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 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 דברי פתיחה
 רבנו דרכו של

ולכסות תחומי תורתנו הקדושה  בכל ולהאיר עינינו לגלות טפחבים התלמוד והפוסקים בכל שיעור,  רגיל רבנו לטייל
הבין את הסוגיות לאור סוגיות לרקע יסודי בתלמידיו ו כדי להשרישטפחיים בנועם תמימותו כאילו אינו מחדש כלום, 

ענין שמוזכר  לאיזה דומהבש"ס? האם  יםאחר ים במקומותנמצא בכל סוגיא שואל האם מושגים שבסוגיין אחרות.
)במדה שנית( שיש על דברי הרז"ה בספר הצבא ביסס רבנו את דרכו אחר לגמרי? מושג  שהואבמקום אחר באותו שם או 

ענין שלפעמים אותו  דבר אמור בשני מקומות בלשון אחד וענייניהם חלוקין ורחוקים זה מזה.ם בש"ס שהרבה מקרי
בשיעור את הסוגיות האחרות כדי להראות האם הם  מביאולכן רבנו  שנמצא לפנינו יש לו הבנה שונה במקום אחר.

 שונים או שווים.

א השקיעה במקורות, ו של רבנו הינין התורה בשיעורמסורת בידינו מכמה וכמה תלמידי רבנו המוצלחים שהדרך לק
ולהקשות על דברי להבין איך הם שייכים או באמת רחוקים מהמושגים שבסוגיין, לחיות אותם, לדעת אותם על בוריים, 

ננו בשיעור. על ידי זה, זוכים לשמוע מרבנו איך הוא למד את לפ תםכמו שרבנו הציע אובדיוק רבנו כשאינם נראים 
לדוגמא, הרב ברוך סיימון  במשך השנים. ומה הכריח אותו ללמוד ככה, על פי מה ששמע מרבו זצ"ל ואחרים המקור

ש"מטרת השיעור היא  פעם הפטירהרב אייזיק רייס  שליט"א היה יורד לעומק בסוגיות שרבנו הזכיר, ג' סדרים ליום.
" למרות שדברים אלו נראים קצת קצוניים, לרכוש ידיעות. מי שיושב שם בכוונה לרכוש 'דרך הלימוד' מבזבז את זמנו.

או יותר מהסדר לחזור על  לפחות נשתדל לשתף את שיטתם קצת בלימודנו יום יום בהקדשת שעה על כל פנים
 המקורות.

הבית יוסף )אורח חיים סימן מרן במתיבתא דנסאו קאונתי, הזכיר לי דברי  ור"מית הרב ישראל זאב טצ'סור, אחיין הרבנ
והרב המחבר לא דקדק בלשונו וחזר לכתוב הברייתא ולשון הרמב"ם וכאן מקום הטעות כי טז( שכותב בזה הלשון "

סוף ואין מקום הרמב"ם העתיק כונת הברייתא במלות קצרות על כן לא הוצרך להזכיר גדול יוצא לא בתחלה ולא ב
כסות שחייב אדם לעשות בה ציצית היא כסות שיש בה ארבע כנפים ותהיה מדתה כדי 'לטעות בלשונו כי הוא זה 

הרמב"ם דבר מלות קצרות מדוייקות לתת  'שיתכסה בה ראשו ורובו של קטן המתהלך לבדו בשוק ואין צריך אחר לשמרו
טן מתכסה בה וכו' והברייתא היא פסק דין להורות לגדול היוצא מה דין על הטלית ואז אין צריך להזכיר רק התנאי שהק

]אלא שרבינו[ יעקב רצה להתחיל בלשון הר"ם ולסיים בלשון הברייתא ובזה נתן מכשול יעשה בה והכונה אחת )רבינו( 
עד שיראו  לפנינו בלשונו לפלפל חוץ מן האמת עכ"ל. וכתבתי זה ללמד דעת לתלמידים שלא ימהרו לפלפל בדברי הפוסק

 וכאן אזהרה לתלמידים, שלא יחשבו שהבינו את השיעור עד שראו את הכל בפנים." עכ"ל. .מקום מוצא הדין

תו ויקבל "איני יודע" י. הרי, אפילו אם יקשה קושירבנו שיזהר בדבריו ויקשה בנעימות ואזהרה לממהר לחלוק על כבוד
"(t know!’don Iאל יבטח בעצמו ויחשוב בנצח במלח )"או  1מתו, שהרי כוונת רבנו במלים אלו מתפרשת בשני אופנים

שרבנו באמת אינו יודע או שאתה טועה לחלוטין. ויתכן שרבנו רכש הנהגה זו מדברי הרמב"ם בתשובה לעובדיה הגר 
יסוד אלא כך ראוי למי שהוא מבין ולבו נכון לטול דרך האמת שישים ענין זה המפורש בתורה עיקר ו)סימן תלו( בזה"ל: "

שלא יהרוס בנין ויתד התקועה אשר לא תמוט וכשימצא פסוק מדברי הנביאים או דבר מדברי רז"ל חולק על עיקר זה 
וסותר ענין זה ידרוש ויבקש בעין לבו עד שיבין דברי הנביא או החכם אם יצאו דבריהם מכוונים בענין המפורש בתורה 

" ברים שבגו הם ואינם על פשוטיהם.וד .כם זה איני יודע אותםואם לאו יאמר דברי הנביא הזה או דברי חהרי מוטב 
 עכ"ל.

בין הסדרים מרובה,  תדע דיותר ממה שכתוב כאן לימד רבנו בשיעוריו, אבל לדאבויננו, היום בישיבתנו קצר והמלאכה
יושב ודורש כמעיין המתגבר. הרבה פעמים לא הספקנו להעתיק את תוכן המקור או אפילו למצוא אותו, אבל  ורבנו

ים להבנת הסוגיא. רשימותינו עדיין כת או ספר אחר בלי דף( כשהיו יסודילפעמים צרפנו ציונים חסרים )כמו שם מס
 בשנים הבאות ונחקורה הבורא נחפש אותם לתוך הקובץ, ובעזרת םולהעתיק םאלמצ שקיעהמלאות ציונים הנדרשים 

אולי המספר  .משתנהשיעורים שנה בשנה רק שהסדר מאה מליץ שהוא מגיד אותם ה, כמו שרבנו ונשובה אל דפים אלו
וכמו שהוא מעודד בחורים שמתחזקים  .היא בהשגתנושקצת יותר גבוה, אבל בכל זאת, נקח את דבריו כעידוד וחיזוק 

חייבים ללמוד את כל התורה כולה: תנ"ך, ש"ס משנה בבלי וירושלמי, תוספתא, מדרשים, בלימוד התורה שכולם 
יהא מה שאפשר מידי שנה לתועלת הרבים ו ויהי רצון, שנוסיף כל פוסקים, מוסר, וכו', אבל "אל תגמור את כולם השנה."

 שיבתנו המרביצים תורה ברבים.יוגרי בבאות צלו מיםיבעירים לצ עזרקובץ זה 

                                                 

 כך שמענו מחמי הרב אברהם דוד פאהמער. 1
 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


2 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 הוראות שימוש
לפי בחלק הראשון, הובאו ציונים וציטוטים מהמקורות  קובץ זה מיועד להקל לימוד המקורות ללומדים בשיעור רבנו.

צירפנו שאלות חזרה  2כדי שיהיה המעיין במשנת רבנו רץ כצבי, , ובחלק השני,על סדר האל"ף בי"תכותרות וענינים 
, כל אחת עם ציונים בקיצור למקורות השייכים לה מס' סנהדרין )תשע"ו(ד' הבחינות על הכנה לחזרה ועזר ותשובות ל

שיעוריו על  המקורות נלקטו משיעורי רבנו על מסכת סנהדרין )תשע"ו(, .הוזכרוהם בהשיעורים ש עודכני יומספר
אפשר להקליד עם הורדת הקובץ חשוב לדעת ש הפרשה וענינים שונים, וקצת משיעוריו על מסכת כתובות )תשע"ה(.

CTRL + F  קובץ עצמו כדי למצוא את הנחפש הכדי לפתוח את רשימת הכותרות ולחפש בתוך הכותרות או תוכן
בדרך כלל לא השתמשנו בראשי תיבות ברשימת כותרות או ציונים, אבל כדאי לדפדף קצת בדפים הראשונים  .בקלות

 בדיוק את הנוסח אשר על פיו יחפשון. הביןל כדי

כי אינך יודע אי זה  תנח ידך:-זרעך, ולערב אל-זרע את בבוקרבעצמו מימרא דרבי עקיבא על הפסוק בקהלת " רבנו קיים
מד תורה בילדותו ילמוד תורה בזקנותו היו לו יל" )יא:ו( שלמרות ששניהם כאחד, טובים.-זה, ואם-יכשר, הזה או

)יבמות סב.(. ובאמת רואים שתלמידיו שעדיין  ך וגו'תלמידים בילדותו יהיו לו תלמידים בזקנותו שנא' בבקר זרע את זרע
(, ע"פ המאירי שם פומיה דרבנו שדוד המלך היה גליא מסכתא )עירובין נג:במרגלא ו בישיבה כבר מרביצים תורה ברבים.

 שחייב אדם לומר בלשון רבו, וכן נוהגים)בפרט אצל רבנו( רווחת הלכה ושהיה נותן מקורות לתלמידיו קודם השיעור. 
. נוסחשיעורי רבנו, עם אותם ראיות ואותו  סדר ומבנהלסדר שיעוריהם ולשפצם כ , מרביצי תורה ברבים,תלמידי רבנו

מה טוב ומה נעים שיהיו מקורות הדברים מוכנים בפני שומעי לקחם ולכן למען ספות הרוה את הצמאה לתורת רבנו, 
למד את צמאי עמנו כל בר אוריין להשתמש בדפים אלו לוהרי הרשות נתונה ל דרים כפי השיעורים.ובדפי מקורות מס

   ."ולמדתם אותם ושמרתם לעשותםולקיים בהם את הפסוק, "
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שיטת הרא"ה בכלים נפרדים  –איסור והיתר 
 85.......................................................... לבשר וחלב

אדם אינו בטל, בעלי  –תערובות  –איסור והיתר 
 85....................... כעין דאורייתאחיים אינן בטלים, 

חלות,  –ביטול ברוב  –תערובות  –איסור והיתר 
 86............................................ דין ידיעת התערובת

דבר שיש לו מתירין  –תערובות  –איסור והיתר 
 87........................................ מן התורה או מדרבן –

 88 פליטת טעם מחיים –תערובות  –איסור והיתר 

 92... קמא קמא בטילה –תערובות  –איסור והיתר 

 92......................... הבא על הכותית -איסורי ביאה 

 93.................... גדר עטרה –הערה  –איסורי ביאה 

 93............................. פלגש וקדשה –איסורי ביאה 

 94............. איסורי חפצא או גברא –איסורי דרבנן 

 94............... אי יכולת למכור אותם -איסורי הנאה 

 95....................................... מלקות –איסורי הנאה 

 95.......................... איסור הנאה מן המת ומשמשיו

 96.................................. מתי עכו"ם –איסור הנאה 

 96............................................ ריח –איסורי הנאה 

 97................. ארוסה בת ישראל בתרומה –אישות 

 98.................................. אישות בני ישראל ובני נח

 98................................................. הבחנה –אישות 

 99................................... אה רבנןהיתר מ –אישות 

ביתו זו אשתו,  –וכפר בעדו ובעד ביתו  –אישות 
 99............................................................ גדר אשתו

 99............................... חרם דרבנו גרשום –אישות 

 100 ............................. יש חופה לפסולות –ת אישו

 100 .............................................. ממזרים –אישות 

 101 ........ ספק ממזר, פסולי קהל –ממזר  –אישות 

 101 ........ מעוברת ומינקת חבירו והבחנה –אישות 

אורך –מעוברת ומינקת חבירו והבחנה  –אישות 
 .......................................................................... 103 

 –מעוברת ומינקת חבירו והבחנה  –אישות 
 104 ............................ משעת כתיבת או נתינת הגט

 –מעוברת ומינקת חבירו והבחנה  –אישות 
 104 ........................................... דאורייתא או דרבנן

 104 .. מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה –אישות 

 105 משמשתו נדה האם מפסדת כתובתה –אישות 

 105 ......... חיוב עונת תלמיד חכם –עונה  –אישות 

 105 ................ עזר כנגדו, כי זה כל האדם –אישות 

 107 .............................. פיתוי קטנה אונס –אישות 

 107 ............................... קלא בעניני ערוה –ת אישו
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 107 ............................... שאר כסות ועונה –אישות 

 108 ................................... שארו זו אשתו –אישות 

 110 ......... שני אחים נשואים שתי אחיות –אישות 

 110 ........................................................ אכילה גסה

 111 .............................. אלו ואלו דברי אלקים חיים

להגן ולא להרעיל, ערבית רשות, בעלי  –ו ואלו אל
 112 ............................................................... תריסין

 113 ............ מתי אין אומרים אלו ואלו –אלו ואלו 

 113 ... ענייתה מעכבת בזימון ובחזרת הש"ץ –אמן 

 114 ................ ב' פעמים –אמן אמן, הן הן, לא לא 

 114 ........ המדה העיקרית –אמת  –אמונות ודעות 

אנחנו מאמינים בני מאמינים,  –אמונות ודעות 
 114 ....................................... אבותינו לא שקרו לנו

 114 . בחירה חפשית, צלם אלקים –אמונות ודעות 

 –זאת התורה לא תהא מוחלפת  –אמונות ודעות 
 114 .......... התורה, נבואת משה רבנושמירה מזייוף 

 114 .......................................... אנוס רחנמא פטריה

 115 .... גדר אסמכתא בדעת הראשונים –אסמכתא 

 117 ............................................................אסמכתא

 118 ............... מדרבנן ובגויים –אסמכתא לא קניא 

 119 ............................................... אקיק אשר אקיק

גדרו, אין לו חלק לעולם הבא ודינו  –אפיקורוס 
 119 .............................................................. כעכו"ם

כפיית  -הכל מעלין לארץ ישראל  –ארץ ישראל 
 120 ............................... אשתו לעלות לארץ ישראל

 121 ........................ וכפר אדמתו עמו -ארץ ישראל 

 121 ....................... ישוב ארץ ישראל –ארץ ישראל 

 121 ... ארצות חדשות –כיבוש יחיד  –ארץ ישראל 

קודשה ראשונה, קדושה שניה, קנין  –ארץ ישראל 
 122 ..................................................... וכיבוש הארץ

 123 ......................................... אשת לוט, נציב מלח

קבלת תרומות בית הכנסת  –אתנן זונה 
 123 ......................................................... מעבריינים

 124 .................................................. אתרוג המורכב

 124 ..................................... אתרוג שוה לאילן וירק

 125 .............................................................. ביכורים

ינו קורא, אב המון גוייםגר מביא וא –ביכורים 
 .......................................................................... 125 

 126 ................................................. בין אדם לעצמו

 126 ..................................................... בישול ושלוק

 127 ........................ ו, רב ותלמידואב ובנ –בית דין 

 127 ............................. אין בית דין שקול –בית דין 

 130 . אין גומרין דינו של אדם אלא בפניו –בית דין 

 130 ................. אין דנים שנים ביום אחד –בית דין 

 130 ................. אין נזקקין לנכסי יתומים –בית דין 

 130 ............................. אין עד נעשה דיין –בית דין 

 132 ............................. איני יודע בדיינים –בית דין 

 135 .............................. אשה פסולה לדון –בית דין 

 135 ....................................... ביטול ברוב –בית דין 

 135 ...................... גמר דין בפני בעלי דין –ן בית די

 135 ...................... גמר דין למיתה ולקנס –בית דין 

 135 .......................................גר דן חבירו –בית דין 

 135 .................................................. גרות –ן בית די

 136 ................ דיין הדן דין אמת לאמיתו –בית דין 

 136 ............... דיין המומחה בתחום אחד –בית דין 

 136 ......................... דיין המומחה לרבים –בית דין 

 136 ...............האומר מאיזה טעם דנתוני –בית דין 

 137 ....................... בית דין הגדול: מפעילי הקדושה

 137 .............................. הודאות והלואות –בית דין 

 138 ................................. הודאת בעל דין –בית דין 

 138 ..................................... הכשר דיינים –בית דין 

 138 ..................................... הכשר דיינים –בית דין 

 139 העמדת דיינים כחלק מסדר הגאולה –דין בית 

 139 .................................... והצילו העדה –בית דין 

 139 ..... כדי שיצא הדין לאמיתו –זבל"א  –בית דין 

 139 ............................... דינאזילותא דבי  –בית דין 

טעות בדבר משנה, טעות בשיקול  –בית דין 
 140 .............................. הדעת, רשות, רופא שקלקל

 140 ................................ טענינן ליתומים –בית דין 

 141 ........... בראשונהיד העדים תהיה בו  –בית דין 

 141 ....................... יודע לטהר את השרץ –בית דין 

 141 ..................................... יחיד מומחה –בית דין 

 142 ......................................... בית דין מכין ועונשין

 142 ........ מניין המצוות –מיתה בית דין  –בית דין 

 142 ............................................. מתורגמן -בית דין 

 143 ............................. סוגיא דשמעתתא –בית דין 

 143 ................................. עטיפה לדיינים –בית דין 

הכולל הבינלאומי של  –סנהדרין הגדול  –דין בית 
 143 ........................................................ כלל ישראל
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ע' או ע"א או ע"ב  –סנהדרין הגדול  –בית דין 
 143 ................................................................ דיינים

 144 ......................... סנהדרין של שבטים –בית דין 

 144 .............. סנהדרין שראו כולן לחובה –בית דין 

 145 ................................................ פשרה –בית דין 

 145 ............................... גמר דין –פשרה  –בית דין 

 145 ............................ טעות בה –פשרה  –ת דין בי

 145 .......................................... צריך לברר -בית דין 

 146 ............ קבלת עדות כמעשה בית דין –בית דין 

ראיה אחרונה, הלכה כרשב"ג  –בית דין 
 150 .......................................................... במשנתינו

 151 רובא דמינכרא גבי מלקות\רוב ניכר –בית דין 

 151 .................................... שוחד מאוחר –בית דין 

 151 ..... קנאים פוגעים בו –דין של חשמונאים בית 

 151 ......................... שלא להעניש בשבת –בית דין 

 153 .................................................... בית דין שקול

 153 ............................. מה באמצעבי –בית הכנסת 

גן אילנות, בנין של עץ בתוך העזרה –בית הכנסת 
 .......................................................................... 154 

 155 ................... כלב עזר לאיש עיור –בית הכנסת 

 158 ........................................ מחיצה –בית הכנסת 

מקדש מעט, תשמישי קדושה  –בית הכנסת 
 159 ................................................................ ומצוה

אבן השתייה ומקום  –בית המקדש והר הבית 
 160 ............ יסוד המקדש  -הלוחות  –גניזת הארון 

אין מוסיפין על העיר  –בית המקדש והר הבית 
 161 ........ קדושת הר הבית והמקדש –ועל העזרות 

איסור במות בזמן הזה –המקדש והר הבית בית 
 .......................................................................... 162 

 162 .................. בית פאגי –בית המקדש והר הבית 

הכניסה אליה בזמן הזה –בית המקדש והר הבית 
 .......................................................................... 162 

הקרבת קרבנות בזמן  –והר הבית בית המקדש 
 164 .................................................................... הזה

אין מוסיפין על  –ראה: בית המקדש והר הבית 
קדושת הר הבית והמקדש –העיר ועל העזרות 

 .......................................................................... 164 

 166 ........ בית פאגי –ראה: בית המקדש והר הבית 

 166 ........... ישיבה בעזרה –בית המקדש והר הבית 

 166 ......... מינוי כהן גדול –בית המקדש והר הבית 

הדלקה כמה  –מנורה  –בית המקדש והר הבית 
 166 ....................................................... פעמים ביום

חינוך המנורה –מנורה  –בית המקדש והר הבית 
 .......................................................................... 169 

 169 ....... צורתה –מנורה  –בית המקדש והר בהית 

מנורה שעשו  –בית המקדש והר הבית 
 169 ......................................................... חשמונאים

מלמד שהמקום גורם –בית המקדש והר הבית 
 .......................................................................... 170 

מצות בנין בית המקדש –בית המקדש והר הבית 
 .......................................................................... 170 

 170 ........... מקום המזבח –בית המקדש והר הבית 

עלייה לרגל, ראיית פני  –בית המקדש והר הבית 
 170 ....................................... העזרה, דרך משקפיים

יראה יראהעליה לרגל,  –בית המקדש והר הבית 
 .......................................................................... 173 

המבדיל בין  –פרוכת  –בית המקדש והר הבית 
 174 ........................................................ קדש לקדש

 174 ......................................... בית שמאי ובית הלל

 174 ....................................... והשתחוית –ביכורים 

 174 .............................. במקום בית הלל בית שמאי

עשיית מצוות בדרך שאינו אופטימי –בל תגרע 
 .......................................................................... 174 

 176 ............................... בל תוסיף, כל המוסיף גורע

 177 ....................... תוסיף, מצוות צריכות כוונה בל

 177 ....................... חשש סכנה ––בל תשחית העץ 

 177 ................................ דרכי תשובה יורה דעה קטז )

 178 ................................ התראתו –סורר ומורה  בן

 179 ........................................................... בנות לוט

 179 ...................................................... בנות צלפחד

 179 ............................................................ בר מצוה

 180 ......................................... בראשית ברא אלקים

 180 ............................................ברי ושמא, סומכוס

 180 ............... ירה אחת או שתי יצירותיצ –בריאה 

 182 ............................................. ברירה בשני מינים

 183 ............................. מכאן ולהבא\ברירה מעכשיו

 184 ............. במסגרת ברכה או תפילה אחרת ברכה

 185 .................................... ברכה הסמוכה לחברתה

 186 ....................................... ברכה על מעשה מצוה

 188 .. יית סוכה, ברכה על הכשר מצוהברכה על עש

נחית חד דרגא ––ברכה ראשונה באוכל מרוסק 
 .......................................................................... 188 

 188 ............................ אין חותמין בשתים –ברכות 
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 188 .............................. אישתני לגריעותא –כות בר

 191 ......................................... אמן יתומה –ברכות 

 191 ...................................... אמן לעיכובא –ברכות 

 191 .............................................. ון נוכחברכה בלש

 192 ................................................... בריה –ברכות 

 192 ................. חיוב תודה –ברכת הגומל  –ברכות 

 192 ................. שאר נסים –ברכת הגומל  –ברכות 

 193 ......................... מטוס –ברכת הגומל  –ברכות 

 194 ............. סדר הסכנות –ברכת הגומל  –ברכות 

 194 ................. עניית אמן –ברכת הגומל  –ברכות 

ברכה לבטלה, הוצאת שם שמים  –ברכות 
 196 ................................................. לבטלה, כינויים

דבר הנפסל מאכילה ושלא כדרך אכילתו –ברכות 
 .......................................................................... 197 

 198 .......................................... דבר מסוכן –ברכות 

 199 .......................................... דיין האמת –ברכות 

 199 ..................................... הטוב והמטיב –ברכות 

 199 ................... הנין מן התורה או מדרבןברכות הנ

 199 ........... הפסק דיבור בין ברכה ובליעה –ברכות 

 199 ......................... ביאור הלכה קסז:ו ד"ה ולא ישיח

ברכת המצוה או ברכת השבח –ברכות התורה 
 .......................................................................... 200 

 200 ................................... בציבור –ברכות התורה 

 200 ............................... והערב נא –ברכות התורה 

לימוד בהרהור, ללמוד וללמד  –ת התורה ברכו
 200 ................................................. לשמור ולעשות

 201 ............. מן התורה או מדרבנן –ברכות התורה 

נשים, שני דינים בתלמוד תורה –ברכות התורה 
 .......................................................................... 201 

 203 .............ברכות וקללות שבהר גריזים והר עיבל

 203 ......................................... זלזול מצוה –ברכות 

ברכת הגפן בקידוש,  –יצא מוציא  –ברכות 
 203 ......................................... הבדלה, ושבע ברכות

טעה ובירך האדמה על פרי אילן האם  –ברכות 
 203 ................................................ פתר של האדמה

 204 ........... טעימה, מטעמת, טועם ופולט –ברכות 

 204 ......................................... כוונת השם –ברכות 

 204 . כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה –ברכות 

 204 ................................... לברך על הרעה –ברכות 

 207 .................................... לעיסה ובליעה –ברכות 

 207 .............. לענות אמן בין ברכה למצוה –ברכות 

 208 .................. עניית אמן –מאה ברכות  –ברכות 

 208 ................................ מאכלות אסורות –ברכות 

 208 .................. מזונות פוטר שאר אוכלין –ברכות 

 208 ..................... מי פירות, יין, ושמן זית –ברכות 

 211 ............................................... ברכות מן התורה

 212 ............................................... יםמנהג –ברכות 

 212 .................................................. ברכות מעכבות

 213 ....................... מרק ירקות, מי סילקא –ברכות 

 213 .................................. ברכות מציב גבול אלמנה

 213 ........... משנה ממטבע שטבעו חכמים –ברכות 

 213 ............................................. נפל מידו –ברכות 

 213 ........................ ינת מאכל לבהמתונת –ברכות 

 214 ............ מצוות לולב –עובר לעשייתן  –ברכות 

 214 ..... פגימת הכוס, מחזיק רביעית וחצי –ברכות 

 214 ......... (perennialפירות שכלה אילנו ) –ברכות 

 215 .............................. פת הבאה בכיסנין –ברכות 

 216 .......... פתח בדשיכרא וסיים בדחמרא –ברכות 

 216 ................................ רפואות ותרופות –ברכות 

 219 ............................... מגן אברהם אורח חיים רד:כד

 219 ............ ברכת המזון –שבעת המינים  –ברכות 

 219 .................. שהחיינו על פעם ראשונה –ברכות 

 220 .................... עשיית סוכה –שהחיינו  –ברכות 

חכמי ישראל –שחלק מחכמתו ליראיו  –ברכות 
 .......................................................................... 220 

 222 ...............שיעור גודל לבורא פרי העץ –ברכות 

שיעור רביעית במשקין לברכה אחרונה –ברכות 
 .......................................................................... 222 

 225 .......... שתייה, מאכל ומשקה, אניגרון –ברכות 

 227 ............................................ ברכת בורא נפשות

 229 ....................................................... ברכת הדיוט

 230 ................................חיוב נשים –ברכת הלבנה 

 230 ....................................................... המזון ברכת

 230 .............. בונה ברחמיו ירושלים –ברכת המזון 

 231 ............................. ברכת האורח –ברכת המזון 

 231 ............................ בונה ירושלים –המזון  ברכת

ברכת  –הזכרת מעין המאורע  –ברכת המזון 
 231 ............................................................ תשלומין

 232 ............................ הטוב והמטיב –ברכת המזון 
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 232 .......................... הפסק בהרחמן –כת המזון בר

 232 ................................... ברכת המזון ומעין שלוש

ברכת המזון בחבורה, מן  –זימון  –ברכת המזון 
 232 ............................................. התורה או מדרבנן

 234 ............................. נשים –זימון  –ברכת המזון 

 235 ...................... עם הארץ –זימון  –ברכת המזון 

 236 ................ כזית דגן וכדי שביעה –ברכת המזון 

 237 ......................................... ברכת המזון לאבלים

 237 ............................ מים אחרונים –ברכת המזון 

 238 .................. מלכות ביעלה ויבוא –ברכת המזון 

 238 ............... נשים –מעין המאורע  –ברכת המזון 

 239 .......................................... נשים –ברכת המזון 

 239 ............. מנהגי פרסים –סעודה  –ברכת המזון 

 240 .............מים אחרונים –סעודה  –ברכת המזון 

 240 .................................... ברכת המזון של פועלים

 240 ...................................................... ברכת המפיל

 241 .......................... י"ב חודש אבל –ברכת כהנים 

 241 .................................. בזמן הזה –ברכת כהנים 

 241 ................................ ברכת כהנים בחזרת הש"ץ

 241 ..................................... ברכת כהנים בכהן אחד

 242 ........................................... כהנים בלילהברכת 

 242 .......................................... ברכת כהנים במנחה

 243 ............. יותר מפעם אחת ביום –ברכת כהנים 

 245 ................. כהן שהרג את הנפש –ברכת כהנים 

 247 ..... כסוי פני וידי הכהנים והעם –ברכת כהנים 

 247 .. לברך את עמו ישראל באהבה –ברכת כהנים 

 248 ............................. נטילת ידיים –ברכת כהנים 

 249 ... נשיאת כפיים כנגד הכתפיים –ברכת כהנים 

 249 ............... קול רם בשומע כעונה -ברכת כהנים 

 250 ........................... בת כהן הנישאת לזר בתרומה

 251 .................................................................. גאוה

 251 ...................................................... גברא קטילא

 251 ................................................................. גדלות

 252 ....................................... כמה מדרגות –גהינם 

 252 ...........................................................גואל הדם

 252 .................................................................. גוסס

 253 ....... חובת השבה וקנין בשינוי –גזילה ואבידה 

 254 ............................ איסור מידות –גזילה וגניבה 

 254 ...................................................... גזירה לגזירה

כשהטעם הוכלל בנוסח  –גזירות בתורת לא פלוג 
 256 ............................................................... הגזירה

 258 ........................................................... גיד הנשה

 259 ....................................... גיד הנשה בקרבן פסח

 259 ............... איסור לגרש אשה בעל כרחה –גיטין 

 260 ..................................................... זכייה –גיטין 

 261 ................................. זמן ומקום בגיטין –גיטין 

 261 ............. כתיבת הגט כתחילת הגירושין –גיטין 

חסר לשמה או ברירה –לה ולא לחברתה  –גיטין 
 .......................................................................... 261 

 262 ................................................... לשמה –גיטין 

 262 ................................................. מאהבה –גיטין 

 262 ........... גט וכתיבת פטור בלילהמסירת  –גיטין 

 264 ............................................ ציווי הבעל –גיטין 

 264 .................................................. קנין יד –גיטין 

 265 ................................................ הגטריח  –גיטין 

 270 ..... שמות בגיטין, ספירת דברים בגיטין –גיטין 

 270 .................................... גילוח פאת הראש והזקן

 271 ..................................................... שכינהגלות ה

 271 ........................................................ גליא מסכת

 272 ............................................ ג"ן פרשיות התורה

 272 .................... ו, גרים בבית דין הגדולגר דן חביר

 272 ........................................ גר ותושב אנכי עמכם

 273 ....................... זכין לאדם וברכת הגר –גר קטן 

 Error! Bookmark זיכוי הגט, הגט מצפת –זכייה 
not defined. 

 275 ....................... הגדילו יכולים למחות –גר קטן 

 275 .............................גר שנתגייר כקטן שנולד דמי

 276 ........................................ בזמן הזה –תושב  גר

 278 .. לא תחנם, מכירת ושכירות קרקע –גר תושב 

 279 ................................ מצוה להחיותו –גר תושב 

 279 ................................ קבלת ז' מצות –ושב גר ת

 281 ................................... שמירת שבת –גר תושב 

 281 .................................... בית דין לטבילה –גרות 

בית דין של הקונסרבטיבים והריפרומים –גרות 
 .......................................................................... 281 

 281 ....................................... ברכת הטבילה –גרות 

 282 ............................................. זכין לאדם –גרות 

 282 ..............................לה קודם המילהטבי –גרות 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


9 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 283 .......................... רובו ומקפיד –טבילה  –גרות 

 283 .................................... מילה לשם גרות –גרות 

 284 .......................................... מל ולא טבל –גרות 

 284 ....................................... מעמד הר סיני –גרות 

 284 .................נולד מהול והטפת דם ברית –מילה 

 285 .................................. קבלת עול מצוות –גרות 

 285 .... חוץ מדבר אחד –קבלת עול מצוות  –גרות 

 291 ..................................... ד' דברים צריכים חיזוק

 291 ..................................... עשרה -קדושה דבר שב

 291 ............. עטיפה, עמידה, מנין –דבר שבקדושה 

 292 ....................................... דבר שטיבולו במשקה

 292 .................................. לעולם בידו דבר שלא בא

 293 .....................................דברי חלומות לא מעלין

 298 ............ קביעת הלכה על פיהם –דברי חלומות 

 299 ...................................................... דברי סופרים

 301 ......................................................... דברי קבלה

דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבן, דברים 
 302 ............ שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל פה

 304 ................................... דוד בן גוריון וגיוס נשים

 304 ...................................................... דיחוי בדמים

 305 .................................................... דיחוי במצוות

העוף והקרבת עולת ראיה ביום חטאת  –קרבנות 
 .Error! Bookmark not defined ..................... טוב

יקריב אותו, לרצונו, הכל צריכים דעת  –קרבנות 
 Error! Bookmark not ......... חוץ ממחוסרי כפרה

defined. 

 !Error .. כל שאור וכל דבר לא תקטירו –קרבנות 
Bookmark not defined. 

 !Error ... מחצית השקל, קרבנות ציבור –קרבנות 
Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ...... סכין מקדש –קרבנות 
defined. 

עולה ויורד, עולת העוף בלילה, חלומו  –קרבנות 
 .Error! Bookmark not defined ....ר שמחשל האו

איך להכריע כשמתנגדים זה עם זה –דין ומנהג 
 .......................................................................... 312 

 312 .......................................... דינא דמלכותא דינא

 313 .......... חוקים שבעל פה –דינא דמלכותא דינא 

 313 ............ דינא דמלכותא דינא ומנהג עוקר הלכה

 316 גזלנותא דמלכותא\חמסנותא -דינא דמלכותא 

 316 .............................................. כבד –דם שבשלו 

 317 ........................................................... דם נבילה

 318 .................... ספקתורת ודאו או תורת  –דמאי 

 319 ....................... טבל הטבול למעשר עני –דמאי 

 320 ............................................ דמים תרתי משמע

 320 ..................................... דעת אחרת מקנה לקטן

 324 ......................... דעת המתחייב בגיטין וקידושין

 324 .............................................. דעת וכפיה בגיטין

 325 ... לשון זכר או נקבה –לילה ראשונה  –דקדוק 

 325 .....גדר מעשה בכל התורה כולה –דרך עשייתו 

 325 .................................................. הא לן והא להו

 327 ...................................................... האוכל בשוק

 328 .................................................. הוקצה למצותו

ם עומד על דעת רבו עד ארבעים אין אד –הוראה 
 328 ....................................................................שנה

 328 ..................................... דבר המתמיה –הוראה 

 328 ........................................ חכם שאסר –הוראה 

 328 ................. ליה רב להא דרב אסי חש –הוראה 

 328 .................................... כבר הורה זקן –הוראה 

 329 .................................... לחלוק על רבו –הוראה 

 329 .......... שעה ודינים לדורות, תורת משההוראת 

למגדר  –הוראת שעה, נביא מוחזק, וחידוש דבר 
 329 ............................................................... מילתא

נבואה ודברי סופרים, נבואת משה רבנו  –הוראה 
 330 ............................................................... לדורות

 331 ....................................................... הותר מכללו

 332 ................. הזאב, הארי, הדוב, הנמר, והברדלס

 332 ............ אזמניה קודם שנאמר פרשתו –הזמנה 

 333 .................................... הזמנה לגבי גופי קדושה

 333 ................................. ארון ה' והמשכן –הזמנה 

 333 ......................................... החזרת ריבית ושוחד

 333 ................................................ דברהחשוד על ה

בית שני ומלכים,  –היסטוריה למעלה מן הטבע 
 334 ......................................... מנין השנים בשטרות

גדול מקבלת פני השכינה,  –הכנסת אורחים 
 337 .......................................................... ודברת בם

 337 .......... הילכתא גמירי לה –הלכה למשה מסיני 

ספק הלכה למשה מסיני  -הלכה למשה מסיני 
 339 ............................................ לקולא או לחומרא

 340 ....... בשעת הנס ולזכר הנס, ראש חודש –הלל 

 344 ............................................... מן התורה –הלל 
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 345 ............... הלל בראש חודש, ברכות על מנהגים

 346 .............................. המוציא מחברו עליו הראיה

 346 ............ מצדינו ולא מצד הקב"ה –פנים  הסתר

 346 .......................................... הפקר בית דין הפקר

 347 ....... הפקר בית דין להקנות, כח קנינים מדרבנן

מצוה א' עם ב'  –מצוות הפרשתה  –הפרשת חלה 
 347 .............................................דינים או ב' מצוות

 351 ....................................... בליות –הפרשת חלה 

 351 ............................ בבתי חרושת –הפרשת חלה 

 351 ........................................ ברכה –ת חלה הפרש

חלה שבלילתה רכה או עבה,  –הפרשת חלה 
 352 .................................................... בישול ואפייה

 355 ............... לחלקה לכמה אנשים –הפרשת חלה 

 356 ......................... הפרשה למפרע –הפרשת חלה 

 359 ......................... שיעור הנטילה –הפרשת חלה 

 359 ........................... שיעור העיסה –הפרשת חלה 

 359 ................................................................. הקהל

 359 ............. קנין מלוה והרשאה לעכו"ם –הרשאה 

 361 ........................ השגת גבול בקרקע ארץ ישראל

 362 .................................. וה הכתוב אשה לאישהש

 362 ...................................... השמר לך ושמור נפשך

 364 ............................................................. התוכחה

 364 .................................................... ובחרת בחיים

 364 ............................................................ והוא כהן

 364 ...........................והקימות את המשכן כמשפטו

 365 ........................... אני יוסף העוד אבי חי – ויגש

 365 ........................................................... וירא אליו

 366 .............................. סדום, זכות צדיקים –וירא 

 366 ............................................................... צר לווי

 366 ............................. ונשמרתם מאוד לנפשותיכם

 367 ....... עשו סייג לתורה –ושמרתם את משמרתי 

 370 ............................................ ותאמר שתה אדוני

 370 ........................... זכייה מטעם שליחות –זכייה 

 371 .......................... זיכוי הגט, הגט מצפת –זכייה 

 371 ....................................... זכין לאדם שלא בפניו

 371 ........................... גרות –זכין לאדם שלא בפניו 

למפרע או רק מעכשיו,  –זכין לאדם שלא בפניו 
 372 .................................................. עירוב תבשילין

 375 ................זכות גמורה –זכין לאדם שלא בפניו 

 380 .. מכירת חמץ שלא מדעת בעלים –זכין מאדם 

 383 ........................... קריעה לקטנים –זכר לחורבן 

 383 ....................................... בין השמשות –זמנים 

 384 .................................................. זריחה –זמנים 

 384 ................................................... חצות –זמנים 

 386 ................................................ משיכיר –זמנים 

 386 ..................................... צאת הכוכבים –זמנים 

 386 ............................. שיטות ר"ת והגר"א –זמנים 

 386 ........................................... שיעור מיל –נים זמ

 387 .... חמץ וריבית –( ובאנק Corporationחברה )

 388 ................................................................. חגיגה

 388 ............................................... חדש בחוץ לארץ

 389 .............................. אגרת הרשות –חול המועד 

 389 ..................................................... חולין בטהרה

 389 ...... ברכת אירוסין –אירוסין  –חופה ונישואין 

 389 ................... אירוסין ונישואין –חופה ונישואין 

 390 ......................... בבית הכנסת –חופה ונישואין 

 391 . על העריות –ברכת איסורין  –חופה ונישואין 

 391 ........ ברכת רבקה –באדעקין  –חופה ונישואין 

 391 ........... טעם הדין –באדעקין  –חופה ונישואין 

מי מכסה את ראש  –באדעקין  –חופה ונישואין 
 392 ................................................................. הכלה

 392 ....................... הטוב והמטיב –חופה וקידושין 

גיל הנישואין –בן י"ח לחופה  –חופה ונישואין 
 .......................................................................... 392 

 394 ........................... דרך עשייתה –חופה ונשואין 

 396 .............. הטוב והמטיב –ראה: חופה ונישואין 

 396 ........................ הטוב והמטיב –חופה ונישואין 

 396 ............................... חדר יחוד –חופה ונישואין 

 –ייחוד עדים תחת החופה  –חופה ונישואין 
 397 .............................. שיטת הריטב"א המפורסמת

 399 ........... לישון בבית משודכתו –חופה ונישואין 

כיסוי ראש לכלה בזמן החתונה –חופה ונישואין 
 .......................................................................... 400 

 400 ................... וקנינא –כתובה  –חופה ונישואין 

מן התורה או מדרבנן,  –כתובה  –חופה ונישואין 
 400 .............................................................. שיעורה

 401 .......... כתבה לשמה –כתובה  –חופה ונישואין 

 כתובה ותוספת עיקר –כתובה  –חופה ונישואין 
 401 ............................................................... ונדוניא
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 402 ........ עיקר לארוסה –כתובה  –חופה ונישואין 

 402 ..... נישואי ערכאות \נישואין אזרחיים  –חופה 

 403 ............ נישואין על תנאי או בשליחות –חופה 

קריאת הכתובה תחת החופה,  –חופה ונישואין 
 403 .............................. הפסק בין אירוסין ונישואין

 404 .............................. חופת נדה –חופה ונישואין 

בצלם דמות  –שבע ברכות  –חופה ונישואין 
 404 ............................................................... תבניתו

 405 .................. יין –שבע ברכות  –חופה ונישואין 

 405 ............ עשרה –שבע ברכות  –חופה ונישואין 

קול חתן וקול  –שבע ברכות  –חופה ונישואין 
 406 .................................................................... כלה

פגישות על פי התורה –שידוכין  –חופה ונישואין 
 .......................................................................... 406 

שתיית הכלה מכוס של אירוסין,  –חופה ונישואין 
 406 .................................................... של מי הברכה

 406 ............ חופה תחת כיפת הרקיע וחופת אלמנה

 408 ................................... תנאים –חופה וקידושין 

 408 ....חרם על ביטולם –תנאים  –חופה וקידושין 

 408 ............................................... חוששין לגושיהם

 409 ................................ חמשה סוגי חזקה –חזקה 

 409 ..................................................... בירורחזקה כ

 409 ........................................................ חזקה דרבה

 409 .......................................... חזקה שאפשר לברר

 410 ......... זכה חברך, עבירה לשמהחטא בשביל שת

 411 ........................ דבר הסותר את הכלל –חידוש 

 411 ....................... בת מאה כבת עשרים -חיי שרה 

מה  –מעשה אליעזר עבד אברהם  -חיי שרה 
 412 .................................................... לחפש בשידוך

 412 .............................. חייב אדם לטהר עצמו ברגל

 413 .............................. מצוות האב או הבן –חינוך 

 413 ........................................................ נוך תורניחי

 413 ........................... חינוך דאורייתא וחינוך דרבנן

 414 ............................................... אכסנאי –חנוכה 

 414 .................... ים ההולכים ללמודבחור –חנוכה 

 415 ......................... הברכות והנרות הללו –חנוכה 

 415 .......................... הבדלה במוצאי שבת –חנוכה 

 416 ........................ ההדלקה בבית הכנסת –וכה חנ

 417 .............................. הנחה עושה מצוה –חנוכה 

 417 .......................................... חשמונאים –חנוכה 

 417 ........................... דרין מן המהדריןמה –חנוכה 

 418 .................... מנורה שעשו חשמונאים –חנוכה 

 418 .... מקום הדלקת נרות, הגדרת "ביתו" –חנוכה 

 419 ............................... עד שיאותו לאורו –חנוכה 

 419 ................ שאילת צרכיו –על הנסים  –חנוכה 

 419 ................................... פתילות ושמנים -חנוכה 

 419 .................................................... רשעיםחנופת 

 420 ..................................................... חסידי אשכנז

 420 ............................................. חסידים ומתנגדים

הגר"א בלי חתימת הרב חיים  חרם –חסידים 
 420 .............................................................. מוולוזין

 421 ...... שיעור נקודה ושיעור מצטרף –חצי שיעור 

 422 .................... לענין ברכה אחרונה –חצי שיעור 

פחות פחות  –לענין חולים  –חצי שיעור 
 423 ............................................................ מכשיעור

 423 ................................... לענין שבת –חצי שיעור 

 423 .................................................. חציצה בטבילה

בבית הסתרים, כל הראוי  –חציצה בטבילה 
 425 ................................................................ לבילה

 426 ............... גלוי ובית הסתרים –חציצה בטבילה 

 427 ................................. הגדרתה -חציצה בטבילה 

 427 ............ עובר, רפואה, ושיער –בטבילה חציצה 

 427 ........................... סמיכה –חרם, נידוי, ושמתא 

 428 ................................... בית ספר להפקח –חרש 

 428 .............................. ו מדבר שהתפקחחרש שאינ

 429 .... הוספת קדושה, לגייר הכלים –טבילת כלים 

 429 ................ תקנת עזרא, בעל קרי \טבילת עזרא 

 429 ............ בזמן הזה –תקנת עזרא  \טבילת עזרא 

היה קורא בתורה –תקנת עזרא  \טבילת עזרא 
 .......................................................................... 431 

תלמידי חכמים  –תקנת עזרא  \טבילת עזרא 
 431 ............................................................... וחולים

 432 .............................. טומאת בועל נדה –טהרות 

 433 ................................................ ושרץ בידו טובל

 434 ...................................... טומאה הותרה בציבור

טומאה הותרה בציבור, טומאה דחויה בציבור, 
 434 .............................................. קרבן שזמנו קבוע

 435 ................................. טומאה היוצא עליו מגופו

 435 ................................. נבלת עוף טהור –טומאה 

 436 .......................................... אניצי פשתן טומאת
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 436 ........................................ארונות –טומאת מת 

 437 ............................................ טומאת מת וכהנים

 437 ........... חרב הריהו כחלל –נים טומאת מת וכה

 439 ...................... סוף טומאה לצאת –טומאת מת 

מן התורה או  –סוף טומאה לצאת  –טומאת מת 
 439 ............................................................... מדרבנן

 440 ............................................ טומאת מת וכהנים

 440 ................. אוהל המשכה –טומאת מת וכהנים 

 444 ............................ ארוסה –טומאת מת וכהנים 

 445 ..... אשת כהנים מעוברת –ת מת וכהנים טומא

 448 ..................... גולל ודופק –טומאת מת וכהנים 

 451 .............. מצות לה יטמא –טומאת מת וכהנים 

 452 . להיטמא לאשתו פסולה –טומאת מת וכהנים 

להיטמא לגוף שאינו שלם –טומאת מת וכהנים 
 .......................................................................... 453 

ליכנס לבית שיש בו גוסס –טומאת מת וכהנים 
 .......................................................................... 453 

הותרה או דחוייה –טומאת מת וכהנים לקרובים 
 .......................................................................... 453 

מוסיף טומאה על טומאתו –טומאת מת וכהנים 
 .......................................................................... 453 

 454 ..................... מתי עכו"ם –טומאת מת וכהנים 

נסיעה במטוס, אוהל זרוק –טומאת מת וכהנים 
 .......................................................................... 455 

 455 .............................. תוספות שבת קא: ד׳׳ה קשורה

 456 ............................................ טומאת עבודה זרה

 456 ...................... טוב טעם ודעת –טעמי המצוות 

 458 ..................... חוסר ברכה עליה –יבום וחליצה 

 459 ......................... חליצה מעושה –יבום וחליצה 

 459 ............ כיון שלא בנה לא יבנה –יבום וחליצה 

לייבם והיבמה כשהיבם רוצה  –יבום וחליצה 
 460 ......................................... אינה רוצה להתייבם

חליצה כשהיבמה אינה מעוניינת  –יבום וחליצה 
 460 ................................................................ לחלוץ

חליצת מומר, הפקעת קדושת  –יבום וחליצה 
 461 ................................................................ ישראל

 461 ............................ מאמר בשטר –יבום וחליצה 

מצות יבום קודמת למצוות  –יבום וחליצה 
 461 ................................................................ חליצה

 462 ................................... נעל שלו –יבום וחליצה 

 462 .............................. סדר חליצה –יבום וחליצה 

 462 ... קידושי ביאה או מצות יבום –יבום וחליצה 

 463 ................................ שטר פטור –יבום וחליצה 

באשת שיטת אבא שאול שפוגע  –יבום וחליצה 
 463 ..................................................................... אח

 463 ........................... תנאי בחליצה –יבום וחליצה 

אין אדם דן גזרה שוה מעצמו ואדם  –י"ג מדות 
 465 .......................................... דן קל וחומר מעצמו

 466 ................................... "מה מצינו" –י"ג מידות 

 466 ................ יהרג ואל יעבור, איבה, ועניני חולים

גילוי עריות, אסתר פרהסיא  –יהרג ואל יעבור 
 467 .................................................. הואי, ביאת גוי

 470 ..... חבירו ברביםהלבנת פני  –יהרג ואל יעבור 

 470 .......................... זיוף התורה –יהרג ואל יעבור 

 472 . חיוב מיתה אם עבר באונס –יהרג ואל יעבור 

חיוב מסירת נפשו וממונו  –יהרג ולא יעבור 
 472 ..................................................... במצוות עשה

 473 .......................... חייבי לאוין –יהרג ולא יעבור 

 474 ........................ממונך ונפשך –יהרג ואל יעבור 

מנהג קריאת שם העולה לתורה –יהרג ואל יעבור 
 .......................................................................... 476 

 476 ...... אכילת ערב יום הכיפורים –יום הכיפורים 

 476 ................................ אנא בשם –יום הכיפורים 

 476 ........................... הדלקת נרות –יום הכיפורים 

 477 ...................................... הקאה –יום הכיפורים 

 477 .......................... והכהנים ועם –ורים יום הכיפ

 477 ........................................ וידוי –יום הכיפורים 

 477 .... וידוי אחר סעודה המפסקת –יום הכיפורים 

 478 ................. וידוי אחר התפילה –יום הכיפורים 

 478 ................. וידוי הארוך והקצר –יום הכיפורים 

 478 ........................ שחייה –וידוי  –יום הכיפורים 

חולה מסוכן אוכל כדרכו ולא  –יום הכיפורים 
 478 ........................................................ פחות פחות

 478 ................ חולה שיש בו סכנה –יום הכיפורים 

 479 ..........הסדר לעיכובא –חוקה  –יום הכיפורים 

 480 ................................... כל נדרי –יום הכיפורים 

 482 ........................ מיעוט סליחות –יום הכיפורים 

 482 ......................... מספר העולים –יום הכיפורים 

 483 ............. ריבוי תפילה –נעילה  –יום הכיפורים 

אחת, אחת  –סדר העבודה  –יום הכיפורים 
 483 ............................................................... ושתים
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כל עבודות היום  –סדר העבודה  –יום הכיפורים 
 483 ........................................ בכהן גדול, ד' פייסות

מנהגי הכריעות  -סדר העבודה  –יום הכיפורים 
 485 ..................................................... בחזרת הש"ץ

נוסחאות  –סדר העבודה  –יום הכיפורים 
 485 ............................................................. התפילה

עלה ונסתפג,  –סדר העבודה  –יום הכיפורים 
 486 ......................................... חציצת מים בתפילין

תורה שבכתב  –סדר העבודה  –יום הכיפורים 
 487 ................................................ ותורה שבעל פה

 487 ...................... עוברות ומניקות -יום הכיפורים 

 488 ....................................... עלינו –יום הכיפורים 

 488 ......... קריאת התורה של מנחה -יום הכיפורים 

 489 ..................................... רחיצה –יום הכיפורים 

לברך את עמו ישראל  –ברכת כהנים  ראה:
 489 ............................................................... באהבה

 489 ...... שליח ציבור שאינו מתענה -יום הכיפורים 

 489 תקיעות מוצאי יום הכיפורים –יום הכיפורים 

 489 .............. מלישה ואילך –אוכל נפש  –יום טוב 

 490 .......................... עישון –אוכל נפש  –יום טוב 

 490 ........................... מוליד אש והבערה –יום טוב 

 491 ..................................... בציעת הפת –יום טוב 

 491 ..................... בגדי שבת ויום טוב – ראה: שבת

 Error! Bookmark not ........ בין השמשות –שבת 
defined. 

 491 .................................... הדלקת נרות –יום טוב 

 491 ........................................כבוד ועונג –ב יום טו

 492 .....................כיבוי לצורך אוכל נפש –יום טוב 

 492 ..... לכם ולא למחלל שבת בפרהסיא –יום טוב 

 493 .............................. לכם ולא לנכרים –יום טוב 

מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום  –יום טוב 
 495 .................................................................... טוב

 495 .................. מעביר ד' אמות, מלקות –יום טוב 

 495 ................................סעודה שלישית –יום טוב 

 495 ..... דעת הרמב"ם –עירובי תבשילין  –יום טוב 

 495 ............................... יקנה"ז –קידוש  –יום טוב 

אבוקה  –הבדלה  –ם טוב שחל במוצאי שבת יו
 495 ......................................... וקירב שתי הפתילות

 –יום טוב שחל להיות בשבת, שבת ראש חודש 
 496 ........................ שתי קדושות מורכבים זו על זו

 498 ....... יום טוב שני לבני חוץ לארץ בארץ ישראל

 498 ............................ ספיקא דיומא –יום טוב שני 

 498 ............................. יום טוב שני של ראש השנה

 500 ........................................... אשתו בעיר –יחוד 

 500 ............................................. ר נעולבחד –יחוד 

 500 .................................................... יחוד במכונית

 500 ..................................................... יחוד במעלית

 501 ............................................ בעלה בעיר –יחוד 

 501 ...................................................... יחוד וסתירה

 502 ...................................... מקורות כלליים -יחוד 

 502 ........................................... עם בת בתו –יחוד 

 502 ............................................. אחותועם  –יחוד 

 502 ............................................ עם בת דוד –יחוד 

 503 .............................. עם ילדים מאומצים –יחוד 

 503 ................................ עם נוכרים במונית –יחוד 

 503 .................... פתח פתוח לרשות הרבים –יחוד 

 503 ............................ רמז ליחוד מן התורה –יחוד 

 503 ............. בנך מן העובדת כוכבים –יחסי יהדות 

 504 .................................................................. יידיש

 504 .................................................................... יכיר

 506 .......................................................... ינאי המלך

 507 ....................... ביטול תורה –יסורין של אהבה 

 507 ............................... יפה שיחתן של עבדי אבות

 507 .............................................. גרות –יפת תואר 

 508 ......... הואיל ואישתריא אישתריא –יפת תואר 

 508 ..... ושאלה אשה מאת שכנתה –יציאת מצרים 

 509 ................................................... בנות –ירושה 

 509 .................................................. ירושה ומורשה

 509 ...................................... י זכרשטר חצ –ירושה 

 510 ................................... פי שנים בראוי –ירושה 

 510 ....................................... חסר ומלא –ירושלים 

 511 ......................... לא נתחלקה לשבטיםירושלים 

קדושתה, בתי ערי חומה, מצורע,  –ירושלים 
 511 ..................................................... מחנה ישראל

יש אם למקרא,  –מידות שהתורה נדרשת בהם 
 512 ................................................. יש אם למסורת

 –דוחה לא תעשה שבתורה  –כבוד הבריות 
 513 ................................................................. ?איזה

 514 ........................... השבת אבידה –כבוד הבריות 

 514 ...... כבוד המתים וכבוד החיים –כבוד הבריות 
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 514 ..................... ניאוף ואשת איש –כבוד הבריות 

 514 ......................... שב ואל תעשה –כבוד הבריות 

 514 .............................. מהר"ץ חיות ברכות כ. ד"ה גמ'

 514 ...................................... שעטנז –כבוד הבריות 

עמידה לספר תורה, אחוריו  –כבוד ספר תורה 
 515 ........................................................ לספר תורה

 515 ...................................... כבוד ספר תורה, קימה

כבוד התורה ולימוד התורה, עמידה  – כבוד רבו
 515 ............................................................... וישיבה

 515 ........................מחילה ורבו מובהק –כבוד רבו 

 515 ......... קימה בפני זקן לתלמיד חכם –כבוד רבו 

את ה' אלקיך תירא,  –כבוד תלמידי חכמים 
 516 ................................................. שמעון העמסוני

 517 ..... זקן ואינו לפי כבודו –כבוד תלמידי חכמים 

כדאי הוא פלוני לסמוך עליו בשעת  –הוראה 
 518 ................................................................. הדחק

כדאי הוא פלוני לסמוך עליו בשעת  –הוראה 
 518 ................................. רק בדינים דרבנן –הדחק 

 520 ..................................... איסור כהן לזונה –כהן 

 520 ....................... כהן גדול בבית המקדש כל היום

 521 ............................................ כהן הדיוט לגרושה

 521 .. גרם רציחה, כח אחר מעורב בו –ראה: רוצח 

 Error! Bookmark not ......... הריגת גויים –רוצח 
defined. 

 .Error! Bookmark not defined .... דרבנן –ריבית 

 Error! Bookmark not . ג' אופנים –ריבית דרבנן 
defined. 

החזרת רבית, הערמת רבית, ובדין ארווח  –ריבית 
 .Error! Bookmark not defined .............לה זמניה

 Error! Bookmark not ...... היתר עיסקא –ריבית 
defined. 

 Error! Bookmark ..... באיסורהשותפים  –ריבית 
not defined. 

 Error! Bookmark . ככר לחם בככר לחם –ריבית 
not defined. 

 Error! Bookmark .ריבית מאוחרת וריבית דברים
not defined. 

עוד ענינים )שלא סדרנו לפי כותרת עדיין( –רבית 
 ........................... Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ...........ריבית על ידי שליח
defined. 

 .Error! Bookmark not defined ...... ערב –ריבית 

 Error! Bookmark not .... ציוווי המצווה –ריבית 
defined. 

ריבית קצוצה יוצאה בדיינים, החזרת שוחד
 ........................... Error! Bookmark not defined. 

 Error! Bookmark not ארון ה' והמשכן –הזמנה 
defined. 

 Error! Bookmark not ..... שומא מילתא –ריבית 
defined. 

 Error! Bookmark ......שכר שבת מהבנק –ריבית 
not defined. 

 543 כהן הדיוט שנשא אלמנה ונמנה לכהונה גדולה

 543 ................................. כהן המסייע בבית הגרנות

 543 ...............................................וקדשתו –כהנים 

למחול על זכותו לקרוא  –וקדשתו  –כהנים 
 544 ................................................................ ראשון

שמירת היוחסין בכלל  –וקדשתו  –כהנים 
 544 ..................................... ישראל, חתימת "הכהן"

 544 ....................... יחוסי כהונה –כהנים בזמן הזה 

 544 ..................... נבעלה לפסול לה פסלה –כהנים 

 545 .......... שלוחי דרחמנא או שלוחי דידן –כהנים 

 548 ........................ שטיפה והדחה –כוס של ברכה 

 548 ................................. חד פעמי –ס של ברכה כו

 549 ................................................................ כותים

 550 .............................................כי הוו מפטרי רבנן

 550 .................................................. אדםכי זה כל ה

 550 ..................................... הכשר משקין –כי יותן 

 551 ................................................... כי לי כל הארץ

 551 ...................................... השני ברית –כי תבוא 

 551 ............................................. תוכחה –כי תבוא 

 551 ............................... אביו רשע –כיבוד אב ואם 

 552 ...................... אבי אביו, חמיו –ד אב ואם כיבו

 552 .............................. אחר מותו –כיבוד אב ואם 

הריני כפרת  –אחר מותו  –כיבוד אב ואם 
 552 .................................................... משכבו, קדיש

 552 ....... אשה רשות אחרים עליה –כיבוד אב ואם 

בין אדם לחבירו או בין אדם  –כיבוד אב ואם 
 552 ............................................................... למקום

 554 ....................... בן תלמיד חכם –כיבוד אב ואם 

 554 ........................................... גר –כיבוד אב ואם 

 554 .... לישא אשה נגד רצון הוריו –כיבוד אב ואם 
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לחלוק על אביו בלימוד –מורא  –כיבוד אב ואם 
 .......................................................................... 555 

 555 . מרה, שם שם לו חק ומשפט –כיבוד אב ואם 

 556 ................................. משל אב –כיבוד אב ואם 

 558 .............. עליה נגד רצון הוריו –כיבוד אב ואם 

 559 ............................................ כיסוי ראש לגברים

 563 ............................................. כיסוי ראש לנשים

 564 ....... כל דבר שמצותו ביום מצותו מהנץ החמה

 565 .............. כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקנום

 565 ................................................ כל המוסיף גורע

 566 ...................... כל הקבוע כמחצה על מחצה דמי

 566 ............... כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו

 567 ................................................. כל שתיעבתי לך

 568 ........................................... כלאי זרעים מדרבנן

 568 ...................................... י כהן גדולכלאים בבגד

 568 .................... צואה, עיבוד ספרי תורה –כלבים 

כליות יועצות, מלאכים יודעים מחשבות כל לב
 .......................................................................... 568 

 569מדין שטר או כסף –( Paper Moneyכסף נייר )

 569 ....................................... שוה כסף ככסף -כסף 

 570 ....................... כפרת הציבור, אין כפרה למתים

 570 .................................................... ארוסה –כרת 

 570 ..... בן עשרים לעונש בית דין של מעלה –כרת 

 571 ........................................................ כרתי ופלתי

עולה על שלחן מלכים –ו"ם בישול עכ –כשרות 
 .......................................................................... 571 

 572 ........................................... בשר אדם –כשרות 

 572 ........................................ בשר בדגים –כשרות 

 573 ........................................ בשר עגלים –כשרות 

 574 ........................................... הטונא דג –כשרות 

סימני ומסורת כשרות  –כשרות הזיבו 
 Zebu Controversy –.......................... 576לבהמות

 576 הגעלה בשאר משקים –הכשר כלים  – כשרות

מעלה רתיחה –הגעלה  –הכשר כלים  –כשרות 
 .......................................................................... 577 

 577 ........................... חמץ –הכשר כלים  –כשרות 

 577 ............. ליבון והגעלה –הכשר כלים  –כשרות 

 577 ................... חלבי או פרוה –מי חלב  –כשרות 

 577 ................................... סימני דג טהור –כשרות 

איסור אכילה ואיסור  –סתם יינם  –כשרות 
 578 ................................................................. הנאה

 578 ..................... (Pheasantעוף הפסיון ) –כשרות 

 579 ........... פת פלטר בשבת –פת עכו"ם  –כשרות 

 579 .......................................... פת עכו"ם –כשרות 

 579 .......................... צליית בשר על דגים –כשרות 

 580 ................................................ שסועה -כשרות 

 580 ................................ שבדגים תולעים –כשרות 

סימני ומסורת כשרות  -כשרות תרנגולת הודו 
 581 .............................................................. לעופות

 581 ................................................. לא בשמים היא

 581 ......................... ממונא מקמי אאיסור דחינן לא

לא נתנה תורה למלאכי השרת, מלאכים ביום 
 582 ........................................................... הכיפורים

 582 ............................................ לא תאכלו על הדם

 582 ......................................................... לא תחמוד

 585 ........................שבועת אמת ושקר –לא תישא 

לא תסור, יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן 
 586 ....................................... התורה, אפילו בטעות

 587 .......................................................... לא תעוננו

 587 .......................... לא תתחתן בם, איסור נתינים

 588 ................ לאו או עשה –לאו הבא מכלל עשה 

 589 ................... לאו שבכללות\לאו שאין בו מעשה

 590 .......................................................... ל"ג בעומר

 591 ............................ הותרה או דחויה –לה יטמא 

 591 ......................................... צורתן –ם הפנים לח

 591 ..................................................... לוח הישראלי

טוב, זכור  –שינויים  –לוחות ראשונות ואחרונות 
 591 ................................................................ ושמור

 593 .......................................... לכתחילה דאורייתא

 593 .................. לעמוד בפני ההולכים לעשות מצוה

 594 .................................................. לעקל בית הבד

 594 .. ה זרה ואבוזרייהו, חטא אהרןלפני עור בעבוד

 596 ..................... להאכיל מי שלא יברך –לפני עור 

 596 ................ לפני עור כשאולי לא יכשל, מכה בנו

 597 ...... לפני עור למומר ועכו"ם בחד עברא דנהרה

 598 ...................................... לפני דלפני –לפני עור 

בין אדם למקום או  –מהות האיסור  –לפני עור 
 599 ................................................ בין אדם לחבירו

 601 ............................ פשוטו של מקרא –לפני עור 
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 602 .............................. מצוה –לפנים משורת הדין 

 602 ..................................................... לשון המדינה

 604 ........................ ארץ ישראלמגדלי בהמה דקה ב

 604 ..................................................... מגילת תענית

 604 ............................................ מופלא סמוך לאיש

 609 .................................................... מוציא שם רע

 609 ................................ מגלח בתער –מורה היתר 

 610 .................... בית המדרש ובית הכנסת –מזוזה 

 610 ............... ברכה על בית שיש בו מזוזה –מזוזה 

 610 ......................................... דלת סתרים –מזוזה 

 610 ............................................ בית אוצר –מזוזה 

 610 .................................................. ליםכל –מזוזה 

 616 ..................................... מאחורי הדלת –מזוזה 

 617 ...................... עומד, שוכב, או אלכסון –מזוזה 

 617 ..................................... ראשי הכתלים –מזוזה 

 617 ................................................. שכירות -מזוזה 

 621 .............................. מחזיר גרושתו מן האירוסין

 621 ....................................ילה אינה צריכה קניןמח

 623 .................................................. מחילה על בעין

 623 ................................ מחלוקת במציאות, חקירה

 625 ............................................................ עמי שפר

 625 ........................................... מי שפרע בקרקעות

 625 ................................. מיאונין בשלושה –מיאון 

 625 ....................................... על ידי עצמה –ן מיאו

 626 ............. מיגו דטענה מעלייתא, הוה ליה למידע

 626 ............................ מידות שהתורה נדרשת בהם

דרשינן טעמא  –ת שהתורה נדרשת בהם מידו
 627 ................................................................. דקרא

דרשינן טעמא  –מידות שהתורה נדרשת בהם 
 627 ............................. דקרא היכא דיש נפקא מינה

 627 ... ל"ט מלאכות –מידות שהתורה נדרשת בהם 

לפיכך נקראו  –מידות שהתורה נדרשת בהם 
 628 ............................................ הראשונים סופרים

 629 ............ סמוכין –מידות שהתורה נדרשת בהם 

רוב בדרשות  –מידות שהתורה נדרשת בהם 
 629 ............................................................... התורה

רוב התורה בכתב –מידות שהתורה נדרשת בהם 
 .......................................................................... 629 

 630 .............................................. ב' ברכות –מילה 

 630 ....................... מילה בזמנה, תדיר ושאינו תדיר

 631 .............. בן מהזרעה מלאכותית בשבת –מילה 

 632 ............................................ בני קטורה –מילה 

 632 .................................... מילה בשבת ליוצא דופן

 632 ................ הוצאת דם כחלק מן המצוה –מילה 

 634 .................. ונמלתם את בשר ערלתכם –מילה 

 634 ..................................................... מילה ופריעה

 635 ................................................ להכניסו –מילה 

 635 ............................................ לאביוכרת  –מילה 

 635 ............... מתי נכרת –כרת על ביטולו  –מילה 

 636 ............................................... מילת גוי –מילה 

 636 ........................................... מילת מומר –מילה 

 638 ................... מל ולא פרע כאילו לא מל –מילה 

 638 .................נולד מהול והטפת דם ברית –מילה 

 639 ............... סגולה לעשירות –סנדקאות  –מילה 

 641 .................. ציווי המצוה, מלקות וכרת –מילה 

 642 .................... שלא בזמנה ויום טוב שני –מילה 

 643 ...............................שני מהולים בשבת –מילה 

 643 ....................... מילתא דאמר רחמנא לא תעביד

 644 ............... לתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנןמי

 645 ........... מילתא דעבידי לגלויי לא משקרי אינשי

 645 ........................ תרי רובי –מים שאין להם סוף 

 645 ................ מטרת הגזירה –מים שאין להם סוף 

 646 ..................................................... מיעוט המצוי

 646 ....................................................... מכת מרדות

מכין ועונשין, ויש כח ביד  מכת מרדות, בית דין
 646 ............................................................... חכמים

 647 ................................................. מלאכי זה עזרא

מלאכת חול המועד, לא מסרה הכתוב אלא 
 648 ............................................................. לחכמים

 648 ....................................................מלאתך ודמעך

 649 ........................................ מלוה הכתובה בתורה

 649 .......................................... מלוה להוצאה נתנה

 651 ......................... וס תלמידי חכמיםגי –מלחמה 

קדרי דחזירי בשעת  –חלוצי צבא  –מלחמה 
 651 .............................................................. מלחמה

 651 ..................................... מחנה ישראל -מלחמה 

 652 ............... גדר מחנה –מחנה ישראל  –מלחמה 

מחנה ישראל, והיה מחניך קדוש, תורה –מלחמה 
 .......................................................................... 654 
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 656 ......... אורים ותומים לעיכובא –מלחמת מצוה 

 656 ........................ מלחמת מצוה ומלחמת הרשות

 656 ............................................... לב מלך –מלכים 

 657 ..................... לבלתי רום לבבו מאחיו –מלכים 

 657 ..................................... מורד במלכות –מלכים 

 658 ........................................... מינוי מלך –מלכים 

 659 .................................. מלכות בית דוד –מלכים 

משיחה בשמן אפרסמון למלכי בית דוד –מלכים 
 .......................................................................... 659 

 659 .................................................... עדות -מלכים 

 659 ............................................................... מלקות

רה למלאכת שמים אלא מן המותר בפיך, לא הוכש
 659 .................................... עור בהמה טהורה בלבד

 660 ................................... מנהג מטעם נדר מדרבנן

 662 ........................................................ מנהג שטות

 662 ............................................... מנהגי איש ואשה

 662 ............................................. מנהגי יחיד וציבור

 663 .............................................. מסדרין לבעל חוב

 664 ................ ה ומעילה של הוצאהמעילה של הנא

 664 ................................................................. מעקה

 664 ..................................................... מעשר כספים

 664 ........................................ והמעשר שני ממון גב

דעת  –פדיון מעשר שני בזמן הזה  –מעשר שני 
 666 .................................. השאילתות, מצוה ומתיר

 666 ..........................באסימון –פדיון  –מעשר שני 

הר' משה  –טבעא בטבעא  –פדיון  –מעשר שני 
 666 ............................................... רוזין והחזון איש

 667 ....... מקום הפודה והכסף –פדיון  –מעשר שני 

 667 ................ פרוטה חמורה –פדיון  –מעשר שני 

 668 .............................................................מעשרות

 668 ..................... וידוי מעשר, כי תבוא –מעשרות 

 669 .............. שיטת הרמב"ם –מעשר אילן מדרבנן 

 669 . דגנך תירושך ויצהרך –מעשר אילן מן התורה 

היתר השתתפות  – Powerball-מפעל הפיס ו
 670 .............................................................. בהגרלה

 671 ............ מצוה בו יותר מבשלוחו, בהכשר מצוה

 671 ......................................... מצוה הבאה בעבירה

 672 ............................מצוה קיומית \מצות הרשות 

 673 ..... אין עושין מצוות חבילות חבילות –מצוות 

לפום צערא אגרא –אינו מצווה ועושה  –מצוות 
 .......................................................................... 674 

 674 ........................................ איסור עשה –מצוות 

 676 ......... חפצא או גברא –איסורי תורה  –מצוות 

 679 ........................................ הידור מצוה –מצוות 

 679 .. זמן חיוב המצוות וזמן הכשר קיומן –מצוות 

 679 ................................. כפייה על מצוות –מצוות 

 680 ........................ כפייה על מצוות עשה –ת מצוו

 680 . לאו או עשה –לאו הבא מכלל עשה  –מצוות 

 681 ........................................... לשם יחוד –מצוות 

 681 .................................... ידה למצותעמ –מצוות 

 683 ........................ עשה דוחה לא תעשה –מצוות 

 684 ......................................... מצוות צריכות כוונה

 688 ........................ גמר הטבילה, כוונה –מקוואות 

הווייתו על ידי דבר המקבל טומאה,  –מקוואות 
 688 ........................... כח ראשון ושני, ציצית מכונה

ג' טפחים על גבי קרקע  –המשכה  –מקוואות 
 692 ................................ הראוי לזריעה ברוחב טפח

 692 ....... שאובה, רוחב טפח –המשכה  –מקוואות 

 693 .............................. זריעה –השקה  –מקוואות 

 701 ................... השקה מלמטה למעלה –מקוואות 

 702 ..................... נקב ההשקה –השקה  -מקוואות 

 702 .............................. זוחלין ואשבורן –מקוואות 

 702 ................................זחילה החוזרת –מקוואות 

 702 ................................ זחילה הניכרת –מקוואות 

 702 .................................... טבילה בכלי –מקוואות 

 702 ................... טבילה בכיפין שבאוויר -מקווואת 

 703 ............................... טבילת כל גופו –מקוואות 

גוף  –טבילת כל גופו עולה בבת אחת  –מקוואות 
 704 .................................................................... ענק

 706 .............................. מים חיים לזבה –מקוואות 

 706 ........................... מים חיים במעיין –מקוואות 

 707 ............................... מטרת הטבילה –מקוואות 

במי פירות  –נתן סאה ונטל סאה  –מקוואות 
 708 .......................................................... ובשאובים

 710 .................................. ספק מ' סאה –מקוואות 

 –עירוב מקוה פסול עם מקוה כשר  –מקוואות 
 710 ............ספק הרבינו ירוחם בסתם נקב ההשקה

רבו נוטפים על הזוחלים וטבילה  –מקוואות 
 711 .............................................................. בנהרות
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שאלות האור  –רחיצה אחר הטבילה  –מקוואות 
 711 ........................................... זרוע לתוספות רי"ד

 713 ........................ ג' לוגים –שאובים  –מקוואות 

פסולו מן התורה או  –שאובים  –מקוואות 
 713 ........................ מדרבנן, כולו שאוב, רובו שאוב

 716 .................................................. שלג -מקוואות 

מחמת נוזל ולא מחמת  –שינוי מראה  –מקוואות 
 717 .....................................................................גוש

 719 ................................שיעור מ' סאה –מקוואות 

שיעור מים שאובים הפוסלים את  –מקוואות 
 720 ............................................................... המקוה

 721 ................. שיעור רביעית ומ' סאה –מקוואות 

 721 ...................... כשהאיש בעל מום –מקח טעות 

 721 ..................... תפילה מן התורה –מקראי קודש 

 722 ............................ חשד ולפני עור –מראית עין 

 722 ........................................ משחק בקוביא בשבת

 722 .................................................... ימשל הקדמונ

 722 ................................................. משמרות כהונה

 723 ................................................. משפטי התנאים

 729 ...................................... מיניההגדרת  –מתכת 

רב  –אומתנו אומה עם תורתה  –מתן תורה 
 732 ........................................................ סעדיה גאון

 732 .............................................. אנכי –מתן תורה 

נכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ א –מתן תורה 
 734 ................................................................ מצרים

שבת  –כפה עליהם הר כגיגית  –מתן תורה 
 734 ................................................................ וחופה

גרים ומשומדים, רובו ככולו בקבלת  –מתן תורה 
 735 ............................................................... התורה

 736 ..................... ניתנה תורה בחשאי –מתן תורה 

 736 ....................... סדר נתינת התורה –מתן תורה 

שני לוחות  –עשרת הדברות  –מתן תורה 
 739 ..............................................................מכוונים

תורה שבכתב ושבעל פה, לוחות  –מתן תורה 
 739 ............................................... ראשונות ושניות

 741 ............................. מתנה על מה שכתוב בתורה

הזרוע, והקיבה, והלחיים בחוץ  –מתנות כהונה 
 742 .................................................................. לארץ

 742 ................ מתנות כהונה לבת כהן הנשואה לזר

 743 ....................................... הפקר –מתנות עניים 

 743 .............................. שבט עניים –מתנות עניים 

 743 .............................................................. קמתעס

 746 ................. אין נביא רשאי לחדש דבר –נבואה 

 746 .......... איסור נדה לבעלה –בין דם לדם  –נדה 

 748 .............................. בנות ישראל החמירו –נדה 

 751 ....................................................דם ירוק -נדה 

 751 ...............................................התקין רבי –נדה 

 751 ....................................................... חרדל –נדה 

 752 .................................. טבילה זמנה מצוה –נדה 

 752 ................... ימי לידה שאינה רואה בהם –נדה 

יסוד איסור בעילת נדה, ערוה או לאו  –נדה 
 753 ...................................................... שעונשו כרת

 753 ..................................... תלייה במאכולת –נדה 

 758 ................................................. בלי נדר -נדרים 

 758 .................... מקומות על כבוד הרבכ"ד  –נידוי 

 758 ..................... אדם המזיק באונס גמור –נזיקין 

 759 ......................................... גרמי וגרמא –נזיקין 

 760 ................................ כופר, קנס, וממון –נזיקין 

 760 ........... שמין אותו כעבד הנמכר בשוק –נזיקין 

 763 ................... הפסק קודם הברכה –נטילת ידים 

 763 ............... נפל, תינוק בן יומו, לא כלו לו חדשיו

 764 .......................... אף הן היו באותו הנס –נשים 

 765 ................................................ נשים במאי זכיין

 766 ...................................... התורה ברכות –נשים 

 767 ......................................... והנה באוהל –נשים 

 767 ........................להוציא אנשים במגילה –נשים 

 768 .................... מצוות עשה שהזמן גרמא –נשים 

 769 .................................... סעודה שלישית –נשים 

 769 ........................................ פטור ממצות –נשים 

 770 ..................................... שת ישראלקדו –נשים 

 770 ......................................... קריאת שמע –נשים 

 770 .................................................. תפילין –נשים 

 770 ........................................ וסףתפילת מ –נשים 

 770 ................................... אומרת נטמאתי –סוטה 

 770 .............................. הבעל מנוקה מעוון –סוטה 

 771 .......................... ומעמלה מעל באישה – סוטה

 771 ............................................... ונטמאה –סוטה 

 771 ........................................יחוד וסתירה –סוטה 

תירה מפני ששונאו ולא מפני שחושדוס –סוטה 
 .......................................................................... 772 

 772 ...................................... אתרוג הירוק –סוכות 
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 772 ........................... ברכת עשיית הסוכה –סוכות 

 772 ....................................... חיוב במצוות –מא סו

 774 ..................... חלב –סחורה במאכלות אסורות 

 774 .............................. סימנים אמצעים ומובהקים

 775 .......................... דעת הגר"א –וידוי  –סליחות 

 775 ....................................... זמן אמירתן -סליחות 

מכניסי רחמים, תפילה למלאכים,  –סליחות 
 775 .................................................... ברכוני לשלום

 775 .............. דבר שבקדושה –י"ג מדות  –סליחות 

היום, המתחיל במצוה מתפלל כל  –סליחות 
 775 ................................................ אומרים לו גמור

 778 ..................................... מקור המנהג –סליחות 

 778 .................................................... כללי -סמיכה 

 782 ................... שליחותייהו –בזמן הזה  –סמיכה 

 783 ..................................................... ביד –סמיכה 

 783 ............. דיין הממונה אגטין וקידושין –סמיכה 

 783 ......................................... סמיכה ועיבור השנה

 783 ........................................... יורה יורה –סמיכה 

 783 ...................................... יר בכורותית –סמיכה 

 783 ................... סמיכת בחור –לא קבלו  –סמיכה 

 785 .................................. לדברים אחדים –סמיכה 

 785 .................................................. נשים –סמיכה 

 789 .......................... נשים סומכות רשות –סמיכה 

 789 ..............קידוש החודש ועיבור השנה –סמיכה 

 793 ................................................... סעודת הודאה

 793 ...................................................... סעודת מצוה

 794 ......................... סעודת ע' שנה –סעודת מצוה 

 794 .............. אבילות ימי הספירה –ירת העומר ספ

 794 ............................ אחרי הסדר –ספירת העומר 

 794 ........................ בבין השמשות –ספירת העומר 

 795 .................................... ירת העומר בזמן הזהספ

גילוח ותספורת בימי הספירה –ספירת העומר 
 .......................................................................... 796 

 797 .. ימים ושבועות, זכר למקדש –ספירת העומר 

 797 ................. ליל ובמוצאי שבת –ספירת העומר 

 797 ............. מוזיקה בימי הספירה –ספירת העומר 

 797 ....................... ממחרת השבת –ספירת העומר 

 798 . מצות בית דין ומצות יחידים –ספירת העומר 

 798 ............ נישואין בימי הספירה –ספירת העומר 

נשים, מצות עשה שהזמן גרמא,  –ספירת העומר 
 798 .................................................... שיטת הרמב"ן

דעת  –פתח בד' וסיים בה'  –ספירת העומר 
 799 ............................................................ הראבי"ה

 800 ........... שהחיינו בימי הספירה –ספירת העומר 

 800שומע כעונה בספירה ובברכה –ספירת העומר 

 801 ......... דעת הרמב"ם –ספק דאורייתא לחומרא 

 801 ....................... ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן

 801 . ספק דאורייתא שנתגלגל להיות ספיקא דרבנן

 802 ....................................ספק הלכה למשה מסיני

 802 .............................. ספק טומאה ברשות הרבים

 802 ...................................................... ספר רפואות

 803 ................................... רותאותיות חס –סת"ם 

כסדרן ומוקף גביל בשמות ה' שבספר  -סת"ם 
 803 .................................................................. תורה

 805 .................................... חסרות ויתרות –סת"ם 

 806 ........................................... או דגיחוןו –סת"ם 

כתיבת פרשיות התפילין כסדרן בספר  –סת"ם 
 806 .................................................................. תורה

 806 ............................... כתיבת ספר תורה –סת"ם 

 807 ....... שאר ספרים –כתבית ספר תורה  –סת"ם 

 807 .................. לשמה בכתיבת ספר תורה –סת"ם 

נשים בכתיבת ספר תורה על ידי שליח –סת"ם 
 .......................................................................... 807 

 809 ..................... קדושת ספרים הנדפסים –סת"ם 

 810 ............. טבי עבד של רבן גמליאל –עבד כנעני 

 810 ..................... לעולם בהם תעבודו –עבד כנעני 

 810 ................. נכסי הגר ורשות עצמו –עבד כנעני 

 810 ............................... שפחה חרופה –עבד כנעני 

 811 ..... איסור ישראל לשפחה כנענית –עבד כנעני 

 811 ............................... קבלת טומאה –עבד כנעני 

 811 ............... רציעה –אם אמר יאמר  –עבד עברי 

זמן חלות  –יעוד  –אמה העברי  –עבד עברי 
 812 ............................................................. האישות

מי כותב את השטר –אמה העבריה  –עבד עברי 
 .......................................................................... 812 

מעות הראשונות,  –אמה העבריה  –עבד עברי 
 812 ..................................................... דעת הרמב"ם

מצות יעוד קודמת  –אמה העבריה  –עבד עברי 
 813 .................................................... למצות הפדיה

 813 ........................................... עבד עברי גופו קנוי
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 813 ........................................... הענקה –עבד עברי 

מת האדון בתוך שש ובלי  –הענקה  –עבד עברי 
 813 ............................................................... יורשים

 814 .................................. כי לי עבדים –עבד עברי 

 815 ................לא תצא כצאת העבדים –עבד עברי 

 815 ............................ מייעד לבנו קטן –עבד עברי 

 817 ............... נמכר בגנבתו ולא בכפלו –ד עברי עב

 817 .................. כהן ובעל מום –נרצע  –עבד עברי 

 817 ..................................... קם תחתיו –עבד עברי 

 817 .................. קנין איסור וקנין ממון – עבד עברי

 818 ............................................ קניניו –עבד עברי 

 818 ................................................................ עבדים

 819 .................................... עבדים הוקשו לקרקעות

 821 ....................................... קניני עבדים –עבדים 

מצוה לשרש אחריה,  –אבד תאבדון  –עבודה זרה 
 821 ........................................... תשובה, ביעור חמץ

גדרם ונפקא מינה  –מסית ומדיח  –עבודה זרה 
 822 ............................................................... ביניהם

 822 ................... מסית לשאר עבירות –עבודה זרה 

 823 ....................... מומר דינו כעכו"ם –עבודה זרה 

תקרובת עבודה זרה של הנוצרים –עבודה זרה 
 .......................................................................... 824 

 824 .............. בית דין למדידת עגלה –עגלה ערופה 

 824 .............................. הלנת ההרוג –עגלה ערופה 

 825 ......................................... פדיון –עגלה ערופה 

 826 .................. אין אדם משים עצמו רשע –עדות 

איני יודע בבדיקות ועדות שאי אתה  –עדות 
 827 .............................................................. להזימה

עד אחד נאמן  -שני דיני נאמנות  –בידו  –עדות 
 828 .......................... באיסורין במקום חזקת איסור

 832 ........... דבר שבערוה –דרישה וחקירה  –עדות 

 832 .................... שטרות –דרישה וחקירה  –עדות 

 832 ...................... שעות –דרישה וחקירה  –עדות 

 832 ................................. הכחשה בבדיקות –עדות 

 833 ..................... תוכן ההתראה –התראה  –עדות 

 833 ......... כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד –עדות 

 833 ..................................... למי יש שם עד –עדות 

 834 ...................עדות לקיום הדבר בגיטין וקידושין

 834 ................... עדות לקיום הדבר ביבום ובחליצה

בירור שלה לנפשות ולהכנסה  –עדות מיוחדת 
 838 ................................................................ לכיפה

 839 .......................................... נוגע בעדות –עדות 

 839 ........... נמצא אחד מהם קרוב או פסול –ות עד

 839 .......................... עד אחד לשבועה אתי –עדות 

מן התורה  –עד אחד באשה שמת בעלה  –עדות 
 840 .......................................................... או מדרבנן

 841 ....................... עד אחד נאמן באיסורין –עדות 

נאמנותו במת בעלה ועדות  –עד אחד  –עדות 
 841 ............................................ בכור, נאמנות יכיר

 844 ............. נאמנותו נגד חזקה –עד אחד  –עדות 

 844 .......................... עד המעיד ועד הרואה –עדות 

עדי חתימה לשטרי קנין או שטרי ראיה –עדות 
 .......................................................................... 845 

 845 ...................... החידוש –עדים זוממים  –עדות 

 846 ..............................................עם הארץ –עדות 

 846 ................................ פסול אוהב ושונא –עדות 

 846 ................................פסול נוגע בעדותו –עדות 

 847 .............................. פסול קרובים, גדרו – עדות

פלגינן דיבורא ואין אדם משים עצמו  –עדות 
 847 ................ רשע, תשובה בחייבי מיתות בית דין

 848 ...................................... פלגינן נאמנות –עדות 

 849 ............................. פסולי עדות מדרבנן –עדות 

פסולי עדות מדרבנן בגיטין וקידושין וריח  –עדות 
 849 .................................................................... הגט

שליח ציבור ועדות מיוחדת -פסולי עדות  –עדות 
 .......................................................................... 851 

 852 ........... קבלת עדות שלא בפני בעל דין –עדות 

 854 ............................ קרובים בעל כאשתו –עדות 

 854 ................................... מקור –קרובים  –עדות 

 855 .................... שלישי בראשון –קרובים  –עדות 

 855 ..... עדות שאי אתה יכול להזימה בדיני ממונות

עדות שאי אתה יכול להזימה לאסור אשה על 
 858 ................................................................. בעלה

 859 ..................................... האדר"ת –ראה: רבנים 

 865 ....................עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה

 865 .............. תוכן העדות או כוונת העדים –עדות 

טבילת עובר לשם גרות בלי  –עובר ירך אמו 
 865 ................................................. ידיעת הבית דין

 866 ........................... עוסק במצוה פטור מן המצוה
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מצוות לא תעשה –עוסק במצוה פטור מן המצוה 
 .......................................................................... 871 

 871 ............................... בחוץ לארץ –עיבור השנה 

 871 ......................... הסכמת הציבור –עיבור השנה 

 871 ....................................... סימנים -עיבור השנה 

 872 ....................................... סמיכה –נה עיבור הש

 872 .............................. אין לו גוף –עיקרי האמונה 

 873 ............................ תורה מסיני -עיקרי האמונה 

 873 ....................... הגדרתם –ר, חצר, ובני העיר עי

 873 ........... כמה זמן צריך לגור שם –בן עיר  –עיר 

 873 ....................בית דין לחלות שמה -עיר הנדחת 

 873 ............................. עיר הנדחת שחזרה בתשובה

 874 .................................................. עירוב תבשילין

 874 ............................................................... עירובין

 874 ................................ נותמחיצות ודפ –עירובין 

 874 .............................. ד׳׳ה צריך :תוספות עירובין עט

 875 .................................. סילוק מחיצות –עירובין 

 876 ............ מן התורה או מדרבנן –בי תחומין עירו

קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף  –עירובין 
 876 ................................................................. לדירה

 877 ..............................עכו"ם לאו בני מחילה נינהו

בני בחורי ישראל, בנים אתם,  –הנבחר  עם
 877 .................................................... חביבין ישראל

 878 ........................................................... עם הארץ

 878 .................. עם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי

 879 ................................. גילוי שכינה –עמוד הענן 

 879 ................................................................. עמלק

 880 .............................. משה ואדם הראשון –ענוה 

 882 ...........................................................ואפרעפר 

 882 ............................................. עץ הדעת טוב ורע

 882 ............................................... עציץ שאינו נקוב

 882 ................דבר הדומה –התורה  עקירת דבר מן

 884 ....... נגד פסוק מפורש –עקירת דבר מן התורה 

 885 .........................................נשים, גרים –ערבות 

 885 ..................................................... אדם –ערכין 

 885 ..................... שריפת ערלה –ערלה ונטע רבעי 

 886 .. פדיון נטע רבעי בזמן הזה –ערלה ונטע רבעי 

הלכה  –ערלה בחוץ לארץ  –ערלה ונטע רבעי 
 887 ...................................... המפרשת או מחדשת?

 888 .......................................... ז–ארץ הצבי סימן לו:ד

 888 .............. טז–רמב"ם הלכות מאכלות אסורות י:טו

ספק ערלה ורבעי בחוץ לארץ  –ערלה ונטע רבעי 
 888 ......................................... הלכה למשה מסיני -

 890 ........................................................ עשה לך רב

 891 ........................................ עשר מילן דחסידותא

 892 ..................................................... עשר קדושות

המלך הקדוש והמלך המשפט –עשרת ימי תשובה 
 .......................................................................... 893 

 893משפטים נוספים בתפילה –עשרת ימי תשובה 

 893 ........................ פת עכו"ם –עשרת ימי תשובה 

 894 ................... שיר המעלות –עשרת ימי תשובה 

 894 .................................................... פגימת הלבנה

 894 .......................... ר בחוץ לארץבכו -פדיון בכור 

 895 ....................................... אב שוטה –פדיון הבן 

 895 ..............................איזה בעית טפי –פדיון הבן 

 895 ............................... בכור אחר נפל –יון הבן פד

מצוה דגופיה, איסור מעילה בהקדש  –פדיון הבן 
 895 .................................................. בבן קודם פדיון

 896 ................................................ פדיון הבן בשבת

 897 ........... בת כהן הנבעלה לפסול לה –פדיון הבן 

 897 .............................................. זמנה –פדיון הבן 

 898 ................................על ידי אחרים –פדיון הבן 

 900 ................................. כסף ושטר –יון הקדש פד

 901 .............. פדיון המתיר והמפקיע –פדיון הקדש 

 901 ................................................ פדיון פטר חמור

 901 ...................................... דבר זה פה קדוש יאמר

קידש  –פועל חוזר באמצע היום ולא שומר 
 901 ............................................................... בפקדון

 903 ..................................................... הלל –פורים 

 903 ..................................... יבנוהרב את ר –פורים 

 903 ........................... חיוב שמחה וסעודה –פורים 

 903 ............................ לדלג על שני הימים –פורים 

 904 .............. מגילה הכתובה בין הכתובים –רים פו

 905 ............ מדברי קבלה ומדרבן –מגילה  –פורים 

 905 ........ משלוח מנות על ידי שליח דוקא –פורים 

 906 ...................................... נוסח המגילה –פורים 

 906 ...................... על הנסים וחיוב סעודה –פורים 

 906 ................... על הנסים אחרי השקיאה –פורים 
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 906 .................. עיר וכפר – עשרה בטלנין –פורים 

 907 .................................... עשרת בני המן –פורים 

 908 .................... טוב לב משתה תמיד -פורים קטן 

 909 .............................. שושן ושושן הבירה -פורים 

בעלי ברית וחתן וכלה –תענית אסתר  –פורים 
 .......................................................................... 910 

תענית אסתר נדחה ומנהג הגר"ח שלא  –פורים 
 910 ....................................................לעלות במנחה

 912 ........... תחנון במנחה –תענית אסתר  –פורים 

 912 ......................................................... פיקוח נפש

 912 ........... להציל עצמו בממון חברו –פיקוח נפש 

 Autopsies ............... 913ניבול המת,  –פיקוח נפש 

 914 ...................................... בא לידי חימוץ –פסח 

 914 ........................................... יקת חמץבד –פסח 

 915 ............................ בדיקת חמץ מוקדמת –פסח 

 915 ................................................ בל יראה –פסח 

 915 ................... בל יראה בחמץ של אחרים –פסח 

ברכת המצוה על סיפור יציאת  –פסח 
 918 ....................................... הגדה של פסח\מצרים

 918 ........................................... ברכת השיר –פסח 

 919 .......................... געבראקס ביום ראשון –פסח 

הגדה מעשה נסים של   –הגדה של פסח  –ח פס
 919 ............................................................ הנתיבות

 919 ................ הלל בליל פסח בבית הכנסת –פסח 

 920 ...................................... כיצד –הסיבה  –פסח 

 920 ...................................... נשים –יבה הס –פסח 

 920 ........................... זמן אכילת קרבן פסח –פסח 

ערב פסח אחר חצות –זמן אפיית מצה  –פסח 
 .......................................................................... 921 

 922 ....... (Corporationחמץ ברשות חברה ) –פסח 

 922 ............................... היתרא בלע –חמץ  –פסח 

 922 ............................... חמץ נוקשה ושאור –פסח 

שיטת הרמב"ם –חמץ שעבר עליו הפסח  –פסח 
 .......................................................................... 924 

 925 ................................................... חרוסת –פסח 

 926 .......................................... חצות ובוקר –פסח 

 927 ................ והתנאי של האבני נזר חצות –פסח 

 927 ............................ בעינן טעם מצה בפיו –פסח 

 928 ............................................ כורך, נוסח –פסח 

 929 ............. כמה כזיתים בבת אחת – כורך –פסח 

 929 .......................... עשיית הכריכה –כורך  –פסח 

 929 .................... כל המרבה הרי זה משובח –פסח 

 929 ..................................................... כרפס –פסח 

מה עני הוא מסיק ואשתו  –לחם עוני  –פסח 
 930 .................................................בחיפזון –אופה 

 932 ........ בציעה על הפרוסה –מוציא מצה  –פסח 

 933 ........................................... מכירת חמץ –פסח 

ששת הקנינים עושים עם  –מכירת חמץ  –פסח 
 933 ................................................................ עכו"ם

 940 הערמה במצוות התורה –מכירת חמץ  –פסח 

 947 .......... מינוי הרב כשליח –מכירת חמץ  –פסח 

עכו"ם שעשה שליח לקנות –מכירת חמץ  –פסח 
 .......................................................................... 947 

 947 .................. מלח על השלחן בליל הסדר –פסח 

 Gluten Free ................ 948מצה בלי גלוטן  –פסח 

כלה בלא ברכה, שבע  –מצה בערב פסח  –פסח 
 950 ................................................................ ברכות

 951 ........................ מצה עשירה בערב פסח –פסח 

מצה עשירה, עיסה שנילושה במי פירות –ח פס
 .......................................................................... 951 

 953 .................. מצה שמורה ועשיית לשמה –פסח 

מצות סיפור יציאת מצרים, קריאת שמע  –פסח 
 954 .......................................................... דבר תורה

 957 ...................................................... מרור –פסח 

 959 .............................. חסה מרירה –מרור  –פסח 

 959 .................................... נאכל על השובע –פסח 

 960 .................................................. ניותקט –פסח 

 961 ................................ קטנים בקרבן פסח –פסח 

 961 ................................. קידוש בליל הסדר –פסח 

 961 .............. נאכל על השובע –קרבן פסח  –פסח 

פסח, מצה,  –ג' דברים  –רבן גמליאל  –פסח 
 962 .................................................................. מרור

 962 ................................................. תשביתו –פסח 

 962 מצות הרשות, לאו או עשה –תשביתו  –פסח 

 964 .......................... שיעור דרך רחוקה –פסח שני 

 964 ........................................... פרו ורבו בתלמידים

 964 ............................................... גויים –פרו ורבו 

 964 ..................... גר שנתגיירו בניו עמו –פרו ורבו 

 967 ................................................. טעם –פרו רבו 

 969 ......................................... בניםכמה  –פרו רבו 
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 970 ............................................... ממזר –פרו ורבו 

 970 ............................ נשים, שבת יצרה –פרו ורבו 

 972 .................................................. עון בעל חובפר

 972 ................................................ פתגמים יהודיים

אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, הקדיש  –צדקה 
 972 .................................................................... ומת

 976 ........... המבזבז אל יבזבז יותר מחומש –צדקה 

 977 ................................................. צואה דאורייתא

 977 ................................... דינא דמלכותא –צוואה 

 980 ......................................... הנהוגה בינינוצוואה 

 980 .................. התחייבות דשטר חצי זכר –צוואה 

 985 ...................... מצוה לקיים דברי המת –צוואה 

 987 .................................. עבורי אחסנתא –צוואה 

 989 ................................ קנין לאחר מיתה –צוואה 

 990 ...................................צוואת רבי יהודה החסיד

ציצית בלילה, לבישת טלית, קיום מצוה בלי ברכה
 .......................................................................... 990 

 991 .................................. חשיבות המצוה –ציצית 

 991 ....................... טלית לבחורים רווקים –ציצית 

 991 ................................................. עטיפה –ציצית 

 993 ................................................... ניילון –ציצית 

 994 ........................................... צבע הבגד –ציצית 

 994 .............. תכלת בבגדי כהונה ובציצית –ציצית 

קביעת הלכה על פי החקירה לאור המדע בת ימינו
 .......................................................................... 995 

 1001 ............................. הפקעתה –קדושת ישראל 

שני סוגים, מישאל  –כהונה גדולה קדושת 
 1001 ....................... ואלצפן במקום אלעזר ואיתמר

שני סוגים, המשתמש בכהונה  –קדושת כהונה 
 1002 ..................................................................מעל

 1004 .................................... קדושת לויה ושבט לוי

 1005 ................. אין כל חדש תחת השמש –קהלת 

 1006 ............. קדשי קדשים וקדשי קלים –קרבנות 

 1006 ...................... מצות אכילת קדשים –קרבנות 

 1008 ................................................ צפון –קרבנות 

 1008 ....................................................... קו התאריך

 1011 .......... אסור לספותו בידים על מנהגים –קטן 

 1012 אם הוא שוטה –אסור לספותו בידים  –קטן 

 1012 ............................ להפרישו מן האיסור –קטן 

 1012 .................................................. קידוש החודש

 1013 ............ אתם אפילו מוטעים –קידוש החודש 

חשבון התקופה –קידוש והחודש ועיבור השנה 
 ........................................................................ 1013 

 1014 ............. כבר קידשוהו שמים –קידוש החודש 

 1014 .................קידוש החודש ועיבור השנה בחו"ל

 1016 ....................... מניין המצוות –קידוש החודש 

וכן לענין  –הנאה ככסף  –אדם חשוב  –קידושין 
 1016 .............................................................. ממונא

אדם חשוב, נתן הוא ואמרה היא,  –קידושין 
 1017 ............................................................ שדכנות

 1019 ................................. איסורי הנאה –קידושין 

 1019 ........... אמירת האשה באדם חשוב –קידושין 

 1020 ............................ אמירה בקידושין –קידושין 

עיצת  –בזמן הזה  אפקעינהו –קידושין 
 1020 ........................................................ המהרש"ם

 1020 ............................... ארוח לה זמנה –קידושין 

 1020 ......................... ביאה שאחר חופה –שין קידו

 1021 .............................................. קידושין במחובר

 1024 לכתחילה או בדיעבד –בתו קטנה  –קידושין 

 1024 ........................ דעתו על גמר ביאה –קידושין 

 1025 ................... ונפשטו קידושי בכולה –קידושין 

 1025 .......... טלי קידושיך מעל גבי קרקע –קידושין 

 1025 ....................................יד לקידושין –קידושין 

 1026 .................................. לישנא דרבנן –קידושין 

 1028 ................................................ כסף –קידושין 

 1030 ........... טבעת שאין בה אבן –ף כס –קידושין 

מנה אין כאן משכון אין כאן, משכון  –קידושין 
 1031 ........................................................ דרב יצחק

 1031 . מצוה בפני עצמה או הכשר מצוה –קידושין 

 1032 ............. פריצותא –מקדש בביאה  –קידושין 

נערה מקבלם על ידי עצמה או אביה –קידושין 
 ........................................................................ 1032 

 1033 .......................................... עד אחד –קידושין 

 1033 ........................ עדות בקידושי כסף –קידושין 

 1037 ........................ צאי וקבלי קידושיך –קידושין 

 1038 ............. דעת אחרת –קטן לגדולה  –קידושין 

 1038 .......קבלתם על ידי עצמה –קטנה  –קידושין 

 1038 ................................. קידושי מיאון –קידושין 

קניית  –קיחה קיחה משדה עפרון  –קידושין 
 1039 ................................................................ נשים
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 1039 ................................... קנין באשתו –קידושין 

 1040 ............... שוה פרוטה במקום אחר –קידושין 

 1041 ............................................... שטר –קידושין 

 Error! Bookmark not ... יף מתוכומזוי –שטרות 
defined. 

 Error! Bookmark not . מכירת שטרות –שטרות 
defined. 

 !Error ........ מכר שטר חוב וחזר ומחלו –שטרות 
Bookmark not defined. 

שטרי פסיקתא, הן הן דברים הנקנים  –קידושין 
 1049 ........................................................... באמירה

 1049 ............................ קידושין שלא נמסרו לביאה

 1049 .............................. תחילת המסכת –קידושין 

נאמנות האב שקידש את  –קידשתי את בתי 
 1050 ............................................................... אשתו

 1052 ............................................................. קים לי

 1052 ...................................... קלסתר פניו של משה

 1053 ...................................... דרבה מיניהקם ליה ב

 1053 ...... קם ליה בדרבה מיניה, ערב, אנכי אערבנו

 1057 ....................................................... קם תחתיו

 1057 ............................................ אודיתא –קנינים 

אותיות נקנות במסירה, המוכר שטר  –קנינים 
 1057 ............................................ חוב לחברו ומחלו

 1058 ................................................ גויים –קנינים 

 1058 .......... אחרת מקנה ודעת קונה דעת –קנינים 

 1060 .... חצרו של אדם קונה שלא מדעתו –קנינים 

 1060 ............................................. מצותם –קנינים 

 1060 ................................ כה והגבההמשי –קנינים 

 1060 ........................................... קנין אגב –קנינים 

 1060 ........ התחייבות מדעת -קנין דברים  –קנינים 

 1061 ........................ קנין חליפין בעבדים –קנינים 

 1061 ........................ מטבע –קנין חליפין  –קנינים 

 1061 .................................. קנין יד בגיטין –קנינים 

 1062 ..................... שלא מדעתו –קנין יד  –ינים קנ

 1062 .......... צבורין ואגב –קנין מטלטלין  –קנינים 

 1062 ......................................... קנין סודר –קנינים 

 1063 ............. חליפין, אודיתא,\קנין סודר –קנינים 

יסודה, פרעון דמי  –קנין קרקע בכסף  –קנינים 
 1065 ..................................... המקח או קנין שעבוד

הקראיםמחאה שקטה של הרמב"ם נגד  –קראים 
 ........................................................................ 1066 

 1066 .............................. גויים, בעל מום –קרבנות 

חטאת העוף והקרבת עולת ראיה ביום  –קרבנות 
 1067 .................................................................. טוב

יקריב אותו, לרצונו, הכל צריכים דעת  –קרבנות 
 1067 ........................................ חוץ ממחוסרי כפרה

 1068 ....... כל שאור וכל דבר לא תקטירו –קרבנות 

 1069 ........ מחצית השקל, קרבנות ציבור –קרבנות 

 1070 ..................................... סכין מקדש –קרבנות 

עולה ויורד, עולת העוף בלילה, חלומו  –קרבנות 
 1072 .................................................של האור שמח

עני שהפריש קרבן עשיר –עולה ויורד  –קרבנות 
 ........................................................................ 1074 

 1074 .................. עולת ראייה ועולת הגר –קרבנות 

חוץ לארץ, קרבן ציבור –קרבן פסח  –קרבנות 
 ........................................................................ 1076 

פסח מצרים ופסח דורות, הוראת שעה –קרבנות 
 ........................................................................ 1076 

ערל, אנוס רחמנא פטריה, פסח  –פסח  –קרבנות 
 1076 ................................................................... שני

 1077 .................................. נשים –פסח  –קרבנות 

 1077 ........................................ קרבן הגר –קרבנות 

 1077 ................................... שלמי שמחה –קרבנות 

 1077 .......... תמיד של שחר ובין הערבים –קרבנות 

 1078 ........................................................ קרי וכתיב

 1079 ............. אחוריו לספר תורה –קריאת התורה 

 1081 ............... בזמן שאינו מחויב –קריאת התורה 

בטלו פרשיות, השלמת פרשיות  –קריאת התורה 
 1082 ........................................................ שלא שמע

דילגו פסוק וכבר החזירו את  –קריאת התורה 
 1083 ............................................................... הספר

ירמיהו ושדה  –הפטרת בהר  –קריאת התורה 
 1084 .............................................................. אחוזה

חתן  –עניינא דיומא  –הפטרה  –קריאת התורה 
 1085 ........................................ בשבעת ימי המשתה

 1085 ..................... הוספות עליות –קריאת התורה 

מתוך קלף –הפטרה ומגילות  –קריאת התורה 
 ........................................................................ 1085 

 1085 ....... חובת היחיד או הציבור –קריאת התורה 

 1085 ................. חזק חזק ונתחזק –קריאת התורה 

 1086 .... חתן תורה וחתן בראשית –קריאת התורה 

טלטול ספר תורה לשלשה  –קריאת התורה 
 1086 ............................................................ קריאות
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 1087 ............ לימוד תורה באמצע –קריאת התורה 

 1088 ........................ מחזור השנה –קריאת התורה 

 1088 ........................ מחילת הכהן –קריאת התורה 

 1088 ................................ קריאת התורה מן התורה

מנהג קריאת שם העולה לתורה –התורה קריאת 
 ........................................................................ 1088 

 1089 מצות זכירת מעמד הר סיני –קריאת התורה 

 1090 ................. נתפרדה החבילה –קריאת התורה 

 1090 . עמידה בזמן קריאת התורה –קריאת התורה 

 1090 ... הזי"ו ל"ך –פרשת האזינו  –קריאת התורה 

 1091 .. זכר או זיכר –פרשת זכור  –קריאת התורה 

 1092 נשים וכהנים –פרשת זכור  –קריאת התורה 

 1094 . שומע כעונה –פרשת זכור  –קריאת התורה 

 1096 ..... פרשת פרה, זכירת מרים –קריאת התורה 

 1097 ......... פרשת פרה מן התורה –קריאת התורה 

 1099 .................................. קטנים –קריאת התורה 

איזה הפטרה –שתי פרשיות  –קריאת התורה 
 ........................................................................ 1099 

שתי פרשיות, מקום חיבורם,  –קריאת התורה 
 1100 .......................................................... והוספות

 1100 .............. קריאת שמע בזמנה על סדר הברכות

 1100 .............................. אמת ויציב –קריאת שמע 

 1100 ......................... ברוך בם כבוד –ת שמע קריא

 1102 ....................... בשכבך ובקומך –קריאת שמע 

 1102 .......................... התחלת זמנה –קריאת שמע 

 1102 ............................... ודברת בם –ת שמע קריא

האומר שמע שמע משתקין אותו –קריאת שמע 
 ........................................................................ 1102 

 1102 ...................... מדת יום בלילה –קריאת שמע 

 1103 ................. קריאת שמע מן התורה או מדרבנן

 1104 .................. משיכיר את חבירו –קריאת שמע 

 1105 ....................................... נשים –קריאת שמע 

 1106 ......דעת הרמב"ם –סוף זמנה  –קריאת שמע 

 1106 ........ קבלת עול מלכות שמים –קריאת שמע 

 1106 ................... קורא בלא תפילין –קריאת שמע 

 1106 ............. סוף זמנה –קריאת שמע של שחרית 

 1107 ........................ קריעה על ערי יהודה בחורבנן

 1107 ............................................ קרקע אינה נגזלת

 1108 ........................................ ומעות כסף –קרקע 

 1108 ........................................................... קרקעות

 1108 ..................................................... קשר רשעים

 1108 הקדוש בליל ראש השנההמלך  –ראש השנה 

 1109 ..הקראת התקיעות על ידי הרב –ראש השנה 

 1111 ..............................יום טוב שני –ראש השנה 

מלכויות זכרונות ושופרות,  –השנה ראש 
 1111 ..........................................................הפסוקים

דעת הרב  –קידוש קודם התקיעות  –ראש השנה 
 1111 .......................................... יוסף אליהו הענקין

 1111 ............... שהחיינו בלילה השני –ראש השנה 

תקיעה  –ראש השנה שחל להיות בשבת 
 1111 ......................................................... בירושלים

 1112 .......................... שמחה ותענית –ראש השנה 

 1114 ......... תקיעות על סדר הברכות –ראש השנה 

 1116 ............... איסור מלאכה לנשים –ראש חודש 

 1117 ........................................... הלל –ראש חודש 

יום א' או ב' מה"ת, עולת חודש  –ראש חודש 
 1117 ............................................................ בחודשו

 1118 ........ כריכת תפילין קודם מוסף –ראש חודש 

פיסוק הפסוקים –קריאת התורה  –ראש חודש 
 ........................................................................ 1118 

עלייה לרגל וקבלת  –שבת בשבתו  –ראש חודש 
 1119 .................................... פני רבו בראשי חדשים

 1120 .................. שקי, אדושם –ראה: שמות השם 

 1121 ....................... שכח יעלה ויבוא –ראש חודש 

 1121 .......................................... גדרו –רבו מובהק 

 1121 . רבים, גדרה, ופועל חוזר אפילו באמצע היום

ושלחן ערוך בעל התניא  –אדמו"ר הזקן  –רבנים 
 1123 .................................................................. הרב

 1123 .......... איסור גיורא ורב מרי בר רחל –רבנים 

 1124 ................... אחר –אלישע בן אבויה  –רבנים 

 1124 ............ בעל שם טוב והנודע ביהודה –רבנים 

 1124 ..................................... בשמים ראש –רבנים 

 1125 ............................................ בן בג בג –רבנים 

 1126 ................ דרך פקודיך להבני יששכר –רבנים 

 1126 ............................................ האדר"ת –רבנים 

 1126 ................. דוד והנודע ביהודה הבכר –רבנים 

 1126 ................................... הלכות גדולות –רבנים 

 1126 ............................................... הגרי"ז –רבנים 

 1127 ....... וחיי מבעל כנסת הגדולה חמרא –רבנים 
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סתירות  –משנה ברורה  –חפץ חיים  –רבנים 
 1127 ................................................... וסדר כתיבתו

כתיבת משנה ברורה  –חפץ חיים  –רבנים 
 1130 .......................................................... ברציפות

 1130 ........................הספדים –חפץ חיים  –רבנים 

 1131 ................................................ יד דוד –רבנים 

סיבת סגירתה  –ישיבת וולוז'ין  –רבנים 
 1132 ......................................................... האמיתית

 1132 . אשת הנצי"ב, אחות התורה תמימה –רבנים 

 1132 ........................................... מגדל עוז –רבנים 

 1134 ........................................... מהרש"ם –רבנים 

 1134 ..................................... אפרים מחנה –רבנים 

 1134 ................... מלבושי יום טוב )שו"ת( –רבנים 

 1134 ............................................. מלבי"ם –רבנים 

 1135 .......................................חינוך מנחת –רבנים 

 1135 ............. מנהגי ליטא –משנה ברורה  –רבנים 

 1135 ................. מקורותיו –משנה ברורה  –רבנים 

 1135 .................................. נח נפשיה דרב –רבנים 

 1136 ..............................ספר הצבא לרז"ה –רבנים 

 1136 ................................... פסקי תוספות –רבנים 

 1136 ............................................... ראב"ד –רבנים 

רב דוד רפפורט, בעל הצמח דוד והמקדש  –רבנים 
 1136 ................................................................... דוד

 1137 .............................. רב חיים מבריסק –רבנים 

 1137 .................................... רב חיים עוזר –ם רבני

רב יעקב גזונדהייט בעל התפארת יעקב  –רבנים 
– Rabbi Yaakov Gesundheit ....................... 1143 

 1143 .............. רב מרדכי יפה, בעל הלבוש –רבנים 

 1144 ........................... רבי אליעזר ברכוהו –רבנים 

 1144 .................... רבי אליעזר שמותי הוא –רבנים 

השמטת שיטת רבי  –רבי יהודה הנשיא  –רבנים 
 1145 ......... ענוותנותו במקום גדולתו –מן המשנה 

 1146 ........................ רבי יוחנן וריש לקיש –רבנים 

מובלנא מאניה בתריה לבי  –ר' יוחנן  –רבנים 
 1146 ............................................................. מסותא

 1147 .......... איסור גיורא ורב מרי בר רחל –רבנים 

 1148 .............................. רבן יוחנן בן זכאי –רבנים 

 1148 ........... תקנותיו –רבן יוחנן בן זכאי  –רבנים 

 1148 ....... יום מיתתו –רבן יוחנן בן זכאי  –רבנים 

ר' יצחק אור זרוע והרב ישעיה  –ריא"ז  –רבנים 
 1148 ........................................................ אחרון ז"ל

 1148 ..............................................ריטב"א –רבנים 

 1149 ................................................ רלב"ג –רבנים 

פירושי הרמב"ם בשם "המלך" –רמב"ם  –רבנים 
 ........................................................................ 1149 

לה יטמא,  –רבי עקיבא ורבי ישמעאל  –רבנים 
רשות או  –לעולם בהם תעבודו, וקנא את אשתו 

 1149 ................................................................ חובה

 1150 ......................................... שר מקוצי –רבנים 

 1150 .............. תורת חסד מלובלין )שו"ת( –רבנים 

 1150 ............................ תפקיד ומינוי הרב –רבנות 

 1152 ............................................. רוב בדיני נפשות

 1153 ........................................................ ב וקרוברו

 1155 ......... גרם רציחה, כח אחר מעורב בו –רוצח 

 1155 ........................................ הריגת גויים –רוצח 

 1156 ................................................. דרבנן –ריבית 

 1157 ................................ ג' אופנים –ריבית דרבנן 

החזרת רבית, הערמת רבית, ובדין ארווח  –ריבית 
 1160 ..........................................................לה זמניה

 1163 ..................................... היתר עיסקא –ריבית 

 1165 ............................. השותפים באיסור –ריבית 

 1165 ......................... ככר לחם בככר לחם –ריבית 

 1166 .........................בית מאוחרת וריבית דבריםרי

עוד ענינים )שלא סדרנו לפי כותרת עדיין( –רבית 
 ........................................................................ 1166 

 1172 ..........................................ריבית על ידי שליח

 1173 ................................................... ערב –ריבית 

 1173 ................................... ציוווי המצווה –ריבית 

 1173 ... ריבית קצוצה יוצאה בדיינים, החזרת שוחד

 Error! Bookmark not ארון ה' והמשכן –הזמנה 
defined. 

 1176 .................................... שומא מילתא –ריבית 

 1177 ..............................שכר שבת מהבנק –ריבית 

 1178 .......... עניית אמן ויציאת ידי חובה –ול רם ק

 1179 ......... בין ישראל לעמים, שכבת זרע –רפואה 

אשת איש או היתר  –הזרעה מלאכותית  –רפואה 
 1179 ............................................................... גמור?

 1181 ................................................ הפלה –רפואה 

 1181 ....................................... ורפא ירפא –רפואה 

 1183 . לימוד הרפואה על ידי ניתוח מתים –רפואה 

לידה בעזרת רופאים, יוצא דופן, מילה  –רפואה 
 1183 .............................................................. בשבת
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קביעת אבהות על ידי בחינות סוגי הדם –רפואה 
 ........................................................................ 1184 

אבר שהנשמה  –קביעת עת המות  –רפואה 
 1186 .......................................................... תלויה בו

 1192 ..... קביעת עת המוות ומכשיר חמצן –רפואה 

 1193 ..................... שכר שכת, שכר בטלה –רפואה 

שאלת שלום בשם, מחיקת ה', כתיבת ב"ה 
 1193 ......................................................... במכתבים

 1195 ....................................... שבועה בנקיטת חפץ

 1195 ............................................................ שבועות

 1196 ............................. שואלין ודורשין –שבועות 

בחוץ  –אין נשבעין על הקרקעות  –שבועות 
 1196 ................................................................ לארץ

 1197 ................................. גלגול שבועה –שבועות 

 1197 ................................................. שבועת העדות

 1197 ............................................ ית בזמן הזהשביע

 1202 .................................... מיץ תפוזים –שביעית 

 1202 ......................................... ... חיי אדם שערי צדק

 1202 ................................................ יש ? כה:לבחזון א

 1202 .......... פירות שביעית מצוה לאכול –שביעית 

 1202 ......................... הסוגיא –שבע מצוות בני נח 

 1202 ...................... גוי ששבת –שבע מצות בני נח 

 1202 ..................................... גירושין –שבע מצוות 

 1203 ..... גזל וקים ליה בדרבה מיניה –שבע מצוות 

 1203 ............................. דינים ונזיקין -שבע מצוות 

 1208 .............................. הפלת עובר –שבע מצוות 

 1208 ....................... יהרג ואל יעבור –שבע מצוות 

 1208 ...................................... כלאים –שבע מצוות 

 1208 .................... לנדב שאר מצוות –שבע מצוות 

 1208 ........................................ מילה –שבע מצוות 

 1208 ............................ מפותת אביו –שבע מצוות 

 1210 .......................................סירוס –שבע מצוות 

 1210 ................... עד אחד ודיין אחד –שבע מצוות 

 1210 ............................ צדקה –שבע מצוות בני נח 

 1211 ............... תלמוד תורה לנכרים –שבע מצוות 

 1211 ....................................... אין מקדישין –שבת 

 1211 ....................................אמירה לעכו"ם –שבת 

 1213 ............................ בגדי שבת ויום טוב –שבת 

 1213 ....................................... בין השמשות –שבת 

 1213 ........................................ בציעת הפת –ת שב

 1213 .......................... חיוב נשים –הבדלה  –שבת 

 1213 .... יצא ממוציא, ברכת הגפן –הבדלה  –שבת 

 1213 ................ עמידה או ישיבה –הבדלה  –שבת 

 1214 ... ב' או ג' בעלי בתים –הדלקת נרות  –שבת 

 1214 ....................... ברכתה –הדלקת נרות  –שבת 

 1215 ........................... הכנה וקיפול הטלית –ת שב

 1215 .......................... חצי שיעור –הוצאה  –שבת 

 1215 ............ דיבור חול בשבת –ודבר דבר  –שבת 

 1216 ....................................... עדות -ויכלו  –שבת 

 1217 ................................................. חשמל –שבת 

 1217 ...................................... טבילה בחמין –שבת 

 1218 .......................................... וד ועונגכב –שבת 

 1218 .................... כמה חלות –לחם משנה  –שבת 

 1219 ........................................ ד"ה :רשב"א ברכות לט

 1219 ................. שתי שלמות –לחם משנה  –שבת 

לחם משנה ביום טוב שחל בערב שבת –שבת 
 ........................................................................ 1220 

כלי שמלאכתו לאיסור לצורך  –מוקצה  –שבת 
 1220 .................................................................. גופו

 1220 ................... שביתה הניכרת –מוקצה  –שבת 

תפילין, כל מלאכתו לאיסור –מוקצה  –שבת 
 ........................................................................ 1220 

 1221 ................................................. מטריה –שבת 

 1221 .................. בכל לשון –מלאכת כותב  –שבת 

 1223 .......... כד תכשיטי כלה –מסכת שבת  –שבת 

חיוב  – Kosher Switchמעשה וגרמא,  –שבת 
 1223 ................................................................ גרמא

הגדרתן, כח אחר מעורב  –מעשה וגרמא  –שבת 
 1225 ..................................................................... בו

 1225 .......... מצות שמחה, ישמחו במלכותך –שבת 

 1225 .................................................. מקרר –שבת 

 1225 ................................. מרבה בשיעורים –שבת 

 1225 ............................................... מתעסק –שבת 

 1225 ............................ ניקוי שיניים בשבת –שבת 

 1226 ..................... נשים –סעודה שלישית  –שבת 

 1227 ............................... פיקוח נפש ואיבה –שבת 

גזירת שחיקת סממנים בזמן  –פיקוח נפש  –שבת 
 1234 .................................................................. הזה

 1234 .... הכנסה לתוך הסכנה –פיקוח נפש  –שבת 
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 1235 .. לחולה שאין בו סכנה –פיקוח נפש  –שבת 

 1235 .. פחות פחות מכשיעור –פיקוח נפש  –שבת 

 1235 ......פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה –שבת 

 1235 ................... סכנת איבר –פיקוח נפש  –שבת 

אם אינו  –פסיק רישיה דלא ניחה ליה  -שבת 
 1237 ................. עושה פעולה בחפצא של המלאכה

פסיק רישיה דלא ניחא ליה בתרי דרבנן –שבת 
 ........................................................................ 1238 

 1238 .................................. מהותו –קידוש  –שבת 

 1238 ......................... קידוש במקום סעודה –שבת 

אחיזת היין בימין  –קידוש והבדלה  –שבת 
 1239 .............................................. ובשמים בשמאל

 1239 ............ חמר מדינה –קידוש והבדלה  –שבת 

 1240 .............. טעימת יין –קידוש והבדלה  –שבת 

 1243 ...................... נשים –קידוש והבדלה  –שבת 

 1246 ........... קדושא רבא –קידוש והבדלה  –שבת 

 1246 ......................... קידוש לנשים וערבות –שבת 

 1247 ......................... קידוש על מיץ ענבים –שבת 

 1249 .............................. מיקרופון )רם קול( –שבת 

 1249 ...................................... שבות דשבות –שבת 

 1250 ............................................שבתשכר  –שבת 

 1250 ........................................... שעון שבת –שבת 

 1252 ..........התחלת אבלות –תוספת שבת  –שבת 

דעת  –תוספת שבת ויום הכיפורים  –שבת 
 1253 ........................................................... הרמב"ם

 1255 ............... י"ח מינוטין –תוספת שבת  –שבת 

 1255 ............... יחיד וציבור –תוספת שבת  –שבת 

 1255 .................כבר הבדיל –תוספת שבת  –שבת 

 1255 .............................. תוספת שבת כנדר –שבת 

 1256 . מנחה סמוך לשקיעה –תוספת שבת  –שבת 

 1259 .. סעודה בזמן תוספת –תוספת שבת  –שבת 

 1259 .. סעודה קודם ערבית –תוספת שבת  –שבת 

 1260 ........ שיעור חצי שעה –תוספת שבת  –שבת 

 1260 ......... שמחת יום טוב –תוספת שבת  –שבת 

 1260 ....................................... תענית חלום –שבת 

 1261 ........................................ ברית עולם –שואה 

 1261 ..................... יה חתיכה דאיסוראשוויה אנפש

 1261 .................................................... שומע כעונה

 1262 ........................... שומע כעונה בברכות הנהנין

 1262 ................................. מע כעונה בחצי ברכהשו

חרש המדבר ואינו  –שופר ומגילה  –שומע כעונה 
 1264 ............................................................... שומע

 1269 ..... שומר פתאים ה' ומניעת הריון, ספק סכנה

 1272 ...................................................... שור המדבר

 1272 .............. שור הנסקל בכ"ג, כלבו של כהן גדול

 1272 ................. דיני נפשות של שור –שור הנסקל 

 1273 ............ זמן חלות איסור הנאה –שור הנסקל 

 1273 .................................שור סיני, מאי דהוה הוה

 1273 ......................................................... שור רעהו

 1274 ................................. נואותו ואת ב –שחיטה 

 1274 ............................. איתחק בבי דינא –שטרות 

 1274 ................... בהמה שהורה בה חכם –שחיטה 

ברכת שחיטה, סח בין שחיטה  –שחיטה 
 1274 ..................................לשחיטה, עובר לעשייתן

 1276 ................ בשר מחירה ובשר תאוה –שחיטה 

 1276 ................. טריפה חוזרת להכשירה –שחיטה 

 1277 ............ מומר לחלל שבת בפרהסיא –שחיטה 

 1279 ................................. מליחה בסוכר –שחיטה 

 1279 ................................ מצוות שחיטה –שחיטה 

 1283 ............................................... נשים –שחיטה 

 1287 ... סימני עוף טהור, מצוות בדיקתם –שחיטה 

 1287 ......................................סרכיה נקט –שחיטה 

 1288 ................................ שחיטת עכו"ם –שחיטה 

 1288 ............................................... שחיטת סימנים

 1288 ........................................ שטר מעשה בית דין

 1288 ................. ית דין ממלוה על פהשטר מעשה ד

 .Error! Bookmark not defined .. שעיבוד למצוות

 1291 ................................ דרישה וחקירה –שטרות 

 1297 .............................................. לשמה –שטרות 

 1297 .................................. מזוייף מתוכו –שטרות 

 1297 ................................ מכירת שטרות –שטרות 

 1298 ............. מכר שטר חוב וחזר ומחלו –שטרות 

 1299 ... נתינה והקנאת גט ושטר קידושין –שטרות 

עדי חתימה כרתי \עדי מסירה כרתי  –שטרות 
 ........................................................................ 1301 

 1301 ................................... קיום שטרות –שטרות 

 1301 .............. שליש, נאמנותו על השטר –שטרות 

 1302 ........................ שטרך בידי מאי בעי –שטרות 
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 1302 ........... על קן צפור יגיעו רחמיך –שילוח הקן 

 1303 .................................. שינה עליו הכתוב לעכב

 1305 .................... שיעור אכילה לאיסור אכילת דם

 1306 .................................................. שיעור גרוגרת

 1306 ........................... שסח:גשולחן ערוך אורח חיים 

 1306 ..................................... יד סולדת בו –שיעור 

 1306 ................................ כדי אכילת פרס –שיעור 

 1307 ...................................................... שיעור כזית

 1308 ............................................... פרוטה –שיעור 

 1313 ........................................ ית דםרביע –שיעור 

 1315 ..................................................שיעור רביעית

 1315 .................. תשלומין בכסף –שכירות פועלים 

 1315 ... אם יצא מצוות אכילה –שלא כדרך אכילה 

אין שליח לדבר עבירה אפילו בשוגג –שליחות 
 ........................................................................ 1315 

אין שליחות לקטן ואין שליחות  –שליחות 
 1316 ............................................................ לעכו"ם

 1316 ............................. מעכו"ם לעכו"ם –שליחות 

 1316 ............................ שקי, אדושם –שמות השם 

שמות החדשים, זאת התורה לא תהא מוחלפת
 ........................................................................ 1317 

 1318 ........................... כבוד התורה –שמחת תורה 

היתר מכירה )יש קנין ביד נכרי  –שמיטה 
 1318 ........................................................... להפקיע(

 1319 ....................... לאכלה ולא לסחורה –שמיטה 

 1319 ................................ פרוזבול -יטת כספים שמ

 1320 ....................................... שני אלפים של תורה

 1322 ................................. שני כתובין הבאין כאחד

 1322 ....... דעת הראב"ן –מקרא ואחד תרגום  שנים

 1322 ..... עטרות ודיבון –שנים מקרא ואחד תרגום 

 1323 ............................................. וילונות –שעטנז 

 1324 .................................. לבישת חליפה –שעטנז 

 1324 ............................................... למצוות שעיבוד

 1324 ......................................... שעיבודא דאורייתא

 1325 .................. שיעבודא דאורייתא וקנין לחצאין

 1327 .................................. שעת הדחק כדיבעד דמי

 1328 ......................... שערו העומד ליגזוז כגזוז דמי

 1328 ..................... כמה לאווין באכילתם –שרצים 

 1328 ............ שתוקי ואסופי, חזקת האם מהני לבת

 1329 .............................. תוך כדי דיבור כדיבור דמי

 1330 ..................... ספתא דרב חייא ורב אושעיאתו

 1330 ............................................ תופסין את דמיהן

 1331 ................................................ תכלית הבריאה

 1331 ..................................................... תלמיד ותיק

איבעית אימא קרא איבעית אימא  –תלמוד בבלי 
 1332 ............................................................... סברא

ביאורי משניות נגד הביאור הגמרא –תלמוד בבלי 
 ........................................................................ 1332 

 1332 ....................... אם תמצי לומר –תלמוד בבלי 

 1332 ....................... גדול מרבן שמו –תלמוד בבלי 

 1332 ......................... גופא, אמר מר –תלמוד בבלי 

 1333 ........... זהר וקבלה נגד הגמרא –תלמוד בבלי 

כח אמוראים לחלוק על תנאים,  –תלמוד בבלי 
 1333 ........................................... רב תנא הוא ופליג

 1335 .......................... כללי התנאים –תלמוד בבלי 

 1337 ........... מילות יווניות בארמית –מוד בבלי תל

משנת רבי אליעזר בן יעקב קב  –תלמוד בבלי 
 1337 .................................................................. ונקי

סבוראים וגאונים בנוסח הגמרא –תלמוד בבלי 
 ........................................................................ 1338 

 1338 ...................................... סברא –תלמוד בבלי 

 1338 ..................................... סברוה –תלמוד בבלי 

 1338 ....................... קשיא ותיובתא –תלמוד בבלי 

 1339 ............................. רב ושמואל –תלמוד בבלי 

 1339 ... רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי –תלמוד בבלי 

 1339 .......................................... רמז –תלמוד בבלי 

 1340 ................................... תיובתא – תלמוד בבלי

 Error! Bookmark not ...... סברוה –תלמוד בבלי 
defined. 

 1340 ............................... תנא, תניא –תלמוד בבלי 

 1340 ........................................ תיקו –ד בבלי תלמו

 1341 ............................................... תלמוד ירושלמי

 1341 ..................................... בחינם –תלמוד תורה 

 1341 .... דרכו של ר' חיים –בריסק  –רה תלמוד תו

גדולה שימושה יותר מלימודה –תלמוד תורה 
 ........................................................................ 1341 

 1341 .............................. גדר חידוש –תלמוד תורה 

 1342 ..................... דרוש וקבל שכר –ד תורה תלמו

 1342 .............. דרך הלימוד של בבל –תלמוד תורה 
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 1342 .... העוסק בתורה שלא לשמה –תלמוד תורה 

 1344 ................ ידיעות בכל התורה –תלמוד תורה 

כל התורה כולה שמותיו של  –תלמוד תורה 
 1345 ............................................ הקב"ה, תמונת ה'

 1345 ..... כל התורה כולה ענין אחד –תלמוד תורה 

לימוד דינים מפסוקים בנביאים  –תלמוד תורה 
 1345 ........................................................... וכתובים

לפני  –לחם הפנים ותלמוד תורה  –תלמוד תורה 
 1345 ................................................ תמיד, לא ימיש

מאמרי חז"ל הידועים ובלתי  –תלמוד תורה 
 1346 ............................................................נמצאים

 1347 ......... (Jastrowמילון ג'סטרו ) –תלמוד תורה 

עמלות בתורה, ממית עצמו עליה –תלמוד תורה 
 ........................................................................ 1347 

 1350 ...................................... נשים –תלמוד תורה 

שהשמחה במעונו  –סיום מסכת  –תלמוד תורה 
 1350 ................................................. בסעודת מצוה

סמיכת מסכת מכות למסכת  –תלמוד תורה 
 1350 ........................................................... סנהדרין

 1351 ............................... תלמוד תורה עם דרך ארץ

 1353 ......... אל יספר עם אשה בשוק –תלמיד חכם 

 1356 ............................... תמים תהיה עם ה' אלקיך

 1356 ............ אברהם | אבהרם, משה | משה –תנ"ך 

 1356 ................. מחלון וכליון –אדם חשוב  –תנ"ך 

 1356 .................... אלישע והאשה השונמית –תנ"ך 

 1356 ................ נחמיה בן חכליה, שם ספרו –תנ"ך 

 1357 ............. אחר הדברים האלה –עקידה  –תנ"ך 

פרעה, אבימלך, רציחה עדיף מאשת איש -תנ"ך 
 ........................................................................ 1357 

 1357 ............................ תנ"ך, ציונות, ולשון הקודש

 1358 ......... חמשה עינוים בשאר תעניות –תעניות 

 1358 ......... מיעוט חלב ודם בתורת קרבן –תעניות 

 1358 ....................... קריאת התורה –תענית ציבור 

 1358 . אכילה ועשיית מלאכה קודם מצוה –תפילה 

 1358 ................................ אמירת קרבנות –תפילה 

 1358 ................... אמצעיות אין להם סדר –תפילה 

עומד לפני המלך  –ב' כוונות בתפילה  –תפילה 
 1359 ................................................ ופירוש המילות
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 דפי המקורות
 אבינו אברהם –אבות 

 שו"ת משיב דבר חלק א סימן מד

 Abraham’s Journey Reflections on the Life of the Founding Patriarchמאוצר הרב: 

(TorahWeb.org) “Centrist Orthodoxy” 

 העברי אברהם –אבות 

 עה-חמש דרשות עמ' סח ועד

 מפניני הרב עמ' שמח

 אבות העולם

 3סב: ד"ה ויש שתמה חוליןחידושי רמב"ן 

בזרזיר ובסנונית אם הם מין עורב אם לא והרי העורב מצוי ויכולין לבדוק מה  אבות העולםויש תמה אחר היאך נחלקו 
שני סימנין יש לו, ונראה לי שר' אליעזר סובר ששני מיני עורב הן והעורב הידוע שהוא השחור יש לו אצבע יתרה ואינו 

ואחד מהן הוא הסימן שיש  דורס, והמין האחר שנתרבה מלמינו שוכן עמו ודומה לו בסימנין שיש לו שני סימני טהרה
בעורב עצמו והוא שאינו דורס ויש לו סימן אחר של טהרה שאינו בעורב והוא זפק, וזה הוא מחלוקתן של ר' אליעזר 

וחכמים אליבא דת"ק, ורבי סבר לא בזה נחלקו אלא בסנונית לבנה נחלקו שיש לה אצבע יתרה כעורב ושוכן עמו 
זר סבר אין זה קורקבנו נקלף ומין עורב הוא ואינו דורס ויש לו שני סימנין כעורב, וקרקבנו נקלף בסכין בשמש, דר' אליע

וחכמים אומרים קורקבנו נקלף הוא וכל שקורקבנו נקלף אין לחוש לו אלא בשאין לו אלא סימן אחד שיש לחוש לפרס 
ד מהם, מעתה כל שקורקבנו או לעזניה, ומאחר שנחלקו ר' אליעזר וחכמים בקורקבן נקלף בסכין ולא נפסקה הלכה כאח

נקלף בסכין ספק הוא בין בשאין לו סימן אלא זה בין כשיש לו סימנין אחרים והיינו שמנה ספקות, כך נראה לי לתרץ 
מסורת רבותינו הגאונים ז"ל, נמצא עכשו שאין להתיר עוף הבא בסימן אחד למי שאינו בקי בהן ובשמותיהן אלא שאותו 

יד, ולפי מה שפירשנו אפילו רגליו חתוכות ואין לבדקו בשאר הסימנין או שבא בשני סימנין סימן הוא שקורקבנו נקלף ב
ואחד מהן קורקבן נקלף אע"פ שאינו מכיר עורב או בשלשה טהור לעולם, ולא אמר רב נחמן ובלבד שיכיר עורב אלא 

ין דבר שמתקשה עלי לפי סברא משום שבא להתיר בכל שני סימנין אבל בא בקורקבן נקלף לעולם מותר ואין לחוש, וא
זו אלא מה שאמרו סתם בסימן אחד ולא פירשו, ויש להשיב שכלפי שאמר רב נחמן עוף הבא בסימן אחד טמא והוא כלל 

לכל כמו שפירשנו, בא אמימר ואמר שיש סימן אחד שמותר והוא ידוע שאינו בטמאין, ועוד מצינו בתלמוד במקצת 
וחד וידוע בבבא בתרא )פ"ה א'( היתה מדה של אחד מהם ופי' של לוקח, ביבמות מקומות שהזכירו אחד סתם והוא מי

 )י"ט ב'( ביאתה או חליצתה של אחת מהן פוטרת צרתה כיצד חלץ לבעלת וכו'.

