין 
תורה שבכתב ותורה שבע"פ (ובדרך דומה בהקדמת ספר כלי חמדה עה"ת ובהגדת תפארת 

  בית הלוי:שלמה), וז"ל ה
להבין הענין דהמלאכים ביקשו שיתן להם התורה וכי ס"ד שהם יקיימו המצות שבה 
והרי רובם הם תלויים בגוף, רק הענין דהתורה נחלקת לשנים שבכתב ושבע"פ, ועיקר 
השבע"פ הוא הכללים והמדות שהתורה נדרשת בהן וע"י הכללים והמידות מתפרשת 



ã÷     

 ים ופרטים לאין סוף, וארוכה מארץ מידה...התורה שבכתב ונתחדש בה חידושי דינ
והתורה ניתנה לישראל שיהיו הם דורשים אותה וכפי שהם מסכימים ע"פ הכללים כן 
הוא האמת כמו שאמרו בב"מ (דף נט) לא בשמים היא, רק היא כמו שמסכימים ב"ד 
שבזה העולם, וזהו שרצו המלאכים וביקשו שיתן להם התורה ולא להאדם ויהיה 

  .מו שהם ידרשוההאמת כ

הבית הלוי בא לבאר מדוע בכלל בקשו המלאכים שיתן להם הקב"ה את התורה והלא אין להם 
גוף ורוב מצוות התורה תלויות בגוף. וביאר הבית הלוי שהמלאכים ידעו שהתורה נועדה לקיום 

ל. על ידי בני אנוש בעלי גוף גשמי. אלא, שהם התנגדו למסירת הכח והבעלות על התורה לישרא
ההסבר לזה הוא שהרי התורה מורכבת משני חלקים, תורה שבכתב ותורה שבע"פ, וחלק תורה 
שבע"פ נחשב לעיקר כיון שתורה שבע"פ באה לפרש את התורה שבכתב ע"י כללים ומדות 
שהתורה נדרשת בהם. המלאכים התנגדו אך ורק למסירת חלק זה של התורה לישראל, דהיינו, 

לדרוש ולקבוע הלכות ע"פ הכללים שהתורה נדרשת בהם. את כח  שיהיה לישראל את הסמכות
החידוש וההכרעה שבחלק התורה שבע"פ ביקשו המלאכים להשאיר בשמים, דהיינו, שלא 

  למסרו ליד ישראל.

הקב"ה נתן לישראל את הכח והסמכות לדרוש וללמוד ולהכריע הלכה וכפי המבואר במס' בבא 
ור של עכנאי שחכמים קבעו את ההלכה כנגד דעת עליון, מציעא במעשה ר' אליעזר וחכמים בתנ

כביכול, וע"פ הכלל של "לא בשמים היא". ע"י שניתנה התורה לישראל ניתן לחכמים הכח 
והסמכות לדרוש ולהכריע וכח זה עבר מבית דין של מעלה ועבר לבית דין של מטה. מעבר לכח 

שכל דבר שהכריעו חכמים נעשה  להכריע הלכה למעשה, נתחדש בנתינת תורה שבע"פ לישראל
אמיתות התורה, ואפילו שזה כנגד דעת הקב"ה ובית דינו, וכפי שאמר אליהו הנביא לר' נתן 

  (בגמ' שם) שהקב"ה חייך ואמר נצחוני בני.

ובזה יש לבאר את טענת המלאכים שהתנגדו למסירת כח הדרש וההכרעה לישראל, לידי בשר 
ל לקיום המצוות גרידא לא התנגדו כיון שמצוות התורה ודם, ובודאי שלמסירת התורה לישרא

נועדו לקיום ע"י בשר ודם בעלי גוף גשמי, אלא שבקשו המלאכים להשאיר בידיהם את הבעלות 
  על התורה, את סמכות הדרש וההכרעה, את הכח לקבוע מהי תורת אמת.

‰¯Â˙‰�ÏÚ�ÌÈÏÚ·� �

  וממשיך שם הבית הלוי לבאר:
רנו ובן אדם כי תפקדנו, אמרו שאין האדם כדאי שתזכור וזהו שאמרו מה אנוש כי תזכ

 .אותו כלל אף כי למנותו לפקיד וממונה

כלומר, המלאכים בטענתם אמרו בכפל לשון "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" כי בקשו 
להדגיש את פחיתות האדם שאפילו להזכירו אינו ראוי, וא"כ על אחת כמה וכמה שאינו ראוי 

לפקיד, דהיינו כבעלים על התורה. ומבואר שבאמת אין כאן כפל לשון, שתיבת  להימנות
"תפקדנו" אינה מורה על ענין זכרון, אלא  עניינה סמכות שאין האדם ראוי להיות פקיד על 

 התורה.

וממעשה המסופר במסכת חגיגה (ט"ו) ניתן לראות בבירור שאף הקב"ה בעצמו מקבל את פסק 
  החכמים: 



  ä÷  

ר שילא לאליהו אמר ליה מאי קא עביד הקדוש ברוך הוא אמר ליה אשכחיה רבה ב
קאמר שמעתא מפומייהו דכולהו רבנן ומפומיה דרבי מאיר לא קאמר אמר ליה אמאי 
משום דקא גמר שמעתא מפומיה דאחר אמר ליה אמאי רבי מאיר רמון מצא תוכו אכל 

  .קליפתו זרק אמר ליה השתא קאמר מאיר בני אומר

שבתחילה לא רצה הקב"ה לדרוש תורה בשמו של ר' מאיר, וזאת מפני שר' מאיר  ומבואר בגמרא,
היה תלמידו של "אחר" והיה דורש וחוזר על דברי תורתו של "אחר". וכששמע רבה בר שילא 
דבר זה "פסק" שאין ראוי לעשות כן כי רבי מאיר ידע כיצד יש ללמוד תורה מ"אחר", דהיינו, ע"י 

תוך הפסולת וכפי המשל שהמשיל שם "רמון מצא תוכו אכל קליפתו שידע לברור את האוכל מ
  זרק". מיד חזר הקב"ה לדרוש דברי תורה בשם רבי מאיר.

וממעשה זה יש ללמוד על הסמכות הרחבה שניתנה לחכמי התורה, שאף הקב"ה שינה מהנהגתו 
לזה הוא בעקבות פסקו של רבה בר שילת והחל לדרוש דברי תורה משמו של ר' מאיר. והטעם 

 5שכח הפסק שניתן לישראל נחשב כמו בעלות על התורה, ולאחר שיש פסק הלכה, אף הקב"ה
  .6בעצמו מקבל את הפסק כתורת אמת

Â�È˙¯Â˙�Ô˙Ó�ÔÓÊ� �

ועל פי יסוד זה מיישב שם הבית הלוי את קושיית המגן אברהם (תצ"ד) בביאור הכינוי הניתן לחג 
  השבועות בנוסח התפילה, וז"ל הבית הלוי:

ובזה יש לישב מה שהקשה המג"א (ר"ס תצ"ד) היאך אומרים בשבועות זמן מתן 
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מש. ולרבינו נראה לפרש יכשל בו זרעו ואף על גב דמת בנו בצמא מכל מקום לא נכשל באותו דבר מ

אמרתי כלומר השמעתי דבר זה לפני הקדוש ברוך הוא והם דבר שנצטער וכו' והסכים הקדוש ברוך 

הוא לדברי שכן דרכו של הקדוש ברוך הוא שמסכים לסברת הצדיקים שבדור וכשמת בנו בצמא 

ם רבי מאיר כבר מת רבי חנינא. וכן מצינו בחגיגה שלא היו אומרים דבר במתיבתא דרקיעא בש

מפני שלמד מאחר עד שאמר רבי אבהו לאליהו ומאי איכפת ליה אגוז מצא בירר את האוכל וזרק 

  . את הפסולת והסכים הקדוש ברוך הוא לדעתו ואמרו מכאן ואילך דבר בשם רבי מאיר

ם אבינו פ' וירא) ביאר ע"פ יסוד זה את מעשה אברה -ובעל החידושי הרי"ם (הובאו דבריו במעינה של תורה  6

אחד לבשר את שרה ואחד והמלאכים, דהנה פירש רש"י (בראשית פר' י"ח פס' ב') שבאו אל אברהם ג' מלאכים "

ורפאל שרפא את אברהם ... יותולהפוך את סדום ואחד לרפאות את אברהם, שאין מלאך אחד עושה שתי שליח

ושה ב' שליחויות, מדוע לא בא מלאך ". והקשה החידושי הרי"ם, שאם אין מלאך אחד עהלך משם להציל את לוט

נוסף כדי להציל את לוט, ומדוע הוצרך רפאל לעשות שתי שליחויות. ותירץ שלוט לא היה זוכה להינצל בזכות 

עצמו אלא ניצול בזכות רות המואביה שיצאה ממנו. והנה לולא הדרשה שדרשו "מואבי ולא מואביה" היו 

שהתירה אותם התורה פירשו חז"ל שלא היו הנשים בכלל מה  המואביות אסורות לבוא בקהל, ובטעם הדבר

מפני שדרכן של  –שמחמת כן נאסרו המואבים מלבוא בקהל ה'  -שנאמר "אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים" 

נשים להיות צנועות והמואביות נשארו בבתיהן. אך מדה זו של הנשים לא היתה מבוררת כל כך עד ששאלו 

שרה וענה "הנה באהל", שבזה פסק אברהם שדרכה של אשה להיות צנועה בתוך המלאכים את אברהם בדבר 

ביתה. וביאר החידושי הרי"ם, שרק כאשר פסק אברהם אבינו שדרכן של נשים להיות באהל פסקו בבי"ד של 

מעלה שיש להציל את לוט, וזאת מחמת דברי אברהם שקבע הלכה שנשים צריכות להיות צנועות ולא לצאת 

מת כן אין בנות מואב בכלל הדין של "אשר לא קדמו" וממילא מותרות לבוא בקהל. זו הסיבה, א"כ, מבתיהן ומח

שלא מונה בתחילה מלאך כדי להציל את לוט בזמן שנשלחו שאר המלאכים מפני שכל זמן שלא קבע אברהם 

שאין דרכן של שאין דרכן של נשים הרי שלא היה עדיין לוט ראוי להינצל, אך לאחר שפסק אברהם את הדין 

נשים, ואז נקבע שיש להציל את לוט, הרי שנסתיימה שליחותו של המלאך רפאל ונשלח בשליחות נוספת להציל 

  את לוט.



å÷     

תורתנו והרי קיי"ל דבשבעה לחודש ניתנה התורה, רק הענין דהכתוב אומר (שמות 
יט) וקדשתם היום ומחר ומשה רבינו הוסיף יום אחד מדעתו דדרש היום כמחר 

דה שכינה עד למחר. כדאיתא במס' שבת (דף פ"ז) והסכים הקב"ה על ידו דלא יר
ונמצא דזאת המתנה שהתורה ניתנה לישראל וכפי שידרשו כן יהיה האמת היה בששי 

ין באותו יום השכינה וזהו שנקרא מתן תורה שניתנה להם יבסיון מה דלא ירדה עד
התורה במתנה, ובשביעי היה קבלת התורה שקיבלו אותה ישראל ומתן תורה היה 

נו ולא מתן תורה דתורתנו הפירוש שנעשית שלנו, בששי. וזהו שאומרים מתן תורת
 .והיא התורה שבע"פ והדרשות שנקראת על שם ישראל

ובדבריו נתבאר חידוש נפלא, שיום קבלת התורה, דהיינו, היום בו קבלו את התורה מהקב"ה 
במעמד הר סיני היה בז' סיון, ותאריך זה יוצא לפי חשבון של חמישים ואחד ימים לספירה שהם 

שים ימים של הספירה ועוד יום שהוסיף משה מדעתו. עם זאת, כבר בו' סיון קבלו ישראל חמי
במתנה את הזכות ואת הסמכות לקבוע ולהחליט בתורה, ומתנה זו נקראת "מתן תורה". "מתן 
תורה" הקדים את קבלת התורה ביום אחד, וזאת הסיבה שמשה היה יכול להוסיף יום אחד מדעתו 

ורה, כי הוא דרש בעצמו שיש להוסיף יום אחד, והכח והסמכות לדרוש ולדחות את קבלת הת
  ולקבוע בדברי תורה קבלו כבר ביום ו' סיון.

מתן תורה היה ביום ו' סיון ומחמת כן אנו אומרים "יום מתן תורתינו", אנו מדגישים את הבעלות 
יום ו' סיון היה שלנו על התורה, שביום זה נעשינו בעלים על התורה לדרוש אותה ולחדש בה. 

יום "מתן" תורתנו, היום בו נתן לנו הקב"ה במתנה את הזכות לנהוג בתורה מנהג בעלים. 
ההוכחה לכך היא בעצם ממה שביום זה לא קבלנו את התורה, שהרי הקב"ה בעצמו ייעד יום זה 
 לקבלת התורה ולבסוף קבלת התורה נדחתה ליום המחרת, ולא ע"י הקב"ה אלא ע"י משה רבינו,
ודחייה זו היא ההוכחה הגדולה ביותר שהתורה ניתנה לבני ישראל לנהוג בה מנהג בעלים לדרוש 
ולחדש ואפילו נגד דעת העליון. קבלת התורה נדחתה לז' סיון ע"י משה שהוסיף יום אחד 
מדעתו, והוספה זו מסמלת את הכח שקבל משה במתן תורה, שהיתה לו אפשרות לדחות את 

  .7קבלת התורה עצמה

�˙ÂÚÂ·˘‰�‚Á–�‰¯Â˙‰�˙Ï·˜�‡ÏÂ�‰¯Â˙�Ô˙Ó� �

ובזה יש לתרץ את קושיית האלשיך שהבאנו לעיל, מדוע אנו חוגגים את היום בו ניתנו לנו 
הלוחות הראשונות שנשתברו, ולכאורה, עדיף היה לחגוג את קבלת התורה ביום בו קבלנו את 

שב, שבאמת אין אנו חוגגים הלוחות השניות שנתקיימו בידינו. ועל פי דברי הבית הלוי יש ליי
בחג השבועות את קבלת הלוחות, שהרי הלוחות ניתנו כחלק מקבלת התורה וקבלת התורה היתה 
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  ובדרך דומה פירש בהקדמת הכלי חמדה, וז"ל:  

והנה בדרך דרוש י"ל דהנה ידוע קושיית המגן אברהם הא דאמרי ביום ו' לסיון מתן תורתינו הא 

' סיון וא"כ ביום ו' אינו מתן תורתינו ופירשו והמפרשים דעיקר הברכה והשמחה התורה נתנה בז

הוא על שנתן לנו הקב"ה את התורה שיתפרשה כפי מדרש חכמים... והנה משה רבינו הוסיף יום 

אחד מדעתו והקב"ה הסכים עמו והראה לנו הקב"ה מיד עוד קודם שקבלו ישראל את התורה 

ממשה רבינו ע"ה שהיתה דעתו לעכב ניתנת התורה יום אחד וא"כ יום הקדושה כי ניתן לנו התורה 

ו' בסיון הוא קבלת התורה שזה מורה שהתורה נמסרה לחכמי הדור. שאם כל נתינתה היה תלי' ביד 

משה רבינו ע"ה וכשהבין להוסיף יום אחד מדעתו הסכים הקב"ה עמו א"כ ממילא דכל התורה תלי' 

  אמרינן זמן מתן תורתינו. ג"כ בחכמי הדור ולכן ביום ו'



  æ÷  

ביום ז' סיון ואנו חוגגים את חג השבועות בו' סיון, אלא שבשבועות אנו חוגגים את "מתן תורה", 

  מה נכלל בתורה.את האפשרות והסמכות להכריע ולקבוע את ההלכה הפסוקה וע"י זה לקבוע 

יום ו' סיון הוא היום שקבלנו מהקב"ה מתנה גדולה, את הכח והסמכות לדרוש ולחדש בתורה 
ולקבוע בעצמינו מה נכלל בתורה, וע"ש מתנה זו חוגגים אנו ביום זה את חג "מתן תורתינו". 
שבירת הלוחות הראשונות לא הפקיעה מישראל מתנה זו, ואמנם, לאחר שנשתברו הלוחות 

כים היינו לקבל את התורה פעם נוספת, כי בשבירת הלוחות בטלה קבלת התורה, ומ"מ מה צרי
שקבלנו במתן תורה נשאר בידינו, ומיום ו' סיון ואילך הכח והסמכות להכריע נמצאים בידי חכמי 

  ישראל ואת זה אנו חוגגים בחג השבועות.

ן בתיבת "מתנה" משמעות ובזה יש לפרש את משמעות תיבת "מתנה" בנוגע לקבלת התורה. אי
המורה על עצם לימוד התורה והמצוות לכלל ישראל, וכפי הקושיא דלעיל, שאין במסירה זו כל 
חסרון לנותן בעוד לשון מתנה מורה על העברת דבר מאחד לשני. הבחירה בלשון מתנה נועדה 

תורה. להורות על מסירת הבעלות על התורה, כיון שבאמת הקב"ה נתן לנו את הבעלות על ה
נתינת התורה בלשון מתנה היא אכן נתינה שיש בה חסרון לנותן, כיון שכאשר הבעלות עוברת 

. הקב"ה הוציא מרשותו, 8מאחד לשני אין לראשון זכות לקבוע לשני כיצד ינהג הוא במתנתו
כביכול, את הבעלות על התורה ונתנה לישראל וע"י מסירה זו קבלו ישראל לידיהם את הבעלות 

ה, ומני אז ואילך נקבע הכלל "לא בשמים היא", התורה עברה מרשות בית דין של מעלה על התור
. על שם העברה זו נקטו החכמים בלשונות "נתינה" ו"מתנה" המורים 9לרשות בית דין של מטה

  על העברת בעלות, דבר שאכן התרחש כשהבעלות על התורה עברה לידי ישראל.

�‰¯Â˙�Ô˙Ó�‡ÏÏ�‰¯Â˙‰�˙Ï·˜-�Â�ÈÈ„� �

ל פי דברים אלו ניתן לבאר את דברי בעל ההגדה, שאנו אומרים בהגדה "אילו קרבנו לפני הר ע
סיני ולא נתן לנו את התורה דיינו", ודבר זה קשה עד מאד, וכי היינו מסתפקים בזה, ומה תועלת 
היתה לנו מעמידה למרגלות הר סיני ללא קבלת התורה, והאם ע"ז ניתן לומר דיינו. ולפי היסוד 

תבאר שקבלת התורה מורכבת משני חלקים, דהיינו, עצם קבלת התורה לשמור ולעשות, ומתן שנ
תורה שע"י מתן תורה קבלנו סמכות ובעלות על התורה, יש לבאר את דברי בעל ההגדה באופן 

  אחר. 
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  ובמס' ברכות (ה.) איתא:  

אמר רבי זירא ואיתימא רבי חנינא בר פפא בא וראה שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם 

מדת בשר ודם אדם מוכר חפץ לחבירו מוכר עצב ולוקח שמח אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן נתן 

  .י לכם תורתי אל תעזובולהם תורה לישראל ושמח שנאמר כי לקח טוב נתת

  ובבן יהוידע (שם) ביאר, וז"ל:

מקשים אין הנמשל דומה למשל כי המוכר עצב מפני שעכשיו יצא החפץ מידו וחסר מאיתו משא"כ 

התורה אע"פ שנתן אותה לישראל לא יצאו מידו אלא עודנה אצלו כמדליק נר מנר שאין הראשון 

  ול משום דקי"ל לא בשמים היא.חסר כלום ונ"ל בס"ד דחשיבה יצאו מידו כביכ

9
ובזה יש לפרש את דברי היד דוד שהבאנו לעיל בביאור דעת הרמב"ם במה שהשמיט את דין הגוי שלמד תורה   

ולא פסק שחייב מיתה, וביאר היד דוד שאין הגוי חייב מיתה על לימוד תורה כיון שאין הישראל חסר במה שהגוי 

שהבעלות על התורה ניתנה לישראל במתנה יש להוסיף ביאור בדברי היד לומד ואין כאן גזל. ולפי מה שנתבאר 

דוד, שאף כשהגוי לומד תורה אין בידו להשפיע בשום דרך על חלק המתנה שבתורה, דהיינו, על כח ההכרעה 

והפסק שקבלו ישראל במתן תורה ביום ו' סיון. לימוד התורה ע"י הגוי אינה גורמת לחסרון  בבעלות שיש 

ל התורה כי בעלות זו נתן הקב"ה במתנה אך ורק לישראל, וע"כ השמיט הרמב"ם את הדין שגוי הלומד לישראל ע

  תורה חייב מיתה מפני שאין בלימוד זה משום גזל [אשר עניינו לחסר את הנגזל] וממילא אין הגוי חייב.
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  וכתב  בהגדת תפארת שמואל:
התורה, ומעתה מה נעים מאמר בעל הגדה אילו קרבנו לפני הר סיני ולא נתן לנו את 

היינו שלא להכרעת שכלינו שיהיה בידינו כח גדול הנ"ל ג"כ דיינו והיינו אם קבלנו 
  את התורה כפי שהחזיר התורה לבני ישמעאל ולבני עשו ג"כ דיינו.

כלומר, כוונת בעל ההגדה שאף אילו היה הקב"ה מוסר לנו את חכמת התורה ומצוותיה בלי הכח 
די היה לנו בזה. אלא שהקב"ה נתן לנו את התורה, דהיינו  והסמכות לקבוע ולהכריע מהי התורה,

"מתן תורה" הוא נתן בידינו את האפשרות לחדש ולדרוש, את הסמכות להכריע ולקבוע מהי 
תורת אמת, ובזה הוא נתן לנו את הבעלות על התורה, כביכול, וע"כ חובה עלינו להודות ולהכיר 

  טובה. 

‰¯Â˙‰�ÏÚ�˙ÂÎ¯·�È˙˘� �

וי לבאר ע"פ דבריו את נוסח ברכת התורה שתקנו לומר "אשר נתן לנו תורת והוסיף הבית הל
  אמת" וז"ל:

ועל ענין זה תיקנו חכמים שתי ברכות על התורה בעת קריאת התורה ברבים, אחת 
קודם שקורא בספר תורה והיא אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, והוא 

ב תיקנו לומר אשר נתן לנו תורת אמת על תורה שבכתב, ואחר שמסיים קריאתו בכת

˘Ó‡‰ ‰È‰È˙ וחיי עולם נטע בתוכנו והיא הברכה על תורה שבע"פ שמסרה לנו 
ÌÈÓÎÁ‰ Â¯Ó‡È ¯˘‡ ÈÙÎ ‰¯Â˙‰· וזהו אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע ,

 .בתוכנו כי היא לנו כנטיעה שמוספת והולכת חידושי תורה עד אין סוף

היא ברכה על תורה שבעל  -"אשר נתן לנו תורת אמת"  -ר הקריאה כלומר, הברכה הנאמרת לאח
פה. באמירתה אנו מדגישים את נתינת התורה, את המתנה שנתן לנו הקב"ה להכריע ולקבוע מהי 
תורת אמת, את הבעלות, כביכול, על התורה. אין כל ספק שהקב"ה נתן לנו תורת אמת, ולא על 

שע"י שנתן לנו הקב"ה את הכח להכריע, הרי שמעתה  זה באים לשבח ולהודות, אלא השבח הוא
בידינו לקבוע ולהכריע מהי תורת אמת, ועל זה אנו משבחים את הקב"ה. ובזה יש לבאר את 
המשך הברכה "וחיי עולם נטע בתוכנו", שהתורה נטועה בנו, שבידינו לחדש ולהוסיף בה כמו 

  נטיעה הממשיכה לגדול ולצמוח.

ÈÂ‚�ÏÎÏ�ÔÎ�‰˘Ú�‡Ï� �

שראל מכונה העם הנבחר, ונשאלת השאלה, מדוע ייחשבו עם ישראל לעם הנבחר, עם י
ומשמעות הדבר שהקב"ה בחר בישראל, וכן תקנו חז"ל בנוסח הברכה "אשר בחר בנו מכל 
העמים", והלא בגמ' במס' ע"ז (ב') משמע שהקב"ה חיזר על כל האומות כדי להציע להם את 

צל ישראל והם קבלו את התורה, וא"כ הבחירה היא של התורה ודחו אותו כל האומות עד שבא א
  ישראל, דהיינו, שישראל הם אלו שבחרו בתורה ולא שהקב"ה בחר בישראל.

ובסוכת דוד (בהקדמה למס' יבמות) פירש את דברי הגמ' במס' ע"ז ע"פ היסוד שנתבאר לעיל, 
והמצוות, ולא והיינו שבאמת לא הציע הקב"ה לאומות אלא את האפשרות לקיים את התורה 

עלתה לפניו במחשבה להציע לאומות העולם שתינתן להם בעלות על התורה, את האפשרות 
לחדש ולהכריע בתורה עצמה. זכות זו שמורה היתה לישראל מתחילה ועד סוף, וע"כ אף אם 
אחת מהאומות היתה מקבלת על עצמה את שמירת התורה והמצוות לא היתה נקראת בשם "העם 



  è÷  

ישראל הם שנבחרו מתחילה לקבל את כח ההכרעה והפסק, את הבעלות על הנבחר" כי רק 
התורה. אף אם אומה אחרת היתה מקבלת על עצמה לשמור את התורה והמצוות, מ"מ כח 

  .10ההכרעה והפסק נתונים היו לחכמי ישראל וכל האומות היו כפופים להכרעת חכמי ישראל

ÔÎ ‰˘Ú ‡Ï ו ליעקב חקיו ומשפטיו לישראל וביאר הסוכת דוד שזוהי כוונת הפסוק "מגיד דברי
ÈÂ‚ ÏÎÏ הפסוק בא להדגיש שלישראל ישנה מעלה בתורה שאין לשאר האומות, שלא הציע  ."

"לא עשה כן  –הקב"ה לשום אומה את ההזדמנות לקבל את הבעלות על התורה חוץ מלישראל 
 . 11לכל גוי"

Â�·�¯Á·�¯˘‡� �

לנו את  Ô˙�Âבנו מכל העמים  ·Á¯כה "אשר ובהגדת תפארת שמואל ביאר שזהו הפירוש בבר

תורתו". הבחירה מורה על הנתינה. לגבי קבלת התורה ושמירת המצוות אין לישראל כל מעלה 
כלפי שאר האומות, ובאמת לא בחר הקב"ה בישראל באופן מיוחד שיקבלו את התורה, אלא 

את הבעלות על הציע את התורה לכל האומות. הבחירה מורה על מה שנתן הקב"ה לישראל 
התורה, שלענין זה בחר הקב"ה בנו מכל העמים, שלא נתן לשום אומה חוץ מישראל את 
האפשרות להיות הבעלים על התורה. הקב"ה בחר לתת את הבעלות על התורה לישראל, 
שישראל הם הראויים למתנה זו, ועל כן כשאנו מברכים על מתנה זו אנו מדגישים את ענין 

בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו". ונוסח הברכה מדוקדק מאד בכדי "אשר בחר  –הבחירה 
להדגיש שבנתינה זו נתן לנו הקב"ה "את תורתו" ולא נאמר "את התורה", כי בשעת מתן תורה 
בחר בנו הקב"ה ונתן לנו את תורתו, את התורה שלו, ולאחר הנתינה אין התורה עוד ברשותו, 

  ידי ישראל."לא בשמים היא", אלא נמצאת היא ב

וכתב הישמח ישראל שבזה יש לפרש מדוע באו המלאכים בטענת "תנה הודך לשמים" דווקא 
בשעה שביקש הקב"ה לתת את התורה לישראל, ולא באו בטענתם בשעה שהציע הקב"ה את 
התורה לשאר האומות. והטעם הוא, שהמלאכים לא התנגדו על עצם נתינת התורה לבני אדם 

                                                           
  וכן כתב בהקדמת הכלי חמדה, וז"ל: 10

וא חביבין ישראל "שניתן להם" כלי חמדה דהיינו ולענ"ד נראה לפרש עפ"י דרכו דפירוש המשנה ה

שהקב"ה נתן לנו את תורתו שתהיה של ישראל וכפי מה שיורו הסנהדרין למטה כן הוא הלכה וזאת 

הוא התורה של הקב"ה ובאמת זה לא רצה הקב"ה ליתן לאומות העולם דאע"ג דהחזיר הקב"ה על 

רה והמצוות אבל שתהיה התורה שלהם כל אומות העולם לקבל את התורה היינו לקיים את התו

  ומסורה בידם זה לא רצה הקב"ה.

11
  ואיתא במס' בזבחים (קטז.):  

ר"א המודעי אומר מתן תורה שמע [ובא], ... מה שמועה שמע ובא ונתגייר -וישמע יתרו כהן מדין 

חזתן שכשניתנה תורה לישראל היה קולו הולך מסוף העולם ועד סופו וכל [מלכי] עובדי כוכבים א

אמר להם  ...נתקבצו כולם אצל בלעם הרשע ואמרו לו מה קול ההמון אשר שמענו ...רעדה בהיכליהן

קודם שנברא העולם וביקש   תתקע"ד דורותחמדה טובה יש לו בבית גנזיו שהיתה גנוזה אצלו 

  .ליתנה לבניו

  וביאר שם בבן יהוידע, וז"ל:

תורה לא יתן להם יען כי מעיקרא היתה התורה ונ"ל בס"ד נתכוון להודיעם שאם ירצו עתה לקבל ה

חלקם של ישראל בלבד דכתיב מגיד דבריו ליעקב חוקיו ומשפטיו לישראל לא עשה כן לכל גוי וכו', 

והסימן המעיר על זאת הוא שגנזה אצלו תתקע"ד דורות קודם שנברא העולם, שמספר זה הוא עולה 

  .ועות יעקבכמנין ישועות יעקב לרמוז מעיקרא דהתורה היא יש
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ט כל המצוות אינם אלא עבור בני אדם. המלאכים התנגדו למסירת שיקיימוה, והלוא כמע
הבעלות על התורה, וע"כ כשהציע הקב"ה את התורה לשאר האומות לא התנגדו המלאכים, כי 

  לא הציע להם הקב"ה את הבעלות על התורה אלא רק את אפשרות לימוד התורה וקיום המצוות.

עם הנבחר, וענין הבחירה הוא שבא ליתן אולם כשבחר הקב"ה בישראל מכל העמים ונעשו ל
לישראל את הבעלות על התורה בנוסף על לימוד התורה ושמירת המצוות, או אז באו המלאכים 
בטענת "תנה הודך על השמים". המלאכים התנגדו למסירת הבעלות על התורה לידי אדם וביקשו 

בשמים היא" כי לדעתם להשאיר את כח ההכרעה והחידוש בשמים. המלאכים התנגדו לכלל "לא 
  ראויה היתה סמכות זו להישאר ברשות העליונים, וע"כ באו בטענה "תנה הודך על השמים".

�˙Â·Â˘˙‰�ÌÂÎÈÒ–�"‰¯Â˙�Ô˙Ó"�„ÂÒÈ� �

  ולסיכום יש לומר שע"פ דברי הבית הלוי מיושבות הקושיות בהם נפתח מאמר זה.

בעלות על התורה, את טענת המלאכים "תנה הודך על השמים" היתה מכוונת אל מסירת ה
הסמכות והכח לקבוע ולהכריע מה נכלל בתורת אמת, ולא על עצם מסירת לימוד התורה וקיום 
המצוות לבני אדם. המלאכים נקטו בכפל לשון "מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו" כדי 
להדגיש את שפלות האדם שאינם ראויים להזכרה כלל ובודאי שלא לקבל את הבעלות על 

  תורה.ה

קבלת התורה היתה בז' סיון שהוא היום הנ"א ספירה, אך ביום ו' סיון קבלו ישראל את הבעלות 
על התורה, ביום זה התרחש מתן תורה, וע"י שקבל משה את הסמכות ואת כח ההכרעה יכול היה 
לדחות את קבלת התורה ולהוסיף מדעתו יום אחד, והסכים הקב"ה עמו, וכ"ז כדי להוכיח 

  שסמכות זו נתונה בידי חכמי ישראל ואפילו הקב"ה מקבל את הכרעתם.ולהראות 

אנו חוגגים את חג השבועות ביום ו' סיון כזכר למתנה שקבלנו באותו יום, מתנת בעלות על 
  התורה, וע"ש מתנה זו נקרא יום זה "זמן מתן תורתינו".

בעלות על התורה,  בפיוט "אילו הוציאנו" אנו מכירים טובה עבור קבלת המתנה המיוחדת של
אנו מדגישים שאף בקבלת התורה ללא מתן תורה היינו מסתפקים, אך כמה גדולה שמחתינו 

  שנתן לנו הקב"ה את הבעלות על התורה.

תיבת מתנה, שמשמעותה נתינה שבה הנותן חסר משהו, מתאימה למסירת הבעלות על התורה, 
שהיו לו לקבוע ולהכריע, אך אין תיבה כיון שבנתינה זו הנותן חסר, כביכול, את הכח והסמכות 

זו מתאימה לתאר את קבלת התורה, דהיינו, לימוד התורה וקיום המצוות, כיון שאין חסרון לנותן 
  כשהמקבל לומד את התורה ומקיים את מצוותיה.

למרות שהלוחות הראשונות נשתברו, אנו חוגגים את חג השבועות ומתן תורה ביום ו' סיון, 
שהלוחות עצמם נשתברו, אך מסירת הבעלות על התורה לא התבטלה, וזה עיקר  והטעם לזה הוא,

  השמחה שבחג השבועות ומתן תורה.

הקב"ה הציע את לימוד התורה וקיום המצוות לשאר האומות, אבל רק בנו בחר הקב"ה כדי 
  למסור לנו את הבעלות על התורה, דבר שלא הציע כלל לשאר האומות.

בדוקא על מה שנתן הקב"ה את התורה לבני ישראל, ולא באו  זהו הטעם שהמלאכים טענו
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המלאכים בטענה כשהציע הקב"ה את התורה לשאר האומות, כי המלאכים התנגדו למסירת 
  הבעלות על התורה, ורק בישראל בחר הקב"ה למסור בידם מתנה זו. 

"נתן לנו את וזהו הביאור בנוסח הברכה שאנו מברכים "ונתן לנו את תורתו" ולא תקנו לומר 
התורה", והענין הוא שבקשו חכמים להדגיש שנתינת התורה מורה היא על מה שהקב"ה נתן לנו 
את הבעלות על התורה, שלפני שנתן לנו את הבעלות על התורה הסמכות וההכרעה היו ברשותו, 

  ולאחר שנתן לנו נאמר הכלל "לא בשמים היא".

שתקנו לומר בברכה "אשר נתן לנו תורת אמת" אין לנו שום פקפוק ח"ו באמיתות התורה, ומה 
מכוון הוא על תורה שבעל פה, ובא להורות על הכח שניתן לנו בתורה שבע"פ לקבוע ולהכריע, 
  ומה שקובעים החכמים נעשה תורת אמת, שבכחם ובסמכותם לדרוש וזה עצמו נעשה תורת אמת.

ÌÈ�ÓÊ‰�˙˘Â„˜Â�ÔÓÊ‰�ÏÚ�Ï"ÊÁ�˙ÂÎÓÒ�˙ÚÙ˘‰� �

יתנו לחכמים להכריע פסק הלכה ולקבוע מה נחשב לתורת אמת, משפיע על הסמכות והכח שנ
עניינים נוספים מעבר להלכה הצרופה. כשחז"ל מכריעים או קובעים ענין הלכתי הרי שממילא 
  תיתכן השפעה על עניינים נוספים כגון עניני קדושה, עניני ב"ד של מעלה, ואפי' על הטבע עצמו.

�È�˘�Ë"ÂÈ-�ÔÓÊ‰�ÏÚ�‰ËÈÏ˘� �

הבאנו לעיל את דברי המג"א שקבלת התורה בז' סיון הינה רמז ליו"ט שני של גליות. ויש לבאר 
  את כוונתו.

והנה בהל' קידוש החודש ידוע ומפורסם שהתורה נתנה את סמכות קביעת ר"ח והמועדות לבי"ד, 
תן ורק על פיהם ניתן לקבוע מתי חל ר"ח, וממילא תאריך המועד נקבע ע"פ בית דין. בעצם ני

לומר שביד בי"ד נמצא כח לקדש את הזמנים ועל פיהם משתנה היום מחול לקודש, הן בקביעת 
  .12ר"ח והן בקביעת היום בו חל יו"ט

  ואיתא במס' שבת (פ"ז):
הוסיף יום אחד מדעתו מאי דריש היום ומחר היום כמחר מה למחר לילו [משה רבינו] 

רוך הוא על ידו דלא שריא שכינה ומנלן דהסכים הקדוש ב... עמו אף היום לילו עמו
  .עד צפרא דשבתא

כלומר, משה רבינו דרש את הפסוק ודחה את קבלת התורה ליום נ"א ליציאת מצרים, והסכים עמו 
הקב"ה ולא שרתה שכינה עד הזמן שקבע משה. משה דרש מדעתו והחליט להוסיף יום ולדחות 

חכמים לקבוע ולהכריע איזה יום את קבלת התורה, בדרשה זו הוא השתמש בכח הנמצא בידי ה
  ייחשב לחול ואיזה יום קודש.

במתן תורה נתן הקב"ה לחכמי ישראל כח וסמכות לקבוע ולהכריע בעניינים הלכתיים, ומ"מ אין 
סמכות החכמים מוגבלת להכרעות הלכתיות וחידושי תורה, אלא מכח סמכות זו שולטים חכמי 

ן לראות בבירור כיצד פועל כח זה במה שהחכמים ישראל על דברים נוספים ובכללם הזמן. נית
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אף היחיד יכול להוסיף מן החול על הקודש בתוספת שבת ויוה"כ, ומ"מ אין בידי היחיד להחליף את הזמנים,   

דהיינו, להחליף את עצם הזמן מזמן של חול לקודש ולהיפך, ורק לבי"ד נתונה הסמכות הזו, אלא שביד היחיד 

  להחליף את מהות היום ממש. לקבל על עצמו את קדושת היום בלבד, לעומת בי"ד היכולים
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הם אלו הקובעים מתי יחול ר"ח ומתי יחולו המועדים. הסכמת הקב"ה לדברי משה רבינו בדבר 
שינוי היום בו יקבלו ישראל את התורה, מוכיחה, שבו' סיון ניתן לחכמי התורה כח וסמכות 

פשרות לשלוט על הטבע ועל בדברים שהם מעבר לקביעת ההלכה, שביום זה ניתנה להם הא
הזמן, שבידיהם להחליף יום חול ליום טוב ויום טוב ליום חול. משה רבינו חידש קדושה ביום 

  אחד וביטל אותה מיום אחר.

בהר סיני ראינו שהבעלות על התורה והשליטה על הזמן קשורים זה בזה, ואת שני הדברים האלו, 
  תן תורה שהוא ו' סיון בהר סיני.שבעצם דבר אחד הם, קבלו חכמי התורה ביום מ

וזה הביאור בדברי המ"א שמתן תורה בו' סיון וקבלת התורה בז' סיון הינם רמז לכח שניתן 
לחז"ל לתקן יו"ט שני של גליות. וכשם שלמשה רבינו היה כח לחדש יום שיש בו קדושת יו"ט, 

ט, שהוא יו"ט שני של דהיינו יום ז' סיון, כן רשאים  החכמים לחדש יום שיש בו קדושת יו"
גלויות. לתוספת יום שהוסיף משה ולתוספת יום שהוסיפו חכמים בכל יו"ט שני שורש אחד, 

  והוא הכח והסמכות שניתנו לחכמים בו' סיון.

�˙ÂÚÂ·˘�Ï˘�È�˘‰�ÌÂÈ‰-�‰�˜˙�Â‡�˜ÙÒ� �

בשו"ת חתם סופר (או"ח ס' קמ"ה) נשאל, האם מותר לכתוב גט לאשה שבעלה נוטה למות 
ני של שבועות בכדי שלא תזדקק לייבום, והשיב החת"ס שהדבר אסור. ובסוף דבריו ביו"ט ש

הוסיף החת"ס לחדש שיו"ט שני של שבועות חמור יותר מיו"ט שני של פסח או של סוכות. 
והטעם לזה, שבתחילה נהגו בחו"ל יו"ט שני בפסח ובסוכות מחמת ספק, שלא ידעו בני חו"ל 

הם באיזה יום קידשו בי"ד הגדול שבירושלים את החודש, ומחמת מתי חל יו"ט מפני שלא נודע ל
אי ידיעה הוצרכו להחמיר ולנהוג שני ימים בקדושת יו"ט. אך ביו"ט של שבועות לא היה להם 
ספק כיון שחג השבועות אינו תלוי ביום בחודש סיון, דהיינו, אין היו"ט נקבע לפי יום מסוים 

אלא חג השבועות חל ביום החמישים לספירת העומר. בחודש סיון שבזה היה מקום להסתפק, 
והרי עד שהגיע זמן חג השבועות כבר באו השלוחים והודיעו מתי חל ר"ח ניסן וחג הפסח, ואז 
ידעו כל בני הגולה בדיוק מתי חל חג השבועות לפי חשבון ימי הספירה, ומדוע איפה נהגו אף 

  בשבועות יו"ט שני.

