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  ג  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  
 תוכן העניינים   

  

 

 

 םיניהעני תוכן   

   תפילין דיניב    דבריהם הן זכרונם 

  מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זיע"א

  ה  תפילין בנזקק לקטטר  כדקסימן 

  ו  תפילין במי שנעשה איטר  כהקסימן 

  ח  ב) כין הנ"ל (ואם צד הקשר מעבענ  קכוסימן 

  ט  בענין מועד הנחת תפלין ומסיבת בר מצוה  זקכסימן 

  י  תהנחת תפילין לחולה ע"י אשה מבוגר  קכחסימן 

  גי  הזמן המוקדם להנחת תפילין  קכטסימן 

  וט  תפילין דר"ת בכל אדם  קלסימן 

  זי  כף ימין לוהנחת תפילין למי שאין   לאקסימן 

  זרעו בחיים  

 בלקסימן   הרב יצחק יוסףהראשון לציון מורנו  

  טי  דודי שמש והקולטים החדשים בשבת (ודין סנני מים)בדין 

 ובתורתו נהגה   

  לגקסימן   יצחק אזולאיהרב  

 בענין הטועה בעשי"ת וחתם האל הקדוש בקדושה ללא חזרה

  ל  [ותשובת מורנו הראש"ל שליט"א]

  לדקסימן  הרב אושרי אזולאי 
  חל       צדקה בלילה בענין נתינת

  להקסימן  הרב מנחם ישראל שטרית 
  מז  הזמנה לסעודת מצווה



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  ד  
 תוכן העניינים   

  

 

  ולקסימן  הרב שמעון דוד יהודאי 
  גנ  אם מותר ללוה לקחת את המלוה 'טרמפ'

  לזקסימן   הרב נתנאל חנו  

  בס  להתנות עם גוי שיתקן מה שיתקלקל בשבתות השנה

  חלקסימן  הרב יואב גבלי 
  סז  סרון כיס [מה נקרא מקפיד]גדר מוקצה מחמת ח

  לטקסימן  הרב דניאל סיטון  

(עם תשובת  בענין הלואה ברבית קצוצה למחלל שבת בפרהסיא

  עה  )מורנו הראש"ל שליט"א

 מבי מדרשא               

  מקסימן  ה"ח רפאל סוידהב  

[ובענין לילך אחר  הכנסת מת למנהרות בכבישי ישראלני בעני

  פה  סטטיסטיקה]ה

  אמקסימן  שמואל סעידיאן ה"חהב  

  צג  בארמית ביחיד סליחותבדין אמירת קטעי ה

  צריך עיון  

 ק  ביו"ט מעין המאורעהמסופק אם שכח בענין  - געיון י

  מצוה ליישב              

 קא  רבית מאוחרת במתנה מועטתבענין  -  ביישובים לעיון י 'ב

 רות תגובות והא   גק  
בענין שכח  -], ב. תגובה דוד אריה שלזינגרבמקום שאינו נקי [ בענין ספיה"ע -א. תגובה 

, ]הנ"ל[בענין ניקוד תיבת הגפן  -מעין המאורע וענה קדושה באלקי נצור [הנ"ל], ג. תגובה 
 - תגובה . הבדיקה [כפיר ברוך מבורך דדון],  צריכים האם ח"גמ של תפילין -  מכתב. ד

סוף זמן ין דב -תגובה . ו], ודה אלחדדיה[ בענין תערובת חמץ שנפסלה מאכילת אדם
  ].יוסף רפאל סאסיברכת אשר יצר [

  ועמהם ספר - טק  מדור הספרים    



  ה  יוסף  מרן פוסק הדור זיע"א -סימן קכד   משנת  
 דבריהם הן זכרונם   

  

 

  זכרונםזכרונם  הןהן  דבריהםדבריהם
   תפילין דיניב

 






 
  "ה, ירושלים:  כ אלול תשל"גב

  הי"ומר ...  כב'ל
  וברכה שלום

  למכתבך מיום יג אלול הנני לענות: בתשובה
  מטיל שתן ע"י צנור המחובר לשקית, מותר לו להניח תפילין ולהתפלל, כל זמן ש מי
  השקית מכוסה היטב, ובגדיו העליונים נקיים, ואין בהם ריח רע. וכן מובא ש מי

  .אבספרי האחרונים  
  ברכת רפואה שלמה ובכתיבה וחתימה טובהב

  ובדיה יוסףע

                                                             
  המערכת.ונתבאר בתשובת מרן זיע"א, נדפסה בספר ילקוט יוסף תשס"ד (סי' עו סעי' כה).  א



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  ו  
 דבריהם הן זכרונם   

  

 

 






 
 "בשמו תכסלירושלים: כ"ב  ה."ב

  לכבוד
  "וד בצלאלי היוד  מר

  כץ.  פרדס
  ברכה וישע רב,ו  שלום

  ב:השיי לניריה, והובך (ללא תאריך) בגלתכמקבלת  מאשר  ניהרי
  ביד  ןהתפלי חינמאל, חייב להשב בכותאף ואל, מבש תואככל מלשעושה   איטר
 וש אשכשמאל, שהיא יד כהה. ואע״פ שעד גיל  ושבת אצלחהימנית שהיא נ  איטר

ת הכל ושהתרגל מאז לעש ון. כיןק בימירהיה משתמש ו, ן, לא נהג כםשבע שני
 ןן בזמכלוב). כק סי' כז ס"ה (ברורה משנשפסק ה וכמושב לאיטר. נח, ובשמאל

   חינת יוידחס מדתג והנה לצאם ירוים ביד הימנית. חנומ ןהתפלה צריך להיות התפלי
 .אםלצחי כ״חאויאת שמע, רקרא בהם קוילה ביד שמאל, תפה רכ תפלין אח"ג  

  בכבוד רב,
  ובדיה יוסףע

 אשון לציון הרב הראשי לישראלר

                                                             
ע סי' כ). ואם הרגיל עצמו לכתיבה בלבד, עי' ילקוט יוסף (מהדו"ק עי' בשו"ת יביע אומר ח"ב (חאה" א

וע"ע ביבי"א ח"ו (חאו"ח סי' ב) במי שמטבעו כל  ח"א עמ' לז, ומהדו"ב סי' כז הלכה יט), וביבי"א שם.
מלאכתו בימין אבל כותב בשמאל. ובח"י (חאו"ח סי' א) במי ששולט בשתי ידיו אך הכתיבה נוחה ונאה לו 

  המערכת. יותר בשמאל.



  ז  יוסף  מרן פוסק הדור זיע"א - סימן קכה   משנת  
 דבריהם הן זכרונם   

  

 

 
  



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  ח  
 דבריהם הן זכרונם   

  

 

 




 

 
  "ה, ירושלים   כ' תמוז תשל"דב

  כבודל
  ר...מ
  שמש יתב
 .נ.,א

 להשיב למכתבו מיום ז' סיון ש.ז. כדלקמן: הריני
  , הואיל וכל םלהבא צריך שיניח תפילין ביד ימין, שהוא שמאל של כל אדו  מכאן
יטר שמניח תפילין ביד ימין, מלאכתו לרבות כתיבה נעשית ביד שמאל, דינו כא  מכאן

  ויש לשנות הקשר של יד. אבל אינו מעכב, ולכן יניח ביד ימין, עד שימצא סופר 
 שיהפוך את הקשר של התפילין.  

  כבוד רב,ב
  ובדיה יוסףע

  אשון לציון הרב הראשי לישראלר



  ט  יוסף  מרן פוסק הדור זיע"א -סימן קכז   משנת  
 דבריהם הן זכרונם   

  

 

 




 

 
  "ה, ירושליםב

  הי"ו… הגבאי המפואר מר  כבודל
 וברכה. לוםש
  מאשר קבלת מכתבך מיום כ"ו אלול תשל"ג והנני לענות: נניה

  המועד סוכות, מצד  מצוה של בנך שיחיה יהיה בתוך ימי חול-יום הברו בהיות
יני עצרת, אבל רשאים ההלכה יש להניח לו תפילין ביום אסרו חג, למחרת שמ בהיות

להקדים להניח לו תפילין בין כפור לסוכות ולעשות לו את המסיבה באותו יום. אולם 
אם רוצים דוקא להתנהג ע"פ ההלכה ולהניח לו תפילין ביום שלאחר שמיני עצרת, 
  יעשו לו המסיבה באותו ערב (במוצאי שמחת תורה), או לאחר מכן. שהמסיבה אינה 

 .אתפיליןהמעכבת את הנחת   
  ברכת התורהב

  ובדיה יוסףע
  אשון לציון הרב הראשי לישראלר

                                                             
  המערכת וע"ע ביבי"א ח"ו (חאו"ח סי' ג). א



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  י  
 דבריהם הן זכרונם   

  

 

 






 
 חולים הרצפלד - בית 

 בס׳ד כה' טבת תשל״ה
8.1.75  

  [זיע"א]) א"שליט(הרב הראשי הראשון לציון. הרב עובדיה יוסף  לכבוד
  כבוד הרב היקר.. שלומות רב
  ממנה. והיא. האם אשה אשר עברה את גיל שנות  לי שאלה אחת ואני מתלבט יש
  מסוגלים מפאת  םמותר לה לעזור ולהניח תפילין לחולים אשר אינ םעלומיה. הא יש

 מחלתם להניח תפילין בכח עצמם.  
  מאתנו רוצים  לומספר גדוחולים הרצפלד גדרה. - החולים. מאושפזים בבית אנחנו
ינים להניח תפילין. וזה נמנע מאתנו לקיים אה המצווה הזו שהיא יומעונ אנחנו
  חות עצמנו. על כן אנחנו מתלבטים בבעיה הזו. ואין מי שיבוא ותפילין בכ- הנחת

  כבוד הרב יבוא לעזרתנו בבעיה הכאובה הזו לנו. םלעזרתנו בנדון זה. נשמח מאד א  
  . אם אפשר לשנות את זמני התכנית של כבוד הרב. שהיא משאלה אחת ועוד
לנו ו. בשעה זו כמעט כםהצהרי-אחרי 3.30מתקיימת ביום שישי בשעה  ועוד

מפוזרים ועסוקים לקראה השבת. ונמנע מאתנו לשמוע את דברי הרב. אם כי אנחנו 
ביחוד הגברים צמאים מאד לדברי תורה ומוסר והלכה. על כן היה רצוי שהתכנית 
תתקיים לשעה יותר נוחה. כדי שנוכל לספוג בקרבנו את דברי הרב. נשמח מאד אם 
  הדבר יהיה אפשרי. אנחנו החולים מאחלים לכבוד הרב. אריכות ימים ושנים ונחת 

  ר. "הגוף וכל טוב. והצלחה והרווחה בכל. אכי- ושלווה ובריאות  
  .219חדר מספר  ב.-א. מחלקה-הי. קומ .ח ....הכתובת

   כבוד וברגשי בהוקרה
  .י .החולה. ח

                                                             
הנחת תפלין לחולה ע"י אשתו ענין וע"ע בטה"ב ח"ב (עמ' ריב) ב עי' יבי"א ח"ט (או"ח סי' ז אות ב). א

  המערכת. ע"ש. .נדה



  יא  יוסף  מרן פוסק הדור זיע"א - סימן קכח   משנת  
 דבריהם הן זכרונם   

  

 

  תשובת מרן זיע"א:
 של״הת טשב 'ד ב״ה ירושלים

  לכבוד
  .י .ח מר
   דפלצהר םהחולי תבי

   48 ת.ד.
  גדרה

  
  א.נ

   תכח טב םבקשני להשיב למכתבך אליו מיו ) [זיע"א]שליט״א(הראשון לציון   דבוכ
רצוי  ךלהניח תפילין, א םשה מבוגרת לעזור לחוליותר לאמתשל״ה, כי אמנם   דבוכ

  ול פעם אחת בלבד במקוה תטבשה הרוצה לעסוק במצווה חשובה זו אהיה כי ה
 וכל לעזור כאמור בהנחת תפילין ללא צורך בטבילה נוספת.תכאן ואילך מטהרה ו  

  ה.דעמוההלכה ברדיו אין באפשרותנו לשנות את  ינתפת לשע אשר
  כל טוב.בברכת רפואה שלמה ו

  עו״ד י. דוויק, 
  דובר הראשון לציון 
ומנהל הלשכה



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  יב  
 דבריהם הן זכרונם   

  

 

  
  



  יג  יוסף  מרן פוסק הדור זיע"א -סימן קכט   משנת  
 כרונםדבריהם הן ז   

  

 

 






 
  לכבוד

  א ט"משה רייך שלי הרב
  .הברכו שלום

  הנני להשיב: -  ישלחו״ק עש םלמכתבו מיו  בחשובה
  השמש. וכמו שפסק בספר כף ת , שעה בערך לפני זריחתטליהנחת תפילין, וכן ה זמן
לפי זה כיום שהנץ החמה בשעה שש ווארץ חיים.  וכן דעת הפרי מגדים, .החיים זמן

ועשרים ושש.  לית ולהניח תפלין בשעה חמשטף בטושש דקות, מותר להתע ועשרים
  חמש וים לית ולהניח תפלין כעשרטלהתעטף  ותיקין" שנוהג"א שאותו מתפלל כצמנו

   .תשש, עושה כד י שעהנדקות לפ  
  ולאור הנ״ל יש לקבוע  תי,נשיש להשגיח תמיד על זמני הנץ החמה, בלוח הש כמובן

  .הנץ החמה פלין, שעה אחת לפניתו תליטזמן  כמובן  
  הממהרים למלאכתם,  פועלים םכל זה מצאתי לנכון להעיר שאנשים שאינ עם
פלל תאו לאחר מכן, אינם רשאים לה ,מהחהויכולים להתפלל עמידה עם הנץ  עם

  , שרק בדיעבד יצא. ט. כמבואר בש״ע סימן פנץ החמהזמן ה ינ, לפ"״במנין ראשון
  ים לכתחלה.נלחוש לדבריהם על כל פ וצריך  

   -רמז יפה. שיראה את חבירו וכו' "ויכירנו"  א)י '(עמש"כ ויאמר אברהם  וע'
 והמעשה בשרפת השטר בליל שבת ביה"ש.   

 בוד רב,בכ
  יה יוסף דעוב

ופי- את"הרב הראשי ל

                                                             
 המערכת ח"י (חאו"ח סי' קח אות מה).עי' בשו"ת יחוה דעת ח"ב (סי' ח), ובשו"ת יביע אומר  א
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 מש״ת וזמת 'ח: ה, ירושלים"ב

  לכבוד
  הי״ו סיסי אביקול רמ
 

  ה,כובר וםשל
  יני להשיב: ר, המש״ת תמוז חר״ םבך מיומכתלה שובהתב

   אך שיהיה דוקרואין צשמים, ו ראחשובה מאד לכל י היא מצוה ר"תשל  ןליתפ  חתהנ
   ן. וכםוניהאחרבו תל. וכן כאיים שחבהחיד"א ן רמ פסק ןכו, חסידותזק במוח  חתהנ

 .איקרע  
  ובדיה יוסףע 

אשון לציון הרב הראשי לישראלר

                                                             
  המערכת עי' בשו"ת יביע אומר ח"א (חאו"ח סי' ג אות כב), ובשו"ת יחוה דעת ח"ב (סוף סי' א). א
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 : י"ח אייר תש"מה ירושלים״ב

 לכבוד
 .וויה הי"רא-ןשה במ מר
 ה,כובר םושל

 ני להשיב:נהומ, "י״ג באייר תש מיוםמכתבך  תמאשר קבל ינירה
   לא דיו ,ריםחבשמאלו על ידי א ןתפלי חילהנצריך  ,ניתמהי וכף יד וי שחסרה למ גם
 בשמאל. ןפלית חינתו מלהוא טרפו ומומ ןאיובלבד, של ראש  ןתפלי תחנבה גם  

   ת״ובשוא. "י סימןמיה נחבשו״ת דברי ודה סימן ב. וית יהראשמבואר בשו״ת  ןכו
 ידועל  ןפליתים הראח ויחו לנש סימן ה. ועוד. וכשיטבאוויולימצדק ח צמ ןכו

 נואם איושל ראש.  ןאת התפלי תובברכ טוריפו, ן"יח תפלינלה" השמאלית יברך
יברך ושל ראש  ןיח תפלינפלין של יד על שמאלו, יתהו ל ניחמוצא מי שהוא שי

של יד ויברך  ןיה לו אפשרות יניח תפליתהכשכ ״ח. ואן"תפלי ותעל מצ"עליהן 
   תא תהאחת מעכב ן. ואיןפרדות הנ ותצמ של יד ושל ראש, שתי ן, כי התפליןעליה

 .אבירתהח  
  בכבוד רב,

  ובדיה יוסףע
רב הראשי לישראלאשון לציון הר

                                                             
אולם עי' בשו"ת יביע אומר ח"ט (חאו"ח סי' ז אות ג), דמשמע דבכה"ג נעשה כדין איטר שצריך להניח  א

  .המערכתהימנית, ע"ש. בימינו, ולא בשמאלו. ולא דמי לנקטעה כל ידו 
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  /ע"ז1590-2, "א אב תשע"זי בס"ד, 
  שליט"א  משה הררי ה"ג רבילכבוד הר

  קראי קודש"מחבר הספרים "מ
  

   ,בטוב טעם ודעת בענין דוד שמש בשבת, ודבריו ערוכים ומסודרים ועל מכתב  עברתי
  בשימוש דודי שמש  ,הלכתית, והן מבחינה מציאותיתהן מבחינה בניתוח נפלא   עברתי
  בפיתוח הטכנולוגיה בת זמנינו. ,בשבת במציאות המתפתחת חדשים לבקרים  
  וכמו שמפורסם לכל  קץ, ריך בכתיבה ארוכה עד איןאפשר להאזה כדי לסכם עניין   והנה
 בענין )חאו"ח סי' לד(בשו"ת יביע אומר ח"ד  זיע"א ה של מרן אאמו"רתתשובתו הרמ  והנה

אך מפני שהזמן דוחק . דוד שמשבשבת במים חמים שהוחמו באמצעות שימוש 
השיב אשתדל ל ם רבים,יבענינ םהוהמלאכה מרובה ורבים מבקשים להשיב טרף לשואלי

  יו של בקציר האומר כפי שתעלה ידי בסיכום עיקרי הנקודות שעליהם נסובו שאלות
  מעלת כבוד תורתו.  

   בר בה מרן אאמו"רישד ,תיאור תהליך התחממות המים בדוד שמש הפשוטה הלןל  א.

העשוי לשמור על  ,, הדוד שמש עשוי בצורת חבית של מתכת עטוף בחומר בידודזצ"ל  א.
נכנס  (הבא מרשת חברת המים הכללית)טננו, כמעשה הטרמוס. צנור המים חום המים שלא יצ

וסופו סתום באופן שאין יציאה  ,בשולי החבית, ולעומתו יוצא צנור אחר בשולי החבית
ממנו, והוא משוח בצבע שחור אשר מטבעו לרכז חום השמש אליו, ועל הצינור הזה לוח 
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בו הרוחות המנשבות תמיד, ועי"ז זכוכית שמטרתו ג"כ לרכז חום השמש לבל ישלטו 
המים שבצנור מתחממים. ומיד לאחר שהמים מתחממים חודרים הצנור מתחמם מאד, ו

(כי טבע המים החמים לעלות באופן אוטומאטי אל תוך החבית, ותחתיהם באים מים צוננים. 
לדוד וכניסת  . ופעולה זו של חימום המים וחדירתםולצוף למעלה על פני המים הצוננים, לרוב קלותם)

מים צוננים תחתם נמשכת מאליה רצוא ושוב עד שמתחממים כל המים שבחבית. ובראש 
החבית למעלה מחובר צינור היורד לדירה, ובעת שפותחים את הברז של המים החמים 
  שבדירה, תיכף ומיד חודרים תחתם מים צוננים אל תוך החבית שמתחממים ג"כ ע"י 

 הצנור כנ"ל.  
  שכיום יש עוד  "ר,כמ"ש כת ועוד) 63(ע' בירחון המעין תשרי תשל"ו עמ' ו ראיתי זמנינ ספריב  .ב
בשיטה זו המים שבצינורות הקולטים אינם , מצב של דוד שמש בשיטת מחליף חום  .ב

נכנס מהקולטים לדוד מצד  (נחשון או צילינדר)אלא סליל צינורות  ,נשפכים כלל לדוד הצריכה
והמים החמים הזורמים בנחשון זה מחממים  ,קולטיםאחד ויוצא מצדו האחר בחזרה ל

והם  ,(היתרון הטכנולוגי נעוץ בכך שמי הקולטים אינם מתחלפים .דרך דופן הצנרת את המים שבדוד
  , וכל השימוש במערכת זו במים שהתחממו בשמש מסוחררים במעגל סגור עי"כ נמנעים משקעים ואבנית במי הקולטים

 .)מכך אין בה הפעלת חשמל כתוצאה  
  ובפרט בבנינים משותפים רבי קומות אשר עושים  ,בבתים רגיליםנתחדש  באחרונהו  ג.
והמים החמים היוצאים מן  ,לדודי שמש מערכת קולטים משותפת לכל הדירות  ג.

נקראת ה ,משאבה דייל הקולטים יורדים לתוך הדודים אשר נמצאים בתוך הבתים ע
אלא רק  ,אינם נשפכים לתוך הדודים וצינורות המים של המערכת ,מערכת סחרור

ואח"כ יוצאים וממשיכים לשאר  ,ומשמשים כגוף חימום ,מסתובבים ועוברים בתוכם
כך המשאבה מופעלת ע"י ו .וחוזרים ע"י המשאבה לקולטים וחוזר חלילה ,דיירי הבנין

בכך משאבה חשמלית להבאת המים  מפעיליםבבית, ושפותחים את ברז המים החמים 
ותרמוסטט שחש  )חיישנים(רגשים וכמו שהסברת שהכל נעשה ע"י  ,ולטיםהקרים לק

, ובפשטות הפעלה זו של המשאבה לא תמיד נעשית מיידית בהבדלים של החום והקור
נמצא  .תלוי בהבדלי החום והקור בכניסת המים החמים והקריםבפתיחת הברז, אלא 

 שאינו בגדר פסיק רישיה.  
  זמנינו בטעם  הנה בדין הראשון כבר נחלקו פוסקי ,חדנפרט אחד לאבס"ד להשיב   וכדי
בשו"ת ציץ אליעזר בשו"ת מנחת יצחק, וכן  ,להשתמש בדוד שמש בשבתההיתר   וכדי

הזיכרון הראל' 'מצדד המחבר להיתרא כטעמו של הרב יוסף קאפח בקובץ  )ח"ז סי' יט(
כי  ,שהמים מתחממים בחמה עצמה, בכך שהניח שהתיר השימוש בדוד שמש בשבת

ומגיעים לדוד חמים  ,ומתחממים בקרני השמש ,המים הקרים נכנסים ישירות לקולטים
והאריך שם בהסבר שהמים בצינורות נקראים חמי חמה ואין הצינורות מהווים חציצה 
ואינם שלב חימום נוסף שבגללו ייחשבו המים לתולדות חמה. ע"כ לפ"ז לשיטתם יהיה 

אבל בציור השני של דוד שמש שציינת. אשון מותר להשתמש רק בדוד שמש בציור ר
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, )צלינידר (מחליף חוםשיש בו צינורות שהם מחממים את המים הקרים שנכנסים לשם וכמ"ש 
   משום שזה ודאי תולדות חמה שאיסורו מדרבנן. ,יהיה אסור להשתמש בהם לכאורה

  והעלה לאסור בזה. (בפ"א סעיף נא*)וכ"כ השש"כ.   
  יש שרוצים לומר שיהיה מקום להקל, כיון דהכא הוי תולדה גם לדעתם ראיתי ש  אמנם
שהם עצמם תולדת  תדתולדת חמה, שהמים שבדוד מתחממים מהמים שבצינורו  אמנם

כיון שכן נראה דאף דתולדה ראשונה שכתב:  )הלכות שבת פרק ט הלכה ב(אור שמח חמה, וע' ב
דבר שנתחמם במים על תולדה של התולדה, כמו  "מהבאה מן האש חייב אם מבשל, מ

שהוחמו מן האש, כגון ברזל שבא בקדירה חמין ונתחמם, תו אי צלה בו ביצה פטור, 
כן תולדת תולדת האש  ,דהוי תולדה דתולדה, וכמו שכח כחו לא חשיב כמו גוף הדבר

נפקע ממנה שם האש, והוי חומה כחום טבעי שאינו מסיבת  ,יחוסה אצל האשילפי רחוק 
שקיל וטרי אם חשיב ד )עה. (פסחיםופוק חזי בפרק כיצד צולין  האש, כמו חמי טבריא,

ע"ש, אבל תולדה  .דפליגי רבן גמליאל ורבנן (שם ה"ג)תולדות אש כאש, ובירושלמי שם 
עכ"ל. וא"כ ה"ה הכא יהיה מקום לומר דתולדת אש לא חשיב אש בשום דוכתא, וז"ב. 

אלא שראיתי בספר כרם שרק תולדת חמה נאסר מדרבנן, ולא תולדה דתולדת חמה. 
אולם  .לחידושו של האו"שהראה פנים זצ"ל אוירבאך  בע"פ הגרש"זש (עמ' ס)שמואל 

  . ואח"כ ראיתי שכ"כ הגרש"ז אוירבך במכתב שנדפס ציין שזו שיטה מחודשת ויחידה
  .)214(עמ' , וע"ע בספר בחצוצרות בית ה' )430(עמ' בספר יסודי ישורון   

  הביא דברי השואל בענין דוד שמש  (או"ח ח"א סי' קפח)הר צבי שהגרצ"פ פרנק בשו"ת   אלא
והעיר לו הרב  ,שהסתפק אם המתקן נחשב חמה עצמה או תולדות חמה ,בשבת  אלא

ותו לא  .שהם בוודאי תולדות חמה ,המחבר שהמים מתבשלים במים החמים מכבר
ליה דאין שכן פשיטא  ,ואעפי"כ מסקנתו להתיר השימוש .איכפת לן מה דין הקולטים

ובאנו למחלוקת  ,כוונת המשתמש במים החמים לבשל את המים הנכנסים תמורתם
מ"מ  ,ואמנם קשה להקל כדעת תרה"ד .בפ"ר בדרבנן )סי' שיד סק"ה(הדשן והמג"א  תרומת

 ,ופשיטא ליה שהם רק בכוח שני וגרמא בעלמא ,כאן כניסת המים היא רק בדרך גרמא
ובתרי דרבנן בודאי יש להתיר באינו מתכוון  ,חמהגרמא ותולדות  ,והו"ל תרי דרבנן

ובפרט שאינו איסור דרבנן הרגיל, אלא איסור גזרה, ודעת המקנה ועוד אחרונים  בפ"ר.
 .(ח"ב עמ' קלג אות קא) דפ"ר באיסור גזרה אף דניח"ל שרי. וכמו שביארנו בשלחן המערכת

יו ידיו ורגליו דוד שמש בשבת לצורך רחיצת פנולכן כתבנו שם להקל להשתמש ב
וכן מותר לפתוח את ברז המים החמים וגם את ברז המים הקרים וכמו  ,ושטיפת כלים

  חלק ד' חלק אורח חיים סימן לד ובילקוט יוסף שבת כרך ג' עמוד קסא ובשבת (שנתבאר בשו"ת יביע אומר 
  .)סג ראה שם באורך- כרך ד' עמוד נז  

   יבאופן אוטומט ,הדוד שמש בבית דבר ידוע הוא שבעת שפותחים את הברז של  והנה
ונמצא שהמים הצוננים  ,נכנסים מיד מים צוננים לתוך הדוד שבו המים החמים  והנה

דהמבשל  .)שבת מ(ועיין בגמרא  .הנכנסים לתוך הדוד מתבשלים במים החמים שבדוד
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 ,דאף שאינו חייב מן התורה משום בישול אלא בחמי האור ,בחמי חמה פטור אבל אסור
 ,ואין לומר דהכא חשיב כבישול בחמה עצמה ,ום מדרבנן אסור אף בחמי חמהמכל מק

אלא מתבשלים מכח המים  ,שהרי אין המים הצוננים שחודרים לדוד מתבשלים בחמה
אלא החמה  ,ועוד שהמים החמים שבדוד אינם מתבשלים ישירות בחמה .החמים שבדוד

תבשלים מכח הצינורות והמים שבתוך הצינורות מ ,מחממת את הצינורות בחום רב
, דחשיב להשתמש במים של הדוד שמש בשבתמטעם זה יש שרצו לאסור ו .החמים

שהמים שהוחמו בדוד שמש אינם בכלל  )עמוד קטז(ומה שכתב בקובץ הראל  תולדת חמה.
משום שאין הבישול אלא שיש להקל בזה  .אין דבריו נכונים להלכההנה  ,תולדות חמה
אחר שאין כוונתו כלל לבשל את המים הצוננים  ,לל פסיק רישיהאלא הוי בכ ,נעשה בידים

 .וכל כוונתו להשתמש במים החמים הנמצאים עתה בדוד ,הנכנסים לדוד עם פתיחת הברז
הוה ליה דבר שאינו מתכוין  ,צ להם"וא ,וכיון דלא איכפת לו מהמים הנכנסים לתוך הדוד

סיק דלא איכפ"ל עדיף טפי, דהו"ל פ והיכא .דרבנןגזרה ופסיק רישיה דניחא ליה באיסור 
  בשלחן [ ע"ש .הפוסקים דמישרא שרי וכו'דלא ניח"ל בדרבנן, שדעת רבים מ  ישא ר

  . ]המערכת  
  בציור הראשון והשני של דודי שמש, אין איסור להשתמש בהם בשבת לדעת מרן   ועכ"פ

  אאמו"ר זצ"ל.  
  שבה השימוש נעשה  אריתלמערכת סוהבנוי ע"י בדין דוד שמש הציור השלישי   ובנדון
דוד הנמצאים בגג אל הקולטים שמעבירה את המים מה )מאולצת( ע"י משאבה  ובנדון

מהדיירים אחד הדייר, וכאשר  בדירה שלהממוקם במקום נמוך יותר מהקולטים, או 
משאבה חשמלית גורם לכך בקרוב או ברחוק בהפעלת הפותח את ברז המים החמים 

ם לדוד, ומערכת זו קיימת גם בדודי שמש רגילים או דודי המים החמים מהקולטי להבאת
  ומערכות אלו קיימות גם בצרכן אחד, או  (מחליף חום צילנידר)שמש עם מערכת סגורה 

  כמערכת משותפת לכמה דיירים.  
  ראיתי שכב' פירט באורך את המציאות במערכת זו, שיש שתי מנורות לד דולקות,   הנה
 (חיישנים)כמו כן מערכת המשאבה מופעלת ע"י רגשים לזהות שהמערכת פועלת,   הנה

, וכמו שכב' ציין מפי מומחים בהתקנת דודי שמש (המחשב הבדלי החום והקור)ותרמוסטט 
אנשים יראי ה', המעידים שאין שום חוט להט, בהפעלת המשאבה, וממילא אין חשש 

רו מדרבנן. וראיתי איסור תורה בזה, ורק הפעלת זרם וחיישנים ונורות לד, שכל זה איסו
תשובת הרב אורי רדמן שהאריך בכוחא דהיתרא,  )53(חלק לד עמ' באורך בקובץ תחומין 

בהפעלת דודי שמש עם מחליף חום, ושם העלה להתיר גם במערכות שקיים בהם 
 21משאבה חשמלית, האחראית על סחרור המים מהקולט לדוד ובחזרה, וע"ש בהערה 

ית נגרמת כתוצאה מהפרשי הטמפרטורה בין הבקרים שכתב כי פעולת המשאבה החשמל
, ומופסקת בהפרש של מעלה אחת. ואמנם צריכת המים החמים מעלות צלזיוס) 7-(הפרש גבוה מ

בשעת החום יכולה להשפיע על הפעלת המשאבה, כיון שהמים נכנסים הם קרים, 
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שהחשש ויכולים ליצור הפרשי טמפרטורה בין הבקרים. אלא שמבחינה הלכתית נראה 
  להפעלת המשאבה קל יותר מהיתר הפוסקים לפתוח דלת מקרר בשבת בשעה שאינו 

  עובד, והגדר הוא רק בספק פסיק רישא. ע"כ.  
  דס"ל שהחשש בגרם הפעלת המשאבה ע"י פתיחת המים בבית הוא יותר רחוק   וכנראה
שו"ת מגרם הפעלת המקרר בשעה שאינו עובד בפתיחת הדלת, ואפ"ה העלה ב  וכנראה

, לפתוח דלת המקרר החשמלי בשבתמעיקר הדין שמותר  )כא 'א אורח חיים סי"ח(יביע אומר 
ראוי שלא לפתחו אלא בשעה שהוא פועל, וביחוד כשעבר זמן רב מצד חומרא ואעפ"כ 

  כרבע שעה או שליש שעה מזמן שהפסיק את פעולתו, שאז קרוב לודאי שיתחיל לפעול 
  .בלי גרמאמיד עם פתיחתו, והוא פסיק רישיה   

  מעיקר הדין יש להקל בזה מצד פסיק רישיה דלא איכפת ליה מהמלאכה, והוא כי   וגם
איסור דרבנן, כי כל הפעלת זרם בלא מנורה, אין בה איסור מבעיר אלא איסור מוליד   וגם

אך כיון שהחזון איש בזה.  להקל וה"פל בדרבנן דעת ר"מדרבנן, ולכן פ"ר דלא איכפ
שהחמירו בזה, לכן כתבנו מהיות טוב הרוצה לחוש לכל הדעות מחמיר בזה, ויש עוד 

 להחמיר בזה, תבא עליו ברכה, ואין לכוף את צבור תושבי הערים להקל בדבר שיש
  , והרוצה להקל בודאי שיכול להקל אך יש להתחשב ברוצים להחמיר בדברים מחמירים

  כגון אלו.  
  המים בשבת, ונראה שה"ה לגבי  בענין השימוש בסנני אלשלוח לו את אשר כתבנו  והנני

  .(משאבה)דודי שמש המופעלים במערכת סחרור   
  בסנני מים בשבת

  כתבנו לדון אודות קדרה שיש בה תבשיל שרובו  (סימן שיח)שבת כרך ג'  "יבילקו  הנה
יש בישול אחר בישול בלח, כדעת רש"י  (סי' שי"ח)רוטב, ונצטנן, שלדעת מרן בש"ע   הנה

ה, אם מותר ליתנה על פלאטה של שבת בעודה כבויה, ואחר זמן והרא"ש ורבינו יונ
נדלקת ע"י שעון שבת, ומחממת את התבשיל בחום שהיד סולדת בו, או דילמא יש 

אמרו, לא תעשה כל מלאכה, עשייה  (שבת קכ:)לאסור אחר שמחמם תבשיל לח. והנה בגמ' 
כלים מלאים מים כנגד  , שמותר לתת(קכ.)הוא דאסירא הא גרמא שריא, ומבואר בגמ' שם 

ם המים יכבו את האש, ונחלקו הראשונים אם דוקא יהלאהדליקה, שאם תגיע האש 
בדליקה התירו, שאם לא יתירו לו כן יבוא לכבות בעצמו, וכן יש סברא שמפני פסידא 
הקילו לגרום כיבוי. אבל בשאר גרמא במלאכות שבת אסור עכ"פ מדרבנן. או דילמא לא 

א דאף שאין גרמא בכלל עשייה, מדרבנן אסור. וכן הביא המרדכי שנא. שדעת הריטב"
  בשם רבינו יואל, שכל גרמא בשבת אסורה, ורק גרם כיבוי הקילו מפני שיש הפסד. וגם 

                                                             
בהסכמה לקונ' "מקור מים חיים", הסובב כולו בדין סנני המים בשבת. (ניתן להשיגו במערכת הקובץ).  א

  המערכת.
קל) ובגליון יג (תשרי -וע"ע בגליון ט (שבט אדר תשע"ה, סי' עו) ובגליון יב (אב אלול תשע"ה, סי' קכט ב

 המערכת.חשון תשע"ו, תגובה יב) מש"כ בזה. 
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   יף(סעבהג"ה  "ה. וכ(סי' שלד אות ה)אי לא שרית ליה אתי לכבויי. ע"כ. והובא בדרכי משה 
  . כב)  

  מסתפק בזה בשאר מלאכות של שבת אם מותר  ף אות ב')(מ"ה ע"א בדפי הרי"גבורים   ובשלטי
אמנם המרדכי כותב בשם ר"ת,  בהם גרמא, או דילמא דוקא בדליקה התירו.  ובשלטי

שכיון שזה גרמא מותר לכבות. וכך סובר הראבי"ה. וכך סובר רבינו קולנימוס. שמותר 
. ולא רק בגרם כיבוי, ומשמע מדבריהם דמה שהקילו בגרמא הוא במקום שיש הפסד

משמע שכל גרמא מותר אפי'  (ס"פ כירה)אולם מהתוס'  בדליקה דאדם בהול על ממונו וכו'.
  שאפי' שלא במקום פסידא  (ביצה כב.)שלא במקום פסידא. וכך משמע מדברי הרא"ש 

  מותר בגרמא.  
  וכתב שהתירו גרמא ולאו דוקא בדליקה, אלא כל גרמא  (בסי' שלד)בש"ע סתם לנו   ומרן
  ף שלא במקום פסידא שרי, והרבה אחרונים כתבו שרבינו יואל יחידאה הוא, א  ומרן

  שדעתו כדעת המתירים. ומדברי מרן בש"ע שלא כתב חילוק זה נראה  
  , שלדעת הרא"ש גרם כיבוי מותר, אפי' שלא במקום (סי' תקיד סק"ז)סובר המג"א   וכך
 (או"ח סי' מד דף נג ע"ד)זרע אמת  . גם בשו"ת(ביצה כב. אות ס)פסידא. וכ"כ הקרבן נתנאל   וכך

  כתב, דאף שהרמ"א פסק דגרמא אסורה בשבת מדרבנן, הרי המרדכי עצמו הביא 
  מחלוקת בזה, ועכ"פ הוי פלוגתא במידי דרבנן, ואזלינן לקולא.  

  , שהמיקל בגרם כיבוי שלא במקום פסידא (סי' שלד, קני המנורה ס"ק כה)במנורה הטהורה   וכ"כ
דשרי אפי' שלא במקום פסידא, אא"כ  (ס"פ כירה)שכן משמעות הש"ס  לא הפסיד,  וכ"כ

(סי' תקיד ס"ק נאמר שאפשר דאף התם הוי במקום פסידא. ע"ש. וכ"ה במשנ"ב בשעה"צ 
. ושם כתב, דמ"ש הרמ"א בהגה דלא שרי כיבוי אלא במקום פסידא, באמת שאותה לא)

חבר לשיטה זו, וכ"כ המג"א , שלא מצינו (שם סק"ו)הגהה אין לה מקור, וכמ"ש הט"ז 
, שכשאנו רואים שאין (ר"ס רעז)[הנ"ל] דהרא"ש לא ס"ל שיטה זו. וכן נתבאר בביאה"ל 

רוח בחוץ מותר לפתוח הדלת בנחת מעט מעט, ואין לחוש שמא ינשב רוח מבחוץ באותו 
  (סי' שטז רגע, דהו"ל גרמא. וכמ"ש הא"ר והמטה יהודה. עכת"ד. וע"ע בספר תהלה לדוד 

  .ק"ב)ס  
  בהגדרת גרמא, שכל שעשה איזו פעולה ורק לאחר זמן  (הנ"ל)בשו"ת זרע אמת   ומבואר
ע"י אותה פעולה תעשה מלאכה מאליה, כגון העמדת מחיצת כלים המלאים   ומבואר

מים בפני הדליקה, זוהי גרמא שמותרת מן הדין אף לענין שבת, אבל כשעושה מלאכה, 
וח, כגון זורה ורוח מסייעתו חייב, שאין נחשבת ובאותה שעה היא נעשית ע"י סיוע הר

והגר"ח פלאג'י בשו"ת לב חיים  (חאו"ח סי' נ"ה)והכתב סופר  (ביצה כ"ב.)לגרמא. וכ"כ הפנ"י 
שהביא דברי המהרש"ם  (סי' תקע"ח). וע"ע בשו"ת תשורת שי ח"א (סי' קפח ד"ה אלא)ח"ב 

  כן להלכה. וכ"ה בשו"ת יביע שסמך ידו על דברי הרב זרע אמת הנ"ל, וגם הוא הסכים 
  .(סי' כ"ו)אומר ח"י   

  בנידון בישול ע"ג פלאטה כבויה, הוי גרמא, ומותר לעשות כן לכתחלה. והגאון   וא"כ
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  דגרמא כתב, דמשום גרם בישול ליכא בהכי, אף שסוף חום לבוא,  (סי' ל"ח סק"ב)חזון איש 
  . נ"ל)(הלא אסרה תורה בשבת בכל המלאכות, כדאיתא בשבת   

  , שמדברי המרדכי מתבאר שרבינו יואל שאוסר גרם (סי' יב)בשו"ת ימי יוסף בתרא   וכ"כ
, (סי' תקיד סק"ו)כיבוי שלא במקום הפסד, יחידאה הוא לגבי המתירים, וכמ"ש הט"ז   וכ"כ

(בסי' שלד שלא מצא חבר לרבינו יואל בזה, ומדברי מרן שהשמיט חילוק זה בש"ע, וכתב 
  (סי' שלד ם כיבוי מותר, נראה שדעתו כדעת המתירים. וכ"כ בעולת שבת סתם, שגר סכ"ה)

  . ס"ק יד)  
  , שמפשט הסוגיא בשבת מוכח דלאו דוקא בדליקה התירו (מע' ג אות רלו)הרב גזע ישי   וכ"כ
גרם כיבוי, ואדרבה בדליקה יש להחמיר יותר שאדם בהול על ממונו, ואפ"ה   וכ"כ

  ומה גם שאפילו לר' יואל אין האיסור אלא מדרבנן, התירו, כ"ש בעלמא, דגרמא שרי. 
  וקיל משאר איסורים דרבנן, ובודאי דבכה"ג אמרינן ספקא דרבנן לקולא. ע"ש.   
  שג"כ כתב, שרבינו יואל שכתב דלא  (להגר"ש ישראלי בח"א ס"ס כז)בשו"ת חוות בנימין   וע"ע

  שרי גרמא אלא במקום הפסד, יחידאה הוא. ע"ש.   
  שכתב להוכיח דכל גרמא שרי בכל ענין, ולאו דוקא  (שבת קכ:)קרן אורה  להגאון  וע"ע
מדרבנן דר' יוסי שהתירו גרם  (שבת קכ:)בדליקה דאיכא פסידא, דהא פריך בגמ'   וע"ע

כיבוי, אדרבנן דברייתא, הרי שהיה לו שם כתוב על בשרו לא ירחץ ולא יסוך, נזדמנה לו 
ופרש"י, כורך עליו גמי, קס"ד היינו כדי שלא טבילה של מצוה כורך עליו גמי וטובל. 

ימחוק את ה', אע"ג דהוי גרמא, אלמא לרבנן גרם מחיקה אסור. ואם איתא לדברי ר' יואל 
  מאי קושיא, הרי לא התירו גרם כיבוי אלא בדליקה דאיכא פסידא, אלא ודאי דבכל גרמא 

  התירו. ע"כ.   
  . ואי מהא לא איריא, שהרי כתב בשו"ת )(סי' כז עמ' ריחהוכיח בשו"ת חוות בנימין   וכן
, שלא התירו אלא בטבילת מצוה, אבל בטבילת (סי' מז)הרדב"ז בלשונות הרמב"ם   וכן

, ולפ"ז שפיר פריך, דהא מצוה עדיפא (וע"ע בשו"ת נו"ב מה"ת חאו"ח סי' יז)הרשות אסור. 
י במקום הפסד, כ"ש , וכיון דלרבנן גרם כיבוי שר(סי' שז סק"ז)מהפסד ממון, וכמ"ש המג"א 

שהיה להם להתיר גרם מחיקת ה' במקום מצוה, ולמה הצריכו לכרוך גמי. ושו"ר בשו"ת 
שכתב ג"כ שמדמה גרם כיבוי, משום פסידא, למצות  (סי' כב אות לא)דברי מרדכי פרידבורג 

   (מס' סופרים. [וע' למרן החיד"א בכסא רחמים (סי' רלא אות ה)טבילה. וכ"כ בשו"ת אבני נזר 
  .]. (מס' סופרים שם, דף ז), ובשמחת יהודה נג'אר פ"ה הי"ב ויג)  

  , כתבו, אינו ר"ל מפני שגורם למהר (כב. בד"ה והמסתפק ממנו חייב משום מכבה)בתוס' ביצה   והנה
כיבויו, דלא הוי אלא גרם כיבוי, וגרם כיבוי ביום טוב שרי, ובשבת נמי "אינו   והנה

כיבוי בשבת אסור מדרבנן, אלא אם כן במקום הפסד,  חייב". ע"כ. לכאורה משמע שגרם
כמו בדליקה. וזה כסברת ר' יואל. אבל הגאון שפת אמת שם דחה דבר זה, וכתב, שאינו 
  משום דס"ל כמ"ש המרדכי בשם ר' יואל, אלא ס"ל להתוס' דהכא דעביד עובדא בשמן 

  ש. הדולק בעצמו חמיר טפי, כמ"ש הרא"ש, ומש"ה איכא איסורא טפי. ע"  
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  לקושטא דמילתא רבינו יואל לאו יחידאה הוא בזה, שכן מבואר באור זרוע הגדול   ברם
שכתב, ואיני מורה הלכה למעשה אלא כדברי ריב"א דגרם כיבוי לא  (סי' כח)ח"ב   ברם

שרי אלא במקום הפסד, דהא דפליגי ר' יוסי ור"ש בן מנסיא בגרם כיבוי, היינו דוקא 
ם גרם כיבוי מודו כ"ע דאסור מדרבנן, והיינו דמשמע להציל מפני הדליקה, אבל סת

מהריב"א וכן מהערוך דגרם כיבוי אסור וכו'. ולכאורה קשה לי על סברתו מהגמ' סוף 
פרק כירה וכו', ונראה בעיני דהתם נמי להציל מיירי, שנותן מים בכלי מפני הניצוצות של 

  מן הנר, כדי שלא ידליק מה  , שלהבת היוצאת(שבת מב: ד"ה ניצוצות)אש, וכן פי' רש"י 
  שתחתיה.   

  לדידן יש לתפוס עיקר כד' מרן הש"ע דכל גרמא אף שלא במקום פסידא שרי.  ועכ"פ
  , (שער ג' סי' ג')העיר מרן אאמו"ר על מ"ש מחבר אחד, שהרשב"א בעבודת הקודש   ומכאן
הפסד אסור. ס"ל כהרמ"א דגרם כיבוי שלא במקום  (הל' יו"ט אות נד)והארחות חיים   ומכאן

וכוונתו למ"ש הרשב"א שם, שהמרבה פתילות בתוך נר אחד הדולק אם לרבות אורה 
מותר, שזה לצורך, אע"פ שע"י כך הוא ממהר כיבוי הנר. אבל אם לקרב כיבויו אסור, 
  שזה גורם לכיבוי שלא לצורך אוכל נפש. וכ"כ הארחות חיים הנ"ל. אלמא דלקרב כיבוי 

  תפלה למשה ח"ב סי' כג עמוד רנג].שהוא גרמא אסור. [שו"ת   
  דהא דתניא המסתפק מן השמן חייב  (הנ"ל, פ"ב דביצה סי' יז)דברי הרא"ש   ואשתמטיתיה
משום מכבה, היינו משום שממהר כיבויו. דהכי קי"ל נמי בשפופרת של   ואשתמטיתיה

ביצה, והתם אי אפשר לומר הטעם מפני שמכחיש את אור הנר, שהרי הנר מלא שמן, 
א מסתפק רק מן השמן אשר בשפופרת, שמטפטף תמיד לתוך הנר. ואעפ"כ חייב, והו

כדאמרינן בשבת. ונראה דאף רבנן דר' יוסי דס"ל דגרם כיבוי שרי, מודו בהאי גרמא 
דחייב, דעד כאן לא פליגי התם אדר' יוסי אלא משום שאינו נוגע בדבר הדולק אלא עושה 

ל הכא בשמן והפתילה שתיהם גורמים את דבר שהוא חוצה לו הגורם את הכיבוי, אב
  ומעתה אין שום סרך ראיה  ההבערה, והממעט מאחד מהם וממהר את הכיבוי חייב. ע"כ.

  מהרשב"א והארחות חיים שאוסרים גרם כיבוי שלא במקום הפסד.  
  דיוקו מהמאירי ומחידושי הר"ן אינו מוכרח כלל, הילכך העיקר כדברי הפוסקים   וגם

  אפילו שלא במקום הפסד. דגרם כיבוי שרי  
  דהא דתניא המסתפק מן השמן חייב משום מכבה,  (סי' רפב עמוד רצד)מפורש בסמ"ק   וכן
  פירוש שמכחיש אורו, ולא מפני שהוא גורם כיבוי, דקי"ל גרם כיבוי מותר. ע"ש.וכן  
  . ע"ש. גם הרבה ראשונים כתבו בסתם והלכה (סי' קיג עמ' פח)מבואר במחזור ויטרי   וכן

 (סי' קס)כרבנן דגרם כיבוי שרי. ולא אמרו דדוקא במקום פסידא, ומהם, ספר העתים   כןו
, וספר התרומה (שבת, סי' רנד עמוד שלו), והראבי"ה (ס"ס שד"מ), ובראב"ן (סי' סט)ובספר האורה 

. וסתמם כפירושם דגרמא שרי (שבת קכ.), והריא"ז (שבת קכ.), ורבינו ישעיה מטראני (סי' רמה)
  שלא במקום הפסד, וכדעת מרן שקיבלנו הוראותיו. וכן כתבו האחרונים שהובאו אפי' 

  .(סי' כו)ביבי"א ח"י   
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  (סי' הביא דברי הגאב"ד דברודי בשו"ת מחזה אברהם  (סי' קל"ד)שבשו"ת הר צבי   ואע"פ
שכתב לחדש שבמלאכת הבערה גם גרמא אסור, משום דהא דקי"ל גרם  מ"א)  ואע"פ

נו משום דכתיב לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא דאסור הא מלאכה בשבת שרי היי
גרמא שרי, אבל הבערה נפקא לן מדכתיב לא תבערו אש, משמע נמי ע"י גרמא, אולם 

, הביא דברי המחזה אברהם וכתב וכל זה אינו אלא (ח"ג סי' ס' סוף ד"ה אולם)בשו"ת אחיעזר 
מלאכות ע"ש. וכן מבואר  לפלפולא, אבל להלכה בודאי שאין חילוק בין הבערה לשאר

, לדידן דקי"ל הבערה (סי' כ' בד"ה והנה להרמב"ם שמלאכת הבערה)בשו"ת חתם סופר חאה"ע 
  לחלק יצאת. הויא כשאר מלאכות שבת דדרשינן דהו לא תעשה כל מלאכה, עשייה הוא 

  דאסור הא גרמא שרי, וע"ש עוד כמה אחרונים שכך פוסקים.  
   (שבת ו' עמ' קמג')א אין לאסור בדבר. ואמנם הלשון בחזו"ע שבנידון דידן דהוי גרמ  ונמצא
"ולא התירו גרמא אלא רק באקראי ע"פ הוראת מורה הוראה דאתמחי גברא   ונמצא

  ולצורך חולה". עכ"ל. הנה אין כוונתו בדוקא לצורך חולה בלבד, אלא  ,ואתמחי קמיעא
  שיהיה צורך על כל פנים.   