 ב כלל ב-בית האוצר מע' א

                                                 

מהני, ושם קנז. ד"ה הא, ובגיטין כג. ד"ה עבד. ע"ע בחידושיו לבבא בתרא וכ"כ בחידושיו לגבי גאונים וראשונים בשבת צה: ד"ה ות 3
 פא. ד"ה וי"א. וקראנו את דבריו בפני רבנו אחרי השיעור והודה.

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.torahweb.org/torah/2000/parsha/rsch_vayera.html


34 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


35 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים
 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


36 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 העמידו תלמידים הרבה, תוכו כברו –אבות 

 ברכות כז:

 אבות דרבי נתן נוסחא ב פרק ד

הרבה. בש"א אין שונין אלא לכשרים לבני אבות ולבני בני אבות בה"א לכל אדם. משלו )מלה"ד(  והעמידו תלמידים
]למה"ד[ לאשה שהיא מושבת תרנגולת על הביצים מתוך הרבה היא )מוציא( ]מוציאה[ מעט ומתוך מעט אינה מוציאה 

עו[ שאם )ביבמת( ]בכרת[ וזרעת שלא כלום. רבי אליעזר אומר בבקר זרע את זרעך וגו' )קהלת י"א ו'( )כשמועו( ]כמשמ
תשב ותאמר דיי אלא זרע באחרונה שמא לא ירדו גשמים ויאבדו הראשונים או שמא יבא השדפון ויאבדו האחרונים או 

שמא אלו ואלו יוכשרו אינך יודע איזה יכשר הזה או זה. רבי עקיבא אומר אם העמדת תלמידים הרבה בנערותך שלא 
 עמד בזקנותך והרבה תלמוד תורה כי אינך יודע.תשב לך ותאמר דיי אלא ה

 יצחק ויעקב –אבות 

 :אהרחב דבר בראשית יז

ולזה ניתנו אח"כ עם ישראל כמו שאמר ישעיה הנביא מ"ב ו' ואצרך ואתנך לברית עם לאור גוים, ואין הפי' של ואצרך 
ואתנך, אלא הפי' של ואצרך מלשון מלשון יצירה, שהרי כל העולם הקב"ה יוצרם, ותו לכתוב ואצרך לברית עם, מאי 

צורה, פי' נתתי לך צורה מיוחדת ומובדלת מהמון גוים, ומכ"מ ואתנך לברית עם לתקן כל עם באמונה, שהוא נקרא ברית 
וכמש"כ בס' שמות ל"א ט"ז ובכ"מ. לאור גוים בדרך ארץ, וזהו תכלית הבריאה כמו שאמר ה' ליהושע ד' כ"ד למען דעת 

ד ה' כי חזקה היא למען יראתם את ה' אלהיכם כל הימים, פי' דכל עמי הארץ אין הרצון אלא שידעו כל עמי הארץ את י
את יד ה', ולא כמו תכלית סגולת ישראל שיהיו גם יראים את ה' כל הימים וכאשר הארכנו עוד בזה בפ' בא, והיה לזה 

שבעים לשון, וכתיב בזה הענין של התכלית, ההתחלה בימי יהושע האבנים שנצטוה לכתוב עליהם תורה שבכתב ב
האבנים, היום הזה נהיית לעם וגו' כמו שביארנו במקומו בס' דברים כ"ז ט', ואח"כ בא והגיע ע"י הפיזור הגדול של 
ישראל לזה התכלית כמו שנבאר ג"ז שם בעזרו ית'. אמנם מראש הזהיר הקב"ה כל זה לאברהם אבינו ראש האומה 

 בשורשה. הנבחרת, וכח כל האומה נכלל

ובזה מובן הא דקיי"ל כר"י דגר יכול לומר אלהי אבותינו אלהי אברהם כו', והוא משום דכתיב כי אב המון גוים נתתיך 
כמש"כ התוס' בב"ב דפ"א בשם הירו', והקשה בחי' ריטב"א מכות פ"ג די"ט נהי דאברהם אב לגוים, יצחק ויעקב מאי 

אברהם וכל זרעו אבות המון גוים המה. וגוים וישראל נמשלו לאש ומים, איכא למימר ונדחק בישוב, ולדברינו מבואר ד
כדכתיב והיה בית יעקב אש ]עובדי'[, ובאוה"ע כתיב הוי המון עמים רבים כהמות ימים יהמיון ]ישעי' י"ז[, ואש הוא 

אבל אם יגעו בצורה מאירה ומכשיר את המים לכל דבר שנצרך, אבל כל זה כשהמים בקדירה מפסקת בין האש והמים, 
זה בזה המים יכבו את האש ויקלקלו את האש יותר מהמים, שהאש מעלה עשן ולא המים, כך ישראל המה בצורה 

מאירה ומכשירים את אוה"ע, אבל כל זה שיש תורה מפסקת בין ישראל לאוה"ע, והתורה הוא התלמוד שאין לאוה"ע 
מקלקלים את ישראל ומבטלים לישראל, כמו שהמים  חלק בה, אבל כשמתערבים ואין התורה מבדיל ביניהם, אוה"ע

 מבטלים ומכבים את האש:

 איסור לקיים מצות, ברכות –אנינות  –אבלות 

 :רש"י ברכות יז

 :תוספות ברכות יז

 כל בו הל׳ אבל קיד

 ברכי יוסף

 פתחי תשובה

 משנה ברורה תרמ:לא

נכרי ביו"ט ראשון או ע"י ישראל ביו"ט שני דאז  בפ"מ מסתפק לענין אונן בחוה"מ או אפילו ביו"ט כשרוצה לקבור ע"י
 חל דיני אנינות ]מז[ אם חייב בסוכה ע"ש ובספרבכורי יעקב מצדד ]מח[ שהוא פטור ע"ש
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 מנחת חינוך שכה:י

 יום טוב שני –אנינות  –אבלות 

 ביצה ו.

 נפש הרב עמ' רמט

 איזון הרגשות –פטור מכל המצות  –אנינות  –אבלות 

 ד"ה פטור תוספות ברכות יז:

  תוספות ברכות יז: ואינו מברך

 ברכי יוסף יורה דעה שמא:ה

 פתחי תשובה יורה דעה שמא:ו

 הרב עמ' רנו מפניני

 שעת הקבורה –אנינות  –אבלות 

 רש"י זבחים טו: ד"ה מתני'. כל הזבחים, אונן

 .כל זמן שלא נקבר המת

 :זבחים ק

 רש"י מגילה

 טורי אבן מגילה

 זבחים ב:אפירוש המשנה לרמב"ם 

 פירוש המשנה לרמב"ם הוריות ג:ה

וכבר ביארנו כמה פעמים שאנינות דאוריתא היא ביום המיתה בלבד, רצוני לומר אם מת לאדם מי שהוא חייב עליו 
אבילות הרי הוא נקרא אונן באותו היום, והיא אנינות דאוריתא, ואם התעכב המת על פני הארץ ולא נקבר הרי הוא 

עד שייקבר, וכאשר ייקבר יהיה גם ביום הקבורה אונן, אבל מדרבנן, והוא אומרם: יום מיתה  נשאר אונן מדרבנן
דאוריתא יום קבורה דרבנן. ואם היה יום מיתה ויום קבורה אותו היום, הרי הוא באותו היום אונן מדאוריתא, וללילה 

נינות לילה דרבנן, ואפילו ביום מיתה, וכך אונן מדרבנן, לפי שיום קבורה תופס לילו מדרבנן, וזה הוא ענין אומרנו: א
עולה מדבריהם. ומצאנו אהרן אומר ביום מות נדב ואביהוא, והוא אונן: "ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה'", ולא היה 

מגונה בעיניו אלא אכילתה אונן, לא הקרבתה, והוא לבדו, אשר הוא כהן גדול, בו זה הדין, אבל בניו לא אוכלין ולא 
 .ביןמקרי

 (קישור )3הערות הרב קאפח הלכות זבחים ב:א הערה 
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 מפניני הרב עמ' רנז

 אשת אבל בליל טבילה –אבלות 

 שו"ת מהר"ם שיק יורה דעה סימן שסד

 שיל"ת חוסט יום ד' פ' חקת תרל"ג לפ"ק.

 החיים והשלום וכל טוב להרב המופלג כש"ת מוה' ליפמאן נ"י רב בקהל פעלטאהז יע"א.  

מכתבו קבלתי ובו נשאלתי לחוות דעתי בענין אשה שהגיעה זמן טבילתה בהיות בעלה אבל אי רשאית לטבול וכ'   
שכ' הרמ"א ביו"ד סי'  מעלתו שמוסכם אצלו מרבותיו שאסורה לטבול כדי שלא תהא קל בעיני בעלה לבוא עלי' וכעין

קפ"ג בשם הריב"ש גבי פנויות ונהי שיש לחלק כדמחלק ריש כתובות בין בעל ללא בעל מ"מ נראה לו דיש לחוש וכן אין 
לאשה לטבול בעיו"כ ]אם מושכחת לה טבילה שלא בזמנה[ כדי שלא יהא האיסור קל בעיניהם וזה לסייג שלא יבוא עלי' 

חה דין זה בשתי ידים ולזאת הוא שואל דעתי ע"כ תוכן השאלה: והנה המעיין בדברי כן נראה לו פשוט אלא שרב א' ד
הריב"ש סי' תכ"ה יראה דאין מחלק לענין זה בין בעל ללא בעל ואפי' בבעל אותה כ' דבריו דהרי מביא ראי' ומה שהיו 

לו לטבילה זו משום חשש מכשול נוהגין לטבול בימי התחלת ימי ליבונה כמ"ש התוס' בשבת דף י"ג ע"ב וכ' הרמב"ן שביט
 ושם לענין ימי ליבונה מיירי בבעל:  

ולכאורה קשה באמת למה ניחוש והרי אמרו חכז"ל בסנהדרין דף ל"ז דהקרא מעיד על ישראל דסוגה בשושנים עיי"ש   
ו ואמרינן ואפילו באיסור דרבנן לא נחשדו וכדאמרינן בפ"ק דכתובות דף ד' דגם אבילות חמירא להו כנדה ולא נחשד

בסוף יומא ובביצה דף י"ח כל חייבי טבילות טובלין נדה ויולדת רשאין לטבול בליל יוה"כ וכ' התוס' בביצה דאתיא אפילו 
למ"ד טבילה בזמנה לאו מצוה ומוכח דרשאין לטבול וסתמא דמלתא אפילו באית לה בעל שיודע שטבלה וביו"ד סי' קפ"ו 

ת או ב' בליל טבילה אסורה לשמש בליל טבילה משום ווסת אע"ג דהוקל האיסור סעי' י' נמי אמרינן דאם ראתה פעם אח
ע"י הטבילה דעכ"פ איסור נדה אזדא לי' ולא נשאר אלא איסור ווסת דהוא רק מדרבנן ועכ"פ מכל אלו מקומות נראה 

 דאין לחוש שמא יבוא עלי' ע"י שהוקל האיסור ע"י הטבילה וא"כ למה כ' הרמב"ן הנ"ל דחששו:  

ונראה דבנידון ההוא לא משום קלות האיסור חששו דהרי התורה העידה וכנ"ל אלא דחששו דע"י מעשה הטבילה   
דאינה צריכה לשום דבר ע"כ יוכיחו בדעתם ליתן טעות ללבם דהותרה ע"י הטבילה ולכך כל זמן שעסקו בטהרות והי' 

ות כותיים שהטבילו בתה קודם לאמה וכן בימי הטבילה לצורך הטהרות בוודאי גם פנויות טבלו כמבואר בש"ס פרק בנ
ליבונה אבל השתא דאין נפ"מ יטעו דמותרת ע"י הטבילה דאל"כ לאיזה צורך ולמאי טבלה ויבואו עי"ז לקלקול וכן 

במעשה דריב"ש כמבואר שם דעי"ז יאמרו זונה פנוי' אינה אסורה עיי"ש והשתא דברירנא דעת הרמב"ן והריב"ש א"כ 
רי מעלתו דנהי דאין טעמו נכון כדלעיל דמשום דהוקל האיסור וודאי לא חיישינן מ"מ הא גם כאן איכא לכאורה הדין כדב

 לכאור' חשש הרמב"ן דמכח הטבילה יוכלו לבוא לידי טעות דלמאי נפ"מ הטבילה אם אינה מותרת:  

כה שוב לטבול ובימי ליבון אין מיהו אין זה מוכרח דאיכ"ל דדווקא התם דאין שום נפ"מ בטבילה דלאחר הליבון הרי צרי  
נפ"מ וא"כ שפיר אפשר לבוא ע"י הטבילה לטעות אבל כאן הא קי"ל דנדה אסורה בג' דברים למזוג לו הכוס ולרחוץ פניו 

ולהציע מטתו ובהיותו באבלותו הקילו והתירו לה לעשות ג' מלאכות אלו וגם נפ"מ לה שבטבילה זו תהא מותרת גם 
שפיר איכ"ל דכאן אין מקום לטעות וכשם בעת שהיו עוסקין בטהרות לא חששו לטעות  לבעלה לאחר האבלות וא"כ

 ולמזיד ה"נ כאן אם יש איזה צורך בטבילתה אין לחוש לטעות:  

מ"מ לדינא נראה לי דתליא בפלוגתא המובא באו"ח סי' תקנ"ד דשם פסקינן בש"ע ברמ"א בסעי' י"ט בת"ב שחל בשבת   
בא"ר פלוגתא דר"י ברונא כ' דאסורה לטבול משום שמא יבא עלי' ובשם ספר מנהגים כ'  דברים שבצנעא נוהג והובא

דמותרת לטבול ואסורה בתשמיש ולא חיישינן שמא יבוא עלי' ונהי דת"ב אבלות ישנה נראה דדינו כאבלות דהצעת 
אמרינן באבילות בסי' המטה שרי וכן בת"ב לא אמר שם בסי' תקנ"ד סעי' י"ח אלא משום לך לך אמרינן נזירא כמו ד

שפ"ג ביו"ד וא"כ כמו דחיישי' בת"ב לר"י ברונא שמא יבוא עלי' וע"כ דבליל טבילה חיישי' טפי דתקף לי' יצרי' ומדברי 
השכה"ג ומדברי הא"ר נראה דס"ל כוותי' ה"נ יש לחוש וראוי לפסוק לה דלא תטבול כדעת הר"י ברונא ובלא"ה נהגו 

ילה אא"כ בזמן שבעלה בעיר ורשאי לטבול ובימים שהבעל מתאבל על חמיה או על הנשים המקפידים שלא לילך לטב
חמותה דהיינו אביו ואמו בלא"ה בשבוע הראשונה אין נוהגין לרחוץ כמבואר ביו"ד בסי' שע"ד ברמ"א סעי' ו' זהו הנראה 

 לפי ענ"ד בזה ואחתום בברכה דברי הדו"ש.

 הק' משה שיק מברעזאווע.    

 תלמוד תורה ללויית תלמיד חכםביטול  –אבלות 

 שלחן ערוך יורה דעה שסא:א
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 פש הרב עמ' רמחנ

 ביקור בבית האבל –אבלות 

 נפש הרב עמ' רנד

 בית האבל –אבלות 

 נפש הרב עמ' רנג

 ברכת המזון –אבלות 

 המזון לאבלים ברכתראה: 

 וטומאת כהנים: המקור לאבילות מדאורייתאהלכה כדברי המיקל באבל  –אבלות 

 רמב"ם הלכות אבל פרק ב הלכה ו

כמה חמורה מצות אבלות, שהרי נדחת לו הטומאה מפני קרוביו כדי שיתעסק עמהן ויתאבל עליהן, שנאמר כי אם 
מורים לשארו הקרוב אליו לאמו וגו' לה יטמא מצות עשה שאם לא רצה להטמא מטמאין אותו על כרחו, במה דברים א

בזכרים שהוזהרו על הטומאה * אבל הכהנות הואיל ואינן מוזהרות על הטומאה כן אינן מצוות להתטמא לקרובים, אלא 
+/השגת הראב"ד/ בד"א בזכרים שהוזהרו על הטומאה וכו'. א"א קשיא הא דתניא אשתו אם רצו מתטמאות ואם לאו לא מטמאות. 

 ננת ולא מיטמאה לו הא נשואה מיטמאה לו.+ארוסה לא אונן ולא מיטמא לה וכן היא לא או

 גינת אגוז עמ' צה

 )פ(ענין האבלות  -תורת האדם שער האבל 

הני שבעה יומי דאבילות אמרי רבוואתא ז"ל דיום ראשון דאורייתא ושאר יומי דרבנן, וכן כתוב בהלכות רבינו ז"ל דהכין ו
דאורייתא הוא, דכתיב ואכלתי חטאת היום וכתיב ואחריתה אסכימו רבנן דאבילות יום ראשון דהוא יום מיתה וקבורה 

 ...כיום מר, וכן כתוב בהלכות גדולות ובפסוקות, למדו הגאונים אבילות יום ראשון מאנינות

וחכמי הצרפתים ז"ל השיבו אם כן היאך אמרו הלכה כדברי המיקל באבל והלא בשל תורה הלך אחר המחמיר, וכל שכן 
. ועוד שהרי כל הדברים הנוהגין באבל מתורת משה רבינו .ין שהיה להם לעשות כדברי הרבים.ביחיד מיקל ורבים מחמיר

לא למדנו עד שבאנו לדברי יחזקאל בן בוזי ולמדנו חוץ מקריעה שסמכוה לדברי תורה, ולפיכך אמרו )כ"ו ב'( אבילות 
סעד וסמך שאבילות מדברי סופרים לחוד וקריעה לחוד, אבילות הלכה כדברי המיקל, בקריעה כדברי הרבים. וכל זה 

 ..הוא.

ואני תמה היאך למדו הגאונים אבלות מדין אנינות, והלא זמנו של זה לא זמנו של זה, מתו מוטל לפניו אונן דבר תורה 
וזה עיקר אנינות, ובאותו זמן אינו מתאבל לא מדברי תורה ולא מדברי סופרים, נקבר מתאבל עליו, והיאך תלו הגאונים 

ן בזה שכתוב ואחריתה כיום מר לענין אבלות, הרי שמת ביום ראשון ונקבר ביום שני הרי כאן אנינות דבר תורה ז"ל עצמ
ואחריתה כיום מר, ואין כאן אבילות כלל אלא מדבריהם, והיאך נלמוד זה מזה, אלא שמע מינה שאין מרירות של 

 ..ואחריתה כיום מר אלא בלב.

נים ז"ל מזו שאמרו )מ"ק י"ד ב'( אבל אינו נוהג אבלותו ברגל דכתיב ושמחת בחגך ומיהו בודאי מצינו סעד לדברי הגאו
אי אבלות דמעיקרא הוא אתי עשה דרבים ודחי עשה דיחיד ואי אבילות דהשתא הוא לא אתי עשה דיחיד ודחי עשה 

שה דדבריהם נמי דרבים, אלמא שייכא עשה באבילות. אלא שרבותינו הצרפתים ז"ל מפרשי דהאי עשה לאו דוקא אלא ע
עשה קרו ליה, לומר שאע"פ שחכמים עושין חיזוק לדבריהם כשל תורה והעמידו דבריהם במקום עשה, בכאן לא החמירו 

 ..עליו, דאתי דרבים ודחי דיחיד.

ואע"ג דתניא התם )תו"כ אמור( לה יטמא על הודאי הוא מיטמא ואינו מיטמא על הספק ואפ"ה מתאבל ואונן על  ...
ין ספקות ליכא למיגמר אבלות ואנינות מטומאה, דהתם איכא איסורא דטומאת כהן ולא אתי עשה דספק הספק, לענ

ודחי לא תעשה ודאי, מה שאין כן בנפלים דודאי בנו ובתו הן והוציאן הכתוב מן הכלל. ואני סבור שזה שאמרו לה יטמא 
קרא, דלא מיצטריך קרא למעוטי ספיקא  על הודאי הוא מטמא ואינו מטמא על הספק אסמכתא בעלמא הוא דנקיט בה

 לטומאה שאין ספק מצוה מוציא מידי ודאי איסורא.
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ומה שפסקו הלכה כדברי המיקל באבל, יש לומר מפני שלא מצאו מחלוקת שבאבל אלא בשל דבריהם, כגון במקצת 
וקה. וכללו של דבר שביעי ככולו, ובנטילת צפרנים, ובבא ממקום רחוק משלשה ואילך אם מונה עמהן, ובשמועה רח

בדקדוקי סופרים שהחמירו על עיקר אבלות תורה, וההיא דאמרינן בפרק יש בכור לנחלה )בכורות מ"ט ב'( הכל מודים 
לענין אבלות דיום שלשים כיום שלפניו דמי טעמא דמלתא כדאמרן, ומה שאמרו דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל 

לות, ודשמואל אינו ענין למת ביום שלשים דההוא פלוגתא לאו באבל אע"פ שספק הנפלים מטעם אחר נתמעט מאב
לענין אבלות מיתניא, אפילו הכי מייתי לה מדשמואל לומר דלא מחמרי רבנן באבלות ולא אזלי ביה לחומרא אלא אפילו 

ן, דיחיד במקום רבים דחינן להקל, הלכך כיון דספק נפלים דאורייתא אין מתאבלין עליהם לא מחמרינן בהו מדרבנ
 ..דלקולא אזלינן בכל ספיקי אבלות.

 שו"ת משכנות יעקב יורה דעה סוף דימן עה ד"ה ומה שהקשה הרא"ש

 בעקבי הצאן עמ' רנח

 תוספות עירובין מו. ד"ה דאמר שמואל

ביחיד במקום רבים נראה דלעולם הלכה כדברי המיקל באבל וחוץ מזו לאו למעוטי שאר מקומות דאבל קאמר כדקאמר 
דאקילו ביה רבנן וכן מוכיח בהדיא פרק בתרא דמו"ק )דף יט:( גבי אבא שאול ורבנן גבי קובר את מתו ג'  אבילות הוא

ימים לפני הרגל וגבי בא ממקום קרוב פלוגתא דרשב"ג ורבנן )דף כב.( וא"ת כיון דאפי' יחיד במקום רבים אמר שמואל 
ו"ק )דף כד.( כרשב"ג דאמר ר"ה ויום הכפורים הלכה כדברי המיקל באבל למה ליה לשמואל למיפסק בפרק בתרא דמ

כרגלים ויש לומר דקמ"ל אפי' ביחיד במקום רבים כדאמר לעיל ונראה אפי' ביום ראשון של אבילות דהוי דאורייתא 
כדאמר בה"ג דהלכה כדברי המיקל באבל מידי דהוי כהלכה כדברי המיקל בעירוב דמשמע לעיל דאפילו הוי דאורייתא 

יקל מדקאמר מכדי עירובין דרבנן מה לי יחיד במקום וכו' משמע דאי הוה דאורייתא ניחא דצריכי וכן הלכה כדברי המ
מוכח בפ' יש בכור )בכורות דף מט.( גבי פלוגתא דר"ע ורבנן דאמר רב אשי הכל מודים לענין אבילות דיום ל' כשלפניו 

אבילות וזה לשון ה"ג היכא דשכיב שכיבא ביום  דאמר שמואל הלכה כדברי המיקל באבל ואפילו ביום ראשון אינו נוהג
עד דנפקי יומא  טוב ראשון או ביום טוב שני או בחולו של מועד או בי"ט ראשון של יום טוב אחרון אינו נוהג אבילות

טבא כולהו אבל יומא בתרא דרבנן מסלק סליק למנין ז' אבל אבילות לא נהיג ביה כלל אבל שכיב שכיבא בי"ט שני של 
חרון כיון דעיקר אבילות יום ראשון נהיג ביה אבילות וסליק למנין ז' דהכי אסמכוה רבנן דעיקר אבילות יום ראשון י"ט א

הוא דכתיב ואכלתי חטאת היום היום אסור ולמחר מותר וכתיב ואחריתה כיום מר וכיון דיום ראשון דאבילות דאורייתא 
דיחיד וחייל על עשה ספק דרבים דרבנן והא דאמרינן בכתובות  ויום טוב אחרון ספיקא דרבנן אתי עשה ודאי דאורייתא

)דף ד'.( מכניסין את המת לחדר ונוהג ז' ימי המשתה ואחר כך נוהג ז' ימי אבילות אלמא דלא דחי יומא קמא דאבילות 
 מועד דרבנן שמא מועד דחתן עדיף טפי.

 הספד בית הכנסת לאשת תלמיד חכם –אבלות 

 שדמ:יטשלחן ערוך יורה דעה 

 נפש הרב עמ' רמז

 תלמיד חכם שביקש שלא להספידו –הספד  –אבלות 

 שו"ת תשובה מאהבה חלק א סימן קעד

כשנפטר יום א' י"א ניסן תקסו"ל כבוד ידידי וחביבי הרב המאור הגדול המפורסם בתורה ויראה החכם השלם פלא ויועץ 
מוה' יודא אויש זללה"ה מקהלתנו מצאתי כתוב בצואתו שלא להספידו בעירו לא לפני מטתו ולא לאחר מטתו ושלא 

אם שומעין לו וקראתי אז לפני מטתו אבל של בכי לומר עליו שהי' צדיק וכיוצא בהן שבחים ותוארים ונסתפקתי 
ותרדנה עינינו דמעה אבל לא כמשפט ההספד ולא זכרתי עליו שום שבח והלל אמנם כאשר קראתי אבל כבוד /כבד/ בכי 

מספד תמרורים על כבוד הגאון החסיד ועניו המפורסם בתורה ובי"ח מוהר"ר שמואל סג"ל קעללין מק"ק באסקוויץ 
 ש הספד בבהכ"נ מייזל בק"ק פראג עד"ז.  אמרתי אז בדרו

שמעוני אחי ועמי הנה ראיתי בשו"ת בית יעקב סי' פ"ג שפלפל אם ת"ח גדול הדור ומופלג בתורה נפטר ושבק חיים   
לכל ישראל וצוה שלא להספידו אם ראוי לקיים צואתו אם לאו וצדד אם הוא ת"ח מופלג אפשר לומר דאין שומעין לו 

יו מתוס' במס' סנהדרין דף מ"ו ע"ב ד"ה הספידא כו' וז"ל תימא הא דאמר בפ' הערל אל שאול ואל בית ומביא ראי' לדבר
הדמים אל שאול שלא נספד כהלכה ואי משום יקרא דחיי הרי מחלו ישראל על כבודן שלא הספידוהו וי"ל שהיו יראים 

ני מלך דאיכא בזיון טפי לגבי /מלך/ שלא נספד לסופדו להראות שמצטערין עליו מפני דוד ועוד דאפי' הוי יקרא דחיי שא
כהלכה עכ"ל הרי לתירוץ בתרא אפי' הוי יקרא דחיי אין להם רשות למחול דאיכא בזיון טפי כו' ושאני מלך ולפ"ז מבואר 
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דה"ה אם הוא יקרא דחיי איכא לגבי מלך נמי יקרא דשכבי והוי בזיון לגבי מלך נמי יקרא דשכבי /חמש תיבות אחרונות 
פולות במקור בטעות/ ה"נ אם הוא יקרא דשכבי גבי מלך הוא יקרא דשכבי ויקרא דחיי דיקרא דתרווייהו הוא כו' וא"כ כ

מבואר דאם הוא יקרא דשכבי א"י למחול על כבודו היכא דאיכא בזיון טפי ואם אמר אל תספדוני אין שומעין לו וכיון 
מרינן אם אמר אל תספדוני אין שומעין /צ"ל אל תספידוני שהדין כן במלך ה"ה בחכם דתנן חכם קודם למלך והא דא

שומעין/ לו איירי באינש דעלמא ולא בת"ח ואפי' אם ת"ל דמיירי ג"כ בת"ח מ"מ בנ"ד שהוא מופלג בדור כמו שבא 
בשאלה א"כ יש לדמות למ"ש התוס' דאיכא בזיון טפי וא"י למחול על כבודו ואין שומעין עיי"ש אכן הפוסקי' סתמו 

 יהם דאם אמר אל תספדוני שומעין לו וס"ל כתירוץ הראשון של תוס' עיין עליודבר

וגם בס' קול יעקב ראיתי שרוצה להוכיח שאם גדול הדור צוה שלא להספידו אין שומעין לו ממה דאמר רב שבת דף קנ"ג 
י קשה העונש של לרב שמואל בר"ש אחים לי הספדא דהתם קאימנא מ"ט קפיד רב כ"כ שיתחממו בהספדו ע"כ הטעם כ

המתעצל בהספד של חכם עד שאמרו ז"ל שראוי' לקוברו בחייו ואינו מאריך ימים והתיירא שיענשו אחרים על ידו ורז"ל 
אמרו כל שחברו נענש ע"י אין מכניסין אותו במחיצתו של הקב"ה וקשה אם בשביל כך פחד לבו ה"ל לצות שלא 

שלא תספדוני שומעין לו ע"כ זה אינו אלא באינש דעלמא ולא בת"ח להספידו וקיימ"ל הספידא יקרא דשכיבי אם אמר 
 שמופלג בדורו דאין שומעין /לו/ לא עיי"ש

ואם זו היא דמות ראי' יש לי להביא ראיות רבות דאמרו ז"ל מ"ק דף /כ"ה/ ע"ב דאמר רב אשי לבר קיפוק האי יומא מאי 
סבור מיני' משום טרחא הוא דקאמר כיון דחזו דקספדו אמרת כו' ואמרו כתובות דף ק"ג ע"ב אל תספדוני בעיירות 

בכרכי וקאתו כ"ע ש"מ משום יקרא הוא דקאמר וכ' המהרש"א בחי"א ואע"ג דאין לך בענוה כר' כמ"ש משמת ר' בטלה 
ענוה מ"מ בעי יקרא במותא דא"א לו למחול כבוד התורה והיינו דקאמר משמת ר' בטלה ענוה גם לגבי' דידי' שהרי בעי 

ומשום כבוד התורה עכ"ל מכל זה יש להוכיח במישור אם ת"ח מופלג בתורה צוה שלא להספידו אין שומעין לו  יקרא
 מדקא קפדי גדולי ישראל חסידי עליון על ההספד ולא צוו שלא להספידו

המלך כו' אמנם אחרי ישוב הדעת כל הראיות האל אינן מספיקי' הנה כבר כ' תוס' במס' סנהדרין דף י"ט ע"א בד"ה ינאי 
וא"ת והא אמרינן התם אפי' ת"ח כו' כ"ש מלך כו' דאפי' למ"ד הרב שמחל על כבודו אין כבוד /כבודו/ מחול וי"ל כו' אבל 

ת"ח תורתו דילי' ויכול למחול היטיב על כבודו דשלו היא כדאמרינן במס' ע"א מתחלה נקראת על שמו של הקב"ה 
פצו ובתורתו יהגה יומם ולילה עכ"ל ועיין במס' שבועות דף /ל'/ למ"ד ולבסוף נקראת על שמו שנאמר כ"א בתורת ה' ח

ע"ב בתוס' וכבר כ' רש"י במס' ע"א דף י"ט ע"א לאחר שטרח בה אז התורה נקראת על שמו וי"ל כל אלה קדושי עליון 
ל כבוד התורה צדיקי עולם מרוב מדת ענוה לא החזיקו את עצמן שיגעו בתורה כ"כ שתהי' נקראת על שמם שיכולין למחו

והי' בעיניהם כגאוה וגאון אם יאמרו שלא להספידם כאלו אומרים התורה שלהם ובאמת אלו הפקידו שלא להספידם 
 עין להםהיינו שומ

והנה שמעתי מידידי הרב המאוה"ג החריף המפורסם מוהר"ל פישלס נ"י שראה בין כתבי קודש מאביו מ"ו הגאון מוהר"מ 
ורינו הרב הגאון נ"ע כשהספיד על הגאון רשכב"ג בעל פני יהושע אב"ד ור"מ בק"ק פישלס זצלה"ה שכתב ששמע ממ

פפד"מ אמר בזה הלשון אף שרבינו הגדול בעל פני יהושע צוה שלא להספיד אין שומעין בזה למי שהוא רשכב"ג מדאז"ל 
עליו בשורה אבי אבי  סנהדרין דף ס"ח ע"א דר"ע הי' מכה בבשרו על ר"א הגדול עד שדמו שותת לתרץ /לארץ/ ופתח

רכב ישראל ופרשיו הרבה מעות יש לי ואין לי שלחני להרצותן ופירש"י הרבה שאלות יש לי ואין לי למי לשאול וכ' תוס' 
הי' מכה בבשרו ומשום שרט לנפש ליכא דמשום תורה קא עביד כדאמר הרבה מעות כו' עכ"ל הרי דמשום ל"ת דשרט 

ותן מכ"ש דליכא בזה מצוה לקיים דברי המת ודפח"ח )ובדבריו הנעימים רמז לנפש ליכא במקום דליכא שלחני להרצ
רמזתי לא תקיפו פאת ראשיכם ולא תשחית פאת זקנך ושרע /ושרט/ לנפש לא תתנו בבשרכם עיין היטיב במחברת עולת 

 ת תקנג"ל במאמר תקמ"ז דוק ותשכח(עני שדפסתי בק"ק פראג שנ

שי' מרבי ומרב ומרבה ומרב אשי דכל אחד מהם הי' בדורו רשכב"ג והיו יודעי' ולפי דברי מורינו הרב נ"ע מתורץ הקו
בעצמן דאין שומעין להם ולכך הקפידו עכ"פ להספידם כהלכה, ובזה תרצתי קושי' המהרש"א בחי"א שהקשה על תוס' 

יו צ"ב דהא למה מקשים משאול לא מיהושע שרגש עליהן ההר להורגן ומ"ש המהרש"א דיהושע הוי נמי כמו מלך דבר
בקושייתם עדיין לא נחתו לחלק בין מלך לאחר וה"ל להקשות מיהושע דקדים לשאול ועוד בתירוץ הראשון אינם מעלים 
ארוכה על הקושי' מיהושע ולפמ"ש רבינו א"ש כי יהושע הי' רשכב"ג והי' להם להספיד שאין להם שלחני להרצותן ודבר 

מחברת עולת עני חלק שלישי מה דאמרו שגעש עליהן ההר להורגן היינו זה א"י למחול ובפרט לפי מת /מה/ שבארתי ב
ההר שכפה עליהן ההר כגיגית אם מקבלי' את התורה הו' וכפי' זו היתה על תורה שבע"פ כמ"ש במדרש תנחומא פ' נח 

 ולא כמ"ש תוס' והדבר מבואר באר הטיב בארוכה בצחות המליצה במחברת ההיא

דברי המת ולהספידו במקום שאמר אל תספדוני, אמנת /אמנם/ מאחר שעלינו לאונן  עכ"פ לא אדע היתר ברור לבטל
ולקונן הספד מר על הגאון החסיד ועניו מוהר"ש קעללין זצללה"ה נספידו גם על הרב המאוה"ג בתורה ויראה מוהר"י 

רו מ"ק דף א' ע"א כד אויש זללה"ה כי היו שני אחים בישיבה אחת בעולם ונשפך דמם כאחד בפרק אחד ונאמר ע"ד שאמ
הדר ספדנא במערבא אמרי יבכון עמי' כל מרירי ציבא /ליבא/ כ"ז העתקתי לך במהירות בקצרה מאד והדרשה הנה 

כתובה על ספר עולת עני הנ"ל בטוב טעם ודעת וה' יגדור פרצות עמו ישראל ברחמים ידידו הטרוד מאד ודורש בשלומו 
 ובשלום תורתו. הק' אלעזר פלעקלס.
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 תשובה יורה דעה שמד:א פתחי

שומעין לו עבה"ט של הרב מהרי"ט ז"ל שכתב בשם תשו' בית יעקב סי' פ"ג דגדול הדור שמת וצוה שלא להספידו המיקל 
שלא לשמוע לחכם הלז לא הפסיד ע"ש. ועי' )בשו"ת תשובה מאהבה ח"א סי' קע"ד( שהאריך בזה והביא בשם רבי הגאון 

שהספיד להגאון בעל פני יהושע אף שצוה שלא להספידו אין שומעין בזה למי שהוא בעל נודע ביהודה ז"ל שאמר בעת 
רבן שכבה"ג ושקיל וטרי בהא וסיים שאין לו היתר ברור לבטל דברי המת ולהספידו במקום שאמר אל תספידוני וע"ש 

ת אחד מהם אסור למעט )בסי' ר"ז( עוד מזה. עוד כתב בתשו' בי"ע שם בשני ת"ח בעיר אחת שהיו שונאים זה את זה ומ
 הספד מפני כבוד ת"ח שני ע"ש. ועי' בתשו' אבן שהם סי' ע"ב דמי שצוה שבנו לא יאמר קדיש עליו שומעין לו ע"ש:

 הקמת מצבה –אבלות 

 (קישורהמנהג בארץ ישראל )

 זמן התחלתה –אבלות 

 .מועד קטן כז

 כתובות ד: רש"י ותוספות שם ד"ה עד שיסתום הגולל

 שיטה מקובצת כתובות ד: ד"ה עד שיסתם הגולל

עד שיסתם הגולל. פרש"י כסוי הארון ול"נ דלישנא לא דייק הכי כלל ועוד מדאמרינן התם על פני השדה לרבות גולל 
לפרש ע"פ תשובות אחרות והנכון כפירוש ר"ת ז"ל דסתימת הגולל הוא כסוי ודופק אלמא מידי דקרקע הוא ועוד יש 

 הקבר והיו נוהגין לתת עליו אבן גדולה והוא מלשון וגללו את האבן. וכבר הארכתי בזה בהרבה מקומות. הריטב"א ז"ל:

 ברכות יט:

 זמן התחלתה לאינם באים לקבורה –אבלות 

 )הוראת הגרי"ד(  נפש הרב עמ' רמז

 שיב דבר חלק ב סימן עב   שו"ת מ

 ב"ה לכבוד הרב מ' פלטיאל נ"י בבאלטימארא.  

אשר חקר הלכה למעשה במי שנודע לו ע"י דלוג רב שמת קרובו שחייב להתאבל עליו במקום אחר. ונסתם הגולל ביום   
אבל מיד. מחר או שלישי מאימתי יתחיל האבלות אם יש לו דין מת אשר משלחים אותו למקום אחר שמתחילים להת

נראה ברור דזה הדין אינו אלא במי שמתו מוטל לפניו והוא מתעסק עמו ואז כשמוסרו לקוברו נפטר הוא ממנו ונוהג 
אבילות. משא"כ מי שהוא בעיר אחרת ולא נתעסק עמו אינו נוהג אבלות עד שנקבר ממש. והכי מבואר ביו"ד סי' שע"ה 

ונהג אבילות מיד כו' וחוזר ומונה משיקבר. הרי אע"ג שאין בדעתו  ס"ו מי שהודיעוהו שצלבו גוים קרובו בעיר אחרת
לילך לאותה עיר בקבורתו מכ"מ אין עלי' חיוב האבלות עד שיקבר. ולא עוד אלא שיש עליו דין אונן לאסור עליו בשר 

יין משום ויין עד שישמע שנקבר. )כמבואר בעובדא דר"ת שנודע לו שמתה אחותו במקום רחוק ממנו ואכל בשר ושתה 
שיש לה בעל ואינה מוטלת עליו. וחלקו עליו כמבואר ברא"ש מו"ק סי' ק"ב( והכי מבואר בסי' שמ"א ס"ג מקום שנוהגים 

כו' ולאחר שנתעסקו הקרובים בצרכי הקבורה ומסרוהו להם מותרים הקרובים בבשר ויין. הרי דוקא אם נתעסקו 
ר לרבים אוכל בשר ושותה יין. דוקא נמסר מיד ליד משמע הקרובים וכלשון הירושלמי שהביא הרא"ש שם מי שנמס

וכדאי' במס' ב"מ )ח'( דלשון מוסירה כאדם המוסר דבר לחברו. ולא קאמר בירושלמי אם מתעסקים בו אחרים הוא אוכל 
בשר ושותה יין. וה"ה אם המת בעיר אחרת וכמבואר שם ס"א אלא שבזה נחלקו ר"ת והרא"ש בהא דמתה אחותו של 

יר אחרת והובא בש"ך שם. אבל אבלות ודאי אינו נוהג עד שיקבר ומה שדקדק מע"כ נ"י מלשון הרמב"ם ושו"ע ר"ת בע
סי' שע"ה ס"ב מה שכתבו ואינם יודעים מתי יקבר מונה משיחזרו כו'. דקדוק נכון הוא ונראה ברור דלא שיש נ"מ אם 

יקבר היום אין חיוב האבלות מיד שנמסר לכתפים יודעים שיקבר למחר או ליום השלישי וכדומה. אלא בא לאפוקי אם 
ולא בא זה הדין להחמיר על הקרובים אלא להקל להתחיל מנין שבעה מאותו יום. והכי דייק לשון הגמ' במו"ק )כ"ב א'( 

מכי מהדריתו אפייכו מבבא דאבילא אתחילו מנו. ולא קאמר אתחילו אבלו. אלא אם אין נ"מ במנין אין עליהם חומר 
לות. ורק אם יש נ"מ במנין שבעה ינהיגו אבלות מיד כדי שימנו מאותו יום. ובזה מיושב הירושלמי שהביא מנהג אב

הרא"ש שם נמסר לרבים אוכל בשר ושותה יין. והקשה הרא"ש מאי קמ"ל הרי חל עליו אבילות והעלה דמיירי שלא יצא 
שיטת הרמב"ם הפי' פשוט דאפילו כשיהא נקבר מפתח ביתו דלא מהני לנהוג אבילות אבל אוכל בשר ושותה יין. אבל ל
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באותו יום ואינו חייב להתאבל מיד מכ"מ אוכל בשר ושותה יין מיד. וזהו פי' לשון הרמב"ם ואינן יודעים מתי נקבר היינו 
שמא יקבר למחר ויהי נצרך למנות יום שלם. אזי מונה מעת שיחזרו פניהם ואז מתחילין להתאבל מיד דאם לא ינהגו 

ת מיד לא יעלה ליום. ונראה דבזה פליגי ר"א ור"י /במועד קטן/ בדכ"ז =בדף כ"ז= א' דר"א צוה לכפות את המטות באבלו
משיצא המת מפתח ביתו ורי"א משיסתום הגולל. והמחלוקת הוא משום שנמסר ר"ג לרבים ובני ביתו נשארו בבית 

 מבואר במקרא באבל האטד אשר למצרים:  וקיי"ל כר"י וע' מש"כ בהעמק דבר בעיקר דין זה נמסר לרבים כו' 

ומה ששאל מע"כ עוד במצות סוכה. אם א"א לישב בסוכה בסעודת ברית מילה אם מותר לאכול בבית משום עוסק   
במצוה פטור מן המצוה כמו בחתן. הדין מבואר בשו"ע או"ח תר"מ ס"ו דסעודת ב"מ כו' חייבין בסוכה. מבואר שאם א"א 

הסעודה. ואע"ג דמלשון המג"א שכ' די להם בעשרה אנשים משמע הא אותם עשרה אנשים  לישב שם בסוכה מבטלין
בכלל עוסקי במצוה הם. מכ"מ אין הפי' כן כמבואר במהרי"ק דאינו מצוה שיהא בה כדי לבטל מ"ע דסוכה. ואע"ג דסוכה 

חויב לבטל דרכו ושמירת פירותיו קיל דאפילו הולכי דרכים ושומרי פירות פטורין מסוכה משום תשבו כעין תדורו. ואין מ
משום מצות סוכה. כבר פי' התוס' סוכה )כ"ו( דמשמעות תשבו כעין תדורו שיהא נוהג כאדם בביתו שאינו מונע מלצאת 

לדרך אבל שיהא מצוה דוחה מ"ע דסוכה בעינן דוקא מ"ע ממש. ואני אומר עוד דכ"ז לא הוצרכנו אלא לשיטת התוס' 
ו כבר הגיע זמן חיובא דמצוה מכ"מ אם עוסק במצוה אחרת רשאי לבטל מ"ע זו. אבל שיטת )כ"ה ב( בד"ה משום דאפיל

רש"י שם דהא דעוסק במצוה פטור מה"מ אינו אלא בהתחיל לעסוק במצוה לפני חיובא דמצוה אחרת. אבל להתחיל 
סי' ע"ב ס"ד א"כ בל"ז  במצוה שיש בה ביטול מצוה שכבר הגיע חיובה דידה אסור. והכי מוכח דעת הרמב"ם ושו"ע או"ח

לא דמי ברית מילה לחתן ושושביניו דהתם ע"כ הי' הנשואין לפני החג וכמש"כ המג"א סי' תר"מ סקי"א וא"כ כבר חל 
עליהם המצוה של שמחת חתן. משא"כ המסובין על ברית מילה לא הגיע מצוה זו עד שכבר חל מצוה דסוכה. ותדע דגבי 

בני החופה. משמע שכבר היו בחופה ונתחייבו בשמחת חו"כ זו. הא שיבא אדם מן חתן נמי תניא חתן ושושביניו וכל 
השוק לשמוח בשמחת חו"כ ואע"ג שיקיים בזה מצוה דשמחת חו"כ. מכ"מ אסור לבטל מצות סוכה. והיינו משום דמצות 

 סוכה קדומה: ידידו נפתלי צבי יהודא ברלין.    

 פאת השדה מערכת אבלות סימן יד חלק י חמדשד

 הרב עמ' רנאנפש 

 זמן שכחה –אבלות 

 שו"ת חתם סופר חלק ג אבן העזר א סימן קיט

 תלמוד תורה לאבל ואגדות בבית האבל –אבלות 

 נפש הרב עמ' רנג

 דברי הרב עמ' רכז

 השנהיום טוב שני של ראש  –אבלות 

 ביצה ד:

 רמב"ם הלכות אבל י:י

 תורת האדם

 ר"ן כתובות בשם הרמב"ן

 שלחן ערוך יורה דעה שצט:יג

 ואנינות ומי שמתו מוטל לפניו אבלות יום ראשון

 :ברכות טז

 :זבחים צט

 רי"ף ברכות י.
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אבל לדורות בין ביום אמרינן בפרק טבול יום ומחוסר כפורים הן היום הקריבו את חטאתם אני היום אסור ובלילה מותר 
ובין בלילה אסור דברי ר' יהודה ר"ש אומר אנינות לילה אינה מדברי תורה אלא מד"ס ואמרי' נמי התם עד מתי מתאוננין 

עליו כל אותו היום בלא לילו רבי אומר כל זמן שלא נקבר תופס לילו אמרוה רבנן קמיה דרבא ואמר מדאמר רבי יום 
מכלל דיום מיתה תופס לילו מדאורייתא וסבר רבי אנינות לילה דאורייתא והתניא הן קבורה תופס לילו עמו מדרבנן 

היום הקריבו את חטאתם אני היום אסור ובלילה מותר ולדורות בין ביום ובין בלילה אסור דברי ר' יהודה רבי אומר 
"ת אלא דרבנן היא וחכמים אנינות לילה אינה מדברי תורה אלא מדברי סופרים לעולם אימא לך אנינות לילה אינה מד

עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה וגרסינן נמי בפסחים ]פסחים צ"א ע"ב[ אונן טובל ואוכל את פסחו לערב קסבר 
אנינות לילה דרבנן וגבי פסח לא העמידו דבריהם במקום כרת וכיון דאשכחינן הני כולהו תנאי דסבירא להו דיום ראשון 

הוא ליל יום שני למיתה לא תפיס אלא מדרבנן ורבי יהודה לחודיה הוא דסבר יום מיתה בלחוד דאורייתא אבל לילו ד
תופס לילו מדאורייתא שמעינן דלית הלכתא כוותיה דקי"ל יחיד ורבים הלכה כרבים הלכך יום ראשון דהוא יום מיתה 

דקסבר אנינות לילה דרבנן היא  הוא ניהו דאיתיה מדאורייתא אבל מליל יום שני ואילך דרבנן נינהו והיינו סברא דר"ג
והלכתא כוותיה והני שבעה יומי גופייהו לאו על ויעש לאביו אבל שבעת ימים אסמכינהו רבנן אלא אהאי קרא 

אסמכינהו רבנן דכתיב והפכתי חגיכם לאבל מה חג שבעה אף אבלות שבעה ואי קשיא לך ההיא דגרסינן במס' מועד קטן 
י"ד ע"ב[ אבל אינו נוהג אבלותו ברגל דכתי' ושמחת בחגך אי אבלות דמעיקרא היא אתי קטן  -בפרק ואלו מגלחין ]מועד 

עשה דרבים ודחי עשה דיחיד וש"מ דאיכא חיובא דאורייתא בתר דנפיק ליה יומא קמא דהוא יום מיתה ההיא לא קשיא 
לו מדאורייתא דאי אבלות מידי דה"ק אבל אינו נוהג אבלותו ברגל לדברי הכל ואפילו למ"ד יום ראשון תופס את לי

 דמעיקרא היא אתי עשה דרבים ודחי עשה דיחיד:

 :מועד קטן יארי"ף 

והלכת' למעשה הקובר את מתו ברגל לא חיילא עליה אבילות אלא לאחר הרגל ונקיט ז' ימי אבלות מיו"ט האחרון ואע"ג 
לבד ומאן דשכיב ליה שכבא ביו"ט שני דלא נהיג ביה אבילות עולה למנין שבעה ולא נקיט לבתר הרגל אלא ששה ימים ב

שהוא יו"ט האחרון או ביו"ט שני דעצרת נוהג בו אבלות דהוא יום מיתה ויום קבורה והכי אסכימו באבלות דיום ראשון 
דאורייתא הוא דכתיב ואכלתי חטאת היום וכתיב ואחריתה כיום מר ויו"ט אחרון מדרבנן הוא וכיון דאבלות דיום ראשון 

 ום טוב אחרון מדרבנן אתי עשה דיחיד דאורייתא ודחי עשה דרבנן.מדאורייתא וי

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה לז

והמצוה הל"ז היא שצונו שיטמאו הכהנים לקרובים הנזכרים בתורה )ר"פ אמור(. כי בעבור שמנעם הכתובמלהטמא 
ר לבדואם רצו יטמאו ואם לא למתים לכבודם לבד והתיר להם להטמא לקרובים שמא יחשבו שהרשות בידם ושזה הת

 ...רצו לא יטמאו לפיכך גזר עליהם גזרה וחייב אותם חיוב. והוא אמרו יתעלהויתברך שמו )שם( לה יטמא. כלומר לאחותו

וזה בעצמו הוא מצות אבול. כלומר כי כל איש מישראל חייב להתאבל על קרוביו כלומר חמשה מתימצוה. ולחזק חיוב 
מוזהר על הטומאה שייטמא על כל פנים כשאר ישראל כדישלא יחלש דין האבלות. וכבר זה באר אותו בכהן שהוא 

 ...התבאר שאבלות יום ראשון דאורייתא... אבל ביום ראשון לבד, והשאר מהשבעהימים דרבנן

 רמב"ם הלכות אבל א:א

התורה אלא ביום ראשון  עשה להתאבל על הקרובים, שנאמר ואכלתי חטאת היום הייטב בעיני ה', ואין אבילות מןמצות 
בלבד שהוא יום המיתה ויום הקבורה, אבל שאר השבעה ימים אינו דין תורה, אף על פי שנאמר בתורה ויעש לאביו אבל 

 שבעת ימים ניתנה תורה ונתחדשה הלכה ומשה רבינו תקן להם לישראל שבעת ימי אבלות ושבעת ימי המשתה.

 :מועד קטן דף יד

 כרגל לכולי עלמא דמיוהא כהן גדול, דכל השנה 

 יזכור -אבלות 

 נפש הרב עמ' קנג

 מפניני הרב עמ' קכה

 הוא יושב בטל –יזכור, מי שכבר התפלל  – תפילהראה: 

 ישיבה על כסא –אבלות 
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 מועד קטן כ.

 תוספות מועד קטן כז. ד"ה מן המנחה

 חיים וברכה אות י' סמן מז

 סנהדרין כ:

 שיעורי הרב סנהדרין כ:

 הרב עמ' רנגנפש 

 כיסוי המראות –אבלות 

 שו"ת יביע אומר חלק ד יורה דעה סימן לה אות ג

 נפש הרב עמ' רנד

 לבישת נעלי המת –אבלות 

 שמחות, מערכת סמ"ך אות יא –חיים וברכה למשמרת שלום 
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 בבית הכנסת –לוייה  –אבלות 

  מגילה כט.

רבי יצחק: אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל. ורבי אלעזר אמר: זה בית רבינו שבבבל. ואהי להם למקדש מעט, אמר 
 אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. -ה' מעון אתה היית לנו  דרש רבא: מאי דכתיב

 כ-שלחן ערוך יורה דעה שמד:יט
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 מספידין תלמידי חכמים ונשותיהם בב"ה ובבית המדרש, אבל לא שאר העם.  

 ...און, מכניסין אותו לבית המדרש, ומניחין המטה במקום שהיה דורש, וסופדין אותו שםחכם ואלוף וג

 חכמת אדם קנה:יח

ורע עלי המעשה שראו שעשו כן לאדונינו מרנא רבנא רבן של כל בני הגולה מחותני ר' אליהו חסיד שהיה ידוע ומפורסם 
למי שרוצין לכבדו ועליהם נאמר )עיין ירמיהו ב', ז'( לכל העולם לגאון וחסיד ויחיד בדורו ממנו למדו לעשות כן גם 

ותבואו ותטמאו את מקדשי ובודאי גורמים רעה למת בזה וראוי לבטל זה שלא להכניס שום מת בבית הכנסת ובבית 
 המדרש

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנא

 לחלל טומאת כהן –אבלות 

 ארוסה –כהנים  טומאתראה: 

 מקצת היום שלושים ושמועה רחוקה –אבלות 

 נפש הרב עמ' רנב

 ות קבורהמצ –אבלות 

 סנהדרין מו:

 רמב"ם הלכות אבל יב:א

ההספד כבוד המת הוא, לפיכך כופין את היורשין ליתן שכר מקוננים והמקוננות וסופדין אותו, ואם צוה שלא יספדוהו 
 אם צוה שלא יקבר אין שומעין לו, שהקבורה א מצוה שנאמר כי קבור תקברנו. אין סופדין אותו, אבל

 לחם משנה שם

שהקבורה מצוה שנאמר כי קבור תקברנו וכו'. קשה דכיון דטעם רבינו דפסק דאין שומעין לו הוי משום דהוי בעיא דלא 
דהקבורה מצוה אלא משום  איפשיטא וספק איסורא לחומרא כדכתב הרמב"ן אם כן לא היה לו לתלות הטעם משום

דהקבורה משום בזיונא דזהו הצד מהבעיא שעשה הבעיין לומר דאין שומעין לו וכן הטור סימן שמ"ח כתב טעם זה וז"ל 
אין שומעין לו דבזיונא דכולהו חיי הוא וכו' ותו קשיא לפשוט בעיין מהא דאמרינן בפרק נערה שנתפתתה )דף מ"ח א( 

א לא תקברוהו מנכסיו אין שומעין לו לא כל הימנו שיעשיר את בניו ויפיל עצמו על אמר רב מתנא האומר אם מת הו
 הצבור ע"כ משמע דאין שומעין לו.

מיהו אין זו קושיא דהתם הוא משום דבעי קבורה אלא שלא יקברוהו מנכסיו ולכך אין שומעין לו אבל לעולם דאי אמר 
ולא משום בזיונא והא אמר דלא בעי כפרה אבל קושיא ראשונה דלא בעי קבורה דילמא דשומעין לו דטעמא משום כפרה 

קשיא. וי"ל דרבינו סובר דלא בעי הבעיין אלא משום דסובר דאין קבורה מן התורה וכאיכא דאמרי דאמר ר' יוחנן משום 
יבוי רבי שמעון בר יוחאי רמז לקבורה מן התורה כו' אבל ללישנא קמא דר' יוחנן דאית ליה דקרא דקבור תקברנו מר

דרשינן אפילו שאר מתים והמלין מתו עובר בלא תעשה ליכא בעיא דכיון דהיא מצוה מן התורה לקבור מתו לאו כל 
כמיניה לומר שלא יקברוהו וכיון דרבינו פסק בפרק ט"ו מהל' סנהדרין כלישנא קמא דר' יוחנן דהמלין מתו עובר בלא 

 תעשה לכך כתב כאן הטעם משום דהקבורה היא מצוה:

 נשים בבית הקברות –ות אבל

 ברכות נא.

 בית יוסף יורה דעה שנט:ב

ובספר הזוהר פרשת ויקהל )קצו.( כתוב שיש למנוע לנשים מלצאת לבית הקברות מפני שאם יוצאות גורמות רעה לעולם 
 וכן ראוי למנען:
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 שלחן ערוך יורה דעה שנט: ב

 יש למנוע מלצאת נשים לבית הקברות אחר המטה.

 הבראהסעודת  –אבלות 

 הגהות מיימוניות הלכות אבל ז:ז

 קריעה, שבעה –אבלות על ידי אחרים 

 רמב"ם הלכות אבל יג:ד

 נפש הרב עמ' רנ

 ערב פסח לאחר חצות –אבלות 

 שלחן ערוך יורה דעה סימן שצט:ג

 בעקבי הצאן עמ' קב

 אין קוברים צדיק אצל רשע, תפיסת הקבר –קבורה  –אבלות 

 סנהדרין מז.

 סנהדרין מה:

 שלחן ערוך יורה דעה שסב:ה

 שלחן ערוך יורה דעה שעב:ב

ס' יראים(. ונכון שיש מקילין )רמב"ם והגמי"י בשם  המקבל( )אע"פ )מהר"מ ותוס' פ'נכון ליזהר הכהן מלילך עליהם; קברי עובדי כוכבים, 
 אבל קבר של מומר, מטמא כשל ישראל( ) רשב"א סי' קצ"ד, ורמ"ב(.להחמיר. 

 וארץ הצבי עמ' קכ

 דברי הרב עמ' רכו

 ארון של עץ –קבורה  –אבלות 

 שלחן ערוך יורה דעה שסב:א

הנותן מתו בארון ולא קברו בקרקע, עובר משום מלין את המת. ואם נתנו בארון וקברו בקרקע, אינו עובר עליו, ומכל 
 מקום יפה לקברו בקרקע ממש, אפילו בח"ל.

 פתחי תשובה

 חכמת אדם שער השמחה כלל קנח

האמורה בתורה הוא שיתן המת בקרקע ממש ואם נתן מתו בארון ולא קברו בקרקע לא נקרא קבורה ועובר  קבורה
משום לא תלין ומצוה מן המובחר שיניח המת על גבי קרקע ממש בקבר ולא יניח דף תחתיו ומכל מקום אם הניחו 

 בארון וקברו בקרקע אינו עובר עליו

 מפניני הרב עמ' רסג

 ום טוב שני בזמן הזהי –ה קבור –אבלות 
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 .ביצה ו

 שלחן ערוך אורח חיים תקכו:ו

    ספר מגן אבות )למאירי( ענין ו

נהגו ג"כ בכל גלילותינו במת ביום טוב ראשון שאע"פ שהקבורה נעשית ע"י עממין, הוצאתו מיהא וטלטולו לצורך 
ואין יד גוי כלל באמצע אלא בחפירת הקבר רחיצתו והנחתו במטה וגניזתו לקבר, הכל נעשה ע"י ישראל בלי שום פקפוק, 

ובחזרת העפר שנגנז המת בקבר. וראו אותם התלמידים שהוזכרו וצווחו הרבה וערערו בדבר עד שספנו עלי לומר היאך 
אתה נוהג בדבר זה, והרי סתם אמרו )שבת קל"ט א ביצה דף ו' וכ"ב( מת ביום טוב ראשון יתעסק בו עממין, ויתעסקו בו 

   .א נאמר, לא שנא בקבורה ולא שנא הוצאה וטלטולדרך כלל הו

נמתי להם עכ"פ שמועה זו לא דברה אלא על חפירת הקבר שהוא איסור תורה, הא הוצאה וטלטול אינם אלא איסור   
חכמים ומותר לגמרי מדין כבוד הבריות, עד שראיתים חוככים לומר שאין דין כבוד הבריות נאמר אלא לכבוד החיים אבל 

מתים לא, וההוא ]שכבא[ דהוה בדרוקרת דשריוה לאפוקי לכרמלית כדאיתא במסכת שבת )שבת צ"ד ב( משום לכבוד 
שלא יסריח הוא ולכבוד החיים שבבית, עד דאפיקתיה מאינהו )יבמות ס' ב( מדין מת מצוה דלא כבוד החיים הוא ושרי, 

ביו"ט ראשון גופה מוכחא דאחפירא דוקא דכבוד הבריות סתמא אתמר לא שנא במתים ולא שנא חיים, ושמועת דמת 
איתמר, דקאמר עלה )ביצה ו' א( והאידנא דאיכא חבר חיישינן, ופרושו פרסיים שהיו /כופין/ את ישראל בעשיית 

מלאכתם והיו נשמטים מהם בימים טובים מצד האיסור, ואם יראו אותם חופרים בקרקע יהיו כופים אותם לשאר 
   .היא עבודת קרקע קאימלאכות אלא /אלמא/ אחפירה ד

וכן בשלישי לסנהדרין )סנהדרין כ"ו ב( אמרו הנהו קבוראי דקבור מתיא ביו"ט ראשון שמתינהו רב פפא ולא איירי   
אטלטול להוצאה /והוצאה/ כלל שכל אלו בכלל נושאי המטה הם נכללים לא בדין קבוראי, ולא נקראו קברים אלא 

מוכחת שלא נאמרה אלא בחפירה, ואע"ג דסתמא אתמרא יתעסקו בו  אותם שחופרים את הקבר. למדת שהשמועה
ונראה לומר דיתעסקו לכל דבר משמע, אין זה כלום, שלא ראו עצמם צריכים להתירה אלא במה שאין כבוד הבריות 

 דוחה אותו, כלומר יתעסקו בו עממים במה שהוא איסור תורה ואין כבוד הבריות דוחהו. והראיה שהרי ביום טוב שני
אמרו יתעסקו בו ישראל והוצרכו לתלות הטעם משום דכחול שויוה רבנן. )ביצה ו' א( וטעם זה לא הוצרכו אלא לאיסור 
תורה ודקאמ' )שם( אפי' למיגד ליה גלימא ולמיגז ליה אסא, כלומר אע"פ שהוא איסור תורה ושאין צרך בכך ולא הוצרך 

ו בו עממין דוקא אקבורא. ואף מדברי הרב רבינו משה אתה למד לומר אפי' חפירה דשמעתא גופה בהכי מיירי, ויתעסק
כן, שהוא ז"ל כתב מת ביו"ט ראשון יתעסקו בו עממין וביו"ט שני יתעסקו בו ישראל, כלומ' דיתעסקו ישראל ביו"ט שני 

לגין, וברור קאי אכלהו מילי, ויתעסקו עממין דיומא קמא דוקא אקבורה, לינח רוחיה דהכין אתגלי ליה דאתון אתון ומפ
   .לן מילתא שפיר אגב אורחיה

אף הם חזרו וצווחו שהרב הנזכר כתב שכל העושה כן טועה, והראו לי לשונו באחד מחבוריו דקאמר: ויש אומרים שלא   
הוצרכו עממים אלא לקבורה ולתפירת בגדים וכיוצא בהם מאבות מלאכות אבל טלטולו שרי ע"י ישראל, ולפי דעתי טעו 

   .טעו בטלטול וכו'. וחזרו וצווחו איך אתה נוהג קולא במה שהרב אומר שכל העושה כן טועהבו בהוצאה 

נמתי להם סבורים אתם להשביע את הארי בקומץ ולמלא את הבור בקרטוב, שואל אני לכם לדופן מה אתון בה, ואף   
הרי רבינו יעקב כתב שכל הם השיבו שהם מתירין אותה במוחלט. נמתי להם וכן הדין, אלא היאך אתם אוכלים ו

המתירה אינו אלא טועה גמור, ומאכיל טריפות בישראל. אלא בני באו ואומר לכם איך לדחות תורה וראיה, בשיחה 
חזקה של תלמיד חכם או במילתא יתירתא, עביד צורבא מרבנן דגזים ואוריתא מרחתא /מרתחא/ ליה, )תענית ד' א( 

במקומו, כרע שכב כארי וכלביא מי יקימנו. אלא הביאו לי ראיה על דברי הרב.  והאמת אינו נרתע לאחוריו אלא עומד לו
חזרו ואמרו שהרב אומר שההוצאה איסור והרי הוא כהוצאות אבנים דלא אמרי' בהו מתוך שהותרה וכו' דלא ]שייך[ 

)כתובות ז' א( מתוך אלא לצורך היום להנאת הגוף ממש דומה לאכילה. והביאו ראיה משמועה שבראשון של כתובות 
מהו לבעול בתחלה בשבת ושרו ליה בסוגיא כיום טוב מתוך שהותרה חבורה לצורך וכו' ואע"ג דלענין פסקא אף בשבת 

שרי, מ"מ הסוגיא אתמרא הכי, ומקשו עלה אי הכי לישתרו במוגמר דמתוך שהותרה הבערה לצורך וכו', ותירץ לכל נפש 
ן מתוך בהנאה דצורך אוכל נפש והנאה דגופו ממש ודומיא דאכילה, אבל דבר השוה לכל נפש וכו', אלמא דוקא אמרינ

היכא דליכא דומיא דאוכל נפש הרי הוא כהוצאת אבנים ופחות מהן. והראו לי דברי הרב שכך הם עד שגזר הרב אח"ז 
   .ואמר כבר בטל טעמם בדין מתוך

ואלו מעצמי באתי לחלוק, חלילה וחס, אלא שהייתי  נמתי להם מאן יהיב לן מעפריה דרב ומלינן עיינין )חולין ס"ח א(  
כובש פני בקרקע ומחזיק עצמי כנמלה אצל הארי, אלא שמכל מקום איני אלא כמחזיק בדברי הרבנים הגדולים שהיו 

בינותינו, ונהגו מעולם כמנהג זה, ושליחותא דידהו קא עבידנא, ומטיבותא דידהו אמינא מילתא, גברא חזינא ראיה לא 
אדרבא אני תמיה על הרב היאך אמרה, והרי לבית הלל כל צורך מצוה מותר לכתחלה אע"פ שאין בהם הנאה, כגון  חזינא,

קטן, לולב וספר תורה, וכן הדין בכל דבר הצריך לו לאיזה תשמיש. והרי מפתח לשמירת מה שבתוכו אע"פ שאין שם 
ניקתו אף שלא לצורך אכילה, וכן הוצאת אבנים אוכלין מותר להביאה לכתחלה, וכן הדין בקטן להביאו לאמו או למ
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מקורזלות, והרי אמרו רב שרא לאפוקי אתתיא משום דבעיתא, וכבר הארכנו בזה בדינין אלו בראשון של יו"ט, וכל שכן 
זו שיש זלזול בהצאתו וטלטלו ע"י עממין שסרך צורך מצוה הוא, אע"פ שאין כאן מצוה גמורה. ואין ספק שכבוד הבריות 

   ., וא"כ לא בטלה הסברא ולא הטעם, וכבוד הרב במקומו מונחדוחהו

אף הם חזרו ובאו באיסור זה שמא מתוך כך יבואו לידי קבורה, ואין זה כלום, שאם כונתם לומר שמתוך ההוצאה יבואו   
ן זה חששא, לידי גניזה, הרי התרנו ואף הגניזה אף היא בכלל הטלטול היא, ואם כונתם לומר שיבואו לידי החפירה, אי

שאין טועין בין אבות מלאכות לאיסורי סופרים, וכ"ש במקום שרבים מצוים, וכן אומרים בשם הרב שההוצאה צורך היא 
והתחלה, ואיני מבין שמכל מקום כל שאין בו איסור תורה כבוד הבריות דוחהו. וחזרו ואמרו שאין כאן כבוד הבריות 

יזה הם אומרין כן הרי עליה אנו דנין, ואף הגניזה הותרה לנו, ואם מפני הואיל וסופו ליקבר ע"י עממין, ואם על הגנ
החפירה והחזרת העפר שבסוף, מ"מ אלו אין בהם נגיעה בגופו של מת, אבל הוצאה וטלטול ורחיצה יש בהם נגיעה 

מה הם אומרים  בגופו, והרי זה זלזולו. ואף בדבריהם ראיתי שלא אסרו ברחיצה ולא הזכירוה בדבריהם כלל, איני יודע
   .בה, ואם מתירין יתירו, מיהא הגניזה שאף היא אין בה אלא טלטול, ואם אוסרין ומרחיצין ע"י עממין, רחמנא ליצלן

חזרו ומצאו שהרב רבי אברהם ז"ל הלין אחד מן החכמים לכבודו עד יום טוב שני כדי שיתעסקו בו ישראל, ואלו היו   
כך למה. אלא שנראה שמצד שאף הוצאתו וטלטולו נאסרו, ע"כ חשש לכבודו  יכולים ישראל לטלטלו ולהוציאו, כל

   .והלינו

נמתי להם, הגם לכבוש את המלכה עמי בבית, כל עצמנו להעמיד מנהגות שלנו וכל חביריו אנו מכונים, ואתם באים   
בלתינו. ואף הרב מורי שהיה עלינו בכלי זינם, אלא הוו יודעים שזו כבר קבלנוה וכתבתיה בחבורינו ונודע לנו מצד ק

מתלמידי תלמידיו, העיד לנו בו בשם רבותנו, שהיה שם בשעת המעשה שאדם גדול ומסויים היה, ולא רצה שיתעסקו 
אף בחפירת קברו אלא ישראל, אבל חכמי דורו נסתפקו בהוראתו וערערו עליו, ומהם שחשבו שכונת הרב לאסור קבורת 

. ומה שערערו עליו הוא שהיו סוברים עליו שנטה לדברי רבינו שלמה ז"ל שכתב עממים אלא באישתהו, וערערו עליו
שלא פסקנו דאפי' לא אישתהי לא משהיינן ליה אלא ביו"ט שני ולהעסק בו ישראל, הא ליום ראשון ולעממין כל דלא 

ו אף בעממין, אישתהי משהינן ליה, וכדכתבה הרב בפ' תולין )שבת קל"ט א( והוצאה מההיא דבני בשכר דאסרו לה
ואקשו )שם בגמרא( מעובדא דהוה במעון ביום טוב הסמוך לשבת ]ולא ידענא[ אי מלפניה אי מלאחריה, ואמר ר' יוחנן 

יתעסקו בו עממין עד דתריץ לההיא דבני בשכר מפני שאינן בני תורה, ואלמא דוקא שריא ר' יוחנן בעממין ביום טוב 
לאחריה איכא חשש אישתהויי, והא ודאי ליתא, דהכא סתמא קאמר  הסמוך לשבת, דאי מלפניה כבר נשתהא, ואי

יתעסקו בו עממין, ודין שהייה לא נזכר אלא ביום טוב שני, וכדקא מהדר רב אשי עלה יו"ט שני כחול שויוה וכו' ובכלהו 
דמר זוטרא  אמרינן אפי' לא אישתהי לא משהינן ליה, לא שנא יומא קמא ולעממים, לא שנא בתרא ולישראל, ואם איתא

איומא קמא קאי, הוה ליה לרב אשי לתרוצי דביום שני מיהא אע"ג דלא אשתהי הא בקמא, אלא עובדא דמעון עובדא 
הכי הוה, ומהם שהיו סוברים עליו כמו שהיה, שלכבודו הלינו שלא יתעסקו בו עממין אף בחפירת קברו, וערערו לומר 

ליקבר ע"י עממין בראשון, משיגרום לעצמינו אב מלאכה בשני, ועוד  שאין לכוון מלאכה ליום טוב שני, ונוח היה להם
שהרי אין סרך כבוד לחפירת הקבר הואיל והוצאתו וטלטולו אף בראשון מותרת ע"י ישראל, הא מ"מ לא חשדו /חשש/ 

   .אדם לאיסור טלטול והוצאה כלל

כתב אסירו מפורש להדיא. ונמתי להם סוף דבר לא נשארה להם טענה אלא שאין להתריס לעשות כנגד הרב במה ש  
אוקי גברא בהדי גברא. והראיתי להם לשון רבינו משה ז"ל כמו שכתבנוהו למעלה, וכן הראיתי להם שהרב הגדול ר' אשר 

כתב בהדיא בקונדריס החילוקין שבין יו"ט ראשון לשני דברים שזה נסחן: ולא עוד אלא שחבנו להקל אף לחזרת העפר. 
הוצאת המת וקבורתו, ר"ל גניזה לקבר וחזרת העפר לכסותו נראה שמותרת ע"י ישראל אף ביום  וכתבו בלשון זה:

ראשון, הואיל ואין באלו איסור תורה וכר' שמעון דאמר כל מלאכה שאינה צריכה לגופה פטור עליה. ואף לדעת 
קולה יתירה ]וכן[ סתימת  הפוסקים כר' יהודה בהוצאה מיהא שארי, זהו לשונו. אלא שהחזרת העפר מיהא נ"ל שהיא

גומות, וראוי לאסור שאף לר' שמעון פטור הוא דקאמר הא לכתחלה אסור, הא באחריני מיהא אין פקפוק בהיתרן. ואף 
הרב בעל המכתם כתב, הוצאת המת על הכתף ביו"ט ראשון כבר פשט המנהג בהיתר, מדין מתוך שהותרה וכו' הואיל 

ן רחיצתו אף בחמין במתוך שהותרה הבערה וכו', שאף הרחיצה צורך מצוה הוא ואיכא צורך יו"ט או צורך מצוה, וכ
לנקותו ולטהרו ולחבבו על נושאיו. והרב ר' יוסף בר גרשום כתב בחדושי יו"ט שלו בנוסח זה: קיימא לן דכל עבודת 

דול כבוד הבריות קרקע נאסרה ביו"ט והיינו דאמר רבא מת ביו"ט ראשון יתעסקו בו עממין כלומר בחפירת קברו, דג
שדוחה את לא תעשה שבתורה )ברכות י"ט ב( בלאו דלא תסור והילכך מותר לומר לגוי לך חפור, אבל הוצאתו וטלטולו 

ע"י ישראל מותרת דלא גרע מהוצאות כלים לבית הלל שלא לצורך אכילה ולא דמי להוצאות אבנים, דלית בהו שום 
אף בשבת )שבת קמ"א( כ"ש ביו"ט ולצורך קבורה אף ]בלא[ ככר או  צורך, ואם מחמה לצל מותר ע"י ככר או תינוק

תינוק, שהוצאת המת הוא צורך גדול וכבוד הבריות, ומה שצוה הרב הגדול להלין את המת לכבודו מי"ט ראשון לשני, לא 
ן זה כבוד שתאסר הוצאתו וטלטולו אלא שאדם גדול בתורה היה, ולא רצה שיתעסקו עממין אף בחפירת קברו, מפני שאי

המת במקומות הללו, ואעפ"כ דבר גדול עשה, שמוטב היה לדחות שבות ביום ראשון מעשיית אב מלאכה ביו"ט שני אחר 
שמת בראשון, אלא שלדעת הרב כיון דיו"ט שני כחול שויוה רבנן, אדרבה נוח להתיר בו כל מלאכה בשני בהיתר שבות 

   .והטלטול, אלא שמצריכין בו ככר או תינוק, ואין נראה כן. עכ"ל שבראשון, אע"פ שמת בראשון, ויש מתירין ההוצאה
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והרב ר' שמואל בר מרדכי ז"ל כתב בחבור איסור והיתר שלו בנוסח זה: מת בי"ט ראשון יתעסקו בו עממין בקבורתו   
   .אבל הוצאתו וטלטולו מותר ע"י ישראל הואיל ואיסור סופרים הוא משום כבוד הבריות לא אסרו ע"כ

ובחדושי הרב ר' משה בר' אברהם מן ההר כתב בנוסח זה: מת ביו"ט ראשון יתעסקו בו עממין, יש מפרשים לכל דבר   
ואף בהוצאתו וטלטולו, ולא ידענו מהיכן יצא להם כן דטלטול אף מחמה לצל מותר אף בשבת כ"ש ביו"ט לצורך קבורה 

מתוך שהותרה לצורך הותרה שלא לצורך כבית הלל, וכן בלא ככר, ואע"פ שיש מצריכים לככר אינו כלום וכן ההוצאה 
   .כתב הרב ר' אשר עכ"ל

וכן כתב ברוב החדושין שבכל הארצות הללו והדברים ברורים, ושאר דברים שבדינין אלו וקצת מחלוקת שבעניני   
יו אלא באותם שמועה זו לקצת מפרשים קדומים, כבר כתבנו הכל בפרושינו ובחבורנו הגדול. אלא שאין הכונה עכש

הדברים שאותם התלמידים חלוקים בהם עלינו מצד קבלתם, אלא שאף אחר הדברים שהוזכרו חוזרים ומערערים שמכל 
   .מקום ראוי לנו להחמיר בכל מקום שמצינו גדולי עולם חלוקים בו

נו נתפשט הגלות נמתי להם במה דברים אמורים בזמן שהשנים כתקונן וישראל שרויים בבטחה, אבל עכשו בעונותי  
הרבה ורבו הצרות, ובארצות הללו אין לנו עממין שתהא ידינו שולטת עליהם להביא את המתים שלנו לעיני כל שכניהם, 

ודי לנו כשנמצא מהם לחפור את הקבר שמקום חפירתו חוץ לעיר ונתעלם מן העין. וא"ת להוליכו על החמור, אהה! 
   .(? )ירמיה כ"ב י"טוהאיך? הלקיים על עצמנו קבורת חמור יקבר

ומה שאתם עושים סעד שראוי להחמיר בכל מקום שגדולי עולם מחמירים, אף אני אומר הרי צרתך בבבל שא"כ אף   
אתה תצטרך להחמיר שלא לקברו בשני אלא ע"י עממין, שהרי רב אחא כתבה כן בהדיא בשאלתות שלו, דכל דאיכא 

ממין, ולא אמרו יתעסקו בו עממין אלא היכא דליכא ישראל מה שאין כן עממין אף בשני לא יקבר ע"י ישראל אלא ע"י ע
בראשון דהתם ליכא עממין אין קוברין אותו ישראל. ואף ר"ת ז"ל אוסר שלא יתעסקו בו ישראל כלל אף בשני, 

ן ולא ומדאמרינן בשבת פרק תולין )שבת קל"ט א( שלח להו רב מנשה לבני בשכר מיתא לא יתעסקון ביה לא ביו"ט ראשו
בי"ט שני, ומסיק טעמא לפי שאינן בני תורה, ועשאנו הרב ז"ל עמי הארץ מק"ו של בני בשכר, כלומר דכ"ש דאנן לאו בני 

תורה אנן, וכן הרב ר' אשר כתב שלא הותר יו"ט שני ע"י ישראל אלא ביום שהוא ראוי להיות חול כגון בשני של ראש 
וכות, אבל יו"ט שני של ימים הראשונים שבפסח וסוכות שהיה ראוי השנה ושל עצרת ושל ימים אחרונים של פסח וס

להיות חול המועד אסור. וממה שאמרו במס' מועד קטן שאמרו שהיו )?( חופרין כוכין וקברות במועד. ואף רבינו שלמה 
ן אשתהי ז"ל כתב במס' שבת )שבת קל"ט א( דהא דאמר רב אשי דלא בעינן אישתהי דוקא ביו"ט שני אבל בראשון בעינ

או חשש שישתהא כגון יו"ט הסמוך לשבת. וא"כ כשתצרף את כולם נמצא ענין השמועה בטל לגמרי. אלא כל דבר ודבר 
נותנים לו מדור לפי כבודו והכרעה לפי ענינו, ואין נושאים פנים לא לחכם ולא לרב ולא לגאון אלא אומרים לכל אחד 

תך בבבל )הוריות י"א ב( רב תנא הוא ופליג ורב תנא הוא ופליג ואחד מהם תלי כפי בשמעתך ושלחה ואי לא הרי צר
)גיטין ל"ח א( וקושטא בדוכתיה קאי, מר נחית ליה מהאי גיסא ומר נחית ליה מהאי גיסא וכולהו אעיקריהו קימא, 

שותם ע"י ומנהגם של אבות תורה היא, וכ"ש בזו, שכל שדברים אלו ע"י עממין הוא קלון גדול וזילותא יתירא, וראוי לע
     .(ישראל. יתכבדו מכובדים קדושי עליון )ברכות ס' א

 ביאור הלכה סימן תקכו:ב ד"ה אסור

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן עו

בדבר קבורת מת ביו"ט שני ט' ניסן תשל"א. מע"כ האלופים העומדים בראש הנהלת עדת ישראל הנכבדים והחשובים 
   .מאד כל אחד לפי מהללו יהולל

הנה בדבר מת ביו"ט שני שהקלו רבנן שיתעסקו ישראל כדאיתא בביצה דף ו' הוא פשוט שלא בשביל איסור לא תלין   
הקלו דמאחר דבשביל כבוד יותר להמת התירו כ"ש דליכא איסור לא תלין כשמלינין בשביל כבוד שמים וגם יותר כבוד 

לקבור מת בשבת ע"י נכרים אף שהוא רק איסור שבות דרבנן לאדם שלא יתחלל אף יו"ט שני על ידו, ומטעם זה אסור 
כדאיתא בתוס' ב"ק דף פ"א ד"ה אומר לנכרי עיי"ש וכן הוא במג"א סימן שי"א ס"ק י"ג ובסימן תקכ"ו סק"ו, וא"כ גם 

כיון ביו"ט הרי איכא בזיון זה שנתחלל יו"ט על ידו ועיין בערוך השלחן סימן תקכ"ו סעיף ד' שהקשה זה ודחק לתרץ ד
דביו"ט איכא מלאכות שהתירה תורה אין זה בזיון גם בשארי המלאכות דאין החלול ניכר כל כך, והוא דוחק גדול. אבל 
בעצם הוא פשוט דכיון דנגד זה איכא בזיון דיסרח המת אמרו חכמים דיותר ניחא שיקברוהו ע"י נכרים שהתירו בעצם 

"ז סק"ח בסופו ובמקצת חולי ובצער הגוף כשהוא שבות ע"י נכרים, בכה"ג לחי כגון בהפסד גדול כדאיתא במג"א סימן ש
וכשיש בזה גם ענין מצוה כמו לסעודת שבת יש הסוברים דמותר אפילו במלאכה דאורייתא, וקבורת המת הא הוא צורך 

ון כל כך היותר גדול ומצוה היותר גדולה שלכו"ע היו מתירין, שנמצא שבעצם ליכא איסור לכן התירו ביו"ט שאין הבזי
כמו שאיכא בשבת ויו"כ כסברת עה"ש לקבור ע"י נכרים, וביו"ט שני הקלו מצד דיסרח המת גם לקברו ע"י ישראל ואף 

שר' אשי אמר אע"ג דלא אשתהי נמי לא משהינן לו מ"ט יו"ט שני לגבי מת כחול שויוהו רבנן הוא מטעם דכיון דהוצרכו 
היה נמצא שהוא בזיון להמת שעושין מעשה איסור בשבילו הוכרחו  להתיר אף ע"י ישראל בעצמו בשביל שלא יסרח,

   .לומר דכחול שויוהו רבנן לגבי מת ששוב ליכא בזיון להמת מאחר שלא תיקנו כלל להחשיב היום ליו"ט
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עכ"פ מה שהתירו הוא בשביל הבזיון דסרחון המת דהוא בזיון היותר גדול, שבשביל זה ראו לדחות המועדות כשהיה   
ע לפי החשבון שיהיה יו"כ בע"ש או במוצ"ש משום מתיא כדאיתא בר"ה דף כ' כדפרש"י להפריד שבת ויוה"כ זמ"ז איקל

שלא יסריח מת שימות באחד מהן שיהא ראשון ולא יקבר לא היום ולא למחר, שלכן התירו ביו"ט ראשון ע"י נכרים 
   .וביו"ט שני אף ע"י ישראל

לל חשש סרחון מצד הקרח המלאכותי שיש כאן אף בימים היותר חמים הא אין שום וא"כ במדינתנו בזמן הזה שליכא כ  
צורך להקולות, ואם היה מצוי זה בימי חז"ל ברור שלא היו מתירין לקבור ביו"ט שני אף לא ע"י נכרים, אך שמ"מ יש 

דמאחר דלא בכל  לומר דכיון שעכ"פ תיקנו ההיתר נשאר זה אף שנסתלק הטעם, ולמה שכתבתי גם בזמננו יש לתקן
המדינות איכא זה דהרבה מדינות שאין להם קרח כזה ואיכא חשש סרחון וצריך לתקן שהיתר זה הוא הכרח לתקן גם 
במדינתנו שאיכא קרח וליכא חשש סרחון כדי שלא יהיה בזיון להמת שנתחלל יו"ט בשבילו במקומות ההם כטעם ר' 

לקוברו אף בלא אשתהי ואף למיגז ליה גלימא ואסא כדלעיל. וזה  אשי שבשביל זה עשאוהו ליו"ט שני כחול לענין מת
נראה בהטעם שהקלו הרבנים הגאונים שלא מיחו באלו שקוברין מת ביו"ט שני גם במדינתנו. ואף שעדיין היה לנו לחוש 

ר"י לשיטת ר"ת שאוסר אף כשאיכא חשש סרחון מטעם דאין להחשיב מדינותינו יותר בני תורה מבני בשכר, דאף שה
פליג בתוס' בביצה /דף ו'/ על ר"ת הוא משום דאה"נ דנחשבו בני תורה ועדיפי אנן מבני בשכר כדהוכיחו מהא שאין אנו 

מחמירין בשאר חומרות דהחמירו בגמ' לאינן בני תורה עיי"ש, מ"מ במדינה זו הרי ודאי רק מועטין נמצאים בני תורה 
ואין יודעין אף דברים מפורסמים שאולי גם הר"י ואף הרי"ף והרמב"ם  ורובא דרובא אף בנוא יארק אינם בני תורה כלל

יודו שיש לאסור מלקבור ביו"ט שני, מ"מ לא חשו הרבנים דמדינתנו למחות, אולי סמכו דענין הקבורה אף בכאן הוא רק 
ממילא לא ביד החבורה שנקראו סאסייטיס שהעומדים בראש לעשות מעשה הקבורה ממש הם בני תורה בכמה חבורות ו

   .יכלו למחות גם באלו החבורות שהעומדים בראש אינם בני תורה

אבל הוא רק לתרץ את הרבנים הגאונים שלא מיחו, אבל הרי חזינן שיצא מזה תקלות שעוברים על כמה איסורים   
ינעס בהודעת הלויה בקריאה בטעלעפאן שהקרובים והמכירים יבואו ללוות את המת והרבה מהמלוים נוסעים במאש

מביתם עד מקום הלויה ואחר כך לבית הקברות, וזה הא אסור כמפורש /בסי' תקכ"ו/ בסעיף ו' המלוים את המת אסורים 
לרכוב על בהמה אפילו ביו"ט שני ואפילו האבלים והמג"א כתב דאפילו בספינה אסור וכ"ש במאשינעס שאסור אף 

ינם מבני תורה שהוא טעם לאסור לגמרי כמו בבני בשכר להבנים והאחים, והוא להרבה מחסרון ידיעה שזה מוכיח שא
לבד האיסור לפני עור, ולהרבה הוא מצד שאינם שומרי תורה בעוה"ר שנמצא שאלו שסדרו הלויה גרמו לעבור ואיכא 

איסור לפני עור דאף למזידין איכא איסור לפני עור, וגם הוא בזיון היותר גדול להמת שחללו ממש יו"ט שני באיסור 
   .ילובשב

לכן לענ"ד פשוט וברור שעל הנהלת עדת ישראל להודיע שאין מסדרין שום קבורה ביו"ט שני אף כשעי"ז יהיו שלשה   
 .ימים לפעמים שלא יוכלו לקבור. והנני ידידם עוז באהבה, משה פיינשטיין

 נפש הרב עמ' קפט

 ג' טפחים לכל מת –קבורה  –אבלות 

 שלחן ערוך יורה דעה שסב:ד

 נותנין ב' ארונות זה על זה; ואם נתן, כופין העליון שיפנה. ואם יש ביניהם עפר ששה טפחים, מותר.אין 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן רלד

 4שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן עח

כדאיתא בסימן שס"ג ...והקבורה של מתים במקום שיש מים בעומק קצת כשהוא יותר משלש פוט, שהוא בזיון להמתים 
סעיף א', ועושין שם בקרקע כעין תיבה מצעמענט, הוא עצה טובה דצעמענט הוא ג"כ עפר ונחשב קבורה בקרקע. אבל 

אם יכולין לחפור בעומק כדי כיסוי הארון של המת וג' טפחים עפר עליו לבד מה שעושין כעין הר, סגי ואין מחוייבין 
 דו, משה פיינשטייןמחיוב קבורה בקרקע לחפור יותר. ידי

 ליקוט עצמות –קבורה  –אבלות 

 שלחן ערוך יורה דעה תג:א

                                                 

 ע"ע במש"כ ביורה דעה חלק א סימן רמו 4
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המלקט עצמות אביו, או של שאר קרובים שמתאבלים עליהם, מתאבל עליהם כל היום כולו, בכל הדברים הנוהגים 
, אפילו באבל, בכפיית המטה ועטיפת הראש ונעילת הסנדל ותשמיש המטה ורחיצה וסיכה; ולערב אין מתאבל עליהם

צרורים לו בסדינו. היה עומד ומלקט, וחשכה לו, מותר ביום שלאחריו. לפיכך אין מלקטין אותם סמוך לחשכה, כדי שלא 
 )ואין אנינות בליקוט עצמות, רק חל עליו אבלות מיד( )טור בשם הרא"ש(.יהיה נמצא שלא התאבל על ליקוט עצמות אביו. 

 בנןמצוה מן התורה או מדר –קבורה  –אבלות 

 סנהדרין מו:

 רמב"ם הלכות אבל

 כסף משנה שם

 רמב"ן השגות לספר המצוות שורש ג

העיקר השלישי אמר בו הרב שאין ראוי שימנו מצות שאינן לדורות. וזה דבר ברור אינו נעלם כלל שאילו מנינו המצות 
יה עולה לחשבון גדול האמורות לשעה היו מונים כל מצוה שבאה במצרים ובמדבר במצות עשה ובמצות לא תעשה וה

כמו שאמר הרב ]עמ' ק[. וחס ושלום שבעל הלכות גדולות )לא( יטעה בזה. אבל אשר מנה ולא יבואו לראות כבלע את 
הקדש מפני שהיא אצלו מצוה לדורות ממה שאמרו )סנה' פא ב( בגונב את הקסוה והיכא רמיזא דכתיב ולא יבואו לראות 

ו באמרם רמז ופשטיה דקרא אינו בזה ואינו כמו כן מכלל חייבי מיתה בידי שמים כבלע את הקדש. ומה שהשיב כי די לנ
כמו שנתבאר בתוספתא ובסנהדרין, והנה בהודאה מן הרב אם יהיה מן חייבי מיתה בידי שמים ראוי הוא להביאו במניין 

הרי הוא חייב מיתה בידי המצות. ואני תמיה עליו ז"ל שאם אינו מכלל חייבי מיתה בידי שמים אבל הוא חמור יותר ש
אדם ומשנה שלימה שנינו )שם( קנאין פוגעין. אבל בודאי חייב מיתה בידי שמים נמי הוא כדאמרינן התם בגמר סנהדרין 

)פב ב( בעא מיניה רב אחא בר רב הונא מרב ששת כהן ששימש בטומאה חייב מיתה בידי שמים או לא תנינא כהן 
אין אותו לב"ד אלא פרחי כהונה מוציאין אותו חוץ לעזרה ופוצעין את מוחו ששימש בטומאה אין אחיו הכהנים מבי

בגזירין ואי סלקא דעתך חייב מיתה בידי שמים לישבקוה וליקטלוה בידי שמים והקשינו אלא מאי אינו חייב מיתה מי 
ות עסקינן דגברא בר איכא מידי דרחמנא פטריה ואנן קטלינן ליה ושאלנו והרי מי שלקה ושנה ותירצנו במלקיות שלכרת

קטלא הוא ושאלנו עוד והא הגונב את הקסוה ותירצנו כמו כן הא אמר רב יהודה בכלי שרת ורחמנא אמר ולא יבואו 
לראות כבלע את הקדש ומתו לומר דהאי נמי בר קטלא הוא דחייב מיתה בידי שמים הוא וכן שאלנו הבועל ארמית 

רב לגמריה. כלומר שהוא נמי מחייבי מיתות הוא כמו שכתוב בנבואה  והשבנו הא אקריוה לרב כהנא בחלמיה ואדכריה
)מלאכי ב( יכרת י"י לאיש אשר יעשנה ער ועונה והוא הלכה למשה מסיני וכמו שפירשתי והרב עתיד למנותו מחייבי 

נא כריתות במצות חמשים ושתים. וכיון שעלו דברי רב ששת בתיובתא עמדה ההלכה כמו שאמרנו דליכא מידי דרחמ
פטריה ואנן קטלינן ליה ושהגונב את הקסוה חייב מיתה הוא בידי שמים שאם לא היה חייב מיתה בידי שמים לא היה 

מיתתו בידי הקנאין. ונראין הדברים עוד דבכלי שרת אף רב ששת מודה דרחמנא אמר ולא יבואו לראות כבלע את הקדש 
ועל כל פנים כך עלה לנו שהוא חייב מיתה בידי שמים ובידי אלא שלא היו יודעין מאי קסוה וכן לשון הגמרא מוכיח. 

אדם. והברייתא שאמר הרב ז"ל, דקתני ואלו שבמיתה שתויי יין ופרועי ראש, אותן שאינן בידי אדם אלא בידי שמים קא 
ין בידי תני. ובתוספתא אמתניתין קיימינן בתר דקתני שמיתתן בידי אדם הנסקלין והנשרפין הנהרגין והנחנקין והמומת

קנאין ופרחי כהונה חזר והשלים ושנה ואלו שבמיתה בידי שמים בלבד. ועכשיו שלמדנו שהוא חייב מיתה בידי אדם 
ובידי שמים על כרחינו דבר תורה הוא ואין לנו בדרבנן חיוב מיתה כלל. ומה שדקדק כי די לו באמרם רמז כסבור שהוא 

ו לראות כבלע את הקדש. אבל כבר נאמר בלשון הזה רמז אסמכתא בעלמא, והנה אמרו דרחמנא אמר ולא יבוא
במקומות שבהם מן התורה. אמרו )שם פג ב, וש"נ( רמז לטבול יום שאם עבד חלל מניין ת"ל קדושים יהיו לאלהיהם ולא 

יחללו אם אינו ענין לטמא דנפקא ליה מוינזרו תנהו ענין לטבול יום ששימש ויליף חילול חילול מתרומה. הנה בכאן 
פסלו העבודה שעבד טבול יום והצריכו בעל הקרבן להביא קרבן אחר וגוזרים על העובר מיתה ומנו אותו מאלה שבמיתה 

והוציאו תלמוד כל זה במלת רמז כי הייתורים רמזים הם לא יתבוננו אלא מדרך הקבלה וכן זה הגונב את הקסוה חיובו 
גזל נקראין בליעה כמו שכתוב )איוב כ טו( חיל בלע ויקיאנו מיתה בידי שמים רמוז במלת כבלע את הקדש כי הגנבה וה

ורבים כן )שם יח, ירמי' נא מד ועוד( אע"פ שעיקר הכתוב בלויים בשעת מסעות הוא ומיתתן בידי הקנאין הל"מ כמו 
נין והוא הבועל ארמית וכמו שהזכירו בו בגמר פ' אין מעמידין )לז ב(. וכן אמרו רמז לעדים זוממין שלוקין מן התורה מ

מדרש גמור ודינו מדאורייתא כדאיתא בפרקא קמא דמכות )ב ב(. ובגמר עבודה זרה )לו ב( אמרו ייחוד דבת ישראל 
דאורייתא הוא דא"ר יוחנן רמז לייחוד מן התורה מנין ת"ל כי יסיתך אחיך בן אמך אמרי דאורייתא ייחוד אשת איש 

סי' קטז( שנו ר' נתן אומר מכאן רמז לשיר מן התורה אלא שנתפרש ע"י ואתא דוד גזר אפילו ייחוד דפנויה. ובספרי )קרח 
עזרא. וכן בהרבה מקומות )שבת קג ב, וש"נ יומא עח א, יבמו' נד ב, נדרי' לט א, סנה' מו ב, זבחי' קלו ב, חולין מב א( 

 אומרים רמז בדברים שעיקרם תורה:

 מצותה –קבורה  –אבלות 
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 רש"י דברים כא:כג

משל לשני אחים תאומים שהיו  וי בדמות דיוקנו וישראל הם בניו.זלזולו של מלך הוא, שאדם עש -תלוי  כי קללת אלהים
דומין זה לזה, אחד נעשה מלך, ואחד נתפס ללסטיות ונתלה, כל הרואה אותו אומר המלך תלוי. כל קללה שבמקרא לשון 

 הקל וזלזול, כמו )מלכים א' ב, ח( והוא קללני קללה נמרצת:

 דברים כא:כברמב"ן 

ועל דרך הפשט יאמר כי יהיה באיש חטא גדול שראוי להמיתו עליו ולתלותו על עץ לגודל חטאו, אעפ"כ לא תלין נבלתו 
על העץ, כי הארור מכל האדם והמקולל בהם הוא התלוי, אין בכל המיתות מיתה מנוולת ובזויה כמוה. ואין ראוי שנטמא 

כי שם צוה את הברכה חיים עד העולם. ולכן צוה יהושע ויורידום מעל  הארץ ותהיה קללת האלהים בארץ הקדושה,
העצים )יהושע י כז(. ועל דעתי הענין בבני שאול המוקעים )ש"ב כא(, מפני שלא היו תלויים בב"ד של ישראל ולא מיד 

מתם מהם ישראל כלל אבל דוד נתנם לגבעונים לעשות בהם כרצונם והם אשר הוקיעום, ולא רצו לקברם לפרסם נק
והנשארים ישמעו וייראו. וכאשר נתך עליהם מים מן השמים אז ידע דוד שנמחל עונם, ונעתר אלהים לארץ כי פקד ה' 

את הארץ במטר ויכלה הרעב, ואז צוה וקברו אותם עם אבותם לכבוד המלכות, לא לחיובו כלל, שלא נצטוינו אלא שלא 
א רצה עונם בתלייתם מיד, להודיע כי ה' אוהב גרים כדברי רבותינו נטמא אנחנו את הארץ במי שנתלה אותו. והנה ה' ל

 )יבמות עט א(:

 מת ראשון נקבר ראשון –קבורה  –אבלות 

 נפש הרב עמ' רמט

 קבר ישראל –קבורה  –אבלות 

 נפש הרב עמ' רעט

 שמירה –קבורה  –אבלות 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן רכה

אם יש חיוב שמירה למת במקום שאין לחוש לעכברין ואיך אופן השמירה מע"כ ידידי הרב הגאון המפורסם מהר"ר 
 שמעון גאבעל שליט"א שהיה הגאב"ד בקאטאוויץ.  

בדבר אם יש חיוב בשמירת המת במקום שאין לחוש לעכברים כגון שמונח בתיבה סגורה שא"א לעכברים לבא שם.   
איזה אופן שמירה הוא אם רשאי להיות רק יוצא ונכנס או שאסור להניח אף לשעה קלה אף ואם יש חיוב שמירה 

 שדעתיה עליה.  

והנכון לע"ד דהנה בברכות דף י"ח פליגי חכמים ובן עזאי בספינה שלחכמים חוששין לעכברים אף בספינה ולכן אסור   
להמשמר את המת לילך משם להתפלל ולבן עזאי אין חוששין בספינה לעכברים ולכן יכול לילך משם ולהתפלל ואף בהיו 

ת אחרת וזה פשוט שאין לפרש דטעם בן עזאי הוא דכיון שאין שנים רשאין שניהם להניח אותו בזוית זו ומתפללין בזוי
חושש לעכברין א"צ כלל שמירה דא"כ היה לו לומר היו באים בספינה א"צ לשומרו וממילא היינו יודעין שאין שייך כלל 

לפוטרם מתפלה וממצות. ולכן מוכרחין לומר דבשמירה מחייב גם בן עזאי אף שאין לחוש לעכברים או מטעם שיש 
לחוש לסבות אחרות מאינשי דלא מעלי שיבזו את המת ומשרפה וכדומה או מטעם כבוד בעלמא צריך לשומרו אף אם 

גם לא יהיה שום חשש בזיון והפסד. אבל לשמירה זו סגי אף בשמירה דיוצא ונכנס דרק משום עכברים אסור להניחו אף 
חו לשעה קלה כיון שדעתו עליה ויוצא ונכנס. ומבן לרגע אבל משום חששות אחרות או משום כבוד בעלמא יכולין להני

 עזאי נשמע גם לחכמים שבמקום שאין לחוש גם לדידהו לעכברים יש ג"כ חיוב שמירה אבל סגי ביוצא ונכנס.  

ואין לומר דרק להתפלל שהוא לדבר מצוה רשאי לבן עזאי להניחו ולא לדבר הרשות, דהא בשנים הוא כדבר הרשות   
לה יכולים לעשות כת"ק שזה משמר וזה קורא ואח"כ זה משמר וזה קורא ומ"מ מתיר לשניהם להניחו דמצד המצוה דתפ

ולהתפלל א"כ גם לדבר הרשות מותר. ועוד אם היה כבוד המת שלא יניחוהו אף לשעה אף כשליכא חשש עכברים, היה 
  זה מצוה והיה פטור מן התפלה וגם אסור לכן צריך לומר שאף לדבר הרשות מותר. 

וניחא מה שלכאורה קשה דדינא דבן עזאי היה לו למינקט ארישא באין שם רק אחד משמר שמותר להניחו ולהתפלל   
אבל הוא כדי שלא נימא דרק באחד מתיר בן עזאי משום שהוא לצורך מצוה אבל בשנים שילכו שניהם להתפלל אולי 

ים שהוא כדבר הרשות נמי מותר וכ"כ הוא ודאי אוסר דהוי כדבר הרשות לכן נקט דינו בשנים לאשמועינן שאף בשנ
 בדבר הרשות ממש שאין שום טעם לחלק בינייהו.  
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אך לכאורה יש לדחות דהא אמר מניחו בזוית זו ומתפללין שניהם בזוית אחרת א"כ משמע קצת שהוא בחדר אחד   
אלא אף אם הוא מצד  שלכן לא מבעיא אם השמירה הוא לכבוד בעלמא שכיון שהם שם אף שעסוקין בתפלה סגי

חששות אחרות דאינשי דלא מעלי ושפרה וכדומה נשמר בזה ול"ד לשמירה מעכברין שאף כשהן שם כיון שאין יכולין 
להשגיח אז מפני שעסוקין בתפלה יש לחוש. וא"כ אפשר שלצאת מחדר ההוא שהמת בו אסור אף בליכא חשש עכברים 

"י יו"ד סי' שד"מ ופסק כן הב"ח והביאו הש"ך ס"ק י"א דאסור לומר אף לרגע. אבל הא שיטת המרדכי במו"ק הובא בב
דברי תורה אף חוץ לד' אמות אם הוא בחדר שהמת שם ומשמע שהש"ך הסכים לזה וא"כ ודאי הוא כן לתפלה ותפילין 

ד' בין להטעם שכתבו דכל החדר חשוב כד' אמות בין לשיטת הד"מ אות ו' שהוא מטעם שאוסר בדברי תורה גם חוץ ל
אמות. וא"כ מוכרחין לפרש לדידהו שאף שאמר בזוית אחרת בע"כ הוא גם בחדר אחר דוקא ולשון זוית שאמר הכוונה 

הוא זוית הספינה דכן הוא הלשון בספינה אף על חדר אחר, ונמצא שאין שומרין כלל בשעה שמתפללין ומ"מ מותר. 
א שהוא כמו בשדה דסגי בהרחקת ד' אמות, דהא נקט ודוחק לאוקמי בספינה שהיא בלא תקרה ובמחיצות נמוכות ונימ

ספינה סתם שהוא כרוב הספינות שמחיצותיה גבוהות ויש עליהן תקרה ומוכרחין לפרש לדידהו שמתפללין בחדר אחר. 
ולכן יש ראיה מזה שבמקום שאין לחוש לעכברין צריך שמירה אבל סגי ביוצא ונכנס אף לצאת לדבר הרשות אך שיהיה 

 . משה פיינשטיין    דעתיה עליו

 קדיש –אבלות 

 עדויות ב:י

אף הוא היה אומר חמשה דברים של שנים עשר חדש משפט דור המבול שנים עשר חדש משפט איוב שנים עשר חדש 
משפט המצריים שנים עשר חדש משפט גוג ומגוג לעתיד לבא שנים עשר חדש משפט רשעים בגיהנם שנים עשר חדש 

והיה מדי חדש בחדשו רבי יוחנן בן נורי אומר מן הפסח ועד העצרת שנאמר ומדי שבת שנאמר )ישעיה י"ט /סו/( 
 בשבתו:

 שלחן ערוך יורה דעה שעו:ד בהג"ה

קדיש על אב )כל בו וריב"ש בשם תנחומא וספרי, ובחיי בשם מסכת כלה, וב"י בשם הזוהר, ונמצא במדרשות לומר ...
ר על אב ואם קדיש בתרא י"ב חדש, וכן נהגו להפטיר בנביא, ולהתפלל ובא"ז בשם תנא דבי אליהו רבא(; ע"כ נהגו לומ

ערבית במוצאי שבתות שהוא הזמן שחוזרין הנשמות לגיהנם, וכשהבן מתפלל ומקדש ברבים, פודה אביו ואמו מן 
קדיש  נו בידו למחות לבנו שלא יאמרשהאב חי עדיין, אי ונהגו לומר קדיש על האם אע"פהגיהנם )כל בו בשם הגהות(. 

כדי שלא יעשו אביהם ואמם  נהגו שאין אומרים קדיש ותפלה רק י"א חדשים,ו ..על אמו )סברת הב"י ע"פ המנהג(.
 ..רשעים, כי משפט רשע י"ב חדש.

 תנועת המוסר חלק א פרק לב
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 קדיש בשבת קודם קבורה –אבלות 

 שלחן ערוך יורה דעה שעו:ד

 ט"ז יורה דעה שעו

 ש"ך יורה דעה שעו

 נקודות הכסף שם

 נפש הרב עמ' רמז

 נשים –קדיש  –אבלות 

 בעקע הצאן עמ' כד בהערה

 חול המועד –קריעה  –אבלות 

 שלחן ערוך יורה דעה שמ:לא

 נפש הרב עמ' רמח

 לבישת הבגד הקרוע עד שלושים –קריעה  –אבלות 
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 :גגרא"ש מועד קטן 

 נפש הרב עמ' רנא

 שבעה או שלושים –רחיצה  –לות אב

 תשובה יורה דעה שפט:בפתחי 

לאחר ז' עי' בשו"ת לחמי תודה סי' ל' שהעלה דהא דלא התירו אלא לאחר ז' היינו דוקא במחליף לתענוג אבל אם מחליף 
לצורך כגון שהחלוק מלוכלך או משום עירבוביא שרי אפילו בחול תוך שבעה ע"י כך כמו ברחיצה דלא אסור אלא של 

לא בא הדבר הזה מפורש בפוסקים אין זה אלא לרוב פשיטותו שהוא דבר הלמד מדין תענוג כמש"ל סי' שפ"א ע"ש ומה ש
 :רחיצה וסיכה ע"ש שהאריך בזה ועמש"ל סי' שפ"א סק"ב

 שיעורי הרב עניני תשעה באב עמ' כא

 בעקבי הצאן עמ' רסב

 שינוי מקומו –אבלות 

 מועד קטן כב:

 חיים וברכה אות ש סימן נו

 נפש הרב עמ' רנג

 ליח ציבור ביארצייט שחל בשבתש –אבלות 

 אבן יעקב סימן מח

 הרב עמ' רנדנפש 

 תוספת שבת ויום טוב –אבלות 

 שו"ת משיב דבר חלק ב סימן עג   

 ב"ה ג' כסלו תרמ"ז. כבוד ידידי הרב הגדול חו"ב י"א מ' חיים נ"י.  

ע"ד השאלה אשה שהדליקה נרות בש"ק שחל ביו"ט. ונודע לה אבלות ונהגה אבלות בשעה קלה זו עד שחשכה. אם   
 עולה לה שלא תצטרך לנהוג אבלות אחר החג:  

לענ"ד לא מיבעי אם כבר נהגה אבלות שעולה לה שהרי לדעת הרמב"ם אין לנו תוספת בש"ק ויו"ט כלל. והדלקת   
היתה מחויבת לנהוג אבלות וממילא עולה לה. ואפילו נימא שגם לדעת הרמב"ם שאין בהדלקת  הנרות אינו קבלה וא"כ

הנרות חיוב לשבות ממלאכה מכ"מ אחר שכבר נהגו בכך. נעשה כנדר וכמ"ש הלבוש בקבלת שבת כמבו' בלבוש סי' רס"ג. 
הג שלשה פעמים דהוי כנדר כמ"ש מכ"מ אינו נדר ממש כ"ז שלא אמרה בפיה הנני מקבלת שבת. אבל בל"ז אינו אלא כמנ

הרא"ש והר"ן בנדרים )פ"א ב(. ובזה האופן נדחית מפני המצוה וכדאיתא בברכות )ו'( כל הרגיל לבוא לביהכ"נ ולא בא 
יום אחד. הקב"ה משאיל בו שנא' מי בכם ירא ה' אשר הלך חשכים ואין נוגה לו. ואם לדבר מצוה הלך נוגה לו כו'. פי' 

לבוא לבהכ"נ בכל יום נעשה עליו כנדר. ומש"ה אם לא בא יום א' הקב"ה משאיל בו ומענישו ע"ז כמ"ש דכיון שהוא רגיל 
הריב"ן שלהי מס' מכות )כ"ד א( בד"ה כגון ראבר"ש כו' אלמא בחייו הי' רגיל לדקדק בכך לפיכך הקפיד הקב"ה כו' וה"נ מי 

. ומזה יש לדון דמי שנוהג בהדלקת הנרות איסור מלאכה שרגיל לבוא לביהכ"נ. ובכ"ז מפורש אם לדבר מצוה הלך נוגה לו
ובקדושת השבת שלדעת הרמב"ם וסיעתו אינו מעיקר הדין וא"כ אינו אלא מנהג טוב. ונדחית מפני מצות אבלות שחלה 

עליו וממילא עולה ובאבלות הלכה כדברי המיקל. כ"ז דברנו באם כבר נהגה אבלות אבל אם באה לשאלה אם תנהוג 
יש להתיישב בדבר. אם מחויבת לנהוג אבלות בשעה זו או לא אחרי שהלכה פסוקה כדעת בה"ג דהדלקת הנרות אבלות. 

הוי קבלת שבת עפ"י ד"ת משום תוס' שויו"ט וא"כ אין מורין לה לנהוג אבלות. ונראה דזה תלוי אם תוס' יו"ט מועיל גם 
אינו מועיל לשמחת יו"ט אין מורין לנהוג אבלות לשמחת יו"ט או רק לשביתת מלאכה ולא למצות שמחה. ואם נימא ד
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בפרהסיא דהיינו לחלוץ מנעל ולישב על הארץ. שהרי מכ"מ הוי כקדושת שבת שאין נוהג אבלות בפרהסיא מיהא אסורה 
 בשמחה ובשארי דברים שבצנעה. ידידו העמוס בעבודה רבה: נפתלי צבי יהודה ברלין.    

 ברכות כז:

 רי יחזקאלדב

 ימן יבגן שושנים ס

 נפש הרב עמ' קנה

 תלמוד תורה –אבלות 

 הרב עמ' רעז כבוד

 נפש הרב עמ' רנג

 רוח התורה –הגדות הש"ס  תכלית –אגדה 

 :ברכות מז

והכותי מזמנין עליו. אמאי? לא יהא אלא עם הארץ, ותניא, אין מזמנין עלעם הארץ! אביי אמר: בכותי חבר. רבא אמר: 
בעם הארץ דרבנן דפליגי עליה דרבי מאיר עסקינן; דתניא;איזהו עם הארץ? כל אפילו תימא בכותי עםהארץ, והכא 

עשורי  -שאינו אוכל חוליו בטהרה, דברי רבי מאיר; וחכמיםאומרים: כל שאינו מעשר פירותיו כראוי, והני כותאי 
קדקין בה יותר הרבה מד -מעשריכדחזי, דבמאי דכתיב באורייתא מזהר זהירי דאמר מר: כל מצוה שהחזיקובה כותים 

   .מישראל

תנו רבנן: איזהו עם הארץ? כל שאינו קורא קריאת שמע ערבית ושחרית,דברי רבי אליעזר, רבי יהושע אומר: כל שאינו 
מניח תפילין, בן עזאי אומר:כל שאין לו ציצית בבגדו, רבי נתן אומר: כל שאין מזוזה על פתחו, רבי נתןבר יוסף אומר: כל 

מגדלם לתלמוד תורה, אחריםאומרים: אפילו קרא ושנה ולא שמש תלמידי חכמים הרי זה עם  שיש לו בנים ואינו
הארץ.אמר רב הונא: הלכה כאחרים. רמי בר חמא לא אזמין עליה דרב מנשיא ברתחליפא דתני ספרא וספרי והלכתא. כי 

יא בר תחליפא.והתניא, נח נפשיה דרמי בר חמא, אמררבא: לא נח נפשיה דרמי בר חמא אלא דלא אזמין ארב מנש
שאני רב מנשיא בר תחליפא דמשמע  -אחרים אומרים: אפילו קרא ושנה ולא שמש תלמידי חכמים הריזה עם הארץ! 

כצורבא  -להו לרבנן, ורמי ברחמא הוא דלא דק אבתריה. לישנא אחרינא: דשמע שמעתתא מפומייהודרבנן וגריס להו 
  .מרבנן דמי

 הקדמת ספר דור רביעי

 הכסף יורה דעה א:א נקודות

  שהאדר האמיתי יקום בבקשה! –נולד או מת באדר שני  -אדר ב' 

  נדרים סג.

עד ראש אדר הראשון, עד סוף  -אסור בה ובעיבורה; עד ראש אדר  -מתני'. קונם יין שאיני טועם לשנה, נתעברה השנה  
    עד סוף אדר הראשון. -אדר 

כותב אדר הראשון,  -הוא; לימא, מתני' רבי יהודה היא! דתניא: אדר הראשון ראשון  -גמ'. אלמא סתמא דאדר דקאמר   
כותב תיניין! אמר אביי:  -כותב סתם, אדר שני  -כותב אדר סתם, דברי ר"מ; ר' יהודה אומר: אדר הראשון  -אדר שני 

אשון, אם היתה שנה עד ר"ח אדר הר -אפילו תימא ר"מ, הא דידע דמעברא שתא, הא דלא ידע; והתניא: עד ר"ח אדר 
עד ר"ח אדר השני; מכלל דרישא לאו במעוברת עסקינן, שמע מינה: הא דפשיטא ליה דמעברא שתא, הא דלא  -מעוברת 

  ידע.

  שלחן ערוך אורח חיים תקסח:ז
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"י מינץ(, הגה: ויש אומרים דיתענה בראשון )מהרי"ל ומהרכשאירע יום שמת אביו או אמו באדר, והשנה מעוברת, יתענה באדר ב'. 
אם לא שמת בשנת העיבור באדר שני דאז נוהגים להתענות בשני )ת"ה סימן רצ"ה /רצ"ד/(; וכן המנהג להתענות בראשון, מיהו יש מחמירין 

  להתענות בשניהם )פסקי מהר"י בשם מהר"י מולין(.

 ט"ז שם ס"ק ג

אדר הוא ראשון ופסק רמב"ם כר"מ וי"א הוא  דפליגי ר"מ ור"י ר"מ ס"ל דסתם אדר הוא שני ור"י ס"ל סתם -באדר השני. 
 :הרא"ש דפוסק כר"י והכריע בת"ה סי' רצ"ד כר"י ממילא יתענה ראשון מטעם דאין מעבירין על המצות

 מג"א שם ס"ק כ

דדמי למי שנדר עד אדר דאם ידע שהשנה מעוברת אסור עד אדר שני וה"נ הוא ידע )ב"י מהרי"ו( וקשה  -באדר שני 
"ד סי' ר"כ ס"ח דלהרמב"ם הוי דינא הכי אבל רוב הפוסקים ס"ל דאפי' ידע שהיא מעוברת הוי עד אדר דהרב"י כתב בי

ראשון ועוד ק' התינח אם שנה ראשונה לא היתה מעוברת והתחיל להתענות באדר אז דמי לנדר אבל אם שנה ראשונה 
בתענית דף י"ח ע"א לחדש מעובר ופרש"י מעוברת ובא לימלך באיזה אדר יתענה היאך נעשה ול"נ להביא ראיה מדאמרי' 

דהשנה מעובר' כו' משמע להדיא דנוהג באדר שני וגם אמרי' התם ע"ב דיום טוריינוס ויום נקנור כלם נוהגין באדר שני 
דאלת"ה לא פריך מידי מפורים ע"ש א"כ גם יום שמת בו אביו יש לנהוג בשני ובת"ה מביא ראיה לנהוג בראשון מדאמרי' 

ה דקריאת המגילה בשני משום דמסמך גאולה לגאולה עדיף משמע דאי לאו האי טעמא עבדי' בראשון ע"ש פ"ק דמגיל
ובתשו' מהרי"ל סי' ל"א דחה ראי' זו משום דבמגילה ס"ד למיעבד בראשון דאין מעבירין על המצו' ע"כ ובגמ' משמע דאי 

מ"ת נהגו בשניהם וכ"מ קצת בס"ס מ"ת שכת' אין לאו קרא הוי עבדי' פורים בתרוויהו ע"ש ואפשר דגם ימים הכתובים ב
בין אדר ראשון לאדר השני אלא מקרא מגילה וכו' משמע שבא לאורויי שכל הימים הכתובים במ"ת נהגו בשניהם ועוד 
די"ד וט"ו אסורים בהספד ותעני' בשניהן לכן מדינא יש להתענות בשניהם אך כיון שיום שמת בו אביו אינו אלא מנהג 

ת אלא כמו שנהג בתחלה דמעיקרא אדעתא דהכי קביל עליה אבל מי שנדר להתענות יום שמת בו רבו וכדומה א"צ לעשו
צריך להתענו' בשניהם כנ"ל ועבי"ד סי' ת"ב בש"כ וט"ז ובכ"ה בשם הר"ש הלוי סי"ו כתב דיש להתענו' בראשון ובס"ח 

בט ובאדר עכ"ל ול"נ דלכ"ע האבלים א"צ ליתן לו סי' תשי"ב כת' א' מת אביו באדר ראשון והיה מתענה בשנה פשוטה בש
קדיש אלא פעם א' וכיוצא בזה כתב במט"מ בשם רש"ל מי שאינו יודע יום שמת בו אביו יברור לו יום א' אך אל יסיג 

גבול לומר קדיש, ומי שמת אביו ביום ראשון דר"ח כסלו ולשנה הבאה חשון חסר ור"ח כסלו אינו אלא יום א' צ"ע מתי 
אם בכ"ט לחשון שהוא יום א' לפני ר"ח כסליו דהא לעול' יום שני עיקר שמונין מועדות משני או נימא דעכ"פ הוי  יתענה

שם ר"ח עליו ולכן יתענה בר"ח ובא"ע סי' קכ"ו יש דיעות אם יום ל' נמנה לחדש העבר או להבא ונ"ל דאם שנה ראשונה 
דיום ל' הוא נמנה לחדש העבר )עמ"ש סי' נ"ה ס"י( אבל היא חסרה יקבע בכ"ט לחשון דבאמת משמע בגמרא דנדרים 

כששנה ראשונה היא ג"כ מלאה א"כ צריך ליקבע היום בר"ח ולכן אף בשנים הבאים אחריהם אף שהם חסרים יקבע 
בר"ח דה"ל כמו נדר דאזלי' אחר לשון בני אדם כמ"ש מהרי"ל ומהרי"ו ועבי"ד סי' ר"כ, ואם מת ביום ראשון דר"ח אדר 

 :לשנה הבאה ביום ראשון דר"ח אדר ראשון ולא בכ"ט בו דלעולם אדר ראשון עומד תחת אדר שני יתענה

   ביאור הגר"א שם

כשאירע כו'. כמו בנדרים וידע שהשנה מעוברת. מהרי"ו סי' ה' והביאו ב"י והוא כשיטת הרמב"ם שפסק כר"מ בנדרים 
י"ד סי' ר"כ בשמו אבל כל הפוסקים חלקו עליו וכמ"ש ס"ג וכאוקימתא דאביי שם דסתם מתני' ר"מ היא וכמ"ש בש"ע 

הרא"ש והר"ן שם דהלכה כר' יהודה וכן פסק בש"ע שם ובח"מ סי' מ"ג סכ"ח ובא"ח ריש סי' )תכ"ח( ]תכ"ז[ בהג"ה ובא"ע 
קמא  סי' קכ"ו ס"ז בהג"ה וז"ש הרב וי"א כו' וכ"כ בתה"ד סי' רצ"ד ומהרי"ל סי' ל"א ועוד כ' מהרי"ל ראיה ממ"ש בפרק

דמגילה דאי לאו מסמך גאולה לגאולה מסתבר טעמיה לעשות בראשון אלא שכ' די"ל דשם משום דאין מעבירין על 
המצות אבל בתה"ד שם הביא ג"כ ראיה זו וכ' משום דאין מעבירין על המצות וה"נ דאין מעבירין כו' וכ' שם אח"כ ראיתי 

יותיהן אינן נראין לי דמנדרים אין ראיה דשם פליגי בלשון בני כו' והוא דברי מהרי"ל שם ולא חש לדבריו. אבל כל רא
אדם דבנדרים הלכו אחר לשון ב"א וכן בשטרות אבל כאן העיקר להתענות בשניהם דלרשב"ג ל"פ את"ק במגילה ו' ב' 
יב אלא בסדר פרשיות אבל בשאר מודה לת"ק שכל מצות הנוהגות בשני נוהגות בראשון וכ"ה במגילת תענית ספי"ב דחש

שם מגילת תענית של אדר כתוב שם ואין בין אדר ראשון לאדר השני אלא קריאת המגילה ושילוח מתנות לאביונים וכן 
ראיתי במ"א שהביא ראיה זו ואף שכ' שם רשב"ג אומר כל מצות שנוהגות בשני אינן נוהגות בראשון חוץ מן ההספד 

מן ההספד ותענית ור"ל כל האמורין במגילת תענית דעלה  ותענית שאסורין בזה ובזה וקי"ל כרשב"ג מ"מ הא אמר חוץ
קאי וה"ה להתענות כמ"ש בגמרא דאין ביניהם אלא סדר פרשיות דצריכי להיות סמוך לניסן וכן מ"ש בגמ' ושוין בהספד 

 כו' קאי אכל האסורין בחדש זה וז"ש תוס' שם ד"ה ור"א כו' די"ד וט"ו שבאדר ראשון אף שאסור בהספד ותענית א"צ
לעשות משתה ושמחה ולכאורה קשה הא איסור הספד ותענית ילפינן ממ"ש משתה ושמחה אבל לפ"ז ניחא דטעם הספד 

ותענית שאסור בראשון לאו משום קרא דקרא לא אסיר אלא בשני כמ"ש השנית אלא משום דכתיבי במגילת תענית 
אדר ראשון כו' כנ"ל ואח"כ כת' וכותבין בשטר כמ"ש במגילת תענית ובגמ' שם ה' ב' וכת' שם במגילת תענית ואין בין 

אדר ראשון כו' כמ"ש בס"פ קונם אלמא דשטרות הן במחלוקת אחרת. וראיה שניה שהביאו ממגילה שם מ"ש דטעמא 
דרשב"ג משום גאולה כו'. לאו ראיה היא דודאי לסברתם דסברי בחדש אחד לבד ראיה היא אבל הגמרא דשם מוכח 

יך טעמא דרשב"ג ולא פריך על ת"ק דנוהג בשניהם ש"מ דהסברא לנהוג בשניהם אלא דלאחר כמ"ש דנוהג בשניהם מדפר
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שלמדו מבכל שנה ושנה דאינו נוהג אלא באחד וכמש"ש ואי אשמועי' השנית כו' פריך בשלמא כו' אלא כו' וע"כ לא 
עוטי ראשון או שני לא אצטריך בכל שנה ושנה בין לראב"י בין לרשב"ג אלא לאפוקי מת"ק דלא לנהוג בשניהם דלמ

שמעינן מקרא אלא לזה משום דאין מעבירין ולזה משום דכתיב השנית אבל ראיית מ"א ממ"ש ואי אשמעי' השנית לא 
נראה דשאני דכתיב השנית ואדרבה מזה לכאורה מוכח לעשות בראשון אבל מה שכתבתי ראיה ברורה היא וכן מ"ש מ"א 

איה ברורה היא וכן ממש"ש לא נצרכה אלא לחדש מעובר ואף שהעיקר כפירוש מספ"ב דתענית מיום ניקנור וטוריינוס ר
שני של רש"י שם וכן פי' התוס' שם מ"מ מדלא משני לא נצרכה אלא לשנה מעוברת ש"מ דנוהג אף בשני וכמ"ש במגילת 

הרבה מאחרונים תענית הנ"ל להדיא וכ"כ במהרי"ו שם שכן הורה מהרי"ל וכן הורה הוא וע' ש"ך בי"ד סי' ר"כ ס"ח ד
  שס"ל כדברי הרמב"ם וכ' דגם בנדרים יש להחמיר בשניהם כ"ש כאן שמדינא הוא כן:

  וכן המנהג. וכן פי' בי"ד ס"ס ת"ב:  

 בשניהם. כן הוא עיקר מדינא כנ"ל:  

 שלחן ערוך אורח חיים נה:י

בו, ושנת י"ג אינה מעוברת, אותו אם נער אחד נולד בכ"ט לאדר ראשון משנה מעוברת, ונער אחד נולד באדר שני באחד 
שנולד בכ"ט לאדר הראשון צריך להמתין עד כ"ט לאדר בשנת י"ג להיות בן י"ג שנה, ואותו שנולד אחריו באחד באדר 

הגה: ומי שנולד באדר ונעשה בר מצוה בשנת העיבור, אינו נעשה בר מצוה השני יהיה בן י"ג שנה כיון שהגיע אחד באדר של שנת י"ג. 
 .(ר השני )תשובת מהר"י מינץ סי' ט"ו /ט'/עד אד

 מג"א שם ס"ק י

משמע דאם שנת י"ג מעובר' אותו שנולד באדר ראשון נעשה בן י"ג באדר ראשון וכ"כ בלבוש  -ושנת י"ג אינה מעוברת 
לד סי' תרפ"ה וצ"ע דהא מי שנולד בשנה פשוטה אינו נעשה בר מצוה עד אדר השני כמ"ש בהג"ה וא"כ גם זה אע"פ שנו

בשנת העיבור מ"מ אשתקד היתה שנה פשוט' ונעש' בן י"ב באדר סתם א"כ לא מלאו לו י"ג עד שנת אדר השני וכ"מ סוף 
ערכין דבעי' שנה תמימ' ומ"ש שנת י"ג מכל השנים דשנת העיבור בת י"ג חדש והכי אמרי' גבי ג' שנים שבתולותיה 

רושלמי על פסוק אקרא לאלקים עליון לאל גומר עלי לכן נ"ל חוזרין אם נתעברה השנ' גם חדש העיבור בכלל כדאי' בי
דנעשה ב"מ באדר שני והא דנקט ושנת י"ג אינה מעוברת מילתא דפסיק' נקט: ומי שנולד ביום א' דר"ח כסליו וכשנעשה 

יום בר מצוה חשון חסר ור"ח כסליו אינו אלא יום א' צ"ע אם נעשה ב"מ כ"ט לחשון דהא משמע בנדרים דף ס' דבאמת 
ראשון של ר"ח הוא יום ל' לחדש העבר אלא שבלשון בני אדם קוראין אותו ר"ח וכן בא"ע סי' קכ"ו ס"ו יש דעות שונות 
ומ"מ נ"ל דלא נעשה ב"מ עד ר"ח דהא עדיין לא מלאה לו שנה עד שיעברו כ"ט יום מחשון דבעי' י"ג שנים שלימים כנ"ל 

 :ועמ"ש סי' תקס"ח ס"ז

 :יב בהג"השלחן ערוך יורה דעה תב

מצוה להתענות יום שמת בו אביו או אמו )כל בו בשם הר"מ וע"פ(, ומתענין יום המיתה ולא יום הקבורה )מהרי"ו סימן 
קכ"א ומהרא"י סימן רצ"ו /רצ"ג/ והאחרונים(, אם לא מי שהיה אצל הקבורה ולא אצל המיתה. )בקבלה מפי זקן מופלג 

אומרים בו תחנון, אין מתענין כלל. ואם מתו באדר ונתעברה השנה, העיקר  מהר"ם לנדו(; ואם אירע יום זה ביום שאין
להתענות באדר הראשון )ת"ה סימן רצ"ד ומהר"י מינץ(, אע"פ שיש חולקין, כך הוא עיקר. ואם מתו בשנת העיבור באדר 

 .'השני, מתענה גם כן בעיבור באדר השני )ג"ז שם(. ועיין באורח חיים סימן תקס"ח סעיף ז

Will the Real Adar Please Step Forward 

 בעקבי הצאן עמ' יא

 אומדנות פסיכולוגיות בזמן הזה

 שלחן ערוך אבן העזר יז:ב בהג"ה

וקבלה קדושין בפני בעלה, הרי זו מקודשת לשני, שהאשה שאמרה לבעלה בפניו: גרשתני,  אשת איש שפשטה ידה
הגה: י"א דוקא לענין שקדושין תופסין בה נאמנת וצריכה גט, אבל אינה נאמנת להנשא נאמנת; חזקה, אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה. 

