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שלמה רמת  התורה-  מדי  ללו במה 

פרשת כי תצא - לא ילבש

גליון
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הערות לפרשת השבוע

הערות לדף היומימאמרים

תגובות קושיא

אשה, באשה הלובשת בגדי כהונה ע“ש. ולהנ“ל י“ל דאפשר במקדש בשעה שלא תהא 
בין אנשים דליכא איסורא. ואמנם ממה שפרש“י (נזיר שם ד“ה תלמוד לומר) דמשו“ה 
לא הרגתו יעל אשת חבר הקני לסיסרה בכלי זיין לפי שאשה אסורה בכלי זיין ע“ש. וכ“ה 
גם בתרגום שם ובילקוט שופטים כמבואר שם בגליון הש“ס, נראה דלא כהפנים יפות 
שהרי יעל הרגתו לסיסרה בתוך אהלה כדכתי‘ (שופטים ד‘ י“ח) ויסר אלי‘ האהלה וגו‘ 
ע“ש. ולהפנים יפות היתה אז רשאית להורגו גם בכלי זיין, ומסתבר כי דברי הפנים יפות 

אלו לא להלכה נאמרו רק כדברי אגדה וצ“ע. עכ“ל.
והנה נלע“ד פשוט, שדוקא לדברי תי‘ ב‘ בתוס‘ דלא שייך בגדי כהונה לאשה, יתכן שזה 
נחשב ”בגדי גבר“, אבל לתי‘ א‘ בתוס‘ ששפיר שייך לבישת הבגדים אצל האשה, א“כ 
אמאי יחשיב ”בגדי גבר“, הרי שייך גם לנשים, ואין כאן לא תלבש. (ומה שחדשו כמה 
[עי‘ תרגום יב“ע] שתפילין נחשב ”לא תלבש“ יל“ע, וכן שלבשם מיכל בת שאול, ושם 
הרי ל“ש ללבישת נשים, כי אינם עומדות בתנאי התפילין, ואפי‘ שיש יחידים שיכולים 
דכיון  ס“ל  שאול  בת  מיכל  [ואולי  מנשים,  שמופקע  דבר  שזה  נחשב  מ“מ  בה,  לעמוד 
ששפיר עומדת בתנאים ל“ח לא תלבש] משא“כ בגדי כהונה כיון שאין נשים מוקפעים 
בזה  אין  ולכן  כהונה,  בבגדי  חייבת  מנחה  מביאה  אם  בתוס‘  א‘  לתי‘  ואדרבה,  ממנה, 
משום ”לא תלבש“. ודו“ק.) שו“ר שכ“כ הגליוני הש“ס ותמך דבריו ממהרש“א בנדרים 
דף מ“ט: ד“ה ברוך, שבגד שמיוחד לאיש ולאשה אין בה משום לא תלבש, ולכן ה“ה בגדי 

כהונה, וסיים, ”וזה פשוט“. 

משחקי ירי לאשה
(’פיינט-בול‘ וכיוצ“ב)

הרב ישראל מאיר מורגנשטרן
ה“, דרשו חז“ל  ה ְוא ִיְלַּבׁש ֶּגֶבר ִׂשְמַלת ִאּׁשָ מכלל מה שנאמר ”א ִיְהֶיה ְכִלי ֶגֶבר ַעל ִאּׁשָ
כידוע לאיסור לאיש ללבוש שמלת אשה, ולאשה ללבוש כלי איש. אך עוד דרשו חז“ל 
שני סוגי איסורים נוספים: א) איסור ייפוי הגוף שהוא מדרך הנשים (’לא ילקט שערות 
או  הנשים  שמדרך  פעולות  עשיית  ב)  וכיוצ“ב).  צעיר  להראות  שחורות‘  מתוך  לבנות 
הגברים לעשותן. כגון שימוש בכלי נשק, כלומר, האיסור אינו רק בנשיאת כלי הנשק, 

אלא גם בשימוש בהם. נביא את מקור דין זה ונפק“מ לימינו. 
בתוס‘  הו“ד  הירושלמי  מדברי  הוא  הנשים  דרך  שהיא  פעולה  עשיית  לאיסור  המקור 
(ע“ז כט. ד“ה המסתפר, וכ“ה ברא“ש ע“ז פ“ב סי‘ יא) בדין הסתכלות במראה: ”ישראל 
שאינם  לפי  פי‘  במראה,  רואה  אין  הכותי  מן  במראה,  רואה  כוכבים  מעובד  המסתפר 
הכותי  מן  אף  פי‘  במראה,  רואין  שיהו  ר“ג  בית  של  התירו  דמים,  שפיכות  על  חשודים 
במראה,  לראות  לאיש  שאסור  ”משמע  תוס‘:  מכך  דייקו  למלכות“.  זקוקין  שהיו  מפני 
בתיקוני  גבר  יתקן  לא  דמתרגם  אשה,  שמלת  גבר  ילבש  לא  משום  הטעם  כי  ונראה 
אתתא“. ובסוף דבריהם כתבו: ”ומיהו אינו אסור כ“א להתנאות, דעבר משום לא ילבש 
עינים  מיחוש  משום  או  בעצמו  יחבל  שלא  במראה  ולראות  ולגלח  להסתפר  אבל  גבר, 
ודאי מותר. ובוחן לבות הוא יודע“. (דין זה נפסק בשו“ע יו“ד סי‘ קנו סעי‘ ב, ראה עוד 

להלן בפרטי הדינים). 
מבואר לכאו‘ בדברי תוס‘ שישנו איסור גם ב‘פעולה‘ שהיא דרך הנשים, ולמדו כן מ‘לא 
הנשים.  כדרך  תיקון  פעולות  לעשות  דהיינו  שפירשו  משמע  איתתא‘,  בתיקוני  יתקן 
שאסורה  מבואר  בגמ‘  שהרי  בפעולה,  גם  איסור  שישנו  זה  ליסוד  נאמן  מקור  ולכאו‘ 
אשה לעדות כלי זיין, ופירש“י: ”וזה שמצינו ביעל אשת חבר הקיני שלא הרגתו לסיסרא 
בכלי זיין אלא כמו שנאמר ידה ליתד תשלחנה“, והרי יעל לא נשאה כלי זיין, רק נמנעה 

מלהשתמש בו.
נהיגה ברכב לנשים

לדעת בעל שבט הלוי זצ“ל נהיגה ברכב לנשים אסורה, גם במקום שכן רגילות הנשים, 
משום חסרון צניעות, ראה דבריו בהערה1. אולם לדעת הגרי“ש אלישיב זצ“ל הדבר תלוי 