בחג השבועות יו"ט שני מטעם גזירה אטו יו"ט שני של סוכות  אלא, מבאר החת"ס, נהגו בחו"ל
ופסח. ובאמת יו"ט שני של חג השבועות נהג מאז ומעולם מכח תקנת חז"ל שינהגו ביום זה 
יו"ט. ומאחר ויום טוב זה הוא מחמת גזירה ולא מחמת ספק, הרי שחמור הוא כוודאי יו"ט [וכמו 

  ביו"ט שני של שבועות.יו"ט שני של ר"ה] ואין להקל ולכתוב גט 

ועל פי זה ביאר שם החת"ס את דברי המג"א התמוהים "הוסיף משה יום אחד מדעתו מכאן רמז 
ליו"ט שני מן התורה". והכוונה בזה, שמאחר ואין טעם ליו"ט שני של שבועות אלא מטעם תקנת 

אחד מדעתו,  חכמים, הרי שתקנה זו צריכה חיזוק יותר משאר יו"ט שני. ועל כן הוסיף משה יום
כדי לרמז לנו שלחכמים יש כח וסמכות להוסיף יום אחד ליום טוב, וקדושת יו"ט חלה ביום זה 

  ממש כמו ביום טוב ראשון.

משה בחר לעשות כן דווקא בחג השבועות, כיון ששבועות הוא החג בו אנו חוגגים את הבעלות 
ד חכמים. ויש להוסיף שמשה על התורה, ועל ידי הוספה זו יש לראות בבירור את הכח שיש בי

בחר בחג השבועות מחמת שחג זה הוא החג בו הוצרכו חז"ל לתקן יו"ט שני ללא שום חשש של 
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ספיקא דיומא אלא מחמת גזירה בלבד. בעקבות תקנת משה הבינו החכמים שיש בידם את הכח 
ן מה שתיקן לתקן יו"ט מדרבנן, ותקנו יום טוב שני לחג שבועות בו נוהג קדושת יום טוב, כעי

  משה רבינו.

‰Ê‰�ÔÓÊ·�Ì‰‰�ÌÈÓÈ·� �

יסוד ידוע, שמועדי השנה אינם רק זיכרון למאורע שאירע בעבר הרחוק, אלא בכל שנה ושנה 
בזמן המועד לכל אחד ואחד מישראל ניתנת הזדמנות לחיות מחדש, כביכול, את המאורע ואת 

בלוח השנה היהודי נחשב השפעות הקדושה שבאו מחמתו. ע"פ יסוד זה יש לדעת שאין הזמן 
כקו אחד ארוך הנמשך מן העבר אל העתיד, אלא כל שנה חוזרת על עצמה במעין מעגל, שבבוא 

  הזמן והמועד בכל שנה נמצאים אנו שוב בנקודת זמן המסוגלת להשפיע עלינו.

החגים, אם כן, משמשים כימי זיכרון על מאורעות העבר וכזמן מסוגל להווה ולעתיד. המאורעות 
ירעו באותו יום נקשרו לנקודת הזמן המסוימת בהם התרחשו, ויש בכח ניצוצות הקדושה שא

שבאותו היום להשפיע עלינו באותו האופן ובאותה הצורה שהשפיעו על אבותינו בימים ההם 
בזמן הזה. מאורעות שאירעו בימים מסוימים, קבעו לדורי דורות שימים אלו מסוגלים הינם 

אחד ואחד מישראל יכול לעלות במדרגות רוחניות בזמנים הללו להשפעות  מסוימות. כל 
  בהשפעת ניצוצות הקדושה של המועד.

והנה למרות שהתורה נתנה לנו את האפשרות לשלוט על הזמן, הרי שבאותה המידה הזמן הוא זה 
  שמשפיע עלינו.

נה בזמן הזה ) הרחיב את היריעה בביאור יסוד זה, שלמועדי הש'פרק ז 'דרך ה' חלק דוהרמח"ל (
  יש "מעין האור הראשון" שהיה בזמן שהאור האיר לראשונה, וז"ל:

ואולם מלבד הקידוש הזה הנשער במדריגותיו כפי מדריגת קדושת הימים, יש עוד 
ענינים פרטיים מיוחדים לכל זמן מזמנים אלה כפי ענינו. ושרש כלם הוא סדר שסדרה 

שהאיר בזמן מהזמנים, בשוב תקופת החכמה העליונה, שכל תיקון שנתקן ואור גדול 
הזמן ההוא, יאיר אור מעין האור הראשון, ותחודש תולדת התיקון ההוא במי שקבלו. 
והנה על פי זה נצטוינו בחג בכל הענינים שנצטוינו לזכר יציאת מצרים, כי בהיות 
התיקון ההוא תיקון גדול מאד שנתקנו בו וכמש"ל, הוקבע שבשוב תקופת הזמן 

ר עלינו אור מעין האור שהאיר אז, ותחודש בנו תולדת אותו התיקון, ועל כן ההוא יאי
נתחייב באותם הענינים כלם. ועל דרך זה חג השבועות למתן התורה. וחג הסוכות 
לענין ענני הכבוד, אע"פ שאינו אותו הזמן בפרט, אלא שקבעה התורה חג זה לזכרון 

  .חנוכה וכן פורים ענין זה, וכמ"ש, כי בסוכות הושבתי וכו'. וכן

כלומר, שכשהקב"ה מאיר מאורו בזמן מהזמנים, נשאר באותו היום מעין האור הראשון בכל שנה 
ושנה. ועל כן כשאנו זוכרים את אותו היום אנו יכולים לקבל בעצמינו מעין האור שהאיר אז. בכל 

דושה וההשפעה חג וחג אנו מזכירים את המאורע שאירע אז לאבותינו כדי שנוכל להרגיש את הק
בעצמינו. בפסח אנו יכולים להרגיש שוב את יציאת מצרים, ובשבועות אנו נמצאים שוב במעמד 
נתינת התורה, ובסוכות אנו מרגישים שוב את ענני הכבוד, וכל זמן וזמן משפיע עלינו מעין האור 
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ה לזה שאותו היום בו אירע המאורע מסוגל הוא והנצי"ב (העמק דבר שמות י"ב ב') כתב בדומ
  ביותר להתחזק, וז"ל:

והפי' לכם דוקא החדש הזה מובחר בשנה כמו שחודש תשרי הוא המובחר במה 
וכלל גדול הוא שבאותו יום שנברא  שנוגע לצרכי העולם משום שבו נברא העולם.

תשרי עיקר דינו  ומש"ה בחודש... אותו דבר מסוגל זה היום גם לדורות להתחזק יותר
של אדם על כל השנה משום שבו ביום נידון אדה"ר כמש"כ הר"ן במס' ר"ה. ובאותו 
חודש חג הסכות שבו עיקר ברכה לתבואה. כמש"כ בס' ויקרא ובמדבר משום 

וכך בחודש ניסן נוצר בראשונה  כ"ז בעניני הטבע.  שבאותו חודש נברא העולם.
ציאת וגל להתחזק בעובדת ה' ע"י ספור יסגולת עם ה' בי"מ ע"כ אותו החודש מס

  .שגורם אמונה ובטחון מצרים

", הוא משום שבחודש ניסן נגאלו ÌÎÏכלומר, הטעם שחודש ניסן נקרא בכינוי "החדש הזה 

ישראל ממצרים, ועל כן חודש ניסן הוא חודש המסוגל להתחזק באמונה ובטחון. כלל גדול הוא, 
  ש דבר, הוא היום המסוגל ביותר להתחזק באותם הדברים.שכל שנה ושנה ביום בו נברא או נתחד

ובנוסח התפילה ב"על הניסים" אנו אומרים "בימים ההם בזמן הזה". והכוונה בזה, שאע"פ 
שהנס התרחש בעבר הרחוק בימי קדם, דהיינו בימים ההם, מ"מ אנו יכולים להרגיש את השפעות 

שהוא אותו  ןהוא אותו הזמן. ומכיוו ‰ÔÓÊל הוא אמנם יום אחר, אב ‰ÌÂÈהנס ההוא בזמן הזה.  

הזמן הרי שראוי לקרות לאותו החג "זמן חרותינו" או "זמן מתן תורתינו", כי בזמן הזה אנו 
מרגישים את מה שהרגישו אבותינו באותו הזמן, ואע"פ שאין זה היום בו התרחש המאורע מ"מ 

הזמן, ועי"ז אנו מתחזקים ומסוגלים אנו מרגישים את ניצוצות הקדושה שהרגישו אבותינו באותו 
  להגיע לאותם המדרגות להם הגיעו אבותינו בימים ההם בזמן הזה.

�ÌÈ„ÚÂÓ‰�˙˘Â„˜�˙ÚÈ·˜Â�ÔÓÊ‰�ÏÚ�˙ÂÏÚ·‰� �

יסוד זה, שזמנים מסוימים מסוגלים להשפיע עלינו להתחזק בדברים בהם התחזקו אבותינו בימים 
עיל שלחכמים ניתן הכח להיות בעלים על הזמן, ההם בזמן הזה, אינו סותר את היסוד שהזכרנו ל

אלא, שני הדברים מתקיימים יחדיו, שהחכמים קובעים את הזמן בקביעת הימים בהם חלים ר"ח 
והמועדות וע"פ הקביעות שקבעו חכמים באים עלינו ניצוצות הקדושה וההשפעות של מועדי 

  השנה.

ל הכח של החכמים בקביעת הזמנים במשנה במס' ר"ה (כ"ה) ניתן לראות בבירור עד כמה גדו
  והמועדים:

אמר רבי יוחנן בן מעשה שבאו שנים ואמרו ראינוהו שחרית במזרח וערבית במערב 
נורי עדי שקר הם כשבאו ליבנה קיבלן רבן גמליאל ועוד באו שנים ואמרו ראינוהו 
 בזמנו ובליל עיבורו לא נראה וקיבלן רבן גמליאל אמר רבי דוסא בן הורכינס עדי
שקר הן היאך מעידים על האשה שילדה ולמחר כריסה בין שיניה אמר לו רבי יהושע 
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עיין בספר נר למאה (עמ' ע"ח) שהביא בשם החידושי הרי"ם לבאר בטעם הדבר שלא קבעו את ימי חנוכה עד   

"לשנה אחרת" ולא מיד אחר הנס, כמבואר בגמ' (שבת כ"א), הוא משום שלשנה אחרת הרגישו את ניצוצות 

  בעו אותו ליום חג. הקדושה שהיו בזמן הנס, וכשהרגישו ניצוצות אלו ק
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רואה אני את דבריך שלח לו רבן גמליאל גוזרני עליך שתבא אצלי במקלך ובמעותיך 
חל להיות בחשבונך הלך ומצאו רבי עקיבא מיצר אמר לו יש לי ביום הכפורים ש

ללמוד שכל מה שעשה רבן גמליאל עשוי שנאמר אלה מועדי ה' מקראי קדש אשר 
  .תקראו אתם בין בזמנן בין שלא בזמנן אין לי מועדות אלא אלו

סא בן כלומר, רבן גמליאל קיבל עדים לקידוש החודש שע"פ חכמת התכונה היו עדי שקר. רבי דו
הורכינוס טען כנגד רבן גמליאל על מה שקיבל אותם והסכים עמו רבי יהושע. שלח רבן גמליאל 
וחייב את ר' יהושע לבוא אליו במקלו [שיש בו משום איסור הוצאה] ביום שלפי רבי יהושע חל 
יוה"כ. כשמצא רבי עקיבא את רבי יהושע מצטער על כך, אמר לו רבי עקיבא, שאע"פ שלפי 

ל ר' יהושע טעה רבן גמליאל, מ"מ כיון שרבן גמליאל קבע יום מסויים לראש חודש הרי דעתו ש
שהיום ההוא נעשה באמת ראש חודש וראש השנה, ואין חשבונו של ר' יהושע מעלה או מוריד 

  כיון שהקב"ה מסר לחכמים את הסמכות לקבוע מתי יחולו המועדים ואפילו קבעום שלא בזמנם.

דין שיום מסויים הוא ראש חודש הרי שבאמת נעשה אותו היום לראש  וא"כ לאחר שפסקו בית
הרי הוא אומר אתם אתם אתם שלש פעמים אתם אפילו חודש, ועל זה הביאה הגמ' דרשה "

". אפילו כשבית הדין טעו בחשבון, בין במזיד בין שוגגין אתם אפילו מזידין אתם אפילו מוטעין
  .14אש חודש לכל דבר ועניןבשוגג בין בטעות, מ"מ יום זה נחשב כר

היום שבית הדין קבעו לראש חודש הוא ראש חודש, ואפילו אם לפי האמת לא התחדשה הלבנה 
באותו היום. אף אם קבעו בית הדין את החודש ביום אחר במזיד, בידיעה שאין יום זה ראוי 

ות מוחלטת להיות ראש חודש, עדיין חלה הקביעות והיום שקבעו בית הדין הוא ראש חודש. סמכ
  זו של בית הדין הינה ביטוי לכח שיש לחכמים להיות בעלים על הזמנים.

וכן הוא במדרש (שמות רבה פרשה ט"ו פיסקא ב') שהמלאכים שאלו את הקב"ה מתי יחול ר"ח 
  וענה להם הקב"ה שזה תלוי במה שיקבעו ישראל,  וז"ל:

אימתי אתה עושה  ד"א החדש הזה לכם אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבון העולם
את המועדות שכן כתיב (דניאל ד) בגזירת עירין פתגמא אמר להם אני ואתם נסכים 

ל קים עליון לקעל מה שישראל גומרין ומעברין את השנה שנא' (תהלי' נז) אקרא לאל
גומר עלי וכן הוא אומר (ויקרא כג) אלה מועדי ה' מקראי קודש וגו' אתם בין בזמנן 

לי מועדות אלא אלו אמר להם הקב"ה לישראל לשעבר היה בידי בין שלא בזמנן אין 
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  (צ"ב): ואיתא במס' חולין  

ים ועם אנשים] אמר רבה רמז רמז לו שעתידים שני שרים לצאת ממנו ראש גולה קכי שרית [עם אל

  .שבבבל ונשיא שבארץ ישראל

  ופירש רש"י:

ים נשיא שבארץ ישראל שסמוכים הם ונקראים אלהים עד האלהים יבא דבר שניהם קשרית עם אל

  . ראש הגולה ועם אנשים

  וכתב בס' תפארת יעקב (שם):

וצ"ע לפירושו היכי מרמז זה במה שאמר כי שרית עם אלקים דלא משמע כלל שהשר הוא אלקים 

רק שנשתרר על אלקים גם בזמן שהיו סמוכין היו יכולין לדון גם בח"ל ואטו ראש גולה שבבבל לא 

ם וקובעין חדשים אלא בא"י ואפילו הי' יכול להיות סמוך ולדעתי נראה לפי שאין מעברין שני

מוטעין ומזידין מהני בא"י... הרי שהם שולטין בשררה שלהם גם למעלה והקב"ה מבטל רצונו מפני 

רצונם לכך נאמר כי שרית עם אלקים זה נשיא שבא"י ועם אנשים זה ראש גולה שבבבל שאינו 

  .ן וכנ"למשתרר רק על אנשים משא"כ נשיא שבא"י שגם מועדי ד' בידו מסורי
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שנא' (תהלים קד) עשה ירח למועדים אבל מכאן ואילך הרי מסורה בידכם ברשותכם 
אם אמרתם הן הן אם אמרתם לאו לאו מ"מ יהא החדש הזה לכם ולא עוד אלא אם 

  .בקשתם לעבר את השנה הריני משלים עמכם לכך כתיב החדש הזה לכם

ומר, מתחילה היו הזמנים ביד הקב"ה, אבל כשמסר הקב"ה את התורה לישראל מסר להם את כל
הבעלות אף על הזמנים. בעלות זו הינה מוחלטת עד שאפילו הקב"ה בכבודו ובעצמו, כביכול, 

  אינו יודע מתי יחולו ר"ח והמועדים.

ÌÈ�ÓÊ‰Â�Ï‡¯˘È�˘„˜Ó�ÍÂ¯·� �

י נוסח הברכה שבין שבת ליו"ט [ור"ח]. במס' לבעלות החכמים על הזמנים ניתן ביטוי בשינו
  ביצה (י"ז) שנינו:

תנו רבנן יום טוב שחל להיות בשבת... רבי אומר אף חותם בה מקדש השבת ישראל 
  והזמנים.

  ואיתא שם בגמ':
תני תנא קמיה דרבינא מקדש ישראל והשבת והזמנים אמר ליה אטו שבת ישראל 

אימא מקדש השבת ישראל והזמנים אמר מקדשי ליה והא שבת מקדשא וקיימא אלא 
  . רב יוסף הלכה כרבי וכדתריץ רבינא

כלומר, שבברייתא הראשונה הגירסא היתה "מקדש ישראל השבת והזמנים", ורבינא דחה ברייתא 
זו מפני שמהנוסח הזה משמע שבני ישראל הם המקדשים את השבת והזמנים, ואין זה נכון שאין 

א קדושה מאליה, אלא יש לגרוס מקדש השבת ישראל והזמנים, ישראל מקדשים את השבת כי הי
שהקב"ה מקדש את השבת וישראל, וישראל מקדשים את הזמנים. ומזה מבואר, שאין להזכיר את 
ישראל בכל הנוגע לקדושת השבת, שקדושת השבת קביעא וקיימא, אבל בקדושת יו"ט, שהיא 

ש חודש נקבע מתי יחול היום טוב, יש קדושה התלויה בבית דין המקדשים את החודש וע"פ רא
להזכיר את ישראל בנוסח הברכה כיון שישראל הם הקובעים מתי יחול המועד ואיזה יום יתקדש 
בקדושת יום טוב. וביאור הברכה הוא, שהקב"ה הוא המקדש את ישראל וישראל הם אלו 

  .15המקדשים את הזמנים
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אמנם, חשיבותו של כח זה כפולה ומכופלת מחמת חשיבות המועדים, וחלק עיקרי בחשיבות ו
המועד הוא האור הראשון החוזר בימי המועד מידי שנה בשנה. ובאמת, לולא זאת שבימי המועד 
חוזר מעין האור הראשון הרי שאיזה נפקותא יש בין אם חל המועד ביום שני או ביום שלישי, 
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וראשי חדשים", שתיבת "ישראל" באה להדגיש שבי"ד הם אלו הקובעים את החדשים, וממילא את הרגלים, והם 

  את הזמנים, וכתב שם: מקדשיםה

המועדות. ולפי  מקדשי לראשי חדשים ומנייהו תסתיים לקביעותהילכך לעולם איכא למימר ישראל 

שקדושות אלו מסורות לחכמים חייבים אנו להקביל פניהם חדש ושבת, חדש כמשמעו, ושבת דאתי 

  .גופיה באותה העיר ללמוד מהם תורה מחמתיה, דהיינו רגל, אם הוא בעיר אחרת, ושבת

וב לכבד תלמידי חכמים על זה שהם אלו שקידשו את הרגל. כלומר, שהחיוב להקביל פני רבו ברגל נובע מהחי

חיוב זה הינו בר"ח ובשבת, ואין הכוונה בתיבת שבת לשבת בראשית, אלא לרגלים, שקדושת ר"ח ויו"ט באים 

  מכח הת"ח.
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בו חז"ל כבעלים על הזמנים מחמת סמכותם לקבוע באיזה יום יחול המועד ומדוע איפה ייחש
בעוד אין שום משמעות מיוחדת ליום בו חל המועד. אבל, מאחר ובימים אלו חוזר האור הראשון 
ובאים ניצוצות הקדושה הקשורים למאורע שהתרחש, הרי שלקביעות היום משמעות רבה כיון 

ר הראשון ומתי יבואו הניצוצות, וא"כ הכח שיש ביד שבידי החכמים לקבוע מתי יבוא האו
  חכמים לקבוע את קדושת המועד לכח גדול ייחשב.

הסמכות נתונה לבית הדין לקבוע מתי יחזרו הניצוצות ומתי יחזור האור, ובידם לקבוע כיצד 
ייראה לוח השנה. אם יקבעו בית הדין את ראש חודש ביום שלא נתחדשה בו הלבנה, הרי שבכל 

יחול באותו יום קדושת ראש חודש, ולא רק לעניינים הלכתיים כי אם אף לדברים נוספים  זאת
דוגמת חזרת האור הראשון וחזרת הניצוצות וכדומה. יש כח ביד חכמים להפוך את החול לקודש 

 ממש.

  ובירושלמי (ר"ה ז') מבואר כמה גדול כח זה, וז"ל:
לם השלטון אומר הדין היום וחורנה אמר אי זו אומה כאומה הזאת בנוהג שבעו

ית והליסטים אומר למחר הדין למי שומעין לא לשלטון אבל הקב"ה אינו כן אמרו ב
היום ראש השנה הקב"ה אומר למלאכי השרת העמידו בימה יעמדו סניגורין  דין

לעברה למחר הקב"ה  יןדית יעמדו קטיגורין שאמרו בני היום ראש השנה. נמלכו ב
ירו בימה יעברו סינגורין יעברו קטיגורין שנמלכו בני אומר למלאכי השרת העב

י יעקב אם אינו חוק לישראל קלעברה למחר מ"ט כי חק לישראל הוא משפט לאל
  .י יעקבקכביכול אינו משפט לאל

הירושלמי ממשיל משל בכדי להדגיש עד כמה ייחודי מצבו של כלל ישראל, והלא כאשר יש דין 
אומרים שיבואו לדין למחרת היום שקבע השלטון, האם יעלה  בין השלטון והליסטים, והליסטים

על הדעת שהשלטון יקבל את דעת הליסטים. ברם, ככל שזה נוגע לדין שדן אותנו הקב"ה בראש 
השנה, הרי שביום שיקבע ראש השנה ע"י בית דין של מטה הוא היום בו ידון הקב"ה את ישראל, 

אש השנה ביום למחרת הרי שהקב"ה ידון אותנו ואם בית דין של מטה יחליט שיש לקבוע את ר
  .16באותו היום, וכל זה מחמת הבעלות על הזמנים שנתן הקב"ה לישראל

ומכל זה נראה שכאשר בית דין של מטה מקדשים את החדשים והמועדים הרי שזה מחייב אף את 
ה. לכח בית דין של מעלה, ואין הקב"ה דן את האדם אלא ע"פ הקביעות שקבעו בית דין של מט

ולבעלות שניתנו לבית דין של מטה יש השפעה רחבה ועמוקה מעבר להחלטות הלכתיות של 
קדושת המועד וכדומה, כי לבית דין של מטה יש השפעה אף על פעולותיו של הקב"ה בכבודו 
ובעצמו, שע"י שבית דין של מטה מקדשים יום מסוים, הרי שזה קובע אף עבור הקב"ה שאז דן 

באותו יום. על ידי שבית דין מקדשים את היום, נעשה יום זה מסוגל במיוחד הוא את העולם 

                                                           
16

  וכעין זה מצינו בילקוט שמעוני (תהילים פרק פ"א רמז תתל"א), בתוספת ביאור, וז"ל:  

סימון מתכנסין מלאכי השרת אצל הקב"ה ואומרים אימתי ראש השנה  ר' ר' פנחס ור' חלקיה בשם

  .והוא אומר ולי אתם שואלים אני ואתם נשאל לבית דין של מטה, שנאמר בכל קראנו אליו

ודומים הדברים למה שהבאנו בשם המדרש רבה, שהמלאכים מבקשים לידע מתי חל ר"ה והקב"ה עונה ואומר 

  ת בי"ד של מטה.שאין הדבר תלוי בו, אלא בדע
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  .17להשפיע עלינו מענייני המאורע שעל שמו נקבע המועד

Ú·Ë‰�ÏÚ�Ï"ÊÁ�ÔÂËÏ˘� �

עד כאן נתבאר שחז"ל קבלו את הכח להיות בעלים על התורה, לקבוע פסק הלכה, להחליט מה 
בו חלה קדושת המועד. בחלק זה יבואר נחשב תורת אמת, ולשלוט על הזמן ועל התאריך 

שלחז"ל יש כח לשלוט על הטבע עצמו, כי הכח להיות בעלים על התורה הוא כח לשלוט על 
. ונראה שהטעם לזה הוא שהעולם נברא ע"פ התורה, וכמבואר בזוהר 18הטבע ולשנותו ממש

פי התורה,  (תרומה קס"א) שהקב"ה "אסתכל באורייתא וברא עלמא". הקב"ה ברא את העולם על
שהתורה היא כמו תכנית לבריאה, והבריאה עצמה מעין תמונה גשמית של התורה. ולפי זה, 
מכיון שלחכמים ניתנה בעלות על התורה, ויכולים לדרוש ולהוסיף ולקבוע בדיני התורה, הרי 
שממילא ניתנה להם שליטה על הטבע, ובאופן שיכולים ע"י פסיקתם לשנות את הטבע, כי 

מי הינו השתקפות של התורה באופן שהוספות וחידושים בתורה ע"פ הכללים העולם הגש
  .19שהתורה נדרשת בהם גוררים בעקבותיהם שינויים בעולם הגשמי
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שחל להיות בשבת חייב משום שבת ופטור משום יוה"כ. וביאר שם רבא שדברי רבי יוסי הגלילי נאמרו בשעת 

ן קבעו חכמים שינהגו את יוה"כ בשבת בכדי שלא השמד, שגזרה המלכות שלא ישבתו ממלאכה ביוה"כ, ועל כ

תדע המלכות ששובתים ממלאכה מחמת יוה"כ, ודווקא באופן זה סובר רבי יוסי הגלילי שהעובר פטור מחטאת 

 על שגגת יוה"כ.

ויש להקשות, היאך יתכן לומר, ואפילו בסלקא דעתך, שיהיה חייב העובר חטאת עבור שגגת יוה"כ, והלוא אין 

תשרי ואין יום זה באמת יוה"כ אלא שקבעו החכמים יום זה כזכר ליום הכיפורים, וכפי שפירש רש"י  יום זה י'

שם. וי"ל שהיה צד לומר שמכיון שקבעו החכמים את יום זה ליוה"כ, הרי שאם היה עושה בו מלאכה יש לחייבו 

הגמ' היא, שאע"פ שיש לחז"ל  חטאת, כיון שיש כח ביד חז"ל לקבוע את יוה"כ אפי' אם אינו בי' תשרי. ומסקנת

 את הכח לעשות כן, מ"מ בפועל לא עשו יום זה ליוה"כ ממש, אלא רק כזכר ליוה"כ וע"כ אינו חייב חטאת.

ואף ענייני עונשין של בית דין של מעלה כמו כרת נקבעים על ידי הכרעת בית דין של מטה. ועיין בהערות למסכת 

 ,, שאף לגבי עונש כרת שהוא נידון אך ורק בבית דין של מעלהיומא (פ"א) להגרי"ש אלישיב זצ"ל שביאר

מתקבלת הכרעת בית דין של מטה, ואם פטרו אדם בבית דין של מטה מעונש כרת ע"פ הכללים שהתורה נדרשת 

הרי שבית דין של מעלה מקבלים את הכרעת בית דין של מטה ופוטרים את  ,בהם כמו אין עונשין מן הדין וכדומה

  כרת. האדם מעונש
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יש להעיר שאין זה בידם לשנות את הטבע ממש, אלא בידי בי"ד לקבוע פסק הלכה, וממילא הקב"ה משנה את   

   הטבע בעקבות פסק ההלכה. וע"ע בספר העיקרים (מאמר רביעי פרק כ"ב), וז"ל:

 ונמצא זה בקצת הצדיקים כמו שאמרו (ברכות דף ל"ד ע"א) על רבי חנינא בן דוסא שהניח רגלו על

חור הערוד ונשכו הערוד ומת הערוד הפך מה שהיה ראוי מדרך הטבע להיות ואמר לתלמידיו בני לא 

אמרו (תענית דף כ"ה  ונמצא שהצדיקים משתנה הטבע על פי דבורםערוד ממית אלא חטא ממית 

ע"א) על רבי חנינא שאמר מי שאמר לשמן והדליק יאמר לחומץ וידליק והיה כן ודברים אחרים 

ן אמרו על רבינו פנחס בן יאיר במסכת חולין (דף כ"ג ע"א) שנחלק הנהר במאמרו פעמים כאלה וכ

הרבה עם שאין הנהר בעל שכל ונחלק למקיימי מצוה ולהולכים עמהם וכן בנחום איש גם זו ושאר 

הצדיקים שנזכרו במסכת תענית (דף כ"א ע"א) עצמו מספר הנסים שהיו נעשין על ידם בדבורם 

  .הקל

ואדרבה הכחות הטבעים מסורים אליו כאשר יגזור ש החיים (שער ד' פרק י"ח) ביאר ענין זה וכתב: "ובספר נפ

אומר עליהם, ולכל אשר יחפוץ יטם, ואימתו מוטלת על כולם, כמ"ש בפ' התורה, ונותנת לו מלכות וממשלה, כי 

  ."נזר אלקיו אור התורה מאירה ומבהקת על ראשו, וחוסה כביכול בצל כנפי השכינה

19
) הקשה מדוע נחשב נס קריעת ים סוף לנס גדול כל כך עד כדי שמצינו ז"ד פסוק כ"שמות פרק י(אור החיים וב  

במדרש שהים סירב להיקרע עד שהקב"ה סייע בעדו, והלוא במשך הדורות מצינו אנשים דוגמת ר' פנחס בן יאיר 



  èé÷  
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הדוגמה הידועה ביותר לכח זה של חכמים נמצאת בירושלמי (כתובות ד') שם מבואר שהטעם 
ש, והבא על ערוה שהיא פחותה מבת ג' שנים פטור, הוא שאין ביאה בקטנה הפחותה מבת של

משום שפחותה מבת ג' שנים בתוליה חוזרין, ולכן אין ביאתה ביאה, אלא כנותן אצבע בעין. 
  ובירושלמי (סנהדרין ו') איתא:

בת שלש שנים ויום אחד בא עליה הרי זה בסקילה נמלכו בית דין לעברו ובא עליה 
ל גומר עלי בת שלש שנים ויום אחד קים עליון לקא לאלאינו בסקילה. א"ר אבין אקר

  .נמלכו בית דין לעברו הבתולין חוזרין ואם לאו אין הבתולין חוזרין

כלומר, שהבא על קטנה שהיתה ראויה להיות בת ג' שנים באותו היום, אלא, שלבסוף החליטו 
רו בי"ד את החודש בי"ד לעבר את החודש, אינו חייב על ביאתה סקילה, כי למעשה לאחר שעיב

  הרי שהתברר שאינה בת שלש, ולא עוד אלא שבתוליה חוזרין. וביאר שם הפני משה, וז"ל:
ודריש לה שהקב"ה מסכים עם הב"ד של מטה שאם היא בת ג' שנים ויום אחד 
כשהיא נבעלת אין הבתולין חוזרין ואם נמלכו הב"ד לעבר השנה או החדש כדלעיל 

שנבעלה דאכתי לא הויא בת ג' שנים ויום אחד ולמדך הבתולין חוזרין אצלה לאחר 

  עמהן ע"פ גזירתו יתעלה ב"ה. ˘‡ÓÎÒÓ Ú·Ë‰ Û˙הכתוב 

ומבואר מהירושלמי שכח בי"ד לשנות את הזמן גורם לכך שהטבע עצמו ישתנה, שאם יעברו 
בי"ד את החודש או את השנה הרי שהבתולים של הקטנה חוזרים [כי עתה היא פחותה מבת 

 .20כ יש לבי"ד שליטה מסוימת אף על הטבע עצמושלש] וא"

                                                                                                                                                
נה עמו וכו'. ומבאר שם האור החיים שעבור שנעשה נס מעין זה עבורם, ומדוע על קריעת ים סוף נאמר שתנאי הת

לומדי התורה והעמלים בה ישנו תנאי בבריאה שהטבע כפוף אליהם, וע"כ מה שנעשה נס זה לר' פנחס בן יאיר 

כיון שנס זה התרחש לאחר מתן תורה, אבל כשיצאו ישראל ממצרים ועמדו על שפת הים  אינו נס גדול כל כך

  חשב נס קריעת ים סוף לנס גדול, וז"ל:עדיין לא קבלו את התורה וע"כ נ

וצריך לדעת אופן התנאי אם היה ליוצאי מצרים, אם כן למה נרעש בפעם הזאת, כמאמרם ז"ל 

(שמו"ר כא ו) שהתריס כנגד משה ואמר לו אין אני נקרע מפניך שאני נבראתי ביום שלישי ואתה 

אמר (ישעיה סג יב) מוליך לימין משה נבראת ביום ששי וכו', עד שנטה ה' ימינו על ימינו של משה שנ

וגו', ועוד רואני כי ליחידי סגולה היה נקרע בעל כרחו כמעשה שהובא בחולין (ז) ברבי פינחס בן יאיר 

וכו', ואם לא התנה עמו אלא ליוצאי מצרים לבד מה כוחו של רבי פינחס בן יאיר עליו השלום 

שהתנה ה' על כל מעשה בראשית  נאיםאכן תנאי זה הוא בכלל הת. להתגבר על מעשה בראשית

עליהם כממשלת הבורא  ועמליה, ולעשות כל אשר יגזרו עליהם, וממשלתם להיות כפופים לתורה

ואין גזירתם על הנבראים גזירה,  והנה ביציאת ישראל ממצרים עדיין לא קבלו התורה... ברוך הוא

בשלישי, זה רמז כי אינו בן  יהים ליחלק להם וטען למשה אתה נבראת בששי ואנ ולזה לא הסכים

ולזה נתחכם ה' והוליך  הנה הוא קודם לו, כי התורה קדמה לעולם כולו, תורה שאם היה בן תורה

הראהו כי הוא בן תורה המתייחס לה ימין דכתיב (דברים לג ב) מימינו וגו',  ימינו לימין משה פירוש

אחר קבלת התורה, יביא  דיק שיעמודנקרע כתנאי הראשון, ולזה כל צדיק וצ וכשראהו תיכף ומיד

בן יאיר ולהמתלוה  ליחלק לפניו, ותמצא שכשלא רצה ליחלק לרבי פנחס בידו שטר חוב אחד לכופו

  .ממנו עמו רצה לקונסו, ופחד הים
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ר"א) הביא את דברי הכף החיים (לר' חיים פלאג'י) שכתב "אשרי אדם שיש לו  -ובספר עלינו לשבח (עמ' ר'  

  למידי חכמים על שלחנו", וביאר שם בטעם המנהג לעשות סעודה לת"ח בראש חדש: בראש חודש ת

כי לחכמי ישראל יש שליטה על הטבע וכשהם אומרים שהחודש מעובר חוזרים הבתולים וכך גם 

בשאר ענינים כגון בטרפות והסמל לכך הוא ראשי חדשים לכן מהראוי לערוך שלחן ת"ח בתחילת 

  ים באמונה שלימה שהחודש הוא של החכמים.החודש להראות שאנו מאמינ



ë÷     
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דוגמה נוספת לדין זה נמצאת בהלכות קביעות וסת של אשה או שור המועד.  אשה הרואה דם או 
שור שנגח ג' פעמים בסדר מסוים או בהופעת דבר מסוים הרי שקבעו להם וסת לדברים אלו, 

  ר זה או רק בהופעת הדבר ההוא.שיש לחשוש שהאשה תראה דם או שהשור יגח רק בסד

ונחלקו הרשב"א (תורת הבית, בית שביעי, שער שלישי ט ע"א) והרא"ה (בדק הבית שם) האם יש 
לקבוע וסת ע"י ראיה או נגיחה ג' פעמים באותו יום בחודש, כגון ג' ניסן, ג' אייר, וג' סיון. דעת 

ק בין הימים שוה], יש לקבוע הרשב"א שאע"פ שאין לימים אלו הפלגה מסויימת [כי אין המרח
וסת ליום החודש הזה. והרא"ה נחלק עליו וטען שלא יתכן לומר שהוסת יהיה תלוי ביום החודש, 

  וז"ל:
שא"א שיהו עניני הוסתות נתלין בקדוש החדש שאין השופר שתוקעין בראש בו ולא 

  קדוש שלנו שמקדשין אותו גורם וא"א לומר שלוסת כזה יתחדש דבר בגופה.

כוונתו לומר, שהזמן או הדבר צריכים להיות הדבר הגורם לוסת, וא"א לומר שקידוש החודש ו
. 21יגרום לשינוי בגוף כדי לומר שיש כאן איזה גורם שעל פיו תראה דם דוקא באותו יום בחודש

  והשיב עליו הרשב"א (משמרת הבית שם), וז"ל:
פורא גרים שכל מה שבי"ד כבוד חכמים ינחלו אבל קושיתיה זו אינה קושיא דודאי שי

של מטה עושה בי"ד של מעלה מסכימים עמהם דכתיב אשר תקראו אותם אשר 
תקראו אתם במועד' וסומכין בקבוע חדשים ועבור שנים במקום כריתות כחמץ בפסח 
ושחיטת הפסח ועינוי יום הכפורים גם בביאת הקטנים שאמרו קטנה בת ג' שנים ויום 

היא פטורה ואין מומתין על ידה פחות מכאן שניהם  אחד בא עליה אחד מן העריות
ל גומר עלי קטנה בת ג' -פטורין... ואף בחידושי הגוף כן וכמו שדרשו חז"ל בלא

שנים ויום אחד שנבעלה אין בתוליה חוזרים נמנו ועברו את השנה בתוליה חוזרין הוי 
  ל גומר עלי.-לא

את הטבע בבת ג', שע"י עיבור השנה  כלומר, שכשם שמצינו בירושלמי שיש כח לחכמים לשנות
או החודש חוזרים הבתולים, ה"ה שיתכן קביעות הוסת בגוף האשה ע"פ הטבע שקבעו חז"ל 

 שהם קבעו שימים אלו הם יום ג' בחודש.
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בט האם בחודש ש בסוגית הגמ' (ר"ה ט"ו) דנו מתי חל ראש השנה לאילנות בשנה מעוברת,
הסמוך לטבת או שמא באדר ראשון, ומסקנת הגמ' שהולכים לפי רוב שנים. והקשו התוס' הלוא 
דבר זה ענין טבעי הוא שבישול הפירות והתבואה הולך לפי שנת החמה כמו שכתוב "ממגד 
תבואות שמש" ומדוע איפה נקבע ראש השנה לאילנות לפי שנת הלבנה, ותירצו התוס' שישראל 

  הלבנה וכפי שכתוב "וממגד גרש ירחים".הולכים לפי שנת 

והקשה החת"ס (שו"ת או"ח סי' י"ד) מאי איכפת לן ממה שישראל הולכים לפי שנת הלבנה 
  והלוא כיצד ישתנה שרף האילנות שעדיין לא הבשיל. ותירץ החת"ס, וז"ל:
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הרא"ה מודה שיש וסת החודש אך לשיטתו אין הוסת נקבע על פי ימי החודש, אלא ע"פ חידוש הלבנה,   

  שהתחדשות הלבנה יכולה לגרום לאשה לראות דם.
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ל גומר עלי -אבל האמת יורה דרכו כי זה הכל נבנה על כללא דכייל ירושלמי לא
י' ש"ך סי' קפ"ט סקי"ג, והשרש דהטבע משועבדת לתורתינו הקדושה, ומייתי ל

ובתולה שנבעלה אף על פי שעפ"י טבע כבר גדלה זמן הראוי שלא יחזרו בתוליה 
מ"מ כיון שעיברו ב"ד החדש הטבע משועבדת לתורה והוחלש כחה וחוזרת בתוליה, 

רות ונמלכו ב"ד וכן מי שנעשה בן י"ג שנה ויום א' עפ"י טבע חזקה שהביא ב' שע
ועיברו אפילו בדקנו ומוצאים בו שערות הרי הם שומא ואם כבר אכל חלב ונתחייב 
חטאת או מלקות נפטר מחיובו ע"י עיבור ב"ד, וכן בן ט' שנים לביאה וכדומה, וכל 
זה ביאר להדיא בתשו' מהר"י מינץ סי' ט' דמייתי ש"ך הנ"ל ונאריך בדבריו לקמן 

ר"פ בסנהדרין הנ"ל שמע מינה שתא בתר ירחא אזיל דהוה אי"ה, והיינו דחידש לן 
ל גומר עלי ישתנו העתים ג"כ קמ"ל כיון שזה אינו נוגע לתורה -סד"א דמטעם לא

משום הכי עולם כמנהגו נוהג לענין קור וחום, ומשו"ה מספקא לי' לר' יוחנן בר"ה 
ין האילנות ט"ו הנ"ל כיון דשתא בתר ירחא אזיל וצינה וקור במקומו עומד א"כ א

חונטים בט"ו בשבט דלבנה אלא בט"ו דחמה, ופשיט לי' דלא כן הוא אלא כיון דזה 
דבר הנוגע לתורתינו הקדושה משועבדת הטבע לתורה ודיניה, וחונטים האילנות כמו 
ברוב השנים בשבט הסמוך לטבת, ומי שאמר לשמן וידליק אומר לחומץ וידליק 

  .ראל מונין ללבנה והטבע משועבדת להוהקור לא יזיק, והיינו דכ' תוס' יש

ודברי החת"ס מתאימים עם מה שנתבאר, שבכל הקשור לישראל הרי שהטבע נתון תחת שלטון 
התורה, ואם פסקו חכמים שיש לעבר את השנה הרי ששרף האילנות יבשיל לפי מה שקבעו 

  חכמים, כיון שהטבע כפוף לפסקי חכמים ולתורה.