פ"ב דגירושין(. ויש חולקים וס"ל דלכל דבר נאמנת )רמב"ם(. וי"א עוד דבזמן לאחר )הר"ן פ"ב דכתובות בשי"א( או ליטול כתובתה )הגהת מיימוני 
 ..דנפישי חוצפא ופריצותא, אינה נאמנת אלא לחומרא, דאיתרע חזקה דאינה מעיזה )ב"י בשם א"ח(. הזה

 מפניני הרב עמ' שמא

 אונאה
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 טו-ידרמב"ן על התורה ויקרא כה:

היובל". פשוטו של מקרא על אופניו, על האונאה בא להזהיר. כשתמכור  זו אונאת ממון, "במספר שנים אחר -אל תונו 
או תקנה קרקע, דע כמה שנים יש עד היובל, ולפי השנים ימכור המוכר ויקנה הקונה שהרי סופו להחזיר לו בשנת היובל, 

תבואות הרבה ואם יש שנים מועטות וזה מוכרה בדמים יקרים הרי נתאנה לוקח, ואם יש שנים מרובות ויאכל ממנה 
צריך לקנותה לפי הזמן, וזהו שנאמר "במספר שני תבואות ימכר לך", לפי מנין שני התבואות שתהא עומדת ביד הלוקח 

תמכור לו. ורבותינו דרשו )ערכין כט ב( מכאן שהמוכר שדהו אינו מותר לגאול פחות משתי שנים, אפילו יש שלש 
מספר שנים של תבואות ולא של שדפון ומעוט שנים שתים, לשון רש"י. תבואות באותן שתי שנים. ואינו יוצא מפשוטו, 

 ובאמת שהוא הנכון בישוב המקרא:

אבל רבותינו אמרו )ב"מ נו א( שאין אונאה לקרקעות, שנאמר או קנה מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד, והמקרא הזה   
ך להטות מקראות מפשוטן, ונאמר שיהיה כל כפי פשוטו ולפי מדרשו לדברי הרב בקרקעות הוא. אבל על כרחנו נצטר

פסוק עומד בעצמו. יאמר וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד אל תונו איש את אחיו, 
ויחזור ויאמר, במספר שנים אחר היובל תקנה מאתו התבואות וכמספר שני התבואות ימכרם לך, כפי השנים תרבה 

תשיבנו לו ביובל. וכל זה אזהרה ביובל שיזהרו בו לעולם, וחזר ואמר ולא תונו איש את עמיתו, ותמעיט כי על כל פנים 
 בדברים: 

ואני חושב עוד סברא, שודאי המאנה את חבירו לדעת עובר בלאו, בין במטלטלים בין בקרקעות, שבהן דיבר הכתוב אל   
ימכרו לפי השנים ולא יונו איש את אחיו. אבל תונו איש את אחיו במספר שנים אחר היובל, שהוא מזהיר שיקנו ו

רבותינו חדשו באונאה תשלומים בשתות המקח, וביטול מקח ביותר משתות, ומזה בלבד מעטו הקרקעות לפי שהאונאה 
בהם אפילו ביתר משתות, מחילה, כמו שהיא מחילה במטלטלים בפחות משתות, אע"פ שהוא אסור להונות כן לדעת, 

 ם לבטל ממכרם מפני אונאה מועטת כזו: אבל אין דרך בני אד

ודרשו חכמים מפני שאמר הכתוב וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה דבר הנקנה מיד ליד אל תונו איש את אחיו, למדנו   
שיש באונאה דין מיוחד במטלטלים שאינו נוהג בקרקעות, והוא חזרת הממון, אבל אזהרת הלאו נוהגת בכולן. ולכך אמר 

מכר" לשון רבים, למוכר קרקעות ולמוכר מטלטלין, "או קנה מיד עמיתך", היחיד מהם המוכר המטלטלין "וכי תמכרו מ
מיד ליד, ואמר לכולן "אל תונו", וכיון שייחד והפריש המטלטלין ריבה בהן דין אונאה, והיא בחזרת התשלומין. וזה דבר 

 נכון כפי המדרשים שקבלו רבותינו ברמזי התורה: 

כל זה אסמכתא, כי הלאו אזהרה בין בקרקע בין במטלטלין, וחזרת הממון בידם קבלה במטלטלין ולא ואולי יהיה   
בקרקעות כמו שאמרו )ב"ק יד ב( דבר השוה לכל כסף. כי השיעורים כולם בשתות ויתר על שתות כפי דעות בני אדם, 

רו )ב"מ נא א( לא שנו אלא בלוקח מן ולמה לא יוציאו הקרקעות מן הדין הזה, והם הוציאו ממנו כלי בעל הבית ואמ
 התגר אבל בלוקח מבעל הבית אין לו אונאה, מפני שדרך בעלי בתים שלא ימכרו כלי תשמישן: 

וגם יתכן לומר כי הכתוב יזהיר שידעו מספר השנים עד היובל, ולפיהם ימכרו ויקנו ולא יונו בהם איש את אחיו   
ב בה שהיא לחלוטין ויטעהו בכך, אבל ידעו שניהם ויודיעו זה לזה להטעותו במספר, או להטעותו במכירה שיחשו

המספר, כי המכירה היא במספר שנים עד היובל. שגם בקרקעות יש אונאה בטועים במדה ובמנין, ואפילו בפחות 
 משתות, וכל שכן במטלטלין:

 עא 'גוז עמאגינת 

 שו"ת משכנות יעקב חושן משפט סימן נט

מעון והיא עמדה בנמל כשלש׳ פרסה מהעיר וקודם שקנה שלח איש היודע ומבין בטיב שאלה ראובן קנה ספינה מש
. הדמים שקצב וסמך עליו וקנאה ונתן דמים רק נשאר בידו סך מסויים עד זמן מיוחד. הספינות והגיד לו שהוא שוד

ת וטוען שלא נודע לו ואח״כ נמצא אונאה במקח יותר משתות רק שנשתהה יותר מכדי שיראה לתגר ערך ג׳ או ד׳ שבועו
בבירור עד עתה ולזאת רוצה להחזיק במעות שבידו או לבטל המקח והלה טוען כבר שהיה כדי שיראה כו׳ ומחלת 

 מה דינו.. אונאתך

שכולן הסכימו דלאו דלא חונו החינוך ועוד ראיה ברורה לכל הנ״ל מד׳ רש״י ורמב״ן בפי׳ התורה והרא״ה בס׳ ... תשובה
בין במטלטלין בין בקרקע שבכולן המאנה לדעת עובר בלאו דלא תונו רק בחזרת תשלומין דמי הוא אזהרה כוללת 

ורש״י ז״ל כ״כ על פסוק לפי רוב . האונאה קבלו חז״ל דוקא במטלטלין וכשיעורין שקבטו חז״ל אבל הלאו שוה בכולן
דממעטינן קרקע ואונאה היינו על השנים כו׳ שלא יקח ממנו מעות יותר על שיווי חשבון השנים ומבואר מדבריהם דהא 

ומבואר שם . החזרה אבל כל שעדיין לא הגיע לידו בלאו קאי שלא ליקח ממון חבירו דרך אונאה הן קרקע והן מטלטלין
. בלשון הרמב״ן שכל הדינים שנאמרו בזה הוא על חזרת הממון מיד המאנה בשכבר בא לידו ולא שיקחנו לידו עתה

וראה זה דקדוק מבואר בלשון הגמרא שדרשו לעמיתך . יראה ראיה ברורה לכל הדברים והמעיין בזה היטב בשכל ישר
אחה מחזיר אונאה כו׳ הרי להדיא שתפסו ל׳ חזרת אונאה ולא דרשו לעמיתך אחה מוזהר מלהונות אבל רשאי להונות 
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ו רק שאינו בדין חזרת דבאמת זה איסור גמור דהא דרשינן וחשב עם קונהו ידקדק עם קונהו ואסור להטעותו ח״. לגוי
ויש . ומינה דה״ה לכל המתמעטים בזה הכל קאי על החזרה. אונאה כיון דמדעתיה יהב ליה ולא הוי כגזילתו דאסור מה״ת

 .להאריך הרבה בענין זה ואין הפנאי גורם גם אין מהצורך להאריך כ״כ כי הדברים ברורים וישרים למוצאי דעת

 מנחת חינוך שלז:א

וכ"פ כל הפוסקים אלו דברים שאין להם אונאה קרקעות ועבדים ושטרות והקדשות ובש"ס ילפינן מקרא ומבואר בש"ס ...
וכי כו' ממעטינן כל הנהו ויש לספק אי על כל הנהו דממעטינן מקרא זה אין בהם הלאו כלל וא"ע כלל בלאו כי כך גזה"כ 

תות לית בהו אבל על הלאו עובר ובר"מ אינו א"ד דעובר על הלאו רק דין אונאה להחזיר שתות וביטול מקח ביתר מש
מבואר אך הרמב"ן בפי' על התורה ומובא כאן בד' הרהמ"ח דעתו דאף בעושו"ק והקדשות עוברים בלאו הזה רק דין 

אונאה להחזיר או ביטול מקח אין בהם ע' בד' הרהמ"ח והנה לדעת זו כיון דאתמעט מקרא נראה דגזה"כ הוא ולא מטעם 
  5...ך למחולשכ' הרהמ"ח דדר

 גמרא ואי אתה מחזיר אונאה לעובד כוכביםרש"ש בכורות יג: ד"ה 

מדל"ק ואי אתה מוזהר מלהנותו. משמע דזה ודאי אסור דלא עדיף מגנבת דעת דאסור אף לעובד כוכבים בחולין )צד(. 
 ותמהני על לשון הפוס' בשו"ע סימן רכ"ז סכ"ו שסתמו וכתבו עובד כוכבים אין לו אונאה:

 בי הצאן עמ' פחבעק

 אברבנאל דברים טו:ד

והטעם השלישי הוא אמרו כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. רוצה לומר ראוי הוא לכל אדם בעל שכל שלא ירע בעיניו 
מעשה הצדקה כי העושר איננו ירושה לך. ומי יודע אם תבא אתה היום או מחר לידי עניות וייטב בעיניך מעשה הצדקה 

עולם ואם שלום ואמת יהיה בימיך אולי בניך או בני בניך יצטרכו לזה כי לא יחדל אביון מקרב כי גלגל הוא החוזר ב
הארץ יהיה מי שיהיה. ואפשר שתהיה אתה או בניך. ע"כ אנכי מצוך פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביונך בארצך 

שכנות שהוא בארץ. שדרך השכנים שהם שלשה הבחינות שזכר בתחלה. מצד הקורבה. ומצד הרחמים לאביון. ומצד ה
 להלוות ולתת זה לזה.

 חכם צבי סימן כו

ראיתי מ"ש מעכ"ת בשם ה"ה מחותני מהר"א ברודא מפראג על קושית מהרש"ל על הרמב"ם דס"ל )לפי דעת מהרש"ל  
בכללה לאפוקי לפי דעת הכ"מ( שגזילת וגניבת הגוי אסורה בלאו כמו של ישראל ודבר תימה הוא בעיני כי התורה 

ובפרטה לישראל ניתנה עכ"ל... ולי דברי מהרש"ל תמוהין מאוד ומה ענין דהתורה לישראל ניתנה ולא לנכרים שהביא 
מהרש"ל ומה זו קושיא להרמב"ם אטו משום לתא דידהו הוא וכי הרמב"ם סבור שהנכרי נצטווה שלא יניח לישראל 

שים מכוערי' ולא יהא אלא גונב ע"מ למיקט או ע"מ לשלם לגזלו או לגנוב ממנו והלא אנחנו נצטוינו שלא לעשות מע
תשלומי כפל אף שאינו מתכוין לגנוב ולא עוד אלא שמתכוין לטובת הנגנב עכ"ז נצטוינו אנחנו שלא להרגיל עצמינו 
 לגנוב וכבר מצינו שני לאוין מפורשים בגוים לא תתעמר בה ומכור לא תמכרנה בכסף וכשצרין על ערי הנכרי' נצטוינו

להניח רוח אחת מבלי מצור לכל מי שירצה להמלט על נפשו כמ"ש הרמב"ם ז"ל בה' מלכים פ"ו דין ז' וכן כי תקרב אל 
עיר להלחם עליה וקראת אליה לשלום ואף בבע"ח בלתי מדברים נצטווינו על צערם מדאורייתא למ"ד ואותו ואת בנו לא 

בצמחים נצטוינו לא תשחית את עצה וכל זה אינו בעבור תשחטו ביום אחד ומצות שלוח הקן יש בה עשה ול"ת ואף 
הפעול אלא בעבורינו אנחנו הפועלים לקנות בנפשנו דעות אמיתיות ומדות טובות וישרות לזכותנו לטוב לנו וז"ב מאוד 
ולטעמיה דמהרש"ל תיקשי לנפשי' הא איהו גופיה ס"ל דאפשר דהנהו דרשות דואכלת את כל העמים בזמן שהם מסורים 

דך וכן וחשב עם קונהו שלא ימשכנו ויצא דרשות גמורות נינהו וכן הוא האמת לדעתי ותקשי למהרש"ל והאיך בי
נצטווינו במצות עשה שלא לגוזלם דמה לי מ"ע או ל"ת דכשם שהאזהרות והמניעות שבתור' אינן אלא לישראל ולא 

שאינן אלא לישראל כי כן לא מצינו במצות בני לאומות כך החיובים והעשין אינן אלא לנו ואדרבא החיובים יותר נראה 
נח אלא אזהרות ומניעות לבד מאברהם שיצא מהם באהבת ה' יתברך אותו ציוהו במצות המילה אלא עכ"ח אין זה ענין 

לזה שהאומות לא נצטוו להיות פועלים ועושים מצות התורה אבל אנחנו נצטוינו עליהם בהרבה מצות ואף מ"ד גזל 
הוי תיובתיה דמהרש"ל דהא איצטריך לדידיה רעך למישרי גזל הנכרי ואי כסברת מהרש"ל דלא ניתנה  הנכרי מותר נמי

   ...תורה אלא לישראל וכו' רעיך למה לי הא ממילא ידעינן ליה אלא וודאי אין זו סברא ודו"ק

                                                 

: ד"ה דבר השוה שסוברים ע' בתוספות כתובות צח: ד"ה אלמנה, ושם ק. ד"ה אמר רב נחמן, ובקידושין מב: ד"ה ה"ג, ובבא קמא יד 5
 שחייב להחזיר מחצי ואילך, וע' בהגהות הגר"א בבא קמא שם שציין שהרי"ף והרמב"ם חולקים
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 גדרם –אונאה ומקח טעות 

 יבמות ב.

 אור שמח

 אורים ותומים בחלוקת הארץ

 תרא קכא: שיטה מקובצת בבא ב

 ראב"ד

לפי שראיתי כתוב דכתיב והתנחלתם הארץ  ארץ ישראל לשבטים איתפלג. כבר פירשתיו ועדיין לא יצאתי ידי חובתי
נחלתו חוזר  כי זאת היתה השאלה לשבטים אתפלג שנים עשר חלקים שוים לרב תרבו בגורל למשפחותיכם כו'. ונראה

לקרקף גברא אתפלוג והשבט המרובה יטול חלק מרובה.  י או דילמאעל ראשי המשפחות כגון חנוך ופלוא חצרון וכרמ
בגורל כמו כקטן כגדול  למעט וזה הלשון משמע לשון השואה כלומר בין הרב ובין המעט שוין הן תא שמע בין רב

כן מה לפי השאלות ששאל רב פפא לאביי ליוצאי מצרים כו' ועל  תשמעון וזעקת בני יוסף על זה הפירוש לא ידעתי על
בין איש לאיש והשיב שלא הוזקקו  על פירוש הראשון כי לא היתה השאלה אלא על אורים ותומים אם הוזקקו אני חוזר

 תחלק הארץ בין רב למעט ועל פי הוא אורים ותומים וקאמר בין רב למעט אלא בין שבט לשבט שנאמר על פי הגורל
לפי אנשי השבט כאשר פירשנו בתחלה ולא  לאיש והחלקיםאלמא לשבטים הוזקקו בלבד אבל הגורל היה אפילו בין איש 

עשר שבטים  בין רב למעט. האי שנאמר ארישא קאי שאמר שלא נתחלקה אלא לשנים נתחלקה אלא בכספים שנאמר
היו השבטים לעולם נסמכים על אותו חלק שיהנה לשבט  ולא נתחלקה אלא בגורל כלומר לולי הגורל ואורים ותומים לא

 חשיבותו. הראב"ד ז"ל. אחד מפני רוב

 חידושי הגר"ח הלכות שכנים ב:יא

 בשיטה מקובצת בב"ב דף קכ"א דעתו שם דבחלוקת ארץ ישראל גופה ...ולפי זה י"ל דהראב"ד לטעמיה אזיל דמבואר
אורים ותומים, וא"כ הרי מוכח דגם בלא  חלוקת נחלה של כל שבט בפני עצמו למשפחותיו היתה עפ"י גורל לבד בלא

ואורים  כן מפרש דפרכת הגמ' אי מה להלן בקלפי ואורים ותומים אף כאן בקלפי ותומים חשוב ג"כ גורל, ועל אורים
 לא גרס אלא אר"א, וכמו שנתבאר. ותומים, ר"ל דחסר עדיין קנין, אבל הגורל חשוב גורל כהלכתו, וע"כ

 ארץ הצבי עמ' רט

 6שלא כדרך אכילתו ודבר שנפסל מאכילתו –אחשביה 

 דבר הנפסל מאכילה ושלא כדרך אכילתו – ברכותראה: 

 רפואות ותרופות – ברכותראה: 

 שלחן ערוך יורה דעה קג:א

כל דבר דשטעמו פגום, אינו אוסר תערובתו. ואפילו אין טעמו פגום מחמת עצמו, שבפני עצמו הוא מוטעם ומשובח, 
הגה: מיהו דברים החשובים כבריה או כיוצא בה, אם אינן פגומים בעצמן אע"פ שפוגמין התבשיל, אינן בטלים אלא שפוגם תערובתו, מותר. 

 אפילו באלף )וכן כתב הארוך כלל ל"ב(.

 חוות דעת ביאורים קג:א

שטעמו פגום. עיין ט"ז ס"ק א' דילפינן מנבלה. ואף דבנבלה בעינן שיהיה פגום לגמרי עד שיהיה אינו ראוי לגר, וא"כ 
היאך ילפינן מיניה פגם כל דהו, כבר תירץ הר"ן בעבודה זרה ]לב, ב דבור ראשון[ דטעם פגום מצער הגר, דבודאי לא ניחא 

עם זה כלל, דהא בלא טעם זה היה יותר משובח, והוי כנבילה שאינה ראויה לגר. ומשום הכי כתב ליה לגר שיהיה בו ט
דאם משביח בגודל מדתו דאסור עד שיפסל מאכילת גר, וכמו שכתב המחבר בסעיף ב'. והרשב"א ]תורת הבית[ בארוך 

פינן ]פסחים מד, ב[, וטעם פגום לא )כ"ט( ]קט בית ד שער א יט, א[ כתב דמסברא ידעינן, כיון דטעם כעיקר ממשרת יל
מצינן למילף, ונבלה שאינו ראוי לגר בעינן לאיסור )גופיה( ]גופו[ שנפגם, ע"ש. והנה מדברי השו"ע והפוסקים מוכח דבכל 

                                                 

 קול תורהובאתר  קובץ מסורה חוברת זע"ע ב 6
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איסורים, אפילו בבשר בחלב וכלאי הכרם מותר נותן טעם לפגם, מדלא חילקו, וכתבו בסתם כל דבר שטעמו פגום אינו 
 אוסר...

ודאי דנבלה שאינה ראויה לגר ושלא כדרך הנאתן תרי עניני הן, ומתרי קראי נפקי, ושלא כדרך הנאתן היינו שאכלו  אלא
חי או שעירב בתוכה דבר מר, או אכילה גסה, ומקרא דלא יאכל נפקא כמבואר בפסחים דף )כ"ו( ]כד ע"ב[ דבעינן שיאכל 

יא[, וגוף האיסור לא הותר, ואם חזר  -ות אסורות ]הלכה י כדרך הנאתן, וכמו שכתב הרמב"ם פרק י"ד מהלכות מאכל
ותיקנו להאיסור כגון שבישלו או שנטל הדבר מר מתוכו או שמתקו בדבר הממתק, חזר לאיסורו, דלא נתבטל שם חלב 
במה שהוא חי או במה שנתן לתוכו הדבר מר, רק כשאוכלו כך בלא תיקון אינו לוקה משום דאכלו שלא כדרך הנאתו. 

 הכי בבשר בחלב וכלאי הכרם ובעבודה זרה דלא כתיבא ביה אכילה, לקי אף בכהאי גוונא. ול

אבל כשנסרח גוף האיסור פקע שם איסור מכל וכל, מקרא אחרינא דנבלה שאינה ראויה לגר אינה קרויה נבלה, ואפילו 
לאיסורו. ואף דבנותן טעם לפגם  חזר ותיקנו בדברים המתבלים שרי, דכבר פרח האיסור מיניה ונעשה כעפרא ואינו חוזר

אסור בפוגם ולבסוף השביח, היינו משום דאינו רק פגם כל שהוא, ולא יצא האיסור מאיסורו רק שאין אוסר התערובת 
כיון דלא ניחא ליה בטעם זה כנזכר לעיל, ומשום הכי כשנשבח אח"כ אוסר, אבל כשגוף האיסור נפגם לגמרי עד שיצא 

סורו, והוא נלמד מקרא דנבלה שאינה ראויה לגר, דעל כרחך קרא איצטריך להיכא שתיקן מאיסורו, אינו חוזר לאי
להאיסור, דאי בכשאוכלו בעודה מוסרחת לא צריך קרא דנבלה שאינו ראוי לגר, דבלאו הכי מותר מטעם שהוא שלא 

יה לגר איצטריך שפרח כדרך אכילתו כמו שכתב הרמב"ם פרק י"ד מהלכות מאכלות אסורות, רק דקרא דנבלה שאינה ראו
שם האיסור לגמרי, דאף שתיקנו עד שראוי לאכילה מותר, וכמו שכתבתי, ומשום הכא מותר אפילו בבשר בחלב וכלאי 

הכרם ועבודה זרה, ולזה הרמב"ם בפרק י"ד שם כשסיים דכלאי הכרם אסור, לא כתב רק דדבר מר, והניח חלוקה דנסרח, 
רם אסור בכל זה, שמע מינה דסבירא ליה אפילו בבשר בחלב וכלאי הכרם ולא כתב סתם אבל בשר בחלב וכלאי הכ

מותר היכא דנסרח האיסור, משום דנלמד מקרא אחרינא דנבלה שאינו ראוי לגר וכמו שכתבתי, נותן טעם לפגם ג"כ 
 מותר בהו, דלא כהכרתי ופלתי...

 שו"ת אחיעזר חלק ג סימן לא   

 ב"ה ח' אייר תר"צ לרב גדול אחד.  

אחדשת"ה, יקרת מכתבו הגיעני במועדו, מרובי טרדותי בימים ההם לפני חה"פ =חג הפסח= ולאחר חה"פ אחרתי   
מלהשיב ואתו הסליחה. וע"ד השאלה אם אפשר להתיר לתת לחולה שאב"ס =שאין בו סכנה= דם בהמה שאינו דם 

תיר דהוה כדם שבישלו, ועוד דהוה ח"ש במלואו היינו שנמשך מהדם היסוד של אייוויס או איזה יסוד אחר ודן בזה לה
באיכות דלא חזי לאיצטרופי, וביאר בזה דהרמב"ם פ"ז מה' מאכ"א הט"ז שהחוטים והקרומות אסורות מן התורה כדין 

 חצי שעור היינו דבאיכות הוי כח"ש =כחצי שעור= עכת"ד... 

תיבש לגמרי ונפסל מתורת אוכל. וכן הראה )ג( אולם העיקר מה שנראה להתיר בזה לפי שעל ידי הפרדת הכימי מהדם נ  
לי פה רופא כימי שמתיבש והוה כעץ בעלמא, ונפסל מתורת אוכל לגמרי ופקע איסורו לגמרי, וכמו שאמרו בקיבה סי' 

פ"ט וכמ"ש הר"ן בע"ז ל"ט בטעם ההיתר מהמוסק בנבילה שנתהפכה לדבש לפי שנעשית מתחלה פגום ושרוף וא"א 
מורה ל"א בביצת טריפה, דלכי גביל הוי עפרא בעלמא, ובחו"ד סי' ק"ג כ' דנבילה שאי"ר לגר שתיאסר. וכמו שאמרו בת

 אף אם תקן אח"כ פקע איסורו ]אלא דמש"כ שם בב"ח וכה"כ צ"ע דכיון שנאסר בהנאה ובב"ח גם אפרן אסור[.  

סמכו העולם לנהוג היתר שוב ראיתי גוף השאלה בשו"ת שבו"י הובא בפתחי תשובה סי' קנ"ה סק"ו שנשאל על מה   
לאכול ולשתות דם הנקרש והנתיבש מתיש שקורין באק, שנתיבש בחמה אף בחולה שאין בו סכנה, והשיב דיש לצדד 

להיתר כיון דנתיבש כ"כ עד שנעשה כעץ ואין בו שום לחלוחית אין בו איסור כלל, ועוד כיון שאין בו דרך הנאתו. וכ"כ 
 רי הד"ט ובדרכי תשובה שם בדין טורקי ומוסקי משום שנעשה עפרא בעלמא.  הב"י בסי' פ"ט והרדב"ז הובא בעק

ונראה דבזה שנפרד חלק הדם ע"י כעמיא /כימיה/ ונתבטל ונעשה עפרא עדיפא מנידון השבו"י שנתיבש הדם שנעשה   
בנתיבש ע"י כעמי כעץ, דביבש אפשר דע"י שרי' במים יחזור להיות דם ראוי לאכילה, יעוי' בנובי"ק סי' כ"ו, ולא כן 

כימיה/. אולם גם הנוב"י שם מסכים דכל דנפסל מאכילת כלב פרחה תורת אוכל מהם ולא מהני מה שיכולים לחזור /
ולשרות יעוי"ש. ועי' בנובי"ת חיו"ד סי' נ"ד ע"ד הבאדאווישין שעושים מלויג של בורית חידש שם דבשאינו ראוי לכלב 

לאכילת כלב, ובאחיעזר סי' י"א תמה בזה דהרי מבואר בתוספתא דשאור אינו  לא מהני מה שראוי לחמע בו ושאור ראוי
ראוי לאכילת כלב, והארכתי בזה לחלק דבנפסל מאכילת כלב רק בעומד לכך כמו בשאור הוי כשארי אוכל אדם לתבל 

ל בנפסל ולהחמיץ, אבל בשאינו עומד לכך אע"פ שאפשר לתקן שיהי' ראוי לאכילה נתבטל מתורת אוכל לגמרי, אב
מאכילת אדם דילפינן מדין נבילה שאי"ר לגר מגזיה"כ כל שיכול לשוחקה ולחמע בה כמה עיסות צריך ביעור, וישבתי בזה 

ד' הרי"ף, ויעוי"ש בסוף התשובה מש"כ במיץ הקיבה ובשארי פעולות הכימיים שמבדילים ומפרידים שיפסול מאכילת 
 היכא דאינו עומד לכך מתחלה נפקע איסורו.   כלב אף שראוים ע"י תקון להיות טעם משובח מ"מ

)ד( ולדינא נראה דאפילו בנפסל מאכילת אדם לבד פקע איסורו וכמש"כ החו"ד יו"ד סי' ק"ג דכשהבאיש כבר נפקע   
איסור דנבילה, ואף אם ממתקו ומתקנו אחרי כן לא מהני, ועי' בשאג"א סי' ע"ה שכ"כ דבשאינם ראוים לאכילה י"ל 
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דרך הנאתן. והשאג"א שם השיג על הש"ך סי' קנ"ה שכ' דברי הראבי"ה להלכה דבשלא כדרך הנא' מותר דקילא משלא כ
להתרפאות ולאכול גם גוף האיסור ולד' השאג"א בין באוכלין שאי"ר לאכילה ובין בשלא כדהנ"א =כדרך הנאתן= איסורא 

ש בפ' כל שעה בחרכו קודם זמנו דאף דנפסל מיהו איכא ואפילו לרפואה בחולה שאין בו סכנה אסור, ויסודו מד' הרא"
מאכילת כלב ועפרא בעלמא הוא אסור, ויעוי' ביד אברהם בסי' קנ"ה שם על שרץ שרוף ע"ד המנחת יעקב שם שמתיר 
אף שלא לרפואה, ומשיג מד' הרא"ש וסיים דכל שהוא עושה לרפואה ל"ש אחשבי' אולם בד' השאג"א מפורש דאפילו 

 לרפואה אסור.  

ה בדין כרכו בסיב לגבי איסורים שנסתפק המל"מ בפי"ד מה' מאכ"א העלו האחרונים שאין איסור וכ"כ המנח"ח והנ  
בכמה מקומות, ובשו"ת כתב סופר חאו"ח סי' צ"ז האריך בזה והעלה דבכרכו בסיב איסור תורה ליכא ואפשר דאיסורא 

גם השאג"א מודה דאין כאן איסור מדרבנן דל"ש  מדרבנן איכא יעוי"ש, ונראה דבאוכלים שנפסלו מאכילה וכרכו בסיב
בזה אחשבי' לאכילה, כיון שאינו אוכל האיסור בעצמו רק ע"י סיב, ועל כן נראה בנ"ד דבודאי מותר לרפואה לחולה 

 שאב"ס =שאין בו סכנה= דהא נפסל מאכילה וגם כרכו בסיב.  

וונתו אם להתיר בתערובות מים, הנה ד' החו"ד בסי' ע' )ה( וע"ד שאלתו אם להתיר דם גמור ע"י תערובות, לא ידעתי כ  
דדם דתערובות אינו ראוי לזריקה, ועי' במנח"ח סי' קמ"ח היינו בדם שנפל למים דקמא קמא בטיל, ואם נפל מים לדם 

הלא כשר לזריקה כיון דיש בו מראה דם, ובמנח"ח שם הקשה מפסחים כ"ב דמקשה והרי דם כו' ותנן אלו ואלו מתערבין 
באמה ונמכרין לגננין, ומאי קשה הא כיון דנתערב במים אינו ראוי לזריקה, ובאחיעזר ישבתי דאי נימא דדם אסור בהנאה 
ה"ה דם שבשלו אסור כגדולי איסור וכמש"כ התוס' בע"ז דערלה שאסורה בהנאה יש לאסור הגידולין שגם זה הנאה וכמו 

ם מה שמבשל הדם ע"מ לאכול וליהנות זה גופא הנאה היא. ובזה בב"ח =בשר בחלב= דהוי מן הנקברין ואפרן אסור, וג
ילה"ע ג"כ ע"ד הצל"ח ע"ד התוס' והרי דם דדם לא הוי בכלל בהמה מדלא משני כשהותרה נבילה הותרה דמה, דאין 
הוכחה דאפשר לבשלו או למלחו ומשכח"ל שימכור הנבילה ודמה. ולפמש"כ י"ל דאי נימא דדם אסור בהנאה גם דם 

 ו אסור.  שבשל

אולם גם אי נימא כד' החו"ד בודאי אין לסמוך על זה דהא הרבה ראשונים ס"ל דגם דם שבשלו עובר עליו, אולם אם   
הדם במלואו נתיבש אע"פ שלא הופרד איזה חלק, ואח"כ ע"י גמי, בודאי יש להקל כפי הוראת השבו"י ואם דם ממש 

שעת הדחק כיון דהוי כרכו בסיב, וגם לצרף בזה ד' החו"ד לשי' שלא נתיבש מעורב במים בגמי ג"כ יש מקום להקל ב
הפוסקים דדם שבישלו אי"ע =אינו עובר= עליו. אולם כיון שבאפשרי להשתמש בדם שנתיבש אשר התירו פשוט כמו 

 שנתבאר הלא אין זה שעת הדחק.    

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן צב   

אות ניתוח, וכלי מראבער ופקק של שכר להגעלה יום א' ו' ניסן תש"כ. מע"כ ידידי ברפואה שאולי יש חשש חמוץ לרפ
 אהובי הרה"ג מוהר"ר אפרים גרינבלאט שליט"א.  

ובדבר הרפואה שאתה צריך ליקח גם בפסח ואתה חושש אולי יש שם איזה חשש חמץ הנה מכיון שהוא לרפאות   
היה ודאי חמץ ובעצם אף בלא סכנה אין חשש דכבר נבטל קודם  הניתוח שעשו באבר פנימי פשוט שצריך ליקח אף אם

הפסח משם אוכל, ואחשביה לא שייך בדבר שלוקח לרפואה דאף דברים מרים ומאוסים נוטלין לרפואה. ולכן אין לך מה 
 לחשוש ותקח הרפואה כפי שאמר לך הרופא והשי"ת יתן שיהיה זה לרפואה...   

 סימן צא    שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג

בדבר חולה שאין בו סכנה אבל עלול ממחלה זו לבא למחלה אחרת שיש בה סכנה אם מותר ליקח הרפואות ביו"כ ג' 
 מרחשון תשכ"ו. מע"כ ידידי אהובי הרה"ג מהר"ר אפרים גרינבלאט שליט"א.  

ש להתיר לו לבלוע כדור ובדבר חולה שעתה אין במחלתו סכנה אבל עלול מזה לבא למחלה אחרת שהיא מסוכנת אם י  
הנקרא פילן ביוה"כ בלא מים, לע"ד מאחר שמחלה זו שיש לו היא גורמת שיחלה בעוד מחלה מסוכנת יש להחשיב גם 
מחלה זו למסוכנת, אף שאם נדע שלא יחלה יותר אין במחלה זו סכנה כיון שאם לא יתרפא ממחלה זו אפשר שיסתכן 

נה להחולה בזה. וגם יש ראיה לזה מע"ז דף כ"ח דרצה למיפשט דככי ושיני במחלה אחרת הרי ממילא הויא מחלה זו סכ
נמי כמכה של חלל דמי מצפידנא דמחללין עליה שבתא, ומתרץ רנב"י שאני צפידנא הואיל ומתחיל בפה וגומר בבני 

והחניכים מעים, הרי משמע דעצם המחלה היא בככי ובשיני כדפרש"י התם, וגם הרפואות שנאמרו שם הם רק להשינים 
אבל אם לא ירפאו מחלה זו בשינים ובחניכים יבא למחלה בבני מעים ובשביל זה מותר לחלל שבת ולרפאות החולי 

שבשינים ובחניכים, אף למאי דדחה דככי ושיני לא נחשב מכה של חלל. וגם ברור שאף בריא ממש אם צריך לשמש חולה 
אה שיש בה חלול שבת נמי מותר כיון דבלא זה אפשר שיחלה שמחלתו מתדבקת וכדי שלא יחלה צריכים לעשות לו רפו

במחלה המסוכנת, וידוע שהגאון ר' ישראל סלנטר ז"ל צוה בשעה שהיה מחלת הכולירע המתפשטת, לאכול ביו"כ כל בני 
העיר משום שלרעבים יותר עלול להתדבק בהם אף שהיו בריאים כדי שלא יחלו. וכ"ש שאין לאסור ליקח הפילן בלא 

שהוא שלא כדרך אכילה ודבר שלא ראוי לאכילה שהוא רק מדרבנן שגם בחולה שאין בו סכנה יש להתיר, אבל  מים
 בנידון זה יש להתיר גם במים אם א"א לו לבלוע בלא מים. והנני אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין.    
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 שו"ת יחוה דעת חלק ב סימן ס   

לפסח, וקיים חשש שמא נעשו בעמילן חמץ, האם מותרים לחולה  שאלה: טבליות וגלולות שאין עליהן הכשר מיוחד
 שאין בו סכנה?... 

ואמנם מבואר בהרא"ש )פרק ב' דפסחים סימן א( בשם הנשיא ר"י אלברצלוני, שאפילו חמץ שחרכו קודם זמנו שמותר   
בהנאה לאחר זמנו, מכל מקום אסור באכילה, שמכיון שהוא אוכל ממנו הרי החשיבו לאוכל. וכן כתב רבינו ירוחם )נתיב 

דעת הרמב"ם. ואף שבעל המאור והר"ן ריש פרק ב' דפסחים ה' חלק יג(. וכן כתב בשו"ת תרומת הדשן )סימן קכט( ב
)כא:( כתבו שמכיון שנעשה כעפר בעלמא אפילו באכילה מותר. וכן כתבו המאירי והמהר"ם חלאוה )פסחים כא:(. וכן 

כתב הרשב"ץ בספר יבין שמועה )מאמר חמץ דף כז ע"ד(. מכל מקום דעת מרן השלחן ערוך )/או"ח/ סימן תמב סעיף ט( 
עת הרא"ש וסיעתו לאוסרו באכילה. ואם כן עדיין יש לדון להחמיר בבליעת הגלולות והטבליות, אולם האמת תורה כד

דרכה שהואיל ואין החמץ בעין אלא בתערובת העמילן, לא שייך בזה לומר אחשביה. וכמו שכתב כיוצא בזה בשו"ת זרע 
ודה ליב גרויברט בשו"ת חבלים בנעימים חלק ה' )סימן ד(, אמת חלק ב' )חלק יורה דעה סימן מח(. וכן כתב הגאון רבי יה

להתיר להשתמש בפסח בסמי מרפא שיש בהם תערובת חמץ, מטעם דלא שייך אחשביה כשהוא על ידי תערובת. אלא 
שסיים שזהו דוקא אם נפסלו מאכילת הכלב, אבל בנפסלו מאכילת אדם בלבד אסורים באכילה. ע"ש. והגאון מופת הדור 

יש )סימן קטז סוף אות ח( כתב, טבלאות רפואה שמעורב בהן קמח או עמילן, אם הן מעורבין בדברים שאינם החזון א
ראויים לאכילת אדם, אין בהם איסור משום חמץ, כדין חמץ שנפסל מאכילת אדם שמותר, כיון שאי אפשר להפריד 

פסח לרפואה. ואפילו לפי מה שמשמע הקמח והעמילן מהן, וגם אינו ראוי לחמץ בו עיסה, לפיכך מותר לבולען ב
מהאחרונים שאסור לאכול לכתחילה אפילו חמץ שנפסל מאכילת הכלב, מכל מקום על ידי תערובות שאר דברים מותר, 
דלא שייך אחשביה, שדעתו על הסמים המועילים לרפואה. ואם לא נפסלו מאכילת אדם אסורים באכילה וחייבים לבער. 

רק ד' מהלכות חמץ ומצה הלכה יא, בדין מלוגמא. ודו"ק(. ועיין עוד בשו"ת שערי דעה חלק ב' ע"כ. )ועיין בלחם משנה בפ
)סימן לז(, שכתב גם כן שמותר לקנות תרופות לחולה שאין בו סכנה, אף על פי שיש בהם חשש תערובת חמץ, אלא 

נחשב כחרכו קודם זמנו  שבפסח יותר טוב לקנות התרופות בבית מרקחת של גוי, מלקנות אצל ישראל, שאצל גוי
שמותר בהנאה לאחר זמנו, וכמו שכתב הגאון מלבוב ז"ל, שאצל גוי נחשב כלפני זמנו. עכת"ד. וראה עוד בשו"ת עצי 

הלבנון )סימן יט(, ובשו"ת לבושי מרדכי קמא )חלק או"ח סימן פ"ו(. ובשו"ת אגרות משה )חלק אורח חיים חלק ב' סימן 
 צב(. ודו"ק.  

תר לחולה שאין בו סכנה להשתמש בטבליות וגלולות, אף על פי שיש לחשוש בהן לתערובת חמץ. ובלבד בסיכום: מו  
שלא יהיה בהן הנאה לחיך. וכל זה בחולה שחלה כל גופו, אבל אם הוא מיחוש בעלמא, אין להתיר. )וכן כתב במגן האלף 

 סימן תסו סוף סק"א(.    

 איבה

 ואל יעבור, איבה, ועניני חוליםיהרג ראה: 

 ערכין המטלטליןה – אין אדם מוציא דבריו לבטלה

 ערכין ה.

 מתני'. פחות מבן חדש נידר אבל לא נערך.  

לא אמר כלום. במאי קמיפלגי? ר"מ סבר: אין ר"מ אומר: נותן דמיו, וחכמים אומרים:  -גמ'. ת"ר המעריך פחות מבן חדש 
אדם מוציא דבריו לבטלה, יודע שאין ערכין לפחות מבן חדש וגמר ואמר לשם דמים; ורבנן סברי: אדם מוציא את דבריו 

נותן דמים? כר"מ. פשיטא דכר"מ אתיא! מהו דתימא  -לבטלה. כמאן אזלא הא דאמר רב גידל א"ר: האומר ערך כלי עלי 
נן, התם הוא דטעי, סבר: כי היכי דאיכא ערכין לבן חודש איכא נמי לפחות מבן חודש, אבל הכא דליכא אפילו כרב

ולרבי מאיר למאי איצטריך? מהו דתימא:  למיטעי, ודאי אדם יודע שאין ערך לכלי וגמר ואמר לשם דמים, קמשמע לן.
כא למיגזר אימא לא, קמ"ל: טעמא דרבי מאיר טעמא דרבי מאיר התם, דגזר פחות מבן חודש אטו בן חודש, אבל הכא דלי

 דאין אדם מוציא דבריו לבטלה, לא שנא הכא ול"ש הכא.

 סנהדרין טו.

 הולכים בממון אחר הרוב והמוציא מחברו עליו הראיהאין 

 תוספות בבא קמא טו: ד"ה קמ"ל

 :פני יהושע גיטין מח

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


68 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

ברים כו' עכ"ל. ויש לתמוה דהתם מקשה הש"ס גופא הא רש"י בד"ה המוציא מחבירו כו'. ודאורייתא היא בב"ק מי בעל ד
למה לי קרא סברא היא ומפיק לקרא לדרשה אחריתי ע"ש ריש פרק הפרה. מיהו למאי דפרישית שם אתי שפיר דהא 

דמקשה סברא היא היינו למ"ד הולכין בממון אחר הרוב ולמ"ד ברי ושמא ברי עדיף דבהכי איירי הסוגיא שם וא"כ כיון 
נן לעולם המוציא מחבירו עליו הראיה אלא בדליכא רובא נגד המוחזק וליכא נמי ברי ושמא א"כ מקשה שפיר דלא אמרי

ולמה לי קרא משא"כ אליבא דהלכתא דקי"ל המוציא מחבירו עליו הראיה אפילו בברי ושמא ואפילו יש רוב נגד המוחזק 
ישבתי שם שיטת הרמב"ם ז"ל. נמצא דלפי"ז אתי שפיר אין הולכין בממון אחר הרוב אם כן ודאי צריך קרא להכי, ועפ"ז י

מה שפירש רש"י כאן מדאורייתא היא משום דקשיא ליה מאי מקשה הש"ס הכא בפשיטות השתא דלא ידעינן משלם 
שמינה המוציא מחבירו עליו הראיה ומאי קושיא דלמא איירי שהניזק טוען ברי והמזיק שמא דהכי אורחא דמילתא 

שדהו אי כחושה אי שמינה והמזיק אינו יודע שלא היה בשעת הנזק, אבל במה שפרש"י ז"ל  שהניזק יודע במיטב
דמדאורייתא יליף לה והיינו כדפרישית דקרא איצטריך לענין ברי ושמא ורוב דבכל ענין צריך להגיש ראיה אליהם דוקא 

 וא"כ מקשה שפיר. 

 שיטה מקובצת כתובות טו: ד"ה אילימא נגחיה

 שיטה ישנה

אילימא דנגחיה תורא דידן לדידיה וכו'. אבל אי הוי רוב ישראל נראה דפשיטא הוא דמשלם לו חצי נזק ואע"ג דאין   
הולכין בממון אחר הרוב לרב קאמרינן וכן נראה מדאמרינן לא צריכא דנגחיה תורא דידיה לדידן ולא משלם אלא פלגא 

בר הולכין בממון אחר הרוב ואיכא דאמרי דברוב כותים משמע הא ברוב כותים משלם כוליה ודוקא אליבא דרב דקס
 אפילו שמואל מודה דבחזקת כותי קאי ומפקינן מיניה. שיטה ישנה:

 רשב"א  

והרשב"א כתב וז"ל ואוקימנא לנזיקין וקשיא לן אפילו רוב כותים נמי לימא להו אייתיהו ראיה דלאו ישראל אתון   
ושקולו דהא אין הולכין בממון אחר הרוב לאפוקי ממונא מחזקת מאריה וי"ל דכיון דמספקא לן אי כותי אי ישראל אם 

לית ליה חזקה דממונא דנימא אוקי ממונא בחזקת מאריה אבל  רוב כותים ככותי חשבינן ליה וכיון דככותי חשבינן ליה
 בישראל דודאי אית ליה חזקה דממונא לא אזלינן ביה אחר הרוב. ע"כ.

 תוספות סנהדרין ג:

 סנהדרין כז.

 כשיש גם חזקה להוציא –אין הולכין בממון אחר הרוב 

 תוס' כתובות טז., תוס' ישנים, ובעל המאור

 סוף, סמיכות גאולה לתפילהאין לשחיטה מתחילה ועד 

 (קישור) ברכת אהרן ברכות ד: מאמר טז

   ספר הישר לר"ת )חלק החידושים( סימן תשעט

השיב רבי' שמואל. אמרי' ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף ואם שחט מיעוט סימנין בחוץ וגמרן בפנים חייב. וגבי   
השוחט בחוץ לשם ע"ז מוקמי' באומר בגמר זביחה הוא עובדה. ולא מיחייב במעשה כל דהו משום )דשחוטי( ]דשחוטי[ 

דתחילת שחיטה הואיל וישנה לשחיטה מתחילה ועד חוץ בתחילת זביחתה. וקשיא לך אמאי לא מיחייב בההוא משהוא 
סוף לר' יוחנן כי היכי דמיחייב בשחט מיעוט בחוץ וגמרן בפנים. הא לא קשיא דבשלמא דשחט מיעוט סימנין בחוץ וגמרן 

בפנים סוף השחיטה נעשית בכשרות. והילכך במשהו מיהו מיחייב משום )דשוחטי( ]דשחוטי[ חוץ. דישנה לשחיטה 
סוף היכא דנגמרה יפה וכל פורתא ופורתא מינה חשוב שחיטה בפני עצמה והילכך מיחייב משום )שוחטי(  מתחילה ועד

]שחוטי[ חוץ. אבל שוחט לע"ז במעשה כל דהוא מיתסרא ואידך מחתך בעפר הוא דתקרובת ע"ז חשובה כעפר ולא 
 א[ מתחייב במיעוט שחיטה מראשיתה. נסתיימה שחיטה ולכך ]ל

 לרדוף אחרי רצון ה׳ -בקשה אין נא אלא לשון 

 דרשות הר׳׳ן הדרוש הששי
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ואמנם יתאמת שמי שישען עליו באמת להיות )נשען( ]נכנס[ בעובי הקורה בעבודתו יתברך, שיעשה מעשה יותר רחוק מן 
הטבע, ]יורה על היותו נשען על השם יתברך באמת[. והיותר רחוק מן הטבע הוא מעשה אברהם אבינו עליו השלום 

יצחק, כי לא היה נמשך לו עונש כלל אם לא יעקדנו, כי לא צוהו השם יתברך בזה, והנה הבטיחו )בראשית כא  בעקידת
יב( כי ביצחק יקרא לך זרע, וזהו לשון הכתוב )שם כב ב( קח נא את בנך וגו', וכבר נודע שזה המאמר אינו לשון צווי אלא 

ם ימחול אברהם על הבטחתו ויעקוד בנו, ולו היה אברהם לשון בקשה )סנהדרין פט ב(, שהראה לו שייטב בעיניו א
משיבו הן לי לא נתתה זרע כי אם זה, והבטחתני בו, ואיך אעשה זה, לא נחשב לו עון ולא ישיגנו עונש מזה, ואף על פי 
 כן לגודל אהבתו את השם יתברך מצא את לבבו לעקדו, כדי שיעשה חפץ השם יתברך לבד, ואף על פי שאילו לא עשאו

 לא היה משיגו עונש כלל, וזהו ענין העקידה וסודו.

 חמסילת ישרים פרק י

אך מציאות החסידות עצמו הוא דבר עמוק מאד להבינו על נכון, והוא מיוסד על יסודות חכמה רבה ותיקון המעשה 
בות ב, ה( לא בתכלית אשר ראוי לכל חכם לב לרדוף אחריו, כי רק לחכמים להשיגו באמת, וכן אמרו זכרונם לברכה )א

עם הארץ חסיד. ונבאר עתה ענין זה על הסדר, הנה שורש החסידות הוא מה שאמרו זכרונם לברכה)ברכות יז, א( אשרי 
אדם שעמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו. והענין הוא כי הנה המצות המוטלות על כל ישראל כבר ידועות הן וחובתן 

את הבורא יתברך שמו אהבה אמתית לא ישתדל ויכוין לפטור עצמו במה ידועה עד היכן היא מגעת, אמנם מי שאוהב 
שכבר מפורסם מן החובה אשר על כל ישראל בכלל, אלא יקרה לו כמו שיקרה אל בן אוהב אביו שאילו יגלה אביו את 

פי שלא דעתו גילוי מעט שהוא חפץ בדבר מן הדברים, כבר ירבה הבן בדבר ההוא ובמעשה ההוא כל מה שיוכל. ואף על 
אמרו אביו אלא פעם אחת ובחצי דיבור, הנה די לאותו הבן להבין היכן דעתו של אביו נוטה לעשות לו, גם את אשר לא 
אמר לו בפירוש, כיון שיוכל לדון בעצמו שיהיה הדבר ההוא נחת רוח לפניו ולא ימתין שיצוהו יותר בפירוש או שיאמר 

  .לו פעם אחרת

 אינו בתורת

 טבעקבי הצאן עמ' 

 גינת אגוז עמ' נ

 אין איסור חל על איסור, בשר בחלב ונבילה –איסור והיתר 

 כריתות ג:ד

יש אוכל אכילה אחת וחייב עליה ארבע חטאות ואשם אחד טמא שאכל את החלב והיה נותר מן מוקדשים וביום 
 :הכפורים רבי מאיר אומר אם היתה שבת והוציאו בפיו חייב אמרו לו אינו מן השם

 רוש המשנה כריתות ג:דרמב"ם פי

ארבע חטאות, ברורות, חטאת על אכילת חלב, וחטאת על אכילת נותר, וחטאת על אכילת קדשים והוא טמא, וחטאת 
על אכילה ביום הכפורים, ולפי שנהנה מן ההקדש בשגגה יתחייב אשם מעילה כמו שיתבאר במעילה, לפי שאכילה זו 

. ויש כאן כללים ראוי שאבארם לך בקצור כדי שיובנו לך בהם כל הבבות בשגגה היא ואלמלא כן לא היה חייב בה חטאת
הללו שבפרק זה, ובהם יתבאר לך כל מה שנאמר בשלישי דיבמות בהלכה אשר צייננו בה למקום זה. והם, שאלו 

ל האסורים הרבים הנקבצים בדבר אחד לא יתכן אלא באחד משלשה פנים או בכולם יחד, והם אסור מוסיף ואסור כול
ואסור בת אחת. אבל אין שום דרך שיחול אסור על אסור בזולת שלשה פנים הללו, כי מן הכללים אצלינו אין אסור חל 
על אסור. המשל בכך, אם היה בשר נבלה או בשר בהמה טמאה או חלב שנתבשל בחלב, לא יחול אסור בשר בחלב על 

 .אחד בלבד כמו שנתבאר בגמר חוליןאסור הנבלה שיהא האוכל ממנו חייב שתי מלקיות, אלא מלקות 

והנני מבאר לך שלשת הכללים הללו בדוגמאות מן ההלכה הזו שאנו מפרשים אותה כפי שנתבאר בתלמוד, ועל דרך זו 
תדון בשאר האסורין, אמרו כי קיום דין זה כגון שכבר נטמא האוכל הזה, וקודם שיתטמא היה אסור לו אכילת החלב 

שר נטמא ונאסר עליו הכל נוסף אסור הטומאה על החלב והרי זה אסור כולל, ויתחייב גם בלבד ומותר לו הבשר, וכא
מעילה על אכילה זו, כי לפני שתהא אותה הבהמה קדש היה חלבה אסור באכילה ומותר בהנאה, וכאשר הקדישה נאסר 

אשם מעילה וזה הוא אסור  בהנאה, ומגו דאתוסף ביה אסור הנאה אתוסף ביה נמי אסור לענין אכילה וחייב על אכילתו
מוסיף. וכן גם החלב הזה שאכל קודם שיהא נותר היה מותר לגבוה ואסור להדיוט, כאשר נעשה נותר ונאסר לגבוה 

אתוסף ביה נמי אסור לענין אכילה, ולפיכך חייב על אכילתו משום נותר. ואם אכלו ביום צום כפור נוסף לו אסור 
כל המאכלים והמשקים, וכיון שביום הזה אסור לאכל את הדבר המותר הרי הוא  האכילה בתענית לפי שהוא אסור כולל
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מוסיף אסור על הדבר האסור באכילה לפי שהוא כולל את החלב הזה בכלל מה שאסור לאכל, וזה הוא אסור כולל. וידוע 
 .הכפורים שהוא צריך להוסיף על הכזית הזה אוכל אחר להשלימו לככותבת ואחר כך יתחייב משום אוכל ביום

וזכור כללים אלו ושימם נגד עיניך, לפי שלא יצטרפו בפעולה אחת אסורים רבים אלא באחד משלשה כללים אלו או 
בכולם, והם אסור בת אחת ואסור כולל ואסור מוסיף. והביא ר' מאיר דוגמא לבאר בה אסור בת אחת והוא אם הוציאו 

רשות לרשות בשבת וכן ביום הכפורים כי אסור שבת ואסור יום בפיו בעת אכילתו הרי זה חייב שתים משום מוציא מ
הכפורים באין כאחד ואין בזה חולק, אלא שהדבר כמו שאמרו ההוצאה זולת האכילה ואנחנו לא אמרנו אלא היאך 

 .יתחייב חטאות הרבה על אכילה אחת

למה שיש בה מדייוק העיון, והיא, מן נעיר עליה, לפי שהיא מפתח לענינים אחרים נוסף  נקודה נפלאהויש בדברינו אלה 
הידוע שבשר בחלב אסור בהנאה, והחלב דרך משל מותר בהנאה, ואם בשל החלב בחלב מה טעם לא יחול אסור בשר 

בחלב על אסור חלב, והוא הדין בנבלה, בהיותו אסור מוסיף כמו שאמרנו כאן בחלב הקדשים וחייבנו על אכילתו מעילה 
ה, והתשובה לכך שבשר בחלב לא נאסר בהנאה אלא מחמת שאסר הכתוב אכילתו לפי הכלל מחמת שנוסף בו אסור הנא

שבארנו שכל שנאסר באכילה נאסר ליהנות בו עד שיפרוט לך הכתוב, ואין בו פסוק האוסר אכילתו ופסוק האוסר 
יכך לא יחול אסור בשר ליהנות בו, אלא שני הדברים יחד הם אסור בשר בחלב, וכיון שאמרנו אין אסור חל על אסור ולפ

בחלב על אסור נבלה הרי לא יהא אסור בהנאה אלא יהא מותר בהנאה והאוכלו לוקה משום נבלה, וירד אסור בשר 
, אבל היה מקום להקשות ויהיה דומה לחלב הקדשים אלו אמרנו שהוא אסור בהנאה כדרך בחלב לגמרי לפי שלא חל

בחלב אז היה מקום להקשות, ואין הדבר כן, אלא אנו אומרים שלא שאמרנו בקדשים והאוכלו אינו חייב משום בשר 
נאסר בשר בחלב זה בהנאה, הלא תראה שבמשנה נאמר שבשר בהמה טמאה מותר לבשל ומותר בהנאה וכבר נתבאר זה 

 .במקומו, והבן ענין זה כי הוא מקום טעות, ועליו תדון בכל הדומה לו

 שלחן ערוך יורה דעה פז:ג

בבשר בהמה טהורה בחלב בהמה טהורה, אבל בשר טהורה בחלב טמאה, או בשר טמאה בחלב טהורה, אינו נוהג אלא 
מותרים בבישול ובהנאה. ובשר חיה ועוף, אפילו בחלב טהורה, מותר בבישול, ובהנאה; ואף באכילה אינו אסור, אלא 

לב משקדים ומניחים בה בשר עוף, הואיל ואינו רק הגה: ונהגו לעשות חמדרבנן. אבל דגים וחגבים, אין בהם איסור, אפילו מדרבנן. 
 .מדרבנן. אבל בשר בהמה, יש להניח אצל החלב שקדים, משום מראית העין, כמו שנתבאר לעיל סימן ס"ו לענין דם

 דגול מרבבה יורה דעה פז:ח

 

 דרכי תשובה יורה דעה פז:ל

 

 :יבמות לב

 עשה ב' ואינו חייב אלא אחת. מאי נפקא מינה? לקברו בין רשעיםוכן כי אתא רבין א"ר יוחנן: מעלה אני עליו כאילו 
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 רש"י יבמות לב: ד"ה אלא אמר רבא

לעולם לית ליה לר' יוסי איסור חל על איסור והא דקאמר לעיל חייב עלה משום אשת אח ומשום אחות אשה לאו בשוגג 
ים שהרשע נקבר אצל רשעים דתנן לחייבו שתי חטאות אלא במזיד וליעשות רשע גמור ולקברו בין רשעים גמור

בסנהדרין )דף מו( שתי קברות היו מתוקנין לב"ד א' לנהרגין ולנחנקין וא' לנסקלין ולנשרפין והכא נמי אע"ג דהאי לאו 
 .מחייבי ב"ד הוא הואיל ועבד תרתי קברינן ליה גבי נסקלין ונשרפין

 אורח חיים סימן לו  -שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא 

 אין מבטלין איסור לכתחילה –יתר איסור וה

 דרכי תשובה קח:כט

 שו"ת תורת חסד

 ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן סב"שו

 בעקבי הצאן עמ' קעב

 איסור חל על איסור בבת אחת, כל שאינו בזה אחר זה –איסור והיתר 

 קידושין נ:

אינן מקודשות. ומעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות, וליקט אדם  -מתני'. המקדש אשה ובתה או אשה ואחותה כאחת 
אחד כלכלה של תאנים, ושלהן היתה ושל שביעית היתה, ואמר הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו, וקיבלה אחת מהן 

 ע"י כולן, ואמרו חכמים: אין אחיות מקודשות.  

מילי? אמר רמי בר חמא, דאמר קרא: אאשה אל אחותה לא תקח לצרור, התורה אמרה: בשעה שנעשו צרות גמ'. מנהני   
זו לזו, לא יהא לו ליקוחים אפי' באחת מהם. אמר ליה רבא: אי הכי, היינו דכתיב: בונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם, 

חר זה, ומתניתין כדרבה, דאמר רבה: כל שאינו בזה א -אי קידושין לא תפסי בה, כרת מי מחייב? אלא אמר רבא: קרא 
 בזה אחר זה, אפי' בבת אחת אינו. גופא, אמר רבה: כל שאינו בזה אחר זה, אפי' בבת אחת אינו.

 תוספות רי"ד קידושין נ: ד"ה כל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו

תנהו בבת אחת דבאיסור בת אחת חייב שתים. ראיתי מקשים בזה והרי איסורין דאמרינן אין איסור חל על איסור ואי
ואין זו קושיא של כלום דבודאי במה שאדם אוסר בפיו כגון קדושי האחיות והמעשרות בין מעשר דגן בין מעשר בהמה 
ולחמי תודה יש לומר זו הסברא דהאי דאין איסור חל על איסור מפני שכבר הוא מוזהר ועומד כגון אשת אח ואחר כך 

ה או אחות אשה ואחר כן נעשית אשת אח. אבל כשבאים ביחד כגון אשת איש ואשת אח חייב שתים נעשית אחות אש
דהי מנייהו מפקית וא"ת כל שאינו בזה אחר זה אינו בבת אחת אם כן לא יחול אחד מהן ויהיה פטור אלו הם דברי 

 בדות:

 חידושי ר' חיים הלוי הלכות נדרים יג:כב

 הרי זה קיים עכ"ל. אמר לה קיים ומופר ליך בבת אחת

והיא איבעיא בנדרים דף ס"ט ]ע"א[, ופשיט לה הגמ' מהא דרבה דכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, וא"כ   
הרי קשה על הרמב"ם שפסק דההקמה חיילא, והא משום הך טעמא דכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו צריכה 

ין דאפילו בבת אחת אינו דשניהם בטלים, וכמבואר בקידושין דף נ"א ועוד בכמה להיות גם ההקמה בטלה, דזהו יסוד הד
 דוכתי, וכבר עמד בזה הר"ן בנדרים שם. 

ונראה לומר דהנה הרי הא דלא חיילא הפרה אחר הקמה הא הוי משום דזהו עצם הדין דהקמה שאינו יכול להפר אח"כ.   
ום דעצם מעשה ההפרה עושה זאת שלא יוכל לקיים אח"כ, אלא אכן מה שאינו יכול לקיים אחר שהפר הא אין זה מש

משום דכיון שהפר בטל הנדר ושוב ליתא לנדרא שיקיימנו. ולפ"ז הא נמצא דהקמה בעצמה סותרת להפרה, אבל הפרה 
אינה סותרת כלל להקמה, אלא דהפרה גייז לנדרא וממילא אין לו מה לקיים, ואם אך הוה מצינו שיהא הנדר קיים אחר 

פרה אז שפיר הוה חיילא ההקמה. והנה נראה פשוט, דלא שייך הך דכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, אלא ה
היכא שמצד הדין אינו בזה אחר זה, אבל היכא דזה שאינו בזה אחר זה הוא רק משום דלא יצוייר שיהא בזה אחר זה, 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


72 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

ומופר ליכי כאחת, דהא דלא חיילא הקמה אחר הפרה הוא בזה לא שייך כלל שלא יהא גם בבת אחת. ולפ"ז הכא בקיים 
רק משום דחסר לנו הנדר שיקיימנו, א"כ הא נמצא דלא שייך בזה כלל הך דכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו 

לבטל ההקמה, כיון דאין זה מדינא מה שאינו בזה אחר זה, ורק משום דלא יצוייר בה שתהא בזה אחר זה. א"כ הא לא 
רע מה דמצינו זאת בבת אחת מהיכא דהוה מצינו זאת בזה אחר זה דהיה הדין ג"כ דההקמה חיילא, משא"כ בזה דהפרה ג

אינה חלה לאחר הקמה, דזהו מדינא, דהקמה עושה זאת שלא יוכל להפר אח"כ, ע"כ שפיר שייך בזה הך דכל שאינו בזה 
יילא וההקמה חיילא, ועוד דלכל הפחות הרי הקמה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, וממילא דבבת אחת ההפרה לא ח

גופה סותרת להפרה והפרה בעצמותה אינה סותרת להקמה רק אח"כ בביטול הנדר, ועל כן כיון דבעצם הדין ההקמה 
סותרת לההפרה, ולא ההפרה לההקמה, ע"כ ממילא דבעיקר החלות מדינא ההקמה חיילא וההפרה בטלה. ולפ"ז זהו 

ם, דכיון דכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו, א"כ ממילא דההפרה בטלה שאינה בזה אחר ביאור הסוגיא דנדרי
 זה, וההקמה שישנה בזה אחר זה קיימת, ועל כן זהו שפסק כן הרמב"ם, וכמו שנתבאר. 

זה אחר זה אלא דביסוד הך דינא דכל שאינו בזה אחר זה אפילו בבת אחת אינו צ"ע, אם פירושו הוא דבעינן דוקא דב  
יחולו שניהם כאחת, ואי לאו הכי אמרינן דגם בבת אחת אינו, וזה הכלל דכיון דאינם יכולים להיות שניהם כאחת והויין 

שני דברים הסותרים זה את זה ע"כ כשעשאן בבת אחת שניהם בטלים, או דזה נאמר רק היכא שהאחד בחלותו מונע את 
ו בבת אחת אינו, ושניהם בטלים משום דכל אחד מונע חבירו, אבל אם השני מלחול, אז הוא דאיתא להך כללא דאפיל

אין חלות האחד מונע את חלות השני, וכשבאין בזה אחר זה חייל השני, לא איכפת לן מה דעצמן של הדברים סותרים 
הפרה, הם זה את זה, אלא כל שבאו בבת אחת חייל חד משניהן ויש בו חומר שניהם, אשר ע"כ גם הכא לענין הקמה ו

הרי כל דברינו אינם אלא דהפרה אינה חשובה דבר המונעת את ההקמה מלחול, וגם כשחל ההפרה מ"מ יוכל עוד לחול 
גם הקמה כל שהנדר קיים, אבל מ"מ הרי עיקר מילתייהו של הקמה והפרה הא הויין שני דברים הסותרין ולא יוכלו 

להתקיים תרווייהו כאחת, אבל כל שעצמן של הדברים  להיות חלים כאחת, ואם נימא דבעינן דוקא שיהיו יכולים
סותרים זה את זה שוב דיינינן בזה הך דינא דכל שאינו וכו' דבבת אחת תרווייהו לא חיילי, וא"כ הא גם הכא בהקמה 

והפרה כיון דסותרות הן זה את זה א"כ הא שוב אית בהו הך דינא דגם בבת אחת אינו ושניהם בטלים גם ההקמה, כיון 
הפרה סותרתה בעיקרה וחלותה. ולפ"ז נראה דזהו דפליגי הרמב"ם והר"ן, דהרמב"ם סובר דלא מיקרי אינו בזה אחר דה

זה רק היכא דאחד מונע את חבירו מלחול, ועל כן הכא כיון דאין ההפרה מונעת את ההקמה מלחול, ורק הקמה הוא 
ס"ל דאם אך סותרות זה את זה אף שאין האחד דמונעת את ההפרה, ע"כ פסק דההקמה קיימת וההפרה בטלה, והר"ן 

מונע את חבירו מלחול, מ"מ כיון דשניהם אינם יכולין להיות כאחת שוב הוי בכלל כל שאינו בזה אחר זה, ועל כן גם 
 הכא כיון דההקמה וההפרה סותרים מיהא זה את זה ממילא דשניהם בטלים, וכמו שנתבאר.    

 איסור שנתשנה –איסור והיתר 

 ברכות מג. ד"ה חוץ ממושק רש"י

 רא"ש ברכות ו:לה

לה והוא אומר על המוגמר)כ( אמר רבה אמר ר' ירמיה מאימתי מברכין על המוגמר)ל( משתעלה תמרתו א"ר חסדאקו על 
המוגמרות כולן מברכין עליהם בורא עצי בשמים)מ( חוץ ממוש"ק)נ( דמין חיה היא שמברכים עליו בורא מיני בשמים י"א 

וא זיעת חיה ונכון יותר שחיה ידועה היא שיש לה חטוטרת בצוארה ומתקבץ שם תחלה כעין דם ואחר כך שהמוש"ק ה
חוזר ונעשה מוש"ק והר"ז +רמ"ה+ הלוי ז"ל היה אוסר לאכלו מפני חשש דם וה"ר יונה ז"ל פי' דאפשר ליתן בו טעם 

דבתר השתא אזלינן]יט[ שהרי הדבש אם להתיר ולומר דפירשא בעלמא הוא אע"פ שמתחלה היה דם לא חיישינן להכי 
נפל בו חתיכה של איסור ואע"ג שהאיסור נימוח בתוך הדבש כיון שדרך הדבש להחזיר הדבר הנופל לתוכו דבש)ס( כמו 
דבש דיינינן ליה ומותר הכא נמי אע"פ שמתחלה היה דם כיון דיצא מתורת דם בתר השתא אזלינן ואע"פ שנותן טעם 

 דהא אפילו ראייתו צריכה ראיה: לשבח בתבשיל)ע( ונראה

 עבודה זרה לט:

 בכורות ו:

 עבודה זרה כט:

 ר"ן עבודה זרה טז: בדפי הרי"ף

מיסרח סרי. הלכך לא מערבי ואחרים פירשו אי משום איערובי שדרך הוא לערב בדבש דברים אחרים ונימוחו בתוכו 
ומותר וכדאמרי' בתמורה בפרק כל האסורין )דף  וחוזרין דבש ליכא למיחש בהכי לפי שהמתערב בו עד שלא נמוח מסריח

 לא א( אפרוח ביצה טריפה מותר דאימת קא גדיל לכי מסרח ההיא שעתא עפרא בעלמא הוא:
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 אתוון דאורייתא כלל ד

 שלחן ערוך אורח חיים רטז:א

אם אינו ם; ואו מין עץ, מברך בורא עצי בשמים; ואם הוא עשב, מברך בורא עשבי בשמי עץ אם זה שיוצא ממנו הריח
 ם...המוס"ק, מברך בורא מיני בשמיכמו לא מין עץ ולא מין עשב, 

 מגן אברהם רטז:ג

המוס"ק. י"א שהוא מדם שמתקבץ בגרון חיה ואח"כ חוזר ונעשה מוסק והרז"ה היה חושש לאוכלו משום חשש דם 
דבתר השתא אזלינן שהרי אם וכהרר"י ז"ל דאפשר לומר דפירשא בעלמא הוא אע"פ שמתחלה היה דם לא חיישינן להא 

נפל חתיכת איסור לדבש אע"פ שנמחה בתוכ' כיון שדרך הדבש לחזור הדבר הנופל לתוכו לדבש כמו דבש דיינין ליה 
ומותר ה"נ כיון שיצא מתורת דם בתר השתא אזלי' ומותר אע"פ שנותן טעם לשבח בתבשיל ונ"ל דאפי' ראייתו צריכה 

לענ"ד צ"ע דאמרי' בבכורות דף ו' דחלב חידוש הוא כיון דדם נעכר ונעשה חלב ה"ל ראיה )טור והרא"ש פ"ח דברכות( ו
לאסרו א"כ ש"מ דבתר מעיקרא אזלינן וכ"ת נילף מחלב הא קי"ל דמחידוש לא ילפינן וא"ל דהמוסק פירשא בעלמא הוה 

ות בקיבת' ועוד דהדבש ולא הוי מאכל כלל דא"כ לכ"ע שרי מידי דהוי אכשרה שינקה מן הטריפה דמותר להעמיד גבינ
הוא טוב למאכל ומ"ש הרר"י דפירשא בעלמ' הוא היינו שאין עליו תורת דם וא"כ הדרא קושיא לדוכתא וגבי אפרוח 

שנולד מביצה טריפה אמרי' כל כמה דלא מסרח לא גביל ובעידנא דקגביל עפרא בעלמא הוא משמע דאי לאו ה"ט אסור 
 עשה מוסק עפרא הוא כי מי יודע זה ועוד דגבי דבש מאי איכא למימר וצ"ע:דבתר מעיקרא אזלינן וא"ת ה"נ קודם שנ

 פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב רטז:ב

כמו המוסק. עיין ט"ז. עיין מ"א ]ס"ק[ )ב'( ]ג[ ופרי חדש בשו"ת סימן יו"ד הביא הא דחלב קרוש, יע"ש. ופרק אין מעמידין 
ש. האריך והתיר המוס"ק לתת בתבשיל דעפרא הוא. ומיהו ליתן בתבשיל ]ע"ז לט, ב[ דבש אי איערובי מסרי סרי, יע"

יותר מששים אף דלטעמא עבידי יש אומרים שאסור רק מדרבנן, ובפריי ליו"ד בפתיחה להלכות תערובות ]ח"ג פ"א[ 
מן[ צ"ט אות כתבנו בזה, תו הוה ספק פלוגתא דרבנן ולקולא. ואין מבטלין איסור לכתחלה דרבנן הוה עיין ש"ך יו"ד ]סי

זיי"ן ופריי שם, ועוד אני אומר באולי דאף למאן דאמר דעבידא לטעמא מן התורה לא בטיל )עיין פרי חדש יו"ד סימן צ"ח 
ס"ק כה(, מכל מקום ממה נפשך אם בתר מעיקרא אזלינן בטל הוא כי שם אין לו טעם בששים ועתה נהפך וסגולה 

ה לא אסרה תורה, בשלמא גוף הדבר אסור דכיון שנאסר פעם א' לא יצא טבעיות "לבושם" ונותן טעם הרבה מכל מקום ז
מאיסור הראשון מה שאין כן טעמא כאמור וליתן לכתחלה אין מבטלין איסור הוה דרבנן עיין מה שכתבתי במ"א ]אות[ ג' 

 מזה:

 משנה ברורה רטז:ז

בורא מיני בשמים. ודע שמוס"ק זה יש ובלשון לעז פיז"ם ובשמים זה בא מן החיה לפיכך מברך עליה  -כמו המוס"ק 
אומרים שבא מזיעת חיה ויש אומרים שבא מדם של חיה אחת שמתקבץ בצוארה ואח"כ מתייבש ונעשה בושם ולפי 

סברא זו האחרונה יש שרצו לאסרו עכ"פ לתת בקדירה להטעים בריחו את התבשיל דדם אסור באכילה]ו[ והרבה פוסקים 
לינן בתר השתא והשתא לאו דם הוא אלא עפרא בעלמא שנותן ריח טוב ועיין בא"ר מתירים אפילו לתת בקדירה דאז

שמצדד להורות כדבריהם ובפמ"ג במשב"ז מצדד ג"כ דיש לסמוך על דבריהם להקל אף לכתחלה ביש ששים כנגדו 
 בתבשיל:

 בעקבי הצאן עמ' קסו

 ביטול איסורים בריבוי היתר –איסור והיתר 

 שלחן ערוך יורה דעה צט:ו

איסור של דבריהם, אין מערבין אותו בידים כדי לבטלו. ואם עשה כן, במזיד, אסור. אבל אם נפל מעצמו, ואין בהיתר כדי 
הגה: וי"א דאין לבטל איסור דרבנן או להוסיף עליו, כמו באיסור דאורייתא. וכן נוהגין, ואין לשנות. )טור בשם לבטלו, מרבה עליו ומבטלו. 

 נ"ד/ ובהגהת ש"ד ורא"ה בב"ה ור"ן ומרדכי ואגודה פ"ק דביצה(.../הרא"ש ובת"ה סימן צ"ד 

 ש"ך יורה דעה צט:יט

מרבה עליו ומבטלו. קשה דבא"ח סי' תרע"ז סתם המחבר וכתב דמותר השמן שבנר חנוכה שנתערב בשמן אחר ואין בו 
ם בב"י שם לא הביא שום פוסק ס' לבטלו יש מי שאומר שאין להוסיף עליו לבטלו עכ"ל והרי חנוכה אינו אלא מדרבנן ג

שחולק על זה ושמא יש לחלק דהתם כיון דהוקצה למצותו חמיר טפי ודוחק ועוד דהאי ויש מי שאומר הוא מהר"ם 
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מרוטנבורג שהביא הטור שם ומוכרח דלא ס"ל לחלק בהכי דכתב שם ולא דמי לעצים שנשרו מן הדקל לתוך התנור בי"ט 
)וכמו שנתבאר בא"ח סי' תק"ו ס"ב( דשאני התם שאין נהנה מהן עד אחר ביעורן שמרבה עליהן עצים מוכנים ומבטלן 

 אבל הכא נהנה ממנו בשעה שהנר דולק עכ"ל ואם איתא הוי ליה למימר דשאני הכא דהוקצה למצותו וצ"ע:

 חוות דעת ביאורים צט:ח

יסור הנאה, דבאיסור אכילה שאינו מרבה. עיין ש"ך ס"ק י"ט שהקשה מנר חנוכה. ונראה דיש לחלק בין איסור אכילה לא
אסור רק בטעימת טעמא דאיסורא, וכיון דמבטל ליה שוב אינו מרגיש הטעם, מה שאין כן באיסור הנאה כשנוטל ומבטלו 
הרי נהנה במה שנוטל ומבטלו, ולכך אסור לבטלו, כמו שאסור לפטם בהמה באיסור הנאה דאין לך מבטל גדול מזה, דהא 

"כ אף שנתפטם ואפילו הכי אסור, שנהנה במה שהבהמה נעשה שמינה בזה, והכי נמי אין לך הבהמה תהיה מותרת אח
הנאה גדולה מזה שמרבה ומשביח ההיתר במה שזורק האיסור לתוכו, ומוקצה למצות איסור הנאה הוא, דהא צריך 

 לעשות לו מדורה ולשורפו כמבואר באו"ח שם ]סימן תרעז סעיף ד[:

 שו"ת בית אפרים

 הנאה מבשר אדם –נאה איסור ה

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות ב:ג

האדם אע"פ שנאמר בו ויהי האדם לנפש חיה אינו מכלל מיני חיה בעלת פרסה לפיכך אינו בלא תעשה, והאוכל מבשר 
האדם או מחלבו בין מן החי בין מן המת אינו לוקה, אבל אסור הוא בעשה שהרי מנה הכתוב שבעת מיני חיה ואמר בהן 

+/השגת הראב"ד/ אבל אסור הוא בעשה בא מכלל עשה עשה. זאת החיה אשר תאכלו הא כל שהוא חוץ מהן לא תאכלו ולאו ה
 +שהרי מנה הכתוב שבעת מיני חיה. א"א ואם כן למה אמרו בדמו שאפילו מצות פרוש אין בו.

 .חידושי הרמב"ן כתובות ס

הכי גרסינן בספרא אוציא את החלב שאין שוה בכל ולא אוציא את הבשר שהוא שוה בכל וכו', ובנוסחי כתיב דם וכן 
גרס רש"י ז"ל ואף ר"ח ז"ל, ומ"מ בין למר בין למר שמעינן מינה דבשר מהלכי שתים מותר דהאיך אפשר שהחלב ואף 

הדם מותר ולא הבשר הלא כל היוצא מן הטמא טמא, והרמב"ם המחבר ז"ל כתב שהוא איסור עשה ופירשו דכתיב זאת 
הגמרא, ויודע אני שאמר כך מפני שאמרו בספרי הבהמה אשר תאכלו ולא אדם, וזו הדרשה לא דרשוה רבותינו בעלי 

יכול אף בשר מהלכי שתים יהא בלא תעשה על אכילתו, הוא סבר בלא תעשה הוא דליתא אבל בעשה איתי' ולא היא 
דהא בחלב נמי קאמר התם בלשון הזה ואפי' מצות פרוש אין בו אף כאן כן, והרי דם השרץ דאימעט מהיכא דאימעט דם 

ה אמרו בכריתות שאם התרו בו משום שרץ לוקה שלא מיעטו הכתוב אלא מאיסור דם אבל דמו מהלכי שתים ואפ"
כבשרו אף בשר האדם ודאי אלו הי' בעשה היה דמו ג"כ בעשה אע"פ שמיעטו הכתוב מאיסור דם, וכלל גדול הוא שכל 

והוי יודע דדוקא בבשר מן  היוצא מן האסור אסור, ומדקאמר בדם וחלב אפי' מצות פרוש אין בו ש"מ אף הבשר מותר.
החי אבל במת אסור הוא בהנאה ואצ"ל באכילה, ומעגלה ערופה גמרינן בגזירה שוה )קדושין נ"ז א'( ואחד איסור הנאה 

ואיסור אכילה בכלל, ומיהו בגוי איני יודע בו איסור דהא ממרים גמרינן וצ"ע, ובמס' שבת פ' המצניע ]בירושלמי ה"ה[ יש 
 .ראיה בהתר הנאה זו

 מגיד משנה שם

אבל אסור הוא בעשה שהרי מנה וכו'. זה יצא לרבינו ממ"ש שם יכול יהא אף בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים בלא 
תעשה על אכילתן ת"ל זה לא תאכלו זה בלא תעשה על אכילתו ואין בשר מהלכי שתים וחלב מהלכי שתים בל"ת על 

מרים כן אלא ודאי ל"ת הוא שאינו אבל בעשה ישנו והוצרך הכתוב אכילתן. וסובר רבינו שאם היה מותר לא היו או
למעטו מפני שכתוב ויהי האדם לנפש חיה ואע"פ שהדם והחלב של אדם מותרין לגמרי מן התורה כמו שנתבאר בחלב 
פ"ג ובדם פ"ו ושנינו כל היוצא מן הטמא טמא אין אותו כלל אלא לטמאין בלאו אבל האדם אינו אלא בעשה והתורה 
התירה חלבו ודמו בפירוש כדאיתא בברייתא הנזכרת בכתובות פ' אע"פ )דף ס'( יכול יהא חלב מהלכי שתים טמא ודין 

הוא ומה בהמה שהקלת במגעה החמרת בחלבה אדם שהחמרת במגעו אינו דין שתחמיר בחלבו ת"ל ואת הגמל כי מעלה 
יא את החלב שאינו שוה בכל ולא אוציא את הדם גרה הוא הוא טמא ואין חלב מהלכי שתים טמא אלא טהור יכול אוצ

שהוא שוה בכל ת"ל זה זה דם טמא +ג"א הוא הוא טמא+ ואין דם מהלכי שתים טמא אלא טהור עכ"ל הברייתא. הרי 
שהותרו בפירוש מן הכתוב ואע"פ שאין לנו טעם במצות זה היה בדין שהרי הדם נהפך לחלב ומזון התינוק הוא החלב 

היה מזונו וגדולו מדבר אסור והברייתא הזו כפשטה מסייעת לדברי רבינו שאם היה בשר מהלכי שתים ולא היה ראוי שי
מותר גמור מן התורה מה צורך היה להשמיענו דמו וחלבו והיאך יהיה טהור והיוצא ממנו טמא. ועוד כשהיה דורש ק"ו 

כמים על תינוק היונק מחלבו יותר משתי מבהמה לימא ליה בשרו יוכיח. ועוד שאם היה בשרו מותר לא היו גוזרין ח
שנים להיותו כיונק שקץ כמו שיתבאר פ"ג ויהיה כחלב בהמה טהורה, ועוד שבבשרו וחלבו אמרינן בספרא שאינן בלא 

תעשה על אכילתן וכאן אמרו בחלבו ודמו שהן טהורין ומשינוי הלשונות נראה שאינן שוין זה דעת רבינו. והר"א ז"ל כתב 
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אם כן למה אמרו בדמו שאפילו מצות פרוש אין בו ע"כ. וזה דעת הרמב"ן ז"ל והרשב"א ז"ל שאין בבשר בהשגות א"א ו
האדם איסור כלל מן התורה אלא שהרמב"ן ז"ל כתב שהישראל שמת בשרו אסור אף בהנאה מן התורה וכבר נתבאר דין 

כיון שבא הכתוב להתיר דמו וחלבו אף איסור ההנאה של מת בדברי רבינו פי"ד מהלכות אבל. ואפשר לומר לדבריהם ש
בשרו וחלבו מותר ושני כתובין אחד למעטו מלא תעשה ואחד למעטו מעשה וכולן שוין הבשר והחלב והדם והחלב 

ואע"פ שהן דרשות חלוקות. כך יש לתרץ לדעתם ז"ל. ומה שגזרו חכמים שלא לינק יותר מכ"ד חדש הוא אחר שפירש 
ר מדאי. וה"ר אהרן הלוי הסכים לדעת מי שאמר הבשר והחלב הוא בלאו ואמר שהנוסחא מפני שהחלב מזיק ליונקים יות

 :המדוקדקת בספרי היא יכול יהא דם מהלכי שתים בלא תעשה ודברי רבינו נראין עיקר

 .כתובות ס

אומר: אפילו  תנו רבנן: יונק תינוק והולך עד עשרים וארבעה חדש, מכאן ואילך כיונק שקץ, דברי רבי אליעזר; רבי יהושע
 .כיונק שקץ. אמר מר: מכאן ואילך כיונק שקץ -ארבע וחמש שנים, פירש לאחר עשרים וארבעה חדש וחזר 

 דור רביעי, פתיחה, סוף אות ב

 

 אשת איש או היתר גמור? –הזרעה מלאכותית  –רפואה ראה: 

 (קישור)חוסן יוסף )ענגיל( סימן סב 
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  שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן י

 נפש הרב עמ' רנה

 ארץ הצבי עמ' קיג

 חלקת מחוקק אבן העזר א:ח

באמבטי אם קיים האב פ"ו ואם מקרי בנו לכל דבר ובלקוטי מהרי"ל  היה הבן ממזר וכו'. יש להסתפק אשה שנתעברה
נמצא שבן סירא היה בנו של ירמיה שרחץ באמבטי כי סירא בגי' ירמי"הו וע' בס' עבודת הקודש להרב איש האלקי 

קדושה מוהרר"מ קורדאווי"רו זצ"ל בחלק התכלית פרק י"ז )וז"ל ס' יצירה מזמן אברהם אבינו ע"ה נמצא בין אומתו ה
וירמיה ע"ה בזמן בית הראשון היה מתעסק בו כמו שנמצא בס' הבטחון שעשה ר"י בן בתירא ע"ה הביאו רב חמאי גאון 
ז"ל בס' היחוד וגם הביאו הקדוש קנה ז"ל בספר הפליאה שירמיה הנביא ע"ה היה מתעסק בספר יצירה בינו לבין עצמו 

ונתעסקו בס' יצירה שלשה שנים לקיים הכתוב אז נדברו יראי ה'  יצתה בת קול ואמרה קנה לך חבר הלך אצל סירא בנו
 וגו' עכ"ל(:

 פ-שו"ת שרידי אש אבן העזר עט

לפי דעת הרה"ג מהרי"ל צירלסון שם, האשה אסורה לבעלה והולד הנולד הוא ממזר והוא סומך את דעתו על הפסוק: 
מסור לנו לדרוש מקראות ועלינו לברר שאלות "ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה".   אבל אין הדבר 

 כאלו רק על יסוד ש"ס ופוסקים.

 הפלה –רפואה 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


77 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 סנהדרין עב

 שו"ת תורת חסד אבן העזר סימן מב

 גקונ' רפואה במשפחה שער  -שו"ת ציץ אליעזר חלק ט סימן נא 

 שו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן קב

 שו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן קא

 אות ד אליעזר חלק טו סימן מגשו"ת ציץ 

 ורפא ירפא –רפואה 

 שו"ת אבני נזר חלק חושן משפט סימן קצג   

 תשובה מאת אבי המחבר הגה"ק זצ"ל האבד"ק ביאלא.  

 ב"ה אור ליום ד' פ' דברים ה' לחודש מנחם אב תרל"ג פה ביאלא יע"א.  

 לכבוד ידידי בני הרב הגאון מוהר"א שליט"א.  

ם מותר לחולה לשתות לרפואה חלב טמא. וגם אם הרופאים אומרים שצריך אם מותר לחולה להחמיר נידון השאלה א  
 על עצמו שלא לשתות:  

הדבר פשוט דאין מותר רק עפ"י רופא מומחה שאומר שיש סכנה לחולה גם שיאמר שאין רפואה בדבר היתר רק בחלב   
ר להתיר אפי' בחולה שאין בו סכנה ולומר כיון שדרך החלב טמא כמבואר בסי' קנ"ה. ולכאורה הי' אפשר לחפש קצת הית

לשתותו מבושל ולרפואה שותה בלתי מבושל הוה שלא כדרך אכילתן. והגם שטובה השתי' גם בלתי מבושל. הלא מי 
פירות גם כן טובים לשתי' ואפילו הכי אמרה הגמ' )פסחים כ"ד ע"ב( דמקרי שלא כדרך אכילתן כיון שדרך לאכול הפירות 

ולא לשתות מימיהן. אולם לא ידעתי אם החלב טמא הדרך של נכרים לשתות מבושל. ועוד הא כתב הרמב"ם ז"ל )פי"ד 
מהל' מאכלות אסורות ]ה"י[( כל האוכלין האסורין אינו חייב עליהם עד שיאכל אותן דרך הנאה וכו' כיצד הרי שהמחה 

לב חי או שעירב דברים מרים כגון ראש ולענה לתוך יין את החלב וגמעו כשהוא חם עד שיכוה גרונו ממנו או שאכל ח
נסך או לתוך קדרה של נבלה ואכלן כשהן מרין או שאכל אוכל האסור אחר שהסריח והבאיש ובטל מאוכל אדם הרי זה 

פטור עכ"ל. הרי שפירש דאוכל שלא כדרך אכילתן היינו שאכל באופן שרע לאכול משמע דחלב טמא חי כיון שטוב 
חי חייב. אך קשה עליו מגמ' הנ"ל. ויש לומר דר' זירא שהי' רוצה לפשוט ממי פירות הי' פושט מק"ו דמה מי לשתות גם 

פירות מקרי שלא כדרך אכילתן כ"ש חלב חי שרע לאכול ודאי מקרי שלא כד"א. אבל לפי תירוץ אביי דהתם משום דזיעה 
בעלמא ולא משום דהוי שלא כד"א דזה לא מקרי בעלמא הוא יש לומר דגם לפי האמת הטעם כן דמפרש משום דזיעה 

שלא כד"א רק בחלב חי כיון שרע לאכול. ולא ראיתי מי שחולק על הרמב"ם בזה ובודאי הלכה כהרמב"ם. ]והנה אתה 
כתבת דחלב טמא ודאי מקרי כדרך אכילתו אפי' בלא מבושל דלא גרע מבשר עוף דרכיך דמקרי כד"א ומי פירות שאני 

ה. ויפה הוכחת. עכ"ז הטעם י"ל כדבריי דמאחר שנדחו דברי ר"ז ובמי פירות אמר אביי הטעם משום דנעשה מאוכל משק
דזיעה בעלמא הוא ממילא י"ל שלא מקרי שלכד"א רק באוכל רע כמ"ש הרמב"ם ז"ל. ובשר עוף דרכיך גם כן הוי כדרך 

 אכילתן משום דלא מקרי רע לאכילה כשהוא חי[:  

בו סכנה עפ"י הרופאים ואמרו לו רפואה במאכלות אסורות אם מותר לחולה להחמיר על ובשאלה שני' בחולה שיש   
עצמו. הנה לפי דברי אבן עזרא )פ' משפטים( שפירש על ורפא ירפא דוקא במכות ופצעים שמבחוץ לא על חולי שמבפנים 

תר להחמיר על עצמו בחולי ומביא ראי' מפסוק )דהי"ב ט"ז( וגם בחליו לא דרש את ה' כי ברופאים לדבריו בודאי מו
שבפנים ולא די שמותר רק איסור יש לרפאות עצמו בחולי שבפנים מרופאים. והרמב"ן ז"ל כתב )פ' בחקותי( וז"ל והכלל 

כי בהיות ישראל שלמים וגם רבים לא יתנהג ענינם בטבע כלל לא בגופם ולא בארצם לא בכללם ולא ביחיד מהם כי 
ה מקרבם עד שלא יצטרכו לרופא ולא להשתמר בדרך מדרכי הרפואות כלל כמו שאמר יברך ה' לחמם ומימם ויסיר מחל

כי אני רופאך. וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה גם כי יקרם עון שיחלו לא ידרשו ברופאים רק בנביאים כאשר הי' 
דבר הרופאים נהגו בהם מ"ט ענין אסא וחזקי' בחלותו ואמר הכתוב גם בחליו לא דרש את ה' כי אם ברופאים ואלו הי' 

שיזכיר הרופאים אין האשם רק בעבור שלא דרש השם אבל הוא כאשר יאמר אדם לא אוכל מצה בחג המצות כי אם 
חמץ אבל הדורש השם בנביא לא ידרוש ברופאים ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון ה' אחר שהבטיח וברך את לחמך 

ם אין מעשיהם רק על המאכל והמשקה להזהיר ממנו ולצוות עליו וכך אמרו ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך והרופאי
כל עשרים ותרתין שנין דמלך רבה רב יוסף אפי' אומנא לביתי' לא קרא והמשל להם תרעא דלא פתיח ]למצותא פתיח 

ם כפי לאסותא[ והוא מאמרם שאין דרכם של בני אדם ברפואות אלא שנהגו שאלו לא הי' דרכם ברפואות יחלה האד
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אשר יהי' עליו עונש חטאו ויתרפא ברצון ה' אבל הם נהגו ברפואות וה' הניחם למקרה הטבעים וזו היא כוונתם באמרם 
ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות לא אמרו שניתנה רשות לחולה להתרפאות אלא כיון שחלה החולה ובא 

לקם בחיים אין לרופא לאסור עצמו ברפואתו לא מפני חשש להתרפאות כי נהג ברפואות והוא לא הי' מעדת ה' ושח
שמא ימות בידו אחרי שהוא בקי במלאכה ההיא ולא בעבור שיאמר כי השם לבדו הוא רופא כל בשר שכבר נהגו ועל כן 

האנשים הנצים שהכו זה את זה באבן או באגרוף יש על המכה תשלומי הרפואה כי התורה לא תסמוך דיני' על הנסים 
אמרה כי לא יחדל אביון מקרב הארץ מדעתו שכן יהי' אבל ברצות ה' דרכי איש אין לו עסק ברפואות עכ"ל  כאשר

הרמב"ן ז"ל. והנה לדעתו ג"כ החולה רשאי להחמיר על עצמו. כי לדעתו אין נכון לחולה לדרוש ברופאים. ובאמת שלולא 
ם ג"כ כי בודאי צדיק כאסא דרש את ה' רק מפני דברי הרמב"ן ז"ל הייתי אומר שחטא אסא הי' רק על שדרש ברופאי

שדרש גם ברופאים לא הי' נקרא דורש השם. כי הרמב"ן מביא הפסוק וגם בחליו וכו' כי "אם" ברופאים ובפסוק כתיב כי 
ברופאים ולא כתיב תיבת "אם" יוכל היות הפי' כנ"ל. אמנם קשה לי על הרמב"ן ז"ל ממס' ברכות )ס' ע"א( הנכנס להקיז 

אומר יר"מ וכו' שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו ופירש"י כלומר לא הי' להם לעסוק ברפואות אלא לבקש  דם
רחמים אמר אביי לא לימא אינש הכי דתנא דבי ר"י ורפא ירפא מכאן שנתנה תורה רשות לרופא לרפאות. ולפי דברי 

כן של בני אדם לרפאות דלא הי' לחולה לעסוק ברפואות הרמב"ן ז"ל שניתן רשות לרופא ולא לחולה שפיר היא שאין דר
ואמאי אמר אביי לא לימא אינש הכי. והנה הט"ז )בסי' של"ו ]סעי' א'[( כתב דאילו הי' האדם זכאי לא הי' צריך לרפואות 

רק מחמת כי ירדה התורה לסוף דעתו של אדם שלא יהי' זכאי כ"כ הסכימה התורה שיעסוק ברפואות לכך עתה חיוב 
ומצוה בדבר כיון דלפי מעשה האדם חיותו תלוי' בכך וזה הוא פירוש הגמ' לא לימא אינש הכי. וכתב הט"ז ז"ל שכן כתב 
הרמב"ן ז"ל. ולא ידעתי היכן כתב הרמב"ן ז"ל כן דהא הרמב"ן כתב שניתנה רשות לרופא ולא לחולה משמע שאפי' אינו 

ז הי' קשה על הרמב"ן ז"ל מהגמ' הנ"ל ותירץ הט"ז שהרמב"ן ז"ל לא זכאי גמור ג"כ לא ניתן רשות לחולה. ונלע"ד שלהט"
דיבר אלא מצדיקים ומה שאמר הרמב"ן לא ניתן רשות לחולה היינו בצדיק והגם כי התורה צותה לכל אדם שיהי' צדיק 

אינש שאינו אבל בשאינו צדיק ניתן רשות גם לחולה וממילא שפיר קאמר אביי לא לימא אינש הכי ]דלשון אינש הוא על 
צדיק גמור[. היינו כיון שנכנס להקיז דם נמצא שאינו צדיק גמור כי אם הי' צדיק גמור לא הי' עוסק ברפואות. ממילא גם 

באיש כזה גם התורה נתנה רשות שיעסוק ברפואות. ממילא באיש צדיק שרוצה להחמיר על עצמו במאכלות אסורות 
אף שבלא מאכלות אסורות עוסק ברפואות ואין מחזיק עצמו צדיק כ"כ. ובוטח בהש"י כדי שלא לאכול מאכלות אסורות 

וגם שרוצה לקיים דעת הב"ח ז"ל שאביא אי"ה לקמן. אבל אם במאכלות אסורות רוצה לסמוך עצמו על הרמב"ן ז"ל 
דרש שפיר דמי. ולפי"ז אסא שהי' דורש ברופאים וכתבתי למעלה שלולא פירוש הרמב"ן ז"ל י"ל שדרש בה' רק מחמת ש

גם ברופאים הי' נקרא שלא דרש ה' טעמו מה שדרש גם ברופאים הי' מפני שלא החזיק עצמו לצדיק כ"כ ובשאינו צדיק 
גמור מותר ומצוה לדרוש ברופאים כדברי הט"ז ז"ל עכ"ז גבי צדיק גדול כאסא הי' זה נקרא חטא. והיינו שאמר הכתוב 

וזהב למלך ארם כדי שיפר בריתו עם מלך ישראל. וזה הי' ג"כ מפני  וגם בחליו היינו שקודם נכתב בפסוק שהי' שולח כסף
שלא הי' מחזיק עצמו לצדיק כ"כ שיהי' ראוי לנס. והוכיחו הנביא כי לצדיק גדול כמותו הי' לו לבטוח בה' לבדו ולא 

פאים ולא בטח לעשות שום פעולה עפ"י הטבע. ע"כ הפסוק וגם בחליו וכו' היינו שגם בחליו הי' לו חטא זה שדרש ברו
בה' לבדו. ויהושפט בנו תיקן חטא זה של אסא אביו ועליו אמר הפסוק ויגבה לבו בדרכי ה' כי כאשר בא לדרכי ה' גבה 

לבו ובטח בהש"י לבדו בכל כחו ולא אמר שאינו ראוי לנס כי אינו זכאי כ"כ אבל גבה לבו בדרכי ה' ובבוא עליו עמון 
ים ב' כ' ואמר ליהודה וליושבי ירושלים האמינו בה' וכו' וכתוב בפסוק כ"ב ובעת ומואב עמד בתפילה כמבואר בדברי הימ

החלו וכו'. אולם הב"ח ז"ל כתב )ביו"ד סי' של"ו( דחטא אסא הי' שלא דרש בה' כלל רק ברופאים אבל אם בטח בה' 
גבול ישראל עכ"ל.  שישלח לו רפואה ע"י הרופא מותר לדרוש ברופאים אפי' במכה הבאה בידי שמים וכך נהגו בכל

ולדבריו נראה שאסור לחולה להחמיר על עצמו אפי' במאכלות אסורות כיון שהתורה לא אסרה זה כלל אפי' לצדיק 
ומותר לכל אדם לדרוש ברופאים ממילא מחויב לשמוע לרופא אפי' במאכלות אסורות כמו שאינו רשאי להחמיר מלחלל 

 שבת עבור חולה שיש בו סכנה:  

ומ"מ נראה דודאי יוכל החולה הצדיק לסמוך על האבן עזרא והרמב"ן כשנוגע למאכלות אסורות בחולי שבפנים שלא   
לסמוך על הרופאים כי האבן עזרא והרמב"ן ז"ל המה רוב כנגד הב"ח ז"ל. ומש"כ הב"ח ז"ל שכן נהגו בכל גבול ישראל 

גמ'. אמר כן אבל כתב הרמב"ן שהמנהג אינו מצד החסידות. ואין אינו ראי' כיון שהרמב"ן ז"ל בעצמו כתב שכן נהגו וכן ה
לומר שאין הולכין בפקוח נפש אחר הרוב. זה אינו כי נראה בחוש שהרופאים מועדין לקלקל וטוב לפני ה' ימלט מהם. 

ואמרו וגם נראה לי ראי' להרמב"ן ז"ל מדברי הגמ' במס' ב"ק )פ'( דאיתא שם מעשה בחסיד אחד שהי' גונח דם מלבו 
הרופאים שאין לו תקנה עד שיינק חלב רותח משחרית לשחרית לימים נכנסו חבריו לבקרו כיון שראו אותה עז קשורה 
בכרעי המטה חזרו לאחוריהם ואמרו לסטים מזויין בביתו של זה ואנו נכנסין לבקרו ואף הוא בשעת מיתתו אמר יודע 

י. וקשה הא פקוח נפש דוחה כל האיסורים. אלא ודאי כיון שהי' אני שאין בי עון אלא אותה העז שעברתי על דברי חבר
חסיד לא הי' צריך לעשות עפ"י הרופאים כדברי הרמב"ן ז"ל ובפרט בדבר איסור. והנה השיטה מקובצת הקשה קושיא 
הנ"ל ותירץ בשם הרב המאירי דבדבר שנאסר משום תקנה ומחשש פסידת אחרים ראוי להחמיר בו ביותר. והנה לפי 

רוצו היה צריך דין זה להיות בפוסקים שפקוח נפש אין דוחה איסור כזה. ולא מצינו בפוסקים דין זה. אך לפי דברי תי
הרמב"ן ז"ל אתי שפיר דנהי דמן הדין מי שאינו צדיק גמור ורוצה להתרפאות ברופאים פקוח נפש דוחה גם איסור זה רק 

ן זה כיון דמן הדין מותר משום פקוח נפש אפי' איסור כזה כנ"ל. אך לחסיד הי' נחשב עון כנ"ל. לכן לא הביאו הפוסקים די
כל הנ"ל בצדיק אבל מי שאינו צדיק ורוצה להחמיר על עצמו במאכלות אסורות נגד הרופאים עדיין יש לשאול בזה אם 

שמחמיר  מותר כיון שבסתם אדם כתב הט"ז שחיוב ומצוה יש להתרפאות מרופאים. אך נראה לי דלענין זה מקרי צדיק
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על עצמו במאכלות אסורות ובוטח בהש"י אפי' במה שיש בו סכנת נפשו וא"כ אפי' מי שאינו צדיק אפילו הכי מותר לו 
 להחמיר על עצמו במאכלות אסורות נגד הרופאים:  

אך עדיין יש לשאול אם מותר שלא לשאול ברופא באינו נוגע למאכלות אסורות כיון שהט"ז כתב שלמי שאין צדיק   
חיוב ומצוה יש כיון שחיותו תלוי' בכך. עם כל זה נראה לפע"ד כיון שנראה בחוש שהרופאים מועדין לקלקל יוכל לבטוח 

בהש"י כדי שלא להכניס עצמו לסכנת נפשות במעשה. וגם שלענין זה מקרי צדיק שבוטח בהש"י. וגם כי מפשט דברי 
מקרי צדיק לענין זה. ולכל אדם יש רשות ומצוה לעשות  הרמב"ן נראה שכל אדם שאינו עוסק ברפואות ובוטח בהשי"ת

כן. ומה דאמר הגמ' לא לימא אינש הכי היינו כיון שהוא עוסק ברפואות וכנ"ל וגם כי פשט הפסוק וגם בחליו וגו' משמע 
כן דאל"כ לא הי' נחשב חטא לאסא מה שלא הי' מחשיב את עצמו לצדיק גמור ולמעלה כתבתי שזה הי' חטא לצדיק 

ותו. אבל הפשט לא משמע כן. וגם מעשה דהגמ' בחסיד ג"כ לא הי' נחשב חטא מה שלא החזיק את עצמו לצדיק גמור. כמ
ומה שאמר בשעת מיתתו אפשר שהי' נגלה אליו אז זה. רק משמע שלכל אדם יש לבטוח בהש"י ולא לעסוק ברפואות. 

וך על פשט דברי הרמב"ן ושלא להביא עצמו לכך האידנא שנראה בחוש שהרופאים מועדין לקלקל נראה שיוכל לסמ
 לסכנת נפשות בידים:  

 כל הנ"ל כתבתי להלכה ולא למעשה כי אין אנכי כדאי להורות בענין חמור כזה. והשי"ת ברחמיו יאיר עיני בתורתו:  

 אביך הדו"ש הק' זאב נחום במוהר"א ז"ל:    

 לימוד הרפואה על ידי ניתוח מתים –רפואה 

 הגעלה –איסור והיתר 

 פסחים ל:

 מלקות –היוצא מן האסור  –איסור והיתר 

 בכורות ז.

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות ג:ו

לא תאכלו על הבשר אף על פי שחלב בהמה טמאה וביצי עוף טמא אסורין מן התורה אין לוקין עליהם שנאמר מבשרם 
הוא לוקה ואינו לוקה על הביצה ועל החלב, והרי האוכל אותן כאוכל חצי שיעור שהוא אסור מן התורה ואינו לוקה אבל 

 מכין אותו מכת מרדות.

 :יאהלכות מאכלות אסורות גרמב"ם 

אפרוח * שנולד מביצת טרפה מותר שאין מינו טמא, היה העוף ספק טרפה כל הביצים שתלד בערימה ראשונה משהין 
אותן, אם טענה ערימה שניה והתחילה לילד הותרו הראשונות שאם היתה טריפה לא היתה יולדת עוד, ואם לא ילדה 

ז"ל /א"א/ מה ראה לשנות הטעמים שפירשו בו חכמים שהם מתוקנין יותר +/השגת הראב"ד/ אפרוח שנולד וכו'. כתב הראב"ד הרי הן אסורות. 
 מכולם כי ביצת טרפה אינה ממין טמא ואסורה והטעם שפירשו בו לאימת קא גביל לכי קא מסרחא וכי מסרח עפרא בעלמא הוא, עכ"ל.+

 :יאחידושי ר' חיים הלוי הלכות מאכלות אסורות ג

 שאין מינו טמא עכ"ל.  ]יא[ אפרוח שנולד מביצת טריפה מותר

ובהשגות ז"ל מה ראה לשנות הטעמים שפירשו בו חכמים שהם מתוקנים יותר מכלם כי ביצת טריפה אינה ממין טמא   
ואסורה והטעם שפירשו בו לאימת קא גביל לכי קא מסרחא וכי מסרח עפרא בעלמא הוא עכ"ל, והשגתו היא מהא 

רוח שנולד מביצת טריפה משום דכי גביל עפרא בעלמא הוא וקשה על דאיתא בתמורה דף ל"א ]ע"ב[ דלהכי מותר אפ
 הרמב"ם שכתב טעמא שאין מינו טמא, וצ"ע. 

והנה בחולין דף נ"ח ]ע"א[ אמר אמימר הני ביעי דטריפה שיחלא קמא אסירא מכאן ואילך הוה ליה זה וזה גורם ומותר,   
ר' יהודה בפרדות דמספקא ליה בפ' אותו ואת בנו ]ע"ט ע"א[ ובתוס' שם ז"ל אע"ג דבסוף כתובות ]קי"א ע"ב[ פסקינן כ

אי חוששין לזרע האב או לא וכו' עכ"ל, וקושיתם יש לפרש בתרי גווני, או דהקושיא היא דהרי אף אם חוששין לזרע האב 
גם הכא מ"מ להוי כזה וזה גורם דמותר, או דר"ל דאם אין חוששין לזרע האב א"כ הא לא הוי זה וזה גורם כלל וא"כ 

תהוי ספיקא. ונראה לומר, דבאמת הך דינא דיוצא מן הטמא טמא מחדש לן תרתי, דטהור הנולד מן הטמאה איסורו הוא 
מחמת עצמו ואהני ליה הך דינא דיוצא מן הטמא טמא שיהא איהו מצד עצמו חייל ביה איסורא דאמו, ובדין אמו קאי, 

צמו של יוצא מן הטמא, דמשום זה לחוד שהוא יוצא מן הטמא חייל דהרי הוא כאמו, ועוד נכלל ביה דין איסור בפני ע
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ביה איסורא, ואף דאינו קאי בדין אמו ולא חייל עליו איסור מצד עצמו, מ"מ אסור הוא מאיסורא דיוצא מן הטמא, 
 ואיסורו אינו מחמת עצמו כי אם משום שיוצא מן הטמא זהו איסורו. 

אכלות אסורות הל"ו שכתב ז"ל אעפ"י שחלב בהמה טמאה וביצי עוף טמא ומתבאר זאת מדברי הרמב"ם בפ"ג מה' מ  
אסורין מן התורה אין לוקין עליהן שנאמר מבשרם לא תאכלו על הבשר הוא לוקה ואינו לוקה על הביצה ועל החלב והרי 

דאי דלוקין עליו האוכל אותן כאוכל חצי שיעור שהוא אסור מן התורה ואינו לוקה עכ"ל, והרי בטהור הנולד מן הטמאה ו
ואע"ג דתרווייהו איסורייהו משום יוצא מן הטמא נינהו, אלא ודאי כמו שכתבנו, דטהור הנולד מן הטמאה איסורו הוא 

מחמת עצמו, והרי הוא נכלל באיסורא דטמאים האמור בתורה, וממילא דיש בהו גם מלקות ככל הטמאים, משא"כ חלב 
כיון דאינן מין בשר ואין בהן איסורא דטמאים האמור בתורה, ורק דאסורין  וביצים של טמאים איסורן אינו מחמת עצמן

הן מאיסורא דיוצא מן הטמא, וע"כ אין בהם מלקות, ומשום דאע"ג דאסור מן התורה מ"מ דין איסור זה של יוצא מן 
בשרם על הטמא כאיסורא דחצי שיעור שאין בו רק איסורא ולא מלקות, וזהו שכתב הרמב"ם טעמא משום שנאמר מ

הבשר הוא לוקה ואינו לוקה על הביצה ועל החלב, ר"ל דהך קרא דמבשרם אתי לאורויי על איסורא דטמאים דאינו רק 
בבשר, ולא על ביצה וחלב, ולא חייל בהם איסורא דטמאים מצד עצמן, וא"כ ממילא דדין יוצא שלהן חייל רק לענין זה 

איסורא לית ביה מלקות כחצי שיעור. ולפ"ז נראה דחלוק בזה ולד שיהיו אסורין מאיסורא של יוצא מן הטמא, ובהך 
טמאה מולד טריפה, דהנה זה שכתבנו דבכל היכא דהוי מין בשר מהני ליה הך דיוצא מן הטמא טמא לענין שיהא חייל 

כ שפיר בהולד איסורא מצד עצמו, כל זה לא שייך אלא בטמאים, דאיסורו במינו תלוי, ומעצמו הוא שבא לו איסורו, ע"
שייך דבר זה גם בהולד שהוא כאמו וחד איסורא להו, משא"כ בטריפה, שאיסורה דבר אחר גרם לה ואין איסורה בא לה 
מעצמה, א"כ ממילא לא שייך בזה שיהא גם הולד כמוה שיהא גם הוא חשוב טריפה, ובעל כרחך דאיסורו של הולד הוא 

א גורם לו איסורא, וע"כ שייך דבר זה גם בטריפה, כיון דיוצא רק מאיסורא דיוצא מן הטמא, שזה שהוא יוצא מן הטמ
 הוא מן האסור ע"כ גם הולד אסור. 

ולפי זה יתבאר היטב החילוק שבין הך דינא דחוששין לזרע האב ובין הדין דזה וזה גורם מותר, דהנה יסוד הפלוגתא אם   
חייל ביה איסורא דאותו ואת בנו, ולענין חלבו אם  חוששין לזרע האב איתא לקמן דף ע"ט ]ע"א[ לענין ארבעה מילי, אם

הוא אסור או מותר, ולענין דמו אם טעון כיסוי אם לא, ולענין אם חייב במתנות כהונה, אשר בכל אלה לא שייך כלל הך 
כן דיוצא מן הטמא, דהוא רק על יוצא מן האסור, אבל לא על חיוב מצוה כמתנות וכיסוי, בזה לא שייך כלל דין יוצא, ו

לענין חלב ג"כ לא שייך לומר דין יוצא, דאטו משום דאביו חלבו אסור יהיה דין יוצא גם על חלבו של הולד, הרי החלב 
והבשר שוין הן דיוצאין הן מחלב האב והבשר דמבלבל זרעיה וכמבואר בסוגיא דחולין דף ס"ט, ולא שייך בזה כלל דין 

אינו מאיסורי מאכלות והנאות ואין בזה איסור חפצא שהחפץ מקרי דבר יוצא מן האסור, וגם בדין אותו ואת בנו כיון ד
האסור ממילא לית ביה דין יוצא מן הטמא, אלא פשוט דהדין דחוששין לזרע האב הוא לענין אם הוא חשוב מינא דאבוה 

יו או חיה אם בהמה אם חיה, וכן אם טמא אם טהור, וממילא אית ביה כל הנך דינים דאבוה מעצמו, שהוא בעצמו כאב
או בהמה או טהור או טמא. ולפ"ז הרי ניחא הא דחוששין לזרע האב ולא שרינן ליה מטעמא דזה וזה גורם, דהא דזה וזה 

גורם מותר לא נאמר אלא היכא דלית ביה איסורא מעצמו, ואיסורו הוא רק מחמת שיוצא מן האסור והאיסור שיצא 
לכתא דזה וזה גורם מותר, משא"כ בהך דחוששין לזרע האב דחייל ביה ממנו הוא דהוי גורם לאיסורו, בזה הוא דהוי הי

דין איסורו מחמת עצמו, ואין כאן גורם, כי אם גופו של איסור עצמו הוא דאית ביה מחמת אבוהי', וע"כ שפיר נוהג בו 
ליה גם בטריפה דינא דאבוהי' אם לאיסור אם להיתר וכמו שנתבאר. וכן ניחא נמי למ"ד דזה וזה גורם אסור דאתינן ע

מצד אביו אפילו למ"ד אין חוששין לזרע האב, משום דנהי דלא חשיב מינא דאבוהי' לענין למיחל ביה דיני אביו מחמת 
עצמו משום דאין חוששין לזרע האב מ"מ איסורא דיוצא מן הטמא מ"מ אית ביה, ושפיר חייל ביה הך דינא דזה וזה 

 גורם. 

ם שכתב טעמא דמותר אפרוח שנולד מביצת טריפה משום דאין מינו טמא, ולא ומעתה מיושבים היטב דברי הרמב"  
תקשי עליה מהא דבתמורה אמרינן דטעמא הוא משום דכמה דלא מסרח לא גביל וכי מסרח עפרא בעלמא הוא, 

דהרמב"ם סובר דהך טעמא דכי מסרח עפרא בעלמא הוא לא מהני רק אם באנו לדון איסורו מדין יוצא, וזהו עיקר 
יסוריה משום שבא מן הטמא, ובזה הוא דמהניא הא דכיון דבשעתא דקא גביל עפרא בעלמא הוא ע"כ שוב לא הוי יוצא א

מן הטמא, אבל אם אמרינן דאיהו מצד עצמו חייל ביה איסורא א"כ לא שייך כלל טעמא דגביל מעפרא דמ"מ שפיר חייל 
ן מינו טמא, ר"ל דמשום הכי לית ביה איסורא מחמת עליה אח"כ איסורא מחמת עצמו, וזהו שהוסיף הרמב"ם הא דאי

עצמו, וכל איסורו הוא רק משום יוצא מן הטמא, וע"ז מהני טעמא דקא גביל מעפרא, ונמצא דהנך תרי טעמים תרווייהו 
 צריכין להדדי, וכמו שנתבאר.    

 היתר מצטרף לאיסור –איסור והיתר 

 נזיר לה:, פסחים מג:

 ואיסורא בלע היתרה בלע –איסור והיתר 

 עבודה זרה עו.
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 ר"ן על הריף חולין מא.

 בעקבי הצאן עמ' קמד

 טעם כעיקר –איסור והיתר 

 חולין צח:

 תוספות עבודה זרה סו.

 שלחן ערוך יורה דעה צח:א

 (קישור)בענין טעם כעיקר  –מסורה חוברת ? עמ' סז 

 סימן טו –בעקבי הצאן עמ' כו 

 ליצור ספק ספיקא בידים –איסור והיתר 

 יורה דעה סימן מג -דה מהדורא קמא שו"ת נודע ביהו

והנה לפי הטעם שכתבתי דאמרינן ספיקא דרבנן לקולא. והנה כתב הפ"ח בכללי הס"ס כלל י"ח דאי ליכא גבן אלא חדא 
וא"כ ה"ה באיסור דרבנן היכא דליכא ספיקא לא עבדינן ספק בידים וכיון שזו  4ספיקא לא עבדינן תרי ספיקי בידים ע"ש 

ג"פ א"כ ליכא ספיקא כלל לפנינו שהוחזקה לראות ע"י תשמיש ואיך תבדוק במכחול לחוד כדי שאם  הוחזקה בבעל זה
לא תמצא תאמר שמא המכחול שוה לאצבע של בעלה ונתרפאה והרי היא עושה ספק בידים. בשלמא אם בודקת 

המוציא דם ושוב במכחול בשפופרת עיקר בדיקתה מטעם שאם תמצא מן הצד טהורה היא שהרי יש לה מכה בצדדים 
אף שאינה מוצאת כלל מותרת מטעם ספק דרבנן והספק נעשה ממילא אבל כשבודקת בלי שפופרת עיקר בדיקתה 

לעשות ספק. ולפ"ז גם לשיטת הרב"י ג"כ עיקר הבדיקה שתמצא בצדדים ואי אמרת דחיישינן שמא כבר יצא מן המקור 
ם ההיתר רק מכח שנתרפאה ומספק שמא שפופרת שוה וא"כ אין ראיה שהצדדים מוציאים דם וגם כשנמצא בצדדי

לאצבע בעלה אם כן איך עושה ספק בידים ואי מותר לעשות ספק בידים אם כן עכ"פ קודם שתתגרש תבדוק במכחול 
 .לחוד וכנ"ל. א"ו דלא חיישינן כלל שהדם שהה בפרוזדור

 שו"ת שיבת ציון סימן מה

תשובה שלום וברכה לכבוד אהו' ידידי וחביבי הרב הגאון המפורסם  בע"ה פראג יום א' ז' אדר ראשון תקע"ג לפ"ק:
   .לשבח ולתהלה החריף ובקי נ"י ע"ה פ"ה כבוד מו"ה דוד דייטש נ"י אב"ד דק"ק עיר חדש

מכתבו הנעים הגיעני ושמחתי בשלומו הטוב ובשלום תורתו כן יבורך גבר ירא ה' לנצח. ועל מה שהקשה מעלתו על   
כלל ח"י הובא בנודע ביהודה קמא חלק יו"ד סימן מ"ג ד"ה לפ"ז דאי ליכא אלא חדא ספיקא אין לעשות הפ"ח בכללי ס"ס 

בידים עוד ספק להיות ספק ספיקא וע"ז הקשה כבוד מעלתו מתוס' במסכת זבחים דף ע"ב ע"א ד"ה נתערבו באחרות 
הסיט ומשתרי מטעם ס"ס, הרי דלא קתני בגד שצבע בקליפי ערלה מלא הסיט משום דיכול להסיר מכל אחד מלא 

שכתבו התוס' שרשאי לעשות בידים להיות ס"ס: אהובי ידידי, אף שדברי התוס' בלשונם מורין כדברי מעלתו מ"מ נ"ל 
די"ל מה שכתבו התוס' דיכול להסיר מלא הסיט אין הכוונה דרשאי לעשות כן לכתחילה אלא כוונת התוס' כיון דאיכא 

נו קודם שנודע האיסור או אף אחרי כן אם אינו עושה כן כדי לעשות ס"ס אלא שבלא"ה באפשרי להסיר מלא הסיט דהיי
צריך להסיר מלא הסיט כגון שצריך לעשות מלבוש מאותן הבגדים וא"כ אם מסיר מלא הסיט ואינו מכווין לעשות ס"ס 

נימוחים התולעים אז הוא מותר דס"ס נעשה ממילא, וכמו דאמרינן בתולעים שנמצאים בחיטין שמותר לטוחנם ו
ונתבטלו ואין זה מבטל איסור לכתחילה הואיל ואין כוונתו לבטלם, ובלא"ה צריך לטחון החיטין לעשות קמח, כמו כן 

בזה כיון שאם רוצה לעשות מאותן בגדים מלבושים צריך לחתום מהם כמלא הסיט אז משתרי ונעשה הס"ס ממילא ולכך 
איסור ברור דעדיין יש להם היתר אם מסיר ממנו מלא הסיט. ומה שכתבו לא תני בהו נתערבו באחרות הואיל ואין ה

התוס' ויכול להסיר אין רצונם לומר שרשאי לעשות כן לכתחילה אלא כוונתם דיכול להסיר שיש במציאות להסיר מהם 
משתרי כמלא הסיט וכיון שיש מציאות לעשות כן אז אין האיסור ברור שאם יסירו בלי כוונה להרבות ספיקות אז 

   .ממילא

ואף שיש להשיב מנ"ל לדחוק כן בדברי התוס' כדי לסייע לדברי הפ"ח מ"מ בלא"ה לשון התוס' שם צריכים ביאור   
דכתבו דיכול להסיר מכל אחד מלא הסיט ומשתרי מטעם ס"ס דמותר עכ"ל. ולכאורה הוא כפל לשון דכבר כתבו ומשתרי 

וונתם הוא כמו שכתבתי וכתבו דמשתרי היינו ממילא בלי כוונה דמותר מטעם ס"ס ולמה זה מסיים עוד דמותר, א"ו שכ
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כיון שלא עשה כן בכוונה להרבות ספיקות. ואף שכל זה הוא דחוק להעמיד כן דברי התוס' מ"מ כיון שהפ"ח לא המציא 
לא לעשות דין זה מעצמו והוא מהמרדכי בפ' החולץ בשם רבינו ברוך א"כ נוכל לדחוק כדי להשוות דברי הפוסקים ש

מחלוקת בדין זה. אמנם אאמ"ו הגאון זצ"ל שם אינו מכריע בזה והן ולאו ורפי' בידו, וז"ל שם א"כ איך עושה ספק בידים 
ואי מותר לעשות ספק בידים א"כ עכ"פ קודם שתתגרש תבדוק עכ"ל, הרי שאחז זה בדרך ספק דאף שכתב כן המרדכי 

רא אגברא קא רמית וא"כ גם על הפ"ח ליכא תפיסה בזה וק"ל. ויעיין ורבינו ברוך מ"מ התוס' אפשר חולקים ואטו גב
במ"א סימן תס"ז ס"ק ב' שמביא בשם רשד"ם גבי דגן שנטבע בנהר דאסור למכור לנכרי שמא ימכור הנכרי לישראל אף 

שהוא ס"ס ספק שמא לא ימכור לישראל ואת"ל שימכור לישראל שמא ימכור מעט מעט ויאכלם ישראל קודם הפסח 
     .וכתב הרשד"ם דאפ"ה אסור משום דאין לעשות ס"ס בידים, ע"ש במג"א היטב: כ"ד ידידו הק' שמואל סג"ל לנדא

 נותן טעם לפגם –איסור והיתר 

  תורת הבית בית ד' שער א יט. ד"ה

כגון שנינו בפרק השוכר שבע"א זה הכלל כל שהוא בהנאתו בנותן טעם אסור וכל שאינו בהנאתו בנותן טעם מותר 
החומץ שנפל לגריסין. ושנינו בברייתא אחד נותן טעם לפגם ואחד נותן לשבח אסור דברי ר"מ ר"ש אומר לשבח אסור 
לפגם מותר מאי טעמא דר"מ גמר מגיעולי נכרים גיעולי נכרים לאו טעמא בעלמא הוא ואסור הכי נמי לא שנא ואידך 

יומה דלאו לפגם היא ואידך קדירה בת יומה נמי מיפגם פגמה כדרב הונא בר חייא דאמר לא אסרה תורה אלא קדירה בת 
ורבי שמעון מאי טעמיה דתניא לא תאכלו כל נבלה נבלה הראוי לגר קרויה נבלה שאינה ראוי לגר אינה קרויה נבלה ורבי 

וא. מאיר ההיא נבלה מיבעי ליה למעוטי סרוח מעיקרא ורבי שמעון סרוחה מעיקרא לא צריכה מיעוטא עפרא בעלמא ה
וקיימא לן כר"ש דרבי אבהו ורבי יוחנן וריש לקיש הכי אית להו ורב כהנא נמי אמר מדברי כולם נלמוד נותן טעם לפגם 

 .מותר ועוד דבהדיא אמר רבא התם והלכתא נותן טעם לפגם מותר

בת יומה פגם זה שאמרו לא שפוגם לגמרי עד שאינו נאכל מחמת פגם זה אלא אפילו פוגם קצת שהרי קדירה שאינה 
אינה פוגמת אלא מעט ואפילו הכי אמרו דקדירה שאינה בת יומה אינה אוסרת. ואם תאמר והלא נותן טעם לפגם 

מנבלה גמרינן לה וסתם נבלה הראוי לגר שמה נבלה. לא קשיא דהתם היינו להתירה בפני עצמה והילכך עד דמיפגמה 
ר נתינת טעמו כיון שנותן טעם לפגם כל שהוא בתערובתו לגמרי מאכילת גר אוסרה אבל איסור תערובת שהולכין בו אח

מותר לפי שאינו נותן טעם דאדרבה פוגם. ודוקא כשנתערב איסור מועט לתוך היתר מרובה אבל איסור מרובה לתוך 
 .היתר מועט ואפילו מחצה על מחצה מסתברא שאין אומר בזה נותן טעם לפגם מותר עד שיפגום לגמרי כנבלה )עד( לגר

 בית בית ד שער א ד"ה בענין נותן וטעם לפגםבדק ה

בענין נותן טעם לפגם מותר, כתב המחבר פגם זה שאמרו לא שפוגם לגמרי עד שאינו נאכל מחמת פגם זה אלא אפילו 
פוגם קצת שהרי קדרה שאינה בת יומה אינה אוסרת. וא"ת והלא נותן טעם לפגם מנבלה גמרינן לה וסתם נבלה הראויה 

לא קשיא דהתם להתירה בפני עצמה והילכך עד דמיפגמה לגמרי מאכילת גר אסירא אבל איסור תערובת  לגר שמה נבלה,
שהולכין בו אחר נתינת טעמו כיון שנותן טעם לפגם כל שהוא פוגם בתערובתו מותר דלא חשיב נתינת טעם כיון שהוא 

יומה הוא שאינה אוסרת משום דנתינת טעם פגום ע"כ. ואינו נכון כלל, דאם כן לפי דבריו פליטת קדרה זו שאינה בת 
שלה אינו לשבח אבל מכל מקום הבלע עצמו כמות שהוא עד שלא נפלט איסור תורה הוא שהרי הבלע עצמו לא נפגם 

מכדי אכילת גר וכיון שכן ראוי היה שיהא אסור לבשל בה לבטלו עכשיו מחמת תערובתו דבר תורה אם תמצא לומר 
לה דאורייתא וכן בדין שלא יהא מותר דבר תורה לבטל לכתחילה חתיכת נבלה בשתי דאסור לבטל איסורין לכתחי

חתיכות היתר מין במינו ואנן בכל דוכתא קיימא לן דקדרה שאינה בת יומא מותרת דבר תורה. ועוד זו מנין לנו אחר 
ה דסבר וכתב דטעמו ולא ששיערה התורה פגם היתר באיסורין באכילת גר מנין להתיר באיסורי תורה בפחות מיכן לדידי

 ממשו דאורייתא. אלא דברים אלו אינן.

אבל קדרה שאינה בת יומא שהותרה בשביל שהבלע שבה כיון שנשתהא מעת לעת בידוע שהוא פגום מכדי גר ואעפ"י 
יתר שאין זה ניכר כהיתר שבה היינו הוא מפני שתערובתו זה של היתר מחפה עליו בכדי שאינו ניכר או מתוך רבויו של ה
זה אבל ודאי בלע עצמו נפגם כדי גר או יותר וכיון שכן א"א לאסור שאין לך דבר שהותר מתוך שנפגם חוזר לאיסורו 
לעולם ואי אפשר שלא יהא הוא בגופו פגום לעולם ואפילו גורם לו דבר שלא יהא נרגש מכל מקום הוא בעצמו פגום 

בעין להיתירא מבלע כלי, דאלו נבלה שאינה ראויה לגר מותר  ועיקרן של דברים הפך ממה שכתב המחבר, דטפי קיל פגום
לאכלה כשהיא בעין והכי מוכח בשבועות בההיא דאמר רבא שבועה שלא אוכל ואכל עפר פטור, ואלו בלע כלים אסור 

 לכתחילה וצריכין הכשר מפני שבלעו מושבח בשעת בליעה ואף עכשיו אין פגמו נראה.

 שלחן ערוך יורה דעה קג:ב

 נ"ט בר נ"ט –איסור והיתר 
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 חולין קיא:

 ר"ן חולין מא.

 רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות ח:יד

צלה הבשר ]באויר[ תנור של חרס יש בדבר ספק, אם ישבר הואיל ונתבשלה בו או לא ישבר הואיל ולא נגעה בו, ולא 
קדשים קלים טעונין מריקה בחטאת בלבד אלא כל הכלים שמשתמשין בהן בקדשים על ידי חמין בין קדשי קדשים בין 

ושטיפה עקב אכילה, וכן השפוד והאסכלה מגעילן עקב אכילה, ואינו מניחן עד זמן אכילה שניה, אלא כשישלים לאכול 
יגעיל השפוד והאסכלה וימרק וישטוף הכלי בין כלי מתכות בין כלי חרס חוץ מן החטאת ששובר בה כלי חרס, ומבשל 

+/השגת הראב"ד/ טעונין מריקה ושטיפה עקב ות בין בכלי חרס וממרק ושוטף עד סוף אכילה. ושונה ומשלש מיד בין בכלי מתכ
אכילה. א"א לא ידעתי מהו עקב אכילה אבל כך אמרו חכמים שממתין כל זמן אכילה והדר עביד ליה מריקה ושטיפה, ומה שאמר בכלי חרס טעון 

 אלא שבירה אבל הכל טעון מריקה ושטיפה פירוש קדשי קדשים וקדשים קלים.+מריקה ושטיפה טעות הוא בידו ובהדיא בתוספתא שאין טעון 

 כסף משנה הלכות מעשה הקרבנות ח:יד

כתב הראב"ד לא ידעתי מהו עקב אכילה אבל כך אמרו חכמים שממתין כל זמן אכילה והדר עביד ליה מריקה ושטיפה 
ם דידן בגמרא דגרסי עד זמן אכילה וגם רש"י שם אהא עכ"ל. ונוסחתו בגמרא נכונה דגריס כל זמן אכילה לאפוקי מספרי

דתניא הא כיצד ממתין לה עד זמן אכילה והדר עביד לה מריקה ושטיפה כתב ממתין זמן אכילה והשמיט תיבת עד. ומ"ש 
וכן השפוד והאסכלה מגעילן עקב אכילה וכו'. הכי משמע לדברי חכמים שכתבתי בסמוך. ומ"ש וימרוק וישטוף בין כלי 

כות בין כלי חרס חוץ מן החטאת ששובר בה כלי חרס השיגו הראב"ד וכתב טעות הוא בידו ובהדיא בתוספתא שאין מת
טעון אלא שבירה עכ"ל. ורבינו מפרש דלא קיימא תוספתא אלא לחטאת בלבד אבל שאר קדשים אף כלי חרס אינם 

רס אלא בחטאת בלבד. והילך לשון טעונים אלא מריקה ושטיפה שהרי לא מצינו שהצריכה תורה שבירה לכלי ח
התוספתא בפ"י דזבחים ר"ש אומר קדשים קלים אין טעונין מריקה ושטיפה אבל טעונין הדחה משום נותן טעם כבשים 

פסולים אין טעונין מריקה ושטיפה וכו' כלי חרס אין טעונין אלא שבירה היכן שוברו בפנים יצא לחוץ נכנס ושוברו 
שים קלים דקתני לעיל קאי ורבינו סבר דמילתא באפי נפשה הוא ולא מיירי אלא בחטאת בפנים. הראב"ד מפרש דאקד

ויש סעד לדבריו מדמסיים בה ששוברו בפנים שהוא הדין השנוי במשנה גבי חטאת. ועוד דקתני תו בתוספתא שם חומר 
ע שאינה נוהגת אלא במריקה ושטיפה שהמריקה ושטיפה נוהגים בקדשי קדשים ובקדשים קלים ומדשבקה לשבירה משמ

בחטאת בלבד ומ"ש ומבשל ושונה ומשלש מיד וכו' +עיין תי"ט מ"ז פרק י"א דזבחים ד"ה טעונין+. הכי משמע לרבינו 
מלישנא דחכמים שאמרו זמן אכילה שכל תוך זמן אכילה מבשל והולך אפילו כמה פעמים. ומ"ש עד סוף אכילה הכי 

 סוף אכילה וכן בדין דהא אין דרך למרוק ולשטוף עד אחר אכילה: משמע לרבינו לישנא דזמן אכילה דהיינו עד

 שלחן ערוך יורה דעה צה

 פרי מגדים שפ"ד צד:כב

 תורת הבית )הבליעה בעצמותה לא נפגמה כל כך רק שאינה חזקה מידי לאסור דברים אחרים(

 (קישור)מנחת קנאות מכתב ח 
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 בעקבי הצאן עמ' קפד

 ספק איסור דרבנן דאיתחזקא איסורא –איסור והיתר 

 ש׳׳ך יורה דעה קי:סג )בכללי ס׳׳ס( אות כ
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ומיהו כל זה בספק דרבנן שאין לו חזקת איסור אבל בספק שיש לו חזקת איסור אמרינן בפרק בכל מערבין דף ל"ה ודף 
 .ל"ו דאזלינן לחומרא

 שיטת הרא"ה בכלים נפרדים לבשר וחלב –איסור והיתר 

 ריטב"א חולין צז.

אמר רבה /רבא/ מריש הוה קא קשיא לי הא דתניא קדרה שבשל בה בשר לא יבשל בה חלב ואם בישל בנותן טעם. היה 
יתני לא מדקדק מורי הרא"ה ז"ל דמדקתני ואם בישל בנותן טעם מכלל דבקדרה בת יומא עסקינן, ואם כן למה לן למ

יבשל בה חלב פשיטא, אלא הא קמ"ל דדוקא בבת יומא לא יבשל לכתחלה אבל לאו בת יומא שריא לכתחלה נמי כיון 
דנותן טעם לפגם, דלא גזרו חכמים דלאו בת יומא אטו בת יומא כדאיתא בפרק בתרא דעבודה זרה )ע"ו א'( אלא בקדרה 

כי בלעה התירא בלעה לא גזרו בה דלא דמיא לכלי מדין, דבלעה איסורא שעשאוה בשעת בליעתה איסור, אבל הא ד
והיינו דשמואל בפרק כל שעה )פסחים ל' א'( דאמר קדרות בפסח משהינן להו לאחר פסח ועביד בהו בין במינו ובין שלא 

במינו, דכיון דהתירא בלע והשתא נותן טעם לפגם ואפשר דלית בה כדי לאסור דהא פליטתה בפחות מששים, ובפסח 
רות משום דאיסורו במשהו, וכן ראיתי שהיה עושה מעשה בדבר זו לעצמו, והוא דין חדש שלא נמצא בכל ספרים אסו

 הראשונים ז"ל וחביריו היו חולקין עליו.

וכבר דנתי לפניו במחילה ממנו דההיא דפסחים שאני היא דשמואל כרבי שמעון סבירא ליה דחמץ שעבר עליו הפסח   
קנסא דרבנן בעלמא הוא משום דעבר על בל יראה ובל ימצא, ולא קניס אלא בעיניה אבל על ידי תערובת לא קניס 

חלה, מה שאין כן בזו דחלב איסורא דאוריתא ואפילו תערובת ממשו, הלכך שרי פליטת טעמו בלא ממשו אפילו לכת
ותערובתו אסורה בפחות מששים דבשר וחלב בנותן טעם, והא דהכא אורחא הוא למיתני לא יעשה ואם עשה אסור, אי 
נמי הכי קאמר לא יבשל בה לעולם ואם בישל דינה בנותן טעם, ולא נחית השתא לדין נותן טעם לפגם דההיא פלוגתא 

 במסכת עבודה זרה )ע"ה ב'(. דתנאי היא כדאיתא

אדם אינו בטל, בעלי חיים אינן בטלים, כעין  –תערובות  –איסור והיתר 
 דאורייתא

 חידושי הרשב"א גיטין סד. ד"ה האומר לשלוחו 

האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה סתם אסור בכל הנשים שבעולם. הקשו בתוס' א"כ אף כל הנשים שבעולם יאסרו 
שן לזה, ואם אתה מתירן לאחרים מפני שנאמנות לומר לא נתקדשנו בא והתיר אף לזה כל לינשא שמא השליח קד

הנשים שקרובותיהן אומרות לא נתקדשנו לו, ותירצו דנאמנות הן להתיר עצמן אבל אין נאמנות להתיר אחרים, ואינו 
ות דעלמא שיש להן אב שמתו מחוור דודאי יש בכלל היתר עצמן היתר לאחרים דהיינו בעל, ועוד הקשו בתוס' כל הקטנ

לאחר כן או שהלכו להן למדינת הים יאסרו שמא קבל האב קדושין משליח זה, ותירצו דעיקרו של דבר אינו אלא מדין 
קנס לפי שעשה שלא כהוגן שצוהו לקדש לו אשה סתם ולדידיה דעבד שלא כהוגן קנסוהו רבנן לאחריני לא קנסו, והא 

בי קן סתומה שפרח גוזל אחד מהן לאויר העולם יקח זוג שני ואלו שאר קינין דעלמא נמי דמקשינן בפ"ב דמס' נזיר ג
מיתקן ואמאי כל חדא וחדא נימא היינו היא, פירשו דהתם נמי קנסא הוא ולדידיה קאמר דיהו כולן אסורין לו משום 

ין דהוה מצי לשנויי שאני שפשע ולא שמר את קינו, וכי משנינן הכא אימר דאמרינן לחומרא לקילא לא אמרינן הוא הד
התם דמשום קנסא בעלמא אלא דעדיפא מינה קא משני, א"נ כל זה בכלל חומרא וקולא הוא ואע"ג דתלי טעמא משום 
דחזקת שליח עושה שליחותו לא קשיא דאי לאו הך חזקה לא עבד איסורא. והרמב"ן נ"ר תירץ דדינא קאמר וכל הנשים 

ת שליח מוציאן מחזקתן דקיימן בחזקת פנויות, וחזקת אב נמי אינו מקלקל את ואפילו קטנות מותרות משום דאין חזק
בתו ואלו קבל בה קדושין מימר הוה אמר לה או מודיע לאחרים רבים שיודיעוה כדי שלא תתקלקל, אבל הוא אסור בכל 

הקרובות ואמרו לא הנשים שיש להן קרובות שאין חזקת הקרובות שאינן באות לידון בפנינו מועלת לו, הא אלו באות 
קדשנו שליח ודאי מותר בהן דעד אחד נאמן באיסורין וכ"ש הכא דלא איתחזק איסורא וחששא בעלמא היא, וכ"ש 

 דמתוך שנאמנות על עצמן ונשאות לאחרים נאמנות הן לזה.