  בא כמסיר מונע, ובעת שפותח את הברז נכנסים מים הוי גרמא, שפתיחת ברז חשי  והכא
חדשים למסנן הפחם הגרגירי, ומיועדת לפעולת היתר דהיינו לסנן מים ראויים   והכא

, ומה שמצטבר לכלוך הניכר, אינו קשור לייעוד (כמבואר בסי' שיט ס"י)ולעשותם זכים יותר 
והה יותר למנוע מצבים המערכת, ואדרבה יתכן והיה עדיף להחליף מסננים בתדירות גב

כאלה. וגם מצב הלכלוך משתנה ממערכת אחת לשניה מה שמראה שאין מציאות זו 
הכרחית למערכת, ושפיר חשיב גרמא. וכך סוברים כמה מגדולי האחרונים דפתיחת ברז 

, לחם (חעלמא)הויא הסרת מונע וחשיב כגרמא, וכ"ד המחנה אפרים, מרכבת המשנה 
וד אחרונים, וכן לומדים רוב האחרונים בדעת החת"ס, שהסרת ושמלה, מהר"ש ענגיל, וע

  , שו"ת חלק לוי, הגרשז"א (סי' רנב)מונע הוי גרמא בשבת. לעומתם דעת המ"ב בבאה"ל 
  ועוד אחרונים, שהסרת מונע הגורמת לפעולה מיידית חשיבא מעשה.   

  ת ישירות יפה כתבו דלכ"ע חשיב כהסרת מונע, שהרי פעולת הברירה לא מתייחס  ובנ"ד
לפתיחת הברז, מתרי טעמי, ראשית הברירה לא מתבצעת בנקודה שבה מוסר   ובנ"ד

המונע, ושנית שכדי שפעולת הברירה תתבצע זקוקים המים לכוח נוסף הבא מאחריהם, 
  ויש המחשיבים פעולות אלו ככח שני, שגם החולקים בדין הסרת מונע הכא יודו, 

  כ"ד הר צבי, ועוד.ו (גלבר)הנתיבות שלום  כמתבאר בד'  
  לדעת האוסרים גרמא בשבת מדרבנן, יש לצרף סברת תרומת הדשן דפסיק רישיה   ואף

  בדרבנן אף דניחא ליה שרי.   
  שיש לדון היכא שהדבר נעשה בקביעות על ידי גרמא, שכך דרך הפעלת הדבר. כמו   אלא
להתירו משום בנידון דידן בסנני מים, דלכאורה כיון שכן הוא בקביעות לא שייך   אלא

שבמערכת כזו, מוסכם הדבר להחשב לאיסור  (ס"ס שכ)גרמא. וכן מבואר בביאור הלכה 
  (או"ח סי' לו תורה. והיינו במערכת הפועלת בדרך קבע על ידי גרמא. וכן משמע בחזון איש 
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  . אות א')  
  ים וז"ל: "וידוע שיש כאלו שמרתיח (מנחת שלמה ח"ב סי' כב אות ב')כתב הגרשז"א   וכיו"ב
ביו"ט מים שלא לצורך שתיה אלא כדי לכבות את הגז בלבד משום הפסד ממון   וכיו"ב

לא  ,דכיון שהודלק לכתחילה על דעת כן ,אבל לדעתי אין להתיר לעשות כן בקביעות
כי ההיתר של גרמא הוא רק על דרך מקרה אבל לא לנהוג כן  ,חשיב במקום הפסד

  בר דליקה התירו חז"ל וכו'". עכ"ל. ולכאו' דרק באופן שיש כ ,בקביעות לכתחילה וכו'
  גם בנ"ד חשיב גרמא בדרך קביעות, ואינו בכלל ההיתר של גרמא.  

  ששאל את הגרשז"א שם, וכן  (ח"ו פ"י אות א' עמ' צא)כיו"ב כתב בספר שבות יצחק   ועוד
שמע מהגרי"ש אלישיב, לגבי "דוד שמש" האם שייך להתייחס לכניסת המים   ועוד

  (וראה מא, ושניהם אמרו שאין זו גרמא כיוון שזו מערכת הפועלת באופן כזה. הקרים כגר
  .ביביע אומר ח"ד אריכות בזה. וגם הגרשז"א לא החליט דבר זה לגמרי, אלא בבחינת חומרא)  

  יש פוסקים שסוברים דאכתי חשיב כגרמא כמו שהביא הרב מחבר הקונטרס הנ"ל,   אולם
  וחזי לצרופי עם הסברות הנ"ל.  

  כתב לצרף סברת הרשב"א, צרור החיים, ריבב"ן, ואהל מועד, לפי ביאורם של כמה   עודו
אחרונים, שכאשר אדם עושה פעולה כמו פתיחת ברז, וכתוצאה מזה נגרמת תוצאה   ועוד

של פעולת היתר, כמו הוצאת המים, ויחד עם תוצאת ההיתר נגרמת תוצאה של פעולת 
ב מעשה איסור, שהרי לסוברים שאין כאן איסור כמו מעשה הברירה, [בהנחה שחשי

תערובת, אין כאן איסור. ולפי הרבה מפרשים, אין שום איסור במעשה כזה, של הבאת 
מים על תערובת, שמתבררת מאליה ע"י המסנן, ולא מחמת המים הבאים לשם], הדבר 
מותר אפי' בניחא ליה, ואפי' במכוין לשתי התוצאות, ולא חשיב פס"ר האסור. אלא 

רבה ראשונים חולקים על סברא זו, ויש גם ביאורים אחרים בדעת הרשב"א שלפיהם שה
אין להקל בנ"ד, אך ודאי שדעת המקילים חזיא לאצטרופי בתור צירוף חשוב. בפרט 
  שבנ"ד נראה שאינו חשיב מתכוון לפעולת האיסור וכאמור לעיל, א"כ בכה"ג הדבר 

  הרבה יותר מרווח להקל.  
  : העולה לדינא

  שמש בין אם יש בהם מחליף חום או לאו כל שאין בהם מערכת סחרור משאבה  ודיד  א.
  חשמלית מותר לכתחילה להשתמש בהם בשבת.  

  מערכות דודי שמש עם מערכת סחרור משאבה חשמלית וחיישנים, ומערכות  אמנם  ב.

אלו קיימות גם בצרכן אחד או כמערכת משותפת לכמה דיירים, מעיקר הדין מותר   ב.
מש בהם בשבת וכנ"ל [וגם מה שציינת שיש חשש במערכת משותפת שאחד להשת

מהשכנים הדליק את הבוילר מע"ש ולפעמים "האל חזור" מתקלקל והטכנאים לא 
מחליפים אותו בחדש כך שהמים החמים של הבוילר שלו משפיעים בצורה עקיפה גם על 

(סי' נו, עמ' אבי ח"ב  בשו"ת ביתהמים שבדודים האחרים, לענ"ד אין לחשוש לכך וכמ"ש 
דשרי לפתוח את ברז המים למרות שיש משאבה שתשאב אח"כ עוד מים, דהוי ספק  נה)
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. וה"ה הכא שלא ודאי שהאל חזור פסיק רישיה ודבר שאינו מתכוין, וכח שני. ע"ש
התקלקל, וגם א"כ, לא ודאי שאחד מהשכנים הדליק בוילר, וע"ע במ"ש בחזו"ע שבת 

  אמנם המחמיר לנתק . , וכ"ש בנ"ד, ודו"ק], ושם בעמ' תיד בהערה בד"ה ומה)(עמ' תה הל' כזח"ד 
  מערכת זו מע"ש, תע"ב.  
  

  ,התורה בברכת
  

  יוסף יצחק
  לישראל הראשי הרב לציון הראשון

  הגדול הדין בית ונשיא
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  בתורתו נהגהבתורתו נהגהוו
 

 
 



 
 

  בס"ד: ג' תשרי תשע"ו, צום גדליה
  לציון והרב  הראשון, שליט"א יצחק יוסף רבי מורינו ורבינו הגאון הגדול לכבוד

  בית הדין הגדול  ונשיא הראשי לישראל  
  וישע רב. שלום

  יח ציבור שטעה ואמר 'האל עוסק כעת בכתיבת תשובה ארוכה בדין של בהיותי
הקדוש' במקום 'המלך הקדוש', ומתייחס בארוכה לכל דעות החולקים  בהיותי

, שכידוע לכת"ר שליט"א שהרחיב פה והאריך .י .ובכללם למה שכתב בקונטרס ד
  לא הוא פשוט במרן זצ"ל, ובאמת שבהרבה דברים בעזות ובחוצפה לשון לדבר סרה 

  .עליהם בוי, ובשאר דברים כבר קדמוהו רבנן והשדבריו של מרן זצ"ל הבין את  
  ביום שני של ראש השנה בהיותי בשיעור ברבים שם דיבר מוסר השיעור בדין  והנה
זה והזכיר את דעת מרן זצ"ל ששליח ציבור שטעה בהאל הקדוש חוזר לאתה  והנה

קדוש וזאת משום שהקדושה מפסקת ומחלקת את הברכה, שאל אחד מהשומעים 
: מה הדין כאשר עושים "תפילה קצרה" דהיינו שמתפללים רק ומעניינת שאלה יפה

תפילה אחת, והחזן אומר בקול רם עד "אתה קדוש", וכמובן שאומרים קדושה, והנה 
                                                             

עי' בזה בגליון יח (אב אלול תשע"ו, תגובה ב) ובגליון יט (תשרי חשון תשע"ז, תגובה ט), ובגליון כג  א
  (סיון תמוז תשע"ז, תגובה ג). 

יבי"א למרן זיע"א ב ין, עי"המלך הקדוש"ובעיקר דין ש"צ שטעה בעשי"ת וחתם "האל הקדוש" במקום 
"ו (סי' לח). ובהליכו"ע ח"ב (עמ' רמג והלא'). ובחזו"ע יחו"ד חוב .אות י) "ז (סי' נא. ובחח"א (סי' ח)

בנו מורנו הראש"ל שליט"א בספרו הבהיר ילקוט יוסף ימים נוראים לימים נוראים (עמ' קצט והלא'). ו
יח  ובגליוןי), -(סי' ח וע"ע בגליון חגי תשרי תשע"ז. (עמ' רפח הלאה, ובמהדו' תשע"ה עמ' תעג והלא')

  המערכת.שהאריכו בזה הרבנים לבאר וליישב ד' מרן זיע"א.  ,ב)-תגובה או ,קיזסי' (אב אלול תשע"ו, 
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אירע שהחזן או אחד משאר המתפללים טעה ואמר 'האל הקדוש' במקום 'המלך 
  לאחר מכן חוזר הקדוש', להיכן חוזר, האם נאמר כיון שענו קדושה אזי מי שטעה 

  לאתה קדוש, או שנאמר כיון שסוף סוף עתה הוא יחיד חוזר לראש.  
  (חלק א בשו"ת יביע אומר זצ"ל שהביאו מרן  (סימן רו)לפי דברי הרב זקן אהרן  והנה
בריש הסימן, שכתב "ונראה לומר שחוזר ואומר קדושה כיון שהתפילה  סימן ח)  והנה
וי כאילו לא אמרו, שאם לא כן הוי ברכות יבה בקדושה בצבור, ומה שאמר הינתח

לבטלה, אלא שכיון ששינה ממטבע תפילה הוי כאילו לא אמרה, וכיון שחובה לחזור 
ולהתפלל, חובה נמי לאומרה שלימה, וכמו שאין הברכות לבטלה, גם הקדושה אינה 
לבטלה, הילכך חוזר בכל", נראה שגם כאן צריך לחזור השליח ציבור לראש ולומר 

ה שוב שהרי שינה ממטבע תפילה והוי כאילו לא אמרה. אלא שבמציאות יהיה קדוש
קשה לעשות כן לכאורה, שהרי הציבור שאמרו עמו ברכת אתה קדוש, מסתמא סיימו 
כהוגן ואמרו "המלך הקדוש", והם אינם חייבים לחזור ולהתפלל, ואם כן אף אם 

קדושה, כיון שאין עשרה נאמר שהחזן צריך לחזור לראש, מכל מקום לא יוכל לומר 
  שיענו עמו. ורק אם יהיו עמו עשרה שצריכים לחזור, אזי החזן ועמו עוד תשעה 

  שטעו יחזרו לראש, ויחזור לומר קדושה עמהם. כן נראה לדעת הרב זקן אהרן.  
  זקן אהרן וסובר שהקדושה שענו הציבור רב לדעת מרן זצ"ל שחולק על ה  אמנם
ם טעה השליח ציבור וחתם האל הקדוש במקום מחלקת את הברכה, ואף א  אמנם

המלך הקדוש, מכל מקום יצאו הציבור ידי חובת הקדושה ואינם צריכים לומר 
קדושה שוב, וכתב מרן זצ"ל בטעמו של דבר שכיון שאמרו הציבור קדושה הוי טורח 

לומר  כוציבור להצריכם לומר קדושה שוב, ולכן חוזר לאתה קדוש כדי שלא יצטרל
וב, אם כן באופן כזה שמתפללים תפילה קצרה יש לומר שאם טעה השליח קדושה ש

ציבור ואמר האל הקדוש צריך הוא לחזור לראש, כיון שכאן השליח ציבור ממשיך 
להתפלל בלחש לבד שלא עם הציבור, כיון שהציבור יצאו ידי חובתם ידי קדושה 

ל מה שהתפלל ואין צורך שיתפלל השליח ציבור שוב בקול רם, שהרי מעיקרא כ
השליח ציבור בקול רם הוא רק בשביל לומר עמהם קדושה, ואת שאר התפילה הם 
אומרים בלחש, וכיון שהשליח ציבור מתפלל בלחש ואין כאן ענין של טורח ציבור, 
  הוי דינו כדין היחיד שחוזר לראש. וכל שכן אם אחד מיחידי המתפללים טעה ואמר 

  זר לראש, כיון שאין בזה טורח ציבור.האל הקדוש במקום המלך הקדוש שחו  
  ששליח  (סימן קכו סעיף ב)מצאנו עוד נפקא מינה במה שכתב מרן בשלחן ערוך  ובזה
  ראשונות חוזר לראש, שיש מציאות כזאת כאשר  שלשציבור שטעה אם היה ב ובזה

  מתפלל תפילה קצרה, וכנ"ל.  
  היות מציאות ששליח ציבור זה יצא לנו דבר מעניין, שלפי הרב זקן אהרן יכול ל ולפי
שטעה ואמר האל הקדוש לא יוכל לחזור לראש ולומר קדושה, כיון ששאר  ולפי

  הציבור לא טעו וממילא אין לו מנין כדי לומר קדושה שוב, ואילו לדעת מרן זצ"ל 
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  השליח ציבור באופן כזה צריך לחזור לראש.  
  , הזכיר למנהג שנהגו יט אות יד) (סימןהגאון רבינו חיים פאלאג'י בספרו כף החיים  והנה
שכאשר היו מתפללים תפילה קצרה, לא היו הציבור מתפללים עמו, אלא היו  והנה

ממתינים עד שיאמר השליח ציבור את הקדושה ומסיים ברכת אתה קדוש, ואחר הם 
היו מתחילים להתפלל [ואיהו גופיה אינו מסכים עם מנהג זה כיעו"ש], בזה נראה 

אהרן יחזור השליח ציבור לראש ויאמר שוב הקדושה, ואחר כך  שלדעת הרב זקן
יתחילו הציבור להתפלל, אמנם לדעת מרן זצ"ל, נראה שאין השליח ציבור חוזר 
לומר בקול רם מראש התפילה כדי שלא יצטרכו לומר הציבור קדושה שוב, אלא 

  שייך השליח ציבור יחזור לומר בלחש מראש התפילה כמו שאר הציבור, כיון שלא 
  כאן הטעם של טורח ציבור.  

  ה דעתו בזה, ווחלכת"ר שליט"א שיזו שהוא דבר חדש אמרתי לשלוח שאלה   וכיון
  ושכרו כפול מן השמים.  

  המצפה לתשובתו
  יצחק מנחם אזולאי

  תשובת מורנו הראש"ל שליט"א:
  "ט תשרי תשע"וכ בס"ד, 

  /ע"ו99-2
  יצחק מנחם הרב הגאון רבי והנעלה, שוקד באהלה של תורה, כש"ת  היקר לכבוד

  נ"יאזולאי   
  רב, שלום
  את אשר דן בטוב טעם ודעת, בענין אם עשו תפלה קצרה, שמתפללים הציבור  ראיתי
יחד עם הש"צ שאומר בקול רם עד אתה קדוש, וכמובן אמרו קדושה, ואירע  ראיתי

 שהש"צ טעה בעשי"ת וחתם האל הקדוש, האם גם במקרה כזה חוזר לאתה קדוש, או
דנימא שחוזר לראש, והעלה דכיון שענו הציבור קדושה והצבור מסתמא חתמו המלך 
  הקדוש, ולא חוזרים לומר קדושה, ממילא הוא נחשב ליחיד, והוא לבד יחזור לראש 

  התפלה ויאמר כל העמידה בלחש.  
  הנידון שלפנינו תלוי בחקירה בטעם דין זה, דחוזר לאתה קדוש, אם הוא משום  הנה
הקדושה נחשב כברכה בפני עצמה, או משום שלא להטריח את הצבור  שאחר הנה

מכיון דעניתון לחזור ולומר קדושה. והנפ"מ בנ"ד. ולכאורה מלשון הירושלמי "
", משמע דטעמא דמילתא הוא דאחר הקדושה קדושתא כמו שהוא תחלת ברכה

דהש"צ מבואר, דהטעם  (לד.)נחשב כברכה בפני עצמה. אולם מדברי המאירי בברכות 
דאינו חוזר לראש, הוא כדי שלא יהיו הציבור צריכים לענות קדושה פעם אחרת. 
ומשמע שאם אין עושים קדושה פעם אחרת וכנידון דידן חוזר לראש. וע' בספר 
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, דמובא שם דברי (עמ' תע"ד)ילקוט יוסף החדש, הלכות ימים נוראים מהדורת תשע"ה 
י לנדון דידן, דאף שאחרי קדושה האור לציון שכתב לחלק בין ההיא דהירושלמ

דיוצר חשיב כברכה חדשה, כאן בלא"ה היא ברכה בפני עצמה, ואפ"ה החשיבו 
חכמים לג' ברכות ראשונות לברכה אחת. ולא עדיף אמירת הקדושה מתחלת ברכת 
אתה קדוש, ואפ"ה תחלת התפלה היא תחלת הברכה וכו'. וכתבנו אחה"מ אף דסברא 

ה דיוצר לקדושת החזרה, מ"מ כיון דמצינו להמאירי שם טובה היא לחלק בין קדוש
דלא ס"ל האי חילוקא בין קדושת יוצר לקדושת החזרה, יש לתפוס כדבריו. ובאמת, 
  מהטעם שכתב המאירי שלא יהיו הציבור צריכים לענות קדושה פעם אחרת, משמע 

  שאם לא עושים קדושה פעם אחרת וכנידון דידן, יחזור לראש.  
  רי הביא את טעמו של הירושלמי, דאמירת הקדושה נחשבת כסיום שהב"י ה אלא
הברכה, וברכת אתה קדוש כברכה בפני עצמה. וגם המאירי כתב שיש סעד  אלא

לדברי האומר כן מדברי הירושלמי. ומשמע שלא שלל את הטעם המוזכר בירושלמי, 
ל והטעם שכתב טורח צבור שמא י"ל שהוא כתוספת לטעם הנזכר בירושלמי, אב

עיקר הטעם אינו משום טורח צבור אלא משום דחשיב כברכה בפני עצמה. וגם מרן 
אאמו"ר זצ"ל שכתב הטעם הנז' משום טורח צבור, כתב כן כתוספת לטעם העיקרי 
משום דחשיב כברכה בפני עצמה. ועוד י"ל, שבאמת טעם התקנה משום טורח 

, דכיון שענו הציבור ציבור, וכדברי המאירי, אלא שבירושלמי מבואר גדר התקנה
קדושה נחשב הדבר לכל אותו הציבור כתחילת ברכה, ומלתא פסיקתא קתני, ולא 
משנה אם שייך טעם התקנה או לא, דלא פלוג רבנן בתקנתא. ולפ"ז בנ"ד ימשיך 
מברכת אתה קדוש ולא יחוש לסב"ל. שגם לד' המאירי י"ל כן. ודין זה הוא לגבי יחיד 

וכ"ש לגבי ש"ץ שעשה קדושה וטעה. שהרי בירושלמי שמתפלל עם הש"ץ בקדושה, 
  הוא טעם מבואר להדיא, והמאירי מסתמך על הירושלמי, שיש סעד לדברים 

  מהירושלמי, וע"כ דהטעם שכתב הוא על דרך האמור.  
  הכי בנ"ד, דוקא אם ירצה להחמיר ולחזור לראש, אז יש לחוש לסב"ל, שמא  ובלאו
ם יחזור רק לאתה קדוש, אין לחוש לסב"ל, שהרי א"צ לחזור וכאמור, אבל א ובלאו

  בדיעבד אפילו היחיד, אם טעה וחזר לאתה קדוש וסיים תפילתו יצא בדיעבד, ואין 
  . (סי' ח)כאן ברכה לבטלה, כמבואר ביבי"א ח"א   

  
  ,התורה בברכת

  
  יוסף יצחק

  לישראל הראשי הרב לציון הראשון
  הגדול הדין בית ונשיא
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  עוד משא ומתן בהנ"ל
  שליט"א יהודה בן דודהרה"ג רבי  לכבוד

  בדבר יחיד שהתפלל ביחד עם הש"ץ, ואחר שאמר קדושה עם הצבור  בשנדברנו במה
  טעה ואמר האל הקדוש במקום המלך הקדוש, האם דינו כמו שליח צבור שטעה  במה

  בזה שהדין הוא שחוזר לאתה קדוש, או שדינו כדין היחיד שטעה שחוזר לראש.  
  דבר שש"ץ שטעה בהאל הקדוש חוזר לאתה קדוש, מבואר בירושלמי בטעם ה והנה
משמע מזה  "מכיון דעניתון קדושתא כמי שהוא תחילת ברכה",שאמרו שם:  והנה

שהקדושה מחלקת את הברכה לשנים, ומקדושה ואילך הוי כברכה אחרת, ולכן חוזר 
  יה נתחלקה לאתה קדוש, אם כן גם יחיד זה כיון שאמר קדושה עם הש"ץ, הרי לדיד

  הברכה, ודינו כש"ץ שטעה שחוזר לאתה קדוש. כן נראה לומר בפשטות.  
  לענ"ד נראה שכל הדין הזה שחוזר לאתה קדוש נאמר רק בש"ץ ולא ביחיד,  אולם
דהנה עד שאנו דנים לגבי עמידה שהקדושה אינה נאמרת בה אלא בצבור, יש  אולם

דושה, וכבר ידוע מחלוקת לנו לדון בברכת יוצר אור שגם היחיד אומר בה ק
 (סימן נט סעיף כ)הראשונים האם היחיד אומר קדושה ביוצר, וכתב מרן בשלחן ערוך 

 ,שהקדושה שביוצר יחיד אומרה לפי שאינה אלא סיפור דברים ש אומריםיוז"ל: "
ויש לחוש לדבריהם וליזהר  ,שיחיד מדלגה ואינה נאמרת אלא בציבור ש אומריםוי

וכבר פשט המנהג כסברא  :הגה .ן וטעמים כקורא בתורהשיחיד יאמרנה בניגו
  ". ע"כ. נמצאנו למדים להלכה שגם יחיד אומר קדושה ראשונה ויחיד אומר אותה

  ביוצר.  
  יחיד זה שאמר קדושה ביוצר ואחר כך טעה כגון שסיים "מעריב ערבים"  והנה
ריך לחזור, במקום "יוצר המאורות", שהדין הוא שלא יצא ידי חובת הברכה וצ והנה

האם יחזור לראש או מלאל ברוך, נראה ברור שיחזור לראש, שהרי מרן כשכתב את 
אם הדין שחוזר מלאל ברוך כתבו לגבי ש"ץ ולא לגבי יחיד, דזה לשון מרן שם: "

טעה בברכות יוצר בענין שצריך לעמוד אחר תחתיו, אם טעה מקדושה ואילך אין 
  ", דהיינו שמתחיל מקדושה ואילך :ההג .השני צריך להתחיל אלא ממקום שפסק

  משמע להדיא דמיירי בש"ץ שטעה, אבל יחיד שטעה חוזר לראש אף שאמר קדושה. 
  ואם נשתתק בברכת יוצר, אם " וז"ל: )כלל כט סעיף ו(מזה כתב בספר חיי אדם   ויותר
אחר שענו הקהל קדוש כברכה אחרת דמי ומתחיל השני לאל ברוך כו'. ונראה   ויותר

הרי  ."ן זה הוא במקום שהשליח ציבור מוציא הציבור אבל לדידן אין צריךלי דדי
שגם שליח צבור כשאמרנו שחוזר מלאל ברוך היינו כאשר הצבור תלויים בו ואומרים 
  עמו את הקדושה, אבל לדידן שהצבור מברכים בעצמם ואינם יוצאים ידי חובתם 

                                                             
עיקר המכתב דלהלן נכתב לפני קבלת תשובת מורנו הראש"ל שליט"א, והרה"כ ראה לנכון עדיין  ב

להדפיסו בשביל התועלת בליבון איזה פרטים שבו, ונדפס כאן בתוספת התייחסות המגיהים בשולי הגליון. 
  המערכת.
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  מהשליח צבור, אזי לא שייך דין זה.  
   (ח"א סימן ח סוף אות ב)צריך לומר כמו שכתב רבינו זצ"ל ביביע אומר של דבר  ובטעמו
ואפשר שדוקא משום כבוד הצבור לא הטריחו לחזור ולומר הקדושה וז"ל: " ובטעמו

כתב רבינו כלשון הזה:  (חלק ו סימן לח)". גם בשו"ת יחוה דעת בין ביוצר בין בתפלה
לא הטריחו לחזור לראש בין  וצריך לומר שמשום כבוד צבור כל שאמרו הקדושה"

". וכן בהמשך בברכת יוצר בין בשלש ראשונות של תפלה, כיון שאמרו סדר קדושה
ואפילו אם באמת נוסח בתשובה לדברי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל כתב רבינו: "

הקדושה חלק מגוף הברכה, אין זה מחייב שאם טעה בחתימת הברכה לחזור לראש 
  א הטריחו את הצבור לחזור ולומר קדושה, ודי לשליח התפלה, שכיון שענו קדושה, ל

  ."צבור לחזור לאתה קדוש  
  בכל אלו המקומות לא הזכיר רבינו כלל את הסברא שהקדושה חשיבא כתחילת  הנה
ברכה, אלא רק משום "כבוד הצבור" שלא יצטרכו לומר קדושה פעם שנית,  הנה

לא שעל כל פנים צריכים וזאת משום שעיקר הטעם כאן הוא משום כבוד הצבור, א
אנחנו לחלק את הברכה לשנים, כדי שהטועה מקדושה ואילך יחזור לתחילת מקום 
  מסויים, לכן אמרו שמקדושה ואילך דהיינו מלאל ברוך חשיב כתחילת ברכה, וכל מי 

  .גשיטעה משם ואילך יחזור מלאל ברוך  
  כמי שהוא תחילת  דייק בלשון הירושלמי שאמרו: "מכיון דעניתון קדושתאל יש וכן
ברכה", שמזה שאמר בלשון "דעניתון קדושתא" ולא אמר בסתם שהקדושה  וכן

קדושה ואין הצבור מחלקת את הברכה לשנים, משמע שכל הטעם הוא משום שענו 
להם לענות שוב קדושה פעם שנית, ולכן מטעם זה הוא נותן למה שבא אחריו דין של 

  חוזר לתחילה ברכה זו דהיינו מ"לאל  תחילת ברכה לומר שאם טעה מכאן ואילך
  ברוך".  

  יש מי שאומר שאם טעה שליח ציבור שכתב: " (ברכות לד.)מוכח מלשון המאירי  וכן
בתפילה שנייה שלו באתה קדוש ודלגה או שחתמה כחתימה אחרת אינו חוזר  וכן

, אלא חוזר לאתה "כדי שלא יהיו ציבור צריכין לענות קדושה פעם אחרת"לראש, 
  משמע שעיקר הטעם הוא שלא יצטרכו הציבור לומר קדושה פעם שנית, וזה  ."ושקד

  שייך בצבור ולא ביחיד.  
  וז"ל:  (אות ז)יש להביא ראיה ברורה לזה ממה שכתב רבינו ביביע אומר שם  ולענ"ד

                                                             
דברי הרה"כ נאמנו מאד. אולם עדיין יש לומר, שלא בא אלא לבאר הטעם שבשבילו תקנו  אש"ל: ג

שבציבור יחשב כתחילת ברכה, אולם אחר שהירושלמי מלתא פסיקתא נקט בגדר התקנה, דאחר עניית 
"שאין  דמכיון דעניתון קדושה לא תאמרונההציבור קדושה הו"ל כתחילת ברכה, ולא כתב בפשיטות, 

בור לחזור על הקדושה", שוב אין לחלק בין הש"צ לבין היחיד שמתפלל עם הציבור, דסוף סוף כעת לצי
אינו יחיד אלא חלק מן הציבור (לדידן דחשבינן ליה תפילה בציבור), ובכלל התקנה יחשב. וכן י"ל להלן 

  הירושלמי והמאירי. בריבד
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דהטועה בשבת והתחיל אתה  רכה סק"ג) מן(סי זיק ברכהמצינו עוד במח צא בזהוכיו"
רכת אתה חונן כפי הדין, אלא הפסיק בה והתפלל של שבת, ונזכר חונן, ולא סיים ב

הדין ברצה, שאינו חוזר לאומרה, מאחר שגמר כבר ברכה אמצעית של שבת. ע"ש. 
אתה חונן וליכא ברכה לבטלה,  כתשלכתחילה צריך לסיים בר ל פיעף הרי שא

כ"ל. ואם ע ."כדיעבד דמי משום כבוד הצבור כא נמיבדיעבד אינו חוזר לאומרה, וה
נאמר שזה מהדין הרגיל דחשיב כמו תחילת ברכה, אם כן מדוע קורא לזה רבינו 
"בדיעבד", הרי אף לכתחילה חוזר מאתה קדוש כיון דהוי כתחילת ברכה, אלא ודאי 
שסובר רבינו שבאמת מעיקר הדין אין על זה דין של תחילת ברכה, כיון שאין בכוח 

  ם, אלא עיקר הטעם הוא כדי שלא יצטרכו הקדושה בעצמותו לחלק את הברכה לשני
  .דהצבור לומר קדושה פעם שנית, ולכן "בדיעבד" עשו אותו כסיום הברכה  

  למדים מכל זה שסובר רבינו שעיקר הטעם שש"ץ שטעה בהאל הקדוש חוזר   נמצינו
לאתה קדוש, אינו משום שהוא כתחילת ברכה ממש, אלא עיקר הטעם הוא   נמצינו

צבור לומר קדושה פעם שנית, ומכוח זה הוצרכו לחלק את כדי שלא יצטרכו ה
  הברכה לשנים, כדי שש"ץ שיטעה מקדושה ואילך, יחזור מסוף הקדושה, ביוצר 

  מלאל ברוך, ובעמידה מאתה קדוש.  
  שהרי הטועה בשלש : "(ח"א סימן יג)נוכל ליישב מה שהקשה בשו"ת אור לציון  ובזה
ילה, ואם כן לא עדיף קדושה מתחילת ברכות הראשונות חוזר לראש התפ ובזה

שבאמת הקדושה מחלקת את הברכה, והקדושה חשובה  ". וביאור דבריו,הברכה
כעין סיום הברכה הקודמת, הן ביוצר ובן בעמידה, אלא שבעמידה ראינו שחלוקת 
הברכות אינה מועילה כלום לענין חזרה, שעל אף שהם שלש ברכות הרי הם חשובים 

ראש הברכה הראשונה, מה שאין כן ביוצר שהיא מעיקרא ברכה כברכה אחת וחוזר ל
  אחת, והקדושה מחלקת אותה לשנים בזה אנו אומרים שחוזר לתחילת הברכה 

  .והשניה. זהו ביאור דברי  
  שמה שהקדושה מחלקת את הברכה לשנים,  הנ"ל יתיישב שפיר, שסובר רבינו ולפי
כשני ברכות, וכאילו עכשיו יש לנו אין פירושו שהיא עושה את ברכת יוצר אור  ולפי

ביוצר אור שלש ברכות יחד עם אהבת עולם, ונפקא מינה בזה למי שטעה אחרי 
הקדושה שחוזר מקדושה ואילך כדין הרגיל שחוזר לתחילת הברכה שטעה בה. זה 
אינו, דאם כן גם ביוצר נאמר שחוזר לראש הברכה בפועל דהיינו "יוצר אור ובורא 

לל הקדושה היא חשובה כשתי ברכות, וכמו שבשלש ראשונות חושך", על אף שבג
                                                             

ילה הם באמת בעצם ג' ברכות, אלא ביבי"א (שם סוף א"א) מבואר דברכות ראשונות שבתפ אש"ל:ד 
"שנתנו להם דין" ברכה אחת, וכ"כ הרה"כ גופיה להלן (ד"ה ולפי). ולפ"ז כוונת היבי"א כאן, "שהדין 

  שנתנו להם" הוא דוקא לכתחילה, אבל בדיעבד חזרו ליסודם שהם ג'.
י זה דיעבד גמור מהו 'כ'דיעבד הר רהדיעבד, ולכאו"כ"לענ"ד לא קרא לזה מרן דיעבד דהא כתב  ה. א.

עבד דוקא א"צ לחזור, ה"ה כאן שכבר נעשה מעשה. אלא שיעור דבריו כך הוא: כשם דלגבי אתה חונן בדי
  לכתחילה, דמשום כבוד הציבור הוי כדיעבד באתה חונן. לואפי
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של העמידה עשאוהו כברכה אחת לענין חזרה. אלא כל מה שאמרו שחוזר מקדושה 
ואילך הוא דין מיוחד בקדושה, שכאשר יש קדושה לא חוזרים לאומרה שוב, דהיינו 

גלל שעיקר הטעם שחוזר מקדושה ואילך, זה לא בגלל שהיא תחילת הברכה, אלא ב
שלא לומר קדושה פעם שנית, וכדי שלא לומר קדושה פעם שנית, נתנו על מה שבא 
אחריה דין של תחילת ברכה. ולפי זה גם בשלש ברכות ראשונות שבעמידה, גם אחרי 
שחכמים נתנו להם דין של ברכה אחת, הרי זה כמו יוצר אור שהיא בפועל ברכה 

את כדי שלא יאמרו קדושה פעם אחת, ואם ביוצר אור יש בכח הקדושה לחלקה וז
שנית, כל שכן שלש ראשונות שבפועל היא לא ברכה אחת רק שנתנו לה דין של 

  פעם ברכה אחת, בודאי שהקדושה יכולה לחלק אותה כדי שלא יחזרו לומר קדושה 
  .השנית, והטועה אחרי הקדושה חוזר לומר משם ואילך  

  האחרונים ש לק ד סימן מג)(חיש להקשות על מה שכתב בשו"ת תפלה למשה  ומזה
ס״ל שהירושלמי לא היקל הסוברים שש"ץ שטעה בהאל הקדוש חוזר לראש  ומזה

בזה משום טורח צבור דוקא, אלא משום דס״ל דקדושה משום שיש בה כעין שם 
דהיינו סיום  ,ומלכות נחשבת כחתימת ברכה, או משום שהיא סיום ענין בברכת יוצר

דבריו מדוע רק ש"ץ שטעה ביוצר מקדושה ואילך ". עכת"ד. דאם כשבח המלאכים
חוזר מלאל ברוך, אבל יחיד שטעה ביוצר גם לאחר שאמר קדושה חוזר לראש, הרי 
לפי דבריו הקדושה עצמה חשיבא כחתימת ברכה, אלא ודאי שהטעם הוא כפי שכתב 
  רבינו שהוא משום כבוד הצבור שלא יצטרכו לומר קדושה פעם שנית, וזה שייך דוקא 

 .ובש"ץ ולא ביחיד  

                                                             
לכאו' אינו דומה, דביוצר ביחיד מה אכפ"ל שיחזור לראש גם אם זה תחילת ברכה, הלא אין בזה  ה. א. ה

[עי' משנ"ב (סי' נט ס"ק כט) וביה"ל (שם) וכה"ח (סק"ל). וכ"פ מרן זצ"ל (ילקו"י ח"א עמ'  ה לבטלה.ברכ
   משא"כ בהמלך הקדוש. וק"ל. קיג) ובהלכה ברורה (שם), ודלא כהגר"א גוטמאכר (בשו"ת סי' י)].

בהערה), דאף אא"כ נאמר כנ"ל (אמנם לדברי הרה"כ ה"ה בתפילה שיש לחלק בין ציבור ליחיד,  אש"ל:ו 
שיסוד התקנה כדי שלא יאמרו הציבור שוב קדושה, מ"מ "גדר" התקנה, דכל שענו הציבור קדושה נחשב 
לאותו ציבור כתחילת ברכה, כדמשמע לכאורה בירושלמי, ולפ"ז כל שתפלתו נחשבת בגדר תפילה בציבור 

התקנה, דל"פ  הוא בכללואמרו קדושה וטעה בהמלך הקדוש, אף שאם יחזור א"צ לומר שוב קדושה, מ"מ 
ברכה  ולמעשה לכאורה אם יחזור, שמא ברכתו לבטלה. משא"כ אם ימשיך, אין כאן רבנן בתקנתא. וצ"ע.

 .]המערכת[וכ"פ מורנו הראש"ל שליט"א בתשובה הובאה לעיל.  .ז)-לבטלה, כדמשמע ביבי"א (אות ו
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  באחד שבא ליתן צדקה בקופת צדקה שהניחוה בכולל ערב שמתקיימת בו  מעשה
כי  תפילת ערבית לאחר צאת הכוכבים, ובא אחר ומנעו מליתן הצדקה בטענה מעשה

אין נותנים צדקה בלילה ושראה כן בספרי הפוסקים. והלה השיב לו כי לא יתכן 
מלמנוע מצוות צדקה בלילה שזמנה בכל עת וכבר קילסו חז"ל את מעלת הנותן 

  בכל עת. ובאו  לתת צדקהצדקה שהיא מצילה ממות וכו', ובודאי שאין מניעה 
  ליתן צדקה בלילה?  וב של זההט ם מי הצדק, והאם רשאים למנוע מרצונועושאלוני   

  אמרו, ר' חננא בר פפא היה מפלג מצוה  (שקלים, פ"ה הלכה טז)ז"ל הירושלמי  תשובה:
בליליא חד זמן פגע ביה רבהן דרוחתא א"ל לא כדין אלפן רבי לא תשיג  תשובה:

גבול רעך, א"ל ולא כדין כתיב מתן בסתר יכפה אף. והוה מסתפי מיניה וערק מן 
רבינו האר"י היה נותן צדקה  (סי' רמז ס"ב)ד' הירושלמי. וז"ל הברכי יוסף קומוי. ע"כ 

(וכ"כ בסי' רלה ס"א בשם גורי האר"י ז"ל. לגבאי בתפילת שחרית ומנחה ולא בתפילת ערבית 
. וכתב הרב החסיד מהר"ר וד' רבינו האר"י הם בשער הכוונות דרוש א דתפילת ערבית דף נב ע"ב)

דקה מועלת, אך אין התיקונים והכוונות שוות. והבאתי יעקב צמח דגם בלילה הצ
  -(וע"ע בשערי תפילה למהר"י רקח זצ"ל עמ' קפד. עכ"ד. (שם)סמוכות לזה מהירושלמי דשקלים 

  .קפו, ובספר בני יששכר)  
  שני פירושים בירושלמי: זה יצא ראשונה בקרבן העדה שפירש: הוה מפליג  וישנם
 - לה ומוליכה אצל העניים שלא לביישן. חד זמן וכו', היה מחלק צדקה בלי וישנם

מדתנו רבינו לא תשיג גבול רעך, יפעם אחת פגע בו שר של רוחות וא"ל לא כך ל
ויציאתו  -ולילה גבול של רוחות לילך ואין לבני אדם לצאת אז. מתן בסתר יכפה אף 

סרון זו כדי ליתן צדקה בסתר, ראוי הוא שיסתיר עצמו מפניו. ע"כ. וא"כ עיקר הח
  שהיה יוצא בחוץ ואפי' שהוא לחלק צדקה, עכ"פ לא הוה ליה לצאת לחוץ. ומשמע 

  שאם היה מחלק בלא לצאת, מותר.   
  שפירש דרבהון דרוחתא קאמר  (או"ח סי' רלה ס"א)על ידו הש'ני מרן החיד"א   ואשר
לר"ח בר פפא דלילה זמן דין גמור, ולא היה לו לחלק צדקה. והשיבו שבכל   ואשר
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צדקה מועלת כדכתיב "מתן בסתר יכפה אף". ומה שאמר לו לא תשיג גבול עת ה
רעך, היינו על שהיה נותן צדקה, דהצדקה בלילה שהוא שליטת הדין, אינה צודקת. 
  והשיבו דבכל עת מועלת. ובכך יישב שם מרן החיד"א את דברי מהר"י צמח הנ"ל 

  . דבכל עת מועלת, אבל לא בכל הזמנים וכל התיקונים שווה  
  מדברי החיד"א הנ"ל מתבאר דהמהר"י צמח הבין דאין כוונת רבינו האר"י ז"ל  והנה
אלא שלא ליתן בלילה בכוונה שנותן ביום, אבל ליתן צדקה בכל זמן יש  והנה

שכתב דלענין מש"כ האר"י ז"ל שלא  (ח"ב סי' כה)תועלת. ושו"ר בשו"ת חיים שאל 
הגם שהרב מהר"י צמח כתב דלא לתת צדקה בלילה, נמנעים אפילו אחר חצות, 

אלא לכוין הכוונה של היום, אבל כתיב "עושה צדקה בכל עת"  (האר"י ז"ל)אמרה הרב 
ובכל זאת יש נמנעים. ע"ש. וכן  (וצ"ל שם, ברכ"י סי' רלה)ואני עניי הבאתי לו סמך וכו' 

וכו',  על המשנה ר' יהושע אומר (על אבות דר"נ תוספות פ"ג ד"ה ובא)בספרו כסא רחמים 
הוא היה אומר אם נתת פרוטה לעני שחרית ובא עני אחר ועמד לפניך ערבית, תן לו, 
כי אינך יודע אם שניהם נתקיימו בידך וכו'. שכתב, דלפי מ"ש רבינו האר"י ז"ל דאין 
ליתן צדקה בלילה שהוא דין גמור, לפי פשט הדברים אפשר דלאו דווקא קאמר הכא 

כתיב "ולערב על תנח ידיך" דמתפרש שפיר מבעו"י. ערבית אלא ר"ל מבעוד יום וכד
ואם נאמר שרבינו האר"י לא דיבר אלא לומר שלא יעשה כשחרית ומנחה שנותן 

והא קמ"ל דאם עני  ,לגזבר. אבל אם בא עני ושאל בלילה חייב ליתן לו אתי שפיר
עמד לשאול בערבית ר"ל בלילה, דחייב ליתן לו. ולפי מ"ש מהר"י צמח ז"ל דאין 

וונת האר"י ז"ל אלא שלא ליתן בלילה בכוונה שנותן ביום. אבל ליתן צדקה בכל כ
אין אנו צריכים לכל זה. ע"כ. ולפ"ז מוכח  (וצ"ל והבאתיו בברכ"י סי' רלה)זמן יש תועלת 

 (ב"ק טז:)שהמהר"י צמח הבין כך בדעת האר"י ז"ל. וע"ע להחיד"א בספרו פתח עינים 
 ,ונת האר"י היא לענין הכוונה שמתכוין ביוםשהביא את דברי המהר"י צמח דכו

וסיים, ואין בנתינת הצדקה בלילה עבירה ולאו, רק לא נכון לעשות כן, אבל העושה 
שכתב בשם  (להגאון רחמים שרים ח"ב סי' ריז)שכרו איתו. ע"ש. ועי' בספר שערי רחמים 

ולם הצדקה לא אמר שאין ליתן, דלע (האר"י ז"ל)רבי שאול דוויק הכהן וז"ל, הרב 
מצוה, אבל כוונתו שהפרש יש בין הצדקה דשחרית לערבית וכו', אבל בעת ערבית 
יען שהזמן דינים קשים, אין בנו כח להמתיק את הדינים על ידי הצדקה, משום הכי 

ע"ד ס'  (סד: תפילת ערבית דרוש א)אין צורך ונחיצות ליתן. עכ"ל. וכ"כ בספר שמן ששון 
דקה אין צורך לתת קודם תפילת ערבית כמו בשחרית יען הכוונות וז"ל, ובענין הצ

שהזמן דינים קשים, ודע דאין זה אלא צדקה מעצמו, אבל אם בא עני ותבע ממנו 
  . עוד חזינן מדברי (הביאו בשערי רחמים הנ"ל)צדקה צריך ליתן לו אפי' בלילה. עכ"ל. 

  דעת האר"י ז"ל. הברכ"י הנ"ל דכל זה לכתחילה, אבל אם בא עני יש ליתן לו גם ל  
  שכתב, והעני שמתבייש לקבל צדקה ביום יתננה  (אות קצח)בספר מנורת המאור   וע"ע
לו בלילה, כמו שאמרו על חנן בר טובי שהיה עושה וילמדו העשירים ממנו,   וע"ע

עולא ורב חסדא הוו שקלי ואזלי אפתחא דבי רב  (ברכות נח:)כדגרסינן בפרק הרואה 
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רב חסדא ואיתנח. אמר ליה עולא: ולא סבר לה מר להא דאמר חנן בר טובי, איתנגיד 
רב: אנחה שוברת חצי גופו של אדם וכו', אמר ליה, היכי לא אתנח, ביתא דהוו קימין 
שתין אפייתא ביממא ובליליא ואפיין לכל מאן דצריך, ולא שקיל ידא מן כיסיה, 

, ותו הוה פתיחן דסבר, אדהכי והכי אתי עני בר טובים ואדמטו ליה לכיסא מכסיף
ליה ארבעה בבי לארבע רוחי דעלמא, דכל מאן דהוה עיל כי כפין נפיק כי שבעי, 
והוה שדין ליה חיטי ושערי אבראי בשני בצרת, וכל מאן דהוה מכסיף ביממא, הוה 
אתי בליליא. כל דהוה צריך אתי ושקיל, והשתא נפל ליה כתילא וכו'. ע"ש. ובדרך 

כתב, שבודאי הא דנתינת צדקה ביום הוא  רק ז סוף ס"ק א)(פאמונה להגר"ח קנייבסקי 
חשוב יותר, וכמש"כ המקובלים, אולם אם נזדמן לו צדקה בלילה, יתן בלילה. ע"ש. 

. וכ"כ השמן ששון דלעיל, והחיד"א בפתח עינים (סי' רלה)ושו"ר שכ"כ בפתח הדביר 
הביא  ל השבט מוסר, סי' תתשמו)(להגאון החסיד רבי אליהו הכהן בעכדלעיל. גם בספר מעיל צדקה 

שבלילה אינו זמן ראוי לצדקה וסיים וז"ל, בודאי שיהיה הכוונה שאין המהרח"ו ד' 
  בלילה לרדוף לבקש מי צריך כדי לתת לו, אמנם אם יבוא עני לשאול צדקה בודאי 

  שנותנין לו, ואין מונעים ממנו בעבור שהוא לילה. עכ"ל. ע"ש.   
  הביא דברי החיד"א ודקדק מדבריו דהמהר"י צמח  סי' לב)(ח"ג בצל החכמה  ובשו"ת
לפרש כוונת גורי האר"י קאמר דבריו, ולא לחלוק עליו בא. אמנם בס'  ובשו"ת

כתב הגאון בעל ברכ"י בזה"ל: בתפילת מנחה  (קשר גודל סי' כד אות יא)עבודת הקודש 
ריו בברכ"י היה רבינו האר"י נותן צדקה אך לא בערבית שהוא זמן דין. ואם כדב

וכדברי הרב מהר"י צמח בכוונת גורי האר"י, אכתי היה אפשר להאר"י ז"ל ליתן 
צדקה גם בערבית מכוונה אחרת ומטעם אחר. עכ"ד. והן אמת דנכון שדברי הגחיד"א 
בקשר גודל לא מפורשים, אמנם חזינן בהדיא דהמהר"י צמח אמרה לדעת האר"י ז"ל 

שאל הנ"ל. עוד אפשר להסביר שאף  וכדכתב הגחיד"א בכסא רחמים ובחיים
שהמהר"י צמח כתב כן לדעת האר"י, אפשר שרבינו החיד"א הבין שכך מנהג העולם 
להזהר בזה בכל אופן וכדכתב בחיים שאל. וכ"מ מדבריו בכסא רחמים, ולכן כתב 
דברי רבינו האר"י כפשטן, לומר, דהיכא דאפשר להזהר בזה, עדיף טפי. ומה 

א דבברכ"י בריש דבריו הביא דרבינו האר"י לא נתן צדקה שהקשה עוד דא"כ קשי
בלילה, ואמאי, היה יכול לתת רק בכוונות והתיקונים השייכים בלילה. גם זה לא קשה 
חדא דאפשר דהביא דברי רבינו האר"י תחילה ולאחר מכן פירשם, ועוד דהבאנו לעיל 

  דעת האר"י ז"ל דברי הגחיד"א בכסא רחמים דנראה שהבין דלא מוכרח להבין כן ב
  . (ואף שגם הרב בצל החכמה כתב כן, אולם לא הביא מש"כ החיד"א בחיים שאל ובכסא רחמים)  

  כתב שם הרב בצל החכמה דמהירושלמי הנ"ל קשה על מנהגו של האר"י ז"ל   עוד
(כתובות שלא ליתן צדקה בלילה. והביא ראיה דשרי ליתן צדקה גם מהש"ס דילן   עוד
קבא דקאמר התם, ההוא יומא נגהא ליה למר עוקבא אתיא בעובדא דמר עו סז:)

דביתהו בהדיא וכו', ומבואר דלפי שחשכה לו למר עוקבא לא רצה לילך יחידי דאין 
וכן פירש המאירי שם. הרי  (צא סוע"א)לו לת"ח לצאת יחידי בלילה כמבואר בחולין 
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נתאחר, ולפי דבריו  –גה (ועיין בערוך שם דפירש נמבואר דמר עוקבא הלך ליתן צדקה בלילה. 
 )(כ:. והביא עוד שם הגמ' בתענית צריך לפרש מה באה הגמ' לאשמועינן דאשתו היתה עמו)

בעובדא דר"ה, וכתב דעד כאן לא אמרו שלא לתת צדקה בערבית אלא היכא דלא 
סמכי עניים דעתייהו עליה, אבל היכי דסמכי עניים והוא לא הספיק לתת להם ביום, 

גם בלילה. ובזה יבואר הגמ' במעשה דמר עוקבא שהיה רגיל ליתן שפיר דמי לתת 
לעני בכל יום בצינורא דדשא א"כ סמך אותו עני דעתיה עלויה, לכן באותו יום 
שאיחר ולא הספיק לתת ביום, הוכרח ליתן לו בלילה. אולם את הירושלמי אי אפשר 

ק זימנא חד פגע לתרץ הכי, דהתם משמע כי רחב"פ היה רגיל לחלק צדקה בלילה, ור
ביה רבהון דרוחתא, אבל הוא היה רגיל לחלק בלילה. עכ"ד. ועיין בסידור בית יעקב 

שכתב, לשון ס' נגיד  , אות ב)]לפני תפילת והוא רחום[(מדור בית ה' בלילות להגאון יעב"ץ ז"ל 
ומצוה, כבר נודע כי ערבית הוא זמן הדין גמור ולכן אינו זמן ליתן צדקה ור"ל שאין 

עה גורמת לדקדק על הקדמת נתינת צדקה לתפילה כמו בב' התפילות הקודמות הש
אבל חלילה למנוע הצדקה ממי שצריך לה שמצותה בכל עת ועונה, לכל מדוכא 
ומעונה, אלא שטוב יותר לחלקה ביום. ע"כ. ונראה דלא ס"ל כהמהר"י צמח דא"כ 

ים נתנבאו בסגנון אחד הו"ל להביא סברתו דלא יעשה בכוונות וכו'. ואמנם שני נביא
דס"ל בדעת האר"י דאין ליתן בלילה אבל אם בא העני לבקש חייב ליתן לו. וע"ש 

בצל החכמה דלפי זה אפשר ליישב את הירושלמי בשקלים דרחב"פ היה בשו"ת 
מחלק לעני שהיה יודע בו שהוא צריך לכך באותה שעה. וגם היכא שמחוייב להחמיר 

  וה מגין גם בבא לגבולם, אבל בלאו הכי אין ליתן מחמת ספק בדאורייתא זכות המצ
  צדקה בלילה, ובזה מיושב הלשון בקשר גודל כדלעיל. ע"ש.   