‰ÈÁ�‰�È‡�‰ÙÈ¯Ë� �

לשליטת חכמי התורה על הטבע נמצאת בחזון איש (או"ח ס' ל"ט קונטרס דוגמה נוספת 
השיעורים אות ט"ו) שכתב ששיעורי תורה תלויים בפסק כל בית דין ובית דין. והקשה החזו"א, 
והרי אם תיפול בהמה מגובה עשרה טפחים לפי השיעור של בית דין אחד ולפי בית דין אחר אין 

ית הדין הראשון יפסוק שהבהמה אסורה וטריפה היא, כיון בשיעור זה עשרה טפחים, הרי שב
שנפלה מגובה עשרה טפחים ונתרסקו אבריה, בעוד בית הדין השני יכשירו בהמה זו כיון שנפלה 
פחות מעשרה טפחים, והיאך יתכן הדבר והרי דיני הטריפות תלויים הם בחיי הבהמה שאם 

אם תחיה אינה טריפה, וא"כ כיצד יתכן מחמת הנפילה הבהמה עתידה למות הרי שהיא טריפה ו
  שכל בי"ד ידון לפי השיעור הנראה לו.

ותירץ החזו"א, שבאמת הפסק של החכם הוא הקובע האם הבהמה תחיה או תמות, "ואפשר 
שחייה תלוי' בהוראת החכם אם היתה ההוראה בחייה כדאמר בירו' פ"ק דכתובות", וכוונתו שאם 

גובה ממנו נפלה הוא עשרה טפחים וממילא פסק שטריפה באה בהמה זו לפני חכם הסובר שה
היא הרי שלבסוף הבהמה תמות כי נפסק עליה שהיא טריפה וטריפה אינה חיה, אך אם תבוא 
הבהמה לפני חכם המכשיר כי לדעתו אין בגובה זה עשרה טפחים הרי שמן השמים יגזרו עליה 

פוסק, ובדומה לדברי הירושלמי חיים כיון שאינה טריפה. חיי הבהמה תלויים במה שבי"ד 
 .  וכעין זה כתב באבני נזר (יו"ד מ"ט ה').22שהבתולים תלויים בפסק בי"ד
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ה כדי ומעשה באחד שבא לבקש מהחזו"א עצה לטיפול במחלה בריאות, והרופאים המליצו לו שיסע לאירופ  



áë÷     

¯ÂÎÊ�˙˘¯Ù� �

בספר פסקי תשובות (סי' תרפ"ה) הביא מהמהר"ם שיק על תרי"ג מצוות [בשם החת"ס], שקיי"ל 
ה את פרשת (ברכות נ"ח) שזמן שכחה של אדם הוא י"ב חודש. מחמת כן, נהגו לקרות פעם בשנ

"זכור", וזאת בכדי שלא לעבור על איסור "לא תשכח", בעבור שנים עשר חדשים. ועל פי זה, 
הציע המהר"ם שיק, שבשנה מעוברת שאין קורין בפרשת זכור אלא לאחר שחלפו י"ג חדשים, 
וזה הרי יותר מזמן שכחה, נכון לכוין לצאת י"ח מצות זכירת עמלק בשעת קריאת התורה בפרשת 

  צא, ובזה יצא מידי חשש שכחה.כי ת

ובמו"ז (ח"ב סי' קס"ו) העיר, שמהחת"ס (שו"ת חת"ס אהע"ז סי' קי"ט) משמע להיפך, ולדעת 
החת"ס בשנה מעוברת משתנה שיעור שכחה לי"ג חדשים ואינו שוכח בחלוף י"ב חדשים, אלא 

יני הטבע רק לאחר י"ג חדשים. ומבואר מדברי החת"ס, שיש לחז"ל את הכח להשפיע על עני
 .23ואפילו לשנות את שיעור השכחה [שהינו, לכאורה, ענין מציאותי בטבע הבריאה]

Â¯È·Á�˙˜�ÈÓ� �

המהר"ם מרוטנברג (הובא במרדכי יבמות רמז י"ט) פסק בדין מינקת חבירו, שאף על פי 
שהתינוק יונק כ"ד חדשים, ועל כן המינקת צריכה להמתין כ"ד חדשים בכדי להינשא, מ"מ, "אם 

מעוברת מעוברת לתינוק". וכוונתו לומר שבשנה מעוברת מתארכת יניקת התינוק בחודש שנה 
נוסף לכדי לכ"ה חדשים, ועל כן אסורה המינקת להינשא עד סוף כ"ה חדשים. ואף בדין זה 

                                                                                                                                                
למצוא מזור למחלתו. ויעץ לו החזו"א, שלפי דעתו עדיף לו להישאר בארץ ישראל. והסביר החזו"א את דבריו, 

שהמחלה ממנו הוא סובל היא מחלת ריאה בה נחלקו המחבר והרמ"א האם טריפה היא או לאו, והמחבר סובר 

וסקים כדעת המחבר, ובאירופה, שאין הבהמה טריפה, והרמ"א פסק שהיא טריפה. ומאחר ובא"י בדרך כלל פ

בדרך כלל, פוסקים כהרמ"א, הרי שאם ילך לאירופה פסק הרמ"א שמחלה זו טריפה היא תגרום באמת שהמחלה 

תגרום למותו, אבל אם ישאר בא"י, הרי שפסק המחבר, שאין המחלה הזו מטריפה, הוא שיקבע ויתרפא מחולי 

כ"ג) הביא סיפור זה. ברם, בשיחה מפי הרב אביגדור הלוי נבנצל (עמ'  World Maskזה. ובספרו של הרב עקיבא טץ 

  (בלק תשס"ה) כתב בזה"ל:

שאלתי פעם את מו"ר הגרש"ז זצ"ל: מספרים על החזון איש כל כך הרבה מופתים בעניני ריפוי 

חולים ובעוד ענינים האם ניתן להאמין לספורים הללו? אמר לי: כן. שאלתי אותו בנוגע לאדם אחר, 

ליו ספרו מופתים דומים, האם גם עליו ניתן להאמין למה שמספרים עליו? אמר לי: לא. שגם ע

שאלתי: מה ההבדל ביניהם? אמר לי הרב: החזון איש היה בעל תורה, למד תורה לשמה ועם תורה 

אפשר לעשות מופתים כי היא "מגדלתו ומרוממתו על כל המעשים" (אבות ו' א'). הוא יכול לקבוע 

יצליח ואיזה ניתוח לא יצליח מה כדאי לעשות ומה לא כדאי לעשות. הוא שולט כביכול איזה ניתוח 

על הטבע. לעומת זאת, השני ששאלת עליו, אולי הוא צדיק אבל הוא איננו גדול בתורה כמו החזון 

  איש, ועל אדם שכזה קשה להאמין שעשה מופתים.

או עדים ואמרו שמת בעלה, אך היה ספק האם וע"ע בבן יהוידע (ברכות כ"ח) שהביא מעשה בעגונה אחת שב

באמת ראו את מה שהעידו או שמא טעו במה שראו, ומרן הבית יוסף פסק לחומרא  ולא התירה להינשא, 

והרמ"א פסק לקולא. ובאותו הזמן בא המלאך אצל הבית יוסף ואמר לו שבאמת טעו העדים וצדק הבית יוסף 

  פסקו להיתר מת הבעל, ולא באה תקלה על ידי הרמ"א.בפסק דינו, אך מיד לאחר שכתב הרמ"א את 

23
כן הבין הפסקי תשובות (סי' תרפ"ה הע' ל') בדברי החת"ס. ואולי יש לדחות פירוש זה, שהרי כתב החת"ס   

דבשנה יש היקף של כל הימים ימי שמחה וימי צומות ושארי ענינים שיש לכל יום ביומו שמעוררה לזכור ענין "

כן כיון שלא כלו המועדים ושינוי הזמנים עד י"ג חדשים  ף כל זמנים כבר הוציא מדעתו ואםואם עבר שנה בהיק

", ומשמע מהחת"ס שהטעם שזמן השכחה הוא י"ב חדשים הוא מחמת שהשכחה נגרמת ע"י אינו מוציאו מלבו

שיעור מה שזוכר את כל הזמנים של השנה. אבל בשנה מעוברת, שהזמנים נמשכים במשך י"ג חדשים, ממילא 

השכחה מתארך ונמשך י"ג חדשים. זאת ועוד, שהחת"ס בא לבאר את דברי השבות יעקב (ח"ב קכ"ה), ובשבות 

  זה נובע מכח חז"ל להחזיר הבתולים לאשה וכמו שמצינו בירושלמי.יעקב כתב בפירוש שאין 



  âë÷  

 .24הטעם הוא כפי שנתבאר שיש ביד חז"ל שליטה על הזמן וע"י זה בידיהם לשנות את הטבע

˘„ÂÁ�·"È�¯Á‡Ï�‰È¯·� �

  שו"ע (יו"ד פ"ד ח'):כתב ה
כי מיני פירות שדרכן להתליע כשהם מחוברים לא יאכל עד שיבדוק הפרי מתוכן 
שמא יש בו תולעת ואם שהה הפרי אחר שנעקר י"ב חדש אוכל בלא בדיקה שכל 

  בריה שאין בה עצם אינו מתקיים י"ב חדש.

ין י"ג חודש, ואף ובפמ"ג (שפ"ד שם ס"ק כ"ד) הביא בשם הכנה"ג שבשנה מעוברת צריך להמת
בזה הטעם הוא לפי מה שנתבאר, שיש כח ביד חז"ל לשנות את המציאות, ועל כן בשנה מעוברת 

 .25התולעת יכולה להתקיים למשך י"ג חדשים

ÛÂÒ�Ì‰Ï�ÔÈ‡˘�ÌÈÓ� �

במס' יבמות (קכ"א) הביאה הגמ' את דין האשה שנפל בעלה למים שאין להם סוף שאסורה 
כדי להתירה, אלא היא אסורה מפני שיש לחשוש שמא יצא  להינשא, שאין לתלות שמת בעלה

במקום אחר ועדיין חי הוא. והקשה בדברי יחזקאל (לאדמו"ר משינאווא) מדוע החמירו החכמים 
עבור צד רחוק כל כך, שמא יצא מהמים במקום אחר, והלוא בדברים אחרים מצינו שהקילו כדי 

אשה יכול לשנות את הטבע כדי שבעלה להתיר אשה. ותירץ שם שעצם מה שאסרו חז"ל את ה
ינצל, ובאם היו מתירים אותה הרי שבהכרח היה מת כדי לקיים את דברי חז"ל. ע"פ זה מבאר שם 

  מדוע אמר רבי על דין זה כמה גדולים דברי חכמים, וז"ל:
ופירשתי שם הכוונה דאלמלא לא אסרוה החכמים והוי אמרי נפל למים שאין להם 

היה מציאות בעולם להנטבע שיוכל להנצל. אך כיון שאמרו סוף אשתו מותרת לא 
חכמים מים שאין להם סוף אשתו אסורה פעלו באמירתם והביאו הכח הזה לעולם 
שיהיה מציאות בעולם שיוכל להינצל ובזה יומתקו דבריהם ז"ל שאמרו שם בלשונם 

תרת הזך... אמר רבי כמה גדולים דברי חכמים שאמרו מים שיש להם סוף אשתו מו
שאין להם סוף אשתו אסורה וקשה למה אמר רבי בלשון הזה כמה גדולים דברי 
חכמים שאמרו... ומאי אשמעינן בזה דבלא זאת בודאי האמינו שגדולים דברי 
חכמים. אלא דלולי שהביאו חכמים הכח הזה לעולם לא היה במציאות כלל להינצל 

ברי חכמים שאמרו דע"י ממים שנטבע בהם ולזה דייק רבי בלשונו כמה גדולים ד

  שאמרו חכמים כך פעלו באמירתם שאפשר להנצל ממים שאין להם סוף.

ואף מדבריו מבואר היסוד הנ"ל, שכח הפסק של חז"ל שולט על  הטבע וע"י שחז"ל אסרו את 
האשה ישנה אפשרות שבעלה יינצל, ובאם היו מתירים אותה הרי שבוודאי היה מת, ומחמת כן 

  .26כמה גדולים דברי חכמיםאמר רבי בהתפעלות 
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"ל היתה על ושמא יש לדחות ולומר, שהטעם שצריכה המינקת להמתין כ"ה חדשים הוא משום שתקנת חז  

השנים ולא על החדשים, ואף בשנה מעוברת לא פלוג רבנן. אולם לשון המהר"ם "מעוברת לתינוק" משמע קצת 

  כדברינו.  

25
בדגול מרבבה שם ג"כ כתב שבשנה מעוברת צריך להמתין י"ג חדשים. אמנם, מדבריו משמע, שהטעם הוא   

  משום שקבעו חז"ל שהזמן הוא שנה ולא פלוג רבנן.

' בספר בן יהוידע (יבמות קכ"א) שהביא מעשה בענין מחלוקת של המחבר והרמ"א בדין היתר עגונה, ומן ועי 26

  השמים גילו לבית יוסף שביום בו התיר הרמ"א את האשה מת בעלה כדי שלא תצא תקלה מתחת ידו, וז"ל:



ãë÷     

˘„ÂÁ‰�˘Â„È˜�ÏÚ�ÌÈ�ÂÂÈ‰�˙Â¯ÈÊ‚� �

ודבר ידוע הוא שהיוונים גזרו על ישראל שלא לקדש את החודש. ובשם משמואל (הובא בנר 
למאה חנוכה עמ' ז') ביאר שמה שגזרו היוונים בדוקא על השבת, מילה, וקידוש החדש הוא 

בע, ובעיניהם הטבע הוא מעל הכל, מחמת שלא הסכימו לקבל שלחז"ל יש כח לשלוט על הט
  וז"ל:

ובשלמא שבת ומילה שזה ענין מיוחד לישראל במה שהם למעלה מן הטבע... אבל 
חודש שהוא סדר הטבע... למה היו מתנגדים. ותירץ מפני שהטבע תלוי בדיני התורה 

  כמו שאיתא בירושלמי כתובות... בתולין חוזרין... וע"ז היתה ההתנגדות שלהם.

היוונים גזרו על קידוש החודש מפני שהסמכות שניתנה לחז"ל לקדש את החודש היא כלומר, 
זאת הנותנת בידיהם את השליטה על הטבע ואת האפשרות לשנות את הטבע וכפי מבואר 

  .27בירושלמי

ובמוסף של ראש חודש קבעו חז"ל נוסח הברכה "כי בעמך ישראל בחרת מכל האומות וחקי 
ה שנתבאר בדברי הבית הלוי לעיל, שהבחירה בעם ישראל היא ראשי חדשים קבעת". ולפי מ

הבחירה לתת לישראל את הכח והבעלות על התורה, ולפי מה שנתבאר שהבעלות על התורה היא 
הנותנת לחכמים את השליטה על הטבע,  יש לדקדק בנוסח הברכה, שעל ידי הבחירה בישראל 

בעלות על התורה, נקבעים חקי ראש מכל האומות, דהיינו, במה שנתן הקב"ה לישראל את ה
חודש, שקביעות החדשים אפשרית רק מחמת שיש לחכמי ישראל שלטון על הטבע ע"י הבעלות 

  על התורה. 

                                                                                                                                                
רן ז"ל ובספר ויען אברהם דף ס"ב כתב ששמע בענין אחד של עיגונא דאתתא שהיו חולקים בו מ

ומור"ם ז"ל ומרן אסר ומור"ם התיר שהביא ראיות להתיר ופלפל בחכמה וכתב מור"ם ז"ל רשות 

שתנשא וגילה המגיד למרן ז"ל דבו ביום שכתב מור"ם הרשות שתנשא מת הבעל במקום אחד שהיה 

חי ומרן שאסר כיון אל האמת לאוסרה אך הקב"ה לא הביא תקלה על ידי מור"ם שמת הבעל ביום 

  .ב לאשה מעב"ד של רשות שתנשא ע"ששכת

וע"פ יסוד זה יש לפרש מעשה נפלא המוזכר במס' כתובות (כ"ג) שיצא קול שנשבו בנות שמואל, והן באו לפני  27

בי"ד [לפני שבאו עדים] ואמרו שנשבו אך לא נטמאו, והתירו אותם (ונאמנות ע"פ הכלל שהפה שאסר הוא הפה 

ת הבנות ואמר שודאי בנות של ת"ח הם, אמר לרב שמן [שהיה כהן] שיקח שהתיר). רבי חנינא, שהתפעל מפקחו

אחת מהבנות לאשה. רב שמן סירב מפני שחשש שמא יבואו עדים שנשבו בנות שמואל, ויאסרו לכהונה, ורבי 

  חנניא אמר לו שאין לחוש לעדים כל זמן שלא באו.

מבנות שמואל ומתה, ואח"כ לקח עוד בת ואף ובירושלמי (י"ג) יש סוף למעשה זה, שרב שמן אכן נשא בת אחת 

בגין דשקרון חס ושלום לא שקרון, אלא מן היא מתה. והקשה בירושלמי מדוע מתו הבנות ותירץ הירושלמי: "

". כלומר, לא מתו הבנות מפני ששיקרו כשאמרו חטאת דחנניה בן אחי רבי יהושע שעיבר את השנה בחוצה לארץ

משום שהיה להן קרוב שהיה מקדש את החודש בחו"ל [וקידוש החודש בחו"ל  שלא נטמאו, [ובאמת נאנסו] אלא

  אינו חל].

ויש להקשות, מדוע מתו בנות שמואל בגלל קרוב שלהם שהיה מקדש את החודש בחו"ל, והאם ראויות הן למיתה 

כן מתו, עבור מעשי הקרוב. ובפני משה (שם) תירץ שבנות שמואל נהגו ע"פ אותו קרוב וטעו בכל המועדים ול

  ועדיין צ"ע.

אך הגר"א (מובא בלקוטים על שנות אליהו סדר זרעים) ביאר שבאמת נאנסו בנות שמואל. אלא, שהיו סבורות 

שהיו פחותות מבת ג' שנים כשנבעלו, וא"כ אין הביאה נחשבת ביאה ואינה פוסלת לכהונה. אבל באמת טעו בזה, 

ו ראויים לקדש את החודש, ולפי החשבון של בי"ד הגדול הרי כי היו הולכין לפי החשבון של בי"ד טועין שלא הי

שבזמן שנאנסו היו כבר בנות ג', וא"כ הביאה נחשבת לביאה ופוסלת לכהונה.  ולפי"ז יש לבאר מה שנאמר 

בירושלמי שלא שיקרו, שבאמת לא התכוונו לשקר, אלא רק טעו. [ובזה יש לבאר מדוע היה חושש רב שמן לקול 

  ו, כיון שבאמת נבעלו והיו עדים.]שיש עדים שנבעל
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ועל פי יסוד הדברים יש לפרש את דברי התוס' (ע"ז ג. ד"ה יום הששי) התמוהים קצת. ואיתא 
  בגמ' (שם):

בן לקיש מאי דכתיב ויהי ערב ויהי בקר יום הששי מלמד שהתנה  ואמר רבי שמעון
הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית ואמר אם ישראל מקבלין את תורתי מוטב ואם 

  .לאו אני אחזיר אתכם לתוהו ובוהו

  כלומר, שהקב"ה ברא את כל העולם על תנאי שבני ישראל יקבלו את התורה.

שראל לא יקבלו את התורה ביום הששי בדוקא, הרי ובתוס' הבינו שהתנאי היה שאם בני י
  שהקב"ה יחזיר את העולם לתוהו, וז"ל:

א"נ היתה ... תימה למ"ד בשבעה בחדש נתנו עשרת הדברות מאי יום הששי וי"ל
  .ראויה לינתן בששי אלא שהוסיף משה יום אחד מדעתו

התנאי, ותירצו שמכיון  וע"כ הק' התוס' למ"ד שקבלת התורה היתה ביום ז' בסיון כיצד נתקיים
שהיו ראויים לקבל את התורה ביום ו', אלא שהוסיף משה רבינו יום אחד מדעתו, הרי שבזה 

  נתקיים התנאי ולא החזיר הקב"ה את העולם לתוהו.

�È‡�˙‰�ÌÂÈ˜–�'Ê·�'Â�ÌÂÈ� �

ויש להקשות על דברי התוס', שלפי דבריהם, היה כל העולם כולו תלוי ועומד במה שבני ישראל 
בלו את התורה ממש ביום ו'. וא"כ היתכן שמשה רבינו היה רשאי להוסיף יום אחד מדעתו, יק

  כשכל העולם כולו תלוי ועומד בקבלת התורה ע"י בני ישראל ביום זה.

ויש לתרץ, שכוונת תוס' היא, שלמשה רבינו [ולחכמי התורה] יש כח לשנות את סדרי בראשית 
ריאת העולם, וכל זה נובע מהבעלות על התורה. כל עצמם, את התנאי שהתנה הקב"ה עצמו בב

הבריאה היתה תלויה ועומדת בקבלת התורה, השמים והארץ נכונים היו לחזור לתוהו ובהו אם 
בנ"י לא היו מקבלים את התורה ביום ו', ואעפ"כ למשה רבינו היה כח לשנות את כל זה, לדחות 

הבעלות שהיתה לו על התורה. מזה יש את קיום התנאי שכל הבריאה תלויה ועומדת בו, ע"י 
לראות מה גדול הכח שבידי חז"ל, ומהי המשמעות שיש למתן תורה, לנתינת הבעלות על התורה 

  לידי ישראל. הבעלות על התורה משפיעה על עצם קיום העולם.

�˙ÂÚÂ·˘‰�‚Á�˙ÁÓ˘-�‰¯Â˙�Ô˙ÓÂ�Ï‡¯˘È·�‰¯ÈÁ·‰� �

ל הבעלות על התורה וכל הדברים הנובעים בשבועות אנו חוגגים את יום מתן תורה, את המתנה ש
מכח בעלות זו. הבעלות משפיעה הן על הזמן, והן על קדושת המועדים, הן על פעילות בי"ד של 

  מעלה, והן על הטבע עצמו, ואפילו על קיום העולם כולו.

כשאנו חוגגים ביום ו' סיון את יום מתן תורתנו, אנו חוגגים את מה שהקב"ה נתן לנו, את הכח 
 -להכריע ולחדש, כח שיש בו לקיים את כל העולם. ומתנה זו היתה מזומנת לבני ישראל מתחילה 

ÌÈÓÚ‰ ÏÎÓ Â�· ¯Á· ¯˘‡.  
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החומות" שומרי  "כולל ישיבת ראש

ת"ו  ירושלים סדיגורא דקהל ורב 

יוסף " "משנת מח "ס

תובב "א  ירושלים

חברו  מכתבי לפתוח גרשום דרבנו חרם בענין
תשע "ז  טבת כ"ו בס "ד,

dxezd lr cwey ,miwenr zex`an min dlecd icici ceakl ,minely aex minexn okeyn

,iwpe aw ezpyn ,iwae sixgd b"dxd ,minik zelil`"hily qlivewq oxd` awri d"en,

.mikgn ep` mkynd lre ,miwlg dnk 'awri ld`' q"gn

חרם אחדשה"ט,א. בענין שאלתו ע"ד
לראות  שלא גרשום דרבינו
ידיעתו בלא לחבירו אדם ששולח מכתב
איש  לגבי גם נאמר החרם האם רשותו, ובלא
לפתוח לאשה מותר אם דהיינו  ואשתו,
עליו וכתוב בדואר  שהגיעו מכתבים ולקרוא

להיפך . וכן  לבעלה, שמיועד

הצדקנית הנה  הרבנית זקינתי על  מסופר
שפעם  זי"ע החת"ס מרן  כק"ז אשת ע"ה שרל
בעלה  עבור מיועד  שהיה מכתב פתחה
אנשים  שיש לה אמר  בזה וכשהרגיש החת"ס,
לה, ולא לו  רק סודותיהם לספר שרוצים
מאביה  מכתב שזה שחשבה והתנצלה

זי"ע.ה  גרעק"א

מקפידאבל הבעל  אין כלל בדרך 
להיפך , וכן המכתבים, את תראה שאשתו 

מותר לבעל, הממוען מכתב הגיע אף ולכן
שיודעת  באופן  אא"כ לפותחה. לאשה
גם  דאז  תראה, לא היא שגם מקפיד שהבעל 
אדם. משאר שונה ואינה החרם בכלל  היא
שולחים  שאנשים ציבור איש או  רב אצל וכן 
גם  שאשתו רוצים ואינם סודות מיני כל  אליו
אין בכה"ג מהחת"ס, הנ "ל  וכהעובדא תדע

לפותחם. לאשה

בביהמ "ד ,ובענין ב. מחשב עם היושב
איסור יש אם מע"כ שהסתפק
בלי  המחשב במסך להסתכל אחרים לאנשים
או בחרם. נכלל  שזה כיון  רשות, ממנו  לבקש
ברורה  ידיעה כאן  שיש כיון לראות שמותר 
לעיני  פתוח  שהמחשב שכיון הכותב מצד
גילוי  זה והרי בו, להסתכל הוא רגילות אנשים
שכותב, מה שיראו מקפיד  שאינו מצדו  דעת

המחשב. ליד  יושב שאינו בשעה ואפילו 
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שלד)הנה  סו"ס (יו"ד הגולה בבאר 
לראות  שלא חרם וכתב הדברים, העתיק
זרקו . אא"כ ברשותו  שלא חבירו בכתב
כשזרקו ורק אסור , בפתוח שאף ומשמע
בו שיקראו לו  איכפת שלא דעתו  וגילה
הסתפק  כא) סעי' (שם בערוה"ש אמנם מותר .
על פתוחים מכתבים שולחים שהרבה בזה"ז 
שאינו כיון בהם לקרא מותר אם דואר הבי
כי  בזה, דהכונה ונראה עיי"ש. אותו  מסתיר
שלא  דעת גילוי ג"כ הוי פתוח כששולחו 
שולחו היה דאל "כ  בו, שיקראו  ליה איכפת
י"ל שמא כי בזה, הסתפק מ "מ  אך  סתום.
קוראו דואר הבי שליח  שרק דהרגילות דכיון
כ "כ הקפיד  לא לכן אנשים, שאר ולא
ששאר מקפיד עדיין  אבל סתום, לשולחו 

הקמח בלקט ועיין – אותו. יקראו לא אנשים
אף  להחמיר  שכתב שם) יו"ד בש"ע (נדפס
יודעו שלא מקפיד המשלחה שמא בפתוחה,

עסקיו . לאחרים

פתוחאבל מחשב עם שיושב בנדו "ד 
אנשים  שהרבה מקום שהוא בביהמ "ד 
בו , להביט שיכולים ויודע שם מסתובבים
אותו המכירים באנשים גם מדובר  ולרוב
דעת  גילוי זה הרי שם, וכותב יושב ועכ"ז
אם  אכן בתוכו. יסתכלו  אם מקפיד שאינו
שוהים  שאין  בביהמ"ד או צדדי בחדר  יושב
ממש], מעט  רק שם ששוהים [או  אנשים שם
שהלה  יתכן כי בתוכו, להסתכל  שאין  נראה
שאחד דעתו  על עלתה שלא אלא מקפיד

להסתכל . יבוא

h

ÔÈ‡˘ ‰ÏÂˆÓÎ - Ô‚„ ‰· ÔÈ‡˘ ‰„ÂˆÓÎ 'Â‚Â ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ ÂÏˆ
ÈÂ
.ÌÈ‚„ ט:·‰ ברכות

È"Ïשכבר מה אבל  אחר , ממקום עופות שם באים אין דגן בה שאין דמצודה
דג בה שאין מצולה אבל  ועומדים. ניצודים המה שבורחים ניצוד היינו ים,

יברחו  שלא אצלם, היה כישוף  שדבר במדרש שיש לענין פליגי ובזה משם.
וזהו  זה, כישוף בטל כרחם בעל ישראל שיצאו ומשעה ממצרים. עבדים

וכו'. כמצולה
Èˆ�‰]"[·

ÌÈ‚„ עופות לאכלם. כלל  תיקון טעון לא  מאד , רוחני והוא  המים, ביסוד הם
המים  מיסוד היינו כז:), (חולין הרקק מן שנבראו אחד סימן בשחיטת די

ובע כדגים. שחיטה טעון אין מים מיסוד  חלק ואותו עפר, הטהורים "ויסוד ח
סימנים. ב' שחיטת צריכים

ÈÂ"Ï שהוציאו היינו דגים, בה שאין כמצולה דאמר דמאן הפלוגתא , שזהו
שאין  כמצולה וזה שם, שהיו הקדושים ניצוצים הם הרוחנית, נפש משם
דאמר ומאן קדושה. ניצוצות והם רוחני היותר הדבר  מהם שמשכו דגים, בה
שגם  שלהם, החומרית נפש גם משם שהוציאו היינו דגן, בה שאין כמצודה
מאכל הוא  דדגן דגן, בה שאין כמצודה וזה יב), (שמות אתם עלה רב ערב

עפר . מהיסוד הבא  גשמים
È¯‰Ó ÈËÂ˜ÈÏ]"[Ï
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יצ "ו  אנטווערפען בפ "ק האג אבד"ק 

פינחס דברי  שו"ת מח "ס

משקפיים  ללבוש רשאי בעבודתו כהן האם
כהונה  בגדי ותוספת בעין מום שאלת מצד

שמעתתא עד"ש לאסוקי שאלה שזוהי
כהן האם למשיחא דהלכתא אליבא
משקפיים  ללבוש לו  מותר גדול  כהן  או 
אם  שאפשר  השאלה מצד  הן  העבודה, בשעת
משום  בזה יש משקפיים ללא טוב רואה אינו
בגדר הם שאם השאלה מצד  והן מום,
בגדי  על בגד להוסיף לו אסור  מלבוש
אם  השאלה תכשיט  או כלי הוא ואם הכהונה,
דומה  תכשיט בעבודה ללבוש לו  מותר 
כבר כי חדשה שאלה זו  אין  ובאמת לטבעת.
ז ' עמ ' ה' גליון ש"א המסילה בקובץ הובא
בעל זצ"ל מראגאטשוב הגאון  פעם כשביקר
הגאון דווינסק ברבנות עמיתו את פענח  צפנת
הוא  במשקפיים וראהו  זצ"ל  שמח אור  בעל 
יעשה  ומה מר , הוא כהן לאו ושאל קפץ
הללו גדולים שני ונכנסו  בהמ "ק, כשיבנה
עבודת  לעבוד לו מותר  כהן האם בחקירה
סיכמו מה ידוע ולא במשקפיים, המקדש
נחלת  בשו"ת אמורה מילתא וכבר להלכה.
פסול אין  הנראה שלפי ס"א סי' ח"ב פינחס
שניות  לוחות הן וגדולים משקפיים, עם בכהן
מראשונים  זו סוגיא לברר  הראשונות מן יותר
אלה  לשלש השאלה נחלק וממילא ואחרונים,
הוא  האם מום שאינו וא"נ צדדים, כמה לברר 

העולה. תורת וזאת תכשיט , או מלבוש

לעבודה מום  למשקפיים הצריך אם

מום שנינוא) בעל כהן  בש"ס דוכתא בכמה
מום  ל "ש והקרבה לעבודה פסול 
פסול מום בו שיש כל עובר מום ל"ש קבוע
איש  כ"א אמור בפ' שאה"כ המקדש, לעבודת

לדור יקרב מזרעך לא מום בו יהי' אשר ותם

מום  בו אשר איש כל  כי אלקיו לחם להקריב
ונזכר וגו', פסח  או  עור  איש יקרב לא
ע"א, מ "ט  ויומא ע"א, ק"ה בעירובין 
ע"א, פ"ג וסנהדרין ע"ב, כ "א וקידושין
ע"ב, ה' ומנחות ע"א, ק"ב ע"ב י"ד וזבחים
חז "ל . מדרשי הרבה ועוד ע"א, ל"ז  ובכורות
סמיכות  מטעם למדו  ע"א כ "ז  ובתענית
איסור שאין נזיר  לפרשת מברך  כהן פרשת
כתב  וכן ענין. לכל ולא בעבודה אלא
כל המקדש ביאת מהל ' פ"ו תחלת הרמב"ם
מום  בין  קבוע מום בין מום בו  שיש כהן
ולפנים  המזבח  מן למקדש יכנס לא עובר
לא  המזבח ואל  יבוא לא הפרוכת אל שנאמר 
עבד , שלא אע"פ לוקה ונכנס עבר  ואם יגש,
ולוקה  עבודה וחילל  פסל במקדש עבד  ואם
מום  בו יהי' אשר שנאמר העבודה, על אף
זו שאזהרה למדו  השמועה מפי יקרב, לא
עובר מום בעל  וכן לעבודה. יקרב שלא
בו אשר איש כל שנאמר  ולוקה פסל שעבד 
שזו למדו השמועה מפי יקרב, לא מום
מומים  בעלי ואין עובר , מום לבעל אזהרה
כל בלבד . במלקות אלא במיתה שעבדו
ברייתו מתחלת בו שהיו  אחד  כולם המומים
בין עוברים בין  אח "כ  בו שנולדו  ואחד 
ולהלן שיעבורו . עד  פסול  ה"ז עוברים שאינם
בעין מומים כל  הרמב"ם פירט  ה"ה בפ"ז
מי  משתיהם, בין מעיניו באחד בין העיור
מהם, באחת או עיניו בשתי רואה שאינו
מחמת  כלל שינוי בהם נראה שאין אע"פ
שאינו מי ראותיו, כנגד קבועים מים שירדו 
ברורה  ראי' מהם באחת או בעיניו רואה
וכו '. קבועים סנורים בה שהי' מחמת
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נמנית  אינה חלשה ראי' כי ברור  ומדבריו 
בעיניו סומא שהוא למי דומה ולא מום, בתור
ש"ח לאוין הסמ "ג כתבו  וכן מום. שהוא
שהוא  המצות מוני ושאר  שכ "ט  סי' ויראים
הוא  אם עבודה כהן  יעבוד שלא מה"ת לאו
כתב  רע"ה מצוה שהחינוך  ואף מום, בעל 
חשוב  האדם בהיות כי המצוה שורש טעם
פחות  ואם רואיו, בעיני חן ימצא במראהו 
פעולותיו יאותו  לא באיבריו ומשונה בצורתו 
שהכפרה  השליח  להיות ראוי לכן  לרואיו,
בכל ונאה תואר יפה חן איש עליו תלוי'
איש  בני מחשבות יתפשו למען  דרכיו,
מפרשים  ושאר חכמה במשך  אבל  אחריו .
ענין כל  אלא טעם בזה שאין כתבו  עה"ת
שבתורה  החוקים מצות מחלק הוא הקרבנות
לבעל הדין  והוא מבינים, והעיון  השכל  שאין 
כשר הוא אם אפילו  להקרבה הפסול מום
גזירה  שזוהי מפני בצדיקים וצדיק בכשרים
ידועה  ותשובה הכמוס. מטעם מהשי"ת
שהסתפק  קע"ו  סי' יאיר  חות בשו "ת נדפסה
שהי' תפלה בעל העברת בענין  מלהורות
השי"ת  שקרוב הגם כי מעיניו באחת סומא
שהוא  נשבר  ללב כלומר  שבורים, לכלים
פסול אינו  מ"מ בגוף, למום ולא תמים צדיק
וכמו קרבן , במקום שתפלה הגם תפלה לגבי
שלא  הרא"ש בשם נ "ג סי' הטור  שכתב
מפני  בזוי' ממשפחה שהוא חזן  על להתרעם
דומה  אינו מ"מ רחוקים, מזרע לקרב שטוב
בל בחוק התורה אסרה ששם בעבודה לכהן 

יעבור .

