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להקב נתונה תודתינו כל להדפיס"קודם והכשרון הכח לנו שנתן ה

ז וקדושההכרך מסורה מלא קובץ וקשה.של ארוך היה לנו"הקבו,התהליך עזר ה

הסוף עד ממ.להגיע יותר ז,שנה'למשך להיותהקובץ בישיבתינו ונאמן קבוע

להעמלות ות,ההתמדה,הביטוי רבותינו תורת של המחברים.למידינווהתפארת כל

באופן נמסרת תהיה שהתורה כדי המאמרים בתוך כולם כל שמים והעורכים

ומדוייקת ז.ברורה כרך של הרחבתהואריכות על רק לא מעידה במיוחד

בתוכינו,ישיבתינו שיש והעמלות הכשרון על גם .אלא

שליט ישיבתינו להנהלת נתונה יואל:א"תודתנו ירחמיאל ר"מוה,נשיא

לאםנ ריס"מוה,חום יונה חרל"מוה,ר זבולון בראנשטיין"ומוה,פ"ר חיים ר

שמים וביראת בתורה שלנו המאמצים ישיבתינו.שתומכים ראשי לכל מודים גם אנו

ש"שליט הקדושהמא תורה אותנו שקבלו,למדים המסורה את לנו מוסרים

ה,מרובתיהם בעבודת לגדלות לשאוף אותנו .'ומתעוררים

שליט לחבריי לבי בכל המערכת,א"ואודה גאלדשטיין:חברי יונתן,נח

זירינג הלוי צוקר,מתתיהו קארנבלוטה,שלמה שעמלו,מרדכי קרקובסקי ואליהו

ה שתורת חפצם משום ומדוייק מתוקן כרך להוציא ולילה יומם תהיה'ויגעו

ומפואר ברור באופן עצמו.נמסרת בפני גדול מהם אחד ש"וב,כל ליה אתנתן

כזו קדושה בעבודה אתם יחד לעבוד .ההזדמנות

והתמדה בעמלות תורה ללמוד ימשיכו הישיבה שתלמידי מקווים אנו

שמים ויראת בתורה ויגדלו קב.רבה להיות ימשיך זה שקובץ בישיבתינוווגם ע

תורה של אמיתה להציג .והמקום

ראט דוד זאב

כ'ב תשע"חנוכה כסלו ב"ו





פסחיםמסכתחדר





מ יצחק א"תשע●ג"בית







בפסחים ו(איתא ביו.)דף בביתו חמץ המוצא רב אמר יהודה רב ט"אמר

הכלי את עליו שם"ופרש.כופה הכלי"ד(י את עליו כופה חזי,ל"וז)ה לא דהא

וא בבלטלטולי ומיהו ובב"פוקי וכו"י מאתמול בליביה בטליה דהא עבר לא 'י

ויאכלנו ישכח שלא משום דס.ל"עכ,אלא לרש"משמע ביטל"ל דכבר דכיון י

לאכלו יבא שלא כדי כלי בכפיית סגי להכי בטלו,חמצו לא אם עובר,אבל היה

וב"בב כלי"י בכפיית סגי הוה ולא לבערו,י צריך 1.והיה

לצורך"ד.ז(כתובותב'התוסאמנם שהותרה מתוך דהכא)ה כתבו

מאתמול בטלו כשלא אף מיירי קיי"ואפ,בסוגיין כלי"ה עליו דכופה שם'דעי.ל

להתוס"דס לצורך"דאע'ל דהויא היכא הבערה שרינן מתוך דמדין ומצות,ג

צורך הויא טלטול"מ,תשביתו איסור שיש מכיון לשורפו ליה שרינן לא ובתוך.מ

וזדבריה כתבו כשביטלו"ם דאיירי לומר אין אבל לשורפו"דמ,ל מצוה מדרבנן מ

היום צורך עכ,והוי מתוך למימר דאיכא היכא שרינן נמי דרבנן .ל"דבמצוה

שאע מדבריהם ב"ומבואר איסור על שיעבור וב"פ לבערו"מ,י"י רשאי אינו .מ

הרמב"כמוו כתב פ"חו'הל(ם"כ ה"מ קודםל"וז)ח"ג בטל לא ששאם

וכו חמץ ע'ומצא זה וכוהרי ימצא ולא יראה לא על עת'בר בכל לבערו וחייב

ביו.שימצאנו מצאו עדט"ואם כלי עליו ומבערולכופה ד.ל"עכערב ל"סמבואר

דבסוגיין"להרמב ואפאם בטלו כשלא ע"יירי לבערו היתר אין מתוך"ה כ"וכמש,י

המ,ל"הנ'התוס ביאר הו.מ"וכן שרינן דלא מתוךהא משום הב,בערה מ"כסיאר

היום צורך חשיבא דמצוה לומר הכרח דדהא,דאין קדשיםחזינן הויאדשריפת

יו דוחה אינה עשה יו"וה,ט"מצות דוחה אינו חמץ דביעור דבעינןנ"א.ט"ה

פי" נפש לכל השוה ליכא'הנאה והכא אדם גוף הכס."לכל דברי יוצא,מ"ולפי

כהתוס"דהרמב למד לאו'ם התוס.מטעמםאך לצורך'דלפי חשיבא חמץ שריפת

רש1 בדעת לעיין בכה"ויש אם לכלבים"י או לים להשליכו דוקא דילמא או לשרפו מותר .ג
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דרבנן טלטול איסור במקום להתירו שאין הרמב,אלא לפי הכס"ע(ם"אבל ,)מ"פ

מתוך מדין להתירו כדי צורך חשיבא חמץ שריפת 2.אין



הראשונים מן הרבה מצינו ל"דס)מ"הגה,ן"ר,ץפר'ר'תוס(אולם

בטלו בשכבר דוקא מיירי רש,דסוגיין הנ"וכשיטת פרץ'ר'בתוס'ועי.ל"י

ד כופשהקשה כליהאמאי לעיל,נשרפיה,עליו דל:)הדף(דהא ד"ממוכח

מתוך ביו,דאמרינן חמץ לשרוף כשלא,פרץ'רותירץ.ט"מותר איירי דהתם

בב,בטלו עלה וב"וקאי לצורך"י הוי ולכן כשהכאכ"משא.קצתי כברדמיירי

ביו,בטלו לשרפו ואסור כלל לצורך שלא הוי כלי"ומ.ט"ולכן עליו כופין מ

אתי דילמא חשש דס.למיכלהמשום לר"נמצא בביתו'ל חמץ מצא דאם פרץ

יו קודם בטלו ביו,ט"ולא לבערו ניצל"מותר שהוא במה קצת לצורך דהוי ט

ב וב"מאיסור ע"י ביעורו"י התוסוכן.י ה'כתבו (בדף מתוך"ד: אמרינן לא ,)ה

כתוס הנ'ודלא .ל"בכתובות

רול שיטת על להקשות יש אשי"ד:כט('תוס'דעי,פרץ'כאורה רב ,ה

רל"וז)בסוף מוכיח עובר"ומכאן אינו לבערו ודעתו בפסח חמץ שהמשהה י

שהייה לרבאותה מעל אמאי אכתי עובר אמרת א'דאי כשיפדה מיד הא ותויוסי

ר ומודה שלו עבר'הוא לא ודאי אלא רואה אתה אי דשלך דלאיוסי משום וטעמא

לבסוף כשמבערו עובר אינו ולכך לעשה ניתק כעיןכתבפרץ'רגםו.ל"עכיראה

כט(זה לקנותו"וז,:)שם ישראל מצי דהיכי וקשה יראה,ל בבל עליו יעבור הא

ימצא ה"וי.ובל הרי לבערו עליו דמחזר כיון עוברל אין הכי ומשום כמבוער וא

עכ ר.ל"עליו דברי בב,פרץ'ולפי עובר אינו חמצו לבער דעתו כשמבערו"דאם י

הפסח"א,לבסוף קודם חמצו ביטל לא אם אפילו ביו,כ חמץ ביעור להתיר ,ט"אין

דסוכ בב"כיון עובר אינו לצורך"ס שלא והויא בשהייתו ר"כמשו,י עצמופרץ'כ

ו אהדדיולכאור,.בדף סתרו דבריו השאג"שו(ה כן הקשה שכבר )א"פ'סי(א"ר

התוס דע'בדעת התוס"ומסיק ה'כ ס:בדף הר"לא כדעת כט"ל בדף אולם:.י

א ר"כמובן בדעת כן לומר עצמו'א ).פרץ

לדעתמ"כסבש"עייו2 לעב'התוסשהקשה שרינן דרבנןהיכי איסור משום תורה איסור על 'ותי.ור

לדבריהםנדרבל"דצ חיזוק עשו י"א.ן קוםל"נ צריך טלטול איסור על עלודלעבור ולעבור עשה

שוא"ב הוי אסרוהו,ת"י שחכמים אלא לבערו היה אמרהג"ובכה,ורצונו דלא עליו עובר אינו

ב וב"תורה א"י מבערו ואינו לבערו היה כשברשותו אלא לאי אנוס הוא אם .בל



ביו בביתו חמץ לבערו"המוצא ודעתו חמץ והמשהה 19ט

בזהוהנ לומר התוס'דעי,ראה בדברי כט'היטב ומכאןל"וזל"הנ:בדף

ר לבע"מוכיח ודעתו בפסח חמץ שהמשהה שהייהי באותה עובר אינו וטעמא...רו

יראה דלא לבסוףמשום כשמבערו עובר אינו דמותר,ל"ר.ל"עכולכך

בביתו חמץ דעתולהשהות שיהיה לנתק"וע,לבערוובלבד יכול לבסוף ביעור י

הר.הלאו תשביתו,י"דלדעת מצות החמץ,כשמקיים לשהיית למפרע תיקון .הוי

דב לומר יש לבערו"אמתואולי דוקא"דעתו בדעתו,לאו היה לא אם ואפילו

אח שנמלך אלא כלל אפ"לבערו לבערו והחליט עובר"כ אינו דמ,ה קיים"כיון מ

לבסוף תשביתו .מצות

לבערו"ספרץ'רד"לענולםא שדעתו בהא סגי דלא טעמא,ל הויא ולא

לעשה דניתק בפס,משום בביתו חמץ להשהות היתר שום אין ר.חולדעתו 'דהא

כלל לעשה ניתק דהוי טעם הביא לא לא,ועוד.פרץ דהוא יראה בדבריו דהמעיין

דאם עוברכתב אינו ד,לבערו הואכיון"אלא הרי לבערו עליו

בכוונתו".כמבוער איונראה חמץדבאמת להשהות היתר שום שהוא,ן דכיון אלא

ממש חמץ בביעור כמבוער,עסוק ליה הוא3,חשבינן לעשה דניתק משום .ולאו

כטפרץ'רכ"ומש בפסח:בדף מהקדש חמץ לפדות אפשרות רק,שיש היינו

ממש לבערו עליו מחזר תחת"וכמש,כשהוא להסיקו כשרוצה דאיירי בהדיא כ

ר.תבשילו דעת ניחא אז דברינו הם כנים אם ו'והשתא בדף מחזר.פרץ אינו דאם

לבערו בב,עליו יעבור הוא מב.י"ובי"הרי דמצילו דהא וב"נמצא ביעור"י הוא י

דמתוך דינא לענין כצורך חשיב ולכן 4.החמץ

הנ"בשאג'ועי( הר"א שיטת על קושיות כמה שהקשה אינו.י"ל ולדברינו

לר ר'קשה דכוונת הר'פרץ כדעת אינה ).י"פרץ



רש שיטת לבאר הנ"ונחזור בסוג"י בטלו,ייןל לא דאם לדעתו דמשמע

כלי בכפיית סגי לא רש.מקודם דשיטת דלאי"הרי הרהיא כט"כדעת בדף :י

בב עובר אינו לבערו ודעתו חמץ ה,ע"צו.י"שהמשהה משאנץ"רהוכיחדכבר ש

א3 ברגע העולם מן לבערו בכחו היה כן',דאילו עושה החמץ,היה את לקחת שצריך אלא

כאונס חשיבא זו ושהייה .ולשורפו

ר"שו4 בדעת שכדברינו חיים'ר המקור כתבו לסי(פרץ סע'בפתיחה סי(א"והחזו)'ה'תלא 'סוף

בתוס)ז"קט הסתירה כתבתי"והנלענ.'לתרץ רשה,ד בלשון מדוייקים בתוס'דברים ולא .'פרץ
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כו"ד:כט( אמר אשי רב ס"דרש)'ה לבערו"י ודעתו חמץ דהמשהה עוברל

יב"רשפ"ע בדף וז"ד:י ביעורו בשעת שלא עציםל"ה לו אין אם למה זה וטורח

עכ דבר בכל ויבערנו ביעורו שעת עד דס.ל"ימתין לרש"ומוכח דמותר"ל י

חצות אחר חמץ לבערולכאורהו,להשהות דדעתו יב.משום דבדף לומר :ואין

ב איסור דאין כיון להשהות ואילך"מותר פסח מליל אלא רש,י שיטת היא"דהרי י

לר"ד.דדף( בין לר"ה בין בער"בביןדעובר)י"מ ואילך"י מחצות נמצא,כ"וא.פ

רש זא"דדברי סותרין חמץ"י להשהות מותר אם אמ"עז .ולאםלבערו

זצלבארשמעתיו פרצוביץ נחום רבי הגאון בהשגות'דעי5,ל"בשם

הרי(ד"הראב ר.)גדףף"בדפי שיטת ואיסושמעון'בביאור הנאה איסור רדאין

וז הפסח קודם שנאמר"מל"אכילה העשה מכח בו יש ימצא ובל יראה בל איסור מ

עכ תשביתו דס.ל"בו להראב"ומשמע ב"ל דיש ב'ד של וב"סוגים ,חד.י"י

ב,כפשוטו איסור יש הפסח וב"דבחג והוי"י ,ושני.בתורהשיןלאושארככללאוי

ב"בער איסור יש חצות אחר רק,וצמעמכחבאושאיני"ובי"פ העשה"אלא מכח

תשביתו בו הולכן."שנאמר דבתוך לומר חמץחגאפשר להשהות אסור ודאי

לבערו דעתו אם אפילו חצות"בערכ"משא.בביתו אחר עליואםדפ לבערומחזר

בב עובר אינו וממילא תשביתו מצות מקיים הוא וב"הרי זו"י בשהייה .י

רשהשתאו דברי ליישב יב.י"אפשר בערא:דבדף דוקא אחר"יירי פ

הו,חצות תוצאהי"בדאיסורהתם דתשביתומהוי לרש"סלכןו,העשה דאין"ל י

זואיסור וכנ,בשהייה לבערו ודעתו הראב"הואיל בדברי ו.ד"ל בדף דאיירי.אבל

החגב לרש"ס,תוך בב"ל יעבור ברשותו ישהנו דאם .י"י

להעיר ו,ויש רש)עליהודעתוה"ד(:דבדף ו"כתב היאל"זי חשובה

בב עובר נמצא רגע אפילו ומשהה לשורפה עליה וחס ובב"בעיניו והיה.ל"עכי"י

להקשות בעראכהדלכאורהאפשר בין החג"מיירי בתוך בין דסיבוכבר.פ ל"ארנו

דבער"לרש עוברפ"י ו"בבאינו לבערו"בבי דעתו אם רש"וא,י כתב אמאי י"כ

ב" עובר ובב"נמצא י".י"י רשל"אולם דק בלישניה"דלכן כגוןבדוקאדאייריי

בעיניוש היא לשורפהו"חשובה עליה דהיינו,"חס כ"וא.לבערו,

בער בב"אפילו עובר ובב"פ כיון"י תשביתוי במצות עסוק אינו .דהוא

דב'ועי אביי:דף כתיב,אמר כתיבי קראי לא'תרי שאור ימים שבעת

בבתיכם ביום'וכתיב'ימצא מבתיכםאך שאור תשביתו וכו',הראשון כיצד .'הא

העיר5 ידידיוכן נ'הבחני וויינברגר ו"יוסף נ'הבחי דנישבסקי .י"יעקב
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הגמובביאור וז"רשכתב'קושיית בבתיכםל"י ימצא לא ימים שעה,שבעת אפילו

ימים השבעת בתוך תשביתו,אחת הראשון ביום אך שעה,וכתיב בו שהה הרי

שהקשה'ר'בתוס'ועי.אחת רשלפרץ שמחזר,וקשהל"וז,י"פירוש כיון כן דאם

לב כמבוערעליו הוא הרי הוא.ערו דהכי לומר,ותדע תימצי אם אפילו כן לא דאם

קשה הוה עשר בארבעה זמן,דמיירי כל דתשביתו עשה צוה לא רחמנא דמסתמא

מותר האיסור,שהוא לאחר השבתהיצאלא ישהנו,וה שלא אפשר אי וכשמבערו

אחת כמבוער,שעה הוא הרי לבערו עליו שמחזר כיון ודאי .ל"עכאלא

שב,םולא מה רשילפי בדעת רשד,ניחאי"ארנו אינו"דבערי"מודה פ

חמץעובר עליובשהיית מחזר ואילך.לבערואם פסח מליל הואי"באיסורד,אבל

תשביתוועצמכחמ מכח היתרשייךאינו,ולא ד"פרשכ"ועשום קשייןי קראי

.אהדדי



תמו"במג'עי סימן ב(א השל)סעיף דעת דס"שהביא מצא"ה שאם ל

ביו בביתו לעכו"חמץ לומר צריך וז"ט הבית מן החמץ לסלק עשה"ם דאתי ל

לעכו דאמירה דרבנן תעשה לא ודחי דתשביתו לא"אע.ם"דרבנן שופר דגבי ג

לעכו אמירה עכ,ם"שרינן עשה מקיים לא לאו דמיעקר דבעידנא התם .ל"שאני

המג נמי,א"והקשה מןדהכא שיבערנו עד דתשביתו עשה מצות מקיים אינו

היא"וא,העולם בעידנא לאו הכא גם השל,ועוד.כ דברי אפילו,ה"דלפי לישתרי

ישראל"ע דרבנן,י איסור אלא אינו מוקצה המג.דטלטול למעשה"ולבסוף פסק א

השו וכדברי כלי עליו בטלו"דכופין לא אם ואפילו דקיי,ע הר"ומשום כדברי י"ל

אשי"ד:כט'תוס( רב וכו)ה עובר אינו לבערו ודעתו חמץ .'שהמשהה

מהג שליט"ושמעתי בערקאוויץ צבי השל"ר לדברי יישוב 'דעי.ה"א

הרמב להרמב"בהשגות המצוות ספר על א(ם"ן וז)'שרש דבריו או"בתוך ל

עכ ועשה לגוי שאמר או בשבת לצל מחמה המטה לעיין.ל"שמטלטל אמאי,ויש

הר מ,"ועשה"ן"מבהוסיף המלאכה לעשות לנכרי לומר חכמים אסרו .מ"הרי

דס משמע להרמב"ולכאורה אא"ל לנכרי אמירה איסור על עובר אדם דאין כ"ן

המלאכה ועשה הנכרי בשעת,הלך לנכרי אמירה איסור על עובר היהודי ואין

השל"ועפ.האמירה דברי ליישב אפשר לנכרי,ה"ז אמירה של האיסור דבאמת

המלאכהחל עושה שהנכרי עשה,בשעה מצות וקיום מלאכה דאיסור ונמצא

כאחד באין השל,דתשביתו כתב איסור"ושפיר ודחיא דרבנן מצוה דאתיא ה

.דרבנן
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ד הםהדברים שנתבארמשךהלהלן שנתבבי"בעזהלמה יצחק ית

.)264-267'עמ(ס"תש

דבריו"צאכן בסיום רבינו בלשון הרמב"משא,ל"וז,ע דפסק"כ ם

ב"בפ דהשבתתו ומצה חמץ מהלכות דג רק"וא.ברכל דתשביתו בהך ליכא כ

חמץיא להם יהא שלא לחוד עשה לעשה"ע,סור ניתק הוי דלא פסק שפיר כ

וכש עליה בדבריו.ל"עכ,נ"ולוקין לכתלעיל רבינו המודקדק שעיקר הואצוהב

עשהיא שנתבאר,סור כוון"בעזהוכפי לשלי שלא רבינו קוכאן לאא,עשהיוםל

אולקב שעיקרו עשהיע בובלא,סור יש עשה קיום נתיגם קושיתיובהכי שבה

איש שנתבאר,החזון הנכ"וע.וכפי ב"לשונו מקוםשבתמוהדבריוסיוםל

אולכת עיקרו הוי דתשביתו עשהיב לחודיארקדליכאכתב.סור עשה .סור

דבריו כסותר לדח.הראשוניםונראה אפשר וואמנם שק מהלומר על סמך

לכת לעילושדקדק א,ב רבינויןאבל של דרכו .זה

רבינו,והנראה קושיהנה ביישוב לראשונה יסודו הגרעהציע .א"ית

הרמב דברי ליישב בכדי היסוד על חזר לאווין"שוב על שלוקין ולאם יראה דלא

לכת.ימצא דקדק אלו דברוובמקומות בכל השבתתו שאם עשהיאקרויע,ב ,סור

בגוףואם הנעשית עשה קיום הוי בשריפה רבינו.החפץמצותו הוסיף שוב

תש,ל"וז,וכתב בהך נכלל לדידיה דגם נימא אם יהאואפילו שלא איסורא ביתו

חמץ שב,להם השריפה חיוב כשאאבל עשה מצות דהוי פשיטא הא ריחמץ

שריפה הטעונין דגם,דברים אוכיון בהקרא נכלל עי"זה דמיחשב פשיטא ז"כ

לעשה .ל"עכ,ניתק

רבי,כלומר תפס כה שלרעד הסובר'נו ביהודה אלאיאין חמץ עור

עשה,שריפה קיום רק הוי לי.תשביתו רבינו מוסיף תיוהשתא רוצויסד

נתפס"להרמב אם אפילו א'שלרם גם בתשביתוייהודה נכלל עשה .סור
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ד"וע הקודמים דבריו על הסבר ולהוסיף לחדד רבינו נזקק השתא אםכ

לר וא'גם קיום נכלל דתסורייהודה הרי,שביתובהך רבנן לבין בינו מה

א וגם קיום גם בו יש לר,סורילתרוייהו הויין'ואילו ימצא ובל יראה בל יהודה

הנ הנילאו לאו אינן ולרבנן לעשה לעיתק לן.שהתק לפרש רבינו בא לזה

גדול ר,יששהבדל בפני,יהודה'לדעת דין הוא עשה הקיום בשריפה שמצותו

הקעצמו רבנן לדעת נובעואילו האיום אלא,סורימן אינו הקיום של עצמו כל

מונעמ זו שבדרך ליהאפני נחשב זה שגם אלא הרמבסור לדעת עשה ,ם"קיום

במה חזונכלל לנו לא"שקבעו הבאל עשהו עשה שנתבאר,מכלל .וכמו

במש רבינו כוונת תשביתו"וזוהי בהך ליכא לחודכ עשה איסור ,אלא

עצמ בפני עשה קיום בו כללשאין .ו

ש זמן רכל היא'שיטת שתשביתו נתפרשה עשהיהודה קיום כולו ,כל

זאת נקודה להדגיש רבינו נצרך לר.לא שגם שנתבאר כיון תשביתו'אכן יהודה

ואיסור מקיום ר,מורכב שלפי להבהיר רבינו קיום'הוצרך הוא הקיום יהודה

כלל עצמו בפני קיום אין רבנן לדעת ואילו נ,עצמאי מהאיסורובהקיום .ל"וכנ,ע

בס רבינו דברי היטב .ד"וניחא

ונ"בד רבינול"ה הרמב,ל"וז,כתב דעת ניחא הרי זה דסוגית,ם"ולפי

דר'הגמ אליבא קיימא הא שהבאנו צה דף בסוגיאוכמבואר,יהודה'בפסחים

כתבובגליונות.ל"עכ',כו,שם איש ובגמ,ל"וז,החזון מובן לר'אינו זכר י"אין

בפ'כובכאן הוא שם דפסחים ועיוסוגיא המקראות לכו"רוש הן .ל"עכ,ע"כ

לכאורה גדולה תמיהה היא היא,ובאמת בפסחים שהסוגיא רבינו ראה איפה

דר .יהודה'אליבא

ב רבינוביאורוהנראה ברמבד,דברי יעויין מהל"פ(ם"הנה מ"חו'ב

איסור,ל"וז,שכתב)א"ה זמן קודם החמץ להשבית התורה מן עשה מצות

שנא שראשון'אכילתו למדו השמועה ומפי מבתיכם שאר תשביתו הראשון ביום

כו עשר ארבעה יום הוא זמן.ל"עכ',זה קודם חמצו שהשבית שמי ופשוט

עשה,איסור מצות ד"וא.קיים עצם הגמכ שייך'ברי היאך מוקשים שם בפסחים

הנ לאו הויין ימצא ובל יראה שבל דתשביתותקילומר אינו,לעשה תשביתו הא

ימצא ובל יראה דבל ללאווין ללא,משתייך גם תשביתו לקיים שאפשר והראיה

ימצא ובל יראה בל ברמב,עבירת ב"וכמבואר פרק .'ם

ד רונראה יליף'הנה במנותריהודה שריפהידאין אלא חמץ .עור

בעלמא עשה אינו נותר תותירואלא,שריפת דלא הלאו מחמת והלאו,באה

דשרינההוא לעשה נותריתק כיו"וא.פת ללמוד לנו יש לגבי"כ חמץב שריפת
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מנותר באה,דיליף הלאהשריפה ימצאמשום ובל יראה דבל ההן,וין והלאוין

לעשה ר.נתקו לדעת חמואילו יליפנן דלא מנותרבנן כלום,ץ נתחדש לא לדידהו

אבמצות זמן לאחר שאינו,סורויתשביתו קאי ללאוכדקאי דבושייך יראהין ל

ימצא לר.ובל ד'ורק איהודה זמן עילאחר נתחדש מנותר"סורו הילפותא פ

בשריפה ללא,שמצותו חצות לאחר דתשביתו העשה ובלושייך יראה דבל וין

הגמ"ובע.ימצא דסוגית דרקיימא'כ רבינו.יהודה'אליבא דברי הם .והם

נתי רבינו בדברי חמורותיוהנה קושיות שתי עוד כיון,חדא.שבו

ע דתשביתו העשה איסורו"שקמיימים זמן קודם השבתה לומר"א,י אפשר איך כ

וב יראה הנשבל לאו הויין ימצא לעשהיל עשהוהא,תק שקדמו הואלאו

תי( אי בחצותואפילו חל שהקיום שמבטלמא בשעה מ,ולא מכל,סתבראוהכי

אחר בא העשה אין אלא דוקא לאו עשה קדמו ולדברי).ופשוט,הלאומקום

ניחא רד,רבינו ע'לדברי חצות אחר שבזמןהפ"יהודה נתחדש מנותר ילפותא

שרסוריא היינו המ,יפהתשביתו שריפה דבלוחומצות ללאווין שייך שפיר דשת

ימצא ובל .יראה

דרכו הנולפי כל רבינו בפסחים"של ערוכה ברייתא הוא לדעת:)יב(ל

שלא,ם"הרמב באימתי ביבשעת בשעת אבל דבריעורו בכל השבתתו ,עורו

כ"הרמב מפרש דשל'תוסהם זה פרט באלגבי הייבשעת שינועורו שש אזאחר

ע שריפה מצות מנותר"נתחדש הילפותא באבלפ דליכאיבשעת שש קודם עורו

מנות דברילפותא בכל השבתתו ש.ר להדיא אחרתבשתלוהמצוההרי צורה

שש (לאחר הרמב. התוס"אכן על חולק גםשסוברזהב'ם תשביתו קיום ששייך

יראה בל איסור .)ללא

התוסבדברישבהינתי,ועוד קושיית מדאורייתא"ד:ד('רבינו עיין,)ה

בתוס פירש'שם על מ"שהקשו ביטול דיליף דעת"וכ(שביתותי ם"הרמבה

לעיל דבריו בשמעתיןהאד)הובאו דתניא ביטול ולא היא הבערה השבתה האי

אנואיאומרע"ר הוא הרי מלאכהוצריך אב שהיא להבערה ומצינו תשביתו מר

לקושי"עכ תירוץ מבואר רבינו ובדברי במצותדש,תםד נתחדש שריפה ין

ב רק מנותר"עחצותתשביתו הילפותא משמעו,פ לכן קודם ,ביטולאבל

רש ).ם"והרמב,אונקלוס(י"וכפירוש
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שעה כל בריש שריפה'ר.)כא(תנן אלא חמץ ביעור אין אומר יהודה

לים מטיל או לרוח וזורה מפרר אף אומרים מביאה:)כז('גמה.וחכמים

ר דן ק'דמעיקרא מנותר"יהודה טעו":ו ימצא ובל יראה בבל שאינו נותר ןמה

כ,שריפה לא ימצא ובל יראה בבל שישנו שריפה"חמץ שטעון דחו".ש וחכמים

דין אינו להקל וסופו להחמיר תחילתו דן שאתה דין עצים":דכל מצא לא

מבתיכם שאור תשביתו אמרה והתורה ובטל יושב יהא שאתה,לשורפו דבר בכל

להשביתו ר"!יכול מצינ"וחזר במה מנותר חמץ שריפת דין ולמד ולאי .ו"קמו

מצינו המה את דחו .וחכמים

מנותר הלימוד בגדר לחקור הוא,יש אלואם מצות בין יסודית השוואה

תשביתו מצות דאין מנותר שלומדים בשריפהמדהיינו אלא שאין,תקיימת או

מנותר אלאשייךהלימוד עומדת במקומה תשביתו ומצות כלל תשביתו למצות

מנות דלומדים נפרד דין חמורשיש איסור דהוי מכיון שריפה טעון שחמץ ר

כלל( במקורות מוזכרת תשביתו מצות אין דר).שהרי בלשון מדויק דאמרי"וגם

שריפה" אלא בעור בשריפה"אמרולא"אין שאין"אלא דיןהמשום שריפה

עצמחמץבביעור בפני דין היא רהאלא ביעור"ומחדש של דין דאין יש,י אך

שריפה של תליונ.דין מיתלא זו דחקירה בגמשניבאראה שהובאו .'המקורות

בגמ שהובא הראשון במקור דההקשו'שהרי דרחכמים דיןי"לימודו הוי

תשביתו ממצות פטור יהא עצים אין שאם להקל וסופו להחמיר .שתחלתו

דאל תשביתו דיני אופי את משנה מנותר שהלימוד דהבינו יהא"ומבואר אמאי כ

עצ בדליכא שג.םיפטור אף עומדת במקומה תשביתו מצות חיוב"הרי יש כ

בגמ1.שריפה שמובא מקור לאידך להיפך'אמנם הלימוד,נראה שאין דהיינו

עצמהשייך בפני דין הוי אלא תשביתו מצינו.למצות המה את חכמים דחו שהרי

שאע1 לדחות אפשר ב"אך דהוו נפרדים'פ הלמוד"מ,דינים ולאחר חבירו של דינו משנה חד מ

ע להתקיים יכול רק תשביתו של שריפה"הדין נ.י שאי"אך הפשטות"ל .ז
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וכו ונבילה הנסקל בשור שריפה דין שאין השבתה.'מזה מצות ליכא הני ובכל

תשביתו.כלל מצות אופי את משנה הלימוד שאין שהבינו הקשה,ועוד.ומבואר

יוכיח"ד'תוס(א"ריב הנסקל שור של חלבו של)ה שחלבו מנותר נילף לא אמאי

לה דדמי בשריפה יהא הנסקל למצות.שור שייך אינו מצינו שהמה ומבואר

בחלב השבתה דין אין שהרי ועכשלתשביתו הנסקל הו"שור איכא 'בתוסא"פ

השבתה דין בו שאין לדבר שריפה דין ילמד מצינו אמאי"צ,ובאמת.שהמה ע

בק לדין"הלימוד לימוד יהא מצנו והמה תשביתו מצות בגדרי לימוד יהא ו

תשביתו למצות קשור שאינו הגמ"עכ.שריפה שיטת היא שכך נראה .'פ

וסרמן"גרההקשה ס(א שעורים של)קכז'קובץ מחלבו הפירכא מהו

שוה"נ"שוה של נפרדים"דחלבו איסורין משני מורכב טעון,נ אינו מהן אחד שכל

ושוה בהנאה שמותר מפני שריפה טעון אינו דחלב שריפה"שריפה טעון אינו נ

א בשריפה דינו אין עצמו בפני אחד כל דמשום וכיון כרת בו שאין כ"מפני

שריפה טעון אין נמי יחד אי"וצ"?כששניהם מצינו שהמה דחייבל מלמד נו

האסור חומר מחמת להחפצא,לשרוף הגברא בין מהיחס נובע שריפה הדין .אלא

בכרת,דהיינו הוה ואכילתו שאסור כה,בחפצא הוה להחפץ שהיחס מכיון

אטו גזירה כעין באיסוריו יכשל פן לשרוף אגברא חיוב איכא חמור וכה מצומצם

איסור של .השתמשות



יב('בגמאיתא אימתי"א:)פסחים יהודה אלא[ר חמץ ביעור אין

ביעורו?]שריפה בשעת דבר,שלא בכל השבתתו ביעורו בשעת ופירש.אבל

ששי"רש וכל שש בתחילת היא ביעורו בשעת בשבע,שלא הוי ביעורו ושעת

מפסיד ואינו בשריפה שלא השבתה לעשות שביעית שעה עד להמתין .ויכול

אימתי"ד('תוסווהקש שביעית)א:קושיות'ג)ה שעה עד ימתין שהרי,היאך

מיניה"ר למיכל אתי דילמא שביעית בשעה לבדוק גזר דמתנ)ב.י ביעורו 'שעת

שש נותר)ג.היינו הוא הרי בשריפה דחמץ הדין טעון,דמקור איסורו אחר ונותר

לחמץ מנותר ונילף ר"ומשו.שריפה פירש אחר"כ הוי לשרוף שהחיוב ששת

מדא חיוב ששורייתאשהיא קודם דרבנן,אך תקנה דבר,שהיא בכל .השבתתו

דתוס קמייתא קושיא יהושע הפני ר'ויישב שגזר לבדוק'דזה יהודה

למ דאתי דחיישינן משום הוא שביעית וממתין2,כליבשעה בידו שהחמץ כאן אך

רשילוואפ2 יראה"לשיטת בל על לעבר שלא כדי הוא בדיקה שהחיוב לומר,י מסתבר אכתי

בגמ כדאיתא מיניה למיכל דאתי החשש משום מיד ידוע חמץ לבער .):י('שצריך
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לבערו בדעתו שכבר לאכלו שיבא חשש אין קו.לבערו שלשניישיאלענין ה

במש'תוס כמבואר ששית שעה משמעותה ביעורו לרש"דאפ,):י(נהדשעת י"ל

מתני קרי שפיר בדיקה של דרבנן הדין שהיא'שלגבי ששית שעה ביעור שעת

העולם רוב של ביעור דר.שעת הכא דא"אך בדין מיירי שריפהאורייתאי של

דא ביעור שעת דהוה ביעור שעת שביעית שעה קרי .ורייתאשפיר

הקוש תוסיאולענין של דס',האחרונה לומר לרש"אפשר שרק"ל י

חצות אחר לחמץ ולא חצות קודם לחמץ מנותר ללמוד חיוב,שייך ליכא דבנותר

ורגע רגע בכל את,לשרוף לקיים אפשר עתהאלא בכל בחמץ"משא.חיוב כ

חצות ג,אחר ביה דאיכא"דאיכא ורגע רגע בכל עליו שעובר יראה דבל חיוב כ

לשרוף"א,וממילא.ברשותוחמץ דהחיובא חצות אחר לחמץ מנותר ללמוד א

אינ לשרוף והחיוב עצים כשאין הלאו על שיעבור במקוםויכריח אלא שייך

עת בכל לקיימו לחמץ.שאפשר אלא שריפה חיוב ללמד שייך אינו וממילא

דאינ חצות רגעעבירהעוברוקודם קייםבכל .שהוא



ביעורו בשעת דבר בכל שהשבתתו דזה לומר אפשר לאחר,היה דהיינו

רש לפירש בכה,י''חצות דבאמת משום תשביתו"הוא מצות מקיים אינו אך.ג

מרש כן"מבואר שאינו אפ,י תשביתו מצות קיום יש עדיין כשמשביתילואלא

בשריפה רש.שלא פירש שלא"ד:יב(י"שהרי ביעורוה יפסיד)בשעת שאינו

שביעית שעה עד תשביתו,כשימתין מצות מקיים אינו הפסד,ואם לך אין הרי

מזו מהגמ!גדול עוד רש.)צה('ומבואר של לאו"דגירסתו הוה יראה דבל היא י

דתשביתו לעשה אפ.הניתק תשביתו קיום דאיכא אבלילוומוכרח שעבר לאחר

3.יראה

שע(ש"הראתבכ כל ספרק ששית"סדי"לרש'ילודאפ)ג'ה דבשעה ל

לשרף מותר"עכ,חייב חמץ דאז כיון דבר בכל השבתתו חמישית בשעה פ

עליואך.בהנאה ס"או(הטורבנוחולק רש)תמה'ח שכתב ה"ד:כז(י"משום

מצא לא ל)שאם בתוך בשיירא כשיוצא שריפה דין לחג'שיש קודם והכריח.יום

חל"דלרש שריפה החיוב לחג'לי קודם יוסף.יום להרא)שם(והבית ש"מתרץ

דר3 אליבא ולא דרבנן אליבא הוי שם הסוגיא שכל ולומר לדחות זה,י"ואפשר הבנתנגדאך

שכ"הגר התבח שם הסוגיא דרשכל אליבא בסוגיא"וי מוכרח דהוי וכתב דרבנן אליבא ולא י

דר"החזוייןוע.שם אליבא הוי דהסוגיא הכרח יש מאין יודע שאינו שכתב שם .י"א
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בידו אין שיצא שאחר כיון ששית כשעה נחשב בשיירא דיוצא לומר שאפשר

ל,לבערו כל ולא בשיירא כשיוצא אלא אינו לשרוף החיוב .יום'ולכן



הק את דחו דר"הרבנן להחמיר"ו תחילתו דן שאתה דין דכל בטענה י

להקל דיןוסופו אמרה:אינו והתורה ובטל יושב יהא לשורפו עצים מצא לא

מבתיכם שאור להשביתו,תשביתו יכול שאתה דבר דמבוארורהולכא.בכל קשה

לשריפהד.)לד(בתמורה'במש הניתנים הנאה איסורי של כל"וא.מותראפר כ

קולא לידי שמביא חומרא הוי שריפה של שיהא.הדין מהקולא הקשו ואמאי

מותריוש דאפרן טפי דפשוטא מהקולא ולא ובטל קשהעו?ב י"רשיטתדש,ד

ע תשביתו שמקיים ביטול"הוה בביטול''ד:ד(י אפ"וא,)ה עציםילוכ לו אין

תשביתו מצות לקיים רש4?אפשר שכתב קשה ו:)יב(י"ועוד ,שעות'שאחר

לחוד"ר'ילואפ בשריפה ולא דבר בכל תשביתו לקיים שאפשר מודה כ"וא.י

ו עד להמתין תשביתו'אפשר ולקיים .שעות

שר"הפנירץת הראשונה שאלה לטעמיה"י וסאזלי התם ל"דפליג

בנשרפין קולא ואין מותר אפרן נקברים דגם בין,בתמורה לשרוף חייב אם שבין

מותר האפר לקבור חייב בנקברים.אם אסור אפרן דאמר למאן היינו,ובאמת

דמדא מדרבנן לאאורייתאדוקא חמץ שריפת ואפר הנאתן כדרך אלא חייב ינו

הנאתן דרך י"לנ.הוי מותר"ל שאפרן במה קולא כאן דאין בנקברין'ילודאפ,ל

מדאו מותר גזרו''וא'אפרן לא שכאן גר.ל כתב זה קלוגר"וכעין חכמת(ש

הש על או"שלמה תמה"ע להיפך)א:ח שפירושו נשרפין"לרילושאפ.אלא י

ואינו אסור דלכאפרן אסור"קולא אפרן .ע

חכמים להקל"אמרו וסופו להחמיר תחלתו דן שאתה דין אינו-כל

לשורפו.דין עצים מצא ובטל-לא יושב שאור?יהא תשביתו אמרה והתורה

להשביתו-מבתיכם יכול שאתה דבר דתוס."בכל ה'אליבא שכשבאהוהפשט א

עצים ואין השביעית תש,שעה של הדין מקיים יכולאינו שאינו לגמרי ביתו

והק קולא"לשרוף לידי אתי לרש.ו ששית"אך בשעה שמיירי שפירש מהי,י

ע"אע?הקושיא תשביתו של הדין לקיים יכול דאינו שעה"פ מקמי שריפה י

ע,שביעית שביעית שעה לאחר תשביתו לקיים יכול דבר"הרי בכל השבתה ?י

חצות"וא4 קודם תשביתו לקיים אפשר שאי לומר תוס,א שיטת הוה דרש',שזו אליבא י"אך

מל תשביתו לקיים לחג'אפשר קודם .יום
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רש אחרת"והוכרח בדרך לפרש ד(ל"וז,י עציםה"שם מצא לא ,בתמיה):שאם

לר קמא בפרק דאמרינן גב על ביעורו,יהודה'ואף בשעת בכל-אבל השבתתו

היא,דבר קולא מיהא פלוגתייהו בשיירא,גבי לצאת רוצה שהוא בתוך,במי או

לבער:דאמרינן,שלשים לשורפו,זקוק עצים ובטל-וכשאין יושב ולא,יהא

א,דהיינו.כ"ע.יבערנו חוזרהקולא ואינו שלשים בתוך דיוצא במקום אלא ,ינו

שביעית"שא שעה וכדאתי דוקא לשרוף חייב דעדיין השבתה מצות לקיים א

ע להשבית יכול וחמצו"אינו ביתו במקום נמצא דאינו דבר כל לתרץ"וא.י יש כ

שלרששיאקוה דבר"שהקשינו בכל להשבית שאפשר קולא לידי יבוא לא י

חצות אי,לאחר ששדבאמת לאחר חמצו אצל יהא דלא במקום קולא אך.כא

א אמאי לברורי לן פש ע"אכתי תשביתו לקיים דרש"א אליבא ביטול .)ד(י"י

תשביתו היינו אפו,דביטול לבטל אפשר חמצוילוהלא במקום אינו !אם

הכל"הצל דברי את הביא ידועח בחמץ מועיל אינו שביטול ה"וכ.בו

הרמב ב"חו(ם"שיטת משנה)ב,מ הכסף של הראשונה גירסא ולכאורה.לפי

הגמ'שהק י):ו('שהקשה בליל הבדיקה לאחר לבטל צריך יבטל-ד"דאמאי

כשימצאינה ידועורהולכא?החמץ בחמץ אף מועיל שביטול הקשה.מוכרח וכך

הרמב של זו גירסא על משנה .ם"הכסף

הצל דר"ותירצו דאליבא אחרונים ושאר ת"ח מקיים דאינו אלאי שביתו

שריפה"ע לקיים,י מועיל ביטול רש,תשביתומצותאין דביטול"וכתב מקייםי

השבתה לפימצות ליםהדוקא להטיל או לרוח לזורה שיכול דסברי אך.חכמים

זה לפירוש שר,קשה מבאור בל"שהרי על עובר אינו החמץ שכשמבטל מודה י

מהמש יכ).מט(נהיראה ואינו בדרך הוא שאם חייבדקתני ולבער לחזור ול

המש'והגמ,לבטל דתוס5.י"כרנהמוקים אליבא קושיא כאן ה''ד:ד('ואין

שביטול)מדאורייתא לר''שא,הפקרהוישפירשו גם מועיל''כ ביטול אבל.י

דרש דביטול''אליבא השבתהי לר''ואהוי מועיל אינו לפרש,י''כ אפשר איך

מ בדף ?ט"המשנה

נ( ל"שרש,ל"והיה ממשי במש"שיטתו המסכתאנהכ שמובא.בריש

ינהבמש בליל החמץ אחר לבדוק רש.ד"דחייב ולבער"ופירש לבדוק שצריך י

ימצא ובל יראה בל לעבר תוס.שלא בגמ'והקשו צריך.)ו('דאיתא שהבודק

יראה"וא,לבטל דבל הלאו על דיעבר חשש אין ביטולכיכ צריך,אלא.יעשה

הקהיל5 כתב סוכן יעקב לקיים"הפןועיי.א'ת יכול שאינו לחכמים אף להו דסבירא שפירש י

ע ביטול"תשביתו דרש"וצע.י תשביתו"ג היינו שביטול בפרוש כתב .י
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ו חמץ ימצא שמא תשביתו"לרש)שם(ן"הרירץות.יאכלנולבדוק לקיים שיכול י

עורייתאמדא ע"או או ביטול ביעור"י א.י בכל חשש שיש יועיל'ומפני שלא

שניהם לעשות חכמים תיקנו תשביתו יוציא:לקיים שלא לחשוש יש בביטול

שלם בלב מבטל ואינו לגמרי יפה,מלבו יפה יבדוק שלא לחשוש יש ובבדיקה

חמץ בגמוימצא כדאיתא ע"ואע.).ו('בפסח תשביתו לקיים שיכול ביטול"פ ,י

כללנההמש ביטול בחיוב מיירי אינו,לא בדק שכבר אף לבטל דיןוהחיוב

מהאמוראים אלא פ.מהתנאים רשיולכן מועל''רש שהבדיקה עלתי יעבר שלא

ימצא ובל יראה דתוס.בל אליבא לבטלנההמש'אך שצריך ידעה והיאכבר

החמץהדשמח לאכל בא שמא לבדק צריך .שגם

דרש דאליבא זה מכל ביטול"נמצא חיוב במשנהי מובא לאלולא אלא

בדרך בגמ,ועוד.).מט(שיצאו חמישית.)ו('מבואר בשעה לבטל תיקנו שלא

ליה" מבטל ולא פשע דילמא הוא ביעורא זמן ולאו הוא איסורא זמן דלאו ."כיון

יחי,זהלנוסף רבינו פרץ'בתוס.ו(אלכתב כל)רבינו להדבאמת אינובחיוב דוק

לבטל שחייב שיזכר תימצי היכי לזכר כדי לתקן.אלא אפשר שאי בטללומבואר

בדיקה בשעת יבטל,שלא ולא שישכח גדול חשש .שיש

הנ דידן"י,ל''ולכל קושיא לענין עצים,ל כשאין קולא שיש אמרו ,שרבנן

זו בשעה מועיל שביטול בידייםח,ואף להשבית מחויב שאינו שכיון לא,יישינן

תשביתו מצות יקיים שלא ונמצא לבטלו רש"וכ.יזכור לשיטת לא"ש שהתנאים י

בדרך שיצא למי אלא ביטול בחיוב יבטל,מיירי ולא שישכח גדול חשש יש .)ואז



קלוגר"גרהכתב הקש את דחו נפשךדרךבו"שהחכמים שלא,ממה

ס אם לר"ידעו ו"ל לאחר תשביתו קיום שיש דבר'י בכל הוי השבתתו דאז ,אף

בב יעבור שלא אלא חצות אחר משבית אינו וב"או מצות"י בזה מקיים ואינו י

ו.תשביתו קודם שייך רק תשביתו שאם החכמים הקשו אין'ולכן שאם קולא יש

תשביתו מצות יקיים לא מקי,עצים וואם לאחר אף תשביתו דרכי'ים בכל

לר אף עכ"השבתה לר"י קולא יש מותר"פ דאפרן (י ו. קודם קולא זה דגם'ואין

ו קודם חרכו בהנאה'לחכמים .)מותר

רש"וא לפרש כגר"א קלוגר"י שרששב,ש לעיל שיש"ארנו סובר י

ל תוך בשיירא כשיוצא דבר',קולא בכל כשמשבית תשביתו מקיים באמת אך

חצות לגר"משא.אחר אינו"כ אם שייך רק ובטל דיושב שקולא שכתב קלוגר ש

דבר בכל כשמשבית תשביתו דכתב.מקיים האי שמקיים"גרהאך לצד קלוגר ש
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דבר בכל בהשבתה נחשבדתשביתו הנאהכאיאכתי מותרהסורי שאפרן נשרפים

לש אף לנקוט י.י"רשיטתאפשר הדבר דאע"ובהסבר דא"ל מנותר"פ ללמוד א

ב של הלאוים שיכריחהו במקום שריפה וב"חיוב להשבית"י לעיל,י ,וכמבואר

לשרפו"עכ שחייב מנותר ילפינן שפיר לשרפו ובידו עצים לו כשיש .פ

שריפה דין שיש ראיות כמה יש שש''לרובאמת לאחר אף דאיתא.י

בו:)כא('בגמ יסיק וכירים]בחמץ[לא שעות[תנור שש לא?פשיטא]:אחר

לר אלא שריפה"צריכא אלא חמץ ביעור אין דאמר אמינא.י דעתך סלקא

ר ואמר מיניה"הואיל ליתהני ליה שריף דקא בהדי בשריפה מצותו ל"קמ,י

מהגמ.כ"ע שש'מוכרח אחר שריפה של דין תוס.שיש של'לפי הדין שכל

ניחא שש אחר רק דרש,שריפה אליבא דבר"אך בכל השבתתו שש שאחר ,י

נ בשריפהואיך דמצותו שאע"וצ?מר דבר"ל בכל להשבית שיכול יש,פ עדיין

נשרף אם שריפה במצות מהגמ.קיום ראיה עוד להביא "ו'ויש צריך: הבודק

יפה...?ט"מ.שיבטל גלוסקא ימצא שמא עילויהגזירה ופירש.כ"ע.ודעתיה

עליה"ד(י"רש דעתו לשורפה)ה עליה וחס בעיניו היא עובר...חשובה ונמצא

עובר אינו משבטלה אבל ימצא ובל יראה בבל הגמ.כ"ע.עליה מיירי'הרי

שש לשרפו"ורש,אחר חס שהוא כתב שש.י אחר זה רש,ואם כתב "אמאי

לרוח או לים לזרקו חס ולא לשרפו אף"וצ?שחס החמץ לשרוף מעלה שיש ל

שא וכמו שש ששאחר אחר אף שריפה דין שיש .מרנו



חנוך המנחת ט(חקר מצוה ה)ריש תשביתו חמץואם יהא שלא דין א

תעשה ואל בשב לקיימו ואפשר בשבת,ברשותו שבתון של להדין ודומה

מלאכה מניעת דילמא.שמחייב לבעראו ועשהצריך בקום לבישתכמו,החמץ

ועשה'דבציצית בקום המצוה לקיים כדי נפק.כנפות כמה שתלוי"ויש ותמ

ברשותו)א:בזה עכשיו חמץ לו אין אם לשרוף כדי חמץ לקנות חיוב יש ;האם

למא)ב הבעור בשעת לכווין מחויב כונה"האם צריכות מצוות רק.ד שהרי

שמק במצות כוונה ועשהצריכים בקום מצוה)ג;יימים גזלת דין ואם,שייךהאם

י חייב שלו שאינו חמץ באכילת)ד;זהובים'ביער המצוה לקיים אפשר האם

בעבירה הבאה מצוה דהוי משום המצוה מקיים אינו או תשביתו)ה;החמץ האם

גרמא שהזמן עשה לאמצות חייבותואו .בהנשים

באמת זו שחקירה חנוך המנחת במחהסיק ותוס"רש'שנויה בדין'י

ימצא"שלרש.תשביתו ובל יראה דבל הלאו קודם הוא דתשביתו דין שעיקר י
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כסי והוי ברשותו חמץ יהא שלא הוא תשביתו דין שכל לומר שלאימסתבר ג

דב בלאו וב"יעבר חצות"י לאחר לתוס"משא.י אלא'כ תשביתו מקיים שאינו

ובאות חצות דבהלאחר הלאו שייך וב"שעה כס"א6,י"י דהוי לומר שלאיא יג

בב וב"יעבר דב"וצ,י"י הלאו שמלבד החמץ"וב"ל את להשבית חיוב יש י

ועשה .בקום

מח חנוך המנחת הסביר זה ותוס"רש'ולפי ביטול'י י"שרש,לענין

ותוס תשביתו היינו דביטול המנ"וז.הפקרהיינודביטולופירש'פירש וכן"ח"ל

בתוס דפסחי'מבואר ד"ע'ם מתשביתו"ב ביטול נילף איך שכתבו מדאורייתא ה

א ובחצות בחצות והוא חלק אך לקמן אמרינן לאח"הא דהוא לבטל זמןא ר

ע בשוא"איסורו המצוה ואי א"ש ל"ת יהיה"כ דבחצות אמרה דהתורה כלל ק

כפירש כבר ד"מושבת בסוגיא לקמן אע"י חלק אך דס"ה הוא'התוס'כ דהעשה

א"בקו ק"ע ומהרכ מילה כמו קודם ולא למצוה זמן התורה שכתב]בם[מ"בעה

רש כשיטת ביטול היינו דתשביתו כתב וגם אכילה איסור זמן הוי"קודם וזה י

בשוא היא דהמצוה דסובר מוכח כן אם איסורא זמן דבזמן"קודם היא והעיקר ת

יהי מביתו'איסור מושבת ."החמץ

צ חז.ע"ודבריו תיקנו ב"דאיך לשרוף ששל דתוס,תחילת אליבא 'הא

של ועשה בקום החיוב מתחיל אז ורק שש בסוף מתחיל רק תשביתו של הדין כל

חז,תשביתו מצוה"הרי עקרו זורייתאדאומל זמן קודם לבערו כשתיקנו ?לגמרי

בד מתרץ חנוך חזווהמנחת שאין לעק"חק יכולים ועשהרול בקום אבללגמרי

שיכ" אפשר לעבר ולא לקיים סייגשלא משום לעבר 7".ולים

לרש"צורהולכא שבין לתוס"ל ובין ,ת"בשואמקוייםהמצוה'י

תוס"ואע שלפי ועשה'פ בקום הוי שהמצוה שעיקר,נראה לומר אפשר עדיין

שחמץ במצב שיהא אלא אינו העשייה וכל מושבת שיהא הוא מושבתהמצוה

המנ.מרשותו שהביא מתוס"ומה ראיה ד'ח על.בדף דדין"רששהקשו י

וא חצות לאחר הוי מדבריהם"תשביתו ונראה ברשותו אינו דהחמץ לבטל אז א

בתשביתו ועשה קום של דין שאה"י,שיש תשב"ל הינ אךותו ועשה בקום א

חצות לאחר אלא זה תעשה,אין ואל בשב חצות קודם חיוב גם והקשו.ויש

מח6 על תלוי דבה'וזה הלאו חל מתי וב"ראשונים תוס"וצ.י"י שלפי חצות'ל אחר חל הלאו

ט של בלילה .ו"ולא

בפסחים"הרא7 דתקנתפרוש)י:א(ש משום דתשביתו הדין מקיימים דאין חנוך כהמנחת

דתשביתו זמן קודם לשרף .חכמים
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ביטול'תוס צרינשאם אז מתשביתו הכיםלמד לקיים שלאפשרות ועשה קום

השוא רק ולא בביטול חצות"תשביתו קודם של שהקשו.ת לומר אפשר וגם

בשוא"שאע גם היא שהמצוה לעשות"עכ,ת"פ עשייה בלשון דברה התורה פ

מושבת,ההשבתה להיות חצות קודם של העשה בשביל בציצית(או כמו

מצוה של קיומו עצמה העשיה שאין אף ציצית להם ועשו בשבי)שכתב לאו

חצות אחר ועשה ביטול8.הקום הקראנואם לשון פי שעל מתשביתו למד

ה שהביטול לומר צריך אז העשייה על השבתהומדברת בעשיית קיום ולפי.א

שא"רש לתרץ אפשר בשואפילוי הוא תשביתו דין כל חצות .ת"אחר



דתוס דאליבא ראיה הי'יש תשביתו חצותמצות אחר ועשה בקום א

דרש שה"ואליבא לומר אפשר בשואוי עדיין בגמ.ת"א ר.)כא('איתא יש"שלפי י

שא"ה הואפילוא שמצותו משום ליה שריף דקא בהדי להנות יכול חצות אחר

בהדי"ד('תוסוופירש.בשריפה בשריפה)ה דמצותו 'והתוס.מותרואפר,דכיון

הנשרפין"ד:לג(בתמורה זהפרשו)ה לדין הרמ:ל"וז,טעמא מורי ר"ואומר

דבר לך ואין מצותו נעשית כאילו שעשה אחר לשורפן הכתוב שצוה כיון דנשרפין

ה בו ומועלין מצותו אסוריה"שנעשית הלך מצותו שנעשית כיון והקשה.כ"ע.נ

מצותן"גרעה דנעשית משום מותר אפרן שאם שום"משא,א דליכא בנקברין כ

ואי תקלהיןנקברןמצוה משום להחכמים,אלא גם בתשביתו דידן נידון לגבי אז

עת תשביתו של מצותן דבר"עשה בכל השבתה אסורולמה,י ח"גרהירץות?אפרן

ומצהח'הל( בכל,ל"וז)ג:אמץ דהשבתתו תשביתו של המצוה דמי דלא ונראה

שריפה למצות יהא,דבר שלא המצוה עיקר הוי השבתות בשארי תשביתו דמצות

חמץל החמץ"משא,הבעלים של בהחפצא שחייל מצוה הוי בשריפה מצותו אם כ

שריפה דין בו מצותו,דחלה נעשית שיהא דוקא בעינן מצותו דנעשית היתר ולענין

החפץ ניתר אז בזה,בהחפצא ניתר יהא עלייהו דרמיא מצוה קיימו כשהבעלים ולא

זה.כ"ע.החפצא דכ,ולפי ר).כא('תוסתבומהא דנעשה"שלפי משום מותר אפרן י

צ דס"מצותן החמץ"ל של בהחפצא קיום שיש המצוה.ל אם כן לומר אפשר ורק

בשוא ולא ועשה בקום חצות"וצ.ת"הוה אחר ובין חצות שעת בין חלוק שיש ,ל

חצות דאו(שכשבא הדין התחלת תשביתורייתאשהיא בהשבתה)של קיום יש

חצות"בשוא ואחר כא(ת בדף הדיון לשרוף).שהיא ועשה קום יש חמץ מצא .אם

יעקב8 הקהילת כתב זה ס(וכעין )א'יפסחים
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הגמ עצם ב.)כא('אין ראיה"רשיטתשדן מהשריפה להנות יכול אם י

דר ועשה"דאליבא בקום והיא מצוותן נעשית של דין יש אליבא,י כדביארנו

להגר.'דתוס אלא אינו והתוס"דהראיה משוםודפירש'ח מותר אפרן שנשרפין

מצוותן רש,שנעשית על"אך חולק רש.).לד(בתמורה'תוסי על"ופירש י

יקברו"ד(נההמש לא הנשרפין כל דין)ה להם שיש האיסורים את קוברין שאין

להו"שריפה ואכיל להו ואשכח איניש אתי בגליון"גרעהוהקשה."דילמא א

יקבר"ס"הש דלא פשיטא בשריפה דמצותו כיון לזה טעמא צריך למאי לי קשה

מצותו דרשאפורהולכא"?לבטל דאליבא לתרץ בשריפה"שר מצוה קיום אין י

מצותן נעשית של דין ואין רש,כ"וא9.כלל שלפי לומר חצות"אפשר קודם בין י

בשוא היא תשביתו חצות לאחר לר"בין בין להחכמים בין שריפה.י"ת הדין וכל

איניש ליה אישכח דילמא סייג אלא .אינו

אברהם המגן שאם"של)ב:תמו(הביא שכתב ביה חמץ יכול"מצא ט

לעכו ל"לומר ודחי דתשביתו עשה דאתי החמץ את לשרוף דאמירה"ם דרבנן ת

המ.ם"לעכו העשה"והקשה קודם נעשית שהלאו אלא,א העשה מקיים שאינו

העולם מן די"לענ"כתב)שם(א"גרעהו.כשיבערנו לפקפק יש מקיים"ד דלא ל

ע דמבערו כיון דתשביתו עשה ואין"בזה נכרי כנעשהי והוי לנכרי שליחות

דתשביתו עשה מקיים דלא מעצמו ש"וצ."הביעור רש"גרעהל על חולק י"א

התוס"וס כשיטת הוי וזו ועשה בקום תשביתו לקיים דצריך .'ל



בגמ רב").ו('איתא אמר יהודה רב בשיירא:ואמר והיוצא ,המפרש

יום שלשים לב-קודם זקוק יום,עראין שלשים לבער-תוך אמר...זקוק אלא

לבער:רבא זקוק אין יום שלשים קודם דאמרת דעתו-הא שאין אלא אמרן לא

לחזור,לחזור דעתו לבער-אבל זקוק השנה מראש מאי...אפילו יום שלשים הני

שלשים:כדתניא-?עבידתייהו הפסח קודם הפסח בהלכות ודורשין שואלין

ר."יום לחזור"י"שופירש הפסח-"דעתו "בימי נמי. השנה מראש דכי-"אפילו

הפסח בימי ביה עליה,הדר דליבטליה,עבר היא ברשותיה לאו שעתא ,וההיא

מצוותן9 נעשה משום אינו מותר אפרן נשרפים של שהדין שסוברים ראשונים כמה ייןע.יש

יומא'תוס שפ"ד):ס(ישנים משום מצותןירשוה נעשית של לקרבנותדהדין שייך גם"וא.רק כ

צרי'התוס מותררשלפכיםישנים אפרן של הפירוש"וצ.הדין מהי פסחים(המרדכיירשופ?ע

ומותר)תקמה'יס לגמרי הנאתן דרך לא שהיא משום מותר .דאפרן
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שלו ואינו הוא הנאה איסור עליה,שהרי עובר שלמשמעות.כ"ע.וכשראהו ו

ב"רש של איסור שאין היא וב"י החמץ"י את כשרואה אלא אינו"ועכ.י אם פ

ב על עובר ואינו וב"חוזר ל,י"י מרשותו יצא דתשביתו'אם דינא החג קודם יום

חמצו לבער עצים"ד:כז(י"ורש.מחייב מצא לא שאם דין)ה שזה פירש

.רייתאדאו

בגמ "כא-.כא('ואיתא אומרים:) שמאי חמצו:בית אדם ימכור לא

פסח,לנכרי קודם שיכלה בו יודע כן אם אומר.אלא הלל שעה:יםובית כל

לאכול למכור,שמותר אומר.מותר בתירא בן יהודה כותח:רבי מיני וכל ,כותח

לפסח קודם יום שלשים למכור מח."אסור ותוס"רש'ויש המח'י הסבר .'מהי

רש שריב"פירש ס"י כב"ב ל"ל קודם החמץ לבער חיוב שיש מקיים'ש ואינו יום

ע לעכו"תשביתו מכירה ס"ב,ובפשטות.ם"י תשביתוה לקיים שאפשר וברים

לעכו"ע מכירה לגמרי'שהמחופירש'ותוס.ם"י אחר ענין על אם,תלויה דהיינו

מחמץ כנהנה ונראה בפסח חמץ כמוכר שנראה חשש רשייןוע.יש י"בגירסת

בתירא'ותוס בן יהודה רבי ולא יהודה רבי הוא יח.שהתנא בשבת הגירסא:וגם

יהודה רבי דרש.לשיטתם'ותוסי"רשוואזל.היא שריפה,י"דאליבא חיוב דיש

מל"לר אפ'י לחג קודם ג"יום החמץ לבטל יכול שאינו כמו יכול"ל אינו כ

תשביתו לקיים לנכרי החמץ כר"וב.למכור סוברים דב.י"ש היא ה"והפשטות

דבר בכל תשביתו לקיים דיכול כחכמים אי.סוברים דאפ"אך מוכרח דשאני"ז ל

מביטול אחרמכירה של ברשותו הוי החמץ דיןשסברו'ותוס.דהשתא שאין

ל'רייתאדאומתשביתו הוצר'קודם המחכויום את אחר'לפרש .באופן



מ יצחק א"תשע●ג"בית





כמה ברמבמצאנו הלכות עיון"וכמה שצריכים :ם

שהגמ"הרמבב חילא בני של שהמקרה פוסק 'ם

והוא):ה(פסחים פקדון של מקרה היא ימצא ובל יראה בבל עליו דחייב אומרת

חייב ולכן לשלם ויכפוהו שיאנסוהו דאמאי.יודע העולם עליו תמה ,חייבוכבר

מדיוהלא אחריות קבלת כאן ד?נאאין לשאול יש דוקאועוד הרמבלמה ם"כתב

פקדוןד ?היה

לעכוועיין חמצו שנותן שישראל התנה"שפסק אם במשכון ם

אחר דבר משלם אינו אם מעכשיו לו עליו,שקנוי חייב זמנו תוך פסח הגיע ,אם

בגמ דאמרינן זמנו):לא-:ל(פסחים'והא קבע אם דוקא היינו עליו חייב דאינו

פסח דאמאי"וצ.קודם פסחע תוך זמנו הגיע אם חייב לויהא שקנוי התנה והלא

פסח קודם דהוי ?מעכשיו

עוד ,ועיין בלבו והיה דעתועליו שהיה דחמץ שפוסק

ביטל ולא ביער ולא ביו,ושכח מצא ה"אם את עליו כופה מבערוט אינו אבל כלי

ד עיון תשביתווצריך מצות משום לבער יכול אינו למה ביטל לא 'הגמ(אם

ה ביו.פסחים חמץ מצא שאם והגר"אומרת הכלי את עליו כופין מדייק"ט א

אפ"ברש מבער יהא הכי לאו דאי ביטל דכבר היכא דוקא דקאי שם ).ט"ביו'י

גם מסביר"שהרמבועיין וכוביעור",ם כיצד וקשה."'חמץ

שה כזה ובאופן אגב בדרך ביעור נקט טפלולמה דבר שכברא ביטול לעומת

ההלכות בתחילת מרכזיביאר ?כדבר

כלים בנושאי ועיין אלו מקושיות להרבה שונים תירוצים כמה יש

במקומם הרמב,ואחרונים בשיטת אחת ויסוד הבנה להציע יש שיסביר"אך ם

כאחד שהרמב.כולם היא"נראה ימצא ובל יראה דבל האיסור שגדר הבין ם

אצלו המצוי חמץ על חמץ"והרמב,שחייב היא אצלו מצוי שגדר מבין ם

בדעתו לו,שהוא וחשוב בקיומו שרוצה .כלומר
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כן שעצם,ואם משום מחייב אינו אחריות שקבלת להסביר יש

בעלות של דרגה איזה לו נותן שהאחריות,האחריות עלאלא לחשוב לו גורם

חייב יהא קיים יהיה לא שאם יודע הוא שעכשיו כיון בקיומו ולרצות זו חפץ

אחר דבר .לשלם

שהרמב בשו"ונראה הכי הבין הגמ"ם של שם'שהגמ).ו-:ה('ט

מ לפי מחייב אחריות יהא למה דמי"שואלת כממון לאו לממון גורם 'הגמ,ד

שא כיון מספקת אינו האחריות שעצם לומבינה נותן הגמ,ממש'לך'ינו 'ולכן

לממון הגורם דבר משום חייב שיהא הגמ,הציעה מ'אבל לפי זה את ד"דוחה

בעין דאיתנהו כיון או דמי כממון הגמ.לאו שחייב'ולכן אחרת בדרך מתרצת

ימצא'משום להיות"שאע,'לא די שאינו משום'לך'פ ימצא'אבל לומדים'לא

אינ אצלו מצוי של ולכןשהגדר בקיומו שרוצה אלא רגילה בעלות של דין ו

של גדר יש האחריות דבעצם משום לאו מחייבת ידי',לך'אחריות שעל אלא

בקיומו רוצה יהא .אחריות

הרמב שיטת שפיר אתי זה שיאנסוהו"ולפי שיודע במקרה גם שחייב ם

לשלם הרמב,ויכפוהו שלפי בדי"כיון אחריות קבלת בין חילוק שום אין נאם

באונס אחריות שיהיה,לקבלת שיודע מפני בקיומו רוצה הוא שבשניהם כיון

לשלם .חייב

הרמב למה להבין צריך זה לפי ולא"אבל פקדון של מקרה שהיא נקט ם

שיאנסוהו הגמ,ועוד.סתם ר:ו'קשה דברי שאינם'מביא דברים ששני ישמעאל

עליהם לחייב ברשותו עשאם והכתוב אדם של למה,ברשותו דברינו לפי אבל

זה כל את ברשותו,צריך שיהיה צריך ואינו בקיומו שרוצה משום חייב ?והלא

שהרמב להסביר דברים"ונראה שני שצריך הבין שייך,ם להיות צריך

בקיומו לרצות צריך וגם בדינא כדי.לחפץ פקדון של מקרה להיות צריך ולכן

בדינא שייכות עושה,שתהיה באחריות בקיומוויאנסוהו רוצה בעינן.ו גם ולכן

ר וכו'דברי הכתוב שעשאן שאע'ישמעאל הנאה"כדי איסורי הוי שהחמץ ,פ

בדינא שייכות לו יש חמץ האיסור שלגבי חידשה [התורה בדברי. זה הסבר אבל

פשוט'ר כך כל אינו שום,ישמעאל לו אין הנאה שבאיסורי להניח שצריך

לא'רשותו'לא,בעלות פשוט'.שלו'וגם אינו בכלל זה דבר סוברים,אבל שיש

שלו הוי עדיין אבל ברשותו חסרון צ,שהיא כן לר"ואם בעינן למה לתרץ איך 'ע

.]ישמעאל
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שהרמב לומר הגמ"ויש בדרשת הפשט שזה הבין שואלת:ה'הגמ.'ם

הפסוקים'דלכאו במשמעות סתירה של.יש בבעלות לגמרי לפטרו יש אחד מצד

דכת משום ויהא,'לך'יבנכרי אצלו המצוי דבר כל על לחייבו יש אחר מצד אבל

אפי נכרי'חייב של אחריות'והגמ?בחמץ בקבלת שחייב ונראה.תירצה

זה"שהרמב על זה מגלים ששניהם הבין 'ם על'לך, ימצא'מגלה חייב'לא שאינו

אצלו המצוי דבר כל בקיומו,על שרוצה דבר כל על ימצא'ו.אלא ע'לא למגלה

זה'לך' לחפץ בדינא שייך להיות שצריך אלא ממש שלו להיות צריך .שאינו

ששאלנו הקושיות את לתרץ יש כן מקרה"הרמב.ואם שהיא אומר ם

פקדון כיון,של לשלם שיכפוהו צריך וגם לחפץ שייכות לו שיהא דבעינן כיון

בקיומו לרצות ר.שצריך לדברי צריך למה גם ש,ישמעאל'ומובן לאדכיון אם

חייב יהא ולא זה לחפץ שייכות לו אין ברשותו הכתוב"קמ,יהיה דעשאן ל

שייכות לו שיהא ברשותו היא .כאילו

הרמב את גם להסביר יש זה בפ"ולפי ה"ם נתן"ד ישראל שאם ה

פסח קודם זמן הגיע אם דוקא חייב אינו מעכשיו בתנאי לגוי הגיע,משכון אבל

חייב יהא פסח תוך ל.זמן חייבוקשה יהא ס"פש"ראה?מה עלי"ב מקשה

ואפי"הרמב הנכרי של יהא למפרע והלא זמן'ם כשהגיע הזמן תוך פסח היה אם

מעולם הנכרי של היה כאילו נידון יהא למפרע לאא"ריטבוה?ההלואה :פסחים

משנה שם"חו'הלוהמגיד הרמבמסביריםמ שיטת כיון"את עליו שחייב ם

לפדותו לכאו.שיכול הרא,קשה'אבל קושיית קשה למפרע,ש"שעדיין שגם

לפדותו יכול ?אינו

לכאו דברינו לפי למפרע'אבל לומר שייך יהא ב,לא תלוי"ובי"ואם י

בעלות גדרי הרא'לכאו,על קושיית הנכרי"יהא של יהא ולמפרע מוכרחת ש

לפדותו יכול שהיה כלל חשוב ולא לכאו,מעולם למפרע'אבל לומר שייך אינו

דעתו ב,על גדר אם וב"ולכן בקיומו"י רוצה היה ובדעתו בקיומו שרוצה הוא י

חייב אינו שלמפרע כאן לומר שייך הריטב,לא שיכול"וכונת שכיון היא א

בקיומו רוצה הוי (לפדותו שאע. בקיומו שרוצה לומר אפשר שהרמב"גם ם"פ

בהל פ'פסק ה"שכירות שכר"י כשומר חייב משכון שמקבל יאבדעדי,ב אם ין

החפץ בקיום רוצה ולכן אחר בדבר לשלם חייב הלוה יהא באונס וגם).החפץ

שהרמב לומר פ"צריך לשיטתו ה"ם חייב"ד עדיין גוי אצל שהפקיד ואינו,א

ברשותו להיות [צריך היא. הבנה תחילת רק זה כל למה,אבל עיון צריך שעדיין

חייב בקיו,יהא לרצות שצריך לעיל שאמרנו בדינאכיון לו שייך שיהא וגם ,מו

בקיומו"ואע רוצה אינו שלמפרע לומר שייך שלא שהסברנו לא,פ למפרע אבל
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ופשוט חבירו של בחמץ בקיומו רוצה כאילו יהא כן ואם בדינא שייכות לו יהא

חייב .]ע"וצ,שאינו

הרמב דברי להסביר יש בפ"וגם ה"ם כופה"ג בפסח חמץ מצא שאם ח

ואינו הכלי את ביועליו לבערו אפי"יכול ביטל'ט לא נגד"שהרמב,אם הולך ם

ו"רש עליו"ד.י כופה בגמ,ה שהמקרה ביטל'דכתב אם דוקא א"והגר,היא

דאו תשביתו מצות יהא לאו דאם לבערו'מדייק יכול ויהא דרבנן האיסור דוחה

מהר.ט"ביו דאפ"ועיין שם חלאוה שיהא'ם פשוט עדיין דישרוף אמרינן לא אם

לחוץז דרבנן"ואע"ורק ומבטל דאורייתא אתי דרבנן מוקצה טלטול דאיכא ."ג

ו פסחים הרמב.והמאירי על תמה לאוין",ם"כבר משני נשמר שהרי תמוה והוא

טלטול איסור בדחיית השתבה של עשה "?ומקיים

הרמב שלפי לומר ב"ונראה של דהגדר רוצה"בוי"ם אם דוקא הוא י

שאינ,בקיומו במקום עליואז עובר אינו בקיומו רוצה שהרמב.ו אומרת סובר"זאת ם

התוס בעלי ע'כמו היתר לבערו"שיש תוס,מ של מטעמיה לא :כט'תוס.'אבל

לעשה הניתק לאו דהוי כיון היתר שיש הרמב,מסבירים לאו"אבל שאינו סובר ם

לעשה בתוס.הניתק עיין ד'ר'אבל כמבו:פרץ הוא הרי בביעורו העוסק ,ערשכל

שר בקיומו'ואפשר שרוצה הוא האיסור שגדר שכיון סובר עוסק,פרץ אם ממילא

עליו,בביעורו עובר ואינו בו רוצה ר.אינו שלפי לכאו'אלא עוסק'פרץ להיות צריך

בידים בקיומו,בביעורו רוצה אינו באמת זה אין לאו שאם .כיון

הרמב דביו"ואולי דכיון וסובר הכי מבין איס"ם יש הואורט האיסור ומפני

רק דהוי כיון בה עוסק שאינו במה חסרון ואין לבערו בדעתו די אז מבערו אינו

האיסור (משום ר. אם בכלל ברור לא'לא או זה לכל מסכים הראשונים).פרץ לפי

לבערו מנת על היתר אפי,שאין בביעורו'או עוסק אם דוקא אבל היתר יש אז,אם

בשביטל'הגמ דוקא ברש(איירי או,)י"כדאיתא לבערו חייב יהא ביטל לא אם אבל

לעיל שהבאנו בראשונים כדאיתא לחוץ (לזרוק הקו. קושית גם מתורץ בדף"ובזה ש

לר'שהגמ:ה ליה שלית והסביר"דייק מתוך ב'תוסי משום קצת לצורך דהוי י"שם

תוס,י"וב לפי ע'והלא היתר לבערו"יש של,מ ההיתר שאמרנו מה לפי 'תוסאבל

בביעורו עוסק שאינו כיון כאן שייך צ,אינו עדיין בתוס"אבל שדי:כט'ע שמשמע

לבערו ).ל"ואכמ,בדעתו

הרמב לפי אפי"אבל עובר'ם אינו בקיומו רוצה שאינו כיון ביטל לא אם

ביב כלל"על הגר.מ דברי שלפי כיון תשביתו מצות בו אין הרמב(ח"וגם הל"על 'ם

פ"חו ה"מ בכל)ג"א מאיסור נובעת תשביתו של וב"המצוה דוקא,י"י ושייך

ב על שיעבור וב"במקום תשביתו,י"י של עשה אין עובר שאינו במקום כן ולכן.ואם

בו"הרמב אין ולכן עובר אינו ולכן בקיומו רוצה אינו לבערו שבדעתו סבר ם
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שאפי,תשביתו שפסק שפיר איסו'ואתי לדחות היכולת לו אין ביטל לא דרבנןאם ר

כלל מצוה לו שאין כיון לבערו (כדי שדעתו. סגי לא מבערו אינו אם שבחול ואפשר

בקיומו רוצה אינו לעשותו כדי יהיה,לבערו למה בקיומו רוצה אינו באמת הוא שאם

בביעורו ביו,עוסק זו"אבל אומדנא לומר שייך לא איסור שיש ).ט

אבל ימצא ובל יראה בבל הבנה אותה לומר הולכיםאפשר לא אם

דהגר יו"אליבא מחללת שאינה אחרת בדרך תשביתו אין למה להבין יש ,ט"ח

הרמב בדברי לדייק פ"שיש ה"ם זמן"ב קודם דוקא היא תשביתו שמצות א

כך,האיסור אחר מצוה שום ב,ואין אין כן וב"ואם מנת"י על היתר משום י

איסורו זמן אחר דהוי כיון תשביתו ואין שגורסיםודבר.לבערו במה תלוי זה

הרמב גורסים"בכותרת שיש שאור"ם גורסים",ד"ילהשבית 1.ד"יויש

הגמ איך להבין צריך זה לפי שר:ה'אבל דלא'דייק סובר יהודה

מתוך ואפי,אמרינן לבערו מנת על היתר יש לבערו'והלא דעתו ויש?רק

לעיל שאמרנו הדרכים שתי לפי הגר,להסביר ולפי"לפי לפי'.קודם'הדיוקח

בקיומו,ח"הגר רוצה שאינו מפני איסור שאין שכיון לעיל שאמרנו מה כל

דיש היכא שייך ורק מהאיסור נובע שתשביתו כיון תשביתו מצות אין ממילא

עשה,איסור איסור הוא שתשביתו הרבנן לפי דוקא ר.זה לפי שיש,יהודה'אבל

תשבי ושייך כן שאינו התשביתו בעצם אפימצוה איסור'תו שאין ולכן,במקום

ע'אפי היתר שיש אמרינן לר"אם לפי גם לבערו זה"מ היתר שיש במקום עדיין י

תשביתו מצות הגמ,יש דיוק שפיר אתי כן לר'ואם ליה מתוך"שלית שאם,י

ביו ביעור להתיר לו היה אז מתוך לו מצות"היה של קצת צורך לו דיש כיון ט

.תשביתו

הדרך הגמולפי לפי רק היא שאמרנו בהו'השנית רק שמדייק א"שם

בי אינו בט"שתשביתו אלא זמן,ו"ד קודם תשביתו מצות שאין פשוט כן ואם

מסקנת"והרמב,איסורו אחר דוקא קאי איסורו קודם רק היא שתשביתו שסובר ם

י'הגמ היא ראשון .ד"שיום

תשביתו שקיום אומרים אנו אלו הבנות שתי שלפי איסור'אפיוצא בלי

וב"ב קצת"י כלצורך נחשב קשה.י שהגמ:ה'שתוס,אבל משום'הסביר מדייקת

הל"רמב1 פ"חו'ם ה"מ וכשחוזר,.ז'גמפ"עי"ג עליו עובר גמור חמץ היה אם מגולגלת עיסה

מבערו מ.הביתה לומר שרוצים שהרמביש תוס"כאן על חולק פעם.כח'ם אלא עובר שאינו ואומר

שהרמב,אחת פשוט לומר אפשר דברינו לפי מתוך"אבל לו אין לבערו שבדעתו לשיטתו .ם
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קצת צורך הוי שמבער הקו.שמה מצוה"והקשה הוי גם קדשים שריפת והלא ש

מותרת תוס,ואינה לב'אלא וב"מתכוון לצורך"י דהוי בתוס(י שאומר"ר'ועיין פ

במפורש לא'ולכאו,הכי שהוא אומרת שביוזאת שאמרנו למה לו"מסכים יש ט

בידים עוסק להיות צריך אינו ולכן בה עוסק אינו למה נקט,סיבה דוקא שלאו או

וב"ב תשביתו"י גם לומר אפשר והיה ).י

הקורהולכאו תשביתודש"הוכיח לגבי מתוך אמרינן נראה?לא אבל

בתשביתו מתוך יש נמי הכי שאין אחרת בדרך קושייתו לתרץ ישא,שיש בל

קדשים שריפת לבין בינו כלל.חילוק ליום קשורה אינה קדשים רק,שריפת

ביו זו מצוה לו יש ליו,ט"שבמקרה בכלל קשור בעצם אינו כן.ט"אבל שאין מה

תשביתו ליו,לגבי קשור בעצם מוגדר,ט"שהוא הוי ולכן בפסח היא שמצותו

קצת הריטב.כלצורך ה"וכלשון בי",:א שזימנא ח"הכא במתוךט למישרי שיב

וס בו לצאת כלולב בו"דהוי לקרות הריטב."ת שאנו"אבל מה על חולק עצמו א

הרמב לפי המסקנה"אומרים שלפי סובר שהוא בי,ם היא אינו,ד"דתשביתו

יו לצורך בזמנה"נחשב שלא כמילה דהוי בזה.ט חולקים הראשונים ויש,אבל

שהרמב שאפי"לומר סבר לצורך'ם יהא המח.למסקנה שכל אם'ונראה היא

יו לצורך דהוי ליו"אמרינן קשור אבל עבר זמנו שעיקר בדבר זה"ט דוקא,ט או

עכשיו היא זמנו שעיקר בדבר .אמרינן

הרמב דברי גם מובן זה שלפי פ"ונראה ה"ם היא"ב שביטול שיבטל"ב

חמץ ושכל כלל חמץ ברשותו שאין בלבו וישים כעפר אותו ויחשוב בלבו החמץ

כללשב צורך בו שאין וכדבר כעפר הוא הרי היא."רשותו האיסור שכל שכיון

בה רוצה שאינו היא ביטול אז בקיומו בהל.שרוצה גם כך פי'ורואים א"ברכות

הביעור",ו"הט מצות נעשית לבטל בלבו שגמר למה."שמשעה גם זה ואולי

אג"הרמב דרך אלא אינו וביעור תשביתו של כעיקרו ביטול מביא בסוףם ב

ב,הפרק של היסוד עצם מראה וב"שביטול אינו,י"י מבערו הוא אם אכן בביעור

עוד חמץ,עובר כאן אין ביעור ידי שעל משום רק זה כל,אבל מראה ביטול אבל

ב של האיסור ומהות היסוד וב"עצם .י"י

בקיומו רוצה אינו סתם לבין ביטול בין ההבדל מה קשה זה לפי ,אבל

י אינו תשביתוולמה בו ויקיים איסורו זמן אחר לבטל שביטול?כול לומר ונראה

בקיומו רוצה שאינו בחפץ חלות רוצים,עושה בעליו שאין לחפץ שנעשה

חמץ(בקיומו לאינו עצמו החפץ את שמשנה רוצה,לא האינו את שרואים אלא

עצמו בחפץ לו).בקיומו ויש שלו דהוי בחפץ רק בחפץ חלות לעשות יכול אבל
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עליו דוקא.שליטה איסורו זמן קודם ביטול יש הוא,ולכן איסורו זמן לאחר אבל

בחפץ חלות לעשות לו אפשר ואי שלו ואינו בהנאה יכולת.אסור לו וכשאין

בחפצא חלות בקיומו,לעשות רוצה שאינו ומועיל,רק גרידא הגברא דעת היא

ב על יעבור שלא וב"לו ול"י בחפץ חלות שום אין אבל לבערוי צריך עדיין כן

לגמרי האיסור מן עצמו את לסלק כדי תשביתו,לבסוף קיום בו אין כך .ומשום

שק[ להעיר הרמב"יש לשון דהוי"ק מפני באחריות שחייב מקום בכל ם

רק,כשלו שכהחמת שאפילו לומר יש חייבאבל שבאנסוהו.שלו לשונו וגם

באחריותו האנס שמחייבו מפני לו,חייב יש רוצהאבל יהא למה הסיבה שזה מר

חייב.בקיומו אינו חינם שומר למה זה שלפי קשה להחזירו,וגם רוצה הוא והלא

להחפץ שייכות לו כצדיק?ויש ואיש איש כל את רואים אנו שאין לתרץ יש אבל

חבירו חפץ בקיום לו שאכפת טוב שהרמב.לב לומר בהל"ונראה לשיטתו 'ם

הו חינם שומר שפשיעת מזיקשכירות בגדר אינו,י חינם ששומר נראה כן ואם

כלל החפץ בהשבת בו,חייב פושע יהיה שלא כדי חייב חשוב.אלא לא כן ואם

החפץ בקיום בה,לו פושע יהא שלא לו חשוב (רק חינם. ששומר אומרת זאת

פחותה בדרגה אלא ושואל שכר שומר כמו דינו,אינו בעצם חלוק שהוא ,אלא

לשיטתו"והרמב ).]ם

או בטור ראיתי סי"ושוב לנכרי"ת'ח כלי להשכיר לישראל שאסור נ

הכלי של בקיומו דרוצה כיון בחמץ בו לעו",ל"וז,שיבשל כלי להשכיר ג"אסור

ע איסור של בקיומו שרוצה מפני חמץ בהם שיבשל שלא"בפסח אחר דבר י

הכלי רע."יבקע חידושי סי"ועיין הר'ז'א שלפי לומר רצה תק"שחתנו נתן

שלם בלב מבטל דאינו כיון תשביתו יקיים שלא משום היא ודאי,בדיקה אבל

בב עובר ואינו הפקר וב"דהוי שרוצה"ורע.י"י מפני שחייב הטור דלפי השיב א

אע שלו"בקיומו שאינו י"פ כן הפקר"אם דהוי אף שלם בלב מבטלו אינו דאם ל

מ שלו עכ"ואינו מקרי עליו דדעתו כיון בקי"מ רוצה דאסורפ ."ומו

בשו גם ח"ומצאתי ומשיב שואל סי"ת ובשו"ל'ב מהר"ח שיק"ת ם

סי"או הרמב"קצ'ח דברי שמסבירים בדרך"ח באחריות וכפוהו אנסוהו גבי ם

.שאמרנו



יצחק א"עתש●ג"מבית





בפסחים בהנאה,:)כא(איתא שאסור בפסח לחמץ מנין חזקיה אמר

יאכל לא אכילהשנאמר היתר בו יהא לא דרלפו...חמץ דא'יגא אבהו"אבהו ר

איסור ואחד אכילה איסור אחד תאכלו לא תאכל לא יאכל לא שנאמר מקום כל

שיפר עד בנבילהטהנאה לך שפרט כדרך הכתוב מאכלות.כ"עלך בהלכות ועיין

הט"פ(אסורות הרמב)ו"ח ר"שהביא דברי את להאיסוריאבהו'ם הנאהכמקור

שם הרמב,אמנם.המפורטים ומצה"כתב חמץ בהלכות ה"פ(ם החמץ",)ב"א

אכילה היתר בו יהא לא חמץ יאכל לא שנאמר בהנייה אסור והרבה."בפסח

א הרמבמקשים כתב מאכלות"מאי בהלכות ואילו כחזקיה ומצה חמץ בהלכות ם

כר כתב .אבהו'אסורות

הרמב בדברי עוד ומצה"עיין חמץ בהלכות בפסח",)שם(ם החמץ

אכילה היתר בו יהא לא חמץ יאכל לא שנאמר בהנייה חמץ.אסור והמניח

אע בפסח אכל"ברשותו שלא לךופ יראה לא שנאמר לאוין בשני ."שאורעובר

הרמב חיבר הנאה"הרי איסור דין את ימצאחמץדם ובל יראה בל .ב"וצ,לדיני

א בהלכה דכתב התם עוד מתחלת"',ועיין בפסח חמץ כזית האוכל כל

כל כי שנאמר כרת חייב במזיד בניסן ועשרים אחד יום סוף עד עשר חמשה ליל

ונכרתה חמץ קבועה.אוכל חטאת קרבן חייב האוכ.בשוגג הממחהאחד ואחד ל

ב."ושותה ימצא'ובהלכה ובל יראה בל ודיני דחמץ הנאה איסור דין ,ביאר

ג בהלכה ימצא ובל יראה בל דיני בביאור ד;'והמשיך חמץ'ובהלכה דין ביאר

הפסח עליו ה;שעבר שהו'ובהלכה בכל דנאסר חמץ תערובת דין וכתב;אביאר

ו ע"',בהלכה אכילת על אלא כרת חייבין חמץאין עירוב אבל חמץ של ...צמו

כרת בו ואין ז";לוקה שהוא",כתב'ובהלכה כל בפסח עצמו החמץ מן האוכל

חמץ יאכל לא שנאמר התורה מן אסור זה או.הרי כרת חייב אינו כן פי על אף

כזית שהוא כשיעור על אלא הרמב."קרבן התחיל אמאי לאקשויי איכא ם"והא

א וה'בהלכה דחמץ כרת בבחיוב בהלכות וביאר ה'פסיק הנאת'עד איסורי את

ימצא,חמץ ובל יראה הפסח,בל עליו שעבר חמץ,חמץ אח,ותערובת כ"ורק

ו דחמץ'בהלכה כרת חיוב דין את לבאר הרמבוהנה.חזר מנה את"בכותרת ם
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הזמניבהנכלליןהמצוות סדרן לפי ומצה חמץ בערב:הלכות מחצות חמץ איסור

הפסח,יתותשבצותמ,פסח תוך חמץ אכילת חמץ,איסור תערובת אכילת איסור

הפסח ב"וע';וכו,תוך צריך הרמביכ ביאר לא אמאי האלו"אור המצוות את ם

דלמטה בהלכותיו זה סדר .לפי

דס לומר להרמב"ונראה אכילתו"ל איסור הוי חמץ איסור דעיקר ם

לקמן,בעין( אאכילת,)עיין כרתיהדרק מיחייב איסוריוו,בעינא דהיינו,שאר

הנאתו ימצא,איסור ובל יראה פסח,בל בערב ווה,תשביתוצותומ,איסורו

כרת המחייב בפסח אכילתו איסור לעיקר הרמב.הרחקות הקדים בריש"להכי ם

בעין חמץ דאכילת כרת חיוב את לבאר ומצה חמץ את,הלכות לבאר והמשיך

הנאה וכו,איסורי ימצא ובל יראה אכילתוחזר',בל על כרת חיוב לבאר כך אחר

בעין איסורו,חמץ עיקר ה,דהוא שם הנכללין חמץ וחומרי דיני ותקחרהווושאר

הרמב.לו חיבר אמאי שפיר מובן יראה"ולכן בל לדיני חמץ הנאת איסור את ם

ימצא כלל"דאע,ובל אהדדי שייכי לא דלכאורה אהדדי,ג שייכי בקושטא

הרח איסוקבתורת לעיקר חמץות המחייב,ר בעין אכילתו .כרתתדהוא

הרמב"עפ כתב אמאי נמי שפיר מובן כדברי"ז ומצה חמץ בהלכות ם

ר כדברי ולא דשאר,אבהו'חזקיה הנאה מאיסורי חמץ הנאת איסור דשאני

אסורות א,מאכלות להן שיש אסורות מאכלות שאר הנאהדגבי איסוריסור הוי

איסורן דגוף חלק כדיןדאיסורי,הנאתן מחתא בחדא בהדדי אתו והנאה אכילה

דהמאכלות איסורא הרחקה;אסורותהגוף הנאתו איסור הוי חמץ גבי אולם

אכילתואיסורל איסור דגוף חלק הוי ולא ובל,אכילתו יראה בל דאיסורי דומיא

.ימצא

ב צריך סיועדיין אמאי להרמב"אור חלק"ל חמץ הנאת איסור דאין ם

אכילתו איסור סקשה,כלומר.דגוף ש"אמאי דלא איסורל דין חמץ אצל ייכא

דר .אבהו'הנאה

דס לדייק יש להרמב"והנה ֵש"ל דאיתא איסורום זמן קודם חמץ ,ם

איסורו בזמן רק וקיים נתהווה חמץ שם דאין הרמב.דהיינו כתב בריש"הרי ם

ומצה חמץ מתח",הלכות בפסח חמץ כזית האוכל עשריכל חמשה ליל ...לת

כרתבמזי חייב קרבן...ד חייב ס."בשוגג הוה להרמב"אי נתהווה"ל חמץ דשם ם

איסור בשעת בד"הו,ורק לבאר אחרתל הרידחמשת,רך נחמצין כשהן דגן מיני

חמץ וחיוב דין אז להן ושיש הפסח ימי מהחל נאסרין מדבריו,ואדרבא.הן

מת אכילתו על אדם ונתחייב ודנאסר פסח קודם חמץ שם דיש ימימשמע חילת

.הפסח
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הנתבאר"ע דס,פ לומר להרמב"נראה מאכלות"ל משאר חמץ דשאני ם

אסורותבדג,אסורות מאכלות שאר מהמאכלות,י נתהווה אכילתן איסור

דאיסוראה חפצאי בהיותן גופייהו איסור:אסורות את מהווה עצמה נבילה

אסורות"וכ,אכילתה מאכלות ולכל הכרם וכלאי ערלה לענין דכתבוהי[.ה ינו

אסורות"הרמב מאכלות בהלכות חייב",ם במזיד חלב כזית (האוכל פ" ז"שם

לוקה",)א"ה כזית החי מן מאבר (האוכל פ" ה"שם מבשר",)ג"ה כזית האוכל

שנטרפ טהורין עוף או חיה או (לוקהובהמה פ" ה"שם ביאר,וכדומה,)ו"ד ולא

אלו אכילה מעשי איסורי את ד,תחילה משום גופיהוהיינו דאיסורא החפצא

איסורו את חמץ,מיהו.]מהווה אכילתו,גבי איסור את מהווה עצמו החמץ ,אין

אדרבא ע,אלא נתהווה אכילתו חדשה"איסור חלות והויא הפסח ימי עיין.י

ומצה חמץ הלכות "בריש מתח: בפסח חמץ כזית האוכל עשריכל חמשה ליל לת

ח במזיד בניסן ועשרים אחד יום סוף וכועד כרת אמאי"';ייב לאקשויי ואיכא

הרמב ול"כתב הימים תאריכי את בפסח"כתבאם חמץ האוכל כל"או"כל

מתח חמץ פסחיהאוכל של ראשון ליל מתח(לת טיאו ליל בניסן"לת סוף)ו עד

סוכה."הפסח בהלכות ה"פ(הרי לולב)ה"ו הי"פ(ובהלכות נקט)ג"ז לא

דמ"הרמב הימים תאריכי את ולולבצוותם טוב,סוכה יום הלכות בריש ואפילו
הימים תאריכי את פירט שםהלא הנמנים פסח,טובים .בכללן

הרמב דכתב נראה חיו"אלא ימי תאריכי את דבם חמץאכילתכרת

אסורותפנימ מאכלות משאר חמץ הימיםבדג,דשאני הרי חמץ אתמהוויןי

איסורו דאיס"משא,חלות אסורות מאכלות שאר גבי נתהווהכ ורייהו
ועהמהמאכלות עצמן בעצם"אסורות איסורייהו הוו .דידהוחלקכ

הנאתו איסור בענין נמי חמץ שאני הנאתו,ולהכי איסור נכללדאין

הנאה איסור להו דאית אסורות מאכלות שאר אצל כמו אכילתו איסור ,בהדי

להו דאית אסורות מאכלות שאר הנאהדאצל גופייהואסורותההמאכלות,איסור

איסורייהו את מחתא,מהויין בחדא הנאה איסור בהדי אכילה איסור ;דהיינו

לא חמץכןאולם ולא,אצל איסורוומהוהחמץדהימים חלות את חדש,ין ובדין

הנאה איסור אין אכילהנכללזה איסור לשאר.בהדי חמץ בין זה חילוק ומפאת

הרמב הביא אסורות גב"מאכלות חזקיה דרשת את חמץם כר,י דכתב אבהו'הגם

הנאה איסור להו דאית אסורות מאכלות שאר לר[.גבי משתמע'דהנה אבהו

דס דידיה דאיסור"מדרשא הנאהל ואיסור אהדדיאכילה מילתאשייכי כחד או

ונקטה,הוו הנאה תורה המאכל,אכילהלשוןדאסרה הנאת סוג עיקר או,שהיא

אכילה גדר הרחבת הויא סאולם;דהנאה ו"חזקיה נוסף דבר הויא דהנאה נפרדל

בעצם שייכא דס,להילאכולא כל"והיינו דאין וכול יאכל ולא תאכל לא 'לשון
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הנאה איסור נמי משמע או ס"וע.מרבה להרמב"כ ר"ל דרשת דשייכת אבהו'ם

א להו דאית אסורות מאכלות הנאהלשאר לא,יסור חזקיה דרשת יסורושייכא

בפסחהנאה חמץ ונפרד,של נוסף איסור 1.]דהוי

בתוס1 מקום"ד:כא('עיין כל תאכל"דס)ה דלא וכו,ל תאכלו ואיסור'לא אכילה איסור כוללים

הר.הנאה בחידושי התוס)שם(ן"ועיין על ר"וה",ל"וז',דנחלק אכילה'ק תאכל לא ודאי אבהו
הנאה ולא איצטריך,משמע ולא בנבלה הנאה רחמנא מדשרי לאוי,ומיהו דכל אתא דכותהלגלויי
בהנאה נמי דתוס."מתסרי לומר המאכל"ס'ונראה הנאת את תורה אסרה דבעצם דנקטה,ל אלא

אכילה בלשון הנאתו,איסורו סוג עיקר הויא דהר"נ,מיהו.דאכילה ס"ל תורה"ן אסרה דבעצם ל
איסורא,אכילה לעיקר הרחבה או הוספה היינו הנאה אכילה,ואיסור .דהוא

רבינו בחידושי מחליפין"ד:כד(דודועיין ויש התם,)ה בסוגיא בתרא דללישנא רבו בשם שהביא
דלב הגם כדרכה שלא אאכילה כדרכה'מיחייב אלא אהנאה מיחייב לא לזה;הלשונות הסכים ולא

כדרכה שלא אאכילה מיחייב לא עלמא דלכולי והסיק דוד הגמ,רבינו ביארה דטעמא'דהנה
ב ללישנא כדרכה שלא אהנאה אכילהדפטור לשון גבה דכתיב משום היינו דוד.תרא דלרבינו יוצא

הנאה סוג היינו דע,אכילה אאכילת"כלומר מיחייב זה ועל אכילתו הויא המאכל הנאת עיקר דין פ
אסורות ס,מאכלות דוד רבינו של רבו הנאתה"ודלפי אכילה דין עצם דאין בתרא ללישנא ,ל

עצמה מטעם אאכילה דמיחייב אכילהודהו,כלומר לאיסור נוסף דבר הנאה פלוגתת.יא והיינו
בדבר"ואע.ן"והר'תוס האחרונים שחקרו ראשונים,פ הני אפלוגתת דתליא [נראה ברש. י"ועיין

חולין"ד:כג( דס)ה קצת דב"דמשמע ר'ל אפלוגתת תליין הללו ור'גישות :)כא(יהודה'מאיר
דר .]אבהו'אליבא

ברמב א'הל(ם"ועיין פמאכלות הט"סורות "ל"וז,)ז"ח נהנה: אם בהנייה אסור שהוא מאכל כל
לוקה אינו לכלבים או לגוי נתן או שמכר כגון אכל מרדות,ולא מכת אותו הרבה,מיהו."ומכין

הרמב על כד(י"רש;ם"נחלקו חלב"ד:פסחים ד(ן"הר,)ה שם דאמרי"חידושיו איכא ורבינו)ה
ד(דוד אלא"שם א"ס)ה לוקה דכן דס.הנאהל לפרושי להרמב"וליכא היינו"ל הנאה דאיסור ם

אכילה לאיסור טפל ס,כאיסור עליו האיסור"ודהחולקין מעיקר הוי הנאה דאיסור נתבאר,ל דהא
ס"דהר דיליה"ן הוספה רק הוי הנאה ודאיסור העיקר הוי אכילה דאיסור לא,ל עיקרי-כלומר

טפל ס"ואעפ,וכאיסור אהנאה"כ מלקות דחייב .ל

משנה במגיד פ'הל(ועיין אסורות הט"מאכלות "ל"וז,)ז"ח שעה: כל איסורין:)כד(פרק כל
הנאתן דרך אלא עליהם לוקין אין דרך.שבתורה אלא הנאתו דרך אין באכילה הראוי דבר וכל

הנאתן,כלומר."אכילה כדרך שלא הויא אכילה בלי אסורות ממאכלות ס,דהנאה ל"ולכן
דפטור"להרמב זה.ם אפירוש לאקשויי הרמב,ואיכא שכתב להלן"דכמו י(ם כל",)א"י-י,ד"שם

הנייה דרך אותן שיאכל עד עליהן חייב אינו האסורין החלב...האוכלין את שהמחה הרי כיצד
מרים דברים שעירב או חי חלב שאכל או ממנו גרונו שנכוה עד חם כשהוא קדרה...וגמאו לתוך

נבלה פטור...של זה להרמב",הרי היה משנה המגיד שלא"לפי בתורת נמי דפטור התם לפרש ם
בכה הנאה אכילה"כדרך בדרך שלא דנהנה ס,ג להרמב"אי בלי"ל אהנאה לוקה דאינו דטעמא ם

כדרכה שלא דחשיבא משום היינו .אכילה
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המצוות בספר היטב הרמב,ועיין הביא דחמץ"דלא הלאוין את ת"ל(ם
לאוי)ט"קצ-ז"קצ אסורותדאצל מאכלות קע"ל(שאר את,)ד"קצ-ב"ת הביא אבל

ל למצוות בסמיכות דחמץ ובמשתה"הלאוין במאכל וסובא זולל דהיות ת"ל(ת

הכפורים"ול)ה"קצ ביום דאכילה ק"ל(ת ענבים)ו"צת דאכילת קיהםוחלוהלאוין
ר"ל(לנזיר מ;)ו"ר-א"ת דסוהיינו דאין"שום אסורותל מאכלות כשאר ,חמץ

אחר באופן לפרש נראה דס.אמנם לרש"כיון אהנאה"הר,י"ל ונמי אאכילה דלקי דוד ורבינו ,ן
ב הוו והנאה דאכילה להו דקיימא הנאה'נמצא איסור לה דאית תעשה לא מצות דכל איסורין .סוגי

ולא אהנאה דלקי הנאה כדרך שלא הכרם כלאי אכל דאם דפירש שם דוד רבינו בחידושי עיין
דס.אאכילה ב"כלומר אלו ללאוין דיש איסורין'ל הנאה,סוגי איסור וסוג אכילה איסור ולקי,סוג

דס,מיהו.תרוייהוא לומר להרמב"נראה אחד"ל איסור סוג רק דיש אכילה,ם דאיסור דהיינו
איסורא סוג חד הוו הנאה אכלו,ואיסור ולא ממאכל דהנהנה משום אהנאה לקי לא אולם

.אכילה,כלומר היינו דחיובא אכילה,דשיעורא בלי נהנה סוג"אע,ואי ההוא דעביד ג

אחד נהנהאיסור רק בין אכל אכל,בין דלא ופטור,כיון כשיעור נהנה דבין.לא הגם והנה
ראשונים"להרמב לשאר ובין איסור,ם לה דאית תעשה לא מצות דכל והנאה אכילה איסור כל

כדנתבאר אהדדי והנאה אכילה איסור ושייכי אחד לאו רק הוי סוגי,הנאה בענין פליגי מקום מכל
וה,האיסור אכילה באם הוו אחד'נאה סוג או איסור .סוגי

דהרמב,אמנם נמצא זה ביאור ס"לפי ההנאה)'כתוס(ל"ם איסור היינו הלאו הויא,דיסוד ואכילה
המאכל דהנאת חשוב והיותר העיקרי תימצי הרמב,ההיכי כתב המצוות"וכן בספר קפ"ל(ם ,)ז"ת

ס ההנאה)ן"כהר(ל"ולא ואיסור העיקר הוא האכילה לאיסורדאיסור הוספה או הרחבה הוי
ס;האכילה נמי לעיל שהוזכרו ראשונים כתוס"ורוב בזה כהר'ל .ן"ולא

הרמב בדברי זה משום"דס,ם"ביאור אכילה על רק תורה דחייבה אלא הנאה הוי האיסור דעיקר ל
המאכל של ביותר החשובה ההנאה הויא הרמב,דאכילה לשיטת שפיר הנסקל"אתי שור בענין .ם

אסורותעיי מאכלות בהלכות הכ"פ(ן "ל"וז,)ב"ד בשרו: את יאכל ולא הנסקל בשור והיאך.נאמר
נבילה הוא והרי שנסקל אחר לאכלו אפשר שנגמר.היה שכיון להודיעך אלא הכתוב בא לא אלא

בהנייה אסור זה הרי כשירה שחיטה ושחטו קדם ואם טמאה כבהמה ונעשה נאסר לסקילה דינו
מבשרו אכל לכלביםואם יתננו ולא ימכר לא כשיסקל וכן לוקה אע."כזית דס"והא דנראה ל"ג

שנהרג,ם"להרמב לאחר אסורות מאכלות כשאר הוי הנסקל כתוב,דשור בכותרת )ד"י'מצ(הרי
הנסקלשלא הרמב."בשור נקט בכותרת הלאוין שאר כל אצל לשון"והנה את שלא"ם

(לאכול לשתות"ו" יין"שלא לשון,)נסךאצל את נקט הנסקל שור אצל ליהנות"ורק וצריך."שלא
דס,ביאור במאי להרמב"בפרט אהנאה"ל לוקה דאינו .ם

דין גמר בשעת הנסקל שור שם חלות השור על דנקבע כיון דינו"כדכתב,והנה שנגמר כיון
טמאה כבהמה ונעשה נאסר חי",לסקילה עדיין שהרי מאכל אינו אכיל,ואז ענין חשובאין תו
השור הנאות משאר יותר אז דס.ובולט להרמב"וכיון ל"ל כל דאצל דאית"ם אסורות דמאכלות ת

הנאה איסור על,ליה רק תורה דחייבה הגם הנאתן בתורת בעיקר האסורות המאכלות נאסרו
הנסקל,אכילתן שור אז,אצל הוי דעדיין משום דינו חלות בשעת ובולט חשוב אכילתו ענין דאין
הרמב,יםבחי נקט הנאה"שפיר איסור בלשון איסורו את .ם
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איסור אין ועשהרי מן נתהווה וע"ו עצמו החמץ לא"י חלקכ בעצם איסורו הוי
חיצונית חלות רק איסורו והוי השייכים"וע,מיניה להמאכלים חמץ דמי כ

לל הסמוכים אסורותושלת"להלאוין מאכלות בעצם דאינו .לענין

הרמב"ע פלוגתת את לפרש נראה הנתבאר והרמב"פ תערובת"ם בדין ן

הרמב.חמץ כתב ל"סה(ם"הרי קצ"מ פ'הל,ח"ת ומצה ה"חמץ חייב)ו"א דאינו

אא בעין"כרת חמץ כזית אכל חמץ(כ יאכל דלא חמץ)מקרא כזית אכל אם אבל

פרס אכילת כדי תוך מלקות,בתערובת רק תאכלו(חייב לא מחמצת דכל .)מקרא

הרמב שם"סה(ן"הפליג אם)מ אסורות מאכלות לשאר חמץ בין לחלק דאין וטען

פרס אכילת כדי תוך האיסור מן כזית שוה,אכל הנה אסורות מאכלות שאר דגבי

ב אכלו בין בעין כזית אכל בין פרסתוךתבותערחיובן אכילת ר,כדי אבהו'כדברי

מלקותחניו'רבשם לענין סז"ע(ן נמי,.)ז חמץ אאכילתוילוגבי כרת חייב
פרס אכילת כדי תוך הגמ,בתערובת פשיטותן.)מד(בפסחים'כדברי .לפי

הרמב פלוגתת מובנת והרמב"שפיר ע"ם ב"ן דחמץ"סן"הרמב.אורנויפ ל

אסורות מאכלות כשאר איסור,הוי והוי איסורו את מהווה דאיסורא בעצםדהחפצא ו

מיני בתערובת"וע,החלק אכלו שנא לא בעין כזית אכלו שנא לא אכילתתוךכ כדי

שוה,פרס ס"הרמב,מיהו;חיובו חמץ"ם דשאני ע,ל דנתהווה חלות הוי י"דאיסורו

מ חלק בעצם ואינו עצמו החמץ מן בא ואינו דינו"וע,יניההימים למילף ליכא כ
בח לחלק ושייכא אסורות מאכלות בתערובתמשאר אכלו לבין בעין אכלו בין .יובו

בפסחים עוד אפי,)שם(עיין בהנאה מותר זמנו קודם חרכו רבא 'אמר

ע זמנו רש.כ"לאחר ד(י"פירש צריכא"שם לא בענין)ה יפה"דמיירי באור שחרכו

ומראיתו טעמו שבטל זמנו באלסים."קודם ישראל הרב חבירי דייק ושפיר

דס"שליט לרש"א דלא"ל החמץי את שנוירק,פסל ביה דנשתנה,דעבד וכיון

איסורו זמן כשהגיע דחמץ איסורא עליה חל לא איסורו זמן קודם שם.החמץ ועיין

זמנו"ד('דתוס קודם חרכו זמנוה לאחר אף בהנאה מלאכול",)מותר שנפסל וכגון

בפ שעיפשה דפת דומיא שרי הוי לא אחר דבענין בדברי".ק"לכלב להלן ועיין

אוכלין"ד:מה(י"רש טומאת מטמאה שעיפשה)ה פת ראויה",בענין שהיא דכל

מינה אוכל תורת פקע לא נפק,"לכלב אוכל דין דאין ראוי"אאעדהיינו אינה הכ
כלב הרי:יג(ן"והר)ג:ג(ש"הראכ"וכ.לאכילת ד"בדפי מטמאה"ף 2).ה

במאירי2 אעפ",:)מה(עיין לאדם מלאכול ונפסלה שעפשה לכלב"הפת מלאכול נפסלה שלא י

ש אוכלים טומאת מטמא אינו  ...מותר לפגם טעם שנותן בנפסלה,לדעתנו אף
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רש דפלוגתת ותוס"ונראה אעצ'י תליא זמנו קודם חרכו איסוראבדין ם

ס"רש.דחמץ המאכל"י דנשתנה דכיון כשיגיע,ל חמץ איסור עליו לחול אפשר אי

באלסים(פסח ישראל הרב ביאר תוס;)כן ותורת"ס'מיהו בשם דין הוי דחמץ ל

מלא"ועאוכל נמנע או נפקע אינו אוכל"אאסורכ מתורת המאכל נפסל כבר .כ

רש,כלומר על"דלפי דחלה דין חלות חמץ הוי פסחי דערב מחצות וכיון,המאכל

זהותדנשת לו ואין המאכל זוכשמג'חמץ'נה שעה איסורא,עת חלה ,והמי.לא

לתוס"ס ולא'ל דהמאכל אוכל ובתורת בשם דין הוי חיצוניתדחמץ חלות הוי

ל"כדס לתוס"דס,י"רשל גופו'ל ועדהאוכל חמץ דחמץ"הוי איסורא נמנע לא כ
אא הפסח ה"בהחל את פסל כןכ קודם אוכל מתורת .חמץ

בפרקין להלן בהנאתו,:)כא(עיין אסור זמנו צריכא.עבר לא פשיטא

ע דרבנן שם.כ"לשעות צריכא"ד(י"רשבפועיין לא אסור"ה",)ה זמנו עבר ג

גרסי...בהנאה רבי'ולא איכא דהא לאשמעינן איצטריך בפסח אפילו דהא פשיטא

לק שבעה כל בהנאה דשרי הגלילי בתוס".מןיוסי שם זמנו"ד('ועיין עבר )ה

וקיי"רשעלנחלקוד וכומוי צריכא לא פשיטא של גירסתנו דפליגי.'את ונראה

ותוס"רש זמנו'י קודם חרכו בענין שיטתייהו כפי דס;הכא לרש"דכיון דשם"ל י

האוכל בגוף דין ואינו חיצונית חלות הוי חמץ חמץ,ודין שאני דבהא אמינא הוה

איס אימשאר בהדי הנאתו איסור לחול צריך ודלא והנאה אכילה אכילתוסורורי

פסח החוד(בערב כשהאיסורים רק וכאחד בהדדי האוכלדחלקוולין כמו,עצם

אסורות מאכלות שאר א,אצל פשיטאצלאולם הוי לא לשיטתבדומיא,)חמץ הא

ד"סדם"הרמב דמשום אסורותל מאכלות כשאר חמץ אכיל,אין חיובי בעיןאין תו

לטומאה יורדת אינה לבד אדם ס."מלאכול או"הנה דשם אכילהל איסור על תלוי דנותן,כל וכיון
מותר לפגם אוכל"ע,טעם שם אדם מאכילת שנפסל האוכל על אין ברש.כ עיין ,)שם(י"אולם

שיפסל" עד אדם מאכילת נתקלקל ואפילו לעולם טמא אוכל שם עליו וחל אדם לאוכל המיוחד
כלב רש."מאכילת נמי"ופירש שם אוכלין"ד(י טומאת מטמאה לכלבדכל",)ה ראויה שהיא זמן

מינה אוכל תורת פקע ס."לא אכילה"הא איסור על תלוי אוכל שם דאין הר;ל דעת היא ן"וכן
הרי.ח( ד"בדפי רב"ף אמר הראב)ה מדברי משתמע פ'הל(ד"וכן ומצה ה"חמץ ונראה).ב"א

אסורות דמאכלות איסורא מהות בענין אהמאירי רוותא הני דפליגי והר"אבהר,י"רש.לומר ן"ד

הויא"ס אסורות דמאכלות דאיסור האסורותל המאכלות צ,על האיסור אין ל"ולהכי

האסורות דמאכלות אוכל לתורת ב,שוה הוו איסורא וחלות אוכל שונים'דתורת ויכול,דברים
איסור חלות ולא אוכל תורת למאכל ס,מיהו.להיות אסורות"המאירי דמאכלות איסור דאין ל

עצמן,חלות האסורות המאכלות של דין הריהו המאכל,אלא את תורה אסור,דאסרה עצמו ,דהוא
א"וע איסורו"כ לבין דהמאכל אוכל תורת בין לחלק .א
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ש להיות צריכין בתערובת דס,מיהו.יןווואכילתו לתוס"כיון דין'ל הוי דחמץ

האוכל תורת אסורות,בעצם מאכלות לשאר הוו,דמי אוכלבדאיסורייהו תורת

לתוס"ס,דידהו דאיסו'ל חלק חמץ הנאת איסור דהוי אכילתודפשיטא יוצא.ר

לתוס"דס הרמב'ל מאכ,ן"כשיטת כשאר חמץ איסורדהוי להן שיש אסורות לות

דידהו,הנאה אוכל תורת בעצם דין הוי דוד.דאיסורייהו רבינו בחידושי שם(ועיין

וד"ד רבא דאמר זמנו"ה עבר היינו,)ה זמנו קודם דחרכו עד"דביאר שחרכו כגון

בהמה למאכל ולא אדם למאכל לא ראוי שאינו פת מתורת נמי",שהוציאו ופירש

פשיטא גרסינן א'וכודכן בענין דלהלן הנאהבסוגיא איהו"וע;יסור דאזל נראה כ
התוס .'בשיטת

ברמב עיין זמנו"אולם קודם חרכו בענין פ'הל(ם ומצה הי"חמץ ):א"ג

בפחמי" ליהנות מותר זה הרי ששית שעה קודם שרפו הפסחןואם תוך הנה."שלו

לרמב"ס אוכל"ל מתורת החמץ את דיבטל סגי דלא דצריך,ם אותואלא לשרוף
פחמין דיעשה עד באור.לגמרי .וצריך

התוס לשיטת דבניגוד אוכל'ונראה בתורת דין הוי חמץ דשם דוד ורבינו

חמץ איסור בו יחול לא הפסח קודם אוכל מתורת דהוציאו וכיון החמצי ,דהמאכל

רש לשיטת בשעת"ובניגוד דחלה גרידתא חיצונית חלות חמץ ואיסור שם דהוי י

ע חמץאיסורא זהות ליה דאית מאי להרמב"ס,ל בעצם"ל דין הוי חמץ דשם ם

המאכל הפסח(ממשות ימי ומפאת מהחל איסורא עליו דחלה חומר,)הגם דלעצם

חמץ שם יש המאכל עד"וע,וממשות איסורו זמן קודם לגמרי לשורפו צריך כ

עוד קיימת החמצית ממשותו יהא כשיגיע"ועי,שלא בו איסור לידת נמנעת ז

דס.הפסח לעיל הנתבאר כפי שפיר להרמב"ואתי זמן"ל קודם חמץ שם דיש ם

דס,איסורו כיון חמץ"שהרי שם יש המאכל ממשות דלעצם שם,ל כאן דיש נמצא

הפסח קודם אפילו נש,חמץ לא המאכל לפסחתדממשות הפסח מקודם ;נה
הפסח חל,ובהחל המאכלותחלה אממשות החמץ,איסורא על .דהיינו

הכונרא הנתבאר פי דעל אשיטת,אה קושיות כמה לתרץ אפשר

א.ם"הרמב בפרק שם כתב "'ז'הל('הנה כל): בפסח עצמו החמץ מן האוכל

חמץ יאכל לא שנאמר התורה מן אסור עליו."שהוא משנה"ע(והקשו בכסף ש

חמץ)משנהםובלח יאכל דלא קרא הכא בעי שיעור,אמאי דחצי לן קיימא דהא

התו מן פי'הל(רהאסור אסורות ה"מאכלות הרמב"וא,)ב"ד הביא אמאי קרא"כ ם

שהוא כל חמץ דאוסר ופירש חמץ יאכל שהוא,דלא כל חמץ אסור הכי דבלאו

שיעור חצי דס.מדין לתרוצי דאיכא להרמב"ונראה שיעור"ל חצי דאיסור בכלם

כלליהתורה איסור אסורות,הוי מאכלות בהלכות שם והכא,)'א'הל(כדמשמע

פרטי שיעור חצי איסור דיש קבע לחמץ דס.בנוגע יתר לבאר להרמב"ונראה ם"ל
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דס משום פרטי איסור הוי חמץ שיעור חצי דאיסור חמץ"כן דשאני שהואמכיוןל

אסורות מאכלות כבשאר דידיה אוכל בתורת ולא המאכל בממשות ולהכי,שם

חמצ"ע דמאכל עצמו בפני ומשהו משהו לכל יש לשיטתו וכ חמץ שם חלותי

להרמב"דס,כלומר.איסור איסורא"ל ליכא אסורות מאכלות שאר דגבי דהגם ם

עצמו בפני ומשהו משהו המאכל,אכל כלל על הוי דאיסורייהו איסור,אלא דיש

עצמו'א בפני שלו ומשהו משהו כל על ולא כולו חמץ,על דנאסר,שאני

יש,בממשותו עצמו בפני ומשהו משהו לכל שפיר"ועפ,איסוראולכן מובן ז
ס להרמב"אמאי חמץ"ל שיעור חצי לאכילת פרטי איסור דיש .ם

אי חמץ-ובענין הרמב,ביטול שיטת את נמי לבאר ע"יש דברינו"ם פ

כתב.דלעיל פ'הל(הרי ומצה ה"חמץ תוך",)ה"א אחר בדבר שנתערב חמץ

שהוא בכל אסור זה הרי במינו שלא בין במינו בין מאכלותועי."הפסח בהלכות ין

הל"פט(אסורות פי":ל"וז,)ב"י',ט'ו על אף בפסח תורהשהואחמץ מאיסורי

כל תהיה הפסח לאחר שהרי לעולם אסורה התערובת שאין לפי אלו בכללות אינו

שביארנו כמו מותרת שלא.התערובת בין במינו בין שהוא בכל אוסר לפיכך

[במינו דבר]ב"י'הל... שאפילו לי מינויראה בשאינו נתערב אם מתירין לו שיש

מותר טעם נתן בפסח...ולא חמץ על תתמה לא,ואל מחמצת כל אמרה שהתורה

שביארנו כמו בו החמירו לפיכך ע."תאכלו לפרש בדעת"ונראה לעיל הנתבאר פ

בשם"הרמב ולא המאכל בממשות דין הוי חמץ דשם דכיון היינו הכא דכוונתו ם

מ ולהכי דידיה עצמואוכל בפני ומשהו משהו בכל חמץ נאסר שפיר,מילא
במינובוהחמירו שלא .אפילו

הרמב אדברי לאקשויי איכא דלעיל"אולם הרמב,ם הקרא"שהביא את ם

אי למקור תאכלו לא מחמצת בתערובת)מדבריהם(ביטול-דכל חמץ משהו של

מינו בשאינו ה.מין לולכאורה לחמץיה יאכל דלא הקרא את שהביאכ,להביא מו

ומצה חמץ בהלכות חמץ משהו איסור ה"פ(למקור חומרת,)ז"א משמעת דשפיר

ו.חמץ בהלכה שם הרמבבשה',עיין איסור"יא למקור מחמצת דכל הקרא את ם

חמץ כלל,תערובת חמץ בחומרת מיירי לא הכיא;והתם בי הביאאוריצריך אמאי
דאי מדבריהם לחומרא קרא בתע-האי חמץ משהו מינוביטול בשאינו מין .רובת

ע לפרש דס"ונראה דכיון הנתבאר להרמב"פ משאר"ל חמץ דשאני ם

אסורות ע,מאכלות חמץ איסור ואין"דנתהווה הפסח ימי מפאת חיצונית חלות י

אסורות מאכלות בעצם מאכלות"ס,חמץ שאר כמו בתערובת אוסר דאינו ל

ד,אסורות היכא רק שייכא בתערובת איסור מרהאיסודדין ובא מאכלותהנתהווה

דהמאכלותוהויעצמןהאסורות חלק בכה,אסורותהבעצם האיסור"דרק אין ג

בתערובת ואוסר איסור,בטל כאן איסורחזקדיש של חפצא בנוגע,אמנם.בתורת
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ל"ס,לחמץ בתערום"הרמבל קיים איסורו דאין טעמא עמהאי דין"בת ולביט-יאפ

אסורות מאכלות איס,דשאר החמץדאין מיניבור חלק חפצאהעצם חמץ שלואין

איסורממשאיסור עליו שיש חפצא הוא הרי איסור,אלא של מחפצא דקליש

אסורות מאכלות לא,דשאר הוצרך כדיוולפיכך תאכלו לא מחמצת דכל אחר

חמץ תערובת את הרמב"עפ.לאסור הביא אמאי שפיר מובן דכל"ז הקרא את ם

דא לטעמא תאכלו לא מינווסרמחמצת בשאינו מין חמץ משהו תערובת ,חכמים

ע תערובת בכל פרס אכילת כדי תוך חמץ כזית ואסרה תורה שהחמירה פ"דכמו

אסורות מאכלות שאר תערובת דיני דלפי הגם תאכלו לא מחמצת דכל חדש דין

ומותרההי בטל מין,החמץ בתערובת חמץ משהו ואסרו חכמים החמירו נמי הכא
דע הגם מינו שרי"בשאינו הוה אסורות מאכלות שאר תערובת דיני .פ

א לאקשויי הרמברנוואיבוליכא סתירה"בשיטת בה יש דלכאורה ,ם

עצמו בפני ומשהו משהו כל על ואיסורו שמו שחל מפני חמץ חמור גיסא ,דמחד

איס חמץ הוי גיסא קלישאומאידך עצמו,ורא המאכל מן ונתהווה בא איסורו דאין

אסורותכשאר חמץואימאכלות איסור מיניבעצםן אוסרולהכי,החלק היה לא

אי בתערובת חדשחמץ דין תאכלולאו לא מחמצת דחמץ.דכל וקולו חומרו דהנה

כלל אהדדי סתרי ב,לא חמץ חמור לדרךשהרי ואיסורונוגע שמו על,חלות דחלין

עצמו בפני ומשהו משהו איסורו,כל במהות חמץ קל קצת בא,מיהו איסורו דאין

אסורות מאכלות שאר אצל כמו המאכל מעצם מפאת,ונתהווה החוץ מן דחל אלא

הפסח איסורימי אין חלקולהכי בעצם לעיל"וע[.מאכלדהחמץ חמץ נקרא כ

ממש דאיסורא חפצא ולא איסורא עליו שיש ה"ומה,חפצא לא חמץט קייםיה
ע אי"בתערובת דין אסורות-פ מאכלות שאר .]ביטול

מת טומאת גבי הוא חלותה,וכן בענין מאד מת,דחמורה לטומאת דרק

הטומאה אבות אבי הטומאה,חללכהואהריחרבודיןיש חלות דיני דהן

איסורה,הותוהתפשט דרגת לעצם בנוגע מת טומאת קלה מת,אולם טמא שהרי

ליכנס ישרמותר לויהאללמחנה ח"משא,ולמחנה טומאה דמצורעמוכ רה
אפילו מליכנס ישראללדאוסרתו .מחנה

בל מתגשם זה דרעיון דכל"ונתבאר תאכלות לא גיסא,מחמצת דמחד

חמץ איהוה דין לאור בתערובת בטל אסורות-לעולם מאכלות שאר דכח,ביטול

ונהותמ בא שאינו מפני קלוש חמץ המתהווהאיסור חלקמן בעצם ואינו אכל

אסורותכשארדלא,מיניה את,מאכלות לאסור תורה החמירה גיסא ומאידך

ואיסורו שמו חלות לדרך בנוגע חמץ דין חומרת מפאת חמץ על,תערובת דחלין
בפנלכ ומשהו .ע"משהו
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דס לעיל להרמב"דייקנו ול"ל תשביתו דמצות ימצא"ם ובל יראה דבל ת

אכילתקהרחווה לאיסור בעיןות דהתוס.חמץ לומר נראה פליגי'מיהו דוד ורבינו

ד"וס ואיסורמצותל היתשביתו ימצא ובל יראה ולאגמוובל חמץ איסור וף
אכילתוקהרח לאיסור 3.ות

הרמבהנה דברי הובאו פ'הל(ם"כבר ומצה הי"חמץ את)א"ג בביאורו

זמנו קודם חרכו כא(דין "פסחים ששית:): שעה קודם שרפו מותרואם זה הרי

הפסח בתוך שלו בפחמין כלב."ליהנות מאכילת החמץ דיפסל סגי לא אלא,הא

ממנו ליהנות כדי פחמין דיעשה עד לגמרי לשרפו להלן,מיהו.דבעי שם ד"פ(עיין

לר3 תשביתו במצות לחקור בשריפה,יהודה'ויש במסכתין.דהיא תנור",:)כא(איתא בו יסיק ולא

לר:וכרים אלא צריכא לא דא'פשיטא סדיהודה שריפה אלא חמץ ביעור אין ר"מר ואמר הואיל 'א

קמ מיניה ליתהני ליה שריף דקא בהדי בשריפה מצותו התוס."ל"יהודה ד('ופירשו בהדי"שם )ה

לר רק דשרי דעתא דס'דסלקא משום מותר"יהודה חמץ דאפר לד(ל דוד.).תמורה רבינו והקשה

ד( צריכא"שם לא נכון",)ה שר,ואינו דקא כאפרדבהדי הוי לא ליה כנגדו,יף אבוקה ליה דהוה

לקמן כדאיתא איסור בעצי אחר"דאסור באופן הסוגיא את דוד רבינו .ופירש

תוס דפליגי לומר לר'ונראה דתשביתו שריפה מצות במהות דוד ס.יהודה'ורבינו דוד ל"רבינו

ר שריפה'דשיטת דרך כלוי החמץ דיהא תורה דציותה היא ד,יהודה ההיכיכלומר הויא שריפה

החמץ את לכלות כדי תורה דציותה דתשביתו,תמצי קיום הוא הוא החמץ ס"ע.וכליון דכל"כ ל

זו בשעה עדיין ממנו ליהנות אסור ושפיר אסור הוא הרי נכלה החמץ שאין לתוס"ס,מיהו.זמן 'ל

ר החמץ'דשיטת דבעי היא רקואין,דבעי,יהודה שריפה

תשביתו מצות כקיום החמץ לכליון להגיע כדי החיובי השריפה"דס,כלומר.הדרך מעשה דעצם ל

המצוה אפר,היא החמץ כשיעשה היינו שריפה מצות קיום דוד.ושיעור רבינו הויא,לפי שריפה

החמץ בכליון שריפה,תנאי דרך דיכלה תורה וגזרה כליון בעי תוס;דהחמץ דאין"ס'אולם ל

המצוה עצם היא דהיא אלא לכליון תנאי בתור מצוה תנאי,שריפה היינו לאפר החמץ וכליון

שריפה מצות .בשיעור

ס"ע שפיר לתוס"כ השריפה"דסד'ל גמר קודם התנור את בו להסיק כדי החמץ מן דיהנה א

ר לשורפו,יהודה'לשיטת שהתחיל כיון מצותו כנעשית החמץ שריפה,דחשיב מעשה דעשיית

מצותוול היא החמץ כלוי מצות,א דנעשית תנאי רק היינו השריפה בסוף אפר החמץ והיות

כדבעיא חיובה,שריפה כפי שריפה דנעשית למפרע גלוי יש אפר החמץ אפילו"וע;דכשנעשה כ

השריפה אפר,בתחילת החמץ שנעשה שרי,קודם המתירתה,הוה שריפה מצות אז בו .דנעשית

ל דוד דרבינו כיון סאולם ר"א לפי תשביתו מצות עיקר היינו דשריפה דנתקיימת,יהודה'ל אלא

ע תשביתו לזה"מצות תנאי רק היינו ושריפה החמץ כליון החמץ,י כליון דיתקיים תורה דציותה

שריפה"ע ס,י לא וודאי למימר אפר"ליכא כולו שיעשה קודם שרי החמץ דיהא שיעשה,ד דעד

כלל מצותה נעשית לא אפר .כולו
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ואיסור)א"הי תשביתו מצות ימצאיבענין ובל יראה שעפשה",בל עצמו הפת

ומלוגמא הכלב מלאכול לבעראיננסרחהשונפסלה צריך ס."ו להרמב"הנה ם"ל

כאן ואיסורחלותדאין תשביתו ימצאימצות ובל יראה דס"אע,בל יש"ג דשפיר ל

הנאה איסור הפתהריש,כאן את שרף לגמרילא הפסידה אסורה"ועאו .בהנאהכ

דס להרמב"יוצא כלב"ל לאכילת שנפסל זה חמץ להשבית תורה חייבה דלא ם

וע לגמרי נשרף יש"ולא הנאהכ איסור עדיין דס,עליו משום טעמא ל"והיינו

ול תשביתו אכילת"דמצות לאיסור בעלמא הרחקות הוו ימצא ובל יראה דבל ת

בעין חמ"וע,חמץ אינן אכילכוריןכ איסור מאכילת;זההגוף חמץ דנפסל וכיון

בתורחילא,כלב אסרתו ולא להשביתו תורה ימצאיאיסוריבה ובל יראה ,בל

בכהדליכא צורך ואין דיאכלנו אכילתו"למיחש בשביל להרחקה [ג י"רש'עי.

וצריכי"ד.כג(בפסחים איסורנמיל"דס)ה אטו הרחקות הוו ימצא ובל יראה דבל
.]אכילה

בתוס,מיהו עוד חרכו"ד:כא('עיין לאחרה אף בהנאה מותר זמנו קודם

ש",)זמנו הוי לא אחר דבענין לכלב מלאכול שנפסל שעיפשהוכגון דפת דומיא רי

דוד"וכ."ק"בפ רבינו ד(כ זמנו"שם קודם חרכו רבא דאמר ס).ה להתוס"הנה 'ל

דשו דוד ביעורהולרבינו ולענין הנאה איסור לענין חמץ שם,דין שיש זמן דכל

א,חמץ הנאהיש ביעוריסור דס;וחיוב משום טעמא מ"והיינו דאין תשביתוצותל

י ובל יראה דבל תעשה לאיסורולא הרחקות והנאהימצא הוו,אכילה דשווין אלא

ול תשביתו לאיסור"מצות ימצא ובל יראה דבל לית והנאה ,חיוביהןעניןאכילה
כולן חמץמגוףוהוו .איסור

במאירי עיין וד"ד:מה(אולם שעפשה דפת ביעור"ה ולענין ל"דס)ה

איסור"דאע דפקע ואכיג אדם מאכילת חמץ דנפסל כיון החמץג"בכהלה על אין

אוכל כלב,שם לאכילת שראוי זמן כל לבערו חייב מקום אתוס.מכל ל"דס'ופליג

ביעור ולענין אכילה איסור לענין חמץ לבער,דשוה וחייב באכילה היכאדאסור

לחמץ דוד.נתבארדכ,אוכלתורתדאית רבינו בחידושי הפת"ד:מה(ועיין ה
התוס)שעיפשה כשיטת נמי .'דפירש

דפלוגתתונ תשביתוןראה מצות אהגדרת תעשהמצותו(תליא דבללא

ימצא ובל ס'תוס).יראה דוד דאע"ורבינו דאין"ל לאיסורמצותג הרחקה תשביתו

אכילה,אכילה לאיסור שייכא מקום לחמץדיניםהניכלחליןד,מכל כשיש רק

אוכל דסולאור;תורת נראה דמ"זה תשביתול דאיסורצות הרחבה אכילתהויא

אכילה,חמץ איסור את תורה והמשיכה בהדייהו)והנאה(דהרחיבה אתוכללה

ימצאת"ול(תשביתומצות ובל יראה מצות"ס,מיהו).דבל דאין להמאירי ל
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ימצא(תשביתו ובל יראה אכילה)ובל לאיסור חייב"וע,כלל)והנאה(שייכא כ
ואינו אכילה איסור לו כשאין אפילו חמץ 4.אוכלעדייןלבער

ברמב4 פ'הל(ם"עיין ומצה ה"חמץ "ל"וז,)ב"א מחמיצין: שבו השאור ואיסור החמץ ואיסור

הוא הראב."אחד שם הפרש",ד"והשיג יש אכילה ולענין ביעור לענין אבל לשיעוריהן דוקא
חייב נפסל שהוא פי על אף והשאור לבער זקוק אין הכלב מאכילת נפסל אם שהחמץ ביניהם

רא שהוא לפי עיסותלבער כמה בו ולחמץ לשחקו בתוספתא...וי ששנינו מה(ומה הפת:)פסחים
וכו לשחקה ראוי שהוא מפני לבער חייב צריך'שעיפשה היה לא בחמץ דאי קאמר שאור של בפת

הטעם ."לזה

ראשונים רוב הרי.ח(ן"ר[והנה ד"בדפי שתירץ"ף מי יש דוד,)ה שעיפשה"ד:מה(רבינו הפת ,)ה
ביעור"ד:מה(המאירי ולענין משנה,)ה שם'הל(ומגיד ומצה הכ,)חמץ דייק בדעת"וכן שם מ
והרא"הרי כהרמב"ס]ש"ף אכילה"ל לענין גם ואפשר ביעור לענין ושאור חמץ דשוו דהיינו,ם

אחרות עיסות בה לחמע ראויה חמץ פת דכל ביעור,דכיון לענין כשאור אותה ודנין בה מחמרינן
ג( דוד רבינו אכילה"ולפי לענין [כ שם). משנה בכסף ומצה'הל(ועיין דהרא)חמץ ביאר"שכתב ם

ס"דהסמ הראב"ג כדעת הרא,ד"ל דשיטת בריטב"ומשתמע שהובאה כפי תנו"ד:מה(א"ה ה
הראב)רבנן כשיטת נמי זה"היינו בדבר אהראב,ד דפליג כאן"הגם אחר בענין .]ד

הראב דפליגי לומר בע"ונראה ראשונים ורוב ושאורד חמץ דין ס"הראב.צם הוו"ד ושאור דחמץ ל
שונים'ב בנפרד,דברים ולשאור בנפרד לחמץ ואכילה ביעור דיני תורה רוב.וקבעה פליגי מיהו

וס חימוץ"ראשונים בו שיש לדגן בנוגע מידות או דינים הוו ושאור דחמץ שונים,ל דברים ;ואינן
שאור,לפיכך מידת או דין ביה דאית מאי אחרות,כל עיסות בו לחמע שיכול לחומרא,דהיינו נידון

וכו ביעורו דין הראב.'גבי בין מינה ראשונים"ונפקא לרוב וביעור(ד אכילה לדיני לענין)בנוסף
בפסח,נדרים משאור הנאה נדר פת,דאם כל על נדרו חל ראשונים הראב,לרוב נדרו"ולפי חל ד

פת על ולא ממש שאור על .רק

ר כתב דודוהנה בכלי)שם(בינו חמץ בליעת יש שאור,דאם דין בה נוהגין אפשר,אין אי שהרי
אחרות עיסות בה הרמב,מיהו.לחמע הוא"כתב אחד השאור ואיסור החמץ דאיסור נראה"וע,ם כ

חמץ בליעת בענין דוד ארבינו להרמב"דס,דפליג בכל"ל ולשאור לחמץ אחד דין תורה דקבעה ם
דרבינו"ונ.ענין סל ב"דוד הוו ושאור דחמץ אחד'ל דבר של בליעת,דינים לענין מינה ונפקא
הרמב,כלים ס"אולם אחד"ם דין הוו ושאור דחמץ במידותיהן,ל רק ושאור חמץ וחלוקים

נ"וע,ותיאורן שום אין ביניהן"כ לדינא .מ



מ יצחק א"תשע●ג"בית





הל"הרמבכתב כל",ל"וז)ז:א(חמץ'ם בפסח עצמו החמץ מן האוכל

יאכל לא שנאמר התורה מן אסור זה הרי קרבן"ואעפ.שהוא או כרת חייב אינו כ

כזית שהוא כשיעור על מכת.אלא אותו מכין במזיד מכזית פחות והאוכל

הכ".רדותמ בקושיית העולם נתקשו למה"וכבר להרמ מיוחד"ליה קרא מ

ח בפסח"לאסור בחמץ קיי,ש ח"הרי מה"ל אסור שבתורה"ש איסורים בכל .ת

הרבה האחרונים שאפ,בזהופלפלו ע'יויש נפק"חידשו זו קושיא למעשה"פ ,מ

בנו"ייע ועוד"ש אחרונים'יוע.כ של ארוכה בזהרשימה בישדנו נהבספר

לר שליט'בספרים פלדמן סי"ח(א"דניאל ח'ט'א י"בדין אותיות ).ז"ט-ב"ש

זה בכל מהסס לבי הרמב,אמנם דרך ל"דאין מעצמום סברות וכלחדש

חז דברי על מבוססין בחז.ל"דבריו מקור שום מצינו לא ח"והרי בין לחלק ש"ל

לח בכה"בחמץ להרמב,ת"ש ליה דהיה לומר ה"ודוחק מדרש איזה שאיןם לכה

בשא נזכר ושלא עוד.ופוסקיםאשוניםררלנו יאכל,ולא מלא הדרשה גוף הרי

להולמה הכ,קשה הקרא לשון לדרוש יש אם אף,ישהרי כן לדרוש ליה הוה

יאכל לא לשון דכתיב דוכתי ובשאר הנסקל שור מבואר,ועוד.באיסור הרי

פ ריש דחזקיה"בפסחים להאיסוהדרשכברב הקרא חמץנ"לשון ומבואר,של

כג('בגמ נפק):שם ואין ר"דכמעט בין וחזקיה'מ דלחזקיה,אבהו לומר ודחוק

קמ הספר,ל"תרתי מן חסר זה ע.וכל יד"מאכ'הל(ם"ברמב'יוכן לפיד)ט,ה:א

חהכללטוופש בדיני איסורים שאר בכלל חמץ בנינים,ש"איסור לבנות וקשה

יסוד על .דקיןותגדולים

נו לפ"היה הרמבל דברי באו"רש הפשטות דרך על לגמרי"ם דלא.א

הרמב ח"הביא לאיסור כדרשה יאכל דלא הפסוק למקור,ש"ם רק הביאו אלא

בפסח חמץ אכילת של האיסור חידוש,עיקר בדבריו הרמב.ואין דרך ם"שהרי

הפס בהלכותיו מדברוקלהביא שעליו האיסור ביה בהל.דמפורש לא'א'והרי

המקו אלא כרתהביא לחיוב הפס'ב'ובהל,ר רקוקהביא יאכל דלא מקורכהזה

בהל,הנאההלאיסור הכא הפס'ז'ורק לאיסורכהזהוקהביא .אכילההמקור

ע נתבאר הכא עד דהמתין הרמב"וטעמא בהל"פ כרת",ל"וז'ו'ם חייבין אין
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וכו הבבלי כותח כגון חמץ עירוב אבל חמץ של עצמו אכילת על אכל'אלא ןאם

תאכלו לא מחמצת כל שנאמר כרת בו ואין לוקה אמורים.בפסח דברים במה

מה שלוקה הוא בצים שלש אכילת בכדי התערובת בתוך חמץ כזית .ת"בשאכל

אע בצים שלש אכילת כדי בתוך כזית בתערובת אין אם לאכ"אבל לו שאסור לופ

א אכל מרדותאם מכת אותו מכין אבל לוקה הרמב".ינו מלשון פשוט ם"הרי

הל הל'ו'בריש אכילת"הנ'ז'ובריש של האיסור בין לחלק כוונתו שעיקר ל

עצמו חמץ אכילת של להאיסור חמץ ולשנישלאחד,עירוב מלקות רק איכא

א,כרת לכל דיש הדגיש בפנ'ולכן מפורש לאו בהל.ע"מהן ע'ח'ולהלן ודהביא

בפנ לאו שהוא חמץ אכילת בע"איסור חמץ דהיינו המקור,פ"ע הביא לזה וגם

ופי הרמב'ונר.ל"חז'בקרא דהדגיש ח"דטעמא של האיסור בהל"ם לענין'ז'ש

ח בין בזה גם לחלק כדי הוא בפסח חמץ של לח"האיסור עצמו בחמץ ש"ש

הל של חמץ ברמב1.'ו'בתערובת בהדיא מבואר זה כל עצמו"ולכאורה ולא,ם

הרמב ברורים"בא דברים לפסוק אלא בקודשם כדרכו מסודר כן'וולכא.באופן

בהל מילין בקיצין דציין המגיד הרב גם ר'ז'הבין דח'לדברי אסור"יוחנן ש

איסור"מה של מאכל בכל כלל,ת נוסף מקור כאן .ואין

בסמ ע"ל(ג"ועיין בדברי)ו"ת לפירושנו גדול סמך יש דמדבריו

הסמ.ם"רמבה הדברים"דגם סידר המבוארג אכילה,באופן באיסורי והתחיל

פסח בערב הרמב,והנאה דברי הביא בהל"ושוב אכילה"הנ'ז'ם לאיסור ל

כרת"ואח,בפסח חיוב באכילתו דיש כתב האיסוה,כ הזכיר בחמץ"ובסוף נ

וא.בפסח כמעט בדבריו לפקפק"והנה איסור,א לא הזכיר לא ולאהנאההשהרי

של כרת לבסוףהחיוב עד כלל בפסח הפס,חמץ כשהביא יאכלוקוודאי דלא

בפסח חמץ אכילת של האיסור עיקר לפסוק כוונתו בתחילה כוונתו,חמץ ואין

ח לענין משם כלל"לדייק .ש

הנ כל לפי נר,ל"יוצא הקדמונים'וכן הסמ(מגדולי והמ"דהיינו ,)מ"ג

הרמבדאין בדין"בדברי חידוש שום הרמב,ש"חם בא מקור"ולא להביא ם

ח לאיסור כלל"מיוחד בחמץ בחז.ש מקור דאין ח"וכיון בין לחלק בחמץ"ל ש

איסורין"לח בשאר הרמבש דברי לבאר ע"יש פשטן"ם מדרך,פ לזוז ואין

הכרחהפש בלי .טות

י1 חידוש שום כאן יש זה"ואם דהוא הרמב,ל ח"דלפי חמ"ם איסור הוא חמור איסור של ורש

מח הקל"יותר איסור של הרמב.ש דברי ידועין בתורה"וכבר ב"ן זה בענין דכתב ובאמת.דעות'א

דכו"נ הרמב"ל בדברי באמת ואין זה בדבר פליגי לא ב"ע בסוגיא,דעות'ן אינני .מ"ואכ,אבל
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קדרוןלנחליצא,בומועליןאיןבתחילתודם".)א"י(במעילהתנן

מועליןר"ת":בדםמועליןאיןאמאידעות'גאיתא)שם('ובגמ."בומועלין

אמרמועליןאיןד"דמט"מ.מועליןאיןא"וחכ,ש"ורמאיר'רדבריבדמים

'לכפר'תנאישמעאל'רדבי.הואשלכם'לכםנתתיוואני'קראאמרעולא

,'יכפרבנפשהואהדםכי'קראאמראמריוחנןרבי.למעילהולאנתתיולכפרה

בואיןכפרהלפניאףמעילהבואיןכפרהלאחרמה,כפרהכלאחרכפרהלפני

."מעילה

מועליןקדרוןלנחלהדםשיצאלאחרשפליגילאע"שכיוצאלכאורה

אמאי,כפרהקודםמועליןשאיןד"דלמוקשה1.כפרהדםקואלאנחלקולא.וב

חזרובמה?כפרהלאחרגםכ"גזהשייךלאולמה,קדרוןלנחלמשיצאמועלין

ובדם,בוומועליןמצותושנעשיתדברלךדאיןשנינוע"לכהרי,ועוד?קדושתו

?מצותונעשיתכברהלאכפרהלאחר

קדרוןשבנחלבדםמעילהשראשוניםכמההסיקוהשנייההקושיאמכח

יוצאוכך).כפרהלפניהואה"ד,:ט"נ(ביומא'התוספירשוכך.מדאורייתאהאינ

כאןעד"גרסינן"מועליןאיןד"דמט"מ"שבמקום,:ט"נ(ביומאהסוגיאמגירסת

פסחיםבהתוספות.")בהןמועליןאיןמדאורייתאאבלמדרבנןאלאפליגילא

מצותויתשנעשדברלךאין"שהדיןעלזומסקנהאתביססו)מועליןה"ד.ב"כ(

2."בוומועלים

גםשנחלקומשמע)ב:גיומא(שמהתוספתאלצייןויש.לקמןועיין,הראשוניםהבינוכך1

"קדרוןלנחלשיצאלאחר לזבללגנניןונמכריןקדרוןלנחלויוצאיןבאמהמתערביןואילואילו:

ישהתוספתאולפי."בדמיםמעילהאין'אומוחכמים,שמעון'ורמאיר'רדבריןבהומועלין

.מאיררביבשיטתהדיוןאתלהתמקד

דברלךשאיןלאמדאורייתאאבלמדרבנןבוומועלין"ל"וז,.)כב(פסחיםן"ברהואוכן2

וצאיןויבאמהמתערביןואלואלו".)א"י(מעילהה"וברגמ."בוומעליןמצותושנעשית

."בוומועליןמצותושנעשיתדברלךדאיןמדאורייתאולאמדרבנןמעילהוהאוכוקדרוןלנחל
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חייםורבינו",אחרבאופןפירש)שםיומאבתוספות(חייםרבינואבל

מקדישיןדיןשביתלפימדאורייתאבומועליןקדרוןלנחלדיצאפירשל"זצ

יצאוהדם,מדאורייתאמעילהכאןשאיןחייםרבינומודהעקרונית."אותו

,דמיםבקדושתהדםאתוהקדישוד"בבאוכןשלאחראלא,הגוףקדושתמ

אתמקדישיםד"בכחמאיזהברורלא.דמיםקדושתכלכדיןבומועליןוממילא

וקניניםממוןמהויםמזבחקדשי,דלכאורה.הדם בעלותלהקדשואין3בעלים

4.כללעליהם

התקשה)עיריזערך,ואמוראיםתנאיםיחוסיבספר(שמחהרבינוגם

נחלקוגופאשבזה,מצותויתשנעשלאחרהדםאתשובלהקדישד"בביכולת

עליולהורידיפהד"בכחאםאלאפליגולא",מועליןאיןעקרוניתע"דלכ.'בגמ

הפקרד"בדהפקרהיכידכידנימאהביתבדקכקדשישיהאכתקנתןדמיםקדושת

דיןשהוא,הפקרד"בהפקרחהשמרבינולדעת."הקדשד"בהקדשנמיהכיהם

5.להדיוטכמסירתולגבוהואמירתו,הקדשבקנינישייך,משפטחושןבהלכות

רבינושלחידושואתנקבללאאםשגם,פירשא"שליטר"ואאמו

.עליהןמתנהדיןביתלבשלהכללעלחייםרבינושיטתאתלבססיש,שמחה

הוצרכואםעליהםמתנהדיןתבילבינאירביאמר")::ט"ע(במנחותאיתאד

בפנידיןאלא,ובעלותקניןבכחדיןזהאין."אחרלזבחיהולאוואםהוצרכו

.בקדשיםעצמו

אלא,מצותונעשיתמכחהקשושלאיומא'לתוסוהשוה.שםקדמוןבפירושכ"גהואוכן

',התוסבזהפליגיואולי.ביומאהגירסאמכחהקשומעילהוהתוספות.למכרומיכולת

.לקמןועיין

.מעילההלכותמ"הגרובחידושי,שםח"הגרוחידושי)ט"ע(ק"בבתוסעיין3

מיםנתמלאכ"ואחבורהקדיש":):ט"ע(ב"בבדאיתאמהאחצרבקנייןקנוד"שבלומרקשה4

חצרקניןשאין)מועליןואיןה"ד(שםבתוסועיין".שבתוכןבמהמועליןואיןבהםמועלין'וכו

.חצרי"עשנקדשבדברמועליןשאיןאלאלהקדשחצרשישפירששםן"הרמב.להקדש

חזרוד"באםוהקצותן"הרמבלדעתלהסתפקויש.פהקדושתבלימעילהשאיןהסבירוהקצות

.בומועליןאםה,בחצרשקנומהוהקדישו

מכירה(ם"הרמבנחלקו.עצמובפנינושאהואהדיוטוקנינילגבוההאמירתוביןהיחס5

בעניןבפוסקיםדיוניםגםישנם.לעולםבאשלאדברמקדישבענין)ריב'ס(טורוה)ו"ט:כב

אולחומראדאורייתאספקאומריםםהא-הקדשספקשלובמעמדחובלהקדישהיכולת

.ל"ואכמ,מ"נפקכמהעודויש.הראיהעליומחבירואיהמוצ
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ולאותוספות,חייםרבינו,שמחהרבינוביןאין,שעקרונית,איפואיוצא

שנחלקואלא,קדרוןשבנחלבדםמועליןאיןתורהשמדינימודיםואלואלו.כלום

.כךאחרדמיםקדושתהרבנןחידשומהסמךעל

דמיכל",)יא:ב(מעילה'הלבדהנה.ם"הרמבשיטתהיאכןלאאולם

לנחלשיצאעדכפרהלאחרביןכפרהלפניביןבומועליןאיןהקדשיםשחיטת

בפשטות."הקדשודמיולגנותנמכרשהיהמפניבומועליןקדרוןלנחליצאקדרון

סובר מעילהאותהא"א",ד"הראבהשיגזהועל.היארייתאדאוזומעילהשהוא

איןהלא,לדוכתאקושיאהדראשובמדאורייתאמועליןאם6."מדרבנןאלאאינה

,בדםמועליןשאיןכ"מגזהשנינוהריועוד,בוומעוליןמצותוושנעשיתדברלך

?קדושתוחזרובמה

לא,הדםקדושתמצדנדוןאםנ"דאהם"הרמבבשיטתלומרוהנראה

ם"הרמבדמלשון.כ"גזהמחמתאומצותונעשיתדכברמשוםאו,מעילהשייך

שהיהמפני"דוקאבוושמועלין,לגנותהמכירההואבמעילהשהמחייבמשמע

החפצאקדושתמצדזהבדםחלהמעילהאין,זהלפי."הקדשודמיולגנותנמכר

גורםוהנאתוהשתמשותושמזהנובעתהיאאלא,בדםהקדששלהבעלותעבוראו

דהפסדחידושויוצא.לגנותלימכרוראויעומדהיהשהדםמכיון,להקדשהפסד

.הקדשממוןאוקדושהשלחפצאבליגםלמעילהמספיקמחייביהוהקדש

ובעלותקדושהבלימעילהשיש,זהליסודראיהלהביאישלכאורה

דישוןהמקדיש":שםתנן.:)א"י(למעילהגרשוםרבינושלמפירושו,הקדש

רבינואבל.אפרשהקדיש,כפשוטהופירושהמפרשיםרובו,"בהמועליןבתחלה

:פירשגרשום

אחדהקדישאםקאמרהכיבומועליןבתחילהמזבחדישוןהמקדיש

שהוציאוקודםבתחילהדישוןדמיעליהרידאמרכגוןדישוןאותודמימעות

גבעלאףהדישוןמןונהנהאחדובאלחוץיאוהוצכ"ואח7מעילהבודישלעזרה

שאיןם"הרמבבדעתביןהספרהקרית.לפרשולאלחלקבאד"שהראבפירשוהמפרשיםרוב6

.)מד(ז"בעובמאירי,קורקוסי"ובמהר,הלוימ"הגרבחידושיעייןאבל.מדרבנןאלאזומעילה

חננאלרבינוגם."נראיןהדבריםואיןדוקאמעילהפוסקיןויש"ל"וז,).כב(בפסחיםבמאיריועיין

."מעילהקרבןחייביןבהןיןמועלפדיוןבלאמהןהנהנה"ל"וז,מדאורייתאשמועליןסוברביומא

כללשייךזהדאין,לעזרהשהוציאוקודםמעילהבודישזהגרשוםרבינוהוסיףלמהע"צ7

השמיט,זומשנהבפירושגרשוםרבינושיטתשנקט,המשניותבפירושב"והרע.בדמיולמעילה

.אלומילים
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שובהדשןמןוחיסרממנודנהנהדכיוןבומועליןהכיאפילומצותונעשתדכבר

בומועליןהכימשוםלהקדשמפסדונמצאכשנתנדבהדמיוהיוכמהלשערליכא

כיוןהדשןדמיעלאלא,עצמוהדשןעלהאינהמעילה.ממנוכשנהנהלאלתר

.הקדשידמשהפסיד

שדמיודכיוןופירש,ם"הרמבבדעתלכתהרחיקהמשנההמרכבת

מחודשיםודבריו.ת"מהבוומועליןב"בדהלקדושתהופךעצמוהדם,הקדש

היאהביתבדקבקדשיהרווחתההבנהוהנה?הביתלבדקהקדישודמיביותר

וקבדיהביןהמשנהשהמרכבתל"וי.לדמיםמכירהתרמאפשהביתבדקשתושקד

8!הקדשודמיולמכירהעומדשהואמזהנובעהביתבדקקדשיהשם:הפוך

עללהשפיעואמורים,מאדמחודשיםם"הרמבבדבריאלוהסברים

לדחותאיןכיואם.מעילהבהלכותמ"נעודמצפיםוהיינו,דיניםוכמהכמה

נוספיםביטוייםבלים"הרמבכדעתלקבלםקשה,וכלמכלאלוהדעות

מדאורייתאמועליןאיךם"הרמבלפילבחוןעלינושובכ"וא.מעילהבהלכות

במעמדולהתעמקנצטרך,ם"הרמבשיטתעללעמודכדי.קדרוןשבנחלבדם

.בפרטבדםמעילהשלובאופיה,בכללקדשיםדםשל



קדרוןחללניצאבומועליןאיןבתחלתודם"):.א"י(במעילהתנן

מועלין;ם"הרמבשיטתעםאחדבקנהעוליםהמשנהדברי."בומועלין

מועליןשאיןמשתמע."בתחילה"לאאבל,קדרוןלנחלשיצאלאחרמדאורייתא

אלא.קדרוןלנחלשישצאעד",בתחילה"דהיינו,הקדישומשעתכללבדם

ר"אהונאר"א":איתא:)ב"י(ובמעילה.)א"ל(דבברכות,כןלהביןא"שא

מפורשהרי."בוומועליןבהנאהאסורקדשיםבבהמתדםהמקיזזעירא

הגמראוהלא!בדםמועליןשאיןהדיןעםמסתדרזהואיך,הקזהבדםשמועלין

דםמעילתשלכדוגמאהקזהדםשלהדיןאתציינה:)ב"י-.ב"י(במעילהעצמה

להביןאנוצריכיםשאלא..."מידיאיכאמי"שלהקושיאליישבכדיבתחלתו

ממוןמהויםהביתבדקשקדשיהביןמעילהבהלכותח"דהגר,בזהא"שליטר"אאמוליוהעיר8

בדברישהסברנומהלפי,אולם.למצותוקדושדמהוהמזבחלקדושתבניגוד,בקנינםהקדש

.למכירתוקדוש,יעודקדושתשלסוגמהוההביתבדקקדשיגם,המשנההמרכבת
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ניתוח.הקזהדםשלהדיןלאור"בומועליןאיןבתחילהדם"שהמשנהכונתאת

.בדםמעילהאופיעלאורלשפוךאמור,זובסתירהשעמדוהראשוניםבדברי



קייםבדםממעילהדאורייתאשהפטורהבינובברכותוהתוספותף"הרי

אסורקדשיםלבהמתדםהמקיזזעיריאמר"ל"ו,ף"הריכתב,ולכן.דםבהמקיזגם

.שחיטהלאחרהןמחייםהן,בומועליןאיןעולםל."מדרבנןבוומועליםבהנאה

בעמדהנקטו,ח"הצלהבנתלפי,)המקיזה"דא"לברכות(התוספותגם

הזריקקודםביןוהבחינוזובסתירהעמדותוספותהנה.מחייםבדםמועליןדאין

"זריקהללאחר מה,בעליםנתכפרווכברדמיםזריקתלאחרהיינודהתםל"וי:

קודםדגםלהדיאמבוארמעילה'דבמס,כללמובןאינוותירוצם."הכאכןשאין

;הנאההאיסורבעניןלחלקהיאהתוספותשכוונת'תיח"הצל.מעילהליכאזריקה

שיטתכ"וא.הזריקהעדעפקלאהנאההאיסוראבלמחייםגםמעילהדאיןנהי

גםפתתוק"בתחילה"בדםמעילהשאיןכ"גזיההשף"הריכמואיההתוספות

9.מחייםדםבמקיז



אתהגבילוהםהסתירהליישבכדי.נוגדתבעמדהשנקטוראשוניםיש

דםביןעקרוניתוחילקו,בברכות'הגממכח,בדםמעילהוהפטורכ"גזהה

מופקעלכפרההעומדדםדוקא.לכפרהעומדשאינודםביןולכפרהדהעומ

"איתא)בהנאהאסורה"ד(ברכותי"ברש.מעילהמדיני איןל"דקיג"ואע:

דאיכאבעזרהכשנשחטומ"הובחוליןביומאמקראילהילפינןבדמיםמועלין

קזההבדםאבללמעילהולאלךנתתיולכפרלכפרהמזבחעללכםנתתיולמימר

:ב"י(מעילהבתוספותגםועיין."מעילהקרבןמביאנהנהאםכלומרמועלין

ל"ילמעילהולאנתתיולכפרהודרשינןלכפרהכתיבת"וא"ל"וז,)המקיזה"ד

."לאלכפרהחזידלאחיהבהמהדםאבללהקרבהדחזיאשחוטהבדםמ"דה

דםשלחפצאה,כלומר.לכפרההעומדבדםורקאךפתתוקכ"הגזה,לדעתם

כ"הגזהביהשייךאזלכפרהראויהדםשאםאלא,למעילהנהניתעצמומצד

.מועליןשאין

.לקמןעיין,קדשיםבדםהנאהאיסורישאם'המחעצםלגבי9
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.למעילהניתןשלא"לכפרהעומד"הדםהגדרתלקבועכדאיז"לפי

ה"דו"מזבחיםבתוספותהובא(תםרבינולדעת.המפרשיםבזהשנחלקוונראה

10.לכפרההעומדכדםמוגדרשחיטהלאחרשהואכל,")לפניהוא"

)מדאורייתאאבלה"בדב"עט"כבמילואים(ביומאאריהגבורותאבל

שראוי,הנפשבדםהיינובדםמעילהדליכאדהאהראשוניםקושיתליישבכתב

אמרינןובזה,מעילההיבאיתלכפרהראוישאינוהתמציתבדםאבל,לכפרה

"ו"מחיםבזב'מהגמראיהשהביאש"ועיי.בומועליןדםדהמקיז קראיתלתא:

.מטומאהלמעוטיוחד,ממעילהלמעוטיוחד,נותרלמעוטיחד?לילמהבדם

דאילו,הנפשבדםדמייריומשמע."הואמתירגופיהדדםצריךלאמפיגולאבל

בסוףבזהשחזראלא.לכפרהראוישאינו,הואמתירלאוודאיהאהתמציתבדם

א"שהגויוצא.לכפרהכעומדמוגדרהדםוכל,הואחדדםשםדשמאדבריו

בפועלהעומדהדםדוקאאו,לכפרהכעומדמוגדרהדםכלאם,בזהגופאהסתפק

.ולכפרלהתיר

"איתאא"עא"ליומאובירושלמי הואהדםכייוחנן'רבשםאבהו'ר:

יכרתאכליוכליוחנן'רבשםחייה'רבלבדנפשכפרתאלאבולךאיןיכפרבנפש

שהקרישדםהביאהירושלמי,מ"הפנגירסתלפי."בלבדנפשכרתאלאבולךאין

נפשכפרתאלאבולךאיןד"מביניהוןדםהקרישזעירהר"א".הדעותביןמ"כנ

בלבדנפשכרתאלאבולךאיןד"מ.מעילהבוישכפרהבוואיןהואילוזהבלבד

לכפרה"מבדםמועליןןשאיד"למדיוצא."מעילהבואיןכרתבווישהואילוזה

איןשבפועלכיון,כדיןבכליוקידשבכלישקיבלפ"אע,הדםהקרישאם,"נתתיו

11.בושמועליןדינוחזר,לכפרהעומדהדם

קבלהדקודםל"די.קבלהלפניאבלשחיטהלאחרבדםלדוןישעוד
,ב"עד"יסוטה'בגמועיין.לכפרהכעומדמוגדרואינומעשהמחוסרעדייןהדם

מידי?זימנאחדאקדשההא,לילמה:שרתבכליומקדשושרתכלילתוךונותנו"
,שרתבכליליהמקדישהדר,בהמהבצוארסכיןדקדישתיהג"אעדם,אדםדהוה
,בכליבקבלהקידושכ"ואחסכיןקידוששיש'מהגממבואר."שנאלאנמיהכא

רבינושכתבומהזבחיםהתוספותשהובאשיטתוביןתםרבינובדבריסתירהשישנראהבזה10

.לקמןועיין.הישרבספרעצמותם

עומדאינושהקרישדםאםוהלא,מינאכנפקאמחייםדםהביאלאשהירושלמימעניין11

שלאמדם)הקריש(ונדחהשנראהדםשאני:לחלקשישונראה.מחייםדםשכןכללכפרה

).מחיים(כללנראה
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:ב"יבמעילהועיין12.רהלכפעומדשםהחלותלגביקובעקידושאיזהלדוןויש
"שםפירשגרשוםורבינו",בומועליןאיןבתחילהדם" לאלתרבתחילהדם:

'בגמ"בתחילה"הכונת,לדעתו."בומועליןאיןבכלישנתקבלקודםכשנשחט
13!בכליקבלהלאחררקשייךמעילהשהפטורא"מההולאפוקיהיא

ודםלכפרההעומדדםביןלחלקהראשוניםגישתאתנקבלשאם,יוצא
ישז"לפי".לכפרהראוי"שלשונותרמותביןלהבחיןיש,לכפרהעומדשאינו
שנזרקהדםאותוביןובכלישנשארשירייםדםבין–זריקהשלאחרבדםגםלדון
הדםשיהאשנדרשדככל.כפרהלאחרמעילההפטורשייךאם–המזבחעלכבר
אבל.כ"הגזהשייךולא,לכפרהעומדזהבשלבהדםאיןלכאורה,בפועלראוי

!לכפרהמזבחעלנזרקשכבר,מזהגדולהמכפרדםשםלךשאיןל"יגיסאמאידך



שפירשוראשוניםיש.הקזהדםשלהדיןבהבנתאחרמהלךישדיתכן

תבתורזהאיןאבל,בומועליםקדשיםבבהמתדםשהמקיז,כפשוטה'הגמאת
.הבהמהבגוףמעילהאלא,בדםמעילה

"פירש)שם(ם"הרמב אסורהואהריקדשיםלבהמתדםהמקיזאבל:
כך."כגופההואהרידםבלאלחיותיכולהואינההואילבוומועליןבהנייה
"דםהמקיזה"דשם(בברכותיונהרבינומפירושיוצא שחיטהקודםאבל):
היאוכן."ליהדיינינןהבהמהדכגוףהכללדבריהתורהמןבומועליןודאי
"תכגסימן(הישרבספרת"רדעת שחיטהלאחרבדםמעילהאיןדאמרןהא):
דלאדםלגביבהןדמועליןאמרינןכי...מעילהבויששחיטהקודםאבל

אבל...בחייםהואהואילמועליןולהכיהואומגופיהדםבלאמתקיימא
שיטת14."מועליןאיןדודאימתקיימאלאאימתקיימאאילמימרש"לשחיטה

קידושביןלחלקשישבסוטה'הגמבהסברא"שליטליכטנשטייןא"הגרר"ממושמעתי12

דםשםחלותיששרתבכליקבלהלאחרשדוקאלומרישז"לפי.הדםקידושלביןהבהמה

.לכפרהעומד

למסקנהגםהראשוניםשנחלקוהביןאילןהרבכנראה.זבחיםראשוניםלכנסתבהערהעיין13

י"רשמדברישדייקמהש"עיי.שחיטהלאחרתיכףאוקבלהלאחרדוקאילהמעפטורישאם

.בזהדעתולסוףירדתיולא.מקובצתוהשיטה

לדברשייךלאוממילא,הבהמהאתמחייהשהואכיון,כגופוהדם,ם"והרמבתםרבינולדעת14

לומרשייךאימ"נו.כגופודמוזהבלישגםמשמעיונהמרבינואבל.מיתהלאחרכגופודמועל

.לקמןועיין.מיתהלאחרכגופודמו



בדם 65מעילה

קייםבדםמעילהשלהפטור.א.יותיסודהנחות'בעלבנויהאלוראשונים
אזגםשמאאו,לכפרהדולעמצורךשאיןבגללאו:שחיטהלפניגםעקרונית

ולאהבהמהכגוףונדוןמוגדרשחיטהקודםדםה.ב15.לכךעומדכנחשב
.דםבתורה

:ת"בכהדםשלמעמדורקעעלהשנייהההנחהאתלנתחעלינוכ"וא

עמדכברזהבניתוח?עצמהבפניחפצאאו,והאדםהבהמהכגוףנידוןהואהאם

:שוניםבתחומיםהראשוניםבזהשנחלקווהעירא"שליטר"אאמו



בכללהוילאדדםמשמע"כתבו)והריה"ד.ב"כ(פסחיםבתוספות

שהדםוטען,חולקאתרעליהושעהפניאבל.בנבילההנאהרההיתלענין"בהמה

לשםמצומצםנבלהשההיתראלא,נבילההיתרלעניןגםהבהמהבגוףנכללאכן

"ל"וז.אוכל שייךלאדםדלעניןבפשיטותליישבלינראההיהדבריהםולולי:

שראלגרכתיבדנבילהדבהתיראכיון,הותרהודמההיאנבילהכשהותרהלומר

."אוכלולאדמשקהדםכ"משא,אוכלדוקאמשמעואכלהתתננהבשעריך



דם"):א:הובעדיות.ז"עשבת(ה"ובש"בנחלקונבילהטומאתולענין

הביאו)הואילה"דשםשבת(תוספותהו".מטמאיןה"ובמטהריןש"ב,נבילה

דדם"כנבילהטמאמהדםהראשוןהתירוץלפי.ה"בבשיטתי"הרבשםדעות'ב

"כ"מגזהע"בפנדיןהואהשניולתירוץ."כבשרחשיב דהכאתנאדהאיל"יועוד:

נבילותדדםדרשהשוםליהאיתאלאלקרוששיכולמשוםנבלותדםמטמאלא

16."טמא

,הבהמהלגוףמשולבדםזהשחפצאאלא,דםשלחפצאעללדברניתןמחייםגם,כלומר15

לדבראפשראילדעתו.אחרתהסבירר"אאמואבל.הבהמהכגוףמעמדוסמךעלבוומועלין

כ"שהגזהלומראיןעקרוניתברמהגםכ"וא.מהבהמהחלקשהואכיון,מחייםכללדםשםעל

.ע"בפכחפצאמחייםדםעללדבראפשרדאי,מחייםשייךבדםמעילהלפטור

אלאהאינה"בששיטתשחידששםבעדיותד"הראבבפירושועיין.ש"בכמופסקם"הרמב16

"מדרבנן כזיתעלולעמודלקרושויכולהואילברביעיתאלאטמאולאה"בכשטמאואף:

."נבלהכזיתמשוםעלויווגזרולבשרדומהקרוששהואוכיוןכלומר
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כמומטמאהמתדדם).ב"עובחולין.דסנהדרין('בגממצינומתבטומאת

"כ"מגזהגופו שמטמאההמתמןהבאהדםלרביעיתליהמיבעיהאיאלישמע'ור:

רביעיתזואומרהוישמטמאאדםשלנפשאיזהוהאדםבנפשבמתשנוגעשנאמר

.מטמאהואכ"הגזהבליגםהלאהבהמהכגוףמוגדרהדםשאםע"וצ."דם

דישלאא"הושישאלא,הבהמהכגוףמטמאשהדםפירשו)שם(שבתובתוספות

מטמאשדםוקבעהכתובבאלפיכך.דעצםדומיא'מחליףגזעואין'םצריכיכיבכך

1718.מחליףשגזעולמרותכמת



הןמחייםהן,הבהמהכגוףהואדםאםשוניםבתחומיםשנחלקויוצא

הוא"ליהדיינינןהבהמהדכגוף"מועלדםשהמקיזד"שלמומסתבר.מיתהלאחר

אינודםשהמקיזהסובריםלדעתלכאורהוכן.כגופושדמואחריםבתחומיםהדין

שנקטוראשוניםכמהשישאלא.הבהמהבכללהדםשאיןבעלמאה"ה,מועל

ביסודשוניםדינים'בשישא"שליטליכטנשטייןא"הגרר"מושאמרמהלפילהעירויש17

,שלםמתבתורתשמטמאמרכיב',ב.המתמןחלקבתורתשמטמאמרכיב',א.מתטומאת

המתמןכחלקמטמאאינושדםןהביר"ומו.מתשלהחפצאאתמייצגמרכיבשאותוכלומר

מוגדראינואםגםהמתאתמייצגשהדםללמדהבאכ"דהגזהל"יז"ולפי.שלםמתבתורתאלא

.וכגופהמתשדםמתמטומאתלהסיקאין,כ"וא.מהמתכחלק

באהלמטמאשאינושנתפזרבדםשחידש)יג:דמתטומאתהלכות(ד"הראבבהשגותועיין

"ל"וז.שמטמאפסקהמתבבשרואילו,הביתבתוךיתרביעשיעורשישלמרות מפניוהטעם:

מבוארהרי."מחוברכןאםאלאנפשואינוקטןשלנפשושיעורשהואנפשנקראדםשרביעית

)ב:ב(באוהלותועיין.נפשבתורתאלאבשרכמוהמתמןחלקבתורתמטמאאינושהדם

איתאו.ברביעיתאושהואבכלמטמאאםלוכושיצאקטןדםלגביוחכמיםעקיבא'רשנחלקו

הדםהואהאדםונפשהאדםבנפשבמתהנוגעכליתברךאמר":שםם"הרמבשלש"בפיהמ

ברייתובתחלתמדםבאדםשיהיהשהמעטאמרוטעםכמו...הנפשהואהדםכיכאומרו

למחלוקתזהןביוקישר.ברקבמטמאנפלאםבשאלהשדן)ב:ז(נזירבירושלמיועיין."רביעית

דינים'הבעצםלגבי.המתאתמייצגכןגםשהקרבלהביןסבירדוומא.קטןבדםוחכמיםע"ר

.בזהשהאריך)232-241'עמ(טהרותבענייניליכטנשטייןא"הגרבשיעוריעיין,מתבטומאת

'מהגשלבספיקו:)ה(בכתובותלמשלעיין.תחומיםכמהבעודנידוןוהגוףדםהביןהיחס18

מןדםאיסורלגבי:)כב(פסחיםבסוגיאגםועיין.מחברחיבוריאופקידמיפקדבתוליםדםאם

אברמדיןשאיסורומשמעחננאלרבינולפיאבל.דםמדיןהואאיסורום"והרמבי"רשלפי.החי

.נחלבניואסור,החימן
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ביןלהבחיןמקוםשישנראהולדעתם.הבהמהלגוףהדםבזיקתוניתבינהבשיט

.דיניםובשארבמעילההדםמעמד

אבל,הבהמהמכלליצאלאהוא;וניבינמעמדיששלדםלהציעיש.א

הגיע לא :.)א"לתמורה('הגממדברילזהראיהלהביאיש.ממשכבשרהלהיותגם

דלאגידוליןאבללמזבחדחזוגידוליןמ"המזבחבגידולימועליןד"למאפילו"

."קדשיםולדותכגון"פירש)גידוליןה"ד(שםי"רש."בהןמועליןאיןלמזבחחזו

"בזהדעתםנחולא)ואפילוה"ד(תוספותאבל היינודשמאר"הרממוריואומר:

דםחשיבאלמא...בומועליןקדשיםלבהמתדםהמקיזבמעילהדאמרזיעירי

ישד"למאפילופ"והבגידוליןמועליןדאמרלמאןאפילומראקולהכילגידולין

תוריןוביציהמוקדשיןחלבכגוןגידוליןאבלליזרקדחזידםמ"הבדםמעילה

שדוקאלומרישז"ולפי.ממשכגופוולאכגידוליןמוגדרדםר"הרמלפי."לא

.כמותולאושגידוליןל"ית"בכהאבל,בגידוליןשמועליןמכיון,מועליןבקדשים

שהקיזדםאותו"המקיזה"דב"עב"ימעילהה"וברגמ19י"ברשעיין.ב

דועמע"וצ."דבהמהכגופהחשיבלזריקהחזידלאדכיוןבוומועליןבהנאהאסור

הזהנימקו ?הבהמהכגוףלמעמדולזריקהראויאםענייןמה.לזריקהחזילאשדם

שדם,לומרונראה?כגופולאושדמואומריםהיינו,לזריקהראויהדםהיהואילו

לזריקה הדםשעקרוניתכיון,כפרהדםשםעליווחלהואנפרדמעמדבעלהראוי

סתםלהגדירואפשראידיןפיעל,וממילא.המזבחעללזריקהומיועדעומד

קדשיםבהלכותורקאךחשובזהשםשחלותפשוטונראה.מהבהמהכחלק

איכפתולאשייךשלאת"בכהאבל,לזריקהעומדשהואלןאיכפתשאז,ומעילה

.ליהדיינינןהבהמהשכגוףל"ישפיר,לזריקהעומדהואאםכלללן

דוקאלזריקהעומדשהדםדההעובתמורהתוספותישלפלהעירחשוב

שעומד,דםדדוקא,הבנתםלפי.הכגופולהגדירולבהמהלצרפוסיבהמהוה

אלאשאינם,תוריןוביציחלבכגון,גידוליןשארכ"משא,גידוליןמהוה,לכפרה

אינושהדםבמעילהה"ורגמי"רשמשיטתהפוךבדיוקוזה.לגמריאחרכדבר

.לכפרהעומדהואשבגללדוקאהבהמהכגוףמוגדר

בבהמתדםשהמקיזהדיןבהסבריסודיותשיטות'גראינוכאןעד

הפטור.ב.מדאורייתאמועליןאין.א.בדםמעילהשאיןפ"אע,מועלקדשים

להקשותאיןלפיכך.י"רששלפירושואיננההדףשוליעלהנדפסי"רששהפירושהואידוע19

.חוליןי"ברשלעילשכתבנולמהכאןמשיטתו
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מחייםקייםהפטור.ג.מחייםלאאבללכפרהבראויאלאקייםאינובדםמעילה

,ת"בכהכדיןאו;מהבמהכחלקמוגדרגםשהדםכיוןמעילהישאבל,דםבתורת

.קדשיםבהלכותמיוחדכדיןאו

בגוףישיראלאכללהדםדרךמועלאינושהמקיז,הבנהעודלהציעיש

אלישיבש"הגריהביןוכן.הבהמהאתומכחישבבשרפוגםשהואמאחרהבהמה

"מעילהלמסכתבהערותא"שליט שייךלאעצמובדםדבאמתלומראפשרוהיה:

מעשהעלרקהואמעילהדישהונארבדקאמרמהוכל...ט"הממעילהביה

ראיהשהביאש"ועיי."דמכחישןכיוןבקדשיםמעילהדחשיבעצמוההקזה

20.הבשרהכחשתמשוםמעילהדהוהצאנוגזגבי.)ה"קל(מחולין



אבל.מדרבנןאלאואינמעילהאיסורשהסוףסוףסובריםראשוניםרוב

קדמוןוהפירושבפסחיםן"והרתוספותלפי.הדברבטעםנחלקודשםנראה

מצותושנעשיתדברלךשאיןכיון"היאהסיבהגרשוםורבינומעילהלמסכת

:אחרהסברכתב)ואמוראיםתנאיםביחוסיהובא(שמחהרבינואבל."בוומעולין

כשיצאאלאפליגילא.מעילהבודאיןשמעון'רמודינמיכפרהלאחרואפילו"

מעילהבואיןבושהיתהמזבחקדושתדמכחשמעון'רדמודה,דוקאקדרוןלנחל

אמאיע"וצ.כ"הגזהמכחמועליןאיןכפרהשלאחרבדעתומבוארהרי."כ"מגזה

לשיטתלהקשותישוכן.מצותונעשיתשלטעםהךשמחהרבינוהביאלא

?כ"הגזההביאולאאמאיודעימםהתוספות

בדםכ"הגזהשייךלאמםיודעהתוספותדלדעת,בזהרלומוהנראה

ולכן.כ"הגזהמצדמעילהמדינימופקעלכפרההעומדדםדדוקאכפרהלאחר

לכפרהדםשלהמיוחדהדיןמצד שמכלאלא,הכפרהלאחרמעילהחל,העומד

מסכתעלהראשוניםכנסתלספרואילןלרבה"פבהערהעיין.ז"הגריהביןלכאורהוכך20

"ו"במהסוגיאעל(זבחים היאדהמעילההלויז"ריהגאוןעוררנידםבמקיזמעילהדיןובעיקר)
כמוהואמזבחבקדשימועלאחרדמועלממעילהו"פם"הרמבכ"וכמשהדםהקזתמשום

."ההקזהבמעשהוהמעילהתולשאחרתולש

קדשיםלדםדמיולא"שכתבלאברכות(שירליאוןיהודהרביהתוספותמדברילדייקויש

כמיהויהקזהדםאבל...כפרהלאחרביןכפרהלפניביןבומועליןשאיןשחיטהשלאחר

רקכתבשירליאוןי"הראבל,הבהמהכגוףמוגדרשהדםכתבויםהראשונשאר."בגופהשמועל
מוגדראינוהדםאםשגםלומרמקוםישכ"וא.כגופושדמולנמקבליהבהמהבגוףשמועלין

.למעלהשכתבנווכמו,הבהמהבגוףהיהמעילההמעשהמ"מ,הבהמהכגוף
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.בוומעוליןמצותושנעשיתדברלךואין,מצותונעשיתכברזריקהלאחרמקום

לפני:הםדינים'באבל,כפרהלאחרביןכפרהלפניביןבדםמועליןיןא,כלומר

כ"ואעפ,כ"הגזהשייךלאכפרהולאחר,כ"הגזהעלמיוסדממעילההפטורכפרה

21.מצותונעשיתשכברמשוםמעילהאין

,בתחילהבדםהמעילהביןקישרמעילהלמסכתקדמוןהפירושוהנה

מסבירוהוא.קדרוןלנחלשיצאאחר,דהיינו,ףבסווהמעילה,דםבמקיז,דהיינו

כיון,זריקהשלאחרלהסבירונראה."שנשחטהקודםהראשונהלקדושתודחזר"

דינוחזרוממילאכ"הגזהשייךלא,לכפרהכעומדעודמוגדראינושהדם

שאינוכיוןבושמועליןשחיטהקודםכמוהוהממשזהשלענין.בושמועלין

,וקשה.הואאחדדין,בסוףוהמעילהבתחילהשהמעילהאיוצ.לכפרהעומד

רקכפרהלאחרשמועליןהסוגיאבהמשךפירשעצמוקדמוןהפירוששהרי

22!תורהדיןשמועלין,קמייתאלקדושתושחזרהואפירשאיךכ"וא!מדרבנן

הואאמת,לדםמיוחדמעמדהקובעכ"הגזהדמצד.שבארנוכמוכרחךעלאלא

דינוחזרוממילאלכפרהעומדאינודשוב,כפרהלאחרקמייתאלקדשותושחזר

דאין,כללידיןעודיש,דםבעניןכ"להגזהשנוסףאלא.מדאורייתאבושמועלין

קדמוןהפירושכתבהזההכללימטעםודוקא.מצותושנעשיתבדברמועלין

23.מדרבנןרקשמועלין

כ"הגזהעלוססתהמבהמיוחדהפטוראתשיישםשמחהשרבינוונראה

.להיפךבדיוקסובר,מצותונעשיתשלהנימוקאתוהשמיט,הכפרהלאחרלדםגם

משארדםשנאמאילדוןועלינו.בדםמצותונעשיתשייךשלא.א:סבורהוא

לכפרה"כ"גזהשייךמהל,וקשה.כפרהלאחרגםשייךכ"שהגזה.ב.קדשים

?נתכפרשכברלאחר"נתתיו

"הנימוקיםשניהביא)םש(ביומאהמאירי בואיןקדשיםשחיטתדם:

ולאנתתיולכפרה,לכפרנתתיולכםשנאמרממנושנהנהלמימעילהקרבן

א"והריטבה"הראיסוחבנבולטיותרעודכפרהללאחרכפרהלפניהפטורביןזהפער21

דםה"ד.לא(בברכות כפרהדקודםהתורהמןמעילהליכאשחיטהדבדםג"ואע":)המקיז

לכפרהלכפרהמזבחעללכםנתתיוואנימדכתיבחיטהשדםגביהתםאיתאדהכימעילהליכא

."בוומועליןמצותושנעשיתדברלךאיןנמיכפרהאחרלמעילהולאנתתיו

.התורהמןבגופושמועליןופשוט.כגופודמושמחייםרשפיהואשגם22

."בוומועליןמצותושנעשיתדברלךדאין"מדרבנןרקשמועליןשהדגישקדמוןבפירושועיין23

.תורהדברבושמועליןדינו,כ"הגזהמצדאבלזהמדיןדוקא
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,זריקהלאחרביןזריקהקודםביןהבשרכלפרקחוליןבמסכתופירשוהלמעילה

."בוומועליןמצותושנעשיתדברלךשאין,הוצרכהלאזריקהלאחרמקוםומכל

.כפרהלאחרשייךכ"הגזההמאירילפיגם

לומרנצטרך,כפרהלאחרמדאורייתאשמועליןם"הרמבלשיטת,לכאורה

שבכ"הגזהשייךשלא',א.תרתי .מצותונעשיתשייךלאגם',ב.קדרוןלנחליצאדם

נעשיתלגבישמחהרבינווכמו,כ"הגזהלגביתוספותכמוסוברם"הרמב,כלומר

שייךואם,כפרהלאחרכ"הגזהמעמד,הללונקודותבשתידוןלעלינוכ"וא.מצותו

.בדםמעילההפטוראופילבחוןנצטריך,כךעללעמודכדי.בדםמצותונעשית

הייחודימעמדועלמעידזהדיןשמאאו,מעילהבהלכותמצומצםבדיןמדוברהאם

.הקדשיםבעולםדםשל



"בדםמועליןאיןאמאיוטיםמיע'גהביאבמעילה'הגמוהנה ט"מ.

דבי,הואשלכםלכםנתתיוואניקראאמרעולאאמרמועליןאיןדאמרדמאן

הדםכיקראאמראמריוחנןרבילמעילהולאנתתיולכפרהלכפרתנאישמעאל'ר

אףמעילהבואיןכפרהלאחרמההואכפרהכלאחרכפרהלפנייכפרבנפשהוא

מעילהבוישכפרהלפנימהואימא"בהמשךש"ועיי."עילהמבואיןכפרהלפני

."מעילהבווישמצותושנעשיתדברלךישוכימעילהבוישכפרהלאחראף

דאין,כללהדעותנחלקולאהדברשביסודא"שליטר"אאמובזהואמר

הצד.קדשיםדםשלומעמדואופיושלקביעהאלא,מילתאגיליאוכ"גזהסתםזה

הדם,קדשיםלשארשבניגוד,דינויסודבעיקרדםששאניהואביניהםשהשוה

מהלימודיוצאכך."יכפרבנפשהואהדםכי",המכפרהואהוא,המתירהוא

לדעתוכן.כמכפרממעמדונובעמעילהשהפטור",למעילהולאנתתיולכפרה"

.פרכמכדםשללמעמדוקשור"לכם"הרימקוםמכל,"שלכםלכם"שדרשעולא

"הפסוקמהמשךמפורשיוצאכך עללכםנתתיוואניהואבדםהבשרנפשכי:

24."יכפרבנפשהואהדםכינפשתיכםעללכפרהמזבח

כפרהלפניהדםלדעתו.יוחנןרבישלהלימודאתגםלהביןישוכן

תלוייםהדםוחלותמעמד,כלומר,כפרהכלאחר דהדםכיון.הזריקהבמעשהלא

.כחפצאהדםמעמדלגבימורידולאמעלהלאהזריקהמעשהאין,המכפרעצמו

ועיין.'וכו,אההנהיתר,בזריקהבעליםשינוי:וכפרהלכםשביןלהזיקהמ"נכמהויש24

.לקמןבאריכות
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והואשלישימיעוטונאמר"):ו:חחולין(ש"בפיהמם"הרמבהביןשכךונראה

אין."אחראסורבויתוסףלאשהואכמונשארשהואכלומר,הואהדםכיאמרו

מחליףשאינו,דםאופיקביעתאלא,כפרהולאחרלפניביןלקשרכ"גזהסתםזה

25.זריקהכמומכריעוזמןמעשהידיעלגםומשתנה

,מעילהמדיניביסודואינוממעילהמופקעשדםהזההדיןדברינולפי

הפטורו,מכפרשםכחלותדםשלהמיוחדממעמדותוצאהתולדההוהאלא

דינויסודבעיקרדםדיןשחלוקראיותכמהויש.זולמעמדמ"נמהוהמעילה

.מעילהלהלכותומעברמעל,וקדשיםבןקרדינימשאר



בדםקראיותלתא"והקשהל"הנלימודים'הגהביא.)ו"מזבחים('הגמ

עקרוניתמחלוקתהיהלו.אלולימודים'לגאחדיסודשיש,מבוארהרי"?לילמה

תירוץלבחוןוכדאי.כללמובנתבלתיהיתההגמראקושיתאזהלימודיםבין

"הגמרא יוצא."מטומאהלמעוטיוחדמנותרלמעוטיוחדממעילהלמעוטיחד:

בעיקרחידושמהוהכ"הגזה.וטמאנותרבהלכותגםמשתקףהדםשמעמדפשוט

.ונותר,טומאה,מעילהבדינימ"ונפקהשלכותעםבדםמכפרשםהחלות

שאיןפ"אעעצמןהמתיריןוכן"כתב)יז:יחהמוקדשיןפסולי(ם"והרמב

מןחוץוטמאנותרמשוםעליהןחייביןשביארנוכמופגולמשוםעליהןיביןחי

שאין'בלשונומדוייקהרי."בלבדדםמשוםאלאלעולםעליוחייביןשאיןהדם

אלא,מסויימיםמדיניםמיעוטזהשאין'בלבדדםמשוםאלאלעולםעליוחייבין

.דםמשוםאלאלעולםעליוחייביןשאיןשםחלות

לושישדברדדוקא,קראצריךלאשלפגולמבוארשםבזבחים'גממה
הואמתירגופיהדםאבל,פיגולמשוםעליוחייבין,מזבחביןלאדםבין,מתירין
עולה)ה:דזבחים(ש"בפיהמם"הרמבמדבריאבל.פגולמשוםעליוחייביןואין

בהמתירפגולשאיןבעלמאלדיןקשרבלי,כ"הגזהמדיןאוהפגולהפטורשגם
.פגולמשוםעליהןחייביןשאיןהדבריםזהבפרקנתבארווכבר":ל"וז!עצמו

.יהאשלכםואמרו,לכפרהמזבחעללכםנתתיוואניבדם'הואמר,הדםומכללן

"יוחנן'רבשםלימודים'בשהביא.)לא(יומאהירושלמיבדברינמצאלדברוסמך25 אבהו'ר:

כליוחנן'רבשםחייה'ר,בלבדנפשכפרתאלאבולךאיןיכפרבנפשהוהדםכייוחנן'רבשם

כדברינוואם,יוחנן'רבשםיםלימוד'גשישיוצא."בלבדנפשכרתאלאבולךאיןיכרתאכליו

.שפירמובןזההריהלימודיםבין'מחאיןהדבריםשביסוד
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האוכלוהיההקדשיםמדםאכלאםוכן.למעילהולאנתתיולכפרהעודואמרו
ולאנותרמשוםולאבטומאהדשיםקאוכלמשוםכרתחייבאינוהגוףטמאהזה

אציו."הדמיםשארככלבלבדדםאוכלמשוםהאוכלוחייבאבל,פגולמשום
להדיניםמעברגםששייךיותרמקיףאופיבעלהואכ"שהגזהלדעתואיפוא

אלא,פרטייםבדיניםמיעוטאינוכ"שהגזהשבארנומהולפי.'בגמהנזכרים
26.שפיריאתהכל,כמכפרהדםאופיקביעת

כ"התו.)'ב'הל'כפרק(ויקראכהניםהתורתמדבריכדברינוומוכרח
"הקשה שאנייכול,ריבה'הקדשילומרתלמוד,למעילההחלבאתלרבותמנין:

ולהוציאהחלבאתלרבותראיתמה,מיעט'המקדשילומרתלמודהדםאתמרבה
בפיגוללבשרששוההחלבאתאנימרבה,מיעטהכתובשריבהאחר,הדםאת

לו."ובטמאובנותרבפיגוללבשרשוהשלאהדםאתאניומוציא,ובטמאובנותר
זוראיהלהביאקשהמעילהבהלכותמיוחדהוהדיןממעילהדםהפקעתשאמרנו
ונובעיםבזהזהמשולביםאלושדיניםהביןכהניםהתורת.וטמאנותרמפיגול
הדםאתמרבהשאנייכול"כ"התודברישמ,להעירישעוד.בדםמכפרמהשם

בליגם,מעילהבאיסורנכלללאמראששהדםמשמע"'וכולומרתלמוד
.כהניםהתורתדברישפיראתי,שבארנומהולפי!'שבגמהמיעוטים



הכבשגביעלנתנותנן".)כו(בזבחיםדאיתאמהאראיהלהביאישעוד
'וכולמטהלמעלההניתניןואתלמעלהלמטההניתניןאתתןנהיסודדגכנשלא
טעמאמאינתכפרובעליםאבלבשרפסול",מבואר'ובגמ."כרתבוואיןפסול

נתכפרולמזבחדםשהגיעכיוןלכפרהמזבחעללכםנתתיוואניקראדאמר
זהלימוד."אחרלדברולאנתתיולכפרהלכפרקראאמר,נמיבשרהכיאי,בעלים
עניןומה!"למעילהולאנתתיולכפרה":מעילהלפטורהמקוראםזההכמעט
ואדרבא,מידיקשהלאשנתבארמהולפי?במקומושלאזריקהאצלבדםמעילה
גם.מכפרשלכחפצאדםממעמדנובעיםששניהםנביןאםמסתברמאדהקשר

הבשראתלהתירכדיזובזריקהואין,במקומושאינו,זריקהבמעשהליקויכשיש
בלישגםל"ר.מכפרשלהחפצאהואשהדםכיון,איתאכפרהמ"מ,לאכילה
.דםשלבחפצאכפרהישעדיין,מעלייתאזריקהמעשה

קובעתשכךהביןם"והרמב,כמתירממעמדונובעפגולהפטור'הגמשלפי,בזהעודוהנראה26

ם"הרמבבדבריהיטבועיין.הואחדודינםכ"וע,והמכפרהמתירהואהואשהדם,כ"גכ"הגזה

.ש"בפיהמדבריורקעעלשםדבריולהביןוישיז:יחדשיןהמוקפסולי
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הרי.ומכשיריןטומאהבהלכותכ"גמשתקףקדשיםדםשלהיחידיות

"לטומאהמכשיראינוקדשיםדדם).ז"ט(דפסחיםק"בפשנינו מניןיוחנןר"א.

כמיםשנשפךדם,כמיםתשפכנוהארץעל'שנאמכשירשאינוקדשיםלדם

'אחוליןדדםג"דאע,פירושווזהו."מכשיראינוכמיםנשפךשאינודם,מכשיר

פירשוכך.כמיםנשפךואינולכפרהשמיועדקדשיםדםשאני,הואמשקין'מז

"כמיםשנשפךה"דשםי"רש למזבחממנווצריךבכלימתקבלקדשיםדםאבל:

לכפרהדםשליעודו."למיםאיתקשדלאמכשיראינוכמיםלאיבודנשפךואינו

.מכשיריןמדימוציאו

"שאינודםה"דבתוספותש"מאורלייני"הרשהקשהמהועיין כ"דא:

חשיבלאכיסוידטועניםדכיוןמכשיריםיהיולאכיסוידטעוניםועוףחיהדם

דםדדוקא,מידיקשהלא,דברינוולפי.בזהשתירץמהש"עיי."םכמינשפך

.כמיםנשפךשאינולמימראיכא,עלימכפרשםדחלותקדשים



ם"הרמבאבל.לטומאהמכשיראינוקדשיםדדםשםמהסוגיאמבואר

א'הל( המוקדשין "טומאהמקבלשאינונמיה"שההבין)לו:פסולי דםוכל:

ע"וצ."'וכוכמיםתשפכנוהארץעלבדם'שנכללטומאהמקבלנואיהקדשים

הלכותבלשיטתוהולךם"דהרמבבזהאמרר"ואאמו.27זהדיןם"להרמבמנין

משקהשםאין"טומאהמקבלאינומכשירשאינודדבר)ד:א(אוכליןטומאת

כל"דרשושמיניפרשתהספראדהנה.משקין'לזהריבויאופיעלתלויהזושאלהואולי27

והדבשוהדםוהשמןוייןהטלמיםאלאליאיןיטמאמיםעליויבאאשריאכלאשרהאוכל

והדםוהשמןוהייןהטלארבהאניאףלווישםשאיןמיוחדיןמיםמהמיםל"תמניןוהחלב

שגםל"י,הספראשלהלימודעלפליגלאשהבבלינימאואי."לווישםלהםשאיןוחלבוהדבש

כמיםנשפךשאינודםמדיןואפקיההבבלישלהלימודובא,משקין'הזבכללהיהקדשיםדם

פסחים(מהירושלמיאבל.קדשיםדםלהוציאמיעוטאלאאינו"שנשפךדם"כ"וא.מכשיראינו

,מכשירחוליןשדםהמקורעצםמהוהכמיםתשפכנוהארץמעלשהלימודמשמע)ב"עא"י

"מכשירכמיםשנשפךדםעלהואבירושלמיהדגש המיםמהכמיםתשפכנוהארץעל:

דברי.משקין'הזאםקדשיםדםנכלללאשמראשכלומר"מכשיריהאהדםאףמכשירין

.במעילהקדשיםדםנכלללאשמראשלקמןהובאכהניםהתורתאם'אקנהבעוליםהירשלמי

.ק"ודו
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שאיןכדרךפירותמישאראבלבלבדשמנינוהמשקיןשבעתאלאטומאהשמקבל

אינםפירותדמישנהיהשיגד"והראב28."כללטומאהמקבליןאיןכךכשיריןמ

.טומאהמקבליםהםאבלמכשירים

וקבלתהכשרשביןהזיקהבהבנת'מח.א.דרכים'בב'המחלפרשויש

לדעתואילו,טומאהמקבלאינומכשירשאינודברכלם"הרמבלדעת:טומאה

29:משקיןושארפירותמילעומתמשקין'זהבמעמד'מח.ב.קשרכלאיןד"הראב

פירותמיאבל,טומאהלגבימשקיןשםישמשקין'בזשדוקאסוברם"דהרמב

שאינם:השלכות'בישולזה.טומאהלעניןמשקהשםעליהםאיןמשקיןושאר

שםלהםישאםשגםוסוברחולקד"והראב.טומאהמקבליםאינםשו,מכשירים

30.מכשיריןלענייןמספיקתנאיאינומשקההשםמ"מ,טומאהלקבלמשקה

סיבהלאיזה,מכשירשאינוהמשקין'מז'איצוירדאם,בינייהואיכא

.מכשיראינוסוףדסוף,טומאהמקבלשאינוכ"גדינוהיה'האהצדדלפי.שיהיה

יועלימשקין'זשםאםהשניהצדלפיאבל לחקורויש.מ"מטומאהקבלאמנם

ד"גזהממכשיראינוקדשיםדדםןדיהךביסוד זהאם"כמיםתשפכנוהארץעל"כ

הזקדשיםשדםג"שאעאו,לגמרימשקין'הזמכללמוציאו בכלל ,משקין'הוי

הדיןהואהמשקין'מז'אמהוהשדםדכיוןלומרנראהוהיה.מכשיראינועדיין

,טומאהקבלמאינוקדשיםשדםם"הרמבשפסקוכיון.שנאדמאי,קדשיםדםנמי

,סיבהלאיזהמכשיראינואם,המשקין'מז'אשאפילוהואם"הרמבששיטתנסיק

.טומאהמקבלאינו",הארץעל"דכ"הגזהוכמו

מיבשארשדוקאבלשונודמדוייק,כןמורהאינהם"הרמבלשוןאבל

'בזלאאבל",כללטומאהמקבליןאיןכךשמכשיריןכדרך"אומריםפירות

מקבלאינוקדשיםדדםם"הרמבפסקאיךע"צשוב,כ"וא.םעצמהמשקין

31!קדשיםדםשנאומאי,המשקיןמשבעתאחדהואדםוהלא.טומאה

.המוקדשיןפסולי'בהלהזבחהברכתבשםמ"המשלמשהביאועיין28

בדבריעיין.בעלמאמשקיןלשאר"פירותמישאר"ביןחילוקשאיןמשמעם"הרמבלדעת29

.ג:יא"טום"הרמב

עייןברכהלענין.ת"בכהמשקיןוהשםטומאהלעניןיןמשקהשםביןקשרישאםלדוןויש30

.היובלותביבולר"אאמוכ"מש

ועיין.ברצוןשלאשנתלשובמיםמשיטתוראיהלהביאישם"הרמבבלשוןלהדיוקמעבר31

אותןשהרי",מכשיריןאינןברצוןשלאהקרקעמןשנתלשודמשקיןג:ב"יאוכליןבטומאת
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דםמדיןקדשיםדםדיןדחלוק,ם"הרמבחולקגופאזהשעלונראה

כללנוגעזהאיןמשקין'מהז'כאמוגדרחוליןדםאםוגם,םנדייסודבעיקרחולין

דינווממילא,וכלמכלאוכליןטומאתלעניןמשקהשםעליהםיןדא,קדשיםלדם

כןהביןם"שהרמב,בזהעודוהנראה.מטומאהמקבלואינומכשירדאינו

אלא,טומאההכשרבדינימיעוטזהדאין",כמיםתשפכנוהארץעל"דכ"מהגזה

שייךשאינו,עצמובפנידיןהוהקדשיםבדםמכפרשםשהחלותמילתאגילוי

32!משקין'הזשלחוליןדםהשםל

:כןשהביןמשמע)שם(המקודשיןבפסוליהלוים"הגרבחידושי,ואכן

דעיקרסוברם"דהרמבמשוםטומאהקבלתלעניןזודרשהכתבם"והרמב"

וליכאכמיםנחשבאינוכמיםנשפךשאינוקדשיםדדםמשקהדיןעלהואהדרשה

33."מכשירואינוטומאהמקבלאינווממילא,כללמשקהדיןעליו

שמיםפשוטולכאורה."מכשיריןשאינןנתלשולרצוןשלאהמים

ולא'מכשיריןשאינן'דוקאוהדגישם"הרמבשחזרוזהו,טומאהמקבליםברצוןשלאשנתלשו

,טומאהמקבלאינומכשירשאינודברשכללומראפשרשאיומוכרח.טומאהמקבליםשאינן

.שבארנווכמו

פסוליבהלכותטומאהמקבליםקדשיםדםדאיןהדיןם"מבהרשהביאמהשפיראתיז"ולפי32

'גהלכהיבפרקאו,אוכליןטומאתמהלכותא"בפמשקיןהכשרדינישארביןולא,המוקדשין

קדשיםדםמדיניאלא,טומאההכשרמדיניזהדאין.דםוטומאתהכשרדינישאראםשם

.וכפרה

מיןמהוהקדשיםשדםמודהי"רששגםיותלהיכול'אמצד.ל"הני"רשבשיטתלדוןיש33

בדםמכפרשהשםאלא,ם"הרמבכמולכתהרחיקלאי"שרשלהציעישאבל.עצמובפני

שצריכים:)כבמציעאבבא(דרישהיש,לדוגמא.מכשיריןבהלכותפרטייםדיניםעלישפיע

עומדשהואוןכיקדשיםבדםליהניחאלומראפשראידיןפישעללהיותויכול,ליהניחא

.לכפרה

.המוקדשיןפסוליבהלכותולאאוכליןטומאתהלכותבדוקאהשיגד"שהראבלהעירישעוד

טומאהמקבליםפירותמיששארד"הראבלדעתיוצא,כןלדייק,מתודולוגית,מותראם

'גישד"הראבלדעת,כלומר!כללטומאהמקבלאינודםאבל,א"טובהלכותכ"כמוש

לטומאהמכשיריש,משקין'הז.א:קטגריות שאינן,פירותמישאר.ב;טומאהומקבליםן

ם"להרמב.טומאהמקבלואינומכשירשאינוקדשיםדם.ג;טומאהמקבליםאבלמשכשירין

לקטגוריהאותהמכניסמכפרהשםד"להראב,ז"לפי.פירותמילשארקדשיםדםביןחילוקאין

.משקין'הזמכללמוציאהרקהיאם"להרמבואילו,כשלעצמה
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הכסף.לאאוהנאההיתרכוללמעילהההיתרהאםהראשוניםנחלקו

"בהנאהאסורשהדםש"הראבשםהביאמשנה בדםדאפילוש"הראוכתב:

אבל."דאורייתאאיסוראבהואיכאמעילהבהודליכאג"דאעקליםקדשים

ונראה34."ליהנותיהאלכםש"ודורשעליוחולקמעילהס"עמקדמוןהפירוש

הואאלאגרידאמעילהממעטכ"הגזהשאיןשבארנוכמוסוברקדמוןשהפירוש

3536.הנאהלהיתרוגם,אחריםיםמלתחוגםשנוגעכמכפרלדםמיוחדמעמדקובע



בדםוגם,"הואחדדםשם"שאריהגבורתמסקנתלהביןגםישז"ולפי

אלא,לכפרההראוידםבדוקאתלויממעילההפטורשאין.מועליןאיןהתמצית

.התמציתדםשםשכולל,קדשיםדםשםב

היתריש",לכם"מדדורשלמאןדוקאבהנאהמותרגםשהדםחידש)כבפסחים(יהושעהפני34

).לאברכות(ח"בצלע"וע.זודדיעהאליבאדוקאהסוגיאאתלפרששדחקש"עיי.הנאה

להבמעיהמשניותהבנתבו,ומעילההנאהאיסורישביןהכלליקשרבכ"גהתלויזושאלה35

.זהקשרעלחולקיםאינםקדמוןפירושהוש"שהראמניחאניכאן."מעליןולאנהניןלא"

.ל"ואכמ

בכמהוכדמצינווהכפרההבעליםשביןמהזיקהנובע"לכם"מהנאהשההיתרלהוסיףויש

"גנבה"ד.עטק"ב(בתוספות,למשלעיין:דוכתה דראובןתוראמעיקראלמימרשייךדלא):

ושםלשמוונשחטהבעליםעללכפרקרבשקרבןמזבחבקדשיכמודראובןתוראוהשתא

זהלקשרנוסףביטוי.מכפרתוהקרבןעלראובןלבעלותראיההביאוהתוספות."עליובעליו

קודשששינוי.)ד(זבחים'בגממבואר.בעליםבשינוילשמהשלאמחשבהשלבסוגיאמופיע

'בדה"דשם(י"ברשדעיין.לזריקהשמוגבלבעליםבשינויכ"משא,עבודות'בדשייך

")עבודות אינובעליםבשינוילפסולשחיטהדרבינןדהאבזריקהאלאשייךלאבעליםשינוי:

עלהזכירולאבעליולשםשלאשחטאבלאחרבולהתכפרלזרוקמנתעלששחטכגוןאלא

בזריקהוכפרהבורלהתכפאלאבקרבןשייךלאבעליםדשנוימחשבהזואיןלזרוקמנת

חשיבותישכפרהבשעתדדוקאמשוםלזריקהמוגבלבעליםשינויהפסולי"רשלפי."היא

אלמהותיתשקשור,הדםל"ר,מכפרשלהחפצאלגביה"הדברינוולפי.הבעליםלמעמד

.הזריקהל"ר,המכפרהמעשהכמובדיוקהבעלים

עלאינובעליםשהשםוכתבבזהלכתחיקהרזסימןשםבזבחיםק"בשטמהובאטוךהתוספות

למצוהאפיזובחלשםהקטרהבשעתדבעינןלפרשיתכןואיך"!זריקהלעניןאלאהקרבן

וכיוןבזריקההתלויההקרבןכפרתלעניןאלאהקרבןעלאינההבעליםשםוהלאבעלמא

."הקטרהגביכללבעליםשםעודעליואיןבהכשרהזריקהשנעשית
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משוםהכפרהלאחרבדםמועליןשאיןהסבירוהראשוניםשרובראינו

מוגבל"נתתיולכפרה"שלכ"זהגהשלדעתםופירשנו.מצותושנעשיתדברדהוה

כ"שהגזהוסובריםחוקליםוהמאירימחהשרבינואבל.לכפרהעומדשהדםלזמן

הראשוניםשנחלקוראינו,השחיטהבלפני,כןוכמו.נתכפרשכברלאחרגםשייך

מעילההפטורביסודהראשוניםשנחלקולפרשונראה.לאאוכ"הגזהשייךאי

לכפרהבפועלעומדאינוכשהדםגםחלכ"שהגזההסובריםדהראשונים.בדם

עצמווהדם,מכפרשלכחפצאמוגדרשהדםהבינו,)זריקהולאחר,שחיטהלפני(

בלאחר(עודאו)שחיטהבלפני(עדייןעומדשאינופ"אע"נתתיולכפרה"מהוה

.לכך)שחיטה

"כתבם"הרמב,ואכן לפניביןבומועליןאיןהקדשיםשחיטתדמיכל:

מפניובמועליןקדרוןלנחליצא.קדרוןלנחלשיצאעדכפרהלאחרביןכפרה

אסורהואהריקדשיםלבהמתדםהמקיזאבלהקדשודמיולגנותנמכרשהיה

יוצא."כגופההואהרידםבלאלחיותיכולהואנההואילבוומועליןבהנייה

שבארנווכמו,קדרוןלנחלשישצאעד,זריקהלאחרגםשייךכ"שהגזהמדבריו

.הזריקהחרלאגםבתוקףנשארכ"והגזהמכפרשלחפצאמהוהשהדם

מועליןואמאי,מחייםמועליןאמאי,ם"הרמבלדעתב"צז"שלפיאלא

ר"אאמושחידשמהפיעל,בזהלומרוהנראה?קדרוןלנחלשיצאלאחר

לנחלשיצאלאחרהמעילהלביןדםבמקיזהמעילהביןקישרם"דהרמב,א"שליט

לאדמעיקראמידיאיכאמי"::)ב"י-.ב"י(מעילה'הגממדברימשמעוכך.קדרון

בהליתדמעיקראדםאיכאוהאולא,מעילהביהאיתולבסוףמעילהביהאית

המקיזרבדאמרמעיקראמעילהאיכאנמיהתם...להימעבהאיתולבסוףמעילה

."בוומועליןבהנאהאסורקדשיםלבהמתדם

כחפצאהדםאתלתפוסאפשראידמחיים,בזהחידשא"שליטר"ואאמו

.ם"הרמבשנימקוכמו,הדםבלאלחיותיכולהאינהוהבהמההואילעצמהבפני

הוההדםאלא,כללקדשיםדםשלחפצאשלנפרדשםכאןשאיןכיוןבוומועלין

,קדרוןלנחלכשיצאבסוףהדיןוהוא.בהשמועליןופשוט,הקדשבהמתבכלל

שמתחלהדםכלומתיחסיםושובמכפרהשםמיניהפקעהמקדשמןשיצאכיוןד

לגנותשנמכרמפני"ם"הרמבשנימקוזהו!מחייםוכמו,הקדשמבהמתחלקהיה

וחלותנפרדשםעליוישהמקדשבמערכתנכללשהדםזמןדכל."הקדשודמיו

,המקדשממערכתמשיצאאבל.כפרהלאחרוגם,מכפרהשםדהיינו,מיוחדת
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מתיחסיםושוב,מכפרשםהממנופקע,הקדשודמיולגנותלמכירהדעומדדהיינו

.בושמועליןדינוחזרוממילא,הבהמהמןכחלקאליו



שנעשיתדברלךאיןדהא,הסברטעונהעדייןם"הרמבששיטתאלא

.מצותושנעשיתלאחרגםבדםשמועליןם"הרמבפסקמ"ומ,בוומועליןמצותו

?קדשיםבדםזהכללשייךדלאם"להרמבומניין

דנעשיתהדיןביסודביארמעילהבהלכותח"הגרדהנה,לומרהונרא

שלדמיםבקדושתגםאו,מזבחבקדשירקמצותונעשיתדיןשייךדלא":מצותו

הקדושהאםדוקא."הביתבדקבקדשיכ"משא,למצותןקדושתןדעיקר,מזבח

כלד,קדושתומיניהפקעהיעודאתכשהשיגאז,"למצותו"מסוייםמיעודנובעת

,למצותורקאינהשקדושתובדבראבל37.למצותואלאאינהמראשקדושתו

38.מצותונעשיתביהאמרינןלא,הסופימיעודונובעדאינוכלומר

שייךהוא).יחברכות(ק"השטמלדעת.מצותונעשיתשלהדיןהיקףלגביראשוניםהנחלקו37

שסבורר"הרמשיטתאתהביאו)לגתמורה('תוס.נזרקיןמצותשיירילענין,במצותגם

אמורמצותונעשית,לדעתו.מותראפרןהנשרפיןכללהמשנהיסודהוהמצותושנעשית

מצותונעשיתאמרינןלאאמאיהקשה)כח:כאשמות(זקניםהמושב.הנאההיתרגםלהסביר

:סיומא(ישנים'התוס."כפרהבושישבדבראלא"מצותונעשיתשייךשלא'ות,הנסקלבשור

"ת"לכהקדשיםביןחילק)משוםה"ד שאסורהמצורעדציפרישחוטההכאחשיבדלאוהא:

."חוץמעשהאלאקדשיםזהשאיןלפי

נעוץהואי"הרלדעת).ב"ענטיומאא"בריטבהובא(הדיןבמקורי"רוהי"רשנחלקווהנה

'המקדשיכתיבדבמעילהמשוםדטעמאפירש"י"רשאבל.מעילהמידייצאושמתובקדשים

כמומשמעי"רשומדברי."הואונכון',המקדשיביהקרינןלאמצותונעשיתשכברוכיון

קדושתשייךלאוממילא,להקרבהמיעודובא'הקדשישםדהחלותלעילח"הגרשהסביר

.מצותושנעשיתלאחר'הקדשי

בוחלכשהאיסורמצותונעשיתלומראפשרשאישחידש.)ס(יומאא"בריטבעייןנהוה38

עריפתהאואוסרתהלנחלירידתהאיערופהבעגלה'בגמדנחלקו.מצותוהנעשיתשלזמנית

כתבז"וע.בוומועליןמצותושנעשיתרופהעעגלהוהריהקשהביומא'והגמ.אוסרתה

"א"הריטב ביהלמימרשייךלאלאדאימחייםשאסורהדאמרכמאןהכאסוגייןומיהו:

ועמד,בהומועליןמצותהשנעשית

."מצותויתעשילאחראלאאיסורועיקרשאיןבדברולא,מצותושנעשיתלאחרבאיסורו

ונראה.כןלאחראלאחלאינוהאיסורכשעצםמצותונעשיתהדיןשייךשלא,כלומר

אםאבל,מצותונעשיתבושייךאזלמצותוכשקדושתודדוקא,ח"הגרכמוהביןא"שהריטב
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שהדםאלא,לזריקהבעומדתלויאינוהדםשמעמדשבארנומהולפי

דאין,בזריקהמצותונעשיתאמרינןדלאשפיראתי,מכפרשלחפצאמהוה

דםשלהחפצאעצמהדבפני,למצותולזריקהעומדשהואבגללרקקדושתו

אופישישהביןם"דהרמב.אזיללשיטתום"שהרמביוצאכ"וע.כמכפרמוגדרת

לאחרגם)א(,וממילא"מכפרשלחפצא"הבתורתדהיינו,קדשיםלדםמיוחד

ביהושייך,עליהמכפרשםעדיין,לכפרהעומדשהדםלומרא"כשאזריקה

39.מצותונעשיתשייךשלא)ב(ועוד.כ"הגזה

כיוןמועלמחייםשהמקיזם"הרמבשכתבמהכ"גרשפיאתיז"ולפי

עומדאינוהדםשחיטהשקודםשהסבירוהראשוניםכמוולא,כגופושדמו

בטיבאלא,לאאולכפרבעומדתלויאינוהדםמעמדם"הרמבדלדעת,לזריקה

אםאחדבקנהעוליםמעילהבעניןם"הרמבודברי.הדםשלהמיוחדומעמד

.שבארנווכמו,טומאהמקבליםאינםקדשיםשדםשיטתו

,למצותואינהשקדושתופשוטאז,מצותושנעשיתלאחררקחלהקדושהאושהאיסורמצינו

,זריקהדבשעת,בדםמצותונעשיתלומראפשראי,נמידידןבנידוןה"הכ"וא.כ"לאחדחל

לאוממילא.בומועליןשאיןכ"הגזהדזהו,במעילההדםנאסרלאהרי,מצותושנעשיתבשעה

שקיבללשיטתואזילא"שהריטבלהוסיףונראה.א"הריטבשכתבוכמומצותונעשיתביהשייך

.שםשבארנווכמו)למעלהבערהןעיי(מצותונעשיתבמקורי"רשדעת

ר"אאמושביארוכמו.בדםגםשייךמצותושנעשיתא"יבמעילה'מהגמראיהלהביאואין39

שלכחפצאמוגדרהדםאיןאםדדוקא.בדםשמועליןשםדעתךהסלקאלפידוקאדזהא"שליט

לאחרמהה"ד.ז"קי(חוליןי"ברשועיין.מצותונעשיתלומרשייךאז,בהומועלין,מכפר

.להשירייםזוא"הושהגביל)כפרה



יצחק א"עתש●ג"מבית


ישיבהר אש



אביי,.)כד(פסחים פוטיתאא,אמר ארבעכל חמש,לוקה לוקה ,נמלה

שש לוקה .כ"ע,צירעה

שם רשבעיין ש"פירוש הוא שפוטיתא שניהמיםרץי נאמרו ובתורה

סתם לשרצים לאוין שני ועוד המים לשרץ בו.לאוין נמפיכיוצא לענין להרש

ה שרץ ה'וג,ארץשהוא בשרץ נאמרו סתםאלאוין לשרצים לאוין שני מלבד רץ

הי,ל"הנ העוףאוצירעה שרץ ועוגם המים שרץ של"גם נוסף לאו על עוד עובר כ

העוף .שרץ

רש ש"פירוש היסוד על בנוי כפלבמקוםי כמניןהשהתורה לוקה הלאוין

הלאוין הראשונים.ריבוי רוב סוברים הרמבעיין,וכן השגות לספר"למשל ן

ט(המצוות ).'שורש

הרמב נמנים"אכן אינם הלאוין שכפל יסד הרי המצוות בספר שם ם

עליהן לוקין אין וכן אחד אלא המצוות אחתאבמניין מלקות נוטהולשיטתו,לא

הנ הראשונים"מהפירוש רוב של בדבריויעי.ל קע(שםוין ובפרט,קעט-המצוות

וש)קעטהבמצו אסורותוחזר מאכלות בהלכות משנתו הל"פ(נה ,ל"וז,)ג"כ'ב

כנפים לה שהיו כגון הארץ ומשרץ המים ומשרץ העוף משרץ הבריה שהיתה הרי

שלש לוקה ואכלה במים רבה והיתה שרצים כשאר הארץ על מהלכת והיא

ארבע.מלקיות עליה לוקה בפירות שנבראו המינין מן זה על יתר היתה ואם

חמש]לא[ואם.מלקיות לוקה ורבין שפרין המינין מן עוף.היתה מכלל היתה ואם

היות על יתר ומשוםהטמא טמא עוף משום מלקיות שש עליה לוקה העוף משרץ

ומשום הארץ על רומש ומשוף המים שרץ ומשום הארץ שרץ ומשום העוף שרץ

נמלה האוכל לפיכך כזית ממנה שאכל בין כולה שאכלה בין הפירות תולעת

מלקיותהפ חמש לוקה במים הגדילה .ל"עכ,ורחת

שהרמב ב"הרי המלקיות מן ואחת אחת שכל מפרש עלם ושםאה לאו

נפרד .איסור

צע הרמב"אכן בדברי ה"ג שרץ משום גם שלוקה שכתב במה וגםאם רץ

אם הארץ על רומש האמתית"כ(משום הגירסא ברמב,ה שמופיע ם"וכפי
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המינין)פרנקל'מהד מן ורביןהיתה לעיל,שפרין הרמב)ג"י'הל(שהרי ,ם"כתב

בהן,ל"וז וכיוצא ותולעה רמה כגון הנבלות ובגופי באשפות שנבראין המינין אלו

הנקראין הן בהן וכיוצא שהסריחו הגללים מן אלא ונקבה מזכר נבראין שאינן

הארץ על אתבאוכלו.רומש תטמאו ולא שנאמר לוקה כזית בכלנפשותיכםמהן

הארץהשר על הרומש ש"ואע.ץ הוא.ןפריאינןפ הארץ על השורץ השרץ אבל

ונקבהפרה מזכר .ל"עכ,ורבה

ש ביןהבחיןהרי במינין)ו"קע(הלאורבינו דמיירי הארץ על דשורץ

הלאו ובין ונקבה מזכר באין)ז"קע(הבאין שאינן במינין דמיירי הארץ על דרומש

ונקבה ע"וא,מזכר ללקות שייך איך אחתכ באכילה הלאוין שני הזאתהו,ל סתירה

הרמב בדברי הרמבגםם"מופיעה זאת הקשה וכבר שם המצוות ן"בספר

המצוות לספר ט(בהשגותיו ).'שורש

הרמב דברי דהנה בזה לומר ללא"והנראה גם תמיהה מעוררים ם

כ בהלכה המתעוררת שיתב,ג"הסתירה ו.ראוכפי הרמב'בהלכה ,ל"וז,ם"כתב

לאהאוכל הוא שקץ הארץ על השורץ השרץ וכל שנאמר לוקה הארץ משרץ כזית

ונדל וחפשית ועקרבים ונחשים וצב חולד כגון הארץ שרץ הוא ואיזה יאכל

עכ בהן .ל"וכיוצא

הלא,דהיינו ובהגדירו הזכירדובהציעו לא הארץ על השורץ שרץ

ונקבה"הרמב מזכר הבאין במינין שמדובר בהציעו,ם כך אחר הלאוורק ובהגדירו

זה דבר הזכיר הארץ על הספר,דרומש מן חסר העיקר שנמצא מאד תמוה והוא

ו .'בהלכה

הרמב דברי ביותר תמוהים בהלכ"ועוד ום שרץ'ה הגדיר לא שבכלל

הדגים,הארץ ומהו.רק כותב היה אחרים במקומות הזה כמנהג נוהג היה ואילו

בו וכיוצא ועוגיות עוגה לחם כגון כחוכא.החמץ נשמעים לכאורהבא,הדברים ל

הרמב דברי הם ממש זה השורץ"כעין שרץ לענין .ם

בתורה כתוב דהנה לומר יא(והנראה "מב-מא:ויקרא השרץוכל) השרץ

ש הארץ יאכלקעל לא הוא ארבע.ץ על הולך וכל גחון על הולך מרבהעדכל כל

הםרגלים שקץ כי תאכלום לא הארץ על השרץ השרץ ."לכל

שם כהנים בתורת על,)ב:יב(ואיתא הולך כל נחש זה גחון על הולך

לדומה הדומה ואת השלשולים את להביא הו.גחון כל עקרב זה ארבע על לךהולך

כו לדומה הדומה ואת החיפושית את .כ"ע',להביא
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הנ כהנים התורת מדגימה"לפי אלא השרץ שרץ מגדירה התורה אין ל

לדומה הדומה נזקקים.ומרבה לדומה והדומה הדומה מהו לדעת בכדי אמנם

ה"חז שרץ להגדיר ש,רץאל הציור באבתאכן ולאבתורתורה בתורתדוגמא

.הגדרה

ב מצאנו שומ'והנה לשרש שונים רשץ-ר-בנים ח(י"עיין )יז:בראשית

ורבה שפרה הרמב.שמובנו א(ן"ואילו ריחוש)כ:שם לשון שהוא ש"ע[מפרש

שרץבדברי שהמלה מהמלו .]רץהואשיםמורכב

צו ד"השתא הגדרתוולאבב אם הארץ על השרץ שרץ המובניםכדכל שני

לאד או הרמב,ראהונ.לעיל חז,ם"לדעת של"שלמדו שםכאואיאסרמאחר חלות

מעיפוש במתהווה גם י,שרץ שם"אזי חלות שגם הארץשרץסוריאל על השורץ

ב אלא ורבה הפרה במין תלוי לארץהולךאינו .נמוך

ב מצינו בו נזקיןאארבעכיוצא אחרורב.בות כח אין בתורה המצוייה

בו יכרה,מעורב כי או בור איש יפתח בוראכי הת.יש דברי דרךאכן באו ורה

הגדרהית דרך ולא וציור .אור

בגמ ו"ב('והנה אסו.)ק על גם שחייב גגושהניחןמ"מבואר בראש

והזיקו מצויה ברוח ע'דהיי,ייחיידנבתרונפלו שנעשה בור על אחר"שחייב כח י

בו ברא.מעורב שם כה"עיין לו יש בור דיני דכל שדעתו בין"ש לקולא בין ג

טמ,לחומרא בוופטור אין אש של כח.ון אין בפסוק המתואר שהבור איפוא יוצא

בו מעורב ע,אחר הנעשה גם כוללת בור של ההגדרה בו"אבל מעורב אחר כח .י

הכתבה,אמנם דשרץ בלאו הארץשרץ",ארץהתורה על ,"השורץ

הימובןוה הארץ על שורץ ורבהינושל הניהאכן,שפרה הוא בזה גודמכוון

הרו דשרץ להורוללשון הארץ על קרא)הניגודתוךמ(נותמש ויהבתראשההוא

מיוחד המללאו מהתשרצים נכתב.עיפושהווים הגדרהאילו דרך אזיהפסוק

אמי מוגבלהוה הארץ על השורץ דשרץ שהלאו הנא מזולמינין אכן,נ"באים

ש ציורנכתבמכיון שההגד,דרך לומר יש הראזי שרויה כוחא אינו'ש ואפילו

ו הארץ,רבהפרה על שרץבאושורץ של השני בפסוק המכוון לנו להורות

הארץ על .הרומש

ה דברי קילו"במרוהשתא לעינייםרם וכמו"הרמב.ין הארץ שרץ מצייר ם

מצ הארץישהתורה על השורץ שמשמעות כלל מזכיר ולא מזו'הייירת נ"שבא

הארץ דשרץ לאיסור שייך זה שאין לקמן.כיון שרץאיסובהציעוורק המתהווהר

מכמזכירשמה,מהעיפוש הארץ על השורץ תפקידווחשיבותוכלשיוןמשמעות

ל הניגוד דבריהוא היטב ומיושבים הארץ על .י"בעזהם"הרמברומש



א"תשע●ג"מיצחקבית


ישיבהראש



לברתיהלהדשייףלרבינאאשכחיהאשירבברמר:)כה(בפסחיםאיתא

אימור:ליהאמר,]רפואהמשום,קטניםזיתיםבוסר:י"פרש[דערלהבגוהרקי

אישתאהאי:ליהאמר?אמורמיהסכנהבשעתשלא,הסכנהבשעתרבנןדאמור

הסכנהכשעתנמי,]ז"בלעדלקתיחום–י"מלוישקוריןחולי,י"פרש[צמירתא

במהלהביןועלינו?עבידנאקאהנאהדרךמידי:ליהאמר,דאמריאיכא.דמיא
.הלשונותשתינחלקו

).אסורותמאכלות'מהלטז'הלחפרק(משנההמגידדבריפ"עלבאריש

אול"וי.יעורשחציכמוהיאלאכילהשראויבדברשהנאהמסבירמשנההמגיד

שאפילואו,גמורחיובהיאהנאהאלא,משנההמגידכמול"סלאקמאשהלישנא

וממילא,:)עדביומאיוחנן'רלפי(התורהמןאסורהרי,שיעורחצימשוםאסוראם

סוברתבתראשהלשינאמשנההמגידחידשאבל.סכנהבושאיןלחולהגםאסור

ותמה.סכנהבושאיןלחולהמותר,אורייתאמדשאסורואף,שיעורחציכמושזה

להתירגדולחידוששזה)'חהלכה'הפרקהתורהיסודיבהלכות(למלךהמשנה

כזהבמצבשהקילומתרץלמלךהמשנה.סכנהבושאיןלחולהדאורייתאאיסור

חזישלהסבראכאןשייךשלאמשוםבכמותולאבאיכותשיעורחצישהוא

אתלפרשישגם.התורהמןשיעורחציאיסורבכללעדייןשהואאף,לאיצטרופי

להאכילשמותר)שיגמצוה(החינוךשיטתפ"עמשנההמגידלפיבתראהלישנא

בפרקעשורשביתתבהלכות(ז"הגרי.כיפורביוםסכנהבושאיןלחולהשיעורחצי

עתידבאכן,סכנהבושאיןחולההואהחולהשעכשיוח"הגרבשםמסביר)חהלכה

שזהלומרויתכן.שיעורבחצימותרעכשיואפילוולכןסכנהבושישחולהיהיה

בליאכן,סכנהבהשאיןחולההיארבינאשלבתושעכשיושלנו'בגמהפשט

להמותרתהנאהאיסורישלרפואהולכן,סכנהבהשישחולהתהיההיאהרפואה
.'בגמהשניבלשוןהפשטוזה.כ"ביוהשיעורחציכמו

הנאתודרךאיןבאכילההראוידברכל"שאומרמשנהשהמגידלהעיריש

שלא"לנחשבתהנאה,לאכילההראוישבדברכלומר,"כתקנואכילהדרךאלא

עלחולקמשנהשהמגידלומרנראהזהלפי.אכילהי"עהואהנאתודרךכי"כדרך

.כדרךלאזהןולכהתבשללאשעודבבוסרשמדוברשמסביר:)כה(בפסחיםי"רש
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.ממנהנהנואלאהזיתאתאכלולאכיהואכדרךלאשזההטעםמשנההמגידלפי
.'הגמאתלהסבירהראשוןהמהלךזה

יסודיבהלכות'חהלכה'הפרק(למלךהמשנהכתב'בגמשנימהלך

המעשהאםהיאהלשונותשתיביןהמחלוקתשנקודתמסבירהוא).התורה

שזהסוברתקמאהלישנא.כדרךשלאאולכדרךחשבנהשמןעםרבינאשעשה

רקמותרולכן,לאכילהעשויהשהזיתפ"אעדאורייתאאיסורזהוממילאכדרך

היתהלאשהזיתלומדלמלךוהמשנה.סכנהבהשישחולההיתהשהיאבגלל

כי"כדרךשלא"שזהסוברתבתראהלישנא.'הגמאתי"רששפירשכמומבושלת

שאיןלחולהאפילוומותר,דרבנןאיסוראלאאיןוממילא,בושליםמאינםהזיתים
.סכנהבו

כדרךלאשזהמודהקמאהלישנא.למלךהמשנהכ"גכתבשלישימהלך

.שיעורחציכמושזהמשנההמגידשיטתכמו,דאורייתאאיסורישאך,הנאה

לחולהרמותוממילא,מדרבנןאלאאינוכדרךשלאשאיסורסוברתבתראוהלישנא

גזרולאחוליבמקוםכירבינאשהתיר,בסוגייןן"הרדעתהיאוזו.סכנהבןשאין

חלאווהם"ומהרדודורבינוא"הריטבוכן,האדםבתורתן"הרמבכתבוכן.רבנןביה

סובריםראשוניםרובכ"א.קידושיןשניפרקבסוףא"והריטבא"והרשב,בסוגיין

משנהוהלחםמשנההמגידאכן.דרבנןראיסוהואהנאהכדרךשלאשאיסור

משנההמגיד.שיעורלחציהנאהכדרךשלאשדימודאורייתאאיסורשזהסוברים

בהלכותהואמשנהוהלחםז"טהלכה'חפרקאסורותמאכלותבהלכותהוא
.ב"כהלכה'יפרקאסורותמאכלות

ראומ.'אהלכהאישותמהלכות'הבפרקהמלךהשערכתברביעימהלך

אלאאינוכדרךשלאהנאהשאיסורפ"שאעסוברתקמאשהלישנאהמלךהשער

הייתהרבינאשבתלהיותצריךוממילא,סכנהבושאיןלבחולהמתיריןלא,מדרבנן

ובאמת.לנכריאמירהאיסוררקסכנהבושאיןלחולהשמתירין,סכנהבהשישחולה

מתירין,אברסכנתבושיששלחולה,שבתחילוללגביהאדםבתורתן"הרמבכ"כ

שזו(רפואהלמשל,גזירותרקמתיריןסכנהבושאיןלחולהאך,מדרבנןמלאכה

'ובפרקם"הרמבכ"כמש,גזירהזושגםלנכריאמירהמתיריןגם).לטוחןגזירה

לאממנושבקשוהגוישאםדחיישינןלנכריאמירהאסרושחכמיםשבתמהלכות

דרבנןאיסורשזהפ"דאע,קמאבלישנאפשטזה.בעצמוהמלאכהאתיעשה,יבא

ולאדרבנןאיסורהואכדרכהשלאהנאהאיסורכי,סכנהבושאיןלחולהאסור
.דרבנןגזירה

שלאאפילו,לגמרימותרתכדרךשלאשהנאהסוברתבתראנאשהלי

דרךמידיבפשיטותמתמה'שהגמ',הגמשמלשוןמעירשמואלוהדבר.חוליבמקום
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לאחוליבמקוםלמימרליההוהכןלאדאם,לגמרידמותרמשמע,קעבידנאהנאה
.לגמרימותרחוליבמקוםשלאשאפילווחזינן.רבנןביהגזרו

אהא:)נו(בקידושין'התוסדברימובניםבתראהלישנאשלזהביאורפ"ע

שלאממנוליהנותשריהא'התוסוהקשו.מקודשתאינהבערלההמקדשדאמרינן

נהי)וראיתיה"דשם(למלךהמשנהותמה.מקודשתאינהואמאיהנאהרךכד

לישנאהמלךהשערלפיאכן.ע"בצונשאר,איכאדרבנןאיסוראבלליכאדמלקות
.שמואלהדברמסבירוכך,חוליבמקוםשלאאפילולגמרימותרשזהסוברבתרא

אשלשהנאהשסוברתלשוןישהראשוניםמהלכיםשלשהשלפייוצא

לפידאורייתאאיסוראין,הרביעיהמהלךלפיאכן.דאורייתאאיסורהיאעדייןכדרך

שיטהומצינו.לגמרימותרשזהאו,דרבנןאיסורשזהאואלא,בכללהלשונותשתי

דכלכתבהעזריאבירבינובשם)תקמה'סי(בפסחיםהמרדכי:בראשוניםזו

.הנאתןכדרךשלאמהןליהנותאוהנאהכדרךשלאלאוכלןשרישבתורהאיסורים

בקידושין'מהתוסוראיתיה"דשםהתורהיסודיבהלכותלמלךהמשנהדייקוכן

כלבפרקובפרטמקומותבכמה'מתוסדייקוכן).כדלעיל(המקדשה"ד:נובדף

ד"ביוך"והש.בסופו)השני(כופיןאיןה"ד.כטובדףתנןה"ד.כחבדף'תוס:שעה

.כוותיהליהדסביראויוצא,עליומעירואינוה"הראביאתמביא)ידק"סקנה'סי(
.ב"תריסימןח"באוה"הראבישיטתהטורמביאוכן

.דרבנןאיסורהואהנאהכדרךשלאהנאהשאיסורסובריםראשוניםרוב

רבינאדברישהסביר,אשירבברמרה"דף"הריבדפי:ובדףבסוגייןן"הר:והם

מדרבנןמיהאאסורכדרךדשלא,חוליבמקוםשהואעבידנאקאהנאהדרךמידי

דודורבינוא"והריטבהאדםבתורתן"הרמבכתבוכן.גזרולאחוליובמקום

המשנההראהוכן:נודףבקידושיןא"והריטבא"והרשבבסוגייןחלאוהם"ומהר

נקלפרמהדורתם"וברמב(.אבלה"ד'חהלכה'הפרקהתורהיסודיבהלכותלמלך
).למלךשבמשנהכאבאותהוא

הואכדרךשלאהנאהשאיסורבאריכותהסברנושכברשלישיתשיטהויש

א"מאכבהלכותטזהלכה'חבפרקמשנההמגידשיטתוזה,דאורייתאאיסור

משנההלחםדעתוכן.התורהמןשאסורשיעורלחציהנאתןכדרךשלאשדימה
.א"מאכמהלכותכבהלכה'יבפרק

להוסביראדתרוייהואשירבברומרמרבינאמדייק:כהבדףיהושעהפני

מנהגדהיינומדינההלכותולא,הואמסינילמשההלכהלארץבחוץערלהדאיסור

שאםמוכיחיהושעהפני:).לחדף(בקידושיןאמוראיםמחלוקתוזה,בעלמאמדינה

סכנהבושאיןולהבחגםמותרהיהמדרבנןשזהסובריםאשירבברומררבינא

בברכות'מהגמכותבהמלךטעםבספראכן.הלשונותשתילפיהנאתןכדרךאפילו
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שלאמותרוממילאמדרבנןהואלארץבחוץשערלהסובריםאשיורבשרבינא
.דרבנןתרידהויהנאהכדרך

איךהקשהמ"קבאותבפרקיןפסחיםמסכתעלשמואלרבישיעוריבספר

משוםמדרבנןאיסוררקדהוינהי.בתועלערלהשלשמןוךלסרבינאהיהיכול

בתראהלישנאלפיסכנהבושאיןחוליבמקוםוהותרהנאתןכדרךשלאשהוא

מכלאיערלהשלומדיםערלהשריפתשלעשהמצותרבינאביטלאכתיאבל',בגמ

ובכלאים,:לגבדףבתמורההמשנהעלשמסבירי"שרשכפי,שריפהשטעוןהכרם

ס"החת.מדאורייתאהואערלהגםכןואם,אשתוקדתוקדשמלאהואמלאקראמ

גםשריפהשמצותליהדסביראוהנהה"בדדיעהמביא)רפו'סיד"יו,קפ'סיח"או(

,קיומיתמצוהאלאחמץשריפתכמוחיוביתמצוהאינההכרםבכלאיוגםבערלה

אתמביארקם"הרמבגם.ערלהלשרוףשחייבס"בשמקוםבשוםמצינושלא

בפרקהמוקדשיןפסולי'בהלהנשרפיןאתכשמונה,אגבדרךערלהלשרוףהלכה

ל"יוממילא.ערלהששרפורבותיוראהלאפעםשאףס"החתאומרוגם.'יהלכהיט

חינוךהמנחתכ"במשהפשטוזה.לשרוףחיובאיןכיהערלהאתשרףלאשרבינא

שמדאורייתא,מדרבנןרקהואערלהלשרוףובשהחייהושעהפניבשםרמובמצוה
.כלללשרוףצריךאינואוליצורךובמקוםערלהלשרוףמחוייבאינו

י"רשעלהקשה.לדבדףבתמורהס"השבגליוןאיגרעקיבא'ראכן

והקשה.להוואכלאינישלהומשכחדילמאיקברולאשהנשרפיןשכותבבתמורה

לבטליקברדלאפשיטאבשריפהדמצותוכיוןדהביאלאולמה,איגרעקיבא'ר

אינושאםחיוביתמצוההיאשהשריפהסובראיגרעקיבא'שררואיםהרי.מצותו

שרףלארבינאלמה,לדוכתאקושייןהדראזהולפי.עשהמצותמבטלמקיימה
.הערלה

שלה"ד:לד(בסוכהתמריםהכפותדבריפ"עשניתירוץלהציעאפשר

דערלתדצלףבסוגיאבברכותיהושעהפניבשם)ו"רממצוה(חינוךוהמנחת)ערלה

אכן.שריפהחיובלואיןבבבלהיהדרבינאדמעשהוכיון.בשריפהאינהלארץחוץ
.לשרוףמצוהישלארץבחוץשגםמשמע)לפיה"ד.לה(בסוכה'מתוס

רובשלפידאומראברהםבארמהספרשלישיתירוץלהציעאפשראבל

תחייבשהתורהמסתברלאכ"וא.הנאתןכדרךבשלאתורהאיסוראיןראשונים

שריפהודין.היתרבדרךבדברולהשתמשליהנותאפשרשעדייןבמקוםשריפה

'תוס.הנאהכדרךשלאהאסורבדברלהשתמשחפץאינואדםכאשררקיהיה

מופיעהכרםלכלאיערלהביןהזהההיקשאיפהי"רשעלהקשה:)לג(בתמורה

.בחפץלהשתמשרוצהאינואדםכאשררקהואשריפההחיובפניםכלעל.ס"בש

שישס"החתכ"במשהביאורוזה.בחפץלהשתמשצורךהיהדרבינאבמעשהאכן
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עלאיגרעקיבא'רשלהקושיאאתגםיתרץוזה.ערלהלשרוףקיומיתמצוהרק

כרוביסבורי"רשכישריפהשלהמצוהאתמבטלאינואדםי"רשלפיכי.י"רש

שלאלהשתמשרוצהאדםואם.הנאתןכדרךבשלאתורהאיסורשאיןראשונים

מצוהואיןבולהשתמשלומותר,צורךוישדרבנןאיסוררקשזהבגללהנאתןכדרך

יכולשאינוכתבלאי"רשולכן.לזהצורךישופהקיומיתרקהמצוהכילשרוף

להומשכחדילמאיקברושאםמשוםאתאלאשריפהמצותשמבטלמפנילקבור
.להוואכילאינש

משנההמגידהנחתעלקושיתואתביססאיגרעקיבא'ראולישנימצד

שישאמרינןשפירואזדאורייתאאיסורהואהנאהכדרךשלאשגםמשנהולחם

המגידלמדוגופאשמזהלומרואפשר.הנשרפיןהנאהאיסורילשרוףחיוביתמצוה

ההיקששראומשוםהנאתןכדרךבשלאדאורייתאאיסורשישמשנהלחםוהמשנה

אםשריפהתחייבשהתורהלהםנראההיהולאשבשריפההכרםלכלאיערלהשל
.היתרבדרךהנאהמאיסורילהנותאופןיש

כך–הנאהכדרךשלאאפילוולוקיןאסוריןהכרםשכלאילשאולואפשר

בתמורהי"רשלפיכ"א.אכילהבהוכתיבלאדמשום:)כד(בפסחים'הגמאומרת

מצותס"החתלפיהרי,ההיקשלומדיםאיךהכרםלכלאיערלהביןהיקששיש

ובאמת.חיוביתמצוההיאהכרםכלאיולגביקיומיתמצוההיאערלהלגבישריפה

היאאשתוקדתוקדשכתבהשהתורהמההכרםכלאילגבישגםלומדעצמוס"החת
.יומיתקמצוהכןגם

ההיקשעלשהקשה)קדאות(שיעוריםהקובץקושיתמביאאברהםהבאר

בכלאי,ראשון:הכרםמכלאיערלהשונהדיניםבכמהשהרי,הכרםוכלאיערלהבין

הקשגםהכרםבכלאי,שנית.לוקיןאיןובערלההנאתןכדרךשלאלוקיןהכרם

האיסור,ושלישית.בהנאהאסוריםהפירותרקובערלהבהנאהאסוריםוהעצים

שריפהבדיןמדוברוכאשר.הכרםמכלאיולאיתיראמקראילפינןבערלההנאה

פ"שאעאברהםהבארואומר.עיוןבצריךונשאר,הכרםמכלאיערלהלומדים

מעכבזהאין,נשרףהפרירקובערלה,והעציםהקשגם,נשרףהכלהכרםשבכלאי

תורהאמרהזהעל,בהנאהשאסורדמה,כדאיתאוהאכדאיתאוהא,מזהזהללמוד

,לוקיןזהעלגםכיהנאהכדרךבשלאלהשתמשאשפרשאיהכרםובכלאישישרף

כדרךשלאדרבנןאיסוררקשישהנאהאיסוריושארבערלהאכן.לשרוףחובהיש

אכן.לשימושעומדזהכאשרלשרוףחיובלומדיםאין,ראשוניםרובלפיהנאה

שריפהדיןשישהכרםמכלאיערלהלומדיםאזלשימושעומדינואזהכאשרבאמת
.למעשההלכהקבורהולאדווקא
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הגר זצ"כתב וסרמן בקובה"א יח",ל"וז)ז:מח(ע"ל בשבועות ,.עיין

לפרוש כדי האבר שימות עד ימתין נטמאתי לו ואמרה הטהורה עם משמש היה

מת בגמ"וע.באבר חי"דלמ'ש בעריות מת משמש דאנוסד משום הוא הטעם יב

וכו"ופירש,הוא לעשות עוד לו יש דמה השיטות.'י לכל דאיכא(ותקשי דסברי

נדה באיסור יעבור ואל יצטרך)יהרג שלא בסכין האבר את לחתוך בידו דהרי

צ.להוציאו עד,ע"ועוד חייהם ימי כל כלל ממקומן יזוזו שלא נימא לא אמאי

מהן אחד ב"עכ,"ע"וצ,שימות קצתד לשון .קיצור

ע'ונר קושייתו לתרץ יעבור"אולי ועל דיהרג בסוגיא יסוד דאין"די.פ ל

העבירה חומרת משום ליהרג חומרת,החיוב משום הוא ליהרג החיוב יסוד אלא

בכללותן לעריות דאביזרייהו.קירבה בדינא שמצינו העבירה"דאע,וכמו דאין פ

כ במקו"חמורה אף נדחית אינה עצמה מצד פיקוכ לגלות(נ"ם תקרבו לא כגון

הר דכתב אביזרייהו"ערוה בכלל דהוי ).ן

משום לא יעבר ואל יהרג בכלל הוו דאביזרייהו הדברים כנים ואם

בכלל לעריות קירבה איכא ידן דעל משום אלא איפכא,חומרתן גם לומר ,אפשר

דיהר הדין בכלל אינה לעריות קירבה בכלל אינה אם חמורה בעבירה ואלדאף ג

לפ"וי.יעבור דפרישה"ל הנאתה,ז על להתחייב ביאה המעשה בכלל דהוי אף

עליה,כרת ליהרג לעריות קירבה בכלל פרישה,אינה אלא לעריות קירבה דאינה

הגר.מעריות קושיית וסרמן"ומיושב .א

קמא"שו שלמה במנחת מסברא)ב:ב'ז'סי(מ דילן כיסוד דכתב

וז צ"סוד(ל"בעלמא גם דבכה"ה הוא",)ג"ע בו פוגעין שקנאים דמה וחושבני

וכו הנכרית אל ההתקרבות בגלל לא',רק חי באבר פרישה דעל אפשר שכן וכיון

יפרוש ולא שיהרג דבריו".אמרינן צ"סד(ובסוף גם דלדבריהם"ה העלה)ע

די כל דאין מעריותכדברינו בפרישה יעבור ואל יהרג אביזרייהו",ן על שגם דאף

מ יעבור ואל יהרג אפי"דעריות נהרגין אין מעריות פרישה על חי'מ ".באבר
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יח'ולכאו משבועות הקושיא בתירוץ דברינו רבינו.לפי לסברת גדולה ראיה יש

לדבריו,ז"רשהגאון שכוונו .וברוך

דהס"וע( שלמה המנחת דברי בהמשך אשהש לקדש אפשר אם תפק

מביאה"ע פרישה ממנה'ולכאו.י פרישה אלא להאשה קירבה דאינה דכיון הבין

גמורה ביאה כמעשה נחשבת דאינה לומר סברא אין"ואע.יש כרת עליה דחייב פ

אישות לקנין כח להעיר'וע,בה אלא באתי דלא בזה .)בכל
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נג('תוסהכתבו וסנ"ד:יבמות אונס אין אסתר"ד:עד'הה והא )ה

עולם קרקע דהויא משום תהרג ואל תעבור דאשה עריות גילוי לענין ,דילפינן

רוצח יימר,מדין מי סומקךדידדדמאדדין גברא דההוא דמא דילמא טפי סומק

יכול דאינו קובע עטפי עצמו את העבירה"להציל עשיית באונס(י ,רציחה

באונסהדהוקש עריות עושה;בידים)לגילוי אינו אם עצמו את להציל יכול מיהו

בידים העבירה תעשה,את ואל שב במצב לתוס"וס,דהיינו האי'ל דילפינן דכיון

עולם דקרקע רוצחגבידינא מדין עריות בסוגיאאתא,גילוי רבא לשיטת אפילו

.שם

הרמב נחלק תוס"אולם על פ'הל('ם התורה ה"יסודי הביא)ב"ה ולא

עולם קרקע דין הגר.את מרן באור זצ"וידוע הלוי ל"דס,)רוחיבובשם(ל"ח

יימר"להרמב מי דין דאין וכודדמאם תעשה'דידך ואל שב דס,דין דדין"אלא ל

וכו יימר רציחה'מי איסור את דוחה נפש פקוח דאין מרן;היינו דברי ועיין

דע"הגר ס"ח לא להרמב"כ תהרג"ל ואל עריות אגילוי תעבור דאשה כאביי ם

עולם קרקע הרמב,מדין עולם,ם"דלסברת קרקע לענין יימר מי דין שייכא לא

.כלל

תוס דפלוגתת תליא"והרמב'ונראה עולם וקרקע יימר מי בענין ם

דגא יעבור ואל יהרג דין החמורות'עצם בתוס.עבירות שם'עיין :בסנהדרין

דקרקע" טעמא דמהני ליה דקים הואי עריות אסתר והא הכא פריך דלא והא

מיחייב דלא לענין עריות'עולם משום עצמה ילפינןלמסור מרוצח אבל...דהא

ס לא פרהסיא משום השם חילול עולם"לענין דקרקע טעמא דמהני ס."ד ל"הרי

נ'לתוס יעבור ואל יהרג דין גדעיקר אצל עצםה'אמר משום החמורות עבירות

ד,חומרייהו חילול משום לעבור ולא ליהרג נוסף דין בפרהסיא'ויש .כשנאנס

דוד[ רבינו בדברי כה(ועיין תשאל"ד.פסחים ואם ממקום"ד:כה,ה מכל )ה

דס כזה"דמשמע נמי הרמב,מיהו.]ל בדברי הל"פת"יסוה'הל(ם"מוכח -'א'א

ליה)'ב חיוב דדכל קידוש משום הוי לעבור ולא ד'רג ולא,גרידא'וחילול

דס;העבירהומרחמשום להרמב"דהיינו ג"ל דעשיית בעצם'ם הויא העבירות

ד יעבור"וע'חילול ואל יהרג .כ
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דס[ המאור"והא לבעל הרי.חי'הסנ(ל גצא'דאפי)ף"בדפי לויל

עצמועריות להנאת עושה המאנס אם יהרג ואל דהמחייב"דסל"י,יעבור ל

ד חילול היינו נפשו את אהרמב',למסור דפליג דס"אלא בהא להרמב"ם ם"ל

ס,ד המאור עשייתן"ובעל עצם דאין ל

ד ד'חילול בענין ליהרג דמיחייב דאלא חילול הויא העבירות ,'עשיית

דנעשית הדתהעבירהדהיינו על להעבירו ].כדי

תוס פליגי דשפיר לפרש נראה היה זה פי קרקע"והרמב'על בדין ם

יעבור ואל יהרג דין בעיקר שיטתייהו כפי דס.עולם לתוס"כיון ואל'ל יהרג דדין

העבירה חומר מפאת היינו עולם"ס,יעבור קרקע דין מהני דשפיר דין,ל דהוא

תעשה ואל מ,שב תעשה ואל שב בדרך הנעשית עבירה קילא עבירהדהא

בידים ס,הנעשית לתוס"ולהכי ס"דכו'ל עולם"ע דקרקע ופטור דין דנוהג אצלל

ה עריותבגנאנסתאשה דס.ילוי כיון להרמב"מיהו יעבור"ל ואל יהרג דדין ם

ד קידוש מפאת ד'היינו העבירה'וחילול חומר משום ס,ולא מהני"שפיר דלא ל

ק עולםדין כלל,רקע מהני תעשה ואל שב דדאין חילול ס"וע[.'במקום ל"כ

דאין"להרמב נמי אחרדיןם דין אלא תעשה ואל שב דין דרציחה יימר ,מי

רציחה איסור את דוחה נפש פקוח דאין יסודי"וכ;דהיינו בהלכות להדיא שם ה

ה"פ(התורה ).]ז"ה

הרמב בדברי שם עוד שעבר"וז,)'ד'הל(ם"ועיין מפני כן פי על ואף ל

מלקי אין הרגבאונס אפילו דין בית אותו ממיתין שאין לומר צריך ואין אותו ן

והתראה בעדים ברצונו לעובר אלא וממיתין מלקין שאין בנותן.באונס שנאמר

ההוא באיש פני את אני ונתתי למולך אנוס,מזרעו לא ההוא למדו השמועה ומפי

מוטעה ולא שוגג העובד:ולא הכל מן חמורה שהיא זרה עבודה אם אותהומה

דין בית מיתת לומר צריך ואין כרת חייב אינו מצוות,באונס לשאר וחומר קל

בתורה עכ.האמורות דבר תעשה לא ולנערה אומר הוא .ל"ובעריות

דהרמב ס"משמע לא אי"ם מלקות או מיתה חייב היה באונס דהעובר ל

פטרתו דהתורה דס,לאו ה"אלא היה לא דבאמת אוובאעוברל מיתה חייב נס

כללמ ס,לקות דל"שהרי פטורוול את מכרתממדין מפטורו ומלקות ,מיתה

כרת ליחייב יכול שהיה בדרך עבר דלא משום היינו זה כיון,כלומר.ופטור

דהעובר ומלקות ממיתה פטורא מפדילפינן מכרתבאונס פטורו,טורו ועצם

הזדה חסרון מפאת היינו אונס(מכרת נוכחות מפאת ב,)ולא חסרון עצםדהוא

העבירה ולא"ע,עשיית במעשיו חסרון מפאת הוי נמי ומלקות ממיתה פטורו כ

פטור דאנוס תורה דחידשה לאו אי ומלקות מיתה חייב היה .דבעצם
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סנהדרין בהלכות ה"פ(עיין דבר",שכתב)ב"כ תעשה לא זו,ולנערה

האנוסהאזהר את יענשו שלא דין הרמב."לבית בהשגות המצוות"ועיין לספר ן

רצ"ל( הרמב)ד"ת על ד"דנחלק דקרא וכתב דברום תעשה לא הוא"לנערה

האנוסה הנערה לפטור אזהרה...שלילות ס."ולא להרמב"הנה קרא"ל לאו דאי ן

דבר תעשה לא מיתהההי,דולנערה חייב קראהוחידשה,האנוס בהאי תורה

להרמב"ס,ואילו.דפטור ליחייב"ל יכול האנוס היה לא דמעולם הזדהד,ם ;חסר

עבר,מיהו דכן להלן,בדעת(כיון לענשוההזהירה,)עיין שלא דין בית את .תורה

בתוס רוצח"ד:פב(ביומא'ועיין מה אונס"ד:נג(וביבמות)ה אין )ה

הרמב"דס כמו האנ"ל את פוטר דבר תעשה לא ולנערה דקרא ממיתהון ,ס

דס התם מי"ומשתמע האנוס חייב היה קרא האי לאו דאי .תהל

תוסונראה מעשה"הרמבו'דפלוגתת גבי הזדה דין אהגדרת תליא ם

ס"הרמב.עבירה היינו"ם דהזדה ס;ל ממיתה"להכי פטור באונס דהעובר ל

במזיד עבר דלא משום ברצון,ומלקות ל"וע,דהיינו לפטרו"כ מיוחד קרא ,צ

כלל בהזדה עבר ס.דלא לתוס"מיהו ה'ל עבירה גבי כ"וע,ינוידהזדה

מ דיודע בזדון עובר שפיר באונס בדעתההעובר ועושה דחסר,שעושה הגם

ס;רצון לתוס"לפיכך לפט'ל מיוחד קרא .ורדצריכינן

דס"עפ דטעמא לבאר אפשר לתוס"ז מפאת'ל הוי יעבור ואל יהרג דדין

דס משום היינו העבירה שלימה"חומר עבירה עושה באונס דהעובר רק,ל

ממיתההדחידשה דפטור ג"וע,תורה גבי החמורות'כ דהעובר,עבירות כיון

שלימה חמורה עבירה עובר אאהקבעה,באונס יעבור ואל דיהרג יש"תורה כ

אולם קרקע של תעשה(מצב ואל שוא"דע,)שב עדיין,ת"י העבירה אין

תיהרג"ובכה,בשלימותה ואל האשה תעבור דכיון,והמי.ג לומר אפשר

ס"דהרמב שלימהל"ם עבירה אינה באונס הנעשית הזדה,דעבירה ל"ס,דחסרה

העבירה חומר מפאת לעבור ולא ליהרג תורה חייבתה דיןאלא,דלא מפאת

ד .'קידוש

ביאה איסורי בהלכות ה"פ(עיין "ט"א מכלום): פטור א"בד...אנוס

הנבעל לדעת.בשנאנס אלא קישוי שאין אונס לו אין הבועל שם."אבל ועיין

הראבב "ד"השגת ותקפתו: לאשתו מתכוון שהוא כגון פטור שהוא אונס יש

והב העריות מן עכויאחת שדבקוהו או עליה עליה"אתו במגיד."ם שם ועיין

בד"ד(משנה דהרמב)א"ה להראב"שכתב יודה כתב"הרמב,מיהו.ד"ם לא ם

הראב שהביא הפטור את הרמב,ד"שם דברי פשטות מודה"ולפי אינו ם

.ד"להראב
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הרמב דאזיל לומר דנעשית"ונראה היינו דהזדה לשיטתיה בזה ם

ו ברצון רצוןדהעבירה חסרון הוי לדעת"וע;אונס אלא קישוי דאין כיון כ

נג( רבא:יבמות הנאנס"ע,)בשם דהאיש קישויו בשעת רצון יש דין בין,פ

ביאה בשעת בקשויו שנשאר בשעה ובין בתחילה שנתקשה דכן.בשעה ,וכיון

עדי רצון לו בקשויו"ש שנשאר זמן כל דין באונסילעולם,פ ביאתו על ,תחייב

לערוה'אפי דבקוהו או ערוה ותקפתו לאשתו מתחילה ביאת,נתקשה דבשעת

ע הרי לביאתו"הערוה רצון לו יש דין עריות,פ גילוי ביאת נראה,מיהו.דהיא

דהראב ס"לומר בדעת"ד העבירה דנעשית היינו דהזדה התוסכשיט,ל כ"ע';ת

כיון ערוה לביאת בדעתו(כשהאנוס שהיה או)דהיינו ערוה ותקפתו לאשתו

לערוה אונס,דבקוהו מיקרי לזו,שפיר כיון ש,דלא בדעתוכןדהיינו היתה ,לא

כיון לאשתוודהא דעתו לדעת,ז"עפ[.היתה אלא קישוי הראב,אין ,ד"להבנת

פטרינ ולא ודעתו כונתו בתר דאזלינן חסרוןהיינו מפאת אונס בתורת ליה ן

ד;רצונו אונסדיןכלומר פטור מניעת הוי לדעת אלא קישוי לפי.אין מיהו

דקבעה,ם"הרמב היינו לדעת אלא קישוי אין דעהדין רצון"תורה כאן יש דין .פ

קיש,כלומר אין הואודין הרי אלא אונס ושם פטור מניעת דין אינו לדעת אלא י

רצו נוכחות של ].ןדין

בתוס עוד אונס"ד:נג(ביבמות'ועיין אין דהאוקימתא)ה שכתבו

עכואבסוגי דאנסוהו עליה"התם ובא לדעת,ם אלא קישוי אין דין שייכא ,דגבה

אם" להשמט לו אפשר ואי הערוה על אותו מדביקים כוכבים כשהעובדי איירי

ע א"לא שאי יודע אם ליהרג עצמו למסור לו דיש רבא וקאמר שיהרג לוי פשר

יתקשה לא קישויאם יש אם אבל מעשה כעושה וחשיב לדעת אלא קישוי דאין

שי או מקושה שהיה או לדעת איןשלא יתקשה שלא כודע עצמו למסור ןיוחייב

עולם כקרקע והוי מעשה שום עושה אינו בתוס."שהוא הוא :פב(ביומא'וכן

מה"ד ה.)ה קודם קישוי מעשה חשיב היאך לאקשויי שלואיכא כמעשה ביאה

עולם כקרקע הבועל יחשב שלא כדי עצמה קישוי,הביאה מעשה אין דהא

האבר כניסת קודם מיד ולא הביאה בשעת דוקא נעשה זה בענין בשבילדהבועל

.הביאהעצם

התוס בזה דאזלי לומר ואונס'ונראה הזדה בדין דדעת,בשיטתייהו

חיובא)כונה( את האנ;קובעת האיש דנתכון קישויווכיון מעשה בשעת וס

הערוה בדעתו,לביאת אז היתה דכן ביאה,דהיינו צורך הוי דקישוי נמצא,וכיון

לביאת קישוי מעשה בשעת ודעתו מעשההדכונתו את ומקשרות משייכות ערוה

לביאתו בביאתו,קישויו עולם כקרקע אינו מידתלביאכשנתקשהולהכי הערוה

האבר כניסת מובנים.הביאהמעשהעצםבשבילקודם שפיר נמי גיסא ומאידך
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התוס מקושה'דברי כבר היה עכו)לאשתו,בהיתר(דאם לערוה"ודבקוהו ,ם

יהרג ואל ערוה,יעבור לביאת קישוי מעשה בשעת ודעתו כונתו דאין כ"ע,דכיון

לביאתו ומקושר שייך קישויו מעשה .אין

ס"הרמב,מיהו ענין"ם בכל דחייב של,ל דין הזדה ודעתדאין כונה

רצון של בשעת,אלא רצון לו דיש אמרינן לדעת אלא קישוי אין דין דלפי וכיון

ענין,קישויו בכל חייב ערוה לביאת ודבקוהו,האנוס לאשתו נתקשה אפילו

ביאתו"דע,לערוה בשעת רצון לו יש דין אם,פ לערוה וכונתו דעתו חסרון ואין

מהני לאשתו .נתקשה

דגרסי אית נ"הנה מאורסהאף ואלערה הר,"עבורהרג י"ופירש

כה( נערה"תד:פסחים אף בחי(ן"הר,)ה ולפיכך"ד'שם 'עי(ואחרים)ה

דא"ריטבב רוצח"שם מה עולם)ה כקרקע איתתא הויא דבעלמא משכחת,דאף

בכה תעבור ואל היא דתהרג דאמרו"לה עליה"עכולהג הערוה את שתביא ם

בידים( מעשה אי,)דהוי עולםדאז כקרקע דוד.נה רבינו בחידושי עיין שם(מיהו

וא"ד ולאביי"ה "ת להבעל): האיש אחר שתחזור גוים שאנסוה כגון לה משכחת

טינא,לו לבה שעלתה כגון אפירושיה."או לאקשויי פירוש,ואיכא לפי ודהא

בידים מעשיה עצמהחלקאין ואל,דהעבירה שב בדרך העבירה נעשית דעדיין

עולםקר(תעשה לר;)קע ברשימות הקשו דודוכן .בינו

דס לתרוצי דוד"ואיכא לרבינו תעשהל ואל שב ענין אינו עולם ,דקרקע

של ענין הוא הרי דלאנוהדגזרה,אלא שאינוסתורה

העבירה עשיית בעבור כלל דין,עוסק בכה,יש ג"ורק גבי 'ג

החמורו יהרגהעבירות ואל ויעבור עצמו את מלמסור פטור יש ס.ת ל"לפיכך

דוד לולרבינו להבעל האיש אחרי האשה דין,וכדומה,דהליכת את מבטלת

עולם היא"דבכה,קרקע הרי אונסבעבורעוסקתג קביעות דין חל ולא העבירה

עצמה,גמור העבירה בשעת בידים מעשה שום עושה האשה דאין .הגם



מ יצחק א"תשע●ג"בית





שהם קטיגריות לשלשה מתחלק יעבר ואל יהרג חמורות:דין ,שלשה

השמד,פרהסיא הקט.ושעת משאר שונה השמד שעת דין בכךיגכידוע וריות

על אף עצמו את למסור קלה"שחייב בגמ."מצוה מפורש סנהדרין'וכך במסכת

:ל"וז).עד(

א דימי רב אתא אבל"כי שמד בשעת שלא אלא שנו לא יוחנן ר

אפי שמד אמר'בשעת רבין אתא כי יעבור ואל יהרג קלה מצוה

אפי יוחנן בצינעא'רבי אלא אמרו לא שמד בשעת שלא

אפי בפרהסיא קלה'אבל מצוה מאי יעבור ואל יהרג קלה מצוה

דמסאנא ערקתא לשנויי אפילו רב אמר יצחק רב בר רבא .אמר

מ לעיין בשעתיש קלה מצוה על לעבור ולא ליהרג המצוה של אופיה הי

זה חיוב של הגורם ומהו בפירוש?השמד בגמרא נשאלו לא אלו אבל,שאלות

אליהן מתייחסים שהראשונים מינות,נראה והנפקא הפרטים רוב את מגדירות והן

הסוגיא של .להלכה

השם קידוש של דין הוא לעבור ולא ליהרג שהגורם לומר שיש.יש כמו

שמים שם לקדש לישראל אפשר שבו מסוימים השמד,תנאים כשישראל,בשעת

קלה מצוה על לעבור במקום שמים,נהרג שם קידוש מצות מקיים נברר.הוא אנו

לקמן"בס מדויקת יותר הבנה אפשרי,ד צד שזהו נקבל בינתיים מבואר,אבל וכך

אחאי דרב בשאילתות מב'פ(בפירוש שאילתא א:ל"זו)וארא רבין אתא ר"כי

וקרינן השם קידוש ביה אית בפרהסיא אבל בצינעה נמי השמד בשעת שלא יוחנן

ואפי קדשי שם את תחללו ולא יעבור'ביה ואל יהרג קלה .ל"עכ,מצוה

הקלות מהעבירות נובע עצמו למסור שהחיוב להבין ניתן זאת לעומת

לעבירות.עצמן לעבור ולא ליהרג מצוה יש כלל הזמן.מסויימותבדרך רוב

קצרה היא עצמו את למסור האדם את שמחייב עבירות של רק,הרשימה דהיינו

זרה עבודה של דמים,לעבירות עריות,שפיכות לפעמים.וגילוי בשעת,אבל כמו

קלה,השמד מצוה אפילו לכלול הרשימה את מרווחים הגישה.אנחנו להבין ניתן

אופנים בשני .זאת
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לומר)א בעכוניתן דין קלה,ם"שזה עבירה על יעבור שאם שחוששים

יחשבו מצוותשהגוים מלקיים היהודים לדחות ברש.אפשר מדויק על"וכך י

ד מצוה"האתר באפילו לכך:ל"וז,ה הלבבות את להמריך הגויים ירגילו שלא

.ל"עכ

בישראלים)ב דין שזה יתכן זאת ישמעו,לעומת שאם שחוששים

ול עבר אחד מצוותשישראל בקיום וחלישה לרפיון יגרום וזה נהרג גם.א ויתכן

נוספות עבריות לעבור יתחיל העבירה שעבר אחד שאותו ביד.שחוששים ועיין

האתר"רמ על יעבור:ל"וז,ה ואל יהרג עבירות בשאר אפילו השמד בשעת אבל

עכ למסרך דאתי משום ותו השם קידוש .ל"מפני

בין מינות נפקא כמה שיש הללונראה ההבנות .שתי



כ)שם(בסנהדרין'הגמ קלה מצוה להגדיר יש רב שלפי ערקתא"אומרת

הוא."דמסנא אלו המילים הנעל"פירוש האיסור",שרוך מה להבין קשה אבל

.בזה

ותוס"רש מנהג'י כמו דמסנא ערקתא מפרשים האתר ,כלומר.על

ש הנעליים את לקשור נהגו מסוייםהיהודים דרך באיזה הקשר–להם או הצבע או

עכו–עצמו בא מנהג"ואם את לשנות אותנו לאנוס ומנסה אנונם ליהרג או ו

כך על עצמינו למסור בתוס.חייבים ברור באופן מבואר זה ה"ד.מט(שבת'ענין

כנפיים,נטלם בעל אלישע של המעשה לקמן,לגבי :ל"וז,)שנחקור

בסנהדר דאמר גב על המלכות)ושם:עד(יןואף גזרת בשעת

ערקתא'אפי לשנויי ואפילו יעבור ואל יהרג קלה מצוה על

כעובד מתנהג ערקתא דבשינוי משום היינו אסור דמסאנא

אינו הכא אבל ישראל מכלל עצמו שמוציא ודומה כוכבים

והרבה אחת שעה בראשו תפילין לו שאין אלא כלום עושה

כמותו תפילין להם שאין .ישראל

באופן,כלומר הישראלי את מזהה ישראל כלל של במנהגים ההנהגה

ישראל כלל עם ישראל,מטפיסי מכלל היחיד ניתוק מהווה המנהג ביטול ולכן

ממשי בגמ.באופן רואים הזה"וז,).מז(ביבמות'וכן בזמן להתגייר שבא גר ל

ד הזה בזמן שישראל יודע אתה אי להתגייר שבאת ראית מה לו ווייםאומרים

עכ עליהם באין ויסורין ומטורפין סחופים לו,ל"דחופים מודיע כן לאחר ורק
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המצוות וטרחת עבירות של מו.עונשין ואמר סולובייצ"הגריבינוררינו זצ'ד ל"יק

מעוניין הגר שמיםשאם מלכות תריובעול כל מצ"לקיים רוצה,ותוג אינו אך

ישראל לכלל בג,וגורלולהצטרף העדר הוי שלואז 1.ירות

איסור,לחלופין משום דמסנא ערקתא בשינוי שיש שלמדו פוסקים יש

דאורייתא או כדי.דרבנן גבול למצוא דיון היא האיסור חומרת לגבי המחלוקת

יעבור ועל יהרג כדין ג"ארבעיין.להגדיר הלכה ח פרק בסנהדרין שם"הרי,ש ף

יסוה"והרמב,):יז( הלכות ב"ם הלכה ה פרק בהל"הכסוראה,ת ת"יסוה'מ

וז שמסביר א :ל"בהלכה

אפי שכתב רבינו על דמשמע'והתימא מצות משאר מצוה על

מנהג לא אבל מצוה ערקתא.דדוקא מפרש היה שרבינו ואפשר

שפי כמו כדי"הרי'דמסאנא משונות ישראל רצועות שהיו ף

מל שזו כותי מלבוש ילבשו כמ"שלא היא בפי"ת מהלכות"ש א

כוכב ולאעובדי במלבוש לא כוכבים לעובדי מתדמין שאין ים

וגו בחוקות תלכו ולא שנאמר .'בשיער

של הגישה את מייצגים האלו של"עבירה"הפוסקים הגישה לעומת

ה .'קידוש



אלישע של המקרה את להבין איך יקבעו הקודם בקטע שלנו המסקנות

שבת במסכת כנפיים :ל"וז).מט(בעל

שכלש ישראל על גזירה הרשעה רומי מלכות גזרה אחת פעם

לשוק ויוצא מניחם אלישע והיה מוחו את ינקרו תפילין המניח

נטלן אצלו שהגיע וכיון אחריו ורץ מפניו רץ אחד קסדור ראהו

ידו את פשט יונה כנפי זה מה לו אמר בידו ואחזן מראשו

כ בעל אלישע אותו קורין לפיכך יונה כנפי .נפיםונמצאו

מראשו התפילה את אלישע נטל מדוע המפרשים לכאורה,והקשו הלא

קלה מצוה על עצמו למסור וחייב השמד שעת שהמחייב.זה שסוברים הראשונים

מהרבעניןשמעתי1 דבריעודעיין.ד"יהגרמפיזהאתששמע,א"טשליסאוורנחוםזה

הל"מבהר וז'ם יא הלכה ג פרק עבירותעברשלאפיעלואףצבורמדרכיהפורשל"תשובה

.ל"כע'ווגישראלמעדתנבדלאלא
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ה מקידוש נובע השמד שעת בשוק'של הולכים יהודים שהרבה שמפני יסבירו

ה חילול משום התפילין בחליצת אין ממילא בראשם תפילין זהולכן'ללא דבר

בתוס.הותר כן'ועיין שכותבים לעיל שציינו .בשבת

זאת העבירה,לעומת הוא השמד שעת של שהמחייב שלמדו המפרשים

תעשה לא מצות על רק עוברים ולא שנהרגים יותר,יסבירו חמורים ולא,שהם

תעשה ואל בשב שביטולם עשה מצות הרמב.על בדברי בזה הרשב"ועיין א"ן

האת"והריטב על היום.רא כל תפילין להניח חיוב שאין לתרץ ניתן גם ועיין,אך

הריטב וז"בדברי שם תורה:ל"א בחיוב תפילין מצות דהא קשיא דלא ומסתברא

שמים מלכות עול עליו שמקבל בשעה אלא מדת,אינו הוא היום כל ולהניח

היום,חסידות שאר על עליהם עצמו למסור יכול היה לא שכן .ל"עכ,וכיון



דמסנא ערקתא לדין אחר הסבר להציע העובדה.יש את להדגיש במקום

מנהג שהוא ספציפית המצוה על מדרבנן,שעוברים ,דאורייתאהמצואו,מצוה

תעשה ואל בשב או ועשה בקום עבירה על עוברים אם בין לחלק גם נניח.ניתן אם

בק דין הוא השמד בשעת יעבור ועל השםשיהרג חל,ידוש שהדין לומר מסתבר אז

מצות מיני כל חילול,על חשש שיש עוד כל תעשה ואל בשב מצוות ביטול ואף

בביטולם זאת.השם העבירה,לעומת הוא המחייב את,אם למסור נחייב שרק יתכן

בידים איסור על שעובר במקום איסור,עצמו במקום תעשהכלומר במקוםלא ולא

עשה .ביטול

מ בתוסוכן הוא'פורש דמסנא עקרתא של שהמחייב שהזכרנו בשבת

השם הרמב.קידוש בלשון עיין זאת לעיל"לעומת שציינו :ל"וז,ן

בשעת והא מראשו נטלן למה נקי גוף שהיה אלישע קשיא ואי

אפי יעבור'שמד ואל יהרג דמסאנא עד(אערקתא ,):סנהדרין

לעבור"ה מצותמ לבטל גזרו אם אבל תעשה לא מצות על

שאני תעשה ואל דשב יהרג ואל תבטל ודאי שהן,עשה ועוד

תבטל וממילא האסורין בבית שיניחוהו כרחו על לבטל .יכולין



עבירה'הגמ על ליהרג ולא לעבור שיש רבא שלפי אומרת בסנהדרין

העכו אם עצמו"בפרהסיא להנאת הישראל מאנס כדי,ם בשבת עשבים לקצור כגון
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העכו של בהמתו זה.ם"להאכיל העכו,במקרה כוונת שאין לגרום"ברור ם

שמים שם ולחלל התורה על לעבור שלו,לישראל בבהמה רק מעוניין הוא .אלא

השמד בשעת גם נוהג עצמן הנאת של זה דין אם לעיין ?ויש

הדין באופי תלוי זה בש.דבר עצמו למסור המחייב הואאם השמד עת

השם בקידוש שמפני,דין מסתבר חילולשאז כאן שאין לישראלים וגם לגוים ברור

ליהרג,השם ולא לעבור מותר העבירה.ממילא הוא זה דין של המחייב אם אבל

ליהרג,עצמה חייבים עבירה כאן שיש מפני .אז

אסתר בסיפור מצינו בסנ,וכן המאור היתה)שם('שבעל שאסתר מסביר

עצמותתרמו הנאת של מצב היה שזה מפני העבירה את מניח"בעהה(לעבור גם מ

שמד של דין כאן הדעות,שיש לכל פשוט לא שזה לקמן הנימוקי).ונראה גם ראה

בסנ עצמו"וז,שם'יוסף הנאת בהגדרת מיראתו:ל להעבירו הנכרי מתכוין שאין

מתכוין הוא עצמו להנאת ליהר,אלא השם חילול כאן עכואין כך על .ל"ג

שני ה,מצד במלחמות שהגמ'עיין ואומר המאור בעל על דוקא'שחולק

פרהסיא של אלא שמד של שאינה מצב השם(ציינה קידוש של דין ודאי שהוא

המלחמות שמד"משא,לפי ).כ



או מותר אם המפרשים שאיןאפילונחלקו במקרה עצמו את למסור רצוי

הלכתי בחקירתנו,ליהרגחיוב זו שאלה לתלות את.ויש למסור שהמחייב נגיד אם

השם קידוש מדין הוא גדול,עצמו יותר עוד שמים שם קידוש לנו שיהיה יתכן אז

כן לעשות חייב שאינו אף עצמו את מוסר אדם אם מאידך.ונפלא המחייב,אך אם

עצמה העבירה ש,הוא שכשם להניח נצטרך בהם"אז גם"וחי ממילאהוא מצוה

כזה באופן ליהרג לו ואסור המצוות כל את לשקול האדם .חייב

ולמסור הדין משורת לפנים ללכת שרשאי שפוסקים ראשונים הרבה יש

עצמו התוסמו,את כז"ע('תוכם אפילו"ד:ז יכול ,ן"הר,א"הרשב,א"הריטב,)ה

מט(ן"והרמב בשבת הרמב)..ארבעתן הלכה"יסוה'הל(ם"אך ה פרק פוסק)דת

ליהרג רשאי .שאינו

מעניין אמצעיתשמאד שיטה כאן משנה,יש בכסף ה(שמובא ,)ד"שם

ירא:ל"וז וחסיד גדול אדם הוא אם רבינו סברת לפי דאפילו יוסף בנימוקי וכתב

על אפילו עצמו ולמסור השם את לקדש רשאי בכך פרוץ שהדור ורואה שמים

ליראה ולמדו העם שיראו כדי קלה לבםמצוה בכל ולאהבו השם .ל"עכ,את
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אמצעית שיטה לנו שיש לומר של,אפשר מצב אפילו אולי צווי"או

".דינים



ליהרג חייב היה שאדם לעבור,במקרה דינו,והחליט שהוא?מה שיתכן

כאונס זה שהרי פטור שהוא יתכן או העבירה על דין?נענש של שהגורם נגיד אם

וע השםיהרג קידוש של הדין הוא יעבור באמת,ל השם שקידוש להגיד אפשר אז

לכתחילה נענש,מצוה אינו האדם בדיעבד כאונס,אבל מוגדר שזה נגיד אולי ועוד

זאת.ופטור העבירה,לעומת הוא המחייב היא,אם שעבירה לומר מסתבר אז

עבירה עונשין,באמת מקבלים עבירות .ועל

בין מחלוקת מצינו הרמ"הרמבוכן לבין הרמב.ך"ם בהל"כותב 'ם

הלכה"יסוה ה פרק בהל(דת שמד ענין שפירש :ל"וז)ג'אחר

יעבור ואל ייהרג בו שנאמר מי זה,וכל הרי נהרג ולא ועבר

השם את מישראל,מחלל בעשרה היה את,ואם חילל זה הרי

ברבים השם;השם קידוש שהיא עשה מצות על,וביטל ועבר

תע לא השםמצות חילול שהיא כן.שה פי על שעבר,ואף מפני

בית,באונס אותו ממיתין שאין לומר צריך ואין אותו מלקין אין

באונס,דין הרג .אפילו

שהרמב ה"ברור קידוש הוא השמד שעת של שהמחייב סובר אבל.'ם

הרמב"הרמ על חולק שם והכס"ך וז"ם דבריו מביא לי:ל"מ אם"וה...תמיהא נ

כוכב מיתהעבד חייב בו והתרו באונס שהרמ.ל"עכ,ים נוגע"ככל היא,ך עבירה

.עבירה



השמד שעת נגדיר איך היא בסוגיתינו האחרונה מינה אליבא?הנפקא

השם קידוש דוקא,דגישת ליהודים אומרים כאשר שמד לנו יש שרק נגיד אולי

המצוות את השם,לעזוב חילול יש אז רק זאתלע.כי עוד,ומת שכל לומר יתכן

עבירות לעשות ליהודים דוקא,שאומרים היהודים שיהיה משנה אפילו,ולא אלא

עבירות לעשות אומות להרבה אומרים באלוקי,אם לפגוע לאויב מעניין ואין

דוקא שמד,ישראל נקרא וזה עבירה נקרא זה זאת .בכל

דניאל ספר במעשי זו שאלה לבחון מצא.ניתן המלךדניאל בעיני חן

בו,נבוכדנצר קנאו האחרים אדם,והשרים כל על מיתה לגזור לנבוכדנצר ואמרו
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יום לשלושים מהמלך חוץ ממשהו דבר כל הגזירה.שמבקש את דניאל ,שמע

לעלייתו ישר החלונות,והלך כל את ג,פתח אותו.פעמים'והתפלל מצאו השרים

להר ורצו אותו כךגוהוציאו על .ו

ז ישראל,הבמקרה עם נגד גזירה שום היה בכלל,לא תפילה נגד אז.רק

דניאל של מעשיו את נסביר צ–איך על חדה חרב הניח אחד ,אדרבא.ארוואף

שלו הסירוב את פרסם שאכן!הוא לומר והוא,יש השמד שעת היה זה בעצם

נפש מסירות של הלכתית לחיוב עצמו את שתפילה(הכניס או להגיד נצטרך ואז

שלה במקרה עצמו את למסור שמותר ראיה שזה או דמסנא ערקתא של סוג יא

הדין משורת גזירה).לפנים כאן אין כי השמד שעת היה לא שזה לומר גם ניתן אך

דוקא הדין(ליהודים משורת לפנים בכלל היו ).ומעשיו

גזירה על נפשו את למסור חייב שאינו שסוברים ראשונים מצינו וכן

כל נגד כותב.האומותשהיא בסוגייתינו יוסף הא:ל"וז,הנימוקי מקשה דלא והא

באומה מיוחדת כשהגזרה אלא גזירה מיקרי דלא משום הואי הגזירה שעת אסתר

לבד מלכותו,אחת מדינות כל על אלא גזר בלבד ישראל על לא אחשורוש אבל

הלח.ל"עכ הרמב"וכן בשיטת כן סובר ג"יסוה'הל(ם"מ הלכה שם מה:ל"וז)ת

הר שכתב למה שכיון אפשר ישראל של גזרה ויגזור רבינו בפ"שכתוב במה'ן

מקרי דלא משמע הואי הגזרה שעת אסתר והא גמרא אקשי דלא דכיון תומנין

עכ לבד אחת באומה מיוחדת כשהגזרה אלא הרמ.ל"גזרה הביא להלכה"וכן א

קנז"יו(ע"בשו .)א:ד

שגו בשעה ליהרג שחייבים שסוברים האומותויש כל נגד עיין.זרים

שלו"הראב שם בכתוב יז(ד הרי:דסנהדרין שיהרג)ף"בדפי לשיטתו סמך שמביא

עצמו הנאת של במצב גם יעבור נתכוון:ל"וז,ועל שלא נבוכדנאצר של מצלמו

העמים כל על מוראו להיות לכבודו עצמן,אלא מסרו ועזריה מישאל וחנניה

ע השמד בשעת שהיה מפני ברמב.ל"כלשריפה גם בשבת"והריטב,ן"ר,ן"עיין א

השמד).מט( שעת שהיה דניאל .לגבי



מ יצחק א"תשע●ג"בית


כהנשטם לייב אריה יהודה חיים נשמת לעלוי

געלבטוך( משפחת של )סבא
בישיבה אצלינו למדו בניו בני שכל
נפש במסירת השתדל ימיו אורך כל

סינסינטי בעיר ובפרט בישראל תורה להחזיק
מאד גור חסידי עזר גם

וחשובה גדולה משפחה להעמיד זכה
ו בעקבותיו הולכים הם דרכיושגם התורהממשיכים בהחזקת

ושהם חלציו יוצאי לכל יושר מליץ תהא שנשמתו רצון יהי
להם שהשאיר במסורה הלאה וכבודימשיכו עושר בריאות מתוך




בפסחים כרחו,איתמר):כה(איתא בעל לאדם לו הבאה אביי,הנאה
אמר,מותרת:אמר דאסור.אסורה:ורבא פליגי לא עלמא כולי וקמיכוין .אפשר

מיכוין ולא אפשר כולא מיכוין ולא בדאפשר פליגי כי דשרי פליגי לא עלמא 'כולי
שמעון דרבי מותר,ואליבא מתכוין שאין דבר שמעון.דאמר כרבי ורבא,אביי

אפשר:אמר דלא היכא אלא שמעון רבי אמר קא לא כאן דאפשר,עד היכא אבל
כו.לא דאמרי כו'איכא מכוין וקא אפשר דלא פליגי דר'כי ואילו(יהודה'ואליבא

שרי לרבא בין לאביי בין מכוין ולא ).בדאפשר

שמח בסוגיא ור"ר'רואים בדשא"י מח"ש היא בכהת'מ ולא"כללית כ
שבת מלאכת לגבי (רק זה'תוס'ועי. ענין לבאר שמאריך שגם.)יומא ז"לפיאלא

הא לבאר מיכוין"צריכים קא ולא אפשר שרי"דלכו"דלא אפשר,ע לא הוה דאי
רישי פסיק ר1'היינו בפס"ומודה דאסור"ש ו(ר :).כתובות

אפשר"ד(בסוגיין'תוס לא ומת)ה זו קושיא בכה'מביא מדובר ג"שודאי
פס ו"שאינו אפשר"ר בשלשו"דלא לקמן שמצינו כמו גדול טורח בלי להיינו

הקדשים קדש תיקון לצורך הרא2.האומנים קו"גם מביא שמדובר'ש ומפרש זו

ד1 לחלק אפשר'יש צריך'לא שהוא מה מצד גדולההיינו מטה בגרירת א"דאכגון

לגוררה צריך אלא כבידות מחמת כתיפו על אותה רישיה"כ"משא,לישא מה"פסיק מפאת היינו

חריץ תעשה בודאי מט"ונ.שהמטה יש אם חריץמ תעשה אם ספק יש עדיין אבל לינשא שקשה ה

לא פס,או אינו ועדיין אפשר דלא כט'עי(ר"דהיינו שבת להעיר:)בסוגיא רק באתי .ולא

תוס2 ופס'לפי אפשר דלא משמע למסקנא וגם שבהו"בקושייתו אלא הך היינו סובר"ר דלא"א
דא"אפשר כמשמעו שג"פירושו מחדש ובתירוצו אחר בענין דרךא לעשותה לו קשה שהדבר מה ם



הנאה באיסורי המחייב רישי(גדר פסיק לענין מלקות'ובפרט 103)ועונש

פס נחשב אינו ולכן נחיריו לעצור הר.ר"בשיכול דעת לב(ן"אבל בדפי.חולין
פס)ף"הרי שדין הנאה"היא באיסורי נאמר לא במח(ר מיירי אמרינן'שם אי

מלתא" הר,"ריחא שא"ומסביר דמ"ן דטעמא לומר ריחא"א לפיד היא מלתא
האיסור מריח וכה,שנהנה נסך היין מריח ליהנות מכוין אינו ודאי שרי"דהא ג

בגמ"לר כדחזינן ).דידן'ש

מח דיש מזה פס'ויוצא של הדין אם נאמר"גדולה הנאהר איסורי אצל גם
איסורים בשאר רק המח.או נקודת להבין הר',ועלינו דעת תיתי"ובפרט דמהיכא ן

כן שהמתעסקו,לחלק דמצינו מסתברא איפכא את'פי(באמת להגביה נתכוין
המחובר את וחתך בכהת)התלוש נהנה"פטור שכן חייב ועריות בחלבים ואילו כ

סב( בסנהדרין בפס"ולפ:)כדאיתא גם לומר לנו היה שלא"ז במקום אפילו שחייב ר
שנהנה,נתכוין .היכא



דע להסביר הרחשבתי ע"ת ר"ן הגאון של יסודו זצ'פ ענגיל ל"יוסף
דאורייתא אתוון האיסור)כד'סי(בספרו של המחייב אין הנאה איסורי דלגבי

אלאזה"ע(עצמה ליסוד שמביא ראיות כמה וביאר3).ש

ג נחשב"היתר אפשר"כ של".לא זה גדר מהו חיפשתי זמן כמה אפשר"וכבר דתוס"לא 'אליבא
שמין,ש"והרא איך גדול"דהיינו כתבתי".טורח אחר תשס[במקום יצחק עמ"בית ספיקו]473'ט על

טה זה אם הקברות לבית ליכנס דינה מה מעוברת כהן באשת הרוקח במעישל עובר ואם בלועה רה
דנחשב מותרת דשמא והצעתי הוא זר אפשר"זרה המג,"לא פסק ס"או(א"וכבר שמג ב"ח דרק)'ק

חיובעל ואילויש עדיין,לאמאיסורין היא שאסורה ,בידיםוהגם

דנחשב אפשר"מתוך בגדר"לא זה לגמוציינת".מפרישו"אלא"מאכילו"אין שם יא'י דף בתמורה
חולין" וולדה שלמים מעוברת(היא פרה מהו)כגון בפנים חולין'פי"?ושחטה נחשב זה האם

כ שם אמת ובשפת לא או העובר מפאת בעזרה הגמ'שנשחטו שאלת במקרה'שבעצם גם היא

,לכאו'ולפי שם שהרמב'המסקנא הגם לכתחילה אף ל"מותר באותו הדין מביא שלם שון

כבר'פי('הגמ שחטה שהי)אם שתלד'אף עד שימתין לומר כן.מקום אמרינן דלא מוכח .אלא
בתורת אינו אפשר שאי שבדבר שביארנו כמו הוא שטעמו היינו"מפרישו"אלא"מאכילו"ואפשר

דא לשוא"מה ועשה הקום הלכתית מבחינה נשתנה אחר בענין העובר"א כלפי 'התוס'ד'ולכאו.ת
הגדרתאצל שהרחיבו אפשר"ינו לדברינו"לא קצת .מסייעים

שהגמ3 מה הוא מראיותיו קטו('אחד א:)חולין בחלב'מביא שבשר ממההמקורות

עריות'שכ יהי"גבי בב"'לא כתיב''וגבי ליואנשי"ח כאן,"תהיון אף בהנאה להלן מה

ר.בהנאה דערי'העיר דחזינן ענגיל איוסף מחייב ביאה המעשה דאי הנאה היא המחייב עיקר א"ות
לבב ממנה גבי.ח''ללמוד רק שלא מראה זו שראיה שני מצד להדגיש המחייבורציתי כחלב

גם אלא המעשה ולא ההנאה בחלב,כןהוא דרק שהבינו אלו מצינו מסתבר שכך והגם

הגר למד דכ"וכדומה כן ענגיל ג'י דמתעסקחידושו הכלל נהנהבי שכן חייב .ועריות



וויינרהרב יחיאל 104

דמתעסק"ע הא זה במציאות'פי(פ ידיעה חסר רק האיסור ידיעת מצד פקח שהוא
למתעסקו,הדבר שוגג בין ההבדל פטור"בכהת)זה הוא,כ שהמחייב משום

העבירה א,מעשה אצלו"ובמתעסק המעשה לייחס חייב,א ועריות בחלבים אבל
האיסור גוף עצמה וזו רחמנא שאסרה ההנאה קיבל .שהרי

דכ"עפ לומר מקום יש ר"ז דמודה דאמרינן בפס"ז היינו"ש שאסור ר

ע"בכהת היא התורה שקפידת פס(לכ שהוא המעשה,ר"דבמה

אליו על"משא)מתייחס היא שהקפידא הנאה באיסורי לא,לבדכ

פס דהוי במאי לן מכ"אע,ר"איכפת אליו מתייחס שהמעשה המעשה"פ אין מ

ובכה ההנאה אלא בע"מחייב אצלו דבאה שריא"ג .כ

התוס דעת לזה איס"והרא'בניגוד לגבי שגם היא המחייבש הנאה ורי

תש'עי(הוא יצחק שי"בבית שביארנו אי"ומשו)באריכות'התוס'ס ה

פס דאיכא במקרה שמדובר"מדובר להגיד מוכרחים ולכן אליו מתייחס המעשה ר

פס שאינו .ר"במקרה



צ שעדיין בר,ע"אלא היא"שהמעיין שדעתו יראה דבריו בהמשך שם ן

בעידמפאת פס'אין דהוה הגם מילתא ריחא הבעי"של אלא היא'ר

אכילה'פי(מצד נחשב טיבו מה לדעת היין מריח שהוא 'וק).דמה

הנאה כסתם ולא כאכילה ריחא שנחשב במה הרויח דמה של,טובא המחייב הרי

ועריות בחלבים דהמתעסק שמואל כדאמר שבהם ההנאה הוא אסורות מאכלות

הנאה.ייבח איסורי שאצל למדנו רחמנא'פי(וכבר שקפידת איסורים

עבירה אמעשה ולא הנאה קבלת על שרי)היא מכוין וקא אפשר דלא .היכא

הר"ונלע שדעת וההבדל"ד הנאה לאיסור אכילה איסור בין לחלק היא ן

אסורות מאכלות בכל הנאה דיש שהגם יש"עכ,היא סרשאז

והוא הנאה"משארחמנא של מיוחד מעשה אין הנאה באיסורי כ

תורה לבהמות(שאסרתו להאכילו או למוכרו שמביאה)לדוגמא מציאות כל אלא

אסורה לאדם .4הנאה

כא'עי4 בדף נבילה:בסוגיא דשריא לומדים שממנה בנבילה לנכרי ומכירה לגר נתינה היתר לענין

הנאה דרכי סיכה'ואפי(בכל כגון הגוף הל"מל'עי–הנאת פ'מ התורה באותם)ה"יסודי רק ולא

שאין.אופנים'ב דברינו עם יפה עולה העיקריוזה ההנאה מעשה שנקרא מיוחד מעשה הנאה .אצל
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הר מודה אסורות מאכלות שאצל מזה התוס(ן"היוצא ש"והרא'לדעת

דאו האתוון הוא)'נגד גופאוכמששהמחייב הפסוק לא"מעות

"תאכל תאכלו" "לא יאכל" דר"משא,"לא אליבא בין הנאה איסורי אצל אבהו'כ
שנא מקום יאכל'דכל תאכל,לא אי,לא אחד תאכלו אי'לא ואחד הנאה'אכילה

הנאה לאסור מיוחד רבוי דבעינן דחזקיה אליבא ובין כא'ועי(במשמע :)פסחים

רחמ שאסר מיוחד הנאה מעשה מכירהאין כמו לאדם הנאה שיביא כל אלא נא
אסור וכדומה לכלבים להאכילו או .לנכרי

ע מובן המעשה"וזה אין הנאה איסורי שאצל דאורייתא האתוון יסוד פ

ההנאה קבלת אלא הר,מחייב שלדעת רק"אלא ן מכירת כגון

בב או ערלה דאו"פירות להאתוון ואילו כן הדין גם'ח 
העבירה מעשה ולא שלהם המחייב היא 5.הנאתן

מש מובן הר"עכשיו שלמ"כ שנחשב"ן הכוונה מילתא ריחא ולאד

הוא שלו שהמחייב לאיסור אותנו מביא כאוכל שנחשב דמה כנהנה סתם

פס"ובכה אסור"ג .ר



תוס"הפנ על מעיר היכא,ל"וז',י ביןוכי דאורייתא באיסור לחלק מצינו
ע אלא אפשר ללא גדול"אפשר טורח סובלת,י הדעת שאין דבר עיקר,וזה דהא

ויו שבת מלאכת לענין היינו שמעון ורבי יהודה דרבי על"פלוגתייהו יעלה וכי ט
ביו אפילו או בשבת מלאכה לעשות יהודה רבי שיתיר לומר אדם שום ט"דעת

היכא דאורייתא עאיסור אלא בהיתר לעשות אפשר משום"דלא או גדול טורח י

ממון הרא.ל"עכ,הפסד קאמר דאיך הקשה נחיריו"ועוד לעצור שיכול ש
כן לעשות שיכול מה סגי אלא צריך שאינו קו.דמשמעותו הפנ'מכח מסביר י"זו

דין בע"דהאי לאדם לו הבאה שנחשב"כ"הנאה מפני ורק אך היא דשרי

עבמה של ריח שנמצא במקום של"ומשו.ז"שהולך למקרה דומה אינו ה

עשיית שרינן לא דודאי שבת הפסדמלאכת או גדול טורח במקום

שרי.ממון אפשר לא וגם מעשה עביד דלא דידן בנידון 6.ורק

גרידא5 הנאה איסורי של מקרה שמואל מביא שאינו בב(ומה כלאה"כמו או לגבי)כ"ח שרק הוא

מצינו ועריות נהנה"ועאכילה שכן דחייב לומר שמואל בא .ז

דלפי6 לדקדק הגמ"יש מקשה מה כ'ז לבישת איסור לענין כסות מעשה,לאיםממוכרי בו יש הרי

וריח מראה קול להנאת דמי צ'תוס'עי,ולא דף כולהו"ד:יבמות הפנ.ה שגם"ולפי לומר צריכים י

שמתלבש בשעה ואינו העיטוף לאחר רק הוא האיסור .בשעטנז
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הפנ דברי רש"ולפי שמעמיד דמה יוצא הגמ"י ע'י ריח של ז"במקרה

איס של דוגמא סתם כהאינו דוקא אלא הנאה ע"ור הבאה הנאה של או"ג ריחא י

אמרי בכה'מראה דרק שרי מכוין וקא אפשר דלא שוא"היכא נחשב משא"ג כ"ת

אסור ודאי אפשר בדלא אף אסור דבר אכילת או בשבת .מלאכה

דנפק הפנ"ונראה בין גדולה דאורייתא"מ והאתוון האתוון,י דברי שלפי

חילו,דאורייתא אין בשואלכאורה הנאה איסורי בין בקו"ק הנאה לאיסורי ,ע"ת

האיסור סיבת המעשה דאין כיון בע,דבתרוייהו שרי"בהנאה של7.כ המחייב דאי

המעשה ולא ההנאה הוא הנאה לי,איסורי מה ועשה בקום ההנאה לו בא לי מה

אוסרתה,ת"בשוא שהתורה ההנאה קיבל הוא סוף בע"ומ,סוף הנאה שריא"מ 8.כ



שי"ועפ להסביר רציתי ח(ם"הרמב'ז אסורות מאכלות )טז:הלכות

נתן"שפוסק או שמכר כגון אכל ולא נהנה אם בהנאה אסור שהוא מאכל כל

לכלבים"לעכו או כתב".ם זה שלפני בתורה"ובהלכה שנאמר מקום כל

תאכל לא תאכל הנאהלא איסור ואחד אכילה איסור אחד יאכל לא יאכלו לא ו

בנבלה לך שפרט כדרך הכתוב לך שיפרוט עד הל.'וכו"במשמע שלדעתו ת"הרי

ר כדעת ליהנות איסור בו כולל אסורות מאכלות חזקי'של כנגד כ"וא.'אבהו

לוקה אינו למה היא אכילה'ואפי,השאלה הוא האיסור שעיקר והנאה,תימא

כדרךנחשב שלא לוקין ואין אכילה כדרך שלא במ"ע(ת לענין"א)מ"ש שהלאו נ

אכילה לאזהרת בא שעיקרו שבכללות לאו הוי ההנאה דתינח,איסור קשה עדיין

מאכ בל"אלו אכילתן איסור שנכתבו בב'א אבל שלא"אכילה הכרם וכלאי ח

ע7 של ריח בו שיש ברחוב שהולך מי שלדעתו לומר מקום יש מזו מעשה"וגדולה כעושה חשיב ז

עשה כאן'עי(בקום דוד ).רבנו

חיים'ועי8 מקור סי"או(ספר שקנסו)תלא'ח לקנס בנוגע זו נקודה שביאר המשפט נתיבות לבעל

דלכאו הפסח עליו שעבר בחמץ שוגג'חכמים ואינו הוא מתעסק דהא לקנוס מקום יודע'פי(אין

ברשותו נמצא שהחמץ ידע לא אלא הפסח עליו שעבר חמץ איסור שיש שאי)הוא בלאלא סור

ברשותו נמצא שהחמץ בתוצאה אלא במעשה איסור אינו מקודם'דהי(יראה ברשותו חמץ לו

ג בב"הפסח עובר בפסח"כ החמץ קנה דלא הגם ברמב,י הל"כדאיתא א"חו'ם ולפיכך,)ג:מ

שא"בכה העבירה מעשה מצד דפטור מתעסק של הפטור נאמר לא ואילו"ג לגברא להתייחס א

מחי"בב המעשה אין מתעסקי פטור אין ולכן התוצאה אלא הנ.יב חיים"ויסוד המקור של ל

בלבנון כארזים בספרם שנקטוהו אחרונים בכמה .מצאתי
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כלל אכילה לשון בהם כד(נכתבו לוקין אכילתן כדרך שלא גם איתאולפיכך

כד למימר:)בפסחים איכא .מאי

החינוך קיג(בספר וז)מצוה בו"ל"מבאר נהנה וחלב[אבל כגון]בבשר

לוקה אינו מכרו או מעשהשנתנו בן שאין וכל

עליו לוקין 9.ד"עכ,"אין

בשוא איסור איזה לעבור שיכול דמה הוא לכאורה כוונתו ת"ביאור

ה שעצם שלמראה בחומר אינו מעשה"איסור בו עלי"ומשו"יש כשעבר אף 'ה

עליו"ע לוקין אין מעשה החינוך.י לסברת להכנס הרמב,ובלי אינו"בדעת ודאי ם

א"חו'הל(ם"שהרמב,כן עבר)ג:מ שאם ימצא ובל יראה דבל בלאו להדיא פוסק

ע"בשוא ואילו לוקה אינו לוקה"ת בפסח החמץ שקנה כגון מעשה .י

איןוחש הנאה שבאיסורי למעלה דברינו פי על לומר בתי

אלא הלכתית"ומת,מחייב מבחינה נחשבים איסוריהם כ

שאין מפאת אלא"המעשה"וזה עצמה"ההנאה"מחייב

ע אצלו הנאה אותה שבאה ואין"ובין הוא אחד איסור מעשה בלי או מעשה י

10.יןלוק

איזו הוא שלו שהמחייב שלאו מדברינו דידן(היוצא בנידון

הנאה עלי)הרגשת שעבר עליו"ע'הגם לוקין אין מעשה 11.י

באו'עי9 יא מצוה החינוך עליה"ספר ועובר צ,ד .ע"והדבר

הרמב10 שפסק ב"ומה האיסור אצל ע"ם בין לחלק לשוא"י מעשה שאצלו"י מפני היינו ת

כמ המחייב דשואהוא באופן עבר שאם אלא תורה איסורי ברוב דמי''ו ולא לוקה אינו ת

הנאה .לאיסורי

המנ11 מסביר לזה קו"דומה לתרץ הרמב'ח שיטת על חמץ"האחרונים שקנה מי לוקה למה ם

עשה'פי(בפסח בקום יראה בל האיסור לע)שעבר ניתק לע'והלא הניתק ולאו אין'דתשביתו

מע שעשה לי ומה ועשה"המנ'מת.שהלוקין קום שאינו תשביתו מצות דשאני דגם'פי(ח

החג"בשוא כשבא ברשותו חמץ לו אין אם כגון לקיימה יוכל תשביתו).ת מצות נחשבת שלא יוצא

עשה"למצות ע"קום אותה מקיימים הזמן שרוב מעשה"אף לרוח(י פירור או הדין)שריפה וזה

לע הניתק לאו על לוקין נאמר'שאין שללא בעשה ועשה"אלא קמא'עי,"קום חולין סוף משנה

בה" שיש תעשה לא מצות עליהכל לוקין (אין יצחק'עי" תשסלזבית עמוד"שנת ה

לזה הסבה שבארנו שלנו).שפד ליסוד דומים .ודבריו
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ברמב מצינו מזה א'הל(ם"יותר הלאו)ט:גזילה תחמוד"אצל "דלא

וכו,ל"וז אמתו או עבדו החומד עליו.'כל שילקחווהכביד עד בו והפציר ברעים

אע ה"ממנו רבים דמים לו שנתן בל"פ עובר תחמוד"ז לא .ת

זה בלאו עובר שנאואינו לא'שחמד

בו שיש חימוד לך ולקחת עליהם וזהב כסף ם"הרמב'ד'לכאו.תחמוד

הראב וכתמיהת איגרא שכד"מרפסין מזה"א"',שם גדול תימה דבר ראיתי לא א

חפץ מנטילת יותר גדול מעשה הרמב".והיכן בדעת להדיא לאוין"וחזינן שיש ם

ואעפ מעשה איזה בעינן מקרה הגם"שבכל תחמוד בלא כמו עליהן לוקין אין כ

וכלשיש חבירו הרמב'מיד שהביא לך"ם"הפסוק ,"ולקחת

האיסו דעצם הואכיון לוקה,ר 12.אינו

א אפי"וזה המעשה אינו שהמחייב שבמקום דברינו לפי עבר'ש אם

ע לוקה"האיסור אינו מעשה .י

איסורי"וכ אצל אף המחייב החינוך שלפי החינוך של כפירושו אינו ז

הוא התוסהנאה לדעת שביארנו יכול"והרא'וכמו שאם היא שדעתו אלא ש

מעשהלעבור בלי ע,האיסור עבר אם לוקה"גם אינו מעשה בדעת13.י לדברינו אבל

גבי,ם"הרמב שייך לא ולכן גופה ההנאה אלא המעשה אינו עצמה .מלקות'המחייב



הנאה דרך לובשו אם רק הוא שהאיסור מוצאים אנו בגדים כלאי לענין

הרמבוכ י'הל(ם"דפסק "טז:כלאים שלא) ובלבד כדרכן מוכרין כסות מוכרי וכן

החמה מן כתפן שעל הכלאים להם שיציל בחמה הל".יתכוונו פ''ע(כט'ושם

שהגרי12 זצ"שמעתי הוא"ד החפץ לקיחת דבעינן שהתנאי הסביר דבעיל החימוד בדרגת

החפץ לו שיתן עד המוכר לפתות הלוקח יפסיק שלא כזה חימוד דרק שאסרה,רחמנא החימוד הוא

פ"וכ.רחמנא פרץ ברכת בספר .ש"ע,יתרו'כ

בא'לכאו13 זה את להבין דרכים'יכולים דלא"שבכה)א:משני דחסימה ללאו דומה אינו ג

אינה ב"עתחסום או מעשה האיסור)י לעבור שיוכל הלאומתוך על מראה מעשה בלי גם

אפי כ"ע'כולו שאינו מעשה דבלי"י היא גופא עליו לוקין אין מעשה בו שאין שלאו דהדין חזקה כ

כ אין בהקב"מעשה מרידה .ה"כ
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יט'הגמ "ברכות קופץ:) בשוק מהלך היה אפי חבירו על תורה של כלאים הרואה

מיד עליו וקורעו מתעסק"לו שהוא הגם הוא הביאור מכולכאורה מ"בלבישתו

נהנה הוא חייב,הרי דנהנה במקרה עבירה,והמתעסק מעשה דברינו.דהוי ולפי

מלקות"צ חייב כלאים הלובש למה ההנאה,ע הוא האיסור הו"וא,הרי בגדר"כ ל

שאב קו.מ"לאו כאן שאין רק לא היא האמת לכאו'אלא מכאן'אלא סיוע יש

הפס.לדברינו הוא בגדים כלאי איסור שעטנז"וקמקור תלבש שונה,"לא ובזה

דכהת הנאה מאיסורי דשעטנז הנאה של,כ"איסור הנאה שבאיסורי הערנו דכבר

תורה"כהת שאסרה מיוחד הנאה מעשה מצינו לא בכלאים)לעיל'עי(כ כאן ואילו

הוא שהאיסור להדיא הרמב.כתוב שדעת אלא זה רק דמה"ולא היא ם

אי הנאה דרך רק תורה ליהנותשאסרה דצריך הכונה הלכהן שם וכדפסק בפועל

בגדים"יח עשרה גבי על ואפילו עראי כלאים אדם ילבש "לא

מלבוש להיות דבעינן יטאלא הלכה שם וכלשונו בו אסור",להתחמם אין

אלא כלאים שהןמשום "אפי אסורה עצמה מצד 'והלבישה

נהנה המחייב"לפי.אינו שעיקר מלקות עונשו כלאים שהלובש מה שפיר אתי ז

הוא גבי שמצינו הנאה ודין הפסוק איסור'וכלשון בגדר אינו

בי שייך לבוש באיזה דין אלא להגאון'ועי(האיסור'הנאה אמונה דרך 'רספר

שליט קנייבסקי הל"חיים פ'א ס"כלאים פא"י שי'ק באר"הרמב'שביאר 14).יכותם



נקודה"ועפ עוד לבאר יש טו"הריטב.ז דף במכות שמ:א ד"מסביר

ל בו שניתק העשה שביטול מבין ביטלו ולא ובשםת"ביטלו

הן"הרמ הרי בעשה הלאו את הכתוב שניתק דכיון לבאר הוסיף ה

העבירהוכאילו גמר והעשה העבירה התחלת .הלאו

יו"בשו'ועי14 עונג סי"ת ד'ט שכ"צו ודע משום'ה האיסור אין כלאים רקאבל

לבי בהנאת נהנה אינו ואם רחמנא עיקראסר אין אבל כלאים איסור כאן ואין מלבוש מיקרי לא שה

הלבישה תנאי היא וההנאה לבישה הוא דהאיסור אלא שנהנה מחמת רע"ובשו.האיסור א"ת

אפי'ח'סי פושטו בבגדו כלאים המוציא דין לענין להיפך שהמתעסק,בשוק'דעתו דמשמע

שפטור אלא עבירה כעושה שי,נחשב המש'וכנגד סי"חו(פטנתיבות דוחה).רלד'מ ובסוף

לכו'הראי מקרה נהנה"שבהאי שכן עבירה מעשה נחשב והעיו.ע דברינו רק"ולפי היא שההנאה ט

לכאו המחייב עיקר ואינה בכלאים האסור המלבוש בגדר ועי'הראי'פרט עומדת ת"שו'במקומה

א חלק הלוי .'א'סי'בית
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לעשה"ולפ שניתק אלא מעשה בו אין עצמו שמצד לאו איזה יש אם ז
צ בידים לבטלו גמר"שיכול הוא בידים העשה ביטול דהא מעשה בו שיש לאו ל

העבירה ואעפ'וק15.גוף כזה לאו מעשה"דמצינו בו שאין כלאו דינו נותר,כ הרי
להשהות הוא האיסור מעשהדגוף בו אין ודאי זמנו אחר במכות(הבשר כדאיתא

לר בין לר'טז בין של)ל"יוחנן לעשה ניתקו שהתורה בוקר"אלא עד ממנו והנותר
תשרפו א"באש בא ע'ואם שלא אחר בענין הבשר נחשב"וביטל ודאי שריפה י

מעשה בו שאין ללאו נחשב ולמה .מעשה

א דברינו שלפי התורה"אלא קפידת דודאי הבשרש שהיית על היא

זמן א,לאחר ע"וזה קשור"א ואינו אחר ענין הוא לעשה שניתקו ומה מעשה י
שהיי לאותה .'בכלל

התוס דעת מובן כא('עכשיו קכ"ד:פסחים דף חולין וכן מקום כל ה
אלא"ד הרמב)ה עם כבר"שחולק דראינו נהנה אצל גם מלקות יש ולדעתו ם

אליב הנאה באיסורי גם דתוסשהמחייב ההנאההוא'א ,עצמה16ואינו

לוקה עשה בקום ההנאה לו שבאה במקרה .ולכן



הרמב דעת היא עיון צריכה שעדיין יד"מאכ'הל(ם"מה :שכותב)יב:א

אע כמתעסק או שחוק דרך האסורות ממאכלות מאכל לגוף"האוכל נתכוין שלא פ
אכילהה של לעצמה שמתכוין כמי חייב ונהנה הואיל לו.אכילה הבאה והנאה

בע האיסורין"לאדם מכל באיסור מותר,כ נתכוין לא ואם אסור נתכוין .אם

בד מפורש לענין"הרמב'הרי הנאה לאיסור אכילה איסור בין שמחלק ם

לגבי שרק ואילו'אפיכוונה חייב נתכוין שלא כוון לא ולפי.ריאם

ד"ברש'עי15 שם שחולק"י לקיש וריש מעצםה כחלק העשה דנחשב שמסכים דהיינו קצת בזה

האיסור"הל התחלת בשעת להתרות בעינן התראה שלענין אלא ראי.ת אוכל'והביא שלא משבועה

מועיל אינו התנאי ככר אכילת בשעת התרה שאם זו אוכל אם זו ביטול.ככר נמי דידן ובנידון

שבועה גבי התנאי לחתיכת שוה בידים דלא"בריטב'ועי.העשה שבועה דשאני ראייתו שדחה א

משא האיסור מן כחלק התנאי למ"נחשב העשה ביטול כדביארנו"כ ביטלו ולא ביטלו .ד

תוס'עי16 שהוצרך במה פס'לעיל שאינו במקרה הסוגיא אם,ר"להעמיד רק מובן שזה וביארנו

המעשה הוא פס,המחייב של האדם"שהחסרון במעשה דין הוא שהמת.ר דמצינו עסקומה

הוא שהמחייב הפשט אין נהנה שכן חייב ועריות בחלבים לייחס פועלת ההנאה אלא

לגברא.