 חוות דעת ביאורים קי:ג

והתשע חנויות מוכרין בשר כשר, וכל  ותערובות חנויות מיירי בגוונא דהיה ידוע שחנות אחת מוכרת תמיד בשר טריפה,
החנויות הן של עכו"ם מוכרי בשר, ושכח איזה חנות מוכר בשר כשר ואיזה מוכר בשר טריפה, דאז אם הייינו הולכין בתר 

רובא היינו הולכין בתר רוב מוכרין, ואפילו היה בחנות אחת בשר נגד כל התשע חנויות לא היינו משגיחין על רוב בשר 
וכרין, וכיון דברוב המוכרין תלוי לא שייך ביה ביטול ברוב ושייך בו דין קבוע, כמו שכתבו הרמב"ן ]הובא רק ארוב המ

ברשב"א[ והרשב"א ]גיטין סד, א ד"ה האומר לשלוחו[ גבי האומר לשלוחו צא וקדש לי אשה דאסור בכל הנשים שבעולם, 
סור מדאורייתא, ע"ש, והכא נמי כיון דהספק בין המוכרים כיון דהספק הוא בין אנשים לא שייך ביטול, והוה ליה קבוע וא

 לא שייך ביטול והוה ליה קבוע דאורייתא.
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 קובץ הערות סימן נט אות ד

]במש"כ שם דהמיעוט מתבטל לגבי הרוב, דוגמת דכל המחובר לאיזה דבר הרי הוא כמוהו, כגון בצק שבסדקי העריבה 
מחובר לקרקע נתבטל לגבי הקרקע, נראה לפרש בזה מה שפירש רש"י )פסחים מ"ה ע"א( שנתבטל לגבי העריבה, וכן ה

]חולין כ"ו ע"ב ד"ה משהחמיץ[ בטעמא דהשקה משום זריעה, והיינו דכמו בשתילי תרומה טמאה שזרען מתבטלין לגבי 
אות הקרקע, ה"נ בהשקה, כיון שנתחברו המים למקוה נתבטלו לגבי המקוה, ואף שלא נעשו חלק מהמקוה, דבעירוב מקו

שיעורן בשפופרת הנוד ובהשקה סגי בטופח להטפיח, כמש"כ תוס' גיטין )ט"ז ע"א ]ד"ה הנצוק[(, מ"מ טהרו ע"י חיבורן 
למקוה. וד"ז מפורש ברש"י ס"פ הכל שוחטין ]חולין שם[, ז"ל: שנושקין המים והוי חיבור ובטלי לגבי מקוה, כתרומה 

דטעמא לא בטיל עכ"ל. והא דטעמא לא בטיל הוא בתערובות, ובהשקה  טמאה שזרעה וכו' אבל יין במים לאו זריעה היא,
ליכא תערובות, דהמים שבכלי עומדים בפני עצמם, ומוכח מדברי רש"י דגם בתערובת, ההיתר הוא משום דהמיעוט 

 מתבטל לגבי הרוב ושם הרוב על המיעוט, דכיון שנתערבו, כל התערובות חשיב כדבר אחד, ויש לקרות התערובות על
 שם הרוב או על שם המיעוט, ואמרינן רובו ככולו.

ויתבאר בזה ענין סתום, הא דהחמירו חכמים דדבר חשוב לא בטיל, ולא מצינו שיחמירו חכמים בכדי, אם לא משום   
איזה סייג וגזירה, אבל בדבר חשוב לא בטיל לא מצינו בגמרא טעמא משום גזירה, וכלל גדול, דמילתא דליכא דכוותה 

יתא לא מתקני רבנן, ומצינו במקומות הרבה דמביא ראיה מדרבנן לדאורייתא, )במעשר שני פ"ב מ"ב(: אמר להם בדאורי
ר"ש, אם היקל בתרומה, מקום שהיקל בכרשינין ובתלתן וכו', ועיי"ש בירושלמי, כאן משיבין מדברי סופרים לדברי תורה 

מצאו חכמים להחמיר בדבר חשוב שלא יתבטל. ולפי הנ"ל ]ועיין בסימן ס"ו הרבה כעין זה[, וא"כ תמוה, מאיזה טעם 
 ניחא, דזהו מסברא דדבר חשוב אינו מתבטל לגבי דבר הפחות ממנו.

ושמא י"ל כן במש"כ רש"י טעמא דלא מהני השקה ביין משום דטעמא לא בטיל, וקשה דהא שיטת רש"י פרק גיד הנשה   
או דאורייתא, ויין במים בטל אפילו יש בו בנ"ט )ול"ק, דטעמו )]חולין[ צ"ח ע"ב ]ד"ה לטעם כעיקר[( דטעם כעיקר ל

וממשו לכו"ע דאורייתא ]ע"ז ס"ז ע"א[(. וצ"ל דדין ביטול בתערובות אלים יותר מדין ביטול בהשקה שכל אחד עומד 
 בפ"ע ואינו מתערב בחבירו, דבתערובות הוא מטעם דרובו ככולו, ובהשקה לא שייך הא דרובו ככולו.

ם הרמב"ן דס"ל דאין היתר נעשה איסור ע"י ביטול, מ"מ מודה לפירוש זה, והא דהיתרא לא בטיל, כתב הרמב"ן וי"ל דג  
בחידושי עבודה זרה )ע"ג ע"א( דלא אשכחן ביטול בהיתר, לפי דאין אדם עשוי לבטלו, אלא אדרבה מוסיף הוא עליו 

' זה דבלח בלח מודה הרמב"ן דהיתר נעשה איסור, והולך עכ"ל, ומשו"ה אינו מתבטל לגבי הרוב. וזה דלא כמש"כ בסי
דהא בע"ז איירי בלח, וגם דלא כמש"כ שם ]אות א'[ דטעמו של הרמב"ן משום דביטול אינו מועיל להעלות על המיעוט 

]דין[ הרוב, דכאן מבואר טעמו משום דאין אדם עשוי לבטלו, והוא כעין הסברא דדבר חשוב אינו מתבטל. ולפי"ז תשאר 
על הרמב"ן מהא דשחוטה בטילה בנבילה, וצ"ע. ובר"ן נדרים )נ"ב ע"א ]ד"ה וקשיא[( כתב דכו"ע ס"ל דמין במינו  הקושיא

 לא בטיל עיי"ש, ויתבאר לפי הנ"ל, דבמין במינו לא שייך לומר שיתבטל לגבי הרוב[:

בטילה בנבילה. ואפשר ומקשין על הרמב"ן, דמבואר במנחות ]כ"ג ע"א[ דכמו דנבילה בטילה בשחוטה ה"נ שחוטה   
לומר, דהא דחולק הרמב"ן על דעת תוס', דהיתרא לא בטיל, הוא דוקא ביבש ביבש, אבל בלח בלח אפשר דמודה הרמב"ן 
דגם היתר בטל, כמ"ש למעלה דשם הרוב נקרא על כל התערובות. ומצינו לחלק בין לח ליבש לענין טומאת משא, כמ"ש 

ל' אבות הטומאות ]הי"ז[, וכן הביא במשנה ברורה הל' פסח )סי' ]תמ"ז ס"ק בכסף משנה בשם הר"י קורקוס בפ"א מה
 ל"ב[( דבלח בטל אפילו קודם שנודע התערובות, ומ"מ צ"ע בזה:

 מפניני הרב עמ' קצו

 דין ידיעת התערובת חלות, –ברוב ביטול  –תערובות  –איסור והיתר 

 שלחן ערוך יורה דעה צד:ב

ויש אומרים דסגי בפעם א' ששים, וכן נוהגים( )אם תחב הכף בקדירה שני פעמים, ולא נודע בנתיים, צריך ב' פעמים ששים. 
 )תרומת הדשן סימן קפ"ג והגהות שערי דורא וארוך(.

 תוספתא תרומות, הובא בהגהות הגר"א שם ס"ק ח

ז דכלאים וש"מ( מחיצת הכרם שנפרצה כו' )ב"ק ק' ולא נודע כו'. שהקשו דאמרינן המעביר עציץ נקוב בכרם כו' )ספ"
וש"מ( וכיוצא בזה הרבה ולא אמרינן דקמא קמא בטיל ובפ' בתרא דע"ז )ע"ג א'( אמרינן ראשון ראשון בטיל ותירצו 

רשב"ם וראב"ן וריב"א דבע"ז מיירי דנודע בינתים וכ' מרדכי בפ"ט דב"ק דב' חתיכות שנפלו בזא"ז אם לא ידע בינתים 
ביטול נגד שניהם ואם ידע א"צ וכמ"ש בפ"ה דתרומות סאה תרומה שנפלה למאה ולא הספיק כו' ומסיים  צריך

בתוספתא שם אר"א בר' שמעון בד"א בזמן שלא ידע בה ואח"כ נפלה אבל אם ידע בה ואח"כ נפלה אחרת ה"ז מותר 
ת ע"ש ואף שבירושלמי אמר עלה שכבר ה"ל לעלות ומשמע דלפרושי דברי ת"ק אתא וכ"פ הרמב"ם בפי"ג מה' תרומו

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


87 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

רש"א ידיעתה מקדשתה ורבנן אמרי הרמתה מקדשתה כתב הרא"ש בפ' ג"ה סל"ז דבשאר איסורים מודי רבנן לר"ש כיון 
דא"צ הרמה ומ"מ פסק דחוזר וניער ע"ש שהאריך ומהא דע"ז אין ראיה כמ"ש תוס' שם ע"ג א' ד"ה כי אתא כו' ובשאר 

 ג"ה איסור שנתבטל כו' ועמ"ש שם אי"ה באריכות:מקומות וע"ל סי' צ"ט ס"ו בה

 בעקבי הצאן עמ' קעא

 גינת אגוז עמ' ז וריד

 מן התורה או מדרבן –דבר שיש לו מתירין  –תערובות  –איסור והיתר 

 ר"ן נדרים נב.

דמשמע הא אין בו בנותן טעם מותר והא  -וקשיא להו לרבוותא ז"ל היכי אמרינן הכא דאם יש בו בנותן טעם אסור 
נדרים דבר שיש לו מתירין הוא כדאמרינן לקמן בפרק הנודר מן הירק /נדרים/ )דף נט( משום דמצוה לאיתשולי עלייהו 

בטיל ויש לומר דכי אמרינן אפילו באלף לא בטיל הני מילי מין מדרבי נתן וקיימא לן דכל שיש לו מתירין אפילו באלף לא 
במינו אבל הכא כי קתני ונתערב באחר שאינו מינו דומיא דביצים שנתבשלו עמו וכל שאינו מינו אפילו בדבר שיש לו 

טעם דגן מתירין בנותן טעם והיינו דתנן במסכת חלה )פ"ג מ"י( הנותן שאור מעיסת חטים לתוך עיסת האורז אם יש בה 
חייבת ואם לאו פטורה א"כ למה אמרו הטבל אוסר בכל שהוא במינו ושלא במינו בנותן טעם וטבל דבר שיש לו מתירים 

הוא ואפ"ה קתני דשלא במינו בנותן טעם וה"נ איתא בהדיא בירושלמי ]דפירקין[ דגרסי' תמן זה הכלל היה ר' שמעון 
ן טבל ומעשר שני והקדש וחדש לא נתנו בו חכמים שיעור אלא מין אומר משום ר' יהושע כל דבר שיש לו מתירין כגו

במינו במשהו ושלא במינו בנותן טעם וכל שאין לו מתירין כגון תרומה וכו' מין במינו ושלא במינו בנותן טעם הלין נדרי 
ין[ דתנינן תמן מה את עביד לון כדבר שיש לו מתירין או כדבר שאין לו מתירין ]מסתברא מעבדינן כדבר שיש לו מתיר

שהזקן עוקר הנדר מעיקרו וכו' והא מתניתא עבדא לון כדבר ]שיש[ לו מתירין דתנינן שהנודר מן הדבר ונתערב באחר 
אם יש בו בנותן טעם אסור תפתר במין בשאינו מינו ]בדבר שיש לו מתירין[ והרי זה מפורש כמו שכתבנו ולפיכך הקשו 

גיד הנשה בענין פת שאפאה עם הצלי בתנור דמאי דאמרינן דאסור לאכלה על הרב אלפס ז"ל שכתב בהלכותיו בפ' 
בכותח אף על גב דקי"ל דריחא לאו מילתא היא היינו טעמא משום דהוי דבר שיש לו מתירין דהא מצי למיכלה בהדי 

ואי אפשר  בישרא ומשום הכי אפילו באלף לא בטיל אלו דבריו ז"ל אלמא דסבירא ליה ז"ל דאפילו שלא במינו לא בטיל
כמו שכתבנו בראיות ברורות ואמרו שאפשר שסמך הרב ז"ל על אותה שאמרו בפ' משילין )ביצה לט( גבי האשה ששאלה 
מים ומלח לעיסתה הרי היא כרגלי שתיהן ופרכינן ואמאי ליבטל מים ומלח לגבי עיסה ופרקה רב אשי משום דהוה ליה 

ומלח לגבי עיסה מין בשאינו מינו הוא ואפי' הכי יהיב טעמא משום  דבר שיש לו מתירין ואפי' באלף לא בטיל והא מים
דהוה ליה דבר שיש לו מתירין אלמא אפי' שלא במינו לא בטיל ואי מהא לא אריא דשאני מים ומלח כיון דעיסה לא 

מר להו מתעבדא אלא בהו כמין במינו דמי תדע דאמרינן בריש שמעתא דהתם כי מקשינן וליבטל מים ומלח לגבי עיסה א
ר' אבא הרי שנתערב קב חטים שלו בעשרת קבין של חבירו יאכל הלה וחדי ואחיכו עליה ואמר רבי אושעיא דשפיר עבוד 

דאחיכו עליה מאי שנא חטים בשעורים דלא קאמר להו דהוה ליה מין בשאינו מינו ובטל חטים בחטים נמי לר' יהודה 
לא קאמר הא מים ומלח לגבי עיסה חטים ושעורים הוא שמע מינה הוא דלא בטיל לרבנן בטל מדקאמר ר' אושעיא הכי ו

לחטים בחטים איכא לדמויי לפי שאי אפשר לעיסה בלא מים ומלח אלו דברי הראשונים ז"ל ולי נראין דברי הרב אלפסי 
זמן כנדרים ז"ל דכי תנן הכא דדבר שיש לו מתירין בשאינו מינו בטיל הני מילי כל שאסור עכשיו ועתיד להיות ניתר אחר 

משום דקא מיבעיא לי כיון דלרבנן בכולהו איסורי מין במינו בטיל כמו בשאינו מינו מה ראו חכמים לחלק בדבר שיש לו 
מתירין בין מינו לשאינו מינו ומאיזה טעם וכך נראה לי בטעמו של דבר דחזינא לרבנן ולר' יהודה דאיפלגו במין במינו אי 

רבה )מנחות כב( דשניהם מקרא א' דרשו דכתיב ולקח מדם הפר ומדם השעיר שאע"פ בטיל או לא ואמרינן בפ' הקומץ 
שדמו של פר מרובה קרי ליה דם השעיר אלמא לא בטיל וקסבר ר' יהודה דהיינו טעמא משום דמין במינו לא בטיל לפי 

ר' יהודה בכולהו שכל דבר שהוא דומה לחבירו אינו מחלישו ומבטלו אלא מעמידו ומחזקו ומשום הכי סבירא ליה ל
איסורי דמין במינו לא בטיל ורבנן לא משמע להו הכי דמכל מקום מין במינו דאיסור והיתר אין דומין זה לזה כיון דחד 

אסור וחד שרי שאין ראוי לילך אחר דמיונן בעצם אלא אחר חילוקן באיסור והיתר אלא היינו טעמא דדם הפר אינו 
ולין כלומר שכשרים לזריקה אין מבטלין זה את זה דכי היכי דר' יהודה אזיל אחר מבטל דם השעיר משום דכיון דשניהן ע

דמיון העצם אזלו רבנן אחר דמיון ההיתר ולפיכך כל שחלוקין באיסור והיתר אפי' מין במינו בטיל דהוה ליה כמין בשאינו 
דכיון שאין דבר זה חלוק מן ההיתר מינו ומשום הכי אמרינן דבדבר שיש לו מתירין נטו רבנן משום חומרא לדרבי יהודה 

לגמרי באיסור והיתר שהרי אף הוא סופו להיות ניתר כמוהו אמרינן שאינו בטל במינו דאי הכי הוה דמו טובא חדא שהן 
שוין במין ועוד שאינן חלוקים לגמרי באיסור והיתר ומשום הכי לא בטיל אלא בשאינו מינו כדי שאותו חילוק שיש בין 

נו ישלים אותו שווי שניתוסף כאן משום דבר שיש לו מתירין לפי שהחילוק שבין המינין סיבת הביטול מינו לשאינו מי
והשווי נותן שלא יהו בטלין הלכך כל שהוא אסור עכשיו ואינו חסר מן איסורו אלא שעתיד להיות ניתר לאחר זמן אותו 

ש בין מינו לשאינו מינו אבל כשיש לו עכשיו חסרון של איסור כיון שהוא מועט ראוי הוא שישלימנו אותו חילוק שי
היתר כי ההיא דפ' משילין שאף מים ומלח מותרין עכשיו במקום שרגלי שתיהן שוין בה הרי נתקרב הרבה היתר של 

עיסה למים ומלח שאף עכשיו שניהן מותרין וכיון שהיתרן קרוב אי אפשר לחילוק שיש בין מינו לשאינו מינו שישלימנו 
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בנן חילוק דהיתר ואיסור עדיף להו מחילוק דמינו ושאינו מינו דבה הוא דפליגי עליה דר' יהודה הלכך דבר דהא הש"ס לר
שהוא ניתר עכשיו כמים ומלח ראוי יותר שלא יתבטל לגבי עיסה אע"ג דהוי מין בשאינו מינו ממה שראוי שלא יתבטל 

ו ומש"ה נהי דמסקינן דדבר שיש לו מתירין בשאינו דבר שהוא אסור עכשיו ועתיד להיות ניתר אחר זמן לגבי מין במינ
מינו בטל מפני שהוא אסור עכשיו אסיק רב אשי התם דמים ומלח שהן ניתרין עכשיו אינן בטלין לגבי עיסה אע"פ שהוא 
מין בשאינו מינו ]והא[ דאמרינן התם בריש שמעתא )/ביצה/ לח:( ]מ"ש[ מחטים בחטים וחטים בשעורים הוייה בעלמא 

ו דלא סלקן דהא אחיכו עליה כדאיתא התם ולמסקנא לא סמיך עלייהו רב אשי כלל אלא אסקה דכיון דהוי דבר שיש נינה
לו מתירין שאף עכשיו יש לו שעת היתר אפי' בשאינו מינו לא בטיל ופת שאפאה עם הצלי בתנור להא דמיא שאף עכשיו 

מינו לא בטיל ועוד דאפי' לא בעית למידק כולי האי זיל יש לה היתר לאכלה שלא בכותח הלכך בדין הוא דאפי' בשאינו 
בתר טעמא הרי אתה רואה שכל שהוא מוסיף היתר החמירו בבטולו שמפני שעתיד להיות ניתר אמרו שלא יתבטל במינו 

וכיון שכן כל שהוא מוסיף עוד היתר שאף עכשיו יש לו שעת הכושר ראוי להחמיר בבטולו שלא יתבטל אפי' בשאינו 
ומש"ה לא קשיא מסקנא דהכא דמסקינן דבר ]שיש[ לו מתירין בטל בשאינו מינו אמסקנא דפרק משילין דאסיק רב מינו 

אשי דאפי' בשאינו מינו לא בטיל ולא צריכינן לתרוצי לדחוקי כלל וההיא דפת שאפאה עם הצלי בתנור לההיא דפרק 
צינן לאחמורי אדבר שיש לו מתירין במינו לא משילין דמיא ולא עוד אלא דעדיפא מינה משום דאיכא למימר דכי מ

מחמרינן עליה בשאינו מינו אבל בההיא דפת שאפאה עם הצלי בתנור דליכא לאחמורי עליה במינו דלא שייך כלל אי לא 
מחמרינן עליה בשאינו מינו נמצא שלא החמיר בו כלל ועלו דברי הרב אלפסי ז"ל נכונים בטעמם כן נראה לי עוד ראיתי 

ליו מדאמרינן בסוף פרק הערל )יבמות פא:( גבי חתיכה של חטאת שנתערבה במאה חתיכות של חולין לא שהקשו ע
תעלה וקא יהיב רב אשי טעמא התם משום דהוה ליה דבר שיש לו מתירין וכל דבר שיש לו מתירין אפי' באלף לא בטיל 

אל לעולם אסור אלא דהא דרב אשי ואסיקנא התם דהא דרב אשי בדותא היא ולמאן אי לכהן מישרא שרי אי לישר
בדותא היא אלמא לא מיקרי דבר שיש לו מתירין אלא מאי דאסיר האידנא ולבתר זימנא שרי אבל האי פיתא בהדי בשרא 

לעולם שרי ואי בכותחא לעולם אסור ולא מיקרי דבר שיש לו מתירין כמסקנא דהתם ומיתחזי לי דהא דפרכינן עליה 
הכי קאמרינן דכיון לישראל לעולם אסור למה נחמיר אצל ישראל מפני היתרו של כהן  מיהא ודאי בדותא היא דהתם

אינו בדין אבל פת שאפאה עם הצלי בתנור כיון שיש לו ולכל אדם היתר בה עכשיו ראוי להחמיר בבטולה ודבר פשוט 
 הוא.

 בבא מציעא נג.

 -שאין כן במעשר דבטיל ברובא? דלמא לא בטיל כלל! וממאי דמה  -אפילו באלף לא בטיל!  -וכל דבר שיש לו מתירין ...  
לא  -והא קא תני והן נכסי כהן!  -לא מצית אמרת הכי, דלגבי תרומה חומרי דתרומה קתני, קולי דתרומה לא קתני. 

במעשר שאין בו שוה פרוטה, ושנכנס  -סלקא דעתך, דתניא בהדיא: מעשר שני בטיל ברובא. ובאיזה מעשר שני אמרו 
וניתי מעשר  -דלא פריק.  -ליעבד ליה לדחזקיה, וניחל ליה על מעות הראשונות!  -ואם איתא לדחזקיה  -ם ויצא. לירושלי

וניתי שתי פרוטות  -דלמא אתי לאתויי ודאי.  -וניתי דמאי!  -דאורייתא ודרבנן לא מצטרפי.  -דאית ליה, ונצטרפינהו! 
לא,  -מי סברת פרוטה ומחצה תפסה שתי פרוטות?  -אך יתירא! ונחלל עלייהו מעשר בפרוטה ומחצה, ונחלל האי על הי

 ..פרוטה תפסה פרוטה, וחצי פרוטה לא תפסה. הדר הויא ליה דאורייתא ודרבנן, ודאורייתא ודרבנן לא מצטרפי.

 ד"ה דאורייתרש"י שם 

דכתיב )שמות כג( לתפוס פרוטה זו בקדושת מעשר, שהמעורב מן התורה בטל ברוב,  -דאורייתא ודרבנן לא מצטרפי 
אחרי רבים להטות ורבנן הוא דאמרו היכא דיש לו מתירין לא ליבטול, הלכך אין איסור מעשר בזה אלא מדרבנן, הילכך 

מעות הראשונות כבר  -אין מצטרף עם זה לתפוס פדיונו, נמצא שוה חצי פרוטה שהביא נאכל בלא חילול, אבל דחזקיה 
 נתפסו.

 כסף משנה

 פליטת טעם מחיים –בות תערו –איסור והיתר 

 :גפתחי תשובה יורה דעה קד

בקדירה ויש לספק. ]עי' )בתשובת חתם סופר סימן צ"ד( שכתב לרב אחד וז"ל מה שהקשה לימא אוקמא בחזקת חיים לא 
ידעתי מה בכך שהיה בחיים אי שהה בתוכו זמן הראוי לפליטה בחיים או במותו לעולם השרץ אוסר ומ"ש בפמ"ג א"ח 

דבדגים חיים לא שייך בליעה רצונו מה שבלעו הם חמץ או חלב וטעמא משום שע"י חום הטבע נתהפך לבשר  ס"ס תמ"ז
ודם ועובדא ידענא פ"א פרחה תרנגולת לתוך קלחת חמאה רותחת על האש ומתה בתוכו והורה גאון א' שאסור החמאה 

ר בהנאה והשיב דאה"נ דבהנאה מותרת אפילו לעובד כוכבים ושפכוהו בחוצות ושוב הזכירוהו דבשר עוף בחלב מות
ולמוכרה לעובד כוכבים אסורה משום בליעת אמ"ה דאסור לב"נ וכתב שם דהזמין ליה הש"י תירוץ לשיזבא מכיסופא כי 

מתחלה לא כוון לזה ועפמ"ג סימן צ"ח סק"א דנראה שהוא ז"ל ג"כ לא נחית לזה מזה נלמד דגם בחי שייך פליטה וגם 
א"ש בסוגיא דעכברא בשיכרא ע"ש. ומה שהקשה עוד נימא השתא נפל לק"מ דמחזקינן איסור ראיה ברורה מדברי הר
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מזמן לזמן כו' עכ"ד ע"ש. אמנם בס' עיקרי דינים סי' ז' אות כ"ב הביא בשם ת' חקרי לב סי' פ' דאם נפל עכבר או דבר 
וסר ע"ש וכן הדעת נוטה וצריך ישוב טמא חי כו' לא מנינן מעל"ע רק משמת כי עודנו חי אפילו שהה כמה ימים אינו א

 הקושיא והראיה הנ"ל ועט"ז סי' שצ"ז ובתשובות שזכרתי בפ"ח שם ס"ק א' ודו"ק[:

 קהלות יעקב חולין סימן ה )קישור(
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 קמא קמא בטילה –תערובות  –איסור והיתר 

 ש"ך יורה דעה צז:כא

 פרי חדש צז:א

 תוספות בבא בתרא ב.

 רמב"ן

 

 הבא על הכותית -איסורי ביאה 
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 יב:ירמב"ם הלכות איסורי ביאה 

אבל ישראל הבא על הכותית בין קטנה בת שלש שנים ויום אחד בין גדולה בין פנויה בין אשת איש ואפילו היה קטן בן 
ט' שנים ויום אחד כיון שבא על הכותית בזדון ה"ז נהרגת מפני שבא לישראל תקלה על ידיה כבהמה ודבר זה מפורש 

 שנאמר הן הנה היו לבני ישראל בדבר בלעם וכל אשה יודעת איש למשכב זכר הרוגו.בתורה 

 גדר עטרה –הערה  –איסורי ביאה 

 רסד:ובית יוסף יורה דעה 

יש ציצין המעכבים את המילה ויש שאינם מעכבים אותה וכו' עד אינו מעכב את המילה. משנה שם )קלז.( אלו הם 
העטרה אינו אוכל בתרומה ומפרש בגמרא )שם:( בשר החופה את רוב גבהה של  הציצין המעכבים בשר החופה את רוב

 עטרה ופירש רש"י לא תימא רוב העטרה דקתני מתניתין רוב הקיפה אלא אפילו רוב גבהה במקום אחד:

והנה בהיות ספרד על תלה נסתפק להם מה נקרא עטרה אם הבשר אשר בראש הגיד כולו או אם הוא לבד החוט הגבוה 
בב אשר בין אותו הבשר והגיד כי נמצאו המפרשים והפוסקים מתחלפים בלשונם פעם יורו כן ופעם יורו כן וראיתי הסו

קונטריס מחכם אחד שכתב אז על זה והכריע דעטרה דלגבי מילה היא הבשר אשר בראש הגיד כולו וכתב עוד לגבי מילה 
ת בה תרי גווני עיכובא חד בשר החופה רוב הקיפה שעיקר מצותה לגלות כל העטרה עם החוט הסובב שהוא עיקרה אי

דהוא הוא משמעה דסתם משנה אי לאו הא דרבינא והשנית מה שהוסיף לפרש רבינא בשר החופה רוב גבהה דמשמע 
דרוב הקיפה אע"ג דליכא רוב גבהה ודאי מעכב מלשון המשנה ורוב גבהה במקום אחד נמי אע"ג דלא הוי רוב הקיפה 

בריו כתב הילכך לענין הלכה למעשה נראה שבין שהציצין חופין רוב גובה ראש הגיד אפילו במקום מדרבינא. ובסוף ד
אחד או שהבשר או ציצין ממנו חופה רוב הקיפו של חוט שהוא עיקר העטרה אע"פ שלא יכסה רוב גובה ראש הגיד הרי 

לקטין את המילה ואם לא הלקט ענוש הוא ערל כמו שהיה וצריך למולו שנית והוא מה שאמרו )שם קלג:( תנו רבנן מה
כרת דהא רבינא אמר רב הונא אמר רב לא בא להקל ולומר דלעיכובא לא סגי אלא ברוב גבהה של עטרה אלא להחמיר 

דאפילו ברוב גבהה במקום אחד מעכב אע"ג דלא הוי רוב הקיפה כמו שפירשו המפרשים לכן הירא את דבר ה' חייב 
להים כפי מה שזכרת שכתבת בדק באחד מבניו וראה שלא היה האבר שלו מגולה לעשות מה שעשו השלמים יראי א

כמ"ש כל הפוסקים עד שתתגלה כל העטרה כי היתה עוברת הערלה החריץ אשר בין ראש האבר ובין הגיד וגם היתה 
ב הקיפה כי לפי זה מלבד מה שיראה שיש בו רוב גבהה של עטרה הנה כבר יהיה שם רו עולה קצת על ראש האבר ע"כ.

ומהמבואר שהבשר החופה חוט העטרה ברוב הקיפו הוא הנקרא בלשון המשנה בשר החופה רוב העטרה סתם ודאי 
מעכב וחוזר עליו כאילו לא נימול כאשר נתבאר ומזה אחשוב שרבים שהם מהנמהלים צריכים הלקט בלי ספק אבל אם 

אחד ולא רוב הקף החוט הרי הוא נימול מן התורה נשאר פחות מזה כגון שלא היה שם לא רוב גבהה של עטרה במקום 
ואין חוזרין עליו בשבת אם פירש ואם לא פירש חוזר משום הידור מצוה ואם אחר כך נמשכה ערלתו ע"י מיעוך עד 

שתכסה העטרה או שהיה מסורבל בבשר או מדולדל עד שנראה בלתי מהול בעת קישויו חוזרין מדברי סופרים וקוצצין 
ה גלויה בעת הקושי אמנם אם בשעת קישויו נראה ממנו שכבר נימול שיש שם קצת ציצין מכאן ומכאן עד שתראה העטר

אז אין צריך אלא תיקון בעלמא מפני מראית העין ויראה ודאי שבדיקת הקישוי לא נאמרה אלא לגבי המסורבל 
]בדק  בשעת קישוי עכ"ל מגולה אפילו שלאוהמדולדל שנימולו תחלה כהלכתן אבל לכל השאר צריך שתראה העטרה 

 הבית[ ועיין בתרומת הדשן סימן רס"ד ]עד כאן[:

 פלגש וקדשה –איסורי ביאה 

 רמב"ם הלכות אישות א:ד

קודם מתן תורה היה אדם פוגע אשה בשוק אם רצה הוא והיא נותן לה שכרה ובועל אותה על אם הדרך והולך לו, וזו 
שנאמר +דברים כ"ג+ לא תהיה קדשה מבנות ישראל, לפיכך כל היא הנקראת קדשה, משנתנה התורה נאסרה הקדשה 

+/השגת הראב"ד/ קודם מתן תורה אדם פוגע אשה בשוק הבועל אשה לשם זנות בלא קידושין לוקה מן התורה מפני שבעל קדשה. 
לא מזומנת והיא המופקרת לכל אם רצה הוא והיא נותן לה שכרה ובועל אותה על אם הדרך והולך לו וזו היא הנקראת קדשה. א"א אין קדשה א

אדם אבל המייחדת עצמה לאיש אחד אין בה לא מלקות ולא איסור לאו והיא הפילגש הכתובה, ובעלי הלשון דורשין פילגש מלה הפוכה ומורכבת 
כתובה, מ"מ אין  בפי שגל עומדת לפרקים למשגל משמשת את הבית ופעמים למשכב, ויש ספרים שכתוב בהם )סנהדרין כא( פילגשים קדושין בלא

איסור לאו אלא במזמנת עצמה לכל אדם, שאם כדבריו מפתה היאך משלם עליה ממון והלא לוקה עליה אלא ודאי משהוצרכה לפיתוי אינה 
 קדשה.+

 7שערי תשובה ג:צד

                                                 

 אתר שעלביםע"ע במאמרו של הרב יואל עמיטל ב 7
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כי בא  "אל תחלל את בתך להזנותה ולא תזנה הארץ ומלאה הארץ זמה" )ויקרא יט, כט(. פירשו רבותינו )סנהדרין עו, א(:
 -הכתוב הזה להזהיר שלא ימסור אדם בתו פנויה לביאה שלא לשם קדושין, "ולא תזנה הארץ", שאם אתה עושה כן 

הארץ מזנה ועושה פירותיה במקום אחר ולא בארצכם, וכן הוא אומר )ירמיה ג, ג(: "וימנעו רביבים ומלקוש לא היה 
ה ובלא קידושין אלא למלך, שאימתו מוטלת על הבריות, ולא ומצח אשה זונה היה לך". ולא הותרו פילגשים בלא כתוב

יזנו אחרים עמה, על כן ייחוד המלך על הפילגש כעין אישות. ואחר היתר הפילגשים למלך גזרו רבותינו על כלה בלא 
 ברכה שתהא אסורה על בעלה כנדה.

 איסורי חפצא או גברא –איסורי דרבנן 

 נתיבות המשפט ביאורים רלד:ג

המוכר מחזיר לו כלום. בש"ך ביו"ד סימן קי"ט ]סקכ"ז[ פסק דאפילו המותר משויו א"צ להחזיר ע"ש. ולכאורה אינו ואין 
מובן, כיון דהמקח בטל הוי כמזיק או כאוכל שלא במקח ולמה יצטרך לשלם יותר משויו. ואפשר דאף דבאיסורי תורה 

מ"מ באיסור דרבנן א"צ שום כפרה וכאילו לא עבר דמי. תדע, אפילו אוכלן בשוגג צריך כפרה ותשובה להגין על היסורין, 
דהא אמרינן בעירובין דף )מ"ז( ]ס"ז ע"ב[ בדרבנן עבדינן עובדא והדר מותבינן תיובתא, ואילו היה נענש על השוגג היאך 

כאילו אכל  היה מניחין לו לעבור ולקבל עונש, אלא ודאי דאינו נענש כלל על השוגג באיסור דרבנן והרי הוא להאוכל
כשירה, והרי נהנה כמו מן הכשירה, ומש"ה צריך לשלם כל דמי הנאתו כמו בזה נהנה וזה חסר מועט, דכללא הוא דצריך 

 לשלם כפי מה שנהנה, משא"כ באיסור דאורייתא שמקבל עונש על השוגג וחסרונו גדול מהנאתו.

 אותםאי יכולת למכור  -איסורי הנאה 

 רש"י פסחים ז.

 תו:בקצות החושן 

והפקירו קודם שעמד בדין. ואחי הרב המופלג מוהר"ר יהודה כהן ש"ן הקשה בהא דאמרינן פרק החובל )ב"ק( דף צ' )ע"ב( 
שור שהמית ואח"כ הזיק אם הוא מועד דנין אותו דיני ממונות ואח"כ דנין אותו דיני נפשות, קדמו)הו( ודנוהו דיני 

ופריך וכי קדמו)הו( ודנו אותו דיני נפשות ליהדר ולדייני אותו דיני ממונות נפשות אין חוזרין ודנין אותו דיני ממונות, 
ע"ש. ומאי פריך הא אמרינן בכריתות דף כ"ד )ע"א( שור הנסקל שהוזמו עדיו כל הקודם וזכה בו זכה בו משום דאפקורי 

ייני דיני ממונות כיון דהפקירו אפקר ליה, וכיון דקדמו)הו( ודנו אותו דיני נפשות הרי נעשה הפקר ואיך אפשר ליהדר ולד
 קודם שהעמידו בדין, ע"כ.

ונראה בזה משום דבאיסורי הנאה לא מהני הפקרו כלל וכדמוכח בפסחים דף )ה'( ]ז'[ )ע"א( בהא דאמרו ונבטליה בשית,   
ר משום דרב גידל דאמר המקדש משש שעות ולמעלה אין חוששין לקידושין, אלמא דאין לבעלים שום כח להפקיר אח

שנאסר בהנאה. וכ"כ רש"י פרק שור שנגח ד' וה' )ב"ק( דף מ"ה )ע"א( בהא דאמרו שם שור הנסקל משנגמר דינו מכרו 
אינו מכור הקדישו אינו מוקדש, ופירש רש"י אינו מוקדש דלאו ברשותיה קאי לאקדושיה, וא"כ ה"ה לאפקוריה אינו 

בעלים מיהא אית ליה וכמ"ש הריב"ש בסי' ת"א דזכיה יש בו ברשותו. אלא דאיסורי הנאה אע"ג דלאו ברשותיה קאי אבל 
באיסורי הנאה מדאמרינן בעבודה זרה )מב, א( מכי אגבה קניא ע"ש, וכ"כ הרשב"א בחידושיו פרק לולב הגוזל )סוכה לה, 

ו א ד"ה ושל ערלה( באתרוג של ערלה חשיב לכם ומשום דאית ליה בעלים אע"ג דאסור בהנאה ע"ש, וא"כ הא דהפקיר
קודם שעמד בדין פטור היינו משום דבעינן בעלים מתחלה ועד סוף, והא אית ליה בעלים והפקר שלהם לאו כלום כיון 
דאיסורי הנאה מיקרי דבר שאינו ברשותו, וכמו גזל ולא נתייאשו הבעלים שניהן אין יכולין להקדישו )קידושין נב, א(. 

היינו דכיון שהוזמו עדיו הרי מעולם לא היה מאיסורי הנאה וכיון והא דשור הנסקל שהוזמו עדיו כל הקודם זכה בהן, 
 דבעלים הפקירו הרי הפקרן הפקר ודו"ק.

וכן נראה מדברי הרמב"ם שכתב בפרק י"א מנזקי ממון )ה"ט( ז"ל, שור שהמית את האדם והקדישו בעליו אינו קדוש וכן   
נו לסקילה. ואח"כ )הי"ג( כתב ז"ל, שור הנסקל שהוזמו אם הפקירו אינו מופקר כו' במה דברים אמורים אחר שנגמר די

עדיו כל הקודם בו זכה שהרי משנגמר דינו הפקירוהו בעליו ע"ש. ומאי מהני הפקר בעליו כיון דכבר כתב דהפקירו אינו 
ו הפקר, אלא נראה כמ"ש דודאי איסורי הנאה בעלים אית ליה ואפ"ה הפקירו אינו מופקר ומשום דלא עדיף מדבר שאינ

ברשותו דאע"ג דשלו הוא אינו ברשותו לאקדושיה ולהפקירו וכמ"ש בסימן רי"א )סעיף ז' ושם סק"ד( ע"ש, אבל בהוזמו 
 עדיו למפרע בעלים אית להו וברשותייהו הוי קם לאפקוריה.

מיהא הוי,  ואע"ג דיאוש ודאי מהני אפילו בדבר שאינו ברשותו דהא בגזילה מהני יאוש וא"כ כי נגמר דינו נימא דיאוש  
דליתיה, דיאוש לא יצא מרשות בעלים עד דאתי לרשות זוכה ואינו כהפקר. וראיה מהא דאמרינן במרובה )ב"ק( דף ס"ו 
)ע"ב( זה מתייאש וזה אינו רוצה לקנותו ע"ש, ואי נימא דביאוש יצא מרשות בעלים נהי דאינו רוצה לקנות אכתי היכי 

 ה מיניה כיון דתו לאו דמאריה ודו"ק:מצי אמר הרי שלך לפניך בתר דמייאש מארי
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 רש"י בבא קמא מה. ד"ה אינו מוקדש

 דלאו ברשותיה דמריה קאי לאקדושיה.

 לפי שאין בה דין ממוןרש"י סוכה לה. ד"ה 

 שאינו שוה פרוטה, דאיסורי הנאה הוא, הלכך לאו שלכם הוא.

 רש"י סוכה כז: ד"ה כל האזרח

וכה אחת לכל ישראל, שישבו בה זה אחר זה, ואי אפשר שיהא לכולן, דלא דמשמע: ס -כל האזרח ישבו בסוכות כתיב 
 מטי שוה פרוטה לכל חד אלא על ידי שאלה.

 פסחים ו:

 ...שני דברים אינן ברשותו של אדם

 גטין מ.

 המפקיר עבדו ומת... ואיסורא לבריה לא מורית

 קידושין נו:

 מלקות –איסורי הנאה 

 הרמב"ם הלכות מאכלות אסורות ח:טז

כל מאכל שהוא אסור בהנאה אם נהנה ולא אכל כגון שמכר או נתן לעכו"ם או לכלבים אינו לוקה ומכין אותו מכת 
מרדות והדמים מותרין, וכל דבר שאסור באכילה ומותר בהנאה אע"פ שהוא מותר בהנאה אסור לעשות בו סחורה ולכוין 

מלאכה, לפיכך אין עושין סחורה לא בנבלות ולא  מלאכתו בדברים אסורים חוץ מן החלב שהרי נאמר בו יעשה לכל
 .בטרפות ולא בשקצים ולא ברמשים

 איסור הנאה מן המת ומשמשיו

 :כאמשנה למלך הלכות אבל יד

 שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן מה

 לכבוד ידידי וחביבי הגאון רבי יעקב נ"י אב"ד דק"ק ליסא.  

ע"ד פינוי הקברות, הדבר פשוט כמ"ש מעכ"ת נ"י דאין לך מזיק רבים יותר מזה, ואף שהיה מתחילה בה"ק =בית   
הקברות= דרבים ומדעת רבים, מ"מ לצורך הרבים שרי לפנותו, וכמ"ש הגאון ר' דוד אפענהיים זצ"ל בתשובתו, הובא 

 בתשו' חות יאיר )דף רמ"ו( עיי"ש.  

בדריסה על עפר בה"ק שכתב כבודו נ"י שדעת חכם אחד היכי דאינו נאסר הקרקע עד יסודו אין ועל ענין איסור הנאה   
 בדריסת הרגל איסור הנאה. ומעכ"ת נ"י אינו מסכים לזה.  

לענ"ד הא מפורש בהג"א פ"ג דמ"ק )סי' ע"ח( וז"ל וי"מ דקברות שלנו שחופרים בקרקע וכו' ]והיינו דעת רבינו ישעי'[   
וך על הקבר משום דאסור בהנאה עכ"ל, וע"ז לא מצינו חולק. והש"כ /והש"ך/ במקומו )סי' שס"ד סק"ג( וא"כ אסור לדר

 העתיקו.  

אולם מ"ש מעכ"ת הגאון נ"י דאם יש עפר אחר ע"ג י"ל דלא מקרי הנאה, דעפר האסור הוי רק כטמון בתוכו דכמה עפר   
 מצוי בשוק.  

בעפר האסור תומך יסודותיו לקרקע שע"ג שלא יפול מתחתיו ומש"ה אין כ"כ אף דאינו מוכרח כ"כ די"ל דמ"מ נהנה, ד  
ראיה מקבורת איסור הנאה אך מ"מ בצירוף מ"ש מעכ"ת נ"י אח"כ דמסתמא כיון שהוא ישן נושן הונח שם הרבה עפר 

 אחר, ובטל העפר האסור בעפר המותר ברוב, בזה דעתי הקלושה מסכים.  
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יטול, כיון דעכ"פ יש ספק ביטול, יש לסמוך על רוב הפוסקים על רבינו ישעי' דגם עפר ואף אם אינו בבירור שיעור ב  
שתולשים ומחזירים לקבר אינו אסור בהנאה ובצירוף דעת הרשד"ם בשו"ת דדוקא מת עצמו אסור בהנאה מדאוריי' אבל 

רין )דף מ"ז ע"ב( שכתב תשמישי מת וקבר אסור רק מדרבנן ]ובאמת נפלאתי שלא הביא דברי רש"י המפורשים בסנהד
להדיא דקבר א"ב =אסור בהנאה= מדאורייתא, ובזה הי' אפשר ליישב מה דתמה הגאון מה' דוד הנ"ל בתשו' דדברי רש"י 

סותרים לכאורה דגבי קבר הנמצא כ' רש"י דידוע לבעלים דבגזילה נקבר משמע דבספיקו אסור ואלו בקבר הידוע כ' רש"י 
קו מותר, ונדחק בזה, ולפי הנ"ל ניחא דגבי קבר הנמצא דקתני דמותר בהנאה בזה דהוא שהי' מדעת בעלים, משמע דספי

דאורייתא, ספיקא אסור, ובעינן דוקא דידוע בגזילה, וגבי קבר הידוע דקתני אסור לפנותו ומקומו טמא, דהוא דרבנן אינו 
אה כדין מזיק לרבים, ובזה יש לדון על אסור אלא בידוע דמדעת בעלים ואלו ספיקא הדין דפנוי ומקומו טהור ואסור בהנ

קושית הב"י סי' שס"ד דבטור כ' בקבר הנמצא דאין ידוע אם הוא מדעת בעלים וברש"י כ' דידוע דבגזילה, ולפי הנ"ל 
דהטור לא הזכיר דמותר בהנאה רק דמותר לפנותו ומקומו טהור וזה גם לרש"י מותר בספק[, א"כ הי' ראוי להקל 

והפוסקים לדון כספק דרבנן ובפרט דרבו החולקים על רבינו ישעי' א"כ יש להקל עכ"פ ביש עוד  במחלוקת רבינו ישעי'
 ספק ביטול.  

ועוד לולי דמסתפינא הי' נ"ל בלשון הטור בשם רבינו ישעי' שהעפר שמכסין בו את המת בתוך הקבר אסור בהנאה י"ל   
מעלה מזה י"ל דעושים רק שיהי' הקרקע שוה שלא יפול דוקא כשיעור כסוי פני המת שזהו לכבוד המת, אבל מה שהוא ל

הנופל או לעשות מקום פנוי לקבורת מתים, י"ל דהך עפר מותר בהנאה וא"כ מה שחופרים עתה לפינוי המתים מתערב 
זה עם זה והוי רוב, אולם מדברי הט"ז )א"ח סי' תקכ"ו ס"ב ובמג"א שם סק"י( לא משמע כן אלא דהכל הוי צורך המת. 

 ו קשור באהבתו. עקיבא בן רבי משה גינז מא"ש    ידיד

 מתי עכו"ם –איסור הנאה 

 :עבודה זרה כט

 שלחן ערוך יורה דעה שמט:א

מת, בין עובד כוכבים בין ישראל, תכריכיו אסורים בהנאה. ודוקא שהזמינם לצרכו ונתנם עליו, אבל בהזמנה לבד, אפילו 
 8מלתא. וכן אם נתנם עליו ולא הזמינם לכך בתחלה, עדיין לא נאסרו. עשאם לצרכו לאחר שמת, לא נאסרו, דהזמנה לאו

 א:יורה דעה שמטביאור הגר"א 

ליקוט( בין עובד כוכבים. אבל הרשב"א בב"ק כתב בפשיטות דמת עובד כוכבים מותר בהנאה וכ"כ תוס' שם י' א' סד"ה )
תר תירוץ ראשון של תוס' וי"ל דוהמת יהיה כו' שהשור וכ' הרשב"א שם דהיינו עבד ערל ע"ש וכ"כ בפ' הפרה נ"ד א' וס

דליתא דודאי כולה משתמע מוהמת י"ל כמש"ש נ"ד א' אלא א"ק והמת י"ל כ"ד כו' ועוד דפריך בין לרבנן כו' ואם איתא 
הא משתעי בשור לבד כו' אלא כמסקנא דתוס' בשביל עבד ועובד כוכבים דאיסורא דמת ילפינן ממרים ודוקא ישראלים 

 (כ"ל שם )ע"ככמותה ע

 מתי עכו"ם –מת וכהנים  טומאתראה: 

 ריח –איסורי הנאה 

 ברכות לז:

 ברכות מג:

 תוספות עבודה זרה יב ? ד"ה אלא בורד והדס

 מרדכי

 שלחן ערוך יורה דעה קח:

 ש"ך יורה דעה קח:כז

                                                 

 (רפואה ובשו"ת יביע אומר חלק א' )יורה דעה סימן כ"דע"ש בפתחי תשובה ס"ק א בענין  8
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 צל"ח

 ארץ הצבי עמ' פג

 ארוסה בת ישראל בתרומה –אישות 

 כתובות נח.

 קידושין ה.

 נדרים עג:

ר' אליעזר אומר: הואיל ובעלה חייב במזונותיה יפר, וחכ"א: אין הבעל  -מתני'. בוגרת ששהתה י"ב חדש, ואלמנה ל' יום 
 מיפר עד שתכנס לרשותו.  

 -ב חדש לפרנס עצמה, הגיע י"ב חדש גמ'. אמר רבה: ר"א ומשנה ראשונה אמרו דבר אחד; דתנן: נותנין לבתולה י"  
אוכלת משלו ואוכלת בתרומה, אבל היבם אינו מאכיל בתרומה, עשתה ששה חדשים בפני הבעל וששה חדשים בפני 

אינה אוכלת בתרומה, זו משנה ראשונה;  -היבם, ואפילו כולן בפני הבעל חסר יום א', או כולן בפני היבם חסר יום א' 
ן האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה. א"ל אביי: דלמא לא היא, עד כאן לא קא ב"ד של אחריהם אמרו: אי
אימא לא; ועד כאן לא שמעת ליה לר'  -אלא למיכל בתרומה דרבנן, אבל נדרים דאורייתא  -אשמעינן משנה ראשונה 

ת, אבל תרומה אפילו על דעת בעלה היא נודר -אלא גבי נדרים, כדרב פנחס משמיה דרבא, דאמר: כל הנודרת  -אליעזר 
 נמי לא אכלה. -מדרבנן 

 זו שביאתה מאכילתהרש"י קידושין י: ד"ה 

קס"ד השתא דביאה עושה נישואין כדמפרש ואזיל ונישאת פשיטא ליה דאכלה דנפקא ליה בספרי מכל טהור בביתך יאכל 
 אותו והך דבן בג בג התם תני לה.

 קידושין יא.

 קידושין מה:

 רב אסי רשב"א קידושין מה: ד"ה

רב אסי אמר אינה אוכלת שמא יבא אביה וימחה ונמצאת זרה למפרע הוה עובדא וחש לה רב להא דרב אסי. וקשיא לן 
דכי בא ומחה מאי הוי והא ארוסה בת ישראל מדאורייתא מיכל אכלה ורבנן הוא דאמור שלא תאכל עד שתכנס לחופה 

ולא איכא ולא משום סמפון איכא דחזקה אין אדם שותה או משום סמפון או משום דעולא והכא שכנסה לא משום דע
בכוס אא"כ בודקו, ובתוס' תירצו כיון דאצרכוה רבנן חופה וזו אינה חופתה חופה גמורה שמא יבא אביה וימחה אינה 

אוכלת, וקשיא לי דהא חופה דתקינו לה לאו דוקא שתעכב חופתה באכילתה, שהרי במוחל אוכלת היא ואפילו לא נכנסה 
פה וכדאמרי' לעיל בפ"ק )י"א א'( דאיכא בינייהו שקבל מסר והלך דבשקבל עליו הבעל לית בה משום סמפון ובמסר לחו

לבעל ליכא משום דעולא, ועוד תירצו דכיון דאין חופתה חופה גם הוא אינו מיחדה ואינו בודקה, וכדפרישית גבי פחותה 
דהתם אין ביאתה ביאה ולפיכך אינו מיחדה אצלו אבל הכא מבת ג' שנים שנשאת בפ"ק דמכלתין, וגם זה אינו מחוור 

 בנערה אם חושש לה משום מחאת אביה אף הוא אינו כונסה וכיון שכנסה חזקה אינו חושש ומיחדה הוא אצלו, וצ"ע.

 בית יעקב כתובות נח.

קידושין דף מ"ה ברש"י קיבל מסר והלך קיבל עליו הבעל את המומין לסמפון ליכא למיחש כו'. לכאורה תמוה דהא ב
כתבו תוס' בד"ה ונמצאת זרה למפרע וז"ל ואף ע"ג דלא שייך הכא לא משום סמפון וכו' אפ"ה לא חילקו חכמים בין 

ארוסה לארוסה וכו' ע"ש ולפ"ז קשה מה בכך שקיבל עליו את המומין הא לא חילקו בין ארוסה לארוסה ואפי' נבדקה 
קושיא דהתוס' לא כתבו כן רק למשנה אחרונה אבל למשנה ראשונה  מהמומין ארוסה לא אכלה אמנם באמת אין כאן

דס"ל אפילו בהגיע הזמן אכלה משום דמיבדק בדיק לה אלמא דלא ס"ל דלא חילקו בין ארוסה לארוסה לכך בקיבל עליו 
 את המומין ג"כ אכלה כנלפענ"ד:

 ארץ הצבי עמ' קלט 

 כשהטעם הוכלל בנוסח הגזירה –בתורת לא פלוג  גזירותראה: 
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 אישות בני ישראל ובני נח

 תוספות קידושין כא:

 גליוני הש"ס קידושין כא:

 שו"ת שבות יעקב חלק א סימן כ

במדינה אשר אנכי יושב בקרבה ישראל אחד נשוי נכרית אשר לא כדת והיא נוהגת מנהג נכרית בכל דבר והוא נוהג 
בשאר דברים כמנהג ישראל וגם הולדות חולקים ונפל לנו ספק חמץ שנמצא אתה עמה אחר הפסח אי מותר בהנאה 

 ור בהנאה כחמץ של ישראל:  כחמץ של נכרי שעבר עליו הפסח או נימא דמה שקנתה אשה קנה בעלה ואס

תשובה בהשקפה ראשונה נראה דאסור משום חמץ שעבר עליו פסח דמה שקנתה אשה קנה בעלה וכדאית' בש"ס   
דנדרים ובסנהדרין וכן מבואר כמה פעמים בש"ס והכי קי"ל כמבואר בטי"ד סי' רכ"ב ובא"ה סי' פ"ה ובח"מ סי' קכ"ז ואין 

ון דאין קידושין תופסין בה וכדאיתא בקדושין פ' האומר דף ט"ו ע"ב כל מי שאין לה סברא לחלק ולומר דנכרית שאני כי
עליו ולא על אחרים קדושין הולד כמותה ואיזה זו ולד שפחה ונכרית ויליף שם בש"ס מקרא דלא תתחתן בם ולא תקח 

הרבה דברים וכדאית' ע"ש בתוספ' ומה"ט נמי אמרינן דאין אישות לנכרית מ"מ נראה דיש בה מנהג אישות לענין 
בסנהדרין פ"ד מיתות ודבק בו ולא באשת חבירו וכן גבי יפת תואר אמרינן פ"ק דקדושין דף כ' אשת אפי' אשת איש ש"מ 
דאית להו אישות רק לענין איסו' לאו ומיתה אמרינן דאין להם אישות וכ"כ התוספ' להדיא בפ' אין מעמידין דף ל"ו ע"ב 

דה"ה לענין קניית ממון הוי כאישות וכן משמע מלשון הירושלמי דברכות שהובא שם ד"ה משום נשג"ז ע"ש ונרא' 
בתוספ' עשר' שבאו על הזונה ראשון קנאה ואחרי' חייבין עלה משום אשת איש הדא אמרה בעילה קונה בבני נח ע"כ. 

ובין פ' חלון דף פ' ע"א מלשון קונה משמע דאף לענין קניית ממון אתמר וכן נראה להביא ראי' ברור' מהא דאית' בעיר
התיטורינאו /טורזינא/ )פרש"י נכרי הממונה על כלי זיין( א"ל אוגיר לן רשותא לא אוגיר להו אתיא לקמיה דר' זירא אמר 

ליה מה למיגר מדביתתו /מדביתהו/ אמר ליה הכי אמר ריש לקיש משמיה דגברא רבה ומנו ר' חנינא אשתו של אדם 
אשת נכרי לאשת ישראל דיכול' להקנות רשותו ש"מ דלענין קניית ממון היא כאשתו מערבת שלא מדעתו הרי דמדמה 

לכל דבר וכ"פ הרמב"ם והטור בא"ח סי' שס"ו וא"כ אמרינן נמי לענין נדון דידן מה שקנתה אשה קנה בעלה והוי כחמץ 
שראל הנשוי נכרית דיש של ישראל שעבר עליו פסח. ואם יאמר האומר דמ"מ יש לחלק בין נכרי שנשוי נכרית משא"כ י

עבירה ואין קידושין לא קנה בה בעלה כלום גם זה אינו דהא מ"מ מבוא' בהמ"מ פ"ד מה' חמץ ומצה על הא דאמרינן 
בש"ס בעירו חמירא דבני חילא דכל שהוא מחוק ודין המלכות באחריות ישראל חייב לבער והובא בב"י בא"ח סי' ת"מ 

בנדון דידן מחקי ודין המלכות כמלכות אחשורוש להיות כל איש שורר ושליט על  ובספרי חק יעקב שם ס"ק א' וא"כ ה"ה
אשתו המיוחדת לו ועל נכסיה דהוי בכלל חמץ של ישראל שעבר עליו פסח. ואף אם ירצה הבעל דין לחלוק ולומר להיפך 

רי לפי דיניהם יש לה דאדרבה החק ודין המלכות הוא שאין לבעל שום רשות על נכסי נדוניית' והמיוחדי' לכתובה שה
אפי' רשו' להנחיל ולהוריש נכסיה למי שתרצה. מ"מ בזו החמץ אפשר שהוא ממון בעלה ולא מנדונייתה וא"כ הוא 

ברשות הבעל שהוא ישראל ונאסר משום חמץ שעבר עליו הפסח. איברא אחר העיון נראה להמציא היתר מצד אחר דהא 
רמי בר חמא בעל בנכסי אשתו מי מעל אמר רבא מאן לימעול למעול בעל אית' בבבא מציעא פ' השואל דף צ"ו ע"ב בעי 

היתרא ניחא לי' דנקני איסורא לא ניחא ליה דנקני ע"כ ומזה למד הרא"ש בפ' כל שעה דאם הביאו דורן /דורון/ לישראל 
' תמ"ח והכי מחמץ אפי' ששתק הישראל לא קני ליה רשותא משום דאיסורא לא ניחא ליה דנקני וכ"פ הטו' בא"ח בסי

קי"ל א"כ ה"ה בנ"ד דביטל והפקיר חמצו קוד' זמן איסורו א"כ שוב אינו ברשותו ואמרי' איסורא לא ניח' לי' דלקני כל 
ימי הפסח והו' ברשותה וחמץ של נכרי שעבר עליו פסח מיתר. ואל תשיבני מהא דאית' בתשובת שער אפרים חלק א"ח 

בערב פסח לשפחה הקנויה לישראל תשובה לכאורה נראה שאסו' מטעם מה  סי' ג' וז"ל נשאלתי אי רשאי למכור החמץ
שקנה עבד קנה רבו וכאלו קנאה ישראל ואין לדחות ולומר מטעם שאמרו בגמר' דהתירה ניחא ליה דנקני ואיסור' לא 

קנה בעל' אי ניחא ליה דנקני עכ"ל הרי להדיא שדוחה היתר זה לענין עבד וא"כ ה"ה לגבי אשה דאמרינן מה שקנת' אשה 
משום הא לא תברא דעל כרחיך צריכן אנו לחלק דהא דין זה דאיסורא לא ניחא ליה דנקני אתמר בש"ס לגבי בעל בנכסי 

אשתו אלא דגבי עבד כנעני ודאי דאין לו שום זכייה לבדו בלא רבו ולא נכנס לרשותו כלל בלא רשות רבו הישראל 
להדי' בעירובין דף נ"ט משא"כ באשתו מזכין על ידה העירוב כדאית' שם ומה"ט אין מזכין העירו' על ידו כלל כדאית' 

במתני' וכמבואר בא"ח ס"י שס"ו סעי' יוד /י'/ אך דיש חולקין במעלה לה מזונת /מזונות/ ובדיעבד סומכין שם אדברי 
רק דרבנן מקילין המיקל בעירוב ומזכין על ידה כמבוא' שם בש"ע ואם כן הוא הדין לענין חמץ שעבר עליו פסח דהוא 

וכמו שהארכתי בביאור דין זה בספרי חק יעקב סי' תמ"ט דמה"ט ספק חמץ שעבר עליו הפסח מותר לאחר פסח דהוי 
 ספק דרבנן ולהקל שומעין לכן נ"ל להקל ה"ק יעקב:    

 (קישור)שו"ת בית מאיר סימן יב 

 הבחנה –אישות 
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 ומינקת חבירו והבחנה מעוברתראה: 

 היתר מאה רבנן –אישות 

 שו"ת מנחת אלעזר חלק א סימן טז

 גדר אשתו ביתו זו אשתו, –וכפר בעדו ובעד ביתו  –אישות 

 .תלמוד בבלי יומא יג

 -לאו ביתו היא!  -והא כמה דלא כניס לה  -דמקדש לה. -רחמנא, והך לאו ביתו היא! ומי סגי ליה בתקנתא? ביתו אמר 
 !אם כן הוה ליה שניבתים, ורחמנא אמר וכפר בעדו ובעד ביתו, ולא בעד שני בתים -דכניס לה. 

 תלמוד ירושלמי יומא פרק א' סוף הלכה א

ל בר' איניוני בעא קומי רבי מנא לא נמצא כקונה ויקדש מאתמול וכפר בעדו ובעד ביתו ולא בעד שניבתים רבי גמליא
קינייןבשבת א"ל משום שבות שהתירו במקדש אמר רבי מנא הדא אמרה איליןדכנסין ארמלן צריך לכונסן מבעוד יום 

  :שלא יהא כקונה קניין בשבת

 תוספות יומא יג: ד"ה לחדא

אשתו ביום הכפורים שיקדש זאת ביוה"כ ופליג בירושלמי משמע אשה אחרת מתקינין לו מזמנין אותהשאם תמות ...
אגמרא דידןדפריך התם ויקדש מאתמול דמשמע ליה מתקינין בהזמנה בעלמא ומשניוכפר בעדו ובעד ביתו )ויקרא טז( 

ולא בעד שני בתים ופריך ולא נמצא כקונהקנין בשבת ומשני משום שבות התירו במקדש א"ר חנינא הדא אמרת 
 לכונסן מבעוד יום שלא יהא כקונה קנין בשבת הליןדכנסין ארמלן צריך

 תוספות ישנים יומא ב. ד"ה שמא תמות אשתו

ולשני לא מתקנין אשה דלא מעכבא ומ"מ הכא בראשון מצוה מן המובחר בעינן ואפילו מעכבא לכולי האי לא חיישינן 
 שתמות אשת השני כי היכי דלא חיישינן בגמ' למיתת השניה.

 (קישור) יג. ד"ה דמקדשתוספות ר"י הלבן יומא 

דמקדש לה, ו]הא[ כמה דלא כניס לה לאו ביתו היא. בירוש' לא יהיב חילוק בין כניסה לקידושין, ומשמ' התם שהיה 
היה צריך לקדש מאיתמל, אי משו' שבות, אין שבות במקדש, דהכי גריס מקדש בו ביום לאחר אם היתה מתה אשתו ולא 

התם, ויקדש מאתמול, בתמיה, ומשני וכפר בעדו ובעד בתו ולא בעד שני )ביתו( ]צ"ל בתים[(. ר' גמלא בר אלעא בעא 
ת. אבל בתלמוד קמי ר' מנא, ולא נמצא כקונה קניין בבת, אמ' לו משו' שבות שהתירו במקדש, היינו משמ' התם כדפרישי

שלנו דדייק כניסה אין יכול לכנוס אלא מאתמול, דתשמיש אסור ביום הכיפורי', וגם על ידי חופה לא מצי למיהוי ביום 
הכיפורים, דאי איפשר לו ליצא מלשכה שהרי צריך פרישה כל ז'. ואי בשמסר האב לשלוחי הבעל דחשבינן ככניסה 

 תו לגמרי בהא, דהתם נמי יהיב חילוק קצת בין מסר האב לכניסת חופה.למיתת חנק במס' כתובות, שמא לא מיקרי בי

 גינת אגוז עמ' קד

 חרם דרבנו גרשום –אישות 

 יא-שלחן ערוך אבן העזר א:ט

נושא אדם כמה נשים, והוא דאפשר למיקם בסיפוקייהו. ומ"מ נתנו חכמים עצה טובה שלא ישא אדם יותר מד' נשים, 
דש. ובמקום שנהגו שלא לישא אלא אשה אחת, אינו רשאי לישא אשה אחרת על אשתו. כדי שיגיע לכל אחת עונה בחו

 )ועיין לקמן ס"ס ב' דאסור לישא שתי נשים בשני מקומות(.  

לכנוס אלא לפטור )מהרי"ק הגה: אם אינו רוצה רבינו גרשום החרים על הנושא על אשתו, אבל ביבמה לא החרים, וכן בארוסה. 
"ו/ מקום שיש דיחוי מצוה, כגון ששהה עם אשתו עשר שנים ולא ילדה )מרדכי פרק החולץ ורשב"א סימן ר"פ /ח"ג סי' תמ שורש ק"א(, וה"ה בכל

וצריך לחלוץ )הגהת מרדכי מצוה ואפילו במקום יבום,  אמנם יש חולקים וסברא ליה דחרם ר"ג נוהג אפילו במקוםמהר"ם מפאדווה סי' י"ט(. 
ראשונה בת גירושין, כגון שנשתטית או שהוא מן הדין לגרשה ואינה רוצה ובמקום שאין הוכ"כ נ"י פרק החולץ(.  י דכתובותדיבמות והגהות מרדכ

יש להקל להתיר לו לישא אחרת )כן משמע בתשובת הרשב"א(. וכל שכן אם היא ארוסה ואינה רוצה להנשא לו או לפטור ממנו.  ליקח גט ממנו,

הגה: ודוקא במקום שידוע שלא פשטה תקנתו, אבל מן הסתם נוהג בכל מקום )תשובת ר"י מינץ סי' ק"י ולא פשטה תקנתו בכל הארצות. 
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ומ"מ בכל הגה: ולא החרים אלא עד סוף האלף החמישי. הגו להחמיר למקום שנהגו להקל. שנ בי"ד סי' רכ"ח אם הלך ממקום י'/(. ועיין/
לגרש אחת מהן. וי"א דבזמן ונדויין מי שעובר ונושא ב' נשים שתי נשים, וכופין בחרמות  מדינות אלו התקנה והמנהג במקומו עומד, ואין נושאין

ה לה מזכנוהגין כן. י"א מי שהמירה אשתו, הזה אין לכוף מי שעבר חרם ר"ג )ב"י סי' פ"ז(, מאחר שכבר נשלם אלף החמישי )שם בשם מהרי"ק(, ואין 
אין להחמיר ומותר לישא אחרת בלא  רנ"ו/(. ובמקום שאין מנהג/ות )פסקי מהרא"י סי' רכ"ו ע"י אחר ונושא אחרת, וכן נוהגין במקצת מקומ גט

 גירושי הראשונה )שם מנהגי רינ"וס(.  

 טוב לעשות תקנה בחרמות ונידויים על מי שישא אשה על אשתו.

 שלחן ערוך אבן העזר קיט:ו

 יש חופה לפסולות –אישות 

 יבמות נז:

 רמבם הלכות תרומות ז:כא

 בי עזרי הלכות איסורי ביאה יט:גא

 ת אבני נזר חלק אבן העזר סימן רנב "שו

כתובתה מנה, ויש להסביר הדברים  נבעלה א[ דאפי' ידוע שלא"שם( במשנה בתולה כו' כתובתן מנה, בירושלמי ]ה ע) א(
כמו בביאה,  בחופה חופה לפסולות דכהן גדול פוסל אלמנה מתרומה דבי נשיא ב( יש"זע"י מה דאמרינן ביבמות )נ"עפ

התוס' שם וכדמוכח התם  ש"לביאה אין להן חופה כמ ל פסולות הואיל ולא חזיין"פליג אלא משום דס ואף שמואל לא
אותה חללה מדאורייתא  ו דחופה עושה"ק ל"ש סי' ז' ס"ב נ כבעילה חשובה, ועיין"ממתני' דסוטה, וה סייעתא דרב ששת

  דנשואה שאינה בעולה חשובה כבעולה לכל דבר: א("ט ע"מוכן בתוס' פרק נערה ) כמו ביאה ממש,

 בית שמואל סימן ז סעיף לו

היא בחזקת בעולה נראה דיליף  מ"דלא נבעלה מ ם משמע אפי' אם עדים מעידים"כ הרמב"כ -שנמצאת בתולה  פ"אע
בעולה לענין כתובה  מ היא בחזקת"אם עדים מעידים דלא נבעלה מ ב דאמר רב אשי אפי'"י ק דכתובות דף"מסוגיא פ

מחזיקים  טענות בתולים ויש לה כתובה משנימנה, ולא הוי כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה כי דאין להשני עליה
ונמצא' בעולה אין לה כתובה  כנסה בחזקת בתולה ל"מ למה דקי"ג דאית' שם לישנ' אחרת מ"בעולה אע אותה בחזקת

 חופה ל יש"ל דנתחללה מחמת חופה בלא ביאה לרב דס"י, ותו' נמי סל כרבאש"צ כ הבריי' דקתני דיש לה כתובה"ע
אזהבנים שתלד היא מכהן אחר לאו ודאי חללים הם  ז כתב אם יש עדים שלא נסתרה"ז ובט"ש ביבמות דף נ"לפסולות ע

אזלינן  נסתרה והבנים וכאן היינו היא נעשת חללה אף על גב דיש עדים דלא ואזלינן לחומרא כאן ואסורים לטמא למת
היא אבל  ם דתולה הדבר מטעם דבחזקת בעולה"לדעת הרמב שמא לאו חללים הם מיהו כל זה הוא גם כן לחומר'

ם אין "לעיקר דהא אף לשיטת הרמב"וכנ נתחללה בוודאי מחמת החופה ובניה חללים בוודאי ומותרים לטמא לשיטת תו'
 מוכרח פירושו:

 ארץ הצבי עמ' קיד

 עמ' צט גינת אגוז

 ממזרים –אישות 

 כב. ברכות

 מעשה באחד שתבע אשה לדבר עבירה. אמרה לו: ריקא! יש לך ארבעים סאה שאתה טובל בהן? מיד פירש.

 שתבע אשהרש"י שם ד"ה 

 אותה אשה פנויה היתה, וחכמים גזרו על היחוד אף על הפנויה.

 קידושין סט.

 תוספות יבמות טז: ד"ה קסבר
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 נב -מנחת יצחק ח"ה סימנים מו 

 מפניני הרב עמ' רסז

 ארץ הצבי עמ' קיב

 ספק ממזר, פסולי קהל –ממזר  –אישות 

 ברכות כח.

 (קישור)חוסן יוסף )ענגיל( אות לח 

  

 שו"ת אבני נזר אבן העזר

 הבחנהמעוברת ומינקת חבירו ו –אישות 

 לה.יבמות 

צריכות להמתין ג' חדשים, דברי רבי יהודה; רבי יוסי מתיר  -הגיורת והשבויה והשפחה, שנפדו ושנתגיירו ושנשתחררו 
 ליארס ולינשא מיד.

 כתובות לז.

 א:יג פתחי תשובה אבן העזר

זה רק  עב"ש סק"א מ"ש ונראה דהלכתא כרבא וגם י"ל דאפי' לשמואל ליכא איסור דאו' ולימוד -להבחין בין זרעו 
אסמכתא ועיין בס' בר"י שהבי' משם הרדב"ז ח"ב )בדפוס סדילקאב הוא בח"א( סימן רס"ד שכ' בשם התוס' דהבחנת 

הזרע מדרבנן אך פשט לשון הרמב"ם נראה דבאשה הראוי' לילד הוי מן התורה ושאר כל הנשים גזרה דרבנן ע"ש והיא 
ה ראיות דכל עיקר הבחנה הוא רק מדרבנן עש"ב וכ"כ בתשו' ז"ל האריך מאד בזה דאין מדברי הרמב"ם הכרע והביא כמ

 שבו"י ח"א סימן צ"ז ובמל"מ פ"ח דמלכים ע"ש:

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן כח

באשה שרשע אחד שמכונה בשם רב חרדי רימה לאשה אשר הניר שנותן לה הוא גט וכשבאת לינשא אמרו לה שאינו 
 להמתין ג"ח כ' כסלו תשי"ב.  כלום והשיגה גט כשר אם צריכה 

הרה"ג ר' אליהו יאנג שליט"א שאל באשה אחת אשר בערכאותיהם היא גרושה זה זמן גדול וגט בדיני התורה הלכו אצל   
רשע ידוע אשר בשם רב חרדי יכונה ונתן לה ניר שנתגרשה מבעלה אבל הי' בלא גט כשר כידוע ממעשי נבלה שעושה 

סדרו קידושין ע"ז השתדלו והשיגו גט כדין התורה אם רשאי לסדר הקידושין קודם הג"ח אותו רשע וכשאמרו לה שלא י
מזמן הגט הכשר כי אין רוצים לחכות בשום אופן באשר אביו הוא חולה גדול ורוצה לראות בחופתם ויש לחוש גם 

ם שהחליפו בטעות לא שתחלש בריאותו עיד"ז. ואמרתי שיש טעם גדול להתיר בכה"ג דהא במלתא דלא שכיח כגון בשני
גזרו במקום שאין לחוש לעצם ההבחנה רק מטעם לא פלוג כדאיתא בס"פ ד' אחין ומפורש בש"ע אה"ע סי' י"ג סעי' ח' 
גם בניסת בטעות ונודע שהיא אסורה לבעלה אם היתה קטנה א"צ להמתין ומשמע בכל אופן שהיא אסורה כגון גרושה 

לה הוי אינו מצוי ולא גזרו. ולכן אין לך אינו מצוי גדול מזה שהמכונה בשם רב לכהן וכדומה שכיון שבטעות ניסת לאסור 
ארטאדאקסי יתן כתב פטור בלא גט ולכן מסתבר שהוא ממש כדין הזה של"ג רבנן בכזו שאין לחוש בעצם מצד שהיא 

ולה מהא דכתב גרושה ממנה כבר בערכאותיהם זמן גדול ורק שהוא מטעם לא פלוג שבלא שכיח ל"ג רבנן. וראיה גד
החת"ס בסי' כ"ז לתרץ הא דמהר"מ לובלין שבנכתב בגט הראשון לוי והוא לא היה לוי שא"צ להמתין מגט השני שהקשה 
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הח"מ סי' י"ג סק"ז דהא הוא גט בטל שאף לר"ת יש להמתין הג"ח מהשני שטעם מהר"מ מלובלין הוא משום דסובר 
שכיחא שלא גזרו וא"כ כ"ש שהא דידן הוא לא שכיח כלל ולכן אף  דטעות כזה לכתוב לוי על אינו לוי הוא מלתא דלא

החולקים עליו כמו הח"מ והב"ש הוא מחמת דלא סברי להחשיב טעות דלוי על שאינו לוי לא שכיח דטעות בשמות 
 ובהיחוסים הוא שכיח קצת ול"ד ללא שכיח דהוחלפו אבל בהא דידן שודאי לא שכיח הוא גם הם יודו שא"צ להמתין ואף

להר"י שמחמיר בלעז יודה בכאן. ול"ד להא דכתב החת"ס שם שמסדרים שלא בקיאי שכיחי טובא דודאי אלו שטועים 
בעצמם וחושבים שהן בקיאים אפשר שכיחי אבל ליתן כתב פטור בלא גט זה ודאי ל"ש כלל ולכן כיון שהוא שעה"ד גדול 

 שיש לחוש לבריאות אביו החולה יש להקל לסדר הקידושין.  

והגרי"א הענקין שליט"א אמר עוד טעם דכיון שבערכאות דכאן כשנוטלין הדיווארס מהם נמי צריכין להיות מרוחקין   
ולא לדור ביחד אין זה בכלל אלו שחשבו בגמ' שצריכין להמתין אף שאין לחוש בהו להבחנה. ואמרתי קצת ראיה לזה 

ן אלא חשיב שם י"ב אופנים לכן אולי רק באלו שחשב מדלא אמר סתם בגמ' ביבמות דף מ"ב שבכל אופן צריכה להמתי
שם שהם נחשבין בפי הכל איש ואשתו רק שלא דרו ביחד מאיזה סבה שהיה חולה או בבית האסורין או במדה"י וכן 

בזקנה ועקרה ומפלת אח"מ בעלה שדרו ממש ולא בכגון זה דהוצרכו להתרחק מחמת שלא נחשבו שוב איש ואשתו. אבל 
ון שאין הראיה מוכרחת אולי אין לסמוך על זה אבל מטעם לא שכיח שכתבתי יש לסמוך בשעת הדחק מ"מ למעשה כי

כזה. דשלא בשעת הדחק גדול אין כדאי בכלל לבקש קולות אף הברורות ביותר דקרי ביה מהיות טוב וגו'. משה 
 פיינשטיין  

בשום אופן לחכות מחמת שהכינו כבר וממש מעשה כזה אירע עוד אצל רב גדול ממשפחת האלבערשטאם ולא רצו   
הכל וידורו בלא קידושי תורה אם רשאי לסדר הקידושין. והוריתי שודאי נחשב זה שעה"ד גדול ולכן יש גם כן להתיר, 

וגם כיון שברור לו שידורו ביחד ליכא גרם מסייע ידי עוברי עבירה בסדור הקידושין דהרי איסור המתנת ג"ח יעברו 
 ם מאיסור פנויה שלהרמב"ם אפשר היא באיסור לאו דקדשה.    בודאי ואדרבה מונע

 עמ' צז כרון למרן ר' עובדיה יוסף זצוק"לספר הז -בית הלל 
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 אורך –מעוברת ומינקת חבירו והבחנה  –אישות 

 שלחן ערוך אבן העזר יג:יא

דהיינו כפי מה עד שיהיה לולד כ"ד חדשים ולא יקדש מעוברת חבירו, ולא כא מניקת חבירו, גזרו חכמים שלא ישא אדם 

וחדש העיבור עולה למנין ץ מיום שנולד ויום שנתקדשה בו. , חושקובעין החדשים אחד מלא ואחד חסר )הגהות מרדכי פרק החולץ(
)ויש נה. בין שהיא מז שהיא גרושה. בין שהיא אלמנה בין אפילו לחדש העיבור( )ת"ה סימן רי"ו( )וי"א דלכתחלה יחושכ"ד חודש. 

 . אפילולהקל במופקרת לזנות, כדי שיהא בעלה משמרה )תשובת ר"י מינץ סימן ה'(כי פרק החולץ בשם י"א(. ויש מקילין במזנה( )הגהות מרד

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


104 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

על דעת רבים שלא תחזור בה.  אפילו נשבעה המינקת או נדרה וך כ"ד חודש, לא תנשא.נתנה בנה למינקת או גמלתו בת
ואפילו אם נשבעה לאדם גדול, כמו אלו שהולכים בחצר  נקה וכנס, לא יוציא(. )הגהות מרדכי דכתובות(.)וי"א כה דאם נשבעה המי

וכן אם גמלתו בחיי בעלה, או שאינו חולבת לעולם, לינשא ואין חוששין שמא תהרגהו. המלך. אבל אם מת בנה, מותרת 
ים שלשה חדשבעלה, או שנתנה בנה למניקה  רו לו מינקת בחיישיש לה צימוק דדים, או שפסק חלבה בחיי בעלה ושכ

 לא הניקה כלל תוך הג' חדשים, מותרת לינשא.קודם מיתת בעלה והיא 

 פתחי תשובה אבן העזר יג:יב

)ועיין בתשובת חתם סופר סי' ל"ד דנראה מדבריו שדעתו להחמיר בכיוצא בזה וכתב שם )וגם בסימן ל'( לסתום פה ...
ל ואומרים דבזה"ז דרוב בנים אינם יונקים רק איזה חדשים וגומלים אותם בטלה לה הרשעים המפקפקים על גזירת חז"

תקנת חכמים במניקת חבירו והענין הוא דודאי גם חז"ל ידעו כי רובא דרובא די להם בהנקת פחות מכ"ד חדש ואפשר 
בר מובן שכל המרים פחות משנה אך איכא מועט' בעולם שצריכים כ"ד חדש וחששו בפקוח נפש למעוט' כו' ומעתה הד

יד ומיקל לנשים שלא התחילו להניק כלל א"כ כולן לא יתחילו להניק כלל וקלקלנו הרוב משום מיעוט כו' ע"ש עוד( ועיין 
 בתשובה הנדפסת בסוף ספר תפארת למשה מענין זה:

 משעת כתיבת או נתינת הגט –מעוברת ומינקת חבירו והבחנה  –אישות 

 (קישור)ן העזר סימן ד שו"ת משכנות יעקב חלק ב אב

 

 דאורייתא או דרבנן –מעוברת ומינקת חבירו והבחנה  –אישות 

 פתחי תשובה יג:א

ולימוד זה רק להבחין בין זרעו. עב"ש סק"א מ"ש ונראה דהלכתא כרבא וגם י"ל דאפי' לשמואל ליכא איסור דאו' 
אסמכתא ועיין בס' בר"י שהבי' משם הרדב"ז ח"ב )בדפוס סדילקאב הוא בח"א( סימן רס"ד שכ' בשם התוס' דהבחנת 

הזרע מדרבנן אך פשט לשון הרמב"ם נראה דבאשה הראוי' לילד הוי מן התורה ושאר כל הנשים גזרה דרבנן ע"ש והיא 
ביא כמה ראיות דכל עיקר הבחנה הוא רק מדרבנן עש"ב וכ"כ בתשו' ז"ל האריך מאד בזה דאין מדברי הרמב"ם הכרע וה

 שבו"י ח"א סימן צ"ז ובמל"מ פ"ח דמלכים ע"ש:

 מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה –אישות 

 משנה למלך הלכות אישות כא:א

השרים מציאת האשה ומעשה ידיה לבעלה כו' . בתשובת מהרימ"ט ח"מ סימן ס"ז נסתפק באלו הנשים הנכנסות בבית 
והמה כאניות סוחר להביא טרף לביתם ומכלכלין את בעליהן אם נאמר שאשה כזאת אין לבעלה זכות בכל אשר עשתה 

ויהיו מעשה ידיה לעצמה או לא. ודבריו קשים הם בעיני דהיאך השמיט הרב דברי גדולי המחברים אשר נחלקו בזה 
ומים דאע"פ שהיא ניזונת מנכסי יתומים ומעשה כמ"ש הטור אה"ע בשם הראב"ד באלמנה שהשביחה הקרקע של הית

ידיה שלהם השבח לעצמה שלא אמרו מעשה ידיה שלהם אלא במעשה ידיה הקבועים כגון טווה או אורגת אבל במלאכה 
אחרת שאין דרכה בכך לא כיון שאין יכול לשנותה לאותה מלאכה אם עשתה הרי היא לעצמה. והרשב"א האריך בזה 

מוהריק"א שם. וא"ת דגבי אשה עם בעלה לא נפקא לן מידי דכשתמצא לומר דאין זה בכלל  והסכים לדעת זה כמ"ש
מעשה ידיה דין מציאה יש לשבח זה ומציאת האשה לבעלה ולא איירי הני רבוותא ז"ל אלא גבי אלמנה דכשנאמר דאין 

ה עצמה פליגי רבוותא זה השבח חשוב כמעשה ידיה זכתה האשה דמציאת האלמנה לעצמה. הא ליתא דגבי מציאת האש
דאם אינה ניזונת כתב הרמ"ה דמציאתה לעצמה והרא"ש חלק עליו וכמ"ש הטור סימן פ"ד. א"כ למאן דס"ל דאין זה 
בכלל מעשה ידיה כיון דאין הבעל זנה ממילא מציאתה לעצמה לדעת הרמ"ה שכתבתי. וכל מה שצידד הרב ז"ל בסוף 
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ידיה אבל למאן דיהיב ליה דין מציאה סוף סוף הרי לא זכה בעלה  דבריו לא שייכא אלא אם נחשוב שבח זה מעשה
 ומציאתה לעצמה לדעת הרמ"ה ולא מפקינן מינה והתימה מהרב ז"ל שהעלים כל זה וצ"ע:

 משמשתו נדה האם מפסדת כתובתה –אישות 

 כתובות עב.

ה? מאכילתו שאינו מעושר, מתני'. ואלו יוצאות שלא בכתובה: העוברת על דת משה ויהודית. ואיזו היא דת מש  
 ..ומשמשתו נדה, ולא קוצה לה חלה, ונודרת ואינה מקיימת.

ומשמשתו נדה. היכי דמי? אי דידע בה, נפרוש! אי דלא ידע, נסמוך עילוה! דא"ר חיננא בר כהנא אמר שמואל: מנין לנדה 
ה פלוני חכם טיהר לי את הדם, לעצמה! לא צריכא, דאמרה לי -שסופרת לעצמה? שנאמר: בוספרה לה שבעת ימים, לה 

ואזל שייליה ואשתכח שיקרא. ואיבעית אימא: כדרב יהודה, דאמר רב יהודה: הוחזקה נדה בשכינותיה, בעלה לוקה עליה 
 משום נדה.

 ר"ן על הרי"ף שם )לב:(

ז"ל משום  ואי לא ידע מנא ידע. מי אמר לו אחרי כן שהוא בא לפנינו להוציאה והאי דלא אוקמה במודה כתב הראב"ד
דאינה נאמנת דאין אדם משים עצמו רשע ולא נראה דלהפסיד כתובתה ודאי נאמנת דהודאת בעל דין כמאה עדים דמו 

  אלא משום דמילתא דלא שכיחא היא לא אוקמה בהכי:

 חיוב עונת תלמיד חכם –עונה  –אישות 

 ברכות כז:

 שלחן ערוך אבן העזר עו:ב

)וי"א דאם אינם לנין הפועלים, אם היתה מלאכתם בעיר, פעמים בשבת; ואם היתה מלאכתם בעיר אחרת, פעם אחת בשבת. 

החמרים, פעם אחת בשבת. הגמלים, אחת לשלשים יום. המלחים,  כל לילה בביתם, עונתן לח' ימים( )טור ותוס' בשם ר"י בר ברוך(.
 אחת בשבת; ודרך ת"ח לשמש מטתן מלילי שבת ללילי שבת. אחת לששה חדשים. תלמידי חכמים, עונתם פעם

 פתחי תשובה אבן העזר עו:ג

תלמידי חכמים. עי' בס' יערות דבש ח"ב דרוש י"ח שכ' בהא דאיתא בברכות כ"ז אמר להו איזל ואימלך באינשי ביתי כו' 
עצת אשתו אך הענין הוא דהנה שהדבר תמוה איך שייך שראב"ע שבק עצת כל חכמי ישראל שרצו למנו' אותו וילך אחר 

עונת ת"ח מליל שבת לשבת וכמס' אבות דר"נ מבואר דעונת נשיא הוא מחודש לחודש מפני ביטול בהמ"ד ואנן קיי"ל 
חמר ונעש' גמל צריך לימלך באשתו כו' ע"ש ובס' כרם שלמה כ' עליו שדבריו דפח"ח אבל בקשתי באבות דר"נ ולא 

וע' בתשו' מעיל צדקה סי' נ"א שכ' שכל מי שהוא לומד בתמידות הן אם הוא מצאתי ולא בשום מקום אשר חפשתי 
מהמורים בעם או מן התלמידים רשאי שלא לקיים עונתו כ"א א' בשבת ואף שאין לנו דין ת"ח בזה"ז בכמה דברים מ"מ 

אדם רשאי  בזה לדעתי רשאי כל אדם לעשות עצמו ת"ח ואף שהובא )במג"א סי' ר"מ סק"ג( בשם ס' הקנה שאין כל
לעשות עצמו ת"ח היינו כשהוא באמת פועל או טייל ואינו עוסק בתורה אבל לעוסקי תורה שמתשת כחם אין חילוק בין 
ת"ח שבימיהם לאותן שבזמנינו ואדרבה היא מתשת כחינו יותר לפי חסרון הבנתינו וגם בסמ"ק מ"ע רפ"ה איתא בהדיא 

דור וקנאת ירך חברתה אני מורגל לומר לכל הסבובים אלי לקיים עונת ויעשה כל אדם עצמו כת"ח כו' אך משום פריצת ה
 פועלי' שתים בשבת כו' עכ"ל ע"ש:

 עזר כנגדו, כי זה כל האדם –אישות 

 ברכות ו:

 רמב"ם הקדמה לפירוש המשניות

יקו וכאשר ידענו שתכלית כל אלה היא מציאות האדם, חובה שנחקור גם מדוע נמצא האדם ומה תכליתו. וכאשר העמ
לחקור על כך מצאו שיש לאדם פעולות רבות מאד, לפי שכל מיני החיים והאילנות אין להם אלא פעולה אחת או שתים 

בלבד ותכלית אחת, כמו שאנחנו רואים שעץ התמר אין לו פעולה אלא להניב תמרים, וכך שאר האילנות. וכך בעלי 
סנונו", ויש אוגר כגון הנמלה. אבל האדם עושה פעולות רבות החיים יש מהם אורג בלבד כגון העכביש, ויש בונה כגון ה"

שונות, ולכן חקרו כל פעולותיו אחת אחת כדי לדעת מה תכליתו מכל הפעולות האלה, ומצאו שתכליתו פעולה אחת 
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בלבד, ושאר פעולותיו אינן אלא להמשכת קיומו כדי שתושלם בו אותה הפעולה היחידית והיא השגת המושכלות וידיעת 
אמתיות על בורים. כי לא יתכן שתהיה תכלית האדם לאכול או לשתות או לבעול או לבנות בית או להיות מלך, לפי ה

שכל אלה מקרים עוברים עליו ואינם מוסיפים במהותו. ועוד שכל הפעולות האלה משותפות הן לו ולשאר מיני בעלי 
פל למצב נעלה, לפי שהיה אדם בכח ונעשה אדם החיים, והמדע הוא שמוסיף במהותו ומעתיקו ממצב למצב, ממצב ש

בפועל, שהאדם לפני שילמד אינו אלא כבהמה, כי לא נבדל האדם משאר בעלי החיים אלא בהגיון, שהוא חי בעל הגיון, 
רצוני במלת הגיון השגת המושכלות, וגדול שבמושכלות השגת אחדות הבורא יתעלה וישתבח וכל הקשור בכך מן 

פי ששאר המדעים אינם אלא כדי שיוכשר בהם עד אשר יגיע אל מדעי האלקות, והדבור על הענין המדעים האלקיים, ל
 הזה בשלימות יארך מאד.

אבל עם השגת המושכלות חובה לנטוש את ההגזמה בתענוגות הגופניות, כי במושכל ראשון ישיג שהרס הנפש בבנין   
חר התאות ומעדיף את החושניות ושעבד שכלו לתאותו הגוף, ובנין הגוף בהרס הנפש, לפי שאם היה האדם רודף א

ונעשה כבהמות וכיענים שאין בדמיונם אלא האכילה והשתייה והבעילה, הרי אז לא יוכר בו הכח האלקי, כלומר השכל, 
 ויהיה אז כחומר בודד צולל בים ההיולי. 

לומד בעל מדות טובות, וכאשר נקנו הנה נתברר מכל ההקדמות האלה שהתכלית בעולמינו זה וכל אשר בו הוא איש מ  
למי שהוא מהמין האנושי המדע והמעשה, רצוני ב"מדע" השגת האמתיות על בורים והשגת כל מה שאפשר לאדם 

להשיג, וב"מעשה" המצוע והאיזון בענינים הטבעיים ואל ישקע בהם ולא יקח מהם אלא מה שיש בו קיום הגוף, וכן 
 הוא המטרה.  שפור כל המדות, אדם שהוא במצב זה

וענין זה לא נודע מפי הנביאים בלבד, אלא גם חכמי העמים הקדמונים אף שלא ראו את הנביאים ולא שמעו דבריהם   
כבר ידעו שאין האדם אדם שלם אלא אם כלל המדע והמעשה, ודי לך דברי גדול הפילוסופים "מטרת ה' בנו שנהיה 

ודף אחרי התאות, אינו חכם באמת, כי ראשית חכמה שלא יקח האדם נבונים צדיקים" שאם היה האדם חכם ונבון אבל ר
מהתענוגות הגופניות אלא כדי קיום הגוף, ובפירושנו למסכת אבות נשלים ענין זה ונבארנו כראוי. וכך מצאנו שהנביא 

אנחנו  הוכיח את מי שטען שהוא חכם בזמן שהוא עובר על דברי תורה ורודף תאותיו, והוא אמרו איך תאמרו חכמים
ותורת ה' אתנו וכו'. וכן אם היה האדם ירא ה' פרוש, מרחיק התענוגות זולתי בכדי קיום הגוף, מתנהג בכל הענינים 

הטבעיים בדרך הממוצעת, והורגל בכל המדות הטובות אלא שאינו מלומד, גם זה חסר שלמות, אלא שהוא יותר שלם מן 
והכרה יסודית, ולפיכך אמרו חז"ל אין בור ירא חטא כמו שביארנו.  הראשון, לפי שמעשיו אלה אינם מתוך ידיעה ברורה

ומי שאומר על עם הארץ שהוא חסיד אינו אלא מכחיש דברי חכמים שהחליטו בזה החלטה גמורה, וגם מכחיש את 
המושכל. ולכן תמצא המצוה בכל התורה, ולמדתם ואחר כך לעשותם, התלמוד קודם למעשה, כי בתלמוד יבוא לידי 

 ה ואין המעשה מביא לידי תלמוד, וזהו אמרם ע"ה שהתלמוד מביא לידי מעשה. מעש

ונשארה כאן שאלה אחת, והיא, יש למקשה לומר, אתם כבר אמרתם שלא המציאה החכמה האלקית שום דבר לבטלה,   
כן מדוע ושכל הנבראים תחת גלגל הירח האדם הוא הנכבד שבהם, ושתכלית המין האנושי הוא השגת המושכלות, אם 

המציא ה' כל בני אדם שאינם משיגים מושכל, ואנחנו רואים שרוב בני אדם ריקים ממדע רודפי התאות, והאדם המלומד 
הפרוש נדיר ופלאי, לא ימצא אלא יחיד באחד הדורות. התשובה, שכל מציאות אותם הנבראים לשתי סבות, האחת, 

מתפלספים היה העולם אבד, והיה האדם כולה ממנו בזמן קצר,  לשרת את אותו היחיד, כי אלו היו כל בני אדם למדנים
לפי שהאדם חסר מאד זקוק לדברים רבים, והיה מוכרח ללמוד חרישה וקצירה ודישה וטחינה ובשול, ועשיית כלים לכל 

לחסות, אלה עד שיושג לו המזון, וכן היה צריך ללמוד טוייה ואריגה כדי לארוג מה שילבש, ובנין כדי לבנות לו מקום 
ויעשה כלים לכל אלה, ולא יספיקו חיי מתושלח כדי ללמוד כל המלאכות שאדם זקוק להם בהכרח למען קיומו. ואם כן 

מתי ילמד אותו אדם חכמה ויבין במדע, לפיכך נמצאו כל אלה כדי לעשות את העבודות הללו שהעולם צריך להם, ונמצא 
כמה, וכמה יפה פתגם האומר "אלמלי השוטים היה העולם חרב" המלומד בשביל עצמו, ובכך נבנה העולם ונמצאת הח

ואין לך שטות גדולה מזו שאדם חלוש הנפש, בנין גופו רופף, נוסע מקצה האקלים השני עד קצה הששי, ועובר בימים 
בימי החורף ובמדברות בשרב בקיץ, ומסכן עצמו לחיות הטרף למיניהם כדי שאולי ירויח דינר, וכאשר יקבץ מאותם 

הדינרין שמסר כל רוחו עליהם, יתחיל לחלקם לאומנים לבנות לו יסוד איתן על בתולת קרקע בסיד ואבנים, כדי להעמיד 
עליו בנין שיעמוד מאות בשנים, והוא יודע ברור שלא נותר מחייו אפילו כדי לבלות בנין של גומא, היש קלות דעת 

בהחלט כדי שיבנה העולם, ולכן כנו חכמים עליהם השלום מי חמורה מזו. וכך כל תענוגות העולם ותאותיו קלות דעת 
 שלא למד "עם הארץ", כלומר שלא נבראו אלא לבנין הארץ ולפיכך יחסום אליה.

 חידושי הגרי"ז סימן א

בראשית )ב' י"ח( ויאמר אלקים לא טוב היות האדם לבדו אעשה לו עזר כנגדו. וכבר הקשה הרמב"ן דהא היו צריכין 
שום קיום המין, ע"ש. והנראה דהא כתב הרמב"ם בהקדמתו לפיה"מ )העתקנו דבריו לקמן בסוף הספר( לברוא האשה מ

דתכלית העולם הוא רק בשביל שתי הסיבות: א. להיות משמשים להאחד ההוא. ב. לעשות חברה לחכמים שלא ישארו 
ו צריכים כלל שיולדו לו בנים, שהרי שוממים, עיי"ש בארוכה. ולזה הרי אדם הראשון היה יכול לחיות לעולם, ולא שיהי

בין כך תכלית הועלם הוא בשביל אחד, ומה לן לכולם הרי הוא האחד, ורק דמשום שתי הסיבות הנ"ל, וזשה"כ לא טוב 
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היות האדם לבדו, א. "אעשה לו עזר כנגדו" דהיינו משום שישמשו לו, וב. "כנגדו" דהיינו לעשות לו חברה, שלא יהיה 
 שומם.

 קטנה אונס יתויפ –אישות 

 יבמות לג:

 פיתוי קטנה אונס נינהו, ואונס בישראל מישרא שרי

 רמב"ם הלכות איסורי ביאה ג:ב

הבא על הקטנה אשת הגדול אם קידשה אביה הרי זה בחנק והיא פטורה מכלום ונאסרה על בעלה כמו שביארנו בהלכות 
+/השגת הראב"ד/ ונאסרה על בעלה. סוטה, ואם היא בת מיאון מכין אותו מכת מרדות והיא מותרת לבעלה, ואפילו היה כהן. 

 ישראל שהרי אמרו פיתוי קטנה אונס הוא עכ"ל.+כתב הראב"ד ז"ל /א"א/ לא ידעתי למה נאסרת על בעלה 

 קלא בעניני ערוה –אישות 

 תוספות קידושין יב: 

 רמב"ם הלכות איסורי ביאה יז:כ

יצא שמה בעיר שנתקדשה ונתגרשה מן הקידושין חוששין לה כמו שביארנו בהלכות גירושין, אבל אם יצא עליה קול 
יצא שמה בעיר שנתקדשה וכו'. כתב הראב"ד ז"ל /א"א/ איני יודע מהו אבל אין הפרש +/השגת הראב"ד/ שהיא חלוצה אין חוששין לה. 

בקולות בין גרושה לחלוצה ולא בין שאר הקולות חוץ משם מזנה דתלינן בפריצותא ואינשי קרו לה מזנה משום פריצותא ושאר הקולות אם 
ברים ברורים חוששין להם עכ"ל. /השגת הראב"ד/ כמו שביארנו וכו'. כתב הוחזקו בבית דין שאמרו פלוני מהיכן שמע מפלוני עד שהגיעו קרוב לד

הראב"ד ז"ל /א"א/ והוא בהלכות גירושין לא כתב אלא כמו שהוא בגמרא שאם יצא קול שנתקדשה ונתגרשה מותרת לכל אדם קול ושוברו עמו 
כל קול שהוחזק בבית דין שלא יהא קול הברה חוששין לה  ולא דברו שם על כהונה, מ"מ אמת הוא שאם הוחזק קול בבית דין אסורה לכהן וכן

 ובלבד שלא תהא בתר אירוסין עכ"ל.+

 מפניני הרב עמ' רסט

 שאר כסות ועונה –אישות 

 כתובות מז:

 ב-רמב"ם הלכות אישות יב:א

ייב לה כשנושא אדם אשה בין בתולה בין בעולה בין גדולה בין קטנה אחת בת ישראל ואחת הגיורת או המשוחררת יתח
 בעשרה דברים ויזכה בארבעה דברים.  

והעשרה שלשה מהן מן התורה ואלו הן שארה כסותה ועונתה, שארה אלו מזונותיה, כסותה כמשמעה, עונתה לבא עליה 
כדרך כל הארץ: והשבעה מדברי סופרים וכולן תנאי בית דין הם, האחד מהם עיקר כתובה, והשאר הם הנקראין תנאי 

לרפאותה אם חלתה, ולפדותה אם נשבית, ולקברה כשתמות, ולהיות נזונת מנכסיו ויושבת בביתו אחר כתובה ואלו הן, 
מותו כל זמן אלמנותה, ולהיות בנותיה ממנו ניזונות מנכסיו אחרי מותו עד שיתארסו, ולהיות בניה הזכרים ממנו יורשין 

 כתובתה יתר על חלקם בירושה שעם אחיהם.

 רמב"ן שמות כא:ט

רש"י שארה מזונות, כסותה כמשמעה, עונתה תשמיש. וכן אמר אונקלוס זיונה. ובגמרא )כתובות מז ב( אמרו על ופירש   
מי שאמר כך והאי תנא סבר מזונות דאורייתא, דתניא שארה אלו מזונות, וכן הוא אומר וימטר עליהם כעפר שאר וגו' 

מזוני תקינו לה רבנן. וגם על דרך הפשט למה יזכיר )תהלים עח כז(. והמובן בסוגית הגמרא שהם דברי יחיד, והלכה 
במזונות שאר, שהוא הבשר, והראוי שיזכיר לחמה, כי על הלחם יחיה האדם, ובו יהיה החיוב. וחשב ר"א לתקן זה, ופירש 

 שארה מזון, שיעמיד שארה שהיא בשרה. ואין בזה טעם, שיאמר הכתוב לא יגרע הבעל בשרה:

שאר בכל מקום בשר הדבק והקרוב לבשרו של האדם, נגזר מלשון שאר, כלומר שאר בשרו,  ולכך אני אומר כי פירוש  
מלבד בשר גופו. ויקראו הקרובים שאר, אל כל שאר בשרו )ויקרא יח ו(, שארה הנה )שם יז(, כענין אך עצמי ובשרי אתה 

יד כב(, זרעו הקרוב אליו. וכן בכלות  )בראשית כט יד(, ויאכל חצי בשרו )במדבר יב יב(. וכן שם ושאר נין ונכד )ישעיה
בשרך ושארך )משלי ה יא(, עצמך ובניך, שהם הבשר הקרוב לך, ויקרא הבשר הנאכל שאר, וימטר עליהם כעפר שאר 
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)תהלים עח כז(, כי הבשר הנאכל ידבק באוכל ויחזור לבשרו. ויתכן שיהיה מזה בכלות בשרך ושארך )משלי ה יא(, בשר 
שה מן המאכל יכלה ולא יהיה לך לבשר. ותקרא האשה שאר לבעל, כמו שדרשו )יבמות כב ב( כי גופך ושאר הבשר הנע

אם לשארו, שארו זו אשתו, והוא מן הענין שאמר ודבק באשתו והיו לבשר אחד )בראשית ב כד(. והנה שארה קרוב 
עונתה הוא עונה שיבא אליה בשרה. וכסותה כסות מטתה, כמו שנאמר )להלן כב כו( כי היא כסותו לבדה במה ישכב. ו

 לעת דודים:

ואם יהיה פירוש שאר כמו בשר כדברי המפרשים )רש"י והרד"ק בתהלים עח כז והרד"ק כאן(, ונאמר כי אל כל שאר   
בשרו )ויקרא יח ו( כמו בשר בשרו, כענין שנאמר )בראשית לז כז( כי אחינו בשרנו הוא, ג"כ נפרש שארה לא יגרע, שלא 

ה, כלומר הבשר הראוי לה, והוא בשר הבעל אשר הוא עמה לבשר אחד. וענין הכתוב, שאם יקח אחרת, ימנע ממנו בשר
קרוב בשרה של זו וכסות מטתה ועת דודיה לא יגרע ממנה, כי כן משפט הבנות. והטעם, שלא תהיה האחרת יושבת לו 

הארץ כבא אל אשה זונה, ולכן מנעו על מטה כבודה והיו שם לבשר אחד, וזו עמו כפילגש ישכב עמה בדרך מקרה ועל 
הכתוב מזה. וכך אמרו חכמים )כתובות מח א( שארה זו קרוב בשר, שלא ינהג בה כמנהג פרסיים שמשמשין מטותיהן 
בלבושיהן. וזה פירוש נכון, כי דרך הכתוב בכל מקום להזכיר המשכב בלשון נקי ובקצור, ולכן אמר באלו ברמז שארה 

הענינים אשר לאדם עם אשתו בחבורן. ויבא זה כהוגן על דין ההלכה, ויהיו המזונות ומלבושי כסותה ועונתה, על שלשת 
 האשה תקנה מדבריהם:

 שארו זו אשתו –אישות 

 גיטין יח.

 ...ר"ש מכשיר. אמר רבא: מאי טעמא דר"ש? קסבר: כיון שנתן עיניו לגרשה, שוב אין לו פירות

 בבא בתרא קמו.:

מעשה באדם אחד שאמרו לו אשתו תותרנית היא, ונכנס אחריה לחורבה לבודקה; אמר לה: ריח אמר רב יהודה אמר רב: 
צנון אני מריח בגליל,אמרה ליה: מן יהיב לן מכותבות דיריחו ואכלנא ביה! נפל עלה חורבה ומתה; אמרו חכמים: הואיל 

 אינו יורשה. -ולא נכנס אחריה אלא לבודקה, מתה 

 רבה ומתהעליה חורשב"ם שם ד"ה נפלה 

ובא הבעל לפני ב"ד והיה רוצה לירש את אשתו ואמרו חכמים הואיל ולא נכנס עמה לבא עליה אלא לבודקה ולגרשה 
ומתה בתוך כך אינו יורשה אית דגרסי הכי ומוקי לה בארוסה ולא נהירא לי דאפילו בא עליה בימי אירוסין קודם 

וסה לא אונן כו' מתה אינו יורשה דאין הבעל יורש את אשתו הכנסתה לחופה לא ירית לה כדתני חנן בר אמי אשתו אר
עד שתכנס לחופה כדנפקא לן )לעיל /בבא בתרא/ דף קט:( ירושת הבעל משארו הקרוב אליו ממשפחתו וירש אותה 

דהיינו לאחר שנכנסה לחופה הלכך בנשואה מוקמינן לה והכי גרסי' ואמרו חכמים הואיל ונכנס אחריה לבודקה מתה 
ורשה דכיון דהיה בדעתו לגרשה אם ימצאנה בעלת מום ובתוך כך מתה קודם שנתפייסו אינו זוכה בירושה ומהכא אינו י

שמעינן שמי שמתה אשתו מתוך קטטה שיש בדעתו לגרשה שוב אינו יורשה כדאמרי' במס' גיטין )דף יח( משנתן עיניו 
 לגרשה שוב אין לבעל פירות.

 לבודקהנכנס אחריה לחורבה תוספות שם ד"ה 

פי' רבינו יעקב דבארוסה מיירי ובא לראות אם היא תותרנית אם לאו ואם אינה תותרנית ישאנה ואמרו חכמים הואיל 
ולא נכנס אחריה אלא לבודקה ולא לשם נישואין נכנס ולכן אם מתה לא יירשנה אבל אם לא נכנס אחריה לבודקה היה 

)דף מח: ושם( לעולם היא ברשות האב היה לו חצר בדרך ונכנסה  יורשה וכגון שהחורבה שלו כדאמר בכתובות פרק נערה
עמו יורשה דחצר דידיה לנשואין ולפירוש זה לא היתה תותרנית אלא כותבות היו בחיקו כמו שאמרה או היתה יודעת 

 שצנון היה ולכך אמרה מאן יהיב לן מכותבות לאכול עם הצנון

שהיה בדעתו לגרשה ומיהו קשיא דלא הוה ליה למימר הואיל ולא ורבינו שמואל פירש שנשאה כבר ונמצאת תותרנית 
נכנס אחריה אלא לבודקה אלא הוה ליה למימר הואיל ונכנס אחריה לבודקה ומה שפי' רבינו שמואל מכח הך דהכא 

שאם היה בדעתו לגרשה שוב אין לו פירות לאו ראיה היא כדפרישית שהרי לאו נשואה היתה ומההיא דגיטין )דף יח.( 
נמי אין ראי' דהא בין ר' יוחנן וריש לקיש דפרק שני דגיטין )דף יז:( לא סבירא להו הכי אלא לרבי יוחנן מוציאין פירות 
משעת ]נתינה ולריש לקיש משעת כתיבה ולמאי דמפרש ר"י התם[ אית ליה לריש לקיש משעת חתימה דהא איכא נמי 

 בין ר' שמעון ורבנן פירי משעת כתיבה עד שעת חתימה.

 סעיף ה שולחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות סימן צ

 ..הגה: אבל כל זמן שלא נתגרשה, אע"ג שנתן עיניו לגרש, יורשה.מי שנתגרשה ספק גרושין, ומתה, אין הבעל יורשה. 
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 ים של שלמה מסכת גיטין פרק ב

 ז' ימי אבילות: ד. דין מי שמתה אשתו מתוך הקטט, והיה בדעתו לגרשה, אין צריך ]להתאבל[ עליה לישב

פסק, כתב רשב"ם בפ' מי שמת )ב"ב קמ"ו ע"ב, ד"ה נפלה( ]מי שמתה[ אשתו מתוך קטטה, והיה בדעתו לגרשה, אינו 
יורשה, ]כדאמרינן במס' גיטין )י"ח ע"א([ כיון שנתן עיניו לגרשה שוב אין לו פירות, עד כאן, ונראה, אף דהכא איירי 

דלא נכתב כלל לא מצינו להדיא דלית ליה פירות אף לר' שמעון, מכל מקום  שנכתב הגט, רק שלא נחתם, אבל היכא
נראה לי, דלאו דוקא קאמר משעת כתיבה לר"ש, אלא אף בלא כתיבה, כלישנא דתלמודא, מכיון שנתן עיניו לגרשה כו', 

ברירא לן שנתן כבר ומשמע היכא דברירא לן דנתן עיניו לגרשה שוב אין לו פירות לר"ש, רק משעת כתיבה הוא מילתא ד
רק שתמה אני על דבריו, מה מביא ראיה מר"ש, הא רבנן פליגי אפילו לר"ל, וסברי משעת חתימת הגט,  עיניו לגרשה,

והלכה כרבנן, ור"ל דאמר שעת כתיבה לאו דוקא קאמר, אלא פירושו משעת חתימה, ועוד, הלכה כר"י דיש לבעל פירות 
דצ"ל( ירושה[ מתקנות פירות, ובעלי התוספות )ב"ב קמ"ו ע"ב, ד"ה נכנס(  עד שעת נתינה, ולא גרע )אשה( ])נראה

 והרא"ש )שם פ"ט סימן ט"ז( נמי השיגו על דבריו, וכתבו שאין ירושת הבעל שהיא דאורייתא נפקעת עד לאחר גירושין

וריתי לו שלא ומעשה בא לידי, באחד שהיה בקטט עם אשתו, והיה לו דעת ברור לגרשה, ובתוך אותו הקטט מתה, וה
לישב ז' ימי אבילות, ושלא להתאבל עליה, והבאתי ראיה מדברי הרשב"ם, שפסק כך אפילו לענין ירושת הבעל שהוא 

דאורייתא, כגון לר' עקיבא בפ' ד' וה' )ב"ק מ"ב ע"ב( ולרשב"ג בפ' הכותב )כתובות פ"ו ע"ב( וכן הלכה, רק שרב פסק )שם( 
, ונילף אפילו הכי אמרינן כיון שנתן עיניו לגרשה חשבינן כאלו כבר גירשהדין, שהוא דרבנן והוי הפקעת ממון שלא כ

 ,דפטור מאבילות 9מיניה קל וחומר לענין אבילות, שהוא לכולי עלמא מדרבנן,

ואף שכתבתי שליתא לדברי רשב"ם, היינו משום דס"ל דהלכה כרבנן, דסברי אליבא דר"י שיש לבעל פירות עד שעת 
טעמא, מאחר שתקנו לו חכמים לזכות בפירות לא נפקעת אותו זכות עד שעת גירושין, דמנא לן להפקיע נתינה, והיינו 

ממונו שלא כדין, שיכול לומר כל זמן שלא גירשתי הרי היא אשתי, וכל זכות שיש לי בה לא אמחל, בפרט מאחר שירושת 
לר"ש דסבר כיון שנתן עיניו לגרשה שוב אין לו הבעל דאורייתא, אבל מניין לנו לחייבו באבילות דרבנן, ועוד, מאחר ד

פירות, אם כן קל וחומר לענין אבילות, ונהי דחכמים חולקים, והלכה כוותייהו, מכל מקום הלכה כמיקל באבל )מו"ק י"ט 
 ע"ב(, אם כך הלכה כר"ש לענין אבילות, ועוד, איך יעלה על דעת האדם להאבילו מה שאין לבו אבל, ואין יום מר לפניו,

ונהי דבאבל ממש לא חלקו רבותינו בין אוהב לשונא, הכא יש ויש לחלק, ועוד, התם אחר דאית ליה קורבא בגביה, 
אפילו הוא שונאו מכל מקום בשרו הוא ונכמרו רחמיו, ושייך ביה אבילות ומרירות הלב, אבל כהאי גוונא כולי עלמא 

ת ומרירות הלב, והנה תמהו העם על ככה, ושלחתי דברי לזקני מודו דחשיב ליה בלביה כאלו אזלה מיניה, ואין כאן אבילו
 ירושלים, וכתב לי זקן אחד וחכם מופלא שחכמי ירושלים הסכימו לקל וחומר שדנתי מדברי הרשב"ם:

 רש"ש בבא בתרא קמו:

ה ר"ש ד"ה נפלה. ומהכא שמעינן שמי שמתה אשתו מתוך קטטה כו' שוב אינו יורשה. נ"ל דה"ה שאינו מתאבל עלי
דבתרוייהו כתיב לשארו הקרוב אליו. ואף שהפוסקים דחו לפירושו מ"מ לענין אבילות יש לסמוך עליו דהלכה כדברי 

 המיקל באבל ]אמנם הק"נ במו"ק אות קס"א מביא בשם רשד"ם ורא"ש דבפוסקים ל"א כלל זה[:

 10סעיף ד רבי עקיבא איגר יורה דעה סימן שעד

והיה דעתו לגרשה ומתה מתוך הקטט כתב היש"ש )פ"ב דגיטין סי' ד'( דאינו )שם( ונשואה. ואם היה לו קטט עמה 
 מתאבל עליה ועי' בספר בית מאיר לאה"ע )סי' צ' ס"ה( ובנתגרשה על תנאי ומת עי' ש"ע אה"ע )סי' קמ"ה ס"ט בהג"ה(:

 למשמרת שלום על הלכות שמחות מערכת א' אות פז, עמ' לה  וברכהספר חיים 

                                                 

 שנים בעמ' ט ע' במש"כ אחד מחברי הכולל לפני כמהא"ה: צ"ע שלחכמי ספרד אבלות יום ראשון הוא מן התורה.  9
 שו"ת שבט הלוי חלק ה סימן קצא, ובשו"ת ציץ אליעזר חלק כא סימן לד, ופתחי תשובה באה"ע סימן צ' סק"חע"ע ב 10
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 (קישורד, ) –למשמרת שלום על הלכות ד' מינים עמ' א  ספר חיים וברכה

 שני אחים נשואים שתי אחיות –אישות 

 ספר חסידים )מרגליות( צואת ר' יהודה החסיד

 .כה. ולא ישאו שני אחים לשתי אחיות

 )מרגליות( סימן תעז   ספר חסידים 

שני אחים הנשואים שתי אחיות אחד מהם ימות או לא יצליחו לכך לא ישאו או יגרש אחד מהם את אשתו אם נעשה 
 11...הדבר כך

 ספק אשת אחיו ואשת בן אחיותוספות יבמות צט. ד"ה 

טול מצות יבמין אם ימות אמרי' בירושלמי זאת אומרת מותר לאדם לישא אשת בן אחיו פי' אע"פ שיכול לבא לידי בי
ותפול לפני האחין אפ"ה מותר מכאן יכול להיות ראיה לפירוש ריב"ן שפי' בהבא על יבמתו )לעיל סב:( והנושא בת 

 אחותו דוקא בת אחותו אבל בת אחיו אין עושה כ"כ מצוה דמבטל מצות יבמין.

 ברכות מד.

 אכילה גסה

 קרן אורח נזיר כג.

והקשו מהא דאמרינן ביומא דאכילה גסה לא שמה אכילה ותירצו דתרי אכילה גסה הם תוס' בד"ה פסח מיהא עביד. 
היינו שאינו קץ במאכלו אלא שאינו אוכל לרעבון גם כן מיקרי אכילה גסה. וקשה דאם כן אמאי לא מוקי ביבמות פ' 

שייך למיקרי פושע לתת  החולץ קרא דמצות תאכל באכילה גסה כזו. ונראה דליכא אלא חדא אכילה גסה. ואפילו הכי לא
מכשול לפניו כיון דמכל מקום במצוה קעסיק דפסח מיהא עביד ולמה יכשל באכילתו דר"ל דריש ליה הכי לקרא דמי 

שהוא פושע נותנין לפניו מכשול להכשל אפילו בדרכי ה' שהם עסקי מצוה. והא דקעביד פסחא לאו פושע הוא ואמאי 
דמשום הכי קאמר פסח מיהא עביד דנהי דלא יצא באכילת פסח מכל מקום יצא קרית ליה רשע. והתוס' ז"ל בע"פ כתבו 

ידי פסחו דאכילת פסחים לא מעכבא. ובזבחים פ"ג משמע קצת דר"ל סבירא ליה דאכילת פסחים מעכבא. ועיין בא"מ 
מלאכול  מש"כ בזה. ובשיטה מקובצת כתב דנהי דלא יצא ידי פסחו באכילה גסה מכל מקום אין לו למנוע בשביל זה

 פסחו דמכל מקום קצת מצוה איכא ואין זו מכשול.

                                                 

ומ"ש בסמוך שני אחים נשואים לשתי אחיות וכו' הרב כנה"ג בא"ה סי' ס"ב כתב דיש ע"ש בביאור ברית עולם להחיד"א וז"ל:  11
ת דף מ"ד פ' זוגות אחים כהנים נשואי' לפ' אחיות זוגות כהניות. וכן מ"ש לקמן משיא בת לחוש לזה ומיהו קשה מהש"ס בברכו

אשתו לבנו וכו' מצאתי הגהה כ"י דהא רב אחוה דרבי חייא וכו' פ"ג דמ"ק ובסנהדרין וי"ל דעל הרוב קאמר ע"כ ואינו מחוור, ולי הדל 
כגון הרפואות שבש"ס שעתה אינן מועילות, גם לענין זוגות שהיה נראה דכשם דשינוי המקומות ושינוי הזמנים גורם לכמה דברים 

שבתי וראה דאעיקרא קושיא  סכנה ושוב ליכא קפידא כלל גם לענינים אלו נשתנה דגברה סטרא אחרא מעין הרע בזה דוק והאריך.
עתה דלא אשתכח הרוצה לעשות ליתא דבו בפרק מרבית העם שנות דור ודור נהגו זיווגים אלו ושכיחי טובא ולא היה עה"ר בזה אך 

 זיווג בזה יש בו עה"ר ושומר נפשו ירחק מזה דאיכא עה"ר ודו"ק.
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ורש"י ז"ל כתב דאכלו אכילה גסה או לשם רעבון מחמת תאוה. ואין זה מובן דמחמת רעבון הוא מצוה מן המובחר ואי   
ע משום דאכלו בלא כוונה לשם מצוה הא מצות אין צריכות כוונה. וביבמות פ' החולץ כתבתי לצדד דאכילת קדשים לכ"

 אפילו בלא כוונה יצא ועיין בר"ה גבי הא דכפאו ואכל מצה. ואין כאן מקומו.

והנה לא מצינו מפורש דאכילה גסה לאו שמה אכילה אלא לענין יוה"כ ולענין אכילת תרומה וקדשים ויש להסתפק   
לה. ומהא דממעטינן לענין אכילת איסורין אי לא חשיב אכילה גם כן ופטור. או דלמא דוקא בהני הוא דלאו שמה אכי

בתרומה אכילה גסה מדכתיב כי יאכל משמע דמלשון אכילה ממעט לה. ואם כן בכל האיסורין גם כן לאו דרך אכילה 
הוא. אלא דאם כן אמאי אתמר האי ביוה"כ ובתרומה לחוד ולא בכל האיסורין. וכבר נסתפק בזה המשנה למלך ז"ל בהל' 

דרך אכילתו דהא אכיל ליה דרך אכילה אלא דהוא שבע וקץ במזונו. ובאיסורין יסודי התורה. ואפשר אין זה בכלל שלא כ
הרי הוא חייב על הנאת גרונו לחוד וכדאיתא סוף פרק גיד הנשה דפליגי בזה ר"י ור"ל אי לוקה על הנאת גרונו. וגם בזה 

 אין כאן מקומו.

 בעקבי הצאן עמ' לז

 ואלו דברי אלקים חיים אלו

 :רובין יגיע

אמר רבי אבא אמר שמואל: שלש שנים נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים הלכה כמותנו והללו אומרים הלכה   
כמותנו. יצאה בת קול ואמרה: אלו ואלו דברי אלהים חיים הן, והלכה כבית הלל. וכי מאחר שאלו ואלו דברי אלהים 

 חיים

 תוספות בבא קמא כז:

 (Linkקהלת יעקב ברכות יא )
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 נפש הרב עמ' מא

 4בהערה  בעקבי הצאן עמ' רנט

 הוא פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק כדאי –הוראה  :ראה

 להגן ולא להרעיל, ערבית רשות, בעלי תריסין –אלו ואלו 

 (קישור)עין איה ברכות כז: ד"ה המתן 
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 ואלו ואלמתי אין אומרים  –אלו ואלו 

 שלחן ערוך יורה דעה רמב:יג

הרי זה שוטה רשע וגס רוח, ועליו נאמר: כי רבים חללים הפילה )משלי ז, כו(. הגה:  תלמיד שלא הגיע להוראה ומורה,
ותלמידים הקטנים הקופצים להורות ולישב בראש, להתגדל בפני עמי הארץ, מרבים מחלוקת ומחריבים העולם ומכבין 

 נרה של תורה.

 ותוס' כתובות נז.רש"י 

 יג:ריטב"א ערובין 

אלו ואלו דברי אלהים חיים. שאלו רבני צרפת ז"ל היאך אפשר שיהו שניהם דברי אלהים חיים וזה אוסר וזה מתיר,   
ותירצו כי כשעלה משה למרום לקבל תורה הראו לו על כל דבר ודבר מ"ט פנים לאיסור ומ"ט פנים להיתר, ושאל 

ר ויהיה הכרעה כמותם, ונכון הוא לפי הדרש ובדרך להקב"ה על זה, ואמר שיהא זה מסור לחכמי ישראל שבכל דור ודו
 האמת יש טעם וסוד בדבר.

 תענית לא.

אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר: עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים, והוא יושב ביניהם בגן עדן, וכל אחד 
ה ה' קוינו לו נגילה ונשמחה ואחד מראה באצבעו, שנאמר אואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה קוינו לו ויושיענו ז

 בישועתו. הדרן עלך בשלשה פרקים וסליקא לה מסכת תענית.

 תוספות כתובות ד. ד"ה אבל

 בעקבי הצאן עמ' קס

 ענייתה מעכבת בזימון ובחזרת הש"ץ –אמן 

 סוכה לח

 רמב"ם הלכות ברכות א:יג

 רמב"ם הלכות ברכות ה:ג

 רמב"ם הלכות תפילה ח:ט

 השמועה עמ' רכדחידושי הגרי"ז מפי 

 ארץ הצבי עמ' מט

 נפש הרב עמ' רה
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 מפניני הרב עמ' קסו

 ב' פעמים –אמן אמן, הן הן, לא לא 

 שלחן ערוך אורח חיים סא:יב

הגה: י"א שיש ליזהר שלא מנהג כשר הוא. לה ז' פעמים, ה' הוא האלהים )מלכים א' שאומרים אותו ביום כפור בתפלת נעי
 אמן. )ב"י בשם אוהל מועד(. לענות על שום ברכה ב' פעמים

 המדה העיקרית –אמת  –אמונות ודעות 

 בעקבי הצאן עמ' פז

 , אבותינו לא שקרו לנואנחנו מאמינים בני מאמינים – אמונות ודעות

 12כז-ג:כדכוזרי 

כד. אמר הכוזרי: אין דרך לזה אלא בהעתקת דבריהם וסמך מעשיהם, אם ימצא מי שיאמן בזה, מרבים אחרי רבים, שלא 
 יעבור על כמותם ההסכמה, מקבלת התורה ותולדותיה ופירושיה ממשה, ברורה בלבבות או בספרים.  

 כה. אמר החבר: ומה תאמר אם ימצא חלוף בספר אחד או בשנים ושלשה.  

מר הכוזרי: יעיינו ברוב הספרים, כי הרבים לא יעבור עליהם הכזב, ויניחו היחידים, וכן יעשה במעתיקים כשיחלקו כו. א
 המיעוט ישובו לדעת הרוב.  

כז. אמר החבר: ומה תאמר באות שתמצא בספרים בחלוף ההקשה, כמו צדו צעדינו +איכה ד' י"ח+ התראה שהוא צרו, 
 כ"ד ד'+ ישיבוהו נפשו, וזולת זה הרבה שלא נוכל לספרם.   ואשר לא נשא לשוא נפשי +תהלים

כח. אמר הכוזרי: אם תשלוט ההקשה על אלה והדומה להם, תשנה הספרים כלם, באותיות תחלה, ואחר כן במלות, 
ואחר כן בחבורים, ואחר כן בנקוד, ואחר כן בטעמים, וישתנו הענינים, וכמה פסוקים יכול האדם להעתיק עניניהם אל 

 פכם בהעתקת אחד מאלה המסורות, כ"ש כלם.ה

 בחירה חפשית, צלם אלקים –אמונות ודעות 

)linkTzelem Elokim ( 

שמירה מזייוף התורה, נבואת  –זאת התורה לא תהא מוחלפת  –אמונות ודעות 
 משה רבנו

 (קישור)הספד על הרב מבריסק  –מה דודך מדוד, ספר דברי הגות והערכה עמ' סו 

 גינת אגוז עמ' א

 מפניני הרב עמ' ת

 דברי הרב עמ' ח

 אנוס רחנמא פטריה

 אות יג דברי סופרים סימן גקובץ שעורים קונטרס קובץ הערות סימן סט אות טו, 

                                                 

 (קישור) 592הובא במכלול המאמרים והפתגמים עמ'  12
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ואחד מן החברים הקשה ע"ז דמ"מ כיון דס"ל לר"י במרדכי דמותר ללבוש טלית בשבת בלא ציצית מפני שהוא אנוס 
דאסור לעשות ציצית בשבת א"כ ה"נ כיון שאסרו חכמים לעשו' ציצית בסדין הוא אנוס בתקנתא דרבנן וממילא מותר לו 

 י סותרין אלו את אלו וצ"ע.ללבוש הטלית וא"כ אכתי דברי ר"

ואולי י"ל, כיון דאי לאו טעמא דאנוס, היה אסור לעבור על המצוה של תורה ע"י קו"ע, אין להם לחכמים לעשותו אנוס 
ע"י תקנתם, דאנוס אינו פטור גמור, כדמוכח בכמה דוכתי דאנוס חייב בתשלומין, כמו אם היה אנוס בפסח ראשון, חייב 

ו גר שנתגייר בין ראשון לשני פטור מפסח שני אליבא דמ"ד פסח שני תשלומין דראשון הוא בפסח שני לכו"ע, ואיל
]פסחים צ"ג ע"א[, ומוכח מזה דאנוס אינו פטור, ועל כן אינו ראוי לחכמים לעשותו אנוס. אלא דלפי"ז קשה להבין סברת 

ר, א"כ הוא מבטל מצוה באונס, ולמה המרדכי דמותר ללבוש בשבת טלית בלא ציצית מטעם אנוס, כיון דאנוס אינו פטו
יהא מותר ללבוש את הטלית, לא ילבוש ולא יבטל את המצוה, וצ"ע. ויש לחלק קצת גם בזה, דהתם גם אם לא ילבוש 

הבגד לא יוכל לקיים המצוה, אבל הכא אי לאו אונסא דתקנתא דרבנן היה אפשר לו לקיים המצוה, ובכה"ג אין להם 
 יין צ"ע:לחכמים לעשותו אנוס, ועד

 (קישור)אתוון דאורייתא כלל יג 

 נג.המאור הקטן שבת 

 שנדחה מפני צורך הדיוט כגון שחיטה ובישול אינו דין שיהא נדחה מפני מילה שלא בזמנה לכך הוצרך לומר לבדו. 

כתב הרי"ף ז"ל בהלכות מרחיצין את הקטן כדרכו בין לפני המילה בין לאחר המילה בין בחמין שהוחמו בשבת בין   
בחמין שהוחמו מע"ש ולא היה לו לומר כך אלא כך מרחיצין את הקטן כדרכו לפני מילה בחמין שהוחמו מע"ש ולאחר 

היא לו והוא שנשפכו לאחר מילה אבל אם נשפכו  מילה אם נשפכו חמין שלו מחמין לו חמין אף בשבת מפני שסכנה
קודם מילה המילה נדחית ואין השבת נדחה וראיה לדבר מההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה כדאיתא במסכת עירובין וכ"כ 

הרי"ף ז"ל בסוף זה הפרק והיכא דאשתפוך חמימא דינוקא או דאיבדור סמנים בתר דאימהול עבדינן ליה בשבתא משום 
נן מיניה דאי אישתפוך חמימי מקמיה דאימהול תדחה מילה ולא תדחה שבת ואע"פ שמכשירין שלאחר סכנה דשמעי

שחיטת הפסח דוחין את השבת התם במכשירין שא"א לעשותם מע"ש אבל מכשירין של מילה כגון חמין לרחוץ בו 
ינן נמי התם בפרק אלו מילה וגרס שאפשר להחם לו מע"ש אינן דוחין את השבת אלא אם כן נשפכו חמין שלו לאחר

דברים אמר רבא לדברי ר"א הכל אצל מילה חולין הן ולא שנא בריא ולא שנא חולה אין מחמין לו חמין בשבת להברותו 
ולמולו ואע"ג דהדר ביה רבא מההיא לטעמיה דר"א משום דאיתותב והדר ליה לטעמא אחרינא ואמר קסבר ר"א שוחטין 

א דרבנן ליכא ספיקא דלא דחינן שבת להחם חמין לתינוק אלא כשנשפכו חמין שלו וזורקין על טמא שרץ וכו' מ"מ אליב
לאחר מילה וביום ראשון אם אפשר לרחצו במים צונן או בחמי חמה או בחמין שהוחמו מערב שבת רוחצין אותו 

בת שכל כדכתיב בפרשת תוכחה ובמים לא רחצת למשעי ואם אי אפשר לעשות כן מפני הצינה מחמין לו חמין אף בש
 האמור בפרשת תוכחה עושין לחיה ולתינוק בשבת.