לעבודה מום  חשיב לא  בסתר מום

מהל 'אבלב) פ"ו  ברמב"ם מבואר  באמת
מתוספתא  ה"ז  המקדש ביאת
אין ע"ב מ "ה בכורות וש"ס פ"ד בכורות
מומים  אבל  שבגלוי מומים אלא באדם פוסל
או אדם של כלייתו שניטל  כגון הגוף שבחלל 
שנעשה  אע"פ מעיו שניקבו  או שלו  טחול
או רגל  שבר שנאמר כשרה עבודתו טריפה
וממילא  בגלוי. כל  אף בגלוי אלו מה יד  שבר 

בגלוי  בעיניו מום שאין כל  לומר אפשר 
רק  שהם אלא משקפיים, ללא גם ורואה
בזה  אין  אדם, בני רוב כמו ראייתו מטיבים
סומא, בגדר  שאינו מפני עבודה לגבי מום
אבל משקפיים, בלי כלל  רואה אינו  אם מלבד 
והוא  ראייתו , להטיב עזר  כלי הם בלא"ה
בשו"ת  שכתב ניכר  בלתי ממום פחות
כל כפים נשיאת לגבי קי"ז סי' ח "ו  הרדב"ז
שאיסור ואף מעכב, אינו  ניכר  אינו  שהמום
שאינו כל  אבל  מה"ת לעבודה מום בעל 
דקיי"ל ואף איסור. בו  אין ניכר ולא בגלוי
ל "ט סי' אה"ע ושו "ע ע"ב ע"ה בכתובות
פוסלים  בכהנים הפוסלים מומים לענין ס"ד
בו לרחוץ שהדרך  בעיר  מרחץ יש אם בנשים
נפסק  דין  של  בעיקרו  אבל  מבטל , בסתר מום
בה  שאין  ע"מ  אשה המקדש ג' סעיף בשו "ע
הפוסלים  המומים מן  בה ונמצאו מומים
מום  בה נמצא אבל מקודשת, אינה בנשים
כל ממילא מקודשת, ה"ז שמקפיד אע"פ אחר
הלובש  שכן וכל  מום, ל"ה ניכר מום שאינו
מום  ל"ה ללבוש העולם כל שדרך משקפיים

לעבודתו . כהן  לפסול 

תכשיט או לבוש הם משקפיים  אם 

לה ומעתהג) הם יש  משקפיים האם סתפק
וחילוק  תכשיט  או מלבוש
נחלת  בשו "ת שהבאתי להלכה המסתעף
בשו"ע  הרמ "א לשון כ"ט סי' ח"א פינחס
תכשיטים  הוצאת לגבי סי"א ש"א סי' או "ח 
אע"פ  עינים בתי בתיק לצאת שאסור  בשבת
הם  בעצמם עינים בתי כי כסף של שהוא
הם  עינים בתי שכתב בב"י ומקורו  משוי,
ועליו ומשוי, עצמו בפני גוף והתיק העיקר 
אות  נ "ו  כלל  ח"א פי על  סקמ"ד המ "ב כתב
במקום  חוטמו על עינים בתי לשאת אסור  ג'
לאתויי. ואתי מעליו  יפלו  שמא עירוב שאין 
הביא  ס"ה אות ש"א סי' החיים בכף אבל 
בשבת  במשקפיים לצאת להתיר מפוסקים
שנוהגים  כמו האוזן מאחורי שקשורים בתנאי
אדם. לכל ותכשיט  מלבוש דרך שהוא היום,
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ושו"ת  כ"ט סי' צדק אבני בשו "ת וכ"מ
יכול אינו אם ב' סי' ח"ח ענגל מהר"ש
מחיגר גרע לא היטב קשורים והם בלעדם
שם  הבאתי וכן כמנעל. דהוה במקלו  היוצא
והרבה  פ"ד סי' מנחה בשיורי שבת ממנחת
כל בשבת במשקפיים לצאת שהתירו  פוסקים
שבימינו פשוט והטעם תמיד, בהם שהולך 
הדרך ואין האוזן מאחורי היטב קשורים הם
מניחים  שהיו בימיהם כמו  שלא להסירם,
אין וממילא קישור , כל  ללא החוטם על אותם
ואף  לאתויי. ואתי מעליו יפלו שמא לחוש
דומה  שלא ס"א אות ש"א סי' ערה"ש שכתב
ולכן לתשמיש, נעשה עיקרו  כי לתכשיט 
אבל זהב, של הם אפילו  בהם לצאת אסור
כמו תכשיט  שהם עליו חלקו  גדולים כמה
נ "ז סי' אליעזר  אפרים דברי בשו "ת שהשיג
מלבוש  שאינו  לומר  המדה על  הפריז  שהוא
להיתר הדור גדולי רוב דעת אלא ותכשיט ,
קע"ג  סי' או"ח צבי הר בשו "ת שכתבו כמו 
באר ושו "ת ל"ז סי' ח"א יצחק מנחת ושו"ת
מלבוש  מטעם ו ' אות י"ז  סי' ח"א משה
כמו פוסקים רוב הכריעו וכן  ותכשיט ,
לטבעת  דומה שלא ואף עש"ה. שהבאתי
ע"ב, נ"ט שבת רש"י כמ"ש תכשיט שחשיבה
ע"ב  ס"ה בשבת דקיי"ל  מחיגר  גרע לא אבל 
לילך יכול  שאינו חיגר  סט "ו  ש"א סי' ושו"ע
קשור , אינו  אפילו בו לילך מותר  מקל  בלא
החשובים  מנהג לאפוקי סקכ"ז במג"א וכתב
לישא  היתר  מצינו  שלא מקל  עם שהולכים
כמו הוא שמקלו  חיגר  משא"כ  ביד  תכשיט
י"ב  סעיף הרב בשו "ע אבל ובגד , מנעל 
מלבוש. של  בגדרו קצת הסתפק בסוגריים
אין בשבת הוצאה היתר שלענין  רואים ועכ"פ
דרך אלא משוי יהי' שלא העיקר  אלא חילוק
גם  בלעדו  יכול  שאינו  באופן ותכשיט  מלבוש
ברשות  לאתויי ואתי להורידו  יבוא ולא בחול 
מלבוש  דרך  הוא שבת לענין  אם ואף הרבים.
שאינו אפשר  מ"מ הוצאתו  להתיר  ותכשיט 
הוא  אלא עבודה, לענין  ותכשיט מלבוש

אם  בירור  שצריך עצמו בפני כלי של  בגדר
כהונה. בגדי על  להוסיפו מותר

מלבושיו  על להוסיף לכהן  באיסור

שני וקיי "לד ) לבש ע"א י"ח זבחים בש"ס
אחת  חסר  אבנטים שני מכנסים
בשרו מכת על רטי' לו שהיתה או אחת יתר 
מקורעים  או  מטושטשים שהיו  או  בגדו תחת
אחת  יתר פירש"י פסולה, עבודתו  ועבד
ע"ב  ובתוס' בעולם, בגד שום עליהם הוסיף
סתם  בתורה האמורים בגדים כל ואימא ד "ה
משום  בו  אין  כן  ואם ופשתים, צמר  היינו
לענין נאמר אם גם שהרי בגד עליהם הוסיף
בו לצאת שמותר  מלבוש דרך שהוא שבת
אבל לאו, או  תכשיט  ואת"ל הרבים, לרשות
בגד , נקרא אינו  בתורה האמורים בגדים לענין 
בגדי  על  הוספה משום שייך  לא וממילא
תלמוד ע"א י"ט  התם מש"ס ולק"מ  כהונה.
דבר אף כלומר חוצצות, תפילין  בידינו  ערוך 
לחלק  הגמרא מסקנת אלא אסור, בגד שאינו
וכן חוצץ. שאינו  לתש"ר שחוצץ תש"י בין 
ה"ו המקדש כלי מהל ' פ"י הרמב"ם כתב
מלמד ולבשם בשרו על  כהונה בבגדי נאמר 
לבגדים, בשרו בין  חוצץ דבר  יהי' שלא
אם  מתה כינה או  עפר  או אחת נימא אפילו
ועבודתו חציצה ה"ז לבגד  בשר בין היתה
לעבוד יכול  הכהן אין  לפיכך פסולה,
ראש  של  אבל  חוצצת, שהרי יד  של בתפילין
בשעת  להניחם רצה ואם חוצצת, אינה
בזה  שאין  משנה בכסף ודקדק מניח , העבודה
לא  ובאמת בגד. אינו כי בגדים יתור  משום
הרצועות, של הדין  מה משנה הכסף הזכיר 
לא  הכהנים של  הראש שכיסוי לומר ואפשר
חציצה  שאלת יש בלא"ה כי ברצועות, נגעו
בגד שאינו  כל רואים וממילא בתש"ר . גם
כלי  שהוא וכל  בגדים, יתור על עובר אינו
אם  חוץ איסור ל "ה חוצץ שאינו תפילין כמו 

המפסיק. תכשיט או הגוף על  מונח
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בגד  בגדר שאינו דבר של דין  מה 

שלקה אבלה) כהן  ע"ב ק"ג בעירובין
במקדש באצבעו גמי עלי' כורך

וכאן כאן  דם להוציא אם במדינה לא אבל 
שנו לא חייא דרבי ברי' יהודה רב אמר אסור,
בגדים, יתור הוי קטן  צלצול  אבל  גמי אלא
אלא  בגדים יתור  אמרו  לא אמר  יוחנן  ורבי
לא  בגדים במקום שלא אבל  בגדים, במקום
חציצה  משום לי' תיפוק בגדים, יתור  הוי
עבודה, במקום ושלא בימין נמי אי בשמאל
חסדא  רב אמר רבא דאמר דרבא ופליגא
שלא  חוצצת אחת נימא אפילו בגדים במקום
פחות  חוצצות שלש על שלש בגדים במקום
פסק  וכן חוצצות. אינן שלש על משלש
כרך ה"ח המקדש ביאת מהל ' פ"י הרמב"ם
כגון בגדים במקום שלא בגד  בשרו  על 
בו הי' אם עקבו  על  או אצבעו על שכרכו
חוצץ  ה"ז  אצבעות שלש על אצבעות שלש
הי' ואם חוצץ, אינו מכאן  פחות ופוסל 
בפני  בגד חשוב והוא הואיל קטן  צלצול 
על שלש בו שאין  אע"פ פוסל ה"ז עצמו
פסק  הרמב"ם כי משנה הכסף וכתב שלש.
אצבעות  שלש על שלש  של  שבגד רבא כמו 
ולא  בשמאל כגון  עבודה במקום שלא פוסל
בגדים, יתור משום אלא חציצה משום
על שלש בו שאין אע"פ פוסל  קטן  וצלצול
שמשקפים  לומר סברא הי' זה ולפי שלש.
שלש  על שלש בהם ואין  בגד  בגדר  שאינם
יתור משום פסול מעיקרא בהם אין  אצבעות
שחוצץ  כלי משום בהם יש אם זולת בגדים,

לעבודה. המונע דבר  או 

משקפיים ללא כלל רואה  שאינו כהן

לגבי אלא ו ) ורמב"ם רש"י שנחלקו  מצינו 
מ"ג  בבכורות לכהנים העין מום
למטה  עיניו  ושתי למעלה עיניו  שתי ע"ב
את  רואה למטה אחת ועינו למעלה אחת עינו
והזגדן שמש סכי כאחד העלי' ואת החדר 
יכול שאינו  שמש סכי פירש"י וכו ', והצירן 

סכי  שם ברמב"ם אבל החמה, כנגד להסתכל 
וכתב  ועוצמם, עיניו  ריסי שמקבץ מי שמש
רב  תני ע"א מ "ד  דילן  מש"ס משנה הכסף
ואינו השמש ששונא פירש"י שמש סני יוסף
וכתב  שם, זורחת שחמה מקום לראות יכול 
השמש  שונאי שמש סני בפיה"מ  הרמב"ם
להביט שרוצה בשעה בזה והכוונה והירח ,
מאמץ  המאירים לדברים או  לירח או לשמש
ובשטמ"ק  אותו . ומקטין עיניו  עפעפי ומקבץ
כנגד להסתכל שיכול  מפרשים בשם כתב
לאור זקוק ולכן  אור  לו שחסר רק החמה
לפי  נראה ומזה בחפצים. להבחין כדי גדול 
קשה  השמש אור שנים שמש סכי הרמב"ם
בשעה  שמצמצמם או מצמצמם ולכן לעיניהם
רק  הזכיר רש"י ואילו  ראייתו , לדקדק שרוצה
קצר שהוא מי שיטתו  שלפי כך הראשון, מום
בלי  עובד אם לעבודה פסול  אינו רואי
הוא  הרמב"ם לפי אפשר אבל  משקפיים,
רואי  קצר  הרמב"ם לפי כי ויוצא מום. בגדר
פסול היטב לראות בכדי עיניו  המצמצם
בניגוד משקפיים, מרכיב אפילו  לעבודה
לפי  אבל  לעבודה, פסול שאינו רואי לרחק
אינו משקפיים שצריך  רואי קצר גם רש"י

לעבודה. פסול

עין בראיית התלויות מצות בין חילוק 

יעקב וישז) שבות משו "ת סמוכים להביא
דיינים  אם שנשאל  קכ "ו  סי' ח "א
שהרי  לחליצה כשרים משקפיים דרך  הרואים
הרוק  לראות שצריך ע"ב ק"א ביבמות קיי"ל
כמה  והביא הזקנים, לעיני שאה"כ בעין 
חסר אינו  עששית דרך  שהרואה לדבר ראיות
מ"ג  פ"ב נגעים בתפ"י וכן הראי', בעצם
שהעלה  כמו  במשקפיים נגעים שרואים
לקרות  להתיר צ"ט  סי' ח "א הלק"ט בשו "ת
בגוף  גרעון  זה שאין  במשקפיים בתורה
טעם  טוב בשו "ת שהחמיר ואף הקריאה,
על שחיטה לגבי ופ"ה ס"ו  סי' מהדת"ל ודעת
ומג"א  סומא לגבי ס"ט א' סי' יו "ד  שו "ע פי
אבל חמץ, בדיקת לגבי סק"ד  תל "ג סי' או "ח 
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דחה  קצ"ג אות א' סי' יו"ד תשובה בדרכי
שכתב  אף במשקפיים, לשחוט  והתיר  דבריו 
לחשוש  ל "א סי' ח"ד מלכיאל דברי בשו "ת
השיגו אחרונים רוב אבל לכתחלה, לדבריו
כמה  הזה בענין שיש נראה אולם עליו.
ראיית  שצריך שיש שונות ומדריגות בחינות
של המציאות הוא שהעיקר ויש גמורה, עין 
של חלות דוקא צריך  שאין כלומר  הראי',
שכך שיראה הוא העיקר  אלא העין  ראיית
להרבה  נחלק זה ענין  וממילא המציאות,
כמה  לגבי להלכה ונפק"מ  ודינים, חילוקים
וסנהדרין ועדות ושחיטה חליצה כמו מצות
בראיית  התלוים ודברים לחירות עבד  ויציאת
אהרן בית בקובץ מזה וראה דוקא, עין 
דינים  שבירר  ע"ג ֿפ"ח  עמ' נ "ה גליון וישראל 

תדרשנה. ומשם באורך אלו 

למעשה הלכה  האמור מכל המורם

לעבודה היוצא פסול מום בעל כהן להלכה:
מום  או  קבוע מום אם חילוק ואין
ליכנס  לו  אסור  ניכר מום בו שיש כל  עובר
המום. שיעבור  עד  ולפנים ממזבח  למקדש
שבעין מומים ובתוכם הפוסלים המומים ובין
משקפיים, המצריכה חלשה ראי' נמנית לא
ואף  לעבודה. שפסול  לסומא דומה שאינה
לצאת  שמותר  פוסקים רוב דעת שבת שלגבי
בתנאי  תמיד, בהם שהולך  כל  במשקפיים
שלא  בימינו , כנהוג האוזן  מאחורי שקשורים
החוטם  על  אותם מניחים שהיו בימיהם כמו 

לאתויי, ואתי מעליו  יפלו שמא וחששו 
מלבוש  דרך  שזהו מפני להיתר והטעם
שאינו נראה עבודה לגבי אבל  ותכשיט ,
עצמם. בפני כלי הם אלא ותכשיט מלבוש
יתור איסור משום בזה שאין שנראה ואף
הם  בתורה האמורים שבגדים מלבד  כי בגדים
על שלש לגמי דומה לא גם ופשתים, צמר
ואינו שאסור, קטן צלצול  או אצבעות שלש
עבודת  לעבוד  לכהן התירו  שהרי החוצץ דבר
ול"ה  חוצץ שאינו ראש של בתפילין  המקדש
שאינם  למשקפיים הדין  הוא ואפשר  בגד ,
את"ל ואף לבגדים. האדם גוף בין מפסיקים
אבל במשקפיים, למקדש נכנס הכהן  שאין 
אינו הזמן  בשאר  משקפיים שלובש מה עכ "פ
שלפי  סברא יש מ "מ  לפוסלו . מום נקרא
בכדי  עיניו המצמצם רואי קצר  הרמב"ם
מרכיב  אפילו לעבודה פסול  היטב לראות
פסול שאינו רואי לרחק בניגוד משקפיים,
שצריך רואי קצר גם רש"י שלפי אף לעבודה,
נראה  לכן  לעבודה. פסול  אינו משקפיים
להטיב  משקפיים שלובש מי בין  לחלק
יכול שאינו מי לבין פסול , שאינו ראייתו
לענין מום בעל נקרא שאפשר בלעדם לראות
הלובש  שכהן  נראה בעיקרו מ "מ  עבודה.
השי"ת  ויעזור לעבודה, פסול  אינו משקפיים
לנו שיחזיר משיח לביאת במהרה שנזכה
רשאי  כהן אם ויורינו  המקדש בית עבודת
וגם  עבודתו, בשעת גם משקפיים ללבוש

מתרפאים. כולם לבוא לעתיד

h
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הרמב  בפי' פ "ועי' (ריש ככיפה "ם המים שנעשו הנסים מן אחד  דאבות) ה
ע תחתיהם הלכו וישראל ולהתדבק "בגובה לעלות נתאוו שהמים מפני והוא  ש,

קי  (תהלים שכתוב וזהו חיותם ""בשרש רקדו ד) ההרים וגו' וינס ראה הים
וגו' אדון מלפני וגו' תורה,"כאלים מתן בעת רקדו שההרים המפרשים ופירשו ,

וי  סוף , ים לקריעת זה ענין מה לדקדק דר"ויש בסיני "ל  רקדו שההרים כמו ל
סוף ים בקריעת גם הי' כן למעלה, בשורשו החלק שיתדבק ששאפו ידי .על
˘¯‰Ó]"[Ó
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אטלאנטא  המזרח, נר כולל ראש

גבורים  אבן שכינה, מחנה מח "ס

חייב  אם והזיק אחרים שסיכן נהג
וגרם שאלה : מופרזת במהירות שנהג מי

כמה  של קשה דרכים תאונת
רודף  מדין  לשלם פטור  האם מכוניות,

אחרים? שסיכן  כיון  הכלים, את ששיבר 

דלא תשובה : דפטור, בעזה"י נראה לפו"ר
הרמ"א  בשו "ת שנתבאר  ממה גרע
באופן בספינה מרקד  שהיה דחמור סצ"ה
כונה  בלא דגם והרי כרודף, דנחשב משונה
שפ  סימן שם המחבר  לשון וכן כרודף, נחשב
וערוה"ש  הבאה"ג וכ "כ  כרודף, דהחמור ס"ד
דהחמור שהכונה שם, הב"י קושיית בביאור
כלל כונה בלא דגם והרי ע"ש, רודף הוי
(תכה, הגר "א מש"כ  בזה והראו רודף. נחשב
בעי  לא דרודף חמור  מדין  ללמוד  סקי"א)
למסרו יכולים שטרות המזייף ולהכי כונה,
ובכן שם). רמ "א (עיין  רודף מדין למלכות
חיי  שמסכן  כיון  כרודף דדינו  רכב הנוהג
וכן מנח"י, שו "ת בשם בפ"ח  (וכ"כ דאינשי
נהרג  באמת אם וכ"ש מסברא, פשוט הוא
דרודף  קיי"ל  והרי הנ"ל) בתאונה אדם
מדמתחייב  דקלב"מ פטור  כלים ששיבר 

סק"ג. ש"פ סימן  ע"ש בנפשו ,

דבאמת איברא  גופא היא קשיא דא"כ
הקהילה  לבני היזק שגרם שטרות המזייף
וקשה  ההיזק, על דחייב שנו רי"ס בפ"ת מצינו 
הכלים. על  פטור רודף והלא בזה נחייב איך 
קי"ז) (ב"ק פנ "י בספר נתקשה דכעי"ז  שו "ר 
בתשלומין חייב מוסר  דמדוע מוסר , דין על 
ופטור רודף מדין  בנפשו מתחייב הוא והרי
לאחר זה בין שמחלק (ע"ש קלב"מ מדין 
שהוחזק  ממי שנתקשה ורק המסירה, שגמר
הדק"ל). וא"כ  להרגו אח "כ  גם דמותר  במסור 

ב

כלים ואולם  פטור טעם בעיקר דהנה נראה
שהוא  ג) (שפ, בשו"ע איתא ברודף
סמ"ע  ועיין  למיתה, עצמו  שהתיר משום
כריתות  חייבי אחר  ברודף דא"כ  שנתקשה
לדין ישנו  כריתות על  דגם ותירץ פטור , איך 
לן קיימא לא הא תמה ובש"ך דקלב"מ . זה
קלב"מ דין  דס"ל הקנה בן  נחוניא כרבי
קלב"מ דדין  פירש והש"ך  כריתות. בחייבי
למיתה" עצמו ש"התיר מה מצד  הוא דרודף
ג"כ דמועיל  שם), ומחבר  הרמב"ם (כלשון 

מתשלומין . לפטור

עפמש"ובביאור י"ל הש"ך כסברת
דבדין יג) א, (רוצח  בספרו  ז "ל  הגרי"ז מרן 
הצלה  מדין אחד דינים, שני איכא רודף
דמותר הרודף, מן המציל על  שהוא בעלמא
והשני  הנרדף, להציל  כדי הרודף להרוג לו
יתכן ואילו  קטילא. גברא דהוי הרודף על 
היה  עדיין הנרדף הצלת בלא בהריגתו  טעם
דמים  לו  שאין משום הריגתו  על פטור יתכן
קטילא  גברא וענין  ע"ש. הוא, קטילא וגברא
מקלטו מעיר  שיצא בשוגג ברוצח גם מצינו 
עליו . פטור  ההורגו אדם וכל דמים לו דאין
אף  קטילא גברא דהוי מגזה"כ  דין  דזהו  והרי

הצלה. דין בלא

ג 

דיןומעתה  דמצינו  במה לחקור אנו  צריכים
דין עיקר אם בכוונה, שלא רודף
דין ג"כ ביה דאית או  הצלה, מדין הריגתו
פלוגתת  שהוא בעזה"י ונראה קטילא, גברא
ברמ"א  היטב דעיין  שפ, סו"ס שם הפוסקים
להכניס  שרגיל דבמקום המרדכי בשם שהביא
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לרקוד החמור התחיל  אם לספינה חמורים
המשליך , חייב לים החמור  אחד  והשליך 
שקפץ  דמיירי הנ "ל  וגר"א ובאה"ג ש"ך  ועיין
הא  תמוה ולכאורה רגיל , בלתי באופן החמור
דמי  ע"ז , יתחייב ואיך  הוא גמור  רודף א"כ
כ"ש  ברודף שהותר ממש מרציחה גרע
הרמ"א  בשו "ת מפורש ובאמת בבהמה.
ע"ז) עמדו וכבר בשו "ע למש"כ  (וסותר
כיון פטור משונה באופן שרקד  דהיכא

הוא. רודף שהחמור 

בגדרולכאורה תלוי פלוגתתם יסוד
הכונה  אם ברודף, שנאמר  למיתה עצמו  מתיר
או האיסור, על שעבר  מחמת עצמו  שהתיר 
של פעולה עושה שהוא במה עצמו שהתיר 
בחמור , או  מכווין שאינו במי ונפק"מ רדיפה.
דדעת  למיתה, עצמו מתיר  דין  בזה יהיה אם
פעולת  מצד הוא דרודף בתשובותיו הרמ"א
שהוא  והמרדכי בשו "ע הרמ "א ודעת הסכנה,
בר דלאו  בחמור  אבל  רדיפה, האיסור  מצד
והרי  הצלה, דין אלא ביה לית הוא איסורא
היטב  ועיין  חייב. חבירו  בממון  עצמו  מציל
דליכא  בהדיא דמבואר  קצג) (רמז  במרדכי
ליכא  רודף מדין אבל עצמו , מציל  מדין אלא
במה  פשע שלא כיון הוא שמשונה אף
מ "מ הרי פשע שלא בכך  מה וקשה שכניסו .
הדין דעיקר  כנ"ל מבואר  אלא הוא, רודף
מצד רק ולא דפשע, מה מצד נובע רודף
ממונו התיר לא פשע שלא דכל המעשה,
יסוד שהוא למיתה עצמו שהתיר כרודף
לדעת  משא"כ  הנ "ל , הש"ך  וכדברי הפטור 
עצמו הוא סיכון  של  פעולה שעושה מה הב"י

למיתה. ההתרה

את ונ "ל ושיבר  הרודף לקטן  דנפק"מ
מדין או  רודף מדין פטורו יסוד  אם הכלים,
שפיר חייב רודף דין מצד אבל רעה, דפגיעתן
ובמקו"א  הוא. כונה בר לאו  דקטן הכלים על 

בהנ "ל . דתלוי נראה אבל  בזה, הארכנו

ד 

דרוצחגם  ה"י) מרוצח  (פ"ה ברמב"ם מצינו
פטור ההורגו  כל  מקלטו לעיר  חוץ שיצא
להגר"ש  ומצאתי למיתה, עצמו התיר  שהרי
עמ"ס  הגר"ש (חידושי ז"ל רוזובסקי
ג' הוספה דברינו בסוף להלן  ועיין סנהדרין,
את  כששיבר גם דפטור ע"ז ) שנתקשינו מה

הכלים.

פ"וומ"מ (שם בעצמו להרמב"ם מצינו
דמים  לו  אין  ג"כ התראה בלא שההורג ה"ה)
(כן להרגו  לאחרים הותר  לא מ"מ אבל 
דחייב  מסתבר  גם דחיי), דינא בספר מפורש
רוצח כל נמצא דאל "כ  כלים, על  הרוצח  שם
לו דאין  כיון הכלים על  יפטור  שהזיק בימינו 
וקשה  בדין . העמדה אצלו יתכן  ולא דמים
מקלטו , לעיר חוץ שיצא מרוצח שנא דמאי
אין ג"כ  עדים או  התראה בלא ההורג גם והלא
למיתה. עצמו  התיר  בזה הרי וא"כ  דמים, לו

דיןאע"כ נאמר דלא הוא שהחילוק
שלא  שעושה היכא אלא למיתה עצמו  מתיר
שמכניס  מקלטו  לעיר  חוץ שיצא כגון כדין ,
היתר זה על  נתן  והתורה לסכנה, עצמו
אף  התראה, בלא שהרג מי אבל  לגואה"ד,
מ "מ בשגגה, ההורג מן  קל דינו  תהא שלא
בגדר אינו שוב הרצח  מעשה שעברה לאחר 
דין ע"י חל  לא וכה"ג איסור, מעשה עושה
למיתה, עצמו מתיר של גדר דמים לו  אין 
דין אלא לי"ל  וקטן  חמור כגון  הני בכל  ולכן
(והך למיתה עצמו  מתיר דין ולא הצלה
בהורג  דמים לו  אין משום פטור דגואה"ד
בגואה"ד מיוחד  דין  הוא והתראה עדים בלא
הדבר וצריך דמים, לו שאין  כל  לחייבו  שאין 
(פ"ה  שם הרמב"ם בלשון מפורש וכן  הסבר ).

דמים לו  דאין  דמלבד  כמתירה"י) הוי גם
התראה  בלא דהורג בהך  אבל למיתה, עצמו

דמים. לו  דאין  אלא כתב לא
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בעזה"י,(ובזה נוסף דקדוק הבינותי
דנרדף  דע"ד ) (סנהדרין בגמרא מפורש דהנה
תהא  שלא פטור, רודף של כליו את ששיבר 
אחר רודף לגבי ואילו מגופו . חמור  ממונו 
לתקנה  בעינן  רודף של כליו  ששיבר הרודף
דב"ק, בסוגיא בגירסא שינוי (ויש לפטור
דסנהדרין כגירסא ג"כ כתב שם ברי"ף ואולם
הרודף  אחר שרדף רודף על  גם תקנה דבעינן 
לן למה צ"ב ומאד רודף), של  כליו ושיבר
ששיבר , מנרדף גרע לא הא לפטור  תקנה
חמור ממונו  תהא שלא נימא בזה גם דהרי
דבעינן חכ"א שהעיר כמו  נראה אבל מגופו .
בלא  להציל אפשר  דהיה להיכא לתקנה
שם  אנשי בחי' מבואר  וכעי"ז  הכלים, שבירת
דא"כ נתקשיתי ואולם שם. בב"ק הרי"ף ע"ד
אפשר דהיה להיכא תקנה נבעי נרדף  לגבי גם
צ"ב  בזה ההבנה עצם גם בע"א. להציל
דרך אין הרודף הדין  מצד אם שהרי לכאורה,
שא"צ  בכך מה הריגתו  ע"י אלא הצלה
ממונו תהא שלא מ "מ  הא הכלים לשבור 

מגופו . חמור

להרוג ואולי דנרדף היתר  דחלוק י"ל 
שאר דהנה דעלמא, אנשי משאר הרודף
או הריגה היתר  אלא אינו דעלמא אינשי
להרגך הבא מדין הרי הנרדף על  אבל  הצלה,
וכדמצינו א"ע. להציל  חייב להרגו  השכם
אף  העובר  להרוג לאם דמותר  בראשונים
רשות  לאחרים שאין דאף ראשו , שיצא לאחר 
ליכא  אצלה מ "מ  לה, רדפי קא דמשמיא
דהבא  כיון  נפש בפני נפש דוחין  דאין  סברא
דליכא  מה רודף בכל  ובאמת כו '. להרגו 
ומותר נפש בפני נפש דוחין  דאין  סברא
פרש"י  עיין  הנרדף, להציל כדי הרודף להרוג
עושה  שהרודף משום שהוא לסנהדרין 
נובע  שהוא משמע הרמב"ם ומלשון  עבירה,
הארכנו (ובמקו"א דמים לו דאין הדין מצד
דין אלא אי"ז דמ"מ אלא בעזה"י), בזה
אצל משא"כ הרגו , אם פטור או הצלה,
בעזה"י  יובן  ומעתה חיובו . עצם הוא הנרדף

חמור ממונו  תהא דשלא סברא יועיל  דלא מה
היתר זה אין דהרי אנשים, שאר לגבי מגופו 
הנרדף, כלפי דין  הוא אלא הממון, עצם על 
נרדף  של נפשו  כלפי בטלה רודף של  שנפשו
שאר לגבי משא"כ  להרגך, הבא דין מצד
היתר בזה אין  ולכן רשות, אלא אינו  אינשי
שכבר ת"ל  (והראוני תקנה בלא ממונו על 
וע"ש  מ"י, הטור  על  המגיה בזה קדמני

בזה). פרטים עוד  שהעתיק

טעם והנה  להבין  אנו  צריכים באמת
שהדרך היכא החמור  המשליך על החיוב
הוא  אחרים מציל גם והלא חמורים, להכניס
שרדף  רודף כדין התקנה מצד  לפטור לו והיה
דפטור . אחר  של אף כלים ושיבר הרודף אחר
נתקן לא התקנה עצם דגם י"ל  למש"נ  ואולם
הדין מצד פטור  הנרדף על  גם שיתכן אלא
מדין רק והיינו מגופו, חמור  ממונו תהא דלא
עצמו דמתיר  סברא בצירוף להרגך  הבא
א"כ עצמו, מתיר דין  ליכא כה"ג אבל למיתה,
החמור להרוג שיכולים הצלה דין  אלא אינו
אף  כלים פטור  ליכא אבל העובר, הריגת כמו 
האחרים. לענין  הה"נ וא"כ עצמו, הנרדף על 

מצדכ"ז  דמוכרח מה עפ"י כתבתי
הרודף  אחר  רודף דגם שם בסנהדרין הגירסא
פשטא  לפי אבל מממון , לפטור תקנה צריך
תהא  שלא מטעם פטורים אחרים גם דמילתא
למיתה  עצמו דמתיר מה מצד ר"ל כו ', ממונו 
דהבא  טעמא צירוף בלא דפטור  הוא בלבד

כו'). להרגך

ה

ש"מוהנה (סימן בנתה"מ  דמצינו  במה צ"ב
פי"ב  נזיקין חושן בפתחי הו"ד סק"ו
של בכליו  מהדליקה דהמציל לו) הערה
מה  גרע דלא דשואל , מאונסים פטור  אחרים
דלכאורה  ע"ש, עצמו את מציל הוא שגם
על דחייב דמבואר כאן הרמ"א מפסק נסתר
דגם  ובהכרח רודף, דין  דאיכא אף החמור
כה"ג  תקנה ליכא אחרים הצלת לענין 
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אינו האש מן מציל גם והלא ליה, מדמחייבינן
גם  תקנה. בזה וליכא בעלמא, הצלה דין אלא
כ "ד ס"ק שפ"ח  סימן  הש"ך מדין  נסתר הוא
זה  ממון על בא שהאנס היכא דרק הנ "ל 
דכל דמשמע פקו"נ, מדין  דפטור  הוא עצמה
להציל חבירו  ממון שצריך אף כן, שאינו
וצ"ע  ביד , כנו"נ דהוי גם ומה חייב, עצמו
יז ס"ק עב לסימן במשובב ועיין  טובא.
הדליקה  מן  במציל  הנתה"מ  ע"ד  שנחלק

חבירו . בממון עצמו מציל דהוי דפשוט 

שם גם  (הו"ד פתים מנחת נחלק בספר  (
דכאן והוא אחר, מטעם אבל  הנתה"מ  ע"ד
בו שיש כיון  חבירו  בממון עצמו  מציל  נקרא
חריפתא  בפלפולא הוכיח וכן  עצמו , הצלת גם
דחשבינן והגבורים דדוד  בעובדא הכונס פ'
כיון חבריהם בממון  עצמם מציל  להו
הנתה"מ כסברת ודלא לכולם, באה שהסכנה
הצלת  גם בו  שיש מה בזה יגרע דלא שכתב
בספר מש"כ הביא שם (ובפ"ח ע"ש עצמו,
אחר של  ממונו  שלקח  דמי פ"כ  היולדת תורת
דמציל מתקנה דפטור אחר  של  פקו "נ  לצורך
האיך נתקשיתי ולע"ע הנ"ל, אחר  של  בממונו 
שני  בין  לחלק שיש אף דספינה, הך  יתיישב

וד"ל). ושם דכאן  ההצלה אופני

ו 

מצינונמצא לא רודף של ממונו דלהיתר 
עצמו התיר דבזה לעבור  בכונה אלא
בה  פליגי דחמור  בדוכתא משא"כ למיתה,
ולהסוברים  ביה, רודף דין  אם הנ "ל  הפוסקים
מצד אלא החמור  מצד  רודף דין דלי"ל
הבעלים  מצד  לדון  תמיד צריכים הבעלים,
תלוי  וזה רודף, דין  עליהן  לדון  כדי פשעו  אם
מצד אבל  לספינה, החמור להכניס הדרך  אם
הוספה  (ועיין  רודף דין  לדידהו ליכא החמור

ד').

ובאה"ג ובאמת בערוה"ש דמש"נ
באופן שרקד  דהחמור הוא הב"י דקושיית
כתב  שלא בב"י עיין כרודף, הוי משונה

רע, כלב משום אלא רודף משום בהדיא
דין כלל  בזה שאין  המחבר דדעת ומסתבר 
סילוק  מדין  שהוא רע כלב דמטעם ורק רודף
דליכא  הב"י דעת גם וא"כ  בה, נגעו מזיקין 
מש"כ דזולת נמצא ולפ"ז רודף, דין  בזה
תכה, לסימן  (והגר "א שם בתשובה הרמ"א
להראשונים  מצינו  לא להלן ) הנזכר  ותורי"ד 
הרמ"א  וגם רודף, הוי שהחמור  הסוברים
המרדכי  דעת העתיק לשו"ע בהגהות בעצמו
כיון במשונה אף רודף דין דליכא שמפורש
הוא  דבר הלא לספינה, בהכנסתו  פשע שלא
משום  ג"כ  הוא להכניס דרך  באין  דחייב (ומה
דאז בכונה, כרודף והוי הבעלים, פשיעת
שם  המחבר מש"כ גם הרודפים) הם הבעלים
או המ "מ  דרך  לפי שפשע באופן  מיירי דחייב
ילה"ס), הגר "א (ובדעת שם עסמ "ע נמוק"י
כתב  כבר כרודף שהמשא המחבר  ומש"כ

ע"ש. החמור לבעל שהכונה הש"ך

בסוגיא ונראה  מבואר ד "ז  דבאמת
ההוא  שם, דאיתא בהדיא, ב) (קיז , דב"ק
קמי  למברא חמרא ואסיק דאקדים גברא
אתא  לאטבועי, בעי במברא, אינשי דסליקו 
גברא  דההוא לחמרא ליה מלח  גברא ההוא
דרבה, לקמיה אתא וטבע, לנהרא ושדייה
עצמו מציל והא אביי ליה אמר  פטריה,
רודף  מעיקרא האי א"ל הוא, חבירו  בממון
שהיה  רודף רבה, דאמר  לטעמיה, רבה הוה.
הכלים, את ושיבר להורגו, חבירו אחר  רודף
שהרי  פטור , אדם כל  של בין  נרדף של בין 
רבה  הגמרא דמש"כ ע"ש. כו' בנפשו מתחייב
רודף  החמור והלא להבין, קשה לטעמיה
את  להרוג דמותר מודים וכו "ע הוא, עצמו
דמותר רבה לשיטת ענין זה ומה הרודף,
רי"ד בתוס' ומצינו  רודף. של  ממונו לאבד
הגמרא, גירסת שינה זו  קושיא שמכח  שם
זו . גירסא שינוי בשא"מ  מצינו  לא ואולם
החמור דבעל בהדיא שכתב פרש"י ועיין
והיינו עצמו, החמור ולא רודף חשיב
מתירוץ  ס"ל ולא הנ"ל בקושיא שנתקשה
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ופרש"י  דגמרא דפשטא נמצא ז "ל . התורי"ד
כה"ג. רודף דין דליכא מפורש

ז

ס"כועיין  מיימוניות ותשובות שם במרדכי
את  המשליך שחייב ממה ללמוד
שאנסו היכא דגם פקו"נ, במקום אף החמור
מציל מדין חייבים בשקר לחתום לעדים
להעיר ויש עש"ה. חבריהם, בממון  עצמם
שהעתיק  סקכ "ד ) (שפח , להש"ך דמצינו  ממה
נחלק  אבל כנ"ל, הסוברים פוסקים רשימת
נפש. פיקוח בפני העומד  דבר דאין עליהן
הממון , גוף על  האונס היתה שלא היכא ורק
דחייב, הוא הממון  ע"י עצמו שהציל אלא
הממון על  גופא היתה שהאונס היכא אבל 
קשה  באמת הש"ך  ולדעת דפטור. ודאי
הנ "ל בדין  סק"ו ש"פ בסימן בעצמו  ממש"כ
היתה  שהקפיצה דהיכא כהמרדכי לפסוק
במשליך חייב מ"מ נפש פקוח  ויש משונה
דהוי  כל  הש"ך  לדעת והלא לים, החמור

לפטור . לנו  היה נפש פקוח

להש"ךאלא  דס"ל בעזה"י, מזה מוכח
וכסברא  בעצם רודף דין ליכא בהמה דלגבי
בהמה  אצל  דכל  לאיסור , מכוין  שאינו הנ "ל ,
הצלה, דין  אלא ליכא וא"כ  אקרי, כונה לאו
בממון עצמו  כמציל הוי הרי בממון הצלה ודין 
עצם  על בהדיא באנסוהו משא"כ  חבירו .

דש  המאנס הממון , כונת מחמת אונס הוי ם
א"ע. להציל ופקו"נ כרודף זה נחשב לכן

דפטורוזאת הנ"ל מכל  העולה תורת
עצמו שהתיר  במה תלוי כלים ששיבר  רודף
ממון , לעניני גם חיובא בר דין דלי"ל למיתה,
העושה  הרודף בכלל  שיהיה צריך ולזה
הפוסקים  פליגי דבזה ורק רדיפה, מעשה
וכנ"ל) בשו "ע עצמו (והרמ "א והב"י המרדכי
ונפק"מ המעשה, מצד  או האיסור  מצד זה אם
כהרמ"א  הוא הש"ך דהכרעת ומכיון  לבהמה,
דין אלא ליכא רודף, דין  החמור  על דליכא

והרי  פשעו , לא הבעלים מ "מ  אבל  הצלה
וכנ "ל . חייב חבירו  בממון עצמו  המציל 

באמת (וביתר דהנה בעזה"י, ביאור
והרי  כרודף, שהמשא המחבר  שכתב מה צ"ב
הש"ך שכתב ואף לרדוף, דעת במשא אין 
במפורש  והלא צ"ע החמור  לבעל  שהכונה
עצמם  והחמור  שהמשא ורמ"א המחבר  כתב
אמת  הן  בזה. הש"ך כונת ומהו המזיקים, הם
דמבואר ממה ז"ל המחבר ששינה מה דצ"ע
החמור . בעל  על  דקאי לטעמיה דרבה בגמרא
כונתו דכאן  רודף לשון  דבהכרח נראה אולם
שהתיר רודף ולא הצלה, מדין  שהוא רודף רק
דלשון ר"ל הממון, על  דפטור למיתה עצמו
רודף  מדיני מושאל לשון  הוא דכאן רודף
בו שיש הכונה אלא הדין . פרטי כל  בו שאין 
אינו מ"מ אבל  ברודף, כדאשכחן  הצלה דין
וזמש"כ למיתה. עצמו שהתיר  גמור  רודף
שאין דר"ל רודף הוי החמור  דבעל הש"ך
פשיעת  אלא הגורם המשא או החמור
במה  רודף החמור איקרי דודאי ואף הבעלים,
הגמור . הרודף אינו מ"מ אבל חייהם שמסכן 
הרמ"א  שו"ת דברי חילוק ג"כ דזהו ואפשר
דאף  משמע דבדרכ "מ  בדרכ "מ , למש"כ
לפטרו , רודף נקרא אינו כדרכו שלא שרקד
רק  שהחילוק ופטור, רודף דהוי כתב ובשו"ת
לפטור גמור  רודף דין לו יש אם הדין  בגוף
רודף  שם תואר  מצד אבל לא, או  מממון 
שיכול מודה בדרכ"מ הרמ"א דגם אפשר 
תכה  בסימן הגר "א וכמש"כ רודף, להקרא
בזה  אין דמ "מ  אלא שטרות, מזייף לענין 
למיתה.) עצמו כמתיר  שאינו  כיון ממון פטור 

ח 

הוא,ובכן  רודף  דדין  דאף רכב בנוהג בנ "ד 
ודאי  אבל הצלה, דין מצד  אלא אי"ז
בנהיגת  אין  וגם רצח , למעשה מכוין  שאינו
שלא  יתכן  דהרי ברורה רדיפה מעשה הרכב
וכיון אחר, רכב שום קריה ברחובות ימצאו
נראה  למיתה, עצמו מתיר  דין כה"ג דליכא
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שהזיק  מה עבור לשלם חייב הדין  דמצד 
בתאונה  אחרים

אדם ואפשר נהרג שבאמת היכא דאף
שהנוהג  נימא אם אף ר "ל , התאונה ע"י
מ "מ כמזיד , נחשב כזה מופרזת במהירות
בלא  במזיד רוצח בגדר אלא שאינו  מסתבר
למיתה  עצמו  מתיר דין  בזה שאין  התראה
לכך במכוין  משא"כ  כלים, שבירת לגבי
שדקדקנו וכמו רודף, נעשה אז דרק בהדיא
בזה  שאין מרוצח פ"ו  הרמב"ם מלשון  לעיל
קשה  ומ "מ  למיתה, עצמו  מתיר משום

בדבר . להכריע

מצאתי ולאחר הפוסקים בספרי החיפוש
שדן המזיק משפט  לספר  במילואים ת"ל
כדברינו ג"כ  העלה ולבסוף מהנ"ל בהרבה
שום  נהרג שלא מיירי שם מיהו  בעזה"י.
הנהג  נחשב אם ח"ו נהרג אם אבל אדם,
כמה  (וע"ש תלמוד  צריך אכתי גמור כרודף
שהביא  מה ובפרט  בזה, יקרים דברים
הנ "ל בקושיא ג"כ שנתקשה ז"ל מהמהרי"ל 
בנזקין המסור חייב למה שנים הרבה למשך 
ע"ש. קנס מדין שהוא ותירץ הוא, רודף הא
במוסר דמצינו  ממה הנ "ל  בספר ונתקשה
אינו וא"כ לבניו  התשלומים מוריש שהניזק

כמש"נ). הוכיח ומזה ע"ש קנס

א ' הוספה 

ששוריש דהיכא א' שהעיר  במה להסתפק
אינו כה"ג גם אם ליגח, בכונה בדרך רץ
לאשוויי  מספיק זו דכונה או הצלה, דין אלא
משום  הוא דספינה והך  בבהמה, גם רודף דין
הנוסעים. לסכן  כלל החמור  נתכוין  שלא

ועיין . מכוין , נחשב לא בזה דגם ומסתבר 

ב ' הוספה 

דחייב בכל המרדכי דדעת לעיל מש"נ
סיכן שהחמור אף  החמור  המשליך
פשטא  לפי הוא משונה, באופן  הספינה
בש"ך ומפורש ודרכ "מ , ומרדכי הב"י דלשון

למש"כ אבל  תכ"ה, לסימן  וגר"א סק"ו
מיירי בשו "ת וע"ש הרמ"א כרגיל  ברקד 

אם  והראב"ד  הרמב"ם פלוגתת מפרש דבזה
קשה  ג"כ  שם הרמ "א ולפ"ד למשא. לדמותו 
הוא  מ "מ  והלא כרגיל , רוקד שהוא בכך  דמה
דלא  סברא לזה מהני ומה הנוסעים מסכן 
דיתכן דסובר  איהו  עצמו הרמ"א והא פשע.