הנאה באיסורי המחייב רישי(גדר פסיק לענין מלקות'ובפרט 111)ועונש

צ ודאי זה הוא"דברינו המחייב עיקר באכילה שגם או לומר מקום דיש שראינו ע
חייב שהמתעסק הנאה לאיסורי שוה ולכן שבו דאורייתא(ההנאה האתוון או)דעת

ולא האכילה מעשה עדיין הוא שלה המחייב אבל הנאה שיש הגם אכילה שלגבי
הנאה לאיסור הר(דמי מ"ולפ).ן"דעת לענין באיסוריז לחייב יותר מסתבר תעסק

אסורות מבמאכלות ואי,הנאה יתחייב הנאה שאיסור יפטר'יצא .אכילה

הנאה למה להבין בעינן דאורייתא דהאתוון אליבא שגם היא והאמת

בע לאדם לו קפידת"הבאה הא ליהנות שרי מכוין קא ולא דאפשר במקרה כ

הוא ולמעשה אהנאה היא שונההתורה זה ואיך שנהנהנהנה במקרה

?שחייב



פד דף ברי:בסנהדרין דמר ליה'מובא למיפתח לבריה שביק לא דרבינא

והו ביה חביל דלמא איסור"כוותא שגגת הגמ.ל נמי'שואל אחר הכי מתרץ,אי

שגגת'הגמ שגגתאחר בנו

לר'פי דאף שא"הדבר דבר בחמורות"ש אבל בקלות רק היינו מותר מ

לר דאסור"מודה למסקנא"ובר.י נשאר דין דהאי משמע שם דגמ'ולכאו.ן 'סברא

בין הקשר דמה הבנה מחוסר כן דבעיהאיסורלחלק דין יש אם

.כונה

ע להסביר הר"וחשבתי יסוד לדין"פ בקשר פז(ן דף "נדרים דיבור) כדי תוך

עכו ועובד ממגדף חוץ דמי הר"ם"כדיבור שנחשב"ומסביר זה דכל ן

כדיבור חזרה(עדיין שבכהת)ולא אומדנא מכח סופו"היינו בו חזר האדם אם כ

וכדומה לקנות או לנדור שלמה דעתו היתה לא בהתחלה שכבר תחילתו על .מוכיח

א האי כולי דחמירי עבירות בהני גמורהאבל בהסכמה אלא אותם עושה אדם ,ין

אפי"ומש חזרה מהניא"תוכ'ה לא בין.ד קשר שיש הוא מזה היוצא

עצמול מכניס אדם ואין גמורה הסכמה שיש בסתם אמרינן חמור ובדבר

אא אלו חמורים עושה"לדברים שהוא מה בהחלט יודע דמיון.כ לדמות יש ואולי

א לומר ררחוק דאף נמי חמורות עבירות שדשא"צל יסכים אסור"ש נמי17מ ואצלינו

גרידא"מאכ הנאה מאיסור חמור הנאה של ומעולה מיוחד מעשה איסורם שגדר א

דהרמב ואליבא מיוחד מעשה לו מלקות"שאין עונש בו אין גם .ם

ודאי17 דשבת החמורות"ואף ר"מן דדשא''וסבר גביה''ש דכתיב היינו מותר מלאכת"מ

אלימתא"מחשבת כונה לספרב'עי.דבעי אגוז שליטהרבגנת בכ"שכטר שדן .ז''א
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לכאו זה דרך בין'אבל שהמחייב דאורייתא האתוון לפי מספיק אינו

ב"במאכ בין דאליביא כבר וראינו עצמה ההנאה הוא הנאה בעינן'איסורי לא

בכה וא"לכוונה והיה"ג שרי מכוין קא ולא באפשר למה לבאר אנו צריכים עדיין כ

נהנה"צ שכן אסור .ל

וז הסוגיא בהבנת אחרת מהלך מובא אמת ההיתר,ל"בשפת טעם ועיקר

אפשר" כמו"נ"דלא דחשוב משום דל בעבורכיון המעשה אין

נהנה וממילא למנוע אפשר דלא רק האתוון"לפי18.הנאה לפי גם הענין מובן ז

עכ הנאה שקיבל דהגם תורה"דאורייתא שאסרה ההנאה זה אין .ז



ברמב ב"מאכ'הל(ם"מצינו אדם)ג:א בשר אצל מעניין א,דבר יש'מצד

לאוסרו תאכל"'מהפסלימוד אשר הבהמה "ל"וז"וזאת אע: פ"האדם

לפיכך פרסה בעלת חיה מיני מכלל אינו חיה לנפש האדם ויהי בו שנאמר

,לוקה אינו המת מן בין החי מן בין מחלבו או האדם מבשר ,והאוכל

הוא אסור החיהאבל זאת בהן ואמר חיה מיני שבעת הכתוב מנה שהרי

תאכל עשהאשר עשה מכלל הבא ולאו תאכלו לא מהן חוץ שהוא כל הא ".ו

ש הנאה איסור יש שני כולו"ומצד בהנאה אסור הל"רמב('וכו"המת 'ם

יד בגז,)כא:אבל ערופה"שלמדים מעגלה שם שם ע,ש מת"מה אף בהנאה אסורה .ע

הרמב מביא למה הסבר דבעינן בהל"ומלבד עשה"מאכ'ם איסור א

שהי ל'במקום הללו צ"הביא ערופה מעגלה שלמדים נקודה"ת עוד עבר,ע שאם

צ דאף''ונהנה מלקות שיקבל הדין להרמבל ממאכ''שפי שנהנה מי שאסורים''ם א

לוקה אינו האכילה,בהנאה מאיסור נובעת הנאתו איסור שאין אדם בשר שאני

מאכ( בהנאה"כשאר שאסורים בל)א נכתב לא ערופה בעגלה ממקורו .אכילה'וגם

להרמב לו היה ככה הדין באמת בצידו''ואם העונש שכותב וכדרכו להביאו .ם

הוא הנאה איסורי גבי שהמחייב דברינו שלפי ולאאלא

שאב לאו הוי הלכתית שמבחינה עליו"יוצא לוקין ואין .מ

השפ18 ש"הוסיף דאסור"לפא דבמידי אפשר ובבז בכלאים אסור"כגון אפשר לא גם ח

דא"וק.ע"לכו בי"ל כתיב דלא נמי זרה עבודה צ'בל'כ ואעפ"אכילה כדרך שלא גם אסורה כ"ל

רש ע"למד של בריח היא סוגיא הך של שהמקרה ראשונים ועוד .ז"י
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גב שמצינו מה לבאר לנו ומעלנשאר שנהנה שמי מעילה איסור לוקה,י

ברמב מעילה"כדמצינו הלכות "ג-א:א(ם השם): מקדשי ליהנות להדיוט אסור

ה.'וכו מקדשי פרוטה בשוה הנהנה בהל"מעל'וכל המועל"כתב'ג'ושם כל

שפגם מה ומשלם לוקה ".בזדון

לפנינו הרי שעונשוהיחידי המקום לכאורה וזה

וצשה כן ג.ע"דין שהיא מעילה גבי הלכה עוד מצינו יחידית"אגב תופעה ,כ

מתעסק כאינו המתעסק עשה מעילה שלענין לג דף בפסחים שמובא מה וזה

.וחייב

מעילה גבי רחמנא שאסרה הנאה בין מהותי הבדל שיש היא האמת אבל

הנאה איסורי בכהת,לשאר הוא"דאילו האיסור שביאכ ,רנווכמו

מה"משא הוא ההנאה איסור מעילה גבי הל"רח'חי'עי(כ 'ה

אלא"ולפי).מעילה האיסור עצמה ההנאה דאין במעילה מלקות יש למה מובן ז

)ד עשה מצות מכח הוא מלקות אין הדיוט גזל שאצל והשיב"ומה

הגזילה הקדש"את גבי נכתב שלא י)מה הסב"וגם שזו אצלל חייב שהמתעסק ה

דמתעסק במקרה הדיוט שבגזל וכמו הקדש מרשות גזל סוף כל דסוף מעילה

חבירו( של הוא שהחפץ ידע מעילה)שלא אאיסור עבר בהקדש גם בהשבה חייב

בב'עי( ד"תוס עט נתנו''ק ).ה





השמועה',א ומפי אכילה בלשון איסורן שנכתבו אסורות מאכלות

בהנאה גם שאסורים בגמ'ר'לשי(לומדים כד'אבהו בפסח:)פסחים חמץ .כגון

לשון',ב ומאותו אחר בלשון אלא אכילה בלשון נכתבו שלא אסורות מאכלות

ג בב"למדים כמו בהנאה שאסורים וכלאה"כ שאינן',ג.כ"ח הנאה איסורי

מאכ ז"בעיקרן עבודה כמו בהנאה וגם באכילה גם שאסורין אלא ומעילהא .רה

הוא',ד שלהן המחייב עיקר אם פלוגתא שמצינו ועריות חלבים כמו איסורים

עצמה דאורייתא(ההנאה האתוון הנאה)דעת לאיסורי כלל קשורים אינם או

העבירה מעשה הוא אצלם והמחייב תורה איסורי כשאר הם איסורים',ה.אלא

ע האיסור"שדרכן אופן לנו מפרטת שהתורה אלא הנאה ובכהי ג"ליהנות

עצמה ההנאה ולא המעשה הוא עדיין שהתורה,המחייב בכלאים שראינו כמו
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האיסור היא לבישה שדרך לנו שלהם',ו.מפרטת האיסור שסבת הנאה איסורי

גזל מפני מהקדש,היא ליהנות האיסור .מעילה–דהיינו



מח הנאה'ראינו באיסורי המחייב אם קבלתיסודי או ההנאה מעשה הוא

התוס.ההנאה ומת'לדעת המעשה הוא ש"המחייב הדין להעמיד הוצרך הנאה"כ

בע לאדם דשריא"הבאה פס"כ הוה דלא במקרה רק הר"היינו ואילו סובר"ר ן

ואפי עצמה ההנאה הוא פס"ע'שהמחייב שרי"י שבארנו'עי(ר מה ).לעיל



אבס הנאה איסורי ונהנהדעת'וב'וג עבר אם לוקין שאין ,היא

ע הוא"וביארנו שהמחייב לומד הוא שגם דאורייתא האתוון של יסוד אותו פ

ומת ההנאה אותו שמביא המעשה ואינו עצמה נחשב"ההנאה הלכתית מבחינה כ

מעשה בו שאין תוס"משא.לאו שלו'לשיטתי'כ סובר המעשה הוא .קיןשהמחייב



בי שקפיד מה הוא זה לדין שהקובע לאוין כמה אצל כמו'ראינו רחמנא

עכ מעשה לאיזה דבעינן הגם תחמוד דלא הלב"בלאו חימוד הוא האיסור עיקר ז

שאב לאו מעשה.מ"והוי הוא האיסור שעיקר ראינו כלאים בלבישת ואילו

והנ חימום דרך דבעי ומה המחייבהלבישה מגוף אינו מלבוש.אה בסוג פרט אלא

בכלאים .שאסורה



מ יצחק א"תשע●ג"בית


יש בהיראש

ע לתלמוד הגבוה למכון הכולל ברן"ראש ש







"כו(בפסחיםגרסינן בןיהושערבאמרפזיבןשמעוןרביאמר,גופא.):

משוםבואיןוריח.מעילהמשוםבהןאיןוריחומראהקול:קפראברמשוםלוי

,פטורלציבורלמוסרהאובהלהתלמדהקטורתאתהמפטם:תניאוהא?מעילה

ומראהקול:פפארבאמראלא.שמעלאלא,פטורבהוהמריח.חייבבהלהריח

בואיןתמרותושתעלהלאחר,וריח.ממשבהןשאיןלפי,מעילהמשוםבהןאין

."מצותוונעשיתהואילמעילהמשום

דומיםוריח,מראה,שקולחשבהא"בהוהגמרא,הסוגיאפשטותלפי

מהברייתאהתקשההגמראולכן.ממשבושאיןדברבגדרהואאחדושכל,ז"זל

,זומהשואהחזרההגמרא,המסקנהולפי.הקטורתבריחמעילהששייכתשקובעת

כדברשנחשבריחוביןממשבראיננםשאכןומראהקולביןיסודיתוהבחינה

כדברמעילהלאיסורעומדהקטורתשריחשלמרותהוסיפהוהגמרא.ממשי

לאחרמעילהשאיןהכלליהדיןסמךעלתימרתושתעלהלאחרהיתריש,ממשי

.הסוגיאאתהרשוניםרובהבינווכן.מצותושנעשית

הלכות(ל"וז.זוהבנהלפיהיפעוליםאינםלכאורהם"הרמבדבריאולם

"טז:המעילה דבריםבמה.מועליןולאנהניןלאהקדששלוריחומראהקול):

כשתעלהבקטרתהריחאםאבלהתימורתשעלתהאחרבקטרתכשהריחאמורים

וריח,מראה,קולעקרוניתשמבחינהפסקומתחילתמשתמעהנה."מעלתמרתה

מדגישם"הרמבאיןההלכהבהמשךוגם!הגמראמסקנתלפיגם,אחדסוגהם

.מצותונעשיתשלהמיוחדמדיןמותרהקטורתשריח)מזכירהואאיןובודאי(

,תמרתהשעלתהלפניהמצבכאילוההלכהמנסחשהוא,הפוכיםהדבריםובאמת

.הכללמןהיוצאהוא,המצוהבזמןדוקא

ה"ברתאאי.אחרתקשהבסוגיאגםלעייןנצטרךשיטתואתלהביןכדי

"כח( שלבשופר.יצאתקעואם,יתקעלאעולהשלבשופר:יהודהרבאמר.):
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דמעלכיון,היאמעילהבתעולה?טעמאמאי.יצאלאתקעואם,יתקעלאשלמים

ולא[בהודרכיבהואאיסוראנינהומעילהבנידלאושלמים,לחוליןלהנפקאבה

באיסוראתקעקאכי,דתקעתרלבמעלאימת:רבאלהמתקיף].לחוליןנפקי

,יצאזהואחדזהאחד:אמרהדר.יצאלאזהואחדזהאחד:רבאאמראלא!תקע

."ניתנולהנותלאומצות

הדיןלאואימעילהעלעוברקדשיםשלבשופרהתוקעהגמראלפיהנה

הקשוכבר.)כחה"רבמאיריעיין(והראשונים!ניתנוליהנותלאושמצוות

בואיןוממילא,ממשבואיןשקולבפסחיםהמסקנהסותרתלכאורהוזשסוגיא

,ג:אשופרהלכות,מ"בלח,למשל,עיין(מפרשיםישנםואכן.מעילהמשום

במעמדונחלקוה"וברבפסחיםשהסוגיותשהציעו)אתרעלתרועההיוםובדברי

.דהלכתהאליבאאינהה"ברהסוגיא,לדעתם).במראהגםואולי(קולשל

פוסקשהואאףעל.ם"הרמבשיטתאתהולםאינוזההסבראבל

גםלהלכההביאהוא,ראינושכברכפי,מעילהדיןבקולשאין)מעילהבהלכות(

בותוקעיןאיןז"עשלשופר"):ג:אשופרהלכות(ל"וז.ה"ברהגמראאת

הגזולשופר,יצאלאבותקעאםהנדחתעירושל,יצאבותקעואםלכתחלה

הגביהוולאבונגעשלאפ"אעהקולבשמיעתאלאהמצוהשאיןיצאבושתקע

יצאתקעואםבויתקעלאעולהשלשופרוכן,גזלדיןבקולואין)יצא(השומע

ליהנותלאמצותהקולבשמיעתנהנהוהלאתאמרואם,מעילהדיןבקולשאין

."מצוהלשתקיעהבולתקועמותרמשופרהנייההמודרלפיכך,ניתנו

ד"דמאליבאהגמראאתלהסביראפשרהנה.בניסוחועודלדייקויש

עצמוהמצוהשקיוםדהיינו,ניתנוליהנותשמצותבתנאיבקולמעילהששייך

,פסקכברשופרבהלכותדבריובראשיתם"הרמבאבל.ומעילההנאהנחשב

זקוקהואלמהכ"וא.בקולמעילהשאין,ל"הנמעילהבהלכותלדבריובהתאם

.הסברטעונהם"הרמבשיטת,כ"וא?התוקעעוברדבמה,נ"דמלללטעמאעוד

דבריפיעלמעילהאיןאםגםהנאהאיסורששייךם"הרמבלפיהציעמ"הלח[

זהאין,מ"הלחלפי."איכאאיסוראהאדליכאהואמעילה").כו(בפסחיםהגמרא

הושמטזהכלאבל.תקוןדאורייתאכעיןדתקוןכלאבל,דרבנןבעיהאלא

בונפילדודרבינושלפי,לצייןראוי.שיטתויסודשזהלקבלוקשה,ם"ברמב

.]ל"ואכמ.הואדאורייתאזהשאיסוריתכן.)כופסחים(

.הסתירהליישבהסוגיותביןלהבחיןשוניםחילוקיםהעלוהמפרשים

"שםה"ר(המאיריל"וז ונראה."בוצריךהשופרשגוףשאנישופרקולשמא):

מקפידיםשלאזמןכלרקממשבושאיןדברהוהשקולהמחודשתכונתולפרש

ומעמדושמשמעותובמצבאבל.הקולשלובמוצאבמקורמתמקדיםשלאובודאי



הרמב נו"שיטת ובענין ממש בהם אין וריח מראה קול בענין הנשה"ם בגיד 117ט

נחשבעצמוהקולשגםיתכןמסויימתלחפצאוקשוריםתלוייםדוקאהקולשל

,ולכן.ממששלדברלהופךעצמוהואוממילא,הממשיתהחפצאשלכתוצרת

שללדברזהקולקובעתשופרשלחפצאולדינידוקאשופרלקולה"ברהדרישה

.ניתנוליהנותמצותאםמעילהבוששייךממש

חילוקכעיןשהציע)הנכוןובניה"ד'כאסימןסוף(מ"אבנת"בשוועיין

ד"למ(בהקולג"כההמעילהאין,לדעתו.מחודשפחותבאופןאבל,המאירי

"ל"וז.השופרבעצםאלא,)ניתנוליהנותמצות הואכךמצוהשלבשופראבל:

יצאלאשופרמבלעדישופרקולישמעשאם.לקולוכמושופרשללעצמוצריך

,ממשלושישובדבר.ממשלוישוהשופר,השופרבעצםנאמרודיניםוכמה.ח"י

."מעילהביהשייך

במעמדתלויהדברכמהעדמ"והאבנהמאירילפילפקפקמקוםיש[

אובתקיעההיאאזהמצוהאםובשאלה,ה"ברשופרתקיעתבמצותהשופר

)בתקיעהמצותום"הרמבלפישגם(ויובלה"רביןלחלקמקוםישואם,בשמיעה

לפי.בעבירההבאהמצוהבעניןמקבילדיוןוהשוה.אלוחישוביםסמךעל

במעשהולאהקולבשמיעתשהמצוההזעלמבוסס"גזלדיןבקולאין"ם"הרמב

ע"מהבששייךסבור)הגזולשופרולעניןה"ד.כחה"ר(א"הריטבאבל.התקיעה

שיטתלגביא"הריטבכ"משגםועיין(.דוקאבשמיעההמצוהאםגםבשופר

דבריביןגםלחלקמקוםשישליונראה.)שופרמקולהנאהבעניןהירושלמי

.]ל"ואכמ.אלובשאלותמ"והאבנהמאירי

ההלכהשבאותהלהעירישאולם.ם"הרמבשיטתליישבבאמ"האבנ

הוסיףוהוא,"גזלדיןבקולאין"שמכיוןבשופרע"מהבששייךדחהם"הרמב

ביןלחלקיתכןאמנם.בשופרהגבההאולנגיעהצורךשאיןמזהכןלהוכיח

הקשרעלוקאדמיוסדמעילהבעניןם"הרמבשלפסקואםאבל,ומעילהע"מהב

דוקאהרי.החילוקיסודולבארלפתחחייבהואהיהלכאורהשופרשללהחפצא

שלהצעותיהם,כ"וא.זוומחודשתמסובכתהלכהבניסוחכללמקצרם"הרמבאין

עדייןושיטתו,ם"הרמבדבריליישבכללמתאימיםאינםמ"האבנושלהמאירי

.ע"צ

"ל"וז.זהבדיןהשומעוהתוקעביןהבחין)'סדסימן(בוהכל פירוש:

בולתקועשאסורהגאוןאמרעצמוהואאבלשומעוהואלותוקעאחראדם

וכל,תוקעיןעצמןכשהןנהניןאדםבניהרבהשישמפנימצוהשלתקיעהאפילו

."נתנוליהנותלאודמצותטעמאבשביללשנוייליכאלגוףהנאהדאיכאמידי

גם.זהנ"באיסוהממשותקובעתההנאהיצירתבפעולתהגבראיוזמת,לדעתו

בניסוחהיטבמשתלביםאינםאבלם"הרמבלשיטתבהקשרנאמרובוהכלדברי
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משמיעתנהנהוהלא"מדגישבהמשךאבל,בתוקעלדוןמתחילם"הרמב.ההלכה

ם"שהרמבלשכוחואין.בלבדלהתוקעמצומצמתזוטענהאיןולכאורה,..."הקול

הואולכאורה.השמיעהידיעלשופרבמצותשיוצאיםומדגישחוזרזהבהקשר

עיין[.נ"איסוהשלשופרלגביוהשומעהתוקעביןחילוקישאםלפרשצריךהיה

ליישבזהחילוקוקיבל,בוהכלשלחידושושציטטל"הנתרועהיוםבספר

משפיעהאינההתקיעהפעולתהבנתושלפילצייןראויאבל.ם"והרמבהסוגיות

,כךמשום.גרידאהגבראהנאתלגביקובעתהיאאלאהקולשלוממשומעמדועל

נהנהאחדכלשאיןמכיוןשוניםאנשיםביןלחלקשמאמפקפקאףהואלהלכה

שאיןטענתי.בוהכלדבריפשטותלפיככהלחלקמקוםאיןולכאורה.זומפעולה

היוםגישתלפייותרדעוחזקההיאם"ברמבמשתמעוהשומעהתוקעביןהחילוק

,ה"ורפסחים(א"והשפ)ו:חהמקדשכלי(מ"המשלניסוחיגםוהשוה.תרועה

.]ל"ואכמ).שם

הסתירהליישב,מורחבתכיםא,דומההבחנההעלה)רצז:א(ז"הרדבגם

שלוורדאותפוחהריחשאםאחרתבתשובההוכחתיוכבר":ל"וז.הסוגיותבין

היינובהןמועליןאיןשאמרוומה.הקדששלומגופשנהנהכיוןמעלהקדש

שלנרשהיהאותמרתושעלהאחרקטרתריחשמריחאושירכליקולכששומע

הקטרתאובוונגןהקדששלשירכלילקחאםאבללאורווהלךדלוקהקדש

ישההקדשמגוףשנהנהאלובדבריםוכיוצאהקדששלמנרהדליקאובווהריח

המכריעהגורםאינהכשלעצמהההנאהיצירתפעולת,לדעתו."מעילהדיןבו

עדשתלויונראה.הקובעשהוא,"הקדששלמגופושנהנה"משקפתהיאאלא

בתורממששלכדברהוהוממילא,הדברמגוףהנובעכדברנחשבתההנאהכמה

שלכביטויריחייחשבמעשהבליגםשלפעמיםיתכן,כךמשום.זהוצירוףקשר

.כךלשםועשוייןהואילהקדששלותפוחבוורדמועליןלדעתו,ולכן.ברהדגוף

בלי,תמרתושעלהולאחרילפניביןבקטורתהחילוקאתהסבירהואזהוכעין

[מצותונעשיתשללעניןלהתיחס ריחעלמברכיןאיבשאלהדנהל"הנהתשובה.

שייךאופןכלבממששלדברריחאיןאםשגםהעירז"הרדב.שנהכלשמתחדש

.הזמןברכתלגביגםמספיקוזה,הנהניןברכתעליומברכיןשהרי,בריחהנאה

הויממנונהנההגוףואיןשהנשמהדבר":)מג(ברכותהגמראעלמיוסדתשיטתו

בתנאיםממששלכדברוריח,מראה,קולבהגדרתז"הרדבשיטת."ריחזהאומר

בעניןהרחיבהואשם.)א"תרכ:ג(ז"דבהרת"בשוגםומשתלמתנידונהמסויימים

דברילפרשנאמרבקטורתשהסברולהעיריש.קטורתובענין,לכךהעומדדבר

!]ם"הרמב
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בגמראנ"למללהקשרלבעיתכללמתיחסז"הרדבאין,אופןבכל

שאיןמכיוןע"צגם)ם"הרמבלפרשוגם(הקטורתבעניןשהעלהומה.ם"וברמב

יוצא.בפסחיםבגמראשמופיעמצותונעשיתשלורםלהגהקשראתמסבירהוא

.ם"ברמבהבעיותלפתורמספיקאינםז"הרדבדברישגםאיפוא

מעילהבהלכות–קשיםשנראיםם"הרמבפסקיששנילומרונראה

ההלכהובפסקהסוגיותבהבנתושמשנתו,לשניאחדקשורים–שופרובהלכות

אלאהסוגיותביןסתירהשאיןרקלאם"הרמבלפי.ומגובשתעקביתלגמריהיא

בפסחיםהגמראשמסקנתהביןהואלכאורה.לזוזוומשלימותמתאימותממשהן

קולביןיסודיבאופןמבחינהאינהוגםומראהבקולמעילהלגמרישוללתאינה

החפצאאוהפיזיהמעשהשמבחינתבמסקנההביןם"הרמב.ריחוביןומראה

גשמיותחלויותאולפעולותבניגוד(ריחוגם,מראהגם,קולגםשנוצרההפיזית

שלהדיןאבל.הנאהואיסורמעילהאיסורלעניןממששלדבראינו)מובהקות

הלכתימעמדבעליכשהםממעילהלגמרימופקעיםאלושאיןגםמוכיחקטורת

צורהאוהנאהחלותדרשהאוהכירהעצמהשהתורהככל,לדעתו.משמעותי

לדברזהאחשביהידיעל)'וכוקולאו(ריחהופך,חשיבותלהוהעניקהתמסויימ

קטורתריחשדוקאבפסחיםהגמראכונתוזהו.ומעילהנ"איסוהבושחלממששל

ריחשקובעת,זושחלותהוסיפהוהגמרא.למעילהניתןוממילא,חלותהוה

איןלכאורהם"הרמבלפי.מצותוולצורתלזמןמצומצמת,ממששללדברקטורת

לדיןאלא,ממעילההפוטרת"מצותונעשית"שלוהכלליהרגיללדיןהגמראכונת

ברגענ"ואיסוהממעילהשמופקעממשבושאיןלדברחוזרהקטורתשריחמיוחד

שלכדבראחשבהמצותוחלותשרקמכיון,מצותושלחפצאוצורתזמןשפקע

בחדאהםוריח,מראה,קולוכאילם"הרמבניסח,ולכן.במעילהלחייבוממש

וגם,תמרתושתעלהעדמעילהמחייבשריחלהכריעהמשיךאופןובכל,מחתא

ודבריו,הואפשוטההסבר,ל"הנולאור".מצותונעשית"שלזכרכלהשמיט

,ומראהקולוביןריחביןעקרוניתהבדלשוםאיןאכןלדעתוהלא.למדימדוייקים

זהואיןהואיל"מצותונעשית"מזכירם"הרמבאיןהבכונ.דבריותחילתוכדיוק

שמגדיר"תמרתותעלה"שלבשיעורתלויהכלובאמת.זהבדיןהיסודיהמחייב

ממששלדברהוהכזהריחשדוקאהקובעתהקטורתמצותשלהחפצאחלות

.למעילהששייך

לפי.ה"ברלהסוגיאבהקשרם"הרמבדבריאתגםמסבירהזוהבנה

שויםוריחקול,הבנתולפי.בקולמעילהלגביהסוגיותביןסתירהיןאם"הרמב

שאינולמרותהקטורתריחשלמצוהבחלותמעילהשייךואי,יסודיבאופןלגמרי

קייםאםהנאהשלקוללגביהדיןהוא,עצמוומצדפיזיתמבחינהממששלדבר
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הגמרא.ם"הרמבפילה"ברהגמראשלט"בשוהדיוןבדיוקוזה.כזההלכתיחלות

ומכריעה,מצוההנאתחלותבתורתמצוהשלשופרבקולמעילהישאםדנה

עשייתנחשבתדיןפיעלאםדהיינו,לאאוניתנוליהנותמצותאיתלוישהדין

שהמאיריויתכן.המצוהלקולוממשותמעמדשמעניקההנאהכחלותמצוה

קרבןבהםאיןוריחומראהקולוהלא":ל"וז.הראשוןבתירוצוזהלמהלךהתכוון

קיוםבהיששלהםשהנאהזואבלהנאהנקראתאינהשלהםשהנאהמפנימעילה

היהכךומתוך.ניתנוליהנותלאודמצותלןקיימאלאאכתידהאהיאהנאהמצוה

בראשית.ל"הנשופרהלכותם"ברמבמפורשעולהוכך."מעילהבהשישסבור

בכללקולאיןפיזיתשמבחינה)מעילהבהלכותכדבריו(שובקובעהואדבריו

שאיןיצאתקעואםבויתקעלאעולהשלשופרוכן"מעילהלחייבממששלדבר

יששמאמצוהשלשופרבקוללפקפקמקוםישעדייןאבל."מעילהדיןבקול

בדיוק,ההלכתימעמדומחמתוממשיתחשובהחלותהיותומפאתמעילהלחייב

גםניתנוליהנותלאושמצותשמכיוןם"הרמבהסיק,כךמשום.קטורתריחבכמו

מצותהקולבשמיעתנהנהוהלאתאמרואם"מעילהלחייבמספיקאינוזהטעם

,המצוהחלותלמרות,הוההקולבממשותשחיסרוןוהואיל."ניתנוליהנותלא

הנאהמודרלגביאףהואחלאלאבמעילהמיוחדדיןזהשאיןם"הרמבמסיים

[מצוהשלתקיעהבולתקועמותרמשופרהנייההמודרלפיכך" מקוםהיה."

,עיין.נ"איסוהאוממעילהמעשיויותרפורמליפחותדיןהוההנאהשמודרלחלק

לגבינ"ואיסוההנאהמודרביןנבחיןאי)קלד'עמ-:לבנדרים(במאירי,למשל

בהנאהשאסורמהאיבשאלהגםאתמתבטזושהבחנהיתכן.פרוטהשלהשיעור

זהבעניןהפוסקיםובדבריש"והריבא"הרשבת"בשועיין.מבעלותאףמופקע

.]ל"ואכמ).מח:א(ל"ביהת"בשושיטותכמהובסיכום



ברור.נ"בגיהט"נובעניןדומהעמדהנוקטם"שהרמבשיתכןלהעיריש

.טעמיםמכמהביניהםלחלקכללבעיהואין,הנושאיםביןוישירממשקשרשאין

שיש)בהמשךשנדוןכפי,הבנתילפי(ם"הרמבשגישתלצייןראוי,אופןבכל

ל"הנלשיטתומקבילההנשהגידשלהאיסורחלותמפאתהלכתיתאחשביהמעין

ם"הרמבשלמשנתו.מעילהבעניןהחפצאמעמדלגביקובעתמצוהשחלות

.ומגובשתעקביתגםהיאד"לפענאבל,ומסובכתמחודשתהיאנ"גיהבענין

"כב(בפסחיםגרסינן דרחמנא,הנשהגידוהרי:נפחאיצחקרבימתיב.):

וגיד,לנכריירךאדםשולח:ותנן,הנשהגידאתישראלבנייאכלולאכןעלאמר

וחלבההיא,נבילהכשהותרה:אבהורביקסבר!ניכרשמקומומפני,בתוכוהנשה
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איןדאמרלמאןאלא,!טעםבנותןבגידיןישדאמרלמאןהניחא.הותרהוגידה

בנותןבגידיןאיןדאמרליהשמעתמאן?למימראיכאמאי,טעםבנותןבגידין

מחייביהודהרבי,טמאהבהמהשלהנשהמגידהאוכל:דתניא,שמעוןרביטעם

הנשהגיד:דתניא.בהנאהדאסרנמיהכישמעוןרבי.פוטרשמעוןורבי,שתים

."אוסרשמעוןורבי,יהודהרבידברי,בהנאהמותר

פסחים(חזקיהלפיבהנאהמותרהנשהשגידפוסקתהגמראלכאורה

אליבאאףאו,מיוחדריבויבלינ"איסוהכוללאכילהאיסורשאיןשסבור:)כא

,ט"נובגידיןשיששסבורדהיהורבילפי)שם-הנאהכוללתשאכילה(אבהודרבי

הנאהוהיתרט"בנובגידיןישביןהקשרבענין[.נבלהשלהנאהבהיתרונכלל

שהיתראלא,נבלהבכללגידע"לכוח"רלפי.ח"וררשיבמחלוקתעיין,דנבלה

מתאימים,שנבארכפי,ם"הרמבדברי.לאכילהשראויבדבררקחלדנבלההנאה

.]ל"ואכמ.ח"הרלשיטת

ורביה"ד.כבפסחיםבתוספות'בדיעה(ראשוניםכמהמצינוכןוא

בתורתצוטטן"הרמבבתשובתדיעה;ף"הריבהבנתיז:זחוליןש"הרא;שמעון

סמךעלבהנאהמותרנ"שגיהשפוסקים)אתרעלדודרבינוובחידושיג:גהבית

ריעושהכ)והלכתאה"ד:צטחוליןתוספות(ראשוניםמצינווכן.חזקיהשיטת

אליבאפסקווגם,חזקיהנגדאבהוכרבישהסיקומכיוןבהנאהאסורנ"שגיה

.ט"בנובגידיןשאיןי"רנגדש"דר

למרותבהנאהמותרנ"שגיהשקבעהראשוניםשלקבוצהישנהאולם

[הסברטעוניםודבריהם,שמעוןכרביוגםאבהוכרביגםשהכריעו דיעהגםעיין.

מכיון,בהנאהאסורנ"שגיהיודהחזקיהשמאשטועןל"הנפסחיםבתוספות'א

הציע)ל"הנ(ן"הרמב.]ל"ואכמ.ט"נואיןאםבגידממשאכילהשייךשלא

שלההנאהוהיתר,להלכהנדחה.)כבפסחים(ט"בנובגידיןישלשאלתשהקשר

שםבתוספותועיין[:).כגפסחים(אחרתסוגיאפיעלמחלבו"מקנלמדנ"גיה

ואזיל.נבלהההיתרשלבהיקפורקדנהשהגמראן"הרמבנגדהביןשומהה"ד

שהסוגיאיותרעודדחק.)כבפסחים(המאירי.]כבובפסחיםבחוליןלשיטתם

ולאו,דמילתאלרוחהנאמרהרקט"בנובגידיןישאיבשאלתנ"איסוהשתלה

.היאדוקא

סקפו)טו:חא"מאכ(ם"הרמב.קשיםנ"בגיהם"הרמבפסקיגםוהנה

בגידיןשאין)ו:טז,יז:טו,יח:דא"מאכ(פעמיםכמהמכריעגםוהוא.אבהוכרבי

.בהנאהאסורנ"שגיהשיפסוקבפסחיםהגמראסמךעלמצפיםהיינוולכן.ט"בנו

"ל"וז!בהנאהמותרנ"שגיה)טו-יד:חא"מאכ(בפירושקובעם"הרמבאבל גיד:

בתוכההנשהשגידירךם"כולעלשלוחלאדםמותרלפיכך,בהנאהמותרהנשה
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זהישראלממנהיאכלשמאחוששיןואין,ישראלבפנישלימההירךלוונותן

יתננהלאחתוכההירךהיתהאםלפיכך.ניכרמקומושהריהגידשינטלקודם

שנאמרמקוםכל.ישראלממנהיאכלשמאהגידשיטולעדישראלבפנים"לעכו

איסורואחדאכילהאיסוראחדיאכללאויאכללאתאכלולאתאכללאבתורה

אשרלגרשנאמרבנבלהלךשפרטכדרךהכתובלךשיפרוטעדבמשמעהנאה

שיתפרשעדאו,מלאכהלכליעשהבושנאמרוכחלבואכלהתתננהבשעריך

וגידהחימןואברודםורמשיםשקציםכגון,בהנאהמותרשהואפהשבעלבתורה

."באכילהאסוריןשהןפיעלאףהקבלהמפיאהבהנמותריןאלושכלהנשה

הלכותך"הרמ;ל"הנחוליןש"בראצוטטולונילחכמי(הראשונים

.ם"ברמבזוסתירההקשוכבר.)כבפסחיםן"הרחידושי;שםב"תוה;א"מאכ

)בחידושיו(ן"הר.דחוקיםנראיםכולםאבל,עמדתוליישבהוצעוהסבריםהרבה

.ן"הרמבכדברי,מחלבו"הקעלמבוססתם"מבהרששיטתפשטומ"והכס

בגידיןאיןאיגםנבלהשלהנאההיתרבכללנ"גיהם"הרמבשלפיהעלההמאירי

גםח"הרשלפיל"כהנלהעירויש[.דמילתאלרווחארקבסוגיאוהקשר,ט"בנו

להיתרבנוגעדנוורק,עקרוניתנבלהבכללהוהנ"שגיהמודיםע"כוסוגייןלפי

.הנאה

הכלליתלשיטתואזילנ"גיהבעניןם"שהרמבהציעואחרוניםכמה

א"מאכ;טז:חא"מאכ(החזקהוביד,)ד:גכריתות(מ"בפיה,)'קפולאוין(מ"בסה

.אבהורבישיטתשלהיסודושזה,הנאהסוגהוהשאכילה)ח:הת"יסודה,יא-י:יד

שלמאכילהנ"גיהומופקעהואילנ"בגיההנאהאיסורשייךלא,לדעתו,ולכן

לומרנצטרךזההסברלפיאולם.ט"בנובגידיןשאיןמשוםודוקא,הנאה

שישבדעהאבהורבילפיהנשהבגידהנאההיתרשתולהבפסחיםשהסוגיא

הסוגיותברצףיותרמאוחרושרק,הנאהסוגאכילהשאיןסבורהט"בנובגידין

התכווןלזהואולי.הזהודיהיסבעניןהשינויחלאבהוורביחזקיהבעניןשדנות

גםדהיינו,פ"מתושבענובענ"איסוהשאיןהמקורשלפעמיםבחידושום"הרמב

.]ל"ואכמ.הסוגיותיסוגהבנת

דוקאם"שהרמב)יד:חא"מאכ,ספרקרית(ט"המבידברינראיםאבל

משוםחייבנבלהשלהנשהגידשהאוכלאחרמחודשבפסקלשיטתואזיל

"ו:חא"כמא(ל"וז.שניהם שלאוטרפהשלאונבילהשלהנשהגידהאוכל):

הגידגםנכללמותרשהיהגופהשארבאיסורשנכללמתוך,שתיםחייבעולה

שלנ"בגיהנבלהחלותישם"הרמבשלפיאיפואיוצא".אחראיסורעליוונוסף

היתרלעניןנבלהשםלגביהדיןשהואט"המביוהציע.נבלהאיסורלעניןנבלה

ונראה.זהבדיןאלא,)בפסחיםכסוגיא(ט"נוגידיןאיבמחלוקתתלויולא,הנאה
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מ"רנבלהשלנ"גיההאוכל"ש.)קאחולין(מ"רבדעתנעוצהששיטתולומר

נ"גיהחיובשאין)ראשוניםכשארשלא(ם"הרמבסבורולכאורה".שתיםמחייה

.אטמבשרשלנ"גיהבאוכלש"ורי"רבמחלוקתתלויבנבלה

ומאי.ט"בנובגידיןישאיבמחלוקתתלויזהאיןלמהע"צבאמתאבל

לפסקוהקודמתבהלכהם"הרמבוהרי.טמאהמבהמהועולהוטריפהנבילהשנא

לא–כללחייבאינוטמאהבהמהשלנ"גיהשהאוכלבפירושהכריעבנבלה

גידהאוכל"):ה:חא"מאכ(ל"וז!טמאהבהמהבשרמשוםולאנ"גיהמשום

שכולהבבהמהאלאבטמאהנוהגשאינולפיפטורהטמאיםוחיהמבהמההנשה

ואם,שביארנוכמוהבשרמכללהגידיםשאיןגופהמשארכאוכלואינו,מותרת

."מבשרהכאוכלזההריהגידשעלמחלבאכל

:ל"וז.ע"בצוהניחוזובסתירהשהתקשה)פט:ד(א"הרשבא"בשוועיין

בנותןבגידיןאין:ד"דלמ:הנשהגידפ"ברדמוכח,הנשהדגידבההיא:הקשית"

הנשהמגידובאוכלל"זם"הרמבפסקושכן.בונוהגמוקדשיןאיסוראין,טעם

בגידיןישליהאיתכרחיןעל,שתיםדמחייבומאן.שתיםדחייב:פסק,עולהשל

[.בזהדרכויודעאיניאניגם:תשובה...וביהמיניהוקשיא.טעםבנותן לכאורה"

אבל.נ"גיהמשוםרקחייבמוקדשיןשלנ"שגיהמפורשתגמראשאיןקצתע"צ

הבדלואין,גידבשוםשייךבשרגדראיןט"בנובגידיןאיןשאםמניחהואכנראה

.]מוקדשיןשאראו,נבלה,מוקדשין,טמאהבהמהבין

ששייךהיכארקבשרחלותנחשבנ"שגיהם"הרמבדברילפרשונראה

,נ"גיהבאיסורישירתלוידוקאולאו.נ"גיהאיסורבדאיכאכגוןנ"גיהחלותתורב

אלא.לחוד)עולהאוטריפהאו(נבלהבשרואיסורלחודנ"גיהאיסורשהרי

המקובלהפסקלפיהגידיןוככל,כעצםנידוןזהגידאיקובענ"גיהשהאיסור

וחלותניכרתחפצאוהוהאילהועצםסתםאינונ"שגיהיתכן.ט"בנובגידיןשאין

מעמדושמא.בשרטעםחוסרלמרותאכילתובאיסורשמתבטאכפי,מסויימת

ונבלה,אחדמצדטמאהבהמהשאני,כ"וא.זהבבשרכחלותגםקובעוזההלכתי

אינונ"גיהשגםהדיןהנה.ם"ברמבהסתירהונתיישב,מאידךעולה–טריפה–

טמאהבהמהשלנ"לגיהמצומצם,בשרמשםמופקעגםשהואוממילא,ט"בנו

שלמיוחסתוחלותשםואין,זומחפצאנ"גיהאיסורגםשפקעכיוןש"דראליבא

[ט"בנובגידיןאיןד"למבלבדכעצםנידוןשתמידכלליגידגדראלא,נ"גיה עיין.

הדבר,לדעתואבל.ם"ברמבדומההסברשהציעהמלךהשערבשםז:רפאח"במנ

אכילהגדרלקבועאחשביהוהוהנ"גיהאיסורעלעוברשבפועלבזהתלויממש

שאחשביההואהחידוש.נ"גיהלעניןאיסוראכילתשנחשבכיוןנבלהלגבי

נ"גיהשםחלותשעצםסבורהואאיןאבל.אחרבאיסורגםקובעאחדבאיסור
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יןוא,הנאההיתרלגביזהמהלךשייךלאלכאורה,ולדעתו.נבלהחלותקובע

.אכילהאיסורשלבאחשביהדוקאשתלויכיון,נבלהטומאתלגבילדוןמקום

,הנשהגידאכילתשלאחשביהמדיןשהחילוקטעןהואגם.עצמוח"במנגםועיין

בשרכאכילתעצםלאכילתשמתיחסיםעסקינןברשיעיאטוהנה.אחרבאופןאבל

ד"למזובאכילהאחראיסורכברשאיןבמקום(טמאהבשראיסורליצורדוקא

שאכןאחשביהחלשפירנבלהשלנ"בגיהאבל?)בטמאהנ"גיהאיסורשאין

לפי.נ"גיהאסורבתורתזהגידבאכילתחוטאכברהואשהריברשעעסקינן

,לדעתו.קובעהעברייןשלדעתואומדןאלאקובענ"גיהחלותאיןח"המנ

,ממשלאכילה)נ"גיהדוקאאוול(גידכלאכילתמחשיבהיהאכןאםעקרונית

].טמאהבשרמשוםגםחייבהיה

בשניהנה.הפסקיםבשנים"הרמבבדברימדוייקיםמאודוהדברים

טמאהבשרבתורחייבנ"גיהשאיןמסבירכשהוא.ם"הרמבוהאריךהוסיףהדינים

כאוכלואינו,מותרתשכולהבבהמהאלאבטמאהנוהגשאינולפי"מפרשהוא

מדגיששהואוהיינו."שביארנוכמוהבשרמכללהגידיםשאיןהגופמשאר

היסודגםהואאלאזהמטעםלחייבשאיןרקלאקובענ"גיהבתורתשהפטור

ושמחייבזהאחרימידשבאההמחודשתובהלכה.גידיןכשארבשרשםלהפקעת

מתוך":ם"הרמבומדגישמוסיףשוב,ועולה,טריפה,נבלהמחמתגםנ"גיה

הרי".אחראיסורעליוונוסףהגידגםנכללמותרשהיהגופהשארבאיסורללשנכ

הוהועקרוניתהואילזובבהמהנ"גיהחלותויששהיותמסבירבפירושם"הרמב

.שניםחייבוממילא,בשרמהחלותלחלקגםהואהופך,כשרהבהמה

א"כמא(הכריעהואהנה.ם"הרמבפסקישניבעודלעייןיש,ל"הנולאור

.איסורבשרשלכזיתלשיעורמצטרפיןגידיןאיןט"בנובגידיןשאיןשכיון)יח:ד

לכאורה,הנאההיתרולעניןנבלהמשוםלחייבבשרהוהנ"שגיהשיטתולאוראך

.לשיעורצירוףלעניןגידיןמשאראיסורשלנ"גיהשאני

מאתלטומצטרפיןגידיןשאיןפוסק)ז:אהטומאהאבותשאר(ם"הרמב

נ"גיהחלותאיןשמא.נ"בגיהגםשייךזהדיןאימהלכנולאורלפקפקויש.נבלה

שלבשרשםלעניןאלאחלההנאהוהיתראכילהאיסורלגביכבשרהקובעו

[נבלהשלטומאההשםלגביכ"משאאכילהאיסור ישמידהבאיזהתלויגם.

.]ל"ואכמ.טומאהושלא"מאכשלנבלהשםביןלהבחין



מ יצחק א"תשע●ג"בית





גורםוזהוזהבפתעציםשבחבסוגייתדיונהכדיתוך.)כז(בפסחים

"ט:ג(ז"בעמשנההובאה אתבהןהסיק,בהנאהאסוריןעציםהימנהנטל):

באחרותנתערבה.בהנאהאסוריןהפתאתבואפה.יוצןישן,יותץחדש,התנור

.המלחליםהנאהיוליךאומראליעזררבי.בהנאהאסוריןןכולבאחרותואחרות

'הלם"ברמבעיין(א"כרלהלכהונקטינן."זרהלעבודהפדיוןאיןלואמרו

לעייןויש).ב:וקלדד:קמבד"יוע"ובשוכט:טזא"מאכ'ובהליג:זם"עכו

עלהאסורההפתאתלהתירשאפשרתקנתואתא"ראמרואופניםמקריםבאיזה

אחדבהםשנעיין,חילוקיםוכמהכמהבזהויש,המלחליםהנאההולכתידי

.אחד



י"רש.המלחליםלהוליךא"ראמרהנאהבאיזוהראשוניםנחלקו

אמנם.עציםדמילהוליךשישכתב)אפהה"ד.מטז"ע,יוליךה"ד.כזפסחים(

.הפתהנאתלהוליךשצריךוכתבוי"רשעלחלקו)יוליךה"ד.מט(ז"בעתוספות

,י"כרשסברו)ט:גז"ע(ש"והרא)ף"הריבדפי.כבז"ע(ן"הר,1.)כזפסחים(ח"ר

תשובות(2ד"והראב,)יג:זם"עכו'והלט:גז"עהמשניותפירוש(ם"והרמב

לע(ן"הרופירש.כתוספותסברו)גופסקים ,המחלוקתביסוד:)מטז"חידושים

נחשבתאינהעצמההפתשהריהמלחליםהעציםדמיולכתבהדיי"רששלדעת

אינהאבל,הפתבתוךהאיסורעצישלכשבחןכלומר,איסורשלכתערובתאלא

ר"ואע1 דלשון הוא"ג הפת"ח אפיית עצים"ולא"שכר שהם,י"כרש"דמי הראשונים כתבו

לענינינו נניח וכן אחת בשיטה המהר,קיימין שכתב חל"וכמו כז(הוואם השמיטש.)פסחים

רשלגמרי לשון בין ר"השינוי ולשון .ח"י

שהראב"ואע2 כתבו דהראשונים כרש"ג סבר לע"ד שבפירושו מפני מט"י פירוש.ז העתיק

ר"רש תקנת להסביר להראב"מ,א"י ופסקים בתשובות בפירוש"מ כתב סברד כשיטתשלא

תוספות"רש כשיטת אלא .י
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ליםהפתאותהדמישיוליךכתבוותוספותם"הרמבואולם3.איסורשלכגופו

לשוןועיין(איסורשלכממשוהיאהריעצמהשהפתשסברולפיהמלח

).דאיסוראחתיכההכלשנעשהשכתב.)מט(ז"בעא"הריטב



"ט:גז"ע(במשנתינואיתא נתערבה.בהנאהאסוריןהפתאתבואפה):

ליםהנאהיוליךאומרא"ר.בהנאהאסוריןכולןבאחרותואחרותבאחרות

,דמתניתיןברישאגםהחכמיםעלחלקא"ראםהראשוניםנחלקו."המלח

נתערבהלאאםאפילוהמלךליםהנאההולכתי"עפתלהתירתקנהשישדהיינו

,באחרותנתערבהשהפתבמקרהאלאתקנתוא"ראמרשלאאו,באחרות

תקנהיודהא"ראףתערובתאיןואם,המשנהשלכפשוטה כתבו.להפתשאין

א"רשתקנת)ף"הריבדפי:ופסחים(4מ"והבעה,ח"ר,י"רשבדעתהראשונים

התירשלאסברוהראשוניםרבושנימצד.5נתערבהלאהפתאםאףמועילה

א3 הרא"אולם בשיטת כן לפרש סבר"א הוא שהרי שרש פליג"כתוספות אנתערבהרקא

להלן איסור.וכנראה של כממשו הפת את שרואין סבר שהוא בדעתו לומר סבר"ומ,ואפשר מ

העצים"כרש דמי שמוליכין כהר.י סבר שהוא לומר אפשר בריטב'ואולי המובא א"יונה

כז( מסייע.)פסחים רשאשהלישנא של הנאת"לפירושו ולא סתם הנאה אומרת שהגמרא ,הפתי

הרא נטה לפירושו"ולכן שהרא.ש לומר הר"ונראה שכתב כמו סבר אמינא"ש בהוה בדפי.כב(ן

לאלו)ף"הרי פליג"שרשסברוראשוניםהשאפילו שיוליךרקא לומר להם סגי עדיין אנתערבה

עצים בתערובת,דמי כבר לראותשכשהפת לנו הולכתהכולהאותאין להצריך איסור של כגופו

כנג כולההנאה שהמדומע.ד ראיה שאובים,והמחומץ,והביא לפיאינםומים אלא פוסלים

שם,חשבון .עיין

הבעה4 בין סתירה שיש להעיר להבעה"יש בפסחים בע"מ הרי:כב(ז"מ ר)ף"בדפי אמר א"אם

תערובת בלא אפילו פדיון .ע"וצ,שיש

מתוספות5 מט"ע(ומשמע יוליך"ד.ז ה)ה שכך רשישדייקו דעת שפ"א ממה רשיי י"רש

ה עציםישהנאה דמי ממו.א ואפילו"ושמעתי הראשונים שכל לומר שקשה בדנרש אסף הרב ר

רש שיטת דייקו רש"תוספות שכתב ממה בנתערבה שהרי"י עצים דמי מהאינוי משם מוכרח

נתערבהת לגבי דעתו למעלה(היה שכתבנו הרא3הערהבוכמו כרש"בדעת שסבר לגבי"ש י

עצים נתערבהדמי לגבי כתוספות בזוהרי,אבל זו תלויות המחלוקות שתי נראהאלא).אין

הבינו בע"מרשכךשהראשונים אפה"ד.מט(ז"י רש)ה דיבור אותו שבכל פירשי"בפשוטו

ר עצמה"תקנת הפת לגבי הא כללולא תערובת שם התוספות.זכיר בלשון לומר אפשר שם(וגם

יוליך"ד ר)ה שיטת דייקו רש"ששהם של דיבורו מכל כמו"י בלבד עצים דמי מהמילים ולא י

ראשונה בהסתכלות שיטתם להבין .שאפשר
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,)יוליךה"ד.מטז"ע(תוספותוביניהם.נתערבהשהפתאחראלאפדיוןא"ר

ובביאור).יג:זם"עכו'הל(ם"והרמב,)ף"הריבדפי:ופסחיםמלחמות(ן"הרמב

הנ(ן"הרכתבהמחלוקת שנחלקו,אחריםבראשוניםמובאוכן,)ל"בחידושים

אלאאותהנתירלאכןשאם,איסורשלכחפצאעצמההפתאתרואיןאם

הולכתי"עהתירא"רולכןאיסורשלחפצאאינהעצמהשהפתאו,בתערובת

בדעתפשוטשהואונראה.בתערובתהפתכשאיןאפילוהמלחליםהנאה

שאלתביןקשרשיש)בהערותשביארנוכמוהכללמןיוצאיכמהעם(הראשונים

6.זההיתרלהפעיללתערובתהצורךלשאלתהמלחליםמוליכיםהנאהאיזו

כן וממילא,אנתערבהרקפליגא"שרשסברו)שם(בתוספותלומרצריךלכאורה

פסחים(דוד'הרוכן.עציםהנאתולאהמלחליםהפתהנאתשמוליכיםסברו

מבוססבפתהאמורמלחהליםהנאההולכתשלהפדיוןעצםשכלהסביר.)כז

אלמלאולדעתו.האיסורמןנהנהאינוהפודהוממילא,נתערבהשהפתכךעל

.ז"לעפדיוןשאין,כאןפדיוןלעשותא"שאלחכמיםמודהא"רהיה,התערובת



להנותרקמתירהואאםהראשוניםנחלקול"הנהפדיוןבעניןוהנה

בשםיונה'רבשםאו(יונה'רבשםהראשוניםכתבו.לאכלהאפילואומהפת

שהפת,:)מט(ז"עמסכתעליונה'רתלמידיבחידושיהואוכן)צרפתרבני

דמיוהוליךהעציםשלשבחןאלאבההיהשלאכיון,הנאהבאיסוריהנאפית

אפילומותרתוהיאאיסורשוםבהנשארלאאזהמלחליםשבההאיסור

תרומהשלבכמוןשהסיקושתנור)ד:י(בתרומותשנהממראיהוהביא.באכילה

עמווהסכים.כמוןריחאלאכמוןטעםשאיןמותרתהפתהפתאתבוואפה

7ש"הראכ"געמושהסכימוונראה,)רזד"חזרועבאורמובא(ם"הרשב

שמעתי6 שליט"ממוועוד בדנרש אסף הרב מוכרחיםא"ר כולה הפת הנאת שיוליך שהסוברים

ר אמר שלא בנתערבה"לומר אלא תקנתו דמי,א יוליך שאדם במה כלום תיקן לא כן לא שאם

ה לים הפתהפת הנאת כל מפסיד שבזה זב,מלח תלויים אלו דברים בשיטתם מ"מ.ז"ובאמת

ר לתקנת תערובת בעינן שלא שסברו להוליך"הראשונים עליו הנאה איזה לגבי בדעתם חלקו .א

הרא7 פסקי בקיצור הטורים בעל ג"ע(ש"כתב ר)ט:ז של פירושו וכמו'על מסתברא שכן יונה

בטור כתב קמב"יו(כן הראשא)ד ר"ביו כדעת סבר ברא.יונה'ש המעיין שלא"אמנם יראה ש

הרא בענין"כתב דעתו הכרעת ר,ש דעת את שהביא ממה לדקדק רק כמו'ואפשר באחרונה יונה

יוסף הבית קמב"יו(שכתב הרא)ד פסקי קיצור על חריפתא הפלפולא השיג .ש"וכך
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ומאידך).ד:קמבד"יו(ע"השודעתשהוא9האחרוניםכתבווכן8.ם"והרמב

ן"והרמבה"הראבשם10א"והריטב)ף"הרימדפי:כבז"ע(המאורהבעלכתבו

וכןף"הריבדפי.זפסחיםבהשגות(ד"והראב.)מטז"וע.כזלפסחיםבחידושיו(

לאאבלבלבדבהנאהאלאהפתאתא"רהתירשלא)ג'סיופסקיםבתשובות

שמעיהשלא)ף"הרימדפי:כבז"ע(מ"הבעהכתבהמחלוקתוביסוד.באכילה

ועוד.אכילההיתרפירטלאאבלפדיוןישדאמרממהבאכילהתירשיא"לרליה

אמרחסדאשרבשכתוב:)מטז"ע(בגמראמשמעשכן)ט:גז"ע(ש"הראכתב

שלאלדייקויש,נסךייןשלבחביתואפילובפתתקנתולעשותהתירא"שר

לאחראפילובשתיהאסורהשבוודאינסךייןשללחביתדומיאאלאבפתהתיר

שיאמרכהקדשאינהשהפת)ג'סי(ופסקיםבתשובותד"הראבותמה.יונופד

לאכזהופדיון.באכילהמותרתותהיהלחוליןויוציאזועלמחוללתזובפדיון

באהא"רתקנתוכל,ממשפדיוןאינופדיוןפהשתיקןומהבהקדשאלאנאמר

איןלאבהתערובתלהתירהיאוהתקנהבתערובתנמצאתכברשהפתמחמת

.איסורשלכחתיכההיאשהריגופהלפתתקנה

מחלוקות'שגולומר,ל"הנהמחלוקותבשתיזומחלוקתלתלותניתן

שבחשישרקאואיסורשלכחתיכההפתאתרואיםאםמהחקירהמינהנפקאאלו

פיעלשיטתםלסדרשאפשרראשוניםכמהבדעתונראה.בהמעורבאיסורשל

שהפתסברשהואשמפני11מ"הבעהבשיטתכןלומראפשרולדוגמא.זוחקירה

המהר8 כז(ווהאחלם"כתב הראב:)פסחים דעת הוא בהשגות.ם"והרמבד"שכן מפורש אמנם

ז(ד"הראב הרי.פסחים שלו)ף"בדפי ופסקים בתשובות אבלהלאש)ג'סי(וכן הנאה אלא תיר

אכילה הרמב.לא מפורש"ובדעת שאינו אף הרמב"נלע,ם שכתב ממה לדייק שאפשר בהל"ד 'ם

"יג:ז(ם"עכו הככרו) ושאר בה יהנה שלא כדי המלח לים הפת אותה דמי מותריןיוליך "ת

ואפ הנאה בכל שמותרין המחבר,באכילה'שמשמע מלשון האחרונים שדייקו ד"יו(וכמו

הרמב)ד:קמב לשון את העתיק רק בזה"שבאמת דהביא"ומ.ם ממה זה על להקשות יש מ

ס(א"הגר ט"שם הרא)ק ר"את בשם השו'ש לדברי כמקור דעת"יונה שהוא כתב ולא ע

.ע"וצ,ם"הרמב

שם"הש9 י"ס(ך הגר)ק שם"וביאור ט"ס(א חדש)ק בפרי תמז"או(וכן .)א:ח

ה10 מה ברור אינו הריטביאבל דעת המתירים,א"א שדברי כתב לפסחים בחידושיו שהרי

מוכרעים נראין לע,באכילה בחידושיו באכילה.)מט(ז"אמנם אותו כאוסרים שהעיקר .כתב

בהערה11 הבעה4לעיל בין סתירה שיש לבעהמ"הזכרנו בע"בפסחים ר"מ אמר לאם בנוגע א"ז

תערובת בלא אפילו פדיון ג.שיש סתירה אותו פה"מפני קשה הבעהלציירכ ג"שיטת לגבי 'מ

אלו ש.מחלוקות לתרץ לנו היה אם הבעהבואפילו פ"פסחים לא דעתימ אלא עצמו דעת רש

ה,ף"הרי דעתו בעיאבל המבואר שר"א אינו"ז והפדיון תערובת צריך אכילהא מ"מ,מתיר
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דמילהוליךצריך',א:סברהואממילאאיסורשלכחתיכהנחשבתהיאעצמה

באכילהאסורההפת',וג.תערובתבלאכןלעשותמתיריןאין',ב.המלחליםהפת

ששבחאלאבפתאיסורשאיןהואהחקירהשלהשניוהצד.הפדיוןלאחרגם

מתירין',ב.המלחליםהעציםדמירקלהוליךצריך',א:וממילאבהמעורבאיסור

ושמעתי.הפדיוןאחרבאכילהמותרתתהיההפת',וג.תערובתבלאכןלעשות

זובתלייהלהסתפקשישאלא.א"שליטמילרדודהרבר"ממואלודבריםכעין

ואינההעצמבפניעומדתבאמתבאכילההפתהיתרלגבישהמחלוקתולומר

הוא.ל"הנהמחלוקותבשתיתלויה מכווןשלהשנישהצדוהטעם אינו החקירה

שיטות המתיריםבתוך אכילתלגבידעתוי"רשפירשלאשהרי.אכילההראשונים

,עצמויונה'שרהביא:)מט(ז"עעלן"הרשחידושימזהויותר,הפדיוןאחרהפת

ם"והרמבש"להראוכן.ובתתערבליהפדיוןהתירלא,אכילהשהתירפ"אע

תערובת"ערקמ"מ,מותרתשאכילה הנאתכללהוליךצריךכ"גם"ולהרמב,י

אלובדעתלומרא"אכ"וע.הפת החקירהראשונים של שני שאין,צד דהיינו

דמירקלהוליךצריך',א:וממילאבהמעורבאיסורששבחאלאבפתאיסור

מותרתתהיההפת',וג.תערובתבלאכןלעשותמתירין',ב.המלחליםהעצים

האלו,הפדיוןאחרבאכילה הראשונים .אלותנאיםקיוםבליאכילהמתיריןכי

כאןרובבדעתלומרנוחיותרלינראהולכן שדנו עומדתדהמחלוקתהראשונים

.עצמהבפני



אםלעייןוישהתנוראתבהםשהסיקואשירהבעציעסקהמשנתינו

אמרא"שראו,במשנהבושדניןוכהמעשהז"עאיסורילגבירקתקנתואמרא"ר

בתוספותמובא(ם"הרשב.בזההראשוניםונחלקו,הנאהאיסוריבכלתקנתואת

בכלהתירא"שרפירש)כולןה"ד:פאיבמותובתוספותכולןה"ד:עבזבחים

מועילהזהשהפדיוןוכתבוטתושיאתדחושםהתוספותאמנם,הנאהאיסורי

עלשחולקיםהראשוניםשארפירשווכן,דמיהןשתופסיןמפניז"עבאיסורירק

פסחים(ן"הר.ם"הרשב תופסיןז"עשאיסורישמפניהסביר.)כזבחידושים

האיסורכמבערהואמ"מ,לאיסורהיתראופדיוןממשזהשאיןפ"אע,דמיהם

הריטב שהרי קשה בע"עדיין הבעה.)מט(ז"א שדעת ה"כתב כרשימ לפת"א שהתקנה היאי

וג שנתערבה קודם שאסור"אפילו שדעתו כתב באכילההכ שבשני,הפת סבר שהוא ונראה

הבעה פ"המקומות עצמוימ דעת תלייהמכאןו.רש הא לומר מוכרח שאינו טעם עוד לך ,הרי

.כדלקמן
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הנאבשארכ"משא,עצמו הנאהמוליךשכשהואדמיהםתופסיןשאיןהאיסורי

המלח .כללמהאיסורנמשךואינושמוליךהואאחרממוןכי,כלוםהוילאלים

כןפירשם"שהרשב.)כזשם(דוד'והר)ף"הריבדפי:ופסחים(מ"הבעהוכתבו

."שבתורהאיסוריןבכלנוהגאליעזררביהיהוכן"היתהבגמראשגירסתומפני

הסכים)שם(דוד'והר,ם"הרשבכשיטתמוריםאנושאיןכתב)שם(מ"הבעה

ם"שהרשבלומרואפשר.נכונהאינהם"הרשבשגירסתלומרלנושישוכתבעמו

סוףשסוף,איסוריםלשארז"עביןלחלקשאיןמשוםכנכונהגירסתואתקיבל

בכלשייכתא"רשתקנתסברכ"גד"והראב12.הנאהמהאיסורמרויחלאהוא

הזכירשלא)ז:טז(אסורותמאכלותבהלכותם"הרמבעלוהשיגהנאהסוריאי

שבאמתכתב)שם(משנההכסף.הנאהאיסורישארשלבמקרההתקנהאת

זהאתכתבשלאאלאהנאהאיסוריבכלמועילהא"רשתקנתפסקם"הרמב

תקנתשכתבכךעלוסמךהמשנהלשוןהעתיקכאןם"שהרמבמפניזובהלכה

אףשייכתזושתקנהסברם"הרמבנ"אהאבל,)כט:טז(בפרקיותרוחרמאא"ר

.בנידוןם"הרמבבשיטתהאחרוניםונחלקו.הנאהבאיסורי

שם(והמרדכי)ט:גז"ע(י"אשרההגהותצדדו,למעשההלכה

שנשרףשחמץ)ב:תמהח"או(הלבושפסקובעקבותם,ם"כהרשב)תתמא:ג

מצהאפהואם,בהנאהאסורגחליםונעשיתפסחבערבששיתשעהלאחר

.המותרמןויהנההמלחליםהבישולהנאתלהוליךאפשראלוגחליםגביעל

כרובופסקוהלבושעלחלקו)ו:תמהח"או(א"והמג)ב:קיד"יו(ך"השאמנם

13.בפסחלחמץפדיוןאיןולדעתםם"הרשבנגדהראשונים



"עד(ז"בעבמשנהאיתא רבןבהנאהאסורכולולבורשנפלנסךיין.):

ויש."שבונ"יימדמיחוץכוכביםלעובדכולוימכראומרגמליאלבןשמעון

שתימפשטותנראה,א"רלתקנתמאדדומהג"רשבשתקנתפ"שאעלהעיר

הואוכן,שוניםומקריםבאופניםמועילהאחדוכלנפרדותתקנותשהןהסוגיות

כיביאורצריכהאלותקנותבשתים"הרמבשיטתאמנם.וניםהראשרובדעת

שליטשמ12 סילברמן אליאב מהרב .א"עתי

והמג"הש13 ג"ך ר"א תקנת האומרים כשיטת שפסק על שם הלבוש תפסו לפת"כ אפילו היא א

שקיי וכתבו נתערבה תערובת"שלא בלא מועילה התקנה שאין כהפוסקים .ל
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:לשונווזה,התקנותשתישלכעירבובמשמע)כט:טז(א"מאכבהלכותלשונו

,ם"לעכוכולווימכרבשתייהשהואבכלאסורזההריבייןיינםסתםנתערב"

."'וכוהמעותבשארויהנההמלחליםומשליכושבוהאסורהייןדמיולוקח

הןג"רשבותקנתא"רשתקנתם"הרמבסברשבאמת)שם(משנההכסףרשופי

שיכוליםמקרהשבכלדהיינו,התקנהשלאחרצדפירשתנאוכל,אחתתקנה

כ"אחורק,ג"כרשבלגויהאיסורכלאתמוכריםתחילההאיסורהנאתאתלפדות

ייןבספרכתבאלודבריםובביאור.א"כרהמלחליםההנאהדמיאתמוליכים

אחתבתקנהשמדוברלפרשם"הרמבאתשהכריחשמה)ח:קלדד"יו(המשמח

אסורהרי,לגוישבונסךייןמדמיחוץהייןלמכורמותראיךקשהג"שלרשבהוא

ג"רשבבשיטתלפרששמוכרחיםם"הרמבסברולכן!חינםמתנתלגוילתת

דמייוליךכ"אחו,תחנםלאעליעבורשלא,מלאבמחירלגויהייןכלשמוכרים

שלחדשהובמהדורה.נסךייןממכירתלהנותשלאכדיהמלחליםנסךייןהנאת

הסבירו)91הערהשם(צינץל"מהראספרימכוןי"עלאורהיוצאמשמחייןספר

מדמיחוץלגויהכלימכורלאלמהכןלאשאםא"רבתקנתכןלפרשצריכיםשגם

הלאומפניאסורזהדברכרחךועל.המלחליםהנאהלהוליךבמקום,שבואיסור

',וב,מלאבכסףלגוימכירה',א:בתקנההשלביםשניצריכיםולכן,תחנםדלא

.המלחליםההנאההולכת

תקנהשאלושאמרמ"הכסעלתמה)יב:נטד"יו(אישהחזון,אמנם

לפרשבליהתקנהחצירקפירשתנאכללמה',א:טענותכמההביאא"החזו.אחת

תקנתאתהזכירם"הרמב',ב?השניהתנאלדבריוצריכיםהתקנהחצירקשזה

כתבם"הרמב',ג!בכלללמכירההצורךהזכירולא)יג:ז(ם"עכובהלכותא"ר

ג"רשבבתקנתכ"משא,באחרותכשנתערברקמועילהא"רשתקנת)שם(

ז"ע(י"כרשסברם"שהרמבהסבירא"החוזלכן!תערובתבלאאפילושמועילה

התקנותשתילפרשא"אולכן,א"רתקנתליהליתג"דרשב)ונשתריה"ד:מט

הואהמלחליםהנאהלהוליךכ"ואחלגויהכללמכורם"הרמבשכתבומה.כאחת

הנאהלקבלברירהואיןהייןעלשתייהאיסורישארהפדיוןלאחרשאפילומפני

שזהולא,לגויהכלורשימכם"הרמבהזכירולכן.לגויבמכירהאלאיינומן

ם"הרמבשיטתשזוראיהעודהביאא"החזו.בעלמאעצהרקאלאהתקנהמעיקר

,בדבריוא"החזופירושכמושמשמע)ט:גז"ע(ם"לרמבהמשניותמפירוש

,א"החזוולדעת.נפרדותתקנותשתישהןסברוהראשוניםשכלא"החזווהוסיף

ולא,לגויהכללמכורכ"אחורקהמלחליםההנאהלהוליךהואא"רבתקנתהנכון

.המלחליםהאיסורהנאתדמילהוליךכ"אחורקמלאבכסףלגויהכללמכור



א"תשע●ג"מיצחקבית


נשמתלזכר

ל"זצישראלבןאבאיהואשהרב



בניגוד.מקומותבהרבהפסחהלכותשלהפרטיםעלמדברתהתורה

שלהפרטיםהכילהרקלאהתורה,המועדיםשארעלשמדברותלפרשיות

המצוותלשהסידוראתכפלהאפילואלא,יבפרקשמותבספרפסחשלההלכות

שמבדיליםהשינוייםאתמבליטגםהאלוהפרשיותביןהדמיון.יגפרקבשמות

חגבמצוותעיקרייםרעיונותשנישישנראה,לשינוייםלבנשיםאם.ביניהם

.הפסח

הוא)יבפרקשמות(הפסחמצוותשלהראשונההפרשהשלההקשר

בכורותמכתשכוונתמראוה"הקב,ז:יאבשמות.היציאהולפניבכורותמכתלפני

ה"היא יפלה אשר תדעון ישראל'למען ובין מצרים שהקב,"בין להראות ה"כדי

יא-גבפסוקיםמתחילההבאההפרשה.למצריםישראלביןהבחנהשתהיהרוצה

לפרשממשיךהתורה,יד-יבבפסוקים,אז.פסחקרבןואכילתהקרבתבמצוות

:אלולמצוותהגורם

מצרי בארץ בארץועברתי בכור כל והכיתי הזה בלילה ם

שפטים אעשה מצרים אלהי ובכל בהמה ועד מאדם מצרים

ה וראיתי.'אני שם אתם אשר הבתים על לאת לכם הדם והיה

בהכתי למשחית נגף בכם יהיה ולא עלכם ופסחתי הדם את

מצרים לה.בארץ חג אתו וחגתם לזכרון לכם הזה היום 'והיה

תחגהו עולם חקת יד-יב:יבשמות.לדרתיכם

כדי?הביתפתחעלדםולשיםפסחקרבןלעשותה"הקבצוהלמה

ישראלשבניהואהגורם.ביניהםהיכרולעשותמהמצרייםישראללהפריש

איךשילמדורצההואברוךהקדוש.נבדלכעםעצמםאתלזהותללמודצריכים

יבדילוישראלנישבצוותההתורה,לכן.מיוחדעםלהיותואיךעצמםאתלבדל

:מחמץעצמם

שאר תשביתו הראשון ביום אך תאכלו מצות ימים שבעת

מיום מישראל ההוא הנפש ונכרתה חמץ אכל כל כי מבתיכם

השבעי יום עד וביום.הראשון קדש מקרא הראשון וביום
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אך בהם יעשה לא מלאכה כל לכם יהיה קדש מקרא השביעי

לכ יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל המצות.םאשר את ושמרתם

מארץ צבאותיכם את הוצאתי הזה היום בעצם מצריםכי

עולם חקת לדרתיכם הזה היום את בארבעה.ושמרתם בראשן

ועשרים האחד יום עד מצת תאכלו בערב לחדש יום עשר

בערב אכל.לחדש כל כי בבתיכם ימצא לא שאר ימים שבעת

ובאזר בגר ישראל מעדת ההוא הנפש ונכרתה הארץמחמצת .ח

מצות תאכלו מושבתיכם בכל תאכלו לא מחמצת (כל שמות.
).כ-טו:יב

החגימיבשבעתחמץשאוכלישראלבתאובןשכלאומרתהתורה

שלובייעודבגורללהשתתףשלאבוחרגםחמץלאכולהבוחרכל.העםמןייכרת

שלבפסוקאחתפעם:פעמיםשתיהזאתנקודהמדגישההפרשה.ישראלכלל

כל"הואאלולמצוותהגורם.'ימצאלא'במצוותשניופעם'תשביתו'וותמצ כי

ונכרתה חמץ ונכרתה","אכל מחמצת אכל כל מפנירקלאשזהמסתבר".כי

מההיאפסחימיבזמןמחמץשההבדלהמפניאלא"לנשמהמזיק"שחמץ

הקדוששרצהכעם,מיוחדכעםאותנוומייחדאחריםמעמיםאותנושמבדילה

.ממצריםלהוציאהואברוך

.שניהפעםפסחקרבןבפרטי,כח-כאבפסוקים,מסיימתהפרשה

קרבןבמצוותסוגרתוגםמתחילההיא.)א-ב-ב-א(כההפוכהקבלהנראההפרשה

לא'ו'תשביתו'שלהמצוותאתבסוגרייםכמושמההתורה,הפרשהתוך.פסח

כי"נמצאהזהשלבתוך.'ימצא המצות את אתושמרתם הוצאתי הזה היום בעצם

עולם חקת לדרתיכם הזה היום את ושמרתם מצרים מארץ (צבאותיכם ).יז:יב"
.אחריםכעמיםתהיהולא,המצותאתתשמרו

פסחבמצוותשעוסקתהשניהשהפרשהראיותהרבהיש,זהלעומת

מכתאחריהואיגפרקשלההקשר.אחרתרעיוןעלמדברתיגבפרקהנמצאת
:התחילוכברוהחרותהגאולה.מצריםויציאתבכורות

ממצרים יצאתם אשר הזה היום את זכור העם את משה ויאמר

ה הוציא יד בחזק כי עבדים חמץ'מבית יאכל ולא מזה .אתכם

האביב בחדש יצאים אתם ה.היום יביאך כי ארץ'והיה אל

לתת לאבתיך נשבע אשר והיבוסי והחוי והאמרי והחתי הכנעני

אר הזהלך בחדש הזאת העבדה את ועבדת ודבש חלב זבת .ץ

לה חג השביעי וביום מצת תאכל ימים את.'שבעת יאכל מצות

גבלך בכל שאר לך יראה ולא חמץ לך יראה ולא הימים .שבעת
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ה עשה זה בעבור לאמר ההוא ביום לבנך בצאתי'והגדת לי
).ח-ג:יג(ממצרים

היום"שלבציווימתחילגפסוק את ממצריםזכור יצאתם אשר הזה

עבדים (מבית ,יבבפרקשמצאנוכמו.מצריםיציאתסיפורשלהציווי–)ג:יג"

חמץ"שאומרתהתורה יאכל מצת"ישפהגם".לא (תאכל לך"ו)ו:יג" יראה לא

(חמץ יציאתסיפורבמצוות,בהשהתחילהמצוהבאותוסוגרתהפרשה).ז:יג"

לא:מצרים ההוא ביום לבנך הוהגדת עשה זה בעבור ממצרים'מר בצאתי "לי

הםמצריםיציאתסיפורשלהציווים.כההפוהקבלהיש,הזאתבפרשהגם.)ח:יג(

יראה"וחמץאכילתאיסוריש,אלותוך.החיצונייםהסוגריים פה".לא מצוות,גם

.האמצעיתהמצוההיאמצהאכילת

הפרשיותתיששל"החיצונייםסוגריים"השלשהמשמעותד"לענראה

וגםהלשונותגם.פסחשלבמצוותנפרדיםמחייביםשנישישלנולרמזהיא

פרשהשלהרעיון.הזהתזהמקיימותהפרשיותבשתימצוהכלשלההלכות

מבניכאחדזיהוישלהמחייב,פסחהקרבןשלהרעיוןהיא,שביארנוכפי,ראשונה

כברהזההמחייב.דתיתויהחושלהםהמצוותשלהתכלית.שלהםובגורלישראל

,כאן.יגפרקלנויש,שנימצד.במצריםעודםשהעםבזמן,הגאולהלפניניתנה

.העתידיםלדורותוהחינוךהזכרוןהואהעיקריהרעיון

.אחתאחת,מצוותלכמהזהאתונעשה,לזהראיותלהביאצריכיםאנחנו

בדףפסחיםבמסכתנההמש.'תשביתו'שלהמצווההיאשננתחהראשונההמצוה

אחתדרךרקשישאומריהודהרבי.והחכמיםיהודהרביביןמחלוקתמביאה.כא

ואומריםעליוחולקיםהחכמים.החמץשריפת:חמץביעורשלהמצוהלקיים

 היה אפשר ,המשנה רק לנו היה לּו .ברוח או בים זריקה י"ע הציווי לקיים שאפשר

מקוייםרקלביעורשהשיעורסבוריהודהרבי.בשיעוריןהיאשהמחלוקתלהבין

.כךכלקיצוניתאינההדרישהולחכמים,שריפהי"ע,ביותרהקיצוניבדרך

:שםדאיתא,כןנשמעלא:כזבדףמהגמרא,אבל

אין:יהודהרביאמר,תניא.'וכוביעוראיןאומריהודהרבי

בבלשאינונותרומה:נותןוהדין.שריפהאלאחמץביעור

ימצאובליראהבבלשישנוחמץ,שריפהטעוןימצאובליראה

תחלתודןשאתהדיןכל:לואמרו?שריפהשטעוןשכןכללא

יהאלשורפועציםמצאלא.דיןאינולהקלוסופולהחמיר

מבתיכםשארתשביתו)יבשמות(אמרהוהתורה?ובטליושב

".להשביתויכולשאתהדברבכל
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לאהחכמים.בשריפהשמצותובנותרמהדיןשלודיןלמדיהודהרבי

אחתמינהנפקארקשיששחשבוומהאחרוניםמהראשוניםיש.הלימודלזההודו

בתמורההמשנה.כןסברושלאיש,אבל.המצוהמקיימיםדרךאיזהב–ביניהם

'תוס.קבורהמהםואיזהשריפהצריכיםהנאהמהאיסוריאיזהרושמת:לגבדף

נעשיתכאילושעשהאחרלשורפןהכתובשצוהכיוןנשרפין"שאומריםשם

מצותושנעשיתכיוןנ"הבוומועליןמצותושנעשיתדברלךואיןמצותו

שקייםכיון,אותולבערמצוהלושישדברכל,אחריםבדברים".אסוריההלך

]חמץשל[באפרוליהנות"שפסקהטור.בהנאהמותרהדברמעכשיו,החיוב

,מותר,בשריפהשהוא,יהודהלרבי.ורבנןי"דרבפלוגתאתלויזה,ורפששאחר

"אסוראפרןהנקבריןדכל,אסורולרבנן,מותראפרןהנשרפיןכללןדקיימא

.)תמה'ספסח'הלח"או(

וחכמיםיהודה'רשלשהמחלוקתהטורשסברמסבירסולוביציקחיים'ר

:יסודיתהיא

דברבכלדהשבתתויתותשבשלהמצוהדמידלאונראה

עיקרהויהשבתותבשאריתשביתודמצות,שריפהלמצות

בשריפהמצותואםכ"משא,חמץיהאשלאהמצוה

שריפהדיןבודחלההחמץשלבשחיילמצוההוי

.)ג:אמ"חו'הלהלויחיים'רחידושי(

לחזקעשהאיסורישאלא,בפועלהחמץלבערחיובאיןלחכמים,לכן

חיובשישסובריהודה'ר.בהנאהחמץמתירההשריפהאין,כןואם,בחמץ

ואחר',מצותונעשה'שלדיןלחמץישגםולכן,מנותרנלמדשמקורו,פעולתי

.בהנאהמותרהאפר,שריפה

האוראתלהציתמהו":יסודיתהיאשהמחלוקתמבוארמהירושלמיגם

"מותרמנותרלהיליףדלאומאן,וראסמנותרלהדיליףמאן?חמץבמדורת

.)בפרקשבת'מסירושלמיתלמוד(

אםשבתבערבטמאהתרומהלשרוףאיסורשישאומרשםהירושלמי

הירושלמי".ט"ביוקדשיםשורפיןאין"שמפניעצמובשבתדלוקעודיהיההאש

םגאסוריהיהאז,יהודה'רשיטתכמו,מנותרנלמדתחמץשריפתשאםמוסיף

!ט"ביודולקתעדייןהמדורהאםט"יומערבחמץלשרוף

רקלאנובעתתשביתושלהמצוה,יהודה'רשלפי,לפרשונראה

בדרךלחמץלהתיחסצריכיםאנחנו,שבפסחצוותההתורה.מחמץמהסלידה

זמןיש,אותולאכולמצוהישהקרבןאכילתזמןשתוךבנותרשמצינוכמו.שונה
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מתייחסים,השנהשבכל,נוטרלי,לפחות,אוטובכדברלחמץמתייחסיםשאנחנו

רקלאמצוהיש,ושריפהביעורמצוותיש,בפסחאבל.יוםיוםכצורךלחמץ

'הלם"רמב("כללצורךבושאיןוכדברכעפר"לולהתיחסאלאממנולהפריש

,ובנמצא'תשביתו'שהפרשהשלהעיקרירעיוןעםמתאיםזה,כןאם.)ב:במ"חו

מכלמובדל,ישראלמבניכאחדלזהותהדרךהיאמחמץהפרשה,בפסח.יבבפרק

לאשהיאמפנייגבפרקהזאתהמצוהאתכופלתאינההתורה.האחריםהעמים

.הגאולהעלהבניםוחינוךמצריםיציאתסיפורשללענייןנוגע

שהםאפשר',תשביתו'לבנוגעיהודה'כרסובריםאינםשהחכמיםפ"אע

בל"מצוותעלמדברתהתורה.פסחשלאחרותבמצוותלפחות,לרעיונוודיםמ

.ד:טזודברים,ז:יגשמות,יט:יבשמות:מקומותבשלשה"ימצאובליראה

פסחיםבמסכתהגמרא.יגובפרקיבבפרקהפסוקיםביןהבדליםהרבהיש,כידוע

:האלהההבדליםאתדורש:הדף

מהבבתיכםימצאלאשאריםימשבעת)יבשמות(:רבנןתנו

שארלךיראהלא)יגשמות(נאמרכברוהלא?לומרתלמוד

לךיראהלאשנאמרלפי.גבלךבכל]חמץלךיראהולא[

ושלאחריםשלרואהאתהאבל,רואהאתהאישלךשאר

לאלומרתלמודהנכרימןפקדונותויקבליטמיןיכול.גבוה

.בחצרעמךשרויואין,בשתוכישלאבנכריאלאליאין.ימצא

ימצאלאלומרתלמוד?מניןבחצרעמךושרוישכיבשתונכרי

ובמערותבשיחיןבבורות,שבבתיכםאלאליאין.בבתיכם

עוברבבתים:אומראניועדיין.גבלךבכל:לומרתלמוד?מנין

מןפקדונותיקבלובליטמיןובלימצאובליראהבלמשום

אחריםשלרואהאתהאבל,רואהאתהאישלךבגבולין.הנכרי

?בזהזהושלבזהזהשלהאמוראתליתןמניין.גבוהושל

.שוהלגזירהשארשאר:לומרתלמוד

.שווים"יראהבל"ושל"ימצאבל"שלההלכותשכלמסכםהגמרא

שילובישאםאו)חזקיותר(דומננטיהנוסחותמשניאחדאםלהסתפקיש,אבל

הואהדומננטישהמחייב,ספקבלי,שסברומהראשוניםיש.אחדייבלמחביניהם

היהן"הרמב".ברשותו"שהחמץהיאהגורםקביעת,הזאתדעהלפי".ימצאבל"

:ברשותושהחמץהואי"ובי"בשלשהמחייב,זולשיטהתומך

בכלשנאמרלפינאמרלמהבבתיכםבמכילתאשמצאתיעד

אףברשותךביתךמהתיכםבבל"תכמשמעואנישומעגבולך
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פ"אענכריברשותשהואישראלשלחמצויצאברשותךגבולך

שהואנכרישלחמצויצאברשותואינואבללבערויכולשהוא

שהואפ"אעמפולתעליושנפלהוחמץישראלשלברשותו

,לבערויכולאינואבלברשותו





כןאומראתהאיןשאםמוכרעהואומעצמו

אתה]אחרת[בעירגויבידמופקד'אפישלךחמץאומרנמצאת

שלךשאינוחמץ,בגבולךולאבביתךשאינופ"ואעעליועובר

גבולךאמרהוהתורה,עליועובראתהאיןבביתךאפילו

.):ופסחיםן"הרמב'חי(ובתיכם

בל"היאהדומננטישהמחייבשסובריםמהראשוניםגםיש,לחלופין

אנגליהחכמי'תוס".שלו"שהחמץהיאהגורםהקביעת,הזאתדעהלפי".יראה

:בעלותהואי"ובי"בשלשהמחייבסוברים'התוסמבעליאחריםוגם

אחרולוקחיםוחוזריםגויאצלחמץהמפקידיםדאותם.פסק

שאינוכיוןיראהבבלעוברדאינו,כןעושיןיש,הפסח

פיעלאףשלושהואכיוןימצאבבלדעברול"ונ.ברשותו

.):הדףפסחיםמסכתאנגליהחכמי'תוס(ברשותושאינו

:כותבם"הרמב.כןסוברם"הרמבשגםלהביןניתן

טמוןאפילוברשותויחוהנאםישראלשלשחמץלמדתהא

משוםעוברזההריגויםבידמופקדואפילואחרתבעירואפילו

אצלשהיהגוישלאוהקדששלוחמץ,ימצאולאיראהלא

שלושאינומפנימותרזההריבביתעמוהיהאפילוישראל

.)ב:דמ"חו'הלם"רמב(

ם"מבשהרהואהראשון.ם"הרמבבשיטתמשוניםדבריםשנייש,אולם

כוללם"הרמב,א:דמ"חו'בהל.ב"עהבפסחים'הגמשלהמסקנאכותברקלא

.בגמראהנמצאים'יראהלא'ו'ימצאלא'שלמהפסוקיםאחדמכלהדרשותאפילו

"יראהלא"ו"ימצאלא"כוללם"שהרמבהיאהשניההבעיה?לזהישצורךאיזה

לאם"הרמבלמה.)א"ור'רתעשהלאמצוות(המצוותבספרנפרדיםלאויןכשני

מ"נואיןשוהגזירהי"עאותםמשוה'הגמהרי?אחדכלאואותםמחשיב

!ביניהם
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פ"שאעכווןלאם"שהרמבכותבמשנההכסף,השניההשאלהבעניין

יכולשאדםנסיבותשישמפנילאויןשנייש.לאויןשנייש,מינהנפקאשאין

עוברתרוייהודשייכיהיכא",מ"הכסכותב,לדוגמא.מהםאחדרקעללעבור

עברלאבטמוןאבל,ימצאלאעלנמיעבריראהלאעלדעברהיכאדכל,בשניהם

.)ג:אמ"חו'הלמשנהכסף("ימצאלאעלאלא

שניכוללם"הרמבפעמים,מ"נבלישאפילולומראפשר,באמת

,א"יטשלרוזנצוייגמיכאלהרבר"ממושמעתי.נפרדותמצוותכשתיניסוחים

,שוניםמחייביםלהםכשישבנפרדמצוותשלניסוחיםכוללם"רמבשה

המצבכךוביאר.השניעלגםעוברמהםאחדעלשעוברפעםכל,שלדיןפ"אע

.י"ובי"בב

שלהעיקריהרעיון,נ"כש.יבפרקבשמותנמצא'ימצאבל'שלהלאו

קרבןלהקריבצריכיםישראלשבניהואיבבפרקהנמצאתפסחשלמצוותפרשת

,כןאם.ישראלעםשלבגורלוכמשתתפיםעצמןלזהותכדימחמץולהיפרשפסח

צריך.גלוידברוביןטמוןבין,נכרישלוביןישראלשלחמץביןהבדלאין

חמץלישראלישאם.בפסחצורךבליכדברלוולהתיחסחמץמכללהיפרש

.מחמץהפרשהלענייןנוגעואינואליושייכותלואין,נכריברשות

העיקריהרעיון.יגפרקבשמותנמצא'יראהבל'שלהלאו,זהלעומת

למסורצריכיםואשהאיששכלהואיגבפרקהנמצאתפסחשלמצוותפרשתשל

לדורותישראלעםשלוההסטוריהממצריםישראליציאתשלהסיפוראת

.ביציאתינולנועשההואברוךשהקדושהניסיםכלבזכרוןולהעלותהעתידים

.ובמדברבמצריםשלנוהמצבלשחזרהואהזהמחיובחלק,לכן

גם.חמץאכלוהמצרייםרק.חמץשלהמותרותלנוהיהלא,במצרים

אפייןחמץ-אישלהמצב.חמץלאפותאפשרותישראללבניהיהלאביציאתינו

לנוחשובלא.שלנוחמץלראותלנואין,בפסח,כןאם.הגאולהוגםהעבודהשם

ברשותנכרישלחמץישאםלנואכפתולאנכרישלברשותנמצאהחמץאם

דורשלבמצבשאנחנוההזיהלעשותכדיבחמץבעליםלהיותלנואסור.ישראל

.החיקויאתהורסלאטמוןחמץרק.ממצריםהגאולה

רצה.הגמראשלהדרשותכלכותבם"הרמבלמהלנומסבירזהפירוש

שנייש,האחרבלימהלאויןאחדעללעבורשאפשרמצבשאיןפ"שאעלנוללמד

.האיסוריםשלשוניםהיבטיםלנושמלמדיםנפרדיםמחייבים

בשיטתובמיוחד,בהלכהמשוניםדבריםלנומסבירגםזהפירוש

.פרטייםדיניםבשלשהנתמקד.בחמץוהנאהאכילהבאיסורשנמצאים,ם"הרמב
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זקיהח–זההעניןשיטותשתימצטטהגמרא.הנאהלאיסורלמקורנוגעהראשון

:אבהו'ור

שמות(שנאמרבהנאהשאסורבפסחלחמץמנין:חזקיהאמר

רחמנאדכתבטעמא.אכילההיתרבויהאלאחמץיאכללא)יג

אכילהאיסוראמינאהוהיאכללאכתבלאהאחמץיאכללא

רבידאמר,אבהודרביופליגא.משמעלאהנאהאיסור,משמע

אחדתאכלולאתאכללאיאכללאשנאמרמקוםכל:אבהו

לךשיפרטעד]במשמע[הנאהאיסורואחדאכילהאיסור

.):כאדףפסחים(בנבילהלךשפרטכדרךהכתוב

איסורשישהנחהאין,אכילהאיסורישאם,כללשבדרךסוברחזקיה

לעומת.הנאהאיסורשישמשמע"מץחיאכלולא"שלהגירסא,בחמץאך.הנאה

לימודשאיןכל,הנאהאיסורגםיש,אכילהאיסורשבכלסובראבהו'ר,זה

כןפוסקם"הרמבגם.אבהו'כרסובריםהראשוניםרוב.הנאההאיסורלאפוקי

:אסורותמאכלות'בהל

לאיאכלולאתאכלולאתאכללאבתורהשנאמרמקוםכל

עדבמשמעהנאהאיסורואחדאכילהאיסוראחדיאכל

אשרלגרשנאמרבנבלהלךשפרטכדרךהכתובלךשיפרוט

,מלאכהלכליעשהבושנאמרוכחלבואכלהתתננהבשעריך

כגון,בהנאהמותרשהואפהשבעלבתורהשיתפרשעדאו

מותריןאלושכלהנשהוגידהחימןואברודםורמשיםשקצים

ם"רמב(באכילהאסוריןשהןפיעלאףהקבלהמפיבהנאה

.)טו:חא"מאכ'הל

מצטטהוא,שם.ומצהחמץ'בהלעצמואתכסותרנראהם"הרמב,אולם

:חזקיהשיטת

חמץיאכללאג"ישמותשנאמרבהנייהאאסורבפסחהחמץ

פ"אעבפסחברשותוחמץוהמניח,אכילההתרבויהאלא

לךהיראלאב"ישמותשנאמרלאויןבשניעובראכלושלא

ואיסור,בבתיכםימצאלאשאורונאמרגבולךבכלשאור

'הלם"רמב(הואאחדמחמציןשבוהשאורואיסורבהחמץ

.)ב:אמ"חו

הדיןעלמוסיףזהמה?כחזקיההדיןבחמץשרקחושבם"הרמבלמה

?אבהו'רשל
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לא"הפסוקעלמדברהירושלמי.ירושלמי'בגמנמצאתהשניהההלכה

הנאההאיסורעלהלכהמוסיףהזהשהפסוקמניח'הגמ.)ג:יגמותש("חמץיאכל

רקלאחמץלהאכילנוספתאיסורשישהיא,למסקנא,הזאתהוספה.הנורמלי

:הפקרלבהמתאפילואלאישראלשללבהמה

בהזההרילכלביםאפילוהיוםחמץיאכללאדאאמרואיידא

הנייהאיסוריההנלכלבואםקיימיןאנןמהבהנייהלאוסרו

שאסוראומרתזאת'אחרילכלבאפילוקיימיןנןכיאלא

.)א:בפסחים'מסירושלמיתלמוד(הבקרלבהמתלהאכילו

להפיקאסור.הנאההאיסוראתמרחיברקזהשדיןהביןברורההמשנה

"לבהמהלהשביערצונושממלאבמה"שקבלכהנאהמחמץמועטתהנאהאפילו

נוסףאיסורשישסובראברהםהמגן,זהלעומת.)כח:תמחסימןברורהמשנה(

מהמיליםנובעתזהאיך.)ט:תמח'סא"מג("לבהמהכשנותןהואדמהנה"במה

?"חמץיאכללא"

.עדדףיומאבמסכת'הגמ.בחמץ'שיעורחצי'שלההלכההיא,שלישית

אסורסורהאבדברשיעורחציאםבענייןלקישורישיוחנן'רביןמחלוקתמצטט

שחצייוחנן'כרפוסקאסורותמאכלות'בהלם"הרמב.מדרבנןרקאוהתורהמן

:התורהמןאסורשיעור

מןואסור,הםמסינילמשההלכההשיעוריןכלעםזהושיעור

עלאלאלוקהאינואבל,האסורמדברשהואכללאכולהתורה

מכתאותומכיןמכשיעורפחותשהואכלאכלואם,כזית

.)ב:ידא"מאכ'הלם"רמב(מרדות

:בחמץשיעורחצילדיןמקורמצטטם"הרמב,ומצהחמץבהלכות,אבל

התורהמןאסורזההרישהואכלבפסחעצמוהחמץמןהאוכל

חייבאינוכןפיעלואף,חמץיאכללא)ג"ישמות(שנאמר

פחותוהאוכל,כזיתשהואכשיעורעלאלאקרבןאוכרת

.)ז:אמ"חו'הלם"רמב(מרדותמכתאותומכיןדבמזימכזית

"חמץיאכללא"הואבחמץשיעורחצילדיןשהמקוראומרם"הרמב

ששייךיוחנן'רשלדינועלמוסיףזהמהשואליםמהאחרוניםהרבה.)ג:יגשמות(

חילוקשיש,הסבירא"שליטרוזנצוייגמיכאלהרבר"מו.שבתורהאיסוריןלכל

,האוכל.כשיעורבאיסורוהעוברשיעורחצישליוחנן'רשליןבדהעוברבין
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מי,אבל.בנבילהאכילהבאיסור,פרטיבאיסורעובר,נבילהשלכזית,לדוגמא

.נבילהאכילתאיסורֵשםאין–כלליבאיסורעובררקמכשיעורפחותשאוכל

מדלל"חמץיאכללא"שלבפסוקמשמשם"שהרמבהסביררוזנצוייגהרב

.שיעורחצישלכללירקולא,חמץשלפרטיאיסורגםהיאבחמץשיעורשחצי

.מכשיעורבפחותאפילוחמץאכילתֵשםיש

לאכולשאסורקובעתהתורה,יבבפרק.שלנולתזהמתאימהזהסברה

מדיןנובעהנאהשהאיסורסבוריםהיינו,הזאתהניסוחאלאלנוהיהלאאם.חמץ

איסורישארכמובחמץהנאהאיסורהיהזהלפי.כולההתורהבכלאבהו'רשל

בכלשיעורחציכדיןהיהשיעורחצידין.הפקרלבהמתהאכלהאיסורבליהנאה

לאזהכיישראלמכללכפרישהנחשבתשיעורחציאכילתהיתהלא.כולההתורה

.חמץאכילתנקרא

.חמץבאיסורשנירעיוןשישהתורהקובעת,יגבפרק.המצבלאזהאבל

יציאתבסיפורקיוםגםחמץבאיסוריש.מחמץלהרחיקמצוויםרקלאאנחנו

.מצריםיציאתשלמהשחזורחלקהיאבחמץובעלותאכילהבליהסביבה.מצרים

בכלשנמצאהאיסורעלהזהאספקטלהוסיףחזקיהשלהדיןמצטטם"הרמב

שאסורהואזהאיסור.שונההאיסורשלשהאופיאלא,זהרקלא.כולההתורה

בעלותמראההפקרשלבהמהלענגאפילו.חמץשלהמותרותעלבעלותלהראות

החוויהאתהורסחמץשלמכזיתפחותלאכולאפילו.הירושלמילפי,בחמץ

,"יאכללא"בלשוןהתורהכתב,לכן.מצריםיציאתסיפורלקייםכדישצריכים

אכילתבליסביבהליצורכדיגםהיאהאיסורשלהתחליתשלנוללמד,נפעלבבנין

מכללחמץהאוכלפסחשבימיבעבוררקלא,חמץ ,הגבראבעבור,ישראלמתנתק

הקיוםואתהחוויהאתהורס,חמץיאכלשאםהחפצאמצדבעיהגםישאלא

.בסיפור

מוצאיםשאנוהסביררוזנצוייגהרב.אלודיניםשניישמצהלמצוותגם

,החפצא,הגברא,הזמן:דרכיםבארבעהוזה.ומצהחמץביןחזקחיבורשיש

.והקיום

"אומרת'הגמ,הזמןלענין ?כןלומראפשרוכי:שמעוןרבילומרא:

כןאם.מצותעליותאכלימיםשבעתנאמרכברוהלא

ישנומצהאכולבקוםשישנובשעהחמץעליותאכללאלומרתלמודמה

"חמץתאכלבבלאינומצהאכולבקוםשאינוובשעה,חמץתאכלבבל

.):כחפסחים(
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באכילתחייבותנשים:אליעזררבידאמר":אומרת'הגמ,הגבראלענין

חמץתאכלבבלשישנוכל'וגושנאמר,תורהדברמצה

.):מגפסחים("מצהבאכילתישנו

אמר:יעקבבןאליעזררבידביתנאכןו":אומרת'הגמ,החפצאלענין

דבריםמצותעליותאכלימיםשבעת)טזדברים(קרא

לידיבאיןשאיןאלויצאו,במצהחובתוידיבהןיוצאאדםחימוץלידיהבאים

.).להפסחים("סירחוןלידיאלאחימוץ

לומרודתלמ?מנין,ענימעשרואפילו":אומרת'הגמ,הקיוםלענין

זהיצא,חמץעליותאכלבלמשוםשאיסורומי)טזדברים(

.):להפסחים("טבלתאכלבלמשוםאלא,חמץתאכלבלמשוםאיסורושאין

לויש,חמץאיסורלושישמי.חמץאיסוריש,מצהמצוותשישבזמן

לעבוריכולהיהאםרק.מצהלהיותראוילחימוץשראוימהרק.מצהמצוות

וגם.'חמץ-אנטי'ההיאשהמצהנראה.מצהמצוותלקייםיכול,חמץבאיסור

עשרארבעהזההראשוןביוםאךיודהדרביטעמאמה":כןמשמעמהירושלמי

היוםאתחלוקכיצדהאאךלומרתלמודכולוהיוםכליכול

")ברגע,ולכןלחמץההפךהואמצה.)א:אפסחיםירושלמיתלמוד

חיובשאיןפ"אע"למצהחציו"זמןאותוקוראהירושלמי,חמץאיסורשמתחיל

.הסדרלילעדמצהלאכול

תאכלו".כךמשמעטו:יבבשמותשהפסוקאפשר מצות ימים שבעת

ההוא הנפש ונכרתה חמץ אכל כל כי מבתיכם שאר תשביתו הראשון ביום אך

יו עד הראשן מיום השבעימישראל צריך.'תשביתו'למתיחס"כי"המילה."ם

,אבל.ישראלמכללעצמךכורתאתה,חמץאוכלאתהאםכיהחמץלהשבית

מצהלאכולצריך.מצהלמצוותמתיחסגם"כי"שאפשר,רוזנצוייגהרבהציע

מצהאכילת.ישראלמכללתנתקמאתה,חמץאוכלאתהאםכיהחמץולהשבית

.חמץ-האנטיאכילתהוא

:תנן.שניתקיוםבמצהיש,אבל

דבריםשלשהאמרשלאכל:אומרהיהגמליאלרבן"

.ומרור,מצה,פסח:הןואלו.חובתוידייצאלאבפסחאלו

שנאמר[,במצריםאבותינובתיעלהמקוםשפסחשוםעלפסח

מצה,]'וגופסחאשר'לההואפסחזבחואמרתם)יבשמות(
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,]ויאפו)יבשמות(שנאמר

שמררושוםעלמרור,]'וגוממצריםהוציאואשרהבצקאת

וימררו)אשמות([שנאמר,במצריםאבותינוחייאתהמצריים

].'וגוחייהםאת



.

להדרלרומםלפארלשבחלהלללהודותחייביםאנחנולפיכך

הנסיםכלאתולנולאבותינושעשהלמיולקלסלעלהלברך

.):קטזפסחים("...האלו

לחם"היאהמצה.לאכילתוטעםולפרשהמצהעללדברחיוביש

שבעת"כתוב,יגבפרק.).קטופסחים("הרבהדבריםעליושעונים את יאכל מצות

גבלך בכל שאר לך יראה ולא חמץ לך יראה ולא ההוא.הימים ביום לבנך והגדת

ה עשה זה בעבור ממצרים'לאמר בצאתי (לי יג" היא).ח-ז:שמות מצה אכילת

מ לבנך"חלק האנטי,כאן."והגדת רק לא לאיסור-המצה מקבילה היא אלא חמץ

לקיום–חמץ תורמים .מצריםיציאתסיפורבמצוותשניהם

את"–חירותשלהאוכלוגםעבדותשלהאוכלהיהמצה ויאפו

יכלו ולא ממצרים גרשו כי חמץ לא כי מצות עגת ממצרים הוציאו אשר הבצק

להם עשו לא צדה וגם (להתמהמה יב" מצה).לט:שמות לאכול חלק,חיוני שהיא

אםאלאחובתךידייוצאאתהאין,גמליאלרבןאמר,לכן.הגאולהבסיפורגדול

.המצהעלמדבראתה

:ומצהחמץהלכותבתחילתהזאתכתזהמשתמעם"מהרמב

חמשהלילמתחלתבפסחחמץכזית-אהלכה"

כרתחייבבמזידבניסןועשריםאחדיוםסוףעדעשר

,קרבןחייבבשוגג

.ושותההממחהואחדהאוכלאחד,הקבועחטאת

-בהלכה

בפסחברשותוחמץוהמניח,אכילההתרבויהאלא

לא)ג"ישמות(שנאמרלאויןבשניעובראכלושלאפ"אע

ימצאלאשאור)ב"ישמות(ונאמרגבולךבכלשאורלךיראה

אחדמחמציןשבוהשאורואיסורבחמץהואיסור,בבתיכם

.)ב-א:אמ"חו'הלם"רמב("הוא
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,בפרט,יבבפרקהנמצאהראשוןהמחייבעלמדברהוא,אבהלכה

מבניאחדשאם,הגבראעלמתמקדתזוהלכה.אלוימיםבשבעהחמץ

מדברהוא,בבהלכה.ישראלמעםעצמוהקיצוץהוא,בפסחחמץאוכלישראל

בהנייהאסורבפסח"ש,החפצאעלהמתמקדתחמץבאיסורקטהאספעל

לראותחיובשישמלמדיגפרק,שראינוכמו".חמץיאכללא)ג"ישמות(שנאמר

,מחמץנהנה,חמץאוכלהואאםאפשראיוזה,ממצריםיצאהואכאילועצמואת

ישאלאחמץאכילתשלבמעשהרקלאהבעיה.ברשותוחמץמניחאפילואו

.עצמובחמץבעיה

אחת:הפסחחגבמצוותמחייביםושניעיקרייםרעיונותשנישישראינו

המנעותי"עישראלמבניכאחדלזהותהיאהראשונה.יגבפרקואחתיבבפרק

כדיההכרחיחוויהוליצורמצריםביציאתלספרהיאהשנית.חמץמאכילת

ביוםלבנךוהגדת)יגשמות(שנאמר,ממצריםיצאהואכאילועצמואתלראות"

מחייביםשני.):קטזפסחים("ממצריםבצאתילי'העשהזהבעבורלאמרההוא

מיוחדכעםשלנומעמדלהתחדש–בפסחמטרותשתילנושישלנומודיעיםאלו

יבינושהבניםכדיהבאלדוראותהולמסורשלנוהסטוריהלזכורוגםבגוים

"מצריםמארץאתכםהוצאתיאשראלוקיכם'האני"הפסוקיםשלהכוונה

בארץהייתםגריםכיהגרנפשאתידעתםואתםתלחץלאוגר"ו)מא:טובמדבר(

.)ט:ג"כשמות("מצרים



מ יצחק א"תשע●ג"בית


ישיבהראש
וקסנרש"עהעליוןכוללהראש





דדווקאתםרבינוואומר,ל"וזכתבו)דכוליה"ד:לזפסחים('התוס

,בחלהוחייבלחםעושהובאילפסאפייתוסבריוחנן'דר,פליגירכהבבלילתו

דחייבמודועלמאכוליעבהבלילתובלא.ופטורלחםעושהואיןסברל"ור

בכמהכדמוכחגלגולמשעתהויחלהחיובדהא,משקהידיעל'אפיבחלה

סופגניןוסופהשתחלתהעיסהדתנן,)ה"מא"פ(חלה'במסמשמעוכן.דוכתי

סופגניןוסופהעיסהתחלתהעיסהוסופהסופגניןתחלתה,החלהמןפטורה

ראיהומביא.המוציאעליומברכיןנמידהכיםתלרבינוונראה.בחלהחייבת

מנחהומקריבעומדהיהדאמר,:)לזברכות(מברכיןומכיצד:)עהדף(ממנחות

המנחותכלותניוקפסיק.המוציאאומרלאוכלונטלו,שהחיינואומרבירושלים

מיםביןלחלקסבראואין,בשמןשמטוגנתפ"אע,ומרחשתמחבתמנחת'אפי

י"גלטונועל,מזונותמיניבוראאומרי"ופניטלטי"לפנצולעלכ"א.לשמן

פיעלאף,המוציאמברךשאיןנראהי"אופלטקועל.המוציאמברךי"וירבל

מפרישיןאיןשהריתדע.דנהמאתוריתאעליהםדאין,משקהבלאאותושעושין

.לחלהמצרפןשהסלפ"אע,חלהכשיעוראחדבסלהרבהישאפילו,חלהממנו

בוראעליוומברכיןבחלהדחייב)שם(מברכיןבכיצדאמרינןדטריתאג"ואע

ורבינו.הלבסועדואינוהואבעלמאדגובלאהתםכדמפרשההוא,מזונותמיני

,דנהמאתוריתאבהודלית,המוציאמברךאיןי"גרימזלעלדאףאומרהיהתם

.ל"עכ,בחלהחייבדמסתמאגבעלאף

במשקהשנתבשלהעבהבלילהת"רדלפי',התוסמדבריהמבואר

ישאםהמוציאעליהומברכין,סופגניןוסופהעיסהתחלתהוזהו,בחלהחייבת

,משקהבלאאותושעושיןאף,י"כאופלטק,מחלהפטורואם.דנהמאתוריתא

שאין,איטריות'כל,י"וגרימזל.המוציאמברךואינודנהמאתוריתאדאיןמוכח

הרי,בחלהחייבדמסתמאפ"אע,המוציאמברךאינו,אדנהמתוריתאבהם
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ויש,י"כגרימזל,בחלהשחייביש,המוציאמברךדאינו,דנהמאתוריתאשבלי

.ב"וצ,י"כאופלטק,מחלהשפטור

ת"רל"רהיהומתחלה,ל"וז'התוסכתבו)לחםה"ד:לז(ובברכות

שהיווהואיל,כםעריסותידכתיבעיסהבעודןחלהדמצות,בחלהחייביןדדוקא

,נ"ול,סופגניןהםדעכשיו,פטוריםהמוציאמןאבל.בחלהחייביןעיסהמתחלה

דעכשיופיעלאף,מנחהגביהמוציאעליהןמברךלאכלןנטלןקתנילעילדהא

.ל"עכ,בשמןמטוגנותשהמנחותסופגניןהם

שאינופ"אעבחלהחייבסופגניןדבסופהת"רסברשבתחלה,כלומר

ומזה:ל"וז)ף"הריבדפי.כז(שםיונהבינורוכתב.עריסותיכםדכתיב,לחם

ובלעז,ה"אטריהמשנהבלשוןשנקראיןהבצקחוטילהתירישהטעם

,החלהמןפטוריןמתחלהעבהשבלילתןפ"עשאף',אטריובערביש"וירמזיליוי

ולאאותןלבשלאלאמתחלהאותהלשושלאכיון,המוציאעליהםמברכיןואין

.ל"עככללפתדרךמהםלעשות

שוב,לחםדהוי,המוציאמברךסופגניןדסופה,ת"רדלמסקנת,כלומר

כ"וכ.החלהמןפטור,לחםיהאשלאמ"ענילושומעיקראלחםשאינודכלל"י

.ש"עיי)ב"סקה'סיליקוטיםזרעים(א"החזו

ויהבתנוראפאהולאעיסהדתחלתוכתב)תקצב'סי(המרדכיאבל

שאיןפ"אע,בחלהחייבל"דוורימזכתבמ"ומ.המוציאומברך,ת"לרלחם

דיןישת"רלמסקנתדגםל"סכ"וע,דנהמאתוריתאדאיןהמוציאעליומברך

משוםחייבדשם,סופגניןוסופועיסהמתחלתו'ראישאיןפ"אע,עריסותיכם

.המוציאמדמברךלחם



בהלכותעליוחולקל"זן"הרמבאבל,)ף"ריהבדפי.יא(ן"הרל"וז

היינו,בחלהחייבתסופגניןוסופהעיסהתחלתההתםתנןדכיואמר,בכורים

פ"אע,בגלגולדמחייבאהיאגונאהאידבכי,לחםדעתעלתחלהשעשאה

דעתעלמתחלהשעשאהכלאבל.מינהחיובאפקעלאסופגניןלעשותהשנמלך

עיסהדתנןרישאוהיינו.מיחייבלא,גלגולואיכאקשהשבלילתהפ"אע,סופגנין

לארכהואבלילתה,עיסהלהדקריוהיינו,סופגניןוסופהסופגניןשתחלתה

',וכושהרועיםבזמןהכלביםעיסת)ח"מא"פשם(דתנןנמיוהיינו.עיסהמיקרי

עשהשלאפ"אע,ממנההרועיםיאכלושלאדעתעלמתחלהשעשאהכלאלמא

.ל"עכ,הואלפטורמ"עזהשגלגוללפי,מחייבתהגלגולהאין,שנוישוםבה
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כיוןפטורההכלביםדעיסתכתב)ף"הריבדפי:כו(יונהבינורוהנה

.פתדרךלאכילתנעשושלאמאטריותו"ק,אדםבנילאכילתנעשיתשלא

דאינואף,באטריותדחייב,ת"רבשיטתהמרדכיהבנתלפיהקשהן"והרמב

דעיסתל"צת"רדלפי)חלה'הל(ותירץ.הכלביםמעיסתש"מוקשה,לחם

וכפירושו,רכהבלילהכוללתעיסהדלשון,לשיטתו,רכהבבלילהמייריהכלבים

,דוקאעבהבלילהל"רעיסהלשוןעצמון"ולהרמב.ל"וכנ,סופגניןבתחלתו

.ל"וכנ

דכל,ל"זווכתבבזהנזהר])שדמ[רצז'סיהישרספר(עצמות"רוהנה

,הכלביםעיסתכגוןחלהבמסכתדממעטמהנהוברבחלהחייבתעיסהגלגול

פירש.)לז(דודרבינו'לחי38ובהערה.ן"הרמבכתירוץדלאומוכח.ל"עכ

,חייבאינה'חישל,חייבתשלכם,עריסותיכם,זוטאכהספריהואשהמיעוט

.'וכוהכלביםעיסתאמרומכאן

',ואפייר"בב)30'העש"וכמש(בתרתין"והרמבת"רדנחלקונמצא

–לחם,מחייבים'בישת"ולר.פטורן"ולהרמבחייבת"דלר,לבשלמ"עע"ובב

ואף.ל"הנברכות'בתוסכ"וכמש,לבשלמ"עע"בב–ועריסותיכם',ואפייר"בב

וכדבריו,באטריותמדמחייבמ"מ,המוציאמדמברךלחםזהגםדלמסקנתו

כ"וכ.כןמוכח,המאנדתוריתאדאיןאףבחלהחייבסתמאדמ,בפסחים'בתוס

).ז"סקטז"מקסח'סי(ג"הפמ

.לחםלשםעריסותיכםוהוא,אחדמחייברקדישנראה,ן"הרמבולפי

דקראעריסותכיםבכללע"בשרק,עריסותיכםדאינו,פטור'ואפייר"בבולכן

,לחםלשםותיכםעריסדאינו,פטורכ"גלבשלמ"עע"ובב.דמשנתנוועיסה

לחם,בתנורלחמכם'שנא,בתנוררקהואדלחם,לחםאינולבסוףמבשלדאם

:).לז('וכגמ,בתנורהאפוי

.קשהבלילתוהיינו,בתנורלאפותשרגיליןלחםת"ר'פילחםה"ובתוד

דלמסקנתל"יז"ולפ.ל"הנת"רוכמסקנת,בסוףמבשלאםגםכלחםנידוןובזה

כ"וכמשמתחלהכ"כמש,עריסותיכםמשוםלאעיסהדןבעוחלהמצותת"ר

בתנורלאפותשרגיליןלחם,בלחםדינים'בדישרק.לחםמשוםאלא,ג"הפמ

עיסהתחלתווזה,ףבסובשלואםאףכלחםודינו,ל"וכנ,קשהבלילהדהיינו

תחלתווזהו,ר"בבאףחייבובזה,ממשבתנור'האפוילחםוגם.סופגניןוסופה

.עיסהוסופוניןסופג
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ברכותדיניכתבולא,דבריושהביאון"והרדודורבינו,ן"הרמבוהנה

חיובשאיןפ"אע,המוציאומברךכלחםדינוהאם',ואפייר"בב,לעייןויש,כלל

.ע"בדהיינו,עריסותיכםבלילחםשםדאין,או,עריסותיכםשאינומפניחלה

סעודתובקובעמ"נישאבל.מ"נאיןכ"וא,ע"בבנעשהתמידלנושבלחםאמנם

קובעואם,)ז"סקסח'סיע"ש(בכסניןהבאהכפתדינההאם,ר"שבבעוגהעל

,ר"בבשנילושכיון,כללפתדאינואו).ו"ס(המזוןוברכתהמוציאמברך'עלי

.שלשומעיןמ"בממברךעליוקובעאםואף

שלתלמידיומתלמידי,א"הריטבל"דז,וניםהראשבזהשנחלקוונראה

ש"ע,א"להריטבאינםאלוחדושיםאםואף,והגאוניםה"ד:לזברכות(ן"הרמב

דכיון,החלהמןפטורה,)ן"הרמבשלמדרשומביתשהםברורמ"מ,בהקדמה

,המוציא'עלימברכין'עליסעודתוכשקובעומיהו.פטורהכללגלגולדליכא

,לחםהוימ"ומ,עריסותיכםדאינו,החלהמןפטורה'ואפייר"שבבהרי.ל"עכ

.'עליכשקובעהמוציאומברך

מטרוקנין)וממהה"ד.לז(והקשה,ן"הרמבשיטתכתבהמאיריאבל

לחם'ואפייר"דבבומוכח,המוציאומברךבחלהחייבתכ"ואעפרכהשבלילתו

כשליכאן"בהרמדלפיל"דסמוכח,מהמוציאגםשהקשהומזה.הואגמור

ודלא',עליקבעאםאףהמוציאעליומברךואינו,לחםאינוכללגלגול

.א"כהריטב

,שםהיההרבהקמח,רכהשבלילתופ"שאע,ל"וז)שם(המאיריותירץ

מצדאלאבעלמאגובלאקראוהולא,גלגולקצתשםויש,לישהכעיןהואוהרי

בקרקעאותהשמניחיןוכ,רךבגלגולאלאגמורבגלגולמגולגלתשאינה

ואין,גיבולכלומר,גובלאל"ר',עלימעידשמהוהרי,ואילךאילךמתפשטת

מיםכעין,לגמרירכהבלילהאבל.מועטוגלגולולישהבעירובאלאגיבול

.ל"עכ,מחייבתוביבש'אפייאין,עכורים

,כללגלגולבליר"וב,גלגולקצתעםר"ב,ע"ב,מדרגות'גדישנמצא

וחייב,הואלחםשאפאוגלגולקצתעםר"ב,ן"הרמבולפי.עכוריםמיםיןכע

בליר"וב,)ושלשהה"דשם(להםאחדדדין,בקובעהמוציאומברךבחלה

'אפייוכל,ל"וז,)וישה"ד(המאיריכתבת"רולפי.לחםאינושאפאוכללגלגול

מצדהןחייבשנתשכל,ביותררכהבלילהלישתההיתהאפילו,מחייבתביבש

מדיןשניהםז"ולפ.ל"עכ,שניהםמצדשיפטרעד,חייב'האפיימצדהןהלישה
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,לחברתהלחםנקראלזהלחםשנקראמה,ל"וז,ת"רלמסקנתל"וכמשכ,לחם

.ל"עכ,סעודהקביעותהמוציאלעניןצריךדבריםשלקצתאלא,להפךוהפך



פעמים,סופגניןוסופהיסהעתחלתה,)ה"מא"פחלה(ש"הרל"וז

עלמתחלהלששאםומוכח.ל"עכ,סופגניןאותהועושהונמלךעיסהלששאדם

ר"דבכתב,מאידך.ת"כרודלאן"הרמבוכשיטת,פטורהסופגניןלעשותהדעת

[ת"וכר,בחלהחייב,משקהלאבהאורי"עוסופו כשפירשכ"כאמנם.

פטורהנמיגמורהדעיסהנראההוומיוכתבבווחזר,ת"דראליבאהירושלמי

שלאונראה.]ש"עיי',ואפייר"בבבוחזרלאאבל,לבשלמ"עע"בב'כל',וכו

ברכות('בתוסה"וכ,תחלתהמתיבתהמשנהלפרששהתחיל,עיסהש"הרגרס

.ל"וכנ,ע"בבהמשנהדכלופירשעיסהשגרסן"כהרמבודלא,)שם

,)נהרדעאבמהדורתבסוגריים(חייבדבנמלךהאש"הרופירש

.הארץדמלחםמקראכדמוכח,ללחם'העשויעיסהבסתםדקראדעריסותיכם

'עשויאינהכי,דקראעריסותיכםאינובסוףלבשלנתכווןכשלשדאםומבואר

ולא,עריסותיכםמשוםחייבשלשאחרדבנמלךומשמע.שנאפהל"דר,ללחם

לחםמיקרילבסוףשנאפהדכל,ש"להרחייב'ואפייר"בב,מאידך.לחםמשום

.חלהלחייב,ע"ב'כל,דוקאעריסותיכםשמצריךן"כהרמבודלא.בחלהוחייב

ודלא.המוציאומברךבחלהוחייבלחםהויובישולע"דבבשסוברת"כרודלא

ואינולחםדאינואף,בחלהוחייבעריסותיכםהוידבזה,בתחלהת"רכדסבר

.המוציאמברך

שחייבאופןכלכוללעיסהוסופהסופגניןשתחלתהנראהש"הרולפי

אוהיינוו.עריסותיכםמשוםולא',אפיידהיינועיסהסופהי"ע,לחםמשוםרק

משוםחייבבסוףאפהאםובשניהם,לבשלמ"עע"בשלשמשוםאו,ר"במשום

,חלהבמשנהופירושות"רשיטתכתב)טז'סיב"פפסחים(ש"והרא.לחם

ר"בבת"לרשמודהומוכח,לבשלהודעתוגמורהעיסהבלשחולקש"ושהר

.ל"וכנ',ואפיי



,חייבתע"לכובתנורואפאהר"שבדעיסה)שכט'סיד"יו(הטורכ"וכ

.ש"כהרסוברש"ושהרא,ש"והרת"רהמחלוקתכתבלבשלהשדעתוע"ובב

ונמלךפותלאד"ע,פטורהובשללבשלד"עע"דב)ג-ב'עס(ע"בשוכ"וכ
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'ובהע.ואפהר"בבאו,ואפאהונמלךלבשלד"עבגלגלוכן,חייבתלבשלה

,לבשלמ"עע"בבן"כהרמבשפסק,הקשה)30'הע.לז(דודרבינולחדושי

.ש"והראש"כהרפסקע"השול"הנולפי.'ואפייר"בבת"וכר

ר"מבחלהלהפריששלא,ל"חובחלתלהקלנוהגיםהרבה,ולמעשה

גםהאופיםנהגווכן).רלה'עמהרבנפש(ח"הגרפסקוכן.ן"וכהרמב',ואפיי

ש"ועיי.עליהםשחלקאף,)יג,ב"סקיתיג'סיד"יו(נזרבאבניוכמבואר,בפולין

דשיטהל"יאך.ופטורמשקהבכמבשלדינהנשפכתהעיסהשאםהשיטהשדחה

ג(ל"הנהמאירישיטתהיאזו .פטורבסוףאפהאםדאף,עכוריםבמים)אות

.ח"כהגרל"צושוב,פוטרן"הרמבורק,חייבת"רלפי,)שם(ל"למשכאבל

המוציאמברךבכיסניןהבאהפתעלסעודתוקבעדאםל"קייוהנה

נוהגיםדאם,ע"וצ.'ואפייר"דבבעוגהגםכןונהגו,)שם(ל"וכנ,ז"ובהמ

המוציאמברךולמה,דדינאספיקאפ"עכדישנמצא,ל"חובחלתן"כהרמב

וספיקא,שביעהדכדיהתורהמןחיובספקיש'עליקובעדאםל"וי.ז"ובהמ

ספקהואוכדומהבדבששנילושהעיסהדכלא"דיובפרט,לחומראדאורייתא

לשטתגםא"הריטבדלפי,ועוד).והלכהה"דז"סקסח'סיל"בה(גמורפת

דינוכיז"ובהמהמוציאמברךמ"מ,עריסותיכםדאינומחלהדפטורן"הרמב

ספיקאספקישז"ובבהמ,להקלונהגודרבנןספקישדבחלהנמצא.כלחם

.מדאורייתאלחייבו



בחלהדחייב,ובישלונמלךלאפותד"עע"בבהפוסקיםנחלקווהנה

שם(א"דהמג.'עלימברכיןמה,ל"וכנ,ש"הרפ"עע"השוכ"וכמש,לדינא

שכתבח"כהבודלא',אפייבשעתרקבאדהמוציא,מ"בממברךדכתב)ב"סקל

,המבושלמרקיק'ראישמביאש"מהרהוכיחא"והמג.המוציאמברךש"דלהר

בדעתורק'כשהיש"כ,לחםמתורתנפקשבשלוכיון,גמורלחם'שהיפ"שאע

,לחםתורתמבטלשבישולשסובר,חביצאדמייתימהאוגם.לחםממנולעשות

.ש"במחהש"עיי

מודהבזה,ונמלךלאפותדעתו'דכשהי,ל"וז,דחה)שם(חייםובנתיב

בתורתבישולאחרלאכולשרוצה,עושההואראשונהד"עשזהדאמרינןש"הר

לחםמתורתלבטלהבישולי"עכוונתוהמבושלברקיקכ"משא,'וכולחם

שםיטולבדלכאורה,ע"וצ.ל"עכ,כןכמוחביצאוגבי,תבשילכמוולעשות

.בכוונתוולא,במציאותתלויבישולי"עלחם
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בביתועיסהכשלשיןנוהגהיהמאירורבינו,)טז'סיסוף(ש"הראל"וז

כךידיועל,מעטממנהלאפותמצוההיה,בשמןלטגנהאובמיםלבשלהכדי

וגם.תמלךשמאדחיישינן,מעטממנהשיקחקודםבחלהכולההעיסהנתחייבה

עליהמברךהיהלאוגם,נטגנהאושנתבשלהאחרהמוציאבלאלאוכהיהלא

.ל"עכ,אכלהכ"ואחאחרלחםעלמברךאלא,המוציא

,מעטשאפאהכגון,בחלהחייבאםשאפילומזההוכיח)שם(א"ובמג

.ע"צח"הבושיטת,המוציאמברךאינוש"הרלפימ"מ

,המבושלרקיקביוצאיןדאיןכתב)יז'סיסוף(ש"דהרא,ל"יואולי

ס"השמסקנתהיאכך,ל"וזכתב)כ"סק(נ"ובק.וליכאמצהטעםדבעינן

ז"טס"סלעילראיהשמשון'רהביאמאיכ"אלהקשותואין.ח"לדףבברכות

אלאהוידלחםאימא.לחםמתורתמבטלדהבישולת"כרדלאיוסי'דרמהך

דאםל"צנחמןדלרבהיכיוכי.מצהמתורתליהדנפקאמצהידייוצאדאינו

,מבטלדבישול,המוציאמברךאינוסופגניןלעשותבתחלהעבהעיסהעשה

.ל"עכ,לדידןנשמענחמןדמדרב,לדידןה"ה

אינודבישול)י"ס(ע"בשול"דקייכתב)ב"סקלשם(א"הגראבל

נחמןדלרבואף.ל"הנ.)לחברכות('כגמאלא,ש"כהרודלא,לחםדיןמבטל

עליהםמברךדשלקותל"דקיי,כןל"קיילא,נ"הקכ"וכמש',אפיימבטלבישול

.שהכלמברך,כוותיהל"דקיי,יוסי'דלרל"דסנ"כרודלא,)א"סרה'יס(א"בפה

,בזהש"כהרל"קיילאמ"מ,א"כהמגש"מהרדמוכחדאף,ל"יז"ולפ

.ח"כהבל"יש"כהרדלאשפסק)י"ס(ע"השולפיאבל.ש"כהרל"סם"ומהר

באפהאבל.ח"הבכ"וכמש,כלחםנידון,מדינאבחלהדחייב,דבנמלך,ל"עוי

כ"וכמש,ותאפנוחלהשיעורכדידעכולהעלתמלךשמאגזירהרקדחייב,קצת

ש"ותפאט"סקנ"ק'עי,מברכיםאםנחלקוז"ועפ(מדינאולא,)ז"ט'סי(ש"הרא

.ק"ודו,ם"ממהרכדמוכחהמוציאמברךאינוש"דלהרח"הבמודה,)ח"סק

אובשלהאם,עבהשבלילתודבראפילו,ל"וזכתב)ג"סי(ע"שובו

ואפילודנהמאתוריתאעליהשישאפילו,המוציאעליהמברךאיןטגנה

חולקיןויש;אפייהשעתאחראלאהולךאינוהמוציאדברכת,בחלהנתחייבה

סופגיןועשאהבמיםכ"אחריככהאפילו,עבההעיסהשתחילתדכלואומרים

,שניהםידייצאשמיםוירא,המוציאעליהםמברך,בשמןטגנהאובמיםובשלה

.ל"עכ,תחלהאחרלחםעלשיברךי"עאלאיאכלולא
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לשיטתחשוכאן,לבשלמ"עע"בבת"כרדלאפסקד"דביו,וקשה

,ונמלךלאפותהמתחלהדעתו'כשהימייריע"דהשו,ל"יח"הבסברתולפי.ת"ר

ע"בשו'אולשיטה,המוציאדמברךא"דיכתבבזהורק,)ז"סקט(ז"הטכ"וכמש

ז"בטנראהוכן.ת"כרודלא,מ"בממברךא"ליאףלבשלובדעתו.בזהגםפטור

המוציאמברךאם,בחלהכשחייברקע"בשוהשיטות'בדנחלקו,)ט"סקי(

רשופי,לבשלבדעתודמייריסוברכי,כ"כלא)ג"סקל(א"והמג.לאאובבשלו

,ת"רדהיינו,בחלהדמחייבד"למאפילו,'בחלהנתחייבהואפילו',ע"השולשון

.השמיטוד"דביואף,ת"כרא"הישיטתופירש.ש"עיי,כוותיהל"קייולא

בלאבתנורשאפאורכהשבלילתודברוכן)ד"סישם(א"הרמל"וז

בלאפסבאלאפאואםוכן;ברכותושלשהמוציאעליוומברךכפתדינו,משקה

;משקהמיקרילאהעיסהישרוףשלאהאלפסבושמושחיןמשקהומעט,משקה

.ל"עכ,הואלחםלאועלמאלכולי,במשקהוטגנורכהשבלילתודבראבל

דלאאף,ל"ולמשכ.'וכות"רואומר)ל"הנ.לז('לתוסציין)ד"סקמ(א"והגר

,לומודהש"דהר,ת"כרל"קיי'ואפייר"בבמ"מ,בישולמ"עע"בבת"כרל"קיי

ד(ל"וכנ,ן"הרמבכשיטתודלא יוחנן'רמשקיןי"דע)ה"סקמ(ש"ועיי.)ה-אות

מברךואינומחלהדפטור,אילפסבמעשההירושלמיפ"ע)שם('וכתוס,מודה

מברךעליוקבעאםאף,א"הרמכ"וכמש,הואלחםדלאווכיון.המוציאעליו

מזונותב מיני .ורא



וסופוסופגניןתחלתודהויופירש,הירושלמיהביאפרץרבינו'תוסב

סופגניןתחלתוכמוהויש"ניאלומיהו,ל"וז)מיהוה"ד(וכתב.דפטורהסופגנין

)לא(בהודלית,המוציאבברכתולאבחלהלאחייביןואין,סופגניןוסופו
,כדפירישיתקהמשי"עאפוייןשאינםפ"אעבחלהחייביןואין,דהנמאתוריתא

אבל,עלייהוסעודתייהוקבעכשלאמ"והנ,נינהובעלמאגובלאדתחלתומשום

ש"ניאלאותןלאכולאין,עלייהוסעודהקובעיםדפעמיםמילהובבריתבפורים

הוילמה,משקהי"עשלאאפוייםדאם,ע"וצ.ל"עכ',וכוהמוציאברכתבלא

ישלמה,דנהמאתוריתאאיןדאם,ע"צועוד.בבישולל"דר,סופגניןסופןכמו

.לחםאינווהלא,הארץמןלחםהמוציאלברךשצריךצד

אינוסופגניןוסופודבתחלתו,שוניםאופנים'לבפ"תורכונתואולי

הוימשקהי"עשלאכשאפואבל.בקבעאףומהמוציאמחלהופטור,כלללחם

גובלאדתחלתו,המחלפטורמ"ומ.המוציאשמברךצדישבקבעולכן,לחם
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ג(ל"הנא"והריטבן"כהרמבל"וס,בעלמא כאןאיןכימחלהדפטור,)אות

.ק"ודו,לחםהוימ"ומ,עריסותיכם

ל"ראילפסשמעשה,)הישרבספר(ת"רדבריכתב)חלה'הל(ן"הרמב

,התנורבכותלישנדבק,ע"בדרקכלומר,באילפסאלאלעשותראוידאינו,ר"ב

ומודה,יוחנן'כרל"דקיימשוםדחייבסוברת"רז"ולפ.רבתנולעשותראוי

.ן"הרמבוכשיטת,פטורל"רדלפי

דארעאטריתא,'וכוהחלהמןפטורהטריתאגורס:)לזברכות(ף"הרי

.ברכותושלשהמוציאעליומברךעילוה'סעודתיקבעואם,מ"במעלהמברכינן

ודלא(הואחדדארעאוטריתאדטריתא,ח"הב'ופי,)ו"סטקסח'סי(הטורכ"וכ

דהקביעות,גדולחידושוזהו.לחםל"הוקבעואם,לחםואינו,)יונהכרבינו

י'סי(ח"המנכ"וכ).ט"הג"פברכות(ם"ברמבנ"וכ.לחםשםפועלתעצמה

ע"ובשו.בזהחולק)כה'סיברכות(י"ובקה.בכיסניןהבאהפתלענין)ה"סק

.לחםדאינו,מ"בממברךקבעאםדאףל"וס,הטורעלחולק)ז"סט(

,ונאפהמתפשטוהואהכירהעלדשופכים,טריתאפירש)שם(ע"ובשו

קבעדאם,בכירהגומאשעושין,טרוקניןכ"משא.כלללחםתורתעליוואין

בגומאאותושאופיןכיוןמ"מ,ר"דבג"דאע)ט"סקפ(ב"המ'ופי,המוציאמברך

כ"משא',כל).א"סיו"פ(ש"וכהרא,פתכמונעשהיחדיוהעיסהומתקבץ

בלאמ"בממברךמ"ומ.מאליוומתפשט,כליתוךאובגומאדאינו,בטריתא

ב"מ(המוציאדמברך)ד"סי(סתםר"בבכ"משא,מאדרכהבלילתהכי,קבע

).מ"סקא"מגפ"עח"סקפ

המוציאלברךדאיןצדד)לחמניותה"ד.מבברכות'בתוס(ש"הרוהנה

ר"דבל"דסואף.דייסאכמודהוי,ל"הנפ"בתור'אוכצד,ש"נילאילעקבעאם

הויכ"וא,לאאודנהמאתוריתאישאםנסתפקמ"מ,ל"כנלחםהוי'ואפיי

.ש"עיי,כדייסא



מ יצחק א"תשע●ג"בית





תערובתבעניןוחכמיםאליעזר'רמחלוקת.)מג(פסחיםבגמראאיתא

רבידברי,בלאועירובועל,כרתענושגמורדגןחמץעלדתניאל"וזחמץ

כלוםבלאעירובועל,כרתענושגמורדגןחמץעלאומריםוחכמים.אליעזר

מלקותוחייב(מדאורייתאאסורחמץתתערובאליעזר'רשלפי,הרי.ל"עכ

.מדאורייתאאסורגמורדגןחמץשרקסובריםוהחכמים,)באכילתומדאורייתא

לאמחמצתכל"בדרשההתלויזושמחלוקת)שם(להלן'בגמומבואר

(תאכלו 'הגמל"וז,חמץתערובתלרבות"כל"דורשאליעזר'ר).כ:יבשמות"

,האדומיוחומץ,המדיושכר,הבבליותחכלרבות"תאכלולאמחמצתכל"

על"ונכרתהחמץאכלכלכי"לומרתלמוד-כרתענושיהאיכול.המצריוזיתום

עירובועלדאמרליהשמעתמאן.בלאועירובוועל,כרתענושגמורדגןחמץ

דורשיםאינםשהחכמים:)מג(בהדיאאיתאוגם.ל"עכהיאאליעזררבי?בלאו

.חמץתערובתבדאורייתאלאיסורמקורלהםאיןוממילא"כל"

התורהבכלהלא,בכללוזמחלוקתלכלישמקוםמה,לבארוצריך

כלאסורותמאכלותתערובתשלדאורייתאאיסורשישמודיםעלמאכוליכולה

במין(בטלאינוהאיסורשטעםאו)במינובמין(ברובבטלואינשהאיסורזמן

ללמד"כל"שלדרשהלצריכיםאנולמהאליעזר'רלפי,כ"וא.)מינובשאינו

עירובועל"לסבוריכוליםהחכמיםואיך?חמץתערובתבדאורייתאאיסורשיש

מאכלותמשארחמץשנאמאי,"כל"דורשיםלאשהםמשום"כלוםבלא

?בתערובתגםאיסורלהםשישאסורות

התשובהילתתחבאמתהיאזאתונקודה,בסוגייתנומעניןדברעודויש

חמץתערובתמיניכלכולל"חמץתערובת"הביטוי,לכאורה.ל"הנלקושיא

אליעזרוכשרבי".חמץתערובת"נקראאחרבדברשמעורבחמץכל.בעלום

מכווןשהואלומרמסתבר,זהמביטוייותרמדייקולא,"בלאועירובועל"אומר

תערובתמיניכמהמצטט,לעילהמובאהברייתא,אכן.חמץתערובתמינילכל

המשנהוגם."כל"מנלמדוםשאיסור',וכוהבבליכותחכמו,מדוייקיםחמץ

,בפסחעליהןשעובריןחמץתערובתמיניאותומצטט.)מב(פירקיןבריש
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כמותערובתבריבויהחידושמההיאהשאלהולכן.'וכוהבבליכותחכגון

אסורותמאכלותבתערובתדיניםהקודםלבארצריך,זהלהבין?הבבליכותח

.'וכוהבבליכותחכגוןחמץבתערובתמיוחדמהלהסבירכךואחר,התורהבכל

)ה:ה(נזירות'ובהל)טופרקריש(אסורותמאכלות'בהלם"הרמב

בתערובתישאםמדאורייתאחייברקאיסורתערובתכלושאשמישהוכותב

ששותהנזירשלדוגמאביאנזהלהבין.דהאיסור"וממשוטעמו"אכלשהוא

שותההואכ"אאמדאורייתאחייבאינוהנזיר,ם"הרמבלפי.ומיםייןתערובת

)ומיםייןשל(התערובתכלואם.פרסאכילתבכדי)ייןכגון(

התערובתשבכלפ"אע,מיםוהשארייןכזיתישהתערובתובתוך,ביצים'גהוא

כזיתשתהלאעדייןהואאזהתערובתמכלכזיתשותהקרהואאם,ייןטעםיש

ציםיבשלשכלשותהאםאבל.מדאורייתאפטורעדייןהואולכן,ייןשל

.מדאורייתאוחייב,ייןשלכזיתשתהבודאיהוא,פרסאכילתבכדישבתערובת

הרמב קורא שלכזית)שותהאו(אוכלכשהואדהיינו,"וממשוטעמו"ם"לזה

צריך,ציםיבשלשבכלאיסורכזיתיששאם(התערובתבתוךועצמאיסור

.מדאורייתאחייבהואבלבדזהבאופן).התערובתשלציםיבשלשלאכול

הרמבאבל כדברי שלא לומר לחייב"יש שיש ולומר מדאורייתאם

שלכזיתאכללאהואזהשבאופןפ"אע,אוכלכשאפילו

עלניתן.עצמוהאיסור או מבוסס שזה שלדיןהלהציע

שישהיתרכל(מדיןאו)היתרזיתחציםערףמצטאיסורזיתהחצי(

).עצמוכאיסורנחשבהאיסורטעםבה

חיובשיש(אליעזר'רשלשהחידושלתרץאפשר,ריהטאולפום

היתרשלדיןשישהוא)הבבליכותחכגוןחמץתערובתאכילתעלדאורייתא

התערובתמכלכזיתאפילוכלושאמישהוולכן,חמץבתערובתלאיסוררףמצט

חייבשאינואסורותמאכלותבשארכןשאיןמה.מדאורייתאמלקותחייבחמץ

אכילתשהוא,התערובתבתוךעצמואיסורמהכזיתשיאכלעדםתערבותיהעל

כותחכמולדבריםזהחידושוצריך3.התערובתכלשלציםיב2ארבעאו1שלש

.)ו:א(ומצהחמץ'הלם"רמב1

ומשני"ד.מדפסחיםי"רש2 .ה

פרסשיעורבענין,)4-3הערות(לעילהמובא,ם"ורמבי"רשבמחלוקתתלוייםאלושיערום3

צריךשמישהוהזמן,בזמןשיעורבעצםהואפרסאכילתושיעור).ציםיבארבעאושלשזהאם(

.זהשיעורבתוךאיסורשלכזיתאוכלאםחייבורק,פרסלאכל
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פרסאכילתבכדימהםציםיבארבעאושלשלאכולאפשרשאי'וכוהבבלי

,החכמיםולפי).דאורייתאאיסוראיןובזה(אכילהכדרךשלאאכלםכ"אא

.בחמץלאיסוררףטמצהיתרשלמיוחדדיןאין,"כל"דורשיםשאינם

סובראליעזר'ר,יריזעלפי:).מג('בגמאמוראיםמחלוקתוזובאמת

וכעין.בפסחבחמץלאיסוררףטמצהיתרשלדיןשישהוא"כל"שלשהחידוש

היאאליעזר'רשלשהחידוש,תאחבדעה)אלאה"ד.מד(תוספותמסבירזה

,הבבליכותחכמובדבריםאפילוולכן,לאיסוררףטמצהיתרשלדיןכאןשיש

.מהתערובתכזיתכלבאכילתייתאדאוראיסוריש,האיסורעלבהומרשההיתר

בכותחהחיובלגביאליעזר'רשיטתהואשבהדיאאומרלא.)מד(דימי'ור

משוםהבבליכותחבאכילתאיסוראיןהחכמיםשלפיאומררקהוא.'וכוהבבלי

.אדםכלאצלדעתובטלההתערובתבתוךאיסורכזיתאכלשאם

)בסמוךכנראה(ת"ורם"הרמבלפיזהתירוץלומראפשראי,אכן

.ת"ורם"דהרמבאליבאאליעזר'רלפיהבבליבכותחהחידושמהע"צועדיין

:עצמובפניאחדכלנבארועכשיו

באכילתדאורייתאאיסורשישפסק)ו:א(ומצהחמץ'בהלם"הרמב.א

וכלהמדיושכרהבבליכותחכגוןחמץעירובל"וזבפסחוכדומההבבליכותח

דבריםבמה...לוקהבפסחאכלןאםבהןמעורבשהחמץמדבריםלהןהדומה

הואאמורים

כותחבאכילתדאורייתאאיסורישם"הרמבלפי,הרי.ל"עכהתורהמןשלוקה

היתרמדיןולאהתערובתבתוךעצמואיסורכזיתאכלשהואבאופןרקהבבלי

דיןאיןמהל4אליעזר'כרפסקאי:נפשךממההואוהשאלה.יסורלארףטמצ

דכלציםיבשלשאכלאםאפילוכחכמיםפסקואי,לאיסוררףטמצדהיתר

'בגמכמבואר,דאורייתאאיסורכאןאין)עצמואיסורכזיתשהוא(התערובת

שלשכשאכלאפילוהבבליכותחבאכילתאיסורדאיןסובריםשהחכמים.)מד(

כדרךשלאזושאכילהמשום)עצמודחמץכזיתדהוא(התערובתדכליםציב

?ופטוראדםכלאצלדעתוובטלהאכילה

כאןוישכפשוטואליעזר'כרפסקם"הרמבשבאמתשסובריםויש

ראיהקצתויש5.לאיסוררףטמצהיתרמדיןהתערובתכזיתבכלדאורייתאאיסור

.אליעזר'כרפסקם"שהרמבשכתב)ב"תמ(חייםאורחטורעיין4

).נגסימןפסחים(אשרומנחת)ריז:ג(וזמניםמועדיםעיין5
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התבארוכברל"וז)רצחתעשהלא(המצוותבספרם"הרמבמלשוןזולשיטה

.)מד(בפסחים

.איןהשעורמזהפחותחמץערובבהןהיהאםאמנם

לאכולשצריךכתבלאם"דהרמבהואוהדיוק.ל"עכמלקותאכילתןעלחייבין

אלא,)התערובתדכלציםיבשלשאכילתדהוא(התערובתבתוךאיסורכזית

להיותראויחמץשלשהכזיתכדי(ציםיבשלשבכלאיסורכזיתשיהאשצריך

בכלחמץכזיתישואם).בהיתריבטללאובזה,פרסאכילתכדישלבזמןנאכל

היתרמדיןמדאורייתאחייבהואהתערובתמכלכזיתאכלאםאפילו,ציםיבשלש

חמץ'בהלם"הרמבשכתבמהעםקשהעדייןזהתירוץאבל.לאיסורמצטרף

"שם(ומצה .לעילשדייקנו"התערובתבתוךחמץכזיתבשאכל)

אליבאלאאבל,אליעזר'כרפסקם"שהרמבסבר)שם(משנההכסף

שהוא,לעילהמובא(דימי'רלפיאלא,לאיסוררףטמצהיתרמדין,דזעירי

החידוש,כןואם).חמץבתערובתאליעזר'רשיטתשהואבהדיאאומרלא

מדאורייתאחייבהואהתערובתבתוךאיסורכזיתאכלדאםהואאליעזר'דר

,שסובריםכמו,אדםכלאצלדעתובטלהאמרולא

תערובתאכילתאיסורדמרבה,"כל"שלהחידושוזהו.דימי'רלפיהחכמים

רקלא(חמץתערובתבשארשאפילולומרויתכן.כילהאכדרךשלאאפילוחמץ

מדרשה,אכילהכדרךשלאכשאכלםדאורייתאאיסוריש)וכדומההבבליכותח

".כל"ד

מחמץחמוריותריהיהחמץשתערובתאפשרדאי,להקשותואפשר

עצמוחמץו"ק,אכילהכדרךשלאאפילואסורחמץתערובתאם,דהיינו,עצמו

)!באכילתוכרתעונשובהשהותוימצאובליראהדבלאיסורכ"גישדעליו(

כרתעונשעליושישגמורחמץדדווקאמסתברהזהשהחילוקלומראפשראבל

,חמץתערובתאבל.כזהחמורעונששיהאכדימעליאאכילהצריךבאכילתו

.גרועהבאכילהאפילוחייב,מלקותעונשרקשעליו

"כעיקרטעם"ששסוברתם'רמצטט)לא:ז(בחוליןש"הרא:תם'ר.ב

זהלדיןהמקור.כזיתכלעלדאורייתאמלקותעליוולוקיןדאורייתאןדיהוא

ענביםמשרתוכל"מכעיקרטעםלומדיםהרבנן.).מד(בסוגייתינומחלוקתהוא

).התורהלכללומדיםומנזיר(לנזירכעיקרטעםלרבות"משרת","ישתהלא

באשיבאאשרדברכל"מ,נכריםמגיעוליהואזהלדיןרהמקועקיבא'ולר

האיסורטעםאלאבכלישאיןפ"אעמדאורייתאאסורשהוא,"באשתעבירו

).התורהלכללומדיםנכריםומגיעולי(בעלמא
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מאכלות(ם"והרמב)כעיקרלטעםה"ד:צחחולין(י"רש,אמנם

אם,ולכן6.דרבנןדיןקרהואכעיקרשטעםסוברים)ה:הנזירות,ג:טואסורות

כזיתאכלאם,האיסורטעםישהתערובתובכל,והיתראיסורתערובתיש

ם"והרמבי"רשאולםדאורייתאמלקותעליושחייבסברתם'רמהתערובת

עדדאורייתאמלקותחייבואינו,מרדותמכתחייברקהואזהשבאופןסוברים

(עצמומהאיסורכזיתשיאכל שכתבכמו,בכללהאיסורטעםריךצלמהכןואם.

שישכמהשכלהיאוהסיבה?"וממשו"ישכ"אאחייבשאינום"הרמב

האיסוראזכללהאיסורטעםאיןאםאבל,ברובבטלהאיסוראיןהאיסורטעם

.)ברוביבטל

טעםאם,מסוגייתינותם'רעלהקשהמהאחרוניםכמה,פניםכלעל

החידושמה,מהתערובתוכזיתכזיתכלעלוחייבמדאורייתאכעיקר

עלחיובוישלאיסוררףטמצהיתרשלדיןדישהחידושאיןהלא7?אליעזר'דר

לומראפשרואי?כעיקרטעםמדיןזהאתיודעיםשכבר,מהתערובתכזיתכל

איסורכאןדיש,)ו:אומצהחמץלעיל(משנההכסףשכתבכמההואשהחידוש

שסוברם"הרמבלפירקשייךזאתשהתשובהבגלל,ךכדרשלאכשאכלאפילו

מהע"צולכן.עצמואיסורשלכזיתלאכולצריךולכןמדרבנןרקכעיקרשטעם

אםאיסורכאןשאיןהסובריםהחכמיםואיך"כל"מאליעזר'דרהחידושבאמת

?מדאורייתאכעיקרםעט

מוכשבדבריםשהסביר)תמבחייםאורח(הטורפיעללומרונראה

נותן)החמץ(האיסוראין)וחכמיםאליעזר'רנחלקושעליהם('וכוהבבליכותח

אין[ודוקאל"וז.החכמיםלפידאורייתאאיסוראיןזהובגלל,לתערובתטעם

שאיןאלוכלכגון]כחכמיםהלפידאורייתאאיסור

עליומחייביםחמץעםטבוישאםאבלבעלמאלקיוהאאלאבואותונותנין

אליעזר'רביןשהמחלוקתמדבריוומבואר.ל"עכדאורייתאכעיקרדטעם

.בתערובתהאיסורטעםשאין)הבבליכותחכמו(כאלובדבריםאיהוחכמים

וממילאבכללטעםכאןאין,התורהבכלדאורייתאכעיקרשטעםפ"אע,ולכן

האיסורטעםכשאיןילודאפמחדש,"כל"שדרש,אליעזר'ור.איסוראין

כעיקרוו"כעיקרטעםליתןשמגדירה"ד.מדפסחיםי"רשעיין6 איסור של טעמו לעשות

רקזהשכלסברי"רשאבל,הטעםאחרלךהושהאיסורשסברתם'לרדומהוזה".ממשו

.מדרבנן

..)מבפסחים(שמואלדברעיין7
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בכלכעיקרםעטכדין,מהתערובתכזיתכלעלחייבעדייןחמץבתערובת

.התורה

דהיינו,"רגיל"חמץבתערובתפליגילאע"כותם'רלפי,מיהו

.כזיתכלעלדאורייתאאיסורשיש,התערובתלכלטעםנותןכשהאיסור

טעםבהםשאיןחמץובתתערבמינירקהוא,אליעזר'דרוהחידוש,המחלוקת

.איסור

.ימצאובליראהבלבעניןתם'רבשיטתמענייןדברעודיוצאז"ולפ

,המדיושכר,הבבליכותחבפסחעובריןואלוכותב.)מב(פירקיןברישהמשנה

להביןאיךתם'ורי"רשמחלוקתויש.'וכוהמצריוזיתום,האדומיוחומץ

אבלימצאובבליראהבבלעליהןעובריןכתבי"רש."עובריןואלו"הביטוי

ואפילותאכלולאמחמצתמכלמרבינןהנךדכלל"וזי"רשעלחולקתם'ר

ימצאובליראהבלתיתיומהיכיקראדרבייאלאואימיחייבהוהלאבאכילה

)'וכוהבבליכותח(אלולרבותאפשראיתם'רשלפימדבריוומבואר.ל"עכ

באיסוראלולרבות"כל",אחתדרשהרקישכיימצאובליראהבללאיסור

,חמץתערובתשארלכללכאורה,מיהו.יראהבללאיסורמקוראיןולכן,אכילה

ימצאובליראהבבלאסוריםכ"ג,"כל"דהדרשהמלבדבאכילהאסוריםשכבר

.תם'לראפילו

.)מג(דידן'דבגמ.תם'דראליבא,אליעזר'רלפיכרתבדיןלעייןויש

גמורדגןחמץעל,"ונכרתהחמץאכלכלכי"מחמץבתערובתלכרתמיעוטיש

תערובתמיניכלעלחלזהמיעוטאםלחקוריש.בלאועירובוועל,כרתענוש

הבבליכותחדהיינו,"כל"דבדרשהמרבהאליעזר'שרמהעלרקאוחמץ

.ע"וצ.תכרעונשיש"רגיל"חמץתערובתמיניבשאראבל,וכדומה



מ יצחק א"תשע●ג"בית







אישתודוסדרשזועוד,שמעתא:)ג"נדף(דפסחים'דבפרקשנינו

לכבשןהשםקדושתעל]עצמן[שמסרוועזריהמישאלחנניהראומה:רומי

עלמצוויןשאיןצפרדעיםומה,מצפרדעיםבעצמןוחומרקלנשאו.האש

ובתנוריך]'וגו[בביתך]ועלו[ובאו)זשמות(בהוכתיבהשםושתקד

,חםשהתנורבשעהאומרהוי,תנוראצלמצויותמשארותאימתי.ובמשארותיך
.וכמהכמהאחתעלהשםקדושתעלשמצוויןאנו

שלא)'אאותח"הבבהגהותש"וע,ראומהה"בד(שםי"רשופירש

דף(בסנהדריןהגמראלדרשתמתייחסי"רש.בהםשימותולאבהםוחידרשו

משוםנאנסאםהתורהמצוותכלעללעבוראדםשחייבלמדנושממנו.)ד"ע

עללמותולאידםעללחיותכדיניתנושהמצוותכלומר,"בהםוחי"דהציווי

צריכיםהיוועזריהמישאלשחנניהאומרתבפסחיםהגמרא,י"רשולפי.ידם

ולכן".בהםוחי"שלהחיובמפני,נפשםלמסורולא,בימיהםלצלםלהשתחוות

.נפשםאתלמסורמוכניםהיואלא,כןעשושלאראומההגמראשואלת
.מהצפרדעיםוחומרקלשנשאוומתרצת

גילויז"עדהיינו,החמורותעבירות'גדעלידועדהא,לתמוהויש

שםסנהדריאבגמרכדאיתא,נפשואתלמסוראדםחייב,דמיםושפיכותעריות .ן

למסורצריכיםהיווהלא,היאזרהעבודהבכלללכאורהלצלםהשתחוייהוהרי

בפסחיםהראשוניםמןהרבההקשווכן.מהצפרדעיםלימודבליאףנפשםאת
.בהםשימותולאבהםוחידרשתכאןשייכתדלא,שם

בפרהסיאדהלאוהקשוי"רשדבריהביאו)ראומהה"ד(אתרעל'תוס

אדםחייבקלהמצוהעלאפילובפרהסיא,ל"הנבסנהדריןהגמראולפי,הוה

היהממשזרהעבודהדלאותםרבינובשם'התוסותירצו.1נפשואתלמסור

הקשוולא,בפרהסיאועזריהמישאלחנניהמעשהשהיהמזה'התוסשוהקלמהקשהוקצת1
,ועוד.להלןכמבואר,אחריםראשוניםהקשושבאמתכמו,זרהעבודההיתההעבירהשעצם
.ף"שים"מהמהרשהבאנומהלהלןועיין.ע"וצ,פרהסיאעניןעלדנולאבתירוצםהרי
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שהביאוש"ועיי,עצמולכבודעשהשנבוכדנאצראינדרטאאלא,הצלםאותו

אתלמסורועזריהמישאלחנניהצריכיםהיולאבאמתולכן.לזהראיותכמה
.'וכו"ראומה",הגמראקושייתומובנת,נפשם

עבודהחטאשםהיהשבאמת,י"הרדבריאתשם'התוסהביאועוד

שעשהכמולברוחועזריהמישאלחנניהיכוליםהיולמעשהקודםאבל,זרה

אבל.ברחושלאראומההגמראשאלהולכן.).ג"צבסנהדריןכדאיתא(דניאל

וחמרהקלפיעלנפשםמסרוסוףסוףלמהוביארלאי"הרוגםת"רגם

(?ראומה"באמת,כלומר,מהצפרדעים דודרבינו'מחישהבאנומהלהלןועיין"

.)ן"הר'ומחי

"ל"וז,ת"רשלתירוצועלהקשהשםף"שים"המהר אמרינןהא:

עלאפילודתעללהעבירשמכווניםהיכאהגזירהבשעת.ד"עדףבסנהדרין

נבוכדנאצרשעשהשהאינדרטאאףולכן.ל"עכ,"משנינןאלדמסאנאערקתא

להםאסורהיהמקוםמכל,עצמולכבודאלא,ממשזרהעבודהלשםהיתהלא

ועזריהמישאלחנניההיוולכן.השמדשעתשהיתהמפנילהלהשתחוות

מובנתאינהושוב.מהצפרדעיםוחומרקלבליאףעצמםאתלמסורמחוייבים

אינהלאינדרטאשהשתחוייהף"שים"המהרותירץ".ראומה"הגמראקושיית

.בכללעבירהשוםשםהיתהלאבאמתלכןו,דמסאנאערקתאשינוימוכגרועה

,המלךלכבודהעשוידברלהשתחוייהאםכיזרהעבודהשםהיתהדלא,כלומר

2.נפשלמסורחיובשוםאיןזהועל

,הגמראעלפשוטהותרהיהקושיאהקשהאתרעלפרץרבינו'ובתוס

היוחייביםהא,מהצפרדעיםללמודועזריהמישאלחנניההוצרכולמה,דהיינו

נפשלמסורחיובישזהועל,זרהעבודההיהשהחטאמשוםנפשםאתלמסור

רבינובשםמשאנץש"הרתירץוכן(ותירץ.מהצפרדעיםוחומרקלבליאף

שבאמתכמו,נסבדרךהצלהםלהשתבאועזריהמישאלחנניהשידעו)מאיר

מהפירושהאין"ראומה"הגמראושאילת).יז:גדניאלעיין(לנבוכדנאצראמרו

ראומההיתההשאילהאלא.מחוייביםהיוודאידבזה,נפשםאתשמסרוראו

למדוזהואת.להצילםנסלהםשיבאידעובאמתאיךכלומר,הנסעללסמוך

,ניצולובאמת,מצריםלתנורילהכנסנפשםשמסרושלאחר,מהצפרדעים

שהשתחוייההגמראידעהשפיר,קושייתולפידאפילו.בביאורות"רכיווןגופאלזהואולי2

עבירהשזוהגמראחשבהאלא.עליהנפשולמסוראדםשחייבממשז"עהיתהלאזולאינדרטא

עלאףובפרהסיא,הוהבפרהסיאדהלאת"רהקשהזהועל".ראומה"שאלהולכן,פחותה

.ק"ודו,נפשולמסוראדםחייבפחותהעבירה
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ומןהבתיםמןהצפרדעיםוימותו",)ח:חשמות(העניןבסוףשנאמרכמו

(שםמוזכריםלאתנוריםואילו,"השדותומןהחצרות הדעתבדבריועודעיין.

.)שםהתוספותמבעליזקנים

)משאנץש"הרהקשהוכן(הקשהי"שהרהביאשםפרץרבינואבל

לשוןדקשהמשאנץש"הרהקשהועוד.הנסעלסומכיןדאיןהכללידועדהא

שקושייתדמשמע,האשלכבשן'הקידושעלנפשםשמסרוראומההגמרא

בקושיא.הנסעלשסמכוזהעלולא',הקידושעלנפשםמסירתעלהיאהגמרא

להםשיעשהבטחואלא.באמתהנסעלסמכושלאד"רי'התוסטען,הראשונה

(להםהבטיחכןבאמתכי,נסה"הקב הקושיאועל.)כראוידבריוהבנתיולא.

שמסרוזהלשוןמובאאיןשבהבגמראאחרתגירסאדישלתרץישהשנייה

שבשוליוציוניםבהגהותעיין(נפשםשמסרוסתםאלא',הקידושעלנפשם

).'גאותוהדרעוז'מהד,הדף

זרהעבודהשםהיתהשלאהתירוץהביאאתרעלבחידושיודודרבינו

נפשםאתלמסורועזריהמישאלחנניהעלחיובשוםהיהלאולכן,ממש

נבוכדנאצרשעשההואועזריהמישאלחנניהשראומהאבל).תםרבנווכשיטת(

אתמסרוולכן.שמיםכבודלמעטכדיגםאבלעצמולכבודרקלאהאינדרטא

עניןבושישכל"שללמודיששמהםמצפרדעיםח"מקוהאשלכבשןנפשם

דלעילקושייתינומיושבתשפירובזה".עליונפשואתלמסורהשםקידוש

כ"דאוהקשינו,ממשז"עשלחטאשםהיהשלאפירשכןשגם,ת"רשיטתעל

קידוששלעניןדכשישהואוהתירוץ.נפשםאתלמסורלהםמותרהיהאיך

נמצאזהוכעין.כןלעשותממשחיובאיןאםאףנפשלמסורמותר,השם

.תםרבינושיטתשזוהיבפירושכתבוהוא,שםן"הרבחידושי

רבההשיריםבשירהמדרשדבריהביאדבריובהמשךדודרבינווהנה

ובאמת,שםנוכחהיההנביאדיחזקאל)לתמרדמתהקומתךזאתהפסוקעל,ג"י:ז(

)כ:כוישעיהעיין(הנביאישעיהמקיבלושכן,שיברחוועזריהמישאללחנניהיעץ

בעצתנפשםאתועזריהמישאלחנניהשמסרוברורולכן.עצתוקיבלולאאבל

יחזקאלהיהלאבודאי,גמורחיובהיהבאמתאםכי,גמורחיובמפניולאעצמם

מישאלחנניההחליטואלא).ש"עיי,בורחהיהלאדניאלוגם(לברוחלהםמיעץ

שםהיהדלאאף,שמיםשםלקדשאפשרותשםהיתהכינפשםלמסורועזריה

מותרג"שבכהידעואיך,כלומר,"ראומה"בגמראהקשהזהועל.גמורחיוב

עלדלעילקושייתינוניחאכןגםזהובתירוץ.מהצפרדעיםלמדוזהואת,כןלעשות

שלשילובהואדודרבינוששיטתונראה.לברוחלא"ראומה"ביארלאשגם,י"הר

.ק"ודו,שםבפסחים'בתוסשהובאוי"הרושיטתת"הרשיטת



השם קדושת על עצמן שמסרו ועזריה מישאל חנניה ראו 163?מה

כשאיןאףנפשואתלמסורלאדםלומותר,האלוהראשוניםלפיוהנה

לכתובותמקובצתבשיטהועיין.השםקידושבמצותקיוםוזה,כןלעשותחיוב

(ג"לדף ,זולאינדרטאמשתחויםהיודאםשכתבא"הרשבבשם)אלמליה"בד:

חנניהכשסירבוולכן.שמיםכבודויתמעט,זרהלעבודהכמשתחוהאהנרהיה

.שמיםשםקידשוממילא,להשתחוותועזריהמישאל

התורהיסודי'מהל'הבפרקם"הרמבשכתבמהכאןביאלהישאבל

מתחייבזההריעברולאונהרגיהרגואליעבורשנאמרמיכל:ל"וז',דהלכה

גמורחיובכשאיןנפשואתלמסורלאדםרשותדאין,כלומר.ל"עכ,בנפשו

,ם"הרמבשלדעתל"זציק'סולובייצד"הגרימרןבשםושמעתי.כןלעשות

ישולדעתו,במיתתוהשםקידוששישבמקוםורקאךהואנפשלמסורהחיוב

איןאםכןועל.רהיהעביעשהאםהשםחילולצאשיבמקרהרקהשםקידוש

אתימסוראם,כןואם,העבירהאתכשיעשההשםולחילאין,נפשלמסור

מדברינראהוכן.כןלעשותאסורולכןהשםקידוששוםמזהיצאלא,נפשו

שלהאיסורעםהשםקידוששלהחיובאתשקשר,שם'אבהלכהם"הרמב

השםקידושישהעבירהבעשייתהשםחילולכשישדוקא,כלומר,השםחילול

מסרוועזריהמישאלשחנניההגמראאתלפרשכ"אקשהאלא.נפשובמסירת

אתלמסורמחוייביםהיואם:נ"דממ,מהצפרדעיםח"הקופ"ערקנפשםאת

ם''הרמבלפי,מחוייביםהיולאואם.ח"הקובליאפילומחוייביםהיו,נפשם

.נפשםלמסורלהםאסורהיה

אםאבל:ל"זו.שכתב)הריףבדפי.יחדף(לסנהדריןיוסףבנמוקיועיין

השםלקדשרשאיבכךפרוץשהדורורואהשמיםיראוחסידגדולאדםהוא

השםאתליראהוילמדוהעםשיראוכדיקלהמצוהעלאפילועצמוולמסור

ועזריהמישאלחנניהראומה:]נגפסחים[דאמרינןוהיינולבםבכללאהבו

היתהז"עלאוישהרלצלםהשתחווולאפירושהאשלכבשןעצמןאתשהפילו

וסבוריםטועיןרובןשהיומתוךאלאבעלמאלכבודמלכיםשלאנדרטיאלא

וחסידגדולשהואשמיכלומר.ל"עכשעשאובמההשםקדושהיהז"עשהיתה

3.הזמןצורךלפי,חיובבמקוםשלאאפילונפשואתלמסוררשותלויש',וכו

.זהבדברי"הנמועםיסכיםם"הרמבגםואולי

תלויחייווכל,מאדבמצוותדבוקשהואשאדםשכתב,תשאכי'לפשהמהישמחבדבריועיין3
וחישלהחיובדאצלו,המצוותג"מתריואחתאחתכלעלנפשואתלמסורחייבבאמת,במצוות
שייךלאולכן,חייםלואיןהמצוותובלי,המצוותכלמשמירתדוקאחיותלושיהיההואבהם
גדול.בהםשימותולא–אחתמצוהאפילובלי–בהםדוחיהדרשהאצלו חידוש .וזה
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)ל"זצקמנצקייעקב'רג"להרה(ליעקבאמתבספרראיתיוהנה

,כלומר.בתוצאהתלויהכל,השםקידוששבמצות)לב:כבויקרא(אמורלפרשת

דזהכנראה(גדולהיותרהשםקידושיצאאיךלחשבצריכיםומקרהמקרהבכל

וךבתונקדשתי"שםכתיבזובמצוהכןשעלשדייקש"ועיי).י"הנמוסברתכעין

הכלכי,וכדומה"שמיאתתקדשו"או"שמיאתוקידשתם"ולא"ישראלבני

סברתזוהיואולי.לאאוהשםקידושמשםיצאאם,כלומר,בתוצאהתלוי

שלאאףנפשםאתלמסורועזריהמישאללחנניהמותרשהיהל"הנהראשונים

שהיונימפאו,בכללזרהעבודהעניןשםהיהשלאמפניאו(חיובשוםהיה

משתחויםהיוואם,הדורוגדוליחשוביםאנשיםהיוהםהריכי)לברוחיכולים

כסברת(כןעשושלאבמעשיהםהשםקידושישכ"וא,השםחילוליוצאהיה

תועלתמזהיוצאתהיתהמתיםהיוואם).ם"הרמבבדבריל"הנד"הגרימרן

.למותמחוייביםהיושלאאף)קמנצקיי"הגרוכדברי(שמיםשםקידשופ"שעכ

נפשואתלמסורלאדםיששלפעמיםלזהיסכיםם"הרמבאףאולי,שאמרנווכפי

ודרך.שםי"הנמווכדברי,גדוליותרהשםקידושמזהיצאאם,חיובבליאף

אףתפילהמצותעלנפשואתדניאלמסרלמהלהביןישזהפ"עאולי,אגב

בהעמקב"הנציבדבריבזהועיין.ההובפרהסיאלאוגם,החמורות'מגשאינה

.'באותב"משאילתא,השאילתותעלשאלה

דרשוולאנפשםשמסרו"ראומה"שכתבבסוגייןי"רשלדבריונחזור

כי,בהםוחישלהחיובכאןאיןשהריעליווהקשו,בהםשימותולאבהםוחי

(ז"עהיתהשםהחטא ל"הנהראשוניםמןהרבהדחוזוקושיאמטעםובאמת.

בפסחיםדהגמראתירץ)אגדותבחדושי(אתרעלא"ובמהרש.)י"רשדבריאת

מותראונסשבמקוםשסובר.ד"עבסנהדריןישמעאל'רשיטתעלמבוססת

הקשהשפירולכן,בהםדוחיהחיובשייךדעדייןכלומר,בצינעאז"עלעבוד

פירושודחאחרוניםושארס"והחת,ח"הצלאבל".ראומה"בפסחיםהגמרא

,שיטתםשביארנוכפי,הראשוניםלדבריהסכיםי"רשדגםל"יושמא.זה

אתלמסורלאדםלומותר,גדוליותרהשםקידושלעשותאפשרותשכשיש

,)הואסבראה"ד(שםבסנהדריןי"רשדהנה.כןלעשותגמורחיובבליאףנפשו

,כתב,נפשואתלהצילכדיחבירואתלהרוגלאדםלואסורלמהכשהסביר

,ועבירהנשמהאבודתרתידאיכא,חבירונפשתדחהשלאהואסברא:ל"וז

רחמנאאמרדכי,יעבורלאוהוא,נשמהאבודחדאאלאדליכאנפשומפני

והכא,ישראלשלנשמהבעיניודיקרהמשוםבהםוחימשוםהמצותעללעבור

יודעמי.לעבורמותריהאלמהנשמהאיבודאיכאסוףדסוףכיוןרוצחגבי

,לדחותניתןלאהמקוםדברהלכך.חבירומנפשיותרליוצרוחביבהשנפשו
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,ה"להקבחביבהבישראלנפששכלהוא"בהםוחי"שלשמקורוכלומר.ל"עכ

שלבהםוחישלהחיוב,שםבגמרא.מסויימיםטעמיםמפנילפעמיםנידחיתורק

יהיהוגם,מישראלנפשיאבדזאתבכלהריחבירואתיהרוגאםכי,נדחההנאנס

הפסדכמובןוזה).שעהלפימותרהמעשהאםאף(רציחהשלעבירהמעשה

!יותרגדול

שהחיובראוועזריהמישאלשחנניהלומראפשרפסחיםבגמרא,כ"וא

השםחילוליוצאהיה,משתחויםהיושאםמפנינידחהשלהם"בהםוחי"של

גדולהפסדזההיהולדעתם,)ממשזרהבודהעשםהיהלאאםאפילו(גדול

איךכלומר,נפשםאתלמסור"ראומה"הגמראשהקשהי"רשכתבזהועל.יותר

החיובאתדחושלכןנפשםמאיבודגרועיותרבאמתהזההשםשהחילולידעו

בחילולתלויהשםשקידושד"הגרימרןדברילפיובפרט.שלהםבהםוחישל

יותרהואלאינדרטאהשתחוויהידיעלשיצאהשםילולהחשאםכלומר,השם

הואגדוליותרישתחוולאאםשיצאהשםהקידושהרי,נפשםמאיבודגרוע

'הגמתירצהזוקושיאועל.הואנכוןהזהשהחשבוןידעואיך–נפשםמשמירת

.ל"וכנ,השםקידושגדולשאכןהצפרדעיםשלנפשממסירתשלמדו



מ יצחק א"תשע●ג"בית



**



ר פסחים במשנה נשחט"איתא תמיד "נח(פ בשמונה.): נשחט תמיד
וכו וכו'ומחצה ומחצה בשבעה נשחט פסחים אחריו'בערבי מבואר."והפסח
ע,במשנה עבודת דהפסח"דסדר הוא בהעפ של תמיד אחר דוקא 'ובגמ.ב"נשחט
מ.)נט-:נח(להלן זה דין הגמ"וז,קראילפינן "שם'ל וכו,ר"ת: לפסח קודם 'תמיד

בו שנאמר דבר הערבים'ו'בערב'יאוחר ב'בין נאמר שלא בין'אלא'בערב'ולדבר
הגמ."לבד'הערבים לומר'ומפשטות אפשר להיותדפסחדהדיןהיה אחרצריך
לעיכובאדהתמי יעו.הוי במשנה'אבל אינו.)סא(לקמן שזה שם :דמבואר

כשר" לתמיד קודם ואם,שחטו התמיד שיזרק עד בדמו ממרס אחר שיהא ובלבד
כשר הרמב."נזרק פסק א"ק'הל(ם"וכן .ש"עיי)ד:פ

בזה לעיין צא,עודויש דזבחים הסוגיא שם.לפי איתא "דהנה איבעיא:
תדי,להו ושאינו מאיתדיר תדיר לשאינו ושחט וקדים דשחטיה?ר כיון אמרינן מי

ליה והדר,מקריב לתדיר ליה דמקריב עד בדמו דממרס לאחר יהיב דלמא או

תדיר לשאינו הגמ"?מקריב רצתה קודם'ושם דפסח ממקרה זו ספק לפשוט
וזתמה "ל"יד אחא: רב ליה לרבינאאמר אשי דרב פ,בריה חצות קודם ,סולשחטו

ש בומפני הערבים'נאמר כש.'בין לתמיד שיזרוק,רקודם עד בדמו ממרס ויהא
את(הדם ולשחוט הזריקה את לשהות ליה אמרי למאוחר ושחטיה דקדים אלמא

ולזרקו ליקדם עסקינן?)י"רש–הראוי במאי לתמיד,הכא שחטיה דקדים כגון

הפס."ברישא שחט אם שבדיעבד רק דלא נראה הסוגיא מסתימת קודםולכאורה ח
דכשר התמיד,התמיד את שחט לא דעדיין דבמקרה מה,אלא ונמלך לעשותובא
הפסח לזרוק,בדם לו אחר.אומרים פסח שדין אומרים היינו זה מדין ולכאורה

מצומצ לכתחילהםהתמיד של הו,לרמה הנכון הדין שדוקא מקרים אושיש
בהעידהפסח של לתמיד 1.ב"קדים

מסורה* היקרתודתי נלחברותאי אטלס אהרון ועמל"ראובן שיגע ביאיחדי סוגיאהליבוןתי

כח.הובהבנת חיל,ויישר !לאורייתאוותהא

ס'ע1 אריה ד"י'בשאגת בזה"ז שהרגיש למידק ואיכא ע,ה זו במסקנה לדון שמבואר"ויצא מה פ

שכ ציינובבפסחים השאג"וז.ר "א"ל ב: דממרס לתמיד קודם דשחטו מפסח פשיט לקדיםדממאי ו
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המעיי זןאבל שדבר פשוטיראה לא הרמב,ה של במשנתו .ם"ובפרט

הרמב כתב ט'הל(ם"דהנה ומוספים "ד-ג:תמידים את): ושחט שכח או עבר

תחילה בקדושה הפחות או תדיר ואח,שאינו אתמקריבו או התדיר את שוחט כך ר

ע,לכאורה."המקודש צא"זהו בזבחים הסוגיא מסקנת ושחט,ל"הנ.פ עבר דאם

ברישא תדיר שאינו המצותאת על מעבירין אין מדין תדיר שאינו את 2.דמקריבין

הרמב ה"אבל פסק אלום קרבנותלגבילכות ש,שאר מייריהלמרות שם סוגיא

קדוקא לק,אולם!פ"בשחיטת בלחוד שד.מ"זה במ'הגמלמרות פרטימיירי קרה

התמיד קודם פסח הרמב,דהיינו שהבין גםשם"ייתכן שייך .קרבנותשארלהדין

יעואב סא"הרמבשהביא)ד:א(פ"ק'בהל'ל המשנה את כצורתה.ם

חריגים,הפשוטה שום הרמב"וז.בלי "ם"ל אל: אותו שוחטין תמידואין מאחר א

וכו הערבעים בין כשר.'של בערבים בין של תמיד קודם חצות אחר שחטו ,ואם

א ואח'ויהיה התמיד דם שיזרק עד הפסח בדם אחר"ממרס הפסח דם יזרוק יוכ

הרמבו."'וכו לשון ולכן"פשטות התמיד נשחט שכבר במקרה רק מדובר לא ם

הפסח מדם התמיד,ממרס נשחט לא דעדיין במקרה אפילו ודלאכללאלא

צאכ דזבחים אינו.ל"הנ.הסוגיא שזה לומר אפשר הגמ,והיה הסיק דמיירי'דהרי

המשנה מלשון התמיד נשחט דכבר הת"דעצמהבמקרה דם שיזרק "מידעד

שחוט( שכבר הרמב)דמיירי נקט זה עצמו"ולשון גם ברור.ם לא שהדבר ולמרות

הרמ דדבריו,ם"בבלשון א"אמרינן במקום אחר'עניים במקום וסמך"ועשירים

מש בפ"על הל"כ 3.מ"תמו'ט

תדיר שאינו וכו?ושחט בו שנאמר דבר דיאוחר משום לפסח קודם דתמיד טעמא דגלי!'הא וכיון
ליה מאחרינן ושחטיה קדים אפילו הלכך תמיד משל שיאחר בהדיא פסח גבי קושיא!"רחמנא ומכח

מצומצם,זו התמיד אחר פסח דין דכל שם בזבחים המסקנה לפי אפילו לחדש לשחיטתרקיצא
ב.הפסח מקודם,ג"כהולכן הפסח שחט המתידי,שכבר קדימת דין כל השאגד.תבטל בין",א"לדעת

לדין"הערביים שקול התמיד עבודת משחיטתה"ערב"של חוץ הפסח לעבודת .ששייך

בדבריו להעיר גרידא,ויש תדיר משום הוא התמיד אחר פסח לדין גישתו בזהשכל בהמשךונדון

שכועוד.המאמר האחרונים ממנוהעירו נסתר רשנראה סאבי"דברי שכתב"ד.פסחים נזרק ואם ה

י"דאע" דאמרן בהכיג מפסל לא הערבים ובין בערב בו שנאמר דבר רש."אוחר לשיטת י"ומפורש

דבר יאוחר של עלענאמרדחידושו כהשאגבכל ודלא הפסח באו"וע.א"ודות ק"ע פ"ש ה"פ ,ד"א

עה"ורמב יב"ן שמות .ו:ת

שם"מהרבכ"וכ2 קורקוס "י האחר: שישחוט עד לעכבו האי כולי מזלזלינן דלא אלא,ופשטינן

שנשחטכ תדיר(יון ".מקריבו)האינו

שכתב"במהר'יעו3 אתר על קורקוס התמיד",י את ושחט כשקדם קודם,דוקא לימלך בא אם אבל

ואח הפסח דם שיזרק לו אומרים התמיד התמיד"ששחט ישחוט רעק"וע."כ בגליון שם"ע א
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המנ הבין כן לא הרמב"אבל בדעת המנ"וז,ם"ח ה(ח"ל 'רמ'ע"):'מצוה

פ ה"כאן וכו"א צ'ד בזבח.ע"ודבריו הנדמסקינן ג"ים לתמיד שחטו אם דדוקא כ"ל

ממרס ואח,יהא הפסח דם ויזרק למרס צריך אינו עדיין התמיד נשחט לא כ"אבל

בר מבואר וכן התמיד פ"ישחט מתמו"מ ה"ט וכו"מ לפי."ע"וצ'ג מבואר הרי

שהרמ"המנ דהבין בהע'ח של התמיד שחט לא דעדיין במקרה אפילו ,ב"מיירי

א"ומ התמידמ וזריקת שחיטת עד וימתין הפסח בדם למרס שצריך 4.מרינן

שזו אפשר המאיריגםובאמת חצות"ד.סא(שיטת קודם שחטו :ל"וז)ה

חצות" לאחר ששחטו כל וכו"אע,אבל כן לעשות ראוי שאין שיקדים"ומ',פ צריך מ

בחטאו שונה יהא שלא פסח של דמו לזריקת התמיד דם כל,זריקת כך ומתוך

וכו שינידהו לממרס הדם נותן לתמיד פסח שת'שהקדים אחרהכדי לזריקה ראוי א

התמיד דם לשונו."זריקת לתמיד"שכתב,ובדקדוק פסח שהקדים נראה",כל היה

המנ וכהבנת התמיד נשחט לא דעדיין במקרה הרמ"שאפילו בשיטת לפי.'ח ובפרט

כעין"מש הוי התמיד קודם הפסח דם שזריקת המאירי בחטאו"כ וכדי!"שונה

אלו דברים על שנסבירם,לעמוד העיקר,וקודם גישות את לנתח פסחיותננסה בדין

התמיד .אחר





אחריהי,בפשטות פסח דין יסוד דכל אומרים מהכללהנו נובע תמיד

ד קודם"הרגיל תדיר תדיר ושאינו דזבחיםז,כנראה."תדיר הסוגיא כיוון כל הו

ד"הנ.צא האיבעיא לפשוט שרצה לתדיר"ל קודם תדיר דפסח"שאינו ממקרה

התמיד סי,ובאמת.אחר אריה השאגת מסקנת בכיוון,ז"י'זהו הלך שדוקא ונראה

פרנקל( בדפוס מש"שהרמב)מובא על סמך בהל"ם ט"תמו'כ ה"וע.ג:מ בספר ליקוטיםע

פרנקל( מספר)מהדורת שהביא וישפה"מה ג"שהם זה כעין .כ"שכתב

הנובי4 הבין שכך נראה או"וכן סי"ת הרמבאתט"ח "ם"שיטת הרמב: על תמה פ"ואני א"ם

ה"ק'מהל א"פ שיהי וכתב שסתם בדמו'ג התמידעדממרס דם אם,שיזרוק דוקא שזהו ביאר ולא
שחיטת אחר התמיד גם שחט הכבר עצמו הוא שפסק וכמו מתמו"הפסח זהנאמ."מ"ט לעומת ,ם

ר"בצל'יעו נשחט"ח תמיד דהרמב:)נז(פ וכתב בזה הגמ"שהרגיש דיוק על סמך צא'ם .בזבחים
מש בהל"ועל פ"תמו'כ .ט"מ

צא"וע לזבחים אורה בקרן המנ.ע כדעת הרמ"דנקט בשיטת מהל'ח זו דין סמך,פ"ק'דהשמיט ולא
מש בה"על כהנו"תמו'לכ ודלא הנ"מ ב.ל"כ הוא חדשים"וכן פ"תסוספות מ"לפסחים .ש"עיי,ג"ה

ב משמע שכך מצאתי ק"ושוב והלכות בקצרה"סדר ראשון א"שכתב,"פ שלא'ויהא בדמו ממרס
התמיד שיזרוק עד ".יקרוש
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ע הנ"זה בזבחים הסוגיא פשטות ודאי"ד(ל"וז.ל"פ אלא "ה דעבר,הילכך): היכא

אין תו ברישא לפסח וכוושחט פסח של עבודות שאר של לתמיד קדימה אלא'דין

הוא תדיר דתמיד משום מסברא פסח של עבודות לשאר תמיד להקדים .שראוי

תדיר ואינו ושחטיה לקדים דמי השאג."הילכך לפי מוכח פסח,א"לכאורה דדין

דכהת תדיר מדין נובע התמיד 5.כ"אחר

בראשונים,ובאמת נמצא כבר זה דמהלך כדעתדהנ.נראה נאמר אם ה

מהגמ,א"השאג ד.נט'תקשי מקרא למידרש דבר"דהוצרך אחר"יאוחר דפסח

דוקא מושת?ואמאי.התמיד הדין כהתהרי של הכלל על צ"ת ולא דרשהרכ יכים

יאוחר"בתוד'ויעו!מחודשת בזה.)נט(ה נתקשו דתמיד"אע:ל"וז,שלכאורה ג

דה,תדיר למיכתב משו"איצטריך יקדים שהפסח השלם'םא והנראה"'.עליה

התוס לדוכתיה'בכוונת קודם דתדיר כללא הדרא אחר,דבאמת פסח לדין יסוד וזה

התוס.התמיד לפי דבר יאוחר של חידושו האפשרות'וכל לדחות כדי רק הוא

דהשלמה עשה משום תקדים המנ6.דפסח הבין ה(ח"וכך של)'מצוה בדעתם

המנ7.'התוס שם הקשה דמנלן"דהנה דוקאח התמיד אחר נקרב אם?דהפסח אולי

חצות אחר התמיד זמן בזמנו,הגיע התמיד הקריב ולא הפסח,ועבר שיקריב נאמר

זו?מיד לקושיא עצמו תירוץ שהביא המנ,וקודם ע"תירץ קושייתו את התוס"ח 'פ

"ל"וז,שהבאנו ה: התוסאך דהנה פשוט נט'טעם דהתורה,כ"א'וכו.שם כיון

הפ זמן התמידאיחרה אחר דמקריבין מבואר וממילא דהגיע"א,סח איחרו אפילו כ

מש,אולם5 הרמב"לפי בדעת לעיל והמאירי"כ התדייתכןם אחר לפסח שייך לא זה ,מידדדין

ב זו מסוגיא הראיה צא.קלותנדחית בזבחים אורה הקרן כיוון שלזה (וכנראה גמרא"ד. "ה היה):

מעליהן מחמת הוא דקדימתן ומקודש בתדיר דדוקא לא,נראה תדיר לאינו שחטיה קדים בהא

למ ביה התדירמרסמזלזלינן ויזרוק שישחוט עד דתמיד.בדמו תורה באמרה ותמיד פסח אבל

לעכב"אע,קודם ולא למצוה אלא דאינו וכו"מ,ג לכתחילה המצוה יעבר לא דלפי."'מ להדיא הרי

השאג,א"הקר מהלך הנחת עלה"כל קאתינן תדיר מדין דלאו משום התמיד אחר בפסח נכון לא .א

.בהמשךעודונבאר

בפיה6 זו להבנה רמז יש להרמב"ואולי ר"מ נשחט"ם תמיד שמותר":ל"וז,פ פסחים וערבי

אלה שעה נשחט התמיד אחר פסח בלבד'קריב העת הרמב."אחר נקט בכדי שלא הךם"ונראה

ד להקריב"לישנא לזה",מותר היתר וצריכין טבעי אינו התמיד אחר פסח דדין ישואולי.שמשמע

זהבלהס את התוסיר דרך דהשלמה'על עשה דחיית .דבעינן

התוס7 שיטת להבין אפשר היה אחר'באמת מחמתדכ,באופן קודם תמיד של הגישה "תדיר"ל

דיאוחרשנ דין התורה דחידשה אחר המסקנה לפי המנ.ללת במאמר"אבל כמבואר כך פירש לא ח

נח"וע,לעיל יהושע בפני במש"ד.ע יאוחר התוס"ה כוונת בפירוש בהבנת.'כ מדבריו ונראה

לאו',התוס או תדיר משום דהוי במסקנתה השו,אם על ב"דתלוי נטג'מגט .ש"יויע.ופא

קמא עזרי באבי מצאתי א"קהלכותשוב התוס:פ שיטת את שהבין ג"ע'ד דרכינו .כ"פ
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ג הפסח מ"זמן וכו"כ תדיר מחמת קודם התמיד להקריב צריך ענין"א.'מ בכל כ

תדיר מחמת קודם ברור,התמיד התוס."וזה לפי המנ,'הרי דקושייתו"חושב ח

תדיר"ואצתמתור מדין דעדיין משום זמנו כשהגיע מיד הפסח להקריב קאתינןא

.עליה





דבר יאוחר בדין יסודית יותר גישה שיש להוכיח שיש ,והוא.ונראה

משום התמיד אחר פסח להביא חובה כאן הקרבתושזהשנתחדש זמן ולא,עיקר

דכהת תדיר דין משום הגמ,ובאמת.כ"רק לשון מעצם משמע נטב'כך ,.פסחים

וכותמ" לפסח קודם שלא'יד לדבר הערבים ובין בערב בו שנאמר דבר יאוחר

הערבים בין אלא בערב בו רש."נאמר הבין שכך ד(י"ונראה דבר"שם יאוחר )ה

"ל"וז ובין: בערב בו שנאמר הפסח שיאוחר הוא דדין לפסח קודם תמיד

רש."הערבים נקט בכדי ד"ולא הוא"י מ,כנראה."דין רק לא גרידאתדדיןזה ,יר

זמנו דזהו דוקא התמיד אחר הפסח להקריב ציוותה דהתורה 8.אלא

המנ ממסקנת עולה הנ"וכך ציינו.ל"ח דאתלעיל מהיכן"קושייתו

וכו לכתחילה התמיד הקריב ולא עבר אם קודם'שמעינן דתמיד על"?מנלן וכתב

המנ "ח"זה תמיד: להם אין דאם ברור נראה לעיל שנתבאר מה לפי זמן"מ,אך מ

זה אחר קצת רק התמיד בזמן כלל מתחיל אינו שיגיע,הפסח עד להמתין וצריכין

וכו הפסח לחז'מן להו מאוחר"וקים הוא דהזמן מתחיל"א,ל פסח של הזמן כ

התמיד מזמן המנ."מאוחר רצה התוס"ובזה קושיות לישב בעי"נה'ח אמאי ל

דבר דיאוחר ש,ילפותא ידעינן זו דרשה דמכח הפסח"וביאר דזמן גילתה התורה

בזמן לכתחילה הפסח לעשות יתחילו לא תמיד דליכא ואף התמיד מזמן מאוחר

קצת מאוחר אלא 9."התמיד

בזה8 עוד לחקור יש זמנו,ובאמת שיהא לתמיד או תמיד אחר זמנו שיהא לפסח הוא המחייב אם

הפסח בפסח"מרש.קודם דתלוי מבואר לכאורה הפסח"–י שיאוחר הוא יש."דדין אולי אבל

צאלד זבחים אורה הקרן מדברי וזל"הנ.ייק הפוך הבין תורה":ל"שהוא דאמרה ותמיד פסח

קודם .ש"ועיי",דתמיד

ה9 המניוהאחרונים את בקושיות"קיפו פ.ח קמא עזרי אבי למשל הל"ראה ה"ק'א ע"וע,ד"פ

זצאריה'הר'חיב מאלין ח"לייב סי"ל הר"וע.א"א בחידושי שם שאריה'ע סיועהביאלייב

המנ מהתוס"לשיטת ה'ח בגמ.פסחים בע'דאיתא חמץ ביעור דילפינן מקרא"שם חצות אחר פ

זבחי"ד דם חמץ על תשחט הפסח"לא שחיטת בזמן התוס.דתלוי שם "'והקשו מהכא: יליף היכי
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פ פסחים הירושלמי לשון לבאר לי נראה ה"ובזה "א"ה הפסח: ויקרב

אחריו ותמיד כן?תחילה אומר את מבטל,אם הערבים'נמצאת פסח'בין אם.של

בין את פסח'רביםהע'מקיים מבטלל,של נמצאת הערבים'א תמיד'בין ?של

עכשיותמיד מבטלו מקיימו,אם את זמן?אימתי מבטלופסח.לאחר את אם

מקיימו,עכשיו את של"?אימתי דוקא קיום דיש הירושלמי בכוונת פסח"ונראה

הערבים ד",בין פסח"וכלשונו של הערבים בין מבטל וביטול"נמצאת קיום ודיני

להשי זה.יכים שהעלנוולכאורה ביסוד תומך יאוחרש,גם זמןמעצםנובעדין

.פ"קהקרבת

בזה להעמיק יש עדיין הו.אבל נכון הויאאם הפסח הקרבת דזמן דין שיש

התמיד אחר המחייב,דוקא לכתחילה,כלומר?זהלמה ודין קיום יש באמת למה

התמיד אחר בזמן הפסח את תד,להקריב מדין רק את?ירולא לפרש שיש לי ונראה

בב הזה פ,כיוונים'המושג פסחים הירושלמי מדברי עולים אלו ה"ויסודות .ג"ה

הירושלמי"וז "ל כן: התמיד.ותני יאוחר לא לתמיד פסח קדם אם 'תעשה'ל"ת,יכול

הו."ריבה עצום פלא ס,אולכאורה דאם"דמאי לומר להירושלמי הפסחהד קריב

מקר דלא התמיד בהעקודם של תמיד בכה"יבים כלל מחייב?ג"ב יש אם אפילו הרי

התמיד אחר פסח עצמו,של התמיד בהקרבת פוגם שזה לומר תיתי 10?מהיכי



לענ בז"ונראה שיש כיווניםהד דמה,שני הוא שבניהם השוה הצד אבל

בהע של תמיד בהקרבת דין אינו כאן לחוד"שנתחדש כאן,אאל11.ב הירושלמי

וכו שעות משש אסור התמיד',דחמץ אחר הפסח שחיטת זמן התמיד"?והא אחר דפסח נאמר ואם

תדי מחמת הוארק מ,ר מתחיל"הרי זמנו עיקר מתחילממ חמץ דאיסור מינה ילפינן ושפיר חצות

הפסח.מחצות שחיטת זמן בעיקר דין דהוא נאמר אם התוס,אבל מקשים ראוי'שפיר חמץ דאיסור

דוקא מחצות מאוחר .להתחיל

פ"ושו10 שמח האור בזה קדם שכבר ק"מ ה"א וז"פ וכ:"ל"ד תלמודין שיטת לפום פלא שיהא'ווזה

הפסח וכו"א,מאוחר כדין שלא נשחט הפסח הוא הפסח הקדים כי שינוי'כ שום כאן אין בתמיד אבל

התמיד יקריבו שלא לומר תיתי שתירץ"ועיי"ומהיכי מה שנלענ.ש בפנים"ומה כתבתי .ד

יש11 דאולי היא בהעבחינהוהאמת של תמיד פסח"של בקרבן שהפסח,צמועב צירכין איהולכן

קקרב דיני משום לא אבל היום של האחרון עצמם"ן עשה,ז"לפ.פ של קיום כעין דיש יוצא

דוקא התמיד אחר הפסח כשמקריבין הנ.דהשלמה הירושלמי כוונת זהו דס"ואולי דאם"ל ד

א הפסח מדין"הקריב היום עבודות נשלם דכבר אחריו התמיד להקריב השלם"א ל"וקמ!"עליה

דלא ד,בירושלמי ."שהתע"מקרא
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טעם דוקאלגילה התמיד אחר הפסח להקריב דבעינן בזה.דבר הראשון והביאור

דוקא היום של אחרון הקרבן הפסח שיהא דבעינן מפאת.הוא רק זה דחייתואין

דהשלמה היום,העשה של אחרון קרבן להיות אמור הפסח דזמן הוא דדין אלא

הנ,ז"ועפ.דוקא בירושלמי הוא"הביאור הפסח"ס.כדלהלןל הקריב כבר דאם ד

הקריבה לא עדיין דא,והתמיד אומרים דהקרבן"היינו שוב התמיד להקריב א

נקרב כבר היום של ד"וקמ!אחרון קרא מכח הירושלמי נ"דאה"תעשה"ל

היום של אחרון הקרבן תיהוי שהפסח בעינן הכתוב.בעיקרון בזה שנה לא אבל

קו,לעכב הפסח הקריב אם סאואפילו במשנה כמבואר בדיעבד כשר התמיד .דם

זו,מ"ומ תמיד להכשיר מחודשת ילפותא הקרבן.צריכין להיות אמור דהפסח

דוקא היום של מדין,אחרון שנתחדש מה דבר"וזה ."יאוחר

ג קשור שזה ל"ונראה נטהכ להלן איתא.סוגיא תמיד"ת":):נח(דהנה ר

לפסח קודם,קודם קוד,לקטורתפסח לנרותקטורת הכי".):נט(ושם"'וכו,מת ,אי

לפסח נקדמו נמי ונרות אותו?קטורת רחמנא דמיעט התם :איתא.)נט(ושם."שאני

קושיין" כי לקטורתמת–ותנאי קודם לנרות,יד קודמת קודמות,קטורת ונרות

בו.לפסח שנאמר דבר הערבים'ו'בערב'יאוחר כתיב'וכו'בין האי?'אותו'והא

וכו'אותו' שבפנים עבודה למעוטי ליה ב."'מיבעי מבואר דנחלסהרי קווגיין

דבר יאוחר כח בהיקף והנרותהברייתות הקטורת קודם הפסח הקרבת אם או,לענין

והנרות הקטורת אחר אפילו נקרב ע12.דפסח הנ"ונראה מח"פ דבירור תלוי'ל זו

הנ הע"ביסוד הוי הפסח שזמן ענין יש אם הירושלמי מדברי הקרבןל או בודה

דוקא היום של השנייה.האחרון מדין,להברייתא שנתחדש מה דזה יאוחר"נראה

דכתיב"דבר למרות והנרות קטורת אחר אפילו הפסח מקריבין ."אותו"ולכן

הגמ לשון הוא לדבר "איתא.)סו(לקמן'וסמוכין וכו"ת: את'ר דוחה פסח אם ידעו ולא שכחן

וכו לאו אם לא'השבת לאו,אמרו אם השבת את דוחה הפסח אם יודע אתה להם?כלום וכי,אמר

א השבת'פסח את שדוחה בשנה לנו דדוחין?יש בשנה לנו יש פסחים ממאתים יותר הרבה והלא

ה בדמ!"שבתאת דהביאור ד'ופשוט פסחים"הוא ממאתים לתמידי"יותר בעלמא מליצה הוי

שבת וע,ומוספי השבת את דוחים ולכן קבוע שזמנם ציבור קרבנות וכי"ד(י"רש'שהם .שם)ה

דגמ לישנא מעצם מה'אבל דבר דלענין פסח,מבואר נקרא ר"וע!התמיד שהביא"ע מה שם ח

אתר על .מהירושלמי

הראשוניםוגם12 בזה נחלקו פ"הרמב.לדינא ק"ם ה"א השנייה"פ כהברייתא פסק דפסח,ד

הנרות והטבת הקטורת הקטרת ב.אחר הוא והל"וכן בקצרה"ק'סדר ראשון לכתחילה":"פ

והקטורת הערביים בין של התמיד אחר אותו לשחוט נרותלצריך :נח(המאירי,ולעומתם."הטבת

שבארנו"ד זה "כותב)ה וכוו: לכלם מתאחר שהפסח פוסקין המחברים'יש גדולי כתבוה ,וכן

כן יראה ."ולא
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בזה עוד נראה הנ,אבל הירושלמי בכוונת לכת להרחיק ,והוא.ל"שיש

י כאן דנתחדש התמידדנהי אחר הפסח הקרבת זמן בעצם הוא.סוד הביאור אבל

היו של אחרון הקרבן הפסח שיהא דבעינן משום רק וכנלא דהתורה,אלא.ל"ם

דבר יאוחר מכח עבודתחידשה של וסדר ממסגרת חוץ הוי הפסח דהקרבת

בביהמ-םהיו התמיד.ק"יומי אחר פסח דבעי הטעם בירושלמי,לכן.וזהו הביאור

כך היום,א"סד.יוצא אותו של הפסח הקריב כבר קרבנות"דא,דאם להקריב א

משום.כ"אח המסגרת,והיינו מן חוץ עכשיו שעומדים מורה עצמו הפסח דהקרבת

התמידים מן חוץ דהוא מחודשת עבודה זמן והוי היום עבודת מקרא"וקמ.של ל

אח"תעשה"ד התמיד ההו,כ"לרבות שולל לא זה לגמרי"אבל דהתמידנ"אה.א

אח כראוי.כ"כשר הפסח את כשמקריבין התמיד,אבל אחר גילתה,דהיינו התורה

הרגיל מהמערכת חוץ הוי זמנו המקדשהדעיקר עבודת נשאר.של עדיין וזה

קודם"דעכ,למסקנה פסח כשהקריב התמיד לרבות כדי קרא צריכין 13.פ

יותר זו מהלך כה"יל,ולבסס עד בם שדיברנו עצמם בפסוקים הנה.ע

יב בשמות הערבים"ו:כתיב בין ישראל עדת קהל כל אותו להלכה."ושחטו והרי

חצות אחר כשר הפסח דשחיטת סא(יודעים במשנה לפרש,.)כמבואר אפשר והיה

ז דרך על הפסוק הערבים'ד,וכוונת חצות'בין אחר זמן על רש"וכ.קאי עה"כ ת"י

בפ"וע.שם שם"הרמב'ע הערבים"ד(ן בין עלש)ה קאי דהפסוק לפרש האריך

חצות אחר הערבים"ולשון,זמן יבין"פירושו"בין מבדיל,כי איננו הזה במקום

וביניך בינותינו כמו והוא בתוכם כענין הוא 14."אבל

מש13 עם יפה הולם זה הגר"מהלך שליט"כ שכטר בספרו"צ אגוז"א בענין"נ'יס"גינת חינוך"ג

שרת "ל"וז."כלי זה: מדין דבר(חזינן אחד,)יאוחר סדר להם יש הקרבנות באיזה,שכל להביאם
ת בין שירצו שזמן בה"מיד של תמיד לבין הקרבה,ע"ש סדר לו שיש פסח מקרבן חוץ

ע."כשלעצמו שכתבנו הדברים הן הירושלמי"והן הפ,פ הקרבת וסדר זמן תמידסדעיקר אחר ח
בה הרגילות"של הקרבנות ממסגרת חוץ להיות דבעי משום .ע

הגרצ"ועיי יצא זה יסוד פי שעל אגוז בגינת עוד ה"ש לחנך דאפשר לחדש עש ק"מזבח פ"י
חצות"בע אחר כ!פ דלחינוך בעינן"משום עבודתן"ש מהתחלת מהקדש כלי כל את ולכן",לחנך

הגרצ ד"כותב ע"ש לחנך אפשר ק"שפיר הקרבת כשלעצמו"י עבודה סדר מהווה הקרבתו אשר ,פ
ההתחלה מן המזבח עבודת את שהתחלנו יוצא ."והרי

כרש14 דלא זה ד"ונקודה שפירש שם הלילה"היינו"בין"י לעריבת היום עריבת ,ן"דלהרמב".בין

כאן ערבים"אין דתקופת"שני הע"אלא שנקראת"ביםרבין התקופה בתוך שמתחיל"ערבים"הוי
הצדדיןשכא" בשני מזרוח השמש ויסור הצהרים יעברו (ר הרמב" חצות)ן"לשון אחר מיד אבל.והיינו

לרש לרמב"בין ובין החמההתקופהשהפסוק,ן"י שקיעת עד חצות מאחר התקופה היא עליה .מדברת
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בכוונת,אמנם אחר פירוש מביא הארוך בפירוש שם עזרא בין"האבן

כרש",הערבים ורמב"ודלא הנ"י "ל"ן שכתו: הפסח על בווהנה הערבים"ב ",בין

טז(מצאנו השמש')ו:דברים כבא בערב הפסח את תזבח ורוצה."'וכו'שם

ה"הראב לדמות השמש"ע ק"כבא ל"גבי וטהר"פ השמש (ובא כב" )ז:ויקרא

גבי על!מצורעטהרתדכתיב מדבר הפסוק דבאמת שם עזרא האבן הסיק ולכן

טז בדברים שמדובר התקופה בערבתזבח"דהיינו,ו:אותו הפסח :ל"וז."את

ערבים" שני לנו יש והב'הא,והנה הארץ תחת ביאתו עת והוא השמש 'עריבת

בעבים הנראה אורו שעה.ביאת ושליש משעה קרוב בניהם יש בעל.והנה יבא אז

וכו המחנה אל הכתוב.'קרי הערבים'והזכיר נשחטים,'בין אז היו הפסחים שרוב

יעבור שלא הזמן סוף והוא השמששם אור עריבת 15."עד

צ כרש.ב"ולכאורה דלא לפרש עזרא האבן הוצרך והרמב"למה הרי?ן"י

קי"עכ חצות"פ אחר כשר הפסח דשחיטת לדינא על,ל דקאי פירש דוקא ולמה

לערב הסמוך י?זמן ע"ואולי הנ"ל ע,ל"פ התורה דהפסח"דכוונת לומר פשוטו פ

לערב סמוך והוא עצמו בפני זמן לה מעכב"ואה.יש לא דזה אחר,נ מיד וכשר

בדיעבד למצוה.חצות דבר,אבל יאוחר דוקא,מדין לערב סמוך הפסח שזמן חזינן

בהו הערבים"ו"בערב"דכתיב 16.נמי"בין

בסוגייןסעדומצאתי יהושע בפני זה לכל "נט(נכון נראה.): דלכאורה

בהא דכתיבי קורבנות אהנך אלא קאי לא השלם דעליה בעשה דתמוכרח ענינא כ"י

וכו ונדבה חובה קרבנות מצוי'כגון וכוידהנך ותדירין הו"ומשו'ם שאין"ה נמי א

בהע של תמיד לאחר אפילו כלל קבוע זמן השלם"מש.ב"להם עליה כתיב .ה

בפסח"משא אלא,כ כלל ענייני בהאי כתיבא דלא קרבנות הנך לכל כלל דמי דלא

לערב אלא אינו זמנו ועיקר הדיבור עשה,כ"א.לפני האי עליה דקאי לומר סברא אין

השלם בפנ."בעליה להדיא מבואר כדברינו"ולכאורה קרבן"דק,י סוג מהווה פ

דהרמב15 תראה יותר בזה טז"והמעיין בדברים לשיטתו אזיל כתיב.ו:ן שם את"דהנה תזבח שם

בערב ממצרים,הפסח צאתך מועד השמש עזרא'דלכא"כבוא האבן כשיטת שם"והרמב.משמע ן

טז( י"פירש)ד:דברים יום הזאת בפרשה הזכיר לא כלל"כי הפסח ושחיטת עשיית,ד הזכיר אבל

עליו מצה ואכילת אכילתו כלומר בלילה באורך"עי"הפסח כמו'ולכא.ש יפרש עזרא האבן

יב בשמות שם,ו:שפירש מדבריו הכי לדייק טו(ויש שם).ד:דברים הבשר"דכתיב מן ילין ולא

בערב תזבח עזרא"אשר האבן הפסח"ופירש בשר ל'ולכא".שהוא על,שיטתואזיל קאי דהפסוק

דוקא בערב הפסח טז"וע.שחיטת דברים בחזקוני מש:ע זה"ו בכל .כ

ג16 כוונתו לפרש אפשר ע"ובאמת הירושלמי"כ בכוונת שהצענו הראשון המהלך הפסח,פ דזמן

ש כדי התמיד ליהאאחר יותר ומצורף היום של אחרון עזרא.דוקא"ערב"הקרבן האבן פירש ולכן

בפסוקים נ.אלוכך מש"אבל יותר בפנים"ל .כ
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וכלל"בפנ כלל דהשלמה עשה לה שייך ולא לגמרי מחודשת זמן לו יש ולכן .ע

לערב",אלא אלא אינו זמנו הנ"וכמש"עיקר עזרא האבן בדעת דלא.ל"כ ממש וזהו

דין"הנ.נט'כהתוס דצריכין דבר"ל דהשלמה"יאוחר העשה לדחות דאין,כדי

הו להפנ"אפילו השלמה"א דין עלה דקאי בביאור!י שהצענו הדברים הן דהן ונראה

ג 17.כ"הירושלמי





ב הצענו כה התמיד'עד אחר פסח בדין כלליות כך.גישות בין אבל

התמידים,כךובין מן חוץ הפסח זמן עיקר אם יחס,אפילו איזה שיש מוכיח לא זה

ב אלו'בין התמיד.קרבנות אחר פסח בדין שלישית גישה כאן להציע שיש ,ונראה

ב בין לכתחילה יחס שיש היסוד על מבוסס אלו'והוא הקרבת.קרבנות דלעיקר

כ,הפסח קודם התמיד עצמבעינן הפסח הקרבת להכשיר לא.ודי שזה אף ועל

בדיעבד בהע,מעכב של שהתמיד הרעיון כולל לכתחילה ההקרבה ב"צורת

הפסח הקרבת עצם 18.מכשיר

לבסס רש"יל,זהיסודוכדי בדברי עוד המשנה"ע על ה"ד.סא(י

נזרק כשר":ל"וז,)ואם לתמיד בערב"דאע,קודם בו שנאמר דבר יאוחר דאמרן ג

וכו הערבים ב'ובין מיפסל קשה."הכילא רשולכאורה אלו"בדברי ס,י ד"דמה

דברל דיאוחר דינא מכח התמיד קודם הפסח דם זריקת לפי19?פסול פשוט הרי

בדיעבד"הנ'התוס כזה באופן פסלינן דלא תדיר משום דהמחייב אם!ל ואפילו

המנ כדרך יאוחר"נאמר של החידוש וזה הפסח הקרבת זמן של שם חלות שיש ח

קשה,דבר הועדיין ושיש בדיעבד יפסול דזה כזה"לומר .א

הפנ17 של חילוקו בין"ועצם ת"י של הדיבור"ו"כ"קרבנות קודם של עםיפההולם"קרבנות

ממו שמעתי שכבר הרה"ביטוי ר"ר שליט'ג רוזנצוייג ק"מיכאל דשאני דהוא"א משום קרבן"פ

שמות ספר ויקרא"ואינו"של ספר של הפנ."כקרבן דברי הן הן זה"וע.ל"הני"ולכאורה בכל ע

ב צבי"במאמרו הרמב"בענין)ד-ג"תשס(ו-ה"קול ק"שיטת בענין בחוץ"ם ששחטו ,15'הע"פ

כדברינו .ולכאורה

ע18 זה מש"מהלך הגר"ד רוז"כ זצוש ב"בסקי ר"ל סי"שמואל'חידושי ע"וע,ד"י'פסחים

הר הנאריה'בחידושי במש"לייב השטמ"ל בדעת בפנים"כ המובא את,םאמנ.ק ניסחתי אני

מהג שונה קצת ובאופן האלו מקורות את הבינותי כפי בפנים זצ'ר'הדברים וההוספה.ל"שמואל

מכשירים להלן(בענין הוא)ראה משלי .בכלל

הרה19 בשיעורי מצאתי זו ר"הערה שליט'ג פוברסקי דוב למס"ברוך נט'א .ש"ועיי.פסחים
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כעין רואים פזועוד מהירושלמי ה"ה דס.ג"ה לירושלמי ציינו ד"לעיל

פסולד הפסח אחר ד"וקמ,תמיד קרא שם.לרבות'תעשה'ל הירושלמי המשך :וזה

ר" כשר,אבין'מר שעצמו פסח שאמרה פסול.מתניתא תימר שלא,אין כמי

הביאור."קדמו כמשולכאורה שם"הוא העדה קרבן "כ שמעינן: זו מברייתא

התמיד קודם נשחט אם כשר פסול"דא.דפסח שהפסח ל"א,ת שמקריבין"כ קרא ל

אחריו הוא,פשיטא?התמיד מעולם הקריבו שלא כמי הוא,דהפסח פסול שהרי

ודאי).התמיד( כשר,אלא הוא."דהפסח ממש,ותמוה בזה הירושלימי דכיוון

של כיוון רשאותו הנ"שיטת קודם"י כשהיקריב כשר דהפסח הוכחה דבעינן ל

סא?ואמאי.התמיד בפסחים היא שלימה משנה בכה.הרי בדיעבד ומה,ג"דכשר

לפסול"ס ?ד

כך הוא הביאור רש,נראה.ואולי והירושלמי"שנטיית יסודמראהי לנו

דבר יאוחר בדין שהפסח,והוא.חדש שדורש והפסח התמיד בין יחס יהאשיש

התמיד משום.אחר לכתחילה,והיינו נקרב,דבאופן להיות הפסח מכשיר התמיד

ה.אחריו דמנחות המסוגיא כך לדייק שיש העירו השטמ"ע.והאחרונים דברי ק"פ

במנחות.שם שם איתא "ה(דהנה ר.) ביום,ל"קסבר לבו זמן מחוסר ושם."אין

"ה( ר.) לאשמו,פפא'מתיב חטאתו יהי,מקדים אלאלא בדמה ממרס אחר ה

וכו השריפה לבית ותצא צורתה מחו'תעובר אין ביום"ואי לבו א,ז ממרס'יהא

חטאתב ליקרב והדר אשם וליקריב ר?דמה אמר דר,פ"אלא טעמא ל"היינו

הא וכוידקסבר מתיר מזרח התוס."'ר אלא"ד('ודייקו לה(ק"והשטמ)ה )אות

למחו דיש משמע הסוגיא לבו"דממסקנת ע,ביוםז התוס"והקשו מהסוגיא'ז

יב מש"עיי.דזבחים .כ"ש

השטמ לסו"אבל זו קושיא קישר שלנוק "ל"וז,גיא לפי: משמע כאן

מחומה דיש ביום"סקנא לבו דבפ.ז נשחט'ותימה סא(תמיד מקדים'תנן.)דף

בהע לתמיד ממר"פסח אחד יהא התמידסב שיזרוק עד דלמצוה"ואע,'בדמו ג

ל קודם ביום,אלמא.פסחתמיד לבו זמן למחוסר הקושיא,ולכאורה!"דאין עצם

בכללאיננה דמחו.מובנת הדין הקרבתם"הרי שסדר קרבנות על קאי ביום לבו ז

זא בדי,ז"מעכבים לפחות להוכיח ביןןויש יחס דיש החטאת קודם מצורע דאשם

הקרבתם סדר שמחייב האלו להלן(קרבנות אי).ראה קישראבל זה"השטמך דין ק

הפסח קודם דתמיד דילן ?למקרה

ע,אמנם ההקרבה דצורת זו כגישה נאמר קודם"אם דהתמיד הוא דין פ

להקרבה הפסח דמכשיר משום השטמ,לפסח למדי"קושיית מובנת דהיות.ק

הנכונה כצורה דלא בדיעבד הוא לבו,וכשר זמן למחוסר דאין ראיה גופא זה

למחו!ביום שיש היה הדין ביוםז"דאם זמן,לבו כמחוסר התמיד קודם הפסח הרי
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בדיעבד ותיפסל משוםולכאור.דמי היינו הנכונהה בצורה הפסח להקריב ,דכדי

להכשירו קודם התמיד הקרבת ממש,ה"ובלא.בעינן זמן מחוסר נראה!הוי ובזה

ברש סא"הביאור קו"דס,ל"הנ.י פסח לפסול יאוחרד מדין בדיעבד התמיד דם
נדבר מוגם כשר דפסח להוכיח דבעינן הירושלמי .מ"טיית

להוסיף יש זהעאבל השטמ.ל קודם"הרי מצורע דחטאת הדין דימה ק

מחו(אשם דין התמיד)ז"לענין קודם סוף.לפסח כל סוף אין,למסקנה,אבל

לראיה דומה בסוגיא.הנידון כמבואור בדיעבד פסול החטאת אשם קודם דבחטאת

שם התמיד,אמנם.).ה(דמנחות קודם פסח סא,לגבי במשנה דכשר"הנ.מבואר ל
התמיד קודם דמו נזרק אם אפילו !בדיעבד

כך"וע הוא דהביאור נראה א.כ סוג יש מכשירים'אולי אשם,של כגון

חטאת עצמו,קודם החטאת בגוף חלות פועל שהאשם משום בדיעבד .דמעכבים

התוס מלשון נראה נט"הרשב'כך פסחים הגמ.א ב'דשם שקרבנותהדנה אפשרות

יע בההמצורע של תמיד אחר המזבח על מדין"לו של"ע בראשו ומלינה מעלה

כתב"ורש."זבחמ שם וכ"ד(י מעכבת"וכ'":)ת"ה לא גרסינן'אשם דהיכי,לא

מעכב דלא אדעתין התוס20?"תסיק זה על "א"הרשב'והוסיף ליה"רש: גריס לא י

מעכב'( לא דבהד)'אשם עמו וכווהדין קתני לבית''יא ותצא צורתו תעובר אלא

א'השריפה אלא לכפרה מתקדש אינו החטאת שאפילו בהדיא ישחט"אלמא כ

קודם הר."אשמו לפי ברור עצמה"הרי החטאת בגוף חלות פועל דהאשם וסדר,ש
לכפרה החטאת גוף את דמקדיש משום בדיעבד מעכב החטאת קודם 21.דאשם

נרא עודאבל שניה סוג מכשיריםדיש הדין,של מובן יותר בזה ואולי

אפיל הכשר לענין הפסח קודם אינהדתמיד אם להלן.מעכבו איתא :)נט(הנה

הכהניםמדחלק באכילת תלוייה הבעלים הגמ,כפרת שהכהנים"ד'וכלשון מלמד

מתכפרים ובעלים בתוס."אוכלים שם יכול"ד('ופירשו הכהנים)ה דאכילת

הלכתמעכבת באופן התוס"וז.חילהרק לא":'ל בשר דחזי זמן דכל לפרש ונראה

הו"רש20 דאין לבאר ממשיך שם שאשם"י דא מעכב לא שהרי"מצורע בו תלויה טהרה עיקר הרי

ע מדמו הבהונות"נותן רש"וע."ג עה"ע יד"י ויקרא הפסוק:ת על הוא"יג כאשם כחטאת כי

הבהונות"דס"לכהן על דמים מתן ויש דהואיל ע,ד דמים מתן טעון יהא המזבח"דלא .ל"ואכמ!ג

הר21 שגישת כאן להעיר מ"ראוי אשם דין בגדר משאנץ לכלש מוסכמת אינה למרות.צורע

והר"שרש גורסים"י לא מעכב"וה"ש לא אשם הו"ת אפילו יתכן"ואין שזה אתר'ר,א על חננאל

מלאכול"וכ"גורס מעכב אינו אשמו הקרבת ברמב."קדשיםבת פ"ויעויין מהל"ם מחוסרי'א
ה מעכבים"ה"כפרה אינן והאשם העולה הגרי"ויעו".אבל בחידושי ה"ש על מש"רמבז בזה"ם ,כ

רי מרן חידושי קה"ובקונטרסי על הלוי עמ,יומא,ח"ז הגברא'סוכה הכשר בין שמחלק כב
מעכב אינו האשם דבזה קדשים לאכילת מצורע הכשר ובין מעכב ודאי האשם שבזה .דמצורע
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כהנים שיאכלו עד בעלים כן.מתכפרי אחרי נטמא אם יצא,אבל נעשה,או או

בעלים,נותר התוס."מתכפרי לפי זמן',הרי וכל לכתחילה מעכבת הכהנים אכילת

אכלו ולא לאכול בכפרשאפשר תנאי בסוף.תםהוי או,אבל הבשר נטמא אם

מ,נאבד מתכפרים י,ז"ולפ.מ"הבעלים למסקנה השוואת"אפילו של הדים שיש ל

ל"השטמ התמיד אחר פסח בין מחוק ביום"דין לבו אכילת.ז גבי שמצאינו כמו

שאפשר זמן כל בחלקם באופן"ה,הכהנים להקרבה הפסח מכשיר דהתמיד ה

זו.הלכתחילה גישה שלפי בהמשך נפק,ונסביר יש משום"אולי לדינא הכרחיות מ
לכתחילה דהכשר .הדין



דנההראשומ"הנפק אומרים אם הוא פדבזה התמיין אחר חידושהוידסח

דוקא ראשון לפסח שני,מצומצם לפסח אפילו שייך פסחים.או במשנה איתא והנה

"צה( לשני.) הראשן פסח בין ימצא?מה ובל יראה בבל אסור חמץ,הראשון והשני

וכו בבית עמו "שם'גמבו."'ומצה אותו'ר"ת: יעשו הפסח חוקת במצוה'.ככל

מדבר הכתוב מניןמצוה.שבגופו גופו יאכלוהו'ל"ת?שעל ומרורים מצות יכול:על

גופו על שלא מצות בו'ל"ת?אפילו ישברו לא מצוה'.ועצם מיוחד עצם שבירת מה

שבגופו מצוה כל אף הגמ."שבגופו לפי דהאבן'ולכאורה ביןהיוצא להשוות בוחן

או שנקראת מה הוא שני לפסח ראשון שבגופו"פסח שע"או"מצוה גופומצוה ."ל
זה גדר דבר,ולפי יאוחר בדין חקירתנו את לנתח 2223.יש

פ למלך המשנה הל"והביא התוס"ק'א בעלי בזה דנחלקו 'תוס'יעו.'פ

מט (מט-.מנחות ת"ד: "ל"וז)ל"ה תמיד: אחר נמי זמנו שני פסח חשיב,הא דלא

שניהלי לפסח ראשון פסח שבין דברים התוס."בין לפי מט'הרי יאוחר,.במנחות

נמי שני פסח על קאי המשנהדבר של בהרשימה מופיע צו(דאינו .).פסחים

כט'התוס,ולעומתם (כט-.ביומא אלא"ד: וכתבו)ה זו בשאלה ספק העלו

כפולה,באמת22 שאלה הוי זו דיני)1:שאלה שאר לעומת נחשב זה ואיך דבר יאוחר של פירושו

ב,קרבןה לדין דומה יותר ב"אם בעשייתו"י הלל לדין דומה יותר אם או באכילתו והלל גדר)2.י
בכלל שני פסח עצמו,דין בפני חלות הוי או ראשון לפסח תחליף הוי כמה נעסוק,לענינו.עד

סוגייתינו של מההיקף חוץ השניה דהשאלה הראשונה אפשריות.בשאלה כמה דלפי מוכח אבל

בזהתל,שנציע זה הם .ויים

של23 הגדר שבגופו"לענין דורות",מצוה ופסח מצרים פסח בענין דומה שאלה .צו'בגמ'יעו.יש

ע.באורך דורות ופסח מצרים ופסח ושני ראשון פסח של השאלות להשוות יש מש"ואולי כ"פ
עה"הרמב יב"ן שמות "ט:ת לדורות: מצוה הפסח בגוף בכאן המצות באו.שכל המצוה ,כליםאבל

מצרים בפסח רק איננו המשקוף על והדם חגורים מתניכם וכו.כגון שני בפסח הכתוב אמר ".'וכן
שו"ע סי"ע ברוך מנחת ב"כ'ת ענף הרמב'ז דברי ל"שמצמצם למצוות .ע"ויל.ת"ן
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השני( הצד או שנייה הדעה "לפי אמר): לתמידואי לאקדומיה מצי שני דפסח ,ינן

כתיב דלא הערבים'אלא'בערב'כיון ט'.בין אחרדהיינו קרב ראשון דפסח עמא

בו,התמיד שנאמר דבר יאוחר הערבים'ו'בערב'דדרשינן בו'בין נאמר שלא לדבר

הערבים'אלא שני'.בין פסח ברישא,אבל ועביד קדים דבעי מינייהו יוצא."הי

התוס הגזה,:כטביומא'לפי לחידוש אנו ד"דרושים הע'ו'בערב'כ כדי'ביםרבין

ואל מהתמיד הפסח שניחר בפסח אינו התוס,וקשה.זה זה על יענו בנמחות'דמה

זה?ל"הנ:מט ספק שורש ?ומה

בזה נראה דין,ואשר בגדר שהצענו השונים בהסברים תלוי דלכאורה

התמיד אחר התוס.פסח שיטת נט'לפי כדי,.פסחים דרוש דבר דיאוחר הדין

תדיר מדין קודם תמיד ושוב דהשלמה עשה לאזודרשהשןייתכאבל.לדחות

ביההנאמר דכתיב ראשון בפסח הערבים"וגם"בערב"אלא ע."בין מה"וזה ד

כט ביומא ראשון,:שהקשו פסח לגבי רק כתיב לא זו הגישה24.דדרשה ולפי

משום,השנייה התמיד אחר פסח הואדדדין התמיד אחר הקרבן זמן יש,עיקר

עוד פ.לדון מהירושלמי דייקנו ה"הרי ע"ה דיש שלא הערביים"נין בין "ביטול

ק דוקא"לגבי הערבים בין זמנו דעיקר משום ה.פ שני"ואולי בפסח דרק,ה למרות

ביה הערביים"כתיב הנ25.לחוד"בין יהושע הפני כדברי מופקע,ל"ואם דפסח

של קרבן דהוי דהשלמה הדיבור"מעשה פסח,"לפני בין היחס על תלוי לכאורה

שני לפסח ל(ראשון הערהראה שני)32עיל לפסח נוגע הפסח לזמן זו גישה ואם

דומה.כ"ג הקרבן,ובאופן להיות הפסח בזמן הצורך אם השאלה להעריך יש

שני לפסח נמי שייך היום של .אחרון

כט'התוס,ובאמת24 ד:ביומא סוברים דב"עצמם מינייהו ברישאעהי ועביד קדים בזה."י וביאר

חמדה פרהכלי עמ'במדבר דלתוס'בהעלותך התמיד'מט נקרב וממילא דהשלמה העשה נדחית

התוס,כקודם לפי הכי.)נט(בפסחים'ואפילו התוס.אמרינן לפי הוא נכון אבל,ביומא'ואולי

דהתוס לומר חמדה להכלי תיתי לזה'מהיכי מסכימים דלהתוס?בפסחים נראה ,בפסחים'יותר

גזה לדח"בעינן מיוחדת דתדירכ דינא הדר שוב בזה ורק דהשלמה העשה רק.ות זה ולכאורה

דרשות הני ביה דכתיב ראשון .בפסח

ילה ע"ועוד מובן יותר חמדה הכלי של גישתו דכל הפנ"ע לק"ד דהשלמה עשה שייך דלא פ"י

וכלל שהסברנו.כלל כפי קרבנות"להפנ,אבל משאר הם שחלוקים הפסח דיני עיקר משום זה .י

ל בפניםוראה .הלן

בתוס25 הראשונה הדעה לפי משמע כט'כך "ל"וז.ל"הנ:יומא אחר: זמניה שני פסח דאפילו

ביה דכתיב הערביים'תמיד ראשון'בין פסח התוס".כמו לפי מבואר ד'הרי דרשה בין"דסגי

ע,לחוד"הערביים בירושלמי"ואולי שדייקנו מה .ד
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השטמ כגישת נאמר אם ההקרבה,ק"אבל סדר דעיקר לנו גילתה דהתורה

להקרבה הפסח מכשיר דהתמיד משום התמיד אחר קושייתנרא,דפסח ליישב ה

התוס'התוס על התוס.במנחות'ביומא הנחת מבוססת'הרי הרעיוןביומא דדיןעל

גזה אלא אינו דבר בעלמא"יאוחר מהתוס,כ המשמעות נט'וכפי אם.בפסחים אבל

דבר מזההוייאוחר פסחומגלה,יותר וקרבן תמיד קרבן בין יחס י,שיש ל"שפיר

התוס הנ'כשיטת דיא"במנחות גל שני לפסח שייך דבר שאמרנו.כ"וחר מה וזהו

ז,לעיל כדרך ננקוט נפקודאם תהא בלחוד לכתחילה דין דהוי אף לדינא"על .מ

ההקרבה סדר עיקר לבחור לכתחילה סיכוי יש דאם גורמיםלמרו,משום שיש ת

זה סדר כנגד התמיד,אחרים אחר הפסח להקריב דבעינן .אומרים



בסוגיא שהצענו מה הרמב,ולפי בשיטת הקושיא ליישב עתה ם"נראה

בה הגמ.שפתחנו מסקנת לפי דייקנו צא'הרי האינו,.זבחים ושחט דעבר דהיכא

ברישא אלא,תדיר בדמו ממרס מעביריןאינו אין מדין תדיר האינו ומקריב גומר

המצוותע הרמב"וכ.ל בפ"פ הל"ם ה"תמו'ט לכאורהם"הרמב,אמנם.ג-ב"מ

מהלה זה דין פ"ק'שמיט ה"פ שהגמ"א גופא ההקשר שזה למרות על'ד דנה

זה נו.מושג כמה מש"הרמב,כ"ולפי על סמך במתו"ם קרבנות בשאר פ"כ ט"מ

סא המשנה בש.והביא שמדוייק מפני התמיד"כצורתה שחט בכבר דמיירי אבל.ס

הר בשיטת כלל מוכח לא סא,ם"מבזה פסחים המאירי מלשון דייקנו .וגם

ושחט עבר אם הפסח בעבודת התמידדלהמשיך כעיןקודם בחטאו"הוי ".שונה

נראה הרמב"ע26אבל דברי ליישב האמור אחר"פ באופן ם"הרמב.ם

הל"בפ ה"מתו'א פסק"מ בין"ד של תמיד אחר אלא הפסח את שוחטין אין

זה."הערבים אחרי ק"בפ,ורק ע"הרמב,ד"הפ"א זה דין היקף מצמצם פ"ם

סא פסחים "המשנה בה.: של תמיד קודם חצות אחר שחט א"ואם ויהיה כשר 'ע

ואח התמיד דם שיזרק עד הפסח בדם וכו"ממרס אחריו הפסח דם יזרק הרי."'כ

דהרמב לתת"נראה רוצה הם התמידאת אחר הפסח שכשר שלמרות רושם

א,בדיעבד הוא דינו עיקר בכהעדיין בדיעבד שכשר הוא והחידוש הפסח ג"חר

ברש שדייקנו המשנה"כפי על .).סא(י

מזה מובן בצורה,ולכאורה להקרבה הפסח מכשיר התמיד דאם

הרמב,הלכתחילה פסק צא"שפיר דזבחים המסקנה כנגד התוס.ם דלפי 'משום

שהר26 מצאתי זצ'שוב בסי"שמואל הערה(ל"הנ'ל הרמב)19ראה לישב זה כעין פ"ע(ם"כתב

שם,גנונויס בזה)ראה לדבריו שכיוונתי .וברוך
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עלה קאתינן תדיר בכה,דמדין הפסח הקרבת דגומר פשוט דאי"הרי שהמחייב ןג

דתדירות הדין דוחה המצוות על לק.מעבירין מחודשת זמן שיש נאמר אם פ"וגם

היום של אחרון הקרבן בכה,דהוא הפסח הקרבת גומר עדיין על.ג"אולי תלוי וזה

עדי המחייב–ףמה המצותאו על מעבירין אין הפסח,של הקרבת זמן ,אמנם.או

דהרמב נפרש בצור"אם הפסח מכשיר דהתמיד סובר הלכתחילהם עדיין,ה אם

הפסח לגמור או לבחור התמידיכול לעשות ולהמתין הדם למרס דצריךאו פשוט

דזבחים כהסוגיא ודלא ס,ז"ולפ.למהתין להרמב"שפיר הפסח"ל בדם דממרס ם

וכמש"בכה 27.כ"ג

דברינו ה,ולפי קושיית ליישב עזרי"נראה הל"פ"אבי ה"ק'א על"פ ד

הנ"המנדברי שואלהאבי.ל"ח אחר,עזרי דהוי הפסח זמן בעיקר דין נתחדש דאם

בדיעבד,התמיד מעכב לא זה תדיר?אמאי מחמת רק הוא אם בשלמא י,הרי ל"שפיר

לכתחילה רק שהצענו.דהוא השנייה הגישה לפי השלישית,אבל הגישה לפי ,וגם

בדיעבד מעכב אינו למה נמי להקשות המנ?יש כנגד עזרי האבי הסיק .ח"ולכן

פשוט דהתירוץ להקרבה.ונראה הפסח מכשיר שהתמיד נאמר אם ,דגם

י באופן"שפיר נכון שזה נפקל יש לדינא"וגם וכמו,מ שני פסח כגון

הרמב בשיטת התמיד"שביארנו קודם ושחט דעבר במקרה מעכ.ם זה דאין בונהי

חלקיהם.בדיעבד את הכהנים באכילת לכת,אבל צורה דיש שמעכברואים חילה

זו רמה התוסעל שיטת הבעליםמ"ומל"הנ'לפי עדיין נאבד או הבשר נטמא אם

כדלעיל דרכינו,ולכן.מתכפרים לפי שפיר מיושבת עזרי האבי דקושיית נראה

.בסוגיא

שני27 בפסח דבר יאוחר הנ,ולענין חמדה דהרמב"הכלי טוען ס"ל התמיד"ם אחר פסח דין דיש ל

ג שני דרכינו.כ"בפסח עם יפה הולם .וזה

ברמב זה שמהלך מודה אני ניסוחו"אבל מפרנס אינו בפם הל"הבעייתי ה"תמו'א :ל"וז,ג"מ

כל" שיקריבו אפשר שאי לבדו פסח מקרבן חוץ הערבים בין של תמיד אחר קרבן שוחטין ולא

שעות בשתי פסחיהן רבים."ישראל עליו הרמב"לח'וע,והקשו דברי שהשאיר שם בצ"מ ע"ם

נט ספסחים הסוגיא כנגד דבר.דהם דיאוחר הטעם בצל"וע!דמביא פסחי"ע נטח (ם יאוחר"ד. )ה

שהרמב הגמ"שטוען דרשת את להצדיק כדי זה לטעם הוצרך .ע"וצ,ש"עיי'ם

הרמב,ובאמת דברי מוקשים בפ"עוד זה ניסוח שהביא ממה וביה מיניה ה"ם זה"א אחרי ומיד ג

בפ ה"כתב הערבים"ד"א בין של תמיד אחר אלא הפסח את שוחטין הוי"אין דדין ולא(דמשמע

ד מטעמא אפשררק בפנים)אי שהביאנו זה"שו.וכמו בדיוק אתר על האזל האבן עמד שגם ,מ

פירוש העלה הקושיא הרמבומחומר בלשון עיי"מחודש דבריו.ש"ם לפי הבעייתי,ויוצא דניסוח

פסח"הנ הקרבן על וכלל כלל קאי לא דהרמב!ל התמיד"אלא הקרבת לזמן טעם מסביר רק ם

עיי"בע האזל.ש"פ האבן הרמב,ולפי בשיטת גישתינו להעמיס עדיין צ.ם"יתכן כעת"והדבר .ע



מ יצחק א"תשע●ג"בית







במשנה בלאהשוחט):.סגפסחים(איתא עובר החמץ על הפסח את

אומר.תעשה יהודה התמיד:רבי אומר.אף שמעון עשר:רבי בארבעה ,הפסח

חייב פטור,לשמו לשמו הזבחים.ושלא כל לשמן,ושאר שלא ובין לשמן בין

פט,ובמועד.פטור חייב,ורלשמו לשמו הזבחים.שלא כל בין,ושאר לשמן בין

לשמה שלא ששחטו החטאת מן חוץ חייב לשמן .שלא

זו במשנה נקודות כמה על לדון התנאים,ראשונה.ויש בין המחלוקת .מה

תשחט,תשני דלא זה לאו על עובר את,תשלישי.מי לעבור גורם מי של חמץ

.האיסור

הראשו בו נחקלו עובר מי שיהא"ד.סג(י"רשמדברי.ניםלגבי עד ה

ש)'וכו עובריםמשמע החבורה בני כל וגם העובדים הכהנים שכל יש,סובר אם

מהם לאחד זאת.חמץ וכו"ד:סג('תוס,לעומת לאחד או כהן)'ה דדוקא סובר

זהבהעובד איסור על עובר הפסוק,קרבן משמעות תשחט"וזה וצריך".לא

רש נחלקו במה ות"להבין רש.'וסי איך לדעת צריך בני"ועוד שכל לומד י

משמע הפסוק והלא האיסור בכלל עליו'תוסכהחבורה עובר העובד כהן .דדוקא

וז):סג('הגמ עליו חייבין חמץ איזה על ודן רב",ל"ממשיך מיניה בעא

מי ליה אמר מהו חבורה מבני לאחד לו ויש לשוחט לו אין אמי מרבי אושעיא

ע תשחט לא אפילוכתיב הכי אי ליה אמר כתיב חמץ על תשחט לא חמצך ל

על תשחט לא ילין ולא תשחט לא קרא אמר ליה אמר נמי העולם בסוף לאחד

ילין לא משום עליה דקיימי הנך את,חמץ המקטיר כהן הילכך פפא רב אמר

אמורין הלנת בכלל וישנו הואיל תעשה בלא עובר שלומדים".החלב נמצא

ילין דלא והעובדיםמההיקש החבורה בני של חמץ דדוקא תשחט ללא

תשחט דלא האיסור שרש'לכאו.יכוללגרום לומר ז"צריך מהיקש לומד לאהי

תשחט לא בכלל מי גם אלא מחייב מי של חמץ דחוקהואדפ"ואע,רק ,קצת

הכי"צ'לכאו ברש.ל סתירה לתרץ אפשר אולי נכון זה ה"ד:סג(י"שרש,י"ואם

וכולאפילו ולכאו)'אחד תשחט בלא עובר השוחט שרק דבריווזה'אומר נגד
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סג עוברים.לעיל סג.דכולם שבדף לומר נראה שכתבנו מה דדוקאשכתב:לפי

קודם איירי עובר הגמהשוחט אלאל'שמגיע יודעים אנו אין ולכן היקש

תוס כדברי הפסוק של הפשוטה עובר'משמעות השוחט אחר,שדוקא אבל

ההי עובריםשלומדים שכולם יודעים לפי.סגבדףי"רששכתבכמוקש דאיירי

זה.המסקנא התוסנדחהולפי ראיית הפסוק'גם ,י"רשכדברישלאדמשמעות

סובר"דרש נמידי הכי כן,אין משמע לא מקרא של הכיפשוטו לומדים אבל

[מההיקש דרש. עיון צריך עדיין כותב"אך גם עובר:סגבדףי המקטיר דדוקא

למסקנאו גם לזה,איירי שנחזור לקמן .]ועיין

הגמוהנה להבין ד('צריכים וז).ה-:דף מיהא",ל"ששואל עלמא דכולי

אסור ולמעלה שעות משש ואח'והגמ"?מנלן,חמץ תירוצים כמה מהםדמביא

מהכא",אוה אמר זבחי,רבא דם חמץ על תשחט ועדיין–לא הפסח תשחט לא

קיים חד.חמץ כל שחיטואימא כי רחמנא?וחד אמר שחיטה ג"צע'ולכאו".זמן

דחמץ שהייה לאיסור תשחט לא בין הקשר באיסור,דמה איירי מהם אחד והלא

המקדשאישכלשל1חמץ בית של עבודה באיסור איירי מהם ואחד 'ועי?בביתו

זמן"ד.ה('תוסב כי"אע",ל"וז)ה וחד חד כל חמץ על תשחט דלא הוא דאמת ג

בלאו,שחיט עובר החמץ על הפסח את השוחט נשחט תמיד בפרק מ"מ,דאמרינן

הוא סברא חמץ על פסח לשחוט שלא והזהיר ההשבתה על דהזהיר דאשכחן כיון

השבתה על הזהיר שחיטה מה".שבזמן לדון תוס"סברא"היויש שיםידמק'של

לזה זה האיסורים סתם,שני זה שיהיפרטהאם דוטכני כיון הזמן שניהםבאותו

או לחמץ זההאםקשורים תלויים שהם יסודי יותר משהו .זהביש

ד"רשבעיין משנתנו על דבריו"י בתוך יראה בל איסור שמביא חייב ה

תשחט דלא איסור אותם.על מקשר הוא אמאי להבין אינולמה,ועוד,וצריך

זה רמביא דברי הת'עד בדברי מקודם הביא ולא שלפי.ק"שמעון משמע מזה

שעות"רש משש יראה בל איסור אין לכאו,י דאיתא'אבל הכי לומר אפשר אי

ברש ד"בהדיא ולמעלה:ד-.י שעות משש יראה בל איסור יש ובפשטות,דשפיר

עלמא לכולי 2.אזל

אח יסוד להביא כלדויש להבין.אלוהקושיותהלתרץ צריך כל קודם

ר דלכאו"שיטת במשנתנו איס'ש דיש סובר שהוא בשארקשה תשחט לא ור

בפסח ד,קרבנות דרשה לו שיש לומר אפשר דדרשה,.סג'בגמעיין,"זבחי"ואי

איירי1 איסור באיזה הראשונים כאן ד"רשו,נחלקו יראה:ד-.י בבל דאיירי .סובר

בצל2 רש"עיין דלפי זו סתירה שמתרץ לא"ח או שעות משש יראה בל מתחיל אם התנאים נחלקו .י
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ללמד בא שחייברקזו ובזמן זבחים שאר על חייב אינו בפסח שחייב שבזמן

פסח על חייב אינו זבחים הגמ,בשאר שחייבמניח'אבל פשוט שארבכדבר

ד מדרשה הכי לומד ואינו ".זבחי"זבחים

תשחטנראה דלא איסור להבין דרכים שני שיש דיןוהאולי.לומר א

עבודה ואיסור פסח ה,בקרבן אולי שחיטתואו בזמן ברשותו חמץ בשהיית דין א

שחיטה במעשה יראה בל כעין יראה,הפסח בל איסור הרחבת היא .ובאמת

ה'ולכאו אלו צדדים המחןשני הת'גופא ור"בין שלא"התש,ש"ק סובר ק

ה בשארותשחט ולא פסח בקרבן אלא איסור אינו ולכן פסח בקרבן דין א

שה"ור,קרבנות סובר זוש איסור להמשיך שייך ולכן חמץ בשהיית דין לכלהא

שחייב זמן דכל קרבנות לשאר וגם נמיבהחג חייב יראה תשחטבבל ובזה.לא

רש אמאי גם להבין ר"אפשר בדברי יראה בל מביא הת"י בדברי ולא ,ק"ש

התמשו דלפי עבודהאינוק"ם באיסור איירי דאחד אלו איסורים שני לקשר שייך

שהייה באיסור איירי ר"משא,ואחד לפי ה"כ תשחט דלא איסור הרחבתוש א

אותם לקשר שייך ולכן יראה בל ז.איסור המחיהואולי כן ותוס"רש'גם במי'י

תוס,עובר שה'דלפי כיון עובר העובד עבודהודוקא איסור רש"משא,א לפי י"כ

שה כיון עוברים חמץוכולם בשהיית דין תוס.א לו"ד.סג'ועיין דיש השוחט ה

הקרבן"הו שחיטת מעכב זה איסור שיהא הו'ולכאו,א להבין אפשר זו"אי א

שה אומרים אם עבודהואלא איסור תוס'יואפ,א שאינו'למסקנא רקמעכבאומר

הכתוב עליו שינה דלא לשיטתו.משום שפיר העובד'דתוס,ואתי שדוקא סובר

וה עליו הקרבןועובר בעבודת דין .א

לגמ לחזור אפשר ה'ועכשיו לא"סברא"מביא'דתוס.דף לקשר

האיסור זמן תחילת לענין יראה לבל תוס.תשחט עדיין"והת'לפי במשנתנו ק

ביניהם הקשר דמה קשה לפי,הסברא ור"רשאך הגמ"י לימוד שפיר אתי .'ש

רש נפלא"ומצאתי צהבי תשחט"ד:דף לא החילוקיםמשם'דהגמ,ה על דבר

שני לפסח ראשון פסח גו,בין יש ואינ'בברייתא ראשון בפסח דיש םדברים

שני שאור:בפסח יראה,השבתת תשחט,בל וז"ורש.ולא כותב שם דמותר",ל"י

חמץ על ו,לשוחטו מצה בביתכדתנן עמו ליה,חמץ מיעט דכבר גב על אף

יראה ומבל שאור שחיטה,מהשבתת בשעת שלא מילי הני אמינא אבל,הוה

לא שחיטה תשחט,בשעת מלא למעוטי איצטריך ברורה".להכי ראיה יש ומזה

ר(דאפשר הואש"ולפי דאמתגםכן הרחבת)אליבא היא תשחט לא דאיסור

יראה דבל (איסור הת. צר"ולפי שכשרשק לומר ההו"יך את דוחה היא"י א

גמורה ).דחייה



185זבחידםחמץעלתשחטלא



רש סג"עיין החלב"דשב:י את המקטיר על",ל"וזכתבה פסח של

הקטרה בשעת לו שיש בשעת,החמץ חמץ חבורה מבני לאחד היה לא אי

הוא,שחיטה עובר הקטרה בשעת המקטיר לכהן לו כתיב,ויש דלא גב על ואף

תשחט לא מדםוזריקה,אלא במכילתא ללא,מתרביא מדסמכיה הקטרה נמי אתי

חמץ,ילין באזהרת נמי ישנו הלנה באזהרת שלהן בעבודה שישנו ,הילכך,כל

עובר נמי רש".מקטיר שלפי דוקא"נראה למקטיר אלא חמץ שאין במקרה ,י

אחרים ולא עובר חינוך.הוא במנחת ב(ועיין אות פט אין)מצוה דאם שאומר

א לשוחט אעחמץ אז לזורק יש שחט"בל כי עובר השוחט אין עובר שהזורק פ

לפגום יכול אינו הזורק של והאיסור איסור שום היתהשחיטתובלי שכבר

ה.בכשרות שמנחתובזה מסביר גם ישרקחינוך לו דרק היכא חייב המקטיר

.חמץ

אמר"ד.סג(המאירי דאם)ה וסובר זו נקודה על החולק שוחטיודע

חמץ זשיש קרבן על שעובד עליו,הלמישהו עובר הוא סוף",ל"וז,גם לא וכן

הי אם חייב שהשוחט ברשותו'דבר חמץ,חמץ שיש יודע שהוא כל אף אלא

או אימוריו להקטיר או לזרוק או להוליך או לקבל עמו שעומד אותו ברשות

לוקה החבורה מבני אחד שמח'ולכאו."ברשות לומר תלוי'נראה מהבהזו

השח תשחט דלא איסור אם לעיל חמץוקרנו שהיית איסור או עבודה איסור א

ימצא ובל יראה בל ה.כעין המנחתלפי האיסור רקוחינוך ולכן עבודה איסור א

עליו לעבור יכול העבודה שעושה אמנחתוה,מי רשףחינוך על ואומר"חולק י

עוברים אינם החבורה תוס,שבני בשיטת לעיל כדברינו לפימ.'וזה כן שאין ה

ה אפוהמאירי עליו לעבור שייכים כולם ולכן חמץ שהיית איסור עשיית'יא בלי

עבודה שרש.שום מזה ד"יוצא ה"י שהאיסור סובר המקטיר עבודהוה איסור 3.א

שרש לזה ראיה ד"עוד סובר"י המקטיר יוצאוהשה עבודה איסור א

הצל שרש"מדיוק היכ"ח אלא המקטיר חיוב דאין סובר כברי חמץ היה דלא א

החבורה/עובדיםהלשאר להם"והצל.בני היה דאם משום כן שהדין מסביר ח

עצמה3 בפני חדשה עבודה או הקרבן המשך היא הקטרה אם באחרונים דיון שכתב(יש מה עיין

דנישבסקי יעקב היקר זוחברי בבחוברת מצוה וחביבה דהקטרה ודובסוגיא ולפי,)ק"שעתה

שאפ לומר אפשר אז עצמה בפני חדשה עבודה שהיא ה'יההבנה רקואם יראה בל איסור א

חייב יהא ידלאהמקטיר ידו שעל אתוחייביתשייך רואים שאנו כיון ההקטרההאחרים

חדשה .כהתחלה
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הפסח את ופסלו עליו עברו כבר פוסל.חמץ זו שאיסור לומר אפשר רק ולכאורה

שה מבינים אם הקרבן בעבודהואת דין 4.א

לכאו מהצל'אז וה"מוכח שרשמנחתח דין"חינוך שהיא סובר זו י

עבוד לעיל.הבאיסור דברינו ולפי זה לפי שרשד,ויוצא לומר הולך"צריך זו י

דת שה"אליבא דרוק אליבא ולא עבודה איסור שה"א חמץוש שהיית איסור .א

לכאו בגמ'אבל דאיתא במליקה'קשה איסור יש אם בברייתות סתירה שיש

ר'והגמ,הקטרהבואיסור והא הא וכו"מתרצת היא כ'ולכאו',ש נגד בהדיא לזה

שאמרנו תוס.מה הגמ"ד.סד'עיין המשך על שכתב והא הא שמוכח'ה

ר לפי אזל לר",ל"וזמעוןש'דהברייתא מצי"נראה הוה לא קמייתא דההיא י

בי העוף את המולק אבל בה דקתני משום כרבנן בולא"לאוקומי עובר אינו ד

בי דווקא למידק דאתא לאו אי עוף נקט אמאי המועד"כלום בחול אבל אפילוד

כר והיינו מיחייב נמי פי,שמעון'בעוף נקט'ובקונטרס אמאי אחר טעם לעיל

רש".עוף דמילתא"ועיין דאורחא עוף הברייתא כתב למה אחר טעם שמביא י

לכאו.בהכי תוס"רש'אז על חולק אזל'י שהברייתא לומר הכרח שאין וסובר

ר תוס"לפי של הדיוק על חולק שהוא כיון זה.'ש הברייתאולפי לפרש אפשר

רש דברי שפיר אתי כן ואם הרבנן כיון"לפי עבודה איסור היא זו שברייתא י

ר לפי ולא הרבנן לפי הגמ(ש"דאזל כך אחר ר'ורק לפי שפיר"ממשיכה ואתי ש

הגמ כאן דר'שעד אליבא היא זו שברייתא ידע לא 5.)ש"עדיין

תוס4 נגד הכתוב"ד.סג'וזה עליו שינה דלא כיון פסול דאינו השוחט עיין,ה א"במהרשאך

לרש"ובצל תירצו שכבר הכתוב"ח עליו שינה שפיר דבאמת לתוס,י שתרצו מה שם 'ועיין

עליו שינה שלא .דסובר

רש'לכאו5 קשה"שיטת עדיין אחד,י במקום דברינו המקטיר"ד:סג(דלפי דבריו)ה הםסתם

אחר,רבנןדאליבא שיהא"ד.סג(ובמקום עד צה,ה הכי גם תשחט"ד:ונראה לא דבריו)ה סתם

.ש"רדאליבאהם
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לרבו:):סז(בפסחיםאיתא זב וכל זב מר קרי'אמר לר,בעל ליה 'מסייע

דא מחנות"יוחנן לשתי חוץ משתלח קרי ובעל נתקדשו לא מחילות יוחנן י"רש.ר

שייכי אינם אלו דברים ששני לזהםמפרש הדדי,זה כי שמעינהו ששניהם .אלא

שי"שרש,לטעמיהדאזילנראהו נתקדשו לא מחילות ומערות"מפרש מחילות

העזרה בקדושת נתקדשו לא העזרה איןמשמע'אוולכ,"שלתחת העזרה שקדושת

להןלה יש הביתןאבל הר בע"וא,קדושת לה"כ רשאי אינו שצריךיק כיון לשם כנס

מבלצאת כלל.המחנות'חוץ קדושה להן אין שמחילות מפרש היה אילו ל"י,אבל

המחילות"דמשו קידשו שלא הוא מחילות,ה דרך קרי בעל שיצא הביא,כדי ולכן

ב'ר הדדי'יוחנן בהדי אלו שלתחת"מרשמבואר'אולכ,מ"מ.מימרות שמחילות י
אע לה"העזרה שאין העזרהןפ הרןלהכויש,קדושת .הביתקדושת

פו דברי'הגמ.בפסחים פעם'רמביאה עוד :יוחנן

הלשכות"ת וגגותיהןש חול תוכן לחול ופתוחות בקודש הבנויות

עזרה,קודש לקרקע שוין בשגגותיהן חסדא רב הכי.תרגמא אי

סיפא לקודש,אימא ופתוחות בחול וגגותיהן,בנויות קודש תוכן

ס–חול מחילות"ואי לה הויא עזרה לקרקע שוין בשגגותיהן ,ד

נתקדשו"וא לא מחילות יוחנן יו?ר רבי קאמר בפתוחותכי חנן

הבית לעזרה,להר בפתוחות ההיא תניא אומר'ר'והתני.כי יוחנן
חול ההיכל מתחת לחול?מחילות שפתוחות ההיא תניא .כי

במחילות,כלומר חילוק השיש להןאם יש לעזרה ואם,קדושהןפתוחות

לעזרהפתוחןאינ רש.חולןהות דברי על הערות כמה להעיר כאן"יש בתחילת.י

לחול,ודברי ופתוחות בקודש הבנויות הלשכות חול"בד(י"רש'פי,לגבי תוכן ה

העזרה"ובד לקרקע שוין בששגותיהן שמד)ה בוכמו בדףייק שמחילות,סזדבריו

פירושו נתקדשו ללא להןשאין יש אבל העזרה הרהןקדושת כיוןהביתקדושת

הביתותפתוחןשה הגמאבל1.להר ר"בד('בהמשך אמרה כי י"רש)יוחנן'ה

:מפרש

שמפ1 במה בעיה הר'ואינו קדושת לו יש שעדיין ממשחול חול ואינן הגמ,הבית אומרת'כי

פ ולכן ההר קדושת להגג שיש ופשוט חול וגגותיהן קודש תוכן לקודש ופתוחות בחול 'בנויות

העזרה כמו קדושה לו שאין .חול
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הבית להר בפתוחות נתקדשו לא דמחילות שילוח,להא דגבי

דברים באלו אמרה הבית להר חוץ המשתלח קרי דקאמר,בעל

מחנות לשתי חוץ משתלח קרי ובעל נתקדשו לא ,מחילות
הבית דהר במחילות ליכנס .ומותר

רש"וצ שדברי סז"ע בדף דבריו סותרים לכאורה ש,י מבואר אסורדמשם

רש"לבע שם כתב ולפיכך למחילות להיכנס ר"ק מימרות ששתי אינם'י יוחנן

לזה זה ע.שייכים ב"רשד'שכ.)פו(א"מהרשב'יאבל לפימפרשז"סדףי רק

ב"ההו הסוגיא של ש"פדףא רמו אפ'דבר לעזרה'ייוחנן שפתוחות ,במחילות

ב"וא בין שייכות אין באמת ר'כ של א,יוחנן'הלכות לבע"כי ל"א בעזרהיק לך
ל למחילותהכדי 2.יכנס

סז בדף מהסוגיא הסתירה מלבד ו"פדףבי"רשדברי'אולכ,אולם

הדףעצמןיםסותר באותו רש"בד.לעיל עזרה לקרקע שוין בשגגותיהן מפרש"ה י

הר קדושת למחילות כתבכ"וא,יוחנן'לר'יאפהביתשיש אמרה"בד(איך כי )ה

ל"בעלשמותר להכנס אםק הביתק"בעשם להר חוץ גם א?משתלח א"וכאן
המהרש כמו לכאו"לתרץ כי דמסקנא'א אליבא הם אלו דיבורים !שני

ע חינו'יאבל במחילותושס)ב"שס'מ(ךמנחת חילוק עוד שיש ,בר

לה יש לעזרה ופתוחות לעזרה שמתחת גמורהןשמחילות העזרה ,קדושת

לה יש הבית להר הרןוהפתוחות הר,אבל.ביתהקדושת שמתחת הביתהמחילות

העזרה תחת אכילה,שאינן לגבי רק העזרה קדושת להן יש לעזרה פתוחות הן 3,אם

להר פתוחות הן כללהביתואם קדושה להן רשיש'אוולכ.אין שגם סובר"לומר י

כ;כן הוא שהרי מדבריו מדויק קצת שבעווזה ל"תב מותר דהר"לךיק במחילות

מחיל"הבית דעזרהולא לפ.ות צ"אבל רש"ז בשיטת במנ"ל וגם שהמחילות"י ח

ליכנס"בעש יכול הרלהןק תחת אלא העזרה תחת באמת.בלבדהביתאינן אבל

ש במחנראה תלוי בריש;אמוראים'זה לא'מסדתנן קרי אירע שאם מן'תמיד

בלילה המוקד שבבית בחצימחילהלנכנסהוא,הכהנים המוקד לבית שפתוחה

שהולכתהחול במחילה ויוצא שם.בירהלמתחתשלה 'רושנחלקכתבוהמפרש

ור הבירה"יוחנן מקום לגבי המקדש:ל כל מקום או הבית בהר מקום הבירה ,האם

ב בדף ביומא מ.'כדאמרינן נפל,מ"אבל דבר ו"שרש,מאודאיוצא ח"מנהי

רש2 דברי לפרש מקום יש באמת כדדייקינן"אבל שלא המאי,י גם ככי ועדייןורי לשון באותו תב

בע שיכול בדבריו לצאת"מפורש ל"וא,ממחילותק שאין ברור כללהןכ .קדושה

נו3 לאכילה.בזבחים רק הוקדשו לקודש ופתוחות בחול הבנויות שלשכות סובר"מנהו,אמרינן ח

מחילותה"הש .לגבי
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לשיטתו'ריםמפרש ה'שר,יוחנן שהבירה הסובר הוא מקוםיתיוחנן כיוןו,בהרה
בעיתשה יכול ההר תחת ל"ה שאין כיון לשם ליכנס כללהק .קדושה

המנ של בזבחים"החילוק מסוגיא נובע :ד"כדףח

אמי רבי עליה:בעי ועמד האבן דאין?מהו,נדלדלה היכא

חייצא דודאי לך תיבעי לא לחברה לך,דעתו תיבעי –כי

לחברה דמח?מאי,דדעתו כמה לחברה דדעתו ,דמיא'ברכיון

תלישא הא מיהא השתא דילמא הכי?או לה בעי זוטי בעי,רבה

אמי במקומה:רבי ועמד האבן מיבעיא?מהו,נעקרה קא מאי

דוד?ליה קדיש קדישר–כי עליונה עד,צפה דילמא או

קדיש דתהומא כולה?לארעית העזרה כל ליה לעולם!ותיבעי

קדיש דתהומא ארעית דעד ליה ליה,פשיטא קמיבעיא :והכי
בכך שירות בכך,דרך שירות דרך אין .תיקו?או

הגרס:פירוש א,הראשונהאלפי וזזה'אם נעקרה מהרצפה מהאבנים

ודעתו במקומה נשארת שובאבל האם,לחברה או עליה לעמוד יכול הוא האם

חציצהיאה הגרס?נחשבת הכהן,השניהאולפי ועמד לגמרי האבן נעקרה אם

כשרה העבודה האם ולכן?במקומה התהום עד העזרה כל את קידש שדוד אמרינן
משר הגמ,בקודשתהוה שאלת זה'אבל אם שירותהיא בתיקו.דרך .ונשאר

מהגמ חי'מוכח שמתחתשיש לקרקע לעזרה שמתחת הקרקע בין לוק

לתהום,הביתלהר עד קידש דוד לעזרה ביניהן"המנ,ולכן.שמתחת מחלק ח

בעצמה קדושה לעזרה שמתחת לקרקע שיש להרבאבל4,ואומר שמתחת קרקע

בעצמה קדושה לה שלאלאאין הפתח המחילות,כלומר5,הבגלל שקדושת

נובעת לעזרה ופתוחות להר שלההמשמתחת ההנחה.ןפתח על מבוסס זה כל אבל

לעזרה'שר מתחת ואינן להר שמתחת במחילות רק עוסק תחת"ובע,יוחנן הולך ק

העזרה תחת הולך ואינו שהמחילות.ההר שמפרשים אחרים לראשונים אבל

העזרה תחת שלכאו"ואע(הולכות שאמרנו שבע'ר'פ שסובר לשיטתו ק"יוחנן

ה תחת ולא ההר תחת לשאול,)עזרההולך שיש התהוםשכיון עד קידש איך,דוד

נתקדשו לא לעזרה שמתחת שהמחילות 6?יתכן

פתוח4 אם ישהולכן העזרהקדושלהלעזרה פתוח,ת קהואם יש ההרלהר .דושת

ל5 אין הפתחאלאקדושההולכן אגב .לאכילה

כותב"ראהפירושבוגם6 בתמיד לש מתחת היתה המקדששהמחילה המח,בית הביא 'ולא

ז,ועוד.שביומא פסחים בירושלמי שבע:מפורש שהמחילה ה"יב לשם נכנס העזרהיתק תחת .ה

ר הובא לא שם .ש"ע,יוחנן'אבל
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ס'תוס עד"בפסחים קידש דוד אם נתקדשו לא המחילות איך שואל ז

ש,התהום שלומתרץ הו'רהדין אבלאיוחנן הבית להר פתוחה המחילה אם רק

קדושה היא לעזרה פתוחה היא מקוש,בפשטות.אם שתוסמוכח שר'יתו 'סובר

לאלו להר שפתוחות אלו בין ומחלק לעזרה שמתחת במחילות עוסק יוחנן

לעזרה המאירי"וכ.שפתוחות סכ שאפ.ו"פדףבוז"בדף אומרת המחילות'יזאת

אינ לעזרה אאןשמתחת לעזר"קדושות פתוחות הן המנזהוו–הכ אבל7.ח"נגד

להקשו יש לא–תעכשיו עד קידש דוד העזרהתהוםם שמתחת המחילות למה

אינ לחול ע?ותמקודשןופתוחות ס"יו(ז"אבנ'יאבל ש)נ"ת'יד כאשרשמסביר

מופסדתתתחללמקדושה הקדושה שלרקאינהו,כל פחותה לדרגה יורדת

אות"אעו,קדושה פסל לא שהחילול הדרגההפ זה.הנמוכהמן את מוכיח הוא

כ אינ"מכתובות חלוצה ובן גרושה שבן ראשוןיםנוטלםו מ,מעשר ז"ומבכורות

ו פדיון צריך מנכרי שנתעברה כהנת שאפ'תוסכתבשבן נפקעה'ישם לויה קדושת

בלויה,מיניה חללות דין דליכא דומה.אף שבאופן ונעשה,נראה שהוקדש מה

קדושתו כל את הפסיד מחולל לעני"וא,קצת גם הביתןכ להר שפתוחות המחילות

ש"י כל את קדושתןהפסידו .ל

מ תוס,מ"אבל דברי על יותר חריפה קושיא נ:והמאירי'יש מ"למאי

הפתחיקש אחר הולך הכל אם התהום עד דוד ,א"רשבה'תוס,ובאמת?דש
כתוס זוהקשה',שמפרש פקושיא בדף עצמו בצ"על ונשאר .ע"ו

לומר לעזרהאםמ"נדונראה שמתחת למחילות קדושה שיש אמרינן

א רק או הפתחלעצמן פתחיםגבי,גב שני לה שיש ואחד,מחילה לחול אחד

לא:לקודש או קדושה המחילה אע.האם אז לעצמה קדושה יש שהיא"אם פ

לכ לקודש פתוחה שגם כיון לחול קדושה'אופתוחה לה יש אם.עדיין אבל

לכ לחול גם פתח לה שיש כיון אז הפתח בגלל רק היא קדושה'אוהקדושה ,אינה

שמצינו ולקודשכמו לחול ופתוחות בחול הבנויות לשכות שני.גבי מצינו ובאמת

בפוסקים אלו אליעזר.דעות שמחילות)א:י(הציץ מראשית המגיד בשם מביא

לקודשש ורק אך פתוחות חולאינן זה.דינן ב"בשו(ז"הרדב,לעומת )תרצא:ת
גמו קדושה להן יש ולקודש לחול ופתוחות לעזרה שמתחת שמחילות .רהסובר

מ7 בזבחיםהולגבי ששכתב לאכילהותקדושלשכותנו רק"צ'לכ,רק שזה ולאללשכותל

למנ"משא;למחילות ש"כ שה"הח מחילות הביתמלגבי הר בית"הרמב'אוולכ.תחת בהלכות ם

ו ח:הבחירה וגם כזה:ט מחלק .ע"ויל.ז
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בגמ סח('איתא חלביו",:)פסחים השבת[והקטר את ,תניא]:דוחין

חלבים הקטר שהרי בשעתה מצוה חביבה כמה וראה בא שמעון רבי אמר

שתחשך עד להם ממתינים ואין הלילה כל כשרים ופדרים להבין".ואברים וצריך

בשעתה מצוה דחביבה חלבים'ולכאו,הדין הקטרת גדר קודם להבין צריך
היא מה זמנה,ואברים שונים,ומה זמנים לה יש .והאם

ב(והראשונים'הגמ ברכות שהקטרה.)משנה פשוט כדבר מניחים

ביום גמ,כשרה לג'ועיין בו",:יומא שנאמר דבר יוקדם דתניא לאברים וקטורת

בלבד אחד בקר אלא בו נאמר שלא לדבר בבקר בגמומ,"בבקר דכתיב'בואר

הקטרה"בקר" נזר,גבי סי"או(והאבני מהפסוק)ג"כ'ח שלומדים מסביר

כח( בין",)ד:במדבר תעשה השני הכבש ואת בבקר תעשה האחד הכבש את

'"הערבים הקטרה'תעשה, ביום.לרבות דכשר מלמד ללמד,וזה דרשה עוד ויש

בלילה גם כשרה ו(,שהקטרה ו",)ב:ויקרא אהרן את תורתצו זאת לאמר בניו את

תוקד המזבח ואש הבקר עד הלילה כל המזבח על מוקדה על העולה הוא העולה

מן,"בו העולה'דלומדים הלילה'היא כל הקטרה כ.דכשר מגילה משנה :ועיין

ביום בלילה,דהקטרה ואברים חלבים ברישא"ורש,והקטר דהקטרה מסביר י

קמיצה על לומר,קאי צריך כך הרישאובפשטות בין סתירה יש הכי לאו דאי

הסיפא בלילה.לבין הם ואברים חלבים דהקטר במשנה שמבואר היא הקושי ,אך

ביום כשרה מאירי.והא עב('ותוס)שם(עיין לילה"ד.מנחות אף שכוונת)ה

חו דהקטר היא אף"המשנה הרשב,בלילהא דדוקא"אך כתב וצעא ג"בלילה
בע,בדבריו ננסה לה"ובהמשך לדבריוה יישוב .ציע

להתחיל דיכול הוא בלילה כשרה דהקטרה הדין אם הראשונים נחלקו

בלילה הכל בלילה,ולעשות להמשיך אפשר ביום התחיל שאם רק 'הגמ.או

כב( דעבודתה.)יומא חשיבא דלא כיון הדשן לתרומת פייס תקנו דלא אומרת

פיי'והגמ,בלילה תקנו בלילה כן דגם הקטרה והלא סוף",ומתרצת?סשואלת

היא דיממא תי".עבודה הך בפירוש הראשונים כ"הריטב',ונחלקו מסביר"א י

ביום התחיל דכבר היכא הוא בלילה להקטיר דיכול הדין הנדפס(א"הריטב,דכל

הריטב ביום)א"בשם היה דמו דזריקת דכיון יממא,אומר עבודת סוף ,חשיב

רש דעבוד"ועיין דכיון כן הסביר שגם שם ביוםי נגמר הקרבן דאין,ת ומשמע
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ביום עצמה ההקטרה להתחיל רש.צורך ב"ועיין ברכות הכי.י נקט דגם

הלילה כל ביום",דהקטרה דמן שנזרק קרבנות להתחיל,"של שצריך הזכיר ולא

מביום פ.הקטרתן דף זבחים ראשונים בכנסת שאינו"ועיין הלל רבינו בשם ו

ביום התחיל אם אלא ב"מהרועיין1,כשר פסחים חלואה הכי:ם הבין דגם
ביום להתחיל .דצריך

בגמ טו('ועיין אבל:)תענית בלילות יין לשתות מותרין משמר דאנשי

בלילה ולא ביום לא אב בית ואנשי בימים התקנה,לא בסיבת הראשונים ,ונחלקו

הל"פ(ם"הרמב ה'א מקדש יהו)ו"ביאת עדיין שלמחר היא החשש דכל הסביר

בלילה",רותםבשכ בין ביום בין לשתות אסורים היום אותו של אב בית ואנשי

מעליו יינו סר לא ועדיין לעבודתו וישכים בלילה ישתה השיג"והראב".שמא ד

בשכרותם הקטרות יקטירו שמא שחוששין אמאי(,והסביר נסביר ולקמן

כן"הרמב פירש לא רש).ם שהסביר"ועיין שם תענית מעלי",י שהיו כללפי ן

המזבח מעל שפקעו ופדרים אברים בלילה,הלילה גומרים ביום גמרו לא נמי אי

רש,"'וכו כוונת ברור ביום"י"ואינו גמרו וסובר"לא זו הקטרה על קאי אם

ביום להתחיל שצריך שסוברים החלבים,כשיטות כל גמרו שלא רק דכוונתו או

בלילה אלו לעשות צריך ולכן רש,ואברים שיטת אומרים"ולפי היינו לעיל י

ביום להתחיל צריך אינו רש,דלשיטתו מצאנו כבר עב(י"אך ה"ד.במנחות

חלבים ביום)ולהקטיר להתחיל דצריך מחזיר("שסובר המזבח מן שמתעכל מה

הלילה רש,")כל דשיטת זה לפי אהדדי"ונמצא סתרי ליישב(,י ננסה ובהמשך
רש בע"שיטת .2)ה"י

וי שלמה בתורה וועיין פרק ב'קרא קל('פסוק מדרש)עמוד שמביא

אינו בלילה דההכשר לומר בלילה דכשר לומדים שממנו לעיל הפסוק שדורש

ביום התחיל אם הכי,אלא שסוברים דלעיל לשיטות המקור לכאו.וזהו קשה'אך

הגמ לפרש ניתן איך אלו שיטות סח'לפי בפסחים הגמ,:שלנו 'דבפשטות

בי דהקטרה דממה בשעתהאומרת מצוה חביבה כמה רואין שבת דוחה אך,ום

אלו שיטות עצמו,לפי ההקטרה מדין ביום ההקטרה להתחיל צריך כרחך על

בלילה להתחיל פסול יהא ביום מתחיל אינו משום,דאם דהוא ראייה ואין

כ1 מגילה מהמשנה כן מוכיח הלל ביום:רבינו בסיפא,שהקטרה שהמשנה לעיל ראינו כבר אך

רש הוצרך כך ומשום הלילה כל דהקטרה קמיצה"אומרת על קאי דהרישא לפרש איך"וצע,י ג

המשנה'ר את הבין .הלל

רש2 בפירוש דיון שיש להעיר יש מס"אך על באמ'י אם רשתענית הוי במהר,י"ת חיות"ועיין ץ

מס .תענית'ריש
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בשעתה מצוה שצ.חביבה נראה הגמ"אלא של שהראיה הבינו דהם שלא'ל היא
ג אלא ביום התחילו בשעתהרק מצוה חביבה כמה רואין ומזה ביום גמרו .ם

חמב כמה רואין שמזה לומר קשה דאחר'דלכאו,ש"אך אומרים היינו

לגמור גם שבת לדחות אפשר להתחיל שבת לדחות 'הגמממוכחכןו,שצריך

עב (מנחות בהמשךו. לזה דהקטרה,)נחזור הדין אלאדוחהשכל אינו שבת

דח כבר דשחיטה שתי.שבתהאתהתמשום אפשר נכון'אבל שצריך,זה ונראה

חמב,שניהם וגם שבת דחה כל,ש"שכבר לגמור שבת דוחין היינו לא כן ואם

דחמב לאו אי הגמ.ש"ההקטרה כפשטות שלא דזה לפי"צ'לכאו'ואף הכי ל

אלו הגרמ.ראשונים של בהערותיו עיין כשר"אך שלמה(מ שם,תורת ועיין

שא העמק מביא גם לזהשהוא מקורות וכמה שמותר)לה רק דלא במדרש דהבין

בלילה ולגמור ביום לכתחילה,להתחיל לעשות צריך שכן מצוה,אלא דיש

הלילה כל המזבח על הקטרה צע,שיהא כן לפי"ואם דחמב"ג הלימוד בגמ"ז 'ש

בפסחים כל,שלנו שם ולהשאירם ביום להתחיל צריך עצמו הקטרה דמדין

רו איך כן ואם דחמבהלילה זו"צע'ולכאו,ש"אים שיטה לפי בתורה.ג עיין אך

קכ עמוד שם דין"שלמה שכל מוסיף אבל זו מדרש כעין כהנים תורת שהביא ט

ביום הכל עשו לא אם אלא אינו בלילה ולגמור ביום להתחיל זאת,זהשצריך

ביום,אומרת הכל לעשות צריך אפשר,דלכתחילה אז ביום עשה לא אם אך

ביו בלילהלהתחיל ולגמור כל,ם אותם משאירים לכתחילה אז כן עושים ואם

כהתי,הלילה לומר אפשר זה ההקטרה,שאמרנו'ולפי דגומרים הוא דהחידוש
דחמב,ביום .ש"משום

בשעתה מצוה דחביבה הדין מה להבין משמע'דלכאו,וצריכים מזה

הקרבן של זמנים ובלילה,דיש ביום כשרה שהקטרה אמרינן אם הפשטאבל מה
בשעתה דחביבה ביום שעתה,שעושין הוי גם בלילה ?והלא

מהקרבן וחיוב חלק היא דהקטרה דכיון לומר אמאי(ויש להוכיח נחזור

כן מניחים י)אנו ביום שמצותו פסח בקרבן כאן אמרינן"ואיירי שפיר אז ד

הלילה"דאע כל לעשותו אפשר הקטרה דמדין פסח,ג מהקרבן חלק שהיא כיון

הפסחעדי בזמן לעשותו הגרי.ף הבין שכך יד"הגרי'בחי(ז"ונראה תמורה 3.)ז

סט3 אמת שפת לגמרי.עיין ברורה אינה זו,שכוונתו בדרך מבין גם שהוא אפשר 'שהגמ.אבל

ר שלפי אומרת שבת"שם דוחין מצוה מכשירי הגמ,א אחת הכשיר'ובשלב דמה ללמוד רוצה

שלפניו מצוה הכשיר נמי הכי שבת דוחה שלאחריו הקטרה'סותו.מצוה על דקאי פירש שם

רש( שבת).י"נגד דוחה מצוה דהכשיר משום דוחה דהקטרה שואל אמת טעמא"ל,והשפת ל

בשעתה מצוה עוד?דחביבה שואל הוא ר"ד,ואז טעם צריך"דבאמת בשעתה מצוה חביבה ש



דניש סקיביעקב 194

הרמב על הרמב"שהקשה כתב איך כללי"ם כדין בשעתה מצוה שחביבה ם

ואפי ביום להקטיר משתדלין קרבן שבת'שבכל כי"דהא,לדחות שייך לא זה

לכ יקטירו לא למה זמן לו קבוע שאין יחיד לקרבן אבל זמן לו לקבוע תחילהאם

קבוע זמן לו שאין כיון בשעתה מצוה חביבה בזה שייך דלא ומאי,בלילה

והלילה"נפק היום בין וצ,מ כן הקרבנות שכל משמע דסתם וגם,ע"ומדבריו

מעה בהלכות זה שכתב ג"ממה ומוספין בתמידין ולא בכל"ק זה דשייך מוכח כ

שהעדיפו".ע"וצ,הקרבנות ההנחה על מבוססים שדבריו מצוהונראה של ת
קבוע"שעתה"ב זמן זה לקרבן שיש כמ,היא דבריו להסביר 4.ש"ונראה

השיטות לפי הרמב(אך שנראה"לפחות כפי נמי דאחרים ואפשר ם

כהגרי,)בהמשך שחמב"שלא שמבינים לקבוע"ז רק ולא קרבנות לכל שייך ש

הכי לומר אפשר אי זמן שחמב.להם היא להבין שני שדרך כעין"ונראה הוא ש

למצוות מקדימין דזריזין אע,הא ובין"ולכן ביום בין היא הקטרה שמצות פ

בעשייתו למהר כדי ביום לעשותו עדיפות יש גדול.בלילה חידוש בזה יש אך

שבת דוחה זריזין כזה.דיהא שיטה מצינו כבר באמת תוס,אבל קל'עיין .שבת

ר"ד אומר"ה התי,א ולא לתינוק הכלי מביאים בשבת אעשבמילה לכלי ג"נוק

דאו איסור יש לתינוק הכלי דרבנן',דבהבאת איסור אלא אינו לכלי כיון,ובתינוק

ר"ד פי"דשרי על אף המצוה למהר כדי דאורייתא דהוי הרבים רשות דרך א

לעשות דרבנן]בענין[שיכול איסורא אלא בתוס".דליכא שם"הרא'ועיין ,ש

בשעתה הוי מאי היא הליליה כל הקטרה דזמן כיון הגמ"?ביאור כוונת גופא שזה מתרץ 'והוא

שחיטה'שהגמ דחתה כבר שלאחריו דבהכשיר כיון זה לימוד אומר"והשפ,דוחה דחביבה",א

דוחין דידה מכשירין גם שוב המצוה עיקר דהיא וזריקה שחיטה דהיינו נעשה שכבר מצוה

הגרי".השבת בשיטת לדברינו דדומה יתכן אבל כוונתו לי ברור .ז"ואינו

ה'ולכאו4 דהלא זה מהלך על לשאול ורשיש שבת דוחה אינו דצלי אומרת מפרש"משנה י

משתחשך חלק,דאפשר היא שהצלי דכיון בשעתה מצוה חביבה אמרינן לא דלמה וקשיא

הקטרה כמו שבת דוחה יהא ביום היא הפסח ומצות פסח דהגרי?מהקרבן לומר אזל"ונראה ז

מחי ט"הגרי'לשיטתו זבחים די.ז אלא הפסח הקרבת במצות דין אינו אכילתשצלי במצות ן

בלילה,הגברא היא אכילה שבת,ומצות דוחה שצלייתו אמרינן דלא שפיר אתי כן אך[,ואם

לכאו מהגמ'דדבריו ע'מוקשים י.פסחים דחגיגת תימא בן שיטת ואינה"גבי לפסח הוקש ד

ולילה ליום אלא ימים(נאכלת לשני שנאכלין חגיגות כשאר גם'והגמ,)ודלא תימא דבן אומרת

צליל אלא נאכלת דאינה זה מהיקש הגמ,ומד לחגיגת'ואז פסח דיני שאר לומדים אם שואלת

לא"י או כן גם לא",ל"וז,ד מילי לכל אבל דאכילה למידי לפסח רחמנא אקשיה דלמא,כי או

וכו שנא שהגמ'ולכאו".'לא ולילה'רואים ליום אלא נאכל דאינו דין של הגדר אותו דיש הבין

דצלי באכילהוהדין דינים הם הגרי"וצ,דשניהם בדברי .]ז"ע
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שבת"ואע" חילול בו שיש חיבובי,פ דמשום,"מצוהמשום בלשונו לדייק ויש
מצוה" לסוגיין"חיבובי שכונתו .ואפשר

בשעתהואגב מצוה חביבה משום שבת דוחין דאם להעיר 'לכאו,יש

המצוה יעשה ולא יטרד או ישכח שמא כסייג אינו שזריזין לומר ה,צריך אואלא

העשייה באופי המצוהודין במאירי,בעצם כח(עיין קי,:ביומא ,.בפסחים

ד י,.פסחים מלעשותמבין'שלכאו,:)הוריות יתרשל שמא משום אולם.שהוא

רש כ"עיין מגילה הו:י שיש מלשונו המצוה"שמשמע את יעכב שזריזין כ"וא,א

מהמצוה"ע חלק אלא סייג משום אינו סי5.כ יחזקאל דברי ד"י'ועיין אות 'ב

וזשהבין מהמצוה חלק דהקד"וע",ל"שהוא מכאן מוכח חלקכ הוא מילה מת

המצוה מ"ואע,מגוף לבד זירוז מצד אלא אינה שחיובה מצוה"פ חביבה מ

השבת את לדחות במנחות"וכיו.בשעתה אמרינן ע(ב ע"דף כמה)א"ב וראה בא

אע בשבת חלבים הקטר לענין בשעתה מצוה הלילה"חביבה כל שכשירין פ

שו".ש"יעו או"ועיין כה"ע כך:ח ואחר טלית שמניחים דמעליןא תפילין

מורידין ואין אין,בקודש לפניו טלית ליה ולית בידו מזומנים תפילין היה אם אך
טלית לו שיהיה עד להמתין קודם,צריך התפילין מניח 6.אלא

צ דלכאורה קשה תוס"אך בשיטת שבת"הרא'ותוס'ע דוחה דזריזין ש

בגמ עב'דעיין חמב:מנחות אמרינן בהקטרה ש"דדוקא לדחות דכברש כיון בת

שחיטה השבתדחתה צ.את כן ידי"ואם על שבת דוחין איך מילה גבי ע

מקודם/זריזין דחייה שם דליכא קשה.חביבין הוגם שמנסהעל יחזקאל דברי

דחמב ראיה משם כזריזין"להביא שבת דוחה 'ותוס'תוסדבריוליישב.ש

יש"הרא דר"אולי אליבא מילה מכשירי דין דחלוק מקציר"ל העומרא ,ת

דר משום השבת את דחתה דכבר להא בעינן לא מילה ליה"דבמכשירי אית א

בגמ,אגב5 ריוח כן גם יש זה קה'לפי חמב:פסחים אמרינן זו(ש"דלא הבנה נמי,ולפי היינו

כטונא)זריזין עליו להוי דלא שבת אחר מיד עליו,כלומר(להבדיל הוי דשבת יראה שלא

צריך,)כמשאוי יעשה לא שמא סתם היא שזריזין יותרולהבנה כטונא עליו שיראה שהחשש לומר

מזריזין הקיום,חשוב באופי דין היא שזריזין זו הבנה לפי זריזין,אך של הדין שבעצם הוא ,הפשט

אותו מעלה ולא עשייתו באופי פוגע זה אז כטונא עליו נראה יש,אם עצמו זריזין מדין כן ואם

מיד לעשות שלא ד,חיוב בפסחים המאירי דברי הגמ.וכעין ואנשים'שמסקנת יפה הנר דאור

ההו דחיית אינו בבתיהם זריזין"מצויים מדין גם שהם אלא זריזין של א,א דברינו .ש"ולפי

הערה6 לעיל דחמב3עיין שבת דוחה דצלייתו אמרינן לא אמאי לפי,ש"ששאלנו שם והסברנו

הראשונה דחמב,הבנתנו זו הבנה לפי צ"אך זריזין כעין היא אמא"ש חמבע אמרינן לא .ש"י

צלוי קרבן לאכול שצריך רק היא והדין הצלייה למעשה ממשות שום דאין אמרינן אם ,אלא

כזה בדין זריזין יהא שלא להניח צריך .ע"וצ,וגם
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השבת את דוחין מילה דמכשירי ההו"משא,ילפותא לפי בגמ"כ לא'א מנחות

כלל שבת דוחה העומר דקצירת בהקטרה,ידעינן דהקטרה,וכן ילפותא ליכא

שבת שבת,דוחה דוחה דעבודה רק ד,וידעינן בהו בעינן שבתולכן דחתה כבר
שחיטה .אצל

לזה ראיה להביא יש תוס,ואולי מדברי משמע דמכשירי"דס'דהנה ל

דחויה בתורת השבת את דוחין הותרה,מילה מתורת דחי הוו אי היה,אבל לא

הסכין אצל התינוק ולא התינוק אצל הסכין מביאין למה כלל להם 'ולכאו,קשה

הפי דאין מזה בשעתה'מוכח מצוה השבתדחביבה את שבת"דא,דוחה אם גם כ

מילה מכשירי אצל בשעתה,הותרה מצוה חביבה משום לפרש צריכים ולא.היו

דחביבה משום אלא השבת את דוחה אינה ההקטרה דשם דהקטרה להא דמי

בשעתה הגמ,מצוה של התנאי נמי בעינן אצל'ובזה שבת שכברדחתה במנחות

את,שחיטה דוחה עצמה מצד ההקטרה מצוהשאין חביבה משום אלא השבת

זה.בשעתה תוס,ולפי שיטת הדברי"הרא'ותוס'מייושב ראיית נפלה אבל ש

השבת את דוחה מקדימין דזריזין מהא חלק"דע,יחזקאל הוא מקדימין זריזין כ

המצוה ומ"די,מגוף המצוה מגוף חלק הוי דלא משום"ל לאו שבת דוחה מ
דמכשיר משום אלא המצוה בגוף השבתעדיפות את דוחין מילה 7.י

זו בהבנה בשעתההקושי מצוה לחביבה שווה שלכאושזריזין אין'היא

וחמב דזריזין ממש"לומר דבר אותו הם ש,ש צריכים אמאי כן דרשותתדאם ,י

חמב מ"דלומדים בשתו"ש שבת מ"עולת בבקר"וזריזין אברהם כן".וישכם ואם

ביניהם החילוק אינ?מה דחביבין לומר מצוהויש עושה שיהא אלא מחייב ו

הקודמת זמן ביום,כלומר,בתקופת יעשה בלילה או ביום לעשות יש אבל.אם

כשיכול מיד לעשות שצריך אומר ממתין,זריזין ואינו ביום שעושה די לא כלומר

הלילה שיכול,עד מהירות בכל היום בתחילת שיעשה גם צריך ואפשר8.אלא

הרמב שיטת שחמב"שזה שמבין קרבנות"ם בכל כללי דין היא ידי,ש ועל

בפ אמאי להבין אפשר שאמרנו הל"החילוק ה"מעה'ד אומר"ק הוא פ"אע",ג

משתדלין אלא לדעת אותן מאחרין אין בלילה ואיברים אימורין להקטיר שמותר

ביום הכל אע.להקטיר ואיברים אימורין הקטר שהרי בשעתה מצוה פ"חביבה

פסחיםספרבע"וע7 שמואל רלד(דבר בשעתו)עמוד מצוה חביבה .בענין

סק8 שם אברהם מסביר"והמגן ל"וכ",ב דף ביבמות אעט"ה משהינן לא מצוה שהויי פ"כל

אח"שי שיעשה וכ"ל המובחר מן יותר המצוה קכ"כ דף סוף ויקרא בילקוט מצוה"ה חביבה ט

ע ע"בשעתה דף ובמנחות דחמב,"ב"ש הבין שהוא דבריו מסוף דבר"ונראה אותו הם וזריזין ש

שהצענו(ממש החילוק ליה הפסוקים"וצ,ולית בשני ).ע
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את דוחין בלילה שבתשכשרים למוצאי אותן מאחרין ואין בזמנן ושם".השבת

ו אומר'הלכה להגשה",הוא להקטר ולמליקה ולשחיטה לסמיכה כשר היום כל

אימורין להקטיר כשר הלילה וכל המוספין ולקרבן ולקמיצה ולתנופה ולהזייה

כשר בלילה שמצותו ודבר היום כל כשר ביום שמצותו דבר הכלל זה ואיברים
וא הלילה למצותכל מקדימין זריזין כן פי על א,"ף דברינו 9.ש"ולפי

חמב גדר דזהו נימא אם שקשה מה קהב'הגמהואש"אך :פסחים

חמבש דמשום אפי"אומרת קידוש'ש לקדש דאפשר אמרינן ביוםשלאי ,לילה

דחמב כיון היום עד ימתין לא אחד לכוס אלא יין לו דאין שאם"ואע,ש"היכא פ

היום עד מצוותימתין שתי של קיום שבת(יהיה כבוד וגם לילה ויש.קידוש

קידוש גם שיקיים אלא כבוד אינו ליום ימתין אם שהריוח שמבינים שם ראשונים

שלכאו,היום שם הרשב'עיין בזה והמאירי"נחלקו ר,ם שיקיים"ועיין ח

ושואלת'והגמ,)שלשתן חמב,ממשיכה אמרינן דאם"האם הוא הדין והלא ש

ל במוצאין לביתו ונכנס אחד כוס אלא ברכת"ו עד ימתין אלא מיד יבדיל לא ש

ד'והגמ?המזון יומא"מתרצת לאפוקי יומא עיולי בין לן כל,שאני יומא עיולי

ליה ומחבבינן עדיף ליה דמקדמינן דלא,כמה היכי כי ליה מאחרינן יומא אפוקי
כטונא עלן ".ליהוי

ק בכלל מה כדברינו אמרינן אם הגמאבל הבדלה',ושית לגבי והלא

זמן'אפ באותו הוי עדיין הבדלה עד ממתין הוא חמב,אם דברינו לא"ולפי ש

עדייןנוחייבי שהוא כיון מיד זמןמלעשות באותו אמרינן,כלומר(,קיימו אם

שמח"דחמב לא אבל זמן תקופת באותו שיעשה אלא מחייב אינו למהרוש ייב

זו תקופה בכה,בתוך ההב"אז שלג תקופה באותו הם והמאוחרת המוקדמת דלה

מוקדמת,זמן לעשותו חייב יהא לא כן הגמ,)ואם קושית ואמאי,בכלל'ומה

כטונא עליו להוי דלא לתרץ לכאו?הוצרך שהגמ'אלא לומר צריך זו הבנה 'לפי

הדין באמת אינו בגמ"חמבשלשם דאיתא סח'ש פסחים דוחק(,:שלנו דזה ואף

יש שכבר מהרנראה לזה דחמב"סמך שם שאומר ד"ח היא מעבירין"ש אין

קידוש בגמ'ולכאו"מצות הדין אינו שזה לומר'דלכאו10,:סח'פשוט אפשר אי

דוחה יהא המצוות על מעבירין שבתשבתשאין דעולת מהפסוק נלמד אינו וגם

הדין,בשבתו אותו דהם הבין ששפיר שאפשר לקמן תמימה התורה מלפי ).חוץ

עי ברשבאך הגמ"ין של הדין אותו דהוי אומר שבהדיא שם ,:)סח(שלנו'ם

דוב9 ברוך הציע הרמבכך להסביר .ם"בראון

דלישנא10 אשיגרא רק שהוא ולא המצות על מעבירין דאין לדין דכוונתו אמרינן .אם
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אומר למצוה"וגם מקדימין וזריזין בשעתה מצוה מבין".דחביבה שהוא ונראה

ממש דין אותו דחמב,דהם קושיא אין כן ואם לסוגייתנו קשור שפיר כן ש"ואם

כשיכול מיד שיעשה גם אלא הקודמת בזמן שיהא רק כן.אינו אם ג"צעאך

מקורות שני בעי דלשונו.אמאי להעיר יש וכו...דחביבה"וגם מקדימין "'זריזין

כונתו מה לדון יב"ושו.ויש שמות תמימה בתורה שכל:מ מבין דהוא שנראה יז

זריזין של משהינןישהו,הדינים לא מצוה הבא,י תחמיצנההמצוה על ,לידך

וכו הדין'חביבין אותם הם חב,כולם דרק דאו"מאלא אסמכתות'ש רק והשאר
כן(דרבנןמ לומר שדוחק מיושב,ואף זה לפי זותאבל ).שיטה

חמב בגדר זו גישה שלפי דרכים"נמצא בשני להבין יש דהוי,ש או

ממש הגמ,זריזין להבין יש כן קה'ואם דין:בפסחים אותו שחמב,דהוא ש"או

כ ואם הזמן בתוך לא אבל זמן בתקופת קדימות רק צהיא בפסחים"ן שהסוגיא ל

אחרת:קה בדין מיירי קה.באמת בפסחים הסוגיא להבין דרך שיש נראה :אך

שחמב'אפי ההבנה ואפי"לפי זמן בתקופת דין רק הוא הסוגיא'ש אותו הם .אם

ברש שם הגמ"דעיין דקושיית שאומר הבדלה'י דמאחרין היא ולא"מהבדלה

בשעתה מצוה חביבה מ,אמרינן מבדיל דהוידלא סעודתא ".קמי

שרש שיש"ונראה הבין הבדלה"י בזמנו"והחמב"שעת המצוה לעשות היא ש

להיות,כלומר,הקודמת כדי מיד לעשות ועדיף הבדלה של אחת זמן דיש רק לא

במצוה הבדלה,מהיר של זמנים שני דיש עדיף,אלא הראשון ונראה.והזמן

ש היא הבדלה זמני שיש לומר לחולשהסברא שבת בין מבדיל ולכן,הבדלה

חול דבר שום שיעשה קודם שבת אחר מיד היא לעשותו העדיף אם,הזמן אך

פחותה ברמה בודאי היא אבל להבדיל אפשר עדיין דבר זה11.עשה לפי ונמצא

רש"שחמב לפי שם החמב"ש אותו היא הוי"י דשניהם אצלנו אומרים שאנו ש

לגבי11 פסחים בערבי בסוגיא מבדיל'ועיין בגמ'טעם שאלה אפ'שיש בכלל'אם להבדיל יכול

שאכל זה'ולכאו,אחר כעין משהו לומר צריך שטעם אחר להבדיל אפשר שאי הצד להבין ,כדי

כמותו'ואפ פוסקים שאנו מבדיל שטעם בשו,להצד או"עיין רצ"ע סק"ח ד"ט שאומר טעה"ה

אח להבדיל יכול שהבדיל קודם יכול,"כ"ואכל יהא לא במזיד אבל טעה אם דדוקא משמע

תשלומין,להבדיל בגדר אלא אינו מבדיל דטעם שהדין נראה כן יצחק.ואם העירני זה דיוק על

ה וכן רוזנפלד רשצבי בשיטת לדברינו מבדיל"סמך דטעם מהסוגיא שאם.י העיר גם והוא

מדין היא אחר דבר קודם לעשותו העדיף דזמן שונה קצת בדרך הבדלה דשעת הסברא אמרינן

הגמ שדברי מרויחים אז עבודה משאר נבדל שבת שיהא שבת להוי'כבוד דלא הכי אמרינן דלא

ח יותר כטונא דמיחזי רק אינו כטונא הבדלהעליו משעת הבדלה,מור דשעת הדין דבגוף אלא

לאחרו טוב יותר שבת כבוד משום .דהיא
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ומש הדבלה של זמן תקופות שתי חמבדיש בזמן"ום לעשותו מקדימין ש
רש(הקודמת להבין אחרת דרך שיש לקמן ).י"ועיין

שחמב שיטות שני ראינו כה ההקטרה"עד מצות זמן משום אינו ש

בקרבן,עצמה דין שהוא או בי,אלא זמנו פסח מצות,ד"שקרבן בכל הדין והוא

קבוע זמן להם זריזין,שיש של כללי דין שהיא במאי.או עיין סח(ריאך :)פסחים

הלילה",דהסביר עד להמתינה אפשר שזו פי על חלבים,ואף הקטר שהרי

הלילה כל הוא"מ,ואימורים ביום מצותה ועיקר בשעתה מצוה חביבה ,"מ

כ ביום"ומ",:ובמגילה מצותן עיקר פ".מ משנה בלחם גם דהל"ועיין פ"ק'א

מ"וי",ח"הי חלבים דהקטר ה"ל וזו ביום הוי מצותו דהאמ המובחר מן מצוה יא

טוב מ...ביום בלילה להיות שאפשר פי על ביום"אף הוי המובחר מן מצותן מ

בהני כן שאין כיון,דהיינו[,"מה השבת את דוחין שאינם קרביו והדחת צלייתו
השבת לאחר לעשותן כוונתם].דאפשר להבין .וצריך

ו ביום בין שכשרה הקטרה של אחת דין שיש הנחנו כה בלילהעד בין

שכשר לרבות אחרת ופסוק ביום להקטרה אחת פסוק דיש משום הכי ולומדים

בלילה לגמרי.גם אחרת בדרך להבין יש באמת בשאלה.אבל להתחיל ויש

הקטרה בגדר עבודת,פשוטה והמשכת הקרבן של חיוב היא הקטרה האם

עצמם,הקרבן האימורין של חדש חיוב היא מהגמ.או להוכיח נחותמ'ונראה

הקרבן:עב-.עב המשכת חמב'שהגמ.שהיא דמשום דאמרינן דוחין"אומרת ש

העומר קצירת גבי לא אבל הקטרה גבי השבת היא'והגמ,את שהחילוק מסביר

משא שחיטה ידי על נדחה כבר שבת הקטרה קצירה"דגבי דבשעת בקצירה כ

העומר הקריב לא הקר'ולכאו.עדיין המשכת היא דההקטרה מוכח דאימזה בן

חדש חיוב הם האימורין והלא השבת את דחה שהשחיטה חשוב מה הכי ,לאו

ע לעבודתו"אלא וקשור הקרבן המשכת היא שגמ12.כ היא הדיון מיירי'אך זו
ביום לאו,בהקטרה או גדר אותו יהא לילה הקטרת אם לדון .ויש

לילה הקטרת לבין יום הקטרת בין חילוק שיש לומר יתכן,ונראה וזה

דרכיםבש דינים.ני שני הם לעיל שראינו הפסוקים ששני היא הראשון הדרך

הקרבן,שונים מצות שהיא יום הקטרת של אחת דין הקרבן,כלומר,שיש חיוב

עבודתו האימורין.והמשכת של חדש חיוב שהיא לילה הקטרת של שני דין ,ויש

הכי לומר בליל,ומסתבר שעושים הקרבן של אחרת עבודה שום ש"וא.השאין

לגמרי שונים פסוקים שני דבעינן הא זה ריבוי"משא(,לפי רק היא הדרשה אם כ

דוחה12 ההקטרה גם שיהא השחיטה דיחוי מועיל איך בדיוק מבין .איני
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הקטרה של דין אותו לגמרי,של ונפרדים שונים פסוקים שני שיהא מוזר ,דקצת

בעלמא בריבוי ליה להתחיל13).תיסגי שצריך דהשיטות שאפשר להוסיף ויש

לומר רוצים דאינם משום הכי סוברים ביום הקטרהההקטרה של שני דין שיש

עצמם האימורין של חיוב ביום,שהיא שיתחיל היא הדין דכל אמרו ואם,ולכן
א אז ביום הקרבן"מתחילים המשכת יהא שעדיין 14.ש

הרמב לפי היא השני עה"הדרך ו"ן פרק ויקרא ב'ת והנה"',פרק

בלילה העולה נקריב שלא מלמד הזה ביום,הכתוב דמה וזרק נשחטה אם אבל

הלילה כל אבריה המדרש...נקטיר מן,וכפי האברים שנעלה מלמד הכתוב אין

בלילה למזבח אחר,הארץ מפסוק זה למדו יח(שכבר כג חלב)שמות ילין לא

בקר עד ילמדו,חגי משם יח(כי כ משפטים על)מכילתא בלינה פסולין שיהיו

הרצפה הלילה,גבי כל על,ומעלן כבר שהן באברים ידבר המזבחוכאן גבי

וכו,ביום הבקר עד הלילה כל בהן ג".'שמהפכין דיש הבין שהוא ,דינים'ונראה

ביום הקטרה של אחת בקרבן,דין דין שהיא שכתבנו של,וכמו שני דין ויש

חיובית עבודה אינה שהיא בלילה פסול,הקטרה מניעת היא דרך,כלומר,אלא

ילין לא על יעבור ה.שלא של שלישי דין וממשיךויש ביום שהתחיל קטרה

כמ.בלילה לומר בלילה"ונראה וממשיך ביום שהתחיל האמצעי שהדין לעיל ש

ג הקרבן"הויא והמשך חיוב של הקטרה לראותו,כ אפשר ביום שהתחיל דכיון

הקרבן דברים.כהמשכת כמה להסביר יש זה פי דעת15:ועל הבאנו לעיל

כ"הרשב במגילה שהמשנה כשר",:א הלילה ואברים...כל חלבים "להקטר

ליום ולא דוקא ללילה הכי,כוונתה לומר אפשר דאיך צע,והקשינו .ג"ובאמת

להציע יש דברינו פי על דוחק(,אולם הוא עומדת,אבל עדיין והקושיא

הכי,במקומה להציע דאפשר דהקטרה"שהרשב,)רק המשנה של הרישא לומד א

כרש לא קמיצה"ביום על דקאי ה,י דגם אמוריןאלא הקטרת על קאי אבל,רישא

בלילה אימורין דהקטר בסיפא הפשט מה כן כמ?אם לומר שיש"נראה ש

נזר13 האבני כוונת שזה נראה סי"או(ובאמת בלשונו"ע,לעיל)כג'ח .ש

א14 בזמנו משהו התחיל שאם שונים בדינים מקורות הרבה זמנויש לאחר להמשיכו פשר

הכי לומר דשייך מרבינן דהכא .ואפשר

סד'הגמ15 בזה',והקטירו'",אומרת:פסחים זה של חלביו יערב עם[שלא אחד קרבן חלבי

אחר קרבן כאחד'והקטירם']...חלבי כולו חלבי'כלו[,"שיהא נקטרים\שכל יהיו זו קרבן אמורי

הרמב].ביחד לפי לדון ד"ויש יהא אם ביוםן דוקא זה בגמ(ין שם אפי)'כדאיירי .בלילה'או

אלו לדינים צורך יהא שלא לומר מקום יש ילין לא בגדר,דלגבי דין הם אלו דדינים לומר יש אך

הקט אפירשם צריך ולכן .בלילה'ה
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דינים הקרבן,שני חיוב שהיא ביום הקטרה של אחת הקטרה,דין של שני ודין