  הביא הירושלמי הנ"ל וכתב דאין לעשות  מג ד"ה ועוד) '(ח"ב סישבשו"ת מהרש"ם  אלא
צדקה בלילה כרבהון דרוחייא זולת מתן בסתר דכתיב "מתן בסתר יכפה אף"  אלא

(ואף פ. ע"ש. אלא דאף שאפשר ליישב כך המעשה הנ"ל בכתובות כדהשיב רחב"
, מ"מ לא מצינו דחילק בכך רבינו שלקח אשתו עמו חשיב שפיר מתן בסתר כמבואר במאירי שם)

כי האר"י נתן צדקה  (סי' רמז)האר"י, ומה שרצה לדקדק בצל החכמה מדברי הברכ"י 
דבסתר כן נתן, מחילה  לגבאי בתפילת שחרית ומנחה ולא בתפילת ערבית. משמע

מכת"ר אינו נראה, דא"כ לא הוה משתמיט לרבינו האר"י ז"ל לומר זאת בהדיא 
כתב, וכן נתן למתן  (פ"א אות ז)דשרי, ויותר מסתבר דכך הוה המעשה. ובמנהגי החת"ס 

בסתר קודם כל תפלה ואפי' קודם תפלת ערבית ע"י א' מתלמידיו העומדים סמוכים 
רות שם דזה דלא כיעב"ץ שכ' דבערבית לאו זמן צדקה. עכ"ל. לשלחנו. וכ' עלה בהע

דמתן בסתר זמנו גם  (אות ד')ובצל החכמה שם כתב דלפמש"כ בתשו' מהרש"ם הנ"ל 
בלילה, מנהגו של הח"ס נכון ומכוון. ע"ש. ולענ"ד עדיף טפי לפרש כפשוטו 

האר"י לא וכמו שכתב גם כן בהערות שם במנהגי החת"ס, דהרי רבינו  וכמש"כ לעיל,
חילק בזה, כאמור. שו"ר שהגאון מקאמארנא בספר פני זקן על הירושלמי שם כתב, 
שהואיל ובלילה שליטת הדינים אין ליתן צדקה בלילה, כמ"ש האר"י ז"ל. והשיב לו 
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דמשום מתן בסתר יכול ליתן אף בלילה וכופה את מדת הדין. ומוכח מכאן שאף 
ילה, אם מתכוין שלא לבייש את העני, מתן שהזהיר רבינו האר"י שלא ליתן צדקה בל

  . ונראה דס"ל כן גם בדעת רבינו (והובא ביביע אומר ח"י חיו"ד סי' מח)בסתר יכפה אף. ע"כ. 
  האר"י. וי"ל.  

   (בסוף ח"ג)עוד נביא מש"כ שם בצל החכמה בהשמטות חדשות מכת"י  ה'ן
ם לעולם ועד", אלו כתב על הגמ' "ומצדיקי הרבים ככוכבי (ח:)דהמהרש"א בב"ב  ה'ן

ני העניים בין ביום ובין בלילה יגבאי צדקה, וז"ל כן יהיו גבאי הצדקה שיפקחו בעני
וכו', עכ"ל המהרש"א. ויישב דהנה גבאי צדקה הם הגובים צדקה אבל לא מחלקים 
צדקה כדאמר לעיל צדקה נגבית בשניים ומתחלקת בשלושה, ולכן שפיר יפקחו ויגבו 

ן ביום ובין לילה, אבל לחלק צדקה בלילה לא, וכמש"כ. ע"ש. כסף לצורך העניים בי
וגם בזה צריך לי עיון האם לדעת רבינו האר"י שרי לגבות צדקה בלילה דלא מצינו 

(ולקמן יתיישב קצת לפי דברי הגאון הרב בא"ח בדין לרבינו האר"י חילוק בין גבייה לחלוקה. 
חיד"א שטרח ליישב ד' הירושלמי . ואגב אמינא דלולי דברי הרהפרשה במחשבה בשבת)

גם ע"פ הקבלה, היה אפשר ליישב דאה"נ לפי הפשט אין שום איסור לתת צדקה, ורק 
ע"פ הקבלה מצאה לה הקפידא מנוח. ודמצינו טובא דיש דברים שע"פ הפשט שרי 
ואילו על פי הקבלה יש קפידא ולא בכל מקום אנו מישבים את הפשט עם הקבלה 

. וזה ר"א שאין מח' בין הקבלה לפשט ובכל מקום יש ליישבם יחד, כי צדקו יחדיו)(מלבד מה שמקובל מהג
מתאים עם פירושו של קרבן העדה. ואפשר דהחיד"א רצה רק ליישב ולהביא סמוכות 

אבל אה"נ אינה ראיה גמורה, ולעולם לפי הפשט אין  (וכלשונו בסי' רמז)מהירושלמי 
עיל ולא צריך לחלק בזה בין גבייה איסור. וכן אפשר ליישב דברי המהרש"א דל

אגרא דתעניתא צדקתא. פירש רש"י: שנותנין  (ברכות ו:)לחלוקה. ודו"ק. ועיין בגמ' 
שמלינין בו את  כל תענית (לה.)לפרנסת העניים שהתענו היום. ובסנהדרין  לערבצדקה 

 תענית לעשות בלילירגילין היו  (ד"ה כל תענית)הצדקה כאילו שופך דמים ופרש"י 
(הל' , ובאור זרוע (ר"ה ו:)צדקה והיו עיני העניים נשאות לכך וכו'. ע"ש. וע"ע במאירי 

. ובזה יש ליישב גם מה שהקשה בשו"ת שיח יצחק (סי' רפ), ובשבלי הלקט צדקה סו"ס ל)
דחידוש הוא שלא העיר רבינו החיד"א מגמ' בבלי מפורשת שמותרים  (סי' תכט)וייס 

וע"פ הנ"ל מובן שפיר דהחיד"א הביא סימוכין לדברי  ויכולים ליתן צדקה בלילה,
הקבלה מד' הירושלמי, ואה"נ ע"פ הפשט שרי, דלא מצינו לא ברי"ף, רמב"ם, רא"ש 

 (פלאג'י סי' ב אות ז)מצינו בכף החיים  אומרן שכתבו דאסור ליתן צדקה בלילה ואדרב
פרוטה לעני קודם  דכתב דטוב ליתן (יו"ד סי' רמט סי"ד)שכתב להוכיח מד' מרן בש"ע 

. ומדכתב 'קודם (וכ"כ מרן באו"ח סי' צב ס"י)כל תפילה שנאמר "ואני בצדק אחזה פניך" 
כל תפילה' נראה דעל שלוש תפילות קאמר ואפילו בתפילת ערבית, והוסיף שם דע"כ 
עיקר גמילות חסדים הוא לתת פרוטה בכל תפלה ותפלה קודם שיתפלל ולא יחוש 

הדין, אדרבא תפילתו תקובל ברצון וליכא משום לא תשיג שבתפילת ערבית מעורר 
(ח"ז סי' נא, הובא במל"מ . וע"ע בשו"ת הרשב"א (וציין עליו בפתח הדביר ריש סי' רלה)וכו'. ע"ש. 
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שכתב דהנודר ליתן צדקה בכל יום יכול ליתן בין ביום בין  הל' מתנות עניים פ"ח ה"א)
  מהר"י צמח עצמו בלחם מן השמים דף בלילה. ע"ש. [וראיתי לחכ"א יצ"ו דכתב שה

  כ"ב סוף ע"ב כתב, שערבית אינו זמן ליתן צדקה משום שהוא זמן דין. וצ"ע].  
   (חיו"ד סי' מח)בספרו יביע אומר ח"י  זצוק"ללמרן הגאון רבינו עובדיה יוסף  וראיתי
, שנוהגים (סי' שעב אות ג)שהביא מש"כ בשו"ת אפרקסתא דעניא הנד"מ בח"ד  וראיתי

, שהביא סמך (שנת עת"ר סי' קפ)שלא לנחם אבלים בלילה, והביא מקובץ וילקט יוסף 
, שענין תנחומי אבלים הוא מיתוק הדינים, (מאמר ה פל"ה)לזה ממ"ש באמרי נועם 

ולעורר תגבורת הרחמים, וכיון שהלילה הוא שעת התגברות הדינים, לכן נמנעים 
וכתב ע"ז הנ"ל מהירושלמי מלנחם אבלים בלילה. והרהמ"ח הביא סמך לזה 

הרהמ"ח, ולפ"ז נראה דלאו דוקא צדקה, אלא כל מצוה, שאין זמן עשיית המצות 
שם וז"ל,  זצוק"לבלילה, מפני שאז הוא שליטת הדינים וכו'. ע"כ. וכתב עליו מרן 

במחכ"ת אין דבריו מחוורים כלל, שגם לענין "צדקה" אין מניעה מליתנה לעני 
(שכן הלשון בשער הכוונות אלא "שאין צורך" לתת צדקה בלילה  בלילה. ולא כתב האר"י

, והיינו לקופה של צדקה, שאפשר לתת הצדקה ביום, אבל אם ריש דרוש א' מדרושי הלילה)
עומד לפניו עני ומבקש צדקה פשיטא שחייב לתת לו צדקה, אפילו אם אינה בגדר 

, שגם (או"ח סי' רלה)סף מתן בסתר, ואל ישוב דך נכלם. וכ"כ מרן החיד"א בברכי יו
העושה צדקה בלילה, הנה שכרו איתו. ע"ש. וכ"כ הגאון ממונקאטש בספר דברי 

, שדוקא במצוה שאינה עוברת, כגון לתת לקופה של צדקה, שיכול (סי' קיז)תורה ח"א 
ליתן שם הצדקה ביום, אבל אם נזדמן לו עני בלילה, איך יעלה על הדעת שבלילה 

רה לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון, יעבור על לאו מן התו
והרי אמרו כל המעלים עיניו מן הצדקה כאילו שופך דמים, וכמעשה של נחום איש 
גמזו וכו'. לפיכך הדבר פשוט שאם בא עני לפניו בלילה, חייב ליתן לו צדקה מיד. 

עניים ופעמים רבות נזדמן לנו בשעת השיעור בלילה להתרים את הקהל לטובת 
יתומים ואלמנות, או לטובת מוסד של תורה הנתון במצוקה כלכלית. וכן עשינו 
בעזה"י, ואין פוצה פה. פוק חזי מה שנהגו הכל לעשות מצות פדיון הבן בליל ל"א, 
ואין ממתינים על למחרת היום, מפני שהמצוה אז נעשית במעמד קהל רב, וברוב עם 

דים לפרנסתם, ואי אפשר להם לבא אלא הדרת מלך, כי במשך היום המון העם טרו
שכן המנהג פשוט במצרים,  (חיו"ד כלל ו סי' י)בלילה, וכן מבואר בשו"ת גנת ורדים 

לקיים מצות פדיון הבן בליל שלשים ואחד, ואין ממתינים עד למחרת היום. והביאו 
. גם לז) (חיו"ד סי'. וכ"כ בשו"ת זרע דוד (יו"ד סי' שה ס"ק יד)מרן החיד"א בברכי יוסף 

כתב, שכן עשה מעשה כמה פעמים לעשות  (חיו"ד סי' רסב)בשו"ת יהודה יעלה אסאד 
. (סי' כו), ובשו"ת דור רביעי (ח"ב יו"ד סי' נד)הפדיון בליל ל"א. וכ"פ בשו"ת לחם שלמה 

כתב שיש לפדות הבכור ביום ולא בלילה,  (סי' מג)ואמנם המהרש"ם בתשובה ח"ב 
נ"ל, שאין לעשות צדקה בלילה. אולם בשו"ת איתן אריה והביא ראיה מהירושלמי ה

האריך לדחות דברי המהרש"ם בזה, והעלה שאדרבה עדיף טפי  (סי' לא דף צג ע"ב)
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לפדות בלילה. והראיה מהירושלמי יש לדחותה. ופירש דברי הירושלמי שטענת 
 (חולין צא.)רבהון דרוחיא היתה משום שסיכן עצמו לצאת יחידי בלילה, וקי"ל 

שתלמיד חכם לא יצא יחידי בלילה, שהלילה רשות למזיקים. וכיו"ב פירש מהר"ר 
דמה שאמר לו, לא תשיג גבול רעך, היינו  (סי' רלה סק"א)אליהו הובא בברכי יוסף א"ח 

שהיה הולך בחוצות, ובלילה הוא זמן המזיקים ללכת בחוצות, והוא בא בגבולם. 
(קיב רו בישוב לעולם כדאיתא בפסחים משא"כ בזמנינו שכבר נגזר עליהם שלא יעב

(חיו"ד . ועי' ביביע אומר ח"ה ')הע(ארבע תעניות, עמ' מז ב. ע"ש. וכ"כ בחזון עובדיה סע"ב)
שדן בפדיון הבן במוצ"ש האם שרי לתת לכהן את הפדיון במוצ"ש, והביא ד'  סי' כה)

פדיון הבן  החיד"א הנ"ל וכתב דהני מילי סתם צדקה שאין לה זמן קבוע, אבל מצוות
שזמנה קבוע וזריזין מקדימים למצוות אין לעכב עשיית המצוה שהגיע זמנה בשביל 

  וע"ע , (חיו"ד סי' טו)כך שחביבה מצוה בשעתה. ע"ש. וע"ע בשו"ת יביע אומר חלק ט 
   מש"כ בזה הג"ר משה לוי ז"ל. (מנחם אב תשס"ח)באור תורה   

  מיירי לענין צדקה בלילה דווקא עוד בספר נחלת יעקב יהושע דהירושלמי  וראיתי
במקום דשכיחי רוחות, אבל בעיר דלא שכיחי שפיר יש ליתן בלילה גם  וראיתי

שהביא דבליל פסח שאין פחד  (עמ' קג)להירושלמי. שו"ר בס' טעמי המנהגים 
מהחיצונים על כן אנו מכריזים על הצדקה "כל דכפין ייתי ויכול". ע"ש. והוא כד' 

  שכתב דבזמנינו שכבר נגזר עליהם שלא יעברו בישוב לעולם היביע אומר דלעיל 
  א"כ אין לחשוש מהם. ע"ש. ):(קיבכדאיתא בפסחים   

  ושם כתב בהקדמה  (לרבינו אלעזר אזכרי זצ"ל)עסקי בזה נזדמן לידי ספר חרדים  ובעת
, ויש מ"ע שחיובן בלא שום סיבה, אך אין חיובן תמידי רק (עמ' יא)למצוות  ובעת

, שופר סוכה לולב צדקהידועים מן השנה או מן היום, כגון תפלה ותפלין לזמנים 
וכיו"ב. עכ"ל. ועל מה שמנה צדקה עם המצוות שחיובן לזמנים ידועים מן היום 
כתפילה ותפלין, תמוה הוא, ולא מצאתי לעת עתה מי שמחשיב את מצוות הצדקה 

שיפטרו את הנשים למצות עשה שהזמן גרמא. וכן לא מצינו בגמרא או בראשונים 
 (מצוה תעט)ממצוות צדקה כיון שהיא מצות עשה שהזמן גרמא. ועי' בספר החינוך 

. וראיתי בספר חרדים (וע"ש במנחת חינוך)שכתב דצדקה נוהגת בזכרים ובנקבות 
שבהוצאת ישיבת ירוחם שהעירו שם דבאמת מצות צדקה תמידית היא. ובביאורים 

פ'  ,(להג"ר יעקב יהושע פורמןפר נחלת יעקב יהושע וחידושים שם בסוף הספר כתב בשם ס
שכתב ע"ז בשם הגאון רבי מנחם זעמבא זצ"ל דבר פלא, וז"ל, שמעתי מידידי  ראה)

הגאון ר"מ זעמבא דאין ליתן צדקה בלילה וראייתו מס' חרדים ויש מצות וכו' שאין 
וות שהזמן חיובן תמידי וכו' כגון תפלה ותפלין צדקה וכו', הרי דמדמה צדקה למצ

ר' חיננא בר פפא הוא מפליג מצוה בלילה  (שקלים פ"ה ה"ד)גרמא, וכן מבואר בירושלמי 
(והובא גם בס' חדושי וכו' הרי דלאדם פשוט אין ליתן צדקה בלילה. עכ"ל של הגרמ"ז. 

. ובספר ביאר דאין כוונת הגרמ"ז דצדקה הוי מ"ע שהז"ג, הגרמ"ז הנד"מ סי' כ"ח)
לא הוי פטור בעצם הזמן, וגם דמי שהוא גברא רבא אינו  דפשיטא דחשש מזיקין
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חושש לזה, א"כ אצלו החיוב בלילה כביום ושפיר הוי מצוה תמידית, ובפרט למבואר 
יכול ליתן צדקה בלילה, וכל  (אף איש פשוט)לעיל די"א בביאור הירושלמי דכל אדם 

י, ואם נזדמן כוונת המקובלים היא רק לענין שהתיקונים הנעשים ביום טפי עדיפ
לפנינו עני בלילה החיוב ליתן לו צדקה כביום, א"כ מה לצדקה ולזמן גרמא, אלא 
ע"כ דכוונת הגרמ"ז ג"כ דצדקה אינה מצויה כ"כ בלילה כביום ומש"כ "הרי דמדמה 
צדקה למצות עשה שהזמן גרמא", אין כוונתו להשוותם לדינא אלא לענין אפשרות 

החרדים מצד שאינה נוהגת בשבת ודחה שם  קיומן. עוד כתב שם דאולי כוונת
 ,דפשיטא דאינו כן יען דאפשר לקיים המצוה במידי דאכילה, וזה עדיפא מממון

, וגם בממון אינו אסור אלא (ח"ב פי"ב)דמיקרבא הנייתו וכמש"כ בספר אהבת חסד 
מדרבנן. ועוד, דאף לו יצוייר דמצוות צדקה אינו אלא בממון ושמדאורייתא אסור 

בשבת, לא הוי משום זה מצוה שהזמן גרמא כיון דאינו פטור מצד עצם הזמן ליתנה 
הוא דרביע עליה. וכ"מ מהחינוך הנ"ל דאי צדקה אינה נוהגת בשבת א"כ הוי  אוארי

הזמן גרמא. והוסיף עוד שם דאפשר צ"ל במקום ותפלין 'צדקה', ותפלין וציצית, דכן 
  סיף דלפי ד' הבן איש חי שיובאו לקמן מוכח דאפשר (ועוד יש להוהרגילות לכורכן בכל מקום. ע"ש. 

  . (אבלות ח"ג עמ' עג)וע"ע בחזון עובדיה . לקיים מצוות הצדקה במחשבה גם בשבת)  
  שבו אפשר ליתן צדקה בלילה  אופן
  וכו' ומקורו  (קודם חצות)כתב, בלילה לא נתן צדקה  (אות שיט)דרכי חיים ושלום  בס'
שאין ליתן צדקה בערבית כי אז הוא לילה והדינים  )(פ"ה דפאה ה"חמירושלמי  בס'

גוברים וזה דוקא במצוה שאינה עוברת שאין נפ"מ אם יתנו בבוקר אך אם הוא מצוה 
עוברת אסור לפטור את העני, רק טוב לנהוג בזה כמו שנהג מרן הגה"ק בעל דב"ח 

להמתין עד זי"ע אשר היו עניים בני ביתו וכשהי' מצטרך ליתן בלילה שלא היה יכול 
או  ויש לעיין מדוע לא חשיב בזה צדקה) -(א"ה הבוקר היה אומר לו אז קח לך על הכנסת כלה 

לדורון דרשה או על הוצאות הדרך וכיוצא כפי הענין כדי שלא יהי' סתם צדקה רק 
בדרך מתנה ואז אין חשש בלילה ג"כ והמצוה מקויים ממילא. ע"ש. ובדברי תורה 

יים ע"ז ולא כאותם הקמצנים אשר לא יחפצו לעשות צדקה , ס(מהדורה א אות קיז)
וכשיגיע להם עני בלילה אומרים שמחמירים מליתן צדקה בלילה, וביני לביני ילך 
העני לדרכו ויפטרו מליתן ויש בזה כמה לאוין, ואם ירצה לדקדק יוכל לומר לאיזה 

ידא לפני חצות, כבר (ומש"כ דכל הקפצורך מתנה כמנהג רבינו הק' בעל דברי חיים. ע"ש. 
. ועי' בשו"ת דברי יציב כתבנו לעיל דהחיד"א בחיים שאל כתב דהמקפידים בזה מקפידים גם אחר חצות)

שכתב שם בענין מה שנהגו ליתן ביום או בתענית אסתר קודם התפילה  (חאו"ח סי' רצג)
או מחצית השקל, דאפשר דחששו למה דאיתא מהאר"י ז"ל שלא ליתן צדקה בלילה, 

  כן הפרישו כבר ביום. וכן נהג זקני הקדוש מצאנז זי"ע בכל השנה, שהיה מוסר את ול
  כספי הצדקה שהגיעו אליו בלילה למשב"ק, והוא היה מחלקם למחרת. ע"ש.   

  וז"ל,  (סי' לה אות כח)הנ"ל יש ליישב מה שכתב הגר"ח פאלג'י בספר כף החיים   וע"פ
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אשרי כל חוכי לו לחזות בנועם וכו', אחר ברכת הלבנה יפריש שלש פרוטות לצדקה, 
שיכוין כי ע"י סגולה זו מצות צדקה זאת יפריש  (סי' תכו סק"ה)והוסיף בספרו רוח חיים 

ג' פרוטות יצמח פורקניה ויקרב משיחיה. ונראה כי יען אמרו חז"ל "אין ישראל 
נגאלין אלא בזכות הצדקה" לכן תיכף לתפילה שאנו מתפללים "שהם עתידים 

כמותה", וגם אנחנו אומרים "דוד מלך ישראל חי וקיים", בע"ה כ"י סגולה  להתחדש
שכידוע  (סופר, סי' תכו ס"ק מט)הצדקה ימהר יחיש גאולתינו. ע"ש. והעתיקו כף החיים 

היה שר בית הז'והר, וא"כ קשה היאך יתן צדקה בלילה. ושמא אפשר ליישב שכתב 
לילה, עד למחר וכדברי הדברי יציב "יפריש" ולא יתן, והכוונה שלא יתן לעניים ב

  שחביבה מצוה  זצוק"להנ"ל בשם זקנו, או שמא כדברי מרן בעל היביע אומר 
  .   (וכ"כ מעין זה בספר בצל החכמה והו"ד לעיל)בשעתה.   

  שדן  (פ' ויגש אות יב)טרם אכלה וראיתי לגאון עוזינו בעל הבא"ח בס' עוד יוסף חי  ואני
ך דוד בשבת וכתב וז"ל, בערב שבת יניח ב' פרוטות ולמחר בנתינת צדקה בויבר ואני

'במ"ש' יקחם ויתנם בקופה של צדקה או ליד העני או להגבאי. עכ"ד. ונראה דמה 
שכתב במ"ש כוונתו במוצאי שבת וא"כ מוכח דשרי לתת צדקה בלילה. וזה סותר 

גברו רוחות שאין נותנים צדקה בלילה כדי שלא ית (וישלח א)למש"כ שם בעוד יוסף חי 
(כמובא הדינין. ע"ש. ושמא יש ליישב שבמוצאי שבת שאני שעדיין יש הארת שבת 

(אמנם ראיתי בעוד והדינין לא שולטים. או שמא כוונה אחרת לר"ת 'מ"ש'.  בכמה מקומות)
יוסף חי שבהוצאת מנצור שפתח הר"ת למוצאי שבת. ע"ש. וכן פתחו הראשי תיבות כך בכמה הוצאות של עוד 

תי הדברים בפני חברי השיב לי אחד מידידי דשמא אחר שעשה י. וכשהרצחי) יוסף
ההפרשה במחשבה בבוקר חשיב נתינה בבוקר, ובמוצ"ש היה חסר רק מעשה הנתינה 
ובהכי שפיר דמי אף לד' המקובלים דלא חשיב צדקה בלילה. ולפי זה אפשר לעשות 

  ינה, ויתן בלילה, דאין כן גם ביום רגיל היינו שיפריש בבוקר במחשבה דחשיב נת
  נפקא מינא בין שבת ליום חול.  

  : ע"פ הפשט אפשר לתת צדקה בכל עת. ורבינו האר"י היה נמנע לתת העולה  זאת
משום שהוא זמן דין. ויש שכתבו דגם לדעת  (וי"א גם אחר חצות)צדקה בלילה  זאת

ואם בא האר"י ז"ל שרי לתת צדקה בלילה רק לא בכוונה שמכוין בשחרית ומנחה. 
עני בלילה וביקש צדקה צריך ליתן לו גם ע"פ הקבלה. וכן אם הוצרכו לתת לעני 
  צדקה בלילה אפשר לתת לו בתורת פקדון עד למחר, או יאמר לו קח לך את זה על 

 . אהוצאות הדרך וכדו'  

                                                             
ברכות ב להרב אול"צ על טענתו שוראה בילקוט יוסף הלכות ברכות השחר ופסוקי דזמרה, שהשי ה. א. א

  א, ואפילו הכי נשים חייבות. ודחה דבריו מדין צדקה בלילה. ראה שם.מרהשחר חשיבי כברכות שהזמן ג
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  רבים וכן שלמים שחננם הקב"ה בבן זכר, וזוכים לקיים מצוות ברית מילה  ראיתי
לבנם, ועושים סעודת מצווה, ורוצים להזמין את ציבור קרוביהם ומכיריהם,  ראיתי

ונזהרים מאד להגיד לציבור בלשון 'הודעה' ולא בלשון 'הזמנה', ונתתי אל ליבי 
א על ההזמנה למצוות המילה לחקור ולדרוש מה מקור למנהג זה, והאם הקפידא הי

  עצמה, או על סעודת המילה. ומדוע דווקא במצוות מילה נזהרים בזה, וזה אשר 
  העלתה ידי יד כהה, בעזר שוכן מעונה.  

  שבעה מנודין לשמים. אלו הן, יהודי שאין לו אשה,  (קיג:)הדין בגמרא פסחים   מקור
ינו מגדלן לתלמוד תורה, ומי ושיש לו אשה ואין לו בנים, ומי שיש לו בנים וא  מקור

שאין לו תפילין בראשו, ותפילין בזרועו, וציצית בבגדו, ומזוזה בפתחו, והמונע 
(ד"ה מנעלים מרגליו. וי"א אף מי שאינו מיסב בחבורה של מצוה. ופירש הרשב"ם 

(שם. דף , כגון, משתה של ברית מילה, או בת כהן לכהן. וכ"כ התוספות בחבורת מצוה)
דסעודת מצווה, הינו סעודת מילה, דאמר במדרש דניצול מדינה של  ואין מיסב)קיד. ד"ה 

גיהנם, וסעודת נישואין בת"ח, ובת כהן לכהן. ודווקא שיש בני אדם מהוגנין, 
נקיי הדעת שבירושלים לא היו מסובין בסעודה,  (סנהדרין כג.)כדאמרינן בזה בורר 

אל פירש בחבורת מצווה, כגון אלא"כ יודעין מי מיסב עמהם. עכ"ד. ורבינו חננ
קידוש וכיו"ב. [ונראה שכוונתו לסעודת קידוש החודש, כדאיתא בירושלמי סנהדרין 

, א"ר יוחנן לווין בריבית לחבורת מצווה ולקידוש החודש. רבי יוחנן הוה (פ"ח ה"ב)
עליל לכנישתא בצפרא ומלקט פירורין ואכיל, ואמר יהא חלקי עם מאן דקדש ירחא 

ת. ופירש הפני משה, ומלקט פירורין, מהנשאר מסעודת קידוש החודש, הכא רומשי
  שאכלו  אמש בבית הכנסת ואכלן, וכל זה כדי לחבב ולייקר להמתאספים בחבורת 

  סעודת מצוה זו, ואמר יהא חלקי עם אלו שאכלו כאן בלילה זו.]  
   דהא דכתבו התוספות דסעודת נישואין הוי סעודת מצוה בת"ח, ובת כהן ונראה
לכהן. הוא לאפוקי בת כהן לישראל עם הארץ, או בת ת"ח לעם הארץ,  ונראה

דבאלו לא חשיב  (מט)שיורדין מגדלותן, ואין זיווגם עולה יפה, כמבואר בגמ' פסחים 
  סעודת מצווה, אולם אם החתן והכלה שווים הוי סעודת מצווה, וכך מתבאר מדברי 
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  .(פ"ה מהלכות דעות ה"ב)מרן הכסף משנה   
  הביא דין זה להלכה גבי סעודת מילה. וזה לשונו.  יו"ד סימן רסה סעיף יב)(הרמ"א  נהוה

  כל מי שאינו אוכל בסעודת מילה, הוי כמנודה לשמים, ודווקא שנמצאו שם בני  והנה
  אדם מהוגנים, אבל אם נמצאו שם בני אדם שאינם מהוגנים, א"צ לאכול שם.  

  בשם ספר  (סימן פ ד"ה הבט וראה)ואל דברי הרמ"א כותב בתשובת מקום שמ  וע"פ
שרביט הזהב וזה לשונו. וראיתי רבותי גאוני עולם, שהיו מוחים בשמשים   וע"פ

הסובבים בתי בני ישראל, ומזמינים אותם לסעודת ברית מילה [ומזהירים אותם] שלא 
(הו"ד להזמינם, באמרם אולי לא ילכו מטעמים המתהוים, ויהיו ח"ו בכלל נידוי ע"כ. 

. וכ"כ הגאון רבי צדוק הכהן מלובלין בספר הזכרונות פתחי תשובה. סימן רס"ה ס"ק י"ח)ב
כל מי שאינו הולך לסעודת מילה כשמזמינים אותו הוי כמנודה לשמים.  (עמוד כט)

וז"ל. וכל מי  (סי' רסה אות כב)עכ"ד. וכ"כ הגאון רבי יצחק פלאג'י בספרו יפה ללב ח"ג 
(שם. אות וי כמנודה לשמים. עכ"ל. וכ"כ הערוך השולחן שאינו אוכל בסעודת מילה ה

  אחר שהביא דברי הרמ"א, וזה לשונו 'לכן יש נוהגים לצוות לשמש, שלא יקרא  ל"ז)
  אותו לסעודת ברית מילה'.  

  הראת לדעת מלשון הגמ' בפסחים, ולשון הרמ"א, והפוסקים הנ"ל, שהקפידא  אתה
על המילה עצמה. וכן מצאתי לגאון  היא על ההזמנה ל'סעודת' המילה, ולא אתה

שכתב וז"ל. האמת הוא  (קובץ אהלי שם חלק ה. שבט התשנ"א. עמ' לא)רא"ח נאה בתשובה 
שיכולים להזמין על הברית ואם המוזמן לא בא אין עליו עון אשר חטא, דהקפידא 
היא  רק על הסעודה שעושים אחר המילה. ע"ש. ועל כן יש להזהר בזה דפעמים 

תי לאנשים שנזהרים ולא מזמינים לברית בלשון הזמנה ורק בלשון הודעה, רבות ראי
  ואולם אחרי הברית מזמינים את האנשים ומפצירים בהם שישבו לסעודה, ופעמים 

  אין יכולים לשבת בסעודה, והם ח"ו בכלל נידוי.  
  נראה פשוט שאותם הנזהרים ולא מזמינים לסעודת מילה, יש להם להזהר גם  ולפי"ז

בסעודת נישואין, מלומר בלשון הזמנה, שלא יהיה המוזמן ח"ו בכלל מנודה  י"זולפ
(או"ח. ח"ב סימן לשמים, אם אינו משתתף. וכן ראיתי להגר"מ פינשטיין באגרות משה 

ציין על דברי הרמ"א, "תוספות  (בביאוריו ליו"ד. שם)שכתב שהגר"א  צה. ד"ה ואף שביו"ד)
שות על הרמ"א, היות ומקור דבריו בתוספות פסחים". וביאר שכוונת הגר"א להק

שלא חילקו בין ברית לנישואין, מדוע לא פסק כן אלא לעניין ברית. אלא שהאגרות 
משה ממשיך לבאר שבאמת בנישואין אין טעם דיהיה בנידוי, וזה לשונו. שאין הנידוי 
משום שיש עליו מצד עצמו מצוה לילך לברית מילה אלא משום מצוות אבי הבן 

ראו לבוא אסור לו למנוע לכבוד מצווה הגדולה דמילה והוא כמנודה כשנמנע ולא שק
נענה לקריאה, ובנישואין הוי החיוב לבוא מצד עצמו אבל אין בזה ענין הנידוי, משום 
  שאין הנידוי משום גודל החיוב דהרי כמה מצוות שאין עליהן נידוי ממילא בעבר 

  ה שזה ליכא בנישואין. עכ"ל.אחד עליהן, אלא משום כבוד מצוות המיל  
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  זכיתי להבין דבריו דהנה בתוספות בפסחים הנ"ל מבואר דמי שהוזמן לסעודת  ולא
מצווה ואינו מיסב הוי בנידוי, ותוספות השווה סעודת מילה לסעודת נישואין,  ולא

ומה מקום יש לחלק ביניהם. ושוב מצאתי כדברי באחרונים שכתבו בהדיא דגם 
ם אינו מגיע הוא מנודה לשמים, ולכן יש להזהר שלא לומר בלשון בסעודת נישואין א

(נדפס בסוף ספר הלבוש הזמנה, וזה יצא ראשונה ספר המנהגים למהר"א טירנא אות לד 
שכותב וז"ל. הנהנה מסעודת מצווה לשם מצווה ניצול מדינה של גיהנם, מידה  או"ח)

ה י"א שהוא מנודה לשמים. כנגד מידה ניצול מצער תחת מצוות שמחה, ואם אינו נהנ
ואלו הן סעודת מצווה, כגון סעודת מילה, וסעודת נישואין בת ת"ח לת"ח ובת כהן 
לכהן, והוא שיהיו שם גם בני אדם מהוגנים. עכ"ל. וכן ראיתי גם להגאון רבי רפאל 

שכתב וז"ל. יצוה לשמש שלא לקרותו  (ח"א. סימן ז אות י)מילדולה בספרו חופת חתנים 
רואים, אם אין דעתו לילך, כדי שלא יהיה ח"ו בכלל מנודה לשמים. עכ"ל. בתוך הק

וז"ל. ופשוט דסעודת נישואין הוי סעודת מצוה  (הנ"ל)וכן כתב הגרא"ח נאה בתשובה 
כל ז' ימי המשתה, וגם לענין זה שהמוזמן חייב לבוא, ואע"פ שכבר היסב בסעודה 

  זהירים כלל ושולחים שמשים אחת, הרי זו היא סעודה אחרת, ובזה אין העולם 
  ומזמינים על הסעודה, ועל ברית מילה נזהרים וכלפי לייא. עכ"ד.  

  שכתב להסתפק בסעודת פדיון הבן  (הנ"ל)מזו ראיתי להגרא"ח נאה בתשובה   וגדולה
וסעודת סיום מסכת וסעודת בר מצווה דחשיבי סעודת מצווה אם מחויב   וגדולה

דבכל אלו ראוי להחמיר כיון שהוא ספק מנודה להשתתף כשמזמינים אותו, והעלה 
שהביא שכתב הרה"ג  (עמ' קי)לשמים ח"ו. עכ"ד. ושוב ראיתי בשו"ת יחוה דעת ח"ב 

, בתשובה כתיבת יד, (בן הגאון ר' חיים מוספייא מחבר שו"ת חיים וחסד)רבי אברהם מוספייא, 
ם עשרה שנה שמי שעושה סעודה ביום שנכנסה בתו  בחיוב מצוות, שמלאו לה שתי

ויום אחד, נראה שסעודת מצווה היא, כמו בנער שמלאו לו שלוש עשרה שנה ויום 
אחד, כי מה הבדל בין זה לזה, ונפקא מינה שאם קוראים לו ומזמינים אותו להשתתף 

  לענין סעודת ברית מילה.  (יו"ד. סי' רסה סי"ב)בסעודה זו חייב ללכת כמו שפסק הרמ"א 
  עכת"ד.  

  וה על המנהג המצוי דנוהגים לשלוח כתב 'הזמנה' להזמין לסעודת דאין לתמ ודע.

החתונה, דאין זה  בכלל הזמנה, וכן ראיתי להגאון ר' יצחק צבי לעבאויטש  ודע.
שכתב. וז"ל. ובוודאי אין ספק כי מכתבי  (ח"ב דף סח)אב"ד טשאפ בספרו שלחן העזר 

(הזמנה. ן אין זה בכלל קריאה ששולחים למריעים ואוהבים שיבואו לשמחת הנישואי
, מאחר שזה הקריאה הוא עוד כמה ימים לפני החתונה, ועוד לא שהוא מנודה לשמים)

הגיע זמן חיוב סעודת המצווה. עכ"ל. וכן ראיתי להגאון ר' אריה צבי פרומר אב"ד 
שכתב וזה לשונו.  (ח"ב עמ' תז)קאזינלוב ור"מ בישיבת חכמי לובלין בספרו ארץ צבי 

לימוד זכות, דאם מזמינים קודם עשיית המצווה, עדין לא חל שם סעודת נראה לענ"ד 
מצווה עליו, ואין הזימון חשוב זימון לסעודת מצווה, כיון דבשעת הזימון עדין אין 
שם סעודת מצווה עליו, כגון, המזמין את חבירו על סעודת ברית מילה, ובשעה 
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חיוב סעודה עד אחר המילה,  שמזמינו עדין לא נימול הילד, וא"כ עתה אין חל עדין
  ולא שייך זה רק לגבי המזמין את חבירו אחר המילה קודם הסעודה, דאז כבר שם 

  סעודת מצווה עליו.   
   (מגדל עוז נחל העשירי)נראה לענ"ד בנותן טעם להוסיף, מש"כ הגאון היעב"ץ  ועוד
  הזמנה לבד שכותב דאינו מתחייב בנידוי אלא"כ הזמינו פעמיים. עכ"ד. וא"כ ב ועוד
  ששולחים ליכא למיחש, והנח להם לישראל אם אינם נביאים, בני נביאים הם.  

  נבאר על מה יש לסמוך כשיש לאדם סיבה המונעת אותו מלהשתתף בסעודת   ועתה
  מצווה שהוזמן בה שלא יהיה ח"ו בכלל מנודה לשמים.   ועתה  

  הזמנה שהיא כמה ד (הנ"ל)י"ל ע"פ מש"כ בספר שלחן העזר והארץ צבי  ראשית א.

  ימים קודם סעודת המצווה אין זה בכלל הזמנה שהוא מנודה לשמים, כיון שעדין  א.
  אין חיוב סעודה, ולא חל שם סעודת מצווה עליו.  

   (הנ"ל)י"ל משום דבדרך כלל מזמינים רק פעם אחת, וכתב הגאון יעב"ץ  ועוד  ב.
  דאינו מתחייב בנידוי אלא"כ הזמינו פעמיים.  

  שדווקא אם יש בסעודה אנשים  (קיד.)י"ל דהנה כתבו התוספות בפסחים  ועוד  ג.

נקיי הדעת שבירושלים לא היו מסובין בסעודה,  (סנהדרין כג.)מהוגנין, כדאמרינן   ג.
  דעתה בעוונות  (סימן רסה אות לז)אלא"כ יודעין מי מיסב עמהם. וכתב בערוך השלחן 

  ם, ולכך אין חשש.הרבים ימצאו שם גם בני אדם שאינם מהוגני  
  (הו"ד בשו"ת דברי יציב (יו"ד י"ל ע"פ מש"כ בהגהות ישמח משה על השו"ע כאן  ועוד ד.
.)  שדין זה דיהיה בנידוי אמור רק על מי (ח"ג. סי' רצד). ובתשובות והנהגות סי' קס"ג) ד.

שנמצא שם, ואינו רוצה להיסב עמהם, שכן משמעות הלשון בגמ' וי"א 'מי שאינו 
וכן הוא לשון הרמ"א 'מי שאינו אוכל' ולא פירש שאינו בא, שנדוי חייב  מיסב'.

  לדעתו רק אם מזלזל בסעודה, כשנמצא עמהם ואינו משתתף בסעודה. אבל לא מצינו 
  שמחויב לילך, דלא קאמר מי שאינו הולך לאכול. עכ"ד.   

  ות (בהלכמהיכא למד הרמ"א  (שם)י"ל ע"פ מה שהקשה בהגהות ישמח משה  ועוד ה.

דהלכה כי"א, דהנה בגמ' מוזכר זאת בלשון ויש אומרים אף מי שאינו  מילה הנ"ל) ה.
מיסב וכו', ומשמע שאין דעת ת"ק כוותיה. וא"כ קשה הא קי"ל דיש אומרים היינו 
רבי נתן, ות"ק ורבי נתן הלכה כת"ק. וכתב לתרץ שלכך דקדק הרמ"א  לכתוב 

  כיון שלדעת ר' נתן הוי מנודה לשמים, 'כמנודה', דר"ל שלכתחילה אין לעשות כן, 
  אבל למעשה הלכה כת"ק שאינו מנודה לשמים.   

  להעיר על מה שכתב בסוף דבריו דלכך דקדק הרמ"א לכתוב 'כמנודה'. דהנה  [ויש
על הא דאיתא שבעה מנודין לשמים, כותב במסורת הש"ס  (שם)בגמ' פסחים  [ויש

הרמ"א כמנודה, לא משום קושיתו  שהגירסא כמנודין. וא"כ י"ל דמש"כ (אות ל)
שהלכה כת"ק, אלא משום שכך היתה הגירסא לפניו. ודו"ק. ותהילות לאל שראיתי 
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  שכותב כן בהדיא שכך היתה הגרסא לפני הרמ"א.  (יו"ד. רסה אות מז)בספר שלחן גבוה 
  ע"ש.]  

  תב שני שכ (יו"ד. סי' רסה אות כב)ראיתי  להגר"י פלאג'י בספרו יפה ללב ח"ג  ועוד  ו.

טעמים נוספים. וז"ל. וראיתי רבים שמזמינים אותם לסעודת מילה ואינם הולכים   ו.
אף שיש שם בני אדם מהוגנים, ושמעתי הטעם שבזמן הזה מוכרח בעל הברית לזמן  
אנשים הרבה מפני הכבוד, ואינו מקפיד בעה"ב אם באים לסעודה כל המוזמנים, 

  המוזמנים לסעודה, שלא זימנם אלא מפני ולפעמים אינו רוצה בעה"ב שיבואו כל 
  הכבוד.   

  שמעתי אומרים דמ"ש וכל מי שאינו אוכל בסעודת מילה הוי כמנודה לשמים  ועוד  ז.

היינו דווקא כשאין שם מנין, אבל אם יש שם מנין אין להקפיד, וקצת ראיה לזה   ז.
בערב שבת מפני (סמוך למנחה שמוהר"מ מלובלין היה סנדק בע"ש ולא רצה לילך לסעודה 

מאחר שהיה שם מנין בלעדו. ארחות יושר פ"כ. וכל זה דיינו, ואין אנחנו  כבוד השבת)
  צריכים למ"ש הבאר היטב שיצווה לשמש שלא יקראהו בתוך הקרואים וכו'. והוא 

  אילן גדול לסמוך עליו. עכ"ל.  
  פלאג'י,  שכוון מדעתו לטעמו השני של הגר"י (ח"ב סי' קכה)בשו"ת מהרש"ג  וראיתי
שכותב בסוף התשובה וז"ל. מה שטען מעכ"ת דמצווה רבה לילך לסעודת  וראיתי

מצווה לדעתי לא נאמר אלא במקום שיש לחוש שאם הוא לא ילך לא יהיה שם מנין, 
  אבל באופן אחר לדעתי אין לך מצווה רבה מלישב בביתו ולעסוק בתורה לידע 

  רטיהן. עכ"ל. הדינים וההלכות שצווה אותנו הקב"ה בכל פ  
  שהניף ידו שנית,  (סי' רס"ה ס"ק יט)שראיתי להגר"י פלאג'י בספרו יפה ללב ח"ה  אלא
וכתב לחזור בו ממ"ש בטעמו השני, שאם יש מנין אין להקפיד. וז"ל. עמ"ש  אלא

שנראה  (סי' רמ"ט סק"ה)דכל זה דווקא כשאין מנין וכו'. ועין באר היטב  (בח"ג אות כב)
  אפילו יש שם מנין. וע"כ צריכים אנו לסמוך על טעם האחר  דהרב של"ה קפיד

  שזכרנו שם.  
  י"ל באופן שטעם המונע אותו מלבוא הוא משום ביטול תורה, דבזה פשוט  ועוד  ח.
(אבות פ"ג שאינו בכלל מנודה כשאינו מגיע, דהנה ראיתי לתשב"ץ בספרו מגן אבות   ח.

מצוה ואינו מיסב שהוא מנודה שכתב, דטעם הגמ' שמי שהוזמן לסעודה של  ג)"מ
  לשמים, משום שהיה מנהגם לומר דברי תורה בסעודה. עכ"ד. וא"כ נראה פשוט שאם 

  הוא עוסק בתורה בודאי שאינו בכלל זה.   
  שכל זה דווקא  (עמ' כט)ראיתי שכתב הגאון ר' צדוק מלובלין בספר הזכרונות  ושוב
, לא יהא אלא מצוה גדולה, כשאינו עוסק בתורה אז, אבל אם עוסק בתורה ושוב

העוסק בתורה פטור מהמצווה, שאפשר לעשותה ע"י אחרים, וכן אם עוסק בעשיית 
שכתב,  (יו"ד. סי' יט)איזה מצווה רשאי להימנע. ע"כ. וכן ראיתי בשו"ת יביע אומר ח"ד 

שתלמיד חכם השקוד על לימודו יכול להמנע מללכת לסעודת ברית מילה וסעודת 
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 (סימן רי"ז אות ב)שישב ויעסוק בתורה. וכ"כ בשו"ת שבט הלוי ח"ח  נישואין על מנת
וז"ל. לדידי פשוט דמי שהוא טרוד טרדה דמצוה, או תורתו אומנתו ממש וכיו"ב 
שאין חל עליו הענין הזה [דהוא כמנודה לשמים] כאשר מובא כן בשם ס' כורת 

וט דמוהל עירוני הברית, ואני דרכי לקחת דבר מה מסעודת הברית לביתי, ודבר פש
  הטרוד גם בשאר מצוות דאין חיוב לאכול בכל הבריתים, וגם פשוט דאין חיוב 

  להגדיל סעודת ברית למאות אנשים על חשבון שאר המצוות.  
  זאת תורת העולה: 

  שהשמחה במעונו ובא בברית הנישואין, או שחננו הקב"ה בבן זכר, ועושה  אדם א.

ציבור קרוביו ומכריו, יש להזהר להגיד לציבור  סעודת מצווה ורוצה להזמין את א.
  בלשון 'הודעה', ולא בלשון 'הזמנה'. משום דשמא לא יוכלו להגיע לסעודה, ויהיו 

  ח"ו בכלל נידוי.   
  היא בהזמנה ל'סעודת' המילה. ו'סעודת' הנישואין, ולא בהזמנה לברית  הקפידא  ב.
הברית או החופה, לא להגיד או הנישואין עצמם. ולכן יש להזהר אחרי שנגמר   ב.

  לאנשים בלשון הזמנה, לשבת בסעודה, דפעמים אינם יכולים להשאר לסעודה, ויהיו 
  ח"ו בכלל נידוי.    

  להקפיד ולהיזהר גם לא לומר בלשון הזמנה גם בשאר סעודות מצווה. כגון,  ראוי  ג.
  סעודת פדיון הבן. סעודת בר מצווה בזמנה. וסעודת סיום מסכת.  ג.  

  שהוזמן לסעודת מצווה ויש לו סיבה המונעת אותו מלהשתתף, יש להקל  אדם ד.

ע"פ הטעמים הנ"ל שע"פ הרוב ההזמנה היא כמה ימים קודם הסעודה, ועדין לא  ד.
חל שם סעודת מצווה. ועוד שמא ימצאו שם בני אדם שאינם מהוגנים. ועוד דאם 

מן אלא מפני הכבוד. ועוד הוזמן רק פעם אחת י"א דאין בזה חשש. ועוד שמא לא הוז
די"א דאם יש מנין בלעדיו אין בזה חשש. ועוד די"א דהא דאמרו דיהיה בנידוי, הוא 
  דוקא כשכבר נוכח שם ואינו מיסב עמהם, ובפרט יש להקל בזה אם יושב ועוסק 

  בתורה.  
  מסקנא דדינא, שתלמיד  וז"ל: (חיו"ד סי' יט)בדברי מרן היבי"א זיע"א ח"ד  ונחתום
חכם השקוד על לימודו יכול להמנע מללכת לסעודת ברית מילה וסעודת  ונחתום

נישואין על מנת שישב ויעסוק בתורה. ומכל שכן אם כבר עוסק בתורה שאינו צריך 
בגלל סעודת מצוה. ומכל מקום הכל לפי הענין, ואם רואה להפסיק מלימודו 

שבהליכתו לשם יוכל לזכותם ע"י אמירת דברי תורה, וגם ע"י נוכחותו ימנעו 
  מהוללות וליצנות, כדאי הדבר לבטל מלימודו. וזכות הרבים תלוי בו. והשי"ת לא 

 ימנע טוב להולכים בתמים. עכל"ק.  
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  אמר ראובן  ,ובשעת פרעון ,שלווה מראובן מעות שמעוןואתבונן בדבר   מדתיע
ושמעון חושב לעצמו שבדיוק לשמעון שהוא צריך להגיע למקום מסוים,    מדתיע

ולקחתו האם רשאי לעשות לו טובה צריך לעבור עם הרכב שלו באותה דרך, הוא 
  ברכבו?  