1. כ“כ בשו“ת שבט הלוי (ח“ד סי‘ א) ז“ל: ”בענין הצניעות מה שנשים לומדות ומרגילות עצמן לנהוג 
גרם  הלמוד  עצם  כי  גמור,  איסור  לאסרו  שראוי  דבר  שהוא  למדתי  הנסיון  מן  הנה  אוטא,  מכונית 
כבר וגורם לפריצות והוא ההיפך הגמור מכל כבודה בת מלך פנימה, כמו שעצם הנהיגה הוא ממש 
ומכשלת  נכשלת  ראה  כל  לעין  ורחובות  בשוקים  בזה  עצמה  חושפת  האשה  וגו‘,  כבודה  כל  להיפך 
את האחרים, ואין דרכה של אשה במרכב עיין פסחים ג‘, אף על פי שהמציאות של רכיבה ע“ג בהמה 
אינו דומה לגמרי להא דידן מכ“מ בעצם אין דרכה בכך דומה בכמה דברים שקשה לפרש בכתב. ולבי 

לא תלבש כשאשה לובשת בגדי כהונה ותפילין 
הרב נחום באדנער

ז“ל תוספות מסכת קידושין דף לו עמוד ב 
ד“ה חוץ ממנחת סוטה ונזירה מפני שהן מניפות. וא“ת תיפוק ליה דכל הני אינם כשרות 
בנשים לפי שהן מחוסרי בגדים דהא אמר בפ“ב דזבחים (דף יז) דאפילו כהנים בזמן 

שאין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם. 
וי“ל דמיירי שלבשו את הבגדים. 

א“נ י“ל כיון שלא נצטוו בבגדי כהונה לא הוו מחוסרי בגדים. עכ“ל.
וכתירוץ ב‘ כתב בתוס‘ הרא“ש ביתר ביאור קצת ז“ל שם [ל“ו ע“א] וי“ל דאשה כיון דלא 
כתיב בה בגדי כהונה לאו מחוסרת בגדים היא ואי לאו דמימעטא מקרא הייתי מכשירה 

בלא בגדים כבני אהרן בבגדים. עכ“ל.
ועי‘ מה שהרחיב המהרי“ט בדברי התוס‘ הנ“ל, לגבי ענין לבישת בגדי כהונה.
ויש שהקשו שיהיה איסור לא תלבש, ואפי‘ לבשה, תהא מצוה הבא בעבירה.

ז“ל שו“ת בצל החכמה חלק ה סימן קכו 
סוטה  מנחה  תנופת  לענין  שכתבו  חוץ)  ד“ה  (ל“ו:  קידושין  תוס‘  ועיין   

(שם)  הש“ס  גליוני  ועיין  הבגדים.  את  שלבשו  דמיירא  ונזירה, 
על  גבר  כלי  יהיה  לא  משום  יש  דלכאורה  שמתקשה 

קול ד' בכח קול ד' בהדר
התרגשות ושמחה פשטו בקרב תלמידי החכמים

וכל הרואה יאמר ברקאי
לרגל הוצאתו לאור
של הספר האדיר

עוז בהדר
על כל הלכות ד' מינים

מעומק סוגיות הגמרא ועד ההלכה למעשה בפרטי פרטים
כולל משא ומתן בדברי כל

רבותינו הראשונים והאחרונים
מאת הגאון המופלא

רבי דוד אהרמן שליט"א

אשר בגבורת ארי השליך עצמו למערכה אדירה
ובתעצומות נפשו שינס מתניו ושם לילות כימים 

לאסוקי שמעתא אליבא דהלכתא
ואף יראתו הקודמת לחכמתו עמדה לו

להעמיד ההלכה הצרופה על תילה
ביופי והדר בעוז ובגבורה

והפליא לעשות לחקור ולבדוק כל פרט ופרט 
ולא יעף ולא יגע עד שבא אל תכליתו.

 
יהי רצון שחפץ ד' בידו יצליח להפיץ מעיינותיו חוצה

להגדיל תורה ולהאדירה
ולראות בניו כשתילי זיתים סביב לשולחנו

הולכים בדרכו הרוממה בעסק התורה ובעמלה

הכו"ח לכבוד התורה ועמליה
בני החבורה ביהכנ"ס חזון איש וזכרון שלמה

רמת שלמה ירושלים



ומתחזק עולה מעלה מעלה בבחינת "נפלתי וקמתי". אבל אם בזמן הנפילה הזו יימצא 
בבית דברים שאינם ראויין, שאין רוח חכמים נוחה מהם, הרי כשיקרא את זה במצב של 

רפיון יש לחוש שיפול לגמרי, ושוב לא יוכל לקום.
ולפעמים יתכן מצב שאפילו אדם לא מבחין על עצמו שהוא עתה ברגע של רפיון, וכל 
שכן שאינו מבחין זאת על בני ביתו בניו ובנותיו, ואז ברגעים הללו יכול ליפול לידם 
תחתית. (ואפילו  שאול  עד  מטה  מטה  מזה  ליפול  ויכולים  פסול,  עיתון  או  עלון  איזה 
שכלפי חוץ השבועון נראה בסדר גמור, בכל זאת כאשר אינו יודע מיהו הכותב ומהם 
דעותיו, יתכן שהוא איש שאין בו יראת שמים, ואז כשקוראים את מאמריו וסיפוריו הם 

משפיעים מאוד על הקוראם עד שיכול ליפול ולהתקרר מהם לגמרי).
וגדר  מעקה  בביתך  תשים  בישראל,  בית  ולהקים  אשה  לישא  שזכית  יקר,  אברך  לכן 
שלא להכניס בבית שום דבר רע ופסול, ובזה תזכה שהבית יהיה נאה ומשובח בדורות 

ישרים ומבורכים עדי עד.
* * *

אבן שלמה - שם טוב
"אבן שלמה וצדק יהיה לך". (פרק כ"ה פסוק ט"ו).

הנה ידוע מה שכתוב בספרים, שבתורה מרומז את השם של כל אדם ואדם מישראל, 
שהשם של כל יהודי יש בזה ג"כ דברים נעלים וקדושים, עד כדי כך שהתורה הקדושה 

מרמזת על זה.
הוא  הגר"א  של  השם  והנה  הזו.  בפרשה  מרומז  ששמו  שאמר  הגר"א,  בשם  ושמעתי 
"רבנו אליהו ב"ר שלמה זלמן", ואמר שבמילים "אבן שלמה" מרומז את שמו "אליהו 

בן שלמה".
ומה שאביו מרומז בפסוק רק בשמו הראשון, ולא מרומז בב' השמות "שלמה זלמן", יש 
לדייק מזה שכשיש לאדם שתי שמות זה לא נחשב כב' שמות נפרדים אלא אצלו הכל 
שם אחד, ומהות כל שמותיו הוא שם אחד. וכאשר אדם קרוי "שלמה זלמן", הרי שמו 
הוא אחד "שלמה-זלמן". ולכן כאשר מרומז בפסוק את תחילת שמו של אביו די בזה, 
וכמו שהשם של הגר"א בעצמו די במה שהוא מרומז באות א' של אבן, ולא צריך שיהיה 

כתוב בשלמות, כך בשם אביו די במה שמרומז בפסוק תחילת שמו של אביו.
והנפקא מיניה בזה הוא מה ששמעתי מאדם גדול, שאדם שקוראים לו בשתי שמות, 
ראוי לקרוא לו בשתי השמות, שזה עצם השם שלו. ובפרט אם הוא קרוי על שם איזה 
מנוח, בוודאי ראוי לקרוא לו בשניהם. וכאשר אבא עומד לקרוא לבנו בשתי שמות, הוא 