האמורין חיוב שהיא ילין\בלילה דלא האיסור הקטרה.מניעת נקטה והמשנה

ש באמת שיש כיון שונים דברים שוניםכשני דינים .ני

רש לשיטת יישוב גם להציע יש אם"ובזה לעיל שראינו השאלה לגבי י

אפי או ביום דהתחיל היכא דוקא הוי לילה בלילה'הקטרת להתחיל .אפשר

שרש עצמו"וראינו את סותר שרש.י להציע הרמב"ויש כמו סובר דין"י דיש ן

יל לא איסור למנוע כדי בלילה להתחיל שאפשר הקטרה שאם,יןשל דין עוד ויש

הקרבן כהמשיך יהא ועדיין בלילה להמשיך אפשר ביום לומר.התחיל יש ובזה

מרויחים"דרש דבזה כיון ביום להתחיל צריך שאינו הקטרה הדין נקט ביומא י

ביום שמתחיל ההקטרה רק ולא הקטרה בכל פייס יהא רש.שלא נקט"ובמנחות י

דדבריו כיון ביום שהתחיל הקטרה במגילההדין המשנה על שם'הגמ(קאי

רש קאי זה ועל במגילה המשנה לילה"ורש,)י"מצטט הקטרת לומר רצה לא י

והמשנה ילין לא איסור מניעת אלא חיובי דבר אינו שזה כיון בלילה שהתחיל

מצוות של בדברים איירי ואפ'לכאו(שם מצוה בגדר הוי'כולם עדיין שאינו מה

מניעת רק ולא חיובי .איסורדבר

הוספה עוד לומר יש רש:ובזה לקרוא דרכים שני שיש לעיל י"אמרנו

לא או ביום שהתחיל בהקטרה איירי אם שרש.בתענית לומר אפשר י"ובודאי

ביום להתחיל דצריך אומר יש,אינו ביום להתחיל צריך שכן קוראין אם אבל

שם הכי נקט אמאי של'דהגמ.להסביר תקנו למה סיבה אומרת ביתשם ישתה א

בלילה האיסור,אב למנוע אלא אינו לילה הקטרת של הדין שאם לומר ומסתבר

ילין חיוב,דלא אלא זו קרבן עבודת דאינו כיון מקטירו אב בית שיהא צורך אין

היום לאותו שמיוחדות בעבודות אלא חייב אינו הזאת אב ובית כן.חדש ואם

גמ"א שעל רש'ש דוקא שה"זו בהקטרה מפרש הביתי צריך דלזה ביום תחיל

רא16.אב וחדושי בהגהות ב"ועיין ברכות הורוויץ רש.מ שיטת י"שמסביר

סי16 יוסף שארית בספר הג(ד"צ'עיין וואהרמאן"של שלמה להסביר)ר זה כעין סברא שאמר

הרמב לעיל"שיטת שהבאנו חשש,ם משום אינו ובלילה ביום ישתה לא אב שהבית הגזירה שטעם

הגמ,שיקטירו פשטות דזה ב"ורש.ד"וכהראב'אף מביא שם בלילה'י דשייך אימורין:הקטרות

שפקעו,שנתותרו המזבח(ואימורין מן שהרמב).נפלו משנה הכסף משום"וכתב דגזרו אמר לא ם

משום שניתותרו שישתואימורין קודם אותם שיקטירו לתקן מאמורין.דיכול קשה עדיין אך

שהרמב.שפקעו מציע וואהרמאן סובר"והרב מפאת",ם ההקטרה כל נגמרה כבר דבפקועין

של לחמו מדין שנתחדשה חדשה דהקטרה דין הוי פוקעין לאהדורי והמצוה ביום שנקרב הקרבן

שנקרב הקרבן לעבודה שייכות שום לה ואין י"ולפי.מזבח והשייכות"ז המיוחדות עבודות דרק ל



דניש סקיביעקב 202

דקר חצות"שהגזירה עד אלא שאינם קדשים ואכילת הקטרה,ש על חלה אינו

כמ"משום השבת את ודוחין דוקא ביום מצותן פ"שהרי דברים'ש בוא,אלו

וכו בשעתה מצוה חביבה כמה חכולענין.'וראה יועילו מה יקצרו'דיעבד אם

שאח כיון יקטיר"הזמן לא משיעבור.כ הקצר הזמן שיעבור לחוש יש ויותר

הארוך כרת"משא.הזמן לאיסור יבוא שלא כדי הזמן שקצרו קדשים באכילת כ

רש".ש"בעה שיטת לגבי סברתו מבין איני תקנו"ובאמת לא אמאי שם י
כדבר,בהקטרה שהבין מדבריו עולה ההקטרהאבל וזמני בגדר 17.ינו

הרמב דלפי אחת הערה עוד להוסיף הגמ"ויש לקרוא יש כו'ן :מנחות

ונפלא חדש שסובר,בדרך השיטה על מקשים שכולם הקושיא לתרץ וגם

ביום דהתחיל היכא דוקא בלילה כשרה דהפסוק'הגמ.דהקטרה אומרת על"שם

הלילה כל והגמ"המזבח לילה עבודת באיזו'מרבה מרבינןדנה "עבודה ,תניא:

בלילה ליקרב שדרכן דברים אלא לי ופדרים,אין אברים ומקטירן,כגון שמעלן

כולה הלילה כל והולכין ומתעכלין השמש ביום,מבוא ליקרב שדרכן ,דברים

והקטרת והלבונה הקומץ נסכים,כגון ומנחת משוח כהן ומנחת כהנים ,ומנחת

השמש מבוא ומקטירן אמר;שמעלן ביום:תוהא ליקרב בא!דרכן עם אלא

מנין,השמש הלילה כל והולכין (ל"ת?שמתעכלין ו: העולה)'ויקרא תורת זאת

בכלל'הגמ'ולכאו".ריבה– מובנת דהו'שהגמ,אינה לרבות"אומרת שאין א

בלילה ליקרב דדרכן כיון הקטרה צ,אלא להקטיר,ע"אבל דאפשר הדין כל הלא

מפסוק גופא נלמד שלכאו!זהבלילה האחרונים מקשים מוכח'מגמ'ועוד זו

ביום שהתחיל היכא דוקא בלילה כשרה שהקטרה כשיטה אומרת'שהגמ,דלא

מבוא היא הקרבתם ביום ליקרב שדרכן ודברים בלילה ליקרב שדרכן דדברים

שקיעה אחר דהיינו הגמ,השמש ביום'ואז שדרכן דדברים אמרינן איך שואלת

מבוא לאחר יוםמתחילין אינו זה והלא דצ?השמש השמש"ומתרצת בא עם ל

שקיעה קודם שהגמ.דהיינו בלילה'ויוצא ליקרב שדרכן שדברים בהדיא אומרת

ואפי החמה שקיעת אחר שקיעה'הוי אחר הוי ביום"משא,התחלתם דרכן כ

שקיעה לאחר ממשיכים ורק שקיעה קודם שבהקטרת'ולכאו,דהתחלתם מוכח
אי ופדרים ביוםאברים להתחיל צריך !נו

ע נעשין היום משא"לאותו היום אותו של אב מבית כהנים המיוחדות"י מעבודות שאינן עבודות כ

ע גם להעשות שיכולין יום היום"לאותו של אבל מבית שאינם כהנים ".י

ב"ושו17 ברכות שם אנשי בחידושי כדברינו'שלכאו.מ במשנ,סובר דאיתא שםדאהא ,ה

השחר" עמוד שיעלה עד מצותן ואברים חלבים לומר",כתב,"הקטר הלשון בזה תטעה אל

וכמ עצמו ביום בו הוא האמתית המצוה דאדרבה בלילה להעלותן המובחר מן ש"שמצוה

דגמ"ההתוי משמא דפסחים"ברפ'ט האמתית"ולשונו,"ו כדברינו'לכאו"מצוה .מוכח
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הראשונה קושיא הגמ,לגבי לקרוא הגמ',איך ליישב הפשוטה 'הדרך

שהמילים בלילה'היא ליקרב וההו'דרכן דוקא הקטרת"לאו דוקא לרבות א

וכו לבונה קומץ ולא ופדרים אלו'איברים דברים ואין עולה על קאי דהפסוק

לעולה רש,שייך הבין כך שמפרש"ואולי בלילהאברים"י ליקרב דדרכן ופדרים

כהנים בתורת נפקא גופיה קרא הרמב".מהאי לפי שהגמ"אך לומר יש נקראת'ן

ממש נפלא ובדרך הרמב.כפשוטה ד"לפי הריבוי קודם וכו"ן המזבח כבר"'על

ד מהפסוק בלילה להקטיר שאפשר ילין"ידעינן הגמ".לא דהריבוי'ולכן אומרת

המזבח"ד ש"על דבר דוקא ללילהמרבה שייך הקושיא.כבר מיושב גם ובזה

הגמ,לעיל דברי דברינו שקיעה'שלפי אחר דהיינו השמש מבוא היא שההקטרה

ילין דלא הפסוק על הרמב,קאי שקיעה"דלפי אחר הוי עוד,ן דיש מרבינן ומזה

הלילה כל וממשיכים ביום דמתחילין הקטרה של (דין קושיא'גמ. עדיין זו

השיטות על בכללגדולה בלילה שמתחילה הקטרה של דאין לפי,שסוברים אך
גמ"הרמב נמצא הדיוק'ן בתכלית מדוייקת ).זו

בגמ שלישית הבנה לומר יש הקטרה וגדרי בזמני זו הבנה 'ולפי

אע ביום להקטיר שבת ודוחין בשעתה מצוה בלילה"דחביבה לעשותו שיכול .פ

לפחו או הקרבן מצות היא יום דהקטרת אמרינן הקרבןאם של חיובי דין 18,ת

האמורין של חדש חיוב היא לילה צריכים(והקטרת שהאמורין דין שיש או

ילין,הקטרה דלא האיסור מניעת אלא דאינו מצוה,)או דחביבה דהדין נמצא

ואפי מצוה בדרך לעשות כדי שבת שדוחין היא פסול'בשעתה יהא שלא במקום

ד בלי זמן לאחר כדינו לעשות יכול שבתויהא כונת.יחוי שזה לומר ונראה

מצוה דחביבה אמרינן ולכן בלילה ולא ביום הקטרה מצות דעיקר המאירי

ביום.בשעתה המובחר בן דמצוה משנה הלחם כונת גם שזה דלשון(,ואפשר אף
המובחר' מן הפשט'מצוה שזה נראה מוזר 1920).קצת

ההגד18 מה בדיוק לי ברור .הראינו

ביום'לכאו19 התחלה צריך לילה דהקטרת הסוברים הגמ(,השיטות שיטתם דלפי 'והסברנו

דחמב ההתחלה"אומרת רק ולא ביום הכל שיעשה אומרת כמו,)ש סוברים דהם אמרינן אם

אז להקרבן לקשרו כדי ביום להתחילו צריך ולכן הקרבן מצות היא לילה הקטרת שגם שהצענו

כההבנה לומר אפשר היוםאי בין עצמה ההקטרה בדין חילוק להם שאין כיון השלישית

צ,להלילה א"אלא כהבנה ב'ל שאע.'או מקום יש דאולי ידי"או על להקרבן לקשרו שיכול פ

ביום הכל לעשות עדיף עדיין ביום לדון,התחלה .ויש

הערה20 לעיל חמב5והערה3עיין אמרינן לא אמאי נמי"ששאלנו צלי לגבי זוולפי,ש הבנה

ובלילה ביום דינו דשוה כיון אמרינן דלא .פשוט
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רש שיטת להבין יש זה קה"ולפי פסחים לעיל:י שםו.שראינו הסברנו

רש דחמב"דדברי לההבנה ניחא קדימות"י מחייב רק אבל זריזין כעין היא ש

הזמן בתוך לא אבל זמן זמני,בתקופת שני דיהא הסברא שהסברנו לעיל ועיין

ד מהסוגיא לזה והסמך מבדיל'הבדלה שאמרנו.'טעם מה שלפי להדגיש ויש

הראשון שהזמן יוצא שאכל(שם קודם רק)דהיינו ראשוןאינו היא,זמן אלא

שני בזמן מהבדלה מעולה שרש.הבדלה לומר יש חמב"ובזה הבין כמו"י ש

עכשיו אומרים לא"דחמב.שאנו הקודמת בזמן המצוה לעשות שצריך אומרת ש

מצוות לעשות דממהרין משום,משום במצוהאלא זהונמצא.עדיפות לפי

רש"דחמב לפי שם החמב"ש אותו היא אומרים"י שאנו שהמצוה,בהקטרהש
ע בשלמותה הראוי"מתקיימת בזמנה שנעשית .י

שהרמב לעיל דחמב"ראינו פוסק קרבנות"ם בכל הגרי(ש וגם)ז"כדיוק

חמב שמדין בזמן"דייקנו לעשותו דצריך אלא מיד לעשותו לזרז צורך אין ש

בהל,הקודמת מיד'ו'ורק לעשותו צורך יש זריזין דמשום מביא והסברנו.הוא

לעילבדרך אחרת,אחת בדרך להסביר יש עכשיו דברינו הוכחה(ולפי לי ואין

הנכון חמב,)איזהו שאפי"שאם הוא ואל'ש מצותו בזמן לעשותו כדי שבת ידחה

כדינו נעשית רק שיהא עד זמן,ימתין אותו בתוך מיד שיעשה חיוב מזה אין ,אז
מצותו זמן בתוך שיעשה רק י.אלא זריזין ידי על רק מידולכן לעשותו חיוב 21.ש

עב'הגמ21 דחמב:עב-.במנחות לומדים אם וידחה"דנה העומר שיקצור העומר קצירת גבי ש

לא או שבת(שבת שדוחה חמב,פשוט משום הוי אם היא השאלה לאו"אלא או מהקטרה)ש

הכי חבמ'והגמ.דאמרינן דאין אומרת ה"למסקנא בקצירת דשחיטהש הקטרה גבי דדוקא עומר

חמב דמשום אמרינן שבת דחתה שבת"כבר דוחין ההו,ש על לדון יש אך לעיל שראינו א"וכמו

הגמ דחמב'של לקצירה מהקטרה בגמ.ש"שנלמוד פשוט קצירה אינו'דגבי אם שיעשה דהזמן

מוע ויהא כדינו לעשותו שיכול זמן אלא מצוה שאינו זמן יהא שבת בדיחוי ואם,ילעושה

א שאמרנו השלישית כהבנה דבר"אמרינן אותו בדיוק היא הקטרה שגבי הבנת.ש לפי אך

לקצירה"הגרי מהקטרה לומדים איך זריזין של ההבנה ולפי שיהא,ז בפשיטות לומר ונראה

שחבמ,ח"קו הקטרה גבי אמרינן אע"אם שבת לדחות מצוה"ש יש עדיין המאוחר שבזמן פ

קו,ממש לקצירה"אז חמבח דיהא מצוה יהא לא המאוחר שבת"שבזמן לדחות .ש
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אלקים כח(מכתב עון"):לח:שמות את אהרן ונשא אהרן מצח על והיה

לרצון תמיד מצחו על והיה קדשיהם מתנת לכל ישראל בני יקדישו אשר הקדשים

ה לפני טומאה.)כה(במנחות'בגמ."'להם עון על מרצה דהציץ מכאן למדו
בפ,בקדשים התנאים הוה.)עז(סחיםונחלקו :היאך

מרצה,ציץ:דתניא מצחו על שאינו ובין מצחו על שישנו ,בין

שמעון רבי אומר.דברי יהודה מרצה:רבי מצחו על ,עודיהו

מרצה אינו מצחו על עודיהו שמעון.אין רבי לו גדול:אמר כהן

יוכיח הכפורים ומרצה,ביום מצחו על לו.שאינו הנח:אמר

הכפורים בציבורשטו,ליום הותרה שמעון.מאה דרבי מכלל
בציבור היא דחויה טומאה .סבר

ס'ר דוקא"יהודה מרצה דהציץ כהבל של מצחו על אבל,ג"עודו

ס'ר זוית"שמעון בקרן מונח כשהוא אף דמרצה מכה'ר1.ל הקשה ג"שמעון

הציץ,כ"ביוה בלי ולפנים לפני זהב(דנכנס בבגדי נכנס אינו וד"ואעפ)דהרי איכ

הקדשים בקדש בהיותו מרצה ר.שהציץ ראיה'ותירץ אין דמשם כיון,יהודה

ציץ דריצוי טעמא להאי כלל צריכינן לא ולכן בציבור הותרה שייך,דטומאה דלא
בציבור דחויה דטומאה היכא שם,אלא בסוגיא .כמבואר

דרנחלקו1 אליבא מצחו"הראשונים על להיות הציץ צריך מתי ז(י"רש.י עז,:יומא ה"ד.פסחים
אא)בין מרצה הציץ דאין כה"כתב של מצחו על היה הקרבן"ג"כ על טומאה אבל,"כשאירעה

רמ יב(ה"היד "כתב:)סנהדרין בעינינו: נראה איכא,ואינו ריצוי מאי טומאה אלא,דבשעת
הקרבה דבשעת ברצוןמסתברא שנטמא הקרבן על דמרצה [קאי ברדב"וע". ביאת'הל(ז"ע

ד הרמ)ח:המקדש לדעת ונטה בזה לבאר.]ה"שנסתפק ס"דרש,ונראה ע"י מרצה דהציץ י"ל
ההקרבה לו עלתה וממילא הטומאה הרמ,החלשת ס"ואילו הטומאה"ה את מחליש אינו דהציץ ל

גופה ההקרבה את במישרין מתקן לדון"אכמ.אלא זול אוכל,בשאלה לא להתאפק הא,אך ואציין
בפסחים "עח(דאיתא כטהור.) ליה ומשוי עילויה מרצה סבר אליעזר בפרש..."רבי היטב י"ועיין

שם"ור ר,ח אשכנזי'ובליקוטי כה(בצלאל הבשר"תוד.פסחים על לתוס[ה טז'שייך ,:])פסחים
לר הישר החידושים(ת"ובספר הת"ע)ט"תק'סי,חלק במעילהפ ).ד:א(וספתא
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הרמב פסק ד'הל(ם"והנה המקדש הציץ,ל"וז,יהודה'כר)ח:ביאת ואין

לפנימרצ להם לרצון תמיד מצחו על והיה שנאמר מצחו על שהוא בזמן אלא ה

שם"וז.ל"עכ,י"י להלן אחר,)טו:ד(ל אב מבית הטהור על מחזירין מה ,ומפני

מפני עתה היא ודחויה עומדת באיסורה אלא בציבור הותרה לא שהטומאה מפני

ומפני,הדחק אפשר שאי במקום אלא הנדחה דבר כל דוחין ציץואין צריכה זה

עליה ברמב.ל"עכ,לרצות כר"מבואר דפסק ואעפ'ם דטומאה"יהודה פסק כ

בציבור דר,דחויה דלעיל ערוכה סוגיה נגד ס'וזה הותרה"יהודה דטומאה ל

ר"א.בציבור קושית הדרא לדוכתה"כ יוכיח,ש הכפורים ביום גדול דאם,כהן

ולפנ לפני גם לציץ צריכינן שוב אז דחויה מרצה,יםטומאה .ע"וצ,והיאך

ביומא בירושלמי מרצה,ל"וז,איתא)ב:א(ובאמת הציץ תני תניי אית

על והיה מצחו על מרצה הציץ דאמר מאן בזוית אפילו תני תניי אית מצחו על

הכיפורים דיום הדא מן בזויות אפילו דאמר ומאן תמיד כאן.ל"עכ,מצחו והנה

מכה ראיה אל"הביאו הכיפורים ביום בציבורג הותרה דטומאה תירצו דלא ,א

כהבבלי הרמב.ודלא של מקורו יצא דמזה כר,ם"ונראה הן והן'דפסק יהודה

בציבור"כמ דחויה טומאה תליא,ד בהא הא לא בירושלמי ם"הרמב,ואכן.דהרי

הפסוק של הסיפא את תמיד"הביא מצחו על הירושלמי"והיה את,כמו ולא

ונשא"הרישא אהרן מצח בבבלי"על ז(כדאיתא בתר,:)יומא דאזיל ומוכח

הבבלי ולא צ.הירושלמי דעדיין אודות,ע"אלא מאומה תירץ לא הירושלמי דהרי

מיוה בעי,כ"הראיה והירושלמי.וטעמא הבבלי פליגי במה לעיין לא,ויש ואמאי

הבבלי שתירץ כמו בציבור הותרה דטומאה לתרץ הירושלמי .הוכרח



הרמב של כליו נושאי זה קושי על עמדו קורקוס"המהר.ם"וכבר 'הל(י

ד"ביאה למ)ח-ז:מ דאף את"כתב מעכב הציץ אין בציבור דחויה טומאה ד

מרצה,ל"וז,הריצוי ציץ ולכך בעי וכפרה בדבר יש עונש דהיכא,דלעולם ובודאי

נשאר ולא לכפרה עוד צורך שאין טפי עדיף ציץ בדברדאיכא כשאין"ומ,עונש מ

מיעוטו הרע מן ובוחרים כך משום הקרבן מבטלין אין נגד,אולם.ל"עכ,ציץ זה

הגמ למ"והרמב'פשטות לעיכובא ציץ דבעינן בציבור"ם דחויה טומאה כ"וא,ד

דבריו הועילו .לא

התוס דברי בסיס על תירצו מכלל"ד:ז(ביומא'אחרים על,)ה דהקשו

ד'הגמ וכתבו בציבורשם דחויה טומאה נימא אי דביוה,אף ציבור"הרי קרבן כ
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אפשר דאי היכא הטומאה את גברי,דוחה אטומאת דהוה פסחים(דתנינן:מידי

הגוף:)פ טומאת על מרצה הציץ הציבור"ואעפ,אין רוב נטמא שאם ודאי כ

למ אף בטומאה בציבור"יקריבו דחויה טומאה דקרבן,ד הלכתא דהכי וחזינן

אפשרצי דאי היכא הציץ בלי אף הטומאה את דוחה בכה"וא,בור הדין הוא ג"כ

הציץ"ביוה עם להיכנס אפשר דאי .כ

עז(המאירי הרמב.)פסחים עבור כן מתרץ יום,ל"וז,ם"לכאורה ומעתה

אם זהב בבגדי לפנים נכנס אינו שהרי ציץ שם שאין פנים בעבודת הכפורים

וי נרצה לא טומאה שם כרא"אירעה הלכה מיהא הכפורים שלא'שביום יהודה

אפשר ואי הואיל ציץ רצוי בה ביוה.ל"עכ,להצריך אמנם הראשונה כ"לדעה

מצחו על שאינו כיון דוחה אינו השניה,הציץ לדעה ר,אבל דאין'גם מודה יהודה

ציץ לריצוי צריכינן אפשר"אנו ואי התוס,"הואיל כמו לכאורה .ל"הנ'וזה

דדברים להיאמראלא ניתנו לא הרמב,אלה בדעת בדעת"לא ולא ם

שבאת,המאירי הגוף'התוס,דהנה–וממקום מטומאת לדבריהם ראיה הביאו

ואעפ מרצה הציץ דאין בטומאה"דסברי מביאין הרמב,כ הרי 'הל(ם"אבל

ד"ביאה זה)ז:מ על הנאכלין,ל"וז,פליג טומאת על מרצה אינו על,אבל ולא

שנ האדם ידועהטומאת בטומאה הדחויה,טמא הטומאה היתה כן אם אלא

עליה מרצה שהציץ הציץ.ל"עכ,בציבור בציבור גברי טומאת דעל מבואר הרי

מרצה בפירוש,אמנם עצמו המאירי כתב ט(וכן ראיה"וא,:)שבועות שום אין כ

לרצות לציץ אפשר דאי היכא הקרבן את הכי.דמביאין דיש,ומשום כרחינו על

אחרלפרש באופן המאירי נבאר,את .ולהלן

שם"ביאה'הל(ז"הרדב אחר)מ בניסוח דבר,ל"וז,תירץ של דאין,קצרו

אפשר משאי אפשר יוה...דנין עבודת שא"אבל בפנים בכל"כ מצחו על להיות א

אעפ מרצה בסיכתא"גוונא ותלוי מצחו על שאינו נשבר,י שלא שלם שיהיה ,אלא

דה.ל"עכ בדבריו מצחומבואר על להיות לציץ אפשר דאי גם,יכא מרצה הוא

ר כדעת זוית היכא'התוס.שמעון'בקרן ציץ לריצוי צריכינן דלא כתבו והמאירי

אפשר הרדב,דאי ס"אבל הרי דר"ז אלא לעיכובא הציץ דבעינן מודה'ל יהודה

גוונא'לר בכהאי מימינו,שמעון ראינו ולא שמענו לא אלה כגון לוומניי,ודברים ן

בציץ דיני תרי דאיכא זאת הרדב"וצע,כל על ביאור2.ז"ג בידינו עלה לא ועדיין

הרמב לשיטת והירושלמי"הוגן דעתנו,ם נחה .ולא

שמח2 ד"ביאה'הל(האור דיני)ח:מ תרי דאיכא הוא אף ועוד,כתב מצחו על דמרצה חדא
זוית בקרן מרצה ציבור בעינינו,דבקרבן נראים ולא מוקשים דבריו גם .ש"ועיי,אבל
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הציץ ריצוי את נבאר לבין,בטרם הציץ שבין ביחס לדון עלינו שומה

כה בגמ.ג"קדושת איתא יז('דהנה כהונתםב,ל"וז,:)זבחים עליהם שבגדיהם זמן

עליהם,עליהם כהונתם אין עליהם בגדיהם הגמ"עכ,אין דין.'ל דמלבד נראה אבל

למיניהם הבגדים ובכל הכהנים בכל נוהג אשר מיוחד,זה מקום איכא לציץ
הכה של העליונה קדושתו .ג"ביצירת

בקידושין,הנהד מחוץ.)נו(משמע גם הציץ את לבש המלך דינאי

עבודהלמקד בשעת שלא וגם אסור,ש גוונא דכהאי אצלנו שם('והתוס3,וכלל

להם"ד הקם ר)ה דעת את משום,ל"וז,ת"הביאו ציץ דדוקא תם רבינו ומפרש

בו כח(דכתיב אבל)שמות עבודה בשעת שלא דמותר משמע תמיד מצחו על והיה

לא בגדים הריטב.ל"עכ,בשאר עליו ביומא"ותמה לא"ד:ז(א מי ,ל"וז,)בעיה

ר מכאן ז"דקדק במדינה"ת אפילו גדול לכהן מותר שהציץ דהיכי...ל מחוור ואינו

הדיוט כהן מבגדי טפי הקדש נזר בציץ היא,מקילין רבה תמיהא גוונא האי כי ,וכל

ר.ל"עכ דעת לבאר אלא,ת"ונראה העבודה מבגדי חדא רק אינו הווהמדהציץ

הכה של קדושתו מעצם דוזהו,ג"חלק דינא תמיד"הך מצחו עצם"על הציץ דבלי

ועלובה פגומה נעשית וחשיבותו,קדושתו הציץ של חומרתו משום דוקא ולכן

כה של דינו דכך כיון עת בכל להניחו רשאי מצחו"הוא על תמיד הקדש דנזר ,ג
תפארתו היא וכך גדולתו 4.וזוהי

הציץ דלבישת ראיה הכהוהמועוד של קדושתו מעצם חלק דהנה,ג"וה

לראשונה"שו.)ו-:ה(ביומא'בגמ הכהנים ובניו אהרן את משה הלביש כיצד ,ט

רש והריטב"ונחלקו הסוגיא"י בפירוש הריטב,א שם"וכתב אחת.ו(א ,ל"וז,)בבת

ברש3 ותוס"עיין שם'י ראשונים .ל"ואכמ,ובשאר

ר4 בדעת דוקא מסתברים אלה דס,ת"ודברים ניהו הוא הראשונים,ל"דהרי משאר דבגדי,יותר
הו דהציץ וגם כהונה מקדושת חלק הם מרדכי,דהנה.כהונהיבגדמיכהונה סי(בהגהות 'גיטין

דר)א"תס ס"מסופר הדין"ת לענין אף עליהם קדושתם אין עליהם בגדיהם שאין דבזמן ל
עצום',וקדשתו'ד חידוש ת"ד:נד(בנזיר'בתוס,ועוד.וזה איתא)ש"ה כחלל חרב דין ,לגבי
כהונה"ואור,ל"וז בבגדי כדכתיב בגדים מיקרו שפיר מתכות כלי דתכשיטי כח(ת אלה)שמות

ציץ וחשיב יעשו אשר דר.ל"עכ,הבגדים ס"הרי בגד"ת חשיב דהציץ בחיי,ל רבנו למשל ועיין
כח( כה,ל"וז,דחולק)לו:שמות בגדי שמונה מכלל הוא הציץ הואוהנה אבל בגד ואינו ונה

רז,תכשיט שיזכירו תמיד"ומה כהונה:ל בגדי מהם,שמנה השבעה כי הרוב אחר הולכים הם
בהם מתלבש גדול שהכהן בגדים ר,פ"עכ.ל"עכ,הם דלדעת למדים הו"נמצאנו הציץ ,בגדית

הכהן את מקדשים כהונה הכה"וא,ובגדי את מקדש דהציץ דברינו שפיר אתי י"כ ולכן כולג
שעה בכל .להניחו
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רש מדברי אחת"ונראה בבת דאמר דלמאן בגדי,י ואפילו בגדיו כל לאהרן הלביש

ל הלביש כך ואחר האבנט מן חוץ גדול חוץכהן זה אחר בזה בגדיהם אחד כל

נכון,מאבנט שיהא–ואינו קודם גדולה כהונה בגדי שאר לאהרן ילביש היאך כי

הדיוט כהן בגדי ארבעה מכל הריטב"עכ,מלובש דאי"הריטבהקשההרי.א"ל א
כה בבגדי אהרן את דהלביש הדיוט"אפשר כהן בגדי בכל מלובש שיהא קודם 5.ג

עקא דא בי,אך א(רושלמיגרסינן ציץ,ל"וז,)א:יומא חנינה רבי אמר

בנים של לאבניטן קודם אהרן של הירושלמי"עכ,ומצנפתו מפורש.ל הרי

דיליה הדיוט כהן בגדי קודם בציץ אהרן את דהלביש נגד,בירושלמי וזה

הגרעק,א"הריטב הקשה הש"וכן בגליון שם"א את.ס ולבאר לתרץ דיש אלא

מכ,הירושלמי שאני הודציץ ולא כהונה בגדי שאר לעבודהיל בעלמא ,בגד

ר לדעת כיון"וכדחזינן ובגבולין עבודה בשעת שלא גם להניחו דאפשר ת

קדושתווהומדלבישתו מעצם חלק לבגדי"ומשו,ה גם הציץ את להקדים אפשר ה

הדיוט וע"משא,כהן בעלמא בגדים רק דהוו הבגדים שאר הסדר"כ שייך כ
.לגבייהו

לבאר הכה,עודונראה את מקדש נוכחותו"דהציץ את קובע דהוא בכך ג

הכה לו"של מחוץ נמצא כשהוא גם המקדש בתוך ס,ג לר"ולכן דמותר"ל ת

עבודה"לכה בשעת ושלא במדינה הציץ את להניח דחלק"הרמב,דהנה.ג פסק ם

הכה של במקדש"מקדושתו להיות היא ה'הל(ל"וז,ג המקדש יהיה,)ז:כלי ובית

כ לשכת הנקרא והוא במקדש מוכן במקדש,ג"לו יושב שיהיה וכבודו ותפארתו

היום ביום,כל שתים או שעה או בלילה בלבד לביתו אלא יצא ונראה.ל"עכ,ולא

כה לבגדי דוקא קשורה זו הרמב,ג"דקדושה נקט בלישנא"דהרי תפארתו"ם

הכתוב"וכבודו כמאמר כח(וזה ב")ב:שמות לכבודועשית אחיך לאהרן קדש גדי

הרמב,"ולתפארת כהונה"וכדהביא בגדי לבישת במצוות ל"סה(ם עשה ,)ג"מ
.ש"ועיי

בלבד זו ע,ולא חשיב המקדש מן יוצא כשהוא דגם כבתוך"אלא דין פ

הרמב,המקדש בהל"וכדפסק מוזהרין,ל"וז,)י:א(מ"ביאה'ם הכהנים שאין כשם

דרש5 לפרש והריטב"ונראה הכה"י של קדושתו יסוד בעצם פליגי דהריטב,ג"א א"דאליבא
הו"הכה קדושהאג תוספת עם רק הדיוט כהן כה,בעצם בבגדי דהלבישו יתכן לא ג"ולפיכך

הדיוט כהן בגדי העיקר,לפני לפני התוספת את להקדים אין במקומנ,דהרי כן ייעשה לא וכי
הבכ לפני הצעירה רש.רהילתת ס"אבל כה"י דקדושת כהן"ל מקדושת יסודה בעצם שאני ג

הו,הדיוט מנהיולא מאתיים הדיוט,בכלל כהן לבגדי גדול כהן בגדי להקדים אפשר .ולכן
במקומנו כן ייעשה לא אבל זה בענין להאריך .וראוי
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למקדש ביאה בשעת אלא היין ביאהעל בשעת אלא פרע לגדל אסורין אין כך

לעולם"בד,למקדש בגדיו ולקרוע פרע לגדל אסור גדול כהן אבל הדיוט בכהן ,א

יפרום לא ובגדיו יפרע לא ראשו את בו נאמר ולכך במקדש הוא תמיד ,שהרי

דהכה.ל"עכ במקדש"מבואר תמיד חשיב ופריעת"וע,ג בגדים בקריעת אסור כ
לעולם 6.ראש

הכהונרא מקדושת דחלק דוקא"ה נובע המקדש ובתוך בפנים כנמצא ג

הציץ הרמב,מן אומר הנבוכים"וכן במורה מ"ח(ם פרק טעם)ז"ג על בדברו

לכהנים הטומאה תמיד,ל"וז,איסור במקדש גדול כהן להיות הצורך ,ולרוב

תמיד מצחו על והיה הקרובים,לאמרו לאלו ואפילו עקר כל למת מלטמא ,הוזהר

הנשיםה כוללת אינה האזהרה זאת איך תראה אהרן,לא בנות ולא אהרן מפני,בני

בהקרבה צריכות הנשים הציץ.ל"עכ,שאין לגבי הפסוק את רבנו הביא הנה

שהכה תמיד"להוכיח במקדש להיות חייב עצמם,ג על ומקשים כמעט ,והדברים

להאי האי ענין דע?דמה לומר"אלא נראה דברינו הלכת,פ שלדהאי דקדושתו א

הקדש"הכה נזר לציץ דוקא קשורה במקדש להיות ליה מחייבא דהציץ,ג כיון

הכה את המיוחדת"מקדש הקדושה מעצם חלק גופא זהו אשר המקום לענין ג

בכה,ג"לכה מיוחד דין הוי דזה במקדש"וכדחזינן להיות דצריך ראה,ג ולכן
חייב"הרמב דהוא לומר הזה הפסוק את להביא לנכון במקדשם .ת"וכמשנ,להיות



למדים הכה,נמצאנו את מקדש הוא אלא בעלמא בגד רק אינו ג"דהציץ

מקדושתווהמו חלק שביארנו,וה דלעיל.וכמו מילי הני כל לחזור,ולאור אפשר

ציץ בריצוי ר.ולדון ס'הנה מצחו"יהודה על כשעודהו רק דמרצה לשאול,ל ויש

טעמא– הכה'דר,הנראהו?מאי אלא מרצה הציץ לא דבאמת סבר ג"יהודה

מרצה ובעצמו הכה,בכבודו להיות"אבל מנת על בציץ מלובש להיות צריך ג

ריצוי ובר לגמרי רחמנא.מקודש כתב האי כח(וכולי אהרן")לח:שמות ונשא

הקדשים עון הכתוב,"את דיבר מלא מעתה,ומקרא את–ואמור נושא עצמו אהרן

הכשר,הקדשיםעון אלא אינו מצחו על מונח אשר הציץ של החפצא ואילו

הכה את שמקדש זוית,וממילא.ג"בעלמא בקרן מרצה אינו שהציץ וודאי ,ודאי

ע מתקיים דהריצוי הכה"כיון הציץ"והכה,ג"י אין עוד כל לגמרי בקדושתו אינו ג
מצחו .על

ברמב"וע6 אלו בעניינים י'הל(ם"ע שם"וברדב)לב:כלאים הלוי"שו;ז בית שיעורי;)ג:א(ת
סת"הגרי ענייני על סי"ד יוה,ט"כ'ם עבודת לגרי"וקונטרס יא"כ דף .ל"ואכמ,:ד
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אמורים הדברים במה השנה,אבל ימות בשאר ביוהאב,דוקא הרי"ל כ

ע"הכה להפליא מקודש ז"ג וה'י הפרשה וי'ימי עבודת'טבילות וכל קידושין

פגע בלי בשלום ויוצא ולפנים לפני ונכנס בו אלא כשרה אינה אינו,היום וממילא

לקדשו הציץ את כלל הוא,צריך ועומד את.דמקודש להבין יש דכך ונראה

והירושלמי"הרמב הנ,ם לומר אפשר ביוהוממילא גדול לכהן שקדושתו"ח כ

הציץ בלי גם ושלמה הכה,תמימה הזה היום בעצם הציץ"ולכן בלי מרצה ,ג
ה הקדשים"'וכדבר עון את אהרן ".ונשא

בתו מות(כ"והנה א,אחרי בציץ,ל"וז,איתא)ט:א'פרשה שנאמר בתוך

ה לפני לרצון תמיד מצחו על תלמוד'והיה ולפנים לפניי בו יכנס בדיכול לומר

בציץ מלובש.ל"עכ,ולא ולפנים לפני להיכנס אפשר דאי מיעוט דאיכא הרי

דרכנו7,בציץ פי על לפרש הכה"דביוה,ונראה כאשר אין"כ ולפנים לפני נכנס ג

כלל לציץ זקוקה הנ.קדושתו המאירי דברי את לבאר יש כך א"וי,ל"וז,ל"ואולי

כר הלכה מיהא הכפורים ל'שביום שלא ואייהודה הואיל ציץ רצוי בה הצריך

דהכה.ל"עכ,אפשר דבריו לבאר ואי"ויש הואיל הציץ בלי גם מרצה עצמו ג

שביוה,אפשר מפני דוקא דציץ מדינא מופקע שהוא לפני"דהיינו נכנס הוא כ

וע ע"ולפנים דקידוש להכשר זקוקה אינה קדושתו עון"כ את לשאת כדי הציץ י
8.ת"וכמשנ,הקדשים

דוד7 לו(המקדש הכה,הקשה)א:קדשים אין הציץ"דמדוע עם ולפנים לפני להיכנס יכול ,ג
ד בגדים ייתור משום בו אין זהב"דהרי של שהוא הוא בגד לאו ציץ (הא בחייוזה" ולא,כרבנו

הערה,ת"כר לעיל ע,)4עיין התו"ותירץ מיוחד"פ מיעוט דאיכא .כ

שהרמב8 דהירושלמי"ביארנו כוותיה פסק מיוה,ם בכלל קושיה כלל"דאין דבדרך כיון כ
הכה"הכה את דמקדש הכשר אלא אינו והציץ מרצה ביוה,ג"ג לקדשו"והרי ציץ בעי לא ויש.כ

ע בזה דא"להוסיף הא הירושלמיפ בהמשך א(יתא רבי,ל"וז,)ב:יומא בשם בון רבי בי יוסי רבי
לוי בן נדרים:יהושע שם יש אם שחר של תמיד ומקריב ובא בכליו מתלבש גדול כהן יום בכל

בתו'הו'ונדבו והולך בלישכת'מקריבן ולן ובא הערבים בין של תמיד ומקריב ובא ביתו
יהוש.פלהדרין רבי בשם עוקבה לוירבי בן ובימי:ע בשבתות אלא כן עושה היה ...'טובי'לא

בון רבי בי יוסי לרבי מסייע מצחו על מרצה הציץ דאמר מסייע,מאן בזויות אפילו דאמר מאן
עוקבה הירושלמי"עכ,לרבי .ל

אבן הטורי יז(ופירש לר"מ,ל"וז.)חגיגה מסייע מצחו על מרצה הציץ פי"ד בון בר כיון'י
מרצה בעדאינו מצחו על טומאת"כשאינו על מרצה הציץ שיהיה כדי יום בכל לעבוד צריך כ
ומ אפי"הקדשים לר'ד מסייע פי"בזווית דאפי'ע א'כיון מרצה מצחו על בכל"אינו לעבוד צ

דלמ.ל"עכ,יום מדבריו הכה"ומשמע דיעבוד גם בעינן מצחו על מרצה הציץ די,ג"ד ולא
גרידא בד,בלבישה דברינו דהכהולפי הירושלמי הציץ"עת ולא מרצה מתיישבים,ג אלה דברים

חומר .כמין



מ יצחק א"תשע●ג"בית







פג בפסחים ט.המשנה שכשחל את"קובעת שורפין בשבת להיות ניסן ז

בי פסח קרבן של ויולפיז"הנותר שבת דוחה אינה נותר 'הגמ.ט"ששריפת

פג דף בענין:בפסחים וכו":דנה עשר ששה לא?ואמאי.'חל וידחי עשה ניתי

אמר...!תעשה בשבתואמ:אביי שבת עלת קרא בשבת,ר חול עולת ולא,ולא

טוב ביום חול ".עולת

אביי בשיטת בגמ'לכאו:נעיין פשוטה הבנה שדרשת'לפי סובר אביי

טובולא" ביום חול עולת ולא בשבת חול נותרימי"עולת לשריפת גם אבל.חסת

עצמו ונסכה"–מהפסוק התמיד עלת על בשבתו שבת לומ–"עלת הכרח ראין

הקרבן,כן הקרבת על רק מדבר שהפסוק להבין נותר.ואפשר ששריפת לאביי מנין

זוכלול בדרשה לכאו"רש?ה ומ'י זו בשאלה שהגממרגיש ש"מכתמדול'סביר

שבת דוחה נותר שריפת שם"רשש.שאין חול"ד(י עולת ולא אלמא":כותב)ה

טוב יום דוחה אינו עולה הקטר פסואפילו שריפת שכן שלהוכל קרבן,ל ופסח

הוא חול עשר,של בארבעה דמו בלילה,דזריקת להקטירו יכול ..."ואין

צ כבע"אבל אותו שאין בגמ"שיטתו מופיע להבין',ש אפשר ובפשטות

כלולתברוס'שהגמ נותר המונחהששריפת בשבתו"בעצם שבת כלומר,"עלת

הקרבןתתופסש עבודת במערכת הבנה"ובע,מקום תוקף נראה לדעת'ואפי.זוה

מי"אע–י"רש הפסוק שאין נותריפ לשריפת ישיר מסוי–חס קשר קיים םיעדיין

העבודה תהליך נותרלבין צ,שריפת כ"שא,ב"והדברים להביא ענינים"א משני ש

ביקתא בחדא עולים 1.שאינם

שרש לומר אפשר הגממי"ואולי דברי מתוך בין'בין הדוק קשר שיש

נותר העבודהשארלשריפת הכ.חלקי כך מוצדק"ומתוך אלו ענינים שני בין .ש

אלו דברים להבין כדי נותר שריפת מצות בגדר .ונעיין

שהכ1 ק"ויתכן יותר דבר הוא נותר ששריפת מתוך מוצדק הוא קושייתיש אבל מהקטרה ל

שכתמבוסס ההנחה הנידונים"על שני בין מסויים קשר שיש מניח .ש
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בתורה יזבעניןכתוב פסוק ז פרק בויקרא קדשים מבשר"נותר והנותר

ישרף באש השלישי ביום בפסוק".הזבח פרק באותו שריפתבעניןיטוכתוב

שנטמאו כל"קדשים והבשר ישרף באש יאכל לא טמא בכל יגע אשר והבשר

בשר יאכל הללו"ובע".טהור מצוות שתי בין היחס נראה לשריפת,ה בקשר אבל
הרמב עצמה התורה"נותר על בפירושו ז(ן :כותב)יז:ויקרא

הזבח מבשר הנותר כי וממחרת,יאמר הקריבו ביום נאכל ,שלא

בבקרישרף השלישי ביום שאמרו.באש א(זהו נה )זבחים

אחד ולילה ימים לשני ולא,נאכלים נאכל אינו השני בלילה כי

הללו,נשרף המוקדשין פסולי לשריפת הכתוב הצריך כי

ביום .,שתהיה

שהרמב נותר"מבואר שריפת בין הדוק קשר רואה כשריםלן 2.הקרבת

שדרישת דינייתכן נותר לשריפת שיש בגין הוא נותר בשריפת דוקא יום
הגמ.עבודה מתוך מובן :שאומרת):כז(ביומא'וזה

יוחנן רבי אמר אסי רבי חייב:אמר המערכה את שסידר .זר

וסודרה וחוזר פורקה עושה הוא אלא.כיצד ליה אהני מאי

זר כהן,פורקה זירא.וסודרה רבי לה עבו:מתקיף לך יש דהוכי

בזר ופסולה בלילה ופדרים?ולא?שכשירה אברים סוף!והרי
היא דיממא .עבודה

הגמ'ר הנחת על מקשה שזמנ'זירא עבודה עדייןהשיש אבל בלילה

ר'ולכאו.בזרהפסול מקושית פשוטה לעשות'מהבנה שאפשר שדבר נראה זירא

עבודה שם חסר יתכן"ומכש,בלילה לא שכשרכ תהיההשעבודה הפסולבלילה

התוס.בזר הבינו אתר'וכן על יש"ד(ישנים וכי רשבביאור)ה זירא'קושיית

יום"כותבים של אלא חשובה עבודה שאין ליה אומרת'ולכאו,"דפשיטא זאת
הקרבנות עבודת הגדרת בתוך משמעותי מעמד יש יום 3.שלדין

מערכתבתוךומעמדוהקטרההבנתעלזץאריהרבשלובמאמר'חצביקולקובץבעייןו2

.העבודה

חסראבלקייםעדייןהשלהעבודהשם,בלילההכשרהעבודהשאםסוברים'שהתוסויתכן3

.בהחשועבודהשם
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אות נותרהלדעתי שריפת של ההקרבה–הבנה מתהליך יוצאת–כחלק

החינוךמ דברי צ(ם"הרמב.תוך קמ(והחינוך)א"וצ'מצוה וקמ"מצוה )ו"ג

הפסוקים משני נפרדות מצוות שתי מונים קדשים"נהבעקבותיו שריפת בענין :ל

קדשים נותר לשרוף שנטמאו,מצוה קדשים לשרוף שם.ומצוה כותב החינוך

הנשרפין דברים כל שכוללת שלימה שנטמאו,נותר–רשימה ,ערלה,קדשים

אחרים ועוד הכרם נכלל"ואע.וכלאי כבר נותר ששריפת הוא,רשימההבאותהפ

נפרדת מצוה קמ(כותב קדשים)ג"מצוה נותר הבדלים.לשרוף שני מדגיש החינוך

נותר שריפת מצות בין טמאיםלחשובים קדשים שריפת מ.מצות הבדליםהאחד
נותרה שריפת אצל שנמצא יום דין הוא .בלבדאלו

כותבה שם[שנאמר,":חינוך ]ויקרא

ישרף באש השלישי שלישי"ואע.ביום ליל מתחילת באכילה אסורין שהשלמים פ
ביום אלא אותם שורפין ".אין

חינוך ב(המנחת סימן להיותמ)שם צריך נותר שריפת החינוך שלפי עיר

טמאים קדשים לשריפת בנגוד גשםח"המנח.4ביום הרמב"מדייק בלשון ם"כ

נותר שריפת בין חילוק שיש סובר נותר(שהוא בכלל שהוא פיגול קדשיםל)וגם

יום בדין יום.טמאים דרישת לגבי ה הלכה יט פרק המוקדשין פסולי בהלכות

ו"הרמבלשריפה ופיגול נותר רק כותב שאיןמם לדין בקשר ואילו טמא שמיט

ביו קדשים ב"שורפים טמא גם ז.כללט חילוק שהואולי בין יסודי הבדל יתמציין

הרמב בדעת גם אלו ז5.ם"מצוות נותרשמוכיחהוחילוק עבודהחשובהשריפת
קדשים שריפות שאר .לעומת



יוםו לדין ש,בנוסף בין אחר הבדל מציין אלותהחינוך מצוות כותבש.י

הבית"):קמג(מצוההבאות בזמן וכהן,ונוהגת

עשה ביטל הנותר שרף ולא תותירו,שעבר דלא לאו על על,ועבר לוקין אין אבל
מעשה בו שאין לפי זה ."לאו

למלך המנחובאמ(המשנה מצותמ)ח"בגליוני בין מחלק שהחינוך עיר

נותר טמאיםלשריפת קדשים כותבב:שריפת החינוך נותר בזמן"שריפת ונוהגת

כהונההבית העבודה,בזכרי להם טמאים,"כי קדשים שריפת למצות בנגוד

בשו4 נו"ועיין או"ת מהדו"ב הרמב"ח מלשון כך שדייק צו סימו .ם"ת

.ם"הרמבבדברימ"הגרבדעתלקמןועיין5
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ע לקיימו זר"שאפשר נותר6.י ששריפת אומרת זאת שריפת–וממילא לעומת

טמאים שריפת.בעבודההכלול–קדשים של הבנתנו על מוכיחים החינוך ודברי
הגר,נותר לדברי כבסיס זו הבנה את לראות .דלקמןמ"ואפשר



הגר סולובייצ"דברי דברינו7יק'מ תומכים ענין בהל"הרמב.באותו 'ם
פסח ז(קרבן הלכה א ונפסלו":כותב)פרק שלנו עד הקטירן ולא אמורים המניח

תעשה בלא עובר זה הרי בקרושנאמר,בלינה עד חגי חלב ילין שעבר"ואע,לא פ

מעשה בו שאין לפי לוקה יא".אינו הלכה י קובעובפרק להשתדל":שם אדם צריך
בקר עד ממנו תותירו לא שנאמר בקר עד הפסח מבשר ישאיר נאמר,שלא בשני וכן

בקר עד ממנו ישאירו תעשה,לא בלא עבר בשני בין בראשון בין ממנו השאיר ,ואם
תשרופו באש ממנו והנותר שנאמר לעשה ניתק שהרי זה לאו על לוקה ".ואינו

ומל"כ(כליםהיונושא שם"מ הרמבמקשים)מ שנה הטעם"למה ם
לוקיןתבש אין למה הללו ההלכות שאיןבש,י בגין לוקין אין אמורים להלנת יחס

מעשה הניתקבו,בו בלאו שמדובר בגין לוקין אין הפסח בשר להשארת יחס
שבנותרממ"הגר?לעשה בשריפתובציע עשה מקיימים בשריפת,לבד אבל

הוי"אמורים פסול שבקדש דכל דינא הך משום רק הוה שלו שריפה דין
אימורים"אע".בשריפה לשריפת נותר שריפת של ביחסו שמדובר מתוך,פ יוצא

אינ נותר ששריפת פסוהתנכללהדבריו שאר של שריפה דין .מ"בתוך

נותר"הגר שריפת בין לחלק ממשיך טמאיםלמ קדשים ם"הרמב:שריפת
בהל עשה'פוסק מצות שיש א הלכה יט פרק המוקדשין כל"פסולי לשרוף

שנטמאו הגמממ"הגר".הקדשים בעקבות שמביא'קשה לג דף דעתהבזבחים
לוקה"ר בקודש שנגע שטמא לומר.ל אין נותרקאבדו–ולמה שיש–לשריפת

לעשהכאן הניתק שנטמאו,לאו קדשים לשרוף מצוה בק,שהרי הנוגע ודשולמה

ש"הגר?לוקה מתרץ לעשהאיןמ הניתק לאו הלאוקשורהעשהכ"אאדין ,לעצם
נותר בשריפת נותר"ששם,כמו של דין חלות הוי גופא שריפה וכיחמהוא".דין

עצממשוםכן השריפה במעשה שונים חיובים קיימים נותר שאינם,ושבשריפת
המוקדשיןבקיימים פסולי שאר קדש,לכן.שריפת לאובשריפת דין אין טמאים ים

כללית בשריפה מדובר ששם בגין לעשה המוקדשיןלשהניתק פסולי 8.כל

.קמומצוהבחינוךכמבואר6
.קיג'עמהלוימ"הגרבחידושינמצאיםמ"הגרדברי7
.ם"הרמבדבריביישובח"הגרדבריאתשהביא:)דתמורה(ז"הגריבחידושיועיין8
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מוב"וע דברינו הגרניםפ מתיחס שאליהם נותר:מ"החילוקים בשריפת

ההקרבה מתהליך בחלק מעמד,מדובר הקרבנותהובעקבות מעבודת יש,כחלק

ביוםהל הקרבה כמו שונים ע,דינים כ"ושריפה זכרי הניתקוהיא,הונהי לאו

טמאים,לעשה קדשים שריפת מצות לנ.לעומת כחלק"ונוסף נותר שריפת הבנת ל

אחרים ענינים כמה להבין לנו יעזור העבודה .מתהליך



שהרמב לומר לשיטתו"ואפשר אזיל הנ(ן על)ל"בשיטתו בהשגותיו

ב"הרמב הם ימצותספר פט(ם"הרמב.ב"שרש לאכולומ)מצוה לכהנים מצוה נה

ואשם חטאת שיטתומן"הרמב.בשר על :שיג

שנתן" מתנות שהן הקרבנות מן הכהנים חלקי בכל והכלל

שנ הגבוה משלחן בהן זוכין שיהיו ולבניו לאהרן יתברך 'השם

וגו לך נתתי הקרבנות.'הנה מלאכת מחלקי חלק הם והנה

מי בהם תלויהשצוה וכפרתם יהיו ולמי הם...יאכלם והנה

ממש ".קרבן

להרחיב"הרמבהרי מוכן הקרבנות"ן אפי"מלאכת אכילת'לכלול

ממש"ש–הכהנים קרבן הם ש"ואע,"הנה כןמם"הרמבפ לפרש וייתכן.סרב

ע"שהרמב בשהון כן נותרכמו נותרמהוא,כלומר.שריפת שקיים שבהקשר בין

קדשים בשריפ,מבשר כלול נותר אותו הקרבנות"ת דורש,"מלאכת וממילא

ביום ביום"שריפה הכשרים שהקרבת ".כמו

להקשות כך9ואין דבריוהואשאם הרמב,הסבר מן"למה עלאינו שיג

שהרמב נותר שריפת נפרדת"מצות כמצוה מנה נותראינולמה?ם ששריפת סובר

הקרבנותהכלול הקרבת ל?ל"נהבמצות המשנה חלק(מלךשהרי מצותיך דרך

פרנקל,ראשון מהדורת המצוות לכללומז)תכ'עמבספר חריגות וכמה כמה הה

הרמב י"של לשרש בהשגותיו שמוזכר :ב"ן

הפרש" אין אחת הקרבנות מעשה כל שנמנה יותר אלי והקרוב

זרע כל ונצטוו ושלמים עולה או ואשם חטאת שיעשה בין לכהן

אחת עשה מצות בעבודתם ז(שנאמראהרן יח ועבדתם)קרח

כהונתכם את אתן מתנה עבודת,עבודת בכל תעבדו לומר ירצה

.זושאלהאתליהעירשיכטמןרדכימ9
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לכם שיש לכם ומתנה לי עבודה ומתנה עבודה היא כי הכהונה

יתברך הגבוה השלחן מן תקחו כאשר שכר ".בה

מ"הרמב מלחון תקריב קרבנך כל על נפרדות כמצוות סב(נה לא,)עשה

גזית עט(תבנה העוףשלא,)עשה בחטאת קיב(יבדיל תעשה מניח"והמל).לא מ

ב תלמוד"קושיתו אצלי בדעת".צריך אחרים שיקולים שיש לומר מוכרחים ואנו

המצוות"הרמב אותן במנין ההקרבה"שאע,ן לתהליך שייכות שהן יש,פ עדיין
שונות כמצוות אותן .למנות

ל שאפשר יתכן ההקרבה מתהליך כחלק נותר שריפת הבנת תרץלאור

הגרי קטו,ג"רס(פ"קושיית שסא,מצוה שדיןתתבוכ:)פב(בפסחים'הגמ):עמוד

מהלמ נלמד קלים בקדשים ובין קדשים בקדשי בין פסולים קדשים .ס"שריפת

הגממתוך הפסוק'כך על תשרף"מקשה באש חטאת"בקדש לגבי הלא-שכתוב

מיותר מהלמש,הפסוק למדנו נשרפ"כבר קדשים פסולי שכל קשהמפ"הגרי?יםס

הגמ שואלת'למה נותרהאותאינה לגבי בתורה,שאלה כתוב ביום"שהרי

ישרף באש הלמו,"השלישי שיש שלימד"מכיון המקודשיםהס פסולי שכל

מיותר פסוק אותו גם הלא שריפת?בשריפה של שהפסוק לומר יש דברינו פי על

ההקרבה תהליך בתוך מעמד נותר לשריפת שיש מלמד משארהודיננותר שונה
שנלמד המוקדשים .ס"מהלמיםפסולי

תוס דברי את דברינו פי על לבאר אפשר )שם('בגמ:):ד(בתמורה'ועוד

ר בין מחלוקת שיש ור'מבואר ד'יהודה לאו על לוקין אין למה ישאירו"יעקב לא

בקר עד נותרמיהודה'ר".ממנו שריפת מצות של לעשה שניתק בלאו שמדובר בין

מלקות'רו אין ולכן מעשה בו שאין בלאו שמדובר סובר ממשיכה'הגמ.יעקב

ר שיטת על נותר,יעקב'ומקשה שריפת שמחייב פסוק יש עדיין ואם,שהרי

מעשה בו שאין בלאו שמדובר מכיון נלמד כבר ממלקות בא,הפטור הפסוק מה

יעקב"ד('תוס?ללמדנו ורבי להו"יםקשמ)ה איצטריך הא תאמר דיןואם לנו רות

בתירוצם..."שריפה שם דין10האחרוניםומקשים.ועיין שהרי תוספות בקושיית

מהלמ נלמד פסולים קדשים כל של מיותר"שריפה עדיין זה ופסוק דברינו"וע.ס פ

מתהליך כחלק מעמדו בעקבות מיוחדת וחלות מיוחדים דינים נותר לשריפת שיש

ההלמ למה מובן שלמד"ההקרבה שריפהס אינעל פסולים קדשים גםתכוללהת
ה נותר ששריפת מכיון נותר שריפת חלוקיאת שריפותהא .משאר

הנ הדברים ש"ומתוך ראינו ההקרבהדיןל מתהליך כחלק נותר שריפת
מבוסס זו והבנה היטב הראשוניםתמובן דברי בעניןהעל .עוסקים

.זהבאופן'התוסקושייתאתתרץמש)והנותרה"דשם(אמתבשפתועיין10
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צ(תנן להוציאוהאונן"):פסחים שהבטיחוהו מי וכן הגל את והמפקח

כזית לאכול יכולין שהן והזקן והחולה האסורים כולםמבית על עליהן .שוחטין

פסול לידי הפסח את יביאו שמא עצמן בפני עליהן שוחטין אם,לפיכך.אין

פסול בהם שניפטור,אירע פסח מלעשות ".ין

במשנה מנוייםמבואר אחרים אם רק אונן בשביל פסח לשחוט שאפשר

הוא רק אם אבל עמו הפסח למתונעל יטמא שמא חוששין אז הפסח על מנה

הפסח זה מיבאיומפני אין כי נותר .לאוכלולידי

האונן"ד(תוספות אחר)ה אונן כשנעשה רק מדברת שהמשנה כתב

"ל"וז,חצות פסחכ: חיוב עליו חל שכבר חצות אחר מת לו שמת קודם,גון אבל

טמא שהיה במי כדאמר אנינות עליו חל צח(חצות בתוספות.)".פסחים מבואר

כבר אם אבל אנינות קודם פסח חיוב עליו חל אם רק פסחו להביא יכול שאונן

אנינות עליו פסח,משנתנו,לכן.אסור,חל המביא אונן על תמוכרח,שמדברת

חצות אחר עליו חל כשאנינות רק .להיות

לקמן'תוסלראיה הגמרא את את",שאומרת).צח(מביא המפריש

ומת פסח,פסחו לשום יביאו עמו ממונה בנו עמו.אם ממונה בנו יביאו,אין

שלמים האב,ל"ר".לשום עם ממונה היה הבן פסח,אם לשום מביאו הבן .אז

האב",קשהמוכהממשי'הגמ חצות?אימתדמית קודם דמית בנו,אילימא

פסח לשום יביאנו עמו מעיקרא?ממונה עילויה אנינות חלה תוספות!"הא

הי האנינות חלות אם פסח להביא יכול אינו שאונן מזה להוכיח דםקוהתרוצה

חיוב,חצות חלות שתוספות.פסחהקודם באנינותמנראה דין מחמת שזה בין

קרב להביא יכול אינו חלשאונן כשאנינות חצותהנות קודם המשנה.עליו לכן

צרי"עב"ע'צבדף חצותכהכ אחר אונן נעשה כשהוא .להיות

רש יכול"ברם האונן שאין הסיבה לגבי תוספות הבנת על חולק י

בגמר הפסח שללשלוח הגמ"רשלפי.נוא במצב'י הבןמדברת היהבלבדשרק

הפסח על שהגמרא,מנוי שלומפרש הסיפא שאומרת,ב"ע'צבדףהמשנהלפי

האונן מלבד הפסח על ממונה אחר אדם אין לשחוט,שאם לו מניחים לכן.אין
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חצות קודם אונן כשנעשה פסחו להביא יכול האונן שאין שהסיבה פירש הוא

למתו האונן יטמא שמא חשש משום הסיפא,היא של חשש האותו משנהשל

קוד.ב"ע'צבדף בין שהחילוק מסביר הוםהוא חצות חצותואחר שקודם ,א

בפסחו עסוק היה לא עדיין חל,שהוא אנינותהאם מלטמא,עליו זהיר יהיה לא

למתו פסחו,ויטמא להביא יכול אינו עליו,ברם.ושוב חל תחילהחיובאם ,פסח

חצות אחר אונן מעיקרא",כשנעשה עליו דחייל פסח חובת משום זהיר ".מזהר

יטמא,לכן שמא חשש פסחואין לעשות לו .ומניחים

שרש צ"אמרנו בדף המשנה של שהסיפא פירש המקרה"ע'י אותו היא ב

שלנו בגמרא חצות קודם שרש.של מזה צ"יוצא בדף שהמשנה סובר היא"ע'י ב

חצות קודם אונן כשנעשה זהיר,דווקא יהיה הוא חצות אחר אונן כשנעשה כי

למתו לטמא הרישא,לכן.שלא שגם פסחשמד,פשוט קרבן המביא אונן על ,ברת

קודם אנינות חל אם אף קרבן להביא יכול ושאונן חצות קודם של מקרה הוא

ע.חצות שהמשנה שפירש תוספות לעומת כי"זה חצות אחר אונן כשנעשה כ

חצות עליו"קודם אנינות חל פסחו"כבר להביא יכול האונן ותוספות"רש.ואין י

לה אונן של היכולת על חצותחולקים קודם אנינות עליו כשחל קרבן י"רש.ביא

האנינות שמצד קרבן,סובר להביא אונן של היכולת בעצם עיכוב שום רק,אין

טומאה המשנה,לכן.חשש של ברישא שמבואר אחרים,כמו עם מנוי הוא אין,אם

לשחוט"נ לו ומניחים הפסח כלפי למתו יטמא הוא אם יטמא.מ הוא אם עדיין,אף

א נותריהיו חשש ואין לפסח שביארנו.וכלים שאונן,כפי דין שיש סובר תוספות

חצות קודם חלה כשאנינות קרבן להביא יכול .אינו

ביניהם"פקנ פסחו,מ את והביא לטמא שלא זהיר היה האונן פ"אע,אם

חצותהשחל קודם עליו בהבאתו,אנינות בעיה יש רש?האם חששיש,י"לפי רק

היה אם ולכן לטמאטומאה שלא בהבאתו,זהיר בעיה שום שאין אולם.בודאי

התוספות שאינוהיאשהבעיה,לסברת באנינות דין אלא טומאה חשש רק לא

קרבן להביא אות,יכול יהיה אופן בכל בהבאתויהבעהאז .יה

מדוייק"פקנ זה רשתמ בגמ"בלשון שכשהגמרא.דידן'י רבא מתרץ

פסחתאומר לשום יביאו ש"ר,שהבן שניל בפסח רש.יביאו אומר זה אם"י"על

אנינותו מפני הראשון את עשה רש".לא מאד"דברי תמוהים מזכיר!י הוא למה

פסח לעשות יכול אינו שאונן שהביא,לנו הסיבה שניוושזה זההרי,בפסח

צ!פשוט שרש"אלא אונן"ל שהוא שאף סובר להביא,י אפשרות לו יש עדיין

בדע,פסחו שפירשנו רשכמו רש,י"ת מוכרח שאונן"ואז שהמקרה לנו להגיד י

ראשון בפסח מביאו כשאינו רק הוא שני בפסח פסחו .מביא
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ה הפסח להביא יכול שאונן שהמקרה מתרץ כשחלואביי אנינותהא

חצות לאחר ש"רש.עליו אחרינא לישנא מביא כמותפרשמי הגמרא את

הי,תוספות שאם מוסיף חלתוהוא אנינות חצותעליוהה ודאי"הפסח,קודם

שני לפסח שרש".מיקרב להביא"מבואר אפשרות שאין תוספות בדעת פירש י

בפסח ענין בשום אנינותהפסח עליו חלה אם חצותראשון שזה,קודם ונראה

חשש רק לא היא שהבעיה סובר שתוספות יכול,מפני שאינו באנינות דין אלא

קרבן .להביא

רש בין המחלוקת את ותוספות"ביארנו על,י לדון צריכים עדיין אבל

קרבן להביא יכול אינו שאונן תוספות של הדין הא"ד.צח(תוספות.מהות ,)ה

וז זה על בלילה"אע",ל"מדבר אכלו לפי ביה דקרינא יכול,ג אינו מקום מכל

כדאמרינן קרבנותיו צט(לשלח שלם',שלמים':)זבחים שהוא תוספות".בזמן

ב בקרבנותדינים'מזכיר אונן לדין קדשיםוה'א.המתיחסים אכילת איסור א

קרבןוה'ב.לאונן להביא יכול אינו שאונן איסור מהדרשה,א ,שלמים"שנלמד

אונן שהוא בזמן מביא ואינו מביא שלם שהוא דברים".בזמן שני על,יש ונדבר

ראשון השני .דבר



הב עם שהבעיה בתוספות עמבואר פסח קרבן של"את הדין היא אונן י

שלם,שלמים שהוא קרבן,בזמן להביא יכול אינו בדעת"צ,ברם.שאונן ע

בעיהב"ע'צבדףתוספות שאין כשחלבשמפרש אלא פסח קרבן המביא האונן

חצות קודם עליו רש.אנינות לדעת בעצם"בשלמא בעיה שום שאין שסובר י

טומאה,הבאתו חשש ביארנ,רק כשחלכבר רק חשש שיש קודםהו אנינות

לתוספות.חצות חילוק,אולם לאחרישמה חצות קודם בין שלימות דין בחלות

?חצות

צ רש"גם בדעת של,א"עצחבדףי"ע הדין עם מסכים אינו הוא אטו

זה?שלמות דין על מחלוקת ליכא אףכ"וא,והא פסח להביא יכול אונן למה

חצותהכשחל קודם ?האנינות

באותא אלו לקושיות תירוצים למצוא הדיןהפשר על שמדברת גמרא

שלימות צטב,של של.ב"עזבחים החשבון להבין כדי רקע קצת צריכים ראשון

ה.הגמרא דרבנן לילה אנינות שסובר שהתנא להוכיח רוצה שם אוהגמרא

שמעון "'הגמל"וז,רב דרבנן: לילה אנינות תנא אנינות"ר?מאן דתניא היא ש

יהודה רבי דברי תורה מדברי אלא"ר.לילה תורה מדברי אינו אונן אומר ש
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סופרים לא.מדברי אבל לערב פסחו את ואוכל טובל אונן אמרו שהרי תדע

שם"רש".בקדשים תדע"ד(י "פירש)ה דאורייתא: ליכול,ואי לא נמי ".פסח

מביאהשוב רתשהגמרא בשם ברייתות ז"י שסותרות זוש להסבירורוצהואת

דאורייתא"שר לילה אנינות סובר אח.ש משלח",איתאתבברייתא אינו אונן

בפסח.קרבנותיו ואפילו לאו מפסח,לא?מאי השני".לבר ,כתובהבברייתא

שלמים"ר" אומר אונן,ש כשהוא מביא ואינו מביא שלם לרבות...כשהוא מנין

ופסח ומעשר שש".'וכול"ת?בכור סותיוצא הברייתות שלימותבתרותי של דין

ר לפי פסח שר.ש"בקרבן לתרץ רוצה סובר"הגמרא דאורייתאש לילה ,אנינות

הגמוזה דברי ההסבר.לעיל'סותרת את דוחה שם(הגמרא ר,)עיין ש"ולעולם

דרבנן לילה אנינות צרי,סובר עדיין שמדברכהאבל הברייתות עלותלתרץ

ר לפי בפסח .ש"שלימות

לחל באנו שלנועכשיו לסוגיא בנוגע העיקרי הגמרא מתרץ.ק ,אביי

קשיא" חצות,לא לאחר שמת כאן חצות קודם שמת חצותוק.כאן דלא,דם

לפסח אנינות,איחזי עליה לפסח.חיילא דאיחזי חצות עליה,אחר חיילא לא

בפסחיםו."אנינות תוספות שיטת ממש הפסח,זה את מעכב שלימות של שהדין

כשחל חצותאנינותהרק חצות,קודם לאחר לפסח",אבל חיילי,דאיחזי לא

אנינות להביא,ל"ר"עליה יכול אינו שאונן שם"רש.קרבןהדין אביי"ד(י )ה

שי וזמסביר אביי "ל"טת באנינות: בא אינו פסח בברייתא קודם,ודקתני כשמת

כשהוא ולא מביא הוא שלם כשהוא דדרשינן קרא מהאי דחייה דרחמנא חצות

פסחו.אונן ואוכל טובל בפסחים אונן,ודקתני ליה מייתי אחר,אלמא כשמת

חצות "

ברש בפסחים,י"מבואר תוספות שיטת גם שזה חצות,ונראה כשכבר,שקודם

עליוהחל חיוב,אנינות ואינוהנדחה אונן שהוא בגלל עליו חל ואינו יכולפסח

קרבנות ברישא,ברם.להביא פסח חיוב חיוב,כשחל את לדחות יכול אנינות אין

פסחו להביא יכול האונן ואז .הפסח

חצות"אח קודם בין אביי של לחילוקו ראיה להביא מנסה הגמרא כ

חצות האם'הגמ.ואחר לשאלה ביחס זו את זו שסותרות ברייתות שתי מביאה

בע למתו לטמא לכהן פסחמניחים מותר,רב אחת ברייתא ברייתא,שלפי ולפי

אסור מתרצת.שניה ש"הגמרא חצות"לאו קודם כאן חצות,מ לאחר ל"ר."כאן

עליו פסח חיוב חל לא כשעדיין למתו לטמא אותו חצות,מניחים אם,קודם אבל

פסח חיוב עליו שחל לאחר לטמא,מת לו מניחים צורך.אין שאין מקשה הגמרא

זה חצותלחילוק אחר כשמת מדברות הברייתות ששני להיות יכול והחילוק,כי

עקיבא רבי דשיטת אליבא היא לטמא צריך שכהן שאומרת שהברייתא הוא
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לטמא לכהן חיוב שיש דוחין,שסובר שני בפסח תשלומין לפסח שיש ומשום

לטמא,אותו רשות שסובר ישמעאל רבי לפי היא השניה דוחין,והברייתא אין ואז

מחמתיה הפסח רש"ע.חיוב אומר דילמא"ד(י"ז חיוב,ע"שלכ)ה היה לא אי

חצות,לטמא קודם עליו אנינות כשחלה אף פסח להביא יכול היה נראה.האונן

רש שיטת כמו בפסחים"שזה להביא.)צח(י אונן של יכולת בעצם בעייה שאין

חצות קודם אנינות עליו כשחלה אף שלואי,פסח הדין מחמת עיכוב שום ן

שלימות,ברם.שלימות של דין שיש סוברים לא בכלל שהם אפשר בזה"וצ,גם 1.ע

לרש גם מקבילות שיטות להסביר"מצאנו צריכים אבל לתוספות וגם י

מחלוקתםוש הפסח,םולסכ.רש שחיוב סובר אנינותתוספות מחמת נדחה אינו

משנ"ורש,תחילההכשחלאלא שלא סובר חלי מתי של,האנינותהה הדין

פסחו מלהביא האונן מעכב אינו .שלימות

למה לדעת צריכים אנינות,בראשון קודם הפסח חיוב חל אין,אם

אותו דוחה מיוחדתאיזו?שלימות שלישנקודה מהדין אותו שמגן פסח בקרבן

ביטולו?שלימות מחמת שבא כרת החיוב שזה בזבחים!פשוט ה"ד.ק(תוספות

אחר,)אה אנינות כשחל אף למתו לטמא חייב שכהן עקיבא רבי לשיטת בנוגע

הטומאה,חצות חיוב מחמת הפסח חיוב דוחין כאן למה עשין,הקשה ואילו

נטבכמו,אחרים דהשלמהא"עפסחים העשה על אין(שמדברת שבגללו העשה

הערבים בין של התמיד אחר קרבנות מחמת,)שוחטין פסח חיוב דוחין ?ואין

היאוהא דהשלמה העשה את דוחה פסח שחיוב שהטעם מבואר שם בגמרא

כרת" בו שאין דהשלמה עשה וידחה כרת בו שיש דפסח עשה תוספות".יבא

דמי"תירץ פסח(ולא ליה)חיוב ודחי דפסח עשה דאתי דהשלמה דברי".לעשה

מאד סתומים ה"נ.תוספות שהחילוק תוספות בדעת שביארנוול כמו כבר.א

דוחהאמר פסח שחיוב שהטעם הנו דהשלמה דפסחוהעשה שהעשה בגלל א

כרתוה בו שיש עשה כרת,א בו שאין דהשלמה העשה דוחה זה ,ברם.ומפני

זבחים ה,בגמרא השני למתווהעשה לטמא רש,א זה"וכתב על ליה",י מטאמין

טמא ליה דהוה כרת ליה אזיל הבעייה"ר".וממילא מסיר למתו לטמא שהעשה ל

הקרב מחמת כרת זהשל ומפני פסח פסחן חיוב של.דוחין הכח שכל מזה יוצא

ה אחרים דינים לדחות הפסח שוחיוב כרת החיוב מחמת .ובא

רש1 בנקודה"דברי מאדי סתומים ש.זו אומר אנינות"הוא משום לאו דהכא לפרש."טעם יכול

שונות פנים בשני זה אנינות:את מחמת בעייה שיש סוברים אינם החיוב,לעולם משום רק

שלימות,או,לטמא של דין שיש מסכימים בכלל,ששניהם למחלוקתם נוגע אינו זה הם,אבל כי

פ הבאת מעכבת שלימות שאין חצותמסכימים קודם חלה היתה אם אף .סח
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רש בין המחלוקת להבין מוכנים לתוספות"עכשיו פשוט.י נראה

כרת החיוב מחמת היא שלימות נגד הפסח חיוב של שהכח מסכימים ששניהם

שה.ובש נראה עלאולם חולקים פסחהמחייבם בקרבן כרת זה,של ,ובגלל

ה פסח שקרבן כרתוהמשמעות בו שיש עשה .א

פסח חיוב שחל שמכיון סובר חלותיש,תוספות כרתגם עמוחיוב

פסחו הבאת ידי על לפטור מחויב שה.שהגברא מזה שליוצא דפסחחומר עשה

ה כרת בו בגללושיש מידשא הגברא על חל כרת זהמו,חיוב לא,פני עדיין אם

פסחעליוחל מצות,חיוב משאר דפסח לעשה מעלה שום חלאין לא עדיין כי

עליו כרת חצות.החיוב קודם בין שלימות בדין תוספות של החילוק מסביר זה

חצות חצות.לאחר חיוב,אחר חל איןכבר ואז פסח החיוב מחמת אנינותהכרת

אותויכולה חצות.לדחות חלכשעדי,קודם לא פסחהעליוין החיובולא,חיוב

שלימות,כרת של מהדין אותו להגן חומר פסח לחיוב אין נדחה,שוב ואז

משמעות.מחמתו רשכיש בלשון זו בזבחים"הבנה דילמא"ד(י כשהוא).ה

למ לטממפרש החיוב מפני פסח החיוב דוחין רה לשיטת למתו כותב,ע"א הוא

ליה" אזיל וממילא ליה דהמטמאינן טמא"וכרת של".ל ממילא"המשמעות

כרת ליה הגברא"אזיל על חל היה כבר כרת שהחיוב נטמא,היא שוב,וכשהוא

טומאתו מחמת פסח חיוב לו אין כי כרת חיוב לו היא.אין כרת שהחיוב מפני

דפסח העשה של החומר פסח,מקור החיוב לדחות מה,כשבא להסביר צריך

לכרת .קרה

שה"רש סובר שחי אחר רק חל פסח קרבן של כרת מבטליוב הגברא

פסחו להביא שלו ההזדמנויות כל דפסח.את שהעשה שהמשמעות הבין הוא

ה שלו כרת שהחיוב פשוט היא כרת בו שיש עשה שהוא מפני חמור אויותר

פסח דקרבן המצוה בחשיבות פסח"ר,שיעור קרבן ביטול של כרת החיוב ל

קרבן של הקיום מעלת על ביותרפסחמגלה חמור זה.כעשה משנה,מפני לא

חל כבר לאהאם או עליו הוא,אנינות כי שלימות מחמת נדחה אינו פסח החיוב

כרת בו שיש אותו"ר,עשה דוחה דבר שום שאין ביותר חשוב עשה .ל

לסתיר שלישי תירוץ פסחיש בערב למתו כהן טומאת לגבי הברייתות ת

לעילב שהבאנו מתרץ.גמרא ול"רבא חצות אחר ואידי קודם"אידי כאן ק

עליו וזרקו עליו,ששחטו וזרקו ששחטו לאחר רש".כאן אידי"ד(י"כתב )ה

לר" ליה אית עליו ששחטו קודם חצות לאחר מת פסחו"ואפילו את יביא לא ,ש

כשהוא אלא יביא לא קרבנותיו כל קרבנו שלמים ואזיל כדדריש דחייה דרחמנא

סובר".שלם שרבא דוחהמבואר פסח החיוב שלימותאתשאין של ,הדין
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חלו אם מינה נפקא חצותהאין אחר או קודם אנינות אם.עליו אחררק חלה

הפסחש שחט בלילה,כבר לאכול יכול האונן כששחט,אז היה,כי לא עדיין

פסח.אונן החיוב לדחות יכול שלימות שאין שסובר אביי שיטת על דברנו כבר

חהכשחל אחר ורבא.צותעליו אביי בין המחלוקת נקודת שרבא?מה נראה

קרבן להביא יכול אינו שאונן באנינות דין שלימות שאין שלימות,סובר אלא

ב תנאי המביאהיא קרבן.קרבןגברא להביא יכול שלם אדם שלם,רק אינו .ואונן

כי לדחות שניתן דין זה אינואין הוא הראויאם גברא נקרא אינו הוא אז שלם

קרבן שלימות.להביא של שהדין סובר יש,זהמפני.בעלמאאיסוררקהיאאביי

מחמתו להידחות שלא פסח לחיוב .אפשרות

פסח לחיוב שלימות של הדין בין היחס בענין אחרת שיטה תוספות.יש

צט( מחמת:)זבחים בעייה ואין פסחו להביא יכול שהאונן שהסיבה כתב

הפסח שעיקר בגלל היא באשלימות הוא שייך,לאכילה שלימות של והדין

הקרבן זמן זה.לעיקר אכילה,מפני בזמן רק היא שלימות הלילה,החלות .דהיינו

דרבנן לילה שאנינות בלילה,מכיון לאכול יכול .האונן



צב פסחים במשנה "איתא לא. אבל לערב פסחו את ואוכל טובל אונן

לא?ט"מ",שםובגמרא."בקדשים פסח וגבי דרבנן דלילה אנינות סבר קא

כרת במקום דבריהם עשה.העמידו במקום דבריהם העמידו קדשים מבואר."גבי

לאונן קדשים אכילת איסור יכול,שיש האונן דרבנן לילה שאנינות בגלל ורק

פסחו את כרת,לאכול במקום דבריהם העמידו לא רבנן על.כי דברנו כבר

בז לר:)צט(בחיםהגמרא אותו ומייחס הזאת המשנה שם.ש"שמביאה הגמרא

ר האם דרבנן"דנה לילה שאנינות סובר באמת ברייתות.ש מביאה הגמרא

ר בשם דאורייתא"סותרות לילה שאנינות סובר באמת שהוא לתרץ ורוצה .ש

אביי בשם תירוץ ומביאה הראשון תירוץ דוחה אביי,הגמרא להיות,ולפי יכול

דרבנןש"שר לילה אנינות אביי"ד(י"רש.סובר אביי)ה תירוץ לפי למה מסביר

וז"צ דרבנן לילה שאנינות ש:ל"ל כרחך על דאי"מיהו דרבנן לילה אנינות מ

אכיל הוה לא האי היא אבל,מדאורייתא לאנינות שחיטה חובת דקדמה נהי

דאני אלא לאביי מעכבא לא פסחים ואכילת ליה קדמה לא אכילה לילהחובת נות

דאורייתא"רש.ל"עכ,דרבנן היתה לילה אנינות שאם מסביר היתר,י היה לא

פסחו לאכול קדשיםלאונן אכילת איסור ואין לאכול אפשרות אין בלילה אף כי

שלימות כמו שלימות?למה.נדחה בדין קודם,בשלמא חל היה השחיטה חיוב
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שלימות מחמת נדחה אינו ולכן באיס"משא,האנינות אכילהכ אכילת,ור חיוב

הערב עד חל אינו אנינות,הפסח אכילת,אחר של האיסור עליו חל היה וכבר

.קדשים

ברש יש כמיותרות"אבל שנראים מילים כמה "י לא: פסחים ואכילת

לאביי רש."מעכבא צריך זה"למה את להוסיף מקובצת?י י(השיטה )ז"אות

וז רשי לדברי הסבר סבירא:ל"נותן אי מציאבל אז מעכבא פסחים אכילת ליה

ואפ"ר דאורייתא לילה אנינות למיסבר קודם"ש פסח חובת עליו דחל כיון ה

להקריב מצי לא אכיל לא דאי לערב פסחו אכיל מסביר.ל"עכ,אנינות השיטה

מעכבת פסחים אכילת סובר היה אביי לילה,שאם שאנינות לסבור יכול היה

ר יהיה האונן ועדיין לאכולדאורייתא פסחו,שאי להביא האונן להתיר טעם שאין

לאכול רשאי אינו הוא אוכל,אם אינו הוא אם קרבנו,כי ידי יוצא ע!אינו כ"לכן

הפסח אכילת גם להתיר צ,ברם.צריך השיטה פסחים.ע"דברי שאכילת בשלמא

נפרדים,מעכבת חיובים שני הם עדיין אכילה וחיוב שחיטה חיוב ולמה,אבל

שחיטהמקדימי החיוב שיקיים כדי רק אכילה החיוב ?ם

צלכן בדף תוספות כמו סובר שהשיטה כרת,ב"ע'נראה חיוב שחלות

מיד היא פסח קרבן ע,של אותו לפטור פסחו"וצריך הבאת אינו.י האונן אם

כרת חיוב מידי עצמו לפטור יכולת לו אין אז פסחו לאכול מכיון,לכן.רשאי

שחיטה חיוב עליו שלימות,שחל מחמת נדחה חיוב,שאינו חלות עם ומורכב

כרת חיוב ישנו ג,השחיטה את"צריך לפטור לו להניח כדי האכילה להתיר כ

כרת חיוב מידי שכותב.עצמו השיטה בלשון מדוייק מצי"זה לא אכיל לא דאי

שחל,ל"ר."להקריב כרת חיוב מחמת היא לשלימות הפסח שחיטת חיוב דחיית

עשאנו,עליו עצמו את לפטור היכולת לו שלימות"נותנים דחיית אין,ברם.י אם

לאכול לו שלימות,מניחים דחיית עליו שמבוסס הטעם אינו,אזיל הוא עדיין כי

כרת מידי עצמו לפטור ע.יכול לתת"לכן כדי האכילה חיוב גם להקדים צריך כ

כרת חיוב מידי עצמו לפטור אפשרות .לו



מ יצחק א"תשע●ג"בית



**



בגמ צג('איתא ס.)פסחים הוא"דרבי עצמו בפני רגל שני דפסח ויש,ל

נפק שתי אע,מ"בזה זדונו על כרת דחייב בראשון"חדא דשגג דקטן,ג ועוד
שני בפסח חייבים הפסחים שני בין שנתגייר וגר וס'ור.שהגדיל פליג דפ"נתן סחל

הוא דראשון תשלומין אא"וע,שני כרת חייב אינו לדידיה וגם"כ בראשון הזיד כ
שני פסח מלעשות פטורין שנתגייר וגר שהגדיל אין"ד,קטן לראשון זקוק שאין כל

לשני ".זקוק

במאירי עיין וכר)שם(אמנם בחדא כרבי בחדא'דפסק פ"אע,ל"וז,נתן
ר של תשלומין אינו שני שפסח משביארנו חיוב"אשון תורת עליו היתה שלא מי מ

קטן או פסחים שני בין שנתגייר גר מיהא ולשיטתנו כלל שני חיוב בו אין בראשון

שני בפסח חייבין אינן אמרוהו.ל"עכ,שהגדיל המתמיהים גדולי ודאי זה ,דבר
הגמ את הולם שאינו גלי בריש מכריז הוא להעלים',דהרי לעצמו הרשה והיאך

מסוגי בשעין ערוכה דע,ס"א גם תרי"מה לבי שני פסח מזכי נמצא זה .ע"וצ,י

להעיר יש הרמב,אמנם של בדרכו הולך הוא הרמב,ם"דבמקצת ם"דהרי
ה"ק'הל(פוסק הוא)א:פ עצמו בפני הנפק,דרגל כל שלו"עם שעה1,מ ממתין אך

עד זלארוכה שני'הלכה בפסח חייבים שנתגייר וגר שהגדיל דקטן וגם,לפסוק
נ(מ"בסה נפק)ז"עשה מזכיר זו"אינו הרמב.מ כרבי"אבל פסק הפחות לכל ם

הדבקים"וצע,בתרתי בין דהפריד המאירי על .ג

סבתי* של הסגולית נשמתה לעילוי מוקדש זה ז,מאמר יוסף בת בי,ל"יהודית נפטרה א"אשר

ועיני בני אדם יורדות מים על ' מותּה יקר בעיני ה. ע בעת היותי עוסק בענייני פסח שני"אלול תש
הלחייםפ ועל הארץ .ה"תנצב.ני

נ ברגמן שמואל של לאורו נבדק זו מסוגיא לבדיקה,י"חלק יפה זה,אבוקה משותף לימוד ומתוך
הנוכחי שבמאמר הגרעין .צמח

נפק"הרמב1 כמה מוסיף בגמ"ם מופיעות שאינן עצמו בפני לרגל כ)א:כגון',מ בפנינמנה מצוה
המצוות במניין השב)ב;עצמה נ(מ"בסה)ג;תדחיית חייב)ז"עשה הוא רבי שלפי מוסיף הוא

השני את הקריב אם גם הראשון על תורה,כרת במשנה בו חזר ה(אך להאריך"ואכמ).ב:שם ל
אלה .בכל
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הרמב אחר רודפים בעודנו והמאירי"אך ע,ם נרדפים התוספתא"נמצאנו י

ח( חרב,)ג-ב:פסחים שלופת דמם צריך,ל"וז,גואלת פסחים שני בין שנתגייר גר

רלעשות דברי שני או'ר,ביפסח נתחייבמרנתן לא שכבר שני פסח לעשות צריך אין

ר...בראשון דברי כרת עליו חייבין אין והשני כרת עליו חייבין נתן'ר,ביהראשון

כרתראומ עליו חייבין השני התוספתא"עכ,אף ס.ל דרבי בתוספתא מפורש ל"הרי

ואעפ שני בפסח חייב שנתגייר חי"דגר דאין כרתכ עליו ר,יבין הנך'וכן על פליג נתן

 רגל אחת בפני ולּו,  ובתוספתא דא אין אנו מוצאים את ידינו ואת רגלינו2,תרתי

הבבלי"וצע,עצמה על פליג ובמה התוספתא סברת מהי צ.ג השמיט"וגם אמאי ע
בתוספתא שהגדיל בלבד,קטן שנתגייר גר ביניהם,ונקט איכא חילוק .ג"וצע,דאיזה



בסה"הרמב נ(מ"ם עצמה)ז"עשה בפני כמצוה שני פסח ונימוקו,מנה

הוא,עמו עצמו בפני לר'ר.דרגל הקשה הבבלי הרמב"דניאל בן ת"שו(ם"א

סי נסים בסה',ז'מעשה מהד"נדפס בפ,)פרנקל'מ כמצוה נמנה שני פסח ע"דאי

בפ רגל דהוי בפסח,ע"משום שנמנית"שניאז מצה אכילת גם למנות לו היה

ראשון"בפ בפסח בו,ע התלויות המצוות שאר הרמב"הר".וכן בן תמה)שם(ם"א
זו קושיא :ל"וז,על

בפ שנמנית מצה אלא"אכילת אינה בניסן עשר חמשה בלילי ע

מצות תאכלו דבערב חמשה–מקרא בלילי זה כגון נאמר שלא

באייר דעל–עשר מקרא באכילתולא שנאמר ומרורים מצות

הפסח למצות הנגרר מן היא מצה אכילת של זה שחיוב .הפסח

שני בפסח מצה אכילת שחובת שכל לבעל יצטייר איך כן ואם

בפ אותו"מצוה יעשו הפסח חוקת ככל שנאמר משום ...?ע

מצה אכילת טהמיוחדוחיוב מצד"בלילי אינו לחובה בניסן ו
כלל ב,הפסח מצה דאורייתאולפיכך הזה .זמן

צ ר"ובאמת על טובא הבבלי'ע מובנת,דניאל אינה לכאורה דהשגתו

בפסוקים עיון בלי אף עצמו,כלל בפני לרגל זה ענין מנה–דמה למעשה כאילו

ראשון"הרמב בפסח מצה אכילת עם יחד שני בפסח מצה אכילת מצות את ועל,ם

כתבי2 בכל איתא ליברמן"הגר.היד-כן כפשוטה(ש פ,תוספתא עמ"פסחא עמ"ח[184'ח 'ד
כי])620 הגיר"מעיר את שם הפכו עהמפרשים הנ"סא הבבלי כל,ל"פ את לשבש קשה אבל

דבריו,"הנוסחאות .ש"ועיי,ונראים
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הוא עצמו בפני רגל דאי משיג הוא לו,זה בנפרדהיה יהיה,למנותה זה ודבר

בפ מצוות מכמה יותר שני"תמוה בפסח !ע

ר הקשה ר'עוד משיטת הבבלי חגיגה'דניאל בקרבן חגיגה(אושעיא

ס'דר,.)ט לזה"אושעיא זה תשלומין כולן החג ימי דשבעת ס'ור,ל דכולן"יוחנן ל

הן לראשון בגמ.תשלומין וז'ואיתא ונ,ל"שם ראשון ביום שניחיגר ביום תפשט

בינייהו לראשון.איכא תשלומין אמר יוחנן חזי,רבי לא בראשון חזי דלא כיון

לזה.בשני זה תשלומין אמר אושעיא בשני,ורבי חזי בראשון חזי דלא גב על ,אף

.ל"עכ

ר ד'ואומר הבבלי ר"דניאל סברת היא בפסח רבי אושעיה'סברת

החג ימי חי,"בשבעת הוא לרבי דגם אעכיון בשני בראשון"יב חזי היה דלא ,ג

בשני"וע חייבים שהגדיל וקטן שנתגייר גר דלר"וא,כ היכי כי אין'כ אושעיא

חגיגה'ז לקרבן נפרדות עצמה,מצוות בפני מצוה שני פסח אין לרבי זה.כך על

הר הרמב"השיב בן ):שם(ם"א

באמרו בתשלומין החג ימי דשבעת להדיא פירש אושעיא רבי

בכול שהבאתו כמו לזה זה תשלומין וידעתי,תבךכן יתן ומי

ממנו שנשלל ומה התשלומין בו שמפורש מה ישתוו איך

שני,התשלומין מפסח התשלומין שלל רבי מה...שהרי אבל

שני פסח שדמית הוא התנצלות בו לך ואין לתוכחה שראוי

ר לדעת החג ימי לשבעת רבי התדמותם,אושעיא'לדעת ועזבת

אללשמינ שלחג עלמאיי דכולי שני,בא פסח רבי שאמר שכשם

בפ נאמר"רגל כך מז(ע בפ.)סוכה רגל וכשם,ע"שמיני

לו שקדם למה מצורף ואינו בחובותיו נבדל פסח,שהשמיני כך

לשקדמו מחובר בלתי .שני

הרמב"הר בן עצרת"א לשמיני שני פסח משוה הרמב,ם אמרו ן"וכן

מח( מ(א"והריטב.)סוכה הרמב:).זשם והריטב"אמנם ס"ן עצרת"א דשמיני ל

בפ חגיגה קרבן בראשון"מחייב חגג שלא בתנאי בראשון,ע חזי היה לא אם ואף

בשמיני חייב ר,הוא לדעת לשיטת"וא.יוחנן'ואפילו ממש דומה עצרת שמיני כ

ישראל,רבי על .ושלום

שהר פשוט לא כלל הרמב"אבל בן כן"א סבור אביו,ם עלדוודאי פליג

בר.זה איתא הוא,ל"וז:)ד(ה"דהנה עצמו בפני רגל שמיני.שמיני דאמרינן אימור
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פז לענין עצמו בפני קש"רגל תשלומין3,ב"ר הכל דברי תשלומין לעניין אבל

הוא הגמ"עכ,דראשון בפני.'ל חגיגה קרבן מחייב אינו עצרת דשמיני ומשמע

הוא דראשון תשלומין אלא כלל לענין'דאמריוהא,עצמו היינו עצמו בפני רגל

אחרים הרמב4.דברים סובר לכאורה אע,ם"כך פוסק"דהרי דהוא בעליל דנראה ג

הוא"כמ עצמו בפני רגל שמיני מקום,ד בשום בפירוש זאת אומר לא בידהוא

בסה(החזקה אם נ"כי עשה כל,)א"מ עם בהתחלה כן כותב הוא שני בפסח ואילו
.מ"הנפק

בל זו בהל,בדולא פסק דהנה ביום,ל"וז,)ד:א(חגיגה'אלא חג שלא מי

ואף שמיני שהוא האחרון טוב וביום הרגל כל את חוגג הסוכות חג של הראשון טוב

הוא ראשון תשלומי ב(ולהלן.ל"עכ,השמיני פוסק)ה:שם חגר,ל"וז,הוא שהיה מי

בשני ונתרפא ראשון ביום סומא החג,או ומן הראייה מן היהפטור חובתו שביום יגה

שביארנו,פטור כמו הן ראשון תשלומי החג ימות דשמיני.ל"עכ,שכל בבירור עולה

לגמרי הוא ראשון בשמיני,תשלומי חוגג אינו בראשון ראוי היה שלא ודלא,ומי

הרמב והריטב"כמו הרמבו.א"ן לפי בפ,ם"נראה רגל של הדין אלא"דכל אינו ע
פז קש"לענין לענ"ר ולא דיןב חגיגהתשלומין הגמ,קרבן .'וכדברי

צ"וא אברהם"כ הרב בנו על שני,ע פסח להשוות הדעת על יעלה דאיך

הרמב במשנת עצרת בפ,ם"לשמיני רגל הוא שני פסח של"דהרי המחייב לענין ע

פסח תשלומין,קרבן אלא בעצמו חגיגה קרבן מחייב אינו עצרת שמיני ואילו

הוא ר,דראשון עם ר'והצדק לשיטת שהשוה הבבלי ונמצא5.אושעיא'דניאל

ט'ר המצרי ביםאברהם היא,ובע הילוד הבן כל תשליכוהורוכי ר,ה דניאל'ואילו

בבל נהרות על בשלום לו .ע"וצ,צף

בפ3 בפ,ע"פייס בפ,ע"זמן בפ,ע"רגל בפ,ע"קרבן בפ,ע"שירה בסוכה.ע"ברכה .)מח(עיין
שם .ובראשונים

והריטב"הרמב4 נפרדים"ן דינים שני עצרת לשמיני כי הבינו שם בסוכה וגם,א תשלומין גם והינו
עצמו בפני דרבי,מחייב אליבא שני לפסח דומה השני הדין .כאשר

בחגיגה,ואמנם5 בירושלמי אמ,ל"וז,)א:א(איתא בא'חזקיה חייב שהוא את יראה חייב'יראה
בשני חייב אינו בראשון חייב שאינו את ז"א.בשיני כל יוחנן לראשון'ר אילא"א.תשלומין ר

ר למד השיני דרכמ,יוחנן'מפסח אמ'ה הכא'יוחנן אמר הוא כן לראשון תשלומין שני פסח תמן
ז לראשון'כל ז'ר.תשלומין כל אמר ביניהון.חובה'הושעיה מן נפק בשאר?מה שנתגייר גר
דחזקי',הימי דעתיה דעתי',פטו'על ודר'דר'על ר.ל"עכ,חייב'הושע'יוחנן דדוקא יוחנן'משמע

ר ולא שני מפסח ר,עיאאוש'לומד הבבלי'וכסברת דמ,דניאל אליבא גם זו גירסא לפי כי ד"אם
בו חייב שנתגייר גר הבבלי,תשלומין כמו דלא הנ,וזה המאירי מסברת הפוך אף .ל"וזה
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י יום בגדר לעיין יש לעיל שהקשינו הקושיות יישוב של,ד"לשם הן

אייר של והן י,מחד.ניסן יום את להחשיב דיש דסברו אחרונים ניסןד"ישנם

הנצי,כמועד כג(ב"כמו שבין)ה:ויקרא החילוק בדבר לה"שהעמיק "'פסח

המצות"ל שצט"יו(א"הרמ".חג איסורי)ג:ד כמה חצות אחר פסח דבערב פוסק

מתבטלים הגר,אבלות סק(א"וביאר מועד,ל"וז,)ט"שם כמו דחשיב נראה

בת חשבו פדקרא בגמרא מדמי וכן המועדים דפסחים"וך ב"נ(ד ב"ובפ)'ה

לפסוקים.ל"עכ,ק"דמ מפנה בגמ,הוא להשואה בי'וכן מלאכה איסור ד"בין

המועד 6.לחול

שלו,אולם העצמאי המעמד דמלבד י,נראה בעיקר"יום נתפס ניסן ד

הפסח חג הפסוק,ותדע.כתחילת יב(דבביאור "טו:שמות הראשון) ביום אך

חמץ"תשביתו ביעור חז,לגבי ה(ל"אמרו "פסחים שנקרא.) עשר ארבעה מצינו

בראש,ראשון לחדשושנאמר יום עשר בארבעה אי,"ן דקאי ניסן"וקבעו זו.ד ולא

זו קיום,אף בו ויש מהחג חלק נחשב עצמו הפסח קרבן אף הכי דמשום דנראה

הפסח חג של היום קדושת בי"אע,של קרב דהוא ולא"ג להדיא.ו"בטד אומר וכן

החינוך פ(הספר בעינינו,ל"וז,)ט"מצוה הנמאס החמץ להשבית נזהרנו כן ועל

תחילה המועד,לשעתו שמחת התחלת שהוא הפסח בקרבן להתחיל כך ואחר

.ל"עכ,הטוב

לה תנינן נמי אנן צו(ואף "פסחים דורות.): לפסח מצרים פסח בין ?מה

מבעשור מקחו מצרים אזובוטעו,פסח באגודת הזאה שתי,ן ועל המשקוף ועל

אחד,המזוזות בלילה בחפזון שבעה.ונאכל כל נוהג דורות דאחד".ופסח הרי

שבעה כל נוהג דלדורות הוא דורות לפסח מצרים פסח שבין קאי'ומתני,הדברים זו

פסח בי,אקרבן פסח קרבן בהקרבת הפסח חג של קיום דאיכא מזה ניסן"ומוכח 7.ד

דוד6 ב(רבנו בי:)פסחים מלאכה איסור בין של"מחלק ממעמד הנובע טוב"ד זה"יום לבין

הפסח שחיטת מעצם יח.שנובע שבו יום יוכל של סוג נעשה קרבן מביא בשבילו"יד חלים,ט ולכן

ותענית והספד מלאכה הרמב,איסורי שפוסק ו'הל(ם"כמו המקדש למלך).ט:כלי המשנה אך

הרמב)שם( ששם אומר"מעיר מנהג"ם זה בהל,"דבר אומר)יח:ח(ט"יו'ואילו "הוא יום:

כמו סופרים מדברי מלאכה בעשיית אסור בניסן עשר מועדארבעה של ".חולו

מו7 דייק זה שליט"וכעין טברסקי מאיר הרב פנים.א"ר כל לחג,על שייך הפסח קרבן אכן אם

דין,הפסח יישום את מחדש לבחון ביו'יש קרבים אינם חול בגמ,בו'ט"חלבי שנאמר 'כפי

נט( ברמב,:)פסחים התמוה הניסוח את א"תמו'הל(ם"ובמיוחד .ל"ואכמ,)ח:מ
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ויובאש שני לפסח אייר"ר ה,ד יצוה מה ונשמעה איתא,דהנה.'נעמוד

בהל.)ו(בפסחים ודורשין ל'דשואלין הפסח קודם טעמא,יום'הפסח שם(ויהיב

"ו שני:) הפסח על ומזהיר ראשון בפסח עומד משה פסחים(ובירושלמי".שהרי

בפסח"איתא)א:א הפסח בהילכות בעצרת,שואלין עצרת חגהיל,הילכות כות

ראיה"וג,"בחג הך מביא הילכות",כ להן ואומר ראשון בפסח עומד משה שכן

השני יו".הפסח בכל נוהג זה דדין בפסח,ט"ומבואר רק כלי,ולא נושאי כתבו וכן

תכט"או(ע"השו מועד"וא).א:ח חשיב שני פסח דיום לן הרי יכול,כ הכי ומשום
המועדים בכל שנוהג לדין מקור .להיות

שניו בפסח הלל לגבי וטרינן דשקלינן מהא נראה תנינן,כן דהנה

ראשון.)צה(בפסחים פסח כמו בעשייתו הלל טעון שני טעון,דפסח אינו אבל

באכילתו בגמ,הלל צה('ואמרו מילי,ל"וז,:)שם הני משום?מנא יוחנן רבי אמר

יהוצדק בן שמעון חג:רבי התקדש כליל לכם יהיה השיר קרא לילה,אמר

הלל טעון לחג הלל,המקודש טעון אין לחג מקודש שאין טעונין.לילה וזה זה

כו בעשייתן טעמא.'הלל אימא?מאי ממעט:איבעית קא ממעט,לילה קא לא .יום

ואין לולביהן את ונוטלין פסחיהן את שוחטין ישראל אפשר אימא ואיבעית
הלל הגמ"עכ?אומרים .'ל

ט(בירושלמיו הוא)ג:פסחים חגיגה"יכא מחייב שני דפסח אמר,ל"וז,א

הלל טעון שאינו את חגיגה טעון הלל טעון שהוא את חג התקדש כליל זעורה רבי

חגיגה טעון ההו.ל"עכ,אינו די"מן משמע ודאי חגיגה טעון שני דפסח אייר"א ד

וחג מועד מאד,הוי תמוהה וטריא השקלא חגיגה,אבל קרבן אצל הלל ענין ?דמה

שכןכיו שליט"הגר,ן קנייבסקי הגירסא"ח את מחליף טעון"וגורס,א שאינו את

הלל טעון אינו ט,"חגיגה בליל הלל אומרים דאין בו"דהיינו דאין משום רק אייר ו

בכלל,חגיגה עדיין הוא לחג"אבל המקודש של,"לילה מועד דיש כדברינו גם וזה
שני פסח ט,יום בליל אף 8.ו"ואולי

כותבהאבו8 העיבור(דרהם והשנים,סדר "המולדות מלא): שני אדר עשו למה תאמר ואם
יום יום,משלשים שלשים שני אדר אף שלשים שבט מה שבט במקום הוא שני שאדר לומר .ויש

יום שלשים נדחים היו שני לפסח נדחים כשהם בדחויים מצינו מה אחר טעם מפרש ובמכלתא
ט"מט עד בניסן באייר"ו ח,ו מטכך דהיינו יום שלשים נדחה היה פסח שהוא"ג השני באדר ו

י עד ניסן אייר"במקום במקום שהוא בניסן דר".ד למכילתא מתכוון כנראה ,בא(ישמעאל'הוא
ב פרשה דפסחא שם"וא,)'מסכתא הספר מן חסר עיקר אופן.כ במכילתא,בכל שלו הפרשנות לפי

ה שחג מתכוונים אנו מעוברת שנה שבכל ייוצא על יפול אייר"פסח לי!ד כי נראה זה סמך ד"ועל
סגולי מעמד יש מסוימת,אייר במידה מועד מהוה שני פסח שלפיה התפישה את מחזק זה .ואולי
בגמ במחלוקת יב('ועיין חזקיה:)סנהדרין פסח להלן,לגבי .ובדברינו
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מתבארתו זאת רלאור והר'מחלוקת הבבלי הרמב"דניאל בן ,ם"א

עצרת בשמיני עיון בגמ.ובהקדם איתא לענין'דהנה עצמו בפני רגל עצרת דשמיני

קש"פז הנפק,ב"ר שאחד בפ"דהיינו לרגל הוא"מ עצמו"ע בפני וכל,"רגל

מ ועל זה מה התקשו מח(ח"הר.זהההראשונים היא.)סוכה דהכוונה פירש

אבלות לענין רגל רש,דחשיב עצמו"פירש)שם(י"אך בפני יושבין,רגל שאין

בשמו)שם(א"הריטב".בסוכה כהנה ז"ורש",הוסיף בפני"י רגל שהוא פירש ל

וסוכה בלולב חלוק שהוא בכתוב מפורש וכן עליו הסוכות חג שם שאין ".עצמו

הל(והעיטור הדברות צ,הלל'עשרת וכהנה.)הדף כהנה פירש"ורש",הוסיף י

מים בה מנסכין ואין לולב נוטלין ואין בסוכה יושבין לדבר".שאין כולם ולכאורה

נתכוונו רש,אחד שיטת השנה"דהיינו בראש בפשיטות:)ד(י ורגל"דפירש

עליו,לעצמו הסוכות חג שם נראה".שאין עצרת,והפירוש דשמיני היא דהכוונה

ובק בשמו הסוכותחלוק מחג במצוות,דושתו ביטוי לידי בא זה חילוק ולמעשה
הסוכות לחג .המיוחדות

הר"ועפ שיטת את לפרש יש הרמב"ז בן רגל,ם"א שני בפסח דהכוונה

משלו היום קדושת לו ויש עליו הפסח חג שם דאין היא עצמו שכן,בפני וכיון

בפ רגל דהוי משום שני בפסח מצה אכילת מצות שתהא עצמוחלילה כטענת,ני

הבבלי'ר שכן,ואדרבה–דניאל וכל כן לחשוב אפשר אי הכי משום דוקא

הפסח,לאומרו דחג היום לקדושת היטב קשורה מצה אכילת מצות ואי9,דהרי

הפסח מחג ושמו קדושתו בעצם חלוק הוא אז הוא עצמו בפני רגל שני ,פסח

כלל ביה ליכא מצה אכילת מצות דבשמ,וממילא ולולבוכמו סוכה אין עצרת יני
המים .וניסוך

דהר"וא הא שפיר אתי הרמב"כ בן ר"א לשיטת הדמיון את שלל 'ם

בז עצרת'אושעיא שמיני את ותפס החג דז,ימי הו'דברור החג קדושהוימי חדא

הראשון יום עם עצרת"משא,ושם שמיני עצמו.כ הקרבן לענין אם הוי,ואף אי

בפ מחייב או ר,ע"תשלומין דשיטת מתא'ברור יותרהמיאושעיא שני לפסח

עצרת דהרמב,משמיני אליבא לעיל"ובייחוד שביארנו כמו החג,ם שם לענין הרי

עצרת לשמיני שני פסח לדמות ונכון ראוי הר,וקדושתו דברי הרמב"וכל בן ם"א
היטב משה,מבוארים אביו שם על שמו משיתיהווייקרא המים מן .ת"וכמשנ,כי

דהגר9 אליבא פשוט לכאורה זה סי(א"דבר רב י)ה"קפ'מעשה כי מצוההסבור קיום שנו
ז כל מצה באכילת החג'דאורייתא הפסוק,ימי בסיס מצות"על תאכל ימים ".שבעת
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הימיםוהנה השני)ל',ב(בדברי בחודש פסח עשה דחזקיהו ,מצינו

בגמ יב('ונחלקו או:)סנהדרין השנה את ועיבר ראשון פסח עשה את"אי השיא

שני פסח לעשות יתכן"הסמ".ישראל דלא קלונימוס בר משולם רבנו בשם מביא ג

ז דעשו בהדיא כתיב דהרי שני אפסח קאי שני,ל"וז,ימים'דהקרא נוהגפסח אינו

מצות על עשר חמשה בליל ואכילתו עשר בארבעה שחיטתו אחד יום אלא

המצות לחג תשלום ואין פסח לזביחת תשלום הוא שני שפסח לפי ומרורים

ימים שבעת וחגגוהו אותו עשו הקהל כל השני בחדש חזקיהו שעשה והפסח
גדולה .ל"עכ,בשמחה

דהר דאליבא הרמב"נראה בן רג,ם"א דאמר בפרבי קא–ע"ל גופא זה

לן המצות",משמע לחג תשלום ואין פסח לזביחת תשלום הוא שני וכן".שפסח

אומר עצמו,ל"וז,הוא בפני רגל שני פסח רבי שאמר רגל,כמו שמיני נאמר כן

עצמו מחוב,בפני ואינו במצותיו נפרד שהשמיני שני,להקודמיםרוכמו פסח כן

להקודמו מחובר הר"עכ,אינו הרמבא"ל ר.ם"בן עם אחרת רוח דניאל'אבל

ס.הבבלי י"איהו דיום אייר"ל בכלל,ד מיוחד ומעמד קדושה ביה דלית או,או

הפסח חג עם קדושה חדא הוי ב,דקדושתו עצמו"והכוונה בפני דהוי"רגל אינה

נפרדת אדרבה,קדושה ראשון–אלא לפסח ומצורף מחובר דאינו,הוא כך כדי עד

תשלו תשלומין,מיןאפילו לומר שייך ולא אזל לא עוד הפסח זמן הוא.דהרי וכך
רבי דברי :ל"וז,מבאר

ר מאמר כונת השני'כי על וחייב הראשון על הוא,חייב כי

עצמו בפני הראשון,רגל הרגל כעיקר השני כי וכאשר,לאמר

בראשון בשגגתו ינצל ולא חייב בו כי,הזיד סברתו בעבור

זמ הזמנים גשני כרת חיוב לענין אחד ימי,כ"ן שבעת כמו

בו יחייב אשר אחר במקום הוא מהם יום כל אשר וכמו,החג

השחיטה זמן בחיוב,שעות האחרת מקום תקום האחת אשר
.השחיטה

דס להדיא בפ"מבואר ברגל דהכוונה דאיכא"ל היא לענין"ע אחד זמן

כרת אחד,"חיוב ביום שעות שתי מהר,וכמו הפוך הרמב"וזה בן דרגל"א דכתב ם

ד"בפ היינו להקודמו"ע מחובר ר".אינו דעת'ולפי מיושבת אולי הבבלי דניאל

בגמ'ר שני'שמעון פסח לעשות ישראל את השיא דחזקיה ונדחית,בסנהדרין

בסמ משולם רבנו ד"טענת המצות"ג לחג תשלום איכא,"אין שני בפסח דבאמת

ג המצות חג של ר"וע,כ"קיום עצרת'כ לשמיני הדמיון את שולל הבבלי דנאיל

הרמב על מקשה מצה"וגם אכילת למנות לו היה רבי בדעת פירושו דלפי ם
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שני נפרדתבפסח הרמב,כמצוה מצות"כאילו בהדי שני בפסח מצה אכילת כלל ם

עצמו בפסח מצה לז"וא.אכילת שני פסח עשה דחזקיה אפשר להשלים'כ ימים
המצות רומבוארת,חג הבבלי'דעת .דניאל



בתו מיוחד ריבוי י(כ"יש פרשתא דנדבה הפסח)ד:יח,ד"דבורא לרבות

האליה למעוטיה"וצ,להקטרת סבר דמאן חכמה?ע ג(המשך ,מסביר)ז:ויקרא
:ל"וז

במשנה אמרו שבפסח משום נראה קיים:ולי וחלב בשר נטמא

הדם את זורק חל.אינו הדםנטמא זורק קיים והבשר פסחים(ב

לאכילה,:)עח אלא אינו שעיקרו שלא).י"רש(משום ובמצרים

אימורים מתן היה לא חלב החלב,נאסר עם הבשר שאכלו רק

שם כדאמר שהאליה.).צו(שויסקי לדורות דבפסח אמינא הוי

נקרבת תהא ולא נאכלת תהא באכילה עיקר,מותרת שאכילתו
במצרים מר,כמו לאליהלכן פסח ברור,בה .וזה

מלמד גדול רחידוש שמחה'נו מצרים,מאיר פסח בין קשר דאיכא דהיינו

דורות בעצמו,ופסח הוא כאילו עצמו את להראות חייב פסח קרבן ודור דור ובכל

במצרים עתה בקרבן.קרב העיקריים הענינים אחד את חכמה המשך מסביר והכי

לאכילה,פסח אלא מתחילתו בא היתה,דלא ולא נאכל כולו היה מצרים פסח דהרי

אמורין צו(הקטרת לאכילה,10.)פסחים עיקרו לדורות פסח גם דורות,ולכן שפסח
מצרים בצל לחסות .שואף

ונפק היא"יתכן זו לסברא הנס"מ באותו היו הם דורות,"אף פסח דאי

בפסח יתחייבו מצרים בניסי שהיו דאלה מסתברא מצרים מפסח ומושפע נובע

זה מדין ש.דורות פסח פרשת בסוף בבהעלותךוהנה דורות,ני פסח על ,בציווי
הגר את לחייב נוסף פסוק הרמב,איכא ט(ן"ומסביר :ל"וז,)יד:במדבר

חננאל10 רבנו כמו הבין כנראה חכמה צו(המשך נאכלו.)פסחים מצרים פסח אבל,שאימורי
גבוה"כותב)שם(המאירי לשם ושרפום בשפוד פנים".שצלאום כל של,על לאלה דומים דברים

חכמה אמתהמשך בשפת נט(מצינו קודם,)בהערה:פסחים באכילה מותר הפסח שדוקא שכתב
אמורין "ל"וז,הקטרת י: עדיין כדלקמן"אכן לאכילה דעיקרו דבפסח הי)ו"ע(ל לא מצרים 'ובפסח

כדלקמן כלל הקטרה"כו)ו"צ(הקטרה קודם באכילה דמותר מודו כח".ע את מגביר שמח האור
ב הבנתו סמך על מצריםהאכילה הר,פסח למחלוקת בכפוף כאמור והמאירי"וזאת השפת,ח ואילו

ההקטרה של כחה את מחליש רק דורות,אמת לפסח מצרים פסח בין התאמה גוזרים שניהם .אבל
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מדבר של זה בפסח הגרים לצוות גר אתכם יגור וכי וטעם

לישראל בו יצוה אל.כאשר בא בסדר שאמר מה כי ויתכן

מח(פרעה יב פסח)שמות ועשה גר אתך יגור על,וכי הוא

מצרים כאשר,פסח נאמרה מצרים פסח על ההיא הפרשה כי

שם מג(פירשתי במשמע).בפסוק היוצאים,והיה הגרים כי

אבל הנס באותו היו הם שאף פסח יעשו רב ערב ממצרים

בא או במדבר כן אחרי בפסח"המתגיירים יתחייבו לא י

משם הוציא ואותנו בכלל אבותיהם או הם היו דברים(שלא

כג הוצרך,)ו במדברלפיכך דורות בפסח לחייבם בכאן

.ובארץ

הו"הרמב דהיתה מפרש הם"ן אף משום מצרים בפסח נתחייבו דגרים א

הנס באותו דורות"ומשו,היו בפסח יתחייבו לא המסקנה.ל"קמ,ה מהי ברור ,לא

הסף על נדחה הנס באותו היו הם אף של הענין כל אי למסקנה,דהיינו דילמא או

קשור דורות פסח מצריםגם ומופתים,לפסח ולאותות בפרעה ונקמה לנסים

חם בני דורות,באדמת בפסח גם חייבין הנס באותו דהיו גרים .ע"וצ,ולכן

להסתפק"ברמב אפשר בתשב,ן ספקות אין בגמ.ץ"אבל איתא 'דהנה

צא( ראשון:)פסחים בפסח חייבות מקראי,דנשים לה התשב,ויליף )ג:א(ץ"אבל

:ל"וז,אומר

בפסח'ששאלומה חייבן למה לחייב,הטעם הכתוב גזרת

בכלן ולפוטרן מפורש.בקצתן הטעם נראה פסח לענין מיהו

אבותינו בתי על המקום שפסח שום על הפסח שטעם לפי

הנס באותו היו והם הציל בתינו ואת מצרים את בנגפו במצרים

ובחנוכה במגלה נתחייבו זה 11.ומטעם

בתשב חייבות"מפורש דנשים באותוץ היו הן דאף משום ראשון בפסח

מצרים,הנס לניסי בטיבורו קשור דורות דפסח ברור מצרים,וממילא לפסח וכן

חכמה,עצמו המשך .וכדברי

טעם"התשב11 עוד מביא חמץ"א",ץ תאכל בבל שישנו דכל טעמא משום במצה שחייבות כיון נ
מה מצה אכול בקום נתחיי"ישנו גופיה יאכלוהוט ומרורים מצות על כתיב דהא פסח באכילת בו

פסח אכול בקום ישנו מצה אכול בקום שישנו מצות".וכל שבין הקשר לשאלת משמעותי זה טעם
הפסח והקרבת מצה בר,אכילת שראינו והר'וכפי הבבלי הרמב"דניאל בן .ל"ואכמ,ם"א



למפל ציון בן 236



נראה ולמופתי,אולם מצרים לפסח קשור דורות דפסח דאמרינן הא דכל

ראשון,החג פסח לענין מילי פסח,הני מצריםאבל פסח עם ושיג שיח לו אין שני

ונפלאות ניסים לצדך.ואותם התשב,וראיה ראשון"דהרי בפסח נשים חייב ץ

הנס באותו היו הן דאף התנאים,משום נחלקו שני פסח לגבי צא(ואילו ,:)פסחים

קיי הן"ואנן רשות שני בפסח דנשים הל"רמב(ל ה"ק'ם מזה,)ג:ז,ח:פ ומוכח

אינו שני אליבאדפסח בו פטורות נשים הכי ומשום דמצרים הנס בכלל

.ץ"דהתשב

עוד הפירוש,ונראה וזהו שני מפסח ראשון פסח ביסודו חלוק דבזה

ל הוא"הנכון עצמו בפני חג,"רגל ושל מצרים פסח של קיום איכא ראשון דבפסח

כללי באופן לעיל,הפסח שביארנו הוא,וכמו עצמו בפני רגל שני פסח יןוא,ואילו

וקרבנו החג מעשי עם קשר הר,לו בדעת שביארנו הרמב"וכמו בן נראה.ם"א וכן

דאינו הוא שני בפסח שחסר ה"דמה קיום,"במועדו'קרבן משום ביה דלית דהיינו

הפסח מכך,דחג המשתמע כל מצרים:על יציאת סיפור כגון,את החג מצוות ואת

חמץ וביעור מצה אבותי12,אכילת שעשו הפסח עלואת המקום יפסח למען נו

במצרים 13.בתיהם

רש12 כי לציין ט(י"ראוי ה)י:במדבר דברי שלמרות עמומחדש וחמץ מצה שני שבפסח משנה

חמץ,בבית איסור עדיין באכילתו"יש ביחד,"עמו וחמץ הפסח אכילת משמעותי.כלומר זה דבר

ומצה חמץ שבין הקשר סוגיית השלישית,לגבי לצלע אלה שנים של היחס אכילת,וכן דהיינו

התשב,הפסח לגבי הקודמת בהערה שני.ץ"ועיין בפסח מצה אכילת רכב,לגבי את ראינו דניאל'ר

והר הרמב"הבבלי בן שבגמ,ם"א לציין הו,.)קכ(בפסחים'ויש מהוה"היתה שני שפסח א

ראשון לפסח מצה לאכילת הרשב,תשלומין פירש שם"וכך "ם שני: לפסח תשלומין ליה אית

יאכלוהו ומרורים מצות על ויקיים שני פסח שיעשה עד בראשון מצה יאכל לא .ש"ועיי,"הלכך

שהכלבו עוד להעיר "כותב)ט"מ'סי(ויש בפסח: בין ראשון בפסח בין ולמעלה שעות מתשעה

תרגימה מיני אפילו אדם יאכל לא תאב...שני מצה לאכול שיכנס כדי כי".והטעם להעיר יש ועוד

הגמ קטו('כאשר הפסח.)קכ,.פסחים עם מצה אכילת במצות הפסוק,דנה את מביאה ועל"היא

ומר יאכלוהומצות שני,"ורים לפסח ביחס דוקא הפסוק,הנאמר את מרורים"ולא על ומצות

ראשון"יאכלוהו לפסח ביחס ההגדה,הנאמר בנוסח אומרים אנו פסח,וכן זה דין שלגבי ומשמע

שני מפסח דוקא נובע הפוך,ראשון .ע"וצ,ולא

זה הרמב,ולצד כי להעיר נפרדות"יש מצוות שתי מנו מכחו והבאים ואכילתו,ם הפסח הן,הקרבת
שני בפסח והן ראשון ואכילה"הרס;בפסח הקרבה של אחת מצוה מנו מחמתו והבאים ,ג

שני בפסח והן ראשון בפסח לרס;הן בביאורו הגריפ"אך נ(פ"ג עשה הבה)ז"סוף כי ג"מעיר
לשנים החי הילד את גיזרו אחרים ו,וגאונים ראשון לפסח ביחס מצוות שתי מנו אחתכאשר מצוה
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הו דהיתה ראינו לרמב"והנה משום"א דורות מפסח גרים למעט ן

הנס באותו היו הם אף משום היה מעיקרא פסח,דהחיוב דגם למסקנה והעלינו

הנס בכלל הוי בתשב,דורות נשים"וכדחזינן גבי בפני"משא,ץ דרגל שני פסח כ

הנס בכלל ואינו הוא הדבריםאם.עצמו הגירסא,כנים את ליישב אפשר

ס,בתוספתא דרבי שם פטור"דאיתא שנתגייר גר אבל השני על כרת חייב דאינו ,ל

ס'ור איפכא"נתן ואעפ,ל השני על כרת חייב"דחייב שנתגייר גר וכדפסק,כ
.המאירי

דהתוספתא אליבא לומר ס'דר,ויש עצמו"נתן בפני רגל שני דפסח ל

חיי,הוא השניולכן על כרת הפסחים,ב שני בין שנתגייר גר הכי משום דדוקא אלא

שני מפסח וגם,פטור משלו היום קדושת ביה אית אז הוי עצמו בפני רגל אי דהרי

מצרים ניסי בכלל ואינו מצרים לפסח קשור לעיל"וכמשנ,אינו גרים,ת וממילא

בו הנס,פטורים באותו היו הם דאף המחייב בהו מ,דחסר הםאשר גופא זה טעם

דורות בפסח ברמב,חייבים שני,אמנם.ן"וכדביארנו בין שנתגייר גר מילי הני

שתהא,הפסחים סיבה מאיזו פסחו הביא ולא ראשון פסח קודם שנתגייר גר ,אבל

 מדין תשלומין ולּו, כבר נתחייב בפסח וממילא הדר דינא דמחויב בפסח שני

מהזיד,גרידא גרע נאנס,דלא או שנישגג פסח אופן14.דמקריב נמצא,ובכל

דמ אליבא בפ"דדוקא רגל שני פסח כרת"ד עליו וחייב הוא פטור,ע שנתגייר ,גר
הנס באותו היה התוספתא,דלא דברי הם כהבבלי,והם .ודלא

גר רק ונקט שהגדיל קטן בתוספתא דהשמיט הא היטב מבואר וגם

הנס,יירגשנת באותו היו לא דגרים זה טעם כללדהרי לקטן שייך שפיר,לא ואתי

התוספתא נראה15.השמטת ר,ועוד כוונת באומרו'דזוהי שם צריך",נתן אין

שני בפסח ראשון.בלבד פסח של מזו שונה שני פסח אכילת שמצות כך על מעידה זו וזה,עובדה
עמו וחמץ מצה לגבי רלוונטי להיות .ל"ואכמ,עשוי

ד13 ביקור דין היא לכך ראיה עוד התוס,ימים'ואולי ולפי מצרים בפסח צה('שמקורו .פסחים
בין"ד מה ראשון)ה בפסח כן גם שנינוהג בפסח לא לדין"הרמב,אולם.אך זכר כל השמיט ם

ראשון בפסח אף חינוך,ביקור המנחת שהעיר .ש"עיי,)פ"ש(וכפי

מזיד14 שבין החילוקים רחוקה,נאנס,שוגג,לגבי ודרך פסח,טמא מביאים שחלקם והאפשרות
בפ רגל מדין וחלקם תשלומין מדין במאמר,ע"שני שלעיין מיכאל"מוו הרב שליטר ,א"רוזנצוייג

הרמב" שני"שיטת פסח בחיוב (ם ג" כרך המזרח ג',אור עמ-חוברת שם).33-40'ד דבריו ולפי
האם לעיין דהתוספתא,יש ראשון,אליבא בפסח רחוקה בדרך או טמא שהיה גר לגבי חילוק ,יהיה

שני בפסח חייב הוא .ל"ואכמ,האם
לגמ,אולם15 הולם אינו זה שמהלך להעיר המאירייש דברי את שקטן,רי פוסק אמנם הוא שהרי

פטור הפסחים שני בין בפ,אפוא,נראה.שהגדיל רגל שני פסח אם שגם סובר פשוט המאירי ע"כי
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בראשון נתחייב לא שכבר שני פסח מטעם,"לעשות בבבלי שפירשו כמו ולא

שהגדיל לקטן הדין הוא ולכן הוא,תשלומין ממילא בראשון נתחייב דאי אלא

תשלומין מדין שני בפסח הנסו,חייב באותו היו הם דאף לטעם צריך אבל,אינו

הנס באותו היה דלא הוא מעיקרא הפטור פסח,לעולם של המחייב הוה זה אשר

דהתשב,ראשון אליבא נשים זה16.ץ"וכמו מכל בפ,והעולה רגל שני פסח ע"דאי

י,הוא יום ושם קדושת הפסח"אז מחג שאני הפסח,ד לחג קשור אינו שני ופסח

מצריםונפלאותיו לפסח חדש;או שיר ונשיר ולא:הבה ממצרים הוציאנו אילו
שני פסח לנו 17.דיינו–נתן

כרת חיוב הראשון,לענין בכלל היה כן אם אלא חייב אינו הרמב,עדיין שיטת עם משתלב ם"וזה
ה"ק'הל( המאירי,)ב:פ ידי על מאומצת אינם,)שם(אשר רחוקה בדרך שהיה ומי שטמא שפסק

השני על הזידו אם אף הראשון,חייבים מן לגמרי ונדחו הופקעו שהם הכרת,משום חיוב ואילו
הראשון מן לנבוע מו"וע.חייב של במאמרו שליט"ע רוזנצוייג הרב הנ"ר .ל"א

הפסחים,כמובן16 שני בין לאשה להפוך יכול איש שבו מצב מובן"וא,אין חילוקכ שיהיה וצפוי
גרים ופטור אשה פטור בין על,בזה בנויים שניהם אם הנס"אף באותו היו הם פנים".אף כל ,על

עצמה התוספתא מלשון שני",גם פסח לעשות צריך ויש,"אין לנשים דומה הגר שדין קצת משמע
רוצה הוא אם שני פסח להביא רשות שני,לו בפסח רשות רצו,שנשים שוחטין שוחטיןרצו .אין

היא17 לשני ראשון פסח בין שמבדילות הנקודות שאחת פסח,הצענו של קיום בו אין שני שפסח
היתר.מצרים חכמה,בין המשך כתפי גבי על זה מהלך לאכילה,בנינו עיקרו דורות פסח כי שביאר

אמורים הקטרת היתה לא מצרים שבפסח שני,לפיכך.משום לפסח ביחס מסתפק כ,אני לאם
בו גם נוהגים לאכילה בעיקרו התלויים לקיום,הדינים הדוק באופן קשורים אלו דינים שמא או

מצרים ליתא,פסח שני בפסח ?והרי

זו משאלה הנובעים ספקות ארבעה במשנה)1:נציג מופיע הבסיסי פסח,:)עו(הדין כי נאמר שם
נאכל בטומאה לאכילה"הבא אלא מתחילתו בא קיי".שלא אתל"אנן דוחה אינו שני דפסח

ר,:)צה-.צה(הטומאה הטומאה'לר'אבל את דוחה שני פסח אף האם"וא,יהודה לשאול יש כ
ראשון פסח כמו בטומאה נאכל קיים)2?הוא והחלב הבשר נטמא דין לגבי עח(וכן :)פסחים

הדם את זורק רש,שאינו ד"ק'הל(ם"והרמב)שם(י"וביארו ב)ב:פ שלא משום הפסחשזאת א
לאכילה שני,אלא בפסח נוהג אם להסתפק רש)3.יש שיטת סא(י"וכן אבל"ד.פסחים לגבי)ה
בעלים בזריקה,שינוי אלא בעלים שינוי שאין הזבחים בכל סבור שהוא שעיקרו",שלמרות פסח

בא ליאכל אחרים,לבעליו למנויין להאכילו בעליו לשם שלא יש,"פסול–שחטו דברינו ולאור
שנילה בפסח הדין מה (סתפק שני. בפסח להסתפק יש כללי באופן מחשבה פסולי והאבני,לגבי
תקיח"או(נזר שניכיהציע)ב:ח בפסח נוהגים הגוף פסולי בשאלה,רק לדון נצטרך כן ואם

בעלים שינוי האם דיוק,או(הארוכה למנויין,ליתר הגוף)שלא פסול אין,מהוה הכי בלאו אבל
מוכרח התוס)4.)ש"ועיי,יםדבריו שאמרו במה צט('וכן חסדא"ד:זבחים רב אמר שעיקרו",)ה

אכילה בזמן אלא הקרבה בזמן לאנינות ביה חיישינן לא הלכך לאכילה אלא בא להסתפק,"לא יש
שני בפסח כן נאמר .אם
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ניסא"מצות בבליבמופיעה"פרסומי בתלמוד מקומות כולם.כמה

חגיםמסתובבים לשלשה ופסח:מסביב פורים לה.חנוכה יש חנוכה נר הדלקת

של ניסאקיום כג(פרסומי שבת הל"ברמ,.כד,:עיין פ'ם ג"י'הלד"חנוכה

או"שו סי"ע סעי"תרע'ח המגילה1,)'ז'א קריאת שלבוכן קיום לה יש פורים

ידעיין(הנסםפרסו ניסא.).ברכות פרסומי של המצוה על מתרכז זה מאמר

הסדר בליל ובמיוחד .בפסח

פסחים בערבי ש.)צט(המשנה ההלכה את עני"מביאה אפילו

[בישראל מןלא]ו... ואפילו יין של כוסות מארבע לו על".התמחוייפחתו

הגמ שואלת זו קיב('מימרא "שם צדקה,"פשיטא.) גבאי יספיקו לא למה כלומר

לקיים כדי צרכו די הלילהלעני התמחוי,מצות של שתפקידו לספקובמיוחד

לעניים ומשקה חייב'הגמ?שבענייםאוכל ניסא פרסומי דין שבשביל מתרצת

צדקה מקופת לקבל עקיהעני רבי שיטת לפי שסובראפילו חול"בא שבתך עשה

לבריות תצטרך ".ועל

ד שבמצות איפוא יוצא הגמרא דברי יש'מפשטות הסדר בליל כוסות

של ניסאקיום לתמוהכול2.פרסומי יש ניסאמהו–אורה פרסומי לדין המקור

ובליל בפרטבכלל ?הסדר

שליטע וויליג מרדכי הרב העיר כבר זו שאלה במאמרו"ל בענין"א

נ (יסאפרסומי הרב" זכרון ניסא)פב-נח'מע,בספר פרסומי לדין שהמקור

ה הסדרומדאורייתא בליל דוקא החינוךהוא.א ספר לשון כ(מביא )א"מצוה

הוהמקןכאןאי1 חנוכה בנר ניסא פרסומי אם להאריך אום עצמה בפני מצוה ממצותא חלק ו

דומיא מצוהלהדלקה .הידור

הג2 דעת אוי"לפי זלמן שלמה זצער הל(ל"רבך שלמה ז'הליכות פרק כ'פסח הלכה )ט"דבר

דיש של מיוחדת ניסא'מצוה פרסומי של הקיום מלבד עצמה בפני קיימת הנראה שכפי .כוסות

ד לו ונזדמן הסדר עריכת בזמן יין לו שחסר מי לאח'ולכן אזכוסות לשתותן חייב הסדר גמר ר

הל( ).ז"י'שם
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מצרים יציאת סיפור מצות "על לאבותינושיזכור: שאירעו והענינים הניסים

השי לקח והאיך מצרים נקמותינו"ביציאת לבנך"מצות".מהםת "והגדת

לאדורש הסדר בליל שולחנו יד על היושב מיהודי בינות אלו נסים להזכיר רק

לאחרים אותם ולפרש לספר גם אלא עצמו ביתולבין לבני חוט.ובמיוחד

ב ובמיוחד ההגדה בתוך מרוקם זה "היינועבדים"מחשבה חייבים": כולנו

מצרים ביציאת ".לספר

ה בליל ניסא פרסומי שמצות ברור החינוך ספר עלפי מתקיימת י"סדר

מצריסיפור מכ"וא.םיציאת קשיא הנ'הגמלכאורה דיןקשרמשל"בפסחים ת

ניסא ש.כוסות'דמצותלפרסומי לנו נראה קושיאבאמתברם הדבר.אינו נכון

לסיפור קשור ניסא פרסומי מצריםשקיום יציאת,יציאת סיפור שמצות אלא

דםמצרי במסגרת מתקיימת הסדר התוסיוצאהזהיסוד.כוסות'בליל 'מלשון

מי"ד.לחסוכה( "ה ד): תיקנו לא הלל'מסתמא עליהם לומר כדי אלא כוסות

המאירי".והגדה מלשון משמע קח(וכן "פסחים כוסות.): צריכיםכארבע ולם

בין רהסבה עליהם מסודרים שהם הדברים בין וקריאת"בשתייתם קידוש ל

וקריאת המזוןההגדה וברכת מיוחד,לומרכ".ההלל חלק משקפת וכוס כוס כל

הסדר ליל הגמ.של כשמשתמשת ד'ולכן של שלכוסות'במונח לקיומו

ניסא ולכלפרסומי וללימוד לסיפור היא פסחשלהקיומיםהכוונה .ליל

ערוך השולחן פסק סעי"תע'סי(וכן קח"עפ,'ח'ב פסחים שצריך:)י

את דלסדר על אלו'הסדר "כוסות שתא. יצאואם לא כסדר שלא זה אחר זה ".ן

כ"סשם(ברורההמשנה שאפי)ז"ק וכתב לכת אחדשתהאם'הרחיק כוס רק

גכוסות'מד הסדר על הסדר"שלא על כולן לשתות וצריך יצא לא ,כלומר.כ

ד שתיית ד'מצות לשתות צריך הסדר שבליל הלכה רק אינה יין'כוסות כוסות

לא שצריך כזיתיםשולככמו ד.מצהשללשה שתיית המסגרתהיאכוסות'אלא

הסדרהשמסביב טכס המתאיםבנוי במקום וכוס כוס כל לשתות חיוב .ויש

נראהו סיבהכן עלשמאותה לקדש שמותר שבת בליל לקידוש בניגוד

הסדר,הפת בליל הפתהרי על בקידוש יצא לא.לא כולל הסדר ליל של קידוש

היום קידוש מצות גםרק הוא הסדראלא מסגרת של הראשון ידיו,חלק על רק

לקיים הפרט מסוגל המסגרתיין של הראשון משמע.החלק כן 'המשמובאמת

דבפסחים לעני לתת הקופה גבאי יספיקדכוסות'שחייבים לא מדוע לכאורה

ג מצה'לו על העני ויקדש שמצות?כוסות בודאי חבילה'דאלא היא כוסות

להפרידה אפשר מעכבתולכן,שאי הכוס היא.חסרון רבוזו בר יוסף רב שיטת
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גאון האי או(ורב בטור "ג"תפ'סיח"המובאים על): מקדש יין לו שאין מי

ויו שבתות בלילי פסח"הפת מליל חוץ מדט לו יפחתו ולא אמרו 'שהרי

מוסיף".כוסות יוסף "הבית נמצא: יין לו אפיכשאין קיים מצוה'שלא

אחדבהנעשית לסדר,כלומר".כוס אין יין לו שלכשחסר מסגרת ובלי מסגרת

ה הקידוש'דכל לכוס תועלת אין .כוסות

גאוןאבל האי ורב רב בר יוסף רב שיטת על חולקים הראשונים רוב

בטור( העיטור,גיאתץ"רי,ף"הריובכללם)שם גאון,הטור,בעל נטרונאי רב

הב( הבנת שם"לפי ומ"בדי גאון,)ש"ה שלום חמץ'הל(ם"הרמבו,)שם(רב

ח פרק לרעיוןמ"מ).ב"י'הל'ומצה מתנגדים אלו ראשונים שאין להבין אפשר

בר יוסף רב של גאוןהבסיסי האי ורב לד.רב יין שבמחסור מסכימים 'כולם

כל מתפרקת הרי הסדרכוסות כוללת.מסגרת הראשון שכוס סוברים שהם אלא

מצוות קידושאשוןהרכוס–שתי של וכוס כוסות ארבע אפשר.של אי אם

ד של ראשון כוס מצות מ'לקיים יין בלי קידוש"כוסות מצות לקיים אפשר מ

ע פת"היום על,י לקדש יש .מצהולכן

הנ,אמנם הראשונים של שיטתם לסדר"שונה איך מסוימים בפרטים ל

דמצוות של החבילה שהתפרקה כיון יין בלי יש.כוסות'הלילה אם נחלקו

וללהקדים הסדר לתחילת שולחןקידוש לפני עד לאחרו או מיד המצה אכול

הפתוכן.עורך על הקידוש לאחר או קודם הירק טיבול לעשות אם בזה חולקים

להקדים למקוםאו לאחרו או מצה ואכילת הקידוש לאחר מיד מרור אכילת

כל.הרגיל האולם בלי מתפרק הסדר שבנין מצביע 3.כוסות'דזה

משה הדרכי לשיטת מתאימה זו או(גישה סי"טור ס"תפ'ח א"ג )'ק

פסק ד"בבמובא(ה"הראנגד שם יוסף"י ורב ד4).ה בלי שגם כותב משה 'הדרכי

גאלנו אשר ברכת לברך מחוייבים נסים"כוסות שעשה ברכת במקום איתא דהא

ניסא אכל לברכת"גאלנואשר"ברכת,כלומר".דמברכינן נסים"שוה "שעשה

של חיוב על ופורים בחנוכה ניסאשמברכים הגרי(פרסומי הסביר זצ"וכן ל"ד

אביו חעיין,מ"הגרבשם קדם עמ"בהררי ד,ולכאורה).2-5'א חסרות 'אם

הגמ פשטות לפי של'הכוסות קיום כאן אין הרי ניסאבפסחים ולמה,פרסומי

האל3 הראשונים שכל לטעון אפשר שני ורבדמתנגומצד רב בר יוסף רב של הרעיון לעצם האיים

על,גאון לקדש כשמוכרחים הלילה מצוות לקיים איך טכנית מחלוקת הוא מחלוקתם .מצהויסוד

הדרישה4 הרמ)שם(לפי ולא"הוא .ה"הראה
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צ?ךיבר פרסום"אלא הוא מצרים יציאת שסיפור והואל ברכתהנס של המחייב

גאלנו" ניסא"אשר פרסומי 5.על

חז בחרו מדוע והיא אחת שאלה רק דוקא"נשארת עליובל לבנות יין

לו?רהסדמסגרת ניתן זה רקועל הרי הסדר בליל לנו שיש הסימנים שמכל מר

חירות מסמל לעבדות'מרור'.מוחלטתיין זכר בא שהיא,'מצה'.בודאי הגם

חיר שלמסמלת וכוות להחמיץ אבותינו של בצקם הספיק שלא מצרים ,'יציאת

מסמלת גם שלהרי עוני'העבדות ה.'לחם פסח'אף תחילתלשמסמ,'קרבן

פסח"מ,החרות עבדותמ של מצב בתוך הוקרב עד.מצרים באה לא הגאולה

ט יום בניסן"עצם ביו הוקרב פסח ט"והקרבן בליל ונאכל ל.ו"ד 'פסח'בניגוד

שמחה'יין'הרי,'מרור'ו'המצ' של הסמל לבב("שלימותבהוא ישמח ויין

קד"אנוש ד).טו:תהלים את לשתות בהסי'החיוב מדגישבהכוסות בלילשה

ח מסמל היין 6.תרויפסח

דברולסיכומ מצרים,של יציאת את לפרסם הוא הסדר ליל ממצוות חלק
הקבהנסיםו מפעולות ס"שנבעו דרך ובעצמו בכבודו בתנה פסוקים ך"יפור

תקנו"חז.ופירושם לסיפור'סדר'ל'סדר'ל ממאמרינו.ייןכוסות'ד–ומסגרת יוצא

מצות'שד של הקיום את המסמלת המרכזית ונקודה המפתח מילת הם כוסות

הלילהפרסומי מצוות כל של .ניסא

שהרא5 הרמ(ה"נראה הגמ)ה"או פשטותו'הסביר ד.לפי כשאין מברכים'ולכן אין כוסות

גאלנו"ברכת ניסא"אשר פרסומי זה בסדר אין .כי

ראשון6 קח('גמבמחלוקתהבמבט צריכי.)פסחים כוסות איזה על נחמן דרב מימרא םעל

האחרוניםאם–להסב שני או הראשונים פירושינואינה–שני הגמ,אולם.תואמת מסקנת 'לפי

חירות'דשלכל מסמלים שכולם לטעון אפשר הסיבה צריכים בר.כוסות עיין כג(ן"אבל .דף

ד"הרימדפי והשתא"ף ).ה



מ יצחק א"תשע●ג"בית


ישיבה ראש



ברכה של כוס סוגי שלשה הסדר'ד',א:מצינו בליל כוס',ב;כוסות

והבדלה קידוש ונישואין',ג;של אירוסין ברכת של מילה,כוס וברכת,ברית

בנוג.המזון ביניהם דינים חילוקי שיש והפוסקים הראשונים מדברי עונראה

הנ מכוסות השתיה ואחד.ל"לחובת אחד כל של הדין בפרטיות נבאר .ולקמן



במשנה צט(איתא "פסחים יין:): של כוסות מארבע לו יפחתו ."ולא

התוס ד('וכתב יפחתו"שם לו נותנין"וז)ה שאין קצת משמע הלשון מתוך ל

וה לעצמו אם כי ביתו ולבני דמאילבניו הוא וסברא בשלו כולם את מוציא וא

כולם את מוציא שאחד השנה דכל מקידוש כוסות ארבע להחמיר…שנא ונראה

עכ אחד לכל כוסות ארבע .ל"ולהצריך

הגרי בחדושי הר"עיין על הל"פ(מ"ז הל'ז ומצה שביאר)ט'חמץ

תוס ד'שיטת הכוס'דמצות על ברכה הוי דברי.כוסות בספר עוד -שירהומבואר

ר"להרה)עח'סי(פסח שליט'ג לוין תוס"אליהו בשיטת דמה"וז'א עוד ונראה ל

על הגפן פרי בורא דבעי רק הפירוש אין ברכה של כוס הוו כוסות דארבע דנאמר

הגפן פרי בבורא ביתו בני ומוציא דההגדה,הכוס דבעי הוא הדין דעיקר אלא

המז וברכת ההלל וכן הקידוש וכן הכוס על על.וןתאמר אלו דברים שאמר וכל

עכ הכוס על שנאמרו אלו באמירות ביתו ובני בניו שיצאו הרי .ל"הכוס

ד"ולפ שחיוב נראה הנ'ז דברים אמירת הוא הכוס"כוסות על אולם.ל

ומוציא רם בקול שמברך מי על רק אלא ואחד אחד כל על שתיה חובת כאן אין

חובתן ידי המסובין הגרי,אולם.שאר הר"ביאר דשיטת לחובת"ז דבנוסף הוא מ

ואחד אחד כל על שתיה חובת יש הכוס על דברים בר.אמירת ז"פ(מ"וכדאיתא

הל'הל ומצה לשתות"וז)ז'חמץ חייב נשים בין אנשים בין ואחד אחד וכל ל

עכ יין של כוסות ארבע הזה .ל"בלילה
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הכוס על דברים לומר ד,החיוב חובת תוס'שהוא לפי ,ל"הנ'כוסות

ד מחיוב הרכוסות'וחלק הנ"לפי ביאור,ל"מ זה.טעון חיוב למקור ,בנוגע

בשאילתות נד(איתא שאילתא יתרו היין)פרשת על קידוש מובא(לגבי וכן

קו"ברשב פסחים הגפן"ד.ם פרי בורא יהודה רב אמר היין"וז)ה דעל ומנלן ל

נח בר שמואל רבי עלדאמר אלא שירה אומרים שאין מניין יונתן רבי אמר מני

שנאמר ט(היין המשמח)יג:שופטים תירושי את החדלתי הגפן להן ותאמר

וגו ואנשים אומר'אלוקים הוי משמח במה אלוקים ליה דשתו משמח אנשים אם

שירה היא היא ומאי היין על אלא שירה אומרים שאין אמרו מיכן בשירה

עכ הייןהר.ל"דנסכים על אלא שירה אומרים שאין שכשם בשאילתות מבואר י

בש שמבואר לה(ס"וכמו יא,.ברכות יב,.ערכין אלא"ה.)שם מקדשין שאין ה

היין .על

חושן אבני בספר עיין הענין ביאור ברכה(וביתר של כוס עניני )על

ר"להרה שליט'ג ניימאן ד"שמואל כמו ברכות לברך שתיקנו דענין שביאר 'א

המזון,כוסות והבדלה,ברכת ונישואין,קידוש אירוסין על,ברכת המילה וברכת

השבח ברכות הוו שאלו משום הוא חז.הכוס עם"ותקנו יחד אלו ברכות לברך ל

שירה בגדר הוא אלו בברכות השבח כי המזבח,הכוס על יין שמנסכין וכמו

הלוים שירת .בשעת



השת שיעור בדבענין שיטת'יה לפי הבית בעל על רק שמוטל כוסות

הר',התוס שיטת לפי הבית מבני ואחד אחד כל בגמ,מ"ועל השקה:)קח('איתא

דכסא רובא דאשתי והוא יצחק בר נחמן רב אמר יצא ביתו ולבני לבניו .מהן

בתוס"עי דכסא"ד('ש כדפרי"וז)ה לוגמיו כמלא היינו לכתחילה'ל ומיהו לעיל

ל עכצריך רביעית דתוס.ל"שתות רביעית'הרי לשתות צריך שלכתחילה מבאר

כוס שיעור חובתו,אולם.שהוא ידי יצא רביעית רוב שהוא לוגמיו מלא שתה אם

מו.בדיעבד הגר"והעיר שליט"ר שכטר רק"צ הוא רובו שדין שהמקור א

מגמ הוא כל.)כז(חולין'בדיעבד ולא הסימנים רוב ששחיטת שם שמבואר

בדיעבדה הוי .סימנים

בגמ עוד גידל.)קז(פסחים'עיין רב תני וכן רב אמר הונא רב אמר

יצא לא לאו ואם יצא לוגמיו מלא וטעם המקדש נרש הגמ.דמן ל"הנ'דברי

דברי עם ביחד שהולכים נראה לוגמיו מלא הוא השתיה ששיעור קידוש לגבי
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ד"הנ'והתוס'הגמ לגבי בטעימת'ל שיוצאין לוגמיוכוסות מבואר,אולם.מלא

סי"או(ח"בב בד)תעב'ח לוגמיו מלא שתיית מדין'שבאמת שונה כוסות

קידוש של בכוס לוגמיו מלא וז.שתיית דהתם"וכתב וברכת[ל קידוש לגבי

אפילו]המזון טעימה הוי לוגמיו מלוא ובטעימת הכוס טעימת רק בעינן לא

ל בעי לא לכתחילה אפילו והלכך גדול סגיבכוס אלא שלם רביעית מיטעם

ולא כוסות ארבע שישתה דבעינן כאן אבל רביעית רוב דהיינו לוגמיו במלוא

כוסות ארבע גבי קאמר לא ולכך הכוס רוב שותה כן אם אלא כוס שתיית הוה

וכו דכסא רובא דשתי והוא קאמר אלא לוגמיו מלא דשתי הרי.ל"עכ'והוא

בב בארבע"מבואר לוגמיו מלוא שדין בכוסח לוגמיו מלוא מדין שונה כוסות

קידוש רביעית.של שיעור והוא כוס שיעור הוא השתיה שיעור כוסות בארבע

חיים בארחות שהובאו רבוותא סי(למקצת הפסח ליל הוא"ולרמב)ו'סדר ן

רביעיות הרבה מחזיק אפילו לפניו שהוא הכוס כל של"ולפ.שיעור הדין ז

רובו מדין הוא לוגמיו הראשונהמלוא השיטה לפי רביעית רוב שהוא ככולו

הרמב שיטת לפי בו שמשתמש הכוס אותו של לוגמיו"לפי.ן"ורוב מלא שדין ז

בדברי וכמבואר בדיעבד רק דהוי נמצאת ככולו רובו מדין הוא כוסות בארבע

קידוש.ל"הנ:)קח(פסחים'התוס של מכוס לוגמיו מלא לטעימת בנוגע אולם

לכתח דין הוי רובוזה מדין ולא הטעימה שיעור הוא לוגמיו מלא כאן כי ילה

.ככולו



הנ ככולו רובו ד"דין שתית לגבי שאמרינן ביאור'ל טעון שהרי.כוסות

ובעינן סגי שרובו אמרינן ולא שיעור חכמים או התורה קבעה הלכות בהרבה

מצה באכילת כזית כמו שלם בתשובהובביאור.שיעור סופר החתם כתב הענין

סי"או( לפענ"וז)קמ'ח מסנהדרין"ל כולו מתוך אלא ככולו רובו שייך לא ד

וה כלום אינו סנהדרין רוב רק נתועדו לא אם אבל כל מתוך רוב דבעינן נ"ילפינן

יו כגון בפנינו כולו אבל הרוב בתר המיעוט שדנין לדבר"לעולם עדה הוה ד

ז ואם ל'שבקדושה אםמהם אבל הרוב אחר המיעוט נמשך וברכו קדיש שמעו א

ז נתועדו וכן'רק המאירי הרבה בזה נתעורר וכבר שבקדושה דבר אמרינן לא

וטהרה טומאה לענין לכן בהוראה פר עמהם המיעוט מביא שחטאו רוב הציבור

בכל וכן חיותא דנפק רוב בתר נגררים סימנים שמיעוט חיות וכן פסח בעשיית

אבל רובודוכתא ולימא מכשיעור בפחות לטבול או מכשיעור פחות לאכול

אה שמענו לא מ"ככולו כאן איתא אי נמשך'נ שאובים ומיעוטו בשר ורובו סאה

כנלענ טובל אינו קורטוב חסר אבל הרוב עכ"אחר דהחת.ל"ד מבאר"הרי ס

בפנינו כולו שיהיה חיוב דיש היכא ככולו רובו אמרינן בסנהדרין.שרק שהרי
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הכ כל שיהיו י"בעינן אם ולכן בדין נוכח דיינים הוא"ג הרי פטרו ועשרה חייבו ג

שהי,חייב כיון אמרינן לא כולם נתועדו לא אם כי"אולם חייב הוא הרי חייבו ג

הכ מכל לישמע צריך דין אע"הפסק בנוכח כולם אם ולכן י"ג שרק חייבו"פ ג

ע יצא שהפסק כולם"אמרינן .י

החילו"עפ מבואר דז בין שלא'ק מצה ובין ככולו רובו שאמרינן כוסות

ככולו רובו בד.אמרינן רביעית'שהרי שהוא כוס שיעור לשתות צריכין כוסות

יין רביעית של כמות מתוך הרוב לשתות צריך רביעית רוב רק שותה אם ואפילו

ככולו רובו אמרינן מצה,אמנם.ולכן של חתיכה מתוך לאכול חיוב אין במצה

ואוכלשיש מכזית פחותות לפרוסות המצה נחתך אם אפילו שהרי כזית בו

ככולו רובו של דין אין ולכן חובתו ידי יוצא כזית .שיעור



התוס שנחלקו חזינן קידוש לגבי צריכים'אולם אם ירוחם ורבינו

או רביעית בו שיש מכוס לוגמיו מלא מלאלשתות שיעור לשפוך יכולים

השני הכוס מן ולשתות אחר לכוס רביעית שמחזיק מכוס התוס.לוגמיו 'שיטת

פגמו"ד:קה(בפסחים טעמו מינה שמע במ,ה סי"מובא ס'א כד"רעא היא)ק

עכשיו רביעית שמחזיק הכוס מן לוגמיו מלא לשתות שיטת.שצריך אולם

ירוחם א(רבינו חלק יב במחב,נתיב סימובא סע'ר לו)יא'רעא אין שאם היא

בלילה שמקדש אחר יין לשפוך יכול והיום הלילה קידוש בשביל אחד כוס רק

הראשון והכוס הראשון הכוס לפגום שלא כדי ממנו ולטעום שני כוס לתוך

נפגם שלא כיון ביום לקידוש בו דלעיל.ישתמש לדברינו סתירה זה אין כמובן

ירוח רבינו שיטת לפי ישהרי הב"ם כדברי הנ"ל לוגמיו"ח מלא שדין ל

בעינן ולא אחר מכוס לטעום יכולים וממילא ככולו רובו מדין אינו בקידוש

כולו מתוך זה.רובו שכוס כיון שני מכוס טועם אם שאפילו לומר אפשר או

והיה כולו מתוך רובו מקרי שפיר רביעית בו שיש ראשון מכוס לבא הוצרך

שני מכוס לשתות לדמועיל כולו'אפילו מתוך רובו לשתות חיוב שיש .כוסות





הגמ דברי הבאנו קז'לעיל תני"וז.פסחים וכן רב אמר הונא רב אמר ל

עכ יצא לא לאו ואם יצא לוגמיו מלא וטעם המקדש נרש דמן גידל .ל"רב
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טעי דין אם הראשונים כוסותנחלקו ובשאר לקידוש רק הוא לוגמיו מלא מת

דילמא או שהוא כל בטעימת סגי ומילה ונישואין אירוסין כגון ברכה של

בגמ שמובא זה ברכה'שיעור של כוס לכל שייך קידוש בעל.לגבי כתב

הל(העיטור שלישי מלא"וז)מילה'שער טעם אם המקדש דאמרינן והא ל

וכו יצא ברכו'לוגמיו בשאר דכתיבאבל שאני דקידוש לוגמיו מלא בעינן לא ת

עכ היין על זכרהו זכור בב.ל"ביה מבואר סי"יו(י"וכן בתשובת"ע)רסה'ד ש

וז"הרשב הכא"א לוגמיו מלא בעינן מקדש גבי טעימה שיעור כמה ששאלת ל

לוגמיו מלא בעינן לא ברכות שאר על,אולם.גבי החדש שער בהגהות עיין

סג(העיטור מהטורש)אות שמשמע סי"או(העיר כהראשונים)קז'ח דלא

וז"הנ המזון ברכת של לכוס בנוגע שם כתב שהרי לשתות"ל אפשר אי והכא ל

רוב שהוא לוגמיו כמלא ממנו לשתות צריך כוס שצריך דבר דכל מכזית פחות

שלם רביעית ישתה הילכך הט.רביעית מדברי עוד סי"יו(ז"והעיר ס'ד ק"רסה

לח)י דגמשכתב מדינא כוס שצריך דבר בין טעימת'לק שצריך קידוש כמו

דגמ מדינא כוס צריך שאין לדבר לוגמיו צריך'מלא דלא מילה ברית כמו

לוגמיו מלא טעימת הנ.אפילו העיטור על החדש שער עוד"ובהגות כתב ל

הט"עפ דברי הנ"י בגמ"ז חיוב יש אם שתלוי וז'ל וכתב הכוס על ל"לברך

הור"ועפי דאז אירוסין ברכת בין לחלק נישואין"יתי לברכות לוגמיו מלא צ

לוגמיו מלא היטב.דצריך הבאר מדברי עוד סי(והעיר העזר ס'אבן ו"לד )ק

יעו די לחוד שבטעימה הגדולה הכנסת דברי אירוסין"שהביא בברכת והיינו ש

עכ .ל"דוקא



בגמ רש:)מ(ערובין'איתא ופירש שיטעום צריך שם"המברך ה"ד(י

לינוקא אדם"וז)לתביה יהנה שלא ברכה של לכוס הוא דגנאי משום דטעמא ל

וכו לצורך שלא הגפן פרי דבורא היין ברכת שתהא לאלתר וכבר.ל"עכ'ממנו

הר בתשובת הרשב"עפ)נב'סי(ן"העיר אינו"י לטעום שצריך הסבה שהרי א

לכ הוא דגנאי שותהמשום ואינו מברך אם שהרי לבטלה ברכה משום אלא וס

לבטלה ברכתו הוי מאיר.לכאורה בבית עיין הדברים הל"יו(ובישוב סי'ד 'מילה

ד שניה"רסה הגה וז)ה ור"שכתב לענ"ל לבטלה"ל ברכה משום דודאי ד

דניתקן זו ברכה כן לא ממש לבטלה אלא הוי לא לבטלה דברכה ליתא מעיקרא

או גהקידוש הברכה שוב הכוס על שתהא המילה ברכת או לבורא"הזמן שבח כ

יותר ואפשר השתיה צורך כמו צרכו וזה עליה לקדש היין שברא הוא ואין.ברוך

עכ לכוס גנאי ליהוי דלא משום אלא טעימה בשו.ל"בה גם שלמה"עיין מנחת ת

סי"ח( זצ"להרה)יח'א אויערבאך זלמן שלמה הבי"ג כדברי פירש שגם תל
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וכו.מאיר ידיד קדש אשר מברך או שכשמקדש היא הדברים הרי'וכוונת היין על

להקב שירה היא מילה של או קידוש של על"הברכה אלא שירה אומרים ואין ה

הכוס על אלו ברכות מברך ולכן שאין.היין משום ביין עכשיו שמשתמש וכיון

ג התקינו היין על אלא שירה בורא"אומרים ברכת לומר בתורכ לא הגפן פרי

להקב השבח ברכת בתור אלא הנהנין לה"ברכת לשיר שנוכל יין שברא .עליו'ה

ברכתו"ולפ הוי לא ישתה ולא וכדומה המילה על הגפן פרי בורא יברך אם ז

שירה דברי עם ביחד שנאמרת הגפן פרי בורא ברכת שהרי לבטלה ברכה

ברכת"להקב הוי וכדומה המילה וברכת קידוש כמו .השבחה



בשו סי"או(ע"איתא סע'ח וז)ג'תרכא הכיפורים ביום מילה ל"לגבי

כוס בלא המילה על לתינוק:הגה.מברכין ונותנין אכוס דמברכין אומרים ויש

עכ נוהגין וכן והרמ.ל"הנימול המחבר דנחלקו ביום"הרי מילה בענין א

ה.הכפורים המחבר מישיטת שאין כיון יין של הכוס על מברכין שאין יא

לבטלה ברכה ברכתו הוי יברך אם וממילא ממנו נקט"הרמ,אולם.שישתה א

שבכוס היין מן הנימול לתינוק ונותנין הגפן פרי בורא במג.דמברכין 'סי(א"עיין

סע הרמ)ג'תרכא שדברי עפ"שכתב מבוארים רש"א הנ"י עירובין והראב"י ן"ל

דע"פ דגנאיג משום רק הוי המילה בשעת ברכה של כוס שטעימת שנקטו רובין

לבטלה ברכה משום ולא יטעום שלא הנ.לכוס לתינוק נותן אם סגי"וממילא ל

גנאי מידי להוציא הר,אולם.בזה התשובת כדעת סובר בשם)נב'סי(ן"המחבר

מ(א"הרשב ליתביה"ד:ערובין ל)ה ברכה הוי כזה לתינוק נותן בטלהדאם

לא ואם רגילה הנהנין ברכת הוי המילה בשעת הגפן פרי דבורא דסובר משום

לבטלה ברכתו הוי לחינוך שהגיע קטן הפחות לכל ממנו .טועם





הנ"עפ שלמה"י המנחת ביאר סי"ח(ל והרמ)יח'א המחבר א"דברי

ב לברכת דבנוגע על הגפן פרי בשו.כוסות'ורא סע'סי(ע"איתא ל"וז)א'תעד

שאין אחרונה ברכה ולא ראשונה ברכה לא עליו מברך ואין שני כוס שותה

ואין המזון ברכת של כוס ועל קידוש של כוס על אם כי הגפן פרי בורא מברכין

רביעי כוס אחר אם כי הגפן על לבר:הגה.מברכין האשכנזים בין ךוהמנהג

אחר רק מברכין אין אחרונה ברכה אבל וכוס כוס כל על ראשונה ברכה
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עכ הגאונים רוב דעת וכן לבד לברך.ל"האחרון בפשיטות נקט דהמחבר הרי

שלישי וכוס ראשון כוס על רק הגפן פרי ברכת.בורא שאפילו שסובר ונראה

וכו והלל הגדה כמו שבח דברי על ברכה של לכוס הגפן פרי ברכתהוי'בורא

רגיל ראשון,הנהנין כוס על ברכה לברך צריכים רק הנהנין ברכת גדרי ולפי

המזון ברכת ובירך שהפסיק אחר שלישי בכוס המחבר"ועפ.ושוב הולך ז

בשו שנקט במה סי"או(ע"לשיטתו סע'ח להטעים"הנ)ג'תרכא יכולים שלא ל

שעפ כיון הנימול לתינוק מילה של ה"כוס נהנין ברכת גדרי יכוליםי לא רגיל

כזה קטן תינוק בעד .לברך

הרמ,אולם כוסות"שיטת הארבע של וכוס כוס כל על שמברכין היא א

המג ס(א"וביאר א"שם על)ק מברכין שפיר עצמו בפני מצוה הוי כוס שכל כיון

וחד חד שנאמרה.כל הגפן פרי בורא ברכת של שגדר שכיון שלמה המנחת וביאר

דבר עם שביחד כוס הגדהעל כמו שבח ברכת,הלל,י הוי וכדומה מילה ברית

של שבח ברכת לברך שייך שפיר היין על שירה אמירת לצורך יין יצירת על השבח

וכוס כוס כל על הגפן פרי שהרמ.בורא שלמה המנחת ממה"ומבאר לשיטתו א

בהל סי"או(כ"יו'שכתב סע'ח הנימול)ג'תרכא לתינוק היין להטעים שיכולים

הואביו שגנאי רק הוא טעימה וחיוב השבח ברכת הוא הברכה שגדר כיון כפור ם

לבטלה ברכה משום ולא ממנו יטעום שלא לתינוק,לכוס היין להטעים סגי ממילא

לכוס גנאי יהא שלא סגי שבהכי הרמ.הנימול בדברי זה לשיטתו רק"אולם א

המג כדברי ננקוט אם הנ"שייכת עפ"א הרי"ל שמברכי"י שטעם כוסף כל על ן

עצמה בפני מצוה אחד כל שהוי משום הוא בהמשך,אולם.וכוס שכתב מה לפי

הפסק של ענין שהוא שם שכתב,דבריו אפשר"וז,וכמו דלא כיון למיקריל ליה

בורא הלילא דגמר ובתר הגדה דגמר בתר ולברך לחזור צריך הדדי בהדי ומשתי

עכ הגפן הרמ,ל"פרי דברי בין שייכות שאין זה פירוש לפי בהל"נמצא פסח'א

ד על הגפן פרי בורא הרמ'לגבי דברי ובין בהל"כוסות טעימת"יו'א לגבי כ

.התינוק





השקל במחצית ס'סי(עיין א"תעד ב)ק יש שבאמת טעמים'שכתב

ד על הגפן פרי בורא ד'לברך מצוה:פעמים'כוסות ואחד אחד כל משום אחד

הפסק משום ואחד עצמו שהרמ"ולפ.בפני אפשר של"ז הראשון כביאור נקט א

וכנ"הרי לשיטתו והוי של,ל"ף השני הביאור כדברי שנקט ולא"הריואפשר ף

לשיטתו שירה,אולם.הוי דברי בספר ר"להרה)להח-פסח(עיין לוין'ג אליהו
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ב)עב'סי(א"שליט שבאמת הנ'שנקט הוי"הטעמים ולא אהדדי שייכי מישך ל

נפרדים'ב הרי"וז.טעמים בדברי והנה דסברת"ל מבואר דבריו בתחילת ף

עצמה בפני מצוה הוה כוס דכל משום הוה הביא.רבוותא לדבריו סיוע אולם

ולברך לחזור צריך הדדי בהדי ומשתי דמקרי הדעת,מהא היסח משום .דהיינו

דא ביאור אחת"וצריך מצוה היו הכוסות כל אם אף הו"ג,כ כל"כ על לברך ל

ושתיה מצוה.שתיה חד הוו כוסות ארבעה דאי היתה"א,ונראה לא ההגדה כ

מתיחסת היתה אלא שניה לכוס רק כוסותמתיחסת הארבעה היו.לכל אם דהרי

מצוה קיום חד רק זה היה לא מצוה חד כוסות שכל.הארבעה למסקנא גם דהרי

נפרדת כוס הוה דכוס דהחפצא אלא זה אין עצמה בפני מצוה וכוס ,אולם.כוס

כלום בזה יקייום לא כוסות שלש רק לו יהא ואם הן דאחת ודאי המצוה קיום

זו את זו מעכבות הם ב"כ(והרי מטל"מהרכ מצוה"וא).בפרק כולם היו אילו כ

החפצא,אחת בעצם צירוף חל והיה אחת מצוה למעשה נחשבים שהיו הכונה

דמה זוגות"דכוסות להו הוו נאמרת.ט שבעיקרה נחשבת היתה ההגדה כן ועל

ואע כוסות הארבעה השניה"על הכוס על נאמרת שבפועל קיומה,פ באופן אולם

כוסותלאהנהמתיחסת מהוה"וא.רבעה ההגדה שאמירת לומר אפשר אי כ

שני לכוס ראשון כוס שבין עתה.הפסק שתאמר הוא ראשון כוס מדיני גם דהרי

וא וכו"ההגדה מפסיק זה אין הרי"וע'כ שכתב זה ב"כ דהגדה'ף להא טעמים

הפסק עצמה.הוה בפני מצוה כוס הפסק,דכל הוה דכל.והגדה דמכיון והיינו

ה עצמהכוס בפני מצוה ואינה"א,וה ראשון לכוס מתיחסת ההגדה אין כ

הגפן פרי בורא לברכת הפסק"וע.מצורפת מהוה ההגדה שנית.כ לברך וצריך

עכ שניה כוס על הגפן פרי הרי.ל"בורא בדברי דבריו ביאור שעיקר"ולפי יוצא ף

ד לברך ד'הטעם על הפסק'פעמים משום הוא ש,כוסות כיון הפסק ישויש

בפ וכוס"מצוה כוס בכל ברי.ע זה ביאור וברמ"ולפי פסק"ף בין שייכות אין א

ד"הרמ לגבי הרמ'א פסק ולבין הכיפורים"כוסות ביום מילה לגבי .א



בשו סי"אה(ע"איתא סע'ע חתנים"וז)ט'סב וברכת אירוסין וברכת ל

ב על אותה החופה'אומרים בשעת מקדש אפילו ביניהם(כוסות להפסיק ונוהגין

הכתובה מחוקק).בקריאת החלקת ס(וכתב טו"שם על"וז)ק מברכין וכלומר ל

עכ הגפן פרי בורא כוס מו.ל"כל הרה"וביאר ר"ר שליט'ג שכטר בספר(א"צבי

סי הצאן עפ)לט'בעקבי מבוסס זה הרי"שמנהג דברי הנ"י בפסחים ל"ף

הדשמברכי של וכוס כוס כל על בפ'ן מצוה הוי אחד שכל כיון וה"כוסות ה"ע

בפ מצוה הוי אחד שכל ונישואין הרה,אולם.ע"אירוסין העיר ר"כבר שלמה'ג
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זצ אויערבאך שלמה"זלמן במנחת סי"ח(ל הספרדים"הנ)יח'א גם שהרי ל

ב הגפן פרי בורא לברך אע'נוהגים החופה תחת פסק"פעמים שהמחבר לגביפ

ושלישי'ד ראשון כוס על רק לברך עוד"וע.כוסות ענין שביאר שלמה במנחת ש

הט"ע דברי ס'סי(ז"פ א"תעד הרמ)ק שיטת לבאר כל"שכתב על שמברכין א

ד של וכוס וכתב'כוס ד"וז,כוסות תקנו דחכמים כיון כמתנה'ל הוי כוסות

אל זו ברכה מחמת לשתות בדעתו שאין ברכה בשעת זהבפירוש כוס כיון,א

עליו לברך חייב אחר לכוס עכ,שצריך לי נראה .ל"כן

לפטור שכיון משום צריכה שאינה ברכה הוי דלא שלמה המנחת וביאר

אחד כוס שלא.רק ומכוין אחת ברכה עם דבר לפטור יכול אם כלל בדרך ואמנם

לא פוטר שברך זו שברכה אמרו החכמים שהרי חכמים בתקנת זלזול הוי רקלצאת

שני כוס גם אלא ראשון הוי,אולם.כוס לא חכמים בתקנת כמזלזל נראה אינו אם

צריכה שאינה ד"ועפ.ברכה שלגבי כתב כוס'ז שכל להודיע שרוצה כיון כוסות

זלזול כאן אין עצמה בפני מצוה שלא.הוי כיון ונשואין אירוסין לברכת ובנוגע

זלז לא יחד והנשואין הארוסין לעשות שברכתצריכים ארוסין של בכוס כיון אם ל

בלבד עליו תהא הגפן פרי לכוין.בורא לחתן להזהיר שטוב עוד כתב ובהמשך

ראשון כוס על רק הגפן פרי בורא לומר,אולם.בברכת נראה הזהיר לא אם אפילו

לחוד נשואין כוס ועל לחוד ארוסין כוס על לברך הוא העולם שמנהג שכיון

הי שדעתו מסתמא פריאמרינן בורא בברכת ארוסין של ראשון כוס על רק לכוין א

הראשונה .הגפן





הנ,אולם ביסוד לעיין הרמ"יש בדברי אחרת"ל הלכה לאור איתא.א

סע'סי(ע"בשו ק"וז,)ד'רעא אלא אומר אינו תחילה יין שותים היו ואם ידושל

היין ברכת בלא עכ,בלבד המוציא ברכת מברך כך בשו.ל"ואחר דמפורש ע"הרי

הגפן פרי בורא לברך צריך אינו שוב שקידש לפני הגפן פרי בורא שבירך שכיון

הכוס את שיחזיק סגי אלא קידוש אחרבשעת ממנו וישתה הקידוש בשעת בידו

הקידוש קודם שבירך הגפן פרי בורא ברכת סמך על המחבר.כך לדברי המקור

מהירושלמי הל"פ(הוא דברכות התם)ה'ק היא"וז,דאיתא שנייא קדושה הא ל

הגפן פרי בורא אומר שאינו היום עליו וקדש יום מבעוד ושותה יושב היה שאם

פותחת.ל"עכ אינה לחברתה הסמוכה ברכה דהרי מקשה הירושלמי כלומר

וא והרי"בברוך בברוך פותחין בקידוש למה פריכ בורא לברכת סמוך קידוש

עוד'ות.הגפן לברך צריך לא שוב קידוש לפני יין שתה שאם שכיון הירושלמי
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צמודה תמיד אינה הגפן פרי בורא שברכת נמצא הקידוש בשעת הגפן פרי בורא

לחברתה הסמוכה ברכה קידוש הוי לא וממילא בברוך,לקידוש פותחת .ולכן

יעקב בחק ס'סי(עיין א"תעד עפ)ק המג"דהעיר ביאור ע"י הרי"א ף"פ

הרמ ד,א"בדברי של וכוס כוס כל על מצוה'שמברכין הוי כוס דכל כיון כוסות

עצמה שתה"דא,בפני אם אפילו קידוש בשעת הגפן פרי בורא לברך לנו היה כ

עליו לברך שעלינו חדשה מצוה לנו יש שמקדש עכשין דהרי מקודם דהיינו,יין

לפר.הקידוש עלויש מברכין שרק המחבר שיטת לפי דבשלמא בקושייתו עוד ש

ושלישי ראשון דברי,כוס עם ביחד דנאמרה הגפן פרי בורא ברכת אפילו הרי

השבח ברכת ולא הנהנין ברכת בגדר הוי המזון וברכת קידוש של וממילא,שבח

אינו שוב הגפן פרי בורא ובירך מקודם יין ששתה שכיון הירושלמי דברי מובנים

קידוש בשעת הגפן פרי בורא עוד לברך הרמ,אולם.צריך שיטת ע"לפי פ"א

הרי"המג בשם ברכת"א בתור הגפן פרי בורא עוד לברך שייך מצוה כל דעל ף

אע הקידוש בשעת הגפן פרי בורא עוד לברך לחייב לנו היה שכבר"השבח פ

מקודם הגפן פרי בורא שתירץ"ע.בירך במה כנין.ש שאם לומר דבריונראה

הנ"המג הרמ"א בדברי שד"ל כוס'א דכל כיון וכוס כוס כל על מברכין כוסות

ה עצמה בפני מצוה הרמ"הוי דפליג הירושלמי"ה בשם המחבר דברי על דאין,א

לכן קודם יין שתה אם קידוש בשעת הגפן פרי בורא לברך שפיר,צריך אלא

ואע קידוש בשעת הפעם עוד הגפן פרי בורא לברך הגיה"שהרמפ"צריך לא א

המחבר סע'סי(בדברי בשו)ד'רעא שכתב מה על סמך סע'סי(ע"אלא )א'תעד

וכוס'שבד כוס כל על מברכין .כוסות

ברמ,אולם שהפשט ננקוט ד"אם לברך שצריך בד'א כוסות'ברכות

וכנ הפסק משום שא"הוא הכי"ל ומשום ומצוה מצוה כל על לברך חיוב אין כ

פ דלא שפיר הרמאתי המחבר"ליג דברי על סע'סי(א בירך)ד'רעא שאם וסובר

הפסק שאין כיון הקידוש בשעת לברך שוב צריך אין יום מבעוד הגפן פרי ,בורא

הנ המחבר .ל"וכדברי



בשו סע'סי(ע"איתא הפסיק"וז,)טו'רעא שיטעום וקודם קידש ל

הג פרי בורא ומברך חוזר והבדיבור ולקדש לחזור צריך ואינו נשפך"פן אם ה

צריך ואינו הגפן פרי בורא עליו ומברך אחר כוס יביא ממנו שיטעום קודם הכוס

עכ ולקדש הלבוש.ל"לחזור עליו סע'סי(ותמה טעם"וז,)יז'רעא יודע איני ל

ידי שהרי אחר כוס להביא הוצרך למה כבר ובירך עליו שקדש הכוס שנשפך כיון

שנשפךקידוש כיון לבטלה ברכה והיתה נפסדה כבר ראשונה והברכה יצא כבר
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חז אמרו וכבר מערבין"הכוס בכל בפרק מ(ל וא:)ערובין מעכבא לא כ"דשתיה

אחר כוס להביא ירצו שאם להודיענו כוונתו ואולי צריך למאי השני הכוס

הראשו הכוס על שבירך הראשונה בברכתו יוצא ואינו עליו לברך ןשצריכין

רוצה אינו אם נמי הכי אין אבל לבטלה נעשית הראשונה והברכה נשפך שכבר

שקדש הראשון והכוס בדיבור שהפסיק הכא מיהו בידו הרשות אחר כוס להביא

הפסיד הראשונה והברכה ממנו ולטעום לברך צריך לפניו עודנו הוא עליו

נ לבטלה ונעשית עכ"בדיבורו השו.ל"ל דברי על תמה דהלבוש שאם"הרי ע

על קידש כבר שהרי מועיל דמה וישתה עליו ויברך אחר כוס יביא הכוס נשפך

עליו שקידש הכוס היה לא השני והכוס .הכוס

ומועדים פסח בעניני רפאל ברכת בספר ר"להרה)כא'סי(וראיתי 'ג

בשו מובא אחר כוס דיביא הכוס נשפך של זה שדין שהעיר רובינשטין ע"רפאל

לקידוש בנוגע ברכהרק של כוסות לשאר חיוב,ולא יש שבקידוש מטעם והוא

מדין היום לכבוד אחריו קו(לשתות לקדשו.)פסחים השבת יום את –זכור

היין על עליו–זכרהו קידש שלא אחר מכוס שותה אם אפילו זה חיוב ידי .ויוצא

כוס להביא חיוב אין הכוס נשפך אם מילה כמו ברכה של כוסות שאר לגבי אולם

מו.אחר ביאר הרה"וכן ר"ר שליט'ג עבאדי יצחק"יצחק אור בספר סי"ח(א 'ב

אחר)קיט כוס זה אם ואפילו הכוס מן שישתה חייבו קידוש כשתקנו שמתחילה

עליו שקידש .ממה





מס על שיעורים רשימות קובץ בספר בזה עוד פרק–פסחים'יעיין

פסחים א(ערבי ברכה)חלק של כוס בענין ר"להרה)'ד'סי(בקונטרס יוסף'ג

שליט קלמנסון שג"יצחק רבה האליה דברי שהביא היין"א ששתיית נקט כ

לעיכובא הוא הב,בקידוש דברי על לעיכובא"והעיר שאינו שמשמע וביאר,י

הב לעיכובא"שגם שהוא מודה הב.י שכתב לי"וז,)רעא'יס(י"הרי ונראה ל

לא אם דאמרינן דמאי ולקדש לחזור צריך אינו שיטעום קודם הכוס נשפך שאם

עכ כתקנה מצוה ידי יצא דלא לומר היינו יצא לא רבה"וע.ל"טעם האליה כתב ז

שצריך"וז,)לג–רעא'סי( דמשמע מה על יוסף בית דכוונת ליישב לי נראה ל

כוס מאותו אף,לטעום כתיקונהאמרינן מצוה ידי יצא לא אחר מכוס .דשתה

וכו כלל יצא דלא מודה כלל טועם כשאינו דאע.ל"עכ'אבל שקצת"הרי פ

הב מדברי רק"משמע הוא קדוש של מכוס לוגמיו מלא טעימת שחיוב י

הב,לכתחילה שכוונת רבה האליהו מלא"וביאר בטעימת חיוב שיש היא י
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שעור שיטעום צריך ולכתחילה עליולוגמיו שקידש מכוס שתה.זה אם אולם

בדיעבד חובתו ידי יצא עליו שקידש מכוס ולא אחר טעם.מכוס לא אם אולם

חובתו ידי יצא לא כלל לוגמיו .מלא

הנ ברכה של כוס בקונטרס שיעורים הרשימות עוד ,)ד'סי(ל"וביאר

כמוש"וז הוא הדברים וביאור ב"ל ישנו כוס על דבהקידוש שתייה'כ ,חיובי

וכנ ברכה של כוס דין ומשום הקידוש מצות דמשום.ל"משום השתיה דין והנה

עליו שבירך הכוס מאותו כששותה אלא מתקיים אינו ברכה של כ"משא.כוס

יין שתיית על דהוא דהקידוש השתיה וכו.דין אחר מכוס דקאמר'ואפילו וזהו

וכו"הב הכוס דבשנשפך י'י היינו כתיקונה מצוה ידי יצא דכוסלא המצוה די

אחר מכוס שישתה מה תהני לא דלזה ברכה בעיקר.של מעכב אינו זה דין אכן

הכוס מצות בזה קיים דלא אלא ולקדש לחזור צריך שיהא וכמו(הקידוש

וכנ כוס דטעונין הברכות בשאר וכו).ל"שהוא אחר כוס שמביא הוא'ומה

הקידוש מצות דמשום השתיה חיוב בהקי.לקיים מעכב מתקייםדזה אבל דוש

אחר מכוס בהשתיה בשו.גם שפסק צריך"וזהו ממנו שתו ולא דבנשפך ע

וכו אחר כוס נתקיים.'להביא דלא אף ממנו שתו ולא דבנשפך משום והיינו

הקידוש אמירת בעיקר מעכב אינו ברכה של דכוס דינא דין(בזה חסרון דמשום

וכנ הברכה לחזור צריך לא ברכה של סג)ל"כוס אחרולכן כוס שיביא במה י

ממנו היין"דעי.ולשתות על מזכרהו הדין מתקיים בהקידוש(ז מעכב )דכן

היין על היא הרי הקידוש אמירתו(.דאמירת בשעת דיין כוס כאן והדין)שהיה

ג מקיים היין שתיית וכנ"דעל האחר דכוס בהשתייה .ל"כ



הנ ג"ובקונטרס לקידוש"ל רק לא שייך לעיכובא יין ששתיית העיר כ

להבדלה גם השו.אלא לדברי הרב"וציין סע'סי(ע וז)ב'קצ דבר"שכתב כל ל

מעכב אינו שזה דבר אותו אמירת בשעת לבדה הכוס באחיזת די לא כוס הטעון

אותו אמירת אחר ממנו לשתות הוא כוס שהטעינו מה עיקר אלא בדיעבד כלל

שתה המזבחדבר גבי על שמנסכין היין על הנאמרת שירה כעין אמירת אותה א

שתייה ואין היין שתיית על שירה נאמרת תהא כאן אף המזבח שתיית שהיא

שהוא אדם של דעתו ליישב הראוי שיעור שותה כן אם אלא שירה לומר חשובה

הכוס מצות קיים לא זה משיעור ובפחות הנאה של שתייה שהיא לוגמיו כמלא

לחזורכ צריך כוס בלא אמר שאם בדיעבד אפילו בו מעכב שהכוס דבר וכל לל

ה והבדלה קידוש כגון הכוס על ממנו"ולומר שתה ולא הכוס על אמר אם ה
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לחזור צריך בינתיים הדעת היסח ובלא ממקומו שעקר קודם מיד לוגמיו כמלא

כמ בסי"ולקדש הכ)כו'סע(רעא'ש מצות קיים לא המזון בברכת כללוכן וס

השו.ל"עכ השאילתות"הרי שלפי היין על שירה אמירת של שענין מבאר הרב ע

על"הנ דניסוך דומיא היין לשתות החיוב כולל היין על שמקדשין הטעם הוא ל

המזבח שתיית דהוא בקידוש"ועפי.המזבח כמו יין להביא חובה יש שאם כתב ז

לקדש,והבדלה לחזור וצריך כלל יצא לא שתה לא להבדילאם .או

הנ הקונטרס מדברי ע"והיוצא השו"ל דברי הנ"פ הרב נשפך"ע שאם ל

הגפן פרי בורא ולברך כוס עוד להביא חיוב יש שתייתו לפני הבדלה של כוס

הבדלה חובת לקיים כדי ממנו ולשתות המזון,אולם.עליו ברכת כמו מצוה לגבי

כוס שום בלא בירך אם אפילו חובתו ידי צרי,שיצא אםלא אחר כוס להביא ך

כוסו הנ"ע,אולם.נשפך חובה"פ מטעם הוא קדוש של בכוס שתיית שחיוב ל

ג דהבדלה הרי היין על זכרהו לקדשו השבת יום את זה"דזכור מפסוק נלמד כ

הר הל(מ"לפי כט הל'פרק חיוב,)א'שבת ויהיה ביציאתו בכניסתו לזכרהו צריך

ה קדש בספר גם ומבואר לעכובא ר"להרה)קכט'סי(לוליםשתייה סופר'ג זלמן

הר"שליט על להחולקים לפי"א בכניסתו הוא השבת יום את דזכור וסובר מ

בפסחים י"אפ.)קו(הגירסא קידוש"ה כעין נתקן שהבדלה שתיית"ועפי,ל ז

לעיכובא יהיה בהבדלה לוגמיו .מלא

בשו,אולם עוד הרב"עיין סע'סי(ע בין"שי)ה'קצ לחלק שיש א

ברכה של כוסות לשאר ובשאר,קידוש לעיכובא טעימה חיוב יש בקידוש שרק

ברכה של לכוס גנאי יהא שלא לטעום ענין רק יש ברכה של בשו.כוסות ע"וציין

ט(הרב אות והדר עוז עפ)הוצאת רש"שהוא דברי הנ"י בערובין :)מ(ל"י

הנ"והראב ב"ן של לכוס הוא דגנאי משום רק הוא הכוס שטעימת שלאל רכה

ממנו ברכה.ישתה של כוס בשאר רק נאמרת זו הלכה זו דעה לעומת,ולפי

גנאי משום רק ולא בעצם שתיה חיוב שיש השו.בקידוש שם הסיק הרב"ולכן ע

שא לוגמיו מלא טעם לא שאם זו סברא על לסמוך יש הבדלה לחזור"שלגבי צ

להקל דבריהם של ברכות שספק .ולהבדיל
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מפהפורסין:הסעודהמפסיקיןשכך):ק-.ק(פסחים'בגמתאאי

"שם'הגמל"וזהשלחןלעקירתדומההמפהפריסתז"ולפי,ומקדשין נמיתניא:

."ומקדשמפהפורסהביאואם,קידשכןאםאלאהשלחןאתמביאיןשאיןהכי

בגין'בגמשמובאהממשונההיוםנוישמנהגזהעלוכתב)שאיןה"ד,שם('וסת

שלנוששולחנות,לדידןאבל"ל"וז',הגמבזמניהיהשלאבבתינושונהמציאות

לסעודתוקידושביןולהפסיקהקידושאחרלהביאםוקשהמידייותרגדוליםשהם
.ל"עכ,"ולקדשהמפולפרוסהקידושקודםלכתחילהלהביאםנוהגיןלכן

עלתהאשהלחםלהקפידשנוהגין,חדא.מזוהעולותשאלותיתשיש

'התוסמלשוןהיטבמבוארהלא?זהדבריתיתאכיומה,הקידושבשעתהשולחן

הראוימןובאמת,הקידושבשעתבכללשולחןשוםצריכיםהיולאהדיןשמעיקר

דמתענגיןמיניכלעםםיועמוסיםערוככברשולחנותלהביאכ"ואחלקדשהיה

"קיטשבת'בגמכ"משלקייםכדי,בשבתאביה 'כואומרטובמלאךשולחןמצא:

אחרעדסעודהלמקוםאותומביאיםאיןאך,אחרבמקוםהואדערוךקשהלא

וכן(הייןעלכשקידשולפניהםמצויהיהלאעצמושהשולחןדהיינו."קידוש

צריךועוד).גאוןאחאי'דרהשאילתותטתשיבנוייהזויסודשעלתיכףנראה

לצאתלנושמאפשרעצהישואולי,הקידושבשעתהיוםלנהוגעלינוכיצדביאור
.יןבענהשיטותכלידי



,קידושבשעתהלחםכיסוי'בענארבעןשהטותשישלשבעיקרמצאנו

שיטה מובא,נדאותיתרופרשת(שאילתותהטתשי.מ"נפקהרבהישולכל

בשבת'הגמעלבונה)לעיל'בתוסמובאוכן,חנהברבררבהג"הה"דם"רשבב

אתקידשנושכברעדא"כאושלהשולחנותאתמביאיםאנושאיןלעילשציטטנו

תומיוחדתמקודשכבראישהלאווירהערוךהשולחןאתשמכניסיםא"ז,השבת

"דשבתאיקרא"ההואפירהלאטמוסהשאילתותקרא.םומקבהקידושאמירתי"ע

"ל"וז סעודתאדתיתיהיכיכי?ט"מ.מקריבינןלאדליקדשמקמיתכאוקרובי:

",ומקדשמפהעליופורסאלאליהמסלקינןלאדקריבווהיכי.דשבתאביקרא

נמצאשהשולחןשעכשיו,פשרהמיןאיההלחםכיסוישסיבתנראהז"ולפי.ל"עכ

לנונשאר,הקידושאחרולהחזירולסלקוא"וא,ןמקדשישאנובמקוםערוךלפנינו
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סגילא,טתולשי.הקידושבשעת'השולחןסילוק'מיןכעיןהשולחןאתלכסות

שכברהמאכלותוכלהשולחןכלאתלכסותצריךאלא,בלבדהחלותבכיסוי

'תוסתופסשכךעודנראהד"לענ.כזאתסילוקמעשהלפעולבכדיעליוערוכים
."'וכובשאילתותמפורשוהטעם"כ"שכ',בענאחרות'שיזהריאחשהביאאף



והוא,הלחםלכיסויאחרתסיבהמהירושלמימביא)'ג'סיי"פ(ש"ראה

שלבייןלמתדוקחיטהשהרי,קודםהייןעלשמברךהלחםיתבייששלא 'זהפסוק

ייןקודהברכתומדינאהמינים של לברכתו רקמחייבתזאתשסיבהנמצא.מת

איכאבושהמאיכיהשולחןכלאתלכסותז"לפיצורךואין,בלבדהלחםכיסוי

,שם(נתנאלקרבןהמציין,אגבדרך.קודםהייןעלשקידשכיוןותהמאכלבשאר

במרדכיסבראאותוכשהביאוובאמת,הזההירושלמי"מצאתילא"ש)'לאות
."אברהםר"הר"בשםאלאהירושלמיבשםאותוהביאולאמ"ובהגה



מתפצלובאמת,ארבעשהםטותשישלשהזה'בענשישלעילאמרנו

'הל(מיימוניותהגהותב'אי.לשניםהירושלמיבשםש"בראההמובאזוטהשי

פ"אעכןואםקידושלפניידיםליטולבמקומושנהגו)'קאותיב:כטשבת

אמנם"ל"וז,כ"גהלחםעלהמוציאלברךוכניםמידיומ"מ,איןעכשיושמקדש

אםועתה'וכומקדשיןכךואחרהידיםליטולעתהשנוהגיןלפיהטעםלינראה

מוקדםבפסוקהקודםדכללייןקודםעליולברךצריךהיהמכוסההפתהיהלא

סוברמ"הגהשגםנמצא."כ"עדליתיהכמאןדהויאותומכסיןולפיכךלברכה

,הירושלמיבשםש"הראשהביאהמכמוללחםבושהשל'ענבאמתכאןששייך

מפניתבעייתירקאיההלחםבושת'לכאושהרי,טהבשינדבחעודל"יאמנם

עללברךותמוכנכ"גשידיוכזהבמצב'דוקולכן,הקידושקודםידיםשנטלו

,כשמקדש'עלימפהולפרוסהלחםלכסותקפידאישהקידושבשעתהלחם

ע"בשולהלכהמובאוכן[קידושאחריליטולשנוהגיםאלושלגבישמעמאמנם

ליטוליששלכתחילהאומריםישבשםשםא"רמההביאאבל',יב'סערעא'סי

,שם(א"מגהז"עכתב."אלובמדינותפשוטהמנהגוכן",הקידושקודםידים

.]ל"עכ"היאסעודהדצורךכיוןהפסקמקריקידושדאיןל"דס"ל"וז)'כזק"ס

בכלהמוציאלברךמוכניםלאשעודמפניללחםבושהשלזהטעםשייךלא
.ידיםנטלולאשעוד,אופן
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אך,ל"הנ'השיכלאתמביא)המאורמכון'במהדב"קס'עמ,שם(טורה

שנפלשבשעה,למןזכראיההמפהשפריסתוהוא,לדברטעםעודאומרלבסוף

"ל"וז,טלשלכיסויעםומלמטהמלמעלהמצופההיהבמדברהמן שמעתיואני:

לזהוזכרלמטהוטללמעלהטלבקופסאכמומונחשהיהלמןזכרלעשותטעם

שמות(הפסוקעלי"רשפיכך.ל"עכ",גביועלאחרתוהפתתחתמפהנותנין

צריךשלנומשנההלחםולכן,)'פט'סיבהעלותך'פ(בספרימובאוכן,)יג:טז

למןשהזכרבכדי,ומצופהמכוסההיהעצמושהמןבאופןבדיוקמכוסהלהיות

ואין,בלבדהלחםבכיסוישסגיהואהטורמדברישעולההמ.ומדויקמושלםיהיה

משוםאינםשםהמונחיםהדבריםדשארכיון,השולחןכלעלמפהלפרוסצורך

צורךיששאלא,מלמעלההלחםג"עמפהבפריסתדישלאנראהעוד.למןזכר

:אופציותיתשלנוישזושלתועלתל"י.מלמטהכ"גלכסותזהדברמשוםמיוחד

או,מלמטהכיסוילהיותתמועלהשולחןכלג"עפרוסהשהיאשהמפהיאמראו

פרישההזהעלהעיר.למטהככיסויתנחשבלהיותגםתמשמשחלההשנסירת

מעלהכיסויאתלהסירהמנהגנובעשמכאןלמןזכריןבענןאפעוד)'יגאות,שם(

אותוהוציאו,המןאתי"בנשכשלקטומשום,המוציאברכתכשמברכיםהחלות

יש.הברכההמפהאתמידכשמסלקיןעושיםאנווכך,שלו'הטלקופסת'מ

,בלבדהמןאתי"בנלקטושהרישמברךלפני'דוקהיאשכוונתובזהטעםלהוסיף
.עליולברךלביתיהםהטלאתהביאולאוכמובן



נפש'בס'אי.למעשהמ"נפקכמהלנוותעולל"הנטותהשיכלקבותבע

שעלהחלותאתמניחיםשאיןהעיקריתשהסיבהתפסס"שהגריד)'קנח'עמ(הרב

",דשבתאיקרא"מפנישהואדידן'מתוסמשמעהקידושבשעתמגולותהשולחן

ולכך.להלכהעיקריותאינןולכן,אגדהרךדלעשהםהאחרותבותהסיודוחה

.הקידושבשעתמכוסיןיהיוהחלותרקולאהשולחןעלהמאכלותשכלהחמיר

'אפיאסורכך,קידושקודםלאכולשאסורשכשםהדיןעלמבוססתכ"גסברתו

היאאוכליןמיניכלעםהשולחןשעריכתובזה,קידושקודםהסעודהלהתחיל

לאשעודנחשבשיהאכדיהכלעלמפהלפרוסריךצכ"ע,הסעודהחלתהת

מדברינראהוכן.ממשהשולחןעקירתכעין,הקידושבשעתהסעודההתחיל

,השולחןשעלותהמאכלכלעלמפהלפרוסשצריך)'יב'סיז"משב,שם(ג"הפמ

,השולחןכלעלמפהפורס"ל"וזהמיליםדקדוקי"עפנוספתראיהמוסיףהואאך

'לכאו)."ח:כג,א:יזמשלי,נקיבהמשמעפת(השולחןמשמע'גביו'עלמלתאבל
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לכסותלהקפידישמסבראאז,"דשבתאיקרא"משוםהואםטעשהסובריםאם

בכיסויסגיולא,סילוקופעולתכעיןלעשותאוהיןהענעיקרשהריהשולחןכלאת
.בלבדהחלות

שסיבתסובריםםאמלמטההחלותכיסויצורךיןבענקצתנגענוגם

טעמיםשניוהצענו.שהבאנוהטורטתכשי,למןזכרמשוםהואהמפהפריסת

זכרטתשיכפיסובריםשאםל"יעוד.הבמלואזוטהשילקייםשמועיליםשיתכן

היהתהשולחןמכסיםאנוהשבשהמפההמנהגשמכאןז"עלהעירישאולי,למן

[המןצבעהיתהשכך)לו:טזשמו(הפסוקשמתארכמו,לבנה'דוק מצאתיכ"אח.

הדבריםכעיןכתבהדנפשישמסברא)'בק"סעקלד'סיו"ח(משהבארת"בשו

להםשיש'חדשותאוהבי'ו'המתחדשים'שעושיןהמבעיניונכוןשלא,האלו

ודאישבזה,שלהםשבתשולחנותעלשפורסיםוצבעיםצורותמיניכלעםמפות

וכן.מןהלזכרשבתבלילהפתבציעתיןענלבכשירמוזהטורשלהטעםמבטלין

בטבלאמשתמשיםכ"שאלעילהמובאשלנוהשניתההצעהכעיןמציעהוא

,הטורשלרמזולקייםבכדילבןכ"גשיהאמוטב,הלחםעליולחתוךמיוחד
.]החריפיםדבריוש"עיי

ל"סאי,הלחםעללקדששנצטרךשבמצבהואלמעשהמ"נפקעוד

הסיבהתפקענ'לכאו,)הייןמןבושתוהלחםיראהשלא(יהירושלמכ"כמש

)'יבק"ס,שם(ז"טב'איוכן.הייןעלמברךאינושכיון,הלחםלכסותשנצטרך

אחרתסובראםאמנם",מפהעליולכסותצ"אהפתעלמקדשאםז"ולפי"תבשכ

,מןלזכרשייךשעדייןמפניהלחםאתלכסותהטעםשייךעדייןהריהטורטתכשי

זכרלעשות'וכוהטורשכתבאחרלטעםאבל"ל"וז,עליומקדשדהשתאפ"אע

עלבמקדשגםממילא,ל"עכלמטהוטללמעלהטלבקופסאמונחשהיהלמן

דמכסיןהשאילתותטתלשיע"וצ.ד"עכ",נוהגיןאנווכןבמפהלכסותצריךהפת

דמצד,עליהםכשמקדשיןהחלותלכסותעדייןצריךאי"דשבתאיקרא"משום

משוםלתוקףנכנסתעצמוהיקראומאידך,בסעודהעליהםיסעודעדייןאחד

ז"הטעלשחולק)'כק"סשם(שקלהיתמחצבכ"משוראה.מקדשעליהםפ"שעכ

משוםל"סאם(מכוסהשיהיהצריךעדייןהפתעלמקדשיןאם'שאפיסוברשהוא

)'זק"ס'ערב'בסי(א"מגבשמפורשעליו'הקרבהאליהבשהרי,)למןזכר

צריךלמהותמיהני[עליוותמונחידיוושיהיצריך,הפתעלשכשמקדשין אינו

איךכ"וא,]הייןעלכשמקדשברכהשלכוסשמגביהכדרךהחלותאתלהגביה

ביניהםלפשריששאולישקלהיתהמחצומתרץ?עליוכשמקדשהפתאתיכסה

'סיע"וע[עליוידיויניחואזיגלנוועליכשמקדשאבל,יכסהוהברכהשבהתחלת

].עליהםכשמקדשהחלותאתלאחוזשצריךמפורשתלראיהג"תפ
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היאראשונהשאלה.בירורצריכיםשעדייןדבריםכמהלנונשאר,ברם

שלששישנראה.החלותמעלהכיסויאתלהסיראפשרמתי,ל"הנטותהשישלפי

,דשבתאיקראשלהסיבהשלפיסובר)'כק"ס,שם(א"מגה.למעשהלזהגישות

ל"ס,דהלחםבושתומשוםאיאמנם(הקידושאחרעדהחלותלגלותרשאיאינו

ק"סהבזצותמשב(ג"פמה).הלחםלגלותכברג"בפהשמברךאחרימידשיכול

כדיבהמוציאבשעתהחלותלגלותיששבודאיבהרליההאכ"כמשסובר)'יב

דמשוםכיוןמכוסהשישארצריךלמןזכרשמשוםלוואין,משנהבלחםלאחוז

.לכךמספיקהואעצמוהקידושדיכךתו'ואפי,מועטזמןבכיסוי'ליסגיזכר

צריךלמןזכרשמטעםאפשריותעודא"חהבשםמביא)א"מק"ס,שם(ב"המשנ

להשאירשמוטבד"נלעלנונמצא'למסק.המוציאברכתאחרעדמכוסהשיהיה

ליהדהאחששאומשום,המוציאאחרעדלמןזכרסיבתמשוםותמכוסהחלותאת

שידיובצורה,לברךןאותכשמגביהיןןעצמבחלותלגעתלהקפידישבהר
).לחלותידיוביןחציצההייהשלאבכדי(הכיסויתחתיהיווהחלות

החלותאשתהאדוקשמדקדקיןאנשיםהרבהשנוהגיםהמל"קעוד

נראה,כ"עשהסברנוהמלפיהרי.הייןעלהקידושבשעתהשולחןעלמונחות

לערוךדאפשרהמככללמנועויש,השולחןעלהחלותיהיושלאמוטב,דאדרבה

.דשבתאיקראיןבענהשאילתותבשם'תוסכ"משמשום,קידושלפניהשולחןאת

עםיחדוסלטיםמאכליםימינכלשמניחיםעדהקידושאתשדוחיםאלוורואים

ימהר,לביתוכשיבוא"שסימננוברישהואמפורשדיןוהלא.השולחןעלהחלות

(מידלאכול מונחזומנהגשיסודל"ונ).שםא"המגל"כ,מידלקדשדהיינו"

גדולשהשולחןעכשיואבל"ל"וז,מאודתמוה'שלכאו)'כבק"ס,שם(ש"בערוה

הקידושבעתהשולחןעללהיותמוכרחיםלותוהחהאכילהבמקוםתמידועומד

'ולכאו.דבריוש"ע",דשבתאיקראשזהוהקידושבעתהסעודהדתיהויהיכיכי

הפוךבדיוק"אתדשביקרא"מושגאתמבארשהרימנפשיהסבראש"הערוהכתב

שםתהאשלאעדיףנראהדשבתאיקראשמשום,כהעדשהבאנוהביאוריםמכל

ככה'התוסאתביארואיך',הגמבזמנישהיהוכמ,ידושקבשעתבכללשולחן
.שםדבריובע"צ'ולכאו



מ יצחק א"תשע●ג"בית



**

:רבאמר.הכנסתבביתשקידשואדםבניאותם).קא-:ק(פסחים'בגמאיתא
,לרבאלא.יצאולאקידושידיאף:אמרושמואל.יצאוקידושידי,יצאולאייןידי
לקדושייללמה,ושמואל.ביתוובניבניולהוציאכדי?בביתיהלקדושיליהלמה

ואזדא.כנישתאבביוגנוושתודאכלו,חובתןידיאורחיםלאפוקי?כנישתאבבי
ומסיק.'הגמל"עכ,סעודהבמקוםאלאקידושאין:שמואלדאמר,לטעמיהשמואל
במקוםאלאקידושדאיןבזהכשמואלפסקוורבההונארבדגםבהמשך'בגמ

זוודעה,ייןידיאףאלא,יצאוקידושיידרקדלאיוחנן'רשיטתמובאובסוף.סעודה
.לברךצריךמקוםדשינויברייתאכנגדדהויאמשוםנדחית

רבשגםכיוןהכא,באיסוריכרבהלכהכללדבדרךג"דאעהפוסקיםונקטו
'הגמדלפינ"בבהכלקידושגםמ"ונ.הלכתאהכיכשמואלל"סורבההונא

אתלהוציכדירקשמואללשיטתנ"בבהכמקדשין דשאר,חובתםידיהאורחיןא

הש.אחרבמקוםוסועדיןהואילחובתםידייוצאיןאינןאינשי חתימת ס"ואחר
וישניןאוכליםאורחיןשיהיושכיחכ"כהיהלאוכברהעתיםנשתנוהימיםברוב
לקדשישאםהגאוניםבתקופתהשאלהנתעוררהולכן,דנאכמקדמתנ"בבהכ
-רמ'סי(פסחיםהגאוניםבאוצר'ע,שםשאוכליןןאורחינזדמנוכשלאכ"בבה
אתומטרתינו.)מגר .זובשאלההגאוניםשיטותלברר



ק('בתוס'עי גאוןנטרונאירבבשםכתבל"וז)ד"בסוקידושידיה"ד:דף
:)מגברכות(כדאמרלרפואהעיניולתוךונותןהכנסתבביתמקדשיןבתשובות
שימשידביבקידושאליהמהדראואימתעיניומאורק"מתאחדנוטלתהגספסיעה

ז"לפ.ל"עכ,שבביתובקידושלמיעבדמצירפואהדהאיכתובהעזריבאביומיהו
גאון'רדשיטתיוצא סגולהדישרפואהמשוםכ"בבהלקדשדישהואנטרונאי

יששבתלילשלדקידוששםברכות'בגמכמבוארשבתבלילקידושי"עלרפואה
'התוסדהבינוומשמע.גסהפסיעהי"עשבאההעיניםלמחלתרפואהמשוםבו

נ"בבהכדקידושהרפואהעניןלקייםהקפדהאיזודישגאוןנטרונאירבדכוונת

בהבנתגאוןנטרונאירבדתשובותל"מורודיבירחמיאלר"לדבזהנתונהתודתי* הרבה שטרח

הגאונים הגאונים,דברי תורת בענין פתח לי .ופתח
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דתמה,דוקא העירו עניןלקייםיכולהרי,נ"לבהכזהעניןדמהה"הראביעליוולכן
לתרץונראה.ומקדשיןה"דתקט'סיב"חה"בראביהואוכן.בביתוגםהרפואה
רנשלארוכהיותררסאיגדהביארסט'סיח"אובטור'דעי,בפשיטות ג"תשובת

לקדשתיקנוייןלהודליתהציבורמןדאיכאכיוןהילכךל"וזג"רנמסייםושם
הרפואהעניןנ"דאהג"לרנל"דסומבואר1.ל"עכרפואהמשוםהייןעלנ"בבהכ
תירץוכן2.ייןלושאיןמילזכותנ"בבהכלקדשדישאלאכ"גבביתולקיימויכול
.ש"אהטורגרסתדלפישםח"הב

שוניםובליקוטים3בראשוניםמקומותבהרבההובאהזותשובהובאמת
לעמודוכדי5.מקומותבהרבהבקיצורהובאהוגם,שונותרסאותיבג4מהגאונים

.הדבריםיתלבנוז"ועיל"נהרסאותיבגלעייןישג"רנשיטתעלהיטב

תשובהשלביותרהארוכהרסאיהגנמצאדשםגאוןעמרםרבבסדר'ועי
:ל"וז,זו

בבתימקדשין,מתיבתארישנטרונאיר"אוהכי כנסיותומבדילין
,מבדיליןדודאיהבדלהמבעיאולא.שםאוכליןאורחיםשאיןי"אעפ
והרוצה,חובהידיהצבורכליצאדצבוראשליחאדאבדילדכיון

יצא,ייןלושאיןאורצהלאואם,בידוהרשותבביתוולהבדיללחזור
היארווחתדהלכהקדושאפילואלא,צבורשליחבהבדלתחובתוידי
.כנסיותבבתיהייןעליקדשוכ"אעפ,סעודהבמקוםאלאקדושאין
רפואהקדוששלייןשהטעמת,טעםמה .היאשבת

שהביאקמ'סיהעתים'בס'ועהתשובהלשוןכלהיהלאלפניווגםכ'סיב"חז"באוהקשהוכן1
להקשותיךוממשייןלושאיןמימשוםדהוילתרץדממשיךאלא,הנגידשמואל'רבשםזוקושיא

.לקמן'עז"עגם
'סיעדריט'סיג"באוצה'עייןלהםהיהשלאהגאוניםבזמןשכיחהיהדזהלהעירישאגבודרך2

בזמןגםמצויייןהיהשלאמקומותדהיוונראה.כוסות'לדייןלושאיןבמיהגאוניםשדנורלו

.צוימייןהיהשלאלמקוםדאקלעדאמימרבמעשה.קז'בגמ'על"חז
,שכגסימןא"חא"הרשבת"שו,קו'סיויטרימחזור,תפא'סיי"רשסידור,קמ'סיהעתים'סוהם3

אלא(הטורלשוןשמביאסבריעניןה"דשבתשלמעריבובאבודרהם,רסט'סיח"אוטור

).בלשוןמעטקיצרשבאבודרהם
הגאוניםתשובות,קפהסימןעמנואלהחדשותהגאוניםתשובות',י'סיגאוןעמרםרבסדרוהם4

בבירורשעסקעו'סי)ברודי(גאוןנטרונאירבבתשובותע"וע.מא'סיהגאוניםמעשה,נב'סיליק
.רמא'וסירמ'סיפסחיםהגאוניםבאוצר'ועי.ל"הנמהמקורותרסאותיהגכל

העיטור,תקט'סיב"חה"ראבי,קמד'עמהמנהיג,לז'סיא"חא"הרשבת"שו,שעא'סיהאגורוהם5
המנהגותספר,קידושידיה"ד:קפסחים'ובתוס,אעמודקלאדףומרורמצההלכותהדיברותעשרת
ח"ובאוצה'סי)מילר'מהד(פסוקותובהלכות,א'עמלחדףמלונילאשר'לר .'כ'סיב"ז
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שחובהאלא,לטעוםהיאשחובהלא,כולוהצבורכלשטועםוזה
וכיוןקדושלשמוע ידיקדושששמעבלבד צריךואיןחובתויצא
להםונותן,מקדשרפואהמשוםלצבורומטעיםשמקדשוזה.לטעום

אחתנוטלתגסהפסיעהאמרינןדקא.עיניהםעלממנוליתןכדי
דביבקידושאהדראובמאי,אדםשלעיניומאורמאותמחמש
,אריפתאומקדשייןליהדליתהצבורמןדאיכאזמניןהלכך.שמשא
.רפואהמשוםהייןעלהכנסתבביתלקדשחכמיםותקנו

חשוביםשנוייםכמהיש,ל"הנהמקומותביןבלשוןקליםשנוייםומלבד
ומזה.רסאותיהגביןלהכריעאפשראםלבררועלינו,כוונתואתלשנותשיכולים

6.יםהדבריתלבנוגם

אך.הגרסאותברובנמצאת"דצבוראשליחאדאבדילכיון"גרסת

השומעיםשיוצאיןדמהומשמע.כיוןאיתאו"ובמחזי"רשבסידור

פרטאלאנ"בבהכדמבדיליןלהאטעםנתינתאינוהבדלהחובתידי

גרסתדהעיקררובפ"עונראה.נוסף דהגרסאואפשר.דכיוןהוא
דמשוםזהטעםנתינתדמההאלוהנוסחאותבעיניקשההיתה

דדברלהורותהגרסאתקנוולפיכך,להבדילישחובהידידיוצאין
.סעודהמקוםמשוםשאלהבזהדאיןמשוםלהבדילהואפשוט
גרסתליישבישאמנם.נוסףפרטהויחובהידילצאתשלוהענין
ידיהצבורשיוצאיןשמשוםלומרג"רנדכוונתטעםבטובדכיון

'אפאלאזהמבעיאולאהבדלהלומרשייךלפיכךפקפוקבליחובה
.'וכויוצאיןדאיןקידוש

ברובנמצא"צבורשליחבהבדלת"עד"לחזורוהרוצה"מ.ב
נראהושוב.ליתאא"הרשבת"ובשוי"רשבסדוראך,בגרסאות
מסבראנראהוכן.להדגרסינןהואדהעיקררובפ"עלהכריע
תועלתללאדבריםאריכותבהשראונימפהסופריםי"עדהושמט

.יצאלאאזרצהלאואםיצאאזלצאתיכויןדאםיודערבביברדכל
קצתישאך.זובפיסקאג"רנכוונתפשטותנראהזהובאמת

לצאתלהחליטשיוכלמשמעות רוצה שאינו אחר'אפבדעתו
בגרסת.ץ"השמפיהבדלהששמע משמע פסוקותוכן 'עי(הלכות
שהריש"עשםהעתים'בסד"הוהנגידשמואל'רהביןוכן,)לקמן

ניםשובמקומותהמובאותהגאוניםבתשובותקיצוריםשישמאדדשכיחלהעירישאמנם6
איןמ"מפסקאותהושמטולמהטעםלתתשנשתדלפ"אעלכן.בטעותחלקיםנשמטיםדלפעמים

.הסוגיאללבןמזהסייעתאישמ"ומ.מוכרחכ"כזה
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שמעברכהדהויתמוהדזההקשה שכבר אחר לברך לבטלה
יצארוצהדאינו'מדכדמדוייק,אינודזהנראהמ"ומ.ץ"מהש

זהדאין,יצאהבדלהבשעתעתהרוצהשאינובהווהדמשמע

היינו"יצא"דלומר'אפאו,למפרע"יצא"דלומרלשונורהיטת
ייןלושאיןמימדכללמשמעוכן.נ"בבהכששמעבהבדלהדסגי

לביתוכשהגיעשמצאפירטדלאעתהייןלושאיןשיודעומשמע
7.ייןלושאין

ובמקומוו"במחזליתא"בלבד"עד"הצבורכלשטועםוזה"מ.ג
ק."כולןטעמוכאילונעשהשטעםמי"גרס דהיה 'דכליה'ואפשר
ואכלבטעימתורךצדאיןג"רנ כלל"יכ"הצבור לטעום נהגו דלא ל

הרפואהגורםץ"השדטעימתאבוהבי"מהרבשםי"הבכ"כובאמת
"ומטעיםשמקדשוזה"ו"המחז'כזהאחרמידמ"ומ.הציבורלכל

בתשובות'עיובאמת.ע"וצלעצמומטעיםדהיינול"דסואפשר
עמנואלהגאונים גאוניםהחדשות נותן"דהאדחסרליקובתשובות
וכן."שותין"דאיתאזהובמקום"בעיניהםשיתנוכדילציבור
דכשהביאג"אע,זהעניןחסרכ"גא"הרשב'שכג"רנשיטתבקיצור
הרובפ"עלהכריעונראה.בעיניהםשנותנין'כבמלואההתשובה
שהציע7הערהג"רנבתשובותל"המובהערות'ועי.להדגרסינן

לאל"וז'דכ)לקמן'עי(גאוןהאיכרבל"דסמשוםדהשמיטהו
אלאעיניוגביעלשבתבליליהקידושכוסאתשמשיםמישמענו
שםא"בריטב'וע.):קיג(שבת'בגמי"וכדפרש,ל"עכ,ודאיבשתייה

ג"לרנל"דסלהציעשרצה4בהערהעו'סיגאוןנטרונאירבתשובות'בסל"המו'שככמוודלא7
האחרוניםדדנוג"דאעמסתברזהדאיןלברךולחזוריכולכעונהשומעי"עברכהידידכשיצא
בירךביןבזהלחלקטעםאיןמ"מז"עלברךשייךואינוסףקיוםלוישאימצוהמעשהבכופל
הואהקיוםדכלהשבחברכתלגביכזהדיוןשיהיהמצינודלאועודכעונהשומעי"עליצאבעצמו
יכולמצוההמעשהבכפילותקיוםולוישדהואילל"דיהמצוותבברכתרקאלא,עצמהבברכה
הש'עי,לברךשפיר מו"בגליוני סוכה בס.ס כן נג"וע,הפרדס'דדייק שאילתא שאלה בהעמק ע
מצוה'עמ מעשה כפילות לגבי תשובההגאוניםת"משושםראיהשהביאומה.שמג ,'ע'סישערי
לולבאותולהפךאדםיךצרנ"לבהכלולבהולכתבעניןוששאלתם,התשובהל"דזהכרחבזהאין

אנוהילכך.מידעליולברךמחוייביןאנוכדרכואותומוליכיןאנושאםבימיןואתרוגבשמאל
ועונהץ"משברכהוהשומעלולבנטילתעלהצבורעםעליוומברכין.ההללשעתעדאותומהפכין
אשרכפיבידויטלנושקודםתדיריברךאבללברךמנהגהואאחדכלז"ועכהברכהמכלליצאאמן

דישונראה.לעצמומברךא"אושכלנהגומ"מץ"השבברכתדיוצאיןג"דאעוהיינו.ל"עכ,אמרנו
משוםזהמנהגטעםדאיןלהשמיענוובא,לברךומחוייביןלצאתשלאלכויןדנהגודהיינולפרש
.ץ"שי"עלצאתא"דא
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כנמיניהג"רנשיטת'דקל"עי.הפירושים'בשהביא דמצדל"וביה
משוםכ"וע,להםדמטעימים'כואז,לשתותצורךדאין'כ'א

אבל,לצבורלהטעיםדנהגילומרנראההדברליישבובאמת.רפואה
ולא"אולכלהכוסשהעבירואווכדומהלידיהםשפיכהשלבאופן א

ממש בפיהם להם ובזהעיניהםעלשיתנוכדיוהטעם.שהטעים
גששותיןהמנהגנשתרבבאיךג"רנמבאר י"בב'ועי.כ"מהיין
לאאבלטובהיותרהצדעלדשותיןיארדבאבוהבי"מהרשהביא
.לרפואהבזהצורךשישמשום

ומזה."עיניהםעל"עד"שטועםוזה"מחסרהגאוניםמעשה'בס.ד
דהיה.ל"וכנהטעימהי"עהיאדהרפואהמשמעכ"ג ליה'קואפשר
יותרעודקושיכאןדישל"ועי.העיניםעלהייןליתןנהגודלאל"כנ

,מקדשולכןלרפואההואהיין"הטעמת"דג"רנ'שכוהוא,גדול
שישומשמע.הקידושלשמועאלאלטעוםחובהשאין'כאזאבל
איך'קזהכל,וראשית.רפואהמשוםהייןעלקידושלשמועחיוב
לציבורדנותן'ככ"דאחועוד,הקידוששמיעתי"ערפואהשייך
חדשדברדזהומשמע,גסהפסיעהמשוםעיניהםעלליתןכדי
עניןשישליהמנייןכ"וא.בשמיעהיצאוכבררפואהידידהרי
לקדשתקנושלפיכךסייםכ"ואח.שבתשלבקידושבכללרפואה
דחובהמשמעדשובע"וצייןלושאיןלמירפואהמשוםכ"בבה
דידהוגרסאדלפי.ל"והתגע"התגלגרסתל"דקל"יכןובאמת.היא
הקידושלשמועאלאקידושמצדבחיושאיןהואג"רנדכוונתיוצא
רפואהמשוםהציבורטועמיןולכןרפואהמשוםרקלקדשותקנו
.חובהמשוםולא

ת"בשוליתא"מקדשרפואהמשום"עד"שחובהאלא"מ.ה
גונראה.א"הרשב משמע'אשמצדג"רנבלשוןקושיעקבכ"שהיא
קוםבמאלאקידושדאיןץ"השי"עקידושחובתידייוצאיןדאין

ומקדשיןשחוזריןא"ברשבהתשובהבסיוםשמבוארוכפי,סעודה
העתים'ובסג"בסרעהתשובהבהמשךהמבוארוכפי,בביתם

עליהםדחובהג"רנ'כ'במצדאך".'וכובביתומקדשהזהוכסדר"
קצתומשמעחובהידייצאוומששמעוץ"מהשהקידושלשמוע
רפואהעניןדישמרלוסבראקצתדישואף.חיובכאןדישמזה
דאפשרנחליטאםואף,לקיימוכדיהייןעלנ"בבהכלקדשדרצוי
דישלומרקשהיותרמ"מ,סעודהבמקוםשלא'אפזהעבורלקדש
דלפיכך.הרפואהעניןלקייםהצבורעלחובה חלקהושמטואפשר
.חיובלשוןבליבעלמאכרפואההעניןוהשאירזה



כהן יעקב יונתן הרב 266

דישג"לרנל"דסהואהמקוריתרסאיהגבביאורלומרוהנראה

פסיעהידיעלהנפסדהעיניםמאורלהחזירדהיינו

ל"דסואפשרחיובדהויומשמע.ייןלושאיןלמינ"בבהכלקדשתקנוכךולשם,גסה

דצ"לרנ דרפואהלצורךסעודהבלילקדששרידלכןכןל"ג הואהרפואהוענין.חיוב

.הייןאתלטעוםחיובאיןאבל

.עינועלקידושעליוששמעהייןמןליתןשיוכלכדיבלבדלשמועאלארפואהמצד

הצדעלורק,השמיעהי"עהואהרפואהדעיקרי"בבד"הואבוהבי"כמהרל"ועי
לפרשכןגםואפשר,ל"וזלעילנוכדבריסייםשםגםאך,בעיניםנותניןטובהיותר

)שהטעימה(מפנישאמרומהעיניהםעלליתןשאמרמהאלאאינההרפואה]ש[
רפואהשלכוסהכוסלונעשהקידוששלייןבטעימתכךפירושו'וכו]שהטעמת[

לקידושייןעדייןנעשהשלאלפירפואהבוהיהלאיטעוםלאשאםעיניהםעלליתן
לל"עכ קרוב שכוזה אלא הרפואה'דברינו לו שיהיה כדי לטעום ח"בב'ועי.דצריך

האלו"ג'שכ כדברים שנשתרבבמפנירקהואהייןשותיןשבאמתדמהל"צז"ולפ.כ
השהואילכןהמנהג 'שככמוטובהיותרהצדעלהוידבאמתמשוםאולהםץ"ונותן
היינודטועמיןבהאג"רנדכוונת'דכ'אק"סרסט'סיז"בטע"וע.אבוהבי"מהר

ל"דסשם'דכהרפואהעניןבהישכ"גדהיאמהסעודהבביתםהציבורשטועמין
נשארל"הנלפיאך.דוחקוזה,לקמן'ערפואהמשוםהואהסעודהעניןדכלג"לרנ

באמרועצמוסתרושוברפואהמשוםהייןבטעימתדישג"רנ'דכמהאהקושיא
.ודיובעיןנותןאלאדווקאלאובזהדכוונתול"צהדוחקומתוך.לטועמוחיובשאין

היא"רנדשיטתויוצא מילהוציאנ"בבהכלהבדילישהבדלהדלעניןג

,שםסעודהבליחובהידייוצאיןאיןקידושולענין.ייןלושאיןאולצאתשרוצה
מילהוציא,גסהפסיעהמשוםהנצרכתהעיניםרפואתמשוםכ"אעפלקדשישאבל
עלקידוששלמהייןיתןכ"ואחקידוששישמעהואהרפואהוביצוע.ייןלושאין
לציבורשנותןמשוםלשתותוהמנהגשנשתרבבאלאהייןלטעוםצורךואין.עיניו
.העיניםעלליתן

לעילדברילסכםנבואועתה שהזכרנו :הקיצורים

ידישיוצאלעניןרקג"לרנבייחוסהתשובהאתהביאפסוקותבהלכות.א
8:ל"וזץ"השבהבדלתהבדלה

הכנסתבביתדצבוראשליחאשהתחילכיוןוהלכתא.נטרונאירב

ידיחובתןהצבורכליצאו

 בידוהרשותבביתוולהבדיללחזירוהרוצה

רע8 בסדר נמצאו שלא הקטעים .ג"הדגשנו
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צבורשליחבהבדלתחובתוידייצאייןלושאיןאורצהלאואם



שהיהאפשרהראשוןהקטע.ל"עכ

יותרמ"ומ.אמןשעוניןהמנהיג'בסבקיצורנמצאוכןבמקור
דיכולז"עידמשמעלהעירויש9.ביאורליתרהוספהשהיאנראה

תודעוכיוןאמןשענהפ"אעולהבדיללחזורכ"אחלהחליט
השנישהחלקברורונראה.מזהשכתבנולעיל'עי,ג"וצעלצאת
בעניןלדוןממשיךעצמוג"רנשהריג"רנדבריעלהוספההוא

רע"בבהקידוש בסדר כמבואר פסוקותבאורק.ג"כ ההלכות
פ"אע'שכומה.בביתולקדשלחזורדצריךג"לרנל"דסלבאר
דיןדאיןיוחנן'רשיטתלמתכויןזהבטוי'דבגמע"צייןידידיצא
.ברייתאמפניזהדחו'בגמוהאמקוםשנוימשוםלברךשצריך
.ייןי"עשהוארפואהידישיצאולרמזדכוונתוואפשר

משוםדהואנ"בבהכקידושלגביהתמציתרק'כא"הרשבת"בשו.ב
דבתשובהג"אע,רפואהמשוםדטועמין'שכע"צאבל,ייןלושאיןלמירפואה
.המקוריתרסאיהגלוישבתשובותיוכ"גשהביאעצמה

בהדישככתבההתשובהלשוןלהביאנתכויןדלאנראההמנהיג'בס.ג
,ככתבההתשובהלשוןהוארובומ"מאבל,במקורותשאינםלשוןתקוני

.לטעוםהשומעםבחיובוהביאורבביתולהבדילשרוצהמישלהחלקיםבהשמטת

ליתןרפואהמשוםדמקדשיןהנקודהעיקררקהביאו'ובתוסה"בראבי.ד
יעשהלאדאמאי)בשמו'בתוסהעתיקווכן(עליוה"הראביומקשה.העיןעלהיין
מימשוםדזהמבוארשבהרסאיהגכללוהיתהדלאומוכח,בביתובקידושכן

לעיל,ייןלושאין .האלוהדבריםתמציתרקהעיטור'בסהביאוכן.וכדביארנו

רפואהמשוםשמקדשבקיצורהתשובהסיוםרקהביאהאגור'ובס.ה
.הקידושלשמועאלאלטעוםצורךאיןכ"אעפאבללרפואההואהייןשטעימת

תמה שם זאת,עליווהאגור גירסא לגבי לעיל .וכדמבואר

ונראה.כ"גהבדלהלגביהפסקהביאאבלהתשובהקיצרהמנהגות'ובס.ו
.כתוספתהעיניםעלונותניןרפואהמשוםשהשתייהןדהבי,חסרהרסאיגלודהיתה

זהתשובההביאז"באו.ז שאנושמהפירשוהגאוניםותשובותל"וזבענין
שופךהכנסתשחזןהוילרפואהקידושדההואאורחים]שאין[במקוםמקדשים

כ"דגשם'משכאך.מעכבתאמןדענייתמסתברדלאמשום3הערהג"רנבתשובותל"המוכ"וכ9
.ל"ואכמע"צאך,יתכןמעכבאינוכוונה
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[לפני( ויש.ל"עכעיניהםמאורלהחזירעיניהםעלומעביריןידיהןעלהכנסת]לבני)
רנל לתשובת כוונתו אי הנ"עיין אחרת"ג לתשובה או אין.ל אחד לשוןזהדמצד

לחזןלווגםידיהםעלהייןלשפיכתזכראיןהמקוריתדבתשובהכללהתשובה

לדחות.הכנסת יש .הגאוןשםהזכירשלא'קוגם.עושיןהיושכךשהביןדאפשראך
דאין נראה שני שווה"דסואחרתתשובהשזהלהחליטצורךומצד ענינה ואפשרס

דתשובה.מאודבקיצורלכתובשרצה ',תוס,ה"בראביג"רנבשםנמצאתזוועוד
היתהי"רשובסדורו"מחז שלא מסתבר לאדאמאידוחקעדייןאך.ז"האולפניולא
.ע"וצאחרממקוםאלאמשםהעתיקדלאל"וצהגאוןשםהפחותלכלהזכיר

גאוןמנחםלרבומיוחסתשםהעתים'סבהנמצאתבתשובהלדוןישועוד
הנמצאתג"רנלתשובתמאודדומהוהיא.גאוןנטרונאירבמשוםלהדאמריואית
10:ל"וזגדוליםשינוייםכ"גבהישאך,דוכתישארבכל

נטרונאירבמר

צ"שאבדילכידוודאיהבדלהמיבעיאלאאורחיןדליכאהיכא
בידוהרשותבביתוולהבדיללחזורוהרוצהכולוהצבורכליצאו
בהבדלותח"יויצאבידוהרשותייןלושאיןאורוצהלאואם
אלאקידושאיןהיארווחתדהלכהקידושאפילואלאצ"הש

מפניטעםמהס"בביהכנהייןעליקדשוכ"אעפסעודהבמקום
אלאלטעוםהיאדחובהמשוםלאוקידוששלייןשטעימת




שלעיניוממאורמאותמחמשאחדנוטלתגסהפסיעהכדאמרינן

שימשידביבקדושאליהומהדראדם

דלאדזימנין

חמראלאינשליהמתרמי

.אריפתאמקדש

,העיניםעלהייןנתינתאיתאג"דבסרע,חשוביםשנוייםכמהויוצאין
,שונהאחדעניןנמצאהעתים'ובס,ייןלושאיןמימשוםנ"בבהכלקדשושתקנו
חיובשאיןייןלושאיןממיראיהומביא,בשתייהלמצוהמכויןהציבורשאין
שמיעתחובתידייצאפתעלשמקדששמינוספתפסקא'כובסוף.הייןשתיית
ישהתשובהסוףוגם.לגמריכמעטזהההיאהתשובהתחילתאך.נ"בבהכקידוש

רע10 בסדר נמצאו שלא הקטעים בסרע,ג"הדגשנו שנמצאו סומנו"והקטעים אחר בסדר אבל ג
נטוי .בכתב
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רק.לעילשצייננווכפילמקוםממקוםשהועברוואפשרזהיםשנראיןחלקיםכמהבו
ג"בסרעשהתשובהפ"שאעיוצאנוספיםדבריםוכמההדבריםסדרשנויי"שע

אלאהרפואהלקבלכדיהייןבלשתותצורךשאיןפסק'א–נקודות'בבמסיימת

שאיןמימשוםכ"בבהלקדששתקנו'ובהעיןעלונתינהשמיעהי"עחובהידייוצא
כ"בבההשתייהדאין–בלבד'אבפסקמסייםזובהבתשוהעתים'בסמ"מ,ייןלו

מצותלקייםייןבשתייתחיובשאיןבלבדרפואהמשוםאלאקידושמצותמשום
י"עייןדהיינוקידושידיויצאפתעלדמקדשייןלושאיןממילזהוראיה,קידוש
ותהאדזהלשערדישחזקכ"כדהזהויונראה.לגמריאחרעניןוזה.כ"בבהשמיעה
דהשנויים"ולפ.גאוןמנחםלרבולאגאוןנטרונאילרבותתייחסתשובה אפשר באוז

דמתחלתהתשובהכלעללהקשותישדבאמתמאוחרותוהוספותתיקוניםי"עכ"אח
הטעימהבאיומסייםכ"בבהומבדיליןמקדשיןאילגביהואשהשאלהבמשמעות

11.לשאלהזהעניןומהרפואהמשוםאוקידושחובתידילצאתכדיהיא

דיוניםג"רנבשיטתויש כמה :הראשוניםבדבריעוד

דדחההנגידשמואל'רבשםהעתים'בס'עיהרפואהמהותלענין.א
ליהדמהדר'בגמדאמרודמדייקהייןי"עד"להיאדהרפואהמשוםג"רנשיטת

יולכן.בלבדבייןולא,שימשידביבקידושא יוצא יין לו שאין מי עניןדיגם
ע פת"הרפואה כדמוזכרבעיןנתינהי"עולאאכילהי"עהואדהרפואה'כועוד.י

.ג"רהבשיטתולקמןלעיל

לשתותץ"לשליהשרינןאיךדהקשוובטורא"הרשבת"בשו'עי.ב
דקידושדאפשרא"הרשבוהציע.סעודהדבעיקידושחובתידישיצאבלימהיין
ובאמת.דוחקדזה'וכאכילהמתרתהסעודהושתייהמתירסעודהבמקוםשלא

סעודהבמקוםדקדושמשוםאלוהדבריםועיקר,ל"וז,זהעללתירוץשרמזש"ע
עלתקנווהםבכניסתולקדשתורהשדבריאלא.תורהדבראינושיאכלוקודם

ומשמע.ל"עכבצבורמקדשיןשיהואמרורפואהומשוםאורחיןומשום.הסעודה
במקוםלקדשמחוייבדמדרבנןורקקידושידייצאדאורייתאדממשוםשהתירו
דמשמעתמוהדהדברשםסייםמ"דמאלא.אמרווהםאמרווהם,בלבדסעודה
דס"די,בזהתירוצים'בדנתןי"בב'וע.לגמרייצאכ"אאלשתותא"דא'מהגמ ל"ל

השרכסברתסעודהבמקוםשלאכשמקדשקידוששלהייןלשתותדמותרג"לרנ
נותניןורקכללשותהדאינונ"א,ש"עפסחיםערבי'פבמרדכיד"הומקוצי
בליג"בכהג"בפהלברךדרשאיאמרווהםאמרודהםכ"גדכוונתול"וצ.בעינים
משוםהואהסעודהעיקרדכלג"לרנל"דסדחידש'אק"סז"בטע"וע.לשתות

.7הערהג"רנבתשובותל"המו'כוכן11
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דבזהקידוששלהכוסבשתייתסגידלכןשם'וכרפואה דהויבלבד רפואה הוי
דסגירעג'סבטורד"הוהגאוניםשיטתפ"עדהויכ"גח"בבכברהציעוכן,סעודה
.ייןרביעיתבשתיית

דלאל"יובאמת.זהבקידושחובהידייוצאיןאיךשהקשהבטורע"ע.ג
ידילצאתהיינולצאתבאמרווכוונתוסעודהמקוםדבעינןל"סג"לרנדגםיצא

?כלללברךשרינןאיךז"דלפלהקשותישאמנם.שםי"הבכ"וכל"וכנהרפואה
ורק.ל"וכנאמרווהםאמרודהםזולקושיאתירוץא"הרשבבדבריכרוךובאמת
הוקשהלאעצמההברכהעלאבל,השתייהעניןלגביא"לרשבליהקשההיהבסוף
.לו

'כולכןבזהקידושחובתידידיוצאג"רנדכוונתהניחהמנהגות'בס.ד
ולפי.מהנילביתמביתמתכויןדאםגאוןניסים'רכדבריג"לרנל"דסדנראה
.לזהצורךאיןלעילהמבואר

מפנידשמואלאליבאלקדשטעםנתנו'דבגמהקשוז"ובאובטור.ה

יעקב'רבשםז"עתירוץהביאז"ובאו.מקדשיןלאה"דבלאומשמעאורחין
'ליהוהכנישתאבבילקדושילילמהלושמואפ"ער'פדבעיותול"וזמקורביל
מיהוכדברירפואהבעבורלמימר דקורבילהקדושיעקב'הר'פימזאתהגאונים

מקידושאבלחובהדרךשזהולתינוקלהטעיםכנישתאבבילקדושילילמהל"זצ
לתתנהגובימיהםדכברוהיינו.ל"עכלהםפשוטהיהשזהשאללארפואהשל
הויאיהאכןעושיןאמאישאלוולכן',מהירוז"האושהזכירוכמולתינוקהיין

ולכןקידושחובתידיבזהדיוצאיןכ"עאלא,כלללשתותצורךאיןרפואהמשום
ומשוםאורחיןומשום'דכל"הנא"הרשבת"שופ"על"ועי.אורחיןמשום'תי

וכעיןנוסףטעםדזהבזהדמרמזואפשרל"עכבצבורמקדשיןשיהואמרורפואה
12.נקטמינייהווחד,לושאיןמילהוציאכדידמקדשיןאורחין

הביאוי"רשובסידורו"מחז,המנהיג'בסאך.ג"רנדברידחהכ"גובאגור
.הכיל"דסומשמעלחלוקבלידבריו



שעריהגאוניםובתשובותהעתים'בסהובאהגאוןמתתיהרבתשובת
:ת"בשעהתשובהל"וז13.קיד'סיתשובה

שכיחיהוודבזמנםבהווהחכמיםדדברועודשתירץ6הערהג"נרבתשובותל"למווראיתי12

.יותרפשוטדהיההזההטעםונקטואורחין
.רמב'סיהגאוניםבאוצר'וע13
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אורחיםדאיכאביןה"בבוהבדלהקידושעניןעלוששאלתם
ביןדאכלי דבעינןהכנסתבביתומבדיליןמקדשיןדליכאתמן
דילמאעלזכרהו שכיחאינישאיכאהיין ונפיקחמראליהדלא

דב במקוםאלאקדושאיןדאמרינןג"ואעואבדלתאה"בקדושא
רעותאשויאיקדושאבההואונפיקשאניהדחקשעתסעודה
.ביהלמיפק

:העתים'סיל"וז

ביןרבמרואמר וביןהכנסתבביתדאכליאורחיםאיכאמתתיה
הייןעלזכרהודבעינןהכנסתבביתומבדיליןמקדשיןליכא

ונפיקחמראליהשכיחדלאאינישאיכאדילמאבכניסתו
.הכנסתדביתבקידושא

המקוריתדהתשובהומסתבר.תשובהתהאושלרסאותיג'בדאלווברור
תשובה"בתה'שככמוהבדלהלגביגםהאורךבכלדנה שערי נשארהעתים'ובסג
ולאנ"בבהכקידושבעניןהגאוניםפסקידמלקטשםהעתים'בס'דעי,ברישארק

הבדלה דמבדיליןברישאהשאירורק,הבדלהעניןדהשמיטמסתברולכןבענין

,ת"בשעהסיוםולענין.אהבדלהגםקאיהייןעלדזכרהומעמשת"ובשע.נ"בבהכ
דבריעללחלוקדבאת"השעעלהיםבאייכ"וכביאורליתרלהוסיפוגדולטעםיש
במביאדוקאדאיירישם'שכזותשובהאחרהעתים'בסהמובאיםהנגידשמואל'ר

ההוספולכןסעודהבמקוםאלאקידושדאיןמשוםנ"לבהכסעודתו אחרהבאה
לאואמאיהעתים'סהשמיטואמאימקוריהיהדאםלהוסיףויש.א"דזלבאר
מקודםדהושמטלפניהםהיהלאדזהואפשרבפירושהנגידשמואל'רעליוהעיר

הוספהדזהלהכריענראהלכן.הגאוןשלמחידושוגדולחלקדהואדוחקוזה
14.מאוחרת

ולהבדיללקדשהמנהגדמקייםברורההיאמתתיהרבדשיטתויוצא
ל"וס.הייןעלזכרהודיןלקייםא"אוכללצורךומקשרואורחיםבלי'אפכ"בבה
מקדשוהוהדרבעליהחביבאדריפתאדזימנין:קו'בגמשאמרופ"דאעג"לרמ

'בתוסת"רכהבנתדלא(ממשפתעלהקידושאומרדהיההגאוניםוהבינו,אריפתא
'סיוביניהםפסחיםג"באוצהשהובאותשובותבכמהמוכחשכן,)מקדשה"דשם
'בגמשדרשווכמוממשהייןעללקדשנפרדחיובכ"גישמ"מ,ורפט,רפח,רכו

ידילצאתיכולזהולצורך.הייןעלזכרהו–לקדשוהשבתיוםאתזכור.קופסחים
.נ"בהכבקידושחובה

.ההעתים'מסהועתקות"בשעמהתשובותשהרבהשמעתיוכן14
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.קזפסחים'בגמדאיתאג"דאעל"הנלפיברורהפסקהריהבדלהולענין
דזכרהוהדיןלקייםצריךל"הנלפילכתחילהמ"מ,מדינהחמרעלקידשדאמימר

.אהבדלהגםדקאיהייןעל

אופנים,סעודהבמקוםקידוששלהשאלהולגבי בכמה לתרץ דיש .נראה
שלאקידושחובתידילצאתדיכולגדולחידושמחדשהרית"בשעהסיוםדלפי

הנגיד'הרביאורגםישלזהבנוסף.הדחקבשעתסעודהבמקום 'בסהובאשמואל
הויכ"דאדחוקד"נלענוזהכ"לבהסעודתובמביאדאיירילעילשהבאנוהעתים
לאשמועינןליהדהוה'קוגם,חובהידילהוציאםסתםומקדשאורחיןכמצויין
במקור,זהחשובתנאי התשובה בנוסח זה אין שביארנו מה דלאל"דסל"ועי.ולפי

בגאוניםכזושיטהמצינודלאדוחקוזה,סעודהבמקוםאלאקידושאיןאמרינן
ידידיצאאלא,קידושחובתידייצאשהשומעכוונתודאיןלחדשד"נלענלכן.כלל

אפשרז"ולפ.הפתעלבביתולקדשויחזור,אחרחיובשהואהייןעלזכרהוחובת
ועדיין.ירצהאםמדינהחמרעללהבדיללביתודיחזור,בהבדלהגםהכוונהדכן
קכבבשאילתא'דכהשאילתותשיטתלפיהיטבמתיישבדזהלהוסיףויש.ע"צ
דהוית"א'אפמ"ומ,מדאורייתאהייןעלקידושמחייבהייןעלדזכרהוברםה"ד

.זהעניןשפירשייךמ"מבעלמאאסמכתא



נ"בבהכמקדשיןדאיןגאוןהאירבבשם'שכרסט'סיח"אובטור'ע
במלואהוהתשובה15.הראשוניםמגדוליכמהבשמוהעידווכן.אורחיןשםכשאין
:ל"וזשםהעתים'בסהובאה

ולאבדוליהכוסעלצבורשליחלקדושיהאיירבמרואמר

דמישפירמתאבנידאיכאכיון]חזינןהכין[אורחיןבדליכא
אבלאורחיןדליכאג"אעהכוסעלדציבוראשלוחאלאבדולי
אורחיםאיכאאיהיאסעודהבמקוםדקידושכיוןלקדושי
חדכלליזילאורחיםליכאואימקדשסעודתן]אכלי[דהתם
.סעודתובמקוםולקדשמתאמבניוחד

ורבי"וז'כשםהעיטור'דבסלהעירויש מבדיליןהאיי'ל נ"בביהכאמר
ה"הלאסעודהבמקוםאלאקידושןדאימשוםוטעמאאורחיןבלאמקדשיןואין

לז'סיא"חא"הרשבת"שו',א'עמקלאדףומרורמצה'הלהדברותעשרתבמאמרהעיטור'ס15
.שעא'סיהאגור'ובס
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ומשמע"עכלינוקאליתביבעירוביןכדאמרינן'אחרישתושלאי"אעפיצא דהיהל
.ל"הנהתשובהלשוןלפניו

אתלאדחהג"דרהלהוסיףויש לצורךנ"בבהכדמקדשיןג"רנשיטתרק
אתאלא,רפואה ןבעניותשובתו.בעיניםנתינהי"עהואהרפואהדעניןשיטתוגם

:ל"וזשםהעתים'בסהובאהכ"גזה

שמשידביבקדושיושכתבתהכיל"זגאוןהאיירבינונמיוכתב
כוסאתשמשיםמישמענולא,העיןגביעללשוםאובשתיה
.בשתיהוודאיאלאעיניוג"עשבתבליליהקידוש

הגאוניםותשובותנד'סיליקהגאוניםבתשובותג"רהבשםהובאוכן

שנישהביאשםא"בריטב'וע,שםשבת'בגמי"פרשוכן16קיג'סיהתשובשערי
.בזהג"רנשיטתלגביגופאדנשאלואפשר.הפירושים



מתתיהורבגאוןנטרונאילרב.בגאוניםשיטות'גבזהמצינוולסיכום
רפואהמשוםג"לרנ.ייןלושאיןמימשוםאורחיןכשאיןנ"בבהכלקדשישגאון

לקדשאיןג"ולרה.הייןעלזכרהושלדיןמשוםג"ולרמהעיניםגביעלשנותנין
אורחים"בכה כשאין ע"כהבדלהאבל.שתייהי"עשהואפירשהרפואהעניןוגם,ג
.כ"בבהדמבדיליןפליגילא

הערנווכבר.בהבדלהביןבקידושביןדנוהתשובות'גדכללהעירויש
היוצאדלפילהעירישלזהנוסף.ג"רנשלפסקועלג"רהשנשאלמאודדיתכן

בישיבותתקופהבאותהמלכוגאוןמתתיהורבג"רנ,גאוןשרירארבמאגרת
בבתלשניהםזושאלהשנשלחהדאפשר17ג"רנבתשובותל"המווהציע.שונות
.יחדגםהישיבותלשתישאלהלשלוחאזלפעמיםנהוגשהיהכמואחת

.רעא'סיברכותג"באוצה'ע16
.1הערה,שם17



מ יצחק א"תשע●ג"בית







לבהיהאשלאכדיכאחתסוטותשתימשקיןאיןר"ת:חבסוטהאיתא

לבדהאותהקראאמראלאזההואהשםמןלאאומריהודהרביבחבירתהגס

טעםמהקאמרטעםומהדקראטעםדדרישהיאש"רק"תאותההכתיבק"ות

רותתתבינייהואיכאבינייהומאיבחבירתהגסלבהיהאשלאכדילבדהאותה

שתימשקיןאיןדתנןחבילותחבילותמצותעושיןאיןוהאמשקיןמיורותתת

ואיןכאחתעבדיםשנירוצעיןואיןכאחתמצורעיןשנימטהריןואיןכאחתסוטות

אבייאמרלותחביחבילותמצותעושיןשאיןלפיכאחתעגלותשתיעורפין

.כ"עכהניםבשניכאןאחדבכהןכאןקשיאלאכהנארבואיתימא

גמרו:קבבפסחיםדאיתא.ברכהשלכוסגביח"דאעמדיןשייךועוד

אמאיהיוםקדושתעליואומרוהשניהמזוןברכתעליומברךראשוןכוס

תישאומריםאיןששתרבאמרהונארבאמרכסאאחדאלתרוייהוונימרינהו

מצותעושיןשאיןלפייצחקברנחמןרבאמרטעמאמאיאחדכוסעלקדושות

קידושדמברכינןשבתבמוצאיה"יקנ'דאמרימהאומקשה.כ"עחבילותחבילות

ברכתהיאמילתאחדאוקידושהבדלהאלאל"וזומתרץ',אכוסעלוהבדלההיום

.כ"ענינהומיליתריוקידושהמזון

גופא.מטבברכותדגרסינן,ח"דאעמפסקינןכותהברבחתימותואף

דמפקאארץהמזוןועלהארץעללרבילויאיתיביהבשתיםחותמיןאיןאומררבי

ישראלוהזמניםישראלמקדשפירותדמפקאארץהפירותועלהארץעלמזון

חדשיםלראשידקדשינהוישראלחדשיםוראשיישראלמקדשלזמניםדקדשינהו

כלתרתיהתםהיאחדאהכאשנאומאימזוחוץוהזמניםוישראלהשבתמקדש

מצותעושיןשאיןלפיבשתיםחותמיןאיןמאיוטעמאנפשהבאפיוחדאחדא

.כ"עחבילותחבילות

עלבארוהראשוניםרוב.ח"אעמאמאיבראשוניםנמצאותסיבות'וב

רש,י"רשדרך שם"שכתב בסוטה למשאויעליושהיוכמישנראהחבילותל"וזי

כעושהנראהאינודאיפשיטאהראשוניםאלוולדעת.ל"עכמשאולפרקוממהר

'בתוסנמצאהסברועוד.לקמןוכשאכתוב,ח"אעממשוםכאןאין,במהירות



חבילות חבילות מצוות עושין 275אין

למצוהפנוילבושיהאדבעינןחבילותמצותעושיןשאיןל"וז,לפיה"ד:חק"מו

דנראהמשוםח"אעמהראשוניםלרובהרי.ל"עכהימנהעצמויפנהולאאחת

1.מצוות'בבכראוילכווןא"שאמשוםח"אעמק"מו'ולתוס,כמשאוי



שתיהןשיעמידלפרשנראהל"וזמשקיןאיןה"דשםבסוטה'תוסכתבו

דפרהובתוספתארציעהוכןכאחתשותותשאיןפ"אעלהשקותןאחתבבתבעזרה

גבהעלושורפהאחרתמביאאפרמשנעשיתכאחתנעשותרותפשתיאיןנמיתנא

שניאועולותשניכגוןכאחדזבחיםשנילשחוטג"בכהאוסרהיהוכיותימה

'דאמריוהאהשניישחוטכךואחר'אוישחוטבעזרהשניהןשיעמידחטאות

שנישיחתוךמייריזבחיםשנישוחט'איהאשלאתזבחהוחוליןדשחיטתב"בפ

נערה'ובפהתםמיירילאג"בכהאבלדאורייתאאיסורדאיכאכאחדיןצואר

לאואודוקאאותהכאחדנשיולשתיאדםשיפרמהובעיבנדריםהמאורסה

עבדים'בלרציעתסוטות'בהעמדתדהשוווהא.ל"עכמהכאלהוופשיטדווקא

משוםאהואלובכלהעמדהדאיסור'לתוסל"דסמינהדייק2,עולות'בוהעמדת

3.ח"דאעמ

דהוהנראהל"וזרותתתבינייהואיכאה"בדשם'תוסכתבודעודאלא

יהודה'לרמותרשמעון'לרסוטהשאינהאחרתאשהבינייהואיכאלמימרמצי

:)מביומא(בקלפיטרףבפרקדאמרנקנורבשעראשהשוםאסור

איכאואמרפרהגבידכתיבותהאדוהוציאבקראשמעוןורבירביהכינמידפליגי

ומדהביאו.ל"עכחמורעמהלהוציאאסורלבדהאותהדאמרדלרביחמורבינייהו

אףהעמדהאיסורדילפול"צהרי,אדומהבפרהדאותהכ"מגזהלדבריהםראיה

אלא,לעילדכתבואהאדפליגילומרנראהואין.בסוטהדאיתאדאותהכ"מגזה

,וצריכא.ח"דאעממשוםוגםדסוטהכ"מגזהגםהעמדהדנאסרהל"רוודאי

דיןובלאו',אבכהןאלאאסרינןהוהלאופרהסוטהגבידאותהכ"גזהדבלאו

דהעמדה'לתוסל"מנב"צאלא.כדלעילועולותבעבדיםאסרינןהוהלאח"דאעמ

.ח"דאעממשוםוגםכ"גזהמשוםגםאסורה

.שםסוטה'תוס'ועי,דרבנןאו'דאואיסורואיליכנסרצוניואין1

ראיהליכאכ"ואסוטהגביכדאיתאלבדהאותהוהוציאכתיבפרות'בשריפתגביאמנם2

.לקמןכ"מש'עידשניהםולצריכותא.דגופהכ"גזהאיתאדהאח"דאעממשוםדאיסורה

,המזוןברכתאחרעדברכות'זשלכוסלמזוגשלאברכותבשבעדנוהגיןואהט"דמהונראה3
.ברכות'וזמ"בבהח"אעמבעניןלקמן'ועי
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לבדהאותה'בגמ'סידגר,סוטהגביכ"בגזההראשוניםנחלקווהנה

דהיינו,סוטהבמעשהפעמים'בסוטהגבי"אותה"וכתיב,המקראמןעודבלתי

ם"רמבב'ועי).יט:ה(הכהןאותהוהשביע,)טז:הבמדבר(הכהןאותהוהקריב

4.ל"עכאותהוהעמידשנאמרכאחתסוטותשתימשקיןואיןל"וזב:דסוטה'הל

ואסרה"ומש,ם"הרמבכ"כמשוהעמידמןףדיליפירשו'דתוסלבארשישואפשר

ה"בדשם'תוסדכתבומהאע"צאלא.דסוטהכ"גזהמשום'כאסוטות'בהעמדת

מלשוןדאתיל"רואי,ל"עכא"בבבעזרהשתיהןשיעמידל"וזאין

אםע"צע'ולפי,הדרשהעצםביאוראלא"הנראהפירוש"זהדאיןאפשרוהעמיד

.ךכ'תוסלפרשיש

'כאסוטות'בלהשקותדאסור'בגמדאיתאמטעמא'תוסדילפול"ועי

דהאית"וא.אסורההעמדהדאףפשיטאה"ומש,בחבירתהגסלבהיהאשלאכדי

ל"מנדקראטעמאדרישדלאי"ולר,דקראטעמאדדרישש"לרדוקאהואסברא

סוטות'בהשקאתמאיסוררותתתממעטינןדלאג"אעי"דלרל"י,העמדהדנאסרה

אלא,בחבירתהגסלבהיהאשלאטעמאפ"עמוגדרהשקאהאיסורמ"מ,כאחת

דרשינןדלאדנהיל"ועי.ע"וצעש"עורביה"ותד:מטמגיטיןזהלתירוץדקשה

עשירהמאלמנהבחובלתחבולדלאלדינאדליתאכגון,במיעוטיןדקראטעמא

אתאדאיאלא.'וכו,תברותתלבדהסוטהדהשקאתלדינאודליתא.)קטומ"ב(

בהמותלכלה"דהומרבינןוחמורבשורדיניםדכתיביכגון,לרבותדקראטעמא

.ג"בכהדדרשינןש"רלרבנןואודו"בהווההכתובדיבר"ביהקרינן,:)נדק"ב(

5.דקראטעמאמשום'כאסוטות'בהשקאתדאיסורהעמדהמרבינןהכאנ"וה

באיסורהעמדהאיסורשנכלל'תוסידעומהיכא,דידןלעניןונחזור

משקיןמיורותתתכשהקשהדהא',דגמממסקנאהכידמוכחונראה.ח"אעמ

,כהנים'בבכאן'אבכהןכאןלמימרל"הלאהרי,ח"דאעממשוםאסורהדהא

גביכ"גזהשנצרכתדהיינו,במשקןכאןבעזרהבמעמידןכאןלתרוציל"האלא

משוםנאסרהכברגופהוהשקאה,הלבגסותמשוםהעמדהאיסורלרבותסוטה

 או ודרשיה, "'ה לפני והעמידּה הכהן אותה והקריב "לקרא דכיוון ונראה, ליתא קרא דהאי ע"וצ 4

 כ"גזה דפירש כאדה י"ארש ופליג. א"ה במפיק והעמידּה מדכתיב או, אותה והקריב מלשון

'ופי,ליתאנמיקראהאי'ולכאו,אותהוהשקה'דגרסי.עגנדרים'בגמע"וע.הכהןאותהוהשביע

 גירסי ואית. לבדה דהיינו אותה והשקֿה ופירושו, א"ה במפיק והשקּה מדכתיב דדרשינן שם ן"רה

.סוגייןזהואיןבנדריםשםסגיאי

"ח"תשס('מחוברתיצחקביתבבזהוידרבלנקנתנאלהרבכ"משמ"ושו5 הסבראתפקיד)
.מ"ואכש"ע"דאורייתאדיניםבקביעת
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'תוספרשושפירח"אעמבדיןהעמדהדנאסרה'מגמדמוכחוכיון6.ח"דאעמ

העמדהדאסורההאוניחא',כאעולות'בושחיטת'כאעבדים'ברציעתדנאסרה

.ופרהדסוטהכ"גזהמשוםוגםח"דאעממשוםגם



משום'אכוסעלברכות'במברכיןאיןד:קבפסחים'גמנזכרכבר

בעניןל"הנ.מטברכות'בגמאיתאכןכמו".מילתאחדא"חשיבןכ"אא,ח"דאעמ

כמהובזה,חבילהמיקריאדלאמילתאכחדאחשיבאמאיב"וצ.ברכותחתימת

7.בראשוניםנמצאותהגדרות

והוא8.'אהמצוות'לבישאםחבילותמצוותלעשותשהתירויש

אירוסיןברכתלהתיר)החמישיבענין(למאיריאבותמגן'בסבהדיאדכתיב

שמסדריםואבדלתאאקדושאדהוהמידיל"וזטעמאויהב'אכוסעלונישואין

והוא,אחדלעניןבאיםשניהםוהבדלהדושישקומפניז"ביקנהאחדכוסעלאותם

שוםלחופהואיןנתכונואחדלדברשניהםוחופהקידושיןואף.שבתקדושת

'תוסלבארנראהזהדרךועל9.ל"עכ'כוהיאקידושיןוגמרקידושיןבלאעיקר

ברכותשבעלומרשלאזהמטעםבחופהנוהגיןוישל"וזשאיןה"דשםפסחים

הכלאומרהיהמשולםרבינואך'כואחרכוסמביאיןאלאהמזוןברכתכוסעל

נראהאחתבבתמצוהחפצידמעמיד,ח"אעממשוםהעמדהדנאסרה'דגמסבראלהסבירויש6

דנראההואח"דאעמדטעמאבהדיאדכתבו,והאה"בתדלשיטתםז"וה.במהירותמצותכמקיים
דאמוראיופשיטא,ח"אעמגדרעצםדהואל"דצ,סבראהאי'גמלל"מנלהקשותואין.כמשאוי

.ח"דאעמסבראלעיקרמקורצ"דלכשםהגדרהלהאמקורצ"ל

ה"רמשנה'ועי,ה"רשלמוסףבתפלת'אבברכהענינים'בדמצרפיןהאגםלבאראיכאז"ועפ7

והזמניםוישראלתהשבמקדשדברכתברכות'גמלפרשאפשרמאלובאיזהלעייןויש.מ"ואכ.לב
.ב"וצ,י"רששהביאג"דבהוגירסאשםף"דריגירסא'ועי',אכדברחשיבא

הןחתנותעניןדשניהןונשואיןקידושיןכגון,הםאחדהדבריםשעיקרהוא'אדעניןבזהכוונתי8

פ"עשיתוףדאיכאג"דאעברכות'וזמ"בהכ"משא.היוםקדושתעניןדשניהםוהבדלהקידושאו
.חתונהלעניןברכות'וזאכילהלעניןבאהמ"בהמ"מ,דלקמןוזמןרמאג

'בסאיתאוכן.טעמאמהאידהואונראה',אכוסעלמ"ובהברכות'זלברךהיהדמנהגש"וע9
מפנישהסעודהמאחרל"וזדבריוובארהם'אדעניןבהדיאטעמאיהבהואואף,בפסחיםהמכתם

מ"מ,שמחהי"ענגרמותמ"ובהב"דזכוונתואם'ואפי.כ"עחדאלעניןעולההכלהיאהשמחה
הןשמחהדינידתרוייהימשוםאלאמותראינוהמכתם'לסשהרי,דלקמןם"ורשבי"כרשזהאין

דכלאלא,דוקאשמחהדיניודהוו'אבעניןתלויגרמאדאיןלאידךכ"משא',אעניןולפיכך
.מצטרפין'מאדנגרמות
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וכתבול"וז'תוסשיטתאתשםלאווהחם"המהרובאר.כ"ע'כואחדכוסעל

חתניםשלברכותושבעהמזוןלברכתשמעינןומינההצרפתיםחכמימקצת

ברכות'זדחשיבןדהיינו,ל"עכלחתונהוזהלאכילהשזהכוסותשתישצריכין

.והבדלהקידושכ"משא,ענינים'כבמ"ובה

כוס"דר"בדה:כפסחים(ן"בר'ועי חדאאואבדלתדקדושאל"וז)ה

נינהומיליתרתיוקידושאהמזוןברכתאבלנינהויומאעיולידתרוייהוהיאמילתא

פ"עוהיינו.ל"עכהואיומאעיולילהבאוקדושהמזונועללמפרעהמזוןדברכת

אלא,נינהועניינים'דבומזוןיומאעיוליכ"משאהוא'אעניןיומאדעיוליל"הנ

המצוהזמןעניןשהוסיףלבארונראה.להבאוהאלמפרעדהאעודהדגישמ"דמ

איתאוכן.כמאיריל"סובעיקר,שהזכירכמוענינים'כבדחשיבןוראיהלדוגמא

עלברכותששאומריםשאיןבחופהנהגוזהומטעםל"וז)ח:יפסחים(ש"ברא

וברכת'כוברכותששעליוואומריםאחרכוסמביאיןאלאהמזוןברכתשלכוס

דאמרלהאדמיולאאחדכוסעללעשותמשולםרבינוהנהיגשואיןונאירוסין

נינהומיליתרתיוקידושהמזוןדברכת

בזמןוגםבעניןגםשוניןוקידושמ"דבהכתבש"הראגםהרי.ל"עכ'כו,

.בעניןלחילוקוראיהכדוגמאנחשבהזמןדחילוקכ"כמשלפרשונראה

איתאוהנה.י"עמילתאחדאהיתרבארוהראשוניםמרבותינוועוד

:פירושים'דבזה

'תוסדנחלקואלא,משולם'ורת"ר'מחנזכרהש"בראוגם'בתוסגם.א

התיר'תוסדלדעת.'אכוסעללברךמשולם'רהתירברכותבאיזוש"והרא

עםאירוסיןברכתאלאתירהלאש"הראולדעת,ברכות'וזמ"בהלברךמשולם'ר

דהתיר'תוסופירשו10.ל"כנברכות'זעםמ"בהדאסרומשמע,בלבדברכות'ז

דליכאל"ור,נישואיןלברכתגורםמ"דבהמשוםברכות'וזמ"בבהמשולם'ר

כתבווכן11.הןמילתאדחדא',לבגורמתמהמצוות'אאםח"דאעמלאיסור

שנראיםפ"אעוהזמניםוישראלהשבתמקדשאבלל"וזבברכותי"רתלמידי

הזמניםוקדושתהשבתבקדושתתלויהישראלשקדושתהואאחדעניןכשתים

שבאר)האותמה'סית"שו(ת"לרהישר'בסע"וע,ש"הראכמושכתבא"בריטבועיין10

אמרלאאם'ואפי.משולם'רנגדדבריולחריפותש"וע,ש"בראכדאיתאמשולם'רעםמחלוקתו
.לבארווראוי,כך'בתוסכתוב,כךמשולם'ר

הראשונהעהבדוכדלקמן',אכוסעלוהבדלהקידושהיתרגםלהסביראפשרזוהגדרהפ"וע11
.חלאווהם"למהר
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אחתקדושהכמובזהזהשתלויוכיוןישראלבקדושתתלויהחדשיםוראשי

.בינייהוגרמאדאיכאכיון'אעניןחשיבןהרי12.כ"עליהדיינינן

לולהתירששתיהןהיאילתאמחדאל"וזבפסחיםי"נהסבירועוד.ב

'כשבהואמילתאדחדאגרמאלשיטתוהרי.ל"עכהןאכילהוהתחלתלאכול

ביניהןכמשתףנחשבשלישילדברדגרמאדהיינו,שלישילדברגורמותהמצוות

.ומצרפן

הגדרהבעודתלוידסוגיין)הראשונהבדעה(חלאווהם"מהרוהבין.ג

דאיזהבלאזהאפשרדאיהיאמילתאחדאואבדלתאקדושאל"וזדכתב.בגרמא

כ"משאהואשבתאאפוקיטבאיומאעיוליואיהואטבאיומאעיולישבתאאפוקי

.ל"עככסיתריצריכיוהלכךכללתלייןבהאהאדלאוהמזוןוברכתבקדושא

'דאל"הנ'התוסבעליכ"כמשדלאמשמע,תלייןאבההאבלשוןומדאפקיה

13.בזהזהדתלייןדוקאאלא,יהלשנגורמתמהמצוות

מילתאחדאחשיבןמצוות'דבבפסחיםם"ורשבי"רשוכתבו.ד

.דברלאותולהןחשבינןדבעצםסימןדהוי,משותףשלישידברי"עכשנגרמות

תרוייהוהיאמילתאחדאוהבדלהקידושאם"רשבל"וז,אחרסבראשהוסיפואלא

ט"יוקדושתמזכירהואעצמהובהבדלהנינהוטוביםימיםקדושתמשום

וגםגרמאגםראשוניםהנידבעוונראה.ל"עכמברךלקדשקדשביןדהמבדיל

,כמשאוימשוםח"דאעמ,ל"הנק"מו'תוסנגדלשיטתםוהיינו.בפהזכירה

לשיטתוי"ופירש.בפהמזכירוכ"אאמילתאחדאלהיתרדליתאמסתבראכ"וא

שמקדשה"להקבשמברךמקדשברכתאלאכאןאיןהיאחדאל"וזבברכותגם

14.והזמניםהשבתלקדושתהגורםבפהשמזכירנמידהיינו.כ"עוהזמניםהשבת

והגדרתוכ"עכתיבאנפשהבאנפיחדאכלהנךל"זדכתבף"הרילשוןבביאורדהאריכוש"וע12
תלמידיעםדהסכיםשני'בפיהמאורות'בס'ועי.בוריהעלף"הרישיטתלהעמידזכיתיולאע"צע

.כתיבאאנפשבאנפיחדאדכלף"הריכ"משבביאורדכתבוהאשםדליכאאלא,י"ר

שזהל"וזכוסות'בבב"וזמ"בהלברךהצרפתיםחכמיבשםחלאווהם"מהרכ"משנזכרוכבר13

כ"ואבהאהאתלייןלאמ"ובהברכות'זוודאי.ל"עככןנהגוולאנינהומיליותרילחתונהוזהלאכילה
).כדלקמןגהמנההעמידהשניובהסבר(שהזכירהמנהגנגדלדינאהצרפתיםלחכמידהסכיםנראה

דדעתול"צכ"אדהא,לחתונהוזהלאכילהשזהבטעמאהצרפתיםחכמיעםשהסכיםלומרנראהואין

בסוגייןכךלומרלוראויכ"וא)ע"צוביאורו(לחתונהוזהלאכילהשזהבהאהאתלייןדלאהיא

,בסבראופליגנאבדידהסכיםנראהכןכתבומדלא.יומאלעיוליוזהלאכילהשזהמ"ובהדקידוש

.ל"כנהםעניינים'דבמשוםולדידהו,בהאהאתלייןדלאמשוםנינהומיליתרידלדידיה

'ועי.ש"עי"רתלמידידבריבסוףאחרפירושואיכא,ראשון'בפישםהמאורות'ספירשוכן14
.ף"לריאףהכי'דפידנראהמלוניליהונתן'רכ"מש
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והוא,מילתאכחדאמצוות'בדחשיבןשלישידרךהראשוניםכתבוועוד

דטעמאא"ויל"וזשניבפירושבפסחיםחלאווהם"מהרדכתב.'אבזמןאיתנהואי

סעודהקודםבאיןדשניהןמשוםהיינונינהומילתאדאדחואבדלתאדקדושא

'וזמ"בבההכאכיל"ור(כ"עהכאכיסעודהלאחרבאיןדשניהןהיכאה"וה

גבי)בברכותי"רבתלמידישהובא(הספרדיאפרים'רכתבזהדרךועל).ברכות

ששתיכיוןעניניםכשנישנראהפ"אעלומררוצהל"וזט"ויושבתקדושת

,ל"עכבשתיהםחותםולפיכךהויאחתקדושהכמואחדבזמןבאיןתהקדושו

השבתמקדשמברךשפירהדדיבהדיבאותט"ויושבתדקדושתדכיוןוהיינו

'בבדכוונהא"דא,דלעילק"מו'אתוספליגודבהאופשיטא.והזמניםוישראל

תאחבבתדאיתנהוכמהכלאדרבהאלא,המצוהקיוםבזמןהכיתלויהמצוות

.בשתיהןלכווןיכולאינו

'דגמדלישנאכתבדהא,חלאווהם"מהרלפירושלהקשותשישאלא

לישנאנמיכ"וא',אבזמןדאיתנהוהיינוהיאמילתאחדאוקידושהבדלהפסחים

'בגמשםוהא',אבזמןדליתנהוהיינונינהומיליתריוקידושהמזוןברכת'דגמ

אחרזהוקידושז"בהמדמברךהיוםעליהןקדשומסוביןשהיוחבורהבבניאיירי

.לסעודהסעודהביןדהיינוזמןבאותוהןוודאי,זה

ואבדלתאקידושאאבלל"וזבפסחיםשםחננאל'רפ"עלפרשונראה

ומאיהןקדושותשתייוםשלוהקידושהמזוןוברכתכלומרהיאקידושאחדא

המזוןוברכתקידושהןאכילהקודםתרוייהווהבדלההיוםקידושופירוששנא

.ל"עכהןקדושותשתילפיכךהסעודהאחרהמזוןוברכתאכילהקודםהקידוש

היתרשאיןל"דרונראה.'אבזמןדאיתנהומשוםאחתקדושהחשיביןאמאיב"וצ

כיוןולפיכך',אדברמחמת'אזמןצריכיאלא,ממש'אבזמןתלוימילתאחדא

מילתאכחדאלמיחשבמצטרפיןלילהסעודתמחמתןבאיוהבדלההיוםדקידוש

סעודתמחמתבאדהאימ"ובהקידושכ"משא,)אחתקדושהח"דרולגירסא(

ם"דמהרוהא.הןקדושות'ובמילי'ב'ולפייוםסעודתמחמתואידךלילה

מחמתבאותדשתיהןמשוםכ"ע,ז"ובהמברכות'בזמילתאחדאקריחלאווה

.'אדברמחמת'אבזמןבאות'לפיושעברהמצוהסעודת

שצריךאומרת"ורל"וזש"בראשהובאכפית"רדברילבארנחזורועתה

מקדשאדםלפעמיםוגםהאירוסיןבביתאירוסיןברכתשאומריםלפיכוסותשתי

הלכךבינתיםהכתובהלקרותשנהגומקומותוישמרובהזמןלאחרונושאהאשה

ת"רשהסכיםאפשר.דרכים'בבלפרשושישונראה.ל"עככוסותשתיצריך

הפסקדאיכאדכיוןאלא,אחדעניןפירושומילתאדחדאמשולם'רשלביסודו

.נינהומילתאדחדאג"אע'אכוסעללברכםאיןמרובהזמןולפעמיםביניהם
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איסורוה"משמרובהזמןנ"אהפסקדאיכאדכיוןלומרדרצונואפשר,והשני

מילי'בחשיבן'אבזמןלתרוייהודליכאדכיוןדהיינו,יהגופח"דאעממשום

.הראשוניםוכאלה

.הןמעורביןמ"ממילתאחדאבהיתרהגדרותהנידאשכחןג"דאעוברור

ש"הראדכתב.מילתאחדאהיתרבכללל"הנמההגדרותדכמהדאפשר,והיינו

כתבםדגג"ואע,בגרמאהיתרודתלהל"הני"רשדבריאת)כב'סי(ברכות

למימרכגון(דבריולתרץאפשר'דלכאוג"ואע.ל"כנ'אבעניןדתלויבפסחים

ל"דסאפשרגםמ"מ)הם'אעניןדבעיקרןוראיהכסימןחשיבאגרמאדדילמא

כלולעולם.שלישימדברנגרמיםאו'אעניןאוכדאיתנהומילתאחדאדחשיבא

מבאריםאלאז"זאסותרותואינן,מילתאחדאלהיתרהסבריםהןל"הנההגדרות

.מילתאחדאהיתראמרינןהיכא

בלאו'אפיאסורמילי'דבבסבראדאיכא,אחרבדרךלערבןאפשרועוד

ברכתשמברכיןטעם)ונימרינהוה"ד(שםבפסחים'תוסדכתבו.ח"דאעמסברא

המזוןדברכתכיוןפריךלאיהודה'לראבלל"וז,כוסות'בעלוקידושהמזון

כ"וכ,ל"עכאחדכוסעלשניהםלומראיןהבאהסעודהעלוקידושחולתאסעוד

לברךאסורמ"מ,ח"דאעמ'בגמשהשיבקודםדאפילווהיינו.שםומרדכים"רשב

שהואכלחיבורביניהןאיןדכיוןונראה.'אכוסעלדשבתוקידושדחולמ"בה

משוםולאאחרסבראמ'אכוסעלשניהםלברךאיןה"מש,כללז"זלשייכיםואין

.ח"דאעמ



מ יצחק א"תשע●ג"בית







בגמ מינה",:)קה(פסחים'איתא שיבדילה:שמע צריך בתפלה מבדיל

הכוס אלו".על הבדלות שתי של באופיין לעיין .ויש

הרמב בדברי לפתוח יש כל הל"ראשית של כט פרק ריש הידועים 'ם

לקדש",שבת התורה מן עשה שנאמראתמצות בדברים השבת יוםיום את זכור

לקדשו זכרהו,השבת כלומר  ,בכניסתו לזכרהו וצריך

היוםבכניס,וביציאתו בקידוש ."תו

הרמב שלפי היא הדברים הם"ומשמעות שווים והבדלה קידוש ,ם

השבת יום של וקידוש שבח של זכירות הם להב.ששניהם יש מדבריוכן ראיה יא

שבח היא שהבדלה בגמ.התוספות רב",.)כט(ברכות'עיין אמר תנחום רבי אמר

הזאסי ולא המתיםטעה בתחיית גשמים גבורות אותומכיר שאלה,חזירין

השנים אותובברכת מחזירין לאומרה,אין שיכול תפלהמפני והבדלה,בשומע

הדעת אותובחונן מחזירין לאומ,אין שיכול הכוסמפני על אתר'ובתוס".רה על

וכו"ד(כתבו שיכול מפני לא[כדאמר")'ה דף בשו.]לקמן צרכיו אדם מעשואל

דהוא,פילהת מים שדהו שצריך או ביתו בתוך חולה לו שיש כגון צרכיו ודוקא

שאלה וכן תפלה ,מעין

."

צ הט"אמנם שכתב ממה הרמבע בשיטת סי"או(ם"ור "...ד"רצ'ח אם)

כ תפלה שומע קודם ז"הרמב'נזכר תפל"ם בשומע שמבדיל שהורה מי יש ".הל

הרמב'ולכאו לפי שהבדלה משמע השבח"מזה ברכת דוקא אינה .ם

עי י'הל(מ"בכס'ובאמת פרק הטור)יד'הל'תפילה גירסת שמביא

סופר טעות שהוא עליו שבב.וכתב סי"או(י"אלא לדחות)ד"רצ'ח שיש כתב

שהבדלתנו כשם ואומרים מתפללים אנו בתפלה מבדילים דכשאנו דכיון ולומר
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שו'וכו מעין הוי כמש(1.ת"שפיר הוא הנכונה שהגירסא שם שמסיים כ"אלא

ברמב"בכס שמצא וכמו מדוייק"מ .)ם

הב דברי לפי לומר על"ויש מהבדלה תפלה של הבדלה שאני שבאמת י

ולכן.הכוס בקשה בתוכה יש אלא רגילה השבח ברכת איננה בתפלה שהבדלה

שו לברכת שייכת .ת"שפיר

ב הבדלה שאומרים זו בתקנה הענין גופא זהו שתקנת.פעמים'ואולי

השבח ברכת של ורק אך קיום היא הכוס על קיום,הבדלה יש בתפילה ובהבדלה

בקשה .של

מס במשנה התנאים לג(ברכות'ונחלקו הבדלה.)דף של מקומה מה

עשרה השנים":בשמונה בברכת ושאלה המתים בתחיית גשמים גבורות ,מזכירין

הדעת בחונן אומר;והבדלה עקיבא עצמה:רבי בפני רביעית ברכה ;אומרה

אומר אליעזר ."בהודאה:רבי

נחלקו במה להבין ר'ועי.ויש שיטת שמסביר שם שמבדיל"במאירי א

"ל"וז,בהודאה א"ר: במקא בהודאה על'ומר להודות צריכין שאנו נסים הודאת

השבת את לנו הרמב".שנתן לשיטת דומה מאד זו היא"וסברא שהבדלה לעיל ם

להקב שלנו השבת"הכרה יום של נתינתו על הבדל.ה שיש ם"שלרמב.אלא

שבח היא ר,הבדלה שנתן"ולפי על הודאה אלא שבח אינה בהודאה שמקומה א

השבת את יוצא2.לנו הדעת חונן בברכת שמקומה חכמים לשיטת ובפשטות

בקשה כעין היא זו .שברכה

י היקר תלמידי מש'והעירני שלפי הרמב"רוזנפלד של"כ באופיה ם

מדוייק מאד הוא בתפלה הבדלה של שמקומה יוצא בתפלה ם"שלרמב.הבדלה

ב בתפלה'יש להבדלה ב.חלקים וחלק בקשה של אחד שבח'חלק ולכן.של

חלק גם שהוא חוננתנו אתה עם וממשיך שבח בדברי חונן אתה ברכת מתחיל

אברהם'ועי1 סי(באשל חוננתנו)ד"רצ'בוטשאטש באתה שלנו נוסח שלפי אבינו("שמציע

וכו הבאים הימים עלינו החל תוס")'מלכנו לשו'גם ששייך בקשה"יסכימו בתוכה שיש כיון ת

.אמיתית

שם"בריטב'ועי2 אחרת שביאר בהודאה"ר",ל"וז,א אומר שיחתום'פי.א מודיםקודם בברכת

לשם שמודה מפני דידיה הריטב".וטעמא א"לפי

הבדל באותו שמבינים הודאה אלא עצמה השבת על אינו .ההדגש
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שבהבדלה שבח של.של הבקשה עם חונן אתה ברכת שגומר חננו"ולפני

זו..."מאתך לחלק השייכת בקשה של לחלק בהבדלה 3.הופכים



הבדלה של באופי לחקור שיי.ויש הבדלה לימיהאם או השבת ליום כת

הרמב.החול דברי הזכרנו השבת"וכבר על השבח ברכת הוא שהבדלה וכן.ם

ממש ר"מבואר בדברי לעיל המאירי לשבת"כ שייכת שהבדלה .א

מגמ משמע ביו.)קג(פסחים'וכן הברכות סדר על שחל"שדנה ט

ר.ש"במוצ קידוש'לפי שאומר קודם הבדלה לומר צריך חנניה בן .יהושע

הגמרא חנינא",וביארה רבי שיוצא:אמר למלך חנניה בן יהושע דרבי משל

נכנס ,ואפרכוס  ,אפרכוס לקראת יוצאים כך ומשמע."ואחר

החול לימי מתייחסת ואינה השבת את להלוות באה בעיקרה 4.שהבדלה

השני כצד להוכיח יש גם ברכות'עי.אמנם הבדלה",.)ג"ל(בגמרא

ה טעמא.דעתבחונן יוסף?מאי רב בברכת:אמר קבעוה חכמה שהיא מתוך

אמרי;חכמה חולמתוך:ורבנן בברכת קבעוה לפיכך חול ."שהיא

הגר'ועי3 סי"או(א"בביאור סע"רצ'ח לפי)'א'ד הבדלה של מקומה אחר באופן שביאר

מח.מהנגינו של הבנתו לפי בברכותר'והוא ורבנן יוסף בירושלמי"ע.)לג(ב שנחלקו מה פ

ה( א)דברכות'פרק מניןבירושלמי'דדיעה הבדלה דיעה אין שאם מק,הוא שלומהולכן

הדעת בברכת הוא שם.הבדלה אחרת צריךודיעה ולכן הבדלה קודם צרכיו לתבוע שאסור הוא

מיד הבדלה הגר.לומר בזה"וסיים א"ולפ",ל"א מנהגינו דכז תחילה"ליבא אומרים שאנו ע

כו חונן הנ'אתה ראשונה כו"כסברא דעה אין אם ג"ואח,'ל לצאת הבקשה קודם הבדלה כ"כ

הנ שניה דס"סברא כו"ל צרכיו לתבוע אסור ".'ל

השולחןב'ועי4 שח"או(ערוך ב'סימן הרמבוטעם",ל"וז)'סעיף כתב זו בפ"סעודה ל"ם

ב)'ה'הל( השבת לכבד וביציאתוכדי ולכן,כניסתו סעודה בכבוד המלך את כמלוה שזהו כלומר

שמלוי כדרך השבת ללוות וזמירות פיוטי לומר נהגו ולכן מלכה מלוה זו סעודה אתנקראת ן

וביציאתו בכניסתו הבדלהולכן)י"ב(המלך אחר הזמירות לומר ".)ז"ט(נכון

עי יזח"או(בדבריו'וכן סעיף רצו ה")סימן דבר"ברבינו דכל והטעם מיושב דהבדלה פסק י

הרמ ורבינו בקביעות להיות צריך לאחרים אלו"שמוציא במדינות נוהגין וכן דמעומד פסק ,א

."
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וז"במהרש'ועי שפירש ימי"ר",ל"א שיחולו מבקשים שבו מתוך ל

חונן שהיא חול ימי של הברכות בתחלת קבעוה לפיכך וברכה לטובה החול

שעיק..."הדעת שהבין לשבתויתכן ולא החול לימי שייך זו ברכה .ר

בגמ איתא מצוות:)קב(פסחים'עוד עושין אין של בסוגיא דיון

חבילות הגמ.חבילות מברייתא'ושם זו שיטה על תניא",הקשה הנכנסוהא

היין על מברך שבת במוצאי המאור,לביתו הבשמים,ועל אומר,ועל כך ואחר

ע הכוסהבדלה כו.ל אלא לו אין אחדואם כולןמניחוס ומשלשלן המזון לאחר

שאני."לאחריו לו שאין דוחה הגמ.והגמרא שאנו'ובהמשך ממה מקשה

יקנה חבילות"אומרים חבילות מצוות עושין אין של בעיה זה ואין 'והגמ.ז

שם וקידושאלא",מיישבת היאחדאהבדלה וקידוש,מילתא המזון תריברכת

נינהו ."מילי

כ'הל(ם"ברמב'ועי פרק הל"שבת וז)ב"י'ט שהיה",ל"שפסק מי

השולחן על מפה פורס הסעודה בתוך והוא היום עליו וקדש שבת בערב אוכל

כך ואחר סעודתו וגומר המזוןומקדש ברכת .מברך   

    

,חוזר כך ואחר ומבדיל פוסק השתיה בתוך היה ואם

."לשתייתו

מהרמב בהמ"ומשמע ולברך להבדיל יכול שלכתחילה א"ם כוס על .'ז

הגמ'ולכאו כנגד שהוא בהג.'תמוה שם תמה השיג"והראב.ך"הרמ'וכן שם ד

וכתב זו פסק ע"על מבדיל כך ואחר הכוס על המזון ברכת א"א–ליוומברך

כוסבשא אותו אלא לו א,"ין כוס על שתיהם לעשות אפשר לו בשאין .'שדוקא

במ"וע מח"ש שביאר וז'מ אברהם",ל"זו אמר כתוב בהשגות אבל

ע כוס אותו אלא לו ז"וכ.כ"בשאין המפרשים קצת מה.ל"כ לזה והכריחם

פסחים ערבי פרק ק(שאמרו שא:)ב"דף וקידוש מזון עלומריםאיןגבי אותן

א בסמוךכוס כמבואר חבילות חבילות מצות עושין שאין לפי זה,חד על והקשו

ברכת אחד כוס על לאמרן ויכול היא מלתא חדא ואבדלתא דקדושא והעלו

נינהו מילי תרי וקדושא למה,המזון למפרע הוא המזון דברכת מפרשים והם

וה יומא ועיולי להבא וקידוש המזון"שאכל לברכת מ"עכ]והבדלה[ה אחד ןל

ז ז.ל"המפרשים שעבר"ורבינו מה על הוא הכל והבדלה המזון דברכת סבור ל

ההו הזמן בשביל אינו ההבדלה חולושחיוב שהוא והעתיד הזמן,ה בשביל אלא
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שבת שהיה ז"ומ.שעבר הגאונים מדברי שעל"מ כוסות שני לו יש שאם נראה ל

מבדי האחר ועל המזון ברכת מברך ועיקראחד 5."ל

מבי הרמבונראה שנחלקו משנה המגיד של גופא"אורו וראשונים ם

זה הרמב.בענין שיטת היא"כלומר הגמ,ם מסקנת חדא'שלפי שהוא דהיכא

חבילות חבילות משום בזה אין והבדלה קידוש כגון הה,מילתא ברכת"אז נ

מילתא חדא חשיבי והבדלה העבר.המזון על ששתיהם משום וזו.וטעמו

לעי שאמר במה יוםלשיטתו על שבח דברי לומר הוא הבדלה של שענין ל

שבהמ.השבת מילתא"וכיון חדא שהם יוצא העבר על היא גם .ז

הרמב על החולקים העבר"אמנם על היא המזון שברכת סברי ם

העתיד על היא לימי.והבדלה לעתיד שייך הבדלה של ענין שעיקר סוברים שהם

אחריו הבאים .החול

הגמ תירוץ מחלעי'ובעיקר שיש נראה על'ל שמאירה יסודית ראשונים

זו א'הגמ.שאלה בכוס ולהבדיל לקדש בעיה שאין משום'אומרת

.זו תשובה של פירושו ?מהו

י הרמב"ופשטות לפי לשבת"ל שייכים שניהם והבדלה שקידוש .ם

הקדושה לימי שבח הם שניהם מילתא,וכאן חדא הם המאיריוכ6.לכן פירש ן

עיו5 קב(במאירי'כן אלא",שכתב:)פסחים אינה שהבדלה ומפני לו ביש אף בה מתירין יש

ב ואף סופרים מותרמדברי לו אין,יש תורה של ברכות שתי שהם וקידוש המזון ברכת אבל

לו באין אף אחד כוס על אותם המחברים,מברכין גדולי דעת שברכת"וי.וכן מפני הטעם מ

ענינים שני שהם הוא וקידוש כבר,המזון שנעשה מעשה על אמורה המזון שברכת מפני

לבוא שעתיד היום על למפרע,והקידוש זה להבאונמצא .וזה

שעברונמ מה על נתקנות שתיהן ".צאו

הרמב6 שיטת שפיר"ובאמת מיושבת הוא בזה של.ם קיום הם והבדלה קידוש "זכור"שברכת

השבת את בהם הרמב.שמשבח שיטת צ"אמנם הרמב.ע"ן כ(ן"שכתב פרק של)'שמות שענין

בקיד שמקדשים כמו השבת את לקדש הוא חדש"וש ראש יום ואת היובל שנת את מהו"וא.ד כ

הבדלה של זה,ענין הוא ברכה סוג הרמב.ואיזה יודה שכאן לומר השבח"וקשה ברכת שהוא ן

השבת בב"וי.ליום מושג.אופנים'ל יש כן כמו השבת את להקדיש מושג שיש שכמו יתכן

י ולהביא הקדושה את החוללהסיר עוז.מי המגדל של לשון הוא כ'הל(וכן פרק )ט"שבת

ז..." אמרו כי אני ראיתי נאמרו"ועוד אחד בדיבור ושמור זכור בפירוש מצות,ל הוא זכור לשון

בדברים,עשה אותו שמקדשין בכניסתו ביציאתו...זכרהו שייך שמור בקדושתשלאולשון ינהג

חול מנהג ".קדש
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יקנה"ואע"...,)שם( מברכין השבת אחר טוב שביום והבדלה"פ קידוש בו שיש ז

היא מילתא חדא ואבדלתא לעשותן,קדושא ומותר

כוסות כמה לו שיש במקום אף אחד כוס 7".על

ע"ועוי הרמב"ל שם"פ עצמו את.ן זכור מצוות של חלק שהוא מצוה עוד למנות שם שהאריך

השבת מ.יום מה"שהוא השבת"ע יום את השבוע ימות בכל לזכור שם"וז,ת דרך",ל ועל

אמרו כאן(הפשט ולא)במכילתא נשכחהו שלא השבת את יום בכל תמיד שנזכור מצוה שהיא

לנ הימיםיתחלף בשאר עת,ו בכל בראשית מעשה יזכור תמיד אותו בזכרנו עת,כי בכל ונודה

בורא לעולם אומר)כאן(ובמכילתא...שיש יצחק מונים,רבי שהאחרים כדרך מונה תהא ,לא

שבת לשם מונה תהא עצמן,ופירושה.אלא הימים לשם השבוע ימי מונין לכל,שהגוים יקראו

עצמו בפני שם על,יום המשרתיםאו להם,כנוצרים,שמות שיקראו אחרים שמות וישראל,או

שבת לשם הימים כל בשבת,מונים בשבת,אחד תמיד,שני לזכרו בו שנצטוינו המצוה מן זו כי

יום מקרא.בכל של פשוטו ר,וזה פירש הזקן.א"וכך שמאי של מדרשו שזהו אני ואומר

דרשב( ת)י"במכילתא שלא עד זכור מצות פנים,באשפירש בשום נשכחהו שלא אבל,כלומר

בברייתא ב(הזכירו טז לכבוד)בביצה ואוכל במאכליו גם מזכירו הוא שהיה חסידותו מדת עוד

חייו ימי כל שמאי,שבת של במדרשו מודה עצמו במאכלים,והלל אחרת מדה בו היתה אבל

שמים לשם היו מעשיו שכל בה,מפני בוטח מנ'והיה לשבת לו הימיםשיזמין מכל יפה ".ה

ל הואולי י"רמבפי זהו הבדלהן של כלל.סודה לקידוש שווה מ.שאינה של קיום הוא ע"אמנם

השבת יום את זכור בתוך הנכללת השבת,זו שיצאה לאחר מיד הבאה שבת לזכור שצריך

.שעברה

ח"וע7 הרשבע ח(א"ידושי דף כתובות וז.)מסכת יהודה...",ל"שכתב בר הונא רב אמראמר

לפי יצחק בר נחמן רב אמר טעמא מאי אחד כוס על קדושות שתי אומרים שאין לפי ששת רב

חבילות חבילות מצות עושין יו,שאין והא יקנה"ואקשינן רבא דאמר שבת אחר ופרקינן,ז"ט

."