  ליאל אומר יש ריבית מוקדמת ויש מג בןראיתא במתני':  עה:)ב"מ ( זהו נשךאיב הנה
ריבית מאוחרת כיצד נתן עיניו ללוות ממנו והוא משלח לו ואומר בשביל  הנה
  וני זו ריבית מוקדמת לווה הימנו והחזיר לו את מעותיו והוא משלח לו ואומר ושתל

  וחרת. ע"כ. בשביל מעותיך שהיו בטלות אצלי זו היא ריבית מא  
  א גם בשעת יפוסקים ראשונים ואחרונים האם ריבית מאוחרת ההחלקו נ והנה  א)
הרשב"א הריטב"א והרמב"ן ד ,פרעון או דווקא שנותן המתנה סמוך להלוואה א)

 ,דריבית מאוחרת הוא רק לאחר הפרעוןלהדיא כתבו  עג:)דף (דרבינא ור"א  אבסוגיי
דים להם מעות לתת להם יין בשעת הבציר ופי' רש"י ז"ל שהק :וז"ל הרמב"ן שם

והואיל ולא פסקת עמהם ומדעתם  ,כשער היוצא ושפכי ליה טפי מדעתם שלא בתנאי
וקשה  .מתנה בעלמא הוא ,נותנים ואין מזכירים בשכר מעותיך שהיו בטלות אצלנו

ולא הזכירו במשנתינו בשכר  ,ריבית הוא ,עלי הדבר כיון דבשעת פרעון מוסיפין לו
כדקתני והחזיר לו  ,ך שהיו בטלות אצלי אלא בריבית מאוחרת לאחר פרעוןמעותי

אבל הלוהו מנה והחזיר לו מנה ופרס מדעתו חס ושלום יהיה מותר. עכ"ל.  ,מעותיו
וכ"כ הרשב"א בתשובה  .ומבואר להדיא דס"ל דשעת פרעון לאו כריבית מאוחרת

שפרעו" נתן לו קצת ממה ולא עוד אלא אפי' הלווהו "ואחר  :וז"ל (ח"א ס' תתקלח)
שהרוויח אין כאן אלא ריבית מאוחרת וגרוע אפי' מאבק ריבית. ע"ש. ושוב מצאתי 

  שג"כ הוכיח ששעת פרעון לאו ריבית  (פ"ב ס' כג ופ"ג סק"ד)ון לי בס' פרשת ריבית א
  מאוחרת. ע"ש.  

   מאוחרת ריבית לא דרבינא דמעשה כתב שם ליה ושפכי ה"ד שם' בתוס עיין איברא
 הכי דבלאו ומשמע. ש"ע. מעותיו בשביל שנותנים מזכירים היו שלא משום איברא
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 להדיא ):(עגנ "א' פ המאירי בחידושי כ"וכ פרעון בשעת בנותן גם מאוחרת ריבית הוי
 ד"בחוו כ"וכ. ש"ע. מאוחרת ריבית כ"ג חשיב פרעון דשעת דרבינא מעשה גבי

 להתיר כתב ומשם ש"מהריק ת"שו בשם יא)' ס קס' (ס י"והברכ ד)"ס קס' (סבביאורים 
 רק אסרו ולא מאוחרת ריבית דהוי פרעון בשעת תודה ואמירת שלום הקדמת

   טו' עמ ח"(ח עולם הליכות' בס הרועים אביר לדינא דבריו והביא. ש"ע. בידו שמעותיו
  .ש"ע. טז)  

  ביקש על דברי הטור שהביא מח' רמב"ם ורש"י בלווה ש ' קסו ס"ב)י(סעיין בב"י  אולם
יתן לו לדור בחצרו אם זו ריבית  הזת מהמלווה שירויח לו זמן ההלוואה ותמור אולם

דלרש"י דלא שנא אם אמר כן בשעת נתינת המעות או בשעה שביקש  ,קצוצה או לא
ולרמב"ם ריבית קצוצה זו רק אם קצץ  , הוי רבית קצוצה.ממנו להרויח לו הזמן

ומיהו כל המח' הנ"ל דווקא שאומר לו כן  :וכתב הטור שם וז"ל .בשעת נתינת המעות
אבל אם כבר הרויח לו הזמן ואמר דור בחצרי בשביל  ,בשעה שמרויח לו הזמן

א"נ י"ל דלא מקרי ריבית  .מעותיך שהן בטלות אצלי לא הוי אלא ריבית מאוחרת
אבל כיון שאומר כן בעוד שהוא חייב לו  ,מאוחרת אלא במה שנתן לו אחר שפרעו

לא אדכר במתני' לגבי ריבית מאוחרת אלא היכא  :וכתב הב"י ע"ד וז"לאסור. ע"כ. 
מ"מ אפשר דמתני' לרבותא נקט ההוא גוונא לומר  ,דנתן לו אחר שהחזיר לו מעותיו

אבל אין ה"נ דאפי' קודם שהחזיר המעות  ,דאפי' אחר שהחזיר לו מעותיו שייך ריבית
"ומיהו  ,הרווחת הזמןדהא מאוחרת היא לשעת הלוואה וגם ל ,מיקרי מאוחרת

' י(בסכלישנא בתרא מסתבר דהא במוסיף לו יותר בשעת פרעון אסר הרא"ש כדאיתא 
. עכ"ל. הרי מבואר להדיא "ן המעות אצלויכ"ש הכא דהוי הלוואה וגם אח"כ עדי קס)

 :וז"ל ' קס ס"ו)י(בסוא"כ לפי"ז מה שכתב  ,דבשעת פרעון אינו נקרא ריבית מאוחרת
דאילו  ,שטא דמתני' דאחר שהחזיר לו מעותיו היה משגר לו דורוןומאוחרת היינו כפ

. (בס' קסו)וכ"כ רבינו  ,בעוד שמעותיו בידו ריבית ממש הוא ולא תקרא בשם מאוחרת
דריבית מאוחרת הוא רק לאחר שפרעו  (בס' קסו)עכ"ל. כוונתו לומר לפי מה שכתב 

הביא דברי הראב"ד  ס' קסו)(בואע"פ שבב"י  .אבל שעת פרעון הוי כעוד שמעותיו בידו
המעיין יראה שאין זה מוכח דהב"י  ,ס"ל שריבית מאוחרת הוא גם בשעת פרעוןד

דמה שלא הגיה ע"ד שם משום שאין הנידון שם מהו נקרא ריבית מאוחרת  ,ס"ל כן
האם מחל לו  ,ם הלווהו ודר בחצרו ושילם לו הלווה כל חובו ולא תבעואאלא רק 

 ,ולא נחית לענין ריבית מאוחרת ,גי הראב"ד והמ"מ שםדבזה פלי ,ע"מ שהלווהו
  וא"כ להדיא דעת הב"י דשעת  ,ואדרבא להדיא כתב בהפך בהמשך דבריו וכדכתיבנא

  וצריך להחזיר כדי לצאת ידי שמים.  ,פרעון אינו ריבית מאוחרת אלא אבק ריבית  
  מאוחרת  דבר הגלות נגלות דדעת כמה ראשונים וכן דעת הב"י דלא הוי ריבית סוף
שדעת רוב ראשונים  (ח"א עמ' מא מב)וזה לא כמו שכתב בס' ריבית לאור ההלכה  סוף

 וזה ש"המהריק דברי על ידו סמך עולם שבהליכות ואף[ וב"י שהוא ריבית מאוחרת.
 בנידון האחרונים שכתבו נוספות בסברות בצירוף שהוא ל"י י"הב כדברי לא לכאורה
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 לגאון יעקב אהלי ת"ובשו כז)' (ס שלמה מנחת ועיין תודה באמירת העוסק שלו
 בהליכות הרב בדברי ועיין א)"סע מא דף עט' ס ד"יו' (ח דוד בית ת"ובשו קכו)' (ס ש"מהריק

 של דבור כדי בתוך תודה לו יאמר שלא טוב אך" כתב האלה הדברים שאחר עולם
 כט) ק"(ס תורה במרבה פוסק א"להגר מצאתי וכן דיבור כדי שיעור לאחר אלא הפרעון
 משום החוב פרעון לאחר תכף תודה ואומרים מדקדקים אינם שהעולם שאף שכתב
   לומר להמתין הנכון מ"מ בידו שמעותיו זמן כל רק חל דברים ריבית איסור שאין

   .]ש"ע. דיבור כדי שיעור לאחר עד תודה  

   החלקו הראשונים מה דאסרו חז"ל ריבית מוקדמת או מאוחרת האם זנ ועוד )ב
דהנה  .שמפרש שנותן לו דורון על ההלוואה או דלמא גם בנותן לו בסתםכדווקא   .ב

הביא בזה מח' ראשונים וזת"ד הנה מפשטות המשנה משמע  (ס' קס ס"ו)בב"י 
וכן מבואר בהגהות  (אות סז)יסור הוא דווקא במפרש ושכן נראה מדברי הרא"ש אשה

בשם רש"י גבי עובדא  פ"ה ה' יא) והלו המלו(והמ"מ  (ס' רס)וכ"כ הסמ"ק  (ס' תלג)המרדכי 
. ע"ש. מיהו לפי לשונו דהרמב"ם שכתב בפ' הנזכר וז"ל אסור להקדים (עג:)דרבינא 

נות וכיצד נתן עיניו ללוות ממנו והיה משלח לו סבל ,את הריבית או לאחר אותה
 לווה ממנו והחזיר לו מעותיו והיה משלח לו .זו היא ריבית מוקדמת ,בשביל שילווהו

ואם עבר ועשה  ,זו היא ריבית מאוחרת ,נות בשביל מעותיו שהיו בטלים אצלווסבל
כן הרי זה אבק ריבית. עכ"ל. ומשמע ממה שכתב דבריו בלשון נסתר והיינו "בשביל 

אלא דכוונתו היתה לכך  רש,שילווהו" ולא שנה בשביל שתלווני משמע שאפי' לא פי
בריו וכן משמע מדברי בעה"ת שכתב וכן למד הטור בד ,ונתן לו בסתם כבר אסור

שאם רגיל לשלוח לו דורון שרי והוא שלא יתכוון לכך. ע"כ. ומשמע דכל היכא דאינו 
 :וכ"כ בהגהות אשרי בסוף פ' א"נ ,רגיל אסור אפילו בסתם ולא פירש אם יתכוון לכך
זה ואם לא היה רגיל אפי' זה נהנה ו ,אם היה רגיל קודם אפילו זה נהנה וזה חסר מותר

ונראה  .משמע דס"ל כהרמב"ם דאפי' בסתם אסור כל היכא דאינו רגיל ,לא חסר אסור
וכן  :(פ"ה ה' יב)עוד דיש לדקדק כן מלשון הרמב"ם דכל היכא דרגיל שרי ממה שכתב 

משמע דכל היכא דרגיל שרי אפי'  .אסור ללמד את המלווה אם לא היה רגיל מקודם
שכתב דדווקא  (ס' קצג)ג' והוא דעת הסמ"ג בעוד שמעותיו בידו. ע"ש. ואיכא דעה 

אבל דבר  ,דבר מועט מותר בסתם שאינו ניכר שבשביל ההלוואה הוא עושה כן
מרובה אפילו בסתם נמי אסור. ע"ש. ונראה דמה שאסר במתנה מרובה ה"ה דאסר גם 

סיא ודמי לדר בחצר חברו ומשתמש בעבדיו האם רגיל בה כיון דהוא מלאכת פר
  סיא וכמו שכתב רבינו בסמוך. המשום דהוא מידי דפר ,גיל מקודםדאסור אפי' בר

  עכת"ד.   
  וז"ל אסור להקדים הריבית או לאחר אותו כיצד נתן עיניו  (ס' קס ס"ו)בשו"ע   ופסק
ופי' בשביל שילווהו או שהוא מתנה  :הגה .ללוות ממנו והיה משגר לו דורון  ופסק

לווה ממנו  .ו זו היא ריבית מוקדמתמרובה דמסתמא הוי כאלו פי' לו בשביל שלווה
והחזיר לו מעותיו והיה משגר לו דורון בשביל מעותיו שהיו בטלות אצלו זו היא 
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 השו"ע ואם עבר ועשה כן הרי זה אבק ריבית. עכ"ל. ומבואר שמרן ,ריבית מאוחרת
כדעת הסמ"ג והרא"ש מיהו הרמ"א פסק  ,פסק כדעת הרמב"ם דאפי' בסתם אסור

  מועטת שאם זו מתנה מועטת מותר אם לא פירש אבל במתנה מרובה  וסיעתיה במתנה
  הרי זה כמי שמפרש ואסור.   

  אם פוסקים בדעת רמ"א האם התיר בנתן דבר מועט בסתם גם החלקו נ והנה  ג)
ובשו"ע  (על הש"ך סק"י)דהנה בחידושי רע"א  ,לתת לו דורון על ההלוואהמתכוון   ב.

דהקשה לפירוש  (סק"ג)וכ"כ בט"ז  ,י' במתכוון לכךכתבו דלרמ"א שרי אפ (ס"ז)הגר"ז 
למד ד ,גבי לווה שהוסיף למלווה בשעת פרעון (דבס' קס ס"ד)הטור בדעת הרמב"ם 

וכאן כתב לאסור  ,הטור בדעת הרמב"ם דאם נותן לו יותר בסתם בשעת פרעון שרי
וון איסור על הלווה שהוא מתכוהקאי אזהרת  (בס"ו)וכתב ליישב דהכא  .אפי' בסתם

דהרמב"ם  ,דבזה פליגי הרמב"ם והרא"ש ,ליתן המתנה בשביל ההלוואה שילווה לו
מ"מ המלווה לא  ,סבר דאע"פ דיש איסור ללווה בזה אפילו בסתם כיון דמכוון לכך

עובר איסור דחזקה אין אדם מאכיל את חברו איסור דאחזוקי באינשי רשיעי לא 
רמב"ם וס"ל דאפי' אם מתכוון איג והרא"ש פל .וע"כ המלווה יכול לקחת ,מחזקינן

מיירי על המלווה  (דס' ד)ולפי"ז שפיר  ,אין עובר באיסור אא"כ הוא מפרש ,לכך הלווה
בדבר מועט הרא"ש כהסמ"ג ושמותר לו לקחת. ע"כ. וא"כ לדבריו לרמ"א שפסק 

נמצא שגם אם מתכוון לכך אין לו איסור כ"ז שאינו מפרש. ע"ש. וכדעת הט"ז 
. ע"ש. ועיין עוד בחכמת אדם (סק"י)והפרישה  (פ"ה ה' יא)כתבו המל"מ הטור  בביאור

 ,דכתב דכל מה דאסור ליתן אם לא רגיל בכך ואפילו מתנה מועטת ובסתם (ס' קלא ה"ח)
ועל כן  ,אבל המלווה יכול לקחת דאחזוקי באינשי רשיעי לא מחזקינן .דווקא ללווה

וסבר כן משום דפסק בזה כדעת לא מחזיקים שנתן לו כן בשביל הלוואתו. ע"ש. 
הרמב"ם אלא שלמד ברמב"ם כדעת הטור. ע"ש. ומ"מ לדעת הרא"ש שפסק כוותיה 

 .אפי' שמתכוון ליתן בשביל ההלוואה ,רמ"א גם ללווה אין איסור כיון דאינו מפרשה
כתב דלדעת רמ"א אסור אם מתכוון וכל ההיתר הוא רק בנותן  (סק"י)אמנם בש"ך 

עיין בס' ריבית לאור ו .(כלל קלא ס"ח)וכ"כ בחכמת אדם  .וואהסתם ולא בשביל ההל
דכתב שמ"מ בדעת הרמ"א רוב האחרונים הסכימו דשרי אפי'  (ח"א עמ' מז)ההלכה 

  ולא כדעת הש"ך דכבר דחו דבריו החוו"ד והכרם שלמה.  .כ"ז שלא מפרש ,מכוון
  ע"ש.   

  שיה היא רק לדעת במק"א אחר שכל הקוכתבתי דברי הט"ז ושאר פוסקים  ובעיקר
אבל לפי  .שהרמב"ם ס"ל דגם בהלוואה שרי בסתם ,הטור בהבנת הרמב"ם ובעיקר

בדעת הרמב"ם דהרמב"ם התיר בסתם דווקא במכירה ולאו  (ס"ד)הבנת הב"י ורמ"א 
שכתב דליבו  (ס"ו)ועיין גם בב"ח  .וא"צ לישב בדרך זו כלל ,לא קשה מידי ,בהלוואה

לווה וכיון דאסור ללווה לשלוח לו ולהתכוון בשביל מהסס בזה לחלק בין מלווה ל
אף המלווה אסור לקבל ממנו מחששא זו שמא לכך נתכוון הלווה ולא לשם  ,מעותיו

  ולפיכך נראה עיקר דפי' הרמב"ם לא כדעת הטור אלא דהרמב"ם מיירי במכר  ,מתנה
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  ולא בהלוואה. ע"ש.   
  מתכוון לתת דורון על ברמ"א  פוסקים בדעתהנו למדים מח' יאנפין לנ"ד דנמצ  נהדר
רוב פוסקים ס"ל בדעת רמ"א דשרי גם אם ד ,שילווה לו אוההלוואה שנתן לו   נהדר

ונראה דלדעת השו"ע דאסר בסתם ה"ה גם אם אינו מתכוון לשם ריבית דכן  .מתכוון
משמע שאם אינו  ,משמעות בעה"ת שהביאו ב"י שכתב ואם רגיל בה ואינו מתכוון

 ,וכתב ב"י שכן דעת הרמב"ם .תכוון אסור משום דבעינן תרתירגיל אף שאינו מ
שמדברי  (פ"ה ה' יא)כ"כ המל"מ על הרמב"ם ו .משמע דאסור גם אם אין כוונתו לכך

וכ"כ רע"א על  ,הרמב"ם לבעה"'ת משמע שכך הבין הרמב"םדברי הב"י שדימה 
"פ בס' פרשת וכ (ס"ז)וכן משמעות דברי שו"ע הגר"ז ה' ריבית  ,סק"י)ס' קס (הש"ך 
אם נתן בסתם אפי' אם ד. ע"ש. איברא לפוסקים שחילקו בדעת הטור (פ"ג ה"ב)ריבית 

א"כ כ"ש דשרי בלא  ,מתכוון שרי למלווה לקחת דאחזוקי באינשי רשיעי לא מחזקינן
ומ"מ כבר נתבאר דלדעת השו"ע אין מקום ליישוב זה ועל כן אנו ההולכים  .מתכוון

  ור אפי' שאינן מתכוון ליתן לו בשביל ההלוואה כ"ז כדעת השוו"ע אפי' בסתם אס
  . ע"כ. בהפלגה מועטת שהוא סמוך להלוואה  

  (ח"ח עמ' רבינו הגדול ר' עובדיה יוסף זצוק"ל מרן תבט עיני בס' הליכות עולם ל  וכעת
דכתב לפסוק כדעת רמ"א דמתנה מועטת אם הוא בסתם שרי ודווקא  כג הערה ה) וכעת

  ור דהוי כמפרש. ע"ש. ודברים אלו צ"ע דזו נגד דברי מר"ן במתנה מרובה יש לאס
  .םהש"ע דפסק להדיא לאסור אפי' בסת  

  ישב יוכתב ל (ח"א עמ' מז)כבר עמד בדבריו בס' ריבית לאור ההלכה כן ראיתי ד ולאחר
ועוד פוסקים למדו דברי  (פ"ה ה' יא)דסבר רבינו הגדול זצוק"ל דכיון דהמ"מ  ולאחר

דדווקא בפירש אבל בסתם אין  ,ניהםיי והרא"ש ושאין מח' בהרמב"ם כדעת רש"
א"כ יש לומר שמא הלכה כתרי עמודי הוראה הרא"ש והרי"ף ורוב ראשונים  ,חוששין

  ואת"ל כרמב"ם שמא הרמב"ם לא פליג כלל על דברי הרי"ף  ,שבסתם ולא פירש שרי
   .ושפיר איכא להקל בדרבנן. ע"ש ,והרא"ש וכדברי המ"מ  

  אמנם עיין בשו"ע  .(ש"ב פ' ואתחנן ה"ט)בינו יוסף חיים מבבל בס' בא"ח פסק ר כןו
ובס'  (פ"ג ה"ב)וכ"פ בס' פרשת ריבית  .שפסק כדעת השו"ע (ס"ז)הגר"ז ה' ריבית  כןו

שכתב דאם נתן לו מתנה מועטת  (כלל קלא דין ח)ועיין עוד בחכמת אדם  (פ"ב ה"י)נש"כ 
אמנם  .ללווה לעולם אסור ,יל ההלוואהאמנם כוונת הלווה ליתן בשב ,ולא פי'

  למלווה שרי לקחת דכיון דאין יודע דנותן לשם ריבית אמרינן דאין מאכיל איסור 
  ואחזוקי באינשי רשיעי לא מחזקינן. ע"ש.   

  כבר נתבאר לעיל שכבר דחה הב"ח פי' זה דכיון דהלווה יכול ליתן בשביל   אמנם
לקחת מחשש שמא הלווה נתכוון לכך ההלוואה על כן גם המלווה אסור לו   אמנם

וע"כ לענין הלכה נראה דלכתחילה יש לאסור אפי' בסתם ואפי' בדבר מועט ומ"מ בן 
  קל כדעת רמ"א ודאי יש לו אילן גדול לסמוך עליו ובמיוחד דהוי יעדות המזרח המ
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  מידי דרבנן וכפי שנתבאר.   
  ה דווקא שנותן לו כל ז ,לדעת לרמ"א שהתיר אם נתן לו בסתם ולא פירש וגם ד)
אבל אם הוא  ,מתנה ומבקש ממנו שילווהו בשביל זה והוא דרך שוחד בעלמא ג.

מתנה עמו שכל המתנה הוא על תנאי שילווהו ואם אינו מלווהו יחזיר לו המתנה הרי 
ובגידולי  (סק"ז)ובפ"ת  (סק"ג) ובחוו"ד (ס"ו)וכמ"ש בחידושי רע"א  ,זו ריבית קצוצה

ועוד חבל פוסקים והביאם לדינא  (הגהות הטור אות כו)ובכנה"ג  ח"ג)(שער מו ריש תרומה 
  ושוב ראיתי . ע"ש. (פ"ב ה' יא)ובס' נש"כ  (פ"ג ס"ה ובהערה יג שם)בס' ריבית לאור ההלכה 

  . וכן עיקר. (ס' קעז ס"ח)שכ"כ בבית לחם יהודה   
  לוואה עוד דכל מה דאסר מרן השו"ע הוא בדווקא בהפלגה מועטת מן הה ונראה ה)
דהנה בב"י  .ואפי' במתנה מרובה ,אבל בהפלגה מרובה גם השו"ע מתיר בסתם ד.

דכתבו התוס' שם דמסתמא כיון שהיה  (כ: ד"ה וכותב)הביא דברי התוס' בגיטין  (ס"ו)
מלווה לכל בני העיר גם הם היו עושין לו טובה ונותנים לו במתנה או מוכרים לו 

א ריבית מוקדמת או מאוחרת היתה וכיון דמתנה והקשה בב"י דאיכא לעיוני ה .שדות
וכתב לישב דע"כ  .מרובה היתה שהיו נותנים לאותו מלווה שדות הוי כמפרש ואסור

נראה לי לומר דעד כאן לא אסרינן ריבית מוקדמת או מאוחרת אלא סמוך קצת 
להלוואה אבל במופלגת הרבה אין לחוש כלל ואפי' מתנה מרובה שרי כל זמן שהוא 

  ע"ש. ומשמע מתוך מה שכתב וע"כ נראה לי דעד כאן לא אסרינן וכו' משמע  סתם.
  דקאמר דין זה בין לסברת הרמב"ם ובין לסברת הרא"ש. ע"ש.  

  ן יש לפקפק בזה מרישא של דבריו בשאלתו שכתב "וכיון דמתנה מרובה יעדי ואמנם
ברת היתה שהיו נותנים לו שדות הוי כמפרש ואסור" ומשמע דקאי על ס ואמנם

הרא"ש ושאר פוסקים דאילו לסברת הרמב"ם בלאו הכי קשה כיון דלדידה אפי' 
הוא בדווקא  ,דכל סברת הרמב"ם דאסר בסתם י"לדאלא  .מתנה מועטת בסתם אסור

וע"כ סבר הרמב"ם דאע"פ  ,בהפלגה מועטת דאיכא סברא שנותן לו בשביל הלוואתו
וא"כ כ"ז  ,שנותן על הלוואתו שנותן לו בסתם אפ"ה אסור כיון דהמעשה מוכיח עליו

שיטה 'ויש להוכיח זאת מ .דווקא בהפלגה מועטת משא"כ בהפלגה מרובה שאין ניכר
שכתב דלאחר פרעון גריע טפי משעת פרעון ויהיב טעמא  'אחת מרבני פורבינצייא

למילתא דדווקא בשעת פרעון לא מנכרא מילתא דמשום ביטול מעותיו מוסיף לו 
כשהחזיר לו מעותיו לא הוסיף לו ואח"כ משגר לו מינכרא אבל אם  ,אלא ברצונו

וכגון דחזא למלווה דלא מפייס מיניה ולהכי  .מילתא ודאי דמשום ביטול מעותיו היא
ובמל"מ  (קס ס' יז)ובכנה"ג  (ח"ג שאלה סה)והביאו לדינא המהר"י בן לב  .שדר ליה ואסור

מפייס על לא דאיכא סברא ד וא"כ כ"ז דווקא בהפלגה מועטת (מלוה ולוה פ"ה ה' יא)
וע"כ כיון דאיכא סברא בהפלגה  .הלוואתו משא"כ בהפלגה מרובה מזמן ההלוואה

 קס ס"ו)ס' (ועיין עוד בב"ח  .מועטת דמפייס אותו על הלוואתו א"כ אסור אפי' בסתם
שכתב דלדעת הרמב"ם אסור רק במקום דנודע ומפורסם דשולח על ביטול מעותיו 
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וכ"כ להתיר בדעת מרן בס' פרשת  .וזה לא שייך בהפלגה מרובה ,ובלאו הכי לא אסר
  שכן למד בדעת  (סק"י)וכן משמע מדברי הש"ך  (פ"ב ה' יב)ובס' נש"כ  (פ"ג ה"ב)ריבית 

  השו"ע. ע"ש.   
  דכל ההיתר דהפלגה  (ס"ז)ראיתי דאין הדבר מוסכם בזה דעיין בשו"ע הגר"ז   וכעת
לא שפסק כהרמב"ם  אבל השו"ע ,א"שלדעת רמ"א שפסק כהררק  המרובה ז  וכעת

שכתב דאם הלווה מתכוון ליתן דורון על  (כלל קלא ה"ח)בחכמת אדם ס"ל הכי ועיין 
הלוואה לעולם אסור אפי' מופלג ימים הרבה מיהו המלווה מותר לקבל במופלג ימים 

ועיין עוד לרי"ח הטוב בספרו  .הרבה אפי' מתנה מרובה כל זמן שנותן לו בסתם
נראה דלדעת פאר הדור בס' הליכות עולם . ע"ש. ומ"מ ב פ' ואתחנן ס"ט)(ש"בא"ח 

קל כדבריו ישפסק כהרמ"א בזה ודאי יש להתיר בהפלגה מרובה וכבר כתבנו דהמ
  יש לו אילן גדול לסמוך עליו ובמיוחד הכא שרבו הפוסקים דס"ל שגם מרן ודאי 

  מודה בזה.   
  (ח"ח עמ' יין בס' הליכות עולם הנ"ל הפלגה מרובה חלקו בזה הפוסקים ע ובשיעור  ו)
שמספיק יום אחד. ע"ש. ועיין עוד בזה  (ס' קס ס"ק יט)שפסק כספר מרבה תורה  כג) ה.

שכתב לסמוך על ספר מרבה  (ח"ב ח' יור"ד ס' סט בהערה על הש"ך סק"י)בשו"ת שבט הלוי 
ר אבל תורה הנ"ל דווקא במקום שאחר הפרעון היה בין המלווה ללווה משא ומתן אח

וכן הוא בשו"ע  (כלל קלא ה"ח)בלאו הכי בעינן ימים הרבה וכמו שפסק בס' חכמת אדם 
דהפלגה מרובה הוא בדווקא שעבר ימים הרבה ועיין עוד בס'  (ס"ז)הגר"ז ה' ריבית 

שיינברג זצ"ל דמספיק שש שעות ואין זה הגרח"פ שהביא בשם  (עמ' ח הערה יט)נש"כ 
  כתבו שהוא יום ויש שכתבו שבוע. ע"ש. ועיין עוד ושיש ש .תלוי בגודל ההלוואה

  שהכריע מהפוסקים דבעינן ל' יום. ע"כ. (פ"ג הערה ט)בס' פרשת ריבית   
  ] קוק הוצאת[ :)סד( א"ובריטב )יז טז אות( ש"וברא חצר) אבל ה"ד: סד(בב"מ ' בתוס ועיין  ז)
 את המלווה)(סד:בב"מ ' במתני דאיתא מה דלפי ל"הנ הראשונים שהקשו מה גבי  ו.

 טובה לעשות אסור וכי לחברו שמלווה דאדם קשה חינם, בחצרו ידור לא חברו
 ב"וכיוצ סוס או בית כגון חינם להשאיל רגילות דאין מבעיא טובה לא שבעולם

 אלא משאיל. היה הכי דבלאו כ"כ אוהבו הוא אם אפילו למלווה, להשאיל דאסור
 דומיא אסור יהיה מהם שכר ליטול דרך ואין חינם להשאיל שרגילים דברים' אפי

 ממה [ומשמע. דאסור דמסיק למיגר עביד דלא וגברא לאגרא קיימא דלא דחצר
   ומה להשכירו דהדרך דבר כל אלא בחצר דווקא לאו שהדין משמע לסוס בית דדימה

   כלים]. ואפילו להשכירו דדרך דבר לכל ה"ה בחצר דנימא  
   האי כולי הכא אסר טובא אוושא איכאד דפרהסיא מילי דדווקא שם תירצו  ובתוס'
 אוושא דליכא סוסו או כליו להשאיל אבל בעבדו. ולתקוף בחצרו לדור כגון  ובתוס'
 דלוקח בדווקא הוא להשאילו רגיל אם גם וכתבו עוד שרי. משאילו היה הכי ובלאו

   שהלווה ההלוואה שבשביל זה על וסומך רשותו ללא לוקח אם אבל המלווה ברשות
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  . ג"בכה אסור בכליו שמשתמש ממה וליסב לו  
   זה את זה אוהבין היו ההלוואה שקודם דידוע היכא מפרשים יש ל:"וז כתב  ש"וברא
 אחר גם להשאיל מותר צריכין היו אם לזה זה חצר משאילין שהיו כ"כ  ש"וברא

 בלא הנאה אותה למלווה לווה עושה שהיה רגילין שאין א"ב בסתם' ומתני ההלוואה
   ג"בכנה דבריו ופסקו המרדכי דעת שכן הביא )א"ס' קסו סק( ך"ובש. ל"עכ. הלוואה

  . ש"ע. )ד אות קסו' ס( צ"ובזב )ב אות קסו' ס ט"הגה(  
   מדעתו שלא המלווה מלהנות להזהר המלווה צריך ל"וז כתב )ז"ס קס' ס( ע"בשו והנה
 הנהנ אם אבל הלווהו לא אם לו עושה שהיה בדבר' אפי בידו שמעותיו ז"כ והנה
 מידי יהיה שלא ובלבד" הלווהו לא אם לו עושה שהיה בדבר מותר מדעתו ממנו

 במידי חילק דלא ומשמע. ל"עכ. בעבדו ולהשתמש בחצרו לדור כגון" דפרהסיא
 צריך היה כן סובר היה ואם זא"ז. אוהבין אם' אפי אסור ג"דכה וסבר דפרהסיא

   אסור דפרהסיא מידי דכל דסבר נראה )ט"ס( עצים הגוזל' פ ל"במהרש וגם כן. לכתוב
 .)א"סק קסו' ס(הנ"ל  ך"הש דבריו ואפילו אוהבין זה את זה והביא  

  שהביא בשם כנה"ג דבפעם  (ס' קסו אות ד)רגיל שהתירו עיין בדרכי תשובה  ודין ח)
 (עמ' קד)פעמים לא מיקרי רגיל וצריך לפחות ג' פעמים וכן הביא בס' כרם שלמה ו   ז.

  וכן הביא לדינא  (בשילהי ס' י)והפרי תואר  (חוט המשולש ח"ג ס' כא)ן בשם המהר"ש דורא
  . ע"ש. (פ"ג הערה יז)בס' פרשת ריבית   

   (ס"ק כז)הביא בשם ספר מרבה תורה  (פ"ח הערה ג)בס' ריבית לאור ההלכה ד איברא
מוכח דבעינן פעמים  )(יור"ד ס' רכו ס"ק יא ד"ה ולענין נדריםשכתב שלדעת הש"ך  איברא

וי"א שלוש והוא עצמו חלק עליו וסבר דסגי בפעם אחת משום דאין לדמות דין רגיל 
דבריבית כ"ז שמוכח שאין עושה  ,המובא בפוסקים בענין פקדון ונדרים לענין ריבית

ר' עקיבא אומר קשה ריבית  (בב"מ סוף פ"ו)וכמוכח בתוספתא  .כן מחמת ההלוואה שרי
א שאל בשלומו מימיו עד שלווה הימנו כיצד והוא של ,שאף שאילת שלום ריבית

  הקדים לו שלום הרי אף שאילת שלום ריבית. ע"כ. ומשמע שאם פעם אחת קודם 
   .הלוואה אמר לו שלום שוב לא נראה דנותן לו על הלוואתו וכן נראה עיקר  
  לאסור משום שאסור ליתן ריבית מאוחרת  ע"השו דדעת כל האמור מבואר ולאור
עדות  בני גם מ"ומ ההלוואה. בשביל זאת שנותן פירש תן ולאאפילו נ בסתם ולאור
סמוך להלוואה אם אינו מפרש  מועטת במתנה א"רמ כדעת להקל הסומכין המזרח
אחר שכמה  לסמוך על מה להם יש כך לשם שמתכוון ואפילו ההלוואה על לו שנותן

 רתבתו מוחלטת מתנה המתנה לו שנותן א"מגדולי עדות המזרח פסקו כמותו. בד
 לו יחזיר לו מלווה אין דאם ההלוואה בקבלת המתנה קבלת עמו התנה אם אבל שוחד

 לו נותן אם שאסר, ע"לשו גם וכן א."רמ לדעת גם ואסור קצוצה ריבית הוי המתנה
 אם גם הפרעון כה"ג הוי הפלגה מרובה קודם יום או פרעון משעת יום לאחר המתנה

 וכן ההלוואה. מן מועטת בהפלגה הוא ורהאיס דכל משום להקל ויש מרובה, מתנה זו
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   דנראה דפרהסיא מידי המתנה שאין ז"כ מותר מתנה למלווה הלווה לתת רגיל אם
  במתנה.  למלווה הלווה שנתן לכל  

  בנ"ד לעניין הלכה גם אם נחשיבו כמידי דפרהסיא שאין להתיר בזה הנושרים:   פירות
  אפילו שהוא סמוך להלוואה לא  אפילו אם רגיל, מ"מ כיון שזה לאחר פרעון פירות

  גרע ממתנה מועטת דגם לבני ספרד המיקל יש לו על מה לסמוך.  
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  אודות איש יהודי אשר אומנותו היא תיקון חדרי קירור ומזגנים ושאר  נשאלתי
המכשירים של בתי מלון ובתי עסק גדולים כגון מסעדות וכיוצ"ב, והוא  נשאלתי

ומתחייב  (שמקבל מבית המלון סכום מסוים לכל השנה כולה)נשכר בחוזה שנתי לבתי המלון 
להענות לבקשתם בכל עת שיצטרכו לו, ועד עתה היה בא בעצמו לתקן בשבת רח"ל 

נפשו בשאלתו האם מותר לו  את התקלות ועתה שזיכהו הי"ת לחזור בתשובה שלימה
  לשכור גוי לכל שבתות השנה שימלא מקומו? יש לציין שהדבר כרוך בחילולי שבת 

  דאורייתא רבים.  
  תשובה:

  פירוש, אסרו חז"ל לומר לגוי לעשות  –קי"ל בכ"מ בש"ס אמירה לגוי שבות  הנה א)
לומר  כל דבר שאסור לישראל לעשותו אסור –מלאכה האסורה בשבת, זה הכלל  א)

לאינו יהודי לעשותו [ובטעם הדבר, כ' הרמב"ם פ"ו ה"א שלא תהא שבת קלה 
בעיניהן ויבואו לעשות בעצמן, ורש"י בע"ז טו. פי' משום ודבר דבר, ובמקו"א פי' 

משום שליחות. ועי' בערוה"ש סי' רמג אמאי הוצרך רש"י לב'  (שם כב. ושבת קנג.)
"ע סי' שז ס"ב, וכן פסקו כל הפוסקים הטעמים]. וכן פסק הרמב"ם פ"ו ה"א, והשו

  וזה פשוט. ואף כאשר הגוי עושה בשביל לקבל שכרו, אם מצווהו הישראל לעשות 
  בשבת אסור משום אמירה לגוי, כמבואר בהדיא בשו"ע סי' רנב ס"ב.  

  שיש בנד"ד חשש הפסד מרובה, שאם לא יסכים ליתן שירות בשבת לא ירצו  ואע"ג
וכרו וישכרו להם חברת ביטוח אחרת. הנה נחלקו בעלי המלונות לש ואע"ג

הראשונים בכזה: דעת בעל העיטור [וכן פסקו כמה ראשונים כמ"ש בלוית חן סי' 
(וה"ה צורך גדול והפ"מ, שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה בשבת במקום מצווה  –רעו] 

ות שאסור לומר לגוי לעש –. מאידך דעת הרי"ף הרא"ש והרמב"ם כמבואר בפוסקים)
מלאכה דאורייתא בשבת אף לצורך מצווה והפסד מרובה, ורק מלאכה דרבנן מותר 
לומר לגוי לעשותה לצורך מצווה והפסד מרובה, כגון לומר לגוי לעלות לאילן להביא 

שאסור לומר לגוי לעשות אף מלאכה דרבנן אפילו  –שופר בראש השנה. ודעת התוס' 
רו משום דהיא גופא דחיא שבת. ולהלכה, לצורך מצווה, ורק לצורך מצוות מילה התי

כדעת הרי"ף הרא"ש והרמב"ם, וכן הסכים המשנ"ב שם,  (סי' שז ס"ה)פסק השו"ע 
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  הביא דברי בעל העיטור והיקל כמותו במקום מצווה וצורך  (סי' רעו ס"ב)ואמנם הרמ"א 
  . אגדול, מיהו יעוי"ש במשנ"ב בשם השל"ה שאין לסמוך ע"ז  

  , והועתק (סי' רעו)רבים יש לסמוך על זה כמבואר בפמ"ג במקום מצוה ד ורק ב)
, וכן פסק מו"ר עט"ר בלוית חן סי' רעו. עי"ש שהאריך (שם סקכ"ה)להלכה במשנ"ב  ב)

דיש רבים וטובים העומדים בשיטתו של בעה"ע, וכן נוהג לספר מרן הראשל"צ מו"ר 
מל בבית הכנסת הרב יצחק יוסף שליט"א בשיעוריו בלוין שפעם אחת כבה אור החש

בליל יום הכיפורים בתפילת "כל נדרי" ומרן זצ"ל הורה לקרוא לגוי, כעבור זמן מה 
אמרו למרן שהגוי אינו מבין רמזים..., אמר להם: "הגוי הזה הוא חמור, אמירה לגוי 
  אסרו חז"ל ולא אמירה לחמור", וכמובן שאמר כן בדרך מליצה ובאמת הרב הסתמך 

  .במוך על בעה"ע במקום מצווה דרביםעל מה שכתבנו שיש לס  
  וז"ל: מסעדה  (ח"ד עמ' קלז)סתירה לזה ממה שכתב מרן זצ"ל בהליכות עולם  ואין
שהוזמנו אליה אורחים רבים לסעודת שבת שחרית והנה אירע שכבה הגז בבוקר  ואין

השכם, ונתקרר החמין, אין להתיר לומר לגוי שיאמר לגוי אחר וכו' מפני שנעשית בו 
ה דאורייתא בהדלקת הגז לחימומו. ע"כ. הרי שאפילו אמירה לגוי שיאמר לגוי מלאכ

, והלא התם הוי מצווה דרבים?. זה אינו, ד"מצוה דרבים" פירושו מצוה גכתב לאסור
הנעשית בצירוף הרבים יחד כמו תפילה במנין, אבל מה שסועדים הרבה בנ"א סעודת 

(כן חידים העושים מצוה בו זמנית שבת כולם יחד לא הוי מצוה דרבים אלא הרבה י
ל שליט"א, וכ"כ הגר"א מלכא בספר הליכות שבת ח"ב עמ' קי, והוסיף שם דלא דמי "הראשמורנו שמעתי מ

למה שהתירו הפוסקים לומר לגוי לתקן העירוב משום דהוי הצלה דרבים אף דהתם נמי כל יחיד בפני עצמו 
  מצוה דרבים משא"כ במצות עשה דרבים בעי' דווקא מצוה דשאני התם שהוא "איסור" של הרבים חשיב שפיר כ

  .הנעשית ע"י הרבים יחד כמו תפילה וכדו')  
  עסק בנידון דומה לזה, גבי שבת חתן שכבה אור החשמל,  (עמ' תלב)בחזו"ע ח"ג  והנה
והעלה להתיר בזה, עי"ש בהערה הטעם משום דיש לצרף דעת הסוברים  והנה

מדרבנן דבמשכן לא היה כיוצ"ב [הנה הדלקת האור שהדלקת אור החשמל אינה אלא 
, אע"ג שעצם איסור המצאת (ח"א סי' יט)הוי איסור דאורייתא כמבואר בשו"ת יבי"א 

החשמל אינו אלא מדרבנן, בהדלקת האור הוי איסור דאורייתא כי מלבד המצאת 
                                                             

עמו הסליחה, דהמשנ"ב גם בסי' רעו וגם בסי' שז רק מפרש דברי הרמ"א, ולא כתב לאסור אפילו  ה. א. א
ש להחמיר, לא כתב שהלכה לצורך גדול. והגם שהזכיר בסי' רעו מדברי השל"ה ושכן נהג הגאון הר"

 כמותם נגד הרמ"א, רק הזכיר דעת מי שגדול.
וביאר עוד, דבלא"ה קושטא קאי שכדעת העיטור כ"ד עוד ו' ראשונים ואינו דעת יחיד כמו שסבר  ה. א. ב

  המשנ"ב.
(עמ' אע"ג שמצד איסור אמירה לגוי יש לצדד להתיר וכמו שפסק מרן זצ"ל בעצמו במאור ישראל ח"ג  ג

ות. מ"מ הכא כתב לאסור מצד איסור הנאה ממלאכת ובעוד מקומ (עמ' תנד)ובחזו"ע ח"ג בסופו  קיח) -קיז
, (סי' רעו ס"א)הגוי שאף גוי העושה ע"ד עצמו מלאכה לצורך ישראל אסור להנות ממנה כמבואר בשו"ע 

ומטעם זה כתב מרן זצ"ל כאן לאסור ההנאה מפני שסו"ס הגוי עשה מלאכה דאורייתא לצורך ישראל ויש 
 בזה איסור הנאה ממלאכת גוי.
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החשמל גם נוצרת אש ממש, ולא מבעיא במנורות "אגס" שיש בהם חוט להט ממש, 
א אפילו במנורות "פלורסנט" יש ניצוץ אש בתחילת ההדלקה, ורק במנורות אל

"לדים" אין ניצוץ אש כלל ואיסורם אינו אלא מדרבנן. כן פסקו רוב ככל הפוסקים 
 (מהרש"ם, לבוש מרדכי, ארץ צבי) כמבואר באורך ורוחב ביבי"א שם. מיהו יש אומרים
כן היו עושים אש המוצאת מן שאעפ"כ אין האיסור בהדלקת אור מדאורייתא דבמש

עצים ואבנים וכיוצ"ב ולא היתה אש כזאת היוצאת מן החשמל לכן לא דמי למלאכת 
המשכן ואין איסורו אלא מדרבנן בלבד. ואע"פ שאין אנו נוקטים כן לדינא כלל ואף 
לא לצירוף בעלמא כמבואר ביבי"א שם בהדיא, מ"מ במקום צער גדול מאוד וגם 

  ת חתן יש לצרפם לסברת בעה"ע וסיעתו ולהקל בדבר משום צורך מצוה כמו בשב
  דאמירה לגוי הוי שבות דלית בו מעשה וקיל טפי].  

  מה ששמעתי לייעץ באופן אחר לכאורה, לומר לאשכנזי הסומך על  –אומר  ואגב
שיאמר לגוי  (כמבואר ברמ"א סי' רעו ס"ב)בעה"ע במקום צורך גדול וגם צורך מצוה  ואגב

. אך זה אינו לפענ"ד, דאף אם נמלטנו עי"ז מאיסור אמירה לגוי מ"מ להדליק האור
הלא איכא איסור הנאה ממלאכת גוי דאף אם גוי יבוא מעצמו וידליק את האור לכל 
המסובים יהא אסור להנות מזה, ומה מעליותא יש בכך שהאשכנזי אמר לגוי. וכמו 

גוי אין היתר להנות שפסק כיוצ"ב בהליכו"ע הנ"ל, דאף אם יאמר לגוי שיאמר ל
דסוף סוף נהנה ממלאכה דאורייתא שנעשית ע"י הגוי לצורכו. ואולם אם אשכנזי 
אמר לגוי להדליק, והקהל הם אשכנזים כמותו, כך שהדלקת האור נעשתה בהיתר, 
  אם יצטרף אח"כ ספרדי אליהם אפשר דמותר לו להנות מהאור שהודלק. ודו"ק. 

  עי"ש, וזה פשוט לפענ"ד.  (ח"ב עמ' קי בהערה)ל"צ אח"כ מצאתי שכן כתב בהדיא באור  
  אנפין לנידון דידן, הנה לפי הנ"ל היה נראה לכאורה לאסור לשכור גוי לכל  ניהדר  ג)
שבתות השנה שימלא מקומו, דהיינו שיענה לטלפון ויסע לתקן התקלה, מאחר   ג)

המכשירים, שכרוכים בדבר חילולי שבת דאורייתא רבים בתיקון חדרי הקירור ושאר 
כי נראה שכאשר שוכר את הגוי למשך שנה ומצווהו בפ"א על כל שבתות השנה הויא 
אמירתו על כל השבתות יחד וכיוון שבודאי יצטרכו את הגוי בחלק משבתות השנה 
הוי אמירה לגוי באיסור דאורייתא. [ואין אפשרות מבחינה מציאותית לשוכרו כל 

קבל את הגוי לעבודה הרי הגוי מחוייב שבוע בפני עצמו, כי כאשר בעל העסק מ
  לעבוד במתכונת עבודתו שהתנו עד שבעה"ב לא יפטר אותו, נמצא שכאשר הוא 

  מעסיק את הגוי הרי הוא שוכרו באופן אוטומטי לכל השנה כולה. וזה פשוט].   
  נראה לומר סברא, די"ל שכל איסור אמירה לגוי היא רק כאשר כל עשיית  והיה ד)
אינה אלא מחמת הישראל ולא מחמת שום דבר אחר, דהיינו שציווהו  הגוי בשבת ד)

לעשות מלאכה בשבת. אבל הכא שלא ציווהו לעשות מלאכה בשבת זו או אחרת 
אלא שכרו לכל שבתות השנה שאם יצטרכו לו יענה לבקשתם, ואם יעשה הגוי 
מלאכה בשבת או לא אי"ז תלוי כלל בישראל אלא דבר זה בשמיא תליא שזימנו 
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התקלה בשבת, ולכן אע"פ שבמציאות לפי ה"סטטיסטיקה" ודאי יצטרך הגוי לבצע 
  מלאכה אסורה באחת משבתות השנה מ"מ אין זה תלוי בישראל כ"כ ואין מלאכת 

  הגוי משתייכת אליו.  
  , וצריך (דסו"ס עושה הגוי בשבת מחמת ציווי הישראל)מלבד שזו סברא מחודשת מאוד  והנה

ין לנו להתיר על סמך סברא מומצאת מן השכל. מה גם שיש ראיה לזה, ובודאי שא
ראיה להיפוך, יעוי' בסי' רמז סעיף א דאסור לשלוח אגרות ע"י גוי אע"פ שיש שהות 
מלפני שבת אי לא קביע בי דואר במתא, משום שיש לחוש שהבי דואר ילך בשבת 

פנינו, לעיר אחרת ויצטרך הגוי לילך אחריו, ונמצא ששלחו לילך בשבת. הנה ל
  . (ואפשר עוד לפלפל בזה)שאע"פ שהאיסור בא מחמת דבר אחר חשיב אמירה לגוי ואסור. 

  ולכן לדינא אין לסמוך כלל על סברא זו.  
  נלפענ"ד להתיר הדבר מהטעם שיתבאר בס"ד: הנה מבואר במשנה שבת  אבל ה)
ובגמ' קנג. מי שהיה בא בדרך וכיסו בידו וקידש עליו היום נותן כיסו לנכרי,  ה)

מבואר הטעם אע"פ שאמירה לגוי שבות קים להו לרבנן דאי לא שרית ליה אתי 
לעשות בעצמו ולטלטל ד"א ברה"ר. ונפסק בשו"ע סי' רסו ס"א. נמצינו למדין, 
שבכל מקום שאופן הצלת הממון כרוכה באיסור דאורייתא חששו חכמים שמא יבוא 

דין היהודים הקונים המכסים לעשות בעצמו ושרי. ומכאן כתב המרדכי בשם הר"מ ב
שמותר להם לשכור גוי בקיבולת לגבות המכס [ולכתוב. ב"י] דאי לא שרית ליה אתי 
לעשות בעצמו ולכתוב. והובאו דברים אלו בב"י סוס"י רמד, ונפסק להלכה בשו"ע 
סי' רמד ס"ו. וא"כ ה"ה נמי בנד"ד שמותר לשכור גוי שימלא מקומו בשבת אע"פ 

  ולי שבת דאורייתא, מאחר שיש לחוש שמא יעשה הוא בעצמו, שכרוכים בדבר חיל
  דקים להו לרבנן שאדם בהול אצל ממונו.  