צריך להיות מוכן לקרוא לו בשתי השמות כל ימיו.
ובפוסקים מבוא שאדם שקוראים לו בשם מסויים, וכל העולם קורא לו בשם אחר, הרי 
יעקב  ישראל  רבי  והגאון  השני.  השם  כפי  רק  לו  לקרוא  וצריכים  נעקר  הראשון  השם 
פישר זצ"ל, פסק לי כך למעשה באיזה עובדא שמי שיש לו שם שאף אחד לא קורא 
לו בזה, השם ההוא נעקר לגמרי. ולכן כדאי מאוד שכאשר עומדים לקרוא לילד בשתי 

שמות, לדעת שצריכים להיות מוכנים לקרוא בשתיהם דווקא.
והנה עצם זה שמרומז בתורה שמו של כל איש ואיש מישראל, זה הוכחה למה שכתבו 
הספרים שכל אדם שהשם שבו הוא נקרא, זה מרמז על מהותו ושורש נשמתו, והקב"ה 
ושורש  במהותם  להם  שראוי  מה  כפי  השמות  את  לבנים  שיקראו  האבות  בלב  נותן 

נשמתם.
ולפי זה אין זה פשוט לשנות את שמו של האדם, שעצם השם נקרא לפי שורש נשמתו, 
ואם השם משתנה זה גורם שינוי בשורש הנשמה. ורק במקום צורך גדול אפשר לשנות 
על פי חכם מובהק. ושמעתי בשם זקני מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זיע"א, שאמר שלא 

כדאי סתם לעשות שינוי השם.
אמנם אחרי הכל עיקר חשיבות האדם בשמו הוא דווקא כאשר קונה לעצמו שם טוב 
ע"י מעשיו הטובים, ובמשנה באבות (פרק ד' משנה י"ג) איתא "רבי שמעון אומר שלשה 
גביהן".  על  עולה  טוב  שם  וכתר  מלכות,  וכתר  כהונה,  וכתר  תורה,  כתר  הם,  כתרים 
ומבאר הרע"ב שבכל הכתרים אם מעשיו לא טובים הוא מבזה את עצמו ואת כתרו, וגם 
מי שכבר זכה לאחד מהכתרים תורה כהונה או מלכות, אם מעשיו אינם טובים והגונים 

מותר לבזותו ולהשפילו.
טובים  ומעשיו  הכתרים,  משאר  אחד  או  תורה  כתר  ומקבל  זוכה  אדם  כאשר  אבל 
והגונים הרי בשם טוב שקונה במעשיו הללו הוא מפאר ומרומם את שם ה' ואת כתרו 

שבו הוכתר.
והנה מרנא ורבנא רבנו אליהו זיע"א, זכה במעשיו הטובים לכתר תורה עם כל מעלותיה 
הן בבין אדם למקום והן בבין אדם לחבירו, ואפשר לומר שלכן שמו הטוב מרומז דווקא 
בפסוק שמדבר על ענינים שבין אדם לחבירו, לומר שהשלמות שבה הוא זכה לא היה 
רק בבין אדם למקום במעלות התורה והקדושה, אלא גם בבין אדם לחבירו. ושלמותו 

היתה "אבן שלמה", במלא מובן המילה, גם בתורתו וגם במידותיו.
להתחזק  החובה  ענין  על  כותב  ב')  סעיף  א'  (פרק  שלמה"  "אבן  בספרו  הגר"א  והנה 
בתיקון המידות, וכתב "עיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשמירת המידות, ואם 

לאו למה לו חיים". ולכל זה זכה הגר"א וזכותו יגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.
* * *

"ולא ירא אלוקים"
"זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. אשר קרך בדרך ויזנב בך כל 

הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלוקים". (פרק כ"ה פסוק י"ז-י"ח).
ופרש"י, ולא ירא, עמלק. אלוקים, מלהרע לך. ועיין גם באבן עזרא וברבנו בחיי ובעוד 

ראשונים שגם פירשו כך, שמה שכתוב "ולא ירא אלוקים", זה הולך על עמלק.
והנה עמלק הוא האויב הגדול של ישראל, ועיקר הטומאה והקליפה הוא מעמלק, 

ואעפ"כ התורה מגדירה שעיקר העוולה שלו הוא "לא ירא אלוקים".

הדבר  נוהגות  שנשים  המגורים  במקום  מצוי  הדבר  אם  זה,  באיזור  הנשים  במנהג 
מותר, ואם לאו אסור2. 
השתמשות בכלי נשק

אשה אסורה מן התורה לענוד כלי נשק של ימינו כדוגמת רובה או אקדח כיון שהוא 
מכלל ’עדי האיש‘, ואף שכיום אינו משמש כ‘תכשיט‘ כבימים עברו, מכל מקום ענין 
ההתקשטות שבזה הוא הוראת הכח והגבורה, וזה ענין מיוחד לאיש, וענין זה שייך 

גם בימינו3. 
אמנם במקום סכנה, כגון הדרים במקומות מסוכנים וזקוקים לכלי נשק להגנה מפני 
הסכנה,  במקומות  נשק  כלי  לשאת  רשאים  וכיוצ“ב,  רח“ל,  מחבלים  תקיפת  חשש 
שבמצבים אלו דרך הנשים לשאת נשק כאנשים4. (ומסתבר שמעת שחולפים ממקום 

הסכנה כגון שהגיעו לעיר וכיוצ“ב צריכים להסיר את כלי הנשק מעליהם). 
משחקי ירי - ’פיינט-בול‘ וכיוצ“ב

מכלל האיסור של כלי נשק על אשה, גם איסור שימוש בכלי נשק בלא נשיאתם5. 
כדורים  יורה  שאינו  אמיתי  נשק  עם  ומהם  ’ירי‘,  של  שונים  משחקים  כיום  קיימים 
’פיינט-בול‘ שהוא  אלא דברים אחרים שאינם מסוכנים, וכגון משחק המצוי כיום - 
ירי כדורי צבע לעבר מטרה מסויימת או במשחק לחימה, ומסתבר שכל אלו אסורים 

מכלל ’לא יהיה כלי גבר על אשה‘6.  
* * *

בעניין זה יש לסיים בנקודה נוראה שהתעוררתי בסוגיה זו. כמובא לעיל, כאשר הרגה 
הגע  כעת,  ילבש‘.  ’לא  משום  ביתד  דוקא  אלא  זיין  בכלי  הרגתו  לא  סיסרא  את  יעל 
אצלך  לישון  מזדמן  ימ“ש  היטלר  הצורר  והיה  השניה,  העולם  מלחמת  בימי  עצמך, 
או  זמן  היה  האם  ישראל,  שארית  את  ולהציל  להרגו  לפניך  ההזדמנות  כעת  בבית, 