שהרשב לז"הרי קורא מילתאא חדא רק ולא מצוה חדא ע.ה מבואר גם זה הרמב"ובאמת ם"פ

השבת יום על שבח הם ושניהם לקדשו השבת יום את מזכור נלמדים שניהם והבדלה .שקידוש

הרשב"בשו'ועי ד(א"ת הרמב)רצה'סי'חלק כשיטת בהדיא הוא"שכתב קידוש של שענין ם

השבת ליום שבח .לתת

והבדלה קידוש באומר קודםוהנה מהם איזה האמוראים,ביחד בזה קב(נחלקו קידוש:)דף אם

קודמת הבדלה אם או הרשב.קודם א"ולפי מצוה הם ששניהם מח'א לבאר שיתכן'יש זו

לו שטפל וחלק עיקרי חלק יש זכור של זו מצוה מתוס.שבתוך מבואר קו('וכן ה"ד:פסחים

אריפתא שכתבו)מקדש גאון עמרם רב אעומיהו",בשם יש עמרם דרב מבדילין"בסדר דאין ג

הפת מבדילין"ביו,על שבת במוצאי שחל ט

הקידוש עם הפת על ".ומבדיל
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עי הר'אמנם כ(ן"בדברי הרי:פסחים סד"בדפי וכו"ף כוס שכתב)'ה

ו" היאדקדושא מילתא חדא ,אבדלתא  ,ברכת אבל

להבא וקדושה מזונו על למפרע המזון דברכת נינהו מילי תרתי וקידושא המזון

הוא יומא שזה".עיולי לבאר שהוסיף אלא המגיד הרב של סגנון אותה והוא

הגמ של ע,כאן'פירושו גם היא והבדלה יומא עיולי הוא שקידוש יולישכיון

הבאים השבוע ימי של מילתא,יומא חדא הם 8.ממילא

מתוס הנ'שמח'מבואר בשאלה תלויה קודם מהן איזה טפל"זו ואיזה עיקר מהם איזה 'ועי.ל

ב רצוח"או(רורהבמשנה כ"ססימן השו)ח"ק שכתב מה ,"מיושבבדלההאומר",ע"על

מעומ"וי":היהגא"והרמ אלוא במדינות נוהגין וכן המשנ"ד ד"הוסיף לכו"יקנה"ב טוב"ז ע

קידוש בשאר כמו מיושב רעלברך בסימן ס"לעיל בהג"א ע'ולכאו".ה"י הנ"מובן .ל"פ

עוז"וע במגדל כ'הל(ע פרק הבא",ל"וז)ט"שבת בלאו בהבדלה ושמירה בקידוש זכירה ואומר

עשה ,מכלל   ...נמי והכי

רב אמר עמרם רב דאמר הא להבדלה,אסיקנא קובעת ואינה לקדוש קובעת שבת 

 ,מחללו שבת שומר כי,כל בזכירהואף התורה מן שניהם

אמורים הדברים ..."ובשמירה

ל(בחינוך'עיו "א"מצוה בדברים) שבת קידוש :מצות 

,

כשמות(שנאמר לקד)'חפסוק'פרק השבת יום את וגדולה,שוזכור קדושה זכר זכרהו ."כלומר

במנ"וע ז"ס(ח"ע שאע)'ק והבדלהג"שכתב המצוותנימניתשקידוש אבמנין וודאי,'כמצוה

כב ק'הוו כמו וק"מצוות שחרית של שכ"ש ערבית של בפנ"ש מצוה .ע"א

שם"רש'עיו8 היאה"ד(י מלתא חדא והבדלה ט"שכתב)קידוש יום קדושת משום ובדתרוייהו

מברך,נינהו קא לקדש קדש בין דהמבדיל טוב יום קדושת מזכיר הוא עצמו ואולי."ובהבדלה

היוהי"לרש את שמקדשים כאן דוקא ולכן העתיד על הוא הבדלה של מזכירים"ענין וגם ט

יו קדושת להדדי"בהבדלה ששייכים נחשב אברהםמ'ועי.ט ס(גן רצט ט"סימן שמביא)ק

ע"נפק להלכה שיט"מ רשפ וז"ת בשל",ל"י ה"כתב ב"ר'לה שמתענה מי וב'ה לילות'ימים

ר ב"קודם יום מוצאי מבדיל ר'ה חל ג"ואם ביום ג'ה ליל עד להמתין יצטרך"דא'אין כ

יקה דתמיה"להבדיל מילתא ויהיה והבדל"ול,ז קידוש יאמר לא שהמתין אירע דאם כוס'נ על

אמרי'א ק'דהא דף דא"בפסחים ב"ב אק'א כוס על דחדא'דושות משום והבדלה קדושה אלא

היא רש,מלתא י"ופירש קדושת משום דתרווייהו ובהבדל"י נינהו קדושתהט מזכיר הוא עצמה

עכ"י מברך הוא לקודש קודש בין דהמבדיל וכ"ט הרשב"ל לה,ם"כ אין דחול הבדלה אבל

..."ענין
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שבתפילה הבדלה בחובת לחקור הבדלה.יש חיוב בעצם הוא האם

התפילה בתוך תפילה.וקבעוה של חלק להיות שתקנוה דבר'וע.או בספר

קה(שמואל דף בזה:)פסחים במ,שהאריך זו שאלה הרמב'חותלה ם"בין

הרמב.ה"והרא ג'הל(ם"שכתב פרק "...'ז'הל'תפילה לו) תפלתויש להתפלל

שבת לילי של החמהערבית שתשקע קודם שבת של,בערב ערבית יתפלל וכן

לפי בשבת שבת מדקדקיןמוצאי אין רשות ערבית ובלבד,בזמנהשתפלת

ק הכוכבים"שיקרא צאת אחר בזמנה ".ש

החיד ברכהס(א"ודייק מחזיק ש"שלרמב)פר במוצאי ערבית גם ק"ם

רשות בתפילה,הוי שמבדיל בחי.אף כ(ה"הרא'אמנם דף ,כתב:)ז"ברכות

במוצ" ודאי מסתברא"מיהו בחונןש

".הדעת

בזה'ולכאו של.נחלקו חלק רק הוא בתפילה שהבדלה נימא שאם

ת אם ממילא תפילה רשותמצות ערבית במוצ,פילת רשות"גם יהיה אם.ש אמנם

הבדלה משום הוא במוצ,החיוב ערבית להתפלל שמחוייב מפאת"יוצא ש

בתפילה להבדיל 9.החיוב

הרמב שכתב מזה לדייק שמואל הדבר בתפילה"והוסיף הבדלה דיני ם

בהל'בהל ולא אלא'תפילה בהבדלה קיום בתפילה הבדלה שאין שמשמע שבת

ב .תפילהקיום

הרמב בשיטת להוסיף יש הב"ואולי שמניח מה סי"או(י"ם )ט"רצ'ח

הרמב וז"בדברי רבינו",ל"ם קודם]הטור[ודייק חפציו לעשות ברוצה מדכתב

הרמבו9 של זו שיטה לתלות ב"יש לעיל שמצינו במה הוא,דבריום הבדלה של מצוה שעיקר

הרמב"וע.שבח סובר חונן"כ באתה בתפילה הבדלה קבעו שאם ג,ם אפשר להכניס"ואם כ

תפילה שומע בברכת מק(אותה בתוך,)בקשה'דהיינו להבדלה אחר אופי שיש לומר צריך

מש.התפילה הרמב"ולפי מחובת"כ ולא תפילה מחובת הוא בתפילה שהבדלה מובן כאן ם

.הבדלה

שמואל דבר א)שם(ובספר מחכם הרמב',הביא כשכתב כ"שלכן פרק בריש מצות"ם שיש ט

מה הכוס"הבדלה על שאומרים הנוסח אלא בתפילה הבדלה של הנוסח הביא לא שבח לתת ת

תפילה מחובת אלא הבדלה מחובת אינו בתפילה שהבדלה .ועיין,משום
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שלא כל אלמא הכוס ועל בתפלה שיבדיל קודם כתב ולא הכוס על שיבדיל

ברו שיאמר עד בתפלה הבדיל אם ואפילו במלאכה אסור הכוס על אתההבדיל ך

לחול'ה קודש בין המבדיל העולם מלך ,אלהינו

בין המבדיל ויאמר

לחול ".קודש

ברמב זו שיטה תפילה,ם"ומובנת חובת היא בתפילה שהבדלה שכיון

הבדלה חובת ע,ולא מלאכה היתר שום אמירתה"אין 10.י

משה'עו סי"או(בדרכי ג"רצ'ח אות מהר)'ו מתשובת ם"שמביא

סי(מרוטונבורג קרימונא בלא)'ק'דפוס להבדיל צריך יין לו אין שאם שכתב

כוס לו אין אם אף לברך שצריך המזון בברכת כמו הד'והק.כוס שם"עליו ,מ

בתפילה,ע"צ" הבדיל כבר הבדלה ".דגבי

ה בהבנת שנחלקו לומר יש בתפילהאולי הד.בדלה מרויח,מ"לפי אינו

כוס בלא הבדלה קיים כבר שהרי כוס בלא מבדיל המהר.אם לפי יתכן,ם"אמנם

ולהבדיל לחזור מחוייב ולכן בהבדלה ולא בתפילה קיום הוא בתפילה שהבדלה

תפילה לאחר כוס 11.בלא

עי10 הל"הגרי'בחי'אמנם מש'ז בש"שבת הרמבכ הבדלה"יטת קודם מלאכה איסור בענין .ם

עי11 ס(ג"בפמ'אמנם ז"שם הד)'ק בשיטת אחר טעם שהבין יין.מ"שמשמע לו שאין ,שכיון

לחוד בתפילה מבדילים שהיו הראשונה כתקנה להיות אח.חוזר להבדיל צורך אין ,כ"לכן

בתפילה הבדלה וקיימו עניים שהיו זמנים היו שנ.שוודאי הגמל"אלא בהבנת תלוי ברכות'שזה

לישראל",.)לג( להם תקנו הגדולה כנסת אנשי מכדי יוחנן לרבי אבא בר שמן רב ליה אמר

והבדלות קדושות ותפלות תקון,ברכות היכן ליה.נחזי בתפלה:אמר קבעוה ,העשירו.בתחילה

הכוס על בתפלה,הענו.קבעוה וקבעוה אמרו.חזרו צריך:והם בתפלה עלהמבדיל שיבדיל

הגמ"ומהריטב."הכוס שמסקנת משמע שם לאמרה'א עניות בימי שתקנו לאחר שגם לומר באה

היין,בתפילה על גם להבדיל היכולת ליחיד יש הכוס,אם על להבדיל לחקור.חייב האם,ויש

כעין הכוס על גם להבדיל שצריך להבדלה כוס להשיג יכולים שרובם לזמנינו תקנה עוד היה

ש שהעשירותקנה בזמן שפי"ברשב'ועי(נייה שם המסק'א זזה'שלפי לא העשירו אם גם

הזמן כל מטולטלת יהא שלא מתפילה להשיג)הבדלה שיכול שמי קיימת הקדומה שתקנה או

כן לעשות חייב הם.כוס שעשירים בזמנינו הכוס,לכן על לעצמו יחיד כל להבדיל .חייבים

נפק עשי"ואולי שרובם בזמן הוא לא,ריםמ או הכוס על להבדיל המיעוט על חיוב יש .האם

בתפילה להבדיל בתקנתם עומדים עניים שהם אלו ממילא אז תקנה עוד היה שלא נימא שאם

.לחוד



הבדלה 291בענין

הרדב"בשו'ועי א(ז"ת ערבית)שסא'סי'חלק התפלל שלא במי שדן

הכוס.כללש"במוצ על הבדיל לא אם בין הכוס על הבדיל אם שבין והסיק

חוננתנולמחרת אתה אומר עי.אינו סי"או(א"במג'אכן ס'ח א"רצד שחולק)'ק

למחרת לאומרה חייב כך ובין כך שבין .וסובר

המג בשיטת האחרונים אתה,א"נחלקו לומר צריך תפילה באיזו

שלפ)שם(א"רעק.חוננתנו בהחלט המגכתב בתוך"י ההבדלה להשלים צריך א

ראשונה המג,תפילה דברי שפירש שבת התוספת כשיטת שצריך"ודלא א

שנייה בתפילה ההבדלה הנ.להשלים בשאלה שתלוי לפי.ל"ואפשר כלומר

ערבית,א"רעק לתפילת הבדלה בין מהותי קשר להבדיל,אין חיוב שיש רק

התפילה בתפילה.בתוך הבדלה להכניס שאפשרומסתבר אם.ראשונה לכן

למחרת ראשונה בתפילה מיד להבדיל חייב בערבית הבדיל לפי.לא אמנם

נ שבת תפילה"התוספת חובת הוא שבתפילה הבדלה שחיוב ומסתבר,ל

מוצ תפילת של כחלק תשלומין.ש"שנתקן תפילת בתוך נכלל להיות דינו ולכן

ערבית 12.לתפילת

הרבב'ועי ערוך חכמים"ואח"שכתב)'ב'סערצד'יסח"או(שלחן קבעוה ישראל כשהעשירו כ

בתפ וקבעוה חכמים חזרו והענו וכשחזרו הכוס תדירעל מיטלטלת ההבדלה יהא שלא וכדי לה

המבדיל"ע אדם כל צריך שלעולם חכמים התקינו לתפלה ומכוס לכוס מתפלה ועוני עושר י

למצוא יוכל אם הכוס על גם להבדיל מבדילים."בתפלה שהעשירו בזמנינו גם זה שמכח משמע

.פעמים

הגמ"ולפ על קושיא ליישב יש המב"ש"שאומרת:)קה(פסחים'ז להבדילמ צריך בתפילה דיל

הכוס ל".על מגמ'אמנם שהובא לכאו'זו סוגיא'ברכות לאותה שייך ע'שהגמ.אינו פ"בברכות

לא"הריטב'פי יש שאם עניים שהיו בזמן מיירי הכוס'א על להבדיל צריך שייך.כוס זה ואיך

בזה השו.ז"להלכתא דברי לפי מובן"אמנם הרב תקנה,ע עוד היה לא ולכן,כ"אחשבאמת

או שלכל אלא חדשה תקנה אין שהעשירו צריך"לאחר לו יש שאם הקדום דין מפני חיוב יש א

הכוס על .להבדיל

המהר לפי יוצא וס"והשתא זה יסוד על שחולק לסמוך"ם יכול אינו יחיד לאותו לו אין שאם ל

לחוד שבתפילה הבדלה שהעשירו.על בזמן תקנה שיש ההבדלה,דכיון מספיקה .שבתפילהלא

צדיק"שוב'יע12 פעולת קכט(ת סימן ב דצל",ל"וז)חלק מ"אלא שהקשה מה על א"גע

בגמ"להרדב דמשמע מהא א'ז ביום הכוס על להבדיל דנר'דצריך בתפלה הבדיל שכבר 'אף

ד יום סוף עד הוא הכוס על הבדלה שזמן התם דשאני דמו דאזלינ"משא'דלא בתפלה בהכ ן

וכ שעתיה חובת אבל"בב)ח"ק'סיח"או(ש"מבתר י

.בר או בשבת התפלל שלא ממי במ"ראיה ומתפלל או"וצח ש
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נפק'ולכאו רעק"עוד בין והתו"מ ולאא הזיד אם הוא שבת ספת

במוצ ערבית בכה.ש"התפלל להשלים אפשרות אין שבת התוספת ג"שלפי

בתפילה מזיד בתפילה"וא,כשאר מבדיל אינו רעק.כ להבדיל"ולפי יצטרך א

תשלומין לדין שייך שאינו כיון ראשונה שם"כמש(בתפילה עצמו הוא ).כ

תשובה'וע ס(בשערי א"שם משה"רב'וכת",שכתב)'ק דבר בשם י

במ הקבורה"וצאונן אחר ראשון יום בתפלה חייב שאינו שחרית,ש כשמתפלל

ע בתפלתו חוננתנו אתה יאמר רעק'ולכאו".ש"לא שיטת להבדיל"לפי יש א

שחרית"בכה תפילת בתוך באחרונים.ג מצאתי יו'עי(וכן השלחן סי"בדי 'ד

ס"שמ ס"א ס'ועי,ה"ק שם סופרים נ"בדברי .)א"ק

הע"נ'סי(הלכתהכבתשמירתש'בס'וע שאמרשחקר)ח"כ'ח באחד

טו ותן הזכיר ולא טעה ובתפילתו במעריב חוננתנו הגשמים"אתה בימות האם,מ

שנייה בתפילה חוננתנו אתה להזכיר שם"ועמש.צריך שכיון"מהגרשכ שהציע ז

וא במלאכה להתירו הועיל כבר ראשונה בתפילה הבדלה לאסרו"שאמר א

אח ל,כ"במלאכה שנייה"לכן בתפילה הבדלה ולומר לחזור אשי'ועי.צ בספר

ל(ישראל החולקים)ג"ע'הע'פרק דעות הנ'ולכאו.שהביא בספק שאם.ל"תלוי

עו לאומרה אין הבדלה חיוב חובת,פ"הוא הוא אם ש"יתפלהאמנם חייבכןל

שניהלהזכירה 13.פעם

ר ודוק"במוצאי הראשון המאורע בתשלומין מזכיר אינו דאז תשלומין בס.ח מצאתי 'ושוב

ת דף שמים ע"עמודי המ"א על שהשיג י"זא"גב שלי"על לד"ש שכוונתי ".גדול'ת

חוננתנו לאתה שקראו המאורע"ומזה אחר"מעין חיוב ולא בתפילה דין שהוא שהבין .משמע

מוצ"ולפ אינו אם בתפילה חוננתנו אתה כלל להכניס שאין שסובר שיטה להסביר יש .ש"ז

תפילה של חלק הוי בתפילה א,שהבדלה המאורע מעין שהוא שכיון אח"אלא לאמרה זמנהא .ר

עי למסקנתו"הרדב'ל'אמנם שהביאו שיקול עוד שיש שמשמע .ז

הנ13 הערה לפי שנייה"במיוחד בתפילה לאומרה וצריך המאורע מעין נקראת חוננתנו שאתה .ל

בר גשמים גבורות ששכח למי דומה המאורע,ח"והוא מעין להזכיר צריך להתפלל .כשחוזר

בשו באריכות שעיין צבי"אלא ארץ בר)ד"כ'סי(ת בתפילה שטעה במי זה כעין בשאלה ח"שדן

ויבוא יעלה והזכיר ומטר טל ותן אמר חייב,ולא ויבוא,האם יעלה להזכיר שנית .כשמתפלל

במח ור'ותלה יהודה מאלאוור"רבינו כו'תוס'ע(מ תפילה:)ברכות נקראת ראשונה תפילה אם

לאו לר.או שגם פלפל א'ואז שתפילה עדייןבלא'יהודה תפילה נקראת גשמים גבורות הזכרת

ר והוא שמתפלל שכיון לומר שמתפלל"יש תפילה שבכל ויבוא יעלה להזכיר עליו עליו,ח

.להזכירה
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בגמ קו(פסחים'איתא "דף הבדיל.) שלא מי חייא רבי בני אמרי

שבת כולומבדילבמוצאי השבת בכל זיר.והולך רבי אמר כמה רביעיאועד עד

אסי.בשבת דרב קמיה זירא רבי דיתיב הא א,כי רב לה דרביואמרי קמיה סי

וקאמר,יוחנן גיטיןלעניויתיב בשבתא,ן ותלתא,חדא שבתאבתתרי ארבע,ר

ומעלי שבתאיומאוחמשא ."קמי

רבא.)קז(שם'ובגמ בשיטת רבא",נחלקו שלא...הילכתא,אמר מי

שבת במוצאי והולךהבדיל מבדיל  .להא לה פתח אמימר

לישנא בהאי דרבא רבא:שמעתא שבת...הילכתא,אמר במוצאי הבדיל שלא מי

והולך ."מבדיל

המח"וצ יסוד מהו שיט'ב יוםבין סוף עד להבדיל יכול אם אלו ות

ג יום סוף עד או כ(ן"בר'ועי.'ראשון דף הרי:א"פסחים ד"בדפי שלא"ף מי )ה

הבה שיטת כל"שהביא שפסק ראשון"ג יום סוף עד מבדילים שרק כ"ואעפ.ב

ט שאם ב'פסק בליל אחריו להבדיל אפשר ראשון ביום חל זה',באב על וכתב

דכ",ל"וז עליו שאיןוהקשו נמצא כולו היום כל אלא מבדיל שאינו שנקטינן יון

כלל תשלומין ".,לה

הבה על שהקשו זו מקושיא שמח"ונראה הבינו שהמקשים אם'ג זו

א יום סוף עד להבדיל ג'אפשר יום סוף עד מח'או של'הוא באופיה יסודית

בזמנה שלא מ,כלומר.הבדלה ראשון"לפי יום סוף עד רק שמבדיל הטעם,ד

הבדלה זמן והוי שבת מוצאי הוא ראשון יום שכל אפשרות"ולפ.הוא אין ז

אח דמ,אולם.כ"להבדיל ג"משמע יום סוף עד להבדיל שיכול שהוא"ס'ד ל

תשלומין .מדין

בר המקשה שדברי הרמב"ונראה מדברי הוא שער(ן"ן האדם תורת

אבלות ענין הנ,)ישנההאבל שביאור בדבריו"וכמדומה בולט שהביא.ל לאחר

הבה הרמב"שיטת כתב וז"ג סברא",ל"ן להך לה חזינן לא דעתין לעניות ,ואנן

ויומו שבת מוצאי אלא לאבדולי חזי דלא טעמא,דכיון מאי בהו למיכל אסור כי

ואילך מכאן שבתא,ליבדיל באפוקי למיכל אסיר דכי מסתברא איפכא ואדרבה

בשבא בתרי מבדיל לא בשבא בחד לאבדולי חזי בשעתיה,ולא חזי לא דהא

למימר,לאבדולי איכא בטפי וטפי

לאבדולי חזי שבת דבמוצאי היכא מילי שבת,הני דבמוצאי היכא אבל
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בשבת רביעי עד מיבדיל לא תו לאבדולי חזי ,לא  

,14הראוי כל משל

בו מעכבת בילה לבילה ראוי שאינו וכל בו מעכבת בילה אין ,לבילה



,ולמשת למיכל אסור נמי דכי היא מחוורתא לאמילתא שבת במוצאי י

ואילך מכאן וכיון.,מבדיל

ז הגדול לרבינו אין"שראינו כולו היום כל והולך מבדיל הלכה לפסוק שהסכים ל

הכוס על הבדלה בשבתלנו באחד להיות שחל באב ."בתשעה

במח הבנה עוד ראשונים בעוד להוכיח יש במאירידעיין.זו'אמנם

ל( דף "...שכתב:)תענית

  ,חד גיטין בענין שאמרו בהדיא שהביאו וכמו

אבל התענית במוצאי מבדיל והילכך שבא בתר בשבא ותלת בשבא תרין בשבא

ה מימות גלילותינו בכל המנהג וכן הבשמים על ולא האור על גאוניםלא

שבהם הבדלה,והרבנים בלא יוצא שבת שאין נאה למ."והדבר שגם ד"ומבואר

ג יום סוף עד להבדיל דס'שיכול מוצ"יתכן הם אלו ימים שכל מדין"ל ולא ש

בזה'ולכאו.תשלומים גופא שבת,נחלקו מוצאי נקראת מתי .עד

למ שגם בראשונים מצינו להיפך יום"וכן סוף עד רק שמבדילים ד

תשלומיןרא מדין היינו בר.שון הבה"דעיין שיטת שמיישב לעיל מקו"ן ל"הנ'ג

שם"וז ז",ל לדעתו לומר ל"ואפשר

   ,בפ דמי'כדאמרינן השחר תפלת

ב ערבית מתפלל מנחה התפלל ולא 'ששכח

 אפ א'יוכאן יום שעבר כיון הוא מזיד דשוכח אבל'שכח נזכר ולא

בט כגון אפשר דלא כל'היכא והולך מבדיל דאמר דאמימר אלישנא סמכינן באב

כולה ".השבת

הר של זו הבה"השוואה בשיטת הבנה על מורה ראשון"ן יום שגם ג

בתפילה כמו תשלומין מדין ה,ולפיכך.הוא לא ביוםאם להבדיל לו אפשר יה

במאירי14 ל'מס(ועיין דף וכתב.)תענית זה על חגיגה"ואע"...,שחולק שבמסכת .)טדף(פ

ז כל תשלומים לה שיש בחגיגה א'אמרו ביום חגר היה כאן'שאם שאין בשני ונתפשט

חיוב בר היה לא ובזמנו הואיל ,תשלומים        

"...
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כפושע אותו דנו לא אח,ראשון גם להבדיל דברים.כ"ויכול שמצינו ונראה

למ ג"דומים יום סוף עד להבדיל שיכול ע.'ד בב"והוא מובא הדשן התרומת י"פ

סי"או( :ל"וז)ט"רצ'ח

הדשן" בתרומת קנ)א"ח(כתוב שלשה"סימן שמתענים אדם בני ד

ויו לילה רצופים הכוסימים על בהבדלה יעשו איך שבת במוצאי מתחילין ם

פנים בשלשה בדבר דרכים דיש יראה שבת במוצאי לשתות יכולין ואין הואיל

ליה ואתסר חול שוייה דאבדיל כיון למימר וליכא יום מבעוד שיבדיל האחד

חל כרחך דעל למימר שייך לא תעניות הנך עליה קביל דמנפשיה דכיון למשתי

כדאמרינ נד'עי(ןעליו הא.)פסחים הנדר חובת משום ואי באב תשעה גבי

לן ל(קיימא לאו)נ"וש:נדרים אדם בני ובלשון אדם בני לשון אחר הלך בנדרים

ההבדלה לענין מיקרי .לילה

         



שמבדיל מי שבת במוצאי אצלו יש שאם הדרכים שבכל והמחוור

אפ שפיר ויוצא אמן ויענה בברכה עמו לצאת טועםיכוין שאינו ".ילו

ג בתוך להבדיל היתר שאין הדברים שהם'ומשמעות משום ימים

מו שבתנקראים להבדיל"דא,צאי יכול היה שלא מהני מה ואם.ן"הרמב'וכקו,כ

ג לאחר גם להשלים התירו אפשר שלא דהיכא יתכן תשלומין שהוא 'משום

15.ימים

הבה'ולכאו שיטת שזוהי ראיה להביא ממש"יש בדבריו"ג הטור כ

כך",)רצט'סח"או( אחר להבדיל יכול שהבדיל קודם ואכל בה...טעה ג"כתב

ואע"ה לא מידי טעם אבל מידי טעם דלא ראשון ביום דמבדיל דקי"מ טעם"ג ל

ה אינו"מבדיל מידי טעים אי למחר מבדיל אי אבל לאורתא דאבדיל היכא מ

מבדיל טעם אי לענין ליום לילה בין יש מה יודע ואיני ".מבדיל

אז שבת מוצאי נקרא היום שגם משום הוא ראשון ביום הבדלה ואם

זו שיטה התירו.קשה לא למה להבין יש אז תשלומין מדין שהוא נימא אם אמנם

בכה רעק"שו.ג"להשלים של הגליון בסוף זה כעין השו"מ על סי"או(ע"א 'ח

סע ).'ו'רצט

התשובה"שו15 הבה,בפניםמ של לשיטה זו הצעה משווה הנ"שבהדיא .ל"ג
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למ לדון ג"ויש יום סוף עד והולך שמבדיל האם'ד תשלומין מדין והוא

א תשלומי'יום מדין כן אחרגם דין שהוא או ב.ן יש דאולי א:דינים'כלומר 'יום

שבת מוצאי דין לו ב,שיש ליום שני תשלומין'וג'ודין מדין .שהם

ג(ש"ברא'ועי פרק ברכות ב'מסכת מח)'סימן בין'שמביא גדולה

במוצ אונן שהיה היכא וז"הראשונים ר",ל"ש היה אחת שפעם ז"אמרו אונן"י ל

הבדלה בלא לפניך"א.ואכל ונבדיל תלמידיו בירושלמי.ל האמרינן להם אמר

אמן אחריהם עונה אין ברכו .אם

          

  .מצינו שכן

דחגי קמא א(גהבפרק ט שנדחה)דף כיון שני ביום ונתפשט ראשון ביום חיגר

שני ביום חייב אינו שוב ראשון ז"וה.ביום מאיר בהלכות"ר כתב דנורנבערג ל

שבת במוצאי הבדיל ולא למחר עד נקבר ולא בשבת מת לו שיש מי שלו שמחות

הבדלה"נ בלא לאכול שמותר בפ.ל לפניו'דאמרינן מוטל שמתו מי שמתו מי

שבתורה מצות מכל ועושהו.פטור הדבר מן הפטור כל בירושלמי עלה ואמרינן

הדיוט דהא.נקרא שיבדיל עד לאכול אסור מתו שנקבר לאחר המחרת וביום

פסחים"קי בערבי א(ל וקז ב קו מבדיל)דף הבדיל'ואמרי.טעם שלא מי נמי

כולה"במ השבת כל והולך מבדיל דזמן"וא...ש כיון זה בנדון יוםכ כל ההבדלה

אע כולה השבת וכל יבדיל"המחרת מתו שנקבר קודם להבדיל יכול היה שלא פ

כדפרישית מתו שנקבר יאכל.לאחר לא להבדיל יכול שאין כיון לומר דהא.ואין

אוכל הכי אפילו מזמן ואינו מברך דאינו אמרינן   



המאור ועל הבשמים על מברך אינו שמעתי.מיהו

האבל נפטר ובזה להבדיל לאחר שאומרים גדולים אלא.שיש כלל לי נראה ואין

הר.כדפרישית לי הגיד ז"ושוב הלוי משפיר"ז ה"ל בשם משפיר"א יקותיאל א"ר

שכ אחד גדול ואת'שמצא עכדברי לי הגיד לא ר"שמו לשון ז"כ ".ל"מ

האחרונים הר'שמח16ומבארים ומהר"בין דידן"י בנידון גופא היא ,ם

מוצ,כלומר לאחר הבדלה לא"האם או תשלומים מדין היא 17.ש

הט16 מדברי מבואר סי"יו(ז"כן ס"שצ'ד ב"ו עי).'ק חת"בשו'ובאמת סי"או(ס"ת )ז"י'ח

בשו סתירה בזה"שמביא פסק"שהשו.ע סי"יו(ע סע"שמ'ד המהר)'ב'א יכול"כשיטת שאונן ם
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לר בהדיא רואים דס"אמנם להבדיל"י רצה ולא תשלומין מדין שהיא ל

מוצ א,ש"אחר ביום שהיה'גם וכמעשה הבדיל לפומ.לא בין"וכח הבדל שאין ז

א ב'יום שיטתו'וג'ליום .לפי

עי סע"או(א"רעק'בהג'אכן רצט השני)'ו'ח כצד להוכיח דיום,שהאריך

תשלומין הם ושלישי שני יום אבל תשלומין אינו מושג"לרעק.ראשון אין אם גם א

ג יו'של במוצאי יו"ימים לענין שבתא בתר שייך שלא כיון של"עכ,ט"ט מושג יש פ

א ג"למ'אפי(ע"דלכו.'יום שמבדיל הולךיו)ימים'ד שהיום מדין הוא ראשון ם

יו במחרת גם להבדיל מותר ולכן הבדלה של זמנה עיקר והוי הלילה .ט"אחר

מוצ אחר תשלומין.ש"להבדיל מדין שאינו מזה בהל.משמע סי"או(הבדלה'אמנם ו"רצ'ח
מוצ)'ו'סע אחר להבדיל מותר הבדיל ולא שכח אם שדוקא מ.ש"פסק שהוא דיןמשמע

החת.תשלומין דהשו"ומציע שיתכן שם ס"ס שכח"ע אם דוקא ולכן תשלומין מדין שהוא ל
מבדיל מזיד היה מוצ.ולא לאחר מבדיל באונן הבדלה"אבל חיוב הפקעת באונן שאין לפי ,ש

שא אלא בהבדלה הוא חיובו"וחייב לקיים לו אח.א חייב"ולכן לקיימו כשיכול עוד"עיי.כ .ש

המהר הוא",למעלהם"ומלשון חיובא בר לאו שעתא דבההיא לא..."כיון עצמו שהוא משמע
כן בהע'וע.הבין בשו19'לקמן זו בסתירה .ע"עוד

מש17 על תלוי זה שגופא לבאר יש לעיל"ואולי אז.כ החול לימי שייכת הבדלה שעיקר נאמר אם
מוצ"י לאחר הימים שגם הבדלה"ל זמן נחשב ולכן החול בימי הם בעיקרהוא.ש שהבדלה נימא ם

במוצ הוא זמנה שעיקר יתכן לשבת אח"שייכת להבדיל שהתירו וזה תשלומין"ש מדין הוא .כ

ברמב לדייק יש שהבדלה"ואולי לעיל וכשיטתו תשלומין מדין הוא זמנה לאחר שהבדלה ם

השבת ליום ברמב.שייכת כ'הל(ם"דעיין פרק הל"שבת בלילה",שכתב)'ד'ט הקידוש ,עיקר

כולו היום כל והולך ,מקדש

,שלישי יום ג סוף עד והולך ..."ומבדיל

סי"או(בטור'ועי ר...",שכתב)א"רע'ח אונס"וכתב או שכחה מחמת בלילה קידש לא אם ע

הרמב אבל למחר ז"יקדש כתב"ם ב,ל בלילה קידש למחרלא יקדש במזיד בין בשוגג והכי,ין

טפי בב"וע".מסתבר מח"ש שמסביר ור"הרמב'ח הוא'ם למחרת קידוש אם הוא גאון עמרם
לא או תשלומין תשלומין.מדין מדין הוא כו(ברכות'במס'הגמ,דאם רק.)דף שהיינו אומרת

במזיד ולא בשוגג היה לרמב"וע.אם זמן"כ מעיקר הוא למחרת קידוש תשלומיןם ולא .קידוש
מאתמול קידוש אמר ולא הזיד אם גם לאומרה יכול .ולכן

מל אפשר"הרמב'אמנם במזיד היה שאם מזכיר אינו בהבדלה אבל בקידוש רק שזה משמע ם
ג יום סוף עד בשו.'לאמרה דייק יצחק"וכן שיח ).ג"נ'סי(ת

הנ מסתבר"ולפי מאד זה חילוק ש"לרמב.ל שהיא הבדלה דוקא מדיןם הוא השבת ליום בח
מוצ שלאחר כיון וכנ"תשלומין הבדלה אמירת של הזמן עיקר הלך קידוש"משא.ל"ש לענין ,כ

בלילה"אע השבת קידש שלא שבת,ג עדיין שהוא כיון קידוש זמן עיקר חשוב מחרת .יום
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הרא משיטת כן ג"והוכיח סוף עד להבדיל שיכול שפסק ימים'ש

פסחים במס18.בערבי פסק שיבוא'אמנם להבדלתו לכוס מצפה שאם ברכות

ראשון הבדלה,ביום דשכח היכא ומתפלל חוזר עליו.בתפילתואינו ותמה

לרא"רעק שאם ג"א יום עד להבדיל אפשר הכוס'ש שיבוא מצפה אם רק למה

ראשון ב,ביום ביום יבוא אם ג'גם הכוס'או על להבדיל .יכול

שלרא"אע א"כ ביום הכוס על הבדלה שאני ב'ש ב.'וג'מיום 'שיש

א.דינים הלילה'דין אחר הולך שיום זמנה עיקר ב.של זמנה'וג'ויום עיקר 19.אינו

חת"שו'וע סי"או(ס"ת בגמ)ז"י'ח זו קושיא על פסחים'שנשאל

להבדלה'שהגמ.)ה"ק( קידוש מוצ.משווה לאחר גם להבדיל שיכול ש"כמו

שבת"הה בליל קידש לא אם השבת ביום לקדש יש קשה,נ ע"שהשו,אמנם

סי"או( הרמב)א"רע'ח כשיטת לקדש"פסק שיכול בקידוש אםם גם למחרת

לילה בקידוש דס.הזיד תשלומין"וחזינן מדין ולא זמנה שהוא הבדלה'ובהל.ל

סי"או( סע"רצ'ח במוצ)'ו'ט להבדיל שכח אם שדוקא להבדיל"כתב יכול ש

מהב18 משמע הרא)ט"רצ'סי(י"כן דע)ג"י'סי(ש"שהרא.ש"בשיטת בסוגיא .)קזדף(פ"גרס

ג'שב יום סוף עד להבדיל שיכול שווים הביא.'לשונות לא שם עצמו שהטור להעיר ויש

זה"הרא בנידון כלל .ש

ממש19 הרא"ובאמת במס"כ מח'ש על ר'ברכות ומהר"בין כן"י משמע לא ל"ונ",ל"וז,ם

ר בע'כדברי דאמרינן דהא במ"יהודה הבדיל שלא מי כולה"פ השבת כל והולך מבדיל היינו.ש

במ יין לו היה להבדיל"כשלא יכול היה שלא אחר אונס שאירעו או שחל.ש דבשעה אונן אבל

לגמרי נפטר פטור היה הבדלה חיוב ביום.,עליו דחיגר לההיא לגמרי ודמיא

שני ביום ונתפשט שאפ."ראשון יהודה רבינו לשיטת לגמרי שהסכים א'ימשמע ביום היה 'אם

לחזו ולהבדילאין .ר

לימים חזון בספר ראיתי ר"למו(אמנם זקס'ר מס)יונתן הגר'הובא בשם לשלמה בין"אשר לחלק ח

תשלומים'ב של העיקר'א.סוגים של קיום אותו אינו בתפילה.שהתשלומים כמו משהו וסוג.שנאבד

שעליו מה כל מקיימים שתשלומים תשלומים של שני.שני כצד הוא שחגיגה .ומציע

לפ תשלומי"וביאר הוי שבת לאחר הבדלה שוודאי א.ק"למוצשןז יום שחלוק ב'אלא 'מיום

א.'וג בכולה'שיום הבדלה של הקיום ממש א.מקיימים ליום לכוס מצפה אם כדאי'ולכן

א.להמתין יום אחר אלא מגיע אינו להמתין'ואם כדאי בשעת.אין חייב אינו אם בשניהם אבל

מוצ שהוא אחק"שחיוב חייב הרא"אינו באונן ולכן כר"כ הכריע .יהודה'ש

עי הרא"בשו'אמנם שהרא)ז"כ'סי(ש"ת במוצ"שמביא אונן היה א"ש ביום והבדיל אחר'ש

סי"יו(י"ב'ועי.הקבורה הרא)א"שמ'ד שסותר היכא שכל א"שמביא התשובות"ש בין ע

אחרון"למש שהיה הפסקים אחר הולך בפסקים .כ
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להבדיל.כ"אח יכול אינו במזיד ולכן תשלומין מדין שהוי איך"וא.משמע כ

שונ'הגמ קידוש אם למחרת לקדש שאפשר מהבדלהמוכיחה במהותו לגמרי ה

בזמנה 20.שלא

ע שמיישב שלמה בבנין זה"וראיתי חילוק יוםפ בראשוןבין 'וג'ליום

הבדלה תשלומיםראשוןשיום.לענין הם ימים ושאר זמן עיקר שלנו'וגמ.הוי

א ליום רק זמן'משווה עיקר הוו בראשונים.ששניהם שהבדלה"סדושיטות ל

תשלומי לאןהוא רק ראשוןהיינו יום .חר

זו"בחת'ועי20 שאלה שיישב איך השו'ועי.ס "'ו-'ה'סערצט'סיח"וא(ע"לשון :(ואכל

אח להבדיל יכול שהבדיל במו.כ"קודם הבדיל ג,ש"צולא יום סוף עד א"וי.'מבדיל

יותר ולא ראשון יום כל אלא מבדיל "...שאינו

במשנ"וע בזה"ש שכתב וכו"דטוק"ס(,ל"ב ואכל טעה "'ה ה"וה) אם דעברה אף ואכל זיד

מ אח"במזיד להבדיל צריך נקט"מ דמילתא אורחא אלא בלילה ,כ

".

מהמשנ השו"ומבואר שדברי שהבין להבדיל"ב יכול כן גם בהבדלה הזיד ואם דוקא לאו הם ע

תשלומין.למחרת מדין שאינו סת"ולפ.ורואים אין מסיז כמהר"שמ'ירה שפסק .ם"א

מהחת של"אמנם מבואר מדוייק"השו'ס מאד הוא בסע"ולפ.ע גם דוקא'ה'ז להיות 'ל'וע.צריך

ה'הל(ם"הרמב הלכה כט פרק "שבת עד) היום משקדש יין לשתות או לאכול לאדם אסור

לטע,שיקדש או מלאכה ולעשות ולשתות לאכול להתחיל לו אסור היום משיצא עדוכן כלום ום

מותר,שיבדיל המים זה,ולשתות הרי שיבדיל קודם או שיקדש קודם ושתה ואכל

שאכל אחר ומבדיל מח."מקדש שיש הרמב'יוצא והשו"בין אם"ם הבדלה קודם ואכל הזיד אם ע

אח להבדיל לא'ולכאו.כ"יכול או תשלומין מדין הוא מבדיל טעם שאם שלנו פסק אם .תלוי

עוהע היקר תלמידי לי שלכאו'יר הבדלה'גלסבורג לפני אכילה איסור ביסוד שאלה בעוד .תלוי

במידי שעוסק שלפני בהבדלה מיוחד דין הוא או מצוות לפני אכילה באיסור סניף הוא האם

עצמה בהבדלה חסרון יש קודם הבדיל לא ואם להבדיל צריך באיסור.דחול סניף הוא אם וודאי

מצו לפני אחאכילה להבדיל ויכול הבדלה זמן עיקר הוא עדיין ואכל במזיד עבר אם .כ"ות

א( אם אח'וודאי המצוה לקיים עליו לולב מצוות שקיים לפני במזיד דין.)כ"אכל הוא אם אמנם

הבדלה במצוות אכילה,מיוחד לפני דוקא הוא זמן שעיקר אח,יתכן להבדיל הוא"והיכולת כ

בלבד תשלומים .מדין

י מלאמנם להעיר בהל"השו'ש רעאח"או(קידוש'ע "ז'עססימן שאס"אע): לטעוםפ לו ור

קידוש בטעות."מקדש,טעםאם,קודם הוא אם שדוקא הזכיר לא יכול.וכאן במזיד גם משמע

שאכל לאחר למש.לקדש השו"ודומה בלילה")'ח'סערעא'יסח"או(ע"כ קידש לא בין,אם

במזי בין ת,דבשוגג לו למחריש היוםשלומין אם."כל בין היום כל הוא הזמן בקידוש כנראה

בלילה קידש לא אם בין .אכל
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זהדין.שיטעוםצריךשהמברך:)קה(פסחים'בגמהיאפסוקההלכה

שלכוסבכלדיןההואובפשטות,המזוןברכתשלכוסלגבישםמברייתאנלמד

הכוסעלשהחיינוברכתאמירתלגבי:)מ(עירובין'בגמזהדיןמובאדהאברכה

מקשהו.כ"ביוהזמןלברךחיובישאםשם'בגמוטרושקלו.םהכיפוריביום

:שם'הגמל"זו.עבידהיכיכ"ואכוסטעונההברכה,לברךחיובישדאם'הגמ

א"א,כלומר[,ליהואסרעליהקבליהזמןדאמרןכיוליהושתיעליהמברךאי"

דושתקעצמועלמקבלהואהברכהאמירתי"עכישהחיינואמירתאחרילשתות

]לשתותבליהכוסאתניחוישיברך,כלומר[,ולנחיה...]לשתותואסורהיום

שוב."]שיטעוםצריךהמברךכילשתותלאא"א,כלומר[שיטעוםצריךהמברך

צריךדהמברךעיכובאהאתלפטורכדילטעוםלקטןליתביה'מהגהמציע

ילמדשאוליי"רשופירוש,למסרךאתידילמאא"דאדוחה'הגמאבל,שיטעום

כוסבלישמברכיםאיה'הגממסקנת.שיגדלאחרכ"ביוהלשתותהזההקטן

"נ"דארנחמןכרב ."בשוקאפילואומרוזמן:

המקדשצריךייןכמההשאלהלגבי.)קז(פסחים'בגמפלוגתאאיתא

"'הגמל"וז,לשתותבשבת מקדשיןאמרושמעוןרביבראלעזר'רמשום:

איה'הגמומסקנת",לוגמאמלאאומריהודהבריוסי'ר,הושכלייןמטעימת

"ל"וז לגביע"השופסקוכן."יצאלאלאוואםיצאלוגמאמלאוטעםהמקדש:

שם(ם"הרשבמפרש).יג'סערעא'ס(וקידוש)ג'סעקצ'סח"או(המזוןברכת

הטעימבאותה"דמיירי,שמעוןרביבראלעזר'רבדברי,)ייןעימתמטה"ד

לצאתכדילטעוםצריךכמהחולקיםובפשטות",שיטעוםצריךהמברךשאמרו

כוסשצריךדברבכלנאמרזהששיעוריוצא,כ"א.שיטעוםצריךמברךהשהדין

).שםקצ'ס(המזוןברכת'בהלע"בשוכדאיתא,בקידושרקולא

לחברות* להודות רארציתי ג'שלי שרגא אתיביחזקאל הסוגיא לימוד את שהתחיל .ירץ
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הלהביןיש בעירוביןא"הריטבמפרש.שיטעוםצריךמברךהשדיןאת

אבל.לבטלהברכההתהאשלאכדישיטעוםצריךשהמברך)המברךה"דשם(

ועוד,לבטלהברכהבירךשותהואינושמברךדמידפשיטאחדא,לפירושוקשה

בהמשך.לוגמאמלאדווקאלשתותצריךלמה לשיטתו .נחזור



"ל"וזמפרש)לינוקאליתביהה"דשם(י"רש לשלכוסהואדגנאי:

ברכהחששכאןשאיןלכאורהמשמע."לאלתרממנואדםיהנהשלאברכה

אחי,אולם.הכוסשלגנאימשוםרקלטעוםצריךשהמברךאלא,לבטלה

לבטלהברכהההיהתשבודאיהואי"רשכוונתשאוליטעןי"נישראלגבריאל

באי"שרשאלא.פשוטהואכיזהכתבלאי"ורש,הכוסמןישתהאחדאףאם

פסחים'במסכדאיתא,לוגמאמלאדווקאשיטעוםצריךהמברךלמהלפרש

כךהביןכןשגם)נב'ס(ן"הרת"בשומצאתיכ"אח.גנאימשוםדהיינו,ל"כנ

"ל"וזי"רשבכוונת בלבדגנאישאינוברורהדברכללממנואדםשתהכשלא:

."תשאאלמשוםעוברצריכהשאינהברכהדמברךל"קידהאגמוראיסוראלא

הראשונהברם[ כהצעתנו הציע .]השואל

י"רשלפידבאמתאפשר.י"רשבדבריאחרביאורשישחשבתי

אחדאאםאפילולבטלהברכהנחשבלאברכהשלכוסעלג"בפהכשמברכים ף

לתתכדיברכהשלככוסייןכוסשכשאוחזיםהואהדברביאור.הכוסמןשותה

היאדהרילבטלהאינהכברהברכהאז,ג"בפהמברכיםולכןלמצוהחשיבות

).האותלד'ס(ע"באהתשובההפתחיכיווןשלזהל"נ.למצוהחשיבותנותנת

והכלהשהחתןהאירוסיןבברכתנהגואיךיהושעהפניבשםמקשהת"הפ

הלחםשבברכת.)כט(ה"ר'במסאיתאהרי.קידושיןהמסדרשלג"בבפהיוצאין

להוציאכדירקמברךהואאםכלומר,יצאואםציאמויצאלאאםהייןוברכת

הלחםלברכתדוקאלאוהיא'הגמדכוונתשםי"רשומפרש.מוציאאינו,חבירו

וברכתהסדרבלילמצהשלהמוציאבברכתורק,נהניןברכתלכלאלאוהיין

אחריםלהוציאאפשר,המצוהלצאתכדינצטרכיםשהם,בשבתקידוששלהיין

"ל"וזת"הפתירץ.אוכלאינושהואפ"אע לאוהייןעיקרמ"דמכיוןואפשר:

ג"בפהברכתדבאמתשכוונתונראה."מצוהכברכתשפירחשיב,מכוויןליהנות

שיצאפ"אעולכן,המצוהברכתגםאלאהנהניןברכתרקאינהברכהשלכוסעל

כאן"הולכןמוציא .הכוסמןכללטועמיםלאאםלבטלהברכהתנקראאינהה

בזהלכוסגנאייהיהשלאכדירקשיטעוםצריךהמברך,י"רששלפייוצא

.לבטלהברכההויאה"דאלמשוםולא,שותיםולאעליושמברכים
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י"רשבשיטתבפירושכךשכתב)רסה'ס(ד"יועלמאירבית'בסר"שו

"ל"וז הוילאלבטלהדברכהליתאמעיקראלבטלהברכהמשוםדודאיד"לענ:

המילהברכתאוהזמןאוהקידושדניתקןזוברכהכןלא,ממשלבטלהאלא

וזה,עליולקדשהייןשבראה"בלבוראשבחכ"גהברכהשוב,הכוסעלשתהא

ליהוידלאמשוםאלאטעימהבהואין,יותרואפשרהשתיהלצורךכמוצרכו

כתבת"ובפהשבחברכתכמוהואשברכההואנוסחואמנם."לכוסלגנאי

.הנהניןברכותכשארשאינושוהכוונתםמ"מהמצוותכברכתהואשהברכה

איתא.שונהבאופןאלאזקנוי"כרשבעיקרוןסברם"הרשבשגםנראה

צריךעצמוהמברךדלכתחילה)המברךמ"ושה"ד:קה(פסחים'בגמם"ברשב

בפשטותי"רשלפי.כולםיצאוהמסוביןמןאחדטעםאםבדיעבדאבלשיטעום

משנה .גנאייהיהשלאכדיישתהשמישהוצריךרק,הכוסאתטועםמילא

כדיאלא,גנאימשוםשיטעוםצריךהמברךדיןאיןם"הרשבדלפילבארחשבתי

.שותהעצמוהמברךאםלכוסכבודיותרזהואוליברכהשללכוסכבודלתת

א"יטבהרשיטתאת)סהאותרעא'ס(הציוןבשערב"המשנביארשכךר"שו

דטיעמות)יד'סעשם(ע"בשוהמובא)המקדש'דאמריהאה"ד:עטעירובין(

ל"ז.לוגמאמלאבעצמושטעםאחדאיןאםאףלוגמאלמלאמצטרפותכולם

"הציוןבשער חובהשללכוסכבודחלקול"דחז,אחרינאטעמאכרחךעל:

שאדםאוללוגמאמלאישתההכוסשמןכלומר",דווקאלגמיומלאשיצטרך

תמובאאמנם(ע"בשומבואלאם"הרשבשיטת,ברם.לומגאמלאישתהאחד

,)לקמןונבארו,לשתותעצמוהמברךצריךדווקאשבקידושהגאוניםשיטת

רקהיינוע"דלכ)ב"סקעשם(ב"במשנואיתא,א"כירקמובאא"הריטבושיטת

.לאלכתחילהאבלבדיעבד



הקשינו.שיטעוםצריךשהמברךבדין'הגמידשחמהמובןעתה,פ"עכ

אבל,לבטלהברכההויהכוסמןישתהאחדאףשאםדפשיטאא"הריטבעל

נראהלכן.לבטלהברכהאינושזהסוברי"רשדהאפשוטאינושזההיאהאמת

בלידאףי"רששיטתלאפוקיבאשיטעוםצריךשהמברךהדיןא"הריטבדלפי

.]ל"הנמאירבית'בסאיתאכן[.טלהלבברכההוילאהטעימה

.לוגמאמלאדווקאלשתותצריךלמהא"הריטבלפיקשהעדייןמ"מ

הייתידמסתפינאלולי.לבטלהברכהיהיהשלאכדיבעלמאבטעימהדילכאורה

לטעוםצריךשהמקדש.)קז(בפסחים'הגממסקנת,א"הריטבלפידבאמתאומר
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צריךשהמברךמדיןאינו,קידושבמצותחובתוידילצאתכדילוגמאמלא

שנידהובאוס"בשמצאתילאובאמת.קידושבמצותפרטהואאלא,שיטעום

טעימהדווקאהיינושיטעוםצריךהמברךדדיןאפשרולכן.ביחדהדינים

.לוגמאמלאלטעוםצריךשהמברךהזכירלאל"הנא"הריטבובאמת,בעלמא

שהמקדשלדיןשבביאורו,:)עטשם(א"טבהריבדבריכךלדייקאפשרואולי

הזכירלא,:)עט(עירובין'בגממופיעדגם,לצאתכדילוגמאמלאלשתותצריך

,ל"הנם"הרשבשפירשוכמושיטעוםצריךשהמברךהדיןשזהוא"הריטב

מצינוואמנם).יח'ס,י"פשם(ש"והרא)'דאמריוהאה"ד.קזפסחים(דוד'ר

הגאוניםדעתמביא)רעאס"סח"או(הטור.האלוניםהדיביןשחילקושיש

,שיטעוםצריךשהמברךהדיןלצאתכדיאחרבטעימתסגיברכהשלכוסדבכל

בקידושאבל,לטעוםלתינוקלתתדאמרו:)מ(בעירובין'בגמבסוגיאכדמוכח

:ל"וזטעמם)ח"סקישם(ז"הטוביאר.ישתהעצמוהמקדששדווקאמצריכין

פסחים'לגמדכוונתוונראה."הייןעללקדשאדאורייתאסמכוהאדבקידוש"

"דאיתא.)קו( ם"המהרולשון."הייןעלזוכרהו,לקדשוהשבתיוםאתזכור:

חומר"שזההואזושיטהכשמביא)מברךמ"ושה"ד:קהפסחים(חלאוה

,בקידושחומרעודשישא"הריטבשסובראפשרלכן."ברכותמשארבקידוש

,לוגמאמלאלשתותצריכים,והייןהמצוהביןגדולקשרישקידוששבדלפי

.ע"וצ,כוסהטעוניםדבריםבשארכ"משא

אינושיטעוםצריךהמברךדדיןבפירוששכתבמימצאתילא,ברם

"ל"וז)קצס"סח"או(הטורוכתב.לוגמאמלאצריך צריךכוסשצריךדברכל:

ה"ד(ח"בבואיתא).ג'סעשם(ע"ובשפסקוכן",לוגמאכמלאממנולשתות

.א"הריטבבדבריכךלבארל"נלאלכן.הואדפשוט)והכאש"ומ

כתבגיאותץ"שהריהביא)המקדשה"ד.קז(בפסחיםחלאוהם"המהר

"ל"וזג"רסבשם לפי."לוגמיומלאלטעוםצריךהמיםעלאוהייןעלהמברך:

הברכהתהיהשלאכדילוגמאמלאלשתותהמברךצריךהנהניןברכתבכלג"רס

בקנהעולותהסוגיותשתידבאמתא"הריטבהתכויןשלזהאפשרולכן.לבטלה

תהאשלאכדי,.)קז(בפסחיםכדאיתא,לוגמאמלאשיטעוםצריךדהמברךאחד

חוץ(אחרבמקוםמצאתילאדהריקשהזהגםאבל.לבטלהג"בהפברכת

פחותעלשהכלמברכיםדאין)י"ר'סח"או(י"בבהמובאהכלבומשיטת

לוגמאממלאפחותעלהנהניןדברכת)ג"רסשיטתכעיןרקזהואף,מכשיעור

ושגםג"רסשיטתלונראהשלאחלאוהם"המהרכתבוגם,לבטלהברכההוי

.דבריודחה,א"הריטבשלמרבותיואחדשהוא,ן"הרמב
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בעי.שיטעוםצריךשהמברךהדיןבהבנתישיתשלשיטהשישנראה

יכולשאינו,ולשתותלאכולרוצהשאינודמיאומריםאםל"הנה"ר'בגמרבא

עלהמוציאבברכתאחריםלהוציאיכולאינוכ"ג,הנהניןבברכתאחריםלהוציא

"ל"וזי"פרש.בשבתקידוששלג"ובבפהבסדרבלילמצה וברכתהמוציאברכת:

ליהנותאפשרואישיטעוםצריךשהמברךלפיאלאבאותשאיןלןאמיבעיהיין

שהמברךהדיןלנודישמשוםהויג"בפהשברכתמדבריומשמע."ברכהבלא

שיטעוםצריךשהמברךהדיןדכלא"הריטבכהבנתאינוודאיזה.שיטעוםצריך

ןבעירוביי"רשכדברילאגםזהאבל.לבטלהג"בפהברכתיהיהשלאכדיהוא

"ל"וזדכתב,ל"הנ:)מ( לאלתרממנואדםיהנהשלאברכהשללכוסהואדגנאי:

שהברכהשםי"מרשמשמע."לצורךשלאהגפןפרידבוראהייןברכתשתהא

,אגב.ה"ברי"רשבשיטתהטעםלהלןנבאר.שיטעוםצריךדהמברךלדיןקודמת

אףשאםכתבאדהי"רשבשיטתל"כנאחיכדביאראלוי"רשמדברינראהקצת

מובאותל"הנמאירבית'בסאבל.לצורךשלאג"בפהברכתתהיהיטעוםאחד

היאדהברכהאחריםיאמרושלאהואדהגנאי)עדףעירובין'לה(ן"הראבדברי

.י"רשכוונתכ"גדהיינוואפשר,לצורךשלא



,בעירוביןי"רשדלפינראה.אלושיטות'גיםחולקבמהביאורצריך

למצוהאולברכהחשיבותשנותןזההואג"בפהאמירתעםביחדהכוסאחיזת

לבטלהג"בפהברכתהוילאישתהלאאםדאףמסתברולכן.הכוסעלשנעשית

דיןיששמברכיםאחר.למצוהאולברכהחשיבותשנותנתבמהצורךלהישדהרי

הרבע"בשז"הגרהסבירוכן.לכוסגנאייהיהשלאכדייטעוםשצריךשהמברך

אםשאלהלגביבזהשדן)קסח'ס(צביחכםת"בשומאצתי).ד'סעקצ'סח"או(

"ל"וזשםוכתבהכוסעלז"בהמלברךיכולנזיר עלמברךמיקרילאכ"דעתדע:

כוסלכלדכוונתומראייתולהלןונראה[ז"בהמעליושאומרשכאותואלאהכוס

הלזראיהשהביאשםועיין.כדכתבתיוהיינו",ג"בפהעליומברךהוא]ברכהשל

הדבריםופשטות,לשתותלתינוקהכוסלתתהתם'דאמרי:)מ(בעירובין'מהגמ

בכוסהקיוםמןדחלקלאוואי,שותהוהקטןמברךשגדולדהיינושםי"רשש"כמ

הכוסאתנותניםאיןלמה,כוסעלג"בפהיברךעצמושהמברךהואברכהשל

דהריכךסברשםא"הריטבשגםופשוט.ממנוולשתותעצמועליולברךלקטן

לאהואואםלבטלהג"בפהברכתיהיהלאכדישיטעוםצריךשהמברךכתבהוא

.כללג"בפהלברךליהלמהי"כרשסבר
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דדעתואפשר.ה"ברי"רשבדבריביאורים'ביששאוליחשבתי

המצוהבשעתהכוסאתהמברךשאוחזבמהרקהואברכהשלבכוסתשהחשיבו

שלאכדישיטעוםצריךשהמברךדיןישכ"אח.צ"כהחכודלא,הברכהבשעתאו

פשוטז"לפ.ג"בפהלברךצריךהואולכןממנוששותיםשלאלכוסגנאייהיה

להלבטברכהשלחששבכללכאןאיןדהאבעירוביןא"הריטב'כדפילפרשדאין

מסכיםה"ברי"דרשמזהיוצא.ג"בפהלברכתקדםלוגמאמלאהשתייתדהרי

אחרתהבנהלוישדהתםאלאשיטעוםצריךהמברךשלבדיןבעירוביןלהבנתו

.ברכהשלכוסבדין

דוד'בראיתא.לגמריאחרתהבנהה"ר'בגמי"לרששהיהאפשראולם

צריךהמברךמדיןשזהלוגמאמלאלטעוםצריךדהמקדשהדיןעל.)קז(בפסחים

"ל"וזמסבירוהואשיטעום בידוליטלוהכוסחובתשאיןאלאהכוונהשאין:

,אדםממנושנהנהכלאלאעצמוהואשיהנהצריךואין,ממנושיהנהאלאבלבד

דוד'רדלפיהרי."כללכוסשםהיהשלאכמיהואהריאדםממנונהנהלאואם

ז"לפ.השתייהאלאברכהשללכוסהחשיבותשנותןדבלבהברכהאוהאחיזהאין

נחשבהכוסשתהאכדישיטעוםצריךדהמברךדיןשיששכיוןסוברי"דרשאפשר

.גנאישלעניןבכללכאןאיןאבל,לשתותכדיג"בפהלברךצריך,ברכהשלככוס

פ"דאעהדיןלגביהנהניןכברכתולאהמצוהכברכתדינודאולי'הגממקשהלכן

'בגמי"רששפירשכמוולאהנהניןברכהרקהואדבאמתאף,מוציאשיצא

טעימהדבליא"הריטבלשיטתמסכיםה"ר'בגמי"רשדגםאפשרז"ולפ.עירובין

.לבטלהברכההויברכהשלכוסעלג"בפהברכתכלל

"ל"ז).ב'סע,שם(הרבע"בשזהלדיןיפהטעםמצאתי הטעוןדברכל:

כללמעכבאינושזהדבראותואמירתבשעתלבדההכוסזתבאחידילאכוס

שהטעינומהעיקראלא,]בזהעודלעייןויש,ל"הנצ"חכת"כשוודלא[בדיעבד

שירהכעיןאמירהאותהשתהאדבראותואמירתאחרממנולשתותהואכוס

תהאכאןאף,המזבחשתייתשהיאהמזבחגביעלשמנסכיןהייןעלהנאמרת

שהביא)רסה'סד"יו(מילה'בהלי"בבמצאתיכ"ג."הייןשתייתעלשירהנאמרת

וזה.הכוסעלבמילההבריתכורתברכתלגבי)תשכז'ס(ביומאמהמרדכיזהטעם

סוברהייתי.ייןשלכוסעלברכותלומרדישתיתימהיכי.בכוונתםד"הנעל

)ג"סקקעד'ס(ב"המשנמפרשזהמטעםדהא,חשובהשתייהאיהייןשתייתש

אחרתברכהעםביחדייןלשתותולכן,הסעודהבאמצעאפילוברכהטעוןשיין

תקוןדאורייתאכעיןדרבנןדתקוןדכלמסבירז"הגראבל.לברכהחשיבותנותן

אפשרולכן,.)לה(ברכות'בגמכדאיתא,הייןעלרקהיתההלוייםששירתומצאנו

עללברכםתקנו,דבריםועודהמזוןברכתולקידושחשיבותלתתל"חזדכשרצו
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ר"מוששמעתיביאורלפיופרחכפתורהואזהביאור.הלוייםשירתכעיןייןכוס

הקרבןדבאמת)ונתקלקלוה"ד:ל(ה"בר'תוסבשיטתא"שליטסבלפסקיצ"הגר

כןכמו,השירהבאמירתתנאיהויהייןדניסוךאלאהלוייםשירתדמחייבהוא

דרבנןתנאיכעיןהואדהייןאלאהמצוההואהמזוןובברכתושבקידהמחייב

למהז"הגרמסבירזהטעםלפי).צח-צז'עמכחראשיתבספרוע"וע(באמירתם

"ל"ז.לוגמאמלאלשתותצריכים כןאםאלאשירהלומרחשובהשתייהואין:

שלשתיהשהיאלוגמיוכמלאשהואאדםשלדעתוליישבהראוישיעורשותה

א"שליטר"ממושמעתי[."כללהכוסמצותקייםלאזהמשיעורובפחותהנאה

ואינםהכוסעלשמברכיםשקיעהאחרישלישיתבסעודההמנהגעלשתמה

הראשוןהביאורלפי.דמישפירה"ברי"רשדלפיאפשר.הבדלהאחריעדשותים

.]בהבדלהבשתייהאפילודיוצאיםאפשרהשניביאורלפיואףדמישפירבודאי

הואבעירוביןי"רשלפי.שיטעוםצריךהמברךבדיןשיטות'גשישיוצא

ולפילבטלהג"בפהברכתתהאשלאכדירקהואא"הריטבלפי,גנאימשום

ביאורים'גכ"גיש.הייןעלהשירהשתהיהכדיהוא,ה"ברי"רשואולי,דוד'ר

האחיזההואעירוביןב'מבגא"והריטבי"רשלפי.ברכהשלכוסנחשבכוסבמה

,גרידאהאחיזההואה"ר'בגמי"רשבדבריאחדביאורלפי,ג"דבפההברכהעם

ביאורים'גביןלמעשהמ"והנ,הייןשתייתהוא,ה"ברי"רשואולי,דוד'רולפי

.הברכהבשעתהכוסלאחוזלאמקוםישאםהואאלו



לינוקאליתביה:)מ(עירובין'בגמא"בהמייריקטןבאיזהדנוהראשונים

דמייריפשוטא"הריטבלפי.הכוסמןלטעוםיכולאינועצמושהמברךבמקום

וכן,לבטלהברכההויה"דאל,)בצוםחינוךלאאך(ברכותלחינוךשהגיעבקטן

דווקאמצריךהואדגםאפשרה"ר'בגמי"רשבדעתש"מלפי.בפירוששםכתב

יוצאל"הנעירובין'בגמי"רשבדעתל"הנן"הרת"שוולפי,לחינוךהגיעשקטן

הויטעימהדבלינקטול"הנן"הראבמןחוץשהזכרנוהראשוניםכלדבאמת

:ל"וזם"הרמבבשם)סה'סג"ח(ץ"תשבת"בשוכךמצאתיכןגם.לבטלהברכה

הכוסעלמברכיןאםבאב'בטאוכ"ביוהשנזדמנהמילהל"זם"הרמבנשאל"

מביאיןאיןאולמסרךאתידלמאניחושולאלתינוקממנוומשקיןהבריתכורת

ג"בפהשבירךומיכוסטעונההברכהאיןל"זוהשיב,כוסבלאומברכיןכללכוס

עניןשיביןממיזולתוולאהואשתהשלאמפנילבטלהברכהברכואלובימים

באלוכללכוסמביאיןאיןלפיכךו,התינוקלימודצדעלזה'שיהיעדהברכה

ד"יו(מילה'בהלי"בבאיתאוכן."ל"עכהתעניתמימיבזולתםולאימיםהשני
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מילהישדאם)ג'סעתרכא'סח"או(ע"בשוכתבכ"יוה'בהלולכן,)רסה'ס

לתתדאף)א"סקישם(ב"המשנומסביר.כוסבלאהמילהעלמברכיםכ"ביוה

.עירובין'בגמכדאיתאמסרךאתידילמאדחיישינןכדאיאינולחינוךשהגיעלקטן

"ל"וזוכתבוחלקו)אתידלמאה"דשם(בעירובין'תוסברם אומר:

אםאבל,למיסרךאתיאמדילחיישינןקבועשהואזמןגבידוקאשמואלרבינו

חיישינןלאבעלמאאקראיאלאהוידלאכ"ביוהאובאב'בטמילהבריתאירע

נקטולאהפוסקיםאולם.כךפסקושהיהדבמעשהוכתבו",למיסרךאתידילמא

'כתוספסקוכןבאב'טלגבי,)כדלקמןהמקיליםואפילו(כ"יוהלגבי'התוסכדעת

"[ט"סקשם(א"המגומסביר).ז'סעתקנט'סח"או(ומחברבטורכדאיתא כיון]ד)

."כ"כ'מחמרילאדרבנןהואב"שט

הויכללטעימהדבלישנקטוהראשוניםארושי"רשלפיהואל"הנכל

לתינוקליתןדהמנהג)שםתרכא'סח"או(א"הרמכתבאבל.לבטלהברכה

ן"הראבדעתדהיינו)ג"סקשם(א"במגואיתא.כ"ביוההכוסמןלשתותהנימול

ז"דלפואף.י"הבמןחוץ,כךהפוסקיםרובדדעתכתבל"הנמאירובבית,ל"הנ

הואלוגמאמלאדשתיית)י"סקרסה'סד"יו(ז"הטכתב,גמאלוכמלאשתייהאין

,והבדלהקידוש,המזוןכברכת,הדיןמןכוסשטעוניןבדבריםלעיכובארק

הייןעלאלאשירהאומריםשאיןמצדאלאשאינו]מילהכלומר[כאןכ"משא"

כמלאלשתותלהחמירדישנראהלכתחילהאמנם[."המרדכיבשםי"בש"כמ

יוצא.]א"שליטמילרדוד'הגרשנהגראיתיוכן,כתיקונוהדיןלצאתכדילוגמא

לגבי,ברכהשלככוסכךכלנחשבשאינואומריםהשתייהכמותדמצדדאףז"לפ

מצאתילזהדומה.ברכהשלככוסנחשבכןלבטלהכברכהנחשבדלאהדין

לוגמאלאמלשתותצ"א,האירוסיןברכתדלגבי)ט'סעלד'סע"אה(ש"בערה

כקידושאל"הוהכוסעלדנתקנהכיוןמ"מ,והבדלהכקידושמדינאחיובודאין

בברכתואף.ל"הנת"בפכדאיתא",הייןבברכתאחריםדמוציאואבדלתא

)ח'סעסב'ס(ש"בערהאיתא,ראשוניםכמהלדעתלעיכובאדהוא,נישואין

דגםנראהטעמורמסבילאדהואואף,מעטטועמיםרקוהכלהשהחתןדהמנהג

שהמברךדכתב)ג'סעקצ'סח"או(ע"השולשוןק"קז"לפ[.מדינאאינהזה

צריךכוסשצריךדברדכל"לוגמאמלאלשתותצריךהכוסעלהמזוןברכת

'דואולי(והבדלהלקידושרקלכאורהכוונתודהרי",לוגמיוכמלאממנולשתות

.]ע"וצ,)עיתרבימרובגדוליותרלוגמיומלאאםכוסות

אלאשירהאומריםדאיןשכתבהרבע"השלדעתמספיקזהאיןכמובן

ולכן,אירוסיןוברכתמילהרקולאברכהשלכוסשלהדיןלכלמקורהואהיין

"ד'סעקצ'ס(כתב יצא)תינוקשללוגמיוכמלא(לתינוקממנומטעיםואפילו):
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גדלולפיהגדולשהואמהילפאדםבכלהואלוגמיומלאששיעור(חובהידי

עלשגםלפיכלוםבכךאיןבדברמחויבאינושהתינוקפ"אע)קטנולפיוהקטן

ממנושישתההייןעלשירהלומראלאחייבוהושלאכללהחיובחללאהמברך

)."יומובןתינוקואפילו(לוהנאהחשובהשהיאשתיהשיהיהמישראלאדםאיזה

,לוגמאמלאכשיעורשיהיהצריךלשתותהנימוללתינוקכשנותניםשגםדעתו

'הלב"המשנכוונתנראהוכן.התינוקשללוגמאהמלאהואאםדמספיקאלא

"ל"וז)ב"סקישם(כ"יוה ,חייבדמיךכשאומרהתינוקבפישנותניןמהמלבד:

."להכוסגנאיאיכאכןלאדאם,הכוסמןקצתלשתותלוליתןצריך



פעמיםדהרבה,שבתבלילהכנסתבביתלקדשהעולםמנהגליקשההיה

ואף,לבטלהברכההויולכןהכוסמןלשתותלחינוךהגיעושלאלקטניםנותנים

ביןלהפסיקלאמקפידיםאינםשהםראיתילחינוךהמגיעיםלקטניםכשנותנים

שמעיקררינומדביוצאאבל.לבטלהברכההוישובואזלשתייההמברךברכת

נחשבלאברכהשלבכוסג"בפהדברכתי"ורשן"הראבכדעתפוסקא"הרמהדין

דהמנהג)ה'סערסט'סח"או(ש"בערהומצאתי.ממנושותיםלאאםאףלבטלה

האחרוניםשהקשומהמתרץדזה,לחינוךהגיעושלאלקטניםדווקאלתתהוא

.דאסורלקטןבידיםאיסורכמאכילדהוילחינוךשהגיעלקטןלתתמותרדאיך

כשיטתשזהונראהקטניםלהרבהמעטמעטלתתשנוהגיםשכותבש"ע[

רעא'ס(עצמוש"שהערהנראהובאמת,מצטרפתכולםדשתייתל"הנא"טבהרי

.]א"הריטבשיטתלדינאנקט)לו'סע

לקטןלתתדעדיףא"המגבשםמביא)א"סקרסט'ס(ב"במשנאמנם

,הכנסתבביתלחינוךשהגיעקטןאיןאםדלמעשהב"המשנבוכת,לחינוךשהגיע

שכתבכמוסעודהבמקוםחשובשיהארביעיתכשיעור]עצמוהמברך[ישתהאזי"

הגיעשלאקטןדבטעימתא"הריטבלשיטתחששא"המג."בזהויוצא,ה'סערעג'ס

הייןאתנותניםכ"ביוהשבמילהא"הרמשלהדיןעלדהרי.לבטלהברכההוילחינוך

כ"יוהדלגביואף,א"הריטבשיטתאת)ג"סקתרכא'ס(א"המגמביאהנימוללתינוק

א"דהרמ)ט"סקתקנט'ס(א"המגהעירבאב'טלגבי,א"הרמלדעתהסכיםא"המג

להקלטוביותרבאב'בטכילחינוךשהגיעלתינוקלתתדכתבע"השועלחלקלא

דלגביה"הולכן.דרבנןרקהויבאב'בטאכילהכילמיסרךאתיאמדילהחששלגבי

שתייתעםסעודהבמקוםקידושיוצאיםפוסקיםכמהדלדעת,כ"בביהקידוש

כעיקרא"המגנקטכ"ביוהרק.לבטלהברכהשללשאלהליכנסלאעדיף,רביעית

.שטועםמיאיןאםאףלבטלהנחשבברכהשלבכוסג"בפהשאין,הדין



יצחק א"עתש●ג"מבית


ומשיב שואל

בירושלים אלחנן יצחק רבינו ישיבת

ז"לע אייזנר בנימין הרב ל"נ
התורהה אהבת ערכי והארץ,שריש העם

שנים יובל מחצי למעלה מדרשנו .בבית
ישראל של בישועתן ולהשתתף לראות זכה

ו הקבהושיבח את כך"ילל על .ה
.ה.ב.צ.נ.ת







הלל קריאת מצות של הקיום אופי מהו לעיין .)קיז(בפסחים'הגמ.יש

חכמים שלפי אותו",אומרת אומרים שיהו לישראל להם תיקנו שביניהן נביאים

ולכנגאלין לישראל עליהם תבא שלא וצרה צרה כל ועל ופרק פרק כל על

גאולתן על אותו נרא".אומרים בחיובבפשטות קיום מהווה הלל שקריאת ה

לה והודאה שהתרחשה'שבח הגאולה באופיו.על דומה הלל זו הבנה לפי

המזון ברכת כמו השבח לה,לברכות ולהודות לשבח 1.'שתכליתן

זו הבנה ה,לעומת את לשבח דרך רק אינה הלל שקריאת לומר ',ניתן

שה הנסים את לפרסם דרך היא קי'אלא בה ויש עמנו שלעשה פירסומי"ום

בגמ".ניסא קריאת.)יד(בברכות'ועיין באמצע להפסיק ההיתר בשאלת שדנה

המגילה וקריאת הו,הלל קריאת"ומעלה של הפרק באמצע להפסיק שאסור א

המגילה וקריאת דרבנן,הלל חיובים הפרק"אע,שהם באמצע להפסיק שמותר פ

שמע קריאת דאורייתא,של חיוב ש,שהיא עדיףפרוס"מפני ניסא ומשמע".מי

הלל בקריאת המגילה,שיש בקריאת ניסא,כמו פירסומי של ועיין.קיום

ד(א"בריטב בהלל"שם זאת)ה "ל"וז,שמדגיש לפרסם: אותו אומר נמי שהלל

לקמן1 שנזכיר הל,כפי לעומת נס על הלל אופי בין לחלק מקום יש רגליםמסברא של יש,ל אך

שהרשב ד(ם"לציין כל"שם על קטז,ה בדף בגמ:)נדפס "ל"וז',גורס וו: ורגל רגל כל כלעעל ל

עליהןצרה תבא והודאה"לפי".שלא בשבח קיום מהווה רגלים של הלל אף יתכן .ז
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וזמן זמן בכל הבורא עמו שעשה של"לפי".הנס קיום שיש יוצא פירסומי"ז

הלל"ניסא 2.בקריאת

אלו הבנות יוניתן,לעומת בשמחת קיום מהווה שהלל וכך,ט"לומר

הרמב לסה"כותב בהשגותיו א(מ"ן פרנקל-לו'עמ',שורש במהדורת :ל"וז,)לח

ובמועדיכם" שמחתכם וביום שכתוב כמו בה שנצטוינו השמחה בכלל שהוא

שלמיכם זבחי ועל עולותיכם על בחצוצרות ותקעתם חדשיכם עיקר,ובראשי כי

לבסומ וכלי בפה ושלאהשירה הקרבן על השיר בשמחת ונצטוינו הוא קלא י

השמחה בכלל הקרבן שאינו,בשעת מפני בגבולין חדשים ראשי שמיעטו אלא

שירה טעון ואינו לחג שכתוב...מקודש טובים בימים שנדרוש אפשר כן אם

מכללם השירה שתהא שמחות מיני כל ותרבו ברמב34".שמחה עה"ועיין ת"ן

כג( ממצותשכותב)ב:ויקרא קודש"שחלק טובים"מקרא ימים לגבי שנאמר

בציבור הלל קריאת "ל"וז,הוא לקדש: ונאספים קרואים כולם הזה ביום שיהיו

היום לקדש מועד ביום האלקים בבית להקבץ ישראל על היא מצוה כי אותו

לא והלל בתפילה וכו-בפרהסיא משתה יום אותו ולעשותו נקיה בכסות ".'ל

ה שלפי ובמצות"רמבויוצא היום בשמחת קיום מהווה הלל קריאת מקרא"ן

56".קודש

תר2 כותב בברכות"וכן הרי:ז(י ד"בדפי בהלל"ף ).ה

צדוק3 לרבי לילה רסיסי בספר מלובליןעיין ח(הכהן והלל)אות שירה שאומרים שמסביר

שכינה התגלות יש שדוקא.כאשר מפני ניסים ובשעת במועדים הלל שאומרים מסביר צדוק רבי

שכינה בהתגלות ריבוי יש הרמב.אז דברי עם עולה זו ושמחה"הבנה הלל קריאת בין שמקשר ,ן

שחז כמו שכינה וגילוי שמחה בין קשר שיש ברור בגמ"שהרי אומרים אין"ש.)קיז(בפסחים'ל

שורה מצוה...השכינה של שמחה דבר מתוך .ל"ואכמ,"אלא

הרמב4 לפי אם לעיין את"יש ומרבה מוסיף שהלל או החג לשמחת ביטוי מהווה הלל ן

יו"הגרי.השמחה שמחת שמצות הניח בלב"ד מתקיימת עושה,ט שהאדם החיצוניות והפעולות

בשר אכילת ייןשת,כגון פנימית'וכד,יית שמחה של התחושה לעורר בזה(באות עיין

ז מרי אבא לזכר עמ"בשיעורים ב חלק קוק-רג'ל הרב מוסד בהוצאת שקריאת"לפי).רו יתכן ז

פנימית שמחה לעורר באה בזמנים,הלל מרגיש שהאדם לשמחה כביטוי באה שהיא יתכן גם אך

בזה"וצ,אלו .ע

בין5 לחלק ניתן שלבעקרון היום"הקיום של"שמחת הקיום קודש"לעומת אך"מקרא

הדברים בין קשר שיש מניח אני .לענינינו

לקמן6 שנזכיר במועדים"הרמב,כפי להלל היום שמחת של כקיום הלל של זו הבנה מגביל ,ן

באופיו שונה הלל את גומר היחיד שאין ובימים בחנוכה הלל תמיד.אך שהלל יתכן מסברא אך

היוםמהווה בשמחת בהמשך,קיום בזה .ונדון
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הלל קריאת של הקיום לאופי בסיסיות הבנות שלש שיש ניתן.ויוצא

ב קיום מהווה שהלל והודאה"להבין שהלל.גרידא"שבח לומר ניתן זאת לעומת

ניסא בפירסומי קיום גם וחיוב,מהווה היום בשמחת קודש"או נעיין".מקראי

הלל קריאת מצות של השונות ההבנות מתוך העולות מינות נפקא נתחיל.בכמה

הלל קריאת של החיוב בפרטי קריאת,בעיון מעשה בפרטי לעסוק משם ונעבור

בין.הלל לחלק ובאפשרות הלל שאומרים השונים בזמנים בדיון בעיון נסיים

אלו בזמנים הלל קריאת דינים,אופי כמה שיש שיתכן הללובאפשרות 7.בקריאת





באופי השונות להבנות שקשורים הלל קריאת מדיני בכמה לעיין יש

הלל קריאת .מצות



מדרבנן או מדאורייתא הוא הלל לקרוא החיוב אם הראשונים .נחלקו

זו למצוה מקור מוצאים מדאורייתא חיוב שהוא שסוברים הראשונים רוב

בסמ8.בפסוקים בדברים)קמו(ק"ועיין הפסוק את לחיוב)כא:י(שמזכיר כמקור

הלל הפסוק"וז,קריאת "ל הגדלת: את אתך עשה אשר אלקיך והוא תהלתך הוא

עיניך ראו אשר האלה הנוראת שלמה".ואת תורה בספר שמובא במדרש עיין אך

יב( רפז:שמות אות הפסוק*)יד את פסח)שם(שמפרש לה"כשמגדיר ".'חג

המדרש"וז "ל לה: השיר'חג אומר הוא וכן שירה שטעון לכם[מלמד ]יהיה

החג התקדש וכו,כליל שירה טעון חג שקרוי יום כל החיוב".'וכן זה מדרש לפי

שכל מכך נלמד הלל ניסים".שירה"טעון"חג"לומר מעשה בספר )א(ועיין

בהלל7 שקוראים הפסוקים תוכן מתוך הלל קריאת אופי את להוכיח שקשה להעיר שהרי.יש

של הענין מדגישים הפסוקים שרוב והודאה"אף הנס"הלל פירסום גם שמדגישים פסוקים .יש

לדוגמא ממצרים"מזמורבוכך ישראל (בצאת קיד" א)תהלים ומפרסם שלשמתאר הנסים ת

מצרים בפסוק,יציאת קיח(וכך "יז:תהלים י) מעשה ואספר אחיה כי אמות שמתאר"ה-לא

ה מעשי ומספר שמפרסם כן.ברבים'האדם של,כמו הענין את שמדגישים פסוקים יש

בפסוק,"שמחה" קיח(וכך "כד:תהלים ה) עשה היום בו'זה ונשמחה שקשה".נגילה ויוצא

ש הדין אופי הפסוקיםלהוכיח מתוכן הלל קריאת .ל

למשה8 מהלכה נלמד שהוא אך דאורייתא חיוב הוא הלל לקרוא שהחיוב שלמדו ראשונים יש

בפסוקים מפורש מקור לו אין ולכן .מסיני
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הרמב בן אברהם הבבלי"לרב דניאל שרב שמביא קריאתם לחיוב שהמקור סובר

בויקרא הפסוק הוא "כא:יח(הלל אלקיך) שם את תחלל "ל"וז,"ולא ולפיכך:

ז דאורייתא"אמרו חנוכה בימי שהלל בתורה,ל כתובים חנוכה שימי ומצות.לא

ית אומרו על היא סמוכה ניסא אחרי"ס('פרסומי אלקיך)פ שם את תחלל ולא

בפירושו פ"ת(ואמרו אמור ולפיכך)ג"כ ַקֵדש אמור תחלל לא שנאמר ממשמע

בו שנעשו מקום בכל הנסים לפרסם הסוברים".נתחייבנו שהראשונים ויוצא

לכך שונים מקורות מביאים מדאורייתא הוא הלל קריאת .שחיוב

בחקירתנו הלל קריאת חיוב מקור שאלת לתלות מהווה.יש הלל אם

ניסא בפירוסמי דני,קיום רב כמו לומר הבבלימסתבר נלמד,אל זה שחיוב

ה חילול באיסור שדן ה'מהפסוק קידוש בפירוש',ובמצות כותב שהוא אם.כפי

של כללי חיוב מהווה הלל קריאת של והודאה"החיוב שלומדים,"שבח מסתבר

של מהפסוק זה תהלתך"חיוב ה"הוא את לשבח כללי לחיוב ועיין.'שמתייחס

הפסוק)שם(ג"ברס את "ל"וז,שפירש תשבח,תהלתך: מהווה9".לו הלל אם

החג בשמחת שכל,קיום שדורש מהמדרש זה חיוב ללמוד לה"מסתבר טעון"'חג

כ חג"שירה התקדש ".ליל



בסוכה ידי.)לח(המשנה יוצא אינו מאישה הלל השומע שאיש אומרת

מנ,חובתו על במלה מלה האישה אחרי לענות חייב חובהוהאיש ידי לצאת .ת

מקרין"ד(י"רש הלל)ה מקריאת פטורות שנשים להן,מסביר אפשר אי וממילא

חובתם ידי אנשים בתוס.להוציא ד('ועיין מי"שם "ל"וז,שכותב)ה משמע:

גרמא דהזמן דמצוה משום וטעמא דעצרת וכן דסוכות מהלל פטורה דאשה כאן

אע ערב"היא בפרק משמע פסחים דלילי דבהלל פסחיםג קח(י דמחייבי.)דף

ד'בד תיקנו לא ומסתמא שאני'כוסות ואגדה הלל עליהם לומר כדי אלא כוסות

אמור הנס על לא כאן אבל הנס באותו היו הן ואף בא הנס דעל דפסח ".הלל

התוס שלפי במועדים'ויוצא הלל מקריאת פטורות שנשים חייבות,אף הן

שבא הפסח בליל הלל הנס"בקריאת סוגי."על שני שיש לכאורה מניחה זו דעה

הנס,הלל לפרסם שבא והלל מועדים של שנשים"לפי.הלל לומר מסתבר ז

ברמב9 גם "ל"וז,שכותב)שם(ן"עיין אלקיך'וטעם: והוא תהלתך תהלתך',הוא יהיה ,הוא

אליו תהלתך כל ת,שתתן תהלל וכוואותו תתן לא לאחר וכבודו הרמב".'מיד שהפסוק"לפי ן

במהלל הלל,"תמיד"עוסק לחיוב מתכוון שזה לומר יום,קשה בכל הלל לומר אסור .שהרי

בהערה בהמשך בזה .27ועיין
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ב קיום שמהווה בהלל רק ניסא"חייבות שמחת"פירסומי מדין שהוא בהלל ולא

.המועד

בחקירתנו זו שאלה לתלות ניסא.יש בפירסומי קיום מהווה הלל ,אם

ה בקריאת נשים לחייב מפנימסתבר גרמא שהזמן עשה מצות שהיא אף לל

הנס"ש באותו היו הן המועד10".אף שמחת במצות קיום מהווה הלל ,אם

הלל מקריאת נשים לפטור לה11.מסתבר והודאה בהלל קיום מהווה הלל ',אם

או גרמא שהזמן עשה מצות היא הלל שקריאת מפני פטורות נשים אם לעיין יש

מדין חייבות היו"שהן הן הנסאף המהווה,"באותו אינו הלל שחיוב למרות

הנס על כשבח בא ורק הנס בפירסום .קיום



בחנוכה הלל בקריאת חייב שבעה בתוך אבל אם הפוסקים 12.נחלקו

התורה מצוות בכל חייב אבל שהרי הלל בקריאת אבל לחייב יש וכן,מסברא

השו הרב"פוסק קלא"או(ע עיי).ה:ח בפאך ביו"ן פוסקים)ב:שעו(ד"ת שמביא

בו שכתוב מפני הלל קורא אינו שאבל ה"שסוברים עשה היום נגילה'זה

בו בשמחה,"ונשמחה אסור בחקירתנו13.ואבל זו שאלה לתלות הלל.ויש אם

הלל מקריאת אבל לפטור מקום יש בשמחה קיום המובאות,מהווה כדעות

ו.ת"בפ בשבח קיום מהווה הלל אם להאך ניסא'הודאה בפירסומי יתכן,או

התורה מצוות בשאר כמו הלל בקריאת חייב .שאבל

הן"ד.ד(במגילה'תוס10 שאף מצה)ה במצות נשים לחייב ללימוד צורך יש מדוע הרי,מקשים

הנס באותו היו הן נשים'תוס.אף לחייב יכול הנס באותו היו הן אף דין שבעקרון מניחים

מצה ר,במצות העירוני שהגרי'אך גולדשטיין באגרותיו"נח ד'הל(ד ג:חנוכה אות הסביר)'ט

הנס"שדין באותו היו הן לנס"אף קשר איזה בהן שיש במצוות נשים לחייב יכול יכול,אינו ורק

מהות שכל במצוות נשים הנסלחייב פירסום הן .ש"ע,ן

הרגל11 משמחת פטורות שנשים בגמ.בהנחה אם:)ו(ש"ברה'ועיין זירא ורבי אביי שנחלקו

זו במצוה חייבת אינה היא אך לשמחה בעלה על חיוב שיש או הרגל בשמחת חייבת ,אישה

בראשונים שם .ל"ואכמ,ועיין

רגלים12 שהרי רגלים של להלל בנוגע עולה אינו זו אבילותשאלה .מפסיקים

האבל13 בבית הלל לקרוא ראוי אם שאלה גם יש הלל בקריאת חייב אבל אם לשאלה ,בנוסף

שאומרים לרש כלועג שזה י"שיתכן יהללו המתים ברוקח,"ה-לא בזה אף,בנוסף).שטז(ועיין

כש ישמש עצמו האבל אם שאלה יש האבל בבית הלל קוראים קריאתה"אם בשעת .ל"ואכמ,ץ
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מצות לאופי הנוגעים הלל קריאת מעשה מדיני בכמה לעיין יש

.קריאתו



במגילה היום:)כ(המשנה כל במשך הלל לקרא שניתן 'הגמ.אומרת

מק)שם( שתי בתהליםמביאה מפסוקים לכך הפסוק.ורות הוא הראשון המקור

"ג:קיג(בתהלים ה) שם מהולל מבואו עד שמש הוא,"'ממזרח השני והמקור

קיח(הפסוק "כד:שם ה) עשה היום בו'זה ונשמחה להעיר".נגילה ויש

ההלל קריאת קיום של שונות פנים מדגישים לכאורה אלו הפסוק.שפסוקים

היום",הראשון הזה בו'עשה ונשמחה שיש"נגילה שמחה של הקיום מדגיש

הלל השני.בקריאת הפסוק ה",ואילו שם מהולל מבואו עד שמש "'ממזרח

והודאה שבח של הקיום את הנס,מדגיש פירסום של הקיום את אף שיש,ואולי

14.בקריאתו



הגמ קר.)יד(בברכות'כאמור באמצע להפסיק בהיתר הללדנה ,יאת

הו של"ומעלה קיום בהלל שיש מפני הלל פרקי באמצע כלל להפסיק שאין א

ניסא" הגמ".פירסומי שהו'מפשטות להפסיק"נראה ושמותר נשללה זו א

וכדו שלום שאלת לצורך הפרק שמע',באמצע בקריאת הגמ.כמו אומרת'אך

באמצ כלל להפסיק אסור ההלל את לקרא חיוב שיש בימים רבה הפרקשלפי .ע

בתר הרי:ז(י"ועיין ד"בדפי אמר"ף שמע)ה מקריאת חמור הלל מדוע ,שמסביר

"ל"וז ר15ורבא: דברי על פוסק'חולק אינו לעולם הפרק דבאמצע ואומר חייא

היראה'ואפי ק"ואע...בפני באמצע שפוסק פוסק"פ שאינו בהלל פוסק אינו ש

מקום של במאירי".בשבחו ד(ועיין ד"שם מגלה ומדמה)ינהה זו דעה שמביא

בו מפסיקים לא שלעולם לתפילה הלל "ל"וז,קריאת פוסק: אינו מפרשים ויש

כק שנון ולא לתפלה ודומה והודאה שבח שהוא מפני ".ש"כלל

הגריש14 בשם מובא שכך ראיתי הרב"וב דברי בספר הסדר).קנ'עמ(ד שבליל להעיר ויש

בלילה הלל שונה,קוראים אופי זו לקריאה שיש לקמן,ויתכן בזה .ועיין

גורס15 יונה ".רבה"במקום"רבא"רבינו
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בחקירתנו הלל קריאת באמצע להפסיק היתר שאלת לתלות אם.יש

שמו מסתבר היום שמחת של או ניסא פירסומי של קיום מהווה תרהלל

קריאתו באמצע לה.להפסיק והודאה שבח של קיום מהווה הלל אם ואם',אך

לתפילה באופיו דומה שבח של זה שחיוב כלל,נניח להפסיק שאסור יתכן

תפילה באמצע כמו הלל קריאת 16.באמצע



הלל קריאת בשעת לעמוד שיש כותבים מביאים,הראשונים והם

לכך שונים הלקט.מקורות בשם)קעג(השבלי עמידה לחייב סברא מביא

בנימין הרב "ל"וז,אחיו ונסיו: ונפלאותיו מקום של שבחו עדות שההלל לפי

בעמידה עדות ומצות לנו הכתוב[שעשה ובעדים האנשים שני ועמדו שנאמר

הלקט".]מדבר נלמד)קצח(השבלי הלל בשעת לעמוד שהחיוב גם מביא

בשעת עמדו שהלויים הקרבנותמכך של "ל"וז,השיר גמרי: משיר'הלל לה

וגו משוררים להעמיד דוד ויאמר דכתיב הקרבן על על".'הנאמר לומר ויתכן

בקריאת להפסיק לאיסור בתפילה להפסיק האיסור בין שמשווה המאירי פי

כתפילה,הלל הוא שהלל מכך נובע הלל קריאת בשעת לעמוד שהחיוב

עמידה .שטעונה

ש לתלות בחקירתנויש זו ניסא.אלה בפירוסמי קיום מהווה הלל ,אם

בנימין הרב של סברתו מפני קריאתו בשעת לעמוד כעין,מסתבר הוא שהלל

בעמידה שנאמר "ל"וז,עדות ונפלאותיו: מקום של שבחו עדות שההלל לפי

בעמידה עדות ומצות לנו שעשה והודאה".ונסיו בשבח קיום מהווה הלל אם

שק',לה לתפילהונניח דומה זה כמו,יום קריאתו בשעת לעמוד לחייב מסתבר

היום.בתפילה בשמחת קיום מהווה הלל אם לעמוד,אך שחייבים לומר יש

קרבן על שירה בשעת שעמדו כמו קריאתו מהווה,בשעת קרבן על שירה שהרי

בתורה שכתוב כמו בשמחה י(קיום הפסוק"וז,)י:במדבר "ל שמחתכם: ביום

שלפי16 להעיר האמוראים"יש במחלקות שנוי הלל קריאת של הקיום אופי ששאלת יתכן ,ז

הגמשהרי כ'בתחילת מוגדר שהלל ניסא"כתוב קריאתו"פירוסמי באמצע להפסיק .ושמותר

להפסיק אסור ולכן והודאה בשבח קיום מהווה שהלל יתכן רבא לפי כמואך כלל בקריאתו

(בתפילה שהמ. היא זו בהצעה הקושי לכאורה"כאמור ניסא בפירסומי קיום מהווה שהלל ד

גם קיום מהווה שהלל לכך והודאהמסכים באמצע,בשבח להפסיק מותר מדוע כן ואם

להפסיק"וצ.קריאתו מותר ולכן ניסא פירסומי מדין הוא הלל קריאת של הקיום שעיקר ל

קריאתו השם,באמצע קידוש של קיום בעיקרו הוא ניסא פירסומי של שהקיום ע"וצ,ויתכן

.)בזה
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זבחיובמועדיכם ועל עלתיכם על בחצוצרות ותקעתם חדשיכם ובראשי

".שלמיכם



הלל קריאת בשעת לכוון מיוחד צורך יש אם לעיין בספר.יש ועיין

ברכה בברכות)ט'עמ(עמק יונה רבינו תלמידי דברי הרי.ו(שמביא ף"בדפי

אמנם"ד צריכו)ה מצות אם שהמחלוקת שלומדים מוגבלתהמפורסמים כוונה ת

כוונה"ל במקום הוא שהמעשה מעשה בו שיש שתלויות"אך"דבר במצות

באמירה מכוין וכשאינו בלב היא שהאמירה כוונה צרכיה ודאי בלבד באמירה

מהמצוה דבר שום עשה שלא כמי נמצא מעשה עושה ברכה".ואינו העמק

מגילה בהלכות משנה שהלחם מהג)ה:ב(מזכיר זו שיטה על בברכות'ממקשה

כוונה.)יג( צריכות אינן מצוות שאם קריאת,שאומרת מצות חובת ידי יוצאים

כוונה בלי שום,שמע שמע בקריאת שאין שיש".מעשה"אף מתרץ ברכה העמק

שמע קריאת בין היא,לחלק מצותה הפרשה"שעיקר בעצם"קריאת שהיא

קריאה ברכות,מעשה אמירת אמירת"לעומת היא ענינם תלוי,הודאהדעיקר וזה

כלל,בלב הודאה אמירת כאן אין כוונה 1718".ובלי

הלל"לפי בקריאת לכוונה הצורך ששאלת יוצא למ,ז אינן"אף מצוות ד

כוונה בחקירתנו,צריכות והודאה.תלויה הלל של קיום מהווה הלל שעיקר,אם

בלב לכוון,קיומה צריכים יונה רבינו תלמידי שיטת שלפי לומר מסתבר

ניסא.בקריאתה בפירסומי או בשמחה קיום מהווה הלל אם שלמ,אך ד"מסתבר

בקריאתו לכוון צורך אין כוונה צריכות אינן 19.מצוות

מלכות17 עול קבלת של קיום יש שהרי כן לומר קשה שמעלכאורה בקריאת וקריאה,שמים

שמים מלכות עול קבלת של קיום מהווה אינה כוונה בדבריו"וצ,בלא .ע

מגילה18 בהלכות משנה המגיד בשיטת לדון ממשיך ברכה שלכו)שם(העמק צריך"שמחדש ע

המגילה קריאת חובת ידי לצאת של,כוונה מצוה רק אינה המגילה קריאת שמצות ומסביר

ב"קריאה" יש שלאלא קיום גם והודאה"ה הקריאה",הלל שמצד אף אינן"למ,ולכן מצוות ד

כוונה כוונה,צריכות בלי המגילה,יוצאים בקריאת שיש והודאה הלל של הקיום מצד אך

בקריאתה לכוון "ל"וז,חייבים כוונה"וע: דצריך המגילה בקריאת מודים הכל דין,כ משום

אלא והלל הודאה אמירת דאין שבה ".בלבאמירה

בלב19 דוקא תלויה שמחה שמצות נניח כן .ל"ואכמ,אלא
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שיוצא או הלל של הפסוקים את להבין מיוחד צורך יש אם לעיין יש

שאומר מה מבין אינו אם אף חובה הלל)ב:סב(ב"המ.ידי שהקורא מניח

אע חובתו ידי יוצא שאומר"בעברית מה מבין שאינו חלקי,פ בשאר כמו

חייבים.התפילה שבהלל ולומר התפילה לשאר הלל בין לחלק מקום יש אך

הפסוקים משמעות את בחקירתנו.להבין זו שאלה לתלות מהווה.ויש הלל אם

ניסא בפירסומי שאומר,קיום מה כל את להבין צורך שאין הג,מסתבר 'משהרי

אע.)יח(במגילה יצא באשורית המגילה את ששמע שהלועז שאינו"אומרת פ

זו,מבין בקריאה יש ניסא"שהרי ופירסומי קריאה מהווה".מצות הלל אם אך

לה והודאה בשבח מה'קיום מבין אינו אם והודאה לשבח משמעות שאין יתכן

20.שאומר



ניתן אם המפרשים לקראונחלקו שחייבים או ביחיד הלל לקרא

הימים.)י(בערכין'הגמ.בציבור ההלל"מזכירה את בהן גומר ,"שהיחיד

בציבור לקריאה קשור אינו הלל קריאת חיוב אלו שבימים נראה ובפשטות

ביחידות.דוקא הלל לקרא שאין שלמדו גאונים יש ש,אך בימים היחיד"ואף

הלל את פלט,"גומר רב סובר בריוכן שמבוא גאון גיאות"וי עמ(ץ ב ).ג'חלק

לגמרי זו דעה שוללים והראשונים הגאונים של המוחלט הראב,הרוב ן"אך

המנהיג לב(בספר גאון)הלל האי רב שלפי את,מביא לקרוא חייב שיחיד אף

אלו בימים קריאתו,ההלל על מברך להלכה.אינו נשללה זו דעה הרמ,גם א"אך

יחפשפ)ב:תכב(ח"באו ביחידות ההלל את שקורא שאדם עדיף שלכתחילה וסק

לפסוקי אחריו יענו שהם כדי אנשים שני לה"עוד טוב'הודו ועיין.'וכו"כי

יח(ב"במ ההלל)שם את בהם גומר שהיחיד בימים אף נכון זה שדבר 21.שכותב

לפני לקראו להצריך לפחות או בציבור ההלל את לקרוא צורך יש מדוע לעיין יש

היום20 שמחת של קיום מהווה הלל מה,אם מבין אינו אם לקריאתו משמעות יש אם לעיין יש

.שאומר

בר"הרמ21 הלל לקריאת מתייחס על,ח"א לברך שאין סוברים ראשונים הרבה זו ובקריאה

להצריך יותר פשוט ולכן ביחידות הצורךקריאתו במקצת לקיים אחרים אנשים שני לפני קריאה

בציבור ר.לקריאה בראבי'והעירני שמפורש גולדשטיין לומר)תתעט:ג(ה"נח עדיף שתמיד

ב אחריו שיענו וכדי עם ברוב של הקיום מפני בציבור לה"הלל ".'הודו
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אחרים אנשים בחקירתנו,שני זו שאלה לתלות בשבח.ויש קיום מהווה הלל אם

היום בשמחת או דוקא,והודאה בציבור לקראו צורך אין הלל.לכאורה אם אך

בציבור לקוראו צריכים שלכתחילה לומר מקום יש הנס פירסום של קיום מהווה

שנים לפני לפחות 22.או



בפסח ההלל)ז:ה(יםהירושלמי לקריאת התיבה לפני שעבר חזן על ,מספר

אחריו לענות לציבור לו.ואמר שהיה מפני כן אמר שהחזן שחשבו אומר הירושלמי

הלל של אחר ביקש,נוסח הוא הנוסח אותו לחזן שהיה שאף הסביר מנא ורבי

אחריו לענות בכך,מהציבור החזן של בכוונתו המפרשים )שם(מ"הפנ.ונחלקו

"ל"וז,ותבכ בגין: הגדול נס ולחבב מצרים יציאת בו שמפורש רב הוה דניסא ולפי

ובמרוצה במהירות אותו יקראו ולא אמר דאנא מה בתריי ענון לו אמר ועיין".כן

העדה "ל"וז,שמסביר)שם(בקרבן גדול: הנס שהיה מפני אחרי ענו להם ודקאמר

אחד קול שיאמרו כדי אחרי ענו להם אמר עמי"אולפיכך בהם והיו שם היו רב עם נ

דידן בהלל אפילו ידעו ולא הפנ".הארץ שלפי הלל"ויוצא לקרוא צורך יש מ

ובמרוצה במהירות ולא צורך,בנעימה יש העדה בקרבן הראשונה הדעה ולפי

אחד בקול הלל יקרא בראשונים.שהציבור או בבבלי מוזכרת אינה זו ומתוך,הלכה

צו אין שלהלכה נראה מיוחדכך באופן הלל לקרא 23.רך

בחקירתנו זו שאלה לתלות ניסא.יש בפירסומי קיום מהווה הלל יתכן,אם

ברור באופן הנס את לפרסם כדי אחד בקול או בנעימה הלל לקרא ענין אך24.שיש

קיי22 אנן שהרי מוכרח זה שאין כמובן ב"אך בזמנה המגילה את לקרוא שניתן ויוצא,יחידל

ביחיד אף ניסא פירוסמי בגמ.ששייך של.)כד(בשבת'ועיין קיום שיש פירסומי"שאומרת

הנסים"בהזכרת"ניסא המזון"על ובברכת מברך.בתפילה או מתפלל אם אף נוהג זה דין

ביחיד,ביחידות אף ניסא פיסומי ששייך ברבים(ויוצא ניסא פירוסי יותר שיש שברור אך).אף

רהעיר שמרש'ני גולדשטיין במגילה"נח בזמנה"ד.ה(י בזמנה,ה של)שלא קיום שאין נראה

ביחיד ניסא .ל"ואכמ,פירסומי

סופרים23 שבמסכת הערוני הלל)ט:כ(שוב לקרא שיש עם".בנעימה"מובא עולה זה דבר

הירושלמי שהגר,הבנת רם"ושמעתי בקול ההלל כל לשיר נהג זה,א מנהג מצאתי לא מובאאך

רב מעשה .בספר

הער24 רושוב גולדשטיין'ני מסברא,נח נראה זה שדבר שבמקרה"הפנ,שאף מפרש מ

גשמים ירידת מפני הלל קראו פירסומי"ולפי,בירושלמי בתורת נאמר זה שהלל לומר קשה ז

והודאה שבח בתורת ולא .ניסא
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באופן לקראו צורך שאין יתכן בשמחה או והודאה בהלל קיום מהווה הלל אם

25.מיוחד



בסוכה קריאת.)לח(המשנה לאחר לברך שנהגו מקומות שהיו אומרת

כן,הלל נהגו שלא מקומות הברכה.והיו בנוסח והראשונים הגאונים נחלקו

הלל גאון.שלאחר סעדיה רב סידור בשבח)קמח'עמ(לפי מתמקדת הברכה

גירסתו"וז',לה "ל ה: וחסידיך'יהללוך מעשיך כל עמנו יודו...אלקינו ברנה

וכו להודות טוב לך כי שמך את וירוממו ויפארו ושבחו סדר".'ויברכו לפי אך

גאון עמרם עמ(רב חודש ראש שה)קל'סדר הנסים את גם עמנו'מזכירים ,עשה

"ל"וז וכו: ניסך גודל כפי חוסיך יודוך עמוסיך ישבחוך מעשיך ויש".'יהללוך

בחקירתנו הברכה נוסח מ.לתלות הלל והודאהאם בשבח קיום מסתבר,הווה

הנסים את להזכיר צורך ואין הברכה בנוסח אלו מושגים רק להזכיר אם.שיש אך

הנס בפירסום גם קיום מהווה הברכה,הלל בנוסח הנסים להזכיר שיש מסתבר

2627.שלאחריה

לש25 ענין יש והודאה שבח מצד שאף שיתכן מוכרח זה שאין מיוחדכמובן באופן .בח

ניסא26 בפירסומי דין הוא שהלל גאון עמרם רב לפי לפרש הכרח שאין שיתכן,כמובן

והודאה שבח מדין רק הנס להזכיר,שמזכירים שיש מסתבר הנסאך דיןאת הוא הלל אם

ניסא .בפירסומי

27


נפק עוד להעלות החיוב"יש של לאופיו קשורה שאולי הלל קריאת מדיני :)קיח(בשבת'מהג.מ

יום בכל הלל לקרא שאין "ל"וז,אומרת ומגדף: מחרף זה הרי יום בכל הלל הקורא מר ,"ואמר

מדוע לעיין ד(י"רש.ויש הרי"שם "ל"וז,מפרש)ה אלא: אינו עתה בלא תמיד הקוראה וזה

ומתלוצץ שיר ירוחם".כמזמר ברבינו עיין ב(אך חלק יא "ל"וז,שמפרש)נתיב נת: לא קןכי

נס להודאת כרש".אלא לומר יש והודאה שבח קיום מהווה הלל שאם לומר נראה"ויש שזה י

יום בכל משבח אם מתלוצץ הנס.כאילו בפירסום קיום מהווה שהלל נראה ירוחם רבינו לפי אך

הפירסום של מהכח גורע שזה יום בכל לקראו בזמנים,ואין מיוחדים דברים מפרסמים רק שהרי

ואם הנסמיוחדים של מחשיבותו גורע זה תמיד הדבר .מפרסמים

יום( בכל הלל האומר מדוע אלו הסברים לפי ברור שלא להעיר ומגדף"יש ועיין".מחרף

שמפרש אשכנזי בצלאל רבינו "ל"וז,בליקוטי יכול: אדם אין יום בכל שאומר דדבר פירוש

דעתו למימר,לכוין עצביהם'ואתי עשה חפץ אשר עצ',כל הפסקדסמך בלא עשה בהדי ,ביהם

ח שהש"ומשמע עצביהם"ו עם ר.י בשם העתיקי ז'זה שלמה בר האומר".ל"אלעזר דבריו לפי

ממש חירוף לידי יבא יום בכל שזה.הלל לומר יש זה הסבר נקבל לא ומגדף"אם מחרף ."כאלו
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לה והודאה בשבח קיום מהווה הלל קריאת אם גם'חקרנו שיש או

בקריאתוקיו המועד שמחת או ניסא פירסומי של לחלק.ם שיש שיתכן הזכרנו

שונים בזמנים הלל קריאת אופי הלל,בין קריאת של הקיום באופי לעיין ויש

אופיין על לעמוד מנת על שונים .בזמנים

שקוראים:)י(בערכין'הגמ ואומרת הלל לקרוא שחייבים בימים דנה

שנקראו בימים מלאכהושנא"מועד"הלל בעשיית שלפי'הגמ.סרו אין"מקשה ז

אלו תנאים בו שאין בחנוכה הלל בחנוכה'והגמ,לומר הלל שאומרים מתרצת

ניסא" בגמ"ההו".משום שנקראים'א לימים הלל קריאת "מועד"להגביל

היום לשמחת ביטוי מהווה שהלל ההבנה לפי יותר מובן במלאכה ושנאסרו

במצות קודש"וקיום קודש,"מקראי מקראי ודין שמחה שמצות יתכן שהרי

אלו לימים הגמ.מוגבלים בחנוכה'למסקנת הלל ניסא"קוראים ויש,"משום

הגמ אם למסקנה'לעיין הלל קריאת מצות האופי של הבנתה את .שינתה

הגמ שלמסקנת לומר ההו'ניתן את לגמרי"שוללים של,א ושהמחייב

הכללי החיוב הוא הלל להלהודות"קריאת פירסום,"'והלל מדין חיוב זה או

נקראת,הנס שאינה למרות בחנוכה הלל לקרוא חייבים ואינה"מועד"ולכן

במלאכה הגמ.אסורה למסקנת שאף להבין ניתן זאת את'לעומת מקבלים

ההו של היום,א"ההבנה בשמחת קיום מהווה הלל,שהלל קוראים למסקנה אך

מצוה בהם שאין ובימים בחנוכה שלאף וחיוב שמחה של מקראי"מדאורייתא

הלל,"קודש קריאת שמחייב שמחה של חיוב או קיום יש אלו בימים שאף .מפני

הגמ שלמסקנת להציע יש אלו הבנות בקריאת'לעומת ערוצים שני יש

ודין,'א.הלל היום בשמחת קיום שמהווה מועדים של קודש"הלל ".מקראי

בש,'ב קיום שמהווה הנס על הנסהלל ופירסום לפי.בח לומר מסתבר וכך

בסה"הרמב אך)שם(מ"ן ברגלים הלל לקרוא מדאורייתא חיוב שיש שסובר

מדרבנן רק הוא קריאתו חיוב בגמ"הרמב.בחנוכה התקשה .)יד(בברכות'ן

מדרבנן חיוב רק הוא הלל לקרוא שהחיוב בפירוש שהגמ,שאומרת דנה'ומפרש

בחנוכה בהלל מסתב"לפי.רק שקביעתז לומר שהלל,)שם(בברכות'הגמר

ל הלל את הופך זה מפני כן שזה מלומדה"ויתכן אנשים לכוו,"מצות אפשר בכלשאי בקריאתו ן

לכעין,יום הלל הופך שאומרים,"שקר"וזה למה מתכוונים ולא מהללים ומפני.שהרי

הקב"ש של אמת"חותמו להקב"שקר"כל"ה וגידוף"מתנגד לחירוף ונחשב .)ה
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ניסא בפירוסמי קיום חנוכה,מהווה של להלל בנוגע רק של,תקפה הלל אך

החג שמחת של חיוב מהווה .המועדים

ברשב עיין בפסחים"אך ה"ד:קטז(ם בגמ)ג"ה אחרת שם('שגורס

לקרא.)קיז הנביאים תקנת לתוך ברגלים הלל קריאת של החיוב את הללומכניס

מצרות גאולה הגמ"וז.על הרשב'ל גירסת "ם"לפי כל: ועל ופרק פרק כל על

וצרה צרה כל ועל ורגל הרשב28".רגל הגמ"לפי הלל'ם לקרוא החיוב כוללת

ביחד הנס ועל של"ולפי,במועדים הקיום אופי בין קשר שיש לומר יתכן ז

הנס ועל ברגלים הלל הלל,קריאת קריאת אופי בין לחלק שוניםואין .בזמנים

הלל קריאת אופי בין לחלק יש אם הראשונים שנחלקו שיתכן ויוצא

אחיד אופי הלל לקריאת שיש או שונים בזמנים.בזמנים הלל קריאת בחיוב נעיין

אופיין על לעמוד לנסות .שונים



שחז:)כב(בשבת'הגמ יהיו"אומרת חנוכה שימי תיקנו טובים"ל ימים

וה בחנוכה".ודאהבהלל הלל קריאת של הקיום אופי מהו לעיין בפשטות.ויש

לה והודאה שבח של קיום מהווה בחנוכה שהלל הבנת29.'נראה לפי כאמור אך

בסה"הרמב א(מ"ן הגמ)שורש פי בחנוכה.)יד(בברכות'על שהלל נראה

ניסא פירסומי של קיום 30.מהווה

הגמ28 המילים'בגירסת ורגל"לפנינו רגל כל מופיע"על הלל.אינו לומר שהחיוב להעיר יש אך

ופרק" פרק כל מועדים"על של להלל מתייחס הרשב"ולפי,אולי גירסת בלי אף הגמ"ז 'ם

אלו בזמנים הלל חיוב בין הגרי.מקשרת בזה שכתב במה בהל"ועיין ).ו:ג(חנוכה'ז

מושג29 של בפירושו הראשונים בגמ"הודאה"נחלקו ד(י"רש).שם(בשבת'שנאמר ה"שם

ש)ג"ה לומר"הודאה"מפרש לחיוב ה"מתכוונת וברכת"נסיםעל בתפילה הודאה בברכת

יעב.המזון משנת בספר עיין עג"או(ץ"אך ריא)ח שהפסקי מפרש"שמציין לשבת :ל"וז,ז

הנר" בהדלקת הנס על הנר"הודאה"ז"לפי".ומודים להדלקת של.מתכוון קיום שיש ויוצא

ההדלקה בעצם שהרמב.הודאה שטוען שם כן"ועיין הבין של,ם הדין הביא הנסים"ולכן "על

חנוכה בהלכות ולא תפילה בהלכות (רק הגרי. של משמו גם אלו דברים שראיתי ד"וכמדומני

הדברים מקור מוצא איני כעת שהרמב.)אך לומר הגמ"ויתכן שלשון סובר הלל"של'ם

הלל"והודאה לקריאת הלל,מתכוון בקריאת קיומים שני יש ".הודאה"',ב".הלל"',א.אך

ש ו"הלל"ויתכן הנס לפירסום ולהודות"הודאה"מתייחס לשבח לחיוב בזה.מתייחס ועיין

ובהערה בהמשך שנזכיר ברכה העמק .44בדברי

ברכה30 בעמק הנצחון)ד-קכג'עמ(עיין לנס רק נוגע בחנוכה הלל לקרוא שהחיוב ,שלומד

הנס פירסום מדין להלל חיוב השמן.ושיש פח לנס בנוגע ה,אך לקרוא חיוב אףאין שהרי לל
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ברמב החנוכה"ועיין בהלכות "ל"וז,בשכות)ג:ג(ם התקינו: זה ומפני

ועשרים חמשה ליל שתחלתן האלו ימים שמונת שיהיו הדור שבאותו חכמים

לילה בכל הבתים פתחי על בערב הנרות בהן ומדליקין והלל שמחה ימי בכסלו

הנס ולגלות להראות הלילות משמונת הרמב".ולילה שמצות"לפי ברור ם

היא הנר הנס"הדלקת ולגלות מוסביםאך,"להראות אלו דברים אם לעיין יש

דבריו ראשית על מחיוב,אף נובע הלל לקרא החיוב שאף להראות"כלומר

הנס חמדה".ולגלות כלי בספר המילואים(ועיין מקץ,קונטרס ב,פרשת )אות

הרמב שלפי לבד,ם"שמניח הנרות הללולא,הדלקת קיום,קריאת מהווה

הנס חייבו,בפירסום נשים לדעתו מדיןולכן הנרות בהדלקת באותו"ת היו הן אף

הלל"הנס מקריאת פטורות "ל"וז,אך חז"צ: תקנו ניסא פירסומי מצד דגם"ל ל

אע המגילה בקריאת חייבות מצ"נשים דהוי שהזמ"ג דז,ג"ע נראה ד"ומעתה

יהי נשים שגם חכמים תקנו המגילה קריאת אלא דליכא המגילה חייבין'בקריאת

פירסומי מכח ולהודות"משא,ניסאבהן ולהלל דנרות מצוה בהם דיש בחנוכה כ

זמ בכלל הוי לא דנרות וא"וכיון ניסא פירסומי בזה יש שוב בהם וחייבות ח"ג

זמ דהוי משום הלל".ג"בהלל מקריאת פטורות שנשים סובר חמדה הכלי

הנס לפירסום קשור אינו קריאתו שחיוב מפני גם.בחנוכה כן מדייק חמדה הכלי

ג(ם"שהרמבמכך כ)ה:שם הלל סופרים"מגדיר מדברי מזכיר,"מצוה ואינו

הנס פירסום של קיום בו ב.שיש רק קיום מהווה שהלל יוצא זו הבנה הלל"לפי

הנס"והודאה בפירסום כן31.ולא לומר הכרח שאין שלפי,כמובן לפרש ויתכן

הנס"הרמב בפירסום קיום מהווה הלל אף נ"ולפי,ם לחייב מסתבר בהללז שים

הנס"מדין באותו היו הן ".אף

שהרמב להדגיש ג(ם"ויש כ)ג:שם חנוכה ימי שמחה"מגדיר ימי

בחנוכה".והלל שמחה של וקיום חיוב שיש מזכירים אינם אחרים ,ראשונים

בברייתא שמפורש כמו בחנוכה ותענית הספד של איסור שיש שברור למרות

רואים זה ה"שבנס רואים,"גבורות שאין ה"מפני להלל"'הטבות חיוב נר"ולפי.אין מצות ז

לנס בזכר אלא בהלל קיום מהווה אינה (חנוכה שברכת"וע. שמסביר ניסים"ש נתקן"שעשה לא

הנצחון על אלא השמן פח של הנס ע.)על מסביר ברכה הגמ"העמק מדוע זה :)כא(בשבת'פ

ובמדג השמן פח של הנס את הנסים"ישה הנצחון"על נס את מדגישים ב.אנו הנסים"שהרי "על

ה את ומהללים משבחים השמן'אנו פח נס כנגד נתקנה חנוכה נר הדלקת תקנת אך הנצחון מפני

הגמ ששאלה'ולכן חנוכה"בשבת השמן"מאי פח של הנס את .מדגישה

פירסו31 משום בהלל אין אם שאף להעיר הנסיש מדין,ם נשים מחייבים לא מדוע לעיין יש

הנס" באותו היו הן הנס"וצ,"אף את לפרסם בא המצוה כאשר רק נוהג זה שחיוב ושוב.ל

הגרי באגרות כתוב שכך בהערה,ד"העירוני לעיל .01עיין
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הרמב:).כא(בשבת'בגמ לפי לומר בחנוכה"ויש הלל לקרא שהחיוב שיתכן ם

היום בשמחת קיום הרמב,מהווה דעת במועדים"כעין הלל חיוב באופי 3233.ן



בראש:)כח(בתענית'הגמ הלל לקרוא היה בבבל שהמנהג מספרת

כן,חודש נהגו לא ישראל בארץ זו.אך הלל על לברך יש אם הראשונים ,נחלקו

אין כלל בדרך מנהגשהרי על על.מברכים מברכים אין הראשונים רוב לדעת

בר הלל הרי,ח"קריאת פוסק בשבת"וכן חנוכה"הרמב,:)יא(ף בהלכות ,)ז:ג(ם

רש בשם מובא ויטרי"וכך במחזור ר).192'עמ(י לדעת הישר"אך בספר חלק(ת

תקלז יד'ובתוס,החידושים ימים"ד.ברכות בר)ה הלל קריאת על .ח"מברכים

חודשי בראש ההלל את לקרוא למנהג במקור לעיין בתענית.ש המאירי

ד( זהו"שם "ל"וז,כותב)ה ר: של הלל כדי"אבל בבבל לכל קבוע מנהג ח

ר שהוא לכל הדבר בשל".ח"שיתפרסם תמיד(ה"ועיין מצוה,מסכת צ,נר אות

והדר עוז בר)בהוצאה הלל שקוראים מצרים"שלומד ליציאת זכר מדין ישהר,ח

ליציאת"ע זכר שהם המועדים לחגוג מתי יודעים אנו חדשים ראשי קביעת י

הרב.מצרים נפש בספר שהגר)קצד'עמ(ועיין הרמב"שמביא שלדעת טען ,ן"מ

חודש בראש הקרבנות על שלם הלל קוראים היו שבמקדש בר,יתכן יש ח"שהרי

מוסף קרבן שמחייבת היום בב"ור,קדושת בפסוק למועד איתקיש ,)י:י(מדברח

הפסוק"וז "ל וכו: חדשיכם ובראשי ומועדיכם שמחתכם טען"הגר".'ביום מ

בר הלל לקרא שהמנהג לקרוא"שיתכן דאורייתא מהחיוב הרחבה הוא בגבולין ח

במקדש באבודרהם34.הלל ד(ועיין חודש אלקינו"ראש נהגו)ה מדוע שמסביר

ש)שם(בשבת'הגמ32 והודאה"אומרת בהלל טובים ימים ועאשום הראשונים".קבעום רוב

פ שלשוןכנראה טובים"ירשו ל"ימים והודאה"מתייחס בכך,"הלל טובים ימים שאלו כלומר

הלל בהם שהרמב.שקוראים שמעתי שונים"אך דברים שני שאלו הבין כנראה ימים"ו,ם

בחנוכה"טובים שמחה לחיוב .מתייחס

צדיק33 פרי בספרו מלובלין הכהן צדוק רבי שכתב במה ט(עיין "ל"וז,)חנוכה לשנהגמרא:

והודאה בהלל טובים ימים ועאשום קבעום שהיו.אחרת הלל"והוא בהם לומר רק הוא ...ט

שע כיו"והיינו אותם לעשות הקדושים הכהנים בכח היה הנס דלא"י אף הלל קריאת לענין ט

במלאכה נאסר ולא מועד החג"לפי".איקרי שמחת של קיום מהווה שהלל יתכן ששמחה,ז אף

לקריאת מוגבלת .הללזו

לילה34 רסיסי בספרו מלובלין הכהן צדוק רבי שכתב במה ח(עיין בר)אות הלל ח"שאומרים

מועד יהיה הוא שלעתיד "ל"וז,מפני ר: קדושת ענין הי"וזה לא כי כלל בתורה נזכר שלא בו'ח
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של המזמור נפשי"לומר (ברכי קד" של)תהלים חודשכשיר לראש :ל"וז,יום

בראשית" ויצירת למועדים ירח עשה בו זה"לפי".שכתוב פרק שבחרו יתכן ז

שם שכתוב כמו הבריאה נפלאות מתאר שהוא כד(מפני "פסוק רבו): מה

ה קנינך'מעשיך הארץ מלאה עשית בחכמה ה,"כלם את להלל דרך על'וזו

כולה.הבריאה הבריאה על ומודים שמשבחים נברא"ברויתכן שהעולם מפני ח

בר"בר או תשרי ניסן"ח בגמ,ח שמבואר 3536:).י(ש"ברה'כמו

הלל חיוב באופי חודש בראש הלל לקריאת אלו טעמים לתלות ויש

הנס.בכלל בפירסום קיום מהווה הלל הלל,אם לקרוא שנהגו כמאירי לומר יתכן

ר הוא שהיום לפרסם יש37.ח"כדי בשמחה קיום מהווה הלל כגראם מ"לומר

בר מדאורייתא הלל לקרא חיוב היה שבמקדש היום"שמפני קדושת מפני ח

מוסף קרבנות בגבולין,שמחייבת אף הלל לקרא נהגו מהווה.ממילא הלל אם

לה והודאה בשבח בר'קיום הלל שקוראים הבריאה"יתכן על שבח מדין .ח



בפסחים הסדר:)קטז(המשנה בליל הלל שקוראים לעיין,אומרת ויש

זו קריאה אופי חנוכה"הרמב.מהו בהלכות מצוה)ו:ג(ם הוא שהלל כותב

סופרים "ל"וז,משיג)שם(ד"הראב.מדברי קבלה"א: מדברי עשה בהם ויש א

חג התקדש כליל לכם יהיה חנוכה"הגרי".השיר בהלכות שלפי)ו:ג(ז מסביר

נא לעתיד רק בעבר שכינה וגו'והי'התגלות יבוא בשבתו שבת ומידי בחדשו חודש ויש".'מדי

רלהו שקרבנות מכפרין"סיף הכפרה,ח משמחת נובע היום משמחת שחלק .ל"ואכמ,ויתכן

שהגמ35 להעיר ש'יש רק העולם"אומרת נברא בר"בתשרי נברא שהעולם מוזכר דוקא"ולא .ח

התוס לתקופות"ד.ח(ה"בר'אך בכ)ה נברא שהעולם אלול"הניחו נברא,ה הראשון ואדם

תשרי"בר דרבי.ח בפרקי ח(אליעזרועיין בכ)פרק נבראו והלבנה שהחמה אלול"שכתוב ,ח

רד בביאור העולם"ועיין לבריאת המדוייק לתאריך מקורות הרבה שמביא (ל נתונה. תודתי

אלו מקורות לי שהראה בוכבינדר דוד .)להרב

ר36 לשבת שההפטרה להעיר מישעיהו"יש היא כתוב)כב:סו(ח "שבו השמים: כאשר כי

והארץ ההחדשים נאם לפני עמדים עשה אני אשר הפטרה".'וכו'החדשה קוראים שאנו ויתכן

ר בשבת הבריאה"זו חידוש מזכירה שהיא מפני בר,ח נברא הראשון אדם או (ח"והעולם עיין.

הקודמת חודש).בהערה ראש בו שמוזכר מפני זו הפטרה שקוראים גם יתכן כמובן :ל"וז,אך

שבת" ומדי בחדשו חדש מדי וגווהיה ".'בשבתו

הנס37 בפירסום קיום מהווה הלל שאם ר,בהנחה הוא שהיום לפרסם בו להשתמש גם .ח"ניתן

כלל מוכרח זה שאין כמובן .ע"וצ,אך
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הנס"הראב על הלל מדין הוא הסדר בליל הלל האי,ד רבינו של להסבירו ומציין

בר שמובא בפסחים"גאון הרי:כו(ן ד"בדפי אבל"ף הלל)ה על לברך שאין

בתורת נאמר שהוא מפני הסדר בתורת"שירה"בליל ז"הגרי".קריאה"ולא

מדין היא הסדר בליל הלל שקריאת שמפני אי"שירה"מסביר מברכיםממילא ן

קריאתו מצה,על לאכילת קריאתו באמצע להפסיק החג,מרור,ומותר ,וסעודת

המזון בישיבה.ולברכת הסדר בליל הלל קוראים מדוע זה פי על שהסבירו ,ויש

בעמידה נאמר הלל כלל שבדרך בלילה,אף אותו קוראים שבדרך,ומדוע אף

ביום רק נאמר הלל .כלל

הגרי של הבנתו בדברי"לפי גאוןז האי הוא,רב הסדר בליל שהלל נראה

ב הנס"דין בשעת לה,"הלל והודאה בשבח קיום מהווה שזה הנס'ויתכן 38.על

ניסא בפירסומי קיום מהווה הסדר בליל שהלל יתכן כן בתוס,כמו משמע 'וכך

הנ שהסדר"בסוכה בליל בהלל חייבות שנשים שכותבים באותו"ל היו הן שאף

יתכן".הנס כן ודיןכמו החג בשמחת קיום מהווה הסדר בליל הלל שקריאת

קודש" 39".מקראי



בפורים.)יד(במגילה'הגמ הלל לקרא תיקנו לא במדוע דעה.דנה לפי

בגמ לארץ'אחת בחוץ התרחש פורים של שהנס מפני בפורים הלל אומרים ,אין

לארץ שבחוץ נס על שירה אומרים בגמ.ואין אחרת דעה הלל'לפי קוראים אין

מדאורייתא38 תפילה חיוב יש אם הראשונים נחלקו בסה"הרמב.כידוע ה"מ(מ"ם מונה)ע

עשה כמצות לסה"והרמב,תפילה בהשגותיו הואחולק)שם(מ"ן התפילה שחיוב שיתכן וטוען

מדרבנן להתפלל,רק מדאורייתא חיוב יש אם צרה,ואפילו בעת לתפילה מוגבל ועיין.הוא

כ)שם(ז"בגרי הנס בשעת הלל להגדיר שיש שיתכן של,"שירה"שמביא להלל בניגוד וזה

מדין שהוא להלל"ולפי".קריאה"מועדים צרה בעת תפילה בין מסוימת הקבלה יש בשעתז

הרבש,הנס את משבח או וצועק חריגה למציאות ומגיב מתייחס האדם אלו מקרים ע"שבשני

ישיר שהרמב.באופן מעניין אם"וזה אף מדאורייתא היא צרה בעת שתפילה אחת בדעה סובר ן

מדרבנן היא הקבועים בזמנים להתפלל שם"ע(ד"ושהראב,חיוב משנה המגיד שחיוב)פ סובר

הוא הנס על מדרבנןהלל הוא הקבועים בימים הלל קריאת חיוב אם אף קבלה .מדברי

יו39 בליל שמחה חיוב שאין שאף להעיר בגמ"יש שמבואר כמו ראשון יש,:)מח(בסוכה'ט

קרבנות של שמחה לחיוב מוגבל זה שמיעוט ראיות בגמ.כמה אומרת:)קח(בפסחים'ועיין

ד לשתיית ש'בנוגע אחת בבת יצ"כוסות יין ד(ם"והרשב"אידי ידי"שם וז)ה "ל"מפרש משום:

יו לקמן"שמחת כדתניא בחגך'ט ביין'ושמחת משמחו אף".במה שמחה של קיום שיש ומבואר

יו ראשון"בליל אריה,ט בשאגת בזה ברכה)סח(ועיין עמק מו)קח'עמ(ובספר של ר"ובמאמרו

שליט ליכטנשטיין אהרן ב"הרב הר"א לישיבת היובל ".ןעציו-ספר
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ש מפני אנן"בפורים אחשורוש עבדי בעקרון'הגמ".אכתי נחמן רב שלפי אומרת

בפורים הלל לומר הלל,חייבים לקריאת תחליף מהווה המגילה קריאת לדעתו אך

ש הלילא"מפני זו בפורים,"קרייתא הלל לקרוא צורך אין בהלכות"הרמב.ולכן ם

נחמן)ו:ג(חנוכה רב של הסברו מהווה,מביא המגילה קריאת שלדעתו ומשמע

הלל לקריאת קריאתה,תחליף של קיום אף שקריאת40.ואולי שברור להעיר ויש

הנס בפירסום קיום מהווה בגמ,המגילה מפורש שאומרת.)יח(במגילה'וכך

אע יצא באשורית המגילה ששמע הבין"שהלועז שלא זו,פ בקריאה יש שהרי

ניסאמצו" ופירסומי קריאה המגילה"לפי".ת שקריאת שהעובדה לומר מקום יש ז

בפירסום קיום מהווה הלל קריאת שאף מראה הלל לקריאת כתחליף משמש

המועד41.הנס בשמחת קיום מהווה שהלל נבין של,אם קיום יש אכן אם לעיין יש

בפורים הגמ,שמחה בפורים'שהרי הלל לקרא יש שבעקרון ברמבועי.הניחה ם"ין

מגילה אסתר)יד:ב(בהלכות פי על של)יט:ט(שכותב ימים הם פורים שימי

ומשתה" משום"לפי".שמחה בפורים הלל לקרא חיוב יש שבעקרון לומר יש ז

בפורים שמחה של קיום והודאה42.שיש בשבח קיום מהווה הלל מסתבר,אם

לה לשבח כדי בפורים הלל לקרא חייבים שבעקרון שעשהעל'לומר הנסים

.לאבותינו



ישראל לעם שמתרחש נס על הלל לקרא חייבים אם המפרשים נחלקו

הדורות הגמ.במשך כל.)קיז(בפסחים'מפשטות על הלל לומר שחייבים נראה

ממנה שנגאלים "ל"וז,צרה אומרים: שיהו לישראל להם תיקנו שביניהן נביאים

ועל ופרק פרק כל על ולכנגאליןאותו לישראל עליהם תבא שלא וצרה צרה כל

גאולתן על אותו בשו".אומרים חת"ועיין רלג"יו(ס"ת לומר)ד שחייבים שמניח

גאולה כל על מדאורייתא,הלל הוא זה הגמ.וחיוב מקשה.)יד(במגילה'שהרי

שהתורה מהמידות אחד שהוא וחומר קל מדין בפורים הלל לומר שצריכים

בהם החת"וז,נדרשת "ס"ל ק: הוא נס עשיית ביום מועד יום דאוריי"דקביעות 'ו

במגילה40 המאירי דבר"ד.יד(כידוע בפורים)ה מגילה לאדם אין שאם הלל,פוסק יקרא

זה.במקומה על חולקים אחרונים הרבה חז,אך בפורים"שהרי המגילה את לקרוא רק תיקנו ,ל

הלל במקום היא המגילה אם חז,ואף הלל"למעשה לקרא תיקנו לא המגילה,ל את לקרוא .ורק

שאין41 להכמובן והודאה בשבח רק קיום מהווה שהלל שיתכן כן לומר קריאת',הכרח אך

ניסא בפירוסמי גם קיום מהווה .המגילה

הסעודה42 בשעת דוקא או פורים יום בכל נוהגת שמחה אם ברור לא הררי,אך בספר בזה ועיין

).רד:א(קדם
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לפ"ולפע דאוריי"ד חנוכה וימי פורים יום לשלוח'ז אם בהם לעשות מה אך הם

דרבנן זהו אחר זכר לעשות או נרות להדליק או הלל...מנות קריאת ואפשר

ק הוה דאוריי"ומגילה י'ו לספר בפסח שצוה כמו שירה ה"לומר בפה ממות"מ נ

דוקא בפה שירה לומר החייב בשאלתות".לחיים עיין :ל"וז,שכותב)כו(אך

דמתרחיש בעידנא שמיא קמי ולשבוחי לאודויי ישראל דבית דמחייבין שאילתא

א(ב"הנצי".ניסא אות הלל)שם לומר דאורייתא החיוב השאלתות שלפי מעיר

ל מוגבל הנס הנס"על שאירע לו,"שעה החיוב הואולדורות יום באותו הלל מר

מדרבנן לומר.רק חיוב מזכירים שאינם והפוסקים הראשונים ששאר להעיר ויש

שאירע נס על הלל לומר חיוב שאין מניחים לכאורה נס שמתרחש בשעה הלל

שחז הלל"לאחר לקריאת הקבועים הימים תיקנו .ל

בחקירתנו זו שאלה לתלות החג.ויש בשמחת קיום מהווה הלל אם

קודש"ןובדי הנס,"מקראי בשעת הלל לומר חיוב שאין לכאורה,מסתבר שהרי

שמחה חיוב או מועד שם חלות זה ליום קיום43.אין מהווה הלל קריאת אם אך

לה והודאה ניסא'בשבח בפירסומי ה,או את לשבח חיוב שיש ולפרסם'יתכן

הנס בשעת עשה שהוא הנסים לדורות,את אף בכמה.ואולי לעיין דיניויש

קריאת חיוב של האופי את מהם להוכיח ניתן אם לראות הנס על הלל קריאת

הנס בשעת .הלל

נסים סוגי כמה איזה,יש על לעיין ויש

הלל לומר חייבים נס ברכה.סוג עמק בספר שהחיוב)ה-קכג'עמ(ועיין שמחדש

בו שיש לנס מוגבל נס על הלל ה"לומר שה,"'הטבות לעם'כלומר מטיב

ה"עם,ישראל ה,"'גבורות גבורות שרואים בלתי'כלומר אם.טבעי-באופן אך

אלו ממרכיבים אחד שרואים,חסר ה"כגון ה"בלי"'הטבות או,"'גבורות

הלל,להיפך לומר חייבים לפי.אין מסביר ברכה תפילת"העמק נוסח את על"ז

כתוב"הנסים "שבו עש: תשועהולך עשיית ישראל ולעמך בעולמך גדול שם ית

הזה כיום ופורקן של".גדולה הנס על הלל לומר שחייבים ברכה העמק ומסביר

ה גבורות בו שהיה מפני במילים',חנוכה נרמז בעולמך"וזה גדול בו,"שם והיה

ה במילים',הטבות נרמז ופורקן"וזה גדולה תשועה עשיית ישראל ".ולעמך

ברכ שלהעמק החיוב בין גם מחלק ל,"הודאה"ה ה"שמתייחס לחיוב,"'הטבות

ל,"הלל"של ה"שמתייחס ש,"'גבורות בדבריו של"הודאה"ומשמע קיום היא

חז43 כן אם זה"אלא ביום שמחה של קיום שיש תיקנו שהזכרנו,ל הרמבכמו בחנוכה"בשיטת .ם
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ה הטבות על ה"הלל"ו',שבח גבורות פירסומת של קיום יוצא"ולפי44.'הוא ז

לה והודאה שבח של קיום מהווה הנס על הלל קיום'שקריאת מהווה וגם

הנסב שהבאנו,פירסום הראיות מכל נראה 45.וכך

והישועה ההצלה לאחר הלל קוראים כלל ,בדרך

הנס שמתרחש קודם הלל לומר ניתן בעקרון אם לעיין יש עמק.אך בספר ועיין

שהגר)קכד'עמ(ברכה נס"שמביא לנו שיתרחש יאמר נביא אם שאף אמר ח

בה יבטח אדם אם שה'או וחושב נס'לגמרי לו אפשר,יעשה אי זאת בכל

מתרחש שזה עד נס על הלל ע"הגר.לומר ביאר בתהלים"ח הפסוק את זה פ

"ל"וז,שאומר)ו:יג( לה: אשירה בישועתך לבי יגל בטחתי בחסדך כי'ואני

עלי הגר".גמל של"והסביר בחסדו לגמרי בוטחים אם שאף מלמד שהפסוק ח

שה'ה נסיעש'ויודעים עד,ה הישועה על ולהלל לשיר אפשר אי זאת בכל

מתרחשת שהיא המילים.לאחר את הפסוק בסוף שכתוב בכך מרומז כי"הדבר

עלי עבר"גמל ל,בלשון שהחיוב ללמד לה"שיר"כדי לאחר'ולהלל נוהג רק

46.הנס

הגר שדעת להעיר קיום"ויש מהווה הלל שקריאת נניח אם יותר מובן ח

ני פירסומי התרחש.סאשל לא שעדיין נס לפרסם אפשר שאי אם.שברור אך

לה והודאה בהלל קיום מהווה הלל בשמחה'קריאת אי,או מדוע להבין יותר קשה

יתקיים שהנס גמור בטחון יש אם אם אפילו מתרחש שהנס לפני הלל לומר .אפשר

שכותב44 ברכה העמק דברי בסוף שם "ל"וז,עיין לעיל: הנתבאר לפי על,אמנם שירה דלדין

בי צריך ה:תרתי'הנס ה'גבורות והודיה',והטבות מהלל כלולה השירה שזה על:ומפני הלל

ה ה'גבורות הטובות על הי',והודיה זה דמפני חזקיהו'נראה ה,סובר חלק הילולדעיקר

ה הגבורות על של',שבשירה וגבורתו וכחו הגדולה השם יד את לפרסם כדי אלא אינו חיובו

וכו"הקב .ש"ע,"'ה

היום45 בשמחת קיום מהווה הלל אם לשאלה מתייחס אינו ברכה שיש,העמק יתכן מסברא אך

היום בשמחת קיום גם נסי,בהלל על ומשבחים שמהללים בימים שמחה יש שאכן נניח ,םאם

בחנוכה בזה,כמו שעסקנו לעיל .ועיין

שה46 שבוטח לאדם ניתן אם השאלה שעצם להעיר שהנס'יש קודם שירה לומר נס לו יעשה

ש מניחה שה"בטחון"מתרחש רצונו'מבטיח בעל,יעשה האדם"כהבנת (מדרגת דרכי"

ב פרק החזו).הבטחון כידוע ב"אך ובטחון"א (אמונה על)ג-א:ב" בחריפות זוחולק ,הנחה

ש ה"בטחון"וכותב מאת בא שהכל אומר שה',רק מבטיח זה אין רצונו'אך ברור"ולפי.יעשה ז

ל ה"בוטח"שאין אם לו ברור לא שהרי הנס קודם שירה נס'לומר לו יעשה בזה.אכן ועיין

שטיין דניאל רב של Traditionבמאמרו vol. 43, No. 2.



מ יצחק א"תשע●ג"בית







שמצ הוא מפתיע ניסאאדבר פרסומי גס"בשנו אצל ציאתי–נסים'רק
פורים,מצרים חנוכה,נס בהסטוריהשונס שקרו נסים הרבה ישנם והרבה,הרי

בתנ מופיעים אפילו לפרסמם,ך"מהם חיוב מצאנו לא למה ברור ,למשל.ולא

הכרמלל בהר לאליהו שקרה הנס את לפרסם חיוב אין ביריחו,מה לאלישע ?או
מהו לחקור פסחהצריכים ניסי בין המשותף .וחנוכה,פורים,מכנה

ישראל,ראשון כל על השפיע מהם אחד שכל משמעות.יוצא יש והנה
כזה נס לסוג לברךדוקאשהרי,הלכתית חייבים לאבותנו"עליו נסים שעשה

ה (זהבמקום נד" ברכות או"ושו.עיין ריח"ע נסים).ב-א:ח כמה עוד יש אבל
כגון ניסא פרסומי של הדין את מוצאים לא שלגבם ישראל כל על שהשפיעו

הירדן יריחו,קריעת חומות .וכדומה,הפלת

פרלא פישל ירוחם המצו(הרב לרסספר עמ"ת שיש)515'ג טוען
פסח באכילת ניסא בסוכהו,ומרור,מצה,פרסומי בישיבה את,כן קוראים שכן

ובסוכות בפסח בגמרא,ההלל יד(ומפורש פרסומי.)ברכות של קיום בהלל שיש

הגריפ.ניסא מניח הגמ"אז שכיוונה ההלל'פ את קוראים שבהם ימים וגם1,לכל
אלו לימים השייכות המצוות בכל ניסא פרסומי קיום סובר.שיש שהוא נראה ואז

פרסומ של קיום ישראלשיש לכל שנעשה לנס הקשורה מצוה בכל ניסא אבל.י
הנצרך ככל סברתו את הסביר לא לפרסםל–הוא מצוות נתקנו אתדוקאמה

ההלל את קוראים שבהם בימים שקרו עלינועדולכן?הנסים מוטל אתיין לחדד
לשאלתנו .התשובה

ר בתלמידי ז(יונה'ועיין ד:ברכות אלפס ר"בדפי ואשהבי)יעקב'ה
ר מצריהם"בשם ישראל כל נגאלו ידם שעל הנסים עבור הוא ההלל של שעיקרו .ת

בשו מופיעים דומים מהר"דברים ס(ם"ת פראג לדין)ג"תע'דפוס הן'ביחס אף
הנס באותו "ל"וז2.'היו עלבאהדהמצוההיכאאלאהיוהןשאףטעמאשייךלא:

הלל1 של שונים סוגים בין לחלק שיש ייתכן ניסא,לדוגמה.מאד פרסומי קיום אין בפשטות

חודש ראש של .ל"ואכמ.בהלל
ז2 בדין בהמשךנאריך .ה
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ובנרכוסות'ובדגילהדמדומיא,ונמלטובסכנהשהיולישראלשאירעהנס
ישראל3".חנוכה כל נגאלו שבו לנס מיוחדת חשיבות מעניקות אלו מקורות שני

שהביטוי.מאויביהם הזכרנו כבר ניסא"והנה בש"פרסומי אצלדוקאס"מופיע

פסח'ג של הללו.וחנוכה,פורים,נסים מנסים אחד כל ישראל,ולגבי כל נגאלו
4.והיוונים,העמלקים,המצרים:מאויביהם

מאת בלעדית פעולה בהם היה שלא מגלה אלו בנסים נוסף ניתוח

דבר,ה"קבה שום עשו לא ואנו הצילנו מאת,שהוא נסית הצלה כל אחרי אלא

שבשמים,ה"הקב לאביהם רוחנית פסיעה עם השיבו ישראל ואז:עם פסח קרבן

במצרים הנפלאות אחרי בסיני התורה וקיבלו"5,קבלת ההצלהאחר"קימו י

החשמונאים6,בפורים נצחון אחרי המקדש ע,בקיצור.וחנוכת מצרים"נכרת נסי ,י

שבשמים,פורים לאביהם ישראל עם בין חדש ברית שהרב.וחנוכה מצאתי שוב

שליט ליכטנשטיין בספר"משה במאמרו זו גישה להוכיח האריך כבר זכרון"א

יוסף זצ"כתונת וונפסקי יוסף הרב נשמת נאריך,)ח"רמ-א"רמ'עמ(ל"לזכר ולא

הרב האריך שכבר לדעתו.במקום שכיוותני לקח,ברוך ויוסיף שם .ויעויין



ש,והנה נגיד לרבשדוקאאם ישראל עם בין ברית כריתת בו שהיה ע"נס

לפרסמו חיוב הביטוי,יוצר בהגדרת להשתקף אמור ניסא"זה לא".פרסומי שהרי

מ בדיוק מה זהברור קיום בקיום,טרת פנים כמה לציין .ונראה

המהר3 ר"הביא של נגדית שיטה את היו"לפיה,ת"ם הן אחרים"אף לנסים למה"וצ,שייכים ע
ר אלות"הבחין ציטוטים לפי היו הן ואף הלל .בין

אלו4 נסים על הבא הלל זו בגדר לכלול בברכות,יש לח('ובתוס.)יד(ועיין מי"ד.סוכה ).ה

הירושלמי5 י(אומר ד"חזשתקנו)א:פסחים ד'ל כנגד גאולה'כוסות בספר.לשוני ועיין

צט(המכתם ולא"ד:פסחים ה)ה כעם ישראל בני בחירת את הירושלמי שקשר 'שהסביר

ד מצות של ו"וז.כוסות'למהותו האחרון לכוס ביחס "אולטימטיביהל הוסיף: יתברך הוא
עמנו לעשות בג(והגדיל הנזכרת פיזית לגאולה גאול'מעבר הראשונותלשוני לו)ה אותנו ולקח

התמימה תורתו לנו ונתן סגולה מכולן,לעם גדולה אחרת גאולה והשאר,וזהו לנפש שזו
אמר,לגופות זה לי'ועל אתכם מצו."'לעםולקחתי קיום עיקר זה לפי דהרי הוא'ת כוסות

פסחה"הקבשההזכר בליל לעם לו ולקחתנו ברית עימנו הפיזיו,כרת הגאולה באההזכרת רק ת
הרוחנית הגאולה להזכרת השולחן את .לערוך

בתוס6 פח('עיין מודעא"ד.שבת ר,)ה הדגיש מכך"שם נובעת זו ברית של שחשיבותה ת
ישראל בני הנס"שקיבלו מאהבת מהקב"מדעתם ישיר לחץ מחמת .ה"ולא
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והודאה הלל של פן ניסא בפרסומי שיש הוא זה,פשוט את להוכיח ויש

כד('הגמ.בקלות שמזכירים.)שבת הנסים"פוסקת שלחנוכה"על המזון בברכת

נ פרסומי ד(י"רש.יסאמשום תפלה"שם מה דחנוכה":פירש)ה מילתא כולה דהא

נתק להודאה פשוטהוהסב."נהעיקרה לזה ועשה"הקב:רה הצילנו נסיםה

לו,לנוונפלאות ולשבח להלל להודות חובה עלנו ומוטל לו משובעדים אנו ,ולכן

ע זה את ונפלאותיו"ועושים נסיו פירסום .י

הסוגיה את להבין מספקת אינה כזו פשוטה הבנה אח,אך מיד כ"שהרי

מוזרה מחלוקת את.מופיעה ה"מזכירים תפילה"נסיםעל של הודאה בברכת

ברכת,ע"לכו של הודאה בברכת גם אותו מזכירים אם האמוראים נחלקו אבל

ורשיטת(המזון ירושלים)ששת'רבא בונה בברכת יהודה'רשיטת(או בר ).הונא

ר ההו'אמנם את למסקנה דוחה רהב"ששת של על,י"א מיקום בין לחלק אין כי

לתפילה המזון בברכת רהב.הנסים שיטת למדי"אבל קשה בונה.י ברכת שהרי

ותחנונים תפילה של חפצא היא התוס,ירושלים שהעירו אתר'כפי בבונה"ד(על ה

רהב"וא,)ירושלים לכאורה בהזכרת"כ תפילה של קיום שיש סובר הנסיםי על

המזון תפילה.בברכת לגבי המקובלת"רהב,אך להבנה חוזר שמזכירים,י דהיינו

הנס הודאהעל בברכת והודאה,ים שבח של קיום על מעיד שלפיו"וצ!וזה שני,ל

אלו ניסאקיומים בפרסומי 7.כרוכים

ניסא בפרסומי תפילה של הפן מהו להסביר יש,צריכים כן קודם אבל

להלכה נשמר כזה פן אם כאמור.לחקור רהב,שהרי נדחית"שיטת ולמסקנא,י

הוד בברכת הן הנסים על את ברכתמזכירים של הודאה בברכת הן תפילה של אה

.המזון

הלבוש תרפב"או(והנה "פוסק)ב:ח כשם'הניסיםבעלאומריםאין:

הואההודאהשברכתלפי'הזאתבעתלנותעשהכן'כולאבוניתוניסיםשעשית

להבאמערביןואיןלהבאתפלההוא'כו'לנותעשהכן'ולשוןשעברעל

ש."בלשעבר בדבריו מפורשותמבואר ותחנונים תפילות להיות אמור הדין מעיקר

רהב7 למה לבאר צריכים בברכת"אך אך תפילה של הודאה בברכת הנסים על שם בונהי
המזון ברכת של מגדירו.ירושלים עשרה בשמונה הנסים על הזכרת שעצם להציע אפשר

תפילה,כתפילה אינו אם עשרה,שהרי לשמונה להכניסו אפשר בברכת!אי אותו מזכירים לכן
שבו ההודאה פן את אף להדגיש כדי מודגשים,הודאה הקיומים ששני עיקר,במקביל.ויוצא

לה אינו המזון להקבברכת המזון,ה"תפלל ועל הארץ על לו להודות על,אלא את מזכירים ולכן
תפילה של הפן את אף להגדיש ירושלים בונה בברכת .הנסים



גאלדשטיין נח 332

הנסים על של תפילה,בנוסח מערבין שאין ברכות בהלכות טכני דין שקיים אלא

העבר על הודאה בברכת זו,להבא תפילה מאמירת .המונע

ד ד)א:יפסחים(הירושלמי,כוסות'ולגבי תקנו'מציע למה דוקאסיבות

הרא.כוסות'ד הנימוקים מצריםשני לגאולת מתייחסים והאחרונים,שונים

לבא שלעתיד לגאולה עתידה"שהקבפורענותשלכוסות'דכנגד":מתייחסים

שלפי."נחמותשלכוסות'דכנגד"ו,"העולםאומותאתלהשקות ונראה

דבמצדיכוטומיהקיים,הירושלמי הישועה'ות עבור והודאה שבח בין כוסות

שעברה לישועהותפילות,המופלאה שותחנונים ם"המהר8.בואתהמופלאה

צט(חלאווה התחמוי"ד:פסחים מן ואפילו הזכרת)ה שתקנו מציע שפוך"אפילו

הירושלמי"חמתך של השלישית לתשובה בהקבלה פסח של(בליל כוסות

ש,)פורענות חמתך"ופשוט והודאה"שפוך לשבח קשר ללא תפילה .הוא

תפילה וגם והודאה לשבח ניסא,בנוסף בפרסומי כרוך קיום עוד ,יש

השם קידוש השם.דהיינו והטבת השם גבורת בנסיו9,פירסום שמשתקפות

נגאלנו ידיהן שעל השם,ונפלאותיו את הבבלי'ר.מקדשות נסים("דניאל "מעשה

א הוא)'שאלה דאורייתא ניסא שפרסומי מ,סובר שם"ונלמד את תחלל לא

הספרא,"אלקיך פר(שהבין הלאמור ט לקדש)ד'ק שמכציווי ברביםאת .ו

א מורכב"נראה קיום ניסא בפרסומי שכרוך דברינו,כ עם יפה הולך וזה

הקבדוקאש,לעיל בין ברית כריתת בו שהיה פירסום"נס חיוב יוצר לישראל .ה

גרידא הודאה אינו ניסא פרסומי הנפלא,שהרי היחס עבור וחגיגה הזכרה אלא

הקב בין לע"שקיים הברית.מוה עבור אותו ומשביחים לו מודים אנו אחד מצד אז

עכשיו עד אתנו ע,שקיים נסיו"ובפרט לנהוג,י שימשיך מתפללים אנו שני ומצד

זו ברית עם סגולה כעם שמו,אתנו את לקדש כדי ברבים נעשה זה .וכל



בזהונראה עוד מצ,לומר מעשה משאמנם הוא פירסום דיחידות ,עשה

ע יש דרבים"אבל קיום זו מעשה על.י מתרכז ניסא פרסומי שעצם היא הסיבה

ישראלה"הקבביןשיםהיחס עם אלא,לבין ציבורי קיום אין אם אפשר אי וזה

מובדליםגרידאאוסף יחידים בריתו.של את ומחגג מכיר שהעם ברור יותר מאד

חולקות8 לא בירושלמי השונות ההצעות אם מתאים יותר פנים,זה מציגים שלמשלימיםאלא

.המצוה

ברכה9 העמק של הנס"בענין(הביטוי על .ש"ועיי")הלל
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המצה"הקבעם את מקיים העם כל שניתן"נ10.ובפרהסיאביחד–והאם ל

ע ניסא לפרסומי שקשורים דינים מספר זו"להסביר הצעה .י



המח הרשבלוקתידועה קח(ם"בין היו"ד:פסחים הן שאף 'ותוס)ה

קח( הנס"ד:פסחים באותו היו ד,ה היו"ד.מגילה הן שאף הביטוי)ה אף"בהסבר

הנס באותו היו נשים,"הן מסוימותהמחייב ש"אעבמצוות גרמפ לפי.ןהזמן

ע"הרשב ישראל שנגאלו אומרת זאת נשים"ם התוס,י באותה'ולפי היו הן אף

ממנה"והקב,הסכנה הן אף הציל התוס11.ה הקשו שייך'אז אינו היו הן אף למה

ומצה שתירצו"ועיי,לסוכה מה ה.ש הגרי(יק'סולוביצד"גריאבל הל"אגרות 'ד

ד גיא-ט:חנוכה הנחתם)'אות עיקר את :ל"וז.תקף

פשוט שייךהנסבאותוהיוהןאףשלטעמאהךדכלדנראה

קיוםבעצםע"בפוחלותדיןהואדהנסהמצותלאותןרק

ניסאנסשלקיוםבהדאיכא,המצוה שאףהךוהרי...ופרסומי

חנוכהנגבירקמצינוהנסבאותוהיוהן וארבעמגילהומקראר

המצוהטעםרקאינונסדיןמצותהנידבכלמשוםואוה,כוסות

.המצוהומעשהקיוםבעצםדנאמראלא

עיון מקום לנו השאיר הרב פרסומי,אבל בין הקשר אופי מה דהיינו

היו הן ואף דרבים?ניסא קיום ניסא בפרסומי שיש להציע מוכרח"וא,אפשר כ

בחיוב נכללות הסכנה.שנשים באותה היו הן אף אתולאבדלהרגלהשמיד"–הרי

נמצאו–"ונשיםטףזקןועדמנערהיהודיםכל הן אף עםתכי של אינטגרלי כחלק

נשים.ישראל קיום חוסר ע,ואם שנעשה הנס פירסום של דרבים בקיום פוגע י"זה

ביחדכל קיום,העם באותו חייבות הן אף 12.וממילא

בפרהסיאהמטרתלגבי10 מגילה,פירסום ומקרא חנוכה נר בין לחלק שניתן אחדנראה 'דומצד

שניכוסות נ.מצד לגבי מגילהאשר ומקרא חנוכה מכריזים,ר לרביםאנו בריתנו ד,את 'לעומת
אל מכוון הפירסום עיקר שבהם .קטניםהבניםהכוסות

רש11 כמושי"דברי הם בפסחים לנו במגילה,ם"הרשבדברימופיעים הן"ד.ד(אבל אף ,)ה
התוס"רש כמו כותב הרשב'והתוס',י פירוש את מצטטים רק ובמגילה וידוע.ם"בפסחים

רש לגמרי"שפירוש מושלם אינו פסחים ערבי לפרק .ל"ואכמ,י

אחרת"ע12 במקום קושיה לתרץ ניתן זה רעיון מו.י שליט"שמעתי וולף דני הרב שהקשה"ר א

הרמ דעת א'הל(ם"בעל הבחירה בלילה)יב:בית המקדש את בונין מ,שאין זו לכאורה ע"ואז
הבנין,ג"שהז במצות חייבות נשים שאפילו לכתוב המשיך שקיום!אך שמכיון לומר ונראה
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הראשוני חיינחלקו עבדים אם ואחרונים במצום מגילהבים מקרא ,ת

בשו תרפט"או(ע"ועיין שם)א:ח כלים אברהםמגהובפרט(ונושא וביאורן

הדעות)א"הגר ג(ז"הגריחקר13.לסיכום בגמ"ד.ערכין מפקיע)'ה היו הן אף אם

מ של הפטור שהז"את חל,ג"ע הפטור עקרונית ברמה אם יוצראו היו הן אף אך

חדש חי"כנפקהציעהוא.חיוב עבדיםמ חייבים:וב הם גם אז בכלל פטור אין ,אם

חדש חיוב יוצר היו הן אף אם נשים,אבל כולל זה שחיוב עבדים,דוקאייתכן .ולא

שעבדים"א,ז"לפ וגם אלו במצוות אנשים של חיוב אותו לנשים שיש גם לומר א

נלענ.פטורים ככה"אבל הסוגיה את להבין הכרח שאין ש.ד הקיום את נגדיר לאם

דרבים כקיום ניסא העם,פרסומי כל את מעיקרא,שכולל חל שהקיום ייתכן אז

מדוקא של פטור בלי אפילו עבדים ולא נשים שהז"על ביותרשהרי.ג"ע פשוט

ישראלש בנות כמו העם בכלל אינם כנענים לאומית–עבדים ברמה ברמה,הן הן

בכלל–רוחנית היו לבוז"הם בכלל"ושללם ונשים"ולא טף ולהרג 14."להשמיד



קיוםמאדמעניין בה שיש מצוה בכל מרכזי מקום מקבל קטנים שחיוב

ניסא של:פרסומי שהפסקם בד"חכמים חייבין הללו'הכל אנשים,כוסות ,אחד

נשים תינוקות,ואחד (ואחד קח" רשב:פסחים ור"ועיין שם'ם רטענת,)דוד 'של

במגילה לקרוא כשרים שקטנים יט(יהודה ב"וע:מגילה שם ירושלמי ,)ה:ע

העיטור בעל קיג'הל(ושיטת קטו'ובהל:מגילה מוציאים.)קטז-:חנוכה שקטנים

ח ידי הרבים חנוכהאת נר והדלקת מגילה מקרא .ובת

דרבים קיום הוא הבחירה בית בנין כ(,מצות דף בסנהדרין הרמב:כמבואר פסק בריש"וכן ם
ומלחמות'הל ג,)מלכים בהממילא חייבות נשים .ם

הרמב13 שכנראה לציין לעבדים"יש שייך לא היו הן אף שדין בעקביות סובר מגילה'בהל.ם

"כתב)א:א( וגרים: ונשים אנשים בקריאתה חייבים משוחרריםוהכל חנוכה'ובהל."ועבדים
"כתב)ד:ג( חנוכה: נר בהדלקת חייב המגילה בקריאת שחייב ומצה'ובהל.כל :כתב)ז:ז(חמץ

א" ד',וא'וכל הזה בלילה לשתות חייב נשים בין אנשים יין'בין של עבדים,"כוסות הזכיר .ולא
הגר פירש שכך מצאתי אברמסקי"שוב ב(י השנה ראש התוספתא על יחזקאל בחדושים:חזון )ד

הרמב דעת בתוספתא"ע.ם"את ב(ע במהד:מגילה כפשוטה)ליברמן'ז 1146'עמ(ובתוספתא
).19'מס

אחרת14 מסיבה הנס את לפרסם מחיוב עבדים את להפקיע שעבדים,ניתן סביר שלא דהיינו
של במצב עומדים כשהם נסית גאולה ויחגגו תעבדו"יזכרו בהם ."לעולם
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ר"והרמב'תוסהנחלקו שיטת בהבנת התוס.יהודה'ן יט('לפי :מגילה

ור"ד מכשיר"ה לחינוך,)י שהגיעו קטנים על מצוות חיוב הרבנן ואז,הטילו

קטןלוקתמח אם היא דרבנן,התנאים תרי לו וב'א(שיש חינוך חיוב'חיוב עצם

מגילה דרבנן)מקרא חד רק לו שיש גדול להוציא הרמב.יכול בר(ן"אך ן"הובא

ו ד:מגילה אלפס מתני"בדפי ברכות"וע',ה מלחמות אלפס:יבע טוען)בדפי

קטן על מצוות חיוב שום אין כלל לאביו,שבדרך רק שייך חינוך שאניךא.וחיוב

ר לפי מגילה אף,יהודה'מקרא הנסהכי באותו היו אף.קטנים מוטל החיוב ולכן

הקטנים חובותם,על ידי הרבים את להוציא יכולים את"הר15.ואפילו תקף ן

חזקה"הרמב בקושיה אפילו":ל"וז.ן במצות הוא חיובא בר לאו איהו דאי

הוה,מדרבנן מאי הנס באותו הוי ה!"כי אף ענין קטניםןמה חיוב אצל .היו

הנס באותו שהיו העם כל את כולל דרבים שקיום להסביר חידש,ניתן ולכן

שאע'ר ממצוות"יהודה מופקעים קטנים כלל שבדרך הםדוקא,פ כי לכללם יש כאן

העם של ע,חלק הנס"ונגאלו ר16.י על שחולקים החכמים יכולים'אפילו יהודה

ניסא ופרסומי היו הן אף לאופי ביחס קטנים,להסכים לגבי חידושו לשלול או–אך

שאע העם"משום מן חלק שהם מצוות,פ מכל פטורים שהם ברזל כלל משום,יש או

שנגאלו עם,שלמרות החדש הברית את לקבל בפעילות השתתפו אמנם.ה"הקבלא

הטף אחדוקאאבל,ניצולו וקיבלו קימו ואמותיהם .כ"אביהם



מצו,:)ג(מגילה'במס את לערך מנסה לעומתרבא מגילה מקרא ת

אחרות ותלמוד.מצוות הכהנים עבודת דוחה מגילה שמקרא למסקנה מגיע הוא

עדיף.תורה מה שואל הוא מגי:אז מצוהמקרא מת או כבוד?לה או ניסא פרסומי

בעיתו?הבריות את רבא פושט מיד כבוד,אמנם כי עדיף מצוה שמת ופוסק

דוחה תעשההבריות סברתו17,שבתורהלא הייתה מה להבין יש אין.אבל אם

ברשב15 מופיע גם זה וריטב"הסבר הסוגיה"א על בתוס,א אחר'וגם כד(במקום ה"ד.מגילה
).אבל

להסביר16 ניתן דומה לקישבדרך ריש של מאמרו קיט(את בין:)שבת של תינוקות מבטלין שאין
המקדש בית מבנין א'הל(ם"הרמב.רבן הבחירה מילתא)יב:בית רק ולא הלכתי פסק שזה הבין

המקדש"וא,דאגדתא מבנין התינוקות את לפטור צריכים למה להקשות יש מוטל–כ חיוב איזה
קטנים!עליהם שאפילו נתרץ מסויימתלפחו,שוב ברמה דרבים,ת בקיום מקום,נכללות היה ולכן

רבן בבית תורה בתלמוד עוסקים היו לא אם המקדש בית בנין במצות .להשתתפם

הבריות17 כבוד מחמת נדחים איסורים של סוגים איזה בשאלה ארוך דיון .ל"ואכמ;יש
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אישית מצוה אלא ניסא מת,בפרסומי על להתגבר יכול הוא איך להסיג יכול אינני

מהמצו,מצוה אחת במסורתנושהיא חשובות ההכי אינו.ות הפירסום קיום אם אך

עצמו הפירסום מעשה לבעל רק הציבור,נוגע לכל דרבים,אלא שקיום אפשר אז

הבריות כבוד לאחרים,ידחה נוגע הוא גם מדרבנן"אע,כי שהוא לציין18.פ ויש

ניסא,שבמסקנתו פרסומי של חשיבותו את החליש לא את,רבא התגבר אלא

הבריותחשיבות כבוד של תעשהשדוחה,ו .שבתורהלא



צט(המשנה ד:)פסחים כדי העני את לפרנס התמחוי'ציווה מן .כוסות

ה לר".):קיב('גמאומרת תצטרך'אפילו ואל חול שבתך עשה דאמר עקיבא

מודה,לבריות ניסא פרסומי משום הרמב."הכא ד'הל(ם"ואמנם )יב:חנוכה

א זה פסק את חנוכההרחיב לנר ניסא,ף פרסומי מדין 19.לכאורה

לחקור צריכים באבל מחייבפרמה ניסא אתאתסומי לפרנס הציבור

במצה20.העני כזה דין מצינו לא דברינוול!הרי פשוטהפי היא אםכי.התשובה

ניסא בפרסומי דרביםיש של,קיום חיסרון כקיוםאז של בקיום פוגע העם לעניי

אח!הציבור מצד המצוהאז את לקיים לעני חשוב יותר מוטל,ד שני מצד גם אבל

הנסחיוב את לפרסם לעזרו הציבור האישיעל קיומו בגלל רק בגלל,לא אלא

הציבורי .קיומם

ג(הירושלמי18 ברכות הרבים"ניסח)א:למשל הבריו"במקום"כבוד בבבלי"תכבוד .שמופיע

מושג אותו שזה נניח הרבים,אם כבוד דוחה דרבים קיום אם לדון שצריכים .מובן

במ19 ולח"עיין שם"מ הרמב"צ.מ כתב לא חנוכה נר אצל למה ד"ע אצל כמו מצדקה שיקח 'ם

ש,כוסות ומדליק"אלא ונרות שמן ולוקח כסותו מוכר או הלכה."שואל הביאור אמנם

ר)א:תרעא( הרמבלא בדעת אלו מצוות בין חילוק .ב"וצ,ם"אה

הגרי20 בשם בספר"הובא קדם"ד (הררי לפרסם)קעט'ס" כדי ממונו כל את לבזבז חייב שאדם

ה קידוש מדין הנס ניסא'את פרסומי בקיום שחיוב.שכרוך ולומר לדחות יש לכאורה בכל"אבל
ה"מאדך לקידוש דוקא את'שייך גם נפשך"הדורש הגר,"בכל שסובר הגר(א"כמו א"ביאור

קנז"יו ה,)ה:ד לקידוש לצמצמו לפחות אם'או ממונו כל את לתפוס מאיים נכרי שבו מקביל
לאו איזה על יעבור הר(לא שיטת הרמ"כמו שהביא שם"ן מאדך"יישומת,בנוסף).א רק"בכל

חנוכה נר בשביל ממונו כל את לבזבז עצמו העני את מחייבים למה אור,מסביר שופך אינו אבל
ד כדי לפרנסו הציבורי החיוב התמחוי'על מן .כוסות



יצחק א"עתש●ג"מבית







חזרה לתופעת פעמים שלש מתייחסת אי,התורה בני,חזרה-או של
מצרים לארץ בשלח.ישראל בפרשת היא הראשונה יד(הפעם כשמשה,)יג:שמות

סוף ים קריעת לפני ישראל בני אל מדבר "רבינו תיראו: אל העם אל משה ויאמר

ההת ישועת את וראו את'יצבו ראיתם אשר כי היום לכם יעשה היוםמצריםאשר
עולם עד עוד לראֹתם תסיפו (לא הראשון:להלן" הוא).הפסוק השני המקום

שופטים יז(בפרשת המלך,)טז:דברים של למצוותיו "בנוגע לו: ירבה לא רק
וה סוס הרבות למען מצרימה העם את ישיב ולא לכם'סוסים לשובאמר תספון לא

עוד הזה (בדרך השני:להלן" למצרים).הפסוק החזרה הוזכרה בו השלישי המקום

תבוא כי בפרשת כח(הוא התוכחה)סח:דברים סוף לקראת מזהיר רבינו :כשמשה
ה" לראותה'והשיבך עוד תסיף לא לך אמרתי אשר בדרך באניות מצרים

קנה ואין ולשפחות לעבדים לאֹיביך שם (והתמכרתם השלישי:להלן" ).הפסוק

הוא דברים בספר הפסוקים לשני שמות בספר הפסוק בין בולט הבדל
המצרי העם מודגש שמות לראותם("שבספר תוסיפו הפסוקים,")לא לשני בניגוד

מצרים ארץ של הפיזי המקום את שמדגישים דברים זה.בספר הבדל מתעוררת,עקב

מהותית בהמשך,שאלה בה למצריםלגבי,שנדון לחזור האיסור של האם:טעמו
או המצרי מהעם ישראל בני את להרחיק נועד מצרים,לחלופין,האיסור ?מארץ

יחד גם האלה המטרות שתי את להגשים נועד האיסור על,בנוסף?האם לשאול יש
פעמים משלש פחות לא זה לאיסור להתייחס התורה בחירת מזאת,עצם יש,ויתרה

בין היחס על השוניםלשאול תוקף.הפסוקים בעלי הם אלו מקורות שלשה האם
לאיסור מרכזי מקור מהווים אלו מפסוקים חלק שרק או שווה שיש?הילכתי במידה

לאיסור אחד מקור הפסוקים,רק בין לדינא הבדלים יהיו והאם מדובר פסוק באיזה
לדון?השונים ננסה הזה היתר,במאמר נסיו,בין כדי תוך האלה אתבשאלות להבין ן

למצרים לחזור האיסור של המעשיות והשלכותיו .אופיו



בסוגיתנו"חז בתורה הפסוקים ריבוי לתופעת ערים היו וקבעו,ל

ישמעאל(במכילתא דרבי ב,מכילתא פרשה את"ד,בשלח ראיתם אשר כי ה
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שאוסר את החזרה ") אזהרה("ּוי עצמאי שכל אחד מהפסוקים מהווה ציו) מצרים
"למצרים מקומות: למצריםבשלשה לחזור שלא לישראל ניתן1..."המקום

ושכל עצמו בפני לאו של תוקף בעל הוא מהפסוקים אחד שכל מכאן להסיק

בתוקפם שווים הם .הפסוקים

זאת שמעוני,לעומת בילקוט מופיעה המכילתא של לזו דומה דרשה

ר( רלגבשלח ה,מז משנת ברלין דפוסים,ו"תרפ'בדפוס בהרבה שקובעת)וכן

הם בתורה האיזכורים "גרידא"הזכרות"ששלשת מקומות: בשלשה
למצרים"הקב לחזור שלא מדרש..."ה אותו המילה,לפי את "הזהיר"שמחליף

להניח,"הזכיר"במילה בלבד,אין בענין הכתובים ריבוי סמך שלש,על שיש

למצריםאזה לחזרה בנוגע בתורה מדרש.רות אותו שלפי אחת,ייתכן אזהרה יש

בתורה אחת אזהרה רק יש ואם נלמדת,בלבד היא פסוק מאיזה לברר .יש

בסוכה הקהילה:)נא(הגמרא נחרבה שבגללה שהעבירה מציעה

למצרים החזרה עבירת עצם היא אלכסנדריא המצרית בעיר "היהודית טעמא: מאי

קרא?איענשו אהאי דעברי יז(משום עוד)דברים הזה בדרך לשוב תוסיפון ,לא

אתו הדור אחד".ואינהו פסוק רק מביאה השני,הגמרא הפסוק כמקור,שהוא

כן.האיסור בספרו'ר,כמו ממיץ היראים(אליעזר שט,ספר את)סימן מצטט

האיסור כמקור בלבד השני "הפסוק במצרי: ישראל ישובו שלא הבורא םצוה

בפר וה'דכתיב עוד'שופטים הזה בדרך לשוב תוסיפון לא לכם 2".אמר

אחרים לאיסור,במקומות הבלעדי כמקור מהשלשה אחר פסוק .מופיע

חז תנאים"כשדורשים במדרש השני הפסוק את יז(ל יש"ד,טז:דברים ולא את'ה

א,)העם שהאיסור לקבוע כדי הראשון הפסוק על בלעדית בצורה נשענים ינוהם

כן1 בסוכה,כמו בירושלמי "א:ה(מובא ישראל): הוזהרו מקומות בשלשה יוחי בן שמעון רבי תני
מצרים ארץ לשוב ..."שלא

חז2 של שימושם על להקשות ובמדרש,ל"ניתן כמקור,בתלמוד השני בפסוק הראשונים ושל
שלו,לאיסור המרכזי כמקור אף לעםמכ,ואולי ולא למלך מתייחס פסוק שאותו ירוחם.יון הרב

הזאת בשאלה דן פערלא לרס(פישל המצוות רל"ל,ג"ספר שהבה)ה"ת שבעוד מנה"ומציין ג

למצרים החזרה את שאוסרות מצוות העם,שתי על ואחת המלך על על"רס,אחת מצוה רק מנה ג
מצרימה העם את להשיב שלא מסביר.המלך "512-3'עמ,שם(הוא על) הכתוב שהזהיר דכיון

ג זה בכלל יש מצרימה העם את להשיב שלא מצרימה"המלך ישוב שלא עצמו להעם אזהרה כ
עצמו"אע להעם בפירוש האזהרה נאמרה שלא הי.פ לא היאך'שאם כך על מוזהר עצמו העם

להשיבם שלא להמלך הכתוב מזה...יזהיר מוזהר העם שגם שמענו הכתוב ה.ומענין זהודאי רי
העם לגבי גם גמור לאו אזהרת מגופי.חשוב בהדיא נמי נכללו...דקרא'וכדמשמע זה שבלאו

והעם המלך יחד בה"ומ...כולם שנכללה העם אזהרת משום אלא נמנית לא האזהרה עיקר כן.מ
ז הגאון רבינו שיטת כאן"נראה צ.ל בזה"ועדיין ".ע
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מסחר בשביל זמנית לחזרה "שייך אומר: יג(כשהוא יד את)שמות ראיתם אשר

לישיבה]:'וגו[היום'מצ לסחורה,חזירה חזירה תס'וה.לא לא לכם לשוב'אמר

אמר [כאשר(כי?היכן מ]אשר) את כו'ראיתם שהפסוק".'היום מפה יוצא

בתורה האיסור של הראשונה ההזכרה רק אינו המרכזיא,הראשון המקור הוא לא

האיסור של והיקפו הפרטים את לומדים שממנו 3.להאיסור

כן כא(י"רש,כמו לו"ד,:סנהדרין שהתורה)ה השני,מסביר ,בפסוק

למצרים לחזור האיסור על להגן כדי סוסים ברכישת להרבות המלך על אסרה

הראשון בפסוק לשל",שנזכר וצריך ישראל לארץ ממצרים באים וחהסוסים

סוסים לו לקנות עולם,שלוחים עד עוד לראותם תוסיפו בלא לפי4".ועוברים

הראשון,י"רש לפסוק אותנו מפנה השני לאיסור,הפסוק העיקרי המקור 5.שהוא

בסה"הרמב מו(מ"ם תעשה המכילתא,מניח)לא הנכפלה"ש,כמו

פעמים שלש בזה זאת".האזהרה ש,בכל ישיר מציטוט מאד רחוקים לדבריו

שהרמב מכיון הפסוקים"המכילתא סדר את שינה הראשונים,המכילתא.ם ושאר

להירושלמי3 בניגוד סנהדרין(זאת מסכת מהפסוק)סוף מסחר מטרת עם לחזור הפטור את שלומד
עוד:"השני הזה בדרך לשוב תוסיפון ולפרקמטיא,לא לסחורה את חוזר חוזר את אין לישיבה

הארץ את בסה"והרמב".ולכבוש מ(מ"ם אלו)ו"לאוין דברים .מביא

זאת4 רש,לעומת פירוש את גם בחשבון לקחת הפסוק"צריכים אותו על התורה על מותש(י
צווי)יג:יד בדרך ולא הבטחה בדרך נאמר שהפסוק מבין הוא ששם בשלח ה"ד,שם(ל"וז,בפרשת

אשר היום",)כי אלא אינו אותם שראיתם עוד.מה תוסיפו ולא אותם שראיתם הוא ".היום

ורש תנאים שהמדרש שמצינו הראשון"למרות הפסוק הוא העיקרי שהמקור מסכימים בסנהדרין ,י

ל מגיעים מסחרהם למטרת לחזרה בקשר הפוכות לחזור"רש.מסקנות המלך לעבדי אוסר י
סוסים קניית לשם מסחרי,למצרים מניע הדבר,שזה את התיר תנאים שהמדרש לומר.בעוד אפשר

בתדירות שילכו להניח שיש מכיון המלך עבדי לגבי לאסור מקום יותר המצרים,שיש את ויכירו
מרובה יותר ברמ.במידה יז(ן"בועיין על)טז:דברים שאסור הרעיון על דומה קושיה שמקשה

למצרים לחזור האיסור מצד סוסים לרכוש כדי למצרים לחזור המלך שמטרתם,עבדי מכיון
האיסור את לנטרל אמורה שתירץ"ועיי.המסחרית הכתוב"ש שדרך רכבו...ויתכן על יבטח שלא

רב אלקיו...כי בשם מבטחו יהיה ..."אבל

שט(ביראיםועיין חזירים)סימן להביא כדי למצרים דניאל יציאת של המקרה את שמביא

צג"ע(מאלכסנדריא בסנהדרין הגמרא ההיתר.)פ ללא למצרים חזרה של פוטנציאלית כבעיה
שם מציע בהמשך(שהוא בו למטרת).שנדון חזרה של ההיתר את אימץ לא שהיראים משתמע

ע יצא דניאל שלכאורה מכיון מסחריתמסחר מטרה .ם

בהערה5 הר2עיין שיטת את הבאנו ששם פערלא'לעיל פישל לחזור)513'עמ(ירוחם שהלאו

השני בפסוק המלך מצות אצל רק בתורה בהדיא מפורש זאת,למצרים אזהרת"ושבכל עיקר
כך על שהוזהרו העם את בכך להכשיל שלא כדי אלא אינה לרש".המלך דומה נימוק מעלה י"הוא

רשלג על חלוק שהוא בעוד המלך מצות של טעמו לאיסור"בי המרכזי המקראי המקור בהגדרת .י
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אותה בתורה,שמצטטים מופיעים שהם סדר באותו הפסוקים את זאת.מביאים

הגיונית הסדרה לאיסור,צורת ושווה עצמאי מקור מהווה פסוק כל אם .במיוחד

לאח,מאידך,ם"הרמב ורק והשלישי השני הפסוק את קודם אתהביא מכן ר

הראשון "הפסוק יתעלה: אמרו יז(והוא הזה)שופטים בדרך לשוב תוסיפון לא

פעמים.עוד שלש בזה האזהרה נכפלה בשלח(אמרו.וכבר ירושלמי;מכילתא

רפ הקב)ד"סוכה הזהיר מקומות ישראל"בשלשה את אשר...ה מהם אחד

יתעלה.זכרנוהו אמרו תבוא"ס(והשני לך)פ אמרתי אשר עודבדרך תוסיף לא

אמרו.לראותה יד(והשלישי תוסיפו)בשלח לא היום מצרים את ראיתם אשר

עולם עד עוד ".לראותם

לאיסור,לכאורה מרכזי מקור אינו הראשון שהפסוק בקביעה טעם יש

פסוק אותו של פשטו פי שעל שלא,מכיון ישראל לבני הבטחה מביע רבינו משה

המצ האומה ידי על שוב סוף;ריתישתעבדו ים קריעת לפני אלו דרמטיים ,ברגעים

בחיקוק ולא בעידוד עוסק המקרא.משה מפרשי את הטרידה הזאת ,השאלה

כפשוטו פסוק אותו את פירשו גרידא,ורובם של,כהבטחה לדרכה בניגוד

הזה"הרמב6.המכילתא לקושי מודע במפורש,ם אליו "שם(ומתייחס פ"ואע):

שהוא הדברים מן אזהרהשהנראה שהוא הקבלה באה דבר7".ספור של ,בסופו

חז"הרמב הבנת את מקבל כאחד"ם הילכתי תוקף בעל הוא הראשון שהפסוק ל

למצרים מלחזור האזהרות הרמב,משלש שלפי הרושם את מקבלים זאת ם"ובכל

הרשימה של לסופה במכוון נדחה שהוא מכיון מהשאר יותר חלש תוקף בעל .הוא

זה לכל השני"רמבה,בנוסף הפסוק את מעדיף כנראה מכיון,ם

המצוה על תיאורו כשאומר)שם(שבתחילת בלבד השני הפסוק על מסתמך :הוא

המ" מצרים"והמצוה בארץ משכון שהזהירנו היא יתעלה...ו אמרו דברים(והוא

ר6 בפירוש שור'עיין בכור יד(יוסף ראיתם"ד,יג:שמות אשר כי כהבטחה)ה הפסוק את שמפרש
המצרי עם השמדת היום:כלומר",ל"וז,על מצרים את שראיתם מתכוין,מה העולם מן לאבדם

הספורנו,כןכמו".ה"הקב מצרים"שמשה)טו:יד,שם(טוען מפלת את לישראל הגיד כבר
עולם עד עוד לראותם תוסיפו לא כאמרו הירושלמי".ומיתתם מתרגום משתמע )יג:יד,שם(גם

עבדים להיות למצרים ישובו שלא לעם מבטיח עד",ל"וז,שמשה יתהון למחמי תוסיפון לא
בשעבוד מ,"עלמא רב העיר כש"וכך שלמהמ בתורה בשלח,ר רפ,פרשת .עמוד

עזרא'ר אבן השני,אברהם הפסוק על תוסיפון"ד(בפירושו לא לגבי,)ה הדעות שתי את מביא
הראשון היתה",ל"וז,הפסוק נכתבה,מצוה אומרים.ולא עד,ויש עוד לראותם תוסיפו לא מטעם

יד(עולם אחרת).יג,שמות דרך שו".וזאת שאין מדבריו האוסרמשתמע שבכתב בתורה פסוק ם
למצרים השיבה פה,את שבעל מהתורה שקיבלנו מצוה שזו .אלא

תק(החינוך7 מצוה,)מצוה הוא הראשון שפסוק מסורה שיש בקביעה ובין הפסוקים בסדר ,בין
הרמב שיטת לפי .ם"הולך
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עוד)יז הזה בדרך לשוב תוסיפון כן".לא הרמב,ואם שלפי להניח המקור"סביר ם

לאי השניהמרכזי הפסוק הוא 8.סור

הרמב דברי של זאת על"קריאה לסמוך עלינו מקשה המצוות בספר ם

הרמב מנכדי אחד כפתור,ם"דברי בספרו הפרחי אישתורי רב ידי על המצוטטים
ה(ופרח פרק שהיום"ד,סוף אני ואומר "ה ה): מפי במצרים שמואל"ושמעתי ר

הר"ז של בניו מבני אחד במז"ל שכשהר"מ ה"ל היהם באגרת שמו חותם יה
פלוני לאוין שלשה יום בכל העובר הכותב עקרונית".מסיים בצורה הקשו רבים

הרמב שיטת סמך על הזאת ההעדה לסה"על בשורשיו ט(מ"ם אין)'שורש שלפיה
כן אם אלא בתורה פעמים כמה שהוזכר באיסור אחד מלאו יותר שם"למנות יהיה

נוסף קושיה9".ענין להעלות בדברייש קריאתנו בסיס על דיווח אותו על נוספת
של,ם"הרמב מהניסוח משתמע פלוני"שהרי לאוין האזהרות"שלשה ששלש

לחיוב ושווים עצמאיים מקורות שראינו,מהוות מה עם מתיישב לא הזה והרושם
הרמב המצוות"בדברי בספר .ם

מהקבוצה אחד פסוק שמעדיפות שהבאנו שיטות לאותן ,בניגוד
הרדבשיט תורה,ז"ת המשנה על בשיטת,)ז:ה,מלכים'הל(בפירושו דוגלת

שווה הילכתי תוקף בעלי הם הפסוקים שלשת שכל וטוענת לדעת.המכילתא
האיסור,ז"הרדב פרטי כל את לבחון להתירו,צריכים נסיון אחד,וכל כל לאור

למצרים.מהפסוקים שמגיע למי רק שייך האיסור שלפיו בהיתר דן מארץהוא
אחרות,ישראל מארצות שמגיע למי בספר.ולא לראשונה מופיע הזה ההיתר

שט(יראים הרדב).סימן שהוא"מסיק מכיון היתר אותו על לסמוך שאין ז

הרמב8 בשיטת השלישי הפסוק של לדיון"מקומו קריטי פחות הוא ה,ם שהמכנה משותףמכיון
דומיננטי מאד הוא והשלישי השני הפסוק מצרים,בין של הפיזי למקום מתייחסים ששניהם ,מכיון

הראשון להפסוק אלה פסוקים שני בין להיחס המצרי,בניגוד לעם .שמתייחס
הרמב9 חתם כך שבה אגרת מצאנו שלא מהעובדה זה על שהקשו שמו"יש את הזה.ם הקושי לגבי

בהסברו להשתמש ריש שוורץ'של בספרו(יואל מימון"מובא בו משה רבנו )96'עמ,"תולדות
שהרמב הסיבה במצרים"בשאלת השתקע לארץ"הרמב",ם לחזור קיוה עוד כנראה בתחילה ם

הרמב צאצאי בשם העיד ופרח הכפתור שבעל משום חותם"ישראל היה הראשונים שבמכתביו ם
בג' יום'העובר בכל ג'לאוין למצריםמקומות'אלו לחזור האיסור בענין בתורה אך,שנאמר

כדי שם לשהות שעליו למסקנה הגיע הוא הנראה וכפי באגרות זה דבר מצאנו לא הזמן בהמשך
אחרים במקומות ליהודים לסייע כדי וגם המקום יהודי את שהרמב".להציל להעלות ם"ניתן

הדור לגדול להיות שהפך אחרי שמו את כל לחתום עלדרכו.הפסיק ששומרים היא עולם של
גדולים להיות שהפכו אחרי רק ומפורסמים חשובים אנשים של שחתם.אגרותיהם האגרות

במצרים"הרמב לחיות האיסור לגבי דעתו את ושינה הדור לגדול שנהיה לפני נשמרו,ם לא
הרמב.לדורות של הפנימי מעגלו שבתוך ייתכן מאד משפחתו,ם"אבל כמה,כולל על שמרו

במצריםמא שלו הראשונים מהשנים נכדו,גרותיו דווח דו,שמואל'ר,ולכן עם-באותו שקיים שיח
במצרים הפרחי אישתורי כאלו,רב מכתבים .שהיו
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הפסוקים שאר ידי על ולא השני הפסוק ידי על רק "נתמך מספיק: טעם זה ואין
ת לא דכתיב קראי הנך אבל ניחא הזה בדרך תשוב דלא קרא וסיפודהא

למימר איכא מאי עוד הרדב".לראותם שלפי בין"ברור והדדי אדוק קשר יש ז

הפסוקים שלשת שווה,כל ההילכתי והשפעתם תוקפם .ומידת



דברינו בראשית שצייננו שמות,כפי בספר הפסוק בין בולט הבדל קיים
דברים בספר הפסוקים ב,לשני המצרישהרי העם על הוא הדגש שמות ,ספר

האחרים הפסוקים לשני ארץ,בניגוד של הפיזי המקום על הוא הדגש ששם
של,בהתאם.מצרים והארץ המצרי העם של האלה הרעיונות שני את מוצאים

בנפרד,מצרים לרוב אבל ביחד השונים,לפעמים המפרשים .בדברי

יז(ן"הרמב ש)טז:דברים ה"טוען המצוה המצריםטעם שהיו מפני זאת
לה וחטאים רעים שאמר'והכנענים כמו יח(מאד מצרים)ג:ויקרא ארץ כמעשה

וגו כנען ארץ וכמעשה תעשו לא בה ישבתם ה',אשר רצה ילמדו'והנה שלא
ממעשיהם הרמב".ישראל השפעה,ן"לפי מניעת הוא למצרים לחזור האיסור טעם

המצרית מהחברה בפר.רעה הפסוק סמך מותעל אחרי יח(שת שמקשר)ג:ויקרא

כנען ובארץ מצרים בארץ שהתרחשו הרעים המעשים שהמכנה"הרמב,בין סבור ן
אליה להתקרב ישראל לבני שאסור פסולה התנהגות הוא ביניהם ן"הרמב.המשותף

מצרים אנשי התנהגות היא הבעיה שכל פסוק מאותו ההימצאות,השתכנע ולא
מצרים ארץ של הפיזי זאת.במקום המקום,גישה ולא המצרי העם את שמדגישה

שמות,שלו בספר הפסוק לניסוח הרמב,תואמת של אלו שדברים מוסבים"למרות ן
השני הפסוק המצרי,על העם את מזכיר המצוות,ם"הרמב.שאינו לאוין(בספר

מצרים,)ו"מ אנשי של הפסולה ההתנהגות את שמדגישה דומה עמדה .אימץ
מסביר"הרמב ממעשיהם"ם נלמד שלא כדי לעולם מצרים בארץ משכון שהזהירנו

המגונים בדרכיהם נלך הרמב10,"ושלא לשיטת בהמשך"ונתייחס .ם

הם"הרמב10 בדיוק מה המצוות בספר מבאר לא המגונים"ם מצרים"דרכיהם אנשי 'בהל.של
אומר"הרמב)ח:ה(מלכים ה"ם מכל יותר מקולקלין אותו".ארצותשמעשיה של פרנקל במהדורת

משמעותיים שינויים שני מופיעים המצוות מספר שהבאנו "קטע נלמוד...שהזהירנו: שלא
ממעשיהם'במקום[כפירתם נלמוד המגונים]'שלא בדרכיהם נלך השינויים".ושלא

האיד שברמה מכיון חמורים יותר היו במצרים שהחטאים הרושם את נותנים הםהאלה יאולוגית
התורה למצוות לחלוטין מנוגדים העריות.היו בפרשת הכתוב י(פשט שמתחילה)ח"ויקרא

תעשו"במילים לא בה ישבתם אשר מצרים ארץ סוגי"כמעשה בכל חטאו מצרים שאנשי מוכיח
בפרשה המופיעים העריות שמעוני.איסורי בילקוט מות(המדרש אחרי תקצ,פרשת מרחיב)רמז

היריע היואת שהמצרים בקביעתו בהמה"ה ובהרבעת זכור ובמשכב זרה בעבודה ".שטופים
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רבה,לחלופין בשמות כ,וילנא'מהד(המדרש דברי)ד"פרשה את מביא
נמצאים אינם מצרים כשאנשי גם מצרים לארץ לחזור אסור שלפיהם רבינו משה

המדרש.שם היםשאח,מספר על שירה אמרו ישראל שבני לחזור,רי בקשו הם

משמעותיים,לטענתם.למצרים הישגים השיגה כבר ממצרים שהרי,הגאולה
מצרים"ה"הקב ביזת לנו נתן כבוד,כבר ענני על הים,והרכיבנו את לנו ,וקרע

המצריים מן לפניו,ופרע שירה ש,בנוסף".ואמרנו שמכיון טענו מתו"הם כבר
למצריםנ,כולן הים".חזור בתוך מתו מצרים אנשי כל אם שגם משה להם ,השיב

מצרים לארץ לחזור איסור מעבר,יש הגאולה לתהליך נוסף שלב לעם יש שהרי
הקודמים "להישגיו הקב: לי אמר שכך השטר את ופרעו ג(ה"בואו )יב:שמות

הזה ההר על האלהים את תעבדון ממצרים העם את הגאו".בהוציאך להמטרת
מצרים לארץ לחזור אסור ולכן תורה מתן המצרי,היא העם למציאות קשר ללא

של.במקום הפיזי המקום את רק שמדגישים דברים בספר הפסוקים של ניסוחם
בתוכה הגרים האנשים ולא מצרים במדרש,ארץ רבינו משה דברי את 11.הולמים

השלישי,בעיקר מהתוכחה,הפסוק חלק לרעי,שהוא יותר והטרגיתואם החמור ון
ממצרים הגאולה תהליך שלילת .של

מדרש אותו כלל,לפי קשור שאינו למצרים לחזור לאיסור מימד קיים
המצרי העם של הרעה את;להשפעה סותרת ואף מפסיקה במצרים לגור חזרה

מצרים מארץ ישראל עם של הגאולה של.תהליך תהליך שאותו להציע אפשר
בקבלת מסתיים אינו ישראלגאולה לארץ הכניסה את כולל אלא שהרי.התורה

הדו הבוער-באותו הסנה ליד הקב,שיח היא"שבו הגאולה שתכלית למשה אמר ה
ע התורה ישראל"קבלת עם אמר"הקב,י גם ג(ה היא)ח:שם הגאולה שמטרת

ישראל לארץ העם "הבאת אל: ההיא הארץ מן ולהעלתו מצרים מיד להצילו וארד
ורחבה טובה ודבשארץ חלב זבת ארץ זה".אל בארץ,לפי לגור שהאיסור ייתכן

שאחת מכיון ישראל ארץ של האנטיתזה היא מצרים שארץ מהרעיון נובע מצרים
ישראל לארץ מצרים מארץ המעבר היא הגאולה של כן12.ממטרותיה אפשר,אם

האיסור11 של ההיבטים שני קיימים המדרש שלפי מצרים–ייתכן ארץ ושל המצרי העם גם–של

בלבד.יחד המצרי לעם קשור שהאיסור סבר ישראל כל,עם שמתו מאחר איסור שאין טענו ולכן
ש להם השיב ומשה המצרי בעייתיהעם הוא המקום היא.עצם רבינו משה תגובת של אחת הבנה

המצרי בהעם קשור למצרים לחזור שהאיסור הרעיון את לחלוטין שולל הבנה,מאידך.שהוא תיתכן
המצרי לעם קשור האיסור רבינו דמשה אליבא גם שלפיה נוסף,שניה היבט יש מרכזי,אבל ,ואולי

עצמו הארץ סתירה,יוצא.שהוא לאיסורשאין מימדים שני שיש מכיון הפסוקים נביא,בהמשך.בין
ההילכתי במישור מצרים וארץ המצרי העם של הרעיונות שני בין שמחברות שיטות .כמה

של12 אינטגרלי חלק היא ישראל לארץ שהכניסה לזה פסח של בההגדה ביטויים שלשה לפחות יש
מצרים תורה,גאולת במתן מסתיימת ה.שאינה בהביטוי הוא את"דיינו"ראשון מציגים הכניסהשבו
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גישה אותה שלפי שהוא,להסביר מפני מצרים ארץ של הפיזי המקום היא הבעיה
ישראלמי ארץ של הפיזי המקום של ההיפך את ישראל,יצג לבני .שהובטח

כפשוטם המכילתא דברי את נקבל הם,אם הפסוקים שלשת כל שלפיהם
שווה ערך של,בעלי האפשריות המטרות שתי את המשלבת שיטה לאמץ ניתן

מצרים,האיסור מארץ והרחקה המצרי מהעם הרחקה אפשר,אפריורית.שהם
שני את שונותלשלב דרכים בשתי האלו להגיד.הגורמים היא הראשונה הדרך

זה לצד זה פועלים האיסור מטרות שווה,ששתי אבל נפרד הרב.באופן טוען כך
בלומנפלד יוסף"בפירושו(יוסף ופרח"גן כפתור הספר יורק,על ,ח"תשי'ה,ניו

בסוגיה)192'עמ ופרח הכפתור בעל של שיטתו "לגבי ופרח: באוהכפתור כאן
לאוין שני שיש דלא,בחידוש וכן עוד הזה בדרך ישובו שלא במצרים לגור
עולם עד לראותם העם,תוסיפון על והשני הארץ על הוא הראשון כך13".והלאו
הרדב משיטת בשני"משתמע היראים של היתרו את שבוחנת לעיל שראינו ז

בנפרד בע,מבחנים את פותר היתרו האם הוא הראשון המצריכשהמבחן העם יית
מצרים ארץ בעיית את פותר היתרו האם הוא השני .וכשהמבחן

אחד איסור רק פה שיש לומר היא הרעיונות שני את לשלב השניה הדרך
כאחד שניהם את החינוך,כנראה.שמשלב ספר בעל זו בדרך תק(הלך ,)מצוה

עם הרחקת היא ממצרים הגאולה שמטרת כשטוען הרעיונות שני את שמשלב
במצרים ששרויה העמוקה הרוחנית מהטומאה "ישראל לפי: המצוה משרשי

מידם בחסדיו וגאלנו משם הוציאנו הוא ברוך והאל וחטאים רעים מצרים שאנשי
האמת בדרכי ללכת להטמא,לזכותנו עוד נשוב לבלתי עלינו הגדול בטובו ורצה

אצ המגונים בדרכיהם נלך ולא כפירותיהם נלמוד שלא כדי תורתנובתוכם ל
החינוך".השלמה הגאולה,לפי שלילת של מספר,הרעיון הפסוקים בשני שמודגש
המצרית,דברים החברה של הרעים מעשיהם של מהסכנה עליה,נובע שדיבר

הראשון בפסוק רבינו החינוך14.משה אינם,לפי המצרים של הרעים מעשיהם

תורה למתן כהמשך "לארץ ישראל: לארץ היכניסנו ולא התורה את לנו נתן הוא".אילו השני הביטוי
של ע"בקטע עובדי בני,"ז"מתחלה עקירת היא למצרים השעבוד של הסיפור שתחילת שמדגיש

מארצו כשהמע;ישראל יהיה הסיפור שסוף מפה להסיק נסגראפשר לארצו,גל יחזור ישראל .ובני
של הברכה בנוסח נמצא לכך השלישי גאלנו"הביטוי ש,"אשר התפילה את ה"שכולל אלוקינו'כן

עירך...יגיענו בבנין הזבחיםונאכל...שמחים על...מן חדש שיר לך ."ונודה
הוא13 עצמו ופרח הכפתור בעל של שעובר"לשונו מצרים בארץ לאויןהדר ,כנראה".בשלשה

אחד לאו בעצם הם והשלישי השני שהפסוק בלומנפלד הרב את,הבין מזכירים ששניהם מכיון
המצרי העם אל החזרה ולא מצרים ארץ אל בלומנפלד.החזרה יוסף של,ל"זצ,הרב רבא סבא

הנוכחי המאמר כראב,מחבר ושימש השואה לפני משפחתו עם ארצה אביב"עלה בתל .ד
השנידבר14 הפסוק על מוסבים כן גם האלו החינוך ברמב,י שראינו וברמב"כמו ההבדל.ן"ם אבל

שלו ההסבר לתוך הגאולה שלילת של המדרש רעיון את לשלב מנסה שהחינוך .הוא



למצרים לחזור האיסור 345בענין

ממצרים לחזור להאיסור גורמים את"שהרמבראינו,מאידך.כשלעצמם כלל ן
זה לאיסור בקשר רעה השפעה של רעיון באותו והכנענים שלפי.המצרים ברור

ממצרים,החינוך הגאולה של הייחודי הפן את עניין,שמוסיף את להזכיר אין
זה בהקשר הכנענים נגד מלחמה כן.עריכת כי לא,והנה שהתורה מזכיר החינוך

ש הרעים ממעשיהם ילמדו ישראל שבני בספרורצתה אחר במקום הכנענים ,ל
הכנעניים העממים שבעת נגד מלחמה לערוך המצוה של הספציפי 15.בהקשר



בחיי יז(רבנו התיישבו)טז:דברים הדורות שבמשך העובדה את מצדיק

לדורות מצוה אינו למצרים לחזור שהאיסור בטענה במצרים יהודיות הוא.קהילות

עמדת את כדימבסס הוא המצוה שטעם הבנתו על גרידא לשעה היא שהמצוה ו

המצרי מהעם רעה השפעה "למנוע ישראל: ילמדו שלא כדי לשעה מצוה זו

תועבה בכל ומפורסמים נודעים המצרים שהיו ולפי כן...מעשיהם להם צוה לכך

לעולם במצרים הדירה הכתוב שיאסר לדורות מצוה שעם".ואינה בחיי רבנו מניח

עודהמצ רלוונטית אינה המצוה ולכן מופקרת כה בצורה להתנהג הפסיק לפי16.רי

פיזית מבחינה מצרים ארץ על מבוסס שהאיסור לטיעון,העמדה שחר אין

עתה ימינו ועד מאז וקיים קבוע פיזי מקום אותו שהרי לשעה רק היא .שהמצוה

לשעה נאמרה רק שהמצוה ונאמר לכת נרחיק לא אם להתיר,גם אפשר

דומה בצורה האיסור ארץ,את ולא המצרי העם הוא האיסור שמוקד הנחה תוך

המצרים,מצרים של צאצאיהם אינם במצרים כעת שיושבים שהאנשים בטענה

מצרים יציאת מתקופת בספרו.המקוריים מעלה מקוצי משה לאוין,ג"סמ(הרב

ש)רכז הסברא כו"את העולם כל ובילבל סנחריב שעלה משום טעמו וגםשמא לו

נתבלבלו בקדושין"הסמ".מצרים התוספתא על סומך שיטת)ד:ה(ג את שמביאה

תכ15 במצוה לשונו "ה"וזה תועלת: לנו ימצא להחרימם עליהם זאת מן,ובמצותנו זכרם שנאבד

ממעשיהן נלמוד ולא ".העולם

בהערה לעיל שצוין הרמב,7כפי דברי את מצטט המצוות"החינוך בספר סדר,ם את שמשנים
הרמב.הפסוקים ממאמצי הושפע שהחינוך לחשוב שווים"ניתן אינם הפסוקים ששלשת להראות ם

הפסוקים,בתוקפם של הרעיונות שני את לשלב וצריך נפרדים איסורים שני פה שאין מהם והסיק

לאיסור בהמשך.אחדהשונים שנראה שונה"הרמב,כפי בצורה הרעיונות שני את משלב .ם

יחיד16 דעת היא בחיי רבנו ששיטת שנראה כך,למרות שסבר עמדין יעקב הרב בשם ,מובא
וגם"ש גלולים מלאה מצרים ארץ שהיה בזמן אלא לדורות מצוה שאינה הדברים נראין באמת

שלא הזהרו ישראל ממנה שיצאו דרך (לשובבאותה כפתור" הספר על השגיאות תקוני קונטרס
עמ"ד,ופרח עדלמאן,יב'ה הירש צבי הרב של ופרח כפתור ה,במהדורת ).לט'עמ,א"תרי'ברלין
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ש עקיבא ומואבים"רבי עמונים לא האומות כל את ובלבל סנחריב משעלה

במקומן ואדומים מצרים ולא ".במקומן

מיימוניות ה'הל(ההגהות הסמ)ז:מלכים שיטת את ודוחה"מביא ג

מהתוספתא מקורות פי על לאאותה סנחריב שבלבול מהם שמשתמע ומהתלמוד

האיסור את לנטרל שט(היראים17.הועיל הסמ)סימן דברי את וחולק"מצטט ג

ש כשטוען עקרונית מסיבה גם דרך"עליהם שהרי לשוב זה מטעם להתיר אין

תלוי הדבר במצִרים ולא נאסר אינו".המצרים שהאיסור להדיא אומר היראים

אלא מצרים באנשי פיזי,מצרים"דרך"במתמקד מקום אומר,שהיא כן גם ולכן

האיסור את להתיר כדי סנחריב בלבול על להסתמך .שאין



יב'הל(ם"הרמב ביאה להלכה)כה:איסורי עקיבא רבי שיטת :מביא

האומות" כל בלבל אשור מלך עתה...סנחריב מצרים שבארץ המצרים ואלו

הם אחרים הזהגר,לכן".אנשים בזמן מיד בקהל לבוא מותר ממצרים .הבא

שהרמב המצרית"בהנחה העם של הרעה ההשפעה הוא האיסור שטעם סבור ,ם

הסמ כמו שיתיר מצפים .ג"היינו

במצרים לגור האיסור טעם המצוות"הרמב,לגבי בספר סבור אכן ם

מ( "ו"לאוין ממעשיהם) נלמוד שלא כדי לעולם מצרים בארץ משכון שהזהירנו

גורס'מהד[ כפירתם"פרנקל נלמוד המגונים"]שלא בדרכיהם נלך 'מהד[ושלא

מוסיף "פרהקל התורה: זאת"].אצל שהמעשים"הרמב,לפתע,בכל סבור ם

מצרים יציאת בימי שהיו כמו חמור אופי בעל הם בזמנו גם במצרים ,שמתרחשים

דאז המצרית לחברה קשורה אינה שם שנמצאת שהחברה הוא.למרות קובעכך

עכו,)ח:ה(מלכים'בהל שליטת תחת כשהמקום למצרים החזרה את ם"כשאוסר

הארצות" מכל יותר מקולקלין שמעשיה מצרים,מפני ארץ כמעשה ".שנאמר

שואל הבן הרמב:וכאן טרח איך הראשון"ראינו הפסוק את לדחות ם

המצרי( בעם השני)שעוסק הפסוק את פיזי(ולהעדיף במקום לפיאם).שעוסק

המצרי"הרמב העם השפעת מניעת הוא האיסור טעם הפסוק,ם שדווקא ראינו הרי

נוספת17 תוספתא מביא ב(הוא במהד:ידים יחזקאל)צוקרמאנדל'יח נבואת שבה)לג:כט(שלפיה

הקב מצרים"ה"אמר את אקבץ שנה ארבעים לארצםמבטיח"מקץ יחזרו המקוריים שהמצִרים ה
סנחריב בידי בלבולם מעת שנה ארבעים בסוכה,בנוסף.לאחר הגמרא דיווח מביא שלפיו:)נא(הוא

באלכסנדריא היהודית הקהילה הלועזית(נענשה הספירה לפני הרביעית ישיבתה)במאה בגין
סנחריב,במצרים מלוכת לאחר שנים לפנ(מאות השמינית במאה הלועזיתשהיתה הספירה ).י
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שהרמב מצפים והיינו המצרי לעם שמתייחס היחיד הפסוק הוא יעדיף"הראשון ם

הראשון הפסוק את הרמב?דווקא טפל"מדוע לכאורה שהוא הפסוק את העדיף ם

עיקר לכאורה שהוא הפסוק את האי,ודחה כולי טרח זהולמה את יתרה?לעשות

הרמב,מזאת במצרים"איך שקמה החדשה לחברה שייך שהאיסור לומר יכול ם

בזמן קיימת שהייתה המצרית לחברה קשור האיסור אם סנחריב בלבול לאחר

מצרים ?יציאת

כרחינו החברה"הרמב,על בתוך במצרים לדור הוא שהאיסור סבור ם

ודור דור בכל שקיימת ל,המצרית קשר המצריתללא הקהילה של שורשיה

הרמב.הנוכחית שה"מניח גורם"ם בצורה"מקום להתנהג שם שנמצאת להחברה

מעצם.פסולה אלא החברה של הֶגֶנטי מהחומר נובעת אינה התנהגות אותה

מצרים בארץ כעת שגרה בארץ.העובדה שגר החברה על חזקה קובעת התורה

פסו בצורה מתנהגת שהיא ודור דור בכל עם18.להמצרים יפה עולה הזה הרעיון

הרמב שהביא הפסוק מות"לשון אחרי מפרשת יח(ם בדברי,)ג:ויקרא נמצא שגם

לעיל"הרמב שראינום הפיזי,ן המקום את מתרחשים,"ארץ"ה,שמדגיש שבו

האלה "החטאים תעשוכמעשה: לא בה ישבתם אשר לומר".מצרים במקום

הרב18 נפש בספר הגרי)פא'עמ(עיין בשם של,ל"זצ,ד"שמובא הזאת ההלכה על שהקשה

"ם"הרמב דין: בית פי על מצרים ארץ את ישראל מלך יכבוש הארץ,דאם בקדושת תתקדש ...הרי
ממש"וא ישראל כארץ דינה יהיה הרמב,כ שכתב שה לי'ם"ומה איזה',יראה כאן יש כאילו

בזה,חידוש ולפלפל לדון מקום הרב"ועיי...".ושיש שתירץ מה נוספת.ש שאלה להוסיף :אפשר
הרמב דין"מדוע בית פי על שכבש במלך שמדובר מזכיר כזה,ם שבמקרה פשוט דבר זה הרי

כזאת לרשות זקוק רשות,המלך במלחמת שעוסקים הרמב.מכיון קבע הלכות"הרי כמה לפני ם
הפרק שבעים"ש)'בהלכה(באותו של דין בית פי על אלא בה העם מוציא אינו הרשות מלחמת

הרמב".ואחד הרגיש פה"מדוע דין בית רשות שיש לנו להזכיר צורך ?ם

שההו להשיב הרמב"ניתן של דין"א בית פי על ישראל מלך בידי הארץ כיבוש לאחר שגם ם

ברמב שפיתחנו היסוד של קיצונית הרחבה על מצריםמכיו.ם"מבוססת ארץ שאצל המקום",ן
בה"גורם היושב העם ע,למושחתות כיבוש לאחר שגם חשש דין"היה בית ברשות ישראל מלך י

פסולה בהתנהגות יתנהגו במצרים אז שישבו שהיהודים חשש הרמב"ההו.ו"ח,יהיה של ם"א

מצרים של מקום שאותו לשם,היתה שהגיעו החדשים התושבים את לרשעים שםונשאר(שהפך ,ו
הרמב בהל"כדברי ביאה'ם סנחריב)איסורי דומה,בימי במידה ישראל בני על להשפיע מסוגל ,גם

הרמב,לכן.ו"ח הו"מרגיש אותה את לשלול צורך ברמב"ם הבנתנו שלאור גורם"א שהמקום ם
לכת מרחיקה כה כן.אינה שהרמב,כמו להסביר יכבוש"אפשר שהמלך לנו להזכיר צורך מרגיש ם

מ דיןאת בית ברשות דווקא רשות,צרים מלחמת בכל הדין שכך בסמוך הזכיר שכבר ,למרות
בנ על ישפיע מצרים של שהמקום חשש אין שלמסקנה מכריע דין בית רשות של שהגורם י"מכיון

הכיבוש לאחר ע.לרעה של הדין בית של הגזית"ההשראה בלשכת היושב לאותו,א שמסכים
המקום,כיבוש שתושבי התורהתבטיח פי על .יתנהגו
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המצִרים" אומרת"כמעשה שהתורה,"מצריםשהכמע"התורה שברור למרות

המקומיים האנשים של למעשיהם .מתייחסת

הרמב של בניסוחו שוב נסתכל המצוות"אם בספר מדוע,ם כעת נבין

מילת"הרמב את הוסיף האיסור"לעולם"ם תוקף את רוצה"הרמב.כשהגדיר ם

העקרונית ברמה לדורות רק אינה הזאת שהמצוה פה לשיט(להדגיש רבנובניגוד ת

המעשית)בחיי ברמה גם עובדי,אלא בידי נשלטת מצרים שארץ עוד שכל מכיון

פסולה בצורה מתנהגת המצרית שהחברה חזקה יש ומזלות .כוכבים

שהרמב שלש,ם"יוצא שיש המכילתא למסורת "אזהרות"שנאמן

השניה להאזהרה עדיפות נותן זאת בכל אך למצרים להחזרה בקשר ,בתורה

באופן פסוקיםמשלב שלשה מאותם שנובעים הרעיונות שני את מוקד.ייחודי

מצרים ארץ הוא שהיא,האיסור לחברה שלה החברה את להפוך ביכולתה שיש

הדתי,מסוכנת ישראל,במובן המרכזי"הרמב,לכן.לעם הפסוק את שינה ם

השני המצרי,לפסוק העם השפעת הוא האיסור טעם לדעתו אם למרות.גם

הרא המצרישהפסוק להעם במפורש מתייחס שהוא,שון מכיון חסר הזה הפסוק

כלל מצרים לארץ מתייחס המקום"הרמב.אינו דבר של שבסופו להדגיש רוצה ם

ודור דור בכל רלוונטי להיות להאיסור גורם מצרים של .הפיזי





היראיםהזכרנו שיטת את ש(לעיל לחזור,)ט"סימן איסור אין שלפיה

ישראל מארץ שמגיע מי על אלא "למצרים שלא: הזה בדרך מדכתיב לומר ויש

מותר ארצות בשאר אבל למצרים ישראל מארץ לשוב אלא הכתוב ראינו".אסר

ה'הל(ז"שהרדב הפסוקים,)ז:מלכים שלשת כל את לקחת שצריכים שסובר

ב שווהבחשבון הראשון,מידה הפסוק סמך על היראים שיטת את שמדגיש,דחה

המצרי העם של האיסור פן האדם,כלומר.את שממנה המוצא ארץ של הנתון

מצרית להשפעה חשוף יהיה שהאדם העובדה את ישנה לא למצרים 19.הגיע

הרדב19 שכתב בתשובה עיין היהודית)עג:ד(ז"אבל הקהילה כמנהיג יושב בעודו הנראה ככל
במצרים קהיר האיסור,בעיר כמקור השני הפסוק את רק מביא "ששם במצרים: לדור סומכין אנו

עוד"אעפ הזה בדרך תשוב לא אמרה שהתורה קהילתו"הרדב".י לישיבת הצדקה מציע :במצריםז
לא" נלך ידינו תמצא וכאשר לגור אלא להשתקע יורדים אנו שאין עוברין"דכיון אנו אין ייתכן".י

השני הפסוק לפי רק מסתבר זה הגאולה,שהיתר הפיכת על לחשוב,שמדבר שאפשר מכיון
ממצרים הגאולה את בכך שוללת אינה הארוך בתווך ישראל לארץ לחזור שדעתה .שקהילה
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מצרים,לחלופין בארץ ממוקד האיסור שלפיה הגישה מכיון,לאור

הגאולה בתהליך ישראל ארץ של ההיפך היא מצרים לאמץ,שארץ בהחלט אפשר

היראים שיטת לפתע20.את השני,לא הפסוק את רק מצטט את,היראים שמדגיש

מצרים ארץ של הפיזי היראים.המקום שלפי להסביר של"מחייב"ה,אפשר

הגאולההאיסו הפיכת הוא הגאולה,ר את הופך הוא אם האיסור על עובר רק ואדם

ובוטה קיצונית ההכי מצרים:בצורה לארץ ישראל מארץ אל,שילך הסופי מהיעד

המקורי .היעד

לח(א"הריטב מצרים"ד,.יומא של לאלכסנדריא דברי)ה את מצטט

עליו וחולק "היראים אל: ההוא האיסור שאין יותר שרוייןוהנכון שישראל בזמן א

אדמתם הארץ,על קצוי בכל נדחים להיות עלינו שנגזר הזה בזמן חוצה,אבל כל

הוא אחד הריטב".לארץ מלשון מציע,א"משתמע שהוא החלופה את שמגדיר

יותר"כ וחריפה,"נכון עקרונית בצורה היראים על חולק של,שאינו לדרכו בניגוד

היראים21.ז"הרדב האיסורא"הריטב,כמו כמקור השני הפסוק את רק .מצטט

לפי הראשוןאבל מהפסוק שיוצא הרדב,הטעם של תשובה באותו מצוטט השפעה,ז"שאינו של
מהמצרים היתר,רעה אותו על לסמוך .קשה

הרדב דברי את הל"כשנשווה על שכתב לדברים האלו הרמב'ז של לארץ,ם"מלכים חזר כשכבר

לירושלים("ישראל באתי משמעותיים,")ושוב הבדלים בכמה שראינו.נבחין כלכפי את מביא הוא
לאיסור שווים כמקורות הפסוקים מצרים,שלשת וארץ המצרי העם של ברעיונות בשני דוגל .ולכן

הרמב,לכן על בפירושו מביא בתשובה"כשהוא שהציע לההיתר שדומה נימוק שיש,ם אומר הוא
דרבנן איסור כזאת מהמקום(בישיבה לצאת הטורח משום בו להקל שניתן ל).למרות היותיכול

המצרי העם של מההשפעה נובע דרבנן איסור פה,שאותו דווקא לאמץ התחיל שהוא רעיון
במצרים,וכן.בפירושו נוכחותו את להצדיק אחר היתר בפירושו מציע "הוא שם: נתישבתי אני וגם

לירושלים באתי ושוב מותר גוונא האי וכי ישיבה שם וקבעתי וללמדה תורה ללמוד מרובה ".זמן
הרדב,כנראה למצרים,ז"לפי חזרה של במצב הפסוקים משלשת אחד אף מצד בעיה תהיה לא

תורה ביומא.ללמוד מהסוגיא להסיק ש.)לח(ניתן אומנין"שמספרת והביאו חכמים שלחו
מצרים של הפנים"מאלכסנדריא לחם מעשה את ללמוד מצוה,כדי לשם למצרים ללכת .שמותר

מיימוניות20 המלכי'הל(ההגהות היראים)ז:ם שיטת את שיורד,אימץ למי שייך רק שהאיסור

ישראל מארץ הרמב,למצרים של הישיבה את להצדיק יהודיות"כדי קהילות הרבה ושל ם
הרמב.במצרים בשיטת דברינו שהרמב,ם"לאור כלל ברור שיטת"לא את מאמץ היה עצמו ם

המצרים,היראים של הרעה מההשפעה .שמתעלמת

עיין21 בריטבאבל נוספת"שם שיטה שמצטט אומרים"בשם,א לשיטת,"יש מאד שדומה

"ג"הסמ הן: אחרות עיירות ואלו ונחרבו נתבלבלו כבר עיירות שאותן אומרים גם".ויש והרי
הריטב מפורש"אצלה באופן חולק אינו הסמ.א בשיטת הבנתנו נכונה מתמקדת,ג"אם שהיא

המצרי שהריטב,בהעם לדייק יש גם"אז האיסורא של הבנה אותה בהגהת.מאמץ עיין אבל
ליכטנשטיין,המהדיר אליהו קוק'במהד(הרב הרב רלז,מוסד על,)647הערה,טור תמה שמאד
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הריטב שיטת כי היראים,א"נראה שיטת ש,כמו הרעיון על "מחייב"מבוססת

הגאולה תהליך הפיכת הוא היא,האיסור השיטות שתי בין שהמחלוקת אלא

ממצרים הגאולה של הסופי היעד הגדרת של הספציפית .בהנקודה

מ הפרטי שהאדם עת כל היראים שלפי לארץבעוד מגיע ישראל בני

במצרים לגור ללכת האיסור את עליו להחיל ניתן הגיע,ישראל כבר שהוא מכיון

הגאולה של הסופי היעד ישב"הריטב,אל ישראל כלל של שהקולקטיב מצריך א

קבוע באופן ישראל בארץ אל"הריטב.וישלוט מהפרט לבנו תשומת את מפנה א

עו,הכלל הגאולה תהליך שלדעתו עדמכיון יסתיים לא על"ד שרויין שישראל

הריטב,לכן".אדמתם יגיע"טען ישראל שעם עד למצרים לחזור איסור שאין א

בהיסטוריה שלב הריטב,לאותו בימי אליו הגיעו שלא שברור .א"שלב

הרדב בין המצרי,ז"המחלוקת בהעם המתחשב,א"והריטב,המתחשב

מצרים ארץ אל נוסף,בחזרה בהקשר הרמב,ז"רדבה.מתבטאת על ם"בפירושו

ה'הל( שהרמב)ז:מלכים העובדה את רבות"מצדיק שנים במצרים השתקע ם

ע"בטענה היה ולשרים"דאנוס למלך רופא שהיה המלכות ופרח".פ הכפתור בעל

ה( פרק שהיום"ד'סוף אני ואומר הרמב)ה של נכד לאותו דומה סברה ם"אומר

במצרים דרך",שפגש לו אמרתי הר ז"שמא לעמוד"ב מוכרח היה ל

מצרים למלך רופא היה שהרי של".שם שהנימוק להניח מהווה"אנוס"סביר אינו

במיוחד חזקה האדם.הצדקה את שפוטרים לנו אומר נמצא,הוא שהיה למרות

בכך רצון לו היה לו העבירה על לעבור אמור היה שבו בעל,לכן.במצב הגדיר

דברי את ופרח הנהכפתור כ"ו נחמה"ל .גרידא"חצי

הריטב,לחלופין מדברי לא)שם(א"משתמע אנחנו שלנו שבהקשר

לפטור כלל"אנוס"זקוקים איסור של מצב שאין אלא כולה התורה כל של

מרצונו למצרים חוזר לא הריטב.כשאדם ש"טוען שלא"א אלא אלא איסור אין

לארץלצאת לחוצה הארץ שההיעדר,"מן לגור"דעת"שלומשתמע ורצון

עוון מכל כמנוקה במצרים האדם ישיבת את הופך הריטב.במצרים לדברי א"יש

הרמב בדברי יד(ן"שורש שלא"הקב"שלפיהם,)יג:שמות עוד אתכם מצוה ה

עולםתוסיפו ועד מעתה אלו".לראותם ספרד חכמי אלא,לפי איסור אין

של הפיזי המקום את שמדגיש אומרים היש של הסמ"העיירות"ניסוחו כמו מדגיש אנשי"ולא ג

הסמ.מצרים לשיטת זהה אינה שיטה שאותה להציע מ"אפשר תחילהג בכוונה מדגישה שהיא כיון
העיירות של הפיזי המקום לפיה,את שגם גורם"משום האנשים"המקום כן.ולא א"הריטב,משום

במפורש שיטה אותה על חולק של,אינו ניסוחו על במפורש חולק שהיה לחשוב שניתן למרות
המצרי"הסמ העם את מדגיש שרק .ג
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חזרה של עלמי;"מדעת"ו"ברצון"במצב עובר אינו כרחו בעל במצרים שנמצא

משום ודעת"האיסור רצון של,מצידו"חוסר הכללי להפטור ומעבר ".אונס"מעל

העם,מסברא את להרחיק היא האיסור מטרת שאם לטעון אפשר

מצרים אנשי של הרעים כרחו,ממעשיהם בעל שם נמצא שאדם במקרה אז

בפטור להשתמש התורה"אנוס"נצריך כל אנוס.כולהשל האדם אם גם שהרי

במצרים לא,להיות שהתורה חברה אותה בתוך נמצא הוא שבמציאות מכיון

איתה שיהיה ממנה,רצתה מושפע להיות עלול הוא שלמעשה מדובר,ומכיון

חטא של למצב דומה שמאד של,לכן.במצב הכללי להיתר זקוקים אנחנו

פטור"אנוס" האדם ממרכיב,שלפיו שחלק נמצאיםלמרות החטא ,ז"הרדב.י

במצרים המצרי העם נוכחות את בחשבון לוקח פטור,שגם שיש לטעון זקוק

של למצרים,א"הריטב,לחלופין".אנוס"כזה חזרה של שבעייתיותה שנוקט

הגאולה של ההיסטורי התהליך של מההפיכה איסור,נובעת שאין לטעון יכול

אדם אצל שלם,כלל ציבור במצר,ואף כרחושנמצא בעל מזאת.ים עצם,יתרה

את משקפת שלו מהארץ יציאה מאפשר שאינו מאיים מצרי גורם של ההימצאות

הגאולה תכלית שהוא בהיסטוריה לשלב הגענו לא שעוד כן22.העובדה ,אם

שהרדב והריטב"יוצא זו"ז במחלוקת גם לשיטתם נאמנים .א



בתל משמעותי עוגן ללא בסוגיה שמדובר שחכמי,מודלמרות מצאנו

לעומקה למצרים לחזור האיסור בסוגיית דנו המרכזיות.ההלכה השאלות

בקשר בנושא הרחב הספרות להבנת כמפתח שימשו התורה מפסוקי שנובעות

למצרים,לאופיו לחזור האיסור של והיקפו מישראל.מגמתו אחד שכל יתן ומי

הרדב שאמר הדברים את לומר עצמו"יזכה על המל'הל(ז "ז:כים באתי): ושוב

".לירושלים

הרמב22 יותר"שיטת קצת מסובכת היא להרחיקן הוא האיסור שטעם מדגיש שהוא העובדה לאור
המצרי העם מהשפעת ישראל עם של.את הספציפי הפטור את להסביר רצון"נצריך בצורה"חוסר

טכנית יותר–יותר הם מצרית להשפעה להיחשף סיכוייו כרחו בעל במצרים שנמצא שאדם
.נחותים





ביצהמסכתחדר
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בגמ ו('איתא "ביצה אסוראמררבטובביוםשנולדאפרוחאתמר.)

ושמואלהואמוקצהאסוראמררבמותראמריוחנןרביואיתימאושמואל

כהנארבליהאמריבשחיטהעצמוומתירהואילמותראמריוחנןרביואיתימא

אמואגבומוכןהואיללהואמרטובביוםשנולדלעגלזהביןמהוכילרבאסיורב

רבואיתימארבהאמררבשתיקהטרפהמןשנולדלעגלזהביןומהבשחיטה

".לכלביםאמואגבומוכןהואיללהולימארבשתיקטעמאמאייוסף

התוס שת'והקשו טעמא מאי הטריפה מן שנולד עגל רבלגבי "יק הא:

אמובשחיטתסימניןבארבעהניתרפקועהדבן.)עה(בחוליןדאמרינןהואמוכן

".גוונאכהאימוכןויהיהוישחטנואמובמעיידולהושיטיכולכןואםבדידיהאו

התוס לוכלובלאמייריוהכאחדשיולושכלודאירעמיירידהתם"',ותירצו

."חזיהוהלאהשמשותוביןהואילוםהימוכןהוילאכ"ואהיוםעדחדשיו

ביו"המהרש שנולד דאפרוח רב שיטת על הקשה אסור"א ליהתקשי":ל"וז,ט

הוילאדהשתאט"ביהואשלו'חויוםחדשיולוכלוולאט"יקודםשנולדמעגל

מןבנולדהיתראדמסיקלמאיומיהו.חזיהוילאהשמשותדביןהיוםמוכן

שנולדדעגלהואדמילתאדקושטאניחאלכלביםאמוגבאומוכןהואילהטריפה

השמשותביןחזיהוידלאמשוםלרבדאסורט"ביהואשלו'חויוםט"יקודם

רע"וכעי".לכלביםאפילו כתב המהרש"הצל.א"ז על חלק וכתב"ח "א עיין:

יו"במהרש קודם ימים שבעה שנולד שעגל חדש דין לנו שחידש ידעי"א ולא 'ט

חדש חשכלו ויום ביו'יו הוא ביו"שלו לשחטו אסור מאתמול"ט מוכן היה דלא ט

מהרש.לכלבים'אפי של כבודו מחילת נר"ואחר חזי'א דלא דמה מותר שהוא

ח יום שהגיע ועכשיו נפל ספק מטעם רק הוא שמותרת'מאתמול למפרע נודע

אתמול גם החת"וכעי".היתה כתב שהגמ.ס"ז ואחרונים'ונמצא דנווראשונים

הם,מאורעות'בה :ואלו

ביו.א שנולד אמו"עגל אגב ומוכן הואיל מותר .ט

ביו.ב הטריפה מן שנולד מותר"עגל עלום"וס,ט ההיתר שטעם ,ד

לכלבים אמו אגב שמוכן משום שהוא .ומסקינן

ביו.ג שנולד בשחיטה"אפרוח עצמו ומתיר הואיל מותר לשמואל ,ט

הוא דמוקצה אסור .ולרב
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כלועוב.ד לא ספק הכוכבים צאת קודם חדשיו לו כלו ספק אמו במעי ר

חדשיו התוס,לו אמו(דאסור'כתבו אגב דמוכן הסוגיא מסקנת של הטעם לולא

).לכלבים

חדשיו.ה לו שכלו קודם שנולד בן"דקי,עגל ספק נפל ספק שהוא ל

ח,קיימא יחיה ב'ואם שהיה למפרע נתגלה ח,ק"ימים יום קודם מת נתגלה'ואם

נפל שהיה ח,למפרע יום ביו'והגיע ולמהרש"לצל,ט"שלו מותר אסור"ח .א

צ"הצל זה דעגל טען היה"ח העגל השמשות בין שבשעת משום מותר ל

בטלטול ומותר באכילה מותר דאמת היה"ואע.אליבא שהעגל לבעליו נודע דלא ג

ע,מותר מותר היה שהעגל אדם לשום להוודע אפשר היה לא הכוכביםוגם צאת ,ד

העגל"מ של היתר של מהסטטוס מגרע לא זה ידיעה חסרון זאת.מ לעומת

צ"להמהרש שבביה"א מאחר בטלטול אסור שהעגל"ל צד היה הבעלים אצל ש

באכילה ואסור נפל .הוה

הצל לשיטת ראיה שהביאו מהגמ"ויש "כו('ח מוקצהכהנארבאמר:)

נודעוה."מותרבומכיריןהבעליםואיןשיבש שלא וצימוקים שגרוגרות רי

ביה קודם לאכילה ראויות ונעשו יבשו אם לא"לבעלים או נ"והה.מותרות–ש

ב ספק נפל ספק ביה,ק"עגל קודם לאכילה ראוי היה אם לבעלים נודע או"שלא ש

לאכילה ראוי היה לא שמותר–אם לומר לנו דמו"לענ,אכן.יש דלא נראה ד

לעגל ה,גרוגרות ביהדגבי קודם לדעת להבעלים אפשר היה ש"גרוגרות

ביה קודם לאכילה ראויות נעשו מותרות"ומשו,ש"שהגרוגרות הגרוגרות .ה

אמיתי ספק של למצב נכנסו לא אלו חסרון,דגרוגרות אלא אינו אצלם הספק דכל

ספק,ידיעה נקרא ביה,ולא קודם ודאי של במצב היו הגרוגרות ז"וכעי.ש"ובאמת

הלבו באוכתב שרד סי"שי כמוקצה,י"ש'ח דהויין משום מותרות דגרוגרות

שא"משא.בטעות עגל גבי ביה"כ קודם לדעת לבעלים ראוי"א הוא העגל אם ש

אסור"משו,לאכילה העגל אמיתי.ה ספק של למצב ממש נכנס זה רק,עגל ולא

ידיעה חסרון מחמת א,לספק הכוכבים"דהא צאת לאחר עד הספק לברר כ"וא.א

צה בשעת ודאי"רק של למצב ספק של ממצב העגל נשתנה דספק"ואע.כ ג

ידיעה חסרון ספק נקרא זמן לאחר לבררו אפשר אם בנידו"מ,תערובת י"מ ל"ד

מספק גמור לספק קרוב יותר הוי בשעתו לברר אפשר שאי ספק הפחות דלכל

בשעתו לברר .שאפשר

דגרוגרות לסוגיא להחת,בקשר מעורפלת"יש הערה החת"וז.ס :ס"ל

השמשותביןמוקצהדהוהשייךלאדהכאפשוטעצמוט"ביחדשיולובשכלו"

יבשולאאווצמוקיםהגרוגרתיבשואםספקכמוהוהדהא.שעבריוםמחמת

במעיהולדנגמרלאאחרונהלילהשלכביםוכיצאושלאזמןדכלמספקדאסור
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.שעבריוםמחמתמוקצהיודאהוהזהשמינימיוםא"מהרשש"מאמנם.אמו

".חדשיולוכלוכשכברשנולדלמפרעהוברר'ימישמנהכשחיכ"אחדהרי

ביה"החת קודם לאכילה ונראו נתייבשו אם מסופקים שאנו דגרוגרות מניח ש"ס

לאכילה נראו לא אם (אסורות–או להגמ. מתנגדת לכאורה זו ואולי,ל"הנ'הנחה

דהגמ"צ לב'ל שאפשר בספק וכמשנמיירי יום מבעוד החת"משא,ת"רר ס"כ

שא בספק ביה"מיירי לאחר עד לברר חכמים.ש"א לשני זו קושיא והקשינו

החת,מובהקים דברי יישבו אלו"והם כדברינו החת"ועפ.)ס יצא נגד"ז ללחום ס

בהחלט,א"המהרש שונות אבל חדשיו לו שכלו לעגל דומות אלו שגרוגרות וטען

ח יום שהגיע ביושל'מעגל שכלו.ט"ו ועגל גרוגרות בין הדמיון סברת ולכאורה

ביו חדשיו ביה"לו של רגע בכל להסתפק יש דבתרוייהו הוא לא"ט עוד אם ש

נראו שפיר אם או להתירם.נראו למפרע פועל ספיקן בירור אין מתירם,ולכן ורק

ולהבא אסורים"ומשו,מכאן הם ח"משא.ה יום שהגיע עגל ביו'כ אין"שלו ט

לא או נראה רגע באותו אם רגע בכל היה,להסתפק מעולם אם להסתפק יש רק

לאכילה ראוי היה לא מעולם אם או לאכילה פועל.ראוי ספיקו שבירור הרי

דאדרבה"המהרש,אכן.למפרע לטעון יכול ודאי,א ולא הואיל גריעי גרוגרות

איסורן מוצ,שיופקע עד לאכילה יראו ולא יתייבשו לא אמרינן"ומשו,ש"דאולי ה

לביה דאתקצאי יומא"מגו לכולי אתקצאי ביו"משא.ש חדשיו לו שכלו עגל ,ט"כ

ח יום שהגיע עגל ביו'וכן איסורם,ט"שלו שיופקע להתיר"וא.ודאי ראוי היה כ

ח:תרוייהו יום שהגיע ביו'העגל וכמו"שלו בצה"ט חדשיו לו שכלו העגל כ"כ

שכל"א.ט"דיו עגל מתירים דאין ביוו חדשיו לו כמ"ו רע"ט שלא"ש משום א

בביה לשחיטה ואסור"נראה סוכה כנויי והוה ח"והה,ש יום שהגיע עגל שלו'נ

בביה"ביו לשחיטה נראה לא ואסור"ט סוכה כנויי והוה .ש

מסוגיין"המהרש לשיטתו ראיה הביא לרב'שהגמ.)ו(א מאי,הקשה

ביו שנולד אפרוח ביו"שנא הטריפה מן שנולד מעגל שאסור דמותר"ט 'והגמ,ט

ח יום שהגיע מעגל אפרוח שנא מאי הקשה ביו'לא טעמא"וע.ט"שלו היינו כ

הכי'שהגמ הקשה ח,לא יום שהגיע עגל כך אסור שאפרוח שכמו ושל'משום

אסור"ביו הצל"אי,אכן.ט דעת לדחות מספיקה ראיה שהגמ,ח"ז ליישב לא'דיש

ח יום שהגיע מעגל ביו'הקשה פשוט"שלו שהחילוק משום לאפרוח דגבי,ט

למפרע מתפשט הספק מוקצה,העגל היה לא העגל דאמת דאליבא ונמצא

בטעות,ש"בביה למוקצה מותר"ומשו,ודומה ב"משא.ה שנולד האפרוח ,ט"יוכ

ביו עצמו"שנשתנה מוקצה"ובביה,ט היה ודאי אסור"ומשו,ש .ה

להמהרש"הצל ראיה מביא חכם"ח שראהו מום בעל ספק מבכור א

ביו,ט"ביו בטלטול בביה"דאסור מסופקים והיינו הואיל נראה"ט הבכור אם ש

לא או ע"הצל.לאכילה זו ראיה דחה שוב מ"ח הט"פ באו"ש סי"ז סק"תצ'ח ט"ח
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איסורדחזק כודאי ועושהו הספק סטטוס מגרע לשעבר איסור הבכור"ומשו,ת ה

יומא לכולי ח"משא.נאסרה יום שהגיע עגל ביו'כ חזקת,ט"שלו עליו דאין

בביה,איסור חזי דהוה דנתגלה לבתר כהיתר לשיטתו"והצל.ש"הוה ראיה מביא ח

עמו ומומו שנולד איסור,מבכור חזקת מעולם עליו חל ספק"וכ,שלא בהמה ש

היתר בחזקת מקודם שהיה חזי,טריפה דהוה דנתגלה לבתר כהיתר דהויא

כמ"בביה בשו"ש ס"ש שם ח"וה.ט"ע יום שהגיע עגל ביו'ה הוחזק,ט"שלו שלא

איסור בחזקת בביה,מעולם חזי דהוה דנתגלה לבתר כהיתר .ש"הוי

לביה)'ב'סי(י"הקה דאתקצאי מגו אמרינן דלא אתקצא"מייסד יש

היו או השבת במשך מאליה תופקע כשההקצאה יומא תבשיל,למשל.ט"לכוליה

עיו בשבת ביו"שנתבשל שאסור שיעשו"ט בכדי באכילה"אע,ט שאסור פ

בביה שיעשו,ש"ובטלטול כדי לאחר ובטלטול באכילה בשבת.מותר חמץ וכן

יו פסח"מוצאי של האחרון צה"אע,ט עד ובטלטול באכילה שאסור מ"מ,כ"ג

צה אחר בטלטול יוה.כ"מותר מוצאי בשבת בהמה אכילה,כ"וכן שאיסור מכיון

שבת בפסח,דמעשה היו"ודיוה,דחמץ באמצע מאליהם יופקעו ודאי ט"כ

השבת לביה,ובאמצע דאתקצאי מגו בהו אמרינן יומא"לא לכוליה אתקצאי .ש

אדם בידי שגמרו דבר כמו בגמ,והוה חז"דאע.)כז('דאמרינן דלא בביהג ש"י

בטלטול"מ מותר דאיחזי לבתר עפ.מ מש"ולכאורה להסביר יש התוס"ז .)ד('כ

לביה דאתקצאי מגו אמרינן יום"דלא מחמת מוקצה גבי יומא לכוליה אתקצאי ש

צה,שעבר בשעת יופקע ודאי שעבר יום מחמת מוקצה של טלטול .כ"דאיסור

דצ( במ"אלא רע"ב מ"ש הוי חדשיו לו כלו שלא דעגל שעברא יום מחמת וקצה

ביה בשחיטה ואסור לעולם"הואיל באכילה אסור יהיה ישחטנו ואם בכך,ש ,מה

בצה מאליו יופקע שחיטה איסור סוף כל סוף י.כ"הא לו"ואולי כלו שלא דעגל ל

אוכלא חשיב לא וכמ"ומשו,חדשיו מאליו איסורו שיופקע לן איכפת לא ש"ה

רע,לקמן דלשון הכי"אלא משמע לא .)ע"וצ,כללא

הקה של זה המהרש"יסוד לשיטת מאד קשה יופקע.א"י ודאי דהא

ב ספק נפל ספק עגל ח"איסור יום שהגיע ביו'ק צה"שלו בשעת אם,נ"דממ.כ"ט

צה לאחר עד ב,כ"יחיה מעולם דהיה נתגלה אדם,ק"אז לאכילת מוכן ואם.ויהיה

צה קודם מ"ימות ויהיה נפל שהיה למפרע יתגלה אז כלביםכ לאכילת וכיון.וכן

בודאי שלו המוקצה הל,שיופקע לביה"לא דאתקצאי מגו לכולי"ל אתקצאי ש

הל,יומא ב"אלא הוה שהעגל שנתגלה דלאחר שלו"ל אכילה איסור ופקע פקע,ק

ממנו הטלטול איסור המהרש"ונדצ.נמי בדעת דאע"ל מאליו"א יופקע דודאי ג

לטלטול הכנה שיו,חסרון ודאי אכילתאינו כגון פרטי לתשמיש הכנה חסרון פקע

כלבים אכילת או אדם.אדם לאכילת ויראה העגל יחיה אם קיים"מ,דאפילו מ

לכלבים הכנה צה.חסרון קודם העגל ימות כלבים"ואם לאכילת ויראה מ"מ,כ
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לאדם הכנה חסרון היו"וכעי.קיים יוסף שלמי בספר ראיתי ע"ז פוניבז"ל כולל 'י

כלום,)א"רכ'מע,ג"נ'סי( אינה בעלמא לטלטול חפץ,דהכנה להתיר ובכדי

מסוים לתשמיש להכינו צריך המהרש"ומשו.בטלטול סובר דאע"ה דיופקע"א ג

מאליו טלטול לתשמישים"מ,איסור הכנה חסרון שיופקע ודאי שלא כיון מ

כלבים אכילת או אדם לביה,דאכילת דאתקצאי מגו לכולי"אמרינן אתקצאי ש

.יומא

ג)שם(י"הקה שם"מייסד בחסרון המושרש טלטול איסור דבכל כ

מאליו"אע,אוכלא האיסור דיופקע לביה,ג דאתקצאי מגו לגביה ש"אמרינן

יומא לכולי בר.אתקצאי שמצינו ביצים.)א(ן"כמו לגדל העומדת תרנגולת דביצת

לידתו אחר אף מוקצה לידתו"ואע,הויא בשעת הקצאתו יופקע דודאי משום,ג

אוכלא שם מחסרון נובע שלו טלטול שמצינו.שאיסור טלטול.)כז(וכמו דאיסור

בידים הקצאה מחמת מאליו"אע,הבא האיסור דיופקע מגו,ג ביה אמרינן

לביה יומא"דאתקצאי לכולי אתקצאי הקה"ועפ.ש כתב ח"ז יום שהגיע דבעגל 'י

ביו יום,ט"שלו הגעת עד לידתו משעת אוכלא שם שאינו(שלו'חשחסר כיון

לאכילה עדיין אוכלא'וכדאמרי,עומד שם לה אין טהור עוף דנבלת טהרות בריש

לאכילה עומד ואינו הואיל אוכלים טומאת דאתקצאי'אמרי,)לגבי מגו ביה

יומא"לביה לכולי אתקצאי המהרש.ש שיטת את מיישב חומר"וזה כמין דהא,א

ח יום שהגיע העגל'קודם ל,של אוכלאמסתמא חשיב עצומה,א לקושיא ונהפך

הצל דעת דהצל.ח"על ולומר ליישב ועד"ונראה לידתו משעת זה דעגל סובר ח

ח יום מוקצה'הגעת לענין אוכלא חשיב שפיר אוכלים"ואע,שלו טומאת דלענין ג

אוכלא חשיב לגבי,לא אוכלא וגדרי טומאה לגבי אוכלא גדרי בין הקבלה אין

בזה"וצע.מוקצה הצל"א.ע דאע"נ סובר עומד"ח אינו טהור עוף דנבלת ג

לאכילה,לאכילה עוד יראה לא שודאי משום ח"משא,היינו יום שהגיע עגל 'כ

ביו לאכילה,ט"שלו שיראה להיות אפשר ועדיין הואיל לאכילה עומד ולא.חשיב

ביו שנולדה לביצה זה עגל לכ"דמי ביה דאמרינן לביה"ט דאתקצאי מגו ש"ע

יומאאתקצא לכוליה בשעת,י כאוכלא מוגדר היה וכבר בעולם היה כבר דהעגל

לאח,ש"ביה עד כאוכלא מוגדר שהיה לנו נודע לא בה"ומשו,ז"רק אמרינן לא ה

לביה דאתקצאי יומא"מגו לכולי אתקצאי הביצה"משא.ש בעולם,כ היתה לא

ביה בשעת כאוכלא מוגדרת היתה להתרנגלת,ש"ולא בטילה היתה והיתהאלא

ביה בשעת אוכלא כלאו לביה"ומשו,ש"מוגדרת דאתקצאי מגו בה אמרינן ש"ה

יומא לכולי .אתקצאי



מ יצחק א"תשע●ג"בית







בסי משה הדרכי סק"פ'כתב מהרא"ז בשם שלא"ג הנשים שנהגו י

תרנג במעי הנמצאת ביצה כל שחוטהולאכול והחלבוןונגמר'ואפי,לת החלמון

בגידים מעורה ואינה הקליפה דאמרי"וצ.ונתקשה ז'בגמ'ב דף א"ע'ביצה

מעו שאינה לכדביצה בגידים מותר"רה נגד,ע מנהג נהגו פ"ונל.גמראהואיך

התוס"עפמ ו'ש דף פ'דאמרי,ב"ע'בביצה מ"בעדיות נבילה"ה דביצת א

התרנגלת,כנבילה כדין הביצה כבשר"הלדה"וה,דדין דביצה הביצה,ל דדין

התרנג שהתוס"ואע.לתוכדין דגזרי'תי'פ דחמיר נבילה ביצת'דשאני אטו

א דגזרי"טריפה דקיל ביצה שאני דרבנן'נ דהוא בחלב עוף בשר מ"מ,אטו

ע"אפ נהגו דהנשים התוס"ל קושיית דגמ'וכמתני'פ סוגיא נגד ז"וכעי.'דעדיות

בד שם"איתא .מ

התרנגלת"ונל במעי נמצאה שהביצה דמה המנהג בסברת והיא,פ

בתוכה הצדדים,קלוטה בכל ידיה על ב,ומוקפת חזק צירוף התרנגלתגורמת ין

כבשר"ומשו,ביצהל ביצה לדון הנשים נהגו דצא.ה מ"לא מפרש"ב דפרש,ש

קלוט הצדדיםנמי מכל ומוקף התרנגלת פרש"ואפ,בתוך לדון הנשים נהגו לא ה

ע"ואפ.כבשר מ"ל הרא"פ בפ"ש ס"ש דביצה נגמרה,ז"ק יציאתה עם ,דביצה

אפרוח לגדל יכולה איננה התרנגלת במעי טובוג,שבעודה לשיא הגיעה לא ם

כשיצאה"משא,טעמה אפרוח,כ לגדל יכולה הטוב,אז טעמה לשיא הגיעה .ואז

מפרש"וא ביצה שאני שפיר בעצמאותה,כ חסרה בתרנגלת הקלוטה דביצה

ובטעם אפרוחים בגידול תקפה לשיא הגיעה שלא צריכה,מאחר עדיין והביצה

תקפהולהתרנג לשיא שתגיע כדי ה"משא,לת פרש בתרנגכ נגמרוקלוט כבר לת

בעצמאותו"ומשו חסר אינו יל"א.ה התרג"נ כמו אוכלא הויא דביצה ,לתופ

הביצה שבין זה הדוקלודמיון צירוף להם מעניק הנשים"ומשו,תרנגלת נהגו ה

התרנגלת כבשר ביצה אוכלא"משא,לדון לאו פרש פרש,כ בין הדמיון וחסרון

לניתוקל גורם נ"ומשו,תרנגלת לא כבשרה פרש לדון הנשים .הגו

יל"ועפ מ"ז הש"פ בסק"ש דינה"ך קליפתה נתקשה שלא דביצה י

כבשר,כבשר אינה קליפתה שנתקשה ביצה תרוייהו"דנל.אבל וחלמון דחלבון פ
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נינהו ה(אוכלא אוכלא"ואולי הויא רכה כשעדיין הקליפה שהתרנג,)ה לתוכמו

אוכלא ה"וע,הויא צירוף להם יש זה דמיון לתרנגי רציפות,לתודוק שיש וכל

והחלמון החלבון בין כבשרלודמיון והחלמון החלבון ידונו ודאי ,תרנגלת

היא"משא אוכלא לאו הקשה הקליפה לתרנג,כ דומה ואיננה,לתוואיננה

לתרנג החלבון"ומשו,לתומצטרפת בין להפסיק יכולה הקשה הקליפה ה

ול לחלבון עצמאות המעניק בהפסק .ק"ודו.מוןחללתרנגלת



בפ"הרא כתב ממס"ש סי'ח בשרית"כ'חולין בקערה שנתבשלו דדגים ט

חלב עם לאכול חלב,מותרים עם לאכול אסורים בשרית בקערה שנצלו דגים .אבל

מבישול"וצ עדיף דצלי משמע דהכא אמרי,ב מבישול'ובעלמא גרע ,דצלי

נא'כדאמרי איסור עם שנתבשל רקדהיתר נאסר איסור עם שנצלה והיתר לגמרי סר

קליפה סי"פר'עי('וכדאמרי,בכדי סק"פ'ח הר"ז בשם סק"ורע,ן"ב שם )א"א

בב"דאפ דבישול מה"ל אסור בב"ח צליית אבל מה"ת מותרת רק"ח ואסורה ת

נ.מדרבנן גבי הכא שנא נ"ומאי בר דאמרי"ט מבישול'ט עדיף .צלי

כמ"ונל הרא"פ דבבישול"ש הקדירהש בין חלוש צירוף ,דגיםליש

מהדגים הקדירה ומנתקים ביניהם מפסיקים המים יש"משא.שהרי בצלי כ

הקדירה בין הדוק וצירוף ביניהם,דגיםלרציפות מפסיקים המים ומפאת.שאין

מבישול עדיף צלי לקדירה דנ.צירוף נ"ודינא בר וניתוק"ט בצירוף רק תלוי ט

הדגים ב(קדירהלבין שבקדירהאו והבליעות הדגים וניתוק לגבי).צירוף אבל

האיסור אמרי,התפשטות עדיף'שפיר בכל,דבישול מתפשט האיסור דבבישול

קליפה בכדי רק מתפשט האיסור ובצלי ההיתר בב.חתיכת בישול לגבי ,ח"וכן

הבשרדל"אפ בחתיכת החלב של וממשו טעמו בהתפשטות ודאי,תלוי ובזה

בכ רק חודר בחתיכתשצלי קליפה חתיכתהבשרדי לאמצע ממש חודר ובישול

וממשות,הבשר טעם התפשטות מפאת מצלי עדיף .ובישול

הפמ"ועפ שצידד מה להבין יש במ"ז דאמרי"סקה"צ'סיז"ג ט"נ'א

נ בכלים"בר דגים,ט לאכול שמותר אעוכגון חלב בשריתפ"עם בקדירה ,שעלו

בדג שנגע בכלי חלב לבשל מותר בבשרוכן שנגעו אמרי,ים לא בר"נ'אבל ט

באוכלים"נ דגים,ט לאכול דאסור כוכגון חלב שבלעועם מירקות שבלעו

נ"דנ,מבשר בר הדגים"ט בין חלוש כשהצירוף רק מותר בדגים,קערהלט וכגון

היא אוכלא דלאו וקערה אוכלא דגים,דהויין וכגון הדוק צירוף כשיש אבל

נ אוכלא דתרוייהו אפי,ינהווירקות נ"נ'אז בר אסור"ט .ט
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בסי"ועפ יוסף הבית קושית ליישב יש ד"צ'ז כתוב"ה מצאתי למה,ה

נ'אמרי נ"גבי בר חלב"ט עם חמה בשרית לקדירה שנפל חם דג לאכול דאסור ,ט

חלב עם חמה בשרית לקדירה שנפל צונן דג לאכול חם,ומותר לתוך דצונן הרי

חם לתוך מחם עבס(ובעלמא,גרע צ'ימן ק"ובסימן ובסימן דתתאה'אמרי)ה"ב

חם,גבר לתוך כחם ממש דינו חם לתוך ליכא"הב'ותי.וצונן צונן דכשהעליון י

כ טעם חמים"נתינת כששניהם שיש כמו נ"וצ.כ גבי למה נ"ב בר כ"ט בעי כ"ט

טעם כ,נתינת בלא סגי טעם"ובעלמא נתינת י.כ דנ"ולדברינו נ"ל בר תלוי"ט ט

והקדירהבציר הדג לקדירה,וף דומה חמים,וכשהדג שחמימותן"ואע,ששניהם פ

קבועה ולא מקרית רק היא סוכ"מ,ההדדית ביניהם"מ וצירוף דמיון יש כ"משא,ס

צוננת והקדירה חם כשהדג או חמה והקדירה צונן דמיון,כשהדג ליכא וליכא,אז

הדוק כ,צירוף מצטרף אינו הדג ל"ואז דקי.קדירהכ הא דתתאה"אבל בעלמא ל

הטעם בהתפשטות התלוים בדינים היינו אז,גבר הטעם התפשטות דמפאת

העליון בין טעמים והתבוללות התפשטות גורמת לעולם התחתון חמימות

צונן,לתחתון כשהעליון שנא ולא חם כשהעליון שנא .לא



הש בסי"כתב סקכ"צ'ך דל"ח חדשהמרדכפיא חרס כלי נעשהאינוי

האיסור"נלו.נבילה בין הדוק צירוף דליכא והכלי.כלילפ אוכלא הוי דהאיסור

אוכלא ביניהם.איננו דמיון הט.וליכא בסק"אבל שם וסח"ז אליבאל"חולק

נבילה נעשה חדש חרס דכלי האיסור"צז"ולפ,דהמרדכי בין הדוק צירוף דיש ל

ו,כליל נקלט שהאיסור הכלימשום בתוך שא,משולב האיסור"ומשום להפריד א

הכלי ברשב"וכעי.מדופני מצינו ה"ז דף הבית בתורת הכלי"ע'א דחרסית ב

בתוכו שנתבשל איסור לבטל מצטרפת הכלי,אינה בין צירוף אין .איסורלדהא

אוכלא והאיסור אוכלא איננו הרשב.דהכלי יהא"אבל הכלי"ביא דחרסית א

לבט מצטרפת האיסורשפיר דהי"וע,ל לאיסור"כ מצטרף דהכלי סוברים וזה.א

מהנוחמיותר הכלי,ל"דש בתוך האיסור כל קליטת ליכא שילוב,דהכא וליכא

הכלי עם דק.האיסור שהש"אלא לפרש לא"ק האיסורהך ושילוב קליטת חשיב

לכלום הכלי לפמש,בחרסית הרמב"ובפרט האיסור"כ בין צירוף דיש קדירהלן

נבילה"שהרמבפ"אע נעשית הקדירה חרסית דאין בעלמא סבר .ן

נל חנ"לפיכך של מאורע דכל ושוב"פ בהיתר שנתערב איסור ביה אית נ

שני בהיתר התערובת דחנ,נתערבה חלות ליצור ב"וכדי בעי ',א:דברים'נ

לההיתר האיסור השני',ב,שיצטרף להיתר מלהצטרף שבתערובת ההיתר ,שימנע

שב ההיתר אפדאם השני לההיתר יצטרף וניעור"תערובת דחוזר אם.ל לחקור ויש
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חנ דין וההיתר"עיקר האיסור בצירוף ורק אך תלוי דחנ,נ דינא אם ג"או תלוי כ"נ

השני לההיתר מלהצטרף שבתערובת ההיתר בנ.במניעת צירוף"והנה יותר איכא ד

בתוך ומשולב נקלט האיסור שטעם מפני לאיסור ההיתר קדירת ההיתרבין ,קדירת

שבתערובת ההיתר בין צירוף פחות הקדירה(ויש השני)דהיינו דהא,להיתר

הקדירה בתוך ומשולב נקלט כולו אין השני י"וא.ההיתר להט"כ חנ"ל דדין נ"ז

השני מההיתר שבתערובת ההיתר בניתוק וגם וההיתר האיסור בצירוף גם ,תלוי

ש"ומשו משום נבילה נעשית הקדירה חרסית חזקה ההיתר לקדירת האיסור צירוף

השני להיתר הקדירה שבין מהצירוף להאיסור"ועי,יותר דוקא מצטרפת הקדירה ז

השני לההיתר מצטרפת חלוש"את'ואפי.ואינה להקדירה האיסור שצירוף ל

השני"מ,כשלעצמו ההיתר מפאת חזק הוא הצירוף להש"משא.מ דאין"כ ך

נבילה נעשית הקדירה חנל"צ,חרסית דין והקדירה"דכל האיסור בצירוף תלוי נ

לא,המותרת או השני לההיתר מצטרפת הקדירה אם לן איכפת כיון"ומשו.ולא ה

כשלעצמו חלוש וההיתר האיסור אמרי,שצירוף .נ"חנ'לא



ל"בע'הגמ דף ע"ז שואל"ב עתא בקיומו רוצה גבי הדין דבר"מה י

הדין'הגמכוונת.אחר מה איסשכליבלשאול נאסרה,נאההורבלע הכלי אם

או שבעולם הנאות מסויאינובכל בהנאות אלא פ"הרמב.מותינאסר רשין

שבגמ'שאפידפשיטא האיסור לצורך'צד הכלי לאסור מכוון שאינןאינו הנאות

מאיס וכלל כלל שב,הבלועורמסתייעות האיסור על'גמוצד רק תהנאואותןקאי

מאיס הנבלע"והמסתייעות חרס,ה שטיחוכגון ונעשיםשמתחזקאו ראויים יותר

מטה עליולסמוך לרכוב יי"עיאו שבלע הרמב.נ"ז השתמשות,ן"לפי איסור

איס מחמת ישיר הוא זה בתוכו"ובכלי הבלוע הראשונים,אמנם.ה שאר

הגמ ששאלת לאיסהיא'מפרשים כלל שייכות שאינן הנאות על ,הבלועה"וגם

לאיס ישיר מתייחס ההשתמשות איסור אם לשאול יש אלו ראשונים ה"וולפי

לכלי,הבלוע מתייחס ההשתמשות איסור אם עי,או נאסר שקלט"שהכלי ז

לאיס .ה"ווהצטרף

בתוס הסוברת'ויעויין דעה הכלישהביא מן לגמרי ליהנות דאסור

מאיסו הכל"ולפי,ה"הבלוע דנאסר למימר איכא שפיר עיז מקלט"י שנעשה ז

בתוכו"ולאיס הבלוע אסורותופסק'התוס,אמנם.ה הנאות מקצת דרק ,למסקנא

הבלו כלי בתוך לח דבר לשים שאסור מייכגון מותרות,נ"ע הנאות שאר ,אבל

המטה כרעי סמיכת דאע.כגון שהתוס"הרי ס'ג כהרמב"לא שמצריך"ל ן

מאיסישהתשמיש הבלוע"וסתייע ס"מ,ה להתו"מ כלי'סל ,נאסרגופודאין
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מסוי תשמישים מסוייאלא והנאות עימים ישיר נאסרים איס"מות הבלוע"וי ה

הש.בכלי בסי"וכן סק"צ'ך תדיר"א תשמיש כל אסר עראי,ג תשמיש רק ,והתיר

בסי"והב בצונן"צ'י תשמיש והתיר בחמין תשמיש אסר הביא"והב,ד שם י

תשמיש והתיר בלח תשמיש שאסר ר"וכ(ביבשמהמרדכי שיטת בתוס"ה 'ת

באו"והרמ,)ל"הנ סי"א ס"ת'ח והתיר"נ לאכלן בכוונה בחמין תשמיש אסר ז

בהן לרחוץ במג"הו(ל"והמהרש,בכוונה סקי"ד שם הראוים)ב"א בחמין אסר

לאכילה ראוין שאינן בחמין והתיר ביו,לאכילה מאיר סי"והבית אסר"צ'ד ד

דמכי תשמיש והתיר לעצמו לגויתשמיש ושכירה לא.רה האלו החילוקים כל

אא בהיתרו"ייתכנו נשאר דהכלי נאמר עיש,כ הנוצר הוא"הצירוף שהכלי ז

לאיס הכליאינוה"מקלט גוף לאסור מסוי,מספיק הנאות ישיריורק נאסרו מות

איס"ע בהכלי"וי הבלוע .ה



מ יצחק א"תשע●ג"בית







בביצה לן תבשילין.)יז(איבעיא דעירוב עירובבסוגיא הניח שלא מי

מאי שבת לשם רש,ואפה שם"וכתב עכ,י בשבת שיאכל ומשמע.ל"מהו

ביו ביום ובו שבת במוצאי דמותר פשיטא דלעולם לן,ט"מדבריו איבעיא ורק

בלבד בשבת האכילה הרמב.בדין מדברי משמע בפ"וכן מיו"ם ה"ו ,ל"וז,י"ט

שזימן או והותיר ביום בו לאכול ואפה ובישל תבשילין עירובי הניח שלא מי

לאוכלו אסור זה הרי הערים ואם למחר המותר אוכל זה הרי באו ולא אורחים

עכ עליו אוסרין אין לשבת ובישל ואפה הרמב.ל"עבר בתחילת"ומדכתב ם

עליו אוסרין דאין כתב ואפה עבר גבי ושוב למחר המותר אוכל זה הרי דבריו

סוגיין במסקנת הבין כן כי בשבת עליו אוסרין דאין דפסק לעולם,נראה אבל

ביום בו וכן שבת במוצאי דמותר בדבריהם.פשיטא לעיין פשיטא,ויש דאמאי

בחול דמותר ל,להו אסור שבת כמעשה הוי אי רדהא כדברי לעולם ,יהודה'ו

הרמב פ"כדפסק מהל"ם הכ'ו וז"שבת אם"ג בשבת מלאכה שעשה ישראל ל

עכ לעולם מלאכה באותה ליהנות לו אסור בזדון ועשה קשה"וכמו.ל"עבר ,כ

ביו מותר ביום"אמאי בו נאסר לא ואמאי באיסור דאפה אף הערב קודם עצמו ט

דעלמא שבת מעשה .ע"וצ1,כדין

בהמש ממתניוהנה ראיה הביאו הסוגיא פירותיו'ך דהמעשר דתרומות

יאכל לא במזיד יאכל בשוגג מגביהין-י"רש'פי(בשבת דאין השבות על שעבר

ביו ומעשרות ואפי"תרומות במילתייהו רבנן אחמור אלמא שבת'ט עונג ,)גבי

אחריני פירי ליה דאית צריכא לא אח"דאה,והיינו.ודחינן פירי ליה בדאית רינינ

מותר אחריני פירי ליה בדלית אבל רבנן אחמור עירוב,לשבת גבי הכא וכן

ביו1 דכשאכלו לדחות דאין יו"ונראה לשם דנתבשל מילתא דאגלאי משום מותר עבר"ט ולא ט

דא גכ"איסורא לחול דאכלו"המבשל היכא הואיל ליה דלית חסדא רב לפי אף ללקי לא כ

כלל,לבסוף כזה מצאנו כשאח.ולא אף דחייב בשבת כהמבשל ליהוי לחולה"ותו האכילו ,כ

מעיקרא לזה דכוונתו היתה דלא הר.כיון לדעת בזה לחלק דיש נפש"ואף דאוכל שכתב הכא ן

דד בשבת נפש לפקוח דומה ואינו היאהותרה בנד"מ,חויה לחלק"מ נראה אין .ד
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בשבת לאכלו מותר שבת לשם ידו על לבשל עירוב לו שחסר היכא .תבשילין

בפכ"ברמב'ועי מהל"ם הט'ג וז"שבת או"ו בשבת ומעשרות תרומה המגביה ל

שב מוצאי עד יאכל לא במזיד שתיקן ממה יאכל בשוגג טוב עכביום .ל"ת

דומה,והיינו ואינו שבת מוצאי עד דוקא היינו במזיד דאסור דהא ביאר דהוא

לעולם לו דאסור ממש שבת לבו,למעשה אלא החמירו לא דרבנן שבות דגבי

הרמב.ביום כתב בה"וכן שם בשבת"ם כלים טבילת גבי י.ח זה דהא"ולפי ל

ואפה דעבר משום הוא בחול דמותר להו פשיטא ואפה מדרבנןדעבר אלא ,אינו

אמרי מדאורייתא ביום"וע,הואיל'דהא לבו אלא החמירו לא 2.כ

קשה עדיין ביום,אכן בו הוא דמותר הוא דדינו דהכא ביארנו דהא

יו"ביו במוצאי שהוא בשבת ואסור עצמו מהגבהת"וא,ט"ט להוכיח בא מה כ

ואסו,תרומה ביום לבו מותר והכא דוקא ביום בו אסור התם לערבהרי וכן.ר

הפמ'הק לבעל יוסף הרמב.ג"בראש דברי תו"ובאמת הגבהת גבי עצמן מ"ם

למוצ"דמנ,קשים דמותר במתני,ש"ל איתא שם'דהא מ"פ(דתרומות ,)ג"ב

המעשר בהם ישתמש לא מזיד בהם ישתמש שוגג בשבת כלים המטביל

ע יאכל לא מזיד יאכל שוגג בשבת המע,והיינו.כ"והמבשל דין שרדכלל

לתרוייהו דינא דחד ומשמע יחד קי,והמבשל בשבת דהמבשל לו"וכיון דאסור ל

א מנ"לעולם להרמב"כ תו"ל דהמגביה מוצ"ם עד אלא פירותיו נאסרו לא ש"מ

עי( יו'וכן שהק"בתוספות שם עיי'ט בבא בחד שנאן ).ש"אמאי

בב,והנה איתא שבת מעשה אפיתחא,.)עא(ק"בענין חייא רבי דריש

אףדבי באכילה אסור קדש מה לכם היא קדש כי השבת את ושמרתם נשיאה

אסור שבת מעשה אף בהנאה אסור קדש מה אי באכילה אסורין שבת מעשה

ת ת"בהנאה בשוגג אפילו יכול יהא שלכם לכם במזיד"ל יומת מות מחלליה ל

דאורייתא שבת מעשה אמר חד ורבינא אחא רב בה פליגי בשוגג ולא לך אמרתי

מוחד דרבנן שבת מעשה ומ"אמר כדאמרן דאורייתא קדש"ד קרא אמר דרבנן ד

ע קדש מעשיו ואין קדש היא אכילה.כ"היא איסור איכא שבת דבמעשה ומשמע

מהקדש דגמרינן דקי'ואפי,גמור מ"לדידן מדרבנן דהוי אקרא"ל אסמכוה מ

דבריהם של גמור איסור והוי היא גמ"וא.דקודש דברי המשך קשים גבי'כ דידן

אחריני פירי לו כשאין דמותרין בשבת פירותיו באיסור,המעשר להקל יש וכי

שבת עונג במקום דדבריהם .גמור

הרמב2 כתב דלא הא עי"לגבי בסוגיין כדאיתא באכילה מותרין אחריני פירי ליה דבדלית 'ם

פ"בלח יו"מ ה"ו דס,י"ט להרמב"שכתב ואפי"ל אוקימתא הך קיימא לא דלמסקנא בדאית'ם

ג וכדומה אחריני פירי מותרין"ליה .ש"עיי,כ
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הוא בזה המבשל,והנראה כגון דאורייתא במלאכה שבת מעשה דדין

דדבריהם בשבות שבת מעשה באכילה,ודין אסורין נפרדים,דשניהם דינים תרי

להרמב"וס.הם ג"ל דדוקא איסורם דהוי אמרינן גמורה במלאכה שבת מעשה בי

אסורות כמאכלות והוי אכילה של אה,גמור אפי"ובזה בו להקל אין דודאי 'נ

אחריני פירי לו כשאין שבת עונג הטבלה.במקום גבי שנאמר שבת מעשה דין אבל

כדי ממנו להנות דאסור בו דגזרו אלא ממש אכילה איסור אינו פירותיו ומעשר

יה היאשלא דקודש מקרא נלמד אינו וזה בעלמא קנס והוי נשכר חוטא ומהאי.א

הרמב כתב גופא אלא"טעמא לעולם אסור דאינו שבות משום שבת דבמעשה ם

ביום מחטאו,לבו החוטא ישכר שלא הוא איסורו ויסוד היה,דמאחר הרי ולערב

לבשל לו ומותר"א,אפשר לערב אכילה בהיתר נשכר מקרי לא .כ

נ נוהנה כעיקר"ראה טעם דין לגבי בזה עוד סי"במג'דעי,מ שיח'א

הרשב"סק בשם שהביא אסורה"א בשבת בה שבישל דקדירה לומר.א ונראה

אסורות כמאכלות דהוא תורה באיסור שבת מעשה גבי דוקא שייך זה אבל,דדין

ביו פירותיו המתקן כגון בשבות שבת אח"מעשה אם אינן"ט בקדירה בישלן כ

וע,הקדירהאוסרות קנס משום אלא טעמו"דאינו ולא ממשו אלא אסרו לא .כ

ביטול לענין הוא ברוב"די,וכן הוא דבטל טעכ,ל גביה אמרינן יש.ע"דלא אכן

הוי לא שבת מעשה דהאיסור היכא אף אסורה הקדירה דלעולם ולומר לדחות

הגר'דעי,א"כמאכ שליט"בדברי שכטר בס"צ הצאן'א שכתב,)כו'סי(בעקבי

טעכ איסור בין לחלק קדרה"דיש לאיסור ע,ע האו"והוא דברי דאיסור"פ ש

בפנ איסור הוא טעכ"כלים משום ולא אפי.ע"ע דלפיכך לפרש שם היכא'וכתב

התבשיל את תאסור לא עכו,דהקדירה בבישול הש,ם"כגון קיג'סי(ך"דלדברי

כא"ס ברוב)ק בטל י"מ,טעמו אסורה"מ דהקדירה כליםא איסור .ש"עמשום

י"וא כמאכלות"כ אינו שבות באיסור שבת מעשה דאיסור דברינו לפי דאף ל

טעכ,אסורות הדין בתרי"ולגבי חד דבטל אמרינן כמו"מ,ע אסורה הקדירה מ

הרשב כדברי גמור שבת במע.א"במעשה ברוב"אבל בטל דאינו נראה גמור ש

בס אס',אלא מאכלות כשאר דהוי משום .ורותוהוא

נראה"ועכ איסור,פ על בעבר שבת מעשה דין בין לחלק דדברינו

סוגיין בדברי מדוייקין שבות איסור על בעבר בשבת מעשה לבין .דאורייתא

תו והגבהת כלים מטבילת ואפה עבר דין להוכיח אתא דהן"דהנה בשבת מ

אחריני פירי ליה דאית התם דשאני ודחינן שבות משום את,אסורין כי אאבל

שאני דשבת דאסורא דחינן בשבת מהמבשל בזה,להוכיח אף אמרינן לא ואמאי

אחריני פירי ליה אית דהתם הנ.כדמעיקרא פי על י"אכן דאין"ל הוא דביאורו ל



גנק יצחק חיים הרב 368

בשבת במבשל כלל ואסורין,להקל גמורין שבת מעשה הוי גבי"משא,דהא כ

תו והגבהת כלים ו"טבילת שבות משום אלא אסורין דאינן אינומ אכילתו איסור

בשבת להקל יש ובזה נשכר חוטא יהא שלא בעלמא קנס אלא אכילה איסור

לאכול מה לו .כשאין

בשבת לאכלו אסור ואפה דעבר למימר דאיכא הא גם ניחא זה ולפי

הרמב דכתב אף תו"שלאחריו והגבהת כלים טבילת גבי לערב"ם דמותרין מ

דלא,מיד ביאורו אין בלילה דמותרין ביוםדהא לבו אלא זה איסור אלא,נאמר

דבכה ממעשיו"משום נשכר עוד נקרא לא או,ג כליו להטביל יכול היה דהא

חול יום שהוא בלילה פירותיו הכא.לתקן יו,ולכן דחל שבת"היכא בערב ט

ואפה נשכר,ועבר ועדיין אפיה היתר וזמן חול יום אינו דהא בלילה אסורין

ד.מקרי משמעות נמי רשומובן והרמב"ברי הנ"י ואפה,ל"ם דעבר לן דפשיטא

ביום לבו היום,מותרין לבשל לו מותר דהא מאיסורו נשכר דלא משום והוא

מוצ כמו והוי אכילה תו"לצורך והגבהת כלים טבילת גבי .3מ"ש

צ עדיין הרמב"אכן בדברי בפ,ם"ע מהל"דפסק ה"יו'ו דעבר"ט י

ובפכ מותר מהל"ואפה ה'ג פסק"שבת ביוח כליו אסורין"דהמטביל והרי,ט

גבי כמו אסורין אינן אמאי שבת לצורך שבישל דרבנן איסור על שעבר כיון

כלים הק.טבילת זה בהל'וכעין משנה שם"יו'בלחם .ש"ע,ט

בפסחים"בבעה'עי,והנה הרי:יד(מ האופה"ד,ף"בדפי איתמר ה

לחול"מיו בגמ"וז,)ט ומפרש אמ'ל קסבר דרבה חסדאטעמיה ורב הואיל רינן

אע מיהו הואיל אמרינן לא דלכתחלה"סבר הוא מודה מלקות לענין רבה דפליג ג

וכו לאפות לו לכתחלה'אין אפילו גוונא בכהאי רבה שרי הוי הדחק שעת ובכל

במס כטעמיה תבשילין עירובי רבנן דאצרכוה אלא לשבת טוב מיום ט"יו'כגון

ו לשבת יפה מנה שיברור כדי קמחא'כודאמר עלייהו דרמו באגי בני בהני וכן

אפי להו שרי הוה חילא חדא'דבני וכל הואיל דאמרינן קפדי דלא היכא לכתחלה

וכו לינוקא חזיא לצורך,והיינו.ש"עיי'וחדא או מחר לצורך המבשל רבה דלפי

אורחים"עכו ליה ומקלעי הואיל דאמרינן משום מדאורייתא מותר אסור,ם ואינו

אפה3 אם דברינו ביו"ביולפי דהא כלל עליו לאסרו אין חול לשם כנ"ט מותר עצמו משום"ט ל

ע נשכר מקרי זה"דלא בשול,י היתר זמן דהוא משום בחול לאסרו עי.ואין פ"בלח'אכן א"מ

ה"יו המהרלב"ט דברי שהביא הרמב)נג'סי(ח"ט בדברי ביו"שהבין דהמבשל שם לשם"ם ט

בשבת במבשל כמו לעולם לאכלו אסור כדברינו,חול בשו.ודלא או"אבל סי"ע סכ"תקכ'ח ג"ז

בחול לאכלו דמותר כדברינו,פסק .והוא
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מד הדחק.רבנןאלא בשעת התירו דדבריהם זה איסור אף מותר"ומה,אמנם ט

ביו שבת"לבשל לצורך הדחק,ט כשעת עירובי,דחשיב רבנן הצריכו ורק

אחרינא מטעמא נכלל.תבשילין אינו עירוב בלא שבת לשם בישול דאיסור נמצא

עכו ולשם חול לשם המבשל עצמו"באיסור בפני איסור דהוי אלא .ם

לד יש הרמבוכן בדברי משום,ם"ייק אינו עירוב בלא המבשל דאיסור

דיו שבות עירוב"דיני איסור משום אלא בהל"דז,ט שם"יו'ל הרי,ט הערים ואם

לאוכלו אסור ואסרו,זה החמירו ולמה עליו אוסרין אין לשבת ובישל ואפה עבר

נמצאו למערים תתיר שאם המזיד על אסרו ולא המערים מערימיןעל הכל

עכוי תבשילין עירובי שם דע,והיינו.ל"שתקע עירוב"דכתב דין נעקר הערמה י

דעלמא,לגמרי חול לשם דמבשל באיסור נכלל עירוב בלא לבשל דאסור הא ואם

הול חול"הרי לשם דמבשל איסור דנעקר הרמב"וע.ל דאף נראה ס"כ ל"ם

הבעה ע"כדברי מצות ביטול דהוא משום אסור שבת לשם דבישול בזה .ירובמ

יל שפיר זה הרמב"ולפי דחילק הא כליו"פ את וטבל דעבר הא בין ם

בשבת לאכלו דמותר ואפה עבר לבין בהם להשתמש דטבילת,והיינו.דאסור

תו והגבהת ביו"כלים כמתקן"מ דנראה משום אסורין בהל"וכמ,ט שם ,שבת'ש

דרבנן ומלאכה שבות נאסרין,והוו דמעשיו גבייהו אמרינן כ"אמש.ולכן

שבות משום אסור אינו הרי עירוב בלא לשבת בעלמא,המבשל איסור הוי אלא

כנ עירוב מצות ביטל עירוב בלא והמבשל תבשילין עירוב דתקנו ובזה,ל"משום

מעשיו איסור דין נאמר .לא
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התורה קריאת של החיוב בגדר מפורסמת חקירה חובת.יש זה האם

שבת,היחיד בכל התורה קריאת לשמוע חייב בעצמו או,וחמישי,שני,שהוא

חובת רק זה התורההאם קריאת שתקנו זמן בכל במנין קריאה שתהיה ,הצבור
חיוב שום היחיד על אין בעצמואבל .לשמוע

בגמ הסופר.פבק"בב'נמצא עזרא שתיקן תקנות הוספתעשר וביניהם

רבינו משה תקנת על ת.עזרא לקראימשה אנשים שלשה או לקרוא חיוב אפילוקן

מהם ואחד אחד לכל אחד פסוקים,פסוק שלשה קורא אחד שאדם הוסיף.או עזרא

עש הכל סך לקרוא אנשים שלשה לתורה לקרוא פסוקיםשחייב דן'הגמ.רה אז

עצמו משה בנ1הפסוק.בתקנת על סוף"אומר ים קריעת אחרי ימים"י שלשת וילכו

מים מצאו ולא שבנ'הגמ".במדבר תורה"דורשת בלי ימים שלשה הלכו אין"י כי

תורה אלא בשבת."מים התורה קריאת תיקן שני,משה כדי,ביום חמישי וביום

ג ילינו תור'שלא בלי החיוב'מהגמ.הימים חל מי על ברור התורהלא קריאת .של

מנוסחת בתורה"בביטויהתקנה התורה"ולא"קורין קריאת לשמוע ומזה,"חייבין
היחיד חובת ולא הצבור חובת היא התורה שקריאת משתמע .קצת

ה'הגמ אסתר:במגילה מגילת לקרוא אפשר אם מחלוקת מביאה

י מנין צריך אם או בזמנו בזמנו'ביחיד שלא בין בזמנו בין שרב"אע.אנשים פ

ביחיד לקרוא שאפשר שאין,סובר שסובר אסי רב לחומרת מקפיד היה הוא

במנין אלא הרי.לקרוא אבל רב ליה מדחש אסי כרב שההלכה משמע ף"מזה

שלא כרב פוסקים המאור מניןובעל לפסקו"בע.צריך טעם נותן ומסבירמ

במג נרשם לא מגילה כגשקריאת כמו:ילה מנין שצריכים שבקדושה דברים עם

הש כפים,ץ"חזרת התורה,נשיאת שכל"הרמב.וקריאת ואומר הראיה דוחה ן

שייך לא ואז היחיד חובת היא מגילה קריאת אבל צבור חיובי הם פה הנרשמים

פה י.להרשם צריך מעיקר'לא ולא ניסא פרסומי לענין אלא המגילה לקריאת

יקרי,ברם.הדין שצריך הצבור חובת היא התורה הדין'את 2.מעיקר

טו1 .כב:שמות

י2 צריכים אם בפוסקים דיון ר'יש על סומכים אם או התורה קריאת שמעו ככולהשלא .ובא

או הלכה ביאור קמג'עיין סימן .'ח
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נפק כמה הזאת"יש מחקירה שיוצאות הלכתיות יש,לדוגמא.מ האם

התורה קריאת שמע לא אדם אם תשלומין בשחרית.חיוב הפרשה לקריאת בנוגע

ושנה שנה בכל התורה כל לשמוע נוסף חיוב יש חובת,בשבת אין אם אפילו ולכן

ש החיוב מצד התורהיחיד קריאת אחת,ל פרשה שמיעת פספס חיוב,אם יש עדיין

בב3.להשלים שמע לא אם להשלים חייב אם שאלה יש עדיין ה'אבל רוב.'או

הרמב כדברי פוסקים חייב"האחרונים לא ואז הצבור חובת התורת שקריאת ן

חובת.להשלים התורה שקריאת החולקים לדברי שמחמירים בריסק מבית יש אבל

בבהגבר אפילו התורה קריאת לשמוע כדי מנין אחר וחוזרים 4.'וה'א

זאת מוזרה,בכל קצת התורה קריאת של משה.התקנה את שכנע מה

כשבנ כזאת קריאה לתקן ימים"רבינו לשלשה בתורה עסקו לא לזרז?י יכול היה

תורה תלמוד במצות לתהעם לגרום יכול שהיה אחרת יום"בדרך בכל יתירה.ת

הפמ,מזאת במנחות5ג"שואל הגמרא לאור שבאמירת:)צט(כנראה שפוסקת

של"ק חובתו אדם יוצא יום בכל ולילה"ש יומם בו שבנ,"והגית אכן"נראה י

בת מינימלי"עסקו באופן התורה,ת קריאת תקנת מוסיף ?ומה

פיינשטיין'ר התורה6משה קריאת של סוגים שני בין הוא.מחלק אחד

תורה לימוד של בשבתדין שבוע בכל קריאה וכולל ביו',וה,'ב,ברבים .ט'וגם

הד פרסום של קריאה הוא השני דינים.פרשיות'הסוג התורהכמה קריאת של

של המינימלי השיעור כמו תורה לימוד של לדין דוקא עליהקשורים מספר,כל

של.וכדומה,העליות למצבים ורק אך ששייכת מסגרת מיצרים אלו דינים

ברביםלימו" תורה ככה,"ד מוגדרות שאינן לקריאות עולה7.ולא זה מהסבר

רק לא התורה ברבים"קריאה"שקריאת תורה לימוד של סוג .אלא

של אופיה על והשפעתה הדברים משמעות להבין צריכים עדיין אבל

אחרות לימוד,בפרט.קריאות של כקריאות מוגדרות שאינן אחרות קריאות יש

דיש,ראשון.תורה של פיינשטיין'קריאות שהרב בקטגוריהפרשיות כולל אינו

ברבים"של תורה ג,בנוסף."לימוד קריאת שמע'יש קריאת של ,הפרשיות

שו3 או"ראה משה אגרות ד"ת חלק מ'ח ה'סימן .'קטע

מהגר4 הרב נפש בספר קל"ראה דף שכטר .'צ

מגדים5 או:פרי אברהם קלה"אשל סימן ריש .ח

או6 משה א"אגרות .קא:ח

ר7 ש'אבל אחרות לקריאות שייכים עדיין שההלכות אומר לימודפיינשטיין כמין נעשים הם

פורמלי באופן שנקראים מפני .תורה
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אינ תורההשכנראה כלימוד מהגמ.מוגדרת יוצאת זו יא'ההבנה :ברכות

איןש שחרית תפלת לפני התורה ברכות בירך לא שאם שמואל שיטת מביאה

ו לחזור רבהצריך אהבה בברכת נפטר שכבר כדעת'תוס.לברך סובר שם

אע התפלה אחרי מיד תורה למד אם רבה באהבה יוצא שרק פ"הירושלמי

ללמוד צריך אין התפלה התחלת קודם התורה ברכות שמברך אדם כלל שבדרך

יוסף.מיד פוטרת8הבית אינה עצמה שמע קריאת למה הירושלמי על מקשה

צרי ולמה ללמוד אחרהחיוב לימוד דברי.כים נחשבת שמע שקריאת מתרץ הוא

ותפלה כללתחנונים תורה כלימוד מוגדרת ק.ואינה למה להבין עלנו ש"אז

כתפלה כת,מוגדר מוגדרת התורה 9?ת"וקריאת

הקושיות את לתרץ לימוד,כדי של סוג אינו התורה שקריאת להציע יש

שונה דבר אלא ה.תורה מדברי זה את להוכיח מתחיל10ם'הרמב.ם"רמביש

ככה התורה קריאת בתורה":הלכות קורין שיהו לישראל להם תיקן רבינו משה

שמיעת בלא ימים שלשה ישהו שלא כדי בשחרית ובחמישי ובשני בשבת

ב."תורה בהלכה הצבור של החשיבות את מדגיש גם הימים"ל"וז'הוא הן ואלו

בתורה בהם זא."שקורין בכלל"בב'הגמ,תלעומת הצבור מזכיר אינה .ק

הרמב,כ"א הדגיש התורה"למה בקריאת ציבור של חשיבותו את להציע?ם יש

בלבד'שהרמב טכנית מסיבה זה את הדגיש במנין,ם צורך שיש יש.לומר אבל

אחרת עקרוני,להסביר יותר למשהו היה שכוונתו שהרמב.ולומר להציע ם"יש

לציבוראהדגיש קשורה ביסודו התורה התורה שקריאת מפני לצבור הצורך .ת

רקהצור לא הוא בצבור צדדיתך שבנ.הלכה רק לא היתה רבנו משה י"תקנת

כיחידים בתורה ציבורי,יעסקו תורה תלמוד שיהיה אחרות.אלא קריאת,במילים

תורה תלמוד אינו תורה,ציבורהתורה תלמוד הג.ציבוראלא מראדרשת

ככה סוף:היא ים קריעת לה"בנ,בזמן ותשבחות שירות אמרו אחת'י ,בחבורה

אחד ה.כעם ועל משה על התלוננו הם זה אחרי להדגיש.ביחד'מיד רצה משה

ה דבר לקיים כדי אחדות להיות צריכים להיפך'שהם זה.ולא תיקן,לעשות הוא

מז"או8 סימן .'ח

רשב9 מדברי זה תירוץ על לתמוה תורה"יש תלמוד חובת לצאת שאפשר שסובר צט במנחות י

שמע שק"וא,בקריאת לומר יכולים איך כת"כ מוגדרת אינה קלה.ת"ש סימן המאור שמן 'בספר

ההצעה לצאתנמצאית אפשר תשרק בק"חובת הדחק"ת בשעת הציע.ש זירינג יונתן ידידי

ת מצות לצאת כוונה צריך בק"שאולי יוצאים,ש"ת אינו זה בלי הפרטים(אבל לכל להכנס בלי

כוונה צריכות מצוות של הסוגיא .של

יב"רמב10 תפלה הלכות .א:ם
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תורה בנלימוד את וחייב פעמי"רבים שלש תורהלהתחבר ללמוד בשבוע ים

ת.ביחד של דין הוא רואים ת,ת"מזה שמצות מזה שונה אופי לה יש ת"אבל

יום.הרגילה בכל ילמוד יחיד שכל תקן לא משה למה מובן ק,מזה לא"ולמה ש

מספיק ת.היתה היה לא במדבר ת,ת"החסרון דרבים"אלא .ת

שלצב המיוחד שלנולמקום ההבנה עם דברים כמה להסביר וריש

התורה קריאת הוא11ם"כשהרמב,אחת.בתקנת לתורה העליה סדר את מתאר

לא אבל הקריאה לפני העולה של הברכה אחר הצבור של אמן עניית את מדגיש

הקריאה שלאחר לברכה אמן האחת.מזכיר האמן רק להזכיר לו יש ?למה

ע12ד"הגרי נחמיה"מסביר בספר פסוקים התור.13י את קורא הסופר עזרא השם

בנ של אמן עניית וגם ברכתו גם מזכיר דוקא והנביא את".י"ברבים עזרא ויברך

אמן'ה אמן העם כל ויענו הגדול שכוונת"הגר".האלקים מסביר "הגדול"ח

הקריאה לפני ברכו מסביר"הגרי.לחיוב שברכוד הפסוק מהדגשת ,שנראה

ה,הברכה של עיקריים חלקים הם הקריאה לפני אמן עניית עצמהוגם יש.קריאה

הזאת שהחשיבות לומר שעצםלנו מפני היא לקריאה השומעים להשתתפות

בעקבות שבאה הציבורית החויה אלא גרידא הקריאה היתה רק לא התקנה

שמבקשים.הקריאה צבור ליצור היא הקריאה שמטרת מסמלים והאמן הברכה

ה להשתתף',דבר צריך הקריאה את ששמע ואיש איש כל הואאבל.ולכן זה דין

הקריאה לפני ה,רק לדבר הצפייה את רק,אבל.'כשיש הוא האמן הקריאה אחרי

הצבור השתתפות של שני דין בו ואין ברכה לאחר אמן של נורמלי יאול.דין

הקריאהאפשר שלפני הברכה נוסח את גם שאנחנו.להסביר ברכות שני יש

התורה ברכות בזמן יום בכל בנו:אומרים בחר אתאשר לנו ונתן העמים מכל

תורה בדברי לעסוק ברכת וגם בחר.תורתו מברכיםאשר רק התורה קריאת לפני

של.בנו האופי את מבטא כולו העם שמזכיר הזאת ברכה שדוקא לומר יש

ציבורי תורה כתלמוד התורה .קריאות

זה ותרגום,עם ואחד מקרא שנים של חיוב להבין גם 14אמי'ר.יש

יש"אומר תרגוםלעולם ואחד מקרא שנים הצבור עם פרשיותיו אדם למה."לים

לומר הצבור"צריך שבוע,"עם בכל זה את לעשות שצריך יודעים אנחנו הלא

יב11 תפילה .ה:הלכות

קכא12 סימן ב חלק קדם הררי בספר .מובא

ח13 .ו-ה:נחמיה

ח14 .ברכות
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מהמלה את,אבל."לעולם"מן מחבר מקרא שנים שלימוד להסביר יש בדרכנו

שבוע באותו קוראים שהציבור הסדרה את קורא הוא כי לציבור קריאת.אדם אם

תורההתו בלימוד קיום רק היתה צריך,רה שהיחיד מיוחדת סבה היתה לא

הצבור עם ביחד יש,אבל.ללמוד הצבור של תורה לימוד היא התורה קריאת אם

של במסגרת לא אפילו שלהם בלימוד הצבור עם מזהה האדם כאשר נוסף קיום

הכנסת .בית

לציבור,לסיכום מיוחד מקום התורה קריאת בתקנת הקריאהוכל,יש

כת דרבים"מוגדרת ה.ת מבקשי של ציבור מיצר דרבים תורה לימוד של 'הקיום

בשבוע פעמים תורה,לכן.שלש ילמוד הציבור בתוך יחיד שכל מספיק כי,אינו

בת צורך ציבורי"יש שמשה.ת זמן בכל בתורה שקוראים צבור שיהיה חיוב יש

ב פלוני אם חשוב ואינו התורה קריאת תיקן הצבוררבינו יכול.תוך גם אולי

שאמרנו דרך על היחיד חובת הצבור.להסביר מן חלק להיות חיוב אחד לכל יש

רבינו משה תקנת לקיים שבנ.כדי משלנו'אחרי אחד כל לרע חבורה עשה י

שמים לשם בחבורה להיות למ.חייבים שאפילו ק"אפשר הד הויתריאת ורה

היחיד רעיון,חובת זאמקביליש ליצר.תלהבנה היתה התקנה שמטרת אפילו

מהצבור חלק להיות איש כל על חיוב יש עדיין צבור.ציבור שיש מספיק איננו

ה בתורת שעוסק הצבור בתוך עצמו את לשים אדם כל על חיוב אלא 'שקוראים

.תמימה
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גלגלים לכיסא שהוזקק מי לתורה לעלות לקרוא יכולים אם נשאלתי

גדול בדוחק אפילו לעמוד יכול צ.ואינו דוחק"ויותר שמפני הזה הכנסת בבית ע

לתורה העולים כל עומדים שבו למקום הכיסא לדחוף יכולים אין אלא,המקום

השל .חןלצד

בשו סי"או(ע"כתוב סע"קמ'ח "'א'א ואפילו) מעומד לקרות צריך

בשר בעל הוא כן אם אלא אסור לעמוד או לכותל עצמו לדין."לסמוך והמקור

במגילה הוא ויושב"דתנן.)כא(הזה עומד המגילה את בגמרא,"הקורא ואיתא

בתורה" כן שאין מה קרא.תנא דאמר אבהו רבי אמר מילי הני עמדמנא פה ואתה

בירושלמי."עמדי פ(ואמרו הל'מגילה עומד "'א'הקורא לקרות) עומד שהוא זה

כבודה...בתורה בצבור,"מפני התורה בקריאת לנהוג שצריכים היינו ולכאורה

בסיני תורה שניתנה לדרך בירושלמי"ומה.דוגמה אמרו "שם(ט בר'ר) שמואל

קרב נש בר חד חמא לכנישתא עאל ליהיצחק אמר לעמודא סמיך מתרגם אים

וביראה באימה בה לנהוג צריכין אנו כך וביראה באימה שניתנה כשם לך ."אסור

מיושב להקורא בדיעבד דינו מה רבותינו הטור.ונחלקו )א"קמ'סי(הרי

הגמרא לשון יצא"ל"וז,נקט יושב המגילה את הקורא דתנן מעומד לקרות וצריך

בתורה"משא ח."כ בדיעבדומדלא שאף מדבריו משמע לדיעבד לכתחילה בין ילק

התורה בקריאת יצא הב.לא בדברי מפורש ד"תר'סי(ח"וכן הקורא"צ שכתב)ה

התורה קריאת נ"לענין מעומד ולקרות לחזור וצריך לא דיעבד אפילו יושב ."ל"אבל

המג,מאידך ס"קמ'סי(א"כתב א"א "'ק ממ) הרב"אבל רש"ש בשם י"י

דדו קפדימשמע לכתחילה ע'קא יצא בדיעבד מספ"וכ,ש"אבל דסוטה"מ ז

לא מלך של כבודו משום יצא לא בדיעבד דאפילו איתא ואי יושב דהמלך דאמרינן

לכתחילה בח"וכה,שרי דייקינן סי"ג לחלק"כ'מ ויש עדות גבי כתבוכן."ח

ס(ב"המ א"שם המגכ)'ק שרד.א"דברי בלבושי שם"או(ועיין מ)ח כ"ששפירש

לחלק"א"המג מה"ויש הוא בעדים עמידה שדין הוא ועמידה"שהחילוק ת

מדרבנן"בקה אלא אינו ק"וא(ת התורה"כ בקריאת להקל שיש שאין"א,)ו נ

ת לכבוד המלך כבוד בנ"וא(ח"לדמות להקל מקור אין מהל"כ מדין'ד רק עדות

הקהל של התורה ).קריאת
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השו כתב בעדים עמידה סע"כ'סימ"חו(ע"לענין "'ה'ח העדים) צריכים

מעומד להעיד ת,לכתחילה העיד אותו"ואם מושיבין אף."ח כן נוהגין אין אך

הפוסקים,לכתחילה הורו סי"חו(שהרי סע"י'מ "'ג'ז דיני) בתי כל נהגו כבר

המחלוקת להסיר כדי העדים וגם דינים בעל שמושיבין התלמוד לאחר "ישראל

ס( כתב לזה סע"כס"ודומה ת).ו"כ'ח עדים להושיב נוהגים לכתחילה ,ח"הרי

בזה אדם כל להושיב נוהגים המחלוקת"וגם מפני .ז

דידן בנידון להקל מקום יש זה מכל צ.ולכאורה יש"אך באמת אם ע

גלגלים לכיסא שנזקק למי המלך של ישיבה גדול,לדמות מלך של כבודו שהרי

כבודו על שמחל מלך שהרי ודם בשר מחולמכל כבודו לב(אין ם"רמב,:קידושין

פ'הל הל"מלכים לפניו"וגם,)'ג'ב עומדין שירצה בעת אליו באין העם שכל

ארצה (ומשתחוים הל" העם).'ה'שם בשאר נמצא לא זה תלמידי,וכל אף שהרי

לפניהם משתחוים אין וגם כבודם על למחול יכולים מופלגים אין"וא.חכמים כ

מפורש מקור התורהלנו קריאת לענין עדות,להקל קבלת לענין יש,רק ושמא

כמש ביניהם המג"לחלק שרד"כ ולבושי תוס"וע[).ל"הנ(א ל('ע ה"ד:שבועות

ת)עשה מכבוד גדול המלך כבוד אם כבודו"שנסתפקו על מחל שלא ולכאורה,ח

מש המג"זהו דברי לפרש שרד הלבושי לכבוד"א"כ המלך כבוד לדמות שאין

חכםתלמ כמ".יד התורה קריאת לדין עדות מדין להוכיח אין זה .]ש"ולפי

בנ להקל טעמים כמה שיש נראה גלגלים"מיהו בכיסא ישיבה ולהתיר .ד

הבריות כבוד של גדול ענין כאן ויש זקן או חולה שהוא במי מיירי כאן ואמרו,הרי

שגדול"חז בגמראל כמפורש דבריהם של תעשה לא את שדוחה הבריות כבוד

יט( יום:).ברכות כגון לתורה לעלות אותו קורין כשאין שבולט מקרה יש ואם

אמו או אביו בו או"וק,שמת בנו שנשאת או נכד או בן לו שנולד כגון לשמחות ו

עו,בתו הללו מאורעות לו שיש אדם כל שהרי כבודו משום בזה שיש להנראה

הללו.לתורה מאורעות בלא שאף הקהל,ונראה אנשי לכל לקרוא שרגילים במקום

בזה בזיון לו יש לעלות יקראוהו לא דה,ואם .ה"נראה

בכה לדון אפשר שא"ועוד כיון דהיינו אחר מטעם אחר"ג בענין שהרי(א

אחרים"א יעזרו אם אף לעמוד לו הדחק)א כשעת כדיעבד,הוי הדחק שעת וכל

שונים[.דמי לדינים מקומות בכמה מוזכר זה חת"שו'ועי,וכלל אה"ת ח"ס ב"ע

לגיטין"ל'סי מקום קביעות לענין סי"שו,ג צבי חכם עירוב"ק'ת לענין ל

סי"שו,תשבילין השמטות שלמה לך האלף בפסח"ל'ת חמץ לענין ש"וע].ועוד,ז

שכתב"בשו שלמה לך אלף ב"ת ולא הדחק בעת רק אינו זה והיכא"לאוגם ה

שא ביותר דחק הוא אם זולת הדחק בעת אף להתיר אין כל"דשוין אז ענין בשום א
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דמי בכדיעבד הדחק א"ובנ".שעת הרי מיושב"ד קרא שאם כיון וגם אחר בענין א

בדיעבד לכתחילה,יצא אף להתיר מקום .יש

הגרש הורה זה סומא"וכעין לענין אויערבאך אברהם"הו(ז נשמת ספר ד

סי"או'ח ב"קל'ח אות דחשיב"ל"וז)'ט משום לתורה עולה סומא שגם נהוג

עולים הקורא עם יחד לקרוא יודעים שאינם הארץ מעמי רבים וגם הדחק כשעת

."לתורה

שבזה כיון ש"ועוד אלא לעצמו קורא אינו מברך"ז והוא לכולם קורא ,צ

כ עליו להחמיר אין לס,כ"שמא לקרוא שמתירים זה כמו ועוהוי 'סי'ועי(ה"ומא

סע"קל ).'ג'ט

זקן פני והדרת תקום שיבה מפני משום בזה גם יש זקן האיש אם ועוד

ת שאין הפוסקים שכתבו למה דומה מעומד"והוי להעיד חייבים סי"חו'עי(ח 'מ

סע"כ ל"ס(ע"הסמ'שפ)'ה'ח "ב"ק ה) ת'דאת לרבות כתיב תירא וה"אלקיך ל"ח

והאי'ועמדו'היא ה'עשה תירא'את עדיף,עשה'אלקיך תורה דכבוד ,ועשה

היו."גמרא לא כן לא שאם במה אלא לעמוד שצריכים במה אינו הכבוד וכאן

כזה לאיש גדול בזיון בזה ויש לתורה לעלות אותו .קורין

השו שהקפיד סי"או(ע"ומה סע"קמ'ח "'א'א עצמו) לסמוך ואפילו

אסור לעמוד או ל"לכותל ענין משום"נאינו היינו לסמוך שאין הטעם כל שהרי ד

באימה" לעמוד (דצריך או"בהלשון" סי"ט ס"קמ'ח ב"א ב'ק אין,)י"בשם וכאן

יראתו חסרון מפני ולא חולשתו מחמת אלא ממש,ישיבתו מוכח השו"וכן ע"כ

דבריו בשר"בסוף בעל הוא כן אם ."אלא

לתורה סומא לקרוא יכולים אם רבותינו דנו השו"וז,כבר ט"קל'סי(ע"ל

"'ד-'ג'סע הכתב) מן שלא אחת אות אפילו לקרות שאסור לפי קורא אינו סומא

הארץ"ומהרי[ לעם בתורה קורין שאנו כמו סומא קורא דעכשיו כתב ולפי.]"ל

לקרוא יכול שאינו מי וכל לסומא שקורין ה,מנהגינו שהוזקק"לכאורה למי ה

גלגלים .לכיסא

צ עדיין בנ"אך הנ"ע הכנסת בבית שהרי אחר מטעם מקום"ד אין ל

לעמוד רגילים העולים שכל למקום התורה מול הכיסא כן,לדחוף שאינו מה

לקרוא יודע שאינו ומי כמי"וא,בסומא נראה אינו שהרי לקרותו אין שמא כ

לתורה אצל.שעולה שהוא לכל שנראה באופן לשלחן סמוך הוא שאם ונראה

במק,התורה שהוא השלחןבין בצד שהוא ובין הרגיל משום,ום לקרותו שיכולים

הבריות בגדר,כבוד הוא אם אמו"חיוב"בפרט או אביו בו שמת יום שהוא כגון

באלה וכיוצא בן לו שנולד .או



מ יצחק א"תשע●ג"בית


ישיבה ראש





עאיתא נד דף רב":ב"בברכות אמר יהודה רב צריכין:אמר ארבעה

היםי–להודות מדברות,ורדי ונתרפא,הולכי חולה שהיה חבוש,ומי שהיה ומי

ויצא האסורים המלךכתובהסוגיאבהמשךו."בבית דוד כתב כולם שעל

קזהת( פרק אל",)ח-ו,לים יצילם'הויצעקו ממצוקותיהם להם יודו'וכובצר

אדם'הל לבני ונפלאותיו להודות."חסדו צוה המלך שדוד כתב דהיינו,ובלבוש

בגדר ,חז קבעו מקיימים"ושוב ידו שעל הברכה מטבע ל

דינו ובית המלך דוד שקבעו .החיוב

רש'עי עה"בפירוש נס",ל"וז,)יב,זויקרא(ת"י על הודאה דבר על אם

לו וחולה,שנעשה האסורים בית וחבושי מדברות והולכי הים יורדי כגון

קז(שנתרפא לה)כב-כא,תהלים חסדו'יודו

תודה זבחי ויזבחו אדם לבני ,ונפלאותיו

,בענין האמור לחם ולילה,וטעונות ליום אלא נאכלין כמו,ואינן

התודה זבח על והקריב כאן לחם-שמפורש מיני משמע."ארבעה דודשמלשונו

לנוהמלך גילה    אלו ממצבים ועוד,בהצלתנו

אלואםש נסים מטעם מהה,נודר קרבן"חיוב על תודה שם מיחל להודות ת

אפ.יםשלמ זה אתולאור לבאר גרשוםשר רבינו עטב(דברי בפירושו:)מנחות

הגמ לשון חובה".)פ(שם'על שהי",ל"וז,"תודה כגון חובה תודה מפרש'היינו

ד כדאמרינן תודה שיביא ינצל אם ונדר ונסתכן להודות'בים ותודה,צריכים

באחריותה דנתחייב עלי הרי דקאמר היינו ש,"חובה חיוביישמשמע שני ש

נדרו:תודה לקיים אחריות מטעם קרבנו,או כשנסתכן,שנאבד שנדר וניצלאו

תודהוממילא שם עליו רגמ"משמרכלו(חל סתם"ונדר"ה"כ שנדר ,היינו

דוקא תודה קרבן להביא עליו שניצל כן)ועכשיו נבאר לא נדרשנפרשו(שאם

תודה קרבן ינצללהביא לה,)אם לו למה להבין בכללקשה המלך דוד דברי ,זכיר

נדרוהרי מטעם חובה שהוא שיבאר כוונתו,מספיק זו שאין ברור כ"וא,אלא

ש לפרשה"רגמהביןמוכח בא המלך .תורההדיןאתשדוד
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שרש בכת"איברא עט(י"י מנחות חובהכתב:)בגליון תודה ,בביאור

שניצל"ל" וחולה בשיירא והיוצא בים מפרש כגון חובה תודת וחבושא מחליו

האסורים מבית להודות'דאמרי,שיצא צריכים ארבעה בהו,בברכות דכתיב

תהלים בספר תודה זבח רש."ויזבחו מדברי המלך"משמע שדוד לי פרשכיוון

תודה דקרבן תורה מ,דין המלךש,שאמרנוהמויותר לנוגילהדוד

,אז שלמים נדר שאם רק תודהולא שלמי .נעשים

רש מדברי מן"היוצא חיוב לנו גילה המלך שדוד גרשום ורבינו י

אלו במצבים להודות תודה,התורה לקרבן השלכות יש זה כנסת,ולחיוב ואנשי

נוסח תקנו ידש,ברכהההגדולה אדםעל ו  .כ"וכ

סי"פברכות(ש"הרא קר)'ג'ט במקום הגומל נתקנהשברכת תודה .בן

נאח"אות"שו(ס"והחת בלשוןידי)סימן בתהליםק לחלקשיהפסוק ש

החיובים ושאר הים יורדי ג",ל"וז.בין ואחר לבסוף הים יורדי ראשונים'וסידר

ברנה מעשיו ויספרו תודה זבחי ויזבחו תודה,סיים זבחי בשעת היינו נראה

גם ואז לתודה מזמור הנסכים על שירה מעיןאומרים שבח שום אומרים הבעלים

ג...המאורע תודה'אחר זבחי ויזבחו סיים ,אלו

מתחיל היםל"צ[שוב זקנים]מיורדי ובמושב עם בקהל וירוממוהו ומסיים

נמסר,יהללוהו וגם הסכנה אל עצמו הכניס עצמו שהוא הים דיורדי מזה משמע

רחמיו רבים כי שמים חייםלדין בעלי בידי אלא"ע,ולא קרבן חייב אינו כ

רבנן ותרי עם בקהל לפ,לרומם ולא"נמצא תודה זבח יזבחו קמייתא תלת ז

זקנים ומושב עם קהל רבנן,צריכי ותרי בציבור בהודאה להו סגי הים ."ויורדי

ל"וא מדברפיכ יוצא אצל תודה קרבן להביא חיוב קבע המלך דוד חבוש,דבריו

תיקןו,וחולה הים בציבוררקליורדי להודות .חיוב

החתו הרא",ס"ממשיך לשון לן יתיישב דכ"ובזה הודאה'ש דתקנו

תודה קרבן וקשה,במקום   וירוממוהו נאמר

והו עם חז"בקהל תקנת ולא קבלה דברי א"ולהנ,ל"ל ש"ל

 אבל עםלא בקהל וירוממוהו גבייהו אלא,כתיב

בהמ בעו"משחרב ה"ק  במיעוטו"דעכ הטוב יתפסו פ

עם בקהל ."'וכו,וירוממוהו

הרמב גרש"ולכאורה רבנו שיטת על חולק ורשום הואהריש,י"ם

ד דין מהל'השמיט הקרבנות'אלו מלשונוו.מעשה הגומלמשמע ברכת בענין

ברביםלומדישאנו להודות חיוב שיש המלך מדוד דם ל"ושחז,הנסים'אחרי

הגומלאתתקנו ברכת פ'הל(ם"הרמבל"וז.נוסח ה"ברכות ארבעה",)ח"י
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להודות שנתרפא:צריכין האסורים,החולה מבית שיצא הים,וחבוש ויורדי

לישוב,כשעלו כשיגיעו דרכים מהם.והולכי ושנים עשרה בפני להודות וצריכין

יהללוהו זקנים ובמושב עם בקהל וירוממוהו שנאמר וכיצד.חכמים מודה וכיצד

ומברך,מברך ביניהן אתה,עומד לחייבים'הברוך הגומל העולם מלך אלהינו

טוב כל שגמלני סלה,טובות יגמלך הוא טוב שגמלך אומרים השומעין ."וכל

שהזכי להודות שצריכים ארבעה בענין הראשונים דברי דודסיכום רם

משמע"ולרא)י"כת(י"לרש:המלך ש   ,וכן

החת שסובר הים"נראה מיורדי חוץ כולם לגבי עה"ולרש;ס יש"י גרשום ולרבינו ת

תודה קרבן מביא מדאום"ולרמב;אם מיוחד מעמד שום להם .'אין

ולענין יש"לרש גרשום ולרבינו י 

הלבוש(ם"ולרמב .יש)ולשיטת



המג הכנה"כתב בשם המג"א ותמה לברך נהגו לא נשים שבזמנו א"ג

דבריו"ע לתרץ וכתב שס",ז מפני רשות"שמנהגן אלו שברכות ולכאורה."ל

שלמ הוא דבריו חזפירוש אדם"דו לו שנכון המלך מדוד להל בהצלתו'להודות

הנ מצבים להודות,ל"מארבעה ואחד אחד כל לפני דרכים ע,והרבה נתינת"כגון י

וכיו לתודה מזמור אמירת או חז,ב"צדקה קבעו כדי"ושוב ברכה של מטבע ל

לברך,להודות ניתנה לבטלה,ורשות ברכה המג.שאינה בכוונת לומר יש א"ועוד

נפשו"שחז הצלת על להודות איך לנו לימדו לברך,ל לחייבים"שיש הגומל

שמים"טובות לדין נמסר שאולי הי,להכיר לא המקום חסדי .נמלט'ולולא

המג של שיטתו הפמ"ועל תמה וז"א אומרים",ל"ג מאן יודע איני

ה,רשות אלא"ראבדאף אמר לא צריךד וודאי אבל ומלכות שם צריך שאין

כ."תלהודו הפמוובפתיחה כתב מחמירים)יח,א(ג"ללת קבלה דברי ,שבספק

כתב לסיב(ולכן בלי)ריט'פתיחה חוזר הגומל ברכת בירך אם שמסתפק שמי

ומלכות שהמג.שם יחייבעליוקחולא"ובודאי כללנולא לחזור ומסתימת.ו

הפמלשונו שסוג"של שמסתפקברמשמע רביעדי,שמי בפני להודות צריך יםן

שכתובילקי מה ל",ם ונפלאותיו'היודו אם"וצ,"חסדו זהע באופן

נוסחצריך כפי דווקא חזםלברך .ל"של

בין"נפקולכאורה והפמ"המגמ ברבים"א לברך שמתבייש מי בדין ,ג

השל וכיו"מגפי לתודה מזמור ויאמר צדקה יתן להורות"לפמו,ב"א נראה ג

כ ברבים ויברך עצמו קבלהשיחזק מדברי שמחויב .פי
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שהפמ הרמב"וברור שיטת בעקבות הולך ש"ג והלבוש מצוהישם

הגומל ברכת לברך קבלה שהמג,מדברי סו"ואפשר גרש"כרשברא וכרבינו םוי

התורה"שע מן קיום יש זו ברכה סו,י סוףאמנם כל חיובף ולא לו נתנה .רשות

ה של לשונו הרמבמחברומריהטת של לשונו משמע,ל"הנם"שמביא

הפמברשסו לברך"כדברי עליו שחיוב ראי.ג להביא נראה פוסקיםהגם ,שכן

הרמ של המחבר,א"מלשונו שכתב מה ס'סי(דעל אחר",)'ד'עריט בירך אם

אמ"בא:ואמר טוב"י כל גמלך אשר אמן,ה אמר.יצא,וענה אם בריך:וכן

לן דיהבך דעלמא מלכא אמן,רחמנא הרמהגי,"יצא,וענה זהו",ל"וזא"ה אין

המברך מן לבטלה זו"אע,ברכה בברכה נתחייב שלא רק,פ מברך ואינו הואיל

בה ששמח חבירו טובת על והודאה שבח הרמ".)טור(דרך שחילק בין"וממה א

שבירך חבירומי של הצלתו חי,על כללישאינו עצמול,ב על שבירך מי ,בין

מחוי עצמו על שהמברך בבימשמע הוא .רכהב



ס'סי(המחברכתב דווקא",)ט"ריט לאו ארבעה למי"דה,הני ה

נס לו כותל,שנעשה עליו שנפל ונגיחותיו,כגון שור מדריסת ניצול או,או

לטורפו אריה בעיר עליו אם,שעמד לו באו גנבים אם וניצולאו לילה שודדי

כיו וכל צ,ב"מהם לברךכולם הגומל"וי,הגומלריכים מברכין שאין הניא אלא

דוקא לברך,ארבעה ומלכותוטוב שם הזכרת הסיק"ובמשנ."בלא לב"ס(ב ,)ק

דהמנהג" כתבו ".והאחרונים

בי"בבעייןו נמצאים זה בענין דבריו והראשיסוד האבודרהם .ה"דברי
בב לשונם שקיצר כוונותםכדאי,י"ומפני על לעמוד כדי בהרחבה לשונם להביא

האבודרהם"וז.וגדרם הראייה(ל וההודאה,ברכת ה",)השבח גרשום"וכתב ר
שלמה הכנסת,ברבי בבית וברך לבנו נס שאירע העיר מהמון אחד קם אחד פעם

ב שטעה מפני בו גערתי ואני לבטלה'הגומל ברכה ובירך הא.טעיות כי'הטעות
ע'אפי נס אעל נס לי שעשה ברוך אלא הגומל לברך חייב אינו כדין"צמו שלא כ

לנס שנתקנה הברכה מטבע ששנה בירך

אפי כי הי'ועוד לא לנס שנתקנה ההיא לברך'הברכה לו

הנס במקום האחר.אלא האבודרהם".ד"עכ'וכווהטעות כתב "ובהמשך

הצריכו"דס שלא ל

ולסטים חיות בהו דשכיחי מדברות להולכי אלא דאמרינן,להודות והא
ד(בירושלמי תפלת)ד,ברכות לענין אלא אמרו לא סכנה בחזקת הדרכים כל

הגומל ברכת אבל נפשו על רחמים לבקש אדם צריך הדרכים שכל בלבד הדרך
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איתקוןבמק סכנה ום

.בירוש לאכסניא'ר'ואמרינן נפיק הוה כד ינאי

סכנה בחזקת דרכים הולכי דכל ביתיה גו מפקיד הקיר"וא.הוה תחת ההולך ת

בגמ דאמרינן 'נטוי  כי הגומל שעבריברך ל"וי.ון

     במהרה לעבור וקל קצר דבר שהוא אבל,לפי

הגומל לברך צריך ארוך דבר שהוא דרכים ."הולכי

שמביאוה שנוסעמנהג לעירשמי לברך,מברךמעיר נוהגים ומזה
סכנה ממקום מד'אפי,כשיצא עיהמנוי'אינו המלך"ם דוד כן"י,י שלמד ל

פ(ם"הרמבמלשון ה"ברכות להודותא",)ח"י צריכין שנתרפא,רבעה ,חולה
האסורים מבית שיצא כשעלו,וחבוש הים כשיגיעו,ויורדי דרכים והולכי

שהרמב".לישוב ולאו"וממה דרכים הולכי כל וכלל הסוגיא מלשון נטה ם

מדברות הולכי ולאו,דווקא המסוכנים דרכים עוד לכלול שכוונתו להסיק יש
המנו בברייתאדווקא .ים

מחונראה גרשום"והם"הרמב'לתלות הגומלר ברכת תקנו דווקאאם
המנוי'לד עימצבים מסכנה"ם שיצא מי לכל שתקנוהו או המלך דוד על,י
הנה הדין ביסוד ש"מחלוקת מדבריל עה"רשדייקנו גרשם"י ורבינו 'ברת

אם.שלמה מההרי קיום ד"יש על ומודה תודה קרבן מביא אם אלו'ת ,מצבים
שחזזה לד"סביר הברכה תקנו מה'ל הודאה לקים כדי בלבד אלו ,ת"מצבים

להם"ולרמב שאין מדאודיןם רקוה'מיוחד סכנהילפרשדוגמאותם של ,ות
שחז המנוים"סביר לאלו הדומים מצבים על הגומל ברכת יתקנו 1.ל

חיים האורחות ס'הל(גם כשיוצאברסו)ת"קריאת הגומל שמברכים

למה שואל ולכן סכנה נטוימאינומכל לקיר מתחת כשעובר ביאר.ברך גם
מהישוב חוץ במדבר להליכתן פרסה שיעור לתת מרחק,שצריכים יצא לא שאם

ה פזורה כל היום חייבים אנו לתת ׂשכיון שאנו בגלות כ", פרסה אינו מברך
לש לשיניהם"הודאה טרף נתננו שלא ש,"י מחויביםבעצםמשמע לברךהיינו
היום נראה"וא,כל בסברשסוכ המובא .אבודרהם'כמנהג

הב הביא התוס)ריט'סי(י"שוב ברכתש"והריב'שנחלקו תקנו אם

מד חוץ נסים לשאר בגמרא'הגומל שהוזכרו ה",ל"וז,מצבים פסק שם"וכן ר

דאלו התוספות בשם פלכו שמזכיר,טוב מקום בכל הדין והוא

העורך[1 הרמב:הערת בא שלא סכנות"נראה כל לרבות דרכים,ם הולכי כל שכולל אלא

הולכי בכלל ליישוב הגיעו לא דוקא,מדברותשעדיין לאו סכנות"ומ,דמדברות ארבעה בעינן מ

.]דוקאהללו
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מספ הריב.רהתלמוד בתשובה"אבל כתב בפרק)שלז'סי(ש דאמרינן הא שאלת

וא דוקא הני נימא מי להודות צריכים ארבעה או"הרואה כותל עליו נפל אפילו כ

דכל נימא או לברך חייב אינו כאלו בנסים וכיוצא ונגיחותיו שור מדריסת ניצל

הוא לברך:תשובה.שכן שצריך נראה





אלא בכתוב הארבעה הוזכרו ולא 

הנעשה שכן וכל האנשים ברוב עולם של מנהגו ממיתהבדרך וניצול נס לו

שהרי ברוךעצמה ההוא במקום עוד כשיעבור לברך אחרת ברכה עליו קבעו

כדרך להודות הוא צריך שניצל שמיד שכן וכל הזה במקום נס לי שעשה

נס לי שעשה בברכת ההודאה מברכת שיפטר ולא להודות שצריכים הארבעה

יעב לא ואולי ההוא במקום לעבור כשישוב לברך ולאשחייבוהו לעולם שם ור

מקום מכל אותה מברך ההודאה שברכת נראה ודאי אלא ברכה אותה ".יברך

שהמשנ נס"ומה לו שנעשה מי לכל לברך שנוהגים לדינא העלה ,ב

דוקאדאוול ברכותהכרעתלעומת',הני לספק לחוש לס,המחבר ממהינראה יע

הא הביא נוהגיםבודרהםשכבר כבר הרהוש,שכן על בנוי י"בבן"מבמנהג

והרא"הרמבו והריב"ם הפמ,ש"ה עלו והלבוש"ובשיטתם .ג



הרמב'עי על מנוח פ(ם"ברבנו ה"ברכות הראב)ח"י דברי ד"שמביא

לברךברסוה מחויבים אינם סכנהשכולם למקום שהגיעו כגון

הימנו מותויגיע",כדכתיב,ונצולו שערי עד זה."ו שלפי מנוח הרבנו ומוסיף

לחוש שאין בדרכים לברךלהםבההולך צריך אינו .תעיה

הרמב'ועי פ(ם"בלשון ה"ברכות להודותא")ח"י צריכין חולה,רבעה

האסורים,שנתרפא מבית שיצא כשעלו,וחבוש הים דרכים,ויורדי והולכי

לישוב שהרמבבמפרשיםהודנו."כשיגיעו כלם"מה וכלל הסוגיא מלשון נטה

מדברות הולכי דווקא ולאו דרכים לכלול.הולכי כוונתו שאולי מעלה מנוח רבנו

אפי הדרכים בתמיה'כל זה ביאור ומניח סכנה שום בו להסיק.אין יש וכן

חושיב דווקא ולאו חולה כל הכולל לשונו יורד,ס"מסתימת דווקאיוכל ולאו ים

.נושנסתכ

בה מצינו שנפל",)האות(מ"גהוכן חולה דדוקא יוסף רבינו פירש

בערוך אמנם לברך צריך אין למשכב נפל ולא במעיו או בראשו חש אבל למשכב
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נהגו בגרונו או בראשו חושש שאפילו גאון האי רב בשם פירוש ארבעה בערך

ע בתורה שקראו אחר ש."כ"לברך מדבריו שלמשמע לדעתו שנתרפא חולה כל

יוסף בעלמא'ואפי,רבינו מיחוש עם גאוןבריא האי עהוא,לדעתרב פ"חולה

הרמביםודומ,דין לשון של לפשוטו .ם"הדברים

הב מביא הרמב"וכן בשם הב"וז,ן"י ריט(י"ל ומ"ד,סימן בשם"ה ש

האדםכ"שכ",)ם"הרמב תורת הרפואה(בספר ענין המיחוש דוקא)שער דלאו

חל של במכה ולא סכנה בו שיש צריךבחולי וירד למטה שעלה כל אלא דוקא ל

לידון לגרדום שהעלוהו כמי שדומה לב(להודות הולכי.)שבת כל בדרך וכן

להודות צריכים הרשב."דרכים כתב בתשובות"וכן סי"ח(א .)פב'א

שיש,ברם מנוח רבנו הרמבאתמפרשיםמסיים לאור,ם"דברי

הדרכים,שלמיהירו סכנההןשכל הלי,בחזקת ביםוכל וכוונתו.סכנההיאכה

שנחלה חולה שכל נחלהלומר כאילו חללהוא של בבית,במכה שחבוש מי וכל

הרי בליעל"האסורים אנשי בו יעידו או אחר דבר על יעלילוהו אם יודע ,"מי

לברך צריך האסורים בבית וחבוש חולה כל המסתכןיומס.ולכן כל שמברך ים

ל"אעפ הגיע שלא גדולה"י ."סכנה

הנ נמצא"ומכל הגומלל ברכת לברך .המחויב

סו"הראב עישחברד מסכנה שניצול במי רק נס"יב דרבנו"רמבהו.י אליבא ם

סכנהה'אפישסוברמנוח לידי שיבוא שעלול ממצב ן"ורמב.מברךניצול

סו"ורשב יוסף ורבינו עבריםא חולים הם למשכב"שאם שנפלו דין ,מברכיםפ

בעלמא'שאפיסובראוןגאיהברו מיחוש לו שיש .מברךמי

הגרצ עמד צבית"שו(פרנקפ"וכבר סי"ח,הר מספרי)קיג'א זה כל על

וז הרמב",ל"האחרונים על המלך יד בספר פ(ם"הנה ברכות ה"הלכות )ח"י

כן לומר ר,רצה רע מקרה לאדם שקרה היכי דוקא הוא שמברכים הים ל"שיורדי

מצ הגומל,רהונחלץ ברכת לברך צריך פגע,אז שום באין בשלום עלה אם אבל

לברך צריך הש.אינו שמשמעות וכתב בזה עליו השיג אור עמודי בספר ס"אולם

עלמא נהוג והכי לברך צריך גוונא שבכל חמד.והפוסקים השדי הסכים וכן

דינים( המ,אסיפת לח,ם"מערכת הלכה).אות ריט(ובביאור כ)סימן ןנקט

פשוט לדבר דנפשיה שם"וז,מסברא דלכו",ל דפשוט עוד ובין"ודע בים בין ע

סכנה שום לו קרה לא אפילו מברכין שם,במדבר לו היה ולא הים שעבר כגון

וכה סערה וכה"רוח מים לו חסר ולא בדרך תעה ולא במדבר הלך או ה"אפ,ג"ג

ואע לברך רבנן ו"תקנו בישימון במדבר תעו כתיב דבקרא יורדי'כוג גבי כן וכמו

וגו סערה רוח ויעמד ויאמר לקרות',הים לו שעלול כיון אלא לו שקרה דוקא לא

מזה שינצל לאדויי צריך כאלה ."ל"עכמקרים



נויברגר"מוה יעקב ר 388

נד(במאירי'ועי כלל:)ברכות בדרך השיטות והגדיר באופןשסיכם

לכל בה",ל"וז,מצבים'דהששייך אלא הללו הדברים שאין שאומר מי ולכייש

סכנה בו שיש וחולה שבים נחשול עליהם שעמד הים ויורדי שתעו המדברות

להםשבאלו אירע לא אם אבל האסורים מבית היוצא כעין הן והרי

ואע לברך צריכין אין במדברות שלא דרכים הולכי וכן לברך צריך אין פ"כן

אלא בכך מודה אני אין כך מוכיחים המקראות שפשוטי

וכן לגרדום שעלה כמי הוא הרי למטה עליה אמרו כבר מברך

בפ אמרו המערב בתלמוד דרך'במשמע הולכי כל השחר תפלת

ל הדין עודוהוא אלאאלאולא בפרט אלו נאמרו שלא לי שנראה

הואיל"שאע להודות צריכים סכנה להם אירע שלא אבלפ

בזה ויש להודות צריך דבר בכל ממנה וניצל נפשות סכנת הן סכנה לו שאירע כל

מברךחולקים ".ודאי

הגרצ נחלקופרנקפ"והוסיף חבוש אצל שגם אחרונים ספרי מתוך

שהי לחבוש דווקא מברכים אם וז'לדינא שיצא חבוש לכל או נפשות ,ל"בסכנת

במג" א"ס(א"ויעויין נפשות)ק עסקי על בחבוש דמיירי חבוש לענין שכתב

וכברכ',וכו רבה אליה דאפילו"ובספר ראשונים מהרבה והוכיחו עליו חלקו י

ג סכנה שום היה ולא ממון מחמת וכו"חבוש מברך שם.'כ הלכהבויעויין ביאור

מג שגם שכתבו אחרונים בשם לפי"שהביא אלא כן כתב לא אשכנזא מנהג

בס ובס"המובא הגוף,ח"ז שבחלל בחולי או סכנה בו שיש בדרך ,דדוקא

דהו"משא כל בחולי דאפילו ספרד למנהג עסקי"ה,כ על אפילו חבוש גבי ה

בזה"ועיי,ממון שהאריך מה ."ש

המאירי דברי הנל"יולאור שיטות הן"שארבע שתים סוברד"הראב.ל

חז למי"שקבעו לברך המלךל דוד של מלשונו למד ,וכן

ו"רמבהו ו"רמבהם ר"רשבהן ואולי ברכה"שחזבריםסואוןגאיהבא קבעו ל

שהי מי .הלכל

הגר בקודש זצ"וכדרכו פיינשטיין שנ"מ מה והגדיר חידש כשיטת"ל ל

והרמב"הרמב שחז"ם ל"ן קבעו וניצלל סכנה של במצב שהיה מי לכל ל"וז.ברך

אגרו"שו( או"ת ח"מ סי"ח הרי"...,)נט'ב המים על שהוא בספינה

א במים דהא ממנה לינצל בלא"שצריך משהו זמן אלא לחיות א

ע מהמים בספינה"הצלתו שנמצא שמתקלקלת,י לפעמים שאירע כיון ולכן

שאי ונמצא הגוהספינה ולברך להודות צריך ברורה ההצלה להולכי"ול...מלן ד

דבר איזה כשאירע ורק להצלה צורך ואין סכנה בזה אין שבעצם דרכים סתם

להצלה צריכים וכדומה דבר,כליסטים שום שם היה שלא אירע שלא כיון אבל
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מכפי חסד יותר עמו נעשה ולא סכנה חשש שום שם היה שלא נתברר הרי המזיק