רודף. דין בחמור

א"כוצ "ל רגיל דבר  שהוא דכיון בזה,
אלא  בלבד החמור מצד  הסכנה שאין בהכרח 
ואף  הים, גלי או  דספינה גריעותא מצד
החמור מצד שהוא לנו  ברור שהוא במקום
הספינה  שיכול  בהשערתם שטעו  כגון בלבד,
גרם, דכולהו  דמזליה בזה י"ל מ "מ  לקבלו ,
ולא  להכניסו  שהסכימו  כיון בנזק שוין וכולם
שכתב  בסמ"ע עיין  החמורים, מדרכי שינה

בעזה"י. בזה גם עיקר והוא זו, סברא

ג' הוספה 

עמ"ס מש"נ  בחידושים ז "ל  מהגר"ש לעיל 
לעיר חוץ שיצא דרוצח  סנהדרין 
פטור למיתה עצמו שהתיר  דכיון  מקלטו
בכס"מ ממש"כ  נתקשיתי שברם, אם מכלים
דמה  א"נ, פרק התוס' בשם ה"י מעדות פכ "א
הוא  לזה וממון  לזה מיתה דין ברודף דליכא
הוי  וא"כ ואחד אחד לכל  מיתה דחייב משום
לעיר חוץ ביצא והא לחד, וממון  מיתה שפיר 
אחד , לכל מיתה חייב שאינו  ודאי מקלטו
ובאמת  לזה. וממון לזה מיתה הוי שוב וא"כ 
מדין מקלטו מעיר חוץ שיצא הרוצח דלפטור 

הסברא. מצד גם קשה ממון 

ד' הוספה

(ספרומצאתי  זצוק"ל הגריש"א מרן בשם
בהתעלותך) פרשת ח"ב נא והערב
ולא  לזדון , במכוין  אלא רודף דין דליכא
משמע  דמדבריו ורק ע"ש, להציל  במכוין
נתקשיתי  ומעיקרא כלל , רודף דין בזה שאין 
דמפורש  ד) (שפ, הבאה"ג מדברי נסתר דזה
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להשליכו מותרים בספינה אדם ברקד  דגם
דשוב  אלא לרדוף, מכוין שאינו  אף לים
מכוין מדרגות, ג' בזה שיש דכונתו התבוננתי
דין לענין עכ"פ רודף דחשיבי מתכוין  ואינו 
שמתכוין היכא והוא שלישית ומדרגה הצלה,
רודף  דין  גם דין  לי"ל  דאז בהדיא, להצלה
שמכוין כיון  כלל רודף דין דלי"ל דהצלה
שנתכוין במי ח"ס בשו "ת (כמבואר  לטובה
לה  נתן ובטעות שהתעלפה משרתת להציל

דחיי). סמא במקום דמותא סמא

ה ' הוספה 

זה נסתפקתי  עם זה שנתאבקו בשנים
היתה  אם נ "ש, במותר  דמשלמי
אם  הבריונים, כדרכי זא"ז להרוג כונתם
שהרי  נ"ש, מותר על גם רודף מדין  פטורים
מתירים  דככשניהם או למיתה, עצמם התירו

נפש  דוחין אין  לדין הדרינן למיתה עצמם
לשני  ישנם דכה"ג ומסתבר  נפש. מפני
ודין למיתה, עצמם מתיר דין  יחד , גם הדינים
דין ולי"ל  חבירו  להרוג המתירו להרגך  הבא
שמתכוין דכיון לומר  (ודוחק כו ' דוחין אין 
ולא  לרדוף מכוין כאינו  הוי עצמו להצלת

למיתה). עצמו התיר

בלא ואולם נצולו דסכ"ס דכיון  אפשר
נ זא"ז  באחדלהרוג להצילם יתכן שהיה מצא

אמרינן בזה אם בפלוגתא ותלוי מאבריהם,
מוכח , זה דאין  אלא למיתה. עצמם שהתירו
היתה  המריבה הפסיקו  שסוכ "ס מה דאפשר
ההתאבקות  בעת אבל  דעתם, שינוי לאור 
להציל יתכן  ולא ממש, להרוג דעתם היתה
דברי  כבר  אם לעיין וצריך מאבריהם, באחד

המפרשים. ע"ז 

‰ÏÈÓ Ì„Â ÁÒÙ Ì„
‡˜Â„ מתחלה כי בהם, ישראל  את לגאול  הוא ברוך הקדוש נתן דמים שני אלו

להקב  עבדים היו המילה ובשביל  - לפרעה עבדים ישראל שהרי "היו ה,
עבד להיות רשום שהוא  באדם אות שהוא מפני המילה טעם מפרשים

(נח.)"להקב  שבת במסכת כדתנן עבדות, חותם לו שיהיה צריך עבד  שכל ה,
" אומרים שאנו וזהו התם. עיין בשבת, שלו בחותם יוצא עבד בריתך אין ועל

בבשרינו  צריך שחתמת העבד כי סגי, לא  לחוד ובמילה המזון)*. (בברכת "
שהיא הפסח  להם נתן לכך עבדות, כאן אין עובד  אינו ואם עובד , שיהא 

" נקרא  מקום דבכל  ""עבודה עבודה, דכתיב לכם , הזאת העבודה ועוד"מה ,
" הזה נאמר בחדש הזאת העבודה את להיות "ועבדת סגי לא לחוד ובפסח .

להקב  להקב "עובדים עבד  נקרא הוא  שהאדם היא המילה כי פסח"ה, ואילו ה,
כאשר אבל  עולמית, לגאולה ראוי אינו זה ובשביל  אחת, עבודה רק הוי לא

להקב  עבד  רשום "הוא  שהוא  שבשביל גמור , עבד הוי זה - בוראו עובד והוא ה
" תורה אמרה ולפיכך גמור . עבדות זהו - עובדו והוא לאלעבדות נכר  בן כל

בו  להקב יאכל עבודה הוא  שהפסח אחר כי """ כדכתיב העבודה ה, את ועבדת
וגו' אוכל"הזאת שיהיה - לרבו עבד  להיות רשום ואינו - ערל  שיהיה ראוי אין ,

להקב  עבודה שהיא  פסח, יעשה ושלא  גמור ,"בו, עבד להיות הרשום אלא ה,
והוא לעבדות, רשום שהוא  אותו אבל גמור . עבד זה שאין לא , עראי עבד  אבל

" נקרא ואז גמורה, עבודה זהו עבדים עובד, ישראל  בני לי עבדים כי ולא  "
פרעה. של עבדות מן הוא ברוך הקדוש וגאלם כב:), (קידושין לעבדים

[‰È¯‡ ¯Â‚]

‰Ê·* בברהמ"י זאת לומר שקבעו טעם כמ"ל ""ז יחזקאל במראה המילה ש
ית  עליו מחסורינו וכל לעבדים לו מחותמין האדון "שאנחנו כמו ש

עבדיו  לפרנס ."שמחויב
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התורה  אור בישיבת ר"מ

ועוד  למועד דבר שמואל, ויאמר מח "ס

אלעד 

רע? או טוב דבר הלידה- וזירוז הקדמת
אפינקסיה איתא "כתיב : א) (קנו, בשבת

דבחד מאן האי לוי: בן  יהושע דרבי
מאן האי ביה... חדא ולא גבר יהי - בשבא
- טעמא מאי רגזן. גבר  יהי - בשבא דבתרי
דבתלתא  מאן האי מיא. ביה דאיפליגו  משום
מאי  יהא. וזנאי עתיר, גבר  יהי - בשבא
מאן האי עשבים. ביה דאיברו משום - טעמא
מאי  ונהיר, חכים גבר יהי - בשבא דבארבעה
האי  מאורות. ביה דאיתלו משום - טעמא
חסדים. גומל גבר יהי - בשבא דבחמשה מאן
דגים  ביה דאיברו משום - טעמא מאי
גבר יהי - שבתא דבמעלי מאן  האי ועופות.

חזרן יצחק: בר נחמן  רב אמר  במצות.חזרן,
על ימות, בשבתא - יהי דבשבתא מאן האי
עכ "ל דשבתא", רבא יומא עלוהי דאחילו
מזל יש ואימתי האם (ובענין הש"ס.
האיצטגנינות  בס' בהרחבה נתבאר  לישראל ,
רבי  להרה"ג ח "א, תורה של באספקלריה
חז "ל מדברי שליט"א, פישר  הכהן אליעזר 
זכות  ע"י ורק לישראל מזל  שיש והקדמונים,
בארוכה  עי"ש המזל , את לשנות זוכים גדולה

ואכמ"ל). רבתא

נקבע למדנו האדם שמזל  אלו מדברים
בפנקסו ריב"ל  שכתב וכפי לידתו, יום לפי
תכונותיו , יקבעו  כך  שנולד, יום כל שע"פ

ואופיו . מידותיו

רב והנה  דרש ב): (טז, בנדה נאמר
על הממונה מלאך  אותו  פפא, בר  חנינא
אמר "והלילה שנאמר  שמו, לילה ההריון 
לפני  ומעמידה טיפה אותה נוטל גבר ", הורה
מה  זו טיפה רבש"ע לפניו, ואומר הקב"ה
גבור עני, או  עשיר  סכל, או  חכם עליה, תהא
כדאמר קאמר , לא ורשע צדיק אבל חלש, או 

מיראת  חוץ שמים בידי הכל חנינא רבי
הגמרא. עכ "ל  שמים",

האדם מדברי שמזל למדנו אלו חז"ל
לפי  לדעת יש וא"כ ההריון, רגע לפי נקבע
זמן לפי האם האדם, מזל  נקבע זמן איזה

הלידה. זמן  לפי או  ההריון 

הגר "חשטחתי מרן  קמיה זו  שאלה
וזה  "זה היתה: ותשובתו  שליט "א, קניבסקי
בקצירת  לאשורו , זה דבר  ונברר הבה גורם".

האומר .

כתב הר"ן  השמיני) (הדרוש בדרשותיו
ואלו יחד, גם הזמנים שני לפי נקבע שהמזל 
במזל תלוים והעושר שהחכמה "ביארו  דבריו :
בחיי  רבנו עכ"ל. והלידה", ההריון רגע כפי
"ופתח השגחה): (ערך  הקמח  כד  בספרו
והמזלות  הכוכבים ממסלת כי לומר  דבריו 
הרעות  לנולד  נותנין ההריון ורגעי הלידה בימי

עכ "ל . המה", שמים הוברי כדעות והטוב

אנוגם  פ"ד ) (דברים האברבנאל מדברי
הזמנים  שני לפי נקבע האדם שמזל  רואים

הלידה. ורגע ההריון  רגע יחד,

זוהאברבנאל לשאלה בדיוק מתייחס
מזל האם שדנה הגמרא, דברי את מסביר והוא
האם  בשאלה גורם, שעה מזל או גורם יום

וז "ל : הלידה, שעת או  גורמת ההריון שעת

הזה "דעת הדעת המקיימים רז"ל
מזה  הם כן  גם המערכת, והוראת מהמזל
בן אלעזר  רבי בענין מבואר  זה תראה המין.
אמרו שבביאור  לפי תעניות סדר בשלהי פדת
בני  רבא ובמאמר  דמזוני בשעתא נולד שלא
וכו ', מילתא תליא בזכות לאו  ומזוני חיי
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שלא  כן  גם מבואר  כ "ח  דף קטן  מועד בשלהי
שלא  אמר ולכן  המולד  שעת כפי אם כי דיבר
ביציאתו שהילד  לפי מילתא, תליא בזכותא
חובה, ולא זכות לא בידו  אין העולם לאויר 
הלידה, או  ההריון שעת כפי תלוי הענין  אבל 
דוד ענין  וכן חסדא. ורב מרבה שהוכיח וכמו
והסוגיא  בלידה, מזלם כפי היו  ושאול 
שם  כי בביאור , זה על  תורה שבת במסכת
שעה  מזל ואם גורם יום מזל אם הבדל עשו 
הראשונה  השעה תהיה אם לומר  רוצה גורם,
ואין הלידה. שעת כפי או ההריון  שעת כפי
ההוראה  שהיתה חנינא רבי דעת שהיה ספק
בהגדת  עצמו הוא אמר  ולכן  ההריון, עת כפי
לפני  הטפה מביא שהמלאך  היד כל  פרק נדה

עי"ש. עכ"ל, וכו ', ב"ה הקדוש

הקובע בעל שהרגע כתב ה'עקידה'
משום  ללילה, המשול ההריון , רגע הוא למזל
עמוקה, שאלה ישנה המזל מושג שבעצם
השכל אצל לילה של כחשכה "חשכה שהיא
את  קובע שהמזל יתכן  כיצד  האנושי",
נבחר , שהאדם בעוד ומהלכיו  האדם תכונות
ואורחותיו , דרכיו את בעצמו לקבוע לכאורה,

שלו . הבחירה כח  לפי

ספרלעומתו, בתחילת הרלב"ג כותב
מוגבלים  הם האדם מקרי ש"שכל  איוב,
בעת  הכוכבים מערכת לפי ומסודרים
(פרשת  בדרשותיו המהרי"ט עכ"ל. הלידה",
וכותב  הדבר את מחדד ראשון ) דרוש בלק,
מזל את קובעים רגעים ששני בנחרצות
מצינו וכן  הלידה, ורגע ההריון רגע האדם,
ראו קדמונים, עוד  בדברי ולכאן לכאן דעות
האיצטגנינות  בס' בארוכה כך על 

רבי באספקל (להרה"ג ח"ב תורה של  ריה
לאור שיצא שליט"א, פישר הכהן  אליעזר 

בקרוב). בס"ד

בדברי נדמה  נמצא הדבר שפתרון
את  הכותב פ"ב) (שמות ז"ל הראב"ע
סמוכים  הם הנולדים "רובי הבאים: הדברים
יכול ההריון  עת והיודע חדשים. לתשעה

יכול הלידה עת והיודע הלידה. עת לדעת
הוא  מנוסה דבר  כי ההריון , עת לדעת
כי  אני, גם נסיתיו פעמים וחמשה לקדמונים.
היא  ההריון , ברגע ומעלתה הלבנה מזל  מקום
מעלה  גם הלידה. ברגע הצומח  מזל מעלת
רגע  הלבנה תהיה שם ההריון , רגע הצומחת

עכ "ל . המולד ",

אבות וכ"כ מגן  בספרו  ז"ל הרשב"ץ
"וחכמי  וז "ל : המתים), לתחיית המיוחד (פ"ד 
כדעת  ג' והם להריון  גבולים נותנים המשפט
כי  בשיעוריהם, להם שנתחלפו אלא רז"ל,
חז "ל כדברי רע"ג הוא להם הקצר  הזמן 
ימים. רפ"ז  והארוך  ושלשית רע"ז והאמצעי
הלבנה  מזל  במקום כי כלל בזה ונותנים
בעת  הצומח מעלת הוא ההריון  בעת ומעלתה
שם  ההריון  בעת הצומח מזל ומעלת הלידה,
זמנים  ג' והם הלידה בעת הלבנה תהיה
הם  כי נסמוך רז "ל  דעת על ואנחנו הנזכרים,

עכ "ל . קבלה", דברי

המהראנ "חובדומה  כתב לכך
מקרה  "כל  וז"ל: אמור ) (פרשת בדרשותיו
מערכת  לפי ומוגבלים מסודרים האדם
יש  ההריון  ששעת לפי ההריון, בעת הכוכבים
יש  הלידה ושעת הלידה שעת על הוראה לה
כל ופקודתו איש מעשי על עכ"פ הוראה לה

עכ "ל . צבאו ", ימי

וזמןנמצאנו ההריון  שזמן  למדים
עולים  כך , ואם להם, אחד  שורש הלידה,
את  קובעים יחד  שניהם כאשר  יפה, הדברים

הם. אחד  בעצם- כאשר  האדם, מזל 

בביאורדברים  במפורש נכתבו אלו 
ז "ל : הגר "א וז"ל איוב. לספר ז "ל  הגר "א
המזלות, בחכמת גדול  כלל שהוא לפי "והנה
מזל אותו העיבור, בעת משמש שהוא שהמזל 
אמרו ורז "ל  הלידה, בעת משמש עצמו
העיבור היה נמצא היה, באב ט' היום שאותו
ומזל היום מזל  [איוב] קילל ולכן  חודש, י"ב

אחד". והכל הלילה,
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ז "ל ,ואלו הראב"ד של הנשגבים דבריו
יצירה: לספר בהקדמתו

מלמטה,"באותו יולדת שהאשה רגע
מן ומשתלחת מלמעלה נשלמת הנשמה
הנולד , אל ביתם אשר אדם, בני אל המלכות
תקבל משם וכו', משתלחת שהנשמה ובעת
לך ראוי ולפיכך  עליו , לבוא העתידות כל
שכותב  לומר רצה בשם, המוליד כי להתבונן
פעמים  עיתה, זמן טרם ומולידה למקשה קיע
לנולד שגורם ופעמים נפשות שתי שהורג
והאלוקים  מזו  זו משונות וצרות רעים ימים

יבקש". דמו

דרךומסביר על זה "וביאור הראב"ד :
ביום  להיוולד ראוי זה עובר  כי נאמר משל,
והולידו המשביע בא הלבנה... במילוי פלוני
אליה  מביט ובהיותה הלבנה שנתמלאת טרם
ההוא  הילד  הנה כוחה, וממבטלי משונאיה
בימים  ימים חיותו  כח  ביטול  בזמן  שנולד
האלוקים, יבקש הפושע זה מיד ודמו מועטים
הזאת  הנפש את והמית יוצר  גזירת ביטל כי
שאינו ממון  ליקח  לו וגורם זמנו  בלא והולידו 
דבר של  וכללו שלו , שאינו  אשה ולישא שלו
לכל בזה ודי בראשית, סדרי כל עליו  שינה
קבלה  בדברי בענין  מאריך  הראב"ד מבין".
תדע  העיבור, יום תדע ש"אם ומסיים עמוקים
יראה  בהרחבה, בדבריו והמעיין  הלידה", יום
וכדברי  להם, אחד ומזל  ששורש לנכון 

דלעיל . רבותינו

עלאחר עצומה השפעה שישנה שראינו
לפי  וענייניו , תכונותיו האדם, חיי מהלך כל
ואחר לידתו, ברגע בעולם השולט  המזל 
הראב"ד של הנחרצים דבריו  את שראינו 
להקדמת  קמיע נתינת על  מרה הזועק בענין,

על ישתנה שעי"כ  החשש מפני הלידה, זמן 
כפי  הראוי, שמן  נבין  ועניינו , הנולד מהות
ולדאוג  הלידה את לזרז שלא האפשר , מידת
בזמן יוולד  הנולד שהרך  דרך בכל לכך 
שנשתדל בלי השמים, מן  מראש לו  שנקבע
הרוקח כתב וכן  הלידה. שעת את להקדים
לעשות  "אין וז "ל : יא) ג, קהלת (על ז "ל 
במזל תלד  פן  לילד , שתמהר [ללדת] למקשה

בשו"ת  בזה שהאריך והראוני אגר "מרע".
הלכות  משנה בשו"ת וכן  עד), סי' ח "ב (יו"ד
האפשר כפי למנוע, מאריך  קפד ) סי' (ח"ט
הלידה, וזירוז  הקדמת את רפואית, מבחינה

עי"ש. מהספה"ק, ועוד המקובלים עפ"ד 

שמו "רואחר ידידים מכמה ששמעתי
להשתדל מורה שליט "א קניבסקי הגר "ח  מרן 
ידידי, עם בזה נדברתי הלידה, לזרז  שלא
קניבסקי  אריה רבי הרה"ג ונכדו  נאמנו
מרן מורה כלל שבדרך  לי שאמר שליט"א,
לעשות  אומרים הרופאים שאם שליט"א
הלידה  בזירוז  סכנה שאין  כיון  שיעשו, זירוז,
הכלל על תשובה בזה אין כמובן  אבל בד "כ ,
שליט"א  אריה רבי והוסיף לגופו . מקרה וכל 
מרן הורה אלפים מתוך  בודדים שבמקרים
הוא  רוב פי ועל זירוז לעשות שלא הגר "ח 

יעשו . שכן מכריע

לשאולביקשתי קניבסקי אריה מרבי
לעיל האמור מכל שלכאו' שליט "א רבנו את
הלידה, את להקדים שלא הראוי שמן  מוכח
חשש  משום כך  שמורה שליט "א מרן  והשיב
אומרים  שכשהרופאים והסביר נפש, לפיקוח 
רפואית  סיבה כלל  בדרך יש זירוז, לעשות
מורה  ולכן כן , לעשות אומרים שבגללה
את  לזרז שלא בודאי בסתם אבל לעשות.

הלידה.

h
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סאדיגורה  מרדכי ' 'כנסת בישיבת ר"מ 

ועוד  ה"ח  חיים בירורי מח "ס

המזון  בברכת לעמוד זכות לימוד איכא אם
האדמורי''ם  שולחנות אצל

שליט"א ע"ד רבינוביץ גמליאל הרב שאלת
יוסף  ופרדס ג"ח אודך אני גם מח"ס

[1] ג"ח זכות,החדש לימוד איזה איכא אם ,
שולחנות  אצל  'בעמידה' המזון ברכת לברך 
שהבחורים  מקומות דיש האדמורי"ם,
גבי  על  עמידתם מקום על נשארים והאברכים

[2] .הפרענצ'ס

איתא,תשובה: ס"ט) קפ"ג (סימן בשו "ע א)
אם  בין שמברך , בשעה לישב צריך
וכו ', עומד או כשאכל  בביתו  הולך  היה
לכוין שיוכל  כדי לישב צריך לברך  'כשמגיע

[3] (ברכות יותר ' בגמ' הדברים ומקור  ע"כ . .

מברך מעומד , אוכל ...וכשהוא תנא ב) נא,
ומברך . יושב ואוכל , מיסב וכשהוא מיושב.

ומברך . יושב בכולהו והלכתא

לפי ובתוס' כתבו, והלכתא) ד"ה (שם
להיות  בה החמירו דאורייתא, המזון  שברכת

[4] ומברך נאמרויושב דברים עשרה שהרי ,
רבי  מפי והוסיף ברכות. בשאר  משא"כ בו ,

[5] אלברט וברכת משה ושבעת דואכלת ,
לברהמ "ז וברכת עת' 'שב נוטריקון הוא

[6] בברהמ "זעיי"ש לישב דבעינן  לן  הרי ,
[7].

________________

אשימה  אמרתי מעכ"ת שאילת בעקבות עתה אבל מכבר, נשאלתי כבר זו שאלה ע"ד הנה .[1]

הדברים . שורשי אל ואבואה עליו, עיני

שכל  זצ "ל, מנדבורנה יעקב הבאר בעל האדמו"ר של בשלחנו שראיתי עלומי בימי וזכורני .[2]

המזון. ברכת לברך מהפרענצ'עס יורדים  הכלל, מן יוצא ללא והאברכים  הבחורים 

ע"כ. ישראל. אלוקיך לקראת הכון דכתיב יותר, לבו שיכוין משום מקובצת בשיטה וראה .[3]

עומדין. מכשהן יושבין כשהן יותר בה לכוון ויוכלו היא, ארוכה שברהמ"ז מפני הלבוש , כתב וכן

ע"כ.

בזה  שהחמירו הטעם לבאר, הוסיפו אוכל) סד"ה הרי"ף מדפי א (לח, יונה רבינו ובתלמידי .[4]

לא  לפיכך בלבד, ראשונה פרשה או ראשון פסוק אלא התורה מן אינה דק"ש  משום מבק"ש, יותר

התורה  מן שהיא מזון בברכת אבל וקורא. מהלך ראשון, פסוק שקרא ומאחר כ"כ, בה החמירו

איכא  דבק"ש שכתב, סקל"ו) קפג  (סימן נאמן אורח בספר וראה ע"כ. ולברך. במקומו לישב צריך

ע"כ. לישב. צריך אין משו"ה בדרך, ובלכתך של הכתוב גזירת

בתוס'. הוזכר ששמו היחידה פעם  דזה כתב, בזה) הרמז ד"ה שסח עמ' (ח"ח עוז מאיר בספר .[5]

וכבר  מהאחרונים . אחד בשם כיוב"ז הביא סק"ו) קפג  (סימן להרחיד"א יוסף ברכי בספר .[6]

הנ"ל. התוס' לדברי הביא לא אלמה עולם, הליכות בספר העיר

שמא  חז"ל דגזרו בישיבה, לברך שחייבו שהטעם דאפשר כתבו, א) ע, (גיטין הש"ס בגליוני .[7]

ועמד. אכל הן ואלו החיים , מן יותר למיתה קרובין דחמשה שם  מצינו והא אכילתו, אחר מיד יעמוד

ע"כ.
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סמיכה מהני אם 

(סימןוע"דב) המג"א הנה סמיכה, מהני אי
התוס' לדברי הביא סק"ב) קמ "א
ד"ה  ב מ , סוטה - וליתב ד"ה ב יט , (זבחים
מעיקר ישיבה דבעינן דהיכא שכתבו, והאמר )
כישיבה, ליחשב לה מהני לא סמיכה הדין,
לא  הדין, מעיקר  עמידה דבעינן היכא כן  וכמו
בעזרה  הכי ומשום כעמידה, סמיכה לה חשיב
הישיבה, דנאסרה אלא עמידה דין  דליכא
חשיבא  ואינה שרי דסמיכה אמרינן  בהא
המקדש  בבית עבודה בשעת אבל כישיבה,
ובעינן סמיכה, מהני לא מדין עמידה דבעינן 
ולא  כישיבה אינה דסמיכה הרי ממש , עמידה
הגר"א  בביאור להדיא כתב וכן כעמידה.

סק"ו). י"ז סימן (חו"מ

התורה וסבירא  דקריאת להמג"א ליה
דבעינן משום בדין , עמידה בעינן  בציבור

(ד הב"י שכתב וכמו באימה "ה לעמוד 
וכדבריו הסמיכה. נאסרה שכן  וכיון ומטעם),
תכ"ב  בסימן נמי (המג"א) כתב הכא
חיים  בירורי בספר כתבנו  זה ולפי (סקי"א).
דבברכת  נמי למימר  דאיכא פד) עמ' (ח"ב
בשו"ע  כמבואר מדין ישיבה דבעינן המזון
סמיכה. בה מהני לא ס"ט), קפ "ג (סימן או "ח 

ד"ה אולם  י"ז סימן  (חו"מ בב"ח יעויין
(סימן הריב"ש לדברי שהביא בשעת) בד "א
שם  (חו"מ ברמ "א שהובא אם) וכן ד "ה רס"ו 
עדות  בהגדת דמהני ליה דסבירא ס"א),
מקידוש  אהא ותמה כעמידה, וחשיב סמיכה
עמידה  מהני דלא בהו  דחזינן  ורגלים ידים
בית  [בעבודת דהתם ותירץ סמיכה, ע"י
ולשרת, לעמוד ה) יח , (דברים כתיב המקדש]

ממש  עמידה שתהא בעינן  דמדאורייתא הרי
דלא  עדות] [בהגדת הכא אבל סמיכה, בלא
סמיכה  ע"י אף מדרבנן , אלא עמידה בעינן
החכם  תירצו בזה וכיוצא ע"כ. עמידה. קרויה
(חו "מ יוסף ובברכי הט "ז , על  בהגהותיו  צבי
בפתחי  והובאו והנכון ), ד "ה ג' אות סוף שם
החיוב  באם דתליא סק"ה) (שם תשובה
ממש, עמידה בעינן אזי מדאורייתא עמידה
סמיכה. מהני מדרבנן רק חיובו  אם משא"כ 
תכ "ב), (סימן מאיר  בית בספר  כתב וכן 
ותו מעומד ). ד"ה (שם הלכה בביאור והובא
דבהכי  יוסף, מהברכי (שם) בפת"ת הוסיף
תקפ"ה, סימן באו "ח  הרמ"א הביא דלא ניחא
מהרי"ל משם משה בדרכי שכתב מה
דאין לן  דסבירא וכו ', יסמוך לא דהתוקע
מקילינן בשופר  אבל בחליצה, אם כי להחמיר
דינים, ובעלי עדים לענין דמקילינן היכי כי
סימן [בחו "מ  כאן שכתב מה מדוקדק וזה
מקרי  סמיכה ע"י בעמידה הרמ "א, י"ז]
מדרבנן '. דהוי - בו  'וכיוצא זה לענין  עמידה

[8] דבברכת ע"כ למימר איכא זה ולפי .
מ "מ מדאורייתא, דחיובו  אמת הן המזון

[9] דרבנן  דין אלא אינה בה ולפי הישיבה ,
כישיבה. חשיב נסמך  המברך אם אף זה

כשעומד ,מי יותר שמכוין  בעצמו שיודע
דיסוד חזינן הא והנה ג) בק"ש ואף יעמוד 
לכוין יוכל דאזי בברהמ "ז  דישיבה דינא
(ח"ב  חיים בירורי בספר הארכנו וכבר יותר.
(סימן בוטשאטש - אברהם מאשל  קמט) עמ '
וכן חסידים דבמשנת שהביא, ס"י) רע"א
סוף  עד  לעמוד  להדיא כתבו  האריז"ל בסידור 
[קאמר ונראה השתיה. בעת ויושבים הקידוש,
דטעמיה  [לישב], בזה קפידא שאין  הא"א]

________________

נראה  הדחק דבמקום וכתב סק"ב), תקפ"ה סימן (או"ח הציון השער שהביאו ראיתי ועתה .[8]

י"ז]. סימן חחו"מ בברכ"י וצ "ל מקום, המראה בציון דט"ס [ועיי"ש  ע"ז. לסמוך דנוכל

להגאון  שלום משיב משו"ת זה כעין שהבאנו צג) עמ' (ח"א חיים בירורי בספר יעויין .[9]

האיסור מל  מ"מ דאורייתא התורה דברכת דאף שהגדיל, בקטן התורה ברכת לגבי ז"ל, אקשט

ע"כ. מדרבנן. אלא אינו ברה"ת בלי ללמוד
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הוא  לישב] [דס"ל  (שם) והרמ"א בו  דהכל 
קשות  א) כא, (מגילה חז "ל  שאמרו מה מצד
הדעת  ישוב יש ישיבה ידי שעל  מיושב,
בעצמו שמבחין  מי ולזה ביותר , וכוונה
השי"ת  לכבוד  רגילותו  מצד שלו שסגנון 
ק"ש  ברכות - דמיושב תפילה בכל לעמוד
השי"ת  שבח  באמרו ביותר  שמתכוין וק"ש,
יותר וטוב בזה, כלל  עליו  קפידא אין מעומד,
על ועייף יגע כשאינו הקידוש בכל  לעמוד לו
לעשות  שראוי בזה מודים עלמא וכולי רגליו ,
כתב  וכן  עכ"ל. האריז "ל . בשם כמ "ש בזה
ס"ד) ע"ט (סימן  השלחן קצות בספר 
ושותין מעומד, הקידוש כל לומר  דמנהגינו 
סקי"ד) (שם השלחן ובבדי מיושב. הכוס
הכוונות  בשער  כמ"ש הסוד, ע"ד  שהוא כתב
כל בנד "ד  נמי נימא ולפי"ז חיים. עץ ובפרי
ומצד רבו, אצל הטהור  בשלחן שנמצא היכא
וכוונה  הדעת ישוב יותר ליה אית שלו סגנון 
מן העולה לעמוד. ליה שרי בעמידה, ביותר
המזון , בברכת לישב צריך לכתחלה הדברים:
לפי  - כישיבה סמיכה הוי דאזי שיישען או 

הנ "ל . אחד מהלך

תורה ישראל מנהג 

הדורח"א לפוסק להיכנס שרצה לי אמר 
בשנים  זצ"ל  פיינשטיין משה רבי הגאון 

אפשר האם לברר וכשהתחיל  האחרונות,
שאין לו  אמרו פנימה, בקודש אצלו  לבוא

שיעשה. בכדי כמעט  הדבר

להיכנס ורק נותנים וחמישי שני בימי
משה, רבי הגאון עם יחד ואזי אנשים, לשבע
ואין כמעט א"כ  מנין, איכא – ולוי וכהן 
בדיוק  דשמיא בסייעתא והנה להיכנס. סיכוי
ואזי  זצ"ל , הגאון של  ביתו דלת נפתחה

להיכנס... הצליח

ואמר ,ואז  משה האגרות לבעל  פנה
לשאול , והרשהו  מה, דבר לשאול  יכול האם
צח) (אות להגר "א רב במעשה מובא הרי
צמוד המזוזה את לקבוע נוהג שהיה
יהא  שלא בכדי מחיצה הפסק בלי למשקוף,

הגאון מורינו  מדוע א"כ חוצץ, נוהג דבר  אינו
דברי  את ידעתי גם ידעתי לו: והשיב כן.
לא  זצ"ל  שאבי כיון  אבל  רב, במעשה הגר "א
כדברי  נהג לא זצ"ל זקני וכמו"כ כן, נהג
תורה. ישראל  ומנהג מנהגינו , זה א"כ הגר "א,

עלובזה  כאן מדובר  הרי ואמר, פתח
הדור , של  הידיעה בה"א בהלכה האיש
על תשובה בפתחי גם הובאו  הגר"א [ודברי
ועכ "ז סק"ב)], רפ"ט (סימן השו "ע גליון 

ועולה. גובר ישראל שמנהג אמר 

‰Â„ÁÂ ‰ÁÓ˘ Ï˘ ˙ÂˆÓ ‰ÏÈÓ Ì„Â ÁÒÙ Ì„ ˙ÂˆÓ
Â�È˙ÂÈ‰·אחד לדבר שניהם מילה, ודם פסח  דם מצות ב' לנו ניתן במצרים

כמאחז  והחדוה, השמחה על  מילה,"נתכוונו זו וששון טז:] [מגילה ל 
לשמחה  הביאם לבעבור זאת היתה ה' ומאת ההלל, קורין היו הפסח ועל
לשוש  בשמחה להיות צריך והמצירים, המעיקים מן להוושע  הצריך כי גדולה,
ואולם  קוויו, יבושו לא אשר  עליון בחסד  מובטח שיהא בישועתו ולשמוח בה'
בעצבות, לב מכאב ה' אל  וצעקו אחריהם, נוסע  מצרים וראו הים על  בהיותם

עע הללו לטעון פה פתחון שמצאו עליהם ודינים המקטריגים שלטו כן ז "ועל 
עע אלהי "והללו מלאך ויסע  נאמר  כן ועל  דין."ז, שהוא  ם

˙‡ÊÏÂ לבין בינם מבדיל  מסך הוא  שהעצבות המעשה, רע  כי משה הזהירם
[דה  במקומו וחדוה עוז בו שנאמר  וראו "אלהיהם התיצבו רק כז], טז א 
נס כן ועל  לבב, ובטוב בשמחה ה' ישועת אלהי "את מלאך פירוש "ע  ם,

לו. הלך חלף כי הולך ונקרא עליהם, לשרות מקום מצאו לא שהדינים
[ÔÂÈˆ ÌÁ�Ó]
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נישואין  בעניני  לב ישמח  בעמח "ס

לייקוואוד 

עוד  באו כך ואחר ברכות שבע הסעודת נגמרה בענין
ברכות  שבע מברכין אם ואכלו אנשים

השמשים בשו"ע כתב סי"ב ס"ב סימן 
יש  נשואין סעודת אחר  האוכלים
ויש  ברכות שבע מברכין  שאין אומרים

עכ "ל . נוטה הדעת ולזה שמברכין אומרים

סימןוהנה  בו  מהכל הוא זה דין מקור
אחר מברכין  שאין אחד  דעה שהביא כ "ה
היא  טוביה רבינו  דעת אבל הסעודה, גמר
ברכות  ז ' בירכו  וכבר הסעודה שנגמרה שאף
מהסעודה  אוכלים שהם מאחר מקום מכל 
ברכות. בשבע נתחייבו  החתן  לכבוד  שנתקנה

טוביה והנה ה"ר  דעת הביא הנ"ל בשו"ע
נוטה. הדעת שלזה וכתב שמברכין  הנ"ל

או "חבשולחן בסוף בהשמטות גבוה
עיקר , אחרון שלשון הוא דהכלל  לבאר  כתב
טוביה  ה"ר סברת הביא שהכלבו  וכיון
הדעת  דלזה השו "ע כתב הכי משום באחרונה

נוטה.