מקום לחשוב עם מה להרוג?! 
רואים מכאן את מעלתה של יעל שנאמר עליה ”מנשים באהל תבורך“, יותר מהאמהות 
הקדושות שהיו באהל, שגם במצב זה שקלה מה לעשות בדיוק עפ“י חק התורה הק‘. 
(כמובן לא מדובר שהיה סכנה לה או לאחרים אם היתה מתעכבת, וכפי שכבר האריך 
האגרות משה (שם), אלא מדובר שלא היה סכנה במה שהרגתו ביתד, אך יש להתפעל 
מ‘שיקול הדעת‘ של התורה שנדרש בכל מצב. ועוד בענין זה. לפעמים מזדמן האדם 
שמרגיש שעושה איזה דבר גדול מאוד, לעצמו או בשביל כל עם ישראל, והיצר הרע 
אומר לו, נו, כשאתה עוסק במצוה כה גדולה ודאי  ’אפשר להקל‘ באיזה איסור דרבנן 
שמזדמן בדרך, קמ“ל יעל, גם כשעסקה בהצלת כל ישראל מכליה רח“ל, ובכל זאת 

שקלה במאזני משפט את אשר עליה לעשות בדיוק עפ“י דעת התורה הקדושה. 
זו  בנקודה  עמד  שכבר  הראני  שליט“א,  אאמו“ר  קמי  הנ“ל  הדברים  את  כששלחתי 

מו“ר הגרי“ש אלישיב זצ“ל, בקובץ תשובות ח“ג בחלק הסימנים על ’לא ילבש‘.

"ועשית מעקה לגגך"
הרב אבא קליינרמן

"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפול הנופל ממנו". 
(פרק כ"ב פסוק ח').

הנה בפסוק הזה יש רמז נאה כיצד אפשר לזכות לבנות להקים בית שיהיה קדוש לה' 
ומקים  אשה  שנושא  בישראל,  בית  בונה  אדם  כאשר   - בית  תבנה  כי  וי"ל  ולתורתו, 
לבית  יכנסו  שלא  לבית,  חזק  גדר  תעשה   - לגגך  מעקה  ועשית  בישראל.  נאמן  בית 
דברים זרים שאין רוח חכמים נוחה מהם, כמו עלונים ושבועונים שאינם ראויין, וכהנה 
וכהנה. ולא תשים דמים בביתך - כל הדברים שאין רוח חכמים נוחה מהם הם מזיקים, 
שמסיטים ומדיחים את האדם מיראת שמים והשקפה הטהורה. כי יפול הנופל ממנו 
- בא לרמז שלפעמים יש אדם שהוא בבחינת הנופל, שהוא קצת נופל ונושר מהדרך, 
הרי כשנכנס לבית דברים שאין רוח חכמים נוחה מהם, הוא יושפע מהם באופן כזה 
שהוא יפול לגמרי, ושוב לא יוכל לקום מנפילתו. שלפעמים יש לאדם זמנים שהוא 
עצמו  את  תופס  הוא  בסוף  אבל  הרוחנית,  ודרגתו  ממעלתו  נופל  בגדר  והוא  ברפיון, 

אומר לי שהוא אחד הסבות של האסונות הגדולות שנעשים בדרכים בא“י המפילים כל כך חללים 
והרגו כבר טובים וצדיקים, וזה מצורף להעבירות הנעשים בדרכים המולידים המלאכים המחבלים 
שמסכנים הדרכים כאשר בארתי כבר במק“א ע“פ גמ‘ דפסחים קי“ב ע“ב ע“ש עובדא דר‘ חנינא 

בר דוסא ודאביי“.
2. כן הורה מרן זצ“ל במשך השנים. ברם יש לציין שכאשר בא איליו אדם שמתגורר בעיר בני ברק, 
ושאל את מרן זצ“ל אם מותרת אשה לנהוג ברכב בבני ברק, השיב, הן רבני העיר אסרו את הדבר. 
אך השואל התעקש ואמר שהוא לא נוהג בכל כהוראות הגר“ש ואזנר, מרן זצ“ל הקפיד על שאלתו 
והשיב בתקיפות שהדבר אסור, ואף אם יש בעיר כאלו שעוברות על הוראת רבני העיר הן עושות 
שלא כדין. וראה מש“כ הגר“ב זילבר זצ“ל ב‘אז נדברו‘ (חי“ג סי‘ פ) עיי“ש במה שתמה על דברי 

בעל שבט הלוי הנ“ל. 
3. כך מפרש האגרות משה (או“ח ח“ד סוף סי‘ עה), עיי“ש בהרחבה דברים יסודיים באיסור זה של 

כלי זיין. 
4. כך מסיק האגרות משה (או“ח ח“ד סוף סי‘ עה) ועיי“ש שגם אם אין חשש לסכנה ממש אלא 

חשש להכאות וחבלות מותר לפי שבכל אופנים אלו דרך הנשים כאנשים לשאת את הנשק. 
להריגת  נשק  בכלי  מלהשתמש  שנמנעה  הקיני  חבר  אשת  יעל  לגבי  ובמדרש  ברש“י  כמבואר   .5

סיסרא משום ’כלי גבר‘, ראה לעיל בהקדמה לסעיפים אלו בסוף ההקדמה. 
6. ואף שמדובר במשחק בעלמא, מכל מקום עיקר עניינו והנאתו הוא החזקת הנשק ופעולת הירי, 
שבמהותם הינם פעולות האיש, כמבואר לעיל בסעיפים קודמים. (הראיה שמשתמשים בכלי זיין, 
דומה  או  כזה  דבר  הפוסקים  בדברי  מצאתי  לא  זה).  על  זה  כדורים  בזריקת  סתם  משחקים  ולא 
לו, (וכששאלתי לאאמו“ר שליט“א נסתפק בדבר). כתבתי את הנראה לענ“ד, ולמעשה יש לשאול 

למורה הוראה. 

 



 החזק במוסר
ביאורים בספר שערי תשובה מאת אחד 

המשגיחים שליט"א
נכתב ונערך ע"י א. מ. ק.

שער הראשון
א. כי יעזור השם לשבים כאשר אין יד טבעם משגת. הנה זה היפך השכל, שהרי מצד 
רק  לא  השי"ת  אבל  תשובה,  מעשיית  העבירה  בעל  את  להרחיק  צריכים  היו  השכל 
שאינו מרחיקו אלא אף עוזר לו לשוב כאשר אין יד טבעו משגת עד כסא הכבוד, והכל 

בגלל שזה רצוי לפניו יתברך שנשוב אליו.    
ב. יכבד עליו מאוד ענשו בכל יום. וכיון שכך, העצה היא להתחרט מיד ללא שהות, וזה 
מיקל על העונש, וגם החטא עצמו קל יותר כיון שמראה בזה שהוא מתחרט ואין זה 
חלק ממנו ואין זה מהותו אלא רק נכשל, והראיה שמיד כשתפס שעשה רעה התחרט.
בזה  אלא  באיוולתו,  שונה  שאינו  אף  היא  המרידה  ברעתו.  והנו  במרדו  עומד  והוא 
מורד  אלא  מכשול  רק  אינו  שעשה  שהעבירה  מראה  הוא  דבזה  מיד,  מתחרט  שאינו 