סי...בביתושהיה שאיתא ספרד מנהג ז,ט"רי'וטעם לברך'בסעיף שנוהגים

סכנה בחזקת הם הדרכים שכל מפני דרכים הולכי כל מחמת,הגומל שלא נראה

הרי כלום אירע לא שאם כדבארתי למילף אין שמזה באניות הים ליורדי שמדמין

סכנה חשש שום היה איר,לא כשלא שאף מדברות להולכי זה דימו שוםאבל ע

וליסטים רעות חיות שם ששכיחי דכיון דהטעם לומר שצריך מברכין וליסטים חיה

מהשי בשמירה השי"הוא חסד שבלא וליסטים"ת חיה איזה שם אירע היה עליו ת

השי שעברו"ובחסד בשעה לשם יבואו שלא והליסטים החיות בלב דעה נתן ת

הגומל,שם בברכת להודות צריכין כיו,ולכן מדמין סכנהלכן בחזקת דרכים שכל ן

השי מחסד נמי הוא במדברות כמו שאינו אויב"אף שם יארע שלא ששמרם ת

בדרכם צריכין.ואורב שהיו כידוע הוא דשכיחי דמדברות סברי עליהם והחולקין

והשי והליסטים רעות החיות בכאן עליהן"להיות מחסדו לבא הניחם לא ".ת

נחשב"ומ הים על בספינה הליכה שעצם סכנהש של ואהריה,כמצב

במס דרז.)יט(שבת'מבואר ימיםהשמהאומר,ה"אליבא שלשה מפליגין שאין

שבת השבתהואקודם את לחלל כמתנה נחשב שאז לחללהריש,משום יצטרכו

לאת כדי נפשותהצילוהשבת לחללולכן,מסכנת יצטרכו .השבתאתבודאי

דינו על חולקים ראשונים רוב סוברשהרי,ואמנם אדםשהוא להתנותיכול

לפני סכנה מחשש השבת את קודםלדחות ימים חולקיםו,שבתהשלשה הם

שההי לנסועוסוברים הואתר אלו גויבימים רוב של ר"במשנב'עי(םיבספינה

ד)רמח'סי מיום לנסוע שבת'ואסור עונג חולקיםשל"נמ"מ,מטעם לא

בסברא אלא פעילו"ולכו,במציאות בעינן יטבעע שלא כדי הזמן כל .ת

הביא ריט(השיטות'באתהמחבר וצרפת",)ח-ז'סע,סימן באשכנז

לעיר מעיר כשהולכין מברכין מדברות,אין בהולכי אלא חייבו שלא

   ;לברךובספרד מפני,נוהגים  

.,חולי אינו חללאפילו של מכה ולא סכנה אלא,של

וירד למטה שעלה לגרדום,כל שהעלוהו כמי שדומה שעושין'פי(מפני מעלות

כשדנין לשבת מזמן,לידון)דיינים ובא קבוע מיחוש לו שיש בין הפרש ואין

קבוע,לזמן שאינו ספרד."ובין כמנהג שפוסק נראה דבריו מהמשך ,לכאורה

הרמב ורמב"וכשיטת וסיעתם"ם .ן

הרמ"וז מברך"י",א"ל דאינו מכה,א כגון

חלל הראב(של בשם והר"טור באשכנז"ד נוהגין וכן יוסף הגיה.")ר שלא ומה

זב אשכנזהוא'סעיף כמנהג לנהוג לו שפשוט משום שסו,או שמהבראו

ממנה ויצא סכנה בחזקת נס"ג,שנמצא לו כנעשה נחשב .כ
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הב"והמשנב המגר בשם כ"יא נוהגים שיש והא סושמחבר בריםכן

הרדבבהרליההאלדינא בשם גיבורים בכלברסודםאייוהח.ז"והמגן חולי שכל

ש למשךגופו למטה כשיתרפאמפילתו מברך ימים שפוסק"וא,שלושה משמע כ

למעשההכ .מחבר



הראב סכנהשאד"שיטת של ממצב ניצול אם אלא מברך מבוארתינו

נימא זאם הודאה עהשחיוב המלך"נקבע דוד מצוה,י בקיום וביאור כגילוי או

חז,ת"מה כתקנת ש"הראבברוסו,ל"או תקנו"חזכשד דברי"ע,הברכהאתל פ

תקנוהו המלך לחדשכ"וא,דוד לנו לברךאין בסחיוב שנמצא ממה 'יותר

שם,תהלים בכלוהרי שנסתכנומשמע ומצב .מצב

הרמב והרמב"ושיטת וסיעתו"ם סכנהן בדליכא אפילו תמבוארדחייב

בלשונ"ע דיוק הרשבםי שהביא"של והמאירי האבודרהם,המחברםא ולשון

הב הרשב"בשו'עי.י"שהביא למטה",)פב'סי(א"ת שעולה שכל

 והפטר ראיה הבא לו שמה'ועי."שאומרין שביאר במאירי

למטה הנופל חולה לידוןהואשמברך לגרדום שעלה מבוססים.מטעם ודבריו

מ יח"ר('בגמש"על אומר",.)ה מאיר רבי שוה:היה וחוליין למטה שעלו ,שנים

שעלו שנים שוהלגרדוםוכן ודינן ירדלידון לא וזה ירד ניצל,זה לא וזה ניצל זה

ירד לא וזה ירד זה מה ניצל,מפני לא וזה ניצל ונענה?זה התפלל התפלל,זה וזה

נענה נענה.ולא לא וזה נענה זה מה נענה?מפני שלימה תפלה התפלל וזה,זה

נענה לא שלימה תפלה התפלל אמר.לא אלעזר דין:רבי גזר קודם כאן,כאן

דין גזר מכיון".לאחר וסכנה סכנה כל על לברך שיש האבודרהם שביאר מה גם

עוונותיושמזכי לו מ,רים על לב('בגמש"מבוסס מיבדקי",.)שבת היכא ?וגברי

לקיש ריש הגשר:אמר על שעוברים לא.בשעה ותו גשר:אימא?גשר רב.כעין

גוי ביה דיתיב במברא עבר עליה:רהאמ,לא דינא ליה מיפקיד ,דילמא

בהדיה גוי.ומתפיסנא ביה דאית במברא אלא עבר לא אשטנ:אמר,שמואל

שליט לא אומי ועבר.בתרי בדיק ינאי לטעמיה.רבי ינאי אל:דאמר,רבי לעולם

נס לו עושין אין שמא נס לו שעושין לומר סכנה במקום אדם עושין.יעמוד ואם

מזכיותיו לו מנכין נס ."לו

החת הבין או"שו(ל"וז,ס"וכן סי"ת הפסוקים[משמע",)נא'ח ]מלשון

הכנ עצמו שהוא הים הסכנהדיורדי אל עצמו יס

    ותרי"ע עם בקהל לרומם אלא קרבן חייב אינו כ

."רבנן
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הסוגיא מהמשך כן ללמוד שם(ויש ואתפח",)ברכות חלש יהודה ,רב

ורבנן בגדתאה חנא רב לגביה ליה,על ולא:אמרי ניהלן דיהבך רחמנא בריך

לעפרא להו.יהבך מלאודויי:אמר יתי ".פטרתון

המש ביאר הר"בנוכן שנפל,מ"בהגההמובאותשיטותאת מי שכל

ו כה"ס(ל"וז,מברךתרפאנלמשכב סופו",)ק יודעים אנו אין למשכב שנפל כיון

אע פעמים לידי"שכמה ובא המחלה מתגברת לבסוף סכנה היה לא שתחלתו פ

".הסכנ

חזזהוולכאורה לשון "ל"ביאור  ",מרכלו

בחסד שיצא השמרגיש דין,'י מן צבי"בשו'ועי.זכאי הר שהאריך)ל"הנ(ת

השיטותאתלבאר דכל אליבא הברכה בטעמא",ל"וזנוסח שאמרו ולענין

לברך שייך אז יסורין לו והיו חולה מושכב עדיין,דדוקא הגיע שלא בנס אבל

לברך אין כלל מש,אליו שייךואמרו ולכן חטא בלי יסורים דאין הוא דהכלל ום

טובות לחייבים הגומל בכה"משא,לברך יסורין"כ לכלל שבא בטרם שניצול ,ג

לחייבים זה הגריעב,אין מדברי לתמוה יש זאת לסברא הא"הנה על שתמה ץ

בחו מברכין יולדות"דאין על הנ,ל הטעם שפיר"ולפי אתי בכה,ל שייך ג"דלא

לחייבי דוקא,םהגומל לרשעים זה ."דאין

שזהאולם לומר הגומלתלוייש ,שבברכת

המברך על קאי אינש,אם שאר על המברך,דעלמאיאו על קאי י,דאם ל"שפיר

זאת זה"בכהדסברא אין יסורים לכלל שבא טרם שניצול א,"לחייבים"ג םאבל

ד אל"לחייבים"נאמר המברך על כלל קאי אינשילא אשאר אם,עלמאדא גם

הגומל ברכת מברך החייבים מן אינו .המברך

המברך"המג,והנה על קאי דלחייבים ליה פשיטא סובר,א הוא ולכן

א עונשין בר דאינו להודות"שבקטן המג,צ לשון הוא ס(א"וכן ריט א"סימן ,)ק

בר" לאו דהא טובות לחייבים לומר שייך דלא להודות צריך אין הואקטן עונשין

חכמים'וכו שטבעו ממטבע לשנות אין חייבים מלת דידלג נאמר .ל"עכ,ואם

הגריעב לשיטתואזילץ"אולם עלהריש,בזה בזה חולק וקציעה מור בספר

דעלמא"המג אינשי אשאר קאי דחייבים משום להודות צריך שקטן וסובר וכן.א

שם וקציעה המור לשון כולי",הוא ברירא לאו המג"מ(האיולדידי דקטן"ש א

להודות"א וכו"דמ,)צ בהן אותן דמחנכין הברכות מכל משום',ש ואי

דעלמא',חייבים'ד אינשי אשאר על,קאי דוקא חייבים לפרש מוכרח דאינו

נס לו שנעשה ואעפי,המברך גמור צדיק שהוא בעצמך הגע כך"כי מברך ואם,כ
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יחטא ולא טוב יעשה אשר בארץ צדיק פה"מ,שאין אדם יפתח לא אמרינן הא מ

וכו חז'לשטן יתקנו כך"ואיך ברכה מטבע ודאי אלא ברכה במטבע זה כלשון ל

ית,היא לו להודות באגב זו הודאה בתוך תמיד'שכללו שעושה הטובות כל על

ראויים לשאינם ובין לראויים טובות,בין להם עושה להחייבים ,'וכו"שאפילו

בחדושי.ש"עיי מהר"רעויעויין בשם גם שמביא ברכת"א מברך דקטן באסאן י

הגרא"וע.הגומל שמביא מה אליעזר(אלדינברגווי"ע יחציץ סימן יב )חלק

מ הנוסח לב(חאגיזם"מהרהבביאור הלחם"שוהקדמה שתי ).ת

עודואולי לבאר הדגיש"שהראביש המלךשד מתארדוד

,ו"רמבהו מדגישי"רמבהם שבאומהםן מתאר המלך שדוד 

  אל",כתובשוכמ ממצוקותיהם'הויצעקו להם בצר

הגומל."יצילם ברכת לו תקנו תפילותיו בעת לו שענה שמרגיש יש.ומי וכן

מלשוןילד והאבודרהםיק מעיר,המאירי שנסע לאחר לברך שיש מה שמדמים

תפללעיר תקנו שכבר עלימה הדרך זולת נתקנה.נסיעה הגומל שברכת והיינו

תפילתו קבלת על שחז"וא,להודות שמאחר יוצא מיוחדת"כ תפילה תקנו ל

תפילותיו,למצב שנתקבלו שמרגיש הגומללברךלויש,מי .ברכת

לבאר יש האבודרהםעוד של לשונו הקיר"וא",מתוך תחת ההולך ת

בגמ דאמרינן י'נטוי אדם של עונותיו שעברשמזכירין כיון הגומל ל"וי.ברך

     במהרה לעבור וקל קצר דבר שהוא אבל,לפי

הגומל לברך צריך ארוך דבר שהוא דרכים לבאר."הולכי קשה אתולכאורה

קצרההחילוק וסכנה ממושכת סכנה הנ.בין ל"ולאור ניתן שסכנהפרשל

נחשב בזכויות ולהרבות לתפילה שניתנה לגרדוםתממושכת סכנה,כעליה אבל

אינה לתפילה ניתנה שלא לבדכקצרה מעונשין חלק אלא לגרדום וזה,עליה

מ מזכירין"פירוש עונותיוש .לו

המהר כוונת זה לאור י(ל"ומבואר פרק העבודה נתיב עולם ,)ג"נתיבות

ביןשמ חלק   ובין    ,גדירומ

לבש לדלהיותצריךרךכדי להודותה'דומה שחייבים דבד,עליהםדברים 'אלו

לסכנהכברםדבריה ביםש,נכנס חולה,במדבראוהיה היה כבר בביתאווכן

בצרהבמקרהאבל,האסורים היה שלא צרה,אחר עליו בא שלא בכלל,רק אינו

להודות שצריכים המהר.הארבעה בל"ודברי אליעזר"שומצאתי ציץ יחח(ת לק

כב לדינאימסהואו,)סימן לענ",ים המהר"והנה של שההגדרה נראה היא"ד ל

הנכונה ומקרה,ההגדרה מקרה כל על ולדון לשער צריכים פיה שלא,ועל

בזה"וע,"יקרה הפוסקים בדיעות שהאריך אליעזר בציץ .ש
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אשכנז בני שנוהגים חזי הרמשיכפוק הגומל"טת ברכת לברך א

מסוכנת מחולי מסוכנתכשיתרפא מדרך כתב,וכשניצל הר(פרנקפ"הגרצוכן

ח המשנב,)קיג'סי,א"צבי כהכרעת כח"ס(ר"ודלא שנחלהברשסו)לא,ק שמי

ג למטה ונפל גופו מברך'בכל כשיתרפא סכנה"אע,ימים בו שאין הכריעןכו.פ

ציץ"שו(לדינברגווי"הגרא סית יב חלק .א"כהרמ)א,יח'אליעזר

כשרבים הקודם בדור מלכים שולחן על שעלה ליםטסוומה מעבר

לברך אם הגדולים זצ"האדמו,הגומלברכתונחלקו מבעלז בריודהביא(ל"ר

ח"בשו יעקב חלקת סי"ת ומלכות)נה'א שם בלי לברך הגר,הורה י"והוסיף

אפי שטס מי כל לנהוג יש שכן לעירמ'ברייש הורה,עיר בערישר"הגוכן דוב

דק"הגאבפעלדנוויידע זצק"ד החכמה"שובבריודהביא(ל"טשעבין בצל ת

פח סימן ה ).חלק

למדבררבהוה מעבר או לים מעבר שטס שמי בשםדוקאנוהגים יברך

אירופא,ומלכות כמנהג מובא מז"שו(וכן סימן ב חלק יצחק מנחת הורה,)ת וכן

יד"שו(נברגלדיווי"הגרא סימן יא חלק אליעזר ציץ האדמו,)ת הורה ר"וכן

.מסאטמאר

או"אגר(פיינשטייןמ"והגר ח"מ סי"ח זצעפ"רהגו)נט'ב ,ל"פשטיין

ת"ראב בירושלים החרדית העדה החכמה"בשובריודבאיםמו(ו"ד בצל א"חת

או"חע"יבית"שו(וסףיע"והגר)כ'סי סי"ב דעת"ושו,ד"י'ח ביחווה חלק ת

כו אפיוהור)סימן שטס מי ומלכות'שכל בשם יברך לעיר יוסף"והגר(מעיר ע

וחומש שעה לפחות שטס במקום רק ברכה .)ש"וע,מחייב

לברך הגרמו,והסוברים כל"מכבריםסו,פ"בראשם על שמברכים ד

לד שדומה להודות'מצב שלו,שצריכים בענינה וכלול דומה האוירון הרי

הארץ"שהוא,ספינה על הולך אינו נמי דהוא כספינה חלוק,ממש עיקר דזהו

בבית מישיבתו חלוק הליכה עצם אין דיבשה דהדרכים דיבשה מדרכים ספינה

לכלום לחוש שייך היה לא הרי כלום יארע לא על"ועוד".שאם שהוא ספינה

א במים דהא ממנה לינצל שצריך סכנה ענין הוא ההליכה עצם הרי א"המים

עלחיות מהמים הצלתו בלא משהו זמן בספינה"אלא שנמצא כיון,י ולכן

להודות צריך ברורה ההצלה שאין ונמצא הספינה שמתקלקלת לפעמים שאירע

הגומל כ"וא,ולברך יכול"כ אין אחד רגע שאף ממים שגרוע בעראפלאן ש

הצלה הוא בעראפלאן שישיבתו שודאי באויר לפעמים,להיות שאירע וכיון

להודותשמתקלקל לו יש שלכן ברורה ההצלה שאין נמצא נמי הרי העראפלאן
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הגומל משה"עכ"בברכת אגרות בעל הגאון ממה.)שם(ל מועטת שהסכנה ומה

ע המלך דוד של בזמנו הספינות קושיא,ה"שהיו זה חסדמברכיםשאין על

חסדשהוא של סוג חזמאותו לברך"שתיקנו ל,ל שברכתדומה איןהנאה

ב פעוטהמחלקים או גדולה הנאה .ין

מבארו ד"למ'אפישעודהוא דווקא שמברכים להודות'ד ,שצריכים

מדבר להולכי דומה שסכנתן הדרכים כל כולל זה לדעתו מ"הגרברשסו,הרי

דרכיםהשפיינשטיין הולכי כל על שמברכים פוסק וגם כספרדים פוסק מחבר

סכנהםהרישה דיש",ל"וז,בחזקת משום הוא אחריםאלא דברים גם למילף

ג שיש דרכים הולכי גם שעכ"ומדמין כיון כמדברות שאינו אף סכנה חשש פ"כ

לדידהו כדבארתי סכנה חשש הולכי,איכא איתא דבקרא דהא לתרץ ונצטרך

חשש שום הדרכים על היה לא המלך דוד דבימי משום הוא יקשה,מדברות שלא

שפסק ט)ט"רי'סי(ממה להי'בסעיף שלא"לחוש להקל ברכות ספק מדין א

מדמין ולא ארבעה הני על אלא דלא,לברך משום הוא דוקא דהני דטעם אלמא

גם טובא הולכים ששכיחא דרכים בהולכי ולכן דשכיחא מלתא אלא חייבו

לברך יש וגם"וא.לדידהו טובא הולכים דשכיחא מלתא שהוא בעראפלאן כ

לדידהו גם לברך יש טובא הסכנות ."מצוי

הגרו במה",וסףיע"הוסיף הכתוב תלאה ההודאה חיוב עיקר שהרי

השי חפצם"שהנחם מחוז אל הים,ת ביורדי שכתוב לדממה,וכמו סערה יקם

גליהם חפצם,ויחשו מחוז אל להם,וינחם אחד דין מדברות והולכי הים ."ויורדי

הגרא כתב וולדינברג"ומיהו וי לים מעבר הטס בין לללחלק ביןמדבר

מדינההטס מדינה",ל"וז,באותו באותה לעיר מעיר בטיסה כשזה,מיהו ובפרט

שעתיים או שעה אם כי לוקח יותר,לא או דא,פחות בכגון לברך דאין נראה

בכה,הגומל עלול איננו מדינה ובאותה כזה קצר כ"דבזמן לסכנתא לעתים"ג א

מאד הכנה.רחוקות מדברי דידי הגהב"וחילי בדומה"ג שכותב ליםי בנוגע ,לזה

בכה לברך שלא לכפר או לעיר מעיר ים דרך נהגו,ג"דבהליכה גם"וכ.ושכן כ

ז"החיד סי"א אמת לדוד בספרו ט"כ'ל אות ."ש"עיי'ג

הגר הנוסע"גם אוירון לכלול שיש ראיות הביא ברייש יםלמעברי

לזה סיוע והביא ים י",כיורדי בכלל הוא לכאורה ים דרך האוירון ורדיכשנוסע

תתמוגג ברעה נפשם תהומות ירדו שמים יעלו בכתוב דמבואר דכלפי]וגם[,הים

חילוק שום אין אוירון אם,"סכנת שמסתפק בתוךלמעשהאלא לכוללם יש

ים" הגר.לברךשחייביםולחדש"יורדי של שיטתו על חולק יינשטייןפמ"והוא

שש שמי במצב מברךסכנההיותליתכןנמצא ים בברכהשרבסוו,כגון להתחייב

ש ממשיבעינן מסכנה .נצל
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המחלוקת אם,וביסוד לדון שיש למה שבנוסף באוירוןנראה הטס

ומדבר ים יורדי בתוך ומחלוקת,נכלל הראשונים במחלוקת גדולים הני דנו

והמשנב"הרמ לדינא"א חזאםר וניצלשיל"תקנו נס לו שאירע מי אין,ברך ולכן

ש בלי ספק מדין אלא ומלכותלברך שהישיברךאו,ם לוהמי שעלול במצב

ומלכות,להסתכן בשם לברך יש הראשונים.ולכן שיטת בגדר נחלקו ,ועוד

המשנב"והרמבם"הרמב והכרעת להסתכןר"ן עלול בו מצב כל על .שמברכים

שהי"שחזמפרשפ"הגרמ מי לכל ברכה תקנו סכנההל של אינואם'אפי,במצב

שבעי אלא להסתכן תמידיעלול השתדלות יסתכןכדינן וסףיע"הגרבלא,שלא

השי"מפרש שהנחם במה הכתוב תלאה ההודאה חיוב עיקר מחוז"שהרי אל ת

הים,חפצם ביורדי שכתוב גליהם,וכמו ויחשו לדממה סערה אל,יקם וינחם

חפצם וטיסה,"מחוז טיסה בכל לברך יש מעבר.ולכן טיסה בין שמחלקים ואלו

טיס לבין לעירלים עיר בין חז,ה שתיקנו כמו דבעינן שסוברים דוקא"או והוא ל

ומדבר הים שאו,יורדי שהיסוברים מי לסכנההדוקא מקום,מברךקרוב ויש

לעיר מעיר טיסה לבין לים מעבר טיסה של הסכנה בין .לחלק



ל חייב שאינו שמי לדעת צריכים ברכתעוד עדברך ייהגומל ,ודהין

המשנ ריח(ב"כדברי לב"ס,סימן לו",)ק יש נס לו שנעשה מי האחרונים כתבו

לצדקה זה נותן הריני ויאמר תורה ללומדי ויחלק ידו השגת כפי לצדקה להפריש

וראו המקדש בזמן חייב שהייתי תודה במקום נחשב שיהא רצון לומרויהי י

תודה לו.פרשת וראוי בעוטוב רבים צרכי איזה הזהלתקן ביום שנה ובכל יר

לה להודות חסדו'יתבודד ולספר ולשמוח הגרי."יתברך קנייבסקי"ובכתבי י

שיאמר אוכתב תודה פרשת שהורו.נשמתתפילתאו לתורהעלשיויש כויןיוה

ברכו אמירת מודיםשיהורהי"והחו.בשעת בשעת המיליםכוין נסיך",על על

עמנו יום אמירת"שבכל טוביםהגומל"ובשעת שינה"חסדים המעביר .בברכת

החו מביא ולהזמיןשישי"עוד מצוה סעודת ולפרסםאתלאכול הנסאתחבריו

לו– קשה סיבות מאיזו קונו–ואם לבין בינו .ישחה



מ יצחק א"תשע●ג"בית







–

ב פב"במסכת דף הי.ק עזרא מתקנות שאחד מכבסין"התאיתא שיהו

שבת כבוד משום בשבת שם"ורש."בחמישי ומכבסים"ד(י ז)ה ל"פירש

לכב" ה."שבתדבגדיהם התקנה שעיקר שבתמשמע לכבוד בגדיו שיכבס יה

התקנה לעיקר צדדי פרט הוי חמישי ביום בר.וכיבוס משמע מובא(יונתן'וכן

מקובצת ישראל"ל"ז)בשיטה כל בשבת בחמישי שלומכבסין משמר ואפילו

למשמרתן יכנסו שלא כדי השבוע ימות כל ולכבס לספר שאסורין שבת אותה

מותרי בחמישי הכי אפילו מנוולין ימיםןכשהן משני ובפחות השבת כבוד מפני

הששי ביום והיה כדכתיב שבת בצרכי להתעסק להם יש שבת דבערב סגי לא

וגו רבה".'והכינו באליה הוא ט(וכן סעיף רמב דעיקר"ל"ז)סימן משמע

שבת לכבוד לכבס לכבס,התקנה פנאי שאין משום שבת בערב תיקן דלא ,והא

באות ונתייבש נתכבס דבדוחק היוםאו ".ו

במג איתא גיסא א(א"מאידך סעיף רמב השבת")סימן 'כלו-כבוד

בע יכבסו שבת"שלא לכבוד פנוים שיהיו לכבס,"ש היתה לא שהתקנה משמע

שבת צרכי לשאר פנוי שיהיה ששי ביום יכבס שלא אלא שבת ואולי1.לכבוד

ז המאירי כיון ולא"ל"לזה שבת לכבוד בשבת בחמישי מכבסין עדשיהו ימתינו

שבת הכנת לצרכי כלו שבת ערב שיניחו מפני שבת 2".ערב

שכן לדייק יש הרמבהואולכאורה שבת,ם"שיטת ל(דבהלכות פרק

ג ז)הלכה נקיה"ל"כתב כסות שילבש השבת החול,ומכבוד מלבוש יהיה ולא

דברי1 שכתב שאחרי שם רבה באליה כמג"כתבועיין דעיקרא"ודלא שהבין מיניה דמשמע

שבת לכבוד פנוים שיהא שבת בערב לכבס שלא היה ברכה".דליתא,תקנה במחזיק עיין אמנם

כאן מחלוקת דאין ז סעיף רמב המ",ל"ז,סימן וגם דוקא דלאו התקנה"גואפשר דעיקר סבר א

דמ לפרש וכונתו שבת לכבוד ל"לכבס בחמישי ע"ש לאפוקי חמישי נקט אלא ".ש"ד

הגר"וכ2 שליט"כ יוסף עובדיה"ע חזון בספרו כג(א דף א חלק כהמג)שבת המאירי .א"שדעת
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השבת מלבושו,כמלבוש יהא שלא כדי טליתו משלשל להחליף לו אין ואם

החול השבת,כמלבוש כבוד מפני בחמישי מכבסים העם שיהו תיקן ".ועזרא

ללב הלכה יש כבר שבת כבוד שמדין מדבריו נקיהומשמע כסות אח,ש כ"ורק

חמישי ביום לכבס עזרא שתקנת כ.כתב השקל"ובאמת המחצית א"המגלסייעכ

צריך"ל"ז אין שבת לכבוד לכבס שמחוייב לכבס וצריך מכובס לו שאין מי אבל

עזראלזה תיקן,תקנת לא זה שבת,ועל עונג מכלל הוא 3".כי

ממח"נפק ברורהנמצאל"הנ'מ ס(במשנה רמב ה"סימן זש)ק ל"כתב

בע" לא אבל לשבת לבנים שיהיו כדי בצרכי"היינו להתעסק פנוים שיהיו כדי ש

כתב"ובשעה,"שבת שם ושאר"צ מרדכי במאמר וכן רבה באליה הסכים כן

התקנהדזהו,אחרונים התקנה,עצם דעיקר מיניה דמשמע אברהם כמגן ודלא

שבת בערב לכבס שלא במ"ואח4".היה כהא"כ דהעיקר דכיון כתב שם ,ר"ב

תקנות" על לעבור שלא כדי שבתות כמה אחד בחלוק לילך שלא ליזהר צריך

ה".עזרא התקנה דעיקר כיון שודהיינו אתא שבת לכבוד נקיה כסות א"היה

חלוללב אותו ברציפותש שבתות לכמה המג,וק לפי רק"אבל היא שהתקנה א

ביום לכבס ללב,ששילא בעיה אין עזרא תקנת לכמהומדין חלוק אותו ש

י[.שבתות נפק"אמנם דאין דאפ"ל לדינא ללב"להמג'ימ בעיה יש אולי שוא

הרמב של נקיה כסות מדין שבתות לכמה חלוק כנ"אותו ].ל"ם

לכב"נפקועוד מותר אם שבתמ לצורך שלא ששי ביום בגדים לפי.ס

ה התקנה שעיקר רבה לעשותוהאליה בעיקרון בעיה ואין שבת לכבוד לכבס א

ית לא שאולי אלא ששי ביום זה בעיהויבשיאת אין לכאורה שבת לפי,לפני אבל

ה"המג הדין שאוא ששי"א ביום לכבס או"ל,א שבת לכבוד הבגדים אם ש

שבת נפ5.לאחר עוד לכבודמ"קואולי בגדים לו ואין חמישי ביום כיבס לא אם

הא,שבת לפי פשוט ששי"דנראה ביום לכבס שיש המג,ר לפי לעיין יש א"אבל

שיטתו לפי התקנה של התוקף דעזרא"די,מה לכבס אסור דעדיין לכבסאסרל

הרמב3 מקור דבאמת ודעימיה רבה האליה על מידי קשה דלא נראה נקיה"אבל כסות דבעינן ם

ברורלכבוד אינו המ,שבת בשבת"דכתב שמקורו קיג(מ שם.)דף יהא"דכתוב שלא וכבדתו

חול של כמלבושך שבת של שונה,"מלבושך מלבושך שיהיה רק נקיה כסות דבעי שם נזכר ולא

חול של י"ולפ,ממלבושך נקיים"ז בגדים שיהיו כדי חמישי ביום שיכבס תיקן שעזרא .ל

שהמ"ואע4 כהא"פ פסק עובדיהע,ר"ב בחזון כג(יין דף א חלק שהעיקר)שבת לו שפשוט

החיד"וכ,א"כהמג ברכה"כ במחזיק ).ז:רמב'סי(א

הגר"וכ5 הל"כ על שני חוט בספרו קרליץ נא(שבת'נ דף א ).חלק
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אפ ששי פלוג'יביום דלא שבת י,לכבוד דאפ"או שמותר"המג'יל מודה א

דסו כזה ובמקוםבמקרה ששי ביום לכבס שאסור בתקנה מוזכר לא סוף כל ף

תיקן לא מצוה"את'ואפי6.מצוה במקום לכבס שמותר פלוג,ל אי לדון יש עדיין

מצוה במקום שלא א,לדוגמא.רבנן בגד לכבס אסור ל"ואת7,בנהר'האם

א,שאסור בגד לכבס מותר טרחא'האם הרבה זו בפעולה אין שודאי .בבית

נעש,ע"ויל כבר שבת צרכי שאר אם הדין לכבסומה פנאי שפחה,ויש יש אם או

ובעה לכבס שיכולה שבת"בבית צרכי לשאר פנוי יהיה בדיוק8?ב לדעת וקשה

היא בגמהגדרההמה מפורשת דאינה בראשונים'כיון .או



לכב"בזה לכתחילה מותר אם לעיין יש כביסה מכונת לנו שיש ביוםז ס

כ שאין כיון טרח"ששי אואכ חמישיל"יבכביסה ביום שמכבסין עזרא שתקנת

תלויו.תעומדהבמקומ זו שהלכה דבר:ה-.הדףבביצהבסוגיאהנראה בענין

להתירו אחר מנין צריך ב,שבמנין שאם שם משהו"שמפורש תיקן אםףא,ד

אאהתקנה,בטלהתקנהטעם עומדת ב"עדיין בא"כ אחר ולפום.התירהוד

ייר חמישי,כאןה"דהל"הטא ביום לכבס תיקן דעזרא עודףא,דכיון אין אם

בזה זה לדין דב"טעם כיון התירו"ז לא אחר במקומ,ד .עומדועדיין

בש,אמנם מקרים כמה שבמנין"יש דבר משום לאסור יש דלכאורה ס

להתירו אחר מנין נס,צריך והאחרונים המנהגיליווהראשונים ועלינו,להתירשב

ע להתיר מקום יש אם לראות בדבריהם ג"לעיין דידן בנידון תירוציהם .כ"פ

.ישובים'טומצינו

ו'בגמ.א דף לקב"אדאיתא.ביצה ביווא חברי"ר דאיכא כיון שני 9,ט

דבזה'ותוס כתבו ביו"שם לקבר מותר חברי דאין שני"ז שצריך"ט לומר ואין

דזה דכיון להתירו אחר הטעםמנין עבר החששא ועברה חששא משום הטעם

נחשים"וה שאין ועכשיו מהן שתה נחש שמא דאסורין מגולין מים גבי אמרינן נ

שאפ"הגר6 שם כתב קרליץ בגדים"המג'נ לו שאין במקרה מודה .א

אפ"הגר7 לכבס שאסור שם כתב קרליץ א'נ .'בגד

קליין"הגר8 תשובות,מ בפסקי רנה(מצוטט שאסור,)דף .כתב

פרסיים"י"פרש9 בימי שהיו רשעה מלאכתן,אומה לעשות ישראל את נדחין,וכופין היו טוב וביום

להם שאומרים ידי על הוא:מהן טוב מתיהם,יום מקברין אותם יראו למלאכה-ואם אותם ".יכופו
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אע לכתחילה אפילו מהן שותין אנו בינינו שבמנין"מצויין דבר שהוא זה"וע".פ פ

הגר שליט"כתב נבנצל הלוי המ(א"א על מכונות",ל"ז)ב"בהערותיו שיש בימינו

י להקלכביסה מקום כתב,"ש הספר בסוף לכבס",ובהרחבה עזרא שתיקן מה

ששי ביום ולא חמישי בצרכי,ביום להתעסק פנויים יהיו ששי שביום כדי הוא

במ,שבת כאן"כמבואר בימינו.ב כן ע,ועל נעשית הכיבוס מכונה"שפעולת י

עברו בזמנים כמו רב זמן גוזלת דא,ואינה להקל מקום ביום"יש לכבס חמישיצ

במנין.דוקא שנגזר דבר כאן...ומצד להחמיר התוס.אין כתבו ו('דכבר ה"ד.ביצה

החשש)והאידנא ועבר חשש משום רק שהוא להתירו"א,דדבר אחר מנין וכאן.צ

שבת צרכי להכין פנאי לו יהיה שלא חשש משום היתה התקנה 10".הרי

בהל"הרדב.ב כתבממרים'ז ב הלכה ב אמרי"פרק אעדלא פ"נן

תקנתם תלו אם אבל סתם דתקנו היכא אלא התקנה נתבטלה לא הטעם שנתבטל

התקנה נתבטלה ההוא הדבר נתבטל אם פלוני דבר משום ובשמירת".בהדיא

כהלכת ב(השבת מבחלק יגפרק גם"ויל"כתב)הערה נוהגת עזרא תקנת אם ע

במכונת מכבסים שכולם טרודי,כביסה-היום שיהיו לחשוש בעואין ולא,ש"ם

עזרא תקנת לבטל ובמנין בחכמה גדול דבעינן כן לומר דנקיט"די,שייך דכיון ל

לדבריו שבת,טעם בצורכי מלהתעסק שימנע לחשוש הטעם,דיש בטל גם,אם

בטילה רדב,הגזרה פ"עיין מה"ז ה'ב צ"השש,דהיינו".ב"ממרים הרדביכ ז"טט

כיון כאן שבמנין דבר של בעיה שאין שבת'דהגמלראיה כבוד של הטעם ,נקט

בטל הטעם שבטל .התקנההוכיון

הרא"בשו.ג ובחלקש"ת בציצית סדין להתיר כתב ח לחלקסימן כתב

ידוע האיסור שטעם דבר ממילא,בין האיסור בטל הטעם נתבטל לתקנה,שאם

כ ידוע אינו האיסור להתירואבעידכ"שטעם אחר ב.מנין לעיין דידןויש ,נידון

בגמ נזכר גיסא שבת'דמחד כבוד של ידוע"וי,הטעם שהטעם גיסא.ל מאידך

מח זה"אלא"המגבין'יש ואולי התקנה עצם הוי בדיוק מה טעםמר שאין ורה

כ ידוע לסמ"וצ.כ"האיסור יכול אם כאןוע זו שיטה על .ך

בארצות"המלבי.ד סחייםהם ט מא"סימן למח,ק ש"הרא'בקשר

בשעה"ור אם בזה"ת בציצית סדין ללבוש יכול תכלת"ד לנו דאין כיון כתב,ז

בכלל בנמצא אינו שהדבר מקרה בין להתירושלחלק אחר מנין צריך ,אינו

שא עכשיוףלמקרה שייך אינו ושמא,אם בנו תלוי מניןו,ולמדננהדבר צריך

סבר10 דלפי להעיר בזהיהההזאויש בשבת רפואה להתיר של"נראה החשש שייך דלא ז

סממנין שהפ,שחיקת להעיר יש תוס)א:קטז(ח"רועוד דברי נראין שלא .בביצה'כתב
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להתירו ע"ולפ.אחר שכביסה כאן להתיר לנו היה לכאורה הנהר"ז בנמצאג אינו

.בכלל

עודשםם"המלבי.ה מצוהכתב כנגד שגזרו מקרה בין לחלק שיש

כז אאהדבמקרה גזרו לא נוהג"בתחלה עדיין הטעם תק,כ שלא כנגדנולמקרה

להתירו אחר מנין שבא עד אסור שעדיין .מצוה

במלבי.ו אחר אם,שםם"טעם להתירו אחר מנין בעי ידועאינושלא

שסנהדר במניןבבירור גזרו הגדולה בעי,ין במנין גזרו שכן בבירור ידוע אם אבל

להתירו אחר בנד"ולפ.מנין א"ז שזה דידוע כיון שידוע'ד נראה עזרא מתקנות

להתירו אחר מנין וצריך במנין שגזרו .בבירור

ה(המאירי.ז דף אחר.)ביצה באופן הסוגיות כל שצריך,יישב דהיינו

להתירו אחר סבהדוקא"מנין אותה להיות האוסרים דעת על עלה שלא במה

המקדש בית שיחרב דעתם על עלה שלא רבעי בכרם שהזכרנו זה כגון בטלה

על בטולה להעלות שראוי סבה מחמת במנין שנאסרו דברים אבל הסבה ותבטל

בלא ומותרת סבה אותה שתעבור עד בפרוש תקנו כאלו הוא הרי האוסרים דעת

שאין אלא מנין למעשההיתר בה דבריו".לסמוך כאןלכאורהולפי היתר אין

על עלה לא שודאי שדעתכיון דינו ובית מכונתעזרא כביסהוהיו .ת

לה"ע('תוס.ח דף ש.)ז אחראינוכתבו מנין תחלהאםצריך כשאסרו

מסויםרקאסרו מצויים,במקום שהנחשים במקום אלא אסרו שלא כ"משא,כגון

צרי מקום בכל גזרו להתירואם אחר מנין הפר.ך פסק קטז"יו(ח"וכן .)א:ד

ועל מקום בכל תיקן עזרא דבפשטות כיון כאן היתר אין זה טעם לפי ולכאורה

כנ אדם להתירו,ל"כל אחר מנין צריך ודאי .ולכן

תוסןבאופ.ט כתבו נז"ע('דומה דף סוג.)ז על רק תחלה גזרו שאם

להת אחר מנין בעי לא אז מסוים אלא,ירואנשים גזרו שלא שם המדובר וכגון

המנסכים מנס,על אין דעכשיו להתירכוכיון יש כ"משא,ים על גזרו אם ע"וכ

מדבריהם להתירודנראה אחר מנין לפ.בעי במקומהוגם עזרא תקנת זה טעם י

.עומדת



דלפי זה מכל לכבסכמההעולה דבעי עזרא תקנת לכאורה מהמהלכים

ה אעעדי'ביום היום שייכת טירחא"ין פחות ויש כביסה מכונות לנו שיש וכן.פ

הגר שני"פסק חוט בספרו קרליץ נא(נ זה"מ"ל"וז,להחמיר)עמוד בכיבוס גם מ



בע כביסה להתירו"בענין אחר מנין צריך שבמנין ודבר 401ש

ה ביום יהיה הכביסה בעסק ההתעסקות שכל התקנה בכלל וכן".'וכו'הוא

שיינברג"הגרח במ,פ דרשו"מובא הוצאת בזה,ב גם ב.ז"החמיר משנהוכן על

תשובות,הלכות פסקי ספר בסוף רנה(מובא טעמים)עמוד מכמה להחמיר 11.כתב

שלפי ראינו להקלכמהוגם מקום יש להעיר,מהלכים יש אבל

להלכה"דהשש דינו כתב לא יל,כ בלשון עולם.ע"אלא הליכות בספר ג"ח(וכן

נא בע"הגר,)עמוד הכביסה במכונת לכבס שמותר פסק יוסף אבל"ע מכל"ש

להקדים הנכון שבת,מקום לצרכי פנוי יהיה כולו הששי שיום בספר".כדי וכן

להגרח חיים הלוי"מקור מ(ד עמוד ג לענ"כתב)חלק לכבס"נראה שיכולים ד

בע כן"גם לנהוג ראוי אין לכתחילה כי אף ".ש

להגר,אמנם עובדיה בחזון יוסף"עיין עולם,ע הליכות אחרי שנכתב

הכביסהמ"שכתב,ל"הנ במכונת שבת בערב אפילו לכבס לכתחילה ולא,"ותר

להקדים טוב שיותר הגר.הזכיר לי אמר לכבס"וכן לכתחילה שמותר שכטר צ

ששי ביום הכביסה בזמניהם,במכונת כעין כביסה על רק היתה התקנה שבפשטות

רב זמן שמבזבז נהר שפת הכביסה"משא,על במכונת כזו,כ כביסה על גזרו שלא

הגר.לכל לי אמר ששי"וכן ביום לכבס בכלל בעיה שאין וויליג בלייך"הגרי.מ ד

להקל סברא עוד גרמות,נתן על גזרו לא זו כגון בתקנות כלל וכיון,שבדרך

גרמא רק הויא כביסה במכונת ששי,דכביסה ביום לכבס בעיה שום .אין

למידים אפי,נמצינו מחמירים ול"בזה'דיש חמישי ביום לכבס ביוםז א

בדבר,ששי מסתפקים להקל,יש מקום דיש שכתבו לגמרי,יש שמתירים .ויש

מקרה בכל לעיין שיש לגהץ,ונראה למרתף לירד וצריך בגדים הרבה יש דאם

זמן,ולקפול הרבה גוזל כן להחמיר,וזה מקום יותר יש זה.אולי ,ולעומת

יש להם ולכאורה ששי ביום לימוד סדרי אין ישיבות ששיבהרבה ביום לכבס

מלימודם יבטלו שלא 12.כדי

היהודים)1:והם11 כל על היתה עניים,התקנה בין עשירים היום,בין עניים יש דעדיין וכיון

כביסה מכונות להם עומדת,שאין במקומה מכבסע"וצ[,התקנה אינו שבעניים עני שאפילו

בזה בנהר שבת)2;]ז"בגדו לכבוד לכבס פנאי יהיה ולא תשבר שהמכונה חשש פ"ע)3;יש

כא'הגמ ק:בעירובין תקנה"שיש לכל טעמים שאפי,נ א'ונראה טעם קמ'אם יש עדיין ט"בטל

אחרים .טעמים

י"וכ12 דף בתרא חידושי בספר להחמ"שאע,כ יש כלל דבדרך להקל,ירפ יש ישיבה .לבחורי
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רבינו כשאינו,ל"וז,כתב הוא דהיתרה מורסא במפיס באמת דהנה

ליחה ממנה להוציא רק פה לה לעשות במתני,מתכוין להדיא כן דאם'וכדתנן

חייב פה לה דשרילעשות הוא אז בלבד הליחה ממנה להוציא הוא כוונתו אם ,ורק

ש"וא דבר באמת דהוי נמצא הא לכוניאכ בשבת דפטור מתכוין דהוי"ואע,ע"ו ג

רישי הרמב...'פסיק בדברי המבואר לפי נחש דצידת בהך וז"וכן שכתב מותר"ם ל

עכ מנשיכתן להנצל שיתכוין והוא בשבת אותן ד"וא.ל"לצוד נמצא הא נויאכ

בלבד עצמו להציל רק לצוד כלל בפסיק"וא,מתכוין מתכוין שאינו דבר הוי הא כ
לי'רישי ניחא .ל"עכ',דלא

לה מורסא שהמפיס רבינו ליחהדעת ממנה רישיהוציא פסיק אלא ,אינה

ש ישכנו שלא נחש צידת לענין רבינו העלה מתכויןבעצםוכן שאינו דבר הוי

רישיהובא פסיק של ד.פן רבינווכל של זו"עבנוייםבריו הבנה היא,פ ולכאורה

מאד פה.תמוהה דרך הוא ליחה להוציא הדרך לה"וא,הרי לעשות הוא מתכוין כ

אינ,פה כוונתו שסוף כשלעצמוהאלא הפה אומרת–עשיית פה,זאת אלא–לשם

ליחה ממנו להוציא צריכה"וא.כדי שאינה מלאכה אלא רישיה פסיק אינו כ

א.לגופה פרק משנה כסף שבת'עיין שיש,ל"וז,שכתב)'ז'הל(מהלכות ההפרש

ובין לגופה צריכה שאינה מלאכה פסיקפבין דגבי הוא ימות ולא רישיה סיק

בהכרח נעשית שהיא אלא עיקר כל למלאכה מכוון אינו פתח.רישיה שסגר כגון

כיו לא שהוא צבי שם והיה נעשוביתו שהמלאכה אלא הצבי לשמירת בהכרחן .ית

מכוין שאינו אלא המלאכה לגוף מתכוין הוא לגופה צריכה שאינה מלאכה אבל

ה.לתכליתה ז"מיסוד אביו בשם החסיד אברהם ע"ר לכאורה"וא.ל"עכ,כ"ל כ

מורסאנ"ה המלאכההמפיס לגוף פה'דהיימתכוין לאלא,עשית תכליתשמכוין
ליחה,אחרת הוצאת .דהיינו

דציד הך תמוה נחשוביותר הרמב,ת לשון המשנה,ם"שהרי לשון שהוא

נחש-)ה:ב(עדיות'מס לצוד צידה,שמותר במעשה שמדובר ה"וא,הרי יאךכ



שבת בהלכות הלוי חיים רבינו חדושי לספר ובאורים יהערות 403'פרק

שאינ דבר אלא שאינו לומר רישיהשייך פסיק באופן מתכוין זאת.ו הקשה וכבר
בגליונותיו איש .ש"עיי,החזון

לומר והנ:)עג(בשבת,והנראה והזומר הזורע תנא והמבריךשנינו וטע

הן אחת מלאכה כולן כולן"ד(י"פירש,והמרכיב הוא)ה אילנא לצמוחי נמי דזומר

בגמעוד.ל"עכ והחור',שם והחופר החורש אחתץתנא מלאכה שם"וברש,כולן י

הן"ד( אחת מלאכה עבידי)ה ארעא לרפויי שבת.ל"עכדכולהו שמלאכות הרי

תכליתן לפי הפעולה,מוגדרות לפי כללש,ולא דומה אינו זומר הפעולה מצד הרי

תולדה(לזורע אלא אינו זומר זה מטעם אא,אמנם שיסד ז"וכפי הוא,ה"ללהז וכן

חיים'בס הי"להגרמתוצאות הבדלא,ד"ז לתולדהזהכן אב לנדוןבין ענין אינו

רש,)ופשוט,דידן שהגדיר נעשות"והוא שכולן חורש לענין הן זורע לענין הן י
אות תכליתלשם .ה

הנ"וע ח"פ שרבינו נראה עיל מוגדרות שבת שמלאכות מכיון פ"דש

ע ולא הסופית פעולתן"תכליתן מנואבאם,פ אם מתכויןדוברלהבחין שאינו בדבר

התכליתרד על להסתכל צריך לגופה צריכה שאינה במלאכה או רישיה פסיק ך

המכו הפעולה על ולא כולה,כלומר.ונתהמכוונת התורה באנו,בכל םאלדוןאם

בא עצמוימדובר להסתכלאוסור יש רישיה המכוונתבפסיק הפעולה קנה,על ולפי

בא מדובר נחש וצד מורסא במפיס זאת עצמוימדה מלאכהאמנם(סור של באופן

לגופה"שא רישיה)צ בפסיק להסתכל.ולא יש שבשבת רבינו לנו שחידש הוא אכן
המכוונת התכלית מד"ולפ,על שפיר רישיהז בפסיק .רבינווכדברי,ובר

ב רבינואווהשתא דברי נכון ליח.על להוצאת הדרך עהאמנם י"היא

פה לעשי"וע,עשית המפיס נזקק עשייתכ אינה הסופית תכליתו מקום מכל פה ת

ליחה הוצאת אלא רישיה"וע,הפה פסיק באופן מתכוין שאינו כדבר בו לדון יש .כ

שהר"וה שהקשינו מה מיושב במשנהנ שנינו)ם"הרמבכתבנ"ה'עקבותיוב(י

נחש היאל"יוהשתא,הצד שתכליתו מכיון אבל צידה פעולת היא פעולתו אמנם
רישיה פסיק באופן מתכוין שאינו דבר הוי מנשיכתן .להנצל

לעמ נזכה לעיל שהובאו רבינו לדברי נשוב העמוקהוואם כוונתו על ד

לפ,ל"וז,כ"במש נחש דצידת בהך הרמבוכן בדברי המבואר שכתב"י ,ל"וז,ם

מנשיכתן להנצל שיתכוין והוא בשבת אותן לצוד נמצא"וא.ל"עכ,מותר הא כ

עצמו להציל רק לצוד כלל מתכוין מתכוין"וא,בלבדדאינו שאינו דבר הוי הא כ

כו רישיה שהרמב.ל"עכ',בפסיק רבינו כתב"דייק להנצלום שיתכוין הוא

וב לאמתמנשיכתן לכתהיה לצודןוו יתכוין שלא הוא כ,ב ה"שלכאורה גדרתה

שא לתכליתה"מלאכה מכוין שאינו לגופה שנתב.צ רבינו דברי לפי מובןארואלא

צידה,היטב פעולת עושה הכא בנתאםו.הרי כוונתו שאינושליליאופןאר לחוד
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לתכלית ב(צידההמכוין ישתמש שלא הכגון יאכל ולא כןעור עושה אלא בשר

בעלמאצל שא,)חוק למלאכה תחשב לגופה"אזי חיוביתאאכן.צ כוונה לו יש ם

מתכוין שאינו דבר להיות שבה אזי מנשיכתן להנצל כגון צידה כוונת מאשר אחרת
רישיה פסיק .באופן



ברורים אינם דבריו וסדר רבינו כוונת בד.לכאורה מרגיש"הלומד זה ה

רבי של הרמבשתרוצו לפסק הח"נו על בנוי שיסדים מתכוין שאינו דבר בענין דוש

ע בפסחים"רבינו הסוגיא בכוונתו"פ תלוי העיקר מתכוין שאינו דבר דבדין

בדעתיואפ,ורצונו הדבר את עושה והוא הדבר שיעשה בודאי יודע אם מ"מ,לו

לא אם לזה מתכוין אם בכוונתו כ,תלוי דף בפסחים להדיא שהרי"ה"וכמבואר

הרמב פסק מיישב פ"בהמשך מדין נחש וצידת מורסא מפיס להתיר שיש דלא"ם ר

להתיר.ליהניחא שיש זה רז לכאורה ג"עאכן כבר הערוך שיטת רבינויפ לנו לה
בד לומר"לעיל והנראה :ל"וז,ה

לעשות מתכוין כשאינו הוא דהיתרה מורסא במפיס באמת דהנה

ליחה ממנה להוציא רק פה במתניוכדת,לה להדיא כן דאם'נן

הליחה ממנה להוציא הוא כוונתו אם ורק חייב פה לה לעשות

דשרי הוא אז שאינ"וא,בלבד דבר באמת דהוי נמצא הא וכ

לכו בשבת דפטור רישי"ואע,ע"מתכוין פסיק דהוי הרי',ג אכן

רישי דפסיק היא הערוך לי'דעת ניחא בתוס,מותר'דלא 'הובא

ק דף ב"שבת ועוד דוכתיג המבואר,כמה לפי נחש דצידת בהך וכן

הרמב וז"בדברי שכתב שיתכוין"ם והוא בשבת אותן לצוד מותר ל

עכלהנצל דאינ"וא,]ם"הרמב[ל"מנשיכתן נמצא הא מתכויןכ ו

בלבד עצמו להציל רק לצוד מתכוין"וא,כלל שאינו דבר הוי הא כ
רישי לי'בפסיק ניחא לכו',דלא בשבת לדעת"דפטור .הערוךע

דבעי מתכוין שאינו דבר בדין ההיתר לתלות שיש זה פ'הרי ר"דוקא

ג כבר אסור שיהא בכדי ליה רבינוידניחא לנו בד.לה בעליל"ואילו נראה דידן ה

ברצונו תלוי מתכוין שאינו דדבר לן מחדש הערוך,שרבינו שיטת הוא כן והא

פ אסור"דדוקא ליה דניחא מ.ר מלאכת של ההגדרה נשאמנם לא לעילנתחשבת ה

בדבלא,ר"בד שהרי לקושייתנו נגע זה דבר"אין בענין עתה זה שחדש מבואר ר
הרמב דברי לישוב פתח ופתח מתכוין .ע"וצ,ם"שאינו

התוס,והנראה לדברי רבינו ציין הערוך דברי קג'בהביאו ,ל"וז,שבת

צריכאה"בד סבר(רוךעב'פי,לא ל)ערך ניחא דלא רישיה כגוןדבספיק יה

מילה בשעת בהרת והקוצץ אוהבו שאינו באחר וכגון דחבריה בארעא דקעביד
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ליכא דרבנן איסור ואפילו לכתחילה מותר הנאה לו שיטת.ל"עכ,שאין עצם אמנם

התוס בדברי מבוארת מותר ליה ניחא דלא רישא דפסיק זכר',הערוך אין אכן

תלויאיןרמז'ואפי מתכוין שאינו התוס.רצונובשדבר הערוך'מדברי שיטת

כדלהלן לוכשמתכ.מתבארת מעשהעשותון גם תעשה ובהכרח מסויים מעשה

חריץ(אחר יעשה שבהכרח כבד כה שהוא ספסל גרירת שמתכוין)כגון לומר אין

השני למעשה מ.גם הספסלוכתהוא להעברת חריץ.ון שיעשה לכך מודע אמנם

לכוונתואיןלאב נטפל שזה בלע"אינטענ,ס"פוקו(לומר לואכןא)ז"ט מגיע ם

השנינאהה דכהאזי,מהמעשה הערוך והוא"סובר השני מהמעשה שיודע כיון ג
וע,הנאהבשבילו לכוונתו זה גם אסור"נטפל .כ

בהע העקרית שכוונתו אחרביתכן במקום לו שצריך הוא הספסל אבל,רת
הנאהאם לו היא החריץ לדעת"א,עשיית נכנס לא שזה לומר וכוונתוא .ל"וכנ,ו

הנה בכל להבין שחשוב מה תלויה"נה זו הבנה לפי הערוך שיטת שאין ל

וכלל כלל הנאה.ברצון לו שמגיע היינו ליה דעתוו,ניחא קובעת וההיתר.הנאה

ש הראשונים לדעת כמו הערוך לדעת מתכוין שאינו דבר תלויהעליוחולקיםשל

וכוונתו פ,בדעתו דבהכי אלא ברצונו שבהכרח,ליגיולא כל עליו החולקים לדעת

לכך כמתכוין נחשב ממילא הערוך,יעשה לדעת הנאהדוקאואילו לו מגיע אם
כמתכוין .נחשב

הנ ההבנה לר"ולפי רישיה פסיק דין שוה באמת התורה'ל בכל שמעון

לר רישיה פסיק בשבת'לדין ר.יהודה סובר התורה שאינו'בכל דבר דגם יהודה

אסור בעימתכוין וכו'דלא לאסורודעתו מ,נתו וכוונתו'דבעי,הואודהאכן דעתו

מחשבת מלאכת שיחשב בכדי שבת לר"וע.לענין הערוך לדעת לכאורה יהודה'כ

בעי בשבת התורה מן אסור שיהא לרנןבכדי וכמו ליה דניחא רישיה פסיק 'דוקא
כולה התורה בכל אסור שיהא בכדי .שמעון

ב רבינו דברי הם והנראה"דוהם מתכוין"וא,ל"וז,ה דאינו נמצא הא כ

בלבד עצמו להציל רק לצוד רישי"וא,כלל בפסיק מתכוין שאינו דבר הוי הא 'כ

לי ניחא לכו'דלא בשבת הערוך"דפטור לדעת דלפ.ע צ"אלא דתלי"ז הסוגיא ע

שא מלאכה בדין מתכוין"להו שאינו דבר הוי והא לגופה מה,צ מותר ת"דבשבת
.ע"וצ,ע"לכו

ולהקשות להוסיף רבינו כוונת זה ישדבדבור הערוך לדעת לכאורה

מורסא מפיס מנשיכתןבכדילהתיר להנצל נחש וצד ליחה ע"דכואליבאלהוציא

פ דהוי מתכוין שאינו דבר ליה"מטעם ניחא דלא לר"וא.ר אפילו י'כ ל"יהודה

מדרבנן אלא אסור ואבמקוםו,שאינו רבנן התירו קשה"צער רכ נזקק אמר"למה י

שא דמלאכה לטעמא לגופה"רב .צ
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בד בענין"בדבריו הערוך בדעת מחודשת הבנה לתת רבינו בא והנה ה

ריש ליהפסיק דניחא בניחותא.יה תלוי שההכל משום דעתונאהלא אלא,קובעת

ברצונו תלוי שהכל הח.משום בפסחיםיהוא מהסוגיא רבינו הוכיח אשר 'עי(דוש

לקמן ח"וע)י"בעזהבדברינו שלריפ ועולה בוקע זה שאינושמ'דוש דבר הסובר עון

מותר ברצונומתכוין שתלוי מכיון כולה התורה פ,בכל אסור"דוקא ליה דניחא .ר

ר לפי הא'אבל בויהודה ולא התורה בכל מתכוין שאינו דבר ובשבתעיסר רצונו

ובידיעתו בדעתו שתלוי מחשבת מלאכת מטעם פ,פוטר דל"גם אסורר ליה ניחא א

התורה נימא"אא,מן שאדכ עליה"מלאכה פטור לגופה רבינו,צ יישב זו ובדרך
שקדמו .הקושיות



רבינו ורצונו,ל"וז,כתב בכוונתו תלוי העיקר מתכוין שאינו דבר ,דבדין

בדעת הדבר את עושה והוא הדבר שיעשה בודאי יודע אם תלוימ"מ,ואפילו

לא אם לזה מתכוין אם כ,בכוונתו דף בפסחים להדיא הנאה"וכמבואר איתמר ה

וכו אסורה אמר ורבא מותרת אמר אביי כרחו בעל לאדם דלא'הבאה פליגי כי

דר ואליבא מיכוין וקא כו"אפשר כוונה בתר דאזיל דאסור"ש פליגי לא הרי,ע

מ"דאע ההנאה לו שמגיע בודאי שיודע מתכוין"ג אם מתכויןמ אינו ואם אסור

בתוס,שרי רישי'ועיין פסיק הוי דלא היכא דאיירי שכתבו הר',שם בפ"אכן גיד'ן

ע חולק וס"הנשה בפסיק"ז גם מתכוין שאינו דבר וחשוב שאני הנאה דאיסור ל

הרמב',רישי דעת הוא בפי"וכן הי"ם אסורות ממלאכלות בסתמא"ד שפסק ב

בע לאדם לו הבאה ולא"דהנאה שריכ מיכוין ש,קא הדברים דגם"ומדסתם מ

רישי אע,מותר'בפסיק מ"אכן שאני הנאה דאיסור הגמ"ג לה מדתלי בפלוגתא'מ

ור"דר ש"י מתכוין שאינו בדבר בניחותא"ש מתכוין שאינו דדבר דהדין מיהא מ

מילתא'דידי תליא דאע,וכוונתו מ"וכדחזינן ודאי ההנאה לו דבאה שאינו"ג כל מ
מתכויןמכוין שאינו דבר בכלל הוי .ל"עכ,להנאה

לעמ יש רבינו דברי ולהבהיר להבין דבריםובכדי כמה על ,בראשונה.ד

רבינו של הכרחו פדקאמהו רוצהימכוין פ,רושו יודעידלמא הנה,והנראה.רושו

כהר הסוגיא מפרש הוא להדיא רבינו שכתב בפ"כפי דמיירי משמע"ן שכן מכיון ר

נמ"ברמב בו.ים הרי זו הבנה ולאלפי אפשר רקאלא דשרי ג"מכוין יודע"ש כ

הנאה לו שרי"ואעפ,שתגיע קובעת,כ איננה שידיעה ע"וא,הרי מכוין"כ קא כ
בויפ שרוצה .רושו

להעיר יש הפשעוד הרילכאורה של חדושו,ן"רוש רבינו בונה עליו

הערוךסותר,בסוגיא הרד.שיטת כתב אע"הנה בפ"ן דמיירי היהור"ג הדין מן

אסור א,שיהא דישאני הנאה שרי"פ'אפיסור בפו.ר מדובר ליה"אם ניחא דלא ,ר
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פ"א התורה שבכל מבואר אדרבה אסור"כ נמי ליה ניחא דלא ע.ר צ"אלא ל"כ

בפ כה"דמיירי ואפילו ליה דניחא בא"ר שרי הנאהיג שהרי"וה.סור מסתברא נ

בהנאה ב,מדובר לאדם ליה ניחא הסתם פ.הנאהומן כולה התורה דניחא"ובכל ר
אסור בעי,ליה בו'והכא .שירצה

מו אינו זה גם כולהבאכן התורה בכל דגם יסד רבינו שהרי לכאורה ן

וע'בעי שניחות"רצונו לרצוןאכ א"וא,נחשב שרו אמאי בפיסוריכ ר"הנאה
ליה אסור.דניחא שיהא בכדי דידיה ניחותא על להוסיף ששייך זה .ומה

מעשהונר בשעת שמתרצה היינו שלו הניחותא כולה התורה דבכל אה

המגיע לרצון.לוהבהנאה נחשב בא.וזה שמתרצהיאכן בזה סגי לא הנאה סורי
לכתחלה אפילו עליו וחושב בו שרוצה אלא מעשה זה.בשעת בכל באור .וצריך

מעי צ"בעצם הר"ז בדברי ש"ב טעם מאיזה עצמו בארין רישיה .ה"פסיק

בזהוהנרא לומר ר,ה פלוגתת ור'הנה שאינו'יהודה בדבר שמעון

בהגד יסודית פלוגתא היא הגרמתכוין מעשה ע,דהיינו.אברת הנעשה כל י"לא

שלוהאד מעשה נחשב אלאמתעסק,למשל.ם גרידא קרבן פטור אינו רבינו לדעת

וכלל כלל עבירה מעשה נחשב דאא.שלא בפומיה מרגלא זללה"הכי ע"ז ש"ה

בד"וכ,נורבי לעיל דבריה בפרק עצמו ד'רבינו תפלה לומר"מהלכות ונראה ,ה

כלל,ל"וז מעשה דין בו דאין מתעסק בכלל הוא שאע.ל"עכ,והרי שנעשה"הרי פ
שלו"ע למעשה נחשב אינו האדם .י

ע הג"אשר מעשה הגדרת שאלת ועולה בוקעת האוסר'ר.ראבכ יהודה

שעושה כל סובר מתכוין שאינו האפשריותבדבר התוצאות לדעת ושייך מדעתו

מתעסק( שלו"כה)לאפוקי למעשה נחשב שנעשה מה כל לגרר.ג אסור וממילא

ש וספסל כסא שלואמטה כמעשה יחשב חריץ יעשה שיש"ר.ם וסובר פליג ש

השניה התוצאה את חריץ(להחשיב עשיית ליה)כגון ניחא אי דוקא שלו .כמעשה
בניחותא שמתר,אכן לעילדהיינו שנתבאר כפי בזה שלו,צה מעשה שיחשב .סגי

בצא"בד בידים מעשה שעושה הכליהיכא נחשב ניחותא מעשהכרוף

בע לאדם הבאה בהנאה אבל מעשה"דידיה עושה שאינו בכדי"א(כ מעשה צ

בע,להריח לאדם באה הש,כ"ההנאה בעי)ס"וכלשון אלא בניחותא סגי רצון'לא

לכתחלה ל"כה.גמור נחשב דידיג בזה'מעשה רוצה דמעיקרא אריםבוומ.כיון
הר דברי רבינו"היטב ודברי .י"בעזה,ן



מ יצחק א"תשע●ג"בית


ישיבה ראש





במש "עג(שבת'איתא אחת.): חסר ארבעים מלאכות ,הזורע:אבות
בגמ".'וכו כולן,והמבריך,והנוטע,והזומר,הזורע:תנא"):שם('וכתוב והמרכיב

הן אחת ד(י"רש".מלאכה כולן"שם הואדזומר"מבאר)ה אילנא לצמוחי ,"נמי
כוונתו,פירושו דבכולן במשכן שהיה למלאכה ותכלית בפעולה דומין דכולן

יותר האילן מלאכות.שיגדל אבות נקראין אלו כל .ולכן

הל של השיעור מלאכות"לגבי ד(י"רש,ט האופה"שם כותב)ה
שהוא" דבכל מחורש חוץ כגרוגרת אלו של הרמ".ושיעורן דעת כן לא ם"באבל
ח( חייב"דכותב)ב:שבת שהוא כל זה,הזורע הרי שיצמח כדי האילן את הזומר

זורע מלאכה,דהיינו[מעין זה].אב הרי בשבת ואילנות צמחים המשקה אבל

שהוא בכל וחייב זורע במים.תולדת בהן וכיוצא ושעורין חיטין השורה הרי,וכן
שהוא בכל וחייב זורע תולדת ".זה

קג דקרא"ד(י"רש.בדף דביזרא לחיוב)ה שיעורו דזורע שיטתו מסביר
כגרוגרת הוא שהוא,חטאת בכל שיעורו חורש וגומא.אבל גומא כל חרישה דלענין

זרע הוצאת לענין אבל ליה עביד נפשיה עצמה,באפי זריעה טורח,וכן אדם אין
אחת חשובה,בנימא מלאכה אינה להם,ולכן אין שיגדלו הפירות או שהתבואה

גרוגרת משיעור בפחות באיסור,חשיבות תורה שאסרה מחשבת מלאכת זה ואין
יעבור.כרת דאורייתא איסור לכאורה מדאורייתא,אבל דאסור שיעור חצי .כדין

הרמב שחידש מה וגם מחלקותן סברת להבין דאפילו"כדי שורה"ם
במים בהם וכיוצא ושעורין במחלוק"ג"חיטין לעיין יש שהוא בכל חייב תכ

טל חינוך,האגלי זורע"והרש,המנחת במלאכת זורע.ש במלאכת כתב טל האגלי
יג( "דף במקום): בקרקע שהניחה מאחר בעפר הזרע חיפה לא שאפילו לי ייראה

שצמחו קודם ולקטן חזר ואפילו מיד חייב שתצמח בכל.הראוי הזורע ושיעור
הרמב(שהוא ה,פירושו)".ם"כשיטת ותכליתו המלאכה עלצורת הזרעים פיזור יא

ואע שתצמח הראוי במקום ימים"אדמה כמה אחר עד ישרש שלא הוא.פ שכן
אע בתנור העיסה שדבק מה על דחייב אופה כמה"במלאכת עד פניה יקרמו שלא פ

כך אחר .זמן
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הרש עג(ש"והקשה "...דף דע.): אח"כיון ישרש עתה זריעתו חייב"י ,כ
אע דחייב וצולה אופה שנאפה"כמו אחפ מאליו"ונצלה הזרע.כ לקט אם והנה

ודבר מחשבתו נתקיימה דלא כיון שזרע מה על למפרע דפטור נראה שנשרש קודם

אביי בר ביבי דרב מבעיא ללמוד יש 'זה קודם, לרדותו לו התירו בתנור פת הדביק
חטאת חיוב לידי לא...'שיבא עדיין נשרש דלא היכא דכמאןהכא כלום נעשה

דמי בכדא בחול,דשדא אלא תהיה לא דהשרשה אף דחייב משמע בזורע ...והנה
אפייתו שתגמר שהות דאין אף חייב חשכה עם בשבת האופה דכן לי נראה ומזה

יום ".מבעוד

חשכה"לענ עם בשבת האופה שמדמה מה כל,ד כמו חייב דלסברתו
ע וחייב זמן אחר מלאכתו שנגמר בשבת האשמבשל על ההנחה ברור,ל !אין

בישול לשיעור שהגיע קודם מהאש הקדירה להסרת השבת יציאת לדמות דאפשר

ו חטאת יתחייב לא דודאי סולדת יד השבת"של מעל"סילוק הקדירה כסילוק הוי
בשבת שבת מלאכת נגמר שלא .האש

חינוך לב(המנחת הרש)ב:מצוה על האגלי"חולק של לפסק ומסכים ש
לצמוח"ל"וז,טל שראוי במקום זורע אם הזריעה במלאכת בלא...והנה אף חייב

ע תיכף שתנקלקל כגון כלל ונקלט מן"השריש הגביהה שתיכף או סיבה איזה י
הזריעה מעשה על חייב הקרקע...הקרקע מן תיכף להגביה אדעתא זרע אם ואפילו

מ כלל יצמח התורה"ולא אסרה צמיחה במקום הזריעה מעשה כבונה"ווה...מ ל
ע"ע כותב או לסתור המעשה"מ על חייב דודאי למחוק ".מ

חינוך"נ והמנחת טל האגלי של שיטתן להסביר של,ל שיטתו וגם
בשבת"הרמב במים זרעים השורה שאפילו וחידושו שהוא בכל זריעה דשיעור ם

שהוא"ג בכל חייב התבואה.כ או הפירות אינו ותכליתו זורע מלאכת תוצאת
לצומח,שיצמחו ומהפכו דומם זרע שלקח במה דומם"שכ.אלא הוי בכדא שמונח ז

עצמה הקרקע למים.כמו או לאדמה או שיצמח שאפשר למקום הזרע שמכניס ומיד
ולצמוח לחיות בו הטמון הכח מאפשר ע.מיד הטבעית מהשינה זריעה"התעוררות י

כמו ההשרשה ולא זורע מלאכת של תכליתו זהו שיצמח שאפשר בהלכותבמקום
או,ושביעית,עומר,כלאים בשביעית הארץ שבתה שלא מה הוא האיסור דשם

על כלאים"שעבר שדך תזרע בהזרע"לא ולא בהארץ תלויה .שהאיסור

הרמב סובר חינוך,ם"ולכן והמנחת טל האגלי שהוא,וכן בכל ,דאיסורו

איכותו אלא המלאכה כמות של שיעור כאן מו,שאין לזמן זרען ואחואפילו כ"גבל
המונחים הזרעים כשהוציא זריעה איסור על עבר כבר הרי שנשרשו קודם לקטן

חיותם במקום אותם וזרע שזרען.בכד אחר מיד כך אחר לקטן אם ככותב,לכן הוי
מיד וסותר בונה או מיד הזריעה,ומוחק על חייב .דודאי
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ה מאה בסוף להתפשט החשמלי מהפכת שהתחיל ענין,19-מאז

בפני שעמד ומסובכים מקיפים הכי מהדיונים אחד להיות עלה בהלכה החשמל

האחרונה בתקופה הדור סיבות.חכמי מכמה אחד:והוא המהפכה,מצד היקף

נפ חיי בכל תחום ואין שכמעט כך בוהוא נכנס לא החשמל שכח בבית.שנו ,הן

בעסקים בטחון,תחבורה,תקשורת,הן או ידו,רפואה מהשגת להמלט אפשר אי

החשמל התחומים,של בכל בתמידות מופיעים הלכתיים ובעיות שאלות ולכן

שני.ל"הנ החשמלי,מצד יסוד,מהפכת לה שאין מחודשת תחום שהוא

הקדום בטכנולוגיה או והמסורהה,בהסטוריה ההלכה ברמת אחרת בעיה .ציג

ההלכתי הקודמים,תהליך מדורות ותשובות ממקורות אב בנין על המבוסס

ובראשונים בתלמוד דומים למקרים לבטא,ומהשוואה מיוחד נסיון בפני עמד

תקדים לו אין שפשוט כזה בתחום תשובות לזה.ולחבר ההלכתי,כתוצאה דיון

בדע כולו כמעט מבוססת האחרוניםבחשמל אחרוני וחכמי–ת דורינו חכמי

ה מאות של לזה20.1-ו19-הדור ומסתבכת,בנוסף הולך בהלכה החשמל ענין

מתקדמת שהטכנולוגיה עוד הטכנולוגיה,אכן.כל הפעלת או במהות שינויים

ההלכתי דיון על ישיר באופן וקידום,משפיעים שינוי כל עם להתמודד הצריך

הטכנולוגי זה2.במציאות הוא,בעניין החשמלית וטכנולוגיה ההלכה בין הצומת

עמ1 תלמודית באנציקלופדיה חשמל לערך לנספח בהקדמה שכתב מה לזה'ראה בנוגע תרמב

זה( לערך הם סתם תלמודית לאנצקלופדיה הפניות ).כל

הגרש2 בן שעלה המפורסמת מחלוקת את לדוגמה והרש"ניקח אויערבך בשאלה"ז יודלביץ א

שהש לחשוש יש החשמלאם בתחנת דלק יותר שיבעירו לכך יגרום בשבת בחשמל לדעת.ימוש

אויערבך"הגרש לזה,ז לחשוש גרמא"שהרי,אין אלא לסמ,אינו יש עוגם אין"וך שלרוב ז

יותר גדולה דלק לצריכת גורמת אחד איש של למעלית,כניסתו נכנס שהוא שבשעה יתכן ,וגם

וכדו אחרת ממעלית אחר איש א"שש"('יוצא הע:כ זו).קלז'כג חוששיודלביץ'הר,לעומת

בספרו זה ההלכה"לדבר לאור (חשמל ב" ו"ר'סימן בביאור).פ דבריו מקדים שהוא מעניין

החשמל" כח שבתחנת המכוניות ה"וע,"תהליך פעולת באופי הזה העיון הוא"נריטור'ג"פ

בג נוסף דלק להבערת לחשוש יש שאכן יודלביץ.נרטור'מכריע הרב של הדיון לפי יוצא,אמנם

ג של מסוים סוג על כותב שהוא המדינה'בבירור הקמת לפני בארץ בשימוש שהיה ,כיום.נרטור

לפ הברית מורכב,חותבארצות יותר הרבה הוא החשמל חלוקת לתקע.מערכת שמגיע החשמל



בשבת"הולדת"בענין חשמלי 411כח

והמדע התורה של בפגישה המרכזיים החזית מקווי המודרניים,אחד החיים

התורה של הנצחי ביסודות,ועולם רק לא דורינו מרבני מומחיות דורש והוא

וההלכה הקדמת,התורה את המבססים וההנדסה המדע ביסודי גם אלא

3.הטכנולוגיה

בשבתנע בחשמל השימוש בענין רק פה בשיטה,סוק במיוחד ונעמוד

במהות מדעי היבט לאור בשבת החשמל איסור בענין הפוסקים בין המקובלת

האטומי ברמת החשמל והמדע.תנועת התורה של זה את,בצומת היטב נראה

לעיל המוצג המסובך המצב של .התוצאות

יסודי רק לא כולל בשבת בחשמל שימוש ותולדותיהםענין המלאכות

בשבת,בשבת ופעולותיו האדם כח בהגדרת שאלות כולל גם פסיק–אלא

ליה ניחא ולא דניחא וכדו,מתעסק,רישיה בכל.'גרמא שכמעט יוצא ולכן

ענינים בשתי לדון צריכים אנו בשבת בחשמל שימוש בענין שעולה ',הא:שאלה

כאן המדובר האיסור אופי במכ–מהי שימוש המובאהאם בטכנולוגיה או ונה

מדרבנן או מדאורייתא איסור מהווה כלל,לפנינו איסור בו אין האם ',וב?או

אסורה הפעולה אם לאדם,אפילו שאסור כך הוא עשייתו אופן הסיבוך4?האם

מקורות מכמה לבוא דלק:יכל או פחם רוח,מהבערת גרעיני,מגלגילון ממקור או סולארי מתא

אליך– שמגיע הספציפי החשמל נוצר מהכין בדיוק לדעת אפשר החשמל,ואי חברת שהרי

הנ המקורות כל על צרכי"סומך לספק כדי באתרל כן.החשמל על המערכת,יתר כלל בדרך

קבוע ברמה זמן,פועל באותו להדרש צפוי מאשר זמין חשמל יותר יהיה שתמיד כדי .המתוכנן

בעודף חשמל שיהיה בהקדם לתכנן הוא כולו המערכת במערכת–מטרת כשמדובר ולכן

שלנו בעיירות שבשימוש להשפי,מודרני יכל אדם של פרטי שמעשה מצב פעולתאין על ע

החשמל הגרש.תחנת בין המחלוקת לתלות שאפשר הוא מזה שיוצא והר"מה איוערבך 'ז

שונים טכנולוגיים בין כחילוק חשמל–יודלביץ של ספציפי אחד מקור על כותב יודלביץ הרב

מוגבל באזור של,הפועל ומתקדם רחב יותר מערכת של מצב על מדבר איוערבך הרב וכנראה

החשמל זו.חלוקת שבשימוש,במבט הטכנולוגיה סוג על ישרית באופן תלוי שהדיון ,ברור

פעולתו"וע באופן מפורט הבנה ומתקדם.י הולך הזה שהטכנולוגיה עוד בנוגע–כל ובמיוחד

ה smart"למערכות grids"בכינוי הנקראים הנקיים green"ומקורות energy"בשנים שיצאו

אח"הנ–הקרובות יעקבו להלכה .ריומ

עמ"מ,לדוגמא,ראה3 תלמודית באנציקלופדיה החזו'ש דשיטת דסגירת"תרמח לקמן המובא א

החשמל זרימת במהות הבנתו על מבוסס בונה משום אסור חשמלית עמ.מעגל שם עוד 'ראה

זאת-קסו שיטה על .קעא

בהלכה4 חשוב תחום הוא בשבת לפעולותיו האדם של יחסו כללי.הגדרת מ,באופן חייביםאין

אא מלאכתו על בשבת לתוצאותיה"אדם פעולותיו בין ישיר קו יש של–כ שונות הגדרות קיים ולכן
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א בשאלה מדיון בעיקר נובע זה בתחום שעולה מהות–'והמחלוקת הגדרת

האיסור לה.ורמת יכול בחשמל שוניםהשימוש דרכים בהרבה לכל,מ"מ;תגבש

יסוד אותו ישנה חשמלי חשמלי:פעולת מעגל ביחס5.סגירת זה פעולה בהגדרת

שדנו האחרונים בין שונות סברות משבעה פחות לא לפנינו יש שבת לאיסורי

זה מוליד6:בענין מדין אותו בונה7,לאסור מדין בפטיש8,או או10,בישול9,מכה

האדם מתעסק,מעשה רישיא,גרמא,כמו לגופה,פסיק צריכה שאינו וראה.'וכו,שינוי,מלאכה

ו ברויד הרבנים של Modern",קטר'גמאמרם Technology and the Sabbath: Some General

Observations"בקובץHalacha and Contemporary Society,מס'XXIIIלכן.63-100'עמ,

בשבת איסור שמהווה בפעולה עשייתו,אפילו אופן מצד הפעולה להתיר שיש אם,לדוגמה.אפשר

מדרבנן אסור הוא חשמלית מעגל שסגירת לקמן(נניח חשמלית,)וראה פעולה להתיר מקום יש

ידי על ליההעשויה ניחא דלא רישיה מכונות(פסיק והרבה מקומות בהרבה שמופיע מצב והוא

בשבת).היום המקרר דלת פתיחת בענין גם הגרש,וכן של המקובל ואחרים"ההיתר אויערבך ז

מתכוון שאינו דבר או כגרמא הפעולה להגדיר שאפשר זה על סימן–מבוסס שלמה מנחת וראה

נוספים'י טעמים מכמה התיר בהלכה.שגם מאוד רחב דיון הוא האדם כח הגדרת של זה ,ענין

אדם במעשה התלויים תורה דיני להרבה גם למצוות,ושייך חוטים טווית או מצה אפיית כמו

ע המופעל מכונה ידי על אדם"ציצית עי.י זה עמ'בעניין תלמודית .קסג-קנה'באנציקלופדיה

חום5 או אור יצירת לידי המביא בחשמל אושימוש מעביר של דאורייתא איסור לידי לבוא יכל

בו,מבשל המדובר בטכנלוגיה או במכונה תלוי זה.ושוב בענין נעסוק לא בענין,פה רק ונדון

גרידא מעגל בהע–סגירת לקמן ראה גיסא.13-ו9'אמנם ע,מאידך במכונה הגברת"שימוש י

טכנ הוא סגור שכבר במעגל הזורם חשמל זרימת הקטנת בהרבהאו שהופיע מתוחכם ולוגיה

האחרונות בשנים במסך,לדוגמא(מכונות השימוש ה-עצם של סגירת"Ipod"מגע מהווה אינו

חדש אח–מעגל מעגל לסגירת גורם שהוא אפשר ע"אמנם שבתוכו"כ המחשב פעילות יש).י

איסור בו שאין עליו שכתבו בהע–הרבה לקמן זה33'וראה מופיעזוטכנולוגיה–בענין ו

ע בשבת לשימוש המוכשרים מכונות חברת"בהרבה .ואחרים"צומת"י

והרב6 ברוייד מיכאל הרב של מאמרו The"קטר'גראה Use of Electricity on Shabbat and

Yom Tov"בקובץ Halachaהמובא and Contemporary Societyמס'XXIII63-100'עמ.

להר"שו7 יצחק בית שמעל'ת ח"יו,)1828-1906(קישיצחק לסי"ד במפתחות .לא'ב

או"חזו8 סי"א ס'ח ט"נ .ק

.שם9

הראב.שם10 דברי על סומך הוא זו ברמב"לסברא המובאים בהל"ד יב'ם את:שבת שהמחמם א

מבשל משום חייב לצרפה כדי לקבל.המתכת אפשר שאי אישית לי סיפר בריוד הרב אמנם

החזו של זו לכאו,א"סברה זושהרי שיטה לפי מתכת,רה חימום בכל בישול חשש ,יש,שיש

יתחמם,לדוגמה שהכלי מאחר בשבת הבלעך על אלומיניום כלי נתינת בזה"אע,לאסור שאין פ

הכלי שבתוך לאוכל ביחס בישול הראב,חשש ששיטת בריוד הרב רק"וטען מדובר כאן ד
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מוציא שהוא ע11,נצוצותמשום מבעיר משום נוסף"או דלק להבערת שגורם י

הכח בשבת12,בתחנת בחשמל בשימוש פורמלי מלאכה איסור אין שבאמת ,או

אא אותו לאסור יש שעדיין הדחק"אלא בשעת מדובר 13.כ

השיטות,למעשה יתר כל בשימושה,בין שאין במכונה כשמדובר

אור חום)אש(יצירת בין14,או המקובלת באיסורההנחה שמדובר היא הפוסקים

הנ,לכאורה.מדרבנן יצחק הבית שיטת על סומך זה מעגל"פסק דסגירת ל

מוליד משום אסור הוי זו15.חשמלי שיטה על לעמוד אני .מבקש

ומתאדם מתלהט שהוא כך כדי עד המתכת ל"מ.כשמחממים יש מכונותמ שבהרבה ציין

נייד,לדוגמה( ביותר,)במחשב גבוהים למעלות להתחמם עלולים שבתוכם והמתכת ,המעגל

יתר חימום נגד להגן פנימי מאוורר בהם יש .ולכן

הופמן"שו11 צבי דוד להרב להועיל מלמד א)1843-1921(ת חיים(חלק מט)אורח .סימן

מבעיר משום הוא לדעתו האיסור יסוד כדין,כנראה שבות משום אסור שהוא גם אפשר אמנם

לג(המשנה האור"ש.)ביצה את מוציאים האבנים,אין מן ולא העצים מן (לא ס'ע" איש נ'חזון

ומ ט עמ"אות זה בענין תלמודית האנציקלופדיה ).קעג-קעא'ש

להרש12 ההלכה לאור החשמל ס"ספר יודלביץ פ'א בהערה"וע.ו"ב לעיל לדעתו.2ע

בגהמש דלק הוסיפו שבגללו בזה מבעיר משום יחייב בחשמל .נרטור'תמש

הגרש13 שיטת אויערבך"זוהי ס,ז שלמה מנחת בספרו ג'המובא ענף ז'ט .לקמן'ועי–'אות

ע14 יש אור מתכם"ביצירת חימום להט(י בחוטי הרמב,)כמו לדברי לחשוש בהל"יש שבת'ם

מבעיר:יב מדין אסור שהוא שח,א יש הראבוכן לשיטת זה בפעולה אסור"וששים דהוא שם ד

בישול בהע.משום לעיל שכתבתי מה ראה נוצר.7'אמנם כשאור רק שייך זה שאיסור לציין יש

מתכת"ע חימום אחרת;י בדרך אור יצירת בנורות,אולם וכדו,LEDכמו הנמצאים'פלורסנטיות

דאורייתא איסור כאן אין מכונות בהרבה נדו,היום חשמליוהם מעגל סגירת משום רק נים

.שבתוכם

ו'ע15 ברויד הרבנים של במאמרם הערה(קטר'גשם השיטה41'הע20'עמ)6לעיל שזוהי

ע הפוסקים"המקובלת רוב עמ"וע,י תלמודית באנציקלופדיה ובהע-קסג'ש .קיד-צח'קסה

ע,אמנם פורמלי באופן מבוסס לא הוא זה שפיסקא גם שייתכן לציין מולידחשוב איסור אלא,ל

כעין איסור"פשרה"הוא שום פה שאין הסובר השיטה לבין מדאורייתא האוסרים הסברות ,בין

בשבת בחשמל להשתמש שאין החכמים מסורת על הסומך מנהג כעין בסוף–והוא לקמן ועיין

ובהע בס.37'המאמר לאחרונה ראיתי הר'אמנם שלדעת כתוב שבת י.ש.י'אורחות שאלישיב

הנ איש החזון כדברי בונה מטעם בחשמל שימוש את–ל"לאסור מבססת הזאת שיטה ולכאורה

בשבת לשימוש המוכשרים במעליות להשתמש דאין שלו החדש לדון.הכרעת המקום כאן אין

הזאת איש,בשיטה החזון של הזאת לשיטת היטב שייכים זה במאמר דברינו ה"ובע,אמנם

אחר במקום בה עאמנם.נעסוק המקובלת משיטת מחמירה יותר הרבה זו שסברא לציין י"יש
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בגמ כג('איתא .):ביצה

תרוייהו דאמרי יוסף ורב ביומאסחופי:רבה אשיראי כסא

אסור טעמא.טבא ריחא?מאי דקמוליד שנא.משום ומאי

בו ומריח בו,ממוללו ומריח איתא?וקוטמו מיהא ריחא ,התם

ריחא מוסיף דקא הוא דקמוליד.ואוסופי הוא אולודי הכא

.ריחא

אתר"רש על ריחא"ד(י דקמוליד הריח)ה יצירת שעצם מסביר

מדרבנן"במלבוש מלאכה,אסור לעושה הוא קרוב חדש דבר שהמוליד

כותב,"",חדשה זה ידי בועל דיבור בענין לאסור יצחק הנקראת"הבית מכונה

חשמלי,"טעלעפאן מעגל סגירת :משום

אסור"דע וזה עלעקטרי כח נולד העלעקטרי זרם סגירת י

אשיראי כסא בסחופא דכמו דמוליד...בשבת משום דאסור

16.ריחא

יצחק הבית של פסיקתו כנגד שכתבו האחרונים מן יש מכמה,והנה וזה

שונות אליעזרל.סיבות הציץ אא,דעת מוליד איסור דבר"אין את לחוש אפשר כ

החושים מחמשת באחד בחוטים–הנולד זרם להרגיש,וביצירת אפשר שאי כיון

בכלל איסור,אותו בו הגרש17.אין לדעת אויעבך"וכן מעגל,ז בסגירת אין

נוספות טעמים שלשה משום מוליד משום מוליד'הא:חשמלי שאיסור הוא

ר קיימאשייך של דבר בהולדת פעמים"ו,ק ק׳ ונפסק בו מתחדש שהזרם בדבר

הנ הדחק,ל"הפוסקים ושעת וביטחון רפואה בעניני אפילו החמרה דורשת להרב.וכנראה תודה

לההפניה נויברגר .יעקב

יו"שו16 יצחק בית ח"ת לסי"ד במפתחות תלמודית.לא'ב הע(באנציקלופדיה נסתפקו)101'שם
הת יצחק הבית הכחאם להולדת התכוון הוא אם או החשמל המובילים בחוטים הנוצר לכח כוון

לשימוש מוכן שעכשיו עצמו האלקטרונים,אמנם.במכונה בתוך כלול הוא החשמל שכח לציין יש
והמכונות החוטים בתוך מגיעים–הזורמים שהם לאחר ובין בחוטים כשהם בין משתנים לא והם

אחרות.למטרתם לאותוהולדת:במילים שונים ביטויים הם במכונה כח והולדת בחוטים זרם
אלקטרונים:תופעה ה,זרימת העלעקטרי"שהוא לאסור"כח כתב יצחק הבית .שעליו

י"שו17 פרק כ סימן א חלק אליעזר ציץ "ת הנרגש: דבר והוא ריחא דמוליד דביצה להך דמי לא
החושים מחמשת ל,באחד לא יוכל לא אשר העלקטרי כח מושגאבל ואינו לשמוע ולא ראות

הוא מה נדע ולא החושים מחמשת בשבת,לאחד לעשותו אסור כי עליו יאמר עיין"?איך אמנם
עמ תלמודתית הע'באנציקלופדיה ע108'קסד החשמל זרם את היטב להרגיש שאפשר י"שצויין

בחוטים גבוה(נגיעה במתח מדובר אם מסוכן מאד .ע"וצ,!)שהוא
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מהיכ חדש"ביום כדבר שנראה נימא בעת18"?ת בחשמל משתמשים שרק וכיון

המכונה אח,פעולת אותו לכבות או לנתקו עתידים הזמן בזה,כ"ולרוב אין

קיימא של דבר שחז',ב.הולדת בדברים רק שייך מוליד שאיסור כותב ל"הוא

בפירוש ריח,אסרו והולדת שלג ריסוק איסור"אבל–כגון לחדש מאד קשה

בש כלל נזכר שלא כזה חשמלי19"ס"מוליד כח הולדת לדמות לנו אין ולכן

הגמ של ריח הג.שם'להולדת הגרש'לטעם עיון"של לאחר נחזור אויעבך ז

הגמ בדברי .'נוספת

שהגמ לעיל ש'הזכרנו שונים מצבים שתי בין ריחמחלק הולדת :ל

של',הא המצב אשיראי"הוא כסא חיצוני,"אסחופי ממקור ריח מכניס כשאדם

בגדיו מוליד,לתוך משום אסור של.והוא הוא השני בו"המצב ומריח ,"מוללו

ריחו להוציא כדי אצבעותיו בין בשמים עצי מולל בשבת20,שאדם מותר .והוא

בזה לעיין לנו ה,יש מאחורי בדיוק מה הזהשהרי ההבדל?חילוק מהי

הפעולות שתי בין מותרת,האופרטיבי והשניה אסורה עונה'הגמ?האחת מיד

ד איתא"ואומר מיהא ריחא ריחא,התם מוסיף דקא הוא אולודי.ואוסופי הכא

ריחא דקמוליד הריח,כלומר".הוא הולדת בעצם רק לא הוא גם–האיסור הוא

הריח ומטרת במקור בעצ.תלוי בשמיםכשמדובר בתוכו-כח,י טבוע כבר ;הריח

לכן ומוכן מיועד לשחרר,הוא רק בתוכושהכחויש זו.גנוז אינו,לעומת בגד

כלל להריח גרידא.מיועד ריח בהולדת מדובר רק לא בבגד הריח נתינת ,בעצם

ריח בהולדת מדובר אלא      .יסוד

כח בנתינת הוא פה הזההאיסור לכח הפוטנציאל בו היה לא שכלל בגוף חיצוני

21.מקודם

מנחת"שו18 סת ג'יצחק ענג ו'ט .אות

דבריו19 בסוף .שם

ד"רש20 שם שנא"י מאי .ה

י21 בגמ"לכאורה החילוק דפשטות ריח'ל כאן אין ובבגד ריח כבר יש בשמים שבעצי .הוא

להלן שנראה כפי הגרשז,אמנם הגמ"כנראה שיסוד הבין שעצי'א בעובדה תלוי גם הוא פה

זה לשימוש ועומדים מוכשרים הם כעת–הבשמים ריח בו היה דלא יצויר לו כתב,ואפילו שכן

ואסור":ז"הגרש חדש כדבר נראה שפיר אז לריח מיוחד שאינו בדבר שרק אם,דאפשר משא״כ

כל נראה זה אין דבכה״ג אפשר לכך ועומד מיוחד חדשהבגד כדבר (ל בהע" להלן ).25'ראה

הוא פה הרב של לכך"ההדגשה ועומד מיוחד הבגד זה,מרכלו–"אם לכח הפוטנציאל לו שיש

הריח– של המיידי הנוכחות על כאן,ולא כדבריו נקטינן .ולכן
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מוליד בדין הזה החילוק את ולחדד לנמק כדי ב,אמנם לעיין 'מחעלינו

המג שו"בין לבעל ריח"א בו יש שכבר בבגד ריח הוספת בדבר הרב ,לכאורה.ע

המח היתר'נקודת בטעם הוא בו"הזה ומריח דעצי":מוללו משום הוא האם

ה ריחבשמים להוצאת ומוכנים מיועדים כבר דהריח,ם משום הוא האם או

בו שגנוז פנימי דבר הוא ממנו חיצוני,היוצא דבר הוא"הנ.ולא זו לשאלה מ

ריח בו יש שכבר אחד.בבגד בבגד,מצד ריח כבר יש דאם לומר שפיר,יש אז

הזה לכח כשר הוא דעכשיו כח,אמרינן בו נוצר כבר א–הריח-דהרי יןולכן

גרידא ריח הוספת חיצוני–לאסור ממקור הוא אם בעל,כנראה.אפילו שיטת זו

ש"שו הכותב הרב בענין"ע זה בגד על זה בושם מין מונח היה כבר אם

ביו עליו להניח בושם"מותר ממין עוד מצד,אמנם22".ט

במצב,שני ריח הוספת לאסור יש דעדיין לומר יש מולידאולי מדין אולי.זה

בגמ החילוק לבגד'עצם חיצוני כח הכנסת בין כח–דאסור–הוא הפעלת לבין

מקודם בדבר הטמון זו–דמותר,פוטנציאלי בבגד יש כבר אם לנו אכפת ולא

הריחות ריח,לכן.כישרון נתינת כל לאסור שריח,לבגדיש במקום אפילו

בו נמצא כבר דעת;זה כנראה כדברינו,א"המגזה :שכותב

עשבים"אע למלול דמותר ואסופי...ג איתא מיהא ריחא התם

דקמוסיף כבר.היא שמריח דבגד מכאן ראיה להביא ואין

יותר שיריח בשמים עליו ליתן ,מותר  

 הריח שיצא במלילתו שמוסיפו בבגדכ"משא,רק

מוסיף"דמ .23מ

לטע עתה הגרשנחזור של השלישית מעגל"ם בסגירת דאין אויערבך ז

מוליד מדין :חשמלי

רק הוא חדש כדבר שנראה מה אשיראי כסא דסחופי בההיא

ריח ליתן פתאום והתתיל נשתנה שהבגד השינוי בכה״ג,מפני

נראה שפיר אז לריח מיוחד שאינו בדבר שרק דאפשר נראה

סע"תקי'ס22 שלי.ז'א .ההדגשה

ס"תקי'בס23 יא"א שלי,ק המג.ההדגשה במ"שיטת מובא ס"א ס"תקי'ב דהוא,ק"א לציין ויש

ממ טפי שו"חמור בעל הרב"ש המג,ע דברי מקיפי"שהרי יותר הרבה ורחביםא על–ם וכנראה

לידים ואפילו למים ריח נתינת גם לאסור טעם יש שם"ע.פיהם תשובה ובשערי היטב בבאר ע

ז .אות
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ואסור חדש ועומד,כדבר מיוחד הבגד אם אפשרמשא״כ לכך

חדש כדבר כלל נראה זה אין כך.דבכה״ג דמשום נמי ואפשר

השעון של קול והשמעת התנועה כח הולדת את חשבינן לא

יותר,כמוליד הוא הולך לשעון עומד משעון שהשינוי אע״פ

ריח להיותו,מהולדת שעון של תפקידו שכך דכיון משום

חדש כדבר כלל נראה זה אין לכן נשמע וקולו אם...הולך

שכבר עצמו דבר אותו ולהוליד ולחזור להוליד תמיד רגילים

כלל בו שייך דלא נראה תדיר תשמישו הוא וכך קודם נולד

מוליד 24.איסור

לעיל שהצענו שהגרש,ממה השו"ברור בעל כסברת נקט אויערבך ע"ז

כאן בדבריו משום,כלומר25.הרב החשמלי מעגל סגירת את מתיר הוא

והמכונ זהשהחוטים לפעולת מיועדים הם בתמידות,ות בהם ולכן–ומשתמשים

דבר בו דיש לומר המג,אמנם".חדש"אין על,א"לדברי לחלוק מקום יש עדיין

הגרש תמיד"סברת ולמכונות לחוטים חשמל כמו חיצוני כח דנתינת ולומר ז

אסור זה,יהיה לדבר עשויים הם אם !אפילו

לעיקר להתיר:ועכשיו טעם יש אפילוהאם חשמלית מעגל סגירת

המג הנ"לדעת תנועת?ל"א אופן להבין צריכים אנו זה שאלה לענות כדי

בחוטים בחוטים.החשמל האלקטרונים תנועת את מתארים אנחנו כלל בדרך

א–"זרימה"כ מנקודה ישירה בצורה זורמים הכח('האלקטרונים לנקודה)תחנת

בבית('ב זו).שימוש המכונותוא,החוטים,במבט כמוביל,עצמםפילו נחשבים

האלקטרונים לזרימת מעבר הנותן פסיבי צינור דוגמאות.או כמה מצינו וכן

הגרש אויערבך"בדברי :ז

בכל פעמים הרבה מהר חיש בקל שעושין בכפתור לחיצה

בפטיש,יום מכה ולא בונה לא קרוי זה דאין לכאורה מסתבר

כ שיתן כדי לזרם מעבר כנותן חשיב להאיררק ,ח

26

24
ס שלמה ו'מנחת אות ג ענף .ט

סי'ועי25 שלמה ג'במנחת ענף ז'ט אות בפירוש'סוף זה את .שכתב

ז26 אות ג ענף יא סימן .'שם
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אחרוכ במקום כתב כן :מו

חוטי שבתוך מהאלקטרונים רק הוא החשמלי שהזרם כיון

מבלי חפשי באופן ולנוע לנוד יכולים הם אשר הנחושת
הנחושת עצם את כלל ממקום,לשנות זורמים שהם ובשעה

שינו שום בו גורמים אינם ונכנסולמקום שבאו טרם אף י

במקומם אחרים שכן.אלקטרונים וכיון

27

המדיוקת האלקטרונים תנועת אופן היא כך לא גרעין28.אמנם לכל

פרוטונים יש חיובי,אטומי חשמל טעונים אלקטרונים,שהם טעונים,וגם שהם
שלילי סו29.חשמל אטומיםיש המתכות,גי של האלקטרוניים,במיוחד שבהם

אחרים;יותר"חופשיים"הם לאטומים לנתק,ביחס או להוציא בהם קל יותר
עצמו מהאטום ממתכת.האלקטרונים עשויים הם החשמלים והמכונות החוטים

הזמן(כזה בקלות)מנחושת,לרוב מהאטום האלקטונים לסלק .יחסית,שאפשר
שקורה,לכן ממקורמה לחוט נכנס שאלקטרון הוא האלקטרונים בזרימת

מסוללה,החשמל או הכח מתנחת הזה.לדוגמה את"דוחף"האלקטרון
לו הסמוך לו,האלקטרון השייכת מהאטום אותו למקומו,מנתק זה.ונכנס ,אחרי

ו הולך המנותק ונכנס"דוחף"האלקטרון לו הסמוך האטום של אלקטרון
לכ–למקומו להלן החוטוכן אורך השני,ל את אחד דוחפים האלקטרונים

והמכונה החוט סוף עד למטרתו"האחרון"וכשהאלטרון,קדימה המכונה,מגיע

המיועד לשימוש שלו בכח 30.משתמש

ב27 אות ועו"וע.שם יד אות שם .דע

הגרש28 בדברי דברינו להקדים אויערבך"יש ש,ז שאין"עפ"שהזכיר נראה ההלכה כללי י
אותם מרגישים האדם חושי שאין דברים עם כלל (להתחשב להגרש'ס" אש אויערבך"מאורי ז

ש,)112'עמ גם ציינו תלמודית באנציקלופדיה מראה"וכן פי על כלל בדרך נקבעים ההלכה דיני
(עינינו לנ–)מחתר'עמ" היטב שייכים שנתאר,ד"ודבריהם האטומי ברמת אלקטרונים שזרימת

ביותר חזקים למיקרוסקופים אפילו נראה אינו שכתב.בהמשך מה עוד להזכיר גם חשוב
אויערבך"הגרש אלקטרונים"ז זרם של חולף מדע על לקולא כלל לסמוך אין הלכה שבעניני

גרידא השערה בגדר רק (שהוא שלמה" במנחת אות ג ענף יא ע).סימן מוסיף,שם'אמנם שהוא
ש מהאמת"וכותב להתעלם כלל אפשר אי כן ".כמו

החשמל29 לפעולת כללי תלמודית,לרקע באנצקלופדיה .תרמח-תרמד'עמ,עיין

משל30 דרך הזה התנועה את צדדים-בתחרות:נתאר שתי יש היא.ריצה זה בתחרות המטרה
א מנקודה ב'להגיע ביותר'לנקודה המהיר ב,בהזמן לנקודה בכפתור'ובהגעה קבוצה.ללחוץ
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זו הבנה חשובים31לאור דברים שני לציין הוא',א:יש זה מכל היוצא

חשמלי מעגל סגירת או בא,שבחיבור לא המידי האלקטרוני חיצוניכח ;ממקום

ש הראשון טבוע"מגיע"האלקטרון שהיה אלקטרון הוא במכונה להשתמשות

אחת רגע לפני עצמו המתכת הגמ.בתוך של המלילה לפעולת ',בהשוואה

ה כמו הוא הכח מתחנת לחוט הנכנס החיצוני"האלקטרון (,מולל האדם" אצבעי

הבשמים את המתכת,)המולל של הגנוזים כוחות את גם',ב.המשחרר חשוב

ה שאלקטרון להרבה"חיצוני"לציין חיצוני בתור נשאר לא הכח מתחנת הבא

חלקו–זמן להיות הופך ומיד לחוט נכנס שהסברנו.הוא שהוא,כמו אחרי

שמלפניו"דוחף" האלקטרון האטום,את בהקפת למקומו נכנס מיד ועכשיו,הוא

של האחרים האלקטרונים לבין בינו להבחין אפשר המתכתאי על,אטומי ויתר

נפסק,כן החוט,כשהזרם של מלא כחלק במקומו נשאר פ"אע,לכן.האלקטרון

ל בסוף מגיע השורה"שהוא למכונה"ראש בעצמו בתור32,ונכנס לו נכנס הוא

החוט מאלקטרוני הכח,אחד לתחנת השייך כאלקטרון אחרות.ולא ,במילים

דומות'א תחרויות בכמה זכה שכבר בריצה מאד מוכשר שהוא אדם את ב.מונה יודעים'קבוצה
א קבוצה של מהנציג מהר יותר לרוץ שיכל ביניהם אדם לפעול.'שאין מחליטים הם זה במקום

מתוחכם ירוץ:אסטרטגיה אחד שאדם אבמקום ב'מנקודה בכפתור'לנקודה כולם,ללחוץ הם
ביחד ערוך:יעבדו בשורה יעמדו לשני,הם סמוך לרוץ.אחד התחרות,במקום ,כשמתחיל

א בנקודה לפניו'העומד העומד את אח,ידחוף לפניו"ומיד העומד את בעצמו ידחוף הדחוף כ
השורה– אורך לכל השני,וכן את אחד ידחוף זה,כולם אחר ש,זה הדחיפה"עד יגיעה"גלגל

השורה בסוף דחיפתו.לעומד את מקבל בכפתור,כשהוא לוחץ יזכה,כמובן.הוא הזה הקבוצה
פעם כל בחשמל–בתחרות גם הוא לא–וכך עצמם לנקודה"רצים"האלקטרונים ,מנקודה

הסוף עד השני את אחד דוחפים .אלא

לה31 ביחס כבר שראינו המקורות שלמרות לציין הגרשיש של זרימת"בנתו במהות אויערבך ז
ברור,החשמל פחות המדיוק אחרת,דעתו הבנה מיצג הוא שבהם אחרים מקומות יש שהרי

החשמל כותב,לדוגמא.בתנועת הנ,הוא דבריו של פשוטו נעשה"ש,ל"נגד הזה הזרם אמנם

החוטים שבתוך החשמל מעצם ממש 

זורם עצמו שהצינור לא אבל צינור של ריק חלל בתוך זורמים רק (שהם מנחת"

ג ענף יא סימן ב'שלמה כדברינו–)'אות ממש נשמע זו ב"ע.והרי באות שם חשוב'ע לדיון
החשמל בענין אויערבך הרב למח.של מתיחס הזה איש'הדיון החזון לבין אויערבך הרב בין

איסור בונהבדין משום הערה'ועי,חשמל עמ"וע.3לעיל תלמודית באנצקלופדיה שכתב מה 'ע
דבריו-קסט בהסבר "קע כ: הם הרי הזרם ממקור אלקטרונים את"דוחפים"כשבאים

לזרום שבחוטים בו,האלקטרונים זורם שהחשמל ידי על משתנה אינו עצמו ."והחוט

המג32 בדעת לומר מקום היה שאע"ולכן שהוא"א בושם"פ מין משום"מאותו לאסור יש עדיין

חיצוני כח .שהוא
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לחוט בהכנסתו להיות,מיד הופך המתכתהאלקטרון של איטגרלי ולכן–חלק

חיצוני ככח אותו להגדיר 33.אין

זה המג,לאור לשיטת שאפילו הנ"אפשר החשמל,ל"א כח לדמות אין

האלקטרונים,במיוחד– הגמלאיסור–תנועת של יש,איפוא,למה34.'מוליד

החשמל מלאכה?לאסור אחר ולחפש אחרת לאיסור אותו להשוות יש האם

דומ יותר לושהוא בין?ה האחרות השיטות על חולקים הרבה יש שכבר ראינו

חשמל איסור לטעם אחר.החכמים בחשמל,מצד שימוש את להתיר יש האם

כללי מהותה?באופן לשבירת יגרום שזה השבת,ברור של ומשמעותה .קדושתה

הגרש בעקבות להמשיך שיש נראה אויעבך"אלא מלאכת,ז את דחה גם שהוא

ל כמקור בשבתמוליד חשמל לאסור,איסור משמעותי טעם מצא עדיין אבל

כללי באופן בחשמל :שימוש

דלענ זה לפי דבכה"נתבאר נראה שום"ד כלל עשה דלא ג

אין הזרם עם הטלפון את רק מחבר אם כי כיבוי או הדלקה

ויו בשבת מוליד"לאסור משום ולא בפטיש מכה משום לא .ט

כל( יודע אינו העם שהמון חושבני ויכולאך בכך להבחין ל

החשמל את ולכבות להדליק גם שמותר לומר זה ע״י לטעות

במקום,בשבת אם כי זה דבר להתיר אין לדידן אף ולכן

גדול מתיר...)צורך הוא גם שאף דיעה בשערי גם אך35ועיין

לבגד33 ריח הוספת של ממצב לחלוטין שונה לבגד.זה נכנסים הריח שמוליקולרי לא,אחרי הם

עצמו כבגד להיות המיקרוסקופי.הופכים לבין,ברמת הבגד חומר בין היטב להבחין אפשר

הריחות חומר של ונ;הכימיקלים שונים נשארים המקוריהם הבגד מחומר .פרדים

נ34 לזה מעגל"יש לסגירת רק לא סגור,מ במעגל לשימוש כזה,אלא ששימוש שכתבו יש שהרי

המג לדעת אסור שו,א"יהיה בעל לדעת מותר שהוא שברור חשש"למרות בו ושאין הרב ע

חשמל לאיסור לעיל המובאים הטעמים כאן.לשאר שהבאנו מה לפי ש,אמנם לומר יש גםודאי

המג מדין"לשיטת מותר יהיה סגור במעגל השימוש בו"א ומריח ".מוללו

להר"שו35 דעה שערי ליטווין'ת ליב יהודה סי,)1902–1840(חיים החיים .קצד'שער

אחד בספר חלקים שני ישנה בדפוס אשר יהודה,במהדורה ושער החיים השייך–שער התשובה

החיים בשער נמצאת כתב.לעניננו שהוא בטלפון הדיבור בענין לא"שם קצת התבוננות אחרי

בזה איסור שום ש".מצאתי כותב הוא דבריו בהמשך הנ"אמנם נתפשטה"הכלי לא עוד ל

זה אחרינו...במחוז להבאים מקום קצת להניח אנו לא–"ומוכרחים כאן שדעתו ברור ולכן

החדשה המכונה בפעולת אישית הבנה על דן,מבוסס הוא השמעתולמעשה איסור בענין רק

שיר כלי ועשיית עצמו,קול החשמל בענין ספציפי באופן עוסק .ולא
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מוהר הגאון והוא זקן הורה שכבר אעשה שמעלקיש"מה י

36...ל"ז

אויערב,למעשה,לכן הרב השימוש,ךבדעת לאסור טעמים שתי פה יש

אע פורמלי"בחשמל מוליד איסור בו שאין פרקטי'הא37.פ סיבה מאחר:הוא

ממש דאורייתא איסור לידי לבוא שעלולים בחשמל שימוש ודרכי מכונות ,שיש

זה בענין רבים יכשלו שלא כדי החשמל בענין גדר לגדור לנו זאת.יש עם ,יחד

גמישות זאת בגישה גם בתמידותיש העולים ובטחון רפואה של שונים למצבים

הדחק שעת משום בהם להקל אפשר הב.אשר הסיבה של הרב'יסודו של

ומסורה ההלכה בתהליך הוא דבר.אויערבך של מסגרת,בסופו הוא ההלכה

ספציפיים ומתודולוגיות פרוטוקולים לו שיש לשקול,משפטי מה"ועלינו

רואות התקדים"שהעינים לפנינונגד שעמדו אלו נקבע,של לא ההלכה שהרי

ריק בחלל או רבה,במהפכה ובהתמסרות בעדינות בנוי הוא ענין,כמובן.אלא

ה תנועות בין במאבק הקרב משדות אחד היה לבין"קונסרבטיבי"ו"ריפורם"זה

ה במאה החברתי,20-האורטודוקסיה ההשפעה וגם ההלכה תהליך אופי ולכן

חלק הם לחשמלוהקהילתי בנוגע ההלכה בפסק המלא 38.מהדיון

ס36 שלמה ג'מנחת ענף ז'ט .'אות

מוליד37 מלאכת משום הוא חשמל שאיסור היום הסוברים לדעת לי,אפילו סיפר בריוד הרב

זה בענין השיטות כל בין פשרה הוא זה פסק שלדעתו ממ,אישית איסור מולידולא של –ש

נדחה כבר יצחק הבית שיטת שראינו,שהרי גדר,כמובן.כמו מהווה גם הזה המקובל הפסק

בזמנינו השבת קדושת להגנת .הלכתי

חיינו38 עניני בכל החשמל של ידו השגת לאור על,ובמיוחד כותבים חוקרים הרבה שלאחרונה

הפסיכולוגי ה,השפעתה פלישת של השלילי והחברתי חיינוהמשפחתי לתוך מודגש,טכנולוגיה

שבת של החשמלי הניתוק של והתועלת .הצורך



מ יצחק א"תשע●ג"בית
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בשו ס"או(ע"איתא סע'ח הסמ)ג'שלו התרומה"סמ,ג"בשם וספר ,ק

"ל"וז אע: אותם שמשקים העשבים על ידיהם ליטול אסורים בגינות פ"האוכלים

מכונים הואפסיק,שאינם במס."רישיה הוא זה איסור דנחלקו:)ב(ק"מ'מקור

זרעים המשקה יתחייב מלאכה איזו משום יוסף ורב משום.רבה שחייב סבר רבה

זורע משום שחייב סבר יוסף ורב לרפויי.חורש חורש של דדרכו היא רבה סברת

הארץ מרפים ומשקים זרעי,ארעא להצמיח זורע של דדרכו היא יוסף רב םוסברת

הזרעים מצמיחים שניהם.ומשקים משום יתחייב לא למה אביי שם וכן,הקשה

מימוני,מסקנתו ההגהות פסק פ'הל(וכן ב"שבת אות המ)ז כתב שם(ב"וכך

זרעים"עכ).ו"סקכ להשקות מדאורייתא אסור ידים.פ ליטול אסרו הראשונים לכן

עשבים ר"ואע,על כוונתו דהא מתכוין שאינו דבר שהוא ולאפ ידיו ליטול ק

כר פוסקים ואנו הזרעים את מותר'להשקות מתכוון שאינו דדבר זה"מ,שמעון מ

הזרעים על יפלו שהמים דברור רישיה במס,פסיק ובכמה)ועוד.קג(שבת'ואיתא

ר דמודה ימות'דוכתי ולא רישיה בפסיק .שמעון

שלו בשדה ידיו כשנוטל מיירי זה השק.כל בדין לדון יש עשביםאבל את

שלו שאינה במס.בשדה "שם(שבת'איתא זרדים"ת): והמזרד עולשין התולש ר

הגדי פי כמלא לבהמה אם כגרוגרת לאכילה כל...אם הקרקע את לייפות אם

הגמ."שהן בכל'והקשה בכולם מתחייבים אין ולמה הקרקע את מייפים דכולם

מתכוין.שהו שאינו דבר דהוי משום דמותר תירץ רישיה"ואעאביי פסיק דהוי פ

דחבריה בשדה דקעביד הכא צריכא"ד(שם'תוס.שאני לא הערוך)ה שיטת הביאו

ופ ליה ניחא דלא רישיה פסיק דהוא משום דחבריה בארעא לגמרי דלא"דמותר ר

מותר ליה תוס.ניחא דפ'אבל וכתבו עליו אסור"חלקו אבל פטור ליה ניחא דלא ר

הגמ,מדרבנן חטאתדאינו'וכוונת מ,מחייב איכא"אך איסורא .מ

שיעורים בקובץ ס(ועיין דהטעם)יח'כתובות היא הערוך דסברת שביאר

ר בפ"דמודה דא"ש משום הוא יקרה"ר שודאי לדבר מכוין דאינו לומר אם.א אבל

האסורה לפעולה כוונה לו שאין יודעים אנו ליה ניחא התוס"משא.לא שיטת 'כ
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ר דמודה בפ"שהיא שבפר"ש א"מפני לבין"ר שעושה הפעולה בין להפריד א

אע שלו הפעולה נחשבת האסורה הפעולה ולכן האסורה כיוון"הפעולה שלא .פ

דמ"ולפ ליה ניחא דלא שנא לא שלו"ז הפעולה נחשבת הפעולה .מ

הנ דעות במ"שני הובאו סקכ(ב"ל בגינה)ז"שם ידים נטילת :ל"וז,לגבי

שלו" שאינה בגינה אוכל כיוןואם להו דסבירא מתירין יש האוהבו אדם של ולא

לכתחילה"דפ אף שרי הוא לה ניחא דלא הערוך["ר שיטת והרבה"]דהיינו

בפ גם אוסרין לכתחילה"פוסקים לה ניחא דלא התוס["ר שיטת הכרעת.]'דהיינו

סע'ס(המחבר הלכה)יח'שכ הביאור הבנת ד(לפי להנהיגם"שם טוב היא)ה

התוס .'כדעת



הנ"השו דהאיסור הוסיף למי"ע לא אבל המצמיחין למשקים רק נוגע ל

מצמיחין שאינם העזים משקים שאר או הביה.רגלים או"ד(ל"הקשה דאף)ה

זורע לגבי היתר חורש"מ,שיש משום יתחייב לא מדוע הנ,מ מיימוני ל"דההגהות

משום גם חייב דמשקה כאביי עכ,חורשפסק מזריעים שאינם משקים פ"ואפילו

הקרקע את הרמב.מרפים כשיטת נקט דהמחבר לומר ה"פ(ם"ונראה )ב"ח

זורע משום רק חייב זרעים דמשקה יוסף כרב שפסק דהביה"מ.דמשמע נראה ל"מ

בצ המחבר דברי את הניח דהוא כן סבר .ע"לא

ס"שו שני'ר י(חוט מהגהו)ד"סק'פרק תירוץ חתשהביא המ"ת על א"ס

סק( "ל"וז,)ז"שם ארעא: ריפוי הוי לא שוב היין או רגלים המי שיבשו שאחר כיון

א מצמיח ואינו לזרעים קשה טופח שהמשקה חורש"ובשעה משום ליכא ביאר."כ

לזריעה"הגר המועיל בריפוי הוא חורש במלאכת דהחיוב קרליץ בכלי,נ ובחורש

זמן'וכדו להרבה נשארת המועיל"שאמ.התועלת ריפוי יש דאמנם מים במשקה כ

לחה"מ שהיא בזמן רק רך נשאר הקרקע לחה.מ שהקרקע זמן כל רגלים במי אבל

אפשר גאי יבש כבר שהקרקע ואחר לזריעה מועילים ואינם שם אין"לזרוע כ

לזריעה לזריעה.מועילים המועיל ריפוי כאן אין חורש,לכן משום חיוב אין .ולכן

הגר[ דלפנ"סיים זריעה"קרליץ של אפשרות שאין במקום מים להשקות מותר ז

לזריעה תועלת אין איסור"מ.דהא בזה יש לזריעה עומדת הקרקע דאם שם כתב ,מ

.]ש"ע

הביה הקשה "ל"וז)שם(ל"עוד דבחכמת: כתב ישראל תפארת דבספר

סק'ס(י"בילק[אקאנאמיע אגרונומיה)ט"שלו הלשון רגלים]איתא שמי הםאמרו

הוא חורש תולדת מזבל כן אם הקרקע לזבל מאד הביה"עכ."טובים סיים ל"פ

כלל בזה ליזהר העולם נהגו מלאכות"ל'ובס.דלא למעשה)268'עמ(ט ,התיר
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צורך במקום לבית'ובס.ולפחות השייכות שבת לגמרי)236'עמ(הלכות .התיר

מהגר"מ שמענו באי"מ בקיאין אנו שאין דלפי סבלפסקי קשיםצ משקים זו

רגלים ממי חוץ גווני בכל להחמיר יש .לזריעה



הנ כל הרמ"משום כתב ס"ל בשם "ל"וז,התרומה'א להחמיר: טוב ולכן

שם יפלו שלא ליזהר יש דבקושי מים עם שם ישתמש אם בגינות לאכול שלא

הרמ."מים חשש יבוא"לכאורה בגינה שאוכל שמי לודאי דקרוב פא ר"לידי

שם לאכול לא להחמיר כתב ולכן זרעים בשש.דהשקאת הורה כו(כ"וכן 'סע,פרק

שלישית,ה מלאכות"ל'ובס)מהדורא בסוכה)268'עמ(ט מאכילה דלא,חוץ

הרמ חומרת משום בסוכה אכילה לבטל ישפוך,א"מסתבר שלא ויזהר מותר ואז

הרמ.מים דברי סעו"ולפי לערוך נוהגים איך קשה בגינותא וקידושים .דות

בס לבית'איתא השייכות שבת הגר)51'הע244'עמ(הלכות ש"בשם

המ בלשון לדייק דיש הרמ"פעלדער דחומרת של"ב ולא שלו בגינה רק היא א

המ.חבירו הט)ל"סק(ב"שכתב אמה"בשם משבעים יותר בה שיש דבגינה ז

צריך הכי בלאו היקף שום בה מהני ולא כרמלית חומרת"ר[ליזהרדהויא בלאו ל

שם"הרמ מלאכל יזהר ד]א בטלטול אסור חבירו"ולפ,אמות'דהא בגינת אפילו ז

ליזהר אף.ל"עכ,יש חבירו בגינת לאכול מותר היה טלטול איסור לאו דאי משמע

מים שם שיפלו לחוש שהרמ.שיש פ"ונראה במקום רק לחוש כתב דניחא"א ר

דאורייתא חשש דהוי משום פא,ליה דהוי חבירו בגינת ליה"בל ניחא דלא ר

במס הנ'דאיתא אפי.)קג(ל"שבת או דרבנן איסור להחמיר,מותר'דהוא .אין

במ[ דאיתא הנ"ואף ליה"ב ניחא מקרי אוהב שהוא אדם של דבשדה מקום,ל ויש

בד דהא בקידושים חבריםלאסור של בגינות אולכים כלל דלרוב"מ,רך נראה מ

מים"בנ שם ישפוך אם להם איכפת לא ובקידושים.]א בסעודות לאכול מותר לכן

אחרים של בגינות השש.הנערכים שאינה)יט'הע,שם(כ"ברם בגינה אפילו אסר

במ,שלו הוא תוס)ז"סקכ(ב"ומקורו בין המחלוקת להחמיר'שהביא ונטה .לערוך

המ דבר השו"אולם של בדינו שם הקרקע"ב על ממש לשפוך שאסור ושם,ע

התוס שיטת לפי אסור הרמ',באמת בחומרת שם דבר לא צ,א"אבל בדברי"ולכן ע

.כ"השש



שלהם,פ"עכ בגינות לאכול עצמם הגינות לבעלי היתר יש אם לעיין .יש

שלמה בשלחן סק'ס(איתא המהר)ו"שלו בח"דכתב למסל :)עג(שבת'ידושיו
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לר"דפ מותר זמן לאחר הנעשה בגינה'ר ידים ליטול מותר ולכן והסביר.שמעון

הנסףאהרב שיעורים הקובץ ביאור לפי ניחא זו דשיטה הערוך"בדנרש בדעת ל

שא"דפ לפי אסור הפעולה"ר תקרה דבודאי ברור אם מכוון שאינו לומר א

לו.האסורה דאין לומר אפשר כאן התוצאהאבל את רואה אינו הוא דהרי כוונה

מתכוון שהוא לומר מוכרחים אין ולכן הפעולה א,של מיידית כשהתוצאה א"ורק

האסורה לתוצאה כיון לא שהוא שמע.לטעון קשה"הגרמנוברם שאדרבה ווליג מ

אחד כל שהרי לזריעה מתכוון לא שהוא חקלאי,לומר אינו שהוא מה,אף יודע

מ כששופכים הקרקעיקרה על הרמ.ים אמר המ"לכן שסברת לומר שיש ל"הרו

הנ השני א"כצד זמן לאחר נעשית וכשהתוצאה מעשה"ל כחדא אותה לחשב .א

המהר"עכ של חידושו על קושיות כמה יש הרמ.ל"פ ציין של"אחד שהנחתו ו

סוברים"המהר יש כי פשוט לא זה אבל זמן לאחר נעשית זורע שמלאכת היא ל

היא מידשהמלאכה נעשית וזה לעפר ברש[.הכניסה המש"עיין על ח"ובמנ.עג'ש

ואכמ זורע במלאכת לט ה.]ל"ואגלי אבל"מהרוגם זורע במלאכת שם דן רק ל

הנ"במ חורשמובאל"ב משום גם חייב זרעים חורש;שהמשקה דהיינו,ומלאכת

הקרקע מיד,ריפויי נעשית אע.בודאי שהגרשז"לכן המ"פ של חידושו נקט ל"הרא

אע חלון לפתוח להתיר לקולא אויר"כצד שנכנס או הצמחים משבח שהשמש פ

יפה דולקת השו,והמנורה וכמובן פשוטה לא הנ"שיטתו ולכן"ע הכי סבר לא ל

למעשה זה על לסמוך .אין

מהר להקל טובה סברא סילברמןבשמענו ס(,אליאב נפש'בעל משיב

עיה"ושו בירושלים גרוס במכון ת"מ הוא.)ו"ק הפוסקים דהסכמת שנראה

גרידא ליה איכפת לא אפילו הוא ליה ניחא לא לו,דפירוש קשה שיהיה צריך ואינו

בביה,בדוקא בפירוש ד'ס(ל"כדאיתא ליה"שכ ניחא דלא הר"לפ).ה טען בז

שבזה בשבת"סילברמן בגינה מים ישפוך אם להם איכפת לא אנשים להרבה ,ז

להשקו קבועה מערכת להם עלשיש ההשקאה תכנית את משנים ואין הגינה את ת

בשבת שנשפך מה בזה.חשבון אולי פ"לכן שזה היא המציאות ניחא"ז דלא ר

הגר.ליה לפני זו סברא הצענו שליט"וכאשר נבנצל לדברינו"א הסכים הוא .א

הרמ חומרת הדרא בשבת בגינה מים שישפוך ליה שניחא במי למקומה"וכמובן .א

חומרת של בס"הרמהמקור הוא וז'א בס"התרומה "רלה'ל שבקושי:

ידים לרחוץ מים לשם יביאו שלא אפשר שאי זרעים שיש במקום בשבת לאכול יש

ידיו רחיצת בשעת במזיד העשבים על מים ושופכין כלים לרחוץ או לשתות או

העשבים וצומחין לשתות שרוצה לבית'בס."ובשעה השייכות שבת 'עמ(הלכות

טעםדייק)245 לאיזהו מים ישפוך שבכוונה משום האיסור כוונה,דכל בלי דאי

בעלמא מתעסק הוא דהרי להחמיר אין בודאי מן.כלל דאחד שם טען ולכן
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הכלים לרחוץ מים שיביאו הוא הכלים,החששות דשוטפים האידנא מצוי זה ואין

בגינה ולא פעמיות"וכ,בבית חד בכוסות שמתשמשים שלנו בקידושים דמצ.ש

לשתות שגומר מי חול ביום בחוץ דכששותים הוא החשש שאולי חשבנו שני

בשבת כן ויעשה ישכח ואולי הקרקע על השיריים מהגר"מ.שופך שמענו א"מ

בסעודה ולאסור לחלק הסכים ולכן ידים בנטילת הוא החשש דעיקר נבנצל

מזונות מיני רק שם דאוכלים בקידוש ולהתיר ידים שם .דנוטלים

הד הנכל ממש"יון העשבים על באוכל הוא נ.ל לגמרי"אבל שמותר ל

לגינה יזחלו בדואי שנשפכו מים אם אף מרוצפת קרקע או מרפסת על .לאכול

זרעים,חדא דמשקה גרמא רק זה הרי בכוונה ישפוך הוא אם שאינו,דאף דהיינו

ע אלא הגינה את ע"משקה שיזחל אחר"י דבר במס,ג "קכ(שבת'ואיתא לא:):

מלאכה כל דאסור–תעשה הוא שרי,עשייה גרמא[."גרמא נחשב אינו דזה אפשר

הגרי מרן הגדרת בס"לפי שנמצאת עמ'ד הרב הביאור,קסט'נפש לפי אבל

ואכמ גרמא הוי כן בפוסקים עכ.]ל"המקובל בשבת דגרמא מדרבנן"ואף אסורה פ

במרדכי כדאיתא פסידא במקום שצט(שלא ד,)שבת ראינו הרמהלוא א"חומרת

דאורייתא לאיסור לחוש שיש במקום רק שיש,שייכת במקום להחמיר אין ולכן

ע לאיסור בלבד"לחוש גרמא .י

מזו בס,יתירה הגר'איתא של שבת איידר"הלכות זורע(ש 'הע,מלאכת

הגרמ)לו מים"בשם לשפוך דמותר בכוונה,פ שיזחל,אפילו אף מרוצף קרקע על

העשבים"אח על מכוויןדכ,כ מותר,שאינו בשש.גרמא )נג'הע,ב"פי(כ"ואיתא

הגרשז פ"בשם במקום אף דהיינו בפירוש מהרמ"ואח.ר"א שמעתי זו"כ שסברא ו

גיבורים בשלטי הרי.מה(מפורשת ב"בדפי אות "ל"וז,)ף לכך: מכוין כשאינו

ע"אע שרי רישיה פסיק דהוי גרם"פ הרי"לפ."י כתב בס"ז רימון כהל'צ כהצבא

אחר)28'עמ( דבר גבי על יטול בשבת ידיו ליטול שצריך בשדה הנמצא דחייל

אח שיזובו ואף רכב או טנק מותר"כגון העשבים על ע.כ לבאר דברי"ונראה פ

נזר ס"או(האבני "ל"וז)ב,קצד'ח כמעשה: גרמא לחשוב מהני לא רישיה ."פסיק

הנ שיעורים הקובץ ביאור התוס"לפי בשיטת דבפניתן'ל דאף א"לבאר א"ר

פעולותיו בין ע,להפריד נעשית דכשהפעולה גרמא"אפשר שהפעולה,י דהיינו

ע או זמן לאחר נעשית אחר"האסורה כח פעולותיו,י בין להפריד לפי.אפשר וגם

הר שביאר כמו לבאר אפשר אולי הערוך בשיטת דברי"דבריו את בדנרש א

הנ"המהר נע"ל האסורה כשהפעולה דהיינו על שבאמת"שית לומר ניתן גרמא י

לה מכווין אינו מרוצפת.הוא קרקע על בכוונה לשפוך מותר דמותר"כ,ואם ש

שם וסעודות קידושים ולערוך .לאכול



מ יצחק א"תשע●ג"בית





מו ר.בעירובין שהל'קבע לוי בן בעירובין'יהושע המיקל 'ואפ,כדברי
רבים במקום הכל.ביחיד לדברי מקובל אינו הזה שהוכיח"ברמב'עי.הכלל שם ן

האמוראים בו ה,אמנם1.שנחלקו מז(א"ריטבלפי ושמעינן"ד:ערובין חולק)ה אין
הכללות,הכללעל מן למדים ואין הרוב על רק נאמר שהכלל שנאמר,אלא ובמקום

כהכלל הלכה אין שם כהמחמיר הלכה הרי2.בפירוש להו"להלכה לית והגאונים ף
כללא הרמב,האי שקי"אבל סובר עצמו כריב"ן שהל"ל המיקל'ל ושכן,כדברי

הצרפתים קי4.ד"והראב3סוברים הראשונים רוב שלפי המיקל'שהלל"נראה כדברי
.בעירובין

מח לגבי להקל שפוסקים ממה ג'בהל'חוץ בתחומין"עירובין מקילין כ
עירובין בדיני דאמרינן,אחרים להקל"וכמו בעירובין לגבי",כל לווכגון שיש דבר

בב,מתירין זה אחר שבזה אינו"וכל פ.א בדף אמרינן "וכן להקל. לך שיש כל
הקל 5".בעירובין

אלובמאמ כללים להגדיר ננסה זה בכללים.ר קצת נעיין כגון,יםמקבילגם
דקי שהל"הא באבל'ל המיקל הנצי,כדברי כתב חיי"שהרי פרשת שאלה בהעמק ב

ס ט"שרה הל"ס של הכללים לדמות שיש שמסתבר ובעירוב'ו באבל המיקל כדברי
מח[ לגבי הזה הכלל נאמר שלא ביקתאדחואבלותעירוב"ד]אמוראים'כגון

כ."נינהו אינו שהדמיון נראה פשוט"אבל בין.כ דמיון יש אם נבדוק בעירובין"וכן
להקל להקל"ל"שומעין שומעין בגמ",בכתמים איתא שניהם אמרו"'שעל שלא

להחמיר הדבר את להקל,חכמים ".אלא

;בעירוביןכ"כמקיליןלמההטעםועיקרתחומיןבדיניהמיקלכדברי'הל.א:תוכן
ראשונים'מח-דסתריבתרתי.ג;להטותרביםאחריוגדררביםכנגדביחיד'אפ.ב

'במח.ו;'בגמבספק.ה;במחיצות.ד;הנהגהאורעההכהואאםואחרונים
מיעל.ט;הפוסקים'במח.ח;פסיקהשלאחרכללכנגדכשהוא.ז;אמוראים
;צדלכלאוחומרקולאכשיש.יא;במציאותספק.י;המיקלכדברי'הלאמרינן

בעירוביןקולאשמצאנואחריםמקומות.יד;להקלבעירוביןכל.יג;הינוחספק.יב
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בעירוב המיקל כדברי הלכה של הטעם מהו לעיין מילי"ומ,יש משאר ש
רביםדרב כנגד ביחיד מקילים אנו שאין בהגמ.נן הל.מו'מבואר כדברי'שאומרים

תחומין בדיני אף בעירוב למ'ולכאו.המיקל דוקא דרבנן"זהו תחומין אף"ומ.ד מ

יותר תחומין בעירובי שמחמירים מצאנו שהרי חידוש כאן יש מדרבנן שהוא
חצירות לד,מבעירובי בשבת עיר.כמבואר מערבין בביהשאין תחומין אע"ובי פ"ש

בביה חצירות עירובי רש.ש"שמערבין למ"וכתב אף שזה דרבנן"י תחומין ,ד
אקראי" תחומין רבנן בעירובין...דאסמכוה ממקום)א,נא(כדאמרינן מקום ילפינן

כו מניסה תי6."'ומקום מו'ר'ולכן בדף ל:פפא צורך למימר'רשיש לוי בן יהושע
כרש בעירובו,יוחנן'הלכה המיקל כדברי הלכה דאמר גב על דעתך"ד,אף סלקא

חצירות בעירובי מילי הני לא,אמינא אימא תחומין בעירובי 7".צריכא,אבל

טפי חמירי הם אם בתחומין גם מקילין אמאי לחקור משאר"ומ,ויש ש

רבים כנגד ביחיד מקילים אנו שאין דרבנן להראשונים,מילי ף"הרי(ובפרט
מהש)ם"והרמב תחומין איסור שיש בי"סוברים צ"ת מיל ביחיד"ב מקילין אמאי ע

רבים .כנגד

ע ליישב יש הגמ"שמא לו'פ שר"שאע.דף טבילה'פ בספק מחמיר יוסי
דדבריהם קלה בטומאה לו"מ,ואף שאין משום תחומין עירוב בספק מיקל הוא מ

מה איסו"והרשב.ת"עיקר שיש שסוברים להראשונים מכאן הקשה תחומיןא ר
בי"מה מיל"ת הכא"ד"הראבבשם'ותי.ב חשיב דקא טומאות משום...דהני

עלייהו גזרו דאורייתא ר...טומאה בהן והלך הן תורה כשל לחומרין'והילכך יוסי
תורה דשנים,כשל דתחומין לתא משום עליהן גזרו לא אמה אלפים תחומי אבל

דרבנן אלא מאוד מזה זה הן דרחוקין מיל עריעשר אתחומי דאסמכינהו לגמרי הן
כדאי שוה אגזירה ואסמכינהו הלוים לערי שהוציאוהו'מקלט מי בפרק לקמן

ולקולא הוא גרידתא דרבנן דאו."והילכך תחומין שייך אם שאף י'והיינו מיל"של ב
דאו האיסור של הרחבה אמה אלפיים של תחומין איסור של דרבנן התקנה ',אין

אחר ענין הוא 8.לגמריאלא

הרשב שאפ"והוסיף לתרץ י'א של תחומין דאו"אם הם מין לנו'ב יש

דע אמה אלפיים של דרבנן בתחומין שמקילין"להקל זה איסורא"א"י לידי לבוא א
ע...דאורייתא לעולם ניתרין אינן מיל עשר שנים וא"דתחומי עירוב בהן"י ליגע א

הזה הספק קולת לה,כלומר."מחמת לבוא שייך דאולא תחומין באיסור י"ע'קל
דרבנן בתחומין ברש"וכעי,שמקילין שם"ז .י
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ג זהו הל"ושמא לומר יכולים שאנו הטעם בעירוב'כ המיקל ואף,כדברי
תחומין מה,בעירובי עיקר להאיסור שאין לידי,ת"משום לבוא שייך שלא ועוד
ע תורה שמקילין"איסור זה תחומי,י בעירובי יותר שמחמירין מעירוביואף יותר ן
משום אקראיחצירות תחומין רבנן .דאסמכוה

כ מקילין שאנו הטעם שעיקר להוסיף הוא"ויש בתחומין ואף בעירובין כ

במתני שמבואר נח'כמו "בדף תחום: כאן עד לומר נאמנין שפחה אפילו עבד ואפילו
להחמיר.שבת הדבר את חכמים אמרו להקל,שלא בגמ".אלא "נט'וביאר :ניאוהת.

להקל הדבר את חכמים אמרו להחמיר,לא רבינא!אלא דברי:אמר על להקל לא
תורה דברי על להחמיר אלא דרבנן,תורה בנדה".ותחומין דאמרינן מאי כעין וזהו

ר:נח שהקיל בכתם"אחר טפי בזה"ע זה מסתכלין תלמידיו להם,ראה מה:אמר
בעיניכם קשה להחמי?הדבר הדבר חכמים אמרו נט'ובגמ."רשלא :מפרש.שם

רבינא" תורה:אמר דברי על להחמיר אלא תורה דברי על להקל עצמן,לא וכתמים
"י"ופרש".דרבנן ד: על להחמיר בכתמים רבנן דגזור בנדה"האי להקל שלא ת

מידי בכל ותלינן לקולא בהן ואזלינן דרבנן עצמן כתמים ומיהו וכמו".גמורה
ה בכתמים הרבה בת"שמקילין וכה רחוקה"חומין גזירה דהוי חצרות בעירובי ש

9.טפי



מו'ועי שדייק"תוד.בעירובין דאמר הלכה"ה דאורייתא הוי דאפילו
המיקל תוס"וכ",כדברי שמואל'כ דאמר הא באבללגבי המיקל כדברי 'שאפהלכה

דאורייתא דהוי אבלות של ראשון כמו(ביום ראשונים כמה ,ף"רי,ג"בהלפי
באבל)ם"ורמב המיקל כדברי של.דהלכה שהיישום מבואר כדבריהרי הלכה

באבל רביםב'אפובעירוביןהמיקל במקום דאויחיד דין של במצב אף ע"וצ.'שייך
דאו'דלכאו הוא להטות לרבים אחרי של רבים',הכלל כנגד להקל שייך .והאיך

שתוס"וצ הלסובר'ל ורבים יחיד של שהכלל דאו'ים אינו כשליכא'כרבים
למנין כהחינוך10,עמידה עח(דלא הר)מצוה צ"וע12.ך"והש11ן"ודרשות ל"כ

בתוס"כמש הל['כ ורבים יחיד של דאו'שהכלל אינו למנין'כרבים עמידה ]כשליכא
ולהט"להב סי"יוז"ח חדש"רצ'ד לענין הדחקג בשעת יחיד דעת על 'אפשסומכין

דאו והר',באיסור דאו"דלהחינוך באיסור מיעוט על לסמוך קשה יעברו"דע',ן זה י

להטות רבים אחרי הש"וכמש,על מש13.ך"כ לפי בתוס"אבל שהל'כ כהמיקל'כאן
ואפ כנגדם כשהרבים דאו'אף הב'בספק שיטת והט"ניחא לבאר"ועפ14.ז"ח יש ז

ר והר"שיטת פ"ת בריש דברכות"י 15.ק

עי מו"ברא'אבל ג"ש תוס:ק על שחולק ביום'ג אף שאבלות והוכיח
הל אמרו שהרי דרבנן הוא שאפ'ראשון ומשמע באבל המיקל ראשון'כדברי .ביום
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האדםן"רמב'ועי הל)ריג-רז'עמ(בתורת אמרו דלא דאפשר וכתב בזה 'שהאריך
דרבנן באבלות אלא המיקל בדאו,כדברי שאף אפשר שאין'או מפני דעתוהקילו

השמחה אחר נמשך ולבו מספק אוננת אדם .ש"עי,של





ר נחלקו שהוציאוהו מי כדי'בפרק דעת צריך אם ורבנן נורי בן יוחנן
שביתה קונים"לריב,לקנות הפקר נכסי וכן שביתה קונה ישן ולכן דעת צריך לא נ

ל ואסור מתחומםשביתה שביתה,הוציאם לקנות דעת שצריך סוברים ,והחכמים
ד אלא לו אין שחשיכה ידע ולא בדרך שישן מי קונין"ולכן אין הפקר ונכסי א

אדם כל כרגלי הן והרי בב'ר.שביתה להקל פסק לוי בן דלענין,הנידונים'יהושע
שביתה דקני נורי בן יוחנן כרבי הלכה כרב,אדם הלכה כלים קנוולענין דלא נן

אדם כל כרגלי הן והרי כמר"ואע,שביתה ודלא כמר דלא שזה שהכלל.פ ומשמע
הל ב'של אף מקילים שאנו קובע המיקל אהדדיכדברי דסתרי קולי .תרי

עי קמ"ברד'אבל ותוד"ה קמ"ל ד"ה שפירשו דסתריל קולי תרי הוי לא
דד,אהדדי שאף קונין הפקר חפצי אין דאמרי כרבנן לן דעתביתהקיימא ,שצריך

ש"מ לומר מסתבר עדיין שביתהישןמ קונה קניד,גם נמי ישן קני וניעור ,הואיל
שריב"ואע סברא"פ הך ליה לית מסתבר"מ,נ זה לחלק.מ סברא שצריך מבואר ,הרי

שהל אמרינן דסתרי'ולא תרתי דאיכא באופן המיקל שיש.כדברי משום דוקא ולכן

לכלים אדם בין קנהדכיון[חילוק קנה-דניעור נמי שהל]ישן לומר יוחנן'כר'שייך
אדם לגבי נורי רוח[בן לכל אמה אלפים לו יש שחשיכה ידע ולא בדרך שישן ]שמי

קולא כלים,שהוא לגבי שביתה[ולא קונים אין הפקר חומרא]שנכסי הוי הרוב .שעל

הרמב דא"אבל הקשה ריב"ן שלישית"כ הכרעה הוא ס,ל תרוייהו ל"דהא
הואיל אמרינן ותוס"ולרש.דלא לחלק"צ'י סברא שיש שמכיון שאין,ל משנה לא
כן שסובר החילוק,תנא על בעצם שחולקים הכרח שליכא כאן אלא,ובפרט

בשניהם קיים שהדין סוברים 16.ששניהם

קושייתו הל"הרמב,מכח של שהכלל ביאר דומה'ן בעירוב המיקל כדברי
פו,שבילים'לב שלא לפנינוכלומר שבא ומקרה מקרה בכל אלא כללי באופן סקים

להקל יכולים א,אנו בפסק סתירה יהיה שלא "ל"וז.'ובלבד לא: דכי נראה ולי

בעלמא כדאמרינן עבדינן גברי בתרי אבל מקום וחד גברא בחד כתרתי עבדינן
י( טהורין)'א'פסחים הכל דברי עצמו בפני וזה עצמו בפני זה לישאל כךהיל,בבאין

כר לקולא מורין אדם על לישאל לקולא'בבא כלים על לישאל ובבאין נורי בן יוחנן
17".כרבנן
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עג בדף דהנה זה בענין לשיטתם הם ספרד שחכמי התנאים.ונראה נחלקו
בעלאם שולחן על סומכין שאינן עבדים או הםיהנשים אוכלין אבל תמיד רבן או ן

לו שעושין מלאכה בשכר שלחנו צר,על כשאם לערב אחריםיכים דיורין עמהן אין

בתירל.בחצר בן יהודה אבלנשיםארבי לערב צריכות לערבעבדיםאין ,צריכים
בבאול בן יהודה וריטב"ברשב'ועי.ההפךרבי ש"א כרופסקא בן'הלכה יהודה

להחמירבבא ובין להקל הרמב,בין על תמהו ד[ם"ושניהם כדברי]ו:עירובין שפסק
להקל בעירובשניהם המיקל .כדברי

שהרמב"וי כרש"ל סובר ותוס"ם להקל.מו'י פוסקים לחלק ,שכששייך
א כשיטה לא דזה במה לן איכפת הרא18.'ולא יישב דברי)ט:ו(ש"וכן את

והריטב"והרשב19.ם"הרמב כהרמב"א סוברים כחד,ן"א דלא לפסוק שייך ,דלא
שא הפק"וכמו נכסי אבל שביתה קונה שישן לפסוק שביתהא קונים אין פ"ואע,ר

ביניהם לחלק סברא כאן"וה.שיש אשה"דאע,ה וגם עבד שגם לומר שמסתבר פ
עירוב צריכים כמר,אינם ולא כמר דלא שזה הל"א,מכיון לומר המיקל'א .כדברי

מסתבר לא זה שגם שלהרמב"שאע,אלא כהכרעה"פ לפסוק לנו היה לא ן
הרמב שפסק כמו הי,ם"שלישית לא כמוגם בבא בן יהודה כרבי לפסוק לנו ה

הריטב ורשב"שפסקו לפנינו.א"א שבא נידון בכל להקל לנו היה יש,אלא אם ורק
בבא בן יהודה כרבי להחמיר לנו היה ועבדים נשים אחד בדברי'עי,ועוד.בחצר

והריטב"הרשב מו"א בדף הרמב.א כדעת נקטו כר,ן"דלא נורי'ופסקו בן יוחנן
ישן הפקר,לגבי נכסי לגבי כוותיה דלא דאדרבה"וצ.והקילו ע,ע דוחק"בדף ליכא ג

ביניהם לחלק מו,כלל מדף טפי ישן.וקיל אדם בין לחלק כדי מיגו לחדש שצריך
צ"וע.וכלים ו"כ בבא בן יהודה שרבי דכיון בל בן יהודה שיטתםרבי אמרו תירא
ביניהם"א,א"בב לחלק זב"אע[א תלויים שאינו ר"שאמ,]ז"פ גבי נורי'כ בן יוחנן

דבריו את הפקר[שאמר ולגבי ישן .מאמרים'בב]לגבי

ג שהאחרונים להוסיף מח"ונראה באותה חולקים הרמב'כ בין ן"שיש
ותוס"לרש למח['י להתיחס תא"בשו].הראשונים'בלי קי:ע אין"א הפקר שנכסי ל

שביתה שביתה"ואע,קונין קונה שישן ישן,פ היהדהואידשאני נעור היה ואם ל
קונה,קונה נמי רש"וכמש,ישן ותוס"כ סק"בט'ועי.'י חומרא"ז יש שלפעמים א

דקי שביתה"במה קונין אין הפקר שנכסי א,ל בפעם בו זכו ששנים עירב'וא'כגון
וג למערב עירב והשני החפץ למקום סמוך שלו תחום וכלה תחום"למזרח כלה כ

החפץ למקום סמוך אדבזה,שלו שאין להוליכו'אמרינן יכול למקום,מהם רק
מקו באותו דהיינו לשניהם לא'שמותר ותו קצת לו וסמוך שנכסי.החפץ להצד אבל

שביתה קונים אהפקר כל להוליך החפץ'יכול של תחום שכלה ממקום אלפים .עד
הט שבכה"וכתב קולא"ז שהוא מכיון שביתה קנה הפקר שנכסי אמרינן .ג
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עי ה"יהבב'אבל בשם שכתב שם ושארי"תול מרדכי ומאמר אחרוניםהש
שניםש בו זכו למערבואם עירב ואחד למזרח עירב שניהם"אחד כרגלי הוא הרי

ממקומו אותו לזוז כט,ואסור כהרמב"הט'ולכאו."ז"דלא סובר זה"ז אם ולכן ן

שביתה קונים הפקר שנכסי לומר בב[קולא זכו ששניהם שנכ]א"כגון סיאמרינן
שביתה קונים רש"והביה,הפקר כדעת מחמיר ותוס"ל .'י

והאחרונים"וצ הראשונים פליגי במאי רש.ע שלפי הוא שהביאור י"ונראה
ע'ותוס הכרעה הל"יש בעירוב'י המיקל כשהקולא,כדברי להחמיר צריך ולכן

חומרא הרמב.גורמת לפי והט"אבל לפנינו"ן שבא ספק דכל אלא כללי הכרעה אין ז
להקל בו .דנין

שלכאו מקום סה'תוס'עוד בדף מופיע לשיטתם איקלעו"ד:הם 'דעי,ה
ש.פו'במתני במי הדין מה התנאים והשנחלקו ביתו אחרתומניח בעיר לשבות ,לך

חצירו את אוסר הוא שיתף[האם כשלא ובגוי עירב כשלא מאירל].בישראל ,רבי
אוסר ישראל ואחד נכרי איל,אחד יהודה אוסררבי אוסרול,נו נכרי יוסי אבלרבי

אוסר אינו בשבת,ישראל לבא ישראל דרך שמעוןול,שאין ביתו"רבי הניח אפילו
העיר באותה בתו אצל לשבות אוסר-והלך מלבו,אינו הסיע מה".שכבר ברור ולא

ר גוי"סובר לגבי כר'בתוס'ועי.ש וכר"שפסקו ישראל לגבי גוי'ש לגבי ,יהודה
להקלדהיינו בעירובששניהם המיקל כדברי לן תנא'ואפ,דקיימא שום ליכא אם

כן תוס'ולכאו,שסובר א"דלהרמב,לשיטתם'זהו כן"ן לפרש 20.א

ברא ו"ועי שיטת:ש שהביא כנכריל"דקימ"רהיג הוא הרי לעניןדצדוקי
רשות וביטול דת,עירוב כיון בפרהסיא דרבנן אמילי הכי"שעובר ליה סבירא ,ק

דר"דרפ"אעו אליבא כנכרי"מ דאינו ליה סבירא המיקל"ואע".ג כדברי דהלכה ג

דאיכא.בעירובין כנכרי אין צדוקי אמר אי קולא חשיב לא דאיהא

ממנו שוכרין אבל רשות מבטל אין הוא ואין,כנכרי רשות מבטל הוא כנכרי לאו ואי
עכ הימנו לומר21".ל"שוכרין ייתכן שלא כנכריומבואר הוא רשות שכירת שלגבי

כישראל]להקל[ הוא ביטול רש].להקל[ולגבי כמו ותוס"וזהו תרי.מו'י שייך שלא
אהדדי דסתרי להרמב,קולי לב"אבל להקל ששייך לומר ייתכן שם ובלבד'ן צדדין

בב יקל סתירה"שלא שיש באופן שבילין,א דשני .דומיא

לגבי'ועי שנחשבבעירולקמן כהצד שמקילין לקולאבין

לתחום[ מחוץ העירוב נתגלגל אם ספק חומרא]כגון גם בזה שיש שאם[ואף

חל השני,העירוב לצד העיר מן לצאת אסור חזית,]הוא מאי אמרינן לענין.ולא אבל

הרא לפי כן לומר שייך ותוס"ורש[ש"לא הוא'דהל]'י המיקל כדברי
הנהגה רק להרמב.ולא שב"אבל כמו קולאן שהוי במה לקולא תלינן עירוב

ה ב"בשבילו בשבילוה קולא עכשיו שהוא במה .מקילין
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ג ראשונים כמה שלפי להוסיף יש דסתרי תרתי אמרינן"ובענין כ

דסתרי תרתי במקום שבע'ועי[אף כל"לקמן של הענין את נפרש ה

להקל סד"רשכגון].בעירובין דלא.י לענין כבעלים הוי ולקיטו ששכירו שאמרינן

הבית בעל שהוא מהנכרי רשות שכירות אפ[צריך שמואל ולקיטו'דאמר שכירו

ודיו עירובו ששו]נותן אמרינן לא עירבו"אבל לא אם לאסור כדי כבעלים הוו ל

בב'ולכאו,ביניהם ה"אף ולא רשות שכירות לענין כבעלים שהוי אמרינן ויא

עירובין לענין דסתרי,כבעלים תרתי קצת דהוי שמקילין.ואף שמה מבואר הרי

דסתרי תרתי במקום אף הוא דרבנן דיני משאר יותר הל"וה,בעירובין לגבי כדברי'ה

כמר ודלא כמר דלא להקל יכולים ראשונים כמה לפי בעירוב משום,המיקל זה וכל
להקלש אלא להחמיר הדבר את חכמים אמרו .:)נח(לא

כשהמח הדין מה להסתפק יש הוכרע'והנה ושם אחר במקום נשנית

בעירובין,לאיסור להקל שייך עדיין שכתב.האם ממה ראיה להביא יש ושמא

המא"פבם"רמבה אבל "ח"הלכות שמת: שמונה ובן מת שנולד חדשים תשעה בן

שלשים לאחר אע,אפילו מרוסס או מחותך שיצא חדשיו"ומי לו שכלו נפלפ זה הרי

עמהם מתעסקין ולא עליהן מתאבלין הראב".ואין שקי"והשיג כרשב"ד והוסיף.ג"ל

לתמוה"הלח הרמ שכתב פמ"ממה רוצח מתשעהשב"בהלכות פחות נולד אם

יום שלשים שישהא עד כנפל הוא הרי שאפ,חדשים ששהה'משמע שמונה בן

דאפ כתב וכאן עליו נהרג יום אינ'שלשים שלשים עליושהה מתאבל הלח.ו מ"וכתב

אב'ואפי" לענין רבנו דכאן עליהינאמר דפליגי כרבנן ופסק טפי לקולא אזיל לות

ל"דרשב ששהה שמונה בבן התוס'ג וכדכתבו נפל דהוי להו ר'דאית אליעזר'בפרק

ארשב רבנן פליגי נמי דבהא מ"דמילה לו"ג היה דיותר כן לומר הוא תימה דבר מ

נפשות בספק רוצחלהקל .גבי

".הרי

בהל שמקילים אע'סובר אחר"אבל במקום לאיסור הוכרע שכבר ה.פ ה"ושמא

עירובין 22.לענין



של הכלל את אמרינן אם הראשונים בעירוביןהלכהנחלקו המיקל כדברי

מח בעירובין,במחיצות'לגבי רק ברשב.או מבואר לחלק יא"הטעם דף גבי.א

מעשר[אמלתרא ברחב מהני "אי נמי]: ברביעית אף דאורייתא מחיצות דעיקר כיון

תורה כשל לחומרא הל'ולכאו."אזלינן אמרינן שלא רק דלא מזה כדברי'מבואר

מחיצות לגבי שגם,המיקל לקולאאלא דרבנן ספק אמרינן הרשב.לא פסק א"ולכן
הגמ ספיקת לגבי מי'לחומרא ברחבה אמלתרא 23.'לגבי
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צ דהרשב"אבל ג"ע בדף דדרבנן"כתב.א כיון דאמלתרא פירוש ולענין
וכ דארזא פיסקי דאמר המיקל כדברי לן קיימא קיני"היא ג"וצ."ש דבדף מיירי.ע

דרב שהוי משום להקל ופסק יא,נןבאמלתרא אמלתרא.ובדף גבי להחמיר אי[פסק
מעשר ברחב התורה]מהני מן עיקר לו שיש .משום

יא"וי בדף הנידון שעיקר אמלתרא.ל בגדר פירצה,אינו בגדר דאם,אלא

מי יותר אמלתרא'פירצה מהני לא וממילא פתח ולא פירצה הנידון,הוי עיקר ולכן
אמלתרא ולא מחיצות על בדף"משא,הוא פירצה'גכ ולא פתח שהוי ,שפשוט

דהו כל התיקון לגבי הוא הנידון אמלתרא,ועיקר נחשב מין פסקי[באיזה האם
מספיק היכר נחשבים ג"מ.]דארזא בדף אף שהל'מ משום הקיל המיקל'לא כדברי

מח,בעירוב לקולא,במחיצות'שהוי דרבנן שספק משום .אלא

אע"ע'ולכאו שהרי כן לחלק צריך ש"כ הרשבפ מחיצות"כתב לגבי כל"א
בספקו מקילינן לא התורה מן עיקר לו בגמ",שיש עומד'איתא יש אם ספק גבי
משום להקל שיכול לא או הפרוץ על להקל"מרובה דבריהן צ"וע."ספק דהתם"כ ל

הרוח על דהתיקון בספיקתו מקילין ולכן רביעית ברוח התיקון על הוא הנידון כל
דבר נחשב לא מהרביעית .ת"שעיקרו

זה למחיצות,חילוק עירובין בפ,בין בירושלמי דעירובין"מבואר איתא.ק
שריב הל"התם סובר ואפ'ל בעירובין המיקל רבים'כדברי כנגד כ"וכמש,ביחיד

התם,הבבלי שמסיים וכן",אלא תמן דתנינן ההיא כגון אשי בר חייה רב ליה אמר
בשבת תחתיהן מטלטלין המפולשין אוסריןגשרים וחכמים יודה רבי כלומר[דברי

במח גם שהל'האם אמרינן הגשר'כר'זו תחת לטלטל שמותר ליה]יהודה אמר

".

הר מדברי ש"אולם מבואר בעירוביןח המיקל כדברי ואפילו[הלכה
דאמוראי דמחיצה]בפלוגתא בפלוגתא "כה(דכתבאפילו כר"וקי:) דמיקלזירא'ל

בולגבי",בעירובין וקירו סאין שלש בית בו שיש דירה לשם שלא שהוקף מקום
סאה מתירושבית .קירויו

הר על חולקים ראשונים כמה בזה"מיהו עירובין"הרשב.ח ה"ד:פ,.יא(א
עירובין"וריטב)מאי והא"ד.פט,:פ(א האי)ה אמרינן שרק כהירושלמי פוסקים

ולא עירובין גבי מחיצותכללא בגמ'ולכאו.לגבי מבואר ר:פא'כן התם 'דתנן
בד אומר לדעתו"יהודה אלא מערבין שאין תחומין,א חצרות,בעירובי בעירובי אבל

בפניו שלא לאדם שזכין לדעתו שלא אף כר.מערבין התם שמואל ולא'ופסק יהודה
ר ששנה מקום שכל אלא הל'עוד בעירובין הגמ.כמותו'יהודה במבוי'אפ'והקשה

ר דאמר לחייו או קורותיו הגמ'שניטלו ודחה שבת לאותו שמותרים 'שהל'יהודה
במחיצות'כר ולא בעירובין רק .יהודה
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הר לעיל"אבל יג[והמרדכי,ח תפב,דף הר,רמז 'מיי'וההגה,]24מ"בשם
טזב[ פרק שבת זהלכות הרמב,הלכה שאפ]ם"בדעת אמרינן'סוברים במחיצות
בעירוביןכדבר'הל המיקל מהגמ"וצ.י פא'ע קולא"וי:.בדף של ענין אינו שהתם ל

בהל כלל אלא בעירובין'כר'שהל–'וחומרא א,יהודה מהתם"ולכן להוכיח א
הל של המיקל'להכלל י"א.כדברי המרדכי"וכ,ל"נ שקי,כ כריב"שמכיון שהל"ל 'ל

הל שסובר כשמואל ולא בעירובין המיקל בע"כר'כדברי ליה"וע[ירוביןי לית כ
הל של הכלל המיקל'לשמואל הרמב"וכמש,כדברי של,ן"כ הכלל ליה אית דאי

הל'הל של להכלל צריך לא המיקל שריב,]י"כר'כדברי בין"ומכיון חילק לא ל
למחיצות נחלק,עירובין לא אנחנו .גם

הר כשיטת מקילים פוסקים הל"כמה לגבי מחיצות'ח לענין המיקל 25.כדברי

מח שלגבי ראינו הל'כבר אמרינן העירוב לגבי'בכשרות אבל המיקל כדברי
הל'מח אמרינן אם הראשונים נחלקו המיקל'במחיצות הדין.כדברי מה לדון יש והנה
במחיצות'במח אינו וגם בעירוב הראשונים.שאינו בזה שנחלקו חידושיב'דעי,ונראה
מי:פחא"הרשב לשפוך דרבנן האיסור ברהלגבי מים שפיכת אטו בחצר :ר"ם

כר הלכה שפוסק מי יש הלכה פסק יעקב'ולענין בן 'במש[אליעזר

דקיי.]פח ר"משום משנת ונקי'ל קב יעקב בן ועוד...אליעזר
בעירוב"דקיי המיקל כדברי הלכה ואזלינן"וה,ל הויא דחצרות מ

המיקל כדברי לקולא התוס,בהו בעלי רבותינו פסקו .ל"ז'וכן

רו משנת דאמרינן והא כוותיה הלכתא דלית שאומר מי 'יש
הוא כללא לאו ונקי קב יעקב בן דקיי...אליעזר משום ל"ואי

וה בעירוב המיקל כדברי נינהו"הלכתא בחצרות הכא,מ שאני
רה גזירת משום הכא רבנן דאסרי דמיא"דאיסורא לא הלכך הוא ר

אתי ולא נינהו דרבנן דרשויות חצרות באיסוראלעירובי למיטעי

כלל הראב,דאורייתא כתב ז"וכן הרמב"ד פסק וכן ז"ל ,ל"ם
קמא כפסקא ...ומסתברא

הל אמרינן אם הראשונים שנחלקו מבואר לגבי'כאן בעירוב המיקל כדברי
ברה מים שפיכת אטו בחצר מים לשפוך דרבנן השניה.ר"האיסור הדעה הכלל,לפי

הל שייך'של לא בעירוב המיקל בדין,כאןכדברי אלא כללא האי אמרינן דלא
להל להל,עירובין'הקשור כלל שייכת לא הזאת גזרה'והגזרה הוא אלא עירובין
הוצאה הל.אטו אומרים שלא ה'וכמו מחיצות גבי המיקל הכא"כדברי אבל.ה

הל אומרים כאן גם הראשונה המיקל'הדעה דרבנן"ואע.כדברי במחיצות שאף פ

כן אמרינן צש,לא כן"מא אמרינן לא במחיצות דוקא מן,ל עיקר למחיצות דיש
הל"משא,התורה אמרינן התורה מן עיקר ליה שלית גזירה הך המיקל'כ 26.כדברי
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הל'הגמ של בהכלל פלוגתא'משתמשת לגבי בעירובין המיקל ,כדברי
דדינא בספיקא הדין מה לבאר ג.ויש שיש לג'ונראה בראשונים זודעות קושיא .בי

במח שמקילים שכמו וסוברים מחלקים שלא בספק'יש מקילים שמחמירים.כן ויש
הל"בכה אומרים ולא אפ'ג המיקל כן'כדברי אמרינן בעלמא אומרים.אם ויש

שהל'שאפ,הפוך אמרינן לא בעלמא בעירוב'אם המיקל המהר[כדברי ם"כגון
מח לגבי כן אמרינן שלא הלב]אמוראים'שסובר משום להקל אפשר דדינא 'ספיקא

המיקל .כדברי

הר ה"כפסק גם פסק כן לעיל טזבם"רמבח פרק שבת זהלכות :הלכה
קירויו" סאה בית בו וקירו סאין שלש בית בו שיש דירה לשם שלא שהוקף מקום

וסותם יורד תקרה שפי הרמב".מתירו שמדברי כ"אלא ליכא פסק"ם דשמא ראיה כ

שספיק משום לקולאלקולא דרבנן מדרבנן,א אלא אינו בקרפף טלטול .דהאיסור
ה כתב מיימוניותאולם שהרמב"שהרשםהגהות הבין דסובר"מ משום להקל פסק ם

וז"כהר "ל"ח מהר: וז"וכתב דס"ם למדתי מדבריו המיקל"ל כדברי הלכה ל
הכ כגון דמחיצה בפלוגתא אפילו דאמוראי בפלוגתא ואפילו ."אבעירובין

הק"ועפ הז ששה סימן יוסף שס"בית מה הרמבעל שאיןיב:טזם"כתב
מצטרף טלטולקטן להתיר כדי בשיירא הב.למנין ספק"ותמה שזהו בירושלמיי

פ( ה"עירובין הרמבולמה)י"ה לחומרא"נקטה בצ,ם מבואר27.ע"והניח הרי
מח"שהב לבין ספק בין חילוק שאין סובר הל'י של הכלל המיקל'לגבי כדברי
.רובבעי

הרמבו מח"ליישב בין לחלק יש במח,לספק'ם הל'דדוקא כדברי'אמרינן
דדינא בספקא לא אבל בעירוב הל.המיקל של שהכלל הוא החילוק טעם 'ואולי

כללי דין אינו המיקל הל,כדברי שקבעו'אלא כלל הוא בעירובין המיקל כדברי

המחלוקות כל את שראו אחרי לקול,חכמים לפסוק לנו המחלוקותשיש בכל 282930.א

הל אמרינן שרק הצד ולא'וזהו דתנאים פלוגתא לגבי המיקל כדברי
בעירובין,אמוראים שמקילים משום הוא הכלל של הטעם בין,דאם לחלק לנו מנין

ואמוראים המח,תנאים בכל שהסתכלו שמאחר הוא הפשט אם עירובין'בהל'אבל
להקל בין"א,קבעו לחלק יש אמאי מובן ואמוראים'מחכ ג"ולפ.תנאים ניחא"ז כ

רבים נגד כיחיד לפסוק שייך להקל–אמאי ספק מדין זה אין רוב,כי כנגד שייך ,שלא
עצמאית הכרעה שהוי תוס"וכ.אלא שיטת לפי כן לפרש שצריך 'במח'שאפ'ש

דאו רבים'בדין כנגד הב"ולפ.מקילים קושית ניחא ייתכן[.י"ז לא זו שסברא ובודאי
הרמבלדב מו"רי בדף הל.ן של לב'שהכלל דומה בעירוב המיקל ,שבילים'כדברי

לפרש ייתכן זו סברא ותוס"אבל ההל'י בפסק כללי קביעה שיש שסוברים .]'התם
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נתנאל"שו הקרבן כתב שכן הרא(מ ד"על הרא)ג:ש את ,ש"ליישב

מי למעלה תחומין גבי הל'שהחמיר אמרינן בעירובין'ולא המיקל ספקכדברי .גבי

ה"וכ ת"בכ סימן חיים אורח צ[.א"סקד"ח שעדיין מקילים"אלא לא אם דאף ע

שהל לקולא'משום דרבנן ספק משום להקל לנו היה בעירוב המיקל מה'ועי.כדברי

בע לקמן בזה .]ה"שנתרץ

הב חידש מזה שצחח"ויותר סימן חיים עיירותה"דאורח האשתי גבי

כב הטור :'סבתו'תי'דהחמיר

ב כחומר רבינו התוספות'ודברי שכתבו ג"ואע...הפירושים

בעירוב המיקל כדברי דהלכה    

        

בסמוך שפרישית ד'עמ(וכמו היה"תנד דלא)ה דבעיא

המיקל כדברי הלכה בכלל הוי לא נמי ...איפשיטא

בכונת"וצ שמח.וע סובר הגמ'ושמא בהבנת ספק כמו הוי ולכן'ראשונים

בעירובין מקילין הל'ועי,לא לגבי שנכתוב במח'במה המיקל .הפוסקים'כדברי

הב הל"ולפי אמרינן לא אמאי טעם עוד יש בעירוב'ח המיקל כדברי

בגמ ספק הל',כשיש ענין דעיקר כדאי'והוא שאמרינן משום הוא המיקל כדברי

בהלהוא עליו הקל'לסמוך ג,עירובין הדחק בשעת יחיד דעת על שמקילים כ"וכמו

בהל יחיד כדעת הקל'מקילין הנ.עירובין לדמיון סימוכין קצת נביא .ל"ולקמן

א"ולפ אמאי מובן בספק"ז להקל זה,א בענין שהקיל שיטה שום היה ולא,שלא

עליו לסמוך ה.שייך מדברי משמע ס"בוכן חיים אורח תח :א"סקד"ימן

איפשיטא דלא הרא...בעיא וטעמו"וכתב נקטינן דלחומרא ש

ספיקא דאיכא כיון בעירוב המיקל כדברי הלכה בכלל זה דאין

דמחמיר מאן ואיכא דמיקל מאן בדאיכא דדוקא רבנן לכולהו

למימר לן אית      

 ד מאן דליכא היכא בידינואבל אין דשרי אמר

.להקל

למח"מ ספק שבין להחילוק מסכימים כולם אין הל'מ של הכלל 'לגבי

בעירובין המיקל הב.כדברי שכתב דממה הוכחנו שס"כבר כדברי"א:י לן קיימא

להקל נקטינן נמי בספיקו כן ואם בעירוב לספק",המיקל דומה זה שכלל להוכיח יש

להקל הרמב"וכ.דרבנן שהטע"כ מין למעלה בתחומין שמקילים משום'ם הוא

המיקל'שהל ספק"ואע,כדברי שהוי .פ
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לפלוגתא ספק בין מחלקים לא ראשונים מקצת שלפי ראינו כאן ,עד
בספק לא אבל בפלוגתא מקילים ראשונים שמקילים.ומקצת שסובר מי שיש וייתכן

בפלוגתא מקילין כשלא אף נט.בספק בעירובין איתא "דהנה ונעשיתעיר. יחיד של

רבים לחצאין...של אותה מערבין עצמו,אין בפני מבוי מבוי או כולה או ".אלא
העיר בכל לטלטל רגילים העיר שבני שכיון משום הוא ב,והטעם לעשות 'אסור

מא יטלטלו שמא כהרגילם'עירובין הגמ.לשני אלא'בהמשך שנו לא פפא רב אמר
מערבין לרחבה אבל ד.לארכה הואואיכא דלארכה תימא לא פפא רב אמר אמרי

מערבין אין נמי לרחבה אפילו אלא מערבין לרחבה הא מערבין ק"לל,כלומר.דאין
ולל לרחבה לרחבה"מערבין בערבין אין דרבף"הרי.ב לישני תרי הני הביא לא

הרא,פפא משום"וכתב שזהו לחומראש בתרא כלישנא ליה הרא.דסבירא ש"וכתב
"עליו מ: רולא כתב וכן עירובין לענין לישני בתרי לחומרא למיזל כלל ז"סתבר ל"מ

בעירוב שכן וכל המיקל אחר הלך בעלמא אפילו סופרים דבשל קמא כלישנא ונראה

התורה מן עיקר לו שאין   .דאיכא דמסתבר ועוד

העיקר לגבי כטפל הוי ".דאמרי

בר לישני תרי לגבי ה'כאן מיקל"רפפא בעירובמ המיקל כדברי ,שהלכה
ברא לעיל פ"אבל ד"ש אות במח"הר'ב החמיר הל'מ אמרינן שלא משום 'אמוראים

מח לגבי המיקל מ"וצ,אמוראים'כדברי י31.ש"ע שב"ושמא דהוי'ל שאני לישני
ספק הר,כמו ספק"ומודה במקום שמקילין מח,מ לגבי להקל"א'ורק שיטה,א שיש

בוד להחמירשסוברת שצריך שסובר"ולפ32.אי נתנאל מהקרבן הפוך יוצא ז
בספק מי,שמחמירים למעלה תחומין במח',כגון .'ומקילים

מי למעלה בתחומין להמחמירים שהטעם כתבנו שהל'לעיל אמרינן 'ולא
שהל אמרינן שרק משום הוא בעירוב המיקל מח'כדברי לגבי המיקל אבל'כדברי

ספק לגבי עדיי.לא קושיאאבל נשארת הל,ן אמרינן שלא נימא אם כדברי'דאף
לקולא"מ,המיקל דרבנן ספק מכח להקל לנו היה הב.מ תמה תי"וכן :ד"סימן

הרא" ל)ג'סי(ש"וכתב בפרק הגהות כתבו וכן נקטינן אות'מהל('דלחומרא שבת
הר)מ סי(מ"בשם עירובין דבריהם)פז'פסקי בשל ספק דהא עליהם לתמוה ויש

י בתוך ולהרא"הוא מיל לי"ב חוץ אפילו וכמ"ש מיל שצ"ב בסימן רבינו"ש וגם ז
בחי ע"ני(ח"ירוחם צו הרא)ד"ב על ."ש"תמה

הב כתב האי"י"ובסוף בגמרא מדאמרינן המחמירים של שטעמא ואפשר
ולחומרא תחומין יש אי ליה מספקא ספוקי למח[."תנא באין אנו הזה 'ומדיוק

פ בענין דרבנןראשונים בספק להקל יכולים אם דדינא(סק להיות)ספקא שנתגלגל
דאו להמחמירים]33.'בהע'עי',ספק המקור הוא הזה שהדיוק נניח אם שאף אלא

אחרים"וכעי[ בראשונים צ]ז מספק"עדיין החמיר תנא אותו אמאי להקל,ע לו והיה
לקולא דרבנן ספק .משום
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ע ליישב יש ה"ושמא שכתב מה יעקבפ א(מנחת דהיכא)ו"סק'כלל
עצמו לתנא חסרון,דיןבדאסתפקא ספק כמו דהוי בדרבנן אף בספיקו מחמרינן

דעי"ולפ34.ידיעה מיושב הכל מג'ז הגמ:בעירובין "'דמסיק  

]מי הוי",]'למעלה שכאן ניחא יעקב המנחת דברי ולפי

ידיעה חסרון .ספק

ש נראה אינואבל סה,זה דף בעירובין איתא ותלמידיש:דהנה לקיש ריש
חנינא בהלדרבי שאלה איזה להם לעשות'היה מה ידעו ולא להם,עירובין ואמר

להקל"ר שיכולים להן"ל נשאל שבדרום רבותינו אצל שהיה"ופרש".ולכשנגיע י
להקל להם להקל"מותר דבריהם עי".דספק שפי"בריטב'אבל דבספיקא"'א

לכתחלה ואפילו עבדינן שהוא",לקולא משום להקל שיכולים ומשמע

דרבנן ספיקות משאר טפי דקיל דעירוב שרש.ספיקא המנח"ובודאי כנגד הוא ,י"י
להריטב המנח"אבל ליישב אפשר ה"א בדבר הסתפק שכשאמורא ולומר נחשב"י ז

ידיעה חסרון שצ,ספק שבהל"אלא בספק'ל אף מקילין ידיעהעירובין 35.חסרון



ברא"המהר ב"ם הל:ש אמרינן שלא קבע לגבי'ד בעירובין המיקל כדברי
מז.אמוראים'מח מדף ראיה הביא ור:הוא שמואל נכרי'שנחלקו חפצי אם יוחנן

שביתה כשמואל'והגמ.קונין הקיל שרבא מעשה רבינא,הביאה לו מאי":והקשה
ורב...דעתיך שמואל יוחנןוהא כרבי הלכה יוחנן רבא",י בו פסקוה.וחזר הלכהשהרי

אע יוחנן מיקל"כרבי דשמואל הל"וע,ג אמרינן שלא במח'כ אלא .תנאים'כמיקל

דהל'ולכאו כללא להך צריכים שאנו במקום דוקא המיקל'זהו ,כדברי
רבים נגד ביחיד במח,דהיינו דרבנן'אבל ספק ככל לקולא אזלינן 36.שקולה

דקיוכ הא לגבי הל"ן באבל'ל המיקל יח"מו(כדברי כתובות'תוס'עי.)ק
דבריםה"ד.ד( בה)אבל במח"בשם שדוקא 37.תנאי'ג

אף בעירובין כהמיקל ופוסקים חולקים ראשונים שכמה ראינו כבר אבל
הל38,אמוראים'במח אם פליגי דשמא כתבנו כבר מחלקותם כדברי'ובביאור

כ כללי דין הוא לקולאהמיקל דרבנן ספק דרבנן,מו משאר יותר קיל דעירובין דהיינו
רבים כנגד אף להקל שייך הב,ולפיכך תד"וכדברי הל:ח של שהגדר כדברי'א

בהל עליו לסמוך הוא כדאי כמו הוא בעירוב הקל'המיקל שהל.עירובין כדברי'או
המחלוקות בכל שהסתכלו אחרי חכמים שקבעו כלל הוא לנו,המיקל לפסוקשיש

המחלוקות בכל במח.לקולא דוקא שייך אמאי ברור לא הראשון הצד ,תנאים'לפי
בתנאים"אא לשיטה מסוים כח שיש נימא לחלק,כ יש אמאי מובן השני להצד אבל

מח לאמוראים'בין .תנאים
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ברשב מבואר מז"וכן הל:א אומרים שרק במח'שהצד הוא'כמיקל תנאים
לקבל שיש ראו שכבר מקוםמשום בכל מקילה :שיטה

כר"וקיי ר...יוחנן'ל אמר דהא לי הלכה'ותמיהא לוי בן יהושע
בעירוב המיקל וברייתא,כדברי במתניתין דדוקא לומר לי ויש

האמוראין בדברי שלא,לאאבל דמה

דר הא ליה שמע הוה אי דדילמא כמותם שלא פסק היאך 'שמע
הוה האב]מודי[יוחנן משום כלליה מיסתר דלא וכדאמרינן,ה

דר כללי גבי והיכא'לעיל איתמר דאיתמר היכא ודילמא יוחנן
איתמר לא איתמר 39.דלא

שר"ר'ולכאו שהל'ל שקבע לוי בן לאחר'יהושע כן אמר המיקל כדברי
התנאים של המחלוקות כל האמוראים.ששמע של מחלקותן כל שמע לא הוא ,אבל

היה אילו דרדשמא הא הל'שמע קובע היה אע'יוחנן שהחמיר"כמותו ומבואר.פ
כמותם וקבע המחלוקות כל שידע אלא בעירובין קולא מחמת כללי טעם 40.שאינו



שהמהר ראינו מהגמ"כבר ראיה הביא הל:מז'ם אמרינן כדברי'שלא
במח הר.אמוראים'המיקל שיטת שסובר"וליישב במחח אמרינן'שאף אמוראים

המיקל'שההל הרא41כדברי :ש"כתב

כרבי"וי הלכה יוחנן ורבי דשמואל כללא ואיתמר הואיל דודאי ל
כללא להאי אייתינן עירובין לגבי אף דלא.יוחנן היכא אבל
ור רבה דפליגי הכא כגון כללא הלכה'איתמר אמרינן זירא
ה כגון במחיצות אף בעירובין המיקל .כאכדברי

שההל שאמרינן כלל'נמצא סותר כשאינו דוקא בעירוב המיקל כדברי
בפסיקה .אחר

הל אמרינן שלא ראיה להביא פסיקה'ויש של כלל כנגד המיקל כדברי
מו "מדף משרשיא: רב כללי:אמר להני הלכהש[ליתנהו שמעון ורבי יהודה רבי

יהודה הא.]כרבי משרשיא לרב ליה דתנן?מנא מהא אומר,אילימא שמעון ...רבי
רב אמר גוריא בר חמא רב שמעון:ואמר כרבי עליה.הלכה פליג יהודה,ומאן .רבי

אמרת יהודה:והא כרבי הלכה שמעון ורבי יהודה מינה,רבי שמע לאו :אלא
כר"וצ".ליתנהו פסק דשמא בעירובין'ע שמיקל הקשה"שו.שמעון שכן מ
בצ"המהרש והניח .ע"א

מש לפי הר"אבל לק"אכ הל"ש אמרינן שלא נגד'מ כשהוא המיקל כדברי
וא פסיקה של כללי"כלל להני שליתנהו ראיה יש .כ
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צ דהרשב"אבל סט"ע בדף הרא.א על הל"פליג שאמרינן וסובר כדברי'ש

פסק כללי כנגד אף מו"וי42.המיקל מדף שהראיה הראיה:ל כל שהרי ראיה אינה

מב שמדף כתבנו וכבר רב מדברי הל:היא ליה לית שרב המיקל'משמע .כדברי

הרמב מו"ובאמת הל"ד.ן שפסק דרב מסוגיין הוכיח ובודאי בג"כר'ה חצירות'ש

ריב על הל"פליג ליה ולית המיקל'ל כמותו,כדברי סבר כר,דאי פסק מה ש"בשביל

דג ביתו,חצירות'בסוגיות את ברגליו,בשיור,במניח הל,ובמערב מדין ליה 'תיפוק

המיקלכד .ברי

הריטב"שו שגם המהרש"מ קושית הקשה ותי"א שר'א הטעם חמא'דאם

כר פסק רב אמר גוריא שהל"בר משום הוא לפסוק'ש צריך היה לא המיקל כדברי

דהל"כר יודעים היינו ממילא אלא דמיקל"כר'ש משום הו"א.ש בהדיא"נ לפרש ל

כר דהל"דפסק המיקל'ש תי.כדברי של"כהרא'ומדלא הלש אמרינן כדברי'א

הרא על דחולק משמע פסיקה של כלל נגד כשהוא להוכיח.ש"המיקל יש גם

להרא"שהמהר ליה לית מהגמ"ם שהוכיח ממה הל:מז'ש אמרינן כדברי'שלא

במח .אמוראים'המיקל

הרא"וצ לשיטת שההל"ע דאמרינן רבים'ש כנגד אף המיקל ש"ומ,כדברי

ור יחיד של הכלל על הלשעוברים של'בים הכלל על עוברים ולא שמואלכרבים

יוחנן כרבי הלכה יוחנן .ורבי

לק דזה נראה הל"אבל ורבים יחיד של דהכלל קביעת'מ נקרא לא כרבים

לגבי'הל שמצינו הדחק"וכמו בשעת עליו לסמוך פלוני הוא (כדאי ו" דזהו,.)נדה

כש כמרדוקא ולא כמר לא הלכתא איתמר כרבי,לא ורביםועבדינן שיחיד משום ם

יחיד"שבכה,כרבים'הל דעת על לסמוך יכול הדחק שבשעת אמרינן נמצא43.ג

בגמדכש איפסק הוא'לא כדאי כרבים שהלכה משום רק בפירוש כחכמים הלכה

בש כמפורש דרבנן באיסור הדחק בשעת עליו לסמוך יו"היחיד ס"ך רמ"ד ב"ס

או הוראת בש[44.ה"בהנהגות לעיל כתבנו הבוכבר תד"ם הל:ח של שהגדר 'א

בהל עליו לסמוך הוא כדאי כמו הוא בעירוב המיקל הקל'כדברי 45.]עירובין

המח הרשב'ובביאור לרא"בין הל"א אמרינן אם כנגד'ש המיקל כדברי

פסיקה של אחר ב,כלל יש שבעצם להעיר בפסק'יש כללים מו'דעי.מיני :בעירובין

בפסק'שר כללים כמה מביא יהודהכגוןיוחנן ורבי מאיר יהודה,רבי כרבי ,הלכה

יוסי ורבי יהודה יוסי,רבי כרבי שמעוןו,הלכה ורבי יהודה יהודה,רבי כרבי .הלכה

כללי הני על פליג שרב הריטב,ואף אלא"ד:מז(א"כתב ל"שקי)'ט'סי(ש"והרא)ה

כללי אמרינן"מ.כהני כללי הני לגבי איתמר"מ דאיתמר איתמרהיכא,היכא דלא

איתמר מסוים",לא במקום בהדיא שאיתמר במקום כללי הני אמרינן לא כלומר

הל .כהכלל'שאין
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הרא הל"לפי של הכלל כללי'ש להני דומה בעירוב המיקל כדברי
איתמרדרק,יוחנן'דר דאיתמר איתמראבל,היכא לא איתמר דלא אבל.היכא

הרא על שחולקים הרמב,ש"להראשונים הרשב,א"ריטב,ן"כמו ,א"פשטות

הל,ם"והמהר דומה כללי'אינו להני המיקל מ"וצ.כדברי י.ש"ע ע"ושמא פ"ל
הל"מש שענין סוברים ראשונים שהני חכמים'כ שקבעו כלל הוא המיקל כדברי

המחלוקות בכל לקולא לפסוק לנו שיש המחלוקות בכל שהסתכלו ולכן–אחרי
איתמר דאיתמר היכא אמרינן המהר"ולפ.לא לשיטתו"ז הוא אבל.כ"וכמש,ם

בהרמב"א כן לפרש .כ"וכמש,ן"א

יו"בב'ועי סי"י הל"שצ'ד גבי כן'ו שאמרינן שכתב באבל המיקל כדברי
רבו נגד בתלמיד הרא"והב.אף כגון רבו נגד דבתלמיד כתב שם המהר"ח נגד לא"ש ם

במו"ע.אמרינן כג"ע פס"תוד.ק כללי גבי שאזלינן רבא במחה ואביי'יקה ולא,רבא
הל המיקל'אמרינן .כדברי



הל של הכלל מח'בפשטות לגבי שייך לא בעירובין המיקל 'כדברי
מח,הפוסקים לגבי הראשונים נחלקו מח,אמוראים'שהרי שלגבי פשיטא 'אבל

כן אמרינן לא כ.פוסקים זה שאין נראה פשוט"אולם מש,כ לגבי הרא"דהנה ש"כ
לעיל העיקר"מובא לגבי כטפל הוי דאמרי דאיכא דמסתבר הכונה",ועוד בפשטות

שה אומרים העיקרשתמיד לגבי כטפל הוי דאמרי ריב,איכא בתוס"וכשיטת ז"ע'א
עי.א"ע'ז ע"ברא'אבל א"ש כהריב:ז פסק שלא צ"וע.א"ג כהק"כ שר"ל שכאן"נ ל

מח כהריב'לגבי להקל יש הל"הקוהוסיף.א"בעירובין שאמרינן משום שזהו 'נ
במח אף המיקל לישני'המח[הפוסקים'כדברי בתרי פוסקים האיך 47].46ראשונים

בשו"וכ מהרי"כ סו"ת צ"ט במח"ס שמקילים בהל'ד .עירובין'הפוסקים

רבה האליה סובר שכן לדייק יש אפ[ושמא בשו]ב"המ'ושמא ע"דאיתא

שיש:שסו בבית אלא עירוב מניחין דאין ד"דלוג על לדירה"א ראוי הוא דאז .א
מח"במ'ועי שהביא אם'ב מדהפוסקים יותר רחב ויש'הוא בארכו קצר שהוא אלא

ד לרבע ד'בו י.'על אות הציון הביא"ובשער להקלג שהולכין כתב רבה שהאליה
המ.בעירובין שכתב"ואף אלא בעצם עליו חלק לא להקלב שהולכין לן דמנא

ש במקום בתיםלכתחלה עוד שהרי,יש אחרים בתים יש וודאי חצרשהרי חייבאין
לתוכובעירוב פתוחים בתים שני לו כשיש 48.אלא

שהמ ראיה הל"עוד שאמרינן סובר במח'ב אף המיקל הפוסקים'כדברי

הרמ שפסק הא תוס"גבי כדעת שצחב'א מסימן אמה אלפיים המקוםשמודדים ן
ארבע בו שאין הקשת שם אמהאלתשנתקצר חולקים"ואע,פים ראשונים שכמה פ

הביה,עליו בד"כתב וי"ל הרמ"א"ה שהביא הפוסקים על לסמוך דאפשר א"ואף
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בעירוב המיקל כדברי דהלכה במח."משום שאף בהדיא כתב אמרינן'הרי הפוסקים
בעירוב המיקל כדברי 49.הלכה

מהרמ ראיה הל"עוד שאמרינן במח'א אף המיקל דא'כדברי יתאהפוסקים
סעי"שס'בסי ע"'י'ו מזכה שאינו אומרים שלחנו"ויש על הסמוכים ובתו בנו ,י

גדולים הם ע,אפילו בתו"ולא שלחנו,י על סמוכה אינה בגרה,אפילו שלא זמן ,כל

ע ואפילו"ולא במזונותיך ידיך מעשה צאי לה שאמר או מזונות לה שמעלה אשתו י
בחצר בית לה לחוש...יש טוב דאפשרולכתחלה היכא שניהם :הגה.לדברי

     ."50דבריכ"ומש על סומכין ובדיעבד

בערוב שהלהמיקל אפ'משמע בעירובין המקיל 'תוס'עי[ראשונים'במח'כדברי
הל:].עט של הכלל מכח כן פסק שאם לכאו'אלא ממש המיקל מותר'כדברי היה

ש.לכתחילה נראה הרמולפיכך אפ"סובר להקל לנו שאין לכה'א במח"בעירובין 'פ
ככו לעשות כשאפשר במ"הפוסקים שראינו כמו קל באופן .ב"ע

כב מקילים אנו שכאן להעיר הכרעה,השיטות'ויש שום לזכות.ואין ויכול
ע אביו"פעם שולחן על הסמוך הגדול בנו להר[י להרא"שמהני ולא ע]ש"מ י"ופעם

ע סומך שאינו אביוקטן שולחן להרא[ל להר"שמהני ולא מקרה,]מ"ש ובכל
חל הקולא,העירוב הרמב.שזהו שכתב למה דומה הל"וזה בענין המיקל'ן ,כדברי

המיקל בתר אזלינן מקום שבכל אלא הכרעה שליכא הוא צ"וע.שהענין שעל"כ ל
הל שאמרינן במח'הצד לכו'כמיקל הכרעה"הפוסקים זה אין במ,ע להקל הויכול

מקרה באותו טפי דסתרי[שקיל כתרתי יהיה שלא ].ובלבד

עי עז'אבל הגמ:בעירובין תחילת בין סתירה מהני'שיש אם סופה לבין
ב שבין כותל למעט אצטבא כמו להשתמש"שע,חצירות'דבר יכול האטצבא י

הכותל בב,בגובה אצטבא יבנו שאם יחד'וגם להתערב החצרות יכול הכותל .צדדי
ד'תיש"הרא הוא אם ממעט ד'שרק תי"והר'על כדי'מ מיעוט בין לחלק שצריך

ע שימוש יחד"להתיר לערב כדי מיעוט לבין הכותל בסי.ג החמיר"שע'הטור ב

עליו"בב'ועי.כשניהם שהשיג "י הרא: כתירוץ רוחב ארבעה הצריך ש"ורבינו
ר כתירוץ הכותל לראש שיגיע הצריך כפתח ידעתי"ולהיות ולא דכיוןמ למה

שניהם כחומרי למנקט ליה למה מתיישב מהם תירוץ בעצי'ועי51."דבאיזה
סקכ א"אלמוגים ולכן וקולא חומרא יש צד שבכל שיישב וע"ח להקל צריך"א כ

כשניהם מלומר.להחמיר חוץ בעצם להכריע אופן שום לנו שאין במקום כלומר
המיקל'שהל א,כדברי מבירו'ואין יותר כשניהםא"וא,מקיל ברירא–להקל לית

להחמיר כמש.וצריך דלא ברמ"וזה הוי52.א"כ דבעצם הכא דשאני לחלק שיש אלא
בעירובין ולא במחיצות א,ספק כשניהם"ולכן להקל .א

במח,למעשה אחרונים כמה 53.'בהע'עי,הפוסקים'הקילו
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החזו קיב"אבל הל:א של שהכלל סובר לא'י בעירובין המיקל כדברי

במ מהב'חשייך נראה שכן וכתב שהב'ולכאו,י"הפוסקים פסק"כונתו תמיד י

הרי בין שיטות רמב"כרוב ורא"ף בכ,ש"ם הרמ.מ"כדרכו שכתב"ושמא פליג א

שצו משה ח:בדרכי לו שיש לתחום חוץ שיצא מי גבי ח'ב על כדעת,אמות'אמות

משום"הרז דרבנן"ה בתחומין להקל שאי,לשיטתו,י"והב."דיש אלאפסק לו ן

הפוסקים,א"ד רוב לכאו.כדעת שהל'אבל כתב לא משה שהדרכי מכאן ראיה 'אין

דרבנן תחומין משום שהוא אלא בעירוב המיקל אזלינן"ואע,כדברי שבעלמא פ

בע כמבואר דרבנן בדין אף פוסקים רוב ד"בתר דפליגי"ז בתראי אמוראי כל וגם ז

מו בעירובין משה"מ,.ארבא הדרכי מסיק הרשבמ כן"שגם סובר הוי,א לא ולכן

דרבנן בדין כן לפסוק ויש ממש השו'ועי[.מיעוט על רק"בההגהותיו שבאמת ע

הבעה שיטת כי"הביא .]א"מ

שהב שייתכן שאף להוסיף נראה ב"אבל בספר הל"י של שהכלל סובר 'י

במח שייך לא בעירובין המיקל מז"שוב,הפוסקים'כדברי סימן רוכל אבקת יודאת

כ לפסוק שיש שכתב כן סובר והריב"הרשבלא משנה ומגיד מסוייםש"א ,בענין

והר" שהטור המיקל"הונח כדברי והלכה אלו עם אלו חולקים והנה בזה יודו לא מ

ריב דאמר עירובין במסכת כדגרסינן בעירוב"בעירוב המקל כדברי הלכה ל

כוותיה ."והלכתא

בב"וע סו"ע ל"ח נוקטים שבפוסקים תטז "ל"וז,החמירס הלכה: ולענין

דרבוותא בפלוגתא לחומרא תחומין בעירובי להקל"וקצ",נקטינן שלא דמסתבר ע

הל בעירוב'מכח המיקל להחמיר,כדבי לנו מנין רוב[אבל שהתם ובפרט

מקילים והרשב"רמב(הראשונים הראב"ם ורק מחמיר"א )].ד

במח שאף הזה שההל'ולהצד אמרינן ה'הפוסקים לעייןכדברי יש מיקל

בפוסקים כבר שנפסק מה לגבי הדין הל.מה של שהכלל כתבנו לעיל כדברי'והנה

הדחק בשעת יחיד דעת על סומכין של להכלל קצת דומה בעירוב כ"וכמש,המיקל

תד"הב שבכה.א:ח כמו הדחק"דהיינו בשעת יחיד דעת על סומכין בעירובין,ת

לכתחילה יחיד דעת על כתב.סומכין הל"הראולכן אמרינן שלא המיקל'ש כדברי

הל בקביעות אחר כלל כנגד כשהוא ור['בעירובין שמואל הל'כמו 'כר'יוחנן

הל]יוחנן בקביעות אחר כלל כנגד כשהוא יחיד דעת על סומכין שלא ורק['כמו

הל איתמר דלא כמר'היכא ולא כמר י"ולפ54].לא שאפ"ז כבר'ל שנפסק מה לגבי

ייתכן בעירוביןבפוסקים או"שוב'דעי,להקל משה אגרות נא"חח"ת סימן א

לא"שכתב הפוסקים דהא בפירוש כאיפסק הוא שבפוסקים דהפסק לומר ואין

התנאים בין להכריע כח להם דאין כחכמים שהלכה עצמם מצד הכריעו

כרבים הלכה מהכלל כחכמים הדין שהעתיקו רק בגמ"ול.והאמוראים לנפסק 'ד
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שהתם הגמבפירוש חכמי אף'הכריעו עליו לסמוך ואין כלום אינם השני שדברי

הגמ חכמי במחלוקת הגאונים פסקי אבל הדחק כלא'במקום והוא הכרעה אינם

היחיד על לסמוך יש הא זה שמצד פסקו כרבים שהלכה מצד רק הלכתא איתמר

הדחק ".בשעת

הל בב'לגבי מבואר באבל המיקל אמרינן"כדברי בפוסקים שאף 'עי.כןי

שצוי"בב דעה המחג:יורה לגבי גבי'שכתב והיהראשונים אמו או אביו שמת מי

וכו והגדיל שעה באותה ירוחם"'קטן ח"נכ(ורבינו ע"ח רלד שהביא)ג"ב אחר

הרא ודברי מאיר רבינו הרב רבו"דברי מאיר רבינו הרב דברי מקום ומכל כתב ש

להחמיר שכן כל הן קבלה נראה.דברי לןואינו קיימא דהא יח"מו(...לי הלכה.)ק

הרא כדברי נקטינן הילכך באבל המיקל הב."ש"כדברי הקיל במח"וכן הפוסקים'י

שמ"בס ס'ועי55.ב"ס ברכה שע"בשיירי מורה"ס כל של בידו דמסורת שכתב ד

בפוסקים'דהל אף באבל המיקל דעהיורהחחלקאומריביעת"בשו'ועי.כדברי

שקיסימן ,בפוסקים'ואפי,רביםבמקוםביחיד'אפיבאבלכהמיקלשהלכהל"לג

בשוומסגרתורדיםהגנתשכתבוכמו )ופעז'סיד"חיו(משהדברת"השלחן

.)קיחכללה'מעח"בשדשהאריךמה'וע(.ועוד)כג'סיב"ח(שאלחייםת"ושו

סי'ועי סופרים דברי ו"שצ'בספר אות דבר עמק האחרו'ח הסכמת מ"מ.ניםשזהו

שלאסימןדעהיורהאחלקאומריביעת"בשו'עי המיקלכה כדברי הלכה אומרים

ערוך השולחן נגד אף באגרו"וכעי,באבל א"ז הל:מ אמרינן שלא כמיקל'רנו

בבירור הכרעה כשיש .בפוסקים

בין דמיון שיש מקודם אמרנו להקל"כבר שומעין בכתמים"ל"בעירובין

להקל א."שומעין ברמוהנה יו"יתא קצ"א מח:ד לגבי מקום",הפוסקים'כו ומכל

אמקילין לסמוך דיש להקל,נראה שומעין 56."דבכתמים

שאפ להוסיף שיש קי'אלא במח"אם אף המיקל כדברי מ"מ,הפוסקים'ל

כהמחמיר מכרעת ראיה לו ויש הסוגיא שלומד בכה,מי שייך הל"אין לומר 'ג

המיקל שכתבנ.כדברי למה דומה הלוזה אמרינן שלא לעיל המיקל'ו כדברי

בפסיקה אחר כלל כנגד החמירו.כשהוא לפעמים הפוסקים שכל מצאנו ולכן

שהקילו אחרים פוסקים כנגד מכרעת"דא,בעירובין ראיה כנגד להקל 57.א

שו בדברי לסיים ס"ויש אהרן זקן צ"ת הפוסקים'ואפ",ד"ס בין ימצא אם

חיישינן לא להיתר בזה שיורה לחומראמי עבדינן אלא הל,ליה אמרינן 'דלא

בפיהם שגורים תורה דברי שהיו הראשונים בחכמים אלא באבל המיקל ..."כדברי

סי"וכעי סופרים דברי בספר ו"שצ'ז מקילים:ח שרק הרוב[ז הוא]כנגד כשהמיקל

הפוסקים .מגדולי
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סובר'שר:פ'במתני'עי בפרוסהיהושע ולא שלם בככר לערב ,שצריך

שר"ואע כר'פ הראשונים רוב פסקו ומיקל התם פליג וכתב.יהושע'אליעזר

אפ"ואע"א"הרשב בעירוב המיקל כדברי הלכה לן דקיימא קיי"ג בהא כר"ה 'ל

ושלימה פת דדוקא דר,יהושע וב'חדא הוא שמותי ב"אליעזר במקום אינה"ש ה

חי'ולכאו58..."משנה גדולזהו ו,דוש בנדה "דאיתא ר. הוא עליו"כדי לסמוך א

הדחק קי",בשעת כר"ואם הדחק"ל בשעת בנדה,א דרבי שדינו"ע,וכמעשה כ

בעירובין"וקי,כיחיד רבים במקום כיחיד 59.ע"וצ.ל

של שהכלל ראשונים מקצת לפי לעיל שכתבנו כמו מבואר מכאן ושמא

ספק'הל כמו כללי דין אינו המיקל דעתכדברי על סומכין כמו או לקולא דרבנן

הל אלא הדחק בשעת אחרי'יחיד חכמים שקבעו כלל הוא בעירובין המיקל כדברי

המחלוקות בכל לקולא לפסוק לנו שיש המחלוקות בכל שרק.שהסתכלו הצד וזהו

אמוראים ולא דתנאים פלוגתא לגבי כן משום–אמרינן הוא הכלל של הטעם דאם

בעירובין ואמוראיםמ,שמקילים תנאים בין לחלק לנו הוא,נין הפשט אם אבל

המח בכל שהסתכלו להקל'בהל'שמאחר קבעו לחלק"א,עירובין יש אמאי מובן כ

מח ואמוראים'בין ר"ולפ.תנאים לגבי זה כלל אמרינן לא אמאי ניחא דשמותי"ז א

הל קבעו לא ובודאי אע'הוא לסמו"כמותו אפשר ולכן יחיד כדעת שנידון עליופ ך

הדחק .בשעת

ברא"ע ו"ע הל:ש אמרינן אם הראשונים שנחלקו המיקל'ט כדברי

דיוק כשיש פירכא[בעירוב לא אמורא]אבל כחד דלא 60.מברייתא



במח שמקילין כמו במציאות בספק מקילין האם לדון יש.בדין'יש ושמא

להל הדומה בפסיקה כלל מעוד ראיה המי'להביא בעירוביןכדברי של–קל הכלל

בחו כמותו הלכה בארץ המיקל מקומות.ל"כל לשאר דומה אינו הזה הכלל

רבים במקום כיחיד מקילין בזה שאף משום דרבנן בדין אלא61.שמקילין עוד ולא

לו'שעי בחושאמרינן.ברכות כמותו הלכה בארץ המיקל ערלהל"כל לגבי אף

הל"למ'אפ'ולכאו,ל"בחו דהוי כה"וצ62.מסינילמשה'ד להקל לנו דמניין ,ג"ע

להקל לנו מניין במציאות ספק שהוא ערלה בספק להקל קבלה לנו שיש דאף

רבים,בפלוגתא כנגד ב.ובפרט זב'ושמא תלויים שנימא"וא,ז"הדינים ייתכן כ

מחלוקת במקום בעירובין שמקילין ספק"ה,שכמו במקום להלק שיכולים 63.ה
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שני י,מצד ש"שמא ערלה"אל לספק עירובין ספק להשוות להר"לכה(א )ן"פ

הר בערלה"שלפי הרבה מקילין 64.ן

בערלת דמקילין להא בעירובין דמקילין הא לדמות שאין נראה ומקופיא

עירובין,ל"חו לגבי במציאות בספק שעוסקת שלמה סוגיא יש 'במתני'עי,שהרי

לה לת.עירובין מחוץ העירוב נתגלגל אם ספק יש קודםשאם נטמאה או חום

העירוב"וא[חשיכה חלה לא חשיכה]כ לאחר העירוב[או ר]וחלה ור"שלפי 'מ

גמל"ה"יהודה חמר מחמירים",ז ר,כלומר ור'ולפי עירוב"ש"יוסי ספק אומרים

שלפ."כשר צ"אלא מ"ז שמקילין"ע ממה שילפינן בארץ התלויות ממצות ש

במציאות בספק דמקילין להא .בפלוגתא

ממתניו הראיה לדחות יש ע'שמא לתחום חוץ עירובו נתגלגל פ"דספק

שר:לה'המ דאו"שהטעם שתחומין שסובר משום הוא עירוב בספק מחמיר ',מ

עדים כיתי בשתי שמיירי מבע'א,ועוד נטמאה"שאומרת נתגלגל[י אומרת'וא]או

שר"ופרש.משחשיכה בספי"י מחזקיה ליה דמפקע כת דאיכא כיון סבר דאומ 'קא

חזקה בתר אזלינן עירוב"ולפ65.לא בספק שמחמיר במה קשה לא שסובר,ז משום

דאו לכאו"וא',שתחומין הל'כ ליה בעירוב'לית המיקל .כדברי

ר מיקל אמאי הטעם עירוב'לגבי בספק טבילה[יוסי בספק שמחמיר אף

דרבנן קלה ג]בטומאה מיקל66.)לו('בגמ'תי'יש הוא בעיקרון ספקאבל משום

לקולא בספק"ולפ.דרבנן להקל נוסף טעם שיש הזכירו לא אמאי קצת לעיין יש ז

שהל בעירוב'משום המקיל ר.כדברי כונת עיקר זהו חיננא'ושמא בר .הונא

שאפ"עכ משמע במציאות'פ ספק במקום בעירובין שמקילין נימא ,אם

רוב"מ כנגד מקילין לא י"לפ.מ הל"ז בין חילוק שיש בעירוב'ל המיקל כדברי

באבל'והל המיקל תוס,כדברי לפי דלו(יבמות'שהרי הא"ב שלא)ה מבואר

ל בתוך שמת ולד סתם על נפל"אע,יום'מתאבלים שאינו רוב שיש שהל,פ 'דכמו

הרבים כנגד המיקל רוב"ה,כדברי כנגד כהמיעוט להקל שיש להקשות"לפ.ה יש ז

בעירובין כן אמרינן לא עימ.אמאי שכתבה"ד)אקיט(יבמות'בתוס'יהו מחוורתא

כה כדי"שדוקא כהמיעוט מקילין הרובעלכ"גלסמוךבערוהלהקליבאושלאג

כה"לפ.חליצהבלאלשוקולהתירה להקל אין שבעירובין פשוט 67.ג"ז



עי לקולא דרבנן ספק ביצהב'לגבי מסכת בינייהואיכה"ד.יד[תוספות ]א

צד בכל ולהחמיר להקל צד כשיש להחמיר "שצריך ר: בכל"ופסק לאסור שיש י
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אע לחומרא דאזלינן אחד"ענין ולכל הואיל המיקל אחר הלך סופרים דבשל ג

לחומרא עבדינן צד מכל וחומרא קולא יש לגבי"וא."ואחד הדין מהו לעיין יש כ

.עירובין

שר ראינו ור'כבר מקילים"יוסי אםש בספק כגון העירוב כשרות בספק
חשיכה קודם נטמאה או לתחום מחוץ העירוב העירוב"וא[נתגלגל חלה לא או]כ

חשיכה העירוב[לאחר בדין"וצ].וחלה צד לכל וחומרא קולא כשיש כלל שבדרך ע
א צד לבחור אסור וגם צדדים לשני להקל אסור יותר'דרבנן להקל סיבה אין אם

צד ב'סבמ'עי.לאותו לא",ג:מקואות ונפל סאה מארבעים פחותים שניהם 'היו
יתלה במה לו שאין טמא ספיקו נפל מהן לאיזה יודע ואינו ב"וכעי."מהם שולחןז

ה סעיף קיא סימן דעה יורה שלא"ולפ68.ערוך לתלות יכול אמאי להקשות יש ז
לתחום מחוץ העירוב .נתגלגל

לח"רע'בחי'ועי עירובין ש.א רצונושהוכיח מקיימין עירובין וזה,לגבי
קולא נ":ל"וז,נקרא הדבר"ולזה ביסוד העירוב,ל שיתקיים שברצונו ולכך,דכיון

מתחילה העירוב,דעתו קיים ודאי כאלו לקולא ותופסים רצונו לו,מקיימים ואסור
השני לצד בעירובין."לילך קולא הוא זה גם אם לעיין בכל,ויש כן שאמרינן או

הש.דרבנןאיסור כתב ביו"והנה קי"ך שא"ד נפל"א דרבנן שהאיסור לתלות א

הקטן מותרת,לתוך תהיה שהגדולה כדי תיאסר שהקטנה מעדיף הוא שבודאי .אף
בעירובין קולא שזה משמע בעירובין,מכאן קולא זה שאין נראה באמת דאינו,אבל

למש הש"דומה מע,ך"כ דעתו גילה ולא מעשה שום עשה לא במהדהתם יקרא
רוצה חזית,שהוא מאי אמרינן דעתו"אע[ולפיכך יהיה מה שידעינן אבל,]פ

לא מעיקרא דעתו שגילה 69.בעירובין

הל באבל'לגבי המיקל כד"במו'עי,כדברי הל"תוד.ק צד'ה שכשיש

אע הל"חומרא אמרינן לא להקל שעיקר המיקל'פ עי.כדברי שם"בריטב'אבל א
מח בי'בהגמ'שזהו הלשונותשם הל,ן הל"ולפי אמרינן קולא'ב הוא אם כמיקל

יותר המצויים בשו"ע.באופנים אודותשנשאל)שמג'סיד"חיו(סופרחתםת"ע
צריךהאם,לעתמעתיוםשלשיםלושלמובטרםללידתוא"לבלילשמתתינוק

וכתב,עליולהתאבל

 

.70

החת על פליגי רבים בזה"אבל בשו,ס שכתוב דעהיורהחחלקאומריביעת"כמו
שבכה,לגסימן שא"וסוברים אמרינן שהל"מעלצ"ג משום המיקלכ'ע ,דברי

הא"ואע תחומין שבשאר כה"קיפ להחמיר .ג"ל
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שקי כשר"אף עירוב שספק גבי:מט'עי,ל בספק מחמירים שלפעמים
להקל מסתבר כשלא תחומין מ'דאפ,עירוב התם שמיקל ספק"לשמואל כשיש מ

ד קנה"איזו של,א תחתיו כשיעור אלפים מארבעת ומפסיד התחתונה על ידו
לתחומו71.ילןא מחוץ הוא האילן מן וחלק האילן תחת שביתתי אמר אם וכן

לתחומו"שלכו מחוץ שהוא לחלק התכוון דשמא ממקומו יזוז לא רש"וכמש,ע י"כ
לחומרא בתרוייהו אזלינן לן דמספקא .היכא

ואמרינן"וצ שמקילין נתגלגל מספק שנא מאי שיתקייםע שברצונו כיון
רצונו מקיימים לקולאהעירוב לגבי.ותופסים אבל במציאות בספק שייך זה ושמא
א בדעתו היה מה להקל"ספק שצ.א דמ"אלא שמקילין"ע דרבנן ספק מכל .ש

נ[ דף של להציור הקולא:ובפרט מהו פשוט 72.]ששם

הינוח ספק שנחשב משום מחמירים בעירוב,ושמא אף דמחמירים
לו,תחומין בעירובין "כדאיתא בתרומ. עירב וכןאבל טמאה ספק טהורה ספק ה

כשר עירוב ספק זה אין נתקנו לא ספק נתקנו ספק רש."בפירות ותוס"ופירשו 'י
אא כשר עירוב אמרינן דלא מספק מחמירים עירב"דכאן כגון כשרות חזקת לו יש כ

משחשיכה ספק נטמאת יום מבעוד ספק טהורה.בתרומה או טמאה בספק ,אבל
מב שנטל לפנ'כגון טהורציבורין ואחד טמא אחד כשרות,יו חזקת כאן שאין מכיון

מספק כשר העירוב .אין

חזקה"וצ כשליכא גם מקילים לא אמאי מבואר,ן"ור,א"ריטב,י"מרש.ע
לעירוב חזקה שיש במקום כשר עירוב ספק אמרינן משום"וא,שרק משום להקל א

לקולא דרבנן .ספק

עי שכתב"ברשב'אבל "א אמאי"וא: נמי הכא בדרבנןת ספק דהא לא
ביתיה"י.הוא אחזקת גברא אוקי ואמרינן דגברא חזקה דאיכא הכא דשאני ."ל

שדייקו וסובר"שהרשב]א"ברשב277'בהע'עי[ויש הראשונים שאר על חולק א
שהוא הראשונים כשאר ולא לקולא דרבנן ספק משום הוא כשר עירוב שספק

העירוב של הכשרות חזקת דא.משום במה"הרשבכ"והקשו עצמו את סותר א
בעבוה ש"שכתב ב"ק ראשונים'ה כשאר מח.שכתב שליכא ייתכן שגם',אבל

הוא כשר עירוב ספק לומר כדי חזקה שצריך סוברים הראשונים ששאר הטעם
ביתו תחום חזקת משום דרבנן,גופא ספק אמרינן לא אמאי הכי נימא לא דאם

עירוב לגבי כ.לקולא זה שאין רא"אלא תשובות,יהכ להציע שיש שייתכן
7374.אחרות

תחומין"עכ עירוב בספק מחמירים שלפעמים חזינן הינוח,פ בספק ,וכמו

חצירות"וא עירוב בספק הדין מהו לחקור יש לא'ולכאו.כ אמאי בהטעם תלוי זה
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תחומין בעירוב הינוח ספק לגבי לקולא דרבנן ספק משום.אמרינן הטעם דאם
ביתו תחום ביתו"עב,חזקת תחום חזקת ליכא חלות"מ.ח על ספק יש עדיין ,מ

כשר עירוב שיעשה עד בחצר לטלטל בעירובי.דאסור אחרות קולות מצאנו ועוד

בביה,חצרות לכתחילה דמערבין הא בס"כגון כדאיתא מדליקין"ש במה ומשום,פ
אקרא אסמכוהו תחומין"משא,דלא בעירובי .כ

סי'ועי שמחמ'בטור שסובר חצרותשצד בעירובי הינוח בספק .ירים

בביה"אע חצירות עירובי להניח שמותר אע"פ ספק"ש של זמן שהוא מ"מ,פ

טפי גרע בכלל כשר עצמו העירוב אם ספק השו"וכ75.כשיש שצד"כ כ"וכ.ח:ע

סק"המג להחמיר.א"א צריכים תחומין בעירובי שרק סוברים ראשונים רוב אבל

הינוח שלש[76.בספק להוסיף המיש ו(מ"יטת הר)יג:עירובין בעירוב"בדעת אף מ

חזקה כשליכא מספק להחמיר דין אין עירובו,תחומין אין טומאה שבספק והטעם

מספק לאוכלו דאסור לאכילה הראויה סעודה דאינה משום הוא כתב.עירוב ולכן

בביה"הר תחומין עירובי הניח שאם ה"מ כשר"ש עירוב,ז ספק אומרים דתמיד

חזקה כשליכא אף הראויה,כשר סעודה שיהיה ]77.ובלבד



ברש מקומות בכמה מצאנו אחר כלל בעירובין,י"עוד כל של הכלל והוא

רש'עי.להקל ס"למשל ותורת.י פתח תורת לו יש להקל,מחיצהשסולם .ושניהם

"ל"וז עליו: מחיצה יותר-תורת הכותל כנפרץ למהוי המחיצה מבטלין ואין

לקמן,מעשר שנים:דאמר מערבין ואין אחד מערבין,מערבין אחד רצו אלא

מערבין,ולקולא שניהם רצו כפתח למחיצה,והוי דליבטליה אמרינן לא ,דלחומרא

  ."כע"ואע שזה דסתריפ תרתי הרי,ין כמחיצה אינו דאם

במילואו כנפרצה והוי מעשר יותר הוא בסולמות[הפתח נפרצה ואם]כשהכותל

א מערבין אין כמחיצה דכל"מ',הוא לחומרא ולא לקולא מחיצה שהוי אמרינן מ

להקל .בעירובין

בגמ"וכעי מבואר ר:מח'ז רק'בדעת מסויים דין לומר ששייך ששת

ל ולא אעלקולא ביניהם"חומרא חילוק אין שבעצם "פ להקל: דיורין אמרו ,אם

להחמיר דיורין ע."יאמרו א"כלומר בחצר דרים כאילו שהוי אמרינן העירוב 'י

בחצר[לקולא טלטול להתיר לחומרא,]כדי כאן דרין כאילו שהוי אמרינן לא אבל

איסור ליצר כא78,כדי דרים כאילו הוי טלטול שלהתיר אמרינן ליצר,ןאלא אבל

כאן דרים כאילו הוי לא דסתרי"ואע,איסור תרתי קצת שהוי 7980.פ

ברש"כעי איתא סד"ז (י הוי)חמשהה"ד. ולקיט ששכיר שאמרינן

להחמיר ולא להקל שהשו"ואע,כבעלים דאמרינן דסתרי תרתי כעין הוי שזה ל"פ
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הבית בעל שהוא מהנכרי רשות שכירות צריך דלא לענין כבעלים דאמר[הוי

אפ ודיו'שמואל עירובו נותן לקיטו שהשו]שכירו אמרינן לא כבעלים"אבל הוי ל

ביניהם עירבו לא אם לאסור בב'ולכאו,כדי לענין"אף כבעלים שהוי אמרינן א

עירובין לענין כבעלים הוי ולא רשות דסתרי,שכירות תרתי קצת דהוי .ואף

בתוס מבואר מזה אמרינן"בב'שאפ.עה'יותר דסתריא :ל"וז,תרתי

דירה" שמה כוכבים עובד דירת אמינא דלכולי"אע-הוה פרקין בריש דאמר ג

דירה שמה לא פתוחיםעלמא וחצירות כבתים להחשיב המבוי להתיר

דירה שמה אמר דירה'תוס81".לתוכו שמה לא גוי דירת שאמרינן סוברים כאן

אוסר,להקל הדין[שאינו עם]מעיקר בחצרכשדר דירה,ישראל שמה אמרינן אבל

שיהיו,להקל צריכים שבשבילו וקורה בלחי המבוי להתיר יוכל דירתו שמשום

לתוכה פתוחות וחצירות בהס"לכה[בתים הגמ"פ של מבוי"ד:עד'ובתוס',ד ה

תי בחד קי'כתב בהגהמי,ל"שכך בזה'ולכאו].י"וכמבואר פלוגתא ליכא ,כאן

להקל שאמרינן הלכהומבואר בכללי 82.בעירובין

סי בטור מבואר שמבוי"שס'וכן שתי"ג שיהו עד וקורה בלחי ניתר אינו

לזו זו פתוחות החצירות כל ואפילו בתים שני חצר ולכל לתוכו פתוחים חצירות

ואפי דמי כרבים'שפיר חשיב ותלמידיו הרב או ובניו האב אלא בו דרין וניתר83אין

וקורה ש"בב'ועי."בלחי כאחד"ג"אעי להו חשבינן זה על זה לאסור דלענין

ש בסימן ע"כמבואר       ".

בלו המבוי להתיר כדי כרבים ובנו אב חשבינן ב[ק"דהיינו ב'שצריך עם 'חצירות

ב,בתים נחשב ובנו]בתים'וזה אב רק בו שדר בחצר עירוב צריך שלא ,וכיחיד

דסתרי"ואע תרתי שזה להקל'ולכאו,פ בעירובין דכל .משום

ברמ מבואר תח"וכן פכפ"ע(א:א מה"המגיד עיבור)שבת'ז דאמרינן

כד נחשב להיות כהעיר לחומרא"העיר לא אבל קולא מדתו,דהיינו.א כלתה אם

העיר העיר"ואע,בסוף לפני עיבור דעדיין כד,ג העיר עיבור",א"כל אמרינן דלא

העי להחמירשל כעיר העיר"ר באמצע מדתו ככלה דהוי שני.דנימא מצד אבל

התחומין מדת על להקל כעיר העיר של עיבור כדואמרינן הכל ומתחיל"נחשב א

וחוצה העיבור מסוף .מדתו

בכה מקילין אמרינן לא לפעמים חוכא"אבל כי דרבנן מילי יהו שלא ג

ע בעירובין כמבואר ע"ואיטלולא 84.א"ו

אמרי אחרגם במבט להקל דעירובין כל או,נן תנא דברי לפרש שייך שאם
חומרא ממנו שיצא באופן או קולא מהם שיצא באופן אותו,אמורא מפרשים תמיד

סו,למשל.להקל בעירובין "איתא יוחנן. רבי דמי:והאמר כמערב לאו.שוכר :מאי
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יום מבעוד מערב יום,מה מבעוד שוכר מערב,לא!אף משוהואפילו,מה בפחות
פרוטה משוה בפחות שוכר אף "י"ופרש".פרוטה כו: בפחות אפילו מערב מה 'לא

ר אקשינהו לחומרא'דלקולא ולא ".,יוחנן

85

מה'תוס'עי אימאה"ד:עירובין ביו[איבעית שירד הגשם אם ספק ט"גבי
התחום בתוך השמשותהיה בגמ]בבין ד'דאיתא משום להקל ספקשיכולין הוי

בהל[דדבריהם מסויימת קולא זה שאין תוס]עירובין'ומשמע האיך'והקשה
ביצהמקילין בריש אשי רב ואמר מתירין לו שיש דבר ד(דהוי לו.)'דף שיש דדבר

אפי דבריהם'מתירין בספק אפילו בטיל לא הקילו"',ותי.באלף פ"ואע[".בעירוב
מ'שבגמ להקל דבריהם ספק משום שזה דוקא"איתא לאו קצת הוי .]מ

מאי"ד:מט'תוס'עי "הראשון'בתי[ה להחמיר] ואין הקילו שבתחומין
אפ"בהן זה אחר שזה כל אמרינן לא אינו"בב'ולכן תחת.א שביתתי כשאמר ולכן

ח ויש ואע'האילן שם שביתה קונה הוא הרי האילן תחת לקנותפ"אמות שייך שלא
בד אלא זה,א"שביתה אחר בזה שאינו כל לומר לנו היה יכול[ולכן לא שהרי
בד שביתה ואח"לקנות בד"א אחרות"כ אינו"בב'אפ]א תחת,א שביתה לו ואין

כלל הקילו"מ,האילן בתחומין 86.מ

מגיע שבת תחום היכן עד לגבי בנאמנות קולות יש :נח'במש'עי,גם
וד"ד.נט'ובתוס אפילו ותחומין"ה .ה

לא"שקי.יז'תוס'עי אבל עירובין לגבי הותרה והותרה הואיל שאמרינן ל
מחיצות .לגבי

ג"למ'שאפ:עט'עי חפץ להגביע שצריך וסגי'ד הקילו בעירובין טפחים
.בטפח

לשאר.פ'עי השיתוף את לזכות צריך לא מבואות שבשיתופי סובר שרב
חצר או המבוי המבוי"ופרש.בני בני לכל העירוב את יזכה לא שאם משום שזהו י

ומקני גמר ולכך לטלטל בעצמו הוא יוכל הרשב.לא זכי"מ,א"והקשה קא מאן מ
ע,ליה סיוע בלא חפציו את לאחרים להקנות יכול אדם אין אחר"שהרי אדם 'ותי.י

אחר אדם בלי לזכות שייך מדרבנן רק הוא שיתוף דין שכל עי[.שכיון 'אבל
כסף"בריטב שוה מדין שהוא הנאה ההיא משום שמהני שביאר קי.]א ברב"לא ל
זה .בענין

ר פא'לפי עירוב.אליעזר לגבי קונות מעות לומר קי[.מקילין כן"אבל ,ל
חו"רמ'עי קצט"א .]ג:מ
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כריב1 סוברת שיטה אם ברור לא מקומות מב'לכאו,למשל.ל"בהרבה בעירובין כללא:שמואל האי ליה ,לית
וסהר בדיר ונתנוהו נכרים שהוציאוהו מי כר,דגבי מחמיר ל"שמואל שאין דוע פא.א"אלא בדף משמע:גם

הל ליה לית המיקל'ששמואל שההל,כדברי בעירובין'כר'שקבע עי.יהודה שמואל"שרש.מט'אבל שגם סובר י
בירושלמי איתא וכן בעירובין ברשב"ע.חולקים:מח'ותוס,מיקל ס"ע ע"א שלכאו"ט בשיטת'א מסתפק

מנוגדות.שמואל משמעויות יש רב לגבי א.גם מב'מצד בדף כולה"כר'שהל:כתב את שמהלך וסובר שמיקל ,ג
ת"מ מיקל היה אילו שההלמ לקבוע צריך היה לא בעירובין הל"וע,גמליאל'כר'מיד של כלל ליה שלית כדברי'כ

בעירוב הרמב,המיקל דייק עי"כן אבל הראשונים'ן בזה שנחלקו .לקמן
ד"רשב'ועי2 שם שכ"א דעתיד מאי נאמר"ה ואולי בתורת .כ
תוס"אע3 שהזכיר מקומות שיש מקומות'שהל'פ גם יש המיקל הזכירוהוכדברי תוס.שלא כתב.מב'כגון שלא

כהרבנן שמקילין במקומו[שהטעם לא כשהם בשוגג לתחום מחוץ שיצאו פירוש שהל]גבי המיקל'משום כדברי
כמש הרא"בעירוב .ששם"כ

הראב4 בשיטת לעיין א,ד"יש בהל'דמצד כז'פסק כר:שבת שביתה'י קונין הפקר שנכסי נורי בן ומשמע,יוחנן
הלדלית המיקל'ליה יעקב"במ'עי,כדברי ובגאון שם בהל.מ שני הר'מצד שם ראשונים"יא משאר טפי מיקל א

תחומין הבלעת אומרים שתמיד ברשב"וע.)מ"במ'עימיהו(וסובר סט"ע כר"שהראב.א פסק התם יהודה'ד
ואח[ שביטלו ישראל בין צדוקי ואפי"שבין הוציאו ב'כ המבוי בני שהחזיקו ואפילאחר במזיד'מבוי הוציאו

ד]אוסר שמואל[משום ר]דאמר ששנה מקום כמותו"כל הלכה בעירובין הרשב.י שלית"ומסתפק משום זה אם א
להראב דריב"ליה הא דהל"ד בעירוב'ל המיקל שריב,כדברי שסובר משום שמואל"או על פליג לא ע"וע.ל

מה"בריטב כריב"שהראב.א סובר .ל"ואכמ,ל"ד
הלל'אפ5 של הכלל להם שלית בעירוב'אלו המיקל שג,כדברי בהוראה לקולא אחרת כלל מיוחד"יש כ

עא.לעירובין בדף רב:איתא בעירובין"בדעת חומרי כתרי עבדינן אחד."דלא תנא כדעת לפסוק אין כלומר
חומרותיו בשתי בעירובין יחד חומרות שתי [שמחמיר ר. שיתוף"כגון על סומכין שאין שפסק עירובמ במקום

חומר( חומרות(בפת'ואפ)אחד ).]תרי
משא6 אקרא דאסמכוה משום תחומין עירוב לגבי לקטן מאמינים לא חצירות"וכן עירובי כאן"ד:לא'תוס(כ ).ה
מבתחומין"תוד.פ'עי7 בחצירות מחמירין שאנו דברים שיש רב לשמואל,ה לזכות צריך פ[דבחצירות .]בדף

פת לזכותובתחומ,ובעי צריך אין פ[ין בדף ור.לשמואל הפוך סובר רב לזכות'אבל צריך שבשניהם סובר ]נחמן
פת צריך טפי.ואין בתחומין מחמירין שאנו דברים ב,ויש בעי שהן'דבתחומין בזמן ובחצירות אחד לכל סעודות

ב במזון סגי אחד'מרובין לכל בגרוגרת סגי מועטין שהן ובזמן לכולם חרש,]:פ[סעודות ביד עירוב והשולח
העירוב את גובה קטן ובחצירות בתחומין עירוב אינו וקטן בגליוהש"ע.שוטה פ"ע תוד:ס מעשה"על .ה

הרי"ועפ8 שיטת על הראשונים שהקשו מה לבאר אפשר והר"ז מקום"ף בכל שמבואר סט[מ שבת שרק.]כמו
דאו"לר איסור יש תחומין'ע איסור"ולהנ.של שרק מיושב מלאכהל נחשב אמה אלפיים של מהתחום ,יציאה

י של מהתחום יציאה לא מיל"אבל לגמרי,ב אחר ענין הוי .ל"ואכמ,שזה
בגמ"אע9 בעיא של פסק לגבי נאמר לא להקל שומעין כתמים של הכלל שבעיקרון הל['פ שאומרים כדברי'כמו

בזה"מ,]המיקל גם בו השתמשו לפעמים שהראשונים מצאנו פ(ש"הראלמשל.מ סי"נדה טיפין)ב'ח גבי כתב
טיפין וטיפין כשורה להקל",עשויין בכתמים דאמרי איכא איפשיטא דלא בב."משום כתוב יו"וכן סי"י צ"ק'ד

קמא תנא בה שפליגי צבוע בגד יונתן]מטמא[לגבי פ(ן"הרמב].מטהר[ורבי ה"בהלכותיו לחומר)ז"ד אפסק
קמא הרמב.כתנא פ"איסו(ם"אבל ה"ב יונתן)ז"ט כרבי הב.פסק ש"וכתב וגם"י להקל שומעין בכתמים

ב"תוה(א"הרשב ש"א כג"ז הרמב:)ד דברי נראים להקל"כתב אלא להחמיר כתמים אמרו שלא איתא."ם וכן
יו"ברמ קצ"א מח:ד לגבי אמקילין",הפוסקים'כו לסמוך דיש נראה מקום להקל,ומכל שומעין ."דבכתמים

לז"במהר'עי10 ברכות חיות של.ץ הכלל בין לחלק כרבים"שדייק הלכה ורבים של"יחיד רבים"להכלל אחרי
המהר."להטות חיות"לפי ע"ץ המעוטים ונתבטלו אחת בישיבה דהיה היכי רק שייך לא להטות רבים י"אחרי

ביניהם שהיה ומתן משא דרך א,המרובים ובישיבה אחד במעמד החילוקים היו דלא היכא דןאבל אחד כל רק חת
המתנגדים טענות שמעו ולא ולשעתו למקומו הלכה,והורה ורבים יחיד בכלל רק להטות רבים אחרי בכלל זה אין

[כרבים ד'עי,אולם." ברכות דיוקו:בתוספתא לסתור שייך שממנו בשו"ע.]יב הרלב"ע הסמיכה"ת בקונטרוס ח



וידרבלנקהרב נתנאל 454

יו"ושו עונג סי"ת יו"החזו.'ט'ט קנ"א שר:ד כתב זמןא כל להחמיר בין להקל בין כרבו לעשות אדם כל שאי
הכרעה היה ו,שלא בעירובין דאמרינן ב:וכמו כדברי לעשות הרוצה קול בת לעשות"דקודם הרוצה עושה ש

ב עושה"כדברי הגמ,ה ב'וכונת מתלמידי להיות לבחור ב"שיכול מתלמידי או יבמות.ה"ש דאמרינן להא ודומה
ר.יד של עציםא"שבמקומו כורתין ר'ולכאו.היו כנגד רוב דין"היה אין למנין עמידה היה שלא מכיון אלא א
לב'ואפ.כהרוב'שהל'דאו דבריו לבטל צריך להורעה שהגיע חכם הגדול"אם הרמב[ד שסובר בשרשים"כמו ]ן
רוב"מ לסתם דבריו לבטל צריך אינו ב.מ לחלוק ראויים שאינם או שיטה להם שאין לאלו לקבלאבל צריך ודאי

מדאו הרוב י"א.'דעת להוראה"נ הגיע שלא במי למנין עמידה בלי להרוב לשמוע חייב שדוקא יכול,ל ואינו
לעצמו הדין .לפסוק

הר'עי11 הדורות"בדרשות חכמי הכרעת כפי מעשה לעשות שנתחייב לנו מנין שהקשה עשר השנים הדרוש ן
ר[ נאמר יורוך אשר ככל ועשית שכתוב גדולהדמה לסנהדרי "'ותי].ק הכתוב: שאמר ממה לנו יש כג(שזה שמות
להטות)ב רבים כן,אחרי גם התורה במשפטי ללכת כוללת אזהרה רובם)נשפטם(והיא מהדברים,כפי לבד

ז רבותינו בפירוש"שהוציאו מהכלל דחולין.ל קמא בפרק אמרם א(והוא בתר)יא זיל רבנן דאמור מלתא הא מנא
להטותד,רובא רבים אחרי לן,כתיב מיבעיא קא לא וסנהדרי חנויות תשע כגון קמן דאיתא אזהרה.רובא וזו
בזמן,כוללת תלויה במקום,אינה אלילים.ולא דמסכת קמא בפרקא לברכה זכרם רבותינו אמרו א(ולפיכך תנו)ז

ויטהר לחכם ישאל לא וטימא לחכם שאל ויתיר,רבנן לחכם ישאל לא ואסר מתיר,לחכם אחד שנים היו ואם
מטמא ואחד מטהר אחד אוסר אחריו,ואחד הלך ובמנין בחכמה גדול מהם אחד היה אחר,אם הלך לאו ואם

לדבריו,במנין)ו(ופירוש.המחמיר שהסכימו הדור חכמי מנין שאמרנו.הוא הפסוק מן ענין."וזה שזה והוסיף
הגמרא דבריו,הסכמת על לחלוק רשאי ישראל .כללושאין

והיתר12 באיסור הוראות בהנהגת סי(בפלפול ).רמב'בסוף
הר"וע13 לפי צ"כ והחינוך כהש"ן בנקה"ל והיתר"ך באיסור הוראות בהנהגת ובפלפול שם סי(כ )רמב'בסוף

דרבנן באיסור הדחק בשעת יחיד דעת על סומכין .שרק
בשו"וע14 אש"ע שרידי רמו(ת עמוד צ סימן א כהט"שקי)חלק יכוליםז"ל דאתתא עיגונא במקום ולכן בזה

רבים כנגד יחיד דעת על ו(לסמוך סעיף העגונות בקונטרס מאליהו מכתב נ)'עיין שההסבר הט"וכתב כדעת ז"ל
ר,ל"הנ כדאי אומרים בדאורייתא הדחק'שאף בשעת עליו לסמוך נ"פלוני שכללה,ל"וטעמו הזה שהכלל מפני

ברוב הוא הרוב אחרי לילך זהתורה כנגד זה ונתנו ושנשאו כל כך,מתוך הדבר שאין הפוסקים במחלוקת ,אבל
ספק הדבר שצ."נשאר דאפ"אלא דמדאו'ע נימא דאו'אם ספק אמרינן לא אמאי כספק וכתב.אלחומר'נשאר
שע אש הרמב"כ"השרידי הגדול רבינו דעת אחרי הולכים ז"אנו וכו,ל"ם ועריות בשבת אף ספק ספיקו'שכל

דרבנן,לאלקו איסור אלא דבר של בסופו עצום'ולכאו."ואין חידוש .זהו

דאו כרבים הלכה ורבים יחיד של הכלל שאין ראיה עוד להביא בכל'ונראה שאמרינן ממה למנין עמידה בלי
ל[מקום דף עירובין ההל:]וכגון לקבוע ד'שצריך יחיד כנגד דתימא"כהרבים דרבי:מהו טעמא מסתברא

קי"ל"קמ...ישמעאל לא שלפעמים דיחיד"ומבואר טעמא כשמסתבר כהרבים .ל
ק15 לקרוא דנוהגים הא על נתקשו שם הכוכבים"הראשונים צאת קודם תי"ר.ש ר'ת שיטת על יהודה'שסומכין

המנחה מפלג ערבית להתפלל תי"הר.שיכולים אחריני'י תנאי שיטת על ר[שסומכין משעה"כמו שסובר א
בע היום ורשקידש שבתות טובלים"רבי שהכהנים משעה סובר ק]מ לקרוא ציה"שיכולים קודם על"וצ.כ"ש ע

שק דאו"הצד הוא ר'ש שיטת על לסמוך מקילין מש]ת"לר[י"האיך והסתם החכמים כנגד אבל ].י"לר['או
הרא"ולהנ משמעות הוא שכן ונראה הדחק במקום יחיד על לסמוך יש ש ניחא י,ברם.ש"ל אתהאחרונים ישבו

בע זו :א"קושיא
סי"שאג.א שתוס"שע'תי'ג'א שק'כ מדרבנן"סוברים הוא .ש
יו.ב הרא"מעדני על ק"ט אות מה"ע-'ש דבר עקירת .ת"י
יו.ג סי"עונג בזמנה'ט שלא לקרוא שייך אונס במקום .יד

לרש"הרמב16 כן יישב עצמו "י"ן י: חפ"אבל משום נורי בן יוחנן דרבי טעמא דודאי כדאוקימנאל הפקר ורבי,צי
דמר וכקולי דמר כקולי בעירוב דמקילינן משום לוי בן ."יהושע

נפק17 עוד הרמב"ייתכן בין לרש"מ ותוס"ן וחומר'י קולא שיש אאבמקרה משיטה ו"ברא'עי.'שנובע טו:ש
"שכתב כיון: בעירוב המיקל כדברי הלכה הכא שייך דלא אין.ועוד דלדידיה

ומבטלין וחוזרין מבטלין ולרבנן ומבטלין וחוזרין ולא.מבטלין לחומרא בין לקולא בין כרבנן עבדינן הלכך
אהדדי דסתרי קולי תרי הרמב"וצ."עבדינן יסבור מה כה"ע .ג"ן
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הרמב18 שביתה"ובאמת קונה שישן שפסק בזה לשיטתו הוא כז'הל(ם א"וג)ד:שבת הפקר שנכסי פסק יןכ
שביתה ה"יו'הל(קונים ).ה:ט

"ל"וז19 ז"והרמב: מהל"פ(ל"ם הל'ד להקל)ו'עירובין שניהם כדברי אהדדי.פסק דסתרן קולי תרי זה ואין
כגופו לאו ועבד כגופו דאשתו ליה סבירא ס.דלמר הוא"ולמר כאילו חשיב רבו לעבודת משועבד דהעבד כיון ל

רבו אצל ה.תדיר לן דקיימא באשהוכיון המיקל וסברת בעבד המיקל סברת תפסינן בעירוב המיקל כדברי ."לכה
כהרמב20 ד"ודלא עירובין בהלכות דפסק אפילו",יג:ם אחרת בחצר ושבת והלך ביתו שהניח חצר מבני אחד

לחצירו סמוכה עליהן,היתה אוסר אינו זה הרי בשבת לביתו לחזור דעתו ואין מלבו הסיע דברים,אם במה
אפשראמורים שהרי מקומו ממנו שישכרו עד עליהן אוסר אחרת בעיר לשבות הלך אפילו גוי אבל בישראל

בשבת סה"ברשב'ועי."שיבוא כר:א שהלכה משום וכ'שזהו ר"יוסי דקאי כר'ש שיטתא'יוסי בחדא מאיר
דר"אע" ר'ג קאי הא מיקל כר'יהודה ור'יוחנן ור'יוסי כר'יוסי הלכה מקילין",יוסי'יהודה שלא שסובר ומשמע

ר כמו בפסק אחר כלל כנגד כשהוא ור'בעירובין כר'יוסי הלכה מקום"אע[יוסי'יהודה בכל פסק ששמואל פ
כר מו'ועי:)פא(יהודה'בעירובין שהוסיף"במ'ועי:].בדף ר"וכ"מ להו דהוו יהודה"ש רבי לגבי תרי יוסי ורבי מ

יהודה רבי ליה והוי הנכרי לגבייהובאיסור אע",יחיד הל"וזה אמרינן שבעירובין רבים'פ כנגד ואף ושמא.כיחיד
כנגד יחיד בין חילוק הם"חכמים"יש מי כשיודעים רבים כנגד יחיד עי.ובין הל"במ'אבל כח'מ שלכאו:שבת 'א

שהר רבים"סובר כנגד ביחיד בעירובין מיקל לא .מ
הרא21 עליו"אבל פליג דאי,ש שכתב מה רשותולגבי מבטל אין הרי הוא כנכרי דאי וחומרא קולא כאן כא

ממנו הרא.ושוכרין השיב ממנו שוכרין ואין רשות מבטל הוא כנכרי לאו קולא",ש"ואי דודאי מובנים אינן דבריו
שכירות צריך ואין בדיבור רשותו ומבטל כנכרי דאינו שוכרין.הוא ואין רשות דמבטל כנכרי אינו דאם שכתב ומה

ממנוממנו שוכרין לשכור אלא לבטל רצה שלא דישראל ליתא הרא."הא גם"כלומר שכירות ששייך סובר ש
וא גוי"מישראל גבי להקל צד שום אין .כ

כללי22 לנושא קשור הלה–זה לענין בתחומין לחלק שייך א.'אם ז'מצד בעירובין שתי.אמרינן שייך שלא
בב אהדדי דסתרי הל'הכרעות של וגולגולתכ'תחומין שדרה שני.גון שייך,ייתכן,מצד פסיקה כללי שלגבי

ג'עי,למשל.לחלק סימן הוסתות תיקון שער הנפש וו'בבעלי להשוות שצריך חזקהסשכתב לגבי לנגיחות ,תות
הרז ,"ה"והשיג
,דקי ומלקיות אנשואין דהוה כרשב"מידי המועד ובשור ווסתות כרבי ב(ג"ל סד )."יבמות

בהל"הראב שפסק לשיטתו הוא הרמב,אבלות'ד כתב בפ"דהנה ה"ם אבל מהלכות "ח"א חדשים: תשעה בן
שמת שמונה ובן מת שנולד ...עמ מתעסקין ולא עליהן מתאבלין ואין נפל זה ."הםהרי

הראב שקי"והשיג כרשב"ד נפלג"ל אינו בידוע יום שלשים הלח.שלאחר הר"והוסיף שכתב ממה לתמוה מ"מ
פ רוצח "והלכהב"בהלכות אםעליונהרגזההרי,נקבהביןזכרבין,יומובןהקטןאתאוהגדולאתההורגאחד:

כנפלהואהריחדשיםמתשעהלפחותולדנאבל,חדשיולושכלווהוא,בשגגההרגאםגולהאו,בזדוןהרג
ל".עליונהרגאינויוםשלשיםבתוךוההורגויום לאחר עליו שנהרג כתב צד',הרי שום דליכא

כה נפל רשב"שהוא כדברי זאת,ג"ג דאפיובכל עליו'כתב מתאבל אינו שלשים הלח.שהה נאמר'ואפי"מ"וכתב
אז אבילות לענין רבנו דרשבדכאן עליה דפליגי כרבנן ופסק טפי לקולא ל"יל ששהה שמונה בבן להו'ג דאית

נפל רוצח...דהוי גבי נפשות בספק להקל לו היה דיותר כן לומר הוא תימה י.דבר דמ"מיהו לן"ל דאית כיון מ
טפי מקלינן דבאבילות משמע נפשות ספק גבי זה כלל אמרו שלא מה באבל המקל כדברי וארמבהרי."הלכה

בהלם"שלהרמב אע'מקילים אחר"אבל במקום לאיסור הוכרע שכבר הרמב.פ שלפי בין"נמצא לחלק שייך ם
בהל וכרשב',תחומין באבל כרבנן מקומות"ולפסוק בשאר דסתרי,ג תרתי נחשב לא בתרתי'אפ'ולכאו.וזה

שרצ,דסתרי משום הרוצח את שהורגים שלשים לאחר שמת שמונה בן שרצח מי קיימאכגון בר אין"ומ,ח מ
נפל שהיה תלינן אבלות דלענין הילד על .מתאבלים

עי לו'עוד הגמ:בברכות קפריסין'שדנה על מברכים ברכה אם,איזה תלוי לאהםשזה או פרי ולכן.נחשבים
ערלה לגבי גם נפקותא שהםד,איכא הצד אסוריםעל הם הרי פרי ברכות,נשחבים לגבי נפקותא דאם,וגם

העץנחש פרי בורא מברכין פרי הבה'להל.בים פירא"ג"כתב לאו נמי ברכות לגבי הוא פירא לאו ערלה מדלגבי
הר."הוא בתוס"והקשה ד'מ שא"שם והלכתא מערלה"ה להוכיח דכל,א משום בערלה שמקילים שהטעם

הל בארץ בחו'המיקל העץ,ל"כמותו פר בורא עליו ומברכין פירא הוי ודאי בארץ בין,אבל חילוק ליכא ובברכות
לחו העץ,ל"ארץ מברכין הר.ולכן שלפי ערלה"ומשמע בשני אף קפריסין לאכול מותר בורא,מ עליהם ולברך
העץ דסתרי"אע,פרי תרתי שהוי הבה"שו.פ של טעמו זהו שבאמת שכתב כג סימן אריה בשאגת דכיון,ג"ר
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ע ערלה בשני לאוכלם שא"שמותר בורא"כ עליהם לברך העץא אם.פרי הראשונים שנחלקו לדבריו חזינן הרי
בהל תחומין בין בפסק לחלק כ.'שייך שליכא לדחות שיש מהתם"אלא ראיה השאג,כ חושש"שהרי היה א

הבה[ בב]ג"לדעת דסתרי תרתי שהוי במקום בלא,א"רק י"אבל שלכו"ה לחלק"ל שייך הר.ע בדעת ,מ"וכן
תרתי"אע לפסוק ששייך סובר שכאן הל,דסתריפ בארץ המיקל כל של הכלל מכח הכא דוקא כמותו'שמא
הוראה"בחו כללי לשאר דומה דאינו הר"וכמש,ל בקידושין"כ קשור,ן ערלה"לכה[דהוא לגבי דמקילין]פ להא

בחו ערלה אפ"בספק הל'ל הוא ואפ'אם מסיני וכדומה'למשה האיסור לברר אפשר א,אם מהא"ולכן להוכיח א
ב להלדמקילין העץ"וע,ברכות'ערלה מברכים בהל.כ מתחום להוכיח יש בעלמא בשו"שו.לחבירו'אבל ת"ר

תי שדחה יד סימן טוב יום להעמידו'עונג שיש נראה אבל .ל"ואכמ,זה
פא23 מדף ראיה "והביא בספקו: מקילינן לא התורה מן עיקר לו שיש ."כל
פסק24 מאיר[גם הלכתא]רבינו קורה[דהכי אע]גבי בעירובין"רחבה בין המיקל כדברי דהלכה בריאה שאינה פ

כר במחיצות לוי'בין בן במחיצות.]מו[יהושע ולא בעירובין דאמר כשמואל .ולא
בשו'עי25 חת"למשל ו"ת המג:ס ספיקת לגבי א"פב מבוי אודת ומתוקן'א מעשר פחות צדדים משני הפרוצה

להקל'בלחיי מג"וא"וכתב,שרצה החליט מ"נ להכריע בידינו היה ולא לאיסור המיקל"א כדברי הלכה מ
במח."בעירוב המג'כלומר למהרי"בין חיים ומקור ומהרי"א הל"ט מכח להקל פסק בעירוב'וו המיקל ,כדברי

מח שהוא מחיצות'ואף [לגבי במח. שהקיל מבואר לקמן"מש'עי,הפוסקים'עוד עי.]כ ד"במהרש'וכן קה:ם
לגבי"שג הקיל כתב"ואח,מחיצותכ "כ דלפמ: אמת הריב"והן ש"ש סימן וכן"ש במחיצה ולא בעירוב דוקא ה

ריטב דעת פ"נראה עירובין ב"א ר'ה דעת שבהגמ"ואולם הנ"ח ועוד"י כהמיקל הלכה במחיצות דגם מבואר ל
דאזלי"דעכ בדרבנן דפלוגתא ספיקא משאר גרע לא וה'פ בנ"להקל מהרש"ע."ד"נ ח"ע .חי:ט,ה:נח:ם

מה"וכעי26 עיקר להם שיש משום להחמיר צריך שלא דבר שייתכן מקודם ראינו לגמרי,ת"ז להקל מותר שלא אף
נחשב יא"שהרשב",עירובין"שלא י.א על יתירה בפירצה באמלתרא מח'מחמיר שהוי ויש'משום במחיצות

מה עיקר מדרבנן[ת"למחיצות אלא שאינו רביעית במחיצה שמיירי ג"הרשבאבל].ואף במח.א מהו'בגמ'היקל
מח שהוי משום סופרים'אמלתרא ג.בדברי שבדף הוא שהחילוק יא.וביארנו ובדף התיקון על הוא הנידון .עיקר

מי יתר פירצת אם הוא הנידון פתח'עיקר או פירצה שכתב"בריב'ועי.נחשב תה סימן בערוב"ש ליה,ודוקא דלית
בדאורייתא המי,עקר כדברי במחיצות.קלהלכה דרבנן,אבל בדאורייתא,אפילו עקר להו דאית אמרינן,כיון לא

המיקל:בהו כדברי הל."הלכה של שהכלל מה'ומשמע עיקר לו שאין מקום בכל שייך בעירוב המיקל .ת"כדברי
ברשב שכתבנו מה לפי מוכרח"אבל זה אין .א

הב27 הנחת עצם הל"לגבי להשוות שיש בעירוב'י המיקל עיכדבי להקל עירובין וספק לו'ין שמשמע.ברכות
בחו ערלה בספק שמקילין אפ"שכמו הל"למ'ל דהוי מסיני'ד בפלוגתא"ה,למשה שמקילין ב[ה כתב י"וכאן

ה בפלוגתא שמקילין בספק"שכמו טו"בר'ועי].ה קידושין בחו:ן ערלה בספק דמקילין הא להא"שהשוה ל
א(דאמרינן לו דף המי)ברכות ספקאדכל דכל רבים במקום יחיד ואפילו לארץ בחוצה כמותו הלכה בארץ קל

לודאי קרוב ואפילו בעירובין"ולפ.שריא שמקילים דכמו לומר מסתבר רבים'ואפ,ז במקום לנו"ה,יחיד שהיה ה
ואפ שריא ספקא דכל לודאי'לומר שהגמ.קרוב להדגיש שיש והר'אלא בספק"בברכות עוסקים בקידושין ן

דדינאבמצי בספיקא ולא בע'ועי.אות לקמן בזה שנכתוב במציאות"מה ספק גבי .ה
להקל28 דרבנן ספק לגבי לדון יש דאמרינן,גם הא של דין אותו זה דע"ברפהאם א)'א'ז(ז"ק וא'היה 'מטמא

א וא'מטהר א'מתיר היה אם אחריו'אוסר הלך ובמנין בחכמה גדול אחר,מהם הלך תורה בשל לאו ואם
המקל אחר הלך סופרים בשל של.המחמיר הכלל בין שמחלקים ראשונים כמה שיש הלך"ונראה סופרים בשל

המיקל של"אחר לקולא"להכלל דרבנן .ל"ואכמ",ספק
במציאות29 בספק רק או דרבנן בדין דדינא בספיקא מתירים לו שיש בדבר מחמירים אם להדיון קשור זה ,ושמא

דדינא ספיקא האם כמחדהיינו שנחשב או להחמיר וצריך במציאות כספק להקל'נחשב לנו [ויש מח. ',לגבי
בא"הפר ס(ח"ח תלז דכ)ג"סימן דמה והר"הרא'כתב נקטי"ש הוא דפלוגתא כיון שבת לחצי מוקצה בדין 'ן

דרבנן במוקצה שיל,להקל דבר דהוי נקטי"מ,מ"אף פלוגתא דהוי כיון התלמוד'מ בכל לן דאית שלב,ככללא
המיקל אחר הלך בס,סופרים אלא להחמיר לנו בס,במציאות'ואין לא שיש.]דפלוגתא'אבל בדבר מקילים שמא
במח רק מתירים ג'לו במציאות בספק להחמיר שצריך שכשם נאמר דדינא בספיקא להחמיר"אבל צריך כ

דדינא מתירים.בספיקא לו שיש בדבר במציאות בספק מחמירים רק שמא ס,או למחאבל דומה דדינא ואנו'פיקא
להקל .יכולים
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עי די'והנה לחלק רצה מאיר מהבית שהביא א עמוד לח דף עירובין מסכת איגר עקיבא בספיקא"ברבי דוקא ל
בב,דפלוגתא בש'או חז"לישני לנו דיסדו כיון המיקל"ס אחר הלך סופרים בשל הכלל שהלכה,ל הכרעה הוי
ב,כפלוני בהדיא כן פסקו כפלוני,מקומווכאלו ספיקא,דהלכה מקרי לא י,ותו דאיבעיא בספיקא דהוי"אבל ל

ס כל לחומרא"דבדשיל,דרבנן'כמו ספיקו רע.מ הר"אבל מדברי ראיה והביא עליו חלק ז"א בנדרים"ן מז(ל דף
חמא'באיבעי'דכ)ב"ע בר האיב,דרמי איפשיטא דלא דכיון בחילופיהן מהו פלוני על אלו פירות עיאדאמר

לקולא אלו,נקטינן אמר ולא עצמו בנודר בין פלוני על אלו בפירות דרבנן,בין ספק דהוא בנודר,כיון הא וקשה
נדרו,עצמו על לאיתשולי קאי דשיל,בדידיה ע,מ"והוי בדשיל"אלא בדרבנן בעי דאי בספיקא דגם מוכח מ"כ

לקולא .אזלינן
בפסק"כעי30 כלל שיש מקומות בשאר לחקור יש או,ז נכון שהיה וראו המקומות בכל שהסתכלו הפשט האם

בקי יותר הוא אמורא או תנא שאותו מסויים[שאמרו בתחום או שההל]בכלל קבעו אמרינן.כמותו'ולכן והנה
ונקי"כראב'שהל קב דמשנתו סז(י נכון.)גיטין שהוא טעם שזהו שרק.ומשמע שסוברים ראשונים יש מיהו

ו בברייתא כן במשאמרינן גמור"וע'לא טעם שאינו לז"בריטב'עי(כ סוף יבמות סי.א מלאכי ומלוא'ויד תיד
ח עמ"הרועים ריק"ע.)טקנ'ב בכורים"ע על המח)יח\יב:יא(ו שכותב'לגבי שלשים תוך בפדיון ושמואל רב

מ כחד שפוסקים שהטעם אלו"בהדיא בדינים בקי שהיה משום מ.ד משמע בתר"רשבוכן בבא מסכת נדם דף א
ב "עמוד הוי: דדיינא נחמן צד[רב בדיני:]כתובות כוותיה יג[והלכתא ב"וכעי.]."כתובות חז זרוע פסקי"אור ג

רצא סימן קמא "בבא זצ"פר: וקיי"ח כר"ל הוא"ל דדיינא רדב"שווב."נ שנט"ת סימן א חלק דיינא"ז נחמן דרב
דלא למימר לך אית מאי אלא דדינא לעומקא ונחית כתבהוא כאשר בבתראי לא אבל דורו בבני אלא הכי אמרינן

ודאי הוא הל".וכן שכשקובעים משמע האלו המקומות ה'מכל אלו"כפלוני בדינים בקי יותר שהוא משום וכן.ז
סז'עי ידוב.בגיטין יוסיאמר:עירובין כרבי הלכה עמורבי "י"רשופ,דנימוקו בכל: לו מביא ראיותיו טעמי

ראיות"קיכלומר".מקום שמביא משום כוותיה עי.ל צד"שוב'וכן סימן יאיר חוות למהת מעניין מעד טעם שנתן
בדיני"קי כשמואל :ל

נסתכל שלא אמר כי אף בקי היה לא ורפואות באצטגנינות וידיעתו חקירתו לרוב שמואל כי
מ צרכים לעשיית כשהולך רק נהיר"באיצטגנינות היו כי עד משוטטות דעתו היתה לומ ין

וכו דרקיע והמפריד'שבילין והמדמה המצייר כח שהוא הדעת ושיקול בעיון מופלג והיה
לבקרים חדשים דיש גדול מקצוע הם ממונות דיני זה ומצד דהו כל בסברא לדבר דבר בין

יחטיא ולא השערה אל קולע הדעת שיקול וצריך וברייתא במשנה נמצא מזעיר ומעט

ב"ע בע עמוד יג דף "עירובין חנינא: בר אחא רבי של:אמר בדורו שאין העולם והיה שאמר מי לפני וידוע גלוי
כמותו מאיר מה,רבי כמותוומפני דעתו-הלכה סוף על לעמוד חביריו יכלו טמא.שלא על אומר שהוא

פנים לו ומראה פנים,טהור לו ומראה טמא טהור הל"וצ".על קבעו לא ענין מהו הלהלא,כמותו'ע פ"ע'קובעים
י.רוב הנ"ושמא מכל ופרט"ל פרט בכל דנים ולא כללים שקובעים מהגרצ.ל ששמעתי ר"אלא בשם אהרון'ש

ההל כל שקבעו שאחר שהכונה כר"ע'סולוביציק דלא פסקו למעשה למה ואמרו אחורה הסתכלו רוב ע"ע.מ"פ
יג מדותיהם"כב'שהל:בעירובין משום שע'ועי.ה עולם אהליכות פרק חמישי "ר הטובות: המידות רוב מפני וכי

כמותןשבהם הלכה דה.קבעו האמת,ק"ואפשר תמיד שיכונו זכו מה דמי"ובחיד.מפני כתב עינים בפתח א
אמת היא סברתו האם לראות פעמים הרבה וחוזר לאמת כיון אם תמיד מסתפק לאמת"ועי,שענין לכוין זוכה .ז

הב שלפי ה"נמצא סי"י בתורת לחידז אבל דשמיא טבע"יאתא הוי להב.א ראיה להביא יש הגמ"ושמא מלשון 'י
כמותן" הלכה לקבוע הלל בית זכו מה מפני חיים אלהים דברי ואלו שאלו מאחר מאחר,"וכי וכי כתוב ולמה

ואלו ב,שאלו לדברי עדיפות ליכא האמת שמצד שא.ה"ומשמע ואלו באלו המהלכים לפי ניחא יותר'וזה אינו
מהשני הב.אמת לפי לפרשו יש להחיד,בדוחק,י"גם צ"אבל להקדים"א צריך למה מאחר"ע ."וכי

בב31 להקל שיש משום אלא בעירוב המיקל כדברי שהלכה משום מיקל לא שכאן לדחות שאין'ויש בדבר לישני
מה עיקר מה,ת"לו עיקר לו שאין להקל[ת"והראיה נוטין ה]ולכן כדברי שהלכה משום בעירובהוא .מיקל

בע32 החכמים בשיטת שמצאנו ז"כמו "ז לחכם"ת. הנשאל מטהר...ר ואחד מטמא מתיר,אחד ואחד אוסר ,אחד
ובמנין בחכמה מחבירו גדול מהם אחד היה אחריו-אם לאו,הלך המחמיר-ואם אחר החכמים."הלך הרי

במח שמחמירים דרבנן'ואפ'סוברים קי.בדין שלא אלא"ואף הכי תורה'כרל שבשל שסובר קרחה בן יהושע
המיקל אחר הלך סופרים ובשל המחמיר אחר החכמים"מ,הלך סוברים מה לעיין יש שמודים.מ לומר ומסתבר

שא שבפלוגתא שסוברים אלא לקולא דרבנן ספק של בודאי'להכלל מספק,מחמיר להקל לנו יש"וכעי.שאין ז
הר דברי שבמח"שאע,מ"לפרש אומרי'פ הלאין במח'ם המיקל להקל'כדברי שייך עדיין בספק .אמוראים
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מג33 בעירובין בברייתא איתא "דהנה בא. דוד שבן ביום נזיר טובים-הריני ובימים בשבתות יין לשתות ,מותר
החול ימות כל יין לשתות בגמ."ואסור לא'ומבואר בא אליהו שאין לישראל להן שמובטח משום בשבת שמותר

שבתו הטורחבערבי מפני טובים ימים בערבי ולא בע,ת לבוא יכול לא שאליהו לבוא"ומכיון יכול לא דוד בן ש
הגמ.בשבת לישתרי',והקשה בשבא וא,בחד בשבת לבוא יכול לא בראשון"דאליהו לבוא יכול לא דוד בן 'ותי.כ
וא'הגמ מעשרה למעלה תחומין דאין ראיה יש בשבת"שמכאן לבוא אליהו יכול עד[כ לתחום מחוץ לבוא י"יכול

תחומין איסור על לעבור בלי רחוק ממקום הגמ].קפיצה ש'ודוחה משום ראיה מספקא"דליכא ספוקי תנא האי
תחומין אין או תחומין יש אי ."ולחומרא,ליה

דקאמר ממה ראשונים כמה שדייקו ראינו מי"אולחומר"וכבר למעלה תחומין שיש והקשה.'שמחמירים
אחרים"וכעי[א"הרשב בראשונים דאו]ז איסור שהוא נדרים לענין מחמירים רק מנ'דשמא לנויאבל ין

ג להקל,בעירוביןםשמחמירים אזלינן תמיד ומאי"'ותי.דבעירובין לקולא עבדינן גופייהו דאינהו מידי איכא מי
לחומרא עבדינן בהו תחומין",דתלי לענין שמקילין הדין היה אילו להקל'שהלמשום,כלומר שומעין ,דבעירובין

דאו שהוא אף בהו דתלי במה להקל שיכולים דרבנן.'בודאי בספק להקל שיכולים מבואר דדינא[ומכאן ]ספקא
דאו ספק להיות .'שנתגלגל

עי סי"בב'אבל הריטב"ת'י בשם שכתב המחמירים"ד של הדיוק על משום"א הכי אמרינן נזיר דלגבי דאפשר
דאורייתא הגדולדספיקא רבינו עליו הגיה וכן ולקולא הוא דרבנן ספיקא בתחומין אבל ע"רמב(הוא שם ד"ן ה"א

הרמב).ובתוספות סובר והריטב"הרי דאו"ן ספק ונחשב נדרים לגבי להחמיר שייתכן מספק"ואע',א שנובע פ
דרבנן כהרשב]תחומין[בדין .א"ודלא

בספק34 ואף ידיעה חסרון בספק דמחמירים הא עילגבי הש'דרבנן של ספיקא ספק לד"בכללי אות א"רשב,ך
ב"בת ז"ש(ד"ה כא"ש(ז"וב:)א אלגאזי"מהרי,.)ד א(ט פרק י'בכורות לישב"ד]ב[א"אות ויש והמרדכי,)ה
י"ע).ד"תקנ'סי(ז"בע צבי קול בקובץ שכתבתי במה .א"ע

לח'בחי'ועי35 לעירובין איגר עקיבא להמנח.רבי ראיה התםי"שהביא דאיתא להו"ממה מספקא ספוקי רבנן
ויו א"בשבת קדושה אי ב'ט או מב"קדושות'הן החמירו וא'ולכן היא קדושה שחדא לחוש ב"דצדדים לערב 'י

שב לחוש וגם לשני'רוחות עירוב דאין בראשון עירובו נאכל אי ולכן הן רע.קדושות דקיי"והקשה כיון הא ל"א
הו כשר עירוב למיזל"ספק מ"ע'ותי.לקולאל מחמרינן"פ הדין עצמו לתנא דאסתפקא דהיכא יעקב המנחת ש

ידיעה חסרון ספק כמו דהוי בדרבנן אף יו"וא,בספיקו אם הדין להו מספקא עצמם דלרבנן הכא ח"כ ושבת ק"ט
ב או מש"נינהו הן בספיקו"ק מחמרינן .ה

ה"כ36 כלל ורדים בגנת למהר'ט'סי'כ ובש"בתשובה זיין ב"וי אמת זרע הל:ת לגבי באבל'קסא המיקל .כדברי
הרא"וכ37 א"כ כתובות ותוס:ש כד"מו'ז והג"ד.ק הכי הל"פ'מיי'ה א'ו אות התרומה'אבלות ספר .בשם
עי38 אבלות סי"רדב'ולגבי .ח"תקנ'ז
הרשב39 סיים"אבל "א כן: נהגו האמוראין בדברי שאפילו הפוסקים דעת כן רואה אני שאין כדבריאלא לפסוק

דר מהא לוי'המיקל בן ."יהושע
בע40 דבריו לפרש יש עליו,א"ושמע שפליג חבירו דברי אמורא כל שמע יחזור,שלא שמא שמע אי ז"ולפ.אבל

הל נימא שפליג מי שיטת את ידע הרשב.כמיקל'אם לשון כן"אבל משמע לא זה.א שלפירוש משמעועוד
ה שסובר מה והבינו ידעו משאשהתנאים אמוראים"שני ז,כ נדה הא"רד:אבל תלמוד"ה מפי הלכה למידין דאין

התנאים בטעמי דקדקו האחרונים שהאמוראים מהן למידין אין כפלוני הלכה בהן ששנויה וברייתא המשנה מתוך
חבירו בדברי איש דקדקו לא הראשונים אבל בוריה על הלכה ..."והעמידו

מתוס41 מבואר ורבי"ד:סב['וכן יפה"ד.סו,ה ].ה
סט"ברשב'ועי42 שהראב.א בזה כר"שמסופק פסק התם ואח[יהודה'ד שביטלו ישראל בין צדוקי כ"שבין

ואפי ואפי'הוציאו במבוי המבוי בני שהחזיקו אוסר'לאחר במזיד ד]הוציאו שמואל[משום מקום]דאמר כל
ר כמותו"ששנה הלכה בעירובין הרשב.י ד"א"והקשה לי קייותמיהא כדקאמר"הא בעירוב המיקל כדברי ל

כר"ואע,ל"ריב ופסק שמואל דפליג וריב,יהודה'ג כריב"שמואל הלכה הראב."ל"ל תי"וליישב לי"',ד יש ועוד
דריב דהא איתמר"לומר לא איתמר דלא היכא איתמר דאיתמר דהיכא מדשמואל מפקא לא סבר."ל בתחילה הרי

שמואל"שריב על פליג מחל"ולריב,ל בכל ואפ'מקילין בפסיקה'בעירובין אחר כלל נגד כתב.כשהוא ובסוף
שריב שמואל"שהכלל על פליג לא בפסיקה,ל אחר כלל ר[שכשיש ששנה מקום כל הלכה"כגון בעירובין י

ריב]כמותו אמר שהל"לא המיקל'ל ברשב"ע.כדברי שם שהרמב"ע שהבין כגוי"א אינו וביתוסי דצדוקי סובר ם
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נ אפיופסק והוציא במבוי המבוי בני והחזיקו רשותו שביטל שישראל הל'מי של שהכלל משום אוסר אינו 'במזיד
פסיקה של אחרים לכללים שמתנגד במקום אף נאמר המיקל .כדברי

ו43 בסנהדרין דאמרינן כמו "וזהו דמי. הדעת]טעות[היכי פפא?בשיקול רב אמוראי:אמר ותרי תנאי תרי כגון
א כמר,הדדידפליגי ולא כמר לא הלכתא איתמר מינייהו,ולא דחד אליבא דעלמא כאידך,וסוגיין ועבד איהו ואזל

הדעת– שיקול חוזר."היינו הדין אין הדעת בשיקול שבטעות מבואר דין,הרי הוא הדין טעות.ובדיעבד ומהו
כמר ולא כמר לא הלכתא איתמר כשלא הדעת של'ולכאו,בשיקול גדר אותו י"וא–הבנד'הגמזהו ל"כ

דמי כדיעבד הדחק ששעת הוא ביו.שהביאור אף אלא משפט בחושן רק אינו זה וכמש"ודין הר"ד ט"כ חולין :ן
להתיר"בדה רשאי חברו אין אסר לטהר רשאי חבירו אין שטימא חכם של לגבי כ,ר דוקא בשיקולשזהו שטעה
דינא"ג"דבכה,הדעת רשא"קם משנה בדבר טעה אם להתיראבל חברו .י

ח"וכ44 חיים אורח משה האגרות נא"כ סימן כהחזו.א דלא זה יו"וכל קנ"א מביצה:ד שהקשה יא(ג 'הגמ.).דף
יהושע כרבי הלכה אין מתנה רב דאמר הא על על הקשה כרבים,פשיטא"שם הלכה ורבים ',הגמ'ותי."יחיד

יהושע" דרבי טעמיה מסתבר דתימא מ,מהו ליה שרית לא שחיטדאי ולא לן,מנע משמע החזו."קא א"והקשה
הגמ דמקשה הא נפק,פשיטה'על יש אתמר"הלא דאי טובא כ"מ הדחק"א..."הלכתא בשעת עליו לסמוך אין .כ

כפלוני"וע הלכתא אמר כאילו הוי ורבים יחיד של הכלל לגבי שגם נחשב,כ ולא"ולא כמר לא הלכתא איתמר לא
בגמ",כמר דכתוב כמרדלא'היכא ולא כמר לא הלכתא [איתמר הל. אין שאמרו הטעם שכל לדחות יש 'כר'שמא

שהל משום הוא וא'יהושע הדחק"כרבים בשעת עליו לסמוך יש דעדיין זה להודיע חידוש שום אין .]כ
הגר"שו45 בביאור שנ"מ לסימן ה:א סעיף הרא"שג'ח על הקשה ש,ש"כ דבריו זה"ודחה כמו כללא לך אין

ו כרביםדיחיד הלכה מיושב"ולהנ",רבים .ל
לישני46 בתרי פוסקים האיך בראשונים דעות כמה ז"ע'תוס'עי(יש .):ז
האחרון"רש.א אחר הלך סופרים בשל המחמיר אחר הלך תורה בשל שבתלמוד דאמרי איכא בכל פוסק היה י
פי"וריב.ב כלישנא'א והלכה לעיקר כטפל ראשון לשון לגבי דאמרי איכא קמאדכל
בדאו"ור.ג פירש דהכא'ת קרחה בן יהושע כרבי לקולא בדרבנן החולקים[לחומרא שקולים חכמים שני .]כדין
אזלינן.ד בתריה התלמוד משיטת מינייהו כחד להתברר שיש מקום דבכל מפרש היה שמשון .ורבינו
רי"רא.ה מביא ג סימן א פרק ז"ש גיאות דאמרי"ץ כאיכא הלכה דלעולם כתב ל
לחומרא.ו ובאיסורא דאמרי כאיכא בממונא פסקו הגאונים :ומקצת

הל47 לגבי לשיטתו הוא נתנאל במו'הקרבן שכתב באבל המיקל פ"כדברי סי[ג"ק מ]צו'על שכן',אות והביא
הב בסי"סובר .ו"שצ'י

עמ48 העירוב אוצר בספר מהבה"שצ'וראיתי שדייק שסו"ד ד:ל שבמח"ט שסובר צריך קיהפוסק'ה כדברי"ים ל
בעירוב עי,המיקל כ"אבל שליכא ונראה ראיה"ש דרבנן,כ דין בשאר אף להקל יש באמת פוסקים,ששם שרוב
מחמירים שניה"כ"ומש,לא כדעה להקל סמכינן דמילתא",ובעירובין לרווחא .הוא

העירוב49 את להגביה שצריך דאיתא הא לגבי ט סעיף שסו סימן הלכה מהביאור ראיה ואףעוד טפח הקרקע מן
ג"שי שצריך ד"א להקל דיש כתב בחו"בלא"ט דיעות שתי קצ"ה סימן כדעה"מ להקל סמכינן ובעירובין ח

הל."שניה של הכלל זה אין דשמא הראיה לדחות יש לקולא'אבל דרבנן ספק אלא בעירובין המיקל .כדברי
הב50 דבר"גם על שסומכין משום לא אבל בדיעבד להקל שיכול כתב משוםי אלא בעירוב המיקל דמידי"י דכיון

המיקל דברי על סומכין הוא הב."דרבנן שזהו נראה לשיטתו"ולקמן .י
בשו51 פסק הוא טענתו כהטור"למרות .ע
סק'עי52 שלום נהר בהע[ג"בספר ירושלים'ל'מובא מכון מהדורת הב]בטור קושיית אחר"שיישב באופן .י
בשו53 מבואר חת"כך ו"ת ל:ס המגפב ספיקת א"גבי מבוי אודת ומתוקן'א מעשר פחות צדדים משני הפרוצה

להקל'בלחיי מג"וא"וכתב,שרצה החליט מ"נ להכריע בידינו היה ולא לאיסור המיקל"א כדברי הלכה מ
במח."בעירוב המג'כלומר למהרי"בין ומהרי"א הל"ט מכח להקל פסק בעירוב'וו המיקל [כדברי שהוא. ואף
לעיל"מש'עי,מחיצותלגבי'מח עי.]כ מהרש"בשו'וכן שאפ"ת שכתב קה סימן ד חלק שהל'ם נימא כדברי'אם

קיי"המיקל בפוסקים ואמנם באמוראי ולא בתנאי כהמיקל"דוקא דהלכה מהחזו",ל הפוך .לקמן'עי,א"וזהו

שו מדברי ראיה שמביא מי תשב"וראיתי במח"ת להקל לח סימן ב חלק :הפוסקים'ץ

זה רבותינו בדברי להקל בעירובין נלך אם עשר שבפ"שנים ידעת כבר שהוציאוהו'ל מי
ואפי'אמרי רבים במקום יחיד ואפילו בעירוב המיקל כדברי וע'דהלכה תחומין ז"בעירובי
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ז הפוסקים מקומו"סמכו בכמה מחלוקו'ל בהרבה לקולא שתהי.'לפסוק חושב 'ואיני
ע ל"שאלתך היום לנו נתן שלא במחלוקז הוא'פסוק ועומד מתוקן כבר כי כלום הגמרא

ז והאחרונים הראשונים (ל"בפסקי פסקו"ר'ולכאו. כבר שאם והאחרונים"ל "הראשונים
הרמב[ והרא"כמו מ]ש"ם בגמ"כחד בגמ'ד אחרת כשיטה כנגדם לפסוק לנו נתן"'אין שלא

במחלוק לפסוק היום כלום'לנו .")הגמרא

נ היא"אבל שאלתך ספיקול לקולא'הנופלו'בדיני או לחומרא בהם נלך אם ערוב בענייני
וכדאי סופרים שבדברי ספק כל כדין לקולא דאזלינן הוא פשוט דע"בפ'והדבר )א"ע'ז(ז"ק

הדברי"וק מד'ו שהם ואפי"לעירובים בהם המיקל כדברי שהלכה אחרת קולא בהם ויש 'ס
רבים במקום .יחיד

משמע דבריו מסוף שהלאבל משום כאלו בספקות מקילים שמקילים'שאין משום אלא בעירוב המיקל כדברי
סופרים הרוב"ולפ,בדברי כנגד להקל לנו אין .ז

שלהרשב,אולם54 נראה הכללים"לקמן בין חילוק יש ר,א על הדחק"שסומכין בשעת הל,א לגבי עירובין'אבל
עליו סומכין ולא שמותי שהוא .אמרינן

הש55 דייק בנימין"וכן משאת כן.ת משמע שלא מקומות יש שעה'עי,אבל משה ססקי"ש,ה:בדרכי שעה ,ב"ך
שעח"ב שפז"ב,א:י שצב"ב,י חמד"שו.א:י בשדי ה(מ קי'מערכת הב)ח"כלל מדברי במקומות"שליקט י

הל דס'שכתב מרן בטעת להחליט לנו שאין ומסיק באבל המיקל בפו"כדברי גם כללא להאי דאיתיה ישל כי סקים
כך שנראה מקומות ויש כך שנראה .מקומות

הרשב56 שגם ראינו והרא"לעיל והב"א הזה"ש בכלל השתמשו .י
הל"וכ57 על סופרים דברי בספר עמ'כ הל"תרע'אבלות בבירור הל'ה באבל'לגבי המיקל .כדברי
הל58 שאמרינן וסוברים זה על חולקים ראשונים כמה לגב'אבל אף המיקל רכדברי הראב,א"י שם"כמו בכתוב ד

בריטב"והריא מובאים מה"ז ר.א בו שנחלקו תחומין הבלעת וחכמים"לגבי .א
בהל59 אחרים תחומים לגבי ר'גם בין לב"מחלקים לו'עי.ש"א הל:בברכות בארץ המיקל כל אמרינן 'שלא

בחו ב"כמותו לגבי דב"ל ב"ש במקום מש"ש אינה ר"אע',ה שלגבי לכאו"פ כןלא'א עי.אמרינן ברבינו'אולם
שם הרי:כה[יונה י]ף"בדפי הריף"שהביא בדעת שאפי[מ את'שפוסק ואוכל האביונות את זורק בארץ
"הקפריסין משנה"דה] שאינה דכיון המיקל כדברי הלכה בו נאמר ולא משנה אינה הלל בית במקום שמאי בית ק

וכי טפי דמקילין שמאי בית כדברי נפסוק לא רכלל נמי הכי משנה אינה הלל בית במקום שמאי דבית 'היכי
מחבירו עקיבא כרבי שהלכה ידוע שהדבר משנה אינה עקיבא רבי במקום [אליעזר ר." פי'בסוף דחה .]זה'יונה

כר:ל"וז60 דוכתא בכל לן לחצר[יוחנן'קיימא מחצר בעירוב]שמבטלים המיקל וכדברי שמואל פסק"ור.לגבי י
דלקמ ב(ןכשמואל ע כוותיה)דף חדא ברייתא וסיים"והרא[דייקא פליג בעירוב]ש המיקל כדברי דהלכה .ועוד

מוכח61 קלטמכן ה"וכ.שבת קדושין"רכ ח"אווה:טון סי"ז .א"רכ'א
ה"כ62 קדושין"רכ בשו"וכ:טון ח"כ יעבץ שאילת סי"ת בארוכה'ב וכ מרש.יט לו"אבל ברכות ערלה"ד.י ה

מקיל שרק במחמשמע חו'ין ערלת וכ"לגבי סופרים מדברי שהוא הצד על ה"ל ברכות"פנכ עמק"שו'ועי,שםי ת
סי .טו'יהושע

הל"כעיו63 דאמרינן הא לגבי לדון יש באבל'ז המיקל אריה'עישהרי,כדברי סי(בשאגת שהעיר)י'בחדשות
אפי רובא'שהא בתר אזלינן נפשות א(בדיני סט גבי,)סנהדרין קיואילו א(ל"אבלות קלו שהה)בשבת שלא שכל

עליו מתאבלים אין באדם יום נפלים"ואע,שלשים אינם ולדות שרוב נפלים"מ,פ שהם המצוי מיעוט שיש כיון מ
להתאבל"א התוס"וכמ,צ ב(יבמות'ש ).לו
להדדי64 לספוקי שמותר אלא עוד ולא לאסור לודאי קרוב שהוא במקום אף א,שמקילין בשאר יסוריםואילו

עור"בכה לפני משום עובר ודאי ע.ג הוא לחלק ה"והטעם דברי יפ ב(שרושערי פרק א ההיתרששהבין)שער
שימוכלהדדייקולספן"להר הל"בחוח הערלה איסור לעֵביאידיעת באיןכאשרלכן.רהתנאי יודע ודאותוהאוכל

איסור על עובר הוא איסור,כי כאן אין גם,באמת כוממילא משוםאין עיואן בחודהיינו.רולפני ערלה ל"שאיסור
האוכל של ודאית ידיעה ישנה כאשר רק הםקיים הפירות בעירובין"לפ.ערלהכי דמקילין להא כלל קשור אינו .ז

תי65 ור'זהו בגמ'רבה לו"ברש'ועי'יוסף שמתני.י מודה רבא להעמיד'שאף איך חולק ורק עדים כיתי בתרי
בא'המש נגע .בלילה'של
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66
:טומאה התורה,שאני מן עיקר לה ויש עירובין"משא,הואיל דידיה:.כ הא

אפ[ טבילה ספק שמטמא קלה'זה ר,בטומאה חזקת'כלומר כשיש דרבנן בספק מחמיר עצמו יוסי
דרביה,]טומאה\איסור כשר[הא עירוב טבי'ר:].ספק בספק מחמיר חזקתויוסי על טמא העמד משום ,לה

טבל לא חזקה.ואימא כנגד ואינו לקולא דרבנן שספק מיקל הוא עירוב גבי איכא:י"ופרש,אבל מתניתין אבל
ולחומרא לקולא מנוגדות(חזקה חזקות יש עירב;)כלומר לא ואמר ביתו תחום חזקת על אדם העמד,העמד
ועירב חזקתה על אזלינן,תרומה לקולא ."ובדרבנן

עי67 באבלות חזקה מ"מ,חזקהבתראזלינן,ספקשישמקוםשבכלפ"שאע)י'סיחדשות(אריהבשאגת'לגבי
,)אסטסנהדרין(רובאבתראזלינןנפשותבדיני'אפידהא,להחמירחזקהבתרבהאזלינןולא,טפיקילאאבלות
ולדותשרובפ"ואע,עליומתאבליםאיןםבאדיוםשלשיםשההשלאשכל)אקלובשבת(ל"קיאבלותגביואילו
דלו(יבמות'התוסש"וכמ,להתאבלצ"אנפליםשהםהמצוימיעוטשישכיוןמ"מ,נפליםאינם הא"ב כ"וכ).ה
צ"שאיוםשלשיםשההשלאולדכגון,להחמיררובאבתראזלינןלאשבאבילותשמכיון,)ג'סיסוף(צביהחכם

ש"מלפי,צ"החדברילדחותכתב)שצז'סי(מאירהביתאמנם.להחמירחזקהבתרןאזלינלאנ"ה,עליולהתאבל
שהרובפ"אע,עליולהתאבלצ"איוםשלשיםשההשלאכלל"דקידהא,מחוורתאה"ד)אקיט(יבמות'התוס
כדיהתם,נפליםאינם .בערוהלהקליבאושלאהוא

שם68 "איתא היתר: של קדרות שתי כאן חתיכותולפניהם,היו איסור,שתי של ואחת היתר של אחת,אחת ונפלה
זו לתוך ואחת זו שתיהן,לתוך דרבנן,אסורות באיסור האיסור,אפילו לבטל כדי אחת בשום אין ך"בש'ועי".אם

א"שא לבחור ולהתירו'א :ל"ו,מהם

אנו אין באיסור האיסור את תולין שאנו היכא אלא אומר שאני אומרים אנו שאין אוסריםלפי
בא האיסור תולה אתה אם היתר של ששתיהן כאן אבל כבר שהיה ממה יותר האיסור 'את

א אוסר אתה הרי השני וא'ומתיר מהיתירו עכ"מהן אוסר שאתה כיון מאי"כ מהן אחד פ
וע איפכא דלמא להאי דאסרת כ"חזית אסורות שתיהן הרשב"כ הטעם בתה"כ ג"וכה.א"א

סי לקמן סעיף"ק'אמרינן וכ"מץ ע"ג כתם גבי .ש"כ


כו'
הרשב לי"וכן נראה וכן בזה כלל חלקו לא אחריו והנמשכים א

.

מתוס להקשות יש דכ('וכן ע"נדה ד"ז ב"א וכו'ה ס)'ולדות במל(ס"לענין פ"ועיין הי"מ מהל"א ).מגלה'א
א69 בצד לתלות קלוש צד להקל'כשיש לנו ט'עי,יש יו"למשל סק"ז קפד .ז"ד
צ70 מחלק"אבל נפל דין לגבי דאף לתחוםע תחום בין ח"הרמב,למשל.ין בן על מתאבלים שלא סובר אם'ם אף

ל לאחר שהל,יום'מת הרמבן'ומשום לשיטת וחוששין באבל המיקל שבכה"אע,כדברי אותו"פ שרצח מי ג
קי,נהרג כרשב"דבאמת נפל"ל אינו יום שלשים ששהה דכל כן.ג אמרינן דסתרי דתרתי במקום באותו,ואף כגון
אע,ציור מתאבלים נהרג"לא שהרוצח הראב.פ בהל"מיהו בפסק'ד סתירה שייך שלא וסובר פליג מה'ועי,אבל

בהע ג'שכתבנו אות .'בסוף
מט71 כלום:בעירובין אמר לא תחתיו שביתתי ואמר אילן מכיר והיה לו וחשכה בדרך שבא מי וביאר.תנן

לתחתיו]כמותו'והל[שמואל אבל לביתו כלום אמר גמלשלא חמר אילן של תחתיו ונעשה אזיל מצי אילן .של
אילן,כלומר של תחומו לגבי להחמיר הד[צריך הד"אם או שביתתו מקום הם לו הקרובים ממנו"א הרחוקים א

שביתתו מקום שניהם]הם בין שביתתו קנה .אבל
בדעתו72 היה מה ספק משום אינו כאן שמחמירים הטעם עיקר מ,ושמא בדף לן לביתו:טדפשיטא להגיע שרוצה

העירוב עשה כך נ,דמשום בדף תחומו:וכן בתוך שביתה לקנות שרוצה לן כאן.פשיטא החסרון שעיקר אלא
ברור,בלשונו באופן ממקומו שביתתו את להפקיע צריך יחול שהעירוב בכונתו,שכדי ספק ששייך כיון ,וכאן

מסופקים"אע באמת אנו שאין חל,פ העירוב ש.אין אינואלא נ"דא,זה בדף מספק:כ ממקומו לזוז אסור ,אמאי
ברור באופן שביתתו שמקיע עד במקומו שביתה שקונה לומר לנו [היה בביתו. שמצאנו רש"כמש,וכמו ס"כ .י

עירוב" עירובו בשאין למיקני ליה ניחא בביתו תוס"וכ",דמסתמא משום:.]מט'כ מחמירים אנו כאן ושמא
בד אנו מסופקים מ"שאע,עתושבאמת לתחום מחוץ לשבות כיון שלא יודעים שאנו שהוא"פ יודעים אנו אין מ

לתחום מחוץ הוא האילן מן שחלק שלפ.יודע היה"אלא מה מסופקים כשאנו להחמיר צריך אמאי קשה עדיין ז
.בדעתו
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הש",שכתב:לה'בתוס'עי73 ליה חשיב לא עירב שלא דחזקה אמרינן הוה שפי"ואי אתי חזקה ביאר."רס ולא
חזקה הוי שלא הצד סברות'ועי.מהו כמה שמעלים אחרים שלא"התוה.בראשונים משום חזקה הוי שלא כתב ר
בע ותחומין שביתה חזקה,ש"שייך אין "וממילא שבת: בערב עירוב שייך דלא משום היא חזקה לאו ודאי אלא

עתה עד לה צריכין שהיינו בדבר אלא חזקה מקרי תוה'ולכאו."ולא סברת צריך"עיקר חזקה להיות שכדי הוא ר
דמעיקרא מקודם,חזקה מצב שיהא צריך מערב"ואע,כלומר לא הוא אם ביתו תחום בתר אזלינן תחומין שגבי ,פ
חזקה זה זמן"ורש.אין כל שביתתו מקום להיות עומד שביתו שכיון סובר ביתו תחום חזקת שייך וסובר שפליג י
ה עירב ג"שלא נחשב"ז חולקים"וצ.חזקהכ במה שתוה.ע המצב"ונראה של המשכיות הוא חזקה שענין סובר ר

המנוגע,הקדום דבית קדום"וא,דומיא מצב שאין במקום כאן שייך לא לזה.כ היא"רש,בניגוד שחזקה סובר י
הפשוט הר"וכמש,המצב כת"כ ב"ש מקואות על שהי"ב:י מכמות הדבר דנשתנה מדעתנו לבדות לנו ."הדאין

בפיהמ"וכמש להר"כ במס"ש .נזיר'מ

אע עירוב עשיית מעשה שעשה שמכיון לומר ייתכן חל"עוד אם ספק לנו שיש נטמאת[פ אם מסופקים אנו שהרי
ביה קודם אח"התרומה או ביתו]כ"ש תחום חזקת כח מגרעת הזאת למח'ולכאו.המעשה קשור ראשונים'זה

מ להוציא מספיקה מעשה האם לגבי להמעשהלעיל חלות יש אם מסופקים כשאנו דמעיקרא כ"וכמש.חזקה
סאה בארבעים טבל לא ספק סאה בארבעים טבל אם ספק שיש אלא טבל דאם דררא"ג"בכה,הריטבא איכא

טבל"דטבילה לא ספק טבל לספק דומה הריטב.ואינו בהמשך כתב"וכן הספק"דקס"א ואין עירב דודאי דכיון ד
ה העירוב נטמא אם זהאלא בית מחזקת גברא נפק שצ."א חזקתו"אלא מידי מוציאו מסופקת מעשה האיך ,ע

שנשתנה לנו ברור של זמן כל שינוי היה שלא דתולין חזקה של ענין כל סותר זה שיש.הלא הוא הפשט ושמא
שע הל"שעה מחזקתו'פ שיצא עליו דנים המקוה[אנו את שמודדים קודם טבילתו אחרי מיד קודם,כגון לידתאו

חסר שלו שהעירוב שרואים קודם דהיינו בהעירוב להמח].הספק דומה קצת כ"רש'וזה כתובות לב"ב'ותוס.י .ב
ע ואח"גבי לכהונה מעלה ב"א ואח'כ פוסלים ע"עדים עוד בא להעלותו"כ פרש,א החזקה"שלפי נשארת י

ע הע"שנבנתה הראשון"י ע,א שנהרסה אומרים ב"ולא על"יז"ולפ.העדים'י או העירוב על חזקה יש כאן שגם ל
הספק לידת קודם [הטבילה רע"ע. מש"ע על דאיתא'א ממה שדייק קלה"מקואות בטומאה לטבול...אבל ,וירד

טבל טבל,ספק לא טהור...ספק כדינו",ספקו טבל אם רק וספק לטבול ירד אם דוקא נסתפק,שמשמע אם אבל
לחומר אזלינן כלל לטבול ירד לא לאו"ורע.אשמא ציין שצד"א .]א:ח

ע לפרש ייתכן הר"גם שנתן"פ בריטבא מובא שניאור בר מקום"מ שבכל העירוב חזקת אלימא למה לדבר טעם
העמד אמרינן ולא חזקתו על אדם העמד אמרינן מקוה גבי וכן ממנו בא שהספק מדבר אלא חזקה לדון לנו אין

חזקתן על העיר."טהרות של טהרה החזקת מקורכלומר בתר שאזלינן המערב של העיר בני מחזקת עדיף וב

הספק–הספק במקור מהני רק שלהר"מ.וחזקה מבואר ב"מ ביתו"מ תחום חזקת יש שבעצם רואים שניאור ר
רש שסובר שהח"וכמו אלא עדיףי העירוב על .זקה

דעלמא74 חזקה במקום דרבנן לספק קשור זה הש.נידון ס"דהנה בכללי כ"ך אות דעירוביןהוכ'ס מהסוגיא יח
בכה להחמיר בפר"וע.ג"שצריך ס"ש ט"ח ס"ק בכללי עליו"ו שהשיג כהרשב,ס שנקט משום שהל"ראשית 'א

כהר'כר ודלא חזקה שליכא במקום מקילים שרק שסובר י"יוסי מקוואות כר:מ שפסק כשאיכא"ו אף שמקילין מ
מה עיקר לו שאין דרבנן בספק שאפ.ת"חזקה השיג א'לר'ועוד לאיסור"יוסי מטומאה ללמוד שלא.א אלא

שהגמ קושייתו איסור'הבנתי על מטומאה הקשה הפר"צ'ולכאו.בעירובין על הינוח"ע בספק שמחמירים מה .ח
טפי"וצ שגרע שסובר .כ"וכמש,ל
צ75 שבאמת מ"אלא הזמן'עי.ש"ע על וספק העירוב על ספק בין לחלק שצריך שביאר מאיר נימא.בבית ואם

בביה חול חזקת ניחא"שיש לו,ש בעירובין שאומרים קדושה.וכמו ליה לחתא לא תוס[מספיקא כהבנת 'ודלא
ו"והגר:לו עירובין בחזקה:ח ולא בכונתו שתלוי שמ"מג'ועי,]טז בביה"א שמחמירים שמה במוצ"ב הוא"ש ש

מיניה קדושה ליה פקע לא דמספיקא ביה.משום של דינים שבשאר מ"אלא לא זוש חזקה ששייך דנו,שמע וכבר
האחרונים וספק.ל"ואכמ,בזה האיסור הסרת ספק בין לחלק צריך טפי גרע הינוח ספק אמאי להבין כדי ושמא
חלות צ"וע.מתיר\עשיית הפר"כ לפי כן הפר"דבכה,ח"ל אף חזקה"ג בתר דאזלינן מודה ושמא.כ"וכמש,ח

מיד"להפר מוציא ספק אין של להכלל דומה זה שרח ודאי רוב"י שיש במקום אף בפסחים"ברש'עי[ל גמגום"י
הרוב אחר הספק"]והילוך לידת כשיש אלא שינוי שהיה לתלות לנו טז'בתוס'ועי.אין בהמתו"ד:נדה ז"וכעי[ה

ב]בפסחים דרבנן'שיש באיסור אף כן אמרינן אם ספק[דעות לומר ושייך הספק לידת יש אם הוא הנידון ועיקר
עדרבנ להקל שייך לא וממילא ספק להוליד חזק די אינו הרוב שאף או לקולא לקולא"ן דרבנן ספיקא ז"ולפ].פ
הפר"י שיטת שניחא ודאי"ל מידי מוציא ספק אין אמרינן בדרבנן שגם להצד שאין,ח אמרינן הינוח ספק דלגבי
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איסור החזקת מכח מחמירים ולכן ודאי מידי מוציא הפר,ספק דפליג השח"ומה לידת"על שיש במקום הוא ך
שבכה דמעיקרא"הספק חזקה כנגד אף לקולא דרבנן ספק אמרינן .ג

ר76 סובר ור"כן בתוס"ת לד'ח שניהם"ד.שבת עו"ריטב,ה עירובין אמר"ד.א פ"ר,ה סוף דשבת"ן ומרדכי,ב
סי בביה,ח"תפ'עירובין שצ"הובאו ד"ל אבל"ד .ה

מו,ברם77 העוזר ואבן הבלך ברעהשער שהר"באים ביארו ר"א שבדעת הראשונים לשאר מודה צריך'מ יוסי
עירוב ספק להכשיר כדי שהר,חזקה כר"אלא פסק בפ"מ ה"מ ממקואות בביה,ו"י לערב מותר .ש"ולכן

בג78 זל'כגון פתוחות האמצעית"חצרות בחצר העירוב את ונתנו האמצעית עם מהחיצונות אחת כל ועירבה ז
לא החיצונות יחדאבל באמצעית.עירבו דרים כאילו שהוי האמצעית עם עירבו שהחיצונות שכיון אומרים לא

א בחצר ששרויין כחמשה תיהוי זו עם זו עירבו שלא מכיון ולכן אסורים'וא'ממש כולם עירב לא עי.מהם 'אבל
להחמיר'שר'בתוס דיורין שאמרינן סובר .יהודה

עי79 דפי"ברש'אבל הוי'י דלא דסתרי"כבאופן תרתי .כ
עי80 הרא'אבל על נתנאל ו"בקרבן ס:ש ט"יט .'ק
קולא'תוס81 שהוי משום הוא דירה שמה גוי שדירת אמרינן זה שלענין שהטעם משום–מדגישים סבראולא שיש

בעצם להרשב.לחלק בניגוד כתוס"שג,א"וזהו סובר עכו'כ שדירת אמנינן זה דירה"שלענין שמה שכתב,ם אלא
א כןטעם לומר מסתבר :מאי

שמעי לא הוא טעמא האי דמשום דאסיקנא נמי עכו'והשתא דדירת דירה"מינה שמה לא ם
חצרו ידי על וקורה בלחי המבוי את להתיר דירה שמיה אלא האי לגבי

...