–אולם  סק"ט  ס"ב סימן אהע"ז בט"ז
לדעה  נוטה הדעת למאי יודע איני וז"ל כתב
חיוב  דאטו כלל , מסתבר  לא הנראה דלפי זו,
דאין שנאמר האכילה על  חלה חתנים ברכת
אינו] [הא חתנים ברכת זולת לאכול רשות לו
וכלה  חתן בשמחת ששמח האדם על אלא
אלא  שם וכלה החתן אין שאם שכן  מכל  וכו '
כך , אחר השמשים יברכו  מה על לשכב הלכו 
שנית  חתנים ברכת לברך להם אין  כן על 
ברכות  ספק דקיי"ל וכמ"ש הראשונה כדעה

עכ "ל . להקל

הערועיין ס"ב בדברי סי' השלחן וך 
שהובאו הדעות דהאי שכתב ל "ח  סעי'

דלא  ונראה – וז "ל  כלל  נחלקו לא בשו "ע
אוכלים  השמשים אם דודאי לדינא פליגי
שלחן הידור ומבלי נפשם לשבוע רק כך אחר
או לפניהם שיזמרו  כמו  וכלה חתן  לשמח 
חתנים  סעודת זה אין בזה, כיוצא וכל ירקדו 
ולכבוד בהידור  אוכלים אם אבל  לברך. וא"צ
וצריכים  קרואים משאר גריעי לא וכלה החתן
לאכל שמתחילים אף חתנים ברכת לברך 
מכל החופה בני של השולחן  כלות אחר
יש  זה ודבר  חתן. סעודת היא סוף סוף מקום
דוד בית כתב וכעי"ז  עכ"ל. הענין לפי להבין
הט "ז מדברי אמנם שם עיין י"ב עמוד ג' חלק
דלדעת  שנקטו נראה פוסקים ושאר הנ "ל 
לאחר אוכלים אם אף מברכים טוביה רבינו 

וכלה. החתן שהלכו

סימןוהנה  ד' חלק הרדב"ז  בשו"ת
בית  ובסידור  ס"ב סימן אה"ע ובלבוש רמ"ט
הדעה  כמו  להלכה נקטו  דה"ח  ובסידור  יעקב
של בים אולם שמברכים בשו"ע השניה
דעת  וכן  י' סימן  סוף בכתובת פ"א שלמה
קפ"ט סי' שו "ע בקיצור  פסק וכן  הנ "ל  הט "ז 

מברכים. דאינם ס"ז

כתב בשובע כ "ו  הל ' א' פרק שמחות
יברכו ומשרתים שמלצרים נהוג אין שבזמנינו 
עצמם  בפני אכלו אם ברכות שבע לעצמם
שהמנהג  וכנראה העיקרית הסעודה לאחר 
כיון להקל  ברכות ספק מצד הוא להחמיר
שו"ע  והקיצור הט "ז  שלמה של הים שלדעת

לברך . שאסור

הסעודה ולגבי  לאחר  שבאו אנשים סתם
השובע  כתב מהסעודה שנשאר  ממה ואכלו
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מברכים  אינם השיטות לכל שבזה שמחות
להשיטות  דאף משום והוא ברכות, שבע
שייך זה כל  לברך יכולים הסעודה שמשמשי
להם  ויש בסעודה ששמשו  באלו  דווקא
לברך יכולים לכן הקודמת לסעודה שייכות
בסתם  אבל הסעודה, נגמרה שכבר  אף

הסעודה  שנגמר  עד  לבא שהתאחרו  אורחים
להם  ואין  הקודמת לסעודה שייכות להם אין 
וגם  והכלה החתן בנוכחות רק אלא לברך 
לסעודה  שיבא אחר  חדשות פנים הם צריכים
סעיף  ס"ב שער  הבית בברכת מבואר  וכן זו,

ע"ש. כ"ז ס"ק בינה ובשערי כ "ג

h

¯Ó‡Ï Â¯Ó‡ÈÂ 'Â‚ Ï‡¯˘È È
·Â ‰˘Ó ¯È˘È Ê‡
È
ÁÂ¯ ¯Â·È„Â È
ÙÂ‚ ¯Â·È„

ÔÈ�Ú שבתחילה מפני לאמר , ויאמרו גו' ישראל  ובני משה ישיר אז שאמר  מה
אלי, תצעק מה בתחילה אמר  למשה שאפילו תחרישון, ואתם אמר 
משה  שאמר  וזהו לה', להתפלל הדיבור  כח בהם היה לא  שבמצרים והיינו

ע חיות,"רבינו בו יש הנשמה מבחינת שהוא הדיבור כי והענין פה, כבד ואני ה
אבל ממללא , לרוח חיה לנפש האדם ויהי ז] ב, [בראשית התרגום שפירש כמו

פ  בסוף  דאמר והיינו השתיקה, ממנו יפה הגוף מבחינות שהוא  ק "הדבור 
[מי  וזהו "דאבות וכו', דברים  המרבה וכל  משתיקה טוב לגוף מצאתי לא ז]

ע המלך שלמה הארץ "שאמר - על ואתה בשמים האלקים כי א] ה, [קהלת ה
וע מעטים, דבריך יהיו כן - העם "על נגש כי יען יג] כט , [ישעיהו ישעיה אמר  ז

אבל למעלה, עולה הנשמה מן היוצא הדיבור  כי כבדוני, ובשפתיו בפיו הזה
ובזוהר כבדוני, בשפתיו דאמר וזהו הארץ, כבידות בו יש הגוף מן היוצא

לכך "[תיקונ לעילא , לסלקא גדפין ליה דלית כוונה בלא  היוצא דיבור  אמר י]
כמ נפשם בצרת בים שירדו ואז "קודם השתיקה, להם יפה והיה לעיל  ש

שפירש  וכמו שתקנית, יונה לשון אלם יונת ישראל  כנסת [שה "נקראת בפ' ש "י
בים. ירידתן טרם על דקאי הסלע  בחגוי יונתי יד] ב,

ÔÎÂ ודמיתיך "פירש רעיתי, דמיתיך פרעה ברכבי לסוסתי ט] א , [שם בפסוק י
[שם  הכתוב שאמר  כמו לתורים, נמשלו הגאולה בשעת אבל  שתיקותך, ל'
מראיך  את הראיני יד ] ב, [שם דאמר והיינו בארצינו, נשמע התור  קול יב] ב,
[זכריה  כדכתיב עליך, נקרא ה' שם שיהיה צריך שבתחילה קולך את השמיעיני
[ישעיהו  כתיב עליהם שכינה בגילוי כשיתעלה והוא יראה עליהם וה' יד ] ט ,

קולך. את השמיעיני ואז ה' ברך זרע  שהם יכירום, רואיהם כל ט ] סא,
[‰‡ÏÙ‰]
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נ.י. במאנסי ובמח"ס  דומ"ץ 

קצרות  שו"ת
חמים במים טבילה  היתר

שזה ראיתי א) חמה מקוה אודות כותב אחד
יל "ד ורוחניות, בגשמיות טוב לא
מבעל ע) (סי' הרב בשו"ת שמבואר מה
מזהיר והיה מאוד מקפיד  שהיה זי"ע התניא
בריאות  מצד  הן חמה, מקוה שיעשו  מאד
הדין מצד והן  כיודע, חלושים בדורות הגוף
להקפיד וא"א לטבול  ממהרת הקור שלעוצם
ע"ש, וכו' שבקטנה הקמטים להפשיט כ "כ 
ורדב"ז ריד) (סי' סופר  חתם בשו "ת וע"ע

) דברבשו"ת משיב ושו"ת צה) סי' ח "א
בנימין בשו"ת וע"ע שמקילין, לח ) סי' (יו"ד
שייך לא שלנו  דבמקואות קנח) (סי' זאב
(יו "ד צדק צמח שו "ת וע"ע מרחצאות, גזירת
יל "ד ולסיום באריכות, וקעו) קעב, סי'
אלו שבדורות ס"כ ) קכב (כלל  אדם החכמת

מותר . ממילא צינה אצל חולים הכל 

יקבל  לא  שמסתמא אדם להוכיח אם 

שלא אמרתי ב) דבר  שעשה לאדם פעם
אסור שו"ע -שעפ"י כהוגן
נעשה  רק זה, קיבל לא והוא זה לעשות
אין באופ"ז  שאולי וחשבתי וברוגז, מבויש
שסה  סי' (או"ח בשו"ע דכידוע תוכחה, דין
כשחיישינן דרבנן  דבמידי מבואר  ס"ו)
במשנ"ב  עי' אך  להוכיח, אי"צ במזיד שיעשה
צריך יקבל שמא דבספק סק"ג) תרח (סי'
בתורה  מפורש שאינו  דבר וכן למחות,
דאמרי' ברמ "א (ס"ב) תרח בסי' מבואר 
עי' אך  מזידין , יהיו  ולא שוגגין  שיהיו מוטב
בדבר רק שזה מז) סי' (ח"ב בתשב"ץ
שרק  בדבר אבל בדבר  שוגגין הרבה שנתרבו 
וכן בידים, למחות מצוה שוגגין  מיעוטן
דבאיכא  סק"ז) תרח  (סי' במשנ"ב מבואר 
ד"ה  תרח (סי' ביה"ל וע"ע מוחין, אין סכנה

מכלל יצא כבר לגמרי עול דפורקי אבל )
חיוב  הי' לפי"ז להוכיחו , מחויב ואינו  עמיתך
ואולי  מפורש דבר והי' עול פורק אינו  דהוא
תיג) (סי' חסידים בספר מצאתי אך מזיד , הי'
שלבו אחיו את איש (ולא אחר איש הי' דאם
אין ממנו וינקום ישנאנו יוכיחנו שאם בו ) גס
ומבויש  בעצבות נעשה דהוא נמצא להוכיחו ,

וק"ל . להוכיח, אין ובכעס

חדשים" "מקדש בטעות אמר

בטעות בעתג) אחד אמר לבנה, קידוש
שאם  לו  ואמרתי חדשים", "מקדש
כן , יאמר חדשים' 'מחדש לומר  זכר תוכ"ד
סופרים  במס' דעי' בדיעבד  יצא לאו  ואם
יש  קסז ) (סי' הלקט ושבולי ה"א) (פ"כ 
(בא  במד"ר וע"ע חדשים', 'מקדש נוסחות
מחדש  ברוך  שאומרים מדרבנן  דיש טו)
רמ"ע  עי' ואגב חדשים, מקדש וי"א חדשים,
שלימים  ז' שצריך  עח) (סי' בשו"ת מפאנו 
קב) (סי' בשו"ת חת"ס ועי' שב"ק, שיעבור
ז ' שיעבור  כז ) כב, (ויקרא קרבן  כמו הכוונה
יום  ח ' לברי"מ טעם זה זוה"ק ועי' ימים,

שב"ק. שיעבור

לבחור  נישואין  זמן 

רמב"ם עי 'ד ) ס"ג), א' סי' (אבה"ע שו"ע
מצוה  הכ "א פכ "א ביאה איסורי הל'
י"ג, בן  כשהוא בנו  להשיא המובחר  מן
אלו שבדורות כ' (סק"ז ) בברכ"י ולחיד"א
ליהזר ואין  הדורות ונשתנו הטבעים נחלשו
סנהדרין בגמ ' ובאמת י"ג, בן ולימא בזה
קודם  שנה חצי או שנה ברש"י מבואר (עו:)
באבות  אך  תוס', וכ"פ שנה, יג לגיל  שהגיעו 
עשרה  שמונה 'בן  מבואר מכ"א) (פ"ה
בחלקת  ועי' (שם), השו"ע וכ "פ לחופה',
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מיד לקיים דמצוה סק"ב) (שם מחוקק
י"חכשנ בן חז"ל קבלו זו  ומצוה י"ג, בן עשה

שישא  קודם ללמוד  שצריך מאחר לחופה,
ואילך , ט "ו  מבן גמ ' לימוד והתחלת אשה,
(הל ' ולשועה"ר (סק"ג), שמואל הבית וכ"פ
אחר גם כי י"ח , מבן דמצוה ס"א) פ"ג ת"ת
בלי  שנים ג' או ב' ללמוד  יוכל  הנישואין 
הרבה, בנים יוליד  ובטרם כ "כ , גדולה טרדה
חיוב  התחלת ראשון ) (מ"ע פיקודיך  דרך  ועי'
מיוסף  ראי' ומבי' י"ח , שנת מתחלת מצוה
מאביו , שנאבד בעת הי' שנה עשרה דשבע
חיוב  אין  וע"כ אשה, אביו  השיאו  לא ולמה
(הל ' הרמב"ם ובאמת י"ח , שנת התחלת עד 
פו "ר , על  מצוה האיש כ' ה"ב) פט"ו אישות
שנה, י"ז  מבן  זו במצוה נתחייב ומאימתי
הב"ח אך י"ח ', לכלל  'משנכנס במג"מ  וע"ש
וסדר י"ח, שנת בתשלים ס"ל  בקו"א) (שם
(סי' הלבוש ולמעשה בשו"ת, ואריז"ל היום
וקיצור (שם) במשנה רעק"א ותוס' ס"ג) א'
סי"א) (שם וערוה"ש ס"א) קמה (סי' שו "ע
(פ' איתמר ומשמרת י"ח, שנת תחילת פסק
שיק  מהר "ם ועי' י"ח, שנת תחלת אמור )
כדי  להתאחר דמותר א) סי' (אבה"ע בשו "ת
התירו לא אך  הגון , יותר שידוך  למצוא

ע"ש. מרובה זמן  המצוה להשהות

עמודובאמת (ח "ב איש במעשה עי'
יותר מאוחר מתבגר  והגוף השכל דכיום רו)

שנים  כמה בעוד החופה זמן לאחר  יש ולכן
יעבור לא ענין דבשום (שם) בשו "ע וע"ע
מידידי  (ושמעתי אשה בלא שנה מעשרים
בא  שכבר שחתן זי"ע מבעלזא מהר"א בשם
אין העשרים, שנת קודם האירוסין בברית
עשרים), גיל לפני דווקא להנשא להקפיד
וטרוד בתורה עוסק אם דמיהו  בעו"ע וע"ש
יטרח שלא כדי אשה לישא ומתירא בה
ועי' להתאחר, מותר מה"ת ויתבטל במזונו 
דאין קלה) סי' (ח"ב חזו"א אגרות בקובץ

ליחידים. רק זה דרך

הוה אי בחו"ל הבית חנוכת  סעודת
מצוה סעודת

דרק בשו"תה) כתב ע) (סי' שבע באר
בארה"ק  בית של  הבית בחנוכת
נחשב  לארץ בחוץ אבל מצוה, סעודת נקרא
(או "ח תענית בהל' המג"א אך רשות, סעודת
של בים מהרש"ל מביא סק"ה) תקסח  סי'
דברי  אומר שאם סקל"ז) פ"ז  (ב"ק שלמה
מצוה, סעודת הוא שפיר  המאורע מעין  תורה
הדירה  בונה דאם ואמרתי בחו"ל, גם דהיינו 
ולעסוק  טובים ומעשים מצוות לקיים בכוונה
סעודת  היה לכו "ע וטהרה בקדושה בתורה
מהרש"ל כמ' זה ואולי בחו "ל , אפי' מצוה
לחנך ורוצה אלקים, ירא שהוא 'מי (שם)

ע"ש. וכו'' ומצוות בתורה ביתו

È˙Â·‡ ÈÓÈÓ ÈÏ ˙„ÓÂÚÂ ˙˜ÊÁÂÓ ‰˘Â„˜‰
‰Ê פרש וגו'. ואנוהו מוחזקת "אלי אלא הקדושה תחלת אני לא אבי אלהי י

אבותי. מימי עלי ואלקותו הקדושה לי ועומדת

ÈÎ להש ועבודתם צדקתם בכל הקדושים אבותינו חלק מנת להוריד"זהו י
בניהם  להיות מאז היה וכוונתם הזה כיום אחריהם לזרעם ברכה ולהשאיר

ע אשר  כמוהם ובתמימות ויראה באהבה ה' את עובדים יתארו "אחריהם כ
וע מכחם. אחריהם הבאים לתולדותם נאמנים להיותם אבות כ"בשם

דור בכל  אחריהם מזרעם נפרדו לא  ובמותם בחייהם ההם הקדושים הצדיקים
א עתה. גם ממנו נפרד לא  בבן דבוק האב ומעש "וכח  המצות עניני כל  ט"כ 

בנ ומיוחס"אשר  הקדושים אבותינו של  נשמתם לשורש ומגיע שייך עושים י
בשורש  להדבק אבותי למעשה מעשי יגיעו מתי לומר האדם צריך לכך להם

כנ ל ."האבות
[‰ÓÏ˘ ˙¯‡Ù˙]
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ליקווד 

צדקותנו  בשביל בא שהצלחתנו נדמה שלא 
שלישי כתב שער תשובה בשערי יונה רבינו 

הצלחתנו בנפשנו  נדמה שלא כ "ט  אות
עם  ונדע נאמין  אבל לבבנו  ויושר בצדקתנו 
טובו ורב העליון מחסד הצלחתנו  כי לבבנו 
וישלח (פ' ע"ה אבינו  יעקב שאמר  וכענין
האמת  ומכל החסדים מכל קטנתי יא) לב:
"ומכל כתיב מהו  לפי"ז לעורר ויש עכ "ל .
האדם  על  וחסדיו הקב"ה טוב הלא האמת"

בחסד . רק בדין אינם

"מכלוי "ל שם אונקלס בתרגום דאיתא
למה  שם הרמב"ן  והקשה טבין " ומכל  חסדין 
חסד לתרגם רגיל שהוא ממה אונקלס שינה
וקשוט , טיבו מט) כד : שרה חיי (בפ' ואמת
שאמר ומה בזה"ל שם בחיי הרבינו ותירץ
הקב"ה  וטוב "הדין ", והוא האמת מכל 
לכך בחסד רק בדין אינם האדם על וחסדיו
ותרגם  קשוט  תרגם ולא בלשון  אונקלס שנה
הלשון היה כאילו טביין  ומכל חסדין מכל 
וכו ' הטובות ומכל החסדים מכל  העברי
טו) (כה: במשלי הגר"א כתב אולם עכ "ל .
מיני  ני יש בזה"ל שם דכתב דרכים ב' דיש
למען יעשה שהקב"ה שמבקש האחת תפילות
עזרונו הנה עד שאמרו כמו וחסדיו  רחמיו
ד ' תטשנו  ואל  חסדיך עזבונו ולא רחמיך
הוא  עזרונו  הנה שעד  מה כלומר  לנצח אלקינו 
עזבונו לא שאתה ומה למעננו, לא רחמיך
ד ' תטשנו  שאל  בוטחים אנו  ולכן חסדיך  הוא
היינו בשבילנו היה אם כי לנצח אלקינו 
הוא  כאשר אבל החטא יגרום שמא מתייראים
כי  כלל  מתייראים אנו אין  חסדיך  למען 
שאמרו כמו וזהו  תמיד, קיימים המה חסדיך 
ולא  ו) טו: לך  לך  (בפ' בד' והאמין  בזוהר 
והיינו החטא יגרום שמא אפילו מתיירא היה

כל לצדקה לו שויחשבה מה משום כל ומר 
כלל . בשבילו ואינו צדקה הוא ד' לו  שנותן 

בשביל שיעשה מהקב"ה שמבקש והשניה
קטנתי  שנ' כמו  עשה אשר וחסדיו  מצותיו 
שמא  מאד יעקב ויירא ולכן החסדים מכל 
מצותיו בשביל שמבקש וזה החטא יגרום
לב: רש"י (ע' עכ "ל  וכו ' מונעים המקטרגים
מהלכים  ב' שיש מהגר"א ומבואר יא)
שכל היה אבינו אברהם דמדת השם בעבודת
ורחמים  חסד  מצד  הוא נותנו  שהקב"ה מה
מה  שכל  ד ' עובד היה אבינו  יעקב ואילו 
(ועיין מצותיו בחשבון הוא נותנו שהקב"ה
שכתב  וישלח בפ' הפרשיות על  הגר "א
תלמיד אשי בר  ר"ח אמר ה. בסוטה דאיתא
משמונה  אחד  גאוה בו שיהיה צריך חכם
מותר ת"ח הכוונה וזה ור "ל  בשמינית
קטנתי  הפסוק כי שבשמינית שמיני להתגאות
שבפרשת  שמיני קרא הוא החסדים מכל 
אופן שעל  להורות שמיני פרשה שהיא וישלח 
עיי"ש) בעצמו ולתלות להתגאות מותר  זה
שער ח"ג שני כרך  העבודה ושורש יסוד (עיין
תגמולוהי  כל לד' אשיב מה בד"ה פ"ב הצאן 
העולמים  כל  רבון  יחשוב בזה"ל דכתב עלי
אינם  בודאי עמי עושה שאתה תגמולות כל
בשביל תגמולות אלא ואינם מעשי לפי
עכ"ל). וכו ' הרבים ורחמיך  הגדולים חסדיך

לשערי הקשה ב) בהגהותיו אברהם הברכת
כיצד השער מאור בפירוש תשובה
מצינו הרי הוא כן  לעולם שהכל לומר  יתכן
גמילות  על  הזה בעולם פירותיהם שזוכים
י"ל וכיצד תורה ותלמוד ואם אב וכיבוד  חסד
ותירץ  עליון, מחסד הכל  כי ונדע נאמין 
ונאמר מרובים שרחמיו  שמאחר  בזה שהעיקר 
כל לפניך יצדק לא כי עמנו  במשפט תבא אל 
האמת  ולכן  חסד  רובו לעולם כרחו  בעל  חי
ממעשיו לו שמגיע לחשוב כלל  ראוי שאין 
זאת  בפ' הקדוש החיים אור  (ע' עכ "ל . וכו '
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חיים  החפץ כתב וכן בד"ה ב לג: הברכה
סוף  התבונה שער  הלשון בשמירת זו יסוד
שיש  הזכיות דבענין ידוע והנה בזה"ל פ"ד
הקב"ה  אם ירבון  כחול אם אף האדם ביד 
ישארו לא הגמורה הדין במדת עמו יתנהג
מהן וכמה כמה כי מזעיר  מעט אם כי בידו
פרטיהן בכל אותן לעשות השלים לא
אותן ואפילו  מצוה לאותה הנאותין ואפניהן 
וביראה  באהבה היו  לא כדין שהשלימן 
עכ "ל . וכו' מצוה לעשות הראוי ובשמחה
מס' סוף להר"מ המשניות בפירוש ועיין
רצה  אומר עקשיא בן חנניא רבי בד"ה מכות
להם  הרבה לפיכך ישראל  את לזכות הקב"ה

ומצות). תורה

שהקשה אולם מה על לפי"ז  לעורר יש
מה  על פ"ב ריש הלשון בשמירת חיים החפץ
כי  חסד  ד' ולך יג) (סב: בתהילים דכתיב
יתמהו ורבים כמעשהו לאיש תשלם אתה
תר "מ שנת השנה בראש עה"ת אמת (השפת
מאי  וחנון) רחום ד "ה תשא כי  פ' הלוי והבית
קיום  עבור  טוב גומל  כשהקב"ה הוא חסד
החפץ  שכתב מה לפי אולם עיי"ש. מצותיו 
למה  היטב מובן התבונה בשער חיים
מצותיו קיום עבור  טוב גומל כשהקב"ה
אחר ח"ו הקב"ה ידקדק דאם לחסד נחשב
מומין בעלי רבן  ימצאו מצותיו עשית
דמיעוטא  מיעוטא יהיו  לו שישארו  והמצות

יז:). ר"ה (ע' לו שיש העונות נגד

נחשב ועודג) הצלחתנו למה לבאר  יש
דכתב  משום הוא עליון  לחסד
דאחד ד ' פרק הבטחון  בשער  הלבבות החובת
שכר מתן  את פירשה לא שהתורה מהטעמים
מעשיו יהיו אם שאף מפני הבא עולם של 
יהיו לא הים כחול  רבים האדם של הטובים
שהבורא  אחת טובה נגד  אפילו שקולים
שמצד ומכיון  הזה בעולם לו מטיב יתברך
הטובים  מעשיו על  שכר  לאדם מגיע לא הדין
יונה  רבינו  (עיין  בתורה זה שכר  נזכר לא לכן 
המשמשין כעבדים הוו  אלא ד "ה ג א: לאבות

והוסיף  פרס). לקבל  שלא מנת על הרב את
צדיק  שכל  כד) (ג: ואתחנן בפ' יקר הכלי ע"ז
מה  שכל בעצמו וישער חנם מתנת יבקש
כי  היום כל  אל  חסד עמו עושה שהקב"ה
הטובות  בעשיית המתחיל  תמיד  הקב"ה
שמסגל מה כל והאדם הולדו מיום לאדם
תשלומים  דרך עושה הוא הכל  טובים מעשים
ונותן וחוזר  מקיף הגדול  החנוני והקב"ה
כפי  כי ראשון, חוב ששילם למי בהקפה
טובו וברוב כלום לו  חייב אינו  הדין שורת
כלום, עליו לו שאין למי חסד גומל הוא
כח כז: תולדות בפ' יקר  כלי (ועיין  עכ "ל 
שהקשו שם לדרך והצידה ,( כג ג: ובואתחנן 
לתלות  לצדיקים שיש רש"י שכתב מה על 
תיסק  מהיכא ע"ז  והקשו הטובים, במעשיהם
שכבר הטובים במעשיהם שיתלו  אדעתין
על חוב שום לאדם אין  לעולם הלא עשו 
בהם  אין עושה שהאדם המצות כל כי הקב"ה
מה  עיי"ש ישלם כעל  גמולות כעל  השיב די

וע"ע שם.שתירצו  משה בדרש

את כתיב ד) ושמרתם יא) (ז : ואתחנן  בפ'
ואת  החוקים ואת המצוה
לעשותם, היום מצוך אנכי אשר המשפטים
הזה  בעולם לעשותם היום רש"י ופירוש

עכ "ל . שכרם ליטול הבא לעולם ולמחר

ד"ה והקשו יתרו  (בפ' התורה החנוכת
ס"ב  פרק בתהילים ושם במדרש איתא
עקב  פרשת ריש משה (בתורת סופר  והחתם
מצוה  שכר  להיות יכול  איך הלא והיה) ד "ה
תתן ביומו כתיב הלא ליכא עלמא בהאי
תשע"ד שנת תנ"ח המאור  קונטרס (ע' שכרו 
הקב"ה  אם שם שהארכתי מה בענין  פ"ז דף

לאו). או המצות את מקיים

שום וי"ל לאדם שאין  ג' באות הנ "ל  לפי
עליו גבר  כי ד' לו  עשה דכבר הקב"ה על  חוב
אצל החיוב שייך לא א"כ הולדו  מיום חסדו 
עשה  כבר  דבעצם שכרו  תתן  ביום של הקב"ה
המצות  כל  כנגד הולדו מיום חסדו ד' לו
רק  הוא הבא בעולם והשכר עושה שהאדם



 apw

בבן זו  מהלך  ושו "ר  בעלמא, חסד  בחינת
כי  ד"ה תצא כי לפ' (דרושים) חי איש
ג  לו: בחוקתי בפ' רבה המדרש (ע' תהיינה
שכרו ליטול  ומבקש מצוה שעושה מי בענין
לי  תיתי ד"ה קיט. לשבת רש"י וע"ע עליה
מה  וע"ע עכ"ל שכרי ישולם בזה"ל דכתב
מה  על  קאצנעלנבאגין שאול  ר ' שם שכתב
לב"ק  שלמה של הים וע"ע שם רש"י שכתב

כ "ג). אות ה' פרק נ .

ב'איתא ה) (פרק חרדים ספר בקיצור 
בלב  התלויות תעשה לא במצות
בעיניו עצמו  את יחזיק שלא י"א) מצוה

בכל שמצליח רואה אם ואף צדיק.. שהוא
ידאג  או  אבותיו  בזכות שהוא יתלה דבר
ולכן ד' לפני לרצון  לא צדקותיו כל ח"ו שמא
ומה  עכ "ל , הזה בעולם טובה לו  משפיע
הזה  בעולם טובה לו שמשפיע לתלותו שכתב
דרבי  באבות כן מפורש הוא הבא עולם תחת
שאדם  בזמן שם דאיתא ט ' פרק סוף נתן
בשביל יאמר  אל  מצליח שבידו  מה רואה
בעולם  ומשתה מאכל  המקום לי נתן שזכיתי
אוי  יאמר אלא הבא לעולם קיימת והקרן  הזה
זכותאחד אלא לפניו לי נמצא לא שמא לי
כדי  הזה בעולם ומשתה מאכל לי נתן  בלבד

עכ "ל . הבא לעולם שיאבדני

h
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˘¯Ù"È ממטתו פרעה ויקם

לרש ‰�‰ לו מה יתפלא ז "הרואה נ"י ומה ממטתו, שקם זאת, להודיענו מ"ל 
כונת  היא זאת באמת ואם ממטתו? שקם אנחנו יודעים אם מזה לנו

השואל"תוה  ישאל ספק, בלתי כן הוא  כאשר פרעה, ויקם לנו בספרה ק
התוה  זאת לנו מודיעה צורך ק."לאיזהו

È˙¯Ó‡Âשרצון פרעה,"תוה לפרש של והעצומה הגדולה אכזריות להודיענו, ק
הי' ולא ואפסי, אני הי', דעתו כי עמו, נגד  גם כי ישראל , נגד  לבד  לא
יודע הי' הוא הלא כי ובמלכותו בתקפו ישאר הוא  רק עמו, כל יאבד  אם חושש
שאמר כמו יהי' שכך בבירור יודע  והיה אמת, ודבריו אמת שמשה היטב, כבר
הנפש  מנוחת לו הי' זאת ובכל הבכורים, כל ימותו הלילה שבחצות משה,
עמו  בחורי מבחר  מאבדן צער שום לו הי' ולא  במטתו. שישכב לכך הנצרכת

רש  כפירוש מת, שם אין אשר  בית הי' שלא הי' כאשר ורק ותהי'"וארצו, י
הוא . גם קם אז עבדיו, בין וגם מצרים בכל גדולה ובהלה במצרים, גדולה צעקה

‚‰Ï ÔÁ È·Â·È„]"ˆÊ ıÈ·ÂÏ·Ï ·Â„ ¯"Ï
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במאנסי  דומ "ץ

נישואין  אחר תיכף הראש  כיסוי בענין
את אשה  לכסות תורה מדין  חייבת נשואה

המחזיקות  ישראל נשי וכל  ראשה,
אבותינו מימות בזה נזהרות משה בדת
זה  ואין ישתנה, לא זה ודין  עתה, ועד  מעולם
ואינו המאדע, חידוש או המקום, במנהג תלוי
(משנה  מוחלט, תורה דין  אלא חסידות, מנהג
י"ד ס"ק ועי"ש י', ס"ק ע"ה סי' ברורה
בקבלת  ומיד  מהזוה"ק), נוראים דברים מש"כ 

אבאר . כאשר זה איסור  עליה חל  קידושין 

הטעם כתב קצה) (יו "ד  חת"ס בתשו'
שלהן השערות לגלח  שלא הנשים דמקפידות
לפי  נמשך שזה החתונה, ליל  אחר  עד 
שערותיהן עם החתן אצל לבא שמקפידות
להם  ויצא מצוה) ולבעילת לחופה (היינו 
בהינומא  יוצאה טו ) (כתובות במשנה ממ"ש
(ט ,רנט) הלוי בשבט  וכתב פרוע, וראשה
שאין אנשים להרבה הטעות נמשך  מזה דאולי
כי  אינו  (וזה החתונה, אצל  שערותיהן  מכסות
לחופה  היינו  כן  לבא רשאית החתן  אצל רק
אצל ברבים לא מצוה, ולבעילת ויחד 
ראיה  אין  הרי טעותן לפי גם אמנם החתונה),
ורק  בהינומא מכוסה שערה כל אם רק משם
מעט , ההינומא מתחת יוצא השערות קצה
מהר"י  בתשו ' כמ "ש המשנה מיירי דמזה
תהא  לא הראש בפריעת לישב אבל הלוי,
זה  באופן דגם והוסיף ח"ו, בישראל  כזאת
מספיק, לתי' זה ס "ל דלא החת"ס לשון  מוכח
עכ "ד בדבר למחות שלא אולי בדרך כתב אך 
יהיה  שלא מחמיר  דהוא ומסיים הלוי, שבט 
ההינומא  מתחת השערות קצה אפילו  נראה
המעיין באמת אבל  אותו, השואלים לכל 
הראש  מפריעת כלל  מיירי דלא יראה בחת"ס
שערותיה  קצה שיהיה במקצת רק אפילו
שאין ממה מיירי רק ההינומא, מתחת תלויות
שזהו החתונה, לפני שערותיהן מגלחות

עם  ביחידות להחתן  שתבא הנ"ל משנה מחמת
החת"ס  דברי מכח אין ולכן מגולות, שעורתיה

שי  החתונה.שום בשעת ראש לפרועת יכות

ה'וכן  יראי אצל  ישראל  בתפוצות נהוג
תחת  האשה ראש לכסות תורתו  ומקיימי
מאז הראש בכיסוי נשארת וכך החופה
מהר"י  הם הלא הפוסקים דברי עפ"י והלאה,
ורעק"א  גבורים, ומגן ט , סי' הטו "ז  אחי הלוי
(עה,יא), במשנ "ב כן ופסק עט , סי' תנינא
פוסקים  יש נישואין  בלי שבארוסה ואף
ס"ב  כא, (אה"ע הפוסקים אוצר עי' המתירים
אבי  הכריע כבר  מערכה, מול מערכה כז ) אות
שהביא  אחר  הנ"ל בתשו' הגרעק"א הפוסקים
מים  בתשו' וכן  להחמיר, דצריך  דבריהם
בארוסה  המתירים דעת דוחה כח) (סי' רבים
כתבו לא המתירים אפילו  אבל  נישואין, בלא
אחר אבל  נישואין , בלא בלבד  באירוסין  רק
להתיר פוסק שום דעת על עלה לא הנישואין 
הני  דברי לבאר וכדי בדבריהם, כמפורש
נשען ישראל  בית כל אשר קדמאי גאוני
אף  לדבריהם, סימוכין אעשה עליהם

חיזוק. א"צ שדבריהם

ט)בתשו' סי' הטו"ז (אחי הלוי מהר"י
עליהם  שאין  מוכרחות ראיות ב' הביא
הראש, בפריעת אסורה דארוסה תשובה
לחופה  אביה מבית בהליכה דגם ועי"ש
ורק  מכוסה השער כל היה במשנה דהותר 

להינומא. מחוץ תולה קצת

לאחדוכתב  שכתב (קצו, יאיר  החות
בזמן הנישואין ולעשות אשה לקדש שרצה
בזמן דארוסות את"ל אף וז "ל  מאוחר),
מפני  היינו ראש, פרועות הולכות היו  הש"ס
לפני  רב זמן  האירוס בימיהם שהיה
ביניהם  דינים חילוקי כמה ויש הנישואין ,
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בימינו משא"כ וכו' נד סי' טושו "ע כמ"ש
כל כלום, ונישואין  קידושין  בין  דאין
נשים  כמנהג שתתנהג ראוי שנתקדשה
תרצה  אם ואפילו  בצעיף, ולהתכסות
דת  נגד  הוא בתולות כמנהג ברדיד להתכסות
על חולק (א,קג) יעקב ובשבות עכ "ל , יהודית
לא  'ועדיין  שנתקדשה דבתולה וכתב החו"י
מבואר הרי ראש, בפריעת מותרת נשאת'
שבסוף  (ואף אסורה, כבר  נשאת דאם בדבריו 
הוא  וכן  נבעלה שלא כל כתב התשובה
לאפוקי  כונתו  טו, כתובות בשטמ "ק הלשון 
אסורה  נשאת שלא אף שנבעלה דכיון  אנוסה

להמעיין). כמבואר  ראש בפריעת

דאחרבתשו' כתב (ב,עט) רעק"א
לפני  אפילו  הראש לכסות צריכה קידושין 
יעקב  השבות על  לסמוך  ושאין נישואין ,
והר"י  החו "י עליו החולקים רבו כי המתיר
השבות  ראיות מכל נזהרו  כבר  והם הלוי,
וגם  דאורייתא לאיסור  שנוגע וכיון יעקב,
לסמוך אין בודאי מנהגים בהגהת כן מבואר 
עכ "ל , הגאונים דעת נגד  יעקב השבות על 
משה  האגרות על לסמוך שאין בודאי וא"כ 
יעקב  השבות כולל  הגאונים כל דעת נגד

בנשואה. ולא בארוסה רק התירו  שלא

עלובמשאת וחולק דמתיר (ב,ז) משה
רק  התיר דלא להדיא כתב הרי הלוי מהר"י
ראשן מכסות דהבתולות הספרדים מנהג לפי
הכתף, על  לחוץ תולה בלבד  שערן  ורק
לא  (א,קג) יעקב בשבות וכן הבית, ובתוך 

לנשואה. ולא לארוסה אלא התיר 

תשו 'ובגליון  הובא (תעד,ה) המאור 
חיוב  דאין ז "ל  משה אגרות בעל  מהגאון 
אחר עד הנישואין אחר אפילו הראש לכסות
דכתובות  רפ"ב ממ"ש הראשונה, לילה
שהוא  ראיה פרוע וראשה בהינומא דיוצאה
לנשואה  ארוסה בין חילוק ואין בתולה,
הגליון בשולי צויין וכבר  האישות, בחומר
בפשיטות  נקטו  הקדמונים דפוסקים שם

אחר תיכף הראש לכסות דחייבת להיפוך 
זו תשו ' נדפס לא מה"ט ואולי הקידושין ,
זה  היה מהמסדרים שא' אף משה, באגרות

התשובה. ששלח מי

ד,קסה)ובקובץ (חוברת גבורים חצי
על להקפיד  להחתן  דאין  האג"מ  בשם כתבו
מובן ואינו  שלה, רק שלו  עסק זה אין כי זה
עפ"י  ביתו  את להעמיד הבעל עסק זה אין וכי
ובקובץ  הנ "ל , הפוסקים שיטת לפי הלכה
זה, על המקפידים החתנים על מתרעם הנ "ל 
רוצים  שאינן אותן  על להתרעם תחת
שמוסר למי לו  ואוי להפוסקים, להשתעבד
ומובן הנשים, לדעת שבביתו  הרוחנית הנהגה
אבל הליכות, ובנועם שלום בדרכי שצ"ל
לא  ובודאי השו "ע, על לוותר לא אופן בכל

מעולם. האג"מ אמרו

הנ "לוביותר בקובץ המדה על  הפריז
כיס  של ענין דכל לו יגיד מקלו וי להיות

נעשה  שכבר וכיון  במנהגא תלוי השערות
נוהג  אין  שוב החתונה בליל  לגלותו מנהג
למה  קשה ולדבריו  שערות, כיסוי של  איסור
כי  ידוע הלא איסור  יש ראשונה לילה אחר
מבנות  נשים בעולם יש יותר הרבה בעווה"ר
שיש  ממה שער  בגילוי ההולכים ישראל
מנהג  נעשה דכבר  נימא וכי שערותן , מכסות
מלהזכיר הס במנהג, תלוי שער  גילוי ואיסור 
עב) (כתובות האשה ראש ופרע כתיב הלא
כלל תלוי ואינו התורה ורצון  הוא וגזיה"כ
קלט אה"ע צ"צ בתשו ' שביאר  (וכמו במנהג
וכ "כ תשובה, עליהם שאין עצומות בראיות
עה,י), ברורה ומשנה ריז יו "ד  שיק מהר"ם
בדיעבד להקל  שרצה השולחן  הערוך ואפילו 
לא  אבל  מה"ט  שערות נגד  שמע קריאת לגבי
הראש, בגילוי זה משום להקל דעתו על  עלה
בפוסקים  נתברר הלא בק"ש דאפילו גם ומה

כנ "ל . כוותיה, דלא

ורק ואפילו מכוסה הראש כשרוב
מ "מ מדאורייתא שאינו  די"א מגולה מיעוט 
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בלא  ויוצאת חמור ג"כ דהוא הוא יהודית דת
ה,קצט), הלוי שבט  ועי' קטו (אה"ע כתובה
דוקא  בביתה לצמתן חוץ יוצאת בשערות ורק
במדינות  לה) (סי' אלשאקר מהר"ם מתיר
חולק  קלט ) (אה"ע הצ"צ בזה וגם הספרדים,
יראה  אלשקר הר "ם והמעיין עי"ש, יד בחוזק
בעלה  בפני באשה רק התיר  לא הוא דגם
בא"א  לא אבל  נגדה, ק"ש לקרות בביתה
שמעתיק  עה,ד) (או "ח  והמג"א אחרים, בפני
לענין רק הביאו  ג"כ אלשאקר מהר "ם ד '
בעלה  לפני בחצר  רק דמיירי וכיון  ק"ש,
אנשים  שאין  בחצר הדין דמעיקר אח "כ  הביא
ומ "מ לגמרי, לגלותה מותרת הרי מצויים
בזה, להקל  אין מאד מחמיר  דהזוהר כיון 
שרגילין במדינות לצמתן  חוץ היוצא ומ"מ

דזוהר אליבא גם אלאשקר מהר"ם מתיר בזה
בתשו '. שם כמבואר

דהמשנה והכותב  מפרש גבורים בחיצי
אפילו מתרת פרוע וראשה בהינומא יוצאה
כל דמותר  לפרש מוסיף ועוד הינומא, בלי
אינו זה וכל  לחופה בהליכה רק לא הלילה
מדיליה  דברים להוסיף ליה ומנא שם כתוב
שלא  המקילין  ליישב כדי רק מקור שום בלי
נגד השולחן ערוך דברי דהביא גם ומה כדין ,
ברמז , אפילו הזכירו  ולא ברורה המשנה פסק
שנמשכין ליטא יוצאי תורה בני אצל  ובפרט 
אפילו דבר בכל  ברורה המשנה פסק אחר
מנחה  להתפלל  מקפידים מהם ורוב לקולא,
שנוגע  זה בדבר שיחמירו  כ"ש השקיעה, לפני

חמורים. לאיסורים

המערכת: הערת

opd l"vf oiihypiit dyn x"bdn miqitcn ep`y dcb`e q"ya miyecigd oke zeaeyzd
.i"lcb x`y ly i"zk dkke eqtcp `ly w"izk mvrn

maeha elreiy eqtcp `ly i"lcbn i"zk i"gz opyi m`y dxez icde` lkl mipet ep`
.miaxd z` mda zekfl ick epl mze` gelyl
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'ÂÎÂ ÔÂ˘ÈÓÈ ‡ÏÂ Ì‰È„È 'ÂÎÂ Ì‰Ï ÌÈ
ÈÚ Â¯·„È ‡ÏÂ Ì‰Ï ‰Ù
˘È" נאמר  ובאף , באזנים בעינים, בפה, מדוע  ורגלים "להם לדקדק בידים ואילו ,

" בקצרה אלא להם, נאמר יהלכון לא  ולא רגליהם ימישון ולא  ."ידיהם

'È‡ע) פ "במשנה יד"ז תבנית מצא  מותרים, אלו הרי אלילים שברי המוצא  ג )
מדברי  למדנו נעבד. בהן שכיוצא מפני אסורים, אלו הרי רגל , תבנית או
ומחוברים  נטפלים הם כאשר אלא אסורים אינם האלילים אברי שכל  המשנה
הן  אין כאשר אף עצמן, בפני אלילים נחשבות ורגל  יד אך עצמו, האליל לגוף 

עצמו. לאליל  ומחוברות נטפלות

ÈÙÏ האזניים והעינים, הפה, האלילים אברי אל מתייחס  דוד כאשר  מובן זה
" אומר הוא  בפני להם והאף  נחשבים הם ואין לאליל המה נטפלים כי "

נטפלות  הן ואין עצמן בפני הנעבדות ולרגל ליד מתייחס  כאשר אך עצמם,
" מלת סמך לא  "להם לגוף, אמר  אלא  יהלכו " ולא רגליהם ימישון ולא  ."ידיהם

¯‰Ó Ì˘· Ï‚¯‰ ˙ÁÓ˘]"ˆÊ ‡˜¯˜Ó È"[Ï
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שלום  שבת ברכת
שליט"א  אמסעל כמהר"מ בן  יעקב ר ' הרבים את המזכה הגאון  הרב לכבוד 

שהשיגה הנני ממה מזעיר מעט  כאן לצרף
בסייעתא  מכבר זה (ונדפס כהה יד  ידי
אודות  השבת'), 'חדות הקטן  בספרי דשמיא
ע"ה  עמ ' תע"ה בקובץ מקופיא שראיתי מה
שלום', 'שבת קודש שבת ביום לומר יש אם
בעניין לכת"ר  להוסיף מה לי אין  ומסתמא
בלא  המדרש בית אין  אמרו כבר אך זה,

תועלת: איזו  מזה תהיה ושמא חידוש,

את מנהגם  איש כשפוגשים ישראל, של 
והמשיב  שלום', 'שבת מאחלים בשבת רעהו

ומבורך ' שלום 'שבת .‡)עונה

בדברי נראה  יסודו  זה מנהג שמקור
ס') אות מצוה נר  שבת, (מס' הק' השל "ה
בשבת  לחבירו  המבקר אדם קבלתי, שכתב:
בחול שאומר  כדרך  לו  יאמר לא שחרית,
או שלום' 'שבת לו יאמר  רק טבא', 'צפרא
השבת  יום את "זכור לקיים טוב', 'שבת
ש"ז (סי' המשנ"ב דבריו והביא לקדשו ".