  שהקשו האחרונים על עיקר הדין הזה, אמאי שרי הכא במכס שכר שבת ואמירה  אלא
וז"ל:  (ססק"ו)? ותירץ הט"ז )סי' רמג(ל לעידלגוי ומראית העין יותר ממרחץ  אלא

בהפסד גדול כההיא דמכס ומטבע, שהם על הרב עסק  "ונראה דלא התירו כן אלא
גדול והתירו לגמרי אף אם לפעמים הוא עסק קטן. משא"כ בההיא דמרחץ וכיוצא 
שאין ההפסד גדול כ"כ, ומעיקרא כי עשה המרחץ ידע כי לא יעסוק בו בשבת אפי' 

ן ע"י עכו"ם על כן אין בזה חשש שהוא יעשה איסור חמור. כן נראה לי". עכ"ל. וכ
מש"כ בזה והאחרונים האריכו  (סקי"ח)נ"ל משמעות הב"י והרמ"א, וע"ע במג"א 

עי"ש. והנה מה  (סי' רמד ס"ק כז)בביאור דבריו, והארכתי בזה בס"ד בקונט' יעלת חן 
 (סוס"י רמד)שמתשמע מתי' א' של המג"א דבמניעת רווח יש לאסור, יעוי' בבאה"ל 

דלא דמותו להלכה. ובין כך בנד"ד הלא  שהוכיח מדעת הרבה אחרונים לא כן וצידד
  הוי הפסד גמור ולא מניעת רווח גרידא, שהרי כבר נתחייב בעל המלון בחוזה ליתן לו 

  שכרו של כל השנה, וא"כ נידונינו דומה ממש להא דמכס אליבא דכל אחרונים.  
  מבואר בפוסקים שם שכל ההיתר הוא דווקא בקבלנות אבל לא בשכירות יום,  [מיהו
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ואע"ג שכשמצווה את הגוי לעשות בשבת אין חילוק בין קבלנות לשכ"י  יהו[מ
דכיוון שקובע לו מלאכתו בשבת הוי כשכיר יום. יעוי' בתהל"ד שנשאר בזה בצ"ע. 

כתב לתרץ ד"שליח" הוא דווקא כשעושה הדבר  (מצאנז חאו"ח סי' ו)ובשו"ת דברי חיים 
שליחות לחומרא" ואינו אסור למען ה"משלח" ולכך בקבלנות ליכא להאי טעמא ד"

אלא משום שלא תהא השבת קלה בעיניו, כיוון שהקבלן הוי כקונה הכלי לעצמו 
בשעת קבלנותו ע"ד מה שאמרו "אומן קונה בשבח כלי", משא"כ שכיר יום הוי 
"שליח" גמור, וזה לא התירו. ע"ש ביתר ביאור כי קצרתי. ול"נ לתרץ, דקבלנות מותר 

חששו להתירו משום הפסד, אבל שכיר יום הוי פירצא  בשאר מקומות ולכך לא
 (סקי"ז)גדולה וכולי האי לא התירו כאשר יש דרך אחרת. וכן משמע מלשון המג"א 

שכתב וז"ל: "בקבולת. דאז שרי מדינא כמ"ש ריש סי' רנב ואע"ג דאסור לקבוע לו 
שאסור מלאכתו בשבת מ"מ הכא שרי משום פסידא וכו". עכ"ל. ולכאו' קשה דכיוון 

לקבוע לו מלאכתו בשבת מצד הדין, אזי לאו "שרי מדינא", ומאי דכתב מג"א תחילה 
 (סק"ט)"דאז שרי מדינא". אלא ודאי כדפרישית. והעתיקו לשונו ג"כ הבאה"ט 

. והשתא אתי שפיר מה שלא חשש המשנ"ב לבאר פרט חשוב זה (סקל"ב)והמשנ"ב 
חשיך שרינן אף בשכיר יום. וי"ל אע"פ שדרכו לבאר. אלא שלכאו' צ"ע דבפ' מי שה

דהתם משום שבהול כי החשיך עליו פתאום ולכן התירו בכל עניין, משא"כ הכא יכול 
  לתכנן עצמו מבעו"י, ולכן לא רצה המרדכי להתיר שכ"י דחמיר טפי. כ"כ האחרונים. 

  ועכ"פ בין כך ובין כך מבואר, דההיתר בזה הוא דווקא בקבלנות ולא בשכירות יום].  
  משום שא"כ יצטרך בעל  –אין אפשרות לעשות עם הגוי "שותפות", חדא  והנה  ו)
העסק ליתן לגוי שביעית השכר [דאל"כ אף שיתן לו אחוזים מן השכר לא יהא זה   ו)

אלא "אריס", וכמבואר בשו"ע סי' רמה ס"א]. ויש בדבר הפסד מרובה, כי הרווח 
ואין הצר שווה בנזק המלך. ועוד בשנה ויותר מזה, ₪ חצי מליון -הכללי הוא מגיע ל

דאחר שכבר סגר בעל העסק חוזה עם בית המלון למשך השנה הרי כל העבודה  –
מוטלת עליו, כולל יום השבת, וכשמתנה עם הגוי כעת הוי כשלוחו כמבואר בשו"ע 

(ואין אפשרות לעשות העצה היעוצה שם בסעיף ג' לבטל החוזה ולעשותו מחדש שנית סי' רמה ס"א, 
  . קיצרתי וא"צ תנות בתחילה קודם השותפות, כי בתי המלון לא יסכימו בשום פנים לבטל החוזה)ולה

 להאריך יותר ודי בזה.  
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  חדש, וז"ל "או אם  דבר סימן שח אות ד') נד"מ(הפסקי תשובות ראיתי בספר  הרא
פעמים משתמש בו להניחו על ניירות שלא יעופו, או אף נותנו לתינוק כדי  הרא

שישחק בו, אזי אין דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס, אלא ככלי שמלאכתו לאיסור 
ועוד חידש שם גבי טלפון סלולרי שיש בו גם  .שמותר לטלטלו לצורך גופו ומקומו"

  ון מעורר, אזי בוודאי נידון ככלי תמש בו גם לשעצג שעון, וכן הרגילות להש
  ולא ציין שום מקור לדבריו. .שמלאכתו לאיסור  

  . וכעת נדון אלו חדשים הם ויצאתי לתור בפוסקים לראות האם הם מוסכמים ודברים
   בחידושו הראשון.  

  חקירה מה הוא גדר "מקפיד" 
  ל ומפורסם בשער בת רבים יש לחקור חקירה יסודית בעניין זה, דידוע לכ ראשית א)
 ,שאין מוקצה מחמת ח"כ תלוי בשווי הממוני של החפץ (סימן שח אות א')הב"י  שמ" א)

אלא בדעת כל אדם ואדם, אם מקפיד הוא על החפץ או לא, ואפי' שמנהג מקומו לא 
  , וכן להיפך אם האדם אינו מקפיד, אך במקומו מקפידים, אזלינן תמיד להקפיד בזה

  .אבתר דעתו  
  שחושש שמא יפסד  שוםמ הואיש לחקור מהו גדר "מקפיד", האם "מקפיד"  אולם
מחמת שימוש מסוים, אבל אם ישתמש בתשמיש קל שאין חשש שיפסיד  הכלי אולם

את החפץ, עדיין ֵשם מוקצה מחמת חסרון כיס עליו, מפני שעדיין מקפיד הוא 
"מקפיד"  גדר האם והצד השני של החקירה, להשתמש שימושים שעלולים להפסידו.

אין מחמת שחושש שמא יפסד, ולכן מייחדו אך ורק לתשמיש שלשם כך נוצר, והוא 
  יפסידו  אין חשש שמאש קל שבקלים, אפי'ו ,משתמש עימו כלל לשימושים אחרים

  .אותו  

                                                             
המחצית השקל סימן ש"ח (ס"ק ב'), והפמ"ג (א"א ס"ק ב') בביאור דברי המג"א. ועיין גם בחידושי כ"כ א 

בתרא (על המשנ"ב שם) שדן על מ"ש פעם בלשון "מקפידים" ופעם בלשון "מקפיד" והעלה שאין הבדל 
 והכל הולך אחר קפידת האדם עצמו.
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  אין נותנו  שמקפיד שלא יפסד, ולכן פלאפון היא כמ"ש בתחילת המאמר, והנפק"מ
  שאין חשש  שלא יעופו, מניחו ע"ג דפים, ומאידך ובלשחוק לתינוק  והנפק"מ

  . בשימוש זה שמא יפסד  
  הצד הראשון של החקירה עדיין דינו כמוקצה מחמת חסרון כיס, שהרי אין  לפי
שימוש זה מראה שאינו מקפיד, משא"כ לצד השני שאפי' שימוש קל שבקלים  לפי

  ממוקצה מחמת חסרון כיס מוכיח שאינו מקפיד על חפץ זה, ובעקבות כן יורד מדרגה 
  .לכלי שמלאכתו לאיסור, דשרי לצורך גופו ומקומו  

  וז"ל "כל  (קכג: ד"ה חצינה)מרש"י  של החקירה יש להביא ראיה לצד הראשון  ולכאורה
הני קפדי עלייהו משום דמפגמי ומקצה להו בידים", ומלשונו מוכח שכל   ולכאורה

ת לו להשתמש בו שימוש שאינו החשש שלו הוא שמא יפגם ויפסד, אולם לא אכפ
"וי"מ סכין ששוחטין בה שמקפיד שלא  (שם ד"ה וסכינא)יכול לפגום בו, וכ"כ התוס' 

תפגם", וכ"ה בר"ח "כיון דקפדי אפגמייהו קבע ליה מקום ומסיח דעתו מלעשות בהן 
שמא יפחתו דמיו  ו"כל כלי שמקפיד עלי (פכ"ה ה"ט)מלאכה אחרת", וכ"כ הרמב"ם 

  אסור  ,כגון כלים המוקצים לסחורה וכלים היקרים ביותר שמקפיד עליהן שמא יפסדו
  לטלטלן".  

  יחדן למלאכתן הראויה יהלין נראה שתלו העניין בקפידא שמא יפסדו, ולכן מ  ומכל
  להם, ומשמע שאין הדברים אמורים אלא רק בשימושים אשר יש חשש שמא   ומכל

   לא מקפיד. ,אשר אין חשש שמא יפסדו קלים ושיםיפסדו, אבל לשימ  
  להביא מדבריהם ראייה לצד השני של  דשפיר אפשר ,אין זה מוכרח כ"כ אולם
גמר אומר בדעתו ליחדן  ,שמחמת שמקפיד עליהם שלא יפסדוולפרש  החקירה אולם

וכן אם נתבונן  אפי' שאין חשש שמא יפסדו. ,ולא לשאר שימושים ,אך ורק למלאכתן
גמאות שנקטו הגמ' והשו"ע, נבחין שהביאו דוגמאות שאין אדם משתמש בהן בדו

  כלל לתשמישים אחרים אלא רק למה שנועדו, כגון מסר הגדול, יתד של מחרישה, 
 בשם אביו )עמ' שכט(שבת ב' בזה בילקו"י  עמדסכין של מילה וכו', וכן ראיתי ש

  .זיע"א  
  ראייה מדברי הראשונים

  (בחידושים שבת מד: ד"ה ן הרמב"ן לשוהשני של החקירה מנראה להביא ראיה לצד  ליו ב)
וז"ל "ולי נראה שמטה שייחדה למעות לאו משום מוקצה מחמת איסור  והא) ב)

נאסרה, דהא כלים שמלאכתן לאיסור מותרין בין לצורך גופן בין לצורך מקומן, אלא 
ש תשמי לשום, ואין אדם משנה אותה שלה מקצה דעתו מהן מישובהמתוך שאדם 

בשם  (בחידושים שם), וזו היא הקצאה שלה", וכ"כ הר"ן בטל תורת כלי ממנהאחר, 
שישתמש בה  דעתו שאיןהרמב"ן בשינוי מעט וז"ל "אבל הכא כשייחדה עסקינן 
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(הו"ד ברא"ש פ"ג סימן , והיא דעת ר"ת בומש"ה אסור לטלטלה לגמרי" תשמיש אחר כלל
  ז"ל "דר"ש מודה במטה שייחדה והניח עליה מעות ו כ', ובטוב"י סימן ש"י ורמ"א שם סעיף ז')

  דאדם קפיד עליה ומייחד לה מקום".  
  פליג על דברי ר"ת, וס"ל דכל מה שכתבה הגמ' הוא אליבא   (כא., כפי' הר"ן שם) והרי"ף
דר"י, אולם אנן קיי"ל כר"ש, וממילא מטה בין ייחדה לתת עליה מעות בין  והרי"ף

  וא שלא יהיו מעות עליה בביה"ש או בשבת. ובב"י לא ייחדה, מותרת בטלטול, וה
  .ג, וכ"פ בשו"ע(פכ"ה ה"י)כתב שכן נראה מהרמב"ם  (סימן ש"י אות ז')  

  בירור לאיזה סוג מוקצה המטה שייכת
  , (ריש סימן ש"י)סוג המוקצה של המטה לדעת ר"ת, ביאר לנו המהר"י אבוהב  ואת  ג)
, ועיין גם בע"ב (מד. סוד"ה מטהדיא התוס' שהיא מוקצית מחמת חסרון כיס, וכ"כ בה  ג)

, וכן מדוייק מדברי הרמב"ן והר"ן הנ"ל שכתבו שבטל תורת כלי ממנה, הא)סוד"ה 
  עלה קפיד שכתב "דאדם  (פ"ג סימן כ')ואסור לטלטלה לגמרי, וכן מוכח מדברי הרא"ש 

  . דומייחד לה מקום"  
  ת דעת ר"ת דלא כמו הני ביאר א (אות ז')צ"ע, שהרי מרן הב"י בסימן ש"י  ברם
, דשרי לצורך גופו כלי שמלאכתו לאיסור רבוותא, ודעתו שדין המטה כדין ברם

, והחרה אחריו הרמ"א. ואפילו)(סימן כ' ד"ה ומקומו, והוסיף שכן דעת הגהות אשר"י 
, הא ר' יהודה) (דף לו. סוד"הוכתב שלא מוכח כן מהתוס'  (הנ"ל)וכבר תפס עליהם המג"א 

(שהם כלי "ש משמע דלא כדבריהם, מזה שדימה מטה לסיכי זיירי ומזורי וגם מהרא
, וכן אין ראיה מהגהות אשר"י האורגים והצבעים שמקפידים עליהם, והם מוקצים מחמת חסרון כיס)

שהרי פסק כהרי"ף, שגם אם המטה מיוחדת למעות והניח עליה מבע"י, אינה 
(סימן וד שהביא ראיה מהראב"ן מוקצית, אלא א"כ הניח עליה בביה"ש, ועיי"ש ע

, הלכה (אות קעז), והבית ארזים (הנ"ל), וגם הדרישה (פכ"ה אות ו'), והגהות מימוניות שעח)
                                                             

רצה להוכיח מדברי הרמב"ן (קנד: ד"ה כי וכעת מצאתי בספר אורה ושמחה על הרמב"ם (פכ"ה ה"ט), ש ב
להשתמש בו אפי' שלא מקפיד אמרינן) שכלי שמל"א אם לא ראוי לשימוש אחר הוי מוקצה מחמת ח"כ, 

שמושים אחרים, וראייתו מקרנא דאומני שהם כלי שמל"א, והיות וראויין רק לתשמישן הוו מוקצה מחמת 
יטול כלי מהיכנו, מפני שא"א לטלטלן אפי' לצורך גו"מ. ח"כ, וממילא אם הם נפלו על כרים וכסתות הוי ב
דמדבריו משמע להיפך, שכתב שכלי האומנין הללו אם  א.ואחר המחילה והעיון בדברי הרמב"ן יש להעיר 

היו נקיים וחדשים, היה אפשר לטלטן לצורך גו"מ. ולפי שיטתו היות ומשתמש בהם רק לתשמיש אחד, 
לא מצאתי שהזכיר כלל מוקצה מחמת ח"כ.  ב.חדשים ל"ש ישנים.  יהיה דינם מוקצה מחמת ח"כ ל"ש

ואדרבא כל הטעם שלו הוי ביטול כלי מהיכנו הוא משום שהכלים הללו אינם ראוים מחמת מאיסותם, 
מדברי הרמב"ן שהבאנו בגוף ג. ופקע מהם שם כלי, ודינם כמוקצה מחמת גופו, ולכן הוי ביטול כלי. 

  קפידא, וכמ"ש בהדיא במהר"י אבוהב הנ"ל. התשובה משמע דתלוי הדבר ב
וכעת מצאתי בחזו"ע ח"ג (עמ' נב) שהוכיח מדברי הרמב"ן (קכד.) שגם כלי שמל"א המיוחד רק 
לתשמישי איסור שרי לטלטלו לצוגו"מ, עיי"ש שהביא עוד ראשונים, וזה דלא כמו שרצה לדייק מן 

  מוד יט ובהערה כג). הרמב"ן האורה ושמחה. ועו"ע בספר שלמי יהודה (פתיחה ע
  .ובקרבן נתנאל (אות ג) כתב שכן דעת הרמ"א, אולם מהמג"א (ס"ק ה') והגר"א משמע שפסק כר"ת ג
 והמג"א (ס"ק ה) דייק כן מזה שדימה הרא"ש מטה לסיכי זיירי ומזורי, ויובא לקמן. ד
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  השיגו עליהם, וכן נראה שמצדדים  (אות ג'), וקרבן נתנאל (שם), בית מאיר (ס"ק ז')ברורה 
  .ה)(ס"ק כוהגר"א, וכן ביאר במשנ"ב  "ק ח')(סהא"ר   

  (אות נדחק ליישב את דברי ב"י והרמ"א ונשאר בצ"ע. ובערוה"ש  "ק ג')(סמשה   ובחמד
יישב, שהוקשה להם איזה הפסד שייך במטה שיקפיד עליה עד כדי כך  י"א) ובחמד

  שתיהפך למוקצה מחמת חסרון כיס, דבשלמא סיכי זירי ומזורי אף שראויין לתשמיש 
  מטה אין חשש כזה.אחר, יש חשש שאם ישתמש בהם שימוש אחר יפסדו, אבל ב  

  , (ס"ק ה', ע"פ ביאור מחצה"ש)המוקצה שלו שייכת המטה לדעת הרי"ף כתב המג"א  וסוג
שאף שלדעתו משמע שדינה ככלי שמלאכתו להיתר, מ"מ הייחוד שייחדה  וסוג

  למעות משאיר רושם, וא"א לדונה ככלי שמלאכתו להיתר, וממילא נחשבת ככלי 
  . (הנ"ל)הגר"א, והערוה""ש שמלאכתו לאיסור. וכ"כ בביאור   

  היוצא לדעת מרן והרמ"א
  מדברי מרן והרמ"א אליבא דר"ת, שאף שמייחד את המטה רק לעניין  והיוצא ד)
הנחת מעות, ומקפיד שלא להשתמש שום שימוש, דינו ככלי שמלאכתו לאיסור,  ד)

   אות א')(קופת הרוכלים פ"ג ולא מחמת חסרון כיס, וכן נראה לדייק מדברי הכלכלת שבת 
   ".שלא יופסד בתשמיש אחרוז"ל "מוקצה מחמת חסרון כיס ר"ל כל דבר שמקפיד   

  נמצא שההגדרה בדין מוקצה מחמת חסרון כיס לדעת מרן ורמ"א היא כמו  ולפ"ז
הצד הראשון של החקירה שכתבנו לעיל, שגדר "מקפיד" הוא רק על שימוש  ולפ"ז

  חפץ שמקפיד עליו שימוש קל שאין שיש לחוש שיזיק את החפץ, ולכן אם ישתמש ב
  חשש שיזיק לחפץ, אין מורידו מחמת כן מדין מוקצה מחמת חסרון כיס.  

  (שהו"ד לעיל סוף אות ועוד, שבהשקפה ראשונה נראה ששורש מחלוקת הרי"ף ור"ת  זאת
הוא בשני צידי החקירה שהבאנו לעיל, שלדעת הרי"ף גם שמייחד מטה  ב') זאת

קפדה, שהרי היא לא תפסד בשימוש אחר, וכהצד הראשון למעות אין זה נחשב ה
שבחקירה, אולם ר"ת סובר להיפך, שהיות ומייחדה רק למעות, ממילא מקפיד עליה 
  שלא ישתמש בה שום שימוש, ואפי' קל שבקלים, שלא יכול להפסידה, ודינה 

  כמוקצה מחמת חסרון כיס.  
  ראשון שבחקירה. אולם אין ופסק מרן השו"ע כהרי"ף, ממילא סובר כהצד ה  ובהיות
זה מוכרח, שאפשר הוא שאין פלוגתא בגדר, וכו"ע מודו שאם מקפיד לא   ובהיות

להשתמש במטה שום שימוש, הוי מוקצה מחמת חסרון כיס. ושורש מחלוקתם היא 
במציאות, שלדעת הרי"ף מזה שייחד את המטה אין ראייה כי הוא מקפיד עליה משום 

פנוייה לשימושים אחרים מחמת שמשתמש בה אך ורק  חסרון כיס, אלא שאין היא
למעות, ודמי לבעל מלאכה שעובד על שולחנו בכל ימות השבוע, ומקפיד שלא 
להשתמש בו שאר שמושים, כדי שימצאהו פנוי בכל עת ויוכל לעבוד עליו, אבל אין 

  י קפידתו משום חסרון כיס, אלא מקפיד הוא על סדר שלחנו, שלא יבזבז זמן על הפינו
  ויתחיל מיד את עבודתו.  
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  ר"ת ס"ל שבהיות והוא מייחדה לתשמיש זה בלבד, ממילא לא ימלט שמקפיד  אולם
  .  ההוא על השלחן כמוקצה מחמת חסרון כיס, כנלע"ד  

  אמת שעדיין לא יגהה מזור, ממה שכתבנו לעיל, שס"ל להב"י שדין מטה לר"ת   והן
ראשון שבחקירה. אולם מדברי כלי שמלאכתו לאיסור היא, ומוכח כהצד ה  והן

הראשונים הנ"ל ורוב ככל האחרונים, מוכח כהצד השני של החקירה שכתבנו לעיל, 
שגדר "מקפיד" הוא שמקפיד לא להשתמש אפי' שימוש קל שבקלים שאין חשש 
  שיזוק החפץ שמקפיד עליו, ואם ישתמש בו שימוש קל, אזי מוכיח שאינו מקפיד 

  כלי שמלאכתו לאיסור, דשרי לצורך גופו ומקומו.     ומורידו מדין חסרון כיס ל  
  "וכל הכלים שהם  (סימן שח סעיף ד')אחרונים וז"ל הגר"ז שפיר יש לדייק מדברי עוד  וכן
תשמיש" וכן  שוםעומדים לסחורה והוא מקפיד עליהם שלא להשתמש בהם  וכן

 ן שח סוס"ק א')(ריש סימוכ"כ בלבושי שרד  תשמיש", שוםט נקט לשון ""נ-בסעיף ו' ו
 צורך", לשום"והטעם כיון דמקפיד עליהם, קובע להם מקום שלא יזיזם ממקומם 

 שום"כיון שמקפיד עליהן מלהשתמש בהם בחול  (כלל סו סעיף ו')וכ"כ בחיי"א 
   שום"מקפיד שלא להשתמש בהם  (סימן קח סעיף יב)תשמיש", וכ"כ בקצות השלחן 

  תשמיש".  
  גבי נייר כתיבה שאינו  ושכתבי שבת ב' "ווהילק עמוד צז)(ח"ג, מדברי החזו"ע  וכ"נ

  .ומחמת שהרגילות לסמן בו את הספרים ,מוקצה מחמת ח"כ  
  אף שמדברי מרן והרמ"א מוכח כהצד הראשון שבחקירה, כל זה ע"פ ביאור   ומ"מ
, אולם שאר האחרונים הסתפקו בדבריהם, ולכן בהיות ויש ראשונים זהערוה"ש  ומ"מ

  (כמ"ש הב"י לעניין מוקצה   חסופרים אזלינן בתר המיקל שאומרים כן, וכן קיי"ל שבדברי
  , נראה לצדד לקולא.בריש סימן רנ"ט)  

  "כיון שמקפידים שלא  (בריש סימן ש"ח)לדייק שגם דעת מרן בשו"ע כן, שכתב  ונראה
", ומוכח שהגדר הוא שמקפיד לא להשתמש בו אחר תשמישלעשות בהם  ונראה

וז"ל "טעמא דהני משום דקפדי  (פי"ז אות ד')"ש שמוש אחר כלל, ומקורו טהור מהרא
עלייהו שלא יפגמו, וכן נמי סכין של מילה ואיזמל של ספרים וכו', כיון שמקפידין 

(ד"ה סכינא אסור לטלטלן בשבת", וכ"ה בתוס' רא"ש  אחר תשמישמלעשות בהן 

                                                             
 חילוק נפלא זה אמר ידי"ן ה"ה רחמים קטיעי הי"ו.  ה
הניח סלולרי על ערימת דפים, ואע"פ שסובר גם שהיום דפים מצויין לרוב ולא שהוא שימוש בדיוק כמו ל ו

מקפידים עליהם, מ"מ עדיין הוצרך לסברא זו דחזי לסמן בה ספרים. ומיירי שם לא רק בדף בודד אלא גם 
  בדפדפת.

 ומה שנחלקו ר"ת והרי"ף הוא שלדעת ר"ת אם ייחדה למעות וגם הניח מעות עליה אפי' סלקן מבע"י ז
  מוקצית היא לכל השבת, משא"כ לדעת הרי"ף אם סלקן מבע"י מותר לטלטלה..

ואף שלעניין מטה חומרא היא, שהרי לדעת השו"ע ורמ"א דינה ככלי מלאכתו לאיסור, ולא מחמת חסרון  ח
כיס, מ"מ קולא היא לעניין דינא, שמוקצה מחמת חסרון כיס אפשר להורידו דרגא לכלי שמלאכתו לאיסור, 

  מיש קל שבקלים.גם בתש
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  "מכאן שיש להיזהר מלטלטל סכין סופרים וסכין מילה, דכולהו קפיד  דאשכבתא)
  ".אחר תשמישעלייהו לעשות בו   

   (ריש סימן רנ"ט)שכל האמור הוא רק אם וכאשר עושה זאת בסתמא, וכמ"ש הב"ח   ודע
גם לשבת אחרת שרי לטלטולי  טשאם מטמין במוכין שדינם כמוקצה מחמת ח"כ  ודע

ולטמון בהם, כיון שמגלה במעשיו דלא קפיד, אולם ברור שאם עדיין מקפיד עליהם, 
  הם בשעת הדחק ובדרך אקראי בזהירות, אזי נשאר דינם כמוקצה ורק משתמש ב

  מחמת ח"כ.   
  גדר זמן שימוש חריג

  שכתב וז"ל "כל דבר יקר ערך שעומד לשימוש  פ"כ הי"ט) נד"מ(הבשש"כ  ראיתיו ה)
", ולא כתב חריגהאסור בשבת ובעליו מקפיד שלא להשתמש בו כל שימוש  ה)

יר את הקפידא צריך להשתמש בחפץ באופן "כלל" אלא "חריג", משמע שכדי להס
 אופיר מלכא ה"גודיברתי עם הר .חריג, ולהניח על דפים שלא יעופו לא הוי דבר חריג

, וביאר לי ששימוש חריג הכוונה על האדם עצמו, כלומר אם אין זה חריג שליט"א
אצלו, שמידי פעם עושה כן, אזי לא מיקרי שימוש חריג, אבל אם חורג ממנהגו 

נו שאינו רגיל להשתמש באופן זה כלל קרי שימוש חריג, וא"כ ס"ל להשש"כ דהיי
  כהאחרונים הנ"ל. וחזרתי ושאלתי מה גדר זמן "שימוש לא חריג" וענה לי אחת 

  .לחודש  
   (ס"ק יט)ונ"ל להביא לדבריו מקור, מדברי המשנ"ב סימן נ"ח  ידעתי מנין לו. ולא
הקורא קריאת שמע בזמן עלוה"ש  תבשכ (שם אות ה')שהביא את דברי הב"ח  ולא

פעם אחת ש קודם שיכיר בין תכלת ללבן יוצא יד"ח רק אם נוהג כן באקראי, וכתב
וכן מצאתי שכתב . ומשמע שפעמיים כבר לא הוי אקראי, בחודש נחשב אקראי

ולפ"ז  .(אות ד'), והוכיח כן גם מהפר"ח (ס"ק כ')והו"ד בכה"ח  ,(שם סוף אות ו')בברכ"י 
  ביל שיחשב השתמשות חריגה, צריך להשתמש פעמיים בחודש, ולא צ"ל שבש

  .מספיק פעם אחת  
  שאין הדבר תלוי כלל בזמן, אלא  (ה"ה שמעון ללוש וה"ה א.ב.)הרבנים הגאונים  [והעירונו
תלוי בדעתו של אדם אם מקפיד הוא או שלא מקפיד, ואין זה משנה אם  [והעירונו

ו בכל שעה שיש לו שעת הדחק, דינו השתמש בו שימוש חריג אחת לחודש א
כמוקצה מחמת ח"כ כל עוד שמקפיד עליו, ואת הראיה מהלכות תפילה, דחו 

                                                             
"א ס"ק א') דלרש"י נידונים הגיזין כמוקצה מחמת גופו, וכ"כ באבן העוזר ט בקועיין גר"ז (סימן רנ ט

דף מ"ח. דאין זה מוכרח בדעת רש"י, שהרי כתב (ב איברא(סימן רנט והובא גם במחצית השקל ס"ק ד'). 
מחמת ח"כ, ומלבד זאת דעת  ) גבי קופה של מוכין "שדמיה יקרין", ומוכח דהוי מוקצהד"ה עומד
. נ. ד"ה חריות) דהוי מוקצה מחמת ח"כ, וכן משמע מהרמב"ם הכי קאמרח. ד"ה (הנד"מ דף מהריטב"א 

(פכ"ו הי"ב), ומהמאירי (נ.) "שאני גיזי צמר שחשיבותן גדול לעשיית בגדים", וכ"כ הלבוש (שם), 
ת השבת (פרק ה' סוף הערה ל') שמש"כ "ק ב'), והמשנ"ב (ס"ק ג'). וליתא למש"כ בספר קצו(סוהתו"ש 

  המשנ"ב שהוא מוקצה מחמת ח"כ, יחידאה בזה.   



  עג  יוסף  הרב יואב גבלי -  חסימן קל  משנת  
   ובתורתו נהגה  

  

 

בפשיטות, שכל מש"כ הב"ח שם, הוא לאדם שאינו דחוק, אולם אין הכי נמי באדם 
דחוק כמו פועלים אין לו הגבלה של פעם בחודש, ומיניה לנד"ד שאם מקפיד עליו 

ימוש אחר אין הגבלת זמן, ע"כ. וניכרים דברי אמת, וגם ומשתמש בשעת הדחק לש
  ידי תיכון עימם שאין הדבר תלוי בזמן, והאמת שרציתי לברר זאת עם הרה"ג אופיר 

  מלכא, ולא עלתה בידי, ועוד חזון למועד.]    
  שכתב  (ח"ג פסקי הלכות קונטרס בירורי הלכות סימן ט' אות ג')בספר שלמי יהונתן  ומצאתי
ושדי בה  .יןישכמדומה דאת הסברא הזו אומרים העולם בשם הגר"מ פינשט ומצאתי

שאין שימוש כזה מוריד את המוקצה דרגה ממוקצה מחמת ח"כ לכלי  ,נרגא
שמלאכתו לאיסור, כיון שבשביל להוריד את המוקצה דרגה צריך להשתמש בתכונות 

תכונות המיוחדות של הכלי, ולא בחומר הגלם שלו שהרי החידוש שבכלי הוא ה
  המיוחדות שעשאוהו למוקצה מחמת ח"כ. וכתב שאמרו לו ששמעו סברא זו 

  ., ע"כמהגריש"א  
  לּו יצוייר שאם ישתמש מידי פעם בטלפון  לפי סברתו אין נראים דבריו שהרי ולענ"ד
, שהרי לא השתמש לדפוק איתו מסמרים יחשב עדיין מוקצה מחמת ח"כ ולענ"ד

  . ומש"כ ופשוט גלם של המכשיר, וזה דבר תמוה,בתכונות המיוחדות אלא בחומר ה
  ה.עלי  אשי חתים לאו מר בריה דרב ,שאמרו לו שכך שמע בשם הגריש"א  

  שכש"כ אם המכשיר משמש גם לדברי  ,פסק"ת הנ"לשל ה נשוב לחידושו השני  כעתו
היתר, כגון שעון או שעון מעורר וכיו"ב, שיורד דינו לכלי שמלאכתו לאיסור,   כעתו

  מקפיד מחמת  ,צ"ע שהרי גם על השעון וכיו"ב שנמצאים בפונקציות המכשירוע"כ. 
  הנ"ל. הפונקציות שאם יפסד המכשיר יפסדו גם  

   :מן האמור בס"ד  העולהו
  תשמיש  לשום שתמש בולהשלא  שמקפיד כל :הוא סרון כיסמוקצה מחמת ח  גדר
ינו משתמש בו סכין של מילה שא כגון, מחשש שמא יפסד שאינו מיועד לו אחר  גדר

אחר אולם אם משתמש בו בשימוש  , דינו: מוקצה מחמת חסרון כיס.לקילוף פירות
שמניח מידי פעם סלולרי  כגון, אף שאין בכוחו להפסיד את החפץקל שבקלים, אפי' 

על ערימת דפים שלא יעופו, וכן דפדפת שמשתמש בה בתור סימניה לספר, יורד 
כלי שמלאכתו לאיסור דשרי לטלטלו לצורך ונהפך לדין מוקצה מחמת ח"כ, מנה מ

מגלה בדעתו ע"י מעשיו אחר, השתמש בו שימוש כשמפני ש והטעם:גופו ומקומו, 
  וכל זה שעושה המעשה בסתמא, אולם אם בליבו עדיין שאינו מקפיד עליו עוד, 

  ויה"ר שלא נכשל בדבר הלכה. והנלע"ד כתבתי, .מקפיד, דינו כמוקצה מחמת ח"כ  
  יצחק יוסף ון לציון רבינו ת המאמר קיבלתי מכתב מאת מרן הראשחתימ ולאחר
שליט"א בזה"ל "ובמה ששאל בדבר טלטול פלאפון, עיין בשו"ת הראשון  ולאחר

שזה תלוי בסוג הפלאפון, שיש סוגי פלאפון שהם חשובים  (סימן כ"ה)לציון ח"א 
הם שלא ויקרים, ודינם כמוקצה מחמת חסרון כיס, שדרך בני אדם להקפיד עלי



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  עד  
   ובתורתו נהגה  

  

 

אם מניח אותו פלאפון מידי פעם על ערימת דפים להשתמש בהם לדברים אחרים, ואף 
, שעצם ההנחה לא נחשב הפלאפון כמוקצה מחמת חסרון כיס עדיין, שלא יעופו

של אדם להניח אפי' דברים חשובים על ניירות, כי מה לי אם  דרכומוריד דינו, כי 
ואין זה נקרא , זה אותה ההנחהעל הדפים, מניח הפלאפון על השלחן, או מניח אותו 

, וגם אם משתמש באותו פלאפון לשעון מעורר או לוח שנה עדיין נחשב שימוש אחר
כמוקצה מחמת חסרון כיס, כי כל השימושים שמשתמש בפלאפון הם השימושים 
שלו, ורק אם משתמש בפלאפון בשימושים אחרים שלא יועד הפלאפון לשם כך, 

  ול שאינו מקפיד עליו כ"כ, וכגון שנותן אותו לילד קטן לשחק בו, והוא סוג טלפון ז
  אז דינו ככלי שמלאכתו לאיסור", עכ"ל.   

  דעתי מפני דעתו הרחבה, והשארתי את הדברים רק כדי לעורר את לב  ובטלה
 המעיינים, והיה זה שכרי וה' יאיר עינינו במאור תורתו אמן.     

 

 



  עה  יוסף  הרב דניאל סיטון -  לטסימן ק  משנת  
   ובתורתו נהגה  

  

 

 







 
 

  שליט"א יצחק יוסףמרן הראשון לציון הגאון רבי  לכבוד
  שם פסק מרן הגרע"י זצוק"ל  (ח"ח פרשת ואתחנן אות ג עמ' יב)בהליכות עולם  יעויין
פשיטות דמחלל שבת בפרהסיא אף לתיאבון, או שעושה עבירה אחת ב יעויין

להכעיס מותר להלוותו ברבית משום שנחשב כמומר. ובהערה שם כתב שמעשה בא 
לידו ביהודי שהלוה ברבית קצוצה למחלל שבת בפרהסיא וכבר גבה הרבית וכעת 

  שבת שואל אם מחוייב להחזירה, ופסק הרב שאינו מחוייב להחזירה מה"ט דמחלל 
  .ואף לכתחילה מותר להלוותו ברבית מטעם זהבפרהסיא נחשב כמומר,   
  יל"ע בדב"ק, שהרי לפי דברי החזו"א הידועים בענין תינוק שנשבה לכאו'   ולכאו'
אינו נחשב כמומר, והרב גופיה הביא את דברי החזו"א הללו בכמה מקומות   ולכאו'

בתשובותיו לגבי  "ח סי' טו, ובח"ח חיו"ד סי' כא)(ומהם בח"א חיו"ד סי' יא, ובח"ו חאוביביע אומר 
האריך הרחיב לצרף עוד שיטות שונות בכדי לומר  (בח"א הנ"ל)דין תינוק שנשבה, ושם 

דלא כל מחלל שבת בפרהסיא נחשב כמומר לענין יין נסך, וכגון באופן שהוא עושה 
כה"ג, או כאשר אינו נחשב כמומר ב (החדשות סי' כג)קידוש בביתו שלדעת הבנין ציון 

לא היה מחלל שבת בפני גדול מישראל, או בפני עשרה, ועוד אופנים וצירופים שונים 
עיי"ש. וא"כ צ"ב כיצד נקט כאן לקולא באיסור דאורייתא להתיר להלוות ברבית 
  קצוצה למחלל שבת בפרהסיא, ולא הזכיר שהדבר תלוי בשיטות השונות בדין מחלל 

  שבת בפרהסיא. וצ"ע.  
  במש"כ שם הרב בהלכה היה מקום ליישב שלא נחת לדיני מחלל שבת  א[ובשלמ

בפרהסיא ואה"נ שאין להתיר בזה אלא אחר שיתברר שלא שייך לצרף בו  [ובשלמא
את הקולות השונות בענין זה. אולם יש להקשות מהמעשה שהביא שם להתיר לגבות 

ילה היה את הרבית מאותו לוה שחילל שבת בפרהסיא ושם כתב הרב שאף לכתח
  מותר להלוותו ברבית, ולכאו' תמוה שלא הזכיר הרב שכל היתר זה מותנה דווקא 

  א]."בתנאי שבאותו לוה לא היה שייך לצרף את הקולות השונות שהביא בדין זה ביבי  



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  עו  
   ובתורתו נהגה  

  

 

שעמד בקושיא  תשע"ג עמ' תרג) 'מהדו ,(להגר"מ פנירי שליט"אבספר רבית לאור ההלכה   עייןו
לו את הרב על כך והשיב להם שכוונתו היתה על הכופרים זו, ושם הביא שיש ששא

בתורה להכעיס דבהם לא שייכא סברת החזו"א. ודברים אלו קצ"ב, שבלשונו 
  בהליכות עולם מפורש שהוא הדין אם מחלל שבת לתיאבון מותר להלוותו ברבית, 

  ומבואר להדיא דלאו דווקא על הכופרים קאמר. וכן הקשה בספר הנ"ל. וצ"ע.  
  ששם נדפסה התשובה שהובאה  (ח"ט חיו"ד סי' ט)ה' את עיני לעיין ביביע אומר  ירוהא

, ובסיום התשובה אחר (כמבואר למעיין שם)בהליכות עולם בענין זה בתוספת נופך  והאיר
שהיקל הרב להלוות ברבית למחלל שבת בפרהסיא הוסיף, שנראה שאף אם ניווכח 

 (שם)יתו, דבכה"ג דעת הבנין ציון שאותו מחלל שבת בפרהסיא עושה קידוש בב
 יוכל המלוה לומר קים לי שכבר גבה הרביתשאינו נחשב כמומר, מ"מ הכא בנידו"ד 

שחולק בזה על הבנין ציון. עכת"ד. ונראה  (מונקאטש ח"א סי' עד)כדעת המנחת אלעזר 
  בעליל שתוספת זו ביביע אומר נכתבה לאחר זמן מכתיבת התשובה שהובאה 

  ם כמבואר למעיין שם.בהליכות עול  
  אין להתיר להלוותו ברבית  שלכתחילהלהדיא מדברי הרב הללו שאה"נ  ומשמע
, מדלא כתב שאף לכתחילה יכול להלוותו אלא בכה"ג שעושה קידוש בביתו  ומשמע

, וא"כ שכבר גבה את הרבית יכול המלוה לומר קים לי כהשיטות החולקותכתב שכיון 
ים השונים להקל בדין מחלל שבת בפרהסיא שבוארו דון מינה גם לגבי שאר הצירופ

, שנראה לפ"ז שלכתחילה ודאי שאין להלוות לחילוני ברבית קצוצה (שם)ביביע אומר 
כל עוד שלא מבורר לנו שלא שייך לצרף בו את כל הצירופים השונים בענין זה, וא"כ 

שבת  נמצא שאין ללמוד מדברי הרב להקל לכתחילה להלוות ברבית קצוצה למחלל
  בפרהסיא, אא"כ איירי בגוונא שאין שום צירוף מהצירופים השונים להקל בזה, 

  .אונראה שזו משנתו האחרונה של מרן זצוק"ל בענין זה  
  בתוכן העניינים על תשובה  (ביבי"א)לכאו' יש להקשות על דברינו ממש"כ שם   אמנם
רהסיא, ובהגיע זו בזה"ל "יהודי שהלוה ברבית קצוצה לישראל מחלל שבת בפ  אמנם

זמן הפרעון, גבה את הקרן עם הרבית, בחושבו שהדבר מותר לכל הדעות, וכעת נודע 
לו שיש פוסקים שמפקפקים בדבר, ועמד ושאל האם הוא צריך להחזיר את הרבית 
ללוה. העלה שכיון שכבר גבה את הקרן עם הרבית, א"צ להחזיר הרבית. ועוד שמרן 

וותו ברבית, ובכלל זה בודאי מומר המחלל הש"ע סתם בכל "מומר" שמותר להל
(א"ח סי' שפה ס"ג, ויו"ד סי' ב שבת בפרהסיא, שדינו כעכו"ם לכל דבר, וכמ"ש מרן בש"ע 

וא"כ אף . ואנו אין לנו אלא דברי מרן שקבלנו הוראותיו, ס"ה, וחו"מ סי' רסו ס"ב)
   כתחילהל". עכ"ל היביע אומר. הרי לן להדיא שהתיר הרב אף לכתחלה שפיר דמי

  להלוותו ברבית ולא רק בדיעבד.  
                                                             

אע"פ שעדיין קשה מדוע בהליכות עולם לא הזכיר מזה הרב מאומה, מ"מ נראה שלא נוכל להקל על  א
 סמך מה שכתב בהליכות עולם אחר מש"כ ביביע אומר שמשמע מדבריו שלכתחילה אין להקל בזה.



  עז  יוסף  הרב דניאל סיטון -  לטסימן ק  משנת  
   ובתורתו נהגה  

  

 

  נראה לענ"ד שעל כרחנו להידחק קצת בביאור כוונתו בזה, שהרי גם בגוף  אולם
להלוותו ברבית,  לכתחילהביביע אומר כתב הרב שמותר  (אות ג)התשובה  אולם

ואפ"ה בסיום התשובה כתב שאם עושה קידוש בביתו אין צריך המלוה להשיב 
מדין קים לי, ומשמע שלכתחילה אין להקל בזה וכמשנ"ת. ולכן הרבית שכבר גבה 

נלע"ד לבאר שמה שכתב הרב בגוף התשובה שאף לכתחילה מותר להלוותו ברבית 
היינו דווקא כאשר הוא נכלל בגדר מחלל שבת בפרהסיא שדינו כמומר, דהמעיין 

דיבר בגוף התשובה שם יחזה שעדיין לא נחת הרב לענין זה מתי מקרי מומר, רק 
  בכללות על דין מחלל שבת בפרהסיא שדינו כמומר, ודווקא בזה כתב שמותר 

  להלוותו אפי' לכתחי'.   
  בזה יש לבאר גם את לשונו בתוכן העניינים, שמש"כ שאף לכתחי' מותר   וכיוצא
להלוותו ברבית קאי על עצם הדין אחר שנחליט שדינו כמומר, אבל אה"נ   וכיוצא

נים לומר שאינו מוגדר כמומר אין להתיר להלוות לו שכל שיש לנו צירופים שו
לכתחילה. וכן יש לדקדק קצת בלשונו בתוכן הענינים שהרי כתב בזה"ל "העלה 

", דמשמע מזה שרק שכבר גבה את הקרן עם הרבית א"צ להחזיר הרביתשכיון 
בדיעבד התיר ולא לכתחילה. וא"כ יש לפרש בכוונת כמשנ"ת שבעצם דין מומר 

ותו ברבית אפי' לכתחי', אבל למעשה בחילוני המחלל שבת בפרהסיא אין מותר להלו
  להקל להלוותו לכתחי' אלא אחר שיתברר לנו שלא שייך לצרף בו שום צירוף לדונו 

  כתינוק שנשבה.  
  שביאור זה נראה דחוק קצת בלשון מרן זצוק"ל בתוכן הענינים, חושבני   ואע"פ
מתיר בזה אף לכתחי' באיסור דאורייתא שעדיף לומר כן מאשר לומר שהרב   ואע"פ

  של רבית קצוצה. נגד מה שצירף בכמה מקומות להקל לדונו כתינוק שנשבה וכ"ש 
 כאן דלחומרא כך יש לנקוט.  

  (בקיצוש"ע לסי' כנים אנו בזה, יש להעיר גם בדברי כת"ר בספרו הבהיר ילקוט יוסף  ואם
  מרן זצוק"ל בתוכן העניינים דאף ששם צדיק עתק בשתיקה את לשון  קנט סעיף י') ואם

  מותר להלוותו ברבית. להלכתחי  
  הדלה נראה שאדרבה מדברי היביע אומר גופיה בגוף התשובה מוכח  ולענ"ד
שלכתחילה אין להלוותו ברבית אם שייך לצרף בו את הצירופים השונים  ולענ"ד

  יצילנו  לומר שאינו נחשב כמומר וכמשנ"ת בארוכה. הנלע"ד כתבתי. וצור ישראל
 משגיאות ומתורתו יראנו נפלאות. אכי"ר.  

  מאוד אם יוכל הרב לחוות דעתו בענין הנ"ל ותהיה בזה תועלת גדולה לציבור  אשמח
  לומדי התורה ובפרט בתורת מרן זצוק"ל. וגם להמון העם הצמאים לדעת את  אשמח

  דעתו של כת"ר בענין.   
  מאתי הצב"י
  דניאל הכהן סיטון
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  אש"ל שליט"אתשובת מורנו הר
  ב"ה ח' ניסן תשע"ז

  .עז900-2
  לכבוד

  שליט"א דניאל הכהן סיטוןהיקר והנעלה כבוד שם תפארתו ה"ה הרב   האברך
  רב, שלום
  כל מה שכתב בטוב טעם בענין ריבית למחלל שבת, יישר כח לכב' שדקדק  ראיתי

  וביביע אומר חלק ט', ובמפתחות, הכל כתב בטוב טעם.  עולםבהליכות   
  דשאני הכא שמרן הש"ע לא חילק באיזה סוג של ישראל מומר איירי, וקיבלנו  ונראה
הוראות מרן. ובפרט בעבר ולקח, דיש כאן טענת קים לי. ועוד שבעצם דברי  ונראה

החזון איש שהחילוניים שבימינו נחשבים כתינוק שנשבה, אין הדברים ברורים אצל 
לא חש לדברי החזון איש, ומלבד מרן אאמו"ר, ומצינו ביביע אומר בכמה מקומות ש

שיש לחלק בסוגי המומר, עוד בה, איכא סברת השבט הלוי, דכל החילוניים שרואים 
מעשה הדתיים ואינם מבררים הדבר לחזור בתשובה, אין דינם כתינוק שנשבה לבין 
הגויים, ולכן כשאין מנין, והעשירי הוא מחלל שבת, אין לומר חזרה, מחשש ברכה 

ומר קדושה וקדיש בלבד. וכן אין להוציא ספר תורה בברכות, אבל לבטלה, אלא ל
לענין כיבוד אב רשע יש לכבדו, וחזי לצרף סברת החזון איש לקיים מ"ע מן התורה. 
ולענין לפסול עדים מחללי שבת בפרהסיא כדי להתיר איסור ממזרות, ראה מה 

שם. וחזינן מכל זה . ראה )חלק אבן העזר(שהארכנו בזה בשו"ת הראשון לציון חלק א 
   נידון דידן אזלינן בתר מה שמפורששאין כאן הכרעה ברורה ואיכא ספק, ולכן ב

  בשלחן ערוך.  
  לכב' מה שכתבנו בענין זה לאברך אחד:  ואצטט
  לשאלתו בדבר הלואה ברבית למחלל שבת בפרהסיא, הנה אם ישנה אפשרות  למענה
יתר עיסקא, ולקבל הדרכה להלוות בלא להכנס למחלוקת ולהלוות ע"פ ה למענה

ממורה הוראה כיצד לנהוג לעשות, בודאי שעדיף לעשות אליבא דכ"ע בהיתר. ומ"מ 
ההלכה היא כמו שנתבאר בספר ילקוט יוסף קיצור ש"ע, וכן הוא בספר הליכות עולם 

, דמחלל שבת בפרהסיא בין להכעיס בין לתאבון, וכן העובר על מצוה (עמ' ו')חלק ח' 
ורה להכעיס, דשביק היתרא ואכיל איסורא, מותר להלוות לו מעות אחת ממצוות הת

ברבית, שנא' וחי אחיך עמך, יצא זה שאינו אחיך במצוות, וכ"ש אם הוא כופר 
בעיקר, שמותר להלוותו ברבית. וע' באורך נמוקי ההלכה בספר הליכות עולם שם 

מחלל שבת  , וע"ש במעשה שבא ביהודי ירא שמים שהלוה ברבית לישראל(אות ג')
בפרהסיא, ואח"כ נודע לו שיש אוסרים, ושאל אם חייב להחזיר לו הרבית, והשיב 
מרן זיע"א שא"צ להחזיר, כיון שסתם מרן בש"ע שמותר להלוות למומר ברבית, 
וסתם מומר נכלל בו מחלל שבת בפרהסיא, ואף שיש חולקים ומצריכים שיהיה מומר 



  עט  יוסף  הרב דניאל סיטון -  לטסימן ק  משנת  
   ובתורתו נהגה  

  

 

"פ בבא"ח, אנו אין לנו אלא דברי מרן שיצא מן הכלל, וכמ"ש הש"ך בשם הב"ח וכ
  שקבלנו הוראותיו, ואתכא דמרן סמכינן. יעו"ש, אשר על כן עדיף לכתחלה לעשות 

  ע"פ היתר עיסקא וכנ"ל.  
  כי אין זה קשור ליחס שלנו למחללי שבת, כי באמת ישראל שחטא ישראל הוא,  ודע,
וגם חייבים לאוהבו, כי  ודינו כיהודי שחייבים להצילו אם ח"ו בא לידי סכנה, ודע,

הוא נתחנך כך, ומה יעשה הנער ולא יחטא, ויש מושג דומה לזה, תינוק שנשבה לבין 
  הגויים. וכ"ש כאן שיש אפשרות לקרבם למסורת ולתורה, בבחינת טעמו וראו כי טוב 

  ה', ויש לקרבם, ואין להרחיקם,   
  ספר תורה, ועונים כתבנו בילקוט יוסף שאפשר להעלותם לעליית גם העולה ל ולכן
אמן אחר ברכתם, ודלא כהאגרות משה שהחמיר בזה, ורק לענין הלכה, בזה  ולכן

כתבנו שיש לנהוג כדעת מרן שמותר להלוותם כנ"ל. אבל אין לזה קשר לענין זה 
  שצריך לקרבם ולקיים בהם אהבת ישראל, וזה גופא אהבת ישראל, לדאוג לרוחניות 

  , כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום.שלהם בלשון רכה, בדרך נעימה  
  דעתו של מרן אאמו"ר זצוק"ל שמעיקר הדין אין דינם של החילונים בזה"ז   וידוע
כתינוקות שנשבו, שהרי הדת ידועה לעיני כל, וכמעט לכל אחד יש אפשרות לברר   וידוע

מבואר על מנהגים והלכות. ומכל מקום כתבו לצרף סברא זו לסברות נוספות להקל, וכ
וסי' יח  ,אה"ע סי' ה' סק"ז(, ח"ח )או"ח סי' טו סק"ו(, ח"ז )יו"ד סי' יא ס"ק יח(בשו"ת יביע אומר ח"א 

. וע"ש שלא סמך על סברא זו בלחוד, אלא רק דחזי לאצטרופי )או"ח סי' נה ס"ק יא(, ח"י )סק"ג
לצרפו  לסברות נוספות לקולא. ולכן מותר לצרף לצורך קדיש מי שהוא מחלל שבת, וכן

מנין לערבית, אבל לא לחזרה ולקריאת התורה, וכן לענין יין נסך יש להקל בדיעבד אם הוא 
מתפלל מידי פעם בליל שבת. וכן לענין כיבוד אב ואם שהם מחללי שבת, שיש להחמיר 
ולכבדם כדין כיבוד אב ואם, וכדומה. אבל לענין ספק ברכות לבטלה וכדו', יש לחוש 

שאין להם דין תינוק שנשבה לבין הגויים. ופסולים לעדות,  להרב שבט הלוי שטוען
  ומתירים ממזרים אם היו עדי קידושין כאלה. ובזה אין חוששין להחזו"א דס"ל דהוו 

  תינוקות שנישבו לבין הגויים ואין להתיר ממזרים בעדי קידושין כאלה.   
  ברכת יישר כח ועוד תעלה מעלה מעלה, לגאון ולתפארת.