שהרשב להעיר במה"ויש לשיטתו בשוא בב"שכתב מובא שסג"ת כדי:י וחצירות בתים שצריך שהטעם כו
בו משתמשין ואין דיורין ריבוי בו דיש מחמת וקורה בלחי במבוי דהתירו דהא משום וקורה בלחי מבוי להתיר

כ משא"בהצנע כזה בתיקון סגי לפיכך כ"כ דיורין בו מצוי שאין בחצר צריך"כ לכך טפי בהצנע בו משתמשין כ
טפ דהכשר פס או פסין שני ה"י ולכך תשמישי"ט בו ועושין מועטין דיוריהן פתוחין חצרות שני בו שאין במבוי נ

וקורה בלחי סגי לא ולכן דלכאו"ג'תוס'ולכאו.הצנע לשיטתו הרשב'כ על יב"פליג בדף .ל"ואכמ,:א
הרא"וכ82 במק)כא'סי(ש"כ יחיד לעשות דאסור משום דרב דטעמיה דמסקינן גוידלמאי דדירת נאמר לא גוי ום

בלחי למבוי למישרייה לקולא דירה גוי דירת דחשיבא אמרינן אלא מעיקרא למימר בעי כדהוה דירה שמה לאו
אע גוי של חצירו ידי לקולא"על דירה שמה לא גוי דירת דאמרינן יחידי ישראל על אוסר הגוי שאין באותו'ואפ.פ

ובב בל,א"חצר וסגי דירה ששמה אוסר"ואמרינן שאינו דירה שמה ולא דסברי"ואע,ק תרתי שהוי 'ולכאו,פ
להקל בעירובין שכל הב"וכ.משום סי"כ .שסג'י

בבתיהן"בב'עי83 לעצמן אוכלין והם מרבו ותלמיד מאביו פרס המקבל בבן שמיירי .י
וב'ב"84 עיר'חצרות ונתן זה דרך בא וזה בזה עירובו ונתן זה דרך בא זה ביניהם שקנו",ובובתים אמרינן ,שלא

שער"אם,נ"דממ בבית עירובו את הנותן ליה משוית שער מטלטל...בית קא ליה משוית בית ואי עירוב אינו
ליה מערב דלא א."לבית בב"כלומר שיהיה א"א לחצר שער בית השני'א לחצר הגמ.ובית הלא',והקשה
בכה אחרים בעירובין"במקומות מקילין ואיטלולאדש'הגמ'ותי.ג חוכא כי דרבנן מילי יהו שלא הכא .אני

מדרבנן85 שהוא משום בעירובין קולות כמה עט,יש בדף דאיתא הא ע:כגון עירוב לזכות עבריה"שיכול אמה י
ועי"אע קנטה שהיא סד'פ התקבל ש:בפרק משום דרבנן"שזהו מבואות שיתופי כמה"מ."שאני שיש משמע מ

יותר בהם שמקילים דרבנןדינים דיני .משאר
מט86 כלום:בעירובין אמר לא תחתיו שביתתי ואמר אילן מכיר מכיר והיה לו וחשכה בדרך שבא מי וביאר.תנן

גמל]כמותו'והל[שמואל חמר אילן של תחתיו ונעשה אזיל מצי אילן של לתחתיו אבל לביתו כלום אמר .שלא
אילן,כלומר של תחומו לגבי להחמיר הד[צריך הדא"אם או שביתתו מקום הם לו ממנו"הקרובים הרחוקים א

שביתתו מקום אע]הם שניהם בין שביתתו קנה זה"אבל אחר בזה שאינן .פ



מ יצחק א"תשע●ג"בית


לשעברישיבההראש ונשיאה



ליל ולקדש להתפלל להקדים אסור או מותר אם בפוסקים פולמוס יש

מבעו השיטות.י"שבועות את להביא היא זה במאמר נימוקיהם,מגמתנו לברר
השבועות לחג העומר ימי בין ההלכתי היחס את .ולבחון

בסוגי נדון כן שלעל שבת"ואח,"תמימות"א תוספת בדין )ש"תו(כ

תפילה והבדלה,וסעודהלענין לדעת,וקידוש הפוסקים מן כמה בדברי ונבחן
נוטים הם .לאן



תצ"או(א"המג על",כתב)הקדמה,ד"ח מקדשין אין שבועות בליל

צאה עד תהיינה"הכוס תמימות דכתיב האחרונ"וכ".כ מן הרבה מרכ החל 'ים

פולאק הרמ(יעקב של רבם שהיה שכנא שלום רבי של והמהרש"רבו ועד)ל"א

ברור צאה–הלמשנה עד לאכול לא גם תפילת,כ"והוסיפו כלל הזכירו לא אבל

מבעו,ערבית ולהתפלל להקדים שמותר משמע שקידוש:וטעמם.י"ולכאורה

סותרים יו,"תמימות"וסעודה קדושת יש מחס"שאם הרי שלט ביום מתמימות ר

החג ל,ערב סתירה איננה תפילה ברכות"תמימות"אבל אושיעא מרבי וראיה

בע"דכ שבת של שמתפלל מוצ"ז ושל אע"ש בשבת גמור"ש שבת שהוא אבל.פ
ל"הט סתירה מהווים הם שגם לקידוש וסעודה תפילה מוסיף ".תמימות"ז

אפרים:ולעומתם מחנה לאנייאדו"לה(דגל אפרים ארםמ,ר חכמי

שנה מאה מלפני בסידורו"וריעב)צובה תוס"עפ(ץ על)ש"ורא'י תגר קוראים

מהאחרונים" קלוש להם".מנהג יש נימוקים בתד"שכ',א:וכמה עד"כ ה

צ בפסחים ע"שתחשך להו",ב"ט אכיל מצי טובים וימים שבת סעודת אבל

יום עיקר',וב.1"מבעוד ויו,והוא שבת תוספת כתבוכן.ט"בגין אומץ היוסף

להקדים באשכנז "שנהגו הק. ציוה'הפה עצמו הוא תהיינה תמימות שאמר

הקודש על מחול יו,"להוסיף עליו שקיבל במוקדם,ט"ומכיוון חלף,אפילו

הר1 לדברי מקורבי"זה בתוס"י הערה'ועי,שם'ל .5לקמן
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יום אותו ה,ועבר ספה".תמימות"ונתקיימו של אחרון יום כשאר"ואותו אינו ע
יו לקבלת עד מגיע יומו אלא הספירה .ט"ימי

סנמ שהמאחרים בתמימות"צא פוגעת היום שקדושת –והמקדימים,ל
ספה,להיפך ימי סוף מסמנת היום היום"שקדושת של בתמימות פגם ואין ע
עפ.ט"המ ביניהם להכריע קשה סברא"ולכאורה אחרים,י לפוסקים נפנה ולכן

דעתם מה .לראות



ממו שיעור שמעתי נעורי שבימי הגר"זכורני זצ"ידר אחד,ל"ס ותלמיד
העומר ספירת בנוסח ספרד למנהג אשכנז מנהג בין השינוי על אותו שרוב,שאל

בעומר ימים וכך כך היום אומרים הרמ"וכ(האשכנזים או"כ תפ"א כ"וכ,ט"ח
שם"הט מנהגנו,ז הספרדים,)שכן הר"וכ(ואילו פסחים"כ סוף ה"והשל,ן

לעומר)ל"והאריז הסבי,אומרים למנות,רוהרב הוא האשכנזי מספר"שהמנהג
(יסודי "cardinal numbers(סידורי"והספרדי (מספר "ordinal numbers.(דהיינו

אשכנז מנהג לעצמו,שלפי העומר יום כל של היא העיקרית ולפי,הספירה
הימים,הספרדים לשאר ביחס יום כל היא בשיטת"וא,הספירה שהולכים אלה כ

שהספירות יסודיהאשכנזים קשר לו אין ששבועות סוברים יסודיים מספרים הם
סידוריים.ע"לספה הם הספירה שימי השיטה בעקבות ההולכים )ordinal(ואלה

האר והספרדים"כמנהג זה,י לעומר החמישים היום כעין הוא ששבועות 2.יסברו

עי"ולפע בה"ד בין הידועה המחלוקת את להבין נזכה ותוס"ז 'ג
ס( דף ע"מנחות תד"ו בסוה"ב למקדש זכר בהלכות",שכתבו)ד"ה פסק עוד

תמימות דבעיא משום סופר אינו שוב ספר ולא אחד יום הפסיק שאם ,גדולות
יתכן ולא הוא גדולה שהבה".ותימה מונה"וברור אינו שוב הפסיק שאם פסק ג

סידוריים מספרים בתורת הוא שהמנין תשיעי,מאחר יום על לומר אפשר ואי

לעומרשהו תשיעי יום שמיני–ד"בלמ–א יום חסר אמנם הוא,אם והמנין
הפסק ללא זה אחר בזה הימים כל תוס,לרציפות שאפי'אבל הפסיק'פוסק אם

למנות בבי,ממשיך הוא הספירה שנוסח נחשב,ת"מאחר ויום יום שכל דהיינו
עצמאי יסודיים,לגוף מספרים של הפירוש ויום"ולפ.וזה יום כל שומרז כאילו
עצמאותו שמיני,על יום למנות שכח מישהו אם אף תשיעי יום הוא תשיעי ,ויום

הימים שאר בכל תלוי ויום יום כל חשוב,שאין לעצמו כשהוא היום גוף .ורק
הט( התכוון לזה או"ואולי תפ"ז מגומגם',ג-ט"ח לשונו כי ).אם

בספרי2 שונה באופן זה על שכתבתי מה והליכות"והשוה א"הלכות .'סימן
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בנ לדון יכולים אנו מוקדמ,ד"ומזה תפילה גבי מאוחרתדהיינו או ת
שבועות שהתווינו,בליל הגישות שתי בין הבדל יש הבה.שבעצם הנושא,ג"לפי

הסידורי המספר לפי הימים כל צירוף של הוא תמימות שהלילה"א,של מכיון כ

לעומר יום וארבעים תשעה היום מנה כן לידי,לפני בזה הגיע ,"תמימות"כבר
צאה אחרי עד תפילתו להשהות צורך תוספת,ואדרבה,כ"ואין מצות לקיים עליו

תוס.ט"יו לפי שלם'אבל יום נחשב יום וכל היסודי המספר לפי הוא המנין שכל
עצמו מ,בזכות הצריכה שלמים"והתורה ימים שהזכיר"א,ט מה מספיק לא כ

וארבעים תשעה שהוא כן לפני העיקר,הלילה הוא עצמו היום והיום,שהלא
בצאה"המ אלא נגמר אינו שלאחריו"ט היום של תוס,כ שמוטב'ולפיכך יסברו

יו תוספת על ולוותר תפילתו 3.ט"להשהות

ה חתני הציע זה ב"וברוח משה יצ"ר דראטש במחלוקתם"צ הסבר ו
לאחר או להקדים מותר השבועות,אם חג של טיבו משיגים איך הכתוב.שתלוי

"אומר התנופ: עמר את הביאכם מיום השבת ממחרת לכם שבעוספרתם ה

תהיינה תמימת והקרבתם.שבתות יום חמשים תספרו השביעת השבת מחרת עד
לה חדשה ('מנחה כ" ב).ז"ט-ג"ויקרא הפסוק'יש את להבין ',א:דרכים

כלל הספירה לימי יסודי קשר לו אין שכתוב,ששבועות יום"ומה זה"חמישים
סופו ומתי החג חל מתי לקבוע סימן הוא,ז"לפי.רק יום שאין,עצמאיכל כך

ביניהם המ,קשר היום של בתמימותו פוגם החג את שמקדים מי כל וזה,ט"ולכן
לספה',וב.אסור החמישים יום כעין הוא בימים,ע"ששבועות תלוי והוא

לו במפורש,שקדמו סופרים שלא יום"אלא חמישים והוא"היום מאחר
לפניו שבאו הספירות לכל אלה.המשלים בפסוקים שוהפשט שבע"הוא

להיות"שבתות שלפניו,"תמימות"מוכרחים ליום קשור יהיה יום שכל דהיינו
שלאחריו המ,ויום כ"והיום נחשב החג"תמים"ט את לקדש מקדימים ,אם
אומר יום"שהכתוב חמשים תספרו השביעת השבת ממחרת שהוא"עד דהיינו

לספירה החמישים היום כעין שהוא החג ליום לאסור,ז"לפי.קשור סברא אין

ע החג לימי"הקדמת קשור גם הוא ושבועות מאחר סעודה או תפילה או קידוש י
בו לספור צורך ללא שלפניו ב,הספירה פגם שאין 4".תמימות"כך

ביאור3 של"הבה,וליתר שהחובה יסבור שבועות"תמימות"ג על רק שהיא'ותוס,חלה יסבור
י על גם ככולו"הבה,ועוד.מיםחלה היום מקצת של בעקרון להשתמש יכול שייך,ג שזה

יחידים של שבשורה לתוס"משא,לאחרון עצמו'כ בפני יום כל על על,שמתמקד לוותר אין ואז
ולעצמו לבדו שעומד היום .מקצת

שיטה4 המאחרים,ועוד של,לטובת מזו להנצי,"תמימות"חוץ כג(ב"היא גם'ועי;כא-לויקרא
ח"בשו דבר משיב סי"ת מ)ח"י'א מצומצם"עצם"דלומדים שהחג שבועות במצוות הכתוב
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–

תו בענין בראשונים רווחת מחלוקת ותוי"יש ברכות(ש"הרא.ט"ש

סי"פ דשבת"סופ(ן"והר)ו'ד שתו)ב מה"סוברים שתו"ומג.ת"ש פוסק ש"א

מד רק פ'הל(ם"ולרמב.ר"הוא עשור ה"שביתת תו)ה"א כלל"אין ורק,ש

תוספת"ביוה דין יש בלבד עינוי לגבי הגר"וכ(כ תו"לרמב:א"כ דין אין או"ם ש

מד"יו או"ב'ועי,א"ט סי"י שהרמב"רס'ח תו"א נוקט אינו אפ"ם .ר"מד'ש

הרדב"ומ שהרמב"ש ס"ז תו"ם מה"ל כן,ת"ש נראה שכתבו–ף"והרי).אין יש

תו אין כלל"שלפיו עי,ש סופ"ברי'אולם תו"ף שיש דברור דיומא ומסתמא"ח ש
5.א"מד

לכן לקודם ולא "ללילה מבעו. בעצרת להתפלל שלא ישראל נהגו כמ.י"ומכאן המג"ולא א"ש
משום הוא ה"דא,"תמימות"שהטעם עצרת"כ ועד מפסח לילה בכל בשבועות,ה דתמימות ותו

שע,כתיב מונים לימיםואין אלא (ות לשבועות" הנצי).ולא על שחלקו אחרונים יש ב"אבל
לכן קודם מקום בשום נזכרה שלא דרשה לחדש תיתי .דמהיכי

תו5 אם ראשונים מחלוקת ויו"יש הרמב(ט"ש על החולקים מלאכה)ם"לאלה רק אוסרת

התוספת יו,בזמן או בשבת הנוהגים היום מצוות כל גם ערבי.ט"או בריש פסחיםהמשנה

שתחשך",אומרת עד אדם יאכל לא למנחה סמוך פסחים מקשה"ותד".ערבי שתחשך עד ה

פשיטא שתחשך עד איצטריך ויו,ועוד,אמאי שבתות גבי ואומר"דבגמרא ליה קתני לא ט

מקורבי"הר שתחשך"י עד בעינן דווקא מצה דגבי הבשר...ל את יאכלו דכתיב משום וטעמא

הזה ומרור,בלילה לפסחומצה להו,איתקשו אכיל מצי טובים וימים שבת סעודת אבל

השחר תפלת בפרק כדאמר יום כז(מבעוד דף בע:)ברכות שבת של אדם ואומר"מתפלל ש

מבעו היום אפ...י"קידוש תירץ יהודה ויו'ורבינו שבתות גבי בעינן הכא"אי שתחשך עד ט

דאע לאשמועינן דאתא למיתני פסחים"איצטריך דשחיטת מבעו,י"מבעוג נאכל י"אינו

קדשים ע.כשאר תני פירקין בריש בירושלמי יש כלום"וכן יטעום לא ולמעלה המנחה מן ש

שתחשך .עד

דהר מקורבי"נמצא ס"י דתו"ל ויו"ל פסח(ט"ש בסעודה)מלבד ולא במלאכה רק ,אוסרים

וכו סועודה גם ואולי הכרח דאין יהודה תו'ורבינו בזמן ויו"אסורים .ט"ש

שליט גנק מנחם סי(א"והרב שושנים גן זצ)יב'בספרו רבנו בשם שלר"מוסר שהסביר י"ל

שע"מקורבי והיו"ל מהשבת כחלק התוספת זמן נעשה התוספת קבלת שלאחריו"י ורבנו,ט

היום מצוות של דינים שאר ולא מלאכה איסור לגבי רק פועלת שהתוספת יסבור .יהודה

הקלושה"ולע מ,ד אין כי מיתתואם אחרי הארי את צריך",שיבין אני וללמוד היא כלשון"תורה

במו"הרא שתו,ק"ש שסובר יהודה רבנו מדברי הכרח מלאכה"אין איסור לגבי רק פועלת ,ש

כהרמב פוסק יהודה שרבנו ואפשר תו"ואפשר דין שאין ויו"ם כלל"ש לאכול,ט שאוסר והטעם

שב לרגל או לשבת ייכנסו שלא הוא שתחשך תאבוןעד ובלי שס,עים לאחר"או זו שסעודה ל
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בגמ כ'והנה דף ע"ברכות אבין"–ב"ז בר חייא רבי של:אמר צלי רב

שבת בערב בשבת,שבת שבת מוצאי של מצלי יאשיה על,"רבי דמקדש ומסיק

בעהכו מבעו"ס אפילו להבדלה הכוס ועל הל"והרמב.י"ש פ'ם ה"תפילה כ"ג 'ז

הגמ"עפ( "ל"הנ'י בע) שבת לילי של ערבית תפלת להתפלל לו קודם"ויש ש

החמה מוצ,שתשקע של ערבית יתפלל בשבת"וכן רשות,ש ערבית שתפלת לפי

בזמנה מדקדקין ק.אין שיקרא הכוכבים"ובלבד צאת אחר בזמנה 'וסות".ש

ע"דכ ד"ז ס"א צלי רב המנחה"ה שמפלג יהודה כרבי דפסקינן הוא שהטעם ל

ערבית זמן הוי שלהרמב.ולמעלה טיב"מכאן לגבי כלום קובעת תפילה אין ם

תמימות,היום מבטל שאינו .וודאי

לגמ"רשיןועי כ'י ע"דף בטעות,ב"ז שבת עצמו על שקיבל במקרה

ואח מעונן יום הענ"שהיה התפזרו מלאכה,ניםכ לעשות התיר י"רש'כ.שאביי

טעותא"ד "ה תו: עליו קיבל מדעת"לא תפילה משעת המעונן,ש היום ".אלא

מוצ'והגמ של התפלל שהציבור מרבי מעשה עוד בטעות"מביאה בשבת ש

מעונן יום יתפללו,בגלל והתפללו הואיל אמר לחזור,ורבי צורך שאין דהיינו

בזמנה ערבית הציבורוזה,ולהתפלל טרחת "י"ורש.בגלל תוספת: לענין אבל

הוה"אע דבטעות תפלה,ג ידי על הוא תפלה,תוספת ואמר היא,הואיל ".קבלה

מזה כאביי"שרש,משמע ולא כרבי פוסק שהיה,י במעשה מלאכה התיר שאביי

בע,ש"בע לרבי אפי"אבל התפילה מתחיל'ש ואז שבת כקבלת נחשבת בטעות

מר.ש"תו שע"שולכאורה יו"י תוספת עליו קיבל תפילתו או,ט"י לומר אפשר

ב ופוגמת סותרת זו היום ביום"עי"תמימות"שקדושת היום קדושת שמקדים ז

לספירה"המ להיפך,ט הספירה,או ימי ושנגמרו השבועות חג מסמן שזה

לתמימות סתירה אין לעניננו,כ"וא.וממילא הכרע .אין

מתוס כ'אבל דף ע"ברכות צלי"ד,א"ז דרב כן,ה נראה 'תוס.לא

מגמ יאחר"שבת'הקשה ולא יקדים להקדים"שלא שאסור אמר,שמשמע ואיך

מוקדמת בשעה להתפלל שיכול בע–רב שבת בשבת(?ש"של ששם להעיר ויש

בהדלק אלא בתפילה לא נרותמיירי שתוס,ת כנראה יש'אלא ששניהם סובר

אחד דין כשלא).להם מדובר ששם עותירץ השבת את לא"קיבל ולכן הדלקתו י

שבת(יקדים מצות לשם שהדליק ניכר יהא לא מיירי,)אולי שלנו בסוגיא אבל

מסמנת אינה וקידוש הואיל הסעודות משלש כאחת נחשבת אינה היום תחילת ולפני שקידש

היום קדושת שהו,התחלת הוא פסחים לערבי דווקא כן אומרת שהמשנה מותר"והטעם שאז א

וק בע"היות נקרב לתו,פ"פ עניין זה כל אין .ש"אבל
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ע השבת את עליו תפילתו"שקיבל תוס.י מדברי לרש'ונראה י"שמסכים

כהדלק(שתפילה שבת)נ"שלא כקבלת הוי תוס.ממילא ארבע'אבל מוסיף

חשובות "מלים הקדמה: הויא לא שע,כלומר,"הלכך קיבל"מכיוון תפילתו י

שבת של ואיסורים מצות בכל וחייב השבת את עליו,עליו לומר שייך שלא"לא

מעשה,"יקדים שעשה מי על רק נאמר הדלק(שזה שבת)נ"דהיינו לקבל ,מבלי

קיבל אמנם אם הקדמה"אבל הויא שלא,"לא קידם כאילו נחשב לא כלומר

שבת,כדין כבר אצלו אם.שהלא שבועות בליל ערבית שלגבי נראה ומזה

יו קדושת עצמו על קיבל כאילו תפילתו נחשב מוקדמת בשעה וכאילו"התפלל ט

ע ממילא עליו חלה היום השמש"קדושת ששקעה פגם"וא,י שום לזה אין כ

ותוס"רש,כלומר.בתמימות שבת'י קבלת היא שתפילה סוברים רק6,שניהם

קדוש"שלרש אם הכרע אין לאי או מתמימות פוחתת היום תוס,ת יצדד'אבל

שבועות בליל קדומה ערבית המתירים אלה .בעד

הרמב לפי תו"אבל דין שאין כלל"ם שבת,ש של להתפלל ומתיר

שחשיכה"בע עד שבת קדושת כלל עליו אין שאז אפי,ש אז ועשה'ועדי התפלל

מותר אפי(קידוש מלאכה'ואולי נ.)כאביי–לעשות תפילהומזה לגבי מצא

שבועות בליל מבעו,מוקדמת סעודתו לאכול אף ואולי ולקדש להתפלל ,י"יכול

תוס אין שהרי אצלו חול יו"יו'ועוד קדושת שהתחיל עליו"ט אין,ט וממילא
לתמימות סותרות וקידושו .תפילתו

היום קדושת קובע שאינו כתפילה קידוש שגם לזה מדבריו,וראיה

מהל"בפכ ה'ט "א"ישבת יום: מבעוד שבת ערב הכוס על לקדש לאדם לו יש

השבת נכנסה שלא פי על שעדין,אף פי על אף יום במעוד הכוס על מבדיל וכן

שבת זו,היא לשעה קודם בין ויציאתו כניסתו בשעת בין לאמרה זכירה שמצות

נ".במעט לגבי נראה היום,ד"מזה קדושת קובעים אינם והבדלה ודינם,שקידוש

סותרים,פילהכת אינם שבועות"תמימות"וממילא בשאלה.בערב נדון ולהלן
היום קדושת אין אם לקדש יכול .איך

התוס מדברי כהרמב"הנ'אולם שלא נראה שבמקרה'כ'שתוס,ם"ל

הדלק השבת"של את עליו קיבל כשלא אמרו,נ זה יקדים"על שלא ,"ובלבד

החג קבלת להקדים שאין הרמבשלמ,כלומר.דהיינו והתוס"עשה יסברו'ם

וקידוש תפילה להקדים הפוכים,ש"כמ,שמותר מטעמים שתפילה'תוס–אבל

ז'ועי6 על במהרשעוד אתר"ה על כ,א לברכות זקנים אסיפת ע"ובספר ד"ז גמ"ב בדלת'ה ,מי

מהר חידושי כ"ובספר לברכות בנעט ע"ם תד"ז על הואיל"ב .ה



לאםר"מוה נחום 470

כהדלק החג,נ"אינה קבלת הוי לא נרות של מפלה"ורמב,שבמקרה שאינו ם
תו שאין וכנראה ע"ביניהם לא ע"ש ולא וקידוש תפילה הדלק"י .נ"י

ולתוס"לרמב,ז"ולפי בשעה'ם להתפלל איסור בלילאין מוקדמת
לזה"ומרש,שבועות ולא לזה לא הכרע אין .י



ל.א דף ע"ברכות הדעת",א"ג בחונן טעמא.הבדלה רב?מאי אמר

חכמה:יוסף שהיא טמא:י"פרש(מתוך ובין לחול קדש בין להבדיל יודע החכם

חכמה)לטהור בברכת אמרי;קבעוה קבעוה:ורבנן לפיכך חול שהיא מתוך

(חולבברכת חכמה",יוסף'לר:כלומר". שהיא הוא,"מתוך אתה"שהנוסח

תורתך למדע חכמה"ו,"חוננתנו בברכת בברכת,"קבעוה חונן"דהיינו אתה

דעת שביניהם".לאדם ההתאמה בגלל חונן באתה שקבעוה לא,ומשמע אבל

ביניהם הדוק קשר ש,ולרבנן.משום היא חונן"ההתאמה הברכה"אתה היא
חולהראשונה ).של

פ.ב ברכות ה"ירושלמי ב(ב"ה טור ט "[דף היאך]רבי): תמיהני אמר

מניין תפילה דיעה אין אם בשבת הדעת חונן הבדלה,ביטלו דיעה אין אם וכה

(מניין במוצ"לפי" לומר"ז מוכרח דעת"ש לאדם חונן לעבור"ואח,"אתה כ

תורתך"ל למדע חוננתנו ג").אתה טור "ושם אומרת: לעשותזאת שאסור

שיבדיל עד שיבדיל...מלאכה עד צרכיו לתבוע לאדם לו אסור (ודכותה מזה".

כהבבלי שלא חונן,נראה אתה לברכת הבדלה בין חזק טבעי קשר או,ושיש
השמ"דיעה"משום ברכות בשאר צרכיו תביעת איסור משום 7).ע"או

דידן7 בענין שלא או"בש:הערה סי"ע ריש בליל"רס'ח בערבית שטעה מי לגבי המחבר כתב ח

לומר והתחיל חונן"שבת קדשת"במקום"אתה "אתה טעה": החולאם תפלת גומר,והתחיל

שבת של ומתחיל שטעה בה שנזכר ברכה שנזכר,אותה שנא לא חונן אתה בברכת נזכר שנא לא

הברכות משאר אחת בשחרית,בברכה בין בערבית ומנחה,בין חול.מוסף שהוא סבור היה ואם

חונן שאמר קודם נזכר אתה תיבת כשאמר ומיד דחול אדעתא התחיל,והתחיל ליה בשלהוה

ברכה אותה וגומר י".חול כל להתפלל היה שבדין יסוד על שבת"וזה ולהזכיר ברכות ח

ר,בעבודה ומועד"כעין אמצעית,ח אחת ברכה ותיקנו רבנן אטרחוהו לא שבת כבוד משום ורק

שם"וכמ,לשבת ברורה במשנה מ.ש על להשיג יש ברכה"ולכאורה בין בזה הבדל שאין ש

חו אתה דהיינו השמראשונה ברכות לשאר אמנם,ע"נן יש שהבאנו בירושלמי רבי דלשיטת

ברכות לשאר חונן אתה ברכת בין ברור בשבת"ש"וכמ,הבדל הדעת חונן ביטלו היאך תמיהני

מניין תפילה דיעה אין ".אם
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תפילות(ם"רמב.ג התפילה,סדר ברכות "נוסח מוצ): ש"בליל

יו יו"ובמוצאי ובמוצאי זה"כ בנוסח רביעית ברכה מברך לאדם:ט חונן אתה

בינה לאנוש ומלמד ישראל,דעת בין לחשך אור בין לחול קדש בין הבדלת אתה

המעשה ימי לששת השביעי יום בין כן,לעמים לחול קדש בין שהבדלת כשם

המתרגשות פורעניות מיני ומכל משחית מיני מכל והצילנו בעולםפדנו לבא

מאתך וחננו הכל מן ('וכו"ושמרנו הב. לפי הוא או"וכן סי"י והארחות,ד"רצ'ח

ופורטוגל).חיים מספרד וגם המזרח מעדות הרבה וגם אשכנז "ונוסח חונן: אתה

בינה לאנוש ומלמד דעת לעשות,לאדם ותלמדנו תורתך למדע חוננתנו אתה

ה ותבדל רצונך לחו'חוקי קודש בין שהרמב8.'וכו"לאלקינו משמע ם"ומזה

שטחית,כבבלי התאמה ורק החכמה לברכת הבדלה בין עצמי קשר ולכן,שאין

של בחלק בינה או דעת הזכיר הבדלת"לא אשכנז".אתה והספרים(ונוסח

לירושלמי)האחרים יותר בנוסח,נוטה בינה או דעה של היסוד את מזכירים ולכן
9.ההבדלה

הרמב.ד על קשה תו"והנה אין אמנם שאם בהל"וכמ(ש"ם שביתת'ש

בהל,)עשור פסק י"כ(שבת'איך מבעו)א"ט לקדש קדושת,י"שיכול אין אם כי

לקדש יכול איך שלהרמב?שבת בקדושת"אלא תלוי אינו והבדלה קידוש דין ם

עכשווי(,היום כמצב לא אבל היום לקדושת מתכוון שודאי ווכאיל,דהיינו

תסתיים או תתחיל היום שקדושת עד ועומדים תלויים וההבדלה והוא)הקידוש

בקדושתה לנגוע בלי עצמה לשבת ששייך נפרד ביאור.דין קידוש:וביתר דין

שביעי ליום היכר בעיקרו הוא ו,והבדלה מיום א'להבדילו ומיום 'שלפניו

בקידוש"וכמו(שלאחריו של,כ את"זכור"המצוה להבדיל הזהיא מיום'היום

במלים,שקדמו'הו שמתחילים הוא הקידוש נוסח השישי"ולפיכך כ"א").יום

האחרון"הרמב ההבדל את מדגיש המעשה",ם ימי לששת השביעי יום ,"בין

הבבלי האשכנזים,וכמשמעות לירושלמי,ואילו ההבדל,הנוטים את מבליטים

לחול",הראשון קודש שבת"להרמב":לשיטתם"וזה".בין קדושת שאין ם

צאה לאחר או תו,כ"לפני דין שאין ז,ש"מאחר יום בין רק הוא 'ההבדל

ו א'ליום וליום שע,לאחריו'שקדמו וסוברים עליו להחולקים תו"אבל ש"י

בהבדלה8 הנוסחאות שינויי ישורון"ב'עי,על עמ"להגר"יסודי פעלדער .533-534'ג

נ9 יש לה"ואולי צאהמ אחר מלאכה לעשות רוצה שאשה בכגון בעלה"לכה חזר טרם כ

רק"להרמב,ס"מביהכנ לומר יכולה לחול"ם קודש בין האשכנזים',וכו"המבדיל לשיטת אבל

אין ולכן דעת של היסוד לבטא לומר.מספיק"המבדיל"מוכרח חוננתנו"ועליה .'וכו"אתה
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צאה ולאחר לפני שמתמשכת שבת קדושת היא,כ"יש האמיתית בין"ההבדלה
לחול ".קודש

מקו.ה האלה השיטות ששתי ההבדלהונראה ונוסח מושג בהבנת רן

ק דף בפסחים התנאים מחלוקת ע"כפי וק"ג ע"ב הנשיא,א"ד יהודה ,שלרבי

רק היא לחול"ההבדלה קודש בין כולל,"המבדיל הנוסח אושעיא בין"ולרבי

לחול לחושך,קודש אור לעמים,בין ישראל על".בין השביעי"ומה יום בין

המעשה ימי מ?"לששת איננו זה להזכירואת חייב כי אם ההבדלות בין ,ונה

בפירוש בתורה נזכרת אינה זו שהבדלה אומרת.מטעם יהודה",הגמרא רב ואמר

שמואל לחתימתן,אמר סמוך חתימה מעין שיאמר צריך ופומבדיתאי,המבדיל

לחתימתן:אמרי סמוך פתיחתן הגמ".מעין שלפומבדיתאי'כוונת בין",היא

לחול ו"קודש עיקר מכולםהוא החתימה,חשוב וגם הפתיחה גם הוא .ולכן

המעשה"ולשמואל ימי לששת השביעי יום היא"בין חתימה שזה,דהיינו,מעין

לחול"מעין קודש לברכה,כלומר,"בין החתימה בין הקשר את להבליט .שבא

שלשמואל לחתימתן"שסובר,נמצא סמוך חתימה יום"ההבדל,"מעין בין

ה ימי לששת החתימה"הוא"מעשההשביעי קודש"של"מעין בין המבדיל
לחול"דעי,"לחול קודש בין ההבדלה של הפנימי התוכן את מבהיר .ז

הנ.ו הרמב,ל"לפי על ה"החולקים בעד מצדדים ,"פומפדיתאי"ם

ז יום של להבדלה'וההבדל הכנה אלא ההבדלה מעיקר אינו ימים לשאר

והתמציתית,העיקרית האמיתית רקוההבדלה לחול"היא קודש ,ממש"בין

חול לגבי שבת קדושת שמואל"והרמב.דהיינו שלדעת בשמואל יתדותיו תוקע ם

לחתימתן סמוך חתימה מעין שיאמר צריך השביעי"ולדידו,המבדיל יום בין

המעשה ימי לחול"מבהיר"לששת קודש האמיתי"בין תוכנו הוא והבדל,והא

מוצ של ההבדלה עיקר הוא ק'ועי(.ש"זה ע"שם תד"ד השביעי"א יום בין ,ה

ש"ג'ועי שכתב אתר על במאירי בין"כ המעשה ימי לששת השביעי יום בין

הוא לחול הסברא").קודש ז,ומצד יום בין ההבדל'ההבדל קודם ימים לשאר

לחול שבת קדושת ז,בין יום בין הבדל אין תחול'שאם מה על הימים לשאר
10?הקדושה

הרמב10 מלשון קשה הל"ולכאורה פכ'ם וז,ו"הט"שבת כתב ויאמר,ל"שם שיבדיל ומאחר

אע מלאכה לעשות לו מותר לחול קדש הכוס"בין על הבדיל שלא סתירה.ל"עכ.פ לכאורה מזה

שכתבנו הוא,למה ההבדלה עצם לחול"שהלא קדש בין לששת"ולא,"ויאמר השביעי יום בין

המעשה שהרמב"א".ימי ש"ו סובר לחול"ם קודש על"בין בעיקר זמבוסס יום בין 'ההבדל

ממש שבת לקדושת מצטמצם ואינו הימים תו,לשאר שאין פסק איך כן לפני"שאילולי ש
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יש.ז במקראואולי שיסמכו מה על להם יש השיטות ששתי להוסיף

"מפורש אותו: ויקדש השביעי יום את אלקים (ויברך ה",וכן" ברך כן את'על

ויקדשהו השבת ע"):יום פעולות שתי אלה הבורא"האם ויקדש,י או,ויברך

וקידוש ברכה של אחת פעולה הן פעולות"הרמב?שמא שתי שהן יסבור ם

לוהבדלה,נפרדות ז"ויברך"מתייחסת יום בין להבדיל א'דהיינו כ"ואח',ליום

הזה היום את הנה,קידש אחת ששתיהן יסברו להבדיל,והחולקים היא והבדלה

לחול קודש ש,בין אחת"ויקדש"ו"ויברך"מאחר רש.הן הוא"פירוש אתר על י

אחד לנושא מתכוונות המלים המן,ששתי מנה,דהיינו שתרד היא שהברכה

השישי ביום השביעי–והקדושה,כפולה ביום כלל ירדה סיוע11.שלא מכאן

הרמב על הרמב.ם"להחולקים לצד הן"וראיות אתר"ת:ם על ומקורו,י

פי"בפרדר ה",ח"א שביעאה'ובריך יומי כולהון מן שביעאה יומא ויברך(=ית

הימים'ה שבעת כל מן השביעי יום נבדלות,)את וקדושה שברכה מזומשמע .זו

עפ קבלה"וכן עמ"תקו'עי,י לבראשית ברכה",.ט"ס'ז דא דא,ויברך ויקדש

בואי,קדושה זימני תרי אמרי והוו כלה לקדמות קמאי נפקו הוו תרווייהו ולגבי

כלה בואי זימנא,כלה כלה–בההוא וקול חתן ג".קול שברכה"משמע כ

אחת חטיבה אינן 12.וקדושה

השבת יום עצם שכתבתי,ולאחר כמו הוא בזה ז,והסברא יום בין קודם'שההבדל הימים לשאר

השבת יכולה,לקדושת שבת שקדושת מה ל אין הימים משאר מיוחד ביום הזה ההבדל שבלי

בפירוש,לחלות מזכירים שלא השביעי"ומה יום הזו'וכו"בין הבדלה נזכרה שלא מפני היא

בתורה כשהרמב"וא.בפירוש כותב"כ לחול"ם קדש בין ויאמר ל"שיבדיל בעיקר בין"כוונתו

בראשית ימי לששת השביעי ".יום

רש11 י"מקור רבה בראשית הוא נר,א"י כגון דומים פירושים הרבה נזכרים שלא,ושם פניו ור

המטבע'וכו,מאורות,אדם צדדי כשני הם אלא אחד לנושא מתכוונים שכולם בהם השוה .והצד

לרמב12 סיוע הזה"לרס:ם"ועוד הפסוק על פירושים שני יש אתר'א,ג על עזרא באבן ,מובא

בשבת לאדם הבאה יתירה לנשמה מתכוונת מלאכה,שברכה לאיסור מתכוונת והשני.וקדושה

רסמובא של התרגום על צוקר של לערבית"בספרו היום"ויברך"ש,ג עצם על ובנוגע"–מוסב

ושלפניו שלאחריו הימים מן שנבדל באופן בעצמו היום ציון זהו כדי"וגם,"לויברך ברכו

בברכה שאחריו הימים מן במלאכה,שייבדל מהם נבדל אינו הז(=אם יום הימים'שגם שאר גם

במלאכה נאסרו לא הזעוד יום את קידש שהבורא לאומה)'עד מצווה להיות אותו וקידש

סתם שביעי יום איזה עלינו שציוה דעתנו על יעלה שלא כדי שבת,הנבחרת שבו היום לא

כשר".ממלאכתו מנחם הרב שלמה",וראה טו,בשלח'פר"תורה ושני.307'עמ,מילואים

רס של הרמב"הפירושים שיטת מפרנסים שבאר"ג כפי אותהם .נו
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הנ.ח שהשי"ומכל נראה עקביותל גורס"הרמב,טות שאינו "דעה"ם

שבת,בהבדלה"בינה"או קדושת מענין ההבדלה שאין הוא יש"דעת"ו,והטעם

מושגים שני חול,לה של אוניברסלית החיים,דעת שטחי לכל שנוגע מה דהיינו

להתבוננות-היום שזקוקים ב,יומיים מזכירים חונן"וזה הדעת,"אתה הוא והשני

והסג וקדושההייחודית תורה של הרמב.ולית נוסח הוא"ולפיכך חונן"ם אתה

דעת האוניברסלית"לאדם לדעת הבדלת"וב,וכוונתו מאחר"אתה לדעת זכר אין

שבת לקדושת ענין בעיקרה לה אין הזאת ז,שההבדלה יום להבדלת משאר'אלא

של,הימים האוניברסלית הדעת מספיק חונן"ולזה ל"אתה צורך "דעת"ואין

וקדושהה תורה של הרמב.סגולית על וכו"והחולקים חוננתנו אתה גורסים 'ם

תו שלפיהם ל"מאחר זקוקים ולזה היום קדושת התחלת מסמנת "דעת"ש

והקדושה,העילאית התורה שהרמב13.דעת סותרת"וייתכן החג שקדושת יודה ם

ה שאינם,"תמימות"את בזה לתפילה שווים והבדלה קידוש לשיטתו הלא אבל

היום קדושת מפסיקים ואינם קדושה של מצב סתירה,יוצרים שום אין כן ועל

הבדיל"תמימות"ל או וקידש התפלל אם הרמב.אף על להחולקים ם"אבל

והבדלה תפילה(קידוש גם ה)ואולי את ,ולהחולקים".תמימות"סותרים

לחול קודש בין בעיקרה היא בשמ,ההבדלה ההבדלה ל"ולכן זקוקה ,"דעת"ע

מניין"ש הבדלה דיעה אין להרמב"משא,"אם ממילא"כ באה היום שקדושת ,ם

התורנית לדעת צורך ב,אין ההבדלה"דעת"ומספיק מנסח ולכן האוניברסלית
דעת" לאדם חונן של'וכו"אתה זכר ללא הבדלת"ב"דעת"אבל ".אתה

נשמע:ובסיום שהכל אחרי דבר להקדים"ורמב'תוס,סוף מתירים ם

ה חג הרמב,שבועותאת על אוסרים"והחולקים למיניהם ם

במוצ13 ערבית בתפילת טעה ואמר"אם חוננתנו"ש על"אתה חונן"ודלג בזה,"אתה יש

ולומר לחזור צריך אם אחרונים חונן"מחלוקת א"אתה עניין"או כפל שהוא מאחר 'עי,צ

או"בערוה רצ"ש הרמב,ב-ד"ח בין הנוסחאות בשינוי תלוי שזה לומר והאשכנזים"ויש וזה,ם

ע מבוסס כנעצמו והירושלמי הבבלי בין ההבדל .ל"ל



מ יצחק א"תשע●ג"בית







ירושלמי("חדשיםמחדשברוךאומרבחידושההלבנהאתהרואה"

זו"חז).ב,טברכות לברכה רבה חשיבות מעניקים ).מבסנהדרין('הגמ.ל

:אומרת

להקבילאלאישראלזכואילמלאישמעאלרבידביתנא

הלכךאבייאמרדייםוחדשחדשכלשבשמיםאביהןפני

.מעומדנימרינהו

בחידושה לבנה הרואה זה מה להגדיר אנו צריכים זו,אבל ברכה לברך ניתן .ומתי



בשו תכו"או(ע"נפסק שבעתשיעברועדעליהמברכיןאין"):ד,ח

."עליהימים

ס(ב"המ,אולם כ"שם אחרונים)ק שהרבה הב,משיג ,ח"ובכללם

הלבנה,חדשוהפרי,ז"הט,אברהםהמגן ברכת לברך שניתן וסוברים חולקים

ואילך'מג לעת מעת המולד אחר מאורו,ימים ליהנות ניתן שכבר הרב.משום גם

יוסף או(עובדיה דעת ב"יחוה כהמחבר,)כד,ח פוסק כלל מסיק,שבדרך

מג הלבנה ברכת לברך ניתן ואילך'שמדינא לברך,ימים שלא המחבר ופסק

ז עד הלבנה ע'ברכת שמקורה חומרא הוא מקור"מהמולד לו ואין קבלה פ

דגמרא להחמיר.בדינא צורך אין שבודאי מסיק זוולכן לעת'להצריך מעת ימים

שעות כמה חסר מזה'ואפי,אם יותר גבחסר חושש,ימים'עד אם להקל ניתן

הברכה"שאל את יפסיד .כ

ס(ך"הש הרבמא)יגק"שם דברי את מציין י(ם"ף שכתב)יז,ברכות

עדבחדשיוםעשרששהעדעליהמברךהראשוןבלילעליהבירךלאאם"

א,"פגימתהשתמלא ביום מיד הלבנה ברכת לברך שניתן ,לחודש'שמשתמע

אפי"ושא לשהות ג'צ .בו'עד
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בגמ אסירבאמרחנינאבראחארביואמר")::מאסנהדרין('איתא

רבאמרוכמהפגימתהשתתמלאעדהחדשעלמברכיןכמהעדיוחנןרביאמר

".עשרששהעדאמרינהרדעישבעהעדיהודהרבאמראידיבריעקב

בשו עד,עליהמברכיןאימתיעד":כנהרדעי)ג,תכוח"או(ע"ונפסק

הרמ."בכללו"יולא,המולדמיוםו"י שם חציעדאלאלקדשואין":א"ומוסיף

."המולדמןג"תשצב"יט"כ

אחרות המחבר,במלים ימי,לפי לפי נקבע הלבנה ברכת זמן סוף

ט,החודש ליל כל הלבנה ברכת לברך המדוייק"וא,ו"וניתן הרגע את לחשב צ

המולדות הרמ1,שבאמצע לפי זמן"ואילו לפי נקבע הלבנה ברכת זמן סוף א

לברך,המולד ניתן אפיולא הלבנה ט'ברכת הזמן"בליל חצי עבר כבר אם ו

המולדות 2.שבין

אחרונים כמה או(ויש הגדולה כנסת שיירי תכו"כגון שואל,ב,ח

א מהדורא סי,קנא,ג'ומשיב משה כמה"ע(שסוברים)יד'השיב משמעות פ

אפי)ראשונים הלבנה ברכת לברך ט'שניתן הלבנה"בליל פגימת שאין משום ז

טניכרת לאחר יום"אלא אחרונים.ז כמה ד(ומסקנת תכו הלכה ולא"ביאור ה

בכלל"ט או,ז אומר ח"יביע ט)ה,מב,ח ליל כל לברך ניתן הדחק ו"שבשעת

המולדות'אפי( בין האמצעי הזמן ומלכות)אחר ט,בשם לברך"ובליל יש ז

ומלכות שם בלי הלבנה 3,4.ברכת

תכו"או(א"מג'עי1 ט)יב,ח שהני הטור דברי את משעת"שמצטט לעת מעת נחשבים יום ו

החודש ימי לפי ולא במ"וע,המולד כך"שג)יז,תכו(ב"ע הבין להדיא,מאידך.ע"וצ.כ הרי

הרמב י(ם"ששיטת ושא)יז,ברכות החודש ימי לפי לברך משעת"שניתן לעת מעת לחשב צ

יוסף,המולד עובדיה הרב פסק או(וכן אומר ח"יביע תכו"או(ש"ובעורה).ה,מב,ח יש)יא,ח

המחבר בדברי שלישית נניח.ש"ועיי,הבנה הזה לברךובמאמר שניתן המחבר לשון כפשטות

ט ליל החודש"כל לימי .ו

תכו"או(ש"ערוה'ועי2 מח)יא,ח אין שבאמת הרמ'שטוען לבין המחבר בין אלא,א"לדינא

לכו ניתן ט"שמדינא ליל כל לברך חז"ע דקדקו שלא כיון ספורות"ו בשעות שכתב,ל אלא

שבין"הרמ הזמן חצי את לאחר שלא לכתחילה שראוי .המולדותא

כערוה3 תכו"או(ש"ודלא קצת)יב,ח נחסרת שכבר הלבנה על לברך הסברא נגד שזה ,שכתב

ניכר"אע אינו שהחיסורון ט,פ בליל ולברך זה על לסמוך שאין.ז"וחלילה מדבריו ומשמע

אפי הלבנה'תועלת נחסר שכבר מכיון ומלכות שם בלי .בלברך
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הרמ בעתבלילהאלאהחדשלקדשואין"):א,תכוח"או(א"כתב

."מאורהונהניןזורחתשהלבנה

השמשות בבין הדין המ?מה ברכת)ב,תכו(ב"שיטת מברכין שאין

השמשות בבין יוםכי,הלבנה קצת עדיין יוסף,לעומתו.הוא עובדיה יביע(הרב

או ה"אומר הרמ)לו,ח מדברי טעו)א,תכו(א"מדייק החדש קצתשקידוש רק ן

הלבנה מזריחת תענית,הנאה השלמת עלותאירבכחזורחתשהלבנה"לעומת

ממשו,"הארץ לילה בעינן שלא הלבנה,משתמע מאור קצת בנהנה .וסגי

ממש יום מבעוד לברך יכול היה מהני,ועקרונית מאי בטיהרא ששרגא ,אלא

לאורו שיאותו כראוי נחשב כבר החמה שקיעת .ואחר

אחר"וה גבי המזרחה פני שהאיר קודם השחר נחשב"שע,עלות דין פ

כיום הלבנה,כבר מאור ליהנות ניתן עדיין ניתן,אבל יוסף עובדיה הרב שלפי

מאורה ליהנות אפשר שעדיין הלבנה ברכת לברך המ,עדיין לפי ב"ואילו

זה בזמן לברך ניתן לא ליום,לכאורה נחשב כבר .שהוא

יהו אריה שבגור עוד לציין תאומיםיש ליב יהודה אריה להרב שערי(דא

הספר[תשובה בסוף סי"או]המפתח קצת,)קמד'ח הלילה קודם הוא שאם ,נפסק

הברכה את יפסידו הלילה עד ימתינו שאם מיד,וחוששים לברך ומשמע.ניתן

ממש ביום השמשות,שמדובר בין צ,אפילו נקרא"אבל בדיוק מה הלילה"ע קודם

."קצת





במס ,שבתבמוצאיאלאהירחעלמברכיןואין"):י,יט(סופרים'איתא

בשו."נאיםובכלים,מבושםכשהוא נפסק עלמברכיןאין"):ב,תכו(ע"וכן

."נאיםובגדיומבושםכשהואשבתבמוצאיאלאהירח

הרמ זה על ל)ב,תכו(א"והשיג מוצאשיש עד הוא"המתין אם דוקא ש

י אח,לחודש'קודם להמתין אין ויעבור"אבל מעוננים לילות כמה יהיו שמא כ

ב4 הלבנה ברכת לגבי נרחב יותר טלדיון מו'עי,ז"ליל של חרל"מאמרו זבולון הרב בבית"ר פ

מ .279'עמ)ח"תשס('יצחק
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במוצא.הזמן לברך שאין לעיכובא"שהדין אינו ודאי בעלמא,ש להידור אלא

תכו"מ( או"ערוה,ד,ב תכו"ש ).ו,ח

הלכהיןועי ד'סי(ביאור שבת"תכו במוצאי הב)ה דברי את ח"שמציין

ד"או( תכו אר"ח רב)י"ה המעשה דברי מעשה'סי(ואת תוספת במהדורת קנה

תרנ הגר)ו"רב מוצא"בשם עד המצוה את להחמיץ שאין לברך,ש"א יש אלא

ג שעברו אחר מהמולד'מיד .ימים

הרמ בושחלשבתבמוצאיאותהמקדשיןואין"):ב,תכו(א"ופסק

זהעהוסיףו."ט"יו ."שבתבליליקדשושלאכןשלומכ"):ז,תכו(א"המגל

השולחןערועייןו תכו"או(ך הלבנה)י,ח ברכת לברך ניתן שמדינא

שבת ע,בליל כן לעשות שלא שנהגו האחרונים.הקבלהפ"אלא מסקנת ולכן

תכו"מג( תכו"מ,ו,א או"ערוה,יב,ב תכו"ש דיןהיא)ועוד,י,ח אלא אינו שזה

שיעבור,לכתחילה חשש יש יו,הזמןואם ובליל שבת בליל אף לברך .ט"ניתן

הערוהאך תכו"או(ש"כתב בשבת)י,ח הלבנה ברכת מברכים להוסיףאין,שאם

פסוקים .שום

הרמ כתב ת)ב,תכו(א"וכן קודם לא הלבנה ברכת לברך ולא"שאין ב

יוהכ כ,פ"קודם לשמח יכול שאינו תכו"מג(כ"משום תכו"מ,ה-ד,א ).ט-ח,ב

הלכה,מאידך הביאור ד'סי(הביא יוהכ"תכו קודם ולא הלבוש)פ"ה דברי את

תכו( החור יוהכ)ד,לבוש קודם הלבנה ברכת לברך וראוי תכריע"שנכון שמא פ

הכף את זו רב.מצוה במעשה כתב רב'סי(וכן מעשה תוספת במהדורת קנה

הגר)ו"תרנ אפי"בשם הלבנה ברכת לברך שיש תלוא 5.פ"ויוהכבאבשעהקודם



הנ,פשטותב המגבלות כל שהזכרנו היאל"צ,ל"אחרי הלבנה שברכת

גרמא שהזמן עשה כאין,אולם.פטורותל"צונשים,מצות פשוט"זה .כ

בגמ במערבאאשילרבאחארבליהאמר"):.מבסנהדרין('איתא

".מברכינמידידןנשיהאיליהראמחדשיםמחדשברוךמברכי

עי5 הגר'אך ד"או(א"בביאור תכו וכו"ח אין וכו'ה מברך)'קודם שאינו שמסכים שמשמע

ת קודם הלבנה .ע"וצ,ב"ברכת
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מגמ הלבנה'משמע בברכת חייבות שנשים שאינ"וא,זו מוכח הכ

גרמאתנחשב שהזמן עשה מדברי.כמצות עולה זו בשו"הגרשיטה קלוגר ת"ש

שלמה לך קצג"או(האלף עשה)ח כמצות נחשבת הלבנה ברכת שאין שטוען

כלל גרמא ג,שהזמן הזמן מכח אינו המניעה שאינה,ופאשהרי הלבנה מכח אלא

יום בכל צ"ולפ[מתחדשת לכאורה ג"ז עקרוני"ל דין אינו בלילה שהצורך כ

צ הלבנה בלילה"שברכת דוקא בטיהרא,ל ששרגא משום טכני דין שהוא אלא

מהני ].מאי

אברהםהמג,אולם תכו"ר(ן מברכת)ס פטורות אכן שנשים כתב

דהו משום גרמיאהלבנה שהזמן עשה היא'והגמ,אמצות דוקאבסנהדרין 6.לאו

גרמא"ואע שהזמן עשה מצוות לקיים הנשים נהגו דבעלמא שהנשים,ג נהגו

הלבנה פגם את גרמו שהן משום הלבנה ברכת מברכות .אינן

הרמ לעצמן)ח,רצו(א"כתב יבדילו לא המג.שנשים שם ןוכתב

הרמ"שאע)יא,רצו(אברהם שפסק התוס"פ כשיטת יכ'א עלשנשים לברך ולות

גרמא שהזמן עשה מצוות דשאני,קיום הלבנהאפשר קיוםדמשוםברכת כל

בברכה אלא אינו ע"משא,המצוה המצוות את שמקיימות מצוות בשאר י"כ

קיום אותו על ומברכות .מעשה

גרמא שהזמן עשה כמצות נחשבת הלבנה שברכת עולה זה ,מכל

אינן שהנשים אפשריים טעמים שני הלבנהוהזכרנו ברכת בתורלואפי,מברכות

ועושה מצוה מב(המאירי,מאידך.אינו הגמ.)סנהדרין את כפשוטה'מפרש

הלבנה בברכת חייבות באמת תתחייבנה,כ"א.שנשים נשים למה להסביר נצטרך

זו דהו,במצוה משום פטורות אינן גרמאיאולמה שהזמן עשה אפשר.מצות

הגמ דברי את א(ש"אהרשיטתפ"ע'להבין א"למדלושאפי)מט,קידושין

גרמא שהזמן עשה מצוות על מברכות נשים אין כשיש,שבעלמא דוקא היינו

לומר"וצונו"מלת כשיקרא שמחזי משום הברכה אינה"וצונו"בנוסח אם

מצוה באותה כן.חייבת ה,אם שאין כללהמלכאן הברכה בנוסח נשים,וצונו

לברך צ.יכולות ככה נתרץ הגמל"ואם ברכת'שכונת לברך יכולות שנשים היא

מצ"אע,הלבנה על מברכות אינן דבעלמא גרמאוג שהזמן עשה אותן(ות לדעת

אפי גרמא שהזמן עשה מצוות על כלל מברכות שאינן מקיימות'הראשונים אם

המצוה לברך,)את חייבות אינן .אבל

מחל6 שיש לציין מעשויש גדר בענין יסודית נידונינו,ג"קת על ישפיע .ל"ואכמ,וזה
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שש הנתויתכן ההבנות עק"י דין הוא הלבנה ברכת זמן אם רוניל

בחידושהכותבהל כלבנה נחשב מה בגדר טכני דין שהוא או הלבנה ברכת

הנ השיטות בשתי השמשות"תלויים בבין לברך ניתן אם המ.ל ברורהלפי ,שנה

בהלמש עקרוני דין הוא בלילה דוקא הלבנה ברכת לברך שצריך שהדין כותמע

הלבנה א,ברכת השמשות"ולכן בבין לברך נחשב"ולפ,א עשהתכמצותז

גרמא יוסף.שהזמן עובדיה הרב לפי דוקא,ואילו הלבנה ברכת לברך הצורך

מהני מאי בטיהרא ששרגא משום טכני דין אלא אינו לברך,בלילה אפשר ולכן

הלבנה מאור ליהנות יכול שכבר משום השמשות אינ"ולפ,בבין תנחשבהז

גרמא שהזמן עשה 7.כמצות

הלבנה"יה ברכת מצות קיום שבזכות ובזמנהר במהרה,כהלכתה נזכה

נבואת כאורשבעתיםיהיההחמהואורהחמהכאורהלבנהאורוהיה"לקיום

ל("הימיםשבעת [כו,ישעיה צא'גמ'עי). :].סנהדרין

מהני7 מאי בטיהרא שרגא משום טכני כדין נחשב בלילה שהצורך ולומר לדחות ניתן אך,אבל

הלבנה ברכת בדיני עקרוני כדין נחשב בהם לברך שניתן בחודש נחשבת"וא,הימים עדיין כ

גרמא שהזמן עשה .ע"וצ,כמצות



מ יצחק א"תשע●ג"בית


צע בקהילת דמאנסי"רב יורק,י נוא





לטעום)ח"רפ'סי(ש"ריב'בתשו מדבריהם דאסור לבלוע(ייסד )בלי

בהנאה'אפי,א"מאכ מהם,המותרים יבלע שמא אפי,גזירה אסור"ח'והרי ש

הרמ"וכ.ת"מה ק"וי(א"פ בגמ.בעקבותיו)'ה,ח"ד נחלקו רק בבת:)סו(ז"ע'ולכן

מילתא,תיהא ריחא ע,אי לבדוק אסור"הא וודאי טעימה יינם.י לענין דהתם ואף
בהנאה איסור"הה,האסור גרידאנ .אכילה

צדק'ובתשו קרומכאל"להרמ,הקדמון(צמח דלטעם'חי)ז"מ'סי,מ

ח"הריב יבלע שמא חכמ"ש אסרו לא פלוגש בלא באיסור,ים דווקא 'דאואלא

הכי לטעום,דינא מותר בדרבנן ח,הא משום למיגזר ליכא מה"דתו האסור .ת"ש

יש"ועפי אם לבדוק כדי הבורית את לטעום בחלב המעורב בורית המבשל התיר ז

מלח פגום,מספיק שהחלב כאן,דמאחר איסור"כאין מהפרמ"וכ.דרבנןא ג"מ

מ"שפ( השוש,)'ד,ב"ד ולטעמו)'ג,שם(ע"פסק וערב שתי הכבד את לקרוע

טריפה דהבהמה המרה ניטלה אם לבדוק כדי במקומה,בלשונו נימוחה רק אם ,או

בכבד טעמה עדיין יורגש נימוחה שאמרו,שאם ומרה,ל"זכמו כועס שהכבד

טיפה בה טריפה"הפרמ'ופי.זורקת ספק לטעום דמותר דהא דאיסור,ג משום

מ ספקטעימה יבלעטעם הו"וא,שמא איסור בספק ס"כ ולקולא"ל שלא.ס הרי

איסור פלוגקבעו בלא לכאו"וא,טעימה איסור"הה'כ דבכל לדידיה איןנ דרבנן
לגזירה"דהו,לאסור כגזירה .ל

הצ"ובהג שבסוף המחבר(צ"ה מגמ'הק)מבן אביו דברי חולין'על

שמואל,:)א"קי( אמר יהודה רב בשרקערה,דאמר בה בה,שמלח לאכול אסור

וא,רותח כרותח דמליח דם"משום הקערה בלעה של"ול.כ בסכין שחתכו לצנון ד

קודם יטעמנו אם בכותח לאכלו שמותר לא,בשר והאי למטעמיה אפשר דהאי

למטעמיה הוא"ופרש,אפשר שאסור לפי אפי.י לטעום אסור ,דרבנן'אי'אלמא

ר אסור מלחו או שבישלו דם מדבריהםדהא הק.ק יצא,ח"הפר'וכן כך ומשום
יינם סתם טעימת .לאסור

ביהודה'ובתשו יו(נודע סי"תניינא לטעום,דחה)ב"נ'ד מותר דלעולם

אי דם,דרבנן'ולפלוט שבלעה קערה לטעום שאסרו שבכדי,ומה להו דקים משום
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אפי או בלשונו טעימה תספיק לא הבלוע טעם על האוכל'לעמוד לפיולהכניס ין

לבולען,ולפלטן יצטרך אסור,אלא בוודאי הנוב.וזה חוכך למעשה י"אמנם

בב"הו(ל"שהמהרש,להחמיר יו"ד סי"ח וש"צ'ד מ"ו שם מכאן)'ד,ב"ך למד

לא או נמלח אם לברר כדי בלשונו בשר לטעום שטעימה,שאסור שהבין הרי

לבד בלשונו בש,הנדרשת בה שמלח בקערה אסרינן זאת אי"אע,רובבל שהוא 'ג

אי"וכ,דרבנן לפיו להכניס ולפלטו'ש מהרמ.דרבנן דגם הנ"והוסיף משמע"א ל

שנא שנא'דאודלא הריב,דרבנןלא דין שהביא איסור"שלאחר טעימת לאסור ש

יינם טעימת יי,שכולל בין זילוף לענין בהנאה,דאסור,נ"חילק המותר יינם ,לסתם

לא.דמותר טעימה לענין אפי,חילקאבל דאסור יינם'אלמא (בסתם בש"וע. ך"ש
הרמ דברי בעיקר יינם"שדן בסתם הנאה להתיר קיי,א לכתחילה"הא דאסור .)ל

הש ביאר מ"יו(ך"והנה להו)'ד,ב"ד דקים משום הכבד טעימת היתר

לגמרי נטולה המרה שתהא היא שכיחא דלא דמילתא לא,להגאונים אסור"הא ה

בלשונו דגם)'ב,ח"צ(ז"והט.ל"כהמהרש'דאואיסורספק'אפילטעום ביאר

כ"הריב אסר לא לפיו"ש האוכלין הכנסת בלבד,א בלשונו לטעום שמא"ל,אבל ח

באי,יבלע אף כהמהרש',דאו'ומותר המהרש.ל"ודלא לדין הדרישה ל"וראיית

מבשא תערובת לטעום קפילא דבעינן לטעום,מ"ממה לישראל מניחים ,דחה,ואין

בלשונו בטעימה סגי דלא להו קים אא"שא,דהתם המעורב טעם על לעמוד כ"א

לפיו התערובת אסור,יכניס וודאי הוא.וזה אם לבדוק בשר בלשונו לטעום אבל

מותר הנוב"וע,מלוח דחיית הנ"ד שבהם.ל"י השווה הצד מלבאר,ואמנם שנמנעו

ס מטעם כהפרמ"ההיתר אפי,ג"ס פיו'ומותר לתוך שתפסו,ולפלוטלהכניס משמע

בל'דאי נגזר וא"טעימה אי"פ גם לטעום אסור לדחות.דדבריהם'כ יש ,אך

בל הטעימה נאסרה לא הפרמ,פ"דלעולם לביאור נחתי דלא דס,ג"ומה ל"משום

לס עצמו להכניס לכתחילה"שאין אי"משא.ס נגזרה"די,דרבנן'כ לא שמתחילה ל

לגזירה אפי,צ"וכהצ,גזירה לפיו'והיינו האוכלין .ק"ודו,להכניס

נ שיהיה איך אי"יהיה טעימת להתיר בלשונו'פ תרתי,דרבנן דאיכא

הצ,לטיבותא אפי"שהרי התיר בדבריו'צ כמפורש בדרבנן גמורה ז"והט,טעימה

אפי דאו'התיר בלשונו'טעימת רק (כשהטעימה הרמ. דאו"ודין בין לחלק שאין 'א

בהכנ,לדרבנן מיירי לפיובפשוטו היין הריב,סת איירי טעימה שהוא"שבאותה ש
דבריו .)מקור



הנ"בט בתענית"ז טעימה דין הזכיר אי'וכ,ל משאר הוא ',דחלוק

אי בשאר בלשונו'דלשיטתו רק לטעום אוכלין,מותר להכניס מותר בתענית ואילו
ולפלטן ומקורו.לפיו הדין פרטי ביאר לא .אבל
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א בגמהנה "יד(ברכות'יתא מרבי.): אמי רבי דבי תנא אשיאן מיניה בעי

שיטעום:אמי מהו בתענית ליכא?השרוי והא עליה קביל ושתיה או,אכילה

איכא והא עליה קביל הנאה ליה?דילמא כלום:אמר בכך ואין נמי.טועם תניא

ברכה:הכי טעונה אינה כלום,מטעמת בכך ואין טועם בתענית כמה.והשרוי ?עד

רביעתא שיעור עד טעמי אסי ורבי אמי הגמ."רבי שלמסקנת אסר'משמע רק

בהנאה ולא באכילה מזה,עצמו הטעימה"אשר מותרת צ"וא,ט אינו"כ אמאי ב

אפי לטעום מרביעית'מותר טועם"ד('בתוס'ועי.יותר "ל"וז'שכ)ה ר: ח"פירש

ופולט בולעשחוזר תעניותאבל בשאר אפילו לא

נהנה שאינו ברכה צריך אינו הפולט הכי ההיתר.ל"עכ,"ומשום לבאר שדייק הרי

האסורה הנאה בכלל כזו טעימה שאין ע,משום קבל שלא משום אי"ואינו 'ע

ע.הנאה שקיבל נקטינן דלמסקנא בחיכו"והיינו ליהנות איסור עפ,ע אם דין"גם י

אכילה"ל חש,ח הנאה רק קבלתואולם בכלל לחז,ובה להו דקים דיותר"באופן ל

האסורה חשובה הנאה בכלל מיהת הב"וכ.מרביעית סי"או(י"פ )ז"תקס'ח

אי,בהדיא)א"ס,שם(והלבוש אסורה'דטעם כזו דהנאה משום אם,רביעית וגם
כלום יבלע .לא

תרוה בדעת מוכח בתענת,)ח"קנ'סי(ד"וכן במים פיו רחיצת שהתיר

מרביעית'ואפי,יחיד במידה,יותר נהנה אינו פיו לרחוץ דהמתכוון משום אי

חיכו,מספיקה להנות טעם במים שאין משום לקמן,אי למימר ושם(,וכדבעינן
לשונו מילתא).נביא תליא דבהנאה מיהת .שמעינן

צ ההגמ"וכן לדעת מהל"פ[י"ל ל'א אות בדעתו',תענית שפירשו וכפי

אפי,)]'ז,שם(ב"והמ)'ד,ז"תקס(א"המג לטעום בב'שאסר לרביעית ,א"קרוב

בגמ שהתירו דמה ע'ופירש היינו רביעית זו"עד אחר זו אכילות כמה הצטרפות ,י

סה אבל מעט ופולט טועם פעם שבכל מרביעית"באופן יותר יש (כ כ"ההגמ. רק'י

מעט מעט לטעום אלא מותר המג.שאינו ומ"אבל דצ"א תפסו לפי"ב י"שעז"ל

מיתסר האכילות הרי,הצטרפות גיאת"כדעת אמרו,כ"דאל,ץ מה עד'לשם

כהרשב.)'רביעתא לברכות"ודלא לטעום)שם(א שהתיר גאון האי הרב בשם

שירצה פעמים סה'ואפי,כמה יש מרביעית"אם יותר רביעית,כ יכניס שלא ובלבד

בב א"שהחיי,)'ח,שם(ב"ובמ,הדעות'ב)'ב,ז"תקס(ע"בשו'עי,א"לפיו

להחמיר וא(,סתם הלבוש הקילו"ואילו דלההגמ).ש"ע,ר האי"ופשוט ביותר'י

הנאה הוא ע,מרביעית נהנה"דגם נמצא האכילות הצטרפות לפרש,י באת אם אבל

יבלע'שהאי שמא מחשש הוא מרביעית שסה,ביותר במה לן איכפת מכניס"מאי כ

כ מרביעית יותר בפ"לפיו שאין יו"ז השיעורא מן (ל"וק,תר שאוסר"ומ. מה מ

אפי"ההגמ לטעום בב'י לרביעית יבלע"קרוב שמא מחשש הוא בזה"מש'ועי,א כ
ג .)'באות
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ק וודאי הא מרביעית',ואמנם שבפחות בכך מים,דמה בטועם אינו,או

אי,נהנה מטעם פיו לתוך האוכלין הכנסת ליתסר יבלע'אכתי שמא טעימה

בעלמא אפיו.כדמצינו ודעמיה"להצ'היינו אי,צ בת'דהא דאו"אכילה הוא 'י

נדר אי"וי.מטעם דאמנם מה'ל הוא אי,ת"האכילה אין בנדרים"ח'אבל ש

הר,וקונמות לשבועות"וכדהביא הרי.ט(ן י)ף"בדפי אי",א"בשם הבא'דהכא

הוא לכזית,מעצמו אלא נתכוון שלא 'יוע.",וכיוון

סי"ח(ז"מו'בס ז"שהגר,)א"ס'א מסאלנט עיוה"י לידור המגיפה בשעת הורה כ"ל

אוכלין מכזית אי,הנאה עלייהו יחול לא יוכל"וביוה,א"דאאחע,כ"יוה'וממילא כ

ח גמור"לאכול היתר בתורת אי,ש בנדרים"ח'שאין דלהצ"ל,כ"וא.ש תהא"מ צ

כה מותרת להחולקים,ג"הטעימה אף דל"י,אלא בח"ל כשאין יבלע שמא ש"ח
.דרבנן'אי'אפי

מוסכם"א,אכן מהל"פ(מ"בר'דעי,ז ה'ד "ל"וז',שכ)א"שבועות מי:

פטור מכזית פחות ואכל כלום היום יאכל שלא פחותה,שנשבע אכילה שאין

,מכזית        ,אמר ואם

דבר אוכל שלא חייבשבועה ואכלו חרדל,זה זרע עליו שנשבע הדבר היה ואפילו

ממנו פחות או ח.ל"עכ,."אחד דדין בהדיא אי"הרי כבכל בנדרים ש"ע,תורה'ש

באריכות"במשנל הר.מ דייק הר"ממ)שם(ן"וכן בפ"ש מהל"מ ,)ה"ה(נדרים'א

"ל"וז או: עלי אסורין תאנים שאמר כגון מאכל ממיני מין עצמו על תאניםהאוסר

מהן ואכל באלו וכיוצא עלי אסורין אלו תאנים או עלי אסורים פלונית מדינה של

דברו יחל לא שנאמר התורה מן לוקה שהוא שיעור,כל לנדרים הנודר,שאין שכל

שהוא כל כמפרש זה הרי או,מדבר עלי אסורין פלונית מדינה מפירות אכילה אמר

אלו מפירות אכילה    ",לוקה'ש"דממ,ל"עכ ',אינו

דאי אפי'משמע איכא מכזית'מיהת נ",ן"הר'וכ.בפחות שלא"אע,ל"וכדבריו פ
בחידושי כן הדק"ולפי."כתבתי .ל"ז

דהר בפשיטות לתרץ מקום דין"והיה עיקר על חולקים ודעמיה מ

אי"ול,ש"הריב במאכ'ל גם יבלע שמא מחשש באיסוה(.א"טעימה אסו"ורק רהנ

עצמו מח,אמנם.)מצד לחדש שאין מה בפוסקים'מלבד הוזכרה שלא ,חדשה

הריב מדברי לן יקשה בעצמו"אכתי מיניה,ש דהיכא'כ)ז"רפ'סי(דלעיל בהדיא

ע תענית"שקבל בח,ע בטעימה"אסור לא אבל "ל"וז,ש בברכות: שאמרו :ומה

עליה קביל ושתיה שעור;אכילה חצי כמפרש שיהיה לומר הנאת,לא למעט אלא

כן אמרו קבלתו,כלומר;טעימה מחמת אלא אסור שאין מחמת,כיון לאסרו אין

שעור גמורה,חצי באכילה טעימה,אלא בהנאת .לא,אבל
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דלמא ג,או טעימה בכלל"הנאת כ

מדרבנן,קבלתו בה אסור אסורים,שיהא בשאר בכך,דטועם:ופשטינן;כמו ואין

קבלתו,כלום בכלל זה אי.ל"עכ,."שאין בהדיא בת"ח'הרי י"ש

 ,כה אין זאת אי"ובכל לטעום'ג שבתשו,דרבנן 'הגם

דאי)ח"רפ(הסמוכה יבלע'ביאר שמא מחשש איגרי,טעימה מרפסין .והדברים

ע,פ"ונל מקבל אינו בוודאי הנודר אי"דהנה וכ"ח'ע אי"ש ,טעימה'ש

עליה קביל חשובה"עכ(הנאה,דאכילה שאינה עליה)פ קביל אין,מאידךאמנם.לא

או חשום ממילא עליו יאסר אילו טעות נדרי מטעם הנדר לבטל דמוכח או"מדנא ש

ע'אפי שקיבל לאחר כזית"טעימה לאכול שלא ע,ומעתה.ע קבל דהוא ע"איברא

כשיעור שכן,רק היות עליו,אבל מה"חנאסר לאיצטרופי,ת"ש .דחזי

טעימה"משא לאיצטרופי,כ חזי לא ולכן כלל לבלוע מתכוון כ"אא,ר"עפי(,שאינו

בשוגג מה,)יבלע ממילא הטעימה עליו נאסרה לא אי.ת"לכן דבשאר עשו'ואף

יבלע שמא סייג באי,החכמים התורה'היינו שאסרה באי.קיימים ע'אבל ,ע"שאסר
הבעלים הוא ע,הרי שאסר ממה יותר עליו לאסור אינהו נחתי .ע"ולא

לאי סייגים חכמים מוסיפים שאין דמה ע'ויתכן דחיוב,ע"שאסר משום

בגמ נלמד סייגים לעשות משמרתי"מדכתיב.)כא(יבמות'החכמים את ,"ושמרתם

ל,ודרשינן משמרת 'עשו למצ,דייקא'למשמרתי, אין',דאו'דהיינו אבל

לגזירה גזירה למשמרת"דהו,גוזרין משמרת ביצה"וכדפרש,ל בריש ה"ד:ב(י

דכוותה"וה).והתניא איאין,נ על לשמור כדי סייג ע'עושין ג"ואע.ע"שאסר

דאו"דסוכ יחל בבל הוא קם הרי מאי',ס עדיף תסור'מי לא בכלל הוא שגם דרבנן
ל זאת למשמרתי"ובכל משמרת .ח

הריב"כנלע בכוונת א,ש"ד אי"ונמצא שאין יבלע'כ שמא מחשש טעימה
במח ח'תלוי בדין בנדרים"הראשונים שנתבאר,ש .וכמו



דבת לעיל אי"ביארנו אין יבלע'י שמא מחשש אסור"דא,טעימה היה כ

אפי אי'לטעום כבשאר מרביעית מרביעית',פחות יותר לטעום אסור אכתי אבל
קבלתו כזו,מטעם חשובה הנאה שלהראבי,אכן.שכללה אחרת"נראה שיטה .ה

חי פד"הו,א"תתס'סי,תענית'הל(ה"הראבי'דהנה דתענית"במרדכי ק

מותרת)ו"תרכ'סי דטעימה היכי הגרון"ה,דכי את ללחלח קנמון עצי לעיסת .נ

"ל"וז עליה: קיבל לא בהנאה דאסקינן דכיון לי קנמון,ונראה עצי לכוס דיכול

בלע"ולקריצ ולפלוט"א גרונו ללחלח כס.ז מברכין כיצד בפרק )א(ואמרינן
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פטורזנגבילא דכיפורי דמותרוהו,ביומי לי נראה הדין משום,א דנקיט ופטור

חטאת חיוב גמורה באכילה שבת,דשייך במסכת דשבת,וכדאמרינן פטורי כל

אסור אבל לא,פטור פטור דשאר אסור]אם[ואפילו,מכלל היה הכיפורים ,ביום

תענית בשאר כן שאין מה בו נאסרו הנאה דטובת משום דדאורייתא,התם ותו
.ל"עכ,"הוא

כ',ק'וולכא מדמה פחות"היאך לטעימת קנמון לעיסת בפשיטות כ

הגמ,מרביעית למסקנת אסור'הלוא מיהת מרביעית לכאו,יותר משום'והיינו

עכ פיו דרך חשובה ע"דהנאה קיבל לחלוח"וא.ל"וכנ,ע"פ שהנאת יימר מאן כ

פחות מטעימת המתקבלת ההנאה כשיעור היא יותר,מרביעיתהגרון דומה דלמא

מרביעית יותר מטעימת המתקבלת חשובה מרביעית'ואפי,להנאה פחות לועס .אם
י הראבי"ושמא שנקט שוות"ל מרביעית מפחות המתקבלות ההנאות מיני שכל .ה

מרווח יותר באופן מתרץ הייתי דמסתפינא הר,ולולי ותרוה"דאמנם ד"ח

פי"והב הגמ'י ע'דלמסקנת עכ"המקבל לאסור נתכוון להתענות הנאה"ע פ

אסור"וה,חשובה מרביעית דיותר דהראבי,ט נראה קבל"אבל לא דלמסקנא תפס ה

הנאה"ע שום חשובה'אפי,ע ל,הנאה דמותר',הגמ'כפשטות ליה פשיטא וממילא

הקנמון להיתירא,ללעוס שוות ההנאות שיאכל,דכל קביל,עד ושתייה דאכילה

עליה,עליה קביל לא לטעום.הנאה שאסור מרביעיתומה לפי"צ,יותר שהוא"ל ז

יבלע שמא איסוה,מחשש אי"דהא אפי"נ חשובה'כ מרביעית.הנאה בפחות אבל
יבלע"ל שמא .ח

בעזהי מצאתי פי"שוב שכן הגר'ת בשם)'ב,ז"תקס(א"בביאור

יבלע,א"הרשב שמא מחשש הוא מרביעית יותר לטעום שאסרו ולא,דהטעם

הנאה למ.מטעם בחי"וכוונתו לברכות"הרשב'ש "ל"וז,)שם(א אסי: ורב אמי רב

רביעתא שיעור עד ז,טעמי גאון האי רבינו דאפי"כתב אחת'ל בפעם 

",השיטה.ל"עכ עיקר הזכרנו וכבר

ב באות דמ',לעיל הנחנו וכו'ש"אבל יודע יותר''אם לטעום האיסור גוף סיבת אינו

להתיר"כ,מרביעית בכדי נוסף תנאי כאינך,א הנאה מטעם האיסור סיבת דאילו

(רבוותא שירצה. פעמים כמה רביעית עד לטעום מותר זאת הגר.)ובכל א"אבל

האי סיבת זו דלשיטה יבלע'מפרש שמא היא מרביעית יותר מטעם,לטעום ולא

אחת"וה,הנאה בפעם שיעורא האי עד לטעום דמותר גופא דאילו,פ"כ'אפיו,ט

האי הנאה'היה ע,מטעם מרביעית יותר לטעום אוסרים כמה"היינו הצטרפות י
ההגמ כדעת הנ"טעימות נ.ל"י הגר"כן בכוונת .א"ל

פי מעצם דחיי'והנה הוא מרביעית שביותר סתירה'זה אין יבלע שמא

הריב מאכ"לדין טעימת בעלמא לאסור אפי"ש יבלע'א שמא ממה.משהו וכן
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ההגמ שבגמ"שמפרש רביעית דשיעור ע'י קטנות"היינו אכילות כמה הצטרפות ,י

בב לרביעית קרוב חיי"דאילו יבלע'א ל,שמא קטנה בכמות יבלע"הא שמא .ח

להראבי"די שגם והרשב"ל והגמ"ה חיי"א אפי'י יבלע שמא בטעימת'בעלמא

מרביעית,משהו בפחות כאן חושש שאינו משיעור,ומה פחות לרביעיתאו ,קרוב

אי ע"ת'שאני שקבל הריב,ע"י ב"וכביאור באות שהבאנו בעצמו סברו.'ש ואמנם

מרביעית דביותר רבוותא לרביעית,הני מקרוב יותר באי'חיי,או אף יבלע 'שמא
עצמו קבלת למכשול,מחמת ביותר קרוב גדולה כה .שבכמות

הראבי דברי מהמשך אי"אבל דין עיקר דאין מוכח דעלמאט'ה עימה

אצלו מספק,מוחלט אפי"שכן אם בקבלתו(כ"ביוה'ל תלוי אינו יש)שכמובן

קנמון לעיסת לאסור להחמיר,להחמיר דטוה"וטעמיו וכו"משום בו נאסרו ותו'נ

שמספק."הוא'דדאו אפי"הרי אם רק שמא'דאו'באי'ל מחשש טעימה אסרינן
באי,בדרבנןואילו,יבלע קבלתו'וכן דל,מחמת ליה דפשיטא .ח"משמע

נפק יהיה ב"ואמנם בין בראבי'מ שהצענו דלביאור,ה"הביאורים

שאי הנאה'הראשון מטעם מרביעית יותר לדעת,טעימת לאסור מקור כל אין

אפי"הראבי באיטעימה'ה מחמת',דאו'באי'ואפי,דרבנן'מרביעית שאינו

בהנאה,קבלתו תלוי אינו סכ"וא,שהרי אם"הראבי'בכלל ה

בדאו לחוש יבלע'צריך הב"משא.שמא לביאור אסור,אליביה'כ מרביעית דיותר

יבלע"בת שמא מחשש הנאה,י מטעם לפי,ולא ד"דמוכח אי"עכ('האיז 'פ

מרביעית)'דאו יותר לטעום יבלע,אסור להריב,שמא מודה מיהת ,ש"ובזה
דמספק הוא בלבד מרביעית .ל"ובפחות

הב דביאור להוכיח הנכון'ונראה הא,הוא לביאור דס"צ'שהרי ה"הראבי'ל

מרביעית"ביוה'אפי ביותר גם הוא מדבריו"ול,כ כן הקנמון,מ דדין מניח שבפשטות

מרביעיתכ צ"וא,בפחות מותר"כ ביוה"ומספק,ל אם אפי"ל לאסור יש פחות'כ

עוד.מרביעית הא,מה ת'דלביאור דבשאר מדבריהם"יוצא שהן תלויות,צ אינן וגם

אפי,בקבלתו צ'טעימת מרביעית מותרת"יותר הראבי,ל דברי הגמ"ומסתימת על 'ה

הגמ)ח"מ'סי( בדין שוות התעניות דכל ליותרל'משמע מרביעית פחות בין חלק

ביוה,ממנה מספק"ורק לקמן"כ טפי)א"תתס'בסי(ל חמיר העיקר.ל"וכנ,אם אלא
הב .'כביאור



יחיד"ע בתענית טעימה לענין ת.כ לברכות"בפנ'עי,צ"לענין )שם(י

א מת'שמצד אי,י"קיל בת'שהרי מרביעית יותר הנאה"טעימת מטעם פיל(,י 'פי

כהגר,המקובל הרשב"דלא בשם הנ"א וביאורינו בראבי"א חשובה,)ה"ל דהנאה

עליה בת"וא,קביל בקבלתו"כ תלוייה שאינה אפי,צ לטעום מותר יותר'יהיה
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אכילה"דבת,מרביעית חכמים אסרו בליעה,צ הגדרתה הנאות,שבכלל שאר ,ולא

פיו'ואפי דרך שהן הפוסק.אותן דעת כן אין לאי,יםואמנם דבנוסף הנאה'משום

יבלע,חשובה שמא חשש בטעימה ליה,איכא כדאית מאי,מר חמור שקבל'ובזה

דל"ע פוסק"ע לרוב לכך ביותר,ה"הראבי'ואפי.ת"וכמשי',ח המיקל אסר,שהוא

יבלע"עכ שמא מחשש התעניות בכל מרביעית יותר ביוה"ועכ,פ חוכך"פ כ
אפי מזה'להחמיר .ל"כנהכל,ט"בפחות

יותר החמירו הפוסקים ג,ושאר עוד ביניהם ד'ומצינו .שיטות'או

ביום)ג"י'סי,תענית'הל(ל"המהרי ממטתו כשקם פיו לשפשף מותר אם נשאל

לגרון"והשיב.התענית המים יזובו שלא צוארו כופף אף מלעשות מונע אינו ,דהוא

הכפורים"וח ביום כן לעשות אי."ו מטעם דלאו אי'ונראה לא,עלה'רחיצה ואף

עינוי חומרת בט,משום דמותר"שהרי משמע המהרי,ב חשש יבלע"אלא שמא ,ל

ראשו לכוף שהקפיד שהדגיש ריהטא.וזהו להמהרי"ס,ולפום כהצ"ל דדווקא,צ"ל
יבלע'חיי'דאו'באי בדרבנן,שמא .ולא

בדרכ המהרי)'א,ז"תקס(מ"אולם בשם בט"הביא גם להחמיר וכן,ב"ל

הרא דתענית"פ(ש"הביאו הר"וב)ו"ט'סי,ק בשם הברצלוני"י הטור"וכ,י והיה.פ

עינוי חומרת דטעמייהו לפרש הריב,מקום דחיי)ז"רפ'סי(ש"אבל טעמייהו 'ביאר

יבלע מרביעית,שמא פחות לטעום דמותר פיו(ומה ד)ולשטוף ,הצומות'ביתר
בקבלתן מעיקרא תלויין דהני משום וכודר,היינו מתענין כת"וא',צו דינייהו .י"כ

ד('והתוס דילמא"שם או יותר)ה עוד "ל"וז,החמירו הנאה: דילמא או

עליה בתענית–קביל אבל עליו שקבל יחיד בתענית דמיירי משמע לישנא האי

לא ד)שם(ש"הריב'ופי.ל"עכ,"הכתוב ביתר אף אסורה הטעימה 'דלדידהו

יבלע שמא מחשש דאע"וצ.הצומות וכו"ל מתענין דרצו חייבים',ג שקבלום לאחר

מתק בהם מדבריהם"להתענות חיובים ככל מנהג,ח או נדר מטעם רק שכן,ולא
חכמים יקבלום,התנו בהם,שאם להתענות חייבים .הרי

התוס דלדעת משמע חיי'והנה בדרבנן'והטור אף יבלע ודלא,שמא

לדחות.צ"כהצ מדב'דהד,ויש הם וחמירי"צומות בפרמ"ע,ק המבואר ג"ד
הכוללת בס)ח"י,א"ח(בפתיחה .ק"דדב'להחמיר

בתרוה ד)ח"קנ'סי(ד"גם בכל הפה רחיצת לאסור הצומות'החמיר

מטעמייהו'כהתוס יבלע,ובפשוטו בת,שמא ל"ורק כנ"י לכך בב.ל"ח י"ואולם

מהתוס יותר החמיר דאולי רביעית',הציע שיטה כאן כל'דהתוס,והרי אסרו

הכתוב'טעימה דבת',בתענית כתובה"משמע שאינה כל,צ על שעה לפי גזרו רק

תבוא שלא כת,צרה שעה"וכ.י"דינה הגר)'ד,ז"תקס(צ"פ ).'א,שם(א"בדעת

תרוה סתם"ואילו הכי"דבת"ד למיעבד כשר לא ת,"צ דבכל הכי"משמע דינא ,צ
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בכתובים"ול הב.ד דצ"ודחה דל"י קאמר"ל תשה,ד שאר בקבלתו"רי תלויי צ
כת"וא דינה .י"כ

בשו,אכן ב)ב"י,ב"תקס(ע"יעויין בזה'שהביא אם כל"דעות צריך ז

ע לקבל שלפניו"יחיד במנחה הציבור על שגזרו תענית סבר.ע קמייתא דבדעה

ש",צ"דא מקובל"אלא הוא והרי התענית מכריז דה"וי."ץ בא"א להם"מ שהיה י

קיימ שגזירתו ישראלנשיא כל על בחו,ת ע"אבל לקבל הציבור כל צריך ע"ל

במ"וע.כיחידים קמייתא"ש כדעה להחמיר שיש י"ה,כ"וא,ב ת"נ כל שתהא צ"ל

כד זו'נידונה לשיטה בקבלתו,הצומות תליא לא לדחות.דתו יש לדעה,אך דגם
קבלה בעינן ס,קמייתא הש"רק קבלת דאהניא הציבור"ל לכל למו,ץ חזון .עדועוד

כדי)'א,ז"תקס(המחבר,להלכה לטעום יכול בתענית דהשרוי פסק

שיפלוט ובלבד וט"וביוה,רביעית אסור"כ ד"ס(ב"המ'ופי.ב שלא"דא)'ק לומר א

עליו תליא,קיבל בקבלתו לאו אסור'ואפי,דהני מרביעית שלא.בפחות ומה

ד בשאר דברצ)שם(א"הגר'פי,הצומות'החמירו כיוון תליאדהני תליא"א,ו כ

שפי.בכוונה כפי ודעימיה כהטור הלבוש.ש"הריב'והיינו 'פי)'ב,שם(אבל

ביוה אוסר אפי"דהמחבר דאו'כ שהוא מפני מרביעית שהחמירו,ב"ובט"',פחות

ג ל."כ"בו כלל דבדרך באי"משמע יבלע שמא בט,צ"כהצ,דרבנן'ח ב"ורק

ליוה"וע,החמירו שהשווהו מה לענין"ד לדידן,אכן.עינוייםכ נפקותא שכבר,אין

ת",א"הרמ'כ בכל מחמירין נוהגין,צ"ויש (והכי הכתובים,א"הגר'ופי." ,דהיינו

בב צד כאותו דתרוה"ודלא אליבא המ"וכ,ד"י בס"פ ה"ב דחיי.)'ק שמא'הרי
אפי כהצ,בדרבנן'יבלע בדב.צ"ודלא דשמא דחינו שכבר החמירו"אלא .ק



ב הפוסקים מדברי הזכרנו טעימה'כבר מדין המסתעפים רחיצת,דינים

וכד קנמון עצי ולעיסת הגרון'הפה את התיר)ח"קנ'סי(ד"התרוה,כאמור.ללחלח

מב יחיד בתענית במים פיו אסור"',הא.טעמים'רחיצת לטעום הרוצה דדווקא

מרביעית מינ,ביותר מיתהני לטעום דמתכוין אעדכיון דפולט"יה המתכוין.ג אבל

אפי ליה מיתהני לא פיו מרביעית'לרחוץ ופלטן,יותר חוזר דדווקא"',והב."אם

רביעית עד אלא שרי לא משקים ושאר ליה,תבשיל אית מרביעית דבטפי משום

פליט אי אפילו מיתהני.הנאה חשיב לא מרביעית ביותר אפילו מים כיון,אבל

ב"ונפק".דפליט בין משקין,הטעמים'מ משאר מרביעית ביותר פיו 'עי,לרחוץ

להחמיר)ב"י,ז"תקס(ב"מ שיש דל.דאפשר יבלע"והא שמא ביותר'ואפי,ח

דאי"אע,מרביעית דאו'ג יחיד בתענית נדר'אכילה אי"צ,מטעם דאין ש"ח'ל

עצמו מחמת הי,באיסור שבר"וכדעת הנ"א אי"א.ל"ן יש אם אף ש"ח'נ
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ה ע,מ"רוכמשמעות שאסר ממה יותר עליו לאסור חכמים נחתי וכדהעלנו,ע"לא
הריב .ש"לדעת

תרוה דלדעת לומר אין ל"אבל בעלמא גם יבלע"ד שמא עכ,ח פ"או

לטעום ולא במים פיו לרחוץ שכוונתו התשו,היכא באותה ביאר לענין"דכ'שהלא ז

יחיד ת,תענית תעניתו"צ"דאילו ביום הכי למיעבד כשר יוה."לא בין חילק כ"ולא

תעניות חיי,לשאר דבכולהו משום יבלע'והיינו בב,שמא בהדיא י"וכמבואר

ד.אליביה)ג"ס,שם(ולבוש)ז"תקס( דשאר מדבריהם'ואף באי"ס,צומות דגם 'ל

כהצ ודלא הטעימה אסרו מדב"א,צ"דרבנן שהן הני חמירי שנתבאר,ק"נ כמו הכל
אי בעיקר הקודם ב'באות .צ"תטעימה

תרוה"כ,אכן לדעת המהרי,ד"ז הפה)א"י'סי(ל"דאילו רחיצת התיר

מיוה חוץ התעניות צוארו",ע"ע'וכ,כ"בכל כופף אף מלעשות מונע אינו דהוא

לגרון המים יזובו הכפורים"וח,שלא ביום כן לעשות דל."ו להנאה"והיינו לא ח

בת פיו דרך בקבלתו"חשובה התלויה יבלע,י לשמא התעניות,ולא לכל .השייך

ביוה אסור"אבל מיהת דבאי,כ משום ל'בפשוטו יבלע"דרבנן שמא במים"עכ,ח פ

טעם להם רחיצה,שאין דרך כה'חיי'ובדאו,וכשהוא לכאו.ג"אף לפרש'אבל אין

רחיצה"דביוה מטעם אסר בט"דא,כ אף להחמיר"כ לו היה אי,ב דיני 'דרוב

ליוה שווין בו הדרכואמנ.כ"הרחיצה שהביא למה המהרי"ם בשם גם"מ להחמיר ל

אי,ב"בט דמטעם לפרש מקום איי'היה לאי,עלה'רחיצה לחוש הדבר דעיקר 'אלא
הראשונים במשמעות אינו בסמוך,רחיצה שאבאר .וכמו

כתרוה)'ג,ז"תקס(המחבר,להלכה בת,ד"פסק פיו לרחוץ כשר ,צ"שאין

בת אפי"אבל במים מותר מרבי'י ו"ס(א"המג'והק.עיתיותר היה,)'ק שלא

ת בכל לאסור אי,צ"להמחבר ביוה'דבעיקר רק החמיר ובט"טעימה בס"כ ,א"ב

מרביעית"המג'ופי ביותר הפה רחיצת לאסור כאן המחבר דכוונת בכל,א דאסור

יבלע.צ"ת שמא ביותר לחוש יש לפיו גדול כה שיעור דבמכניס משום ,והיינו

בעלמא אם דאף בדרבנן"לבאופן קרוב"כה,ח חשש משום חמיר (ג אכתי"ובת. י

שביארנו"ל מהטעמים דקיי.)ח לדידן כהרמ"ואמנם ת"ל בכל טעימה לאסור צ"א
בלא משהו"גם מהם יבלע שמא במים הפה רחיצת אסורה .ה

עי י"ס(ב"במ'והנה ת)א"ק בכל הפה רחיצת להתיר יש צער צ"דבמקום

ראשו לכפוף ביותר שיזהר בטרק גדול"ואפילו בצער כשהוא ביוה,ב יש"ורק כ

בזה גם בחיי,להחמיר שכ).'כ,ב"קל(א"וכמבואר בא"וסיים ע.ר"כ בא"אך ר"ש

ה"ס( הא)'ק סברת כלל"דעיקר נהנה החיך ואין טעם במים דאין משום להקל .ר

תמוהים נהנה,ודבריו שאינו בכך בת,דמה ל"הלוא איסוה"צ דרך'ואפי,נ"מ הנאה

אי"כ,החיך יבלע,אכילה'א שמא מחשש הוא טעימה דאסרו כוונת.ומה ואולי
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המים"הא בטעם נהנה שאינו דמאחר יבלע"ל,ר שמא מדבריו"ול.ח כן כ"וא.מ

ע הוא להקל המהרי"הצד בלבד"פ הא,ל דבריו"וגם בסוף הזכירו מ"ובדרכ.ר

בט גם להחמיר בשמו הראבי.ב"הביא דעת גם לצרף יש ליהה"אולם ברירא דלא
אפי'אי מרביעית פחות בט,כ"ביוה'טעימה בטעימה להחמיר צד הזכיר .ב"ולא



במים"ע הפה רחיצת לענין הצ.כ לדעת צ,צ"אבל לרחוץ"בוודאי מותר ל

לאכילה ראויין שאינן מרים במשקין שבבורית"והרי,פיו דחלב דידיה כנדון ז

לאי.ממש לחוש באנו אם בד'שאף מדב'אכילה שהוא כדרך,ק"צומות שלא הרי

אי רק בוודאי הר"וכמ,כ"ביוה'ואפי,דבריהם'אכילתו עשור"פ(מ"ש משביתת ב

שרפים",)ה"ה או המרים עשבים כגון אדם למאכל ראויין שאינן אוכלים אכל

שאינן משקין ששתה או ציהבאושין כגון לשתייה חיראויין וחומץ מורייס או ר

מרדות מכת אותו מכין אבל הכרת מן פטור זה הרי הרבה מהן ושתה אכל ."אפילו
ברמ"וכ ).'ט,ב"תרי(א"ה

עוד במאוטווא,מה פיו רוחץ דאם הצ"יתכן בן לדעת אף מותר צ"ש

באי"והנוב גם טעימה לאסור להחמיר שנטו מעשבים,דרבנן'י המריםדעדיף

וכיו חי ע,ב"וחומץ לאכילה ראויין עדיין תיקון"דהני אסורים,י הרי יתקנם רק,ואם

כ אכילתן כדרך שלא חיים"מיקרי או מרים שהן שא"משא.ז נבילה לגר"כ דתו,ר

נבילה מיקרי אח'ואפי,לא באכילה"יתקנו מותר בחוו,כ ,)'א,ג"ק(ד"וכמבואר

שרוף"וה שרץ דהיתר פ"יו(ט שלפי-ז"י,ד"ד צ"אלא מ"ז לבריאל אף ש"ע,ותר

ונו"בגר מאוטווא"וכ).כ"א בכלל"ש אוכל שאינו דידן שמא,ש בו שייך לא ושוב

אי'שאפי,יבלע אי"יבלע האסורים,מדבריהם'אפי'כ ודכוותיה חי מחומץ דקיל
מדרבנן"עכ .פ

אפרים'תשו'ועי הר)א"שס,ג"ח(רבבות ז"בשם איידר שלמד"ש ל

המ כמים)ב"י,ז"תקס(ב"מדברי דינם לשתייה ראויים שאינם ודברים ,שחומץ

ת בשאר הפה רחיצת בהם למ.צ"ליאסר מהמג"וכוונתו שם להתיר)'ז,שם(א"ש

אפי הרעים במשקין פיו יחיד'רחיצת בתענית מרביעית משקין.ביותר דגם אלמא

אי בכלל היו בת,טעימה'הללו להקל בקבלתו,י"ויצאו פשיטא"דאל,התלויה ,כ

בת.ל"קממאי דינם ג"וממילא כמים"צ אפי,כ בהן הרחיצה בפחות'ליאסר

מט"וכעי.מרביעית הרב העלה כבר תרי(א"ז למטה המג"דמ,)'ה,ג"באלף א"ש

בחומץ בת,להקל דווקא"היינו בת,י אסור"אבל מים,צ הספר"וכ.כדין בגוף פ

ראייה"ולענ).'ג,שם( משם אין אי,ד תענית בשום אין בחומץ'דלעולם טעימה

יבלע שמא מחשש הו'שאפי,ודכוותיה אכילתו"יבלע כדרך שלא ,צ"וכהצ,ל
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ממים בזה בת.ועדיף המג"ואולם הוצרכו ומ"י מרים"א שהם דמאחר להורות ,ב

כללגם בהם בקבלתו"דאל,אין התלויה יחיד בתענית אסורים היו כ

מצ לחיך חשובה הנאה דל,ע"הכוללת אכילה"כהח"למרות ת,ג חמורה י"ובזה
שנתבאר"מת וכמו דל"קמ,צ כלל"ל הנאה .ח

הרבב הביא הגרמ)שם(א"והנה ז"בשם הפה"פ רחיצת לאסור ל

בט"במאוטווא יוה"וכ(ב"ש אחר)כ"ש שאי"דאת,מטעם אי"ל מחשש'כ טעימה

יבלע אי"סוכ,שמא מטעם הפה רחיצת אסורה (רחיצה'ס ממ"וכ. קצת ש"מ

אי"הרמ ביוה'א הפה בסי"רחיצת אי"תרי'פ דיני בהדי בסי,רחיצה'ג ב"תרי'ולא

באי לדחות.אכילה'העוסק שיהא"ל,אמנם.)ויש והפוסקים הראשונים מסתימת מ

רחיצה'אי וב"שהריב,מצד אפי"ש דנו ודעימיהון ולבוש חשש"ביוה'י מצד רק כ
.בליעה

הסמ מדברי מוכח סא"רכ'מצ(ק"וכן במהדורת לא.ה"תרצ,טמרא אבל

מצ'במהד "ל"וז,)ח"רי'ירושלים אסור: ושיניו ופיו פניו לרחוץ משום,אבל פניו

התורה,תענוג מן אסור שיעור חצי דאפילו משום ושיניו אפי(,פיו כל'כלומר
בגרונו)שהוא מים לו יבואו רחיצההרי.ל"עכ,"ושמא משום פיו ברחיצת .דאין

שכל דמאחר משום הריריםונראה את להעביר היא פיו את הרוחץ כוונת

תענוג,שבפה של רחיצה בכלל המג"ל,אינה לדעת בבה"ע',א,ד"תרי(א"מ ט"ש

הזוהמא)'אק"ס את להעביר כדי רחיצה להט,שהתיר אף )'א,ג"תרי(ז"אלא

לכו"י,שאסר להעבירו שמותר לכלוך בכלל שבפה דהרירים דגם.ע"ל ויתכן

ז"הגרמ יתי"פ מהפהל רע ריח מניעת לשם ולא הרירים להעביר כשכוונתו שהוא,ר

הרבב ביוה.ש"ע,א"נדון הפה את לשטוף לדידיה אף להקל יש היכא"ובוודאי כ

ממש,שהקיא של לכלוך הוא במאוטווא.דאז דווקא וכיו"ואמנם חומץ או ב"ש

המרים יבלע"דאל,דברים שמא אסור כ,כ מי"שאינו טעימת להתיר פשוט כהכ ג"ם

הבריות כבוד במאוטווא,מטעם דעדיף מבחומץ"ונראה יותר,ש שנהנה ,למרות
הצ על להחולקים גם ואולי כלל אוכל שאינו כה"משום שרי .ל"וכמשכ,ג"צ



מתוק)'ג,ז"תקס(א"הרמ ועץ בשמים ושאר קנמון עצי לעיסת התיר

ולפלוט גרונו את ביוה,ללחלח דאס"מלבד הראבי.ורכ דברי הדין ,ה"ומקור

לעיל בלשונם ג(שהובאו המג).'אות ח"ס(א"ותמה שכ,)'ק בראבי"דאף ,ה"ה

המחבר בט)א"ס(הלוא גם טעימה כל ת"והרמ,ב"אסר בשאר גם לדידן"וא,צ"א כ

בכולן המ"וכ.אסור י"ס(ב"פ הלבוש).ג"ק אסרינן"דע,הקיל)'ג,שם(אבל לא כ

יבל שמא מחשש ל,עאלא ע,ח"ובזה לעמוד האדם לבלעו"שיכול שלא ,וסיים.ע
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ביוה" הנאה"אבל בו שיש משום אסור מיהא בעינן,כ עינויי דועניתם,והתם

(כתיב ט." השוו לא זה דלענין ליוה"ומשמע שביאר"אע,כ"ב הוא שהלבוש ג

אי שעיקר דהמחבר בט'אליבא מרביעית פחות בו"טעימת שהחמירו משום ב
).כ"כביוה

ביוה ההנאות כל לאסור הלבוש כוונת אין שבוודאי א"מג'דעי[,כ"ונראה

מותר)'ד,ב"תרי( שלהריח מדרבנן,דפשוט אלא אינם האסורים עינויים ואף

הראשונים"להרא ורוב ר].ש אין אי"וגם הגדרת ששונה שביוה'ל כ"האכילה

אכילות שיבלע"דא,משאר ז,צ דא,דאדרבה,א"שגם ממה רחמנאילפינן פקיה

ככותבת'בל'להאי שיבלע עד חייב דאינו ע.עינוי הלבוש כוונת אסמכתא"אלא ,ד

לאי רחמנא דאפקיה בל'דהיות עכ,עינוי'אכילה חכמים שיאסרו כל"מסתבר פ

פיו דרך שהן הה.ההנאות שאר כבר אסרו שיאסרו,עינויים'ואם מסתברא לא מי

לאכילה יותר הקרובים עינויים הראבי"ילוכן.גם בכוונת במ"פ גופא דיוה"ה כ"ש
דטוה"שאני בו"משום נאסרה ".נ

המג השגת ומ"והנה הרמ"א שהתיר מה על רק היא הקנמון"ב לעיסת א

ול"בת יבלע"צ שמא בת.ח ש"אבל לדידהו גם מרביעית"י פחות כשלועס .ד

לעיל"ולמש ג(כ בת)'אות לאסור מקום דל'ואפי,י"יש בת"להלבוש אל"ח אצ

הראבי"די,כ"ביוה שהיתר לשיטתו"ל הוא הגמ,ה ע'דלמסקנת קבל שום"לא ע

הרשב"הגר'וכפי,נ"איסוה לדעת מרביעית,א"א פחות דטעימה היכי כי ולכן

ה גרונו"מותרת ללחלח לעיסה להר.נ וב"אבל ודעימיהון"ח קבל'שפי,י דלמסקנא

חשובה"ע הנאה קבלתו,ע בכלל כזו הנאה שגם פחותוג,אפשר מטעימה רועה

בת"ולפי.מרביעית קנמון עצי ללעוס אסור יהיה בת"ז שמיקל להלבוש גם ,צ"י

דל יבלע"דאף שמא פיו,ח דרך ליהנות שלא קבלתו מטעם אסור בשאר.אכתי וכן

מט'ד חוץ כת"הצומות דנדונים הסבורים והמחבר הטור לדעת דברצו"ב משום י

להרמ.תליין י"וכן כ"א השווה שלא להחמירל אלא להקל הציבור תעניות ויוצא.ל

דבט"לפי הלבוש"ז לדעת קנמון ללעוס מותר יהיה ד,ב ביתר אסור'ואילו .הצומות

דה טאב"ויתכן ולעיסת עישון קנמון"ה עצי ללעיסת אותן המשווין להפוסקים ק

שכנה)'ח,שם(ט"ובה)'א,ז"תקס(י"ברכ'עי,דהכא מובא.ג"בשם ובפוסקים

בט,להפך אוסרים התעניות"דיש בשאר ומתירים שכל"וצ.ב פשוט כדבר שנקטו ל

שוות פיו דרך לה,הנאות ודדמי גרונו ללחלח בכדי לעיסה דין למילף אפשר ושפיר
מרביעית פחות .מטעימת



יצח מבית א"תשע●ג"ק


ישיבה ראש





יו היו"בכל עצם על שהחיינו מברכים בגמ"ט כמבואר :).מ(ערובין'ט

בגמ,אולם איבעיא הנ'יש בר"ערובין שהחיינו אומרים אם לגבי ויו"ל ואיתא.כ"ה

בגמ בראש"וז',שם זמן לומר מהו לן איבעיא הונא רב בי הוינא כי רבה ואמר ל

רגלים איקרו דלא כיון דלמא או אמרינן אתי לזמן דמזמן כיון הכפורים וביום השנה

וכו אמרינן בגמ.'לא שם בר'ומסיק זמן אומר וביוה"והלכתא דמסקנת.כ"ה הרי

עצם על זמן שמברכין היא אעהסוגיא הכפורים ויום השנה ראש של שלא"היום פ

לזמן מזמן דבאים כיון רגלים יו.נקראו בליל שהחיינו לברך נוהגין שני"וכן ט
דיומא ספיקא בשו,משום שנפסק סע'סי(ע"וכמו ).א'תרסא



ביו,אולם שהחיינו לאמירת ר"בנוגע של שני נחלקוט השנה אש

ברא.הראשונים סי"פ(ש"עיין השנה דראש בליל"וז,שכתב)יד'ד זמן ולענין ל

רש כתב שהן"שני לפי ראשון ביום אלא אומרים שאין אמרו רבותינו בתשובה י

שהן גליות של טובים ימים בשני כן שאין מה דמי אריכתא וכיומא אחת קדושה

ב זמן ואומר הם קדושות ושתי ספק בו.שניהםמשום לומר שצריך אומר אני אבל

יו בין חילוק ואין שעברתי המקומות ובכל במקומינו נוהגין וכן ר"זמן של ה"ט

בזה זה של את אסור ומחובר ביצה לענין אלא גליות של טובים ימים לשאר

ב בזמן דאף משום אע"וטעמא טוב יום שניהם עושים שהיו פעמים היה"ד שלא פ

הי שני דיום ספק שלאשם כדי בקדושה ראשון יום גומרים והיו טוב יום עיקר ה

אמנהגא ואי אומר הוא ספיקא אי נפשך ממה זמן לענין אבל הבאה לשנה יזלזלו

היו"דב שני מיום דהא זמן אומר קודש ולמחר קודש נוהגים שהיום סמכינן ד

ר עיקר והוא המועדות תיקון וצ"מונין ע"ה הלכה וכן זמן בו וכו"ל שיקחוטו.'כ ב

וכן ספק ידי ויצא הפרי על דעתו ויהיה שהחיינו ויברך לפניו ויניחנו חדש פרי אדם
ז מאיר רבינו אומר עכ"היה .ל"ל

בגמ שמבואר הענין אם הראשונים דנחלקו ששני:)ה-:ד(ביצה'הרי

ר של ג"ימים שייך בזה אסורה בזה ונולדה אחת קדושה הוי שהחיינו"ה לאמירת כ
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בליל יושהאמירה בליל אמירה חיוב פוטרת שני"ראשון שהרא.ט נקט"ונראה ש

של שני בליל וגם ראשון בליל הוא שהחיינו אמירת שחיוב נקטינן הדין שמעיקר

השנה גם,ראש הקידוש באמירת ולכוין להשלחן חדש פרי להביא הידור יש אולם

בליל שהחיינו אומרים שאין שסברי הראשונים חובת ידי לצאת הפרי שלעל שני

השנה בשו.ראש מבואר סע'סי(ע"וכן שני"וז,)ב'תר ליל בקידוש בגד[ל ילבש

או מצוי]חדש אין ואם שהחיינו אומר חדש פרי או[מניח חדש עם]בגד חדש פרי

שהחיינו יאמר זה השו.כל דנקט עצם"הרי על שהחיינו מברכין הדין דמעיקר ע

יו של ר"היום של שני אין,ה"ט אם שהחיינוולכן לברך יכול עדיין חדש פרי מצוי
שני הדעות.בליל כל לצאת חדש פרי לקחת הידור יש .אולם



בשו השדה"עיין פרי סי"ח(ת ר"להרה)קיט'ג זצ'ג דייטש ל"אליעזר

חדש פרי לקיחת מועיל מה לבאר יש דאכתי דמילת.שהעיר טעמא ,אדהרי

לעיל שב,כמבואר שאמרינן הסוברות השיטות ידי לצאת כדי טובים'הוא ימים

ר שהחיינו"של ברכת לגבי גם אחת קדושה הוי שהחיינו,ה לברך יכולים לא ואז

יו ר"על של שני חדש"וא.ה"ט פרי לקיחת מועיל מה על,כ שהחיינו אמירת הרי

ברכ שהוא קידוש לאמירת בכלל שייכת אינה חדש היוםפרי קדושת על כ"וא,ה

היין לשתיית הגפן פרי בורא ברכת בין הפסק שהחיינו ברכת .הוי

הנ בספר ליישב"וכתב עכ"וז,ל שהיא דכיון פשוט צריך"ל שמא ספק פ

הפסק הוי לא ממילא שהחיינו דקיי,לברך באו"וכמו סע'סי(ח"ל דנתנו)ו'קסז

לאכילה ברכה בין הפסק הוי לא לבהמה מסופקופ.לאכול היה אם דאפילו שיטא

מ לבהמה לאכול נתנו כבר הפסק"אם הוי לא נתנו לא שעדיין סבור שהיה כיון ,מ

הה"א עכ"כ צריך שמספק כיון דידן בנידון הפסק"ד הוי לא שהחיינו לברך .פ

ב בליל קידוש דלענין פשיטא הכי שבלאו אין'והגם אם אפילו השנה ראש של

מ חדש שהח"פרי לברך צריך כממ שם"יינו הפוסקים רק,ש היא פרי והנחת
וכו דהוא כל ספק מחשש אפילו לצאת כדי דמילתא .ל"עכ'לרווחא



הנ בענין ביאור שלמה"וביתר מנחת בספר עיין סי"ח(ל ג"להרה)כ'א

זצ'ר אויערבאך זלמן דב"שלמה שהפסק בברכות הפסק בענין יסוד שקבע ריםל

אא הפסק הוי הדעת"לא היסח היה הנ.כ השדה הפרי כדברי וכיון"וז,ל"וכתב ל

דה נראה מלח"שכן הבאת כבר בעצמך אתה לו ואמרו מלח הבא אמר אם נמי ה

לפניך הוא מכרו,והרי עצמו שהוא או מת כבר שהשור ונזכר לתורי גביל אמר או
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אע"ג,לאחרים הפסק חשיב לא הי"כ שדבריו שנתברר לבטלהג שלפי,ו כיון

וכו הדעת היסח שום בזה היה לא היסח.'מחשבתו שלגבי הוא דמילתא כללא

לפי שאם שאמרנו וכמו טעות רק שהוא או אמת זהו אם כלל מתחשבין אין הדעת

הפסק חשיב זה אין בדברים להפסיק שצריך חשב טעותו"ה,טעותו לפי אם נ

אע הדעת היסח מיקרי שפיר דעתו שהו"הסיח טעותפ דה.א נראה נ"וממילא

ב ביום שהחיינו ברכת השנה'לענין ראש קדושת,של על הוא זו ברכה שעיקר כיון

השנה ראש של חדא,היום כיומא הם הימים ששני ויכריע אליהו יבוא אם אף לכן

שהחיינו לומר כלל צריך היה ולא הפסק"מ,אריכתא חשיב זה אין טעותו לפי ,מ

השנה בראש דוקא מספיקאולאו לברך של,דחייב בשביעי טעה אחד אם גם אלא

ג הקידוש בסוף שהחיינו ובירך הפסק"פסח חשיב דלא אפשר טעותו,כ שלפי כיון

השור את מכר שכבר ונזכר לתורי גביל שאומר למי דומה זה אם,הרי כן וכמו

יו בליל קידש יקנה"אחד ואמר וטעה חול ביום שחל לאחר"אע,ז"ט שהפסיק פ

הייןברכ לברכת כלל שייכי דלא והבדלה בנר היין נלענ"אפ,ת חוזר"ה דאינו ד
לצורך הן שהברכות חשב הרי טעותו שלפי כיון הגפן פרי בורא שנית .ומברך

יחשבו לבל הפשוט ההמון את להזהיר דיש נראה זאת כל שעם אלא

ב בליל שאומרים שהחיינו החדש"דר'דברכת הבגד על או הפרי על הוא לאא,ה

השנה ראש על הזמן על היא שברכתם לבם את מספק,יתנו עצמם להוציא כדי ורק

והבגד הפרי על גם מכוונים לבטלה ברכה הבגד,איסור אל לבם את יתנו רק אם כי

והטעימה,והפרי הברכה בין והפסיק הפת על המוציא שיברך למי דומה זה הרי

וצרי הפסק ודאי דהוי חדש בגד על שהחיינו ולברךבברכת לחזור בדיעבד.ך אולם

ב שבליל וחשב הארץ עם הוא המקדש אם הקידוש"דר'אף לאחר לברך צריכים ה

חדש פרי על נלענ"ג,שהחיינו שלפי"כ דכיון היין על שנית ומברך חוזר שאינו ד

יפה לו תעלה שהקידוש כדי זו לאמירה הוא שזקוק חשב הרי זה,טעותו אין לכן

עכ הפסק כלל .ל"חשוב

הגרש דיסד זצ"הרי לעשייה"ז ברכה בין צריכים שאין מילים של שהפסק ל

המברך דעת לפי לצורך שלא הוי אלו מילים אם הפסק הוי חושב,רק אם אולם

אע לצורך הם אלו הפסק"שמילים הוי לא שטעה הוי.פ הפסק שיסוד משום זה וכל

הדעת היסח ה,מדין לא הרי אלו מילים לומר שצריכים חשב דעתוואם כגון,סיח

פסח של שביעי בליל שהחיינו לברך שצריך וחשב בין,שטעה הפסק כאן אין ולכן
לשתיה"בפה .ג



הנ הגרש"יסוד קבע הנ"ל שלמה במנחת עפ"ז המג"ל בדברי ביאור .א"י

בשו סע'סי(ע"איתא חוז"וז,)טו'רעא בדיבור הפסיק שיטעום וקודם קידש רל
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ולקדש לחזור צריך ואינו הגפן פרי בורא קודם.ומברך הכוס נשפך אם הדין והוא

ולקדש לחזור צריך ואינו הגפן פרי בורא עליו ומברך אחר כוס יביא ממנו שיטעום

במג.ל"עכ שכתב"ועיין ס(א לב"שם מהרא"וז,)ק בפסקי כתוב ח"תה(י"ל ב"ד

יין)קטו'סי שהוא וסבר מים על קידש ויקדשי,אם היין"אע,חזור על דקידוש ג

עכ,דרבנן לחזור צריך דרבנן במילי צריך"גם אין יותר יין לשתות דעתו היה ואם ל

ר סימן סוף שכתוב כמו הגפן פרי בורא שנית עכ"לברך ע.ל"ט הגאון"ותמה ז

ד(א"רע שנית"שם לברך צריך אין לענ"וז,)ה על"ל שאמר הקידוש דנוסח כיון ד

מי של קידושהכוס הוי לא יין,ם לשתיית הגפן פרי בורא ברכת בין הפסק הוי זהו

עכ שהמג.ל"אחר ובירך"הרי יין במקום המים על וקידש טעה פלוני שאם נקט א

הקידוש נוסח אמר ושוב הגפן פרי היה,בורא הגפן פרי בורא שבירך ובשעה

יין עוד לשתות שק,בדעתו כיון פעם עוד הקידוש נוסח לומר מיםצריך על ידש

יין על בפה.ולא לברך צריך אינו עוד"אולם לשתות היה שדעתו כיון פעם עוד ג

ע.יין רע"ותמה הגאון אע"ז שהרי המים"א על הגפן פרי בורא שבירך שבשעה פ

יין עוד לשתות לחזור,דעתו וצריך בו יצא שלא המים על בקידוש שהפסיק כיון

הראשון נוסח הראשון,לומר הקידוש והשתיההרי הגפן פרי בורא בין הפסק ,הוי

ולברך לחזור צריך .ולכן

הגרש כתב הדברים הנ"בישוב שלמה במנחת שלפיל"וז,ל"ז כיון

כיון שתיה היתר לצורך זו לאמירה זקוק היה הרי כדין הוא שהקידוש מחשבתו

לשתות רשאי אינו קידוש טעה,שבלא אם אף הפסק כלל חשוב זה אין לכן

ונ קידושבאמירתו כלל הוי ולא לבטלה היה הקידוש דנוסח שכן'וכותברר וכיון

גם בטעות"בנדאף לתורי גביל מאומר גרע לא בשוגג שאמר הקידוש כלומר[ד

לו אין ובאמת בהמה לו שיש בכ(.ד"עכ]שחשב על"עיין שהם אבני בספר ז

וזמנים יו"ר,אלול(מועדים ר"להרה)כ"ה שליט'ג שלאמאביץ סי"ישעיה .)מט'א



הנ יסוד בן"כעין אברהם רבינו בדברי מצינו בברכות להפסק בנוגע ל

אחת.ם"הרמב תימן)פד(בתשובה אנשי של אלאבנידון רגיל לחם להם היה שלא

נפשות ובורא שהכל שברכתו מדוחן העשוי אלא,לחם מענבים יין להם היה לא וכן

הר,מצמוקים בן אברהם רבינו נוסח"הורה ולומר דוחן פת על שהכל לברך מ

קידוש תורת תשתכח שלא ומלכות שם בלי וז.הקידוש יבואו"והסיק לא זה באופן ל

יש ולא לבטלה ברכה עכלידי הקידוש להגר.ל"כח וזמנים מועדים בספר מ"עיין

שליט סי"ח(א"שטרנבוך הר)קיז'ז בן אברהם רבי דברי ע"שהביא וכתב ל"וז,ז"מ

שלא לצורך רק חולין שיחת זה שאין הקידוש נוסח באמירת להפסק חש ולא
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הפסק להוי דלא וסגי קידוש תורת הפסק.תשתכח הוי בעלמא בשיחה דרק חזינן

עכולא צורך איזה עפ.ל"כשיש לפרש הנ"יש שלמה המנחת דברי שיחה"י שרק ל

הדעת היסח לברכה,של שייכים שאינם דברים הפסק,דהיינו אמר.הוי אם אולם

הדעת היסח הוי לא הקידוש תורת תשתכח שלא ומלכות שם בלא הקידוש ,נוסח

ק מענין הוא והכל הכוס על מקדש כאילו שהוי כוונתו אדרבה אעאלא פ"ידוש

זה בקידוש יוצא לא הפסק,שבאמת הוי לא .ולכן

הנ"ועפ הגר"י דן שליט"ל שטרנבוך מועדים"מ פסח של בהגדה א

יו)נו'עמ(וזמנים נרות הדלקת בשעת שהחיינו שמברכות יכולות"שנשים אינן ט

משום קידוש של מכוס לטעום רוצות אם קידוש בשעת שהחיינו על אמן לענות

שכבר אדכיון הדלקה בשעת שהחיינו בברכת חובתן ידי הוי"יצאו אמן אמירת כ

הר"עפ,אולם.הפסק בן אברהם רבי דברי הנ"י כיון"מ הפסק הוי שלא נראה ל

הקידוש מענין אלא בעלמא שיחה הוי .דלא



הי,אולם טעלעקי יונתן רק התלמיד של"הערני הענין ליישב שיש ו

יוש בליל אחר"החיינו באופן שני בתשב.ט ב"עיין שמשון לרבנו קטן צדוק"ץ ר

המהר"זצ מלמידי הרא"ל לדברי המקור שהוא מרוטנבורג הנ"ם עפ"ש המהר"ל ם"י

ר של שני בליל חדש פרי סי(וכתב.ה"ליקח בשניל"וז,)קכ'שם שהחיינו מברך

בקידוש הלילות ובשתי התקיעה קודם הוא.הימים ייןאמנם מלשתות להמתין רגיל

ר של שני ליל עד גדולים"חדש יש כי מפלוגתא נפשיה לאפוקי שהחיינו ומברך ה

שני ביום זמן לברך שאין אפי.שאמרו זמןלואמנם מברך חדש יין לו היה .ל"עכלא

הנ התלמיד המהר"והעיר של שמנהגו להניח"ל סתם ולא חדש יין עם לקדש היה ם

חדש לפ,פרי יש שוםולכן לו אין שהרי כלום יועיל לא חדש דבפרי כוונתו רש

לקידוש ר"וא,שייכות של שני בליל שהחיינו מברכין שלא הצד על השהחיינו"כ ה

הקידוש באמצע הפסק המהר.הוי של מנהגו חדש"ולכן יין על לקדש דוקא היה ם

יו ליל על שהחיינו מברכין שלא הצד על דאפילו שהחיינו עליו שנ"ולברך שלט י

והקידוש"ר השהחיינו בין שייכות יש עדיין כי הפסק נחשב אינו השהחיינו דהדין,ה

שהחיינו עליו מברכין חדש יין על קידש שאם .הוא



במג ס'סי(א"עיין ב"תר בשאר"וז,שכתב)ק אף ליקח טועים ויש ל

חדש פרי טובים עכימים הוא שהמג.ל"וטעות שנוהגים"הרי אלו על תגר קרא א
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יו בליל חדש פרי לברך"ליקח יש בודאי שבאלו כיון טובים ימים שאר של שני ט

דיומא ספיקא מחמת שהחיינו יעקב,אולם.עליהם בכורי בספר תרמא'סי(עיין

ד"ס זצ"להרה)ק עטטלינגר יעקב לנר,ל"ג הערוך המג,בעל דברי א"שהביא

סוכות"נה של שני בליל הזה למנהג זכות לימוד שיש העיר אבל בגמ.ל 'דאיתא

וכו.)מו(סוכה וקיימנו שהחיינו ברוך אומר לעצמו סוכה בה'העושה לישב נכנס

בסוכה לישב וצונו במצוותיו קדשנו אשר בתוס"עיי.אומר נכנס"ד('ש שכתב)ה

שה לברך צריך אינו העשייה בשעת שהחיינו בירך הישיבהשאם בשעת עיין.חיינו

בו מיל"וז,שהעיר)עב'סי(בכל שני בליל כלל שהחיינו מברכין למה שואלין ויש

בשעת שהחיינו ברך ואם בגמרא דאמרינן הסוכה עשיית משעת ראשון ליל גרע

הכוס על ויברכנו יחזור לא הסוכה ז,עשיית ההשלמה הבעל גרע"ותירץ דאין ל

בליל בריך דכי משום אינווגרע ושמא מצותו עיקר הוא שהיום הוא נתכוון ראשון

שני בליל לברכו צריך ולכך למחר מברכין.ל"עכעד דלמה מקשה בו שהכל הרי

הסוכה עשיית בשעת שהחיינו בירך שאם כשם הרי סוכות של שני בליל שהחיינו

סוכה ישיבת על שהחיינו לברך צריכים יום"ה,לא בליל בירך שאם נאמר נמי ה

שנירא יום ליל פוטר עפ.שון מיוסדת זו התוס"קושיא שיטת בירך"הנ'י שאם ל

יו על וגם סוכה מצות על לברך צריך אינו הסוכה עשיית דכיון"על דסוכה ט

היו מחמת בא יו"דסוכה על סוכה מצות של בשהחיינו יוצאין שפיר של"ט ט

שביו,אולם.סוכות שכיון נקט ליום"ההשלמה רק מכוין ראשון אינוט ראשון

יו בעד שהחיינו חובת ידי שני"יוצא .ט

רבה האליה ס'סי(וכתב א"תרמא נמצא)ק בקושיתו בו הכל דברי שלפי

אע סוכות של ראשון בליל שהחיינו שבירך כפי"שכיון חול יום שהוי שאפשר פ

דיומא ספיקא של בשהחיינו,החשבון שיוצאים הסוכה עשיית משעת גרע לא הרי

העשייה יושל על וגם סוכה מצות התוס"על שיטת לפי דסוכות כתב.'ט ולכן

ידי לצאת סוכות של שני בליל חדש דבר שלוקחין למנהג סמך שזה רבה האליה

יעקב.הספק הבכורי כתב ס'ס(וכן ג"תרמא שני)ק בליל חדש פרי שלקיחת

יפה מנהג הוא של,דסוכות שני לליל רק שייך לא שזה הוא שפשוט העיר אבל

ושבועות פסח של ולא כתוס,אולם.סוכות נקטינן לא הדין מעיקר אלא',נראה

יו ולא סוכה מצות פוטר רק עשייה של שהחיינו סוכות"שברכת של וממילא,ט

חדש פרי בלי אפילו דסוכות שני בליל שהחיינו מברכין שודאי ספק עיין.אין

יוסף סע'סי(בברכי שהר)א'תרמג שנראה פליג"שהעיר התוסמ שהרי'אדברי

בפי"הר הל"מ הל'א בפ'ברכות נמי ופסק הסוכה עשיית על שמברכין נקט ו"ט

הל'הל הכוס'סוכה על שהחיינו שמברכין יוסף.יב הברכי ומוכח"וז,וכתב ל

עכ]ם"להרמב[ל"דס אעשייה זמן דמברך ארגל"דאף זמן מברך דעת.ז הוא וכן
והריטב"הרמב הר"ן בחידושי כמבואר מו(א"יטבא אשי.סוכה רב .ל"עכ)אמר



סיימאן"מוה חיים ברוך ר 500



הנ'מח היו"זו על הברכה פוטרת העשייה על שהחיינו ברכת אם ט"ל

ג יו"שייכת על שהחיינו לברך יכולים אם לנדון עליו"כ מקבל שאינו ולהתנות ט

מלאכה בשו.איסור יצחק"עיין פרי סי"ח(ת שנקט)ט'ב בלאזער יצחק רבי להגאון

יו של בשהחיינו תנאי מועיל הגמ.ט"שלא מדברי ראיה דאיתא:)מ(ערובין'והביא

לא או כוס בעי אי שהחיינו ברכת לגבי ור"וז,שם עצרת התינח הכפורים,ה"ל יום

וכו עליה קבליה זמן דאמר כיון ליה ושתי עליה מברך אי עביד ע.'היכי ז"וכתב

הגמ שמדברי יצחק שבירך'הפרי שכיון היוםנראה עליו קיבל הרי היום על שהחיינו

תנאי שום מועיל כתב.ואין דבריו עכ"וז,ובסוף דבתפלה"ל מבורר ראיות הני מכל פ

דה וכן תנאי שום מועיל בערובין"אין כדמוכח תנאי שום מועיל דאין בזמן ז"ולפ.ה

וי שבת עליה וחל תנאי שום להן מועיל אין בהדלקה זמן דמברכות דידן נשי ט"והני
וכנ"בע קידוש קודם לטעום וכן במלאכה ואסורות עכ"כ .ל"ל

להרה,אולם הזמן ברכת בספר ר"עיין שליט'ג שילוני מנחם א"מיכאל

עמ'סי( שמגמ"וז,שכתב)צח'ג לעיל נתבאר כבר והנה הכרח'ל זה אין ערובין

די יתנ"גמור ולא להתנות ידעו לא דשמא בידו אחד כל תורת ליתן רצו דלא ול

יוה עליהם יוה"ויקבלו עליהם שקיבלו אחר שותים ונמצא עכ"כ די.ל"כ ל"הרי

בגמ שמבואר קבליה'שמה שהחיינו שאמר תנאי,שכיון מועיל שלא הכוונה ,אין

שכמה דאפשר תקלה לצאת יכול שמזה יתנו הצבור שכל לתקן רצו שלא אלא
יו עליהם ויקבלו להתנות ידעו לא תנאי"אנשים בלי וישתו .כראויכ

בשו אליעזר"עיין ציץ סי"ח(ת על)ט'י שהחיינו לברך שיכולים שהציע

של"יו זמן על שהחיינו לומר סתירה זה ואין במלכאה לאסור שלא ולהתנות ט

מלאכה"יו איסור מקבל שאינו ולהתנות תוס.ט מדברי ראיה מו('והביא .סוכה

נכנס"ד ברכת)ה פוטרת הסוכה בעשיית שהחיינו סוכהשברכת מצות על שהחיינו

היום קדושת על לבא.וגם צריך אינו היום קדושת על דשהחיינו להדיא רואים הרי

קודש יו,בזמן על שהחיינו מברך אם נמי הדין הוא לעשות"ולכן שלא ומתנה ט

על שהחיינו גם שפוטר הסוכה עשיית על שהחיינו מברכת גרע לא שהרי מלאכה

היום ה"מ.עצם אליעזר הציץ הנמ יוסף מהברכי שחולקים"עיר ראשונים שיש ל

התוס התוס,אולם.ל"הנ'על לשיטת חשש יוסף שהברכי העיר שאם'גם ונקט

של היום קדושת על וגם סוכה ישיבת על זמן יברך לא הסוכה עשיית על בירך

הנ,פ"עכ.סוכות יצחק הפרי כדברי מורין הוראה מורי הרבה לחשוש"למעשה ל

הסוברות יולשיטות על היום"ששהחיינו קדושת קבלת עם ביחד להיות צריך ,ט

איסור עליו יקבל שלא ולהתנות היום קדושת על שהחיינו לברך יכולים ולא
.מלאכה
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במס ביתו"ת,):אכ(שבת'איתא פתח על להניחה מצוה חנוכה נר ר

מניחה,מבחוץ בעלייה דר היה הרביםסהבחלוןאם לרשות ובשעת,מוכה

ודיו שלחנו על מניחה שם"ופרש.כ"ע,הסכנה מבחוץ"ד(י פרסומי):ה משום

ברה ולא אל"ניסא לחצרר פתוחין היו שבתיהן בחצרו נמי;א ואם"ד(ופירש ה

בעלייה דר שם):היה להניחה בחצרו מקום לו ס.שאין לרש"הרי דמדליק"ל י

כשאפשר בתוס.בחצר שם מבחוץ"ד('ועיין ביתו פתח על להניחה מצוה ,)ה

לרה" סמוך עומד בית אלא חצר דליכא הבית"ומיירי לפני חצר יש אם אבל ר

לה חצרמצוה פתח על ערוך."ניח בשולחן סי"או(ועיין ס"תרע'ח נר",)ה"א

לר הסמוך פתח על מניחו לר.מבחוץרביםהשותחנוכה פתוח הבית ה"אם

פתחו על החצר.מניחו פתח על מניחו הבית לפני חצר יש דר.ואם היה ואם

לר פתוח פתח לו שאין לר"בעליה הסמוך בחלון מניחו הואוכ."ה"ה נמין

הטורשי סי(טת ).א"תרע'שם

הרמב דברי עיין בהל"מיהו ה"פ(חנוכה'ם מצוה",)ז"ד חנוכה נר

כדי לבית הנכנס שמאל על לפתח הסמוך בטפח מבחוץ ביתו פתח על להניחו

משמאל חנוכה ונר בימין מזוזה בחלון.שתהיה מניחו בעליה דר היה ואם

הרבים לרשות רש."הסמוכה לשיטת בניגוד לא,ע"והשו,הטור',וסת,י"הרי

הרמב ביתו"כתב של חצר פתח על או בחצר דמניחו עלייתו(ם בפתח יש)או אם

והוא לרלו הרביםפתוח הרמב,שות דברי מפשטות משתמע דמניחו"ואדרבא ם

ענין בכל עלייתו בחלון או ביתו פתח חצרו,על פתח על או בחצרו מדליק ואינו

כלל עלייתו פתח צריך.או .באורוהדבר

הרמב כתב הסמוך",ם"והנה בטפח מבחוץ ביתו פתח על להניחו מצוה

משמאל חנוכה ונר בימין מזוזה שתהיה כדי לבית הנכנס שמאל על ."לפתח

ערוך השולחן כתב סע(מיהו "'ה'שם לרשות): הסמוך פתח על מניחו חנוכה נר

מבחוץ פתחו.הרבים על מניחו הרבים לרשות פתוח הבית י.אם חצרואם ש

החצרלפנ פתח על מניחו הבית "כתב)'ו'סע(ובהמשך."י מג: למעלה 'מניחו

טפחים מעשרה למטה להניחו ומצוה מעשרים...טפחים למעלה מניחו אם אבל

יצא לא כתב."אמה משמאל",)'ז'סע(ועוד לפתח הסמוך בטפח להניחו מצוה

משמאל חנוכה ונר מימין מזוזה שתהא מזוז,כדי אין מימיןואם מניחו בפתח ."ה
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הרמב הדלקה"הנה דין את כלל הדלקהם דין בהדי מבחוץ ביתו פתח אל

שמאל צד השו,על ב"אולם אלו את הפריד מזה'ע זה [דינים במס. בסוגיא 'ועיין

בברייתא,שבת הובא מבחוץ ביתו פתח על הדלקה על,:)כא(דדין הדלקה ודין

ר בשם דרבה במימרא רק הובא שמאל מדפתיצד שמואל משתמע.).]כב(ב

הש ואינהע"ומדברי לכתחילה דין רק היינו שמאל בצד מצותדהדלקה מעיקר

ה,הדלקה בסעיף כתב הרבים"',שהרי לרשות הסמוך פתח על מניחו חנוכה נר

ז",מבחוץ שמאל",כתב'ובסעיף לפתח הסמוך בטפח ,כלומר."להניחו

על"דבע חנוכה נר להדליק צריך הרביםכ לרשות הסמוך ביתו מצוהו,פתח יש

שמאל לפתח הסמוך בטפח להדליקו לכתחילה ללשונו[.נוספת כאן לשונו השוה

מג",שכתב',ויףסעב למעלה ו'מניחו מעשרהטפחים למטה להניחו

מג."טפחים למעלה נמי לעיכובא'התם היינו מי,טפחים היינו'ולמטה רקטפחים

ב,לכתחילה אתוןולש.'מצוה'בלשוןטאוולהכי הערכתו וסדר ערוך השולחן

ה אלו ווודינים הערכתכלשון בטורהדיניםכסדר .]האלו

מהרמב כן משתמע לא ביתו,ם"מיהו פתח על הדלקה דין דכלל

שמאל צד על הדלקה דין עם מדין,מבחוץ זה דין הפריד כללולא נראהלכן;זה

להרמב"דס הו"ל שמאל בצד דהדלקה מעיקרם חנוכהמצותי נר [הדלקת ועיין.

צד,)ה:כ(סופרים'במס על הדלקה ודין מבחוץ ביתו פתח על הדלקה דדין

מ בחדא מובאין הרמב,תאחשמאל הרמב.]ם"כדברי ג"והנה כמו"ם כתב לא כ

הרא(ע"השו בטור"וכלשון שהובאה שאז)ש ביתו פתח על מזוזה אין דאם

ימין צד על להרמב"ס,אדרבא;ידליק שמאל"ל צד על מדליק דלעולם והיינו,ם

דס משום פתח"טעמא על הדלקה דין דעצם חלק הויא שמאל צד על דהדלקה ל

חנוכה נר הדלקת דין מעיקר והויא מבחוץ .ביתו

הרמב דשיטת לבאר צ"ונראה חנוכה דנר היא מתקוני"ם וחלקל הבית

בחצרכ"וע,ממנו להדליקו אפשר הבית,אי מן נפרד הוי.דהוא חנוכה דנר וכיון

ממנו וחלק הבית אחד"צ,מתקוני במקום לעולם קבוע הבית,ל פתח על דהיינו

בחלון או שמאל בצד בעלייה,מבחוץ דר היה הדין,אם מעיקר הויא שם והדלקתו

בעלמא מצוה נמי;ולא טעמא ל"סומהאי דאפילו"הרמבל מזוזהם לו פתחאין על

ימין,ביתו בצד להדליק חנוכה,אין דנר מקומו הוי שמאל לאדלוקי,דצד דבעי

תק בתורת באתריה למקבעיה כדי כפוןהתם ממנו וחלק חכמיםיהבית .תקנת

דס אומר זה להרמב"ואין הבית"ל חובת הוי חנוכה דנר אפילו,ם שהרי

ס הגברא"אי חובת דהוי שמאל"ס,ל בצד להדליק הגברא דנתחייב בחלון(ל או

בעלייה דר היה הבית)אם תקון בתורת שם קבוע לעולם חנוכה נר שיהא כדי

ממנו היאכד,וחלק המצוהךרדך .עשיית
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הר בחידושי במס"עיין בימין"ד:כב(שבת'ן מזוזה שתהא כדי ):ה

בטל" הבית בעל ויבא משמאל חנוכה ונר בימין מזוזה מצוייצתוהלכך ית

(ביניהן בריטב"וכ." שם"ה ס.)א משמאל"הנה חנוכה ונר בימין מזוזה דענין ל

מהוי הגברא היות של במצוותענין הרמב.סובב בשיטת הנתבאר לפי ,ם"אולם

בא לפרש אחרנראה ,,ופן

בצ ממנו וחלק הבית מתקוני הויא שהמזוזה ימיןדכמו צ,ד חנוכה"כך נר ל

שמאל בצד ממנו וחלק הבית להרמב"ס.מתקוני למזוזה"ל חנוכה נר דדומה ם

גוונא ממנו,בהאי וחלק הבית מתקוני הוו ונרו,דתרווייהו בימין מזוזה דין

רק משמאל שלחנוכה במצוותהיותענין מסובב רש.הגברא ',תוס,י"מיהו

ס"והשו,הטור חנוכה"ע נר דאין ממנול וחלק הבית ס"וע,מתקוני דשפיר"כ ל

בחצרו והשו,מדליק הטור כתבו נמי טעמא הויא"ומהאי שמאל בצד דהדלקה ע

לכתחילה מצוה מזוזה,רק אין ימיןאזואם בצד חנוכה נר .ידליק

אהרמבדהגם פליגי ראשונים עניינא"רוב בהאי יש,כדנתבאר,ם

הגמ לשון דפשטות שיטת'להעיר את אע.ומסייעת דהדלקה"הנה לן דקיימא ג

הנחה ולא מצוה כג'מס'עי(עושה הל"וברמב,.שבת פ'ם ה"חנוכה ,י"ד

או"ובשו סי"ע ס"תרע'ח מופיעים,)א"ה חנוכה דנר מקומו דיני כל מקום מכל

הנחה "בלשון מצוה: חנוכה דרנר היה אם מבחוץ ביתו פתח על

לרשותבעלייה הסמוכה הסכנהבחלון ובשעת השלחןהרבים על

מצוה...ודיו חנוכה עשרהנר ש...בתוך חנוכה למעלהנר

פסולה אמה (מעשרים כא" הפוסקים,.כב-:שבת העתיקו דיני"אע,וכן דבשאר ג

הגמ השתמשה חנוכה הנחה'נר ולא הדלקה של בלשון הפוסקים .)והעתיקו

הרמב בשיטת להנתבאר שפיר ד"דאע,ם"ואתי היינוג ,ההמצוה

להרמב"ס ד"ל היינום מיהא חנוכה נר בטפח"עמצות שנדלק י

הר לרשות הסמוכה עלייתו בחלון או שמאל צד על מבחוץ לביתו ,ביםהסמוך

כש"דע נדלק חנוכה שנר זה ממנו,שםי וחלק הבית מתקוני להיות .נקבע

חנוכה שנר הרעיון מתגשםוהנה שבמקדש המנורה לנרות זכר הוא

בג הרמביהיטב רק,ם"שת דינה ומתקיים המקדש מתקוני היא המנורה שהרי

בהיכל במקום"וה,כשהיא רק דינו ומתקיים הבית מתקוני חנוכה נר הוי נ

הבית של .המיוחד





דעהחדר יורה





מ יצחק א"תשע●ג"בית


ישיבה ראש





במתני "קח(בחולין'תנן בה.) יש אם החתיכה על שנפלה חלב טיפת

אסור חתיכה באותה טעם באותה,בנותן טעם בנותן בה יש אם הקדירה את ניער

אסור נעשית"םש'ובגמ".קדירה עצמה חתיכה בחתיכה טעם שנתן כיון רב אמר

מינה שהן מפני כולן החתיכות כל ואוסרת מרי"א.נבילה דרב בריה זוטרא מר ל
כר לשמעתיה אמר כמאן רב מכדי בטיל'לרבינא לא במינו מין דאמר ".יהודה

שם"רש'ופי רב"ד(י אמר דמתני)ה ברישא דתנן דהא היא רב 'דכוונת

בה" יש אסוראם חתיכה באותה טעם קאמר"בנותן הקדירה כל דכיון",לאסור

כולן החתיכות כל ואוסרת איסור נעשית כולה עצמה היא החתיכה 'ואפי,דנאסרה

כולן נאסרות כולה החתיכה לבטל כדי בהן כר,כלומר".יש סבר ורב 'דהואיל

בטיל לא במינו דמין א,יהודה חתיכה נאסרה אם לרוטב'ממילא היאחוץ הרי
אפי החתיכות שאר החתיכה'אוסרת לבטל כדי בהן .יש

רש שהבין כל"ומשמע את הרוטב כיסה ולא הקדירה ניער לא אם דאף י

הכל"מ,החתיכות אוסרת החתיכה דמתני,מ ברישא דניער'שהרי הך הוזכר לא

הר"וכ.כלל הרי.מג(ן"כ שפי.בדעתו)ף"בדפי ממה גם מבואר הכי י"רש'ואמנם

דמתניאס ניער"ד('יפא דתנן)ה בנ"דהא בה יש אם הקדירה את באותה"ניער ט

אסור הטיפה,"קדירה מן טעם החתיכה שקבלה קודם הקדירה הגיס אם דאז,היינו

אא נאסרת החתיכה הקדירה"אין בכל טעם לתת החלב בטיפת כח יש להדיא.כ הרי

רש ה"דסבר שאר להציל כדי רק היינו ניעור דמהני דהא קודםי שבקדירה חתיכות

הטיפה מן טעם הראשונה החתיכה חוץ.שקבלה החתיכה נאסרה כבר אם אבל

שבקדירה החתיכות שאר להתיר כדי ניעור יועיל לא שוב 1.לרוטב

אם"ד:צו('בתוס'עי1 רש'שפי)ה ברוטב"בדעת מקצתה היא שנאסרה כשהחתיכה דמיירי י

לרוטב שחוץ החתיכה חלק על החלב טיפת ונפלה לרוטב חוץ מתני"וקמ,ומקצתה דטיפת'ל

הר שבתוך החתיכה חלק נאסר ושוב לרוטב שחוץ החתיכה חלק אוסרת שארהחלב וגם וטב

ניעור בלא אף הטיפה.החתיכות לבטל מסייע הרוטב אין אמאי ליישב המפרשים טרחו וכבר

הרוטב בתוך היא בתחילה שנאסרה החתיכה מקצת סי"יו(מ"בד'עי.אם ב'ד אות שהביא)'צב

הדבר'ג בביאור .שיטות
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רש בדעת זה התוס.י"כל טיפת"ד(שם'אבל בטיפת)ה כח שאין כתבו

ניעור בלא הקדירה כל לאסור בגמ,חלב "קח(לקמן'כדמשמע ניערא:) לא ילימא

כלל כיסה ולא אסורות[כלל החתיכות כל פלט]אמאי לא מיפלט בלע ".מיבלע

וכיסוי,כלומר ניעור בלא החתיכות לשאר מתפשט החלב טעם כתבו.דאין וכן

והרשב"הר שם שם"ן ולפיכך"ד(א התוס)ה הנאסרת'בשם חתיכה אין דלעולם

שאצלה היתר חתיכת אוסרת איסור בליעת חמות'אפיו,מחמת שאין,שתיהן לפי

רוטב בלא לחתיכה מחתיכה הולכת גמורה"ואע.הבליעה נבילה היתה שאם פ

שאצלה חתיכה אוסרת שפיר,היתה שבחתיכה ההיתר מחלק הפליטה כאן וגם

רוטב בלא שאצלה לחתיכה ולהוליך"מ,יוצאת להוציא יכולה החתיכה אין מ
יכ עצמה שהבליעה במקום אלא האיסור שםבליעת ולהתפשט לילך .ולה

התוס דקיי'וכתבו מהא מוכח כדי"דהכי אלא בצלי נאסרת חתיכה דאין ל

צו(קליפה שאצלה:).חולין לחתיכה הבליעה מוליך שהנאסר נאמר כ"א,ואם

שאצלה החתיכה חלק אוסרת הקליפה אין שאצלו,אמאי החלק יאסור חלק ואותו

הסוף ע.עד לאסור"אלא יכול הנאסר דאין האיסורכ מן אינו,יותר האיסור ואם

מכ יותר לאסור מזה,ק"יכול יותר לאסור יוכל לא הנאסר לכך.גם ראיה ,ועוד

מחמתו ונאסר דם בולע המלח הרי לאכילה להכשירו בשר פ"ואע,דכשמולח

בבשר טעם נותן דאיידי"מ,שהמלח משום שבמלח הדם מחמת נאסר הבשר אין מ

דם בלע לא דם למיפלט מהדם,אחרדטריד יותר הבשר לאסור יכול המלח ואין

רש"וצ.שבו בדעת לאסור,י"ע יכולה חלב טיפת מחמת הנאסרת חתיכה דהיאך
לשם להתפשט טיפה באותה כח אין אם ניעור בלא שכנגדה .חתיכה



הר התוס"והנה דברי דחה שם הגמ"עפ'ן בהמשך דאיתא מאי .)קח('י

קסבר" רב'פי(ומאי קסבר אמאי,)מאי חתיכה מותר לסוחטו אפשר קסבר אי

נבילה אסור,נעשית לסוחטו אפשר קסבר אפשר"ד('התוס'ופי".אלא ד"דלמ)ה

נאסרת שכבר החתיכה גם מותרת ונתבטל האיסור נסחט אם מותר לסוחטו .אפשר

דלמ אפ"ומשמע מהא"ד נסחט אם דאף היא הכוונה אסור מל שנתבטל עד מ"יסור

באיסורה נשארת פי.החתיכה שם"רש'וכן אלא"ד(י אפ"דלמ)ה אסור"ד ל
בסחיטה היתר לה אין שוב החתיכה .משנאסרה

רש ותוס"ומדברי דס'י אם"מבואר האמוראים שנחלקו מה דעיקר ל

יסחט אם היתר לה יש שנאסרה חתיכה אם היינו מותר או אסור לסוחטו אפשר

ממנה שנתבטלהאיסור דס.עד מבואר דמח"ועוד בחלב'ל בבשר רק לא שייכת זו

איסורים בשאר אף שהגמ.אלא באפשר'ומה נבילה נעשית חתיכה ענין תלה
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אפ שאם הדבר פירוש אסור מותר"לסוחטו להיתרה,ל חוזרת החתיכה אם דהיינו

שבתוכה האיסור שנתבטל עד ממנה האיסור בליעת שנסחטה אפשר"א,כל היאך כ

חנ אח,נ"לומר הקדירה את ינער אם החתיכה"הרי תחזור שוב האיסור ויסחט כ

טעם בהן נותן החלב אין אם החתיכות שאר תאסור ולא אפ.להיתרה אם ל"ורק

שנאסרה מאחר להיתרה חוזרת החתיכה ואין החתיכה,אסור להחשיב אפשר אז
מינה שהן מפני החתיכות שאר לאסור דאיסורא .כחתיכה

הר המסכת"מבאמנם בסוף בחידושיו כתב בסוגיין(ן מחדש :קח,נדפס

לי"ד נראה המח)ה אפ'דכל בחלב"אם בבשר אלא נאמרה לא מותר או אסור ל

איסורין בשאר לאוסרה,ולא או החתיכה להתיר אם הדיון אפילו",ואין כלומר אלא

לגמרי אותו וסחטת לסוחטו לך ליה,אפשר והוה אסור נעשה כבר שבו בשרבשר

במשהו במינו ואוסר החלב,אסור אפ,וכן תאמר הוא"ואם היתר שבו בשר מותר ל

בשר חלב,לגבי לגבי שבו דהמח"שהרמב,כלומר".והחלב הבין אפ'ן אסור"אם ל

היא מותר הגרי(או להפרידו"אם)ד"בלשון (אפשר לסוחטו" אפשר אם דהיינו

מותר)לגמרי או להפר,כלומר.אסור אפשר היה זמאם והחלב הבשר היו"יד האם ז
לא או להיתרן 2.חוזרין

הרמב לזה",ן"והוסיף אפ"למ'פי(והטעם אסור"ד רואין)ל שאנו דכיון

בב אסרה איסור,ח"שהתורה שניהם נעשו זה עם זה שנתבשלו הוא,מכיון שהרי

חלב זית וחצי בשר זית חצי על איסור,לוקה נעשה אע,שהיתר שרבה"הילכך פ

ב וכועליהם לגמרי החלב טעם שבטל עד לעולם'שר איסור,אסור נעשו ,שהרי

במב במשהו ממנו היוצא והחלב במשהו הבשר במין החתיכה אוסרת זה ,מ"ומפני

איסורן עצמן ומחמת אסור חלב וזה אסור בשר האיסורין.שזה כל בשאר אבל

אם[ ואח]כגון לחתיכה דם של טיפה על"נפלה הוסיף או הקדירה ניער מיםכ יה
לכתחילה איסור מבטלין אין שאמרו בשוגג,זהו מותרת דיעבד ".מיהו

הרמב שהבין דלמ"הרי אפ"ן דבב"ד הדבר פירוש אסור איסור"ל הוי ח

עצמו איסור,מחמת של כגופו נאסרין והחלב בליעת,והבשר בו שיש כדבר רק ולא

זמ"ומה.איסור להפרידן אפשר היה אם אף והחלב"ט הבשר עדיין אסוריןז .היו

החתיכה"משא אין בשר חתיכת על דם טיפת נפלה אם כגון איסורין בשאר כ

האיסור בליעת מחמת אלא איסור,נאסרת של לגופו נהפכה לא היה"ומה.אך אם ט
להיתרה חוזרת היתה החתיכה מן לגמרי האיסור בליעת לסחוט .אפשר

הרמב דס"ומדברי מבואר אפ"ן אמרינן דלא אלא"ל אסור ח"בבבל

דאפ דאיסורא"משום לחתיכה נהפכה שהחתיכה הכוונה אסור מחמת,ל כאיסור

הרבע"וע2 בשיעורי בחלב(בזה בשר א'סי,עניני אות ).'סה
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בבב,עצמו אלא כן לומר שייך אלא"ולא נאסרו ולא עצמן בפני מותרין דשניהן ח

איסור,בתערובת של כגופו חשיב הכל איסורין"משא.לכן בשאר וגם,כ דהואיל

בעולם איסור היה התערובת לידת נתהווה,לפני עולא איסור של חדשה י"חתיכה

המינים כאיסור,התערבות רק חשיב בהיתר האיסור דכשנבלע לומר מסתבר ממילא

עצמו מחמת כאיסור ולא פי.בלוע שלא הרמב'התוס'ומזה דס"כמו משמע ל"ן

מ אף אפ"דלעולם מזה"ד זה והחלב הבשר להפריד אפשר היה שאם מודה אסור ל

להיתרן חוזרין היו איסורשלא,בודאי של כגופו נפרדו,נעשו שלא זמן כל אבל
זמ אסורין"לגמרי עדיין שנתבטלו עד נסחטו רק .ז

בר"ועיי הרי.מג(ן"ש הרמב'שפי)ף"בדפי דאפ"כמו הכוונה"ן אסור ל

מ'דאפי לגמרי ההיתר מן האיסור לסחוט אפשר היה משום"אם אסור הוא הרי מ

איסור של כגופו הר.דחשיב שמדברי הרי:מג(ן"אלא דס)ף"בדפי ל"מבואר

דאפ"דקיי וחנ"ל אסור איסורין"ל בשאר אף כהרמב(נ אלא,)ן"ודלא זה אין אך
לבב,מדרבנן האיסורים כל השוו בישול"שחכמים דרך האיסור שנתערב כל .ח

הר מג(ן"וכתב רי.שם התוס"דלפ)ף"בדפי סברת לדחות יש דאין'ז

האיסור מן יותר לאסור יכול שפיר,הנאסר איסור של לגופו נהפכה החתיכה דאם

בפליטתה שכנגדה חתיכה הבשר(תאסור בפליטת ממנה)דהיינו תצא לא אם אף

רוטב בלא החלב בשר.בליעת מליחת גבי הכי אמרינן דלא דאפ"אע–ומאי ל"ג

וחנ איסורין"אסור בשאר גם לגמרי–נ המלח בתוך וכלה נשרף דדם משום ,היינו

אינו הבשרולפיכך את ראיה.אוסר אין קליפה כדי רק אוסר דצלי דהואיל,ומהא

חנ דין מבב"ועיקר למדנו דבב,ח"נ דומיא אלא הכי אמרינן לא ואין,ח"ממילא
מה"בבב קליפה תורה"ח אסרה בישול דדרך משום .ת

הר רש"וסיים דברי נראין דלפיכך שפי"ן על'י חלב טיפת נפלה דאם

טעם בנותן בה ויש ניער,החתיכה לא אם אף אסורה הקדירה מיד,כל ניער אם ורק
הקדירה בכל משערין אז החלב מן טעם החתיכה שקיבלה .קודם



צ התוס,ע"אך פירוש לדחות אפשר אם רש'דאף פירוש עפ"ולקיים י"י

הרמב והר"סברת א"מ,ן"ן לכאורה רש"מ בדעת כן לפרש נתבאר.י"א כבר שהרי

שהמח"שרש מפרש אפ'י אם"אם החתיכה להיתר בנוגע היא מותר או אסור ל

שנתבטל עד ממנה האיסור פי"שרש,כלומר.נסחט התוס'י כהרמב'כמו .ן"ודלא

דס"וא מסתבר לרש"כ דבב"ל בלוע"י כאיסור נחשב להפריד,ח אפשר היה ואם

זמ והחלב מותרין"הבשר שניהן היו קשה.ז ר,ועוד מדברי מבואר דמ"שדהא ד"י
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ס"אפ אסור בבב"ל רק ולא איסורין בשאר אף הכי דאפ.ח"ל מוכח מזה ל"וגם

שבב פירושו אין עצמו"אסור מחמת כאיסור נחשב בבב,ח רק שייך ולא"דזה ח

איסורין דרש.בשאר לומר הר"ואין בשיטת אזיל דאפ"י דהא וחנ"ן אסור נ"ל
מבב ונלמד מדרבנן אלא זה אין איסורין רש,ח"בשאר מדברי הכי משמע .י"דלא

בזה קיי,והנראה כעיקר"דהנה דטעם האיסורין בכל שנחלקו.ל אלא

טכע אם דרבנן"הראשונים או דאורייתא רש.ק בחולין"דעת לטעם"ד:צח(י )ה

דטכע ר,דרבנןק"היא דקאמר מהא לוקין'כדמשמע אין ממשו ולא דטעמו יוחנן

סז"ע(עליו דבפסחים.).ז כלי.)מג(והא וגיעולי מנזיר כעיקר לטעם ליה ילפינן

היא,מדין בעלמא ב,אסמכתא כא'דהוו הבאין מדין"א',כתובין כלי גיעולי נ
הוא התוס.חידוש רבא"ד(שם'אבל דטכע)ה דאורייתא"סוברים ק

טכע דין בגדר הראשונים נחלקו בחולין"הרא.ק"ועוד סי"פ(ש )לא'ז

ר בשם דטכע"כתב דאורייתא"ת מינו בשאינו מין טעם"ק האיסור שנתן דכיון

איסור כולו הוה כאילו בכזית עליו ולוקין איסור להיות כולו נהפך וההיא".בהיתר

במינו"דריו במין מיירי עליו לוקין אין ממשו ולא דטעמו שאינו,ח מפני לוקין ואין

האיסור את ריו,מכיר דקאמר לו"והא וממשו דטעמו אתח במכיר מיירי עליו קין
בשא,האיסור במין ממשו"אבל ולא טעמו על אף לוקין .מ

הרא היינו"והוסיף ממשו ולא דטעמו סובר כהן חיים שרבינו שם ש

פרס אכילת בכדי איסור כזית בתערובת כזית,כשאין כשיש היינו וממשו וטעמו

כ"ד,פ"בכא שיש כז"כיון אוכל פרס אכילת שבתוך האיסור מן כולו,יתכ נעשה

ר".איסור שגם לר"הרי מודה כהן טכע"ח דמדין להיות"ת כולו ההיתר נהפך ק
בכא,איסור כזית בו כשיש רק דהיינו סובר שהוא .פ"אלא

ברא"ועיי שר"ש אף"ש טעמא בתר דאזלינן מהא לשיטתו ראיה הביא ת

דר,לקולא היכא אף חטה טעם בה שיש אורז בעיסת מצה חובת ידי ובאויוצאין

חמשת.אורז טעם רק בה שיש מצה אכל שאם לומר שייך דלא כוונתו ולכאורה

חובתו ידי יצא דגן מיני,מיני מחמשת היא שעיקרה מצה לאכול דוקא צריך אלא

צ"וע.דגן דע"כ מדין"ל איסור להיות כולו נהפך בהיתר איסור טעם נתינת י
די"ומה,ק"טכע העיסה לכל יש בעיסה חטה טעם יש אם הט מצת דגן'ן .מיני

הרא"וכ הל"כ בסוף הרמב"ועיי).טו'סי(חלה'ש על שתמה שהביא"ש ן

גרירה מדין חטה טעם בה שיש אורז במצת שיוצא שהחטה,מהירושלמי דהיינו

האורז את יוצא.גוררת אינו גרירה דין דבלא הרמב.ומשמע דסבר דמדין"הרי ן

איסו"טכע להיות הכל נהפך כאילו חשיב לא הרא.רק לא"אבל דאולי דחה ש

חימוץ לידי לבוא העיסה שתוכל כדי אלא דגרירה לטעמא העיסה,הוצרכו אם דאף

מה מ'היא דגן אא"מיני מצה חובת ידי בה יוצא אינו לידי"מ לבוא יכולה העיסה כ
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בפועל בפסחים[חימוץ דאמרינן הבא.)לה(דהא בדבר אלא מצה מצות יוצא דאינו

אין חימוץ דצריךלידי הוא דין אלא דגן מיני דחמשת המין לקביעת סימן רק זה

בפועל חימוץ לידי לבוא העיסה ה].שתוכל כמצת שתיחשב כדי דגן'אבל מיני
גרירה"ל דין טכע,צ ה"דמדין כמצת כבר חשיבא דגן'ק .מיני

ר שנחלקו ור"הרי הרמב"ת נגד כהן טכע"ח מדין אם כאילו"ן חשיב ק

ל כולו ההיתר איסורנהפך רש.היות כתב בפסחים"והנה חייב"ד:מד(י דמאי)ה

בגמ לטכע'דאמרינן ליה דילפינן נזיר"שם גבי דמשרת מקרא שרה,ק שאם

חייב יין טעם בהם ויש במים אלא"ענבים הוא לאיסור מצטרף היתר משום לאו

איסור כוליה ליה דאיתעביד רש".משום שגם דטכע"ומשמע הבין פירושו"י ק

איסורשהכל רש"ואע.נעשה דסבר דטכע"ג דאורייתא"י לאו בגדר"מ,ק מ

לר הוא מודה ור"הדבר כהן"ת רש,ח דסבר דע"כלומר שקבעו הם שהחכמים י"י
איסור להיות כולו ההיתר נהפך טעם .נתינת



דלפ רש"ונראה שיטת ליישב יש בסוגיין"ז רש.י סובר דמצדי"דלעולם

בב בב"דיני נחשב היה לא עצמו"ח מחמת כאיסור הרמב(ח כדעת והר"ודלא ).ן"ן

דמ רש"אלא סובר החתיכות"מ שאר לאסור יכולה חלב מטיפת הנאסרת שחתיכה י

רוטב בלא יכול,אף שהאיסור במקום אלא לאסור יכול הנאסר דאין אמרינן ולא

שם רש"וה.לילך דסבר משום טכע"ט דמדין נהפך"י איסורק להיות כולו ,ההיתר

איסור חתיכת דין שבחתיכה ההיתר לחלק גם יש נתנה,וממילא דם טיפת אם וכגון

בשר בחתיכת הקדירה"ואח,טעם כל בשאר טעם נתנה בשר חתיכת אותה חשיב,כ

בקדירה טעם נתנה דם חתיכת יכול"ובכה.כאילו הנאסר אין לומר שייך לא ג

וכו הנ',לאסור אין דין וכודכל לאסור'אסר יכולה בלבד הבליעה אם רק ,נאמר

רוטב בלא יוצאת אינה והבליעה להתפשט,דהואיל יכול הנאסר אם אף ממילא

רוטב בלא שאצלה אוסרתה"מ,לחתיכה אינה אלא,מ אוסר הנאסר אין שהרי

אוסרת דטכע.הבליעה נאמר אם איסור"אבל להיות נהפך דההיתר פירושו כ"א,ק

יכו ההיתר לאסורגם בליעת,ל בה שיש כחתיכה רק ולא איסור כחתיכת דינו שהרי
.איסור

רש מלשון אלא"ד(י"ואמנם דס)ה דאפ"מדוייק דמאי היינו"ל אסור ל

טכע האיסורין"מדין דכל דלמ.ק כתב אפ"שהרי אסור"ד החתיכה",ל משנאסרה

בסחיטה היתר לה אין להיו,שוב איסור נעשה שבה ההיתר אף כאןואשמועינן ת

הרבה אחרים לאסור גדול רש".שיעור שהבין דלמ"הרי אפ"י ההיתר"ד אסור ל
איסור נעשה נבילה"ומה,שבה נעשית חתיכה .ט
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רש לדעת למ"ולכאורה אפ"י החלב"ד יפרדו אם שאף מסתבר אסור ל

זמ נאסרו"והבשר וכבר הואיל להיתרן יחזרו לא דמש"וצ.ז בתחילה"ל כ

אי שוב החתיכה בסחיטהשמשנאסרה היתר לה גדול–ן יותר חידוש כתב ולא

מ לגמרי מזה זה והבשר החלב יפרדו אם אסורין"שאף יהיו עדיין כן–מ כתב לא

איסור להיות כולו נהפך שההיתר לומר דשייך בעלמא לסימן למ,אלא ד"דאילו

להיתרה"אפ יחזור האיסור יסחט ואם הואיל מותר ההיתר"ע,ל שנהפך חשיב לא כ
חנלהיו אמרינן ולא איסור .נ"ת

פי שלא דמה הרמב"רש'ונראה כמו בפשטות והר"י דמ"ן אפ"ן ל"ד

דבב סבר דרש"אסור משום היינו עצמו מחמת איסור הוי דבב"ח דמאי סבר ח"י

בבב מיוחד דין זה אין עצמו מחמת כאיסור הרמב"דינו שכתבו כמו והר"ח ,ן"ן

אלא נאסרו ולא מותרין תרוייהו וחלב דכל,בתערובתדבשר הוא כללי דין אלא

איסור להיות כולו ההיתר נהפך טעם בו ונתן בהיתר איסור שייך.שנבלע זה ודין

איסורין בשאר לזה"ובב,אף דוגמה רק הוא כאיסור,ח נחשבים שניהם וחלב דבשר

זה לגבי זב,זה טעם שנתנו כל ולא"ולכן דאיסורא כחתיכה נחשבים שניהם הרי ז

ב כאיסור שרש"ולפ.לוערק מה ניחא אפ"ז דין עיקר פירש שאר"י גבי אסור ל

הדין,איסורין עיקר זהו לבב,שהרי ילפינן כמש–ח"ומיניה הר"ודלא שעיקר"כ ן
אפ וחנ"דין אסור בבב"ל הוא בב,ח"נ אטו חכמים גזרו איסורין 3.ח"ובשאר

הרא שגם העירוני בבדה"ושוב כתב ש"ב(ב"ה ח,א"ד ר:)סוף אוידיותר

חנ מבבב"לומר איסורין בשאר דהיינו",ח"נ ונאסר אוסר איכא איסורין דבשאר

להיתרו,היתר חוזר ואינו נאסר שכבר לומר ראוי האיסור מן ההיתר שנבלע ,מכיון

שבו'ואפי איסור כל א,נפלט כגוף הכל ונעשה בגופו האיסור נבלע אבל',בשכבר

שאוסר"בב הוא וצירופן בהיתר היתר שהוא בכדי,ןח צירופן נתפרש שאם אפשר

רשולכאו3 לדעת לומר נראה היה דחנ"רה בבב"י אף עדיף"נ ולא הואיל מדרבנן אלא אינו ח

טכע וחנ"מדין רש"ק דלדעת איסורין בשאר מדרבנן"נ אלא אינן מוכרח.י זה אין אף,אך דהא

דטכע"רש בחלב בשר גבי מודה דאורייתא"י אתוס(ק פליג איסורין'ולא בשאר כ"וא,)אלא

חנ דדין לדידיה אף בבב"יתכן מה"נ יהיה רש"עכ.ת"ח דלדעת ברור זה חנ"פ דין"י אינו נ

בבב .ח"מיוחד

רש"וצ לדעת שהק,י"ע וכמו שאצלה קליפה אוסרת קליפה אין רש',התוס'דאמאי לדעת י"הא

כמש"א ליישב הר"א דחנ"כ מבב"ן נלמד איסורין בשאר כמו"נ בישול דרך דוקא בעינן ולכן ח

רש,ח"בבב מ"דלפי איפכא דחני בבב"סתברא לחנ"נ דוגמה אלא אינו איסורין"ח בשאר .נ

צ"וע כמש"כ התוס"ל אפילו"ד:צו(בחולין'כ ר)ה ממי"בשם חנ"א אמרינן דלא הוא דדין נ"ץ

החתיכה בכל אלא חתיכה בשאר.במקצת איסור להיות נהפך ההיתר אם דאף היא הכוונה ואולי

חשובה בחתיכה רק היינו במקצת,איסורין איסוראבל להיות נהפך שההיתר אמרינן לא .חתיכה
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א כל מותרין'שנשאר שיהו כתחילתו הרא".נקי עוד מה"והוסיף דאולי שם ט"ה

דאפ הא הזכירו איסורין"לא שאר גבי מותר דאפ,.)ק'בגמ(ל פשיטא ל"דהתם

וחנ רש.נ"אסור דעת בביאור שאמרנו הדברים הן חנ,י"והן דין הוא"דעיקר נ

איסורין טכעהואיל,בשאר איסור"ומדין של כגופו להיות הכל נהפך כ"משא,ק

בתערובת"בבב רק הוא שהאיסור דין,ח שייך לא דאולי לומר מקום יש ממילא
.נ"חנ

שהתוס רש'ומה כמו לפרש רצו הקדירה,י"לא שאר דאין כתבו אלא

האיסור מן יותר לאסור יכול הנאסר דאין משום ניעור בלא מפני,נאסרת היינו

טכע'שהתוס דמדין איסור"סוברים להיות ההיתר נהפך לא בליעת,ק רק יש אלא

בחתיכה בלא,איסור הקדירה כל שאר ולאסור לצאת יכולה אינה בליעה ואותה

הרשב.רוטב הר"ואמנם בשם זו שיטה הביא שם התוס"א בעל ר'י בשם .ת"ולא

שהר ר"ונראה על חולק בזה"י הר,ת להיו"וסובר ההיתר נהפך דלא מדיןי איסור ת

התוס.ק"טכע שכתבו ממה גם מוכח אמאי"ד:קח(בחולין'וכן הר)ה י"בשם

בששים מתבטלין לקדירה שנפלו מדם הבלועים נותנין"ואע,דתבלין דהתבלין ג

אפי מותר'טעם הכל בהן,באלף הנבלע האיסור מן יותר חמורין התבלין .דאין

הר דסבר להדיא טכע"הרי דמדין נהפך"י לא איסורק להיות כולו וכמו'ההיתר
4.שנתבאר

הר4 חנ"ולדעת דאמרינן מאי ס"י וצריך ע'נ שבה האיסור טעם לבטל כדי החתיכה כל כ"כנגד

טכע מדין זה הוא"אין אחר מטעם אלא איסור להיות נהפך והיתר מש"וע.ק בשיעורי"ע בזה כ

תערובות(הרב ג'סי,עניני אות ).'עו



יצחק א"עתש●ג"מבית







בגמ ק'איתא ע"חולין שנתן:א"ח כיון רב על[אמר שנפלה חלב טיפת

בשר בחתיכה]חתיכת החתיכות,טעם כל ואוסרת נבלה נעשית עצמה חתיכה

מינה שהן מפני כר(כולן רב דמב'דסבר בטל"יהודה לא אי'כו)מ קסבר ומאי

לסוחטו אפשר קסבר אלא נבלה נעשית אמאי חתיכה מותר לסוחטו אפשר קסבר

כו .'אסור

מהגמ לכאורה משמע ואלס"שחנ'והנה ב"נ הם נפרדים'א אלא,דינים

באלס"שחנ תלוי חנ,א"נ לומר א"דאפשר רק שאלס"נ הרמב.א"ת סובר ן"כך

ד(ומסביר לי"השמטות ונראה המסכת,ה בסוף ב)נדפס היא"אלדהמחלוקת ס

לגמרי מהבשר החלב את להפריד אפשר היה והחלב,דאם הבשר ישארו האם

בב של לא"באיסוריהם או אלס"מ.ח באיסוריהם"ד ישארו שכן סובר דכבר,א

נבילה כחלב והחלב נבילה כבשר הבשר ונעשה בעצמותם אלס"ומ.נאסרו מ"ד

בו המעורב חלב משום אסור רק שהבשר הפי.סובר רב',בגמ'וזהו סובר שאם

בעצמותו"שחנ כאיסור הבשר את שמחשיב אומרת זאת ע"א.נ סובר"כ כ

אפי,א"שאלס באיסורו הבשר דנשאר חזינן'דמהא החלב כל ממנו תסיר אם

נבילה כבשר בעצמותו הבשר הר"וכ.שנאסר הרי:מג(ן"כ ).ף"בדפי

הרמב ור"והקשו פי"ן על דמהגמ'ן ק'עצמם ע"בדף משמע"ח ב

אשחתיכ אלא חתיכות שאר יאסור לא נבילה ונעשית שנאסרה או"ה ינער כ

הקדירה החלב,וקשה.יכסה יצא שלא אפשר וכיסוי ניעור דבלי מחתיכהנהי

יצא,לחתיכה עצמה הבשר חתיכת טעם בב,אבל בהדדי'שהרי הנוגעין חתיכות

א טעם רוטב'יבלע בלי גם נב,בשני כבשר והויא נאסרה כבר החתיכה .ילהוהרי

דאה נו"ודוחים בעי לא נו'והגמ,כ"נ הזכיר למ"רק חנ"כ סבר דלא .נ"ד

הגר'ועיי הגדול רבינו בדברי בספרו"היטב פ"מאכ'הל(ח ה"א ,)ט"ט

הרמב דעת שמבין לכאורה הרמב"שיוצא כדעת והר"ם הרמב.ן"ן דמביא ם"דאהא

הראב,נ"דחנ'הל דחנ"משיג וטוען ר"ד לדעת רק שייך דמב"נ בטילמ"י ומביא.לא

נו דבעי ממה שחנ"וא,כ"ראיה נו"ת בעי למה הרמב,כ"נ כסברת הנ"והיינו דאי,ל"ן

נו ל"בעינן חנ"כ .נ"א
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הגר בזה הראב,ח"וכותב נאסרו"שסובר והחלב שהבשר שהגם ד

זב"מ,בעצמותם מעורבים כשהם רק זהו זמ.ז"מ יתפרדו אם לגמרי"אבל ,ז

בב איסור מהם אלס"מוגם.ח"יפקע שכבר"ד שדבר שסובר אלא לזה מודה א

א להתירו"נאסר בב,א מאיסור אלס"ולא של נפרד מאיסור אלא זה.א"ח לעומת

הרמב בב"סובר מאיסור בעצמותו אסור נשאר שהבשר כל"ם ממנו יצא אם גם ח

לטכ"ונפק.החלב דטכ,ע"מ איסור חלות מדין יאסור בשר אם1ע"דטעם רק

בב מדין אסור הרמב,ח"הבשר ר.ם"וכדעת של בדינו דמב'אבל לא"יהודה מ

בעלמא ביטול הפקעת דהוי אלס,בטיל של הנפרד האיסור גם שייך שפיר א"בזה

הראב 2.ד"של

הראב שטוען מה הרמב"וזהו על שחנ"שא,ם"ד למאי"ת גם שייך נ

דמב"קיי להלכה בטיל"ל טכ,מ מדין הבשר,ע"ואוסר שישארו אומרת זאת

באי בבוהחלב אפי"סור זמ'ח יתפרדו לגמרי"אם נו"א.ז בעינן למה הלוא,כ"כ

בל הבשר"גם טעם יצא ע.ז בחנ"אלא הפשט זה שאין ואלס"כ כלל"נ ולא,א

ר לדעת אלא אלו דינים דמב'שייך דסובר בטיל"יהודה לא מצריכים,מ ולכן

על נו"רהחולקין לא"י אפשר שפיר ולכן הבשר טעם אם החלב שילך כדי סורכ

טכ בב,ע"מדין באיסור נשאר עמו"דהבשר עדיין שהחלב זמן כל שלא(ח אלא

החתיכה כל כנגד לשער חנ,תצטרך של דין הגר).נ"דזהו הסביר ח"כך

הרמב,במחלוקתם יענה מה כתב לא הראב"אבל לקושית מנו"ם ולכאורה.כ"ד

כרמב"צ שיאמר ור"ל דאה"ן נו"ן בעינן לא משנה'ועיי,כ"נ בפבמגיד ט"שם

ברמב"ה בדעת בזה שמסתפק .ם"י

הגר כותב בתו"והנה לומר"באד(ד"ח ונראה הראב:ל"וז)ה ד"ודעת

בב[ וחלב]ח"באיסור בשר ביחד שהן זמן כל אלא אסורין דאינן אבל,היא

זמ להיתרן"כשנתפרדו חוזרין כ"ואע,ז ביחד דכשהן בפ"ג עצם"א הוי ע

מינייהו"מ,האיסור פקע כשנתפרדו להיתרןמ וחוזרין בחלב בשר ',וכו,דין

לפ"ולפ הראב"ז להיתרו"ד חוזר בחלב דבשר אסור"א,ד לסוחטו דאפשר הא כ

האיסור עצם והוי נבילה דנעשה משום זה שבו,אין החלב בלוע דנתמעט דכיון

ג הרי טעם מיני"מנתינת פקע בחלב'כ בשר דף,שם דחולין בסוגיא וכמבואר

הגר1 שיסד בספרו"כמו פעמים כמה במאכ,ח וגם שם דבריו פט"עיין ה"א פ"חו,א"ו ו"מ

פ"מעה,א"ה הי"ק .ב"י

הגר"עיי2 הסבר בזה"ש .ח
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בנו"ק בו שאין דכל בישול"ח דרך הוי לא לנתפרד"וא,ט ממש שוה הוא הרי כ

להיתרן חוזרין להיות דצריכין מהחלב הבשר צ"ובע,לגמרי דאפשר"כ דהא ל

בפ דין הוא אסור החתיכה"לסוחטו אותה אין שוב נאסרה וכבר דהואיל ע

וכו,ניתרת אסור שהוא לסוחטו אפשר של הדין .ל"עכ',וזהו

לעיי דהיכ'ויש שכתב נבמה כדי דליכא בב"א דין לו אין דדרך"ט ח

תורה אסרה ק',א:בישול בדף שם היא מפורשת בב"משנה שאיסור רק"ח הוי ח

בגמ"ואי,ט"ני"ע דאיתא מהא לדייק תורה'צ אסרה בישול גדר',וב.שדרך

בב ע"איסור בשר חתיכת שנאסר ע"ח חלב טיפת מבשא"י כדין הוא כ"וא.מ"כ

איס בכל הוא כללא שטכהא נ"ורין דאיכא היכא רק הוי גזה,ט"ע בלי כ"וגם

נ כדי דבעינן נודע כבר תורה אסרה בישול דרך של בבב"מיוחדת כמו"ט ח

איסורין דאלס',וג.בשאר ראייה שמוסיף מה דנתמעט"כל מהא נפרד דין הוא א

מיותר לכאורה שבו הראב,החלב שלפי כתב כבר בב"דהרי דין כל"ד רק הוא ח

שנוג זבזמן וחלב הבשר ע"וא,ז"עין אלס"כ דין אסורה–א"כ שהחתיכה דהיינו

החלב ממנו שנסחט בפנה–לאחר דין .ע"וא

אפי,ונראה שאלס'דהנה תימא שעי,מ"אם ברור חתיכה"אינו ניתרת כ

שנאסרה ק"שפרשהאומנם.הראשונה בדף ע"י קסבר"ד(א"ח אי ניתרת)ה שכן

אי בראשונים"אבל מוסכם הבית'דעי.ז ש"ב(בתורת ח"ד שכתב)א"ע'א

שאפי"הרשב חנ"א'א אמרינן דלא אלס"ת או לגבי"נ אלא איסורין בשאר א

בלבד"בב ע"מ,ח שנאסרה חתיכה יש אם דלא"מ איסורין משאר איסור בליעת י

ס כנגדה'היה ס,בחתיכה שיש בקדירה האיסור'ונתנה בליעת הגם,כנגד

יאסר לא שבקדירה ניתרת"מ,שהתבשיל אינה שנאסרה החתיכה ובתשובה.מ

לרמב( המיוחסות סי"תשובות הרשב)א"קנ'ן טעמו"ביאר הגעלה,א דאין

להל3.באוכלין נפסק .א"כרשב)א:קו(ע"בשו'וכן

הרשב"בב'ועיי בדעת שביאר שם ר,א"י שישאר"דאין דחיישינן ל

נ כדי שנאסרה קפילא"דא,ט"בחתיכה ליטעמיה ר.כ דאע"אלא דמתחילה"ל ג

ע אלא נאסרת נ"אינה כדי איסור"י של באיסורו,ט נשאר שנאסרה לאחר אבל

אפי"כ בו שנשאר נ'ז מכדי מהאיסור"פחות כ,ט האיסור"דהיינו כל יצא שלא ז

לגמרי א.ממנו זה באוכלין,א"ובמציאות הגעלה .דאין

בחי"וכ3 גם ק"בסו,חולין'למס'כ בדף בסוגיא .ח"ד
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בבב"א שגם הטעם והוא הדין דהוא מסתבר היה אפשר"למ,ח"כ ד

מותרלסוחט החלב,ו מחמת באיסורה ישאר שנאסרה הראשונה שחתיכה אפשר

נ מכדי שנפחת הגם בו א,ט"שנשאר הגעלה"דודאי דאין לגמרי ממנו ליסחט א

הגר.באוכלין שבא הוא זו לאפוקי"ומסברא לפי.ח שגם מתחילה דביאר

זב"הראב כשנוגעין אסורים החלב ועצם הבשר עצם זמ,ז"ד דכשנתפרדו ז"רק

בבסוב שם מהם שפקע שכ"א.ח"ר לומר אפשר היה זמ"כ נתפרדו שלא ז"ז

נ"אע,לגמרי מכדי שנתמעט בב,ט"ג תחשב וכמש"אכתי הרשב"ח בשאר"כ א

אע באיסורן עומדין דאכתי נג"איסורין מכדי האיסור א4.ט"שנתמעט כ"אבל

דאלס בב"יצא דין משום הוי דאלס"א נפרד דין משום ולא כותב.א"ח לכן

שאפי"הגר כן'ח לומר אפשר איסורין בשאר בב,אם א"לגבי מגזה,א"ח כ"וזהו

תורה אסרה בישול דרך נ"דכ,של כדי דליכא מיני"ט"ז בחלב'פקע בשר ".שם
הגר סיים שע"ולכן שפיר אלס"ח הראב"כ לפי בפנ"א דין הוי .ע"ד

בב בין הזה בחילוק להעמיק איסורין"ויש ושאר המאכל,א"דבש.ח

הית שבושל איסור טעם משום נאסר טכ,ר נתמעט,ר"לפו.ע"ומדין שוב אם

נ מכדי טכ"האיסור דין שפקע לומר מסתבר היה האיסור,ע"ט יבטל .וממילא

הרשב כן"וחידש אמרינן שלא לבאר.א הגר,ונראה יסד תרומות'הל(ח"דכבר

ה"פי בעלמא)ט"ג טעם העדר רק ולא ביטול דין הוי ש.דששים -"םטע"והיינו

טכ אפי-ע"וממילא שייך ס'בעצם שיש שס,כנגדו'היכא היא שההלכה 'אלא
ומתירו הטעם את .מבטל

הרשב"י,כ"וא שסובר ס"ל של שהמבטל ב'א רק שנופלמהני שעה

לחתיכה נ.הטיפה כדי בו נפל אם נתמעט"אבל ושוב ס,ט ליכא שבפועל 'נהי

מכ אבל טכ"כנגדו מדין הטעם יאסר אכתי שס"דאע.ע"מ מכ'ג אבל מ"איכא

ס של לגמרי"ואה5.ליכא'המבטל מההיתר איסור של המשהו יוצא היה אם נ

ע"עי ההיתר"ז חתיכת יותר לג,כ יצא שלא שחוששין א,מריאלא זה א"ולגבי

ע קפילא"לבדוק טעימת הגר.י בב"וטוען שלגבי אאל"ח יתמעט,כ"ח דאם

הרמב4 של ציורו זהו ע,ם"ובאמת שנאסר בשר נ"חתיכת חלבט"י כשנבשל"ואח,של כ

חתיכות שאר אם זו בשר התערובת,חתיכת בכל חלב טיפת אותו אינו.נתערב טיפה ואותה

החתיכות כל לאסור שנאסרה,מספיק בשר חתיכת שטעם נבילה,אלא כבשר עכשיו שהוא
בו שהוא טכ,ח"משום משום החתיכות שאר כל .ע"אוסר

ב5 שמטין במה הכוונה עומק שזוהי הגריואפשר מתחילת"ד,ד"שם אלא ביטול אין

."התערובת
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נ מכדי ע"החלב בב"ט איסור בזה אין פי,ח"כ תורה אסרה בישול 'דדרך
בב נ"שנחשב כדי יש אם רק בזו"ח זו .ט

הדברים כנים הגר,אם של מקורו הרא"לכאורה בדברי בהל"ח כלאים'ש

בפ( דמס"נדפסו ובב)'ה'סי,נדה'ט כלאים בין שע,ח"לחלק אמרינן י"דבכלאים

ברוב ביטול מדין ליה דיינין ולא כלאים הבגד כל נחשב אחד שייך",חוט דלא

וע"בב בהיתר שנתערב היתר אבל בהיתר שנתערב איסור אלא זה"ר תערובת י

דאין ביטול ביה שייך לא איסורנאסר של אחת חתיכה אלא דג".כאן םוהקשה

הול"בבב כן"ח בס,ל מתבטל לב'ולמה תערובת התם'ותי.ל"כשאר ,דשאני

טעם" נתינת בלא בחלב בשר מיקרי ולא תורה אסרה בישול הם".דדרך והם

כולה"את'דאפי,הדברים התורה דכל ביטול דיני שייך שלא חפצא"מכ,ל הוי לא מ
אא"דבב נ"ח כדי בו יש זב"כ .ז"ט



שע בשמו,ד"בהגהות יו"בא קה"ך וז,יז:ד בב:ל"כתב כ"ודאי ז"ח

החלב בלא הבשר ואפילו איסור של וגופו שרשו מיקרי מעורב כלאי,שהוא כמו

אפילו הטלית בכל להתכסות אסור צמר בטלית מעורב פשתן שחוט בזמן בגדים

בו פשתן חוט שאין צד מותר,באותו פשתן בו שאין צד אותו הטלית נחתך ואם

צד זוה,אותו מחתיכה הולך טעם שום שאין לרבנן להו קים נמי נו(כי )כ"בלי

אא חלב שום ולא לחוד דבשר טעם ע"רק כו"כ רוטב מפורש.ל"עכ'י דעתו הרי

דקיי שאלס"שהגם בבב"ל שוב,ח"א לגמרי מהבשר החלב להפריד אפשר אם

שניהם נו,ניתרו בעי יאסור"דאל,כ"ולכן ולא בלבד הבשר טעם ייזיל רק ה
בב או.ח"משום מהגהות להדיא עולה בב,ה"וכן צח"מובא היטב"עיי,ד:ח .ש

לעיל שכתבנו מה לאור בדעתם לדון אלס"דע.ויש מבינים אינם א"כ

דאפי"כרמב באיסורם'ן ישארו לגמרי מהבשר החלב שיתפרד יציור ,אם

זמ,דאדרבה יתפרדו שאם להדיא כותבים איסורם"הרי יפקע לגמרי אינ.ז םוגם

כראב לומר אלס"דא,ד"יכולים שייך לא מה"כ לפי כלל דהלכתא אליבא א
דר"דקיי כרבנן בטיל"דמב,י"ל .מ

בזה למס'דעיי,והנראה האגודה לכאורה,)לו'סי(נדה'בספר שמשמע

הרא על דז"שחולק :ל"ש

וכו כלאים בו שאבד וכו"פר'בגד ברוב בטל דאינו הא משום"וי'י ל

ביטול שייך היתרדלא ששניהם כלאים אבל בהיתר מעורב כשאיסור אלא ברוב

ע המרובה"ונאסרים כמו מועט איסור כך תערובת בחלב.י מבשר תיקשי ולא
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הכא אבל בעין שאינו דבר אלא בעין שהוא דבר מבטלינן לא נמי דהתם

וכו לבטלו אין כן ועל קיים הוא הרא.ל"עכ'החוט כמו הקשה מבב"הרי ח"ש

תי לא תורה'אך אסרה בישול דרך דרק אין.כוותיה שבעצם שסובר ומשמע

בב בין וש"חילוק בב,א"ח בס"מבטלינן"ח"ולגבי תערובת'ליה שאר כמו

בעין,ל"לב שהוא כיון החוט על ביטול דין בו אין בכלאים .ורק

שע"וא ההגהות שסוברים נראה והאו"כ כאגודה"ד שדחה,ה וכפירוש

בו'פיא"אלס,דהיינו.ח"הגר הבלוע חלב מרוב הבשר ליסחט שאפשר ,שהגם

חלב של משהו בו ישאר בב,אכתי שם ממנו יפקע לא שכן שחזינן.ח"וכיון וכמו

ע,א"בש חתיכה נאסר נ"דאם אפי"י באיסורו ישאר אח'ט נתמעט האיסור"אם כ

נ לגמרי"כ,ט"מכדי ממנו יצא שלא בבב.ז כן"וגם הדין איסור,ח דליכא דהא

נ"בב מכדי דנתמעט היכא ביה"ח נגע ביטול שדין משום רק הוא וכדעת,ט

חלוק.האגודה הדין כן יכסה,ועל או ינער לא חוזר,דאם שיצא הבשר טעם

אפי,להיתרו עמו חלב'דאין של מעט.משהו ויצא יכסה או ינער כן אם אבל

בב של באיסורו בבשר הטעם ישאר הבשר אם בשר,ח"מהחלב כטעם והוי

טכנב מדין שיחול שייך ושפיר .ע"ילה

מתוס גם לדייק יש ע"בע'ולכאורה דף ע"ז כשיטת"ד הם שסוברים א

בד.האגודה נמי"דשם אי להוכיח,ה אםכתבו במשהו אוסר אינו הנאה דאיסור

שבמניןאינו במשהו:ל"וז,דבר הוי דלא הנאה איסורי למעוטי ודאי הוי הכא

שב דבר הוי דלא כיון בטל כדפיאלא למש.ל"עכ'וכו'מנין לעיל"וכוונתם כ

ד"בד אסורין"ה אלו בב,ה באיסור בשר אוסרת אינו חלב במשהו"דטיפת –ח

שבבא בהנאה"ף אסור בנא–ח .ט"לא

כאגודה"א שסוברים מוכרח כרא.כ סוברים היו חלב,ש"דאם דטיפת מה

בנ אלא אוסרתו אינו בבשר ביטול"שנפל לדיני כלל שייכא לא שישט בעלמא

שבב ממנו במשהו"להוכיח אוסרים אינם הנאה איסורי שאר וממילא דשאני,ח

דגזה שלבב"התם היא נ"כ בעי תורה"ח אסרה בישול דדרך משום סוברים"אע.ט כ

ביטול,כאגודה מדין הוא אוסרת אינה חלב דטיפת ממה,דהא הוכיחו שפיר כן על

שבב נ"דחזינן בכדי אלא נעשה אינו שבפ"ח החלבט בטל מכאן דבב"אע,חות ח"ג

הנאה מאיסורי אס"א,הוי ששאר נמי הדין הוא במשהו"כ אוסרים אינם 6.ה

בדבריהם,אגב6 חידוש עוד יב.יש בתערובת דנין שבמנין,י"דכאן דבר שייך הדיון"א.דבזה כ

א חתיכה האם חתיכות'היא ברוב תיבטל בהנאה בב.שאסורה לגבי לעיל ת"א'אפ,ח"אכן
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בד מדבריהם גם משמע כן גופם"ובאמת אוסרין אלו שם"דרש.ה י

רבותיו דעת ע,מביא נאסרת בשר אפי"שחתיכת חלב טיפת כדי'י בו דלית היכא

תוס7.ט"נ עליהם אסק:ל"וז'והקשו בנהא שבתורה איסורין כל ואפילו.ט"ינן

מב דאמרי ושמואל במשהו"רב מודו,מ במינו שמעתא,ועוד.בשלא דבכולה

בנ בחלב דבשר בהדיא מיירי הבשר דכל חלב עכ"דטיפת הרא.ל"ט לפי ש"והנה

דבב הא שייכא נ"לא בעי ד"ח למאי בנ"ט שבתורה איסורין הוי,"ט"כל דהתם

ביטול מכד,מדיני נדבפחות האיסור"י יתבטל מגזה"ובב,ט הוי דדרך"ח כ

תורה אסרה תוס.בישול מדברי כאגודה'אלא אינו,מדוייק חלב שטיפת שמה

אפ נ'אוסרת מכדי שבטלים"בפחות שבתורה איסורין ככל דבטל משום הוא ט

טעם נותנין דאין דבריהם.היכא מהמשך כן מדוייק מהגמ,ועוד חולין'דמביאים

ק שכ"דף רק נח דבעי היא הסוגיא של המשמעות לאסור"ל כותבים,ט ולא

מגזה כן להיות תורה"שמוכרח אסרה בישול דדרך .כ

א שהגר"נמצא שהגם כרא"כ פשוט כדבר הניח בדעת,ש"ח גם

הראב"הרמב בדעת וגם לזה,ד"ם מסכימים הראשונים כל שלא והאגודה.ודאי

בזה יחיד דעת שע,אינו או,ד"דההגהות ותוס"וההגות כוותיה"בע'ה סוברים 8.ז

האיסורין דכל ביטול בדיני לו כביטול,שמתייחסים לבהוי מדבריהם,ל"דתערובת וכמבואר

בנ שאפ.ט"דתלוי לכאורה להיאמר ניתן לגבי'והיה משהו איסורי הוי לא הנאה איסורי אם
לב יב"מכ,ל"תערובת בתערובת משהו איסורי תהיו תוס"וע.י"מ סוברים לחלק'כ .שאין

וז דבריהם בהמשך כן מבואר דהוי"מ'וכו:ל"ובאמת איסורא דאיכא הוא אמת כגוןמ במשהו
אפי במשהו והוי בהנאה שאסור בפסח אפי'חמץ דהא שבמנין דבר חשיבות תערובת'בלא

וכו במשהו הוי בעלמא דלב.ל"עכ'דחמץ חמץ שתערובת שממה הוכיחו במשהו"הרי הוי ,ל
בדיונם"הה יב,נ .י"בתערובת

רש)שפב'סי(בתשובה7 הלוי"מביא יצחק מרבינו זה את שסובר,י הסוגיאוכותב שכל הוא

ק דף דהלכתא"בחולין אליבא לא הוא המש,ח בפני שם"בע'ונדחה שבב,ז לדעתו ח"דמשמע

במשהו .נאסר

הרשב8 בדעת גם כן מוכרח חנ"ולכאורה שפסק ואלס"א יכסה"נ או ינער אם רק אבל א

בשיטתו"ואכמ,הקדירה .ל



מ יצחק א"תשע●ג"בית







בע ע",:)סו(ז"איתא תיהא בת שם"כוהאי ישראל.מידפירבדישראל

מותרם"כובדע אמר רבא אסור אמר היא.אביי מילתא ריחא אסור אמר אביי

היא מילתא לאו ריחא מותר אמר הגממווכ."רבא הראשון,להלן'שכתב המקור

ב נמצא ע",ל"וז,)ג:י(תרומותב'נמשלדבריהם ונתנה חמה פת חביתפ"הרודה

חטים בשל מתיר יוסי רבי מתיר יהודה ורבי אוסר מאיר רבי תרומה יין של

שואבות שהשעורים מפני שעורים בשל כר".ואוסר סבר אביי ורבא"לכן מ

ר הנ,והרי.י"כדעת שסוגיה צולין'פבכ"משלתתייחסמל"מסתבר כיצד

אסור",:)עופסחים( כחוש נבילה בשר עם שצלאו שמן שחוטה בשר רב .אמר

טעמא מהדדי?מאי עם.מפטמי שצלאו כחוש שחוטה בשר אפילו אמר ולוי

מותר שמן נבילה טעמא.בשר הוא?מאי בעלמא מילתא,ריחא לאו וריחא

ר"י,דהיינו".היא כדברי סבר דרב ואביי"ל ריסברולוי,מ ורבא"כדברי .י

הרמב,בגדול כדברי"פסק היאאלום מילתא לאו ריחא כ"וכ.שסוברים

מהל"בפטם"הרמב וה"היא"מאכ'ו 'בהלם"הרמבכ"משלהלןע"ע,כןו.ג"לד

הרמב,אולם).יד:טו(תרומות קי"לפי בדיעבד"ם רק מילתא לאו דריחא אבל,ל

הרמב התיר לא מאכ"לכתחילה שום לערבב איסורם של ריח עם להלכה.ל וכן

השו והרמ"פסקו קח"יו(א"ע בדיעבד)א:ד רק מותר הוה איסור של .שריח

ד רשבונראה לדעת שרק מצינו עו(י"ראשונים בשם)'אמר'ה"ד:פסחים

דכוונתו(הגאונים הבהלנראה לכתחילה)ג"דברי אף מילתא לאו ל"וז.ריחא

איפל",י"רש דהא דלוי כוותיה וכוהילכתא תיהא בת גבי ורבא אביי בה 'יגו

כרבא הילכתא ורבא רש,ובכן".ואביי שהגביל מצינו לוי"לא של דינו את י

הטור"משייןוע.'בדיעבד'בלשון בדבריו)א:קח(כ .לפרש

כ התוס,ז"לעומת עו('העידו ר"ש,)'אסרה'ה"ד:פסחים כרב"פוסק ת

מקודונראה".ורבא סו"ע('בתוסםבעוד ר)'אביי'ה"ד:ז שפסק כרבא"מצינו ת

דאע משום תיהא ד"בבת נהנה"ג דחשבינן לומר אין אבל כשותה ליה חשבינן

ומזיקו'וכו בפניו נכנס שהריח ולוידבפלוגתא,אולם".לפי ר,רב כרב"סבר ת

האיסור מריח להנות שיש מש"וע.ממשמשום )'רבא'ה"ד:סו(ז"בע'תוסהכ"ע
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נראהד רשלא הנ"דברי סיבותל"י בפסחיםדהמשום:משתי אתרסוגיא ,על

מפרזקא" רבא ואסריה בישרא בהדי דאיטווא ביניתא בההוא הוה דעובדא קאמר

בכותחא וביןו;"למיכליה ולוי דרב פלוגתא בין לחלק יש דגם אבייפלוגתא

א",ורבא ולוי דרב בפלוגתא ורבא אביי פליגי ה"דאי פלוגתייהו"כ לאיתויי ל

לר,לכן".התם לפס"נראה בעות וכרבא בפסחים כרב דאף.ז"ק אמר מצי עוד

כאביי סבר היא מילתא לאו ריח דאמר משום,לוי תיהא בת נהנה"דשאני שהוא

עצמו היין האיסור מן זאתל"י,הלכך".ומריח הייןשאכילה מן שותה כאילו

בפסחים,אולם.עצמו שבסוגיא משום כן האיסוראינו ההיתרנכנס"ריח בתוך

היא מילתא לאו דריחא מודה אביי אפילו ובהא ההיתר את אוכל ועוד".והוא

התוס כרב'כתבו סבר שרבא אמר מצי תיהאדשאנידגם לו"בת מזיק שהריח

היא מילתא לאו דריחא אמר ולכך בגופו שנכנס מש"וע".לפי התוס"ע ז"בע'כ

משוע).'אלא'ה"ד:יב(לעיל הרא"יין הראדנראהש"כ בע"שהסכים )ח:ה(ז"ש

רל הטורים,ת"דברי הבעל בנו העיד קח"יו(וכן .ק"ודו,)א:ד



הרמב לשיטת ור"רדפלוגתאב.ם"נחזור הנ"מ הרמבהרי,ל"י ם"פסק

זה כדברי השלישיתולאלא כשיטה אלא זה יוסיר–כדברי תרומות(ל"וז.בי

ונ",)יג:טו חמה פת תרומההרודה יין של חבית פי על חטים.תנה פת היתה אם

מותרת"ה ששואבות.ז מפני אסורים שעורים אתר"בפהו".ושל על ביאר,מ

ש"הרמב עם חם ככר הניח חבית"אם היין"פ מחמת ומתלחלח מזיע הוא "הרי

היין"מושכות"ובסוף בפה"מש'ועיי(בטעם ג"כ במכשירין הלח"וכ).ג:מ מ"כ

ט"מאכ( לאו"וי",)כג:א ריחא סבר מצי יוסי דרבי אלא כן מפרש אינו דרבינו ל

מריחא טפי והוי הרבה דשואבות משום הוי דשעורים וטעמא .ש"ע,"מילתא

בגמ,אולם בעמ'איתא להלן בריה",ל"הנ'בפסחים כהנא רב תני

בכותחא לאכלה אסור בתנור הצלי עם שאפאה פת סבא חיננא ההיא.דרב

דאיטווא בכותחאביניתא למיכליה מפרזיקיא רבא אסרה בישרא כנראה".בהדי

כר סברו מפרזיקיא ורבא כהנא ד"רב ואביי היאמ מילתא מוכ,והרי.ריחא

הטור ס"יו(שציין הרמב,)ה"צ'ד כדבריהם"פסק ב"וז.ם פת",)כג:ט(א"מאכל

בחלב לאכלן אסור הבשר עם שצלאן ודגים הצלי עם להקשות."שאפאה ויש

הרמבמשום שפסק מצינו טו"מאכ'בהל(ם"דכבר ובהל:יג,לג:א תרומות'יד

מילתא)יד:טו לאו ריח האומרים .ב"וצ,כדברי
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לתרץ הרי"הרמבעקבנראה כדברי בפ"ם הנשה'ף ).ג"תתכ'ס(גיד

הרי,וכן ר"לדעת ושיטת מפרזיקיא ורבא כהנא רב פסקי בין כלל סתירה אין י"ף

ריח(ולוי ר)מילתאלאואשאומרים דאף איכפת"משום לא ולוי אלאלהוי ריח

לוי,ועוד.בדיעבד עברב–רקאמ'שצלאו'הא בעובדה,ובכן.לשון לחלק יש

כהנא רב כותחא'שב,של בלא בלחוד לגמרי מותרים ד,הדגים ליה ברוהויא

דשילו,תיריןמולששי כמש"כל בטל לא באלף אפילו בביצה"מ ע"ובשו:)ג(כ

קב"יו( מ"י,אזי).א:ד מילתא לאו ריחא האומרים לדברי דגם הסכימו"ל מ

להתיר"שבדשיל אין מש"וע.מ במאכהכ"ע עזרי ).כג:ט(א"אבי



האזל'בס'עיי טו"מאכ(אבן ריחא)לג:א האומרים דברי דלפי שטען

היא מילתא ו"ל"י,לאו אכילה במקום נכנס אינו אלאדריח במעיו אכילה ליכא

מזה נהנין הנשימה הרמב,כתבועוד".אברי שיטת כשצלה,ם"לפרש דהיינו

נבלה עם בו,שחוטה שיש הבשר אוכל שאדם כיון לכתחילה אסור עדיין זה הרי

נבלה של בני"ריחא שאינם הנבלה מן דברים כשאר אלא הנבלה ריח יהא דלא

עליהם דפטור אסור"ומ,אכילה ר"ה."מ הנבלהנ אכשריח,לכן.אסורכ"גיח

היא מילתא ומ",לאו אכילה כמו הוי מה"לא כל שאוכל כמו הוי אוכלה אם מ

אסור אבל דפטור הנבלה מן אכילה בר רקח".דלאו במעשה מצינו א"מאכ(וכן

דברים,)לג:טו אכילהכשהוא"שרק אופכ"בדרך דגים עם שאפאה םעגיםדת

הריח"בשר טעם נרגש ממש".אסורשכמעט דבריהם להוכיח בברכות"ויש כ

הריח",:)מג( על שמברכין וגו?מנין תהלל הנשמה כל דבר'שנאמר איזהו

הריח זה אומר הוי ממנו נהנה הגוף ואין ממנו נהנית ".שהנשמה

האבה,אולם דברי על להקשות מוכח"יש אינו שלכאורה מפני א

פטור"שהרמב הנבלה מן דברים ששאר סבר גיסאמ.בדיעבדעליהםם כתב,חד

שאוכל)יח:ד(א"מאכבם"הרמב הגידים"שמי ומן העצמות ומן העור של"מן

הטמאים,נבלה וחיה מבהמה או שאוכל,לאכולאסורבשרםשג"אע,טריפה מי

אלו הדברים עם"פטורמשאר מצטרפין ואין לאכילה ראויין אינן שאלו מפני

לכזית האבהמז"וכ."הבשר דברי הרמב.א"סייע פסק בהל"אבל שאר'ם

הנבילות",)ז:א(ט"אבוה מן מטמאין שאין דברים והקרניים.ואלו העצמות

הרמב,שניצדמ".'וכווהטלפים שלפי והקרנים"נראה העצמות לדון אין ם

הנבלה"וכיו כבשר .ב"צ,ואזי.ב
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תירוצים כמה להביא הגה:יש גראדזענ"פירש עוזר חיים סקיר

ג"שו( אחיעזר הרמב)לג:ת דברי במאכ"על הנ"ם עצמות,ל"א להתיר שכוונתו

בדיעבד רק מוח"נבלה בהם שיש או הרכין בעצמות עיי(היינו בהל"מש'וכן 'כ

אבוה א"שאר ליכא,)ו:ט איסורא גם בודאי והיבשים הקשים בעצמות ".אבל

אלו,לכן מקומות שבשני מפני הסתירה הרמב,נפלה שעצמותשם"סבר עקבי

נבלה של רכים(יבשים לעצמות לאוכלם)פרט התורה"י.מותרים שמן ל

מותר נבלה אינותעצמות העצמות נבלהאמטמןולפיכך כבשר לפי,אולם.ות

חז,ם"הרמב החמירו נבלה"מדרבנן עצמות על התורה"מש'ועיי.ל גדולי כ

ב"יו(מ"באגהאחרוןבדור אה"ובשו)לב:ד רבי משנת שמעדיפים)יז:א(רןת

הזה מש"וע.הפירוש בכל"ע עהיכ ב'פ(ת"חמדה א"מאכ(מ"הבשע,)'וישלח

הב,ובכן.)ז:רפא(ח"ובמנ,)ו:ח מש'התירוץ כפי ה"מסתבר בחידושי שפתכ

אלא,:)עו(פסחיםבאמת כעיקר טעם לגדר נכנס אינו ריח ואביי לרב שאפילו

השפ(מדרבנן הוה"ובלשון ה"וע).ש"וע,נןמדרב'גזרה'א בחידושי ס"חתע

עו( מדרבנן:)פסחים רק אלא לכתחילה אסור אינו שריח סבר כן ,ז"ולפ.שגם

מש האבה"יפה ש"כ הנבלה מן דברים כשאר שריח לאכילה"א ראויין ".אינן



יא"מאכ(מ"בשעה'עיי הריבשמדקדק)ג:א הנ"לשון גם(ל"ף זוהי

הר ב)ם"מבכוונת כהנא רב של אסור"בעובדה בתנור הצלי עם שאפאה פת

בכותחא בכה,"לאכלה להחמיר דשיל"דיש דהוה משום העיד,כ"וא.מ"ג

הרי,מ"השעה לפי לדון בכ"יש במשהוקוםמלף תערובות איסור שיש

וכיו"כדשיל בטלו–ב"מ לא באלף אה–אפילו ואזי כמשהו נחשב אתריח וסר

המאכל ל.כל האבהוגם הנ"פי וכו"פ"אע,ל"א אכילה במקום נכנס אינו 'דריח

הנשימה אברי אע"י,"אלא המאכל לטעם נכנס ריח של דמשהו אפשרפ"ל שאי

כלל הטעם .לשער

הרי,כ"ובע על להקשות מש"יש כפי בע"ף הגמ"וז:).עג(ז"כ כל"',ל

בנ במינן שלא בין במינן בין שבתורה נס"איסורין ויין מטבל חוץ כ"וכ".ךט

במאכ"הרמב להניחו).ו:טו(א"ם שאפשר רי"ממשכפי על נסך,ף"כ יין של ריח

כדשיל"ג במשהו אסור הרי"וא.מ"כ יכול איך לפס"כ תיהאוף בבת כרבא ק

יי(ם"דעכו של עובדה בבירור מותר)נ"וזה בב?הוה לתרץ ישו[אופנים'ויש

ד כ"כלהעיר לא המהריז של בתשובתו"הסבר רבי',א)].ו"קפ'ס(ל לדעת

אייבשיטץ 'בס(יהונתן ופלתי' שבכ"י,)ו:קח'כרתי שריח"ל היאאמ ,מילתא
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דרבנן איסור רק שיש היין,ולכן.נמצא את מזיק כשהריח תיהא שבבת ,משום

להקל מקום יהונתן"וז.יש הרבי ליה",ל דמזיק מותר תיהא התורה,בת מן ואי

יעבור ליה דמזיק בשביל וכי תורהאסורה אכ,דבר יי"הא ריח טועם ,נ"פ

כלום"משא אמרו לא ליה דמזיק במקום דרבנן אמרינן אי 'בס'עיי',ב.ש"ע,"כ

יעקב' ס('קהלת המחבר)ב"נ'פסחים דברי קח"יו(שהביא לשאוף",)ה:ד מותר

יי ריח טוב"בפיו הוא אם לידע שבחבית נקב דרך מכך".נ הקהלת,כתוצאה כתב

דיעקב שנתערב"ביילואפישתיהאבתאליבא לברר,אחריםחביותבנ כייוכל

האיסור"זה מן מאומה מרויח לב"אינו לתועלתאלא האיסור ניחא,ולפיכך.רר

הרי ממש"שיטת סתירה ואין בדיעבד אפילו אסור ריח של שמשהו בבת"ף כ

.יהאת



בהל"השו תסא"או(פסח'ע עם",העלה)ה:ח חמץ אפו לא,מצהאם

אא מקום"נאסרה נטילת כדי שנגעה ממקום ונוטל בחמץ נגעה והשאר,כ

מש"וע."מותר הרמ"ע באו"כ ס"א ריש ביו(ז"רמ'ח קח"וגם ,אמנם).א:ד

נמצא המחבר לדברי תם"משבהמקור רבינו בשם המרדכי המרדכי"וז.כ ל

ס( ר",)ע"תק'פסחים יחד"השיב שנאפו ומצה חמץ על מינטפט לבני בתנורת

בתלמוד מצינו ריחות כמה והשיב נבילה:אחד תרומה,ריח של כמון וריח,ריח

בפת חלה.יין אופין שאנו פעמים וכמה מצינו לא היתר בפת איסור פת ריח אבל

מכ בפחות הפת בכך"עם מקפידין ואין ר,כנראה".ד מש"אזל כפי לשיטתו כ"ת

ר"הנ פסק באמת כי ס"ל אבל היא מילתא שריחא שנמצת בריחות רק כן ואבר

בש .ס"בפירוש

הרי,ברם בדעת פירש שריח"כשכבר חוץאף מילתא מ"דשילמלאו

פסח"י,ב"וכיו בכל אסור אחד בתנור ביחד כשאפו למצה שנכנס חמץ שריח ל

דשיל דהוה כמש"משום בכמ"מ בהל"בשקומותמהכ ובפירוש א"מאכ'ס

בנו"מש'ועי,)ט:טו( כליםכ המחברב"וצ.שםשאי דברי הרמ(על על )א"וגם

כהרמבאתסותרד כשפסק והרי"דבריו כר"ם ופסק ריח בדין בהל"ף .פסח'ת

השו,ל"וי הרי"שלפי השווה כנ"ע חמץ של וריח תיהא בת את לקולא"ף ודן ל

.ע"וצ,בשניהם



השו)ח:צב(ד"ביו הרא"הביא דברי את שלמחב",ל"וז)כו:כ(ש"ע ת

בשר של קדירה תחת בכירה שנתנו בקדירה,חלב ונבלע עולה ,הזיעה
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הרא,דבריולולסייע."ואוסרתה המשנ"הביא דברי את ,)ב:ב(במכשירין'ש

מזיע" הבית שבבית הבריכה יותן בכי וטהורה טמאה זיעתה טמאה מרחץ

טמאה הבריכה שמחמת הבית כל זיעת טמאה אם בחידושי'ועי".מחמתה

הראשכותב,:)סו(א"הגרע תשובת ב"שהתייחס לעניןש חלב של ושאנמחבת

היא מילתא ריחא חלב,דהא.של של בשרבמחבת קדירת היוצא",תחת הכח

עצמו כמשקה חשוב אסור,ז"וכמ".ממנו פתוחה דבחבית חמה פת ברודה

הוא"משום מילתא האי כי חזק י."דריח כשריחו"ועוד חלב של שמחבת ל

אחרראוי,מאדעבומת בדיעבד"כרשסברש"הראללכת אפילו שאסור ע"וע.ת

בשו"מש צבי"כ הר ס"יו(ת ).ד"פ'ד

גיסא הרמב"מש'עיי,ומאידך ז"טומ(ם"כ הזיפיםש)ד:א דבש נחיל

הצפחת מצונן,ב"וכיוודבש מערה היה חיבור,אפילו ריר"מפניקרוי להן שיש

כדבק נמשכין הן ה".והרי צב"יו(ת"פוהביא הפמ)ו:ד הוראות"את בהנהגת ג

ב"או( הרמב)לד:ה מדברי הנ"שציין ש"ם כמוהו"ל משקין זיעת דדוקא מבואר

כמוהו זיעתו אין המהותך חלב כמו אוכלין מש,אולם."אבל כל לעיל"לפי ,כ

לדון הרמבאיש החשיב יוסי"ם כרבי שאסור חמה פת כרודה החלב זיעת את ם

ב ריח של דוגמאות כשאר הרמב"מאכאו שהתיר ולוי"א רבא כדעת עייןלישו.ם

בפהלגבידבריוב חמה פת הנ"רודה ד"מ מחמת"ל ומתלחלח מזיע הוא הרי

ש,ומסתמא".היין מדבריו לדקדק כזיעה'מזיע'יש שהעיב ריח לתאר לשון הוא

כזיעה נחשב כזה ריח וכל מאד להרמב,עבה גם בזה להחמיר יש .ם"ולפיכך

.ק"ודו



מ יצחק א"תשע●ג"בית



**



בע ס"איתא ע"ז יוחנן",ב"ע-א"ז רבי אסור,אמר וממשו שטעמו כל

כזית וזהו עליו פרסולוקין אכילת ממשו,בכדי ולא לוקיןטעמו ואין אסור

צובחולי".עליו ע"ן איתא"ח כעיקר",ב לטעם אלא נצרכא לא אמר רבא

אסורדבק שרי,דשים דהכא לן משמע כעיקר"ד(שםי"רשכתבו,"קא לטעם ,)ה

בטיל" ברובא מדאורייתא ואזיל כדמפרש בחולין כעיקר טעם ליה לית ,ורבא

מדרבנן לר,אלא ליה שמעינן נמי ע'והכי במסכת סז(ז"יוחנן שט.)דף מועכל

עליו לוקין אין ממשו רש".ולא דסובר ור"הרי דרבא ס'י טעכ"יוחנן ק"ל

ל"ואע,דרבנןמ דבנזיר ע"ג ר"ע-א"ז נחלקו דין"ב במקור וחכמים אם,ק"טכעע

ד מקרא תשתה"הוא לא ענבים ד"משרת מקרא או נזיר גבי אשר"הנאמר דבר כל

באש מדין"יבא גיעולי גבי רש,הנאמר ס"כתב אמוראים דהני אינןדקראיל"י

בעלמא אסמכתא התוס,אכן.אלא שם"בע'כתבו א"ד(ז ר)יוחנןר"ה ת"דשיטת
כן דטכע,אינו דדינא לכוק"אלא דאורייתא דינא הוי .ע"לעולם

הרמב בפט"וכתב מהל"ם ה'ו אסורות אסור"',ג-א"מאכלות דבר

טעםתשנ בנותן מינו בשאינו מין מותר בדבר לעמוד,ערב אפשר שאי במינו ומין

ברוב יבטל טעמו ונמ,כיצד.על הגריסין לתוך שנפל הכליות הכלחלב וח

מותרין אלו הרי חלב טעם בהן נמצא לא אם הגריסין את בהן,טועמין נמצא ואם

התורה מן אסורין אלו הרי ממשו בהן והיה חלב היה,טעם ולא טעמו בהן נמצא

סופרים מדברי אסורין אלו הרי ממשו ממשו.בהן הוא מן,כיצד שהיה כגון

התערובת מן ביצים שלש בכל כזית מ,החלב אכל כשלשאם האלו הגריסין ן

וממשו האיסור טעם טעם שהרי לוקה החלב מן כזית בהן ויש הואיל ,ביצים

מדבריהם מרדות מכת אותו מכין ביצים משלש פחות היה.אכל לא אם וכן

אע ביצים שלש בכל כזית הקדירה"בתערובת כל ואכל חלב טעם בהן שיש פ

מרדות מכת אלא לוקה בדברי".אינו מבואר דאיכאובפשטות היכא בין דמחלק ו

בכא זופ"כזית בדרך ואסור,ואכל וממשו כטעמו לבין,דאורייתאמדנחשב

שיחי* סניידר יוסף דוד לחברי נתונה הדברים',תודתי ונתלבנו נתחדשו יחד בלמדינו אשר

.הנוכחים
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ד מדרבנן,כןאינוהיכא אלא בכא.דאינו כזית לאכול דאסור כתבפ"ומקורו

מהל"בפ ה'ה דד,ה"נזירות מקרא הגמ"וע,"משרת"הוא ל'פ ,ל"וז,ז"בנזיר

רביעית" והיתה ביין פתו שרה אם בכוכן פרסיין כדי ואכל הפת מן פרס די

לוקהשנמצ זה הרי יין רביעית שאכל וכל,א בתורה נאמר בו וכיוצא זה ועל

ענבים היין,משרת כטעם וטעמו היין בו שנתערב דבר שיהיה,לאסור והוא
מאכלות איסורי כשאר וממשו ".טעמו

במתני,והנה ע"בע'איתא ע"ז העובדי",ב"ה מן תשמיש כלי הלוקח

יטביל,כוכבים להטביל שדרכו יגעיל,את באור,להגעיל ילבן באור ,ללבן

באור מלבנן והאסכלא טהורה,השפוד והיא שפה הנלמדים".הסכין דינים והם

בו כתוב אשר מדין גיעולי ל(מפרשת באש",)ג"כ,א"במדבר יבא אשר דבר כל

תע באש יבא לא אשר וכל יתחטא נדה במי אך וטהר באש במיםתעבירו ".בירו

דפנות תוך הנמצא הבליעה את להעביר הוא כלים דהכשר זה דין יסוד ובפשוטו

חז,הכלי בכ"וכלשון פולטו",מ"ל כך זו".כבלעו בליעה איסור בגדר לעיין ,ויש

הוא שוה יסודו"דטכעלדיןאם בעצם הוא דשונה או אוכלים גבי ובהכרח.ק

רש"צ לדעת והרמב"ל הוא"י דחלוק טכע"לרשדהא,ם דין כל אלא"י אינו ק

הכש ואילו דאורייתאמדרבנן דינא הוי כלים כזית"לרמבוכן,ר דאינו היכא כל ם
1.מדרבנןאלאאסוראינופ"בכא



ס"ע'ובתוס ע"ז מכלל"ד(ב"ז מבואר)ה האיסורבאמת הוא דחלוק

מטכע כלים דאוכלים"דבליעת איתא'דבגמ,ק למ",שם דאיכא נות"מכלל ןד

אסור לפגם טעם]בניחותא[והתניא,אין,טעם נותן ואחד לפגם טעם נותן אחד

ר דברי אסור מותר"ר,מ"לשבח ולפגם אסור לשבח אומר דר"מ,ש גמר"ט מ

כוכבים עובדי ואסר,מגיעולי הוא לפגם טעם נותן לאו כוכבים עובדי גיעולי

ה שנא"רחמנא לא דאמר,נ חייא דרב בריה הונא כדרב דרבואידך בריה הונא רב

אלא תורה אסרה לא הואקחייא לפגם דלא יומא בת בת,דירה קדירה ואידך

וכו פורתא פגמה דלא אפשר אי נמי ר'ובתוס".'יומא דאף הוכיחו מודה"שם ש

א יומא בת פורתא"דבקדירה פגמה דלא לזה",ל"זו,א ראיה להביא יש ועוד

א נמי יומא בת דקדירה שמעון רבי כדפרישיתא"דמודה פורתא פגמה דלא

מה1 הכלים נאסרו דרק לדחות בכא"ואין כזית דאיכא היכא רע,פ"ת הוכיח ח"דו(א"דהא

ח ב'חולין הרמב)'אות דשיטת מוכיחות דל"בראיות היא בעלמא"ם בבליעה וממשו טעמו ,ח

האיסור גוף בו שימחה בעינן .אלא
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לר כלל פגמה לא ל"דאי רחמנא דכתב כוכבים עובדי גיעולי כיון,פשיטא,ל"ש

כעיקר הוי דטעם דמיתסר לשבח דר,"דהוי להוכיח טכע"והמשיכו גמר ק"ש

ד עכו"ואעפ,"משרת"מקרא דגיעולי לקרא הוצרך דאע"כ לחדש דפגמה"ם ג

אפ אסור"פורתא ד.ה לפנינו בכליםניתןהרי האוסרות הבליעות דין בין ליחלק
דטכעל דאוכלים"דינא 2.ק

הרא כתב מזו הבית"ויתירה בבדק ע"י(ה הרמב)ב"א להקשות,ן"בשם

דטכע הסוברים מדרבנן"על אלא אינו חזקה",ל"וז,ק שאלה כאן כיון,ויש

אסור ממשו ולא דטעמו נכרים בגיעולי דבשאר,דאמרינן לומר אפשר היאך

מותראיסורי הוא,ן אחד משם נכרים גיעולי איסורין,וכי כל משום נכרים גיעולי

דמיתסר הוא בטעמו,שבתורה שבתורה איסורין כל מתסרי נכרים דבגיעולי וכיון

ממשו בעלמא,ולא מתסרי דלא אפשר רבנו.היכי הרב מורי בה הקשה קושיא וזו

ז הוא,ל"משה מעלה דמשום דאפשר ה,ותירץ דנבלע מאיסורדכיון פ"אע,כלי

טעם אלא כאן אין כשפולט ברוב,שעכשיו יבטל משום,לא עלינו נאסר שהכלי

כלל,מעלה פליטה דחשיבא היכא כל פליטתו אסר טעמא,ולפיכך דאיכא כלומר

מינו בשאינו חדשים,דהוי לכלים אפילו קרא דאצרכה דטבילה דמסתמא,דומיא

וכו מעלה משום היא דאורייתא הנ,והיינו".'דטבילה הקושיא מדינא"דמכח ל

דס למאן כלים דהכשר דטכע"דאורייתא מדרבנן"ל אלא אינו הרמב,ק ן"חידש

בכלים אוסרת הבליעה אין מחמת,דלעולם הכלים דנאסרו ג"ואע,"מעלה"אלא

דאיסורא גופא עצם מהוה אינה לאיסור תנאי הוי האיסור יתכן.דבליעת ובאמת

הרמב ורש"דאף ס"ם כש"י הרמבל של זו שיטתם"ועפ,ן"יטה תתבאר אלא,ז

גדול חידוש היא זו מ(דשיטה בפסחים המאירי עליה ע"והעיד שהיא"ג דחוק"ב
דס,")מאוד בדבריהם משמעות כן"וללא להציע קשה כן .ל



להל(ג"ובפמ ד"בב'פתיחה טכע"ח ושפ"ה צ"ק בקושיא)'ג,ג"ד עמד

הרמבל"הנ כלים"בשיטת האיסור,מדיןמגיעולי בליעת דין דשאני וכתב

מבאוכלים ל,בכלים ממילא דטכע"אשר דינא למילף מגיעולי"ש דאורייתא ק

האו"וע2 בדברי נ(ה"ע כ"כלל דין הש)ג"ח עליהן)כ"סק,א"קכ'סי(ך"שהביא ,ל"וז,ותמה

כ'ואפי" בו הגעיל ב"אם כלים ס"כ אין שלבסוף עד אח'י בזה שמגעילין רק כולם נגד ז"במים

ס יש פעם אע'ובכל שבתוכו הכלי אותו כל בדבר"נגד אמרינן האיסור טעם בהפלטת שאפילו פ

וניעור מינו את מין מצא כתבלח אחר כלי בו להגעיל אבל עצמו האיסור לאכול דוקא היינו

הביטול"בסמ דמהני ".ג
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לכתחלה,ם"עכו איסור מבטלין אין ומדין לכתחלה אלא אינו כלים הכשר ,דדין

התבשיל את אוסר אינו מהל"פ(ש"האואףו.אבל ה"מאכ'ט הצעת,)ט"א אחר
הרמב הנז"שיטת הפמהסיק',ן הנ"כדברי הרמב"ג בדעת .ם"ל

ד,אכן על להעיר הרמביש מלשון זה"בריהם בדין מהל"פי(ם 'ז

ה"מאכ לא",)ב"א ועדיין הואיל בלבד יומה בת קדרה אלא תורה אסרה ולא

בקדרה שנבלע השומן לעולם,נפגם בה יבשל לא סופרים אין,ומדברי לפיכך

כל שנשתמשוילוקחין הגוים מן ישנים וקערותחרש קדרות כגון בחמין בהן

מותר'וכולעולם התבשיל והלאה שני מיום בהן ובישל לקח שכלל".ואם וממה

ד הלכה תורה"באותה אסרה מותר"ולא והלאה שני דמיום התבשיל הא(דין

אסור ראשון התבשיל)ביום דאיסור משמע ההגעלה צווי להזכיר 'אפימבלי

מדאורייתאבדיעבד בהל"ממשמשמעוכן3.הוי בהן",שם'ד'כ שנשתמש וכולן

מותר הטביל שלא ועד הלבין שלא ועד הדיח שלא עד או הרתיח שלא שכל,עד

שביארנו כמו הוא לפגם טעם נותן שבהן התבשילד,והיינו".השומן היתר טעם

דנטל מדינא בהלפ"הוא אס"ד'ב'הנזכר יומהולא בת קדרה אלא תורה רה
".בלבד



ל(א"והקר ע"נזיר ד"ז והי"ב דלעולם)נראה'ה ם"הרמבשיטתחידש

דטכע בכא"היא כזית דאינו היכא אף מדאורייתא"ק הוי אלא"ומש,פ דאינו כ

סופרים" בכ"מדברי כשיטתו מיקרי,מ"הוא בקרא מפורש שאינו מדברי"דדבר

עליו"סופרים לוקין הרמב.ת"מהואין דמקור הבאנו דטכע"וכבר להא ק"ם

בכאדאורי כזית דהוי היכא ד"יתא מקרא הוא עוד,"משרת"פ חידש אמנם

בכא"הקר דאינו היכא דמקורו מד"א גיעולי מפרשת הוא ילפינן,יןפ דמהתם

בכאדמדאורייתא כזית דאינו היכא אף איסור טעם מפורש,פ"נאסר דאינו אלא

בקרא קראו"וע,כן סופרים"כ דהרמב,אכן".מדברי להעיר צ(ן"יש ט"חולין

הרמב)ב"ע דשיטת בהדיא טכע"כתב דדין היא מדרבנן"ם הוא הב"וכ.ק י"כ
ומ"ד,ט"צ'סי( עוד"ה כתב"ד,שם(ח"והב)ש עוד ).ה

להעירו דבריועודיש בפי"הרמבכ"ממשעל מהל"ם ה"מאכ'ד -י"א

הנאה",ל"וז,א"י דרך אותן שיאכל עד עליהן חייב אינו האסורין האוכלין כל

בחל מבשר הכרםחוץ וכלאי וכוב אכילה בהן נאמר שלא אותן'לפי לאסור

הנייה כדרך שלא עד,כיצד.ואפילו חם כשהוא וגמעו החלב את שהמחה הרי

הגרא"שו3 העיר שכן זצ"מ האזל"ז באבן מהל"פט(ל ה"מאכ'ו ).ב"א
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נבלה של קדרה לתוך ולענה ראש כגון מרים דברים שעירב או ממנו גרונו שנכוה

מאוכל ובטל והבאיש שהסריח אחר האסור אוכל שאכל או מרין כשהן ואכלן

ה פטוראדם זה כלאי,רי ביין או בחלב בשר של קדרה בתוך מר דבר עירב ואם

חייב ואכלו דאע".הכרם פטור"ומבואר איסורים דבשאר דאיג כדרךהיכא נו

וכלה"בב,הנאה חייב"ח מהל"בפט,אכן.כ ה"מאכ'ו כתב"א בשר",ל היה ואם

שקצי בשר או לדבש שנפלו הכרם וכלאי ערלה ויין נסך יין או ורמשיםבחלב ם

פיו על וסומכין הגוי אותן טועם בהן וכיוצא הירק עם בו,שנתבשל אין אמר אם

מותר הכל פגמו והרי הוא רע ומטעם טעם בו יש שאמר או שלא,טעם והוא

וכו שביארנו כמו להשביח סופו נטל"וצ".'יהיה של ההיתר שייך מה פ"ע
וכלאה"בבב אפי,כ"ח חייב'הא הנאתן כדרך שלא .אכלן

הגר זצ"ותירץ הרמבל"ח על מהל"פט(ם"בספרו ה"מאכ'ו ,)א"א

הרמב" בדעת לומר דאע"דסם"והנראה בב"ל של האיסור דעיקר כ"וכלהח"ג

לגר בראוי תלוי לגר"מ,לא ראוי שיהא בעינן שלהן כעיקר בהטעם ומשום,מ

מ בטל דלא בזה דנכלל נהי כעיקר דטעם דינא ביט"דהך בדין דינו עיקר אין ,ולמ

ביטול דין פקע טעמא דמשרת,דבאיכא מקרא מחודש דין זה שהוא אם כי

בפ דין כעיקר"וחלות דטעם ג,ע בטל דלא הוא דין החלות זה כ"וא,כ"ומכח

בדין"י רק נאמר ולא אכילה אזהרת דין הוא דינו יסוד כעיקר דטעם דינא דהך ל

זולת ולא אכילהקובמ,אכילה ואיסור דין מהחפצא דפקע שייךום לא ממילא

דטכע'בי דינא הך גם ע.ק"שוב בבב"אשר דגם נראה וכלה"כ דבעצם"ח נהי כ

אכילה בהו כתיב דלא ומשום לגר דראוי דין בהו ליכא דינא"מ,איסורן הך מ

כי כעיקר אכילהודטעם אזהרת של דין וחלות מחודש דין שהוא בי,ן 'וכתיב

יאכל לא ענבים משרת דוכל בקרא לגרממיל,אכילה בראוי רק נוהג דאינו ,א

גזה דנאמר לגר ראוי בי"ובאינו שייך דלא ממילא אכילה איסור דפקע הך'כ שוב

דטכע הרמב"וע,ק"דינא שפסק זהו בבב"כ דגם וכלה"ם נו"ח מותר"כ לפגם ,ט

גבי וליכא לגר ראוי דאינו דין בכלל דהוי טכע'משום של הדין וממילא,ק"חלות
ביטול בדין הוא בידהרי כלל'ולית ".איסורא

הגר,והיינו זצ"דחידש הנאה"ח כדרך שלא האכילה דנאסר דהגם ל

וכלה"בב דנטל,כ"ח היכא האכילה מותר טכע,פ"אכתי דדין אינו"משום ק

איסור חלות הוי אלא גרידא ביטול היתר"וע,אכילההפקעת שייך שפיר ז

הקר,אכן.פ"נטל דברי הנ"לפי איסו"א גם ישנה הרי הנלמדל דאורייתא ר

עכו גיעולי בכא,ם"מפרשת כזית בדליכא אף ואוסר אכילה איסור ,פ"שאינו

ה אסר לא אמאי קשה בב"רמבושוב וכלה"ם דנטל"ח היכא אף ה"בפטפ"כ ל"ו

זה איסור הקר.מכח דאין לדחות יש הגר"אמנם כדברי סובר זצ"א הנ"ח ,ל"ל
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כמ דעת"אלא החוות בל)'א,ג"ק'סי(ש הרמבלדייק דרק)א"י'בהל(ם"שון

בב דנאסרו הוא מר דבר בהו שעירב וכלה"היכא כדרך,כ"ח שלא אף דנאסרו

בכה נטל,ג"אכילה או בהסריח לגרפ"אבל ראוי דאינו מדינא מותר ,לעולם

בפט"וכמ ה"ש דס4.ל"ו עוד לדחות לקר"ויש מהגרי"ל שהובא כמו זצ"א ל"ד

לבב( הרב סי"שיעורי ג,ב"ע'ח דהרמב)'אות ס"לבאר כשיטת"ם א"הרשבל

בסמוך"הו( נטל)ד מסבראפ"דהיתר טכע,הוא דין חל פגום"דלא טעם על 5,ק

ד"וא היתרא נאמר שלא אף ראוי"כ וכלה"בבב"לגראינו נטל"מ,כ"ח דין פ"מ

בהו י"ולפ.נאמר דאע"ז בכא"ל כזית בדליכא אף דאורייתא איסור דישנו פ"ג
ניתר"מ זה איסור אף דנטלהמ הנ,פ"יכא הסברא .ל"ומן

הרמבאמנם מדברי עוד להעיר דיש בהל"נראה שהזכרנו'ד'ם ,שם

הרתיח" שלא עד בהן שנשתמש ועדוכולן הלבין שלא ועד

מותר הטביל שביארנו,שלא כמו הוא לפגם טעם נותן שבהן השומן ".שכל

הדיח"כ"וממש שלא עד דס"או הא"מוכח דאף בעיןוכלל הכלי על הנמצא

מהנפגם ומותר יומו בן הראשונים.ת"כשאינו במחלוקת השנוי דבר כמו,והוא

הב דחשוב"ד,ב"קכ'סי(י"שהביא והא נטל,אכן).ה דין באוכלים"בהזכירו פ

מהל"פט( הכ"מאכ'ו טעמו",כתב)ח"א האסור דבר נתן שאם ביארנו כבר

הכל נאסר המותר בשהשביחו"בד,בדבר למותרא האסור זה פגם אם אבל

הגר4 כנ)א"קכ'סי(ח"ובגנזי הרמב,ל"דייק על בספרו כדבריו שבין.ם"ודלא החילוק ובביאור

גמעו או שנסרח לאוכל מר דבר שמואלעירוב המעיל כתב נכוה שגרונו עד חם פסחים(כשהוא

אף)ד"כ אותו יאכל ממונו על והחס הנאה ביה דלית אלא עליו אוכל שם אכתי מר דבר דבעירב

מר לגר"משא,כשהוא ראוי ואינו אוכל שם ממנו בטל הרי חם או כשנסרח דר.כ ל"ונראה

מיהא חשיבא מר דבר פורתא"דבעירב דעפ".הנאה הרמבז"ונראה שיטת את ליישב ם"אפשר

ב הנפלאה"הידועה בפה"נקודה לכריתות"שהזכיר הרמב).ד"מ,ג"פ(מ כתב שם"דהנה ם

בהנאה"דבב לא אבל באכילה רק נאסר דנבילה דאאחע"דקיי,ח משום"ול,א"ל מוסיף איסור ח

האכילה באיסור תלוי ההנאה בסה"וכמ,דאיסור גם קפ"ל(מ"ש הג).ז"ת עליו אלחנן"והקשה ר

הערות"זצ בקובץ ה',ל'סי(ל בב)'אות אכילת לאיסור ישנו נהנה"דהא דאינו היכא אף ,ח

בהל"וכמ הנ"מאכ'ש אפ"וא,ל"א האיך זב"כ הם דתלויים א"ל איסור וחשיבי לפי.'ז אמנם

החוו ודעימי"דברי הרמב"י'ד דכונת במש"ל וסה"ם הנפלאה בנקודה תלוי"כ ההנאה דאיסור מ

בבבאיסור ע"האכילה אשר בענין הוא אוכל"ח שם ממנו תיבטל ההנאה ביטול פ"אע,י

בלחוד הנאה ביטול אלא דליכא היכא אכילה איסור ישנו מר,שלעולם דבר דעירוב גוונא .וכגון

הפמ"כ5 סי"משב(ג"כ סק"ק'ז יהודה,אכן).שם(ד"והחוו)א"ג סק"פיה(היד ע)א"א ז"חלק

הגר,בתקיפות דברי זצ"וגם בסמוך(ל"ח דסמורים)הובאו לרשב"להדיא דגם היתר"ל א

לגרפ"נטל ראוי דאינו מדינא הגמ,הוא דברי .'וכפשטות
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מותר זה הרי טעמו סוףו,והפסיד ועד מתחלה פוגם שיהיה פגםאבל,הוא אם

אע בתחלה השביח או להשביח וסופו אסור"בתחלה זה הרי לפגום שסופו ,"פ

יומו בן דאינו היתר הזכיר בו.ולא כזית דליכא דהיכא נימא אי הוי"כאבשלמא פ

איכ נטלל"מדרבנן ב"דדין דאינו הנמצא"פ באוכל דוקא הנאמר מיוחד דין הוי י

הכלים הקראבל,על דברי טכע"לפי דין הרי בכא"א כזית בדליכא הוי"ק פ

הוא ומקורו כליםמדאורייתא הכשר לרמב"וא,מפרשת לו היה להזכ"כ ירם
דאב דנטל"היתרא בדינא אף ב"י .אוכליםפ



צ דלעולם הוא בזה רש"והנראה לדעת והרמב"ל דין"י הוא דחלוק ם

טכע מדין שבכלים הטעם בליעת שבאוכלים"איסור הפמ"וכמ,ק ודעימיה"ש ,ג

באו החילוק יסוד את לבאר דיש לפגם.א"אלא טעם דנותן ההיתר ביסוד .ונקדים

הרשב הבית"כתב בתורת שאמרו",)א"ש,ד"ב(א זה עד,פגם לגמרי שפוגם לא

פגם מחמת נאכל קצת,זהשאינו פוגם אפילו יומה,אלא בת שאינה קדירה שהרי

מעט אלא פוגמת אוסרת,אינה אינה יומה בת שאינה דקדירה אמרו הכי .ואפילו

לגר הראויה נבלה והתם לה גמרינן מנבלה לפגם טעם נותן והלא תאמר ואם

נבלה קשיא,שמה עצמה,לא בפני להתירה היינו דמיפגמה,דהתם עד והילכך

אסורהלגמרי גר טעמו,מאכילת נתינת אחר בו שהולכין תערובת איסור אבל

מותר בתערובתו שהוא כל לפגם טעם שנותן טעם,כיון נותן שאינו ,לפי

פוגם נטל,והיינו".דאדרבה דפ"דדין היכא אף מעט"הוא אלא פוגמת ,"אינה

ס הראשונים"וכן לרוב הב"כמ,ל ר"ש ק"י הרא.ג"ס עליו השיג בב"אמנם דקה

אסור לשבח כשהוא אף עצמו דהבלע נמצא דבריו דלפי שם אמאיכ"וא,הבית

בה לבשל שעהא,מותר לכתחלה"נמצא איסור מבטל בישולו עוד.י והרבה

והסיק עליו אינן",להקשות אלו דברים יומא,אלא בת שאינה קדרה אבל

מכד פגום שהוא בידוע לעת מעת שנשתהא כיון שבה שהבלע בשביל ישהותרה

שבה"ואעפ,גר בהיתר ניכר זה שאין מחפה,י היתר של זה שתערובת מפני היינו

זה היתר של רבויו מתוך או ניכר שאינו בכדי בלע,עליו ודאי נפגםאבל עצמו

יותר או גר א,כדי שכן לאסור"וכיון חוזר,א שנפגם מתוך שהותר דבר לך שאין
וכו לעולם ".'לאיסורו

הרשב דנחלקו ור"ונמצא דנטל"אא בדינא ביטול"דלרשב,פ"ה בעינן א

היתרה דל"ואע,לחלות בדינו דנתחדש טכע"ג זו בבליעה לומר"א רק היינו ק

ס"דל טעמו'ב את מ,לבטל הבליעה"אבל עצם כנגד רוב בעינן שיטת.מ אמנם

כ"הרא נחשב לגמרי שנפגם האיסור דבליעת היא סרוחה"ה דין"ול,"נבלה לה ב
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נתבטלה אלא שיטת.ממילאביטול בביאור האחרונים נתקשו אכתי אמנם

ודעימיה"הרשב בתערובת,א לשבח טעם מוסיף אינו הבליעה אם כל,דאף הרי

באיסורו הוא נשאר גר מכדי האיסור גוף נפגם עצמו,שלא מצד תיאסר לא .ולמה

הגר זצ"וכתב בספרו"ח מהל"פ(ל הי"מעה'י דהא",)ב"ק הראשונים הקשו וכבר

ל"נו בתחלהט מאשר טעמו שפוגם אלא הוא לגר ראוי דאיסור,פגם דכיון ותירצו

ע טעמא משום אמרי"הוא ראוי'כ כאינו הוא הרי פוגם הוא טעמו שבעיקר דבכל

בי ולית דטכע"וכ,איסורא'לגר מסויים דין דהוי נימא אם אלא שייך לא ואז,ק"ז

טעמו בתר תלוי כעיק"משא,האיסור טעם דדין נימא אם ניכרכ דחשוב הוא ר

הניכר"א,האיסור איסור של ממשו כאן יש הא זמן,כ כל באיסורו להיות וצריך

אדם לאכילת ראוי ע,שהוא גם ניכר"והרי והאיסור היכרא איכא פגום טעם אלא,י

כמש כעיקר"ודאי דטעם מסויים דין דהוי איסורי,כ והא'ועיקר טעמא משום הוא

ע ממילא הוא בטיל הדי"דלא טכעי של וע"ן בנו"ק בי"כ דלית לפגם איסורא'ט

גבי הדר ממילא ושרי'דטעמא ביטול הגר,והיינו".דין זצ"דחידש בביאור"ח ל

הרשב טכע"שיטת דדין ודעימיה אינו"א ביטול"ק עפ,גרידתא"הפקעת ז"אשר

כ האיסור"ייחשב הוי,"ניכר מסויים"אלא טכע"דין של מחודש ,ק"וחלות

הראאמנ6.ד"עכת בדעת כן"ם לומר הכרח אין באיסור,ה הפשוט הביאור ואדרבה

ביטול"טכע הפקעת דהוי הוא לא,ק הראולזה משיטת נטל"תיקשי דין דגדר פ"ה
לגמרי הבלע דנפגם .הוא



הרמב בפט"וכתב מהל"ם הכ"מאכ'ו דבר",ח"א נתן שאם ביארנו כבר

הכל נאסר המותר בדבר טעמו בשהשב"בד,האסור האסורא זה פגם אם אבל יחו

להעיר,אכן6 דסיש מה לגר"על זצ"ל נטל"ח דדין טכעפ"ל הדין את דס"מתיר ממה ל"ק

ראשונים וב'עי(להרבה או"טור סי"י ס"תמ'ח שייך)י"ז במשהו האוסר בחמץ דינאדאף

י.פ"דנטל הרא"אמנם כתב דהנה בע"ל במשהו)'ל'סי,ה"פ(ז"ש אוסר דחמץ מה ,בביאור

איסורין" לשאר בפסח חמץ בין חילוק אין ביבש דיבש תערובת חכמים,דלענין החמירו דלא

בנ איסורים דשאר היכא אלא במשהו אסור"לאוסרו מיניה אינשי בדילי דלא דמשום וחמץ ט

נ בלא כש"במשהו וכוט איסור אזלינן".'אר חמץ באיסור אף דלעולם הוא מדבריו והמתבאר

ביטול דין ושייך טעמא ל"ומה,בתר ביבש"ט במשהו דאוסר דמ,א במקום"אלא גזירה ישנה מ

ו טעם דשייך מאחר בלח מיניה"לח אינשי בדילי רע,אכן".לא הקשה זו קושיא ת"בשו(א"כעין

סי צ"קס'קמא לחולין וחידושיו ע"ו השו)ב"ז פסקי כרשב"דביו,ע"על פסק דלהיתר"ד א

רובפ"נטל באו,בעינן דנטל"אבל פסק מותרפ"ח הרא.ש"ע,בפסח דברי תיהנו לא ש"ולזה

המחבר,ל"הנ פסק הרא)ט"ס,ז"תמ'סי(דהא על במשהו,ש"כחולקים אוסר ביבש יבש דאף

ב)שם(י"ובב,בחמץ אזלינן לא דבחמץ משום דהיינו טעמאביאר קושייתנו.תר דאף ונמצא

ס"הנ דלא למאן לדוכתא הדרא כרא"ל דחמץ"ל ביבש יבש בביטול .ש
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מותר זה הרי טעמו והפסיד סוף,למותר ועד מתחלה פוגם שיהיה אם,והוא אבל

אע בתחלה השביח או להשביח וסופו בתחלה לפ"פגם שסופו זהפ הרי גום

נטל".אסור דין הגמ"וע,באוכליםפ"והוא סוגיית שם"בע'פ מהל"פיבו.ז 'ז

ה"מאכ כלים"א גבי דינו את הזכיר יומה",ב בת קדרה אלא תורה אסרה ולא

בקדרה שנבלע השומן נפגם לא ועדיין הואיל יבשל,בלבד לא סופרים ומדברי

לעולם לדקדק".בה הרמבויש נטל,ם"בדברי דין בפטפ"שבהזכירו ו"באוכלים

כ טעמו"הגדירו והפסיד למותר האסור זה שע,"פגם דבר"דהיינו הוספת י

ה נפגם לתבשיל נטל,האיסור בדין דבבןפ"ואילו כתב באוכלים

בקדרה"יומו שנבלע השומן נפגם עצמו,"לא השומן נפגם יומו בן באינו ,הא

ד הוא שגדרו דהיינו היא פגומה י.גופא החילוק ל"ובביאור

הרמב ב"דשיטת נטלם הרשבפ"דין של לזו דומה ל"וע,א"שבאוכלים ב"כ

תיפגם הבליעה התדעצם את שתפגם רק תתבטלאלא ושוב לתוכה שנפל בשיל

נטל.ברוב בדין הראשבכליםפ"אמנם של לזו טפי שיטתו בעינן"וע,ה"דומה כ
תיפגם הבליעה עי,שעצם כ"אשר תיחשב סרוחה"כ מאליה"נבילה .המתבטלת

ממש קשה בפי"אכן להלן הכ"כ וכו",ל"וז,ב"ז מותר גוים של 'שמן

השמן נתבשל מותרואפילו זה נאסר,הרי גוים'וכוואינו גיעולי מפני מפניולא

ומסריחו השמן את פוגם דנטל"ומש".שהבשר משום מותר גויים של דשמן פ"כ

ע בע"הוא דאיתא הא ל"פ ע"ז שליקא",ב"ח מישחא האי ששת רב אמר

אסור איערובי,דארמאי משום אי לה ניחוש למאי ספרא רב שמא"פרש(אמר י

בו סרי)ייןנתערב מסריח"פרש(מיסרא כוכבים'וכו)י עובדי גיעולי משום אי

ומותר הוא לפגם טעם הרמב".נותן הגמ"ולשון דברי בהבאת גיעולי'ם לגבי

הוא"עכו ומסריחו"ם השמן את פוגם שהבשר שנפגם,"מפני דמה דפירש והיינו

הבשר האסור(אינו ה)דבר ע.שמןאלא ליישב דיש יתכן דיו"אמנם אחרפ ק

דבגמ,בדבריו ד'דהגם רק סרי"איתא יין"מיסרא בו עירבו שמא החשש ,גבי

הרמב כן בדבש"כתב לפגם טעם נותן שהבשר מה גבי די.ם כן"והגם דנקט ל

המציאות"הרמב הויא דהכי דידע משום נסרח,ם בשמן דאיתא,דבשר מה וכעין

בשמן'בגמ יין י,גבי דברינו כן"לפי נקט דבדוקא טעםומ,ל נתן רק דאם שום

ניתר היה לא בלבד תיפגם,לפגם האיסור דעצם בעינן בכלים חידש"וע,דהא כ
ל"הרמב ושמן דבבשר דאף מ"ם כן לגמרי"ה השמן דנסרח מאחר מותר .מ

סי"משב(ג"הפמ,והנה סק"ק'ז הרשבהביא)א"ג שיטת הנ"את ,ל"א

נטל האיסורפ"דלדין לבליעת ברוב ביטול הרוכתב,בעינן עליו וס"שנחלק ל"ן

כלל"דל ביטול לדין הוא,ב נהפך אדם מאכילת נפסל דהמאכל היכא דכל אלא

היתר דנפקו.להיות נטל"כתב בדין הוא ביניהן ניתר,בחמץפ"מ אינו חמץ דהא
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במ אוסר אלא לרשב"וע,שהובביטול בנטל"כ אף תיאסר תהיה"ולרפ"א ן

ורמ.מותר המחבר להלכה בזה סי"או(א"ונחלקו התיר,)י"ס,ז"תמ'ח דהמחבר

אסר"והרמ הצאן'ובס.א ג,ד"כ'סי(בעקבי הגר)'אות שליט"חקר שכטר א"צ

הרמאם דאף הנטל"יתכן בחמץ האוסר שאבפ"א בכלים ע"יחלק ויתיר פ"י

הרא הנ"שיטת שאב,ל"ה שבכלים לגמרי"דהאיסור נסרח מותרים"וע,י יהיו כ

בחמץ דהרמ.אף בזה)א"ס,א"תנ'סי(א"והביא אף דברינו,אכן.החמיר לפי

ל מאוד דומה זה חילוק הרמבהרי שהזכרנו"שיטת נטל,ם שבאוכליםפ"דבדין

הרשב"ס שיטת כעין במאכל,א"ל לפגם טעם נותן אלא דאינו היכא אף דמותר

ס,המותר שבכלים האיסור בבליעת הרא"ואילו שיטת כעין דעצם,ה"ל דבעינן
ת האיסור דעכבליעת או מאכל"יפגם את יסריח .פ

הדברים כנים טכע,ואם דין שבין החילוק דביאור שבאוכלים"יתכן ק

הרמב לדעת שבכלים האוסר הטעם טכע"לדין דדין הוא הוי"ם שבאוכלים ק

מסויים ודין איסור הגר"וכמ,חלות זצ"ש שבכלים,ל"ח האוסר טעם דין ואילו

ביטול הפקעת אלא שינה"ומשו.אינו הנטל"הרמבה דין בהגדרת פ"ם

האיסור,שבשניהם עצם דתיפגם הצריך לא המאכל,דבאוכלים בפגימת סגי אלא

הרשב,המותר שיטת הנ"וכעין לפי"א אשר הגר"ל זצ"ד דטכע"ח מבואר ק"ל

איסור חלות הרמב,הוי הצריך בכלים או"אמנם תיפגם האיסור בליעת דעצם ם

יסריח הרא,דהמאכל שיטת הנ"וכעין לומר,ל"ה הכרח אין ממילא אשר

איסור כחלות דנחשב בעלמא,החידוש ביטול הפקעת הויא לחלק.אלא והסברא

עפמש הוא הרמב"כן בפי"כ ממאכ"ם ה"ד שהזכרנו"א שלא,י האכילה דהיתר

אכילה כאיסור דנאסר היכא רק נאמר הנאה הגר,כדרך שביאר זצ"וכמו ל"ח

נטל דין הוא חלוק טכע,הנאהבאיסוריפ"דלהכי דין איסור"דהא הוי דידהו ק

אינו,אכילה הרי מדין גיעולי מפרשת הנלמד כלים שבהכשר הטעם איסור אבל

א כללאיסור בנטל"וא,כילה להתירן אין הרא"אאפ"כ שיטת כעין נימא ,ה"כ
סרוחה נבילה כדין ומותרת הבליעה עצם נפגם .שאז



מ יצחק א"תשע●ג"בית





צ דף בזבחים ע"איתא תלאו",ב"ה חמא בר רמי חטאת[בעי ]לבשר

מהו תנור רחמנא,באויר דקפיד הוא ובילוע חרס[אבישול בכלי שבירה להצריך

נחשת בכלי ושטיפה בילוע]ומריקה בלא אבישול דילמא ת.או רבא ש"אמר

רותח לתוכו שעירה ואחד בו שבישל כיב.אחד לן קמיבעיא לא בישול בלא לוע

מאי בילוע בלא בישול לן ס".קמיבעיא שלרבא שרמב"הרי דאם"ד צידד ח

כלי באותו החטאת בשר נתבשל לא אך חרס בכלי חטאת טעם החרס,נבלע דאין

שבירה בשר,ב"צהולכאור.צריך בבליעת תלוי חרס כלי דשבירת הדין אם

ס,חטאת חטאת"איך בשר שבלע דחרס שבירה"אד כלי"ואפ.צ דשבירת דדין ל

יחד גם ובבישול בבליעה תלוי א,חרס בישול או בליעה או שחסר צ"וכל

י"א.שבירה בבליעה"נ כלל תלוי אינו חרס כלי דשבירת דדין תלוי,ל אלא

ע הנוצר וכלי בשר בישול"בצירוף מעשה 1.י

זו1 ומרו,סברא חרס כלי שבירת אפ"דצורך נחשת לכלי לבד"ש בבישול תלוי במח,ל 'תלויה

בתוס'ב צ'התוס.'דעות ע"בדף ד"ו כ"א דשבירת טעמא אם חקרו אלא ומרו"ה דכ"ח נ"ש

אלו כלים שבתוך קדשים של הבליעות להפליט בכדי ומרו,הויא שבירה אם ה"או כ"גזהןש

דמהני'ולכאו.בלבד בכמהא שבירה אע"א מהחרס"ח הבליעות מפליט שאינו שהרי,ג

כ על העידה לעולם"התורה דופנו מידי יוצאות בליעות שאין אינו,ח שבירה דצורך מוכח

גזה הוי אלא הבליעות מהני.כ"להפליט לא לבדה חמין דהגעלת מהא צריך,נ"לכאוגם אלא

א,ש"מרו פעם בצונן הדחה תוספת ב'כלומר דמרומוכח,פ"או להפליט"דטעמא לאו ש

ה לבד הוי,איהבליעות ה,כ"גזהאאלא טעמא בליעותידאם להפליט רק סגי,א לא למה

לבדה נר"וה.בהגעלה למרו'נ השייכים הדינים להגעלה"מכל שייכים שאינם הא,ש כגון

באיסור שנגע הכלי למקצת מספיקה צ"ומרו,דהגעלה הכלי"ש בכל דוקא אפ,ל ל"והגעלה

ומרוביי ומזוג צ"ן במים"ש דוקא במרו.ל סגי ואסכלא דשפוד מהא וא"וכן ליבון"ש ג"אע,צ

ע ליבון"שבלעו במרו"וא,י חטאת"כ של בליעות בהן יישאר לבד דס.ש מהא ל"וכן

פ"להראב ממעה"ד הי"ח לתוס"ק וכן צ'ד ע"דף מרו"ז דמצות שנעשו"א לאחר דוקא היא ש

נותר דמרו,הבליעות טעמא ה"ואם בליעותיש להפליט רק להפליט,א סגי לא קודםןלמה

נותר דמרו"א,שנעשו טעמא אינ"ו לבדהש בליעות הפלטת הוי,מחמת גזה"גןאלא כ"כ

החטאת שבין הצירוף מתוס.הכליללנתק הו'ומשמע רידהכי מסקנת כ,ת"א ח"דשבירת

דכ"ומרו גזה"ש הויין י"ולפי.כ"נ שפיר מ"ז בליעה בלא דבישול כל שבירת ומרו"צריך ש"ח

אע"בכ לבד צירוף משום בליעות"נ דליכא צ'התוס,אמנם.ג ע"בדף ד"ו הק"א אלא ז"ע'ה
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צ"רמב,שם'בגמ חרסיח של בתנור חטאת ובישל תלה דאם דד

אעשה שבירה צריך מהחטאת"תנור כלום בלע שלא כלי"וע.פ שבירת דצורך כ

דבישול והבלעה בהפלטה או בישול של החום במדריגת תלוי אינו אלא,חרס

אחר בדבר בין"ונל.תלוי הדוק צירוף יצירת בעקבות בא שבירה דצורך פ

החרסלהחטאת בנ,כלי נוצר זה עי"ידווצירוף א"ד היה חרס של שהתנור מצעיז

החטאת בישולו,כלומר.לבישול בשעת החטאת את מסבב היה והתנור,התנור

מלצאת החום את שמנע בבישול סייע באויר"ויל2.גם חטאת תלה אם הדין מה ע

בכלי המים נבלעו לא אך רותחים מים עליו ועירה מבשל"למ,כלי דעירוי אם,ד

שבירה צריך החטא.הכלי בשר את מסבב הכלי גיסא בישולדמחד בשעת ,ת

בבישול סייע לא הכלי גיסא מאידך .אבל

כ"דס'מגמ דהחזרת שבירה"ד במקום מועילה לכבשונות א,ח בעי"וזה אם הפלטת'ש רק

שבתוכו הבליעות,בליעות מפליטות א,דכבשונות לא מגזה"אבל דשבירה טעמא אם ,כ"ש

ה אינדהא לכבשונות הכתובמקיימתהחזרה הק.ציווי ה'התוס'ועוד טעמא מחמתידאם א

בליעות,כ"גזה הפלטת מחמת מרו,ולא הכתוב גזר לכ"למה לכ"ש ושבירה לגזור"ה,ח"נ ל

לכ"מרו בין לכ"ש ובין ה"א,ח"נ כהבדלו שמרו"כלנ"בין משום הוא מספיק"ח ותש

מכ הבליעות מכתומספיקאינןו,נ"להפליט הבליעות כ,ח"להפליט שבירת תבטיח"ורק ח

שבכתשלא הבליעות אחר"צאו תבשיל לתוך התוס"ועפ.ח כתבו בליעות'ז בלא דבישול

בכ שבירה ומרו"צריך בכ"ח דקדשים"ש חומרא משום בלא,נ בישול החשיבה שהתורה

בליעות עם כבישול פי"ועפ.בליעות צ'התוס'ז ע"דף ד"ב הגמ"א למה יכול צורך'ה הקישה

ומרו חרס כלי מבשר"שבירת שבלע חולין בבשר קדושה הנהגת לצורך נחשת דכלי ש

הקדשים,קדשים בכל נוהגים אלו דינים שני בבליעותדמשום,שיהיו תליין 'והגמ,תרוייהו

הקיש משוםתלא הקדשים בכל נוהג שיהיה חטאת מדם עליו שהוזה בבגד כיבוס לצורך ם

מ אינו כיבוס בליעותשצורך ילה"וכעי.חמת מגמ"ז צ'ע ע"דף גיעול"ז נעשה ויום יום דכל א

נפלט,לחבירו שכבר אוומכיון שבכלי החטאת מרו"בליעות הרגל"צ סוף עד מרו,ש ש"ואם

הבליעות,כ"גזהיןהוי בהפלטת סגי מרולהסירלמה רש"וע.ש"צורך בלשון צ"ע דף ע"י א"ו

וז"ד אלא מש"ה דטעמא אוקימנא הא גזהל דנימא קרא קפיד אבישול ולא היא בלוע כ"ום

עכ בפנים"וכ.ל"היא כדברינו דלא ס,ז לרש"דהא ולתוס"ל חרס'י כלי דשבירת דטעמא

הוי"ומרו נחשת בכלי בליעותאש משום ורק .אך

ואעפירשו'התוס2 בישול בלא בלוע חשיב כלי לתוך חטאת של רוטב דעירוי"דעירוי ג

לכאו"וא,מבשל לקרו"ה'כ בלועאל בלוע,בישוללעירוי לעירוי דקרינן בישולוהא

הכלי באמצעות בא הבישול שאין משום ע,הוא העירוי"אלא ה"וא.י בלוע"כ בלא בישול נ

בלוע"ר בלא הכלי באמצעות בישול שהתוס.ל לבישולהואשהכליהדגישו'הרי אמצעי

הר.החטאת לדעת בניגוד משאנ"וזה ז"בתו,ץ"ש פרק צו נקראאינודעירוי'שפי,א"ה'כ

המבשלים כדרך בישול הוי דלא משום שהתוס,בישול שבמקום חסרהדגישו'והרי שעירוי

הבישול במעשה הכלי בישולהש"הר,אמצעות דרך רק חסר שעירוי .ק"ודו.דגיש
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בירו מצינו פ'דמסשלמיוהנה ה"שבת בשר"ג על שעירו חרס דכלי ה

מהחטאת שבלע משום שבירה צריך שבו מזה"ומשו,חטאת ראיה להביא אין ה

מבשל בבישול"ונ(שעירוי לאסור או בשבת תבלין על עירה אם להתחייב מ

ע חלב עירוי בשר"ובהנאה בחרס)ג ומבליע מפליט שעירוי נחשת,רק כלי אבל

החטאת שנתבשלה משום ושטיפה מריקה צריך שבו חטאת בשר על שעירו

בכ"ומשו,בתוכו מבשל שעירוי מזה ראיה להביא יש הנחשת3.מ"ה כלי והכא

בירושלמי3 זה ע,פתרון חמין בעירוי מיירי"דמיירי ולא שבכלי קדש בשר שלבעירג רוטב וי

כלי לתוך במח,קדשים בתו.'תלוי ז"דאיתא פרק צו וז"ה'כ עירה"א בו שבישל אלא לי אין ל

ת מנין רותח כלי"לתוכו רותח לתוכו שעירה חרש כלי אלא לי אין ישבר בו תבושל אשר ל

ת מנין רותח לתוכו שעירה עכ"נחשת ישבר בו תבושל אשר פ'הירו.ל"ל ה"בשבת הביא"ג ה

שניבריית ככלי או ראשון ככלי חשיב עירוי אם שאלת לגבי זו הירו"וז.א תבלין'ל ליתן מהו

יונה דרבי חייליה הוא ראשון ככלי ועירוי אסור אמר יונה רבי מלמעלה עליהן ולערות מלמטה

אינן תבלין בולע חרס כלי תמן יוסי רבי אמר רותח לתוכו שעירה אחד בו שבישל אחד הדא מן

התיב בולעמתבשלין נחושת כלי למימר לך אית כן נחושת בכלי אף והתני בון רבי בי יוסי רבי

התו"רו.ל"עכ בכוונת הבינו לכלי"ר חטאת של רוטב בעירוי דמיירי מחמת,כ נאסר והכלי

הרוטב משאנ"ר'ע.בליעת בתו"ש שם"ץ צ'תוס,כ דף ע"זבחים ד"ה עירה"ב יו"גר,ה סי"א 'ד

סקי"ק הגר,ג"ה שליטח"ובאור לירו"קניבסקי פי"ועפ.'א של"דס'בירו'ז חום לעירוי שיש ד

ומשו ראשון חרס"כלי בכלי שבירה להצריך עירוי נתרבה לחלל"והה,ה מספיק עירוי של חום נ

תבלין בבישול כ'ודחי,שבת שבירת להצריך מספיק תבלין"דהחום לבשל מספיק לא אבל ,ח

הנצרכת החום ל"כשבירתבלחייבנודמדריגת הנצרכת החום ממדריגת פחותה היא חייבנוח

שבתוליחבעבור מספיקהקשהושוב,ל דעירוי החום מרוהדמדריגת נחשת"להצריך לכלי ,ש

מספיק"והה תבליןהנ בבישול שבת החום,לחלל מדריגת בין ולחלק לדחות אין זה ועל

נחשת בכלי חטאת טעם להבליע שבלהנצרכת לחלל הנצרכת החום לכאו"שו.תמדריגת זאת 'ט

קצת קדשים,מפליאה דגבי לבישול דשבת תבלין בישול דמי להתבשל,דלא צריכי דתבלין

השבת שיתחלל שבירה,בכדי להצטרך בכדי לבלוע צריכים רק נחשת וכלי חרס כלי אבל

להו"וא,ש"ומרו מדמינן איך שהגמ.הדדילכ מאחר בין'ובפרט חרס כלי גבי חילקה כבר

החו לבישולמדריגת הנצרכת הגבוהה להבלעהלם הנצרכת הנמוכה דהמדריגה"מנ,המדריגה ל

תבלין לבשל הנצרכת להמדריגה ממש שווה נחשת בכלי להבליע ש"הר,ברם.הנצרכת

שרהץ"משאנ התו'ביא בכוונת הבין כהן ע"חיים חמין בעירוי דמיירי בכלי"כ חטאת בשר .ג

הנ"ועפ הקושיות ינוחו דמיי,ל"ז עדשפיר תבלין בישול ע"ן חטאת בשר לבישול עירוי י"י

ס,עירוי בתוכו"ובתחלה החטאת בשר ונתבשל הואיל שבירה טעון חרס דכלי דאולי'ודחי,ד

מהבשר שבלע משום שבירה מרו,טעון טעון נחשת דכלי מקשים בשר"ושוב ונתבשל הואיל ש

בתוכו בליעה,החטאת משום לדחות אין ודאי נחשת,ולזה לבלועדכלי נוח דכלי"א,אינו ו

מרו טעון ע"הנחשת בתוכו החטאת בשר שנתבשל משום העירוי"ש שהירו.י מדמה'הרי אינו

דשבת לבישול דקדשים דשבת,הבלעה לבישול דקדשים בישול מדמה יל"וכעי.אלא פ"ז

העדה הקרבן קצת,בדברי מגומגמים שדבריו פי"הקה.אלא להצריך"דס'ע יכול דעירוי ד

כשבי בישול"רת כמו דייני"וא,ח כבישול'כ שבת"והה,עירוי לענין כבישול עירוי שנדון .נ
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בישול בשעת החטאת מקום בישול,היה בשעת בהחטאת נוגע היה הכלי ,וגם

כלום סייע לא יל.בבישולואבל באויר"ואכתי חטאת בשר תלה אם הדין מה ע

עליו ועירה חרס בהבישול,כלי מסייע אינו וגם בהחטאת נוגע אינו הכלי ,דאז

הבשר את מסבב רק מהגמ"מ.והכלי מוכח הרי ומהירו'מ שבירת'בזבחים דדיני

והבלעה בהפלטה תליין לא נחשת דכלי ושטיפה ומריקה חרס תליין,כלי אלא

הבשרב בין צירוף עליצירת בישול"הכלי מעשה .י

מפסוה"בפשנההמבתהמרכ,אמנם הי"ח הק"מ בדברי'ד סתירה

צ,ח"רמב דף ע"דבזבחים רמב"ו אמר א"ב נחשת כלי במקצת בשל דאם צ"ח

הכלי"מרו בכל שא,ש מרו"כלומר החטאת"צ בבשר נגעו שלא במקומות .ש

צ בדף ע"ושם רמב"ה בעי הבנת(ח"ב נגיעה)ם"הרמבכפי בלא בישול אם

לא או חרס של בתנור שבירה אמרי"המרכה'והק.מצריך לא למה בישל'מ

א תנור התנור"במקצת בכל שבירה שא,צ הואיל"כלומר התנור בכל שבירה צ

החטאת בבשר נגע מרו"המרכה'ותי.ולא דשאני נחשת"מ דכלי דכליוש שבירה

ו.חרס בישול צריך ודאי נחשת מרודבכלי להצריך נגיעה חרס,ש"גם בכלי ורק

לרמב ליה נגיעה"איבעיא בלא בבישול סגי אם על"ורע.ח תמה שם בזבחים א

המרכה'תי אחר.מ"של באופן לתרץ יש בכלי,ולדברינו בישול בישולודשאני

בישול.בתנור בשעת החטאת בשר את מסבב מספיק,שהכלי אינו זה אבל

מרו שב"להצריכו או בנחשת בחרסש הכלי,ירה נגיעת מקום דוקא ולפיכך

כ'ודחי שבירת מצריך לא בישול"דעירוי מטעם בליעה,ח מטעם דעירוי.אלא מקשים ושוב

מרו נחשת"מצריך בכלי אי"וע,ש לבלוע"כ נוחים אינם נחשת דכלי בליעה מטעם מטעם"א,ז ו

מ"וא,בישול הרי מרוכ לענין כבישול עירוי שבת"והה,ש"צינו לגבי כבישול עירוי שנדון .נ

דאע"ונ דהקה"ל במ"ג צודק נחשת"ע וכלי שבלעו מחמת שבירה טעונים חרס כלי דלמסקנא ש

מרו בישול"טעונים דין מחמת מגומגמים"מ,ש קצת הם דבריו ועירוי,מ בישול כלל דמו ,דלא

ר שנתבשל"דבישול בתוךהל נבלע"ואע,הכליהחטאת שלא עהפ בהכלי הבישול"החטאת ,י

ר הכלי"ועירוי לתוך חטאת של רוטב שנשפך הכלי"אע,ל בתוך נתבשל שלא הדמיון"וא,פ כ

מוזר,מוזר המאורע תאור הכלי,וגם בתוך נבלע שאינו אך הכלי את המבשל עירוי שייך .דאיך

מרו מצריך בליעה בלא דעירוי הדין עצם מוזר"וגם וליכא,ש הכלי בתוך חטאת בישול דליכא

הכלי בתוך חטאת טעם בליעת מרו"וא,גם צריך בכלל למה ר.ש"כ שרוטב"ואולי דמכיון ל

הכלי את מבשל הכלי,החטאת על פועל שהחטאת החטאת,הרי בין צירוף יוצר ,הכלילוזה

מרו צריך שהכלי גורם הר"א.ע"וצ,ש"והצירוף כדברי לפרש ניחא יותר כהןחי'ו דמיירי,ים

ע חמין בכלי"בעירוי חטאת בשר בכלי"ואע,ג חטאת טעם בליעת דליכא פעולת"מ,ג איכא מ

הכלי כתלי בין שנתהווה להכלי,בישול החטאת לצרף מספיק מרו,וזה הכלי ,ש"ולהצריך

.ק"ודו,ש"וא
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מרו צריך החטאת גם.ש"בבשר הוא הבשר את מסבב שהוא מלבד תנור אבל

מלצאת החום ומונע בבישול בצורתויוהו,מסייע הבשר את יצר התנור כאילו

שבירה,המבושל שתצטרך נגיעה בלא אף ביניהם צירוף ליצור מספיק אולי .וזה

שם'בגמ בלאנוסח,זבחים בישול אם הוא מספיקהספק

שבירה מצריך בליעה עם בישול דוקא אם או שבירה ם"הרמב,אמנם.להצריך

מפסוה"בפ הי"ח אחר"מ בנוסח הספק מביא בלא,ד בישול מספיקאם

שבירה מצריך נגיעה עם בישול דוקא אם או שבירה שכוונת'ונר.להצריך

מבליעה"הרמב הדגש להסיר היא הספק,ם מן בלוע תיבת השמיט ,ולפיכך

צירוףידגהותמורתו סוגי שאר צירוף,ש על המורה נגיעה תיבת הכניס ולפיכך

חרס.חיבורשל כלי בבליעהאינהדשבירת בצירוףאלאתלויה מקור.תלויה

אפ"הרמב מהירו"ם בכלי,ל"הנ'ל ונגע נחשת בכלי חטאת בשר בשל דאם

בלע"אע לא שהכלי מ,פ ושטיפהצריך הרמב"א.ריקה מקור אפ"נ מלשון"ם ל

השאלה'הגמ נשאלה שעליו המאורע תנור",בתאור באויר דלמה,"תלאו

הגמ באויר'הוצרכה תלאו דוקא בליעות"הל,לנקוט בלא בתנור בשלו ו"א,ל

ספיקא איכא באויר בתלאו בליעות,דוקא בלא בנגיעה בתנור בשלו אם אבל

שבירה צריך התנור שלהרמב.ודאי למעשה בתורת"יוצא שבירה צריך התנור ם

כלום"אע–ודאי בלע שלא הדוק"וע–פ צירוף יצר הבישול שמעשה משום כ

החטאת בשר .התנורלבין

בגמ איתא צ'עוד דף ע"זבחים כלי"ו במקצת חטאת בישל דאם ב

בכולה ושטיפה מריקה צריך האגודה.נחשת בגר"הו(בספר יו"ד סי"א ב"צ'ד

חם)ו"סקכ ומקצתו צונן הנחשת כלי מקצת דאם א,מבואר מרו"אז אלא"צ ש

החם חם.המקום כולו אם מרוכולו,אבל דזה"והתוד.ש"צריך כתבו בישל ה

בחטאת א,דוקא כלי במקצת בישל אם בחולין כולו"אבל להגעיל אמרי.צ 'דלא

כולו חם מקצתו מרו"וע.חם דצורך שטעם"כ משום לאו בחטאת בכולו ש

ע מפעפע הכלי"החטאת לכל החום מ"דא,י מחטאת"כ חולין נל.ש פ"אלא

החמים המקומות בין צירוף הכלי,שיש מקומות שאר של שחמימות מפני

הבשר את המבשל שבכלי מקום באותו חום להחזיק מפני,מסייעת ועוד

החטאת בבשר נגיעתם בשעת חמימותן מחמת להדדי דומים החמים שהמקומות

זה צירוףודמיון בתר"ומשו,יוצר האיסור להם נתפשט שלא המקומות נגררים ה

האיסור להם נתפשט ששפיר למרו,המקומות האיסור מקום שהוזקק ,ש"וכיון

למרו שבכלי החמים המקומות כל דומה"משא.ש"הוצרכו אינו הצונן המקום כ

החמים חום,למקומות להחזיק אותן מסייע מצטרף,ואינו ואינועמואינו הם

אחריהם א"ומשו,נגרר הצונן המקום מרו"ה .ש"צ
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בשו סי"והנה פסקי"קכ'ע אמרי"דלכ'ב לא כולו'ע חם מקצתו חם

הכלי מקצת של בליבון או בהגעלה הכלי כל להתיר הגעלה דלדעת,ב"וצ.לגבי

אמרידסברפרץ'ר כולו'דבעלמא חם מקצתו אמרי,חם לא דליבון'למה נמי

ו כולו מחמם כולובמקצתו הפ"וכמ,מתיר בסי"ש סק"צ'ת הפ"ד בשם מ"ג

כולו"דהל מפליט מקצתו חמימות כך בכולו מבליע מקצתו שחמימות כמו ל

פולטו כך ר"ונל.דכבולעו לא כולו חם מקצתו חם דדין מתפשט"פ שהחום ל

הכלי ר,בכל שבכלי"אלא מקומות כל בין צירוף שיש צוננים,ל ובין חמים ,בין

הכ שמקצת הגעלהוכל או לליבון הוזקקה מקצת,לי אותה בתר הכלי כל נגרר

ליבון הנ'וילפי.הגעלהואוצריך דזבחים או,ל"מסוגיא חטאת בישל דאם

כלי במקצת איסורים שאר או הכלי,תרומה בכל הגעלה לגי(צריך רבא 'כדעת

צונן'ואפי)ק"השטמ ומקצתו חם ליבון,וממילא.מקצתו חובת לגבי דוקא

מרומגרר חובת כמו מקצתו בתר הכלי כל א,ש"ים תשמיש היתר לגבי יןאבל

מקצתו בתר כולו .מגררים

האגודה ספר דלפי בכולו,נמצא הגעלה צריך כלי במקצת דבישל הא

חם"ע בכולו מיירי א,כ חםינודצונן בתר ר,נגרר במק,פרץ'ולדעת תצבישל

אפי בכולו הגעלה צונן'צריך שפיר,במקצתו חםדצונן בתר התוד.נגרר ה"והנה

הק ר'בישל דעת הגמ'על מלשון בגמ',פרץ אינו'דאיתא ודם מפעפע דבישול

הגמסברו'והתוס,מפעפע רק'דכוונת מפעפע ודם בכולו מפעפע שבישול היא

הק"ומשו,במקצת אלא'ה מפעפע אינו נמי בישול אז צונן הכלי דכשמקצת

הכלי ח"וע,במקצת בכולו דמיירי צ'דלר'ונר.םכ הגמ"פרץ בכוונת דבישול'ל

לכה הכלי"מפעפע במקצת כלל,פ מפעפע אינו דמגררים.ודם היא דבריו וסברת

במקצת דמפעפע בבישול דוקא מקצתו בתר הכלי ש,כל יודעיםאיןדכיון אנחנו

האסור מקום בין המעבר מקום המותרלבדיוק בין,מקום ספק מקום יש אלא

ו איסור של ודאילדאימקום דהיתר וגם,מקום לאיסור גם השייך הספק מקום אז

הכלי מקומות כל מצרף מקומותנה"ומשו,להיתר בתר ההיתר מקומות גררים

לליבון הוזקקו וכולם בבגד"משא.האיסור שנבלע בדם בדיוקש,כ יודעים אנחנו

איסור בין המעבר הבגד,היתרלמקום מקומות כל המצרף ספק מקום כאן ,ואין

האסוריםאיןה"ומשו מקומות בתר המותרים מקומות מגררים פ"ואע.אנחנו

מותרים בודאי הצוננים המקומות ממקומותאין,שבכלי לנתקם מספיק זה

מצרפם,האסורים הספק ומקומות .ק"ודו.הואיל



מ יצחק א"תשע●ג"בית


להוראה כולל חבר





בתחילת נשךפרקאיתא "סא(איזהו לאו.) רחמנא דכתב לי למה

בגזל לאו באונאה לאו הגמוממשי".בריבית רק'כה רחמנא כתב איסוראתדאי

יודעיםלא,אונאה איסורהיינו וגזליריבישיש דמחיל",ת ידע דלא ".משום

הראשוני ההונחלקו בעצם מה משום"ום מאונאה ריבית ללמוד שלא שבריביתא

למחול באונאה"משאיכול הגמ,כ מסקנת דאולי)ב:ה(ש"ברא'יוע.'ומה

הגמ ללמוד דידע"ודה,הכי'אפשר ריבית דשאני למחול,הלוהא יכול ,ולכן

אע"קמ אסור דריבית הלוה"ל שמחל )227'עמ:סאמ"ב(מאיריהאולם.פ

ההיפ וזמדייק בה"מ,ל"ך מועלת מחילה שאין האומרים לדעת צריך,מ אתה

דניחול ידע לא אונאה בכאן שאמר מה לו1לשאול יש שהריבית מזו שיראה

.מחילה

והרמב הגאונים נחלקו בריבית"וכבר מחילה בענין ם"הרמבל"וז,ם

ד'בהל פרק ולוה יג'מלוה :הלכה

ב למלוה שמחל שהלוה הגאונים מקצת שלקחביתריהורו

אע ליקח שעתיד או מתנה"ממנו נתן או שמחל מידו שקנו פ

כלום מועיל ,אינו     

  זו מחילה המחילה,ואסרה אין ולפיכך

ב בריביתמועלת דבריהםריביתאפילו שאין.של לי יראה

וי לו להחזיר למלוה שאומרים מאחר אלא נכונה זו דעהוראה

אם ממנו ליטול לו ויש עשה איסור שדבר למחולהמלוה רצה

.'וכו,,מוחל

אחרת1 גירסא למאירי שהיה דניחולדלא"ומשמע עתיד"ידע גירסתנו"משא,בלשון הואשכ

ידע" ".מחילדלא



בריבית 545מחילה

שם"הראבהשיגו היאחיי",ל"זוד נכונה הגאונים הוראת כ"א,ראשי

להתי כן יעשו בריבית הריביתרמלוי הרמב".להם שם משנה המגיד ם"לפי

לראב למחול"מודה שאסור שד לא שעדיין שלעתיד כתב,ילםרבית ולא

שילם"הרמב שכבר רבית אלא למחול שיכול הראב,ם מודה שבזה ד"ויתכן

למחול הראב(שיכול דעת בפירוש ביאר לא משנה לפי).ד"המגיד אבל

סא"ב(א"הריטב הגדולה.)מ ס"יו(והכנסת ד"ק'ד אות על"הראב)ס חולק ד

בריבית"הרמב כלל מהני לא דמחילה הגאונים עם ומסכים .ם

גלמ שיש רואים ריבית'סקנא מחילת לגבי בראשונים .שיטות

מקרה.א בכל מהני הרמב(מחילה הראב"שיטת לפי )ד"ם

מקרה.ב בכל מהני לא הגאונים(מחילה )שיטת

למלוה.ג הלוה שילם כבר אם רק מהני הרמב(מחילה )ם"שיטת

והרמב הגאונים נחלקו במה לעיין יש זה"ועכשיו בענין וראיתי2.ם

זוש מחלוקת בביאור באחרונים דרכים סופרים.תי עמ(הדברי הלכה )יג'בבאור

הלוה הגאונים דלפי אפאינוסובר למחול למלוהילויכול ששילם מכיון,אחר

ואעפ היא מחילה שבעולם ריבית תורה"שכל אסרה ש.כ יכולוכיון אינו הלוה

ההלואה בשעת מחילה,למחול של המשך הוי כך אחר מחילה האסורהכל ,זו

בתחילהד מחילה אסרה שהתורה למ,מתוך יכול גחאינו זה זמן אחרי ,כ"ול

האסורה אחת כמחילה נחשב הכל .כי

שמואלמיומפורס הברכת דברי ס"ב(ם הגאונים)מח'מ דלפי שהסביר

הלוה של מדעתו נתינה הוי ריבית כי,מתנהמוכ,כל מיד אותה קונה והמלוה

חביר כממון נחשב כרחואינו בעל בידו החיוב,לכן.ו מצדלהחזיראין נובע

שבו ממונות והענקה,הדיני צדקה כמו מיוחדת מצוה מכח אינו,אלא והלוה

למח מהמלוהויכול זו מצוה ולהסיר הרמב"משא.ל ביד"כ שהריבית סובר ם

חזרה חיוב עם ממש כגזל הוי על,המלוה שיעבודו למחול יכול שהנגזל וכמו

ולפ מלהחזירטוהגזלן המלוה,רו ביד ריבית לגבי כאן נמי הדין 3.הוא

המח2 הרמב'ולגבי בשיטת גישות שני ששילם(ם"בין אחר רק או מקרה בכל מחילה מהני אם

כ)הלוה נחשב פירעון בשעת המחילה אם נחלקו דאולי לפרש אונסימח"נראה (לת א"ריטב'ע"

עדיין.).סא הפרעון דבשעת לומר אפשר כבראו ריבית של שהכסף אחרי אבל נטר כאגר נראה

למחלו יכול הלוה עכשיו אותה וקונה הלוה של כספו בכל .נתערב

המח3 להסביר שמואל הברכת של זו בחקירה שונות נוסחאות כמה באחרונים בין'וראיתי

ו שהגדירו.ם"הרמבהגאונים השבהיש הגאוניםכחיובחיוב לפי משלחיובכו,מצוה מונותדיני
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אפשר שאולי גישותלהציעוחשבתי שתי בין שלהגישה קיצוניות

שמואל השבה,הברכת מצות למלוה שיש מהלוהתנובעשולומר גזל .מאיסור

אע"וא למחול ללוה אפשרות יש גזילה"כ ולא המלוה ביד כמצוה נחשב שהוא פ

שמחת"ואח.גרידא זוכ סברא כשראיתי גדולי4י מ"חו(א"החזו–רבוותאאצל

ב'ס רוזבסקי'ור)'אות ר(שמואל ב'שיעורי מכות קב,:שמואל 5).אות



שבשו"אע קס"יו(ע"פ הרמב)ה:ד כדעת אחר,ם"פוסק מהני דמחילה

למלוה שילם הגאוניםיעד,שהלוה כמו שדעתם ואחרונים ראשונים הרבה יש .ין

לסדר העניןוראיתי את לברר כדי מהם הריטב"וז.כמה סא"ב(א"ל .)מ

נ מורי הגאונים"ודעת כדעת נ,ר מורי אומר הדברים ר"וטעם

וכיוצאריביתדתביעת ואונאה בגזל תביעות כשאר הויא לא

ממון שיעבוד חבריה על ליה דאית הוא,בהן חיוב אלא

הכתוב דין...שחייב איכא דהתם אלא

הרמב שייך.ם"לפי ומקומו והיתר איסור של דין הוא הגאונים שלפי שכתבו יורהבויש עניני

ממונות"ולהרמב,דעה דיני הוא משפטום לחושן אגוזספרב'יוע.שייך ר"למו)יח'יס(גינת

שליט שכטר למקום"הרב אדם בין כדין הגאונים שיטת שהגדיר אדם"ולהרמב,א בין כדין ם

.לחבירו

מס'יע4 על שושנים ליקוטי פ"ב'בספר א'מ חלק נשך .קב-ק'עמ'איזהו

א5 קושיא לתרץ באו ואח',שניהם לחבירו מתנה ליתן שנדר מי לגבי למה במה"והוא כופר כ

היסת שבועת חייב אינו לחבירו לו,שחייב שילם שכבר ואמר ללוה חיובו כופר המלוה אם אבל

שב לישבע חייב קצוצה היסתהריבית להיות,ועות וצריך למקום אדם בין מצוה רק שניהם והרי

כופר כשהוא למלוה גם משבועה הוא?פטור המלוה של דחיוב דממונא"ותירצו ויש"מצוה

בחיובו והלוה המלוה בין לחבירו"משא.קשר מתנה שנדר מי כדיהואחבירו,כ תמצא היכי רק

בוראו מצות יקיים זו.שהוא במהלך סתירהוהעדיפות קצת שרואים מקומות שמסביר הוא

כהרמב או הגאונים כשיטת בוחרים הם אם ואחרונים הראשונים לומר.ם"בדברי אפשר ועכשיו

לשמים"שאע הוא שהחיוב ג,פ בידו חבירו ממון של דין כאן ויש ללוה קשר יש .כ"עדיין

ור"החזו,ובמיוחד בקצות'א סתירה תירצו ס"חו(שמואל הו)ט'ימ הטששם כשיטת הניח ז"א

קסא"יו( בחזרה)ג:ד הרבית לקבל כדי מהלוה ממון תביעת הגאונים,שהצריך כשיטת שמשמע

רק חזרה"דיש ממון"מצות שיעבוד ג,ואין הקצות דבריו בתוך הלוה"אבל שמחילת סובר כ

שתבע קודם אף הרמב,מהני כשיטת למלוה"דמשמע הדמים שנתן דאחרי מהני דמחילה ם

יכ למחולהלוה .ול
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מחילה ומהניא לחברו חייב,ממון הוא לשמים הכא אבל

חברו מחילת לו תועיל לא שכן עיקר,וכיון .ד"עכ,וכן

בח נראה סב"ב(ן"הרמב'יוכן מכלל"ד.מ למה)ה שמסביר במה

לעשה הניתק כלאו נחשב אינו ריבית הקפידה,ל"וז.החזרת הריבית נתינת שעל

אע שהחזיר"תורה כמו,פ חייב הלוהומלוה ,שחייב   

 איסור מעשה שזה מפני ומה,אלא החזיר לא בין החזיר בין

להחזיר תורה עכשהזקיקתו לאויה לתקוני .ד"ולא

הנימו משיטת נראה דב)בריף.לד(י"וכן להחזיר"שכותב למלוה כופין ד

כמ עשה מצות בכל כמו קצוצה וסוכההריבית לולב לנכסיו,ו יורדין אין 'יוע.אבל

זרוע קסו"ב(באור אות הרמב)רלז,מ נגד לגאונים משום"ם"שמסכים דלאו

ממוניה 6."דחסריה



שהרמב נראה והרמב"ולכאורה זו"ם בסוגיא לשיטתם הולכים הדהנ.ן

הרמב סוברם"לפי הוא ולכן בידים גזל כמו הוי ד'הל(ריבית ולוה יג:מלוה

אפשרותש)ל"הנ פסק,למחוליש ולוה'הל(וכן קצוצה)יד:דמלוה דריבית

ומוצ לנכסיו יורדים וגם בדיינים ממנוייוצא מצוה,אין מנה שלא במה וכן

ריבית החזרת של דהויו(מיוחדת משום אסתר המגילת השבתבביאר מצות כלל

שכותב,)גזילה במה ד(וגם ואין)ג:שם לעשה ניתק הוי מפנידריבית עליו לוקין

להשבון י'בהל'יוע.שניתן פרק ד'עדות שפסולים'הלכה אלו רשימת תוך

רשע שהם מפני הרמביםלעדות מלו"דחמס מונה שהואהם מפני לוקח"בריבית

בחמס שלהם שאינו ".ממון

הרמב"הרמב על חולק נקודות"ן בכמה המצות.ם לספר בהשגות

הרמב"במ( ששכח י"ע הר)ז"ם מצו"מבכותב שיש החזרתשלמיוחדתהן

רש6 בשיטת שמדייקים סא"ב(י"ויש ע"ד.מ במה)כ"ה וכן המצות על ככפיה בדיינים דיוצא

ללוה להחזיר חייב תובעו אם דרק ברש.שכותב ו"וכן קידושין לגמרי:י הריבית קונה .שהמלוה

מרע סא"ב(א"וכן והנלע"ד.מ קסא"יו(א"ומהגר)ד"ה הגאונים)יב:ד כשיטת הולכים .שכולם

הרמב בדברי עיון אתו"וליתר שמסיכים ואחרונים וראשונים חמא'יע,ם בר רמי ק"ב(בשיטת

בשט(שאנץ'תוס,.)קיב ב"הובא סא"מ גזה:מ משום הריבית מלהחזיר פטורים ,)כ"יורשים

ר בב(ירוחם'שיטת אבה"שהובא כח"ש ריבית:ע של בכסף אשה לקדש שאסור ספר,)כו

שמ(חינוךה לנכסיוד"ב–גמצוה אפרים,)יורדים ס'הל(מחנה קעז"יו(ך"וש)ב'יריבית .)סח:ד
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נכלל,ריבית הגזילהבואינו השבת מצות שם"וז,תוך ברצון"אע,ל לו שנתנו פ

ע גזלנוהו ולא לב.כ"נפשו בחידושיו ביד.)סה,.סב(מ"וכן שריבית מדגיש

לעשה הניתק כלאו נחשב אינו ולכן בידו חבירו ממון הוי לא במה.המלוה וגם

ב ריבית איסור עהשמתאר כג(ת"פירושו הוא)כ:ויקרא ריבית שאיסור משמע

ישראל עם בין ששיך ואחוה חסד בעכו"משא,משום עבר.ם"כ שאם נראה ומזה

לעשותלולוה אפשרות הפסיד שהוא אלא בידו גזל כמו אינו בריבית ישראל

חבירו עם 78.חסד



נ הרבה והרמב"יש הגאונים בין תו,ם"מ אחד במקום לסדרם ךוחשבתי

חילוקים סוגי .שלשה



בשו.1 והיתר:ע"מיקום איסור דיני תוך ריבית הלכות לשים נכון האם

הל"ביו תוך או בחו'ד ממונות להיות9.מ"דיני צריך הגאונים חלקבדלפי תוך

הרמב,ד"יו .מ"חוחלקתוךבם"ולפי

ה.2 דיןטעם יחז:פסק ו"ב(קאלהחזון הגאונים)ו:מ בין מחלק

ב"והרמב את לשאול ללוה אפשרות לגבי דנתוני"ד"ם טעם רקשייךד"לאיזה

והיתרב לאיסור ולא ממונות דיני על תורה לדיני .נוגע

נזר"בשו'עי:תשובה.3 אבני קע"יו(ת ריבית)ב:ד החזרת דאם שסובר

אז למקום אדם בין מצוה רק מכפרהוי ומיתה אינם,ותתשובה היורשים ולכן

ללוה הריבית להחזיר מדובר.חייבים אם ממשאך ממוני ביןו,בחוב חיוב גם יש

לחבירו אינ"יוהאז,אדם ומיתה חבירויםמכפרםכ את שירצה ולכן,עד

אביהם מיתת אחר להחזירו חייבים .היורשים

יוסף7 בפרדס עיין נוספת שהרמבבשםשמביא)בהר'פ(ולראיה שמדייק צדיק סובר"שפתי ן

שא בריבית"כהגאונים למחול למלוה .א

שהריטב8 לומר אפשר ריבית"וכן איסור שמתאר במה לשיטתו הולך סא"ב(א שפ.)מ סקובמה

ו( לקידושין מפני:)חידושים ריבית של בכסף אשה לקדש יכול לוה"שהמלוה שפרעם דמעות

להחזירו חיוב עליו שיש אלא לו הם גמור וממון לגמרי קנהו ".למלוה

ליו'יוע9 הטור "קס'יס(ד"בהקדמת הו) מילתאאריבית ביה נימא לידן ואתא ומפרש,"יל

הרמב"הב למה לפרש בא שהטור קב"ח הלם ולוה'ע מלוה דיני תוך רבינו"ריבית אחר ונמשך

בב שקבעה כן"הקדוש עשה לא והרב ".מ
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ריבית.4 ממו:ספק מדיני כחיוב נחשב הריבית לומר,נותאם ניתן

טענתו על חולק המלוה אם הראיה עליו מחבירו המוציא שני.ללוה אם,ומצד

איסורדברהוא ספק לומר אפשר להחזיר(לחומראדאורייתאאיסור )וחייב

לקולא דרבנן הל(ך"הש.וספק יו'סוף קעז"ריבית ב)סח:ד דעות'מביא

זו לשאלה בנוגע סוף'יוע.באחרונים המשפט זה'הלבשער בענין .ריבית





שמואל:קידושין.1 כח"אבה(הבית מח)כו:ע הריטב'מביא ור"בין 'א

המלוה ביד ריבית בממון חלים הקידושין אם דנחלקו,ירוחם 'במחונראה

והרמב .ם"הגאונים

אותו:אתרוג.2 נראה אתרוג'מחוכן מצות לקיים אפשרות לגבי

המלוהבאתרוג תשובהפ'יוע,ריביתבשלקח קסא"יו(תחי התפארת)י:ד בשם

"סג'יס(צבי בו) לצאת ריבית של אתרוג בענין שפלפל ".מה

יור:יורשים.3 אם לברר קציש הריבית להחזיר חייבים המלוה וצהשי

הלוה,ללוה ליורשי קצוצה הריבית להחזיר חייב המלוה אם לחקור 'יוע.וגם

מרבבה קסא"יו(בדגול הלוה)ו:ד מת הריבית,שאם להחזיר חייב המלוה אין

מ נובע חיובו כל כי אחיך"ליורשיו לחיותו"וחי יבוא לא מת ר.ואם 'ומדייק

ר ח"ב(זובסקיושמואל עמ"מ ד)רנח'א מדבריו להחזירשנראה מצוה רק יש

ג,הריבית ליורשיו להחזיר חייבים בידו כגזל נחשב הוא אם .כ"אבל

לנכסיו.4 שמג(החינוך:יורד ב)מצוה ב'מביא אם כופין"דעות ד

בשוטים קצוצההמלוה הריבית עשהלהחזיר מצות על בכפייה א,כמו ףאו

ומוצ לנכסיו מידוייורדים הריבית בגזלותאים שעושים ראשונים.כמו הרבה

ב"נמו( לד"י הרשב"ר,.מ בשם שם לנכסיו)א"ן יורדים שאין אבל.סוברים

ד(ם"הרמב גזילות)ג:מלוה כל כמו לנכסיו שיורדים ופוסק לשיטתו הולך

10.וחבלות

ה'יוע10 קסא"יו(א"גרבביאור שהשו"וצ).יב:ד הרמב)ה:קסא(ע"ע כנגד יורדין"פוסק דאין ם

כהרמב,לנכסיו פוסק קס"יו(ם"אבל לפ)ה:ד מחילה גזלושמועלת בכל כמו אפשר.טרו ואולי

כדרך למעלהלומר שהבאנו אבל,השלישית למקום אדם בין מצוה הוא ריבית להחזיר דהחיוב

ביניהם קשר ויש מהלוה שלקח ממה השו,נובע פוסק מחילה"ולכן דמהני הרמב,ע ,ם"כמו

מצוה הוא שבעיקר מכיון הב,אבל ממנו"אין ולגבותו לנכסיו לירד יכול .ד



קאלינסקי יוסף הרב 550

מהמלוה.5 לתבוע צריך הלוה הט–אם קסא"יו(ז"לפי ריבית)ג:ד

מהמלוה הלוה תבע אם רק בדיינים יוצאה עוה(קצוצה רש"וא סא"פ ה"ד.י

הפ,)כ"ע ס(ת"אבל ה"שם עליו)'ק שחולקים אחרונים דנחלקו11.מביא ונראה

ריבית החזרת שיעבודהויאם ויש הוא חוב ככל או תביעה מצריך ולכן מצוה רק

הלוה תביעת בלי גם הריבית להחזיר המלוה .על





המצות.1 הרמב:מנין שנחלקו הזכרנו והרמב"כבר מצוה"ם יש אם ן

מלוה ביד ריבית להחזיר לשיטתם,מיוחדת דהולכים .ונראה

בריבית"עכו.2 ע"ב('תוס:ם תשיך"ד:מ ב)ה אם'מביא תירוצים

וז"עכו ריבית באיסור מצווה על"ם מוזהרין הוי נח בני דשמא לומר ויש ל

הגזל על שהוזהרו כמו אינם.הריבית נפרדת מצוה הוי ריבית החזרת דאם ופשוט

.חייבים

בע.3 הריבית שו:כ"השבת ומשיב"עיין שואל סי"ח(ת תנינא )יז'ב

של"שב במקרים כמו המצוה קיום תהיה התוצאה אם רק עשה מצות על כופין ד

ב ופריעת חובתו,ח"עצדקה את חוב הבעל או הצדקה מקבל העני שבסוף .מכיון

ריבית"משא לגבי גרידאישה,כ כסף מהחזרת יותר האיסור"להסירבאאלא,א

(שבלע הריטב" בעללוהא"א)א"כלשון כדרך.כ"לקיימו הולך שהוא ונראה

הרמב,הגאונים לפי בע"אבל פריעת כמו הוי הריבית החזרת ואפשר"ם גזל או ח

כרחו בעל .לקיימו

בשוחד.4 ט"חו(הקצות:מחילה לפטו)א:מ מהני מחילה אם רתולה

במח שוחד בידו שיש והרמב'הדיין הגאונים.ם"הגאונים מועילאינודלדעת

הרמב מועיל"ולדעת כן 12.ם

הריבית.5 גבה שכבר ממה הקרן אריה"שוב:פריעת לב )טו'ס(ת

דולר אלף משמעון לוה ראובן אם דולר,ריביתבשואל מאות חמש שילם וכבר

כלום מהקרן לו פרע ולא שעליו ריבית חובו,מחיוב לפרוע רוצה האם–ועכשיו

א דולר אלף למלוה דולרוחייב מאות חמש שם?רק 'הל(א"המחנדבריוהביא

בסמ11 עיין ט"חו(ע"וכן זהב)א:ט(וקצות)יג:מ .ענין

בינה12 האמרי לפי ס"חו(אבל הגאוניםאפילו)טז'מ מחילהלדעת .שוחדבמהני
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ס הראנ)ד'יריבית על בזה מכיון"שחולק דולר מאות חמש חייב שרק וסובר ח

שהריבית חושבים בידושאנו חבירו כממון המלוה .ביד



שנ משהילפני שהאגרות לציין ראוי דינים לפרטי ג"יו(כנס חלק 'הל'ד

ו הערה למלוה)ז,ריבית הלוה מחל אם שאפילו עבר,כותב עלכבר המלוה

עבר שכבר מה מוחק המחילה ואין ריבית את13.איסור הופך הלוה אם ואפילו

למתנה מאוחרתעדיין,הריבית ריבית של דרבנן איסור כאן .יש



יצחק ט(המנחת פח'חלק מדמי)סימן יותר למלוה לשלם ללוה מקיל

בדיוק הכסף לו אין אם בידומילדוגמא.הלוואתו ורק דולר ותשע תשעים שלוה

עכשיו לפוטרו רוצה ואינו דולר את,מאה שישלם למלוהרק דולר .המאה

ב בין להיתר זה ש"ת'ומדמה זה"ח על זה מקפידין לו,"אין לתת דעתו ואין

עצמו להטריח רוצה שאינו אלא בידו ריבית ולהוי טוב.מתנה לכתחילה אבל

לצדקה העודף לתת למלוה לומר בנימין.יותר החלקת פוסק ציון'יס(וכן קס

לצדקה)קצג לתת לו אומר אינו אם שלאאפילו כדי זאת עושה שרק נראה אם

עצמו את שלום'יוע.להטריח מלא)ח:ד:קס(בנתיבות סקית להחזיר מותר דכן

מליאה שאינה סקית לוה אם אפילו הלוה,חלב דעת אחר אין,שהולכים ואם

נטר אגר בתורת למלוה ומתנה עודף לתת 1415.מותר,דעתו

משה13 המשאת עליו דנחלק סט"ב(ונראה בלשון"ד.מ יש עובר")יתכן"ה אינו המלוה שאולי

והקרן הריבית שיגבה עד ריבית .באיסור

שלום14 בנתיבות חשיבות)ה:קס(ועיין ומדגיש לשיטתו שהולך הלוהאיך של דעתו של

למלוה ומתנה כעודף נראה שאולי מה אפרים,כשנותן המחנה של הסברו ס'הל(דרך )י'ריבית

פירעון בשעת אפילו נותנו הקורבא"דאם נטר"משום אגר מתנת משום ולאו מותר,ביניהם

תורה.לכתחילה המרבה קס(ומחדש תשובה בדרכי לשם)כו:הובא למלוה נותן הלוה דאם

מכיוןמתנה המלוה על אסור הנותן"רק לב כונת לידע יכול חכם,"שאינו תלמיד הלוה אם אבל

ההלואה משום ולאו גמורה במתנה לו שנתנה יודע שהוא למלוה גם לגמרי מותר .אז

זה15 דהיתר לומר למלוה,ונראה העודף לתת מותר עצמו להטריח רוצה אינו שהלוה זמן ,שכל

שה זמן שכל רעיון על למלוהמבוסס ליהנות ולא לעצמו דבר עושה כריבית,לוה נראה אינו

להמלוה.ומותר כשמשלם תודה לומר ללוה שמותר הסיבה זאת להנ,ואולי אומרה תאדהוא

ונימוסיוםומשעצמו ליהנות,מידותיו שו.מלוהלולא ס"ועיין שלמה מנחת .כז'ית
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שנוגע מקרים שני לגבייםיש ריביתלמעשה לוה,אחד.ספק כמה ספק

כריבית נראה הוי יותר ישלם ההלואה,שני.ואם בתחילת הסכימו מה על ספק

כדינא ההסכם או עיסקא היתר עשו לא לב,ואולי לפסוק,ד"והלכו אפשר האם

המלוה ביד ריבית לספק נוגע זה או ביניהם .פשרה

יהודה ה(הברית לג'פרק שמות)הערה פשוט שדבר כלסובר לשלם ר

ש בספמה למלוהיש ליתן חייב אם לו,ק שנותן למלוה שיאמר טוב שיותר אלא

ריבית מתורת ולא ספק שכולם.מתורת מה תחילה לתת לכתחילה ראוי וכן

לו שחייב בלבד"ואח,מודים מתנה בגדר שבספק מה לתת השיטותידילצאת,כ

מהני לא נזר"בשו'יוע.שמחילה אבני ס"חו(ת לב)כג'מ בין"שמתיר לפסוק ד

ריבית דרך מתנה משום ולא זו דרך על נותנו והלוה פשרה דרך והלוה .המלוה

בנימין'יוע הטוטו)לג:קס(בחלקת מספק)מא:ב(ד"בדעת לשלם יכול שהלוה

לו שחייב במה המלוה על שחולק מה בב,על לישבע זה"במקום חיוב על .ד



מ יצחק א"תשע●ג"בית


להוראה כולל חבר





ב במשנה איתא בסאה סאה הלוואת לאיסור .):עה(מ"מקור

לגורן לך אתן ואני חטים כור הלויני לחבירו אדם יאמר לא

והלל מפתח שאמצא עד או בני שיבא עד הלויני לו אומר אבל

היה וכן עדאוסר לחברתה ככר אשה תלוה לא אומר הלל

רבית לידי באות ונמצאו חטים יוקירו שמא דמים .שתעשנו

בשו להלכה קסב"יו(ע"ונפסק כהלל)ב:ד ולא קמא הראשונים.כתנא

זה לאיסור סברות כמה הביאו מדרבנן,ואחרונים ריבית איסור אלא אינו .ולכאורה

הריטב מד"ב(א"אבל סא:)מ דהלוואת מדאורייתאמבאר אסור בסאה וכתב.ה

סופרים הטור)א:קסב(הדברי מלשון ס"יו(שנראה השו)קסב'ד לשון ע"וגם

הריטב)ל"הנ( דברי לחזק נפלא ש.א"דיוק כתבו בסאה"הם סאה ללות "אסור

זה בענין ללוה מלוה בין חילוק אין ריבית,ודע.ומדבריהם באיסור כללי דבאופן

המ על איסור רק יש הלוהדרבנן על ולא והשו,לכן1.לוה דהטור לא"כיון ע

ללוה מלוה בין הלוה,מחלקים על גם סאה סאה הלוואת איסור דיש ואינו,נראה

דרבנן ריבית איסורי שאר הריטב,כמו בשיטת יפה עולה הזה שדיוק .א"ומסתבר



בב היתר.)עה(מ"ממשנה דיש ישנראה כאשר בסאה סאה להלוואת

להמתין צריך הוא אבל ברשותו פירא אותו שאמצא"ללוה עד או בני שיבא עד

להיתר".מפתח מקור בסאהוזה סאה הלוואת בלבד.בענין זו אלא,ולא

נ1 כמה דרבנן"יש לריבית דאורייתא ריבית בין הנ.מ ולוה מלוה בין חילוק הוא מהם וזה"חד ל

ברמ דרבנן"ואע,)א:קס(א"מופיע בריבית אלא עובר אינו דהלוה הרמ"מ,פ כתב )שם(א"מ

עור לפני משום עובר הרמ.דהלוה לדברי ה"ומקור מפירוש בגמ"רשבא אתר על ,:)סח(מ"ב'א

הרא ה"ב(ש"אבל בב)מב:מ כמו בעיסקא דרק וסובר מוזהר:)סח(מ"חולק אינו אבל,הלוה

דרבנן ריבית באיסורי הלוה על איסור יש כללי שלום"ע.באופן בנתיבות פב(ע ).דף
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של היתר גם בשוקיש קבוע שער יש בעז,כאשר להלן ה"ונתבאר

ה יצא והיתר לו יש היתר בין .שערהיחס

בסאה סאה בענין היתר עוד הרמ:יש "א:קסב(א"כתב שאומר) מי יש

לחם בככר לחם ככר ללוות כסף,דמותר של לא,כמטבע הוא מועט דדבר דמאחר

בזה להדדי אדם בני להקל.קפדי נוהגין שלום".וכן נתיבות קצה(בספר )דף

זו להיתר סברות כמה עה"ב(י"רש–'א:מבאר הי.)מ שיש מועטמבאר בדבר תר

חז החמירו דלא מועט"כיון בדבר דבני)שם('תוס–'ב.ל משום היתר דיש כתבו

מועט דבר על מקפידין אין הרמ,אדם זו"ומדברי כסברא משמע ן"הרמב–'ג.א

מצויות דככרות משום בככר ככר להלוות היתר דיש גאון האי רב בשם מביא

להיתרסאה"עכ2.ביותר שלישי סוג מצינו .והוא,בסאהפ

רמ בדברי בסוגריים ד"כתב פוסקים"א והרבה כהיתר"הטור סוברים

הרי"מ,זו הרמב"מ בדבר"ף בסאה סאה להלוואת היתר שאין וסוברים חולקים ם

בשו.מועט דהמחבר דכיון לדייק מועט"ויש דבר של ההיתר הביא לא הוא,ע

זו להיתר מקום דאין הגר.סובר כתב סופריםוע(א"וכן בדברי על]יז:קסב[יין

השו).זה בין מחלוקת שיש ורמ"נמצא מועט"ע בדבר היתר יש אם .א

ג יש סוף שנים'סוף את להבין וכדי בסאה סאה הלוואת להתיר דרכים

השער–מהם יצא והיתר לו יש ופרטיהם–היתר שניהם אופי להסביר .עלינו

לו יש בהיתר לו,נתחיל השייכים השערו,ופרטים יצא של ענין נבאר כן .אחרי



זו היתר בענין פרטים הרבה מהם,יש בקצת רק נדון ,ראשון.אך

שלום רב(הנתיבות משום)דף לו דיש במצב בסאה סאה להלוות דמותר מסביר

רש רמז ולזה ברשותו ונתייקר למלוה נקנה כאלו נחשב הלוה שברשות י"שהפירא

סג"ב(מ"ב מותר"ד.מ לו יש שכן3).ה ברשותו,וכיון פירא ללוה יש ,כאשר

כ נחשבת אינה בסאה סאה כההלוואת צריך.בעלמאאלא אבל

האם,לעיין או הלוה של ממש וברשותו בבעלותו יהיה שהפירא צורך יש האם

מועילה גם גרידא זו?שליטתו בסוגיא עינינים כמה לפענח אפשר זו .ובחקירה

הוא2 מועט דבר משום לא בככר ככר דהלואת נראה ל,מזה שייכות דיש משום ".לויש"אלא

השטמ3 דברי שמביא בנימין בחלקת עה"ב(ק"עיין אחר.)מ באופן זה את אנו.שמסביר אבל

הנ שלום הנתיבות דברי הנחת על רק .ל"עוסקים
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הלוה',א ביד נגזל לו.דבר כיש נחשב זה האם פירא גזל הלוה ?אם

אחד גזלן,מצד שהוא בגלל הפירא בעל אינו קנין,הלוה הוי לא גזילה ומעשה

קאי דמרא ברשותא והפירא להחזיר חיוב יש אלא רק,לכן.ממש הפירא

שלו אינו כאילו.אבל נחשבות הלוה דפירות שלום הנתיבות דברי פי נתייקרעל

המלוה יאוש,ברשות יש ואם הנגזל לפירות רשות שינוי דיש לומר אפשר

הראשונים לו,מבעלים יש היתר 4.שייך

לעיר',ב חוץ לוה של הרמ.פירות אם)ב:קסב(א"כתב לו יש מיקרי דלא

אחר במקום פירא ללוה ל"יש ואין לשם דרך".דרך למלוה יש אם אבל

לו,לשם כיש ליש.נחשב רק יש כאשר לו יש היתר יש אם באחרונים דרךדיון

שלום.לשם הנתיבות דיש)רו-רה'עמ(ביאר כיון לו יש היתר יש ריהטא דלפום

שירצה מתי פירותיו להביא ויכול ללוה הנתיבות.נגישות מסביר לבסוף אבל

המלוה ברשות נתייקר כאלו הלוה שפירות היינו לו יש דסברת דכיון אל,שלום

שירצה מתי הפירות לנגש למלוה וצריך ללוה דרך רק דיש כתב.מספיק אבל

סופרים הדברי של הלכה ד:קסב(בבירור וכן"ב יש)ה כאשר לו יש היתר דיש

לשם דרך שהרמ,ללוה דכיון מוסיף מיעוט"והוא בלשון כתב ע"צ"מלוה"א

.להלכה



הל רשות ופרטיהבענין כרשותו,וה נחשב למתי מעלות כמה דיש נראה

לו יש נקרא.לענין ביותר הפחותה דהמעלה במתא"ברור יש".אשראי דכאשר

של סטטוס יש אחר מאדם חוב לו"ללוה חייבים מגמ".אחרים :)סג(מ"ב'נראה

שכן וכיון החוב בעל כשל נחשב אינו במתא אשראי של בסטטוס דבר יש דכאשר

אין פירותאם איזה לו לשלם חייבים שאחרים אלא ברשותו ממש פירות ,ללוה

לו כיש נחשב יוסף.אינו בבית מופיע כן גם זה סי"יו(דבר יש)קסב'ד דאם שכתב

נחשה הוא אחר ביד נפקד והיה המין מאותו מעט הב",בידו"ללוה כתב י"אבל

לו חייבים אחרים הנפדק–דכאשר ביד פקדון נחשב–ולא לולא .כיש

ממש הלוה ביד פירות יש כאשר היא ביותר הטובה ואותם,המעלה

המלוה עם בסאה סאה בהלוואת היו .פירות

בידו מעות ללוה יש אם הדין מה ט?אבל בדברי )ב:קסב(ז"עיין

בסאה" סאה גבי אבל זהובים כמה עליו ללוות יוכל אחד זהב רק לו אין אפילו

לא4 או מעכב רשות ושינוי יאוש של הסדר אם ראשונים במחלוקת תלוי .זה
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מזומנים רק מטלטלין מהני היטבו"לא הבאר היה"ד)ג:קסב(ביאר אם זה לפי

וצ]ללוה[ בסאה סאה לו ללות מותר מהפוסקים"מעות כן משמע דלא אבל".ע

ר ריבית'כתב הלכות על בספרו רייזמאן דסברת)12הערה14פרק(ישראל

רק"הט אפילו או מעות רק ללוה יש דאם הדשן התרומת דברי על מבוסס ז

בשוק למכור שאפשר לו,דברים כיש הט.נחשב דלפי מסביר האיסור"הוא כל ז

מעות אחד לכל יש רגיל דבאופן כיון ומבוטלין בטילין בסאה סאה הלוואת של

א וכמעט למכור שיש דבר איזה איסור"או של מצב שיהיה הש"מ5.א כתב ך"מ

מעות)ה:קסב( רק ללוה יש שאם לו,להדיא כיש נחשב זה .אין

בין"מ רמה עוד יש בידומעו"מ לו"ו"ת חייבים בבנק":אחרים 6.מעות

שלום רה(הנתיבות מיצא)'דף גרע ולא בטוחה כהלואה נחשב בבנק דמעות סובר

בשוק,השער פירות וליקח מהבנק מעות לקבל יכול שהוא הנתיבות–כיון ופסק

ש להקל"שלום נראה בינימן,אמנם."קצת דמעות)מ:קסב(החלקת וסובר חולק

אינן לושבבנק כיש נחשב"ולע.נחשבות הבנק שלהלכה דכיון להסביר אפשר ד

המעות ובעל בבנק–כלוה מעות שהפקיד כמלוה–מי רק,נחשב הן בבנק המעות

לו"כ חייבים א"אחרים בינימן החלקת בזה"ולפי בסאה סאה הלוואת להתיר 7.א



מאותו דיש הוא השער יצא היתר של בשוקענין קבוע שער ואם,פירא

ללוה מעות רק ההלוואה,יש להתיר בגמ.אפשר מופיע זו להיתר מ"ב'ומקור

שם:)עב( :ואיתא

יהודה5 בברית יז(ועיין סאה])מו['פרק איסור לבטל דרך עוד דדברים.בסאהדיש סבור הוא

אע בשוק ולמכורם"הנקנים לקנותם שרגילים כיון השער כיצא נחשב ממש קבוע שער שאין .פ

זה אופן,לפי בכל השער יצא של היתר שיש אפשר בשוק נקנה דבר כל שכמעט .כיון

ישראל6 בארץ בשקל דולרים להלואת שייך זה לו:דבר כיש נחשב בבנק דולרים מעות האם

בשקלבהלו שקל הפוסקים.ואת מחלוקת בזה האג.ויש ג"יו(מ"כתב בא)לז:ד י"שדולרים

בסאה סאה ההלואת של בעאות אין ולכן טיבעא ולא כפירא ר.נחשב הסכים אלישיב'וכן

ריבית( בתורת שהאג]).ח:יט[המובא סובר עצמו ריבית התורת ור"אבל כתבו'מ אלישיב

מבוסס השקל שהיתה בתקופה שבארהשיטתם דולרים הזה).1970sבעשור(ב"על בזמן אבל

עצמו בפני עומד פירא.השקל ולא כטיבעא נחשבים דולרים הכי .משום

הט7 הנ"לפי בטוחה"ז הלואה שיש כיון בידו כמעות נחשבות בבנק שמעות לומר אפשר .ל

אחר מצד הט,אבל לא"אולי בבנק מעות אבל בידו ממש מעות שיש באופן רק מיקל .מספיקז
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הונא רב אמר ששת רב שבשוק:אמר שער על לוין אמר.אין

ששת לרב חמא בר יוסף רב אבא,ליה בר יוסי רב לה ואמרי

ששת מר,לרב מיניה בעי והא הכי הונא רב אמר הניומי הונא ב

בטבת ופרעי בתשרי דיזפי רב בי אסיר,בני או להו,שרי :אמר

בשילי חיטי והא בהיני חיטי ליה,הא ופרעי זבני בעי .אי

ד כיון שבשוק שער סמך על להלוות היתר שיש בהיני"נראה חיטי הא

בשילי חיטי הבה"ורש".והא מביא אתר על ראשונים–ג"י רוב הסכימו –וכן

בסאהעוס'דהגמ סאה הלוואת בענין הבה.ק הלוואת"מדברי להתיר דיש נראה ג

השער יצא להיתר מקור יש ובזה בשוק קבוע שער דיש כיון בסאה יש.סאה אבל

השער ליצא המקור לבין לו ליש המקור בין בפירוש.הבדל נכתב לו יש של ההיתר

זו.)עה(מ"ב'בגמ בפירוש,ולעומת נמצא לא השער יצא של אלאההיתר בגמרא

אתר על הראשונים יצא.מדברי של ההיתר אופי על מורה שזה לומר ואפשר

לו יש היתר על בנוי זו דהיתר ראשונים,ובאמת.השער במחלוקת תלוי .זה

שלום רי(הנתיבות ב)דף השער'מביא יצא להיתר דכשם,'א:ביאורים

הלוה פירות כאילו לו ביש בסאה סאה הלוואת שהתירו 

השער ביצא נמי בשוק.הכא פירות לקנות יכול שהלוה ,מכיון

המלוה ברשות נתייקרו כאילו יצא"וא.הפירות של להיתר שמקור מה מסתבר כ

בפירוש נכתב לא לו,השער יש בהיתר פרט רק שזה אינו,'ב.כיון ההיתר טעם

המלוה ברשות ונתייקרו נקנו שהפירות דהלוה,משום כיון אלא 

מאחרים פירות ללוות או באשראי פירות ליקח הלוה יכול השער דיצא .וכיון

זה לו,ומטעם יש להיתר מתייחס אינו השער יצא של אחר,היתר דין הוא אלא

.לגמרי

יצא היתר בענין יסודית מחלוקת שלום הנתיבות מסביר זו ומחקירה

הראב.השער ברא(ד"לפי ב"המובא ה"ש בידו)סא:מ מעות שיהיה צריך ללוה

הרא אבל השער יצא מדין להתיר דאפי"כדי סובר עצמו יש'ש ללוה מעות אין

מהלואה או באשראי פירות או מעות לקבל דיכול כיון השער יצא של היתר

שהראב8.מחבירו שלום הנתיבות לו"ביאר ליש מתייחס השער שיצא סובר ,ד

צורך יש כן הלוהואם ביד המעות הרא,שיהיו לפי ההיתר"אבל דכל כיון ש

ליה יזיף דמצי עכשיו,משום הלוה ביד מעות אין להיתר,אפילו מקום יש עדיין

השער יצא .של

הראב"הרא8 שלפי מוסיף מועטים"ש מעות רק ללוה יש אפילו להתיר אפשר .ד
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הרא השער"לפי ליצא לו יש של היתר בין עצום חילוק יש ונבוא,ש