.·)סק"ה)

(דרוש וכעין  הכוונות בשער כתב זה
לבי  בכניסתך  וז"ל: ב'), דרוש שבת ת ליל

יתירה  ובשמחה רם בקול תאמר שבת בליל

הכלה  את המקבל  כחתן הוא כי שלום', 'שבת
יפות' פנים ובסבר  גדולה .‚)בשמחה

הוא מדברי שהטעם נראה, הק' השל "ה
מקיים  שבזה 'שבת', שם בפיו שיזכיר כדי
יש  אך השבת. יום זכירת של  עשה מצות
'שבת  שאומרים במה הביאור מה להבין,
חגים  שאר מכל  שבת נשתנה ובמה שלום'.
'שלום', מאחלים השבת שביום ומועדים,
וכדו '. שמח' 'חג מאחלים זמנים ובשאר
בזה: ביאורים כמה שכתבו  לרבותינו , וראיתי

כשאילת לפי שהוא לומר  יש פשוטו 
פלא  הרב בזה שביאר וכמו גרידא, שלום
אדם  אומר דכאשר ברכות), (ערך  יועץ
בזכות  בלבו, יכוון  שלום' 'שבת לחבירו
בזכות  אומר והעונה לך , יהיה שלום - השבת
ע"כ . מבורך , ותהיה שלום לך  יהיה - שבת
משאר החילוק את מיישב זה אין עדיין אך 

שלום. לשון  בהם אומרים שאין המועדים

(פר 'חשבתי  הזוה"ק דברי פי על  בס"ד
עלמא  לית חזי, תא וז"ל: קע"ו:), דף קרח
בריך קודשא ברא כד  שלום, על  אלא קאים

לאתקיימא, יכיל  לא עלמא, „‡˙‡הוא „Ú
Â‰È‡„ ,˙·˘ ‡Â‰ È‡ÓÂ ,ÌÂÏ˘ Â‰ÈÈÏÚ ‡¯˘Â

________________

איש  אומרים הגדול שבשבת המדקדקים שנהגו סק"ב), ת"ל (סי' במחב"ר חיד"א הרב וכתב א.

יהוסף  ר' הגאון הביא וכן ומבורך'. שלום הגדול 'שבת אומר והמשיב שלום', הגדול 'שבת לרעהו

ת"ל), סי' (ריש  עם בנתיבי הביא וכן ירושלים. מנהג הוא שכן ,(6 (עמ' ירושלים  בשערי בספר שווארץ 

בירושלים . נוהגים שכך

בשבת  אומרים אין למה טעם  העני, קרבן ספר בשם  שכתב תכ"ח) (אות המנהגים טעמי עיין ב.

החול. לילות כבכל טוב' 'לילה

ידי  בזה ותצא לו, תענה אשתו שמסתמא ג "כ ירויח שלום ' 'שבת לביתו בכניסתו שאומר ובכך ג.

ח"ב  לציון (אור מדרבנן, רק קידוש  בחיוב האשה וגם הבעל גם יהיו ובכך דאורייתא, קידוש  חובת

ז'. סי' מהדו"ק בשו"ת הגרעק"א קושיית מיושבת שבזה ונלע"ד א'). אות פ"כ
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,È‡˙˙Â È‡ÏÈÚ„ ‡ÓÏ˘,עלמא אתקיים וכדין
מעלמא  יתאביד  עליה, דפליג ע"כ .„)ומאן ,

'שבת  שמאחלים נכון  על יבוא זה פי ועל
שלום, היא השבת מהות שכל  כיון שלום',
משא"כ קיים, העולם השבת יום ידי ועל

מועדים. בשאר

יהוידע רבינו בן בספרו חיים יוסף
עמ ' א' שבת חיים באוצרות הובא ג'. (עירובין
בין מחלוקת יש החול  שבימי ביאר, קט "ז )
התענוגים  בריבוי חפץ שהחומר לחומר , הנפש
ואילו והמצוות, התורה וביטול והמאכלים
תורה  בלימוד  שירבה הוא רצונה הנפש
ביום  אבל  התענוגות. ומיעוט  טובים ומעשים
עונג  שמצוות מכיון ביניהם, שלום יש השבת
גם  ובזה ותענוגות אכילה בריבוי היא שבת
התורה  בלימוד מרבה אם וגם חפיצה, הנפש
יום  שממילא מכיון לזה, מתנגד הגוף אין 
הפסד לו  ואין  מלאכה בעשיית אסור השבת
כיון שלום', 'שבת אומרים לכן  שלומד. במה
והחומר , הגוף בין  שלום יש זה שביום

ח ' דרוש לחי, באר  בספר ג"כ  כתב (וכדבריו
ל"ח:). דף כלה לשבת

פר 'עוד (הקדמת חי איש בן הרב ביאר 
כהנים  שבברכת שידוע מה ע"פ א'), שנה נשא
'שלום'. היא אחרונה ותיבה תיבות, ט"ו יש
יום, בכל  ב' - סעודות י"ב יש החול בימי והנה
עולים  וביחד סעודות, ג' יש קודש שבת וביום
מושפעים  אלו, סעודות וט "ו  סעודות. ט "ו 
אומרים  לכן  כהנים. ברכת של תיבות מט"ו
ביום  שיש ע"י שרק כיון שלום', 'שבת בשבת
שלישית, סעודה שהיא נוספת סעודה השבת

'שלום' תיבת כנגד  שהיא הסעודה .‰)נשלמה

עמ 'בקובץ תשל "ו  (תמוז תורה אור 
'שבת  שאומרים שהטעם הובא, (1 הערה נ "ה
מה  לזכור אותנו לעורר  כדי הוא שלום'
ה"ג) פט "ו  (שבת בירושלמי רבותינו  שאמרו 
שלום  לשאול התירו  מדוחק חנינא ר ' אמר
להזכיר - שלום' 'שבת שאומרים וזהו בשבת.
והתירו היום שבת לך דע האדם, את ולעורר 
לך יש בטלים בדברים אבל 'שלום', לומר

האפשר ככל .Â)למעט 

________________

מידת  [שהוא השלום  על אלא קיים העולם  אין כי וראה בא מדבש: מתוק ע"פ הזוה"ק תרגום ד.

הוא  ומה השלום, עליהם ושרה שבא עד להתקיים  יכול היה לא העולם  את הקב"ה כשברא היסוד],

העולם ,שבת השלום , נתקיים  ואז ובתחתונים , בעליונים  שלום  יש ידו שעל היסוד], מידת [שהיא

העולם . מן נאבד יהיה השלום על שחולק ומי

וכפי  כן, המנהג ואין שבת, של במנחה בפרט שלום' 'שבת לאחל יש  זה טעם שלפי הוא, ולפלא ה.

המנחה  תפילת שאחר הוא מהם  ואחד שבת, של מנחה בזמן הנוהגים אבילות ענייני כמה שיש  שידוע 

שלום'. 'שבת לרעהו איש  אומרים  אין

אושפיזא, דמזמין מאן מ"ז:), ח"ב בשלח (פר' בשבת חול דיבור איסור על הזוה"ק לשון לך והא ו.

ואתער  סלקא נש, דבר מפומיה דנפיק מלה ההוא חזי תא באחרא. ולא לאשתדלא בעי ביה

דחול, מלה לאתערא ליה אסיר דשבתא, בענוגא דיתיב ומאן לביש , אי לטב אי לעילא, אתערותא

ויתעסק  למלכא למשבק יתחזי לא דמלכא, בהילולא דיתיב מאן קדישא, ביומא פגימו פגים  דהא

דשמיא  במילי ובשבת דאצטריך, ממה אתערותא ולאתערא עובדא, לאחזאה בעי יומא ובכל באחרא,

כשהיה  ע"ה שרשב"י אמרו ל"ב.) דף (ח"א ובזוהר אחרא. במלה ולא לאתערא בעי דיומא ובקידושא 

רבה  ויקרא עוד ועיי' ואסיר'. הוא שבת שתוקי 'אמא לה אומר היה בשבת, מדברת אמו את רואה

ה"ג). (פט"ו בשבת ובירושלמי ט"ז), (ל"ד

ואפילו  מדברים היו שלא הטובה, האר"ץ היא חלב בעוב"י והיראים החסידים של בקודש  ומנהגם 

מדבר  שאינו עצמו, את שרואה שכיון גדול סייג והוא הקודש, בלשון אם כי הכרחיים, מדברים
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חסידים הרב יעלזו  בספרו  יועץ פלא
שענין כתב, כתיב) ד"ה תתל "ט , - ת"ת (אות
שישרה  האדם את לעורר  כדי הוא זו  אמירה
בשבת  ובפרט ממחלוקת, וימנע שלום בביתו 
ביתו , אנשי עם וקטטה כעס לידי יגיע שלא
יותר זו אזהרה ששייכת נותנת והסברא ע"כ.
מצוי  האיש אין  החול שבימי מכיון  בשבת,
מריבה, לידי יגיע לא וממילא בביתו, הרבה
על ומאריך  בביתו שיושב השבת ביום אבל 
לידי  יבוא שלא זו  לאזהרה מקום יש שולחנו ,

.Ê)מכשול

ג')רבינו י"ט  (ויקרא הק' החיים האור
דף  (ח "ג בזוהר ז"ל שאמרו מה דרך  על  כתב,
השבוע  ימי ז' להם יתכנו  צדיקים ז ' כי ש"א:)
ימי  ז' כנגד  הם הרועים ששבעת (דהיינו
תולדות, פ' (ריש חדש בזוהר ואמרו השבוע),
הצדיק, יוסף כנגד הוא שבת יום כי מ"ד:) דף
'שבת  אומרים אנו  ולזה ה'שלום', סוד  והוא
שלום, סוכת הפורס מברכין ואנו שלום',
צדקתו לצד ויוסף הכל, יסוד בחינת והיא
אל מגשת קודש ברית אות שמר אשר 

עכ "ל . זו, בחינה ירש הטומאה

טעמים בספר (ח"ד בראשית מעשה
הלצה, דרך  על כתב י"ט ) אות נפרדים
יום  שע"י מכיון  שלום' 'שבת שאומרים
ישראל לשאר לוי שבט בין שלום יש השבת
עולים  וה' ב' שביום לתורה, העליות במספר

עליות, ב' ישראל  ושאר עליות ד ' לוי משבט
עליות  ב' לוי שבט  עולים בשחרית ובשבת
שבט שבת ובמנחת עליות, ה' ישראל ושאר
נמצא  אחת, עליה ישראל  ושאר עליות  ב' לוי
שיש  ביניהם שלום יש השבת יום שע"י

עליות  ח ' .Á)לכולם

הזוה"ק הרב על  בניהו  בספר חי איש בן
קי"ד) עמ' א' שבת חיים באוצרות (הובא
הזוהר בתיקוני מש"כ  פי על  טעם, עוד כתב
בשבת  נש בר  צריך  פ"ה:) דף מ "ח  (תיקון 
וצריך במאכלין  בשרגא בלבושין לשנויי
לשון ע"כ  הקודש, על  מחול מוסיף למהוי

ר "ת והנה אכליןÓבושיןÏרגא˘התיקונים.
ÌÏ˘ וגם אלה. בשלשה שלם יהיה השבת כי ,

על מחול  מוסיף למהוי וצריך עוד, אמר
לעולם  כי ו', באות נרמז  זה דבר הנה הקודש,
תוסיף  ההוספה כנגד  כן ואם לרבות, ו ' קיי"ל
לכך שלום, ויהיה הנזכרים שלם באותיות ו '

שלום'. 'שבת אומרים

י"ג ר' דף חיים (עמודי פלאג'י חיים
ט "ו דרוש לחיים מועדיך ברכת ע"ד,
'שבת  בשבת לומר שתיקנו כתב, לתשובה)
יום  וקדושת שמירת שעצם מחמת שלום',

ש  גורמת וקנאה השבת מחלוקת תהיה לא
ואחוה  אהבה אלא ישראל , בין ושנאה
כי  שלום', 'שבת בו  לומר  שייך לכן  ושלום,

לזה. גורם עצמו  השבת

________________

בודאי הנהוג  רבי בלשונו (הגאון לקדשו, השבת יום את וזוכר וכיוצא, אסור מדיבור ונזהר נזכר

ויקהל). פרשת סוף דוד בן בספרו דוויק משה

דופי" תתן אמך בבן תדבר באחיך "תשב הפסוק את זיע"א, רפול - הררי הגר"א מו"ז רמז ובזה ז.

כ'), נ' בדיבור שבת אותיותתשב (תהלים אז מרבה ואם שולחנו, על להאריך אדם  של דרכו שבשבת ,

פר' אברהם (אמרי חבירו, על רע ולדבר אמו בבן דופי לתת מכשול לידי להגיע יכול נצרך, שאינו

ט"ז). י"ט קדושים

להם  תיקן עזרא וז"ל: כ"ב), ט"ו (שמות התורה על הרא"ש  בפירוש כבר כתובים  הדברים  ויסוד ח.

שוים  היו שלא וישראל, ולויים כהנים  בין מריבה יהיה שלא כדי שבת, של במנחה שיקראו לישראל

שבעה, הרי שנים ובחמישי ובשני שחרית בשבת חמשה קורין שישראל ישראל, עם  ולויים  כהנים

שתקנת  איתא, פ"ב.) (קמא ובגמ' ע"כ. שמנה, הם ואז בשבת, מנחה תיקנו לכך ו'. הם ולויים  וכהנים

טוב). יום  שנא מאי להבין יש זה (ולפי קרנות. יושבי משום היא שבת של במנחה לקרוא עזרא
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בספרונסיים שכתב מה ע"פ נאה, ברמז
מצינו הנה קל "ו ), סי' א' (או"ח אליהו באר 
תהלים  מזמורי ו' אומרים שבת קבלת שלפני
ימי  ששת כנגד שהם אשכנז ) מנהג (לפי
הבו לדוד "מזמור האחרון והמזמור  השבוע,
עמו את יברך  "ה' בפסוק מסתיים לה'"

כניסת  עם שישי ביום שכבר  נמצא בשלום",
יברכנו שה' ומתפללים מייחלים אנו  השבת

ב'שלום'.

ישראלואחתום ולכל  לנו  שלום, בשים
אחינו .

ñîõþ-−þþí ¹½î−
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˙ÂÎ¯·ל ""(דף  בגמרא  דאיתא ב') אלעזרא  רבי אמר לבה, על מדברת היא  וחנה
עולם  של רבונו לפניו אמרה לבה, עסקי על  זמרא בן יוסי רבי משום
ואזנים  לראות, עינים לבטלה, אחד  דבר  בראת לא  באשה שבראת מה כל
בהן, להלך רגלים מלאכה, בהם לעשות ידים לדבר, פה להריח , חוטם לשמוע ,
ואניק  בן לי תן בהן, להניק לא למה לבי על שנתת הללו דדים בהן, להניק דדים

מאוד ."בהן  גדול  לבן שזכתה לכך פעלה הזו התפילה בכח  ובאמת .

¯Â‡È··Â הקב לפני טענה שחנה ביאר, הזאת שנתן "התפילה האברים שבכל ה
שהקב  האברים כל  שהרי ה', לעבודת היה בזה תשמישה עיקר  ה "לה

את  לשמור  צריך והאדם ה', לעבודת בהם שישתמש כדי הוא לאדם נתן
שכל זכתה וחנה ה'. רצון נגד בזה ולעשות אותם לקלקל  שלא  הללו האברים

הקב  וכאשר  לה', קודשים קודש היו היא"אבריה  וכו', אזניים עינים לה נתן ה
ה'. לעבודת אותם קידשה

‰˙ÚÓÂ שהקב שכיון תקיים "טענה בהם שגם הכוונה בהכרח דדים לה נתן ה
את  בהם ולעשות רצונו את לקיים רוצה היא וממילא  ה', רצון את

עי  ה', שהקב "רצון בהם."ז ותניק בן לה יתן ה

‰ÊÂ נתקבלה שתפילתה למעשה שרואים כמו צודקת טענה היתה באמת
א 'ור וש'מחה מ 'נוחה – (נוטריקין הנביא, שמואל מאוד, גדול  לבן וזכתה

ל'יהודים).
ˆÊ Ô‡ÈÙ‡Ï Â‰ÈÏ‡ È·¯]"[Ï
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הענבים  כשרות
על זה "איסור" מקומות באיזהו  שהמציאו  זמן

שלא  הגם תלעים, חשש  משום ענבים
היטב . אותם שמדיחים לאחר כלום רואים
לאסור, דעתם על  עלה לא יין על  מאידך

אתמהה.

סי'אמרתי הרדב "ז תשו' להעתיק  שמתאים
ערלה: ספק  משום כזה בשאלה תק"פ

וכ"ש "תשובה אבניה את עבדיך רצו כי
א "י  חכמי עושין ויפה פירותיה

כשישבתי  אני עשיתי וכן  כזו חומרא  נהגו שלא
פירותיה  את מלאכול  נמנעתי לא בירושלים
לברכה  כולם זכר ההוא הדור זקני ראיתי וכן
חסידותם  רוב עם בזה נזהרים היו ולא  נוהגים
צדיקים  של בהמתן ואפילו במצות ודקדוקם
אצלי  קרוב  זה פרישות שנהגו  ואותם וכו '
עצמו  ציער שלא  מנזיר ק"ו נפשם על  שחטאו 

מצוה." של  ביין יעשו ומה לבד היין מן אלא

.ê.¾

n

בשמחות  תערובות בלי בצבור תפילה
באמריקה באתי  שראיתי לעורר בזה

מנין  עושים החופה לאחר שבחתונות
של  תערובות שם ויש החופה באולם למעריב
שנים  הרבה ולפני מחיצה, בלי ונשים אנשים
הגה"ג רשכבה"ג  שמרן רב מעשה ראיתי
בחתונה  הי' זצוקללה"ה פיינשטיין משה הר"ר
והוא  החופה, לאחר למעריב  מנין לעשות ורצו 
וצריך  מחיצה בלי מנין לעשות שאסור אמר

תערובות. שום שם שאין נפרד לחדר לילך

dfefn zriaw mewn

על באתי  מזוזה קובעים שאנשים ע"ז לעורר
הבית  בתוך הפתח  או הבית מזוזת

המזוזה  ושמים רוחב  לו  יש  הדלת ולפעמים
וקובעים  גדולה במזוזה או הרוחב  באמצע
הוא  המזוזה שכל  ולפעמים באלכסון המזוזה
חלק  עכ"פ או  הכניסה של הראשון מטפח חוץ
סי' יור"ד ובשו"ע הראשון, מטפח חוץ ממנו
בטפח  תהי' שהמזוזה איתא רפ"ט וסי' רפ"ה
וזה  הבית, על  שמירה הוה דהמזוזה הראשון
המזוזה  דנותנים כהרמ"א  נוהגין שאנו
הדעת  כ"כ משהו  של  באלכסון די באלכסון

קדושים.

בשבת ואולי הגמ' דקאמר דזהו לפרש  יש 
בטפח  להניחה מצוה חנוכה דנר כב .
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דמניחו  הילכתא הגמ ' ומסיק  לפתח הסמוכה
ומזוזה  משמאל חנוכה נר שיהא  כדי משמאל
ג"כ  חנוכה הנר לשים דצריך כנ"ל  והיינו  מימין
המזוזה  שיהיו  כדי משמאל  הראשון בטפח 
שיכנס  כדי השני מול  אחד מכוון חנוכה והנר

במצוות. מסובב יהי' ויצא 

±−îîêòêôñêš ñêþ¾− šì®−

משה  אור כולל ראש

עילית  מודיעין בברכפעלד

n

הספרים  שמסדרים בשעה חומשים על ספרים הנחת
"המאור", המערכת לכבוד

בחכמה בספר  שאל קלה סי' אודך" אני "גם
הכהן  גמליאל  רבי הרה"ג ידי"נ
יקותיאל  רבי הרה"ג  את שליט"א  רבינוביץ
שאין  כז. מגילה דאיתא  שליט"א  ליברמן
מה  אבל  חומשים ע"ג  וכתובים נביאים מניחים
וקשה  ספרים הרבה שמסדרים בשעה הדין

ויוסי  בזה לדקדק  על מאד זמן הרבה ף 
להניח  לא  פעם אף  להזהר צריך אם העבודה

חומש . ע"ג  וכדו' הלכה ספרי או  נביא

היכי הנה בזה להזהר להשתדל ראוי ודאי
בשעת  האם היא  השאלה אבל  דאפשר
יש  לענ"ד והנה בזה להקל  מקום יש הדחק 
שלצורך  תתקג סי' חסידים מספר לדייק 
שם  ז"ל  כי הספר על  דבר להניח מותר הספר
סכין  או קולמוס הספר על אדם ישים לא 
שלא  נמצא  לו מזומן שיהא  כשהולך להצניע
שלא  שרק ומשמע ע"כ עשה הספר לצורך

אבל  עליו  דבר להניח אסור הספר לצורך
כדי  הספר צורך הוי וה"נ מותר הספר לצורך
שימצאהו  כדי מהר במקומו  לסדרו שיוכל

שוב . בו  ללמוד כשירצה תיכף 

פסחים ויש תוס' ע"פ הדברים להסביר מקום
שכל  הירושלמי בשם והא) (ד"ה סו :
עיי"ש  מעילה בו  אין הקרבן צורך של עבודה
מובא  זצ"ל אויערבך הגרש "ז כתב ועפ"ז
אינו  שאם רג סוס"י ח "א  ישפה אבני בשו"ת
כדי  הדפים לקפל שמותר יתכן הספר מקלקל
באותו  ללמוד כדי כן עושה כי המקום לדעת
ספר  להניח שמותר י"ל וה"נ עיי"ש עצמו  ספר
היטב  הספרים כל לסדר שיוכל  כדי חומש  על
יוכל  אחד כל עי"ז כי הספר צורך זה כי

בקלות  יותר שצריך הספר למצוא

התורה  בברכת

óîñë ðîð

n

חבילות  חבילות מצוות עושין אין
 zkxrnd ceakl

דן בהמאור  י"ב  עמ' תע"ה ג ' קונ' ע' שנה
המשנת  בעל ליברמן יוסף  הג"ר 
של  ביין יו "ט שמחת יד"ח יוצאים האם יוסף 
עושין  אין מצד חסרון דיש דאפשר קידוש
זו  דשאלה לציין ויש  חבילות, חבילות מצוות

(או"ח  סופר הכתב  דנחלקו  במה תלוי כפשוטו
שבת  ישראל התפארת עם ק"ו) וסי' כ"ו סי'

חסרון  יש האם ב ' אות בבוע"כ דאין סס"ב
ב ' כשעשה חבילות חבילות מצוות עושין
יש  הכא דגם נקט דהכת"ס א' בפעולה מצוות
ליכא  דבכה"ג ונקט חולק והתפאר"י חסרון
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ב ' כשעשה הנ"ל  חסרון יש ורק הנ"ל חסרון
עיי"ש . בב"א פעולות

התפארת וכפשוטו כדברי להוכיח יש
דכהנים  לה דף מפסחים ישראל
ותרומה. בחלה פסח בליל  מצה יד"ח יצא
מצוות  עושין דאין הכת"ס לדברי צ"ע ולכאו '
מהדו ' שהשו"מ  שו "ר אמנם חבילות, חבילות
בא"א  ותי' זו  קשיא  הוקשא  נ"מ  סי ' ח"ב ד'
דדעתו  מבאור להקשיא  דנחית (ומקשי עיי"ש 

עיי"ש). כהכת"ס

צט ועוד  ממנחות כהתפאר"י להוכיח יש
וק"ש  ת"ת מצוות לקיים דיכול דמבואר
חבילות  מצוות עושין דאין וצ"ע א', בפעם
צ"ע, להכת"ס אבל  א"ש ולתפאר"י חבילות
מע' בשד"ח לעי' לציין יש  המחלוקת (ובעיקר
ובבית  ד"ה אות השדה ובפאת ט"ל, אות א'
ח ' כלל  ח "א  סופר ובעט נ"ג  סי' האו"ח שערים
סי' א' או"ח ובאג"מ בהלכה) (ד"ה א ' פרט
אין  משום בזה דאין כהתפאר"י דדעתם קפט
בשד"ה  וע"ע חבילות חבילות מצוות עושין
(ועי' הכת"ס כמו סבר אלגזי דהמהר,י שהוכיח
המהר"י  דאפי' שנקט ל "ח  סי' אברהם המחזה
אוצר  הבית נקט וכן לתפאר"י) מודה אלגזי

ואכמ "ל). כהכת"ס פ"ג כלל 

גלאמבק בעמ' זאב  יצחק  ר' הרה"ג דן ל "ב 
חיוב  הוא לאביונים מתנות החיוב האם
דהמ "ב  לציין יש והנה חדש , דין או  צדקה
על  בשהחיינו  לכוון כתב א' תרצ"ב  בסי'
מתנת  והשמיט פורים, וסעודת מנות משלוח
בכלל  דהוי בדעתו  מבואר וכפשוטו לאביונים,
אמנם  שהחיינו . לברך א "צ וא "כ צדקה מצוות
מהני  אי דמסופק  תרצ"ד פי' בביה"ל עי'
עי' עצמה בצדקה והנה להחזיר, ע"מ במתנה
בא "ד  שכתב ל"ו אות קידושין שיעורים קובץ
ע"מ צדקה לעני יתן אם "ובודאי בפשיטות
צ"ע  וא "כ צדקה" מצוות קיים לא  להחזיר
סי' ביו "ד (ומש"כ משנתן כתב המ "ב דלכאו'
ר"י  כתב  ירוחם רבינו  בשם כ"ה ס"ק רנ"ח 
מתנה  שמיה להחזיר ע"מ  במתנה די"א 
ליתנו  יכול  לצדקה כך ליתן נשבע אם לפיכך
בו  זכו  שכבר משום נ"ל ואינו להחזיר, ע"מ
בהגרא "וו  לפנינו סתירה איכא וכו '", עניים
מצוות  יוצא אינו להחזיר ע"מ  נתן אם דאה"נ
ודו"ק). לצדקה "ליתן" דברו מקיים רק  צדקה

"ליתן ולכאו' המצוה בגדר ליישב צריך
צ"ע  ועדיין צדקה" בתורת מתנה

עוד. ויחכם לחכם ותן הדבר בגדר

התורה  בכבוד החותם

þ¼¬ò−õ óîñ¾
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חילוקי  מצוה, בר ביום אפים נפילת
סכנה  בו שיש  בדבר מנהגים

על א) קנ"א דף תע"ד בקובץ שהעירו מה
בספר  הנה מצוה, בר ביום אפים נפילת

סעי  אפים נפילת הלכות מצרים כתב נהר ג' ף
התפלין, לבישת ביום פניהם על  ליפול  שאין
בחוץ  רבות ובערים במצרים המנהג  הוא ושכן
והטעם, ת"ו . ירושלים עיה"ק וכמנהג לארץ,

ביה  דכתיב  לחתן, דומה תפלין שהלובש לפי
ותפלין  י'), ס"א , (ישעיה פאר יכהן כחתן
לראשך  חבוש פארך כדכתיב  פאר נקראים
י"א  בברכות וכדאיתא י"ז, כ"ד, (יחזקאל
שדרשו  כמו למילה, איתקש כי ועוד, ע"א ).
ליהודים  פסוק  על ע"ב) ט"ז (מגילה רז"ל 
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ח', (אסתר ויקר וששון ושמחה אורה היתה
ששון  טוב, יום זה שמחה תורה, זו  אורה ט"ז),
יש  אחד דין כן, ואם תפלין. זה ויקר מילה זו
אלעזר  מנחת בעל נהג  וכן עכת"ד. להם,
ושלום  חיים דרכי בספר כמובא ממונקאטש ,

קצ"ב . אות

סימן ובשו"ת סוף  או"ח תנינא  עוזיאל  משפטי
יסוד  לו  אין זה דבר כי כתב  י"א
אלא  והאחרונים, הראשונים הפוסקים בדברי
עת  משום כזאת הנהיגו  האחרונים שבדורות
וכיון  תפילין, מצות לחבב לה', לעשות
דברי  לשמוע מצוה שמים לשם שכוונתם
סימן  א' חלק חיים מים בשו "ת גם חכמים.
בכל  המנהג נתפשט כן כי כתב , כ"ב 
חלק  אליעזר ציץ בשו"ת אמנם המקומות.
המשפטי  דברי את לדחות כתב  י"ז סימן י"א 
תטוש  אל  בזה לקיים יותר מצוה כי עוזיאל,

ולא  אמך, הדורות תורת עד הנהוג מן לשנות
חלק  נדברו אז ובשו "ת הכל. אצל  האחרונים
שלא  ירושלים שמנהג מפורש  מ"ח  סימן י"א 
אך  ספרד, בני אצל אלא אינו ליפול
כבר  ואכן, ליפול . נהגו  אשכנז בקהילות
מעשה  על  כתב ע"ב  מ"א  דף יצחק שיח בספר
פניהם  על  שנפלו הספרדים ירושלים מחכמי
ישכיל  בשו"ת דבריו והובאו  שינוי, כל ללא
בספר  עוד ויעוין י"א. סימן או "ח  ד' חלק עבדי
כ"ו , סימן ראשון שער ותשובות גנוזות
להדגיש  ויש  י'. אות חכמים אמרי ובהערות
התפילין, הנחת יום על  אלא  אינם שדבריהם
שלש  בן בפועל נעשה שבו היום דין ואינו

שנה. עשרה

צ"ח ב) דף  תע"ה בקובץ שהתבאר מה ובדבר
סכנה, בו  שיש  בדבר מנהגים חילוקי לגבי

להוסי  יעוין יש  בזה כיוצא מקום דמכל ף 
דמפני  כ"ג , ס"ק  רמ "ט סימן ברורה במשנה
בערב  חלום תענית תועיל  לא  שמא  הסכנה
הכוכבים, צאת עד ישלימה לא אם שבת

ודו "ק . ביה, מודו  עלמא  וכולי

בשעת ב) החלות כיסוי בענין ע"א, בסימן
באולם, רבים סועדים יש  כאשר הקידוש
היה  שאם הכיסוי, לענין טעמים שני כתב
יקרא  משום או להקדימו , צריך היה מגולה
דלא  הא מלבד נוסף , טעם יש  אכן דשבתא.
מונח  שהיה למן זכר והוא  בשתו, הפת יראה
דחובת  תשובתו  ועיקר טל. שכבות שתי בין
חובה  ידי היוצאים על חלה הפת כיסוי
הפת. לכסות צריכים אינם וזולתם בקידושו,
אלא  הכיסוי חיוב  דאין הסוברים יש  ובאמת
בדקדוקי  הדבר ותלוי לבדו, המקדש  לפני
בס"ד  התבאר כאשר לכך, הטעמים שלשת
דף  ה'תשע"ה) (אלול ח ' גבורים חצי בקובץ

ואילך. א'צ"א 

שעדי ג) נקט א ' ענף קכ"ג  להדליק בסימן ף
ולא  טפחים משלשה למטה חנוכה נרות
הענין  שמפורש וטעמו  מעשרה, למעלה
ואילו  מעשרה, למעלה יהא  שלא חז"ל בדברי

משלשה. למטה להניח שאסור מפורש לא 

בשלחן אמנם מבואר למעשה ההלכה בעיקר
סעי  תרע"א סימן מניחו ערוך ו ', ף 

למטה  להניחו  ומצוה טפחים משלשה למעלה
להניח  הוא שדין והיינו עכ"ד, טפחים, מעשרה
מעשרה  למטה ההנחה אך משלשה, למעלה
בן  מהר"ם כתב  והנה מצוה. אלא  אינה טפחים
יגביה  ולא לישנא, כהאיי היום בסדר מכיר
למטה  ולא  אמה, מעשרים למעלה אותה
עד  טפחים מעשרה ומצותה טפחים, מעשרה
מנורה  של גבהה שהן טפחים, עשר שמונה
האליה  עליו ותמה ע"כ. טפחים, עשר שמונה
להדליק  דאסור מדבריו מתבאר שכן רבה,
נגד  הוא ולכאורה טפחים, מעשרה למטה
בשבת  המרדכי אף כי הפוסקים, וכל הש"ס
וכן  קפידא, שאין אלא  כתב לא  רס"ו רמז
החיד"א  אולם והרמב"ם. הרי"ף לדעת הוא 

סעי  ברכה הרי"ף במחזיק דלשיטת ביאר ב' ף 
מתחת  הנרות את כלל  להניח  אין והרמב"ם
לבעל  ליה סבירא  וכוותייהו טפחים, לעשרה
בדעה  לדון יש  אמנם ואם שם. יעוין היום, סדר
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רבוותא  והנך הרמב"ם דרבינו אליבא זו
נפקינן. לא  פלוגתא  מידי מקום מכל  קמאי,
חיים  במקור יאיר חות בעל  כתב  זו  וכדעה

סעי  תרע"א  ז"ל סימן הגאון א "א  וז"ל, ו' ף
ואמר  טפחים, מעשרה למעלה מדליקן היה
עכ"ל . במנורה, הנעשה לנס דוגמא  טפי דהוי
כסלו  מוריה בקובץ שיק  למהר"ם עוד ועיין
היום, סדר דברי על  שעמד ל', דף  ה'תש "ס
דמכל  נקט ע"א כ"ב  בשבת המאירי וכבר

עשרה, להגביהה מצוה הידור יש מקום
מקום, ומכל  ובמקוא"ה. בפרסומה, להרבות
למיחש  דליכא פשוט נראה אלו  שיטות לפי
דהוא  טפחים מעשרה למעלה להדליק
ההדלקה  מאשר טפי ועדיפא לכתחילה,

משלשה. פחות

öì ¼¾−ñê

ברק בני 
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דר"ת  תפלין מניח שאינו סופר ע"י ר"ת תפילין כתיבת
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הקובץ ת"ח שילוח  על עמוק ולב מקרב
תורת  להפיץ ויזכו  שבט-אדר המאור

ד'.

תפלין בעמוד  מניח  שאינו דסופר מביא  – ק "ז
זה. תפילין לכתוב יכול אם – דר"ת

עשרים מצו "פ  מלפני בהמאור שנדפס ממה
שבודא  (משמי) בנדי"ז יהנה שנה י

מזה. כבודו 

הקודש  בעבודת הצלחה בברכת

ö−š−−ì ëîð óîñ¾

ה'תשע "ז  שבט  קליבלנד

ע'המכתב טז כרך קודש באגרות נדפס
י"ח :

...– דר"ת תפלין כתיבת ע"ד בשאלתו
על  משה ישמח  בס' סכ"ו  הסופר בקסת
שאינו  שמי ליזהר דיש  כ' הש "ס אגדות
חיים  באות יכתבם. לא דר"ת תפלין מניח 
ויל "ע  (ז). בדיעבד אף  מחמיר סקי"א  סל"ד
חושש  שאינו "מפני רסל"ט אדה"ז בל '
דמיחזי  מפני הנמנע וא"כ – כלל " עליהם
בס' וכ"כ בדיעבד. עכ"פ בזה, אינו  כיוהרא 
משו "ת  סקכ"ו סל "ט המחנות לכל  מאסף

מבין. פני

n

האם  או האב בשם תפלה
אמם  בשם שנקראו חכמים

משו "ת חזינא להעיר והנני בזה מש"כ
שכתב  סכ"ב  דעניא אפרקסתא 
ושם  בשמו החולה על להתפלל המנהג  "בדבר
הזכיר  לא מהרי"ל בשם קי"ט ובמ "א אמו,
הנני  אמו , ע"ש דוקא  ומ "ש אמו , שם שיזכיר
(הובא  בכלבו כן דאמנם לתשובתו, בעזה"י

בשם  אי' לחולה, בברכה של"ה) יו"ד בד"מ 
איתא  ע"א דפ"ד לך פ' בזוה"ק  אבל אביו,
במלה  למיהך בעי כו' לקבל  ב "נ ייתי כד ז"ל 
אמתך) (בן לאמי' אידכר וע"ד ודאי דאיהו 
ע"ב  די"ז שמות בזוה"ק  וכן ע"ש , לאבוי ולא
של  אביו שם לעולם מזכירין אין ז"ל  איתא 
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ע"ש , חשדה בו  שאין דבר אמו  שם אלא  אדם
לאו  ודילמא י"א) (חולין אמז"ל  ע"ד והוא
ד"ו  ביצה בשטמ "ק עפמ "ש וא"ש הוא , אביו
אלא  ודאי אינו דרוב  ז"ל  מפליזו הרא "ש  בשם
דאיתא  ממה נמי מוכח  והכי התירו. דהתורה
מנייני  כל  אם לי אמרה אביי אמר ס"ו.) (שבת
סי' שע"ת ועי' ברש"י ע"ש  דאימא  בשמא 
יש  ובזה אחד, והכל  וישלח  זוהר בשם קי"ט
לך  וישתחוו ע"פ תולדות רשיז"ל  מ"ש  להבין
א ' אשה אלא  נשא  שלא  וכאן ז"ל  אמך בני

אמך". בני אמר

סי"ט:ע"ע תשובה שערי - הגאונים תשובות
נקרא  למה צרויה בן יואב וששאלתם
ושריה  דכתיב הוא  ידוע אביו שם כי אמו בשם
שהיתה  ומתוך חרשים, גי אבי יואב את הוליד
לגדלהו  שמה על  נקרא  דוד המלך אחות אמו
שם  על נקרא פזי בן שמעון ר' ובחכמים בה,

כדמפרש  חייא ר' של  בתו  שהיא  מפני אמו
ופזי  טזי וחזקיה יהודה מר דאמר בנדה*
בתו  היא  חנה חנה בר בר רבה וגם אחואתא,
בר  שמואל  בר יצחק  ר' וגם חייא, ר' של 
מר  דאמר חייא ר' של אחותו  היא  מרתא 
בני  כולהו  חייא  ור' ומרתא ושילא  וחנה איבו

אתאסלא ... בר אבא

אהלות מצינו (תוספתא  איש בשם פזי גם
ישמעאל  ורבי ברבי "מעשה פי"ח)
בחנותו  ששבתו הקפר אלעזר ורבי יוסי ברבי
פזי  רבי בשם פזי בן יודה "רבי בלוד", פזי של 

ה"ג ). פ"ב  סנהדרין (ירו ', יוחנן" רבי בשם

בברכה 

½êþè ó−−ì

קמט.*לפנינו  ב "ב  תוספות וע"ע סה: ביבמות
ממהרש"א  עוד ולהעיר רב , ד"ה

חמותו . ע"ש שנקרא 

n

והערות  הארות
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שולמאן במדור  הגר"ש מש"כ הפורים, אור
בשבת  עמלק  מחיית לגבי שליט"א
את  שדוחה מצוה מלחמת כמו מותר לכאורה

השבת.

דאנו בברכה להעיר יש  תפילין מצות אחרי
לאו  שבת דקיי"ל  שבת  בערב  אפילו
חליצת  על  מברכין אין הוא  תפילין זמן
רוצה  רוצה דאם משום במ"ב  וכתב  תפילין,
גם  וא "כ מצוה, לשם שלא להניחן יכול 
בלילה  תפילין להניח  יוכלים היו במערבא 
התם  ושמא בירכו , ולמה מצוה לשם שלא

לברך. יש יפיח שמא דרבנן גזירה בצירוף 

שליט"א מה גבאי מתתיהו  ר' הרה"ג  ששאל 
של  כוס ע"י שמחה מצות יוצאין אם

חובתו  ידי יצא אם דאפילו  להעיר יש קידוש,
שיש  בשבת ר"ח  מסעדות גרע לא מ "מ 

ניכר.להוסי  שיהא כדי מאכל עוד ף 

בריבוי בשאלותיו  שליט"א להגרח"ק
למד  לכאורה מנות, משלוח
אחד  כל היינו לרעהו איש  מנות דמשלוח
לחבר  כששולח גם שיוצאין אלא  לחבירו 
שמניח  ממי גרע דלא  נראה ומ "מ  אחד,
פעם  דכל  פעמים כמה לולב  ונוטל תפילין

מברך. שאינו אלא מצוה הוא 

מהני לשלוח לא מעושרים שאינם מנות
שלא  מנות ע"י דיוצא  למ "ד אפילו 
זמנם  שעבר מאכלים שלח ואם מבושלים,
שאם  אלא  לאכילה ראוין עדיין באמת

יצא . לא  לבדוק דרכו  המקבל 
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מתנות הספק לקיים אבן הטורי של 
הובא  ביחד מנות ומשלוח  לאביונים

הכריע. ולא בבה"ל גם

חשוב לצאת אדם קבלת ע"י מנות משלוח
כאן  היה שלא  יוצא שאינו פשוט

שליחות.