בהשי"ת. 
משל לכת של ליסטים שחבשם המלך בבית האסורים וחתרו מחתרת וכו' בא שר בית 
הסוהר וראה מחתרת חתורה והאיש עודנו עצור ויך אותו במטהו וכו'. צ"ב מדוע הכהו, 
והלא אדם זה הוא הישר וההגון שלא ברח מבית האסורים. והתירוץ הוא, שבזה שלא 
ברח הוא מראה שלא איכפת לו מהעונש של המלך, ועונשו של המלך קל אצלו, ולכן 
לא נמלט דאינו מפחד, וע"ז הכהו במטהו, משא"כ האחרים שנמלטו, זה מחמת שהם 
מפחדים מעונשו של המלך. ובאמת נראה שחודש אלול זה בבחינת חתירת מחתרת 
אשר יכול האדם דרכו להמלט מן הדין ע"י תשובה, וזה שאינו מתעורר ומתחזק ושב 
וזו  הקב"ה,  של  בעונשים  ח"ו  מזלזל  שהוא  מראה  הוא  הרי  אלול,  בחודש  בתשובה 

סכנה גדולה.
ג. ולא ימצא איחור התשובה זולתי בעמי הארץ. לכאורה צריך להבין ממה נפשך, אם 
חכם  תלמיד  הוא  ואם  התשובה,  איחור  בלא  גם  הארץ  עם  הוא  הרי  הארץ,  עם  הוא 
שבזה  הוא  הביאור  אלא  התשובה,  את  מאחר  שהוא  אף  על  חכם  תלמיד  הוא  א"כ 
שהוא מאחר מלעשות תשובה הרי הוא מוכיח שחסר בכל התלמיד חכם שבו, ואין לו 
את הבחינה האמיתית של תלמיד חכם, והוא בבחינת עם הארץ אע"פ שהוא לומד, 
אחריו  להרהר  אסור  ולכן  תשובה'  עשה  'שבאמת  הוא  חכם  תלמיד  מדרגת  שהרי 
ביום, דמציאותו של תלמיד חכם הוא שכאשר הוא נכשל בחטא מיד הוא מתחרט על 
מעשהו ושב בתשובה. ומה שהוא נקרא תלמיד חכם הרי זה בגדר של מש"כ החובות 
הלבבות שהלומד ואינו מבין את מה שלומד הוא 'חמור נושא ספרים', דהיינו שאין 
לו שייכות עם הספרים שהוא לומד בהם, וכמו כן כאן כיון שאינו הולך בדרכי התורה 
שהוא תשובה ומעשים טובים אין לו שייכות עם הלימוד שהוא לומד, ואינו אלא חמור 

נושא ספרים וזהו עם הארץ.  
את  וגוזל  שודד  שהוא  היצה"ר  של  מהותו  זה  עליו.  השודד  היצר  יבא  פתאום  כי  ד. 
האדם, וכמש"כ המסילת ישרים בדרך עץ החיים שהיצר רוצה לשרש את האדם משני 
עולמים. ומסופר על מורינו המשגיח ר' יחזקאל ע"ה שפעם הכניסו לו תלמידיו מטה 
בשביל שיוכל לנוח בצהריים, וצעק באידיש, 'ֶנְעמט ַאֶוועק ֶדעם גזלן פּון ָדא', פירוש, 
'קחו את הגזלן מכאן'. ומפני שהמשגיח ע"ה הרגיש תמיד שהיצה"ר רוצה לגוזלו.    

אך אחרי אשר ראה דלות כוחו ואשר גברה יד יצרו עליו וכו' היה עליו לראות כי פרוע 
הוא ולשית עצות בנפשו וכו'. אנו רגילים לחשוב שהיצר לא יתגבר עלינו, אבל האמת 
היא כמו שכתב כאן רבינו שצריך להכיר בזה שכוחות האדם דלים מול התגברות היצר 
וצריך למצוא עצות איך להנצל ממנו. ובאמת רואים אצל צדיקים עד כמה חשדו את 
עצמם ופחדו מהיצר ולא בטחו בעצמם שלא יכשלו, פעם בא בחור אחד להג"ר אליהו 
הצניעות  מצב  יהא  מה  אליהו  ר'  שאלו  לחתונה,  נוסע  שהוא  לו  ואמר  זצ"ל  לאפיאן 
בחתונה, השיב הבחור שלא יהיה טוב, א"כ שאל ר' אליהו איך אתה הולך לשם, השיב 
הבחור שלו זה לא יזיק, ואז הזדעק ר' אליהו ואמר 'אני כבר עמוק בשנות השמונים, 
פעם  בכל  זאת  ובכל  רב,  בקושי  רואה  אני  השניה  ובעין  רואה,  אינני  כבר  אחת  בעין 
שאני יוצא לרחוב אני רועד מפחד שמא אכשל בראיות אסורות, ואתה שיש לך שתי 
שאתה  או  שקרן  שאתה  או  יזיק ?!  לא  זה  שלך  אומר  אתה  ובריאות  בשריות  עינים 
הגאון  אצל  היה  שפעם  בועד,  ע"ה  יחזקאל  ר'  המשגיח  מורינו  סיפר  וכן  ח"ו.  חולה 
ר' חיים עוזר ונכנסו אנשים אחרים לדבר עמו, יצא ר' חיים עוזר מהחדר לדבר עמם, 
והשאיר את ר' יחזקאל לבדו בחדר שהיו שם פמוטים מכסף, ואמר ר' יחזקאל שעד 
היום אינו מבין איך ר' חיים עוזר השאיר אותו לבד בחדר עם הפמוטים, ומשתתפי 
הועד צחקו, אמר ר' יחזקאל מה אתם צוחקים, והלא הייתי אז אברך צעיר עם חובות 
מכל  עצמם  את  חשדו  כך  כל  הצדיקים  הבעיות.  כל  את  לפטור  יכולתי  אחד  וברגע 
נדנוד חטא. ומרן הגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר לי שר' ישראל סלאנטר זצ"ל אמר 
על עצמו שאם היה אצלו כסף שאינו שלו בודאי היה גונבם, והסבא מקעלם זצ"ל אמר 
על עצמו שאולי היה גונבם, ואנחנו כבר אומרים שבודאי לא היינו גונבים, הרי רואים 

עד כמה הצדיקים חשדו את עצמם הרבה יותר מאנשים אחרים.            
ולהפיל פחדו עליה. הכוונה היא לצייר בנפשו את יראת העונש. והיה פעם אדם אחד 
שהיה דבוק בעבירה ולא היה יכול להיפרד ממנה. אמר לו ת"ח אחד שיצייר בנפשו 
וידמיין לעצמו את חומרת העונשים, ואיך הם נראים בפועל, וכן עשה, והעיד על עצמו 

שזה הפיל עליו פחד מהעונשים, וזה הצילו מן החטא.
ולהצילה ממארב יצרו ולהשתמר מעונו. הג"ר יעקב גלינסקי זצ"ל סיפר שהוא זוכר 