  
  ,התורה בברכת

  
  יוסף יצחק

  לישראל הראשי הרב לציון הראשון
 הגדול הדין בית ונשיא
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  מכתב שני למורנו הראש"ל שליט"א
  במורינו הראשון לציון שליט"א לכבוד
  אודה מקרב לב על שהקדיש מו"ר שליט"א מזמנו היקר מפז להשיב לשאלתי  תחילה
  מינן זיוויה  בענין הלואה ברבית למחלל שבת בפרהסיא. ויה"ר שלא יעדי תחילה

  .ויקריה בהמשך הרבצת התורה לכל עם ישראל אכי"ר  
  מ"מ תורה היא וללמוד אני צריך, ובעניותי אשאל מכת"ר לבאר לי אי אלו דברים  אך
שנתקשיתי בהם בתשובתו הרמתה בכדי שהדברים יתבררו ויתלבנו לאשורן כדת  אך

ענין חשוב זה, אשר מה לעשות. ולענ"ד תהיה בכך תועלת גדולה למבקשי התורה ב
  כמה גופי תורה תלויים בנידון זה של תינוק שנשבה כמו שציין מו"ר לכמה וכמה 

  נפק"מ בנידונים אלו. וזה החלי בעזה"י.  
  להלוות ברבית קצוצה  מעיקר הדיןמדברי מו"ר בתשובתו שרוצה להתיר  נראה א.
(ולא נוק שנשבה ליהודי המחלל שבת בפרהסיא ולא לחוש להסוברים דהוי בגדר תי א.

  כמו שהיה נלע"ד במכתב הקודם דרק אחר שגבה הרבית יוכל המלוה לומר קים לי כהשיטות דס"ל דהוי מומר 
  .וממילא אינו מחוייב להשיב הרבית, אבל להלוות לו ברבית קצוצה אין להתיר)  

  נתקשיתי בזה, שהרי בתחילת התשובה אחר שהביא מו"ר את הסברות  ובעניותי
שונות לגבי תינוק שנשבה, כתב מו"ר בזה"ל "וחזינן מכל זה שאין כאן ה ובעניותי

, ולכן בנידון זה אזלינן בתר מה שמפורש בשלחן ערוך". ואיכא ספקהכרעה ברורה 
עכ"ל. וקשה לי, דאי הוי ספיקא א"כ לכאו' יש לנו לנקוט דספיקא דאורייתא לחומרא 

ר גופיה כתב בתשובתו בזה"ל לענין הלוואה ברבית קצוצה האסורה מן התורה. וכת"
וחזי לצרף סברת החזו"א לקיים מ"ע מן "אבל לענין כיבוד אב רשע יש לכבדו, 

". וא"כ אף בנידוננו נימא הכי דכיון דהלואה ברבית קצוצה אסורה מן התורה, התורה
  חזי לאיצטרופי סברת החזו"א לחוש ולאסור להלוות ברבית קצוצה למחלל שבת 

  לוק בין רבית קצוצה לכיבוד אב לענין זה.בפרהסיא. ומהו החי  
  מה שכתב מו"ר בסברא זו של תינוק שנשבה שאין כאן הכרעה ברורה ואיכא  [ובגוף
ספק. יש לעיין ממה שכתב בהמשך התשובה בזה"ל "וידוע דעתו של מרן  [ובגוף

שהרי  אין דינם של החילונים בזה"ז כתינוקות שנשבואאמו"ר זצוק"ל שמעיקר הדין 
ידועה לעין כל וכו' ומ"מ כתבו לצרף סברא זו לסברות נוספות להקל". עכ"ל הדת 

מו"ר שליט"א. ומדברים אלו מבואר יוצא דברירא ליה למרן זצוק"ל דליתא לסברת 
תינוק שנשבה, אלא שרק צירף סברא זו כסניף לסברות נוספות. ולכאו' דברים אלו 

  בענין זה, דמשמע דלא  ספקקצת סותרים למה שכתב מו"ר בתחילת התשובה דאיכא 

                                                             
טרדות הציבור אשר עלו השתרגו על צוארו, בשאתו את כל מסובב בנו הראש"ל שליט"א בהיות ומור ב

. על כן ביקשנו מידידנו ותיו בידו לבא באגרות שניותאין עת, משא העם הזה, להשיב שואליו דבר ה'
  המערכת.הה"כ. דברי הרה"ג רבי שמעון ללוש שליט"א, להשיב על 
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  .גהוה ברירא ליה למרן זצוק"ל דליתא לסברא זו]  

                                                             
א ולהבחל"ח מו"ר בריה מרן הראש"ל שליט"א כך, דהן אמת נראה בס"ד לבאר דברי מרן זיע" אש"ל: ג

שהגאון חזו"א כתב לחדש דמחללי שבת של זמנינו נידונים כתינוקות שנשבו לבין העכו"ם, אולם מאחר 
שנחלקו עליו כמה מגדולי הדור, וסוף סוף לא יצא הדבר מספק אם לחדש כזה יסוד או לא, ומאידך סתמות 

לא משמע הכי, שהרי כיילי לן דין מחללי שבת בפרהסיא בסתמא בכמה לשון הראשונים ומרן הש"ע 
הלכות רחבות וחמורות, והרי גם בזמנם בודאי היה מצוי זעיר כאן זעיר שם איזה משפחות או חלקי 
משפחות שהמירו הם ובניהם ובני בניהם דשייכי בהו עיקרא דהאי סברא דהגאון חזו"א, וכמו שמתבאר 

ונים, ואף כתבו שאין לחוש בהם דלמא נפיק מניה זרעא מעליא, דמסתמא זרעו מתשובותיהם בנידונים ש
יו"ד סי' ט, ובכ"ד). חכמוהו, שמשורש נחש יצא צפע, ועוד כהנה דברים ברורים, עי' עליהם (ביבי"א ח"ט 

ומרן הב"י (יו"ד סי' קנט) הבי"ד הנימוקי יוסף בשם ר"ת, דלא יהבינן דין תינוק שנשבה אלא למי שלא 
יר בתורת ישראל מעולם, אבל מי שעומד בין ישראל והולך ומדבק בחוקותיהם של גויים, מן המורידין הכ

ואף שכתב בב"י דאין ללמוד מדברים אלו לענין הקראים שיהיה  .הוא. ע"כ. (וע"ע בהליכו"ע ח"ח עמ' ח)
א שבקינן דברי מותר להלוותן בריבית, דמאחר והרמב"ם נתן לקראים דין תינוק שנשבה בין הגויים, ל

הרמב"ם המפורשים (לגבי קראים) בשביל דברי הנמו"י (שלא מפורש בהם דין הקראים לענין זה), אולם 
(עמ'  שםו"ע לעניין סתם פורקי עול שאינם קראים מיהא, דברי הנימו"י בשם ר"ת קיימי שפיר. וע"ע בהליכ

ות שנשבו, כתב על זה, והני י) בשם הרדב"ז, שאחר שהביא בשם התוס' שבניהם של הטועים כתינוק
קראים דהאידנא לדעתי חזר דינם כהטועים הראשונים וכו', ע"ש. ועכ"פ מבואר כי לא דבר חדש הוא. 
(אלא שאפשר לא היה כ"כ בריבוי כמו היום לקרותם חילוניים כנגד חרדים). ואפילו הכי לא ראו 

קל בכל מחלל שבת בפרהסיא אפילו הראשונים ומרן הש"ע לסייג דבריהם כלל ועיקר, וכללא כיילי לה
במקום שהיה חשש מכשול בכמה הלכות לפי אותה סברא, אלא ודאי דלא ס"ל לחלק בין ישראל סתמא 
לישראל כזה שגדל על ברכי הוריו שאינם שומרים תו"מ, דסו"ס רואה ויודע ממציאות של חיי תורה פחות 

לא דמי לקראים בזמן הרמב"ם שהיו כמו דת  או יותר, ולא דמי ממש לתינוק שנשבה לבין העכו"ם. (וגם
חזקה בפ"ע, שהיא דרך מוחלטת אצל הבן, ומה יעשה הבן שחינכוהו שהאמת איתם רח"ל, ואפילו בהם כ' 
הרדב"ז שבזמנו השתנה. ומינה, דחילוניים של זמנינו הא לא צריכא למימר דדמו לדברי הנימו"י בשם ר"ת 

הרמב"ם בדין הקראים, ולכן אף הרמב"ם מסתמא מודי ואזיל בהא, בדין מי שעומד בין ישראל, ולא לדברי 
ואין לעשותם חולקים עם הרמב"ם ללא ראיה. וכן נראה מדוקדק בלשון מרן הב"י הנ"ל. ודקדק ומצא 

  קושטא).
ומכיון שדברי החזו"א הם חידוש, והם לכל היותר חילוק דק מאוד בין זמנם לזמנינו, ואין דרך הפוסקים 

ות דרך הפסיקה בשביל חידוש של חילוק דק כיו"ב, דסו"ס כנגד הצד השונה שבין זמנם להכריע ולשנ
לזמנינו שהוא דק מן הדק, יש הרבה יותר צד שווה, ולכן יש להעמיד הדין על חזקתו, שעל המחדש 
להבי"ר ברורה לדבריו להוציא מן הדין המוחזק בידינו ללא חילוק. ובכגון דא אמרינן, לא שבקינן מאי 

שיטא לן במשמעות דברי מרן הש"ע והראשונים, בשביל מאי דמספקא לן אם לחדש ולהוציא מהדין דפ
הפשוט בשביל אותו הבדל דק. ועל דרך דברי הגאון בית מאיר המפורסמים, שנוח לנו ללמוד מסתימת 

  הראשונים יותר מפירושם של האחרונים.
א ספק אם לחדש כזה יסוד, ולכן הדרינן וזה מה שכיוון מרן הראש"ל שכתב שלא יצא מספק, ר"ל שהו

לפשט דברי מרן הש"ע שכתב לנו דין מחלל שבת בפרהסיא בסתמא, ומשמע דבכל גווני דינא הכי. אולם 
אכתי מיהת סברת החזו"א חזיא לאצטרופי לסניפים נוספים להקל, והיינו לרווחא דמלתא. וכן במקום 

ו"א, אלא שאין זה מן הדין. ולכן לגבי מצות כיבוד שאין שום הפסד שבודאי מן הראוי לחוש לסברת החז
אב שמרויח מצות עשה של תורה, אף שמן הדין פטור, אולם מן הראוי לחוש לדעת החזו"א ולהחמיר, וכן 
להצטרף למנין ללא חזרה ולהעלותו לתורה בעליית וגם העולה, שאין בהם חשש איסור, יש להתחשב 

ש מחלוקת ח"ו. אבל לגבי ריבית יש להורות ע"פ הדין דוקא, בסברת החזו"א במקום כבוד הבריות וחש
לאסור על השואל להרויח ממון במקום שע"פ הדין מותר לו, אלא שלכל היותר נכון להוסיף  א"שהרי א

ולומר לשואל, שאם אינו בזה הפסד גדול עבורו, ראוי להמנע מלהלוותו בריבית לחוש לכל הדעות. ודו"ק. 
לצדד בסברות בדין מחלל שבת של זמנינו, וכן  'סי' יא, על אף שהבי"ד כל האח (וכן ביבי"א ח"א חיו"ד

ציין בהערה לדברי החזו"א, והראה פנים להקל לכאורה, וכל דבריו שם אינם אלא במידי דרבנן גמור, מ"מ 
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  כתב מו"ר שם בזה"ל "וחזינן מכל זה דאין כאן הכרעה ברורה ואיכא ספק  עוד  ב.

  ". עכ"ל. אולם מרן השו"ע לא דיבר אזלינן בתר מה שמפורש בשו"עד "ולכן בנ  ב.
  .דזה לנו לילך בתר דברי השו"ע בעניןל כלל על תינוק שנשבה בזמנינו וא"כ מה יועי  

  רציתי לברר, שבכל התשובה שכתב מו"ר שליט"א ישנה התייחסות בעיקר  עוד  ג.

לסברת החזו"א לגבי תינוק שנשבה, ובזה כתב מו"ר דיש פוסקים שפקפקו בסברא   ג.
זו כגון סברת הרב שבט הלוי דכיום שבקל יכולים לברר את עיקרי היהדות תו לא 

א זו. וע"ז כתב מו"ר שליט"א דמעיקר הדין דעת מרן זצוק"ל דליתא שייכא סבר
לסברא זו ולא היקל אלא בצירוף סברות נוספות. וכוונת מו"ר לסברות שהביא 

באורך, ובעוד דוכתי טובא. אולם אף אני  )חיו"ד סי' יא(בשו"ת יביע אומר ח"א 
סברת החזו"א  בשאלתי למו"ר, לא נתכוונתי לאסור להלוות למחלל שבת רק מחמת

של תינוק שנשבה, אלא בצירוף כל הסברות הנוספות שהביא מרן זצוק"ל שם, שהרי 
כל הסברות שהביא שם שייכות גם בנידו"ד, וממילא גם אם נחלוק בזה על סברת 
החזו"א, הלא אכתי שייך לצרף כאן את שאר הסברות, כגון הסברא שאינו נקרא מומר 

, ודווקא בעבודת קרקע (כדעת התורת חיים)ם גדול אא"כ אינו בוש לחלל שבת בפני אד
(כדעת הבנין , ודווקא אם אינו עושה קידוש בביתו (כסברת העיטור שהובא בב"י אה"ע סי' מד)

(כדעת מהר"י . או דבעינן שיחלל שבת בפני עשרה מישראל ויקבלו עליו עדות בב"ד ציון)
בפני עצמן אף ללא סברת . ועוד כהנה וכהנה סברות, אשר הנה הינם עומדות אסאד)

החזו"א הידועה בענין תינוק שנשבה. וממילא אכתי לא זכיתי להבין למה לא נצרף 
  סברות אלו לפחות לחוש באיסור דאורייתא של רבית קצוצה כמו שצירף מרן זצוק"ל 

  .הסברות אלו לגבי כמה עניינים  

                                                                                                                                          
במסקנת דבריו לא התיר אלא במשתדל לשמור תו"מ ורק נכשל בחילול שבת, ומבואר שאינו תופס סברות 

פוסקים במחלל שבת גמור אפילו כספק דרבנן. ודו"ק). ועכ"פ נפקא לן, דמכל סברות האחרונים הנך 
שנאמרו בזה, כל דמשמעות דברי מרן הש"ע דלא ס"ל האי חילוקא, הדרינן לעיקר הדין שמותר להלוות 

  בריבית, ורק לכל היותר יש להודיע לשואל שבמקום שאינו הפסד גדול ראוי להימנע. ותל"מ.
וע"ע בשו"ת יבי"א (ח"י או"ח סי' נה הע' על רב פעלים ח"ג סי' יב), שאחר שהביא ד' החזו"א, כ'  .ה א.

 אבל עכו״ם, התושבים ככל ורוב יהדות, שאין שם הנדחים במקומות שייך זה כל מרן זצ"ל בזה"ל: אולם
 רבים יהודים הרואות מדרשות, ועיניהם ובתי כנסיות בתי רואים שהכל שמאחר ,במקומינו כן יעשה לא

 לדונם בפרהסיא, יש שבת מלחלל נרתעים אינם ירבו, ובכל זאת כהלכה, כן שבת ה', שומרי לדבר החרדים
 אהלי (סי׳ תשצו), ובשו״ת ח״ב הרדב״ז בשו״ת (סי׳ לז). וע״ע ח״א המבי״ט בשו״ת כעכו״ם. וכן מוכח

 אגרות בשו״ת וכ״כ ב). אות יב ׳סי חאה״ע(ח  חלק אומר בשו״ת יביע (סי׳ לג), הבאתים למהריק״ש יעקב
 תינוק כעין וחשיבי שהדיחום אבותיהם הקראים של בניהם בני יא), שאף ענף פב סי׳ חאה״ע(משה 

ובבחירתם  כמותם, לנהוג ויכולים שבישראל, הכשרים מנהגי שרואים את כל מ״מ ,הגוים בין שנשבה
 דבר לשום למנין לצרפם כן איןול ע״ש. למזידים. נחשבים ,הרשעים אבותיהם אחר ללכת העדיפו

 (סי׳ ט). ע״ש. ולא דבר משיב בתשובת הנצי״ב הגאון הביאו מכת"י בזה"ל: וכ״כ 71[ובהע'  .שבקדושה
ממון.  מחמת חימוד לתיאבון בעושים ב) להקל ס״ס ח״ב (חאה"ע דוד חנה קרית בשו״ת במ״ש תשגיח

  להחמיר]. עכ"ל. ודו"ק. צריך ע״ש. שלמעשה
  בהערה קודמת.מתורץ  אש"ל: ד
הסברות הנ"ל על הרוב אינם מצויות בחילוניים מחללי שבת בפרהסיא של זמנינו, שהרי אינם  אש"ל: ה
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  ם מחללים מו"ר בזה"ל "שאנו מתירים ממזרים כאשר עדי הקידושין ה ומש"כ ד.

שבת בפרהסיא ולא חוששים לסברת תינוקות שנשבו, ודלא כהחזו"א הסובר דהוו  ד.
כתינוקות שנשבו ואין להתיר ממזרים בעדי קידושין כאלה" עכ"ל. הנה עיינתי בלשון 
החזו"א בענין תינוק שנשבה ולא ראיתי שכתב דלפ"ז אין להתיר ממזרים בעדי 

יש לצדד דגם להחזו"א שפיר יש להתירם על קידושין כאלה. ולענ"ד הדלה נראה ד
ידי פסילת עדי הקידושין, משום דהא דפוסלים הקידושין אינו מחמת שאנו מחשיבים 
את העדים כמומרים, אלא מחמת שהם פסולים לעדות מאחר שעברו עבירה וחשודים 
לשקר. ואין קשר בין סברת תינוק שנשבה לזה שהוא חשוד לשקר. ואדרבה שנראה 

  ו"א גופיה דהוא מרא דהאי סברא דתינוק שנשבה יסכים לפסול את שגם החז
  הקידושין כאשר היו עדים מחללי שבת בפרהסיא.  

  שכתב לדון באורך  )אה"ע סי' ה(בזה הוא מדברי מרן היביע אומר גופיה בח"ח  וחילי
רב בענין זה של פסילת עדי הקידושין, ושם נחת מרן להדיא לזה, דאע"פ שיש  וחילי

שהם כתינוקות שנשבו, מ"מ יש לפסול את עדי הקידושין, ודלא כהמשפטי לצדד 
עוזיאל והזקן אהרון שצידדו להכשיר את עדי הקידושין בכה"ג מטעם זה של תינוק 
שנשבה. ולא הזכיר שם מרן כלל דלדברי החזו"א הידועים לענין תינוק שנשבה יש 

פי החזו"א יש להכשירם להכשיר את עדי הקידושין. ומשמע מזה דאין שום הכרח דל
לעדות אשה. ואדרבה מדבריו שם נראה דאף להחזו"א יש לפוסלם, דז"ל היביע אומר 

ועוד דבנ"ד שהוא ד"ה והנה, שכתב וכו'  (סי' נח)שם "וע"ע בשו"ת שדה יצחק חיות 

                                                                                                                                          
עושים קידוש כל ליל שבת, ואינם זורקים הסיגריה מהיד או יוצאים מן הרכב בהתקרב רב השכונה על 

אכן יש כאלו שעושים המדרכה שהם נמצאים, ואינם נמנעים מלעשות עבודות קרקע בעת הצורך. ואם 
קידוש בליל שבת, וחומקים בהתקרב אדם גדול, ונמנעים מלעשות עבודות קרקע ומנסיעה ברכב וסיגריה 
ברחוב וכיו"ב, אה"נ אינם נקראים בפי ההמון מחללי שבת גמורים אלא אדרבא נקראים בשם שומרי 

תיר בהם במסקנת היבי"א ח"א מסורת, ולא עליהם מדובר בהליכות עולם ובילקוט יוסף. ודמו לאותם שה
(חיו"ד סי' יא), דהיינו שומרי תו"מ ועם כ"ז נכשלים בחילול שבת בפרהסיא, ע"ש. וזהו שהוסיף ביבי"א 
ח"ט (חיו"ד סי' ט) בסו"ד, באם ניווכח שאותו מחלל שבת בפרהסיא עושה קידוש בביתו וכו'. ע"ש. אבל 

א ח"ט הנ"ל שהוסיף שגם הבנין ציון לא כתב כן בשביל סברתו של הגאון חזו"א לא קאמר. (וע' ביבי"
אלא על דרך לימוד זכות, ומשמע דר"ל דלכן אף לכתחילה רשאי להלוותו אפילו שנתברר שעושה קידוש. 
אלא שצ"ע ממ"ש ביבי"א ח"א חיו"ד סי' יא שכדברי הבנין ציון כתבו כמה וכמה פוסקים, והראה להם 

וא ע"ד לימוד זכות, היינו דברי הבנין ציון לגבי קידוש פנים מסבירות ע"ש. ואפשר דמ"ש בח"ט שה
גרידא, אבל אם כלל הנהגתו מוכחת שהוא משתדל בשמירת מצוות ומסורת, בזה דברי הבנין ציון באו 
מכוונים לדינא, וכמותו כתבו כמה אחרונים, וכמבואר ביבי"א ח"א הנ"ל. כנלפע"ד ליישב סיום דברי 

  תי תלין משוגתי.)היבי"א ח"ט הנ"ל. ואם שגיתי א
ובביאור דברי בעל העיטור שהזכיר כאן, עי' במילואים ליבי"א ח"א (חיו"ד סי' יא) שציין לאבן יקרה, 
ולדברי שאול ויוסף דעת, וכן בגליון הוסיף לציין לספר מטה לחם, ומדברי כולם שם למדנו בבירור שגם 

  קרקע. ע"ש.נסיעה ברכב ועישון סיגריה בחוצות העיר וכדומה הוי כעבודת 
ודברי מהר"י אסאד בתשובה (חיו"ד סי' נ) שהזכיר הרה"כ שהצריך שיעידו עליו בב"ד, במחכ"ת אינם 
ענין כלל לנ"ד, דהתם קיהיב טעמא להדיא דאיירי במכירים בו שמקיים כל המצוות ונזהר מכל העבירות, 

לא חשבינן ליה מחלל שבת ורק לעניין אותו חילול שבת מסויים יצא עליו הקול ונתפשט, ועלה קאמר ד
  בפרהסיא לגמרי עד שיעידו עליו בב"ד ע"ש.
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הרי הוא חשוד , שדינו כמומר לכל התורה כולה, ואינו מאמין בתורה מומר לחלל שבת
ומסברא, ולא רק מחמת גזירת הכתוב, ופשיטא שאינו נאמן אפי'  להעיד שקר מדינא

לעדות אשה, ומאי מהני שהוא תינוק שנשבה בין העכו"ם, הרי מי שאינו מאמין באנכי 
  ה' אלהיך, וזכור את יום השבת לקדשו, בודאי שאינו מאמין בלא תענה ברעך עד שקר, 

  . עכת"ד" עכ"ל היביע אומר שם.וסלק עדותו לגמרי  
  מדברי מרן היביע אומר דאף אם נדון את העדים כתינוקות שנשבו אין   וארמב

להכשירם לעדות אשה. ומעתה נראה דאף להגאון החזו"א אין להכשירם   מבואר
לעדות אשה. ועכ"פ כבר א"א להוכיח ממה שאנו פוסלים את עדי הקידושין דליתא 

  דהוו כתינוקות  לסברת תינוקות שנשבו, משום שיתכן לומר דגם להחזו"א הסובר
  .ושנשבו נראה שיש לפוסלם וכאמור  

  שנמצינו למדים, דלכאו' אין לנו הוכחה בדעת מרן היביע אומר זצוק"ל  אופןב .ה
דאף בדאורייתא נקטינן להקל ולא לחוש לסברות השונות בדין תינוק שנשבה,  .ה

ת ואחר כל זה נראה לכאו' שיש לנו להחמיר בהלוואה ברבית קצוצה למחלל שב
בפרהסיא ולא להלוותו ברבית. וכמו שכתבנו לצדד בזה במכתבנו הקודם למו"ר 
שליט"א, דיש לדקדק בדברי היביע אומר ח"ט חיו"ד סי' ט בסוף דבריו שלא היקל 
  בענין זה אלא בדיעבד אחר שכבר גבה הרבית משום טענת קים לי, אבל בלא"ה שפיר 

  .זמודה דיש לאסור להלוות לו ברבית קצוצה  
  מאוד אם יוכל מו"ר שליט"א להתיר את ספיקותי בעניינים אלו. ובעז"ה  מחאש

  אשיש בדבריו כמוצא שלל רב ובל"נ אפרסם דבריו ברבים לתועלת מבקשי 
  התורה די בכל אתר ואתר.  

 דניאל הכהן סיטון מאתי הצב"י
                                                             

לא בא להוכיח מדין זה דלית לן סברת החזו"א כלל, שהרי אפילו על מורנו הראש"ל שליט"א  אש"ל: ו
הספק אנו מתירים ממזרים, דממזר ודאי אמר רחמנא ולא ספק. אלא שמרן הראש"ל בחדא מחתא מחתינהו 

לאותם מחללי שבת בפרהסיא באופן כללי בכמה וכמה דינים, אף שבכל דין יש את לכל ההתיחסות שלנו 
החילוקי דינים השייכים אליו. ודו"ק. ולכן גם לענין עדות, לפי רהיטת הדברים הדבר כן תלוי גם בסברת 
החזו"א, וכמ"ש הר' משפטי עוזיאל וזקן אהרן שהוזכרו ביבי"א הנ"ל, אלא דלפי המסקנא אה"נ, לענין 

ות יש לחלק אף לשיטת החזו"א. אבל סו"ס א"ז עיקר נידונו של מרן הראש"ל שליט"א, אלא הביא עד
חבילה של דוגמאות להתייחסות שלנו לאותם מחללי שבת, אחר שאנו יודעים מסברת החזו"א, ולא בא 

  לדקדק בכל דוגמא עד הקצה האחרון שלה.
ף אם יווכח שהלווה מתפלל בשבת ועושה אדרבא, מדנקט מרן זיע"א בסו"ד ביבי"א ח"ט שא אש"ל: ז

קידוש שלדברי הבנין ציון אינו כגוי, מ"מ הכא דכבר גבה יכול לומר קים לי כהחולק, וסיים "ואף הבנין 
ציון שכתב כן הוא בדרך לימוד זכות" ע"כ. משמע להדיא תרתי, גם שלא מצא חשש נוסף שיכול לשנות 

שיב דבדיעבד מיהא י"ל קים לי. וגדולה מזו שמענו, שאף הכרעת ההלכה זולת סברת הבני ציון, וע"ז ה
בלא טענת קים לי, ואף לכתחילה מעיקר הדין היה רשאי להלוותו, אפילו אם ניווכח שמתפלל ועושה 

דברי הרה"כ  ובעיקר    קידוש, לפי שסברת הבנין ציון לא נכתבה אלא בדרך לימוד זכות.
בה לשואל להלכה ולמעשה, וכן מדפיס זאת בספרו כאן, אנא דאמרי כל בתר אפכא, דמדאיירי בתשו

כהלכה למעשה, ולא ככלל בגדרי הלכות ריבית, יש להבין שדקדק בדבריו לדון בכל פרטי ההלכה כדרכו 
  בקודש, שלא תצא תקלה בחיסרון יסודות כ"כ מכריעים ומצויים בגדר מחלל שבת בזמנינו.
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  מבי מדרשאמבי מדרשא
 






 
 

  לעורר על כך שנוהגים שהמכונית של החברא קדישא, מעבירה נפטרים  יש א)
בכבישי ישראל ואף במנהרות שקיימות בכמעט כל הכבישים המהירים באר"י,  א)

ות אנשים, ומבחינה והא מכיון שבתוך המנהרה נמצאים בו זמנית כמה עשר
סטטיסטית אחד מכל אותם אנשים הוא כהן, וא"כ הו"ל כמטמא כהן בידיים דעובר 

, וזאת מלבד לאו דלפני עיור משום שלכהן (מד, א)בל"ת ד"לא יטמאו" כמבו' בנזיר 
עצמו יש ג"כ איסור להיטמאות, ואף חייב מלקות ע"ז, כשהכהן שוגג, כמבו' 

  וא"כ היאך נוהגים בכל אר"י להעביר מתים בתוך , (פ"ג מהל' אבל ה"ה)ברמב"ם 
  המנהרות, ואין פוצה פה ומצפצף.  

  הקושיא היאך מותר לשתות חלב בזה"ז, משום דהסטטיסטיקה אומרת   וידועה
שמתוך כמאה פרות המיועדות לחליבה, לפחות חמש מתוכם הם טריפות,   וידועה

ון דאיכא רוב להיתר, וא"כ אף דאם חולבים פרה אחת, מותר לשתות את החלב כי
אולם כשחולבים מאה פרות ומכניסים את כל החלב למיכל אחד, א"כ ישנו רוב 
שבתוך המיכל יש חמישה אחוזים של חלב טריפה, ויש כנגדו רק פי עשרים ולא פי 

דיש  (זבחים פ, א וברמב"ם פ"ט מהל' פרה אדומה ה"ח)שישים כדי לבטל, והו"ל לח בלח וקי"ל 
טיפה וטיפה יש ג"כ חלב טריפה. ומצד "קמא קמא בטיל" לכאו' בילה, וא"כ בכל 

נמי ל"ש למימר הכי, דהא הסטטיסטיקה קובעת שמעולם לא היה פי שישים כנגד 
שתירץ כן, ויש לבאר  )345(עמ' של"ח הע' הטריפה, אמנם ראיתי בספר "אפיקי איל" 

ות אחת הדברים ולומר כך, דאמנם הסטטיסטיקה קובעת שאחרי שחלבנו עשר פר
  מהן היא טריפה, מ"מ בפעולת החליבה הרי כשנכנסת הטיפה הראשונה מהפרה 

 הטריפה למיכל היא בטלה בשישים, וכן הלאה, ודו"ק.  
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  האם דנים כל פרה בפ"ע או כולם יחד
  על הקושיא של החלב, יש מי שכתב דאי"ז קושיא כלל, דמכיון ועל כל פרה  והנה ב)
מותרת, א"כ אנו דנים אותה ככשירה, ולא חוזרים  ופרה בפנ"ע איכא רוב דהיא ב)

אולם  .מש"כ בזה] (שמות סי' מ"ד אות ד')אח"כ לדון את כולם יחדיו [עי' במנחת אשר 
לענ"ד נראה דיש לדון בזה האם צריכים לחזור ולדון את כולם יחדיו, ויש להביא 

ל כל אחד שמצא עשר חתיכות בשר שרשום ע –ראי' לדברינו, דהנה יש להסתפק 
חתיכה וחתיכה שהיא שייכת לחנות מסויימת, וידוע שחנות אחת מתוך העשר היא 
טריפה, האם מותר לו לאכול את כל העשר חתיכות בזה אחר זה, דלכאו' מדוע 
שיהיה אסור לאכול את כולם בזאח"ז, דהא כשמגיע לאכול את החתיכה התשיעית, 

יהיה אסור לו לאכול את ישנו רוב שכבר אכל את החתיכה של הטריפה, ומדוע ש
חתיכת האיסור, וצריך לומר שהגדר הוא שכל מה שהותר לאדם ללכת אחר הרוב, 
  הוא משום שיש לו פתח היתר, וכל כמה שהוא סותם את פתח ההיתר, ע"י שאוכל את 

   .הרי שגרם למצב שממה נפשך אכל חתיכות טריפה .כל החתיכות  
  לגבי שני שבילין שאם עבר  (יט, א)עות להביא ראי' לדברינו, מהא דמבו' בשבו ויש
בשביל אחד ונכנס למקדש וטבל ושוב עבר בשביל השני ונכנס למקדש, דחייב  ויש

חטאת כיון דממ"נ נכנס למקדש כשהוא טמא, והא אם היה מותר לו לעשות כן [מדין 
ספק טומאה ברה"ר] ודאי שלא היה מתחייב חטאת, כיון דעפ"י דין עשה, וכמבו' 

לגבי דבר שהותר עפ"י רוב דאינו מתחייב חטאת דכיון דשרי  (לה, ב)יבמות בתוס' ב
מבו' דאשה שנשאה  (יבמות פז, ב)לי' אנוס מיקרי, ואמנם במתני' ריש האשה רבה 

ואח"כ בא הרוג ברגליו חייבת חטאת, מ"מ כבר ביארו האחרונים דהחילוק הוא 
אות שהם דוברי שקר, שאשה שנשאת עפ"י עדים והוזמו העדים, או שהתברר במצי

א"כ הרי ההיתר אינו קיים, משא"כ בהיתר עפ"י רוב, הרי כל ההיתר לקח בחשבון 
שישנו גם מיעוט, ואעפ"י כן התירו, וע"כ חשיב אנוס, וממו"ר הגר"ד מילר שליט"א 
שמעתי לומר בזה עוד, דהחילוק הוא שברוב הרי שא"א לעמוד על הטעות, כי כך 

הרוב, משא"כ בעדים הרי שאם היו חוקרים ודורשים  הוא הדין דאפשר לסמוך על
היטב, לא היתה הטעות באה לעולם, ועכ"פ לענייננו במידה והיה מותר לו להכנס 
למקדש, ודאי שאינו מתחייב חטאת ע"ז, [וזאת מבלי להכנס לנידון האם ספק טומאה 

ל"ד, ע"י מנחת חינוך מצוה רס"ג אות  -ברה"ר הוא דין לכתחילה או רק בדיעבד 
והרי לנו ראי' ברורה לכאו' שאסור לאדם לעשות מעשה שגורם שלמפרע  .א]ועוד

. ואמנם יש לדון ולחלק דבשני שבילין הוי מדין ביתברר שעבר עבירה, וכמשנ"ת
  "חזקה", שהיא הנהגה בלבד, משא"כ ב"הכרעה" של רוב, דהוי הכרעה ספציפית 

                                                             
המנ"ח דמותר לכתחילה, ושכן דעת האחרונים וכן הלכה. דמסקנת  (עמ' מו, נ)עי' חזו"ע אבלות ב'  א. ה. א

  דגם בספיקא דדינא אמרינן ס"ט ברה"ר טהור. ע"ש. ו)-(עמ' מדושם 
לכאו' אינו דומה דשם ודאי דהוא טמא, ועכשיו אין ספק כלל ול"ש ס"ט ברה"ר, משא"כ כאן דרק  א. ה. ב

  נגד הסטטיסטיקה. ודוק., דיכול להיות שפה יש דבר כמוכרחעפ"י סטטיסטיקה אבל אינו 
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  בנידון דידן.  
  , (שאחד מהם אסור)דמבו' להדיא דבאחד שאוכל ג' חתיכות  (ב"ב לא, ב)בתוס' רי"ד  ויעוי'
חייב חטאת. וז"פ דאם היה מותר לו לעשות כן אינו מתחייב חטאת, וכמשנ"ת.  ויעוי'

] אולם יש לדחות דבג' חתיכות, כבר בחתיכה השניה ליכא רוב. (שם)[ועי' במאירי 
דאטו יהיה אסור לעשות  "א)להג"ר אשר וייס שליט -סי' מד אות ד (ומש"כ במנחת אשר שמות 

מנין מעשרה אנשים שנמצאו כתינוקות בעיר שרובה עכו"ם, דמכיון שמבחינה 
סטטיסטית אם שישים אחוזים מהעיר יהודים, א"כ מתוך העשרה אנשים, רק שישה 
הינם יהודים, ודבר פשוט שא"א לומר כן, עכ"ד. ולכאו' טענה זו היא חזקה כנגד מי 

טטיסטיקה, אולם לא מצאתי מענה לראיות שהבאנו, וע"כ שאומר שהולכים אחרי הס
  כתב בשם הגראי"ל  ח)(עמ' שלאני מניח דבר זה בצ"ע לעת עתה. ובספר אפיקי איל 

  להקל בזה. ן, ע"כ יששטיינמן דמכיון ומין במינו, מה דבעי' שישים הוי מדרבנ  
  בביטול ברוב אי מותר לאכול כל החתיכות

  דקמאי האם מותר לאכול את כל החתיכות בזה אחר  דאיכא בהא פלוגתא ובאמת  ג)
שכתב דגדר ביטול  (בתורת הבית בית ד' שער א' ובתשו' ח"א סי' רע"ב)זה דיעוי' ברשב"א   ג)

ברוב הוא, דעל כל חתיכה תולין לומר שלא זו היא החתיכה האסורה, וכשאוכל 
לאכול את האחרונה אומרים שהאיסור היה במה שכבר אכל, ולכן אסור לאדם אחד 

שהקשה היאך מותר לאכול את  (שם)כל התערובת בב"א, ועי' בבדק הבית להרא"ה 
הבית, וכך פסק -החתיכה האחרונה והא בהך חתיכה א"א לתלות, ועי"ש במשמרת

. ודעת התוס' בחולין (סק"ה)ובביאור הגר"א  (סק"ז)ועי' בש"ך  (יו"ד סי' ק"ט ס"א)השו"ע 
שאדם אחד לא יאכלם  (שם ס"ב יש מי שאומר)והשו"ע  קמ"א) (לאויןוהסמ"ג  (ק, א ד"ה בריה)

(פרק גיד . ודעת הרא"ש בחולין (ע"ז עד, א ד"ה תרתי)אפי' בזה אחר זה, וכן מבו' ברש"י 
דמותר לאכול כל התערובת יחד מכיון שהאיסור נהפך להיתר [והיינו  הנשה סי' ל"ז)

 א ד"ה דאורייתא ודרבנן לא מצטרפי)(ב"מ נג, דוקא בביטול ברוב] וכן משמע לכאו' מרש"י 
  (עוקצין וע"ע בחזו"א  (עח, א ד"ה אי אפשר)וצ"ע שסותר למש"כ בע"ז, ועי' רש"י זבחים 

  מש"כ בדברי הרא"ש. סוף סי' א')  
  התוס' רי"ד הנז' שחייב חטאת אם אכלם בב"א, כן נראה דנקטו המשנה   וכדברי
והבאר יצחק  (נזיר לה, ב)והקרן אורה  ועוד)(פי"ט מהל' אבות הטומאה ה"ב ד"ה למלך   וכדברי

 (שם)ובפרמ"ג  (יו"ד סי' ק"ט סק"א). ואמנם בט"ז (בכתבים עמ"ס זבחים עד, א)והגרי"ז  (יו"ד סי' י')
(סי' תע"ב מבו' דהוא דין דרבנן, וכן משמע קצת במג"א  (או"ח סי' תמ"ב)ובשו"ע הרב 

  ועי' במש"כ  (סי' תמ"ז סק"ל)והשער הציון  ,(דיני ברירה סי' י"ד)וכ"כ המלבושי יו"ט  סק"א)
  .(או"ח סי' תרל"ב סק"ג)הט"ז   

  ראיות נוספות שדנים כולם יחד
  מבו' דאדם שהלך לישן ברה"ר, טמא לדעת ר"מ, מכיון  (פ"ה מ"ז)בטהרות  ובמתני' ד)

שאחד מכל עוברי רה"ר הוא זב וחיישי' שמא נגע בו, ואף רבנן דמטהרים משום      
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י' שמא נגע בו, אבל גם חכמים מודים שנוקטים שאחד מכל עוברי רה"ר דלא חייש
הוא זב, וזאת למרות שעל כל אחד ואחד בפנ"ע יש רוב שאינו זב, ומכאן ראי' דדנים 

ועי' במש"כ הג"ר משה זאב איתן שליט"א  .את כולם יחדיו ולא כל אחד ואחד בפנ"ע
  במש"כ הגר"א גרבוז שליט"א שביאר כן. וע"ע  (עמ"ס טהרות שם)בספרו זהב טהור 

  .(עמ"ס טהרות שם)בספרו משנת טהרות   
  , הרא"ש (שם), והר"ש (שם)כ"ז היינו דוקא לביאור הרמב"ם בפירוש המשניות  ואמנם
 (חולין י"א, א), וכמ"ש בחי' רבי מאיר שמחה (שם), ובתוס' יו"ט (שם), רע"ב (שם) ואמנם

טמאים, משום דהרוב אינו סותר  לבאר מדוע לא אזלי' בתר רובא כשהרוב אינם
למיעוט, ומספיק שיהיה אדם אחד טמא, כדי שאותו אדם שהלך לישן יהיה טמא, 

  דכתב  (שם)דביאר דמיירי ברוב טמאים, ויעוי' בחזו"א  (שם)אולם יעוי' בביאור הגר"א 
  דהוי דין דרבנן, ולדברי הגר"א והחזו"א אין ראי' מהך מתני'.  

  מכיון דבאדם ישן אפשר דחיישי' שמא עבר זב ידוע ורק  יש לדון בראיה זו, אולם
משום שישן לא ראהו, אבל אם אדם עומד ברה"ר ולוחץ ידיים למאה אנשים,  אולם

  אפשר דאיה"נ ויהיה טהור, מכיון שעל כל אחד ואחד יש רוב שאינו זב, וראה משנ"ת 
  בהמשך עפ"י הסוגיא בשלהי יבמות.  

  להכניס מת למטוס נוסעים
  עמ' י"ד הע'  –נדפס בסוף ספר אבני חן ח"ב  –(להגר"י זילברשטיין שליט"א כנפי רוח  קונטרסוב ה)
כתב להעיר האיך מותר להכניס מת לתוך מטוס, והרי בתוך המטוס יושבים  יח) ה)

כמות של אנשים שביניהם אחד הוא ודאי כהן, ובהע' שם כתב דיש מי שאמר דעל כל 
(פרק הזרוע והלחיים כהן, אולם הוכיח מהמרדכי בחולין אחד ואחד בפנ"ע יש רוב שאינו 

דלא אמרי' כן, ודנים את כולם יחדיו, דמבו' במרדכי לגבי ספק לקט שיש  סי' תשל"ז)
ספק אם הגרגירי חיטה הם מחורי נמלים וממילא פטור מלקט, וכתב המרדכי דאי 

והיינו אפשר שמתוך כל האסם של התבואה לא יהיה גרגירים שמחוייבים בלקט, 
אעפ"י שעל כל גרגיר וגרגיר ישנו רוב שאומר שאינו מחויב בלקט, מ"מ דנים את כל 
  האסם יחדיו, ומוכח דאזלי' בתר סטטיסטיקה, עכ"ד הגר"י זילברשטיין. וע"ע 

  .(נדה עמ' של"ו)במש"כ בזה הגר"י זילברשטיין בספרו חשוקי חמד   
  ב"ממון עניים", הוא שהאדם דהגדר  ומרלר יש לדון בראי' זו, מכיון דאפש אולם
  מחוייב להעמיד לעניים את ה"מתנות", וממילא יש כאן תביעה של "ממוני  אולם
  גבך", ודבר זה תליא מה הגדר של ממון עניים, ויש לפלפל בזה, ואכמ"ל.  

  ביאור החילוק בין טהרות הנ"ל לסוגיא דיבמות
  ם, ולא ידעי' אם נולד איתא דהאשה שהלכה חמותה למדינת הי (קיט, א) וביבמות  ו)
יבם, ואמרי' בגמ' דלא חיישי' שמא נולד זכר, כיון דמחצה זכרים ומחצה נקיבות   ו)

ומיעוט מפילות, ויש להקשות דהרי מדובר בכמה שנים, ויכולים להיוולד כמה ילדים 
ואחד מהם ודאי זכר, כמו שהמציאות מראה שבכל משפחה בדרך כלל ישנם גם 



  פט  יוסף  הבה"ח רפאל סויד -  מסימן ק  משנת  
 מבי מדרשא   

  

 

אין לומר דאשה שכבר מחתנת ילדים, שהרי בנה נשוי, אין רוב זכרים וגם נקיבות, [ו
שיולדת כמה ילדים, במהלך השנים שלאחר מכן, משום שבזמנם נשים היו מתחתנות 
באזור גיל י"ב, וא"כ בנה מתחתן ג"כ בגיל צעיר יחסית, וא"כ האישה היא באזור גיל 

רצה לומר דאיה"נ דדברי  (תניינא אה"ע סי' קמ"ה)שלושים]. ובאמת בשו"ת נודע ביהודה 
  הגמ' אמורים רק בשנה אחת, אבל כתב דבגמ' וכן ברמב"ם לא משמע כן. [קושיא זו 

  שמעתי ממו"ר רה"י הגרב"ד פוברסקי שליט"א].  
  תיקשי דהא בכל מאה לידות נולדים מאה ושניים ילדים, משום שישנם תאומים  ועוד
ישים וארבע לידות היא לידת [וכך בערך הסטטיסטיקה בזמנינו, שאחת מכל ש ועוד

נקבות, וא"כ מתוך  51-זכרים ו 51ילדים ישנם  102- תאומים.] וא"כ הרי מתוך ה
המאה לידות רובם זכרים, משום שנקבות אינם פוסלות ביבום, אלא שאינן מחייבות, 
וא"כ ברוב הלידות נולד יצור המחייב ביבום, ופשיטא דאעפ"י דתאומים הוי כב' 

הנידון ביבום פשיטא דחשיב לידה אחת, משום דלא גרע מאשה  לידות, מ"מ לגבי
שהיתה באופן חריג יולדת פעמיים בשנה שהיינו דנים אותה באופן כפול משאר 
הנשים, [קושיא זו שמעתי מהג"ר אליהו דיסקין שליט"א] והן אמנם שעל קושיא זו 

י' בזה"ז י"ל בפשיטות דמיעוט דמפילות גדול ממיעוט דתאומים, וכך המציאות אפ
שיש פחות הפלות מזמן הגמ' שאז היו יותר נפלים כדמוכח בכמה דוכתי, וכן מבו' 

דתאומים הוי מיעטא דמיעוטא, עכ"פ לעיקר הקושיא  (ח"ב סי' שע"ב)בשו"ת הרשב"א 
  מוכח שדנים כל לידה ולידה בפנ"ע, ולא מצרפים את כל הלידות יחדיו, וצ"ב מה 

  י' בטהרות.החילוק בין הסוגיא ביבמות למתנ  
  יראה לבאר בזה בעזה"י הוא דהחילוק הוא, דבטהרות הדיון הוא לא מי טימא,   ואשר
ולא מתי טימא, ולא איך הוא טימא, וכל הנידון הוא אם אותו אדם שהלך לישן   ואשר

אם הוא טמא או טהור, ובהא ודאי שדנים את כל עוברי רה"ר יחדיו, מכיון שבשורה 
אדם טמא, משא"כ ביבמות מכיון שהאשה הרי אינה תחתונה סביר להניח שאותו 

מצווה ביבום, א"כ הדיון הוא לא מתחיל באשה, אלא דיון האם יש מי שמצווה לייבם 
אותה וממילא היא אסורה כיון שהיא זקוקה לאותו יבם, ומעתה ביבם הרי הדיון 

' מתחדש בכל שנה, ומוכרע בכל שנה, שלא נולד אותו יצור המחייב ביבום, ולכאו
, דכבר אז היה נידון על כל (ע' יבמות קט, א)התינח למ"ד נישואין הראשונים מפילים 

לידה ולידה, אבל למ"ד מיתה מפלת, הרי הדיון הוא האם יש למשפחת הבעל אחים 
, ולא מחצה על מחצה אחים המקרים יש ברובאם לאו, ובזה הרי מבחינה סטטיסטית 

לבעל אחים, אלא זה תביעה נפרדת לכל וצ"ל דאין הגדר שיש דיון כללי האם יש 
  יצור ויצור, ובכל תביעה מוכרע עפ"י רוב דאין יצור זה מחייב את האשה להיזקק לו, 

  ודו"ק.  
  הכנסת מת למנהרה בכביש

  א שהביא בשם אחד מגדולי פוסקי דורינו שליט" )730(עמ' בספר "אגן הסהר"  וראה  ז)



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  צ  
 מבי מדרשא   

  

 

ר שכמדומה דמיירי בהגר"נ קרליץ בשיחה עם המחבר הרב שמואל פיש שליט"א אמ[
אמנם צ"ע מדוע אי"ז נדפס בחוט שני על טומאת כהנים שיצא לאור  –שליט"א 
. שצריך לחוש ולאסור להעביר מת בתוך מנהרה, והגר"א גנחובסקי זצ"ל ]לאחרונה

דאי"צ לחוש מצד מיעוט שאינו מצוי, וצ"ע דמכיון  (לז, ב)הוכיח מתוס' ביבמות 
למיעוט, א"כ מוכח ממתני' בטהרות, דבעי' למיחש, וצ"ע. וראיתי והרוב אינו סותר 

ר"י סלבודקא דאמר שעל האנשים הנמצאים שליט"א מובא בשם הגר"ד לנדו 
  במנהרה יש כל דפריש, שפרשו לתוך המנהרה, וצ"ע דעדיין מתוך הקבוצה 

  הסטטיסטיקה אומרת שאחד מכולם הוא כהן, וצ"ע.  
  אהל איכא חששא בכה"ג, דלכאו' המכונית היא ג"כ נדון האם מצד טומאת  ועתה ח)
  (פי"א דאהל זרוק לאו שמיה אהל, וכך פסק הרמב"ם  (עירובין ל, ב)אהל, אולם קי"ל  ח)
  .(נזיר סי' קמ"ד סק"ח), ומכונית לכאו' הו"ל אהל זרוק, וכ"כ בחזו"א מהל' טומאת מת ה"ה)  

  ליבא דהרמב"ם וז"ל: עוד נראה א (פי"א מהל' טומאת מת ה"א)יעוי' במשנה למלך   אמנם
לי לומר, דהא דקי"ל אהל זרוק לאו שמיה אהל, היינו דוקא כשהוא באויר,   אמנם

אבל כשמהלך ע"ג קרקע אף רבי מודה דחשיב אהל, שכן מדוייק בלשון רבינו "שידה 
תיבה ומגדל הפורחים באויר", ומוכח שבמהלכים ע"ג קרקע הוי אהל, ובהכי ניחא 

הנכנס לאהל המת בשידה תיבה ומגדל, ובא חבירו  "ה מהל' נזירות הי"ח)(פממ"ש רבינו 
ופרע את גג המעזיבה עליו מדעתו הרי זה לוקה וכו', וקשה כיון דקי"ל אהל זרוק לאו 
שמיה אהל, כבר נטמא בכניסתו לאהל המת, אלא ודאי דלא אמרי' אהל זרוק לאו 

  לכת ע"ג קרקע אף רבי מודה שמי' אהל, אלא דוקא כשהוא באויר, אבל כשהתיבה מה
  דחשיבא אהל, ע"כ דברי המשנה למלך.  