שליט"א מה דבדה אברהם ר' הרה"ג שכתב 
עם  דר"ח  מוסף  להתפלל שהתחיל  במי
ממקומן, להזיזן העצה הנה ראשו על תפילין
כתר  ראשו על  מונח דמ "מ  כך כל  פשוט אינו 
לידע  יש  וכן המצוה, בזה מקיים שאינו  ואע"פ
דהוי  ראש של  בתפילין הוא הענין שעיקר
מכוסה, שהוא יד של  בתפילין ולא ככתר
רבי  ובשו"ת כ"ה סימן סוף  בשע"ת עוד ועיין

ח "ב . או "ח  יהוסף עקיבא 

ספר הרה"ג על  העיר שליט"א חן אלישע ר'
אחרי  כוונה  לגבי  אודך אני גם
אינם  הבה"ל דדברי להעיר ויש אמירה,
גבי  קאמר דהתם הרשב "א  בדעת מוכרחים
שרוצה  ישראל  שמע לפני כיון שאם ק"ש
אמירה  בשעת ואח"כ שמים מלכות לקבל 
בכולו  כיון אם אבל  מהני, לא דעתו הסיח
מוכח  לא הדעת בהיסח הפסיק באמצע אלא
וכיוון  שוב אמירה אחרי אם וכן מהני שלא

הכל . מצטרף 

אפילו ומה שמהני החזו "א  בדעת שכתב 
משום  דמהני כיון דיבור כדי אחרי

קיי"ל  הרי להעיר יש  הברכה, שוב  דמהרהר
איזה  צריך זה גם וא "כ כדבור לאו דהרהור
בתוך  בעינן ולכן אמר שכבר למה שייכות
לפני  הזכרה כמו  דמהני ולומר דיבור, כדי
הוא  דכאן לאומרו  קשה אחרת ברכה התחלת
לברכה. הוספה איה רק ולא הברכה ממעיקר

שיש הרה"ג כ' שליט"א  אבראהאם יואל ר'
בין  "כל" בתיבת משמעות חילוקי
בכללי  כיודע כי כך, נראה ואין לקמ"ץ, חול"ם
במקף  בא אם חילוק  רק הוא זה שדבר דקדוק
פסוקים  יהיו ואם ס"א , סימן בה"ט עיין לא  או 
ש "לא  העליון בטעם וכמו ישתנו, קצרים
על  שהוסיפו  ויש עצמו  בפני פסוק הוא  תרצח"
שמותר  פעמים שיש לרמז הזוהר מדברי זה
קרא  דמי נאמר האם מיתה לחייבי כמו  להרוג 
בדוגמאות  חשש ואין יצא , לא  התחתון בטעם

ימצא שהב  ואם הדברים, בפירוש שיטעו  יא
יתחדש  לא לפת"ח בקץ ירושלים בין חילוקים

לעיכובא . קריאתו שיהא דין

פריעדמאן מה ארי' צבי ר' הרה"ג  שכתב
בלילה, ולא  ביום ר"ח בסעודת שליט"א
סברא  יש אולם פורים, מסעודת מוכח  כן
עיין  מקרא  לה שילפינן שאני דהתם לומר

ח "ב . או "ח  יהוסף עקיבא  רבי שו "ת

þèò−ïñ¾ í−þê ðîð

מ"ב על דשא" "ארץ  מח"ס 
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פסי"א שם כתיבת
המאור  קובץ מערכת אמע"כ רב שלום

האחרון אבקש הקובץ על  הערות שני להעיר

שליט"א במש"כ  סגל  שלום חיים ר' הרה"ג
הוא  המקור לכאורה פסי"ה. בשם
תחת  בפתח הוא שפסיה ובהנחה פעסיל  שם

ובב"ש  לסגול  ע אות כתב שלא  הפ"א 
הב "י  מש"כ וידוע פעסא . כתב  נשים בשמות
איתם  והסכימו  קכט סימן בסוף  והרמ"א 
מהרי"ט  שמות, ספר מהר"ם, סדר האחרונים
שכל  וכו' אפרים והבית הס"ש, פשוט, הגט
משמות  (חוץ באל "ף  לסיימו יש  לע"ז שמות
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במהרי"ט  זה על נדון שיש וערבי רומניא יון
הנזכר  פעסא  הוא  פסיה ולכאורה פשוט) ובגט
לכתוב  יש  בהדגשה שזה מכיוון רק בב "ש 
ובבית  יז' טז' סימן האוהל  יריעות עי' פעסיא
וערוך  חיים ודברי וקג ' קב ' סימן אפרים

מקומות. והרבה השלחן

ישראל לא שבארץ המציאות ממני נעלם
שמות  הרבה לכתוב אנשים בין המנהג 
בעצמו  הרה"ג כתב וכאשר בסופו בה"א  לע"ז
עקא  דא אבל זצ"ל  החזו"א מרנא  בשם
שיש  ולא  בה"א לכתוב  שאפשר שכתב 
בכתיבת  להזהר יש  ולכאורה בה"א לכתוב
יש  אם בפוסקים נדון יש  שהרי הכתובה
נג (סימן ביהוסף  בעדות עי' לגט מזה ללמוד
וגם  שם בזה שנחלקו  וינידה בין שם גבי ונד)
ודאי  לכתחילה ועכ"פ מזה דיבר גיטין בטיב 

חיים  דברי שבעל אמת והן בזה. להזהר יש
שיש  נשים עזרת בשם האותיות בשער הביא 
ההוא  במקום שטרות ספרי כמנהג  לכתוב
פעסיא  לכתוב יש  בוודאי לארץ בחוץ וא "כ
שמות  בהרבה ישראל  בארץ הספק  יפול  אבל
כמה  ואביא בה"א המסתיימות לע"ז
עטא , בלומא, רויזא, גאלדא , דוגמאות.
ההגדרה  מה ויל "ע בה"א  כותבים שם שהרבה

בזה.

הדיוט אסיים ובברכת תודות רוב  בברכת
תורה  ולהגדיל  להרבות שתזכו
אורך  והנפש הגוף  בריאות מתוך ולהאדירה
ובברכת  וכבוד עושר ובשמאלה בימינה ימים

ושמח  כשר פסח 

¬š−ðòë ¹½î−

מאנסי 

f

בספרים  מנות משלוח
גמליאל ראיתי  ר' הרה"ג  ידידי שכתב

ספרו  לקנות בפירסום ראבינאוויץ
זה  שיקנה פורים', על  – החדש  יוסף  'פרדס
יוצאין  אי יל"ע מנות, למשלוח וכו' למלמדים
משפטיך  בשו"ת כמש"כ בזה מנות משלוח
במידי  רק יוצאין דאין ג ') סי' (ח"ג  ליעקב
גאב "ד  כ"ק  זקיני פעם לי אמר וכן דאכילה,
בפורים  להיות צריך דלדינא שליט"א טענקא 

סג ולא גשמיות רוחניות שמחה בשמחה י
מנות  משלוח חובת יוצאין אין ממילא 
ספרים', 'ונשלוח לקיים יכול אך בספרים,
ספר  שישלח  בהקדמה כתב  הלוי המנות וכמו
באהבה  זה וקיבל  מנות, כמשלוח לחותנו  זה
שלתוה  ויינה חכמים דברי עליו ערבים 'כי
ספרו  שלח שהרמ "א כידוע וכן הטעמים, מכל 
פרניס  שהי' ישראל ר' לאביו  היין' 'מחיר

סז) סי' (או"ח אפרים בית וע"ע העדה, ומנהיג 
כמו  בפורים לנדא יעקב  לר' תשובה ששלח 
מהרי"א  בשו"ת מזקיני וע"ע מנות, משלח 
רו"מ פאר ממנו  ויקבל  רו ) סי' (או "ח  אסאד
לרעהו , איש  מנות משלוח  במקום זה חידוש
ספרי  שנים כמה לפני שלחתי בעצמי אני וכן
אבל  חשוב , לאדם פורים על צבי' 'אמרי
הן  לקיים כדי אכילה, עם ביחד זה שלחתי
איש  מנות 'ומשלוח והן ספרים', 'ונשלח

לרעהו'.
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במאנסי  ובמח "ס דומ "ץ

שפ)נ.ב. (סי' שערים בית בשו"ת עי' אגב 
עדי  כגמ'דלאשה בגדים לשלוח  ף 

משלוח  ויוציא  יו"ט, שמחת לגבי (מט) פסחים
בזה. מנות

n
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שבזמנינו  התכלת
 zkxrnd ceakl

לזוהר ידוע בנוגע הגדול הבולמוס ומפורסם
טענו  האחרונה שבתקופה התכלת
והוא  התכלת מהו יודעין אנו שכהיום אנשים
וכבר  ’ע“ּר) (ובלע"ז פורפר"א הנקרא   הדג 

אע"פ  אמנם זו , שאלה על דיו  כמה נשפך
לא  חיים אנו  מפיהם אשר הדור גדולי שכל 
ושלמים  יראים כמה התחילו  זו 'תכלת' לבשו 
לא  אשר הגדולים כאילו ונעשה ללבשם
לא  אשר רקים כאנשים הם התכלת לבשו 
יתעלה, הבורא  שציווה מצוה כל  לקיים רצו
לקיים  הכתב  על לבא בדעתי עלה כן ועל 
מרבותינו  ולהוכיח הצדיק את והצדיקו

החילזון. הוא  זה שדג שייך לא  הראשונים

מוטל והנה עלינו  לא ספק  רק היה אם אפי'
לא  שאם לומר שייך ולא  המצוה לקיים
הישועות  כתב דכבר תגרע בל ספק הוי לבש
חיוב  אין דמספק א -ג) סי' או "ח  (ע' מלכו

עי' ועוד ונימוקו לטעמו עיי"ש  זו  מצוה לקיים
שהאריך  ז-ח סי' שו "ת קונ' יהודה אריה באר
מצוה  לקיים חיוב  יש  האם הי"ד זמבע הגר"א
שיש  ברור אינו  עדיין שעשה אחר אם מספק 
בהב ' תלוי דכ' וכפשוטו  בוואי, מצוה קיום
דמא  ד"ה ס"ה בפסחים ברש"י לשונות
כמה  שיש  משום כזה הוי לעולם (ובתכלת
הבגד  על  התכלת חוטי להטיל  האיך שיטות
ואבאר  הוי לא ספק דאפי' נר ' אמנם ואכמ "ל)

שיחתי.

התורה ועכ "פ  שר מרן מש "כ להבין זכינו
נוטה  בדעת שליט"א קניבסקי הגר"ח
תכלת" אינו "בודאי דזה רע"ט תשובה ח"ב

ודו "ק . שטרנבוך מהגר"מ  שמעתי וכן

ולומדיה  התורה בכבוד החותם

þ¬ò−õ .¾

ליקוואוד 

בארוכה][ראה ת"ו  המאור קובץ
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ומגוג  גוג גזירת נתבטלה האם
 zkxrnd ceak

למימרא נפשי מקור איזהו יש האם בשאלתי
או  עברו  כבר ומגוג  שגוג  צדיקים בשם

נתבטלו .

רב בכבוד

.è.ê
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ישראל פסוקי אדמת על גוג בוא "ביום ה' נביאי 
עיקרי  מי "ג וזאת בכדי , מתבטלים לא וכו'"
וענין  התחכמות, בלי  אמת הנביאים דברי שכל הדת
תלמודין  בב' חז"ל מאמרי  במאות ונתבאר נזכר  גו"ג
הנ"ל  מימרא ומאידך הוא, שכן ודאי  ומדרשים
משמואל  בשם כמובא גדל"י כמה בשם נאמרה

וקישוי  אורך ז"ל רבותינו קבלת "כפי [פסח ]
במקום  הספיקה הזאת המרה הגלות של השעבוד

ב " נזכה וכאשר  ומגוג, גוג גליות מלחמות לקיבוץ  ב
עוד". לדאבה נוסיף  לא

ברוקחוצ "ל  מהר. יעבירם רחמיו ברוב שהי "ת א]
ג' שיהיה כתב שעות) שלש  רגש (הושענות
א' שעה תהיה שהמלחמה אי' הגר "א בשם שעות,
בטור  ומקורו סוכות חוהמ"ד שבת על י"א בלבד.
בא  ביום חוה"מ בשבת הפטרה קריית בטעם סת"צ
כי  חכמים מפי  שמעתי האי רב  אמר  "והכי  גוג
ומגוג  גוג ונצחת בניסן, להיות עתידה המתים תחיית
היבשות  העצמות מפטירין בניסן ומש "ה בתשרי ,

גוג". בא ביום ובתשרי 

הו"ר)יתרה נצבים, וישלח , (כ"פ  צדיק בפרי  מזה
ובשבע  יצילך צרות בשש  יט ) ה (איוב "כתיב 
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כמו  גלויות השש  היינו צרות שש רע . בך יגע  לא
וארבע  ואשור מצרים ב') י', רבה (במדבר שנחשבו
בך  יגע לא ובשבע  בפועל, צרות היו שהם מלכויות
יהיה  לא שבאמת ומגוג גוג מלחמת נגד הוא רע 
ישחק, בשמים יושב  ב) (תהלים שנאמר כמו צרה
משיחו, ועל ה' על שבא שיפחדו לבד פחד יהיה רק 

למו". ילעג אדני אבל

שדלה עו"ש  פי  על אף יהושיע , ולי דלותי  (הו"ר)
להושיע, נאה ולי אני, לך במצוות אני 
מספר  העולה ומגוג' 'גוג בחינת להכניע  פועלים
נגד  שהם האומות, שבעים כללות והוא שבעים,
ועל  ה' על יחד ורגשו הי "ת, יחוד אנכי  בחינת
"כי  רע, בך יגע לא ובשבע  מרמז זה ועל משיחו.
על  שליטה שום לו יהיה לא ומגוג גוג מלחמת

להקדושה". תיכף  יכניעו דוד בן משיח כי  ישראל

בחי'יש כמובא ירו' שורשו הנ"ל שיסוד להעיר
דה"ה  ז"ל התוספות "כתבו י: סנהדרין הר"ן
צריכא  אומרים והחמשה לישב שלשתן אמרו דאם
גומרין  שאין שבעה עד מוסיפין לעולם להתעבר
ברכת  כנגד לן נפקא מקראי דהא שבעה עד העיבור 
כמו  הסף שומרי  כנגד הסף. שומרי  וכנגד כהנים
מלכותא  כעין דרקיעא דמלכותא ז"ל רש "י  שפירוש
פי' גה"ז ויבטל גה"ז יבא אמרו ובירושלמי  דארעא.
נצולין  יהיו השבעה שהוא העיבור  זכות שבשביל

י  לא ובשבע  דכתיב  והגזירות רע ".*מהצרות בך גע

בחינה א"יב] הוה בעיקר לישראל שנוגע  מאי
בשם  (מובא הרי "ם החי ' כפתגם רוחנית
שמאד  היא ומגוג גוג "שמלחמת ויגש) משמואל
שמע  לאמור  מחשבתו לצמצם לאיש קשה יהי ' מאד
בנצח המהר"ל עם א' בקנה עולין דבריו ישראל".
רמז  יהושע (ילקו"ש המדרש אודות פל"ח ישראל
על  עולם באי חולקים היו מקומות "בשלשה יט)

שנאמר  ומגוג גוג בימי אחד הוא.. ברוך הקדוש 
יחד  נוסדו ורוזנים ארץ  מלכי יתיצבו ב ) ב, (תהלים
כי  שאמרנו, כמו זה ענין וביאור  משיחו. ועל ה' על
בימי  אחד, שהוא יתברך השם על חולקים היו לכך
הוא  כי  יתברך, השם במלכות רוצים אינם ומגוג, גוג
יהיו  כאשר הרבים, הם האומות ואילו אחד, יתברך
של  יחידו על חולקים יהיו ולכך ומגוג. גוג בימי 
מולך  יתברך הוא יהיה שלא זמן, באותו עולם
בכמה  שהאריך [שמות] משה בבאר ע"ע עליהם".
האמונה  נקודת לעקור גו"ג מלחמת שכל איך ראיות

מבנ"י.

כתב הרבג] ל"ח ) (יחזקאל אנך בחומת החיד"א
ג' בזכות לגמרי יתבטל "גוג נפלא, דבר
בלהה  לאה רחל רבקה שרה אמהות ו' ובזכות אבות
הנביא  אליהו משיח  הע"ה דוד ג' ובזכות זלפה,
בזכות  ג' בשמו רמז שם גוג ולבטל לטוב, זכור
אליהו. משיח דוד בזכות ג' אמהות, בזכות ו' אבות,
שבטים. י"ב בזכות גם יתבטל י "ב  גימט' גוג ותיבת
עליונים  אורות יתגלו באמת הנאמרים ובזכות
הטומאה  רוח ואת ועצומים רבים חסדים ויתרבו

הארץ ". מן יעביר

ירו'*[בירו' מאמרי להרבה זכינו לא כי  אינו שלנו
שם  רמה ביד גם מובא זה וירו' כנודע,

ועו"מ ]. כג מגילה וברשב "א

***

משמע נסיים שג"כ קמט ) (תהלים הרד"ק בפי'
א"ל  "רוממות רוחנית, למלחמה שכוונתו
עם  למלחמה כשיצאו בידם. פיפיות וחרב  בגרונם
שהוציאם  וירוממוהו יתברך לא"ל יתפללו ומגוג גוג

הגל  לכלותם.מן האויבים על כח  להם יתן כן ות,
פיפיות, ופירוש בידם. וחרב בפיהם תהיה התפלה

צדדיה". משני  ׁשממֹותתת פיות שתי  בעלת  ֶ ֶ ְ ֶחרב
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‡
ÁÂË·Ïהיחוד בלבבך תקיים ובזה הפרטית בהשגחתו ולהאמין לבבך בכל  בה'

דרכי  כל  על  ועיניו הארץ בכל  משוטטות עיניו כי בו בהאמין השלם
" מאמין שאינו מי כי כליות, וחוקר  לב ובוחן מארץ איש הוצאתיך אשר

"מצרים  אף  אלקיך " ה' הואבאנכי זה כי שלם ייחוד זה ואין מאמין, אינו "
כולה. התורה כל  יסוד  וזה העמים כל על ישראל סגולת

‡¯‰Ï ÌÈÈÁ ˙ÂÁ¯Â‡]"[˘
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זצ"ל  עטייה יעקב הג"ר
ארה"ק  -בירת- צובא ארם

תרפ"ב-תשע"ז 
בישראלהג "ר ואם בעיר נולד  עטייה יעקב

תרפ"ב, שנת באייר ג' ביום צובא ארם
רפאל . ר ' לאביו

עליובהיותו נפטר  עשרה, חמש כבן 
אלמנה  אחריו  בהשאירו אביו, פתאום לפתע

רכים. ויתומים

עצומה באותם בהתמדה למד  שנים
רבותיו אצל  בחלּב, תורה' 'דגל  בישיבת
וחכם  טוויל , הכהן משה חכם המובהקים

לבתו . כחתן  לקחו שלימים זעפראני שלמה

שלוכמה הלימוד  סדר על  סיפר פעמים
חצות, קודם לילה בכל  קם היה ימים: באותם
בחברותא  ולומד הישיבה, שערי את ופותח 
ידיד טוב יום חכם עם שחרית תפילת עד 
את  גמרו  אחד חורף ובזמן  אחר , חכם ועוד 
חיים. אורח  חלק יוסף הבית עם הטור כל
לביתם, שבים כולם היו שחרית תפילת לאחר 
בשוק  מאכל  דבר איזה קונה היה הוא אבל 
ממשיך היה כך  ואחר  לתלמודו, ושב הסמוך 
שוב  כולם היו אז  הצהריים, שעת  עד ללמוד 
לשוק  יוצא היה הוא אבל לביתם, חוזרים
לתלמודו וחוזר  מאכל דבר קונה ושוב הסמוך 

הלילה. עד  לעפעפיו מנוחה נתינת ללא

רעייתומיד עם נסע נישואיו  לאחר 
הסמוכה  בלבנון לביקור  תליט "א הרבנית
לחל ּב לחזור  רצו כאשר בירות, לעיר והגיעו
הערבים  של  הפרעות עקב אפשרות היתה לא

בבירות. להתגורר  נשארו  ולכן בחל ּב,

ובחורי באותה לילדי מאד  דאג תקופה
ישיבת  ראש עם רבות מתכתב והיה ישראל,
קלמנוביץ  אברהם ר ' הגאון  בברוקלין  מיר
שלח וכן  ישראל , נערי את להציל כיצד  זצ"ל 
כדי  לצרפת מבירות בחורים וכמה כמה אז 

חייקין חיים הרב של בישיבתו ללמוד 
היה  ערב בכל זצ"ל . חיים החפץ של  תלמידו
המקומי  הכנסת בבית הילדים את מכנס
זמן ולאחר  ארץ, ודרך מוסר הליכות ומלמדם
ברוב  סיפר לימים תורה. תלמוד שם פתח 
ימים, באותם אצלו שלמדו  אלו שכל חדוה,

ומצוות. תורה שומרים כיום

שללאחר כרבה לכהן נבחר שנים כמה
וחשובה, גדולה קהילה אז שהי' בירות העיר 
היו גדול כבוד  שם). האחרון  הרב היה (הוא
הגוים  ואף הקהל, בני כל  שם אותו מכבדים
אותו רואים וכשהיו  מאד, אותו  מכבדים היו 
ועומדים  קומתם מלא קמים היו ברחוב עובר

מעיניהם. שנעלם עד  מקומם על

בלבולאחר נפלה שנה, כעשרים
עליו הילדים חינוך למען כי ברורה החלטה
לארץ  נפש במסירות עלה אז  מבירות, לצאת
קהילות  מכמה לו שהציעו  ואע"פ הקודש,
ולכהן לבוא לארץ בחוץ ועשירות נכבדות
רצונו היה שעז  מפני להם, נענה לא כרב, שם
ואכן ישראל, בארץ טהור  יהודי חינוך לחנכם
בניו כל את לחנך  לו  עמדה זו משאלה
והיראה. התורה ברכי על וניניו  נכדיו ובנותיו

ישראלבשנת לארץ הגיע תש"ל
ועזובה  שממה מצא בה ים, בת בעיר  ונתיישב
תורנית. בפעילות החל  ומיד  גדולה, רוחנית
יעקב" "בית קהילת את שם הקים זמן  לאחר 
הנשיא', 'רמת בשכונת לתפארה המתונססת
ובתוכה  מתפללים, מאות המונה קהילה
טהרת  על  תורה מוסדות של  ענפה פעילות
תלמוד לאברכים, כוללים חמשה הקודש:
רבות  מאות לתפארת העמיד  כבר אשר תורה
בקדושה  בתורה העמלים חמד  בחורי של 
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שיעורי  לבנות, וסמינר ספר בית ובטהרה,
היממה. שעות בכל כמעט תורה

חכם צדקות של  ידו תחת עברו רבות
מאות  מגיעים היו  פתחו  ולשחר  יעקב,
תורה  למוסדות תמיכה בבקשת מכתבים
ישראל , בית עמך צרכי ושאר  כלה הכנסת
וברוח יפה בעין אליו לפונים משיב והיה

מכובדות. כספיות בתמיכות נדיבה

אפשרמשמת כך  ענווה, בטלה רבי
עושה  שאינו חש חייו  ימי כל עליו, לומר
אב  'נא שמו  את חותם והיה מועיל , דבר  שום
ידע  דלא גברא ואחייה, רחמיך יבואוני רחמן
כך על  ותעיד עטייה', יעקב עפר  לאשתעויי,
המובא  מצבתו נוסח על  וצוואתו בקשתו  ג"כ

להלן .

לקובץ חביבות לו היתה מיוחדת
עליו , מנוי עשה בבירות בהיותו  ועוד המאור ,
ופעמים  לאור , שיצא פעם בכל  לקבלו כדי
בחביבות  מזכירו  היה דבריו בתוך רבות
זצ"ל . אמסעל מאיר  הג"ר  העורך ואת גדולה

באירוע כתשע לקה פטירתו לפני שנים
ביסורים  נתייסר  שבעקבותיו  קשה, מוחי
שבת  בליל  פטירתו. יום עד  ומרים קשים
תשע"ז , כסלו י' יעקב" "ויצא פרשת קודש

מחצבתה. לצור  הטהורה נשמתו  את השיב

בזה על נחקק קבורתו מקום מצבת
הלשון :

אישים,'על וחדל נבזה מ "ק, צוואתו , פי
בן עטייה, יעקב ובמעשים, במצוות רש עני

ז "ל '. ופרידה רפאל 
הצעיר  נכדו
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תחי' הבת נשואי לרגל

˘ËÈÏ"‰¯‰כ"למע ÔÈË˘�ÈÂ ÌÈÈÁ '¯ ‚"‡
תחי' הבת נשואי לרגל
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  גדולי "ליטא" בענין גילוח הזקן
  :תער בלא אף הזקן גילוח בדין שהחמירו ליטא מגדולי אחדים

 אפילו הזקן להקטין ושלא בזה להתחזק ישראל לכלל רבה מצוה" ":חיים חפץ"ה מרן  
 הוא אות ומגלחו גוו אחרי הזקן כשמשליך) "בהקדמה" אדם תפארת' "קונט ספרו" (במספריים

 שמלת גבר ילבש דלא בלאו נכלל זה גם באמת) "ה"פ שם'" (ה מדרך פונה שלבו הזה האיש על
 לשוב ימהר חטא ואם הזה והמר החמור לעון לו לב אשר איש ויפחד יירא כ"ע" )ו"פ שם" (אשה

 דברי מכל היוצא הענין כלל) "י"פ שם" (שכלם על גבר יצרם אשר הפתיים חבריו על יסתכל ואל
 דברים שארי לענין או עמו להשתדך בין שמים יראת בו יש אם האדם על בחינה: הזה הקונטרוס

  ).א"פי שם" (הזקן הוא

 ולא לגמרי השאר ותולש, ממש כתער שמגלחין. .  בם שמספרים החדשה] מכונה[ המאשינקא"  
 יגלחו לא זקנם ופאת שכתוב מה על עובר הוא לכאורה זקנו את בם המספר מאומה נשאר

 והנה) "א, א"כ מכות מ"ע" הלכות לקוטי" בספרו חיים החפץ" (מאד מזה ירחק נפשו ושומר
 לקמן ז"ועד. ג"סקי ד"ח יצחק מנחת ת"שו" (כידוע ל"מהנ כ"כש הוי אלקטרי גילוח המכונת
 אלעזר ר"הג ובתשובות א"פ ב"ח זקן פנים הדרת' בס שהובאו דעות"; סטייפלער"ה מהגאון

 יעויין, חשמלי גילוח מכונת עם הזקן להסתפר בענין: "61' ע ז"הפ' בס פניבוז י"ר שך מן מנחם
 לא היתה וכוונתו"). בזה להקל ואין שאסור שכתב. .  חיים החפץ לבעל. .  הלכות לקוטי בספר
 ז"הפ' בס ח"הח של נכדו( הבדל בלי ישראל כלל כל ועבור הדין מצד א"כ בעלמא חומרא משום

  ").בקיצור חייו ימי תולדות" ספרו בתחילת ח"הח של מבנו ז"ועד. 18' ע

" שנה אחר שנה, הזקן גילוח עניני על, ובדפוס ובכתב פה בעל, בזה אבא הוכיח תוכחות כמה"  
 על ישיבות תלמידי את מוכיח) חיים החפץ' (הי"), "בקיצור חייו ימי תולדות"ב חיים החפץ של בנו(

  ).אמור' פ ת"עה חיים חפץ' ס" (הדק מן דק ובריטני במספרים זקנם שער שמעבירים

 במספרים זקנו לייפות החל ירושלים מבני ואחד מעשה" :בריסק ד"אב – דיסקין ל"מהרי הגאון 
 איסור בספק עמצו את להכניס ראה זה מה ועל זה מה: לשאלו ל"הגרי מבריסקהרב  - לו ושלח

 וכדומה שבת ומחלל זקן מגולח אדם לביתו בא' כשהי), "נא' ע ירושלים בטוב' ס" (גבר ילבש לא
  ).מ"סק מגילה מ"ע יעקב אבן" (רשע אדם בדמות להסתכל שלא כדי הקיר אל פניו מחזיר' הי

 הישיבות תלמידי בין הזקן תספורת נגע כשנתפשט" :טלז ד"אב – גורדון אליעזר רבי הגאון 
 במרדם שעומדים וכשראה, חזקים היותר באמצעים גורדון ל"זצ אליעזר' ר הידוע הגאון אחז

 האדירים הגאונים ואת מייזל חיים' אלי' ר והישיש פרידמאן ד"הרי הישיש, הזמן גאוני את הרעיש
 זכר, ]וילנא ד"אב גרודזינסקי[ עוזר חיים' ר ואת] בריסק ד"אב יק'סולוביצ[ הלוי חיים' ר

 ם"השובי ועל, חכמים סמיכת להם לתת ניםהרב -  על איסור להטיל ודרש, לברכה צדיקים
 אגרות" (קדש של משרה שום להם לתת שלא הקדש קהלות ועל, הזביחה אומנות מללמדם

  ).שלה' ע ו"ח צ"מוהריי ר"אדמו קדש

 במספרים הזקן לספר איסור לענין" :דווינסק ד"אב –") פענח צפנת" בעל( ובי'הרוגאצ הגאון 
 מאוד נזהרים יהיו. .  תורה איסור הוי ודאי. .  לוקה אינו רק ת"מה אסור דודאי. *.  הארכתי ההרב -

 ח"סרנ ד"ח פענח צפנת ת"שו' " (כו לעשות עוד יוסיפו לא. .  גמור איסור זה כי הזקן יספרו שלא
  ).ז"ה ב"פי ז"ע' הל ם"לרמב פענח בצפנת ז"ועד

 לי מסרו ההריגה מגי נפשם את שמילטו' ראי עדי" "):אברהם דבר" בעל( קאוונא ד"אב הגאון  
' והי המשחיתים אף על מזקנו גרע שלא הליטאי בגיטו היחידי' הי דקאוונא ד"הגאב מרי שאבא

 ממעמקים ת"בשו כ"וכ אברהם דבר ת"לשו בהקדמתו בנו" (זקנו את להעביר ולא ליהרג מוכן
  ).ט"סי א"ח

' לי ניחא' הי לא :ווילנא ד"אב –) אחיעזר ת"שו ס"מח( גרודזינסקי עוזר חיים רבי הגאון  
 ובכלל. לחומרא דאורייתא ענין כספק זה ענין והחזיק. .  גילוח במכונת שהשתמשו מה ע"להגרח

' ע ב"מהדו ז"הפ' בס ברלין חיים י"ר הוטנר י"הגר עדות" (הזקן מגדלים שאין מה' לי ניחא' הי לא
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 ז"הפ סי' עי הוטנר י"דהגר עצמו דעת' הי וכן. [טלז ד"אב גורדון א"מהגר לעיל וראה. תרסא- תרס
 גילוח מכונת בענין ח"תשל כסלו כא מיום' ובמכ. קיז' ע יצחק פחד בעל למרן הזכרון' וס שם

  "]).בזה להחמיר נכון נימוק יש ובודאי בודאי"

 שאינו הדבר עלי קשה ומאד, חיים סם גם אינו. .  סם אינו אם, הסם ד"ע ":איש חזון"ה מרן 
 אין מעולם. .  קדושה בזה ושוללים בגולה מהגוים למדו רק ישראל לבוש זה ואין הצניעות ממדת
 הדבר נשתנה לא, יחיו התורנים בין גם המחלה שפשתה ואף. .  תער כעין זקן מגילוח נוחה דעתי

  ).ח"קצ- ז"סקצ א"ח א"החזו אגרות קובץ" (זה בענין סולדת נפשי ולכן, זה בשביל

 ויש כתער הוה. .  בלבד שמים לירא ולא אחד לכל איסור זהו. .  אלקטרי במכונה לגלח לא" 
 מנחת ת"בשו א"החזו בשם" (עוור לפני איסור מפני לאחר להמציאם אסור. .  בכולהו לאסור

 מנחם אלעזר ר"הג פוניבוז י"ר העיד וכן" סטייפלער"ה הגאון מגיסו לקמן ז"ועד. ג"סקי ד"ח יצחק
 שהחזון ידוע. .  חשמלי גילוח מכונת עם הזקן להסתפר בענין: "16' ע ז"הפ' בס בתשובתו שך מן

 א"סק ה"וח ו"סצ ד"וח ה"סק ד"חיו הלוי שבט ת"בשו העיד וכן". מכונה בכל אסר ל"זצוק איש
 א"פ ב"ח ז"הפ' ס ע"וע. 34' ע שם שטרנבך מ"הגר' ומכ 56-54' וע 19' ע ז"הפ' בס ובתשובתו

  ).משיטתו בארוכה

" שמקיא כמעט זקן בלי יהודי לפניו דכשבא שאמר ל"זצ איש החזון מורי מכבוד שמעתי" 
  ).דש' ע ז"הפ' בס ד"הו שטרנבוך מ"הגר(

 מוסר בעלי מגדולי אחד לבין.  . מגור הזקן ר"האדמו בין פגישה נתקיימה בערך שנה ששים לפני" 
 דברים שלשה על הצביע מגור ר"האדמו. ל"זצ ירוחם רבי, מיר ישיבת של המפורסם המשגיח

 את שמספרים. .  ליטא ישיבות בחורי של הכללית התנהגותם מתוך בעיניו חן מוצאים שאינם
 וכל, ל"הנ ההשגות שלשה על ממשית תשובה כל שאין, כך על הגיב איש והחזון. .  זקנם

 מה על להם ואין דוחק ישוב אלא אינם עליהם שמשיבים והאמתלאות התירוצים
  ).שלד' ע ב"ח" הדור פאר" א"החזו תולדות' ס" (שיסמוכו

 בדק. .  גילוח מכונות בנדון :סלוצק ד"אב") אזל אבן" ס"מח( מלצר זלמן איסר רבי הגאון 
' מכ. (השרש עד הזקן להוריד שלכם הרע היצר מהו יודע אינני: הלשון בזה ואמר ר"מו אותה

  ).רחצ' ע ז"הפ' בס תלמידיו

 להשתמש שלא דעתו' הי ימיו בסוף אפילו" ):וליקווד( קלצק י"ר – קוטלר אהרן רבי הגאון 
 במכתביהם ותלמידיו משפחתו עדות" (כלל תער נזכר לא בתורה שהרי. .  חשמלית במכונה

 למסור כדאי שאין דעתו' שהי ש"וע א"פ ב"ח ז"הפ' בס ובארוכה ג"סקי ד"ח יצחק מנחת ת"בשו
 שיודע מי למעשה"ו). לקמן" סטייפלער"ה הגאון וכדעת, בתער למגלחים' אפי גילוח מכונות

 ל"זצ הזמן גאוני ודעת החששות נסביר שאם ומובטחני זאת ממכונה יברח ועונשו עבירה חומר
 טהורה' ה יראת ריח לו שיש מי, ל"זצ קטלר א"והגר, ל"זצ א"החזו, ל"זצ חיים החפץ הקדוש כולל
  ).35' ע ז"הפ' בס שטרנבוך מ"הגר תשובת" (במכונה ישתמש ולא יברח

 שמעולם. .  לפרסם) א"שליט( ר"מאאמו נתבקשתי" ":יעקב קהלת" בעל" סטייפלער"ה הגאון 
 וכבר לאוין בחמשה עליו ועוברין ממש תער שזהו מאד קרוב ואדרבה גלוח מכונת את התיר לא

 יד של גילוח מכונת את אפילו אוסר מכות על הלכות בליקוטי ל"זצ חיים שהחפץ נתפרסם
 אינו) א"שליט( ר"שאאמו מפני". "יותר משוכלל ההרב - שהוא זמנינו של ו"וק כ"וכש נול הנקרא

 שמעיד כאן ידוע זה והנה. ל"זצ איש החזון בשם שידוע מה שאכתוב לי אמר הוראות להורות נוהג
 ח"הגר בנו' מכ" (לגוי רק, בתער שמגלח למי גילוח מכונת שום למכור שאין א"החזו בשם

  ).תרנט; שסא-שס' ע ש"וע, 17-16' ע ז"הפ' בס קניבסקי

  זקן – פנים הדרת בספר בנדון") ליטא" מגדולי כ"כו עוד כולל( הדעות רוכזו
  א"שליט ווינער משההרב  - מאת/  ההלכה לאור – הזקן וגידול גילוח בענין/ 
  )בקירוב( עמודים 800/  החוגים מכל א"שליט דורנו גדולי בהסכמת נדפס/ 
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  מכתב ברכה 
  ליברמן שליט"א יוסףמהג"ר 

  יוסף בעל משנת

  תשעו - לרגל הופעת דיסק המאור עם כל קובצי המאור משנת תשי

  עם מפתח מפורט
  ו"תשע טבת, ד"בס

 המפורסם הגאון של מיסודו המאור התורני הקובץ הטוב בשמו נודע כבר

 יעקב ר"מוה הגאון הרב בנו אחריו וממשיך ,ב"מארה ל"זצ אמסעל מאיר רבי ה"מו

 מאיר, הוא כן כשמו .ויותר שנה ששים זה תורה מאמרי המפיץ ,א"שליט אמסעל

  לבתיהם. זה אור שמכניסים ישראל ולבתי, קוראיו לכל תורתו באור

 כל לאור להוציא עומד ל"הנ ר"י הגאון הרב כי, עצם תדשן טובה שמועה

 תורה מאמרי של בלום אוצר בהם יש בכולם אשר ,צמודים יחדיו המאור קובצי

 המתוק מאורו יהנו ורבים, מלכים של שולחנם על יעלו ובוודאי ,המקצועות בכל

  .הוא טוב כי

 אמרו א"זיע בעלזא משלשלת' הק שהצדיקים, פעמים כמה הזכרתי כבר

, קדושה מרבה לאור שמוציא ספר שבכל ,א"זיע א"החיד רבינו על בשעתם

 אור ותהרב -ל שמטרתו, זה חשוב קובץ על אמור בודאי וזה .א"הסט ומגרש

  .החושך את שדוחה הוא ר"והמאו, בישראל התורה

 ויתברכו ,ב"ולכב לו ד"ובס בהצלחה, המוגמר על לברך בעזרו ת"השי יהי

 ימים לאורך, מעליא ונהורא גופא בבריות, רויחי ומזוני חיי בני, הברכות במיטב

  טובות. ושנים

 רבינוביץ הכהן גמליאל ה"מו ג"בנש ג"הרה היקר לידידי היא אחת והברכה

 הרב חלקו על, המערכת חבר', אודך אני גם' המפורסמים הספרים מחבר א"שליט

  ק."בארה התורה בהפצת

  ועמליה' הק התורה לכבוד וחותם הכותב

  ליברמן יוסף

  מרדכי בערקאויטש המשי"ב שליט"א הרבמפעל גדול זה הוא יוזמת 

  הי"ת יחזקהו לאורך יוש"ט בעבה"ק להגדיל תורה ולאדירה



בשורה טובה 
לעולם התורה

בסייעתא דשמיא הופיע הספר הנפלא רב האיכות והכמות

הבדלת מרא"ש
על הלכות: הבדלה במוצאי שבת ומוצאי הימים טובים שבמשך השנה
 � הבדלה על ידי נשים � שתיית יין ההבדלה על ידי האנשים והנשים 

� תפילת ערבית דמוצאי שבת � שכחת הבדלת "אתה חוננתנו" 
והשלמתה � אמירת "ויתן לך" � סעודת מלוה מלכה � ועוד

הספר כולל בתוכו: פסקי הלכות � מנהגים � שו"ת ובירורי הלכות 
בענינים הנ"ל בשפה ברורה ונעימה, ממקורות ההלכה ועד למעשה

יצירה
 מיוחדת 

במינה 
כשבע מאות 

עמודים 
בספר

פרק מיוחד בספר: על כל 
המקומות לאורך תפילת 
וסעודות ליל ויום השבת

 – הנאמרים בעמידה דייקא, 
ובעיקרם ב"קידוש והבדלה"

להשיג בחנויות 
הספרים המובחרות 

או בפלאפון: 058-3288969
050-4141941 

הפצה ראשית: הפצת הספר 
03-6767510

הספר 
שישנה 

לך את כל 
המוצ''ש 