והחליטו  ע"ז  כעסו  מאד  והפולנים  בפולין,  נמל  איזה  כבשו  ימ"ש  שהגרמנים 
נמל  על  למלחמה  לצאת  מוצדק  לא  שזה  סבר  והעם  למלחמה,  לצאת 

עיר  של  ברחובה  העם  כל  את  פולין  ממשלת  ראש  כינס  קטן, 
ושאל, אם הגרמנים היו רוצים לכבוש את עיר הבירה 

 

'ווארשא' הייתם מסכימים שצריך להילחם בהם, השיבו כולם בודאי שכן, וא"כ המשיך 
הם  הזה,  הקטן  הנמל  את  צריכים  אינם  שהגרמנים  לכם  תדעו  ואמר,  הממשלה  ראש 
צריכים את עיר הבירה, רק שהדרך לכבוש את עיר הבירה היא ע"י שקודם יכבשו את 
הנמל הקטן ואח"כ יכבשו עוד קצת וכך יתקדמו עד שיכבשו את עיר הבירה, ולכן צריך 
ואמר,  יעקב  ר'  המשיך  הקטן.  הנמל  של  הכיבוש  את  ולעצור  עכשיו  למלחמה  לצאת 
באמת  אבל  קלה,  עבירה  לעבור  האדם  את  מפתה  הוא  בתחילה  היצר,  של  דרכו  זהו 
אינו צריך שיעבור על עבירה זו אלא רוצה שיעבור על עבירה גדולה וחמורה, רק שאם 
יבוא לאדם ויאמר לו לעבור מיד על עבירה גדולה, בודאי שלא ישמע לו, לכן הוא בא 
העבירה  על  לעבור  יפתהו  שלבסוף  עד  קטנה  עבירה  לעבור  מפתהו  קודם  בהדרגה, 
עי"ז  לאדם  לו  אורב  שהוא  יצרו',  'מארב  רבינו  כאן  שכתב  מה  שזה  ונראה  הגדולה. 
שקודם מכשילו בחטא קל כאשר רצונו באמת הוא להחטיאו בחטא חמור, ורק שהוא 

עושה את זה בהדרגה, ומזה צריך להשתמר מאד.   
ה. כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה נעשית לו כהיתר. והיינו שאין נעשה לו היתר ממש, 
עד  שבזה,  האיסור  הרגשת  כל  את  איבד  הרי  פעמים  שתי  זו  עבירה  שעבר  כיון  אלא 
דברי  את  יקים  לא  אשר  ב'ארור  נכלל  הוא  עי"ז  ובאמת  אסור.  שאינו  לו  נראה  שכבר 
התורה הזאת' שכתב רבינו לקמן (אות ו') שהוא גם במי שלא נזהר מאיסור אחד בלבד. 
ומחמת כן חשוב מאד שהאדם יתפוס את עצמו מיד לאחר שנכשל בחטא ויתחרט עליו, 

כדי שישאר לו בלבו ההרגש של חומר החטא.

ברכת קרקר הקרוי ”לחמית“
הרב בצלאל יוסף פלדמן

הנה מצוי מאוד מאכל הקרוי ”לחמית“ ונהוג עלמא לברך עליו מזונות, ויש לדון באמת 
מהי ברכתו.

הנה בשו“ע (קס“ח ס“ז) איתא דיש ג‘ מינים של פת הבאה בכיסנין, נילוש במי פירות, 
ממולא במיני מתיקה, ודבר יבש ונכסס.

האם הוי נכסס - ויש שדנו שהלחמית נכללת במין הג‘ הנ“ל דהוא דבר יבש ונכסס, ועל 
כן ברכתם מזונות, ולכא‘ הדבר תמוה מאוד מחמת ב‘ טעמים:

דרך  אלא  כלל  אכילה  כדרך  אותו  אוכלים  שאין  דבר  הוא  ’נכסס‘  תיבת  פירוש  דהנה 
כסיסה, ומיקרי אכילה שלא כדרך (וכדכתב רש“י בברכות לו: שכל דבר שאדם אוכל 
שלא כדרכו מקרי כסיסה) וכל האחרונים שהעתיקו שיטה זו דנכסס כתבו שנאכלים 
לתענוג  נאכלים  שהיו  הטעם  ולכאורה  להשביע,  כדי  ולא  הוסיף  והט“ז  לתיאבון 
ובכסיסתו,  בפה  המאכל  בשבירת  תענוג  שהוא  איזה  דיש  קשים,  שהם  מחמת  הוא 
(והאחרונים הנ“ל הלא הם הלבוש, המג“א והט“ז, הא“ר, הפרמ“ג והגר“ז, הבאר היטב 
והתהלה לדוד.) ובלבושי שרד הוסיף ”דאין זה נקרא אוכל אלא כוסס ואין דרכם לאכול 

מזה הרבה“, והעתיקו המ“ב.
ומצינו דברים מפורשים במ“ב (סקל“ו) דכתב ד‘לחמניות‘ אפילו שהם דקות מ“מ לא 
הוי בכלל נכסס, משום שנכסס הוא דבר יבש מאוד ואינו עשוי לאכילה רק לכסיסה, 

ומשא“כ ה‘לחמניות‘ שעשויות לאכילה.
דקשה  נכסס,  בימינו  כמעט  לנו  אין  לכאו‘  הנ“ל  האחרונים  בכל  המבואר  פי  על  והנה 
מאוד למצוא בזה“ז מין מאכל שאין אוכלים אותו אלא בדרך כסיסה ואין אוכלים ממנו 
הרבה, וכבר כתב הערוה“ש דאין ידוע אצלנו מין זה, אמנם שאר האחרונים נקטו שיש 
בזה“ז נכסס, ובט“ז (סק“ח) כתב דהוא הקיכל“ך שעושין בסעודות לתיאבון ולא כדי 

להשביע. ולא ידעתי מהו קיכל“ך זה.
ואם יש בזמנינו נכסס, לענ“ד שייך זה באלו המקלות המלוחים (עוגיות מזרחיות) וכדו‘ 
שבאמת קשה לאכול מהם הרבה, ואחרי אכילה מרובה מהם כבר חשים בכאב בלסת, 
מחמת  מיוחד  תענוג  דיש  הכסיסה,  דווקא  הוא  אכילתם  מסיבת  שחלק  נראה  ובאמת 
שהם קשים, אך צ“ע אם ניתן לומר שכל סוגי הקרקרים והלחמית הינם בגדר נכסס, 
גורמת  הקשיות  ואין  הרבה  מהם  מלאכול  נמנעים  לא  מ“מ  קשים  קצת  הם  אם  דאף 
שיאכלו דווקא לתענוג ולא לשובע, וודאי שאי אפשר לומר ”שאין זה נקרא אוכל אלא 