 ערל, אנוס רחמנא פטריה, פסח שני –קרבן פסח ראה: 

 גדר אסמכתא בדעת הראשונים –אסמכתא 

 :סנהדרין כד

 .רש"י ותוספות כה

 :בבא מציעא עג

משלם ליה כדקא אזיל אפרוותא  -חמרא, ופשע ולא זבין ליה אמר רב חמא: האי מאן דיהיב זוזי לחבריה למיזבן ליה 
הני מילי ביין סתם, אבל  -דזולשפט. אמר אמימר: אמריתא לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעא. אמר: כי קאמר רב חמא 

כתא לא, מי יימר דמזבני ליה ניהליה? רב אשי אמר: אפילו יין סתם נמי לא, מאי טעמא? אסמכתא היא, ואסמ -ביין זה 
 .התם בידו הכא לאו בידו -אשלם במיטבא!  -לא קניא. ולרב אשי מאי שנא מהא דתנן: אם אוביר ולא אעביד 

 ריטב"א שם

האי מאן דיהיב זוזי לחבריה למזבן ליה חמרא ופשע ולא זבין ליה משלם ליה כדאזיל אפרוותא דבלשפט. יש שפירש כי   
לו כפי מה שהיה בעל הבית מרויח בו כשימכרנו בבלשפט ביוקר, אבל בבלשפט היין נמכר ביוקר והיינו דקאמר שמשלם 
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והכא ה"ק שיתן לו במעותיו יין כפי שער  13בפרק המוכר את הספינה )צ"ח א'( משמע לכאורה כי בבלשפט היה נמכר בזול
פטור מפני  הזול שנמכר בבלשפט, ולכולהו פירושי ק"ל למה חייב לשלם לו כלום ומאי שנא ממבטל כיסו של חברו שהוא

שאין היזקו אלא גרמא וכן אם הוביר שדהו אינו חייב לשלם לו אלא כשקבל עליו כן בפירוש, ותירץ ר"י דהכא נמי 
כשהתנה כן בפירוש שאם לא יקח לו שישלם לו פסידא שלו, ולא הזכיר התלמוד כן מפני דהא פשיטא דבלאו הכי לא 

חשבון ישלם לו, ומורי הרב תירץ דהכא אע"פ שלא קבל עליו מחייב ולא הוצרך אלא לפרש כיצד ישלם לו ולאיזה 
תשלומין כלל כיון שנתן לו מעותיו ליקח סחורתו ואלמלא הוא היה לוקח ע"י עצמו או ע"י אחרים אלא שזה הבטיחו 
שיקח לו וסמך עליו ונתן לו מעותיו על דעת כן הרי הוא חייב לשלם לו מה שהפסיד בהבטחתו דבההיא הנאה דסמיך 

יה ונותן לו ממונו משתעבד ליה משום ערב, וזה ענין שכירות פועלים דבפרקין דלקמן שחייבין לשלם לבעה"ב מה על
שמפסיד כשחזרו בהן או שבעה"ב חייב לשלם להם מה שמפסידין דכיון שסמכו זה על זה נתחייבו זה לזה במה שיפסידו 

 .על פיו, וזה דין גדול

הוביר, ולפיכך אין בו משום אסמכתא כל היכא דלא גזים, דאי בדגזים אע"ג דבידו התם בידו. פי' שהרי בידו שלא ל    
 .אסמכתא היא וכדאמרי' התם במאן דאמר אם אובירנה משלמנא אלפא זוזי

 ()ע"ש באריכות  ג-:ארמב"ם הלכות מכירה יא

קונה, אם המקנה בין קרקע בין מטלטלין והתנה תנאין שאפשר לקיימן, בין שהתנה המקנה בין שהתנה ה .א
נתקיימו התנאין נקנה הדבר שהוקנה, ואם לא נתקיים התנאי לא קנה, וכבר ביארנו משפטי התנאים בהלכות 

 אישות
במה דברים אמורים בשקנה בדרך מן הדרכים שקונין בהן והרי יש עליו לקיים את התנאי, אבל אם לא קנה  .ב

יקנה אע"פ שנתקיים התנאי לא קנה, שזו עתה והתנה עמו שאם נתקיים התנאי זה יקנה ואם לא נתקיים לא 
 אסמכתא היא, שהרי סמך קנייתו לעשות כך וכך וכל אסמכתא אינה קונה שהרי לא גמר בלבו להקנותו

כיצד המוכר בית לחבירו או נתנו לו במתנה על מנת שילך עמו לירושלים ביום פלוני, והחזיק זה בבית הרי זה  .ג
ואם עבר אותו היום ולא הלך לא קנה, אבל אם התנה ואמר לו אם קנה כשילך עמו לירושלים באותו היום, 

תלך עמי לירושלים ביום פלוני או אם תביא לי דבר פלוני, אתן לך בית זה, או אמכרנו לך בכך וכך, והלך עמו 
באותו היום או שהביא לו, אע"פ שהחזיק בבית אחר שקיים התנאי לא קנה שזו היא אסמכתא, וכן כל כיוצא 

 בזה

 ()ע"ש באריכותושי הרמב"ן בבא בתרא קסח. חיד

ופי' אסמכתא כל דאי גזים לא קני אפי' היה בידו לקיים תנאו, ואי לא גזים קני אם היה בידו מתחלה לקיים תנאו 
כדאמרינן בפרק איזהו נשך )ע"ג ב'( התם בידו הכא לאו בידו, אלא שתשובת רבינו הגאון ז"ל חלוקה בדבר שהוא מפרש 

לא אעביד משום תנאי ב"ד הוא חייב, אבל מדינא אסמכתא הוי אע"ג דלא גזים ובידו, וכבר כתבתיה בפ' דאם אוביר ו
 ...המקבל )ק"ד א'( וכן נראה דעת ר"ח ז"ל

והרב ר' משה הספרדי ז"ל פירש שכל האומר אם תעשה כך אתן לך שדה פלוני זו היא אסמכתא אבל אמר אם תעשה 
ואינו נכון שהאומר אתן קנין דברים הוא כדכתב רבינו הגדול ז"ל בתשובה, ועוד שהאומר שדי נתונה לך זהו תנאי בני גד, 

שדי נתונה לך נמי משכחת לה באסמכתא שהרי שנינו במציעא )ס"ה ב'( הלוהו על שדהו ואמר לו אם אין אתה נותן לי 
ד יש לר"ת ז"ל סברא אחרת מכאן ועד יום פלוני הרי היא שלי הרי היא שלו, ואתמר עלה בגמ' דהויא אסמכתא, עו

שכתובה על ספר הישר דהיכא שהמרו זה את זה לאו אסמכתא היא שמתוך שזה רוצה לקנות גמר ומקנה, וקשיא ליה הא 
דתניא בבא מציעא )מ"ח ב'( אם אני חוזר בך ערבוני מחול לך וכו' לא נתקיימו התנאין, וניחא ליה דהתם שניהם רוצין 

 .ברי לקיים המקח, ואין סברא זו עולה כהוגן במס' סנהדריןבקיום המקח, ואסמכתא היא דס

 ()ע"ש באריכותחידושי הר"ן סנהדרין כד: ד"ה מתניתין 

 דיני אסמכתא –שולחן ערוך חושן משפט הלכות מקח וממכר סימן רז סעי' א' וב' 

המקנה לחבירו בין קרקע בין מטלטלים, והתנה תנאים שאפשר לקיימם, בין שהתנה המקנה בין שהתנה הקונה )מיהו 
י"א דאם התנה המוכר טובת הלוקח אין זה תנאי, דלא הוי אלא פטומי מילי, והני מילי שמכר לו בתחלה סתם וקודם 

: על תנאי כך וכך אני מוכר לך, אע"פ דהוי טובת שנגמר המקח לגמרי הטיל המוכר תנאי, אבל אם בתחלה אמר המוכר
הלוקח, מ"מ לא קנה רק אדעתא דהכי והוי תנאי גמור; וכן אם התנו תנאי ואח"כ כתבו השטר סתם, ודאי על תנאי 
הראשון כתבוהו( )טור בשם הרא"ש והגהות מרדכי פ' איזהו נשך וב"י בשם תוספות ותלמידי רשב"א(, אם נתקיימו 

                                                 

 הפוך ממה שהקשו התוספות 13
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דבר שהוקנה; ואם לא נתקיים התנאי, לא קנה; וכבר נתבאר משפטי התנאי בטור אבן העזר )סימן ל"ח התנאים נקנה ה
 (.וסימן קמ"ד, וע"ל סימן רמ"א מדיני תנאי

י"א דהני מילי כשקנה בדרך מהדרכים שקונים בהם והרי יש עליו לקיים התנאי, אבל אם לא קנה עתה, והתנה עמו שאם 
ם לא נתקיים לא יקנה, אף על פי שנתקיים התנאי לא קנה, שזו אסמכתא היא ולא קניא נתקיים התנאי הזה יקנה, וא

 .אלא אם כן אמר לו: קנה מעכשיו, וקנו מידו על כך

 ביאור הגר"א שם ס"ק ה

י"א דה"מ כו'. דברי הרמב"ם בזה לקוחים מדברי רב האי גאון בשער י"ז שכתב אם אמר הרי המכר מכור לך אם תעשה כך 
דלא גמר והקנה באותו שעה כיון שלא אמר מעכשיו ואף שקיים תנאו בטל דהוא אסמכתא שסמך קנין הקרקע  וכך נמצא

לזמן אחר לאחר שהתנה ואינו קנין בשעתו אבל כל היכא שאומר להיות קנין השדה בשעתו ולאחר הקנין מתנה על 
וכמ"ש שם כיצד כו' והחזיק כו' ודברי'  ...התנאי להיות לאיזה זמן שירצה לא הוי אסמכתא כגון שאמר מעכשיו או ע"מ

בעלמא הם ואמר כאן בדרך כלל ואח"כ מפ"ו וכ"ה בדברי רה"ג ע"ש ולא כרבים שנשתבשו בזה וסברו שהוא דין בפ"ע 
 :ואינו כן

 .כד: ד"ב רבא, בבא בתרא קכח סנהדרין תוספות

 בענין דעת על התנאי , עמ' צט –ארץ הצבי, סימן יג 

 שיטת הרמב"ם המחודשת באסמכתא –גינת אגוז עמ' קצה 

 ר"ן כתובות סא. בדפי הרי"ף

ומדמקשינן עלה דר"ש בן לקיש כו' הרי"ף ז"ל רצה להכריח דבמסקנא לאו במודה עסקינן אלא במחייב עצמו לכתחלה  
זה ומ"ש בסמוך כ"ש אם אמר אתם עדי וכו' לאו במחייב עצמו קאמר אלא כ"ש אם אמר אתם עדי במודה כך פירש לשון 

הרמב"ן ז"ל ואין הלשון מראה כן ועוד שהרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"א מהלכות מכירה המחייב עצמו בממון לאחר כו' הרי 
זה חייב כיצד האומר לעדים הוו לי עדים שאני חייב לפלוני מנה או שכתב לו בשטר הריני חייב לך מנה אע"פ שאין שם 

בשטר אע"פ שלא אמר להם אתם עדי הואיל ואמר בשטר הרי זה כמו עדים או שאמר לו בפני עדים הריני חייב לך מנה 
שאמר הוו עלי עדים וחייב לשלם אע"פ ששניהן מודים והעדים יודעים שלא היה אצלו )ממונו( כלום וכו' ולפי זה נראה 

שאמר  שהוא סובר דכי אמרי' מעיקרא אי דאמר להו אתם עדי מ"ט דר"ל דפטר בבא להתחייב עסקינן דפשיטא להו דכל
אתם עדי מחייב וכי מפרקינן כגון דאמר חייב אני לך מנה בשטר דר' יוחנן סבר דכמ"ד להו אתם עדי דמי ה"ק דכל 

שאומר )להם( בפני עדים הריני חייב לפלוני מנה בשטר כמי שבא להתחייב ואמר אתם עדי דמי כיון שהזכיר שטר ואף 
אוקמוה בבבא מציעא ]דף נח א[ בשקנו מידו לאו דוקא דה"ה דבאומר דברי ההלכות מטין כן ולפי זה י"ל דכי איצטרכינן ל

אתם עדי מהני דהא על כרחין הוה מצי לאוקמוה בשחייב עצמו בשטר כיון דקיימא לן כר' יוחנן אלא דנקט קנו מידו לפי 
 ל:שהיא ההקנאה היותר רגילה ובערב היינו טעמא דלא מהניא ביה אתם עדי לפי שהוא דומה לאסמכתא זה נ"

 אסמכתא

 נדרים כא

 בבא בתרא קסח.

 נדרים כז.

 הרי אלו נדרי אונסין.   -מתני'. נדרי אונסין: הדירו חבירו שיאכל אצלו, וחלה הוא או שחלה בנו, או שעכבו נהר 

גמ'. ההוא גברא דאתפיס זכוותא בבי דינא, ואמר: אי לא אתינא עד תלתין יומין ליבטלון הני זכוותאי, איתניס ולא   
, אמר רב הונא: בטיל זכוותיה. אמר ליה רבא: אנוס הוא, ואנוס רחמנא פטריה, דכתיב: אולנערה לא תעשה דבר! אתא

הרי  -וכי תימא קטלא שאני, והתנן, נדרי אונסין: הדירו חבירו שיאכל אצלו, וחלה הוא או שחלה בנו, או שעיכבו נהר 
 -מעכשיו אם לא באתי מכאן עד י"ב חדש, ומת בתוך י"ב חדש  אלו נדרי אונסין. ולרבא, מאי שנא מהא דתנן: ה"ז גיטיך

הרי זה גט, אמאי? והא מינס איתניס! אמרי: דלמא שאני התם,דאי הוה ידע דמית, מן לאלתר הוה גמר ויהיב גיטא. מ"ש 
, חזו מההוא דאמר להו: אי לא אתינא מכאן עד תלתין יומין ליהוי גיטא, אתא ופסקיה מעברא, אמר להו: חזו דאתאי

 דאתאי, ואמר שמואל: לא שמיה מתייא, אמאי? והא מינס אניס! דלמא אונסא דמיגליא שאני, ומעברא מיגלי אונסיה. 
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ולרב הונא, מכדי אסמכתא היא, ואסמכתא לא קניא! שאני הכא, דמיתפסן זכותן. והיכא דמיתפסין לאו אסמכתא היא? 
ם אין אני נותן לו מכאן עד ל' יום תן לו שטרו, הגיע זמן ולא והתנן: מי שפרע מקצת חובו, והשליש את שטרו ואמר א

נתן, רבי יוסי אומר: יתן, ור' יהודה אומר: לא יתן; ואמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה אמר רב: אין הלכה כר' יוסי, דאמר 
מיניה בב"ד אסמכתא קניא! שאני הכא, דאמר לבטלן זכותיה. והלכתא: אסמכתא קניא; והוא דלא אניס, והוא דקנו 

 חשוב.

 והלכתא אסמכתא קניא וכו'תוספות נדרים כז: ד"ה 

לכאורה דאמר בלא מעכשיו דאילו אמר מעכשיו מועיל שפיר בלא קנין בב"ד חשוב כדמוכח פר' איזהו נשך )ב"מ דף סו.( 
שיו אינו מועיל ומיהו אור"י דע"כ הכא מיירי דאמר מעכשיו מדאמר דקנו מיניה וסתם קנין בסודר וקנין סודר בלא מעכ

כלום כדאמר לקמן פרק השותפין )דף מח:( דהא הדר סודרא למרא פירוש כשחל הקנין אינו מועיל כלום כגון אם אמר 
לאחר ל' יום א"כ אין הקנין עד לאחר ל' יום וכבר הדרא סודרא למריה וא"כ ע"כ מיירי הכא דאמר מעכשיו ואפ"ה קאמר 

 נין בב"ד חשוב לא מועיל מעכשיו בלא אסמכתאדדוקא בב"ד חשוב קנו מיניה אבל בלא ק

והא דמשמע באיזהו נשך דמעכשיו מועיל בלא ב"ד חשוב י"ל דאסמכתא דהתם שאני לפי שהוא דרך מכר דמיירי שהלוהו 
 על שדהו ואמר ליה אם אין אתה נותן לי מכאן ועד שלש שנים הרי הוא שלי

יינו כי היכי דליהוו ב"ד חשוב ולא יהא ערבון אסמכתא ואין אור"ת שלכך נהגו לאסוף כל בני העיר בשעת שידוכין ה
נראה לר"י שהרי כמה פעמים אין שם אלא קרובים וגם אין מתקיים לשום קיום תנאי לכ"נ דלענין ערבון של שידוכין 

נראה דהכי הוא דקני שפיר בלא מעכשיו וגם בלא קנין ב"ד חשוב דלפי שמתבייש ביותר מי שחוזר בו לא חשוב 
כתא כלל דלאו גוזמא הוא מה שמתנה עמו בערבון אם יחזור בו דדמי בושתו הוא ולא גזרינן כמו אם אוביר ולא אסמ

 ...איעביד אשלם במיטבא

 תוספות כתובות קב: ד"ה כתנאי

ואין לתמוה היכי משתעבד בשטר זה הא אין מטלטלין נקנין בשטר דיש לומר דהואיל וטרח למכתב שטרא גמר ומשעבד 
 רי אפילו באמירה בעלמא יש דברים שנקנים כדקאמר בסמוךנפשיה שה

 מדרבנן ובגויים – אסמכתא לא קניא

 מוד )שור שנגח( רמז מרדכי בבא קמא סוף פרק 

ומצאתי ]עוד[ בשם רבינו נתנאל )*מקנין( ]*מקנו"ן[ דאסמכתא קניא לגבי הקדש וצדקה שהרי אסמכתא קונה ]מן 
 דכתיב אנכי אערבנו והיינו אסמכתא.התורה[ כדאמר מנין לערב מן התורה 

 ב"ח חושן משפט רז:טו

וקשיא טובא א"כ היאך נמצא ידינו ורגלינו על כל תנאי בני אדם זה עם זה שכולם בלשון אם הם ותולה בדעת חבירו ...
ריך ליזהר וכך התנו משה וישראל עם בני גד ובני ראובן אם יעברו ונתתם וי"ל דסובר רבינו דבתנאי בני אדם זה עם זה צ

שיהיה בדרך שלא יהא בו חששא דאסמכתא כגון במעכשיו או קנין בבית דין חשוב ומתנאי בני גד ובני ראובן ודאי לא 
קשה דהתם הוי משה וישראל ולא הוי בית דין חשוב בישראל מעולם כמוהו אי נמי דהוי במעכשיו אי נמי כל דין 

 ...ודאי אסמכתא קניאאסמכתא דלא קניא אינו אלא מדרבנן אבל דאורייתא 

 קרן אורה נדרים כא.

מאן תנא ארבעה נדרים, ר"י משום ר"ט היא, דאמר לעולם אין אחד מהן נזיר, שלא ניתנה נזירות אלא להפלאה. ופי' ז"ל 
דבין בנזירות ובין בנדרים לר"ט לא הוי נדר ונזיר אם תלה באיזה תנאי, דבעינן שיהא הדבר מפורש בלי שום תנאי. ויש 

כ"ב( אם יהיה אלהים עמדי כו', וכל אשר תתן לי כו', ונענש  -כ"ח, כ'  לדקדק מראשון לנודרים יעקב אבינו ע"ה )בראשית
על איחור נדרו )ב"ר פ"א, ב'(. ולר"ט הא לא חל הנדר כלל, כיון שתלה בתנאי. וכן נאמר מפורש )במדבר כ"א, ב'( וידר 

יפתח כולם נדרו בתנאי. ישראל נדר אם כו' והחרמתי את עריהם כו', משמע דהוי נדר אפילו אם תלאו בתנאי. וכן חנה ו
ובסנהדרין פרק זה בורר )כ"ה ע"א( אמרינן דהא דמשחקי בקוביא הוי אסמכתא הוא משום דר"י משום ר"ט. ופי' ז"ל דאי 
אסמכתא קניא אם כן ניתן להפלאה, ולמה ממעט ליה מכי יפליא. אלא ודאי שמע מינה דאסמכתא לא קניא משום דלא 

הוא. ור' יהודה אליביה דנפשיה פליג התם וסבירא ליה דמשחק בקוביא לאו סמכא דעתיה, ומשום הכי לאו נדר 
אסמכתא הוא. אבל גם הוא מודה דאיכא גוונא דאית ביה אסמכתא. כגון אם תלה בתנאי שהוא בידו. וכמו שכתבו 

איכא למידרש התוס' ז"ל שם בסנהדרין )כ"ד ע"ב ד"ה כל כי האי( ובעירובין )פ"ב ע"א ד"ה אמר(. ואם כן לדידיה נמי 
דרשא דכי יפליא להאי גוונא, כגון שתלה בתנאי שבידו. וכן משמע בריש מכילתין )ה' ע"ב( דסתמא דגמרא דריש מה 

נזירות בהפלאה אף נדרים בהפלאה, עיין שם בדברי הר"ן ז"ל. אבל בחגיגה סוף פ"ק )דף י' ע"א( משמע דלרבנן דר"ט לא 
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קום צריך עיון בכל הני תנאים שהוזכרו אצל נזירות ונדרים והקדש אי שייך דרשינן כי יפליא להאי דרשא ע"ש. ומכל מ
בהן אסמכתא. ואמאי פליג ר"ט בכולהו. ונדרים האמורים בכתובים יש לומר דנודר בעת צרה שאני, דגמר ומשעבד 

 נפשיה, וגם ר"ט מודה, וצ"ע בזה.

 אקיק אשר אקיק

 ספר מגיד מישרים פרשת בראשית מהדורא קמא

ום ג' ו' לניסן. הלא הקב"ה וכל בני מתיבתא דרקיע תבעין בשלמך בגין דאת עסיק באורייתא ותדיר ומתדבק אור לי
למיהדר בתיובתא ואת עתיד לאתוקדא על קדושת שמיה דמרך ולכן שדרוני לגבך לאודעותך מה דקשה לך כיון 

ספי' נהורא חד איך תאמר אי אפשר  דמטרוניתא איהי כללא דכולהו עשר נהורין דאיתנהרו מעשר ספירין עלאין מכל
לשני מלכי' שישתמשו בכתר אחד ומאי לכי ומעטי עצמך וכו'. עוד שכתבו קצת מקובלים דלקביל ת"ת קאמר אי אפשר 

לב' מלכים וכו' וכיון דאיהי כלילא מכל ספירה וספירה אמאי קאמר הכי לקביל תפארת יתרי מכל שאר ספירין. ועוד 
דהא שמא דהויה דאיהו שמא דת"ת לית ליה רשות למיקרי ליה כמו שהוא נכתב ושמא דאחזי דת"ת עדיפא מכתר 

דאהי"ה דאיהו שמא דכתר אית רשות למיקרי לי' בכתיבתו וא"כ אמאי הוי כתר לעילא מן הת"ת. הלא לך למינדע דכתר 
איהו עדיף מיניה. וטעמא  בטיש ואפיק תלת נהורין כמו דאוליפתך דאינון ת"ת יסוד ומלכו' וכיון דמכתר נפק ת"ת ודאי

דשמא דהויה לא מתקרי ככתיבתו ואהיה מתקרי ככתיבתו. דע דאהיה לאו שמא דכתר איהו אלא כעין כנויא ולהכי אית 
רשות למיקרי יתיה ככתיבתו אבל שמא עיקרא דכתר שמא דהויה איהו אלא דבשמא דהויה דיליה כתיבא ההי"ן ביו"ד 

דהוי"ה דתפארת ההי"ן דילה באלף לבסוף וכן בוא"ו אלף באמצע וכן בדין דכתר דמי לבסוף וכן בוא"ו יו"ד באמצע דשמא 
ליו"ד דאיהו סתימא וכלילין בה תלת כדאמרן ולהכי אית ביה תלתא יודי"ן ות"ת אתגלייא יתיר ולהכי אית בי' תלת 

תא דכתר דאיהו שמא אלפין לאחזא דהנך תלת דהוו כלילן בכתר הא אתגליאו ואיקבעו כל חד בדוכתיה ושמא עיקרו
דהוי"ה ביודין לא אתיהיב למכתב כלל מרוב קדושתיה ואיעלמותיה. ואע"ג דבכתיבת שמא דארבע אתוון דהויה 

בלחודיהון לא מינכרי שמא דת"ת משמא דכתר מ"מ לא אתקרי כתר בשמא דהויה כי היכי דלא רמוזי בשמא דהויה 
א נהורא דנפיק מגו כל ספירה וספירה אמר דלא הוי צורכא לתרי דכליל תלת יודין. וענין קיטרוגא דלבנה היינו דההו

נהורין בכל ספירה. והיינו אי אפשר לשני מלכים וכו' ואע"ג דמקצת מקובלים אמרו דעל ת"ת אמרו, כולהו נהורין אמרו 
אמר לה הכי כל חד על ספירה דיליה אלא דמלולא )דמלו לה( עם תפארת דאיהו פנים דאדם משום הכי נקטו בתפארת. 

הקב"ה דאיהו אין סוף לכי ומעטי עצמך כלומר דכל הני נהורין דנפקי מגו ספירין יתכללו כחדא ותתעביד מנייהו 
מטרוניתא לאנהגא עלמא דפירודא והיינו מיעוטא דיליה די להוי איהי ראש לממשלת השועלים. אמרה לפניו רבונו של 

בטימי אחד כו' אמר לה ישראל וכו' כלומר ישראל ע"י המצות  עולם בשביל שאמרתי דבר הגון וכו' וזהו שאמר שנינו
יעלוך למעלה וייחדוך אמר הקב"ה דהוא אין סוף הביאו עלי כפרה כו' כלומר לייחד' יתה בהדי ספירין עילאין ע"י ההוא 

חד יחודא. קרבנא: )הסר( ואי תימא כיון דאמינא דספירין עילאין הוי עשרה שכינתא כלילא מנהורא דכולא כולא איהו 
אם כן הוה ליה למיהוי בשמא דהוי"ה תרין ההי"ן בסופא. חדא לרמזי לשכינת' עילאי דספירין עילאין וחדא לרמוזי 

למטרוניתא. איכא למימר דהא כלילא בה ה"א אחרא והכי עדיף מלמיכתב לה בהדיא לאחזא דיבוקא ויחודא טפי: )כל זה 
 :("ה מהמגידמצאתי מפרשת בראשית מהרב הגדול מהורי"ק זלה

 משך חכמה

 גדרו, אין לו חלק לעולם הבא ודינו כעכו"ם –אפיקורוס 

 ק. -סנהדרין צט: 

אפיקורוס. רב ורבי חנינא אמרי תרוייהו: זה המבזה תלמיד חכם. רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי אמרי: זה המבזה חבירו 
מגלה  -פיקורוס הוי, מבזה תלמיד חכם עצמו בפני תלמיד חכם. בשלמא למאן דאמר המבזה חבירו בפני תלמיד חכם א

 -פנים בתורה שלא כהלכה הוי. אלא למאן דאמר מבזה תלמיד חכם עצמו אפיקורוס הוי, מגלה פנים בתורה כגון מאי? 
כגון מנשה בן חזקיה ואיכא דמתני לה אסיפא: מגלה פנים בתורה, רב ורבי חנינא אמרי: זה המבזה תלמיד חכם, רבי 

הושע בן לוי אמרי: זה המבזה את חבירו בפני תלמיד חכם. בשלמא למאן דאמר המבזה תלמיד חכם עצמו יוחנן ורבי י
אפיקורוס הוי. אלא למאן דאמר מבזה חבירו בפני תלמיד חכם  -מגלה פנים בתורה הוי, מבזה חבירו בפני תלמיד חכם 

דאמרי מאי אהנו לן רבנן? לדידהו קרו, לדידהו אמר רב יוסף: כגון הני  -מגלה פנים בתורה הוי, אפיקורוס כגון מאן? 
תנו. אמר ליה אביי: האי מגלה פנים בתורה נמי הוא, דכתיב יחאם לא בריתי יומם ולילה חקות שמים וארץ לא שמתי. 

אמר רב נחמן בר יצחק: מהכא נמי שמע מינה, שנאמר יטונשאתי לכל המקום בעבורם. אלא, כגון דיתיב קמיה רביה 
מעתא בדוכתא אחריתי, ואמר: הכי אמרינן התם. ולא אמר הכי אמר מר. רבא אמר: כגון הני דבי בנימין ונפלה ליה ש

לא שרו לן עורבא, ולא אסרו לן יונה. רבא, כי הוו מייתי טריפתא דבי בנימין  אסיא, דאמרי: מאי אהני לן רבנן? מעולם
א לכו עורבא. כי הוה חזי לה טעמא לאיסורא, אמר קמיה, כי הוה חזי בה טעמא להיתירא, אמר להו: תחזו, דקא שרינ

להו: תחזו דקא אסרנא לכו יונה. רב פפא אמר: כגון דאמר הני רבנן. רב פפא אישתלי, ואמר: כגון הני רבנן, ואיתיב 
בתעניתא. לוי בר שמואל ורב הונא בר חייא הוו קא מתקני מטפחות ספרי דבי רב יהודה, כי מטו מגילת אסתר אמרי: 
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מגילת אסתר[ לא בעי מטפחת. אמר להו: כי האי גוונא נמי מיחזי כי אפקירותא. רב נחמן אמר: זה הקורא רבו הא ]
מפני שקרא לרבו בשמו, שנאמר אויאמר גחזי אדני המלך זאת האשה וזה  -בשמו. דאמר רבי יוחנן: מפני מה נענש גיחזי 

  בנה אשר החיה אלישע.

 שלחן ערוך יורה דעה סימן ב

 מהרי"ל סימן קצגשו"ת 

 ר לי שהמיימוני פי' בהלכות תשובהאם כשירה. גם בא מבזה ת"ח וכל הני דאיתא בפרק חלקב שחיטת אפיקורס כגון 
 אפיקורס בענין אחר מהגמרא.

 קצדסימן שו"ת מהרי"ל 

 ]תשובה לשאלת מה"ר יצחק בסי' קצג, ב[.  

חת= מספק' למהרי"ח בשם ר"י אי אסור מכאן ואילך ושחיטת אפיקורס לא פסלינן אלא במשומד לע"ז, פ"א =פעם א  
כיון שלא הוחזק וצ"ע, ומ"מ כל שאר משומד לדבר אחד מסקינןב דלא הוי משומד לכל התורה כולה אלא שהרמב"םג 
כתב והצריך לו בדיקת סכין כמו משומד לאותו דבר ופירש הרא"שד דטעמא כיון דחזינן שלתאותו עובר על אחת מן 

ן דפקר שלא לטרוח לקיים מצותה שחיטה כהלכתה, מכל מקום מותר לאכול משחיטתו חוץ ממשומד העבירות חיישינ
לע"ז ולשבת דהוי כמו נכריו וכן משומד להכעיס נמי מהאי טעמא. אבל כל הני אפיקורס ומגלה פני' בתורה דפרק חלקז 

וד עלי' דנראה בעיניו דבר קטן אף על גב דגדול עונו מנשוא לא מסתבר' למפסל שחיטתו, דדווקא דברים הללו חש
וחוצפא בעלמא, ומשום הכי אינו חשוד לעבור על שום עבירה, וכה"ג אמרינן בעלמאח לא תחמוד לאינשי בלא דמי 

משמע, וכה"ג טובא, והא אינם יודעי' שהקב"ה תובע עלבונם דצורבא מרבנן. ואמרינן התם מודה בתחיית המתים ע"פ 
ורה אין לו חלק לעולם הבא, וכי תעלה על דעתך ששחיטתו תפסל, והא מוזהר הוא הקבלהט אלא שאומר שאינה מן הת

בכל מצות ומדקדק שפיר בהן אלא שמשתלם לו מדה במדה וכן טובא דמייתי התם, דבדבר קטן מאבדין עולם הבא והכל 
מר= קמיה רביה. מיהו דאמר אמרינן ולא אמר א"מ =אמר  מאןמשום דנרא' בעיניהם דבר קטן ולא עוד ידונו כל כך כגון 

כמשומד ל"א =לדבר  שוד לעבור תדיר אפשר מש"ה לחשובאי הוה צורבא מרבנן שיודע כל זה ומה שאמרו רז"ל ואפ"ה ח
אחד= אי עביד להנאתו, אבל משום דאינו חושש על דבר כזה ומפרש אותו בע"א ע"י פילוסף ונראה בעיניו שאינו איסור, 

ן להחשיבו אפילו קעביד להנאתו ויודע שאסור, דווקא כשעושה להכעיס כדפרי'יג אף אם כן אשחיטה לא עבר, וכנכרי אי
 יצרו תקפו, אך בדיקת סכין בעיעל פי שמתייאש מחלקו חיי עולם הבא להנאת חיי שעה ד

ים רבי', ומכל מקום חזינן ואפיקורס ששינה הרמב"ם מהגמרא, הא ודאי צריך לפני ולפנים, גם אני הוקשתי בזה זה ימ 
י לא ולא היה נראה לי דהנ דבתראי נינהו, והוי ע"ד שכתבתי וכרב פפא ה אותו. וקצת נראה לי דפסק כרבאהוקש שהג"ה

כתבו שאר חכמים שאין להם חלק כדי להתרחק מהם, וקראם עבירות קלות )בתמיה(.  יהא להם חלק עולם הבא שהרי
לא שייך עליהם מה  רס, ואלו שמפרשי האמוראיםלאפיקומה שתשיב  שלם בדבר זה מהא דתני' הוי זהיר ואין אני

 ותאשתשיב לאפיקורס כי זה אינו מקשה כלום, אלא אפקרותא בעלמא עבידי, ולהכי קראו אפיקורס והוי תולדה דאפקר
אלא שנראה לו שכל העבירות קלות כינו אותן באלו דדומה להם על  י' בענין אחר וחמירא טפי מהגמראודין מגלה פנים פ

 משום נשג"ז =נדה, שפחה, גויה, זונה=כד וכה"ג טובא.   דרך חיוב

ומכל מקום לא )יענ( ]יענה[ מנ' לי' שבירר אלו ג' לדייקא אפיקורס. ואפשר שראה אותם בתו' או במכילתא אחריתא.   
[, וכן ראיתי בתשובה שהשיב להר"ר יונתן המערביכה והביא לו פעמים ראיה מתנאי בראי כגון חבורי )דתו( ]תוספתא
ולפעמים פסק כמותו נמיכו התלמוד. וכן מן הירושלמי הביא לפעמים, כי הכל היה חקוק על לוח לבו, ומן הכל קבץ 

כאשר כתב בהקדמתו, ובכמה דוכת' שינה מן התלמוד, וקצרה דעתינו ונעלם ממנו עומק לבו ז"ל, וצורינו יאיר עינינו 
 בתורתו ויגלה לנו הנעלמות.

 כפיית אשתו לעלות לארץ ישראל -לארץ ישראל הכל מעלין  –ארץ ישראל 

 כתובות קי:

 שו"ת האלף לך שלמה חלק אבן העזר סימן קכ 

שא' אם הבעל רוצה לעלות לא"י והיא אינה רוצה אם יכול לפטור בלי כתובה לפי שראה בבאה"ט של הרב מטקטין 
שכתב כיון דהוי פלוגתא דרבוותא מחויב ליתן לה כתובה ורו"מ דימה להיפוך לו יהא דהוי פלוגתא בזה"ז אם הוי מצוה 

ו' ומסיים דבפרט דהבעל הוא יר"ש ואין לו פרנסה וביש לי' לעלות לא"י מ"מ יכול הבעל לומר קים לי כהני דהוי מצוה וכ
בההוא מתא וכו' עכתו"ד. תשובה. בגמר דבריו אדם נתפס ודומה בזה כההוא עורבא דאייתי נורא לקיני' כי הנה מה דאין 

כופה לו פרנסה בשביל זה א"י להוציאה לעיר אחרת כמפורש בש"ע ובפרט בדרך רחוקה ומקום סכנה. והנה מה דיכול ל
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לילך עמו לא"י הוי רק מכח מצות ישיבת א"י וזה הוי אם מכוין לשם מצוה לבד אבל אם מכוין לשם כונה אחרת לא לשם 
מצוה ודאי א"י לכופה וא"כ כאן כיון דאין לו פרנסה בכאן וביש לי' בההוא מתא הוי אומדנא דמוכח דאינו מכוין לשם 

לגבי דין זה ודאי א"י לכופה רק אף אם הוי בעלמא היכא דמוכח דכוון מצוה רק להנאת הפרנסה ודאי א"י לכופה לכ"ע ו
לש"ש נראה דל"ש בזה בפלוגתא כזו לומר קים לי' כיון דכאן הוי החיוב ודאי דתחלה נתחייב והפטור ספק לא גרע מא"י 

זה אזלינן בתר אם פרעתיך דבזה אף בטענו שניהם ספק חייב לשלם כמ"ש בש"ך /חו"מ/ סי' נ"ט וסי' פ"ב וא"כ ה"נ ב
חזקת חיוב וחייב לשלם לה הכתובה כיון דהוי שטר ובר מן דין ומן דין לא שייך קים לי' רק אם הספק בגוף החיוב אבל 

כאן אין הספק בהחיוב עצמו רק אם הוי מצוה לעלות לא"י וכיון דלענין גוף המצוה הוי ספק לא מבעיא להסוברים 
חזקת ממון כיון דאין הספק בממון רק בהמצוה דפשיטא דגם כאן הוי כן רק דבספק צדקה לא אמרינן המע"ה ולא מהני 

גם אף אם בספק צדקה נמי אמרינן המע"ה בכאן יודו כיון דכאן עיקר הפסדת כתובתה מכח שהיא אינה שומעת לו וא"כ 
דינו לכופה ואינה כאן כיון דאם נבא לדון עמה אין בידינו לכופה לעלות דבזה היא מוחזקת בנפשה וא"כ כיון דאין בי

 חייבת לעלות מהיכי תיתי נפסידנה כתובתה לכך ברור הדבר דחייב לשלם הכתובה:    

 וכפר אדמתו עמו -ארץ ישראל 

 רמב"ם הלכות תשובה

 פני יהושע כתובות קיא.

ישראל שם אמר ר"א כל הדר בארץ ישראל שרוי בלא עון כו'. נראה דהיינו דווקא במי שדר בה לשם מצות ישיבת ארץ 
שהיא מקום קדושה וכדי שתגין עליו זכות ארץ ישראל שלא יבא לידי חטא ואז אף אם לפעמים חטא בא לידו או אפילו 
עון שהוא מזיד ע"י שתקף עליו יצרו מ"מ מסתמא גורם לו זכות ישיבת ארץ ישראל שלא לן ועבירה בידו דלאחר שחטא 

ת ושב ורפא לו מה שאין כן מי שדר שם דרך מקרה או מפני ומצא עצמו עומד במקום קדוש ודאי תוהה על הראשונו
שהוא מקום מולדתו או מפני שבח פירותיה וכיוצא בו ומכל שכן במי שהוא מבעט בה ומזלזל בקדושת הארץ לילך אחר 
יצרו הרע לא דברה תורה במתים אדרבה עליו נאמר ותבואו ותטמאו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה ומפני כך מצינו 

ברו עונות אבותינו גלינו מארצינו ושמם מקום מקדשינו ואיה הבטחת העם היושב בה נשוא עון אלא על כרחך כשג
כדפרישית ובלא"ה נמי מסתברא דהכי הוא שאף אם נאמר דארץ ישראל מכפר לגמרי אפ"ה לא עדיף מיום הכפורים 

רי דעל כרחך הא דאמרינן דהיושב בארץ שמכפר כפרה גמורה ואפ"ה מי שאומר אחטא ויוה"כ מכפר אין יוה"כ מכפר ה
ישראל שרוי בלא עון היינו דאף שעשה איזה עון מבלי שם על לב קדושת הארץ בשעת יצרו בכה"ג זכות ארץ ישראל 

 גורם שיתחרט לעשיית עון, כן נראה לי:

 ישוב ארץ ישראל –ארץ ישראל 

 ריש סימן תנד לק יורה דעהאבני נזר ח

 מגן אברהם רמח:טו

 ודוק' ע"ד להתיישב וי"א אפי' ע"מ להחזיר כיון דאפי' מהלך ד"א בא"י מצוה היא )כ"ה( -לא"י והעולה 

 ארצות חדשות –כיבוש יחיד  –ארץ ישראל 

 .גיטין ח

כחו"ל, והמוכר  -ת"ר: בשלשה דרכים שוותה סוריא לארץ ישראל, ובשלשה לחו"ל; )סימן: ע"ב ב"ר ר"ק( עפרה טמא 
כא"י,  -כמביא מחו"ל; ובשלשה לא"י: חייבת במעשר ובשביעי'  -ל, והמביא גט מסוריא כמוכר בחו" -עבדו לסוריא 

כקונה בפרוארי ירושלים. חייבת במעשר ובשביעית כא"י;  -נכנס, והקונה שדה בסוריא  -והרוצה ליכנס לה בטהרה 
 .קסבר: כיבוש יחיד שמיה כיבוש

 ה -רמב"ם הלכות תרומות א:ג 

פ שמלך ישראל הוא ועל פי בית "ץ כנען כגון ארם נהרים וארם צובה ואחלב וכיוצא בהן אעהארצות שכבש דוד חוץ לאר
אלא יצאו מכלל חוצה לארץ , י לכל דבר ולא כחוצה לארץ לכל דבר כגון בבל ומצרים"דין  הגדול הוא עושה אינו כא

י אלא נשאר בה משבעה "כל אי מפני שכבש אותם קודם שיכבוש "ומפני מה ירדו ממעלת א, י לא הגיעו"ולהיותן כא
והארצות שכבש , י לכל דבר"כ כבש ארצות אחרות היה כיבושו כולו כא"ואילו תפס כל ארץ כנען לגבולותיה ואח, עממים

 דוד הן הנקראין סוריא.  
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י לענין תרומות ומעשרות "והקונה בה קרקע כקונה בא, ל"י ויש דברים שהיא בהן כח"סוריא יש דברים שהיא בהן כא
 ביעית והכל בסוריא מדברי סופרים.  וש

שקדושה ראשונה לפי שהיתה מפני הכיבוש , כל שהחזיקו עולי מצרים ונתקדש קדושה ראשונה כיון שגלו בטלו קדושתן
כיון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ קדשוה קדושה שנייה  , בלבד קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא

והניחו אותם המקומות שהחזיקו בהם עולי מצרים ולא החזיקו בהם עולי בבל , לבואהעומדת לעולם לשעתה ולעתיד 
ורבינו הקדוש התיר בית שאן מאותם , כשהיו ולא פטרום מן התרומה והמעשרות כדי שיסמכו עליהם עניים בשביעית

ורבינו הקדוש  /ד"השגת הראב. +/המקומות שלא החזיקו בהם עולי בבל והוא נמנה על אשקלון ופטרה מן המעשרות
  .+י"א לא התיר רבי אלא מעשר ירק ופירות האילן שהן מדרבנן אף בא"א'. התיר בית שאן וכו

 כסף משנה שם

 הגר"ח שם יחידוש

 ארץ הצבי עמ' רי

 קנין וכיבוש הארץ, קדושה שניה, ראשונהקודשה  –ארץ ישראל 

 סנהדרין יא:

 יא: ד"ה אין סנהדרין תוספות

 ערכין לב

 .בבא בתרא ק

אסור לקלקלו. ור' אליעזר, רבים במאי קנו ליה? בהילוכא,  -משום דרב יהודה, דאמר רב יהודה: מצר שהחזיקו בו רבים 
קנה מקום הילוכו, דברי ר' אליעזר; וחכמים אומרים: אין הילוך מועיל כלום עד  -דתניא: הלך בה לארכה ולרחבה 

התהלך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה. ורבנן? התם משום שיחזיק. אמר ר' אלעזר, מ"ט דר' אליעזר? דכתיב: קום 
 .חביבותא דאברהם הוא דקאמר ליה הכי, כדי שיהא נוח לכבוש לפני בניו

 :זבחים קיח

ארבע עשרה, ז' שכבשו וז' שחלקו, ימי  -ארבעים שנה חסר אחת, ימי אהל מועד שבגלגל  -ת"ר: ימי אהל מועד שבמדבר 
חמשים ושבע, נשתיירו לשילה ג' מאות ושבעים חסר אחת... שבע שכבשו ושבע שחלקו.  -אהל מועד שבנוב וגבעון 

מנלן? דקאמר כלב: בן ארבעים שנה אנכי בשלוח משה עבד ה' אותי מקדש ברנע לרגל את הארץ ואשיב אותו דבר כאשר 
בר שבעין ותמני, וקאמר: בן  עם לבבי, וכתיב: ועתה הנה אנכי היום בן חמש ושמונים שנה, כי עבריה לירדן בר כמה הוי?

חמש ושמונים שנה, הרי שבע שכבשו. ושבע שחלקו מנלן? איבעית אימא: מדשבע שכבשו, שבע נמי שחלקו; ואיבעית 
 .אימא: מדלא משכחת לה בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר

  'תוספות יבמות פב: ד"ה ירושה ראשונה ושניה יש להן כו

 יצחק ויעקב שניה ירושת יהושע ומשם ואילך קדשה לעולם ולא יתכן לפרש כןפר"ח ראשונה ירושת אברהם 

 טז –רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכות יד 

כל מקום שלא נעשה בכל אלו וכסדר הזה אין קדוש גמור וזה שעשה עזרא שתי תודות זכרון הוא שעשה לא במעשיו 
ובמה נתקדשה בקדושה ראשונה שקדשה שלמה שהוא קידש נתקדש המקום שלא היה שם לא מלך ולא אורים ותומים, 

+/השגת הראב"ד/ בקדושה ראשונה שקדשה שלמה. א"א סברת עצמו היא זו ולא ידעתי העזרה וירושלים לשעתן וקידשן לעתיד לבא. 
לעתיד לבא לא חלק בין  מאין לו ובכמה מקומות במשנה אם אין מקדש ירקב ובגמ' אמרו דנפול מחיצות אלמא למ"ד קדושה ראשונה לא קדשה

מקדש לירושלים לשאר א"י ולא עוד אלא שאני אומר שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה שנייה קדשה לעתיד לבא לא אמר אלא לשאר א"י אבל 
נגלה לי לירושלים ולמקדש לא אמר לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד י"י לעולם כך 

   מסוד ה' ליראיו לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת.+

לפיכך מקריבין הקרבנות כולן אע"פ שאין שם בית בנוי, ואוכלין קדשי קדשים בכל העזרה אע"פ שהיא חריבה ואינה 
מוקפת במחיצה ואוכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומות שהקדושה ראשונה קדשה 

   .שעתה וקדשה לעתיד לבאל
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ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר א"י לענין שביעית ומעשרות 
וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה, והרי הוא אומר 

ששוממין בקדושתן הן עומדים אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו  והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אע"פ
אלא מפני שהוא כבוש רבים וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית שהרי 

יקו אינה מן ארץ ישראל, וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה ולפיכך כל מקום שהחז
בה עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה הוא מקודש היום ואע"פ שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות על 

 .הדרך שביארנו בהלכות תרומה

 .גיטין לח

 כסף משנה שם סוף הלכה טז

ארץ מידיהם ש רבינו אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים וכיון שנלקחה ה"מ מ"ומ
איני יודע מה כח חזקה גדול ' וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה וכו' בטל הכיבוש וכו

מכח כיבוש ולמה לא נאמר בחזקה גם כן משנלקחה הארץ מידנו בטלה חזקה ותו בראשונה שנתקדשה בכיבוש וכי לא 
 ע: "זקה עם כיבוש וצלהיה שם חזקה אטו מי עדיפא חזקה בלא כיבוש מח

 אבן האזל שם

י "ם שקנו ע"ם דאין כונתו לחלק בין קנין כיבוש לקנין חזקה דלא הזכיר הרמב"אכן באופן אחר נראה לבאר דברי הרמב
י כיבוש שנעשה הארץ שלהם וקדשו "וכונתו דקדושה ראשונה קדשוה ע, חזקה אלא שעזרא קדשה בחזקה שהחזיקו בה

שהרי אינה מן ארץ "ם "וכמו שכתב הרמב, ולכן כשנכבשה הארץ מידיהם בטל הכיבוש, ראלאותה בתורת שהיא ארץ יש
אבל כיון שעלה עזרא וקידשה לא קידשה בשביל שהיא ארץ שלהם שהרי היו תחת מלוכת כורש אלא שהחזיקו ", ישראל

, שנשארו בה מקצת ישראלולכן גם אחר החורבן כיון , בה וקידשו לא בשביל שהיא ארצם אלא בשביל שישבו בה ישראל
 ועל אופן זה ומטעם זה קידשו אותה אין טעם שתתבטל קדושתה

 רמב"ם ספר המצוות עשה קנג והשגות הרמב"ן שם

 רמב"ם פירוש המשנה בכורות ד:ד

 שו"ת אבני נזר אורח חיים סימן קיד

 (ארץ צבי בקונטרס הסמיכה שם )סימן לב הערה ח

 נפש הרב עמ' עז, פ

 (קישור)מרי חלק א  שעורים לזכר אבא

 אשת לוט, נציב מלח

 ברכות נד:

 חזקוני בראשית יט:כו

ותהי נציב מלח במלח חטאה כמו שפרש"י לפיכך כשעברה צווי המלאכים לקתה בלקוי סדום. דבר אחר ותבט אשתו 
 נציב מלח שכן גפרית ומלח שרפה כל ארצה. מאחריו ותהי כל הארץ

 מעברייניםבית הכנסת קבלת תרומות  –אתנן זונה 

 שלחן ערוך אורח חיים קנג:כא

הגה: אסור לעשות מו מאתנן זונה או מחיר כלב )דברים כג, יט( דבר של אין לקנות מעילים שנשתמש בהם הדיוט, לתשמיש קדושה. 
, מצוה, כגון בהכ"נ או ס"ת; ודוקא מהאתנן עצמה, אבל אם נתנו לה מעות באתנן, מותר לקנות בהן דבר מצוה; ולא מקרי זונה, אלא איסור ערוה

 אבל אלו הפנויות הקדשות שמקדישות דבר, מותר לקבל מהן. 

 ס"ק מו מגן אברהם שם
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 ולכן נקטי' בספיקו לקולא... ואם עשתה שינוי כגון חטים ועשאן סולת מותר...

 ארץ הצבי עמ' צג, ע"ע במ"ב ובבה"ל

 14אתרוג המורכב

 רמב"ם הלכות מלכים י:ו

מפי הקבלה שבני נח אסורין בהרבעת בהמה ובהרכבת אילן בלבד, ואין נהרגין עליהן, ועכו"ם שהכה ישראל אפילו חבל 
 .שהוא אע"פ שהוא חייב מיתה אינו נהרג בו כל

 ב-שלחן ערוך יורה רצה:א

כלאי האילנות, הרי הם בכלל מה שנאמר: שדך לא תזרע כלאים )ויקרא יט, יט( כיצד, המרכיב אילן באילן, כגון שהרכיב 
המרכיב ירק באילן יחור של תפוח באתרוג או אתרוג בתפוח, ה"ז לוקה מן התורה בכל מקום, בין בארץ א[ בין בח"ל. וכן 

 או אילן בירק, לוקה בכל מקום.  

 אסור לישראל להניח לעובד כוכבים שירכיב לו אילני כלאים.

 תרמט:ד אורח חיים לבוש

יש רוצים להכשיר אותם האתרוגים הבאים מן הפרדס שקורין גרטזיא. ואני אומרח שהם פסולים מן התורה, שהרי ידוע 
תרוגט בתוך אילן מארנ"ץ או לימונ"א או איפכא, והרי נעבדה בה עבירה דהרכבה, שהם מורכבים שהורכב ענף מאילן א

וכיון דנעבדה בו  אפילו בן נח מצוה על הרכבת אילן,ואע"ג שהרכיבו גוי, האיכא למ"ד בפרק ד' מיתות ]סנהדרין נו ע"ב[ ד
מטעם דנעבד  אסורה לקרבן דאע"ג שמותר באכילהעבירה אע"ג דמותר באכילה, אמאיס לגבוה, דומיא דבהמת כלאים 

 בה עבירה אמאיסה לגבוה הכי נמי הכא, נ"ל

 (קישור) אורח חיים סימן יג (מהרש"א אלפנדריסבא קדישא )שו"ת 

 שו"ת בית אפרים אורח חיים סימן נו

 סימן קיזשו"ת הרמ"א 

 מגן אברהם תרמח:כג

 אתרוג שוה לאילן וירק

 קידושין ג.

 תוספות קידושין ג. ד"ה אתרוג

 ברכות לה.

 בעל המאור ברכות כו: בדפי הרי"ף

כיון דאיכא דתני כרם רבעי ואיכא דתני נטע נקטינן בחוצה לארץ כדברי המיקל בארץ ואין רבעי נוהג בכל נטיעה אלא 
 ואחת יוצאה זנב אבל ערלה נוהגת בכל נטיעה ולא כן כתב ה"ר שלמה במס' סוטה: בכרם בלבד שתים כנגד שתים

 רש"י סוטה מג: ד"ה קלא אית ליה

הכל אומרים כרם יש לפלוני משונה מכל הכרמים ויודעין שהיא זקינה להכי נקט שתים כו' דסבר לה כמאן דאמר במסכת 
 חת אלא בכרם שלם.ברכות )דף לה( כרם רבעי תנן שאין ערלה נוהגת בנטיעה א

                                                 

 פניני הלכהע' בסיכום השיטות בספר  14
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 קידושין לט.

 ביכורים

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קלב

והמצוה הקל"ב היא שצונו לספר טובותיו אשר הטיב לנו והציל אותנוומתחיל בענין יעקב אבינו ומסיים בעבודת 
המצרים וענותם אותנו ולשבחועל כל זה ולבקש ממנו להתמיד הברכה כשיביא הביכורים. והוא אמרויתעלה )שם( וענית 

ג( מקרא  -ה כולה. ומצוה זו נקראת )סוטה פ"ז מ"ב ואמרת לפני י"י אלדיך ארמי אובד אבי ומה שבא אחר זהמן הפרש
 ביכורים. וכברהתבארו משפטיה במסכת בכורים ובפרק שביעי מסוטה )לב א, לג א(. ואיןהנשים חייבות בה: 

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קלג

)ס"פ שלח( ראשית והמצוה הקל"ג היא שצונו להפריש חלה מעריסותינו וליתנה לכהן והוא אמרו יתעלה ויתברך שמו 
עריסותיכם חלה תרימו תרומה. וכבר התבארו משפטי מצוה זו כלם במסכת חלה ובמסכת ערלה )רפ"ב(. ואינה חובה מן 

 התורה אלא בארץ ישראל לבד )ה' ביכורים פ"ה ה"ה(:

 מעילה טו:

מצטרפין זה עם זה לאסור, ולחייב  -מתני'. התרומה, ותרומת מעשר, ותרומת מעשר של דמאי, והחלה, והביכורים   
 עליהן את החומש. כל הפיגולים מצטרפין זה עם זה, וכל הנותרים מצטרפין זה עם זה.  

רומה, גבי ביכורים נמי איקרו גמ'. מאי טעמא? כולהו איקרו תרומה; גבי חלה כתיב אראשית עריסותיכם חלה תרימו ת  
 אלו ביכורים, אבל אינך לא צריכא. -תרומה דתניא: בותרומת ידך 

 קמו-, וחלק חושן משפט סימנים קמהיורה דעה סימן תלחשו"ת אבני נזר חלק 

 .ונראה שרבנו ציין את התשובות האלויגענו 

 משנה ביכורים א:י

נים מפירות שבהרים מתמרות שבעמקים ומזיתי שמן מעבר הירדן ואלו מביאין וקורין מן העצרת ועד החג משבעת המי
 רבי יוסי הגלילי אומר אין מביאין בכורים מעבר הירדן שאינה ארץ זבת חלב ודבש:

 תלמוד ירושלמי ביכורים א:ח

הן ארץ רבי יוסי בשם רבי שמעון בן לקיש. רבי יונה רבי זעירה בשם רבי חנינה ששה עשר מיל חיזור חיזור לציפורין הן 
 זבת חלב ודבש. אמר רבי יונה מאן דמקדר אילין שיגרונייה דבישן מינהון. מאן דמקדר הדא ביקעת גינוסר מינהון.

מתיבון לרבי יונה והא כתיב ]שמות ג יז[ ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש. 
[ אשר נתתה לי לא שנטלתי לי מעצמי. מה ביניהון אמר רבי אבין חצי אמר לון אשר בה זבת חלב ודבש: תני ]דברים כו י

שבט מנשה ביניהון. מאן דאמר אשר נתתה לי ולא שנטלתי לי מעצמי חצי שבט מנשה לא נטלו מעצמן. מאן דאמר ארץ 
 זבת חלב ודבש אפילו כן אינה ארץ זבת חלב ודבש:

 ספר דברי הרב עמ' שיא

 , אב המון גוייםגר מביא ואינו קורא –ביכורים 

 ברכות יג.

 ביכורים א:ד

אלו מביאין ולא קורין הגר מביא ואינו קורא שאינו יכול לומר אשר נשבע ה' לאבותינו לתת לנו ואם היתה אמו מישראל 
מביא וקורא וכשהוא מתפלל בינו לבין עצמו אומר אלהי אבות ישראל וכשהוא בבית הכנסת אומר אלהי אבותיכם ואם 

 ראל אומר אלהי אבותינו:היתה אמו מיש

 תוספות
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 רמב"ם הלכות ביכורים פרק ד:ד

הגר מביא וקורא שנאמר לאברהם אב המון גוים נתתיך הרי הוא אב כל העולם כולו שנכנסין תחת כנפי שכינה, 
 ולאברהם היתה השבועה תחלה שיירשו בניו את הארץ, וכן כהנים ולוים מביאין וקורין מפני שיש להן ערי מגרש.

 ת הרמב"ם סימן רצגשו"

 שלחן ערוך

 פרשת דרכים

 בין אדם לעצמו

 ישעיה א:ב ד"ה בנים –ביאור הגר"א לנביאים 

 

 

 ביאור הגר"א משלי ב:ט

 בישול ושלוק

 ברכות לח

 רש"י חולין קיא. ד"ה שלוקה

 הרבה מאוד

 15ביאור הגר"א יורה דעה עג:יב

                                                 

 ע"ע נדרים מט. בר"ן ורא"ש וחשק שלמה שם 15
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דמתני' דאסר בכ"ע אלא לחוש לדברי ר"י בנו של ריב"ב ואנן לא יב( וכן נוהגין כו'. לא לחוש לדברי רמב"ם שפסק כת"ק )
 :בקיאינן בין שלוק למבושל וכפי' המפרשים דכתנאי קאי על ר"נ ורב בר שבא

ליקוט( ערש"י שם קי"א א' ד"ה שלוקה הרבה כו'. ונדחק בזה דאל"כ אמאי שלוקה אוסרת ונאסרת אבל זה אינו דהא )  
תני' י' כל הנכבשים כו' וז"ל אר"י לית כאן נכבשים אלא נשלקים מליח כרותח כבוש מפורש בירושלמי דתרומות פ"י מ

 ...כמבושל. הרי מוכח דשלוק פחות אפי' מכבוש. אבל האמת בזה נראה דשלוק בכ"מ הוא פחות מבישול

 אב ובנו, רב ותלמידו –בית דין 

 סנהדרין לז.

 שו"ת מנחת אלעזר חלק א סימן טז

 רק יארמב"ם הלכות סנהדרין פ

 הלכה ז

דיני ממונות וכן הטומאות וכן הטהרות האב ובנו הרב ותלמידו מונין אותן בשנים ודיני נפשות ומכות וקדוש החדש 
 ועיבור השנה אב ובנו או הרב ותלמידו מונין אותן באחד.  

 הלכה ח

זה שאנו מונין האב עם הבן בין באחד בין בשנים כגון שהיה האחד מהן בסנהדרין והשני היה מן התלמידים שאמר יש לי 
+/השגת הראב"ד/ זה שאנו מונים הבן עם האב בין באחד בין בשנים ללמד זכות או חובה שומעין דבריו ונושאין ונותנין עמו ונמנין עמו. 

רואה לא טעם ולא ריח בדברים אלו כי למשא ומתן מאי מנין איכא ובשעת גמר דין אז הוא המנין והקושיא שהוקשה לו אינה כלום לפי כגון וכו'. א"א חיי ראשי איני 
והאב עדות וכן בדין הגירסא שלנו דבדיני ממונות נמי אין מונין להם אלא אחד וכיון דאינו עולה מן החשבון הרי הוא כמי שאמר האחד למחזי אתיתי שאינו פוסל ב

 הוא הנשאר והבן הולך לו כדי שלא יטעה אדם בהן לומר שיהיו שניהן מן המנין והכי איתא בתוספתא עכ"ל.+  

 הלכה ט

 ובשעת גמר דין אין גומרין את הדין בקרובים שהדיינין הקרובים פסולין לדין כמו שיתבאר.

 אין בית דין שקול –בית דין 

 קהלות יעקב סנהדרין סימן ג'
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 אין גומרין דינו של אדם אלא בפניו –בית דין 

 רש"י בבא קמא מה. ד"ה מה בעלים 

 סנהדרין לא:

 אין דנים שנים ביום אחד –בית דין 

 תוספות סנהדרין מו. ד"ה שתי

 רמב"ם הלכות סנהדרין יד:י

הרי אלו חבלנין, אף על  צריכין בית דין להתיישב בדיני נפשות ולהמתין ולא יאיצו, וכל בית דין שהרגו נפש בשבע שנים
פי כן אם אירע להם להרוג בכל יום ויום הורגין אבל אין דנין לעולם שנים ביום אחד אלא דנין זה היום והשני למחר, היו 
שניהם בעבירה אחת ומיתה אחת כגון נואף עם נואפת דנין שניהם ביום אחד, לפיכך אם היה הנואף בועל בת כהן הואיל 

 פה אין הורגין שניהן ביום אחד.והוא בחנק והיא בשרי

 אור שמח שם

מלשון רבינו נראה שמפרש דלא כרש"י )סנהדרין מ"ו ע"א ד"ה אבל(, וכוונתו דשנים שמחללין שבת אף ע"פ שמיתתן   
שוה אין זה בכלל עבירה אחת, דכל אחד מחלל שבת בפני עצמו, ודוקא בנואף שלא מצי לעשות העבירה בלא הנואפת, 

וכיו"ב, ולכן א"ש מה דמביא מהא דתלה שמעון ב"ש שמונים נשים ביום אחד, שעשה שלא מן הדין, רק  או הנשכב זכור
להוראת שעה שכולם מכשפים היו, ואין זה עבירה אחת, שאחת לא שייכא לחברתה, וכל אחת נהרגה על מה שכשפה, 

טלה עדות כולן מיקרי עבירה אחת, והוי שתי עבירות, אבל בעדים שהוזמו, הלא אם הוכחש אחד מהן אפילו הן מאה ב
שמכללן נעשה עבירה אחת, ורש"י )שם( ותוס' )שם ד"ה שתי( הוצרכו לדחוק לפירושם משום דכשוף יש באוב ויש בחובר 

 חבר יעו"ש.

ולפ"ז א"ש מה דאמר בסוף סנהדרין )קי"ב ע"א( גבי אנשי עיר הנדחת דמרבין להם בתי דינין, היינו משום דאין דנים 
, דכיון דאם הן מיעוט לק"משם )ד"ה וריש לקיש( דהא בעבירה ומיתה אחת דנין,  ומה שהקשה רש"ישנים ביום אחד, 

נסקל על מה שעבד עו"ג בפני עצמו, אם לא דהוי רובא, דאז  העיר וצריכין להסקל א"כ לא הוי זה עבירה אחת, דכל אחד
דנין בסייף וממונן אבד, וב"ד הגדול בעי לגמור דינם, אז מיקרי עבירה אחת, שעל ידיהן בהצטרף העובדים הוי חיוב אחד, 

הנדחת אין והוי ממש עבירה אחת, וכן כתב בפ"ד מהלכות עו"ג, וכן מפורש בתוספתא דנגעים פרק א' )ה"ט( אנשי עיר 
דנין שנים מהם כאחד, אלא דנין את הראשון ואח"כ דנין את השני, וזהו כמו שבארנו. ולשיטת רש"י צריך לומר שזה עבד 

בהשתחויה וזה עבד בזביחה, והו' שתי עבירות, אף שבשגגת ע"ג וזדון מלאכות אינו מביא רק קרבן אחד מיקרי שתי 
רש רש"י מרבין להן ב"ד בכה"ג. והנכון כפירוש רבינו, שכתב היו שניהם ולפ"ז מדוע לא פי עבירות, וזה דחוק טובא.

בעבירה אחת כו' כגון נואף עם נואפת, )))נ"ב. וכן מוכח מירושלמי פ"ק דסנהדרין הלכה ג', איתא חמי שנים אין דנין ביום 
ין זה לזה במעשה העבירה. אחד, לא כ"ש שבט, הרי דבעבירה אחת ג"כ אין דנין, כמו שביארנו. כיון דהשנים אין שייכ

 ...]ממלואים[((( וזה ברור בשיטתו הקדושה

 תוספתא נגעים א:יא ויג

אין דנין שני דינין כאחד ואפילו נואף ונאפת אלא דנין את הראשון ואחר כך דנין את השני ואין נמנין על שני דברים 
על השני נשאלין על הראשונה ואחר כך  כאחד ואין שואלין שתי שאלות כאחד אלא נמנין על הראשון ואחר כך נמנין

 נשאלין על השנייה:

 אנשי עיר הנדחת אין דנין שנים מהם כאחד אלא דנין את הראשון ואחר כך דנין את השני:...

 אין נזקקין לנכסי יתומים –בית דין 

 תוספות סנהדרין לא. ד"ה חייביה רב נחמן

 ערכין כב

 אין עד נעשה דיין –בית דין 
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 סנהדרין ט. ד"ה בזמן שהתרו בהם תוספות

 ראש השנה כה:

 -הרי זה מעובר. ראוהו בית דין בלבד  -ראוהו בית דין וכל ישראל, נחקרו העדים, ולא הספיקו לומר מקודש עד שחשיכה 
יעמדו השנים, ויושיבו מחביריהם אצל  -יעמדו שנים ויעידו בפניהם, ויאמרו מקודש מקודש. ראוהו שלשה והן בית דין 

למימרא דעד נעשה דיין? לימא מתניתין  ...שאין היחיד נאמן על ידי עצמו -ש היחיד, ויעידו בפניהם, ויאמרו מקודש מקוד
דברי רבי טרפון,  -מקצתן נעשו עדים ומקצתן נעשו דיינין  דלא כרבי עקיבא, דתניא: סנהדרין שראו אחד שהרג את הנפש

 -אפילו תימא רבי עקיבא, עד כאן לא קאמר רבי עקיבא התם  -נעשה דיין. רבי עקיבא אומר: כולן נעשים עדים, ואין עד 
לא מצו חזו ליה זכותא, אבל  -אלא בדיני נפשות, דרחמנא אמר אושפטו העדה, והצילו העדה. וכיון דחזיוהו דקטל נפשא 

 אפילו רבי עקיבא מודה. -הכא 

 סנהדרין לד: ובבא בתרא קיג:

ביום אתה מפיל נחלות, ואי אתה מפיל נחלות בלילה.  -והיה ביום הנחילו את בניו ן: ני רבה בר חנינא קמיה דרב נחמת
א"ל אביי: אלא מעתה, דשכיב ביממא הוא דירתי ליה בניה, מאן דשכיב בליליא לא ירתי ליה בניה? דלמא דין נחלות קא 

וכדרב יהודה, דאמר רב יהודה:  אורעה כל הפרשה כולה להיות דין; -אמרת! דתניא: בוהיתה לבני ישראל לחוקת משפט 
כותבין ואין עושין דין; ואמר רב חסדא: לא שנו  -רצו כותבין, רצו עושין דין, שנים  -שלשה שנכנסו לבקר את החולה 

כותבין ואין עושין דין, מאי טעמא? דהוו להו עדים, ואין עד נעשה דיין. אמר ליה:  -אבל בלילה, אפילו שלשה  אלא ביום,
 י קאמינא.אין, הכי נמ

 ג' שנכנסו רשב"ם שם ד"ה 

נראה בעיני דדוקא נקט שנכנסו לבקר הלכך רצו יעידו רצו יהיו דיינים אבל אם נכנסו להעיד שזימנום לשם והביאום 
וסייג מצאתי לדברי מתשובת רבינו שלמה זקני מ"כ שכתב בה כן ... לשמוע כדי להעיד הרי הם עדים ואין עד נעשה דיין

ה שמעינן דאין צריך לומר אתם עדי בשכיב מרע דאמר רב יהודה ג' שנכנסו לבקר את החולה רצו כותבין ועוד מדרב יהוד
רצו עושין דין שנים כותבין ואין עושין דין ופירש רב חסדא לא אמרן אלא ביום אבל בלילה כותבין ואין עושין דין כיון 

האי ביום היכי דמי אי דאמר להו הוו עדים מי מצי למימר דליליא לא חזי לדינא עדים הוא דשוינהו ואין עד נעשה דיין ו
 רצו עושין דין הא בהדיא סהדי שוינהו אלא לאו דלא אמר להו הוו עלי עדים וקתני רצו כותבין.

 סנהדרין מא:

 כגון שראוה בלילה )א'( תוספות בבא קמא צ: ד"ה 

 קצות החושן ז:ד

תוס' )כתובות כא, ב ד"ה הנח. ב"ק צ, ב ד"ה כגון(. א', משום דבעינן אין עד נעשה דיין. ונאמרו ונשנו בזה שני טעמים ב
ועמדו שני האנשים )דברים יט, יז(, ואי אפשר להיות עד דיין. ב', משום דבעינן עדות שאתה יכול להזימה והם לא יקבלו 

ם משום דלא יקבלו הזמה על עצמן. וע"ש בתוס' שהקשו בפרק החובל דא"כ מהאי טעמא לא יהיו העדים קרובים לדייני
הזמה על קרוביהם, וע"כ משום דמצי מיתזם בב"ד אחר, א"כ מהאי טעמא גם העד יהיה דיין והזמה דידיה יהיה בב"ד 

אחר וע"ש. ובטעם הא' נמי קשה לי אם כבר הגיד את עדותו לפני ב"ד אחר וקיים כבר מצות ועמדו שני אנשים למה לא 
דעד המעיד אינו יכול להיות דיין. וכן עד החתום בשטר אע"פ שכבר נחקרה יהיה דיין אח"כ, ובש"ס ופוסקים משמע 

עדותו אינו רשאי להיות דיין. וכן לפי טעמא דהזמה נמי אם כבר העיד לפני ב"ד את עדותו באיזה יום ובאיזו שעה למה 
 לא יהיה דיין אח"כ, דהא אם יוזם יקבלו הב"ד הראשון שהעידו לפניהם את עדי הזמתן.

ראה כפי הטעם משום הזמה, ומה שהקשו תוספות דיתקיים הזמה בב"ד אחר כמו בעדים קרובים לדיינים, נראה לכן נ  
דבזה אפילו בבית דין אחר לא יתקיים הזמה, דהא קי"ל דאין העדים זוממין נהרגין עד שיוגמר הדין על פיהם כמבואר 

עדות )ה"א( אין העדים זוממין נהרגין ולא לוקין ולא במשנה פ"ק דמכות )ה, ב(, וכ"כ הרמב"ם בפרק )ב'( ]כ'[ מהלכות 
משלמין עד שיזומו אחר שנגמר הדין אבל הוזמו קודם גמר דין אין נענשין, וכיון דקי"ל עד זומם למפרע הוא נפסל 
ן )סנהדרין כז, א( א"כ אם יזומון הרי נפסלין מאותה שעה וא"כ נגמר הדין לפני פסולין והו"ל כמי שלא נגמר הדין ואי

נענשין. ומהאי טעמא אפילו עדים החתומים בשטר דנעשה כמי שכבר נחקרה עדותן בב"ד אינו יכול להיות דיין, דלא 
יוכל להתקיים בבית דין הזמה דיפסלו למפרע וא"כ לא היה גמר דין לפני ב"ד הכשר. ואפילו למאן דאמר מכאן ולהבא 

כדאיתא בפרק חזקת הבתים )ב"ב לא, ב( ע"ש. אחר זה מצאתי הוא נפסל, הרי הוא כמו לאותו עדות דפסול לכולי עלמא 
  בקצור דברים הנ"ל במרדכי )סנהדרין סי' תרצ"ו( בשם השר מקוצי וכוונתי לדעת השר ת"ל:

 בית שמואל קמא:מג
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 כתב הריב"ש סי' ש"צ העדים שנמסר הגט בפניהם יכולי' להיות דייני' ולא אמרינן בכה"ג אין עד נעשה דיין:

 איני יודע בדיינים –בית דין 

 ר' שמעון שקאפ –מפניני הרב עמ' רפא 

 ב-רמב"ם הלכות סנהדרין ח:א

בית דין שנחלקו מקצתם אומרים זכאי ומקצתם אומרים חייב הולכין אחר הרוב, וזו מצות עשה של תורה שנאמר אחרי 
וכיוצא בהן, אבל בדיני נפשות  רבים להטות, במה דברים אמורים בדיני ממונות ובשאר דיני אסור ומותר וטמא וטהור

אם נחלקו בזה החוטא אם יהרג או לא יהרג, אם היו הרוב מזכים זכאי ואם היו הרוב מחייבין אינו נהרג עד שיהיו 
המחייבין יתר על המזכים שנים, מפי השמועה למדו שעל זה הזהירה תורה ואמרה לא תהיה אחרי רבים לרעות, כלומר 

לא תהיה אחריהם עד שיטו הטייה גדולה ויוסיפו המחייבין שנים, שנאמר לנטות אחרי  אם הרוב נוטים לרעה להרוג
 רבים להטות הטייתך לטובה על פי אחד לרעה על פי שנים, וכל אלו הדברים קבלה הם.  

 בית דין של שלשה שנחלקו שנים אומרים זכאי ואחד אומר חייב הרי זה זכאי, שנים אומרים חייב ואחד אומר זכאי הרי
זה חייב, אחד אומר זכאי ואחד אומר חייב ואחד אומר איני יודע, או שאמרו שנים זכאי או חייב והשלישי אומר איני 
יודע יוסיפו הדיינים שנים, נמצאו חמשה נושאים ונותנים בדבר אמרו שלשה מהם זכאי ושנים אומרים חייב הרי זה 

שנים מהם זכאי ושנים מהם חייב ואחד אומר איני יודע מוסיפין זכאי, אמרו שלשה חייב ושנים זכאי הרי זה חייב, אמרו 
שנים, אבל אם אמרו ארבעה זכאי או חייב ואחד אומר איני יודע, או שאמרו שלשה זכאי ואחד חייב ואמר אחד איני 

חצה יודע בין שהיה זה שאמר איני יודע הוא שאמר איני יודע בתחלה בין שאמר אחר הולכים אחר הרוב, היו מחצה למ
ואחד אומר איני יודע הרי אלו מוסיפין שנים אחרים, וכן אם נסתפק הדבר מוסיפין והולכין עד שבעים ואחד, הגיעו 

לשבעים ואחד ואמרו שלשים וחמשה חייב ושלשים וחמשה זכאי ואחד אומר איני יודע נושאים ונותנים עמו עד שיחזור 
ין, ואם לא חזר לא הוא ולא אחד מהן הרי הדבר ספק ומעמידין לדברי הצד האחד ונמצאו שלשים וששה מזכים או מחייב

+/השגת הראב"ד/ נמצאו חמשה נושאים ונותנים בדבר וכו' עד הולכין אחר הרוב. א"א אני רואה בגמרא שאותו את הממון בחזקת בעליו. 
ארבעה ועוד הראשון הרי הוא אומר איני יודע  שאמר איני יודע אינו מן המנין ואי אמר טעמא לא שמעינן ליה נמצא לאחר שהוסיפו אינן אלא

ואינו לא מזכה ולא מחייב בידוע שטעה בלשון התוספתא או שהגיעה לידו בטעות ואם אמר אחד מהן איני יודע והשלשה שנים מזכין או מחייבין 
ד שנים דנין אלו כנגד אלו ואם לא חזר אחד ואחד חולק לפי דבריו ילכו אחר הרוב שהרי נשאר שם ב"ד ואם לא אמר אחד איני יודע והיו שנים כנג

 מהן יעמוד הממון במקומו ומגיעין לעולם לשבעים ואחד אלא שבלשון התוספתא מוכיח שאף בדיני ממונות מוסיפין והולכין עד שיגמר הדין ואין
ספתא וחיסר ממנה אחד אומר זכאי ואחד גמר הדין אלא אחר הרוב אבל ספק אינו גמר דין מ"מ עד שבעים ואחד ולא יותר וזה המחבר לקח מן התו

 אומר איני יודע יוסיפו הדיינין שעד עכשיו לא הוסיפו אלא אחד פירוש זה שאמר איני יודע מן הנוספים הוא וטעם יפה הוא עכ"ל.+

 כסף משנה שם

כתב הראב"ד א"א רואה אני בגמרא וכו'. טעמו של הראב"ד מדאמרינן בסוף פ"ק דסנהדרין )דף י"ז( ההוא דאמר איני   
יודע כמאן דליתיה דמי ואי אמר טעמא לא שמעינן ליה וסבור לראב"ד דבין בדיני ממונות בין בדיני נפשות קאמר ורבינו 

 ...ב בפרק שאחר זהסובר דלא קאמר אלא בדיני נפשות דוקא והטעם אכתו

כתב הרמ"ך אם ארבעה אומרים זכאי או חייב וכו'. אע"פ שלא פירשו כן רבותי יפה פירש זה הרב דכיון דאיכא שלשה   
שיודעים בדיני ממונות אבל בדיני נפשות לא אמרינן הכי כדמוכח בשמעתין ולפי סוגית הגמ' לא נראה דברי הרב דהא 

שנים אומרים זכאי ואחד אומר איני יודע דאמרינן יוסיפו הדיינים ומקשה ואמאי חזינא בפ"ק )ה':( דמקשה לשמואל מ
ולהוי כשנים שדנו ומתרץ שאני התם דאדעתא דתלתא יתיבי ה"נ אע"ג דשלשה יכולים לעשות דין לבדם כיון דאדעתא 

מר הכי כשאחד דחמשה יתבי לא יכלי תלתא למגמר דינא עכ"ל. ויש לומר דשאני התם שמתחלה היו שלשה שייך למי
 אומר איני יודע אבל הכא ליכא למימר אדעתא דארבעה או ה' נחתי מאחר שמתחלה לא היו אלא ג':

 ארץ הצבי עמ' רל

 שער משפט יח:א

ילכו אחר הרוב. בתשובות שבות יעקב ח"א סי' קל"ז כתב בפשיטות דאם יושב חד דגמיר בדין עם תרי דלא גמירי והם 
ן משמעות הפוסקים, עכ"ד. והנה אף דמסתימת הפוסקים משמע כן מ"מ הדבר תמוה מאוד רבו עליו הולכין אחריהם, וכ

דכיון דתלתא דלא גמירי פסילי לדון ובעינן חד דגמיר כדאמרינן בפ"ק דסנהדרין )ג, א( לרב אחא בריה דר"א דמדאורייתא 
הפוסקים דאף לר' אבוהו  חד נמי כשר והא דתקנו רבנן ג' משום דאי אפשר דלית בהו חד דגמיר, ומיניה למדו

דמדאורייתא בעינן ג' מומחים מ"מ משום נעילת דלת הקילו בהדיוטות ואית בינייהו חד דגמיר, וא"כ כיון דבתלתא דלא 
גמירי פסילי לדון אף אם יסכימו כולם לדיעה אחת א"כ היכי דיתבי חד דגמיר ותרי דלא גמירי היכי מצינן למדחי דעת 

דלא גמירי כיון דפסילי לדון כלל אף אם ג' דלא גמירי יסכימו לדיעה אחת. וראיה לזה מהא  הגמיר לילך אחר דעת התרי
דפריך הש"ס בפ"ק דסנהדרין )ג, ב( לר' יאשיה דיליף דבעינן ג' מומחים מתלתא אלהים ורבי יאשיה לית ליה בית דין 
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מה ליה, ומאי קושיא דאי משום בית דין נוטה, ופירש"י )ד"ה ור' יאשיה( דאי בעי בית דין נוטה קרא לאתויי שלישי ל
נוטה הוי סגי דהשלישי יהיה גמיר וסביר בלתי סמיכה ומ"מ הוי רובא. וכן הרמב"ם בפירוש המשנה ובחיבורו פ"א מהלכ' 

סנהדרין דין ד' פסק כרבי יונתן דבעינן תלתא משום בית דין נוטה ואפי' הכי מצריך ג' מומחין דוקא, וכ"כ הרמב"ם פ"א 
סנהדרין דין ח' נחלקו הסנהדרין והוצרכו לסמוך אחד כדי להוסיף על מנינם סומכין מן הראשונה וכו', אלמא דאף מהלכ' 

לענין להטות אחר הרוב כיון דגזירת הכתוב דבעינן מומחין הסמוכין דוקא לא מהני הכרעת דיין שאינו סמוך דא"כ יוגמר 
ון דהני דלא גמירי פסילי לדון היאך יוגמר הדין בהני דפסילי לדין לדון הדין באינן סמוכין, וא"כ הכי נמי לענין הדיוטות כי

אחר דעתם. ועי' בחידושי הרמב"ן פרק זה בורר )כג, א ד"ה זו ששנינו( שנחלק שם עם רב האי גאון דרב האי ס"ל דאם 
ם אינם שוים נחלק בית דין שהם ג' אחד אומר כך ושנים אומרים להפך אם הם שוים בחכמה הולכין אחר הרוב וא

שהאחד עדיף מן השנים הולכין אחר מי שנותן טעם לדבריו, והרמב"ן ס"ל דאף אם אינם שוים הולכין אחר הרוב ע"ש, 
מ"מ בכהאי גוונא דנחלקו חד דגמיר עם תרי דלא גמירי כלל דפסילי לדון בפני עצמן אף הרמב"ן י"ל דמודה דדעת עם 

וך להרא"ה במצוה ע"ח לנטות אחר הרוב שכתב ובתורת רוב זה לפי הארץ אינה דיעה כלל. שוב מצאתי בספר החינ
הדומה הוא כששני הכיתות החולקות יודעות בחכמת התורה בשוה שאין לומר שכת חכמים מועטת לא תכריע כת בורים 

מת מרובה ואפי' כיוצאי מצרים, אבל בהשוית החכמה או בקרוב הודיעתנו התורה שריבוי הדיעות יסכימו לעולם אל הא
יותר מן המועט וכו' ע"ש, משמע להדיא דאף בדיני ממונות דסגי בהו חד דגמיר כמו שכתב הוא בעצמו במצוה ע"ז מ"מ 

 לא תכריע דעת הרוב הדיוטות דלא גמירי דפסילי לדיני ממומות את דברי הגמיר דכשר לדון דיני ממונות, וכן עיקר

הא דפריך ורבי יאשיה לית ליה בית דין נוטה דהיכא דבעינן בית אך יש להקשות לפ"ז דהא מוכח בש"ס )סנהדרין שם( מ  
דין נוטה ולא היה כן אף בדיעבד שהסכימו שניהם לדיעה אחת הדין בטל, דאם לא כן מאי קושיא דילמא הא דגלי קרא 

ניהם דין דבעינן תלתא אלהים כדי לבטל את הדין אף בדיעבד אם לא היו שלשה ומשום הכי נמי קי"ל דשנים שדנו אין די
אף דאנן קי"ל כרבי יונתן דבעינן ג' משום בית דין נוטה, וא"כ קשה היכי הכשירו חז"ל בתלתא הדיוטות דאית בהו חד 
דגמיר הא לא הוי בית דין נוטה דהא אם שנים דלא גמירי יחלקו עם הגמיר לא יהיה מכריע ביניהם והדין בטל, וכן אם 

חלקו הני תרי דגמירי מן הסברא דהחד דלא גמיר לא תועיל הכרעתו ביניהם ישבו בדין שני גמירי וחד דלא גמיר אם י
וא"כ לא הוי בית דין נוטה. וצריך לומר כיון דחז"ל הקילו דסגי בחד דגמיר אף דמדאורייתא בעינן ג' מומחין מ"מ משום 

"מ הקילו בזה משום נעילת נעילת דלת הקילו בזה דליסגי בחד דגמיר הכי נמי אף דלא הוי בית דין נוטה בכהאי גוונא מ
דלת, ומ"מ שנים שדנו אין דיניהם דין אף דהא דבעינן תלתא הוא משום בית דין נוטה מ"מ כל דתיקון רבנן כעין 

דאורייתא תקנוהו וכיון דמדאורייתא בעינן תלתא דוקא משום בית דין נוטה ושנים שדנו אין דיניהם דין אף דחז"ל 
 נא דאורייתא בזה דשנים שדנו אין דיניהם דין דכעין דאורייתא תקנוהו, כנלפע"ד.הקילו בחד דגמיר מ"מ לא עקרו די

ודע דלפי מה שהוכחתי דהיכא דבעינן בית דין נוטה אף בדיעבד אין דיניהם דין א"כ אם ישבו ארבעה או ששה דיינים   
נוטה דכתב רש"י )ג, ב ד"ה ור'  לדין הדין בטל אף בדיעבד, וכן משמע להדיא מפירש"י גבי ור' יאשיה לית ליה בית דין

יאשיה( לדידיה ארבעה או ששה כשרין, הרי להדיא דלמ"ד בעינן בית דין נוטה אף ארבעה וששה פסולין אף בדיעבד. ואל 
תשיבני מלשון הרא"ש פרק אחד דיני ממונות )סי' ה'( והטור סי' כ"ה שכתבו ואם היו ארבעה וגמר דינא בתלתא וטעו 

רי להדיא דארבעה דיינים שדנו הדין קיים בדיעבד, וליכא למימר דהתם מיירי בקבלום עליהם דהא דמשלמים הכל ע"ש, ה
הרא"ש והטור שם ס"ל דבג' דיינים וקבלום פטורים מלשלם דהוי אונס וכל שכן בארבעה, ודוחק לומר דארבעה גריעי 

תם משמע דעיקר הטעם דיחיד חייב משום טפי כיון דפסולים לדון משום דלא הוי בית דין נוטה הוי כיחיד וקבלוהו, דה
שהגיס דעתו לדון ביחידי וא"כ בית דין וקבלוהו מיפטרי. אך אי משום הא לא איריא די"ל דהרא"ש והטור מיירי שאי 

אפשר לחזור הדין כגון שהבעל דין הלך למדינת הים או שאין להם לשלח ולכך משלמים הדיינים דאף דהדר דינא 
יטתם שם ע"ש, אבל מ"מ היכא שהבעל דין לפנינו ודנו בארבעה הדר דינא. ותמיהני מסתימת משלמים מדינא דגרמי לש

הפוסקים בזה. אך מ"מ לפי שיטת הרמב"ם בפ"ב מהלכ' סנהדרין )ה"י( דפסק כרב אחא דמדאורייתא חד נמי כשר בדין 
לתקנתם דשנים שדנו אין דיניהם  דיני ממונות אלא הא דתקנו חז"ל ג' משום דאי אפשר דלית בינייהו חד דגמיר ואלמוה

דין כמו שכתב הכסף משנה שם בשם הרשב"א )ח"ו סי' קע"ז(, א"כ י"ל בד' דיינים כשר בדיעבד דהא בד' כל שכן דאית 
בהו חד דגמיר ולא שייך בזה גזירה דיושבי קרנות, ומשום בית דין נוטה לא מיפסלי כיון דאין צריך בית דין כלל דהא 

ואל דשנים שדנו דיניהם דין דלא שייך בית דין נוטה כיון דאין צריך בית דין כלל, אלא דהרמב"ם מהאי טעמא סובר שמ
סובר דמ"מ שנים שדנו אין דיניהם דין משום כיון דתקנו חז"ל ג' משום גזירה דיושבי קרנות אלמוה חז"ל לתקנתן, אבל 

חד דגמיר ודאי דדיניהם דין ואף לכתחילה מותר.  בד' וששה דלא שייך גזירה דיושבי קרנות דהא כל שכן דבהו ודאי איכא
ובזה מתורץ מה שדקדק הסמ"ע בסי' ג' ס"ק י"א על הרמב"ם שם ע"ש. אך לפי מה שהסכימו רוב הפוסקים כר' אבוהו 

 דמדאורייתא בעינן ג' אף בדיני ממונות אף ד' וו' דיינים שדנו אין דינם דין כיון דליכא בית דין נוטה.

ינא הוי אמינא מילתא חדתא דאף דקי"ל דיחיד מומחה דן יחידי מ"מ שני מומחין שדנו אין דיניהם דין, ואי לאו דמסתפ  
דהא הטעם דיחיד מומחה דן יחידי אף דקי"ל דמן התורה בעינן ג' מומחין הוא משום דחז"ל תקנו דיחיד מומחה עומד 

כמו שכתבו התוס' בפ"ק דסנהדרין דף ה, א ד"ה במקום ג' הדיוטות וכמו שהקילו בג' הדיוטות כן הקילו ביחיד מומחה 
ואם היה יחיד מומחה ע"ש, וא"כ י"ל דדוקא ביחיד מומחה הקילו חז"ל דלא שייך לומר בעינן בית דין נוטה דהא דן יחידי 
ומי יחלוק עמו ולכך עומד במקום ג' הדיוטות, משא"כ בשני מומחין כיון דשני הדיוטות או ד' הדין בטל משום דלא הוה 
בית דין נוטה הוא הדין בשני מומחין הדין בטל בין מדאורייתא ובין מדרבנן דחשיבי כשני בתי דינים והוי כששה דיינים 

שהדין בטל כיון דליכא בית דין נוטה. אך אף שהסברא נכונה מאד מ"מ מדברי הרי"ף מבואר להיפך שכתב בפ"ק דסנהדרין 
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בעלי דין יכולין לחזור בהן, אלמא אין דיניהם דין הני מילי בשאינן )א, ב מדפה"ר( וז"ל: ושנים שדנו דקאמר רשב"ג 
מומחין ולא קבלינון בעלי דין עלייהו אבל אי הוו מומחין או קבלינון בעלי דין עלייהו הוי דיניהם דין ואפי' חד מומחה 

כל כך די"ל דאזיל בשיטת  דינו דין, ע"כ. הרי להדיא דאף לרשב"ג בשני מומחין דיניהם דין. אך מדברי הרי"ף אין הכרח
הרמב"ם )שם( דמדאורייתא אף יחיד הדיוט סגי ומ"מ שנים שדנו אין דיניהם דין דאלמוהו רבנן לתקנתייהו, וא"כ כיון 

דלא בעינן בית דין לא בעינן בית דין נוטה כלל, אך הטור בסי' כ"ה כתב וכן הדין ביחיד או שנים מומחין ולא קבלו 
"ג וטעו בשיקול הדעת מה שעשו עשוי וישלמו מביתם אלמא דס"ל דבשני מומחין מה שעשו עליהם ולא נקיט רשות מר

עשוי אף דהרא"ש פסק בפ"ק )סי' ג'( דמדאורייתא בעינן ג' מומחין דוקא כמו שכתב הש"ך בריש סי' ג', והדבר צריך 
 תלמוד.

 קהילות יעקב סנהדרין סימן ג'
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 לדון האשה פסול –בית דין 

 אשר תשים לפניהם השוה הכתוב אשה לאישבבא קמא טו. ותוס' ד"ה 

 נדה מט.

 גינת אגוז סי' לח אות ד

 ביטול ברוב –בית דין 

  שתי איתיביה בד"ה. מהרש"א חידושי הלכות פסחים מד

 בית האוצר )ענגיל( אות ב, ביטול

 גמר דין בפני בעלי דין –בית דין 

 בבא קמא מה.

 יומת, כמיתת הבעלים כך מיתת השור, מה בעלים בפניהם, אף שור בפניו.השור יסקל וגם בעליו 

 מה בעלים בפניהםרש"י שם ד"ה 

 דכתיב עד עמדו לפני העדה למשפט )במדבר לה(.כ

 גמר דין למיתה ולקנס –בית דין 

 גליון הש"ס מכות ה.

 שיטה מקובצת כתובות מה.

 קובץ שיעורים ח"ב סימן יג אות ה

ות, החיוב חל עליו תיכף משעשה המעשה הוא מתחייב להיות מומת ע"פ ב"ד, ואף שההורגו קודם וכן לענין דיני נפש
גמ"ד נהרג עליו היינו מפני שחיובו הוא שיהא נהרג ע"י גמ"ד מב"ד, אבל החיוב הזה חל עליו לאלתר, וד"ז מבואר להדיא 

ונתמנו עיי"ש ]הובא בשיטה שם[ שכתבו  בחידושי הרמב"ן והרא"ה כתובות פ' נערה דף מ"ה גבי חטאו עד שלא נתמנו
לחלק דחיוב קרבן אינו חל בשעת העבירה אלא בשעת ידיעה ]ומה"ט אם הפריש קרבן קודם ידיעה לא חלה ההפרשה, 

כמ"ש תוס' רפ"ק דשבועות דף ה'[ וחיוב מיתה חל תיכף משעת עבירה, ונמצא דבין בקנס ובין בד"נ גברא בר חיובא הוא 
ההבדל ביניהן הוא רק באיכות החיוב, דבממון חל עליו החיוב לשלם אף שלא בב"ד, ובקנס הוא לאלתר כמו בממון ו

מתחייב לאלתר לשלם ע"י כפית ב"ד דזה עונשו שיכופוהו ב"ד לשלם, וכן בד"נ הוא מתחייב תיכף שיהא מומת ע"י גמ"ד 
 מב"ד.

 ארץ הצבי עמ' רסא

 בעקבי הצאן עמ' רעו

 1גינת אגוז עמ' קכט הערה 

 גר דן חבירו –ת דין בי

 דן חבירו, גרים בבית דין הגדול גרראה: 

 גרות –בית דין 

 מי לא טבלה לנדותהתוספות יבמות מה: ד"ה 
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 16משפט כתיב ביהתוספות יבמות מו: ד"ה 

 רש"ש

 דיין הדן דין אמת לאמיתו –בית דין 

 ב-טור חושן משפט א:א

 דיין המומחה בתחום אחד –בית דין 

 סה-מאמר הגרמ"מ כשר בקובץ נועם ח"ו עמ' לד

 גם הובא בקובץ אגרות חזון איש ח"ב עמ' קפז ואולי גם באור המזרח ניסן תשמ"א

 דיין המומחה לרבים –בית דין 

 סנהדרין ה.

 תוספות שם

 שלחן ערוך חושן משפט מו:ד

בשנים, לא הוי קיום.  הגה: ואם קיימו פיכך אין מקיימים שטרות בלילה.אין מקיימים שטרות אלא בשלשה, מפני שהוא דין; ול
י ויש מי שכתב מאחר שנהגו שהרב התופס ישיבה מקיים ביחידי, מנהג כזה מבטל הלכה )ת"ה סימן של"ב(, וכן המנהג פשוט במדינות אלו. ונראה ל

הדיוטות ומיקרי ב"ד, כמו שנתבאר לעיל סימן ג' וכ"ה, ואע"ג דאין יחיד מומחה קיום שטרות דרבנן דיחיד מומחה דינו כג'  הטעם, דסבירא לן לענין
 בזמן הזה, מ"מ לענין קיום שטרות דרבנן יש לסמוך עליו, כן נראה לי טעם המנהג.

 האומר מאיזה טעם דנתוני –בית דין 

 ואם אמר כתבונהדרין לא: ד"ה תוספות ס

 סעיף ד שולחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן יד

הגה: וכ"ש י"א שאם רואה הדיין שבעל דין חושדו שנוטה הדין כנגדו, צריך להודיעו מאיזה טעם דנו, אפילו אם לא שאל. 
פרק זה  אם אומר: כתבו לי מאיזה טעם דנתוני )טור(. מיהו יש אומרים דוקא אם דנו אותו ע"י כפייה, אבל בלא"ה אין כותבין, וכן עיקר )מרדכי נ"י

ס' ור"ן פ' איזהו נשך(. וכשצריכים לכתוב לו מאיזה טעם דנוהו אין קביעות זמן לדבר, אלא כל זמן שבא לכתוב לו, כותבין ונותנין לו בורר ותו
זרו לו )מרדכי ס"פ זה בורר(. וא"צ לכתוב לו הטעמים והראיות, רק כותבין להם הטענות והפסק דין )נ"י שם(. וצריך לשלם מיד, ואם יסתור הדין יח

דין רדכי פרק חזקת הבתים והגהות מיימוני, פ"ו דסנהדרין ומהרי"ק שורש א' וב"י בשם הרמ"ה(. ואין צריכים לכתוב לו אלא מבית דין קטן לבית )מ
 גדול, אבל בית דין גדול שדנו אין צריכין לכתוב לו, דלא חיישינן לטעותא, דא"כ אין לדבר סוף )ב"י שכ"נ מדברי הרמב"ם(.

                                                 

 ע"ע תוס' קידושין סב: ד"ה גר צריך שלשה  ושבועות כט: ד"ה שבועת העדות 16
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 (קישור)יב, מובא בדף על הדף סנהדרין לא: -זקאל )אברמסקי( עמ' יאפניני רבינו יח

 

 

 

 מפניני הרב עמ' רלא

 בית דין הגדול: מפעילי הקדושה

 כתובות קו:

 יהו לכלי שרת. -הוצרכו, ואם לאו  -א"ר אבהו: לב ב"ד מתנה עליהן, אם הוצרכו וכי גבו והותירו מאי הוי? 

 מגילה ז.

אמר רב שמואל בר יהודה: שלחה להם אסתר לחכמים: קבעוני לדורות! שלחו לה: קנאה את מעוררת עלינו לבין 
יוחנן ורב חביבא מתנו.  האומות. שלחה להם: כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס. רב ורב חנינא ורבי

בכוליה סדר מועד כל כי האי זוגא חלופי רבי יוחנן ומעייל רבי יונתן: שלחה להם אסתר לחכמים: כתבוני לדורות. שלחו 
לה: אהלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא רבעים. עד שמצאו לו מקרא כתוב בתורה בכתב זאת זכרון בספר, כתב זאת 

מה שכתוב  -מה שכתוב במגילה. כתנאי: כתב זאת  -מה שכתוב בנביאים, בספר  -ה, זכרון מה שכתוב כאן ובמשנה תור -
מה שכתוב בנביאים, דברי רבי יהושע. רבי אלעזר המודעי אומר: כתב זאת  -מה שכתוב במשנה תורה, בספר  -כאן, זכרון 

 מגילה.מה שכתוב ב -מה שכתוב בנביאים, בספר  -מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, זכרון  -

 סעיפים ו, ח שולחן ערוך אורח חיים הלכות בית הכנסת סימן קנד

אין עושין מתיבה כסא לס"ת; אבל מותר לעשות מתיבה גדולה קטנה, וכן מותר לעשות מכסא גדול כסא קטן, אבל ו. 
אסור לעשות ממנו שרפרף )פי' כסא קטן( לכסא; וכן מותר לעשות מוילון גדול וילון קטן, או לעשות ממנו כיס לס"ת; 

ן לפני הארון אין לו קדושת ארון, רק קדושת בהכ"נ; וכן הכלונסות שבו הגה: ופרוכת שאנחנו תוליאבל לעשות ממנו כיס לחומש, אסור. 
 קדושים כמו הם )פסקי מהרא"י סי' רכ"ה(.   תולין הפרוכת, ומ"מ אסור לעשות מהם העצים שמסמנים בו הקריאה לחובת היום, שאינן

הגה: ונהגו ליהנות בכמה הנאות  הארון וכל מה שעושים לס"ת, מועיל בו תנאי להשתמש בו שאר תשמיש, אפילו דחול.ח. 
ב"ד מתנה  מדברי קדושה, כגון: מטפחת של ספרים ושלחן שבבהכ"נ ומעילים של ס"ת, וכתבו הטעם משום דכיון שנהגו כן, ואי אפשר ליזהר, לב

 י(.עליהם מעיקרא, כדי שלא יבאו בני אדם לידי תקלה, ואע"ג דלא התנו כאילו התנו דמי. )תרומת הדשן סימן רע"ג וב"

 דיינים כחלק מסדר הגאולה העמדת –בית דין ראה: 

 הודאות והלואות –בית דין 

 בענין מלוה הכתובה בתורה  -ספר גינת אגוז סימן נ 

 מאירי בבא קמא ע:
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שדבר זה אינו שאע"פ שאין בית דין מחייבין בכך כל שעשה הוא מעצמו מיהא מכירה היא אתנן אסרה תורה כלל תדע 
ואפילו בא על אמו והרי בא על אמו שהוא חייב מיתה ואלו תבעה אמו אתננה בפנינו אין מחייבין אותו שאין אדם מת 

 רומשלם ואעפ"כ אם נתנו לה בלא הכרח בית דין חל עליו שם אתנן ונאס

 דרך בקיאותו של הגרי"ד בעניינים ולא בפרטי פרטים – 22נפש הרב עמ' יח בהערה 

 הודאת בעל דין –בית דין 

 קצות החושן לד:ד

 גנת אגוז סי' לז

 .ית יעקב כתובות יטב

 הכשר דיינים –בית דין 

 רש"ש סנהדרין ז:

 שם קרי ביה נמי שמע כו'. משום דשמוע כתיב ח"ו

כהו. הרש"א בח"א נדחק בביאורו. ול"נ דבא לומר אם בא דין לפניך אשר תמצאהו מפורש שם צדק את הדין ואח"כ חת
אולם יש לך קושיא או סתירה עליו ממק"א אל תאמר אפסקהו כמו שהוא ואח"כ אראה ליישב הקושיא או הסתירה ע"ד 

ו תחלה מהקושיות שאמרו בעירובין )סז ב( בדרבנן עבדינן מעשה והדר מותבינן תיובתא. אלא צדקהו ר"ל תרצה
 והסתירות ואח"כ תפסקהו:

 מהרש"א שם

צדק הדין ואח"כ כו'. דרשה זו אינה מפורשת בפירש"י מאין יצאת ומה היא ויש לפרש דקשיא ליה מאי ושפטתם צדק 
מלשון צדקה ואמרי' לעיל במקום משפט אין צדקה ובמקום צדקה כו' אלא משפט שיש בו צדקה כו' הוי אומר זה פשרה 

נמי הכא דמתחלת הדין קאמר צדק את הדין לעשות פשרה ואח"כ בסוף הדין חתכהו כדאמר לעיל דמשתשמע וקאמר 
 דבריהן ואתה יודע להיכן הדין נוטה אי אתה רשאי לומר להן צאו ובצעו:

 פסילנא לך תוספות סנהדרין ח. ד"ה 

 ות קה:( דאייתי ליה צנא דפירי.מרחיק היה עצמו אבל מן הדין לא מיפסיל וכן ההוא דשני דייני גזירות )כתוב

 הכשר דיינים –בית דין 

 רמב"ם הלכות סנהדרין ב:ז

בית דין של שלשה אף על פי שאין מדקדקין בהן בכל אלו הדברים צריך שיהא בכל אחד מהן שבעה דברים ואלו הן: 
אלו הדברים מפורשין הן חכמה, וענוה, ויראה, ושנאת ממון, ואהבת האמת, ואהבת הבריות להן, ובעלי שם טוב, וכל 

בתורה, הרי הוא אומר אנשים חכמים ונבונים הרי בעלי חכמה אמור, וידועים לשבטיכם אלו שרוח הבריות נוחה מהם, 
ובמה יהיו אהובים לבריות בזמן שיהיו בעלי עין טובה, ונפש שפלה, וחברתן טובה, ודבורן ומשאן בנחת עם הבריות, 

הן גבורים במצות ומדקדקים על עצמם וכובשין את יצרן עד שלא יהא להן שום גנאי ולהלן הוא אומר אנשי חיל אלו ש
ולא שם רע ויהא פרקן נאה, ובכלל אנשי חיל שיהיה להן לב אמיץ להציל עשוק מיד עושקו כענין שנאמר ויקם משה 

ע אף ממון שלהם אינן ויושיען, ומה משה רבינו עניו אף כל דיין צריך להיות עניו, יראי אלהים כמשמעו, שונאי בצ
נבהלין עליו, ולא רודפין לקבץ הממון, שכל מי שהוא נבהל להון חסר יבואנו, אנשי אמת שיהיו רודפין אחר הצדק מחמת 

 עצמן בדעתן, אוהבין את האמת ושונאין את החמס ובורחין מכל מיני העול.

 לחם משנה שם

ומה שאמר רבינו צריך שיהיה וכו'. פשוט הוא שכל זה אינו לעכובא וכמבואר בדברים רבה שהבאתי לא נמצא מג'  ...
 מביא מאחד אבל מדינא סגי בב' הדיוטות לדיני ממונות וג' חכמים סמוכים לגזלות וחבלות כמבואר לקמן:

 חזון איש חושן משפט ליקוטים סימן ב' אות ב'

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


139 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

"ד שמדות שמנו בשו"ע סי' ז' סעי' י"א מעכב וטעמא דמלתא נראה שאין דין ב"ד לענין שיהיו במש"כ לעיל לענין גדר ב
רשאין לעשות דין אלא אם יש להם דין ב"ד ג"כ לענין שכל העם חייבין לשמוע להן ולהאמין להם להחזיק בידם בכל 

ותן ומעשיהן ונעשות על פיהם ואף אנשים שאינם מכירין א מעשיהם וזה לא יתכן שיהיו העם מצווין לשמוע לג' אנשים
אם יתברר להם דאיכא אחד מהן גמיר קצת מ"מ אי אפשר נעשות על פיהן והלכך נראה שצריך שיוחזקו במדות שמנו 

 ...בדיינים ורק אז נאמנין אף להתיר אשה לומר נתגרשה בפנינו ואף מפי כתבם

ין לקבלת בני העיר מפני שהן שלימין במדותיהן ומיהו אפשר דאם אותן ג' שראו באמת יש להם דין ב"ד ואין צריכ
ובחכמתם אפשר שאין זה מעכב הא דלא הוי באתריהו אבל אם צריכין לקבלת בני העיר ודאי לא הוו ב"ד ומיהו לענין 

עדות קדושין צ"ע אי מהני קבלת בני העיר ונראה דגם לענין בני נח שאמרו סנהדרין נ"ז ב' דנהרג בע"א ובדיין אחד נראה 
 ...ריך שיהיה בדיין מדות הדיינים ושיהי' בקי בדיני ב"נ ושיהיה שומר כל דיני ב"נשצ

 דיינים כחלק מסדר הגאולה העמדת –בית דין 

 ברכות לד.

חוזר לעבודה; ורב אסי  -חוזר לאתה חונן, באחרונות  -חוזר לראש, באמצעיות  -אמר רב הונא: טעה בשלש ראשונות 
אמר לך  -מתחלת הברכה שטעה זה, תיובתא דרב הונא!  -תיב רב ששת: מהיכן הוא חוזר אמר: אמצעיות אין להן סדר. מ

 כולהו חדא ברכתא נינהו. -רב הונא: אמצעיות 

 מגילה יט

 והצילו העדה –בית דין 

 סנהדרין לב:

 רמב"ם הלכות עדות כ:ד

שניהן הרי שניהן נהרגין או לוקין העיד האחד ונחקרה עדותו ואמר השני אף אני כמוהו או שאמר הן כיוצא בזה והוזמו 
או משלמין, שכל עד שאמר אחר עדות חבירו הן הרי זה כמי שנחקר והעיד כמו שהעיד חבירו, ואין לעדים זוממין שגגה 
לפי שאין בה מעשה, לפיכך אין צריכים התראה כמו שבארנו. +/השגת הראב"ד/ ואין לעדים זוממין שגגה וכו'. א"א זה 

ו ואם מפני שאמר הכתוב תורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה א"כ מגדף לדעת חכמים לא יהא צריך הטעם לא ידעתי מה
 התראה.+

 עמ' רמג, בפרט מש"כ ענף ג –ארץ הצבי בדין והצילו העדה 

 יצא הדין לאמיתוכדי ש –זבל"א  –בית דין 

 רש"י כג. ד"ה שיצא הדין לאמיתו

 רא"ש סנהדרין ג:ב

בדברי רש"י ולמדין ממנו שהדיין יש לו להפך בזכות אותו שבירר ועומד במקומו לחפות מפני שיש חסרי דעת טועין 
בדברים אשר לא כדין ונהגו כמה אנשים לברור להם בעל תחבולות ונתלין בדברי רש"י שמשמע שיש לו להפך בזכותו. 

ותו יותר מבזכות האחר ומתוך כי הוא סובר כך שיהפך בזכ וחלילה וחס לא דקדקו בדבריו שכתב דסברי הרי אני ביררתי.
זה ציית לדיניהן. אבל הדיין עצמו חלילה לו למצוא סברא לזכותו אם לא שיראה לו דין גמור אבל אם היה יכול להטעות 
את חבירו לקבל סברתו אע"פ הוא מסופק בה הרי זה בכלל מטה משפט אבל מתוך שזה ביררו מבין דבריו לאשורו ואם 

ונותן עם חברו וכן עושה הדיין האחר לשני נמצא לא נשאר זכות )לא( נסתר ונעלם לשניהם יש לו שום צד זכות נושא 
 והשלישי שומע משא ומתן של שניהם ומכריע ביניהם ויוצא הדין לאמתו.

 זילותא דבי דינא –בית דין 

 כתובות כב:

 בבא בתרא לא:
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 , טעות בשיקול הדעת, רשות, רופא שקלקלטעות בדבר משנה –בית דין 

 סנהדרין לג.

 חידושי הר"ן סנהדרין לג.

 נפש הרב עמ' רסא

 סנהדרין ג:

 ענין המיחוש )ו( –ספר תורת האדם שער המיחוש 

( תנא דבי ר' ישמעאל ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות. פי' שמא יאמר הרופא מה לי :בפרק החובל )פה
נתנה לו תורה רשות לרפאות. וקשיא לי הא דתניא בתוספתא בצער הזה שמא אטעה ונמצאתי הורג נפשות בשוגג לפיכך 

)ב"ק פ"ט( רופא אומן שרפא ברשות ב"ד והזיק ה"ז גולה, אלמא עונש שוגג יש בדבר, ויש לומר הכי, הרופא כדיין מצווה 
עמכם  ( שמא יאמר הדיין מה לי בצער הזה ת"ל:ונש כלל, כדאמרינן )סנהדרין ולדון, ואם טעה בלא הודע אין עליו ע

בדבר המשפט אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, ואעפ"כ אם טעה ונודע לב"ד שטעה משלם מביתו על הדרכים הידועים 
בו, ואע"ג דהתם אם דן ברשות ב"ד פטור, אף כאן מדיני אדם פטור מן התשלומין אלא שאינו פטור מדיני שמים עד 

או המית בידים. וכן אמרו בתוספתא דב"ק )פ"ו ה"ו( גבי  שישלם הנזק ויגלה על המיתה, הואיל ונודע שטעה והזיק
פטורים מדיני אדם וחייבין בדיני שמים, רופא אומן שריפא ברשות ב"ד פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים, ומ"מ בלא 

זהר בדיני הודע שלו אינו חייב כלום כמו שהדיין פטור לגמרי בין מדיני אדם בין מעונש שמים, והוא שיזהר כמו שראוי לי
 נפשות ולא יזיק בפשיעה כלל.

 אור שמח הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ה:ו 

ובב"ק פ"ט )ה"ג( שליח ב"ד שהכה ברשות ב"ד והזיק פטור, חבל יותר וכו', רופא אומן שריפא ברשות ב"ד והזיק פטור, ... 
ובר ברשות ב"ד והזיק פטור מדיני אדם ושם האב המכה את בנו והרב תלמידו כו' פטורין כו' ובפרק ו' )ה"ו( המחתך הע

כו', רופא אומן שריפא ברשות ב"ד והזיק פטורמד"א, )שם ה"ב( שליח ב"ד שהכה והזיק ]ברשות ב"ד[ פטור מד"א, והך 
שהכהו ללמוד, ופטורים  דפרק ט' מיירי לענין ד' דברים דפטור, כיון דהוא כשוגג, ולא כנתכוין להזיק, לכן אף האב פטור,

הך דפרק ו' מיירי בנזק, דחייבין בדיני שמים, ואב ורבו חייבין לגמרי גם בדיני אדם, אבל רופא אומן ומחתך עובר לגמרי, ו
אדם, כדמפרש טעמא בתוספתא גיטין פ"ג )הי"ג( דחשיב כולהו דשוגג פטור מזיד חייב מפני  ושליח ב"ד פטורים בדיני

חייב גם בנזקי ממון שלהם, דלא קיי"ל כר'  קין, ואף ברשות דמצוהתקון העולם, יעו"ש, אבל מדינא חייבין ככל שוגג בנזי
יהודה )ב"ק ס"ב ע"ב( דפוטר בנר חנוכה, ומכש"כ בנזקי גופו, דאדם מועד לעולם )שם כ"ו ע"א(, ואינו דומה לטעה ודן 

 ובתורת האדם השוה אותן, וכ"ז תמוה, ודוק: הדין,

 ארץ הצבי עמ' קעב

 ערוך השלחן יורה דעה שלו:ב

מיהו אסור להתעסק ברפואות אא"כ הוא בקי ויש לו רשות מב"ד והאידנא צריך להיות מוסמך מהממשלה שיש לו רשות ו
ליתן רפואות לחולאים וגם לא יהא שם גדול ממנו שאל"כ כשהזיק הרי הוא שופך דמים ואם ריפא שלא ברשות ב"ד 

וצריך להוציא ממון על רפואות וכ"ש אם מת על ידו והממשלה חייב בתשלומין אפילו הוא בקי אם החולה נתנזק על ידו 
ה"ז כהורג נפש במזיד אבל אם ריפא ברשות וטעה והזיק פטור מדיני אדם וחייב ובדיני שמים אם היתה ע"י התרשלותו 
ולא עיין יפה דאם עיין אין לו שום חטא שהרי מצוה לרפאות וכבר אמר החכם שגגת הרופא כונת הבורא ואם מת ע"י 

יו ונודע לו ששגג ה"ז גולה על ידו כשיש לו מקום לתלות שהוא גרם לו ע"י התרשלות או שלא עיין יפה אבל בלא רפואות
זה נ"ל דאינו חייב גלות דמי גרע מאב המכה את בנו והרב את תלמידו דפטור מגלות ]כנלע"ד לפרש התוספתא ודברי 

 הרמב"ן שהביאו הטור והש"ע ועי' ב"י ודו"ק[:

 גרמי וגרמא – נזיקין ראה:

 טענינן ליתומים –בית דין 

 תוספות כט: ד"ה כך

 מפניני הרב עמ' רפא
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 יד העדים תהיה בו בראשונה –בית דין 

 רמב"ם הלכות סנהדרין יד:ח

בכל מיתה שיכולין מי שעמד על נפשו ולא יכלו בית דין לאוסרו עד שימיתוהו במיתה שהוא חייב בה הורגין אותו עדיו 
להמיתו בה מאחר שנגמר דינו ואין רשות לשאר העם להמיתו תחלה, לפיכך אם נקטעה יד העדים פטור, ואם היו העדים 

גדמין מתחלה יהרג ביד אחרים, במה דברים אמורים בשאר מחוייבי מיתות בית דין חוץ מן הרוצח, אבל הורג נפש 
 17ל אדם עד שממתין אותו.שנגמר דינו רודפין אחריו בכל דבר וביד כ

 ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה טז

והמצוה הי"ו היא שהזהירנו מהסית והוא שידרוש אחד מישראל לעבוד עבודה זרה. וזה שהוא נקרא מסית כמו שקדם 
והוא  באורו. ולשון האזהרה מזה אמרו יתעלה במסית )ראה יג יב( ולא יוסיפו לעשות כדבר הרע הזה. והעובר על לאו זה

שיסית איש מישראל חייב סקילה כמו שבא בכתוב )שם י( כי הרוג תהרגנו. והאיש שהשתדל המסית שיוסת לו הוא 
שראוי שיהרגנו כמו שבאר יתעלה )שם( ידך תהיה בו בראשונה להמיתו. ולשון ספרי מצוה ביד המוסת. וכבר התבארו 

 משפטי מצוה זו בשביעי ממסכת סנהדרין )נג א, סז א(:

 "ם הלכות עבודה זרה ה:דרמב

מצוה ביד המוסת להורגו שנאמר ידך תהיה בו בראשונה להמיתו וגו', ואסור למוסת לאהוב את המסית שנאמר לא 
תאבה לו, ולפי שנאמר בשונא עזוב תעזוב עמו יכול אתה עוזב לזה תלמוד לומר ולא תשמע אליו, ולפי שנאמר ולא 

דמו של זה תלמוד לומר ולא תחוס עינך, ואסור למוסת ללמד עליו זכות תעמוד על דם רעך יכול אי אתה עומד על 
שנאמר ולא תחמול, ואם ידע לו חובה אינו רשאי לשתוק ממנה שנאמר ולא תכסה עליו, ואזהרה להדיוט המסית מנין 

 18שנאמר וכל ישראל ישמעו וייראו.

 יודע לטהר את השרץ –בית דין 

 יז. ד"ה יודע סנהדרין תוספות

 יחיד מומחה –ן בית די

 ה:יחרמב"ם הלכות סנהדרין 

 סמוךיחיד שהוא מומחה לרבים אע"פ שהוא דן דיני ממונות יחידי אין ההודאה בפניו הודאה בבית דין ואפילו היה 

 ב:י וע' בכ"מ  רמב"ם הלכות סנהדרין

י סופרים עד שיהיו אע"פ שאין בית דין פחות משלשה מותר לאחד לדון מן התורה שנאמר בצדק תשפוט עמיתך ומדבר
 שדנו אין דיניהן דין.שלשה, ושנים 

 אור שמח שם

אם תעיין היטב בפרק ה' מוכח משם דסבר דמן התורה בעי יחיד סמוך בדיני ממונות, רק מדבריהם בעינן שלשה, ולכן 
דשליחותייהו שום שנים שדנו אין דיניהן דין אף בדעבד, דכן תקנו חכמים, משום דבחו"ל דליכא סמוכים, ורק דייני מ

א"כ בתרי דלא עבדי כדין בטלה שליחותייהו, ולכן אף בדיעבד לא הוי דין, ולכך לא אמר )סנהדרין ג' ... דארץ ישראל עבדי

                                                 

 מנחת חינוך מצוה לד 17

מר גוה"ד הוא וכו' לא רצה או שלא היה יכול להמיתו או שאין לו גוה"ד ב"ד ממיתין אותו. לכאורה נראה מלשונו דכאן ומבואר כאן בר"מ ה"ב וז"ל מצוה ביד גואל הדם להרוג את הרוצח שנא
צח אך אם נקטעה יד ו יד העדים בראשונה אף ברוא"צ יד העדים אדרב' מצוה דוק' ב"ד וביד גוה"ד. אך עיין בר"מ פי"ג ופי"ד מה' סנהדרין ובש"ס פ' נגמר הדין מבואר דלכתחלה מצוה שיהא ב

עינן יד העדים אך דמצוה ביד גואל הדם העדים בכל ח"מ פטור דבעינן קרא כדכתיב וברוצח חייב בכ"ע והורגין אותו כל מי שירצה והב"ד רודפין אחריו אבל למצוה לכתחלה גם ברוצח ב
גואל הדם לרדפו ולהשיגו ועיין בס' הרמב"ן על ספר המצות במנין שלו מצות עשה י"ג מנה למצוה שהוא ירדוף אחריו אם עומד על נפשו ואם אין לו גואל הדם מצוה ביד בית דין שיעמדו 

 בפני עצמה דמצוה ביד גואל הדם וכתב דהמצוה היא שיבקשנו גוה"ד וירדוף אחריו ע"ש ובס' מג"א ויבואר באריכות אי"ה.
 מנחת חינוך מצוה תסב בסוף 18

ה בו בראשונה כו' מבואר בר"מ כאן מהספרי. והנה בכל ח"מ מצוה ביד העדים בראשונה ועי' בר"מ פי"ד מהלכות סנהדרין דפוסק בכל ח"מ אם ומצוה ביד המוסת להורגו שנאמר ידך תהי
כדכתיב א"כ כאן אם נקטעה יד  עינן קראנקטעה יד העדים פטור ממיתה דבעינן יד העדים בראשונה ובהיו גידמים בתחלה הו"ל שפיר יד העדים ע"ש והוא מהש"ס דסנהדרין דף מ"ה ע"ב דב
. ונראה דכאן דהתורה כתבה דמצוה ביד המוסת פטור וגידם מתחלתו חייב ע"ש בר"מ ובגמרא וצ"ע שלא ביאר הר"מ דין זה דשם גבי עדים הו"ל לכתוב ובמסית נקטע יד המוסת כו' וצע"ק

חד ויש עד דהמוסת והעד מצטרפין כמ"ש לעיל ונקטעה יד המוסת פטור ולא אמרינן דתתקיים יד העדים עפ"י המוסת דכתיב ידך כו' אין מצוה ביד העדים כלל רק במוסת. ונ"מ אם הסית לא
 העד השני דכאן הוא המצוה רק במוסת כדכתיב וז"פ.
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ע"א( דר' אבהו איכא בינייהו, דאמר )שם ב' ע"ב( שנים שדנו אין דיניהם דין, דכו"ע סברי כוותיה, רק דשמואל לא יתכן 
ינו חננאל בפירושו שפירש כן, דבר תורה חד נמי כשר, פירוש חד סמוך, אלא משום יושבי אליבא דרבא, ואזיל בשיטת רב

קרנות, פירוש יושבי קצות, או קצוצי פאה בלשון המקרא )ירמיה ט, כה(, היינו יושבי ארצות רחוקות מארץ ישראל, דשם 
נו רשות לדון, אבל משום ארץ ליכא סמוכים, ורק משום דשליחותייהו עבדי, ולכן רק בשלשה דאיכא חד דגמיר נת

ישראל דחד סמוך מן התורה כשר לא אמרו רבנן דיהא סגי בשלשה הדיוטות, רק משום דבחו"ל דשם ליכא סמוכין 
הוצרכו ליתן רשות לשלשה הדיוטים, לכן גם בארץ ישראל לא פלוג, ואמרו דדיני ממונות אותן שרשות לדון בחו"ל 

 , ודוק.רשאים גם בארץ ישראל לדון בהדיוטים

 בית דין מכין ועונשין

 מרדות, בית דין מכין ועונשין, ויש כח ביד חכמים מכתראה: 

 מניין המצוות –בית דין  מיתה –בית דין 

 חולין קלט:

 ספר המצוות לרמב"ם שורש יד

 ט( ממצות עשהרכ -ואופן מנינם שנמנה הארבע מיתות בית דין בארבע מצות )רכו ...

 השגות הרמב"ן שם

והאשים זולתו שמנה כל דבר מיוחד בפני עצמו עד שתהיה סקילת המחלל שבת מצות עשה אחת וסקילת בעלת אוב ...
והנראה אלי הוא שאנחנו נצטוינו במומתין .. וידעוני מצות עשה שנית וסקילת עובד עבודה זרה מצוה שלישית וכן כולם.

 מקרבךכולם מפסוק ובערת הרע 

 מגילת אסתר שורשים שורש יד

ומ"ש עוד כי הנראה אליו שנביא כל העונשים במצוה אחת לפי שעל כלם נצטוינו מפסוק אחד והוא ובערת הרע מקרבך 
כדאיתא בסוף חולין בענין עוף שהרג את הנפש, נ"ל כי מה שהביאו פסוק זה שם לא היה להוכיח שמצוה על הב"ד 

 ה על האדם להביאו לב"ד כדי שימיתוהולהמית עוף זה רק לומר שמצו

 מתורגמן -בית דין 

 מפי המתורגמןרש"י ד"ה 

 כשבאין עדי לועזים להעיד בפניהם לא יצטרכו להעמיד מליצים ביניהם, דהוה ליה עד מפי עד.

 מכות ו:

י רבא תורגמן דבר אחר: ע"פ שנים עדים, שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן. הנהו לעוזי דאתו לקמיה דרבא, אוק
בינייהו. והיכי עביד הכי? והתנן: שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן! רבא מידע הוה ידע מה דהוו אמרי, ואהדורי 

 הוא דלא הוה ידע.

 שלא תהא סנהדרין שומעתרש"י שם ד"ה 

 עדות העדים מפי התורגמן צריכין הדיינין שיהיו מכירין בלשון העדים ולא שיעמדו מליץ בינותם.

 ריטב"א מכות שם

שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן. ויש אומרים דאע"ג דמייתי לה מקרא דכתיב בעדים דהוא הדין לבעלי דינין 
אבל דעת רבותינו ... דעובדא דהנהו לעוזי דאמרינן אתו לקמיה דרבא דאתו לדינא משמע וכן דעת רבינו מאיר הלוי ז"ל

שאין לנו אלא מה שאמר הספר, ובעדים הוא שהקפיד הכתוב שתהא על פיהם ולא ז"ל דכיון שלא שנינו זה אלא בעדים 
מפי התורגמן ולא מפי כתבם, ולא בבעלי דינין, ועובדא דהנהו לעוזי עדים הוו ולא פירש התלמוד לומר דאתו לסהדותא 

 ...משום דפשיטא להו

 רמב"ם הלכות סנהדרין כא:ח
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ן היה מכיר לשון בעלי דינין ושומע טענותיהם, ואם אינו מהיר בלשונם כדי לא יהיה הדיין שומע מפי התורגמן אלא אם כ
 19להשיב להם יעמוד התורגמן להודיע אותם פסק הדין ומאי זה טעם חייב זה וזכה זה.

 מנחות פ:

 סוגיא דשמעתתא –בית דין 

 רש"י ריש כתובות ב.

 סנהדרין ה:

 מנחת חינוך יט:א 

 להתרות מאזהרה זו שהוא עובר ע"ש ע' רש"י שבועות כ' ע"ב דהמתרה צריך

 עטיפה לדיינים –בית דין 

 סוטה ד., תוס' כתובות סד.

 פתחי תשובה חושן משפט ח ס"ק ד

כתב בספר ברכי יוסף ]כאן אות ה'[, כתב הרב של"ה ]מסכת ר"ה עמוד הדין[ דף רט"ו דעטיפה אינה נהוגה  -בעטיפה 
 עליון שבו הולך לבית הכנסת, עכ"ד.עתה, אך ראה לרבו כשיושב בדין מתעטף בבגד 

 בית יוסף אורח חיים קפג:א

ועיטוף כתב רבינו ירוחם )ני"ו ח"ז קמח ע"ד( דהיינו שנותן סודר על ראשו שאסור לברך בגילוי הראש ע"כ. ולא נהירא לי 
ו סודר דא"כ מאי רבותא דברכת המזון הא כל שאר ברכות נמי משמע דאסור לברך בגילוי הראש אלא עיטוף היינ

 ... שפורסין על כובעיהם העומדים לפני הגדולים

 20יביע אומר חלק ו אורח חיים סימן טו

 נפש הרב עמ' כו בסוף ההער

 הכולל הבינלאומי של כלל ישראל –סנהדרין הגדול  –בית דין 

 21רמב"ם הלכות ממרים א:א, והלכות סנהדרין ד:יא

 ע' או ע"א או ע"ב דיינים –סנהדרין הגדול  –בית דין 

 סנהדרין ב.

                                                 

 סעיף ו סימן יז דייניםשולחן ערוך חושן משפט הלכות 19

ב להם מפי המתורגמן, אם היה מכיר בלשונם ושומע טענותיהם. אבל אם אינו יודע בלשונם כל כך שידע להשי א יהיה הדיין שומעל
הגה: עיין לעיל סימן י"ג סעיך ג'. אם טוענין בכתב אם אחד רוצה לטעון בלשון אחר, והשני בלשון אחר, אין מותר להעמיד מתורגמן.  להודיעם פסק הדין,

 רי"ו סימן ק"א(.אחד יכול לכוף חבירו. )מה
 

 סעיף ו סימן כח עדותשולחן ערוך חושן משפט הלכות  

ואם  שלא ישמעו מפי המתורגמן.צריך שיבינו הדיינים לשון העדות,  היות יושבים בשעת קבלת העדות.ל הדיינים לכתחלהצריכים 
 )וע"ל סימן י"ז סעיף ו'(.מבינים מה שהם אומרים, אפילו אם אינם יודעים להשיב, מותר להעמיד תורגמן ביניהם 

 
 באורים ותומים.( . וכ"מ כדבריו)א"ה כשנשאל רבנו איך בכמה בתי דינים משתמשים במתורגמן אחד, פסק שהוי כקבלו עליהם דיינים פסולים

 ע"ע יביע אומר חלק ט אורח חיים סימן א 20
 ע' שם ברדב"ז ובמקורות וציונים המובאים ברמב"ם פרנקל 21
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 תוס' סנהדרין ג. ד"ה אלא מעתה, ג: ד"ה רבי יהודה

 משנה ידים ד:ב

לבעלים לשום חובה חוץ מן הפסח ומן החטאת  בו ביום אמרו כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו
מקובלני מפי  ש בן עזאי"בכל זמן ארא אף האשם הפסח בזמנו והחטאת והאשם "זמן רא הפסח בזמנו והחטאת בכל

שכל הזבחים הנאכלין שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא  א בן עזריה בישיבה"שבעים ושנים זקן ביום שהושיבו את ר
 לשם חובה חוץ מן הפסח ומן החטאת לא הוסיף בן עזאי אלא העולה ולאהודו לו חכמים עלו לבעלים

 סנהדרין של שבטים –בית דין 

 טז: ד"ה שופטים הדריןסנ תוספות

 סנהדרין קיא:

 חידושי הרמב"ן על התורה דברים טז:יח

 מפניני הרב עמ' תיד

 סנהדרין שראו כולן לחובה –בית דין 

 סנהדרין יז.

 יד רמה סנהדרין יז.

אמר רב כהנא סנהדרין שראו כולן לחובה ביום ראשון פוטרין אותו מאי טעמא משום דגמירי הלנת דין שאם לא מצאו 
זכות ביום ראשון צריכין להלין את דינו אולי ימצאו לו זכות למחרת ויראה אחד מן המחייבין דברי המזכין והני כיון  לו

דהשתא לא חזי ליה חד מינייהו זכותא תו לא חזי ליה ולא מהני למעבד ליה הלנת דין ובעינא )הוה קרי( ]הלנת דין[ 
 :דחזיא להדורי בתר זכותא וליכא הילכך פטרינן ליה

 :ארמב"ם הלכות סנהדרין ט

סנהדרין שפתחו כולם בדיני נפשות תחלה ואמרו כולן חייב הרי זה פטור עד שיהיו שם מקצת מזכין שיהפכו בזכותו 
 וירבו המחייבין ואחר כך יהרג.

 מהר"ץ חיות סנהדרין יז.

 22(HebrewBooks.comמקור ברוך ח"ג פרק כ"ה "פנים חדשות" סעיף א' )

 אור שמח שם

דין, דתו כן הגירסא בדפוס וויניציא וכן היה לפני המגדול עוז והלחם משנה, וזה ברור דטעמא משום דליכא כאן הלנת 
לא חזו ליה טעמא לזכות, כיון שאין בהן מתנגד לסברתם, אבל האם בזה נפטר, הלא צריך לקיים ובערת הרע מקרבך, 

וצריך לדונו בב"ד אחר, דבמה נפסלו העדים, במה שהעידו לפניהם, ודרשו וחקרו, הלא כבר נחקרה עדותן בב"ד, ויכולים 
לחובה, ואם יזכוהו הב"ד האחר ילכו לב"ד הגדול, וע"כ דעל ב"ד הגדול  הב"ד השני לדון ע"פ קבלת עדות של ב"ד שראו

קאי, וכיון שחייבו תו אין אדם יכול לדון אחריהם, וכמו שפסק רבינו לקמן הלכה ג', שאחר רוב שלהן דנין, ואין מביטין 
 על ב"ד אחר, ותו אין לדון עליו, ואי אפשר להלין את דינו ומיפטר, וז"ב ודוק:

 פסוק ב שמות פרשת משפטים פרק כג אור החיים

לא תהיה אחרי רבים וגו'. רבותינו ז"ל הרבו לדרוש בפסוק זה אבל אין המקרא מתיישב לפי פשוטו. ונראה לפרש הכתוב 
לפי מה שאמרה התורה ושפטו העדה והצילו וגו', ואמרו ז"ל )סנהדרין ב' א( עדה שופטת ועדה מצלת אבל אם פתחו 

י"ז א( ובא הכתוב כאן להסיר ב' מכשולין אשר יכשל בהם חכם מאמצעות דין זה, הא' בהגיע  כולם לחובה פטור )שם
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משפט כזה ויראה חכם אחד מהשופטים שכל חבריו פתחו לחובה והוא חושב בדעתו כי הוא זכאי ויתחכם לומר אם 
דעתי לזה אתחכם ואומר נאמר זכאי הנה הוא יצא חייב כי יש שם עדה שופטת ועדה מצלת ונמצאו דברי עושים הפך 

חייב שבזה תהיה סברתי מתקיימת שיצא זכאי מטעם פתחו כולם וכו', וגם אהיה מקיים המוסר לבטל דעתי לפני דעת 
המרובין שאומרים חייב ונאמר חייב עמהם, לזה בא הכתוב וצוה על זה בדיוק לבל עשותו ואמר לא תהיה אחרי רבים 

באומרך דעתך יצא זה הנידון חייב בדינו וכגון שכולם אמרו חייב ואתה חושב לרעות פירוש כשתהיה סובר סברא אחת ש
זכאי לא תתחכם להיות אחרי רבים שאומרים חייב והוא אומרו לרעות ותאמר אתה כדעתם חייב הפך מה שנראה לך כדי 

הוא האלהים שיצא זכאי כדעתך אלא אמור דעתך כפי מה שידעת במשפטי התורה ואין לך להתחכם על המשפט כי ה' 
והוא שאמר פתחו כולם לחובה זכאי לא אמר ה' שיזכה זה אלא אם לך יראה חייב ולא שיראה לך זכאי שאז חייב הוא 

 כמשפט האלהים:

עוד יש מכשול ב' במשפט זה באופן אחר והוא אם יראה בעיני חכם שהוא חייב ככל הדיינים שאמרו חייב ורואה שאם 
פך דבריו שאומר חייב לזה יתחכם לומר זכאי כדי שיוטה המשפט אחרי רבים שאומרים יאמר חייב הנה הוא יוצא זכאי ה

חייב ויצא חייב כפי סברתו, ויש בזה גם כן כפיית ראש בגמר המשפט לנטות אחרי רבים, לזה אמר ולא תענה על ריב וגו' 
ה כמשפט יחיד ורבים וזה יגיד פירוש לא תענה מענה על ריב לנטות אחרי רבים פירוש שתהיה כוונתך במענך כדי שיהי

שאם יגלה דעתו כמות שהוא אין כאן הטייה אחרי רבים אלא כולם בדעת אחת. וביאר הכתוב טעם הקפדתו על הדבר 
ואמר להטות פירוש כשתהיה כוונתך להטות ממה שבדעתך בעיון משפט התורה שהוא חייב ואתה מטה לומר זכאי כדי 

ייב אלא אמור דעתך הגם שיצא זכאי הפך דעתך ה' זכהו. וטעם משפט זה לצד כי שיצא חייב לנטות אחרי רבים ויצא ח
ה' יושב במסיבת הדיינים והוא ישפוט בפיהם וכשיראה משפט מרומה ואין בו מציאות לזכות הזכאי יתחכם לפתוח כולן 

 לחובה וצוה שיצא זכאי בזה:

 נפש הרב עמ' סג

 פשרה –בית דין 

 הלכות פשרה – שלחן ערוך חושן משפט סימן יב

 בית דין מכין ועונשיםסנהדרין מו. 

 אין הולכין בפשרה אחר הרובתוספות ו. ביצוע בשלשה 

 גמר דין –פשרה  –בית דין 

 תוספות סנהדרין ו: ד"ה נגמא הדין

 נשאת ונתת באמונה –שבת לא. 