  לנסוע ברכב ע"ג קברים
  כתב ללמוד הלכה למעשה מדברי המשנה  (דף פ"ז ע"ג)ויאסוף שלמה  ובשו"ת ט)
על גבי קברים, דשפיר הויא חציצה בין  לנסועמכונית כהן בלמלך להתיר ל ט)

 (סי' סו)אפשטיין  –ה בשו"ת כפי אהרן הטומאה למכונית ושפיר דמי, ע"ש. וכן העל
שלמד מדברי  (מערכת א' כלל רכ"ח)בהסתמכו ע"ד המשנה למלך, ע"ש. ועי' לשדי חמד 

המל"מ שאם הסוכה היא ע"ג עגלה, והעגלה מהלכת על הארץ לכו"ע חשיבא אהל, 
אלא שהרב אהל יעקב מנשה כתב להוכיח דלא כדברי המל"מ, ע"כ. ועי' בספר כל בו 

שמביא בשם הגאון רבי ישעיה זילברשטיין זצ"ל שהסתמך  (ח"א עמ' ע"ח)ילות הל' אב
(חיו"ד סי' כ"ג שטיינהרט  –ע"ד המל"מ להתיר להלכה למעשה, וכן בשו"ת זכרון יוסף 

כתב כהמשנה למלך, שכיון שרגלי המכוניות נוגעות בקרקע הוי כמונח על  ד"ה ומיהו)
רה"י הגרי"ג אדלשטיין שליט"א, ולא  הארץ דהוי אוהל מעליא, וכן שמעתי ממו"ר

, ע"ש. וכן הגאון רבי יצחק אלחנן [הובאו (אהלות פ"ח מ"ה)דמי כלל לעוף הפורח באויר 
] שיש להתיר (סי' י"ב), ובשו"ת ברכת רצ"ה (חיו"ד סי' קס"ג)דבריו בשו"ת מלמד להועיל 

על  מוךלסלנסוע ברכבת שע"ג קברים, ואע"ג דאהל זרוק לאו שמיה אהל, מ"מ יש 



  צא  יוסף  הבה"ח רפאל סויד -  מסימן ק  משנת  
 מבי מדרשא   

  

 

המשנה למלך שאם השידה נגררת ע"ג קרקע לכו"ע הוי אהל. ולפי"ז במכונית בתוך 
מנהרה יש להקל, מכיון דלדברי המל"מ לא חשיב אהל זרוק, וא"כ הר"ז חוצץ מפני 
  הטומאה, לגבי הכהן היושב במכונית, וכן חוצץ את הטומאה מהמכונית של החברא 

  קדישא.  
  שכתב וז"ל: "הפורחין  (הל' טומאת מת פי"א ס"ק ל"ח)ב"ם יעוי' בטעם ודעת על הרמ אולם
באויר: אין הכוונה שפורח באויר ממש בלא סיוע מלמטה, אלא בין בנישאין  אולם

ע"י אדם בין בנישאין ע"י שוורים, בין שנגררים ע"ג הארץ, בין שיש להם גלגלים, 
מונח הוי אהל  כיון שהוא מיטלטל ואינו טלטולוובין שאין להם, בכל אופן בשעת 

זרוק ואינו חוצץ, והמל"מ צידד בתירוץ אחר דמש"כ הרמב"ם פורחין באויר הוא 
דוקא, אבל אהל הנגרר ממש ע"ג הארץ הר"ז אהל וחוצץ, אבל האחרונים הסכימו 
שגם הרמב"ם לא נתכוין לזה, וגם המל"מ בתירוץ זה מודה דדעת שאר ראשונים 

שכתב וז"ל: "ועי' בשו"ת  (ס"ק ק"ד)ער הציון אינה כן" עכ"ל הטעם ודעת. ועי' שם בש
שכתב שפשוט שאם יש לתיבה גלגלים גם המל"מ מודה דלאו  (סי' כ"ה)זכרון יוסף 

עם גלגלים ללא גלגלים אלא עיקר הכוונה  ביןשמי' אהל, והיה נראה דאין נפק"מ 
לחלק דבמקום שלאחר הדחיפה הר"ז הולך מעצמו, ובו מונה כח ההנעה לאו שמיה 

ל, [וה"ה בתיבה שתגלגל בשיפוע ההר וכיוצ"ב, אפי' לדעת המל"מ לא תהא אה
  אהל] אמנם לכאו' מההיא דעירובין מוכח טפי מינה, דהא היו יכולים לדחוף בנחת 

  ומשמע דלעולם מיקרי אהל זרוק כיון שהוא מצד עצמו נוסע, וצ"ע בזה".  
  תיר למכונית לנסוע ע"ג שפסק להלכה לה (ח"י יו"ד סי' נ"ב)בשו"ת יביע אומר   ועי'
קברים, בהסתמך ג"כ ע"ד המל"מ, וצ"ע דאפי' אי נימא דלא מיקרי אהל זרוק,   ועי'

מ"מ הוא הו"ל דבר המקבל טומאה, וכל דבר המקבל טומאה אינו חוצץ מפני 
שהביא בשם כמה אחרונים,  (אבלות ח"ב עמ' נ"ז)הטומאה, וצ"ע. וראה בחזון עובדיה 

דכל נטיות  (פ"ח ח"א)אה, והיינו עפ"י המשנה באהלות דמכונית לא מקבלת טומ
  דס"ל דבכלי מתכת, לא  (אהלות סי' ט' ס"ק י"ג)האהלים כאהלים, אולם יעוי' בחזו"א 

  אמרי' להך כללא, יעו"ש.  
  "כלי הבא במידה" דמכיון וכמעט כל המכוניות ראויות לקבל יותר מארבעים  ומצד י)
אה, א"א לומר כן, מתרי טעמי, חדא דמבו' בר"ש סאה, וא"כ לכאו' שלא יקבל טומ י)

דהיינו דוקא בכלי עץ, ומכונית הו"ל כלי מתכת, ועוד דבמתני' בכלים  (אהלות פ"ד מ"א)
מבו' לגבי דרדור, דאם זה עם גלגלים לא אמרי' הך דינא דכלי הבא במידה.  (פט"ו מ"א)

  רמב"ם פי"א מהל' מטמאי משכב (חגיגה כז, א וב[ודינא ד"כלי העשוי לנחת אינו מקבל טומאה" 
  ., היינו דוקא ביחד אותו לנחת, ודו"ק]ומושב הי"א)  

  יש להקשות עוד דהאיך מותר לטוס עם מת מעל מקום ישוב, הא מבחינה  ולכאו' יא)
סטטיסטית הוא מאהיל על כהן ומטמא אותו, ואמנם בזה יש לדון, דעל כל רגע  יא)

  הטיסה, וכמו הנידון לגבי פסי"ר, האם דנים את ורגע ישנו רוב, ולא דנים את כל זמן 
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  כל זמן הפעולה, או כל רגע ורגע.  
  יש להקשות דלכאו' יהיה אסור לכהן לעבור במנהרות בכבישים, ולאו משום  ועוד
דבעי' למיחש שמא עובר מת, דאי משום הכי הא הו"ל ספק טומאה ברה"ר  ועוד

(מצוה רס"ג אות ה, עי' במנחת חינוך וטהור, [ואמנם איכא פלוגתא אי ד"ז אף לכתחיל
, יעו"ש.] אלא מדינא (ח"ב סי' ק'), ובשו"ת מנחת שלמה (ח"ב סי' א'), ובמרחשת ל"ד)

, (פ"ז מהל' טומאת מת ה"ב)וברמב"ם  (פ"ז מ"ג)דסוף טומאה לצאת, כמבו' במתני' באהלות 
נכנס, והיינו שמקום שהמת עתיד לצאת ממנו נטמא, ואמנם במנהרה המת עדיין לא 

 (יו"ד סי' שע"א ס"ד)וא"כ הו"ל סוף טומאה ליכנס ולא אמרי' הכי, אולם יעוי' ברמ"א 
והכל בו, להחמיר בשער העיר, למרות שאין רצף באהל  (סי' כ"ה)בשם הפסקי מהרא"י 

 (שם סק"ט)שמחבר ביניהם, מ"מ מכיון שהמת עתיד לעבור זה מטמא, וכתב הש"ך 
ף כשעדיין המת לא נכנס, ואמנם הרמ"א שם דלפי"ז יש להחמיר בחדר הטהרה א

 (קכה, ב)סיים "והמיקל לא הפסיד במקום שלא נהגו להחמיר", [עי' רש"י חולין 
שצידדו להקל בזה, וכ"כ להקל  (שם סק"ח)ודו"ק]. ועי' בדגול ומרבבה ובפתחי תשובה 

ביאור הגר"א  (סי' תע"ו)בשם הר"ש, רדב"ז  (ח"ב סי' כ"ד), תרומת הדשן (סי' ק"נ)במהרי"ל 
שהוכיח שכן דעת הראב"ד, ועכ"פ מדי ספיקא  (אהלות סי' ט"ו סק"ב), חזו"א (יו"ד סי' שע"א)

לא נפקא, ותליא אי סוף טומאה לצאת הוי דין דאורייתא או דרבנן דיעוי' ברש"י 
, חי' (סי' תתקפ"ה), ראבי"ה (הל' טומאת כהנים), ספר האשכול (סח, א), עירובין (יח, א)ביצה 

, מהר"י קורקוס [פ"ז מהל' טומאת מת ה"ב), וכן (ביצה שם), שטמ"ק (נדה כז, ב)א הר"
דעת הרמב"ן והריטב"א בכתובות י"ז דהוי הלכה למשה מסיני, וא"כ ספיקה לחומרא 
[וזאת מבלי להיכנס לענין ס"ט ברה"ר אי הוי דין לכתחילה או בדיעבד, וכמשנ"ת]. 

(ביצה י, , מאירי (אהלות פ"ג מ"ו), ר"ש (קכה, ב)ובחולין  (ביצה י, א)ומאידך גיסא יעוי' ברש"י 
דאי"ז אלא עיקרו  (פ"ה דב"ק דיני ברירה), וכן דעת היש"ש (אהלות פ"ז מ"ג), רע"ב א)

  (סי' , ובשו"ת מהרי"ט (פ"ז מהל' טומאת מת ה"ב)דאורייתא, וכן דעת המבי"ט בקרית ספר 
 .גדלא הוי אלא מדרבנן י"ד)  

 
  

                                                             
שהאריך בדין סוף טומאה לצאת כשאויר מפסיק, והעלה להקל,  סא)- (עמ' נזעי' בחזו"ע אבלות ב'  ה. א. ג

  ושכן מנהג ירושלים. ע"ש.
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  כתב בזה"ל: הסליחות שנתקנו בלשון ארמית,  (עמ' יא)בספר חזו"ע ימים נוראים  הנה
כגון רחמנא, דעני לעניי, מחי ומסי, אין ליחיד לאומרם, מפני שאין מלאכי  הנה

כשיש עשרה מישראל, אין הצבור זקוק לעזרת  השרת מכירים בלשון ארמי, אבל
(סי' מלאכי השרת, כי השכינה עמהם. עכל"ק. ובהערה שם הביא שכ"כ התניא רבתי 

. ומרן (סי' רפב). ושכן פסק בשבולי הלקט (סי' תקפא אות ט), והובא באליה רבה עב)
  ועיין פסק שאין היחיד רשאי לבקש צרכיו בלשון ארמית. עי"ש.  (סי' קא ס"ד)בשו"ע 

  .)או"ח סי' לה(בעניין זה באורך בשו"ת יבי"א ח"א   
  לחלוק ע"ד מכמה  אמרהביא מה שפס' מרן רבינו היבי"א זצ"ל, ו אמ"ןנ בהר והנה
  טעמים, והעלה להלכה שמי שרוצה לומר ביחיד גם את הבקשות בלשון ארמית  והנה

  יש לו ע"מ לסמוך. עי"ש.   
  להעיר על דבריו כדרכה של תורה, שבכמה  ואחהמ"ר מכת"ר, נראה שיש  ובעניותין
  דוכתי מצינו שדבריו לא מדויקים כאשר עיני המעיין תחזינה מישרים, וזה   ובעניותין

  החלי בס"ד.  
  מה שאמר בזה"ל: שהמנהג כמעט בכל עדות המזרח, שאומרים את כל  ועל )א
ים בדיל ויעבור (רק שלא אומרהבקשות בסליחות כמו רחמנא ומחי ומסי גם כשאין מנין  )א

וככה אבא ע"ה נהג בחו"ל וככה נהגו בג'רבא. וחשבתי שהמנהג הזה הוא רק  וכו')
כותב שאפשר לומר  )סי' מט(אצלנו, אבל גם רבי יוסף חיים ע"ה בשו"ת תורה לשמה 

  . וכן דעת כף (סוטה לג.)סליחות בלשון ארמית גם ביחיד. וכ"כ עוד בספרו בן יהוידע 
  . עכ"ד.ות כו)(סי' תקפא אהחיים   

  מש"כ שבשו"ת תורה לשמה כן שאפשר לומר הסליחות שבלשון ארמי ביחיד,  והנה
, ישר יחזו פנימו שלא התיר כלל לומר (שם)הנה המעיין בשו"ת תורה לשמה  והנה

קטעי הסליחות שאינם בלשון הקודש, אלא בדיוק להפך החמיר בזה מאוד, ואעתיק 
ל: ובזה תבין ממילא הטעם שאין היחיד שואל כאן תורף דבריו לצורך העניין, וז"

בלשון תרגום כי היחיד צריך לסיוע של מה"ש. וא"ת ואם יאמר מה בכך, זה אינו, כי 
                                                             

  המערכת. ע"ע בקובץ בית יוסף גליון ל (תשרי תשע"ז, סי' קמט) מש"כ בזה בטוטו"ד.  א
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בזה מתקנאים בו המלאכים למעלה כי יאמרו זה יחיד ושואל צרכיו בלשון תרגום ולא 
בלשון הקודש משמע שסומך על עצמו שהוא צדיק גמור ותפלתו חשובה כתפלת 

ור שאין צריכין לסיוע, נראה מה מעשיו ובזה נזכרים עוונותיו ע"ד שארז"ל ג' צב
מזכירין עוונותיו של אדם קיר נטוי ועיון תפילה וכו', מיהו אם אומר סליחות ביחיד 
אינו צריך לדלג נוסח "רחמנא" מפני שכל הסליחות היא בלשון הקודש וקודם זה 

  ת ע"כ לא אכפת בזה ולא יתקנאו בו, ואחר זה הוא אומר בלשון הקודש הרבה בקשו
  רק אותם בקשות שהם בסוף הסליחות ידלגם. ע"כ עי"ש.   

  לך שכל מה שהתיר התורה לשמה לומר ביחיד הסליחות שבארמית, זה דוקא   הנה
הקטע שאומרים רחמנא, אך שאר קטעי סליחות שאינם בלה"ק לא התיר כלל.  הנה

זרח לומר את כל הבקשות בסליחות כמו וא"כ איך אמר שהמנהג כמעט בכל עדות המ
, וביאר שכך כתב בתורה (ומשמע שגם את כל שאר הבקשות שבארמית)רחמנא ומחי ומסי 

  לשמה. והתימה גדולה אחהמ"ר, שבדברי ה"תורה לשמה" מבואר בדיוק ההפך 
  ובלא"ה כבר דחה ביבי"א ד' התורה לשמה. ע"ש. .(וראה הערה). בהגמור, אתמהה  

                                                             
כתב   סי' לה (אות יא), ששם כ' בזה העניין בהרחבה ועי"ש),והנה מרן רבינו זצ"ל ביבי"א (ח"א או"ח  ב

בזה"ל: ומצאתי בשו"ת תורה לשמה כת"י (סי' מט) שכ', שאין היחיד נמנע מלומר בסליחות רחמנא ומחי 
ומסי וכו', ואע"ג דבסוטה (לג.) אמרי' שאין היחיד שואל צרכיו בל' ארמי, התם ה"ט משום שהיחיד 

ב עצמו שאינו צריך לסיוע מלאכי השרת, ופוקדים עונותיו, וכמ"ש (ר"ה טז:) השואל צרכיו בארמית, חוש
ג' מזכירין עונותיו של אדם, אבל כאן שאומר כמה בקשות בלה"ק בסליחות, וכולל עמהם גם רחמנא שפיר 

  ע"כ לשון היבי"א.  דמי. אך מה שאו' בסוף הסליחות מרנא דבשמיא מחי ומסי ידלג. עכת"ד.
 תורה לשמהביב"א הנ"ל, אפשר לטעות ולומר שדעת ה לפי מה שציטט דבריורה לשמה תומלשון ה ואולי

להתיר לומר הקטעים שבארמית ביחיד, וכמו שמשמע מתחילת דבריו שם שאפשר לומר גם רחמנא ומחי 
תורה ומסי, שהרי כ' שאין היחיד נמנע מלומר בסליחות רחמנא ומחו"מ וכו'. אלא שאם זו לשונו של ה

שכ' שאין היחיד נמנע מלומר בסליחות  ציטט דבריו היבי"א, צ"ב, שהרי בסוף דבריו אחרכמו ש לשמה
  ידלג.  ומחי ומסיוכו', חזר וכ' אך מה שאו' בסוף הסליחות מרנא דבשמיא  ומחי ומסירחמנא 
לומר שרשאי היחיד לומר כל קטעי הסליחות שבארמית, אלא שכ"ז דווקא  תורה לשמהשכוונת ה ואפשר

וך לרחמנא, שאז כולל אותם בתוך הבקשות שאומר בלה"ק, ובזה ל"א שאין מלאה"ש נזקקין שאומרם סמ
לו, וכמו שביאר שם. ומה שכ' בסוף דבריו שצריך לדלג מרנא דבשמיא ומחי ומסי, כונתו כשאומרם לפי 
' הסדר שתקנו לאומרם, שאז נמצא שאומרם בסוף הסליחות, ובזה אמר' אין מלאהש"ר נזקקין לו. אך אפי

מר כל הבקשות כך, עדיין א"א לומר שהגרי"ח כ' בתורה לשמה שאפשר לו תורה לשמהאם נבאר דברי ה
) שהרי גם הוא מודה שאין היחיד רשאי לנהוג כן, אלא בכה"ג שכוללם הנ"ל ברביחיד, (כמו שאמר ה

  בתוך הבקשות שהם בלה"ק, ותמיהה במקומה עומדת. 
ל", וכן בהוצאת "סאלם", הלשון היא כמו שציטטנו דבריו שבשו"ת תורה לשמה הוצאת "שיח ישרא אלא

למעלה, ושם משמע ביתר ביאור שההיתר הוא רק ברחמנא ולא בשאר הקטעים שאינם בלה"ק, וכמבו' 
הלשון בשו"ת תורה לשמה הנד"מ ע"י ישי' חברת אהבת  בתוכן הדברים לעיל. ולאחר זמ"ר ראיתי שכן

היא כמו  תורה לשמהפל בדבריו ט"ס. אך גם אי נימא שהגירסא בשלום, ולא כמו שציטט היבי"א ואולי נ
שהרי רבינו זצ"ל ביבי"א דחה דבריו, וכמ"ש לתמוה  שציטט היבי"א עדיין אין ראיה מדברי התורה לשמה

היו"ל ע"י ישי' חברת אהבת שלום הנ"ל, כ' להק' ה לשמה והמו"ל בהערות לתור נ.ב.בדברינו למעלה. (
שמותר לומר רחמנא ביחיד מכיון שאומרים אח"כ בקשות בלשון הקודש. א"כ  הה לשמשלפי מש"כ התור

מאי שנא מרנא דבשמיא ומחי ומסי שאסר לאומרם, והרי גם לאחריהם אומרים פיוט "אליך ה'" שהוא ג"כ 
עצמו (ושם ציין היכן כ"כ ואינו זכור לי מקומו). והניח  תורה לשמהחשיב חלק מהסליחות וכמש"כ ה
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  . (סוטה לג.)עוד אחהמ"ר, על מה שאמר, שרבנו יוס"ח בספר בן יהוידע  להעיר ויש )ב
  לומר סליחות בלשון ארמית גם ביחיד. עכ"ד. שרכותב שאפ  

  גם בזה, המעיין בדברי הבן יהוידע לא ימצא בדבריו הקדושים כדברים האלו,  והנה
י' יש ואדרבא מפורש בדיוק להיפך, וזל"ק: אין מלאכי השרת נזקקין לו, פ והנה

מלאכי השרת ממונים על התפילות, להעלותם ולהצילם מיד המקטרגים הרודפים 
אחריהם, ואם התפילה בלשון ארמי, אין נזקקין לה להצילה, ולכן אם המתפלל הוא 
אדם גדול שאינו צריכה תפילתו שמירה מפני המקטרגים, אינה צריכה למלאכי השרת 

, ולכן אין לו הפרש בין אומרה בלשון שיהיו נזקקין לה להצילה כי אין פוגעין בה
ארמי לבין אומרה בלשון הקודש, ולכן רשב"י היה מתפלל כמה תפילות בלשון 
ארמי. והא דתקינו תפילת יהא רעווא בלשון תרגום, וזה אומרה כל אדם, התם שאני, 
כיון דעיקרה היא תפילה בעד העולמות העליונים, מלאה"ש נזקקין לה. והא דתקינו 

בנוסח רחמנא וכו' ובנוסח מחי ומסי, תפילות בלשון תרגום, התם שאני,  בסליחות
  כיון דנתקנו אלו לציבור, דינם כתפילת אדם גדול שאמרנו וגם מלאה"ש נזקקין להם, 

  כיון דהם של ציבור. עכל"ק.  
  מפו' בדברי הבן יהוידע, שרק אדם גדול כמו רשב"י רשאי לבקש צרכיו בלשון  הנה
לפ"ז למד הגרי"ח שגם ציבור שכוחם גדול, תקנו להם כמה ארמי. אלא ש הנה

בקשות בסליחות שהם בלשון ארמי, אך אין כאן דיבור כלל אם יחיד יכול לאומרם או 
לא, אלא שבא לבאר את עצם התקנה של סליחות בלשון ארמי. ומכלל דבריו אתה 

ציבור שומע שאם כל הסיבה שתקנו לומר קטעים אלו בארמי, הוא משום שנתקנו ל
שכוחם כאדם גדול, א"כ ודאי שרשאי לאומרם רק כדרך תקנתם, שהוא בציבור, אך 

מש"כ הבן  דחה (אות יב)ביבי"א [ו לאומרם ביחיד ודאי וודאי שאסור, וזה פשוט.
לא משמע כן דפריך אדר"א  (יב:)יהוידע שתפילת אדם גדול שאני, שהרי בגמ' שבת 

  , אלא (נדה כ:)מרא דארעא דישראל הוה  שהיאך היה מתפלל בל' ארמי. ואע"ג דר"א
  . ]ודאי שאין חילוק בזה. עי"ש  

  , שדוקא שמבקשים מהמלאכים הנ"ל בהרה שאמר להעיר עוד על מ ויש  )ג
שיעבירו הדברים למעלה, כמו בנוסח מכניסי רחמים הכניסו רחמינו, מכניסי   )ג

מבקש מהמלאכים והם תפילה הכניסו תפילותינו וכו', זה מנהג אינו נכון, שהרי אתה 
אינם מבינים ארמית, אבל אם אתה מבקש מהקב"ה אתה לא צריך את המלאכים, 
  וכמו שכ' "כי מי גוי גדול אשר לו אלקים קרובים אליו כה' אלוקינו בכל קראנו אליו" 
                                                                                                                                          

כך: מיהו אם אומר סליחות ביחיד אינו צריך לדלג נוסח  ה לשמהמת לק"מ שהנה לשון התורבצ"ע. אך בא
הרבה "רחמנא" מפני שכל הסליחות היא בלשון הקודש וקודם זה ואחר זה הוא אומר בלשון הקודש 

ע"כ לא אכפת בזה ולא יתקנאו בו, רק אותם בקשות שהם בסוף הסליחות ידלגם. עכ"ל.  בקשות
משמע שכל ההיתר הוא דוקא שאומר אח"כ  הרבה בקשותשכ'  תורה לשמהון של הוממשמעות הלש

הרבה בקשות בלה"ק, וממילא מובן שאסר לומר מרנא דבשמיא ומחו"מ, שאפי' שאומרים אחריהם "אליך 
    ).כן היחיד התחינות שבארמית. ודו"קעדיין אין זה נחשב הרבה בקשות כדי שיוכל לומר לפני  ה'",
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  . עכ"ד. (דברים ד ז)  
  ילת דבריו בתח הנ"ל בר(סי' תקפ"א אות כו. והביאו ההטענה הזו כבר טענה הרב הכה"ח  והנה
, והק' מפס' זה ע"ד התניא רבתי שכ' שאין ליחיד לומר כסיוע לדבריו, שכ"כ הכה"ח)  והנה

כבר ענה הרב ע"ד  (שם)וכן בחזו"ע  (שם)הסליחות שבלשון ארמי. ע"ש. אך ביבי"א 
אמר רבה בב"ח כי אזלי' בהדי ר"א לבקר את  (יב:)תיה דברי הגמ' בשבת טמיתשידא

ד הכי ואר"י א"ר לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי החולה וכו' והיכי עבי
וכו', שאני חולה ששכינה עמו. נמצא שסתם יחיד שאינו חולה אין לו לשאול צרכיו 

איתא, א"ר  (יח.)בלשון ארמי. ועוד כ' הרב זצ"ל להשיב ע"ד הכה"ח, שהנה בגמ' ר"ה 
בכל קראינו אליו", והא מנין לגזר דין של ציבור שנחתם נקרע, שנא' "מי כה' אלוקינו 

כתיב "דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיותו קרוב" התם ביחיד הכא בציבור. עי"ש. הא 
  (וראה באורך קמן שהפס' "מי כה' אלוקינו בכל קראינו אליו", מיירי בציבור ולא ביחיד, 

  . ביבי"א ובחזו"ע, וראה מה שהעיר עוד מהגמ' בסוטה)  
  זצ"ל בספריו, לטענת הכה"ח, ומה טעם יש לחזור מצינו שכבר ענה מרן רבינו   גוא"כ
ע"ד כאילו הם דברים שאין עליהם תשובה אחרי שטרח הרב זצ"ל לענות   דוא"כ

. וא"כ גם מה שציין בתחילת דבריו שגם כה"ח פסק שאפשר לומר קטעי העליהם

                                                             
יש לתמוה אחה"מ, מניין לנו הכח לבוא ולחלק חילוק שהוא כנגד פשט דברי הגמ' ולבד מזאת  ג

והראשונים ומרן הק' בשולחנו הטהור, ולהתיר מה שאסרו הם, והרי בגמ' בשבת כל בקשתו של ר"א היתה 
ישירות להקב"ה, שאמר "רחמנא ידכרינך לשלם", וע"ז אמר רבב"ח היכי עביד ר"א הכי והא אמר ר"י א"ר 

ם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי. ומשמע מדברי הגמ' בהדיא שאין חילוק אם מבקש ישירות לעול
  מהקב"ה או שמבקש מהמלאכים, אלא בין כך ובין כך יש איסור. 

ולבד מזאת יש לתמוה אחה"מ, מניין לנו הכח לבוא ולחלק חילוק שהוא כנגד פשט דברי הגמ'  ד
התיר מה שאסרו הם, והרי בגמ' בשבת כל בקשתו של ר"א היתה והראשונים ומרן הק' בשולחנו הטהור, ול

ישירות להקב"ה, שאמר "רחמנא ידכרינך לשלם", וע"ז אמר רבב"ח היכי עביד ר"א הכי והא אמר ר"י א"ר 
לעולם אל ישאל אדם צרכיו בלשון ארמי. ומשמע מדברי הגמ' בהדיא שאין חילוק אם מבקש ישירות 

  אלא בין כך ובין כך יש איסור. מהקב"ה או שמבקש מהמלאכים, 
בספר שולחן המערכת (ח"ב מע' ה' עמ' רנג והלאה) שהביא מפי א "למורנו הראשון לציון שליטועיין  ה

סופרים ומפי ספרים, שאין לנהוג ע"פ הוראת חכם בידוע שטעה בה. והביא (שם עמ' רנד) בשם הבאר 
ור מן הדבר אשר שבע (הוריות ב:) שכ' ואין להקשות דהא תניא בספרי פר' שופטים (פיסקא י"א) "לא תס

יגידו לך ימין ושמאל" אפי' מראין בעיניך על שמאל שהיא ימין, ועל ימין שהיא שמאל שמע להם, ומשמע 
שמצוה לשמוע דברי חכמים אפי' אם ידע דקטעו ואמרו על שמאל שהיא ימין, ולא כהברייתא דקתני יכול 

אל שהוא ימין הכי פירושו, אפי' אם יאמרו וכו'. די"ל דהא דאמרו בספרי אפי' מראים בעיניך על שמ
תחשוב בלבך ע"פ שיקול הדעת שטעו בדין ואמרו על שמאל שהיא ימין, אבל לא שהוא יודע בודאי שטעו 
בדין, וכן דייק הלשון, אפי' מראים בעיניך וכו'. והא דקתני בבריתא יכול אם יאמרו לך וכו', היינו שידע 

ש. (ורב אחאי ר' יהודה הי"ו כ' בשולי גליון הס' שולחן בודאי שטעו בדין להתיר את האסור. עכ"ד הב"
המע' הנ"ל כך: דברי הבאר שבע הראתים אני הק' לה"ר יצחק שלי' ראש הישיבה וכו', וע"ע בס' זה עמ' 
סח סט. עכ"ל). ומבואר דאם הורה חכם הלכה ויש קושי על דבריו מהש"ס או מרבותינו הפוס' שמפיהם 

ביא ראיה מדברי אותו חכם. ובזה העניין הרב רבינו זצ"ל דחה דברי הכה"ח אנו חיים, שאין להסתמך ולה
וכן דחה מש"כ בתורה לשמה ובבן יהוידע, וכמבואר בחזו"ע וביב"א. ואיך אפשר להסתמך ע"ד כאילו הם 

    דברים שנתנו מסיני, בלי ליישב הקושי על דבריהם. אתמהה.
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הסליחות שבלשון ארמי גם ביחיד, אמנם אמת הוא שכן כתב הכה"ח, אך מה יענה 
, ואחר בקשת המחילה אלף פעמים בטוטו"ד זצ"ל שפרך כבר דבריו לדברי הרב

, אין הדעת סובלת זה העניין שאומרים דבר לחלוק ע"ד רבינו זצ"ל, להנ" במהר
, (או קורא בעלון)ובעצם נדחת אותה הסברא או הראייה כבר. ומי ששומע את השיעור 

  אחר שביאר וביה'ר  חושב בלבו שיש כאן דבר או חצי דבר לפרוך דברי רבינו זצ"ל,
  . וכבר מרן הרב זצ"ל בספריו את הדברים יפה יפה  

  הנ"ל להביא חיזוק לדבריו, שיש סברא להקל  בהר אמרעוד ראיתי ש והנה )ד
ולומר הסליחות שבל' ארמי אפי' ביחיד, שהרי באותה שעה שהיחידים אומרים  )ד

רחמנא, ונמצאת  בבהכנ"ס "רחמנא" יש אלפים ורבבות שאומרים ג"כ באותו הזמן
  תפילתו עולה עם תפילתם. וראיה לזה, כי בליל שבת אחרי שקוראים את הפיוטים 

  אומרים קטע בארמית "ויהא רעוא" אפי שאין מניין בבית. עכת"ד שם.   
  מקור הדין  הנה נראה לענ"ד, שיש לדחות הדברים, ואפרש שיחתי בס"ד.  ואחהמ"ר
ל "א (ז:)מס' ברכות בהציבור, הינה  שתפילת אדם יחידי מצטרפת לכלל ואחהמ"ר

ל "ט לא אתי מר לבי כנישתא לצלויי אמר ליה לא יכילנא א"רבי יצחק לרב נחמן מ
לכנפי למר עשרה וליצלי אמר ליה טריחא לי מלתא ולימא ליה מר לשלוחא דצבורא 

ל דאמר ר' יוחנן "ל מאי כולי האי א"בעידנא דמצלי צבורא ליתי ולודעיה למר א
ואני תפלתי לך ה' עת רצון אימתי עת  (תהילים סט יד)מאי דכתיב  בן יוחי ש"משום ר

 (או"ח סי' צ ס"ט)רצון בשעה שהצבור מתפללין וכו'. עי"ש. וכן פסק מרן בשו"ע 
בזה"ל: ישתדל אדם להתפלל בבית הכנסת עם הכנסת עם הצבור. ואם הוא אנוס 

תפללים, וכן אם נאנס ולא שאינו יכול לבית הכנסת, יכון להתפלל בשעה שהציבור מ
  התפלל בשעה שהתפללו הצבור והוא מתפלל ביחיד, אע"פ כן יתפלל בבית הכנסת. 

  ע"כ.   
  מצינו שעשו חז"ל תקנה לאדם אנוס שאינו יכול לבוא לבית הכנסת להתפלל עם  הנה
הציבור, שיכוין להתפלל באותו זמן שהציבור מתפללים, משום שאותה עת  הנה

, עת רצון היא, ואז יש יותר סיכויים שתתקבל תפילתו. אך מנין שהציבור מתפללים
לנו לבוא ולומר שגם במקום איסור נוכל לומר עצה זו, ואפי' שאין היחיד רשאי 

(ובפרט לפי מה שביאר בזה הבן לשאול צרכיו בלשון ארמי שאין מלאכי השרת נזקקין לו 
בה שבאותו זמן אומרים סליחות נתיר , בכ"ז מכיון שיש הריהוידע שהוי כעיון תפילה, וכנ"ל)

                                                             
רבינו זצ"ל אינם מחוורים, והלב כואב ודואב מזה,  וכתבתי זאת, מאחר שלפ"ד נמצא כאילו דברי מרן ו

שהרי כמה טרחות טרח וכמה יגיעות יגע מרן רבינו זצ"ל בספריו ליישר ההדורים, ולא הניח זוית או פינה 
שלא בדק בה, ותמיד היה מביא גם דעות החולקים ומפלפל בדבריהם כדרכה של תורה, וכשהיה צריך 

שה, ונימוקו עמו, שהאמת אהובה יותר מכל אוהב אחר, וא"כ גם פה להשיב ולדחות דבריהם, כך היה עו
אחר שהרב זיע"א ביסס דבריו ודחה דברי החולקים כשבאים להשיב ע"ד צריך לענות על כל טענותיו, 
ואח"כ לחלוק. ומכאן מוסר השכל לת'ר להשכי'ל כמה צריך ללמוד בספרי הרב זצ"ל ולהחזיק בתורתו, 

  ות ע"ד צריך לחפש ולחקור אחר הדברים יפה יפה.ומנגד פעמים שרואים השג
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  (וכדברים האלה אמר להשיב גם ליחיד לשאול צרכיו בלשון ארמי, וזה ודאי אינו ופשוט. 
  .ידי"נ הבה"ח שמעון שלום זלוף יצ"ו)  

  ' א במקום עשרה היושכתב:  (או"ח נה סעי' כ)לא אכחד כי ראיתי למרן השו"ע  ואיברא
 ויש אומרים לענות, יכול עמהם שאינו מי לואפי, וקדושה קדיש ואומרים ואיברא
בשם  (ס"ק ס). עכ"ל. וכתב המשנ"ב כוכבים עבודת או טינוף מפסיק יהא שלא שצריך

בזה"ל, ר"ל אפי' הוא בבית אחר רחוק לגמרי, שכיון שעשרה הם  (לט.)התוס' בסוטה 
  ל מי במקום אחד שכינה שרויה ביניהם, ואז אפי' מחיצה של ברזל אינה מפסקת בין כ

  שרוצה לצרף עצמו עם אביו שבשמים השוכן בתוך אלו העשרה. ע"כ.   
  מכאן יש סיוע להתיר ליחיד לומר הסליחות שבלשון ארמי, דכמו שבדברים   ולכאו'
שבקדושה אפי' יחיד יכול לצרף עצמו לציבור ולענות קדיש וקדושה משום   ולכאו'

  צרכיו בלשון ארמי בזמן שיש דשכינה שריא ביניהם, ה"ה שיהיה מותר ליחיד לשאול 
  מנין מתפללים במקו"א שגם כאן מצרף עצמו עמם ואינו חשיב יחיד.   

  מתרתי, שהרי לפ"ז לא מצינו לדברי רבותינו שאסרו איס'ר על היחיד  ,שזה אינו  אלא
לשאול צרכיו בלשון ארמי, שהרי כמעט בכל זמן יש ציבור שמתפללים בעמ"י,  אלא

מתפללים סתם תפילה ולא בלשון ארמי ג"כ מותר ליחיד  מכיון שאפי' אם הציבור
לצרף עצמו אליהם, וכמש"כ האחרונים לגבי יחיד שבא לבית הכנסת ומצא ציבור 
אומרים סליחות וכבר גמרו לומר את הקטעים שבלשון ארמי, שרשאי לומר את 

הל' ר"ה (הליכות שלמה להגרש"ז אוירבעך זצ"ל הקטעים האלו לבד משום ששכינה שרוייה שם 
, והכי נמי פ"א סעי' ד' ושו"ת שבט הלוי ח"ט סי' קכז אות ג'. הובאו בס' אבי בעזרי לר' יצחק לוי שליט"א)

צ"ל שיהיה מותר. וכזאת לא שמענו ולא יתכן לומר, שא"כ נמצא שדברי הגמ' בשבת 
שאין היחיד רשאי לשאול צרכיו בלשון ארמי, לא מצויים כלל שהרי תמיד חשיב 

לא ע"כ שכדי ליחשב עם הציבור צריך שיהיה יותר שייכות בין היחיד בציבור. א
לציבור שמתפללים, וכאן אין ביניהם שום קשר ולא חשיב אותו היחיד חלק מהציבור 
כלל. אלא שגם בלי כ"ז החילוק פשוט וכמ"ש לעיל, שאינו דומה להתיר ליחיד 

שום איסור, אלא  לענות דברים שבקדושה משום שיש ציבור שעונים ג"כ שאין כאן
שברגע שיש ציבור כו"ע נגררים אחריהם לזכות לענות אמן ואיש"ר וקדושה וכו', 
  לבין להתיר איסור שאין היחיד רשאי לשאול צרכיו בלשון ארמי, שזה אינו, שהרי 

  במציאות הוא אינו אתם וכדברי הגמ' והראשונים ושכן פסק מרן בשו"ע וכנ"ל.   
  הציבור אך שומע את הציבור שמתפללים והוא נמצא  באמת גם בכה"ג שאינו עם אך
ברשות אחרת, נראה שכאן יהיה מותר לו להצטרף עמהם מכיון שהוא נגרר  אך

(שהרי תפלה בארמית חשיבא כדברים גבי קדיש וקדושה  (שו"ע סי' הנ"ל)אחריהם, וכמ"ש מרן 
  שאז אין  , דאז אין הוא חשיב יחיד מש"כ אם אינו שומע את הציבור כללשבקדושה)

  שום דבר המקשר בינו לבין הציבור. ע"כ ודו"ק.  
  שצריך היחיד ב' תנאים כדי שיוכל לענות עם הציבור דברים שבקדושה או   מבואר



  צט  יוסף  הבה"ח שמעון סעידיאן - אמסימן ק  משנת  
 מבי מדרשא   

  

 

  כדי שיוכל לצרף עצמו ולהתפלל בלשון ארמי על סמך הציבור שמתפללים.   
  "ץ, היחיד באותה רשות שהציבור נמצאים ואפי' שלא שומע הברכות מהש שיהיה א.
שישמע היחיד  ב.רק שידע שעכשיו הש"ץ חתם ברכה פלונית וצריך לענות אמן.  א.

. (שו"ע סי' נה ס"כ מהתוס' בסוטה לט)את הש"ץ, ואפי' שלא נמצא באותה רשות עם הציבור 
ולכן התירו לאדם שלא נמצא עם הציבור שאומרים הסליחות, אלא שומע זה דרך 

ות הדברים שבקדושה ולומר הקטעים שנתקנו הלויין והוא יחידי, שיכול ג"כ לענ
בלשון ארמי. אך א"א להתיר לאדם שנמצא לבדו יחידי לומר בקשות בארמית על 
סמך זה שהוא מצטרף לשאר מתפללים שיש בעולם, שלזה אין שום מקור, שהרי אין 
לו את אחד מהתנאים האלו, שגם לא נמצא באותה רשות עם הציבור, ועוד, שלא 

ל, וכמו שבדברים שבקדושה אם יאמרו לאדם בזמן מסויים עונים שומע אותם כל
  הציבור אמן ואיש"ר ודאי שלא יוכל לענות ג"כ אתם שהרי הוא לא ברשותם וגם לא 

  שומע את הש"ץ, ופשוט.   
  מכך שאומרים "יהא רעוא" בליל שב"ק, יש  "להראיה שהביא לזה הרב הנ ועל )ה
ידע הנ"ל, שכל מה שרשאים לומר הקטע להשיב, ממש"כ הרי"ח הטוב בבן יהו )ה

של "יהא רעוא" זה משום שעיקר התפילה הזו היא בעד העולמות העליונים, ומלאכי 
. ומה ראיה (וראה לעיל לשונו הטהורה)השרת נזקקין לה אפי' שנאמרת בלשון תרגום, ע"כ. 

  לים ח"ב (וראה עוד בשו"ת רב פע מכאן לעניין סליחות שכל הבקשות בהם הם לצורך האדם.
  . סי' מו)  

  זאת תורת העול'ה:
  שנתקנו בלשון ארמית, כגון רחמנא, דעני לעניי, מחי ומסי, אין ליחיד  הסליחות
לאומרם, מפני שאין מלאכי השרת מכירים בלשון ארמי, אבל כשיש עשרה  הסליחות

מרן רבינו  וכלשוןמישראל, אין הצבור זקוק לעזרת מלאכי השרת, כי השכינה עמהם. 
(סי' . ושם הביא שכ"כ התניא רבתי לה)סי' א או"ח ח"(ומקור העניין בשו"ת יבי"א פרו חזו"ע בס
. ומרן (סי' רפב). ושכן פסק בשבולי הלקט (סי' תקפא אות ט), והובא באליה רבה עב)

פסק שאין היחיד רשאי לבקש צרכיו בלשון ארמית. עי"ש. ובשו"ת  (סי' קא ס"ד)בשו"ע 
תב שהיחיד רשאי לומר נוסח רחמנא אך ידלג מה שאומרים כ (סי' מט)תורה לשמה 

השיג ע"ד, שגם רחמנא אין ליחיד לומר,  (שם)מרנא דבשמיא ומחי ומסי. אך ביבי"א 
  לא ימצא היתר לומר הסליחות  (סוטה לג.)עי"ש בדבריו באורך. וכן המעיין בבן יהוידע 

  . זשבל' ארמית ביחיד, ודו"ק  
 הצב"י שמואל סעדיאן ס"ט

                                                             
ודע אתה המעיין: שאני הנלע"ד הדלה כתבתי, ודבר שאינו ראוי לא הזכרתי, ואם טעיתי או שבלשון  ז

גבוהה דברתי, ודאי שלכך לא כונתי, אלא רק לש"ש לישב דברי מי שגדול טרחתי, והמעיין יעיין ויבחר, 
נו נפלאות, ויה"ר שיתקבלו תפילותינו ברצון לפני אבינו שבשמים, וצור יצילנו משגיאות ומתורתו ירא

  אמן.



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  ק  
 צריך עיון   

  

 

  ריך עיוןריך עיוןצצ
  עיונים וקושיות בדברי מרן רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל זיע"א

ניתן לשלוח קושיות ועיונים, וכן תשובות (כשאז"ל "מצוה ליישב דבריהם של צדיקים") 
למערכת. יש לכתוב את הדברים בתימצות ובקיצור, ובגליונות הבאים נפרסם את 

"מ "אין דעותיהם שוות" וממילא רווחא [ואף שיש בידינו יישובים לקושיות, מתשובותיהם. ה
  שמעתתא]

  .  (למנויים קיימים יוארך המנוי בשנה)השולחים "יישובים" יוגרל בעז"ה מנוי שנתי לקובץ,  בין

 יו"טב מעין המאורעהמסופק אם שכח בענין ) געיון י
  , כתב מרן זיע"א דמי שנסתפק ביו"ט אי המשיך אחר יעלה (עמ' תנד)סוכות  בחזו"ע

  ויבא, 'ואתה ברחמיך' כמו ר"ח  וחוה"מ, או 'והשיאנו' כמו שצריך. חוזר  "עבחזו
  .(עמ' רכו)לראש אם סיים תפלתו. וכ"כ בחזו"ע פסח   

  כ' ע"פ הרמ"ע מפאנו דמי שנסתפק אי הזכיר יעלה  (עמ' קז)שבחזו"ע סוכות   וצ"ע
שיזכור,  ויבא בליל ראשון של פסח או סוכות, לא חוזר שחומרו של יו"ט גורם  וצ"ע

  גם גבי רצה בשבת, ע"ש. ולמה כאן לא  (ח"ז סי' כח)ומסתמא הזכיר. וכ"כ ביבי"א 
  תועיל סברא זו שלא יחזור.  

  אהרן בן יעקב
  ירושלים
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 מצוה ליישב   

  

 

  מצוה ליישבמצוה ליישב
רבנו פוסק הדור במדור זה יובאו תשובות ויישובים לעיונים וקושיות שהוקשו בדברי מרן 

  יך עיון".עובדיה יוסף זצוק"ל זיע"א במדור "צר

   ביקיצור עיון 
הרמב"ם יש לאסור ברבית מאוחרת מתנה מועטת אפי'  כ' דלדעת (סי' קס ס"ו) בב"י

(ש"ש פר' בסתם, ולדעת הרא"ש יש להתיר. ובשו"ע העתיק ל' הרמב"ם. והבא"ח 
כ' דבדבר מועט שרי כשאינו מפרש. ולכאו' זהו שלא כדעת השו"ע  ט) תואתחנן או

הסכים לדעת הבא"ח.  (ח"ח עמ' כג)ל בהליכו"ע "מרן זצוקשכתב כלשון הרמב"ם, ו
  ולכאו' זהו דלא כמרן השו"ע וצ"ע. 