כוסס“.
האם נאכל לשובע או לתענוג – והנה יש לכאו‘ לטעון דאף לו יצוייר שהוי בכלל נכסס, 
מ“מ יש לומר שאין דינו כפהבכ“ס, וכדיבואר. דהנה מהות הלחמית היא כמין תחליף 
של לחם (ועל כן נקרא שמו לחמית) וכאשר ידוע דרבים אוכלים ארוחת ערב הכוללת 
כמה מיני מאכלים עם לחמית במקום לחם, וא“כ יש לטעון דמאחר שנאכל גם לשובע 
דבר הנאכל לארעי  הוא  פהבכ“ס  דין  פת כיסנין, דיסוד  שם  הרי“ז מפקיע ממנו  ומזון 

ותענוג ולא למזון ושובע. 
המוציא  דברכתם  לחשוש  דיש  מזונות‘  ב‘לחמניות  הפוסקים  גדולי  דעת  שידוע  וכפי 
מחמת שנאכלים לשובע ומזון, והרחיב בזה בקונטרס לחמניות מזונות להגרמ“ש קליין, 
ועי‘ שם בהסכמת הגר“ש ואזנר שכתב שדבריו הם אמת וצדק, וכבר נתפרסם מכתב 
מהגר“נ קרליץ שכתב שהדעת נוטה שברכתם המוציא (אפילו באוכל מעט) וכן חשש 

הגריש“א (בס“ס וזאת הברכה)  ואכמ“ל.
וסברא זו גדולה יותר בפהבכ“ס של נכסס מאשר בנילוש וממולא, דהנה כתב הפרמ“ג 
(קס“ח משב“ז סק“ו וח‘) דכעכין יבשים הם בעצם פת גמור ורק שרגילין לכוס אותן 
הוא  המוציא  לברך  החמירו  שלא  הטעם  וכל  שביעה,  כדי  לאכול  רגילים  ואין  לתענוג 
רק מחמת שאין אוכלים מהם כדי שביעה. ולפי“ז בניד“ד לכא‘ לא שייך לומר שיהא 
צורת  מחמת  הוא  נכסס  דין  יסוד  דכל  להמבואר  קשים,  שהם  מחמת  מזונות  ברכתם 

אכילתו.
ראיה מברכת המצות, מצינו באחרונים שכתבו ב‘ טעמים לברך על מצות 

המוציא,  דברכתם  כתב  (קנ“ח)  כנה“ג  בשיירי  א‘  המוציא,  דקות 
בברכ“י  והביאו  נכסס.  להחשב  כדי  כ“כ  קשים  דאינם 



הרוצה לקבל כל 
שבוע את ה"עומקא 
דפרשה" במייל נא 

לפנות לכתובת:
shira9945@gmail.com

חידו"ת ובירורי הלכה,  [עד 700 מילים]
יתקבלו בשמחה בדוא"ל: 
haym@mehadrin.net

או בתיבת "עומקא דפרשה" שבכניסה לביהכ"נ חזון איש.
ע"ג דיסק עד יום רביעי 8:30 בבוקר, 
ובדוא"ל עד יום רביעי 12:00 בלילה.

יתקבל רק חומר עם שם מלא.

נושאי הגליונות הקרובים:
כי תבא - שומע כעונה

נצבים - תפילות ימים נוראים

דברי חזוק
לע"נ רחל בלומה בת יבדלחט"א משה יעקב הי"ו

א. ידיעה חשובה בעניין אמירת אדון עולם- ”כתב הר“י החסיד 
ורב האי גאון ורב שרירא גאון כל מי שמכוין בעת התחלת אדון 
על  מקטרג  שטן  ואין  נשמעת,  שתפלתו  בדבר  אני  ערב  עולם, 
נופלים  ואויביו  הכפורים,  ויום  השנה  בראש  עליו  ולא  תפילתו 
לפניו, ויצר הרע משלם עמו“. [מטה משה תלמיד המהרש“ל אות 
ל“א, ומובא בהגאות מוהר“א אזולאי (בעל החסד לאברהם- זקנו 

של החיד“א) באו“ח ריש סי‘ מ“ו, וכן בא“ר סוף סי‘ מ“ו].

 ב. נט“י בדבר שטיבולו במשקה-  אם אוכל דבר שטיבולו באחד 
במקום  נוגעות  ידיו  אין  ואפילו  נתנגב,  ולא  משקין  משבעה 
המשקה צריך נטילה בלא ברכה [שו“ע סי‘ קנ“ח סעיף ד‘] וצריך 
לזה כל דיני נטילה כמו לפת [מ“ב ס“ק כ‘]. ואותן ששוקעין פירות 
או ירק במים לנקותן חשוב טיבולו במשקה (מ“ב ס“ק י“ב). מה 

שדרך ליגע בו בידיו, אע“פ שאוכל בכלי לא מהני (ס“ק כ“ו).

ג. לכסות במגבת כלי שיש בו מים- אין לכסות המגבת וכדו‘ כלי 
שיש בו מים כגון נטילת ידים של הלילה, אם מקפיד על הבגד 

שירטב- שמא יפול במים ויסחוט [ע“פ מ“ב סי‘ ש“כ ס“ק מ“ב].

ד. תלישת שיער לבן-  אסור לאיש ללקט אפילו שער לבן אחד 
מתוך שחורות משום לא ילבש [שו“ע יו“ד סוף סי‘ קס“ב]. וכ“ה 
אפילו  שחורת  מתוך  לבנות  ”ומלקט  א‘  סעיף  ש“מ  סי‘  באו“ח 
גבר  ילבש  לא  משום  אסור  בחול  אפילו  זה  ודבר  חייב,  באחת 
על  להקפיד  הנשים  שדרך  ה‘)  (ס“ק  שם  ובמ“ב  אישה“  שמלת 

זה להתנאות.

ה. לא תרדה בו בפרך- ז“ל השע“ת ש“ג אות ס‘: ”ובאחיכם בני 
ישראל איש באחיו לא תרדה בו בפרך. לא ישתעבד אדם בחבירו. 
ואם אימתו עליהם או שהם בושים להחל דברו, לא יצווה אותם 
להחם  ואפילו  ותועלתם.  לרצונם  אלא  גדולה,  או  קטנה  לעשות 
צפחת מים או לצאת בשליחותו אל רחוב העיר לקנות עד כיכר 

לחם“.