 טעות בה –פשרה  –בית דין 

 תוספות סנהדרין ו. ד"ה פשרה צריכה קנין 

 בדבר משנה, טעות בשיקול הדעת, רשות, רופא שקלקל טעותראה: 

 שלחן ערוך חושן משפט סימן יב סעיף ב

 ר' עקיבא איגר חושן משפט שם

 נ"ב וכשם שבהטיית דין אם טועה בדין חוזר ה"נ בהטיית פשרה אם טוע' בפשרה חוזר

 גינת אגוז עמ' קלו

 לבררצריך  -בית דין 

 רמב"ן על התורה דברים יז:ו
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אם מתקיימת עדות בשנים למה פרט לך בשלשה, להקיש שלשה לשנים, מה שנים  -על פי שנים עדים או שלשה עדים 
עדות אחת אף שלשה עדות אחת, ואין נעשין זוממין עד שיזומו כולן, לשון רש"י. וכן אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול 

לם נהרגים ומשלמים ממון בהזמתן, שעיקר הכתוב להקיש שלשה לשנים בכל דבריהם כדעת העדות כולה בטלה, והם כו
רבותינו )מכות ה ב(. ועל דרך הפשט אמר הגאון רב סעדיה, שנים עדים, או שלשה מקבלי עדות השנים. ואין בכתוב 

רק בפני סנהדרין של עשרים  קבלת עדות, רק עדים. אבל כמדומה לי שטעה הגאון בדינו, כי עדות דיני נפשות לא תקובל
 ושלשה:

אבל פשוטו של מקרא, לאמר שיומת המת על פי שנים עדים כשאין שם יותר, או על פי שלשה אם ימצאון שם שלשה.   
יאמר הכתוב כאשר הוגד לך ושמעת תדרוש הדבר היטב על פי כל העדים הנמצאים שם. והנה אם שמענו שעבר בפני 

ב"ד ויעידו כולם, והוא הדין למאה, כי בשמענו דברי כולם יתברר האמת, ואם לא היו שם שלשה, נשלח בעבורם ויבואו ל
 יותר או שהלכו להם ואינם נמצאים שם, בשנים די:

 475שיעורי הרב על מסכת סנהדרין עמ' שכג הערה 

 קבלת עדות כמעשה בית דין –בית דין 

 רש"י סנהדרין ח: ד"ה אביי

 מיתה סתםוהני אמרי באפי תלתא דהתרו בה 

 סנהדרין יז.

 אין מושיבין בה סנהדרי. -אמר רב יהודה אמר רב: כל עיר שאין בה שנים לדבר ואחד לשמוע 

 שנים לדבררש"י שם ד"ה 

 בשבעים לשון, ואחד לשמוע, שיהא מבין בשבעים לשון אף על פי שאינו יודע להשיב. 

 חידושי הר"ן שם ד"ה כל עיר

ון ואחד שאינו יודע לדבר הלשונות אלא שמבין כל מה שהן אומרים כדי שאלו הג' פירש"י ז"ל שנים לדבר בשבעים לש
יוכל' לקבל עדות העדים שיעידו באיזה לשון מן הלשונות ולפי פירושו משמע דב"ד של שלשה יכולין לקבל עדות של דיני 

מע דכל הב"ד צריכין שידעו נפשות. ואינו במשמע דודאי כל הב"ד הצריכין בגמר דין צריכין הם בקבלת עדות הלכך מש
לדבר בעי"ן לשון ושכולן יקבלו העדות מדיני נפשות וכן דעת הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהלכות סנהדרין. לפיכך פירשו 

שיהיו בעיר חוץ מן הסנהדרין באותן ג' שורות שני חכמים גדולים הראוי' ללמוד ולהורות בכל התורה כולה ואחד יודע 
ב. וזו הוא שאמרו שהיה ביבנה ארבעה שאותם לא היו מכלל הסנהדרין בימי ר"י בן זכאי לשמוע ויודע לשאול ולהשי

שהלך ליבנה אלא כולן היו תלמידיו והם ידעו לדבר לפניו ולשמוע מה שהוא אומר וכן פירש הרמב"ם ז"ל בפרק א' 
 מהלכות הנזכר:

 פסוק ו רמב"ן דברים פרשת שופטים פרק יז

אם מתקיימת עדות בשנים למה פרט לך בשלשה, להקיש שלשה לשנים, מה שנים  - יםעל פי שנים עדים או שלשה עד
י. וכן אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול "עדות אחת אף שלשה עדות אחת,ואין נעשין זוממין עד שיזומו כולן, לשון רש

בכל דבריהם כדעת  העדות כולה בטלה, והם כולם נהרגים ומשלמים ממון בהזמתן, שעיקרהכתוב להקיש שלשה לשנים
ועל דרך הפשט אמר הגאון רב סעדיה, שנים עדים, או שלשה מקבלי עדות השנים. ואיןבכתוב קבלת :(. מכות ה)רבותינו 

עדות, רק עדים. אבל כמדומה לי שטעה הגאון בדינו, כי עדות דיני נפשות לא תקובל רק בפני סנהדרין של עשרים 
 :ושלשה

 נימוקי יוסף מכות ב:

בא הג' להקל. השלישי אינו יכול לומר כבר העידו השנים ונתקיים העדות בהם ושאפילו הוזם לא ישלם אלא  מתני' לא
אע"פ שלא היה צריך אם העיד תוך כדי דבור דינו להתחייב אם הוזם כיוצא באלו וריב"א מפרש דר"ע חולק על ר"ש 

לא להחמיר עליו ולומר שנהרג מיהא כשניזם אבל ומפרש כך לא בא הג' להקל עליו ולומר שלא יזומו עד שיזומו כולם א
אם הוזמו ב' הראשונים נהרגין אע"פ שלא הוזם השלישי ועוד פירש הר"י בן גיאות דאם הוזמו השנים אע"פ שלא הוזם 

הג' נעשו כולם זוממין וענש הכתוב השלישי שנטפל לשנים שעברו והעידו שקר כיוצא בהן אלמא שהב' הוזמו ולא 
הוזם הג' גם הוא היה נקרא עובר עבירה והרי נעשה דין ג' כדין הב' בטפולו להם לא בהזמתו ומ"מ אף  השלישי דאילו

 לפי זה הלכה כר"ש דת"ק אית ליה דר"ש וה"ל ר"ע יחיד:
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 שלחן ערוך אבן העזר סימן יז סעיף לט בהג"ה

 צריכין להיות ג' כשרים, ולא קרובים זה לזה ולא לעדים והב"ד

 ס"ק עחחלקת מחוקק שם 

וכבר הארכתי בתשובה שאף שהרב כתב בד"מ שהוציא דין זה מתשובת הרשב"א סי'  -והב"ד צריכים להיות ג' וכשרים 
תשמ"ט ותש"ן הנה המעיין שם אין ראיה משם וכבר הארכתי בזה להביא ראיה דסגי בחכם א' ככל הוראות דעלמא ומיד 

 דות שלא יאמרו מבודין היינו צריך ג' לקבלת עדות: שהורה חכם א' להתיר לא תצא מהיתרא רק לענין קבלת ע

 וכדי שתעמוד על בוריו של הדין הנ"ל, הצגתי פה התשובה הנ"ל:

מ"ש בש"ע סל"ט שהנשאת ע"פ ע"א לא תנשא אלא ברשות ב"ד והגיה מהרמ"א והב"ד צריכים להיות ג' וכשרים ולא 
קרובים זל"ז ולא לעדים ולא נדפס בצדו מאין הוציא הרב הג"ה זו ובספר ד"מ העתיק תשובת הרשב"א בסי' תשמ"ט 

ו' סתומים וקצרים שסתם וכתב שהב"ד צריכים ותש"ן ונראה שע"פ תשובות אלו הגיה הגה זו והנה דברי הרשב"א בתש
להיות רחוקים זה מזה ומן העדים ומן האשה עכ"ל ולא פי' אם קאי על ב"ד המתירין העגונה או על הב"ד המקבלין 

העדות וכמו שמיירי בסי' תשמ"ט בענין קבלת עדות או לא קאי כלל על דיני עיגון רק מיירי בדיני קדושין או שאר דיני 
באמת תשובה זו תמוה מאד שאם קאי על ב"ד מתירי עגונה וקאי אאשה הנשאת ע"פ ע"א שצריכה רשות  נשים והנה

ב"ד ועדים דקאמר היינו עדים דעלמ' וא"כ היו צריכים הב"ד להתוועד יחד דוקא ביום ולא בלילה ודוק' הם בישיבה והיא 
ר עגונה זו מה שלא נזכר בשום פוסק ומחבר ועוד בעמידה וכל דיני ב"ד המבוארים בדיני ממונות יהיו הכל נוהגים בהית

למה בעדות הקילו אפי' מפי שפחה מפי כותי מל"ת מפי קטן ובב"ד יחמירו כ"כ דוקא ג' ולא קרובים ולמה בכל דיני 
איסור והיתר אדם רואה טרפה לעצמו ובכל דיני נדה שהוא איסור כרת נשאלין לחכם בין קרוב ורחוק ולמה ישתנה דין 

להחמיר יותר מכל האסורין שבתורה והנה מצאתי תשובה זו בתשו' הרמב"ן סי' קי"ג שם נכללו שני תשובות העגונה 
הקצרות אשר נדפסו בתשובת הרשב"א הנ"ל ושם כתוב והב"ד צריכים להיות רחוקים זה מזה ומן העדות ומן האשה ומן 

עדות אין קפידא אם העד קרוב להם כמו שגוף  האיש ולא מיירי בדין עגונה כלל וקרוב לשמוע שבדין עיגון אף מקבלי
העד אין קפידא אם הוא קרוב או עבד או שפחה ואע"ג דיש לחלק דבשלמ' עדות הוכרחו לתקן להאמין אף לקרוב 

דלפעמים אין שם עדות אחר אבל דיינים יכולים לקבל הבלתי קרובים מ"מ אין נראה חילוק זה דלא מצינו שהחכמים 
ם יש קרוב ורחוק שהיו אצל המעשה שלא יקבלו עדות הקרוב אלא עדות הרחוק וה"ה נמי גבי ב"ד החמירו גבי עיגון שא

יש לחוש לעיגון אם יחזרו אחר ב"ד כשר גם לא הבנתי קבלה זו מה טיבה אם העד הראשון הוא שפחה ועבד וקטן וכותי 
בעלמ' ולמה יהיה יפה כח הבן מכח מסל"ת וא"כ מה צריך לקבל עדות השני בב"ד יותר מן הראשון שהעיד דרך שיחה 

האב, ועוד הטעם שצריכה ג' לקבלת עדות ולא ב"ד שנים דלא מיקרי ב"ד רק הוא כעד מפי עד ובעגונה אף עד מפי עד 
מהני ועוד דידוע מה שנחלקו הרשב"א והר"ן בטעם שאין העדים יכולים להיות קרובי' לדיינים )הובא באורך פ"ב 

א( ולפי טעם הר"ן )דיליף לה כשם שהעדים לא יהיו קרובים זל"ז כך העד עם הדיין אינם דכתובות בהר"ן דף קפ"א ע"
רשאים להיות קרובים ע"ש באורך( פשיט' דמותר בעיגון דאפילו עדים גופייהו קרובים נינהו גם הדיינים קרובים כ' 

ים זה לזה אף דיינים וכו' וא"כ גבי הרא"ש בפ' זה בורר אמרה תורה הרוג ע"פ עדים הרוג ע"פ דיינים מה עדים אין קרוב
עיגון לא שייך זה ובתוס' פרק החובל כתבו בפשיטות בשם ר"י מאורליינש דלא פסלינן עדים קרובים לדיינים ע"כ נראה 

בעיני פשוט מאחר שלא נמצא דין זה בטור וברמב"ם וכל המחברים השמיטו דין זה ולא נמצ' דין זה רק בתשובת 
בשם תוספות )הביאה הב"י ס"ק מ"ב( נראה שאין הפי' שהאשה תושיב ב"ד כשר ותשאל את  הרמב"ם ותשובת הריב"ש

פיהם ודוק' ג' ובלתי קרובים רק דאמרי' דעד אחד האמינו אותו משום דהיא דייקא ומינסבה ע"כ צריכה לדקדק ותשאל 
ז ע"א ניסת שלא ברשות לחכמים וכן משמע מלשון תשובת הרמב"ן וגם לישנא דגמרא דייק )דבמתניתין תנא דף פ"

מותרת לחזור לו )ופרש"י ניסת שלא ברשות ב"ד שבאו שנים ואמרו מת בעליך וניסת מעצמה שהרי לא היתה צריכה 
להיתר בית דין מותרת לחזור לו דאנוסה היא( וקאמר עלה בגמרא מדקתני סיפא נשאת שלא ברשות מותרת לחזור לו 

ברשות בית דין ובעד א' וכו'( מדקתני הגמרא ברשות ב"ד ולא תני  שלא ברשות בית דין אלא בעדים מכלל דרישא
בהוראת ב"ד והתנא במשנה לא נקט רשות בית דין כלל רק בסיפא קתני שלא ברשות ומפרש בגמרא שלא ברשות ב"ד 

תנא ומינה נשמע דרישא מיירי ברשות ב"ד וכל היכא דאיכא רשות כל דהו סגי בהכי דאם היה צריך ב"ד ממש לא ה"ל לה
להשמיט דין זה וללמדו מכח דיוקא דסיפא וכמה פעמים מצינו בגמרא רשות ב"ד ואין הפי' שישבו ג' כשרים במקום 

המיוחד לב"ד ובגמרא פ' הכונס דף ס"ב ר' יהודא אמר בנר חנוכה פטור מפני שהיא ברשות ואמרי' עלה בגמרא מאי לאו 
ת לכל איש להדליק נר חנוכה מבחוץ וכן עוד שם כל אלו משום רשות ב"ד והתם הפי' שב"ד חכמי ישראל נתנו רשו

שאמרו פותחין כו' אף ע"פ שברשות כו' ג"כ הפי' כן )וכן משמע מדברי התו'( בריש האשה רבה דף פ"ז ע"ב בד"ה מכלל 
דרישא וצריכה לשאול לב"ד להתירה וכו' ש"מ דסבירא להו להתוס' דדי לה בשאלת ב"ד ואין לשון זה מורה שצריכה 

תר ושתעמוד לפני ב"ד של ג' רק שאלה בעלמא ואע"ג דהתו' כתבו זה למאי דס"ד דע"א מהימן מדאורייתא אבל לפי הי
המסקנא אפשר דצריכה היתר ב"ד מ"מ אין לזה הכרח מאחר שלא נזכר במשנה למה נאמר דהס"ד והמסקנא חלוקים 

ה להו להתוס' מאחר דע"א נאמן מדאורייתא דנוכל לומר לפי המסקנא פשיטא דצריכה שאלת חכם רק לפי הס"ד היה קש
למה ליה רשות ב"ד, והשיבו מ"מ צריכה שאלת חכם מאחר שבכמה דברים אין ע"א נאמן תדע דלאו כללא הוא וב"ד 

דקאמר לאו על ב"ד פרטי של ג' או של שנים דהא קתני סיפא דמתני' הנ"ל ניסת ע"פ ב"ד תצא ופטורה מן הקרבן וב"ד 
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דהא ב"ד דעלמא אינם פוטרין האשה מן הקרבן וכמבואר בגמרא בהוריות ובהרמב"ם פי"ב מהל'  זה היינו ב"ד הגדול
שגגות והוראו' ב"ד הגדול אין צריכה שתעמוד לפניהם וכוללת קרובים ורחוקים ש"מ ב"ד דקתני במשנה לאו בחדא 

כדאמרינן בעלמא ואי כתב בי  מחת' מחתינהו ולאו כללא הוא ופעמים נקרא ב"ד שנים או ג' היכא דקאי על ב"ד פרטי
דינא לא צריך ודלמא כשמואל ס"ל וכו' ולפעמים כל חכמי ישראל בשם ב"ד יכונה כהא דאמרינן ביבמות דף כ"ד ע"ב 

וב"ד בעדים הוא דמפקי ואין הכונה שצריך לאסור האשה על בעלה דוקא ב"ד דגם חכם א' יכול להורות איסור ככל דיני 
א הכוונה על כלל בתי דינים שבישראל ויש קצת מקום עיון בדברי הרמב"ם שהבאתי לעיל איסור והיתר ודיני נדה אל

שהוא פסק יחיד שעשה כהוראת ב"ד חייב ואין פטורים עד שיעשו רוב הקהל על פיהם וא"כ למה פסק שב"ד שהורו 
דהוו יחידים ויש  לאשה שתנשא האשה והבעל האחרון חייבים קרבן שאין זה הוראה אלא טעות הא בלאו הכי חייבים

ליישב דאפשר דלענין צירוף קאמר כמו שפסק פי"ג מהל' שגגות דין כ', נחזור לענין הנה הרב מהרמ"א שפסק שהב"ד 
צריכים להיות ג' וכשרים דבריו תמוהין מאין הוציא דין זה מה שלא נזכר במשנה ובגמרא בשום פוסק ואם על תשו' 

"א לא מיירי בדיני עיגון כלל וכבר כתבתי שבתשובת הרמב"ן סימן קי"ג הרשב"א סמך הנה המעיין באמת יראה דהרשב
שם תמצא כי דברי הרשב"א אמורי' בסתם קבלת עדות לאסור אשה על בעלה או מדיני קדושין וגטין ועגונה מאן דכר 

ני דרשאין שמיה ואיך יעלה על הדעת ששנים לא יקבלו עדות של עגונה ולמה יגרע עדות זה ממצאו כתב בשטר שמת פלו
הב"ד להתיר העגונה וא"כ ה"ה בא' או שנים קבלו עדות דהוי כעד מפי עד הכותב עדותו בשטר ומביא לפני ב"ד ועוד 
משמע מדברי הג"ה מרדכי סוף יבמו' דקרוב יכול להתיר אשה וכן משמע בפסקי מהרא"י סי' קל"ט דחכם אחד מהר"ר 

א היה נראה בעיני מהרא"י ההיתר וידוע דבזמן הזה אין לנו יחיד טעביל התיר אשה ופסק מהרא"י הנ"ל דלא תצא אף של
מומחה גם כבודו במקומו מונח של מהרר"ט הנ"ל לאו מומחה היה כנראה מן ההשגו' שהשיג עליו מהרא"י אלא ש"מ דכל 

ו עגונות חכם המורה ובא יכול להורות בדין זה כמו בכל האסורים שבתורה וכן מצינו בכמה תשובות גדולי עולם שהתיר
ע"פ עד א' או ע"פ פסולי עדות דהוי כע"א רק במקום דאיכא תיוהא התנו עד שיסכימו עמהם עוד א' או שנים ויש מי 

שכ' דאף בדיני ממונות א"צ הב"ד להתוועד יחד רק כל א' יכתוב דעתו בכתב הנה בגמ' מוכח בכמה מקומות שהדיינים 
ויתבי וכו' פרק זה בורר בסנה' ובעינן ועמדו שני האנשים לפני ה' וכן  צריכים לקבוע מקום כדאיתא גבי אודיתא כנפינהו

הוא בתשו' הרמב"ן להדיא ואף הרא"ש שהקיל גבי קיום שטרות היינו בתחלה לקבל כל אחד בפני עצמו אבל לבסוף 
או הב"י סי' י"ג צריכין להתוועד יחד ואין ב"ד בלא התוועדו' והנה יש מי שרוצה להביא ראיה מהג"ה אשר"י בפ' ז"ב הבי

וז"ל ומוקמי בגמרא דאותו שליש לכ"ע דעת הדיינים בעינן כי פליגי בדעת הבעלי דינים דר"מ סבר דדעת בעלי דינים נמי 
בעינן ורבנן סבירי דלא בעינן דעת בעלי דינים והלכה כחכמים ומכאן יש ללמוד היכא דבררו את שני הדיינים וטענו 

לומר לדיינים אל תשאלו לפלוני ופלוני את דיני אלא בפני פלוני ופלוני דהא הלכה לפניהם שאין בעלי דינים יכולים 
כחכמים דלא בעינן דעת בעלי דינים ובש"ע בהגה סי' י"ג סעיף ו' העמיד דין זה אהא דכותבים ושולחים לב"ד הגדול וכו' 

הג"א עצמו דנקט לשאול משמע כן וע"ז כתב בהג"ה ויכולים לשלוח למי שירצו וכו' משמע דאיירי ע"י כתב וגם לשון 
מכל הלין משמע דא"צ להתוועד יחד ויכולין לחוות דעתם ע"י כתב אין מזה ראיה דהתם מיירי שקבלו עליהם בזב"לא 

וזבל"א ע"כ שואלים לשלישי וכן משמע הלשון היכא שבררו שני הדיינים אבל אם קבלו לדון לפני ג' אין ב"ד אלא במותב 
ן בפשיטות וכדמשמע הלשון דגמ' כנפינהו איהו וכו' עוד מצאתי בתשוב' הב"י בדין שהיה תלתא כחדא כמ"ש הרמב"

מחולק עם הרב המבי"ט בדין ספינה שנהפכה וכל החכמים הסכימו לאיסור רק המבי"ט וחד דעימיה וכתב המבי"ט מאחר 
ראה שאין להרב מהרמ"א שהוא התיר לא תצא מהיתירה אע"פ שהוא היה יחיד בהיתר זה כמבואר בתשובותיהם ע"כ נ

סמך במ"ש שצריך שיהיו ג' ואף אם נא' מה מזיק שנחמיר להצריך ג' הנה באמת יש בזה היזק גדול דאם בא ע"א והתירה 
חכם א' א"כ לא תצא מהיתרה אף אם בא אחר כך עד לאיסור אבל אם נתקן להחמיר עד שיסכימו ג' א"כ הוי כבאו שני 

ר ותשאר האשה בחזקת א"א כך דעתי נוטה להלכה וגם למעשה אם יסכימו בעלי עדים בבת אחת אחד אוסר ואחד מתי
תריסין אמת שעכ"פ גם בדין עיגון יש תועלת אם נתקבל העדות בפני שלשה כדי שלא יחזרו העדים בהם ויאמרו מבודין 

ר עיגון א"צ לקבלת היינו כמו שפסק בתשוב' הר"ן ותשו' הראב"ח וע"כ נוהגין לקבל עדות במותב תלתא אבל לענין הית
 עדות כלל וכמ"ש: 

הנה התשובה הנ"ל השיב א"א מ"ו הרב המחבר ז"ל להרב הגדול מו"ה יעקב שור שהיה אב"ד בק"ק בריסק דליטא ודעת 
הרב הנ"ל לפי התשובה שיסד עליה לקיים וליישב הדין של הרב מהרמ"א שהב"ד צריכים להיות ג' כשרים, והא לך 

 הרב המחבר להרב הגדול מהר"ר העשל ז"ל ג"כ מענין זה וזה לשונו:בקיצור מה שכתב א"א מ"ו 

כל הנ"ל השבתי על התשובה שהשיב הרב מוהרר"י שור והנה ראיתי גם מעכ"ת השיג עליו בפנים אחרים אף שיש לפקפק 
טעם על קצת דברים שהשיב מעכ"ת עליו לא רציתי להאירך בפרטי הדברים אך בעיקר הדין שדעת מעלתך נוטה להקל מ

דקי"ל כרב אחא דמדאורייתא בחד סגי הנה ידוע למעלתך מ"ש בכ"מ ובתשוב' הרשב"א דאדרבא יותר ראוי לפסוק כרבא 
דאזיל בשטת ר' אבהו לא כר' אחא דאזיל בשטת שמואל ועוד דאף דהרמב"ם דפסק כרב אחא מודה שא' לא מיקרי ב"ד 

ב"ד ועוד מאחר דקי"ל דלעולם צריך ג' בדיני ממונות  כמבואר בפ"ב ובפ"ה וכאן אמרו בגמרא שצריכה שתנשא ברשות
ואף בדיעבד וקבלת עדות דהוי התחלת דין בעי ג' והיכן נרמז זה דבעיגון בחד סגי ולדברי מעלתך דמדאורייתא בחד סגי 

להקל לדין ולקבל' עדות )הני עכברי רשיעי נשכו וחסרו שורה שלמה מן ולקבל' עדות עד ע"כ קשה וכו'( ע"כ קשה בעיני 
באם שהיתה האשה צריכה היתר ב"ד לסמוך אחכם א' ובזמן הזה ליכא יחיד מומחה אבל לפי מ"ש ניחא דלאו לדיני 

ממונות מדמינן ליה רק לשאר איסורין כמ"ש הנה קצרתי כאשר ראיתי גם מעלתך לא כתב דעתו רק דרך העברה כמ"ש 
 מן הדבר בלא גמרא ושלום ממנו משה וכו': שאין כלי תשמישו בידו ולא יתבייש מעלתך בדבר כי אין ראוי
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 רמב"ם הלכות סנהדרין יג:ז

מי שנגמר דינו וברח ובא לבית דין אחר אין סותרין את דינו אלא כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו מעידין אנו את איש 
בל שאר חייבי מיתות עד פלוני שנגמר דינו בבית דין פלוני ופלוני ופלוני עדיו הרי זה יהרג, במה דברים אמורים ברוצח א

 שיבואו עדיו הראשונים ויעידו שנגמר דינו ויהרגוהו בידם, והוא שיעידו בבית דין של עשרים ושלשה.

 אורי שמח שם

הכסף משנה כתב פשוט דאין הורגין אלא בב"ד של כ"ג. ולענ"ד יתכן דרבינו כוון דבר גדול בזה, וזה דרבינו אזיל בשיטת 
ין הנידון נהרג אלא בב"ד של כ"ג, דבעי ושפטו העדה והצילו העדה, בכ"ז אם קבלו עדותן ב"ד רב סעדיה גאון, דאע"פ דא

של ג' ואח"כ מוסרים מה ששמעו מפי העדים לחבריהם ב"ד של כ"ג, בזה לא הוי עד מפי עד, ודבריו הובאו בפירוש 
וכן מראין דברי רש"י בסוף פ"ק  הרמב"ן לתורה בפסוק )דברים י"ז, ו'( עפ"י שנים עדים או שלשה עדים יומת כו',

דסנהדרין )י"ז ע"א ד"ה מפי( דפירש על סנהדרין יודעין בע' לשון, שלא תהא שומעת מפי המתורגמן, כשבאין עדים 
לועזים בפניהם לא יצטרכו להעמיד מליצין בפניהן דהו"ל עד מפי עד, ואפ"ה פירש )שם ע"ב ד"ה שנים( כל עיר שאין בה 

ע אין מושיבין בה סנהדרין, דעל שבעים לשון קאי, הרי דבשלשה סגי לקבל עדות של דיני נפשות, שנים לדבר ואחד לשמו
לזה חידש רבינו, דדוקא בכל מקום דהעדות אינו גמר דין, ולכן אמרו בריש פ' ראוהו ב"ד )ר"ה כ"ה ע"ב( דחקירת עדים 

דגברא נגמר דינו לקטלא, ומחויב מיתה הוא, כתחלת דין, ורק דתהיה קבלת עדות סגי בשלשה, אבל כאן דהעדים מעידין 
ואין לב"ד לעיין בהדין עצמו מאומה, רק בענין העדות, וזה הדין של הב"ד לקבל העדות, בזה גם קבלת העדות בעי שתהא 

ל בפני ב"ד של כ"ג, דהוי הקבלת עדות כגמר דין, וזה דייק רבינו, והוא שיעידו בב"ד של כ"ג על העדות. וזה חידוש דין גדו
 לא פשוט:

אולם בעיקר דינו של רב סעדיה פליגי עליה הרמב"ן שם, גם רבותינו בתוספות מנחות )דף ס"ה ע"א ד"ה ויודעים(   
כתבו, א"נ התם לדיני ממונות, והכא לד"נ, ולא סגי בכ"ג, דלכמה דברים צריך סנהדרי גדולה, הרי דסברי דבעינן 

עד מפי עד, בכ"ז בשיטת רבינו אפשר לפרש כן. ונעיין עוד בזה, בירושלמי שהמקבלים יהיו ראוים לדון, ואי לאו הכי הוי 
פרק נערה שנתפתתה )כתובות פ"ד( ה"ד, הביא האב שני כתי עדים, אחת אומרת עמנו הייתם במקום פלוני, ואחת 

מו אחר כך אומרת הבעל שכרן להעיד עדות שקר, פשיטא אותן שאמרו עמנו הייתם במקום פלוני נסקלין ]פירוש אם הוז
מעדים אחרים[ ואותן שאמרו הבעל שכרן להעיד עדות שקר לוקין ונותנין מאה סלע, אר"י ב"ב ולא ע"י אלו וע"י אלו 

לוקה ונותן מאה סלע, אלא לוקין משום לא תענה ברעך עד שקר, והפירוש הפשוט, דאם באו העדים והזימו לאותן 
לא יכלו לחייב את הבעל מלקזת ותשלומין, אם לא בצירוף העדים  שאמרו לעדות שקר שכרן איך לוקין ומשלמין, הא הם

שהזימו את העדים שהביא הבעל, ונמצא דהן עדות אחת להזמה, והוי כג' מעידין על ג' שני חזקה שאין נענשין עד 
מפני שיזומו כולן, כן הכא אין נענשין עד שיענשו כולם, וא"כ העדים המזימין עדי הבעל, הם אינן לוקין ומשלמין 

שנהרגין, ומיתה לזה ותשלומין לזה סבר דפטור, ודלא כרב יוסף בפ"ק דסנהדרין דף ט' )ע"ב(, ותו אין העדים שהעידו 
שהבעל שכרן להעיד שקר ג"כ אין לוקין ומשלמין, כמו דקיי"ל בתוספתא דסנהדרין )פ"ו ה"ו( דאין העדים נענשין עד 

 וא פשוט:שיענשו שניהן, ואין לוקין עד שילקו שניהן, וה

איברא צע"ק, דהרמב"ן בחידושי מכות )ב' ע"א ד"ה ואיכא( הקשה איך אמר בתלמודין פ"ק דסנהדרין )ט' ע"ב(, הביא   
הבעל עדים שזינתה, והביא האב עדים והזימום, עדי הבעל נהרגין ואין משלמין ממון, וא"כ איך מקיימין בהם כאשר זמם 

ליה בדרבא מיניה כמאן דמקיים כולא מלתא, ורחמנא הוא דפטריה,  במקצת, ותירץ, דהתם כיון דרחמנא אמר קם
כדפטריה נמי כולהו מזיקין, יעו"ש, הרי דמה דמענישין אותו בחמורה הוי כמאן דאתקיים ביה כולא מלתא, כן הכא, מה 

על שכר שעדים אלו שהעידו שזינתה נהרגין הוי כמאן דאתקיים בהו כולא מלתא דעונש, וא"כ חברייהו שהעידו שהב
עדיו לשקר ילקו וישלמו, דהא מתקיים הזמה בכולהו. אך עיין ברמב"ן שם שגם הוא לא תקע בזה מסמרות. ולהקשות 

בלא זה דאמאי מפסדת כתובתה, הא ע"ז אין העדות עדות שאתה יכול להזימה, דהא לא ישלמו ממון משום קם ליה 
בת מה שנאסרת מלהיות לו אשה ע"י גרמא דילה, ובאופן בדר"מ, זה לאו מידי, דהא ההפסד כתובה הוא רק תולדה מסי

זה לא נתחייב לה למיתב לה כתובה, ואף באשת כהן שנאנסה בעי בשילהי נדרים )צ"א ע"א( מי אית לה כתובה ומסיק 
דמצי אמרה אנא הוא דחזינא וגברא הוא דלא חזי, הא כל מקום שהוא בגרמא דילה, שנאסרה מלהיות אשתו, בזה לא 

לה למיתב לה כתובה, וכן בקטנה לשיטת רבינו דנאסרה בזנות מפסדת כתובה, כמפורש פ"ב מסוטה. וכן מורין נתחייב 
דברי רבנן בתוס' סוטה )דף כ"ה ע"ב ד"ה בית הלל( שנדחקו במתו בעליהן עד שלא שתו דאמאי לא נוטלת כתובה לבית 

יף, ולכאורה תמיה דהא הוי כמו איני יודע אם הלל, הא לרב הונא ורב יהודה )כתובות י"ב ע"ב( ברי ושמא ברי עד
פרעתיך, ור"נ ור"י ג"כ מודו בזה דחייב, והוי להו להקשות לכולי עלמא, אם לא דסברי דעל דעת שתזנה תחתיו ברצון לא 

נתחייב מעיקרא, שלא נתחייב מעיקרא רק באופן שתהיה ראויה לו לאישות, ותמסור לו לבדו כל אישותה מצדה, ולא 
רי זרים ותאסר אליו, ולכן סברו דהוי איני יודע אם נתחייבתי, וזה ברור, ואם כן להפסיד כתובה אין זה בגדר תזנה אח

עדות דנבעי ע"ז עדות שאתה יכול להזימה, רק כיון דנאסרה אליו תו מפסדת כתובה ממילא, והרמב"ן לא הוצרך לזה רק 
 , יעו"ש והבן:לפי מש"כ קודם בטעמו דאינן משלמין מה שהפסידוהו במתנות

עוד שם בירושלמי )כתובות פ"ד ה"ד( ר' בון ב"ח בעי קומי ר"ז, הביא האב עדים להזים עדי הבעל, הוזמו עדי האב לוקין   
ונותנין מאה סלע בשלשה, והן נסקלין בכ"ג, א"ל אילו לא הוזמו עדי האב לא נמצא הבעל לוקה ונותן מאה סלע בג' 
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רוש, ולכן גם אם הוזמו עדי האב ג"כ שני דינים הן ולוקין ונותנין מאה סלע בשלשה ועדים נסקלין בעשרים ושלשה, ]פי
ונסקלין בכ"ג[ סבר ר' זעירא שני דינים הן, ר' ירמיה בשם ר"א כולו דין אחד הוא, ואח"כ מייתי משנה דסנהדרין )ב' ע"א(, 

המוציא ש"ר כו"ע סברי דשני דינים הן, והמוציא ש"ר בשלשה, דברי ר"מ, וחכ"א בכ"ג, דחד מפרש בנערה מאורסה, אבל 
וחד אמר דאם הביא האב להזים עדי הבעל בזה פליגי, אם דין הבעל בכ"ג או בשלשה, ונתבונן, דאיך נאמר דאם הוזמו 
עדי האב לוקין ונותנין מאה סלע בשלשה, ואח"כ נסקלין בכ"ג, הא כיון שאם יוזמו אח"כ הרי אשתכח דעדותן שהעידו 

יה שקר, והיו עדים פסולים, שחייבו הם ממון ומלקות בשקר, ותו פסולים אח"ז לכל עדיות שבתורה בב"ד של שלשה ה
אף לדיני נפשות, ואשתכח דבשעתא דאסהידו על העדים בב"ד של כ"ג הן עדים פסולים, וא"כ לית בהו דין הזמה, ותו 

רגו, דבשעה שהזימו לעדי האב בב"ד של כ"ג איך נסקלים אח"ז בב"ד של כ"ג, הא המזימין לעדי האב אם יוזמו הלא לא יה
הוי פסולים, דהעידו בשקר בב"ד של ג' ]וכמו דאמר בסוגיא דמיפך והזמה )ב"ק ע"ד ע"א( ולא שייך כאן לפלוגתא )ב"ק 
ע"ב ע"ב( דלמפרע נפסל או להבא, דלאותו דבר נפסל ודאי למפרע[, וזה ראיה דאף ע"ג דדיני נפשות צריך ב"ד של כ"ג 

עדות סגי בשלשה, וא"כ תו אין צריך שיעידו שנית בב"ד של כ"ג, ואשתכח דנסקלין על מה שהעידו בב"ד של  מ"מ קבלת
 שלשה מעיקרא, דלקבל את העדות סגי בשלשה:

אך מזה ראיה איפכא, דהא פרשנו לעיל דהעדים שהוזמו ונסקלין אין לוקין ומשלמין ממון, דפטורים מטעם קם ליה   
מון לזה ונפשות לזה, וא"כ איך אמר בירושלמי הוזמו עדי האב לוקין ונותנין מאה סלע בשלשה בדר"מ, אף ע"ג דהוי מ

והן נסקלין בעשרים ושלשה, הא המיתה פוטרתן מטעם קם ליה בדר"מ, וע"כ צ"ל כיון דהעידו להזים עדי האב בשלשה, 
אך אכתי לא מתיישבא אמאי לוקין  תו לא יתקבל עדותן אחר זה בב"ד של כ"ג להזימן כמש"ב, ולכן לוקין ומשלמין.

ונותנין מאה סלע בשלשה, הלא יכול לבוא להו חיוב מיתה באופן שיוזמו אח"ז בב"ד של כ"ג ע"י עדים אחרים, והוי 
כחייבי מיתות שוגגין דפטורין מתשלומין, ויש לחלק בזה. אך דא דחוק טובא לומר, דהא דאמר דמוציא ש"ר בשלשה 

ים נסקלין בב"ד של כ"ג מיירי בשתי כתי עדים שהזימו מעיקרא לעדי הבעל בב"ד של ג', לוקה ונותן מאה סלע והעד
ואח"כ הזימו אותן בב"ד של כ"ג כת עדות אחרת, דאל"ה הא העדים המזימין לעדי הבעל ליתנהו בני הזמה, דבעידנא 

עדים מיירי. אמנם לפי מה דאסהידו בב"ד של כ"ג כבר נפסלו ממה שהעידו שקר בב"ד של ג', ועל כרחין דבשתי כתי 
שפרשנו לעיל דקבלת עדות דדיני נפשות סגי בשלשה א"ש, כמש"ב למעלה, אם לא דנימא דהעדים העידו בב"ד של כ"ג 
ואיבדור, וג' גמרו הדין למלקות וממון, ואח"כ הכ"ג גמרו הדין של סקילה להעדים, וזה דחוק, בכ"ז אין ראיה זו מכרחת, 

ין )ח, א( בחוששין ללעז לא מצאתי ראיה מוכרחת, רק לנו לכוף ראש לדברי רבותינו וגם מסוגיא דבבלי בסנהדר
 הקדושים:

ונבאר עוד מה דאמר בירושלמי )כתובות פ"ד ה"ד( עדים שאמרו ששכר עדים להעיד בשקר לוקין ומשלמין, וכן לוקין   
ומשלם, ולכן לענ"ד דסבר הירושלמי, ומשלמין בשלשה, וזה פלא לומר דקאי הכל לר"מ דאמר )כתובות ל"ג ע"ב( לוקה 

דכיון דמוציא ש"ר גילתה ביה רחמנא דלוקה מקרא דויסרו, ומשלם מאה כסף, כן העדים שרצו לחייבו זה ונתזמו לוקין 
ומשלמין, דע"ז כתיב כאשר זמם, וגדולה מזו אמרו פרק אלו נערות )שם ע"א( דעדים זוממין לא בעי התראה דמי איכא 

למקטליה בלא התראה כו', ואימת פליגי ר"מ ורבנן, במעידין שחייב לאיש פלוני מאתים זוז, דנמצא מידי דאינהו בעי 
דהמלקות משום לא תענה, ע"ז אמר משום כדי רשעתו כו', אבל כאן דהמלקיות עם הממון הוא מצד שרצו לחייב הבעל 

ו אם נתזמו לא פטרה מלקיות דילהו את מלקיות וממון, כמו דבבעל לא פטר המלקות את הממון, כן בעדים המעידין עלי
הממון, וכאשר זמם ממש, דאינהו בעי למיעבד ליה שתי רשעיות, כן אנן עבדינן להו. ויתכן שלזה כוונו התוספות 

בכתובות )דף ל"ב ע"א( ד"ה שכן יש בהן צד חמור, דיש לפרש הך דמכות )ד' ע"ב( כפירוש ר"ת, דבהעידו ששכר עדים 
משלמין משום כאשר זמם, שע"פ עדותן נתחייב המוציא ש"ר מלקות וממון, ויש צד חומר אחד ואח"כ הוזמו לוקין ו

בשניהן, היכי דמתחייבי משום כאשר זמם אז לוקין ומשלמין, כמו מוציא ש"ר, וכפירוש ר"ת )שם( דאם העידו על אחד 
ממוציא ש"ר ועדים זוממין במה  שחבל בחבירו דחייבים בד' דברים מתורת כאשר זמם מקרי צד חומר, ולכן לא ילפינן

הצד ללקות על לאו שאין בו מעשה שכן יש בהן צד חמור. אולם זה דוקא בהנך עדים המעידים שעל פיהם חייביה 
רחמנא לבעל מלקות וממון, אבל עדים המעידים שזה הוציא ש"ר וחייבוהו ב"ד ממון ומלקות, דמעידים על חיובו מכבר, 

 עיין תוספות כתובות )דף ל"ב ע"ב( ד"ה שלא )מן( השם ואכמ"ל ודוק בכ"ז:אפשר דאין לוקין ומשלמין, ו

 ראיה אחרונה, הלכה כרשב"ג במשנתינו –בית דין 

 ז-רמב"ם הלכות סנהדרין ז:ו

מי שנתחייב בבית דין והביא עדים או ראיה לזכותו, סותר את הדין וחוזר הדין, אע"פ שכבר נגמר הדין כל זמן שהוא 
אמרו לו הדיינים כל ראיות שיש לך הבא מכאן ועד שלשים יום אף על פי שהביא ראיה לאחר שלשים  מביא ראיה סותר,

 יום סותר את הדין מה יעשה אם לא מצא בתוך שלשים ומצא לאחר שלשים.  

ו אבל אם סתם את טענותיו אינו סותר, כיצד אמרו לו יש לך עדים אמר אין לי עדים, יש לך ראיה אמר אין לי ראיה ודנ
אותו וחייבוהו, כיון שראה שנתחייב אמר קרבו פלוני ופלוני והעידוני או שהוציא ראיה מתוך אפונדתו אין זה כלום ואין 

 משגיחין על עדיו ועל ראיתו.
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 רובא דמינכרא גבי מלקות\רוב ניכר –בית דין 

 מנחת חינוך עח:ג

בדיני נפשות היה סגי בפחות מכ"ג אך גזה"כ הוא  ג( וכמה אנשים צריכים כו'. באמת מחמת טעם זה דצריכים שנים יותר
ושפטו העדה כו' עיין ריש פ"ק דסנהדרין ולעיל כתבתי דלכאורה כיון דמבואר בש"ס דמלקות במקום מית' עומדת וכ"כ 
ר"מ פי"א דכל הדברים שבדיני נפשות נוהג גם במלקות חוץ מג' דיינים אם כן למה ידונו על פי הרוב לחיוב כיון דליכא 

לא אחד יותר ולמה לא ישווה מלקות לדיני נפשות לזה. אך באמת כיון דגזה"כ דמלקות בג' א"כ ב' לגבי א' הוה ליה א
רובא דמינכר יותר מב' בד"נ בשלמא בד"נ דגזה"כ דצ"ל כ"ג ובא' המכריע אין רוב גמור אינו מכריע לחוב וגם שנים 

לחוב אבל במקום דסגי בג' כיון דשנים הוו שני חלקים לגבי הא'  יתירים אין רוב גמור אך גזרת הכתוב דעפ"י ב' מכריעין
הוה ליה רובא דמינכר ועיין סברא כזו בתר"י פג"ש דג' שאכלו ושנים אכלו פת וא' ירק מצטרף דהוי רוב דמינכר וששה 

ות גזה"כ דשנים אכלו פת וד' אכלו ירק אף דהוי שנים יותר כיון דל"ה ב' חלקים יותר ל"ה רוב גמור וה"נ. ובדיני נפש
  יותר הולכין לחוב ובדיני מלקות דגה"כ דסגי בג' שנים לחוב הוי רוב דמינכר:

 שוחד מאוחר –בית דין 

 רא"ש סנהדרין ג:יז

קם בר חמא נשקיה אכרעיה וקבל לכרגיה דכולהו שני לדבר בעדו אל המלך לפוטרו מן המס. ובלאו הכי פטירי רבנן 
 מכרגא הלכך לא הוי כשוחד מאוחר.

 קנאים פוגעים בו –ן של חשמונאים יבית ד

 סנהדרין פא:

 קנאין פוגעין בו. -משנה. הגונב את הקסוה, והמקלל בקוסם, והבועל ארמית 

כי אתא רב דימי אמר: בית דינו של חשמונאי גזרו: הבא על הנכרית חייב עליה משום נדה, שפחה, גויה, אשת איש.   ... 
 לית להו. ואידך: נשייהו ודאי לא מיפקרי. -ה, שפחה, גויה, זונה. אבל משום אישות כי אתא רבין אמר: משום נשג"ז נד

 חידושי הר"ן שם

בית דין של חשמונאי גזרו הבא על הכותית חייב עלי' משום נשג"א. וא"ת והרי אמרו שקנאין פוגעין בו והיא הלל"מ וכיון 
רי' שאין קנאין פוגעין בו אלא בפרהסי' וכמעשה שהיה שכן למאי איצטרך בית דין של חשמונאי. ובפ' אין מעמידין אמ

ואתו אינהו וגזור אפילו בצנעא ומעתה אף הכרת האמור בקבלה כמו כן אינו אלא בפרהסיא שאם היה הכרת אף בצנעא 
למה הוצרך ב"ד של חשמונאי לגזור על הכותי' הרי יש בו כרת. אלא שמ"מ יש לתמוה מה ענין לחלק הכרת בין צנעא 

יא ואפשר שהכרת הוא מפני חלול השם וחלול ליתיה אלא בפרהסיא או אפשר לומר שכמו כן יש כרת בצנעא כמו לפרהס
בפרהסיא אלא שמפני שבדיני אדם אין עושין לו כלום מאחר שהקנאין אין פוגעין בו אלא בפרהסיא גזרו ב"ד של 

עבירה שיש בני אדם רשעים שאין עומדים חשמונאי שיהו מלקין אותו ד' מלקיות משום נשג"א כדי להרחיק האדם מה
בעצמן בשביל כרת המסור לשמים ובשבי' המלקיות יתרחק מן האיסור. ומעתה בפרהסיא הועילה גזרתם כשלא פגעו בו 

קנאין. ומאי דאמרינן בע"א שלא היתה גזרתם אלא בצנעא לאו דוקא בצנעא ולא בפרהסיא אלא שעיקר כוונתם הית' 
אדם יותר מפרהסיא דאלו בפרהסיא לא ימסור אדם לעבירה זו שאם יבא קנאי אחד שיהרגנו  בצנעא שהיה פטור מדיני

 אלא עיקר גזרתם הית' בצנעא וה"ה בפרהסיא היכא דלא הוה ביה קנאי:

 שו"ת מהר"ם שי"ק

 בית שמואל אבן העזר

 חלקת מחוקק

 להעניש בשבת שלא –בית דין 

 סנהדרין

 רמב"ם הלכות שבת כד:ז
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בשבת אף על פי שהעונש מצות עשה אינה דוחה שבת, כיצד הרי שנתחייב בבית דין מלקות או מיתה אין אין עונשין 
מלקין אותו ואין ממיתין אותו בשבת שנאמר +שמות ל"ה+ לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת זו אזהרה לבית 

 .דין שלא ישרפו בשבת מי שנתחייב שריפה והוא הדין לשאר עונשין

 גור אריה ויקרא יט:כ 

תהא בקריאה שהדיינים וכו'. ויראה לי מה שנקרא מלקות "בקורת", ולא כתב שם המלקות בשם 'מלקות', מפני כי עיקר 
המלקות הוא הקריאה, שמכין אותו ואומרים לו תוכחות ודברים קשים, וזהו עיקר )התוכחה( ]המלקות[. ולפיכך נקרא 

גדול הדיינין )כריתות יא.(. ולפיכך לא היה הקריאה רק במלקות, ולא במיתה, מפני  המלקות על שם הקריאה, שמקריא לו
שבמלקות היו מיסרין אותו וקוראין לו "אם לא תשמור לעשות" )דברים כח, נח(, כאדם המייסר את בנו שלא יעשה עוד, 

 ואומר לו תוכחות, ולא שייך זה במיתה, לפיכך שם מלקות "בקורת":

 יים שלט:דשלחן ערוך אורח ח

. הגה: ולכן אסור לתפוס ולהכניס לבית הסוהר מי שנתחייב איזה עונש כדי שלא יברח, וכל שכן שאסור להלקותו דהוי בכלל דין; ואם אין דנין
 23יברח, אין עלינו כלום )ב"י סוף סימן רס"ג בשם שבולי הלקט(

 גשלט:מגן אברהם 

"פ שהעונש מ"ע אין דוחה שבת כיצד הרי שנתחייב מיתה או כתב הרמב"ם פכ"ד אין עונשין בשבת שאע ...אין דנין
מלקות אין מלקין שנא' לא תבערו אש וה"ה לשאר עונשין וכ' המ"מ שמנאה הרמב"ם במנין המצות ע"כ ובאמת במנין 

המצות סי' שכ"ב משמע דוקא בדבר שיש בו חילול שבת אסור מדאורייתא וכ"מ בגמ' שבת דף ק"ו גבי הבערה ע"ש 
במלקות נמי איכא חילול שבת כגון שעושה חבור' וצ"ע ואפשר דמרבוי דקרא דבכל מושבותיכם נפקא לן שאין ואפשר ד

דנין כלל וצ"ע בסנה' דף ל"ה משמע דוקא בדבר שיש בו חילול שבת וכ"מ בתו' שם ודיני ממונו' אין דנין גזיר' שמא 
 24...יכתוב

 הערות רבי עקיבא איגר שם

 לברוח לעגן אשתו מותר לחבשו תשו' שבו"י ח"א סי' י"ד:כדי שלא יברח. ואם רצה 

וכל שכן שאסור להלקותו. ומ"מ באומר סוכה שאיני יושב דהדין דמכין אותו עד שתצא נפשו לקיים העשה ולא בדרך 
 עונש י"ל דמותר בשבת משבצות זהב בפתיחה להל' שבת:

 שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן מו

 ח חיים סימן רכחשו"ת אבני נזר חלק אור

                                                 

 בית יוסף אורח חיים סימן רסג 23

כתוב עוד שם )בשבלי הלקט( שאלה לרב שרירא גאון מי שעבר עבירה בשבת או בחול ולא נזכר אלא בשבת ומתייראין שמא יברח למוצאי שבת 
ית הסוהר ביום טוב וכל שכן בשבת דהני מילי דינא יכניסוהו לבית הסוהר ]עד מוצאי שבת[ או ילקוהו בשבת והשיב אין מלקין ואין מכניסין לב

 אינון ואין דנין ביום טוב ושבת )ביצה לו:( ואם ברח אין עלינו כלום ע"כ:
 
 רמב"ם הלכות שבת כד:ז 24

אין עונשין בשבת אף על פי שהעונש מצות עשה אינה דוחה שבת, כיצד הרי שנתחייב בבית דין מלקות או מיתה אין 
מיתין אותו בשבת שנאמר +שמות ל"ה+ לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת זו אזהרה לבית מלקין אותו ואין מ

 דין שלא ישרפו בשבת מי שנתחייב שריפה והוא הדין לשאר עונשין.

 רמב"ם ספר המצוות לא תעשה שכב

יש ממקומו ביום והמצוה השכ"א היא שהזהירנו שלא להלך חוץ לתחום המדינה בשבת והוא אמרו )בשלח יו( אל יצא א
השביעי. ובאה הקבלה שגבול ההליכה שהיא אסורה מה שנוסף על אלפיים אמה חוץ מן המדינה ואפילו אמה אחת. 
וללכת אלפיים אמה לכל צד מותר. ולשון מכילתא אל יצא איש ממקומו אלו אלפיים אמה. ובגמר עירובין )יז ב הוב' 

 ה. ובמסכתא ההיא התבארו משפטי מצוה זו:סל"ת י( אמרו לוקין על איסורי תחומין דבר תור
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 ארץ הצבי עמ' רסז

 דברי הרב עמ' קעב

 בית דין שקול

 (OCR)מ סנהדרי קטנה דף ו עמוד יז:

ד"ה מאן דאמר תרי אפילו בחד מכשר דכיון דלא מקשינן לי' לדין מה לי תרי מה לי חד עכ"ל וצ"ע דאפילו אם הוה 
חרי לא מהני ומ"ד דין ביחיד גם חד מהני ומהרש"א  מקשינן פשרה לדין "כ אין חילוק בין תרי לחד דמ"ד דין בשלשה גם

נתעורר בזה וכתב ויש ליישב ולא אסיק למילתיה ונראה לי לפרש דרש"י הוה מפרש מאי דהוה ס"ד דתלתא תנאי פשרה 
ר"מ סובר בג' ורשב"ג סובר בב וחכמיס ביחיד ולכאורה לפי הס"ד טעמיה דרשב"ג אינו ידוע דטעמא דר"מ וחכמיס 

מרא או כהסברוהו או בפי המסקנא אבל ^ דרשב"ג לזה הוה רש"י ז"ל יפרש דלהס"ד אמרי' דבין ר"מ ובין מבואר בהג
רשב"ג סובריס תרוייהו דין בשלשה וסובריס ג"כ מקשינן פשרה לדין רק בזה פליגי דר"מ סובר דורשין תחילות ודרשינן 

בדין בעי ג' ה"ה בפשרה ורשב"ג סובר אין דורשין בדין ג' פעמים אלהיס להצריך שלשה וכיון דמבואר בתורה במפורש ד
תחילות ובדין לא כתיב רק ב' פעמים אלהים להצריך ב' דייניס והא דבעינן ג' היינו מכח אין ב"ד שקול וכיון דבפשרה לא 

 אזלי' בתר רובא עד שיסכימו כולס מ"ש התוס' בד"ה ביצוע א"כ אין נ"מ אס הוא ב"ד שקול או לא וממילא סגי בפשרה
בב' כמבואר בתורה וחכמיס הסוברים פשרה ביחיד הם סובריס לא מקשינן פשרה לדין ^ וממילא א"ש לפום מאי דאמר ^ 

בדר"א דרשב ^ סובר דפשרה ביחיד הדר בי' ממאי דהוה מעיקרא וסובר דבין רשב"ג ובין חכמים תרוויהו לא מקשינן 
חד דלהס"ד דמקשינן שפיר הוה חילוק בין פשרה לדין דבדי בג' פשרה לדין לזה פירש"י דכיון דלא ^ לדין מה לי תרי מ"ל 

ובפשרה יש חילוק בין תרי לחד דבצר מתרי לא דכתב תורה ב' פעמיס אלהיס וחד לא מהני ותרי מהני דבפשרה לא שייך 
 אין ב"ד שקול כנ"ל אבל כיון דלא מקשינן פשרה לדין אין תילוק בין תרי לחד וחד נמי כשר וז"ב בס"ד

 בימה באמצע –כנסת בית ה

 שו"ת משיב דבר חלק א סימן טו

 לכבוד הרב וכו' מו"ץ במיטאוי.  

ע"ד אשר עלה על רצון אנשים אחדים מעדתו להעתיק הבימה שבבהכ"נ הגדולה הבנויה באמצע ולהעמידה סמוך   
לאה"ק, הנה מלבד אשר כל חדש אסור ומה גם בבהכ"נ מקום אסיפת המון רבה אין זה אלא לרועץ וגם לחורבה, דיש 

שינוי קל יגמרו אומר שנשתנה חלילה  כמה אנשים אשר לא ניתן לדעתם להבחין בין קלה לחמורה ובהתפעלות על
התורה, הוסר משוכתה והיתה ח"ו לבערה. מלבד כ"ז נראה לי גם לפי הדין אסור לשנות בכמו אלה. הן אמת שמרן הכ"מ 

)פי"א מהל' תפלה( כתב דבמקומות שבתי כנסיות קטנים וכל העם שומעין יותר נוי הוא להיות הבימה מצד א' מלהיות 
ום לומר במ"ש הרמ"א או"ח )סי' ק"ל( בזה"ל ומעמידין בימה באמצע ביהכ"נ שיעמוד עליו הקורא באמצע, וכן הוא מק

בתורה, וישמעו כולם עכ"ל. ולפי"ז הטעם אפשר לומר דבסור הטעם יכולין לשנות המנהג, אבל כשנדקדק לשון הרמב"ם 
ורה או מי אשר אומר עליו לעם דברי ז"ל בזה אינו כן וז"ל ומעמידין בימה באמצע הבית כדי שיעלה עליו הקורא בת

כבושין, כדי שישמעו כולם, וכשמעמידין התיבה שיש בה ס"ת מעמידין אותה באמצע כו' ופי' התיבה כבר כתב מרן הכ"מ 
שהוא השלחן שהס"ת מונח עליו ופי' באמצע היינו באמצע הבימה וע"ז לא נתן הרמב"ם טעם כלל וכי בשביל שהיא 

ט כפי רוחב הבימה אינה נשמעת לצד השני אלא ודאי טעם אחר יש בזה, שקרה"ת יהיה מכוון סמוכה מצד אחד יותר מע
נגד ההיכל וכאשר יבואר ]ופי' באמצע הבימה היינו בקו השוה מצפון ודרום ולא באמצע לענין מזרח ומערב וכן המנהג 

"ת באמצע הבימה אפשר שנהגו כן פשוט, ולא כמו שנדחק בזה מרן הכ"מ וכתב בזה"ל ואעפ"י שאין מעמידין עכשיו הס
לכבוד הזקנים, והוא תמוה למאי חשו היום בהמנהג לכבוד הזקנים יותר מאשר חשו מלפנים אלא ודאי אין בזה שינוי 
כלל ומתחלה לא היה המנהג אלא לכוין באמצע רוחב הבימה היינו בין צפון לדרום, ובאורך היינו למזרח ולמערב אין 

דעיקר הטעם כדי להשמיע לכל בני הכנסת לא שייך כ"כ לקה"ת שהרי לא עשו בימה לכ"ג מנהג כלל[ וגם יש לדעת 
בעזרה ביוה"כ כמו שעשו בימה למלך שקורא כדי להשמיע לכל בני העזרה וכן לא נזכר בשום מקום שלא להיות עולה 

ר הבימה שבא כדי לתורה אלא מי שקולו רם שישמעו כל בני בהכ"נ אפי' בזמן שקרא בתורה מי שהיה עולה ועיק
להשמיע לכל העם אינו אלא בשביל האומר לעם דברי כבושין, וממילא קורין גם כן שם, שטוב הוא להשמיע, מעתה ע"כ 

הפירוש בדברי הרמב"ם ז"ל, באשר מעמידין הבימה באמצע ביהכ"נ בשביל אותו הטעם, כדי להשמיע לכולם ממילא 
עפ"י דין, ומשום טעם אחר כאשר יבואר, ואלמלא הבימה שנדרשת מעמידין התיבה על הבימה, וצריך שיהא באמצע 

להיות למי שהוא אומר דברי כבושין היו מביאין התיבה שיש בה ס"ת בשעת קרה"ת לאמצע ביהכ"נ נגד ההיכל ואח"כ 
ב היו מסלקין התיבה שהרי סתם תיבה ניטלת ומטולטלת, אך עכשיו שעושין בימה והוא בנין מעמידין התיבה עליו ושו
אין מסירין אותה שהרי אינה מקצרת עוד רוחב ביהכ"נ. ולפי דברינו עתה שהתיבה צריך להיות באמצע עפ"י דין בלא 
טעמא כמבואר בהרמב"ם ולפי מנהגנו לקרות בתורה על הבימה דוקא ממילא יש לעשות הבימה באמצע ביהכ"נ נגד 

נראה משום דהשולחן שקורין עליו הוא במקום מזבח ההיכל, ועיקר הטעם שקריאת התורה צריך להיות באמצע ביהכ"נ, 
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שבעזרה כמש"כ הגר"א ז"ל בסי' תר"ס דמש"ה אנו מקיפים בלולב את הבימה, וס"ת שעליו כמו שהיו מקיפין את המזבח 
בעזרה, וכן אנו נוהגין לאחוז ס"ת בשעת תקיעת שופר על הבימה, כדי שיהיה כעין תקיעת חצוצרות על הקרבת 

זבח, ומיום שחרב ביהמ"ק אין לנו מגין ומעלה זכרונות לטובה כמו התורה והיא עמידתנו והיקום אשר הקרבנות על המ
לנפשנו ואומתנו בקרב פזורינו ואנו מצטיינים בה כמו בביהמ"ק לפנים, ועל כיוב"ז נאמר: אל תבוז כי זקנה אמך הכונה 

חז"ל )שבת פ"ט( לא בסבי טעמא מ"מ אל  לפי הפשט שאם אין אתה מוצא בהדרכת האם הזקנה טעם נכון וכמליצת
 תבוז, כי בלא ספק ידעה טעם ונמוקה עמה:  

ומשנתנו שילהי ברכות )דף נ"ד( הביא מקרא זה על כלל מנהגי ישראל, וכמש"כ בפי' המשניות להרמב"ם פי' מתוק   
דודאי יש לו טעם נכון ונעלה מדבש, והכונה אפילו אין אתה מבין טעם הדבר ונראה כאלו אותו מנהג נזדקן אל תבוז לו 

מדעתך ואל בינתך אל תשען: אורח חיים פן תפלס בשכלך: נעו מעגלותיה וגו'. מעתה כמו שהמזבח היה עומד הרחק 
מקה"ק ומכוון נגד הארון שהוא באמצע ההיכל לר' יהודה בפ"ק דיומא )ט"ז( כך עלינו להעמיד את השולחן רחוק מן 

לכוון בדעת מאור עינינו הרמב"ם ז"ל, ואח"כ מצאתי גם בחתם סופר או"ח )סי' כ"ח( הארון ומכוון נגדו, זהו הנראה 
 שכתב כן:  

ואיך שהוא יש טעם נאה ומתקבל על הלב למנהגנו ותו אם ישתנה הבימה יבוטל הקפת הלולב אשר זה מבואר בש"ע   
תפלה לנורא עלילה שינצור סגולה,  שנצרך להקיף בהלולב את הבימה, ושינוי זה יגרום לכמה שינוים לפוגת לב, ואני

 מלנטות מן המסלה, כנפש העמוס בעבודה:  

 נפתלי צבי יהודא ברלין.      

 25גן אילנות, בנין של עץ בתוך העזרה –בית הכנסת 

 ח\סוטה ז:ז

 ירושלמי סוטה

 י-רמב"ם הלכות עבודה זרה ו:ט

הנוטע אילן אצל המזבח או בכל העזרה בין אילן סרק בין אילן מאכל אע"פ שעשאו לנוי למקדש ויופי לו הרי זה לוקה 
שנאמר לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח ה' אלהיך, מפני שהיה זה דרך עובדי כוכבים נוטעין אילנות בצד מזבח שלה 

 כדי שיתקבצו שם העם.  

מקדש כדרך שעושין בחצרות אע"פ שהוא בבנין ואינו עץ נטוע הרחקה יתירה היא אסור לעשות אכסדראות של עץ ב
+/השגת שנאמר כל עץ, אלא כל האכסדראות והסבכות היוצאות מן הכותלים שהיו במקדש של אבן היו לא של עץ. 

ן למלך בשעת הקהל לשעתה היתה, וכן הראב"ד/ אלא כל האכסדראות וכו' של אבן היו לא של עץ. א"א לשכת העץ בית היתה, בימה של עץ שעושי
 גזוזטרא שהקיפו בעזרת נשים בשמחת בית השואבה לשעתה היתה.+

 רבי עקיבא איגר אורח חיים קנ:א

]שו"ע[ כופין בני. כ' הרמב"ם ספ"ו מהל' ע"ז הנוטע אילן אצל המזבח או בכל העזרה בין אילן סרק ובין אילן מאכל וכו' 
 מאה בפירוש להרמב"ם דאפי' אצל ביהכנ"ס אסור מדרבנן:הרי זה לוקה וכו' וכ' הר"ד ער

 שו"ת בנין ציון סימן ט

 אלטאנא, יום ו' כ"ו מנחם תרט"ו לפ"ק. להרה"ג וכו' מ"ה קאפל ב"ב =במברגר= הלוי נ"י הגאב"ד דק"ק ווארמס יע"א.  

וע אילן אגוז שעושה פירות על דבר שאלתו דמר נ"י בקהל שקנו גן שסמוך לחצר ביה"כ למען הרחיב את החצר שבו נט  
הרבה עד שלקצצו אין מעולה בדמים אבל לא יחפצו שיהי' האילן לפני ביה"כ ועל כן ברצונם לקצצו עכ"פ ע"י עכו"ם אם 

 יש להתיר כן.  

הנה מר נ"י ידיו רב לו לסמוך על הוראתו ולא צריך לדכוותי, אכן אם אביע דעתי הקלושה לא מלאני לבי להקל בענין   
הנה אמת אף שפשיטא שקוצץ אילנות טובים יש בו איסור דאורייתא דלא לשחית /להשחית/ את עצה מכ"מ כשיש זה, ד

בהקציצה צורך מצו' שרי כיון שאפילו בצריך למקומו לצורך הדיוט שרי כמו שכתב הרא"ש בב"ק הביאו גם הט"ז י"ד סי' 
מש בהקציצה אין כאן בית מיחוש. אכן להחשיב קט"ז דלא אסרה התורה אלא דרך השחתה, ולכן אם הי' דבר מצו' מ

למצו' כדי שאם יתאחד הגן עם החצר של ביה"כ לא יהי' אילן נטוע סמוך לפתח ביה"כ, לזה לא מצאתי סמך ורמיזה 

                                                 

 אתר ישיבהע"ע במאמרו של הרב יהודה זולדן ב 25
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בפוסקים שיהי' איסור לנטוע אילן על פתח בית הכנסת. ומה שהביא מעכ"ת נ"י מדברי הרמב"ן ר"פ שופטים בפסוק לא 
כל אילן שנטוע על פתחי בית אלקים יקרא אשירה וכו' עכ"ל לא כתב כן רק לבאר לשון אשירה מלשון תטע לך אשירה 

אשור אבל לא להשמיענו איסור בזה לנטוע על פתח בית אלקים שהרי בתוך דבריו כתב שם שאסור לנטוע בכל הר הבית 
י' וכדומה ועוד יותר מביה"כ שהרי אסור וכפי הידוע קדושת הר הבית שו' לקדושת בית הכנסת לענין שלא לעשות קפנדר

לכנוס להר הבית במנעל וסנדל ולביה"כ שרי ואם בפתח ביה"כ יהי' איסור לנטוע כל שכן לפני שערי הר הבית והרי לא 
נאמר איסור כן רק שלא לנטוע בהר הבית עצמו ובמקום הקדוש יותר אבל לא ג"כ לפני שערי הר הבית. ועוד דאף 

עמים טעמים להמצות להסבירם לעם הלא ידוע דלא נלמוד הלכה מזה אפילו להחמיר וכל שכן דהראשונים נתנו לפ
להקל דאם נאסור הנטיעה לפי טעם הרמב"ן בפתח ביה"כ יהי' זה בנדון זה לקולא להתיר קציצת האילן שבלא היתר זה 

וע כבר בעת שנתקדשו הר הבית יש בזה איסור דאורייתא. ועוד נלענ"ד דאפילו במקדש שאסור לנטוע מכ"מ מה שהי' נט
והעזרות או מה שעלה מאליו אחר שנתקדש אין איסור לקיימו שהרי לענין כלאים דאסרה התורה הזריעה והנטיעה צריך 
קרא שאסור ג"כ לקיים כלאים כמבואר במכות )דף כ"א( ובירושלמי דכלאים הביאו הר"ש שם א"כ גבי מקדש דליכא קרא 

יהי' אסור ג"כ לקיים ולפ"ז בנדון דידן גם לו יהי' דומה ביה"כ למה שאסרה התורה גבי רק שלא לנטוע מהיכי תיתי ש
מקדש אין כאן איסור לקיים אילן זה שכבר נטוע ועומד קודם שנעשה מקומו חצר ביה"כ ולכן לא מלאני לבי להקל בזה 

שבות באמירה לנכרי גם בשאר לקצצו ואפילו ע"י עכו"ם דידוע דקיי"ל ע"פ הגמרא דהשוכר את הפועלים שיש איסור 
 איסורים ובפרט בענין כזה שיש סכנתא בהדי איסורא לא ידעתי היתר לקצצו. כנלענ"ד הקטן יעקב.    

 נפש הרב עמ' קמד

 כלב עזר לאיש עיור –בית הכנסת 

 מגילה כז:

 ברכות סג.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן מה   

בענין סומא שהרגילו כלב להוליכו אם יכול ליכנס לביהכ"נ לתפלה יום א' כ"ג שבט תשי"ג. מע"כ ידידי הרב הגאון 
 המפורסם מוהר"ר פינחס מרדכי טייץ הגאב"ד עליזאבעט שליט"א, שלו' וברכה.  

ה"כ להתפלל בצבור הנה בדבר הסומא אשר למדו לכלב להוליכו ומוכרח הכלב להיות תמיד אצלו אם יכול ליכנס לבי  
ולשמוע קדיש וקדושה וקה"ת וקריאת המגילה וכדומה אף שהכלב מוכרח ליכנס עמו או שיש בזה בזיון להכניס בע"ח 

 לביה"כ שהוא מקדש מעט.  

והנה איתא בירושלמי פ' בני העיר ה"ג ר' אימי מפקיד לספריא אם אתא ברנש גביכון מלכלך באורייתא לגבכון תיהוון   
ה ולחמריה ולמנוי, והוא משום דסובר כר"י בן לוי דאמר שם לעיל מזה בתי כנסיות ובתי מדרשות לחכמים מקבלין לי

ולתלמידיהם, וכדאיתא גם בגמ' דידן /מגילה/ בדף כ"ח אמר רבא חכמים ותלמידיהן מותרין דאמר ריב"ל מאי בי רבנן 
ה נמי נחשב כבן תורה לגבי זה ומותר כשהוא ביתא דרבנן, ולכן אמר ר' אימי לספריא שאף אם הוא רק קצת בן תור

אורח להיות שם עם חמורו וכל כליו והובא בר"ן במגילה שם. וא"כ חזינן דהכנסת חמור לביהכ"נ אינו קלות ראש ובזיון 
יותר מאכילה ושתיה ושינה דאם היה יותר מזה לא היה ניתר לת"ח דאטו ת"ח אינו מוזהר על מורא דמקדש כדאיתא 

סי' קנ"א סק"ב, ודייק גם מלשון הטור וש"ע דאינך מילי אסור, וגם המג"א הביא שם ירושלמי זה ברמז  /במג"א /או"ח
שכתב וכן הוא בירושלמי שת"ח מותר להתאכסן בביהכ"נ עיי"ש, והוא ירושלמי זה שמפורש שגם רשאי להכניס שם 

 החמור, וגם הגר"א בסק"ה הביא לשון הירושלמי, וא"כ פוסקין כן.  

ון שהוא רק כאכילה ושתיה הרי לזה מהני תנאי בבתי כנסיות שבחו"ל לאכול שם בשעת הדחק אף לכל אדם וכי  
כדאיתא בר"ן שם בשם הרמב"ן שמהני התנאי אפילו בישובן לענין שאם הוצרכו אנשי העיר להאכיל בהן עניים או 

משמע שפסק דלא מהני תנאי כלל בישובן להשכיבם שם והביאו הב"י /או"ח/ בסי' קנ"א. ואף שבש"ע /או"ח/ סעי' י"א 
לענין אכילה ושתיה, עיין במג"א ס"ק י"ד, אבל בסק"ב הביא גם שיטת הג"א בשם או"ז שעל תנאי שרי אפילו בישובן 

לאכול ולשתות לכל אדם ואף שלא מדוחק. והגר"א בסק"ה הביא הר"ן בשם הרמב"ן שעל תנאי מותר לכל אדם מדוחק 
פיר פסק המ"ב בבאור הלכה ד"ה אבל שיש לסמוך על הרמב"ן שכן סברי גם הר"ן והרשב"א ומשמע שפוסק כן ולכן ש

להתיר אפילו בישובן לכה"פ בשעת הדחק. וכמדומני שבהרבה מקומות נוהגין להקל אף שלא בשעה"ד. ולצורך מצוה 
והגין כמעט בכל המקומות קצת כגון לאכול סעודה שלישית בשבת אף שאין צורך גדול שהרי יכול כל אחד לאכול בביתו נ

להתיר. ואף לעשות משתה בקריאת החתן או בר מצוה נוהגין להקל, אף שאין ברור שיש בזה ענין מצוה. והחסידים 
נוהגין בכל בתי כנסיות שלהן להתיר אף בדבר הרשות ממש כהא דאכילה ושתיה ביום היא"צ. א"כ מוכרחין לומר 

תנאי אפילו בישובן לאכילה ושתיה וכה"ג אף בלא דוחק. ונמצא שנפסק  שנוהגין כרש"י והג"א בשם או"ז שמותר על
עתה כן להלכה אף אם אולי רק בדורות האחרונים התחילו לנהוג כן. כמפורש ברש"י בשבת דף י' אף במנהג כדעת יחיד 

גנא כולא כוותיה במילי דאורייתא לענין מתנות שכתב וכי היכי דאחזו במנהג בראשית הגז בימי ר"נ ולא מחינא בהו ונה
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השתא דנהוג אף במתנות לא משנינן מנהגא עיי"ש, וכ"ש במילי דרבנן כהא דאיסורי אכילה ושתיה בביהכ"נ. אך אף אם 
לא נימא כחדושא דרש"י דאולי החולקים על רש"י וסוברים דמתנות נוהגות בחו"ל שהוא הרמב"ם ושיטה ראשונה בש"ע 

גם בחדוש זה, מ"מ בשעת הדחק ודאי יש לפסוק להתיר שבזה הא מתירין גם יו"ד סי' ס"א סעי' כ"א פליגי על רש"י 
 הרמב"ן והרשב"א והר"ן וכדפסק המ"ב בבאור הלכה.  

ולכן כיון שבהכנסת חמור חזינן שלא גרע מאכילה ושתיה ושינה יש להתיר בבכ"נ שלנו שעל תנאי הן עשויות אם הוא   
כלב לא גרע מחמור ואין לנו שעה"ד גדול מזה שאם לא נתירנו יתבטל בשעת הדחק לפסק המ"ב בבאור הלכה. ובודאי ש

כל ימיו מתפלה בצבור וקה"ת וקריאת המגילה בצבור וגם יש ימים שהעג"נ =שהעגמת נפש= גדולה מאד כגון בימים 
ליכו נוראים וכה"ג שרבים מתאספים עיין ברמ"א /או"ח/ ס"ס פ"ח, שלכן ראיה גדולה שיש להתיר להסומא שהכלב שמו

צריך להיות אצלו תמיד, ליכנס לביהכ"נ להתפלל ולשמוע קה"ת וכדומה. אך טוב שישב סמוך להפתח שלא לבלבל את 
 הצבור.  

וגם יש להסתפק דאולי בכלל ליכא שום בזיון וקלות ראש בכניסת בהמה אלא כשהכניסה היא שלא לצורך תפלה אלא   
יא לצורך תפלה של בעליו אפשר אין זה דבר בזיון וקלות ראש כלל, לצורך התאכסנות כעובדא דירוש' אבל כשהכניסה ה

ויהיה ניחא מה שלא הזכירו זה לחדוש דין משום דאין בזה אלא משום ההתאכסנות שהזכיר המג"א בטק"ב, ונוגע זה 
ות של א"י בביהכ"נ של א"י שאינו על תנאי שג"כ לפ"ז יש להתירו אבל אין זה ראיה ברורה ועדיין יש לעיין בבתי כנסי

 אבל בב"כ שלנו היא ראיה ברורה לע"ד שיש להתיר.  

ועיין בברכות דף ס"ב שפרש"י בהא דאביי מרביא ליה אמרא מגדלת לו שה ומלמדתו שהולך עמו תמיד, והא אביי היה   
היה כמעט כל היום בביהמ"ד וא"כ משמע קצת שהלך עמו גם לביהמ"ד דאל"כ אלא על המעט מהיום שהיה הולך לעסקיו 

הולך עמו לא היה שייך לשון תמיד. וגם הטעם שפירש"י כן הוא דאם לא היה עמו תמיד לא היה הולך עמו לבית הכסא 
ובמעט היום לא היה מתרגל ונמצא שגם מגמ' דידן יש ראיה קצת, אך אין זה ראיה ברורה, אבל מהירושלמי הוא ראיה 

 ברורה כדלעיל.  

 טיין    ידידו ואוהבו בלונ"ח, משה פיינש  

 ד-בית יצחק כרך לא סימן ג

 ארץ הצבי עמ' פט

 מפניני הרב עמ' נא
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 27אורח חיים חלק א סימן צח שערי הלכה ומנהג חלק א

  

                                                 

 קול תורהובאתר  Halachic Positions of Rav Soloveitchik vol. 4 page 151ע"ע  26
 חב"דרקע ההיסטורי באתר ראה כל זה עם  27
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 מחיצה – בית הכנסת

 (קישור)שו"ת בני בנים חלק א סימן א 

 שלחן ערוך אורח חיים שטו:א

אסור לעשות אהל בשבת ויו"ט אפילו הוא עראי; ודוקא גג, אבל מחיצות מותר; ואין מחיצה אסורה אא"כ נעשית להתיר 
הגה: אבל מחיצה הנעשית לצניעות בעלמא, שרי )טור(; ולכן מותר לתלות וילון לפני הפתח, אע"פ שקבוע שם )א"ז התיר טלטול. סוכה או ל

ת ב"י(; וכן פרוכת לפני ארון הקודש, ובלבד שלא יעשה אהל בגג טפח )ב"י וכל בו(; וכן מותר לעשות מחיצה לפני החמה או הצנה או בפני הנרו
ח )מרדכי ריש פ' כירה(; אבל אסור לעשות מחיצה בפני אור הנר כדי שישמש מטתו )ד"ע(, וכן לפני ספרים כדי לשמש או שלא יכבה אותן הרו

 לעשות צרכיו, אם לא שהיה מבע"י טפח שאז מותר להוסיף עליה בשבת )מרדכי ר"פ כירה(.

 אורח חיים חלק א סימן לט "ת אגרות משהשו

 "ת אגרות משהשו

 ח חיים חלק ה סימן יב"ת אגרות משה אורשו

 דברים הצריכים מחיצה להפריד בין אנשים לנשים, ודברים שאינם צריכים מחיצה  

 כ"ב תמוז תשמ"ב.    

 מע"כ ידידי מחותני ר' יעקב אליפענט שליט"א,    

הנה דברתי עם קרובך, נכדי הרה"ג מהר"ר מרדכי טענדלער שליט"א, אודות ענייני ההלכה שחברי בית כנסת שלך,   
בהסכמת רב העיר, ביקשו שתשאל אצלי. ומשום שמחמת טרדותי המרובות, קשה לפני לכתוב באריכות, לכן אשיב 

 בקיצור על פי סדר השאלות שכתבת.  

 אינו קבוע לתפילה.  א. מחיצה כשמתפללים במקום ש  
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שאלת אם צריך מחיצה כשמתפללים במקום שאינו קבוע לתפלה, למשל, בבית אבל רח"ל. אם צריכות הנשים לילך   
לחדר נפרד, או שדי בהפסק אוויר. ונראה שלדינא הנשים בבית אבל צריכות ללכת לחדר אחר. והטעם דבית אבל הוי 

פרדה בין הנשים לאנשים, וכל שכן בשעת תפילה, כמבואר בתשובתי מקום שפתוח לרבים, שצריך בו מדינא תמיד ה
מ"א. אבל אם למעשה הנשים אינן מסכימות לעזוב את החדר, נחשב זה לאקראי, ואין  -בא"מ או"ח ח"א סימנים ל"ט 

כן להמנע מלהתפלל מחמת זה. אבל בבית חתן מדינא אין צורך במחיצה, שאינו פתוח לרבים, אלא רק לבני המשפחה. ל
 די בכך שילכו האנשים המתפללים לזווית אחת שיוכלו לכוין שם, ושם יתפללו.  

 ב. אם צריך מחיצה לחוץ רק בפני מעט נשים    

שאלת אם צריך מחיצה לחצוץ רק בפני אשה אחת או שתים. שהנה באג"מ ח"א א"ח סימן ל"ט בסופו, הבאתי ראיה   
, שאין חיוב מחיצה להפסיק לפני כמה נשים בלבד. וצריך לבאר עד כמה מקידושין נ"ב ע"ב תוד"ה וכי אשה בעזרה מנין

נשים אין צריך מחיצה. כגון בבית אבל, או בבית מדרש שמתפללים שם בימי חול ובמנחה בשבת, שאין שם מחיצה, האם 
יה לבית מותר להניח שכמה נשים יכנסו וישבו בסוף החדר. והנה בכל הדורות נהגו שלפעמים היתה נכנסת אשה עני

המדרש לקבל צדקה, או אבלה לומר קדיש, וההלכה למעשה בעניין זה צריכה עיון ותלויה בהרבה עניינים. ומכל מקום 
נראה שבבית מדרש שבכל שבת תרצה אפילו אשה אחת לבוא למנחה בקביעות, שאין להקל להתפלל בלא מחיצה, ורק 

שים ולא יותר. והנה יש ראיה, כעין שהזכרת, שלדינא אפשר באקראי אפשר להתיר. ואפשר להתיר, באקראי, רק עד ב' נ
 להניח לאשה אחת להכנס לבית המדרש, מן הדין בשולחן ערוך או"ח סי' רפ"ב סעיף ג' דאשה עולה למנין שבעה קרואים.  

 ג. אם מותר לאשה להגיד שיעור בבית הכנסת    

ת מדרש שלא בשעת התפילה. כגון שבליל שבת נהוג שאלת אם מותר להניח לאשה להגיד שיעור, בבית כנסת או בי  
 שאיזה בעל הבית נותן שיעור בבית המדרש בפרשת השבוע ובאים לשמוע אנשים ונשים, אם מותרת אשה ליתן השיעור.  

ונראה שעצם מה שיושבים השומעים בתערובות הוא חיסרון גדול, אבל לא אכנס לדון בנידון זה למעשה. ועצם הגדת   
ל ידי אשה מותר, אם הוא באקראי בלבד. וצריך להזהירה שתשב בדווקא בעת אמירת השיעור, שיהיה באופן השיעור ע

 צנוע יותר. כמו כן יש לעשות זאת בבית פרטי דווקא, ולא בבית כנסת או בית מדרש.  

 ידידו, משה פיינשטיין.  

 שו"ת בני בנים חלק א סימן ד

 מקדש מעט, תשמישי קדושה ומצוה –בית הכנסת 

 מגילה כט.

 רמב"ן במלחמות ור"ן על הרי"ף ריש פרק בני העיר

 בעניני בית הכנסת וקדושתו –ארץ הצבי סימן יב, עמ' פח 

 נפש הרב עמ' קנז וקמח

 מפניני הרב ערך יוה"כ, אות ג'

 רב עמ' רצבדברי ה

 עבודה זרה יח.

 שלחן ערוך אורח חיים סימן קנג

Visiting, and Hosting, Hashem (קישור) 
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 – אבן השתייה ומקום גניזת הארון –בית המקדש והר הבית 
 יסוד המקדש  -הלוחות 

 טו:(שקלים ו:א )דף 

מתני' שלשה עשר שופרות שלשה עשר שולחנות שלש עשרה השתחוויות היו במקדש של בית ר"ג 
ושל בית רבי חנניה סגן הכהנים היו משתחוים בארבע עשרה והיכן היתה יתירה כנגד דיר העצים 

שכן מסורת בידן מאבותיהן ששם הארון נגנז מעשה בכהן א' שהיה מתעסק וראה את הרצפה 
מחברותיה בא ואמר לחבירו לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו וידעו שהיא משונה 

 בייחוד ששם הארון גנוז:

גמ' תני השופרות הללו עקומות היו צרות מלמעלן ורחבות מלמטן מפני הרמאין תני בשם ר"א 
ו הארון גלה עמהן לבבל מ"ט ]מלכים ב כ יז[ לא יוותר דבר אמר ה' אין דבר אלא שהדיברות לתוכ
וכן הוא אומר ]דברי הימים ב לו י[ ולתשובת השנה שלח המלך נבוכדנצר ויביאהו בבלה עם כלי 
חמדת בית ה' איזהו כלי חמדת בית ה' זה הארון )תני ר"י בר אילעי( רבי שמעון בן לקיש אומר 

במקומו היה הארון נגנז הדא הוא דכתיב ]מלכים א ח ח[ ויאריכו הבדים ויראו ראשי הבדים אל 
קדש אל פני הדביר ולא יראו החוצה כתיב ויראו ואת אמרת ולא יראו אלא נראין ולא נראין ה

 בולטין ויוצאין כשני דדי האשה ורבנן אמרין בלישכת דיר העצים היה הארון גנוז

מעשה בכהן אחד בעל מום שהיה עומד ומפצל עצים בלשכת דיר העצים וראה את הריצפה שהיא משתנה מחברותיה בא 
לחבירו בא וראה את הרצפה הזאת שהיא משתנה מחברותיה לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו וידעו  ואמר

 בייחוד ששם הארון גנוז:

 יומא נב.

מי  -מי הוו פרוכת? אלא במקדש שני  -גמרא. במאי עסקינן? אילימא במקדש ראשון 
ת שמן המשחה, הוה ארון? והתניא: משנגנז ארון נגנזה עמו צנצנת המן, וצלוחי

ומקלו של אהרן ושקדיה ופרחיה, וארגז ששגרו פלשתים דורון לאלהי ישראל, שנאמר 
 -בוכלי הזהב אשר השבתם לו אשם תשימו בארגז מצדו ושלחתם אתו והלך. ומי גנזו 

ראה שכתוב גיולך ה' אתך ואת מלכך אשר תקים עליך  -יאשיהו גנזו. מה ראה שגנזו 
ללוים המבינים לכל ישראל הקדושים לה' תנו את ארון  עמד וגנזו, שנאמר דויאמר

הקדש בבית אשר בנה שלמה בן דויד מלך ישראל אין לכם משא בכתף עתה עבדו את 
ה' אלהיכם ואת עמו ישראל. ואמר רבי אלעזר: אתיא שמה שמה, ואתיא דרת דרת, 

והא  -מקום ארון.  -לעולם במקדש שני, ומאי הגיע לארון  -ואתיא משמרת משמרת. 
 אימא: כבין שני הבדים. -קתני נתן את המחתה לבין שני הבדים! 

 יומא נג:

משנה. משניטל ארון, אבן היתה שם מימות נביאים ראשונים ושתייה היתה נקראת, גבוה מן הארץ שלש אצבעות, ועליה 
 ..היה נותן.

 הלכה א רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ד

היה הארון מונח, ולפניו צנצנת המן ומטה אהרן, ובעת שבנה שלמה את הבית  אבן היתה בקדש הקדשים במערבו שעליה
וידע שסופו ליחרב בנה בו מקום לגנוז בו הארון למטה במטמוניות עמוקות ועקלקלות ויאשיהו המלך צוה וגנזו במקום 

בנה שלמה בן דויד  שבנה שלמה שנאמר ויאמר ללוים המבינים לכל ישראל הקדושים ליי' תנו את ארון הקדש בבית אשר
מלך ישראל אין לכם משא בכתף עתה עבדו את י"י אלהיכם וגו', ונגנז עמו מטה אהרן והצנצנת ושמן המשחה וכל אלו 

 ...לא חזרו בבית שני

 רמב"ן שמות פרשת תרומה פרק כה

משכן ובית והמסתכל יפה בכתובים הנאמרים במתן תורה ומבין מה שכתבנו בהם )עי' להלן פסוק כא( יבין סוד ה
המקדש, ויוכל להתבונן בו ממה שאמר שלמה בחכמתו בתפלתו בבית המקדש ה' אלהי ישראל )מ"א ח כג(, כמו שאמר 

בהר סיני ויראו את אלהי ישראל )לעיל כד י(, והוסיף שם לפרש "ה'" לענין שרמזנו שם למעלה כי אלהי ישראל יושב 
לה היא החיה אשר ראיתי תחת אלהי ישראל בנהר כבר ואדע כי הכרובים, כמו שאמר וכבוד אלהי ישראל עליהם מלמע

כרובים המה )יחזקאל י יט כ(. ואמר דוד ולתבנית המרכבה הכרובים זהב לפורשים וסוככים על ארון ברית ה' )דהי"א כח 
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שמים יח(, וכן יזכיר תמיד בבית המקדש לשם ה' )מ"א ה יט(, לשמך )שם ח מד(, ויאמר בכל פעם ופעם ואתה תשמע ה
)שם ח לו(, במדת רחמים, וכתיב )שם ח מד מה( והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת בה והבית אשר בניתי לשמך 

ושמעת השמים, ובביאור אמר כי האמנם ישב אלהים את האדם על הארץ הנה שמים ושמי השמים לא יכלכלוך )דהי"ב ו 
א שם שם ה' צבאות יושב הכרובים עליו )ש"ב ו ב(. יח(. וכתיב על הארון להעלות משם את ארון האלהים אשר נקר

 ובדברי הימים )א יג ו( להעלות משם את ארון האלהים ה' יושב הכרובים אשר נקרא שם, כי השם יושב הכרובים:

 ארץ הצבי עמ' צא

 (קישור)שעורים לזכר אבא מארי חלק א 

קדושת הר הבית  –אין מוסיפין על העיר ועל העזרות  –בית המקדש והר הבית 
 והמקדש

 ד"ה את תבניתסנהדרין טז: תוספות 

 שבועות יד.

 טז  –רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכות יד 

כל מקום שלא נעשה בכל אלו וכסדר הזה אין קדוש גמור וזה שעשה עזרא שתי תודות זכרון הוא שעשה לא במעשיו 
נתקדש המקום שלא היה שם לא מלך ולא אורים ותומים, ובמה נתקדשה בקדושה ראשונה שקדשה שלמה שהוא קידש 

שונה שקדשה שלמה. א"א סברת עצמו היא זו ולא ידעתי +/השגת הראב"ד/ בקדושה ראהעזרה וירושלים לשעתן וקידשן לעתיד לבא. 
מאין לו ובכמה מקומות במשנה אם אין מקדש ירקב ובגמ' אמרו דנפול מחיצות אלמא למ"ד קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבא לא חלק בין 

ד לבא לא אמר אלא לשאר א"י אבל מקדש לירושלים לשאר א"י ולא עוד אלא שאני אומר שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה שנייה קדשה לעתי
לירושלים ולמקדש לא אמר לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד י"י לעולם כך נגלה לי 

    מסוד ה' ליראיו לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת.+

וכלין קדשי קדשים בכל העזרה אע"פ שהיא חריבה ואינה לפיכך מקריבין הקרבנות כולן אע"פ שאין שם בית בנוי, וא
מוקפת במחיצה ואוכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומות שהקדושה ראשונה קדשה 

 לשעתה וקדשה לעתיד לבא.   

עית ומעשרות ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר א"י לענין שבי
וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה, והרי הוא אומר 
והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אע"פ ששוממין בקדושתן הן עומדים אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו 

יהם בטל הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אלא מפני שהוא כבוש רבים וכיון שנלקחה הארץ מיד
אינה מן ארץ ישראל, וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה ולפיכך כל מקום שהחזיקו 

בה עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה הוא מקודש היום ואע"פ שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות על 
 ך שביארנו בהלכות תרומה.הדר

 תוספות מגילה י.

 רמב"ן שבועות יד:

 עבודה זרה נב:

בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששקצו אנשי יון, ואמר רב ששת: ששקצו  -לימא מסייע ליה: מזרחית צפונית 
היכי נעביד? לעבודת כוכבים! אמר רב פפא: התם קרא אשכח ודרש, דכתיב: בובאו בה פריצים וחללוה, אמרי: 

ניתברינהו, גאבנים שלמות אמר רחמנא, ננסרינהו, דלא תניף עליהם ברזל אמר רחמנא. ואמאי? ליתברינהו ולישקלינהו 
לנפשייהו! מי לא אמר רב אושעיא: בקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם משום כספא ודהבא של ירושלים? והוינן בה, 

קשו לגנוז דינרא הדרייאנא טוריינא שיפא, מפני טבעה של ירושלים, עד ירושלים הויא רובא דעלמא? אלא אמר אביי: ב
שמצאו לה מקרא מן התורה שהוא מותר: ובאו בה פריצים וחללוה! התם לא אשתמשו בהו לגבוה, הכא כיון דאשתמש 

 בהו לגבוה, לאו אורח ארעא לאשתמושי בהו הדיוטא.

 :המאור הגדול עבודה זרה דף כד
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ימא אם איתא דלא מאיסי ליתברינו עובדי כוכבים וליבטיל איסורא דידהו ולישתרו אבנים שלימות פריצים וחללוה וכי ת
אמר רחמנא וכו' ואי קשיא לך מאי שנא אבני מזבח דנפקו להו לחולין ע"י פריצי ישראל וכלים דאחז לא נפקי לחולין על 

חר מועל במוקדשים אלא בהמה וכלי שרת וכו' ידי ישראל דבני מעילה נינהו כלי שרת שאני כי ההיא דתנן אין מועל א
כיצד היה שותה בכוס של זהב בא חבירו ושתה בא חבירו ושתה כולן מעלו וכו' אבל שאר הקדשות כגון אבני מזבח 

וכספה וזהבה של ירושלים יכולין היו לצאת לחולין על ידי ישראל דבני מעילה נינהו כדאמרינן בעלמא והלא מעל הגזבר 
נפקו להו לחולין אבל ע"י עובדי כוכבים דלאו בני מעילה נינהו לא ומשום הכי איצטריכא ליה לרב פפא וכיון דמעל 

לשנויי ולדחויי התם קרא אשכחו ודרשו שעל ידי פריצי ישראל יצאו לחולין דכתיב ובאו בה פריצים וחללוהו. כך קבלנו 
 פירושה מרבותינו ז"ל.

 שםמלחמת ה' 

 יא ליה אליבא דמ"ד בית חוניו לאו בית עבודת כוכבים היא וכו':כתוב בס' המאור כי קא מיבע

אמר כותב אין זה נכון דאבני מזבח נמי לא נפקי לחולין דקדושת הגוף נינהו ותנן כל שאין לו פדיון יש בו מועל אחר 
ליפקו לחולין מועל ואין לך כלי שרת גדול מאבני מזבח ושמעתין נמי מוכחא דאקשי' לרב פפא לתברינהו וליבטלינהו ו

ואילו למאי דקא סלקא דעתין מעיקרא לא קשיא אמאי גנזום ליפרקינהו וליפקינהו לחולין דאלמא אין להם פדיון 
דקדושת הגוף נינהו ותניא נמי במס' מגילה בתוספתא אבני היכל ועזרות שנפגמו ושנגממו אין להן פדיון וטעונין גניזה 

הן וכ"ש אבני מזבח דהיינו כלי שרת ממש ועוד שהרי בית המקדש עצמו יצא  מדקא תני אין להם פדיון ש"מ קדושת הגוף
מקדושתו על ידם ונעשה חול דהא בבית דכתיב ובאו בה פריצים וחללוה והתם אין בו מעילה אלא ודאי על ידי עובדי 

לין על ידם כוכבים יצאו לחולין דקרא בעובדי כוכבים כתיב שהרי נביא מתנבא על המקדש שיחרב ואמר שיצא לחו
וגזירת הכתוב היה הכל אע"פ שאין מעילה בקרקעות ואע"פ שאינם בני מעילה והיינו דכתיב נמי ונתתיו ביד הזרים לבז 

 ולרשעי הארץ לשלל וחללוהו וכלים דאחז לא יצאו לחולין דלא בישראל

 גינת אגוז עמ' רה

 איסור במות בזמן הזה –בית המקדש והר הבית 

 ומאי טעמא הדר ביה משום קושיא דרב מריתוספות מגילה י: ד"ה 

הקשה הר"ר חיים ומתחילה היכי אמר למילתיה וכי לא היה יודע המשנה והלא הן שגורות בפי כל ועוד קשיא כיון דתנאי 
היא אמאי הדר ביה לימא אנא דאמרי כמאן דאמר לא קדשה לכך נראה להר"ר חיים דכ"ע מודו דמשבאו לירושלים 

א היה להן היתר והני תנאי בהא פליגי דמאן דאמר לא קדשה סבר דאף במקומו של מזבח אין נאסרו הבמות ושוב ל
 יכולין להקריב עכשיו ומאן דאמר קדשה סבר דבמקום מזבח מותר להקריב אבל לא בבמה.

 תוספתא זבחים יג:יט

 ...אי זו היא במה גדולה בשעת היתר במה אוהל מועד נטוי כדרכו אין הארון נתון שם

 בית פאגי –הבית  מקדש והרבית ה

 רש"י יד: ד"ה בית פגי

 תוספות שם ד"ה מלמד שהמקום גורם

 רש"י בבא מציעא צ. ד"ה בית פאגי

היקף חיצון של ירושלים שהוסיפו עליו קרוי בית פאגי, ונראה לי שהוא לשון כבישתה של עיר, שונגל"א בלעז +רסן של 
 28ובית פגיה. בהמה+, כדאמרינן פרק קמא )ט, א(: זה קנה חמור

 בזמן הזההכניסה אליה  –הר הבית בית המקדש ו

 ז-משנה כלים א:ו

                                                 

 ע"ע בגליון הש"ס שם ורבינו תפס כדברי רש"י שהבאנו אבל אחרי השיעור ציין שיש לעיין בגליון הש"ס 28
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עשר קדושות הן ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם 
 מה שאין מביאים כן מכל הארצות:  

ומסבבין לתוכן מת עד שירצו יצא אין מחזירין  עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחים מתוכן את המצורעים
 אותו:

 (קישור) עמ' כא:ו כלים חזון נחום 

 

 הר צבי

 29ט:ג מלכאמקדש מלך להגרצ"פ פרנק זצ"ל, טור 

 שו"ת מנחת יצחק חלק ה סימן א

 בענין איסור כניסה להר הבית בזמן הזה.  

על דבר השמועה מהפריצת גדר הנוראה, שעלה על דעת ח"א, להתיר הכניסה להר הבית, אחרי טבילה ובחליצת   
 נעלים...

)ו( ועוד יש דברים בגו, כאשר ראיתי בספר מעשה למלך )ה' בית הבחירה פ"ז הט"ו(, בשם ספר דרך הקודש, ששמע 
עשה, שהיו נמנעין ללכת דרך מסילה, שער קבוע הנקרא בלשון ערב אלבאטאנין, והוא שאם הי' חוט מחרדים ואנשי מ

משוך מכותל מערבי, שלא זזה משם שכינה, מקרן דרומית שלה, עד הצפון ת"ק אמה, נכנס בתוכו, מקום המסילה הזאת, 
הבית נהגו איסור, יש תקנה בדבר דאי לפנים בהר הבית, ואמרו שכן היתה קבלה בידם, אמנם העיר שם, דאם משום הר 

משום בעל קרי, יטבול לקריו וטהר, אי משום זב, יטבול במים חיים של נהר, ובמעורבי שמש, אף על פי שהוא מחוסר 
כפורים, טהור לכנס לשם, ובספר חזון נחום, כתב לתרץ, דטעם מה שהיו נמנעים ללכת, כי אנו מחזיקים עצמינו כזבין, 

' נקיים ולטבול )במים חיים(, ולהערב שמש, ואין הכל בקיאין בכך, ואין לתמוה על כך, שהרי כתבו התוס' וצריכין לספור ז
)פ"ק דשבת(, גבי ששה ספיקות הן, דגזרו על עמי הארץ, שיהיו כזבין לכל דבריהם, וכיון שאנו בזה"ז, אין נזהרין בטומאה 

שלהם, ויש לנו דין זבים, )וכתב שם לחלק בין ע"ה לנכרים  וטהרה, ואין אנו בקיאין בה, הרי אנו כע"ה =כעמי הארץ=
בזה(, ועוד חששו למ"ד דמחוסר כפורים דזב כזב, וא"כ יש ספק דאו', אף אם יטבול ויעריב שמשו, עכת"ד המעשה למלך, 

הכא,  ומש"כ דחששו למ"ד דמחוסר כפורים דזב כזב דמי, כוונתו בזה, לפי מש"כ הר"ש )כלים פ"א מ"ח(, וז"ל, ומשמע
אפילו טבול יום דזב וזבה ונדה ויולדת, שרי במחנה לוי', חוץ מעזרת נשים, ואפילו בעזרת נשים נמי, שרי הכא מחוסר 
כפורים, מדלא חשיב לי' אלא בעזרת ישראל, דחשיב לי' למעלה, וכך משמע בההיא )דיבמות ז' ע"ב(, דבבעל קרי איירי 

ל יום דזב לאו כזב דמי, ופלוגתא היא בפרק שני דזבחים )י"ז ע"ב(, דאיכא דאתקש לזב, וצריך לומר דקסבר האי תנא, טבו
מאן דסבר, דאפילו מחוסר כפורים דזב כזב דמי, וכל שכן טבול יום עכ"ל, ולדברי הר"ש האלו נתכוון הר"י קורקוס ז"ל, 

זבות באנשים, אלא כמה  שהביא בכסף משנה )ה' ביאת מקדש ה"ט( עיי"ש, ולפי"ז י"ל עוד ביותר, דהרי לא רק יש חשש

                                                 

  עמ' קנג בהערות הררי בשדהע"ש  29
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פעמים ודאי זבות בנשים, ועיין בש"ך )יו"ד סימן קפ"ז סק"ד(, ומכל שכן יולדות, דהוו מחוסרי כפורים, וכן כמה דינים של 
טומאה וטהרה המקושרים בזה, ואין אנו בקיאים בכל אלה כנ"ל, וביותר לפי המבואר במנ"ח )מצוה ק"פ(, דבנבעלת, או 

שכבת זרע= כרואה, ומשתלחת מחוץ לב' מחנות, ובמצוה )קפ"א( נשאר בזה בצ"ע, וגם בראתה אם היא פולטת ש"ז, =
בלא הרגשה, י"ל דמשתלחת גם כן חוץ לב' מחנות כב"ק עיין שם, א"כ בנוגע לאשה צעירה שיש לה בעל, כמעט אין 

, ואין רגילה לילך למקוה, במציאות שתהי' טהורה גם להר הבית לבד, שמחצה ימי' היא טמאה נדה, ואח"כ היא נבעלת
 זולת לבעלה.

 (קישור)דרישת ציון 

 שו"ת משיב דבר חלק ב סימן נו

 ד -שו"ת בנין ציון סימן א 

 30משנה ברורה תקסא:ה

 (קישור) אחידושי רבינו מאיש שמחה חלק 

 הקרבת קרבנות בזמן הזה –בית המקדש והר הבית 

 כפתור ופרח פרק ו'

אחר שהענין כן, הנכנס היום שאנו טמאים במקום הבית חייב כרת, והסכים בזה מה"ר ברוך ז"ל. גם כי אמר אלי   
בירושלם כשהבאתי אליו זה הספר לעבור עליו ולהגיהו, שרבינו יחיאל דפריש ז"ל אמר לבא לירושלם, והוא בשנת שבע 

להשלים עמו המלאכה לא שאלתיו מה נעשה מטומאתנו, עשרה לאלף הששי, ושיקריב קרבנות בזמן הזה. ואני מטרדתי 
ואנא הכהן המיוחס. אנכי בדרך לפני שילה שב למקומי, נזכרתי הלכה שאין לחוש על הטומאה כדאמרינן בתמורה פרק 

יש בקרבנות )יד, א( שקרבנות צבור דוחין את השבת ואת הטומאה, וזה כגון שיהיו רוב הכהנים טמאין מקריבין 
מאה. וכן מסכת פסחים פרק כיצד צולין )עט, א( נטמא קהל או רובו, או שהיו כהנים טמאין והקהל טהור, הקרבנות בטו

יעשה בטומאה. כתב עליהם הר"ם ז"ל )פיהמ"ש פסחים פ"ז מ"ו( דע זה העיקר וזכרהו והבינהו והוא כי טומאת מת בלבד 
טומאת מת, רב נחמן אמר התר היא בצבור, רב  היא שתדחה בצבור ויקריבו בטומאה. ומסכת יומא פ"ק )ו, ב( איתמר

ששת אמר דחויה היא בצבור. וכן הלכות ביאת מקדש פ"ד )ה"י והי"ב( כל קרבנות צבור קבוע להם זמן לפיכך דוחין את 
השבת ואת טומאת המת. אבל הטמאין בטומאה אחרת כגון זבין וזבות נדות וטמאי שרץ ונבלה וכיוצא בהם לא יתעסקו 

סו לעזרה, ואם עברו ועשו או נכנסו לעזרה חייבין כרת על הביאה ומיתה על העבודה, שלא נדחית אלא בו ולא יכנ
טומאת מת בלבד, והוא גזרת הכתוב שנאמר )במדבר ט, ו( ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם. מסכת זבין פ"ד 

מת טעון הזאה שלישי ושביעי מה )מ"ו( המת מטמא באהל ומטמא טומאת שבעה, מה שאין הזב מטמא. כלומר שטמא 
שאין כן בזב, והזב וכיוצא בו אינן טעונין אלא ביאת המים בלבד. הרי לטומאה חמורה לא נקפיד, ולשאר טמאות יש 
להם תקנה. כתב ה"ב התרומה ז"ל הילכך נראה דקדושת מחיצת העיר קיימת לעולם להיות מותר לאכול מעשר שני 

 מזבח לא. והנה כבר אמרו ז"ל )זבחים כט, א( מזבח שנעקר מקטירין קטורת במקומו. בתוכה אם בנה מזבח, אבל לא בנה

קדושת הר  –אין מוסיפין על העיר ועל העזרות  –בית המקדש והר הבית ראה: 
 הבית והמקדש

 ד"ה את תבניתסנהדרין טז: תוספות 

 שבועות יד.

 טז  –רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכות יד 

כל מקום שלא נעשה בכל אלו וכסדר הזה אין קדוש גמור וזה שעשה עזרא שתי תודות זכרון הוא שעשה לא במעשיו 
נתקדש המקום שלא היה שם לא מלך ולא אורים ותומים, ובמה נתקדשה בקדושה ראשונה שקדשה שלמה שהוא קידש 

שונה שקדשה שלמה. א"א סברת עצמו היא זו ולא ידעתי +/השגת הראב"ד/ בקדושה ראהעזרה וירושלים לשעתן וקידשן לעתיד לבא. 
מאין לו ובכמה מקומות במשנה אם אין מקדש ירקב ובגמ' אמרו דנפול מחיצות אלמא למ"ד קדושה ראשונה לא קדשה לעתיד לבא לא חלק בין 

ד לבא לא אמר אלא לשאר א"י אבל מקדש לירושלים לשאר א"י ולא עוד אלא שאני אומר שאפילו לרבי יוסי דאמר קדושה שנייה קדשה לעתי

                                                 

 ולרשימת הפוסקים שמפרשים את דברי הראב"ד כאוסר רק שאין כרת, ומהם הראי"ה קוק זצ"ל, ע' חזון עובדיה על ארבע תעניות 30

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.hebrewbooks.org/38529
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?63053&$201603272024801


165 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

לירושלים ולמקדש לא אמר לפי שהיה יודע עזרא שהמקדש וירושלים עתידים להשתנות ולהתקדש קידוש אחר עולמי בכבוד י"י לעולם כך נגלה לי 
    מסוד ה' ליראיו לפיכך הנכנס עתה שם אין בו כרת.+

וכלין קדשי קדשים בכל העזרה אע"פ שהיא חריבה ואינה לפיכך מקריבין הקרבנות כולן אע"פ שאין שם בית בנוי, וא
מוקפת במחיצה ואוכלין קדשים קלים ומעשר שני בכל ירושלים אף על פי שאין שם חומות שהקדושה ראשונה קדשה 

 לשעתה וקדשה לעתיד לבא.   

עית ומעשרות ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר א"י לענין שבי
וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה, והרי הוא אומר 
והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אע"פ ששוממין בקדושתן הן עומדים אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו 

יהם בטל הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אלא מפני שהוא כבוש רבים וכיון שנלקחה הארץ מיד
אינה מן ארץ ישראל, וכיון שעלה עזרא וקדשה לא קדשה בכיבוש אלא בחזקה שהחזיקו בה ולפיכך כל מקום שהחזיקו 

בה עולי בבל ונתקדש בקדושת עזרא השנייה הוא מקודש היום ואע"פ שנלקח הארץ ממנו וחייב בשביעית ובמעשרות על 
 ך שביארנו בהלכות תרומה.הדר

 תוספות מגילה י.

 רמב"ן שבועות יד:

 עבודה זרה נב:

בה גנזו בית חשמונאי את אבני המזבח ששקצו אנשי יון, ואמר רב ששת: ששקצו  -לימא מסייע ליה: מזרחית צפונית 
היכי נעביד? לעבודת כוכבים! אמר רב פפא: התם קרא אשכח ודרש, דכתיב: בובאו בה פריצים וחללוה, אמרי: 

ניתברינהו, גאבנים שלמות אמר רחמנא, ננסרינהו, דלא תניף עליהם ברזל אמר רחמנא. ואמאי? ליתברינהו ולישקלינהו 
לנפשייהו! מי לא אמר רב אושעיא: בקשו לגנוז כל כסף וזהב שבעולם משום כספא ודהבא של ירושלים? והוינן בה, 

קשו לגנוז דינרא הדרייאנא טוריינא שיפא, מפני טבעה של ירושלים, עד ירושלים הויא רובא דעלמא? אלא אמר אביי: ב
שמצאו לה מקרא מן התורה שהוא מותר: ובאו בה פריצים וחללוה! התם לא אשתמשו בהו לגבוה, הכא כיון דאשתמש 

 בהו לגבוה, לאו אורח ארעא לאשתמושי בהו הדיוטא.

 :המאור הגדול עבודה זרה דף כד

ימא אם איתא דלא מאיסי ליתברינו עובדי כוכבים וליבטיל איסורא דידהו ולישתרו אבנים שלימות פריצים וחללוה וכי ת
אמר רחמנא וכו' ואי קשיא לך מאי שנא אבני מזבח דנפקו להו לחולין ע"י פריצי ישראל וכלים דאחז לא נפקי לחולין על 

חר מועל במוקדשים אלא בהמה וכלי שרת וכו' ידי ישראל דבני מעילה נינהו כלי שרת שאני כי ההיא דתנן אין מועל א
כיצד היה שותה בכוס של זהב בא חבירו ושתה בא חבירו ושתה כולן מעלו וכו' אבל שאר הקדשות כגון אבני מזבח 

וכספה וזהבה של ירושלים יכולין היו לצאת לחולין על ידי ישראל דבני מעילה נינהו כדאמרינן בעלמא והלא מעל הגזבר 
נפקו להו לחולין אבל ע"י עובדי כוכבים דלאו בני מעילה נינהו לא ומשום הכי איצטריכא ליה לרב פפא וכיון דמעל 

לשנויי ולדחויי התם קרא אשכחו ודרשו שעל ידי פריצי ישראל יצאו לחולין דכתיב ובאו בה פריצים וחללוהו. כך קבלנו 
 פירושה מרבותינו ז"ל.

 שםמלחמת ה' 

 יא ליה אליבא דמ"ד בית חוניו לאו בית עבודת כוכבים היא וכו':כתוב בס' המאור כי קא מיבע

אמר כותב אין זה נכון דאבני מזבח נמי לא נפקי לחולין דקדושת הגוף נינהו ותנן כל שאין לו פדיון יש בו מועל אחר 
ליפקו לחולין מועל ואין לך כלי שרת גדול מאבני מזבח ושמעתין נמי מוכחא דאקשי' לרב פפא לתברינהו וליבטלינהו ו

ואילו למאי דקא סלקא דעתין מעיקרא לא קשיא אמאי גנזום ליפרקינהו וליפקינהו לחולין דאלמא אין להם פדיון 
דקדושת הגוף נינהו ותניא נמי במס' מגילה בתוספתא אבני היכל ועזרות שנפגמו ושנגממו אין להן פדיון וטעונין גניזה 

הן וכ"ש אבני מזבח דהיינו כלי שרת ממש ועוד שהרי בית המקדש עצמו יצא  מדקא תני אין להם פדיון ש"מ קדושת הגוף
מקדושתו על ידם ונעשה חול דהא בבית דכתיב ובאו בה פריצים וחללוה והתם אין בו מעילה אלא ודאי על ידי עובדי 

לין על ידם כוכבים יצאו לחולין דקרא בעובדי כוכבים כתיב שהרי נביא מתנבא על המקדש שיחרב ואמר שיצא לחו
וגזירת הכתוב היה הכל אע"פ שאין מעילה בקרקעות ואע"פ שאינם בני מעילה והיינו דכתיב נמי ונתתיו ביד הזרים לבז 

 ולרשעי הארץ לשלל וחללוהו וכלים דאחז לא יצאו לחולין דלא בישראל

 גינת אגוז עמ' רה

 איסור במות בזמן הזה –בית המקדש והר הבית 
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 בית פאגי –הבית  מקדש והרבית הראה: 

 רש"י יד: ד"ה בית פגי

 תוספות שם ד"ה מלמד שהמקום גורם

 רש"י בבא מציעא צ. ד"ה בית פאגי

היקף חיצון של ירושלים שהוסיפו עליו קרוי בית פאגי, ונראה לי שהוא לשון כבישתה של עיר, שונגל"א בלעז +רסן של 
 ובית פגיה. בהמה+, כדאמרינן פרק קמא )ט, א(: זה קנה חמור

 בזמן הזההכניסה אליה  –הר הבית בית המקדש ו

 נדה ז: ד"ה שמותי הוא תוספותראה: 

 ישיבה בעזרה –בית המקדש והר הבית 

 רש"י מסכת סט:

 דכתיב לעמוד לשרת )דברים יח( העומדים שם לפני ה' )שם /דברים יח/( ולא מצינו בה ישיבה. -אין ישיבה בעזרה 

 כשאמר לו נתן הנביא אתה לא תבנה הבית כי ימלאו ימיך וגו'. -אלא למלכי בית דוד שנאמר ויבא המלך דוד וישב וגו' 

 רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות י:ג

ואין חטאת ואשם ושירי מנחות נאכלין אלא לזכרי כהונה בעזרה ואם נאכלו בהיכל נאכלו שנאמר לכל מנחתם ולכל 
 ן כחטאת וכאשם כמו שביארנו.חטאתם ולכל אשמם בקדש הקדשים תאכלנו כל זכר יאכל אותו, וכן שלמי צבור הרי ה

 31משנה למלך הלכות מעשה הקרבנות י:ג

אלא לזכרי כהונה בעזרה . אם נאכלין מעומד כיון דאין ישיבה בעזרה עיין במ"ש התוס' פ"ג דיומא )דף כ"ה( ד"ה אין. 
ים שנאכלין ועיין בפ"ב דזבחים )דף ט"ז( ד"ה ומה ישב שאוכל כגון במורם בקדשים ובכור. אלמא דס"ל דקדשי קדש

בעזרה אינן נאכלין מיושב ודוק. כתבו התוס' בפ"ב דשבועות )דף י"ז( דקדשי קדשים שנאכלין בעזרה בעינן שיראה פתח 
 העזרה בשעת אכילה ולא ראיתי לרבינו שהזכיר דין זה:

 אתוון דאורייתא כלל א

 מינוי כהן גדול –בית המקדש והר הבית 

 תוספות יומא יב: ד"ה כהן גדול

 דכהן גדול מתמנה בפה ומסתלק בפה ובירושלמי דריש ליה מקרא ומסתברא שהדבר תלוי במלך ובאחיו הכהניםוי"ל 

 הדלקה כמה פעמים ביום –מנורה  –בית המקדש והר הבית 

 רמב"ם

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן עט

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן שט   

                                                 

ז:ו ומסקנתו בהלכות ביאת מקדש ה:יז הלכות בית הבחירה מתנו כבר נכתב בואם הוא מן התורה או מדרבנן, ע' במש"כ במשאו ו 31
 עכת"ד ודע שכל זה הוא אי אמרינן דהא דאין ישיבה בעזרה הוא מן התורהבזה"ל 
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אלי /נראה לי/ סתירה בענינה בין שתי משניות שבמסכת שאלת ברר לי ענין הטבת המנורה והדלקת נרותיה. כי נראת 
 תמיד. ומן הכתוב נראה שהטבה בבוקר והעלאה בין הערבים.  

תשובה שנינו בתמיד פרק אמר להם הממונה )דף /ל/ ל"ב( באו והפיסו. מי שזכה בדשון המנורה נכנס ומצא שתי נרות   
יד דף ל"ג( שנינו מי שזכה בדשון המנורה נכנס ומצא שתי נרות מזרחיים דולקין מדשן את השאר. ובפרק החלו עולין )תמ

מזרחיים דולקות מדשן את המזרחי ומניח את המערבי דולק שממנה היה מדליק את המנורה בין הערבים. מצאו שכבה 
את  מדשנו ומדליקו ממזבח העולה. והכי נמי תניא בתורת כהנים נכנס ומצא שתי נרות מזרחיין /מזרחים/ דולקין מדשן

המזרחי ומניח את המערבי דולק שממנו מדליק את המנורה בין הערבים. ובאמת כי לפי פשטן של דברים נראה שהמשנה 
שבפרק החלו ובריתא /וברייתא/ דתורת כהנים פליגן אמשנה דפרק אמר להם הממונה. וכן כתב הרמב"ן ז"ל במסכת 

ל. וזה לשונו קשיא בההיא בריתא /ברייתא/ דתניא שבת בפרק במה מדליקין. אלא שאני תמה במה שכתב שם הוא ז"
התם נכנס ומצא שתי נרות מזרחיין /מזרחים/ דולקין. מדשן את המזרחי ומניח את המערבי דולק שממנו מדליק את 
המנורה בין הערבים. דאלמא אינו מדליקו למזרחי. ובמסכת תמיד תנן מי שזכה בדשון המנורה נכנס ומצא שתי נרות 

רחים/ דולקין. מדשן את השאר ומניח את אלו במקומן. מצאן שכבו מדשנן ומדליקן מן הדולקין ואח"כ מדשן מזרחיין /מז
את השאר. ומשמע דבריתא /דברייתא/ דספרא משבשתא וסמי בריתא /ברייתא/ מקמי מתניתין. עד כאן לשונו ז"ל. ואני 

מרת שם בלשון הבריתא /הברייתא/ השנויה בספרא. תמה על רבינו ז"ל דמתניתין נמי היא בפרק החלו עולין ובלשונה נא
ולי נראה ששתיהן הלכה ואין מחלוקת ביניהן כלל כמו שאכתוב לפניך בעזרת השם. אלא שאני מקדים לסדר לפניך ענין 

ההטבה וההעלאה כולה כפי מה שאני סבור. אני סבור שההעלאה היא ההדלקה. וההטבה אינה הדלקה אלא דישון 
תילה בשמצאן שכבו ונתינת השמן כמדתה ופתילה חדשה. וזה שלא כדברי הרמב"ם ז"ל שכתב והדלקת דשון/ השמן והפ/

הנרות היא הטבתן. וגרסינן בפרק התכלת )דף נ( אמר אביי מסתברא כמאן דאמר בקטרת הסמים של בין הערבים דכתב 
טבה בצפרא מהיכא? ובפרק שתי )שמות ל( בבקר בבקר בהטיבו את הנרות יקטירנה. ואי לאו דעבד הדלקה מאורתא ה

מדות )דף פ"ח ב( מטיבה ונותן בה שמן ומדליקה. אלמא הטבה לאו היינו הדלקה. וכך הוא סדרן של דברים. בערב מעלין 
שבעה הנרות דכתיב )שמות ל( ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים וגומר. ונותנין בהן שמן בכל אחד ואחד חצי לוג 

בקר בלילה הגדול שבטבת. וכדתנן בפרק שתי מדות )דף פ"ח( ג' ומחצה למנורה חצי לוג לכל  כשיעורו לדלוק מערב עד
נר ונר. ואמרינן עלה בגמרא מנא הני מילי? דתני /דתנו/ רבנן מערב עד בקר תן לה מדתה שתהא דולקת מערב עד בקר. 

ו כן היה נותן בהם שמן כדי מדת יום ומכאן אנו למדין גם כן שאם מצאן שכבו אין זקוק להן להדליקן עד הערב. שאיל
ומדת לילה שהתורה לא תסמוך על הנס. ובנר מערבי בלבד הוא שהקפידה תורה להיות דולק והולך תמיד דכתיב )ויקרא 

כ"ד( לפני ה' תמיד אותו שלפני ה' יהא תמיד. כדתנא בסיפרי לפני ה' תמיד שיהא נר מערבי תדיר שממנו מדליק את 
ואף על פי כן לא היו נותנין בה שמן יתר מחברותיה מפני שזהו עדותה. וכדתניא בפרק כל קרבנות  המנורה בין הערבים.

הצבור )דף פ"ו ב( מחוץ לפרוכת העדות )ויקרא כ"ד( עדות הוא לכל באי עולם ששכינה בישראל. מאי עדותה? אמר רבא 
מסיים. ומכל מקום אם מצאו שכבו מדשנו  זו נר מערבי שנותנין בה שמן כמדת חברותיה שממנה היה מדליק וממנה היה

ומדליקו דבעינן לפני ה' תמיד. אבל השאר אם מצאן דולקין מניחן במקומן עד הערב. ואם מצאן שכבו מדשן שמנן ומדשן 
פתילתן. ונותן לתוכן שמן כמדתן ופתילה חדשה ומניחן עד הערב. וזהו הטבתן שכתוב בהן בבקר בבקר בהטיבו את 

צא שני המזרחיין שכבו אם יש שם נר אחד דולק מדליקן מן הדולקין. וכדתנן מדשנן ומדליקן מן הנרות. אבל אם מ
הדולקין ואם לאו מדליקן ממזבח העולה. וכדתנן מדשנן ומדליקן ממזבח העולה. וזה גם כן שלא כדברי הר"מ ז"ל. ותניא 

דולקין לעולם. תלמוד לומר מערב עד בוקר.  בסיפרי בריש סדר בהעלותך )במדבר ח( יאירו שבעת הנרות. שומע אני שיהו
אי מערב עד בוקר יכול יכבם. ת"ל יאירו שבעת הנרות. הא כיצד יאירו שבעת הנרות מערב עד בקר. לפני ה' תמיד שיהא 
נר מערבי תדיר שממנו מדליק את המנורה בין הערבים. ומכאן תשובה לרמב"ם ז"ל שכתב בכל הנרות שאם מצאן שכבו 

ומדליקן. ונראה לי שסמך לו הרב על מה שאמרו בריש פרק שתי מדות. )דף פ"ח ב( אמר רבי יוחנן נר בבקר מטיבן 
שכבתה נידשן השמן נידשנה הפתילה. כיצד עושה מטיבה ונותן בה שמן ומדליקה. ואיתמר נמי אמר רבי יוחנן ואמרי לה 

ה מטיבה ונותן בה שמן כמדתה ראשונה אמר רבי חנינא אמר רבי נר שכבתה נידשן שמן נידשנה פתילה. כיצד עוש
ומדליקה. דאלמא בשעה שמטיבה מדליקה ולא מדליקה בשעת העלאה בין הערבים קאמר. חדא דלא משמע הכין. ועוד 

דאמרינן התם יתיב רבי זריקא וקא מיבעיא ליה כשהוא נותן בה שמן כמדת ראשונה או כמדה שחסרה? ואי מדליקה 
הוא נותן בה. אלא שמדליקה לאלתר קאמר. ולפיכך שאל רבי זריקא כיון שאינו  לערב קאמר פשיטא כמדה ראשונה

מדליקו אלא שלא יהא דולק באותו שמן עד שעת העלאת דבין הערבים לא יהא זקוק ליתן בו שמן אלא כמה שחסר 
בכל שבעת להיות דולק עד בין הערבים צריך הוא להיטיבו ולהדליקו. ומדקאמר נר שכבתה סתם משמע דבאי זה נר ש

הנרות קאמר. ולא בנר מערבי או בשני נרות מזרחיין בלבד. ולי נראה דההיא בשני מזרחיים מיירי שצריכים לידלק לעולם 
למאן דאית ליה מזרח ומערב היו עומדין. או בנר מערבי למאן דאמר צפון ודרום היו עומדין. לפי שנר מערבי צריך להיות 

צאו שכבה מדשנו ומדליקו כדי שיהא דולק עד בין הערבים. וכשמצאן כולן שכבו דולק תמיד כמו שאמרנו. ולפי' אם מ
מטיב ראשונה חמש נרות מערביים ומקטיר. ואח"כ חוזר ומטיב שתי נרות מזרחיים. וזו היא שאמרו ביומא בפרק קמא 

יב את כולן. )דף ט /י"ד/( ובפרק שלישי )דף ל"ג ב( דהטבת חמש נרות קודם להטבת שתי נרות. דאלמא בבקר מט
וכדדרשינן בהיטיבו את הנרות יקטירנה בעידן הטבה נהא מקטיר /יומא ט"ו/. ובשעת העלאה דהיינו בין הערבים אפילו 
כולן דולקין מדשנן ומדליקן דכתיב יערך אותו אהרן ובניו מערב עד בקר. וכיצד סדר הטבתן והדלקתן בין הערבים. בזמן 

זרחיים מדשן חמש נרות. ואחר כך מקטיר או מפסיק בעבודה אחרת למר כדאית שנכנס ומצאן שכבו כולן חוץ משני המ
ליה ולמר כדאית ליה כדאיתא בפרק שני של מסכת יומא. ואחר כך מטיב את המזרחי ומניח את המערבי דולק. ואחר כך 
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בי בפתילה מדשן את המערבי שבו היה מפייס. ואותה פתילה הישנה תופסה בידו או מניחה בכלי ומדליק את המער
חדשה מן הפתילה הישנה שהיה בנר המערבי. ואחר כך מדליק את המזרחי ואחריו החמש. ובזמן שמצאן שכבו כולן 

מדשן את חמש הנרות ומפסיק בעבודה אחרת. וחוזר ונכנס ומטיב את שתי נרות מזרחיים. ומדליק את המערבי ממזבח 
תן והעלאתן לדעת תנא דסדר יומא. אלא שלדעת תנא דתמיד החיצון. ואחר כך מדליק את השאר. כך נראה לי סדר הטב

יש מחלוקת בהפסק הטבה שבבקר בשמצאן שכבו. וכמו שאפרש. ומעתה אני מפרש כדי שישוו המשניות שבתמיד 
והבריתא /והברייתא/ שבסיפרא. תנן בתמיד פרק אמר להם הממונה )דף כ"ט ב'( מי שזכה בדשון המנורה נכנס ומצא 

יים דולקין. מדשן את השאר ומניח את אלו דולקין במקומן. מצאן שכבו מדשנן ומדליקן מן הדולקין שתי נרות מזרח
ואחר כך מדשן את השאר. פירוש משנה זו כרבי דאמר במנחות פרק שתי הלחם )דף צ"ח( מנורה מזרח ומערב היתה 

. וכנגד החמש נקראו אלו השנים מונחת. והראשון שבצד מזרח קרוי מזרח והשני לו מערבי לפי שהוא מערבי לראשון
מזרחיים. ולפי שאין השני מערבי אלא בהצטרפות הראשון ע"כ צריך שיהא גם המזרחי דולק תמיד כדי שיהא השני 

שהוא לפני ה' נקרא מערבי. ומשנה זו בהטבה של בקר. ולפיכך כשנכנס ומצא השנים המזרחיים דולקים מדשן את השאר 
דין לכל השאר אם מצאן כולן דולקין אינו מדשן כל מי מהם שדולק. אלא הא דקתני ומניח ומניח את אלו דולקין. והוא ה

את אלו במקומם משום סיפא נקטיה דקתני מצאן שכבו מדשנן ומדליקן. מה שאין כן בשאר לפי שאין זקוק להן להדלקה 
ברישא תני מדשן את השאר  בשעת הטבה של בוקר. מצאן שכבו מדשנן ומדליקן מן הדולקין. משנה זו לצדדין קתני.

לומר אותן שכבו בין שכבו כולן בין שכבו מקצתן. וסיפא תני ואם לא כבו כולן מדליק המזרחיים שכבו מאותן הדולקין. 
ואחר כך מדשן את השאר כלומר אותן שכבו לא שיכבה הדולקין. וכדתניא בבריתא /בברייתא/ שבסיפא אי מערב עד 

ירו שבעת הנרות. ומ"מ תנא דמתניתין דהכא פליגא אתנא דסדר יומא. דאילו להאי תנא בקר יכול יכבם. תלמוד לומר יא
משמע דלא מפסיקין בשום עבודה בין הטבת חמש נרות להטבת שתי נרות בהטבת הבקר. שאילו כן היכי קתני מדשנן 

לו השנים מזרחיים. ומדליקן ואחר כך מדשן את השאר? אדרבא תחלה היה לו לדשן את השאר ואחר כך ידשן וידליק א
וכמו שאמרו שם בפ"ק דיומא /ט"ו/ בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות יקטירנה בעידן הטבה נהא מקטיר קטרת. ואוקימנא 

שקטרת בין הטבת חמש נרות להטבת שתי נרות. והטבת חמש קודמת להטבת שתי נרות כדאמר התם בפרק אמר להם 
נרות ברישא נעביד הטבת שתי נרות ברישא? כיון דאתחיל ליה עביד  הממונה )דף ל"ג ב(. ומאי טעמא עביד הטבת חמש

ליה רובא. אלא משמע דתנא דתמיד ותנא דסדר יומא פליגי בהא כדפליגי נמי בהקדמת קטרת לנרות או הקדמת נרות 
ם לקטרת. דתנא דסדר יומא מקדים קטרת להטבת שתי נרות וכדקתני הוא מקטיר ומטיב את הנרות. ותנא דתמיד מקדי

הטבה כלה לקטורת וכדקתני מי שזכה בדשון המנורה ומי שזכה בקטרת. ואסיקנא בפרק קמא דיומא דפליגי. ואומר אני 
דתנא דתמיד לא דריש בבקר בבקר להפסיק וכדריש לקיש דלא דריש ליה. ואמר למה מטיבין וחוזרין ומטיבין? כדי 

בבקר להפסיק בעבודה מוטב שנקדים ונדשן ונדליק את  להרגיש כל העזרה כולה. וקסבר האי תנא כיון דלא אתי בבקר
אלו השנים מזרחיים כדי לקיים לפני ה' תמיד. ואי נמי אית ליה לתנא דתמיד בבקר בבקר להפסיק. דילמא סבירא ליה 
דהטבת שתי נרות קודמת להטבת חמש כל זמן שכבו. דכדי לקיים לפני ה' תמיד לא אמרינן כיון דאתחיל עביד רובא. 

יתין דתמיד דפרק החלו עולין )דף ל"ג( דקתני נכנס ומצא שתי נרות מזרחיים דולקין מדשן את המזרחי ומניח את ומתנ
המערבי דולק שממנו היה מדליק את המנורה בין הערבים. משנה זו בהטבה של בין הערבים היא. דלכולי עלמא מפסיק 

בים יקטירנה. ועל כרחין בעידן העלאה יקטיר קאמר בהטבה והעלאה בקטרת. דכתיב ובהעלות אהרן את הנרות בין הער
רחמנא. דאי ידליק ואחר כך יקטיר הא אין עבודה לאחר העלאה וכדאמרינן בפרק קמא דיומא /ט"ו/. ותדע לך דההיא 

מתניתין בהטבה של בין הערבים שהיא עידן העלאה קא מיירי. מדקתני ומניח את המערבי דולק שממנו מדליק את 
ערבים. ואילו בההיא קמייתא לא קתני אלא מדשן את השאר ומניח את אלו במקומן. ולא קא יהיב טעמא המנורה בין ה

שממנו מדליק דהשתא לאו זמן הדלקת השאר היא. ואינו מניחן אלא כדי לקיים מצות לפני ה' תמיד. זה נראה לי מבואר 
רה ולא קתני מי שזכה בהדלקת המנורה שהיא ברור/. ואל תקשני מדקתני גם במשנה זו האחרונה מי שזכה בדשון המנו/

העיקר בשל בין הערבים. לפי שהטענה משני טעמים. האחד מפני שהדישון הוא ההתחלה ועוד שהדישון הוא עבודה 
ועליו מפייסין. אבל ההדלקה אינה עבודה כדאמרינן ביומא פרק בראשונה )דף כ"ד ב( זר שסדר את המנורה ניחייב. איכא 

ינת הפתילה ניחייב. איכא נתינת שמן נתינת שמן ניחייב. איכא הדלקה הדלקה ניחייב הדלקה לאו נתינת פתילה נת
עבודה היא. והכי קאמר מי שזכה בדשון המנורה בערב נכנס ומצא שתי נרות מזרחיים דולקין מדשן את המזרחי. כלומר 

כיר כאן הטבת חמש נרות לפי שלא בא קודם שידשן את המערבי שבו מסיים לעולם וממנו מדליק בין הערבים. ולא הז
עכשיו אלא ללמד אי זה מאלו המזרחיים מדשן תחלה. ולא מדשן את המזרחי ומניחו כך זמן מרובה קאמר. אלא להקדים 

ולומר שאותו מדשן תחלה ומניח את המערבי כדי לסיים בו ולהדליק ממנו את המנורה. ועוד תדע לך שאילו בהטבת 
חי דולק למה מכבהו? והלא אפילו אחד מן השאר שהיה דולק אין מכבין אותו וכדתניא הבקר כיון שמצא את המזר

בסיפרי וכדכתבינן לעיל. ועוד אם מכבהו לא יהא השני לו מערבי. אלא ודאי בעידן העלאה דבין הערבים היא מתניתין. 
ן אלא ללמד על שני מזרחיים אלו דההיא שעתא אפילו היו דולקין כולן מדשנן ומדליקן ואפילו המערבי עצמו. ולא בא כא

מי מהם מדשן תחלה כמו שאמרנו. והיינו דלא איצטריך למיתני מדשן את השאר. דזה פשוט שהוא מדשנן ומדליקן מן 
המערבי. הנה שעמדו שתי המשניות בלי מחלוקת וסתירה. גם בריתא /ברייתא/ דספרא בהטבה של ערב היא שנויה 

 שהיא העיקר.  