  בענין רבית מאוחרת במתנה מועטת - בייישובים לעיון 
  אמת דממה שהקשה הב"י על התוס', דאיך נתנו בני העיר מתנה מרובה לזקן  הן )א

לומר שכעבור זמן  המלוה, שהיא ריבית מאוחרת, ותירץ דמתוך כך נראה לו א)
מופלג מן ההלואה שרי, ע"כ. משמע שגם הרא"ש אוסר ריבית מאוחרת במתנה 

 (דאל"כ הו"ל להב"י לתרץ דהתוס' כהרא"ש ס"ל דשרי, ושוב אין ראיה לחדש היתר בזמן מופלג.)מרובה, 
  ולפ"ז משמע דהרמב"ם שאוסר יותר מהרא"ש כמבואר בב"י, יאסור אף במתנה 

  , והש"ע העתיק דברי הרמב"ם להלכה.י פליגי)(דאל"כ במאמועטת   
  נראה בס"ד בדעת מרן זיע"א בהליכו"ע שהתיר בזה, דאכתי אינו מבואר  אולם
ברא"ש להדיא דאוסר במתנה מרובה, רק מדיוקא בקושיא והתירוץ של הב"י  אולם

כנ"ל, מיהו לעולם אפשר שבחר ליישב דברי התוס' בחילוק שנכון אצלו בלאו הכי 
, וגם דאתיא ככולי עלמא. והגע (אף אם נתעורר לזה רק ע"י הקושיא בתוס', ודו"ק)רא מצד הסב

לסמוך עליו לדינא להתיר בזמן  מחודשעצמך, אטו מכח קושיא גרידא יוציא דין 
מופלג, אלא ודאי דהשתא הכי ס"ל לחלק אף מדנפשיה, וקושטא דמלתא קאמר שיש 

התוס', שמסתמות דבריהם יש ללמוד לחלק כן, אלא שנתעורר ללמוד כן מתוך דברי 
בזה בפשיטות חילוק אמיתי ומסתבר מצד עצמו שבמופלג בזמן שרי. ולכן אין עוד 
שום ראיה מקושיית ותירוץ הב"י שהרא"ש סובר לאסור במתנה מרובה. ואה"נ היה 
יכול לתרץ דהתוס' כהרא"ש ס"ל, ולהרא"ש אף במתנה מרובה שרי, אלא שבחר 

פיר י"ל דהרמב"ם דאסר היינו במתנה מרובה דוקא, ובזה הוא לבאר כנ"ל. ומעתה ש
שנחלק עליו הרא"ש. אבל במתנה מועטת מודו כ"ע להיתרא. והלכך יש כאן כמו 
  ס"ס, שמא כהרא"ש וסיע' דשרו, ואת"ל כהרמב"ם, שמא במתנה מועטת מודה 

  להקל.  
  "ע מתירים לענין דינא, כיון שביאור מחלוקתם עכ"פ לא נפיק מספיקא שמא כ ולכן



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  קב  
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במתנה מועטת, ואעיקרא יש לנו כמה ראשונים שפוסקים כדברי הרא"ש דלא 
כהרמב"ם, לכן נהי דמרן הש"ע העתיק דברי הרמב"ם להלכה, אין ראיה בדעתו 

  חמיר, והיינו במתנה מרובה, להחמיר אלא במה שברור בהחלט שדעת הרמב"ם לה
  י כל האחרונים שהזכיר שם.אבל במתנה מועטת דאפשר הוה מודה יש להקל. וכדבר 

  י"ל בדעת מרן הב"י יותר בפשיטות, דמכיון שהתוס' הכריחו דבריהם בסוגיות  [ועוד
עי' עליהם, א"כ מה יועיל שנאמר דהתוס' כהרא"ש ס"ל שמיקל, והרי עדיין  [ועוד

  תקשי להרמב"ם שמחמיר היאך יסתדר עם הסוגיות, ולכן העמיד בב"י דברי התוס' 
  מב"ם. ודו"ק.] אף אליבא דהר  

  כתבתי. והנלע"ד
  ס"ט  שמעון ללוש

  כולל "חכמת שלמה"
 אלעד יכב"ץ 

  מה דהקשה הרה"ג דניאל הכהן סיטון מח"ס אורחות ריבית על דברי מר"ן  בעיקר )ב
היבי"א זיע"א שפסק כמו רמ"א להתיר ריבית מאוחרת במתנה מועטת אם לא  ב)

 ש."שאסר אפי' אם לא פירש ע )ס"ו ס' קס(מפרש והקשה כת"ר שזה נגד מר"ן השו"ע 
 ההלכה לאור ריבית' בס בדבריו עמד כבר דכן לפני נגלות הגלות העיון הנה לאחר

 ה"(פדהמגיד משנה  דכיון ל"זצוק הגדול רבינו דסבר דבריו ליישב וכתב מז)' עמ א"(ח
 בניהם' מח ושאין ש"והרא י"רש כדעת ם"הרמב דברי למדו פוסקים ועוד יא)' הל

ם יראה שאין דברי "דהמעיין בדברי הרמב חוששין, אין בסתם אבל בפירש אדדווק
 כתרי הלכה שמא לומר יש כ"י דייק מדבריו, א"ם מפורשים לאסור, וגם הב"הרמב
 ל"ואת שרי, פירש ולא שבסתם ראשונים, ורוב ף"והרי ש"הרא הוראה עמודי
   ושפיר מ,"המ יוכדבר ש"והרא ף"הרי דברי על כלל פליג לא ם"הרמב שמא ם"כרמב

  ל."ש. והן אמת דמצינו כמה מקומות כאלה וד"בדרבנן. ע להקל איכא  
 שמעון דוד יהודאי
  כולל "שערי ציון"
 אלעד

    
 אלעד - הרב שמעון דוד יהודאי: ה חינם)(במנוי לשנ הזוכה לגליון זה
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  והארות תגובות
  בענין ספיה"ע במקום שאינו נקי - א. תגובה 

  שנשאל הרה"ג ר' אשר חנניה זצ"ל במי שספר ספירת העומר בהרהור משום שהיה   מה
מטונף, לכאורה נראה שלכתחילה יכול לספור שם ללא ברכה, שהרי ספירת במקום   מה

  העומר אינו דבר שבקדושה, ומשום קיום מצוה אינו פשוט לאיסור, והרי גם בהרהור אם 
 . אנאמר שמקיים בזה הרי עושהו במקום מטונף  

  דוד אריה שלזינגר
 מח"ס "ארץ דשא" על מ"ב

  נה קדושה באלקי נצורבענין שכח מעין המאורע וע - ב. תגובה 
  שביאר הרה"ג ר' אברהם בטאט שליט"א במי שענה קדושה וכדומה באלקי נצור  במה
סח הדעת ולכן אם ייש לי כמה הערות, הנה מה שהביא דעת השואל ומשיב דהוי כה במה

הרי לא הסיח דעתו מתחנוניו  לא זכיתי להבין,שכח יעלה ויבוא וכדומה אינו חוזר לרצה, 
שלים תפלתו, האם באופן כזה ולא טעה בתפלתו מותר לו כבר לענות כל ולמה הוי כה

אמנים וכו', אלא הוי כמו מי שעונה באמצע פסוקי דזמרה דברים המותרים דלא מגרע 
   לכאורה יש ומשיב השואל לפני זה חידוש נזכר שלא הדבר [ומה גם דעצם. במברכותיה

 ].גהקודמים הפוסקים הבינו כך שלא לומר  
  האשל אברהם מבוטשאטש יש להבין מה שכתב שנזכר אחרי עשה למען שמך  ובדברי
וכו' מה כוונתו בזה, האם כבר גמר כל ד' "עשה למען" או נזכר באמצען, דהרי  ובדברי

  ר פסוקים לשמו, והרי זה אומרים בסוף התפילה, וא"כ משמע מממשיך וכותב שכבר א
  .דאלקי נצור שאנישנזכר לפני יהיה לרצון, וי"ל דאם נזכר באמצע   

  כתב שענה נקדישך וברוך הוא וברוך שמו, והוא חידוש שיהא מותר לענותם באלקי   עוד
נצור, וכן מה שעשה שהתפלל החזרה של מוסף, יש לידע מה הרויח בזה, הרי אפילו   עוד

                                                             
עי' בגמ' ברכות (כ: ע"ש תד"ה כדאשכחן בסיני) גבי הרהור כדיבור, שבכ"ז אמרינן שרק יהרהר  ה. א. א

  בלבו, כיוון שהוא בע"ק, וחזינן דעדיף בהרהור.
אסור לענות כלום, או שיהיו לרצון הראשון נחלקו הפוס' אם אלוקי נצור הוי כחלק מן התפילה ו אש"ל: ב

הוא סיום התפילה וכבר מותר לענות הכל, ולכן הכרעת הפוס' למעשה דספד"ר לקולא, ולכן דברים 
שחייבים לענות מן הדין, כמו ה' אמנים ברכו אמן דברכות קדוש וברוך דקדושה וכדומה, חייב לענות כפי 

רע וכדו' באופן שחייב לחזור מן הדין, שורת הדין נותנת, הדין. ואם אחר שענה, נזכר ששכח מעין המאו
דאחר שענה ה' אמנים, הרי שהכריע כמ"ד שנסתיימה התפילה ביהיו לרצון, ואם כעת נפסוק שיחזור רק 
למעין המאורע ולא לראש, נמצא סותר עצמו להכריע כמ"ד שעדיין באמצע התפילה, והוו תרי קולי דסתרי 

יוב לענות, כשאר אמנים ימלוך דקדושה ברוך הוא ובר"ש וכדומה, אף שכבר אהדדי. אבל דברים שאין ח
ענה ה' אמנים, עדיין לפוס' שהוא חלק מהתפילה אין לענות, ולכן שוא"ת עדיף, ואין בשתיקתו זו סתירה 
להכרעתו שסיים התפילה (אף שענה ה' אמנים וכדומה), שהרי בלא"ה אין חיוב לענות אותם דברים אף 

 ה. אחר התפיל
בעיקר טענה זו עי' חזו"ע חנוכה (עמ' קמה). ולכן גם כל הפוס' שדנו בזה הביאו ד' השו"מ כדרך  אש"ל: ג

  כל האר'ש ולא חששו לטענה זו.
מלשון הא"א 'בין יהיו לרצון לבין אלוקי נצור', משמע שנזכר לפני. ועי' בש״ע (סי׳ קכ ב ס״א)  ה. א. ד

דיש וקדושה בין י״ח ליהיו לרצון אינו פוסק, שיהיו לרצון מכלל דאיתא בזה״ל, אם בא להפסיק ולענות ק
התפלה הוא, אבל בין יהיו לרצון לשאר תחנונים שפיר דמי. וכ׳ הרמ״א בהגה, ודוקא במקום שנוהגים 
לומר יהיו לרצון מיד אחר התפלה, אבל במקומות שנוהגים לומר תחנונים קודם יהיו לרצון מפסיק ג״כ 

יר ע״ז בביאורי הגר״א שם: ״ואינו מוכרח, דתחנונים אפילו באמצע התפלה מותר, לקדיש ולקדושה. והע
 ובשומע תפלה מותר לשאול כ ל צרכיו, וכ״ש קודם יהיו לרצון״. ע״כ.



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  קד  
 תגובות והארות   

  

 

  אם ס"ל כהפוסקים דרק להש"ץ מהני תיקון מוסף לשחרית, מ"מ היינו לחזרה של 
  . הו בלחששחרית ולא לתפילת  

  הם סוף דבריו שלא הביא הרה"ג הנ"ל וז"ל, אך נוטה [דעתי] שהפסקות הנ"ל  והעיקר
  לא גריעי מתוספות תחנונים ואינם הפסק והוה ליה כאינו רגיל לעקור רגליו ע"כ.  והעיקר

  .והרי דנוטה יותר לומר שאינו הפסק, וודאי יש כאן מחלוקת בינו להשואל ומשיב  
  דו לכאורה דוקא באמצע שמו"ע ממש שאז רצו לומר שמותר לענות השו"ת מתת י  ודברי
  כיון שכבר אמר ברכות לבטלה, אבל באלקי נצור יכול להיות שמודה דמותר   ודברי

  לענות, אף שצריך לחזור לרצה ונחשב כמו שעומד באמצע תפלתו.   
  הנ"ל

  בענין ניקוד תיבת הגפן - ג. תגובה 
  ח סידורי ספרד לנקד תיבת "הגפן" בסגו"ל ע"פ כתב הרב אבד"א ליישב נוס במכתבים
ספר ברכות החיים, הנה הארכתי בזה בספרי "ארץ דשא" על מ"ב בסדר גלגול  במכתבים

תיבת "הגשם" בקמ"ץ, ונראה שאין בזה כדי סיפוק ליישב הדבר, כי הנה מתחילה באו 
אחד  המדקדקים לחסידים ואמרו להם שצריכים לומר הגשם בקמ"ץ, ולכן התחיל כל

  לומר טעם ע"פ רמז וכו', אבל באמת גם על פי דקדוק יש לאומרו בסגו"ל וכמו שסברו 
  ים שלפני בעל ויעתר יצחק.קהמדקד  

  הא שיש חסידים שאומרים גם "הגפן" בסגו"ל נראה שאין בזה סודות גדולים, אלא  וכן
  . זן בסגוליש שמצאו חילוק זה של הגפ ,כיון שהתחילו לשנות מנוסח אשכנז לספרד וכן  

  שהבאתם שלא מוכרח לשנות נוסח התפילה כלשון מקרא, באמת כך היתה   ומה
בסידורים הישנים מלפני ד' מאות שנה שלא היו מדוקדקים וגם הפסוקים שאומרים   ומה

  בתוך התפילה לא היו נכונים, עד שבאו המדקדקים ותקנום, ולכן השאלה במקומה 
  עומדת למה רק כאן נשאר נוסח הישן.   

  שאמרו כיון שעונים אמן והוי מכלל הברכה לכן אין "הגפן" סוף פסוק ולכן יש  ויש
שאומרים בחתימת בונה ירושלים בברכת המבדילים בין קמ"ץ לפת"ח אשכנזים  ויש

המזון בפת"ח תחת הל' משום שמסיימים בעצמם "אמן", והא שפקפקו בזה דעכ"פ צריך 
  ת [ובסי' היעב"ץ עשה בתיבת ' אתנחתולהיות כמו אתנחתא י"ל דבפסוק אחד אין ב

  ולא מצוי כל כך אתנחתא סמוך לסוף פסוק. 'העולם' אתנח],   
  יכול להיות שחזן הכנסת כשבירך ברכת הגפן סיים הברכה בחזנות כאילו עדיין עומד  גם
באמצע לרמז שיענו אמן, ולכן אינו כסוף פסוק ואתנחתא, וכמו שרואים בטעם  גם

  ברות שהנקודות משתנים לפי הטעמים, אולם ודאי כל זה דחוק העליון של עשרת הד
   וצריכים רק לומר שאין אנו משנים עוד.   

  הנ"ל
  בדיקה צריכים האם ח"גמ של תפילין - מכתב . ד

   במה שפסק מרן הרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א מח"ס "גם אני אודך", אודות שאלתו  לכבוד
                                                             

מועלת לשל שחרית. ובשיו"ב  עי' משנ"ב (סי' תכב סק"ד) מכנה"ג דבדיעבד הזכרה של מוסף ה. א. ה
עבד מיהא חזי לאצטרופי. [ומ"ש הא"א דהתפלל מוסף היינו לפני [ועי' סוף סי' קכו]. ועכ"פ בדי חולק.

 התיבה]. ודו"ק.
  הה"כ כ' שלא נחלקו שאסור לענות לכתחילה, כמ"ש ביבי"א. אבל לענין דיעבד לא כ' שלא נחלקו.  ה. א. ו
תמוה, הרי הסבירו כן בפירוש ועל סמך מה ראה לצדד שאינו כן, ובפרט שגם בנוסח אשכנז יש  ה. א. ז

 שגרסו כן.



  קה  יוסף  סיון תמוז תשע"ז - גליון כג   משנת  
 תגובות והארות   

 

  

 מניחן אינו ואם, לעולם בדיקה צריכים אינם בכשרות שהוחזקו דתפילין') י סעיף לט סימן( ע"בש
   נ"בביהכ המונחים ח"גמ של בתפילין הדין מה. ל"עכ. בשבוע פעמיים בדיקה צריכים, לפרקים אלא

  ?לפרקים שיעור ומהו? לפרקים אותן ומניחים  
   וקהפס על), יז פרשה דפסחא מסכתא, בא( ישמעאל דרבי מהמכילתא הוא זה דין מקור  הנה
 כאן נאמר, חדש עשר לשנים אחת התפילין את לבדוק צריך שאדם מגיד", ימימה מימים"  הנה

 אין להלן האמור ימים מה), כט כה, ויקרא" (גאולתו תהיה ימים" להלן ונאמר", ימימה מימים"
 בית, הלל בית דברי, חדש עשר משנים פחות אין כאן האמורים ימים אף, חדש עשר משנים פחות
' והתוס. ל"עכ. אימי אבי של תפלין אלו אומר הזקן שמאי, עולמית לבדקן צריך אינו מריםאו שמאי

 ש"הרא הביאו וכן, בדיקה צריכים שאין, שמאי כבית להלכה פסקו), תפילין ה"ד: מב( במנחות
 סימן( ע"בש פסק וכן). יא הלכה תפילין מהלכות' ב פרק( ם"והרמב), לא סימן סוף( תפילין בהלכות

 כתב) יד ק"ס( א"המג אמנם. לעולם בדיקה צריכים אינם בכשרות שהוחזקו שתפילין') י ףסעי לט
). כו ק"ס( ב"המשנ והביאו. ש"ע. מהזיעה דמתקלקל משום, שמניחן פ"אע התפילין לבדוק שנכון
. ש"ע. כלל בדיקה צריכים אינם, בהן שולט שהאויר שתפילין כתב) שם( יהודה מטה בספר אולם
 אי, שלם החיפוי עור שאם, ל"הנ א"המג דברי על) לט סימן סוף( וקציעה במור ץ"ביע הגאון וכתב

 המטה כדברי להלכה הביא וכן. ש"ע. מאוד עב התיתורא כשעור ובפרט, זיעה בו שתכנס אפשר
 סימן( א"ח דעת יחוה ת"בשו] ל"זצ[ א)"(שליט יוסף עובדיה רבינו ל"הראש, וקציעה ומור יהודה

 שם וסיים, אלול בחודש התפילין לבדוק מעשה ואנשי חסידים נהגו םמקו שמכל וכתב), מט
   ולבודקן להחמיר ראוי לכן, ם"סת בדיני כראוי מומחים שאינם ומגיהים סופרים שרבו שבזמנינו

  .ש"ע. אלול בימי  
   בכשרות מוחזקים אם, בדיקה צריכים אינם זמן בכמה פעם אותם המניחים ח"גמ של תפילין  ז"ולפ
 אותן ומניחים בהן שולט שהאויר משום, שמים ירא ם"סת סופר י"ע בכשרות שנכתבו ועויד  ז"ולפ
 שמונחים ותיק, עליהם השומר נרתיק יש התפילין לרוב והיום דהואיל ויש להוסיף, זמן בכמה פעם

 לנגוף. בתיהם אל המשחית מלבא ורחוקים, ב"וכיו האויר מלחות יתקלקלו שמא חוששים לא, בו
 באיכות הנעשה העור עיבוד משכלול מים בפני עמיד בדורנו התפילין שעור, הוא גם ונוסף עוד ומה
כן  ועל, ולהתעוות ליהרס יכולים רב זמן ובחום בחמה המונחים תפילין ורק, שעברו מדורות רבה

 הובא) לו אות' ד פרק( שלמה הליכות בספר ראיתי וכן, בדיקה צריכים אינם אלו ח"גמ של תפילין
 היטב מעובד ובעור בהידור העשויים שלנו שבתפילין ל"זצ אוירבך זלמן שלמה ביר הגאון בשם

   ע"השו דברי פשט על הסומך, קלקול עליהם ניכר ולא כהוגן וריבועו היטב וסגור חזקות ובתפירות
  .חל"עכ. הפסיד לא לעולם בבדיקה צורך שאין  

   עושה התפילין סוגר וגם, ובמלאכת הבקי סופר י"ע במומחיות שנעשו בתפילין הוא האמור  וכל
 והכל מהודר שהכתב, לבדקן תפילין שפתחתי רבות פעמים זר ולא ראו ועיני, נאמנה מלאכתו  וכל

                                                             
אף שסברת הגרשז"א אפשר שייכא גם במניחן לפרקים, ונאמר דגם לגבי עיפוש א"צ לחוש,  אש"ל: ח

ולפ"ז בנ"ד אף אם חשיב לפרקים, שפיר דמי. אולם הגרשז"א גופיה לא איירי אלא במניחן תדיר ומשום 
לל. ולכאורה משמע חשש זיעה, שע"י סברא זו שפיר דמי לסמוך על פשט דברי הש"ע דלא חייש לזיעה כ

דאי לאו דאיכא דעת הש"ע שמקיל להדיא גם בלא סברא זו לא היה סומך על סברא זו בלבד. ולפ"ז בנ"ד 
  אם חשיב לפרקים, כיון שאין לנו דעת הש"ע שמקיל להדיא לפרקים, אין להקל בשביל סברא זו בלבד.

בלפרקים, ושמא לא חשיב והיה מקום להליץ על ההיתר בנ"ד משום ס"ס, שמא סברא זו קיימא אף 
לפרקים אלא בפעם בחודש וכדומה, אולם כפי מה שנודע לי מת"ח שהוא בודק מומחה ובקי, שלדבריו 
בדק למעלה מאלף זוגות, וביאר לי דאדרבא בזמנינו שהבתים מעור בהמה גסה והם קשיחים ולא גמישים 

ות קילוף וכל מיני פיסולים באותיות כמו פעם, לכן הקלף מקופל ומהודק טובא, ומצוי הרבה יותר התפורר
ובפרשיות, עד שהיה מקום להצריך בדיקה אחת לכמה שנים מן הדין לכל אדם גם כשמניחן תדיר, אלא 

  שאינו מכניס עצמו בתחום הפסיקה וההוראה, וכ"ש כנגד הש"ע. עכת"ד.



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  קו  
 תגובות והארות   

  

 

, הפרשיה בתוך בטעות חור שקדח ופעמים, כדבעי סגרם לא התפילין סוגר ורק, בכשרות נעשה
 רבות פעמים וגם ,הדיו ונמרח לפרשיה ונכנס התיתורא עור על רב דבק שפך הסוגר אחרת ופעם
 את שפותחים ובשעה, בדוחק ומכניסם בכוח ראש של תפילין פרשיות את מקפל התפילין סוגר

   תעשה התפילין ועשיית כתיבת מלאכת שכל להזהר יש כן ועל, שבורות האותיות נמצאות הפרשיות
  .ובאמונה בכשרות  

   אם, לפרקים שיעור מהו רנתבא דלא) שם( יהודה המטה כתב הנה לפרקים שיעור מהו שאלתו  וגבי
. להחמיר ונכון, יום בכל לובשן שאינו כל, בשבוע פעם אפילו או, דוקא בחודש אחת פעם הוא  וגבי

 בזמן רק להניחם אנו שנוהגין שאף כתב) לט סימן סוף( מבוטשטאש אברהם ובאשל. ש"ע
   היינו, לפרקים ע"הש שכוונת, לעולם בדיקה צריכין אין ומדינא, לפרקים מיקרי לא מ"מ, התפילה

  .ש"ע. לזה לחוש אין ביומו יום כשמניחן כ"משא, יתעפשו שמא לחוש יש שאז לזמן מזמן  
  !ידינו מתחת תקלה תצא שלא ויעזרנו ישמור חסידיו רגלי  'וה

 עבד לאל אדון
  ס"ט  כפיר ברוך מבורך דדון

  מח"ס "גם ברוך יהיה" ושא"ס
  מבשרת ציון

  פסלה מאכילת אדםבענין תערובת חמץ שנ - תגובה . ה
  יט בתמוז תשע"ז

  הקובץ החשוב "משנת יוסף". לכבוד
  מש"כ הרבנים שליט"א בגליון כג (במדור מצוה ליישב) להשיב על מה שהערתי בגליון   ראיתי
כב (במדור צריך עיון) בלשון מרן בחזו"ע בענין תערובת שנפסלה מאכילת אדם, והן אמת   ראיתי

  אה שלא נחתו לגוף ההערה ובחינם אמרו סחור סחור אך שכ' דברים נכונים להלכה, אך נר
  לכרמא לא קרבו. ואשיב על ראשון ראשון.   

  אברהם כ. כ' "שאה"נ שבכל תערובת סגי בנפסל מאכילת אדם אלא שמרן בחזו"ע נקט  דהר'
שנפסלו מאכילת כלב כי זו המציאות". וכ"כ שם הרה"ג שמעון ללוש. אלא שאף אם אמת  דהר'

... כדי  ובלבדציאות מ"מ יש בזה כדי לחזק את ההע' בלשון מרן בחזו"ע שכ' "היא שזו המ
שטעמם פגום וכבר נפסלו מאכילת  כלשיהיה בטוח שנפסלו מאכילת כלב", וגבי טבליות כ' "

שנפסלו מאכילת כלב",  כיון. ואם דיבר מרן בהווה הול"ל "תנאיכלב", דהוו לשונות ברורים של 
  ח הא לישנא, ולהקיש לתערובת אחרת הראויה למאכל כלב, ולומר דהלא בקל שייך לטעות מכ

  על מותר אסור. וק"ל.   
  שכ' הרב הנ"ל להביא ראיה מהתה"ד (סי' קכט) שהביא בב"י (סי' תמב ס"י) שכ' דבעי   ובמה
שיפסל מאכילת הכלב גם בדיו שנתבשל בשכר שעורים, ובהכרח שדיבר בהווה, זה אינו,   ובמה

התה"ד הנ"ל) שכ' וז"ל "מ"מ שמעינן מיניה דהא מ"מ דיו המבושל חשוב דע"ש בהגהה (ע"ד 
חמץ גמור נפסל מלאכול לכלב דאל"כ היה אסור להשהותו, דהא שכר שעורין שעושין באשכנ"ז 

ולא ע"י תערובת, וחייבין עליו כרת. כ"כ תוס' שאנ"ץ ואשירי. וגבי חמץ גמור תניא פת  הוא
מבואר להדיא דדיו דמיירי בתה"ד ובשו"ע אית ליה דינא תרומה שעיפשה וכו'". עכ"ל. הרי 

דחמץ גמור וראוי לחמע בו עיסות אחרות, ומש"ה כ' התה"ד דבעי' שיפסל מאכילת כלב כדן פת 
. וליכא למיגמר מיניה לתערובת חמץ כלל. [וראוי לציין שלא עלה על דעתי שדעת מרן טשעיפשה

שראיתי לנכון להאיר שאין הנוסחה מדוקדקת להלכה שבתערובת בעי' נפסל מאכילת כלב, אלא 
                                                             

תערובת בעי' וכאן המקום להעיר על מש"כ במשנ"ב דרשו להוכיח מד' המשנ"ב בדיו, שס"ל דאף ב ט
 שיפסל מאכילת כלב, ולפי מה שכתבנו זה אינו, דדיו שאני דאית ליה דינא דחמץ גמור.



  קז  יוסף  סיון תמוז תשע"ז - גליון כג   משנת  
 תגובות והארות   

 

  

כ"כ אליבא דהלכתא, ושו"ר שבהוצאה הישנה לחזו"ע (מהדו' תשל"ט גבי טבליות) וביתר מזה 
לח, מ) הלשון מדוקדקת להפליא, -בילקו"י מועדים (הל' מצרכי מזון הכשרים לפסח אות לז

ילת כלב לבין משחת שיפסל מאכ שבעי'שחילק שם בין דברים דאית להו דינא דחמץ גמור 
נפסלו לכלב. אבל אה"נ שסגי בנפסלו לאדם בכדי  שבמציאותנעלים דאת בה תערובת חמץ וכד' 

  להתיר. ע"ש ודו"ק ותרו"נ. וא"כ ההערה היא על הלשון שיש בעיקר בהוצאה שמצויה לפנינו, 
  שיש בה מקום לטעות וכנ"ל].  

  הטבליות והעלה להחמיר ולאסור עוד הרה"ג ש"ל שם בהמשך דבריו לפלפל בענין   ועמש"כ
ליטול תרופות שנפסלו רק מאכילת אדם, תימה לי איך כ' לפסוק כן ע"פ אומדנות   ועמש"כ

שאינן מוכיחות בלשון המפרשים (מלבד שו"ת חבלים בנעימים שכ' כן), דמה שהמפרשים כ' את 
יינו גם על חמץ היסוד שאין אחשביה גבי נפסל מאכילת כלב, היינו משום שדיברו על הכלל, דה

גמור שנתעפש, ומש"ה כ' זאת בנפסל לכלב דהוי מילתא פסיקא, אבל ודאי שנפסל מאכילת אדם 
לנפסל לכלב בחמץ גמור, וכדמוכח לשון השו"ע, וא"כ אין להחמיר בזה טפי  שווהבתערובת 

מבזה. וביותר יש לציין דברי מו"ר הילקו"י (וכ"ה בחזו"ע במהדו' הישנה שם) שכ' להתיר 
בליות כל שטעמם פגום ולא הוסיף דבע' נפסלו לכלב, וסיים שם דרק בטבליות שיש בהם הנאה ט

  , דנפסלו לאדם, ואף שראויים משמע דכל שאין בהם מתיקות והנאה לחיך שרילחיך יש לאסור, 
  .ילכלב. וכ"כ מרן ביחו"ד ח"ב (סי' ס). ע"ש. ובמקום גדולים אל תעמוד  

  כאורה נראה שלא עמד על להבה"ח שיחי', אחר המחילה  להשיב שם אחרון העונים ועמש"כ
ס"ד) ושם כ' בהדיא  , דהנה ציינתי בפירוש לדברי מרן הש"ע (סי' תמבהדברים בדקדוק ועמש"כ

"דבר שנתערב בו חמץ ואינו מאכל אדם כלל וכו'", וא"כ מה שרצה הבה"ח הנ"ל לחדש דדעת 
תערובת, ושלזה התכוון מרן בה"א במש"כ "ואינו ראוי לאכילה" מרן שבעי' שיפסל לכלב גם ב

איך ימצא ידיו ורגליו בה"ד הנ"ל. ולולי זאת יש להעיר דודאי כשמרן כותב בסתם, קא אבני 
איכא למימר הכי, ומה שכ' להוכיח כן מה"ב  כלבאדם, ורק היכא דפי' בהדיא אינו ראוי למאכל 

ב דהיינו מאכילת כלב, התם קאי אחפצא וא"כ שפיר שכ' מרן "מלוגמא שנסרחה" ופי' במשנ"
שייך לבאר שנסרחה בדרגה שלא ראויה לכלב, ולענין דינא מה שבעי' שם נפסל לכלב היינו 
משום דאית ליה דינא דחמץ גמור כפת שעיפשה וכמסקנת הרב המגיד (הל' חמץ ומצה פ"ד 

הול במים", וא"כ ראוי לחמע בה הי"א. ע"ש). וכן פי' רבינו מנוח שם "מלוגמא הוי קמח ויין מ
  מאכילת כלב, וא"כ בלא"ה ליכא עיסות אחרות, ואית לה דינא דחמץ גמור, ומש"ה בעי' נפסל 

  . יניה מידי לנ"ד. והדברים מבואריםלאוכוחי מ  
  בברכת יישר כח

  אלחדדבאאמו"ר יוסף  יהודה
  כולל "דברי חזקיהו"
  ירושלים

  ן ברכת אשר יצרסוף זמין דב - תגובה . ו
  הקובץ משנת יוסף שלום וברכה! לכבוד

  כג (סיון תמוז תשע"ז, סי' קטו) האריך הרחיב בטוטו"ד הגר"ד בירדוגו שליט"א לבאר  בגיליון

                                                             
נטילת תרופות לא ידענא מאי קאמר, שהרי דברי היחו"ד הובאו שם, ומפורש בהם "שאין להתיר"  ש"ל:א י

זולת לחולה שאב"ס (דמעיקרא ל"ג ביה רבנן). [וכן במאור ישראל (פסחים כא:) שדן להדיא על תרופות 
לא סמך על סברא זו של החזו"א אלא בצירוף סברת כמה ראשונים דחרכו קודם זמנו ל"א אחשביה, ומכח 

 ס"ס, וכמבואר כ"ז שם באר היטב.]
  



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  קח  
 תגובות והארות   

  

 

את שיטת מו"ר מרן זצוק"ל שאין לברך ברכת אשר יצר אחר ע"ב דקות, וביסס את דבריו 
בקובץ ויען  מש"כהקטן כתבתי בזה מעט להשיב עמהריטב"א ומהמהר"ח או"ז, וכיון שאף אני 

ת ברכת אשר יצר אף אחר מירשמואל (חט"ו סי' מו) שנסתמך ע"ד הריטב"א בתענית לאחר א
  ע"ב דקות ועודנו בכת"י, יש עמדי אי אלו גרגירים להוסיף על דברי הגר"ד בירדוגו שליט"א 

  ואלו הם:  
  זיל בכמה דוכתי שמדברי הריטב"א מוכח דדינא, הנה מו"ר מרן זצוק"ל נקיט וא אעיקרא  א.

עד ע"ב דקות. עיין לו ביבי"א ח"ח (או"ח סי' כב אות ב')  לפחותשאפשר לברך ברכת אשר יצר 
וכן בסי' קח אות יז). ובאו לציו'ן בילקו"י (מהדורת , ובח"ט (או"ח סי' צח אות א', וריש סי' ג'

וכן הוא בהליכו"ע ח"א (עמ' מא) שהביא  תשס"ד סי' ו' הע' ד'). ומאידך ביחו"ד ח"ד (סי' ה')
הגר"ד בירדוגו שליט"א נראה שלמד כן בדעת הריטב"א דס"ל שאין לברך אחר ע"ב דקות. וראה 
עוד בחזו"ע ברכות (עמ' קעב) ע"ש. מוכח דלא ברירא ליה מילתא כולי האי שכן דעת הריטב"א 

  "ש בילקו"י, וס"ל למו"ר שאין לברך אחר ע"ב דקות אלא שכן נראה יותר דעת הריטב"א וכמ
  מרן זצוק"ל דלדינא אחר ע"ב דקות אין לברך. ודוק.   

  יש לציין שאף החכם שליט"א שהזכיר הגר"ד בירדוגו שליט"א היה סובר בעבר שאין  עוד  ב.

לברך אחר ע"ב דקות, ואף כתב לבאר את דברי מו"ר מרן זצוק"ל מדוע ס"ל שאין לברך אחר   ב.
  ץ ויען שמואל (תשנ"ט) במש"כ שם ובהסכמתו לשו"ת עט סופר, והובא ע"ב דקות עיין לו בקוב

  כל זה בילקו"י (מהדורת תשס"ד סי' ו' הע' ד'), אלא דעתה הדר ביה.   
  בעמ' לה שפשט דברי הריטב"א מורה שכל ההיתר לאחר את ברכת אשר יצר הוא רק  מש"כ ג.
התירו לו לאחרה, ומכאן יצא לו  בשביל לברכה בביהכ"נ ברוב עם, הלא"ה יש לומר שכלל לא ג.

לדון ולבאר את מש"כ מו"ר מרן זצוק"ל שאף לא בשביל לברכה בביהכ"נ ברוב עם מותר 
ות. ע"ש. הנה כדבריו כן יש לדייק מלשון הריטב"א בתענית (ו: ד"ה א"ר קלאחרה עד ע"ב ד

טעם מנהג זה אבהו) שכתב וז"ל: אבל נהגו העם לאומרה (ברכת הגשמים) אחר הלל הגדול וכו' ו
כי לפי שכל יחיד ויחיד חייב בברכה זו מניחים אותה לאומרה עד שעת ההלל כדי לאומרה 

  . עכ"ל. מוכח ובכל כיוצא בזה בברכה של שבח רשאים לשהותהבציבור ברוב עם הדרת מלך, 
  . יאשדוקא בכה"ג התירו לאחרה ותו לא  

  הברקים, שברכת הגשמים בעמ' לד לבאר את החילוק בין ברכת הגשמים לברכת  מש"כ ד.

התירו לאחרה בשביל שתהא ברוב עם משא"כ בברכת הברקים, והוא מטעם שברכת הגשמים  ד.
באה על גשמים שירדו בעוז עד גדר של חתן לקראת כלה כמבואר בתענית, א"כ הרי זה בחזקת 

י שעד שיתאספו העם לביהכ"נ לברך ולשבח את הקב"ה יהיה עדיין ניכר השבח על הקרקע שהר
עדיין הארץ רטובה ולחה מהם, משא"כ ברכת הברקים שבן רגע היו ובן רגע אבדו, ולא ניכר על 
מה באה הברכה. ע"ש. בריטב"א בתענית (כה: ד"ה מתני') הביא בזה מח' וז"ל: אבל ברכת 
הגשמים עצמה נראה שאין אומרים אותה אלא בעוד שהגשמים יורדים, ר"ל ברכת מודים אנחנו 

  דחזא מחזא וכו' ויש אומרים שאף ברכת מודים אנחנו לך כיון שברכת השבח לך שהיא למאן 
  היא אין זמנה עוברת על אותו היום אלא כל זמן שלחלוחית הגשמים נראית בארץ. עכ"ל.  

  בברכה 
  יוסף רפאל סאסי 
  מח"ס מענה יוסף 

  קבני בר
                                                             

וה"נ מסתברא, דלא יתכן דלחינם אין הגבלת זמן בברכת השבח אף לאחר כ"ד שעות (כדעת  ה. א. יא
נ פחות הגר"מ לוי), זה ודאי אינו, אלא לסיבה מיוחדת כמו לסמוך לברכות השחר, שבדר"כ מביתו לביהכ"

  משעה, ובזה הקילו לאחר הברכה אבל לא לזמן מופלג. דאי לא תימא הכי יסתרו דברי הריטב"א אהדדי.



  יוסף  אב אלול תשע"ז -גליון כד   משנת  קט  
 ועמהם ספר   

  

  

  ,)ט, יז ב הימים דברי( ספר ועמהם
כובו מובאים  - יכוי גט לבעל הנמצא במצב "צמח"טענת ז תהזמ-

מאתים ראשונים ואחרונים ששללו במפורש את האפשרות לזכות גירושין עבור בעל 
מחוסר הכרה הנמצא במצב "צמח", מעשרה טעמים שונים. ומכיל מאות ציונים 
 ומובאות מדברי הראשונים והאחרונים הנוגעים ישירות לענין זה. ואגב יתבררו עשרות
 טעויות חמורות וסתירות גלויות מדברי הפוס' היפך ממה שטען בשמם כותב ההיתר.

הראשון לציון מורנו , םהניביפר הובאו מכתביהם של גדולי הרבנים נגד זיכוי גט, בס
הרב זלמן נחמיה גולדברג, הרב שלמה  :ניםואהג יוסף, חברי ביה"ד הגדול רבנו יצחק

 700- כ ועוד רבנים חשובים.רב חגי אזירר, הרב ציון בוארון, הרב שרמן, הפישר, 
. ניתן להשיג במערכת. (ניתן גם לקבל מהדו' פי.די.אף חינם. וכמו"כ ניתן לקבל עמודים

חינם את קונ' "הגט מצפת" אסופת מאמרים מגדולי הת"ח בענין, ע"י פניה למייל 
  המערכת).

     אוצר בלום של הלכות פסוקות פלפולים
נחמדים עובדות והנהגות והשקפה טהורה מאוצרו הבלתי נדלה של מרן הראשון לציון 
רבינו יצחק יוסף שליט"א הרב הראשי לישראל ונשיא ביה"ד הגדול, כפי שנמסרו מידי 

לוי שליט"א  מוצש"ק בבית הכנסת תפארת ירושלים לעדת היזדים. בעריכת הרה"ג יצחק
   054-8481926הפצה ראשית "ספרי חיים"  רב העיר נשר.

    למרנא ורבנא רבינו חיים פלאג'י זצ"ל, אסופת
מערכות בכללי הפוסקים ע"פ סדר הא"ב. ועליו חונה חיבור "אות החיים" הגהות הערות 

ם" מו"מ בדברי הגאון המחבר ס' "באר החייוהארות ביאורים הוספות ותיקונים. ובסופו 
בכללי הפוס' ההוראה והפסק. וספר "יודוך סלה" מאת הגאון הגדול רבי יעקב חיים 

   054-8542164סופר שליט"א. תורה מפוארה בכלי מפואר ביותר. ניתן להשיג בטל' 

   ובו ב' חלקים החלק הא' ביאורים ומו"מ על סדר הטור
ם על הלכות שבת, והחלק השני תשובות הלכתיות ומו"מ במלחמה והשו"ע ונושאי כליה

של תורה אליבא דהלכתא בהלכות שבת. ובסופו אינדקס מפורט לנושאים הרבים 
   02-5879291 054-8403127שנידונו בספר. ניתן להשיג אצל המחבר 

     שאלות ותשובות וחקרי הלכות בארבעת חלקי
רוך, בשאלות אקטולאליות, ועניינים מצויים. מאת הרה"ג רבי אלמוג לוי השולחן ע

שליט"א, מתלמידי מרן פוסק הדור הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א.  ניתן 
   050-4122240להשיג בטל' 

  .הופיע ויצא לאור הספר שרבים רבים ציפו לאורו
שיות התורה, ובו אוצר יחודי ומקיף, קושיות ותירוצים פרהספר הולך סובב על סדר 

, שזורים בשפה ברורה רבים, משובצים בחידושים מרתקים ופנינים יקרים ונפלאים



  יוסף  ניסן אייר תשע"ז -גליון כב   משנת  קי  
 ועמהם ספר   

  

 

ערוכים בצורה מפוארת ונעימה. למעלה מאלף עמודים, ונעימה, על כל פרשיות התורה. 
על הש"ס. ניתן  מאת ידידנו הרה"ג רבי יוסף חי סימן טוב שליט"א בעל ה"כרם יוסף"

   02-5373570להשיג את הספר הנ"ל ואת שאר ספרי הרב המחבר בטל' 

  ימי את לשמר כיצד המוסר גאוני מרבותינו עצות שנותן הספר 
 מועדי וכל ח"ר, שבת: השנה לכל לתשובה חיזוק מאמרי בתוכו וכולל זמן לאורך העליה

 לקבל זכה הספר ל"מרז לתשובה לזכות ותחינות תפילות לקט ובסופו השנה וזמני
 וכן א"שליט יפה דב הרב המשגיח, א"שליט יוסף יצחק הרב ל"הראש ממרן הסכמה

 השוה ממש אמיתי חיזוק שהוא" בהסכמתו שכתב מטבריה א"שליט קוק דב' ר צ"מהגה
  0504150781 - 'בפלא להשיג", נפש לכל

 א. פסקים ח"לל ג' חלקים, ספר מקיף על הלכות בורר הכו
ביאור השו"ע סימן שיט. ח"ג. סוגיות ומו"מ  ב.ח"הלכה למעשה עם מקורות בקיצור. 

   )ש"ח 25(במחיר  052-7143500בהלכות בורר. ניתן להשיג אצל המחבר 

 מעניינות  לשאלותהבה"ח הגאון רבי רפאל סויד שליט"א תשובות
הרה"ג המפו' רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א. ניתן  ידידנו במחיוחד שנשאל ע"י

  052-7128536להשיג בטל' 

על רקע תולדות דורו ותרומתו  של רבינו יצחק בר ששת, יוחי ולדותת
בטוב ומסודרים ערוכים ע בפרט. "והשפעתו בתחום ההלכה, בכלל, ועל הפסיקה בשו

  054-8000983להשיג בטל' ניתן . טעם ודעת

לת.ד.  מהספר עותק ישלחו זה במדור יפורסמו שספריהם המעוניינים ספרים מחברי
  מילים). 70(רצוי לצרף נוסח לפרסום עד  .הבא בגליון ה"בעז נפרסמם ואנוירושלים,   50203
ו"היברו  ,"אוצר החכמה"", התורהות אוצר"ל ספריהם את סלהכני המעוניינים ספרים מחברי
    .מאגרים תורניים אלו לזיכוי הרביםל םנכניס ואנו למערכת. אף.די.בפי הספר את ישלחו ,בוקס"



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

 --------------------  
 וראשון לציון - אלעד רשימה חלקית של מוקדים ב

  אלעד
 8' יונתן בן עוזיאל ביהכנ"ס מגן אברהם, רח

 19ביהכנ"ס זכור לאברהם, רח' רבי יוסי בן קיסמא 
  3ביהכנ"ס זכרון דליה, רח' רשב"ם 

  8ביהכנ"ס לקח טוב, רח' שמאי 

  ראשון לציון
  4נ מורשת כהנים פינסקר "ביהכ - מרכז העיר
  3נ שי עולמות רח' הרב איבגי "ביהכ - רמת אליהו

  111' נחמיה נ אורח חיים רח"ביהכ - שיכון המזרח
  16מרכז תורני בני מלכים רח' ישעיהו 

 -----------------------------------  
 הודעה חשובה

 קהל המאזינים לשיעורו השבועי של מרן פוסק הדורצמא הגובר בבעקבות ה
שליט"א, מיסודו של רבינו הגדול מרן רשכבה"ג  יוסף יצחקרבינו  הראש"ל

אנו מעוניינים לארגן המבקשים לצפות בשיעור. זיע"א,  עובדיה יוסף רבינו
  , בכדי להקל על המעוניינים להגיע.הלויןי מוקדמסודרת של כל רשימה 

באזור  הלויןי מוקדעל כן נבקש את עזרת הציבור להעביר אלינו את רשימת 
   (שם העיר/שכונה/שם ביהכנ"ס או ביהמ"ד/כתובת מדוייקת רחוב ומספר).מגוריהם 

  כל נקודה חשובה, נא לשלוח אפי' מקום אחד. 
   02-9929972, או לפקס יל המערכתמיפרטים אפשר לשלוח ל

  ות ביממהעש 24 - 82שלוחה  079-9165000בטלפון: או 
  בערב). 5.30מהשעה  058-3210400(כמו כן ניתן להתקשר לטל': 

 

 שיעורי מרן הראשון לציון פוסק הדור שליט"א
  -----------------------------------   זיע"א רבינו עובדיה יוסף מיסודו של מרן

  מביהכנ"ס "היזדים"  "הגדול בתבל" שיעור השבועיה
  )(בשעון חורף 20:30ובשעה (בשעון קיץ)  21:30בכל מוצש"ק בשעה 

  FM 93- ו 92.8ב"קול חי" תדרים 
  FM 92.5 90.8 90.5 ב"רשת מורשת" תדרים:

   AM 531ובתדר הארצי  FM 100.7ובבאר שבע וצפון הנגב 
  , ועוד, קול מרן077-2660880 079-5852000 וכן בקווי הטל': בית יצחק

  פינת ההלכה  
  )"לתדרים הנ(ברשת מורשת ב 15:40בשעה (יום שישי) בכל ערב שבת קודש 

  !!!שמעו ותחי נפשכם



  

 

  נצח מזכרת
ר' משה  ןר' חנניה ב תנשמ לעילוי

  ל"צזואסתר ויזגן 
  .ה.ב.צ.נ.ת
  ו יבדל"א בנ י"ע הוקדש
  הושע ויזגן שליט"איהגאון רבי 

  נצח מזכרת
  ל"ז רבקה בת יעל סבתי מרת נ"לע

  .ה.ב.צ.נ.ת ח"תשס אלול' ב ע"נלב
  א"יבדל בעלה ידי על הוקדש

  ו"הי הנה אברהם' ר סבי מר
 יתברך ודתולעב לטובה ליבו משאלות כל' ה ימלא

  .אמן, איתנה בריאות מתוך
 

  ממעל יםשמ ברכות
 ורחים מוקיר, ולומדיה תורה אוהב, היקר והנעלה ידידנו שלו ראש על יחולו  

  המידות ובמעלת, טוב בשם מוכתר, רבנן

  ו"הי רחמים זוארץ ה"ה
 בעין, זה קובץ בהוצאת לסייע מכיסו והוזיל, ואחיסמך לעזר להיות ליבו נשאו אשר על 

 את' ה לו יפתח ',ה מעם שלמה משכורתו ותהי פעלו' ה ישלם  .נדיבה וברוח טובה
 לבו משאלות כל' ה ימלא, דמיטב מילי בכל הברכות ממקור להתברך הטוב אוצרו

  .אמןמעליא ונהורה איתנה בריאות מתוך  ,לטובה
  זכות מרן רבנו זיע"א תעמוד לו

  סמדר בת מרגלית ,רמי בן ונדה: ונדה בת נסריה, לזכות לברכה ולהצלחה עבור
  בני סמדר - מוריה ,נחמן ,אודל ,שילתאלדר,  ,רב ,והילדים: מורן

חיים בן מזל,  ףפרחה בת שמחה, מורנו יוסף בן כדן, יוסמרגרט לע"נ: ברוך מבורך בן ליזה, ו
   , סנדרה שולמית בת סבינהרחמים בן ברכה, נסריה בת גזלה, שמעון בן גזלה, מאיר בן פורטונה

  עם ישראלכל להצלחת ו
 

  ממעל שמים ברכות
  , ולומדיה תורה אוהב, ידידנו של ראשו על יחולו 

   המידות לותובמע, טוב בשם מוכתר, רבנן ומוקיר רחים

  ו"הי בנימין נחמיה ה"ה
 טובה בעין, זה קובץ בהוצאת לסייע מכיסו והוזיל, ואחיסמך לעזר להיות ליבו נשאו אשר על 

 הטוב אוצרו את' ה לו יפתח ',ה מעם שלמה משכורתו ותהי פעלו' ה ישלם .נדיבה וברוח
 בריאות מתוך  ,הלטוב לבו משאלות כל' ה ימלא, דמיטב מילי בכל הברכות ממקור להתברך

  .אמןמעליא ונהורה איתנה
  ל"ז יה'גורג בת נחמיה רחל ל"ז פרחה בן נחמיה יחזקאל :ואחיו הוריו נ"לע

 ל"ז ויחזקאל רחל בת נחמיה נחמה ל"ז ויחזקאל רחל בן נחמיה מנשה
  הרב אברהם חן שליט"א  ידידנו בהשתדלות

 לע"נ יחזקאל בן נונא נלב"ע טו ניסן תשע"ד

 



  

  

  מעמדת
עימוד ספרי קודש  שירות

   וקונטרסים, במחירים נוחים.
  054-8415852: לפרטים

  

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  

  ממעל שמים ברכות
  , ולומדיה תורה אוהב, היקר והנעלה ידידנו של ראשו על יחולו 

  המידות ובמעלות, טוב בשם מוכתר, רבנן ומוקיר רחים

  ו"הי גרשון חיטמן ה"ה
   לסייע מכיסו והוזיל, ואחיסמך לעזר להיות ליבו נשאו אשר על

   .נדיבה וברוח טובה בעין זה קובץ בהוצאת
 אוצרו את' ה לו יפתח', ה מעם שלמה משכורתו ותהי פעלו' ה ישלם
   משאלות כל' ה ימלא, דמיטב מילי בכל כותהבר ממקור להתברך הטוב

  .אמן, מעליא ונהורה איתנה בריאות מתוך, לטובה לבו
 לעילוי נשמת: מרים בת רחל, משה בן מלכה, לוי בן מרים. ת.נ.צ.ב.ה. 

  ממעל שמים ברכות
  , ולומדיה תורה אוהב, היקר והנעלה ידידנו של ראשו על יחולו 

  המידות ובמעלות, טוב בשם מוכתר, רבנן ומוקיר רחים

  ו"הי חגי חגולי הלוי ה"ה
   לסייע מכיסו והוזיל, ואחיסמך לעזר להיות ליבו נשאו אשר על

   .נדיבה וברוח טובה עיןב זה קובץ בהוצאת
   הטוב אוצרו את' ה לו יפתח', ה מעם שלמה משכורתו ותהי פעלו' ה ישלם

   משאלות כל' ה ימלא, דמיטב מילי בכל הברכות ממקור להתברך
  .אמן, מעליא ונהורה איתנה בריאות מתוך, לטובה לבו

 
  נצח מזכרת
   נשמת לעילוי

  ל"ז י'טאג ורחל אברהם ןב אשר
  ד"תשע ניסן' ל ע"נלב

  .ה.ב.צ.נ.ת
  משפחתו בני י"ע הוקדש

  

  ממעל שמים ברכות
 תורה אוהב, היקר והנעלה ידידנו שלו ראש על יחולו 

 ובמעלת, טוב בשם מוכתר, רבנן ורחים מוקיר, ולומדיה
  המידות

  ו"היפנחס ללוש  ה"ה
שם לילות ו, ואחיסמך לעזר להיות ליבו נשאו אשר על 

 טובה בעיןלהוצאת הקובץ והפצתו,  סייעכימים לתמוך ול
 מעם שלמה משכורתו ותהי פעלו' ה ישלם  .נדיבה וברוח

 הברכות ממקור להתברך הטוב אוצרו את' ה לו יפתח ',ה
 מתוך  ,לטובה לבו משאלות כל' ה ימלא, דמיטב מילי בכל

  .אמןמעליא ונהורה איתנה בריאות
  יע"א תעמוד לוזכות מרן רבנו ז

 



  

 

  

  

  

  

  

  הודעה למנויים לקחת מהדואר

  
  
  
  
  
  

  חשובההודעה 
לפטירת מרן פוסק הדור רבנו עובדיה  רביעילקראת יום השנה ה
  גליון מורחב  לאור וציאנכמידי שנה אי"ה יוסף זצוק"ל זיע"א 

  . )חחשון התשע"-(תשריבכריכה קשה   

  (וע"פ הכללים ניתן לשלוח תשובות העוסקות בתורת מרן זיע"א 
   .כ' אלול תשע"ז עד )מילים 4,500- ועד כ, המופיעים בתחילת הגליון  

   רטיםולפ בקובץ,   לפרסום   שמות,    והנצחת   להקדשת 
  058-3210400נוספים:  ובירורים  

  בברכת התורה
  המערכת

  