ביניהם חילוק עוד ל:להסביר מודעים להיות צריכים והלוה המלוה היתרהאם

היתר,לדוגמא.זו על לסמוך כדי בידו פירות ללוה שיש לדעת צריך המלוה האם

לו ופוסקים.יש ראשונים מחלוקת יש .ובזה

י'הל(ם"רמב ולוה לו)ב-א:מלוה יש בהיתר ידיעה צורך דאין סובר

הט הרמב)ג:קסב(ז"ומדייק צריך"מלשון אבל לו ביש ידיעה צריך דאין ם

השע ביצא לו,פוסק)שם(ז"הט.רידיעה ביש ידיעה צריכים רק ,דלכתחילה

ידיעה צריך אין בדיעבד הש.אבל הסכים סובר"הב,אמנם).ז:קסב(ך"וכן ח

שניהם לידיעת צורך והלוה–שיש לו–המלוה יש לעיכובא,בהיתר זו .וידיעה

השער ביצא ב,אבל לידיעה'יש :ענינים

לדעת,'א צריכים הם שרק)ט:סבק(ך"הש?מה יוסף מהבית מביא

השער כמה לדעת הצריכו לא אבל קבוע שער שיש שידעו כתב.צריכים ועוד

אע)ה:קסב(ז"הט אחר במקום השער יצא לא"דאם שסביבותיו שבמקומות ג

השער אחרים,יצא מקומות על לסמוך .אפשר

ידיעה,'ב צריכים לו)ט:קסב(ך"ש?האם ביש שיטתו בעקבות הולך

בדיעבדוסובר לא אבל לכתחילה רק לידיעה צורך כאן"הט,אמנם.שיש )ג:קסב(ז

אפי לידיעה צורך יש השער דביצא ויש"הט.בדיעבד'סובר השער יצא בין מחלק ז

השער דביצא וכתב הם"לו אחרים של דהא למלוה שנקנו לומר שייך יש"לא ולכן

ביניהם אע"לפע.הבדל ידיע"ד בין השייכות ברור שלא הטפ וחילוק מ"מ,ז"ה

הט מדברי לו"נראה מיש לגמרי שונה דזה היא השער יצא היתר של שאופי א"וא,ז

ביניהם יחס שיש הט.לומר שסובר לומר מסברת"אפשר בא השער יצא דהיתר ז

ליה יזיף 9.מצי



הפירות על פסיקה להתיר פועלים גם לו ויש השער יצא של :ההיתרים

הפירותא על פסיקה היא בסאה סאה הלוואת מלבד דרבנן ריבית מהאיסורי .חד

ללוקח פירות יתן שהמוכר כדי עכשיו מעות נותן הלוקח הפירות על בפסיקה

זמן הפירות.לאחר נתינת לשעת המעות נתינת שעת בין הפירות נתייקרו ,אם

ריבית איסור ויהיה ירויח שהלוקח פנים,נמצא כל בנימין.מדרבנן,על החלקת

דהש9 לומר לו"אפשר ליש השער יצא היתר בין התייחסות שיש סובר מתוך,ך ברור לא אבל

.דבריו
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לסי( שזה)קסג'הקדמה לי ונראה וממכר מקח דרך של סוג הוא זה שאיסור כתב

בסאה סאה מאיסור ההלוואה.שונה בדרך האיסור בסאה כ"משא,בסאה

וממכר מקח בדרך האיסור הפירות על .בפסיקה

פנים כל למוכר,על לו יש כאשר הפירות על פסיקה להתיר אפשרות יש

קבו שער יש בסאהאו סאה של ההיתרים בין היחס להסביר ועלינו בשוק ע

הפירות על .לבפסיקה

הפירות"אע על בפסיקה פעול לו יש שהיתר לבין,פ שונים פרטים יש

הפירות על פסיקה לבין בסאה סאה בהלוואת לו הש.יש )ב:קסג(ך"כתב

מאותו מעט ללוה יש כאשר לו יש להיתר אפשרות דיש בסאה בסאה דפסקנין

מעותיו"משא,המין כשיעור דמצריכנן הפירות על בפסיקה הש.כ ך"כתב

בסאה שמלוה"דבסאה טיפה נגד למלוה נחלטת היא כאלו טיפה אותה חושבין

טיפה בהיתר שלוה ואחר וכן,לו טיפות שתי עוד עליה מלוה טיפות שתי לו יש

למכירה"לעולם דנחשב הפירות על בפסיקה שייך לא הבאר.אבל היטבוביאר

לו"ד)א:קסג( שיש מה על אלא חלה המכירה כשיש,ולכן".אין מספיק לא

הפירות על בפסיקה המין מאותו מעט רק .ללוה

יש בענין בסאה סאה להלוואת הפירות על פסיקה בין הבדל עוד יש

היתר:לו לענין לו כיש נחשב מלאכתו נגמרה דלא דבר על.האם בפסיקה

דפ)ד:קעה(ע"השו,הפירות אע"סק המין מאותו למוכר היה לא"אם שעדיין פ

אע לו שיש השיעור כדי עד עליו לפסוק מותר מלאכתו יצא"נגמרה שלא פ

ב או אחת מלאכה אלא מחוסר יהא שלא והוא ג'השער מחוסר אם 'אבל

אסור דעה10".מלאכות בסאה)ב:קסב(השער לסאה שייך לא זו שהלכה ,סובר

מל נגמרה דלא פירא יש הלוהואם ברשות לו,אכתו יש להיתר אפשרות .אין

יהודה,מאידך יז(הברית נגמרה])לב['פרק לא להתיר דיש המאירי כמו סובר

ב במחוסר בסאה'מלאכתו סאה בענין הפירות,מלאכות על בפסיקה .כמו

הנ ב"וממחלוקת להבין צריך איזה,אחד.ענינים'ל יהודה הברית לפי

נגמרה לא להתיר יש בסאהטעם סאה לאסור אבל בסאה סאה בהלוואת מלאכתו

בגמ"השו10 רב שיטת כמו פוסק שמואל.)עד(מ"ב'ע בידי"דלפי פוסק מאה אפילו אדם בידי

אפ פוסקאחת'שמים בדינים".אינו וכשמואל באיסור כרב פוסקים דאנו לומר.וידוע אפשר

כ נחשב ריבית שאיסור סימן היא המחבר יו"איסור"שפסק חו"מדין מדין ולא זו.מ"ד חקירה

אשר במנחת ועיין אחרונים בכמה סי(נמצא זה)מד'דברים בענין מקומות מראי ,ועוד.לעוד

גרצ מדברי שונים אלו אגוז"דיוקים גנת בספרו הם)יח'סי(ש דרבנן ריבית איסורי דכל שכתב

חו לחבירו,כלומר(מ"מדיני אדם יו)בין מדיני למקום,כלומר(ד"ולא אדם בין ).איסורים
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במתא אשראי ללוה יש לבין"לפע?כאשר במתא אשראי בין נפלא חילוק יש ד

מלאכתו נגמרה הלוה.לא ברשות הנמצא דבר דיש חשבינן לא במתא באשראי

מ אבל אחרים ברשות היא נחשב אלא לשלם"כלל עליהם חיוב יש רק–מ זה

וע להתקבל הראוי ברשותודבר לא ונתייקרו"א,ז"לפ.דיין נקנו שהם לומר א

המלוה מלאכתו"משא.ברשות נגמרה בלא כדי,כ מלאכה שמחוסר פי על אף

לו הנלוה סאה לאותו שוה הנמצאים"מ,להיות מסויימים דברים שיש כיון מ

הלוה סאה,ברשות כאותו להיות כדי,שיכול מספיק שזה סובר יהודה הברית

נק שזה ברשותולהחשב ונתייקר למלוה ראוי.נה שרק מדבר עדיף ומזה

אחר ממקום מלאכה"מ.להתקבל שמחוסר שכיון סובר דעה השער לומר"א,מ א

המלוה ברשות נתייקר .שזה

ביאור שטוען דבר עוד יש סאה:אבל בין החילוק מה דעה השער לפי

מלאכתו נגמרה לא בענין הפירות על לפסיקה ?בסאה



של"לפע הזמן היא הפירות על לפסיקה בסאה סאה בין החילוק ד

שני לצד אחד מצד הפירות פסיקה.קנייית בין,בענין מכירה של ענין העסק שכל

ללוקח יש,המוכר הפסיקה משעת אבל זמן לאחר שברשותו הפירות יתן המוכר

ל שיש ממה ליתן המוכר על חיוב וקניןרק והנתינה הנפסק זמן באותו ברשותו ו

זמן לאחר יהיו זו.הפירות עונש,מפסיקה לקבל או ליתן עצמו את מחייב המוכר

זמן באותו ללוקח קנויים ממש שפירות לא אבל שפרע לו,לכן.מי יש של היתר

הפסקה בשעת ברשותו מסויימים דברים ללוה יש כאשר שייך לא,כן ואפילו

מלאכתם ב"מ.נגמרה במחוסר גבול יש נחשב,מלאכות'מ אינו כן לא דאם

זו פסיקה לענין כלל .כברשותו

אמרינן"משא לו וביש ולוה המלוה לבין הלוואה שהיה בסאה בסאה כ

המלוה ברשות ונתייקר הלואה בשעת של.דנתקנה זמן עד ממתינין לא אנו

למלוה מלוה הסאה נתקנה,נתינת כאלו חשבינן ההואונאלא מזמן תייקר

המלוה מלאכתו,לכן.ברשות נגמרה שבלא סובר דעה פגם,השער יש וכאשר

בסאה סאה למלוה"א,בהשוויות עכשיו שנתקנה לומר לומר,אמנם.א צריך

מלאכתו נגמרה בלא נתקנה דכן יהודה הברית דעה"מ.דסבר השער לפי מ

שונים הפירות על לפסיקה בסאה סאה הלוואת של בעניןהבסיסים השכלות ויש

מלאכתו נגמרה שלא .דבר



מ יצחק א"תשע●ג"בית

●



שהרבה"ת מה על לנו טען מובהק הוראה מורה שהוא אחד ח

אינןאתכותימהמדר במקוםמלמדותהכלות תשמיש לפני בדיקה להצריך להן

הוסתות עונות כל עברו רמי.שכבר מכמה ששמענו לו שאמרנו ם"ובהיות

א שבאמת לכך"בישיבתינו בוריו,צ על הענין לפרש זו בסוגיא לעיין לנו .ביקש

ביכולת אין הגבוהיםיובודאי ההרים בין ראשינו להכניס ודעתינו ובפרט,נו

למעשה נוגע מש.שהענין מיעוט"ולכן לפי הענין להציע אלא אינו לקמן כ

המעיין לב ולעורר דעתינו וקוצר .שכלינו

חשש לענין בשו,הוסתותהנה מפורש בדיקה דין מצינו ונו"לא כ"ע

ועונ הוסת ביום יו(בלבדינוניתבהאלא סי"עיין לענין,אמנם).קפט'סי,קפד'ד

שו"ניד עיין אגר"ד ח"יו(מ"ת סי"ד להגר)נ'ג שליט'בתשובה בלוט א"אלימלך

ועונ"ואעפ,ל"וז הוסת יום דכשעבר ויה"י אם"ב לוסת עוד חוששת אינה איןח

החודש ליום קבוע וסת ,לה

  

 ,לאחר וגם לבעלה בחזקתה היא עדיין אם לברר צריכה ולכן

וכו לבוא לדם גרם התשמיש חימוד שמא תבדוק הנוגע"עכ',תשמיש לענינינול

מש( הגרמ"ועיין בדעת לקמן זצ"כ ).ל"פ

מרבות,וכאמור מכמה לאשהא"שליטנוישמענו ואין כן להורות שאין

באו עד בדיקת בכה"לעשות התחתונים,ג"מ בבגדיה להסתכל להציע יש ואולי

ל התחילה שלא לברר כדי ממש לתשמיש סגי,הכתיםסמוך והביאור.ובזה

ז חיישינ,ובעצה לא ביהדהנה שכותלי דם"ן העמידו בטהרות(ר כדמוכח,אלא

מס הוסת,)נדה'ריש התחילה שכבר נימא היה,ואי המקרים מן דרובא ברובא

אח מיד כמעט דם נמצא שלה"כבר התחתונים בגדים על לפעמים.כ שמצינו ואף

כה"שחז בדיקה תקנו מקרים"ל בכמה מעצמ,ג לחדש לנו ממהיאין יותר נו

חז וא"שתקנו חז"ל חייבוה שלא במקום בדיקות להוסיף זהירות"צ לשם ל

בניד.בעלמא לאחר,ד"ובפרט וסתה שיבא לתלות שיש להקל מסתבר דאדרבה

לקמן שיתבאר וכמו כלל תראה ולא שנתעברה או ימים כמה .עוד
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כעי טען כבר שבאמת לציין יש בשו"ועוד בינה"ז אמרי ,)ו'סי(ת

החוו על משך"דס)קפד'סי(ד"שחלק לכל דחוק מוך לשים צריכה דאשה ל

הוסת מזלפות.עונת נשים וסתן שבשעת חזקה שיש בפוסקים דמבואר שם וכתב

כדרכה זלפה לא עדיין ואם דם יש,הרבה ולכן בזמנו האורח בא שלא חזקה

העד ונאבד בבדקה גם חז1.להקל דחייבו ולחוש"והגם לבדוק וסתות בתקנת ל

לחד"מ,כ"אעפ לנו אין הנמ חזקה שיש במקום בדיקות עוד להקל"ש .ל

להעיר יש הגרמ,והנה של זצ"דלשונו הנ"פ בתשובתו ד"ל וכי"ל

תראה לא הרמב"לעולם מדברי לנדה"הוא ע(ן מדובר).א"טו שלא היא והאמת

לענינינו למ,שם דגם טעמא לפרש זו סברא שהביא דרבנן"אלא וסתות הבא,ד

לעונ לחוש צריך הדרך כש"מן לב שלפני וסתה עבר לא",יום'כבר לעולם שלא

לימי,ל"וז."תראה חושש בעלה וסת לה שאין אשה כל לדברינו עכשיו נמצא

וכו הדרך מן בבא ואפילו הוסת שאחר עונה לימי חושש וסת לה ושיש 'עונתה





     ,נלענ"ולפו.ל"עכ דמיירי"ר הכרח דאין ד

הוסתות כל כשעברו גם ולבדוק לחוש כן,שצריכים משמע לא רק.וגם אלא

א שכבר שעבר"שבמקום מפני הוסת על לתלות לעולם,א שלא סברא איכא וגם

תראה מס,לא לעונאז לחוש בה"תבר רואות נשים דרוב רגלים,ב כעין והוי

שתראה .לדבר

שמע"וכעי עוד,א"שליטמרבותינו'מאנוז שאין מסתמא"דלאחר

העונ"תראה שעבר מפני מסויים טעם,ב"ביום שמאיזה או מעוברת שהיא נימא

כידוע לפעמים שקורה כמו זה בחודש וסתה כנ.מאריך דוכי,ל"והיינו דסברא

דזהולעתמעתעדדתלינןנראהד"ולענ,ל"וז)חסעיףקצ'סי(ש"ערוהכ"משלצייןיש,אגב1

נחמיראיךכ"דאהעמידוהוהרחםביתכותלילומרכללסבראאיןדבחולין,לומרא"אוודאי

נדהדברישאלאכןלהיותויכולאפשרזהדדברוודאיאלאכללא"שאדברוקדשיםבתרומה

חוליןלעניןולכןהעמידוהרחםביתדכותליכןלומרהכרחאיןדגםפשיטאדזהוקאמרינןהכי

לחשושלנולמהאתמולמיוםהרגשהמשוםזוכרתשאינהכיוןבעלמאחששאחשושלל"מנ

בכאןאבלמקודםמהרגשהידעהכשלאזהוכלהסייגמפניחוששיםאנווקדשיםלתרומהורק

גמורהתלייהוהוילעתמעתהרחםביתכותליבהעמדתדתלינןפשיטאמהרגשהמקודםשידעה

לאולחוליןמקודםהרגישהכשלאאףניחושוקדשיםתרומהדללומראדעתיןתיסקדאיךועוד

דבנמצאם"הרמבבדעתבארנודכברועודמקודםבהרגישהאףעצמהזוחששאניחוש

בפרוזדורהדםואשתהיאדעתהולאווהרגישהמהמקורשיצארבזמןשזהחיישינןבפרוזדור

.ל"עכ,הואכןנ"וה
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בפנ תקיפה אינה תראה לא חשש,ע"לעולם דיש מה בצירוף רק להחמיר ויש

עונ ה"מצד יום שהיא נשיםב לסתם מצ.ראייה לכך הריוסמוכין בדברי ן"נו

ע(לשבועות הרי"ה בדפי גרסי"סד,ף"א להקל"וה,ל"וז)'ה תולה שלפעמים ה

דא רחוק וסתה שזמן כגון הוסת שאחר בעונה ולא וסתה בשעת פשרשראתה

שא עד קרוב עונתה וזמן מכאן לאחר שבעלה"שטבלה ואמר בינתים שטבלה א

ולא מכאן לאחר וטבלה בוסתה שראתה להקל שתולה כלומר וסתה ימי מחשב

בעונתה לקולא,ראתה היינו הוסת שאחר בעונה חנה בר בר רבה דתלי דמאי

,בניד"וה.ל"עכ לתלותנימ,ד"ה דיש א

שמפני או מעוברת לבאשהיא מתאחר וסתה אחרת סיבה יש,איזה ואולי

.לדחות

נראה תוה,עוד עיין הארוך"דהנה ע(ב הרשב)ב"ד דין"שכתב דיסוד א

קבוע"עונ וסת לה שאין דבאשה היינו זה",ב לדבר קבוע כוסת לה הוא ",הרי

אעפ לאוסרה שתבדוק"היינו עד הרגישה שלא ה,י הבוכן קפד"ס(י"ביא )ס

הרשב קולת שא"בביאור וסת בעבר דמותרת"א בדקה ולא דלא.ק להעיר ויש

הרשב הרמב"הביא חומרת את והר"א דלעיל"ן שעבר,ן שלאחר דבריו וסתם

א קבועה לעונ"וסת לחוש ע(ב"בתוהשםעודכ"כו.ב"צ בחי"וכ,)ב"טו 'ה

סוגיין"הרשב על ד,א שם ג"דבריהםוהוסיף שיטתו."דולהחומרא ,וביאור

,לעונ אין חלות"אבל שום ב

וסת לה שיש אשה לגבי מלשונו,דין מבואר נראה .וכן

לענ נראה הרמב"ולכן דכוונת תראה"ד לא לעולם דוכי דחושש במה ,ן

עת בכל אשה לכל שייכת שתהא זו סברא לקבוע כוונתו דבא,אין לאפוקיאלא

הרשב בעונ"מסברת להחמיר טעמו ולפרש וסתה"א שעבר לאחר העירו.ב כבר

הרמב בדברי לעונ"דמדוייק דחוששין מה דכל אלא"ן אינו וסתה שעבר לאחר ב

דרבנן"למ וסתות למ,והיינו.ד וסתה עבר וכבר הדרך מן דרבנן"דהבא וסתות ,ד

העונ הגיעה שלא שכבר,ב"כל כטמאה לה מחזקינן בגמ,ראתהלא 'כדמבואר

ע( הרמב).א"טו שלאהיאן"וכוונת ולתלות להקל מסתבר כח מאיזה לפרש

כה בוסתה דרבנן.ג"ראתה דוסתות וצריכים,כיון בא בזמנו שאורח חיישינן

הוסת בעונת בבא,לפרוש בדיעבד גם לאוסרה כך כדי עד לזה חיישינן לא אבל

הדרך בזמנ,אמנם.מן אורח הסתם דמן באכיון לתלות"א,ו בלי כן להקל א

כזמנו שהוא אחר ביום יבא אורח ראתה"מהיכ,ה"דאל.שמסתמא שלא ת

בזמנו;בוסתה אורח פעמים דרוב חזקה משום בוסתה שראתה לדבר רגלים והרי

בעונ.בא תראה שעוד לתלות דיש משיבים אנו זה על לרוב,ב"ולכן וסת שהיא

.נשים
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מצא"אח שע"בעזהנוכ יוסף שלמי בספר מבוארים דברינו דעיקרי י"י

פוניבז סח"ח('כולל סימן איתא.)סט-א הדברים ויש,ל"וז)רפז'עמ(ובתוך

הרמב דאף אחר בנוסח עונ"לפרש שדין מודה תחילת"ן שאמנם וסת דין הוי ב

תראה לא לעולם דוכי הא מכח שמסתמא,יסודו אמרינן זה שמכח דבר סוף אבל

הנשיםיהיה רוב של הוסת תראה,לה לא לעולם דוכי מטעם לה אסרינן לא אבל

ל,גרידא יום עבר אם ל'שהרי כשעבר אסרינן לא טהורה ונמצאת בו 'ובדקה

תראה לא לעולם וכי ,משום     



           

,דאם ואמרינן

המחזור לה יש זה בחודש שאולי דעלמא בוסת תראה אולי שלה בוסת ראתה לא

נשים ל,דסתם ביום שלא וכו'אבל למידי לחשוש לה שמ'אין ס"אלא שאףל"מ

דעלמא וסת בה שייכא וסת לה שיש שבדר,באשה בוסת"דאף רואה היא כ

שלה לה,הקבוע הרגיל בוסתה זה בחודש ראתה שלא אירע אם וכי,אבל אמרינן

זה מחזור תראה לא וכו"וע,לעולם נשים דרוב וסת לה יהבינן 2.ל"עכ',כ

דבר הרמב,סוף כוונת דאין לחוש"נראה צריכה דלעולם לקבוע שמאן

להקל,תראה כדי תלייה איזה דצריכים למה בקשר אלא זה דבר הזכיר ולא

וסתה שעבר די.במקום קבוע"והגם וסת להן אין כלל דבדרך דידן נשי דשאני ל

רגע בכל תראה שמא טפי לחוש איכא בלי'לכאו,ואולי בזה לחלק מסתבר אינו

לכך .ראיה

להגרמר"שו הטהרה משמרת שליט"בספר קארפ עמ"ח(א"מ )רנח'א

בעונ,ל"וז ראתה ולא קבוע וסת לה שאין לבעלה"אשה מכן לאחר מותרת ב

תשמיש"ומ,מדינא קודם לבדוק לה יש וז.ל"עכ,מ איתא שם כן,ל"ובהערה

ברשב ובטוש"פשוט ט'סי(ע"א סעיף בדקה)קפד לא אם דרק הפוסקים וכל

שתבדוק עד הוסת עונת בעברה אסורה הוסת בלאאב,בעונת מותרת"ל .ה



עברדאם,ן"הרמבדעת.לשיטתםן"והרמבא"שבהר'מחלפרששהעלה)רפו'עמ(שםע"ע2

א"והרשב,לראותראויהשהיתההיוםמאותושניהלהפלגהעודמוניםאין,הפלגתהוסתיום

איןדהרי,תראהלאלעולםדוכימסבראב"לעונלהחמירישן"הרמבדלדעתל"וי.דמוניםל"ס

למניןמקוםאין,להפלגותסתהובקבעהפ"דעכ,ב"עונשלזהאלאעליולתלותאחריוםעוד

אחריוםאיכאהריא"להרשב,מאידך.ראתהולאהוסתשעברכיוןחדשהוסתיוםוחישובחדש

.ועיין,תראהלאלעולםדוכילסבראמקוםאיןולכן,הבאבחודשבוראייתהלתלות
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דמ קו"והוסיף לבדוק לה יש שאםמ כדי תשמיש דם

תשמיש בשעת תהי,תראה אנוסה'שלא אלא כדברי.ל"עכ,שוגגת והוא

הנ,רבותינו הבדיקה וסתות"ואין חשש מעיקר ולא דמילתא לרווחא אלא ע"ע.ל

הגריששם של זה שפסקו במה שליט"שהעיר הגרמ"א דברי על חולק זצ"א ל"פ

לעיל א.שהבאנו גאון לפני בזה לדון זכינו שליטוהלום כמחשובי"חד הנודע א

הגרמ זצ"תלמידי מש.ל"פ שלמרות לנו בשו"ואמר אגר"כ רבו,מ"ת אצל ראה

בניד"זצ להקל מורה שהיה למעשה"ל שמע.ד הגרנווכן של אחד ד"מתלמיד

הרוצה"שליטפיינשטיין ולכן זה בדבר פסוקה הלכה אין דהרי בזה שהשיב א

יחמיר כך,להחמיר מלמדים אין .אבל

דבהלעוד להעיר הרמב)ה:ה,יב:ב(נדה'יש לחוש"סתם דאין ן

וסתה"לעונ שעבר אחר כלל העונ,ב לפני ובאה קצרה שוסתה במקום ב"גם

ראשונים"כמש רוב כמש,כ בחי"ודלא הש'כ לפ.ס"על דאפי"נמצא נתפוס'ז אם

לניד שייכת תראה לא שלעולם זו זו"הרמב,ד"דסברא סברא פסק לא עצמו ן

עונ'אפילמעשה עצמה"לענין .ע"וצ,ב

י השו"ובאמת דמשמעות סי(ע"ל כהרמב)קפט'ריש דלא ,ן"נראה

ל,ל"וז ליום חוששת קבוע וסת לה שאין אשה עונ'כל דהיא לסתם"לראייתה ב

וכו ידוע לזמן קבוע וסת לה יש ואם הידוע'נשים לזמן סתם.ל"עכ,חוששת הרי

א קבוע וסת לה שיש אשה דכל לעונהמחבר חוששת א'ולכאו,ב"ינה צ"אם

כה דא"ק,ג"בדיקה אחר"ו בזמן בדיקה באריכות"דמהיכ,צ גם טפי לחוש ת

מעונ נשים"הזמן לרוב וסת שהוא הלוי,אמנם.ב שבט שיעורי )קו'עמ(עיין

כהרמב להחמיר ע"שנקט מש"ן לחו"פ סק'סי(ש"כ לא,להחמיר)ב"קפט וכעת

ללחו אלא"מצאנו כן לפסוק דעתוש להבין עדיין זכינו ולא בזה השיטות שסידר

בזה .ב"וצ,הגדולה

דבר דהרבה,סוף נראה שבארנו מה בנידאיכאסמוכיןלפי ד"להקל

זצ"הגרמכודלא באנווכאמור,ל"פ לעורראלא המעייןלא .לב



מ יצחק א"תשע●ג"בית

●





שו סי"יו(ע"עיין ס'ד ובודקת,ל"וז)ג"קצו מלראות שפסקה ביום

כאמור כתם,עצמה בו שאין לה הבדוק חלוק סדינים,תלבש תשים ובלילה

ו מכתמים נקייםהבדוקים שבעה לספור תתחיל המחרת כשר,הגה.מיום ומנהג

לבנים ולובשת שתרחץ בטהרה פוסקת כשהאשה רק,הוא רחצה לא אם אמנם

לשנות ואין נוהגין וכן בכך די מטה של הדחק,פניה בשעת אשהאבל כגון

בגדים לה ואין בדרך ז,ההולכת לספור ובדוק'תוכל נקי יהיה שהחלוק רק נקיים

.ל"עכ,מדם

ממשהנה המחבר דברי הרא"מקור בשם הטור הוזכר,ש"כ לא ושם

בדוק שיהא אלא לבן חלוק לבן,שתלבש ענין את המחבר השמיט ובאמת

בב רוקחי"שהזכיר דלכאו.ש"ע,בשם שפירשו דלשון'ויש המחבר בדעת מוכח

בפרט לבן צבע על דמורה דוקא לאו ראשונים בכמה המוזכר שיהיו,לבן אלא

בלבדהבג מדם נקיים הרמ"ואע.דים שהוסיף לבנים"פ לשון כוונתו"י,א דגם א

מכובסים הבגדים שיהיו אלא דוקא לבן בצבע לבגדים בלבד,לאו נקיים .ולא

מקומות בכמה מבואר מכובס על המורה לבן בהל,ולשון באב'כגון תשעה

סי"או( ס'ח ובפמ"ע,ג"תקנא א"ש ס"ג יג"א האחרו).ק העירו בזהוכבר ,נים

פרד ש'סי(ר"עיין סק"קצו ד"ח וראיתי"ז ערוה1).ה עיין שלא)ב"סכ(ש"וכן

וז בדוקים אלא כלל לבנים לשון שאם,ל"הזכיר כדי לה הבדוק חלוק ותלבש

ותלבשנו מכתמים החלוק את ותבדוק בחלוקה ניכר הדם יהיה עוד תראה

מכתמים הבדוקים סדינים תשים מיטתה על .ל"עכ,ובלילה

כנ,אכן דלא הוא תורה ישראל מנהג צריכה,ל"בודאי לכתחילה אלא

ז במשך דוקא לבן בצבע בגדים פת,נ"ללבוש ס'סי(ש"עיין כב"קצו בשם)ק

ש"להגרנדה'הל'וס)212'עמב"ח(הלכהפתחי'בסעייןוכן,)ח"סק(ש"בתוהמבוארוכן1

).118'עמ(ל"זצאיידער
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דמש'ס כסף הרמ"עמודי ס(א"כ עצמה)י"שם את להציל צבעונים שתלבש

בלבד טהרתה בימי קאי בחכ"וכ,מכתמים .ועוד)ח:קיז(א"כ

שם ב)קצו'סי(ובאחרונים לבנים'מצינו למנהג ובצירוף(טעמים

הרמ שהביא רחיצה מנהג בכ,ל"וז)ו"סק(ש"תוהעיין).א"לטעם ז"הטעם

הז בתוך ותמצא כתם באיזה חלוקה או גופה נתלכלך תולין"דאולי אין דאז נ

בסמוך מכתמים,והיינו.ל"עכ,)י"ס(כמבואר בדוקים בגדים על להקפיד ,דנהגו

תלבש לאחשאם עד הכתם את תמצא ולא כתם בו שיש ז"בגד ימי במשך ,נ"ז

לה שיש תלייה איזה משום להתירו ותרצה חדש כתם שהוא שתחשוב ,אפשר

ג בתוך כתם לתלות שלא מחמירים דז"ואנן ראשונים בחנם"י שנטמאה ונמצא .נ

אותה המקלקלים כתמים לה תהיו שלא כדי מכתמים נקי בגד ללבוש נהגו ולכן

ראשונים"גבתוך עליה,י ולהקל היא לטובתה זו דמנהג בזה"צ,אולם.ונמצא ע

ז לכל לבנים ללבוש נהגו סו,נ"אמאי ג"הרי בתוך ורק אך שייכת זו תועלת י"ס

ז.ראשונים בכל פלוג בלא נהגו זה.ודחוק,י"ואולי טעם על העירו דהרי,עוד

הרמ חומרת הביא לא בג"המחבר לתלות שלא ראשונים"א מנהג"ומ,י הביא מ

הבדוק צ"ובע,חלוק עכ"כ אחרינא טעמא דאיכא המחבר"ל לדעת .פ

אחרונים בכמה מובא טעם עוד סד,והנה יב"ס(ט"עיין תמצא,)ק שמא

ג לאחר עצמה"כתם את ותטהר מקודם שם שהיה ותתלה ראשונים ואולי,י

הוא חדש כתם ובאמת היא ל,והיינו.טועה לאו הלבנים מנהג עליהדבאמת הקל

כדי,הוא אותהאלא כדיןלטמא שלא עצמה את לטהר שעלולה וכדי.במקום

וכדו נדתה ימי על תתלה שלא מזה בדוקים,בטעות'לגדור בגדים ללבוש נהגו

דוקא זה.מכתמים טעם ז,ולפי לכל בלבנים נהגו אמאי שפיר ,הימים'מבואר

הלבוש"וכעי כתב 2.ז

לה,אולם יש השני טעם לפי כהןה"וכקשותגם פי )תעד'עמ(בספר

הסד וז"על בו"צ,ל"ט לתלות הוא דינא דאם קנקנו"א,ע על הדין תשאיר ,כ

עי"ומהיכ יחסר ז"ת בתורת דם,והיינו.ל"עכ,נ"ז שהוא כתם אלא כאן דאין כיון

מדאו טמאה ואינה הרגשה לתלות',בלא יש ספק דבמקום חכמים אמרו הרי

שומעים ולגבייהו כדאיכתמים האשה את ולטהר ענדה('במתני'להקל ).ב"נח

כדי"וא בלבנים ונהגו טרחו אמאי אותהכ יכולת(לטמא ממנה לסלק היינו

כדין סו,)לתלות כה"הרי ע"ס צ"ג דין טהורה"פ הקשה"ושו.ע"וצ,ל שכבר מ

.הטעמים'בהביאשבאמת)ח:קיז(א"חכע"ע2
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בפרד ש'סי(ר"כן סק"קצו לכתמים,ל"וז)ז"ח כלל חיישינן לא הדין דמשורש

כתב באוולא היטב שתבדוק רק וכו"ו א'מ תו של"ומעתה כטעמם לומר א

והסד"העט הנ"ז שמש"ט אם"ל עליה להחמיר הוא לבנים ותלבוש שתרחוץ כ

כנ כתם וכנ,ל"תמצא לכתמים חיישינן ובע"דלא צ"ל המנחת"כ של כטעמו ל

.ל"עכ,]ש"בתוה[יעקב

לבן בצבע בגדים דבעינן מנהגינו לפי עוד להקשות יש דוקאוכן

הסד"את,נ"בז כדברי הוא"ל התלייות מצד הלבנים דמנהג אם,ט אפילו הרי

צבוע בבגד להקל יש חדש כתם באמת ג.הוא הקשה כהן"וכן פי בספר כ

טהורה"צ,ל"זו)םש( צבוע בגד על דכתם דכיון ערכה"א,ע נגרע למה כ

הז צבוע"של בגד על כתם של אפשרות שמשאירה במה תמצא,נ אם והרי

אפי צבוע בגד על טהורה"בז'כתם היא .ל"עכ3,נ



הראשונים בדברי לעיין יש ב,והנה חלוק"עיין דלובשת הרוקח בשם י

וז בחלוקה,ל"לבן ניכר שיהא עוד תראה דבריו"ולפו.ל"עכ,שאם להבין יש ר

הסד נקיות"דע,ט"כטעם צבע(י ונ)או ברור יהא הואהבגד שתמצא שכתם יכר

חדש אחר,כתם דם על לתלות תבוא עליה,ולא להחמיר כדי היא הלבנים ומטרת

י.ותהאולטמא לאוסרה"וכן ונוכל לבן בגד על ניכר הכתם צבע שיהא דכוונתו ל

כתם צבעונים"משא,מחמת בגדים על בכתם .כ

אחר,אולם באופן דבריו להבין הל"בדהעיין.יש הספ'ש בסוף רנדה

לבן בצבע מנהגינו סי(בענין המלואים ס'חלק נב"קצו דקי,ל"וז)ק מה ל"דלפי

א צבוע בבגד כתמים טומאת לימי"דאין לבן בגד להצריך הטעם הוא עצמו זה כ

אפי צבוע בגד דאילו טהורה'ליבונה היא שעליו בדם ע,אמנם.תכיר לדון ז"יש

טומ משום אינו לבנים לבישת של דהטעם לפרש אלאדיש דאינו כתמים את

הטעם אלא צבוע בגד על כתם במוצאת טהורה באמת היא דהרי וגם מדרבנן

טמאה או טהורה מראה היא אם בחלוקה ותבדוק הרגשה לה תהא דשמא הוא

שהיא ותסבור שתטעה חיישינן הדם מראה היטב ניכר שאין כיון צבוע ובגד

טמאה היא כשבאמת טהורה .ל"עכ,מראה

).סב'סי(צ"מעית"שובשם)יבק"סקצו'סי(ש"בפתכדאיתא3
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בב שדן הנ'ומה לעיל,ל"צדדים שבארנו הצדדים דהיינו ובאמת.נראה

מש כעין הוא הערתו לטמא"דצ,כ"יסוד דקפדינן בזה עאע בגדים"ותה לבישת י

ע מדינא מותר שהיה בכתם צבעונים"לבנים מסיק.ג כוונתו–ולכן ונראה

הרוקח בדברי כן לישנא–להעמיס בחלוקה"דהך ניכר ניכר"שיהא שיהא היינו

טמאאם דם מצבע הוא מדאו,הדם וטמאה בהרגשה שראתה ומאיזה',באופן

כה ספק מידי להוציא טפי להחמיר נהגו בז"טעם דוקא סברא.נ"ג נתבאר וגם

לבן בצבע דוקא שנוהגים היטב,למה ניכר הדם צבע ע4,שיהא הטעמים"שהרי פ

התוה וסד"של ובדו"ש דנקי כל אלא דוקא לבן צבע להצריך הכרח אין קט

שנתבאר,מכתם .וכמו

וז דבריו על הוסיף חדשה למהדורה אחרון בראב"שו,ל"ובדף ן"ר

נדה שכג(מסכת אות וז)סוף צריכי,ל"שכתב מדם פסקי כי יולדת בין נדה בין

להם שיהיו להבחין כדי ערסייהו על לבן סדין למפרס ואף לבנים בגדים ללבוש

אדע ולאו בנקיים חזאי דילמא לא דאי נקייםנקיים וליכא ומשמע,ל"עכ,תייהו

והוא"דר כדין שלא עצמה ותטהר הבגד על דם שיש להבחין אדעתייהו דלאו ל

במלואים כאן שכתבנו למה בדה"עכ,קרוב הראב.ש"ל בדברי נראה"וגם ן

דאו ראיה שתראה חששא משום בלבנים צ',דנהגו טעם"ושוב דמאיזה ל

בז דוקא זו ספק מידי להוציא לפ,אמנם.נ"החמירו מבואר טעם"נראה דאין ז

הסד של דרכו כפי ולטמ"לבנים לתופסה היא המנהג דסיבת אותט בכתםא ה

צ טהור"שהיה אדעתה,ל ולאו ראתה חשש מפני לגדור כדי לק5.אלא מה"וכן מ

לעיל דאו,שהקשינו לראיה רק מ'דחיישינן טמאה תלייות"שבאמת שייך ולא מ

ב',וכדו אותה מטמאין עואין לבנים"חנם .י

פרד,אמנם לסי(ר"עיין פ,קצו'פתיחה ד"סוף וראיתי"א שכתב)ה

וז"עד המחבר פסק נובע שממנו הרוקח בשם המרדכי בדברי כוונת,ל"ז אולם

בחנם נטמאינה שלא עליה להקל הוא ממנה,הרוקח שיצא תרגיש שאם והוא

חלוקה על מה לבן,דבר החלוק יהיה לא להכיר,אם תוכל היאלא מראה ,איזה

מספק וכדו,ונטמאינה לבנה מראה שתהיה אפשר הטהורות'וכבר כ"ע,ממראות

לבן חלוק שתלבש טובה עצה לה מגופה,נתן שיצא המראה להכיר שנוכל בכדי

.להקלה"דב"עסאנדהי"רשעיין4

).א"פיריש(הטהרהמשמרת'סעיין,ן"הראבכוונתבאמתזהואםש"דההבבדברילדוןויש5

והרגשתה,והרגישהדראתההיינואדעתהולאודחזיאקצתדמשמע)שיט'סי(ן"בראבע"וע

.ל"ואכמש"ע,אדעתהלאו
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החלוק לטמא"עכ.ל"עכ,על בכדי לאו הלבנים דענין היטב מבואר כללאפ ,ותה

.ק"ודו

לדייק"ולענ יש המקיליםכדעז"האומדבריד ב.ת 'סיד"יו(י"עיין

וז)שפא דבריו רק,ל"שהביא דשרי זרוע באור כתב ללבן כדי לרחוץ ואפילו

תציע לבן וסדין תלבוש ודאי לבן חלוק אבל קצת הרחיצה שתשנה

 ,עליה'ולכאו.ל"עכ להקל היינו הלבנים דמטרת מורה ,הלשון

ספק מידי אותה כע.ולהוציא משונראה בתוה"ין היכ"כ דאיכא שיוליד"ש ת

לחומרא הנוטה ספק בג(איזה תולים דאין מה ראשונים"כגון מה"וע,)י י

ותטהר זו ספק מידי עצמה את תוציא לבנים לפרשינ"א.שלובשת כעיןש

פרד דע"דברי לבן"ר חלוק תראה,י צבע,אם אם ראייתה על ספק שום תהא לא

תטעה ולא הוא טמא למ.דם ולטמאאבל להחמיר היינו הלבנים דמטרת ימר

לשונו'לכאו,ותהא מפשטות נראה .לא



להגר"שו,אולם זצ"מ איידער בס"ש )קעא'הע,118'עמ(נדה'הל'ל

האו לשון וז"שהסיב להפך הראשונים,ל"ז סתמו פשיטותו דמחמת ואפשר

ספ לידי תבא שלא מלוכלכים ללבוש לה שאין ב[קדהטעם סי"עיין אם]שפא'י

מקודם"מז או ורצונ כתם לטהר בז"חזונבא בירור בבנ"ל שהחמירו 'כמו

כבטהרות יום בכל לצד,והיינו.ל"עכ,ל"ואכמ,בדיקות שם הלשון דהבין

בז,חומרא כתם תמצא מקודם"שאם שמא או וטמא חדש הכתם אם ספק יולד נ

היא"לז וטהורה הוא לידי"ועי,נ תבא לא לקולאז תטעה ולא כמו,ספק ודלא

באו"עכ.ע"וצ,שבארנו ביאורו מש"פ עם שפיר מכוון הסד"ז דלובשת,ט"כ

כדין שלא להקל כתם תתלה שלא .לבנים

לפרש לשיטתו"כ'דלכאו,ויש בספרו"ע,כ ,ל"וז)קפו'הע120'עמ(ש

הגרמ מפי שמעתי [א"שליט(פ"וכן כתמים]ל"זצ) מחמת לטהר שקשה דאשה

א ביום רק לבן בגד שתלבוש לה להורות ז'יש רק',ויום בודקת הימים דבשאר

לכתחילה בשאר הדחק בשעת לבדוק הצריכוה ולא

לבן ללבוש הצריכוה לא כן בז.הימים כתמים מחמת להטהר לה קשה יש"ואם נ

א ביום אף לבנים בלא .ל"עכ',וז'להתירה

הגרמ דעת עכ"זצפ"והנה לבנים על להקפיד א"ל ביום ז'פ גם'ויום

לפו הדחק היא"בשעת מחודשת בשעת.ר לבנים במנהג להקל דיש מה הרי
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הפוסקים מגדולי בשערים נודע כבר שו,הדחק הגרע"עיין מהדו"ת ס"ס(ת"א

הרבה)לד בכה,אמנם.ועוד סתמו שא"האחרונים כלל"ג לבנים משמע,צ וכן

הגרע שם"בדברי הגרמ,אולם.א של זצ"נימוקו עמו"פ חידש,ל שעוד

.לענין וסופן לתחילתן שמחמירים וכשם

הדחק בשעת גם עד כה"ה,בדיקת להחמיר דיש לבישת"בבדיקות"ג"ה של

הוא,לבנים דבר צ,והלא זה .ב"וגם

לענ"ועכ הגרמ"פ כדברי לדייק יש זצ"ד ביסוד"פ מלשוןל לבנים מנהג

בפ"הרא בבין,ל"וז)ה'סי(התינוקת'ש לבן חלוק ללבוש הנשים ונהגו

הימים שבעת התחלת של השמשות    יום ,בכל

הל"וכעי(ל"עכ בקיצור להרא'ז הרא6).ש"נדה דדעת חלוק"ונראה דמנהג ש

או בדיקות דין עם הוא חדא ובדיקתו דז"לבן עצמהוכ,נ"מ את שבודקת ,מו

חלוקה"ה את לבדוק דצריכה כמש"וי.ה דזהו הגרמ"ל זצ"כ משום"פ דלבנים ל

7.בדיקה



דצ מה הבאנו על"לעיל להחמיר היא לבנים דמטרת להסוברים ב

בז כתמיה תתלה שלא כדי ע,נ"האשה מותרים בודאי דמדינא תלייה"הגם ,י

הדבר.ש"ע קרוב בזובאמת בדיקות חיוב ביסוד האחרונים שדנו למה .נ"הוא

נקיים הימים שיהיו כדי אלו בדיקות דבעינן מה על תמהו רבים כבר,הנה הרי

סתום במעין ומוחזקת בטהרה פת(הפסיקה סי"עיין ס'ש כד"קפז ואמאי,)ק

טפי לבדוק וממ,ובפרט.צריכה דם הרגישה שלא במקום אף בודקת היא נ"הרי

טמ מהאינה סותרת"אה ואינה ע,ת דם תמצא את"ואם תתקלקל הרי בדיקה י

בחנם ותטמא דע(עצמה האחרונים שכתבו מה לפי חיישינן"בפרט עד בדיקת י

ארגשה סד.ב"וצ,)שמא ס'סי(ט"עיין ד"קצד ד נ"ק ועוד מוכח)ל"ה דבאמת

בבדיקותמזה ז,דחייבוה אפי"דבתוך אי'נ יום אותו בהרגשה שלא נוראתה

ז למנין אלת',עולה רא"שהרי מדאוה היא כלום לאו בהרגשה שלא ואין'יה

דם למצוא כדי לבדוק ועוד.ל"וכנ,טעם ביאורים'סי(ד"חועיין,זאת קצו

וס)ג"קס טפי דרא"דמחמיר בזל בהרגשה שלא סותרת"יה המניןאתנ .כל

.התינוקתפ"ס,לנדהץ"הרשב'בחיה"וכ6

.י"רשבשיטתלקמןכ"משע"ע7
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הפוסקיםלמעש,אמנם בין דבריהם נתקבלו לא שו(ה מהרש"עיין סי"חם"ת 'ב

צ"וא8,)קפב עדיין בהנ"כ .ל"ב

ליישב יש כהגרמ"אתדהנה,אולם זצ"ל בדיקות"פ משום דלבנים ,ל

דשניהם אנראה בדלא.הם'דיון גם בעד לבדוק שצריכה טעם ארגשהמאיזה

עיאולטמ דםז"אותה מצאה ע"כמו,אם ולטמואתה לבנים ללבוש נהגו י"כ

.כתם

לעיין"ולפ יש לענינינו דזז בדיקות דין האחרונים,נ"ביסוד גדולי ובין

ב עיקריים'מצינו שו.וכדלהלן,מהלכים חת"עיין סי"יו(ס"ת ,ל"וז)קעח'ד

לר ע(א"והנה מעלי"דס)ב"סח דחזקה מ'ל לפנינו בדקו כאלו דברים"היא מ

קיי אך דיבור בלי בלב כוונה מועיל ומה דברים אינם ניכר"שבלב במחשבתו ל

מעש שבלבמתוך דברים מהני א"ע,יו ביום הבדיקה שמכנת'כ הוראה הוה

כאלו הוא כי יותר בדיקה צריכה אינה ושוב האלה הימים ולשמור לספור עצמה

מוקמי שהרי טהורות שהבדיקות קמא'ידענו יומא בדיקת ורק הואאחזקה

בז בודקת אם וכן ספירתה ימי שבתחלת שבלב אדברים על'להורות מורה

יי ובזה ספירתה כוונת פסקה היום כאלו לבה ספירה"מחשבת הספורים,ח אבל

ע בז"הם או בראשון שייך וזה טהרה פסיקת חזקת שום'י זה אין באמצע אבל

מה דבר על כיוונ,הוראה במחשבתה וגם טהרה בחזקת שהיא לשמורונהי ה

דברים"מ'נקיי אינם שבלב דברים סברת,מ כמותו"רזהו שהלכה .ל"עכ,א

ע"דאה,והיינו רואה באינה הוחזקה טהרה"נ הפסק דאמרה,י מה אלא

לה וספרה לזה,תורה מועיל היה לחוד טהרה הפסק לבדוק,אולם.באמת צריכה

בעלמא שבלב דברים בכלל ספירתה תהיה בדיקות"עכ.שלא דין חלקפ הוא

הספירה מעשה מטעם,ר"ולפו.מדין לבנים מנהג להבין קשה היה זה מטעם

דעשתה,בדיקה מכיון היום כל לבנים תלבוש אם לה יוסיף ומה לה יתן דמה

ע ספירה מעשה מחשבתה"כבר על המוכיחה הבדיקה י"וממ.י דאין"נ עוד ל

המוכיח בכלל ספירה כמעשה עדבפועללבישה בדיקת .כמעשה

כמש"לנדו לפרש נראה טפי בחזו"ד סי"יו(א"כ ריש והא,ל"וז)צג'ד

גזה הוי דבהכי היינו בדיקה תורה אלא"דהצריכה מטומאתה תצא שלא כ

ז 'בספירת   

יסודבעיקרד"החוכדברידתפסדמשמע)מג'סיג"ח(רביעאה'מהומשיבשואלת"שוע"ע8

.לבניםמנהג
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לר"וס ז"ל דבכל א'א בספירה להו סגי הראשון'ימים ביום תבדוק היינו

ספירה חשיב וזה השביעי דלר.ל"עכ,וביום מדאו"וביאר בא'א ',וז'סגי

יום בכל לבדוק תקנו בעלמא 9.ומדרבנן

בב לפרש ז',א:אופנים'ויש לספירת סגיא לא טהרה דהפסק נ"דחזקה

ע יום בכל שוב עצמה את להחזיק בדיקה"וחייבת היא,י דנקייה הוכחה ובלי

ע היום בדיקה"באותו וכספוראין,י כנקי נחשב לפרש',ב.היום יש עוד

בז דם"דחיישינן למצוא לבדוק צריכה ולכן אדעתה ולאו וראתה ארגשה שמא נ

ולטמא לה ידוע ידואשאינו על טהרות,ותה לענין מכילתין ריש שמצינו .כמו

י הראשונים"ובאמת בזה דנחלקו א.ל ברא'כצד ס"פ(ש"מצינו )ד"י

דק,ל"וז נקיים רבאשבעה אמר א  ,ב"וכ.ל"עכ ת"שוכ

היא"דגזהשביאר)ע'סיב"חד"יו(מ"אגר דבדיקה לאכ ספורים הימים שיהיו

חזקה במציאותצריכהאלאלחודמטעם ברורה נקיידיעה סגי,שהיום ולא

ע ברורה דחזקה"בידיעה דינא ספורפ יום ב10.ש"ע,להיות לציין'וכצד נראה

הר ע(א"שבדברי ד"ה מתוך"א כלל,ל"וז)ה בדקה לא ואם 

,אע.ל"עכ בדקה לא דאם בלבד זו דלא על"ומשמע סומכין דאין פ

כספורים הימים לעשות מדינ"מ,החזקה חיישינן לא טמאהאמ אלא–דהיא

היא טמאה בחזקת אדרבה ולכן שראתה חיישינן .באמת

ד מה לפרש יש הצדדים בלבניםולשני דגזה"את.נהגו דצריכה"ל היא כ

ע יום בכל בטהרה בדיקה"להחזיק ע,י טפי חזקתה נתבררה לבנים"הרי לבישת י

היא טמאה או טהורה אם היטב בגדיה על ניכר יהא תראה שאם היום ונהגו(כל

ל היום"להחמיר כל ר",בדיקת שהחמיר ויום"כמו יום כל לבדוק מדרבנן א

ולטמאולצ).כדלעיל,נ"מז דם למצוא כדי ובודקת ראתה שמא דחיישינן השני ד

לטמא כדי ניכר ושיהא דם כל למצוא ומטרתם לבנים מנהג מובן כן גם אותה

ראתהא אם נינהו,ותה דינא .וחד

הספירהלבררשצריךלומרלהוספרהכ"עאלא,ל"וז:)סח(לנדה'בחיס"החתכתבז"וכעי9

דהאפשיטאבעלמאולמצוהלכתחלהדאילעכבה'אפיוהיינוהחזקהעלתסמוךולאוהבדיקה

ת"שועלהערותליקוטיע"ע.ל"עכ,לעכבהכ"אעלברוריכאדאיהיכיותהחזקעלסומכיןאין

.קעח'סיד"יוס"חת

מןעודפ"ע)קיב'סי(נדהמשהמורשתובספר)נראהוליה"דו"סקקצב'סי(ט"סדע"ע10

.הראשונים
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שו אגר"ועיין ח"יו(מ"ת סי"ד הבדיקות,ל"וז)צד'א שתי טעם דהנה

רא שמא ספק מידי להוציאה בשחרית הוא ביום שלפניושהצריכו בלילה תה

לטהרות מהבדיקות זה ולמדו ביום ראתה שמא ספק מידי להוציאה ובערבית

וכ יום בכל פעמים הז"שהצריכו בספירת בדיקה'כ הצריכו לבעלה שגם נקיים

בסד כדאיתא פעמים שתי צריכה נמי טמאה בחזקת דהיא ס'סי(ט"משום ק"קצו

הרא"וא.)די דא"כ שסובר ב"ש אחת בדיקה אלא טהרותצ מבדיקת יליף ולא יום

דהפסיקה'וכו דכיון בדיקה הצריכו קודם דראיה החשש משום דלא שסובר

ראתה לשמא לחשוש אין שוב בטהרה

,11ז שעברו במה סגי בדיקה'לא בלא ימים

דמיה לפסקה שהוחזקה ממה רק הוא הזשהחשיבות ימים'מקודם

,בחזו"ע.ל"עכ שם"ע א

ע"מש עוד זה"כ .ד

לפ ב"ונראה שהבאנו דמה חזקה'ז על סומכים דאין בהא פירושים

ב אותם היינו טהרה הגרמ'דהפסק שהביא זצ"הפירושים ענין"פ בביאור ל

בז ל"ואת.נ"בדיקות דמנהג הואל בדיקות משום המנהג,בנים ביאור גם ממילא

האלו בפירושים פ"למ.תלוי דבודקת ביום"ד ג,א לבנים דלבישת לאו"נראה כ

ולטמאולמצכדי דם דוקאאא שאינה,ותה טהרתה חזקת היטב לברר כדי אלא

ז,רואה למנין כנקי היום להחשיב דקי,אולם.'וכדי מה בשו"לפי לכתחילה"ל ע

צריכ"כמ בד לבדוק טהרות'ה כדין ראתה שמא ביום דה"י,פעמים ה"ל

ולטמ"בדיקת" דם ולמצוא בהרגשה ראתה שמא לחוש כדי היא .אותהאלבנים

י"ולפ להחמיר"ז שנתקבל דכשם הדחק(ל בשעת המחבר)שלא וכדברי זו כדעה

ס'סי( בימי"ה,)ו"קצו כתמיה המטמאים לבנים ללבוש המנהג דנתקבל ה

גם טהורה"בכהליבונה היתה צבעונים על היתה שאם כה,ג אפשר"וגם דהיה ג

וכנ ונקי בדוק חלוק דלובשת משום לאו אי לתלות .ל"לה

מש דזהו הגר"ונראה זצ"כ איידער לבן"ש בצבע לבגד טעם כשהעלה ל

דטהרות גמור לבירור לעיל,בדמיון לפ.עיין לשון"וכן נקט תבא"ז"האוז שלא

ספק המ"לידי בדיקות"אתד,והפירוש.חמירבאופן משום דלבנים ושבדיקות,ל

ראתה שמא כספק לה דדיינינן משום דם ולמצוא לבדוק גזה"דכהן דז"ה –נ"כ

מחדש ראתה שלא שחושבת מחמת עצמה את ותטהר תטעה שלא ה"ה,כדי

.כדלעיללשיטתוש"הראדבריפ"עכונמצא11
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לבנים ללבוש עצמהדצריכה את ותטהר ראתה שמא ספק לידי תבא שלא כדי

כדין כללצאלא,שלא דם ראתה שלא בבירור לראות בדיקת"עגם,ריכה י

.חלוקה

סד,להעירישואגב עיין טו"ס(ט"דהנה ושו)ק הטור על ע"שתמה

חלוקה בדיקת ענין הראשהשמיטו הגרמ"שכתב דברי על המורים זצ"ש ל"פ

הם בדיקות משום לעיל,דלבנים שדייקנו ס"וי.וכמו דלא השמיטו דבכוונה ל"ל

הגרמ זצ"כדברי הב,בזהל"פ מדברי לעיל שהערנו מה לפי ששינה"ובפרט י

בדוק אלא לבן ענין הביא ולא המרדכי הרא"ע.ועיין,מלשון פסקי בקיצור ש"ע

זה,שם ענין את הטור בראשהשמיט המוזכר חלוק בדיקת ולשיטתו,ש"של

12.הוא

כעי"שו בפרד"מ סק"ש(ר"ז מש)ז"ח על הסד"שהעיר בביאור"כ ט

ה א'דלכאו,לבניםענין יתכן הראלא לדעת חלוק"לא בדיקת דצריכה מלבדש

באו דברנו.ל"וכנ,מ"בדיקה אשר בהדיסוד,והוא להחמירהביאור דלבנים צד

כדיןהםעליה שלא תטהר בבדיקות)ט"סדכ"כמש(שלא לבנים דיסוד משום

הדברים.הוא כנים הס,אם שהקשה מה טובא דברי"דמסתבר השמטת על ט

ח"הרא בבדיקת המחברולש מדברי זהו,ק לבניםמדלדעתו דין לטהר,יסוד שלא

ע אע"אותה תליות היא"י טהורה שמדינא צריכה,פ כעיןאחרלבדוקאלא דם

עד .בדיקות

הגר"ע ביאור דפ)י"סק(א"ע לסוגיא דשבת"שציין ימי:)יג(ק בענין

רש,ליבוניך וז"וכתב שם נקי,ל"י שבעה שסופרת זבה משפסקהכגון ,ים

תראה ספירתהשמא דכוונת"וי.ל"עכ,ותסתור ל

הגרמ"רש כדברי זצ"י ז"פ בדיקות משום לבנים דמנהג הוא"ל ומסוף.ע"וצ,נ

ספירתה,דבריו ותסתור תראה שבארנו,שמא למה דכוונתו לומר אפשר היה

באו וע"לעיל הראב"ז שי,ן"פ לבנים כהדצריכה ניכר הדם צבע דרואה"היה ג

ספק לידי תבא שלא לכאו,בהרגשה רש"מש'אבל לבדי"כ לבנים דטעם הקי
הספק,דוקא מן להוציאה זה דאין שמא,משמע חשש מצד ולראות לבדוק אלא

ותסתור ע,תראה כן לעשות דצריכה מה על דז"יתר עד בדיקות .ועיין,נ"י

לעילשהבאנולמהרהסתיואין,חלוקבדיקתע"השועלשהוסיףא"הגרעהגהותע"ע12

'אביוםאףכללנהגולאהדחקדבמקוםל"סמ"ומבדיקהמשוםדלבניםל"דסל"די',מתשו

מוכרחבזה,ל"זצפ"כהגרמודלאבדיקותמשוםלאודלבניםל"אתדברינולפי,אכן.פ"וז',וז

.ק"ודו',זויום'אביוםבלבניםלהחמירשייךדלא
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שאמק בגד לבישת לענין לדון יש דברינו לפי ז"הנה בתוך ובכלל,נ"ט

לנשים היגיני תחבושת לבישת גם בזמנינו בלע"פ(זה מש,)ז"ד הרבה"וכפי כ

בכלל זה דגם בג13,ט"דשאמקפוסקים דשאמק"ואף על כתם ראשונים ט"י

בפת"כמש,טהור יב"ס(ש"כ שו)ק שלמה"בשם חמדת תלוי.)כ'סי(ת ואולי

הנ לטמא"דאת,ל"על היינו לבנים דמנהג האשהל לטהר,את שלא שנהגו כשם

ע וע"כתמיה צבעונים תלייות"י להציל"ה,י שאין עה לבישתי"כתמיה

את"משא.ט"דשאמק רואה"כ שאינה חזקת בירור משום אלא אינן דבדיקות ל

דוספרה א(מקרא החזו'כצד דצר,)א"בדברי כלל הכרח בגדאין ללבוש יכה

ע אותה כתם"המטמא ראיית התוה.י של דרכו לפי כדי,ש"וכן סגי נקי דהוי כל

בטעות לחומרא לתלות .ל"כנ,שלא

הנ הגרמ"ולפי מדברי דיוצא נראה זצ"ל בזה"פ להחמיר דלא,ל אף

בפוסקים כזה מנהג להדיא לאשה,מוזכר שאין הוראה מורי של דרכם וכן

דשאמק לכתחיל"ללבוש בזט הדחק(נ"ה בשעת להוסיף).שלא שיש ושמענו

לשבח טעם לפעמים,עוד עלולה שאשה המקרים מן בהרבה מצוי בזמנינו דהרי

רצופים כתמים הרבה בוסתה,לראות שרואה כשיעור לא מחמת,אבל ובפרט

ראיה.כדורים לחשש או לקולא הכתמים לדון אם חמור ספק נולד ומזה

מש,בהרגשה מו"עיין בזה הגר"כ שליט"ר וויליג לט(א"מ יצחק אם).בית והנה

דשאמק על הרבה כתמים כשאר"רואה לגמרי מותרים שהם לטעות יכולה ט

הנ,ט"דשאמק ספק בכלל הם נכנסים .ל"ובאמת

משו,אולם לאור יצא דלאחרונה לציין כת"יש הגרשז"ת של זצ"י ,ל"א

בס הטהרה"הובא אוצרות נ).תתפג'עמ(ס אם שאלו להשתמשושם יתן

בז אלו לבגד"בתחבושות אותן כשמדביקים תשובתו"וז.נ טוב"בז,ל ודאי נ

לבנות הן זזות,שהרי הן אם לבנים סדינים גם צריכים מש"וע14.ל"עכ,אך כ"פ

).קטז'עמ(הטהרהאוצרותע"וע,)קד'עמ(וזמןחקעיין13

מימצאתילאנ"לזשבנוגעאלא,ל"וז*)15'הע'פ'עמ(כהלכהטהרהבספרמצאנווכך14

נ"בזלהלךחייבתשתהיהמקוםבשוםמצינולאשהרי–מבוררהיתרהוא'ולכאו,בזהשידבר

,גיסאלאידך.'כומכתמיםובדוקונקילבןבגדשיהיההקפידוורק,טומאההמקבלבבגדדוקא

ולרבותיהמוריםמגדוליוכמהכמהושאלתי.נ"בזהנמצאיםהכתמיםכליטהרוז"שעפיהרי

נכוןכדברלכולםנראהראשונהשבהשקפהאף–בזהברורדברלימגידואין,חכמיםבשימוש

.ל"עכ,מאד
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הקולא צדדי לפרש אופנים כמה איכא י15.לעיל ללבוש"וכן לאוסרה שאין א

לב"דשאמק אלא כזה מנהג מעולם מוזכר לא דבאמת לחדש"ומהיכ,ניםט ת

בגד,אולם.מנהג ללבוש דצריכה אלא כן אינו המורים רוב דמנהג נראה כאמור

בז לכתחילה טומאה .נ"המקבל

מו מאת ששמענו מה להוסיף הגר"ויש שליט"ר ניוברגר דעכ"י גם"א פ

י ממ"להמחמירים ימיה כל תחבושת הלובשת דאשה נקיות"ל מחמת כגון נ

וכדו בז"גולובשת',ונוחיות כלל"כ עצמה את לטהר כוונה בלי למנוע,נ אין

שה להתיר"אותה ויש הבריות כבוד במקום מנהג מצינו,ה דרבנן באיסורים שגם

גזרו הבריותבמקוםדלא .כבוד

קושי משום צבעונים ללבוש לאשה שמורים במקום דגם להעיר יש עוד

לבעלה שאמק"י,לטהר היגיני תחבושת ללבוש לה דעדיף הצבעונים"עט"ל .ג

את,ז"עי הנ"הגם המחמירים לצד לבנים מנהג קיימה דלא לבנים"ל דטעם ל

ראייתה הלבנים"מ,לטמא דמטרת הסוברים אלו לדעת הלבנים מנהג קיימה מ

בבגדה ניכר הדם שיהא וכדי בטהרה להחזיקה הגרשז,היא לפי זצ"וכן ל"א

בשלימותה המנהג קיימה הרי בס"ע.ודעימיה עמ"ח(הלכהפתחי'ע )214'ב

הגר בשם כן שליט"שהביא ראטה תשובות'ובס,א"י בשם)שצא'עמ(פתחי

שליט הוראה .א"גדולי

ראשהכוונהואין להכניס הגבוהיםיבזה ההרים בין להציע,נו אלא

המעיין לב ולעורר דעתינו וקוצר שכלינו מיעוט כפי בו ולפלפל אחר,הענין ואין

כלום הפוסקים .דברי

פ"בודקתדבד"למביאורעודתשובהבאותהל"זצפ"הגרמשהציעמהלפילצייןישועוד15

איןכ"וא,הספוריםימיםלמניןלצרפוכדיע"בפנויוםיוםכללהחזיקכדישהוא,יוםבכל

בדעתשםשפירשוכמו,רואהשאינהחזקתהלהמשיךכדיאלאאותהלטמאהבדיקותמטרת

.ש"הרא
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רמ סי"יו(א"כתב ריש אפי,ל"וז)קצח'ד תטבול לא 'ולכתחילה

החוצצין דברים אטו גזירה חוצצין שאינן שם.ל"עכ,בדברים מצויין ומקורו

למהרש דורא שערי הגהות ד'הל(ל"מדברי יב סימן חוטין"נדה שם)ה דמיירי

רפויות גם,בשרשראות לטבול תבוא שמא גזירה עליה כשהן לטבול לאשה דאין

רפויה ט"ע.ל"עכ,בשאינה שם"ע הרמ)ד"סק(ז שאינו"דכוונת מיעוט על גם א

חוצץ,מקפיד אינו הדין דמעיקר דורא.הגם שערי הגהות דלפי להעיר יש ,וקצת

הכרח דמשאאין חציצה גם בהך.מ"לאסור דוקא טפי לחוש יש אדרבה ואולי

בעצם,ל"דמהרש החוצץ דבר מעכב,דאיכא ואינו רפוי הוי דבמקרה .רק

בכה"משא משא"כ דהוי ד"י,מ"ג כללל החוצץ דבר של חפצא ליכא .באמת

משה,אולם דרכי סק(עיין שלא)ב"שם היא דורא שערי הגהות דדעת שכתב

לכתחיל חוצצים"התטבול שאינם בדברים שחוצצים",אף דברים אטו ,גזירה

המהרש"וצ דברי הבין אם משא"ע גם ככוללים הט"ל כדברי לא"מ או 1.ז

הגר ביאור עיין שם"הנה הרמ)ד"סק(א דברי על פ"שציין סוף 'א

ותוס ע"ב(שם'מרובה פב ד"ק ושתהא"א בכוונתו"וצ).ה שם,ב בסוגיא דמיירי

ר'ובתוס,בחפיפה דעת הובאה בלבד"שם ראשה לחוף היתה עזרא דתקנת ת

גופה שאר דאו(ולא בעיון לענינינו"כ'ולכאו,)בלבד'דסגי שייך לא .ז

למש"ונ דכוונתו דבריהם"ל בסוף חז,כ מזמן הנשים הוא"דמנהג ל

חמין במים הגוף כל דנדה"ע,לרחוץ בסוגיא המבואר ע(פ בתוס"ע,א"סח 'ש

ע ד"סו אם"ב לשער"דאה,והיינו.)ה אלא אינה חפיפה תקנת ראשהונ ובשאר,ת

א מד"גופה בלבד עיון אלא מ,ת"צ גופן כל לרחוץ נהגו דעת.מ"אבל ונראה

שםא"הרמוכתב,ידומעלטבעתלהסירדצריךי"נטלענין)גסעיףקסא'סי(ח"אוע"שוע"ע1

.ל"עכ,רפוימיקריאיזהבקיאיםנואאיןכילהחמירישאבלרפויהואאםלהקלקצתונהגו,ל"וז

משום'בוטעם,א"הרמכ"כמש'אטעם,בזהלהחמירטעמים'בשהביאיראהשםי"בבוהמעיין

השמיטאמאיב"וצ,דוראשעריהגהותכטעםהוא'בוטעם.במהודקתאףלהתירליתודלא

.לחלקויש,םידינטילת'בהל'אטעםאלאהביאוולאטבילה'בהלשהביאזהטעםא"הרמ
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שבגופה"הגר חציצה כל להוריד כדי הונהגה רחיצה דאותה לכלוך,א גם

חוצצים"וכיוצ שאינם דברים שאר טפי,ר"ולפו.ב סמוכין איכא דבזה נראה

הרמ"הטלדברי בכוונת משא"ז על גם להקפיד טפי,מ"א מועלת דרחיצה

כאלה חציצות גם כאלו(להוריד מועטות שחציצות מפני לרחוץ נהגו ואולי

לא בלבד"ענראותלפעמים עיון טפי"וע,י מהניא רחיצה 2).י

ריהטא לפום הגר,והנה דברי"דברי לעומת הם מחודשים באמת א

דחפיפה בסוגיא רעי.הראשונים בשם שהביאו בראשונים רש'ין דדעת י"שמעיה

גופה כל את גם לחוף היתה עזרא ר,דתקנת דא"ודעת ראשה"ת אלא לחוף צ

הנ.בלבד הנשים מנהג הביאו הראשונים בחמין"וכל גופן כל את לרחוץ ,ל

זה מנהג בטעם דנחלקו .ונראה

חי ע(ן"הר'עיין עיוני,ל"וז)ב"סו בעיא דמדאורייתא בכולהומשום

טבילה,גופא בשעת בחמימי גופא כולה למשטף נשי השתא 'ולכאו.ל"עכ,נהוג

היותר צד על עיון דין לקיים כדי היינו הגוף כל דרחיצת מדבריו יוצא מפורש

מש"ע.טוב הריטב"ע וז"כ שם כל,ל"א שטפן חפיפה דבשעת עלמא נהוג וכבר

בחמין לפו.ל"עכ,גופייהו כל"ומשמע דגילוי ר

היטב לעיין כדי היינו חפיפה,הגוף בשעת שהיא רק אלא חפיפה מטעם .ואינה

התוס,מאידך אם"ד(שם'כתבו שיצטרך,ל"וז)ה ראיה לנו אין הילכך

ואע מדאורייתא בראש כמו בעלמא לעיוני אלא בגוף אין"חפיפה מדמין שאנו פ

הגוף כל לחפוף צריך אלא מעשה הגוףלעשות כל לרחוץ הנשים כל מנהג וכן

דאע.ל"עכ,עכשיו למסקנתם למ"ונראה הראיות כל את לדחות שיש דתיקן"פ ד

הגוף בכל חפיפה להקל"מ,עזרא הוא פשוט לאו מנהג,מ נשתרבב דמזה ותפסו

שיטה לאותה להחמיר וכדי גופן כל לרחוץ .הנשים

לקיי כדי הוא הנשים מנהג יסוד אם דנחלקו באופןוהיינו עיון דין ם

עזרא,מעולה דתקנת חפיפה דין בגדר השיטות לכל לחוש כדי לפי,אולם3.או

נתיישבוכ"ולפמש,א"הגרבדעתאחרתשביאר)קצח'סיריש(נדה'הלעליוסףאמרי'סע"ע2

.אליהושמלת'סע"וע.ש"ע,קושיותיוכל

לפניאחתטבילהלהוסיף,שבתבלילטבילתןכשחלהשנוהגותנשיםמקצתדיש,להעירויש3

אשרמנחתעיין(חולבלילישעושותכמולתןטבילפנימידרוחצותשאיןמפנימצוהטבילת

שלפניעיוןדיןלקייםשהואזהמנהגבטעםא"וי.כךנוהגותאיןנשיםרובאבל,)יט'סינדה

עיוןדדיןדמכיוןבסוגייןהראשוניםכתבוהנהד.ל"הנעלדתלויל"יהחידודד"וע,הטבילה

,מדרבנןאלאשאינהחפיפהתקנתכ"משא.הטבילהלפנימידלעייןצריכהכ"בע',דאוהוא
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הגר"מש בדעת מגופה"י,א"כ הכל את להוריד כדי לרחוץ דנהגו דברים,ל גם

חוצצים הרמ"וכמש,שאינם עיון"ואה.א"כ לחיוב סניף דהוי נראה,נ אבל

הגר ע"מדברי חוצץ דאינו מה גם להוריד קפידא דאיכא משום לאו דאי דין"א ,פ

דאו חיוב מצד לרחוץ נוהגות היו להר"אמש.דעיון'לא גם,ן"כ לרחוץ נהגו

הדין לעיקר חפיפה'ולתוס,להועיל לדין לחוש כן רמב"ע.נהגו ומאירי"ע ן

הרחיצה במנהג אחרים .ל"ואכמ,בטעמים

להעיר עיין,ויש הרמ)ו"סק(ט"סדדהנה דחומרת להוכיח א"שהאריך

הגמהויא הראשונים'נגד ז"וע",ומסיק.וכל דורא שערי הגהות דדברי א"כ ינול

בעלמא וזהירות האחרונים מחומרות אליבא,אולם."אלא שביארנו מה לפי

למשא,א"דהגר הוא"החשש הראשונים מן יסודו באמת עוד"ע,מ הנהוג מנהג פ

חז הגוף"בזמן כל לרחוץ .ל

הארוך"ע והיתר איסור וז)צג:נח(ע כלים בטבילת חציצה ,ל"לענין

אפי יזהר דאפשר היכא מקפידשא[במיעוט'אבל שדייק"ע.ל"עכ,]ינו שם ע

ס ר"דכן להלכה'ל המרדכי,אלחנן בדעת תפס כלים"ע.וכן טבילת ספר ה"פ(ע

פוסקים)ד"ס בשאר גם כן כלים,ר"ולפו.שדייק טבילת לענין כן החמירו אם

בכרת"ק,הקל שדינה נדה בטבילת לכתחילה להחמיר דיש חדש,כ"וא.ו מקור

מדב זו להקפדה האהוא הוא"ורי הראשונים מימי ועוד כמש,ה בסד"דלא .ט"כ

הרמ,אולם מזה דשתק להעיר הנו"יש וכל בהל"א לעיל כלים'כ 'סי(טבילת

שו"וע,)קכ הלוי"ע חיי סי"ח(ת ).נז'א

ועוד עירובין,זאת מאירי ע(עיין ד"ד כבר"ב תורה,ל"וז)ה ומדברי

ו הכלי רוב או האדם רוב בשחופה אלא חציצה חציצתואין על מקפיד שיהא כן

אע,ליטלה שבמיעוטו כל מקפיד"הא אינו אם ברובו אף או עליה שמקפיד פ

חוצצת אינה אף.עליה או מקפיד הוא אם במעוטו אף לחוץ סופרים ומדברי

טבילה לו עלתה ובמעוטו מקפיד אינו אם הא ברובו הוא אם מקפיד ,בשאינו

,זו.ל"עכ לחומרא נוסף מקור איכא שוב

הראשונים חז,מן מדברי זו דחומרא המאירי בדברי לדייק יש ולא"וקצת הוא ל

בעלמא .ק"ודו,מנהג

הגוףכלרחיצתדדיןל"ואת.במופלגגםח"ידיצאה,ממשלטבילהלסומכהא"דאבמקום

וחשיב.מעכבתאינהלטבילהממשסמוךלחוףא"דאדבמקוםל"כנל"י,אהוחפיפהמחשש

ואין,והמצבטבילתאלאהיתרנהגינןולאבשבתרחיצהאיסורדאיכאמכיון,אפשרכאיג"כה

,)קפא'סי(יאירחוותת"שוע"ע).תקכוסימןח"אוז"אבנת"שועיין(מצוהטבילתבכללזה

).רסד'עמ(ג"חנדה'הלג"ונט)לז'סיב"ח(דברמשיבת"שו
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תורה ללמדו חייב אביו קטן את'שנ,אבל אותם ולמדתם

וכו בם לדבר הוא'בניכם כך בנו את ללמד חייב שאדם כשם

שנ בנו בן את ללמד בניך'חייב ולבני לבניך ולא,והודעתם

וחכם חכם כל על מצוה אלא בלבד בנו ובן מישראלבנו

אע התלמידים כל את בניו"ללמד שאינן ושננתם'שנ,פ

תלמידיך,לבניך אלו בניך למדו השמועה שהתלמידים,מפי

שנקרויי בנים הנביאים'ן בני .ויצאו

הרמב בסה"וכתב י"מ(מ"ם הי",ל"וז,)א"ע שצונו"המצוה היא א

וללמדה התורה חכמת תורה,ללמוד תלמוד שנקרא הוא אמ,וזה ושננתםוהוא רו

תלמידיך.לבניך אלו לבניך ספרי שהתלמידים,ולשון מקום בכל מוצא אתה וכן

בנים הנביאים,קרוים בני ויצאו בתוך.שנאמר מחודדין שיהו ושננתם נאמר ושם

מיד לו אמור אלא לו מגמגם תהא לא דבר שואלך כשאדם נכפל.פיך וכבר

רבות פעמים הזה וכולמען,ועשיתםולמדתם,הציווי מדוע,וקשה."'ילמדון

הר בנו"מבהשמיט את ללמד האב חיוב את ד(ם את"מקרא אותם ולמדתם

בנו")בניכם ד(ובן בניך"מקרא ולבני לבניך הליםזכרהנ,")והודעתם 'בריש

1.ת"ת

בהל,והנה דבריו בנו",ל"וז,כתב'ב'בהמשך על נצטוה למה כן אם

בנו בנו,ובן ובן בנו לבן בנו חבירולהקדים לשכור"',ג'ובהל,"לבן וחייב

וללמדו לבנו בחנם,מלמד אלא חבירו בן ללמד חייב ביאר"ובכס".ואינו מ

בהל'ג'דהל קושייתו לתירוץ המשך בנו"'ב'הוא ובן בנו לבן בנו להקדים

חבירו הן,"לבן חלוקין עוד הקדמה בדין חבירו לבן בנו ובן בנו חילוק דמלבד

החינוך1 תי(ובספר הרמב)ט"מצוה כלשון במלה מלה כמעט דבריו בריש וכשהביא,ם"כתב

ד הא רבים"את במקומות זו מצוה ד"נכפלה קרא הוסיף בניכם"אכן את אותם ".ולמדתם

הגר לסה"ובהערות העליר ג)4'מס(מ"ח הנדפס הערבי דבמקור פס"כתב הובא .זה'כ
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מלמד השכרת חבירובדין בן מעל בנו ובן השני"יל,אכן.לבנו בחילוק ,ע

ממון להוציא שחייב ממה נובע בנו ובן לבנו מלמד לשכור החיוב דלכאורה

המצוה קיום מ"וא,על הוצאת"כ חיוב ביה דלית חבירו לבן הלימוד חיוב ש

.דמים

ה כתב זו קושיא ספרבישוב מהל"פ(קרית י"ת'א מצוה ,ל"וז,)ב"ת

ל" לבנווחייב מלמד הרי,שכור בנים דבני בנו לבן הדין דהוא כבניםונראה ,הן

מ לשכור חייב אינו אחריםאבל לבן הוא,למד לבנו מלמד לשכור חיוב כי

עליה וכפינן עשה והוא בניך ולבני לבניך ומוהודעתם בניכם את אותם מולמדתם

אחרת מצוה או סוכה לעשות דכפינן חברו,כמה בן לימוד חיוב מפסוקאבל הוא

לבניך תגמגם,ושננתם אל דבר שואל כשאדם פיו בתוך מחודדין שיהיו ומשמע

עצמ הוא ללמד וזהו מיד לו אמור אלא מלמדבו לו לשכור לא לאחרים ."ו

בנו,והיינו ובן לבנו ללמד החיוב בין ד"דנפק,דחילק מקראי אותם"ל ולמדתם

בניכם בניך"ו"את ולבני לבניך ה"והודעתם לתלמידיםלבין ללמד ,חיוב

ד"דנפק מקרא לבניך"ל חז,"ושננתם ד"ל"שדרשוהו בפיך"שיהו מחודדים ".ת

זה"ויל חילוק בביאור ר,ע אלו בפסוקים חזינן כמצוהדהיכי חיובן לגדר מז

שילמ עשידאג אף בעצמו"ד שילמד או אחרים .י

חזוב דרשת בעצם לעיין שיש במה להקדים יש הדברים ל"ביאור

לקדוש( בפיך–ושננתם"ד)א"ע'ין מחודדים תורה דברי לך,שיהו ישאל שאם

ת אל דבר לואדם ותאמר מיד,גמגם לו אמור היא,"אלא קשה שייךדלכאורה ך

כן כתיב,לדרוש לבניך"הא לעצמו"שינון"דה,"ושננתם ולא לבנים אמנם.הוא

חז"י דדרשת הוא בזה דהביאור לת"ל הלימוד דתכלית ללמד באה הואל למידים

דידיה בלימוד יתעלה בעצמו שהמלמד חז.כדי הכי"ודרשת מתפרשת תלמד–ל

ד שיהו כך לידי שתבוא כדי לתלמידים בפיך"תורה מחודדים וכדברי,ת

בפ"הרמב מהל"ם הי"ת'ה לבו",ג"ת ומרחיבין הרב חכמת מוסיפין ,התלמידים

ומתל מרבותי יתר מחבירי למדתי חכמה הרבה חכמים מכולםאמרו יתר ,מידי

שיוציא עד הרב את מחדד קטן תלמיד כך הגדול את מדליק קטן שעץ וכשם

מפוארה חכמה בשאלותיו 2".ממנו

בכ2 כן שהביאו מצאתי הגרי"שוב בשם זצ"מ דעפ,ל"ז חז"בהוסיפו דרשו למה יתבאר ל"ז

ד"תלמידים"ל"ר"בנים"ד בקרא (ושננתם"דוקא ד,)'ב'הל" קרא פירשו"ולמדתם"ואילו

ממש,כפשוטו בבנים ע,)'א'הל(דמיירי נעשה החידוד ע"כי ולא התלמידים לימוד לימוד"י י

.הבנים
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י"ולפ ג"ז דהיינו הנז"ל החילוק ביאור בין"בקרי'כ המקורות בהבדל ס

לתלמידיו ללמד לחיוב בניו ובני לבניו ללמד ד,והיינו.החיוב ולמדתם"דקראי

בניכ את בניך"ו"םאותם ולבני לבניך לבנים"והודעתם התורה בלימוד מחייבים

תורה,כפשוטו ילמדו בניו ובני שבניו לכך ע,שידאג להוציא"ואשר חיוב יש כ

המצוות שאר ככל עליה כן.ממון חזד,לעומת ד"רשת בקרא לבניך"ל –ושננתם

ד בפיך"שיהו מחודדים היא"ת לתלמידים הלימוד שתכלית כך על מורה

הרב ע,לתועלת אא"ואשר זה חיוב יתקיים לא ילמדם"כ בעצמו הוא .כ

הרמב השמטת את לבאר נשוב ובני"ומעתה לבנים הלימוד לחיוב ם

בסה הל.מ"בנים כתב"ת'בריש מ,ת"ת'הל",ל"וז,ת שתי בכללן ,ע"יש

תורה ללמוד ויודעיה,ראשונה מלמדיה לכבד ת."'שנייה דמצות היא"ומשמע ת

לעצמומצוה התורה י"ולפ.ללמוד דמה"ז בסה"ל הזכיר ללמד"ט החיוב את מ

חז,לתלמידים דרשת ד"ל"בהזכרת בפיך"שיהו מחודדים הואהאד,"ת עיקרו

עצמו תוזהוללימוד מצות בניו,ת"עצם ובני לבניו ללמד חיוב את ,והשמיט

עצמםהאד ללימוד הוא .עיקרו

ה בלשון המה מדוייקים שהדברים בהל"רמבונראה שם כשם",'ב'ם

שנ בנו בן את ללמד חייב הוא כך בנו את ללמד חייב לבניך'שאדם והודעתם

בניך ללמד.ולבני מישראל וחכם חכם כל על מצוה אלא בלבד בנו ובן בנו ולא

אע התלמידים כל בניו"את שאינן לבניך'שנ,פ בניך,ושננתם למדו שמועה מפי

וכו תלמידיך לדיי".'אלו החיובקויש מן בנו ובן בנו את ללמד החיוב דחלוקין

תלמידים חייב"התחילדהא,ללמד הוא כך בנו את ללמד חייב שאדם

בנו בן את שו,"ללמד חיובן דיסוד לתלמידים,הדמשמע ללמד בחיוב ואילו

בל"רקכתב בנו ובן בנו וכוולא בהן"כשם"דאינו,"'בד נפרדשחייב חיוב אלא

ממשועוד.ללמד כן כשם"כ"מדוייק וכו בנו את ללמד ,"'חייב

וכתב לשונו את שינה תלמידים ללמד החיוב את כל"וכשהזכיר על מצוה

התלמידים כל את את".ללמד להדגיש בא לשונו דשינוי ונראה

הנזכר לכל,החילוק הוא בנו ובן בנו את ללמד בישראל"דהחיוב א,"אדם 'דכל

בנומחו ובן בנו שילמדו לדאוג הוא,ייב תלמידים ללמד החיוב דוקאואילו

ישראל"ל תורה,"חכמי הלומדי לימודםולתועלת .להשלמת

לפ"יל,אכן הרמב"ע בקושיית הל"ז בסוף נצטוה"',ב'ם למה כן אם

בנו ובן בנו חבירו",ותירוצו,"על לבן בנו ובן בנו לבן בנו שהרי,"להקדים

ג זו בבהלכה בין חילק אלו'ופא הוא,חיובים תלמידים ללמד שהחיוב וכיון
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בחכם שאינן"א,דוקא לאבות בניו את ללמד חיוב צריכינן שפיר ".חכמים"כ

הרב ערוך דבשלחן סק"קו(ומצאתי שהזכיר)א"א הקדימה דדין ותירץ בזה עמד

בהל"הרמב בלבד'ב'ם לחכמים באמת מלב,הוא תלמידים ללמד דשחייבים

בניהן ובני בהל,בניהן הנזכר לבנו מלמד שכירות לאבות'ג'וחיוב אף הוא

חכמים .שאינן



שנ כשיכיר עצמו את ללמד חייב אביו למדו שלא 'מי

לעשותם ושמרתם אותם מקום.ולמדתם בכל מוצא אתה וכן

למעשה קודם מעשה,שהתלמוד לידי מביא שהתלמוד מפני

מביא המעשה תלמודואין .לידי

מדבריומקור בהוא דאיתא כהא ע"קדושין אגמריה",ב"ט דלא והיכא

איהו מיחייב ולמדתםאבוה דכתיב נפשיה שונה"ויל."למיגמר והאיך האם ע

מהנזכר זה תורה",'ח'בהלחיוב בתלמוד חייב מישראל איש בין,כל עני בין

יסורין,עשיר בעל בין בגופו שלם בין,בין בחור כחובין שתשש גדול זקן ,שהיה

זמן לו לקבוע חייב ובנים אשה בעל ואפילו הפתחים על המחזר עני אפילו

שנ ובלילה ביום תורה ולילה'לתלמוד יומם בו בפנ."והגית דמצוה לומר ע"ואין

אביו למדו שלא לבן הרמב,היא מנה לא בסה"דהא א"ם מצוה אלא .ת"לת'מ

לגזה"וא דאיתיה ממה בפנ"כ משמעע"כ אביו אגמריה דלא היכא הבן לחיוב

הוא מיוחד .דקיום

הרמב דחידש בהל"ונראה מצות'ם קיום דמלבד הכללי"תזו הנלמדת

ד למעשהישנו"והגית"מקרא כהכשר קיום הלכות"עי,עוד את שילמוד ז

עשייתן קודם הרמב"ומה.המצוות הביא ד"ט קרא ושמרתם"ם אותם ולמדתם

זה"לעשותם עד,לחיוב המצוות ידיעת מחמת אלא אינו חיובו דעיקר מ"כיון

למי ליכא ממילא דמפקיהלעשותם ולילה"קרא יומם בו לו,"והגית אין אשר

המצוות הלכות לידיעת מיוחדת הכס"כעיו.שייכות מדברי יוצא שם"ז 'הקש,מ

מש הרמב"על וכו"ם"כ מקום בכל מוצא אתה שבין,"'וכן השייכות זהדמהי

מע"למש קאמר",ותירץ,"וכן"ביהנימאד,יקראכ דהכי ליישב שלא"אע,ויש פ

עצמו את ללמד חייב אביו בכל,למדו מצינו שהרי בכך מצווה שהוא ותדע

מעשה לידי מביא שהתלמוד מפני למעשה התלמוד קודם שהוא,מקום ומאחר

ללמוד הוא חייב לעשות הרמב,והיינו".חייב הי"דכונת בזה מחמתם דדוקא א

המצוות דאיתיהחיוב תהוא מצות זה"לקיום .ת
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ד"יל,אכן מקרא הנלמד זה חיוב אם ושמרת"ע אותם םולמדתם

ת"לעשותם במצות קיום כהלכתן"מהוה המצוות קיום מדין הוא דעיקרו או .ת

דהו להוכיח דיש ת"ונראה במצות קיום ממש"ל הרמב"ת המצוות"כ בספר ם

י"מ( הי",ל"וז,)א"ע הי"המצוה וללמדהא התורה חכמת ללמוד שצונו וזה,א

תורה תלמוד שנקרא וכו,הוא לבניך ושננתם אמרו הזה'והוא הציווי נכפל וכבר

רבות ועשיתם,פעמים ילמדון,ולמדתם ועשיתם"".למען ליתא"ולמדתם

ק,במקרא ביבמות הוא נזכר ע"אמנם תורה",ב"ט אלא לו אין האומר כל אלא

תורה אלא לו פשיטאהא,אין לו,נמי אין תורה דאפילו טעמא,אלא אמר,מאי

ועשיתם ולמדתם קרא אמר פפא שאינולכ,רב כל בלמידה ישנו בעשייה שישנו

בלמידה אינו ד,"בעשיה לקרא היא בזה דהכונה המפרשים ולמדתם"וביארו

לעשותם ושמרתם לפ".אותם במצות"ונמצא קיום מהוה אכן זו לימוד דחובת ז

הרמבשוא,ת"ת הביא כן על ד"ר קרא תוראיבב"ועשיתםולמדתם"ם ת"מצות

.מ"בסה

בנשים,והנה האי כי לימוד דוגמת הלכות,מצינו בלימוד רק אשר

דנתחייבו הוא בלבד להן השייכות בשו"וכמ,המצוות הרב"ש מהל"פ(ע ת"ת'א

אות",)ד"הי לידע להן הצריכות הלכות ללמוד חייבות הנשים גם מקום ןומכל

מ וכל בהם וכיוצא יחוד ואיסור ומליחה וטבילה נדה דיני הזמן"כמו שאין ע

ל מצות וכל כאנשים"גרמא בהן מוזהרות שהן סופרים דברי ושל תורה של ,"ת

עפמש לסמ"והוא בהקדמה .ק"כ

יוסף מ"סו(ובבית המהרי)ז"ס בשם מהאגור ת"שו'עי(ל"הביא

סי"מהרי ה",)ה"מ'ל ברכת מברכות אעדנשים עוד"תורה ולא חייבות שאינן פ

תיפלות מלמדה כאילו תורה בתו את שהמלמד כ(אלא בתורה)א"ע'סוטה זהו

שבכתב תורה לא אבל פה תורה"ואע,שבעל בדברי לעסוק ברכת שלשון פ

מ פה שבעל תורה הברכות"משמע מטבע לשנות אין על,מ מברכות הן כי ועוד

קרבנות כנגד ותפלה הקרבנות כ(תקנוםקריאת ע"ברכות חייבות)ב"ו והן

כ(בתפלה ג,)ב"ע'שם חייבות כן וכ"ואם והקרבנות העולה בקריאת ש"כ

סמ להן"לדברי השייכין הדינים ללמוד חייבות שנשים שכתב שהביא".ק וממה

דבריובסו הף שכן"את הסמ"כל קיום"משיטת הויא זו לימוד דחובת משמע ק

ת הוי"ומה,ת"במצות לט בברכהטעם .ת"כללן

אריה הרמב)ה"ל'סי(ובשאגת שפטר מה על הנשים"הקשה את ם

ס כתיבת אע"ממצות ע"ת תלמודה מצות בכלל שהן המצוות"פ הלכות לימוד י

להן הלוי"ובשו.השייכות בית מכ)'ו'סי(ת והוכיח עליו לימוד"חלק דחובת מ
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מהו אינה להן השייכות המצוות בהלכות במצוהנשים קיום תה כ"וע,ת"ות

הסמ בשם האגור דדברי מוסבים"ביאר הראשונההםק הקושיא על,על דהיינו

ד דאיתא תיפלות"הא מלמדה כאילו תורה בתו את המלמד היאוכ,"כל ונתו

ברכה מברכות אע"דנשים שהן"ת הלימודפ ממצות אשאר,פטורות דהוה מידי

שהז"מ דס,ג"ע איסו"אלא בה דאית משום שאני דתורה קמ,רד האגור"ולזה ל

הסמ"דאעפ דלשיטת שכן ומכל שהזכיר הטעמים מן לברך יכולות חייבות"כ ק

להן השייכות הדינים את .ללמוד

השו,אכן בדעת כן לומר בכ,ע"קשה שיטתו אינן"אשר דנשים היא מ

מ על שהז"מברכות כתב"ואעפ,ג"ע ברכת",)ד"סי,ז"מ'סי(כ מברכות נשים

מביא".התורה הגרוגם שם"ור האגור)ח"סקי(א כונת את דהבין מבואר

ת,כפשוטו מצות לנשים"דאיכא כתב,ת מ",דהא אגור)ד"סקי(א"עיין ,בשם

פנים מכמה דחויין בנותיכם,ודבריהם ולא בניכם את ולמדתם צווח האיך,וקרא

וצונו לנו,תאמר תוס.ונתן שכתבו מה פי על העיקר ל('אלא ע"קדושין א"א

ד"ד מ)לאה כל על מברכות דנשים פוסקים שהז"ושאר סי"וכמ,ג"ע לעיל 'ש

ס"י דקיי,)ה"סק(ב"ז כ(ל"ואף ע"סוטה תיפלות)א"ו מלמדה דווקא,כאלו

שבע ביו"כמ,פ"בתורה סי"ש ס"רמ'ד היא".ו"ו האגור דכונת דנקט ומבואר

ת במצות קיום ישנו ע"דאכן לנשים השייכות"ת המצוות הלכות לימוד ,להןי

וס"וע עליו חלק ד"ז בתל רק"מחוייבות ומברכות תת מצות גרע דלא ת"משום

מ שהז"משאר .ג"ע

הגר"עכ לשיטות סמך להוסיף דיש נראה הנ"פ מדברינו הלוי ובית ל"א

הרמב משנ,ם"בדעת בסה"דלפי דבריו משמעות קיום"ת ישנו דבאמת היא מ

ת במצות המצוות"מיוחד הלכות בלימוד כתבובסוף,ת שם אין",דבריו ונשים

בנותיכם ולא בניכם ואמרו בניכם את אותם ולמדתם בה מאמרו בה כמו,חייבות

קדושין בגמרא מיוחד,"שהתבאר קיום ישנו דלאנשים דהגם מבואר אשר

ת ע"במצות המצוות"ת הלכות לימוד ת,י במצות קיום לנשים בכלל"אין .ת

אאמנם שלמדו מי דאף מסתבר דברינו בכלללפי יהיה זהקיוםביו

ע"תד המצוות"ת הלכות לימוד הרמבסתימתממ"וכ,י בסה"לשון כ"וא,מ"ם

הרמב"צ ייחד אמאי דוקא"ע זה חיוב אביום למדו שלא הוא.למי בזה והנראה

הג"ע שהביא מה זצ"פ קמנצקי יעקב עה"ר ליעקב באמת ו(ת"ל )'ז',דברים

ת במצות חייב אכן דקטן צדק הג,ת"מהצמח כן זצ"והוכיח יעקב מלשון"ר ל

הנ"הרמב עצמו,ל"ם את ללמד חייב אביו למדו שלא דקטן "כשיכיר"שכתב

דחייב הזכיר בפ,"כשיגדל"ולא מלשונו שונה מהל"אשר ה'א ,ב"מילה
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מב" אותו"נתעלם מלו ולא עצמוד את למול חייב מהל"ובפי,"הוא 'א

ה עצמו",ב"בכורים את לפדות חייב פדהו ולא האב ביאר"ועפ".עבר ז

שם לשונו המשך את למעשה",גם קודם שהתלמוד מקום בכל מוצא אתה וכן

לרמב,"'וכו קשה לימוד"שהיה חובת הקטן על להטיל אפשר איך תירץ,ם ולזה

לחייב אנו צריכים במעשה יתחייב כשיגדל דתיכף גדלותודכיון קודם בתלמוד ,ו

ע אביו לימדו שלא מי אבל עליו זה חיוב התורה הטילה אב לו שיש חייב"ומי כ

בקטנותו אף עצמו את ללמד דאע.הוא חיובית"וביאר מצוה קיום שאין פ

כן עושה הוא,כשהבן חיובא בר לאו קטן ה"מ,דהא רצון ע'מ י"מתקיים

י"ולפ3.לימודו דאע"ז ד"ל דמצג זה תקיום ע"ות המצות"ת הלכות לימוד י

ד מקרא ושמרת"הנלמד אותם שלמדם"לעשותםםולמדתם לאנשים אף שייך

הרמב"מ,אביהם ייחדו ל"מ זו להלכה בכלללמדם הינו בקטנותו הקטן דאף

זו ה(הלכה רצון קיום אביו)'בתור למדו שלא .היכא



תורה ללמדו אביו מתחיל מלמדומשיתחיל,מאימתי לדבר

וגו מורשה משה לנו צוה שמע'תורה מפרשת ראשון ,ופסוק

שש בן שיהיה עד פסוקים פסוקים מעט מעט מלמדו כך ואחר

שבע בן בריו,או תינוקות,לפי מלמד אצל .מוליכו

מ בסוכה דאיתא מהא הוא דבריו ע"מקור לנענע"ת",א"ב היודע קטן ר

בלולב בציצית,חייב חייב תפיליןלשמו,להתעטף לו לוקח אביו תפילין יודע,ר

וק תורה לומדו אביו א,ש"לדבר היא מאי משה"תורה לנו צוה תורה המנונא ר

יעקב קהלת ראשון"ק,מורשה פסוק היא מאי ב".ש דישנן משמע 'ובפשטות

ד בהא חלוקין חינוך א,"ש"ק"ו"תורה"קיומי שצריך'ולכל מיוחד פסוק ישנו

חינוך למצות ללמד הרמב,אכן.דידיההאב האב"מדברי חיוב דאף משמע ם

הרב"בשו,אכן3 מהל"פ(ע ה"ת'ב דלשון)א"ת נקטו המלך ר"משיכיר"ועבודת ל"לעולם

ליעקב.ש"ע,"כשיגדל" הרמב)שם(ובאמת בלשון הל"התקשה בריש ועבדים",ת"ת'ם נשים

תורה מתלמוד פרנקל,"פטורים מהדורת דבנוסח להעיר יש מלתאמנם הושמט הרי

מש.ש"וא,"וקטנים" את להשוות יש חידושו לעצם בביאור"ובנוגע האחרונים מגדולי כמה כ

דס נינהו"מה חיובא בני לאו דקטנים הגם אקטן רמיא חינוך דמצות הראשונים מן לכמה ,ל

המקום"דר לדעת דעתן שהסכימה יודעים ואנו חכמים כן שתיקנו דכיון לעשות,ל חייב ממילא

ה,דבריהםכ רצון הוא סופרים'עי–'שכן דברי י',א'סי(בקונטרס אלחנן"להג)ו"ט-ד"אות ר

ח"שו,ל"זצ שלמה מנחת סוכה)ב"פ'סי(ג"ת על ראובן רבי ג',ב'סי(וחידושי ).'אות
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דק ראשון פסוק בנו את לק"ללמד חינוך מדין אינו עומ"ש קבלת או אלא,ש"ש

ת למצות חינוך .ת"מדין

הרמב דנקט מה דק"בביאור ראשון הפסוק לימוד דחובת לבנו"ם ש

לק חינוך מדין לת"אינו אלא ע"ש לומר נראה בפ"ת דבריו משמעות מהל"פ 'א

ה"ק ק,ב"ש מצות קיום אא"דליכא ג"ש כל את יקרא נמצא,הפרשיות'כ אשר

שהקטן היכא אלא מתקיימת אינה חינוך דמצות הראשונים בדברי המבואר לפי

כהלכתה המצוה את דק,עושה ראשון פסוק בלימוד חינוך מצות מקיים ש"דאינו

לפ4.בלבד קשה אכתי י"אמנם האב יוצא האיך לבנ"ז הלימוד בבןח איירי אם ו

לדבר" הפסוק,"המתחיל פירוש את להבין בכחו אין לכאורה לא,אשר ואמאי

הבן מבין אשר בעת ללימוד החינוך גיל זה במקום 5.נקבע

בשו כתב דהנה הוא בזה הרב"והנראה מהל"פ(ע הי"ת'ב ,)ג"י-ב"ת

אע" בשפתיו מוציא אם שהוא"אך מפני המלות פירוש אפילו מבין שאינו עםפ

וכו ולמדתם מצות מקיים זה הרי אמורים'הארץ דברים שבכתב,במה ,בתורה

שבע בתורה כלל"אבל לימוד נחשב אינו הפירוש מבין אינו אם הגרי".פ ד"וכיון

לזא"זצ בשעורים הללו לדברים ח"ל כמה,)פ"ק-ח"קע'עמ(א"מ לכך והביא

ראיות תושב,וכמה מתושבע"דשאני דבתושב"כ בזה ישנו"פ כשאינוכ אף קיום

משא בתושבע"מבין הרמב"ולפ6.ש"ע,פ"כ דברי גם יתיישבו הנ"ז ,ל"ם

מהל"פ(מ"והגה)ג"תשס'סי(מרדכי,)ג"תרפ'סי(ה"הראבי4 הי'ז מן)ט"לולב הביאו

לפנינודלית(הירושלמי בלולב",)א חייב לנענע ומביא,יודע מוליך אלא לנענע דבר סוף לא

ומנענע כשורה ומוריד טלית,מעלה לו לוקח אביו בציצית להתעטף להתעטף,יודע דבר סוף לא

ק בשעת כשורה בציצית ואוחז לפניו כנפות ושתי לאחוריו כנפות שתי להשליך ע"וע".ש"אלא

הריטב ב"בחידושי לסוכה אר"ד(ב"ע'א רש,)י"ה כ"ובפירוש לברכות קטנים"ד(א"ע'י ).ה

כן לייסד האחרונים הרבו ו'עי,וכבר בחגיגה אבן בטורי קטן"ד(א"ע'לדוגמא איזהו ה"ד,ה

וד והא"שנאמר יעקב,)ה סק"תרנ'סי(ביכורי הלכה,)ג"ז כדי"ד,שם(ביאור הגרי,)ה ז"חידושי

שיעור)ב"ע'ב(לערכין הגריורשימות לסוכה"י ע"מ(ד ).א"ב

למש5 הראשונים בדברים שכיונתי הגרי"ומצאתי שיעורי ברשימות מה,)שם(ד"כ ובישוב

הגרי חידש מבין אינו שהבן אף זצ"דיוצא דת"ד דאורייתא המצוה שאני אכן דבזה לבנו"ל ת

דרבנן חינוך דיני כהלכתה"דל,משאר המצוה קיום לה ה,ב טעם פירש ולא סתם .דבראמנם

חכמה המשך שחידש מה לפי כן לחלק קשה י(ובפרט נקבעה,)ט"י,ח"בראשית חינוך דמצות

לבנים תורה תלמוד מצות הנשים"ומה,בדוגמת הימנה נפטרו .ש"ע,ט

אברהם'ועי6 בתושב,)ב"סק',נ'סי(במגן שאף מדבריו מבין"דמשמע כשאינו קיום ליכא ,כ

י דיוצא הוא בתפלה כש"ודוקא אף מביןח ה"וע.אינו בגבורות שהעלה,ל"למהר)ב"פס('ע

גיסא בתושבע,לאידך מבין"שאף כשאינו קיום ישנו .פ
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דק ראשון פסוק לדבר"דבלימוד המתחיל לקטן פירוש,ש את מבין שאינו אף

י יוצא מבין,ח"המלות באינו שבכתב בתורה קיום ישנו בגדול אף .דהא



על אלא נידון אינו אדם של דינו ואחתחלת על"התלמוד כ

מעשיו בתורה.שאר אדם יעסוק לעולם חכמים אמרו לפיכך

לשמה שלא לשמה,אפילו בא לשמה שלא .שמתוך

י בהוריות אדם",ב"ע'איתא יעסוק לעולם רב אמר יהודה רב אמר

לשמה שלא אפילו ובמצוות לשמה,בתורה בא לשמה שלא שבשכר,שמתוך

ב"מ שהקריב קרבנות וב זכה הרשע רותלק ממנו בברכותאיתא,והנה."יצתה

ע"י דרבא",א"ז בפומיה טובים,מרגלא ומעשים תשובה חכמה שלא,תכלית

בחכמה ממנו שגדול ובמי וברבו ובאמו באביו ובועט ושונה קורא אדם יהא

ה,ובמנין יראת חכמה ראשית עושיהם'שנאמר לכל טוב א"נ[לעושים,שכל

לעושיה]ללומדיהם אלא נאמר לשמה,םלא שלא לעושים ולא לשמה ,לעושים

נבראוכל שלא לו נוח לשמה שלא עודו".העושה זאיתא תניא",א"ע'בתענית

ר וכו'היה חיים סם לו נעשית תורתו לשמה בתורה העוסק כל אומר וכל'בנאה

בתור המותהעוסק סם לו נעשית לשמה שלא התוסו".ה בסתירת"בכ'עמדו מ

ו להמימרות שיש עכתבו הלומד בין אחרים"חלק שיכבדוהו אמרי"דבכה,מ 'ג

לשמה" בא לשמה שלא ע,"מתוך הלומד לקנטר"לבין אמרי"דבכה,מ נוח"'ג

נברא שלא המות"ו"לו סם לו הק"ולפ".נעשית הגמ"המהרש'ז ראיית על 'א

ישראל,מבלק בני את לקלל היתה הקרבנות בהקרבת בלק מעשי תכלית ,שהרי

עושה לך מזהואין גדול .לקנטר

בזה דוהנראה דבהוא לדקדק העשייה'יש בגנות דאיירו המאמרים

התורה בלימוד דוקא הם לקנטר כדי לשמה המצוות,שלא בעשיית לא .אבל

ד"וי בתל לע"דוקא ראוי דאינו דאמרינן הוא לקנטרת כדי לשמה שלא בה ,סוק

המצוותואילו לשמ'אמריבעשיית שלא אף בהן לעסוק לקנטרדראוי כדי 7.ה

לפי7 תהני זה התוס"תירוץ שחילקו בכ"כנ'מ כ,מ"ל בסוטה שחילקו לדרך לא ע"אך ה"ד(ב"ב

דברכות)לעולם הא לבין הפרס אהבת או העונש יראת מחמת לשמה שלא העוסק שהוא,בין

פשע" חטאתו על להוסיף אלא מיראה ולא מאהבה לא לקיים כדי בתורה עוסק שעתה,אינו

זדונות לו נעשו לבו"שאע,שגגות תאות מכל מנע לא שעובר שידע המותר".פ הצד ודוגמת

דבלק מהא בשכרו",וביארו,הביאו חפציו להשלים לשם קרבן שהעלה להנאתו נתכוין הוא גם
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כן לחלק הסברא הרמבובביאור בדברי להקדים בפ"יש מהל"ם ת"ת'ג

ואח",ל"וז,ה"ה התלמוד על אלא נידון אינו אדם של דינו שאר"תחלת על כ

לשמ.מעשיו שלא אפילו בתורה אדם יעסוק לעולם חכמים אמרו ,הלפיכך

לשמה בא לשמה שלא לספרו."שמתוך בהקדמה טל האגלי העתיק,ותמה אמאי

לתורה"הרמב בנוגע רק זו מימרא במצוות,ם אף כן להזכיר הג.מבלי ר"ותירץ

זצ הוטנר לשבועות"יצחק יצחק בפחד ו(ל ב',מאמר דאף",)'אות בזה ונראה

דר דבמימרא גב תרווייהו'על נכללו רב אמר ומצות,יהודה מקום,תורה מכל

בענינם הם דמתו.חלוקים טעמא אלולא לאדבמצות לשמה בא לשמה שלא ך

המצוה'הי בעשיית איסור שום הלשמה,כאן מדרגת לו דחסרה משום דאטו

המצוה עליו שלא?תאסר שמתוך רבה טעמא דאלולא בודאי תורה בתלמוד אבל

הי לשמה בא לשמה'לשמה שלא תורה לימוד של איסור דמילתא.כאן וטעמא

דברכות מסוגיא ע"כ(הוא אסור,)א"ב קרי משוםדבעל תורה ',כנתינתה'בדברי

כן לדורות לימודה אף ובזיע וברתת וביראה באימה נתינתה וחזינן.מה

התורה'כנתינתה'ד בלימוד תנאי אסורה,הוא זו הרי כנתינתה שאינו וכל

דלימוד,ועומדת מסתבר הויושפיר דלא בודאי לשמה ורק8,'כנתינתה'שלא

דר טעמא האי שלא'מחמת שמתוך שלאיהודה מלימוד נפקע לשמה בא לשמה

כנתינתה דאינה איסורא ".לשמה

לשמה",והמשיך בא לשמה שלא דמתוך הטעם דעצם דנהי ונמצא

במצות בין בתורה בין ידו,שייך על נתחדשה תורה תלמוד לענין מקום מכל

כנתינתה דאינה באיסור להלכה,הלכה מינה נפקא שום אין במצות כן שאין מה

זה עומדתדבי,בטעם במקומה המצוה חובת כך ובין כך אין.ן מצות ולענין

הגנוז הסגולה גילוי אלא זה המקיימםבטעם בהאדם הם שמטביעים במצות ה

ת הלשמהאת הרמב.כונה של השמטתו שפיר אתיא זה לתיבת"ולפי 'מצוות'ם

שמים לשם עז".ולא מהל"פ(ריובאבי ה"ת'ג את)ה"ת להתיר שייך האיך עליהם תמה אכן

ע ישראל את לקלל שכיון במה בלק קרבנותיו"מעשי כמ.י הוא דבריהם דביאור נראה ש"אמנם

זצ"הג יעקב בס"ר מעצמו עה'ל ליעקב כ(ת"אמת לקנטר)ט"כ,ג"במדבר האיסור דביאור

שע שמכוין את"היינו לנצח במה לו יהיה לימודו שבזכות,חבירוי היתה בלק כונת אבל

לשכר יזכה שהקב,הקרבנות יהיה ששכרו רצה בקשתו"והוא ויעשה תפלתו יקבל אינו,ה וזה

האסור קינטור .נחשב

ל'בפי'עי8 ונשמע"הספורנו (נעשה כ" בקולו",ל"וז,)'ז,ד"שמות שנשמע לתכלית נעשה

פרס לקבל הדרך על שלא הרב את המשמשים דברו,כעבדים בקול לשמוע דברו עושי ".כענין

לשמה קבלה היתה התורה קבלת דעצם .ומבואר
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דר הלכה,יהודה'במימרא לפסק מינה נפקא זה בענין אין לענין,שכן תורהורק

הלכהיש פסק משום 9."בה

י"ועפ בפנ"ז העומד חדש איסור אינו לקנטר כדי העסק דאיסור ,ע"ל

ד מדינא לשמה שלא העסק מאיסור הוא נובע צריכים"וע".כנתינתה"אלא כ

במצוות כן העוסק לבין לקנטר כדי בתורה העוסק בין דין,לחלק דכל דמאחר

לשמה" בא לשמה שלא ת"מתוך ל"שלגבי היתר הוי עת הבא דין"איסור י

מסויימים,שבו"כנתינתה" באופנים אלא אינו דההיתר ולומר לחלק אפשר ,אזי

ההיתר נאמר לא לקנטר כדי בעוסק באיסור"וע,אבל נשאר ".כנתינתה"כ

במצוות"משא בעוסק לשמה"דדין,כ בא לשמה שלא אינו"מתוך בו הנאמר

במצות"אלא הגנוזה הסגולה לא,"גילוי טעם כדיאין בהן העוסק את סור

כלל,לקנטר לשמה שלא עסק איסור בהו לית דדינא מעיקרא .שהרי

מו"וכעי9 כתב הג"ז שליט"ר טברסקי מאיר יצחק"ר בבית מ(א אלא,)510-514'עמ,א"כרך

לימוד דבעינן מהא לשמה שלא לימוד איסור דקיים להוכיח הוכיח,"כנתינתה"שבמקום

חלק(ם"דהרמב לפרק כתוס"ס)בהקדמה לשמה"ד'ל כבוד"ר"שלא לשם לימוד"ושבלא,ל ה

נאסר"כה היה באבות,ג ולא",)ז,ד(כדתנן בהם להתגדל עטרה תעשם לא אומר צדוק רבי

בהם לחפור (קורדום בפה"וע" הרמב"וכמ,)מ"ש בפ"ש מהל"ם ה"ת'ג אמרו",)ד"בא(י"ת

העולם מן חייו נטל תורה מדברי הנהנה כל צוו,חכמים להתגדלועוד עטרה תעשם לא ואמרו

בהם לחפור קורדום ולא ".בהם



מ יצחק א"תשע●ג"בית







כלל יג,בדרך מגיל מתחילים האדם על שחלים החיובים הוא,כל שאז

מצוה לבר ו,אולם.נחשב קידושין מצות ורבו\לענין פרו במשנה1או נמצאים

שונים גילים באבות.ובגמרא לחופה"נמצא)כא:ה(במשנה עשרה שמונה ".בן

טו'הל(ם"מבהר עשרה)ב:אישות השמונה שנת תחילת שזה גיל,מפרש כלומר

עשרה בקידושין.2שבע אחרים.)ל-:כט(בגמרא גילים "נמצאים הונא: רב

אשה:דאמר,לטעמיה נשא ולא שנה עשרים בעבירהכ–בן ימיו בעבירה.ל

דעתך אימא?סלקא עבירה:אלא בהרהור ימיו רבא.כל דבי,אמר תנא וכן

כ:ישמעאל'ר הקב,שנה'עד אשה"יושב ישא מתי לאדם ומצפה כ,ה שהגיע 'כיון

נשא עצמותיו:אומר,ולא חסדא.תיפח רב מחבראי:אמר דעדיפנא –האי

בשיתסרד בארביסר,נסיבנא נסיבנא הוה בעיניך,ואי גירא לשטן אמינא ."הוה

רש שיעורים"לפי שני עוד מציעה שם הסוגיא אומר.י לר"א"תהגמרא רבא 'ל

אמי בר דבריך:נתן צוארי על ותרתי,אדידך עשרים ועד לה,משיתסר :ואמרי

וארבעה עשרים עד סרי מסביר"ורש"מתמני לכנוס"י זמן הגיע שנין משיתסר
תאחרהו אל ותרתין מעשרין ".ויותר

א(בטור,אולם סימן העזר א(ע"ובשו)'אבן העזר נמצא)ג:אבן

המובחר מן ישמצוה וז"מגיל י"ל"ג בן אשה שישא אדם כל על ,ח"מצוה

י בן לישא המובחר,ג"והמקדים מן י,מצוה קודם כזנות"אבל דהוי ישא לא 3."ג

לא1 או מצוה הוא עצמו קדושין אם בשאלה באריכות דנו ברמב.הראשונים לדוגמא ם"עיין

שהוא שסובר אישות הלכות א"וברא,מצוהבתחילת כתובות מצוה:ש שאינו שסובר ,אולם.יב

חשובה סוגיא שזה ורבו,למרות פרו או קידושין היא הקובעת המצוה אם חשוב כך כל לא .לעניננו

הרמב"וז2 האשה"ם"ל לא אבל ורביה פריה על מצווה במצוה,האיש נתחייב האיש ומאימתי
עשרה שבע מבן מצות,זו ומבטל עובר זה הרי אשה נשא ולא שנה עשרים שעברו וכיון

הרמב"....עשה בדברי הקושי על עמדו שעליהן,ם"האחרונים השנים המשנה שבשאר שכנראה
שלמות שנים הן בבעיין.מדברים א"לדוגמא סימן העזר אבן פשוטה"וע(.'ח יד בספר ע

הרמב דעת היטב .)ם"שביאר
יג3 תחלת או שלמות שנים ליג כוונתו אם בפוסקים דיון מח.יש שזה שסברו רש'יש י"בין
עו( שאני"ד:סנהדרין לפרקן סמוך לפרקן"דשם('ותוס)ה סמוך שקטן)ה שסוברים אחד מצד
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י"וצ מגיל שמתחילות מצוות משאר זאת מצוה שונה למה מן?ג"ע יש

הכתוב גזרת פי על זה את שמסבירים ה(י"רש,לדוגמא.הראשנים מסביר)כא:אבות

הפסוק"אדם"שנכתב עד התורה מהתחלת פעמים זאת"יח לוקחה מאיש וכן,"כי

ברע ויטרי)שם(ב"הוא תכ(ובמחזור א(בלבוש).ח"סימן העזר מובאת)ג:אבן

אחרת של,דרשה (טוב"שהגמטריא לבדו"מהפסוק" האדם היות טוב הוא)"לא

הרמב,ז"י שיטת מסביר הוא זה בסיס לעיל"ועל שמובאת אםל,אולם.ם ברור א

בעלמא אסמכתות שהן או גמורות דרשות הן אלו יציב"בשו4.דרשות דברי אבן(ת

ג הצעות)'העזר שתי עוד בסיני,נמצא למשה שנמסרו השיעורים מן אחת שזה או

פו מצות את יקיימו שאנשים כדי מדרבנן גזרה שזה חיוב"או לזמן שיגיעו קודם ר

חז דחששו שמים בידי ימ"עונשים שמא המצוהל את שיקיימו בלי 5.ותו

פרקטיות,אולם מסיבות הזה הגיל את שהסבירו במחזור,לדוגמא.יש

לעיל(ויטרי זו"כתב)המובא היא שוה ומידה הוא כן ארץ דרך רב,ואף כדאמר

בפ ואילו"חסדא שיתסר בר דנסיבי משום מחבריא דעדיפנא האי דקידושין א

ארבסר בר גי,נסיבי לסטנא אמינא בעיניההוה ארץ"ואעפ...רא דרך זו אין כ

מדאי יותר אשה לישא ממהר לעסוק,שהרי לו איפשר ואי בצוארו ריחים שכן

ג.בתורה יעסוק אשה'אלא ישא כך ואחר הרב"בשו".שנים ת(ע ג"הלכות )א:ת

אחרת פרקטי הסבר "נמצא עשר: מבן הנערים עם לומדים שהיו בימיהם ולכן

מ שנים חמש ואילך קצרהשנים בדרך הטעמים שהם תלמוד שנים וחמש שנה

תורה של עשה מצות על עובר היה שנה עשרים עליו כשעברו נושא היה לא אם

ללמוד יוכל הנישואין אחר גם כי עשרה שמונה מבן הוא זמנה ותחלת ורבו פרו

ג'ב הרבה'או בנים יוליד בטרם כך כל גדולה טרדה בלי ".שנים

שבע,לסיכום סוברים סיבותיש ולפי יג מגיל כבר חל החיוב זמן קרון

מצות משאר שונה זאת מצוה שעקרונית סוברים ויש המצוה את דוחים פרקטיות

אחרת הוא חיובה .וזמן

מדרבנן להתחתן ייכול כא(ם"והרמב,ב"מגיל ביאה איסורי שחולק)כה:הלכות שני עיין.מצד
בשו ר"לדוגמא א"ת סימן העזר אבן רפפורט הכהן .'ח

בשו4 עיין השיטות של ג"לסיכום סימן העזר אבן יציב דברי .'ת

כ5 גיל עד שמים בידי עונשים חייבים שאין הזה בפהמ'המושג גם להרמב"נמצא ם"ש

ז( כח"מו('ובתוס)ד:סנהדרין מת"ד.ק הירושלמי)ה על אחרונים.ומבוסס כמה יש אולם
זה על בשו.שחלקו לדוגמא יו"עיין תנינא מהדורה ביהודה נודע ובשו"ת קסד סימן חכם"ד ת

מט סימנים המהר.נ-צבי בהערות עוד חיות"ועיין הראשונים)לעיל(ק"מובץ שיטת את שמציין
כדבריהם .ומכריע
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בקידושין הבא:)כט(הגמרא הדיון את תורה:ר"ת":מביאה ללמוד

אשה ואח–ולישא תורה אשה"ילמוד ישא א,כ בלא"ואם לו ישא–אשהא

ואח תורה"אשה ילמוד שמואל.כ אמר יהודה רב אשה:הלכה,אמר נושא

תורה"ואח ילמוד אמר'ר.כ בתורה:יוחנן ויעסוק בצוארו פליגי?ריחיים :ולא

לן להו,הא נמצא6."והא הסוגיא בדרב"בסוף הונא לרב חסדא רב ליה משתבח

הוא גדול דאדם ל:ל"א,המנונא הביאהו לידך אתא.ידיכשיבא דלא,כי חזייה

סודרא סודרא:ל"א,פריס פריסת לא טעמא נסיבנא:ל"א?מאי אהדרינהו.דלא

מיניה דנסבת,חזי:ל"א,לאפיה עד לאפי להו חזית לטעמיה.דלא הונא ,רב

אשה:דאמר נשא ולא שנה עשרים בעבירה-בן ימיו דעתך.כל סלקא ?בעבירה

אימא עבירה:אלא בהרהור ימיו רבא.כל ר,אמר דבי תנא כ:ישמעאל'וכן 'עד

הקב,שנה אשה"יושב ישא מתי לאדם ומצפה כ,ה שהגיע נשא'כיון :אומר,ולא

עצמותיו חסדא.תיפח רב מחבראי:אמר דעדיפנא בשיתסר–האי ואי,דנסיבנא

בארביסר נסיבנא בעיניך,הוה גירא לשטן אמינא ".הוה

עו של שהפטור סוברים הפוסקים בתרוב גיל"סק לאחרי גם שייך ת

ושו,עשרים בטור נמצא העזר"וכן אבן בהתחלת הלכות(ם"וברמב,)ג:א(ע

טו שייך).ב:אישות רק הוא ללמוד כדי להתאחר שההיתר שסבורים יש אולם

כ עד יח או יז להתאחר',מגיל היתר שום אין זה איש7.ואחרי החזון סוברים כך

כט( בגמ"ד:קידושין לט"ר'ה יציב)עמיהה ).לעיל(והדברי

מקרה הרמב,בכל בשיטת היא הפוסקים שהעלו העיקרית .ם"הבעיה

טו(ם"הרמב אישות הכלל)ב:הלכות על להתאחר ההיתר את עוסק"מבסס

המצוה מן פטור וכותב"במצוה תורה"וממשיך בתלמוד שכן ,אולם".וכל

במו ט"מהגמרא תו:ק לתלמוד שייך לא הזה שהכלל שא(רהיוצאת א"במקרה

ע להיעשות אחרים"למצוה ע,)8י יא בשבת נמצא גם תפלה"וכך לענין גם,א וכך

מ6 א'חיש בני של החילוק בענין בבל"ראשנים ובני כעת,י לזה ניכנס לא .אבל

להתאחר,כמובן7 מותר זיווגו את מוצא לא מישהו הפוסקים.אם באוצר עיין השיטות לסיכום
א העזר ראויה.ג:לאבן אשה מוצא שהוא עד להתעכב לו מתיר הזה ההיתר אם גם שמה דיון יש

ראויה הכי האשה אפילו בשועי.או לדוגמא מהרי"ין קסו"ת מ,ג:ק נפש משיב ,א"תשובת
לעיל הפוסקים .ובאוצר

ג"הכ8 בפסחים הירושלמי על הזאת ההלכה את מבסס מו,ז:מ ליכנשטיין"אבל אהרן הרב ר
בענין הבבלי מדברי גם יוצא הזאת שההלכה .ציין
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ברמב ק(ם"נפסק ב"הלכות ו,ה:ש תפלה הרמב).ח:הלכות הכלל ם"לגבי

ת( ג"הלכות כנגד"קובע)ד-ג:ת שקולה שהיא כולן המצות בכל מצוה לך אין

כו המצות כל כנגד תורה תלמוד אלא תורה לידיתלמוד מביא שהתלמוד לן

מקום,מעשה בכל למעשה קודם התלמוד מצוה.לפיכך עשיית לפניו היה

ע להעשות למצוה אפשר אם תורה תלמודו"ותלמוד יפסיק לא אחרים ואם,י

לתלמודו ויחזור המצוה יעשה זה".לאו בקושי,לאור דנו האחרונים מן הרבה

הרמב בדברי .ם"הזה

ב עומד הזה שהקושי הסוגיאלמרות מו,מרכז בזה דן אהרן"כבר הרב ר

שליטטליכטנש הזה9,א"יין בפן להוסיף הרבה כל לי מביא.ואין רק אני לכן

י כמה של האחרוניםיסיכום מדברי שעולים .שובים

שיק"המהר מהר"שו(ם א"ת סימן העזר אבן שיק שפרו)'ם מסביר

ע לעשות שאפשר כמצוה מוגדר הה"ורבו בסיס על אחרים עזאיי בן של סבר

סג( התחתן:)ביבמות לא שהוא ע–לזה שיתקיים לעולם אחרים"אפשר 10.י

שייכת,לכן כן במצוה ת,עוסק שאי"כי מצות לענין הזה מהכלל מופקע רק ת

ע לעשות אחרים"אפשר פן,אולם.י שום שאין היסוד על מבוסס הזה ההסבר

בפו פרטי חיוב דחוק,ר"של די פניו שעל השווכ,יסוד העיר הרב"ן הלכות(ע

ג"ת הרא"ומו)א:ת .ל"ר

השלחן א(הערוך העזר וסרמן'ור)יג:אבן הערות(אלחנן קובץ

א שפו,אחרתיםמסביר)'הוספות עוברת"ומציעים שאינה מצוה הוא וכוונת,ר

של המצוה"הביטוי מן פטור במצוה ת"הוא"עוסק במצות מותר"עוסק ת

פו מצות ."ר"לאחר

הרבבשלחן ת(ערוך ג"הלכות אחרת)א:ת הסבר מסביר11.מובא הוא

בת מצות שתי וידיעה–ת"שיש קצבה.לימוד יש התורה ידיעת יש–לחיוב

תורה של הבסיסיים החלקים שכולל מסוים אפשר,חומר הזה חיוב ובשביל

פו מצות שייך"לאחר במצוה עוסק של והכלל אין,אולם.ר לימוד של לחיוב

ולילהאלא,קצבה יומם הוא א.החיוב הזה עוסק"לחיוב של בכלל להשתמש א

המצווה"9 מן פטור בתורה יצחק,"העוסק הרב"-טזבית (כבוד .187-201'עמ,)ג"תשמ"

התחתן10 כן עזאי בן שבסוף משמע גמרות כעת,בכמה לזה נכנס לא סג.אבל בכתובות .עיין

ד :.וסוטה

ר11 הגאון בדברי עוד בדבריו'ועיין שדן ההלכה לאור בספרו זוין יוסף .שלמה
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המצוה מן פטור יהיה,במצוה לא פעם אף האדם הזה בכלל משתשמים אם כי

במצוות .חייב

הרא"מולשבפומיהאמרגל הרמבל"ר לדברי אחרת הוא.ם"הסבר

לת שייך במצוה עוסק של העקרון שבאמת טכנית,אולם.ת"מסביר בעיה –יש

ע"ת כלימוד מוגדר לעשות"ת לידו,מ שבאים מצוות מקיים לא האדם ואם

בתלמודו ליקוי יהיה הלימוד במלא,בשעת כמצוה מוגדר יהיה לא ותלמודו

המלה המצוה,לכן.מובן את ולקיים בצד תלמודו את להניח צריך ,אולם.האדם

אותה מאחר אלא המצוה את מבטל לא הוא בפו(אם תלמוד,)ר"כמו עדייןאז ו

למעשה שמביא כלימוד חוזר,מוגדר המצוה מן פטור במצוה עוסק של והכלל

תוקפו .בכל

באחרונים אחרות שיטות יספיק,יש זה לעניינו .אבל



קדושין לאחר לאדם לו מאפשר במצוה עוסק של הפטור מתי כבר?עד

שקבעה לעיל הגמרא את אש"הבאנו ולישא תורה ואח,הללמוד תורה כ"ילמוד

אשה א.ישא אשה"ואם בלא לו ואח,א אשה תורה"ישא ילמוד פשר."כ מה

של אשה"א"הדבר בלא לו ?"א

שמדבר הסוגיא סוף לאור הזאת השורה את מבינים הפוסקים כל כמעט

עברה הרהורי הקדושין,כלומר.על את לאחר שההיתר הוא בסוגיא הבנתם

במצוה עוסק על עברה,אבל.מבוסס הרהורי גם לאדם יש הת,אם שלו"אז ת

קדושין מצות גם לדחות עברה"פו/צריך וגם לעשות,ר יכול לא הוא שיטת.וזה

בשו בבהירות מתבטאת יציב"זאת דברי ג(ת העזר שעוסק")'אבן מי דאטו

ל"בת מותר עבירהת בהרהור ימיו כל להיות השו"?ו שיטת היא כנראה ע"כך

רמו"יו( ואח",ל"וז)ב:ד תורה אדם אשה"ילמוד ישא תחילה,כ אשה ישא שאם

בצוארו"א שרחיים מאחר בתורה לעסוק לו א.א אשה"ואם בלא לו מפני,א

עליו מתגבר תחילה,שיצרו אשה ."ישא

שלרמב,אולם לי אחרת"נדמה רוח היה בלשונו,בסוגיאם .ונדייק

ת תורה"כותב)ו:א(ת"בהלכות אדם ילמוד אישה,לעולם יישא כך שאם,ואחר

תחילה אישה ללמוד,נשא פנויה דעתו עליו.אין מתגבר יצרו היה עד,ואם

פנוי ליבו שאין תורהי,שנמצא ילמוד כך ואחר אישה בדברי."ישא הקבלה יש

שה.ם"הרמב כותב הוא דבריו הואבתחלת קידושין מצות לאחר שמותר סבה

פנוי דעתו שיהיה שה.הכדי כותב הוא ההלכה עליו"שיעור"בסוף מתגבר ליצרו
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פנוי"הוא לבו שאין שנמצא הרמב,כ"א."עד גם שמביא הסברא"למרות את ם

עליו מתגבר יצרו קודם,של אשה שישא הסיבה זו ההיתרם"הרמבלפי.אין

קידושין יהואלאחר זה וללמודאם דעתו לרכז לו אינו.אפשר שזה שהוא,ברגע

להתמקדאינו לקוי,יכול לימודו כי במצוה עוסק של פטור אין ,כ"א.ממילא

רק הוא עליו מתגבר קידושיןיצרו מצות לאחר היתר שאין .למקרה

אכן הרמבזוהיאם דברים,ם"שיטת שני הפוסקים.יוצא רוב ,לשיטת

עצמם עבירה לישאהרהורי אותו בלימודו,מחייבים פוגעים אינם שעדיין .אף

הרמב עדיין,יצרואתלכבושהואחייב,ם"לשיטת הוא אם ,להתמקדיכולאבל

ימשיך קידושין ממצות פטורו שני.עיקר מישהו,מצד לא,אם שהוא זה לאור

להתמקד,נשוי יוכל שאינו רגשי במצב היה,הוא שלא גמור צדיק הוא אם אפילו

מימיו עברה הרהור הפוסקים.להתחתןהואחייב,לא שאר שאין,לדברי עוד כל

הרהורים .פטור,לו

הרמב,אולם בדברי לדייק אישות"יש בהלכות גם שם).ג-ב:טו(ם

כותב ורבייה,האיש"הוא פרייה על האישה;מצווה לא יתחייב.אבל ומאימתיי

זו במצוה שבע,האיש מבן או שנה עשרה שש שנהמבן שעברו.עשרה וכיון

אישה נשא ולא שנה עוברה,עשרים זה עשה,רי מצות עוסק;ומבטל היה ואם

בה,בתורה אישה,וטרוד מלישא מתיירא וייבטל,והיה במזונות יטרח שלא כדי

התורה להתאחר,מן מותר זה במצוה:הרי המצוה,שהעוסק מן שכן;פטור ,וכל

תורה בתו.בתלמוד נפשו שחשקה תמידמי עזאי,רה כבן בה בה,ושגה ונדבק

ימיו אישה,כל נשא עווןא,ולא בידו עליו,והוא:ין מתגבר יצרו יהיה ;שלא

עליו מתגבר יצרו היה אם אישה,אבל לישא בנים,חייב לו היו שמא,ואפילו

הרהור לידי הס"הרמבאןכ."יבוא את מביא אכן עליובם מתגבר יצרו של רא

ה בשאר שנמצא הכ,פוסקיםכמו הוא"סואכן שמקורו מציין בקידושיןהמ סוגיא

בדבריו,אבל.):כט( נדייק רק,אם עצמאי כמחייב עליו מתגבר שיצרו רואים

עזאי בן כמו ימיו כל קידושין את לדחות היכולת את סג(דוחה ,אבל:).יבמות

אי שגורמים לדברים כדוגמא עליו מתגבר יצרו עדיין הוא הרגיל -הפטור

בלימודהתמ .קדות



לעיל שצייתי נפק,כמו שני הרמב"יש בין הזה להבדל לשאר"מ ם

הפוסקים,אבל.הפוסקים שאר נגד כדבריו לפסוק סיבה יש לי?האם נדמה

ישראל עם חלקי סיבה,שבהרבה שפוסקים.אין פוסקים הרבה שיש ספק אין

א עברה הרהורי לאדם יש אם הוא היחיד לאשהגורם פוסקים,אבל.ו ,הרבה
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הפוסקים שאר כמו הגמרא דברי את מסבירים הם שבתאוריה כשבחורים,למרות

להתחתן ראוי מתי מהם הם.אחרתמשיביםהם,שואלים שאם להם אומרים הם

ש למרגישים להמשיךאפשר הבהם בעבודת יותר חיובי כד,כרווקים'אופן יאאז

קצת קידושין את שלאיז.לדחות יכוליםוברגע לא הם סיבה בשביל,שהי או

בשביל,הרהורים שצריכיםשאו מרגשים כנג"הם האדם"ו"םדעזר היות טוב לא

דומים"לבדו להתחתן,ודברים כדאי אחרות.אז עצה,במילים מציעים הם

בכלל חיים כל פרספקטיבה שמשתקף עברה".פרקטית פועל"הרהורי אינו

שיקולים כל שדוחה קוסמי הכי.אחריםכמחייב חיים לחיות שצריך היא עצתם

לחיות,שאפשריםחיובי לאדם לו מאפשר מה החיים של שלב בכל להבין וצריך

כזאת .בצורה

דבריהם פשר לי?מה הרמב,נדמה בדברי יסוד להם יש .ם"שדבריהם

הרמב של ההיתר את מרחיבים מת"הם מצות"ם לשאר ה,ת בכלל'לעבודת

ש הגמרבופוסקים באמתדברי כלישא לחשבון עולים שבה פרקטית עצה

יומיומיים חיים של גז,הסיבוכים איזשהו רעיםיולא שהרהורים הכתוב רת

שיקולים שאר כל פוסקים,כ"א.דוחים שכבר פוסקים הרבה שיש לי נדמה

הרמב מורכבים,ם"כדברי כמה מבינה כאן דבריםבבפרטו,חייםההםשההלכה

קידושין כמו כן.הגדולים שאר,אם כדברי פוסקים שבתאוריה לא לומר עלינו

למעשה,הפוסקים ולא הי"שלרמב,נאמראלא.להלכה עמותם אחרת רוח ה

הרמב דעת משקף זה זה"ע.ם"ופסק להיותפ ממשיכה תמיד שההלכה יבינו

לומר,רלבנטי צריכים אחתואין היא כי,שההלכה אחרת נוהגים אנחנו אבל

שיקוליםניבזמ יש 12.אחריםנו

מו12 לפני אלו דברים ו"העלתי וויליג מרדכי הרב שרייברהרבר בעיוומצא,דניאל .ניהםחן



מ יצחק א"תשע●ג"בית


ישיבה ראש



ג"פ(שפסקם"הרמבשיטתמביא'זסעיףה"רס'סיד"יוע"שוהמחבר

הבןאביאםאפילום"מהרמבמשמע,שהחיינומברךהבןואבי)ג"המילה'הל

כ"אעפשליחי"עהערלהחתיכתמעשהנעשהאלאחתיכהמעשהעשהלא

דדוקאשסובר]העיטורבעלבשםטור[ע"בשושיטהישאבל.ושהחיינמברך

י"ענעשיתהמילהאםאבלשהחיינולברךיכולבעצמוהמוהלהואהאבאם

.שהחיינומברךאינואחר

כשהאב'אפישהחיינולברךשלאנוהגיןאלוובמדינתנו,כתבא"והרמ

.שהחיינוהםעלישמברכיםמצוותמשארמילהשנאמאיב"וצ,בנומלעצמו

צעראמשוםמילהבשעתשהחיינומברךאינומ"י,מיימוניותבהגהותועיין

פ"ואע,דינוקאצעראשלזוסבראדוחהבתשובותא"הרשבאבל.לינוקא

מילהבריתבסעודתהמזוןלברכתבנוגערקהויזהדטעם,כתובות'בגמשהוזכר

עוד.שהחיינוברכתיןלעננאמרהלאאבל,במעונושהשמחהבשעתיאמרושלא

הולדיצאלאשעדייןהרוקחלפיהואמילהבשעתשהחיינולומרשלאטעם

,שהחיינוהבכורהבןאבישמברך,הבןפדיוןמצותכמוודלא[נפלמתורת

שכלומפניהרוקחשלזהטעםגםדחהא"והרשב,]נפלמתורתיצאשאזמשום

למולוומותר,הסימניםעלכיםוסומ,וצפרניושעריוסימניוגמרוחדשיולו

כמנהג,א"כהרמאנונוהגיםכןפיעלאף.ברכהלעניןשכןכל,החמורהבשבת

.מילהבשעתשהחיינולברךולאהדורוגדוליהעולם

,דינוקאצעראמשוםמילהבבריתשהחיינומברכיןשאיןהשיטהולפי

וירשתואביומתגבישהחיינומברכיןשהרימשוםזהעלהראשוניםהקשו

.בירושתושמחהשישכיוןמברךמ"מ,האבמיתתעלגדולצערשישפ"אע

דגבי,למילהיורשווהואאביומתביןלחלקשרצה"חייםמשמרת"בספרועיין

מברכיןאיןכ"וא,המילהדהיינו,עצמודברבאותוהםוהשמחההצערמילה

הצערעםמעורבתדהיאכיוןגמורהשמחההמילהדאיןמשוםזהעלשהחיינו

דבריםשניהםוהצערהשמחה,יורשווהואאביומתגביכ"משא.דינוקא

,שיורשהממוןמשוםהיאוהשמחה,אביומיתתמחמתהואהצער,נפרדים
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ממיתתנפרדדברהואהממוןקבלתמ"מ,אביומיתתי"עלובאשהממוןואף

.מחייםבמתנהלוליתנויכולהיהשהאבאביו

בבריתשהחיינולברךשאיןטעםעודשכתבמיימוניותבהגהותייןוע

,הנימולהרךשלאמו,לאשתוגםאלאלעצמורקהשמחהשאיןמשום,מילה

אומרשלושכולוחדשביתבנה:)נטברכות(הרואהבפרק'מהגמלזהוראייה

ינושהחיברכת',הגמלפי.והמטיבהטובאחריםושלשלו,)י"רשעיין(שהחיינו

משותףשמחתואםאבל,שלורקהויעליושמברךדבראוהמצוהאםדוקאהוי

,בהדיההנימולֵאםאשתואיכאמילהובמצות.שהחיינומברךאינואחריםעם

ונשיםהמצוהקיוםשלשמחהאלאשמחהליכאהבןפדיוןבמצותכ"משא

גםאלאגרידאהמצוהקיוםשמחתהוילאמילהבבריתשמחהאבלפטורות

.שהחיינוברכתכאןאיןוממילאכ"גלאםשמחהוישמהולוולדשלקיום

מצוותשאינןפ"אעלנשיםגםשייכתמילהששמחתהסבראמהיע"ויל

שהשמחהמשוםשהחיינוהאבמברךשהתםהבןפדיוןלמצותדמיולא,במצוה

פ"ע,גרידאהערלהחתיכתמעשהאינומילהשמצותלומרואפשר.לאברקהיא

אינו,השמינייוםבזמןתלוישמילהפ"דאע.)כטקידושין(ד"רי'התוסדברי

עיקראלאהשמיניביוםמתחילהמצוהשאיןמשום,גרמהשהזמןעשהמצות

מצינוולא.זמןלהאיןוזו,מהוליהאשהבןלראותההשתדלותהיאהמצוה

.לאותוהפדיוןמעשהאלאהבןבפדיון

משוםמצטערהיההמרחץלביתשנכנסבשעההמלךבדודמצינווגם

כמוגופועלמצוהשוםואיןהמצותמןערוםשהואעצמועלחשבשהוא

עלאנכישש"אמרושובהמילהבמקוםשהסתכלעד'וכוציציתתפילין

גבראשהואשמחהשלעניןבושישמילהלמצותקשורזהפסוק".אמרתך

מזהלמדז"והגרי,שניםכמהבעברהיהלהערחתיכתשמעשהפ"אעמהול

במצותעניניםשניויש,מהולגבראשהואבמהקיוםכ"גבוישמילהשמצות

גבראשםממנווהסירמהולגבראשהוא',ב,הערלהחתיכתמעשה',א:מילה

תדירמצוהקיוםישכןואם.'וכופסחוקרבןתרומהבאכילתאסורשערל,ערל

.מהולאגברשהואגופועל

ממצותפטורהשאשהפ"אעבנהבמילתשמחהכ"גלאשהישכןואם

מילהלאחרובפרטהמצוהלהכנתבנוגעבעלהעםשותפותלהישאבל,מילה

העולםאומותמשארמובדלשהואבנהבקדושתשמחהלהויש,מהולשהבן

לאםכ"גאלאגבראלחדרקהשמחהשאיןמפנישהחיינוברכתכאןאיןוממילא

.מילהבשעתשהחיינומברכיםדלאשלנוכמנהגוהיינו.הילד
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לויבןיהושערביואיתימא,עוירארבידרש,.)נב(סוכה'גמעיין

לביצרכישנאמררעקראוהואברוךהקדוש,הרעליצרלויששמותשבעה

ב"וצ.'כוו,לבבכםערלתאתומלתםשנאמרערלקראומשה,מנעוריורעהאדם

?רעולאערלוקראו,הרעליצרנתןה"שהקבהשםאתרבינומשהשינהלמה

.מהותולשינויניתןהיהלאהיצראכן,תורהמתןקודם:כךהמוסרבעליוביארו

,גמוררעהיהשאכן,"רע"ה"הקבקראוולפיכך,רעמתהיה–רעשנולדמי

הרעיצרבראתי,היצראתקןלתניתן,תורהמתןלאחראבל.לתיקוןניתןבלתי

משהולפיכך,להיתקןשיכוללערלדומההרעיצראלא,תורהבראתי

אפשרשכבר,תורהמתןאחרלוהראוישמוזהוכי,"ערל"הרעליצרקראו

הויערלאבל,לעולםגרועהוארע.המצותושמירתהתורהלימודידיעללתקנו

לאשהחלקשישמובןזהולפי.לתקןליכוכ"וא,:)כבזבחים(מאיסכשר

.בריתבןלהיותבנההתעלהוגם,חרפתואתלהעלותבנהבמילת

ולימודהתורהלימודידיעלאפשרותישבישיבתנותורהלבניכןוגם

למדרגהלהעלות,שמיםויראימתמידיםשהםחביריםשלסביבהוגם,המוסר

ועתעתוכלויוםיוםשכלרגישומשיודעהתלמידאשרי.השםבעבודתגבוהה

יתברךהשםובעבודתהתורהבלימודולעסוקברוחניותלהעלותאפשרותיש

.ושמחהאהבהמתוך



מ יצחק א"תשע●ג"בית







כט"ע(הגמרא בהנאה:)ז אסור שמת הסוגיאו,קובעת פשטות לפי

ערופה מעגלה שוה גזירה הוא בסנהדרין.המקור הגמרא מביאה:)מו(אבל

האיסור היקף לקבוע כמודל זרה בפסקי1.עבודה מסיומות בעיות ובגלל

פניםה,ם"רמבה ב(מראה ג"ירושלמי שהרמבמ:)ק מחלוקתמם"ציע שיש בין

ע או ערופה עגלה הוא המקור אם בסנהדריןסקוופ,ז"אמוראים כהסוגיא
ע הוא .ז"שהמקור

האיסור אופי על משפיע שהמקור נניח אלו,אם שמקורות להיות יכול

כ בשני הפוכיםיומצביעים המתונים לגוף יחסנו הנאה,ורהלכא.לגבי האיסור

שהקב"בע לרעיון קשור כ"ז לדבר שייכות שום לנו שיהיה רוצה לא תעוב"ה כ

ביתך"הפסוק[בפניו אל תועבה תביא ז("לא כאחדמתפקד)כו:דברים

מע הנאה על שלוקין זה2].ז"מהמקורות מע,לפי מת לומדים גםאולי,ז"אם
כ להלכה שיש שלילי מיחס נובע מהמת הנאה מתיםהאיסור 3.לפי

לא,לכאורה,אבל שנובע ערופה בעגלה הנאה לאיסור בניגוד זה כל

מקדושתו,מתיעובו כקדשים"–אלא בה כתיב זה4".כפרה אסור,לפי מת גם

וקד המיוחד מעמדו בגלל בכ,לכאורה5.שתוובהנאה שהלכו מפרשים וןיויש
של מעמד והעניקו דוגמאות,למת"קדשים"הזה כמה :ונביא

נאסרה1 לא עולם שקרקע הדין זרה,לגבי מעבודה מילתא לאו שהזמנה לומד .ורבא

בתקרוב2 הנאה האיסור לומדים עוגם ממת"ת כט"ע(ז על:)ז מעיד גם ביניהםשאולי .הקשר

הזה3 ו,בהקשר בפרק ההלכה"ב'עיין הגרי"איש סולוב"של שלילית'יציד גישה שמפתח יק

ומתים למיתה הלכה .של

מוסכמת4 אינה מקדושתה נובע ערופה בעגלה הנאה שהאיסור שההנחה לציין חשוב –אבל

סנהדרין משה במשאת כ(עיין .)סימן

ע5 מפותח שלישית בשו"אפשרות לאו ישראל הרב ישראל"י יחל ס(ת שהאיסור,)ט"סימן

מקדושתו ולא מתיעובו לא נובע אבילות"אלא,הנאה מצות בכלל הוא ממת הנאה שאיסור
המת זה."וכבוד לפי לצדד אחרים"ורוצה רפואת לצורך ממנו ליהנות רוצים שאין"י,שאם ל
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גם)1 או המת לבשר מוגבל הנאה האיסור אם ראשונים מחלוקת יש

המת עור נה(תוספות6.כולל בהנאה.)נדה מותר המת שעור דעה מביאים

הזריקה אחר מותר העור בקדשים שגם כיון יוסף.מדאורייתא עובדיה יביע(הרב

המחלוקת)כסימןד"יוג"חאומר ותולה נוסף צעד לקדשים הקשר ממשיך

באחרוני הנאתו כדרך שלא מהמת להנות מותר אם לגביהם ראשונים מחלוקת

העור תוספות.מעמד כמודל,בנדהלפי בקדשים היתר,שמשתמשים שיש כמו

גם,בקדשיםנאתוהדרךכאבשל במתיש היתר הראשונים.אותו לפי אבל

המת עור היתר,שאוסרים אין ולכן כמודל בקדשים משתמשים שלא רואים אז
.ה"בשלכ

סופר)2 שכז"יו(החתם סימן ברמ)ד סתירה יש שלכאורה א"מעיר

הקבר של הנאה באיסור נכלל מה הרמ.לגבי אחד פוסק"מצד )א:שסד(א

ח ובסוף שתלוש בהנאהישעפר אסור לקבר הרמ.ברו לימק)א:שסח(א"אבל

לגבי שלמדאורייתא מקרה הם גם שלכאורה למרות הקבר על שגדלים עשבים

ובסוף מסביר?מחוברתלוש סופר מעגלה"החתם אלא איסורא אתי לא דהרי

בי דכתיב התורה'ערופה מן מעילה אין מזבח ובקדשי כקדשים כפרה
".בגידולי

ראשונים)3 רוב ההוא"הפסוק,לפי ביום תקברנו קבור דברים("כי

קבורה)כג:כא לחיוב דאורייתא מקור לגבי.מהוה גדולה מחלוקת יש אבל

ההואב"הגדרת סוברים."יום מסתייםשיש ההלכתי היום כלל שבדרך כיון

השקיעה,בשקיעה לפני המת לקבור חיוב יש כאן שסבורים.גם יש אבל

החמה נץ עד ממשיכה הגדרה7.שהמצוה לה שיש קבורה במצות מיוחד מה

של ההואב"שונה כולה"יום התורה נזר?מכל תו"או(האבני סימן כותב)ח

הכבוד מניעת משום לאחרים,בזה רפואה באה ידו שעל לו הוא כבוד אדרבה נאסרה,ואולי ולא

בעבורו כבוד של ענין בה שאין סתם הדיוט לצורך אלא ."הנאתו

אומר6 ביביע יו(עיין ג כא"חלק השיטות)א:ד .לסיכום

שיטות7 שלשה בזה יש :לכאורה

רנב(היראים)א לנר,)סימן מו(הערוך לן"ד.סנהדרין ואם הרב"וש,)ה עב"או(ע ב"ומ)ב:ח

העשה)שם( שזמן תקברנו"סוברים שקיעה"קבור עד הלאו,הוא על עוברים רק לא"דאבל
החמה"תלין .בנץ

וורדים)ב ה"יו(הגינת כלל פרלע,)ג'ד פישל ירוחם לרס(ווהרב מצוות א"ספר חלק יט'מצ'ג
רצ השקיעהוס)עמוד עד רק ממשיכים ששניהם .ברים

תקלו(וךהחינ)ג הבוקר)תקלז-מצוה עד ממשיך שניהם שזמן החיים.סובר בגשר בזה עיין
ב( ב'חלק ד'סימן .)סעיף
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ילפינן" ס"ע(הלא כקדשים:)ז כפרה בה דכתיב ערופה מעגלה שם שם .במת
היום אחר הולך דהלילה הדין ."ובקדשים

רק)4 לא מקורות מוצאת לגוייה קדושה שנותנת ההתפיסה עולםמן

קרבנות כמודל,של תורה בספר משתמשת גם גדולה.אבל מחלוקת יש

קבורה צריך מהמת כמה לגבי סופר8.באחרונים שנגד"יו(החתם מרחיב)סימן

ההרחבה ומנמק לעצמות גם דאורייתא תורההמצוה לספר היכיכי"בהשוואה

ולועגהמתבזיוניה"התקברנוקבורכיקראמהאי'דאורייעצמותקבורתדחיוב

אלקיםבצלםדכיאעצמותנמיקאיאלקיםקללתכיקראמהךנמידנפיקלרש

בצלםשאיננומוםובעלחסראדםאושלםאדםביןחילוקאיןהאדםאתעשה

מעצמותעצםנ"וההממנו'אלאותשלםת"סביןחילוקואיןיוצרדמות
."בזיוןמנהגבהןלנהגאסוראלקיםבצלםשנבראהקדושים

האלו)5 הגישות לשתי ביטויים יש וקברים מתים אצל תפילה לגבי .גם

ק לקרות איסור ד"יש בתוך קבר'ש או מת של בברכותהגמר.אמות .)יח(א

הפסוק עם הדין עושהו"מנמקת חרף לרש יז("לועג פוסקם"הרמב).ה:משלי

קהדין אע"):ב:ג(ש"בהלכות הכסא בבית ולא המרחץ בבית לא קורין פ"אין

עצמו המת בצד ולא הקברות בבית ולא צואה בו אמות.שאין ארבע הרחיק ואם

לקרות מותר המת מן או הקבר שקרא,מן מי חוזרוכל בו קורין שאין במקום

האחרון"הראבו."וקורא המשפט על משיג בצד"א":ד שקרא מי על אמר אם א
כלום אמר לא ויקרא שיחזור ".המת

שהראב"הכס מסביר הרמבד"מ עם לגבי"חולק למים חזרה החיוב

בד המת'שקרא של עלוסובר,אמות ישפיע לרש שלועג סבה ידישאין יציאת

פירושיםמ"הכס.ש"קחובת שני ק"ברמבמציע שקרא מי למה להסביר כדי ש"ם

ד שנית'בתוך ולקרותו לחזור חייב כן מת של קצת,אמות שניהם לכאורה אבל

אמת":דחוקים ולא אאינך אלא אמרה לא רבינו שאף לומר דכיון,נ"א.ואפשר
ואפי לחזור קנסוהו חכמים דברי על אח'דעבר פעם שיזהר כדי שוגג היה ".רתאם

שבו,לכאורה ההקשר קשה"רמבהגם קצת הדין את מביא מה–ם

ד בין השוה צואה'הצד ומקום הכסא לבית מת של שהרמב?אמות ם"יתכן

הירושלמידבריומבסס ב(על לפני)ג:ברכות תפילה לאיסור אחר טעם לה שיש

שמע":מת קרית עונת והגיעה בקבר המת עם עסוק שהיה הרי

ומתפלל שמע קרית וקורא תפיליו את בירושלמי".ולובש לכאורה

יו8 בתוספות י(ט"עיין יד(מ"ומשל,)ה:שבת ).כא:אבל
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לרש ללועג קשור אינו בד,האיסור שהמקום מוגדר'אלא אינו מת של אמות

לתפילה שראוי שהרמב9.כמקום נניח ה"אם הירושלמילךום גם,בעקבות אז

הרמב של הדין וגם מוב"ההקשר וכדומה.ניםם הכסא לבית המת,בדומה מקום
שאינמוג טמא כמקום בקודר פסול מהוה שם קריאה ולכן לתפילה שלו"ראוי .ש

לזה ראשונים,בניגוד הקברותיםמליצשמיש בבית ודוקא,להתפלל
קדושתו כותב"המהרי.מפני תענית בהלכות :ל

מהר סג"אמר בתעניות"י הקברות לבית ללכת שרגילין מה ,ל

בגמ טעמים כמה מרחם',יש אתה אין שאם עלינולומר

ח מתים הרינו תעניתנו בעינוי טעם.ו"לראות לו דנראה ואמר

אחר      

        

.ישים אל ומתפלל הצדיקים קברי על והמשתטח

שם השוכבים המתים נגד יתברך,מגמתו השם מאת יבקש אך
תנצבשי עפר שוכני הצדיקים בזכות רחמים אליו 10.ה"תן

מת)6 לטומאת ההסבר הוא השונות לגישות אחר אפשר,לכאורה.מוקד

שלילי יחס להלכה שיש מת מטומאת והמתיםכלפילהסיק הרב,ואכן11,המיתה

ענגיל א(יוסף מערכת האוצר ד-בית ב סימן ח כלל ואולם"ד האפשרות)ה דוחה

בהנאה אסור קדושתושמת אבות"בגלל אבי והוא דמטמא מהא מוכח דאדרבא

קדושה בו דאין הרמב".הטומאה מימן"גם הזאת שהטומאה שלילייבין דבר ,צגת

המיתהמחאבל אופן בין ידי.לק על שמת מי נחש"רק של מהרושם"עטיו מטמא

הטומאה,הנשאר חסר בנשיקה שמת מי של גופו סופר,אבל.אבל ד"יו(החתם

לשיטתו)שלו שלילי,לכאורה כדבר הטומאה תופס ואינו עקרוני באופן .חולק

בידים המשנה מביא חבת"ש)ו:ד(הוא טומאתןןלפי אדם,היא יעשה שלא

תר ואמו אביו הנאה"ודותועצמות האיסור על להגן כדי באה שהטומאה ואומר

ב,לחילופין9 פרנס יהודה הרב של במאמר היובלות"עיין הרמב"יבול שלפי בכמה"שמעיר ם

לא"מקומות לרש בלועג מטעםמרומז הקברות בבית מסויימים בדברים עסק של אסור רק

המת בכבוד הקברות,פגיעה בבית האלה המסויימים הדברים בהעשות אסור גם שיש אלא
עצמם האלה הדברים בכבוד פגיעה ."מחמת

בשוגם10 מהר"עיין שי"ת שנז"יו(ק"ם סימן הקברות"שטכס)ד בית טכס"הקדשת על מבוסס

שמוב ירושלים דשבועותהקדשת שני פרק בריש .א

סולוב"גרי11 ההלכה'יציד באיש .)36עמוד(יק
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מקדשותו שנובע מת הזה12.של שמעוני,בהקשר בילקוט עיין )יא:יטבמדבר(גם
טמא" עצמו מת ואין טמא במת טמאה",נוגע אינה עצמה שהגוייה 13.שמשמע



קדושה כאן יש אכן והקיפה,אם מקורה אחר לחתור לכאורה.צריכים
הקדושה לשורש במפרשים אפשריות כמה .יש

תשובתו)1 בסוף סופר בחתם מתים)שלוסימןד"יו(עיין ניתוח :על

י בני במותואך עדיין באהל ימות כי אדם גם מאמינים שראל

פגר ולא פנימי אדם בגופו)קערפער(נקרא גם כי

     כבוד בו ונוהגים

עםואומרי תלוי אלקים קללת רמב"עליו ויצא"ד פרשת ן

הנ ע"שרמזתי ועד"ל מטמא וממילא בהנאה אסור יובנו"כ ז
חכז ב"דברי מסל שלהי להאריך'משנה ואין .ידים

הזאת התשובה לפי נובע,לכאורה יהודי גוף בכל שנמצאת תהקדושה

עצמו מגוף פעלה,לא שהיא הגוף על הנשמה של הפיכה הבלתי מהשפעה אלא
.בעבר

דומה)2 חשיבות,מהלך לא אבל חשוב מעמד לגוייה שמעניק

ע,עצמאית האוצר"מפותח בבית ענגיל יוסף רב א(י עמוד-מערכת כמו).32ד

סופר עכו,החתם גוף בין מחלק בלי"הוא גרידא כגוף שנשאר מיתה לאחר ם

לנשמה שוקשר ישראל בקבר"גוף גופם על וחופפת נשארת וגם...נפשותם

יב ספרי'אחרי בכל וכמבואר הגוף עם עדיין חיבור ענין הנפש אל יש חודש

ה..."הקדושים רק לא שזה אומרת שמשאירה"וחיתלחל"זאת הנשמה של

מיתה,רושם לאחר אפילו לגוף מחוברת עדיין עצמה שהנשמה יכול.אלא

נות הזה החי קדושתוןשהקשר 14.לגוף

הקדושה)3 כמקור השפעתה או הנשמה שרואות האלו לגישות ,בניגוד

סופר חתם בתשובת שנג"יו(עיין סימן אחר)ד מקור על מצביע הוא.שלכאורה
:כותב

שור12 בבכור עיין יט(גם .דומהלרעיון)ב:במדבר

.הזההמדרששלההלכתיותההשלכותלגבי)תסוסימןד"יו(ז"אבנת"שובעיין13

בשו14 עיין הזה הלוי"בהקשר שבט יו"ח(ת קסב"ג סימן המצבה)ד תפקיד .לגבי
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הי דאורייכי עצמות קבורת דחיוב קבור'כי כי קרא מהאי

ה קרא"תקברנו מהך נמי דנפיק לרש ולועג המת בזיוני ה



          

ס בין חילוק א"ואין לאות שלם 'ת

והה אלקים"ממנו בצלם שנברא הקדושים מעצמות עצם נ
בזיון מנהג בהן לנהג .אסור

הנחות כמה מניח סופר החתם לעיל.לכאורה שנזכר משוה,כמו הוא

ס האדם"קדושת גוף לקדושת מלאה,לכאורה,הוא,שנית.ת חפיפה שיש מניח

מת של בזיון והאיסור קבורה מצות של וההגדרות ההיקף ,שלישית.בין

בצלם,נוולענינ נברא שהגוף הרעיון עם בזיון והאיסור הגוף קדושת מחבר הוא
.אלוקים

ה לקדושה המקור לכאורה הזה המהלך האדםולפי שגוף העובדא א
אלוקים בצלם 15.נברא

נ אפשרי"לכאורה להיותתמ יכול הגוף לקדושת השונות המקורות בין

הקדושה כמ,לכאורה.היקף עד לגבי אפשריות שלש לנו אויש לצמצם יש ה

הזאת הקדושה הקדושה(להרחיב של שונות רמות לצדיקים–)או רק,רק

אדם לכל או להיות.ליהודים יכול הנשמה מרושם נובעת שהקדושה הדעה לפי

עכו שאפילו מכיון אדם לכל קדושה נשמההםם"שיש להגביל,בעלי אפשר או

ליהודים סופר(הקדושה החתם ר)ל"הנכמו להגבילה שבאמתאו לצדיקים ק

השו.בחייהםגופםדשויק להיות יכול מצומצמת לקדושה ז"רדבת"דוגמא

לקדושה":שכותב)תרמב:ג( כסא הם השלם או הצדיק או הנביא ואיברי גוף כי

לנשמהל15 ביחס הגוף במעמד חלקי באופן תלוי למעלה הדיון שהרמב.כאורה לא"ידוע ם

מיוחדתמ חשיבות לגוף דעתו,לכן.עניק אלוקים"המונח,לפי בכלל"צלם לגוף קשור לא
ד( התורה בגופם,)ח:יסודי יחיו המתים המתים תחיית אחר שמיד מסויים,ולמרות לזמן רק זה

האחרון שהתכלית הבא,מכיון לנשמות,עולם רק תחיית(הוא ואגרת חלק לפרק בהקדמה עיין
לרמב,אבל).המתים חיים,ם"בניגוד בדרך ג(עיין שיטתשל"המהרל)יד:אבות על משיג

האדם"הרמב שכל הוא אלוקים שצלם להקב,ם שאין שלמרות התורה"ומסיק גוף לרמוז"ה בא

בהקב שנמצא מה הגשמית מה"בתמונה נבדל בעיון בעניןבודאיכי,גשמיה לצייר האדם יכול
גשמישמגה הבלתי הנבדל דבר בהקב...י שנמצא הגשמי"מה באדם מצוייר הוא (ה עיין" וגם

ל בפרק נוסחא נתן דרבי באבות הלל עם מו,בסיפור סנהדרין מאיר דרבי ).ל"ואכמ,:ובמשל
חמישי פרק הגמול בשער ה,ועיין האחר,)יב:ג:א('ובדרך לבדשהתכלית הנשמה אינה אלא,ון

לגוף בחיבור .הנשמה
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רבה קדושה בו יש ההוא הגוף מיתתן אחר ואפילו במהריו."עליונה עיין ל"גם

וטומאה(ל"הנן"וברמב תפילה צדיקיםרקבריםמדשגם,)לגבי גופי על
קדושים 16.כדברים

ל הנשמה מפקידת נובעת הקדושה כן,גוףהאם כל,לכאורה,גם

פתוחות מגביל,אמנם(האפשריות עצמו ענגיל יוסף הנשמההרב ביקורי

ה).ליהודים הקדושה שורש אם שבגוףואבל אלוקים צלם לכל,לכאורה,אז,א
יהודי גוף בכל תהיה הקדושה עכוו,הפחות במתי גם 1718.ם"בפשטות



המת גוף של למעמד אישיות,בנוסף מעמד לגבי מאריכים המפרשים

מיתה לאחר שונים–המת בתחומים הלכתית כישות נחשב הוא כאן.אם וגם
שונות דרגות בין לחלק .אפשר

יסודית הכי הלכתית,ברמה כישות נחשב המת אישיות אם לחקור יש

כאו,בכלל החיים"רק עצמאית"העדר מציאות בקטע"הרמב.בלי בזה דן ם

נבוכים השביעית,עג:א(במורה היא)ההקדמה שמיתה טוען הוא העדרשבו רק

עצמאית מעמד לה ואין למו.החיים שלו כמה,נ"בגליונות מביא פענח הצפנת

חז שמ"מימרות למתרמזיםל עצמאית"מציאות"שיש חזקיה,לדוגמא.ומעמד

קכאח( כ):ולין ומפרכסת שנשחטה בהמה מת"מגדיר ובכלל חיים מכלל יצא

בא (לא נבילה" טומאת אין עדיין אבל החי מן אבר איסור אין שמשמע)ולכן

בתהל צורך מיתהישיש של חיים(ך חוסר רק החיובי)ולא המעמד לקבל כדי

לרבא19".מת"שנקרא ספק יש לפ).לט(בכתובותגם שמתה שנאנסה ניבנערה

הר16 בדרשות עיין ח(ן"גם דומה)'דרשא באופן האבות בקברי כלב תפילת .לגבי

אלוקים17 צלם בהגדרת תלוי זה לעכו,לכאורה יש הזה"ואם התואר .ל"ואכמ,ם

עכו18 מתי אם ראשונים המחלוקת של נוסף פן להבין נוכל אולי הזה ההקשר אס"עם וריםם

יו(בהנאה א חלק אומר ביביע כד"עיין השיטות:ד לסיכום המת).יד מתיעוב נובע האיסור אם
עכו למת שייך גם שזה מסתבר לכאורה יש,ם"אז המת מקדושת נובע הנאה האיסור אם אבל

למעלה שהבאנו כמו אפשרויות .כמה

בב19 מיתה).קלז(ב"עיין זמן לגבי שונים זמנים שני גמ"–שיש מיתהעם "ר גמר" ולאחר

שכ".מיתה שמתנת הם מהגמרא שיוצאים הברורים אינה"הדינים וגט מיתה לאחר קונה רק מ
מיתה גמר לאחר לחול האלו.יכולה המונחים הגדרת לגבי ראשונים מחלוקת י"נ,ם"הרשב.יש

רי מגדירים"ותוספות מיתה"ד גמר ו"עם בחיים עדיין שהאדם מיתה"בשעה גמר אוה"לאחר
המוות מגדיר.אחרי גרשם רבינו מיתה"אבל גמר נשמתו"כ"עם שיצא זמן,"עם שהוא ומשמע
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של מושג יש אם דין בקבר"הגמר האב"בגר זכות שיש.להפקיע הצד לכאורה

שחור וחור העדר רק ואינה עצמה בפני מציאות היא שמוות מניח בקבר ,בגר
מוות אחר אפילו מעמד שינוי של אפשרות שיש 20.מכיון

ל קייישותמעבר שתיש,מתשעדיין ואחרונים המתיםפסוראשונים
רבות חלויות .כבעל

למת)1 ממונית בעלות יש אם גדולה מחלוקת שאין.יש היא הפשטות

וככה בכלל בעלות הראשוניםמבטאיםלו מן שישמדייקיםשיש,אבל21.הרבה

מוגבלת בעלות ומשמושא–למת ירושה לגבי רק הצרכים22,ו כל לגבי או
23.שלו

מקביל)2 דיון יש אישות לגבי ש.גם שללמרות הפשוטה הקריאה

המיתה עם נעלמת שאישות היא בקידושין הראשונה )כז:ב(ש"הקוב,המשנה

ענגיל יוסף ח(והרב כלל דאורייתא ש)אתוון שמעירים מביאהכיון הגמרא

כמקור הזהדרשא שברירת,לדין היההמשמע לשוק שהאיסור היתה מחדל

הבעלךממשי מיתת לאחר לכאורה.גם והרבאבל אלחנן ענגילרב חולקיםיוסף

האיסורילס המשכת א.בת שאיסור מסביר אלחנן לקדושת"רב דומה לשוק א

הבעל מקנין ונפרד קדושה,הגוף האיסור להפקיע מיוחד מתיר צריכים גםולכן

קיים אינו כשקנינו הבעל מיתת ענגיל,אמנם.אחרי יוסף כי"בדשם(רב ודע ה

והלאה להקשות לרשימה)אין זה את גמרותמקשר של משמעשבהםשלימה

המיתה של.עצם מסויים זמן יש אם ראשונים מחלוקת שיש להיות הוא"מיתה"יכול כן שלפני

מת הוא הזאת הנקודה ואחרי בחיים אחד,היה שברגע אלא מיתה שעת של כזה מושג שאין או

חי ה,הוא מתוברגע הוא השרון.שני בחבצלת בזה פרשת(עיין קעחשמות עמוד שמביא)בא
ש"שהגרי בדבריווז ומפלפל המיתה נקודת של הקיום קשורה,לכאורה.לל הזאת המחלוקת

המיתה אחרי המת למת.למעמד מציאות שיש שנבין לתהליך,ככל צורך שיש מובן יותר אז
הזה המצב ליצור כדי נבין.מסויים אם מובןאבל יותר אז החיים וחוסר העדר רק הוא שמת

הגרי מלהיות"דברי פוסק פשוט שהאדם אלא הזמן במישור שקורה אירוע אינה שמיתה ז
.בחיים

חומש20 על פענח לצפנת מבוא בפרקי עיין עמוד(גם .)67בראשית

ב21 במשנה הכותב"ד.קלו(ם"וברשב):קלה(ב"עיין דבההי")ה מיתה לאחר מתנה אדאין

בהן חלק לו אין אתר"שעתא על ראשונים .ובשאר

משה22 ).ג:לח(אמרי

בשו23 רשב"עיין שיעורים,)שעח:ג(א"ת תסג"ב(ובקובץ סימן יא"וח,ב סימן ובמחנה,)ב

לא(אפרים סימן ומתנה .)זכייה
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ל שלאלמנהשיש המת"המעמד שונים"אשת שהאישותבתחומים מכיון
בעל עם .מתשהממשיכה

ש)3 שלישי מצוותבותחום חיוב הוא למת מעמד מחלוקת.יש יש

שעטנז):סא(בנדה בתכריכי מת לקבור מותר הכלל.אם בסיס על מתיר יוחנן רב

המצוות" מן חפשי י,"מת אוסרורב המחלוקתהיאמה.נאי אלחנן?נקודת הרב

כט"קוב(וסרמן מהו)ד:ש מיתה אם שחולקים אפשרות הפקעהומעלה ה

מצוות לחיוב במצוותאו,עקרונית חייב כן מת באמת פטוראלא,אם לו שיש
גרידאוא 2425.נס

החסידים בספר עיין תתשכז(וגם שנקראים)סימן צדיקים בין שמחלק

לא אפילו מיתהחיים כ,חר כדי עד במצוות חייבים עדיין שיכוליםךולכן
חובתן ידי אחרים שפטורים,להוציא מתים המצוותוסתם 26.מן



קיים,כעת כדבר המת של האישיות שרואה גישה לנו אפילו,יש ואולי

שרואה,פועל קדושוגישה כדבר ש.הגוייה לעיל להאפשרותוכתבנו מקוראחד

בסביבתושל ונמצאת הגוף פוקדת שעדיין הנשמה הוא הגוף נסכים.קדושת אם

האלו כאפשר,להנחות רק לא המת אישיות את שרואה לשיטה "חי"להגיע
מופשטת עצמה,בצורה בגוייה כמרוכזת .אלא

בחז מימרות כמה הזה"יש הרעיון מבטאים שלכאורה בסנהדרין.ל עיין

על).מו( כמכפרשמדברת הוא)שם(י"רשו,קבורה הכפרה שמקור מסביר

בתחתיות" אותו ומשפילין ובושה,רואים."שמורידים בתריםשקורשצער לגוף

הנשמה על משפיע אחרי,מוות גם ביניהם שקיים קשר על מבוסס לכאורה וזה

עצמה.מיתה שדברימביאה.)מז(הגמרא נתן שנפרעין"רבי למת יפה סימן

מ לאחר נקבר,יתהממנו ולא נספד שלא גשמים,מת שהיו או גוררתו שחיה או

נ24 שיש שם לרש"עיין ללועג .מ

תשובה25 בפתחי עיין שמאד"יו(גם א"שה)סימן טורי י(בןארבעה אפשרות)'סימן מעלה

ואם אב בכבוד חייב עדיין לפני(שמת לאמם יארצייט שחל שמתה אשה של אחים ולכן
מפני אמם על קדיש לומר יכולים אמו"הקבורה בכבוד חייב המת בגלל"דגם אותו דוחה אבל

חפשי" ".מת

כתובות26 על מבוסס מיתתו).קג(זה אחר בקידוש משפחתו בני הוציא בגליון.שרבי עיין

ובגליוני"הש .)שם(ס"שהס
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מטתו על למת–מזלפין יפה סימן על,"זהו מכפר הגוף שבזיון שוב ורואים

ש)יט-יח(בברכות27.הנשמה פשוט כדבר שמניחה שלימה סוגיא רמה"יש קשה

החי בבשר כמחט דאחריני28,"למת בצערא המתים ידיעת לגבי רק ויכוח .ויש

בתעניתלפ אחת דעה הקברות,).טז(י לבית שיבקשו"בתעניותיוצאים כדי

רחמים מתים נמצא".עלינו שמה כי הקברות לבית ללכת צריכים לאתלכאורה
גם אלא הגופים המתיםנשמותהרק .של

הלכות כמה על משפיע גם הזה שרעיון להיות ש.יכול איסורהענין

הגוףאוליהנאה מקדושת זהלעילשהזכרנונובע על מבוסס להיות גם.יכול

שלשאפשר לרש"הדינים בסביבות"לועג הנשמה הימצאות על מבוססים

סא(א"הרשב29.הגוייה קיצונימהווהלכאורה)נדה מאוד הזאתתדוגמא .לגישה

ינאיהוא רב ששיטת כלאים,מסביר בתכריכי מת לקבור עלתמבוסס,שאסור

תאכילום לא מעין ש",איסור בקטניםכדרך איסור"!אמרו שיש אומרת זאת

איסוריהיגוללגרום על המת,לעבור שאישיות נניח עם מובן רק שלכאורה
הנקברתנשאר לגוף קשורה ושהיא מיתה לאחר הלכתית .כישות

דינים27 גם יש דומה הזה/באופן הרעיון מבטאים לכאורה שגם הקבורה מקום לגבי אחרים .מנהגים

רבה.א בבראשית בא)ה:צו(עיין בחו"שקבורה מקבורה יותר מכפרת בב.ל"י ד"יו(י"עיין

מחו)א:שסג להעבירו המת פינוי היתר יש זה לא"שלפי .י"ל
הירושלמי.ב פי על אבותיו ובקברי שלו בשדה אדם לקבור דין ב"מו(יש לאדם"ש)ד:ק לו ערב

אבותיו אצל נינוח קיב"ב(והבבלי"שהוא הפסוק[.)ב על בספרי רעיך"ועיין גבול תסיג לא
ראשונים גבלו הנציב,"אשר יד(ש"ובאו)שם(בפירוש יותר"שבא)טו:אבל קשר לאדם שיש י

קרקעו עם שםחזק להקבר דאורייתא דין .]יש
צדיק.ג אצל רשע קוברין שאין דין מז(יש שסב"יו,.סנהדרין באג).ה:ד ד"יו(מ"עיין )נו:ד

האפשרות מעלה הוא אבל המת כבוד הוא העיקרי ועכו"שטעם רשע אצל מתוך"דבנקבר ם

והעכו הרשע עוון והמרוביםם"שפוקדין עוונותי,החמורים גם שיפקדו לחוש שהםיש אף ו
וקלים נמצא"שא,מעטים כפרהכ לענין גם גרוע ."שהוא

רבה28 בבראשית עיין לא)ה:צו(גם במצריםשיעקב להקבר מצרים"רצה ארץ של שסופה

גופי בתוך מרחשות ויהיו בכינים ."ללקות

ב29 עיין יצחקקובץאבל עמכרך(בית לרש)658-9'לט שלועג אפשרות מעלה ברמן איתן שהרב

המתאי" של הרגשותיו בגלל הלעג,נו מעשה הוא היסוד כל.אלא של הרגישות מעבודת חלק וזה
הקב ציוה שלא למה ודומה רגש איש להיות רע"ישראל למשה החול"ה או היאור מי להכות ...".ה



מ יצחק א"תשע●ג"בית


לע נ"מוקדש

רבינוביץ העשל יהושע בת מרים
י ביום תשס"נפטרה אב לחדש ט"א

החיים בצרור צרורה נשמתה .תהא





בגמ קטן'איתא כא(מועד "דף רבנן.) בהןתנו אסור שאבל דברים :אלו

במלאכה המטה,יכהובס,וברחיצה,אסור הסנדל,ובתשמיש ואסור,ובנעילת

ובכתובים ובנביאים בתורה במשנה,לקרות ובתלמוד,ולשנות ובהלכות במדרש
ת."ובאגדות איסור טעם להבין לאבל"ויש .ת

גמ ל(תענית'ועיין "דף רבנן.) נוהגותתנו באבל הנוהגות מצות כל

באב ובשתיה:בתשעה באכילה ה,אסור ובנעילת המטה,סנדלובסיכה ,ובתשמיש

ובכתובים בנביאים בתורה לקרות ובמדרש,ואסור בתלמוד במשנה ולשנות

ובאגדות שאינו.ובהלכות במקום ושונה לקרות רגיל שאינו במקום הוא קורא אבל

לשנות בקינות,רגיל שבירמיה,וקורא הרעים ובדברים בית.באיוב של ותינוקות

בטלין ה,רבן פקודי שנאמר לב'משום משמחי אומר.ישרים יהודה אינורבי אף

לקרות רגיל שאינו במקום לשנות,קורא רגיל שאינו במקום שונה קורא,ואינו אבל

שבירמיהו הרעים ובדברים ובקינות באיוב בו,הוא בטלים רבן בית של ,ותינוקות

."מהגמ להדיא איסור'נראה שטעם

בתש"ת שמחהת מפאת הוא באב .עה

ת לאסור זו סיבה האם לעיין בט"ויש ת'ת לאסור הסיבה גם היא ת"באב

ד"מו(י"רש'ועי.לאבל שם לקרות"ק ואסור הגמ'שהק)ה כה(בסוכה'על .)דף

התפילין מן חוץ בתורה האמורות מצוות בכל חייב שאבל לפי,שאומרת הלא

א מצוה מעוד פטור שאבל יוצא ת'סוגיין מצות שאר",ותירץ.ת"שהוא התם

שמחה בהו אית הני אבל בעלמא מרש'לכאו".מצוות איסור"רואים טעם שהבין י

תפילין"ת מצות של מפטור אחרת בתחום הוי ולכן שמחה משום הוא לאבל וכן.ת

הריב מלשון הרי(ב"מבואר יג"דפי בכל",שכתב.)ף חייב אבל דאמרינן והא

בתורה האמורות שנאמצוות מפני מתפילין אבל'חוץ מצוות בשאר התם פאר בהן
ה"ת פקודי דכתיב שמחה ביה אית לב'ת משמחי ".ישרים

ד"מו('תוס'וע שם בתורה"ק לקרות ואסור יצחק",ל"וז)ה רבינו בתשובת
הרעים ובדברים ובקינות באיוב אבלו בימי אוסר היה יעקב רבינו כי כתב זקני



לאבל תורה תלמוד איסור 613בענין

ליה תני מדלא טשבירמיה כמו תענית'בשמעתין שילהי ל(באב זקנותו.)דף ובימי
והתיר לעיל...חזר מדקאמר לאסור ראיה יצחק רבי שהביא בדברי.)טו(ומה אסור

הכל ומשמע דום האנק שנאמר נ,תורה מדבר"אין אלא קאמר דלא ראייה ל
בתענית כדאמר ה.)ל(המשמחו פקודי שנאמר לב'משום משמחי ..."ישרים

תוסומסוף של ת'דבריהם איסור של שיסוד משום"מבואר הוא ת

שגמ"ואע.שמחה טו('ג תורה",מלמדנו.)שם בדברי אסור רחמנא,אבל מדקאמר
דם תוס,"ליחזקאל משום'לפי שאסורים המשמחים מדברים רק היינו במסקנתו

ה לב'פקודי משמחי .ישרים

המרדכי מדברי רואים הרעיםקור",ל"וז)ח"תתפ'סי(וכן בדברים א
לב שמחת בהם שאין לפי ואיוב טעמא".שבירמיה מהאי באלו מותר אבל .שגם

הלב שמחת משום הוא שאיסורה מזה .ומבואר



ההו להבין יש תוס"אמנם של הרעים'א דברים ללמוד היתר אין .שבאבל
זו היתר שהשמיט סוגיין משמעות הוא כך בגמ.ובאמת דאיתא ממה לעיל'וכן

בד",.)טו( אסור דום"אבל ליחזקאל רחמנא מדקאמר של".ת לדין זכר שום ואין
ה לב'פקודי משמחי אחר.ישרים דין הוא .ובפשטות

כך"ומהרמב משמע גם ה'הל(ם פרק זו)ז"ט'הל'אבל היתר ,שהשמיט

ס"שפ'סי(ש"ערוה'ועי ב"ד כן)'ק בהג.שדייק מפורש הל(ך"הרמ'והדבר 'שם
בהל",תבשכ)'א קורין שהיו הרעים'ראיתי ובדברים דבט,אבל נהיר באב'ולא

לקרות דאסרו הוא שמחה דמשום הרעים בדברים לקרות מותר דאמרינן הוא
שמחה,בתורה ליכא הרעים דחייב,ובדברים דום דהאנק מקרא חזו באבל אבל

דומם דממה,לעמוד עביד לא הרעים בדברים יקרא ..."ואם

הטע לבאר בזהויש היתר מצינו לא באבלות למה חילוק.ם עוד שמצינו
חדשה לאבלות הבית חורבן על ישנה אבלות מלאכה.בין איסור יש חדשה באבלות

כזה איסור מצינו לא ישנה אסרו"וי.ובאבלות רק שלא חדשה אבלות ששאני ל

היסח וגורם מאבלותו אותו שמשכחים דברים על גזרו שגם אלא המשמחים דברים
ג.תהדע הוא בכלל משמח שאינו מלאכה אסור"ולכן ט1.כ שונה שרק'ובזה באב

האבלות(ן"רמב'עי1 ענין האדם לא"שכתב)תורת עליו מלאכה נאסרה ותענוג שבות משום וכי
מ על שיתאבל כדי אלא חטאיונאסרה על ויתאונן ".תו
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דדינא מעיקר המשמחים דברים בה היתר"ולפ2.אסרו של בחילוק גם לומר יש ז
הרעים דברים משמח"שאע,לימוד שאינו הדעת,ג היסח גורם היתר.הוא ואין

במס שנויה רק זו היתר ולכן חדשה מאבלות דעת באבתענית'להסיח תשעה 3.גבי

עי אחר טו"מו(במאירי'ובאופן דף גם"שכתב.)ק זה בענין חלקו וכבר

אע הרעים ודברים בקינות אף אסור קצת שלדעת והוא דברים בשאר שהותרו"כן פ
בצער אלא תלוי אינו באב ובתשעה בשתיקה תלוי הדבר שבאבל באב ".בתשעה

בהל"בשו'וע תקנ"או(באב'ט'ע סע"ח שאוסרמייש"שכתב)'ג'ד

בהל".הרהורע״יללמוד ת'אמנם איסור של בדינים השו"אבלות לאבל 'סי(ע"ת

י)ד"שפ הביא בהרהור"לא האבל לאסור זו שס.א לדייק איסור"ויש לאבל שאין ל

ע הרהור"ללמוד ס"תקנ(א"מג'ועי.י ה"ד בט)'ק למה ללמוד'שפירש אסור באב

משום"ע'אפי הרהור כדג"אע"י לאו סי"כממידיבורדהרהור הכא"ס'ש שאני ב

שמחה איכא ובהרהור שמחה משום טעמא הנ".)ל"מהרי(דעיקר לפי יש"ואולי ל

בהל זו שיטה השמטת אחר'לבאר באופן ת.אבל שאיסור המאירי"דכיון לפי ת
ודממה בשתיקה אלא בשמחה תלוי לדממה,אינו סתירה אינו שהרהור לומר 4.יש

נד(פסחים'גמ'עי2 בט:)דף מלאכה לעשות שלא מנהג בזה.באב'שיש דרבנן תקנה היה לא ,אמנם
בט מנהג שיש כנראה מאבלות'אלא דעת להסיח שלא ממש.באב משמע ה"וכן אברהםכ סימן(מגן

ס"תקנ כג"ד "ק לעשות) מהאבילו–שלא דעתן יסיחו שלא פ"הרע(תכדי רומתובת)םדפסחיד"ב
למצודשןה כמאפלפל ונ"טעם בסמוך במלאכה"ש אסור בלילה גם זה דמטעם בלילה(ל גם דהא

להתאבל רש"וכ)מחויב נ"כ דף בפסחים ע"י וצ"ד ובמלאכה באכילה אסור שלו השמשות בין ע"ב
יתדבתעני פרש"דף ט"ג דבליל משמע מהכא ביום'י אלא איסור ואין במלאכה מותרים ואיןבאב

עכ הדבר ול"מפרסמין בלילה גם דאסור משמע הפוסקים כל ומסתימת דהתםבורצעניתלתמידאל
להתפלל ויתאספו פנוים שיהיו תקע'יע(הטעם ס"סימן מתאספים)ג"ה היו דלא בלילה מותרים ולכן

בגמרא כדאיתא בט"משא,בלילה טעמם'כ איסור שנוהגים במנהגם ותליא במלאכה אסור שאין באב
שיהוי בה שאין מלאכה כל ולכן אסור בלילה אף ולכן עינוי משום או מאבילות דעתם יסיחו שלא

כנ בכך דעתו מסיח דאין עי".ל"שרי שם"במשנ'וכן מ"ס(ב וס"ק מ"ג ).ט"ק

בסוף"שפ'סי(ש"ערוה'עי3 חכמות"שכתב)ד בשארי ללמוד לאבל לו שאסור פשוט והדבר
או"וכ עתים בכתבי לקרוא וכש לאבלותו דעתו יסיח שלא שהוא מחברת עונג"באיזה לו יש אם ש

אסור דוודאי עי".בקריאתם ג"...שכתב)צ"ר'סי(ד"תה'וכן לאחר דאמרינן מהא ימים'דמוכח
האבל לבית בני,הולך אצל כשילך אבילתו ישכח שלא כדי ביתו מפתח יוצא דאינו הוא דהטעם

עמ,אדם ואין בביתו מתבודד כמתאבלוכשהוא ונראה ניכר ביתו בני רק ."ו

עי4 המג'אמנם של המהרי"במקור מדברי שהוא זה לדין מהרי"שו(ל"א ר"ת סימן "...א"ל בלא)

אפיבאב'ט להרהור דבור בין בלמוד לחלק דברי'אין בשאר ואפילו לבינו שאינם'בינו

השו"...אבלות בשיטת כדברינו שלא .ע"ומבואר
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ל שיש שלפאלא ת"העיר איסור הוא"ז לאבל דממהת של דין מפאת

ה פקודי משום לב'ולא משמחי ת.ישרים אסרו לא למה לעיין משום"ויש גם ת
.שמחה

עוד טו(במאיריועיין דף קטן בזה.)מועד שיטה עוד אנו"ומ",שכתב מ

הרע בדברים קורא ואילך ראשון שמיום עי".יםנוהגין ,ל"וזשכתב.)כא(שם'וכן

לעיין" אבל וגירסא לימוד דרך אלא לאבל תורה דברי נאסרו שלא לי ויראה

נאסר לא לתשובה אדם של לבו המעוררים לעשות,בספרים שראוי אלא עוד ולא

בכך הכל שנהגו יראה ומכאן כן

ב שיש מהמאירי א.דינים'ומשמע דום'דין מהאנק ליוםנלמד רק שהוא

אפי אסרו ולכן אבלות של מוסר'ראשון ודברי הרעים שהוא5.דברים שני ודין

ז לכל שהוא שמחה איסור דברים'מחמת לימוד כולל אינו אבל אבלות של ימים
מוסר בספרי עיון או 6.הרעים



הגמ של דין להבין יש כא"מו('וגם אבל.)ק לאותו צריכין רבים ,שאם

חכם שהוא בגמרא,כגון שם המובאים בתנאים באבלותו להם ללמד יכול :אז

תורגמן,תניא" יעמיד שלא עביד.ובלבד היכי דתניא?ואלא הא ומת:כי מעשה

אילעאי בר יהודה רבי של המדרש,בנו לבית עקביא.ונכנס בן חנניה רבי ונכנס

בצדו עקביא,וישב בן חנניה לרבי הוא חנני,ולחש לתורגמןורבי עקביא בן ,ה
לרבים השמיע ."ותורגמן

לו,ע"וצ צריכין רבים משום זו איסור התירו איסור,איך התירו האם

לו צריכין שרבים משום מלאכה הרי'ועי7?עשיית גיאות"לשון ברמב(ץ ן"מובא

סי"ובב שת)ד"שפ'י משום זו בקולא הטעם טפי"שביאר עדיף ש"ערוה'וע.ת

אומר"בשווראיתי5 יביע ב(ת סי"יו'חלק ב"כ'ד אות אחר)'ז באופן ביום,שחילק שמחמירים
מדאו שהוא דבר'ראשון שום ללמוד דברים.לא ללמוד הקילו מדרבנן שהוא אבלותו ימי ובשאר

ומוסר .הרעים

הרדב'ועי6 שמדברי ה'הל(ז"לקמן פרק ב)ז"ט'הל'אבל שיש משמע א.דינים'גם לאסור'דין
ב"ת ודין הדעת היסח משום לאבל שמחה'ת גם"ולפ.משום בהרהור ללמוד אסור שיהיה יוצא ז

וכנ בהרהור הוא שמחה שעיקר .ל"לאבל

הרמב7 לשיטת ה'הל(ם"ובפרט פרק ת)'א'הל'אבל שאיסור מדאו"שכתב הוא לאבל ע"צ',ת
טעמא האי משום זו איסור התירו .איך
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ס"שפ( ו"ד שעש)'ק הוא שהענין כשינוי"משמע הוי לאחר שאומר על"ר'ועי.י ן

הרי(ף"הרי יג"דפי ב.)ף פירוש עוד לו"שכתב צריכין למי"רבים צריך שאם

או בענין להם מותר"שיורה לאפרושי.ה כעין מיוחד היתר כאן יש ואולי
.מאיסורא

הנ לפי ת"אמנם שאיסור שכיון ליישב יש דממה"ל מדין הוא לאבל ת

ושתיקה,ושתיקה דממה לדין ביטול זה אין לאחר לוחש שרק שאינו.כאן ואף

למתורגמן ללחוש לרבים,יכול להשמיע שלוחו הוא שהמתורגמן משום היינו
כמותו הוי מתורגמן,ולכן שאינו לאחר לוחש אם מקיים,אבל דום"אכתי ".האנק

פ"מו(ש"ברא'ועי סי"ק שר)ח"כ'ג לקר"שמביא עולה היה בתורהת ות

אבל כשהיה שבת.בשבת כל בתורה לקרות נוהג שהיה שכיון הוא לא,וטעמא אם

בפרהסיא כאבלות נראה היה באבלותו עולה הגרי.היה השבוע"ודייק שבתוך ד

באבלותו בתורה לקרות עולה היה הגרי.לא זה על שלא,ד"ותמה בזה הועיל שמה
השבוע בתוך של,עלה לקריאתו שומע עדיין תהלא והוי קורא .ת"בעל

עפ"והגרי ייסד לקריה"ד שלשמוע דהוי"ז משום לאבלותו סתירה אינו ת

היום שר.מסדר ללמד"וזה מיוחד איסור הוא בתורה לקרות עולה היה לא ת

תורה ללמדנו.לאחרים דום האנק הפסוק שבא מה בעצם במק,וזו שמותר'שגם

קריה לשמוע כמו בעצמו היו"ללמוד מסדר שהוא הרעיםת דברים ללמוד או 8,ם

אסור לאחרים ללמד אבל לעצמו ללמוד רק שיש.היינו שמחה לאיסור דבנוסף

ה פקודי האדם'משום את המשמחת תורה ללמוד לב משמחי דין9,ישרים עוד יש

להג'עי8 הצאן בעקבי רבספר שליט'און שכטר השו)ה"צ-ד"צ'עמ(א"צבי שיטת כך ע"שביאר
סי"יו( סע"שפ'ד ובהלכות"'שכ)'ד'ד שבירמיה הרעים ובדברים ובקינות באיוב לקרות מותר אבל

בא(אבלות תקנ"ועיין סימן ב"ח סעיף ,).'ד

ונושאים יושבים הם אבלותאלא בהלכות רפה,ונותנין בשפה משיבן טעו שואל,ואם אינו והני.והוא
לו צריכים רבים שאין לו,מילי צריכים רבים אם מותר,אבל אחרות בהלכות ,"כדאמרינן,אפילו

ע הוא לאחרים ללמד לבין לעצמו ללמוד בין זו הנ"שהבדל חילוק הגרי"פ של .ד"ל

סי(ך"בש'ועי9 השושציין)ד"שפ'ריש של לדין לאבל"מקור שאסור שם והמקור.ע

ה פקודי של הפסוק הוא לב'שציין משמחי הש"וצ.ישרים על הגמ"ע של הפסוק הביא לא למה 'ך
ט(ק"מו'במס דום,.)ו"דף מש.האנק לפי ליישב יש הגרי"ואולי דום"כ האנק של דין שבא ד

לאח ללמד גם אלא ללמוד אסור רק שלא אפילחדש בהחלט אסור הרעים'רים ל"וי.בדברים

ה"שהש פקודי של פסוק מביא כאן לאיסור'ך מקור שהוא הביאישרים ולא

ת לאיסור מקור שהוא דום האנק של לאחרים"פסוק .ת
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דום האנק של הפסוק משום לאחרים תורה לימוד ע"ועפ.לאסור למה יישב י"ז
שאז משום אסור אינו לאחר לאחריםלחישה מלמד הוא כאילו הוי .לא

של זו תמיה ליישב יש שאולי רוזנפלד צבי יצחק היקר תלמידי לי והעיר
אחר"הגרי באופן מקריאה,ד שמיעה הנ.דשאני הוי"שלאור ששמיעה לומר יש ל

כדומם,כהרהור שחשוב לאבל מותר שהוא ייסדנו ברבים"משא.והרהור לקרוא כ
ה של לדין ביטול דהוי רשאסור נהג לא ולכן דום באמצע"אנק לתורה לעלות ת

10.השבוע



הלקט'ועי סי'הל(שבלי בתשובות",שכתב)ו"כ'שמחות מצאתי

ז וט"הגאונים אבל כגון בתורה לקרות שאסור יום כל ברכת'ל לברך אסור באב
פי ברכות'התורה י".במאה אבל שס"ובשלמא ללמוד"ל לאבל היתר שום שאין ל

מברך'פיא אינו ולכן הרעים בט.בדברים לכו'אמנם ללמוד"באב היתר יש ע
וא הרעים התורה"בדברים ברכת מברך אינו למה .כ

הר'הע'וע כא"מו'מס(ן"על דף פישל.ק הרי מכון שמיישב)מהדורת
לומר יכול שאינו כלל"וצוונו"שכיון לברך יכול בזה.אינו לחקור יש ,ובאמת

חכמ תיקנו בטהאם ללמוד שלא דברים'ים ללמוד והתירו שחזרו אלא כלל באב

ת,הרעים חיוב הפקיעו כבר בט"אבל ללמוד,באב'ת אסרו לא שמתחילה או
ללמוד שיכול מה ללמוד מצווה יש וממילא הרעים מש"וע.דברים בשיטת"פ כ

הר"הר שלפי יוצא ביטול"ן דין אין וממילא הרעים דברים ללמוד מצוה אין ן
בטתור אבלותו'ה ובימי החיים'ועי.באב כף ס"תקנ(בספר י"ד ואם"שכתב)'ק

רשאי כלל ללמוד רוצה ד,אינו לבטל רשאי אינו דמותר כיון אמרינן כמו"ולא ת
ביו יהודה המטה סי"שהאריך יעו"שפ'ד אבל גבי 11".ש"ד

מתוס10 להעיר יש קטן'אמנם שאינם.)א"כ(מועד משום הרעים דברים של היתר שמביאים
בשיטת שס.ת"רמשמחים ת"ויוצא שאיסור וא"ל שמחה משום הוא לאבל אפי"ת בהרהור'כ
וכנ אסור וא"יהיה אסור"ל התורה לקריאת לשמוע שאפילו יוצא שמתוס.כ שר'אלא חזר"ברור ת

בזקנותו רק לאבל הרעים דברים להתיר זו מש,לשיטה הרא"ואולי בר"כ מעשה היה"ש ת
רמב.בצעירותו ד"ועיין האדם בתורת לר"ן וכו'ה התוס'יצחק בעל רבינו שיטת שאוסר'שמביא

בכלל"ת בו שחזר מזכיר ואינו לאבל ר.ת מביא שהיה יצחק רבינו רק ר"ואולי אבל בו חזר ת"ת
חזר לא תוס.עצמו מלשון ברור'ובאמת כפשוטו.אינו שהבינו נראה אחרונים כמה מלשון אמנם

בו"שר חזר עצמו בשו.ת מובא או"וכן יביע ח(מרת סי"יו'חלק ג"ל'ד אות ניחא"ולפ).'ה ודאי ז
לר דממה מדין שהוא דלמעלה שמחה"הערה משום ולא .ת

בשו"שו11 אומר"ר יביע יו"ח(ת סי"ח בזה)ה"ל'ד שונות שיטות כדרכו והביא אלו בענינים .שהאריך
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רמב ד(ן"ועיין בענין האדם ד"תורת לר"ת וכו'ה קושיית)'יצחק שמביא

בגמ"רש נקט לא למה מת'י פטור שאבל הרמב.ת"סוכה שלו"והוסיף יישוב עוד ן

ידי"עוי",וכתב בה ויוצא וערבית שחרית שמע קריאת למיקרי דמיחייב דכיון ל
ולילה12חובתו יומם בו והגית פסיקא...ומקיים לא ".ליההלכך

הרמב"וצ על ת"ע מצוות לקיים שאפשר כתב לא למה ע"ן גם י"ת

הרעים דברים סי"יו(ש"ערוה'ועי.קריאת הל"שפ'ד שיש)'א'ד שכיון שתירץ
הרמב נכנס לא לאבל הרעים דברים האוסרים למח"דיעות .זו'ן

הרעיםדבריםללמודהיתרישאםשגםל"כנן"הרמבלפיל"יואולי

הרעיםדבריםללמודהיתרשאיןלבארויש.ת"תשלקיוםלזהיןאבאבלותו

.באבלותוכקיוםהרעיםבדבריםלעסוקשיכולחדשדיןאלאת"תהיתרבאבלות
13.האבלותבצערירגישהרעיםדבריםלימודי"עשדוקא

מוסכם12 אינו זו תירוץ מזב'עי.ובאמת סימן חיים אורח יוסף לו"או",ל"וז,בית למה ת
קורא שהרי לומד הוא לעולם שהרי מיד שילמוד שצריך רבה באהבה הנפטר על לומר לירושלמי

רבה"ק אהבה אחר ק,ש קורא שאינו אפשר דכבר לומר מאן"ואפשר איכא דהא לאהבה סמוך ש
דברכות קמא פרק בסוף ברכו)שם(דאמר והם אחת ברכה ברכו הממונה להם אמר דתנן דהא

עשרת ואוקראו אור יוצר היינו אחת ברכה שמוע אם והיה שמע ק"הדברות אחר אהבה"כ אומר ש
מברכת פוטרת רבה אהבה ברכת שאין לאשמועינן הירושלמי איצטריך גוונא כהאי וכל רבה

דק לומר יש ועוד דוקא מיד כשלמד אלא דדברי"התורה זה לענין לימוד חשיבי לא ותפלה ש
תלמ ודברי לחוד ותפלה וקתחנונים לחוד תורה הוא"וד תפילות כדברי עי".ש ברורה'וכן משנה

מ( ס"סימן די":)ז"יק"ז להסתפק דק"ויש לשם"ל זה אומר שאינו כיון תפלה כדברי רק הוי ש
הגר בביאור ועיין ק"לימוד דאין בפשיטות שהוכיח לזה"א מועיל ג"אח,ש מצאתי בספר"כ כ

ופסק פוסקים מהרבה כן שהביא רבא להלכהאליהו ."כן

מרש מס"אמנם ריש עצמו ב(ברכות'י וכו"ד.דף הקורא ת)'ה של מצוה קיום שיש ע"משמע י"ת
יל"וא.ש"ק רש"כ למה עוד הרמב"ע כמו יישב לא הגיבורים'וע.ן"י ה(בשלטי שמביא)'אות

ת שאיסור א"שיטה ליום רק כן גם הוא זו'ת שיטה ודחה יותר ולא תפילין הרמב.כמו מביא"וגם ן
לת שמיקל זו א"שיטה יום לאחר ע.'ת הגמ"והוא רק.)כא('פ ולכן מצוה שהוא שאני שתפילין

א ליום ת"והה'אסור לענין הרמב.ת"נ שא"ודחה משום כן"ן יהיה עונה מצות גם שאיסור.כ וכתב
ז לכל ולכן שמחה בו שיש משום לאסור'הוא עי.יש הרמב"הרמ'בהג'אמנם על בלא'הל(ם"ך

ה שת)'א'הל'פרק א"שפסק ליום רק אסור וא'ת מדרבנן הוא אבלות של שני שחיוב"שיום א
מה מצוה ידחה ת"דרבנן של שא.ת"ת ת"ומבואר מצות לקיים בק"א לענין.ש"ת כן לדייק ואין

הרמ שכתב הרעים שג"דברים שם באבלות"ך אסור .ז

י13 לרש"וכן ת"ל שאיסור ממנו שמשמע מחמת"י הוא ואעפת שמחה קושייתו"איסור יישב לא כ
ת מצוות מקיים ע"שאבל הרעים"ת דברים לימוד שסב.י כנ"ואולי ת"ל של קיום זה שאין .ת"ל
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ט"ולפ על לברך שלא הגאונים בתשובות הובא לעיל שיטה שפיר אתי 'ז

אפ אבלותו בימי או הרעים'יבאב דברים לומד ת.אם של קיום זה בכלל"שאין ת
מברכים לא זה ועל באבלותו קיום 14.אלא

הגרי ביאר זה המג"וכעין דברי את ט"ד בענין סי"או(באב'א ד"תקנ'ח

ב"ס כמ"ול",שכתב)'ק אחרים עם כלל ללמוד דאסור בי"נ סי"ש ע"שפ'ד ".ש"ד

ט(ד"הגרי'והק עניני הרב המג)'כ'סיבאב'שיעורי איך"על חידושו שלפי א

בט בתורה לעלות ללמוד.באב'אפשר רק היום סדר של שהיתר אמרנו הלא

לאחרים ולא לט.לעצמו המיוחדת התורה שקריאת באבלות'ויישב קיום הוי באב

ט לקריה"של דומה ואינו לאבלותו"ב סותרת הקריאה שאז אבלותו בימי רגילה .ת

ג ביאר זו הגר"ובדרך סי(ד"יכ שהם)ב"כ'שם משום הרעים דברים ללמוד ההיתר
היום באבילות קיום מהווים והם דיומא ענינא 15.מעיקר

עי דומים ה'הל(ז"ברדב'ולדברים פרק ולענין",שכתב)ז"ט'הל'אבל

פלוגתא איכא שבירמיה הרעים ובדברים ובקינות באיוב האבל ודעתי,לקרות

המתירין כדעת      

."ת שאיסור נאמר אם ע"שגם הדעת היסח משום דברים"ת לימוד י

ועי לאבלותו זכרון יש אבלותו"הרעים יקיים 16.ז

בשו14 מצאתי זה יציב"וכעין דברי או(ת סי"חלק התשובה)מ"ר'ח .בסוף

שלפ15 הגרי"אלא דברי אהדדי"ז סתרי היום.ד באבילות קיום שהוי היום סדר לפי,שלענין מותר
המג של אפ"דרכו ללמדם בט'א לתורה לעלות וכגון הרעים"משא.באב'לאחרים בדברים כ

הגרי"שאע לפי מותרים שהם לאחרים"ג ללמדם היתר אין היום באבלות קיום מהווים שהם .ד
הגרי לפי לחלק יש הרעים"ואולי דברים לבין היום מסדר שהוא דבר בין בזה.ד עוד לעיין .ויש

מהרדבוע16 מבואר ב"וד שקיימים ת'ז באיסור לאבל"דינים א,ת ב'דין ודין הדעת היסח 'משום
שמחה .משום





העזרחדר אבן





מ יצחק א"תשע●ג"בית





:יטפרקבויקראכתוב

זרע)כ( שכבת אשה את ישכב כי נחרפתוהיאואיש שפחה

לא תהיה בקרת לה נתן לא חפשה או נפדתה לא והפדה לאיש

חפשה לא כי :יומתו

ל)כא( אשמו את אשם'הוהביא איל מועד אהל פתח :אל

לפני)כב( האשם באיל הכהן עליו אשר'הוכפר חטאתו על
חטא אשר מחטאתו לו ונסלח :חטא

ש עם שהשוכב בזה מיוחד הוא חרופה שפחה נענשח"דין אינו

איש,מיתהב אשת לאיסור הרגיל אשםהבו,מובמקו.העונש קרבן מביא .על

יזניח זה השאלותמאמר כשהחשובותאת מוגדרת מי העבירה1,ח"של 2,אופי

כאלה פרטים בהשלכות,ועוד אליוויתמקד המתלווה הקרבן ואופי .העבירה

לש בקשר שעולה אחד צירוף"ענין של הדין הוא חטאותח .וחילוק

בכריתות שתמלמד).ט(הגמרא לושמי כמהנודע אחת שפחה עם ששכב

אחד אשם רק להביא חייב כמה3.פעמים עם שהשוכב ללמד ממשיכה הגמרא
קרב להביא חייב חרופות ושפןשפחות שפחה כל :חהעל

חמשעלהבא:יוחנן'מרטירנאהחנינארבימיניהבעא

,ואחתאחתכלעלחייב?מהו,אחתבהעלםחרופותשפחות

כש1 מוגדרת מי ר,ח"בענין בין מחלוקת ור'שייך יא(ישמעאל'יהודה הקשור.)כריתות
חרופה שפחה קידושי בגיטין,לשאלת .).מג(המופיע

קטגור2 משתי לאחת תפול שהעבירה עריות',א:יותאפשר ניאוף,איסורי של מקרה כל .כמו
דרך,גזילה',ב מבעלה"גזילת"המתרחש .השפחה
הבאות3 מהאפשרויות אחת את לשלול כדי זה את ללמד צריכה העלמה.1:הגמרא היתה אם

הביאה מעשי אח,בין קרבנות,כ"וידיעה כמה לכאורה.חייב ההואיןאבל זוכי,א"זה אפשרות
בל בשוגגהיא עבירות בין מחלקות רק כלל בדרך שהעלמות הנקודה לאור סבירה ולא,תי

ש כמו במזיד עליהן שחייבים אמינאה,לחילופין.2.ח"עבירות לחשובהוה היה שאפשר היא
ש מעשה"שהבועל לכל מלקות חייבת והיא אחריה שנגרר בגלל בעילה כל על קרבן חייב ח

להלן,ביאה .וראה
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.ואחתאחתכלעלחייב:ליהאמר?אחתאלאחייבאינואו

שפחהאין:ל"א?אחתבשפחההעלמותמחמששנאמאי

דגביומנלן.מוחלקיןגופיןשפחות'ה,מוחלקיןגופיןאחת

:עריותגביאמרתלאו,ליהאמר?מוחלקיןגופיןחהשפ

:כתיבנמישפחהגבי?ואשהאשהכלעללחלק-ואשה

,שפחהוהיאזרעשכבתאשהאתישכבאשר)ט"יויקרא(

.ושפחהשפחהכלעללחלק

ש לגבי במיוחד זה דין ללמוד צריכים למה שואלים בדרך.ח"תוספות

מ גופין של שהכלל פוסקים אנו תקףכלל חפצים,וחלקין עם שנעשו שעבירות

נפרדיםנבדלים קרבן חיובי הזה,מולידים הכלל את לומדת אפילו והגמרא

הסוגיא כן,למה!באותו הרגיל,אם הכלל את יש כבר אם לימוד צריכים :אנו

ושפחה שפחה כל על לחלק שפחה בעינא-והיא דהכא תימה

אע אות"לחלק פרק והתם מוחלקין דגופין בנוג ואת חולין(ו

שחטה:)פב גבי דחייב דפשיטא משמע אחד ביום תשחטו לא

אע"ואח מוחלקין דגופין משום בניה שחט וכן"כ קרא דליכא ג

לו אמרו בפרק יז(לקמן דמיין.)דף גופין כי שבתות .דאמרי

השאלה את משאירים .ע"בצתוספות

שונים מאיסורים שבנפרד לטעון מבעי,אפשר הנובע שחיוב ח"לת

קשור למעשהאינו ששלהעבירהישירות עם נפרדאלא,ח"ביאה דין שמיהוא

ש עם כח"ששוכב חרופה'מוגדר שפחה הקרבןזווחלות,'בועל את לא.מחייבת

עצמה יוצא,המעמדאלא,העבירה פועל אתהוא,המעשהשלשהוא שמייצר

הקרבן הקרבת כך.חיוב מניחים קושיתניתן,אם את החיוב.התוספותלתרץ

כמה אשלהביא רקאינוםקרבנות שייך זה שכלל בגלל מוחלקין לגופין קשור

העבירה מעשה הוא והעונש האיסור אשהשונהשהוא,כשמקור אם.בכל אך

מ כתוצאה נקרב חרופהמעמדוהקרבן שפחה ש,כבועל אםיוצא כמהאפילו

שלומתלוותנשים העבירה והיהמעמדאותו,למעשי רקחייבהקיים להביא

אחד .קרבן

סבירה הגמרא הנחת ש:עכשיו כמה בעל אם שאף חושבים ,ח"היינו

רק שהוא בועל חלות בעצמו אחת"יצר אחד,ח קרבן רק להביא חייב אבל.ולכן

היא מה ברור לא הגמראעדיין הכתובמסקנת גזירת את שמביאים מאחר

קרבנות חמשה להביא חייב שהבועל בהןקיימ.הקובעת דרכים שתי ניתןות

המסקנה את :למשוך
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ההוהסברה.א לפי מהגדרת,אמינאהשהצענו נובע האשם שחיוב

ש כבועל להתמקד,ח"החוטא העבירהבמקום נכוןאיננ,במעשה זה.ו ,במקום

בש הקרבן הבאת חיוב את שקובע מביא"מה ולכן עצמו העבירה מעשה הוא ח

קרבנות .חמשה

סוברידייןע.ב כדלעילאנו היסודית כהבנה ש,ם עונש הוא"שבסיס ח

ש בועל כמה.ח"השם להביא הבועל חייב זה שבמקרה מלמדת התורה אבל

הכתוב,קרבנות 4.כגזירת

ש,כך בועל בדין הבנות שתי נותרות הגמרא שהמחייב–ח"במסקנת או

העבירה מעשה השם,הוא שהוא ששלאו .ח"בועל

להסב בטויים כמה לראות שאפשר בועל ולא"ר בגברא כחלות ח

עבירה במעשה כלל.כחיוב עבירהמחייביםבדרך של במקרה רק קרבנות

עבר,בשוגג אם אף חייב הבועל עודזה5.במזידופה אםנעשה מוזר יותר

עצמה השפחה בדין רק,מסתכלים במזיד)מלקות(תנשנעשהיא עברה .אם

שלה,בנוסף העונש בין שלולבי–מלקות–החילוק עוד–קרבן–ן סימןהוא

ש של ש"שהדין ובועל חריג"ח הוא כך.ח כל למקרה מתייחס שהדין העובדה

בת–מוגדר חצי שפחה חצי עבריכשהיא לעבד הנשואה י-6חורין תרמעניק

וקרבנות איסורים של הרגילה הצורה אחרי עוקב לא זה שדין להנחה .אומץ

שההסבר ו"וההשלאפשר שלהא יכולמסקנה עלהגמרא אור להקרין

מקביל ו"ברמבדיון ג(ד"ראבם ביאה ):יד:אסורי

ז שפחה שבתורהביאת אסורות ביאות מכל משונה והבא...ו

אחד אשם מביא בשגגה בין בזדון בין הרבה ביאות ,עליה

מזידה היתה אם וביאה ביאה כל על מלקות חייבת היא ,אבל

חייבי .לאויןכשאר

הראב אחדמב:ד"השגת אשם הראב.יא ז"כתב גרסינן"ד ל

חייב אחד בהעלם אפילו הרבה שפחות על בא שאם בכריתות

עכ מוחלקים דגופים משום הרבה .ל"אשמות

שהתוצ4 קרבנותאפשר כמה שחייב ליולדת דומה תהיה אחד,אה מעמד לה קרבן(שיש והבאת
למקדש לבא מתירה קרבנות)אחד כמה חייבת .אך

.).ט(כריתות5

ר6 לשיטת נכון בכריתות'זה בהערה).יא(יהודה .1וראה
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פה"הרמב למאינום שבמתייחס שפחותי כמה על הראב,א כן"אולם ד

זה לדין מוחלקין,פונה גופין של הכלל סמך על קרבנות כמה שמביאים .ומסביר

שגגותם"הרמב שפחותאכן)ה:ט(בהלכות כמה הבועל של הדין את :מביא

על אחדהבא אשם אלא חייב אינו הרבה ביאות ...השפחה

שפחות על הבא אבל אחת בשפחה אמורים דברים במה

ושפחה שפחה כל על אשם חייב אחת בהעלם אפילו .הרבה

הראב הסבר"הרמב,ד"לעומת בלי הדין את מביא הסייחסות,ם ובלי

מוחלקין שהוא,לגופין להניח כגזוסביר הדין את הכתובירואה תקריאכמו,רת

ש מסקנת.לעילנוהצעהגמרא קריאת על חולקים שהם ד"הראב–הגמראאפשר

העבירה מעשה הוא הקרבן שמחייב קרבנות,סובר כמה גוף,וחייב לכל אחד

עבר השאתו ת"הרמבלעומתו;סוריאעל הוא הקרבן שחיוב סובר חלותם וצאת

ה על העבירהובשחל אחרי שלולכן,על מוחלקיםהכלל ךשייאינוגופין

שלהבועלו,בהסבר הכתוב גזירת מטעם קרבנות כמה שפחה"מביא ."והיא

מחלוקת להסביר יכולה גם זאת ביןנקודה ד"ראבוהם"רמבהנוספת

חרופה שפחה לדין ג(ם"הרמב.בקשר ביאה :כותב)יז:איסורי

והואלוקההיא,חרופהשפחהעלשבאאחדויוםשניםתשעבן

.דעתבןויהיהשיגדילעדמביאשאינוליויראה,קרבןמביא

שפחהעלשבאאחדויוםשניםתשעבן:ד"הראבהשגת

שנינושהרישיבוששזהאניאומרא"א.לוקההיאחרופה

ואם,הקטןש"וכפטורנמיגדול,קטןואחדגדולאחדבשפחה

מהיכאמ"מבאישהאשהלאאבלבאשהנתלההאישיאמר

.הואטעותאודאיהאהאשהידיעלהקטןאתלחייבתיתי

שקטן"רמבה קובע ט(ם ש)ביאהשביאתו'בן על מביא"הבא גדולה ח

ש זו"ראבה7.ח"אשם שיטה נגד קשות יוצא סיבה,ד כל ואין פטור שקטן וטוען

ק הרבמ.רבןלחייבו את להסביר בד,ם"קשה קטןכי כלל עלרך חייב אינו

קרבן,עבירה שיביא ?חטאולעולמה

סובר"הרמב7 המיוחד(ם לי"בביטויו דעת")יראה בר הוא אם נכון רק זה אפשר.שלכאורה
שלרמב העבירה"להסביר את כשעבר מיד קרבן להביא הקטן את לחייב אמינא הוא היתה ,ם

ע קרבן בהבאת בעיות בגלל ככה לפסוק לא לבסוף קטן"והחליט צריך,י שהוא פסק ולכן
זמן לאחר קרבן .להביא
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מפורסמת,ח"הגר ברמב8,בשיטה לשיטתום"השתמש כמקור זה

יכול עבירהמעשלבצעשקטן עבירת,ה על נענש אינו זו.ואך רואיםמהלכה

עבירה מעשה לקטן חייב,שיש הוא כך קרבןומשום ד"הראב.ליגדישלכלהביא

לחלו זהיכול על עבירהוולסב,ק מעשה אין שלקטן הרמב,ר עם להסכים ם"או

ביצע עבירהשאכן קטנותו,מעשה בגין בעתיד מעונש פטור עדיין .אבל

הרמב,אולם את להסביר אחר"ניתן באופן שעולה"ע,ם נקודה פ

הראב של עליו"בהשגתו הרמב.ד שיטת את התקפתו שוללד"הראב,ם"במשך

חייהאפשרות ששהקטן משום באשה"ב נתלה שולל,כלומר,"האיש הוא

חייבה שקטן מלקותקרבןהצעה חייבת שהאשה זמן שכל חייבהבועל,משום

גדולקרבן הוא אם בין קטן הוא אם הר"מו.בין הציע"ר רוזנצוויג דברי"ע9מ פ

אתר על משנה אימץם"שהרמב,המגיד הבועל,זוסברהדוקא שחיוב והבין

ש אשם השח"להביא של חיובה אחר ש,ח"נגרר שבעל קטן אפילו ח"ולפיכך

אשם להקריב מסבירהזוצעתוה10.חייב מקריםגם שלבהםאחריםכמה חיובו

הש אשםח"בועל השפחהתלוילהביא של בחיובה זוו,תלוי אפילותלייה

רגיליםכלליםתשובר אשםכמה.הלכתיים בהבאת להתחייב הדרישות ח"שמן

המיו– ביאהחדהצורך בעו,לגמר תהיה שהשפחה הצורך,לההצורך גם ואולי

כדרכה שיםראמ–לביאה אם"שהבועל רק חייב להח לגרום ראויה ביאתו

לזה.להתעבר ש,מעבר אשם להביא מתחייב רק ,מסוייםמאדבמקרהח"הבועל

שהיאכשבעל וחציהציחמי ההשפחה חורין מדינים.עברילעבדמקודשתבת

החיוב מוקד היא שהשפחה משמע י,אלו שולכן ש"הרמביתכן סבור גורלם

תלוי מצוות,החיובבהבועל לגיל הגיעה שהיא כמה להתחייבהוא,וכל יכול

ק,קרבן .נותוטלמרות

ה ההסברים משני לה,לואחוץ הרמבביןאפשר אחרת"את בדרך ,ם

הרמבמשתלבש דעות עם והראב"ת של"ם דינו לגבי שפחותשבמיד .הרבהעל

בהלד"ראבה שקטן'משיג קרבןאינושגגות להביא מאחורילכאורהו,מחוייב

השיטה קיים יכולשקטןהשגתו עבירהבצעלאינו להשיב"הרמב.מעשה יכול ם

העבירה שמעשה שאינולו בועל עונש של הוא;ח"המחייב הגדרתהמחייב

הגר8 בכתבי זה את מצאתי מסורת,ח"לא והיא בשמו מצוטטת השיטה השמועה"אך ".מפי

תשסבשי9 בשנת שבת מסכת על .ה"עוריו
ש10 של ייחודי דין על מבוסס שההסבר קטן,ח"כיון כללי גר,ולא נופלת"הוכחת .ח
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שכהבועל לחול,ח"בועל יכולה זו קטןוחלות על אחרת(אפילו חלות כל .)כמו

כן והראב"הרמבדעות,אם ביאהא'הלבןלשיטתמתאימותד"ם יד:גיסורי

ט ש"הראב,כלומר.ה:ושגגות אשם של שהמחייב סובר מעשה"ד הוא ח

שולכן,העבירה כמה כדין"הבועל ואחת אחת כל על חייב מוחלקיח ,ןגופין

שוקטן האשם"שבעל מחיוב ייפטר האשם"הרמב,לעומתו.ח שמחייב סובר ם

ה"בש הוא שכגדרתוח העבירה"בועל מעשה ולא מוצרכתולכ,ח גזירתך

קרבנות כמה לחייבו שהכתוב כמה קטןוח"כשבעל אפילו שלפיכך ח"הבועל

קרבן להביא .חייב

ב זה הסבר מקבלים אם,ם"רמבאם ברור לא שעדיין שבעל ח"קטן

לאביצע או עבירה שתיקי.מעשה הרמבותאפשריהבנותימות :ם"בשיטת

ביצע.א אמנם שהקטן עבירהייתכן הגר(מעשה אבל,)ח"כשיטת

כלל בדרך מחייבתהתורה קרבןקטןאינה עבירהלמרות,להקריב משום,שעבר

מצוות לגיל הגיע העבירעקבותב,אולם11.שלא שעברמעשה כ,ה בועלהוגדר

שמח"ש אשםייבוח שחי,להביא שמכיון אשם אלאאינוח"וב חלותעונש

עבירתותוצאשהיא בששייך,ת .קטןגם

שה,לחילופין.ב שאין"רמבייתכן סובר עבירהם מעשה כלללקטן

עבירה,ועיקר עשה שלא למרות קרבן חייב שןבגי,והקטן בועל 12.ח"היותו

ערוצי לפתח באפשר עיון כדי תוך אלו אשםם ויקרא(ן"רמבה.קרבן

שכות)טו:ה ליעודב הוא האשם מעמדוקרבן את כעברייןשלסלק ,החוטא

מכפרשםמציגוהוא אשם שקרבן הגישה עלהלעאת ולא אדם כבן עבריין

(תהנעששהעבירה אשם. חטאת,לעומת ולאקרבן העבירה על עלמכפרת

נ).האדם שני לו שיש לציין אתיחשוב להסביר שונים ומעמדהסרתסוחים

המביא מעל לשניהםו,אשםכחוטא אשםמהלמתאימים לגבי הכללי במקום.כו

:כותבהואאחד

הש"הגר11 על יא"ח בכריתות או.ס אותו להקריב לקטן אפשר אי אך חל הקרבן חיוב אם חוקר
לגדלות הגעתו אחרי מתחולל רק הקרבן חיוב .אם

לא12 מעניינת מאד זאת הרמבשיטה הנבוכים"ור במורה פ"ח(ם ד"מ'ג הקדמה"א הוא.)ה שם
חטאת במקום אשם מקבלות עבירות איזה ומסביר יש,מציין בו במקרה אשם שמביאים וטוען

להקל מעשה,סיבה שאין ש,או,או של כ,ח"במקרה קשורה לא מקרה"שהיא בכל לבעלה .כ
בש שגם להציע מע"אפשר בגלל הקרבן את מביאים לא לגבי,עבירההשהח פה שרואים כמו

קרבן שחייב .קטן
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העושואשרגדולדברעלמורהאשםשםכי,בעיניוהנראה

בוואבדםֵמשלהיותיתחייב

אלו הרמבמ,בדבריו שה"עלה בחוטאן עליוחייב שמוטל מות ,משפט

יכולש רק הוא קרבי"עלהסיראותו כותב.נוהבאת הוא :בהמשך

]גדול[החטאכי,אשםהקרבןיקרא'הבקדשישהואעבורב

בואשםלהיותויתחייב

הוא אתפה החוטאמדגיש רוחנית,אשמת פגעו הרעים שמעשיו

ש"הרמב,כךב.בנשמתו מביא הגדרתן לכפרתתוי עלהגנ:אשםשונות ה

ו החוטאהחטאליבוןהחוטא .מנפש

כללי אלו,באופן ארעיונות אחת סותרות להסבירניתן.שניההתאינן

האשמה האדםשחלהשבגלל מיתה,על לו מ,מגיע הבעיותיתשאתתקןוהאשם

ש.יחדאלוה אשם לגבי השהדבריםשניביןלהפרידניתןח"אבל אשםאותם

לתקן מה,בא עולשאול נוצר הגדרת"בדיוק שוי את,ח"כבועל להבין ובכך

ש בועל שם החלות :ח"אופי

ממות.א כהוגןשכיוןמ:הגנה שלא עשה מיתה,הבועל מרחפתחיוב

ראשו ש.על למכיון אפשרות לאין ולחוטא חטאת העבירהסלקהביא ,את

ל איפשרה בוהתורה אחרתלהתכפר החינוך.דרך :מסבירספר

שאיןלפי,עליהשבאלמיכפרהקרבןמספיקזהומפני

שאילו,חוריןבתהיתהאםכמוגמוריםקידושיןקידושיה

בזואבל,עליהשבאלמיישמיתהחיובמקודשתחוריןבתב

ולפיכך,עדייןשבהשפחותחצימחמתגמוריןקידושיהאין

.בההנכשלאללכפרהקרבןמספיק

האשםששמבינה,הזאתהגישה הבועלהיאתכלית ,הצלת

ה מן אתהפסוקיםעולה שמציגים על"אשם כהקלה ח

בלבד,הבועל אשם רק להביא להתחייב,שחייב :התימבלי

חופשה" לא כי יומתו יט(,"לא שיומתוובמקום)כ:ויקרא

א" להתוהביא הדעזה).כא:יט("'אשמו לפי סביר מאד הגם

נשואה"שש היא דיןחידושהשו,ח הואוהזהשל שהעונש א

להיות שצריך ממה מיתה,פחות חיוב במקום אשם .שמביאים

שהמילה,ואכן שללעמצביע"וכפר"אפשר תשלום איזה

ממיתה הבועל את שמציל שהיתה.כופר סוברת זו גישה
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שהצענומהלךכמו(עבירה לעיל"ברמבהראשון ושאשם,)ם

הבועלבאח"ש נפש את 13.להציל

מעליו.ב החטא כהוגן:העברת שלא עשה שהבועל כתםיש,בגלל

נפשו על נפשו,בכך.רוחני את משיב האשם בכך,הבאת מתכפר סוברכך.והוא

:רנוהספו

אינוהחטאועיקר,המארסקדושיפשותשלאבזהנקלהחטא

אשםומקריב...שפחהחצילבעול'הקודשאתשחיללאלא

.קודשהחילולעל

חמורהאינהשהעבירהמסבירהוא כך חלול,כל שיש רק

ה מעשיו,'קודש העבירה14שתוצאת חומר בעייתיתולא ,היא

ל כדי האשם את הרוחניאתלנטרומביא עם.הנזק מתקשר זה

רש באמת"שש15י"שיטת נשואה להיות יכולה לא ושיש,ח

נענש שהבועל פה מיוחד ז.כלל "וכפר"המילה,ובגישה

הבועללליבוןמתייחס שבנשמתומכתמיםשל כמו,רוחניים

ביוה המזבח כפרת לגבי המילה לצד16.כ"שימוש מקביל זה

ברמב למצ,ן"השני עוזר ולובשהקרבן החוטא של אוהרוחני

מעונשוקאד אותו הרמב,מציל לשיטת פה"וקשור שאין ם

ש בועל שם אלא .ח"עבירה

האלו13 הצדדים בין פה לחלוטיןאינוהקשר את.מוכרח להציל הוא שהתכלית להבין אפשר
הבועל עבירה,נפש מעשה שאין את,אך לנקות היא הקרבן מטרת אבל עבירה מעשה שיש או
לענ,העבירה הנראה כתבתי"אבל .ד

הספור,לכאורה14 למעילהבדבריו חרופה שפחה בין משווה בקודש,נו משתמש הוא שבשניהם
חרופה( שפחה של קודש,במקרה חילול),זרע של .באופן

מג15 מיוחדת"ד.גיטין .ה

ל16 .י:שמות



מ יצחק א"תשע●ג"בית


הישיבה מנהל





שו בחור בפנינו פ"הופיע בשם בקשר.א.מ בנפשו ושאלתו נפש בפחי

שבועיים לפני ישראל בארץ שקרה מוזר מעשה לאחר שלו האישי .למעמדו

הנ הבחור עם"הנה ביחד מסיבה חגג שכרל בבית שלו וחבירות חברים

נפרדים למקומות פרידתם למועד יין.במקומם מדאי יותר שתו מהם והרבה

רח,ושכר השכורים הנ"ובין הבחור היה כשקבוצת.ל"ל שכרותו ובעת

בתחנה היו ובחורות אהבחורים חבירו את שאל הוא שעונו.ב.המרכזית על

הלשון לשניה"בזה שעון א"?אפשר ושכר"שג,.ב.והבחור מיין שכור היה ,כ

פ מכן לאחר ומיד שעונו את לו אחת"הנ.א.הושיט לבחורה השעון את נתן ל

ואמר הכירה שהוא וישראל"שם משה כדת זו בשעון לי מקודשת את ".הרי

הנ השעון"הבחורה את החזירה ומיד קלה לשניה השעון את ולבשה צחקה ל

א לו.ב.למר שייך שהשעון אוחוץ.שהכירה שו.ב.מחבירו רק"שהוא היה מ

אחד בחור פ(עוד למר שו)ל"הנ.א.נוסף את"שהיה ראה לא הזה והבחור מ

מאומה זוכר ולא פ.המעשה א.א.וגם שחוק.ב.וגם היה שהמעשה הבינו

פ כשהבחור זה אחרי ליום ורק לדאוג.א.בעלמא התחיל המעשה על שוב חשב

א והביא קידושין חשש יגרום זה שלושאולי קיץ המחנה של לרב שאלתו ת

הנ"בארה והרב נמצא היה שבה פ"ב עם ביחד אלינו השאלה את הביא .א.ל

היטב"הנ.ב.וא הפרטים כל את להבין כדי אליהם ודברנו דעתם.ל ולפי

הנ ולא"הבחורה בעלמא שחוק היה שהכל הבינה שכורה היתה שלא למרות ל

רציני באופן זה על עוד .חשבה

בש סע"אה(ע"ועיין מד סימן קידושיו"וז,)ג'ע שקידש שיכור ל

קידושין קידושיו אין לוט של לשכרותו הגיע ואם הרבה נשתכר אפילו קדושין

ע זה בדבר ע.כ"ומתיישבין הפוסקים באוצר של"ועיין דשכרותו חדש הפרי פ

עושה הוא מה יודע ואינו כלום מכיר שאינו היינו ידע.לוט שלא להחליט וקשה

הנהב עשה"חור שהוא מה שידע מכיון עשה מה בשיפוי,ל עשה שלא אלא
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אח המעשה פרטי כל זכר וגם נ.כ"דעתו יש שיכור"אבל הבחור שהיה שמכיון מ

שלא ודאי בתורת קידושין שקידושיו אופן בשום להחליט אין מסוימת במדה

כמו הרבה בדבר להתיישב בלי אחר מאיש קידושין קבלה אם גט להצריכה

שם בפוסקים קידושין"מ.שמוזכר קידושיו שאין להחליט מקום שיש מכיון מ

של שכרותו במדרגת רב בחקור להיכנס כעת צורך שאין כנראה אחרים מטעמים

.המקדש

בצירוף כלל קידושין חשש כאן שאין להסיק שיש נראה העיון ולאחר

טעמים :כמה

ו.א שאלה בתורת השעון את קיבל שהמקדש פשוט שלאנראה בפרט

רק השעון את של".לשניה"בקש לחבירו השעון את החזירה הבחורה וגם

המקדש של לבעלותו שייך היה לא שהשעון הבינה כי לכאורה"וא.המקדש כ

הבעלים נתייאשו כשלא הגזול בחפץ שמקדש במי כמו קידושין כאן עיין.אין

אה"בש סע"ע כח סימן .א'ע

בש עיין אה"אבל סע"ע כח סימן מחבירו"וז,יט'ע חפץ השואל ל

מקודשת ספק זו הרי לאו ואם מקודשת אשה בו לקדש שרוצה .כ"ע.והודיעו

הז"וא במקרה בשעונוהכ לקדש רוצה שהוא לחבירו הודיעו שבאופן(שלא

במתנה בין בשאלה בין היועיל באופן לו שנתן להניח יש לו ש)שהודיע ישנראה

מ קידושין"כאן ספק של חשש .מ

שבנא לישד"לא קידושיןמקום ספק אפילו כאן שאין דהנה.טעון

המחבר רוצה,לשון שהוא לחבירו הודיע כשלא אפילו מקודשת ספק שהיא

האשה את שהובא,לקדש העיטור בעל שיטת על ש"בראתמבוסס כתבש

ע למתנה ליה דמדמי איכא שאולה בטבעת אינה"שהמקדש ובאשה להחזיר מ

מ,מקודשת ס"ואיכא לד שאלה מיקדשא'תם הנאה ובההיא לא,יום ומספיקא

עובדא קמא'במס(ש"והרא.ש"ע,עבדינן פרק כ,קידושין שהביא)סימן אחר

מתקדשת רק האשה לו הודיע שלא דבמקרה בעצמו כתב העיטור בעל שיטת

(תנאים'בד להשאילדצריך)א: ידועהמשאיל לזמן ה(לו יכול משאילשלא

המוש חפץ את הזמןלתבוע בתוך רשותהמשאילצריך)ב(,)אל לו ליתן

לאחר להמקדשצריך)ג(,להשאילו שהאשלהודיע זמןחפץה עד בידו שאולה

פרוטה)ד(,פלוני שוה האשה של קישוט אותו בהנאת שיש בקרבן.ששמין ועיין

ח(נתנאל אות התנאיםכםשסי)שם הפוסקים.כל באוצר קב"ס(ועיין שהביא)ק

הרבה הראדעת כשיטת המחבר לשון שהבינו לתנאים"פוסקים קיום אין דאם ש
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כלל"הנ מתקדשת האשה אין כאן"וא.ל שאין לומר אפשר שיטתם לפי כ

לאחרדוקי להשאילו רשות לו נתן שלא מפני כלל ל,שין לו השאיל "שניה"ורק

ל מידהמשאילוהיה אותו לתבוע הודיע,האפשרות שהשעוןהמקדשולא לאשה

פרוטה(שאולה שוה קישוטה הנאת שהיתה נניח אם ).אפילו

קשה טעמיםאבל מכמה כאן להקל זו סברא על דיש,חדא:לסמוך

ע כפשוטו המחבר את שהבינו פוסקים מקרה"כמה שבכל העיטור בעל שיטת פ

קידושין ספק יש שאולה בחפץ קידושין הפוסקים,שנית;של באוצר שם(דעיין

ח הקידושין)אות הוידכשהיו דשתיקה מהפוסקים כמה סברו המשאיל בפני

שם עומד היה המשאיל וכאן רשות שהחפץ,שלישית;כנתן ידעה האשה כנראה

מיד להמשאיל השעון את שהחזירה מכיון לעילשאולה שהזכרנו עייןו.וכמו

ס(ש"בב מ"שם שה)חק דודאימקודשתאשהשסבר כל של קיום שיש 'באופן

הרא של .ש"התנאים

עדיין"מ כאןישמ להקל הב'אפימקום שלש"לשיטת שבמקרה

שא בחפץ הקישוטולמקדש בהנאת מקדש שהוא בפירוש לומר המקדש צריך

בב( ו"עיין שם יש באות לזה"באוה'עיין שהסכימו פוסקים כמה שהביא וגם,)פ

וד"בנש שעונו לתבוע להמשאיל שהות היה צגםלא היה מפניריךלא כן לעשות

כשהבחור ששתיקתו כאן להניח ואין מיד לו החזירה בעצמה וגם.מחילתוה

התשב המשולש"שפסק בחוט ס(ץ שני הודיע)דימןטור שלא מקרה שבכל

מקודשתהלהמקדש אינה האשה את בו לקדש שרוצה באוצר.משאיל ועיין

המחבר פסק נגד הוראתו על שסמכו שיש .הפוסקים

רציפ"עכ קידושין היו הקידושין באם בפני כשרים'נים בודאי,עדים

נכון מדינאהיה כאן גט להצריך להקל.להחמיר ספיקות כמה שיש מפני אלא

מ המחבר שיטת מקודשת"ולפי מספק יותר הויא לא מ,מ כאן שיש מ"נראה

דלהלן הטעמים בצירוף להקל הבאה.סניף באות שנכתב במה יביע"משוועיין ת

אה(אומר ט כא"חלק סימן זה)ע .בענין

בתחנהםכול.ב שם שהבחורשהיו ל.א.פהבינו נתן אתהבחורלא ה

רציני באופן קידושין בתורת וגם.השעון השעון את כשקבלה צחקה .ב.אהיא

בעלמא שחוק ורק קידושין מעשה היה שהמעשה אופן בשום חשב שלא .אמר

ברמ סי"אה(א"ועיין סעע מב קידושין)א'מן בענין הולכין אין כלל שבדרך

והוכחות אומדנות משהאבל.אחר באגרות אע"אה(עיין פבחלק שכתב)סימן

רק היא המעשה שכל ומבינים ובחורה הבחור את מכירים שהעדים במקום
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והבחורה הבחור שכיוונו דעתם לפי אפשרות שום ואין בעלמא שחוק מעשה

שאין ממש כלללקידושין קידושין את,חשש נתנה וגם שתקה כשהאשה ואפילו

בידה זא"בננראהןוכ.החפץ הכירו שכולם כשברור חשב"ד לא שם אחד ואף ז

רציני היה .שהמעשה

משה באגרות עוד עט"אה(ועיין סימן ד חלק קצרות)ע תשובות בשתי

באחת שכתב שחוק קידושי במןבענין גט להצריך להחמיר דיש מקוםהתשובות

להתחתן ואשה האיש רצו שאולי לחוש לעדים כאן.שיש שייך לא זה אבל

חייכ האשה וגם שיכור היה לכולםהכשהמקדש ברור הדבר והיה מעשה בשעת

לקידושין כיוונו .שלא

בשו אומר"ועיין יביע אה(ת ט כא"חלק סימן של)ע במקרה שדן

א ולא אחרת מבחורה שאולה היתה כשהטבעת שחוק להקידושי שתשאיל מר

בה לקדש כדי ב,הטבעת בצירוף להקל שיש דמקדש:ספיקות'ופסק ספק

כנ מקודשת אינה שאולה שבכה,ל"בטבעת שנעשו"וספק לדבר שרגלים ג

מקודשת אינה בעלמא כיו,לשחוק ב(ב"והביא צירוף בספק'בענין ספיקות

נזר"בשו)קידושין אבני סד"אה(ת אות קיט סימן צירף).ע שלוגם הסברא

מלובלין"המהר סד(ם לקדש)סימן שלא אלו במדינות עתה שנוהגים שמכיון

ובברכות בחופה אלא אשה שבנ,שום ובדיחותא"ברור שחוק דרך נעשה הדבר ד

כלל לקידושין מיחוש בית כאן ואין עם"מ.ש"ע,בעלמא לדבר שיש נראה מ

וכוונתה דעתה להבהיר כדי .הבחורה

נחשוש.ג אם היהושהיאפילו הקידושין שמעשה לחשוש לעדים

המעשה,רציני את שראה כשר אחד מעד יותר שם נמצא זה(לא כעין עיין

אה משה אע"באגרות פגחלק ל)סימן כויש הרמהורות מב"אה(א"דברי סימן ע

אחד)ב'סע עד בפני במקדש המקילין דברי על לסמוך יש ודוחק עיגון שבמקום

קידושיןדלב אוו"שאינם לבד לפניו שנתקדשה העד אומר בין חילוק אין

אם וכן ראו שלא אומרים והאחרים ראה לבד והוא שנים לפני שנתקדשה שאומר

אחד עד לפני כמקדש הוי קרוב מהם והאחד שנים לפני .ש"ע",קידש

הנ מהבחור גט נדרוש שאם גדול דוחק מקום יש לו"וכאן יגרום זה ל

את ירחיק וגם גדול נפש להשתדךצער ביכולתם לפגוע ויכול מכהונה הבחורה

אח ממנו"לאחרים גט לקבל תסכים שהיא יימר מי וגם בפ.כ ס(ת"ועיין ק"שם

מהנו)ו תשובה תניינא"שהביא ע(ב בתולה)ה"סימן גטשהתיר שלבלי במקרה

א עד בפני טעמים'קידושין כשהבחור,מכמה להחמיר שאין מקוםבוביניהם
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ואפי ביותרםא'רחוק הקול יתחזק שזה כן לעשות נכון לא גט לשלוח .יתרצה

בנ נמצאים"וכאן הם הלא רחוקותעכשיוד מדינות שנראה"וע.בשתי מכיון כ

מקום כאן אין ממש של קידושין למעשה אחד עד אפילו כאן שאין ברור

.לחומרא

ברמש"וע גט)מבימןסע"אה(א"עוד להצריך להמחמירין שאפילו

ב מודיםבמקדש שניהם אם רק זהו אחד עד אחד)שנתקדשו(פני אם לא אבל

שכוונתו.מכחיש אמר מהם אחד אם דהיינו שמואל ובבית מחוקק בחלקת ועיין

א השני אף אז לשחוק לחוש"היה פסק.צ והט"הבווכן ולמרות).שם(ז"ח

וב"שהח הב"מ שיטת על חלקו והט"ש משה,ז"ח האיגרות אע"אה(כתב חלק

בהט)פגסימן המגיה אותם דחו הב"שיפה ודברי מאד"ז נכונים עיין.ח וגם

קד(ס"בחת ובפ)סימן שם משה באגרות ה"ס(ת"שהובא לסברת)ק שאפילו

כ"הח דברים אינם שבלב דדברים שחוששין אומר"מ כשהאיש שייך רק ז

להשטות שכוונת,שכוונתו אומרת כשהאשה נאמנתהאבל היא דמי"להשטות

תתק לכפתי עצמה ותאסר לאיש משהייןוע".ע"דש פד(שםבאגרות )סימן

שכתב שחוק לשם שנתכוונה האשה שאמרה אחד עד בפני קידושין של במעשה

החת'שאפ סברת נקלש דשם"אם במעשה סמכה,ס היא ואולי רעים שהיו מכיון

לעגנה יכחיש שלא הבעליו על לסמוך והט"יש .ז"ח

הפוסקים באוצר גם סעסי(ועיין מב ס'מן ט"ב פוסקים)ק כמה דהביא

סברתו( ודחה יצחק בפחד שהובא אחד רב אלא שחולק מי גם)בלי שכשניהם

הח לשיטות גם לשחוק רק שנתכוונו אומרים המתקדשת וגם והב"המקדש ש"מ

אחד עד בפני לקידושין לחשוש .אין

הח"מ דברי היו אם אפילו והב"מ לנ"מ שייכים לסמוך"ש שיש נראה ד

הרמ שיטת עיגון"על במקום לגט צריך אין אחד עד בפני שהמקדש אופן בכל א

ברמ"וע.ודוחק ס(א"ע במקום)ג'עשם לשחוק שכיוונה לומר נאמנת דאשה

שידע ואומרת שם עדים היו כאןהשלא שגם ואפשר עדים בלא קידושין שאין

במקו נתכוונו שלשחוק המתקדשת או המקדש לטענת יתירה נאמנות םיש

כשרים עדים שני היו שלא רע,שברור בתשובת בזה איגר"ועיין סימן"מהדו(ק ת

והמקדש.)מה אחר לאיש שייך היה שהחפץ ידעה הבחורה שכאן לצרף יש וגם

וא שאול בחפץ לקדש שרוצה לה הגיד לדבר"לא רגלים יש זה מטעם גם כ

כלום המעשה היה שלא .שהבינה
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הנ הטעמים מ,ל"מכל שברור שאפובפרט העדיות נח'כל כאןאם שוש

שאול בחפץ במקדש קידושין ע,לספק שחוק קידושי של במקרה להקל פ"יש

הנ אומר היביע מזו,ל"דברי וכברוחוץ אחד עד בפני שחוק קידושי רק כאן אין

מסקנת לפי ובפרט כזה במקרה לקידושין לחשוש שאין הפוסקים גדולי הורו

ה"הרמ על לסמוך יש אופן שבכל אחדא עד בפני במקדש עיגוןמקילין במקום

וכ גם"ודוחק כשהעד ולאהביןכןש בעלמא שחוק היה המעשה שכל ספק בלי

קידושין הנ,מעשה אומר ביביע ע"ועיין שו"ל המבי"פ שיש"ת דכל שכתב ט

וכו גט להצריכה להחמיר אין דינא לפום האשה מן'להתיר אותה שפוסל מפני

וכו ש.ש"ע'הכהונה אצלורק שלימה חקירה לעשות שיש טוב היותר מצד נראה

בענין ספק שום להשאיר שלא כדי .הבחורה



מ יצחק א"תשע●ג"בית





והכלה החתן את שמוליכים בשעה לעמוד מקרוב שנוהגים במה נשאלתי

זו,לחופה להנהגה ומקור טעם יש .אם

מצינו[ שלא ממה להוכיח שאין לדעת צריך זו בהנהגה שנעיין קודם

בחצר החופה לערוך נוהגים היו הדורות במשך שהרי זה בדבר הפוסקים שדנו

הכ עירבית של ברחבה או הב,נסת בדברי שמצינו סי"אה(ח"כמו ד"ס'ע ה"א

הגר,)האיש סי(א"וביאור ס"נ'שם ט"ה מקודש,)'ק ס(ועזר א"שם ש"ועה)'ק

סע( ועד,)ח"י'שם מתחילה לעמוד צריכים היו הרואים כל בחוץ שהיו וכיון

לישב מקום היה שלא .]סוף

ג(תנן "ג:ביכורים אומני) בעלי לפניהםוכל עומדים שבירושלים ות

בשלומם צריך".ושואלין שכן המשנה לשון מפשטות לדייק לנו אין ולכאורה

ג שהרי מצוה עושי כל בפני נוספים"לעמוד דברים כמה במשנה אמרו כ

דתנן ביכורים מביאי לכבוד זהב"שעושים מצופות וקרניו לפניהם הולך והשור

בראשו זית של לפ,ועטרות מכה לירושליםהחליל קרוב שמגיע עד הגיעו,ניהם

בכוריהם את ועטרו לפניהם שלחו לירושלים והגזברים,קרוב הסגנים הפחות

לקראתם יוצאים,יוצאים היו הנכנסים כבוד שעמידה".לפי נראה היה זה ולפי

ביכורים מביאי שמכבדים הדרכים מן אחד רק הוא .לפניהם

בקידושין ל.)לג(אך חייבים אם לכבדבענין ממון להוציא או הפסיד

איתא :זקנים

תלמידי מפני לעמוד רשאין אומניות בעלי אין אמרו מכאן

במלאכתם שעוסקים בשעה בעלי,חכמים כל והתנן ולא

להם ואומרים בשלומם ושואלים מפניהם עומדים אומניות

לשלום בואכם פלוני מקום אנשי יוחנן,אחינו רבי אמר

תלמ מפני עומדים עומדיםמפניהם אין חכמים רבי,ידי אמר

שהרי בשעתה מצוה חביבה כמה וראה בוא אבין בר יוסי

עומדים אין חכמים תלמידי מפני עומדים ודילמא,מפניהם

דא התם לבא"שאני לעתיד מכשילן אתה .כ
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מצוה עושי בפני עמידה דין שיש יוצא מיוחד,בכלל,הרי דין ואין

דוקא ביכורים מביאי בפני הידוע,לעמוד הכלל מן בשעתה"וזה מצוה "חביבה

סח( עב,:פסחים נד,.מנחות :).חולין

ג(בירושלמי[ אחר)ג:ביכורים בסגנון והדרת"דנו תקום תני כן ולא

כיס חסרון בה שאין הידור אף כיס חסרון בה שאין קימה הכא.מה היא שנייא

לקיצים אחת בר.שהיא חונא רבי בשם בון רבי בי יוסי כמהרבי וראה בא חייא

עומדין מצוה עושי ובפני עומדין אין זקן שמפני מצוה עושי של כוחן "גדול

משה'ופי( בשנה:לקיצין"הפני לזמנים אחת ביטול"פעם כאן אין וממילא

כ מש.כ"מלאכה מובן בשו"ואינו סי"כ אליהו יד שכוונת"נ'ת לקיצין'ד 'אחת

לכוונת לבא'דומה לעתיד יוסיור).'מכשילן רבי הוא הבבלי של אבין בר יוסי בי

הירושלמי של בון רבי .]בי

בגמרא שדחו דא'ומה התם שאני מכשילן"ודילמא אתה נמצאת כ

לבא ולהפסיד'לעתיד ממלאכה לבטל אף שחייבין לומר אלא בא שלא נראה

ומה גדולה טירחא זו במצוה יש שהרי ביכורים מביאי לכבד כדי עלולה"ממון ט

כלל,להתבטל מצוות עושי שאר לכבד שאין לומר הגמרא כוונת אין וכן.אבל

בפירוש גרשום רבינו נד(כתב "חולין לבא:) לעתיד עושין:מכשילן אין כלומר

כבוד בפעם"מתלהם באין שיהו לבא לעתיד מכשילן יהיו שלא כדי אלא ח

ביכ".אחרת למביאי שעושים במה היה בגמרא הדיון כל לדבריו יותרהרי ורים

חכמים לתלמידי שעושים ממה היה,כבוד לא בשווה אותם שמכבדים במה אבל

בדבר כלל.ספק מלאכה עושה שאינו שמי יוצא בטל(וממילא יושב ברור)אלא

גרשום רבינו לדברי מצוה עושי בפני לעמוד הרע.שחייב דעת נראה ב"וכן

ג( המ"שכתב)ג:ביכורים נושאי מפני עומדים זה ומפניומטעם בה שהמת טה

מילה לברית התינוק ".נושאי

רי,מאידך ופסקי לג(ד"בתוספות "קידושין מפניהם.) יוחנן רבי אמר

עומדין אינן חכמים תלמידי מפני מכשילן.עומדין תהא שלא כדי למה כך וכל

לבא לפרש".לעתיד אלא יוחנן רבי דברי לדחות הגמרא באה לא לדבריו הרי

שחיי,טעמו תדהיינו בפני ולא מצוה עושי בפני לעמוד תהא"בים שלא משום ח

.מכשילן

בבכורים(ם"הרמב שם המשנה אחרת)פירוש בדרך ל"וז,הלך

אבל" חכמים תלמידי מפני לעמוד רשאין אומניות בעלי אין אצלינו והעיקר

שאני הצבור וכבוד קהל הם שהנכנסים לפי לעמוד לאלו לדברי".חייבנו הרי

אינו"הרמב לביכוריםם הדומות במצוות דוקא הוא אלא המצוות בכל כלל
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ע ציבור"שנעשות ראשונה.י הרמב)שם(ובמשנה דברי על ל"וז,ם"הקשה

שהרמב"וצ" דמשום"ע ומשמע שאני צבור דכבוד אחר טעם כתב בפירושו ם

א התינוק נושא או ביכורים המביא לעמוד"יחיד הגמרא"וז,צ טעם לפי א

בשעת מצוה בתוס".השחביבה הקשה שם'וכן ידענא"ל"וז,)שם(אנשי ולא

דגמרא מטעמא נייד ".אמאי

יעקב אבולעפיה(השבות חיים הרמב)'כ'סי,לרב דברי ם"יישב

יוחנן רבי כדברי הוא פירושו משום",שבאמת לא יוחנן דרבי מפרש הכי משום

למרובים כבוד לחלוק וצריך רבים שהם משום רק אמרה מצוה חדית.דחביבה

בשעתה מצוה דחביבה משום אחרינא טעמא אבין בר יוסי בש,רבי ס"ודחו

לעתיד מכשילן תהא שלא מפני רק אילין טעמי מתרי אחד משום לא דדלמא

הרמב.לבא למרובים"ופירש כבוד לחלוק צריך יוחנן דרבי כטעמיה אך".ם

צ שעדיין א"נראה לא שהוא יוחנן רבי בדברי לזה רמז מצינו שלא אלאע מר

עומדים" אין חכמים תלמידי מפני עומדים ".מפניהם

נ הרמב"אך דברי על שתמהו מה שכל הגמרא"ל שהרי קשה אינו ם

אחר טעם ונתנה בשעתה מצוה חביבה של טעם ולעודד,דחתה לחזק שרוצים

גדולה טירחא בה שיש זו מצוה האחרים.מקיימי המעשים מכל נראה וכן

במשנה יוצאים"פרטוב,)שם(הנזכרים היו הנכנסים של,"לפי ענין שאינו

וא בשעתה מצוה שצריכה"חביבה ביכורים למצות מיוחד זה שכל רואים כ

זו מצוה מקיימי לעודד כדי והכל מצות"והרמב.חיזוק היתה שאילו לפרש בא ם

ביכורים מביאי מפני לעמוד מחייבים היו לא ליחידים רק השייכת מצוה ביכורים

ח תקנו העושים"זשלא צבור רק העושים יחידים לעודד שכתב,ל מה וזהו

ראשונה "ל"הנ(המשנה התינוק) נושא או ביכורים המביא יחיד דמשום ומשמע

לעמוד"א ".צ

רש[ שכתב מה גם מובן בזה נד(י"ושמא רבי:)חולין לדברי שבפירושו

שאמר עומדים'יוחנן עומדים"ד(כתב'מפניהם מפניהם "ה כדי) שיהולכבדן

לבא כתב,"רגילים זה טעם הגמרא שדחתה למה מכשילן"ד(ובפירושו )ה

הטורח" מפני לבא ירגילום לא כבוד ודרך צהובים פנים להם יראום לא ".שאם

פי,ע"וצ ההוי"רש'הרי לפי משום"אף שהוא לבא"א רגילין מה"וא,"שיהו כ

הגמ כו.בדחייתה'חידשה שבאמת נפרש אם ס"אבל שיש"ע עושיל לחזק ענין

ע,מצוה הנעשות למצוות דוקא שייך אם אלא נחלקו אף"ולא או ציבור י

רש,ליחידים דברי מובנים בציבור,י"אז הנעשית למצוה אלא אינו .דלמסקנא

למש דומה הרמב"וזה דברי לפרש רש.ם"כ דס"מדברי יוצא דין"י שאינו ל
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לביכורים צריכ,מיוחד להתבטל שעלולה מצוה כל לחזקהאלא לא,ולפיכך.ים

רש כתב שהרי לכבד צריכים מקרה וכל אדם לג(י"לכל נמצאת"ד.קידושין ה

"מכשילן בעיניהם) אנו נבזים שיאמרו עוד יביאו הניכרים...שלא אדם בני ואילו

מקמייהו למיקם הוה לא במצות ועוסקים בעיר לרש".חשובים אם"הרי אף י

מצוות העושים האנשים מחזקים אותםשפיר שמכבדים אם,במה אלא חיוב אין

חיזוק ובחתונה,צריכים מילה בברית כן שאין רש.מה שלדברי אינו"ונראה זה י

ולעודדם לחזקם כדי שעומדים מודים הכל שהרי בגמרא במחלוקת ].תלוי

בתוס"וכ לג(ד"רי'כ כן"ל"וז.)קידושין דאם התם שאני ודילמא

לבוא לעתיד מכשילן להביאפירו.נמצאת רחוקה מארץ לבוא שטורחים ש

להביא עוד יטרחו לא אותם יכבדו לא אם בה.ביכורים שאין מצוה ולעולם

מקיימיה מפני עומדין אומנויות בעלי אין כך כל מדברי".טורח גם יוצא הרי

כתב"הרי'תוס שהרי לביכורים מיוחד אינו זה שדין בה'ד שאין מצוה ולעולם

ב',טורח תלוי הכל להתבטלאלא שעלולה ובמצוה טורח שהוא .מה



חז נקטו אחרות סוגיות בש"בשני זה לשון נד(ס"ל חולין :מלבד

לג דקידושין הא לשון.שהביא שנוי לענין,)בקצת כאן שאמרו מה ולכאורה

לשון לכוונת דומה אינו בשעתה"ביכורים מצוה מקומות"חביבה .בשאר

דברים'עי אלו סח(בפרק "פסחים וראה:) בא שמעון רבי אמר תניא

כל כשרים ופדרים ואברים חלבים הקטר שהרי בשעתה מצוה חביבה כמה

שתחשך עד להם ממתינים ואין ד(י"ופרש".הלילה הלילה"שם כל כשרים )ה

הלילה"... כל להקטירן אלא"ואעפ,ויכול שתחשך עד להם ממתינים אין כ

עליהן שבת ח...מחללין בשעתהאלמא מצוה ".ביבה

פסחים ערבי קה(ובפרק יין:)שם של אחד כוס אלא לו שאין במי דנו

ביום או שבת בליל עליו שיקדש עדיף שאע,אם עדיף"והעלו יום שכבוד מ"מ,פ

בשעתה מצוה שחביבה משום בערב ר.מקדשים חביבה"כתב)שם(ח"ובפירוש

בשעתה המצוות...כלומר:מצוה על מעבירין ".אין

של שפירושו נראה הללו המקרים בשני בשעתה"הרי מצוה "חביבה

אע עכשיו המצוה לעשות שטוב לעשותה"היינו יכול זמן לאחר יעשיה שאם פ

הידור עכשיו,ביותר בעשייתה חסרון איזה שיש על"אעפ,או מעבירין אין כ

כ,המצוות היא עכשיו מצוה שעשיית עשייתה"דהיינו שמעדיפים חביבה כ
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בשלמותהעכשי זמן לאחר מעשייתה צ"וא.ו לענין"כ זה לשון שנקטו במה ע

ביכורים מביאי בפני .עמידה

דרכים בשני ביכורים דהבאת זו בסוגיא זה לשון לפרש שיש :ונראה

מש"ע,הראשון יהושע"פ הפני לג(כ מקור.)קידושין מצינו לא שבאמת

מצוה עושי בפני עומדי,לעמידה שאם בעלמא סברא תוהוא בפני אף"ם ח

ק בתורה עוסקים שאינם בה"בשעה שעוסקים בשעה מצוה לעושי ואף"ל"וז.ו

דת לן פשיטא דוכתי דבכל גב מ"על בשעתה אף ממצוה עדיף נ"ת דשאני"מ ל

עסקי גופא שעתא דבהאי היינו ביכורים מביאי מפני עומדין שהן דמה הכא

גופא ביכורים הבאת דקאמר,במצות ת"משא'בשעתה'והיינו בקימת ח"כ

הת עסיק לא שעתא דבהאי בתורה"אפשר דלפ"ואע,ח פשוטה"פ הסברא ז

הפנ".היא דברי לפי לשון"הרי בשעתה"י מצוה לשון"חביבה הוא בכאן

עכשיו,מושאל שמקיים המצוה חביבות מפני בק,דהיינו לדון .ו"אפשר

דפסחים,השני להא דומה היא בקידושין הגמרא כוונת דהיינו,דבאמת

אע המצוה עשכיו"שעושים המצוה שעושים כמו מלאכה ביטול בה שיש פ

כ"אע היום כבוד בה שאין או שבת חילול בה שיש איזה,כ"פ בה שיש דהיינו

ואעפ עכשיו"חסרון אותה עושים הבאת[.כ דלענין היינו לחלק טעם יש ואם

ביד הוא והביטול אחד איש ביד היא המצוה עשיית הרי אחרביכורים ,איש

אחד"משא איש ביד וביטולה המצוה שעשיית חלבים והקטר קידוש לענין .]כ

רש דברי בזה מובנים נד(י"ואולי בשעתה"ד:חולין מצוה חביבה שכתב)ה

לחבבה" אנו שכן,"צריכים שכוונתו נפרש לא אם מובנים אינם דבריו שלכאורה

אומניות,אנו(צריכים בעלי אע)דהיינו שיש"לחבבה מלאכהפ ביטול ולפי.בו

דהיינו בפסחים שאמרו למה דומה בשעתה מצוה חביבה לשון נקטו זה פירוש

אע עכשיו המצוה עשיית בשלמותה"שחביבה שאינה .פ



שאמרו מה משום החתן בפני שעומדים מה להסביר העם בפי מרגלא

למלך"חז דומה שחתן כמו,ל המלך בפני לעמוד שחייבים חייביםוכמו כן

החתן בפני .לעמוד

זה בש(מאמר נמצא אליעזר)ס"שלא דרבי בפרקי הוא פ(מקורו 'סוף

"ז"ט למלך): דומה חתן,החתן כך משתה ימי שבעת אותו מקלסין הכל מלך מה

המשתה ימי שבעת אותו לובש,מקלסין החתן אף כבוד בגדי לובש המלך מה

כבוד כ,בגדי לפניו ומשתה שמחה המלך ומשתהמה שמחה החתן כך הימים ל
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הימים שבעת כל יוצא,לפניו אינו החתן כך לבדו לשוק יוצא אינו המלך מה

לבדו כאור,לשוק מאירות פניו חתן כך החמה כאור מאירות פניו המלך מה

מחופתו,החמה יוצא כחתן והוא ".שנאמר

הרמב פ'הל(ם"וכתב הל"אישות "ב"י'י חז) תקנו ע...ל"וכן וסקאינו

בשוק ונותן נושא ולא משנה".במלאכה המגיד המקורות)שם(וציין מן שאחד

הרמב אליעזר"של דרבי בפרקי הוא במלאכה"ל"וז,ם עוסק מפורש:ואינו

אליעזר דרבי ובפרקי ".בתוספתא

נ מג"אבל דידן לנידון ענין אינו שזה :טעמים'ל

עיקר והוא אלי,הראשון דרבי בפרקי שאמרו מה זהשכל בענין עזר

נישואין לאחר אלא לחופה,אינו הגיע לא עדיין אפי(וכאן לאירוסין'וגם ).לא

לענין,ועוד למלך חתן שהשוו מצינו לא אליעזר דרבי בפרקי הרי

בפניו מעצמינו,עמידה דינים לחדש לנו ואין דברים לכמה השוום שלא כמו

י( זה"אולם שאין בעלמא"דין"ל מנהגא ).אלא

שהרמב,דועו ס"נראה לא שהרי"ם אליעזר דרבי פרקי האי כדברי ל

פ'הל(כתב הל"אישות "ב"י'י שמח) יהיה בתולה הנושא שכל חכמים תקנו וכן

ימים שבעת ושותה,עמה אוכל אלא בשוק ונותן נושא ולא במלאכה עוסק אינו

הרמב".ושמח את"הרי לשמח שחייב מטעם לעבודתו יצא שלא זה דין כתב ם

למלך דומה שהוא משום ולא הרמב,ועוד.אשתו הביא של"לא דינים הני כל ם

מלאכה"פדר איסור אלא הכלה[.א לפני מרקדין דכיצד הא השמיט ,ואף

טז( בכלל.)יז-:כתובות היא אותו'שלכוארה ].'מקלסין

הנ לעמ"ומכל חייבים שאין ברור מטעםל החתן בפני דומה'וד חתן

.'למלך



את מעריכים שבו לאולם החתן כשנכנס מיד לעמוד היום נוהגים

הרבה רחוק שהוא אף לענין.החופה מרחק שיעור מצינו לא ביכורים לדין הרי

חז.עמידה אמרו ג(ל"אבל "ג:ביכורים שבירושלים) אומניות בעלי עומדיםוכל

אומניות"לפניהם בעלי כל שיעמדו דהיינו כפשוטן המילים לפרש וקשה

אחת ד,בבת תוך שבירושלים אומניות בעלי כל היו לא למקום'שהרי אמות

הביכורים מביאי בכה.שהלכו נפרש הרי"ואם לקראתם יצאו ממש שכולם לומר ג

חז אם מדי יותר מבטלים שאינו"היו מי אף לעמוד חייבו קרובל במקום .נמצא
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אותם כשראו עמדו אומניות בעלי כל לומר היתה שכוונתם נראה יותר אלא

קרובים.לפניהם שהיו אותם דוקא זהו אם ברור אינו מכאן ד(אך )אמות'תוך

לא או ביכורים .למביאי

בשו כתוב חכמים תלמידי בפני עמידה סי"יו(ע"לענין סע"רמ'ד )'ב'ד

מ" לקום חייב אמותיומאמיתי ארבע לתוך משיגיע שם(ז"הט'ופי".פניהם

ג"ס "'ק שמוכחא) אמותיו ארבע בתוך והיינו הידור בה שיש קימה דבעינן

עומד הוא שמפניו ה".מילתא הטעם"ולכאורה כל שהרי ביכורים לענין ה

אחרת פעם שיבואו ולעודדם לכבדם היינו הועילו,שעומדים מה ניכר אינה ואם

.בתקנתם

הואונר ביכורים מביאי מפני לעמוד שחיוב להוכיח שיש מכאן אה

ד כיבודים'במרחק שאר כמו מביאי.אמות בפני עמידה חיוב היה אילו ועוד

מד ביותר להזכירו'ביכורים לגמרא היה נתקשה.אמות שהרי לזה והראיה

ת לכבד כן עושים שאינן אף ממלאכתם שמבטלים במה דין,ח"לגמרא היה ואם

ש מת"גאחר יותר אותם מכבדים שהשווה"כ מה לדחות לגמרא שהיה נראה ח

לת מלאכה בכך"ביטול ביכורים ומביאי יוחנן,ח רבי דברי שדחו מפניהם(כמו

ת מפני עומדים"עומדים אין אבין)ח בר יוסי בשעתה(ורבי חביבה מצוה ).כמה

השו כתב סע(ע"שוב "'ט'שם שיג) עד עומד אינו עובר חכם יעהרואה

אמותיו ארבע הש".לתוך ס(ך"וכתב ו"שם "'ק שיגיע) עד לעמוד דאסור משמע

ד ב,אמותיו'לתוך סעיף נתבאר כבר חייב דאינו אשמועינן דבנשיא"ואע',דאי ג

ב במקום"ואב אפילו הידור דאיכא אלמא עיניו כמלא עומד מובהק ורבו ד

עינ,רחוק כמלא מפניו לעמוד דחייבינן כיון ודאי בחכםהתם אבל הידור איכא יו

נראה אלא עומד הוא שמפניו מילתא מוכחא לא חיובא דליכא כיון דעלמא

לצרכו עומד הש".ח"ב,כאילו לדברי תוך"הרי בעמידה הידור יש מקום בכל ך

מד,אמותיו'ד ביותר הידור'אבל כאן אין הדין מן חייב שאינו כיון .אמות

הש דברי לפי חיו"הרי יש באמת אם והכלהך החתן בפני לעמוד ב

לאולם והכלה החתן כשנכנסים מיד יעמדו אלא,והעם מצוה בזה שאין די לא

לעמוד חיוב יש אם ד,אף תוך כשיגיעו שהרי בזה מצותן מקיימים אמותיו'אין

כמ ניכר אינו שהרי הידור שום בזה ואין עומדים הם הט"כבר וש"ש ).ל"הנ(ך"ז

דבכ ולומר לחלק יש שמא התלמידים"האך שנוהגים למה דומה ג

אע ללמדם לחדר הרב כשנכנס ד"לעמוד תוך שאינם בכה'פ שהרי ניכר"אמות ג

עומדים הם שמפניו בנ"וה,לכל ולשמחם"ה לכבדם באו הכל שהרי .ד
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לחופה והכלה החתן שמוליכים בשעה לעמוד מסורה לנו שאין ,לעומת

לכמ כן הנכרים נהגו דורותכבר בכנסיות,ה הנשואין את שמעריכים ורגיל

החופה[.שלהם לערוך מלהתיר הפוסקים שנמנעו הטעמים מן אחד היה וזה

סופר החתם בימי הנכסת חת"שו'ועי(בבית אה"ת סי"ס כתב"ושו,ח"צ'ע ת

אה סי"סופר צ"וא).]ז"מ'ע לא"כ בחוקותיהם משום חשש בזה יש אם ע

.תלכו

התוס ואי"ד.יאז"ע('כתבו "ה פי) אחד"ר'לכך הוו חוקה גווני דתרי י

שלהם שטות הבל דעת לשם שעושים ואחד כוכבים לעבודת חוק להם ".שעושין

הר כתב לזה ב(ן"ודומה הרי:שם "ף"בדפי חוקות) אלא תורה אסרה שלא לפי

צורך בהן יש וכולן ובטלה הבל של דברים אלו כוכבים עבודת סרך"נ[של ]א

מותרעבודת טעם של דברים אבל ".כוכבים

הרמ פסק סי"יו(א"וכן סע"קע'ד אלא"ל"וז)'א'ח אסור אינו זה וכל

מלבושים ללבוש שנהגו כגון פריצות לשם כוכבים העובדי בו שנהגו בדבר

שנהגו ובדבר הפריצות ממלבושי לזה וכדומה שרים מלבוש והוא אדומים

למ דאיכא בדבר טעם ואין ולחוק בולמנהג ושיש האמורי דרכי משום ביה יחש

מי שכל שדרכן כגון לתועלת שנהגו דבר אבל מאבותיהם כוכבים עבודת שמץ

מותר אומן רופא שהוא בו שניכר מיוחד מלבוש לו יש מומחה רופא שהוא

מותר אחר טעם או כבוד משום שעושין וכן ".ללובשו

בנ ע"הרי אינו והכלה החתן בפני הנכרים שעומדים מה דתד של נין

ארץ ודרך נימוס אלא כמש.שלהם איסור בו אין דטעמא מילתא שהוא כ"וכיון

דבריו"הרמ בסוף שהתיר מה בכלל והוא כבוד"א משום שעושין מה ".וכן



בהדיא"בשו מצוה עושה בפני עמידה דין מצינו לא לענין,ע אם כי

וז המת סי"יו(ל"כבוד סע"שס'ד "'ד'א את): ללוות צריך שאינו במקום אפילו

לפניו לעמוד צריך בטור".המת הוא א"שכתב)שם(וכן אלין"ירושלמי יוסי ר

חסד ליה דגמלין אלין מקמי אלא קיימי לא מיתא מקמי הרי,דקיימי ץ"וכתב

ש ר"גיאת עושים מעשה ואנשי חסידים ראינו וכן המת לפני עומדין אפי"מ לול

מפניו לעמוד צריכין ללוותו צריכין שאין נושאי".במקום הירושלמי השווה הרי

ביכורים למביאי .המטה
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המת"וצ והלויית לביכורים מיוחד זה דין אם בהן(ע שהוא)וכיוצא או

המצוות בכל בשו.שייך מצינו לא אחר"הרי מקום בשום זה דין שכתב כ"וא,ע

הרמב כדברי שהוא לומר נראה בה)ל"הנ(ם"היה שיש במצוה דוקא זה שדין

הצבור על המוטלת מצוה והיא המת,טירחא והלויית ביכורים יש.כגון ואולי

תלמוד ביטול ואף מלאכה ביטול דין יש כן כמו המת כבוד לענין שהרי לזה סמך

סי"יו(תורה סע"שס'ד י).'ב',א'א לשאר"ומזה דומה אינו המת כבוד שחיוב ל

השו"ינ"א.מצוות שדעת הגמרא"ל כדחיית היא דא'ע התם שאני כ"ודילמא

לבא לעתיד מכשילן ועידוד'אתה חיזוק הצריכות במצוות אם כי שייך .ואינו

הט,מאידך ס(ז"כתב ב"שם "'ק מפניו) לעמוד מפני'פי:צריך

הירושלמי בשם בטור כן חסדים גומלי שהם עמו נ"ומ...העוסקים ללמוד"מ ל

מצ דבר בפדבכל משמע וכן לפניו לעמוד יש בה ומתעסק הולך שאדם ק"וה

א מפניהם"דקידושין שהרי בשעתה מצוה חביבה כמה וראה בוא אבין בר יוסי ר

עומדים אין חכם תלמיד ומפני אומניות בעלי מצוה,עומדים כל הרי".משמע

עושי"הט לכל שייך מצוה עושי בפני עמידה שדין בפירוש שכתב הראשון הוא ז

לביכוריםמ מיוחד ואינו בהם(צוה ).וכיוצא

יוסף בברכי יו(כתב ברכה סי"שיורי ס"רס'ד א"ה שכתב)'ק מה על

סע(א"הרמ "'א'שם יעמדו) המילה אצל העומדים העם דכל אומרים ל"וז,"יש

יוסף בנו"הברכי את למול הברית בעל כשבא לעמוד דנהגו האחרונים כתבו

שכת מי ראיתי דלא פוכתבתי המשניות בפירוש עובדיה רבינו אלא כן ג"ב

ע לח,ש"דבכורים באר מבוארת רוא"וכונתי לא"י בפרטות המילה מצות דעל י

עובדיה רבינו אם כי ט.חזינא הרב דברי הזכרתי בסמוך שם דקאי"אמנם ז

הרי"עמ מדברי ומקורו שם מרן שם"ש עיין הירושלמי מדברי גיאת אין".ץ אך

המחבר דעת הרמו,זו ולא"אף מיוחדים בדינים אלא מצוה עושי דין כתב לא א

מצוות .לכל

יצחק"בשו מנחת סי"ח(ת ג)ו"פ'י לעמוד יש אם הגובה"דן בפני כ

כנהוג לאיש מאיש שהולך בשעה הט.צדקה דברי פי יד"ושו)ל"הנ(ז"ועל ת

אחרים)ד"נ'סי(אליהו על המשפיע צדקה גבאי בפני לעמוד חייב שכן העלה

.ש"וע,שיתנו



וכלה חתן בפני לעמוד חיוב בראשונים מצינו שלא שאר"וכ,הגם ש

מצוה ביכורים"מ,עושי להבאת מיוחד זה שדין לומר קשה .מ
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רש כתב ועידוד)ל"הנ(י"הרי חיזוק שצריך במה תלוי דהיינו,שהכל

להתבטל ועלול טורח בו רש.שיש מדברי ברור ז"ואינו דין אם מיוחדי ה

לא או גרשום,לביכורים רבינו בדברי נראה כן התוס).ל"הנ(וכמו מדברי 'אבל

לג(ד"רי המצוות.)קידושין בכל שייך שכן בה"ל"וז,יוצא שאין מצוה ולעולם

מקיימיה מפני עומדין אומניות בעלי אין כך כל כתב"טורח ומשמע'מצוה'הרי

מצוה חיזו,כל שצריכה מצוה שהיא .קובלבד

שמבטלין במה היה בגמרא שהספק שכתב גרשום רבינו לדברי

ביכורים הבאת בין לחלק שאין נראה מפניהם שעומדים במה ולא ממלאכתן

מצוות מצוות(לשאר בשאר גם שעומדים בפירוש כתב לא הוא ונראה).אך

ג(ב"שהרע בכתבו)ג:ביכורים זה בדרך נושאי"הלך מפני עומדים זה ומטעם

שהמת מילההמטה לברית התינוק נושאי ומפני הרע".בה דברי לפי עדיין"אך ב

מצוות"צ שאר ולא הני נקט למה וה.ע ומילה המת הלויית שכתב לומר ה"וקשה

עשה מצוות ברוב,לשאר שדרכן ביכורים להבאת דומים שהם נראה יותר אלא

ובכה חז"עם אמרו לעמוד"ג פי.ל חי'ולפי שצריכים במה תלוי אינו זוקזה

רש( עם)י"כדברי ברוב לעשותם שדרך במה הרמב.אלא לדברי דומה ם"וזה

הצבור"שכתב)ל"הנ( וכבוד קהל הם שהנכנסים לפי לעמוד לאלו חייבנו אבל

לחופה".שאני החתן שמוליכים בזמן לעמוד גדול טעם יש זה .ולפי

מש וזהו להני חתן בין לחלק יש שמא התוס"אך שם'כ ביכורים(אנשי

"'ג-'ג דמקרא) ממש במצוה עוסקים הם דאזלי דבעידנא התם דשאני לדחות ויש

י המת בהוצאת וגם המקום אל והלכת היא"כתיב שכבוד ממש במצוה דעוסק ל

כתפו על לנשאו מצוה...למת שום דאין הוא במצוה עוסק לאו אכתי בזה אבל

ומנ דהויא הוא למצוה והכנה התינוק בזה"בהולכת גם דצריכין .לעמודל

דמ יש"ואפשר פסיעות שכר ז"ומ.מ להפוסקים כן מצאתי לא זה"מ ראה אלא ל

העוסקים כבוד משום לאו אמנם מילה בשעת העם כל לעמוד שצריכים במרדכי

עצמה המצוה כבוד משום אלא בה מטו כל,במצוה ויעמוד לדבר זכר והביא

בברית ה".העם דבריו לחו"ולפי להוליכו מצוה שאין לחתן כבודה אלא פה

לו שעושים .בעלמא

הרע דברי הירושלמי"ולכאורה לשון כמו הם שם(ב "ביכורים אמר)

קיימין אינון מיתא קומי מן לא מיתא קומי מן דקיימין אילין בון רבי בי יוסי רבי

חסד ליה דגמלים אילין קומי מן אלא הו,"לון בטור"וכן סי"יו(ד ).א"שס'ד

לה יש אם ברור אינו מגאך מכאן :טעמים'וכיח
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הבבלי,הראשון כמסקנת זה אם ברור אחר,שאינו הבבלי בסוגית שהרי

ואמרו דחו אבין בר יוסי ורבי יוחנן רבי התם'דברי שאני אבל',ודילמא

תירצו בתחילה לקיצין'בירושלמי אחת שהיא הכא היא הביאו'שנייא כך ואחר

בון רבי בי יוסי רבי א(דברי בר יוסי שהמאירי).ביןרבי נד(וגם כתב:)חולין

ביכורים"בפשיטות מביאי מפני עומדים היו שבירושלים אומניות בעלי

אותם עומדין"ואע,ומכבדים אין חכמים תלמידי מפני כן בהם,פ הותרה לא

לבא לעתיד מכשילן תהא שלא ".אלא

שאותם אלא בדבר חיוב שיש משמע אינו הירושלמי שמלשון והשני

נו כןשהיו הטעם,הגים מזה כן הטור.עושים מדברי נראה שאחר)ל"הנ(וכן

כתב הירושלמי דברי עושים"שהביא מעשה ואנשי חסידים ראינו משמע"וכן

מעשה ואנשי חסידים הנהגת אלא חיוב הרע[.שאינו כוונת זה גם לענין"ושמא ב

כתב שלא לעמוד'מילה עומדים'אלא'חייבים זה .]ע"וצ',מטעם

לעמוד,דועו נוהגים שאין מצוות משאר המת הוצאת שנא ואף.מאי

לדבר ראיה לכבדו,שאין מיוחדים חיובים יש במת ממלאכה,הרי לבטל ואף

תורה כ"וא,ומתלמוד כבוד בהן שאין מצוות לשאר ממנו ללמוד אין נ"א.כ"כ

עם ברוב להעשות שדרכן מצוות שהן .כ"כמש,מפני

הט מדברי בפניוכל)ל"הנ(ז"אך לעמוד שיש ברור אחריו הנמשכים

מצוה כל מצוה.עושי בהליכתו שאין לחתן שייך זה אם ברור אינו עדיין מיהו

תוס הנ'כדברי שם וכמש"אנשי ויכבדו,מאידך.כ"ל יעמוד אם יפסיד ,לא

ולכבדם לשמחם באו הכל .ואדרבה

הנ מכל החתן"היוצא בפני לעמוד חיוב יש אם ברור שאינו רויות,ל

חייב שאינו בכה.נראה לעמוד מצוה יש אם אם,ג"ואפילו כי חיוב שאין ברור

יותר'בד ולא בנ.אמות מד"אבל ביותר יעמוד אם יש'ד בזה שגם אפשר אמות

עומדים שלכבודו הדבר ניכר שהרי ללמד"וכמש,קיום לחדר הנכנס רב לענין כ

כדי.תלמידיו לאולם החתן שנכנס קודם שיעמוד מי לאאבל ספק מידי לצאת

כלום ולא לעמוד,עשה צריך לעמוד מצוה יש אם שעמידתו"בפניו"הרי באופן

בכך שמכבדו בפניו,ניכרת יעמוד אם גם יפסיד לא בדבר חיוב אין .ואם



מ יצחק א"תשע●ג"בית


ישיבה ראש

ע הכולל כ"ראש ץ"ש





ח"או(מ"אגר'בתשו סי"ח נכרים)נט'ד של מבנק ריבית בענין ,דן

ויום יום כל עבור ריבית שבת,שמשלמים שכר משום בזה יש וכתב.שלכאורה

הלילה לחצות הלילה מחצות היום שמחשבין שבת"הר,דמאחר שכר ז

מיו,בהבלעה לשבת"חוץ הסמוך ר(ט של טובים ימים שני אף ,)ה"ואולי

לשמעון.ש"עיי מלוה שכשראובן מדבריו מבואר ריבית,ונראה לו מה,וקוצץ

הלואה מתורת הוא בחזרה הקרן לו לשלם לו,שמחוייב לשלם שמחוייב ומה

שכירות,התוספת בתורת בכספ,הוא משתמש שהלוה מה המלוהעל של וכן.ים

בהל ההנחה פשטות סי"יו(ריבית'היא ונתגייר)א"קע'ד לישראל שהלוה בנכרי

שעלה',וכו הריבית לבין שנתגייר קודם שעלה הריבית בין הראשונים שחילקו

שנתגייר משתמש,לאחר שהלוה יום בכל עולה הריבית תשלומי שחיוב דמשמע

המלוה .בכספי



בברכ סי(ש"אכן ד'ד'לקדושין הגר)'אות בשם מסתבר"הביא דלא ח

כן דקיי,לומר מאי לפי ניתנה"שהרי להוצאה דמלוה ר,ל זה שברגע"אשר ל

הלוה של לידו ההלואה כספי מוסר הלוה,שהמלוה של שלו נעשים יתכן,הם לא

שלו בכספים משתמש שהלוה הזמן עבור שכירות בדמי זוכה שהמלוה ,לומר

שלו אינם .שהרי



לב"וערש[ והילך"ד.)ד(מ"י מקום,ה בכל שלך והם הוצאתים לא

לקו"הגר'ובהג,שהם ציין שמה קיי,ן"הר'א ניתנה"דהלא להוצאה דמלוה .ל

סי"חו(ע"שו'ועי סל"ע'מ וברמ)ח"ב רש"במחבר בדעת לבאר מקום שיש י"א

הבי שאין סובר זהשהוא בדין ניתנה(אור להוצאה עוד)דמלוה אינן שהכספים

אלא המלוה של ,היינו זה ענין גדר שהכספים,אלא שמאחר
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ע הלוה ליד בהם"נמסרו ישתמש שהוא המלוה,מ כספים,ולא חשיבי לא שוב

המלוהאלו הוו,של עדיין דשפיר אפשר"ולפי.אף שפיר ז

כנ ולומר שכירות,ל"להתחיל מתורת ליום מיום מתרבה הריבית אף(.שחיוב

קשה הכספים,דעדיין את הלוה הוציא שכבר הוא,דלאחר מתחייב עדיין היאך

בכספיו השתמשותו עבור ולהבא מכאן של,לשלם שלו עוד אינם בודאי שמעתה

.)]המלוה

הגר הכריח זה כקנין"ומכח תמיד משמש מעות שמתן שקונה,ח שכסף

גבקידו קונה הקדש"שין ופדיון בקרקע בגמ,כ קידושין'כמבואר מה,:)ה(ריש

כאן וקונה בעלמא קונה שכן ג,לכסף בהלואה"והיינו המחייב יסוד שמתן,כ

ככסף"והוה(המעות כסף דשוה בקרא,נ אוכל"וכדכתיב להל"ועחוו",נשך 'ד

הדין,ריבית באוכל,שמעיקר לפרוע מחוייב אוכל מ,הלוה מחוייבוהלוה תכת

וכו במתכת לו לשלםמשמש)'לשלם הלוה שקונה,כלומר,לחייב

ע,שעבודים ומתנה אלף מאות"ובהלוה תשע בחזרה לו שישלם הביאור,מ אין

אלף בתשלומי מחייבת תמיד אלף שבכה,שהלואת הרי"אלא המלוהג

מאה מאות,על תשע אלא לשלם מחוייב הלוה אין ממילא שכאןאל,ואשר ,א

התנו שכך לשלם,מאחר התחייבות קנה רק מלכתחילה האלף של המעות מתן

ה,מאות'ט ריבית"וממילא לו בקוצץ ב,נ כאן האלף,מחייבים'אין שהלואת

באלף הריבית,מחייבת תוספת עבור נוסף שני מחייב כאן יש שכירות ,ובתורת

התנו שכך שמאחר משמש,אלא האלף של המעות התחייבותמתן ליצור

ומאה אלף קיי,של כלל שבדרך באלף"ומה רק מחייב אלף של מעות דמתן ,ל

אומדנא שמה שיש מפני ריבית,היינו איסור על לעבור רוצים אינם ,שמסתמא

שניהם נתכוונו לכך של,ומסתמא שעבודים יקנה אלף של המעות מתן שקנין

כן,אלף להיות מוכרח הדבר היה לא באמת .אבל

הי"פיול לומר'ז תתרבה,נראה שהריבית קציצה עם בהלואה שאפילו

ג יום שכזה"בכל מרובה זמן הכספים ישארו שאם הוא גדרו מילתא,כ איגלאי

שכזה בסכום הלוה אצל התחייבות יצר בשעתו המעות שמתן ובאם,למפרע

מועט זמן הכספים פחות,ישארו בסכום שעבוד יקנה רק המעות מתן שקנין

הבנקה,מזה של החשבונות בלוח והמפורט המתבאר כפי .כל

שבת"ולפי שכר של בעיא כלל כאן שאין בפשיטות לומר נראה שאין,ז

בכספים להשתמש זכותם עבור הריבית תוספת לשלם מתחייבת הבנק חברת

נוסף מתחילה,ליום התנו שכך פלוני,אלא יום עד הכספים יוחזרו לא ,שאם

המעות וכךיחיישמתן כך בסכוס שמן"ולפי.ב לומר מקום יש נמי ז
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לאחר שעלה מה לבין שנתגייר קודם שנתרבה הריבית בין לחלק אין התורה

יו"אבנ'תשו'ועי[שנתגייר חלק אחים–ד"ז ברית ב"ר'סי(בקונטרס אות –)'ב

ע"מש הש"כ שמה"ד סי"ליו(ך ס"קע'ד א"א אפילו,)ק מהני במלוה עליו דזקף

ה שנתגיירעבור לאחר עד נתרבה לא שעדיין זה.ריבית שנדון נראה ובפשוטו

במח הריבית"הנ'תלוי של המחייב יסוד בהבנת .]ל



הי"ולפי להעיר'ז נ,נראה בפירות זוכה שהבעל חכמים של"דתקנת מ

פירות,אשתו שמגדלת קרקע לה ביש נקבות,היינו בהמות לה שיש או

ו אשבח,לדותהמולידות ארעי דין מכח בהם זוכה כפירות,שהאשה נחשב דזה

שכירות,מ"נ דמי ומקבלת לאחרים נכסיה במשכרת שהלותה.וכן בפנויה אבל

ואח קצוצה בריבית נכרים של נשאת"לבנק שאין,כ ולומר לטעון מקום יש

נ פירות דין בגדר הריבית דמי ליום,מ"תוספת מיום הריבית שמתרבה מה ,דכל

כעתא חל זה בממון זכותה שמתן,ין למפרע מילתא שאיגלאי אלא

זה סכום חייב פנויה בעודה לבנק הבנק"ע–מעותיה של החשבון לוח .פ

שה בכספים דוקא דהיינו נראה לחסכאכן לבנק עפוכנסו נכרים של י"ון

ריבית של קארפעריש.תנאי של לעיסקא כספים האשה בהכניסה שאין,ן"אכן

ל שנהשמה בכל יתנו ריבית כמה קבוע בכל,וח הרויחו בכמה תלוי הכל אלא

יהי,שנה יהי'ולפעמים ולפעמים הרו"בכה,פחות'הרבה דין לכאורה היוג 'חים

נ"צ כפירות לבעל"ל שהכל .מ



להעיר שיש האשה,אלא השקיעה לטראס)הפנויה(שאם ט"כספיה

כך מאוחרשלא–לשם זמן עד הכספים עוד–להוציא הרווחים שירויחו עד

ע,רווחים וכו"וריבית ריבית נאיןג"דבכה',וכו'ג בפירות זוכה האלו"הבעל ,מ

מברחת שטר שכתבה אשה הפירות,כדין שיהיו שכיוונה היא דמוכח שאומדנא

המתנה מקבל שכת(של הראכמו שמה פ"ב ריש לכתובות סי"ש באמצע ,)'ב'ח

שאין מקרה עכשיוובכל מהפירות ליהנות זוכהאף,עומדת אינו

הפירות .באותם

עפ"ונל זה ענין הגמ"פ למצוי:)מז(כתובות'י מצוי ושאינו,שתיקנו

מצוי לשאינו לפדותה,מצוי שיסכים כדי פירות יאכל שהבעל יראה,ותיקנו שאם
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איך נכסיההבעל פירות עליה,ולא,אוכלת קפידא לו תהיה ,אולי

לפדותה ירצה ברא[.ולא להדיא הוא שכן פ"והעירוני ריש שם דכתובות"ש ח

הרמ'א'סי ידועים.]ה"בשם שאינם בנכסים שהיא,אבל איך רואה שאיננו

נכסיה פירות קפידא"בכה,אוכלת לו תהיה לא דמסתברא.ג מילתא שלא,והוא

רז תקנת ידו(ל"תהא שאין הפירותשבנכסים אוכל הבעל אין כהלכתא)עים סתם

טעמא .בלא

בכתובות דאיתא מאי לדבר לאביה.)מז(ודוגמא הבת שמציאת שתיקנו

איבה שלה,י"ופרש,משום מציאתה אמרת איבה,ואי לה,איכא זיין .ולא

לעצמה'שתהי,כלומר במציאתה מחזקת שהבת מה מפאת איבה ואינה,שמה

לאביה לאהע"ובמ"ח'ועי.מוסרתה לבעלה)ד"פ'סי(ז"ש האשה מציאת ,לענין

ג היא איבה"אם מטעם .כ



באגר[ אהע"אכן ח"מ סי"ז זה"ק'א דין את לגמרי אחרת הבין של(ד

ידועים שאינם להולמם,)נכסים קשים קנין,ודבריו כונת תמיד דבעינן ,דהא

קנין מעשה דבעינן היכא דוקא מועילדמעשה,היינו אינו קנין כוונת בלי קנין

נ.לכלום בפירות זוכה שהבעל כאן תקנ"אבל מכח הכלל–ח"מ על המיוסד

בי הפקר"דהפקר הבעל–ד לעשותואין קניןצריך מעשה תיתי,שום מהיכא

החתונה,שיקנהלהצריך זמן לאחר כונתו מועילה החתונה,ומה בשעת אם

לו ידועים הנכסים היו לו"חוא,לא נתודע בשו,כ זוכה"דמבואר כן הבעל שאז ע

אלו נכסים .]בפרות

ה הנהיגו מחודש"טוענים"ולאחרונה בין,מנהג תורה דין שכשיש

ע לאשתו הגט"הבעל קודם הכספים חלוקת כל,ד את שרוצה וטוען בא שהבעל

נ נשואים"פירות שהיו השנים כל של מב.מ בגמואוהנה שלא"ובשו'ר שכל ע

שנתגרשונתלשו קודם הקרקע מן בהם,הפירות זוכה הבעל פ"אע,שאין

ליקצר כבר הפירות,נ"וה.שעומדים את הבעל תבע לא יחד שגרו השנים כל ,אם

כו( ע"כי רווחים להרויח הדבר טוב שיותר פליגי לא רווחים"ע ורק,)וכאמור,ג

כן לטעון למדוהו אל,עכשיו סכומים לו לשלם האשה את נחייב אם היא,ואף

הקרקע"לא מן הפירות את עכשיו לו,וכאמור"תתלוש תשלם או(אלא היא או

ע)הוריה רווחים להרויח האפשרות את להפסיד שלא כדי אחר רו"ממקום חיםוג

ע ריבית"וריבית .ג
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הדבר"וק הקרקע,ו מן נתלשו שלא הפרות ישארו–שהרי אם

גבם,קבוייר,במקומם על אחרים פרות יגדלו נתלשו"כ(ה"ואפ,ולא שלא )ז

הקרן מן כחלק בבנק"ק,נחשבים המתרבה בריבית המתרבים,ו וברווחים

ע"שאח,ט"בטראס ריבית פיהם על מרוויחים ריבית"כ נחשבים,ג דבוודאי

הבנק מן הוציאו שלא המתרבים הקרקע(הרווחים מן נתלשו שלא )כפירות

הקר מן .ןכחלק

יל היינו"ובפשוטו זה ענין דגדר ואם"שנ,פ לה פחתו פחתו אם מ

לה הותירו אהע"אגר'עי,הותירו ח"מ סי"ז מניות,ג"צ'ד לה שיש שאשה

בשוויין)ס"סטאק(בחברה לבעל,והשביחו ולא לאשה השבח דהיינו,שכל

פרות ולא נ"וה,יוקרא על הגדלים בפרות לומר נראה שלה"נ שלשכל,מ אזמן

ושבח כיוקרא דינן הפירות .נתלשו

זה בטראס,ולפי הכספים בהוכנסו דווקא בכל,ט"לאו אפילו אלא

ע בנק בסתם הושקעו האשה שכספי ע"מקרה רבית להרוויח רבית"מ כל,ג

הרווחים את הבעל הוציא לא ועדיין כקרן,שנתגרשו בהם,דינם זוכה אבל.ואינו

הא שתוציא הבעל תבע שגרשה קודם הבנקאם מן הרווחים את יש,שה אולי

טענה שטענתו לומר מוציאים,מקום כן לזמן שמזמן הוא העולם מנהג שהרי

לצורך הבנק מן לחסמאפילו,כספים המיוחד ולהרוויחכבנק בטראס.ון ,ט"אכן

אפשרות שקיימת הרווחיםאף כל את שמנהג,להוציא יודעים שהכל מאחר

שלא הוא כןהעולם בטראס,לעשות הכל את להשאיר מסתברא,ט"ושעדיף

טענה טענתו את,וכאמור,שאין מקבל שאינו על קפידא לבעל תהא לא שהרי

הרווחים,הרווחים אותם לעצמה לוקחת אינה אשתו שאף .מאחר

בתשו"וכעי[ מצאתי להג"שבכת'ז שיחיה"י רוזנטל שלמה חיים ,ר

שבירושלים הדיינים .]מחשובי



כ זה אין עדיין לבנק"אכן בהוכנסו אפילו טענה שטענתו ברור שהרי,כ

נ פירות הבעל שיאכל חכמים תקנת כל פדיונה"תכלית תחת הוא שעבודי,מ וכל

זה תחת זה הם כולם להתגרש,האישות כבר הם עומדים מסתבר,וכעת ולא

נ פירות עכשיו הבעל שיטול שבזה האישותמ"לומר כבר,שתתחזק שהרי

ונתבטלה האישות .התפוררה
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במח"ועפ תלוי זה שדבר נראה היה פשוטו והתוס"הרשב'י ב"לב'ם

הגמ:)קמו( בגמ,שמה'בהבנת שמה הרשב'ומבואר שדעתו,ם"לדעת שכל

נ,לגרשה בפירות זכאי שאינו רק אינ,מ"לא גם יורשהאלא שלפ.ו ההסברואף י

נ,שכתבנו פירות לענין שייך רק זה י"מכ,מ"טעם דהרשב"מ לשי"ל בזה 'ם

ס,אזיל שמה לעיל ליה נוחלין"דאית יש בזכותו:)קלט(פ תלויה הבעל דירושת

נ בתוס"ועיי(,מ"בפירות והיורש"ד'ש בזה,ה עמו הסכימו שכל,)שלא ומאחר

נ דפירות התקנה כ"יסוד הוא האישותמ את לחזק לפדותה–די ,שיסכים

התפוררה כבר עומדים–והאישות להתגרשהםשהרי תיקנו"בכה,כבר לא ג

יורשה,פירות אינו אף ירושות,וממילא משאר שונה הבעל 'תוס'עי,דירושת

וב"ד.)קנח(ב"ב שמה)'הא(ה"ה המשנה .בביאור

הגמ כוונת גם שזוהי דבנכסיםדעיק,.)עט(בכתובות'ונראה הוא הדין ר

פירות אוכל הבעל אין ידועים לעיל(,שאינם שהסברנו הוכפי ,אלא,)באות

לפרות אשתו בנכסי בזכותו תלויה בירושה הבעל שזכות אית,שמאחר ממילא

דהוה"לר'לי ש"ש אלונ בנכסים יורש הבעל .אין



מהרש הביאו לב"והפוסקים בשישכ,:)קמו(ב"ש הבין 'נראה

עוד,ם"הרשב קרויה אינה לגרשה שדעתו אונן,"שארו"שכל לא ארוסה ואשתו

נדריה מיפר ולא לה מטמא ולא יורשה,לה אינו כח(מתה אלו,:)סנהדרין דכל

בשם לדינא"ועפי,"שארו"תלויים הציע המיקל,ז כדברי שהלכה שהיות

מהם,באבל אחד ומת לגרשה שדעתו שכל לומר להתאבלש,יש מחוייבים .אין

לגיטין"וביש( בזה)יז(ש גדולה מחלוקת הוה"ולפי.)הובאה י"ד שכל"נ ל

נ פירות כספי על מוחזקת אלו"שהאשה הרשב,מ כדעת לי קים לומר ,ם"שתוכל

אחת'דב בנקודה תלויים אלו יחידאה,הלכות שיטה היא המיעוט דעת ,שאם

לי"א קים לטעון למוחזק לאה"ב'עי(,א סי"עש ו"ס'צ'ז לומר"וכמו,)'ק אין כ

באבל המיקל כדברי שהלכה דס.בזה להרש"וכנראה הרשב"ל ששיטת ם"ש

יחידאה שיטה .איננה

ע לדחות"אכן יש פשוטו הנישואין,פ לאחר דידו,שכל דנימא או

מידה,כידה עדיפא שידו לט(או תמיד,.)יבמות שהבעל כמוחזקנחשבכלומר

לענ הנכסים כל הפירותעל זכות קיי,ין לא הדין מעיקר אם ל"וממילא

לי"א,ם"כהרשב קים כאן לטעון להאשה השהרי,א ולא המוחזק .יאהוא
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הרש דברי על להעיר מקום יש הרשב,ש"אכן לא"שאף בעצמו ם

שארו עוד קרויה אינה לגרשה שדעתו שכל לומר פרות,התכוון לענין ורק

ירושה–ילאוממ( לענין זכאי)אף דאינו ליה דאית שהסברנו,הוא הטעם ,ומן

לפנינו התפוררה כבר האישות כל רז,שהרי תקנת יסוד רק"וכל היתה בזה ל

האישות את לחזק .וכאמור,בכדי

לאה"רמ'עיו קיי)ה"ס'צ'סי(ע"א כרשב"דלא בזה דמסברא.ם"ל ואף

צודקת בשיטת,שיטתו לומר ההכרח רבנןמן פלוג בלא כלול זה דכל .התוספות

הרה של שבזמנו הובא הרבנות של הדין הגרי"ובפסקי ז"ר הרצוג היה"א ל

נ בפירות זוכה הבעל אם ביחד"דיון גרו שלא השנים אותן עבור גם הי.מ 'ובפשוטו

דד דרשב"נראה בפלוגתא תלי מתלא ותוס"ז קיי"וע,ל"הנ'ם פשוטו כתוס"פ ',ל

פ לא בזה מוחזקת,לוגדיש שהאשה מה מכח לי קים לומר אפילו שייך שהרי,ולא

כידה כנ,ידו .ל"והכל



הי ההוא הנדון עלי'ומסתמא מאיס שטענה בזה,באשה שנחלקו

תומ כתובתה את אובדת האשה אם מורדת,י"הראשונים דין לה שיש רק .או

מ שבאומרת הסוברים זכ"דלדעת תיכף מבטלת כתובתהע כתובה,ות תנאי אזי

ככתובה נ,דינם בפרות הבעל זכות ג"ואף תומ"מ מתבטלת לדעת.י"כ אך

תומ כתובתה זכות אובדת שאינה נ,י"הסוברים בפרות הבעל זכאי עדיין מ"אזי

להתגרש עומדים שכבר אף בס[שלה זה יעקב'וכל הנתיבות(בית ע"לשו)לבעת

סי"אה ס"ע'ע .]ג"ז

יוצא"ולפי כתובהז לה אין שגם הבעל,שלומר זוכה שעדיין וגם

נ הגירושין"בפרות שעת עד דסתרי,מ תרתי פשוטו"וע.מהווה שידו,פ היות

וכו כמוחזק,כלומר',כידה נחשב העליונה,שהבעל על ידו ממילא לנו'הי,אשר

הנ במחלוקת נכריע לא שאם גבוה,ל"לומר שיותר בסכום הבעל או,זוכה כלומר

כתובתהשיפ מלשלם נ,טר בפרות שיזכה שירצה,מ"או .איזה



הנ'ובמח מ"הראשונים הטוענת אם כתובתה"ל את אובדת 'גמ'עי,ע

מעושר.)עב(כתובות שאינו דמי,מאכילתו דידע,היכי וכו...אי ידע דלא .'אי
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בר"ועיי ל(ן"ש ע"דף הרי"ב בדפי ב,)ף"ב אוקמה דלא הראב,מודהוהא ד"כתב

נאמנת"ז דאינה משום רשע,ל עצמו משים אדם נראה.דאין דלהפסיד,ולא

נאמנת ודאי דמי,כתובתה עדים כמאה דין בעל דמילתא,דהודאת משום אלא

וכו היא שכיחא הראב.'שלא שנחלקו והר"הרי שמה"ד המשנה דין בגדר ן

וכו( משה דת על הראב,)'העוברת אתאתד"דלדעת שבטלה על האשה

שחטאה,שלההאישות לנו נתברר שלא דמודה,א"א,וכל דומיא

פטור הר"משא.בקנס לדעת קנס,ן"כ בתורת זה שכל,שאין אלא

להוציאה בעיניו קלה תהא שלא הוא כתובה של הדין לנו,יסוד שברור וכל

האישות את לבטל תקנו"בכה,גרמה לא כתובהג הנ"וע.לה פשוטו יהי"פ 'מ

עלי מאיס עבירה,באומרת שום עברה בא,שלא ממנה הרי האישות ביטול .אך



עוד להעיר התוס,ויש כדעת ננקוט כרשב"הנ'שאפילו ודלא מ"מ,ם"ל

שמרוויחים בטראס(הרווחים או מיוחדת)ט"בבנק לשנה או(משתייכים

השנה,)ןלרבעו סוף הגיע שכבר לאחר עד הרווחים אותם הבעל תבע שלא וכל

אחריו(,שלאחריה של הרבעון סוף להיות,)או הרווחים אותם כל נהפכו כבר

כקרן לגמרי ע,נחשבים ריבית הרווחים אותם הרוויחו כבר ריבית"שהרי ושוב,ג

בהן זוכה זמן,אינו הקרקע"דכל מן הפירות נתלשו כ"שלא וכשבחקרןדינם

כפירות( השניה,וכאמור,)ולא משנה החדשים הפרות לתלוש הזמן ,וכשמגיע

להחשב"י הראשונה שמשנה הפירות כל שנהפכו .כקרןלגמריל

ולומר עוד להוסיף מקום בכל,ויש הריבית חשבון את שעושים שבבנק

ע,יום ריבית מחשבים ריבית"ותמיד שלאחריו–ג ביום כ,כבר נהפכו לשכבר

להחשב דאתמול היוםלגמריהרווחים א,כקרן ריווחושוב ליקח רשאי הבעל ין

.זה



מלוג"ואת נכסי פירות מתורת האלו ברווחים זכאי שהבעל במקרה,ל

הוריה(שהאשה האלו)או הרווחים עבור המסים כל לומר,שלמו מקום יש

מהרווחים לנכות המסיםשצריכים סכום כל עד,את הרויחו לא כאילו דנחשב

כך (כדי מש. באגר"דוגמת יו"כ ח"מ סי"ד בתחילת מעשר"קמ'א חשבון לענין ג

כך,כספים כדי עד הרויחו לא כאילו נחשב מסים עבור שמשלמים ,שהסכום

פחות .)אלא
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הטוענים הנהיגו חדשה"עוד נכס"תורה לחלוקת הזוגבקשר שכל,י

וכו(המתנות חוזרות)'תכשיטים לאשתו הבעל המתנות,ולהיפך,שנתן כל

האשה הורי האשה(שנתנו אצלו–לבעלה)או חרפה.נשארים זה ולדעתי

כן לומר לדתנו הגדול,ובושה שמו יתכן,וחילול .ולא

הב כתב"והנה ס(ש כ"קיח להחתן)ג"ק הכלה הורי שנתנו שהמתנות

להחזיר"א בשו,צ הוא חת"וכן בפ"הו[ס"ת לאה"ד סי"ת סק"צ'ע )]'הב(ז"ט

וקיטל טלית לענין כן שכתב במתנה,אלא טלית לאוהבו שנתן נעשו"ואח,שמי כ

בחזרה,שונאים ממנו לתובעה יכול בתורת,אינו המתנה את נתן מעשה שבשעת

בתם"וה,אוהב בעל את אוהבים הכלה הורי .נ

לעורר יש עשאו,אכן בביזנעשאם שותף לחתנם שלהם"הו רק,ס אשר

המשפחה זוגם(בני ובני הנכדים וכל והדודות הדודים בה)כל ומעולם,שותפים

הביזנע תוך אל שלהם אחרים אוהבים שום הכניסו מתנה"לא בתור מקום,ס יש

אלו שמתנות בתורתלאלומר להחתן בתורתניתנו אלא אוהב ,

בשעת זההגירושיןוממילא את להחזיר הוא .צריך



בשו שמבואר מה ס"ברמ(ע"וכן צ"א וכל)ט"ס היפות השמלות שכל

לאשתו הבעל שנתן לכשיתגרשו,התכשיטים אליו חוזר שהכל מאליו כי,שמובן

אשתו היותה זמן כל בפניו שתתיפה כדי לאשתו ניתנו שרק הוא דמוכח .אומדנא

להעיר הנהוג,ויש לאחר,שכפי לאשתו הבעל שקונה להםשנולדשהתכשיטין

ע,ילד ניתנה זו העבר"שמתנה ט,ש שסבלה לידה'על ע,ירחי העתיד"ולא ,ש

נשואיהם בזמן בפניו אשתו שתתייפה (כדי אגר. אבה"השוה ח"מ ס"ע צ"ד ,ג"ס

הולדתה יום לרגל לאשתו הבעל שקנה ע,בטבעת העבר"שזה ע,ש ש"ולא

בפניוהעת שתתיפה .)יד

בזמננו שהמנהג להעיר יש העשירות(וכן המשפחות שהחתן)אצל

לשני אחד מתנות מחליפין זה,והכלה תחת זה שקנה,ונותנים שהתכשיטין וכמו

חוזרים עבורה ג"כמו,הוא עבורו היא שקנתה התכשיטין להיות"כ צריכים כ

ביניהםדלא,חוזרים לחלק .יתכן



יצחק א"עתש●ג"מבית


אורה שערי קהילת דזשערזי,טינעק,רב נוא

קאונטי,מ"ר דבערגן תיכונית ישיבה
דעליזאבעט"ב,חבר ד



דזשערזי נוא במדינת פארעמאס במתא גיטין לסדר גדול צורך .ישנו

תורה שומרי שאינם זוגים יתגרשו אז שמה גיטין נסדר לא שאם סיכון קיים

האזרחי במישור וישראל,ומצות משה כדת לא .אבל



שליט טייץ מאיר אלעזר הרב דעליזאבעט"אב,א"הגאון דין בית ,ד

לכתוב שיש "פא"החליט

פאסיאיק והנהר העיר שם לכתיבת במקביל התיבה שאר.בהתחלת

באמריקא כאן הותיקים גיטין מסדרי מנהגי כפי נכתבים "רע"כותבים.האותיות

ע פעי וסענטא נעשוויל שכתובים כמו שניה הגרפ"להברה פיינשטיין"הוראת מ

שהגרי"מאס"והברת,ל"זצ זצ"כפי הענקין שם"א כתב הסכים".טאמאס"ל וכן

ר הידוע הסופר שליט'לזה ליכטער .א"יעקב



הוא פארעמאס העיר של המערבי Saddleהגבול River,כברהמ שמש

לאן פער למתא לכתבו.כסימן ריווער"נוהגים סעדל הגאון,"נהר הוראת פי על

שליט שווארץ דוב גדליה דאמריקא"אב,א"הרב דין בית טייץ"והגרא,ד מ

ריווער.א"שליט תיבת כותבים נהר של השם מן חלק היא ריווער ותיבת היות

וקוו בברוקלין ריווער איסט נהר לכתוב שנוהגים מאסקווא,ינסכמו נהר וכן

הרוסית(רעקא בשפה נהר זהו .במאסקווא)רעקא



שמואל בית לג(ת"ופ)יח:קכח(עיין שני)שם כותבים כלל שבדרך

גיטין בה שכותבים לעיר משמעותי,אולם.סימנים סימן פארעמאס לעיר אין
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בגט לכתבו קטנות.הראוי נהרות שם כדאיאבל,)brooksהנקראים(יש אין