שואל וכתב. מה שכתב הרמב"ם ז"ל בשאר הנרות שאם מצאן בבקר שכבו מדשנן ומדליקן. ועשית לו חזר עוד החכם ה  
סמוכות מההיא דפרק שתי מידות )דף פ"ח( דאמר רבי יוחנן נר שכבתה נידשן השמן נידשנה הפתילה וכו'. כבר ראית 

הנרות משמע. אלא דאיכא למימר  אותה דההיא בשני מזרחיים מיירי. אבל כך דעתי נוטה דנר סתם אי זה שבכל שבעת
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דההיא בשכבתה בלילה מיירי. וקמ"ל דכבתה זקוק לה כל הלילה עד הבקר. וראיה לדבר מיהא דתניא התם בריש פרק 
שתי מדות )דף כ"ט( תנו רבנן מערב עד בקר תן לה מדתה שתדלק מערב עד בקר. דבר אחר מערב עד בקר אין לך עבודה 

לבד. ומאי קאמר? אילימא דאי לא אדליק מדליק. הא לא מצית אמרת דבין הערבים שכשרה מערב עד בקר אלא זו ב
כתיב. ותו הא קיימא לן דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה. והיכי קאמר אין לך אלא זו בלבד? אלא כדאמרן דצריך 

רב עד בקר אמר להדליק בין הערבים. ואם כבתה זקוק להדליקה כל הלילה דעבודה של חובה היא ולא של רשות דמע
רחמנא. ואין לך עבודה כיוצא בזו שהתחלתה בין הערבים עכובא ומצותה מערב עד בקר אלא זו. והיינו בריתא /ברייתא/ 

דספרא דקתני הא כיצד יאירו שבעת הנרות מערב עד בקר. דחובה היא כל הלילה ואם כבה מהן נר חוזר ומדליקו. אבל 
רבי בלבד. אבל אסור לכבותם כל היום אם הן דולקין עד בין הערבים דמדשנן ביום אם כבו אין זקוק להן אלא לנר מע

ומדליקן כמו שכתבת. ופרשת שתי המשניות שבסמכת /שבמסכת/ תמיד ושמת שלום בין המשניות. ואף על פי שהפירוש 
הזה ללמד על כפתור ופרח יש לתמוה על המסדר משנה זו שבמסכת תמיד פרק החלו עולין. איך קבועה /קבעוה/ במקום 

עבודה של בין הערבים? וכל מה שקדם לה והבא אחריה בעבודות של בקר. ועוד אי בהדלקה של בין הערבים עסיקינן 
עסקינן/ ליתני שממנה מדליק את המנורה? ולמה לי למתני בין הערבים הא בבין הערבים אנן קיימין? ואדרבה /

ה ליה למיתני העלאה דבין הערבים ומאי טעמא נטר ליה עד במתניתין דפרק אמר להם הממונה גבי הטבה של בקר הו
 הכא? ע"כ.  

תשובה מה שפרשת נר שכבתה בלילה אפשר לך לפרש כן. אלא שאני דחיתיו מפני שלא מצאתי הטבה בלילה. ואם   
שתי נרות כבתה בלילה סבור אני שאינו מדשן לא שמן ולא פתילה אלא מדליקה ודיו. ועל זה ישר בעיני יותר להעמידה ב

מזרחיים ובשכבו ביום. אבל מכל מקום הראיות שהבאת אינן ומן הדומה שהעברת עיניך מהן. דההיא דתניא בריש פרק 
שתי מדות מערב עד בקר אין לך עבודה שכשרה מערב עד בקר אלא זו בלבד. לא בא ללמד שאם כבתה זקוק להדליקה. 

לבד מערב עד בקר ואין לך אחרת בעבודות יום לאחר זו מערב זה אלא ללמד שאין לך עבודת יום שכשרה לאחר זו. שזו ב
עד בקר. וכבר רמזתיו לך בתשובתי הראשונה. והכין איתא בהדיא בפרק קמא דיומא )דף י"ד ב( גמר ומקטיר את הקטרת 

ח"כ ומטיב את הנרות. דתניא התם לא ייטיב ואחר כך יקטיר אלא יקטיר ואחר כך ייטיב. אבא שאול אומר ייטיב וא
יקטיר. מאי טעמא דאבא שאול? דכתיב בבקר בבקר בהיטיבו את הנרות והדר יקטירנה. ורבנן מאי קאמר רחמנא? בעידן 

הטבה נהא מקטיר קטרת. דאי לא תימא הכי בין הערבים דכתב ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים יקטירנה. התם 
וכי תימא הכי נמי והתניא מערב עד בקר תן לה מדתה  נמי ברישא מדליק נרות והדר מקטיר קטרת של בין הערבים?

שתהא דולקת והולכת מערב עד בקר. דבר אחר מערב עד בקר אין לך עבודה שכשרה מערב עד בקר אלא זו בלבד. אלא 
מאי קאמר רחמנא בעידן הדלקה נהא מקטיר. הנה זה מבואר שפירושו כמו שאמרתי. וגם רש"י ז"ל כן פרש שם. וגם מה 

צת לומר כן מדתנן בפרק שני דמגילה )דף כ' ב'( כל שמצותו בלילה כשר כל הלילה. ונתקשית בהא דאמר אין לך שדחקך ק
אלא זו בלבד. והא איכא כולהו הנך. במה שכתבתי נסתלקה קושיא זו. דאין לך עבודת יום כשרה לאחר זו קאמר. ומה 

מר אם כן היאך קבעה כאן המסדר. וכל מה שלמעלה שפרשתי משנת החלו עולין בהעלאה דבין הערבים וקא קשיא ליה ל
ושלמטה ממנה בעבודות של בקר. ועוד שא"כ ליתני שממנה היה מדליק ותו לא. ולמה לי דתני בין הערבים דהא בין 

הערבים קיימינן? אדרבה תמה על עצמך אי בשל בקר למה ליה דהדר תני לה הכא כלל? הא תנא ליה זימנא אחריתא 
אמר להם הממונה ותרתי למה לי? ואפילו תמצא לומר דהכא תנא אחרינא הוא ופליג התם הוה ליה  לעיל מינה בפרק

לאיפלוגי. אלא משום דאין בעבודות חדוש בכלום בין של שחר לשל ערב אלא בזו הדר תנא ליה הכא ולא היה יכול 
שסיים את עיקרי העבודות חזר  לשנות אותן למעלה בפרק אמר להם הממונה כדי שלא להפסיק בעבודות של בקר. ואחר

ושנאה כאן. ומה שאמר שממנה מדליק את המנורה בין הערבים ולא קאמר מדליק את המנורה סתם ותו לא. חיי דמר 
דמתחלה בתשובתי הראשונה היה בדעתי לכתוב לך כי אותו הלשון מוכיח גם כן כדברי. דבין הערבים משמש כאן שני 

ומה שאמרנו היינו בין הערבים. וכאלו אמר שממנו מדליק את המנורה וזה בין  ענינין. שממנו מדליק בין הערבים
הערבים. ותדע לך שאלו היתה משנה זו בשל בקר היאך היה תולה הנחת נר מערבי דולק בטענה זו שממנה מדליק את 

 המנורה בין הערבים. והלא אינו אלא לקיום לפני ה' תמיד.    

 חינוך המנורה –מנורה  –והר הבית בית המקדש 

 גינת אגוז עמק רג

 צורתה –מנורה  –בית המקדש והר בהית 

 חידושי הגרי"ז החדשים סימן צ

 מנורה שעשו חשמונאים –בית המקדש והר הבית 

 כט. –מנחות כח. 

 שבועות
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  גרי"ז

 מלמד שהמקום גורם –בית המקדש והר הבית 

 רש"י שמות כב:א

 לך שתשים סנהדרין אצל המקדש ]המזבח[: ולמה נסמכהב פרשת דינין לפרשת מזבח, לומר

 ר"ש כלים א:ח

ועוד מקודש לכמה דברים דלא תנן הכא כגון לענין שוחט את התודה לפנים  -לפנים מן החומה. היינו מחומת ירושלים 
מן החומה ולחמה חוץ לחומה ולענין שוחט על חמץ לר' יוחנן דאמר בפרק התודה )דף עח ב( ובפרק תמיד נשחט )דף סג 

א( חוץ לחומת בית פאגי ועוד נפקא מינה לענין המראה דזקן ממרא כדאמרי' בפ"ק דסנהדרין דאם מצאן בבית פאגי 
 והמרה עליהם אינה המראה:

 תוספות כתובות ל. ד"ה מיום

 שבת טו.

ארבעים שנה עד שלא חרב הבית גלתה לה סנהדרין וישבה לה בחנויות. למאי הילכתא? אמר רבי יצחק בר אבדימי: 
 אלא אימא: שלא דנו דיני נפשות. -דיני קנסות סלקא דעתך?  -לומר שלא דנו דיני קנסות. 

 מצות בנין בית המקדש –בית המקדש והר הבית 

 רמב"ם הלכות בית הבחירה א:יב

אין בונין את המקדש בלילה שנאמר וביום הקים את המשכן ביום מקימין לא בלילה, ועוסקין בבנין מעלות השחר עד 
כוכבים, והכל חייבין לבנות ולסעד בעצמן ובממונם אנשים ונשים כמקדש המדבר, ואין מבטלין תינוקות של בית צאת ה

 רבן לבנין, ואין בנין ב"ה =בית המקדש= דוחה יום טוב.

 סנהדרין כ:

 רמב"ם הלכות מלכים א:א

לך, ולהכרית זרעו של עמלק שלש מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ, למנות להם מלך שנאמר שום תשים עליך מ
 שנאמר תמחה את זכר עמלק, ולבנות בית הבחירה שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה.

Visiting, and Hosting, Hashem (קישור) 

 מקום המזבח –בית המקדש והר הבית 

 ב –רמב"ם הלכות בית הבחירה ב:א 

המזבח מקומו מכוון ביותר, ואין משנין אותו ממקומו לעולם, שנאמר זה מזבח לעולה לישראל, ובמקדש נעקד יצחק 
אבינו שנאמר ולך לך אל ארץ המוריה ונאמר בדברי הימים ויחל שלמה לבנות את בית יי' בירושלים בהר המוריה אשר 

   נראה לדויד אביהו אשר הכין במקום דויד בגרן ארנן היבוסי.

ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו אברהם המזבח ועקד עליו 
יצחק, והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה, והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל, ובו הקריב אדם הראשון קרבן 

 כשנברא ומשם נברא, אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא.

 עלייה לרגל, ראיית פני העזרה, דרך משקפיים –ית המקדש והר הבית ב

 ברכות כה.

 (קישור)בנין שלמה חלק ב ענינים שונית סימן לא 
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 32(קישור)שו"ת רבי עקיבא יוסף )שלזינגר( חלק א סימן קס 

 

                                                 

 הרב שמשון נדלע"ש בסימנים הקודמים וע"ע במאמר  32
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 עליה לרגל, יראה יראה –בית המקדש והר הבית 

 שיר השירים רבה ח:ב

א"ר לוי למלך שעשה סעודה וזימן האורחין, מהם אוכלין ושותין ומברכים למלך, ומהן אוכלין ושותין ומקללין למלך, 
בהם מהומה בסעודתו ולערבבה, נכנסה מטרונה ולימדה עליהם סניגוריא, אמרה לו אדוני הרגיש המלך ובקש להכניס 

המלך עד שאתה מביט באלו שאוכלין ושותין ומקללין אותך, הביט באלו שאוכלים ושותים ומברכים אותך ומשבחים 
ובשעה שאומות לשמך, כך כשישראל אוכלים ושותים ומברכין ומשבחין ומקלסין להקב"ה מקשיב לקולם ומתרצה 

העולם אוכלין ושותין ומחרפין ומנאצין להקב"ה בעריות שמזכירים, אותה שעה חושב הקב"ה אפילו להחריב לעולמו, 
והתורה נכנסה ומלמדת סניגוריא ואומרת רבונו של עולם עד שאתה מביט באלו שמחרפין ומכעיסים לפניך הביטה 

בתורה ובזמירות ובשבחות, ורוח הקדש צווחת, ברח דודי, ברח  בישראל עמך שמברכים ומשבחים ומקלסים לשמך הגדול
מאומות העולם והדבק בהם בישראל, ודמה לך לצבי, מה צבי זה בשעה שהוא ישן עינו אחת פתוחה ועינו אחת קמוצה, 

' אל כך בשעה שישראל עושין רצונו של הקדוש ברוך הוא מביט אליהם בשתי עיניו הדא הוא דכתיב )תהלי' ל"ד( עיני ה
צדיקים ובשעה שאין עושים רצון הקב"ה מביט להם בעינו אחת שנא' )שם /תהלים/ ל"ג( הנה עין ה' אל יראיו, על הרי 

 בשמים
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 בנים למקום – דרוש חמישה ועשרים -פרשת דרכים דרך ארוכה 

 המבדיל בין קדש לקדש –פרוכת  –בית המקדש והר הבית 

 ספר אבודרהם סדר ההגדה ופירושה

מוצאי שבת עושה סימן יקנה"ז )פס' קב, ב( יין קידוש נר הבדלה זמן. פי' מברך תחלה על היין ואומר עליו ואם חל ב
קדוש היום ומברך על הנר בורא מאורי האש ואומר בא"י אמ"ה המבדיל בין קדש לחול ובין אור לחושך ובין ישראל 

ם טוב הבדלת ואת יום השביעי מששת ימי לעמים ובין יום השביעי לששת ימי המעשה בין קדושת שבת לקדושת יו
המעשה קדשת והבדלת וקדשת את עמך ישראל בקדושתך. ברוך אתה ה' המבדיל בין קדש לקדש. ומצאנו הבדלה בין 

 קדש חמיר לקדש קל שנאמר )שמות כו, לג( והבדילה הפרוכת לכם בין הקדש ובין קדש הקדשים.

 בית שמאי ובית הלל

 תוספות סוכה ג. ד"ה דאמר

בסדר רב עמרם פסק בששה מקומות הלכה כב"ש חדא האי דסוכה צריכה  -דאמר לך מני ב"ש היא ולא תזוז מינה כו' 
שתהא מחזקת ראשו ורובו ושולחנו ואידך במנחות פרק התכלת )דף מ. ושם( גבי סדין בציצית ב"ש פוטרין וב"ה מחייבין 

התם כמה תהא משולשלת בית שמאי אומרים ד' ובה"א ג' בכל עוד לשם כמה חוטין הוא נותן ב"ש אמרי ד' ובה"א ג' עוד 
הני עבדי כב"ש ואידך במסכת ברכות פרק אלו דברים )דף נא:( בש"א מכבדין ]את[ הבית ואח"כ נוטלין לידים ואמרינן 
בגמ' בכוליה פירקין הלכה כב"ה בר מהך עוד התם בסוף פירקא גבי מי שאכל ושתה ולא בירך דמייתי בגמרא עובדא 
דרבה בר בר חנה דאשכח יונה דדהבא וחד תלמיד דעבד כב"ש ואשכח ארנקי ואידך תלמיד דעבד כב"ה ואכליה אריה 

וקצת קשה הא דקאמר התם בכוליה פירקין הלכה כב"ה בר מהך ושמא משום דב"ה נמי מודו דלכתחילה מיהא עבדינן 
רכות )דף יא.( דאמר רב יוסף עשה כדברי ב"ש כב"ש ועל מה שפסק בהך דהכא כב"ש אין להקשות מהא דאמרינן פ"ק דב

לא עשה ולא כלום ומייתי ראיה מההיא מילתא דסוכה מעשה ברבי יוחנן החורני שחלה והלכו זקני ב"ש וזקני ב"ה 
לבקרו ומצאוהו שהיה יושב ראשו ורובו בסוכה ושולחנו בתוך הבית אמרו לו זקני ב"ש א"כ היית נוהג כל ימיך לא 

כל ימיך ומסקינן התם דהלכה כרבי יוחנן החורני דההיא פלוגתא בסוכה גדולה כדמסקינן דבתרתי  קיימת מצות סוכה
פליגי בההיא הלכה כב"ה אבל הכא בסוכה קטנה ובהא הלכה כב"ש מיהו שמעתין דהתם תימה היכי דייק מינה דעשה 

זה היכא דהלכה כב"ה שאם עשה כב"ש לא עשה ולא כלום דראיה דמייתי בעשה כב"ה מיירי ועוד וכי צריך ראיה על 
כב"ש לא עשה ולא כלום וצ"ל דאיצטריך התם לאיתויי היכא דב"ה מחמירים מדרבנן וב"ש מוקמי לה אדאורייתא ולא 
גזרינן אם עשה כדברי ב"ש לא יצא ידי חובתו אפי' דאורייתא כדאשכחן לב"ש היכא דיתיב אפיתחא דמטללתא דגזרי 

 קיימת מצות סוכה מימיך דאפי' מדאורייתא לא קיים ומדבית שמאי נשמע לב"ה. שמא ימשך אחר שולחנו וקאמרי לא

 שבת יג:

משנה. ואלו מן ההלכות שאמרו בעליית חנניה בן חזקיה בן גרון שעלו לבקרו. נמנו ורבו בית שמאי על בית הלל, ושמונה 
 עשר דברים גזרו בו ביום.

 והשתחוית –ביכורים 

 אדרת אליהו פרשת כי תבוא

  והשתחוית. זה כלל כל היוצא מהבית המקדש צריך השתחואה

 בית שמאי במקום בית הלל

 ברכות לו:

 תוספות ברכות יא. ד"ה תני

 .תוספות הרא"ש ברכות יא

 רמב"ן פסחים

 עשיית מצוות בדרך שאינו אופטימי –בל תגרע 
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 חידושי הרשב"א ראש השנה כז 

 ביאור הלכה לד:ב ד"ה יניח את ר"ת

צריך ליזהר לכוין שאינו עושה כן רק משום ספיקא ובזה לכו"ע לא עבר על בל תוסיף ובל תגרע דאם יכוין  נ"ל דגם בזה
סתם בזה לקיים מ"ע דתפילין הגם דאין בזה משום ב"ת דהאי לחודיה קאי וכו' עכ"פ שמא באמת הדין כרש"י ותפילין 

ר בזה על בל תגרע דהלא מבואר בסמ"ג ל"ת אלו פסולים דהחליף פרשיותיה וכמו שכתב הרא"ש והטור ונמצא דעוב
שס"ה דהעושה ג' טוטפות בתפילין עובר על בל תגרע וה"נ דכוותיה דהלא אין לו רק שתי פרשיות שקבועין במקומן ואין 

לחלק דהתם עכ"פ ג' כשרין הן ויש ע"ז רק שם מגרע משא"כ כאן ע"י שקבועין קצת פרשיות בהקציצה שלא במקומן 
לה מיקרי קציצה פסולה ואין עליה שם מגרע ז"א דהלא שם בודאי אין על הקציצה שם תפילין כלל נאמר דהקציצה כו

דהלא קי"ל דארבע טוטפות מעכבין זה את זה ואפ"ה נכלל זה בלאו דלא תגרע. ולהיפך אין לחלק דשם גרע מעיקר 
דמי גרע זה מדמים הניתנין במתן  התפילין משא"כ כאן דז"א אחד דכיון שלא הניחה במקומה הוי ג"כ כמו שחיסרה ועוד

אחד במקום דצריכין מתן ב' שהן ד' דאמרינן בעירובין דף ק' ע"א ובר"ה כ"ז דעובר על בל תגרע אף דקי"ל בזבחים בפ' 
ב"ש דבדיעבד כיפר עכ"פ הלא גרע הלכתחלה במצות השם ]הג"ה וזה הוא תוכחת מגולה להאדם הרוצה להתרשל ממ"ע 

א רק לכתחלה[ ק"ו בזה דהוא לעיכובא אף בדיעבד ועוד דהלא כתב הרמב"ם בספר המצות לפעמים במצות בדבר שהו
שלו דלאו זה הוא בין אם מגרע מהכתוב בתורה ובין אם הוא מגרע מהמקובל בע"פ וה"נ כיון דמקובל לנו בע"פ שסדר 

דאלו ואלו כשרים הם  הנחתם הוא כך והוא משנה בודאי הוא מגרע בזה אם לא שנאמר כמש"כ העט"ז בשם המקובלים
אבל אנו רואין שהטוש"ע וכל הפוסקים לא קיבלו דבר זה להלכה וידוע דכל היכא שהפוסקים חולקים עם המקובלים 

הדין כהפוסקים וכן הוכיח הגאון ר' ברוך פרענקיל בהגהותיו מן הגמרא ועוד שירא שמים המניח תפילין דר"ת הוא רוצה 
ול בחשש ספקא דאוריתא ע"כ הנכון לעשות כמו שכתבנו שיכוין בפירוש שאינו לצאת ידי כל הדיעות ולא שעי"ז יפ

מניחן רק משום ספיקא ואפילו סתמא לא מהני בזה דהא קי"ל בר"ה כ"ז ע"ב לעבור בזמנו לא בעי כונה ואף דשם איירי 
אן מיקרי שלא בזמנה הענין לענין בל תוסיף פשוט דה"ה לענין בל תגרע ועיין בט"ז בסוף סימן תרנ"א ואין לאמר דכ

משום דכבר יצא בתפילין דרש"י והוא דומה ללולב דפסק שם הט"ז דאינו עובר על בל תגרע אח"כ אם נוטל ג' מינים אם 
לא שיכוין בם בפירוש לשם מצוה דשאני התם דמדאגבהיה נפיק ביה משא"כ בתפילין דעצם זמנן הוא כל היום והוא 

עכ"פ מבכור דמסיק שם בר"ה דמיקרי כל היום זמנו או בברכת כהנים אלו מברך עליהן בכל פעם שמניחן ולא גרע 
מתרמי ליה צבורא אחרינא אף דבדוחק יש לחלק מ"מ הדרך היותר נכון הוא כמו שכתבתי ובפרט דיש דיעות בפוסקים 

ם זמנו. וכתבתי דסברי דחיוב תפילין מן התורה הוא להיותן עליו כל היום עיין בספר ישועות יעקב בודאי מיקרי כל היו
זה לאפוקי ממה שראיתי לאחד שכתב היפך זה ולא עיין בזה כל הצורך. ויש עוד הרבה דברים שמצאתי אח"כ בפתיחה 

 להפמ"ג בענינא דבל תוסיף ואכ"מ להעתיקם:

  מבשו"ת בית הלוי א:

 חקירה בענין לאו דלא תגרע:  

ין תוקעין וליכא משום בל תגרע משום דכה"ג יוכלו כתב הרשב"א בחידושיו לר"ה דף י"ו דהא דכשחל ר"ה בשבת א  
חכמים לתקן לצורך. והטורי אבן כתב על זה דהך לאו ליכא רק במתחיל המצוה ואינו גומרה ולא בלא התחיל כלל דאל"כ 
 למ"ד לאו שאין בו מעשה לוקין עליו המבטל מ"ע ילקה א"ו דלשון גירעון לא שייך רק במתחיל ואינו גומר. ולפי הקדמתו

זאת הוכיח עוד בסוף ר"ה דגם בהתחיל ולא גמר ליכא הך לאו רק אם אותו המקצת שלא גמר אינו מעכב וכמו מתן ד' 
שנתנן מתן א' אבל אם הנשאר מעכב ג"כ ליכא הך לאו וראייתו מהא דאמרינן בסוכה דף ל"א לא מצא אתרוג לא יביא 

הא ליכא הך לאו ואם יטול השלשה מינים וחסר לו פריש משום דנפק מניה חורבא ותיפוק ליה דאם לא יטול כלל 
האתרוג הא עובר על לאו זה ומוכרח דכיון דמעכב ליכא ג"כ הלאו. ולבסוף נשאר בקושיא מהא דאיתא בספרי מנין שאין 

מוסיפין על הלולב ועל הציצית ת"ל לא תוסיפו ומנין שאין פוחתין מהן ת"ל לא תגרעו ובשלמא מציצית ל"ק די"ל 
"ל דהם ארבע מצות ואין מעכבין זה את זה אבל מהא דאמר דבלולב איכא הך לאו הא מוכח דגם היכא דמעכב דהספרי ס

ג"כ איכא ונשאר בקושיא. והנה לכאורה נראה דמכאן נסתייעו דברי הרשב"א לגמרי דגם בלא התחיל כלל עובר דלפי מה 
בסוכה הטעם משום דנפק מניה חורבא תיפוק  דמבואר דבלולב איכא בל תגרע וא"כ הא נשארה קושית הט"א דלמה אמר

ליה דיעבור על הלאו ומוכרח כהרשב"א דגם בלא מתחיל כלל איכא הלאו וא"כ הא אינו מפסיד כלל במה דנוטל הג' 
 מינים שיש לו לזכר בעלמא ורק משום חורבא אסרו:  

יכא דמעכבין איכא הלאו מ"מ י"ל אמנם באמת אין מזה ראיה להרשב"א דאע"ג דזה מוכח מהספרי דלא כהטו"א וגם ה  
דזהו רק בהתחיל אבל אם לא התחיל כלל ליכא והא דהוצרך לומר טעם דחורבא הנראה פשוט לחלק דהא במנחות דף 

כ"ז איתא ד' מינים שבלולב מעכבין זה את זה ואמרינן שם לא שנו אלא שאין לו אבל יש לו אין מעכבין וכתבו שם 
אפי' נוטלן זה אחר זה יצא ובאין לו מעכבין וא"כ באין לו רק שלשה מינים ונטלם הא התוס' לפרש בשם בה"ג דביש לו 

הוי כלא התחיל כלל דהרי אם יזדמן לו אח"כ מין הרביעי יצטרך לחזור וליטול השלשה מינים עוד פעם אחר והנטילה 
ונטל רק השלשה הוי התחיל הראשונה אינו עולה לו מהמצוה כלל והוי כלא התחיל כלל אבל ביש לו ד' מינים לפניו 

במצוה ולא גמרה דאם יטול הרביעי אח"כ יצא ועולה לו הנטילה הראשונה למצוה דא"צ לחזור וליטלם וא"כ הא שפיר 
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נוכל לומר דבלא התחיל כלל ליכא הך לאו ומ"מ לא קשה מהסיפרי על הא דסוכה דבסוכה הא איירי באין לו אתרוג והוי 
נטילת המינים שיש לו ומש"ה צריך לטעם דחורבא והספרי איירי בשיש הכל לפניו ואינו כלא התחיל ואינו מפסיד כלל ב

 נוטל רק שלשה ומש"ה איכא הך לאו וצ"ע על הט"א דמדמה הך דסוכה להא דהספרי:  

אמנם מהא דאמר בספרי דבציצית איכא הך לאו לכאורה מוכרח כהרשב"א דלא מבעי למ"ד דהם ארבע מצות א"כ   
' ציצית הא הוי לא התחיל כלל הרביעי וה"ז דומה ללובש שני בגדים של ארבע כנפות בא' הטיל ציצית ובא' כשמטיל רק ג

לא הטיל ]ודברי הטו"א שכתב דלהך מ"ד הוי כלא התחיל ולא גמרה בדבר שאינו מעכב אינו מובן לי[ אלא אפי' למ"ד 
עכבין זה את זה וכשמטיל הרביעית מתחלת דהם מצוה אחת ולדידיה הא הוי התחיל ולא גמר מ"מ הרי להך מ"ד מ

המצוה ומה שהיה עליו השלשה ציצית מקודם הא לא נחשב למצוה כלל ודומה לנוטל ג' מינים שבלולב ואין לו הרביעי 
לפניו ומדחזינן דגם בכה"ג קאמר הספרי דאיכא בל תגרע א"כ הדר קשה למה אמר בסוכה טעם דחורבא ומוכרח דגם 

ך לאו וכהרשב"א. אמנם גם מזה אין ראיה להרשב"א דהא י"ל דהא דקאמר בספרי ומנין שאין בלא יטול כלל איכא ה
פוחתין מהן אין הכוונה שעשה רק ג' ציצית רק הכוונה דהטיל רק לבן ולא תכלת ושניהם הא הוי מצוה אחת וכמש"כ 

לת הוי התחיל ולא גמר אבל בלא הרמב"ם במנין המצות מצוה י"ד ואינם מעכבין זה את זה וכשנותן לבן ואינו מטיל תכ
התחיל י"ל דליכא הך לאו ואין להקשות דא"כ מי שיש לו רק מין א' וכגון לדידן דאין לנו תכלת אמאי מותר ללבוש בגד 

 בת ד' כנפות ולהטיל בו לבן הא עובר על הלאו יש לומר דשרי משום עשה דוחה ל"ת:  

"כ בסוכה דף ל"ד בד"ה שתהא דבלולב גם ביש לו כל הד' מינים אמנם לדעת ר"ת שהביאו התוס' במנחות דף כ"ז וכ  
צריך ליטול דוקא ביחד ואינו יוצא בנטלן זה אחר זה. וכן לדעת הרמב"ן שהביא הר"ן בפרק לולב הגזול דאפי' באין לו 

חילוק שכתבנו ונטל רק ג' מינים ואח"כ נזדמן לו הרביעי ונטל ויצא וא"צ לחזור וליטול הג' מינים ולדידהו הא נסתר ה
בין יש לו לאין לו הא שפיר מוכח מדאמר בספרי דבלולב איכא בל תגרע ובסוכה קאמר הטעם דחורבא כהרשב"א דגם 

 בלא נטל כלל איכא הך לאו:  

ומה שהקשה הטו"א עליו דא"כ למ"ד לשאב"מ לוקין עליו ילקה המבטל מ"ע יש לומר דלעולם נאמר כהטו"א דלשון   
ק כשמתחיל ולא גמרה ומ"מ גם בלא התחיל כלל איכא הך לאו ולא מפשטיה דקרא רק אתי מק"ו גירעון אינו נופל ר

דכ"ש בלא התחיל כלל ומש"ה אינו לוקה עליו דאין עונשין מן הדין ומ"מ עובר עליו ושפיר הוצרך בסוכה לטעם דחורבא. 
תשמרו לעשות כל מ"ע באזהרה גם י"ל לפי מ"ש בפרש"י בחומש פרשה משפטים על פסוק ובכל אשר אמרתי אליכם 

שכל שמירה בתורה אזהרה היא במקום לאו וכתב שם הרמב"ן דצריך לומר לפי"ז דהוי לאו שבכללות דאל"כ יהיה לוקה 
על ביטול מ"ע וכמו כן נאמר על הך דלא תגרעו ואע"ג דבר"ה דף כ"ח מבואר להדיא דעל בל תוסיף לוקין ולא הוי לאו 

רע הוי לאו שבכללות והחילוק שביניהם קל להבין. ועיין עוד בפרש"י על החומש בפרשה שבכללות מ"מ הא י"ל דבל תג
 ראה על פסוק את כל הדברים כו' תשמרו לעשות:  

מה שכתב בספר חיי אדם ה' תפלה דין מחודש דאם לא אמר המלך הקדוש בערבית לילה הראשונה של ר"ה דאין   
מחזירין אותו וכמו ביעלה ויבא בר"ח דאין מקדשין החודש בלילה. דע דסברא זו לא שייך אלא בהתפלל תפלה של חול 

ייך סברא זו דא"כ היה לו להתפלל של חול. ועי' לגמרי אבל בהתפלל של ר"ה ולא אמר המלך הקדוש ודאי דחוזר דלא ש
ברבינו יונה סוף פ' תפלת השחר נזכר שם סברא זו והוא כתב שם בלא הזכיר של ר"ה י"א דאין מחזירין דאין מקדשין כו' 

וגם שם הוי מחלוקת יעו"ש והח"א סתם הדברים. ואם הוא מסופק אם אמר המלך הקדוש או לא הנראה דאם זכור 
ן תן שוב א"צ לחזור דהרי בסיום של ברכה זו הוי קדוש אתה כו' נקדש בצדקה ברוך וכו' והרי אחרי תיבות שהתחיל ובכ

הללו לא הורגל כלל לומר האל הקדוש ואין מקום להסתפק יותר משמא אמר חונן הדעת או מברך השנים. והא דאיתא 
 פק אם אמר גם ובכן:בשו"ע סי' תקפ"ב דבספק חוזר י"ל דקאי על עי"ת או בר"ה ויוה"כ והס

 בל תוסיף, כל המוסיף גורע 

 רמב"ם הלכות ממרים ב:ט

הואיל ויש לבית דין לגזור ולאסור דבר המותר ויעמוד איסורו לדורות וכן יש להן להתיר איסורי תורה לפי שעה מהו זה 
קבוע הדבר לעולם בדבר שהזהירה תורה לא תוסיף עליו ולא תגרע ממנו, שלא להוסיף על דברי תורה ולא לגרוע מהן ול

שהוא מן התורה בין בתורה שבכתב בין בתורה שבעל פה, כיצד הרי כתוב בתורה לא תבשל גדי בחלב אמו מפי השמועה 
למדו שזה הכתוב אסר לבשל ולאכול בשר בחלב, בין בשר בהמה בין בשר חיה אבל בשר העוף מותר בחלב מן התורה, 

הרי זה גורע, ואם יאסור בשר העוף ויאמר שהוא בכלל הגדי והוא אסור מן אם יבוא בית דין ויתיר בשר חיה בחלב 
התורה הרי זה מוסיף, אבל אם אמר בשר העוף מותר מן התורה ואנו נאסור אותו ונודיע לעם שהוא גזרה שלא יבא מן 

בשר בהמה  הדבר חובה ויאמרו העוף מותר מפני שלא נתפרש כך החיה מותרת שהרי לא נתפרשה, ויבא אחר לומר אף
מותרת חוץ מן העז, ויבא אחר לומר אף בשר העז מותר בחלב פרה או הכבשה שלא נאמר אלא אמו שהיא מינו, ויבא 
אחר לומר אף בחלב העז שאינה אמו מותר שלא נאמר אלא אמו, לפיכך נאסור כל בשר בחלב אפילו בשר עוף, אין זה 

+/השגת הראב"ד/ הואיל ויש לב"ד לגזור ולאסור וכו'. א"א כל אלה ישא רוח שכל דבר מוסיף אלא עושה סייג לתורה וכן כל כיוצא בזה. 
שגזרו עליו ואסרוהו לסייג ולמשמרת של תורה אין בו משום לא תוסיף אפילו קבעוהו לדורות ועשאוהו כשל תורה וסמכוהו למקרא כדאשכחן 
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ון אליהו בהר הכרמל אף זה דבר תורה הוא עת לעשות לה' הפרו תורתך, בכמה דוכתי מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא ואם גרע לפי צורך שעה כג
 ולא תמצא איסור מוסיף אלא במצות עשה כגון לולב ותפילין וציצית וכיוצא בהן בין לשעה בין לדורות בין שקבעה בדבר תורה בין שלא קבעה.+

 שו"ת בית הלוי חלק ג סימן א

 ארץ הצבי סימן ל אות ד

 בעקבי הצאן עמ' קי

 נפש הרב עמ' קעז

 מפניני הרב עמ' י

 בל תוסיף, מצוות צריכות כוונה

 נפש הרב עמ' שג

 בעקבי הצאן עמ' צו בהערה

 חשש סכנה ––בל תשחית העץ 

 בבא בתרא כו.

 ט"ז יורה דעה סימן קטז:ו

ב האי עוד אחר מצינו שאסרו חז"ל מפני הסכנה שלא לקוץ אילן העושה פירות דאיתא בפרק החובל )דף צ"א( אמר ר
דיקלא דטעון קבא אסור למקצציה ואמר רב חנינא לא שכיב שכבת ברי אלא דקץ תאנה בלא זימנא ואמרינן התם דרב 
חסדא חזי לדקל דקאי ביני גופני א"ל לשמעיה זיל עקרינהו פירוש שעושין היזיקא ביניקת הארץ לגפנים והם חשובים 

כ"ל ומזה התרתי לאחד שהיה לו קרקע עם אילנות לקוץ יותר וכתב הרא"ש שם וכן אם היה צריך למקומו מותר ע
האילנות אע"פ שיש בהם פירות כדי לבנות בית דירה עליה ותמהתי שבטור לא הביא דין זה בשום מקום מן קציצת 

 :האילן הנ"ל רק בסמ"ג סי' רכ"ט הביאו

 (קישורדרכי תשובה יורה דעה קטז )
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 התראתו – סורר ומורהבן 
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 רש"י סנהדרין עא. ד"ה מתרין

 רמב"ם הלכות ממרים ז:ז

כיצד דנין בן סורר ומורה מביאין אותו אביו ואמו תחילה לבית דין של שלשה ואומרין להן בננו זה סורר ומורה, ומביאין 
הראשונה שני עדים שגנב משל אביו וקנה בשר ויין במה שגנב ואכל אותה אכילה האמורה אחר ההתראה, וזו היא עדות 

ו ולא ישמע אליהם, חזר וגנב משל אביו ואכל אכילה זו, אביו ואמו מלקות, שנאמר ויסרו אות ומלקין אותו כשאר חייבי
מביאין אותו לבית דין של שלשה ועשרים ומביאין שני עדים ומעידין עליו שגנב ואכל אכילה זו האמורה אחר שהתרו בו, 

שמא הקיף השער וזו היא עדות אחרונה אפילו היו השנים הראשונים הם האחרונים, ואחר שמקבלין עדותן בודקין אותו 
את כל הגיד, אם לא הקיף ולא שלמו לו שלשה חדשים גומרין דינו כדרך כל הרוגי בית דין וסוקלין אותו, ואינו נסקל עד 

 שיהו שם שלשה הראשונים שנאמר בננו זה זהו שלקה בפניכם.

 חזון איש

 לוט בנות

 שלחן ערוך אורח חיים שו:יד

” (TorahWeb.org(The Messiah Complex“ 

” (TorahWeb.org(Leaving Eretz Yisroel“ 

” (TorahWeb.org(Taxes and Dina DeMalchusa“ 

 בנות צלפחד

 תוספות בבא בתרא קיט:

נראה לרשב"א דסבר לה כמ"ד )שבת דף צו:( צלפחד היינו מקושש  -אפילו קטנה שבהן לא נשאת פחות מארבעים שנה 
שה מרגלים דאמר במדרש דלשם שמים נתכוין שהיו אומרים ישראל ומעשה המקושש היה בתחלת ארבעים מיד אחר מע

כיון שנגזר עליהן שלא ליכנס לארץ ממעשה מרגלים שוב אין מחויבין במצות עמד וחילל שבת כדי שיהרג ויראו אחרים 
 ולא נשאו עד סוף ארבעים שנה כדמוכחי קראי.

 בר מצוה

 ים של שלמה בבא קמא ז:לז

שכנזים, לכאורה אין לך סעודת מצוה גדולה מזו, ושמה יוכיח עליה. ועושים שמחה, וסעודת בר מצוה שעושים הא
ונותנים למקום שבח והודיה, שזכה הנער להיות בר מצוה, וגדול המצוה ועושה, והאב זכה שגדלו עד עתה, להכניסו 

מר ר' חנינא גדול המצוה בברית התורה בכללה. וראיה להדיא ספ"ק דקדושין )ל"א ע"א( שאמר רב יוסף לבסוף, השתא דא
ועושה כו', מאן דאמר לי שאין הלכה כר' יהודא, דאמר סומא פטור מן המצות, עבידנא יומא טבא לרבנן. אע"פ שהיה 

כבר חייב. אלא אבשורה שלא היה נודע לו עד עתה רצה לעשות י"ט. כ"ש על הגעת העת והזמן, שראוי לעשות י"ט. אכן 
מנו[ לא ישר בעיני. שרובן אין להם ב' שערות. וא"כ איך יוציאו אחרים ידי חובתן הבר מצוה גופא ]שאין עושין בז

בתפילה ובברכת המזון. ואם נאמר מן הסתם אוקמינן אחזקה שהביא ב' שערות, בפרט במילתא דרבנן. ואף שברכת 
ול. א"כ מיד כשיגיע המזון דאורייתא הוא. מ"מ מן התורה היה יוצא בברכת הקטן. אלא שרבנן אמרו שאינו מוציא הגד

לי"ג שנים ויום אחד יעשו הסעודה, ויחנכוהו לברך ברכת המזון, ולהתפלל באקראי. ומאחר שלא נעשה בזמנו, ועכשיו גם 
כן אינו ידוע זמנו. למה יקרא סעודת מצוה. ואינו דומה לסעודת מילה ופדיון הבן, אפילו עבר זמנו הראשון. מ"מ כל יומן 

הוא, שלא לאחר המצוה. מה שאין כן בנדון זה, דשמא עדיין לא הגיע זמנו. ומכח שנוקמה אחזקה.  בני חיובא נינהו, זמנן
היה לו לחנכו מיד, ולעשות סעודה. ומכל מקום נראה, היכא שמחנכין הנער לדרוש על הסעודה מעין המאורע. לא גרע 

טל ח"ו למודו הקבוע לו לגמרי. אלא מסעודת חנוך הבית. ובכל הני סעודות מצוה דשרינן. מ"מ לא ירבה בהן, שיב
לפעמים, לפחות אם אפשר להיות זולתו, והכל לפי העניין, ואיש ירא אלקים אשר בא לטהר יורו לו מן השמים דרך הישר 

בקו האמצעי. וגם כן איכא נפקותא בהך פיסקא לעניין אבלים, אי שרו לילך לאותם סעודות מצוה, כמו שאפרש בעז"ה 
 .בפרק אילו מגלחין

 בנין שלמה
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 בראשית ברא אלקים

 סוכה ה.

 גיטין ס.

 סוטה לז:

 , סומכוסברי ושמא

 תוס' כתובות יב: ד"ה רב הונא, פני יהושע

 בבא מציעא ב., ק.

 ד-גינת אגוז מ:ב

 קונטרס הספקות א:ה

 יצירה אחת או שתי יצירות –בריאה 

 בעלי הנפש הקדמת הראב"ד

ומה נפלאו מעשה הבורא ומי יבין סודם, כי כל הנבראים נבראו זכר ונקבה, והאדם נברא אחד ואחר כך ברא לו ממנו עזר 
כנגדו. מי יוכל לעמוד על עומק נפלאותיו להגיע אל תכלית חכמת מעשיו, אך כי האדם צריך לחשוב בדלות תבונתו 

 נה ובדעת עשה את הכל.  ובמיעוט שכלו כי כל מעשה האלהים אשר עשה בחכמה ובתבו

ואומר אני בקלות שכלי כי לטובת האדם ולהנאתו בראו האל אחד, כי אילו נבראו זכר ונקבה מן האדמה כאשר נבראו   
שאר כל הנבראים היתה האשה אצל האדם כבהמה הנקבה אצל הזכר שאינה מקבלת עליה שולטנות הזכר ולא עומדת 

וזה מלפני זה, זה בועט בזה וזה בזה, ואיש לדרכו יפנו. גם אינם מיוחדים זה  אצלו לשמושו, אף כי זה חוטף מלפני זה
לזה לפי שתחלתם זה נברא בפני עצמו וזה נברא בפני עצמו. ולכן ראה הבורא צורך האדם והנאותיו, וברא אותו יחידי 

עזר ולמסעד מפני ולקח אחת מצלעותיו ובנה ממנה את האשה, והביאה אל האדם להיות לו לאשה ולהיותה אצלו ל
שהיא נחשבת אליו כאחד מאיבריו אשר נבראו לשמשו, וכי יהיה מושל עליה כמושלו על איבריו כי תהיה היא משתוקקת 

אליו כאשר איבריו משתוקקים להנאת גופו וזהו מה שאמר הכתוב )שם ב, כ( ולאדם לא מצא עזר כנגדו. המציאה הזו 
ן נכון לדבר כן על הבורא, אך היא במציאת המחשבה הקדמונית, כאשר אינה אחר בדיקה וחפוש כשאר מציאות, שאי

עלה במחשבתו לברוא את כל הנבראים זכר ונקבה מן האדמה, הביט וראה בטובת האדם והנאותיו ולא מצא לו עזר 
מר בבריאה הזאת, ועל כן לא רצה לברוא אותו כשאר הנבראים. ועל כן כאשר הזכיר יצירת הבהמה והחיה והעופות, א

ולאדם לא מצא עזר כנגדו, רצה לומר אילו ברא את האדם כענין יצירת הבהמה לא מצא לו עזר כנגדו. ואמר )שם יח( לא 
טוב היות האדם לבדו, כלומר אין טוב שיהיה האדם מתבודד כמו הבהמה שאין הנקבה מתיחדת אל הזכר. ולכן אעשה לו 

ר, שתהיה משמשתו בכל צרכיו. כנגדו, שתהיה עומדת אצלו תמיד עזר כנגדו, אבראנו בענין שתהיה לו עזר כנגדו. עז
+במהדורות הקודמות נוסף: על כן בראה הבורא מגוף האדם+. ועל כן אמר האדם בראותו אותה וכאשר ידע כי ממנו 
נלקחה, על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו )שם כד(, כלומר ראויה זו שתעמוד אצלי תמיד ואני אצלה 

 והיינו לבשר אחד.  

ועל כן ראוי האדם לאהוב את אשתו כנפשו ולכבדה ולרחם עליה ולשמרה כאשר ישמור אחד מאבריו. וכן היא חייבת   
לעבדו ולכבדו ולאהוב אותו כנפשה כי ממנו נלקחה. ועל כן צוה הבורא את האדם על אשתו לאמר )שמות כא, י( שארה 

 כסותה ועונתה לא יגרע.  

 א משלי ט:יביאור הגר"
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 ברירה בשני מינים

 קידושין יז:

 חליפי עבודת כוכבים קא שקילתוספות קידושין יז: ד"ה 

ואין לומר טעמא משום ברירה כלומר השתא הוברר הדבר דזה חלקו דאם כן אפילו באו לרשותו נמי יהא מותר מהאי 
 טעמא.

 ד"ה חליפירש"ש קידושין יז: 

עי' תור"ע פ"ו דדמאי אות ס"ט שהעלה דבריהם בצע"ג דהא בשני מינין ל"א ברירה  ואין לומר טעמא משום ברירה כו'.
לכ"ע. ונעלם מכ"ת שכבר קדמוהו בזה הרשב"א ותוס' רי"ד. אך מה שהקשה הרשב"א ע"ז מהא דתמורה )ל( דפריך ניפוק 

כנגד הכלב יהא אסור מוכח חד להדי כלבא כו' אלמא דאף בב' מינין יש ברירה. לא זכיתי להבין דאדרבה מדהאחד הנברר 
 דבב' מינין אין ברירה דאם יש ברירה נאמר דהוא חלקו המגיעו ואיננו מחיר כלב:

 ר"ן נדרים מה: ד"ה רבי אליעזר

 רש"י חגיגה כה: ד"ה יכול

שיודע בהן שהוכשרו, ואני אטול חטים במקום פלוני שיודע שלא הוכשרו,  -יכול לומר לו טול אתה חטין במקום פלוני 
אמרינן: יש ברירה, שאלו הן חלקו של זה, ואלו הן חלקו של זה, ולא החליף לו חבר לעם הארץ  -יון דחד מינא הן דכ

אין לומר ברירה, דכשמת אביהן נפל חלק לזה  -חלקו שבטמאין בשביל חלקו של עם הארץ בטהורין, אבל בשני מינין 
 פני עור לא תתן מכשול )ויקרא יט(.וחלק לזה בכל המינים, ונמצא חבר זה מחליפה לו, ועובר בל

 תוספות חגיגה כה: ד"ה חבר

]מתני' היא בפ"ו דדמאי[ ופירש רש"י טעם של משנה זו מטעם ברירה דמעיקרא  -חבר ועם הארץ שירשו את אביהם 
הוברר הדבר שאלו לחלקו נפל אבל בשני מינים לא אמרינן הוברר הדבר וכן פירש הוא עצמו משנה אחרת גר ונכרי 

ירשו את אביהן יכול לומר טול אתה ע"ז ואני אטול מעות דאית ליה ברירה התם והיה קשה למורי כיון דסתם משנה ש
אית ליה ברירה תקשי מיניה לרבי יוחנן דאמר אחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין זה לזה ביובל אלמא אין ברירה וכן 

י רבא ר' מאיר ורבי יהודה כרב אסי דאמר האחין שחלקו בבכורות פרק יש בכור )דף מח.( גבי נתנו עד שלא חלקו מוק
מחצה יורשין ומחצה לקוחות אלמא מספקא להו אי יש ברירה או לא ומההיא דהלוקח יין מן הכותים )דמאי פ"ז מ"ד( 

ליכא לאקשויי דשמעינן מינה ברירה דהתם טעמא אחרינא איכא שמפרש דבריו בהדיא אבל ירושה דממילא הויא לא וכן 
בכל מערבין )עירובין דף לז: ושם( איכא מאן דאית ליה הך סברא וכי תימא דמדרבנן מודה רבי יוחנן דאית ליה ברירה בפ' 

הא שמעינן ליה בשילהי ביצה )דף לז: ושם( אין ברירה אף בעירובי תחומין ומיהו כמה סתמי משניות דמצינו דאין ברירה 
עירובין דף לז: ושם( דדחיק לאתויי תנא דברירה לא מייתי הך משום ובכמה מקומות פלוגתא דתנאי ובפרק בכל מערבין )

 דעדיפא ליה לאתויי מילתא דהתנא נזכר בה וגם מילתא דאיירי בעירובי תחומין דאיירי בה.

 שלחן ערוך יורה דעה קמו:ד

כוכבים ואני מעות. יכול הגר לומר לעובד כוכבים: טול אתה עבודת ם שירשו את אביהם עובד כוכבים, גר ועובד כוכבי
 אבל משבאת העבודת כוכבים לרשות הגר, אסור.

 ש"ך יורה דעה קמו:ה

יכול הגר לומר כו'. לפי שירושת הגר מדרבנן וחכמים הקילו בגר שלא יחזור לקלקולו ש"ס ולפ"ז דוקא גר אבל מי שהמיר 
ן מי שנשתתף עם עובד כוכבים בסחורה אביו ובנו עמו ומת אביו אינו יכול לומר לאחיו המומר טול אתה אלילים כו' וכ

 ובאתה אלילים לידו אינו יכול לומר טול אתה אלילים כו':
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 גליון מהרש"א יורה דעה קמו:ג

 

 מכאן ולהבא\ברירה מעכשיו

 מעשר שני ה:ט

 תוספות קידושין כו: ד"ה מעשה ברבן גמליאל

    שו"ת שאגת אריה )ישנות( סימן צב

של מצוה בתנור אחד ויש לחוש שמא נחלפו המצות של זה לזה ואין אדם יוצא ידי  שאלה כמה בני אדם שאופין מצות
 חובתו במצה גזולה מה תקנה יש לדבר:  

תשובה בהגמ"י בפרק ו' מהלכות חמץ ומצה כתב בשם הרוקח שטוב ללמוד לומר כל מי שיגיע לידו מצה שלי ה"ה לו   
כל מי שיגיע לולבו לידו ה"ה לו במתנה ע"כ. וק"ל ע"ז כיון דקי"ל במתנה כדאמרינן בפ' לולב וערבה מלמדין אותן לומר 

דבדאורייתא אין ברירה וכדאמרינן בפ"ב דביצה )ד' לח( והרי למ"ד אין ברירה וודאי כה"ג לא מהני לענין מתנה כמו דל"מ 
ל שילקטו עניים לענין הפקר כדאמרינן בפ' מרובה )ד' סט( דתניא התם ר' יהודא אומר שחרית בעה"ב עומד ואומר כ

היום יהיה הפקר רבי דוסא אומר לעתותי ערב אומר כל שלקטו עניים היום יהיה הפקר ומהפך הגמ' התם דר"י לדר' 
דוסא משום דשמעינן ליה לר"י בעלמא דל"ל ברירה ופרש"י טעמא דלא אמרינן דכי לקטו הוברר שזה הפקר הואיל ואין 

דינם. וא"כ ה"נ מאי מהני דאמר הכי קודם שיגיע מצתו לחברו דכשיגיע בעה"ב יודע שחרית דשמא לא ילקטו יותר על 
לידו הרי הוא לו במתנה כיון דאין ברירה לא אמרינן הוברר הדבר למפרע שחל עליו שם מתנה בשעת אמירה הואיל ואין 

יא כמ"ד יש בעה"ב יודע בשעת אמירה שיגיע מצתו לחבירו וע"כ הא דתנן גבי לולב דאורייתא מלמדין אותן כו' את
ברירה בשל תורה דהא מה"ת אינו יוצא ידי חובתו בלולב הגזול והשאול כדאמרינן בפ"ג דסוכה. וה"נ הא דאינו יוצא ידי 

חובתו במצה גזולה מה"ת הוא כמש"כ הרא"ש בפ' כ"ש דאמרינן התם מצה של מעשר שני לדר"מ כלומר דס"ל מעשר שני 
משום דאתיא לחם לחם מחלה מה להלן עריסותיכם שלכם ולא של גבוה ה"נ  ממון גבוה הוא אינו יוצא ידי חובתו בפסח

כן וה"ה לענין גזל נמי איכא למילף מניה שאינו יוצא ידי חובת מצה בו דלאו שלכם הוא וכיון דמה"ת הוא אמרינן אין 
ס"ל להרוקח כמש"כ ברירה ולא מהני הא דקאמר כל מי כו' כיון דבשעת אמירה עדיין לא הגיע מצתו ליד חברו ואפשר ד

הרא"ש שם בתחלה בירושלמי אמרינן מצה גזולה אין לברך עליה אר"א ע"ש שנאמר בוצע ברך ניאץ ה' ומסיים הרא"ש 
אלמא משמע דאין בו איסור אלא משום בוצע כו' אבל בדיעבד נפק בהו. תו מסיק בה בירושלמי רבי אומר אין עבירה 

ילא אלה המצות אם עשאן כמצוותן מצו' וא"ל אינו מצוה ואפשר דהני מצוה ר' יוסי אומר אין מצוה עבירה א"ר א
אמוראי פליגי וא"ל כיון דלא עשאן כמצוותן אינו מצוה ולא יצא ידי חובתו ע"כ. ומשמע וודאי דלרבי ור"י דאמרי אין 

מצוה הבאה בעברה  עבירה מצוה ואין מצוה עבירה היינו מה דאמרינן בגמ' דידן דלולב הגזול פסול אפי' בי"ט שני משום
וס"ל להרוקח כמ"ש התוס' בפ"ק דסוכה )ד' ט( דמצוה הבאה בעבירה אינו אלא מדרבנן דאל"כ ל"ל למעט גזולה בי"ט 

ראשון מלכם משלכם ת"ל משום מצוה הבאה בעבירה ולפ"ז הא דיליף ר"י מאלה המצות א"כ אינו אלא אסמכתא בעלמא 
ה בעברה אינו אלא מדרבנן הא קי"ל בדרבנן יש ברירה כדאמרי' התם דאל"כ אכתי תקשה לכם ל"ל וכיון דמצוה הבא

בפ"ב דביצה. וא"נ י"ל דס"ל להרוקח כסברת ר"י בעל התוס' דפסק דאפילו בשל תורה אמרינן יש ברירה הלכך אפ"ת 
ידי חובתו דאינו יוצא ידי חובתו במצה גזולה מה"ת מ"מ מהני האי תנאי. ולפ"ז כיון שלדברי הרא"ש דמה"ת אינו יוצא 
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במצה גזולה מהא גז"ש דלחם לחם מחלה וקי"ל אין ברירה בשל תורה א"כ לא מהני ההוא תנאי ובסי' שאח"ז יתברר 
יותר בס"ד. מ"מ אני אומר דהאי תנאה מהני לכ"ע אפי' למ"ד אין ברירה דאלת"ה אלא דהא מתני' דפ' ל"ה דכל מי שיגיע 

ברירה והא שם בפ' מרובה מייתי הא דתנן והצנועים מניחים את המעות לולבי לידו הרי הוא לו במתנה אתיא כמ"ד יש 
ואומרים כל הנלקט מזה יהא מחולל על המעות הללו ורצה הגמ' שם לומר אליבא דר"י לא תימא כל הנלקט אלא אימא 

קושיא זו כל המתלקט ופריך אלמא אית ליה לר"י ברירה והא ר"י לית ליה ברירה גבי האחים שחלקו לקוחות הן ומחמת 
הדר ביה הגמ' מהא דקאמר אימא המתלקט והא דפריך אלמא אית ליה לר"י ברירה היינו משום דאר"י הלכה כסתם 

משנה. ואי סתם משנה זו דכל מי שיגיע לולבו לידו הרי הוא לו במתנה אתיא כמ"ד יש ברירה אכתי תקשה לר"י דלית 
אין ברירה הא דכל מי שיגיע לולבי לידו הרי הוא לו במתנה ליה ברירה מסתם משנה זו. אלא וודאי ש"מ דאפי' למ"ד 

מהני וה"ה גבי מצה נמי מהני. ומכאן ראיה ברורה למש"כ בסימן שאח"ז דלא מהני לומר כל המתלקט יהא הפקר למאן 
דלית ליה ברירה אא"כ אמר דלאחר שיתלקט יהא הפקר חל למפרע משעת דבורו אבל אם אמר שיהא ההפקר חל להבא 

לקיטה ואילך אע"פ שאמר כן קודם לקיטה אפ"ה מהני לכ"ע דלא שייך ברירה אלא במתנה לכשיהיה כן יחול תנאו משעת 
למפרע משעת דבורו אבל אם אינו מתנה אלא על להבא לכשיהיה כן כגון לכשיתלקט יהא הפקר משעת לקיטה ולהבא 

ה קודם לכן אפילו למאן דאמר אין ברירה ש"ד וכן לכשיגיע לולבי או מצתי לידו הרי הוא לו במתנה אע"פ שהתנאי הי
ומהני תנאה והנה הרבה הארכתי בחבורי בזה מכל מקום להוציא חלק לגמרי אי אפשר ואעתיק קצת ממה שכתבתי שם 

 בסימן שאחר זה וגם תשלום תשובה זו יתבאר על נכון:    

 בענין ברירה מעכשיו –גינת אגוז עמ' פו, סימן כג 

 או תפילה אחרתברכה במסגרת ברכה 

 תקיעות על סדר הברכות –השנה  ראשראה: 

 הגדה של פסח\ברכת המצוה על סיפור יציאת מצרים – פסחה: רא

 רבינו יונה על הרי"ף ברכות א.

ואומר מורי הרב שאין זה נכון שברכה זו לא מצינו  ...וכתב רב עמרם ז"ל שבשעה שקורא אותה יברך אקב"ו לקרוא ק"ש
 אותה בשום מקום...

 (קישור)פתיחה  –הגדה מעשה נסים 
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 מרומי שדה ברכות ב.

שות מהא דאומרים הברכות לפני זמן ק"ש. יש ומה שהקשו התוס' עוד. מהא דצריך לברך כו'. הנה אם כונת התוס' להק
ליישב בפשיטות, דדין ברכות קר"ש ודאי דתליא בזמן תפלה. וכמו בברכות ק"ש של שחרית דתנן הקורא מכאן ואילך לא 
הפסיד הברכות. וה"נ בברכות ק"ש של ערבית. ואי כוונת התוס' להקשות מהא דלא מברכים על ק"ש. באמת הביאו בשם 

דצריך באמת לברך אקב"ו על ק"ש שעל מטתו. ואפילו אם לא נימא כן. ג"כ י"ל כמוש"כ המאור במס'  רב עמרם גאון
רה"ש. דאין לברך בציבור על תקיעת שופר משום דבתפלה הוא אחר הברכות. וממילא אפילו בתקיעות דמיושב אין 

ו אומר הברכות. אין מברכין אקב"ו על לברך. וה"נ י"ל הכא כיון דעיקר ק"ש הוי אחר הברכות. משו"ה אפילו בשעה שאינ
 33הק"ש.

 ארץ הצבי עמ' כד

  ברכה הסמוכה לחברתה

 פירוש המשנה לרמב"ם ברכות א:ח

שתי הברכות שמברך בשחרים לפני קרית שמע הם יוצר ואהבה, והאחת שמברך לאחריה היא אמת ויציב. אבל בלילה 
אמונה והשכיבנו. וברכה ארוכה היא יוצר ומעריב ערבים, מברך לפניה שתים מעריב ערבים ואהבת עולם, ואחריה אמת 

וקצרה אהבת עולם. וקרא יוצר ארוכה ואהבת עולם קצרה לפי שכל ברכה שבתחלתה ברוך ובסופה ברוך קורא אותה 
ארוכה. ושאינה כן קורא אותה קצרה. ופירוש אינו רשאי, אין לו רשות, כלומר שאין מותר לו לעשות. לחתום, לסיים, 

 ר להפסיק שלא במקום הפסק.כלומ

 תוספות כתובות ח. ד"ה אשר ברא

 .תוספות הרא"ש כתובות ח

 רשב"א ברכות יא.חידושי ה

 ברכות מו.

                                                 

כ"כ בקרן אורה סוטה לט. ד"ה גמרא ולא נשאתי כפי בלא ברכה וז"ל יש לדקדק דמשמע דמדת חסידות היא זו. ומ"ש מכל המצות  33
 דצריך לברך עליהם מן הדין. ומאי אריא מצוה זו דקאמר שלא עשה בלא ברכה. ומשמע קצת מזה דמצוה זו לא דמיא לכל המצות

 לענין ברכה לפניה. משום דמצוה זו עצמה ברכה היא.
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 רש"י ברכות מו: ד"ה ויש מהן

 ברכות מה:

 תוספות ברכות מה:

 חידושי הריטב"א מגילה כא: ד"ה לאחריה

ואסיקנא דחותם בא"י הנפרע לישראל מכל צריהם האל לאחריה במקום דנהיג מאי מברך בא"י אמ"ה האל הרב וכו' 
המושיע. וכן עמא דבר, והאומר האל הנפרע לישראל טועה הוא. ותמיה לן למה פותח בברכה זו בברוך, שהיא סמוכה 

לחבירתה לברכה ]ש[קודם מגילה, שאפי' הברכה הסמוכה לברכה קצרה חשיבא סמוכה כדאיתא בירושלמי )ברכות פ"א 
מא כיון דתליא במנהג פותחת בברוך והרי ברכה אחרונה של הלל שתלוי במנהג כדאיתא במס' סוכה )ל"ט ה"ה(, וכי תי

א'( ואפ"ה אינה פותחת בברוך מפני שסמוכה לברכה ראשונה שלפני הלל, ודין הוא דהא כל היכא דאמרי לה סמוכה היא 
ו אכתי ק"ל ברכה אחרונה ]של קריאת התורה[ לעולם, וי"ל שברכה זו אינה על המגילה אלא ברכה של שבח על הנס. מיה

למה פותחת בברוך וכי תימא שהטעם מפני שבתחלה הפותח מברך והחותם לאחריה וכיון שהיא בשנים אינה סמוכה 
שהרי הראשון הולך לדרכו והשיח, אכתי קשיא ברכת נביא של הפטרה לאחריה למה פותחת בברוך שהרי סמוכה לברכה 

 שלפניה.

יש הפסק ושינון אחר בין ברכה לברכה כמו אלו שהברכות והקריאה אינם מענין אחד כגון פסוקי דזמרה ונראה דכל ש  
שהכל ענין שבח וזמרה, וכן ברכות הלל וההלל שהכל לשבח ואי אפשר לשיח ולגלגל עמהם דבר אחר, וכן ברכות ק"ש 

וצץ, של אחריהם אינם פותחות בברוך וק"ש שהכל ענין קריאה ושנון וקבלת מלכות שמים והוי מין במינו ואינו ח
דחשיבי סמוכות מעין שבח והודאה, וכשהקריאה ענין אחר חלוק לעצמו וספור מאורע כגון מגילה וקריאה בתורה 

ומפטיר בנביא הרי הוא הפסק שהרי ענין אחר הוא, וגם אפשר להפסיק בנתים לשיחה או לתרגום או כיוצא בהם משא"כ 
וכה, והרי הוא כברכת מזון שפותחות בברוך אע"פ שקדמה לה ברכת הלחם וכן ברכת כסוי באידך ולפיכך לא חשיבא סמ

 אע"פ שקדם לה ברכת שחיטה.

 אבודרהם ברכות השחר

אלהי נשמה ברכה זו אינה פותחת בברוך ולא מפני שהיא סמוכה לברכת אשר יצר דהא אמרינן בפרק הרואה )ס, ב( כי   
כת אשר יצר אומרה לבדה בכל עת שעושה צרכיו אלא פירש הראב"ד מפני שהיא מתער לימא הכי אלהי נשמה וכו' ובר

סמוכה לברכת המפיל חבלי שינה על עיני ושינה אינה הפסקה מפני שאינה מעשה וקשיא לי לדבריו שהרי אי אפשר שלא 
רבינו תם שאינה  יקיים מצות עונה וצריך שיסוח קודם שישמש מטתו כדאיתא בפרק הרואה )סב, א(. והנכון כמו שפירש

פותחת בברוך מפני שהיא ברכת הודאה שמודה לשם שהחזיר לו נשמתו להתנועע בה ולקום בבקר לעשות צרכיו שאם 
 אינו מקדים תחלה הודא' על מה שתחול הברכה הויא לה ברכה לבטלה.

 ברכה על מעשה מצוה

 שלחן ערוך אורח חיים יט:א

ן שאינו לובש הטלית פטור מציצית, ולפיכך אינו מברך על עשיית ציצית חובת גברא הוא ולא חובת מנא, שכל זמ
 הציצית, שאין מצוה אלא בלבישתו.

 מגן אברהם יט:א

על עשיית הציצית. שאין בעשייתה מצוה אלא בלבישתה עיין בגמ' פ"ד דמנחות, וצ"ע מ"ש במזוזה דק"ל שצריך לברך 
וא דכ"ז שאינו דר בתוכה פטור ממזוזה וכ"כ התוס' במנחות כשקובעה כמ"ש בי"ד סי' רפ"ט דהתם נמי קי"ל חובת הדר ה

דף מ"ד ולכן נ"ל דסתמא דמילתא במזוזה קובעה כשדר בתוכה לכן מברך על עשייתה אבל טלית מסתמא קובע בו ציצית 
 עד שלא לובשו לכן אינו מברך על עשייתו ואה"נ אם היה לבוש ציצית ונפסקו לו והטיל בו ציצית אחרים מברך אקב"ו

לעשות ציצית כמו במזוזה מיהו י"ל דמיד כשנפסק מחויב לפשטו ולתקנו וע' בשבת דף קי"ח משא"כ במזוזה לא הטריחו 
רבנן לעקור דירתו ואפשר דה"ה במזוזה אם קבע בו מזוזה קודם שדר בתוכו כשנכנס לדור בתוכו מברך אקב"ו לדור 

 בבית שיש בו מזוזה כנ"ל:

 מגן אברהם רסג:יא

שם מהר"מ ז"ל כשיש חופה בע"ש ומאחרי' בה עד אחר שקיעת החמה והאשה אינה רוצה לקבל שבת לפני כתב מהר"ש ב
החופה אז תדליק הנר בלא ברכה קודם החופה ואחר כך בחשיכה תפרוש ידיה על הנרות ותברך או תאמר לעכו"ם 
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דאמירה לעכו"ם שבות ומיהו להדליק אחר החופה והיא תברך עד כאן, ותמוה היא דל"ש ברכה בדלוקה ועומדת ועוד 
ב"ה לא גזרו אשבות )עסי' רס"א( וע' במהרי"ו שהתיר להדליק בעוד היום גדול ואח"כ לפרוס ידיהם ולברך וכו' ומ"ש 

שנמצ' בקובץ שמברכין על הנרות בשבת אחר יציאת בה"כ לא ס"ל ולא מר בריה דרבינ' חתים עליה )מהרמ"מ הגמ"נ( 
 עד שחשיכ' יש לסמוך אמהר"ש ועסי' רע"ו ס"ב בהג"ה ומ"מ סגי בנר א':ומיהו בדיעבד אם שכח' מלברך 

 ברכי יוסף אורח חיים יט:ב

ב. אינו מברך על עשיית הציצית וכו'. הרב מגן אברהם )סק"א( הוקשה לו מאי שנא ציצית ממזוזה, דאף דחובת הדר 
ברכות מחודשות, ע"ש באורך. וזו היא מברך כשקובע מזוזה בבית. ומתוך כך חידוש הוא שחידשה תורה דיליה לברך 

שקשה לחדש ברכה שלא נזכרה בש"ס ובפוסקים. וק"ק על הרב בני חיי בהלכות מזוזה שהביא דברי הרב מגן אברהם. 
 עיין שם. 

וחזיתיה להרב יד אהרן תריץ יתיב, דכתיבת המזוזה היינו כעשיית ציצית, וקביעותה כלבישת טלית, ודחה דברי הרב   
, עש"ב. ואין זה מספיק, דהרי מזוזה חובת הדר, וכשיכנס לדור דומה למתעטף בציצית, והו"ל לברך כשידור, מגן אברהם

ולא על קביעותה בבית. כי טויית הציצית ושזירתו דומה לכתיבת המזוזה, וקביעות חוטי הציצית בבגד, הוא כקביעות 
בו מזוזה. והדרא חקירת הרב מגן אברהם למקומה,  המזוזה בבית, ולבישת הטלית בציצית דומה לבא לדור בבית שנקבע

 דאמאי מברך בקביעות המזוזה בבית הו"ל לברך כשידור. 

אכן נראה דהחילוק ברור, דבשלמא בציצית דבגמר בדבר, דהיינו בלבישת ציצית, אדם מתעסק בגוף המצוה ומתעטף   
בו, שבקוה לברכה עד התכלית האחרון, כיון דגם בגומרו של דבר והיה בהעטי'ף עסיק ואתי בגוף המצוה. משא"כ במזוזה 

ק בה כשיבא לדור, ולא רצו לקבוע הברכה מבלי התעסק דגמר העסק במצוה הוא קביעותה, ואחר זה לא נשאר שום עס
במצוה, לכן הם אמרו לברך בקביעותה, דהוא סוף המעשה את העוס'ק אשר עסק בגוף המצוה. דכשידור אף דבו בפרק 

הוא חובתו, מכל מקום תו לא עסיק בגוף המצוה אם המזוזה כבר מונחת וקבועה במקומה. ואם בא לדור ועדיין לא 
חובת הדר היא, ובארץ ישראל חייב מיד, מ"מ לא איתרמי ליה בה שעתא. ואחר שכבר נכנס לדור, כשמוצאה קבעה דאף ד

וקובעה, מברך בקביעותה שפיר. וכן אם הבית יש בו מזוזה ויצא השוכר הראשון והניחה שם, ובא רעהו השוכר השני 
קום לברך, דהוא לא נתעסק בה כלל, וכבר בירך וכבר יש שם מזוזה אף דבא לדור בבית שיש בו מזוזה, אין לשוכר שני מ

השוכר שלפניו, שנתעסק בה וקבעה, אף דהשני שפיר מקיים המצוה שדר בבית שיש בו מזוזה ואיהו לא עביד מידי. לכן 
 קבעו הברכה בעת קביעותה דהוא גמר עשיית המצוה.

כל מצוה שעשייתה גמר חיובה מברך בשעת וכל זה מבואר בלשון הזהב של הרמב"ם פי"א דברכות דין ח' שכתב וז"ל,   
עשיה, וכל מצוה שיש אחר עשייתה ציווי אחר אינו מברך אלא בשעה שעושה הציווי האחרון, כיצד העושה סוכה וכו' או 

ציצית או תפילין או מזוזה אינו מברך בשעת עשיה וכו' מפני שיש אחר עשייתו ציווי אחר ואימתי מברך בשעה שישב 
 כשיתעטף וכו' ובשעת קביעת מזוזה. וכונתו שעושה הציווי האחרון בגוף המצוה כמו שכתבנו, ודוק. בסוכה וכו' או 

לפי מ"ש הרב תורת חסד סימן ג"ן, דאין לברך בקובע מזוזה תוך שלשים. נראה דמכ"ש שלא יקבע מזוזה קודם שיבא   
רך בעטיפה. ומדברי הרב מגן אברהם נראה לדור בבית אלא תכף שבא לדור או אח"כ. ומאחר שכן הוא דומה לציצית דמב

 קצת דפשיטא ליה דיכול לברך כשקובעה אף אם עדיין לא בא לדור בבית. וצריך להתיישב בדבר.

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן קעט   

אם יש לקבוע המזוזה בבית שכורה בתוך שלשים יום ואם לברך אז או לחכות אלאחר שלשים כ"ד כסלו תשי"ד. מע"כ 
 ידידי הרה"ג ר' נח בראייער שליט"א.  

מה ששאל ידידי אם לקבוע המזוזה תיכף או לחכות עד לאחר שלשים יום שיהיה מחוייב בבית שכורה ושאולה. עיין   
"ק י"ז בשם אשל אברהם דרשאי להחמיר וגם לברך קודם ל' יום ובנחלת צבי לבעל הפ"ת נשאר בפ"ת יו"ד סי' רפ"ו ס

בצ"ע דאולי יותר טוב לחכות עד שיתחייב. ולע"ד ודאי ראוי להחמיר בדירה שדעתו לקביעות לקבוע מיד דהא דעת סדור 
האחרונים חולקין עליו מהראוי דה"ח לבעל חו"ד שחייב מיד ומקורו מהש"ך כדאיתא שם בנחלת צבי ולכן אף שרוב 

להחמיר. וכן נוהגין העולם בדירה ששוכרין לקביעות שאין מחכין. ורק בדירות ששוכרין בקאנטרעס לימות הקיץ יש אולי 
לחכות משום דהתם הוא בעצם עראי אף אם חושב להשהות יותר מל' יום דעצם הדירה שם הוא עראי וכ"ז שיזדמן לו 

זרה לביתו הקבועה בעיר ילך משם. ובדירות אלו יודה גם הדה"ח שפטור קודם ל' אבל בדירה שיותר טוב לפניו לילך בח
 הידוע שהוא לקביעות יש להחמיר.  

ובעצם רשאי גם לברך אך אם ירצה לחכות עם הברכה עד לאחר שלשים אולי יותר עדיף. ואף שפטור לברך בהסיר   
ת צבי שצריך לחכות. לע"ד אין שייך זה בלא בירך בשעת המזוזה אדעתא דלחזור ולקובעה שמצד זה סובר הנחל

קביעותה שעדין לא נפטר מהברכה דמ"ש מתפילין שהניחם קודם עלות השחר שכשיגיע הזמן ממשמש בהן ומברך 
כמפורש במנחות דף ל"ו וכתבו התוס' שם דלא רק בתפילין שהמשמוש מצוה אלא אף כשהתעטף בציצית קודם היום 

הסיר טליתו כדי לחזור וללבוש ולברך דכיון שמשמש בו יכול לברך עיי"ש ובתוס' סוכה דף ל"ט כתבו כשיאיר היום א"צ ל
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טעם ע"מ שהביאו מירושלמי שיכול לברך אחר העטוף לפי שהמצוה מושכת כ"ז שהוא מעוטף ועומד עיי"ש. וצריך לומר 
זוזה נמי כן דשייך לברך אף אחר בטעם המשמוש שהוא רק להיכר בעלמא שעוסק בהמצוה בשעה שמברך. וא"כ גם מ

שכבר קבע וימשמש בו להיכר לעסוק בשעה שמברך. וגם שמעינן מתוס' עוד דאף אם נחלק מתפילין ולא היה שום מעלה 
אחר העטוף במה שימשמש בהטלית היה יכול לברך כשיסיר טליתו ויתעטף בו אף שהסירו אדעתא דהכי שבכה"ג אם 

ך לחזור ולברך. ואף שאפשר שסברי דבפשט טליתו אפי' היה דעתו לחזור ולהתעטף בו בירך בעטיפה ראשונה לא היה צרי
מיד צריך לברך כשיטת המחבר /או"ח/ בסי' ח' סעי' י"ד אבל הא לא הביאו מתוס' זה ראיה לדין זה משמע שיכולין גם 

ליכנס לביהכ"ס או לילך לסבור כשיטת הי"א שברמ"א שם שא"צ לברך. ואף להמחבר מסתבר לע"ד שהוא רק בפושט כדי 
בין העכו"ם ולא בפשיטה בעלמא שלא לצורך. אך העיקר דכיון שלא בירך עדין עליו ולא נפטר מהברכה רק שאין יכול 

לברך משום שצריך עובר לעשייתם מועיל זה שפושט וצריך ללובשו להחשיב עובר לעשייתן דעכ"פ הא אחר שפשטו אם 
מכאן ולהבא הוי שפיר עובר לעשייתן. וא"כ נמצא שאף אם נחלק מזוזה מתפילין  לא ילבשנו עוד הפעם לא יקיים המצוה

מאיזה טעם שלא יברך אחר שכבר נקבע ע"י המשמוש לבד יכול ליטלה ולקובעה עוד הפעם ויברך אז דלא כהנחלת צבי. 
ילין וציצית לתוס' אבל באמת אין לחלק ולא יצטרך ליטלה אלא ימשמש בהמזוזה כשיגיעו השלשים יום ויברך כמו בתפ

 ואיפסק כן גם בש"ע /או"ח/ סי' ח' סעי' י' עיי"ש.  

ועיין בחדושי רעק"א שם שהקשה על מה שכתב הט"ז סק"ט דבלבש הטלית קטן בעוד שאין ידיו נקיות א"צ לזה משום   
וא"כ מפורש  דאותה שעה לא חזי כמו לענין טבילה דמברך אח"כ, דהכא הרי יכול לפשוט הבגד ולברך וללבוש שנית.

ברעק"א ג"כ דלא כהנחלת צבי. ולכן לדינא יותר עדיף לחכות עם הברכה עד שיהיו שלשים יום וימשמש בהמזוזה ויברך 
ואם לא יקשה לפניו ליטלה ולברך ויקבענה תיכף יותר עדיף. ובדבר אם יש איסור ריבית בכסף שנותנין להבאנק /לבנק/ 

 בע"פ כשיהי' אצלי. ידידו, משה פיינשטיין    יש בזה הרבה פרטים ולא אשיב בכתב אלא 

 ברכה על עשיית סוכה, ברכה על הכשר מצוה

 בא:ירושלמי סוכה 

העושה סוכה לעצמו, מהו אומר? ברוך אקב"ו לעשות סוכה. לאחר: לעשות סוכה לשמו. נכנס לישב בה אומר: ברוך 
צריך לברך עליה עוד מעתה. חנין בר בא בשם רב: אקב"ו לישב בסוכה. משהוא מברך עליה בלילי יום טוב הראשון אינו 

 וזמן.

 נחית חד דרגא ––ברכה ראשונה באוכל מרוסק 

  ב"ח אורח חיים רב:ה

תמרים שכתשן קצת וכו'. בפרק כיצד מברכין )דף ל"ח א( והלכתא תמרי ועבדינהו טרימא מברכין עלייהו בורא פרי העץ 
"י ושם טרימא כל דבר הכתוש קצת ואינו מרוסק עד כאן לשונו מאי טעמא במילתייהו קיימי כדמעיקרא ופירש רש

משמע דאי מרוסק לגמרי לאו במילתייהו קיימי ואין מברכין עליו בורא פרי העץ מיהו נראה דצריך לברך עליו בורא פרי 
בורא  האדמה ולא דמי לדבש תמרים דמברך עליו שהכל דהתם זיעא בעלמא הוא כדאמר בגמרא ואינו פרי לברך עליו לא

פרי העץ ולא בורא פרי האדמה אבל תמרים מרוסקין גוף הפרי הן לא הורדו מברכת בורא פרי העץ אלא מעלה אחת וכן 
כתב בהגהת אשיר"י דמהר"ם מקיים פירוש בה"ג בדובשא דתמרי דאינו מברך עליו שהכל אלא כשנתן בו מים דאם היה 

משלקות דאם בתחלה בורא פרי האדמה שלקן שהכל גם כאן דבש בעינו אין סברא להוריד אותו משתי מעלות וראיה 
בתמרים שבתחלה בורא פרי העץ אם נשתנו לגריעותא מברך בורא פרי האדמה וביין תפוחים נמי לא קאמר תלמודא 

אלא דאינו קרוי פרי לגבי תרומה אבל יכול להיות שגם על יין תפוחים מברך בורא פרי האדמה שלא תורידנו שתי מעלות 
בהגהת אשיר"י פרק כיצד מברכין משם האור זרוע ולפי זה נראה דתמרים המרוסקים לגמרי דמברך בורא פרי וכ"כ 

 האדמה לפירוש רש"י אבל בית יוסף כתב דכל הפוסקים חולקים על סברא זו ולא ידעתי למה כתב כן: 

 אין חותמין בשתים –ברכות 

 ח: סוטה

 אין עושין מצוות חבילות חבילות – מצוותראה: 

 אישתני לגריעותא –ברכות 

 תוספות ברכות לח: ד"ה משכחת

 ע לט. ד׳׳ה בגמרא אמרפני יהוש
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י דפרימא זוטא גריעותא היא "ופרש. פרימא זוטא שהכל נהיה בדברו' הני גרגלידי דליפתא כו' בגמרא אמר רבי זירא כו
ף גבי תומי וכרתי וכל מידי דמקרי פרי לא שייך לחלק "שכתבתי לעיל בשיטת הריוזה סותר למה . ל"ובשאכלה חי קאי עכ

י כאן שהרי כשאוכל "ז תו לא שייך האי טעמא שכתב רש"בברכות מחמת שינוי לגריעותא לענין הטעם שבהם ואם כן לפי
משמע להדיא ) ה"ר סוף סימן)אלא דבאמת שיטת רב האי והגאונים שהביא הטור , הלפת כשהוא חי ודאי שם פרי עליו

ה דאמר בפרימא שהכל נהיה בדברו "ז אתי שפיר דטעמא דר"כ לפי"דהני גרגלידי דליפתא דשמעתין במבושלין איירי וא
מיהו קצת גאונים , משום דתו לא דמי למאכל אלא למשקה דמברך שהכל נהיה בדברו כדאמרינן לעיל גבי דובשא דתמרי

מ מידי כיון "כ צריך ליתן טעם לזה מיהו לדינא לא נפ"שהן חיין איירי ואי דהכא כ"שהביא הטור שם כתבו כשיטת רש
ונראה לי שמזה , ף לעיל גבי תומי וכרתי"דקיימא לן כרבי יהודה דאמר אידי ואידי בורא פרי האדמה והיינו כשיטת הרי

ילו דתומי וכרתי ף הך מילתא דגרגלידי דליפתא משום דבכלל שלקות הן וכבר כתב דכל שלקות אפ"הטעם השמיט הרי
[ ו"סימן ט]ל דלעיל בתומי וכרתי "ש ז"אלא דאכתי יש לדקדק על הרא. פ שנשתנו לגריעותא"מברך בורא פרי האדמה אע

י "ה ור"ד כיון דפלוגתא דר"ל לאתויי הכא הך מימרא דגרגלידי דליפתא ולמה השמיטה דלענ"כתב שני דיעות אם כן הו
ה מידי ספיקא דדינא לא נפקא והוי ליה לברך "י שקולים הם אפ"ה ור"לומר דרה ואף אם תמצי "היא מסתמא דהלכה כר
 :ל"ש ז"ע ליישב שיטת הרא"שהכל בפרימא זוטא וצ

 שו"ת הר צבי אורח חיים א סימן צז

   .קוניאק הנעשה מיין לענין ברכה, קדוש ותרו"מ

דקוניאק הנעשה מיין פקע ממנו תורת היין זה מזמן שחקרתי בברכת הקאניאק שהוא פשוט לכל וגם בעיני גדולי תורה   
וברכתו שהכל, וראיתי גם בספר בעובדא דהוה במי שקידש על הכוס כסבור שהוא יין ונמצא שהוא קוניאק הורה המחבר 

   .שם שצריך לקדש על היין מפני שאין זה יין

ניאק הנעשה מיין של תרומה אם יש וכעין זה עמד על חקירה זו בספר ארץ ישראל לידיד נעורי הגרימ"ט זצ"ל בדין קו  
להתירו בהנאה לזר. ואומר ג"כ דמכיון שהמשקה נשתנה, ודאי דלא עדיף ממשקה של שאר פירות שאינם אלא מדרבנן, 

ומסיק דמה"ט יש להתיר היסק הספירט הנעשה מיין של תרומת מעשר גם לזרים ובלי הנאת כהן, וטעמא יהיב, דהא כל 
הענבים והיין שהם בעצמם אינם עומדים לשריפה, ונמצא שהדלק הוא שלא כדרך הנאתו, חשש האיסור הוא מצד חמרי 

ואע"ג דיש שיטות דתרומות ומעשרות בזה"ז דאורייתא, כבר כתב הפנ"י שגם מדברי התוס' משמע דמשקין היוצאים 
   .משאר פירות אין איסורם אלא מדרבנן, עכת"ד

יין פקע ממנו תורת היין ושוב דומה לשאר מי פירות דאינן אלא מדרבנן, והנה מה דפשיטא ליה דמכיון שנשתנה טעם ה  
לדעתי אין זה מתקבל, דמכיון דהנידון הוא שקרא שם תרומה בזמן שהיה יין גמור, מה בכך שנשתנה ועכשיו אין לו טעם 

אבל כל שהוא ראוי  יין, והא תרומה דאורייתא לזר הרי הוא ככל איסורי תורה שאין להתירם אלא כשנפסל מאכילת כלב,
   .לשתית אדם לא פקע ממנו איסור תרומה

אמנם באופן שנעשה קוניאק מתחילת ברייתו למשקה, באופן שלא היה לו דין יין מעולם, יש קצת מקום לדבריו. אך כד   
דבזו"ע  נעיין גם בזה יש לדון בשרש החילוק בין משקים היוצאים מזתים וענבים לשאר פירות, דעצם החילוק הוא משום

כתיב בהו תירוש ויצהר, וזה מילף הוא דמשקה זיתים וענבים דינם כגוף הפרי לכל דבר, ואינם בדין יוצא כשאר פירות, 
ושוב יש לחקור בעצם גלויא דהאי קרא אי קאי על הפרי או דקאי על המשקה היוצא מהפרי, דיתכן לומר דביין ושמן 

, וממילא אפשר לומר דדרשינן קרא כדכתיב דאין זה אלא במשקה יין חדשה תורה דיש להם דין הפרי ומשקה גמור הוא
ושמן, ומה שלא נקרא יין אין לו מעלה זו שיהא דינו כגוף הפרי, דאין לך בו אלא חידושו ובמאי דגלי גלי. או נאמר, 

ללו אמרה תורה דגלויא דהאי קרא סובב הולך לאו דוקא על היוצא, אלא על גוף פרי הגפן והזית. דבשני מיני פירות ה
   .דהיוצא מהם כמותן יהיה יין, או איזה משקה שהוא חשיבי משקה ודינו כגוף הפרי

ולפו"ר היה נראה לפשוט ספק זה ממשנה ערוכה )ריש פ"ד דתרומות( דבש תמרים ויין תפוחים וחומץ סתוונית, ס"ל   
עליהן, והפרי חומץ סתווניות הוא יוצא לרבי יהושע דאינם בתורת משקה דהוו כזיעה בעלמא ואין קדושת תרומה חל 

מענבים שלא נתבשלו כל צרכן על העץ ועושין מהם חומץ. וא"כ בדין יין תליא, ואם אין לו תורת יין שוב אין לו דין 
תרומה. דלא חשיב משקה, ודינו כשאר פירות, דהא חשיב להו כחדא, דמשמע דהדר דינא שהוא כזיעה בעלמא ולאו פרי 

ש מקום לדברי האומרים דקוניאק אין לו תורת היין. אבל עדיין יש מקום לחלק ולומר כמו שאמרתי הוא, וממילא די
לעיל דקוניאק הבא מיין אינו דומה לחומץ סתווניות שלא היה לו דין יין מתחלת ברייתו ולא חלה עליו תורת משקה 

גמור וכבר חל עליו דין קדושת תרומה, ויש  מעולם, ואין זה יוכיח על קוניאק הנעשה מיין גמור שכבר היה לו דין משקה
לדון דאינו דומה למי פירות שהוציא משקה מתוך אוכל, אבל בכה"ג שתחלתן משקה וסופן משקה, אין זה בכלל יוצא, 
דאין זה שנוי בגופו אלא שנוי בטעמו חשיב גופו של משקה כשהיה, ומה שיש לו טעם אחר זה לא מפקיע ממנו תורת 

   .עכשיו משקה שהיה לו עד

ויש להביא ראיה על כך מחומץ יין, דקיי"ל דתורמין מן היין על החומץ וגם התורם מן החומץ על היין תרומתו תרומה,   
אלא שלכתחלה לא יתרום משום דהוי מן הרע על היפה. הרי דגם חומץ חייב בתרומה מן התורה כמו יין. וע"כ דאינו 

וכבר חלה עליו תורת יין, ואעפ"י שלענין ברכה מברכים על החומץ שהכל,  דומה לחומץ סתווניות, משום שהוא בא מיין
   .לענין ברכה שאני משום דהוי דבר המקולקל ולרבי יהודה אין מברכין עליו כלל מטעם זה
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והנה, עיקר הדין שנתפשט שהקוניאק אפילו שנעשה מיין פקע ממנו דין משקה, הוא מכח הדין דהיוצא מהפירות אין לו   
הפרי דחשיב זיעה בעלמא. וכן שמעתי בשם הגאון רבי שמואל סלאנט זצ"ל, שהורה הלכה במי שעושה קוניאק או דין 

אלא שמתחלת ברייתם למשקה נהפכו מגוש  -יי"ש מענבים שקנה מנכרי או מצמוקים הבאים מחו"ל ולא נעשו תחלה יין 
ל הענבים או על הצימוקים לא חל עלייהו זיקת שהם פטורים מן המעשרות, משום דע -הענבים או הצימוקים לקוניאק 

תרו"מ דהא נגמרו ברשות נכרי או בחו"ל וכשנעשו יין אין לזה תורת יין ולא חשיב גמ"ל בידי ישראל, ונמצא דלא היה 
   .להם גמ"ל שיביאם לידי חיוב תרו"מ

עם זה נזכר בגמרא )ברכות לח( ולענ"ד יש לדון בזה טובא. ומה דסומכים על הטעם דזיעה בעלמא הוא. הן אמנם שט  
אמר מר בר רב אשי האי דובשא דתמרי מברכין עילויה שהכל נהיה בדברו, מ"ט זיעה בעלמא הוא ואין דינו כמו הפרי 
היוצא ממנו, ודאי אי אפשר לומר דכללא הוא דכל שיש לו שם זיעה אין דינו כגוף הפרי, שהרי בדף לט ע"א א"ר פפא 

א, דלפתא כלפתא, ומיא דכולהו שלקי ככלהו שלקי, ויעוין בתוס' שם שכתבו מיא דסלקא פשיטא לי מיא דסלקא כסלק
מברכין עליה בורא פרי האדמה אעפ"י שאין בה אלא מים וטעם הירקות, מברך עליהן כאשר יברך על הירקות אע"ג 

   .דאמרינן לעיל דמי פירות זיעה בעלמא הוא יש לחלק, ע"כ, הרי דלא מדמינן זיעה לזיעה

והרא"ש מחלק בדבר ואומר דלא דמי למי פירות דאמרינן לעיל זיעה בעלמא הוא, אפשר שאם בשל הפרי ונכנס טעם   
הפרי במים מברך עליהן בורא פרי העץ, עכ"ל. ולפי"ז יש להפליא על מי שמתיר יי"ש או קוניאק על סמך זה שהוא זיעה 

"י האש, אבל היי"ש שהוא יוצא ע"י האש הוא גוף הפרי, בעלמא, דלהרא"ש לא אמרינן זיעה בעלמא אלא ביוצא שלא ע
וכן משמע בר"ן חולין )דף קיב ע"ב( בהא דרב מרי בר רחל אימלח ליה בשר שחוטה בהדי בשר נבלה, אתא לקמיה דרבא 

א"ל אלה הטמאים לכם לאסור צירן ורוטבן, ומפרש הר"ן דרב מרי בר רחל מספקא ליה דשמא לא נאסר היוצא ע"י 
שום דזיעה בעלמא הוא, ורבא פשוט ליה מדכתיב הטמאין לאסור צירן ורוטבן וקיפן, דהטמאים ריבויא הוא מליחה מ

ומרבינן מיניה צירן, והיינו היוצא ע"י מליחה, דאי בבישול היינו רוטבן אלא ציר במליחה ורוטבן בבישול. וחוזר ומקשה 
בבישול פשיטא דאסור ואוסר, דהיינו טעם כעיקר, א"ו לצירן וכי תימא לרוטבן איצטריך, ואכתי צירן מנ"ל, ליתא, דרוטב 

   .אצטריך, עכת"ד

והנה, כל מעיין יראה, דלדעת הר"ן כל ספיקו של רב מרי בר רחל היה משום דס"ד דציר שע"י מליחה אינו אלא זיעה   
ברת הרא"ש דבבישול בעלמא, אע"ג דברוטב פשיטא ליה דלא אמרינן ביה זיעה בעלמא, ובודאי אוסר ונאסר, וזה כס

שע"י האש לא שייך לומר דהוי כזיעה בעלמא. וממילא דה"ה ביי"ש או קוניאק דדינו כגוף הפרי, וכן הוא בתשו' הרא"ש 
)כלל כ(: מכל הלין שמעינן, דזיעה היוצאת חשובה כאותו דבר נמצא זיעת האילפס חולבת היא חלב והו"ל כטיפת חלב 

ה, עכ"ל. וכ"כ בט"ז )סימן רב ס"ק כג(, דיותר נכנס טעם הפרי ע"י בישול מאילו שנפל על קדירה מבחוץ שאוסר הקדיר
   .סחט הפרי עצמו

וכעין זה כתב החת"ס )יור"ד סימן קיד( דמשקים היוצאים ע"י איצצא אין שם איסור עליהם אפילו נכנסו ונבלעו   
עכ"ל וכן יש הרבה פוסקים שלדעתם פשוט  במאכל או שנקרשו ונקפאו מ"מ שרי, אבל היוצא ע"י בישול הוי כגוף הדבר

הוא לחלק בין זיעה היוצאת מכח סחיטה ובין זיעה היוצאת ע"י בישול. א"כ אין שום מקום להקל ביי"ש או קוניאק 
מטעם שאינו אלא זיעה בעלמא, והרי סוגין דעלמא שאין מדמין זיעה לזיעה, ובפרט בקוניאק שהיוצא הוא בכיוון הפוך, 

   .א היוצא והנשאר הוא אינו מכלל הפרי לגמרי שאינו ראוי לכלוםדעיקר הפרי הו

ומה"ט לא היתה דעתי נוחה מההוראה שיצא מפי הרב מפ"ת הקודם כמה עשרות בשנים, שכחס על ההפסד של   
התרומת מעשר, המציא להם היתר לבשל את היין המיוחד לתרומת מעשר, שקודם הפרשת התרומה ימשכו מן היין הזה 

, אלא שבטרם כלות יציאת כל הגראדין מן היין יפסיקו את ההמשכה וישאירו איזה גראדין מהיין ויעשוהו תרומת קוניאק
מעשר על כל היין שביקב ולא יהי' להם הפסד מכל התרומה, כי מהשיריים של הקוניאק יפרישו לתרומת מעשר. וזה 

א ריח ובטל מתורת יין, והרי"ז כמפריש מים על יין מכשול גדול, כי ע"פ רוב השיריים של הקוניאק אין בו לא טעם ול
   .דלא עשה ולא כלום וכל שותיו יאשמו באיסור טבל

והנני חוזר לעיקר שאילתנו, דקוניאק מסתבר שדינו כגוף הפרי, ואי משום שנוי טעמו, כבר יש הרבה מיני יין שכל אחד   
ליו שהכל זה לא מכריע דמאן מפיס דעל קוניאק אין מברכין מיוחד בטעמו, וקוניאק נמי טעמו ממין היין, והא דמברכין ע

   .בפה"ג

ומצאתי בספר לבוש מרדכי להגרמ"ל ווינקלער שעמד על מדוכה זו. וז"ל בתשובתו, ע"ד משקה חדש הנקרא קוניאק,   
כפי הנודע הוא נעשה ונגמר מיין, ומלאכתו כמלאכת היין שרף, מהו ברכתו בפה"ג או שהכל. ומפלפל שם לכאן ולכאן, 

ורק דרך טעימה ולא שייך בו מעלת מסעד סעיד, ודאי  ומסיק דבקוניאק מכיון דלעולם אין שותין ממנו רביעית בב"א
צריך כדכתיב שיתקיים בו המקרא שכתוב ושבעת ולכן אין מברכין עליו בפה"ג, עכ"ד. ואין טעמו זה מספיק, דהא עיקר 

האי קרא דושבעת על ברכה אחרונה נאמר, דברכה ראשונה אין צריכה שיעור כלל, כדמבואר בשו"ע )סימן רי(, וכיצד 
יח מכאן לענין ברכה ראשונה. ועוד, שכנראה אישתמיט מיניה דברי הט"ז )ריש סימן רי(, דז"ל שם, נ"ל דיין שרף מכר

שבמדינתנו אינו בכלל זה ואזלינן בתר שיעור השתיה לרוב בנ"א וכו', אעפ"י שאין בו רביעית הלוג מ"מ כיון שראוי למזוג 
קרינן ביה שפיר ושבעת, ע"כ. הרי מבואר בדברי הט"ז, דביי"ש  יין וישתה רביעית וא"א לשתות רביעית לסתם בנ"א,
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קורא אני ושבעת אף בפחות מכשיעור, וכיצד אמר דהיינו טעמא דאין מברכים עליו בפה"ג משום דלא קרינן ביה ושבעת, 
שגם ביי"ש הא לפנינו דברי הט"ז דביי"ש קורין ושבעת בפחות מכשיעור. ואף דהמג"א )סימן רצב( חולק על הט"ז ואומר 

אין מברכים לאחריו בפחות מכשיעור, זהו מטעם אחר, דלא פלוג רבנן בשיעורין, אבל אין הכרח דפליג על סברת הט"ז 
   .דגם בפחות מכשיעור ישנו בכלל ושבעת, וא"כ שוב ל"ש לפוטרו מטעם דאינו בכלל ושבעת

דזיעה העולה ע"י האש שדינו כעצם המאכל וז"ל הגאון יעב"ץ בספר מור וקציעה )סימן רב( שכתב בברכת היי"ש,   
והמשקה הנודע מת' הריב"ש שמשביחו והוציא בה כל כחו, וכך נקרא נפש היין ורוחו, וכיון דאשתני למעליותא נראה 

שלא הפסיד ברכתו ובמילתיה קמייתא קאי לענין ברכה שלפניו ושלאחריו, ואם שתה ממנו כשיעור הכי מסתברא אע"ג 
כפי המדומה, אולי מחסרון ידיעה נתעלמה. שוב מצאתי כן לבעל הלק"ט שנותן לו כל חומרות היין,  דלא נהוג עלמא הכי

אלא שכתב שמברך עליו שהכל מפני המנהג. ולדידי חזי לי דכה"ג לאו מנהגא, כי לא שמו לבם לזה הנוהגים כן ומרגלא 
באותו הנשרף מן השכר של שעורים ושרשיו בפומייהו דאינו אלא זיעה בעלמא, וטעותא הוא בידייהו וגם נתערב להם 

של זרעים וצמחים אחרים שקורים אותו ג"כ יין שרוף, ואותו ודאי ברכתו שהכל כדנקטינן בשכר גופיה, ה"ה במאי דנפק 
מיניה ובדדמי ליה וסברי דכולא חדא מילתא וליתא עכ"פ ראוי להזהר שלא לשתות ממנו כשיעור כדי שלא יצטרך ברכה 

   .אחרונה

הנה דינו זה של הגריעב"ץ שאומר בפשיטות דיי"ש הנעשה מענבים וצימוקים או מיין, יש לקוניאק דין יין, זה עושה   
מהפכה בהרבה ענינים. דלפ"ז בעובדא דהוה בעשה קדוש על כוס כסבור שהוא יין ונמצא קוניאק א"צ לקדש שנית. וכן 

ריפה, זה אינו, דיין שרף זהו כיין גמור וזר אסור בהנאה של ההוראה לעשות מיין תרומת מעשר יי"ש ומותר גם לזרים לש
כלוי. וכן יי"ש הנעשה מענבים וצימוקים שקנו מגוי או מחו"ל אעפ"י שלא נעשה יין מעולם חייב בתרו"מ. גם מה שהורה 

ינו מדוקדק, רב אחד דקוניאק ויין אין תורמין מזע"ז דיי"ש הוי זיעה בעלמא ואין לו תורת יין, הנה לפי האמור זה א
     .דקוניאק הוא יין דאשתני למעליותא, אבל שניהם מין יין ותורמין מזה על זה

 אמן יתומה –ברכות 

 ברכות מז.

 משנה ברורה קכד:לה

ואם הש"ץ מאריך בניגון של ואמרו אמן יאמרו הקהל אמן מיד כי הניגון הוי הפסק  ]מא[  ודוקא אם  -שכלה הברכה 
קא לענין קדיש שכבר כלה עצם הבקשה אחר תיבת בזמן קריב או אחר תיבת דאמירן בעלמא  מאריך הרבה בניגון. ודו

 ]מב[  אבל אם הש"ץ מאריך בשאר ברכה בסופה באיזה ניגון לא יענה אמן כ"ז שלא סיים את עצם התיבה של הברכה:

 אמן לעיכובא –ברכות 

 פרי מגדים אשל אברהם נה:ח

מע בתרין. א', אם יוצא בשמיעתו של חבירו, דקיימא לן בסימן רי"ג סעיף ב' והנה אני מסופק בחרש המדבר ואין שו
 דצריך שישמע הברכה, הא לא שמע אפשר אפילו אמן אין יוצא. 

 ברכה בלשון נוכח

 ספורנו דברים לג:ב

ויאמר. וקודם שהתחיל הברכה המתחלת ברזל ונחשת מנעליך אמר זאת ההקדמה והתפלל על השבטים למען תחול 
כי אמנם דברי הברכה בכל מקום מדברים עם המבורך כאמרו אמור להם. וכן כל דבריו מברזל ונחשת עד על  ברכתו

 במותימו תדרוך היו עם ישראל אבל דבריו הקודמים היו עם האל לבקש מלפניו על עמו:

 מור וקציעה קכח

ו וכו' ישא את כפיו. עכ"ל. לענ"ד זה שם. ונראה לי שבמקום שנוהגין לשלשל הטלית על פניהם אפילו יש כמה מומין בפני
צריך עיון. כי לפי הנראה אין זו דרך ישרה שיבור לו האדם למצוא עילה לבטל תקנת חז"ל. ולא על חנם האריכו בדינים 

הללו, וכי לא היו יודעים מתחבולה זו, והיה להם לבאר תקנה זו של שלשול הטלית שבקל אפשר לעשותו. אלא ודאי 
תלמודא להזכיר דבר זה, על כרחך ס"ל דאין נכון לכסות הידים בטלית ולא הפנים, שאין לנו לבדות  ש"מ מדלא אשתמיט

דברים חדשים לא שערום רז"ל, ואע"פ שנראה לנו נכון לפי הטעם הפשוט, מ"מ לא מחשבותם מחשבותינו, שיש להם 
י דעת הגמרא ]סוכה מד, א[ הוא מסברא בכל דבריהם טעם פנימי זולת הנגלה. זכר לדבר, ז' של חג יום חבוט ערבה, לפ

 גרידא, ויש בו טעם פנימי על פי הסוד, וכיוצא בו מצינו רבים בדרז"ל.
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ועוד, אי איתא דשפיר דמי, הי"ל לתקן דבר זה בכהנים הנושאים כפיהם במקדש, שינהגו בשלשול טלית על פניהם 
משלשול זה מסתברא דלא הוה ניחא להו ביה.  וידיהם כדי שלא יבואו העם להסתכל בהם ויסתכנו, ומדשתקי לגמרי

ולכשנשים לב לדבר, נוכל ליתן טעם פשוט שלא לכסות הידים בשעת נ"כ כיון דאתקוש לעבודה, וכן נ"ל מהך טעמא 
צריכין להיות יחפי רגל כנז' כמו כהן משרת דמחיל עבודה כי עביד בחציצה, וכדאקשינן לענין דבעו עמידה, ה"ה לכל מילי 

 שייתה, כדלעיל.דהנהגת ע

וא"ת א"כ מה היתה צריכה תקנת ריב"ז שלא יעלו לדוכן בסנדל, תיפוק ליה משום חציצה דבלא"ה אתסרו ביה. י"ל 
 דהו"א בסנדל שאין לו עקב לשתרו. וק"ל.

ודתנן ]מגילה כד, א[ פוחח אינו נושא כפיו, היינו שבגדיו קרועים ובשר גופו נראה, שצריך להיות מכוסה, אבל העקב 
 שמא צריך שלא יפסיק דבר בינו לבין הקרקע.

ועוד, שמא יש קפידא שיהו הידים מגולות כשהן נשואות, וגם הפנים. בנוהג שבעולם נראה שאין כן דרך המברך בעין יפה 
ללוט פניו )ודוגמא לדבר, כוס של ברכה, שאחד מעשרה הדברים שנאמרו בו ]ברכות נא, א[ הוא שנותן עיניו בו. דוק( 

טוב עין הוא יברך הא ודאי יש לראות העין, מבוא בברכה, כמו שיש להזהר בהפך, מרע עין, )השונא אינו יכול ואם 
להסתכל בפני שונאו, כענין שכתוב ]מלכים ב' ג, יד[ אם אביט אליך ואם אראך, וכן רבים(. והרי זה למד מענינו שלשון 

ילוי פנים אמור בברכה )והשכינה היא שורה על ידי כהנים( הברכה הוא ישא ה' פניו אליך, יאר ה' פניו אליך, הרי ג
ובקללה הוא אומר ]דברים לב, כ[ אסתירה פני מהם. וכמו כן אין נאה למתברך להסתיר פניו מן המברך ולכסותו בעת 
קבלת ברכתו, כדאמרינן ]סוטה מ, א[ כלום יש עבד שמברכין אותו ואינו מסביר פנים. ואע"פ שיש לו לעמוד באימה 

וביראה ולא יגביה עיניו להסתכל במברך דהויא חציפותא, מכל מקום צריך לקבלן בסבר פנים יפות, ובמה יודעו פנים 
מאירות או זועפות אם הם עטויות ועטופות כמנהג בני ארצנו. ונ"ל דלא שפיר עבדי בהא, אף שאיני כדאי להרהר אחר 

 דעת הרב"י ז"ל.

נשא בפ' ברכת כהנים שכיוונתי לאמת. ומשמע לי ממנו שאפילו העינים של  ושוב זכיתי ללמוד ג"כ מדברי הזוהר פ'
הכהנים לא יהיו עצומות, אדרבה צ"ל מביטים במתברך בעין יפה. ע"ש סוד גדול על בלעם שעל שהיה בעל עין רע, לפיכך 

שם באידרא רבא )קכט בירך שתום העין ותחשב לו קללה, משא"כ טוב עין הוא יברך בעינים פקוחות. עוד מצאתי און לי 
ב( ז"ל ותנא כל מה דאתי ברחמי לית כסותא על עינא. הרי הדבר מפורש כמו שאמרנו. אלא שיד המנהג בזה חזקה. ומי 

 שיכול לבטלו בלי מריבה, תחשב לו לצדקה.  

 בריה –ברכות 

 צל"ח ברכות לח: ד"ה שם ר' יוחנן היכי מברך על זית מליח וכו'.

על זית מליח, והרי גם אם לא היה מליח ג"כ הוה קשה, כיון שעיקר הקושיא משום דבצר ליה הא דדקדק בלשונו לומר 
שעורו. ונראה על פי מה שכתבו התוס' בד"ה בצר ליה וכו', בשם הירושלמי ]ה"א[ דמשני על הא דבירך ר' יוחנן על זית 

התוס' דתלמודא דידן לא ס"ל להך דשקל גרעיניה, הוא משום בריה דאפי' פחות מכשיעור מברכין על בריה, וכתבו 
דירושלמי. ולענ"ד נראה שאין התלמוד חולק על הירושלמי, ור' ירמיה הקשה כיון שהזית היה מלוח והוא כרותח, ואם 

שלקות לאו במלתייהו קיימי לענין בפה"ע ק"ו לענין בריה דשוב לא מחשב בריה, וא"כ היכי מברך כיון דשקליה לגרעיניה 
ואף דלר' זירא הקשה כן, והרי ר' זירא באמת הכריע כר' חייא בר אבא דשלקות במלתייהו קיימי. נראה בצר ליה שיעורא. 

דאדלעיל קמהדר שר' זירא הוכיח לעיל דשלקות במלתייהו קיימי מדבריך תחלה וסוף, ועל זה דחה הגמרא ודלמא בורא 
כיח דבמלתיה קאי, דאל"כ א"כ שוב לא מחשב נפשות רבות, ועל זה קאמר ר' ירמיה לר' זירא דעדיפא מזה היה לך להו

 בריה, וא"כ היכי בירך ר' יוחנן והרי בצר ליה שיעורא.

 חיוב תודה –ברכת הגומל  –ברכות 

 רש"י כת"י מנחות עט: ד׳׳ה לאחר כפרה

מי לאחר כפרה ]תנינא. דאינה[ טעונה דאמרי' ]לפני כפרה[ שאיזה שירצה יקריב ו חמה עמה כו' ולאחר כפרה תנינא נ
לעיל יכול ]שתהא[ שניה טעונה לחם ת''ל יקריבנו אחד ולא שנים וההיא ברייתא ]בתודת[ חובה קא מיירי מדאמר מנין 

למפריש תודתו ולא קתני מנין למפריש תודה ל''א תודת חובה כגון מפרש בים והיוצא בשיירא וחולה שניצל מחליו 
  :ן להודות דכתיב בהו ויזבחו זבח תודה בספר תהליםוחבוש שיצא מבית האסורים דאמרי' בברכות ארבעה צריכי

 תוספות מנחות עט:

 שאר נסים –ברכת הגומל  –ברכות 
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 שלחן ערוך אורח חיים ריט:ט

הני ארבעה לאו דווקא, דה"ה למי שנעשה לו נס, כגון שנפל עליו כותל, או ניצול מדריסת שור ונגיחותיו, או שעמד עליו 
ים באו לו אם שודדי לילה וניצול מהם וכל כיוצא בזה, כולם צריכים לברך הגומל; וי"א בעיר אריה לטורפו, או אם גנב

 שאין מברכין הגומל אלא הני ארבעה דוקא, וטוב לברך בלא הזכרת שם ומלכות.

 מטוס –ברכת הגומל  –ברכות 

 תשובות והנהגות כרך א סימן קצג   

 שאלה: טיסה באוירון אם לברך הגומל  

נו על ד' דברים שצריכים להודות וביניהם "יורדי ים" ומשמעותו אף בימי הקיץ שאין סופות וסערות בים הנה חז"ל תיק  
שאין סכנה, כשעובר דרך הים תיקנו ברכה, ולפי זה כשנוסע באוירון דרך הים, שאם ח"ו יש קלקול הסכנה רבה מאד, אף 

עים בעיר על ידי מכוניות מנוסעי אוירונים. ואדרבה שהיום אין סכנה כ"כ לנסוע באוירון, עכ"פ אין חלוק באחוז הנפג
במכוניות אחוז הנפגעים הרבה יותר, מ"מ כיון שהקב"ה נתן בים דרך לאוירונים, ראוי להודות לו על כך, שמסברא אי 

 אפשר להגיע למרחקים בימים בלי סכנה אלולא גבורותיו, והנסיעה בים מטובות הקב"ה ואף דרך אוירונים וכשמגיע ראוי
 להודות לו על כך אף כשאין ב"ה סכנה.  

ואנו נוהגין כהפוסקים שהעובר בים בספינה אף שלא קרה שום דבר ולא ניצול מסכנה מברך, והוא הדין בזמנינו העובר   
 באוירון ואין סכנה נראה שראוי לברך על עצם הדבר שזוכה לטובת הקב"ה לנסוע בימים אף שאינו ראוי לכך.  

תפשט לברך, ובפרט שלפעמים ליסטים ומחבלים משתלטים על האוירון ואז יש באמת סכנה, וכן שמעתי והמנהג היום נ  
עדים נאמנים שהעידו כן מפי רבינו החזו"א זצ"ל, רק שמעתי שהגאון האדיר מטשובין רבי בעריש ווידנפלד זצ"ל נטה לא 

וטעמם נראה שצריכים להודות למי שהרגיש  לברך, וכן האדמו"ר הקדוש רבי אהרן רוקח מבעלזא זצ"ל הורה לא לברך,
שהיה בצרה דוקא, שע"ז נאמר "ויזעקו אל ד' בצר להם ממצוקותיהם יצילם" ובזמנינו לא מרגישים בזה שום סכנה רק 

כמו נוסע במכונית ולכן ההודאה בהגומל אינו חיוב. ובבית המדרש אצלינו נהגו לברך וכהנ"ל )אבל שמעתי שגם מרן 
גאב"ד דבריסק לא נהג לברך באוירון, ולא ידעתי אם באוירון דוקא, או חשש לשיטת "יד המלך" שדוקא הגריז"ס זצ"ל ה

 בהיה מסוכן וניצל מברכין, ואם עבר בשקט אפילו בים ממש, בספינה, לא מברכין(.  

בל כגון נוסע ומיהו אף שאנו נוהגין לברך באוירון היינו דרך הים כעין שתיקנו חז"ל בארבעה שצריכים להודות, א  
באוירון מיוהנסבורג לקייפטון שאין ים לא נהגנו לברך. )ושמעתי שהגר"מ פיינשטיין זצ"ל הורה לברך גם כשאין ים 

כשנוסע באוירון, ואולי מיירי כשנחשב לסכנה, אבל היום אין בזה יותר סכנה מכל דרך, ובים שתיקנו חז"ל, שפיר מברכין, 
 עוד מש"כ בזה בחלק ב' סי' קס"ט.    ולא בדרך כשאין בזה סכנה(. ועי' 

 תשובות והנהגות כרך ג סימן פא   

 שאלה: ברכת הגומל באוירון  

בתשובות והנהגות ח"א )סימן קצ"ג( הבאתי דיעות בין גאוני ישראל וצדיקים אם לברך ברכת הגומל לאחר טיסה   
ריסק( והגאון מטשעבין זצ"ל שלא לברך, וכן במטוס, והבאתי שמנהגנו לברך, אבל דעת מרן הגריז"ס זצ"ל )הגאב"ד דב

הבאתי הוראת הקדוש האדמו"ר מבעלזא זצ"ל, ואיסור ברכה לבטלה חמור מאד שלכמה פוסקים עוברים בלא תשא 
 וכפשטות משמעות הרמב"ם, והיה ראוי לאפוקי נפשין מפלוגתא.  

טובות שגמלני כל טוב", ואף שבכל ספק  וע"כ נראה לענ"ד שראוי לברך "בריך רחמנא מלכא דעלמא הגומל לחייבים  
ברכה דעת הרבה אחרונים שאין לברך לצאת בלשון בריך רחמנא, ]עיין במה שכתבנו בזה בח"א סימן קפ"ה וע"ע במש"כ 

בסימן ע"ז[, היינו דוקא בברכת המצוות או ברכת הנהנין, אבל בברכת הודאה מותר ואין לחשוש לברכה לבטלה, וכן 
ברכת הגומל )רי"ט סעיף ד'( שאפילו בירך חבירו ואמר לו בריך רחמנ' מלכא דעלמא דיהבך לן )ולא  מפורש ברמ"א לענין

לעפרא לגירסת הש"ס( יצא, ופירש במ"ב שלא נחשב ברכה לבטלה ויכול לברך, והיינו טעמא דאף שבעלמא ספק לא 
ב צורך, וכשמברך בריך רחמנ' מלכא נקרא צורך כ"כ, שחז"ל פטרו ספק בדרבנן, אבל להודות לה' על חסדיו תמיד חשי

דעלמא הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב יצא יד"ח הברכה, ואין לחשוש לברכה לבטלה במקום ספק לצורך כיון 
שעכ"פ יש כאן הודאה, אבל אם יברך בשם ומלכות אף שגם בזה יש לצדד בברכת הודאה בספק דחשיב צורך, ראוי 

ל דהוי ברכה לבטלה. ואותם שאומרים רק "ברוך הגומל לחייבים טובות שגמלני כל לחשוש לדעת גדולי הפוסקים דס"
טוב" לבד בלא שם ומלכות לא יצאו כלל, ובזמן האחרון אני נוהג כן בעזהשי"ת, לומר בלחש "אודה ה' בכל לבב בסוד 

ה בתרגום ומספיק ישרים ועדה", ואחר כך לברך בריך רחמנא כהנ"ל, כי ברכת הודאה שאני ומיקילינן טפי שמוד
 לכתחילה, ויוצא ואין חוששין לברכה לבטלה.    
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 סדר הסכנות –ברכת הגומל  –ברכות 

 ברכות נד:

 תוספות ברכות נד: ד"ה ואימא

 עניית אמן –ברכת הגומל  –ברכות 

 ברכות נד:

 חלק א סימן ה חידושי רבי אריה לייב )מאלין(
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 ברכה לבטלה, הוצאת שם שמים לבטלה, כינויים  –ברכות 

 ברכות מ:

 ברכות נד:

 מגילה יח.

 שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן כה   

 לידידי הרב רבי גמליאל בק"ק שאנלאנק.  

מה דרצה מעכ"ת לחדש לדינא במי שנסתפק אם בירך אם לא דקיי"ל בש"ע /או"ח/ )סי' ר"ט( דאינו מברך לא בתחילה   
ולא בסוף חוץ מבהמ"ז שהוא מה"ת דמ"מ גם בשאר ברכות יחזור ויברך בלשון לעז למ"ש הש"ך יו"ד )סי' קע"ט( דשם 

שם ומותר למוחקו ולמה דקיי"ל דאפילו בהמ"ז נאמרה בכל לשון, כדאיתא בש"ע /או"ח/ )סי' קפ"ה( א"כ בלשון חול אינו 
 גם בספק יברך בלעז דאין בו חשש ברכה לבטלה ואינו עובר משום לא תשא.  

דהא  אין דבריו מכוונים להלכה כלל וכלל דמה דפשיטא למעכ"ת דשם בלשון לעז אינו עובר משום לא תשא, אינו כן,  
הרמב"ם )פ"ב ה"ב מהל' שבועות( כתב וז"ל אחד הנשבע או שהשביע בשם המיוחד או באחד מן הכנויין כגון שנשבע 

בשמו חנון וכו' וכיוצא בהם בכל לשון הרי זה שבועה גמורה עיי"ש, ומבואר דכך הדין בכל השבועות הן שבועות בטוי 
הרתיה מלא תשא, הרי להדיא דאף דמזכיר השם בלעז הוי שאזהרתיה מולא תשבעו בשמי לשקר הן בשבועות שוא דאז

ג"כ בכלל לא תשא, וכ"מ בתשובת הרשב"א )סי' תתמ"ב( שכתב דפרשת סוטה דנאמרת בכל לשון היינו חוץ מהשם 
שצריך לומר בלשון הקודש דהא בעינן שם המיוחד ע"ש, משמע דוקא היכי דבעינן שם המיוחד, בזה לא מהני אלא 

 ודש= אבל בשארי שבועות דבכנויין סגי אפשר ג"כ בלשון לעז.  בלה"ק =בלשון הק

ומ"מ אין מזה סתירה לדברי הש"ך הנ"ל די"ל דאף דהוי שבועה בשם מ"מ מותר למחקו, די"ל דשם בלשון לעז הוי כמו   
ן ובכל כינויים דמותר למחקן חוץ מאותן שבעה המפורשות פ"ד דשבועות ומ"מ הנשבע בהן הוי שבועה כדקתני במתניתי

 הכינויים, הכי נמי יש לומר דשם בלשון לעז מותר למחקו ומכל מקום הוי שבועה בשם.  

וכיוצא בזה כתבו הריטב"א והר"ן הובא בכ"מ )סוף פ"ו מהל' יסודי התורה( דמלך ומלכים האמורים בדניאל וכן שלמה   
 נשבע בשם, אבל מ"מ מותר למחקן.  האמור בשיר השירים דאמרינן דהוי קודש היינו לענין זה דהנשבע בהם הוי 

וכן מצאתי בתשב"ץ )ח"א ס' ב'( וז"ל האזכרות מתורגמות מותר למחקן לפי שאין איסור למחוק אלא ז' שמות   
המפורשים בפ' שבה"ע, =שבועת העדות= ואלו היה אסור למחוק תרגום שלהם היה יותר מזה, ולא עדיף תרגום שלהם 

רמב"ם ז"ל כתב כי השמות שהם בשאר לשונות דינם ככנויים לענין שבועה עכ"ל והיינו משארי כנויות דמותר למחקן, וה
 ממש כמ"ש.  

ואף דהש"ס מדמי מחיקה לשבועה כדאמרינן פ"ד דשבועות למימרא דחנון ורחום שמות נינהו וכו' צ"ל דמ"מ לפי מה   
דאף דהשם בלעז אינו שם בעצמו, מכל דמשני התם דנשבע במי שהוא רחום זה בעצמו בכל הכנויים ובשם בלשון לעז 

 מקום הכוונה למי שקוראים אותו כן בלשון לעז.  
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ואחרי דבררנו דנשבע לשוא בלשון לעז עובר משום לא תשא, ה"נ לענין ברכה שאינה צריכה דעובר משום ל"ת, אם   
"ם סוף הלכות שבועות מברך בלשון לע"ז /לעז/ ג"כ עובר בל"ת, ואף דבמזכיר שם שמים לבטלה נראה מלשון הרמב

ממ"ש אלא אפי' להזכיר שם מהשמות המיוחדים אסור וכו' משמע דבכינויים ליכא איסורא, ]ולישנא דהרמב"ם שם 
משמות המיוחדים איני מבין דהא לכאורה שם המיוחד לא הוי רק שם הוי' ב"ה לחוד, ואולי הכוונה שמות המיוחדים 

"ש הרמב"ם )רפ"ו מהל' יסודי התורה( שם משמות הקדושים והטהורים היינו כנויים מה שהם שמותיו של הקב"ה כמ
שנקרא בהם הקב"ה וכו' ושבעה שמות הן וכו' ובא למעט רחום וחנון דאין נקרא בהם הקב"ה אלא שהם מדותיו שהוא 

פקא לן רחום וחנון ולגבי שבועה הוא דחייב, דנשבע במי שהוא חנון[ מכל מקום לענין ברכה שא"צ =שאינה צריכה= דנ
 מאזהרה דלא תשא חמיר בזה דגם שם בלשון לעז אסור דמברך למי ששמו כן בלשון לעז.  

ואף דלשיטת תוס' ברכה שא"צ קיל יותר מהזכרת שם לבטלה דהא ס"ל לתוס' דמברך ברכה שא"צ הוא רק איסור   
ואלו במזכיר שם בחינם מבואר דרבנן, מ"מ להרמב"ם חמיר יותר, ואל תתמה, דהא חזינן דמברך ברכה שא"צ עובר בל"ת 

ריש תמורה דליכא אזהרה אלא איסור עשה, את ד' אלקיך תירא, וכן מבואר בלישנא דהרמב"ם סוף הלכות שבועות, 
דבהלכה ט' כתב השומע הזכרת שם מפי חבירו לשוא או שנשבע לפניו בשקר או דבירך ברכה שא"צ שהוא עובר משום 

ו, ואח"כ בהלכה י"א כ' לא שבועת שוא בלבד אסורה אלא אפילו להזכיר שם נושא שם ד' לשוא הרי זה חייב לנדות
מהשמות המיוחדים לבטלה אסור, הרי דמברך ברכה שא"צ כייל לה בפשיטות בחדא מחתא עם נשבע לשוא, וא"כ דחמיר 

ייל להו שפיר י"ל דאפילו בלשון לעז הכי הוא, דמשמע דחד דינא אית ליה למברך ברכה שא"צ עם נשבע לשוא, מדכ
 בחדא בבא, כנלענ"ד.  

ומה שכתב מעכ"ת נ"י ליישב בזה קושיית שער אפרים דאמאי לא קאמר באיבעיא דנשים בבהמ"ז דאורייתא או דרבנן   
 דנ"מ בספק אם בירך בהמ"ז, והיינו דגם אם בירך בהמ"ז דרבנן מ"מ צריכה לברך בלשון לעז.  

אין זה כלום, ואינו מספיק לקושיית שער אפרים, דהרי מ"מ הדין דבספק דאורייתא יכול לברך בלשון הקדש, כדאמרינן   
ספק אמר אמת ויציב חוזר ואומר, דמשמע ודאי דאומר כדרכו בלה"ק, ובזה ליכא קושיא דהיא גופא טעמא מאי דלמה לן 

לברך בלעז, דזה אינו, דבלא"ה צריכים להבין להרמב"ם דמברך להכניס עצמנו בספק לא תשא, הא אפשר לקיים שניהם, 
ברכה שאינה צריכה עובר מדאורייתא בלא תשא, אמאי בספק בירך בהמ"ז וספק אמר אמת ויציב חוזר ומברך דהוי 

ספיקא דאורייתא, הא נגד זה הוי ס' דאורייתא דלא תשא, וזהו באמת ראיית תוס' בפרק ד' דר"ה )דף ל"ג ע"א( דמברך 
 ברכה שא"צ הוי רק איסור דרבנן ולהרמב"ם יקשה.  

וביותר הא בודאי אם הזכיר יציאת מצרים בלא נוסח הברכה יוצא ידי דאורייתא א"כ אמאי אמרינן דספק אמר אמת   
ויציב חוזר ואומר בברכה להכניס עצמו מספק לאו דלא תשא, היה לן לומר דיזכיר יצ"מ בלא נוסח הברכה, אע"כ הדבר 

יון דס' דאורייתא לחומרא אי מדאורייתא אי מדרבנן כיון דעליו החיוב להזכיר יצ"מ =יציאת מצרים= ולברך ברור כ
בהמ"ז, הוי כמחוייב ודאי דמזכירו בנוסח ברכה, ואין עליו שם מברך ברכה שא"צ, ואף אם קמי שמיא גליא דכבר בירך 

אותו חז"ל בכך לחזור ולברך אין זה בכלל מברך ברכה  מ"מ אינו עובר בלא תשא, כיון דעושה כן מחמת ס' חיוב וחייבו
שא"צ, וא"כ עדיין קשה דלמא הנ"מ דאם נשים חייבות בבהמ"ז דאורייתא אם מסופקת אם בירכה כבר מותרת לברך 

בלה"ק כמו אנשים דמברכים בספק בלה"ק דאין כאן נידנוד ל"ת וכנ"ל, אבל אם מחוייבות רק מדרבנן, אם מסופקת אינה 
 ברך בלה"ק.  רשאה ל

ולדינא מסתפקנא בנשים שאכלו כדי שביעה ומסופקות אם בירכו בהמ"ז די"ל דא"צ לחזור ולברך דלגבי דאורייתא הוי   
ס"ס, ספק שאינה מחויבת וספק אם כבר בירכה, ולגבי דרבנן הוי ספק דרבנן שמא כבר בירכה, וכיוצא בזה כ' הד"מ יו"ד 

שר להפוסקים בס"ס באתחזק אסורא לחומרא, י"ל דהכא לענין ס' אם בירכו דהוי )סי' פ"ג( גבי ציר דגים טמאים, ואפ
חזקת חיוב לא מקרי ספק, ואך א"כ להפוסקים דספק דרבנן בחזקת איסור אסור, איך אמרינן ספק קרא ק"ש למ"ד ק"ש 

 דרבנן אינו חוזר וקורא הא הוי חזקת חיוב, )ועיין בפלתי סימן ס"ט סק"י וצ"ע(.  

דהא דס"ס באתחזק אסורה אסור, היינו אם ב' הספיקות נגד החזקה אבל הכא בחד ספק אם מחוייבות ליכא גם י"ל   
 חזקה כנגדו י"ל דהוי ס"ס והארכתי בפרט זה בתשו' אחרת, ידידו עקיבא    

 נפש הרב עמ' קט

 דבר הנפסל מאכילה ושלא כדרך אכילתו –ברכות 

 שלא כדרך אכילתו ודבר שנפסל מאכילתו – שביהאחראה: 

 רפואות ותרופות – ברכותראה: 

 ש"ך יורה דעה קנה:יד
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מותר להתרפאות כו'. ובלבד שלא יאכל וישתה האיסור, שם, וכ"כ הרב בסמוך והיינו דוקא כדרך אכילתן אבל שלא כדרך 
כ"ש בשם ראבי"ה דמותר, וכתב עוד המרדכי שם דמהאי טעמא מותר לאכול חלב חי  אכילתן כ' המרדכי ואגודה ר"פ

  ומיהו אדם בריא יזהר ע"כ ועיין בתשו' ר"א ן' חיים סי' קי"ב:

 רבי עקיבא יורה דעה קנה:ג

 דעת:בשם ראבי"ה דמותר. עי' בשאגת אריה סי' ע"ד )שם סקי"ט( דקי"ל כל הנשרפים. עי' בפמ"ג לעיל )ס"ס פ"ד( בשפתי 

 תוספות פסחים מא. ד"ה אבל לא במבושל

פ"ה דבישול מבטל ליה מתורת לחם ולפי' מיירי בבלילתו רכה דבלילתו עבה לא נפיק מתורת לחם כדפירש לעיל ור"י 
מפרש דמיירי בבלילתו עבה ופסולה משום מצה עשירה ומייתי דכי היכי דסבר רבי יוסי דבישול מפיק ליה מתורת אפייה 

 עשירה כאילו לא נאפה ה"נ גבי פסח עקר מיניה בישול שם צליה.לשוויה מצה 

 שו"ת שאגת אריה סימן עו

 :שפת אמת מסכת יומא עג

כל האוכלין מצטרפין כו' בס' תוס' יוה"כ הקשה דמילתא דפשיטא היא, ולע"ד י"ל דקמ"ל דאע"ג שמצרף אוכלין שא' 
יוה"כ לשון אכילה וכמ"ש בפסחים )כ"ד( בכלאי הכרם דלוקין מקלקל חבירו ואינו כדרך אכילה מ"מ חייב כיון דלא כתי' ב

עליהם אפי' שלא כדרך הואיל ולא כתי' בה אכילה ע"ש, ודוקא באכילה גסה אמרי' לקמן )פ' ב( דפטור משום דמזיק הוא 
כ ע"ש משא"כ בשלא כדרך, ובזה א"ש הא דאמרי' בגמ' לא נצרכא אלא לחצי שיעור ולא אמרו בשלא כדרך אכילה דג"

ליכא עונש אלא ע"כ כנ"ל, אך בפי' רש"י ז"ל לקמן )פ"א( ד"ה שכוסס משמע דכל שלא כדרך אכילתו בכלל מזיק הוא ע"ש 
ויש לדחות וצ"ע לדינא ]אכן לפמ"ש בס' תוס' יוה"כ דכל האוכלין המעורבין דלאו אורחייהו לערובינהו טעמם פגום ע"כ 

 [ן כ' השאג"א )סי' ע"ו( משום דלא כתי' לשון אכילה כנ"לצ"ל דביוה"כ חייב אף על גב דהוי שלא כד"א, וכ

 חזון איש הלכות פסח סימן קטז:ד

 

 דבר מסוכן –ברכות 

 רש"י ברכות לה:

 רמב"ם הלכות ברכות ח:ב
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 דיין האמת –ברכות 

 מפניני הרב עמ' עג

 הטוב והמטיב –ברכות 

 (קישור)ישורון יח עמ' רנט 

 

 ברכות הנהנין מן התורה או מדרבן

 תוספות ברכות לה. ד"ה

 פני יהושע ברכות לה. ד"ה בגמרא אלא סברא אסור לו לאדם כו'

בר מברכת המזון לחוד ולרשב"א ברכת משמע מלשון כל הפוסקים דלפום הך מסקנא דהכא כל ברכת הנהנין הן מדרבנן ל
ז' מינין דלאחריו נמי מדאורייתא אבל בשאר ברכות מודה. ולענ"ד לכאורה יש לתמוה דהא בכל הש"ס משמע דמידי 

דאתיא מסברא הוי מדאורייתא ואדרבה מקשה הש"ס הא למה לי קרא סברא הוא ובאמת מלשון התוס' אין הכרע 
היינו אסמכתא בעלמא אפשר דנתכוונו לזה הענין עצמו דכיון דסברא הוא תו לא  דאפשר דמה שכתבו וקרא דנסיב לעיל

איצטריך קרא. מיהו נראה לענ"ד דאפילו אם תמצי לומר דסברא זו הוי נמי מדאורייתא אפ"ה אתי שפיר הא דקיי"ל 
ה לה הך סברא דספק ברכות להקל משום דלא שייך להחמיר דכיון דאסור לברך ברכה שאינה צריכה מש"ה ממילא אזל

ומהאי טעמא גופא נמי אתי שפיר דבעל קרי על המזון אינו מברך לפניו דכיון דלא מחייב אלא מסברא והוא מונע עצמו 
משום כבוד השם אינו שייך הך סברא. ועוד דעל המזון מברך מיהו לאחריו אם כן אינו נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, 

 אחרון: כן נראה לי ועדיין צ"ע ועיין בקונטרס

 הפסק דיבור בין ברכה ובליעה –ברכות 

 שולחן ערוך אורח חיים קסז:ו

 ...יאכל מיד ולא ישיח בין ברכה לאכילה

 משנה ברורה קסז:לה

עד שיכלה ללעוס קצת מהפרוסה]כח[ ויבלענו כיון דפסק השו"ע לקמן בסוף סימן ר"י דבטועם לבד אם לא בלע א"צ 
]וכן]כט[ אם רבים המסובין וכל אחד יש לו ככר ומברך לעצמו לא יענה אמן על ברכה א"כ עיקר הברכה על הבליעה 

ברכתו של חבירו קודם שיטעום הוא על ברכתו[ ומ"מ אם עבר ושח בעודו לועס קודם שבלע הפרוסה בדברים שאינו 
יו מן הלעיסה מצרכי סעודה]ל[ צ"ע אם צריך לחזור ולברך ]ובח"א כלל מ"ט מצדד דאפילו לא בלע רק הטעם שמצץ בפ

א"צ לחזור ולברך[ אמנם]לא[ א"צ שיאכל דוקא שיעור כזית קודם שידבר דאפילו אם אכל רק פחות מכזית אחר הברכה 
 :חשיבא אכילה לענין זה דמותר לדבר אח"כ אם הוא צריך לכך ושלא במקום הדחק]לב[ טוב שיאכל מתחלה שיעור כזית

 ביאור הלכה קסז:ו ד"ה ולא ישיח

עד שיבלע עכ"פ מעט כמו שכתבתי במ"ב ויש ליזהר בזה הרבה דדעת המ"א וא"ר דמה שלועס לא מקרי  -ולא ישיח  *
עדיין אכילה וא"כ כששח הוי הפסק בין הברכה לאכילה ועיין בא"ר שהביא בשם ברכת אברהם שגם הוא סובר כהמ"א 

יעבד כשעבר ושח בשעה שהוא לועס בפיו א"צ אך הרבה אחרונים כתבו דאף שלכתחלה בודאי צריך ליזהר בזה מ"מ בד
לחזור ולברך דהלעיסה ג"כ אתחלתא דאכילה היא ]הג"ה והנה ראית המ"א הוא מסימן ר"י דהלועס ופולט א"צ ברכה 
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ובאמת לפי מה דמסקי האחרונים שם דשם משום שכונתו רק לטעימה בעלמא א"כ אין שום ראיה לעניננו דכונתו 
וכן דחה באמת בזה הבגדי ישע את דבריו וכזה ג"כ בספר מגן גבורים וכן הגריעב"ץ בסידורו  בלעיסה היה רק לשם אכילה

כולם דחו דבריו מהלכה ]ונ"ל עוד דאף שבא"ר פה סתם כדבריו בסימן ר"י סק"ג שהביא משם ע"ת משמע שם בהדיא 
בריו דכונתו הוא לפי מה דאם לעס האוכל בפיו שלא לשם טעימה רק לשם אכילה מקרי אכילה[ ומ"מ אפשר ליישב ד

שכתב בסימן ר"י מתחלה לפי דעת הרוקח דאפילו כונתו לאכילה מקרי רק טעימה ואף דשם מיירי באכילה ממש מ"מ 
לענין לעיסה לבד ס"ל להמ"א דבודאי יש לתפוס כדבריו דרק בשם טעימה מקרי עדיין אך האחרונים הנ"ל לא הסכימו 

"ג בזה דלשיטת הרמב"ם דס"ל לענין ברכה דהסוגיא איירי בבולע אפשר דבלא לדבריו לענין דיעבד. ולענ"ד באמת צע
בליעה רק בלעיסה בעלמא אפילו כשהיה מתכוין לאכילה בשם טעימה בעלמא מקרי עדיין וכפי הנראה לדינא לכאורה יש 

"צ לחזור לנהוג למעשה כהכרעת הח"א ואפשר עוד דאפילו המ"א מודה היכא דבלע הטעם שיש בפיו מן הלעיסה שא
ולברך דעי"ז חלה הברכה[. ועיין בח"א שגם הוא הסכים כן להלכה אך משמע מדבריו דדוקא כשבלע מתחלה עכ"פ הטעם 

 :שמצץ בפיו מן הלעיסה עי"ש

 ברכת שחיטה, סח בין שחיטה לשחיטה, עובר לעשייתן – שחיטהראה: 

 ברכת השבחברכת המצוה או  –ברכות התורה 

 ברכות יא:

 תוספות ברכות יא: ד"ה שכבר

 דברי הרב עמ' קמה

 בציבור –רה ות התוברכ

 (קישור)תורת רפאל חלק א סימן א 

 והערב נא –ת התורה וברכ

 נדרים פא.