מפאת ריבוי הכותבים שליט"א
ועקב ההוצאות הרבות המשתרגות ותופחות

הננו להודיע שמכיון שמלכתחילה המאמרים הם 
במתכונת של 700 מילים בלבד

וכפי שרשום ליד כתובת הדוא"ל,
לפיכך החורג מסך 700 מילים

מתבקש לשאת בהוצאות בסך 40 ₪

דהם  מחמת  המוציא  שברכתם  שכתב  ע‘)  (סי‘  דוד  בית  משו“ת  והביא  ה‘),  קנ“ח  (מחב“ר 
אחר  מ“מ  קשים,  הם  אי  לדון  דיש  דאף  הברכ“י  וכתב  נוסף)  טעם  להלן  קשים, (ועי‘  אינם 
העיון יש לקיים פסק הבית דוד, ומ“מ ירא“ש לא יאכלם בלא קביעות סעודה. וכ“כ הכה“ח 
באש“א  וע“ע  כנ“ל  יחמיר  ירא“ש  ומ“מ  דוד,  לבית  שהסכימו  הפוסקים  דרבו  מ“ג)  (שם, 

(מבוטשאש סי‘ קס“ח) ובהליכות שלמה (פסח ס“י סק“כ) מש“כ בזה.
הגן  כתב  וכן  המוציא,  לברך  יש  ומש“ה  לקביעות,  נאכלים  דבפסח  דוד  בבית  כתב  ב‘  טעם 
החסד  בשם  צבי (צ“א)  בהר  וכ“ה  פסח,  של  לחמו  דהוא  סס“ד)  ורדים,  גינת  המלך (לבעל 
לאלפים (סט“ו) דכיון דפסח נאפו לקביעות ברכתם המוציא, וכ“כ האורל“צ (ח“ב פי“ב ס“ג) 
דמעיקר הדין ברכתם המוציא מטעם זה, [אלא דמנהג הספרדים לברך מזונות]. וע“ע בציץ 

אליעזר (חי“א סי“ט) שהאריך בזה.
ומעתה יש לנו ללמוד לענין הלחמית, מב‘ הטעמים הנ“ל, א‘ שאינה יותר קשה ממצה כמובן, 
הלחמית  דאין  ואף  המוציא,  לברך  דינו  לקביעות  שנאכל  דבר  שכל  ב‘  נכסס.  שאי“ז  וק“ו 

נאכלת לקבע כ“כ כמו המצה, מ“מ חזינן את יסוד הדברים.
האם יש להוכיח משאר קרקרים – והנה יש שרצו לדמות דין הלחמית לדין שאר מיני קרקרים 
שנהוג לברך עליהם מזונות, והנה ברור דאין לפקפק על מנהג כל ישראל לברך על קרקרים 
מזונות, אך באמת לא מצאנו בזה דברים מפורשים מפוסקי זמנינו. ובאורחות רבינו כ‘ בשם 
החזו“א דעל כל מיני קרקרים יש לברך מזונות, והנה הגרח“ק שליט“א [הובא בספר פתחי 
הלכה  עמוד ר“ל] ביאר את דברי החזו“א שברכת הקרקרים מזונות מחמת שנאכלים דרך 

ארעי, וא“כ אין זה שייך בלחמית שנאכלת גם לשובע וכנ“ל.
ובשו“ת הר צבי (או“ח סצ“א), כתב דעל כל הקרקרים מברכים מזונות, אמנם כ“כ בצירוף ב‘ 
טעמים, גם שהוא נאכל לארעי וגם שמעורב בהם מי פירות שנרגש טעמם, וא“כ יש לחלק 
בין סוגי הקרקרים וכו‘ האם יש בהם טעם ניכר של מי פירות. וכמו“כ אין זה שייך ללחמית 

של ימינו שנאכלת לשובע וכנ“ל.
דעת גדולי הפוסקים – שו“ר בספר וזאת הברכה (מהדורת תשע“ג) בפרק ג‘ שהביא בשם 
’לחמית‘ המוציא וברכת המזון. ושמעתי מהג“ר יוסף  הגרי“ש אלישיב זצ“ל דיש לברך על 
’לחמית‘)  חבילת  לו  (והראה  שליט“א  קרליץ  להגר“נ  תש“ע  בשנת  שנכנס  שליט“א  שוב 
והורה לברך המוציא וברכהמ“ז. ושמעתי מא‘ מתלמידי הגריש“א שיש לעיין מהם הפרטים 
ומזון  לשובע  נאכלת  הלחמית  שאצלו  אדם  דעכ“פ  דמסתבר  ואמר  רבותינו,  לפני  שנאמרו 
ודאי שלא אמרינן בטלה דעתו ואצלו הוי לחם. ובספר הברכות כהלכתן להגר“מ שטרנבוך 
ליחידים  רק  נאכלת  הלחמית  דאם  הדברים,  במציאות  דתלוי  כתב  ה‘)  (אות  שליט“א 
שזקוקים לכך מחמת דיאטה וכדו‘ מקילים לברך מזונות, אך אם הוא מאכל נפוץ וכו‘ ראוי 

לחשוש שברכתו המוציא.

הערות לפרשת השבוע
”כי תבא בכרם רעך“

וסיים  דלעיל,  נדר  לפרשת  רעך  בכרם  תבא  כי  זו  פרשת  לסמיכות  טעם  נתן  הטורים  בעל 
דמטעם זה הקדים כאן הכתוב כרם לשדה מה שאין דרך להקדימו, כונתו נראה דבעלמא 
שדה  אחר  ה“ה  גפן  דהיינו  כרם  הלכך  המינים,  שבעת  חשיבות  סדר  על  הוא  הכתוב  סדר 
כמש“כ  מסויים  לטעם  הוא  לשדה  כרם  הכתוב  כאן  דהקדים  והא  ושעורה,  חטה  דהיינו 

הבעה“ט ע“ש [וכ“כ עוד בעה“ט בבמדבר (כ‘ ה‘) ע“ש].
ובזה יש לכוון נמי סדר הכתובים להלן (כ“ד כ“ה) כי תקצור קצירך וגו‘ כי תחבוט זיתך וגו‘ 
כי תבצור כרמך וגו‘, הקדים הכתוב זית לגפן לפי דזית קודם לו בחשיבותו, דהרי זית הוא 

ראשון לארץ בתרא וגפן הוא שלישי לארץ קמא כדאיתא בברכות מא: ע“ש.
הרב יצחק זאב דיסקין

 

קושיא
הרב שמואל מנחם כהן

מותר  הבשר  ושחטה,  הבנים  על  אם  הלוקח  וז“ל,  ה“א  משחיטה  פי“ג  הרמב“ם  כתב  א. 
באכילה ולוקה על שחיטת האם שנאמר לא תקח האם על הבנים וכו‘. עכ“ל. וכתב הכסף 
משנה שם,  בפ‘ כל הבשר (דף קט“ו) אהא דאמרינן כל שתעבתי לך הרי הוא בבל תאכל 
אמאי  ביאור  וצריך  עכ“ל.  לתקלה.  שלח  תורה  אמרה  לא  ומשני  ליתסר  הקן  שילוח  פריך 
נקט הרמב“ם להך דינא דאינה נאסרת, בשחטה דוקא, והא הגמ‘ איירי בלא שחיטה, ולענין 
לא  דלא אמרה תורה שלח לתקלה [דבשחוטה  לאסור הציפור בחייה, דבהכי שייך שינויא 

שייך למימר הכי].
ב. עוד יל“ע בלשון הרמב“ם מאי לוקה על שחיטת האם דקאמר, והא המלקות הם על מאי 
דלקח האם, והשחיטה אינה אלא היכי תמצי דלא יוכל עוד לקיים העשה, וגם היכא דמתה 

מתה  אם  וכן  וז“ל,  שכתב  דבריו  בסוף  שם  הרמב“ם  בדברי  כמבואר  לוקה  מאיליה 
קודם שישלחנה לוקה, ואם שלחה אחר שלקחה פטור. 
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