לעיר גרוע סימן אלא שאינם בגיטין מים.לכתבם המספקות בעיר בארות ישנן

הבתים מן של,לקצת אחוזים ושמנה שתשעים מכתב לי שלח העיר מהנדס אולם

לעיר מחוץ באים העיר בארות,מי ממי באים העיר סיפקוי של אחוזים שנים ורק

פארעמס בתוך יוסף.הנמצאים ס"אה(הבית בארות"דקכח'ע בעיר יש ואם )ה

מהמהרי כי"ק"מביא מהם מסתפקין אין כאשר בארות מי על יושבת תחשב לא

דמיעוטא מיעוטא דנראה,אם פוסקים מקצת לדעת הגט לפסול למיחש דאיכא

מילתא תליא בסיפוק שהרי מתוכו ".כמזוייף



שבשו"ואע משה"פ אגרות כותבים)קא:ד(ת אין שכיום בארותכתוב

לחפור"ע שראוי לעיר סימן אם כי הסיפוק בארותפ מי"מ,שם אין עדיין מ

לעיר יפה סימן מהווים העיר מי של אחוזים שנים רק המספקים .בארות

הרה לי אמר לאדעסמאן"הלא ליב הרב במאנסי"אב,ג גיטין ומסדר ,ד

זצ"שהגרמ והגר"פ זצ"ל קמינצקי כסימן"י בארות מי לכתוב הסכימו שניל

בגיטין מאנסי וארבעים,למתא עשר חמשה בין מספקים בארות מי במאנסי כי

הצורך(אחוזים במדת העיר)תלוי מי יפה,של סימן מהווים הבארות כן ועל

בעיר.לעיר מועטים בארות רק יש שאם נוסף חשש לי(וקיים שאמר ובמיוחד

שנה כארבעים מלפני נחפרו בעיר הבארות שכל העיר שמאי)מהנדס לחוש ש

שמואל,יתקלקלו בבית זלמן).טז:קכח(כמבואר הרב הגאון לנו פסק ולכן

שליט גולדברג יש,א"נחמיה אם רק וויפעני העיר כסימן בארות מי לכתוב שיש

בארות הרבה הבארות,שם יתקלקלו שמא חשש .לעקוף

דבר"בשו,אולם משיב נז"אה(ת דהמהרי)ע לכתוב,ק"כתוב שאוסר

העיר דצרכי דמיעוטא מיעוטא רק שמספק יפה,הסימן סימן שאין במקרה איירי

בארות,לעיר או מעינות אם מי.כי לכתוב אפשר לעיר יפה סימן יש אם ולכן

העיר דסיפוקי דמיעוטא מיעוטא רק מסתפקים אשר לסימן,בארות .היפהבנוסף

לכתוב"מ הוא בימינו המקובל שהמנהג כנראה סימןמ בתור בארות מי

הרבה,העיר ממנו מסתפקים אם לכתוב.רק קבענו אשר המקומות בכל ובאמת

לעיר שני כסימן בארות מי וכותב בליווינגסטאן(גיטין וויפעני,עדיסאן,כמו

העיר,)ל"הנ סיפוקי של משמועתי אחוז מספקים שבשו.הבארות ת"וידוע

יעקב א"יו(משכנות א,)יז:ד שעשרה משמעותיקבע מיעוט כבר מהווה .חוזים
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דבר הרמ,סוף הלא בספק מוטל הדבר ס"אה(א"אם קכח"ע פוסק)ס

בגט( העיר סימני כתיבת של "בהקשר חסרון) לספק ליכנס יש יותר מלספקתמיד

בתור".שינוי בארות מי לכתוב כדאי שלא כנראה לפארעמאסולכן שני .סימן



ס"אה(ת"פ'ע וס"ע כח לג"ק מאיר)ק מהבית וגט)ד'ס(המביא

קח(מקושר אחד)אות סימן רק לה שיש בעיר גט לכתוב אפשר הדחק שבשעת

מעינות מי על דיתבא ליסא במתא גיטין שכתבו במדינתינו.כמו כאן נוהגים וכן

טאלסא במתא וכן ריטשמאנד גן,במתא רמת בעיירות הקדושה בארצינו ,וכן

תקוה,תרחובו סבא,פתח שבע,כפר הגרז.ובאר לי אמר שליט"וכבר גולדברג א"ן

הזה היחידי סימן לה שיש בעולם עיר עוד אין במקום,שאם גיטין לכתוב אפשר

ע.הזה הגר'הלא קכח"אה(א"בביאור שמות)כ:ע לכתוב למנהג שהסיבה

שם אותו עם עיירות שתי בין להבדיל הוא בגט ל("הנהרות שויריחיישינן ,")שני

א הסימן אותו עם בעולם עיר עוד אין שוירי"ואם שני חשש נפל ולא.כ בדקתי

ריווער סעדל בשם נהר עוד מצאתי ולא בעולם פארעמאס בשם עיר עוד מצאתי

ע,בעולם הגרז"ולכן הנחיית שליט"פ בפארעמאס"ן גיטין לכתוב אפשר א

אחד"אע סימן רק שכותבים .פ

בב הנ"וכן מסביר"ש בל בגט לכתוב המנהג ליכא"נהרות'סיבת דתו

ב עם אחרת עיר עוד דמתרמי כן'חשש מקראים שבקלות".נהרות בימינו ולכן

שבכה לומר אפשר סימן אותו עם עיר עוד יש אם להבחין וסגי"אפשר נהגו לא ג

ידוע אם אחד סימן סימןעם ואותו שם אותו עם בעולם עיר עוד כהוראת,שאין

שלי"הגרז שמואל,א"טן הבית בימי שייך היה שלא .דבר



ג הרב הגאון שליט"פסקו שווארץ א"ד הרב והגאון שליט"א טייץ א"מ

הרה שליט"וכן סענדרוביץ מענדל הרב אב"ג דווילמאקי"א ספר(ד מחבר

לעריה" צפון"הארץ רחבי בכל בגיטין עיירות וסימני שמות בכתיבת העוסק

במ)אמריקא לכתוב גדולשיש הדחק שעת נהר"קום על דיתבא מתא פארעמאס

ריווער ."סעדל





משפטחדר חושן





מ יצחק א"תשע●ג"בית


להוראה כולל חבר





בשו ב(ע"איתא סעיף ה סימן משפט בתחלת")חושן בלילה דנין אין

ביום,דין ממונות דיני לדון התחילו אם בלילה,אבל עברו"וי.גומרין דאם א

בלילה דין,ודנו שאילות".דיניהם כמה לבאר דין)א:ויש של הפסול עצם מהו

בדיעבדב של)ב?לילה הגדר דין"מהו מותר"תחילת התחילו רולגמשאם

לזה)ג?בלילה בדומה אחרות בהלכות השלכות יש קידושין,האם גבי ,כמו

בלילה,חליצה,גיטין ?וגירות

בסנהדרין בסוגיא וכו):לד(ועיין ביום דנין ממונות מילי.'דיני ?מנהני

ושפט קרא דאמר פפא בר חייא רבי עתאמר בכל העם את הכי.ו דין,אי תחלת

רמי,כדרבא!נמי ביום:דרבא והיה וכתיב עת בכל העם את ושפטו כתיב

בניו את כיצד,הנחילו דין?הא לתחלת דין,יום לגמר כרבי.לילה דלא מתניתין

אומר,דתניא,מאיר מאיר רבי לומר:היה תלמוד וכלמה ריב כל יהיה פיהם על

ענין,נגע מה נגעיםוכי אצל לנגעים?ריבים ריבים מקיש ביום:אלא נגעים ,מה

בודכתיב הראות ביום,וביום ריבים .אף

ה הסוגיא ממיומסקנת דבדיני ולגמורוא ביום להתחיל אפשר נות

טעם.בלילה לגמרה,וצריך מותר אבל בלילה הדין להתחיל אסור יש,למה דאם

הדין לגמור כדי בלילה דין בית של ג,הגדרה יכולים אינם להתחיל"למה ?כ



ג מותר'יש למה להסביר בלילהרקאופנים הדין .לגמור

שזה.א הכתוביתכן גזירת את"הפסוקיםמשיוצאתסתם הנחילו ביום

"בניו עת" בכל העם את ."ושפטו
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הרוחידב.ב כה"ר(ן"שי ביום):ה הדין שמתחילם שבזמן מסביר

בלילה לה",וגומרין שדינן תחילה בתר מילתא בלילה"וא".כולה שגומרין מה כ

ביום ההתחלה של המשך רק .1הוי

יונה.ג לד(רבינו דבשעת",כותב):סנהדרין למימר לרבנן להו דניחא

בלילה מן ביום יותר מתבררים הדברים כי לשמירה יותר צריכים ומתן "משא

ביום ומתן במשא ועוסקים הדין מתחילים אם לגמורולכן ולפסוקמותרים

הדיןדבלילה כךבירורהצריכאינהמסקנת .כל

נפק כמה ג"ויש בין .ההסברים'מ

.א .הר לפי צריכים'הנה אולי יונה

בבהירות לחשוב כדי ביום ומתן המשא בכל פרטישצריךלעסוק כל את לראות

הדין החר,וצדדי דלפי אפשר נחשברקעשואםשן"אבל כבר הטענות תקבלת

בלילה שנשאר מה את לגמור ומותרים הדין גזה"וה.כהתחלת זה אם ,כ"ה

הב דמקיימים בלילה'דהיינו וגומרים ביום שמתחילים במה היטב.פסוקים ועיין

לד(במאירי ב):סנהדרין אחרי'שמביא רק הדין את לגמור אפשר אם שיטות

א או ומתן המשא כל את סמוך"פילושגמרו בלילה ומתן למשא לחזור ירצו אם

עושין דין ".לגמר

בלילההנחלקו.ב ודנו עברו אם הדין מה תחילהמראשונים

תלוי.ףסועד ביוםבטעםואולי כשמתחילים בלילה הדין לגמור לפי.ההיתר

ביום"החהר תורה כדין ההמשך להיחשב כדי דווקא ביום התחלה צריכים ן

שה"אע כדיוןפ נחשב אינו בלילה מתחילים אם דבדיעבד וסביר בלילה וא

לר.בכלל פסול'וגם בלילה ומתן המשא עשו אם היטב,יונה נתברר אבל.דלא

מגזהומרלפשרא הוא בלילה לדון האיסור אע"דאם אולי בה"כ שעוברים פ

אולי בלילה קייפסקכשדנים עדיין קיימו,םהדין סוף כל ה"דסוף את עםושפטו

עת ".בכל

הש1 גליוני לד(ס"ועיין הר):סנהדרין החידושי את המהרילפסקומקורכן"שמציין ל"של

צה)נו'יסת"שו( אחר סעודתו משך דנחשב"דאם הניסים על או רצה לומר חייב עדיין כ

ביום סעודתו של לעי.כהמשך שמתחילויש בזמן מנחה תפילת לגבי לשאילה קשור זה אם ין

אחריו וממשיך השקיעה לפני בערו.להתפלל קי"או(ה"ועיין יב"ושו)ה:ח )לד:ז(א"ת

ח"וע,שמקילין תשובות בפסקי עמ"ע .תתקנח'ב
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תשובה.ג ה"חו(הפתחי י"הברכבשםמביא)ז:מ

בלילה וגומרים ביום הדין את שמתחילים פנאי"שמה כשאין בדיעבד היינו

ביום לגמר,"לגמור כדי הדין את לערוך אין לכתחילה זה.בלילהואבל פסק

הר שיטת לפי לן"הרלפיאבל,יונה'סביר שנחשב מה הוידכל כך אחר התחלה

ביום הדין כל את עשו לעשות,כאילו מותר לכתחילה אפילו אולי כדיואז ככה

דעכ בלילה כיום"לגמור נחשב עדיין מוכרח.פ אינו איפכא,וזה גם לומר יש ,כי

החהר יום,ן"שלפי דין בעי נמי דין ממש,גמר ביום יגמור לכתחילה אבל,ולכן

הר בע,יונה'לפי לא דין כללגמר יום בלילה"וא,י יגמור לכתחילה אפילו .כ



ערוך תורה)מ"חו(בשולחן לדיני בקשר בדיעבד של מקרים שני יש

ה.בלילה בסימן הוא בלילה'הראשון וסופה הדין תחילת דנו הואו,אם השני

כ ודנו"בסימן בלילה עדות קבלו בדיעבד אם סתירהשישהקשוהאחרונים.ח

הרמ אלו"בשיטת בדינים ה.א בסימן עברוידבדמגיהא"הרמ'דהנה אם עבד

דין דיניהם בלילה בלילהאבל,ודנו עדות קבלת מגיהאינוא"הרמ,לגבי

הוישמתרץ)ח:ה(ע"הסמ.בדיעבדהרישכש לא עדות ולכןאקבלת דין גמר

ביום משאלמחר שעוותו מה לתקן בדי"יכולים כשר בלילה דנו כבר אם עבדכ

גמרו שכבר הדיןוקבלשאםמחדש)ב:ה(הקצות.לפי כל פסול בלילה עדות

בלילה דנו אם אבל הדין כהתחלת מדנחשב גרע לא ומתןהרי משא בלי דין גמר

בלילהש .כשר

הר של הסברו נגד נראה הקצות שד,ן"שיטת לומר אפשר אפשראי

ביום ההתחלה בלי אפילו בלילה ביוםונחשבלדון שיטת,האדרב.ככולה

ש היא דיןהקצות בלילהולבדבגמר על,מותר שחולקים אחרונים יש כך ומפני

.מסקנתו

הרשב שיטת צויין ערוך הרמ"בשלחן של כמקורו בתרא בבבא א"ם

כשר בדיעבד בלילה דנו בב.דאם בסוגיא אפילו"ד.קיד(ב"אבל רואים)ה

הרשב בדברי שם הפוכה ל"שיטה אפשר עדות בקבלת שרק למחר"בם לדון ד

בדיעבד עדותן פי ברא.על ובתשב"וראה שם דגם)א:א(ץ"ש שכותבים

דפסול"הרשב בלילה לדון התחילו שאם יודה כשרה,ם עדות קבלת ורק

הרמ"וא.בדיעבד של מקורו ברשב"כ אינו הפוכה(ם"א ממש שיטתו דבאמת
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הגר)ממנו שמביא כמו מהירושלמי"אלא שהוא שם ד(א טעו")ד:סנהדרין אם

ת דין שדינם בלילה עת"ודנו בכל העם את ושפטו צ"וא".ל הרמ"כ על א"ע

הרמב עמד דכבר הירושלמי כמו שם"בב(ן"שפסק חולק)ב דידן שתלמודא

זה בדין הירושלמי !על

אלו קושיות יעבץ,ומפני ס"חו(המשנת הירושלמי)י'מ את מפרש

וז אחר ב",ל"באופן תורת להם שיש בלי"לא להםד שיש כמו דין לתחילת לה

ב תורת"תורת להם אין אם גם דין שדינם הוא הדין יסוד אלא הדין לגמר בלילה ד

הרמב"וכמ,ד"ב בפ"ש מהל"ם ה'ב ב"אע,י"סנהדרין שאין משלשה"פ פחות ד

עמיתך תשפוט בצדק שנאמר התורה מן לדון לאחד בלילה"א.מותר נמי הכא כ

ב תורת להם די"אין לתחילת שאם,ןד עת בכל העם את ושפטו מקרא דלמדים רק

אע שדן כיחיד זה שהרי היינו דין דינם ב"דנו תורת עליו שאין ".ד"ג

ברמ הסתירה גם מיישב ה,א"ובזה בלילה'דבסימן לדון בדיעבד מותר

יחידי שדן יחיד כמו דין כ,ודיניהם בסימן קבלת"אבל לגבי היא השאילה ח

מעמדםוכיון,עדות כבשאין נחשב בלילה הדיינים לקבל,ד"של יכולים אינם

בלילה .עדות

הרמב בלשון ומדייק יעבץ המשנת מוסיף דבריו בהל"ובהמשך 'ם

ה"בפש,סנהדרין כותב"ג בלילה"ג הדין את מתחילין כ"ובה,"אין "תבוד

עדות מקבלין בלילהמונותמיניובד...אין הדין לגמור מותר ביום התחילו ".אם

ברמבדה מבואר אפ"רי שפסול דכשם בלילה'ים וכדומה לדון להתחיל בדיעבד

בלילה עדות לקבל אסור .גם

ס"חו(ח"הב ממ)ה'מ בדיני בלילה בדיעבד דנו אם פ"אעונותומקיל

חליצה לגבי להלכה ממונות,שמחמירים הסמ"שבדיני להם ורשב"כדאי ם"ג

ב הפקר משום הירושלמי כדעת הפקר"לפסוק מהב".ד בלילהשח"ונראה

ו"כביםנחשב אפלכןד ממון ולהפקיר לדון הכח להם הדין'ייש מן אבל.שלא

ראשונים כמה מזה,לפי ראייה ממון,אין להפקיר יכולים יחידים ל"וז.שגם

בהל"הרמב ה"פכ(סנהדרין'ם לו,)ו"ד שיש ממון להפקיר תמיד לדיין יש וכן

.בעלים

בלי בדיעבד עדות קבלת במאירי,להלגבי עמ"בב(עיין קיד 486'ב

דעה)קדם'מהד חששדמביא יש שהיה"שאם שכן וכל הים למדינת ילכו שמא

לילך רדוף הכל,העד לדברי בלילה עדותו הרשב".מקבלין לפי ת"שו(א"אבל



בלילה תורה 667דיני

פסולה)שכז:ג בלילה עדותן קבלו אם זה באופן המח"יו.גם בסברת דנחלקו 'ל

הב והרמ"בין אם"ח בא דין להם כמו"יש הוי או בלילה עדות כשמקבלים ד

צורך במקום בדיעבד אפילו עדות לקבל יכול אינו אבל לדון שיכול מומחה יחיד

.2גדול



והסמ"הב שבעלי"ח באופן לכתחילה אפילו בלילה לדון מקילין ע

שבה עליהם קבלו כמו"דין אחרים פסולים מקבלת גרע דלא בלילה ידונם ד

אבאק עלי בנאמן פסול או ראשונים.רוב הרבה בזה הסכימו בשוו,וכבר ת"עיין

בב,)תסז:ז,ר:ו(א"הרשב שם"מאירי מהר"שו,ב ה"והראבי,)כח'ס(ם"ת

הש( בגליוני בב"הובא .)ב"ס

בעלי אם הקבלה בפרטי האחרונים בפירושןדיהודנו לקבל צריכים

או נחשבת"לבשביאתןעליהם עצמה בלילה מקיל"הסמ.כקבלהד כאן אפילוע

לבאם ב"באים הזמנת מפני ב,ד"ד כפיית בלי מעצמם שבאים זמן הוי"דכל ד

עלייהו צריכים"הב.3כקבלו אבל בפירוש קבלה צריכים דאין סובר אתו"ח

ההזמנה"מנפשייהו מחמת באו אם כאילונולכן דנחשב הדין יםחמכרי"פסל

לבוא ".אותם

למלך פס'הל(המשנה ה"נהדרין בפירוש)ג"ג קבלה אולמצריך קרוב

בלילה לדון או שבאואבל,פסול מה ורק בפירוש קבלה בלי מקיל יחידי לדן

מספיק לבד היחיד אומר"שו'יוע.לפני יביע שיטת)ז:א:ב(ת את שמביא

הב)תקט:ג(ז"הרדב כמו מהני"שסובר בלבד דביאתם דאפילואח ומוסיף

עדותלקבליכולאינומעצמולדוןשיכולמומחהדיחידפ"דאע)ע:מומ"חו(ך"השפסקוכן2

ולקבללדוןיכולמומחהשיחידלהלכהומסיקעליוחולק)ג:גמ"חו(הנתיבותאבל.בעצמו

.לפניועדות

ר3 מאת הלכה חקרי ספר מוהליבר'ועיין ה"חו'בהל(שמואל סימן גמש)'מ הערות'וסיף

הסמ על הש,ראשון.ע"חשובות ב)כב'יבס(ך"דלפי בפני קבלה דווקא מה"דבעינן כשר ד

שבאים מה בלילהמהני בקבלה?לפניהם שאין ומאחר בלילה כשר דין שגמר דמכיון ומתרץ

הוי ומתן משא או טענות עצמה בלילהאלעדות דכשר דין גמר הסמ,שני.כמו יודה"דאפילו ע

בלילה מעצמם באים דלמעשה ורק ביום לדין ההזמנה לעשות התרוהו"אבל,דצריכים אם

לד ע"בלילה ודנו בלילה"ת התראה אותו הרמבפ דין"לדעת אינו בדיעבד אפילו והטור ".ם

דהוי או בלילה לדון פסול או קרוב לקבל אפשר אם בשאלה מחלוקת שמביא הוא השלישי

וע ופסולה לריעותא .ש"ייתרתי
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שבעלי קבלוםאינןדיהבמקום כמו הוי עדיין בלילה לדון פסול שיש יודעים

ומהני בפירוש .עליהם

במנ עליכאשרשמסתפק)ג:רלד(ח"ועיין בנאמןהםמקבלין פסולים

בעמידה ועדים בישיבה דיינים צריכים עדיין אם אבא ספיקו.עלי שעיקר ונראה

רק תורה כדיני נחשבים עלייהו קבלו של מקרים אם אובפסושנעשיםהוא לים

לגמרי שונה דבר אלא בכלל תורה דיני הוי כלל"דלא תורה דין בגדר זה ".דאין

אות לומר בלילהםונראה לדון עלייהו קבלו לגבי המשנת,דברים שחידש וכמו

משפט.ץ"יעב ס"חו(ובשער נאמן)ה'מ של מקרים בין לחלק יש דאולי חוקר

פ דבקבלת מכיון בלילה לדון קבלה ובין אבא להםעלי יש עדיין סולים

עליהם שמקבלים זמן באותו בלילה בקבלו אבל דין גמר לפני לחזור האפשרות

כמו הוי א"יום"הפסול ועכשיו הדין אא"לגבי מדבריהם לחזור אומרים"א כ

די כתחילת נחשב הכל וממילא טענותיהם על לחזור לחזורןשיכולים .ויכולים

בערבדשסובר)ב:ה(ע"סמבועיין לדון עליהם לקבל רוצים אם אפילו

נגד שזה מכיון לדון אפשר אי בדין"שבת מתונים אפשר,וקשה".הוי דלמה

בע לדון ולא פסולים ד"וצ?ש"לקבל עלל לוותר הדין לבעלי בדייןאפשר חסרון

אבל עלעצמו הדיןבמחשבתחסרוןלא על צ"וא.הדיין קצת הר"כ על יונה'ע

שמסאשהב למעלה בהירותנו יותר שיש מפני ביום לדון צריכים למה ביר

לחלק.מבלילה שיש הר,אלא שנותן דקרא'דאף טעמא בלילה"מ,יונה דנו מ

פסול בע,הוא יכולים הפסולים"ולכן ככל לקבלו בדין"כ"משא,ד מתונים "הוו

במתינות לדון צריכים אופן ובכל עליו לוותר יכולים הדיינים שאין הלכה ,היא

לדוןואם יכולים אינם טעם מאיזה להם אפשר .אי



והוא"הסמ בלילה לדון קולא עוד מביא בבדאםע דולקות נרות ד"יש

יומא במסכת שמצינו כמו כיום בחשך):עד(נחשב שאוכל מי דאית"לגבי מאן

ביממא אלא ליכלה לא סעודתא א"ליה נרות שיש דבמקום אמרו כבר לואבל ין

לד מה דינים.וגאעל בעלי ולהזמין בלילה לדון לכתחילה אפילו מתיר ולכן

נרות שיש במקום בלילה ויכול"ל"וז.דולקותלבוא בלילה נרות דכשמדליק

מצאתי לזה ודומה דין בתחילת אפילו בלילה לדון מותר אדם בני ולהכיר לראות

אלא בלילה סודר בקנין קונין דאין נושן ישן הנרבקובץ הלכה...לאור לי נראה

דולקות שהנרות אף בלילה לדון לכפותו למעשה ".ולא
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ה"ס(ך"הש הסמ)'ק על הפ"חולק וגם וראיותיו ו"ס(ת"ע מביא)'ק

דין לתחילת יום דווקא דבעינן אחרונים השו,כמה מאירות"וביניהם פנים ,ת

ועוד"שו יעקב שבות .ת

יום שצריכים שדברים ה(וברור כל במגילהכמו במשנה שהובאו דינים

ע"א):כ בלילה לקיימם דולקות"א נרות אם.י אחרים בדינים לברר יש אבל

.נרותבהםיםילעמו

יוסף ס"או(הבית ר)קעג'ח שיטת את ידים'מביא בדיקת לגבי ירוחם

ל חלב אכילת לבדוקאכילתבין בלילה ומקיל הנרלבשר אםןלרחצצ"שאאור

שעותנרא כמו ביוםנקיים בהלכה.ושים מצוינים השערים מרחיב )ד:סח:א(וכן

הסמ דרך ב"על לעיר ליכנס הדין את טוב"ע החמה,"כי שקיעת לפני ,דהיינו

הדרכיםש על כביום בלילה אור לנו שיש הזה שהיאיןבזמן כמו בימיתסכנה ה

.התלמוד

שתלוי הלכות בין לחלק יש שצריכיםבותוכמובן אלו דינים ובין זמן

הכרהרק או לראותראייה בלילהשאפשר הנר או ביום השמש פי על .הדברים

גיטין בעניני כמו קובעתם שהזמן בתחומים לעיין יש ,קידושין,ולכן

לראות"ופדה,יבום,גירות אעאםב בלילה לעשותן של"אפשר צד להם שיש פ

דין .בית



קכג"אה(א"הרמ האו)ה:ע כשיטת נת"פוסק שמשווה לדיןז הגט ינת

בלילה גט נותן אם פוסל לכתחילה ולכן הכתובה גביית איתא.מפני וכן

קמב"אה(א"ברמ בלילה"ש)ה:ע ולא ביום לה יתנו שהב"ואע".לכתחילה י"פ

סי"אה( האו)קלו'ע על ב"חולק צריכים אנו שאין וסובר לאשה"ז גט לתת ,ד

אה(י"הנוב ס"תנינא הרמ)קיד'ע שיטת עם בא"מסכים ראיית לכל"ומצריך ד

גט ב"אה(ס"החת.נתינת ב)סה:ע של תפקידו וממעט זה לרעיון ד"מתנגד

וברצונו ברצונה היא שנתינתו בזמן אבל מיאון או מעושה גט של ,למקרים

הזה בזמן גט בכל שמצריכים לב,כמו מקום שמותר"וא.ד"אין לומר אפשר כ

ב של ענין כאן דאין בלילה גט בנתינ"לתת זוד מזה.ה חמד,ויותר השדי

א( הגט שבזה)כה:מערכת סברא שתהא"מביא לאשה אומרים הגט שעורכי ז

הגט נתינת לפני כתובתה את האו,מוחלת ב"אפילו צריך שאין יודה אין"ז כי ד

בלילה גם לערכו מותר יהיה ולכך הכתובה גביית בסדר,למעשה.כאן עיין
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אה קנד"הגט הל(פט:ע אע",)גיטין'סוף ערבית הקהל התפללו אם פ"וכן

הדחק בשעת לא אם לילה חשוב שכבר מפני אז גט ליתן אין יום עדיין שהיא

וינתן יכתוב ממש בלילה אפילו מ"ס(ת"ובפ".שאז שמקילין)'ק מה מביא

בלילה גט ליתן עיגון ספק ובשעת מרע של.בשכיב חידושו שם מביא וגם

יום"הסמ חשיב דולקין דבנרות השמשותע בין של לסמוך",במקרה שאין אף

זה בזה"מ,על לסמוך יש שפיר לילה ספק והוא גדול עיגון במקום ".מ

קכג"אה(ש"ובערוה ממש)יח:ע בלילה הדחק בשעת נוהגים,מקיל .וכן



בלילה שקיימים קידושין וסידורי לחופות והולכים מוזמנים כולנו

צה מ,כ"אחרי אם היא בלילהוהשאלה גט לתת ואסור ליציאות הוויות ,4קישים

בלילה קידושין לסדר שמותר פשוט כך כל זה ם"שהרא)שם(ח"בשד'וע.למה

הקידושין חל אם ספק יש בלילה שנתקדשה שאשה הגר,כותב מביא"וגם א

נה"אה( ביום)יא:ע רק חופה לעשות והזמנים.שמנהגינו ישראל ובספר

עמ"ח)הארפענעס( שמקילמ,שנ'ב שיטות כמה השוותביא בית"וביניהם ת

א(ישראל טעםושנ)קנו:עדעלין בנירותתן להרבות נוהגים משפחות הרבה למה

הוא החופה הסמ"עבמקום והרי"פ בלילה לדון מותר נרות מדליקין דאם ע

נרות להדליק כקבלו,חופהלהמנהג והוי הצדדים שני דנתרצו טעם עוד ונתן

בלילה לדון .5עליהם



יג"אסו(ם"הרמב ש)ו:ב הנעשטבילתפוסק כשריתגירות הבלילה

בשו.בדיעבד להלכה נפסק רסח"יו(ע"וכן קבלת)ד-ג:ד אבל וטבילה במילה

אפי יום צריכה שם"הש.בדיעבד'המצוות ט"ס(ך אם)'ק בדיעבד למה מקשה

אינהעש בלילה המצות והאאדהוימשוםהכשרהקבלת דין א"הרמכתחילת

בהל אפילו'פסק בדיעבד כשר בלילה ודנו עברו דאם דיןבדיינים ?תחילת

הב כמו ממ"ומתרץ בדיני דדווקא בוח הפקר משום בדיעבד כשר הפקר"נות ד

המצותלפיכךו קבלת של דין לתחילת דומה שכשר'יוע.אינו מרבבה בדגול שם

נז'סץ"מיני"מהרשלהגטבסדרהובאוכן4

לקדששלאהיתהמלפניםק"עיהירושליםשמנהג,)סג:ה(כהלכתםהנישואיןבספרועיין5

.בלילה
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דווקא בלילה דבבדיעבד בעינן בקטן אבל לגייר שבא בגדול פסולוד"עת

בלילה ודעת"בשו.בדיעבד טעם טוב ב(ת חלק תליתאי קיא'מהדורא )סימן

בלילה המצות וקבלת והטבילה ביום המילה עשו דאם מחדש קלוגר שלמה הרב

דהויאמהני משום הוא הדיאדהפסול גמר והנה דין בלילהןכמו על.היה ומוסיף

הסמ דלפי ה"זה נרות כשיש בלילה דין דמהני גירות"ע לגבי דמודה שנעשהה

דכשר הנר לאור .הבלילה



בש שה"יו(ך"נפסק בלילה)יב:ד גם בקידושיןשפודין ).כט(מהסוגיא

ביום"אבל לפדות בשו".נוהגין יב"ועיין ה"יו(א"ית הגאוןןשמציי)כה:ד דברי

פלאג"ר שמסביר'ח היהי מצרים שיציאת מכיון ביום לפדות עיןמתהמנהג

כמ"פדה ישראל"ב בכורי בני צ,ש הפדיון לפיכך ביום היתה שהיציאה ל"ומכיון

דווקא לענינינו.ביום חמד,ויותר השדי בשם שהובא מה להעיר כלל'מע(יש פ

רנה"שבלילה)לט ובקול השיר יוצאים השיר ובעלי נירות שמדליקים כיון

ני פרסומי והוי טובא מילתא אוושא חוגג המון טפיותודה יותר,"סא וודאי ולכן

בלילה לפדות .טוב



לעגונות הנוגעות שאלות לגבי לדון ה,יש ממותנחשבןאם נותוכדיני

לגמר הןומותר האם או ביום התחילו אם קרובןבלילה נפשותותיותר .לדיני

ה ודאי ראשון קרובתיוןובמושכל שאילות.מ"לדותר כמה כשדנו שמעתי אבל

ב התאומיםחמורות מגדלי האסון אחרי עיגון שליט"שהגרצ,עניני פקפק"ש א

זה מש"עעל ביבמותהכ"פ יהוידע ס"ל"וז).קכא(בן דף אברהם ויען ב"ובספר

ז מרן בו חולקים שהיו דאתתא עיגונא של אחד בענין ששמע ומור"כתב ם"ל

ומור"ומר,ל"ז אסר מ"ן וכתב בחכמה ופלפל להתיר ראיות שהביא התיר ם"ורם

שתנשא"ז רשות למר.ל המגיד ז"וגילה מור"ן שכתב ביום דבו הרשות"ל ם

חי שהיה אחד במקום הבעל מת לאוסרה,שתנשא האמת אל כיוון שאסר ומרן

הקב מור"אך ידי על תקלה הביא לא ב"ה מעשה שכתב ביום הבעל שמת ד"ם

ערשל שתנשא לידישמזהוחזינן".ש"שות מגיעים הדברים יניד"לפעמים

בעלמא,"נפשות לחידודא אלא זה אין מל,אולם נמנע בעניניולא גםםעסוק אלו

.בלילה
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שמעתי בלילה לכתחילה לדון מותר אם השאלה לגבי למעשה הלכה

סוף ועד מתחילה ביום לעשותם שאפשר מה כל עושים וגירות גיטין שלגבי

מהצדדים שאחד הדחק בשעת כמו בדיעבד הגטולדרכךילובמקום נתינת בלי

בלילה גם להתירם ממ.יש דיני לעשותםוולגבי לכתחילה אפילו רגילים נות

דברים כמה מפני דין.בלילה ולא פשרה עושים אנו כלל שבדרך הוא הראשון

חו"שו'ע( יב"ע מבעלי,שני.)כ:מ קבלה בלילהןדיהישנה שידונו שרוצים

נ מביוםושיותר בלילה לבוא להם לנוו.ח שיש הוא הסמלסמוךהאחרון ע"על

דולקות נרות יש שדנים .ומותרשבמקום



מ יצחק א"תשע●ג"בית


להוראה כולל חבר



בשו כו"חו(ע"איתא עכו"ד)א:מ דייני בפני לדון ובער"אסור אותכם

מגיטין".שלהם נלמד לפניהם"שדרש:)פח(וזה תשים אשר המשפטים ,ואלה

עכו לפני ולא מה)צ"ר:ב(ץ"בתשבועיין".ם"לפניהם זה כ"ואעפ.ת"דאיסור

בשו ב(ע"מובא סעיף עכו",)'שם יד יכול"היתה ואינו אלם דינו ובעל תקיפה ם

תחילה ישראל לדייני יתבענו ישראל בדייני ממונו נוטל.להציל לבא רצה לא אם

מב עכו"רשות בדיני ומציל דינו"ד בעל מיד ".ם

חמדהוהקשה פ(הכלי איסור)משפטים'ריש על לעבור מותר איך

כדי לערכאות הליכה של ממונותורה להבין.להציל צריכים קושייתו את ולתרץ

ב רשות של ותפקיד ההיתר למעשה.ד"גדר הלכה מינות נפקא בזה דיש .ויתכן

חת"בשועיין ג"חו(ס"ת מב,)'מ רשות נטילת צורך בטעם ,ד"שכתב

ב" שם על אלא שמם על הפלילים מקרי לא רשות"דאז לו שנתנו ונראה".ד

החת להקשות"דסבר דאין תורהס איסור על ולעבור בערכאות לדון הותר ,איך

ב"דע רשות נהפ"י גויים של הערכאות ב"יד"לכיםד ניםודניוכאילו,ד"של

שליחות.ד"בב מעין כאן דיש שם"אע,וכיון על נקרא הדין בערכאות דדנים פ

כלל"וא,ד"ב איסור בזה אין מ,כ יצאו לא .ד"ברשותדבאמת

הג דעת הויא דכך הגר,א"רונראה בביאור שציין,)ה:כו(א"דעיין

הגמ את ערכאות היתר של לדין חובטיןישעובד,:)פח(גיטין'כמקור כוכבים

אומר שישראל מה עשה לו ואומרים שסבר.לךיםאותו שם אליהו הבאר ופירש

כתוס"הגר כשר,שם'א נכרים"עאפילודהגט עכו"י לפני זה דדייני"דאין כיון ם

מצוים דה.1"לחובטוישראל ערכאות"וכתב באיסור מב,ה רשות דיש ,ד"דכיון

לפניהם מקרי הערכאות דאע.כפיית עצמן"והסביר דעת על עושים דערכאות ,פ

רשות דקבל ב,כיון להם אמר כאילו שיכ"הוי אותווד .פו

משה"בשוע"ע1 אגרות ב"חו(ת ד:מ ועיין"טו הגרכךש)ה דעת .א"הבין
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הוי דכך דעתאונראה התרומותגם בב,בעל כ"שג,)ב:כו(י"המובא

מב רשות נטילת דין מהגמ"כתב ומקורו הנ'ד .ל"בגיטין

הנתיבות לדעת היטב מובן זה כויב(ומהלך נות"דב,)ג:אורים רשותןד

ישראלרק לדייני החוב שידוע א"דבלא,במקום יחייבוהו"ה שמא רשות לתת א

של כדין.כדיןאבערכאות בערכאות אותו דמחייבים את,וכיון לראות יש שפיר

כשליחות הקשה,אולם.דינם כדעתכבר העולם מנהג דאין דכיון חמדה בכלי

החוב,הנתיבות ידוע דלא במקום גם רשות הערכאות,ונותנים את לראות קשה

ב 2.ד"כשליח

א ב"ואם כשליח ערכאות לראות לדוכתא"א קושיא הדרא איך,ד

ממונו להציל תורה איסור על לעבור .אפשר

ברא ב"ועיין ר)יז:ח(ק"ש את ז'שצטט ללכתשפס,ל"פלטאי דמותר ק

לב לבוא מסרב דהנתבע במקום ממונו להוציא הרא.ד"לערכאות דמקורו"וכתב ש

מרי"ד:)צב(ק"ב'מגמ בר לרבה רבא ליה אינשי,אמר דאמרי מילתא הא מנא

ענך ולא חברך א,קרית ביה שדי רבה גודא טהרת'ל"רמי ולא טהרתיך יען

עוד תטהרי לא לערכ..."'מטומאתך דהליכה למסרבומשמע עונש היא אבל.אות

צ חבירו"עדיין להעניש דערכאות תורה איסור על לעבור מותר איך .ע

חמדה בכלי דכתיבהש,ועיין משום דאסור דכיון אין,"לפניהם"ציע

אא ערכאות"איסור לפני דן ישראלכ דאולפיכך,דייני לדוןא"במקום

בבמסרבהנתבעכשכגון"לפניהם" לפניליכא,ד"לדון ולא דלפניהם תורה איסור

ע.ם"עכו מובן הרמב"ויותר סברת כו(ם"פ דכאשר)ז:סנהדרין האיסור בטעם

הוא לערכאות רבנו"הולך משה בתורת יד כאשר".מרים רק שייך זה ולכאורה

עדיפות תורהלמראה דין מעל ברירה.ערכאות דלית במקום הנתבע,אבל ,דמסרב

דאי התובעמובן בכךן משהרוצה בתורת יד כהרמת נראה לערכאות הליכתו 3.ואין

בשוועיין2 חדשה והנהגות"סברא תשובות המסרבהד,)תמא:ג(ת על קנס הוא ערכאות ,היתר

ערכאות שמחייבים מה אותו ב,דקונסים מכח אלא הערכאות מכח זה אין דלז"ולפ.ד"אולם
חמדהמהכא הכלי על,קושיית קנס דהוי אהדכיון לא כדיתכפימסרב שלא אותו מחייבים אם נילן
מש.ישראל שליטברהכ"ועיין וויליג ל"מרדכי יצחק בבית כסף)כו'עמ(ו"א סכום קבלת בענין

ערכאות היתר שיש במקום תורה כדין ולא ערכאות .כדין

שליטברהכ"כ3 בלייך דוד Contemporary,א"יהודה Halakhic Problemsברהכ"וכ).כז'עמ('ד

שליט כהן משפט,א"חיים ).קצג:ג(דברי
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הנ המהלך רשות"ולפי נטילת בצורך ביאור צריך הסוברים.ל דלפי

מנוי מעין היא רשות דנתינת היטב מובן שליחות מטעם לערכאות לילך דמותר

הנ.שליחות לפי כאשר,ל"אבל איסור דאין הנתבעכיון מכח הצורך,מוכרח מה
רשות אפשרויש.לנטילת כמה .יותובזה

ב שלמה של בים מה)סה:ח(ק"עיין הדין ל"דמעיקר צורך אין נטילתת
מדרבנן,רשות תקנה רק הוי 4.אלא

הקדשים,אולם אחר)ב:כו(מהכסף טעם דיש דבמקום,נראה דכתב

דהנתבע אומדנא רשותלאדיש בלי אפשר דינא חז,ציית שאמרו מה ל"מעין

התראה"ד צריך אין דטעםו".חבר כדירשותהנטילתשלמשמע להבחיןהוא

מסרב הנתבע כיון,דבאמת איסור דאין לומר אפשר אז מכחורק דמוכרח
רשות.הנתבע לנטילת צורך אין מסרב שהוא אומדנא דיש במקום .אבל

רשות לנטילת טעם עוד דיש נראה יד,אבל מרים דאינו לומר דאפשר

משה בביתרקבתורת עדיפותו מגלה עאם לב"דין דינו בעל את הזמנתו ו"י גםד

מב רשות לערכאות"נטילת לילך לערכאותד,ד שהולך לומר אפשר עדיין זה בלי

שםמשום לדון 5.דמעדיף

מינ נפקא ערכאותהולכאורה להיתר הטעמים בין בכמהלמעשה

הקדשים.מקומות הכסף דברי את הבאנו שאדםתדמועל,כבר לברר אומדנא

וא רשות"מסרב שליחות.ד"בצ משום הוא ההיתר טעם דאם לומר,ונראה קשה

רשות בלי לערכאות לילך אומדנאורק,דמותר איסור.מטעם אין אם אבל
דא במקום דאפשר"ערכאות מובן יותר לפניהם עלא 6.אומדנאלסמוך

שם4 בד,עיין הראשכתב בטורהש"עת תנאי)ג:כו(מובא בשטר כותבים בדינישידונודכאשר

להביא"עכו יוכל דינא ציית ולא אלם הוי אחד שאם כוונתם שלמה.לערכאותום של הים והסביר
התנאי רשותשאינודמועיל לבקש שבישראל"בזהדצריך דינים בבתי שנהגו התקנה קצת ".עוקר

צ לוו"וקצת התנאי מועיל איך שתקנוע מה על צ.תר התקנה"ועוד בטעם ע.ע מובן פ"ואולי
הגדולה"מש בכנסת כח"ב:יד(כ בערכאות)י תקלה לידי הדבר יבוא שמא באורחותע"ע.דזה

מו(המשפטים כלל מסרב לגבות"דע,)ב:דיני מותר רשות נטילת שמוציאד"בבי ההוצאות
מהנתבע .בערכאות

מובא5 אלו שםברהוכן,שםבלייךברהי"עותסברות כהן בשו"וכ.חיים והנהגות"כ תשובות ת

ביאור)תמא:ג( לב"דע,)תמה:בג(וביתר כבוד מראה רשות נטילת דיני"ו,ד"י את שמעדיף מראה
לערכאות ללכת יוכל ואז ".ישראל

דע6 הקדשים הכסף א"לדעת אלם שהנתבע מבררים רשות נטילת אומדנא"י במקום רשות וגם.צ

צריכים משהאם בתורת יד מרים שאינו מאליו,לגלות מובן הדבר אומדנא דבמקום .יתכן
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ב דאין במקום לעיין יש משום.ד"ועוד הוא ערכאות היתר טעם אם

מ,שליחות להיתר מקום דניםאין כאילו דהוי משום הוא ההיתר טעם דכל כיון

וע"בב ב"ד ב,ד"י אין אינו.ד"וכאן כאשר איסור דאין הוא ההיתר טעם אם אבל

בערכאות עדיפותו ערכאות,מראה מעדיף דאינו מאליו מובן דא,כאן לו"רק א

לב .ד"ללכת

בשו הרשב"ועיין ברמ,)רצ:ב(א"ת להלכה שדן,)א:ח(א"שהובא

שםבענין שאין לדון"עיירות להעמידן צריכין ואנו אחת אות אפילו שיודע מי

נכרים של לערכאות הולכין נמצאו נעמיד לא ואם דבר בעל של כרחן על ולפשר

האנסין עהש,ש"ע".ורבו כאלו דיינים של דין בתי להעמיד אנשי"תיר קבלת י

אין,ע"וצ.העיר לדון היודעים דיינים דאין במקום לערכאותדלכאורה בהליכה

משה בתורת יד הרשבהולמה,הרמת הארץ"עדיף עמי דייני בפני לדון ל"וצ.א

הרשב ב"דלדעת ברשות רק הוא ערכאות היתר שליחות"א ומטעם בלאו,ד אבל

ברירה בדלית גם אסור 7.הכי

בשו ריב"ועיין א,)ז"רט'סי(ש"ת תובע לתבוע"',בענין לו שהיה

יש...זכותו דייני כיוןלפני עכוראל לפני ללכת אף"ולא ם

עכו של בערכאות לדון צריך למסור"והיה לו היה לא ם

עכו ביד אלם"חברו העכו..."ם שאין דבמקום בארץ"ומשמע דיינים ואין אלם ם

בערכאות לדון עדיפותו.מותר מראה דאינו הוא הטעם ואינולולכאורה ערכאות

משהמר בתורת יד הרשב.ים דנחלקו והריב"ונמצא דידן"א בנידון .ש

החיים בחוקות עיין פוסקיםהש,)'ו'סי(עוד כמה כדעתשסברוביא

יהודה,אולם.ש"הריב מנחת הרב דעת את פרשת(הביא ריש זקנים דעת בספר

דהרי,)משפטים גויים לפני ולא לפניהם למעט קרא צריכים למה גריםשהקשה

גויים"כופסולים אחרים.ש דיינים יש כאשר רק פסולים דגרים אבל,ותירץ

כשרים"בלא דייניםו.ה דאין במקום אפילו גויים למעט הפסוק דבא משמע

8.אחרים

צ7 נכרים"דכתב,ע"אבל של בערכאות הולכין נמצאו ."כונתו מהי ברור ולא

האנסין"כ"במש הרשב".רבו הקפדת כזה"אולי במקרה לערכאות בהליכה איסוראינהא משום
אנ הרבה שיהיו מפחד אלא שא–סיןערכאות גזל'או איסור על יעבור הדין שהגויים,מבעלי או

בעלי את שםהיאנסו .ע"וצ.דין

החיים"ע8 בחוקות עדיף,ש שלדעתו עללכתשסיים מ"לפשרה ישראל עללכתי גויים"לדין .י

עוד שם א,עיין אדם לדון רוצים ולא בעיר דיינים דיש במקום מהריק.'שדן דעת את ש"והביא
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דגם בבויתכן דיש לב,ד"מקום כח אין לדינ"אולם תוקף ליתן מ"נ,וד

רשות.השיטותמן לקבל אפשר הרי שליחות צריכים עיין.ד"מבדאם אבל

אבד,)פט:א(ם"במהרש דעת את מודה"שהביא שהנתבע דבמקום ביטשאטש ק

א מדינא רשות"שחייב ב"צ כח אין כעת להודיע"כי חסידות מדת ורק יפה ד

לב".ד"לב דאין דכיון לערכאות"משמע הליכתו אין דכאן כיון איסור אין כח ד

בערכאות עדיפות צריך.מראה אין הדין והויומעיקר חסידותארשות מדת .רק

רשות לקבל צריך ממי לגבי מינה נפקא לילךועוד מסרב שהנתבע אחר

שליחותהדאם.ד"לב משום הוא ערכאות היתרצריכיםשפשוטהיתר לקבל

ברירה.ד"מב דלית במקום איסור דאין מכיון הוא ההיתר אם ליטול,אבל וצריך

כדי רק עדיפותורשות עיתכן,ד"בללגלות כן לעשות רשות"דיכול בקשת י

יחיד לב.מרב הנתבע הזמין שכבר כבר"מכיון לבהד לילך שרוצה .ד"ראה

משפט באורח ב,)ב:כו(עיין בעינן רשות ג"דלתת של .אנשים'ד

ע)קה:ד(ם"ובמהרש גם לדון"התיר שקבלוהו יחיד בשו.י החכמה"עיין בצל ת

בדבריהם,)לז:ד( דלשניהם"עכ.שדן נמצא בפ המהרש,ד"בעינן התיר"דגם ם

כברקיחיד נחשב שהוא המהרי.ד"מטעם רשות"אבל לקבל התיר דיסקין ל

לד"מב מחוייב שאין אחר בפניווד אסור",ן אם כי ממונות דיני זה דאין

9".והיתר

בשליחות דין זה דאין סבר מב,וכנראה רשות צריך לכאורה כן ד"דאם

בפניו לדון מחוייב שםכ"וא,שהיה דן כאילו המהרי.נחשב סבר דיסקין"אלא ל

בערכאות לדון מותר ברירה דלית הוי"וא,דבמקום והיתראכ איסור שאלת ,ככל

אחר ממקום רשות לקבל בתחומין10.ואפשר ברהסתפקהש,)ד"רמ:ג(ועיין

אליהו והיתר,ל"זצמרדכי איסור שאלת ככל יחיד מרב רשות לקבל יכול .דאולי

לי דייניםדמותר דאין במקום רשות בלי לערכאות דעכ.לך חיים החוקות עליו השיג צריך"אבל פ
אותם דנים אין אם לערכאות שילך הגרי.להודיעם בכתבי עיין הענקין"עוד ב(א תשובות:חלק

צ סימן ישראל"וצ"שכתב)ו"איברא דייני לנו שאין דכאן המצב לפי אם לומר...ע אפשר אם
בישר"בכה דין יש נפרז,אלג שכר בלי דיינים מצא כשלא בערכאות להעניש מותר וסיים..."ואם

ובע" רבנים הרבה אצל יפנה אם הוא שנסתפקתי ימצא"ומה ולא שלא,ב בזכותו לצדד אפשר אז
..."להענישו

יד9 בכתב שנמצאו ופסקים מספקות קצרות רשימות בקונטרס מובא יג,כך בסוף,אות המובא

.תשובותיו

לפ"צקצת10 אמאי א"ע יחיד"ז מרב גם .א



פייט צבי יעקב הרב 678

מה לדון יש קגם דהתובע במקום ובאמצעיהדין ערכאות היתר בל

לב לחזור רוצה הנתבע לחזור,ד"הדין צריך התובע טעם.אם היתרהאם

שליחות משום הוא עכשיו,ערכאות וגם בערכאות לדון רשות התובע קבל כבר

בהיתר שם עדיפות.דן מראה אינו כאשר איסור דאין הוא ההיתר טעם אם אבל

כאשר,ערכאותל לבכאן לחזור ולא בערכאות להשאר עדיפותו"מחליט מראה ד

משהל בתורת יד כמרים והוי 11.ערכאות

ק דהתובע במקום לדון יש מביעוד רשות כדין"בל שלא או בטעות .ד

בשו הרמב"עיין לו",שכתב,)תח'סי(ם"ת היות מבלי בזה וצוה טעה ואם

גויים...סבה בדיני שנעשה מה וכל גדול חטא חוטא אינוהוא הענין בזה

טעם."מועיל הרמבהואם דברי מובנים שליחות משום הוא ערכאות ,ם"היתר

בטילה השליחות כל בטעות היתה דהשליחות הוא.דכיון ההיתר טעם אם אבל

עדיפותדאינו ג,ערכאותלמראה כאן שריגם בולה בתורת"צה יד מרים ואינו ד

ב"וא,משה דטעה לו מה שצר"כ מה עשה כבר אם .יךד

ערכאות והיתר ערכאות איסור להבין דרכים כמה דיש,ראינו ויתכן

למעשה הלכה השלכות ש"יה.כמה שלתר תפלתנו שופטנו"תקיים השיבה

כבתחלה ויועצנו הנ,"כבראשונה הסוגיא לא"וכל למעשהתל הלכה .היה

ערכאות11 מעדיף שאינו לטעון אפשר בזה דגם יתכן מחמת,אבל שם נמצא דכבר כיון אבל

לב לחזור להטריח לו למה הנתבע דנ.ד"רשעות להעיר יש דהדין"ועוד סוברים אם רק שייך זו מ
בערכאות הדין נגמר כבר אם רק הוי לערכאות שהלך למי נזקקין נזקקיןא,דאין דין גמר קודם .בל

תחומין שהגרז,)רנב:כה(עיין שליט"שכתב גודלברג להקל"ן פסק להמשיך,א לתובע דמותר
כזה בנדון בערכאות .לדון



מ יצחק א"תשע●ג"בית


ישיבה ראש

להוראההראש כולל





אחד מין של השער לפעמים כתיקונם כשהשנים שאפילו לכל ידוע

החיים וכדומה,מצרכי חטים העדר,כגון משום או היא הדבר וסיבת מתיקר

גשמ בירידת חסרון מחמת מהשוק עליוהמין שקופצים משום או וכדומה ים

קונים יותר שהיההרבה דנאממה הוא,מקדמת בהשער כשהשינוי זה כל אבל

מסוימים מינים באיזו או מסוים במין והיינו,רק לגמרי הדבר שונה לפעמים אבל

מתיקר בשוק שנמכר מה כל של ומתגבר"ז,שהמחיר עולה החיים יוקר ,א

נע דבר כל של ששויותו לאומאחר הוא שהשינוי ומאחר המטבע שויות נגד רכת

המשת דבר בכל אלא אלמוני או פלוני כהרוקובמין הדבר"כל על לעמוד יש ג

מחמת בא במחיר השינוי אדרבה או הפירי יקרות משום היא הדבר סיבת האם

המטבע של בהתייחסות,זיילא שינוי שום חל לא כזה במצב דבר של ולאמיתו

המ להדברים בעיניהציבור המטבע ערך שנפחת ממה נולד המצב אלא שתווקים

המטבעות ריבוי משום או במטבע אימון חסרון מחמת אדם .בני



לגמרי הדבר שונה ההלכה ממבט ויש.אבל טבעא יש ההלכה מבט לפי

זה,פירי כהרי זה הרי הוי,ולא המטלטלין משיכת קנינים שלענין הוא והעיקר

ל להתחייבקנין וגם בו לחזור מהצדדים אחד של בידו אין ששוב המקח קבוע

המחיר בתשלומי את.הקונה קונין מטלטלין הזהב פרק ריש במשנה שנינו וכן

המטלטלין,המטבע את קונה אינו מתחייב"ז,מטבע והלוקח נגמר המקח א

ע המטלטלין"בדמים משיכת מתחיי,י הלוקח ואין נגמר המקח אין להיפך באבל

המט"ע משיכת ומטלטלין.בעי מטבע לגבי זה במטבע,וכל הוא כשהקנין אבל

אחר ממין מטבעות בתמורתו להתחייב אחד הכסף,ממין את קונה הנחושת תנן

הנחושת את קונה אינו מנחושת,והכסף הוא חשוב יותר שהכסף הוא ,והטעם

מהנחושת"ז טפי לסוחר ועובר בהוצאה יוצא הכסף לעולם,א חשובולכן
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הכסף לעומת כמטלטלין ההלכה.הנחושת קביעת על לעמוד יש שעדיין אלא

להיפך או בזהב כסף חילוף של הוא,בנידון חשוב יותר שהזהב משום והיינו

מהזהב חריף יותר הוא הכסף זה כנגד אבל שם,מהכסף איתא זה בבא(ובנידון

מד הזהב.)מציעא את קונה שהכסף שנה בילדותיה נחשבא"ז,שרבי שהכסף

נגמר הקנין ולכן מהכסף הוא חשוב יותר שהזהב זה מחמת הזהב נגד כמטלטלין

הוי"ע חשיב דלא וכספא טבעא הוי דחשיב שזהבא שסבר משום הכסף משיכת י

לטבעא פירא ליה וקני הוי,פירא דחריף דכספא וסבר ביה הדר בזקנותיה אבל

ש,ודהבא,טבעא מכסףאף חשוב יותר מאח"מ,הוא שאינומ כסףר כמו חריף

לטבעא פירא ליה וקני פירא הוי,הוי לעולם שכסף נמצא הסוגיא למסקנת הרי

כסף נגד מטלטלין נחשב והכל .טבעא

רבית בהלכות תהליכים לו יש טבעא נחשב שכסף שא,וזה סרוהיינו

מנת"חז על חטים סאה להלות ששערל הדבר שעלול בחזרה חטים סאה לקבל

יתיקר פרעון"ז,החטים לשעת הלואה שעת בין יעלה חטים סאה של שהמחיר א

לו שהלוה חטים כמות אותה רק מהלוה בחזרה מקבל שהמלוה שאף ונמצא

הלואה בשעת משויותה יותר היא פרעון בשעת החטים ששויות מאחר אבל

עכ כרבית מדרבנן"נחשב כסף,פ של מסוים סכום שהלוה מי זה לעומת אבל

בחזרה לקבל לו ממיניםמותר מין כל של המחיר אם אף כסף של הסכום אותו

ע מהמטלטלין יותר הרבה לקנות חמלוה של ובכחו פלאים ירד י"המשתווקים

ההלואה בעת לקנות יכול שהיה ממה חזרתו בעת זה כסף אםוכן,סכום להיפך

מין כל של מהמחיר העלה החזרת שבשעת עד המטלטלין להמלוהכממיני סף

הרב קונה לקנותהכסף יכול שהיה ממה המשתווקים מהמינים בכמות פחות ה

שיהא הכסף כמות על שיוסיף הלוה על תביעה שום לו אין ההלואה בשעת מהם

הלואה בשעת הכסף שוה שהיה כמו מטלטלין במחיר משום,שוה זה וכל

הה ואילולשממבט טבעא שהוא כסף כנגד ויורדת עולה המטלטלין שויות כה

לעול הכסף בכמותשויות שינוי שום חל שלא זה למרות עומדת במקומה ם

ע המטלטלין בדרישת או בשוק הנמצאים השינו"המטלטלין וכל קונים הואי י

הכסף כמות בריבוי מחל,רק היינו הפשוט השכל לפי ששויותשלכן לא יטין

נתיקרה ירדההמטלטלין הכסף ששויות המלוה,אלא שאם היא מזה והתוצאה

שהלוה מתנה במטלטליןכסף הכסף ערך כפי כסף לו לו"ז,ישלם שיחזיר א

הלואה בשעת לקנות בידו שהיה מטלטלין כמות אותה לקנות הדרוש כסף סכום

שהלוה"ע הכסף אח,י דרוש"ואם פרעון שבשעת באופן המטלטלין נתיקרו כ

רבית הוי שהלוה הכסף כמות מאותה גדול יותר במשקל כסף והלואה,כמות

היא זה שבזמנינבתנאי החייםומה ליוקר צמודה הלואה .נקרא
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שיוצא במה תלוי אלא כסף דוקא אינו טבעא שענין לדעת וזאת

לסחור ועובר רמ,בהוצאה סי"חו(א"עיין סעי"ר'מ של)'ה'ג שמעות שכתב

כסף לגבי טבעא הוו ביחד ונחושת מכסף מעורבים שהיו המטבע,זמנו כן וכמו

ומדינה מדינה כל של מדינההחוקי באותה לטבעא איש,נחשב חזון ד"יו(עיין

ס"ע'סי ז"ב המדינה)'ק בני עליו שהסכימו דבר כל הוא המטבע שענין שכתב

המדינות שנוהגין כמו השוק כל את בו ולהעריך בו ולקנות סי"וע,למכור 'ש

ס"ע ט"ב המדינה'ק באותה טבעא דין להם יש המדינה של שמטבעות שכתב

כפי דינם וברוריםאבל פשוטים אלו ודברים אחרת במדינה .רי

שמציאות להכחיש אין טבעא נחשבים המדינה ששטרות זה למרות אבל

ומתגבר עולה החיים צרכי של המחיר ומדינה מדינה בכל שכמעט היא הדברים

מפליא באופן ולפעמים נרגש אינו שכמעט לאט לאט לפעמים ליום ולאמיתו,מיום

שערכ מפני זהו דבר ונפחתשל הולך המדינה של כסף שטרי של יוקר,ם זה ומפאת

ומתגבר הולך מקבל.החיים ותרבית נשך נוטל שאינו מלוה כל מזה כתוצאה

עלול פרעון בשעת השטרות של הקניה כח אבל שהלוה כסף סכום אותו בחזרה

הלואה בשעת מכחו פחות להיות מדינות,הוא ישנן דמלוה פסידא למנוע כדי ולכן

החייםשהנהי ליוקר הצמודה הלואה שיטת החיים"ז,גו צרכי כמות שמחשבים א

לפרוע וכשבא הלואה בשעת שקבל כסף שטרי של סכום אותו תמורת שנמכרים

למלוה לשלם הלוה על כסף,חובו שטרי סכום אלא שלוה כסף סכום אותו לא

תמור הלואה בשעת לקנותם המלוה ביד שהיה החיים צרכי אותם לקנות תשבכחם

שהלוה שטרות,למעשה,וכמובן,הסכום מספר מחזיר הלוה הלואה בכל כמעט

הלואה בשעת לערכם שוה בשוק שערכם אלא שלוה ממה גדולה יותר אבל,בכמות

רבית משום בזה יש טבעא דין להם יש המדינה ששטרות מאחר מקום .מכל



ל מחשבים אין לפעמים טבעא חשוב שכסף אף המטבעותוהנה מספר פי

קמא דבבא בהא והיינו המשקל לפי חסדא,:)צז(אלא מרב רבא מיניה בעא

היוצא מטבע לו נותן לו אמר מהו עליו והוסיפו המטבע על חבירו את המלוה

שעה נפיא"א,באותה כי אפילו א"א,ל אין אפי"ל תרטיא'ל אין"א,כי פירוש,ל

הם מחזיר שהלוה המטבעות פרעון שבשעת המטבעותאף ממשקל כבדים יותר

פרעון בשעת היוצאות במטבעות לשלם הלוה על הש"וע,שלוה פריך קא"ז והא ס

פירי כה,זיילין כל משקל"פירוש כפי שקבל ממה יותר שהחזיר רק לא ג

כפי גם משתכר המלוה הרי פירות מיני כל של שערם שירד מאחר אלא המטבעות

המ באותם לקנות שיכול הפירות רביתכמות והוי פרעון של מסיק"וע,טבעות ז
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לא"הש זיל תרעא מחמת ואי ליה מנכינן זיל טבעא מחמת אי חזינן אשי רב אמר ס

ליה מטבע"ז,מנכינן כל של המשקל עילוי מחמת היא הפירות שער ירידת אם א

שלוה,ומטבע המטבעות משקל כפי אלא יתן ולא ליה מנכינן ירידת.אז אי אבל

הפירות טבעאמחיר מחמת ע"ז,היא בפירות"א שפע יש גשמים שבאו זה י

המטבעות אותם ומשלם בזה משגחינן לא מחירם שירד הוא הפירות ריבוי ומחמת

משקל תוספת בהם שיש אף הש"וע,היוצאים הקשה שוב לענין"ז שבח קא והא ס

סו,נסכא שלוה"פירוש ממה גדולה יותר בכמות כסף הלוה החזיר הרי ובאותה,ס

לא החדשים במטבעות הכסף משקל תוספת אם אף רבית הוי נסכא תוספת

הפירות מחיר על הש,השפיעה דרב"ומסיק בריה הונא ורב פפא דרב הא כי אלא ס

י עד טייעא דאגרדמים בזוזי עובדא עבדי בתוס"ע,בתמניא'יהושע ח"שר'ש

עשרה לו נותן הראשונים מן עשרה יש החדש מטבע של באחד שאם פירש

משקל משיעור יותר עולה שמשקלם אף שלוה העשרה בתשלומי מהחדשים

רבית הוי ולא שקבל ברש"וע,המטבעות קצת"ש אחר באופן שפירש ועיין,י

ואע"ברא שכתב וכו"ש שבח לאותו חיישינן לא חומשא נסכא לענין שבח דהא 'ג

נסכא לענין שבח כאן אין יותר חומש אלא בו שאין מחזי.כיון היה לנסכאדאם רו

עיי צורף ובשכר היתוך לחסרון החומש פירות.ש"יפחת זיילי דלא בתנאי זה וכל

תוספת ההיא ב,מחמת ממשקל יותר בו יש שהחזיר המטבעות משקל אם 'אבל

שקבל העשרה אותם משקל לפי מטבעות"בכה,מטבעות עשרה להחזיר בא אם ג

הנסכא משקל ריבוי מחמת רבית בזה יש החדשים הרא"וכמ,ממטבעות שם"ש ש

מעות במשקל האחרון ממטבע לו משלם מחומש יותר התוספת היה שאם

נסכא לענין שבחא דאיכא משום המנין לפי ולא לו חייב שהיה ועיין,ראשונים

וז"ברי להבין קל יותר שהיא עובדא לדוגמא שנקט גביה"ף ליה דהוה כגון ל

תמניא ביה אית מינייהו זוזא כל זוזי מאה השתאחבריה עליה ואוסיפו פריטי

תוספת ההיא מחמת פירי זילי קא לא אי חזינן פריטי עשרה זוזא לכל ועבדוניה

מה כל סכום דהוא טיבעא מהאי זוזי מאה השתא ליה יהיב קאי כדקאי תרעא אלא

ואע כלום ליה מנכי ולא קמא טיבעא מההיא גביה ליה לענין"דאית שבח דקא ג

תר דאינון מלבר חומשא בכלנסכא פריטי לענין]זוזא[תי שבחא גביה דליכא כיון

ע בנסכא דאיכא חומשא תוספת בההיא לן איכפת לא .ש"פירי

הרא דברי לפי מכדי"והנה יותר משלם שהלוה שזה מובן שפיר ש

יחזירו שאם משום הוא רבית משום בו ואין חומש כדי עד שלוה הנסכא משקל

המטבעות,לנסכא שיווי הוא הנסכא היתוך,שלוהשעצם בחסרון החומש יפחות

צורף כ,ובשכר ההלואה לצורך הלוה של הוצאותיו בכלל הוא זה מווחסרון

בו אין ולכן וכדומה סופר רביתשכר .משום
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הרא בדברי עליו לעמוד שיש מה זה"אבל טעם לולי שלכאורה הוא ש

ה פחת עשל צורף"באה ושכר היתוך בה,י יש מחומש פחות בתוספת אפילו הרי

ממש רבית הראאב,משום כתב"ל אלא כן כתב לא שבח"ואעל"וז,ש דהא ג

מטבע לו לשלם הוא דדינא דכיון שבח לאותו חיישינן לא חומשא נסכא לענין

שעה באותה וכו,היוצא כרבית ומחזי נסכא לענין דשבח התוספת מחמת ',לולי

כרבית מיחזי בגדר אלא ממש רבית אינה לעולם בנסכא שהתוספת שכתב ,הרי

ושכר היתוך שחסרון שמאחר כתב מיחזיולזה כאן אין לחומש עולה צורף

מחומש יותר אינה שהתוספת כל היא,כרבית התוספת אם שאף מדבריו ומשמע

כרבית מיחזי אלא ממש רבית כאן אין מחומש כאן,יותר יש שהרי שבחוקשה

בו יש לכאורה צורף ושכר היתוך מדמי יותר הוא השבח אם ולכן נסכא לענין

הוי ולא משקלם שנתרבו במטבעות לשלם מעיקרא קצץ שלא ואף ממש רבית

מ קצוצה כרבית"רבית ממיחזי יותר גרע .מ

ב חלק ההלכה בנתיבות בספרי ביארתי כבר והלאה"קצ'עמ('והנה )ה

חז אסרו לא הלואת"שאילו לאל בסאה אףסאה איסור שום בה במקוםהיה

מערך יותר שערכם פירות שמחזיר ונמצא יתיקרו שהפירות בודאי שידוע

שלוה שביד,הפירות מפני הוא אותווהטעם להחזיר עצמו את לחייב אדם של ו

ובכה בשויותו עצמו את לחייב מבלי שלוה הכמות"המין על מוסיף שאינו כל ג

ו נשך לא כאן אין שמחזירשלוה מה זהו שנטל שזה תרבית שחז,לא ל"אלא

בשויות תוספת כאן יש מתיקרים שכשהפירות מטעם בסאה סאה הלואת אסרו

המל חייבו ולכן שמחזיר ושההכמות הפירות שויות להעריך והלוה יחייבוה לוה

הפי שויות בערך אלא פירות בסאה לא עצמו אותואת לשלם ושיתחייב רות

במט טבהערך שהוא .עאבע

ללות מותר והיה בסאה סאה על שגזרו שקודם פשיטא שזה ונראה

המדה שתהיה חיוב שום היה לא המין אותו של סאה ולהחזיר פירות סאה

השערה כחוט דומה,מכוונת הוי חטים בעשרה חטים עשרה או בחטה חטה והרי

המדה באותה חטה ולשלם לצמצם לו אפשר אי חטה והלוה בסאה לסאה ממש

ממשובאותו תרבית,המשקל או נשך כאן אין חטה נקרא אדם בני שאצל וכל

וכ והמשקל המדה לפי מדוקדק אינו אם יותר"מואף סאה יש בסאה סאה כ

ואעפ מחברתה סאה"גדושה נקראת סאה,כ הלואת על שכשגזרו פשוט ונראה

טבעא שהמטבע אמרו אדרבה שהרי במטבע מטבע הלואת על גזרו לא בסאה
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ל ושצריך משגחינןהוא לא טבעא שהיא וכל המטבע ערך כפי הפירות כל העריך

פירות בקניית ערכה שכל,בשינוי תורה דין על מטבעות הלואת הניחו ולכן

מטבע כל משקל שאין ואף מטבעות מספר אותו משלם מטבעות סכום שלוה

מממ חברתה כמשקל עליה"ש שגזרו קודם בסאה סאה הלואת כמו הוי ולכן,מ

הוסיפו מןאם עשרה כמו החדשים המטבעות מן בשמונה ויש המטבע על

בנסכא ולא במטבעות נתחייב שהרי החדשים ממטבעות עשרה משלם ,הישנים

יהא שלא בתנאי וגם תוספת ההיא מחמת פירות זיילי דלא בתנאי זה כל אמנם

כה דכל מחומש יותר נסכא לענין תורה"שבח של רבית זה שאין אף בזה,ג שאין

מש משלםאלא הוא מספר אותו שלוה המטבעות מספר שהרי בסאה סאה ,ום

מיחזי"מ אינו חומש אלא בתוספת שאין כל אבל ואסור כרבית מיחזי זה הרי מ

.כרבית

שמש הרא"ונראה הראב"כ בדעת מיחזי"ש המטבע על דבהוסיפו ד

ממש רבית אינו אבל משום,כרבית הוא חומש ששיעור שפירש שיטתו לפי הוא

הי המטשאם מחזיר היתוךה בחסרון חומש יפחתו לנסכא צורףבעות ,ובשכר

הראב בחידושי המעיין חומש"אבל לשיעור טעמים שני שהציע יראה בסוגיין ד

דאפילו"וז להו הות שכיחא דמלתא ואפשר להו מנא שיעורא האי ידענא ולא ל

נסכא ולענין חומשא חסיכי ואיכא תקולי איכא זוזי להדד]לא[ביני ישוו

היא( הגירסא מקובצת להדדי:ובשיטה שוו כספא יותרא)ולענין דאינו וכיון

להני הני בין אעחומשא הדדי כי שרי"ונפקי חומשא נסכא עלייהו דאוסיפו אי,ג

האש באכילת חומשא מפחית קמא לטבעא להו ומהדר להו מתיך דאי כיון נמי

עשיי המטבעובשכר חומשא,ת נסכא ריבוי רביהילכך להולאו וקים הוא ת

שי בהאי עכלרבנן נסכא לענין שבחא דליכא פירושו.ל"עורא דלפי ויתכן

גמורה רבית הוי מחומש יותר הוסיפו שאם אלא,הראשון בסאה סאה זה שאין

הכל חומש עד אלא וחסיכי בתקולי מדקדקין שאין דכיון מסאה ביותר כסאה

מחומש יותר אבל בסאה כסאה שבכה,נחשב מדק"מאחר ממש,דקיןג רבית הוי

מ"ואע קצץ שלא מדרבנן"פ רבית הוי .מ



המטבע על בהוסיף זה נתברר,כל לא המטבע על דפיחת דינא אבל

הש שהרי"בסוגית אלא דה"ס כתב ממנו"ף ופיחתו חבירו את למלוה שאם"ז,ה א

ממט מחומש יותר היה גדול שלוה הישן החדשהמטבע לשלם,בע בא אם
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לו שהלוה ממה למלוה מפסיד הרי החדשים במטבע,במטבעות שפיחת כל אבל

חסרונו להשלים מחויב אינו חומש עד ברא.החדש הרי"ועיין דברי שהביא ף"ש

וז עליו והראב"וכתב ז"ל הכי"ד דאמר הוא המטבע על בהוסיפו דדוקא כתב ל

וכתב לא בפחות אבל כרבית דמיחזי הראמשום אלפס"עליו רב כרבינו ומסתבר ש

דמלוה"ז לפסידא למיחש אית נמי דהכי הרי"וצ.ל פליגי במה והראב"ע ד"ף

למלוה להחזיר הוא דינא רבית איסור משום לא דאי מוכח הסוגיא מכל שהרי

שלוה המטבעות יותר,מספר עולה המטבעות אותם של המשקל שאם אלא

אסור שקבל המטבעות משקל על שבכהמחומש מיחזי"מפני בנסכא התוספת ג

ממה,כרבית בנסכא פחותים והם שקבל המטבעות מספר שמשלם במקום אבל

רבית סרך שום בזה שיהיה אפשר אי הראב.שקבל בחידושי שלא"ועיין שכתב ד

רבית איסור משום אלא מחומשא ליותר חומש בין בתוספות בפיחת,הקפידו אבל

הפרש בו צד,אין לכאורה הראבולכן דברי הרא,ד"קו שכתב זה ש"ואדרבה

צ דמלוה לפסידא למיחש דאית משום אלפס הרב כדעת דאי"שמסתברא טובא ע

להתחשב מבלי שקבל מה כפי המטבעות מספר רק לשלם הלוה על הדין מצד

הרי חיובו על יתר המטבעות על להוסיף הלוה את מחייבים אנו ועכשיו במשקלם

רבית משום בזה יש דמלוהלכאורה פסידא משום רבית איסור שיירינן .ואיך

שם דאיתא מה פי על הוא בזה חבירו.)צז(והנראה את המלוה איתמר

ושמואל שעה באותה היוצא מטבע לו נותן אמר רב המטבע ונפסלה המטבע על

וע במישן הוציאו לך לו לומר יכול בתוס"אמר חבירו"הד'ש את המלוה מ

וז פ"שכתבו לחביר"ל הלוה במעותה לו שקצב המטבע על פרקמטיא שום ו

הלוהו ודוקא מטבע לתת עליו קבל דהא פרעון בשעת שיוצאין מעות לו נותן

עכ לו משלם שהלוהו מה מעות הלוהו אבל הקונטרס"פרקמטיא כתבו"וע.ל ז

דמשלם'התוס מעות לו שישלם לו וקצב נמי מעות הלוהו דאם נראה ולפירושו

הי שעהמטבע באותה לאווצא שנפסלו נינהודמעות בקונטרס,מטבע נקט ולא

אבל דבר להזכיר רגילין אין מעותיו אדם דכשמלוה משום אלא פרקמטיא

אפי פרקמטיא מטבע'כשמוכר לו לשלם צריך תתן מעות וכך כך סתם אמר

שהתוס"וע.היוצא רש'ש על וס"פליגי פרקמטיאשל"י לו מכר בין חילוק אין

ומי מעות הלוהו עובין עמו כשהתנה כך"ירי לו שפירש וכיון מעות לו שישלם מ

אין שנפסל דאותו היוצא מטבע לו יתן יפסול שאם פירש לכך דמילתא סתמא

ושמואל מטבע שםשמו במישן יוצא שהמטבע דכיון ומסיקסבר עליו מטבע

התוס לו"וז'שם יפרע לו שהלוה מעות סתם מעות הלוהו אם הפירושים ולכל ל

עכ'אפי .ל"שנפסל
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התוס מדברי מבואר המטבע"שלכו'הרי ונפסל סתם מעות הלוה אם ע

שלוה במטבע מטבע,משלם באותו רק שנתחייב משום הוא דמילתא וטעמא

כמש שעצם"שלוה בסאה סאה לענין לעיל המיןכ אותו להחזיר הוא ההתחייבות

במטבע ולכן בכסף שיוויו גרעון או ובתוספת המין בערך להתחשב מבלי שלוה

מבליהחיו המטבע אותו לשלם הוא אםב ואפילו בשוק ערכו בשיווי להתחשב

מ מלכות בו"פסלתו ושנתחייב שקבל המטבע אותו הוא הרי בין,מ חילוק ואין

שחז אלא מינים לשאר החזרתל"מטבע לאסור כדי בסאה סאה של הלואה אסרו

מטבע בהלואת אבל פרעון לשעת הלואה שעת בין מחירה כשנתיקר הסאה

בסאה סאה ללות והתירו דינו על הדבר במטבע"ז,הניחו מטבע שלוה,א וכל

ה באותו משלם במטבע נפסלמטבע אם ואפילו הוזל ובין הוקר בין .מטבע

שאינו יקמןאלא שהלוה לשלםההכרח עצמו על המיןבל באותו

כשחז,שלוה ההתחייבות"ואדרבה לבצע הצדדים את חייבו בסאה סאה אסרו ,ל

המין אותו של בסאה הסאה,ולא בשויות בדמים"ז,אלא הסאה את לזקוף א

הלואה בשעת הסאה ערך כפי קצוב בסכום הסאה דמי לשלם הלוה ושיקבל

נ אין מתמ"ושוב או עולה הסאה שויות אם בשויותמ שנתחייב מאחר עטת

הלואה בשעת המלוה,הסאה ביד שהברירה מוכח המטבע דנפסל ומסוגיא

סאה בתורת זה אין במעות לו שישלם וכשמתנה מעות הלוה לו שיפרע להתנות

דא נטל ומעות נתן מעות בדין בכה"בסאה אף מטבע"כ אף לקבל צריך היה ג

המלוה,מלכותשפסלתו של שבידו זה מחמת בתורתאלא תשלומין לדרוש

בו שאין מאחר המטבע באותו משלם אינו נפסל אם ולכן שהלוה המטבע שויות

שקב המטבע לכושויות במפורש כן שהתנו וכל היוצא"ל מטבע משלם ומה.ע

רש ותוס"שנחלקו היתה'י מה להחליט יש שממנה לאומדנא בנוגע רק הוא

תמורת למטבע נתכונו אם והלוה המלוה של ואכונתם אינו"מטבע אם אף כ

היוצא למטבע נתכונו אם או הוא מטבע הרי המטבע"ז,יוצא של שויותו תחת,א

שקבל רש,המטבע שגם התוס"והיינו וגם לשלם'י עצמו את התחייב שאם נקטו

ה הכונה מטבעמעות דהיינו מטבע שויות לשלם שעהיא באותה דמעות,היוצא

שויות בו שאין הוא מטבע לאו בושנפסלו שנתחייב המטבע .של

המטבע על חבירו את המלוה חסדא מרב רבא מיניה דבעא הא זה ולפי

שעה באותה היוצא מטבע לו נותן לו אמר מהו עליו רש,והוסיפו י"ופירש

מיניה בעא שעה אותה של מטבע לו נותן לו דאומר דרב באופן,אליבא מיירי

א המטבע נפסל ואילו היוצא המטבע לשלם המטבעשנתחייב אותו מחזיר ינו

ישלם המטבע על הוסיפו אם אף שאולי נסתפק ולכן המטבע שויות משלם אלא

המטבע שויות שלארק המטבשלוה שויות אלא מטבע להחזיר עליו ,עקבל
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הש מסיק פי"ולזה זיילין דאי סוףס סוף שהרי ליה מנקינן זייל טבעא ומחמת רי

הלוא בשעת המטבע מערך יותר למלוה זייליןמחזיר כשלא היא השאלה אלא ה

מ,פירי ואף"אבל כרבית מיחזי הוי בזה אי ליה בעי נסכא לענין ששבח מאחר מ

מ שלוה המטבע תחליף הוא החדש דקא"שהמטבע זה מחמת כרבית מיחזי מ

נסכא לענין הוספה.שבח בנסכא שיש כל אבל מותר בתמניא עשרה דעד ומסיק

ששויו אף כרבית מיחזי מחומש שקבליותר כמטבע היא המטבע .ת



מש אלא"וכפי מטבע תחת מטבע לשלם לא עליו קבל שהלוה שכל כ

פרעון בשעת היוצא במטבע עליו שקבל המטבע שויות לו נותן המטבע שויות

ש כמו ולכן מלכות שפסלתו במטבע עצמו את לפטור יכול בהוסיףואינו מצינו

כ ליה מנכינן טבעא מחמת פירי וזיילי המטבע מחמת"מועל פירי הוקרו אי כ

בשויותו המטבע עליו זקף הלואה בשעת שהרי ליה מוסיפים ודאי הטבעא גרעון

הרי"ומש,בכסף נכלל"כ אחד ענין הכל עליו הוסיפו או המטבע על שפיחתו ף

שהוקר כמובזה הוא המטבע פיחות מחמת פירי מחמתו פירי עלזיילין הוספה

גדול יותר במספר מטבעות לו שנותן זה מחמת כרבית מיחזי כאן ואין המטבע

הפירות בשויות ערכם וגם שלוה משקל כמו הוא שמשקלם מאחר שקבל ממה

הלואה בשעת כערכם הראב,הוא בא לא זה לחלק"ועל שלא,ד במקום אבל

ס בזה המטבע פיחות מחמת הפירות ג"להריל"נתיקרו שזה הוא"ף אחד ענין כ

בה משגחינן לא חומש עד היא הפחת שאם הרא,והיינו סברת הטעם"ולפי ש

אותו מפסיד כן גם היה הישנים מן חדשים מטבעות לעשות בא היה שאילו הוא

ע ס"החומש בזה מחומש יותר היא הפיחות אם אבל צורף ושכר היתוך ל"י

המטבעו"להרי מספר על להוסיף שצריך למשקלתף שוה משקלם שיהא עד

שלוה הראב.המטבעות בא זה לנכות"ועל צריך המטבע על שבמוסיף בטענה ד

לענין כרבית שמיחזי משלם הוא פירי שזיילי אף שמשלם המטבעות במספר

טעם מאיזה פירי נתיקרו ולא מחומש יותר אפילו המטבע על בפיחת אבל נסכא

הנ חסרון מפני המטבעות מספר על שייךיוסיף לא הנסכא בחסרון שהרי סכא

הנסכא שיווי רק עליו קבל הרי חיובו עצם ומצד כרבית מיחזי קבל"ז,כלל א

הכסף של בכחו שהיה הפירות אותן לקנות הדרושה כסף כמות לשלם עליו

ל הלואהשלוה בשעת קבל,קנות לא מסויםומעולם כסף משקל לשלם עליו

בסאה סאה כעין כסף משקל הראבועל,תמורת השיג שפיר לכאורה ד"זה

המטבעות מספר לשלם שלא תיקנו לא פירי זיילי ולא המטבע על דבהוסיף

הנסכא הוספת מחמת כרבית מיחזי משום יותר,שקבל המטבע על בפיחת אבל
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ס פירי נתיקרו ולא שהרי"מחומש המטבעות משקל שימלא לתקן טעם שאין ל

ל שקבל ממה פחות הנסכא במשקל שמשמלם כרביתבזה מיחזי כלל שייך .א



הנ הראב"ולפי דעת מובן שפיר לשלם,ד"ל להתנות שמותר דהיינו

ס ולכן בסאה סאה משום בזה ואין מטבע תמורת להראב"מטבע דבפיחת"ל ד

מחומש יותר היא כשהפחת ואף שלוה כמספר מטבעות משלם המטבע על

אם ואף רבית סרך בה אין שבפיחת מטבעמאחר שהרי הפחת מחמת פירי זיילי

מטבע במין אלא תשלומין עליו קבל ולא החזיר ומטבע .קבל

הרי וס"אמנם בזה חולק בכה"ף שגם יותר"ל מהנסכא שנפחת כל ג

הנסכאמחומ פיחות משום להוסיף צריך כת"והראש כהריש שמסתבר דהרי"ב ף

ל למיחש לן אית דמלוהנמי מאיזה,פסידא להבין שקשה הריאלא חולק ף"טעם

שס ולכן"בזה הוא אחד ענין הכל המטבע על ופיחת המטבע על שהוסיף ל

שק הנסכא משקל שמחזיר עד מטבעות להוסיף צריך מחומש יותר בלבפיחת

ב לשלם עליו קבל לא מעולם כת"והרא,נסכאשהרי כהריש שמסתבר דהרי"ב ף

לן אית לפסינמי וצדלמיחש דמלוה דמלוה"א פסידא איזו כאןע .יש

שהרי הוסיפו"ונראה בגמרא דאיתא שמה מפרש לאוף המטבע על

משום מחומש יותר להוסיף שאסור וכמו המטבע על פיחת הדין הוא אלא דוקא

ס כרבית לן"דמיחזי אית נמי דהכי משום מחומש יותר להפחית שאסרו ל

דמלוה לפסידא מ,למיחש שהלוה מה בשויות החוב עליו שזקף שאף מ"והיינו

אותם להתיך בא והיה ברשותו היו ועדיין המטבעות אותם מלוה היה לא אילו

לו עולה היה מחומש יותר המטבע על שפיחת כל החדשים כעין מטבעות ולצרף

נמצ פירי נתיקרו שלא ומאחר מהלוה שקבל ממה גדול יותר במספר אהמטבעות

שהיה הריוח אותו המלוה המטבשמפסיד אותם נשארו אילו לו עותמגיע

חריפתא,ברשותו פלפולא מאותם,עיין הישנים כעין לעשות בא אם ועכשיו

פירי נתיקרו שלא ומאחר המטבעות במנין הפסיד הרי שעדיין,שקבל ומובנו

תמורת מקבל שהיה כמו החדש המטבע תמורת פירות כמות אותה מקבל הוא

שנפחת קודם ע,המטבע מרויח היה שלא לצר"מה כדי הישנים היתוך כעיןי ף

דמלוה פסידא מקרי גדולה יותר בכמות .חדשים

ס להרי"ולכן של"ל המטבע על בהוסיף שתיקנו שכמו לשלםאף

דזיילי במקום אף החדשים באבמטבעות היה שאילו מפני נסכא מחמת פירי

נמצא היה שהלוה מטבעות כעין שקבל המטבעות מאותם מטבעות לעשות
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מפ שקבל המטבעות ממספר גדול הוספתמספרם בהם יש שקבל שהמטבעות ני

כשיבא המטבעות במספר דמלוה לפסידא חששו כן כמו כרבית ומיחזי נסכא

שנפחתו החדשים ממטבעות הישנים כעין .לעשות

שלוה באופן רק הוא זה שכל להדגיש ולאויש מעות או פרקמטיא

אופן בכההתנו אי ופליגי המטבע על יפחתו אם פסיד"הפרעון משום תיקנו אג

החדשים מאותם הישנים כעין לעשות כשיבא המלוה,דמלוה היה אילו אבל

בפירוש היא,מתנה שהאומדנא לו,או לו,שמלוה שישלם המטבע שויות לא

השויות על,אותה יפחתו ואם בסאה סאה כעין נסכא תחת נסכא שמלוה אלא

שלוה הכסף משקל בכסף ישלם התשלומין לשעת ההלואה שעת בין ,המטבע

כןשר לעשות מ,אי התנה"אבל בין פירימ נתיקרו אם כן התנה לא ובין כן

לכו המטבע פיחות בהם"מחמת שיהא שמשלם המטבעות על להוסיף צריך ע

תמורת הלואה בשעת לקנות היה שבידו הפירות כמות לקנות נסכא משקל

שהלוה .המטבעות



שדבר הריונראה והראב"י ל"ף יש לעד תוצאות תשלינהם חובן ומי

אנו מדינו.בזמנינו סכומיםבכמה היו הבאנקנאטען התפשטות ימי בתחילת ת

בשם ניירות הוציא באנק וכל הבאנקים בידי מופקדים וזהב כסף של ענקיים

לאוצר שהעבירו וזהב כסף תמורת והזהב הכסף לבעלי ונתנם באנקנאטען

לה הבאנקנאטען בעלי ביד והרשות שירצוהבאנק עת בכל הבאנק לבעלי חזירם

בבאנק שהקפידו רכושם תמורתם ליד,ולקבל מיד הבאנקנאטען העבירו ובינתים

ש כמועד לסוחר עובר הבאנקנאטען וזהבנעשו כסף של וברבות,מטבעות

של וזהב כסף הוכנס שבו המדינה אוצר ומדינה מדינה בכל נתיסד הימים

שהוציא לאומי באנק ונתיסד המדינההשלטון מאוצר תשלום המחייבים שטרות

הלאומי הבאנק ביד וזהב כסף שהקפידו לאלו נתנו השטרות ומאחר.ואותם

עיניהם ראות כפי והזהב הכסף אותו להלוות הבנאק בעלי ביד נמצא,שהרשות

הלואה בתורת להבאנק נמסרו והזהב שלעתים,שהכסף עד הדברים ונתגלגלו

כס שטרי השלטון הוציא והזהבתכופות הכסף מסכום למעלה עלה שמספרם ף

המדינהה באוצר השתמש,שמור אווהשלטון הוצאותיו לכסות אלו בשטרות

לאנשים אותם וילוו יחזרו הבאנקים שאותם מנת על פרטיים לבאנקים להלוות

להחליפם,פרטיים אלו שטרות ממקבלי ומקבל מקבל לכל נשמרה הזכות אבל

ע הבאנק"בכסף היה,י דומהואילו הוי בעלמא חוב כשטר אלו שטרות של דינם

סדר על השפעה שום בזה שאין רכושו מערך יותר הרבה וזהב כסף שלוה למי
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החוב של מעמדו על או בתשובותיו.הפרעון כתב סופר החתם הנה ד"יו(אבל

עומדים)ד"קל'סי שאינם ממון גופם אלא חוב שטר דין להם אין אלו ששטרות

ומתקלר שבהם להגיעאיה כדי לא עבלים התשלום אלא"אל וזהב כסף י

הםםמתקבלי מסרבים שאם זה מחמת המדינה בני נתחייבאצל הרי לקבלם

למלך במש"וע(ראשם סי"ע העזר אבן סופר חתם בתשובות וחושן"קכ'כ ו

סי איש,)ז"קפ'משפט סי"יו(והחזון י"ע'ד אות להם)'ב ממש ממון שדין כתב

מטעם טבעא הסוחריםונעשו .הסכמת

כסף"ולענ של במטבעות המתחלפים המדינה ששטרי שאף נראה ד

מנהג או המלך צו מפני איש והחזון סופר החתם לדעת ממון גופם ודאי וזהב

אלא הסוחרים במנהג או המלך בצו תלויה אינה השטרות שויות אבל הסוחרים

סכום של שטר שויות היתה אלו ניירות של ההתפשטות משקלשבתחילת מטבע

המדינה באוצר השמור המטבע אותו של ממון.כסף גופו נחשב שהשטר ואף

מספ"מ שנתוסף כל יותרמ יום יום השטרות באוצרר השמור הכסף משקל מעל

המטבע על פיחת בגדר דהוי כרחך על השטרות"ז,המדינה מספר עלה שאם א

הו המובן המדינה באוצר השמור והזהב הכסף משקל על שנים שמשקלפי א

מקודם שהיה ממה חצי הוא השטר מראה שעליו ניירי,הכסף שהוצאת נמצא

הר המטבעות על פיחות משום בה יש נוספים השטרותכסף שגם באופן אשונים

מהישנים ממון שגופם שאף ערכם וזהב"נתמעט כסף תחליפי אלא אינם מ

המדינה באוצר בהדי,השמור נתרבתה לא והזהב הכסף שכמות הוצאתומאחר

מהניירות אחד כל שהיום נמצא הרי עומדת במקומה אלא נוספים כסף שטרי

אשתקד משל הזהב או הכסף משקל חצי תחליף .הוא

הלואה ומשעת כסף תחליפי שהם המדינה שטרי שלוה שמי נראה ולכן

השטרות ריבוי ומחמת הראשונים כמספר ניירות עוד הוסיפו פרעון שעת ועד

שני פי פירות בנתיקרו לשלם הדין מצד הלוה מחויב הניירות'ם מספר פעמים

מ,שלוה שבכה"אבל פירי נתיקרו אם רק זהו הרי"מ גם הלוה"ג שחייב מודה ף

הנסכא כפי .לשלם

ומחמת השטרות ונתרבו כסף שטרי של שבהלואה נראה יותר ועוד

היא הפחת אם אף הנסכא חסרון למלאות הלוה על פירי נתיקרו השטרות ריבוי

מחומשפ ע,חותה פיחות בהו שייך דלא כסף בשטרי הוא כשהמדובר י"שהרי

וחסירי תקולי ענין שייך לא וגם צורף ושכר הנסכא ביןהיתוך לחלק שייך לא

מח ליותר המטבעחומש על בפיחת ולא המטבע על בהוסיף לא זה,ומש וכל

הח יוקר להעלאת סיבה באמת שזהו השטרות ריבוי מחמת פירי ייםכשנתיקרו
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עכ מתעלה החיים שיוקר היא השטרות"והרגילות ריבוי כפי לפעמים,פ אבל

אינן כשהפירות מחלוקתנדירים לידי באנו השטרות ריבוי ברגלי מתיקרות

והראב"הרי הרי"ף שלדעת כפי"ד משלם הלוה אין הפירות נתיקרו שלא כל ף

הראב לדעת אבל מטב"הנסכא לו נותן דאמר כרב לן דקיימא מאחר היוצאד ע

המטבעות מספר רק מחזיר מחומש יותר הרבה פיחתו אפילו שעה באותה

לי"וא,שקבל קים לומר הלוה של בידו דרבוותא פלוגתא כאן שיש מאחר כ

הראב יותר"כדעת ולא שקבל המטבעות מספר רק וישלם .ד

רש לדעת התוס"אבל ולדעת פרקמטיא כשלוה רק הוא זה כל רק'י

לשלם בפירוש המטבעכשהתנה שויות לשלם עליו שקבל היא שהאומדנא מעות

להתנות מבלי סתם כשלוה אבל מלכות שפסלתו במטבע לשלם יכול אינו ולכן

רש גם במעות יהיה תוס"שהפרעון וגם מטבע"ס'י תמורת במטבע רק שנתחייב ל

וכ מלכות שפסלתו במטבע אף משלם פרעון לידי כשבא ולכן בסאה סאה ש"כעין

שהופח עבמטבע המלכות"ת שהפרעון,י בה מתנים שאין שבהלואה נמצא והרי

במעות רגילה,יהיה בהלואה היום כן הדבר שבאמת כמספר"לכו,כמו משלם ע

הפיחות מחמת פירות נתיקרו אם ואף המטבעות שנפחתו אף שקבל השטרות .אותם



במטבעו כשנתחייב זה כל שכןאבל בסאה סאה כעין מטבעות תמורת ת

למלוה הוא ההפסד הסאה ערך נפחת אם ולכן הלואה בסתם פשיטא,הוא אבל

כפי המטבעות אותם של הכסף שיווי לשלם הלואה בשעת עליו קבל הלוה שאם

כן להתנות הוא רשאי הלואה בשעת משקלם בסאה,ערך סאה בהלואת ואדרבה

הסאה מעריך שאינו כל חכמים דיןאסרו על הדבר הניחו שבמטבעות אלא בכסף

בסאה סאה כמו במטבע מטבע אסרו ולא שיווי,תורה להעריך שבא כל אבל

דמי שפיר המטבע שויות תמורת בכסף ולהתחייב בכסף .המטבעות

שויות לגרעון החושש שלוה נמצא החייםולכן יוקר מפני המטבע

ד זה שטרמחמת ריבוי מפני להתיקר הם עלולים מאוצרפירי היוצאים כסף י

ההלואה להצמיד הוא רשאי ישיר,המדינה באופן החיים ליוקר לשיווי,לא אלא

הלואה בשעת כסף במשקל ע"ובכה,השטרות המטבע על יפחתו אם ריבוי"ג י

הבא הפירי יוקר כדי עד פרעון בשעת הלוה שישלם המלוה ידרוש שטרות

המטבע פיחות כמו שהוא השטרות ריבוי אלוו,מפאת דברים לסתור מקום אין

מש פי הרמ"על סי"חו(א"כ סעי"ר'מ סי"יו(א"והחזו)'ה'ג ט"ע'ד אות )'ג

מדי כל של המטבע מדינהשלדבריהם באותה טבעא נחשב ומדינה נמצאנה ולכן
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באותה טבעא נחשב אינו כסף כתחליףשאף בא שהמטבע כל שהרי שלמדינה

ערך היא הכסף שויות הרי כסף המדינהמשקל באותה .המטבע

השמור וזהב כסף תחליפי הם ממון ששטרי במדינות זה כל אמנם

כל כשאין אבל המדינה עבאוצר המדינה באוצר שמור וזהב כסף ששטריכ"ל

ראשו יתחייב יקבלם לא שאם מטעם היינו ממון כגופם הם נחשבים אי הכסף

ובכה הסוחרים מנהג מצד טבעא שנחשב משום או ש"למלך לא פיחתג ענין ייך

כל המטבע ערךעל להם היה לא מעולם שהרי שיפחתעיקר זה,עצמי ומחמת

שטר אינו המדינה מאוצר כלום לגבות רשאי שאינו ששטרי,גופא מאחר ולכן

יותר לשלם שמתנה כל המטבע על פיחת בהם שייך ולא ממון גופם אלו כסף

רבית משום בו יש שלוה .ממה

הנהוגלובנוגע כסף מדינותשטרי ובשאר הברית בארצות כיום ים

כממון דינם אי לדון יש ובזהב בכסף מתחלפים ואינם כסף מחמת באים שאינם

בכסף בשויותם אותם להעריך אסור כטבעא שדינם ומאחר לבד המלך צו מצד

נחש"דבכה אם או בסאה סאה הוי מטעםג עצמי ערך להם יש כאילו הכסףבים

ב השמורים והמשכנתאות המדינהוהזהב רשאי,אוצר אינו ואחד אחד שכל ומה

ע רכוש באותו חלקו שברשותו"לדרוש כסף שטרי החזרת שלעולם,י נמצא ולכן

ע ממש בו שיש דבר ישיג אלו"לא שטרות כארי,י השלטון פקודת מטעם רק זהו

עליה כמש"ואהרביץ הצמדה לענין דינם לעיל"כ מסתבר,ל"ואכמכ יותר אבל

גו"שבכה נחשב תלויג אינו וערכו הסוחרים ומנהג המלך פקודת מצד ממון פו

המדינה באוצר השמור ברכוש כפירי,כלל נחשב הכסף אף כאלו ,ובמדינות

השטרות ריבוי מחמת הבא החיים וליוקר לכסף הלואתו להצמיד שבא מי ולכן

עכ אבל בסאה סאה כהלואת דאורייתא"הוי רבית מידי יצא כזו הצמדה ידי על .פ
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בטינעק תפילה שערי קהילת דזשערזי,רב נוא

רמז"ר ישיבת מ





הרגל כיצד פרק בסוף רבה",.)כז(איתא לבו,ואמר על גחלת לו הניח

פטור חייב.ומת ונשרף בגדו תננהי.על תרוייהו רבא דתנן,אמר לבו כבש'על

האור לתוך חייבעליו ומת משם לעלות יכול ואינו המים לתוך לתוך.או דחפו

פטור ומת משם לעלות ויכול המים לתוך או דתנן.'האור כסותי'בגדו את קרע

חייב כדי את לפטור;שבר מנת רבה.'פטור,על עבדו,בעי לב על גחלת הניח

דמי–מהו כממונו או דמי דמי?כגופו כגופו לומר תמצא מהו,אם הדר?שורו

כממונו שורו כגופו עבדו .כ"ע,פשטה

ומת"בכה לבו על גחלת שהניח רש,שפטור,ג לבו"ד(י"פירש על ה

פטור לסלקה")ומת לו רש."שהיה פירש בגדו על שהניחו וז"ובמקרה ל"י

לי" ויפרע בדינא ליה אתבעיניה סבר סלקה דלא דלכן"רש'ופי."דהא הכי י

ה לתוך שדחפו מי של למשנה ומתדומה משם לעלות ויכול המים לתוך או ,אור

משם לעלות שיכול משום בין.שפטור זה פטור ששייך בגמרא להדיא ומבואר

לענין ובין מיתה שהשני.נזיקיןלענין משום הראשון פטור אמאי לדקדק ויש

משם לעלות או לסלקה לו מ,היה הזיקתו"והרי או המיתו איש.מ בחזון ועיין

ס'סי( מזיקשה)טק"ח שם בו שאין משום או אונס משום פטור אם אך,סתפק

בדבר האריך .לא

ג,והנה לפחות ישנם עבדו לב על גחלת הניח של המקרה 'בביאור

בראשונים :פירושים

הניח"ד.כז(תוספות עומד)ה ורבו כפות בעבד שמדובר מפרשים

הוזק,אצלו אלא העבד מת כממונואם'הגמומסתפק,ולא יחוששלאחשוב

לסלקו נזקוהרב דמי לו שישלם .מפני

כתוסב כתב המאור כפות'בעל בכה,שהעבד שפירש משמע ג"אך

העבד הרמב,שמת ה"והשיג במלחמות נזיקין"שא'ן מלשלם פטור בודאי כ



שיוביץ אברהם חיים הרב 694

מיניה בדרבה ליה דקם משום מיתה,לאדון שחייב פשיטא משום,וגם דאטו

נהרג אינו אחר אדם הרגו אם אצלו הרמב?עליושרבו פירש כתוספות"ולכן ,ן

בכה מ"דמדובר שלא לאדון,תג נזיקין חייב אם רבא .ובעי

הרמב"אח כתב דפטור"ז ומת כפות שאין בעבד שפירשה מי שיש ן

דא משום בתשלומין וחייב ממיתה מ"רוצח הרב קטלתיה"ל את שהוא"אע,מ פ

וכו כמיניה כל לאו גופו על חננא('מוחל רבינו פירש הרמב.)לוכן שפי"וסיים 'ן

הוא .נכוןההראשון

הרמב ביאר הראשון"ולא פירוש ליה עדיף אמאי שהרי"וצ,ן בזה ע

כפות,אדרבה בעבד בדוחק לאוקמא בלי בפשיטות הגמרא את לפרש .עדיף

לו שהיה משום העבד ממיתת לפוטרו יש שאם הכי פירשו לא שתוספות ונראה

לסלקו לפוטרו,לעבד טעםמנזיקיגםיש מאותו הנחה.ן על מבוססת זו שיטה

אונס מצד הוא כאונס,שהפטור נחשב שהעבדלגביואם שסבר משום מיתה

אותו גם,יסלק אונס שיש.נזיקיןלגביהוי שיטתם לפי התוספות אזלי ובזה

באונס מנזיקין גניבה(פטור לקמן)כעין שכתבו ושמואל"ד:כז(וכמו ).ה

הרמב שהביא(ן"אבל אונס"ס)ן"הרמבוהשיטה של פטור שאין ל

בעצמו,בנזיקין הזיק שהניזק משום הוא הפטור לפי"והרמב.וכאן בזה הלך ן

פב(שיטתו דף מציעא התוס)בבא על שם את',שחלק שלודחה הראיות כל

ש,תוספות בהן בעצמוופירש הזיק שהניזק משום רק כתב.פטור נמי וכאן

וז"הרמב הכי דה:ל"ן דכיון נמי אנפשיה"וכאן אזיק דאיהו כמאן לסלקה ,ל

שהוא.כ"ע משום העבד ממיתת ופטור כפות העבד שאין לפרש אפשר זה ולפי

עצמו את המיניה"אבל,המית כל לאדון"לאו מנזקו לומר,לפוטרו ואין

נ אם אלא עצמו את הזיק כגופואשהאדון שעבדו רבה,מר ספיקת .והיינו

בעצמו"והרמב הראשוןן פירוש ליה דעדיף אלא הכי לפרש שאפשר סבר

ס"וצ,)כתוספות( לא אמאי זה"ע כפירוש הרמב.ל הסתפק י"ואולי אם כאן"ן ל

שפטורין שוגגין מיתות כחייבי מיניה בדרבה ליה קם משום מנזיקין שפטור

כאן,מממון שאין שנאמר אתשוםאו המית ממש שהעבד משום רציחה מעשה

.עצמו



הנ המאור בעל הרמב,ל"ובשיטת ומת"השיג כפות העבד שאם שלא,ן

משום לפוטרו להצילושיתכן לרבו לו עליוהרבאםשהרי,היה נהרג .הרגו

כתוס המאור בעל סובר שאם אונס',ונראה מצד הוא כאן שפיר,שהפטור מובן
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הוא שאנוס לפוטרו כגופו,שיש עבדו כו,שאם שו"אז ימות שלא סוברים דאיע

הגחלת את האדון הרמב.יסיר שיטתו"אך לפי השיג אלא,ן אונס פטור כאן שאין

המזיק הוא ממיתה,שהניזק אחר לפטור זכות שום לאדון אין אם,ובזה שהרי

הרגו עליו,האדון נהרג .הוא



הרמב שסובר שיוצא לדקדק יש אגב אין"ודרך רוצח לענין שאף ן

אונס המאור,פטור בעל מהולפי לפי פטור כגופו"קידאונס עבדו ולכאורה.ל

שהרמב משום בנזיקין"היינו אונס פטור שאין רק לא סובר שאין,ן סובר גם אלא

אנוס גמורפעלשהרי,זה שה"ואע.ברצון וסבר שטעה הגחלתאדוןפ את ,יסיר

אנוס אינו שעשה,טעות למעשה שהתכוין התוספות.חייב,וכיון הלכו ובזה

אונס,לשיטתם חשיב זה נו(לקמן,דבאופן אלא"ד.דף אמר)ה שאם שכתבו

שכרו(למישהו בשקר)ולא שמים,להעיד מדיני אף שלא,פטור שסבר משום

לו בש.ישמע לב"חו(ך"ועיין להוכיח)ג:מ שמיםששכתב בדיני ולכאורה.חייב

שכו"י השול כאונס"נת נחשב אינו שטעות היא .ך



הר מחלוקת בנזיקיןובעיקר אונס פטור יש אם לפום,אשונים נראה

שתוס בנזיקין"ס'ריהטא שהמחייב המזיק(ל באדם על)לפחות עונש כעין הוא

מלהזיק עצמו את שמר ולא שעבר או והזיק ע,שעבר באונס"ולכן לפטורו יש כ

פטריה רחמנא שאנוס התורה בכל הוא גדול כלל שהרי י.גמור שהרמב"אך ן"ל

ז שאין גופוסובר נזקי על אחריות חיוב אלא כעונש אונס,ה פטור אין ולפי.ולכן

י,ן"הרמב אם אלא פטור מזיק"אינו שאינו בעצמו,ל הזיק אם בזה"וצ,כגון .ע

בד גם לחקור יש זה וחייב'ובדרך אדם מדיני שפטורים ינידביםדברים

נה"ב(שמים ב:)ק חייב להנידאם שצריך משום או עונש מצד שמים אתי שלים

בש.ההפסד הריטב)ל"הנ(ך"ועיין פי על ביד"שכתב הבעירה את שלח שאם א

פטור,פיקח אבל שמים בדיני חייב אדםהמשלח כברבדיני שהפיקח משום

יהושע.שילם בפני עיין נו"ב(אבל אלא"בתוד.ק התוס)ה שיטת פי על 'שכתב

שמים בדיני חייב אף,שאם אחרחייב מישהו שילם דעבד"דמ,אם איסורא מ

לפי(עבד שיטתם"ויוצאין לפי התוספות דברי בהם,ז יש המזיק אדם דתשלומי

עונש ).משום





וטהרותחדר קדשים
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בהל"הרמב הקרבנות'ם סדר)יב:יג(מעשה את :המנחהקמיצתמתאר

שנתרבה ממקום וקומץ אחד לצד לבונתה כל את ומסלק

ומשמנה מסלתה שנאמר שרת,שמנה לכלי הקומץ ונותן

שרת בכלי ,ומקדשו     

הקומץ על ונותנה לבונתה כל את ומלקט

.שבכלי

הרמב בדברי ש"מבואר לחצאיןאינום הקומץ את לקדש מקורו.ניתן

הרמב גמ"של הוא בנידוןש,:)ז(במנחות'ם אמוראים מחלוקת מובא :שם

כלים" בשני שחלקו קומץ קדוש:אתמר אינו אמר נחמן קדוש,רב אמר ."ורבא

נח"הרמב כרב פוסק לשני,מןם הקומץ את חילק כבר הכהן שאם מוסיף אמנם

ש,כלים את ולתת לחזור יכול ולקדשםנהוא אחד בכלי החצאים .י

בהל,אולם הרמבש,)ח:ד(ק"מעשה'עיין אות"שם מביא הלכההם

בקרבנות הדם קבלת לגבי לחצאין קידוש "של הזבחי: מדמםםוכל שקיבל

הדם נתקדש לא הזייה מכדי הרמבהר."פחות מפרשם"י לחזוראינו ניתן אם

השיעור את להשלים כדי דם עוד הדם,ולהוסיף את לקדש גדולייםונחלק.ובכך

הרמב שיטת בהבנת שמח.ם"האחרונים ה"מעשה(האור הדיןמ)ט:ק שהוא בין

בדם נפרדיםש,נמי כלים בשני דם של הזייה מכדי פחות קיבל הכהן הוא,אם

בכלי ולצרפם לחזור השיעוריכול את להשלים כדי הדםמובזה,אחד את .קדש

זאת יג"מעשה(ח"הגר,לעומת הרמבמ)יב:ק שלדעת דם"בין בין הבדל יש ם

לגמרי,וקומץ פסול הדם הרי דם של הזייה מכדי פחות הכהן קיבל 1.ואם

רח"עיי1 בחידושי הרמב"ש על בב,ם"ה ודם קומץ בין החילוק את במתן.א:דרכים'שמבאר

הכהן,קומץ יד של כהמשך הראשון כלי את לראות הקומץול,ניתן על חל נשפך פסול אין .כן

הדם"משא בקבלת הבהמה,כ צואר של כהמשך הראשון כלי את לראות ניתן על,שלא חל ולכן

נשפך פסול הקבלה,הדם הבהמהאינהכי מצואר כקבלה פסול.ב.נחשבת בין עקרוני הבדל יש

בקומץ נשפך ופסול בדם יקבלנו,בדם.נשפך מהפר שדם הלכה תהיהדהיינו,נאמרה שהקבלה
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הרמב,ואמנם דברי הגר"פשטות כהבנת מורה הבנת,ח"ם לפי כי

לרמב"האו לו היה א"ש לפרש הדםם קבלת לגבי אחד בכלי צירוף של הדין ,ת

נמצא דותשהלכותיה הקומץ',בפרק קידוש לגבי אח,ולא י"שמופיע בפרק .ג"כ

הרמב,ז"עכ הגר"שיטת הבנת לפי צע"ם מהגמ"ח במנחות"הנ'ג שם.ל יעויין

הסוגיא רבא'שהגמ,בהמשך שיטת על איתא:"מקשה מדם,ואם הדר?לילף

מההיא רבא וכוודם.ביה לחצאין קדוש דלא הגמ."'מנלן בהדיא'הרי משווה

בקרבנות הדם לקבלת במנחות הקומץ קידוש הרמב,בין לחלק"ואיך יכול ם

צ,ביניהם יג(,ע"והדברים הקרבנות מעשה למלך במשנה את.)ב:ועיין ולברר

הקומץ וקידוש הדם קידוש בין בנפרד,החילוק נושאים בשני לדון מחד:יש

כלייש,גיסא קידוש של בתהליך קרבנות,ומאידך,לדון בין בהבדל לעיין יש

.ומנחות

פסולים קמיצת לגבי במנחות .):ז-:ו(שנינו

אמרו,דתניא הנחתום יהודה ורבי יאסיין בן יוסי בן יוסי :רבי

קידש"בד ולא שקמץ פסל,א קידש דאמרי.אבל קמץ:ואיכא

לא,אין תנאי?כמאן,קידש קמאולאפוק,כהני מתנא .י

נחמן רב לה תנאי:מתקיף הני סברי קא קמיצת?מאי אי

היא עבודה כלי"אע,פסולין מתן ליה עביד דלא קמיצת!ג אי

היא עבודה לאו הוה,פסולין מאי כלי מתן לה עבד הדר?כי

ר היא:נ"אמר עבודה עבודתה,לעולם גמרה דעבידעדולא

כלי מתן הכי.לה קידש,אי לא לקומץוכ,אפילו ליה מהדר י

ולפסול תקדוש יוחנן!לדוכתיה רבי כלי,אמר אומרת זאת

מדעת אלא מקדשין אין .שרת

בתוס"עיי א"ד('ש יוחנן"ה הגמ)ר על ז'ששואלים מהסוגיא.בדף

עח בדף התודה:"ל"וז:להלן בפרק לקמן יוחנן ורבי חזקיה דפליגי גבי,והא

חלות שמונים על ששחטה רב,תודה מקדשיןוקאמר שרת כלי עלמא דכולי א

וכו מדעת ג."'שלא דבריהם"ועיין בהמשך להלןיםשתמה,כ סוגיא אותה על

אחר ממקום ולא מהפר אע,דווקא הדם על נשפך פסול חל מכלי"ולכן דם עוד והוסיף שחזר פ

סו,אחר מהפר"כי נתקבל לא הדם בקומץ"משא.ס מאין,כ קומץ של הלכה נאמרה שלא

וקבלה,יקבלנו קמיצה בין לו ראוי שאינו במקום יהיה לא שהקומץ מסוימת הלכה יש ,אלא

חל אינו שניולכן בכלי וצרפם וחזר לחצאין כשנתקבל הקומץ על נשפך הראשון,פסול כלי כי

לקומץאינו ראוי שאינו כמקום .נחשב
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אין:"ל"וז:)נ(בסוכה'מגמ שרת כלי סבר דחזקיה וערבה לולב בסוף דמשמע והא

וכו מדעת שלא לתוס."'מקדשין קשה בסוכה',הרי הסוגיא ומן כאן הסוגיא שמן

יוחנ ורבי שחזקיה שכמשמע סוברים מדעת"ן אלא מקדשים אינם בפרק,ש ולהלן

שכ מודים ששניהם אפשרות מעלה רבא מדעת"התודה שלא מקדשים .ש

הסוגיות,ונראה בין לחלק בגמ.שיש בהתודה'יעויין :שם

חלות,איתמר שמונים על ששחטה קדשו:תודה אמר חזקיה

ארבעים,ארבעים קדשו לא אמר יוחנן אמר...ורבי ,אביי

מיפליגי קא מדעת שלא מקדש שרת שרת:בכלי כלי סבר מר

מדעת שלא אלא,מקדשין מקדשין אין שרת כלי סבר ומר

וכו רש('מדעת גירסת ).י"לפי

ששם ברור כבמדובראינולכאורה ע"קידוש עצמו"ש הכלי שהרי,י

השחיטה בסכין נוגע התודהאינו ע.לחמי צ”אלא מדובר"כ ששם קידושבל

אח"כ ע,רש קידוש ההקרבה"דהיינו בתהליך התודה לחמי של התקדמותם .י

ברש מפורש שם"וכן אביי"ד(י "ה הזבח"וה): בו ששוחט בסכין ה

קמיפליגי הלחם ברש."מתקדש לחמי"מבואר את מקדש אינו השחיטה שסכין י

ישיר באופן השחיטה,התודה עבודת הגור,אלא לחמימתשמקדמתשהיא את

ההקרבההתודה אותם,בתהליך .מקדשת

בש מקומות וכמה בכמה כזה קידוש מצינו בגמ.ס"ולכאורה 'עיין

"יד(סוטה שרת:): בכלי ומקדשו שרת כלי לתוך לי.ונותנו קדשה?למה הא

זימנא אדם!חדא דהוה אע,מידי בהמה"דם בצואר סכין דקדישתיה הדר,ג

שרת בכלי ליה שנא,מקדיש לא נמי עהרי."הכא נתקדש שהדם שלפני י"מבואר

ראשו,וקבלת פעם נתקדש כבר השחיטהנההוא ידי בתוספתא,אולם.על עיין

ה"פ(מנחות "ב"א כן): שאין מה שרת וכלי כהן טעון שהקמיצה בקמיצה חומר

קנה של בקרומית אפילו ושחיטה בכלי קמיצה בהדיא".בשחיטה מבואר

שרת כלי צריכה אינה ששחיטה ראשונים.בתוספתא כמה נקטו עיין,וכן

חולין ריש דבדק"ד.ג(בתוספות כגון "ה פ"ואע): דאמר כרבי לן דקיימא 'ג

נ(החליל דף אר:)סוכה ופליג עץ של שרת כלי עושין יהודה'אין רבי בר יוסי

שרת כלי בעינן לא קדשים לשחיטת עץ של שרת כלי עושין החליל בפרק דאמר

התודה עח(דבפרק דף משמע'אמרי:)מנחות וכן שרת ככלי מקדשה דסכין

והשחיטה כלי טעונה שהקמיצה מבשחיטה בקמיצה חומר דקתני בתוספתא

דאינה למימר בעי לא כרחך ועל קנה של קרומית אפילו אלא כלי טעונה אינה
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שרת כלי טעונה דאינה אלא כלי דטעונה מעולה ילפינן דהא כלל כלי טעונה

הרמב".קאמר פסק ד"מעש'הל(ם"וכן "ז:ק אותן): שוחטין אין הזבחים כל

שרת מכלי בסכין אלא אפילו,לכתחלה החולין בו ששוחטין דבר בכל שחט ואם

כשרין קנה של הרמב".בקרומית שלפי לכתחילה,ם"הרי שרת בכלי לשחוט ,יש

אינ שרת כלי השחיטהואבל את אע.מעכב הדם את מקדשת ששחיטה פ"ונמצא

כל צריכה שרתשאינה היטב.י מובנים הדברים שנתבאר מה הסכין,ולפי כי

הדם את מקדש אינו השחיטה,עצמו עבודת קדימה,אלא הדם את שמובילה

ההקרבה הדם,בתהליך את שרת,מקדשת כלי להיות צריך אינו הסכין .ולכן

כאן שגם עאינונמצא בקידוש כלי"מדובר עצמהי בקידוש,ושרת מדובר אלא

התקדמות"ע ההקרבהי ע,בתהליך השחיטה”שמושגת עבודת להוסיף.י ונראה

הרמב על שחולקים ראשונים אותם לדעת שאפילו ששחיטה"עוד וסוברים ם

כ ע,ש"צריכה בעצמו הדם את מקדש אינו נגיעה”הסכין עבודת,י אלא

ההקרבה,השחיטה בתהליך הדם התקדמות אותו,דהיינו והדרישה,מקדשת

שנ"לכ דרישה היא השחיטהש בעבודת כ,אמרת צריכה שאר"ששחיטה כמו ש

2.עבודות

התקדמות ידי על המתקדש חפץ של דוגמא עוד מצינו ולכאורה

ההקרבה בפ"אע,בתהליך נוגע שרתשאינו בגמ.כלי לד'יעויין ,.זבחים

בטומאה קודשים באכילת מח,שעוסקת בנידון'ר'ומביאה לקיש וריש :יוחנן

ב,גופא שאכל זריקהטמא לפני קודש ר"ר,שר לוקה אמר י"ל

לוקה אינו הגוף.אמר בטומאת מחלוקת אביי אבל,אמר

לוקה הכל דברי הבשר לרבות,בטומאת והבשר קרא דאמר

קרא רבינהו הכי ואפילו נינהו אכילה בני דלאו ולבונה .עצים

הגוף בטומאת מחלוקת אמר דברי,ורבא הבשר בטומאת אבל

לוקה אינו וטומאתומא,הכל ביה קרינא דלא כיון טעמא י

לא טמא בכל יגע אשר והבשר ביה קרינא לא ונכרתה עליו

ולבונה.יאכל עצים לרבות והבשר מר במאי.והאמר הכא

מתיריושקדשו,עסקינן כל שקרבו כמי דנעשה .בכלי

בתוס ד'ועיין בכלי"שם שקדש "ל"וז,ה יש,תימה: כלי קידוש מה

שמבק,בעצים מה אותודאי מתליעים כשהיו בקורדום אתו אינו,עין קורדום הא

וכו שרת אע'כלי לגיזרין להו דמשכי היינו דעצים כלי דקידוש ג"ונראה

בחזו2 ס"עיין מנחות סוס"ל'א י"ב .א"ק
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הוא שרת כלי לאו התוס."דקורדום לפי מבואר מתקדשים'הרי המערכה שעצי

שאינם"אע בפ שרתנוגעים ע,כלי להקרבה מוכנים שהם העובדה עצם ג"אלא

מקד אותםהמזבח לציין.שת התוס,ויש ע'שלפי להתקדש יכול חפץ י"כאן

גרידא ההקרבה בתהליך של"אע,התקדמות תוצאה אינה התקדמות שאותה פ

עבודה מקדשת.מעשה ההקרבה בתהליך ההתקדמות שעצם לומר יכולים ,היינו

שמקדשת כהתקדמות מוגדר עבודה מעשה רק מדברי.אבל למדים נמצינו

ה'התוס עשאפילו שלא מקדשת"תקדמות עבודה מעשה .י

התודה"ועפ בפרק הסוגיא את לבאר נוכל המחלוקת,לכאורה.ז יסוד

כוונה צריך אינו העבודה את שעושה שהכהן סובר שחזקיה הוא אביי לדעת שם

העבודהבאלא עשיית עצמה,עצם מתייחסתשוהעבודה החפץ את אליומקדשת

שע בתה”מפני מתקדמת החפץ העבודה ההקרבהי כזה,לכן.ליך ,במקרה

פ על לשחוט כיון העבודה,מורידהואינהמעלהאינהכוונתו,חלות'שהכהן כי

החלות את מקדשת עצמה,עצמה העבודה על רק כוונה צריך הכהן בניגוד.ולכן

עצמה,לזה העבודה על שכוונה סובר יוחנן דעת,מספיקהאינהרבי ונדרשת

כדי החפץ קידוש על שלנו,לכן3.לקדשומפורשת לקדש,במקרה כיון כשהכהן

הקידוש,חלות'פ את מקלקלת הנוספות החלות על לא,כוונתו החלות ולכן

זאת.נתקדשו השחיטה,בכל בעבודת תלוי תודה בקרבן החלות שקידוש ,ברור

ההקרבה,כלומר בתהליך .התקדמותם

התודה בפרק להלן לסוגיא בנוגע זה צ.כל ס"אבל לגבי אם,וגייתינוע

קידוש של סוג באותו שבסוגייתינו.מדובר לומר עבמדובראינוונראה י"קידוש

ההקרבה בתהליך הגמאלא.התקדמות לקבוע'כאן נצרך מה בשאלה דנה

פסול כקומץ הקומץ את חזרה,ולהגדיר של אפשרות כל למנוע 'הגמ.ובכך

לב הקומץ את להחזיר שאפשר מהעובדה ראיה להביא לקבוע,יסאמנסה בלי

פסול כקומץ מדעת"שכ,מעמדה אלא מקדשין אין שא,כ"א.ש ברור א"נראה

ההקרבה בתהליך התקדמות על כאן בשאלה,לדבר עוסקת כולה הסוגיא מה,כי

הקומץ את לפסול כדי בתהליך,נדרש התקדמות של אפשרות כל ולמנוע

הגמ,אלא.ההקרבה שמדובר'מפשטות כבנראה באו"קידוש ישירש ,פן

ע נתקדש בכ"כשחפץ נגיעה או המצאות בקידוש.ש"י דעת לגבי כאן והשאלה

היא"כ בכ,ש המצאות של הגדר הקומץ"מה את לקדש כדי שנדרשת ברור(ש כי

ס3 דוד במקדש סק"עיין לממש,ו"ג שאפילו כ"צדד מדעת"ד אלא מקדשין אין על,ש דעת

מספיקה עצמה לדברינו,העבודה .כאןבניגוד
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בכאיןש המצאות יכול"כל ז,לקדשותש בדף הסוגיא בהמשך שמבואר ,.כמו

אע כלום אינו קוף בכ"שנתינת נמצא הקומץ סוף כל שסוף כאן).ש"פ השאלה

בכ,היא המצאות ע"האם לקדש"ש מספיקה מכוונת פעולה כל שמא,או,י

זאת בכ,מספיקהאינהאפילו הנחה הקדשה"וצריכים בכוונת שנלווית ש

כאן,כ"א.מפורשת הסוגיא בין סתירה כל שאין בהתודהלנראה ושתי,הסוגיא

לחלוטין שונות בשאלות דנות עו,כאן.הסוגיות קידושהסוגיא אם בשאלה סקת

בכ המצאות ידי הקידוש"על על מפורשת דעת צריך עוסקת,להלן.ש הסוגיא

על מפורשת דעת צריך ההקרבה בתהליך התקדמות ידי על קידוש אם בשאלה

כ4.הקידוש קידוש של שונים סוגים שני בין לחלק שניתן כשהכלי',א:ש"נמצא

ע החפץ את מקדש עצמו נגיעה"שרת עכ',וב,י נתקדש התקדמותו"שהחפץ י

ההקרבה .בתהליך

א ע"מבואר מתקדש שחפץ שרת"כ בכלי המצאות או נגיעה אבל.י

ראינו ז(כבר במנחות כלום.)עיין אינה קוף שא,שנתינת אויןהיינו נגיעה כל

בכ מקדשת"המצאות צ"וא,ש שכן,ע"כ המצאות או נגיעה של הגדר מה

בפ.מקדשת במשניות ד"יעויין בכל,מעילהב שרת כלי בקידוש שעוסקות

למיניהם ומנחות "הקרבנות משהוקדשו: בהם מועלין הלחם בתנור,שתי קרמו

הזבח את עליהם ושחוט כיפורים ובמחוסר יום בטבול ליפסל דמן,הוכשרו נזרק

וטמא נותר פיגול משום עליהם חייבין כבשים מעילהשל בהן הפנים.ואין לחם

משהוקדש בו כיפורים,מועלין ובמחוסר יום בטבול ליפסל הוכשר בתנור קרם

השולחן גבי על וטמא,ולהסדר נותר פיגול משום עליו חייבין הבזיכין איןוקרבו

מעילה להפסל."בו נכשרים אינם הפנים ולחם הלחם שתי למה לדון דהיינו,ויש

להפסל בתנור,קדושים שקרמו להפסל,עד מוכשרים להיות אמורים הם הרי

בתנור נמצאים שהם מרגע שרת,לאלתר כלי שם.שהוא בתוספות ה"ד(יעויין

הזבח עליהן "ל"וז)לשחוט לחם,כלומר: תורת להם יש מיד פניה דקרמו כיון

עליהם הזבח את לא,לשחוט קרמו לא לחם,אבל כתיב הזבח שחיטת ואין,דגבי

הלחם קרם כן אם אלא לחם התוספות."קרוי שלפי עלאינו,מבואר לחם שם חל

הלחם הפנים,שתי לחם על פניהם,וכן שקרמו עד,עד להפסל הוכשרו לא ולכן

פניהם שתי.שקרמו בקידוש תנאי אלא אינו לחם שם שחלות לפרש אפשר והיה

התוס4 כוונת באמת שזה "בתירוצם'ואפשר התם: מדעת,שאני שמקדש נמי,שמתוך מקדש

מדעת אומר."שלא מדובר,הוה עבששם העבודה"קידוש מעשה דעת,י לכהן שיש ומתוך

העבודה התודה,לבצע לחמי את מקדש זה מדובר'תוס.ממילא אכן שלהלן כך על מציינים

לג,קידושב אחר מסוג .מריאבל
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ע,כלומר,לחם להתקדש אמורים היו לחם שתי עקרונית המצאות"שמבחינה י

גרידא אין,בתנור בעצם בתנור קרימה שלפני הלחםאלא שתי לא,כאן עדיין כי

לחם שם עליהם .חל

בתוס,אלא משמע כן פניה"ד(שם'שלא קרמו "ל"וז)ה דתנור: משום

פנים בקרימת הלחם קדושת."מקדש בחלות תנאי אינה פנים שקרימת משמע

הלחם ע,שתי הלחם את מקדש שהתנור פנים"אלא קרימת אומר5.י התנור,הווה

ע הלחם שתי את עליהםי"מקדש לחם שם כחפצא,החלת הגדרתם דהיינו

הלחםהחדש שתי ע.של נתקדשים אינם הלחם ששתי בתנור"נמצא המצאות י

ע,גרידא חדש"אלא כחפצא הגדרתם חדשההי זהות לומר.עם שזה,ונראה

שם במשנה הנמצאים דברים שאר לגבי אפילו כלי בקידוש בהמשך,הגדר יעויין

ב",המשנה מועלין משהוקדשומנחות יום,הן בטבול ליפסל וכשרו בכלי קדשו

וכו ובלינה כיפורים בביסא".'ובמחוסר המנחה את ששמים שלפני לומר ,ויש

מנחה של חפצא שום שנקרא,אין מאוחדת יחידה רק,מנחהתדהיינו יש אלא

וכו ושמן ע,בעלמא'קמח אותה מקדשת בביסא חדש"והנתינה חפצא יצירת הי

מנחה ענמצא.של בקידוש עצמ"שהגדר שרת כלי עוי קידוש המצאות"הוא י

חדש חפצא שיוצרת שרת בתוכו,הבכלי שנמצא החפץ את מקדשת .ובכך

בגדרם"א השונים קידוש של סוגים שני מצינו שרת',א:כ כשכלי

ע מקדש חדשה”עצמו זהות עם חדש חפץ יצירת ע',וב,י נתקדש י"כשהחפץ

ההקרבה בתהליך להוסיף.התקדמותו נראה קידוש,אמנם של הסוגים ששני

בגדרם שונים ג,בלבדאינם שונים במהותם"אלא בגמ.כ ז'עיין שדנה,.זבחים

כלי קידוש "לגבי יוחנן: מרבי לקיש ריש מיניה שיקדשו,בעא מהו שרת כלי

ליקרב לכתחילה מקדשין,פסולין אין ליה ליקרב,ואמר מקדשין אין ליה אמר

מקדשין ברש."ליפסלאבל שמפרש"ויעויין שם פסולין",י אם.שיקדשו כגון

לכלי ונותן זר להקטירו,קמץ כלי שיקדישנו כלי.ליפסל.מהו ההוא דקבעא

דהא השירים לתוך תו לאהדוריה מצי ולא לקדושי אדעתיה יהביניה כי בקדושה

עבודה לכולה גמר זה בפסול"ר,כלומר."פסול הנעשית עבודה אם שאל ל

להקרבהמו הקמץ את לקדש ר,עילה לו בפסול"והשיב עבודה אין שאמנם י

להקרבה הקומץ את לקדש כדי זה,מועילה קידושאינואבל כאן שאין אומר

מסוימת,בכלל במידה הקומץ את מקדש עדיין שרת כלי ניתן,אכן.כי לא

מוכרח5 אינו הפנים,זה קרימת בזמן הלחם מקדש שהתנור להבין יש הפניםאבל,כי קרימת

הקדושה גורם .אינו
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הקומץ את להגדיר,להקריב שמועיל מסוים כלי קידוש כאן אירע עדיין אתאבל

המנחה משאר ולהבדילו כקומץ לביסא,הקומץ אותו להחזיר ניתן לא ולכן

נוסף פעם .ולקמוץ

ע לבאר הנ"ונראה החילוק הקומץ,ל"פ את להקריב שנוכל ,שכדי

קידוש של הסוגים שני את חדש',א,צריכים חפצא שיוצר כלי שלהקידוש

ע',וב,קומץ הקומץ"קידוש הקרבת בתהליך התקדמות שהקמיצה.י במקרה

נעש בכלי פסול"עותוהנתינה קידוש,י של השני הסוג פסול,חסר עבודת כי

עבודה הקומץ,אינה ההקרבהאינוולכן בתהליך כאן.מתקדם יש עדיין אבל

קידוש של הראשון בכ,הסוג שלו והנתינה הפסול קמיצת מס"כי שכליותפיקש

קומץה של כחפצא שנקמץ מה את מגדיר אותואינוולכן,שרת להחזיר ניתן

נוסף פעם ולקמוץ במהותם.לביסא שונים קידוש של הסוגים ששני ,נמצא

קידוש של השני ההקרבה,שהסוג בתהליך התקדמות רקמועיל,דהיינו

בהקרבה להתקדם יכול קידוש,כשהחפץ אין התקדמות אין אם לעומת.ולכן

קידוש,זאת של הראשון ע,הסוג קידוש חדשה"דהיינו זהות שיוצר שרת כלי ,י

ההקרבה בתהליך מתקדם אינו כשהחפץ אפילו הזה,מועיל שהקידוש אלא

ההקרבה בתהליך החפץ את לקדם כדי מספיק אינו .כשלעצמו

הנ שהחילוק בפ"ונראה הלכות של בסידרה לביטוי בא דהל"ל פסולי'ג

להרמבהמוקדש בהל"ע,ם"ין :א"וכ'כ'ש

אלא מקדשין ואין במקדש אלא מקדשין אין השרת כלי כל

שלימים אלא מקדשין ואין מתוכן אלא מקדשין ואין ,מדעת

שלימים והם עושין שהיו מלאכתן מעין עושין אם ניקבו

מקדשין אין לאו ואם מליאין,מקדשין אלא מקדשין ,ואין

חסרו מקדשות אין המדות למלאותןאבל דעתו אם אלא ,ת

ליקרב לא אבל להפסל מקדשות למלאותן דעתו אין כלי.ואם

להקרב לא אבל להפסל בזמנן שלא מקדשין דבר,שרת כיצד

וישרף נפסל בלילה שרת בכלי שנתקדש ביום אבל,שמצותו

קרב שרת,אינו לכלי קומצה ונתן בלילה מנחה שקמץ כגון

נשרפת זו .הרי

לשאול המ,ויש האלומה הציורים כל בין המשותף כולם,כנה ולמה

להקרב לא אבל להפסל לומר.נתקדשו שבכל,ונראה הוא המשותף שהמכנה

א ההקרבה"הציורים בתהליך להמשיך בכלים,א מלאכתןשאיןכי מעין עושים
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ההקרבה בתהליך להתקדם ניתן להתקדם"וכמו,לא ניתן לא חסרה המדה אם כ

ההקרבה כשהעבודהוכן,בתהליך ההקרבה בתהליך להתקדם ניתן שלא פשוט

בזמנה שלא הנ.נעשית הציורים בכל להקרב"ולכן מקדשים אינם הכלים 6.ל

חדשה,אולם זהות לו ולהעניק מסויים חפץ להגדיר יכול שהכלי עוד הכלי,כל

להפסל להפסל,מקדש נתקדש הקומץ בלילה שנקמצה המנחה הכלי,ולכן כי

חדשה חפצא בלילהיוצר אפילו אותו מקדש ובכך קומץ בשאר,של וכן

.הציורים

לשאול ותהליך,ויש במנחות הקידוש תהליך בין הבדל יש האם

בקרבנות ומנחות7?הקידוש קרבנות בין משמעותי הבדל לציין יש כל ,ראשית

אינ בכלי קדשו שלא הגוףותקדושןשמנחות דמים,קדושת קדושת ,אלא

קרבנות זאת אעולעומת הגוף קדושת בכלי"קדושים קדשו שלא ושמעתי.פ

הר"ממו שליט"ר ליכטנשטיין הבדל"א משתקף הזה שהחילוק הדבר בהסבר א

ומנחות קרבנות בין בהמה,מציאותי של חפצא כבר יש שבקרבנות דהיינו

אותה שמקדשים לפני טבעי באופן ומבוררת קדושה,שמוגדרת כשמחילים ולכן

ע הבהמה הקדשת"על להתחיל,פהי עומד כבר ההקרבה והמציאות,תהליך

מיד הגוף קדושת לבהמה מעניקה במנחות"משא.הזאת את,כ ששמים שעד

וכו והשמן מנחה'הקמח של ומבוררת מוגדרת חפצא כאן אין קמח,בביסא רק

בפה,בעלמא'וכו הקמח את כשמקדישים תהליך,ולכן את לראות ניתן לא

להתחיל כעומדת דמיםו,ההקרבה קדושת רק קדוש .הוא

הנ"וע הסבר ומנחות"פ קרבנות בין אחר חילוק לבאר נוכל עיין.ל

פג שלכש,:בזבחים מבואר בכלי"שם קידשו שלא קמצים למזבח,ע עלו אם

בגופייהוירדו מעשה שמחסרי להעיר.מפני ר,ויש בגמ"שלפי פד'ש אם.שם

ירד לא עלה אם הדם ג"אע,נשפך שבדם בעינ"פ ידכ בסוטה כדאיתא קידוש ,.ן

מ"וצ לא"ע עלה שאם שנשפך מדם ירדו עלו שאם בכלי קידשו שלא קמצים ש

ע.ירד לבאר הגמ"ונראה דברי ו'פ דווקאאםש:במנחות יחזיר לא זר קמץ

בכלי שקידש כלי,לאחר מתן לה דעביד עד עבודתה גמרה שלא ונראה.מפני

אין בכלי קידוש שעד הדבר בהסבר קומץלומר של חפצא לאחר,בכלל ורק

ע6 למלאותה"ולכאורה כשדעתו מקדשת המדה למה לבאר נוכל זה למלאותה,פ כשדעתו כי

ההקרבה בתהליך עיכוב כאן בתהליך,אין ולהמשיך המדה את למלאות רוצה הוא שהרי

.רבהההק

הגרי7 בזה עמד זצ"וכבר רי,ל"ז מרן בחידושי הרמב"עיין על הלוי עמ"ז .פב-פא'ם
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קומץ שם עליו חל בכלי ניתן שנקמץ המנחה של חלק משמע.שאותו וכן

פג"מפרש זבחים "ל"וז.י ל: מפרש בכליובגמרא קדשו שלא קמצים מעוטי

דאע גבוה לחלק הובררו שלא קמיצה אין"לאחר בכלי כולה המנחה דקידשה ג

כולה קריבה המנחה שאין ברור גבוה חלק זהזה אין כלי מתן בלא ובקמיצה

למזבח רש."מבורר בדברי קומץ"מבואר של חפצא אין בכלי קידוש שלפני ,י

ירדו עלו אם בכלי קידשו שלא קמצים בגופייהו,ולכן מעשה שמחסרי ,מפני

קומץ שם להם אין שבעצם למזבח,דהיינו ראוי נחשבים אינם כ"משא.ולכן

דם בכלי"שאע,לגבי קידש שלא דםעד,פ של חפצא כאן יש הא,יין שייך ולא

בגופייהו מעשה שמחסרי הדם,סברא של בחפצא חסרון אין חסרון,כי יש אלא

ההקרבה ירד,בתהליך לא עלה כבר אם אבל יעלה לא לכתחילה .ולכן

ומנחות קרבנות בין יסודי חילוק שיש מדובר,נמצא שבקרבנות

טבעי באופן ומוגדרות שמובדלות להבדילותצריכאיןלכןו,ביחידות שרת כלי

אותן במנחות"משא.ולהגדיר טבעיותיןשא,כ ביחידות צריכים,מדובר אלא

ויוג יובררו עדשהם שרת"רו כלי מנחות.י בריש הסוגיא מן משמע עיין,וכן

שלא אלא כשרות לשמן שלא שנקמצו המנחות שכל הדין שמביא שם במשנה

חובה לשם לבעלים בפרש.עלו שם"יעוין המנחות"ד(י כל "שמפרש)ה כגון:

מחבת לשם קומץ הריני ואמר הכהן וקמצה והביאה מרחשת מנחת ."שהתנדב

בגמ מוכח ג'וכן שלא,.שם כקמיצה נחשבת מרחשת לשם מחבת שקמיצת

בקרבנות,לשמה שלמים לשם עולה שחיטת שדייק.כמו שם אורה בקרן ועיין

נחשב מרחשת ומנחת מחבת שמנחת עולהתומכאן כמו נפרדות מנחות כשתי

טכני,ושלמים חילוק רק אינו ביניהם שהחילוק נעשים,כלומר הם כלי ,באיזה

זהותם לעצם הנוגע חילוק תמוהים,אלא הדברים מה,אלא.ולכאורה שלפי

מובנים יותר קצת הדברים לקרבנות,שנתבאר בניגוד את,כי יוצר הכלי במנחות

המנחה של יש,החפצא מרחשתהבדלולכן למנחת מחבת מנחת בין .מהותי

אומר בחפצא,הווה המנחה של אופיו על משפיע הכלי סוג מפני,שבמנחות

המנחה של החפצא את יוצר הכלי .שבמנחות

עוד"ע יוצא שנתבאר מה רק,פ אינו לקרבנות מנחות בין שהחילוק

מציאותי יסודי,חילוק יותר חילוק ש.אלא שיש אמרנו סוגנהרי קידושי של ,ים

ע ההקרבה"קידוש בתהליך התקדמות ע,י זהות"וקידוש שמעניק שרת כלי י

מסויים לחפץ שנתבאר.חדשה מה קידוש,ולפי של הראשון שהסוג לומר נראה

במנחות ובין בקרבנות בין אלא,קיים קיים אינו קידוש של השני הסוג אבל

בקרבנות,במנחות ליצ.ולא יכול אינו שרת כלי חפצאהרי או קרבן של חפצא ור

דם טבעי,של באופן שמובדלות ביחידות מדובר כבר לבאר"וע.כי נוכל זה פ
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ברמב תמוה בהל,ם"דבר פ'עיין המוקדשין הי"פסולי שם"וז,ט"ג "ל כלי: אין

היבש את מקדשות הלח,הלח את מקדשות היבש כלי אמורים,ולא דברים במה

כמו במקדש שהיו והיבש הלח המקדשבמדות כלי בהלכות אבל,שביארנו

והיבש הלח מקדשות ליקרב,המזרקות הפסול דם מקדשין שרת נמצא."וכלי

ליקרב"שהרמב הפסולים את מקדשים שרת שכלי פוסק בכס,אולם.ם מ"עיין

הרמב של פסקו על הבאה"שמקשה בהלכה להלן מדבריו "ל"וז,ם שכתב: ומה

אבל להפסל מקדשות למלאותן אין ליקרבואם מדאמרינן.לא כן שלמד נראה

דמנחות"בפ ז(ק מר)'דף מיניה פסולים"בעא שיקדשו מהו שרת כלי י

מ)י"ופירש( סותר זה שדין לדקדק ויש בכלי ונתן זר קמץ אם בפ"כגון לעיל 'ש

ליקרב הפסול דם מקדשים שרת כלי י.זה לשאר"ושמא דם בין דשאני ל

בלח."דברים דב"ועיין את שהביא הכסמ "ל"וז,מ"רי רבינו: מפרש זה ולתרץ

דפ"ז הא חדא רבי פשיט מילי דתרי מקדש"ל אינו הפסולים דכל דמנחות ק

דפ ההיא ואידך ליקרב ולא ליפסל אלא שרת דהיינו'הכלי דפשיט מקדש המזבח

דהיינו פשיט דמו את דזרקו ממתניתין ליקרב אפילו דמקדש הוא דוקא דם גבי

וד הדם פסולים כקיבלו בעל הרב וכדכתב הכי אמרינן דם גבי ז"וקא למטה"מ ל

דברים לשאר דם בין מחלק צ."שהוא הדברים בין,ע"ולכאורה הבדל יש למה

ובמנחות ליקרב,קרבנות אפילו הפסולים את מקדשים שרת כלי ,שבקרבנות

ליקרב לא אבל ליפסל מקדשים שרת כלי .ובמנחות

כשמלה"וע מחוור הכל שנתבאר מה קרבנותכ,פ בין עקרוני הבדל יש י

קידוש,במנחות.ומנחות של אחד סוג רק ע,יש קידוש התקדמות"דהיינו י

ההקרבה שנתבאר,בתהליך כמו ליקרב מקדש מעמד,שרק אין בקרבנות ולכן

גמור ופסול ליקרב קדושה בין זאת.ביניים של,לעומת אחר סוג יש במנחות

ע,קידוש קידוש שרת"דהיינו כלי חדשי חפץ ומברר זה,שמגדיר קידוש אבל

שנתבאר כמו להפסל אלא מקדש מעמד,אינו יש פסולה קומץ של במקרה ולכן

ליפסל קדושה של הנ,כ"א.ביניים לחילוק ביטוי עוד קרבנות"מצינו בין ל

להפסל,ומנחות קדושה של מעמד יש בקרבנות"משא,שבמנחות בהן,כ שאין

כלל להפסל קדושה של .מעמד

במקו ביטוי לידי בא הזה שהחילוק ברמב"ונראה במשניות.ם"א עיין

דמעילה"בפ שם"וז,ב המשנה :ל

משהוקדשה בה מועלין העוף ליפסל.עולת הוכשרה נמלקה

ובלינה כפורים ובמחוסר יום עליו.בטבול חייבין דמה מיצה

פיגול הדשן,וטמא,נותר,משום לבית שתצא עד בה .ומועלין
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הנשרפ משהוקדשופרים בהן מועלין הנשרפים ושעירים .ים

ובלינה כפורים ובמחוסר יום בטבול ליפסל הוכשרו .נשחטו

וטמא נותר פיגול משום עליהן חייבין דמן ומועלין,הוזה

הבשר שיתיך עד הדשן בבית בה.בהן מועלין העולה

יום,משהוקדשה בטבול ליפסל הוכשרה ובמחוסר,נשחטה

נותרמש.ובלינה,כפורים פיגול משום עליה חייבין דמה נזרק

בעורות,וטמא מועלין שתצא,ואין עד בבשר מועלין אבל

הדשן בהן.לבית מועלין ציבור שלמי וזבחי ואשם חטאת

יום.משהוקדשו בטבול ליפסל הוכשרו ובמחוסר,נשחטו

נותר.ובלינה,כפורים פיגול משום עליהן חייבין דמן נזרק

ב,וטמא מועלין שיצאו,בשראין עד באימוריהן מועלין אבל

וכו הדשן כהנים,והקטורת,והלבונה,הקומץ'לבית ,ומנחת

משיח כהן משהוקדשו,ומנחת בהם מועלין נסכים ,ומנחת

כפורים ובמחוסר יום בטבול ליפסל הוכשר בכלי קדשן

טמא,ובלינה ומשום נותר משום עליו בה,וחייבין אין .ופיגול

ריהטא קרבנותנרא,לפום בין הקבלה עורכת שהמשנה שמוכשרות,ה

מליקה או שחיטה אחר בכלי,ומנחות,ליפסל משקדשן ליפסל .שמוכשרת

להלכה"הרמב,אולם אותם מביא כשהוא הדינים בין מחלק ההלכה.ם את

בהל מביא הוא בשחיטה מוכשרות בפ"ע,אוכליןטומאת'שקרבנות ה"ש :ז"ב

הוכשר" ועוף חיה בהמה בשחיטההשוחט שיצא בדם הבשר לא.כל אם לפיכך

הוכשרו שלא האוכלין ככל הכשר צריך בשרן כל הרי בשחיטה דם מהן ."יצא

הרמב שלפי בקדשים"נמצא דין אינו הזה הדין בשחיטה,ם כללי דין אלא

ובחולין( ע,)בקודשים טומאה לקבל מוכשרת הדם"שבהמה זאת.י את,לעומת

ב מביא הוא מנחות של הטומא'הלההלכה אבות בפי"ע,ותשאר הי"ש :ג"א

המקודשין" מקדש קדשי הוא ומשקין אוכלין טומאת בעניין האמור קדש כל

קדשים קדשי בשר קלים.כגון קדשים שנשחט.ובשר נזיר ורקיקי תודה וחלות

הזבח בכלי.עליהן שקדשו בתנור.המנחות שקרמו הפנים ולחם הלחם .ושתי

נ ורקיקי תודה חלות נשאבל שלא הזבחחזיר עליהן בכלי.ט קדשו שלא .ומנחות

כתרומה אלא כחולין ולא כקדש לא ברמב."אינן מבואר שהמנחות"הרי שזה ם

שהםאינן מפני הוא בכלי שקדשו עד כקודשים טומאה לקבל מוכשרות

בקדושתם בקדשים,כלומר,מחוסרים דין קבלתואינוזה בהלכות כללי דין

שנתב"וע.טומאה מה הרמבפ דברי היטב"אר מובנים מעמד,ם אין בקרבנות כי

להפסל קדושה היא,של בשחיטה להיטמא נכשר שקרבן שההלכה יוצא ולכן
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בשחיטה כללית במנחות"משא.הלכה להפסל,כ קדושה של מעמד בהן ,שיש

ששייכה הלכה היא בביסא בנתינה להיטמא נכשרת שמנחה שההלכה יוצא ולכן

לקדשים .דווקא

להכאיוכשוע הרמב,דאתינן שיטת את לבאר במנחות,ם"נוכל למה

ולערבןמ לחזור יכול כלים בשני שחלקו שקומץ הדין שמיטמובקרבנות,ביא

הזה הדם,הדין על וחל ולערבן לחזור יכול אינו כלים בשני הדם שבקבל ומשמע

נשפך לומר.פסול כלים,ונראה בשני הקומץ את קדושים,שכשנתן החלקים שני

לעיל כדאיתא חסרה קומץ כל כדין קומץ,להפסל שם עליהם שחל פ"אע,דהיינו

להקרב קדושים כלים"משא.שאינם בשני שקבלו בדם הרמב,כ לשיטת ם"שהרי

בדם להפסל קדושה של מעמד קידוש,אין הוא להפסל קידוש של שהגדר מפני

ע שרת כלי חדשה"באמצעות חפצא והגדרת יצירת מוגד,י כבר ועומדוהדם ר

טבעי באופן במנחות"א.מאליו נשפך,כ פסול החלקים שני על חל מפני,לא

בכ נמצאים המקדש"שהם כשהכלי.אותםיםש נשפך פסול חל שלא וברור

החפץ את מח,מקדש ביומא חננאל רבינו "ל"וז,.וכדברי הפר: דם קבל ואם

כשר ואספו הכלי מן ונשפך בכלי כבר,מהפר קדשו הכלי בדבריומב."כי ואר

כלי בקידוש תלוי נשפך על,שפסול או הדם על חל קידש לא הכלי אם דהיינו

נשפך פסול א,הקומץ קידש הכלי נשפך"ואם פסול עליהם שיחול באור(א ועיין

ד פסח קרבן הלכות כלים.)ב:שמח לשני שחלקו בקומץ פסול,ולכן עליו חל לא

להפסל קדושים שהחלקים מפני בד"משא.נשפך קדושה,םכ של מעמד שאין

שנתבאר כמו בדם פסול,להפסל הדם על חל מיד כלים בשני הדם כשקיבל ולכן

שובואינו,נשפך ולערבן לחזור .ניתן



מ יצחק א"תשע●ג"בית







ט פרשה משלי בחי(במדרש ע"הרמב'הובא סא ליבמות איתא)א"ן

בר היה וכו'מעשה האסורין בבית חבוש שהיה וכו'עקיבא הכהן אליהו 'בא

ר שמת לך להגיד שבאתי הכהן אליהו אני לו וכו'אמר רבך שניהם'עקיבא הלכו

אניכאח לי אמרת לא הגירסי יהושע לו אמר כתיפו על ונשאו אליהו בו ונטפל ת

ושלום חס בני יהושע דייך לו אמר במת להטמא לכהן אסור והרי הכהן אליהו

וכו בצדיקים טומאה הרמב1.'אין מדברי והרשב"וכנראה נקטו"ן שכן שם א

מטמאין,להלכה אינם החינוך,דצדיקים כתב רסג(וכן מןוכ).מצוה מה

טעם הך מכח צדיקים קברי על להשתטח בכהנים הקילו פתחי'ע,הפוסקים

סי"יו(תשובה ס'ד ב"שעב בענין,)ק למעשה להקל שנוהגים כהנים כאלה ויש

צדיקים2.זה מקברי מוזהרין דכהנים מקומות מכמה דמוכח כנראה דהנה,אמנם

ע פה מציעא דר"בבבא מערתא מציין הוה לקיש דריש איתא שלא"ופרש,בנןב י

וכו ולהאהיל עליהן לעבור כהנים ע.'יכשלו נח בתרא בבבא דרבי"וכן איתא א

מערתא מציין הוה המכפלה,בנאה מערת דהיה,ובכללן הראשונים רוב ופירשו

הקברים על יעברו שלא הכהנים את להרחיק הדברים.כדי סתירת ביאור ,וצריך

נטפל הכהן ואליהו מטמאין אינם עקיבאדצדיקים כנראה,לרבי מקום ומכל

הצדיקים מקברי מוזהרין 3.ע"וצ,דהכהנים

וז1 תתקמד רמז משלי שמעוני בילקוט זה ז"וכעין אליהו נטפל מיד כתפיו"ל על ונטלו ,ל

א כך יהושע רבי ז"וכשראה לאליהו לטמא"ל אסור וכהן היית שכהן לי אמרת אמש והלא רבי ל

ר,במת דייך לו וכויהו'אמר חכמים בתלמידי טומאה שאין ושלום חס בני .'שע

בשו"ע2 ח"ע אלעזר מנחת סי"ת ח"ושו,ד"ס'ג דעת יחוה סי"ת צבי'וס,נח'ד לנפש ציון

זה בענין טובא .שהאריך

משה'בס'יע3 א(ויואל ישוב צ"מאמר אות מטמאין)ט"י אינם צדיקים שבאמת ליישב ,שכתב

להכר זה דבר ניתן שלא האנושיאלא השכל לנהוג,עת מחוייבין תורה דין פי דעל וממילא

מטמא.באיסור דאינו גליא שמיא כלפי אי התורה,ואף מן אסור מקום כוונתו.מכל ולכאורה
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לומר נראה הדבר בגדר,ובביאור האחרונים מן כמה חקרו דהנה

כהנים דטומאת מוזהר,האיסור הכהן דילמאדוקאלמתמדוקאאם הויאו

המתאיסור עלו,אל שיעבור שאינוהאיסוראפשר באופן אפילו

ידועים,מטמא בס"ע,והדברים סי'ע הצאן בכתבי.לה'בעקבי חקר זה וכעין

החדשות יעקב כו(קהילות סימן למת)טהרות יטמא לא שהכהן הוא האיסור אם

מגיע שהטומאה במקום מצוי יהיה שלא דילמא מיטמא,או שאינו כלומר,ואף

הוא דהאיסור א תוצאהולא בזה.יסור חדש דרך להציע ,ונראה

למת יטמא שלא הוא האיסור ומשא מגע דבטומאת ולומר לחלק יש ,דלכאורה

טומאה ידי על דוקא בזה או,ועובר בשנוגע אף איסור בזה ליכא מטמא אינו ואם

המת את טומאה.נושא בלא אפילו בזה דעובר לומר יש אהל בטומאת ,אבל

דאסור  טומאה בו בשאין שהרי.אפילו משום זה ודבר

נוסף לאו איכא אהל יבוא,בטומאת לא מת נפשות כל הראשונים,דעל שכתבו

קסז"הרמב( לאו המצוות בספר רעא,ם במצוה קרא)ועוד,והחינוך הך דמכח

המת"נפק עם אהל באותו שיהא דאסור הראשונים.ל הספרא(וכתבו פי )על

הד לכהן שייך זה כןדלאו גם הרמב,יוט כתב בסה"וכן להדיא קסח"ם לאו ,מ

רעא במצוה לא4.ועוד,והחינוך דלנפש לאיסור רק דאיכא ומשא במגע ולכן

בעמיו ומשא,יטמא במגע מלטמא רק הכהן באהל,מוזהר איסור,אבל דאיכא

יבא לא מת נפשות כל שם,דעל בדליכא אף המת באהל מצוי שיהיה לכהן אסור

מאיזש טעםטומאה .הו



ערוך בשולחן פסק סי"יו(והנה א'ד סעיף שנשחטו)שע ומי גוסס אבל

ב הרבה'בו פצעים פצוע או נפשם,סימנים שתצא עד מטמאין אסור"ומ,אינם מ

גוסס בו שיש לבית ביו.ליכנס הטור פסק שע"וכן סי דנזיר,ד מהסוגיא ומקורם

מדאורייתא פלוג לא טוב'ע,דהוי ענגיל"לג(לקח יוסף מה'סי)ר הספר שבסוף ובהוספות ח

מה פלוג לא בענין היה.ת"שהביא הכי לאליהוומשום רק להכריע,מותר ידע בודאי שהוא כיון

זה .בדבר

עמ4 בריסק קול בספר הגר'עיין שהוכיח זצ"רכח הרמב"מ מדברי פ"ל אבל בהלכות הי"ם ד"ג

הרמב דעת החזקה"דכן ביד גם כן,ם גם הדיוט בכהן איסור הך הגר,דשייך נקט בהל"וכן 'ח

המקדש .ביאת
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ע הגרא.א"מג כתב הדבר ווסרמ"ובביאור זצב שיעורים"ן בקובץ סי"ח(ל 'ב

וכו)מא כלל נטמא שאינו היכא אפילו הוא המת באהל להיות אסור דכהן .'דהא

ח באחיעזר כתבו זה סי"וכעין ה"ס'ג אות הקודשבוכן,ו-ה משה"לג(נזר ר

עא)ראזין דף חידוש.בחולין הך בסמוך(ומכח שיתבארו מן)ועוד כמה יצאו

לחדש האבהאחרונים כהניםגדר בטומאת דוקאיסור שיטמא צריך ועובר,דאינו

טומאה בלי כלל.אף מוכרח זה דאין לדחות יש המבואר לפי זהד,אמנם אין

איירו דהא יטמא דלא מקרא הנלמד כהנים דטומאת דעלמא האיסור לגדר שייך

לגבי דוקא ,טומאה בלי אפילו דאסור לומר יש אהל לגבי .ודוקא

הגו אהל המתשהרי כאהל נידון כבר לא,סס מת נפשות כל דעל בהאיסור ונכלל

המת,יבוא באהל ביאה על באהל.דקאי להיות אסור דרק נראה היה זה פי ועל

הגוסס הגוסס,של אל התקרבות אופני בשאר איסור ליכא מדיוק,אבל נראה וכן

ערוך והשולחן הטור הגרא,לשון של לשונו ווסרמן"ומדיוק איסו,ב בלי(רדהך

המת)טומאה באהל רק .שייך

בתוס"וע ע'ע ד גוססין"ד(ב"נזיר דילמא גוססים)ה דוקא לאו שכתבו

לגוססין קרוב כלומר אלא לגוסס ליגע אסור נזיר לתוס.כ"ע,כי דהוקשה 'כלומר

לגוססים שוינהו שמשון בגוסס,היאך ליגע לנזיר אסור דמסתפינא.הרי ולולי

מתרץ איסו,הוינא הגוססדהך באהל בהיותו רק שייך לגוסס להתקרב שאסור ,ר

במשא או במגע שייך לא לא,אבל מת נפשות כל דעל בהאיסור נכלל באהל דרק

גוססין5.יבא לשוינהו לשמשון אפשר דהיה לומר יש בגוסס,ולכן מגע ידי דעל

טומאה הגוסס,ליכא באהל אלא טומאה בלי איסור שייך היה,ולא דלא וכאן

דמיציור שפיר הגוסס אהל (של בס. תירץ שכן מצאתי זמן הנזיר'ולאחר תורת

הוטנר"לג יצחק פ'הל,ר הי"נזיר עמ"ג ד'ג ולפי"צא איסורדרק,ה הך שייך

במגע ולא .)באהל



הרוקח בספר בש(והנה יו"הובא סי"ך ס'ד א"שעא כהן)ק דאשת כתב

ל להכנס לה מותרת המתמעוברת ספיקאאהל ספק נקבה,משום הולד שמא ספק

הוא נפל שמא אברהם.וספק ס'סי(ובמגן ב"שמג זה)ק על ספק,תמה מהך דדל

הוא,ספיקא בלוע שהולד משום דמותר ליה אינה,תיפוק בלועה וטהרה

נזר5 האבני מדברי סי"וי(ולהיפך י"תס'ד אות ומשא)ט"ח במגע מוזהר רק דכהן שהציע

באהל לא אבל והשו,בגוסס הטור של כפסקם דלא הם בזה .ע"ודבריו
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האחרונים.מיטמאה הוא6ותירצו דבלוע נטמא אינו שהולד פי על מכל,דאף

לו לשם ליכנס אסור היה ספיקאמקום ספק הך וא"וז.לי שיעורים הקובץ כ"ל

באהל שאינו משום הטעם אין מיטמאת אינה בלועה דטהרה דהא לומר אפשר

אע אלא שייך"המת לא אבל נטמא שאינו היא המלך גזירת המת באהל שהוא ג

זה בשביל בכהן בתשו.ל"עכ,להתיר דאע)שם(אחיעזר'וכן דלא"כתב פ

מ ל"נטמאה אסור באהימ המתכנס דאיכא.ל האחרונים מן מקצת הבינו מזה וגם

טומאה בלי אף המת אל להתקרב הכהן על זה.איסור אין כן גם דמהכא אלא

כדברינו,מוכרח נראה לכהן,ושוב טומאהדאסור מכח,בלי

יבא לא מת נפשות כל דעל ל,הקרא ליכנס למעוברת אסור היה הכי אהלומשום

הספקהמת מיטמא,ספיקאלולי שאינו אף המת באהל נמצא הולד אבל.שהיה

יטמא דלא מקרא הנלמד כהנים דטומאת דעלמא האיסור לגדר שייך זה .אין

אריה לב סי"ח)גרוסנס(ובתשובות המגןח'ב תלו לא אמאי הקשה

וכו הרמב'אברהם במחלוקת בלועה דטהרה דיון והראב"הך מוסיף"ם בענין ד

טומאתו על אסור,טומאה או מותר אם השאלה על ביסוד תלויין דשניהם שהבין

מיטמא שאינו באופן למת מידי.להתקרב קשה לא דרכנו לפי דיון,אמנם דהך

המת ואהל בלוע בדין דוקא תלוי בלועה טהרה נפשות,לגבי כל דעל ובאיסור

יבוא לא טומאתו,מת על טומאה מוסיף לענין עיקר כל שייכות מזה .ק"ודו,ואין



הראב דברי ידועים פ'הל(ד"והנה הט"נזירות והכהנים"וז)ז"ה בזמןל

להביאעליואותםוהמחייבטומאהחיובעליהןאיןועודהןמתטמאיהזה

לכהנים.כ"ע,ראיה גמור היתר דהוי ליה סבירא אי בדבריו האחרונים דנו וכבר

אי הוי דילמא או הזה בזמן דליתליטמא אלא תורה איסור אפילו או דרבנן סור

מלקות הראב7.ביה דברי את לצרף רצו הפוסקים מן דכמה ספיקא"ועוד לספק ד

וכדומה באוירון לעבור לכהנים להתיר מרבבה"ע,כדי בדגול )שעב'סי(ע

תשובה ס(ופתחי ט"שם .ועוד)ק

ח6 שיעורים סי"קובץ ח,מא'ב סי"אחיעזר ו'ג אות עא,סה דף חולין הקודש בנזר .וכן

הר"וע7 ידידי שכתבו במה והר"ע יפה חקירה"י בקובץ שבתאי ז(ד שכנראה)כרך שהעירו

הראב חייו"שכתב בסוף השגותיו את דעים,ד התמים את שכתב כמו,ולאחר לומר אין ולכן

בראב בזה שחזר האחרונים מן כמה לאיסור"שכתבו שכתב,ד כמו למסקנא דנקט נראה ויותר

.בהשגות
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למלך,אמנם במשנה אבל(יעויין מהלכות ג פרק ע)ריש לשהקשה

הראב למנוע"דעת כדי הקברים את ציינו האמוראים מן שכמה דמצינו מהא ד

מליטמא הכהנים א(את אות לעיל שהקשינו מה הדבר,)וכעין הותר שלא ומוכח

נטמאו שכבר בשו.אף מרדכי"ועיין לבוש זצ"לגרמ(ת עפשטיין לו'סי)ל"מ

ו הראבאות בדעת לתרץ שכתב ע,ד"במה ואינו נטמא שכבר משוםשאף ובר

יבוא,טומאה דלא איסורא משום שעובר בודאי כל.אבל דעל איסור שהרי

טומאה לדין כלל ענינו אין יבוא לא מת שנמצא,נפשות עוברוכל

טמא שכבר מאיסור.ואף הכהנים את למנוע כדי הקברים את ציינו הכי ומשום

המת באהל וכמשנ,ביאה טומאה בדין כלל תלוי כלל.ת"שאינו שייך לא זה ולפי

הראב דעת את ביאה"לצרף על הוא בשהדיון לקולא כסניף או ספיקא לספק ד

המת .ל"וכנ,באהל

להעיר ביאהזהדכל,ויש מיקרי הקברות בבית שלהמצא ההנחה פי על

המת הגר,באהל נקט בהל"וכן המקדש'ח איש,אמנם.ביאת החזון בגליונות

זה על הגרמ.ש"ע,השיג עפשטין"ומדברי ד(מ ולפי"שם דנקט)ז"ה מוכח

הגר בזה"כדעת 8.ח



ספק של באופן מלטמא מוזהר כהן באם חינוך המנחת נסתפק והנה

הרבים ברשות דספק,טומאה ואמרינן כולה התורה דכל הכללים בתר אזלינן אי

לחומרא הרבי,דאורייתא ברשות טומאה דספק אמרינן דילמא ומותראו טהור ם

זה לספק להכנס הצאן.לכהן איסור)לה'סי(ובבעקבי הוי אי דתלוי לבאר כתב

התקרבות איסור או בזהו.טומאה לחלק דיש לומר נראה דרכנו דבטומאת,לפי

ומשא כדמבואר,מגע בטומאה תלוי ברה,שאיסורם טומאה דספק לומר ר"יש

מותר ולכן המת.טהור באהל ביאה לגבי איסוראדח,אבל איכא הטומאה מן וץ

יבוא לא מת נפשות כל דאסור,דעל לומר טומאה,יש כללי בתר אזלינן לא דכאן

בטומאה תלוי האיסור דאין אף,וטהרה אסור המת באהל נמצא שהוא כל אלא

טומאה מש,בלי דאסור לומר לחומראויש דאורייתא ספק בהר.ום ראיתי וכן

סי"יו(צבי הג)רפג'ד מפוניביז"בשם רבינוביץ איצל בשו',ר נדפס זכר"וכן ת

סי צ"וז,סז'יצחק זה דין בגוף אמנם בספק"ל עצמו את לטמא לכהן מותר אם ע

מצינו דהרי וטעמי הרבים מב'ע(רשות דף על)נזיר שתים שלוקים וכהן בנזיר

בס"וע8 מס'ע על שמואל שליט"לג(אהלות'דרכי אויערבאך שמואל .)א"ר
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איסורהביאה עצם יש מת באהל דבביאה הרי הטומאה בשביל,ועל דאם

שתים כאן אין י.שנטמא כן בספק"ואם גם אסור באהל יבא לא איסור דמצד ל

הרבים במרחשת.ל"עכ,רשות הסיק ב(וכן סימן א ג'חלק י"ס'אות בהע"ק 'ז

ומה"ד יטמא)ט"ה דלא בלאו מותר הרבים ברשות טומאה אסור,דבספק אבל

יבואבל דלא התוס(.או מדברי זה על העירו כבר ע'אמנם כח ד"כתובות ה"ב

הרבים ברשות טומאה ספק הוי הפרס דבית שכתבו הפרס מוכח,בית וכנראה

לשם ליכנס לכהן למס.דמותר בהערות יעויין הגרי'אמנם שאמר מה ש"כתובות

שליט זו"אלישיב ראיה לדחות .)א

שהצ ההיתר על לפקפק יש זה הפוסקיםולפי מן כמה בשאלת9יעו להקל

לכהנים קברים גבי על הקברים,הטיסה גבי על וכדומה ברכבת לעבור שמשום,או

ספיקו הרבים ברשות טומאה ספק משום להקל דיש הכריעו בדבר ספיקות כמה

אינו.טהור דזה נראה דברינו דלא,ולפי האיסור משום להקל שיש פי על דאף

טומאה בספק מ,יטמא יבואמכל דלא לאיסורא איכא עדיין נמצא,קום עתה והרי

המת מיטמא,באהל שאינו תלוי,ואף אינו יבוא לא דאיסור אסור מקום מכל

וכמשנ .ת"בטומאה



זה כל זמנינו,ולפי מפוסקי כמה שהמציאו ההיתר על קצת לפקפק יש

הקברים גבי על העובר המכונית או האוירון הרוצהשה,בבעיית שהכהן ציעו

דבק בנייר היטב ויסגרנו ניילון של לשקית שיכנס שם דרך לעבור או טייפ(לטוס

בו,)ז"בלע נכנסת הטומאה שאין פתיל צמיד המוקף כלי בתוך הוא הרי ,ובזה

כהנים דטומאת האיסור משום עובר הג.ואינו הציע גולדברג"וכן נחמיה זלמן ר

לס(א"שליט חיי'בהסכמתו הג,)םמראות הסכים שכן יעקב"ושמעתי ישראל ר

הג,10פישר למעשה נהג ומו"ושכן דיין ערנטרוי חנוך דלונדון"ר לפי,אמנם11.צ

זה היתר על לפקפק יש ואינו,דברינו פתיל הצמיד תוך נמצא שהוא אף שהרי

צ"שו'ע9 ית חלק אליעזר ס"יץ סימן י"ב אות הג'ב למעשה"בשם שהקיל אלחנן יצחק ר

זה סי,מטעם צבי ארץ בתשובות הקברים"וע,צג'וכן גבי על הטיסה בענין כהן פי בקונטרוס ע

זה מטעם להקל למעשה צידד עמ"וע.שכן כהן בפי קצת'ש שהרגיש לדברי,בזהמח וציין

מפוניביז"הגריי שהכריע',ר כדבריואלא .דלא

הג10 שליט"מפי קפלן ניסן .א"ר

במש11 הגרי"הובא שליט"כ בלייך תשס"ד חורף בטראדישען .ב"א
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דאסור,נטמא ויתכן המת באהל נמצא עדיין הרי מקום במעי,מכל העובר וכעין

אסו שהיה באמו המתר ספיקאאהל הספק הכא.לולי נטמא,וכן שאינו הרי,אף

המת באהל ונמצא הקברים גבי על נכנס או מכל,טס נטמא דאינו פי על ואף

לאיסור לצדד יש בלועה12.מקום דטהרה היתר בין לחלק ניתן עדיין אמנם

פתיל דצמיד גרידא,להיתר הצלה דין אינו פתיל דצמיד לומר הוי,דיש אלא

לעצמוחלו מקום שם כמה,ת כל המת באהל נמצא אינו כבר דין פי על ולכן

פתיל צמיד החדשות.דמוקף יעקב קהילות בכתבי פשוט כדבר נקט טהרות(וכן

כו מקום)סימן שם חלות קובע אלא כלל מגיע הטומאה אין פתיל דבצמיד

המת באהל כלל נמצא אינו וכאילו הל,אמנם.לעצמו חיים רבינו ויבחידושי

פי'הל( מת ה"טומאת ד"ד והן"א בחי)ה ע(ז"הגרי'וכן כב ד"בכורות ה"א

המקום)והנה את מחלק אינו פתיל דצמיד דנקטו הצלה,כנראה דין הוי אלא

בתוכו מיטמא שאינו לחומרא,גרידא לצדד יש דבריהם בזה,ולפי לדון ויש

לדינא"וצ .ע



משה ח"יו(ובאגרות סי"ד אסור)רל'א אם לכהן אבר השתלת בענין דן

בו שמטמא להקל.כיון טעמים כמה בזה השתלה,והביא ידי שעל מהם ואחד

מטמא ואינו בלועה טומאה נעשית בשו.האבר ישראל"אבל יחל ע(ת )ה"סי

הקוב דברי פי על נרגא ביה והאחיעזר"שדא אינה,ש בלועה שטומאה דאף

מקו,מטמאה המתמכל לאהל כניסה על אפילו לאו ששייך כמו פ"ואע,ם

נטמא אינו בלועה"א,שבכניסה טומאה בתוכו שתהא לכהן אסור אולי פ"ואע,כ

נטמא בס13.שאינו זה הצאן'וכעין בענין)לה'סי(בעקבי אחד גאון עם שחלק

שאינו אף בבית עמה שיהא לבעלה מותר אם בתוכה עוברה שמת כהן אשת

לוע"עו.מיטמא יצחק שטיין"במש,בבית דניאל הרב בכ להקל על,זהשצידד

הגריפי זצ"דברי פיינשטיין סי(ל"מ ד חוברת טו שנה הפרדס ושוב,כד'קובץ

בחי לאחרונה טהרה)כה'סימ"הגרימרן'נדפס מדין בלועה טומאה דין דחלוק

בזה בלועה,בלועה הראשונים(דבטומאה מן כמה )לדעת

עיקר גרידא,כל הצלה דין כמה,ואינו כל כלל דטומאה חפצא דליכא אלא

הגר12 בשם שמעתי זה פקפוק שליט"כעין אילסון הג,א"ח מפי שמעתי קפלן"וכן ניסן ר

.א"שליט

להתיר,אמנם13 אחרים צדדים כמה ו,איכא חי שוב האבר הרי לכהן חיבור ידי מטמאדעל ,אינו

הפוסקים מן כמה כתבו .וכן
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באורך"ע,דבלוע (ש ס. כרך תורה קול בקובץ מצאתי הגרמ,ב"וכן מ"מדברי

זצ הגרי,ל"זקס כיסוד הבין כן בעצם,מ"שגם הפקעה הוי בלועה דטומאה

דטומאה הרמב,החפצא לדעת גרידא"אבל הצלה דין הוי ש.)ם אפשר,כןוכיון

מותרלומר הראשוניםדיהא מן כמה לדעת דידן כל,בנידון פקע דבבלוע משום

לגמרי דטומאה לאסור,אמנם.החפצא בזה לצדד בזהדנראה להחמיר בין,יש

דהרמב הראשונים,ם"אליבא דשאר אליבא דבטומאה.ובין נתפוס אם דאף

דטומאה חפצא פקע אבל,בלועה איכא נטמאואף,מיהא שאינו

לגמרי,מבלוע דטומאה חפצא שפקע חפצא,ואף דפקע לומר תיתי מהיכא אבל

המת,דמת באהל נמצא דעדיין במקום,וממילא מחלק הבלוע וכדברי,דאין

.ק"ודו,ש"הקוב



בענין לעיל שהעלינו הסתירה את ליישב נראה להכי דאתינן והשתא

צדיקים דצ.קברי נתפוס אם כללדאף מטמאין אינם יש,דיקים עדיין לכאורה

צדיקים קברי על להשתטח לכהן מיטמא,לאסור שאינו נמצא,דאף מקום מכל

המת יבוא,באהל לא מת נפשות כל דעל הלאו על נטפל.ועובר דאליהו והא

עקיבא וז,לרבי המדרש מדברי לדייק אליהו"נראה בו ונטפל ,ל

י רבי תמה זה מטמאין,הושעועל אינם דצדיקים אליהו השיב זה דהא.ועל

שמיטמא באופן נאסרו רק אכן ומשא דבמגע נוגע,ביארנו רק היה שאליהו וכיון

כתיפו על המת את מטמאין,ונושא אינם שום,וצדיקים בזה היה דלא ממילא

לדידן.איסור צדיקים,אבל קברי על להשתטח איסור,שבאים בזה איכא ,אכתי

המתשהר באהל נמצא יבוא,י לא מת נפשות כל על לאסור,וכתיב שייך ועדיין

14.בזה

צדיקים14 קברי בענין האחרונים שהביאו הסתירות כל את ליישב מספיק זה תירוץ שאין ,ואף

הנלע"מ כתבתי"מ ע.ד כה מסוכה להוכיח האחרונים שכתבו יוסף"ומה של ארונו דנושאי א

לארץ,נטמאו לחוץ ישראל ארץ בין לחלק בדעתי כל,עלה הך שייך אינםדרק דצדיקים ל

ישראל בארץ פר.מטמאין חמדה בכלי מצאתי ע(חקת'ושוב כן)ב"פט לחלק .ש"ע,שכתב





ומחשבהחדר מוסר





מ יצחק א"תשע●ג"בית


ישיבה ראש







ד"וברש כבודי"י תחד אל שמי"וז,ה עמהם יתיחד אל שם שנאמר,ל

טז( לוי)א:במדבר בן קהת בן יצהר בן בדברי,קרח אבל יעקב בן נאמר ולא

הדוכן על קרח בני כשנתייחסו ו"דה(נאמר,הימים בן)כב:א יצהר בן קרח בן

עכ ישראל בן לוי בן ברש,ל"קהת הוא קרח"וכן פרשת ריש .י

יעקב בן כתב שלא יעקב אחר נתייחס לא שקרח כתב בתחילה והנה

ישראל בן נאמר הדוכן על קרח בני כשנתייחסו הימים בדברי שאם.אבל ומדויק

יעקב בן נקרא היה קרח מייחס בש,היה שמו הוא יעקב ופירודדשם צרה עת

מתחילה יעקב נקרא ולכן לעשו,ומחלוקת יעקב בין המחלוקת שם שם,על אבל

מחלוקת ואין המעלה ברום כשהוא הוא מהפסוק,ישראל מבואר מה"עוכן פ

הגריר"ממוששמעתי סולובייצ"מרן הלוי זצ'ד וישלחל"יק )כב:לה(בפרשת

וי ראובן וילך ההוא בארץ ישראל בשכן ויהי אביודכתיב פילגש בלהה את שכב

עשר שנים יעקב בני ויהיו ישראל ובלהה.וישמע ראובן של המעשה היה,דקודם

ישראל בשכן ויהי כתיב ולכן אבינו יעקב של בביתו ואחדות ישראל,שלום השם

אחר,קאוד ראובןשאבל ולכן,חטא יעקב משפחת של האחדות את הרס הוא

יעקב בני ויהיו ישראל וישמע עשרכתיב ליעקב,שנים מישראל שנהפך דהיינו

במשפחתו הזה הפירוד ראובן יעקב.שהכניס שם על נקרא קרח היה אם ולכן

למחלוקת מקור היה שקרח משום יעקב של בשם דוקא כשנתייחסו,היה אבל

ישראל עם אחדות על מורה במקדש הלויים שירת הרי הדוכן על העומדים ,אלו

דכל כנופיא הוא המקדש ישראלובית בן כתיב ולכן .ישראל



ליהודה מלכות נתן יעקב היה,הנה במצרים מלך שהיה יוסף ולכאורה

למלכות יותר להיות.מסוגל צריך דמלך נראה אחיך"ואלא וכלשון"מקרב
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ישראל"הרמב קהל כל לב שהוא פ"רמב(ם מהל"ם הל'ג הואויוסף,)'ו'מלכים

בודד אחיו,איש אחיו,נזיר משאר ומעלתו בדרכו הוא.מופרש שגדול ואף

מהעם מופרש ולא מהעם מלך להיות צריך מלך אבל מאחיו דברים .בהרבה







ד"וברש הארץ"י אל תבאו כי והיה בביאתםתל,ה זו עבודה הכתוב ה

פי)מכילתא(לארץ על השנית בשנה שעשו אחד פסח אלא במדבר נתחייבו ולא

.ל"עכ,הדבור

צ בגמ"ולכאורה שהרי עב(יבמות'ע במדבר.)דף מלו דלא מבואר

זכרים דמילת או ערלים שהיו כיון ולכן צפונית רוח להם נשבה דלא סכנה משום

פסח קרבן הביאו לא בתוס"עיי(מעכבתם משום"ד'ש המכילתא)ה לפי אבל

רש ומה"שהביא לארץ בביאתם תלוי פסח קרבן דחיוב משום פטורין היו י

ע השנית בשנה פסח קרבן היה"שעשו הדבור פטורין,פ היו זה מלבד אבל

פסח .ע"וצ,מקרבן







חז הלוחות''נחלקו את שבר משה אם שלאל או לשבורנתכווןבכוונה

מידיו שנפלו אלא הלוחות ד''ברש'עי.את הברכה וזאת סוף כל''י לעיני ה

וזישראל ואשברם,ל''שכתב שנאמר לעיניהם הלוחות לשבור לבו שנשאו

הקב דעת והסכימה שנאמר''לעיניכם לדעתו שברת'ה ששברת',אשר כחך ,יישר

בכוונה,ל''עכ הלוחות משה ששיבר פ.הרי בילקוט עיין תשא'אבל )ג''שצ(כי

משה ידי על וכבדו שפורח שבהן הכתב וראה בלוחות משה נסתכל שם דאיתא

ונשתברו מידיו .ל''עכ,ונפלו

ממו שמעתי הגרי''והנה מרן סולובייצ''ר הלוי דלפי'ד לתמוה יק

שהכ משום ידיו על הלוחות דכבדו מהםהמדרש פרח במקום,תב ונתמלאו

הלוחות על חרות היה שהקב''א,שהכתב אחר שניות בלוחות לישראל''כ מחל ה
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ה כראשונים'למשה'שאמר אבנים לוחות שני לך בהר'פסל לעלות ,וציוהו

הלוחות את לישא יכול משה היה לא,איך הכתב כשפרח ההר מן בירידתו דאם

כב שהיו הלוחות את לישא יכול בעלייתו''ק,דיםהיה ולקח''ומ,ו משה עלה מ

האבנים לוחות שני ל(אתו דברים ).ד:ד''עיין

העגל את וראה מהלוחות הכתב שפרח ראה כשמשה זה על ותירץ

כוחו,והמחולות העם,תשש משה שראה שמה אלא כח היה שחסר לא אבל

ע שבר,ז''עובדים מידיו.כוחוורוחוזה הלוחות נפלו בעל,ולכן להראבל ייתו

ה שאמר 'אחר כדברך' ה',סלחתי חדשה'ובחמלת התחלה נתחדש,היה הרי

האבן לוחות אתו ולהעלות ההרה לעלות וכח האומץ אז לו והיה משה של כוחו

פעם עוד התורה שיקבל .כדי





ד"וברש וז"י כתב תבערו לא ללאויש:ל"ה הבערה אומרים מרבותינו

עכ,יצאת יצאת לחלק אומרים .ל"ויש

צ ל"והנה שאר מכל יצאת הבערה דוקא למה שנא"ב דמאי מלאכות ט

שבת מלאכת שאר מכל ברמב.הבערה עה"ועיין הבערה"ן שהוזכר דמה שכתב ת

שמלאכ להראות הוא אסורהבשבתהכאן הגוף הנאת דביו,לצורך אוכל"שאף ט

וכן מותרתנפש הגוף הנאת לצורך כל,מלאכה צורך האש כי אסורה בשבת אבל

ביום.מאכל מושבותיכם בכל אש תבערו לא אומר נתן רבי מהמכילתא כן והביא

נאמר למה ישראל,השבת בני עדת כל את משה ויקהל אומר שהוא אני,לפי שומע

הנר את לו להדליק רשאי החמין,יהא את לו מד,להטמין לו בשבתולעשות ,ורה

השבת"ת ביום מושבותיכם בכל אש תבערו לא הרשב.ל גם ביאר וז"וכן לפי,ל"ם

לכם יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר כתיב טובים הותרה,שבימים שם

וכו ולבשל לאפות אש אוכל'הבערת למלאכת אש תבערו לא בשבת כי מזהיר לכך

טוב ביום אפילו שאסורין מלאכות שאר שכן וכל .נפש

האש מאורי בורא דמברכין מה שתחילתוהנה משום הוא שבת במוצאי

בגמ כדמבואר הראשון שבת במוצאי היתה אש של נג(פסחים'בריאתו וכן:)דף

רבה בבראשית דצ)ב:יא(הוא מאורי"אלא בורא ברכת מסדרין דוקא למה ב

מההבדלה וכחלק הכוס על ממו,האש הגרי"ושמעתי מרן סולובי"ר ז'ציד ל"ציק

נברא הראשון דאדם משום שבתבדהוא היה,ערב הראשון שבת וליל
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בחושך לאחר,דר דוקא ונברא שבת בליל בתחילה האש נוצר לא באמת ולמה

להבעיר,השבת דאסור משום היה בשבתזהו מוחלטת,אש שביתה היה ושבת

בשבת בתחילה האש נברא שלא בהבדלה קיום דזהו בהבדלה זה מזכירין .ולכן

השבתו ביום אש תבערו לא דוקא הזכירה שהתורה טעמא דזהו ,אפשר

המלאכות משאר יצאה הבערה יצאת[ומלאכת לחלק או יצאת ללאו משום]או

נב לא מלאכראדאש מכל השביתה על להראות השבת לאחר בשבתהעד

ד[ משום עוד מהבערהואפשר יש מלאכה תיקוןאהוי מלאכת רק ולא ].ין





ד"וברש וז"י הצובאת במראת מראות:ל"ה בידן היו ישראל ,בנות

מתקשטות כשהן בהן המשכן,שרואות לנדבת מלהביא עכבו לא אותן ,ואף

בהן משה מואס הרע,והיה ליצר שעשויים הקב,מפני לו קבל"אמר אלו,ה כי

הכל מן עלי במצריםשעל,חביבין רבות צבאות הנשים העמידו כשהיו.ידיהם

פרך בעבודת יגעים ומשתה,בעליהם מאכל להם ומוליכות הולכות היו

המראות ונוטלות אותם במראה,ומאכילות בעלה עם עצמה רואה אחת וכל

בדברים ממך,ומשדלתו נאה אני תאוה,לומר לידי לבעליהן מביאות כך ומתוך

להם שםומתעברות,ונזקקות ח"שה(שנאמר,ויולדות התפוח)ה,ש תחת

עכ,עוררתיך הצובאות במראות שנאמר .ל"וזהו

שליט קמינצקי שמואל רבי מהגאון נאה דבר שמעתי שמה"והנה א

אמרו שהנשים  שהן שאמרו הכוונה יפות,הנשים,אין יותר

בעליהןהכוונהאלא,מבעליהן משום הוא להן שיש אורשהוא,שהיופי כהשבת

הלבנה,בעליהן אור החמהשוכמו מאור .מאירה

ממו[ פעם שמעתי זה ר"וכעין הגאון זצ'ר סולוביציק מה"אהרן לבאר ל

הראב על"שהשיג בפ"הרמבכ"משד מהל"ם הל'ג שםשז'תשובה שיש האומר

מין שהוא תמונה ובעל גוף שהוא אבל אחד הראב,רבון וז"והשיג קרא:ל"ד ולמה

מין במקראותלזה שראו מה לפי המחשבה בזו הלכו ממנו וטובים גדולים וכמה

עכ הדעות את המשבשות האגדות בדברי שראו ממה שיאמר.ל"ויותר תימה וזה

לקב"הראב שיש שחשב דעה קל שאחד וטובים"ד מהגדולים יחשב גוף ה

מהרמב ממנ,ם"דהיינו לא שיקרא שצריך שאמר מהרמב,ואלא אלא,ם"דהיינו

למין ולא לישראל נחשב עדיין שהוא מתוכינו דהיינו כת.ממנו תיבת"ובכמה י

ליתא מעמנו.ממנו שהגיה שמח באור המלך'ועי,ועיין .]בעבודת
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את נשים שנתנו דבזכות נראה דמהמדרש הביא הטוב שמן בספר והנה

בר במלאכה אסורות שהן לזה זכו לכיור הצובאות דמה,ח"המראות וביאר

ומחזקיןשהנשים לשדה יוצאות היו ומשדללבמצרים בדבריםאותםתובעליהן

של בעתיד האמינו שהנשים משום הוא לישראל צבאות מקיימות כך ידי ועל

ישראל בטחון,כלל להן היה עדיין מצרים שעבוד של הקשה בתקופה אף

לעתיד ותקוה ר.ואמונה יסוד מ"וזהו מתכסה שהלבנה שאף בתחילת"ח מ

היא לגאולההחודש תקותינו את מסמל וזה ונראית דוד,חוזרת אומרים ולכן

הלבנה קידוש בעת וקיים חי ישראל בתחילת,מלך פעם עוד נראית שהלבנה

זה ידי על מלכותו וחזרת דוד את מזכירין ולכן ישראל גאולת על מראה ,החודש

המשיח מלך .שיבוא





ד''וברש וז''י להקים משה כלות ביום מלמדל''ה הקים ביום נאמר ולא

ולא העמידו היום ובאותו ומפרקו מעמידו משה היה המלואים ימי שבעת שכל

להקים,פרקו משה כלות ביום נאמר ור,לכך הקמותיו כלו היום ניסן''אותו ח

.ל''עכ,היה

צ להקים"והנה משה צריך היה למה שבעתע כל ולפרקו המשכן את

מכ ר''הימים עד אדר ניסן''ד שליטהרבוחתני,ח מושל ידידיה ביאר''אברהם א

שהקב כמו כולה הבריאה על מראה דהמשכן ומחריבן''בזה עולמות בורא היה ה

רבה בבראשית ר)ז:ג(כדאיתא בר''אמר אלא'י כאן כתוב אין ערב יהי סימון

זמ סדר שהיה מיכן ערב אויהי לכאן קודם בורא''נים שהיה מלמד אבהו ר

ומחריבן לי,עולמות הניין דין אמר אלו את שברא לי,עד הניין לא ,ל''עכ,יתהון

שהקב''א זה על מרמז דזה ופרקו המשכן העמיד משה גם בונה''כ היה ה

ומחריבן .עולמות







וז"וברמב כתב בתורה"ן צוה שניהם,ל דבר יבא האלהים שמות(עד

בפלילים,)'ח,ב"כ כ(ונתן פלילים,)ב"כ,א"שם לישראל שיהיו מצוה כן .אם
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הארץ את השם להם יתן כאשר עריהם בכל השופטים שישימו בכאן כי,וביאר

אינם לארץ בבחוצה להם למנות יעמדו,ד"חייבים המעוות יצעק כאשר אבל

ישפטוהו ובמשפטיהם לשפוט הראויים ושם,עליו בזמנה לארץ יעלה או

המשפט במקום שוטרים.ישפטוהו בכאן בדבר,והוסיף נוגשים שיהיו והם

בעיירות.המשפט דיינין להם למנות מצווים לארץ שבחוצה ישראל אין זה ,ולפי

ר הרב כתב פ'הל(משה'וכן ה"סנהדרין מכות).ב"א במסכת ,שנו.)'ז(אבל

מושבותיכם בכל לדורותיכם משפט לחוקת לכם אלה שסנהדרין,והיו מלמד

לארץ ובחוצה בארץ בכל,נוהגת לך תתן ושוטרים שופטים נאמר למה כן אם

ועיר,שעריך עיר ובכל ופלך פלך בכל מושיב אתה בארץ לארץ,אלא בחוצה

מושי ועיראתה עיר בכל מושיב אתה ואי ופלך פלך בכל שחייבין.ב מזה ונראה

לארץ בחוצה סנהדרין פלכים,למנות אלא ישראל כארץ ועיר עיר בכל ולא

הנדונין,פלכים ובדברים ממונות בדיני זמן בכל נוהגת הזאת המצוה כן אם

לארץ הסמיכה.בחוצה שבטלה לאחר הזה בזמן המשפטים,אבל שכל כיון

התורהבטל מן הדיוטות,ים לפני ולא לפניהם אנן,דכתיב הדיוטות ואין,ואנן

עבדינן דשליחותיהו תקנה אלא לארץ בחוצה ב(דיינין פח אנו,)גיטין אין

כלל התורה מן שופטים מינוי במצות .ל"עכ,חייבים

הרמב נחלקו והרמב"הרי בחו"ם דיינים מינוי מצות יש אי ,ל"ן

למנ"דלהרמב מצוה יש ועירן עיר בכל לא אבל ופלך פלך בכל דיינין ,ות

בחו"ולהרמב כלל מצוה אין ב"ם מאספין לידון צורך יש אם אלא לדין"ל וזה.ד

ברמב גירסתו ברמב"לפי שגרס להעמיד"ם חייבין אנו אין לארץ בחוץ אבל ם

ופלך"ב פלך בכל מהרמב,ד נראה בסה"וכן קע"ם מצוה חיוב"מ שאין ו

ב בחו"להעמיד בכס.ל"ד עיין ובלח"אבל הגמ"מ כנגד שזה שהקשו מכות'מ

ז( הרמב.)'דף ברמב,ן"שהביא גרסו בחו"ולכן אלא חייבין"ם אנו אין ל

ב ופלך"להעמיד פלך בכל אלא .ד

הרמב שבחו"והנה כתב ב"ן למנות מצוה אין ופלך"ל פלך בכל אלא ד

בחו"ולהרמב למנות מצוה אין ב"ם כלל"ל צ.ד א"וזה שהרי חייבע נח בן פילו

ב מצות משבע דינים הרמב,נ"במצות בפ"והרי כתב מהל"ם הל'ט ד"י'מלכים

הדינין"וז על הן מצווין וכיצד ופלך,ל פלך בכל ושופטים דיינין להושיב חייבין

אלו מצות בשש העם,לדון את ב,ל"עכ,ולהזהיר להעמיד חייב נח דבן ד"הרי

ומ דינים מצות משום ופלך פלך דבבכל מידי איכא ופלך"י פלך בכל חייב נ

חייב אינו בחו,וישראל ישראל גרע פלך"ומי בכל להעמיד שחייב נח מבן ל

[ופלך הכס. גירסת לפי ולח"אבל ברמב"מ שגרסו חייבין"מ לארץ שבחוץ ם

ב מידי"להעמיד קשה לא ופלך פלך בכל בחוץ,ד שהדין מה גופא דזה ואדרבה
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דינים מצות מעין הוא פלךלארץ בכל צריכים הדין להעמיד שכדי נח בן של

בא,ופלך בפ"אבל מצוה יש דיינים"י להעמיד מצוה אלא דינים משום רק לא ע

ועיר עיר בכל אף מחייב הרמב]וזה לפי לתמוה"ואפילו יש הרמב,ן בפ"שהרי 'ן

ל(וישלח וז)ג"י,ד"בראשית בשבע"כתב נח לבני שמנו הדינין דעתי ועל ל

שלה בלבדמצות ופלך פלך בכל דיינין להושיב אינם בדיני,ם אותם צוה אבל

וכו השומרים ודיני שכיר ושכר ועושק ואונאה הזאת'גנבה המצוה ומכלל

עכ כישראל ועיר עיר בכל גם דיינין להרמב"שיושיבו גם קשה ולכן למה"ל ן

שחי"בחו דינין ממצות גרע ומי ופלך פלך בכל רק דיינין להעמיד חייבין יביןל

ועיר"ב עיר בכל להעמיד .נ

נל הרמב"ואשר בשיטת ב"פ בהעמדת חייבין דישראל דיינין"ן ומינוי ד

בא דוקא ועיר עיר והעמדת"בכל הארץ מירושת וחלק ומלכותם מקומם דשם י

בחו אבל דיינין מינוי הוא לישראל ושלטון ולא"מלכות מקומם זה אין ל

ובז המשפט להעמיד מצוה יש ורק למנועמלכותם כדי ופלך פלך בכל רק צריך ה

אמת משפט ושיהיה ב.העושק ופלך"אבל פלך בכל דיינין להעמיד חייבין נ

בכל אף דיינין למנות חייבין ולכן שהם איפה מלכותם זה שהרי ועיר עיר ובכל

ועיר .עיר

הרמב לשיטת גירסת[ם"והנה למנות]ם"רמבבינולפי כלל מצוה שאין

בחו"ב לו,ל"ד ולשלטוןצריך למלכות שייך דיינין מינוי דמצות משום שזהו מר

מצוה אין ולכן שלהם ומלכות שלהם מקום זה אין בגלות וכשישראל ישראל

דיינין מינוי של אבל,כלל מקומו שזה ופלך פלך בכל חייב נח בן חלוקאבל

בא ישראל בין דיינין מינוי של וב"השיעור בחו"י ב,ל"נ צריך בכל"שבישראל ד

ולבע ועיר ופלך"יר פלך בכל דיינין במינוי סגי הן,נ שוין המצוה בחלות אבל

דיינין מינוי מצות .דהוא

ברמב לפרש דיש דחו"או דגרס נימא אי בכל"ם דיינין למנות חייבין ל

דבחו משום הוא ועיר עיר בכל לא אבל ופלך דיינין"פלך מינוי של מצוה אין ל

לעשו מצוה דיש ורק דיינין בבתורת יש אם סגי ובזה דין פלך"ת בכל ובזה,ד

להרמב דינין למצות ב"דומה להעמיד דצריך עיר"ם בכל לא אבל פלך בכל ד

בא דבא"אבל ועיר עיר בכל למנות מצוה יש להעמיד"י רק לא מצוה יש י

וזהו ישראל שלטון מהעמדת חלק והוא דינין ובתי דיינין למנות אלא המשפט

בא ולפ"דוקא חילוק"י באז דיינין לחו"העמדת פלך"י דכל בשיעורים רק אינו ל

המצוה במהות אלא ועיר עיר כל או לישראל,ופלך המצוה שהוא ועיר עיר דכל

מצות"בא שהוא פלך ובכל דינין ובתי הדיינין מינוי עצם של מצוה על מראה י

בחו"ב וישראל דין"נ עשיית מצות הוא .ל
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ברמב פ"ועיין מהל"ם הל'ט התורה שכל:ל"וז,א'יסודי למדת הא

עולם עד לעשותן אנו מצווין תורה לדורותיכם,דברי עולם חוקת אומר הוא ,וכן

היא בשמים לא לחדש,ונאמר רשאי נביא שאין למדת מעתההא אם,דבר לפיכך

שה ויאמר ומופת אות ויעשה מישראל בין האומות מן בין איש שלחו'יעמוד

שמענו שלא פירוש המצות מן במצוה לפרש או מצוה לגרוע או מצוה להוסיף

דורות,ממשה ולדורי לעולם אינן ישראל בהן שנצטוו המצות שאותן שאמר או

היו זמן לפי מצות ש,אלא שקר נביא זה משההרי של נבואתו להכחיש בא ,הרי

ה בשם לדבר שהזיד על בחנק צוהו'ומיתתו לא .ל"עכ,אשר

ממו שמעתי הגרי"והנה מרן זצ"ר הרמב"ד שכתב שמה יעמוד"ל אם ם

וכו מישראל בין האומות מן בין שקר'איש נביא זה האומותוכו,הרי מן בין נתו

מישראל,מדחלמו- האיש-ובין .לאותו

במה הרמבאלא צ"שכתב בחנק שמיתתו אינה,ע"ם שקר נביא שדין

נח בני בהן שנצטוו מצות שחייב,מהשבעה נימא אי מ,ואפילו היהילכאורה תתו

בחנקלהיותצריך ולא יצחק.בסייף ברכת בספרי בזה שכתבתי מה .)נ'סי(ועיין



ד"וברש ו"י ויראו ישמעו הכרזה:ל"זה שצריכין פלוני,מכאן איש

דין בבית שהוזמו על נהרגין .ופלוני

בסנהדרין מהברייתא הוא הדין פט(ומקור צריכין:ר"ת)א,דף ארבעה

ומורה,המסית,הכרזה סורר ממרא,ובן זוממין,וזקן בהו.ועדים כתיב בכולהו

ישראל וכל העם כולי,וכל דלא והנשארים כתיב זוממין חזובעדים עלמא

.לסהדותא

ממו הגרי"והנה מרן סולוב"ר זצ'יציד שמעתי"יק זוממין,ל עדים

החלות משום דחייבין אלא תענה דלא העבירה עבור עונש אינו בהזמה שחייבין

בגברא זומם עד זצ"הגרו.שם הרמבאמרל"מ שכתב מה בזה פ"לבאר כ"ם

הל עדות שגגה:ל"וז'ד'מהלכות זוממין לעדים מעשהואין בה שאין ,לפי

התראה צריכים אין הראב.ל"עכ,לפיכך בהשגת הגר.ד"ועיין בזה מ"וביאר

דלהרמב"זצ דמה לע"ל אין בדיןוממיןזדיםם חייב דאינו משום הוא שגגה

זומם עד השם עבור אלא שקר עדות של עבירה המעשה משום כוונת,הזמה וזה
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התראה"הרמב דין בו אין ולכן מעשה בו שאין העבירה,ם משום חייב .דאינו

ג זה זומם עד פסול לגבי שם"וכן החלות עבור אלא רשע השם משום אינו כ

זומם עד שם בקביעות דתלוי ולהבא מכאן זומם עד נפסל לרבא ולכן זומם ,עד

הגדתו משעת נפסל דהיה ודאי תענה דלא באיסור תלוי היה לאביי.ואי ואפילו

ד דסבר משום זהו למפרע אלאדנפסל נפסל אינו שהרי למפרע חל זומם עד השם

הגדתו של דיבור כדי הגדתו,לאחר בעת הוא תענה לא שהאיסור אף .שודאי

משם אינו שחיובם משום הוא הכרזה דין בהן שיש אלו דאף ונראה

מסית השם דהיינו בגברא החלות משום אלא לבד עבירה סורר,המעשה בן או

זומם עד או ממרא זקן או עליהםומורה ניד,שחל ומורה סורר בן שםושהרי על ן

התראה צריך ואין בישראל מחלוקת ירבה שלא חיוב ממרא זקן וכן סופו

פ"רמב( מהל"ם הל'ג התראה,)ח'ממרים צריך אינו המסית פ"רמב(וכן ה"ם

הל"מע המוסתפיעלאףוחייב)ג'ז עבד ולא המסית עבד .שלא

ומו סורר בן גבי לקמן עיין כא(רהוכן רש)כא,דברים ד"כתב וכל"י ה

ויראו ישמעו דין:ישראל בבית הכרזה שצריך בן,מכאן שהיה על נסקל פלוני

ומורה שצריכין,ל"עכ,סורר ויראו ישמעו שביאר זומם עד גבי שכתב וכמו

בפ,הכרזה מסית גבי ישמעו'אבל העם וכל הפסוק על ממרא זקן גבי וכן ראה

ברגל:י"רשכתב)יג,יז(ויראו אותו וממיתין הרגל עד לו שממתינין מכאן

הכרזה,ל"עכ בו השמיט סוררע"וצ.אבל ובן זוממים עדים לגבי למה בזה

רשומורה ויראו'י"ביאר השמיט'ישמעו ממרא וזקן מסית וגבי הכרזה שצריכין

הכרזה"רש שצריכין הביאור .י



מ יצחק א"תשע●ג"בית





אסתר מגילת אדר"כתיב)א:ט(בסוף חדש הוא חדש עשר ובשנים

איבי שברו אשר ביום להעשות ודתו המלך דבר הגיע אשר בו יום עשר בשלושה

בהם לשלוט בשנאיהםהיהודים המה היהודים ישלטו נמצא."אשר

פורים של היסודות מן אחד הוא",ינודהי,כאן ההפיכה."ונהפוך שטחית ממבט

טוב מצב להיות נהפך אחשורוש בימי ישראל של הרע שהמצב באמת.היא אבל

הזאת בענין עמוקה יותר נקודה בה,יש לעיין .וכדאי

ע הענין לפרש לי המהר"נראה דברי ישראל"פ בנצח ל"חז).ז"פ(ל

צדק:)נז(גיטין'בגמ גר היה שנבוזראדן המןוגם,אמרו של בניו בני שעתיד

ברק בבני תורה כ.ללמוד שהיה נבוזראדן איך להבין מאוד שונא"וקשה כ

צדק גר להיות יכול עתידין.ישראל הרשע המן של בנים בני איך קשה וגם

ברק בבני תורה המהר.ללמוד הרשעים,ל"וז,ל"וביאר מן כאן שספרו מה כי דע

בר תורה ולימדו בישראל נתגייר נפלא,ביםשזרעם ענין לדעת.הוא לך יש ,כי

ברשעות מופלגים הם כאשר שהיה,שהרשעים כמו מאוד גדול כח להם ויש

שזכר עליון,לאלו כח אל שלהם כח מצורף יהיה שלא אפשר השם,אי כח

בטומאה,יתברך אצלם זה שהיה הבנים.רק אצל נתגיירו,אבל נצרף,כאשר

ונתלבן בניהם,ונזדכך היו ברביםולפיכך תורה מלמדים שלא.גדולים אפשר ואי

כך אלו.יהיה כמו כח גדול,שכל כח להם וכו,שהיה יתברך השם מאת ואם'הוא

הטומאה אצל הקדושה כח בטל היה האב זה,אצל כח נתלבן בבנים ולכן,אבל

עכ ברבים תורה הקב,כלומר.ל"לימדו לפעול"שנתן גדול כח אלו לרשעים ה

הבחי,בעולם רוציםוגם שהם מה הזה הכח עם לעשות יכולים.רה ולכן

ח או שמים שם ולכבוד טהרה בדרך בו להיפך"להשתמש כך,ו ובין כך בין ,אבל

הקב להם שנתן כח באותו משתמשים אפ.ה"הם היה'ולכן כהמן אדם אם

טומאה בדרך בכחו גדול,משתמש כח נמצא ירכיו ביוצא נתהפך כח כשאותו

אפשר"–לטוב כךואי יהיה בעולם"הקב1".שלא לפעול גדול כח להמן נתן ה

ע1 שהקשו המכילתא"ויש מדברי פ(ז עמלק)בשלח'סוף מבני גרים מקבלים 'וע.שאין

פי"איסו'הל(ם"הרמב הי"ב שהוא)ז"ב מדבריו גריםשנראה לקבל ומתיר המכילתא על חולק
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רעים לדברים בו להשתמש בחר כח,והוא אותו קבלו שנתגיירו ירכיו יוצא אבל

ברק בבני תורה ללמוד בו .והשתמשו

גדול יסוד מזה שיוצא לפעול:ונראה והאפשרות הכח אדם לכל יש

למוטב בין לטוב בין עושה.בעולם שהוא והרע מטבעוהטוב של הפכים שני הם

אחד דבר הם הדברים ובשורש בין2,אחת להיות יכול לאדם שיש התכונות דכל

למוטב 3.לטוב

הנ תהלים"יסוד בספר מושרש כבר לצדיקים.ל רמז יש תהלים בספר

הלבנון ארזי של "יג,צב(כדכתיב,בתואר יפרח) כתמר בלבנון,צדיק כארז

ש,"ישגה בתואר לרשעים רמז הלבנוןוגם ארזי "ה,כט(כדכתיב,ל ה) שבר'קול

ה,ארזים הלבנון'וישבר ארזי גם'ולכאו".את קרא המלך דוד איך קשה

הלבנון ארזי לרשעים וגם שיש?לצדיקים מידי קשה לא שאמרנו מה לפי אבל

הרבה כח בעל שהוא למי תואר רק הוא הלבנון שארזי הוא,לומר איך אבל

להיו יכול בכחו לרעמשתמש או לטוב או 4.ק"ודו,ת

שע.מעמלק'אפ סובר טורצקי יהודה המהר"וידידי דברי הרמב"פ שיטת להבין יש שאין,ם"ל

לרע בכחותיהם משתמשים כלל שבדרך רק אלא עמלק של בעצמותם מהם,פסול אחד אם אבל

אותו מקבלים וודאי פגם שום בזה אין לטוב בכחותיו .משתמש

הנ2 נ"ורעיון השםל בעצם ג,א"ח(ה"השל'ע".אדם"רמז דף אדם אח"ד.תולדות ,ל"וז,)כ"ה

שמ את וסופו–אדםוויקרא אדם תולדות על פירוש ית:זהו לו ומתדמה למעלה הוא דבוק 'אם

ואם הוא מפריד  .ועל כסא דמות אדם, ה לעליוןֶמַדלילך בדרכיו נקרא שמו בעצם אדם מלשון ַא

אמנם שם  .ה אשר לוקח משם ועפר הוא ולעפר ישובָמָדא אדם על הַאעצמו מן הדבקות אז נקר
 .ל" עכ,כי הרע לא נברא רק בעבור הטוב, זהו עיקר התכלית' ה עליוןֶמַדַא'אדם המורה על 

בגמ3 מבואר כך דמא.)קנו(שבת'ובאמת אשיד בגר יהי דבמאדים מאן אי"א,האי אשי ר

מוהלא אי טבחא אי גנבא אי שם"מהרשה'ע(אומנא התלמידים"וע).א בחובות ,בהקדמה(ע

י מישראל,ל"וז,)'עמוד בילד בהחלט רעה וטבע מדה הבעל,אין מרן ישראל קדושי הורונו כבר

זצ אחר ותלמידיו טוב ולגדלם,ל"שם בהם לשמש איך לדעת שצריכים .ל"עכ,רק

אריה"וע4 בגור ב(ע אנשים)יג,שמות נקראו ואבירם ש,שדתן שלשוןוקשה "איש"ידוע

צדיק או חשוב אדם לגבי דוקא נאמר המהר.בתורה אנשים,ל"וז,ל"ותירץ סתם כי הוא העיקר

בכ צדיקים בודאי דבר,מ"הוא בעל שהוא על מקום בכל בא הוא איש לשון איש"כמו,כי הלא

בישראל כמוך ומי (אתה כו"ש" לשון,)טו,א דבר"איש"ולפיכך בעל ד,שהוא בעל הואוכל בר

רעה"ומ.חשוב אצל באה כשהוא כאן,מ לרע,כמו דבר בעל על בא נכתב,הוא רעה אצל ,שהרי

הנ.ל"עכ יסוד דבר,ל"והיינו בעל על הוא בעצם איש הרבה,שלשון כחות בעל שהוא ,מי

ר ופעמים לטובה שלו הכחות עם משתמש אדם להיפך"פעמים ג.ל שזה הגמ"ונראה כוונת 'כ
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הנ לכאו"והענין שלהם'ל וכחות אנשים לגבי רק בכל,אינו גם אלא

בעולם שנמצא למוטב.דבר בין לטוב בין דבר בכל להשתמש אדם כ"וג5.יכול

אדם בחיי מקרה בכל אותו"ע;שייך לעורר יכול לו שאירע דבר כל אדם בחירת י

ח או להיפך"לטוב שבא.ו דבר רעואפילו כדבר נראה שטחי מקבל,ופן אדם אם

מהקב שלימה באמונה טובים"אותו ולמעשים לתשובה אותו לעורר יכול זה .ה

של"ועפ העומק לפרש לי נראה הוא"ז במעשה.בפורים"ונהפוך המקרה בכל

ח או ישראל לטובת להיות האפשרות היה להיפך"מגילה מקרה,ו בכל שיש כמו

העולם .בחיי

לתת הנונראה ליסוד היטב"דוגמאות הענין לבאר כדי במגילה'הגמ.ל

שנפל:)יג( משום גדולה שמחה המן שמח אדר בחודש הגורל שכשנפל אומרת

משה בו שמת בירח הגמ,הפור הזה'אבל בחודש שגם ידע לא שהוא אומרת

משה ישראל.נולד לכלל רעה בחינה איזה אדר בחודש יש שבאמת לפרש נראה

שבאותו משהכיון מת זה,חודש על לשמוח להמן שלא.וראוי היה טעותו אכן

משה בו שנולד החודש שהוא טובה בחינה גם אדר בחודש שיש מונח.ידע ולכן

ח או הישראלי מצב שמחזק דבר לקריית האפשרות אדר שעושה"בחודש דבר ו

לרע6.ההיפך נוטע היה אדר חודש של הכח המגילה שעשו,ובתחילת אחרי אבל

טובתשו להיות נהפך אדר חודש של הכח גדולה .בה

היתה)ח,א(המגילה אחשורוש שסעודת ואיש"אומרת איש ,"כרצון

יב('ובגמ והמן.)שם מרדכי כרצון דהיינו רבא יהודי,ביאר איש דכתיב ,מרדכי

ואויב צר איש דכתיב ע.והמן נמי זה לפרש הנ"ונראה יסוד רבא,ל"י שכוונת

סעוד שבאותו אוהיא מרדכי האיש כרצון ישראל לטובת להיות האפשרות היה ה

הרשע המן כרצון לרע .להיות

עי לפרש יש בפורים"וגם להשתכר ענין שיש מה בגמ.ז יומא'מצינו

ראש:)עו( נעשה זכה אם כהנא רב וביאר תירש ליה וקרי תירוש ליה קרי שיין

לגבי"הוא"שלשון.)יא(במגילה ופעמים סופם ועד מתחילתן רשעים לגבי פעמים כתיב

סופן ועד מתחילתן .צדיקים

בגמ5 ילתא כוונת היתה שזאת כוותיה:)קט(חולין'ואפשר לן שרא רחמנא לן דאסר .שכל

חדש'וע6 המתין)יא,ד(באור ולא כדת שלא למלך ליכנס אסתר דחף מרדכי למה שהקשה

עד ימים למלךכמה נקראת נהפך"ונ,ל"וז,ותירץ.שתהיה שיהיה צריך המן שהפיל הגורל כי ל

ישראל הצלת זהו כי לגמרי זה,עליו ידע .ל"עכ,ומרדכי
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רש נעשה זכה האד.לא את להעלות הכח ביין שיש חונראה או להיפך"ם ו

האדם בפורים.לבזות היפוך,דוקא הוא ענינו להשתכר,שיסוד הנסיון לנו ניתן

לבזות,כראוי או האדם להעלות הכח בו שיש לפנינו שגלוי בדבר ולהשתמש

האדם את .ולהוריד

מש ידוע בפורים השכרות בגמ"ובענין איניש:)ז(מגילה'כ דחייב

בין ידע דלא עד בפוריא מרדכילבסומי לברוך המן למה.ארור להבין וקשה

מרדכי לברוך המן ארור בין ידע דלא עד דוקא להשתכר זה.צריכים לפרש וכדי

בגמ לעיין מניין,שדורשת:)קלט(חולין'צריכים התורה מן מן,משה המן

מניין מניין,התורה התורה מן מניין,אסתר התורה מן ל"והמהר.ומרדכי

חדש( לאור הגמב)הקדמה אדם'יאר מצינו איך גשמי הוא דאדם שידעינן שכיון

שלנו השכלית בתורה נרמז מניין,פרטי התורה מן משה שאילת היא ,אולם.וזו

בתורה לצדיק רמז שיש ידיענן בתורה,רק לרשעים רמז שיש יודעים איך ?אבל

מנין התורה מן המן שאל אח.לכן שאלה למה התורה"אבל מן ומרדכי אסתר כ

בתורה,מניין לצדיקים רמז שיש ידעינן כבר המהר?הלא ומפני,ל"וז,ל"וביאר

מניין התורה מן המן מניין,שאמר התורה מן מרדכי מניין,אמר אסתר כי,וכן

בתורה נרמזו ואסתר מרדכי יהיה ולא בתורה נרמז המן שיהיה סברה כי,אין

ואס זהמרדכי בלא זה ואין להמן הפכים הם אחד,תר ההפכים ידיעת כי ,וידוע

להם,כלומר.ל"עכ אחד שורש כולם ואסתר ומרדכי ואסתר,המן שמרדכי רק

לצדקות הזה בכח לרשעות,השתמשו בה השתמש דלא.והמן עד של הענין וזה

מרדכי לברוך המן ארור בין להבין"שע,ידע לאדם יש בפורים השכרות י

אחדשהצ הם המן של והרשעות מרדכי של .דקות

הוא ונהפוך של היסוד טעם בטוב בררנו עכשיו נמצא,עד הוא ואיך

המגילה מעשה היום,בתוך של העבודה רק.וגם היום תכלית שאין נראה אבל

ורע לטוב אחד יסוד שיש בין,להכיר בכחותיו לפעול אדם של אפשרות ויש

למוטב בין דשמ,לטוב נראה נצחוןאלא שמחת היא היום עבודת ועצם היום חת

הטוב .של

יצחק ו(בפחד עד)'ענין לבסומי חייבים שאנו במה סתירה שיש הקשה

מרדכי לברוך המן ארור בין ידע שני,דלא קריאת,ומצד אחר שירים שאנו מה

יעקב"המגילה וכו"ומדגישים"שושנת המן מרדכי'ארור ,דהיינו,"ברוך

מרד בין והמןההבדל שלבות"ונ.כי שני שהם אלא כלל סתירה זה שאין לתרץ ל

פורים אחד.בעבודת יסוד שיש בשבילנו להדגיש הוא ידע דלא עד של הענין

המן ולרשעות מרדכי הרעים,לצדקות ממעשינו לחזור אותנו לעורר כדי ,והיינו



גריוברהרב אפרים יהושע 736

שאע כ"ולדעת נראה שאדם רע"ג מאוד,כ עד טוב של כח יש אדם ה"הו.באותו

אדם של הרעים שהוא;במעשיו הנפש תכונות וכל עושה שאדם החטאים כל

היום כל רע רק שהם לטובתו,סובר בם להשתמש יכול שאדם הכחות אותם הם

היום.ולצדקתו ועבודת היום שמחת זאת היום,ואין של הראשון שלב ;אלא

דבר לכל המקור ה.להכיר הוא היום ועבודת היום שמחת של"הואונהפוך"אבל

לטוב רע הרשעים,דבר על הצדיקים שירים.התגברות שאנו מה המן"וזה ,ארור

מרדכי 7".ברוך

ארור בין ידע דלא עד של לדרגה להגיע אדם חייב פורים בסעודת ולכן

מרדכי לברוך הקב.המן שברא מה שכל החשובה לידיעה יכול"להגיע בעולמו ה

לטהרה או טומאה לכח בו להשתמש זוא.אדם לידיעה שהגיע אחר אדם,בל

בפורים הטוב של בנצחון ולשמוח לטובה עצמו להתעורר רם,צריך בקול ולשיר

הלב המן"מפנימית מרדכי,ארור "!ברוך

יצחק7 יא(בפחד שביו)'ענין ה"פירש ביטול היא העבודה תשובה"ע"אני"כ מדרכי,י שאחת

ח שעשה אדם אותו אני שאין והיינו השם שינוי היא אלוהתשובה בפורים.טאים שענינו,אכן

וקבלו ה,קיימו של קיום הוא משמיענו"–העצמי"אני"עבודתו מודעא טענת המבטל שהאדם

כאן שנעשה הזה ה,שהדבר נקודת מתוך דוקא הוא הפנימית'אני'נעשה חירותו ל"ונ."במלא

א ה"שזה את לקיים הוא פורים של ענין שכל דברינו עם האדם"אני"ש לכלולהיות קשור

לטוב בהם ולהשתמש .מידותיו



מ יצחק א"תשע●ג"בית







שבת"ברמבכתוב הלכות בשבת:ל"וז)א:ל(ם נאמרו דברים ארבעה

הנביאים ידי על מפורשין והן סופרים מדברי ושנים התורה מן שבתורה,שנים

ושמור שנאמר,זכור ועונג כבוד הנביאים ידי על נח(ושנתפרשו )יג:ישעיהו

ה ולקדוש עונג לשבת .ל"עכמכובד'וקראת

הרמב של"וממשיך ההגדרה את לבאר שבתם ועונג על.כבוד כותב

שבת ל(כבוד אדם:ל"וז)ה-ב:שבת על שמצוה חכמים שאמרו זה כבוד איזהו

בציצית ומתעטף השבת כבוד מפני שבת בערב בחמין ורגליו ידיו פניו לרחוץ

ראש בכובד המלךויושב לקראת יוצא שהוא כמו השבת פני להקבלת ...מיחל

נקיה כסות שילבש השבת שבת...ומכבוד בערב ומשתה סעודה לקבוע אסור

השבת כבוד לאכול...מפני מתאוה כשהוא לשבת שיכנס אדם...כדי מסדר

שבת בערב שבת...שולחנו במוצאי שולחנו מסדר בכניסתו...וכן לכבדו כדי

השבתוצר,וביציאתו כבוד מפני יום מבעוד ביתו לתקן דלוק,יך נר ויהיה

הן שבת לכבוד אלו שכל מוצעת ומטה ערוך .ל"עכושולחן

הרמבהמ מדברי שהואם"שעולה הכנות כל כולל לפניעושיםשכבוד

השבת עונג.כניסת של הדין הרמבשבתולגבי ז"מבאר בהלכה :ל"וז)שם('ם

זהואיזה חכמיםועונג מבושםשאמרו ומשקה ביותר שמן תבשיל לתקן שצריך

אדם של ממונו לפי הכל כ.ל"עכלשבת בשר:ל"וז)י'לה(תבוועוד אכילת

הוא עונג בשבת יין ברמב.ל"עכולושתיית כבוד"מבואר בין חילוק שיש ם

שבתל יום,עונג מבעוד לשבת הכנות כל כולל שבת שייך,שכבוד שבת ועונג

עצמו תקכט"או(א"הגרכ"כו.לשבת שבת,)א:ח בערב הוא שבת ועונג,שכבוד

.עצמהבשבתהואשבת

שבת נרות הדלקת מצות גבי נמצא גם שבת ועונג כבוד בין .והחילוק

ה(ם"הרמב וז)א:שבת שבת:ל"כותב נר שבת...הדלקת עונג .ל"עכבכלל

השבת:ל"וזאומר)ה:ל(ולקמן כבוד מפני יום מבעוד ביתו לתקן ויהיה,וצריך

דלוק עכ...נר הן שבת לכבוד אלו עיוןלכאורהו.ל"שכל הרשהר,צריך ם"מבי
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עצמו את וושכ,סותר שבת בעונג שבת נר הדלקת בלל שבתגם ז"הגרי?בכוד

הגר( הש"כתבי על ס"ח הגר,מסביר)יא'ס דברי הנ"כמו דבחיוב:ל"וז,ל"א

דינים שני יש כ,הדלקה משום וגם שבת עונג משום שבתחדא חלוקים,בוד והם

אכילה,בדיניהם כמו עונג של דינים שאר וכמו עצמו בשבת שייך עונג דדין

יום"משא,ושתיה מבעוד כבר הוא שהחיוב שבת כבוד בדין .ל"עככ

ר דברי להוסיף הכהן'ויש ד(צדוק ה אות שבת שביתת ה"קונטרס

הרמב לצורך:ל"וז)ם"ובדברי שבתא מקמי טורח שאדם מה הכל,שבתדכל

הוא כבוד עונג,בכלל של דבר לצורך הטורח יהיה בדין.ואפילו העונג,וכן כי

ביומו שמתענג בשעה אלא לכבודו,אינו שעושה מה כל הוא כבוד מצות ...אבל

בואו טרם המלך לכבוד לטרוח דרך כבודו,כן עיקר טרם,וזהו עוד שהוא בטורח

.ל"כעבואו

הגר לפי גדול לימוד לנו ביןגבילצדוק'ור,ז"הגרי,א"הרי החילוק

שבת שבתכבוד שבת.ועונג לפני מקיימים שבת מקיימים,כבוד שבת ועונג

עצמה .בשבת

שרואים במנהג להעמיק ראוי שנתבאר מה חסידיםאצלולפי כמה

שאומרים מעשה קודש'ואנשי שבת שמתחילים'לכבוד אוסעודתלפני שבת

כל הסלפני במשך ומאכל לומר.עודהמאכל וטוב שנכון הוא מדברינו היוצא

קודש' שבת לשבת'לכבוד ההכנות לשבת:לדוגמא(בכל המאכלים וכן,קניית

הבית ונקיון המטה צ).סידור לומר"אבל נוהגים למה קודש'ע שבת 'לכבוד

עצמה בשבת בסגנון.כשאוכלים משהו לומר היה וראוי עונג מצות זו הלא

עונג' לשבת שכלב'?וקראת הוא העיקר ופשטיה נהרא נהרא כך ובין כך ין

הימים מכל מכובד זה ביום שמים לשם יהיו .המעשים



שהדוגמ הקדושים אבותינו אצל לאמצינו ביותר מטעמיםהבולטת

דגים היא שבת ישראל.משולחן מנהג בשורש להעמיק ראוי יש.זההלפיכך

שמ מקורות בשבתכמה דגים אכילת שבתאיתא.זכירים :ל"וז:)קיח(בגמרא

מענגו אמר,במה דרב משמיה שילת בר שמואל דרב בריה יהודה בתבשיל:רב

תרדין גדולים,של רב...ודגים אמר אשי בר חייא מועט:רב דבר ולכבוד,אפילו

עשאו עונג,שבת זה היא.הרי פפא,מאי רב דהרסנא:אמר ופירוש.ל"עככסא

ובקמח,י"רש קרביהן בשמן מטוגנים קטנים הרי.דגים פסק ,ן"הר,ף"וכן
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ס"או(והטור,)שם(ש"הרא הסמ).רמב'ח כתב ל(ג"וכן שבת:ל"וז)עשין עונג

יין ושתיית ודגים בשר אכילת מקור.ל"עכהוא רבהמדרשהואועוד ז"פ(קהלת

היהשםד)יא שבת ערב נפטר שרבי שיום ש,מסופר אחדולא שכל עד הענן קע

שבת ליום דג לצלות והספיק לביתו הגיע מישראל שבת.ואחד בגמרא ועיין

קטןעשהתקי:)לה( דג צליית כדי היו שבת בערב תוקעין שהיו ח"והב.ש"ע,ות

ס"או( התקי:ל"וזכתב)רנו'ח שכשהגיעותעבמקום גדולות בקהלות המנהג

דג לבשל השמש מכריז למנחה סמוך שעה הללו.ל"כעיםחצי ממקורות יוצא

ה בשבת דגים שבתבאישאכילת עונג .כלל

שבת"עכ עונג בכלל דגים דאכילת נהי אינה,פ רשות,חובההיא אלא

שחביב,ומצוה מאכלים מיני בכל שבת עונג לקיים יכול הרי.לויםשהרי

ל(ם"הרמב וז)י-ז:שבת שבת עונג של כחלק דגים אכילת מזכיר איזהו:ל"אינו

חכמיםזהוגנעו מבושם,שאמרו ומשקה ביותר שמן תבשיל לתקן שצריך

הוא...לשבת עונג בשבת יין ושתיית בשר עורךהוגם.ל"עכולאכילת שלחן

השבתשתבוכאינו את י.בדגיםמענגים שחשובהכלשל"לכן מה על תלוי

לאדם דגים,וחביב לאכול אוהב היא,ואם שבתהזו .שלועונג

להוס מעלתויש רום על הדורות וחכמי אגדות מדברי לשבח טעם יף

ובפרט בכלל זה פ(הקדושה"שלבספר.מאכל לו'שבת מצוה וזתוכ)נר :ל"ב

ויין ודגים בשר לו שיהיה סעודות משלוש סעודה בכל ליזהר והמגן.ל"עכצריך

ס"או(אברהם סק'ח סעודה)א"רמב בכל דגים שיאכל שבת מתקוני מביא

סע בשבתמשלוש ערוךהו.ודות שולחן בשר:ל"וזתבוכ)ז:עב(קיצור יכין

יכלתו כפי משובח ויין ומטעמים יפים סעודה,ודגים בכל לאכול מצוה כי

לו מזיקים אינם אם דגים שבת צדיקיםגםו.ל"עכמסעודת סק'ס(האור )ו"כח

ולאכול:ל"וזכותב שבת לכבוד דגים לקנות היא גדולה דבכלמצוה גיםסעודה

שלישית בסעודה חיים.ל"עכובפרט תורת יט(ובספר דף ההוא"ד.עירובין )ה

בשבת ובשר דגים לאכול אדם שחייב כ"והמהרש.כתב שלול ים בספרו תב

ד(שלמה פרק גיטין ד'מסכת נא נא"סימן בני:ל"וז)ה על תגר קורא אני ומעתה

שבת שומרי קודש זרע בזה,עמי נזהרים נקל,שאינם להשויהי וותבעיניהם

ערב לסעודת בקר תבשילין,סעודת במיני שבת בליל בסעודה מוסיפים אלא

בוקר טובים,מסעודת דגים שבת בליל בענין,ואוכלים הסעודות עיקר שהיא

שבת...הכיבוד בליל דגים לאכול שלא בעצמי גדרתי זאת דעתי על עמדי ,ומיום

ומסוים חשוב דבר בבקר,שהוא אותם אני החייםובבכ.ל"עכואוכל רעא'ס(ף

טז האר)אות בשם ז"כתוב שבת,ל"י בליל דגים לאכול .שצריך
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בגמרא שהובא למעשה יביט לו כראוי שביעי מקדש קיט(כל .)שבת

שבי מוקר יוסף שבתות"פרש(של מכבד בדגים,)י השבת את לככד רגיל ,שהיה

יקרות מרגליות בתוכו ומצאו וחתכו דג לו ד.ונזדמנן אכילת בעיניוחביבה גים

נוהגאמוראה שהיה שיבוטארבא קיט(למלוח שיבוטא"פרש.שבת דג,י ).מין

ירוחם ברבינו מצינו ח(וכן יב סד"נתיב דף למלוח:ל"וז.)א בעצמו הוא וחייב

ממעזריטש.ל"עכדג הגדול המגיד של הדרך היה ערב,וזה בכל מכין שהיה

שבת סעודת לכבוד דג דף(שבת דיבורים ה).תקכחליקוטי על 'חוזה'ומסופר

שמלחה ובעצמומלובלין בכבודו בעודודגים התפילה אחרי בבוקר שבת בערב

ותפילין ס(בטלית הטהור ס'שלחן יושר).ג"רן ח"או(והלקט לב"ח עמוד )א

רבווכ על וז,תב הדשן תרומת ו:ל"בעל ביום אלא לשוק הלך דגים'שלא לקנות

שבת מ,לכבוד היה פעמים ובכבודוורוב בעצמו הדגים .ל"עכלח



דבריה אשר תורה טעמי להבנת ולפנים לפני לגשת שרוצים ולאלו

סוד חדריו,נמתיק המלך יקרים,הביאני פנינים שבע ולספור למנות ברגש ונהלך

כמוהו אין השבת ביום הדג אכילת לכ.בנשמת ידועה כבר הגמטריא ברחכמת ל

ורמים גבוהים גדולים ענינים בהם טמונות הקודש ולשון התורה אשר רב .בי

היא ובנחלים בימים במים הרומשת חיה נפש לכל הכולל שעולה'דג'השם

שבע הארצותהחרות.במספרו לגויי נתתו ולא השביעי .ליום

מנוחה,כידוע.א שבת יום הבא עולם נזעיין(מעין הלכך,:)ברכות

ל אתהתדמותראוי שבתולהקביל שכולו ליום לבואהיינו,השבת איתאו.לעתיד

עה(בגמרא בתרא א:ל"וז.)בבא רבה יוחנן"אמר הקב:ר לעשות"עתיד ה

לויתן של מבשרו לצדיקים דברים.ל"עכסעודה לעשות שצריך מכאן ונראה

הבא עולם מעין לויתן,שהן מבשר תענוג יהיה לבוא שעתיד אנחנו,וכשם

בשבתאו דגים מבארתולכן.כלים קיח(הגמרא מענגו:ל"וז.)שבת דגים...במה

להנ.ל"עכגדולים דומה וליקוטים"וטעם לטובה חשבה בספר כתוב )ק'ע(ל

שדגים"שהרה כתב מקאצק העולםמצוייםק את רואים ואין המים ושבת.תחת

לעולםהיאגם הבא,מחוץ עולם בשבת,מעין דגים אוכלים .ולכך

יג(הגמרא.ב שלאדגשההמסביר.)קדושין משום מתו לא שבמבול ים

מינםדרכםהשחיתו בשאינם דבקו מובחריוצאו.ולא שהדגים מכליםמכאן

חייםה מובחר,בעלי שבת הימיםתוכן הימים,מכל צורקקראוחמדת לכן.לי

בשבת לאכול בקדושתםטוב שעמדו דגים ע(קודש המלך ).שעו'פרדס



שבת בסעודת 741דגים

טעמיבספ.ג עמ"בקו(מנהגיםהר הרדכתוב)קמד'א ק"דברי

ב( כל:ל"וז)ג:בראשית נח והוא השבת ביום שוחה שאינו בים אחד דג יש כי

לסלע או ליבשה סמוך שבת.ל"עכהיום עונג דגוכת):מט(ובספר שיש ב

הים שפת על השבת כל שבתי,ששובת בשבת,ושמו ששובת אחד.בגלל וזה

בשבתשאוכליםמהטעמים שבתשמוריםכיון,דגים שביתת הסיבהזואוליו.על

שרבאמספרתשהגמרא שיבוטאדוקאלנו קיט(מלח כ,.)שבת סתם ותבתולא

דגים מלח כ,שרבא שבתתתבואלא מלשון ערבי'סבט'(שיבוטא 'עי,בלשון

לב"רמב דברים שביתה,)כו:ן מצות על מורה השיבוטא של שטבעו משום

רב,בשבת זהוהלכך דג על דוקא מהדר יו"שו(א משמעון שם ס"ת ).יג'ד

צדיק.ד פרי וזוכת)אמור'פ(בספר בדגים:ל"ב היא שבת עונג עיקר

הנשה וגיד חלב איסור שום בהם שאין עכ,משום יש דם"ובעופות איסור פ

ברע"משא,ונבלה טוב ערבוב בהם אין בדגים כתב"הרה.ל"עככ מקאצק ק

המותריש חיים באכילהבעלי כדמשוםם מצוות מקיימים אנו שחיטהגוןברובם

מהדגים,ומליחה מצווה,חוץ שום בהם אנו,שאין זה מצוהמקיימיםובשביל

בשבתכדגיםב אותם ע(שאוכלים ואמונה מרוז"הרה).יא'יאמת מפרשין'ק

ולכןצריכיםאינםשהדגים שחיטהאינםתיקון גם,טעונים איןהוזה למה טעם

המזבחמקריב על דגים המזבחים על הנעשה התיקון את צריכים פרדס(שאינם

ע ).שפ'מהמלך

אמת.ה דברי כת"להרה)מטות'פ(בספר מלובלין וזוק דבשבת:ל"ב

דגים לאכול פקיחא,מצוה העינא דהיא גבוה היותר לעולם מרמז דג רצון,כי

תדירא ונעיר ניים דלא עינא השרשים שורש שכתו,הקדום תהלים(בכמו

ישראל')ד:קכא שומר יישן ולא ינום לא ישר',הנה על שמירה בא משם אלכי

איתא.ל"עכ לזה מלכתאודומה שבת תנ(בתיקוני צריך:ל"וז:)יט,ח"וויניציא

דג פתוחות...לאכול ועיניו עפעפיים לו אין שהדג שהקבוזה,לפי עיניו"רמז ה

ג ברחמים עליהם להשגיח פתוחות יראיו יוסף.ל"עכדוליםאל בילקוט כתוב וכן

ס:רמבח"או( ה"ג פתוחות:ל"וז)ק נשארות עיניו המבושל הדג זכר,וכידוע

שנ ישראל'',למה שומר יישן ולא ינום לא שם(הנה יום'.)תהלים בליל הוא וכן

בטחונינו"השיהמנוחה ועל עלינו שומר שלום.ל"עכת סוכת שהפורס יתן ומי

ע שלום יעשה ישראלהוא כל ועל .לינו

יששכר.ו בני מ(בספר השבתות יא"מאמרי אות וזוכת)א טעם:ל"ב

בשבת דגים לאכילת המובחר מן ברכה,למצוה בראשית במעשה אשכחן שהנה

בג'בג והם רצופים'דברים זה אחר זה ה,ימים ביום לדגים לאדם',ברכה וברכה
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ו הז',ביום ביום לשבת כגתהל(וסימנך(',וברכה דש')ב:ים ירביצני"בנאות ,'א

ד"ר ש'ת א'גים ינתק,)דם'בת במהרה לא המשולש חוט דגים...והנה והאוכל

תנתק במהרה ולא המשולשת בברכה יתברך הנה שבת .ל"עכלכבוד

הברית.ז בספר יד"ח(איתא מאמר במים:ל"וז)ו:א תמיד יחיו הדגים

ותרדימה שינה בלי וחורף אוכלים.קיץ בשבתולכן למדהאדםלעוררכדידגים

בשבת שינה,זו ידי על השבת יפסיד כת.ל"עכשלא המטעמים כשםבובספר

חןחיותש כן במים רק דגים בתורהישל רק ישראל של למים,ותן ולא,שנמשלו

בתורה לעסוק אלא לישראל שבת טעם.ניתנה שהדגים:ל"וז,)שם(ועוד כמו

גש"אע כשיורד במים תמיד שהמה טפ לקבל פיהם פותחים המה פותימים

מימיהםהגש מים טעמו לא כאילו פצ"ב(מים ג"ר אע,)'ז ישראל שחיותן"כך פ

אזניהם,בתורה מטים תורה חידושי שומעים כשהם הםלשומעםבשבת והרי

כחדשים .ל"עכבעיניהם

ענין עמקות של הים מן כטיפה רק הוא עכשיו עד שדברנו מה כל

שבת צור.סעודת בויש להרחיב גדול מקומו,ך כאן אין .אבל



מ יצחק א"תשע●ג"בית


ישיבה ראש



ה"אמי"באאומרישראלחכמיהרואה,פסקרכד'סיח"אוהטור

ה"אמי"באאומר)העולםאומות(ג"עוחכמיהרואה,ליראיומחכמתושחלק

היאשלהםהחכמה,העולםאומותלחכמתבנוגע.ודםלבשרמחכמתושנתן

ישראלחכמיעלשמברךהברכהנוסחביןהחילוקיםב"וצ,אלקיםמתנתכ"ג

.האומותחכמיעלשמברךוהברכה

שבחוברכתהנהניןוברכתהמצותברכתכמוהברכהשנוסחידוע

מתחילהברכהנוסחאםכגוןהמצוהשלהעניןתמציתלנומודיעוהודאה

מצותוכל,מהנילאששליחותסימןזה,תפיליןלהניחכמוד"למבאות

נטילתעל,הטבילהעל,מגילהמקראעלכגון"על"לברךשייךמידעשותהנ

.זדףפסחים'הסוגיעלן"ר'ועי',יסימןק"פפסחיםש"ראעיין['וכוידים

].חמץלבעראוחמץביעורעלחמץבדיקתעללברךאיבנידון

מחכמתושנתןשלשוןל"יהעולםאומותחכמיעללברכהבנוגע

וכן.הנותןעםוקשרייחוסבואיןהעולםאומותשחכמתמדמלודםלבשר

בודבקיםשהםלפיטעםישדבישראל,ל"וז)א"סקד"רכ'סיח"או(ז"הטכתב

לחלקיחוסשישנמצאנחלקממילדעתאתהצריךחלקאומרשאתהוכל'ית

כלכמוהנותןאחרייחוסלהםשאיןבאומותכ"משא,ממנושנתחלקמיאחר

אמרכןועל,לאותוזכהשזכהמהאלאהנותןעל'אחריובהליתדמתנה

 הוא, להם מסר טומאה ֵׁשם, י"פירש מתנות אברהם נתן הפלגשים ולבני הכתוב

,בנותןדביקותאיןשובזומתנהלהםשנתןשאחרשזכרתיהכוונהעלכ"ג

.ל"עכ

העולםלאומותשנתןהחכמהמןעצמומסלקה"שהקבמזהנראה

,ישראלחכמיעלהברכהנוסחאבל.החכמהעםכביכולה"הקבלךהולא

ה"הקבשלחלקומקבל'התורתשהמקבלהיינו,"ליראיומחכמתושחלק"

'יפרק'דשערהחייםהנפשבדברישמצינווכמו,תורהשלומדבשעה

?בעליולקנותיכולשמא,חפץלוקחאדם,לג'פשמותרבההמדרששמביא
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וזהו.לוקחיםאתםליכביכוללהםואומרלישראלתורהנתןה"הקבאבל

.החייםהנפשד"עכ.חדואורייתאהואבריךדקודשאבזוהרמ"בכשאמרו

שזהודםלבשראומרהאומותלחכמישבנוגעהברכותביןחילוקיםישוגם

אדםבריאתשכלכללישםזהאלאבעולםפרטיאדםלשוםמיוחדאינוהלשון

.ודםבשרבשםלקרותובכדיבאדםיתרוןשוםצ"אכןואם,ודםמבשרהיא

חכםששםוהיינו,ליראיומחכמתושחלקמברךישראלחכמיעלכ"משא

י"עהיינוישראללכללבנוגעחכמהשלוההגדרה,שמיםביראתתלויבישראל

.דוקאשמיםיראת

בעלהואדהגבראלהאאדםשלהחכמהביןהקשרמהו'לכאוב"וצ

"ב:א(במשליפ"עהיונהברבנו'ועי.שמיםיראת ובספר"ומוסרחכמהלדעת)

ועזיבתהמעשהכשרוןהיא"חכמהשהגדרת',גפרק'גשערתשובהשערי

,"ובינתכםחכמתכםהיאכי)ו:דדברים(שנאמרכענין,חכמהיקראהעבירות

.ל"עכ

מצוותההם'הבעיניוכשריםטוביםשהםהמעשים,יונהרבנולפי

כמושכתב)'ופרק(ישריםמסילתבספרמצינווכן',יתהבוראצוונואשר

שלאהרעמןולימלטהיצרממקושילינצלרבהוהשקפהגדולהפקחותשצריך

במצותלאחוזוהקפדהגדולהותחכצריךכך,במעשינוולהתערבנובישלוט

היאמיםשיראתשלזוחכמהשלהגדרה.ל"עכתאבדנהולאבהםולזכות

בהןלעסוקבמצוותולהרבות,הרעומיצרמעבירותלהרחיקמאדמאדלהחזיק

.תמיד

רבואמר:הדףחולין'ועי',התושיעובהמהאדםתהליםבספרכתוב

ביאור.כבהמהעצמןומשימיןבדעתערומיםשהןאדםבניאלורבאמריהודה

כמו–לבהמהאדםביןקשרשישוהקהלפרשת'שלולבבספרכתבהדברים

לושישעבדכ"משא,לעצמהדעתלהשאיןבהמהלקנותמהנימשיכהשקנין

.עבדלקנותמשיכהמהנילא,הקונהלדעתדעתומבטלואינו,לעצמודעת

,כבהמהעצמןומשימיםבדעתערומיםשהןאדםבניאלו'הגמביאורוזהו

זוכבהמהעצמוומשיםשלוהאנושיותשמבטלאדםשלחכמהבחינתשיש

האדוןלדעתדעתושמבטל"דעת"הנקראוזהו.האדוןלדעתדעתהשמבטל

.ותורתוה"ב

שכן,ל"חזואמרו,חכמההיא'היראתהן)כח:כח(איובבספרכתוב

והקשרהשייכותהיאמהע"וצ,:לאשבתעיין,הןלאחתקוריןיווניבלשון
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היא'השיראתלומרנראהוהיה.אחדענייןשהםעדוחכמה'היראתביןשיש

הכנהזוואין–הןואחת,יראההיאשחכמהל"חזאמרואבל,לחכמההכנה

.חכמההיא'היראתאלאלזו

שאוחזהאדםכיבלבהיאשהחכמהל"זצזיסלשמחה'רוביאר

שלהתוצאהכ"וא,ההיפךולעשותבמעשיוממנהלזוזרוצהאינובחכמה

כתבוהנה.שבלבוהחכמהפ"עמעשיושעושה,שמיםיראתהיאחכמתו

היאשהיראה",חכמההיא'היראתהןהפסוקעלישריםמסילתבהקדמת

האמתאך.עיוןבושאיןמהחכמהנקראשאיןוודאי,חכמהלבדהוהיאחכמה

צדעלולאבאמתאותםלדעתהאלההדבריםכלעלצריךגדולעיוןכי,היא

שאיןומשמע.ל"עכ,"ולהשיגםאותםלקנותשכןכל,הכוזבתוהסברההדמיון

חכמהאינהשמיםיראתפ"עעושהשאינוכלאלא,חכמהשלתוצאההיראה

.היראהוהיינו,עיוןבהשישמהאלאחכמהשאיןלפי

:)כאדףז"ע(יאירבןפנחסרבישלהמאמרמביאל"הרמחוהנה

לידימביאהזריזות,זותזרילידימביאהזהירות,זהירותלידימביאהתורה

מביאהטהרה,טהרהלידימביאהפרישות,פרישותלידימביאהנקיות,נקיות

יראת,חטאיראתלידימביאהענוה,ענוהלידימביאהחסידות,חסידותלידי

להקשותויש.הקודשרוחלידימביאהקדושה,קדושהלידימביאהחטא

תורהחובתביארלאאבל,הומידמידהלכלמיוחדפרקהקדישל"שהרמח

צריכההתורהלימודשגםל"וי.יאירבןפנחסרבישלהמידותלכלראששהיא

אחרותלמידותלהגיעתמצאהיכירקהתורהואין',וכוזריזות,זהירותלמידות

שלהמעלותאתלקנותנוכללאומידהכימידהלכלהתורהלימודצריךאלא

לכלושורשיסודשהיאהתורהבלימודנתחיללאאםחסידותאוטהרה

.המידותמדריגות

נתינההיינו,לחכמיהםשניתן,העולםאומותלחכמתבנוגעוממילא

אבלעדייןמנוולחכםושייך,עומד

שהיאהתורהחכמתאבל,לוניתנהשהחכמה,ומתועבמשוקץ

,שמיםיראואשהלאישאלאאינוכ"ע.

חכמתאבלהאומותחכמתרקלושישמישראלבחכםלדוןויש

שישראלל"זצהוטנרי"הגרוביאר.מברךומהעליומברךהאם,לואיןהתורה

אפשרואיטפילהשלוהחכמה,התורהחכמתולאהעולםחכמתרקלושיש

ילהלאכשעומדפריעלהריחברכתמברךכמודהוי,ברכהשוםעליולברך
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אדםוכן.הטפלעלמברכיןאין,לאכילהטפלשהריחדכיון,להריחולא

,הטפלעלכמברךהוי,התורהחכמתולאהעולםחכמתבושישבישראל

1.תורהלומדילהיותהואישראלבנישלתפקידושעיקר

בתוכנונטעעולםוחייאמתתורתלנושנתןחלקנוטובמהאשרינו

.בעולםהחכמהועיקרהחיותעיקרשהיאהתורהבחכמתלעסוקשיכולים

בחכםהאחרוניםמחלוקתשמביא,קנה'עמ)שטרןבצלאל'לר(באמיתךאהלךבספר'עי1

חכמתושנתןאוליראיומחכמתושחלקעליומברךאםהתורהבחכמתחכםשאינומישראל

'טמאמרחנוכהיצחקבפחדדבריו'עי,כלללברךשלאהוטנרי"הגרודעת.ש"עיי,ודםלבשר

[ואילך'באות ]המערכתהערת.



מ יצחק א"תשע●ג"בית


בישיבתינו רוחני לשעברמשגיח

**

ר אומר'תניא נפשך:אליעזר בכל נאמר בכל–אם נאמר למה

מאדך?מאודך בכל נאמר נפשך–ואם בכל נאמר אלא?למה

לך מממונו,לומר עליו חביב שגופו אדם לך יש לכך,אם

נפשך בכל יש,נאמר מגופוואם עליו חביב שממונו אדם ,לך

מאדך בכל נאמר .לכך

ר אמר רבין אתא מע,יוחנן'כי חוץ מתרפאין ג"בכל ע"ז

וכו דמים ישראל,י"פרש(.'ושפיכות את הרוג לו אמרו כגון

תהרג לא ואם מנלן).חברך גופו הוא?ורוצח ההוא,סברא כי

דרבא לקמיה קטלי"א,דאתא זיל לי אמר דוראי מרא הל

לך קטילנא לא ואי רבא"א,לפלניא ולא,ל ליקטלך

טפי,תקטליניה סומק דידך דדמא חזית דמא,דמאי דילמא

טפי סומק גברא (דההוא כה" ).פסחים

חז לדברי שטחית לשאול"בגישה מקום כאן יש חביב:ל ממונו אם

בתכלית מושחת הוא הזה האדם כי מוכיח זה הרי מגופו יותר אפשר,עליו ואיך

הל אהבת של למדרגה שיגיע ממנו מוכן'?דרוש הנני האדם יאמר אם וכי

ה אהבת מצות לקיים ה',ומזומן לאוהב כבר נחשב הנהו בזה והלא–'?האם

ה לאהבת להגיע המדות'כדי בשבירת יסודית ועבודה רבות הקדמות נחוצות

הזיכוך בתכלית הגרי,וזיכוכים מרן שאמר זצ"וכמו אחת"ס מדה שלתקן קשהל

הש כל את ללמוד מאשר עצמו,ס"יותר אהבת של כזו במדרגה נמצא וכשהאדם

מגופו יותר עליו חביב שממונו ה,עד אהבת של למדרגה להגיע יוכל '?איך

דברי הלבבות"וכה האלקים"":חובות אהבת אל הדרך איך אבל

אחרי?יתברך אלא לשאול תתכן לא הזאת הבקשה כי זאת שאלה בתשובת אומר

רבותה בהשי,קדמות האהבה מהם תתילד ההקדמות תתקיימנה אבל,ת"וכאשר

מ* שבתורה"נלקח ראשון"המאור חלק מוסר .שיחת
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אליה להגיע יוכל לא בעצמה אליה שמכוון שכל".מי נראה נעמיק אם אולם

מגופו,אדם יותר עליו חביב שממונו עד ביותר המושחת יגיעה–יוכל,אף אחרי

ה–רבה אהבת של ביותר הרוממה למדרגה ומא'לבא נפשו עלומסירות ודו

ה.אמונתו אהבת מצות של היסודות יסוד לבבך"'וזהו יצרך,בכל היינו,"בשני

קנאה כגון והמדות הנפש כחות ,רחמנות,שנאה,אהבה,כבוד,תאוה,בכל

וכו,זריזות,כעס,רצון,אכזריות שמקום',עצלות וסיעפיהם פרטיהם כל על

אדם של בלבו בכ.משכנם אלו מדותיו לזכך האדם ולהשתמשועל התורה ח

ה לעבודת נאמר',בהם שעליה הגאוה במדת למשל ה"כמו לב'תועבת גבה "כל

ט( ה)ז"משלי את בה לעבוד שנאמר'יוכל ה"כמו בדרכי לבו וכן".'ויגבה

התאוה יין,במדת ושתה בשר שאכל על נסקל ומורה סורר שבן ואילו,שמצינו

ה את בה לעבוד וחייב יכול מצות'האדם בחגך"כמו שמחה"ש"ושמחת אין

ויין בבשר (אלא קיט" ובעלים,)פסחים החטאת בשר אוכלים והכהנים

את.מתכפרים בהם שיעבוד מנת על לו שניתנו האדם של הנפש כחות בכל וכן

והתנאים'ה המצבים בכל תורתו .ויקיים

של זו שבמצוה מאליו לבבך"מובן כדי"בכך האדם יגיעת כל נכללה

לתקון לידי,המדותלבא לבבך"ושיבא ה"בכל בא נפשך"אז בכל"וה"בכל

ב,"מאדך קיום לשם ותיקונם המדות בשבירת לכוון שישתדל לבבך"היינו "בכל

למדרגת גם מאודך"להגיע ובכל נפשך במעשה,"ובכל ובממון,היינו .בנפש

העולם בתאוות בשטוף בתחילה שהיה אדם של,ואף המהות לך"שזהו יש אם

מגופואדם עליו חביב לעולם,"שממונו כך לידי להגיע דברי,יוכל כפי

הלבבות"ה למעלה"חובות האמצעים.שהבאנו בכל להשתמש האדם על וכן

ה אהבת לידי להגיע מה',האחרים רחמים ה'ולבקש לאהבת ויזכהו 'שיעזרהו

התורה צווי מצד לחובתו החיצוניות,כלומר.נוסף אל הפנימיות –מהלב,מן

התפילה המעשה–היא הפנימיות,אל על גם בזה תשפיע כמי,והחיצוניות

למלחמה והתחבולותשיוצא האמצעים בכל בתכסיסים,המשתמש באיסטרגיה

הנשק שנאמר,ובכח כמו ברוחניות גם להתנהג האדם על בעצה",כן מחשבות

מלחמה תעשה ובתחבולות (תכון כ" ).משלי

שבעיסה השאור מלבד בעדוהשח,והנה המעכבת שבאדם המדות תת

והשכל הנפש לשלמות הטעיית,מלהגיע לידי גם להגיע תמיד האדם עלול

ע לאור חושך ולשים הרע"השכל את שירגיש מבלי האישיות והנגיעות הפניות ,י

טוב אך עושה שהיא היא דעתו כאשר,ואדרבה יותר הרבה גדולה סכנתו ואז

ה"היצה סכנתו ותפלין בטלית מתעטף באר שהוא מכפי כמה פי גדולה רוחנית

פשוט באופן האדם תשובה,אל לידי לבא יוכל הוא ברע מרגיש כשהאדם .כי
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חז דברי את נבין מאמרנו"ובזה שבראש לקמי":ל דאתא וכו'ההוא מאי'דרבא

טפי סומק דידך דדמא טפי,חזית סומק גברא דההוא דמא דלכאורה".דילמא

שאד,קשה השואל ידע לא דמיםוכי בשפיכת להמנע כדי נפשו למסור חייב ?ם

בטענה השואל בא בודאי על,אלא להירצח העומד וזה לימים צעיר הנהו הוא

מופלג זקן הוא את,ידו שיהרוג בזה עצמו יציל הצעיר שהוא כדיי אולי ושאל

חייו,הזקן ימי כל שמים ויראת בתורה תפקיד למלא שיוכל לו.כדי השיב זה ועל

א כי ימיםרבא ושבע זקן שההוא אף טפי סומק מי של דמו יודעים אנו כפי,ין

חז חייב",ל"שאמרו שהוא הגוסס את בהורג מודים (הכל ע" ).ח"סנהדרין

חז העריכו כמה עד מזה אנו אדם"למדים של בחייו עצמך,ל זקן,הגע

ספורים ורגעיו גסיסה של במצב דוי ערש על המוטל צעיר,מופלג אדם בא והנה

הגוססו הזקן לחיי בזדון קץ אחדים.שם רגעים רק במעשיו הפסיד הלא לכאורה

אנוש חולה אדם חיי הבריא,של הצעיר הרוצח את מיתה מחייבים אנו זאת ובכל

שנים עשרות עוד לחיות חז.שיכול לנו ביארו זה דין חיי"בפסק ערך את ל

חיים,האדם של בלבד אחדים רגעים לדע,ואפילו יכול מי אתכי ולהעריך ת

ומחשבותיו,האדם ע,פעולותיו לפעול יכול שהוא של"ומה טובה מחשבה י

אחד אלוקים,רגע בצלם שנברא האדם אצל ארוכים חיים כדין רגע .ודין

ה את לבאר יש המוסר בשיטת צחות מאודך"ובדרך דלכאורה,"בכל

של למדרגה הגיע כבר האדם לבבך"אם "בכל נפשך" נחו"ובכל מה ץלשם

עוד מאודך"לומר חז,"ובכל מגופו"שלפי עליו חביב שממונו אדם היינו ,ל

ה באהבת ביותר הגבוהה למדרגה שבא שאפילו'?אחרי לדעת האדם שעל אלא

ביותר הפחותה למדרגה לרדת יוכל ביותר הרוממה להמדרגה הגיע כבר ,כשהוא

של להמדרגה שהגיע שכיון האדם יחשוב שלא התורה הודיעה בכל"ולכן

"לבבך נפשך" ומחוסן"ובכל בטוח כבר בפני,הוא לפחד תמיד שעליו אלא

מגופו עליו חביב ממונו של התחתונה לדיוטה עד תאמין"כי,ירידה אל

".בעצמך





יד כתב





מ יצחק א"תשע●ג"בית


וורמייזא"ראב גרמניה,ד





התורה מגדולי כאחד בדורו נודע לואנץ אליהו שחרו,רבינו רבים אשר

ה,לפתחו דבר את הלכה'לדעת היום.זו עד נשארו ספריו ורוב עקא דא אך

העין מן ונתעלם כמעט ולכן יד הי.בכתבי לוריא ממשפחת ר,החוטר אביו 'כי

ר,אליהו הנודע השתדלן של בנו לר'היה התיחס אשר מרוסהיים יוזלמן 'יוסף

שפירא רש,שלמה נכד הקבלה כפי לוריא"שהיה משפחת יצאה וממנו .י

שכ רבינו"בשנת נולד בפרנקפורט גינצבורג.ד יעקב רבי אצל למד הוא

פרנקפורטר עקיבא ה"אח.ורבי חכמת ללמוד לקראקא עבר מרביכ קבלה

הס את וערך סידר וכאן אביגדורש משה"'מענדיל הרמ"דרכי של הטור .א"על

הראשונים רבותינו ספרי והדפסת בעריכת מאודו בכל התמסר לכך רבינו.בנוסף

ואב ישיבה כראש בפולדא"כיהן וורמייזא,האנוי,ד כקדוש.פרידבערג נודע כן

רבים נושעו ומברכותיו נקרא"ע,עליון מוורמייזאהב"כ שם נלב".על ע"הוא

שצ"בכ תמוז .ו"א

הספרים המים.א:שחיברואלו עם היין שנ.ויכוח ביאור.ט"באסיליא

הקבלה תורת דודים.ב.מעלת שס.רינת השירים.ד"שם שיר על .פירוש

תנ.ג אמשטרדם יופי קהלת.ה"מכלול על אליהו.ד.פירוש י"כ.אדרת

בודליי הזהרפי.1829אוקספורד על בשנת.רוש בירושלים נדפס הראשון החלק

פענח.ה.ח"תשנ התיקונים.1830.שם.צפנת על צדק.ו.פירוש .שם.מעגלי

בחיי.1832 רבינו על רבה.ז.פירוש מדרש על .1833.שם.פירוש

שליט זרי הלל משה להרב והברכה רבות"התודה שנים שעמל א

ספריו והגההת לנו.בפיענוח בודלינהוהעביר אוקספורד אוסף מתוך לפירסום

להדפיסההתודה.1832'מס רשותם על להם .נתונה
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במעגל צד"ינחני שמו"י למען 1ק

המחכים ומחכים החכם בהלו.לו2יתברך נרו עליהם .3וזורח

שכלו.4עד משפל הארץ לרום שמים ְיַעלֹו בזך וישיג .יבין

על גובה יש מהללוכי אשר יכילו.5גבוה לא ורעיון יסופר .לא

כולו אומר כבוד בהיכלו גבולו.6רק שומר דבר כל .כי

בגלגלו מאיר וכוכב כוכב שבילו.7כל מהלך שומר גלגל .וכל

פעלו תמים הצור יסד בגלגולו.8כאשר אחד כל להתמיד נוטיהם .וברא

לו הכין אשר הפקודים על העומדים מל.הם כאומר .ולובוראו

גדלו שכינת מזיו העונים זבולו.הם איתן בני יסודו משם .אשא

גלגלו זוהר האצילות באחדות הכילו.והיא בגחלת קשורה .כשלהבת

מאדמה הנברא באדם בחר כאשר תרבנו ענותו זאת ובנו,לעובדו9ובכל

האדמה פני על אשר העם מכל הקדוש,10בחר במעמד הקדושה תורתו לנו ונתן

סיני אנחנו,בהר עדיין הזה הראות שבאמצעות עד אורו זיו עלינו והשפיע

מכל יותר הקבלה חכמת בענייני להשיג תוכל שהיא נשמתינו בשפע מושפעים

ולשון .אומה

1
כג .ג,תהלים

2
יהו באותיות ההקדמה רבינו הרמב"פתח כדרך תורה"ה משנה בספרו .ם

3
איוב"עפ .ג,כטי

4
כה"עפ משלי .ג,י

5
ה"עפ קהלת .ז,י

6
כט .ט,תהילים

7
בכ להרמב"ראה ס"ז תורה במשנה הל'ם פ'מדע התורה ה"יסודי .ח"ה-א"ג

8
לב"עפ דברים .ד,י

9
ב .ז,בראשית

10
שמו לחגים"תפלת .ע
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מבני לא אשר שפתיו דלת על ישא אשר איש ימצא לפעמים כי הגם

הקדושות11עמינו המדות שמות או הכנויים באמת,ערכי לו יושג לא זה עדבכל

באמתות בלבו קבוע סודות,שיהיה בקרותם מתיהרים היו בודאי לזה יזכו אם כי

נפלאים המעשיות.עמוקים קבלת לזה ע,והאות זולת פעולתו יפעל לא י"אשר

מסוה יסיר עד וסגופים בתעניות גופם ומקדשים עצמם המטהרים עמינו בני

.12חומריותו

עצומה סכנה זה בדבר שאת יתר לנו שיש ההאמנם הר אל ועל.'לגשת

באמרו המשורר מורה ה:13זה בהר יעלה כפים'מי נקי קדשו במקום יקום ומי

לבב חמדת.ובר מצד הן התאוות בחמדת מתמוך כפים נקי להיות שצריך בודאי

לנו היא חרפה המשוש חוש כי המשוש חמדת מצד או אילו.14הממון דברים כי

ש לבקשת אלהיו ובין בינו מבדיל מסך קהם השגתו"אלתו לבקשת מצינו,ו שכך

למשה"שהקב אמר עמדי:15ה עמוד פה זכה.ואתה מאשתו שפירש ואחר

11
הק תורתנו בסודות הנוצרים בקרב ההתענינות היתה רבה ההיא קמהתנועה.'בתקופה גדולה

ובגרמניה עמד,באיטליה .Jכשבראשה Reuchlin.עניני על שיחות בצורת ספרים שני חיבר הלה

1517):קבלה Hagenau) De arte cabalistic, (1494 Basel) De verbo mirifico.העקריים המקורות

גיקאטיליא יוסף רבי כתבי היו בתורת.שלו הנצרות לעיקרי ביסוס למצוא ביקש .הקבלההוא
זו בשיטתו לימד ואותם לו היו רבים רעיונותיו.תלמידים את תלמידיו הפיצו יותר מאוחר

נרחבת בספר,בצורה ובעיקר הקבלה בספרי חקר להעמיק הנצרות בקרב קמה גדולה ותנועה
מס.הזהר סייעו הנוצרים הכמרים ללאטינית'בידי הקבלה ספרי את שתירגמו מומרים יהודים

אפשרו ומהירהובכך נוחה גישה רבינו.להם וביניהם התורה מגדולי רבים חוצץ יצאו ,כנגדם
הק תורתנו סודות במסירת הגדול האיסור על רבות פעמים מתריע בספריו .לגויים'אשר

12
הק ובשמות מעשית בקבלה השימוש על ישראל חכמי התריעו רבות בן.'פעמים אלקנה רבי

הפליא לספר בהקדמתו כותב וזירוחם "ל"ה לכ…: ראוי הקדושה"אין החכמה זאת ללמוד א
מ[ הקבלה לתורת ופעולות"כ….]ה.ז.הכוונה שמות אחר הולכים אשר האנשים אלו ש

הצבור…וקמיעות לסבת או גדול לצורך בהם להשתמש הורשה לזה יעשה,רק בזה ואף
יח ויהיה אשה שם שאין ובמקום בגדים ובשינוי ובתענית ובטהרה וכובקדושה וראה".'ידי

להאריז:עוד המצות פ"שער רוה;שמות'ל יג"שער דף מג;ב"ע'ק שער החיים ;ב"פ'עץ
קטנה" שלמה"לספר"פתיחה פרוש"מרכבה עקיבא כא"הרמ;מרבי שער רמונים בפרדס 'ק

.ועוד

13
.ד-ג,כד,תהילים

14
ח"רמב'ר נבוכים מורה פ"ם .ה"ג

15
ה .כח,דברים
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הקב פניו"שהעביר על טובו כל הפנים.16ה השגת זה היתה לדעתי שבודאי

שנאמר כמו ה:17הידועים דבר בפנים השגת,עמכם'פנים השיגו לא הם אבל

שאמרו כמו וע:18משה ואהרן כ'שמשה עצמוזקנים בפני מחיצה אחד .ל

לבב ח,ובר יהרהר שלא בעבירה"זהו או בעון הקדושה,ו תכנס איך כי

מהרהורים טהור בלתי לבב.במקום בר יאמר שלא,גם בהשגה בר לבבו שיהיה

ח גשמות"יבא פירוד שאין במקום להגשים ריבוי19ו שאמר,או מי:20וכמו ואל

ואשוה .תדמיוני

נפשו לשוא נשא לא הקדושה,אשר שאין כידוע כי הגאוה על יאמר

הש לפני היא שנואה כי גאוה במקום שאז,י"שורה הקב21ל"וכמו אי"שאמר ה

כו לדור ולך לי חנם.'אפשר דבר הגאוה שבהיותו,והנה האדם יחשוב אם כי

קבורתו את איש ידע ולא מותו יום ידע לא ותולעה רימה הוא חיים מה,בחיי על

יתגאה ת.ולמה לקחתהלא הנושה בא אשר או חלי למכאובות ידוע איש ראה

חובו ממנו שירפאנו,ולהפרע שידע הרופא לפני נכנע יהיה יכנע,כמה מאוד מה

הזמן הרחבת עבור כמה,מפניו ואפר עפר ואנחנו חובו לו שימחול שכן כל

בחנם מרפאהו כל והרופא לאדם יגיעו .מכאובים

ק קללתו שאין יום שאין זאת גם מחבירואף שמים22שה עול ,בפריקת

במחשבה או במעשה או בדבור עבירה עובר ויום יום משלש,ובכל ינצל לא כי

16
לג .יט,שמות

17
ה .ד,דברים

18
יט"רש'ר שמות .כד,י

19
ע שמא החשש זו"בענין שתורה מכיון הנה באלוקות הגשמה לידי יבוא הקבלה תורת לימוד י

מופשטים בענינים עפ,עוסקת בתורה זה חלק לומדים לא אם בדבר גדולה שסכנה י"הרי
הנדרשים מובהק,התנאים רב המתאים,כגון נשוי,הגיל ה,להיות ועודתיקון ק"רמ:ראה.מדות

ח נערב פ"אור הזהר;ג"א לפירוש בהקדמתו אברהם ח'ס;האשל ד"הברית מאמר ';א
לרי ותבונה שניה"דעת פתיחה טוב מלך;ח תשנ,ויקרא,מקדש מלך:להלן[ז"ירושלים ]מקדש

.48-46'עמ

20
ה .ד,דברים

21
ה .א,סוטה

22
.א,מט,שם
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בתפלתו,אלה חוץ מחשבת לו היה שלא לאמר לבו ימלאנו אשר זה הוא מי 23כי

ה ונגד המתעתעים בעיני הצרכה דרך דבור דבר סרה'או אפוא.דבר איה כך אם

שיתגאה ה"א.גאותו הגאוה וחנםכ שוא דבר באתר.וא נקנית היא והקדושה

הזוהר מספר כידוע אצלו,24שלים תשכון לשוא,איך נשא לא אשר אמר כן על

לשוא,נפשו היא אשר נפשו את וגמל ורוממות התנשאות נשא לא .כי

דרך על אדם כל שמשביעים השבועה היא למרמה נשבע תשבע25ולא

לשון תהי:26שאומרים,כל ואל צדיק כוהוי השפע.'רשע הוא ברכה ישא ואז

ה מאת השער"א.'וגו'הטהור אל יבא קודם ההכרח מן אלה כל לו אשר לאיש כ

ה ימצאנו',שער החכמה"וא.כי פרפראות ממנה טוב הלא יאמר זה בעבור כ

ומזהירים ומאירים המנהרים הקבלה נהרות הקבלה.מכל שחכמת לזה מצורף

והמשיג המושג מצד יקרה כפי,27היא מטובה לדרוש האדם ימנע אל זה בכל

גודל בראותו עוד אחריה ימשך לבלתי התאוה ים המחרבת היא כי יכולתו

משוערת בלתי אשר העצמי ושפלותו הוא ברוך הקדוש ישתוקק,המושג אדרבה

מעלה יעלה עד ליוצרה צורה לדמות הטהורה נשמתו תשוקת חוזק מכח ויכסוף

העו מחמדת עצמו ויפריש השערים.לםמעלה כל להשיג יכול אדם אין אמנם

ז שאמרו ע28ל"כמו רבנו משה מ"שאפילו אלא השיג לא בשעת"ה עד שערים ט

הנו שער שהשיג כמ"מותו בפסוק"ן נבו:29ש הר אל מואב מערבות משה .ויעל

23
קסדבבא א:ב,בתרא עבירות יוםשלש בכל מהן ניצול אדם תפילה,ין ועיון עבירה הרהורי

הרע .ולשון

24
ב,א"ח .רטז

25
מה .כג,ישעיה

26
ל .ב,נדה

27
הדורות כל לאורך השמיעו זו לספרו,טענה בהקדמתו אזולאי אברהם רבי כתב אור"וכך

"החמה הג...": שא'הכת שחושבין אלא בהעדרה חסרון להם שיש ויודעים בה יןמאמינים

המושג"בזה עומק מסיבת בה שיבין מי הרשב.ז כתב זה ע"וכנגד בפ"י פ'ה דף ה"קדושים
לי"ועכ מבעי אפי'ד נש בר מכל דאורייתא מילי ידע'למילף דלא שאוהב…ממאן שמי למדנו

אעפ מעצמו בה יקרא שילמדהו מי מוצא ואינו האמת מלה"חכמת מכל כי בה שוגה שהוא י
ר אילנין נעשין נחלומלה ערבי ואיקרון עמ:ראה".ברבין מלך .46-45'מקדש

28
עשר שנים אופן עמוקות מגלה .ראה

29
לד .א,דברים
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שבמ הערבות מהשגת שהוא"שחלק החמשים שער אל מואב כמספר שערים ט

נ .בו'הר

משיג אחד כל דכתיבאמנם תראה הלא השגתו הנביאים:30כפי וביד

ח,אדמה השגתם"לא על אמור הכל רק עצמי דמיון המורה.ו הרב בא וכבר

ה יד על התארים כל ה',ופירש כולם'עיני מה.31וכן מישרים תחזינה ועיניך

ציוני בעל פסוק32שכתב על ויגש אל:33בפרשת בית האל כבודך.אנכי יגל

לבך .34וישמח

מה הקבאמנם בדמיונות"שנראה בכה ולזה בכה לזה לנביאים ה

השגותיהם פי על הוא בענן.מחולקים הגשם ביום הקשת מראה תראה והנה

מחולקים גוונים לו יש הפלוסופים.אשר כתבו כאשר הוא מצד35הלא הוא כי

בענן השמש הענן.זריחת מצד הוא מהאחרת משונה האחת שמראה מה והנה

השמש מצד לא .המקבל

30
יב .יא,הושע

31
ח נבוכים פי"מורה הל.ג"ב תורה במשנה עוד פ'וראה התורה ה"יסודי .ט"א

32
אל:ל"ז בית האל והו.אנכי ומדתו מיוחד השם והוא אל בית האל בודאי הבטיחואנכי א

אמ בדין ויזכה למצרים בירידה התפחד לאורו"לבלתי יצא אשר שור…ת איש אמר ר"הנה

כה"ומור התורה מאמרי בכל הגשמות בהרחקת טעם שם אונקלוס כי דבר.ן"ה ימצא וכאשר

למשכילים הידוע נברא לכבוד התנועה עניני יפרש התנועה איחות…ממיני ואנא יאמר …וכאן

בעיני הוקשה האמירה"הרמבוזאת מן יברח ולא השמיעה ומן התנועה מן אונקלוס יברח למה ן

והקריאה איש…והדבור יכשלו פן קדוש אמרי אכחד לא עם ובזוי אדם חרפת הפעוט ואני

ויהי…באחיו הגשמות המתרגם שהרחיק מקום עטר'בכל המדות בשתי תפאר'הענין ת'ת

דה יקרא או מימרי מימריה.'יתרגם העשירית נוגע"דששיכי הדבר וכאשר דיליה יקרא או ת

כל"במלכו בפני להסתכל ומותר התבוננות בה כי הגשמות הרחיק לא לבד שבעה"ת כל ומזה.ה

ה והנה פסוק דה'תבין יקרא והא ותרגם עליו בסעדך.'נצב מימרי והא עמך אנכי והנה וכן

התפ שתפ'שהוא שהע'וכיון ליעקב אונקל'רומז הוצרך עמו בסעדךתהיה יהא מימרי לתרגם וס

שכינת עמך"כלומר תהא שהוא.י איחות אנא יאמר כן על השכינה הוא המדבר כאן אבל

לבד"המלכו חז,ת שכינ"כמאמר למצרים גלו שנא"ל עמהם בבלה'ה שלחתי .למענכם

33
לא .יג,בראשית

34
יד"עפ תהלים .ז,י

35
פט'ר רביעי מאמר .ו"כוזרי
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השגתם מצד היא הנביאים השגת ח36כך שיש ראות"לא או השתנות ו

יכול אדם אין השמש היא אשר בשחקים בהיר אור הלא למעלה מראה או

בסודה וההשגה,לעמוד המדבר הכח ממנה אשר בגוף אצלך אשר הנשמה כי אף

תדע לא שדברו.שכלית מה זולת האלהיות בעניני וכמה כמה אחת על

במד לספירותהמקובלים שמות ונתנו יום,ות ולהודיע האוזן לשבר הוא וספירות

הארתם מצד ימים לקרותן ראוים בודאי אשר הבניין ימי המה הלא מיומים

וכמו.37והשפעתם כלל בגויה תופסת מחשבה לית עילות כל על עילת אמנם

בזוהר .38שהאריך

ספר לקרות מתיהרים רבים כי ראיתי כאשר שבועבכלבכן

כסדרן סדר בקבלה.ושבוע יודעים שאינם די בו,ולא אשר חמורים בפשטים גם

מקומות ישיגו או שימצאו שכן כל לפניהם שכתוב הגם השגה להם אין

ה.המוטעים על משענתי שמתי שכלי'בכן ירחיב כך.בעבור כל בידי שאין הגם

משגיאה יצילני בטחתי עליו קצהו אפס הקבלה לקחת.מחכמת מהגם בידי י

הרמב והרי"שכתבו הזאת"ן בחכמה בגדולים שם להם היה אשר כל,ק וכתבתי

מכונו על בקצרה,דבר בא כי הביאור הרחבתי דעתי,ולפעמים כתבתי ולפעמים

דבריהם שיסתור שאפשר שמצאתי,הגם מה אלא כתבתי לא בפועל כי

גדולים החמורים.למקובלים והפשטים השגיאות תקנתי אישבאופן.גם שכל

מחסורים די וימצא צמאונו לרוות .יוכל

מישרים מעגלי ילך הקורא קראתיו.בכן מעגללכן הוא כי

היקרים המחבר לדברי הרים.ישר לפני ומכשולות ישרה דרך שהנחני .וברוך

חיבורים רב לחבר הרים.ויזכני מרום להר הוא.ויביאני הצפון לאורו יזכני

ול לארץ שבצעירים.דריםהמאיר הצעיר .דברי

לא'הק בן מוהר"אליה זצלה"א משה ה"ר

לואנש

36
הל"רמב'ר פיסוד'ם התורה .ז"י

37
ג"זח'ר דף .ב"ע'א

38
יז"תקו דף בהקדמה .א"ע'ז
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א[ מדף בספר ח'חסר דף ]ג"ע'ועד

ח[ ד'דף ]'עמוד

הר ז"כתב בפרשה'ן נאמר טוב כי השבוע'זנגדכפעמים כביוכ'ז,ימי

לכסא'ז,ימים'ז,ארצות'ז,רקיעים'ז,לכת י'ז,נהרות ארץ סביב 'ז,שראלימים

בארץ'ז,קולות יהיה טרם ברקיע גוזרים מן.פעמים עלך לגזור זמנין שבע זהו

חלום בהטבת טבא דיהוי שהתוס.ל"עכ39שמיא בעיני בברכות'ותמיה 40כתבו

כו זמנין שבע דקאמר הלחש'אהא הוא ז.כן שגוזרין ידעו לא כנ'וכי .ל"זימנין

הכבוד41 מלך הוא כי ידעת הרי.וכבר היא"ר,ק"כתב העליונה ספירה ל

בתנקראהכתר ספירה שהיא הכבוד על מלך והיא בה(חכמהתהנקרא'אור שיש

גי"ל נתיבות קדם).'ד'ו'ב'הכ'ב האחד היו האורים העילות"ר–ושני עילת ל

עכ העליונה ספירה היא נברא .ל"והאחד

ט[ א'דף ]'עמוד

רז)כז( שאמרו האתרוג וכו"והוא יב'ל על.יןוהמשכיל נאמר הלולב כי

יפרח,ד"יסו כתמר השמימה,צדיק מגיע שפי.וראשו מגיע'ויש וראשו בתפארת

עליון כתר האמצעי.עד קו דרך הוא כי אחד ענין אתרוג.ק"מהרי,והכל ונקרא

חמודה היא תאוה,כי וכי של .מרגג42ותרגום

ב[ ]'עמוד

זרע)כח( חוזר בעצמו הוא האילן'פי.ואין בארץוששורשכמו ,הוא

יונקתו ויחליף זרע,43גזעו חוזר עצמו שהוא והשעורה החטה כמו להיות'פי.או

בעצמה מזריעין.זרע שממנו הירק כדרך גדל שהזרע הגם כן אינו העשב אבל

39
נה :ברכות

40
זימנין"ד,שם שבע .ה

41
ל פסוק להלן מקומו זה ע"קטע שם שצויין וכפי עצמו"א המחבר .י

42
ו ג .בראשית

43
ח"ע יד איוב .פ
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ויהיו יבולו הירק של שעלין זרע להיות חוזר בעצמו הוא אין האחרת לשנה

ונרקבין .כמושין

ג[ ]'עמוד

כוועד)לא( הנמצאים בפרט טוב'עתה כי מפני.הזכיר לדבר טעם ונתן

בששי נאמר מאד'מה נאמר'טוב יום טוב'ובכל מאד'כי ולא מפני.לבד ואמר

החלק מן מעולה יותר הוא טוב,שהכל נאמר הנמצאים כל בריאת בגמר ולכן

.מאד

אחד במלת המופת שקבלנו .כמו

ד[ ]'עמוד

לה הודו שכתוב טו'ומה הוא'פי.בכי טוב שכי אמרינו יקשה כן ואם

בפועל לא הקב,בכח אצל טוב כי נאמר ובפועל,ה"והלא בכח תמיד אצלו ,והכל

כי לומר שייך הקב.ולא על טוב כי שנאמר לא אמר זה טוב"על כי פירוש אלא ה

עמנו .עשה

הה המותה'פי–א"ותוספות של אחרונה ההי,הא תוספות כו"כענין 'ן

וה'ה'פי– מצרימה עלה'של .גם

גלגל שחשבונה ס'יפ.והנה עולה גלגל"והנה וכן .ו

שפירוש מאד טוב השכל]ו[והנה אתגלגל מניע והנה במלות הנרמז

ט באות הנרמז התשיעי טוב'גלגל שבתוכו.של השמונה מניע התשיעי .והגלגל

באות נרמז שמונה"ויותוהוא שהוא טוב של .ב

מ מאות"למתרמוז.ה"שחשבונה ט,ה ת'כי מ"פעמים הוא מאות"ק .ה

ט כן ת'ואם עביו אחד שכל מ"גלגלים יעלה והולך"ק שמבאר וכמו מאות .ה

חיה'וה לנפש שיש יחידה–שמות חיה נשמה רוח .נפש

הכבוד מלך הוא כי ידעת לדף–וכבר מעבר הקודם בעמוד .44נכתב

י[ א'דף ]'עמוד

כו שם אשר בשם ראשונה ברוהיא התפילה בינה.ה"נת וכמו.היא

י דף לקמן א"שמבאר עמוד הרי"וז.45'א בר"ל התפלה כוונת לי נראה ר"ק ל"ה

44
הערה .2ראה
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הבינה היא המשפט הג,המלך ועליון,'ספירה מלך המשפט.שהיא היא–ועל

.הבינה

הששי החותם והרי"הר.והוא נתכ"ן אחד לדבר שניהם הששה.ונווק

יה אותיות הם מהש"חותמות יצירה,םו בספר כדאיתא בתים ששה בונות .46והם

הרי עוד הששי"וכתב חותם לי נראה הששי השם יותר.ק שגם הכותב לי ונראה

הששי חותם יום כלומר ששי של יום הששי יום לגרוס זה לפי .נכון



ראשון)א( בפסוק הזכיר שלא לו'פי–ומה היה בראשית של בפסוק

וגו ברא בראשית צבאם'לומר וכל שהם.הארץ האתין הזכיר ששם לפי ותירץ

רז.רבוי שדרשו לרבות47ל"וכמו הארץ ואת תולדותיה לרבות השמים את

.תולדותיה

כו)ב( סיימה השביעי'ולכן יום אחר מעשה על לרמוז לעשות במלת

זה ז.והבן שכל היובל בסוד הוא אחר'כי לעילוי ויתחדש העולם יתעלה אלפים

עולמו הרקיעעד כזוהר המזהירים למשכילים כידוע הגדול יובל .של

צ)ג( בחידוש צ.ל"שברכו אותו ויקרא אותו"ואמר ויקדש .ל

כו השביעית הספירה הוא השביעי יום הקבלה דרך הרי"ז.'ועל ק"ל

מ לי מלכות"נראה היא הנשמות עולם נקרא השביעית ספירה שהיא'פי(ש

בשפלים הנשמות גונקראת)נותנת לבד ממקור.ראשונות'שביעית עליו והאציל

המקור–הברכה שהוא כתר הקדש.היא מן ימשוך חכמה–כי לזה.והיא וסמך

נקרא השביעית רזתשספירה אמרו הקב48ל"שבת לפני שבת של"אמרה רבונו ה

זוג בן נתת לא ולי זוג בן נתת לכולם בת.עולם יהיה ישראל כנסת בתי לה אמר

עכ .ל"זוגך

45
ב ד'פרק .'פסוק

46
ד .פרק

47
פ רבה .יד,א"בראשית

48
ש .יח,םשם
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דבריו נהירין שמור,ולא היא מלכות שבודאי של,הגם לילה מדת והיא

שי,שבת שבת ב"ונקראת הר,ת"ן שמבאר שבת"וכמו בערך בספרו בכל.49מ

הקבאתז לפני שבת שאמרה יורה זוגך בת יהא ישראל כנסת שנאמר הוא"מה ה

דבריו.יסוד נהירין יותר כן הרעל יסו"של היא השביעית הספירה שכתב דן

יסוד.ומלכות מבינה היא,שביעי–כשתתחיל מלמטה"וי.הלילה–ומלכות א

שביעי,למעלה יום הבינה עד מיסוד הגדול,ותספור יאמר.שבת הנשמות עולם

הבינה מוציא,על היא הנשמותהכי הנשמות.לאור מוציאים ומלכות יסוד וכן

השפל הברכות,לעולם מעין נקראות הר.ושניהם כתב שאיןמ"וכן קורדואירו

מלכות עם יסוד כללות אלא .שבת

למעלה רמזתיו כבר לעשות שהוסיף מה הקבלה דרך היתה,50ועל ולכן

לעשות'וכו השביעי,במלת יום אחר מעשה על עליו.לרמוז דוד רמז וכן

השבת:השלום ליום שיר אח,מזמור יפרח"והזכיר כתמר צדיק שתתעלה–כ

העולם,מלכותהמדת יסודויתנהג שהוא צדיק פי אחר.על שיהיה העילוי וזהו

השביעי יבין.אלף והמשכיל שכתב .והוא

יי מעשה שבא עד וקיימים הווים הנבראים היו שלא והוא'ולפי הגדול

הזכיר,המבול לא כן כן'על הרעש'ויהי אחר לומר'פי–ויעש.אלא לו שהיה

כו רקיע יהי אלקים ויאמר בין'אצל מבדיל כןויהי ויהי למים בכל,מים כדרכו

מלומר.המאמרות כן'והמתין ויעש'ויהי של הפסוק סוף כי.עד הכונה והיתה

עמדו על שתקנו הוא ויעש המבול.מלת רעש אחר עד כראוי נתקן לא ,ועדיין

מיד אמר לא כן'לכן ומיד'ויהי תכף מתוקן היה לא .כי

י[ ב'דף ]'עמוד

וגו וישרצו נרא'פרו כויולא העולם לבני .ל"כצ'ת

היום לממשלת הגדול המאור שבכתב–את תורה הקטן,זו המאור ואת

הלילה פה–לממשלת שבעל תורה חז.זו שאמרו דרך על מדתם כן מנין51ל"כי

הוא אם משה יודע לילה]יום[היה יי'פי(או עם בהר ]יום[ארבעים'כשהיה

לילה שהקב,)וארבעים בשעה מלמדו"אלא יוםה שהוא יודע היה משנה,מקרא

49
להרמ רמונים פרדס פכ"ראה הכינויים ערכי שער .א"ק

50
ב .'פסוק

51
יט פרק טוב לו.שוחר פרק תשא כי .ובתנחומא
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לילה שהוא יודע צח.היה דדודי בקרא השירים בשיר יונתן תרגום תרגם וכן

בכ"שהקב52ואדום עסיק ביממא"ה ספרים משנה,ד סדרי בשיתא .ובליליא

ביום נאמר לא כן כן'שייחמהועל כו'ויהי שאין צ'לפי .ל"כן

צ הוה אתה אנש .ל"כבר

תתל להם כצז"והמלכות .ל"שנים

תתל שחשבונו המשרה למרבה רמז הרי–ז"והוא מאחר"כתב ק

כשתצטרף פתוחה היא מאילו יותר יוד חשבונה מעלה לכן סתומה שהמם

יחד המשרה סתומה.למרבה המם באי–כי בכ"פירוש הנ"ק וס"ר הכף"ך ם

ת עולה ת"פשוטה עולה סתומה והמם תתל"ק הרי למרבה כן אם .ז"ר

מצאתי הילקוטוהנה והביאו המחבר הרב לדברי שיתנגד במדרש

צ לשונו53'במזמור עיניתנו:וזה כימות במדי54שמחינו בבבל שציערתנו כימים

ג[ שחסר לי השור"ונראה בקרן שכתבו לישראל מאד הריעה היא שהרי יון כ

ר.באדום]55כידוע המשיח כימות אחר ד'דבר אומר שדברי.מאות'אליעזר הגם

עאליעזר'ר במזמור כי הילקוט בתוך מכוונים וזה56ב"אינם אחר באופן הביאם

דורות שלשה שנים לישראל המשיח ימות אומר רבי שמש עם ייראוך לשונו

ירח57שנאמר ולפני שמש עם דוריםייראוך שנה'ר.דור ארבעים אומר אליעזר

בדור58שנאמר אקוט שנה וירעיבך59ואומר,ארבעים שמחינו,ויענך ואומר

עיניתנו .כימות

רו שדברי זה'הנראה את זה סותרים שהא,אליעזר ערך"ר'אפשר בן א

הורקנוס"ר'והב בן קמא.א שלתנא מהם לאחד כוון לא המחבר הנה זה ובכל

52
ה י'פרק .'פסוק

53
תתמא רמז צ.תהלים פרק טוב שוחר .וראה

54
טו צ .תהלים

55
פ רבה בראשית ישראל".ד,ב"ראה באלקי חלק לכם שאין השור קרן על ."כתבו

56
ז.תתורמז פרק עקב תנחומא א.וראה פרק רבתי .פסיקתא

57
ה עב .תהלים

58
י צה .שם

59
ג ח .דברים
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ואדום מדי בבל כגלות מאד ארוכים המשיח ג,ימות אליעזר'ולר,דורות'ולרבי

ד או בפי.מאות'ארבעים נו'ומצאתי ישן ימות'ר60שןבספר אומר אליעזר

ד התם'המשיח וכתיב עיניתנו כימות שמחינו שנאמר שנה אותם61מאות ועינו

שנה מאות .ארבע

המחנים שני"ר–כמחולת ובית ראשון בית מחנות שתי .ק"הרי,ל

המועד וחצי אמר חצי–ולא פירושו יהיה המועד וחצי אמר שאילו

ת חצי או אחד ת"מועד חצי או ומכל"י יותרפ היותר לכל החצי יהיה לא מקום

המועדים"מר שני חצי פירושו יהיה וחצי אלא כתיב דלא השתא אבל שנה מ

מקודם .האמורים

משני עדן על לא חשבון שאינו ראשון עדן על עדן ופלג פירוש ויהיה

הרי–עדנין חשבון"הגיה שאינו ראשון עדן על עדניןאלאק משני והנה.עדן

צריכי אנו פירושואין והכי ליישבו יש כי להגיה על:ם קאי הוא עדן פלג כי

בכלל הקדום ראשון,המספר עדן על מקודם.וזהו המוזכר עדן,כלומר שהרי

כנ עדנין שני שהוא עדן שפירושו לעדנין הראשון.ל"סמוך כעדן עדן ופלג ואמר

תת שהוא עדנין שני ביחד"שהוא כשתכללם א,ץ עדן על שקאי ע'לא דניןמשני

ת.האמורים חצי ת"ויהיה חצי או למעלה"י שכתבתי וכמו .פ

באדונ במלת הזה החשבון כוון תמצא במלוי"כי בכתבו–י כלומר

במלואם לחשבון צריכים שניהם כי אלקים באדוני שהוא בית'פי(ובקריאתו

דלית עולי62אלף מם יוד הי למד אלף יוד נון ושבע"י'ויו מאות הסר"ואח.)ד כ

אדונמהם שהוא ע(י"הראש ודו)א"שהם החשבון לך יעלו אותיות ק"והשאר

הרי"עכ ושל.ק"ל אלף שיעלה דבריו"הגם לפי מספר אינו שהאחד נראה גם.ו

הרי צ"גרס אלף כי כו"ק אלף בית הר.'ל לשון באדני"וזה מלת בחשבון תמצא ן

האותי שאר לך יעלו השם הראשונים מן הסר יוד נון ויו דלת עםאלף בחשבון ות

הב ג'תוספות ל'אלף הא'פי–ה"מאות הסר למ'אלף פ"וחשוב הסר,א"ד דלת

למ'הד תי"וחשוב יו,ו"ד וחשוב הויו הסר וי"ויו וי,ו"ד וחשוב הנון הסר ו"נון

וי,ן"נו וחשוב היוד הסר דל"יוד תתתע"ו יעלה אדונ.א"ת עליו אשר"הוסיף י

וב במילואו חשבת ולא וג'הסרת אלף ול'תמצא עכ"מאות .ל"ה

60
בכתב:בגליון

61
יג טו .בראשית

62
דצ ".דלת"ל"נראה
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הרי על הגדולים המאורות שני על לי קשה הר"והנה ועל למה,ן"ק

ב עליו בכל'נוסיף אותיות משאר כיי"יותר לפעמים השם על הנוספים 'לה'ם

הרי.'מיי על לי קשה א"ועוד של השם שנסיר פירש שהוא ולמה"דונק מהם י

אלהים.נסירו שם כתוב היכן שנאמר.ועוד רק באם מכוון אינו החשבון גם

מספר אינו הר.שהאחד על קשה ממנו"ויותר ונסיר המילוי שנחשב שפירש ן

אדונ ואח"אותיות עליהן"י נחזירן לי,כ למה מטרתא יכולין,הפוכי היינו הלא

הסרה בלי מתחילה מ.לחשבם הרבה החשבון שלגם תשעה"אלף שהרי,ה

תתתע עולה ע,א"המילוי אדוני של שד"והשם אלף הרי הכל עליו צרוף .ם"א

השנ שנת בזה שעיינתי מה אכתוב כן פרוזי"על בכפר פיהם'ה בארץ

ק"אצ החשבון"אדנ'ל כוון תמצא כי הגירסא להיות שצריך בעיני הנכון והוא י

ויו דלת אלף אותיות במילוי אדוני במלת לךהזה יעלו הראשים מהם הסר יוד נון

כו ההוא לזמן כי וחמשה שלשים מאות שלש אלף בחשבון האותיות והכי.'שאר

א תכתוב פ'ל'פירושו ת'ל'ד,ה'מד ו'י'ו,יו'מד נ'ו'נ,יו'וד ד'ו'י,ון'יו ,לת'יו

י החשבון ומ"יהיה מאות פי,ו"ג הראשים מהם מהם'והסר שנקמץ הראשים שני

דהי אהשם ד'ינו בן שם של ויוד אהיה בפ'של כמבואר השם ממנו 'שנתייסד

ע דף ב"שמות עמוד של63'א אלף א.ה"ישאר ממנו שתקח יחזרו'י'וטעם כי

גמורים לרחמים בעולם,לקדמותם דין יהיה לא כי דון אצל יהיה,לא ההוא ביום

אחד'יי ושמו לי.אחד נראה כן בזה באלה,ודי נשענתי שגיתי לפניוואם ישעי י

.שגגתי

י[ א"דף עמוד ]'א

תווי)ד( שני מלא תולדות במלת יש השכל דרך כנגד"ועל זה מכוונין ן

תבאופן'פי.זה אותיות ת"הרי נגד מכוונין התיבה שבתחילת ו"ו

שת רק התיבה והו"שבסוף כסדר התיבה שבתחילת כן"ו גם היא שבסוף ת

ת ו"אותיות שמהופכים רק כסדר"ו שלא .ת

אלקים מכח הבינה.ונאצלת תשובהההיא ה"נ.נקראת היא'ל אחרונה

הנקרא אחרונה ספירה שהיא הפועלתמלכות שכל כן שרתונקרא,גם כן גם

ורחמים.העולם מדין כלולה שהיא אלקים מכח כן גם מדברי"ע.ונאצלת כ

.ק"הרי

63
ג י'פרק הרמב.ג"פסוק בשם שם .ן"ראה
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הכינוי והוא החידוש על המורה אלקים"ר–השם בספרוכ.ל כתוב ן

הטבע כינוי הוא אלקים אגוז ד"וז.גינת של שם הוי'ל של שם אלקים,ה"הוא

הטבע נתחדש בו הטבע"אדנ,כינוי על ואדון לקריאתו היכל יש,י כי מעיד שדי

די עכ,לו הצבאות כל קיום הר"צבאות הוא.ן"ל שאלקים ראיה יש כי אומר ואני

מספר כי הטבע חידוש על המורה ודוכינוי הטבע מספר עולה .ק"אלקים

כו המציאות הן'חלקי י:מעלותהואלו י,'השכלים 'וד,'והגלגלים

ב,יסודות כ,'ונפשות הרי מדבר וחי מרגיש ט"והרי.ו"חי כתב וד'ק 'גלגלים

וג שהם'וג.נפשות'יסודות אפשר חן)הנפשות(הנפשות ברוח שכתב וכן.כמו

לנ שיש כתבו הפילוסופים גשאר י.כחות'פש בדף ד"ולקמן עמוד כתב64'א

כו המחקר חכמי כי לדעת אתה וצריך תמצאנו'המחבר ושם שם .עיין

בד נכללים הכ"ר–'כולם המציאות חלקי בד"ל נכללים האמורים 'ו

נפשות יסודות גלגלים שכלים תלוים"ר–'בג'וד.והם הנפשות והם הרביעי ל

והיסוד'בג והגלגלים השכלים ובהםשהם הנפשות וכוללים העיקרים הם ות

הוי.תלוים של השם ג"וכן עיקרו יה'ה והה"אותיות רביעי'ו אות שהיא אחרונה

דף.כפול שמות בפרשת כתב יו.65ג"עא"עוכן כי דע קוצו"והנה השם של ד

והיו לכתר חכמה"רמז היא עצמה לתשובה'ה,ד נכללים"ת'ו,רמז ובאלו ת

כלם)ת"חג( מלכות'והה,אחודים שהיא כפול יה'ובג.אחרונה כבר"אותיות ו

והבן כולם .נכללו

המיוחד בשם הפעולה תלה הקבלה דרך יי,ועל עשות ביום כתיב 'ולכן

והפועל,אלקים והולך,האומן שמבאר דינו.וכמו ובית הוא .עשוהו

שירה)ה( אומרים שהשבלים ישירו אף צ–יתרועעו ודרשוהו.ל"כן

יתרועעו66מדכתיב השבלים הן שהבר ישירו אף יתרועעו בר יעטפו ועמקים

.וישירו

ראשון)ו( בפסוק הנזכרת על–הארץ רמז הוא כך שתמצא מקום בכל

הויה משם שפע לקבל כבוד ענני התגברות ורמז .ן"מהר,העטרת

כצ)ז( והממשלה הרדיה .ל"וענין

64
פ ז"להלן פסוק .'ב

65
פ יג"שמות פסוק .ג

66
יד סה .תהלים
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יושב היוצרים המה דרך על ויטע ויצר הקבלה דרך וגוועל נטעים –'י

הימים בדברי הוא בעליונים.'וכו67פסוק ורומז בתחתונים מבאר ונסתר נגלה עד

אלה'וכו עם אלה יחדיו נקשרים והארץ השמים ותולדות שביארתי,עד וכמו

צבאם וכל בפסוק למטה.68למעלה האדם הוא למעלה,נגלה האדם הוא ,ונסתר

הנפרדים השכלים וכל נברא .כבוד

כתוב אחדוכן קבלה חיברו,בספר הרוקח אחד"וז,ולדעתי כתוב ל

ה69אומר אומר'סוד אחד וכתוב סודו70ליראיו ישרים גילה71וכתיב,ואל אם כי

הנביאים עבדיו אל כיצד.סודו יראה?הא בלא יושר שאין כשם לך אין,לומר כך

שניהם בלא שניהם.נביא בלא נביא אין כך חבירו בלא אחד שאין םוכש.וכשם

וחילוקיהן אלו שלשה שידעו עד שלשתן אין כך חבירו בלא אחד עשר.שאין

הפנים ושר כרוב העילות"והקב.ספירות עילת נקרא ולא,ה יש לומר אין .עליו

ל וקומהואין ורוחב,שיעור אורך גבול,לא ולא קצה פאה,לא נסיעה.ולא לא

חנייה בינו,ולא חוצץ ולא לו מחוץ אין .כי

ה שלשתןוממנו אלו כח בו,אציל מחוברין ושופעין,ושלשתן ונשפעין

ספירות עשר העילות–מעצמו.ממנו מעילת ספירות,שהוא מעשר ושר.והכרוב

מהכרוב כולם"והקב.הפנים על מאליהם.ה ולא מעצמו הספירות שהאציל ,ולפי

בתפילתו יחד כולם ולחבר להתפלל הקב.יש העילות"ולחשוב עילת שהוא ה

פיוהו ברוח מחברם הוא.א בלא הנמצאים וכל הספירות זה אפשר ולא.ואי

יקצץ פן זה בלא זה בא.נטיעותביחשוב אומר אמ"וכשהוא הכל"י על יחשוב ה

אחד עכ.שהם שלימה באמונה הוא .ל"ואז

הנסתר יתברר הנגלה מן הספר כוונת עצמו,והנה את האדם יתקן שאם

ר ונחת מעלות כמה כמוהו מלמעלהמלמטה ח,וח ברע"ואם ויבחר להפך ו

וגו האדם את החרב72'ויגרש וערב,להט הר"עכ,בוקר .ן"ל

67
כג"דה ד .א

68
א"פ פסוק .ב

69
יד כה .תהלים

70
לב ג .משלי

71
ז ג .עמוס

72
כד ג .בראשית
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וכו'ה חמישי ביום שנבראו המלאכים ועוף.'כנגד גבי למעלה כתב וכן

החמישי73יעופף ביום נבראו בב.שהמלאכים אמרו דהא שהמלאכים74ר"וקשה

רש והביאו שני ביום ז"נבראו בראשית"י בפרשת וכו"וז75ל אחד יום למה',ל

הקב שהיה שם על אחד יום יום"כתב עד המלאכים נבראו שלא בעולמו יחיד ה

בב מפורש כך ברא.ר"שני הגלגלים על הממונים המלאכים כי ליישב ואפשר

א ביום בראם ולא שני וגבריאל'ביום בדרומו מותח מיכאל יאמרו שלא כדי

ב,בצפונו ביום בתוך'אבל הרקיע מבדילששם ויהי כל.המים נבראו ואז

כדכתיב.הגלגלים קודם עליהם הממונים מלאכים עליהם ברא בורא76הנה

יהיה אשר אל אותן שנוטים נוטיהם שנקראו הגלגלים מניעי הם ונוטיהם השמים

ללכת ורצונו האלהי ועושים.הרוח קדמוהי המשמשים המלאכים שאר אבל

הקב של ביו"שליחותו שנבראו אפשר החמישיה יעופף.ם ועוף וזהו

הקב של בשליחותו .ה"שמתעופפים

כמו דמלאכיא מלכיהון שהם וגבריאל דמיכאל לומר אפשר עוד

חז ידודון77ל"שדרשו צבאות מלכי השייכים.78על ואוריאל רפאל שגם ואפשר

ב,למרכבה ביום לעד'נבראו הקיימים הן ישנ.והן שמתחלפיםםאמנם מלאכים

הנבוהםלבקרים ביום יעופף,'ראו ועוף קראם והולכים,ולכן שכלים מאחר

רבות לשנים לפעמים או בקר בכל יתברך רצונו כשיהיה מיכאל.להם כן לא

נבראו מאז קיימים שעדיין לקיימם"והקב,וגבריאל וחפצו רצונו צריך.ה ועדיין

.התבוננות

וגו לך ונתתי עומדים אל.ל"כצ'שנקראים הנאמר הפסוק יהושעוהוא

האלה העומדים בין מהלכים לך ונתתי יהוצדק .79בן

73
כא"פ פסוק .א

74
בזה.ג,א"פ איתא שם "ל"אך בב'ר: אמר וכו'יוחנן המלאכים בה'ר',נבראו אמר 'חנינא

הה המלאכים יעופף"נבראו ועוף .ד "

75
ה"פ פסוק .א

76
ה מב .ישעיה

77
פי רבה .ג,א"במדבר

78
יג סח .תהלים

79
זזכר ג .יה
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שהיה'ו השישי יום כנגד שמות ר'פי.קרא עצמו הוא האדם"שהיה ל

חיה לנפש השישי ביום ה,היה לה'והנפש יש בשעה,שמות שמות קרא כן על

ט.'ו דף לעיל הרב הזכיר ד'וכבר ה80'עמוד לה יש חיה וכן,שמות'שלנפש

רז ר81ל"הזכירו של בקדושה הפייטן יסד כנגד.ה"וכן לגרוס בעיני נכון ויותר

חיה לנפש שהיה השישי חיה"ומ.יום נפש שנברא שלאחר הוא כך המכוון מ

שמות קרא כן על שמות רבוי לה .שיש

זכר אדם אמר הונא למבין"הרי.'כו82רב דבריו ונכונים זכר עפר גרס .ק

שד של נ"משם לכל הגוף בצורת החקוק א'הג.מולי החוטם של 'קוים

ב לשי'לפניו דומה הוא לד,ן"בנחיריו דומה אותו כשכופף היא',הזרוע המילה

שד'י שהד"והר.י"דהיינו כתב והזרוע'ן בגוף [הוא כשפושט. שהאדם ונראה

לד דומה והזרוע הגוף הנה ].'הזרוע

י[ א"דף עמוד ]'ב

כו החכמה מן לנפשו שיקנה יתפירוש.'ומה הבהמהכי על האדם רון

כו הנפש מצד והוא אין שקראו הענין מצד היודה'הוא שהיא החכמה מן נמשכת

האלף שהוא הרצון עם הן–המתיחדת ויהיה עליון כתר על'הוא מורה אין של

וי וא'הנפש החכמה עליון'על הכתר שהן.על נפש'ואפשר על המורה אין של

הי"ג הנשמות שנאצלות מקום על מורה שהןכ בינה עליה'א .מורה

להקב דברים"נמשלה בחמשה פ–ה י"כדאיתא דף דברכות הני'ק

הקב כנגד אלא אמרן לא דוד אמרן מי כנגד נפשי ברכי מה"חמשה ונשמה ה

הגוף"הקב כל ממלאה הנשמה אף העולם כל את ממלא הקב,ה רואה"מה ה

הנשמה אף נראה הקב,ואינו כו"מה העולם כל את זן כו"הקבמה',ה טהור ',ה

הקב הנשמה"מה אף חדרים בחדרי יושב ה,ה בה שיש מי ותשבח'תבא דברים

ה בו שיש .דברים'למי

שהה לי נראה הזה המאמר שהבאתי הנשמה'ואגב שנקראת שמות

הה עם בפיוט'יכוונו הזכרתן סדר על הגוף.דברים את שממלאה הראשון ועל

שנקשר המתאוה נפש מצד הן נפש הצומחתנקראת נפש מצד או ידה על בגוף ת

80
לא"פ פסוק .א

81
פי"ב פ.ט,ד"ר רבה .לז,ב"דברים

82
הרי כדברי בפנים תוקן .ק"לפנינו
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הגוף ויתרבה יתמלא זה ידי על דרך.כי על רוח נקראת נראה שאינו 83ומצד

לשרידים אם כי נראים ואינם שרואים רוחות מלאכיו את.עושה זן שהיא ומצד

דרך על צדיק כשהוא בנקל המזון יבא ידה על כי נשמה נקראת הגוף לא84כל

כו נעזב צדיק השמיםואפ',ראיתי מערכת להפך יכול עולה,ילו נשמה כן על
השמים .85במספרה

אור שהיא בטהרתה היא שמיוחדת יחידה נקראת טהורה שהיא ומצד

דרך על המחבר שכתב כמו בפני86בהיר גשם כן גם שהוא לטוהר השמים כעצם

לד ידמה לא שגדול'עצמו הרב שכתב וכמו ביחוד בהיר אור הנשמה כן יסודות

שהקב.מהמלאכים כמו כי חיה נקראת חדרים בחדרי יושבת שהיא ה"ומצד

גואי בתי חדרים בחדרי בתורה87יושב תעסוק אם ובפרט בגופה תשב היא כך

באמת חיה נקראת לישב,שאז תזכה בתורה לעסוק חדרים בחדרי תשב ואם

זה שבעבור לקמן המחבר שכתב כמו נצחית חיה היא ואז חדרים בחדרי לעילא
חיה .נקראת

ראשון ביום נבראת כתיב–שהנפש ישבו88דהא במלאכתו המלך עם

ובב שקדמו89ר"שם מבואר הרי נמלך צדיקים של בנפשותיהן לעיל שהביא

רז.למלאכים מאמר נמי הוא לקמן"ואולם שכתוב וכמו מאמר–ל ידעת וכבר
ביום"רז נבראו הנשמות כי .ראשוןל

שהב)ח( הכתוב בעדן"שיאמר גן נטע שאמר"וה.ל"צכ–ה כיון פ

בעדן הגן כו,שנטע עדן לנו הזכיר לא והעדן.'ועדיין הגן מן הזאת הנטיעה אבל

שם שרמזתי וכמו בראשית בפסוק נרמזה ה–כבר בדף שכתב ב'זהו 90'עמוד

הת הוא העדן"השמים והוא המלכות,ת הוא מעדן המקבל הגן הוא .הארץ

83
ד קד .תהלים

84
כה לז .שם

85
צא סנהדרין מעל':וראה השמים אל נשמה'יקרא .זו

86
י כד .שמות

87
ה חגיגה .יג:ראה

88
כג"דה ד .א

89
.ז,ח"פ

90
ב"פ פסוק .'א
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האמצעי קו שהוא העליונהותינוהשגלפי'פי–התפארת שהספירה

התחלותינו היא החכמה שהיא השנייה הספירה כן אם בה להרהר רשות לנו אין

ד האמצעי קו התפארת זה וד'לפי היא,מכאן'מכאן מלכות שהיא והעטרה

עכ,האחרונה מזרח נקראת כן על לחכמה סמוכה הבינה היא ל"והתשובה

לפניו.ק"הרי הנוסחאה היתה שלא מדבריו שלאונראה או לפנינו שכתוב כמו

כתוב בספרינו כי כן היא–גרס המזרח מדת דעתי לפי הזה המדרש ביאור

…ת"הת

י[ ג"דף עמוד ]'ב

כו התשובה מן משתלשלת הנשמה כן לאמה ובא השדרה חוט .'דרך
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