 ר"ן נדרים פא.

 פרשת בשלח אפרים דגל מחנה

 

 גינת אגוז עמ' ג

 לימוד בהרהור, ללמוד וללמד לשמור ולעשות –ברכות התורה 
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 שלחן ערוך אורח חיים מז:ז

 ביאור הגר"א אורח חיים מז:

 מפניני הרב עמ' כז

 מן התורה או מדרבנן –ברכות התורה 

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת העשין

ית' בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו   לשמו מצוה טו שנצטוינו להודות
והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא. וכאשר נצטוינו בברכה אחר כל האכילה כן נצטוינו בזו. 

הבו גודל לאלהינו. ורצה ובשלישי שלברכות )כא א( אמרו מנין לברכת התורה לפניה מן התורה שנ' כי שם י"י אקרא 
ללמוד ברכת המזון לפניו שיהיה מן התורה ק"ו מזה. אמרו ומה תורה שאינה טעונה ברכה לאחריה טעונה לפניה מזון 

שטעון לאחריו אינו דין שטעון לפניו. והשיבו על זה מדרך הפירכות מה לתורה שכן חיי עולם. ועוד תנן על המזון מברך 
וחפצם בזה שכיון שבעל קרי אינו מברך לפניו במזון והוא מברך לאחריה נלמוד שברכה  לאחריו ואינו מברך לפניו.

לאחריו בלבד היא מן התורה ולפיכך אינה בטלה מפני תקנתם בטביל' בעלי קריין ושמע מינה דקל וחומר פריכא הוא. 
כתוב בתורה ברכה לפניה  והעולה מזה שברכת התורה לפניה מצות עשה דאורייתא. ובגמרא דבני מערבא )רפ"ז( אמרו

ואין כתוב בה ברכה לאחריה מה כתוב בה לפניה כי שם י"י אקרא הבו גודל לאלהינו כתוב במזון ברכה לאחריו אין כתוב 
בו ברכה לפניו מה כתוב בו לאחריו ואכלת ושבעת וברכת את י"י אלהיך ומנין ליתן את האמור בזה לזה וכו'. מכלל זה 

ורה. ואין ראוי למנותה מצוה אחת עם הקריאה כמו שמקרא בכורים )ע' קלב( אינו נמנה מתבאר שהברכה הזו מן הת
 אחת עם הבאתן )ע' קכה( וספור יציאת מצרים )ע' קנז( עם אכילת הפסח )ע' נו(:

 שו"ת שאגת אריה )ישנות( סימן כד

 משנה ברורה מז:א

ן התורה ולכן אם נסתפק לו אם בירך ברכת עיין בשאגת ארי' סי' כ"ד דמסיק שברכת התורה הוא מ -ברכת התורה 
התורה]א[ חוזר ומברך ומ"מ כיון שהוא לו ספק]ב[ לא יברך אלא ברכת אשר בחר בנו שהיא המעולה שבברכות כדאיתא 

בגמ' ועיין בשע"ת שהביא בשם קצת אחרונים דסוברין דמספק לא יחזור ויברך ובאמת קשה מאד לסמוך עליהם אחר 
המה הרמב"ן והחינוך והרשב"א בפ' ג' שאכלו[ סוברים דבה"ת הוא מן התורה וידוע שעונש מי דהרבה ראשונים ]הלא 

שאינו מברך על התורה גדול מאד. אך אם נזכר זה לאחר התפלה שכבר בירך ברכת אהבה רבה אפשר דיש להקל בזה 
"ת או שיכוין לכתחלה אפילו אם לא למד תיכף לאחר התפלה ]פמ"ג בפתיחה[ ואם יכול לבקש מאחר שיוציאנו בבה

בברכת אהבה רבה לפטור וללמוד תיכף לאחר התפלה מה טוב. ובפרט לפי מה שמצאתי אח"כ בספר מאמר מרדכי 
שמביא בשם הלבוש וע"ת ג"כ דהוא מדרבנן בודאי צריך ליזהר לכתחלה לעשות כן. וברכת התורה בצבור לכו"ע דרבנן 

 נים[:משום כבוד הצבור שהרי כבר בירך בשחרית ]אחרו

 נשים, שני דינים בתלמוד תורה –ברכות התורה 

 בית יוסף אורח חיים מז:יד

וכתב עוד האגור )שם( בשם מהר"י מולין )שו"ת מהרי"ל החדשות סי' מה( דנשים מברכות ברכת התורה אע"פ שאינן 
אבל לא תורה  חייבות ולא עוד אלא שהמלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות )סוטה כ.( זהו בתורה שבעל פה

שבכתב ואע"פ שלשון ברכת לעסוק בדברי תורה משמע תורה שבעל פה מכל מקום אין לשנות מטבע הברכות ועוד כי הן 
מברכות על קריאת הקרבנות ותפלה כנגד קרבנות תקנום )ברכות כו:( והן חייבות בתפלה )שם כ:( ואם כן חייבות ג"כ 

 שכתב שהנשים חייבות ללמוד הדינים השייכין להן ע"כ: בקריאת העולה והקרבנות וכל שכן לדברי סמ"ג

 שלחן ערוך אורח חיים מז:יד

 מברכות ברכת התורה.נשים 

 מגן אברהם מז:יד

נשים וכו'. דהא חייבות ללמוד דינין שלהם כמ"ש בי"ד סימן רמ"ו ס"ו ועוד דחייבות לומר פ' הקרבנות כמו שחייבות 
 אגור[ עמ"ש סי' קע"ז ס"ג:בתפלה וא"כ קאי הברכה ע"ז ]ב"י בשם 
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 ביאר הגר"א אורח חיים מז:יד

נשים כו'. עיין מ"א בשם אגור ודבריהם דחויין מכמה פנים וקרא צווח ולמדתם את בניכם ולא בנותיכם היאך תאמר 
ב'  וצונו ונתן לנו אלא העיקר ע"פ מ"ש תוספות וש"פ דנשים מברכות על כל מ"ע שהז"ג וכמו שכתבתי לעיל סי' י"ז סעיף

 ואף דקי"ל כאילו מלמדה תיפלות דווקא בתורה שבעל פה כמ"ש בי"ד סי' רמ"ו סעי' ו':

 שו"ת בית הלוי א:ו

הרמב"ם כתב בפרק זיין מה' ס"ת מ"ע על כל איש ואיש מישראל לכתוב ס"ת לעצמו כו'. ואע"פ שהניחו לו אבותיו ס"ת 
וכל המגיה ס"ת אפי' אות אחת ה"ה כאלו כתבו כולו. מצוה לכותבה משלו ואם אינו יודע לכתוב אחרים כותבין לו 

ומלשונו זה משמע דנשים פטורות ממצוה זו. וכן הוא להדי' בסוף ספר המצות להרמב"ם דמנה מצוה זו בכלל המצות 
שאינם נוהגים בנשים. וכבר עמד ע"ז בשו"ת שאגת ארי' סי' ל"ה דמנין לו לפטור והרי הוי מ"ע שאין הזמן גרמא. וכתב 

עוד הש"א דאפילו לדעת הרא"ש דס"ל דעיקר מצות כתיבת ס"ת הוא כדי ללמוד בה מ"מ אין לפטור נשים מכתיבה שם 
משום דאינם מחויבים בלימוד דהרי כתבו הראשונים דנשים מברכות ברכות התורה הואיל וחייבות ללמוד מצות 

ל העולם ממצוה זו דהרבה מצות שאינם הנוהגות בהן ואי משום דאיכא הרבה מצות שאינם נוהגין בהן א"כ נפטור כ
נוהגין אלא בכהנים עכ"ד הש"א. והנה כל דבריו נפלאו ממני. דודאי דנוכל לומר דמש"ה פטירי ממצות כתיבה משום 

דאינם במצות לימוד וכן מצאתי בספר החינוך מצוה תרי"ג שכתב וז"ל ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים שכן חייבין 
כן לכתוב אותה ולא בנקבות הרי להדי' כן דמשום דאינם בלימוד פטורין מכתיבה ומה שהקשה ע"ז בתלמוד תורה וכמו 

הש"א דהא במצות הנוהגות בהן חייבות ללמוד ואי משום דאיכא שאינם נוהגים בהן א"כ הא איכא גם בזכרים מצות 
הג בו היינו שאינו מחויב לקיימה אבל שאינו נוהג רק בכהנים ולא ידעתי שום דמיון לזה דבזכרים אפי' במצוה שאינו נו

הא מחוייב ללומדה דמצות לימוד הא איכא בזכרים על כל המצות וגם בספר תורת כהנים מחויב ללמוד דמצות לימוד 
בזכרים הוי על כל התורה כולה והרי מצות כתיבת ס"ת אינו תלוי רק בחיוב הלימוד ולא בחיוב הקיום ומש"ה הזכרים 

בנשים הרי מצוה שאינו נוהג בה אינו מחוייבת ללמדה כלל. ועוד נראה בלא"ה דגם מה שהקשה חייבים לכותבו אבל 
מהא דחייבות בלימוד מצות הנוהגות בהן וראייתו מהא דכתבו דמברכות ברכות התורה לא קשה כלל וכמו שנבאר: דזה 

בות ללמוד ולא עוד אלא שכל לשון האגור הביאו הב"י באו"ח סי' מ"ז דנשים מברכות בה"ת אע"ג דנשים אינם חיי
המלמד בתו תורה כאלו מלמדה תיפלות מ"מ הא חייבין בפרשת הקרבנות וכל שכן לדעת הסמ"ג דחייבות ללמוד מצות 

הנוהגות בהן עכ"ד ואם נפרשם כפשוטם בודאי קשה טובא על הסמ"ג דהיאך יעלה על הדעת דנשים חייבות בלימוד 
ת בניכם ולא את בנותיכם ובמס' קידושין דף כ"ט אמרינן דאשה אינה ומקרא מלא דיבר הכתוב ולמדתם אותם א

מחוייבת ללמד את בנה תורה דכתיב ולמדתם וכתיב ולימדתם מי שמצווה ללמוד מצווה ללמד לבנו ונשים דאינם מצוות 
בסוטה דף ללמוד אינם מצוות ללמד את הבן ולהסמ"ג הא גם אשה מחויבת ללמוד במצות הנוהגות בהן. ועוד קשה דהרי 

כ"א תנן אם יש לה זכות תולה לה ופריך זכות דמאי אלימא זכות דתורה הא לא מפקדה אלא זכות דמצוה מי מגני' כולי 
האי הרי דלא משכחה הגמר' זכות דתורה גבי נשים כלל. וגם בחגיגה דף ג' איתא הקהל את העם אנשים באים ללמוד 

הירושלמי דקאמר עלה דלא כבן עזאי דקאמר חייב אדם ללמד את  נשים באות לשמוע טף כו' והביאו התוס' שם דברי
בתו תורה וכן הוא בתוס' סוטה דף כ"א ד"ה בן עזאי וע"ש. ואכתי קשה דלמה אמר לשמוע ולא אמר גם בנשים דבאות 
 ללמוד מצות דידהו אלא ודאי דגם במצות שנוהגות בהן אין בהם מצות תלמוד תורה כלל כמו דהוי באנשים דבאנשים

הוי הלימוד מ"ע וכמו הנחת תפילין וכשלומד מקיים מ"ע וגם במצות שאין נוהגין בו מ"מ מחויב ללמוד משום מ"ע 
דתלמוד תורה אבל בנשים אין בלימודם שום מצוה כלל מצד עצמו רק הסמ"ג כתב דמ"מ מחויבים ללמוד מצות הנוהגות 

ללמוד נשים באות לשמוע וכן כתבו להדי' התוס' בסוטה בהן כדי שתדע היאך לקיימם וזהו דמחלק בחגיגה אנשים באים 
דף כ"א דהך לשמוע היינו כדי שידעו היאך לקיימם יעו"ש אבל הלימוד בעצמו לא הוי שום מצוה כלל אצלם ואם כבר 

בקיאה היא בדינים שלה ויודעת היאך לעשות שוב אינה צריכה ללמוד עוד אפי' להסמ"ג. ובזה ניחא הא דאיתא בברכו' ד' 
מ"ט דקאמר רב דבלא הזכיר תורה בבהמ"ז יצא משום שאינו בנשים והקשה המג"א בסי' קפ"ז דהא במצות שמחויבות 

בהם צריכות ללמוד ולפי"ז ניחא דתורה שמזכירין בבהמ"ז קאי על עיקר מצות הלימוד ולא על קיום המצות וזה לא שייך 
דכתבנו דגם להסמ"ג אינם מקיימות שום מצוה  בנשים. והא דכתב האגור דלהסמ"ג מברכות ברכות התורה אע"ג

בלימודם מ"מ ניחא שפיר דהנראה דכוונת האגור הוא בדרך אחר דס"ל להאגור דנשים יכולות לברך ברכות התורה ואע"ג 
דפטורה וכמו דמברכות על כל מ"ע שהזמן גרמא אע"ג דפטורות וה"ה לבה"ת. ורק דהוי ס"ד דתורה שאני מכל מ"ע 

ות אע"ג דפטירי מ"מ הא ליכא איסורא אם הם מקיימים אותם אבל בתורה הא איכא איסורא שהז"ג דבכל המצ
וכדאמרינן דכל המלמד בתו תורה כאלו למדה תיפלות וזהו שכתב האגור וז"ל ואע"ג דאינם חייבות ולא עוד אלא שכל 

מ"מ הרי הם חייבות לומר המלמד בתו תורה פי' דהכל הוי חדא קושיא דא"כ הא אינו דומה כלל לשארי מ"ע שהז"ג 
פרשת קרבנות וכ"ש להסמ"ג דחייבות ללמוד מצות הנוהגות בהן פי' דחייבות ללמוד כדי שתדע היאך לעשות א"כ הא 
פשיטא דע"ז לא קאי הך דכאלו למדה תיפלות דהרי אדרבה מחוייבות הן ללמוד ושפיר מברכות אע"ג דאינה מקיימת 

שהז"ג. וכיון דנתברר דבלימודה ליכא מ"ע כלל הרי בודאי דנוכל לומר דמש"ה  מצוה בלימוד וכמו דמברכות על כל מ"ע
אין עליהם מ"ע של כתיבת ס"ת וכמו דחזינן דלא משכחא הגמר' בחגיגה טעם על מה דחייבות בהקהל רק משום דבאות 

 לשמוע ולא משום לימוד וסברא דלשמוע הא לא שייך בכתיבת ס"ת:
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 עיבלברכות וקללות שבהר גריזים והר 

 ביאור על ספר המצוות לרס"ג )הרב פערלא( מנין שישים וחמש הפרשיות פרשה נז

 זלזול מצוה –ברכות 

 שפת אמת שבת כג.

שם בגמ' התם כי היכי דלא ליזלזלי בה נראה דמה"ט בשמיני ספק שביעי יתובי יתבינן בסוכה ברוכי לא מברכינן כיון 
ק דדבריהם וא"צ לברך ]וכ"כ הריטב"א בסוכה )מ"ז( וכ"נ מדברי הרמב"ם דלענין יו"ט אדרבה שמ"ע חמור והוי רק ככל ספ

בתשובתו לחכמי לוניל שהביא הכ"מ )פ"ג מה' מילה( כמ"ש הלח"מ )פ"ג מה' חנוכה( לבאר דבריו ע"ש[ ואפשר דמהתם 
 הוכיח הרמב"ם לפסוק כאביי הכא ע"ש בה' חנוכה:

 בע ברכותברכת הגפן בקידוש, הבדלה, וש –יצא מוציא  –ברכות 

 מגן אברהם רצו:ו

 [אם נתכוונו. בברכת הבדלה אע"פ שלא נתכוין בברכת היין יצא ]ל"פ

 :פני יהושע כתובות ז

בגמרא ת"ר מברכין ברכת חתנים בבית חתנים רבי יהודה אומר אף בבית האירוסין מברכין אותה כו'. וכתבו כל הפוסקים 
שאינו מעכב. וראיתי להזכיר מילתא דקשיא לי טובא על מה שנהגו דאחר דנוהגין לברך ברכת אירוסין ג"כ על הכוס אלא 

מברך ברכת היין על הכוס והחתן והכלה שותין ממנו וא"כ היאך מברך בפה"ג כיון דאין המברך שותה ממנו ואיך יוצאין 
חוץ מברכת החתן והכלה בברכתו של המברך הא קיי"ל בסוף פ"ג דראש השנה ]כ"ט ע"א[ כל הברכות אם יצא מוציא 

הנהנין ומיבעיא לן התם ברכת הכוס של קידוש וברכת המוציא של מצה מהו מי אמרינן כיון דחובה נינהו מברך או דלמא 
ברכות לאו חובה נינהו ומסקינן דמוציא וכתבו התוס' שם דהנך דוקא. ובאמת כתבו כל הפוסקים הטעם דבכל ברכת 

ערבים זה בזה והו"ל כמחוייב בדבר משא"כ ברכת הנהנין. וא"כ הכא  המצות אדם מוציא חבירו היינו משום דכל ישראל
נמי כיון שאין הכוס מעכב לאו דבר שבחובה נינהו והאיך מוציא חבירו דהא הו"ל ברכת הנהנין. בשלמא ברכת נשואין 

או ליהנות אפשר כיון דטעונין כוס הדר הו"ל כדבר שבחובה משא"כ בברכת האירוסין. ואפשר כיון דמ"מ עיקר היין ל
 :מכוין חשיב שפיר כברכת המצות ועדיין צ"ע

 רש"י ראש השנה לג

 שו"ת שאגת אריה )ישנות( סימן יג

 שלחן ערוך אורח חיים רעג

 ארץ הצבי עמ' לג

 בעקבי הצאן עמ' רע

 מפניני הרב עמ' קט

 טעה ובירך האדמה על פרי אילן האם פתר של האדמה –ברכות 

 ברכות מ.

 )ישנות( סימן כז שו"ת שאגת אריה 

 34(קישור)ה -ישועת דוד )פוברסקי( חלק אורח חיים סימן א

                                                 

 שקיבל רבנו מאת המחבר לרגל חתונתו 34
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 טעימה, מטעמת, טועם ופולט –ברכות 

 תוספות ברכות יד. ד"ה טועם

 רמב"ם הלכות א:ב

כ יהנה ממנו, ואפילו נתכוין לאכול או לשתות כל שהוא מברך ואח"כ ומדברי סופרים לברך על כל מאכל תחלה ואח"
יהנה, וכן אם הריח ריח טוב מברך ואח"כ יהנה ממנו, וכל הנהנה בלא ברכה מעל, וכן מדברי סופרים לברך אחר כל מה 

לאחריה עד שיאכל וכל מה שישתה, והוא שישתה רביעית והוא שיאכל כזית, ומטעמת אינה צריכה ברכה לא לפניה ולא 
 רביעית.

 רמב"ם הלכות תעניות א:יד

כל השרוי בתענית, בין שהיה מתענה על צרתו או על חלומו בין שהיה מתענה עם הצבור על צרתם, הרי זה לא ינהוג 
עידונין בעצמו ולא יקל ראשו ולא יהיה שמח וטוב לב אלא דואג ואונן כענין שנאמר +איכה ג'+ מה יתאונן אדם חי גבר 

יעית והוא שלא יבלע אלא טועם ל ופולט, שכח ואכל משלים על חטאיו, ומותר לו לטעום את התבשיל ואפילו בכדי רב
+/השגת הראב"ד/ בין שהיה מתענה עם הצבור על צרתם הרי זה. א"א בגמרא /תענית/ )י( שכח ואכל. /השגת הראב"ד/ אלא טועם תעניתו. 

 תם אבד תעניתו.+ופולט שכח ואכל משלים תעניתו. א"א ירושלמי )נדרים פ"ח ה"א( בשאמר יום זה אבל אם אמר יום ס

 שלחן ערוך אורח חיים רי:ב

הטועם את התבשיל אינו צריך לברך עד רביעית, ואפילו אם הוא בולעו; וי"א שאם הוא בולעו טעון ברכה, ולא פטרו את 
 הגה: וספק ברכות להקל.הטועם אלא כשחוזר ופולט ואז אפילו על הרבה אינו צריך ברכה. 

 בעקבי הצאן עמ' לט

 השם כוונת –ברכות 

 שלחן ערוך אורח חיים ה:א

יכוין בברכות פירוש המלות. כשיזכיר השם, יכוין פירוש קריאתו באדנות שהוא אדון הכל, ויכוין בכתיבתו ביו"ד ה"א 
 .שהיה והוה ויהיה, ובהזכירו אלהים, יכוין: שהוא תקיף בעל היכולת ובעל הכחות כלם

 ביאור הגר"א אורח חיים ה:א

ציאו מדברי הר"י בס' היראה שכתב אצל פסוק ראשון שבק"ש ובכל א' מב' שמות האמורים בפסוק ויכוין כו'. טור והו
ראשון יאריך עד שיחשוב היה הוה ויהיה כו' ואח"כ כתב ובכל פעם בהזכירו שם המיוחד יחשוב בו פי' קריאתו שהוא 

ין על היה כו' וכן עיקר לפי אדון הכל אבל משמע שם שא"צ לחשוב אלא פי' קריאתו רק בק"ש ששם ב' השמות מור
עומק הדין כי בכל הולכין אחר הקריאה וא"צ להרהר כלל על הכתיבה אף שיש בהכתיבה סודות גדולות והם הלכה למשה 

 ...מסיני

 כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה –ברכות 

 ארץ הצבי עמ' לא

 דברי הרב עמ' קכב

 לברך על הרעה –ברכות 

 ברכות ס:

 יונהתלמידי רבינו 

 שלחן ערוך אורח חיים רכד

 140תנועת המוסר חלק א עמ' 
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 לעיסה ובליעה –ברכות 

 מגן אברהם קסז:טז

ולא יסיח. עד שיבלע הפרוסה. מיהו אם שח בעודו לועס א"צ לחזור ולברך )של"ה( ועססי' ר"י דהלועס א"צ ברכה א"כ 
 עיקר הברכה על הבליעה וצ"ע:

 בתרומה רש"ש נדרים נט. ד׳׳ה רא׳׳ש ד׳׳ה

רא"ש ד"ה בתרומה ביד כהן. אבל כ"ז שהיא ביד ישראל זימנין דל"ל תבואה לאכול ומיתשל עלה כו'. ע"כ צ"ל דהחולין 
שנתקנו ע"י תרומה זו נשרפו או שנאבדו. דאי כשאכלן א"כ כשיתשל עלה אכל טבל למפרע. עי' רמ"א ביו"ד ר"ס שכ"ג 

דכבר אכל החולין דתו ל"מ למיתשל: ]ודע דק"ל על הרמ"א דאפילו  ובש"ך שם סק"ו. וצ"ע למה לא מוקי הש"ס בכה"ג
קיימת העיסה מ"מ אי איתשל עלה נמצא דעבר למפרע על לא תשא בהברכה שברך על הפרשתה. וכן קשה בגמרא 

דקאמר והרי תרומה דאי בעי מיתשל עלה )וכ"ה בכ"ד( והרי יעבור על לא תשא למפרע. ולפמש"כ התוס' בתענית )דף יא 
ב( וכן הרא"ש שם סי' י"ז לענין תפלת עננו דאפי' אכל אח"כ לא מקרי שקרן כיון דאז היה בדעתו להתענות א"כ י"ל ע"

ה"ה לענין ברכה לבטלה ועי' לשון הר"ן בפ"ב דשבת בזה. והא ל"ק מש"כ התוס' בכריתות )יג ב( ד"ה ארבע. שנשחטו 
חטו לחוד. משום דיעבור למפרע על שחיטת חולין בעזרה ונזרקו דמים כהלכתא ליתא בשאלה. ותיפוק ליה דאפי' בנש

והי' נ"ל מזה דכשיפריש עתה מחדש לא יצטרך לברך דש"ה שינצל ע"י זה מאיסורים חמורים טומאה. נותר. מעילה. 
דיוצא בהברכה שברך בהפרשה ראשונה. אע"ג דלא עשה המצוה אז. מ"מ חשב לעשות והוה כהתחלת מצוה. ואף שעסק 

)דכ"מ מלשון הרמ"א ומהגמרא( מ"מ דומה למפסיק באמצע המצוה  ם אחרים ואפי' שהה איזה ימים בינתייםאח"כ בעניני
דאינו חוזר ומברך. וכמו בסוכה דאיכא למ"ד בסוכה )מה ב( דאינו מברך אלא יום ראשון וסגי לכל שבעת הימים. ובזה יש 

 ו המ"א בצ"ע:ליישב דעת השל"ה שהביא המ"א בסי' קס"ז ס"ק ט"ז ממה שהעלה עלי

 לענות אמן בין ברכה למצוה –ברכות 

 שו"ת מנחת אלעזר חלק א סימן כ

 ב"ה  

הנני בתשובה בדבר שאלתך על השומע בין תפילין ש"י לש"ר מאחר המברך ברכת להניח תפילין שפסק בפנים מאירות   
ובא בשע"ת סי' כ"ה ובאחרונים )ח"א סי' נ"ט( שיוכל לענות אמן אחר ברכת תפילין ולא הוי הפסק בין ש"י לש"ר ומ

להלכה והנה כבר ראו עיניך בהגהות רעק"א שחולק ע"ז ומ"ש בשם שו"ת דבר שמואל למהר"ש אבוהב ופסק דלא יפסיק 
בעניית אמן גם על ברכת תפילין. והנה בהגהות רעק"א לכאו' השיג על נכון על הפנים מאירות ממ"ש בטור או"ח סי' ס"א 

ר ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה דלא גרע משאילת שלום משמע דעכ"פ הפסק הוי וכן בשם הרמ"ה דעונה אמן אח
משמע מפסק המחבר בסי' ס"ו דלא יענה אמן אחר גאל ישראל משום דהוי הפסק וכן בשו"ת דבר שמואל הנ"ל )סי' 

עת הרמב"ם באומר קמ"ב( הביא ראי' דאסור להפסיק מהך דהביא מלח הבא לפתן דהוי הפסק לגבי ברכת המוציא ואף לד
תני לפלוני לאכול דלא הוי הפסק התם הוי עכ"פ ממין הסעודה עצמה אבל עניית אמן אחר ברכת חבירו שמניח תפילין 

 לא שייך כלל להנחת התפילין שהוא מניח בעצמו עכת"ד.

ן אמן אחר אולם הראי' הב' שהביא הרעק"א מאמן שאחר גאל ישראל תמוה לע"ד דהא פסק שם הרמ"א בסי' ס"ו דעוני
גאל ישראל וכ' שכן נוהגין ודלא כהמחבר ואף דפסקינן שם בסעי' ט' שאין לענות קדיש וקדושה בין גאל ישראל לתפלה 
וכן הרמ"א הסכים שם ולא חלק כלל ואעפ"כ פסק בזה דאמן על ברכת גאל ישראל יוכל לענות ועל כרחך החילוק דאמן 

אנחנו גולי אשכנז יוצאים ביד רמ"א בהלכותיו והוא פסק לענות מאותה ברכה ששומע מאחר לא הוי הפסק ומאחר ש
 אמן אחרי גאל ישראל א"כ תמוה ראי' רעק"א מהמחבר להלכה.

וגם הראי' הראשונה הנ"ל שהביא מהטור לענין ברכת הבוחר בעמו ישראל באהבה י"ל דז"א ג"כ השגה על הפמ"א 
דהפמ"א כתב שפיר בטעמי' לענין תפילין ש"י וש"ר דכיון דכתיב והי' לאות על ידך ולזכרון בין עיניך וכ' הר"ן בשם הרז"ה 

הפסיק בענין אחר ומעתה לפי"ז אם עונה אמן אחר ברכת התפלין דצריך להיות זכירה א' לשתיהן והוי' א' לשתיהן שלא ל
שמברכין שצוה הקב"ה להניח תפילין והוא מאמין ע"ז שוב הוי מעניני' ול"ה הפסק והוי זכירה א' לשתיהן וא"כ מה זה 

צמו השגה מאמן שאחר הבוחר בעמו ישראל באהבה דהתם י"ל דהוי הפסק כיון דפסקינן שאין לענות אמן אחר ברכת ע
א"כ גם אמן על של אחר הוי הפסק בברכות אבל בתפילין דהרי מברכין ברכת על מצות תפילין בין ש"י לש"ר היינו קודם 
הקשירה וההידוק לש"ר ולא הוי הברכה הפסק ובעל כרחך שהברכה מענין מצות תפילין לא מיקרי הפסק בין תפילין ש"י 

ת הנ"ל. וע' בשו"ת מהר"ם שיק )חאו"ח סי' נ"א( לענין עניית ב"ה לש"ר והוי זכירה א' לשתיהן וכסברת הפנים מאירו
וב"ש בברכת תקיעת שופר וכיוצא שצריכין הצבור לצאת י"ח וכ' ללמד זכות על הנוהגים לומר אז ב"ה וב"ש ודלא כדגול 

כתב דברכת מרבבה וכ' הרב השואל שם שכן נהגו בבית מדרשו של הגאון חת"ס זצ"ל ולא מיחה כלל. ובתוך דבריו שם 
המצות שמברכין אשר קדשנו במצותיו וצונו הוא מברך ג"כ על עשיית אחרים היינו במה שכל ישראל ולא כברכת הנהנין 
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שרק הנהנה מברך. וכדבריו י"ל לעניננו שפיר במ"ש הפנים מאירות בזה לענין תפילין וי"ל שפיר דל"ה הפסק מה שעונה 
היא ג"כ על המצוה שעושה אחר וממילא ל"ה הפסק כמו ברכת על מצות אמן אחר ברכת האחר כיון שכן ברכת המצות 

תפילין שמברך בעצמו קודם ההידוק ש"ר דל"ה הפסק בין ש"י לש"ר ול"ק כלל השגת הרעק"א לזה וגם מה שכ' בשו"ת 
י"ז דבר שמואל ממ"ש דלא הוי הפסק במצוה ליתן לאכול דאין ראי' לזה דשם עכ"פ הוי ממין אותה סעודה כנ"ל ולפ

אדרבא הכא שייך יותר לומר דלא הוי הפסק האמן על ברכת תפילין שמברך האחר דכן היא ברכת המצות נוסדים 
בנוסחם גם על מה שעושה האחר מצוה זו אבל ברכת הנהנין אין שייכות לאחר וא"כ אם בברכת הנהנין ל"ה הפסק כ"ש 

ר"ם שיק סי' הנ"ל כבר קדמו במעשה רוקח הספרדי בברכת המצות ודלא כסברת הדבר שמואל ]ובגוף הדין שכ' שם במה
על הרמב"ם )ה' ברכות פ"א( שהאריך למעניתו שיאמרו ב"ה וב"ש גם בברכות שיוצאין י"ח ודלא כהדבר שמואל למהר"ש 
אבוהב )סי' רצ"ה( שהמציא שלא לומר בברכות שיוצאין י"ח )ואחריו הדגול מרבבה כנודע( וכן הי' נוטה דעת ורצון כ"ק 

"ו הגה"ק זי"ע מפה שלא למחות ולמנוע חלילה במי שאומר ב"ה וב"ש גם בברכות אלו, והבוחר יבחר. וע' מה אאזמ
 שהביא בזה כ"ק אאמ"ו שליט"א בדרכי תשובה סי' י"ט ס"ק ל"ח ואכ"מ להאריך[.

שם וזקיני  והן אמת כי מה שפסק הרמ"א בסי' ס"ו לענות אמן אחרי גאל ישראל ג"כ אינו מוסכם וע' מ"א ושאר נו"כ
הלבוש והאלי' רבא פסקו לנהוג כהמחבר ודלא כהרמ"א בזה וכ"כ בשו"ת הר"א מזרחי ח"א סי' ו' וכ"כ בשל"ה עכ"ז שוב 

ולמעשה אינני מכריע בין ההרים הגדולים ח"ו ובודאי אם אירע כזה אז  -אין השגה כ"כ מה שהשיג הרעק"א על הפמ"א 
ון במה שאינו עונה אמן אחרי כי הוא חשש דאו' והפסק בין ש"י לש"ר לדעת שוא"ת עדיף שלא לענות אמן כי לא יקרנו ע

החולקי' על הפמ"א וכתבו דהוי זה הפסק בין תפילין ש"י לש"ר, וגם כמדומני כי לא נהגו העולם כהפמ"א בזה ולא 
ירות סיים וכ' נתפשט לפסוק כן אולם לאשר השיגו בזה על הגאון פנים מאירות זצ"ל ועשאוהו ח"ו כטועה והפנים מא

שם שהדבר פשוט אצלו כביעא בכותחא ע"כ אמרתי לא מזיגנא רישא וכו' והראיתי לדעת כי אין השגה עליו ע"פ סברתו 
 והסומך עליו גם לכתחלה אינו טועה חלילה, וה' יאיר עינינו בתורתו ובמצותיו:  

 ידידו"ש:      

 עניית אמן –מאה ברכות  –ברכות 

 :גבית יוסף אורח חיים מו

 שו"ת מהרשד"ם חלק אורח חיים סימן א

 מאכלות אסורות – ותברכ

 רמב"ם הלכות ברכות א:יט

כל האוכל דבר האסור בין בזדון בין בשגגה אינו מברך עליו לא בתחלה ולא בסוף, כיצד הרי שאכל טבל של דבריהם או 
נו מברך, ואין צריך לומר אם אכל שאכל מעשר ראשון שלא נטלו תרומותיו או מעשר שני והקדש שלא נפדו כהלכתן אי

כל האוכל דבר האסור כו' עד לא בתחלה ולא בסוף עד סוף הפרק. כתב  /השגת הראב"ד+/נבלות וטרפות או שתה יין נסך וכיוצא בו. 
הואיל ואוכלין דבר הראב"ד ז"ל /א"א/ טעה בזה טעות גדולה שלא אמרו שאין מברכין אלא שאין מזמנין עליהם לומר שאין להם חשיבות קביעות 

  האסור והוא כעין אכילת פירות שאיןלהם קבע לזימון אבל ברכה תחלה וסוף למה לא יברכו הואיל ונהנו עכ"ל.+

 פוטר שאר אוכלין מזונות –ברכות 

 דרך פקודיך

 ביאור הלכה קסז:י ד"ה במקום

 מי פירות, יין, ושמן זית –ברכות 

 חיי אדם חלק א כלל מט סעיף ג'

ין גידולו מן הארץ כמו בשר, דגים, גבינה, חלב, דבש, וכן על כל מיני משקים, ואפילו סחט פירות להוציא על דבר שא
המשקין, וכן דבש הזב מן התמרים ]דכל זה הוא זיעה בעלמא ולא נקרא פרי, חוץ מן היין והשמן, דאלו נקראין פרי[, ועל 

כלים אותם כשהם רכים בקליפותיהן דלא נטעי אדעתא המלח או מי מלח, ועל מרק של בשר, ועל שקדים מתוקים שאו
דהכי כיון שהם ראוים לאכול כשנגמר הפרי, מברך שהכל )ר"ב(. ועל קמח אפילו של חטין, לא שנא נטחן דק דק, לא שנא 
נטחן קצת ויש בו טעם של חטין, לא שנא קמח קליות )ר"ח(, ועל שכר תמרים ושכר שעורים, ועל מי שעורים, על כולם 

רך שהכל, חוץ מן היין. וכן כל דבר שנתקלקל קצת, כגון פת או תבשיל אף שהוא מה' מינים ונתקלקל קצת ועל כל מב
פנים ראוי לאכילה, וכן יין שהחמיץ אבל על כל פנים ראוי לשתיה קצת כגון שעירבו במים, דאם אינו ראוי כלל לשתיה, 
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ועמלי"ך שאלו גדלין מן האויר, וכן פירות שלא הגיעו עדיין אינו מברך כלום, דמזיק. ועל כמהין ופטריות שקורין שו
להתבשל כל כך עד שיהו דרך אכילתן בכך )עי' לקמן כלל נ"א סי' ז'(, או דבר שאינו עיקר הפרי כמו קליפת הקטניות 

חריהם והגרעינין של פירות אם היו מרים תחלה או דבר שאין ראוי לאכול אלא למצוץ הקיוהא שבהם, מברכין שהכל, וא
 בורא נפשות )ר"ד(:

 חזון איש אורח חיים סימן לג אות ה
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 ברכות מן התורה

 ברכות מ: 

 רש"י ברכות מ: ד"ה וידוי מעשר

 (קישור)קהלת יעקב ברכות מ: 
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 מלבי"ם

 מנהגים –ברכות 

 בראש חודש, ברכות על מנהגים הללראה: 

 ברכות מעכבות

 תוספות ברכות יג. ד"ה היה קורא

 .ברכות טו

 תוספות הרא"ש ברכות טו. ד"ה אבל תרומה דרבנן דאי עבד שפיר דמי

"ג דברכות אינן אבל אי הויא ברכת תרומה דאורייתא משמע דתרומתו אינה תרומה דהברכה מעכבת ההפרשה, אע
 .מעכבות היינו משום דהויין מדרבנן אבל אי הויין דאורייתא מעכבות ולא הויא הפרשה

 פרי מגדים משבצות זהב תרפה:ב

חייבים. עיין ט"ז. העלה דקטן שאין יודע למי מברכין אין יוצאים בברכתו. ומה שכתב אין יוצאים בקריאה בלא ברכה, 
מעכבות, רק שצריך מדרבנן לברך גם כן. ואפשר להבין דברי קדשו של אדוננו ז"ל אפשר דלאו דוקא הוא, דברכות אין 

מאורן של ישראל כפשוטו, לפי מה שכתב הרמב"ן ז"ל ]ספר המצות[ בהשגה למנין מצות, מצוה לברך על קריאת התורה 
ין מעכבות דרבנן, הא בכל עת שנקרא בה, כי שם ה' אקרא ]דברים לב, ג[, יע"ש במצוה ט"ו, אם כן יש לומר ברכות א

ברכה מן התורה מעכב. שוב ראיתי שזה אינו, דקריאה בציבור ולברך עליה כבר ברכו בתחלת היום ודעתם על כל היום, 
 .וברכה בציבור נתקן מדרבנן, וצ"ע

 גם מה שכתב בשם הב"ח קריאת ספר תורה מן התורה בכל שבת, עיין לעיל בהלכות )ס'( ]קריאת ספר תורה[ ]סימן קלה
מ"א ריש הסימן ואשל אברהם שם[ דמשמע מדרבנן, ומשה תיקן מעצמו, ומדברי משה אסמכתא, ואין לך קריאת מן 

התורה רק זכור ופרה, ויש אומרים כולן דרבנן, עיין במ"א. ומכל מקום יהא הכל נזהרין. ודע דאם יש לו מנין לילך לשמוע 
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ת מגילה עדיף, אע"ג דיש אומרים זכור דין תורה כבר יצא פרשת פרה, ולא יהיה שם לקרות המגילה כלל, ודאי קריא
  .בשבת ששמע ויבא עמלק

ודע שאם לא ברכו ברכת התורה בבוקר, ואירע שקראו בתורה בעשרה פרשת זכור בלא ברכה, יש לומר שצריך לחזור 
ל אתר, וצ"ע. גם אי ואהבה רבה לא נפטר, והוא שילמד עולקרות אם נאמר ברכה מן התורה דמעכב, כמו שכתבתי לעיל. 

 ...דין תורה, אין יוצאים אף בקטן היודע למי מברכין, דלא אתי דרבנן ומפיק דין תורה

 (קישור) כב-שו"ת דבר אברהם חלק א סימן טז אות טז

 (קישור)לקח טוב )הרב יוסף ענגיל( כלל יא 

 (קישור)תורת רפאל חלק א אורח חיים סימן א 

 מרק ירקות, מי סילקא –ברכות 

 בעקבי הצאן עמ' לט 

 אלמנהברכות מציב גבול 

 בישיבת אלון מורה

 משנה ממטבע שטבעו חכמים –ברכות 

 רמב"ם הלכות ברכות א:ה

 רמב"ם הלכות קריאת שמע א:ז

  כסף משנה קריאת שמע א:ז

 כסף משנה הלכות ברכות א:ה

 נפל מידו –ברכות 

 תוספות ברכות לט. ד"ה בצר

 שלחן ערוך אורח חיים רו:ו

נטל בידו פרי לאוכלו ובירך עליו, ונפל מידו ונאבד או נמאס, צריך לחזור ולברך אע"פ שהיה מאותו מין לפניו יותר 
וצריך לומר: הגה: רק שלא היה עליו דעתו לאוכלו )הגהות מיימוני פ"ד וכל בו ואבודרהם ותשובת מהרי"ל סי' צ"ב(. כשברך על הראשון. 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד על שהוציא ש"ש לבטלה; ואם אמר כשנפל: ברוך אתה ה', ולא אמר אלהינו, יסיים ברוך 
ויאמר: למדני חוקיך )תהילים קיט, יב(, שיהא נראה כקורא פסוק ואין כאן מוציא ש"ש לבטלה. אבל העומד על אמת 

הגה: ועיין לעיל סי' ר"ט סעיף א' שלכך נתכוון תחילה.  המים מברך ושותה, אע"פ שהמים ששותה לא היו לפניו כשבירך, מפני
 אם ברך בטעות מה דינו.

 ארץ הצבי עמ' מ

 נתינת מאכל לבהמתו –ברכות 

 ברכות מ.

 מגן אברהם קסז:יח

מאכיל לבהמה. הוי צרכי סעודה דאסור לטעום קודם שיתן לבהמתו, )גמרא( אבל לשתות אדם קודם כדאשכחן ברבק' 
 גמליך אשקה )ס"ח(:שאמר' שתה וגם 
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 מצוות לולב –עובר לעשייתן  –ברכות 

 תוספות סוכה לט. ד׳׳ה עובר לעשייתן

 :בעל המאור פסחים ג

בלולב לא מברכין לעולם אלא על נטילת לולב דמדאגבהיה נפק ביה ואע"פ שכל המצות מברך עליהם עובר לעשייתן כיון 
בר לעשייתה דמי ולעולם נוטלו כדרכו ומברך על נטילת לולב דאית ליה לקרות את ההלל ולנענע שהוא שירי מצוה כעו

ואינו מברך ליטול כיון דנפק ביה מדאגבהיה ואע"ג דהאי שנויא דמשנינן למ"ד לבער הוא ולא סבירא לן כוותיה אפילו 
ב לעצמו הכי גמרינן מיניה דבנטילת לולב לא איפליגו רב פפי ורב פפא ופשוט' והצעה של אותה משנה דתניא העושה לול

כך הוא כדאוקימנא בגמרא וסדר נטילת לולב אתא תנא לאשמועינן ולאו בדיעבד מיירי אלא אורחא דמילתא לכתחלה 
הכי הוא שאין לברך על המצוה עד שיטול תשמיש המצוה בידו והידור המצוה כך הוא ליטול הלולב כדרכו ולברך עליו 

עד שמברכין לכתחלה או שהופכין אותו מימין לשמאל טעות הוא ואלו שמראין עצמן כמדקדקין ואין נוטלין את הלולב 
 בידם.

 פגימת הכוס, מחזיק רביעית וחצי –ברכות 

 תוספות פסחים קה:

 לחן ערוך אורח חיים רעא:יאש

ל שופך ממנו לכוס אחר וטועם יין שם ממנו, שלא יפגימנו, אלא אם אין לו אלא כוס אחד, מקדש בו בלילה ואינו טוע
רביעית בצמצום ונחסר ממנו בלילה, ס ראשון; ואם לא היה בו אלא מקדש במה שנשאר בכוקידוש מהכוס השני, ולמחר 

שיניחנה להבדלה, שא"א בפת, כ מוטב והיינו דוקא כשיש לו כוס אחר להבדלה, שאל"וזגו למחר להשלימו לרביעית. מ
דיל על ות מצומצמים אחר מזיגה, יקדש בלילה באחד ויבמשיקדש עליו ולא יהא לו יין להבדלה; ואם יש לו שני כוס

 דקידוש דלילה עדיף. השני; ולא יקדש ביום,

 מגן אברהם רעא:

 משנה ברורה רעא:נא

ובמ"א הסכים לדעת התוספות דכוס של חובה צריך להיות הטעימה דוקא מכוס שיש בו רביעית יין וע"כ  -מהכוס השני 
הראשון לתוך כוס אחר ויזהר שישאר בו רביעית יין ויטעם מהכוס הראשון  הנכון שיעשה כך ישפוך מתחלה מהכוס

כשיעור מלא לוגמיו ואח"כ ישפוך היין שבכוס אחר לתוך כוס זה דבזה נתקן פגימתו וכדלעיל בסימן קפ"ב סעיף וי"ו 
י עיין בתו"ש ויוכל לקדש עליו אם יש בו עתה רביעית יין ]ואף דבא"ר דחה דבריו וסובר דכעצת השו"ע עדיפא טפ

 שיישבו[:

 35שלמי שמחה עמ' קפה

 (perennialפירות שכלה אילנו ) –ברכות 

 שלחן ערוך אורח חיים רג:ב

הגה: דלא מקרי עץ אלא שמוציא עליו מעצו, אבל מה שמוציא עליו משרשיו לא מקרי עץ, והני כיון על התותים הגדלים בסנה, בפה"א. 
 משרשיו, מברכין עליו בפה"א )טור ומרדכי בשם תשובת הגאונים(.דכלה עציו לגמרי בחורף והדר פרח 

 משנה ברורה רג:ג

ופרי שקורין ברומבערי"ן וערפער"ט דעת המ"א וא"ר דיברך עליהם בפה"ע שכן הענף מתקיים ימים הרבה  -דכלה עציו 
היערות מברך עליהם  וכי שקל פירא הדר אתי מאותו ענף עצמו. ופירות אדומים שקורין פאזימקע"ס הגדילים בתוך

בפה"א ואפילו אותן הגדילים בגנות מסיק הח"א דנכון לכתחלה שיברך עליהן פה"א ובדיעבד כשבירך בפה"ע יאכל רק 
מעט כדי שלא תתבטל הברכה ולא יותר. ופירות שגדילין על אילנות קטנות]ד[ אף שגבהן פחות מג' טפחים כמו יאגד"ש 

לברך עליהן בפה"ע אך העולם נוהגין לברך בפה"א ואפשר דטעמם דלא חשיבי שחורים דעת המ"א ועוד כמה אחרונים 
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כ"כ פרי. ומיני יאגדע"ש וזורעוויני"ס שמוצצין מהן המשקה וזורקין הקליפה]ה[ יש דעות בין האחרונים אי מברכין עליהן 
אוכל ראוי כלל ואפילו אם בפה"א או שהכל]ו[ אבל על קאלינע"ס אף שגדילין באילן בודאי יש לברך עליהן שהכל שאין ה

 בולע עם הקליפה והגרעין]ז[ מ"מ הלא באמת הקליפה והגרעין אין ראוין לאכילה כלל:

 פת הבאה בכיסנין –ברכות 

 ז-שלחן ערוך אורח חיים קסח:ו

פת הבאה בכיסנין, מברך עליו: בורא מיני מזונות, ולאחריו: ברכה אחת מעין שלש; ואם אכל ממנו שיעור שאחרים 
ים לקבוע עליו, אף על פי שהוא לא שבע ממנו, מברך עליו: המוציא וברכת המזון; ואם מתחלה היה בדעתו לאכול רגיל

ממנו מעט, וברך: בורא מיני מזונות, ואח"כ אכל שיעור שאחרים קובעים עליו, יברך עליו בהמ"ז, אע"פ שלא ברך המוציא 
הוא קובע עליו, אינו מברך אלא בורא מיני מזונות וברכה תחלה; ואם אכל שיעור שאחרים אין קובעים עליו, אע"פ ש

 אחת מעין שלש, דבטלה דעתו אצל כל אדם.

פת הבאה בכיסנין, יש מפרשים: פת שעשוי כמין כיסים שממלאים אותם דבש או סוקר ואגוזים ושקדים ותבלין, והם 
לב או מיני תבלין ואפאה, והוא שיהיה הנקראים רישקולא"ש ריאלחש"ו; וי"א שהיא עיסה שעירב בה דבש או שמן או ח

)וי"א שזה נקרא פת גמור, אלא אם כן יש בהם הרבה תבלין או דבש כמיני מתיקה טעם תערובת המי פירות או התבלין ניכר בעיסה, 

מתובלת בין  וי"מ שהוא פת, ביןשקורין לעקי"ך שכמעט הדבש והתבלין הם עיקר, וכן נוהגים( )רש"י וערוך וכן יש לפרש דעת רמב"ם(; 
שאינה מתובלת, שעושים אותם כעבים יבשים וכוססין אותם, והם הנקראים בישקוני"ש, והלכה כדברי כולם יח שלכל 

 אלו הדברים נותנים להם דינים שאמרנו בפת הבאה בכסנין.

 מגן אברהם קסח:יג

ואלו אכלו לבדו לא היה שבע לקבוע עליו. נ"ל דאם הוא קבע סעודתו עליו אף על פי שאכל עמו בשר ודברים אחרים 
ממנו אפ"ה מברך המוציא וג' ברכות וכ"מ הל' בגמ' כל שאחרים קובעין עליו וכ"מ קצת בתו' שכתבו גבי לחמניות אם 
קבע עלייהו כמו בפורים עכ"ל, ובסמ"ק כתוב בליל פורים ובליל ברית מילה, ומסתמא בפורים אין קובעין לבדם ואם 

כך שאחרים רגילים לשבוע ממנו לבדו דאם נשער שיעור שאוכלים עם ד"א נתת דבריך  אכלו לבדו בעינן שיאכלו כל
לשיעורין ועפ"ח דערובין דאפשר לשער וצ"ע, ואם הוא שבע ממנו וגם אחרים רגילין לשבוע ממנו כשמלפתין עמו דבר 

 אפילו אכלו לבדו מברך המוציא כיון ששבע ממנו כנ"ל:

 יח-ערוך השלחן אורח חיים קסח:יז

י"א דד' ביצים הוא שיעור קביעת סעודה כלומר כשאוכל מפת הבאה בכיסנים שיעור זה מקרי קביעת סעודה ]א"ר סקי"ז 
בשם אור חדש[ ויש מי שחולק ואומר דזהו הפחותה של סעודת עניים ששיערו בזה לעירוב אבל סעודה נכונה היא כחצי 

שני סעודות ביום ועל זה אמרו חז"ל בעירובין ]פ"ג:[ האוכל עומר שהרי עומר לגולגולת ירד המן בכל יום לכל אחד על 
כמדה זו ה"ז בריא ומבורך ]הגר"ז[ ולפ"ז שיעור קביעת סעודה חצי שיעור חלה שהוא ליטרא וחצי ובאמת רואים בחוש 

ין שכשיעור ד' ביצים אין בה כדי שביעה כלל והוא אכילת עראי ]וכ"כ הח"א בכלל נ"ד בנשמת אדם ששמע מהגר"א שא
 א5דעתו נוחה משיעור ד' ביצים ע"ש וברור הוא שטעמו כמ"ש[:

י"א דאם אוכל זה עם בשר או שארי תבשילין ובזה האופן יש בהם סעודת קבע אע"פ שכשאוכלם לבדם אין בהם קביעות 
גם בלא סעודה מקרי קביעות וצריך ליטול ידיו ולברך המוציא וברהמ"ז ]מג"א סקי"ג וא"ר סקי"ז[ ואם הוא שבע ממנו 

לפתן ואחרים אינם שביעים בשיעור כזה אלא בלפתן ג"כ הדין כן ]שם[ ויש שמוסיף לומר דאפילו אם אוכלו בלפתן והוא 
שבע וגם אחרים שביעים בכה"ג מ"מ צריך שיעור ד' ביצים ]הגר"ז סעיף ח'[ ואני תמה על כל הדברים האלה שהרי אפילו 

דות לעירובי תחומין ור"מ ור"י סוברים כן במשנה דעירובין ]פ"ג:[ דמשערים בעירוב שהולכין הרבה להקל לעניין שתי סעו
בפת מועט הנאכל בלפתן ועכ"ז לא קיי"ל כן אלא כתנאי דפליגי עלייהו וס"ל דמשערין בפת בלבד כ"ש דלהחמיר לעניין 

ואוכלים פת כל שהוא זה לא אמרינן כן דא"כ הם דברים שאין להם שיעור וכמה עשירים שמאכלם הרבה תבשילין טובים 
ומאי שיעורא דד' ביצים לזה ואי משום שהוא שבע הרי זה כמי ששבע בפירות ואיזה עניין הוא להמוציא וברהמ"ז ולכן 

נלע"ד דצריכים לשער בהפת בלבד ובראשונים לא נמצא דבר זה ]והמג"א הביא ראיה מתוס' וסמ"ק שכתבו על לחמניות 
ה דפורים אין אוכלין פת בלבד תמיהני דאטו לעניין זה קאמרי הם אמרו רק דבפורים דקבעו עלייהו כמו בפורים ודייק מז

הדרך לקבוע סעודה על לחמניות מפני שבכל השנה אין מדרך לקבוע עליהם ומה עניין זל"ז וגם מ"ש הגר"ז דעד שש 
עד חצי עשרון אם אינו ביצים אם לא שבע יברך במ"מ ואם הוא שבע יטול ידיו ויברך המוציא וברהמ"ז ומשש ולמעלה 

שבע יברך על לחם אחר ע"ש כל השיעורים הללו לא ידעתי הלא הולכין אחר רוב העולם וכיון שכתב בעצמו דחצי עשרון 
הוא שיעור סעודה לכל אדם מה לנו עוד וכמדומני שיש שם עירבובי דברים בדפוסים החדשים שהעתיקו מסידורו ואין 

 ש בשלחן ערוך ודו"ק[:הדברים מכוונים ממ"ש בסידורו למ"
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ודע שכמה גדולים צעקו ככרוכיא על מה שנתפשט בדורינו בכל המדינה שבעת איזה שמחה עורכים שלחן עם כמה מיני 
דגים וכמה מיני בשר ואוכלים עם פת הבאה בכיסנין ואוכלים בלא נט"י ובלא המוציא וברהמ"ז אלא בברכת מזונות 

גלוסקאות ומחלה האפוי על שמן שקורין בוימי"ל חלה ואין שום ספק בזה ולבסוף על המחיה ואוכלים הרבה מאד מה
דצריכין ליטול ידיהם והמוציא וברהמ"ז ואפילו אם יזהרו שלא לאכול הרבה מהפת מ"מ הא לדעת הגדולים שבסעיף 

מעט הקודם אם שבעו מהלפתן חייבים ליטול ידיהם וכו' אף כשאוכלים מעט פת ובוודאי כד' ביצים אוכלים ורק 
מהיריאים נזהרים בישבם על שלחן כזה לבלי לאכול הרבה או שנוטלים ידיהם ומברכים המוציא על פת סתם אבל רוב 
המון ישראל אין שומרים עצמם מזה על כן בוודאי חלילה לעשות כן אך אין בידינו למחות כידוע ]וכדי ללמד קצת זכות 

נא היכא דאכל לה בתורת כיסנין מברך במ"מ וכו' והיכא דאכל לה נלע"ד קולא מלשון הרי"ף בעניין זה שכתב בזה"ל מסק
בתורת קביעותא מברך עליה המוציא וג' ברכות עכ"ל ומשמע מלשונו דאינו תלוי בשיעור קביעת הסעודה אלא באופן 

ונים האכילה בין ההכנה לאכילת עראי ובין ההכנה לאכילת קבע וזה ידוע שבאכילת סעודה גמורה פושטין הבגדים העלי
ויושבים סביב השלחן אבל באכילות אלו חוטפין ואוכלין כמה שהן בלי הכנה ויש אוכלין מעומד ומהלך כידוע וסוברים 
דזה לא מקרי קביעת סעודה וזה שאמרו בגמ' כל שאחרים קובעין וכו' צריך לדחוק לפי' זה ג"כ באופן שכתבנו וכל ירא 

 אלקים ירחק א"ע מזה והוא רחום יכפר עון[:

 "ת אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן לב   שו

 בשיעור לקביעות סעודה לפת הבאה בכיסנין לברך המוציא וברהמ"ז עש"ק ור"ח אלול תשכ"ה. להנ"ל.  

ובדבר שיעור לקביעות סעודה לברך המוציא ובהמ"ז על פת הבאה בכיסנין ודאי ראה כתר"ה במ"ב סימן קס"ח ס"ק כ"ד   
ין עירוב שהוא ג' ביצים לסעודה ולי"א הוא ד' ביצים בסימן שס"ח סעיף ג', וכמה אחרונים שיש סוברין דהוא כמו לענ

והגר"א מכללם חולקין דהוא כשיעור סעודה קבועה בערב ובקר, ובעה"ש סעיף ט"ז כתב שהוא חצי שיעור חלה. אבל 
א השיעור כאכילת אדם בינוני א"א לומר כן דשום אדם אינו אוכל ליטרא וחצי לחם לסעודה, אלא להגר"א ודעימיה הו

בכל מדינה ומדינה שעומדין שיש מדינות שאוכלין מעט ויש שאוכלין הרבה, וגם בזקנים הוא כפי מדת אכילת זקן בינוני 
ובנערים בני י"ג וי"ד הם כבינוני מנער דשנים אלו כדאיתא בבאור הלכה. ולכתחלה יש להחמיר כשיעור ד' ביצים 

לא מחמיר כשיעור ג' ביצים הוא מכיון דיותר נוטה כדעת הגר"א ודעימיה לכן אף שמן הראוי כדאיתא במ"ב שם, וטעמו ד
 להחמיר לכתחלה גם כהסוברין דהוא כשיעור סעודה דעירוב, סגי להחמיר רק כהסוברים ד' ביצים.  

ם והמג"א בס"ק אבל כאשר במדינה זו מברכת השי"ת רגילין לאכול הרבה דברים בסעודה וממעטין ממילא באכילת לח  
י"ג כתב שהקביעות סעודה אם אכל עם בשר ודברים אחרים הוא כשיעור הפת כשאוכלין עם בשר ודברים אחרים, נמצא 

שבמדינה זו הוא שיעור קטן להרבה אנשים עוד פחות מג' ביצים, ולכן צריך ליזהר בחתונה כשאינו רוצה ליטול ידיו 
הסעודה בשביל זימון שלפעמים נמשכת זמן רב אבל רוצים לאכול מה  ולאכול פת כדי שלא יצטרך לחכות עד גמר כל

שיהיה שם משאר המינים, שלא יאכל המיני קייקס דיש עלייהו תוריתא דנהמא, דאם יאכל אף מעט קייק הוא לפעמים 
לא  כשיעור פת שאוכל בסעודה שלמג"א נחשב קביעות סעודה. ואף שבעה"ש סעיף י"ז מסיק דצריכין לשער בפת בלבד,

מסתבר זה דהרי גם בדורות הקודמים אכלו בהסעודות בשר וכמה מיני ליפתן והיתה שביעתם גם בצרוף כל המינים ולא 
אכלו מן הלחם לבד כדי שביעה. ולכן במדינה זו שמצד ריבוי המינים אוכלין רק מעט לחם אין לו לאכול מקייקס רק 

 רים וכשקשה לו לשער לא יאכל קייק אז. פחות מהפת שרגיל לאכול בסעודה שאוכל בשר ומינים אח

 פתח בדשיכרא וסיים בדחמרא –ברכות 

 ברכות יב.

 ארץ הצבי עמ' ה

 רפואות ותרופות –ברכות 

 חידושי הרא"ה ברכות לח. ד"ה רב אמר

רב אמר שהכל ושמואל אמר בורא מיני מזונות. אמר רב חסדא ולא פליגי הא בעבה הא ברכה. עבה דלאכילה עבדי לה 
בורא מיני מזונות, רכה דלרפואה עבדי לה שהכל. פי' שהיא מיוחדת לרפואה שאין דרך לאכלה כלל אלא לרפואה וכיון 

א מברך עלה, ומכל מקום שהכל מיהת מברך עלה דהא דכן לא שיך בה ברכה דידה דכל לרפואה כלומר מיוחדת לכך ל
נהנה. ואפילו הכי שרא למיכלא בשבת, ואף על פי שדברים המיוחדין לרפואה אסורין בשבת, שאני שתית דהיא גופה 
מזון גמור הוא לכל כעבה, ואין כאן שנוי מזון כלל אלא שמרבה בה מים וכיון דהיא גופה מזון גמור כי האי גונא ודאי 

והיא בכלל כל האוכלין אוכל אדם לרפואה, תדע לך דאלו יש כאן חולה שאינו רשאי לשתות יין אלא אם כן נותן בו שרי 
מים ומוזג אותו עד כדי שאינו ראוי לבריא לשתותו שאין שותין כיוצא בו, ודאי מותר לו בשבת אפילו מתכוין בשתיתו 
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וכל המשקין הוא שותה, אף שתית גם כן בכלל זה הוא, והכי לרפואה שהיין עצמו בכלל כל האוכלין אוכל אדם לרפואה 
 מוכח בגמ' וזה ברור.
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 רמ׳׳א בשלחן ערוך אורח חיים רד:יא

 (כל מרקחת שאין בריאים רגילין בו אלא לרפואה, מברכין עליו שהכל )ב"י בשם הרא"ש

 מגן אברהם אורח חיים רד:כד

ע"י אניגרון שאני שאף הבריאים רגילים בכך ]שם[ ובבד"ה כתב ע"ז לרפואה. כשתית' דהוי מה' מינים ומברך שהכל ושמן 
וז"ל ובסי' ר"ח אכתוב בשם המפורשים דאין הטעם בשתיתא משום רפואה עכ"ל וע"ש ס"ו וא"כ בכונה השמיטו הרב"י 

 :פה כיון דרוב הפוסקים חולקים עליו, וצ"ע על רמ"א שכתבו ואפשר דמיירי שאין טובים לאכול וכמ"ש ס"ח

 ברכת המזון – שבעת המינים –כות בר

 טו(\תוספתא ברכות ד:יב)

מברכין על הדגן שהוא מן המובחר כיצד שלימה של גלוסקין ושלימה של בעל הבית מברך על שלימה של )בעל הבית( 
גלוסקין פרוסה של גלוסקין ושלימה של בעל הבית מברך על שלימה של בעל הבית פת חטין ופת שעורין מברך על של 

ן פרוסה של חטין ושלימה של שעורין מברך על פרוסה של חטין פת שעורין ופת כוסמין מברך על של שעורין והלא חטי
כוסמין יפין מן השעורין אלא שהשעורין ממין שבעה וכוסמין אינן ממין שבעה זה הכלל כל שהוא ממין שבעה וממין דגן 

אחת מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין ביריחו רבן גמליאל או' מברך אחריו שלש ברכות וחכמים או' ברכה 
הביאו לפניהם כותבות ואכלו קפץ ר' עקיבא ברך אחריהן אחת אמ' לו רבן גמליאל עקיבא למה אתה מכניס ראשך לבין 

המחלקות אמ' לו למדתנו אחרי רבים להטות אע"פ שאתה או' כך וחביריך או' כך הלכה כדברי המרובין ר' יהודה או' 
כל שהוא ממין שבעה ולא ממין דגן או דגן ולא עשאו פת רבן גמליאל או' מברך אחריו שלש ברכות וחכמים או' משמו 

 ברכה אחת וכל שאינו לא ממין שבעה ולא ממין דגן רבן גמליאל או' מברך אחריו ברכה אחת וחכמים או' ולא כלום

 רש"ש ברכות לז.

 שהחיינו על פעם ראשונה –ברכות 

 רש"י ברכות לז:

 תוספות ברכות לז:

 רש"י מנחות עה:

 שלחן ערוך יורה דעה כח:ב

הגה: מי ששחט פעם הראשון, מברך שהחיינו על הכיסוי חייב לברך קודם שיכסה: אשר קדשנו במצותיו וצונו על כיסוי דם בעפר. 
 )במנהגים ישנים בשם רבי ידידיה משפירא(. אבל לא על השחיטה, דמזיק לבריה

 ש"ך יורה דעה כח:ה

מברך שהחיינו כו'. ז"ל הגהת מנהגים שהביא בד"מ דכסוי הוי מצוה כדאמרינן בזכות שאמר אברהם ואנכי עפר ואפר זכו 
בניו לשני מצות והוי כמו ציצית וסוכה דמברך שהחיינו כך מפורש בה"ש ר' ידידי' משפירא עכ"ל, וצ"ע דהא גבי ציצית 

עם דקנה כלים חדשים כמו שנתבאר בא"ח סי' רכ"ג אבל בעושה קי"ל דאין מברך שהחיינו אלא א"כ קנה בגד חדש מט
ציצית בבגד ישן אינו מברך שהחיינו כמ"ש הבעל העיטור ומהר"י אבוהב וד"מ בא"ח סימן כ"ב וכ"כ בש"ע ובלבוש שם 

והכי משמע נמי בתוס' פ' לולב וערבה )דף מ"ו ע"א( ד"ה העושה סוכה שכתבו הטעם דאין מברכין שהחיינו אציצית 
ותפילין משום דלא תקנו שהחיינו אלא אמצוה שיש בה שמחה, וא"ל דכסוי דכיון דבזכות אנכי עפר ואפר הוא חשוב 

שמחה דהא אדרבה אמרי' בפ' כ"ה )סוף דף פ"ח( אמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו ואנכי עפר ואפר זכו בניו לשתי 
ר מצוה איכא הנאה ליכא ואמר רבא בשכר שאמר מצות אפר פרה ועפר סוטה וליחשוב נמי עפר כסוי הדם התם הכש

אברהם אבינו אם מחוט ועד שרוך נעל זכו בניו לב' מצות לחוט של תכלת ורצועה של תפילין ע"כ והכי משמע נמי ממ"ש 
הר"ן שם הטעם דלא מברכין שהחיינו אתפילין משום דלאו מזמן לזמן קאתי וכ"כ הרשב"א בתשובה סי' קכ"ו א"כ כ"ש 

נראה דאפילו להרמב"ם פי"א מהלכות ברכות דמברכין שהחיינו אציצית ותפילין היינו מטעמא דכתב שם מפני כסוי ועוד 
שהם מצות שהם קנין לו משא"כ בכסוי ומצאתי ברוקח סימן שע"א שכתב בשם ריב"ק משפירא כל מצוה שעל האדם 

במנחות )דף ע"ה( היה עומד ומקריב לעשות ולא עשאה ומתחנך לכתחלה צריך לברך שהחיינו והביא ראיה מדאמרינן 
מנחות בירושלים אומר שהחיינו שנתחנך לעבודת הזמן עכ"ל ואפשר ע"ז סמכו לברך בכסוי אבל צ"ע לפ"ז אמאי לא 

מברכין בציצית ותפילין ושאר מצות שמתחנכים בהו וכן אין מברכין שהחיינו על קדושי אשה או נשואיה כמ"ש מהרי"ק 
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כדלקמן ר"ס רפ"ט אלא ע"כ ס"ל דאפילו במצוה שמתחנכים בה אין מברכין שהחיינו כל שאין  שורש קכ"ח וכן על מזוזה
זמנה קבוע וכדעת התוס' והר"ן והרשב"א הנ"ל ומפרשי' ההיא דמקריב מנחות כמ"ש התוס' והרשב"א בחדושיו פ' כיצד 

ן קבוע מברך שהחיינו עכ"ל הא לאו מברכין דהיו כ"ד משמורות ואין מתחדשות יותר מב' פעמים בשנה וכיון שיש להן זמ
 הכי לא וא"כ ה"ה בכסוי וצ"ע:

 (קישור)שאילתא קעא העמק שאלה 

 עשיית סוכה –שהחיינו  –ברכות 

 סוכה מו.

 נפש הרב עמ' רכה

 חכמי ישראל –שחלק מחכמתו ליראיו  –ברכות 

 מאמר ט – חנוכה –פחד יצחק 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?155110&pageid=P0339
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 שיעור גודל לבורא פרי העץ –ברכות 

 ברכות לו:

 חיי אדם א:נא:ז

כך על ידי הפירות בקטנן, כל זמן שהן חמוצים, אף על גב דמקצת בני אדם אוכלין אותן כך, בש"ע פסק, שאם נאכלין 
הדחק, מברכין בורא פרי העץ, וצריך עיון. ונראה לי דאין מברכין אלא שהכל אם לא שבשלן או מתקן באור)ה(. ואם אין 

נאכלין כלל מחמת חמיצותן, לכולי עלמא אין מברכין עליהן כלל. ואם מתקן באור או על ידי טיגון, מברך שהכל. ולכן כל 
טנים מאד, וידוע שאז אינן ראויין לאכילה כלל וכלל, מברך רק שהכל. ועל ענבים, מיני פירות שמרקחין בדבש, בעודן ק

מדינא אין מברכין עליו בורא פרי העץ עד שיהיה כפול הלבן, דקודם לזה נקרא בוסר. וכיון שאין אנחנו בקיאין בשיעור 
ם בליל ראש השנה לברך שהחיינו פול הלבן, לכן אין מברכין עד שיהיה גדול ביותר. ולכן במדינות אלו שלוקחין ענבי

ומברכין בורא פרי העץ, צריך להודיע שלא יברכו לבטלה אלא יברכו בורא פרי האדמה. וכן על זיתים קודם שגדל הנץ 
 סביבם, וחרובין קודם שנראה בהם שרשראות, מברכין בורא פרי האדמה )סימן ר"ב(:

 שיעור רביעית במשקין לברכה אחרונה –ברכות 

 ברכות לט. ד"ה בצרתוספות 

 תוספות סוכה כו: ד"ה ולא בירך אחריו בסוף

 רמב"ם הלכות ברכות א:ב

 אמגן אברהם רי:

 פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם רי

 תוספות סנהדרין ד. ד"ה מנין

 מעילה יז.

 קרן אורה מעילה יז.

 מקדש דוד סימן מט אות ב ד"ה רביעית

ואמרינן פ"ג דאהלות מ"ג רביעית דם שנתבלעה בתוך הבית הבית טהור נבלעה רביעית דם מטמא במגע ובמשא ובאהל 
בכסות אם מתכבסת ויוצא ממנה רביעית דם טמאה כו' נשפך באויר אם היה מקומו קטפרס והאהיל על מקצתו טהור 

בשבת היה אשבורן או שקרש טמא כו', והנה יש לעיין רביעית דם שקרש אמאי טמא הא חסר מהשיעור דהא אמרינן 
)ע"ז א'( דרביעית דם שקרש עומד על כזית ורביעית הוא ביצה ומחצה שהוא ג' זיתים א"כ כשקרש הרי נפחת מרביעית, 

והנה הרעק"א ז"ל בתש' סי' קנ"ד רוצה לומר דשיעור כזית ורביעית שיעור אחד כיון דברביעית של משקין לעולם 
הוא כמו כזית בקרושין ע"ש אך התוס' זבחים )ק"ט ע"א( ד"ה כשנקרש עומד על כזית א"כ שיעור אחד דרביעית במשקין 

עולה לא ס"ל כן ]ועיין מ"ש לעיל סי' י"א סק"ב ד"ה אך[ אלא כזית ורביעית שני שיעורים הם ע"ש א"כ רביעית דם שקרש 
שר המת ועמד על כזית הוי ככזית מן המת שצמק ונפחת מכזית דטהור כדאמרינן במנחות )נ"ג ע"ב( אע"ג דלא נחסר מב

כלום כיון דחסר שיעורא טהור דכמות שהן עתה משערין ע"ש ומדין כזית בשר א"א לטמאות את הדם לאחר שנקרש 
משום דדם גזעו מחליף כמ"ש התוס' שבת שם )ד"ה הואיל(, ונראה דרביעית דם שאני כיון דזה דצריך בדם רביעית הוא 

ר של הדם רביעית רק שיעור נפש היינו שיעור שיכול לחיות משום דכתיב נפש ואין נפש פחות מרביעית א"כ אין השיעו
 בו א"כ הכזית דם של עתה שהוא אותו הרביעית שקרש א"כ בזה הכזית הרי יכול לחיות ואיכא נפש:

 שער הציון רי

 תוספות ברכות יב.

 חיי אדם חלק א כלל נ סעיף יז
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רפין )מ"א שם(. וכל המשקים מצטרפים לרביעית. אכל חצי זית ושתה חצי זית או אפילו שתה פחות מרביעית, אין מצט
ונראה לי אפילו אם טבל המאכל במשקה, אינו מצטרף. וע"ש ביומא בתוס' ישנים, דדוקא לענין ישוב דעת אמרינן 

 אכשורי אוכלין כו', וכמ"ש המ"א לענין רוטב, ודלא כמשמע מדבריו דבזה מצטרף, דליתא:

 חיי אדם חלק א כלל נח סעיף ג

 הגרי"ז נזיר לוחידושי 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן עה   

 באוכל ושותה לענין צירוף לבורא נפשות.  

באוכל ושותה שכתב המג"א /או"ח/ בסי' ר"י שאין מצטרפין אפילו לענין בורא נפשות והביא בשער הציון אות ה' שיש   
לרבנן דלא מיתבא דעתיה, הנה יש טעם שלא יצטרפו מפקפקים בזה משום דאולי הוא רק לענין יו"כ משום דקים להו 

משום שאין שוין בשעוריהן כדאיתא בשבת דף ע"ו ואפילו לקל שבהן לא מצטרף אם אין דבר שמשתוין בו וא"כ אוכל 
ושותה שאין שוין בשעורין שזה בכזית וזה ברביעית ואין דבר ששוין בו אין להם להצטרף ומפורש גם ביומא דף פ"א 

מיתבא דעתיה שאמרי רב ור' יוחנן הוא לרבנן החולקים על ר' יהושע וסברי דגם בלא שוין בשעורין  דהטעם דלא
מצטרפין לקל שבהן אבל לר' יהושע שבאין שוין בשעורין לא מצטרפין א"צ להאי טעמא דלכן אוקמו רב חסדא וריש 

ושע עיי"ש. וא"כ כיון שהלכה כר' לקיש שלא ידעו הטעם דלא מיתבא דעתיה הא דאוכל ושותה אין מצטרפין כר' יה
יהושע שסתם מתני' במעילה דף י"ז, וסוגיא דשבת /ע"ו/ כותיה ואיפסק כן ברמב"ם פ"ד מטומאת אוכלין הי"א אין להם 

 להצטרף לענין בנ"ר כדסובר המג"א.  

ין מצטרפין אוכל והנה לענין יו"כ משמע מגמ' חולין דף ק"כ דלמסקנא שהוא לר"נ ור' יוחנן גם לר' יהושע מה שא  
ושותה הוא משום דלא מיתבא דעתיה דלכן מסיק דאף דלענין יו"כ אמר ר"ל דציר שע"ג ירק מצטרף לככותבת אף שלא 

קריש לא מצטרף לענין טומאת אוכלין בלא קריש ופרש"י דלענין טומאה כיון דלא שוו בשעורייהו לא מצטרפין אבל 
אוכל ושותה אם היה מיתבא דעתיה בצרוף אף שלא שוו בשעורייהו עיי"ש. ביו"כ תלוי במיתבא דעתיה והיו מצטרפין אף 

ומשמע שאף לר"ל אמר זה דסובר שכששמע מר' יוחנן רבו הדר ביה דאל"כ הא צריך לומר שטעם ר"ל בציר שע"ג ירק 
וכלין הוא מטעם שנחשב אוכל, דהא גם ליו"כ אמר שבעינן שישוו בשעורייהו והוי ראיה מר"ל דגם לענין טומאת א

מצטרף אף בלא קריש ומדר"ל נשמע לכו"ע. אלא ודאי צריך לומר שהגמ' דחולין סובר דר"ל שביומא הדר ביה לגבי ר' 
יוחנן ותלוי גם לדידיה ביו"כ רק במיתבא דעתיה, לכן מדחי דלענין טומאת אוכלין שתלוי בשוין בשעורייהו אין מצטרפין 

 לא קריש.  משום שאף שהוא על הבשר לא נחשב אוכל כ"ז ש

עכ"פ גם לגמ' חולין אף שלענין יו"כ מה שאין מצטרפין אוכל ושותה הוא משום דלא מיתבא דעתיה, מ"מ לכל דיני   
התורה אין מצטרפין משום דלא שוין בשעורייהו. וא"כ גם לענין ברכה דבנ"ר נמי אין מצטרפין אוכל ושותה כהמג"א, 

צטרף ביו"כ ולא אמרינן משקה הוא משום דכל אכשורי אוכלא אוכלא ותמוה הא דמביא המג"א ממה שציר שע"ג ירק מ
הוא, דאף שביומא דף פ' אמר זה בגמ' אבל הא בחולין /ק"כ/ מסיק דלאו אוכלא הוא לכל דיני התורה רק ליו"כ לבד 

 משום דמיתבא דעתיה וכדהביא בעצמו הא דחולין בסמוך וא"כ לענין ברכה אין להם להצטרף וצע"ג.  

בפת השרוי במשקה ויין שאיתא בתוס' זבחים דף ק"ט שמצטרפין משום דהוא דרך אכילה שעורו בכזית וציין להו והנה   
המג"א ודימה זה לציר שע"ג ירק. הא מוכרחין לומר דאין כוונת התוס' דהוא נחשב לאוכל דהא בחולין מסיק דלא הוי 

אף שהוא משקה נמי כיון ששוה בהשעור להאוכל  אוכל בלא קריש אלא דמשקין בדרך אכילה נמי שעורו בכזית וא"כ
מצטרפין. ומה שאין מצטרפין לטומאת אוכלין לא יפרשו כפרש"י בחולין משום דלא שוו בשעורין, דהא הוא דרך אכילה 
שלדידהו הם שוין בשעור כזית אף שהוא משקה אלא יפרשו הטעם משום דהמשקה אין לו טומאה כלל דהא רק שבעה 

הרוטב שהוא הציר היוצא מן הבשר אינה משבעת המשקין. ועיין בבכורות דף כ"ב בציר של דגים שלאו משקין מיטמאין ו
בר קבולי טומאה הוא ועיין בפי' הראב"ד בסוף עדיות ובפ"ז שם מ"ב, וה"ה לבשר שהציר טהור ואף שיש חלוק לענין 

א ושל דגים מותר מדאורייתא כדאיתא איסור אכילה מדאורייתא בין ציר בשר לציר דגים, דשל בשר אסור מדאוריית
בתוס' חולין דף צ"ט ודף קי"ב, מ"מ לענין קבלת טומאה מסתבר שאין לחלק. ]והא דסובר הרמב"ם בפט"ז מטו"א ה"ד 

דאף של חגבים טמאים מתטמא טומאת משקין, מוכרחין לומר דהוא ע"י מים דוקא וכמפורש ברא"ש פ"י דתרומות מ"ט. 
ל ירושלמי כהא דתנן בפ"ו דמכשירין מ"ה דם השרץ מטמא ואינו מכשיר, הוא טעות דאינו ומה שפי' במראה הפנים ע

ענין לכאן דהתם איתרבי דם השרץ כבשרו מוזה לכם הטמא כמפורש במעילה דף י"ז, וטמא מדין שרץ לא מדין משקין 
, ולכן צריך לפרש דוקא ע"י וציר חגבים אינו כהחגבים דאף של טמאין מותר והטומאה הוא מדין משקין כשיגעו בטומאה

מים שבו[. ולכן כיון שמסיק שלא נעשה אוכל כ"ז שלא נקרש אף שהוא על הבשר אינו מצטרף ליטמא כיון שאין לו דין 
 טומאה כלל.  

עכ"פ לדידהו לענין ברכה דבנ"ר באוכל השרוי במשקה יש למילף שפיר שמצטרפין משום דשוו בשעורייהו וביו"כ לא   
אם לא היה מיתבא דעתיה וא"כ גם בציר שע"ג ירק יש למילף שמצטרף לבנ"ר כדסובר המג"א. אבל  היה מועיל זה
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מחולין /ק"כ/ לפרש"י שם אדרבה איכא ראיה שאין מצטרפין דלא כהמג"א ומסתבר שפליגי בזה רש"י ותוס' דלרש"י אין 
ולא מטעם המג"א שנחשב אוכל כמפורש  מצטרפין לא ציר שע"ג ירק ולא פת ואוכלין השרויין במשקה, ולתוס' מצטרפין

 בחולין שלא נחשב אוכל אלא מטעם שהם שוין בשעור כזית.  

ובטעם המג"א יש לומר משום דמשמע שהרמב"ם אינו פוסק כאביי בחולין דדוקא קריש מצטרף, דהא כתב בפ"ד מטו"א   
ואיני יודע למה סתם רבנו והמרק ה"ד סתם המרק מצטרף ולא כתב שדוקא קריש. ועיין בכ"מ שנשאר בקושיא שכתב 

ולא התנה שיהיה קרוש כדאמרינן בגמ'. וסובר המג"א שהוא משום דלא פסק כאביי אלא אף לח מצטרף כשהוא על 
הבשר, והטעם או משום דמשמע לו שרבא פליג ע"ז ואף שלא פסק גם כרבא דאמר שומנא מצד קושיית אביי דהוא עצמו 

ומנא הא הוא ודאי דוקא בלח, דחלב קרוש ודאי הוא אוכל בעצמו אך היה סבור יטמא טו"א, מ"מ למאי דסבר רבא ש
דחלב מחוי אינו אוכל בעצמו ומ"מ מה שהוא על הבשר נחשב אוכל, כ"כ יסבור במרק גופיה שאף שאינו אוכל מ"מ מה 

לא רק מצטרף שהוא על הבשר נחשב אוכל. ומה שאמר שומנא הוא לרבותא דאף השומן כשהוא לח אינו אוכל בעצמו א
אף כשהוא קרוש הוא אוכל בעצמו וכ"ש מרק שבכל אופן הוא רק מצטרף. ואביי פליג בתרתי חדא דבשומנא אף כשהוא 
לח הוא אוכל בעצמו וב' דהמרק אינו אוכל כשהוא לח אף כשהוא על הבשר ולא מצטרף אלא כשהוא קריש ועל הבשר 

נגד אביי במרק שכשהוא על הבשר מצטרף אף כשהוא לח דוקא מצטרף. ופסק הרמב"ם כרבא כהכלל דהלכה כרבא 
 ובקריש ליכא מחלוקת לכן גם בקריש הוא רק מצטרף.  

וגם יש לומר דסובר הרמב"ם דגמ' דיומא שלא הוזכר שחזר בו ר"ל פליג על אביי דחולין וסובר שלא חזר בו ואינו סובר   
ין מצטרפין הוא כר' יהושע דוקא משום דלא שוו ר"ל הטעם דמיתבא דעתיה ביו"כ, אלא שמתני' דאוכל ושותה א

בשעוריהן ומ"מ סובר דציר שע"ג ירק מצטרף אלמא דהוא משום דאכשורי אוכלא אוכלא הוא וכמפורש בטעמא דר"ל 
ביומא דף פ', וכדהיה סבור המקשה על אביי בחולין כדפרש"י דהיה סבור כיון דבהדי אוכל מיחבר אוכל הוא, ופשוט שכן 

בפי' אכשורי אוכלא שביומא, ולא נצטרך לדחוק שהטעם שאמר ביומא לר"ל הוא כשהיה סבור דר"ל לא חזר מפרש רש"י 
בו אבל אחר שאמר אביי שאינו אוכל לא נימא כגמ' דיומא בטעמא דר"ל אלא שפליגא סוגיא דיומא /פ/ אסוגיא דחולין 

יחבר לאוכל אוכל הוא גם לכל דיני התורה ק"כ/ לאביי ופסק הרמב"ם כסוגיא שביומא שטעם ר"ל הוא משום דמה שמ/
 שלא שייך מיתבא דעתיה, ולכן גם לענין ברכה מצטרפין כהמג"א.  

)ויש תימה גדולה דביומא הא הקשה פשיטא דציר שע"ג ירק מצטרף שהוא אף בלא טעם מיתבא דעתיה, דאם הוא   
מטעם מיתבא דעתיה הרי הוא חדוש שאף שהוא משקה שלא מיתבא דעתיה במשהו אף כשהוא משלים לאוכל מ"מ 

שא"א לשתותו אלא לאוכלו, כשהוא מיחבר בהאוכל מיתבא דעתיה. אלמא דהיה סבור שפשיטא שהוא אוכל מאחר 
ותירץ דמ"מ אולי היו טועים לומר דהוא משקה לכן הוצרך להשמיענו. ובחולין אדרבה פליג אביי וסובר דהוא משקה גם 

 לדינא לכל דיני התורה רק שמצטרף ליו"כ משום שמיתבא דעתיה וצ"ע(.  

התנה שצריך שיהיה קרוש הא פשוט שפסק עכ"פ הרמב"ם סובר כהמג"א. ותמוה על הכ"מ שכתב שאינו יודע למה לא   
כסוגיא דיומא שסובר שפליגא. וצריך לומר דלהכ"מ לא מסתבר שפליגי הסוגיות ומה שאמר ביומא משום אכשורי אוכלא 

אוכלא הוא, הוא רק לענין יו"כ מטעם מיתבא דעתיה, וכדאיתא כן בתוס' ישנים שם /יומא פ/ שכתבו ואע"ג דלענין 
לענין יוהכ"פ כל דבר אכילה אוכלא הוא עיי"ש, וכוונתם משום מיתבא דעתיה, אבל מ"מ צריך שא"ד משקה הוא מ"מ 

לומר להרמב"ם שסובר שפליגי הסוגיות, וביומא סובר שהוא אוכלא לכל הדברים. וראיית התו"י מהא שטבולו במשקה 
טמאו בנגיעה וחששו שמא יגע צריך נטילת ידים אינה ראיה כ"כ, דאפשר הוא בשביל שעת הנגיעה שאז היתה משקה ונ

אז בהמשקה. וגם אפשר דליבטל מדין קבלת טומאה דמשקין להיות תחלה לא נבטל במה שהוא על האוכל ונחשב לאוכל 
דלא הוי זה כמעשה שיכול לבטל דין קבלת טומאה כ"ז שיש משקה טופח שיכולין המשקין לעבור מהאוכל על ידיו 

האוכל ולכן אף שהוא נחשב לאוכל לכל הדברים לא נבטל ממנו חומרת שיתבטל מה שיעבור על הידים מחשיבות 
משקין, וזה יסבור הרמב"ם אליבא דסוגיא דיומא שסובר לר"ל שאין חלוק בין יו"כ לשאר דברים ופסק כסוגיא זו וכן 

 סובר המג"א.  

וביין אין מצטרפין משום דלכל  ועיין בח"א כלל נ' סעי' י"ז שפליג על המג"א וסובר שציר שע"ג ירק ופת השרוי במשקה  
דבר הוא בדין משקה, ולמה שבארתי הוא רק לרש"י חולין אבל לתוס' ולהרמב"ם מצטרפין לתוס' מטעם אחר ולהרמב"ם 

 מטעם שכתב המג"א וא"כ יש להורות כהמג"א.  

גם ברוטב ולמה שבארתי שמה שאוכל ושותה אין מצטרפין הוא משום דלא שוו בשעורייהו אין מקום להסתפק   
שמברכין עליו כמו על האוכל, דהא פשוט שאף שמברכין על המים שבשלו בהם הירקות או כבשו בהן בפה"א מ"מ לענין 

ברכה אחרונה שעורו ברביעית ועל האוכל שעורו בכזית שאין מצטרפין. וזה קשה על הח"א כלל נ' סעי' י"ח שמסתפק 
 מצטרפין.    בזה והובא גם במ"ב וצ"ע ולדינא יש להורות שאין 

 פרי מגדם משבצות זהב רב:י

 פרי מגדם משבצות זהב רה:יג
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 בעקבי הצאן עמ' מב

 גינת אגוז עמ' כב

 על אכילה ושתיה, מאכל ומשקה, אניגרון – ברכותראה: 

 אכילה לאיסור אכילת דם שיעורראה: 

 , אניגרוןיה, מאכל ומשקהישת –ברכות 

  תוספות ברכות יב. ד"ה לא

 גליון הש"ס ברכות יב.

 רש"י ברכות לו. ד"ה ע"י אניגרון

 תוספות ברכות לח. ד"ה האי

 שלחן ערוך אורח חיים רב:ד

 מגן אברהם רב:יא

 ביאור הגר"א אורח חיים רב:יד

 פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב רב:י

 (קישור )ח חיים רב:דברכת אליהו אור
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 מגן אברהם רד:ט

 מגן אברהם רה:ו

 מרדכי ברכות סימן קכה

 קובץ שיעורים ביצה ג.

 יומא פ:

 משנה ברורה רי:א

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן עה

 בית יוסף אורח חיים רד:ח

מצאתי כתוב בשם הר"א )פקודת הלויים פ"ו עמ' קיב( שכל המרקחות שאינם מאכל בריאים אלא לרפואהמברך שהכל 
ואף על גב דהוא מפירות האילן כשתיתא )ברכות לח.( דהיא מחמשת המינין ואפילו הכי מברךשהכל ושמן שעל ידי 

 אניגרון )לו.( שאני שאף הבריאים רגילים בכך

 (קישור)הגר"א והרב חיים מוולוזין( דף י עמ' א אות מט שערי רחמים )הנהגות 

 

 עם התורה תשדמ חוברת ח

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן סב

 ש"ך יורה דעה קלד:כא

 בעקבי הצאן עמ' לט

 שיעור רביעית במשקין לברכה אחרונה – ברכותראה: 

 ברכת בורא נפשות

 ארז:שלחן ערוך אורח חיים 

ברכה אחרונה שלהם בורא דבר שאין גידולו מן הארץ, וכל נים, וכל פירות אדמה וירקות, פירות האילן חוץ מחמשת המי
חי ברוך  :בלא שם, שיחתום כך חותם בה רכה אחת וברכה זובלאחר כולם ך מבר אלו,רבות; ואם אכל מכל מינים  נפשות

 העולמים.

 ארז:ביאור הגר"א אורח חיים 

וברכה כו'. עתוס' ל"ז א' ד"ה בורא כו' ובירושלמי מסיים ברוך אתה ה' חי העולמים וכ"כ הרא"ש אבל תר"י כ' כיון שבגמ' 
עיקר וכ"ה ברוקח וע' בטור ועמ"א נוסח כו' ומ"ש לומר שבראת בנוכח שלנו לא הוזכר יש לחתום בלא שם ודעת הרא"ש 

ליתא אלא העיקר לומר שברא וכ"ה לשון הגמ' שם ל"ז א' וכ"ה ברא"ש פ"ו סי' ח' ורמזים שם וכ"ה בבהיר ומ"ש בעירובין 
ן ע"ש ומ"ש מ"א י"ד ב' שבראת ט"ס הוא דגמ' מביא שם מתני' דברכות מ"ד א' ושם ליתא בסיום דברי ר"ט רק וחסרונ

 בשם תי"ט סוף תמיד לומר חי בצירי כן עיקר:

 (קישור) 128עמ'  מזקנים אתבונן )הרב אהרן ליב שטיינמן( חלק ד א
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 (קישור)רפא עיונים בתפילה )הרב אהרן ליב שטיינמן( עמ'  –ימלא פי תהלתך 
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 פני יהושע ברכות לח:

שם אי אמרת בשלמא שלקות במילתייהו קיימי כו' אלא אי אמרת כו' אלא לבסוף מה מברך דלמא בורא נפשות רבות 
הוי ידע דכל שתחלתו שהכל מברך לאחריו בורא נפשות רבות, ועוד מאי כו'. ויש לתמוה דמעיקרא מאי קסבר אטו מי לא 

לשון דלמא דקאמר כיון דמילתא דפשיטא דהכי הוא. ולכאורה היה נראה לי ליישב עפ"י שיטת הירושלמי שמביאין 
שכן התוס' בסמוך בד"ה בצר ליה שיעורא דעל זה משני בירושלמי משום בריה ומסיים שם מילתיה דרבי יוחנן אמרה 

אפילו אכל פרידה אחת של ענב או פרידה אחת של רימון שטעון ברכה לפניה ולאחריה. ונראה לי לדקדק מלשון זה 
דדוקא בפרידה של ענב ושל רימון שהן מז' מינין וה"ה לזית דרבי יוסי דעלה קאי שהוא ג"כ מז' מינין הוא דחשבינן להו 

ברכה אחת מעין ג' ואיכא למ"ד נמי דברכה זו מדאורייתא ואפילו בריה משום דחשיבי טובא שקבעו עליהם ברכה לעצמן 
למ"ד דרבנן אפ"ה אסמכינהו אקרא דארץ חטה ושעורה גפן ותאינה ורימון כמו שאבאר לקמן )דף מ"א ע"א( במימרא 
 דרבי יצחק דאמר כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה וכיון דכתבינהו רחמנא בלשון יחיד גפן ותאנה ורימון מש"ה

חשיבי בריה משא"כ בדבר שאינו מז' מינים הדעת נותנת דלא שייך בהו חשיבות בריה דמהיכי תיתי הא אמרינן בעלמא 
דלא שייך חשיבות בריה אלא בבעלי חיים שיש בהם בריות נשמה כדאשכחן לענין ביטול איסורין אחד באלף ואשכחן נמי 

אבל חטה אחת לא מקרי בריה, והכי קיי"ל ואפילו למ"ד דחטה  במכות )דף ט"ו( ]דף ט"ז ע"א[ כה"ג דבריית נשמה חשיבא
אחת מקרי בריה היינו דוקא לענין טבל כיון דחטה אחת פוטרת הכרי מש"ה חשיבא ע"ש. נמצא דלפי"ז אתי שפיר 

הסוגיא דהכא והכי קאמר אי אמרת בשלמא שלקות במלתייהו קיימי מש"ה בתחלה מברך בורא פרי העץ ולבסוף מברך 
חת מעין שלש דאע"ג דבצר ליה שיעורא לבתר דשקלי לגרעיניה מ"מ כיון דזית מז' מינים הוא דהא במילתייהו ברכה א

קיימי אף במליח מש"ה שפיר חשיבא בריה אף בפחות משיעור משא"כ אי אמרת דשלקות לאו במלתייהו קיימי ואם כן 
שלש א"כ לבסוף מאי מברך דאפילו בורא נפשות  בזית מליח לא מברך בורא פרי העץ ולאחריו אין טעון ברכה אחת מעין

רבות אין לברך כיון דבצר ליה שיעורא דלאחר מליחה אין לו חשיבות בריה ועל זה משני הש"ס שפיר דלמא בורא נפשות 
רבות והיינו כמו שכתבו התוס' בשם הר"י דלענין בורא נפשות רבות לא בעינן שיעורא והיא גופא קמ"ל רחב"א משמיה 

 ירך תחלה וסוף אפילו בפחות מכשיעור והיינו בורא נפשות רבות.דר"י שב

והשתא אתי שפיר נמי הא דאיצטריך רחב"א לאסהודי דרבי יוחנן בירך תחלה שהכל דלכאורה מלתא דפשיטא היא   
דאפילו טעימה בעלמא אסור להנות בלא ברכה תחלה אבל למאי דפרישית אתי שפיר דאי לאו דאמר ר"ח ב"א שראה את 

י שבירך בתחלה אכתי לא הוי שמעינן דבורא נפשות רבות לא בעינן שיעורא דאפשר דמה שבירך ר"י בסוף בורא ר"
נפשות רבות היינו משום שכבר אכל עוד זית אחת או שנים קודם לכן משא"כ לאחר שהעיד שראה דר"י אכל זית יחידי 

ואפ"ה בירך בסוף בורא נפשות רבות על כרחך  ובירך עליו תחלה וסוף על כרחך שלא אכל אלא אותו זית מליח בלבד
היינו משום דבורא נפשות רבות לא בעי שיעורא, ובכה"ג גופא מצינן לפרש אפילו לשיטה הראשונה שכתבו תוס' בסמוך 
דלענין ברכת בורא נפשות רבות נמי בעינן שיעורא דאפ"ה אתי שפיר הא דקאמר ודלמא בורא נפשות רבות והיינו משום 

דר"י זית גדול הוי כדמסקינן בסמוך דלענין ברכה בכזית בינוני סגי א"כ לפי"ז הך מלתא גופא אשמעינן רחב"א  דזית מליח
במה שראה דר"י בירך על זית מליח תחלה וסוף אע"ג דבצר ליה שיעורא ע"י גרעינין אפ"ה כיון דבכזית בינוני סגי דהא 

ן ברכה לעולם כזית גדול בעינן ומש"ה הוצרך ג"כ להעיד שראה גדול הוי סגי בהכי דאי לאו סהדותא דרחב"א הו"א דלעני
שבירך בתחלה דמינה שמעינן שלא אכל אלא אותו זית מליח בלבד כדפרישית בסמוך, כן נראה לי נכון בעזה"י לולי 

שהתוספות כתבו להיפך דיותר בעינן שיעורא לענין ברכה מעין שלש מברכת בורא נפשות רבות וגם לא ראיתי לאחד 
הפוסקים ראשונים ואחרונים שמחלק לעשות בריה פירי של ז' מינים ושאר פירי מ"מ הנראה לענ"ד כתבתי ואולי מקום מ

הניחו לי מן השמים כיון דמסתבר טעמא טובא. ולשון הירושלמי מסייענו מדנקט ענב ורימון ולא נקט שאר מינים 
י דהא דקאמר רבי יוחנן לרחב"א בההיא עובדא גופא הפחותים מזה השיעור ועוד דתחלת לשון הירושלמי נמי משמע הכ

דזית מליח וז"ל בבלייא לית לך כל שהוא ממין ז' טעון ברכה לפניו ולאחריו אית לי ומה צריכא לי מפני שגרעינתו 
ממעטתו מה עבד ליה ר' יוחנן משום בריה מלתא דר"י אמרה שכן אפילו אכל פרידה אחת של ענב או של רמון שהוא 

ה לפניה ולאחריה עכ"ל א"כ משמע מזה דר"י בא לפרש דבריו הראשונים דמה שאמר כל שהוא מז' מינים היינו טעון ברכ
 כל שהוא ממש דלענין ברכה אחרונה דז' מינים סגי בכל שהוא ולדינא צ"ע ודוק היטב ועיין בקונטרס אחרון:

 בעקבי הצאן עמ' עט

 ברכת הדיוט

 הרוגאצ'ובי –אישים ושיטות עמ' פו 
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 חיוב נשים –רכת הלבנה ב

 מגן אברהם סימן תכו בפתיחה

דמ"ע שהז"ג הוא ואע"ג דהם מקיימות כל מ"ע כגון סוכה מ"מ מצוה זו אין מקיימים מפני שהם גרמו פגם  -נשים פטורות 
הלבנה )של"ה( עמ"ש ססי' רצ"ו ובסנהדרין פ"ה אמרי' על ברכת הלבנה הני נשי דידן נמי מברכי משמע קצת דמברכין 

 ואפשר דל"ד נשים אלא לישנא בעלמא נקט: סומא חייב לקדש הלבנה )רש"ל בתשו'(:

 ברכת המזון

 דברי הרב עמ' קסב

 נפש הרב עמ' קמח

 ארץ הצבי עמ' מז

 בונה ברחמיו ירושלים –ברכת המזון 

 שלחן ערוך אורח חיים קפח:ד

נוסח ברכה זו פותח בה: רחם ה' אלהינו, או נחמנו ה' אלהינו, וחותם בה: בונה ירושלים או מנחם ציון בבנין ירושלים; 
הגה: וי"א דאומרים בונה ברחמיו ירושלים, וכן נוהגין ואין לשנות הנוסח משבת לחול, דבין בשבת בין בחול אומר נוסחא אחת. 

 .()מרדכי סוף ברכות

 חיים קפח ביאור הגר"א אורח

נוסח כו'. לשון רמב"ם ועתוס' שם ד"ה מתחיל כו' וכ"כ הרא"ש ותר"י והביאו ראיה מירושלמי שמביאו תוס' שם מהו 
לומר כו' טופס כו' אלמא שאין לשנות הנוסחא בשבת וערש"י ד"ה ובשבת כו' אבל הרי"ף כת' שבשבת יאמר נחמנו ה' 

 :ן עיקר וכן הוא על דרך הקבלהאלהינו כו' ובחול יאמר רחם כו' וכ"ה ברוקח וכ

וחותם כו' או כו'. שם מ"ט א' כר"נ ברי"ף ורמב"ם כ' מנחם עמו כו' אלא שהקשה הר' אפרים עליו ממש"ש אר"ח   
גבורתא כו' אף שיש מתרצים כיון שלא אמר ובונה אלא בבנין לא הוי חותם בשתים אבל תר"י הקשה דהא בהביננו 

 :בשתים וכת' הרא"ש אבל ציון כו' לא הוי תרתי דציון וירושלים חדא הוא חשיב וישמחו צדיקים בבנין עירך

 משנה ברורה קפח:י

 מעשה רב סימן פז
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 סיום ברכה שלישית בונה ירושלים אמן:

 משנה ברורה קפח:יא

 הרב אברהם הלל גולדברג

 נפש הרב עמ' קמח

 ברכת האורח –ברכת המזון 

 תוספות שאנץ סוטה לג.

 

 ב:זרמב"ם הלכות ברכות 

שלש מלכיות, וכשמברך האורח אצל בעל הבית מוסיף בה ברכה לבעל הבית, כיצד אומר  ברכה רביעית צריך להזכיר בה
יהי רצון שלא יבוש בעל הבית בעולם הזה ולא יכלם לעולם הבא וכו', ויש לו רשות להוסיף בברכת בעל הבית ולהאריך 

 בה.

 :עדברי חמודות מסכת ברכות פרק ז

הטור וז"ל כתב אחי הר"ר יחיאל ז"ל נהגו להאריך בברכת הטוב והמטיב הרחמן בכמה גוונים ולא ידעתי וכתב עוד ...
מאין בא זה להרבות בבקשה בין בהמ"ז לברכת בפה"ג ואפשר שנהגו לעשות כן דאמר אורח מברך יר"מ כו' ע"כ ונ"ל 

באמצע הברכה אחר שבירך בורא פרי שאין בזה משום הפסק וגדולה מזו מצאנו בברכת המילה שמתפללים על הילד 
הגפן ומפסיק בין ברכה לשתיה עד כאן לשון הטור. ור' מרדכי יפה ז"ל כתב שהטעם הוא דלא חשבינן להו להרחמן 

להפסק כטעם שאומרים תחנונים בסוף י"ח קודם שפוסע לאחוריו עד כאן ואיתנהו להני תחנונים בגמרא פרק היה קורא 
 דף ט"ז:

 ה ירושליםבונ –ברכת המזון 

 נפש הרב עמ' קמח

 ברכת תשלומין –הזכרת מעין המאורע  –ברכת המזון 

 תוספות ברכות ל: ד"ה מסתברא

 הלכות ראש חודש סימן תנט -ספר אור זרוע חלק ב 

   לא הזכיר יעו"י בערבית של ר"ח

י שאין ב"ד מקדשין את ס"פ תפלת השחר אמר רב ענן אמר רב טעה ולא הזכיר של ר"ח ערבית אין מחזירין אותו מפנ  
החודש אלא ביום ומסקנא דל"ש חודש מלא ול"ש חודש חסר אין מחזירין והא מיירי אפי' ביחיד מדקאמר בערבית אין 
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מחזירין הא בשחרית מחזירין מכלל דביחיד עסקינן דאי בש"צ הא תני דאין מחזירין אותו אפי' בשחרית ובמוסף אלא 
מפני שאין ב"ד מקדשין את החודש בלילה הלכך בערבית לית ביה ר"ח כ"כ הלכך  ודאי אפי' ביחיד קאמר כדקתני טעמא

אינו חוזר ולשון מחזירין לאו דוקא נקט ואומר רבי' יצחק בר שמואל דכל היכא דאם לא אמר אין מחזירין אותו כגון הך 
א פתח בברכה שלאחריה דהכא ועל הניסים דחנוכה ופורים וענינו וכל כיוצא בו דכיון שסיים אותה ברכה אע"פ של

שהיה דומה לברכה אם היה חוזר והרב רבי אלחנן בנו זצ"ל אומר כיון שלא פתח דלאחריה אות' ברכה מיהא חוזר 
דאשכחן לקמן בפ' שלשה שאכלו )דויעלה( ]דאם שכח יעלה[ ויבוא דבהמ"ז בר"ח כיון שלא פתח בהטוב והמטיב תקנו 

י התם שכבר סיים ברהמ"ז דהטוב והמטיב לאו דאורייתא ואין דומה שם ברכה חדשה ורבי' יצחק אומר דלא דמי דשאנ
הפסקה כל כך אבל אם יחזירוהו לאותה ברכה בדבר שאין לו לחזור הוי כמו הפסקה באמצע תפלתו כמו שלא תקנו 

בר חכמים ברכה חדשה באמצע בהמ"ז או באמצע תפלה מיהו אומר רבי' יצחק שראה את רבי' יעקב שחזר אחר מודי' בד
 :שאם לא אמר אין מחזירין אותו

 הטוב והמטיב –ברכת המזון 

 בית הלוי עניינים שונים

 [בענין ברכת הטוב והמטיב באמצע סעודה]

ואשר נסתפקת )י( בשינוי יין באמצע הסעודה אם צריך לברך הטוב והמטיב ולא אמרו מקום הספק, באמת דלכאורה     
עליו חיוב של ברכה של הטוב והמטיב משום הפת שאכל. דנהי דבפת היה יש מקום להסתפק בזה אחר דבלא"ה כבר יש 

התקנה לאומרו אחר המזון בברכות המזון וביין התקנה לאומרו קודם השתיה מ"מ בכה"ג כיון דכבר מחוייב בברכה זו 
ן בפסחים ויאמר אותה בודאי אחר הסעודה אפשר דבכה"ג א"צ לאומרו קודם היין ויסמוך על שיאמרו אח"כ, אמנם עיי

)דף ק"א( בתוס' ד"ה שינוי יין שכתבו דצריך לברך בין בתוך הסעודה ובין שלא בשעת סעודה. וכוונת התוס' באריכות 
דבריהם שם הוא להוציא מהך סברא הנ"ל יעו"ש. ועיין בב"י סי' קס"ה שהביא בשם רבינו קלונימוס הזקן שכתב דעל יין 

צ להיות דוקא קודם השתיה. ולדידיה ודאי נראה שבתוך המזון א"צ לברך יכול לברך הטוב והמטיב גם אחר השתיה וא"
 :על היין דשפיר מהני מה דמברך אח"כ בבהמ"ז ועולה גם ליין

 הפסק בהרחמן –ברכת המזון 

 ראה ילקוט יוסף סימן קפג הערה ז

 ברכת המזון ומעין שלוש

 שלחן ערוך אורח חיים רח:יז

אכל דייסא אין ברכת המזון פוטרתו; אבל ביין ברכת ג' פוטרתו, שאם בירך על  ברכת שלש אינה פוטרת מעין שלש, שאם
היין ברכת המזון במקום על הגפן, יצא; וה"ה אם בירך על התמרים ברכת המזון במקום על העץ, יצא; ואפילו לא אמר 

: ועל שהנחלת לאבותינו אלא ברכת הזן, בין על היין בין על התמרים, יצא; ואם נזכר עד שלא חתם בברכת הזן, יתחיל
 .ארץ חמדה טובה ורחבה, ויסיים ברכה דמעין שלש

 רבי עקיבא איגר אורח חיים רח:יז

שאם אכל דייסא. דוקא דייסא שאין בו שייכות בהמ"ז דאפי' קבע עלה אין מברך בהמ"ז. אבל פת הבא בכסנים דהוי לחם 
מור ג"כ אין חיוב בבהמ"ז אא"כ אכל כדי שביעה ע' אבן גמור אלא דבלא קבע לא חייבו חז"ל לברך בהמ"ז. דמה"ת בפת ג

 :העוזר סי' קס"ח בזה ברהמ"ז פוטרו כיון דבאמת הוא לחם וכ"כ בגנת וורדים חא"ח סנ"ג

 , מן התורה או מדרבנןמזון בחבורהברכת ה –זימון  –ברכת המזון 

 ברכות מה:

 \ר"ן על הרי"ף ראש השנה יא סוף ע"ב

מברך לו. פי' דאע"ג דקי"ל כל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציא כבר הוציאו מכלל זה יחיד שלא בירך אין חבירו 
בברכות בירושלמי ברכת המזון וק"ש ותפלה דתניא התם כל הברכות שאדם פטור מוציא את הרבים ידי חובתן חוץ 

בין ואמרי לא מסתברא בק"ש מברכת המזון דכתיב ואכלת ושבעת וברכת מי שאכל יברך ר' יוסי ור' יהודה בן פזי הוו ית
שיהא כל אחד ואחד משנן בפיו ולא מסתברא בתפלה שיהא כל אחד מבקש רחמים על עצמו ומיהו הני מילי בשיודע 
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לברך אבל בשאינו יודע חבירו מוציאו כדאמרינן בפרק שלשה שאכלו )דף מה ב( אבל אחד סופר ואחד בור סופר מברך 
  ובור יוצא

 תוספות סנהדרין ה.

 למי ברכות ז:אירוש

הכא איתמר אין רשאין ליחלק. וכה איתמר חייבין לזמן. שמואל אמר כאן בתחלה כאן בסוף. אי זהו בתחילה ואי זהו 
בסוף. תרין אמורין. חד אמר נתנו דעת לאכול זהו בתחילה. אכלו כזית זהו בסוף. וחרנה אמר אכלו כזית זהו בתחילה. 

הונא ר' זעירא בשם אבא בר ירמיה ג' חובה שנים רשות. אמרה רבי זעירא קומי גמרו אכילתן זהו בסוף ר' אבא בשם רב 
רבי יסא א"ל אני אין לי אלא משנה שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן. רבנן דהכא בדעתון ורבנן דהתם בדעתון. שמואל 

ן אמרי אפילו שנים שדנו אמר שנים שדנו דיניהן דין אלא שהוא נקרא ב"ד חצוף. רבי יוחנן ור' שמעון בן לקיש תרויהו
 אין דינן דין.

 ט"ז אורח חיים ריג:א

ונ"ל דהאידנא שמזלזלים מאוד בברכ' אחרונ' יש לסמוך על דיעה זו ויברך בקול רם הברכה אחרונה ויהיו האחרים 
 יוצאים על ידו:

 שיעורים לזכר אבא מארי חלק ב' עמ' צא

 36עב-מפניני הרב עמ' ע

 ש"ך יורה דעה יט:ג

כשר מברך כו'. ובד"מ מביא בשם הג"ה אשר"י פ"ק דחולין דאפילו בכשרה אם שכח ולא ברך קודם השחיטה וכשימצא 
יברך אחר השחיטה עכ"ל וכן נמצא במקצת שחיטת האחרונים ובהג"ה אשר"י שם סיים דכל מצות שלא ברך עובר 

היכא דלא בירך קמיה דמצוה מברך לעשייתן מברך אחר עשייתן כדפירש בברכות מא"ז עכ"ל ובפ"ק דברכות כתבו וז"ל 
אחר המצוה ויוצא ידי חובתו אכן בסעודה דאסור לאדם שיהנה בלא ברכה כיון דעבר ואכל והגיע ברכה אחרונה הואיל 
ואידחי אידחי א"ז עכ"ל אכן אין כן דעת הרמב"ם ר"פ י"א מהל' ברכות דין ו' שכתב אם שחט בלא ברכה אפילו הפריש 

ל ולא ברך אינו חוזר ומברך אחר עשייה וכן כל כיוצא בזה עכ"ל ובספר ברכת אברהם סוף תרומות ומעשרות או שטב
חלק א' וריש חלק י' האריך מאד לסתור דברי הרמב"ם במליצות והרצאות דברים ועיקר יסודו דאם איתא דאינו מברך 

דלקמן סי' ר'( ושאר מצות לברך אחר עשייתן א"כ היכא שרינן לגר )כדלקמן סי' רס"ח סס"ב( וכן שאר חייבי טבילות )כ
לכתחלה אחר עשייתן ואי משום דלא היה אפשר לברך קודם הברכה לא הוה ליה לברך כלל עכ"ל וכל דבריו אינם נראין 

לפע"ד דהא ודאי קי"ל כל הברכות הם מדרבנן חוץ מברכת המזון וכדאיתא בברכות בכמה דוכתי ובפוסקים א"כ הם 
ר המצוה כלל והם אמרו בגר ודכותיה דאכתי גברא לא חזי יברך אחר המצוה והכי אמרו לברך קודם המצוה ולא אח

משמע בפ' ג' שאכלו )דף נ"א ע"א( דאמרי' התם אמר רבינא הלכך אפילו גמר מלאכול יחזור ויברך דתניא טבל ועלה 
יל ואידחי אידחי ע"כ אומר בעלייתו ברוך אקב"ו על הטבילה ולא היא התם מעיקרא גברא לא חזי הכא מעיקרא חזי והוא

אלמא דדוקא גבי טבילה ודכותיה משום דלא חזי מעיקרא אבל היכא דחזי מעיקרא ולא בירך לא יברך אח"כ ואע"ג 
דבספר ברכת אברהם כתב דה"ה דה"מ לשנויי ליה ולא היא התם ברכת המצות היא כו' אלא דעדיפא מיניה קאמר אין זה 

חילוק זה ולא חזינא דפליג עליה ש"ס בהאי והכי משמע מדברי הר"ר יונה פ' ג' מוכרח כלל ועוד דהא רבינא ע"כ לא ס"ל 
שאכלו שם דה"ה בכל שאר הברכות שמברך עובר לעשייתן אם לא בירך אינו מברך אח"כ ע"ש )ועוד( ראיה ברורה דגרסי' 

הטבילה דאכתי גברא לא חזי ברפ"ק דפסחים )דף ו' ע"ב( בי רב אמרי כל הברכות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן חוץ מן 
תניא נמי הכא טבל ועלה אומר בעלייתו ברוך אקב"ו על הטבילה ואם איתא מאי ראיה מייתי מהך ברייתא דלמא דוקא 

טבל ועלה אבל לכתחילה לא וכרבינא דהוי מפרש לה דיעבד דוקא דהא בשאר מצות נמי אי לא ברך מעיקרא מברך אח"כ 
א אמרינן אכתי גברא לא חזי ושרי לכתחלה א"כ אפילו דיעבד אינו מברך הואיל אלא ודאי ס"ל לש"ס דאם איתא דל

ואדחי אדחי והכי משמע להדיא מדברי התוס' פ' לולב הגזול )דף ל"ט ע"א( והרא"ש שם שכתבו דאם נטל הלולב בידו 
עכ"ל משמע הא אם  בלא ברכה דצ"ל )אח"כ( ע"כ דה"ט דמברך אח"כ הואיל והמצוה לא נגמרה עדיין לגמרי דבעי נענוע

גמר כל המצוה וכן בעלמא דלא שייך האי טעמא אינו מברך( )בנקודת כסף מוחק מן ועוד ראיה עד כאן, ויש מגיהין שם 
א"כ אפילו דיעבד אינו מברך הואיל ואדחי אדחי ודו"ק( וגם בפסקי רקנ"ט סי' ע"ב הביא דברי הא"ז ואח"כ דברי הרמב"ם 

"ד אבודרהם בשם בעל המאור כהרמב"ם וכן נראה מדברי הרי"ף בתשובה גבי ברכת במסקנא משמע דהכי ס"ל וכ"כ הר
 :המילה שהביא ר"מ אלשקר בתשו' סי' י"ח ועוד דהא קי"ל כל ספק ברכות להקל

                                                 

 ע"ע ארץ הצבי עמ' מז 36
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 שלחן ערוך אורח חיים קצג:א

ד"א כשהיו שנים שאכלו, אע"פ שבברכת המוציא פוטר אחד את חבירו, מצוה ליחלק שיברך כל אחד בהמ"ז לעצמו; במה 
שניהם יודעין לברך בהמ"ז, אבל אם אחד יודע והשני אינו יודע מברך היודע ויוצא השני אם מבין לשון הקודש אלא 

 הגה: וצריך המברך שיכוין להוציאו )מרדכי ר"פ ג' שאכלו וב"י בשם סמ"ג(.שאינו יודע לברך; וצריך לכוין מלה במלה לכל מה שיאמר. 
 ...וצא בשמיעהאבל אם אינו מבין, אינו י

 משנה ברורה קצג:ה

ולפי זה הנשים יברכו לעצמן וה"ה ע"ה כשאינו מבין ברכת המוציאו ויש פוסקים שסוברין שבלה"ק  -אבל אם אינו וכו' 
יוצא אדם ידי חובתו בשמיעה אע"פ שאינו מבין הלשון )משא"כ בשאר לשונות דלכו"ע אינו יוצא אם אינו מבין הלשון( 

יוצאות י"ח בשמיעה מהמברך אע"פ שאינן מבינות כלל ואפילו בקידוש שהוא דאורייתא לכו"ע וכן המנהג שנשים 
להנשים אפ"ה יוצאות בשמיעה וכן ע"ה אע"פ שאינן מבינים דברי המקדש ]אחרונים[ ומ"מ יותר טוב שיאמרו אחרי 

ות כן לכו"ע דא"א לכוין המברך והמקדש מלה במלה בלחש אם אפשר להם דבזה יצאו לכל הפוסקים ובלא"ה נכון לעש
 :ולשמוע היטב וכמבואר לעיל בסימן קפ"ג ס"ז ע"ש

 ביאור הלכה קצג ד"ה אינו יוצא בשמיעה

הנה דינא דהמחבר איירי בשנים וכנ"ל. ולענין שלשה אם אחד יוכל להוציא לשנים יש דעות בין הפוסקים דדעת ברכת 
חיד אבל בזימון שלשה שאחד מוציא לשנים או בעשרה אברהם דאפילו לדעת המחבר היינו דוקא ביחיד המוציא לי

שאחד מוציא לתשעה אפילו אינם מבינים יחיד מוציא את הרבים והעתיקוהו הרבה אחרונים ומב"ח בסימן זה ולבוש 
 :בסימן קצ"ט משמע שלא כדבריו

 שולחן ערוך חושן משפט שפב:א

ט, חייב ליתן כמו שיראו הדיינים. ויש מי שהורה ...וכן מי ששחט חיה ועוף, ובא אחר וכיסה הדם שלא מדעת השוח
שהוא נותן קנס קצוב, והוא י' זהובים. וכן הורו שכל המונע הבעלים מלעשות מצות עשה שהם ראויים לעשותה, וקדם 

ובא אחר ומלו, )היה לו בן למול, ובא אחר ומלו, חייב ליתן לו י' זהובים. אבל נתנו לאחר למול, אחר ועשאה, משלם לבעלים י' זהובים. 

 ובזמן הזה אין מגבין אותו, אבל אם תפס לא מפקינן מיניה.  פטור( )רבינו ירוחם נל"א ח"ד(.

 ש"ך חושן מפשט שפב:ג

והוא י' זהובים . בש"ס פרק כיסוי הדם )דף פ"ז ע"א( מסקינן דהוא שכר ברכת הכיסוי ובברכת המזון חייב מ' זהובים בעד 
ק כ"ה ריש ד' קצ"ב הביא דברי הר"ן דבשכר מצוה נמי משלם והקשה עליו כיון דשכר ד' ברכות ובספר לחם חמודות פר

מצוה בכיסוי איכא ישלם המצוה והברכה וצ"ע עכ"ל ולק"מ דכדברי הר"ן מוכח בש"ס ס"פ החובל ובתוס' שם ושאר 
וכ"כ מהרש"ל פ'  הרבה פסקו שכולם כתבו להדיא דבשכר מצוה נמי משלם י' ובכיסוי לא משלם אלא י' ע"ש בדבריהם

החובל סי' ס' אלא ודאי ה"ט דכיסוי דכיון דאי אפשר לברכה בלא מצוה אין משלם על המצוה, וכתבו התוס' פרק כ"ה 
וא"ת דהל"ל נ' זהו' דהא איכא ברכת פרי הגפן וי"ל דסבר כמ"ד דא"צ לברך אכסא דברכתא אלא אכסא קמא ותו לא 

ל ברכה אתה שותה או ארבעים זהובים אתה נוטל משמע שהיה מברך על עכ"ל וקשה לי דהא איתא התם א"ל רבי כוס ש
הכוס מדקרי ליה כוס של ברכה ודוחק לו' דקרי ליה הכי משום דמברכין עליו ברכת המזון ועוד קשה דהא בפרק ערבי 

תלמידי פסחים דף ק"ג אמוראי הוא דפליגי התם בהכי ותיקשי מרבי לאותו אמורא דסבר צריך לברך ודוחק לו' דהתם 
דרב סברי דצריך ורב תנא ופליג אלא נלפע"ד לתרץ דכיון דהא דחייב י' זהו' אינו אלא במצוה דאורייתא ולא במצוה 
דרבנן וכמ"ש מהרש"ל בפ' החובל סי' ס' דנראה שבמצוה דרבנן פטור וא"כ הטוב והמטיב ביבנה תקנוה ואינו אלא 

כרח לומר לדעת הרי"ף והרא"ש שהרי פסקו בפ' ערבי פסחי' דצריך מדרבנן וא"כ עם ברכת פרי הגפן ליכא אלא ד' וכן מו
לברך אכוס של בה"מ ובס"פ כיסוי הדם כתבו וחייבו ר"ג ליתן לו י' זהובי' שכר ברכה ותו ההוא דסעד אצל רבי א"ל כוס 

תוס' אלא של ברכה אתה שותה או מ' זהו' אתה נוטל כו' משמע דאינו חייב אלא מ' זהובים וא"כ א"א לתרץ כמ"ש ה
כמ"ש כן נ"ל, שוב מצאתי בר' ירוחם בס' אדם נתיב ט"ו ח"ד גבי כיסוי כדברי ושמחתי וז"ל שם כ' ה"ר צמח ולדידי קשיא 

הא דאמרי' ששוה מ' זהובים כנגד ד' ברכות והא ה' הן ד' של ברכת המזון וא' של יין ויש לי לתרץ שלא מנו אלא הג' 
א מנו הרביעית מפני שהיא מדבריהם עכ"ל אבל בס' מישרים גבי דיני נזיקין ברכות שבברכת המזון שהן מן התורה ול

נל"א סוף ח"ד כ' רבי' ירוחם וז"ל כוס של ברכה מ' זהו' וברכת פרי הגפן אינה מן המנין כי היא ברכת הנהנין עכ"ל ולפ"ז 
  ברכת הטוב היא מן המנין ואפשר גם דעת הרי"ף והרא"ש כן:

 ארץ הצבי עמ' מח

 נשים –זימון  –זון ת המברכ
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 דאפילו מאה כתרי דמייןרש"י ברכות מה: ד"ה 

 מזמנין, והוא הדין לשנים. -לענין חובה, דאין חייבות לזמן, ואם רצו 

 והא מאה נשי כתרי גברי דמייןתוספות ברכות מה: ד"ה 

מצי למימר כחד דמיין  לענין קבוץ תפלה ולענין כל דבר שבעשרה ואפילו הכי חשבינן להו כשלשה וה"ה לשנים אבל לא
דאינן יכולות לזמן דהא קתני נשים מזמנות לעצמן ורש"י פירש כתרי לענין חובה דאין חייבות לזמן ואם רצו מזמנות 

 והוא הדין לשנים.

    נדה ב:חידושי הרשב"א 

ת לעת שבנדה דאילו מעת לעת שבנדה תולין לא אוכלין ולא שורפין ואלו התם טמאה ודאי. איכא מאן דדייק מהכא דמע
בין ברשות היחיד בין ברשות הרבים גזרו לתלות בתרומה וקדשים, מדלא פריך הכא אלא משום דהכא תולין והתם 
טומאה ודאית ולא פריך נמי דאילו הכא בר"ה טמא ומעת לעת שבנדה בר"ה טהור, וכן אמרו בירושלמי דמעת לעת 

דמלתא דלא הלכו בטומאה זו על דרך טומאת סוטה דברשות  שבנדה בין ברשות הרבים בין ברשות היחיד תולין, וטעמא
הרבים טהור משום דטומאה דהכא בלמפרע היא ואילו טומאת סוטה בלהבא היא וליתה בלמפרע הילכך בטומאה זו 

דלמפרע השוו בה הרשויות לתלות ולא לשרוף, ויש לי לומר דטעמא דמילתא משום דלא להוו מילי דרבנן כחוכא דהכא 
זו ודאי נגעה בין בטהרות דרה"י בין בטהרות דר"ה וכשנגעה מעיקרא בטהרות דרה"י טמאתם אלמא בטמאה  כיון דאשה

מחזקת לה וא"כ כשחזרה ונגעה בטהרות בר"ה היאך אתה מטהרם אמש טמאה ועכשיו טהורה טומאה דמעיקרא להיכן 
דעת לישאל טמא ובדבר שאין בו דעת  פרחה, וא"ת והלא יש לנו כיוצא בה במעת לעת עצמה דאילו נגעה בדבר שיש בו

לישאל טהור אעפ"י שנגעה בזה ובזה, לא היא דהתם מימר אמרי' גזירת הכתוב הוא שלא יהא דבר שאין בו דעת לישאל 
מקבל טומאה מן הספק אלא מן הודאי, וכל דבר שהוא מצד המקבל אינו נראה כחוכא מידי דהוה קצת אפשוטי כלי עץ 

 מקבלין טומאה ואלו אין מקבלין טומאה וכן כל כיוצא באלו. ופשוטי כלי מתכות שאלו

ויש מפרשים דמעת לעת נמי דוקא ברה"י טמא אבל בר"ה טהור כטומאת סוטה וכמו שטהרו בו נמי דבר שאין בו דעת   
לישאל כדאיתא לקמן דאלמא כטומאת סוטה עשאוה שלא לטמא בה אלא דבר שיש בו דעת לישאל וברה"י דוקא אבל 

"ה, ולדבריהם ה"ה דהוה מצי לאקשויי הכא ואילו מעת לעת שבנדה בר"ה טהור ואלו התם בין ברה"י בין ברה"ר לא בר
טמא אלא דחדא מינייהו נקט, ויש לי לומר לפי דבריהם דיש בכלל מאי דאקשי דאילו הכא טמאה ודאי ההיא קושיא נמי 

מדקתני בין ברה"י בין בר"ה טמא וכדפרש"י ז"ל,  דאילו הכא בר"ה טהור ואלו התם טמא, דמנא לן דהכא טמאה ודאי
והילכך כיון דאקשינן דאילו הכא טומאה ודאי הוה ליה כאילו אמר דאילו הכא טמא ואפי' בר"ה ואילו הכא תולין ובר"ה 

 טהור.

 רמב"ם הלכות ברכות ה:ז

עבדים וקטנים מפני הפריצות, נשים ועבדים וקטנים אין מזמנין עליהן אבל מזמנין לעצמן, ולא תהא חבורה של נשים ו
, אנדרוגינוס מזמן למינו ואינו מזמן לא לנשים ולא ובלבד שלא יזמנו בשםאבל נשים מזמנות לעצמן או עבדים לעצמן 

לאנשים מפני שהוא ספק, והטומטום אינו מזמן כלל, קטן היודע למי מברכין מזמנין עליו ואע"פ שהוא כבן שבע או כבן 
  נין שלשה בין למנין עשרה לזמן עליו, והעכו"ם אין מזמנין עליו.שמונה, ומצטרף בין למ

 כסף משנה הלכות ברכות ה:ז

ומ"ש ובלבד שלא יזמנו בשם מדאמרינן כל דבר שבקדושה לא יהא בפחות מעשרה גדולים ובני חורין כמו שנתבאר בפ"ח 
 :מהלכות תפלה

 מגילה כג:

 ברכות מה:

 ארץ הצבי עמ' צז

 עם הארץ –זימון  –ברכת המזון 

 ברכות מז.

 שלחן ערוך אורח חיים קצט:ג

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


236 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 חתם סופר

 כזית דגן וכדי שביעה –ברכת המזון 

 ברכות כ:

 מלחמת ה' ברכות יב. בדפי הרי"ף

כתוב בספר המאור ונשים בבהמ"ז בעיא ולא אפשיטא ואינה מוציאה אחרים ידי חובתן דלמא דרבנן היא ולא אתיא 
 והרי"ף לא פירש בזה כלום:דרבנן ומפקא דאורייתא וכו' 

אמר הכותב והלא פירש ואמר תפלה ומזוזה וברכת המזון דהוה ליה מצות עשה שלא הזמן גרמא וכל מ"ע שלא הזמן   
גרמא נשים חייבות הא משמע שהן חייבות דבר תורה והטעם שעליו סמך רבינו בזה משום דרבי יוחנן דאמר להוציא 

ומה שדחה בה בעל המאור דמאן דמחייב מדאורייתא בברכת המזון אע"ג דלא אכל  רבים ידי חובתן עד שיאכל כזית דגן
אלא שיעורא דרבנן מפיק למאן דאכל שיעורא דאורייתא דברי הבאי הם שכלל גדול אמרו כל שאינו מחויב בדבר אין 

ן מוציאין מן מוציא את הרבים ידי חובתן והא לאו חומרא דרבנן היא אלא מלתא דטעמא היא ומדאורייתא היא דאי
הפטור על החיוב וכיון דמ"מ מן התורה אינו מחויב בדבר בכזית דגן היכי אתי דרבנן ומפיק דאורייתא ועוד דמסקנא 

בכמה מזמנין בכזית או בכביצה אסקה אביי בפ' שלשה שאכלו והוא מסקנא דשמעתא הכא ובפסחים דבקראי פליגי ר"מ 
בכזית רבי יהודה סבר אכילה שיש בה שביעה הוי אומר בכביצה ושמעי'  סבר ואכלת זו אכילה ושבעת זו שתייה ואכילה

מינה דכזית וכביצה שיעורא דאורייתא הוא והכי נמי אפקה רב זביד בפרק יוה"כ ומוכח מיניה דכותבת הגסה שאמרו 
דאכיל  פחותה מכביצה והוא מסקנא דשמעתא נמי התם ועלה סמכינן ואידחי לה דחויין דאמרינן הכא בשמעתין כגון

שיעורא דרבנן דהוא כזית דלאו דרבנן היא אלא דאורייתא ובפחות מכזית לא מחייב כלל לא מדרבנן ולא מדאורייתא 
וממילא שמעינן מהא דתניא אשה מברכת לבעלה דנשים בברכת המזון דאורייתא וכדקס"ד בגמ' וא"ת בן לאביו תפתר 

לאביו בעיקר נוסחי ואע"ג דבירושלמי אוקמוה בעונה אחריהן  כשמגיע לכלל שנותיו לפום גמרא דילן דלא קשיא להו בן
מה שהן אומרין אנן לפום גמרין לא מתוקמא לן הכי דמאי באמת אמרו פשיטא ומעולם לא עלה על דעת בגמרא שלנו 

לומר כן וירושלמי נמי סבר לה דנשים בבהמ"ז דאורייתא אלא שאין מביאין ממנו ראיה לכאן ומגיהי ספרים הגיהו 
יעוט נוסחאות ולטעמיך בן מברך לאביו אלא טעות היא דקטן אפילו הגיע לחינוך אינו מוציא אחרים אפילו בדרבנן במ

כדתנן הכל כשרים לקרוא את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן וטעמא דמלתא משום דחינוך מצוה דאביו הוא ואיהו לאו 
און ז"ל כתב עלה והא דחיאתא היא ומתני' קאמרה בר חיובא הוא כלל וכן אמרו בהלל כשהיה מקרא קטן ורבינו הג

באמת אשה מברכת לבעלה ולית לאוקמא בשיעורא דרבנן ולאפוקי מינה שיעורא דאוריתא בלא ראיה אלא דבין בהא 
ובין בהא מברכת לו והכי ודאי משמע דדחויה היא דדחי לה רבינא לרבא לומר מהא לא תפשוט דאיכא למימר הכי וכדרב 

דן דלא קי"ל כדרב עוירא תפשוט כרבא ושמעתי שיש מן הגאונים שסמכו הדבר מההיא דאתמר בפרק עוירא הא לדי
שלישי רב אמר לא ברית ולא תורה ולא מלכות ברית לפי שאינה בנשים תורה ומלכות לפי שאינה לא בנשים ולא 

רה וזהו דעת הגאונים בעבדים ואם אינן חייבים אלא מדבריהם מה ראיה נשים ועבדים לעיקר ברכת המזון שבתו
וסמיכתן בדבר זה ואל תתמה שיש כיוצא בזה בתלמוד בעיות שלא נפשטו במקומן ובמקום אחר מתברר עיקרן שתים 

מהן בפרק השולח דאבעיא להו אין פודין את השבויים יתר על כדי דמיהן מאי טעמא אי משום דוחקא דציבורא אי 
מההיא דתניא במסכת כתובות נשבית והיו מבקשין ממנה עד עשרה  משום דלא נגרי בהו ולא אפשוט בדוכתא ואפשיט

בדמיה וכו' וכן כתבו הגאונים שם ואחרת באותו הפרק מעוכב גט שחרור אוכל בתרומה או לא ולא אפשיטא כלל 
ובמסכת כריתות אמרו קסבר מעוכב גט שחרור אוכל ועוד בפרק החובל ביישו ישן ומת מהו ולא איפשיטא ובפ' אלו הן 

נחנקין אמר רב ששת ביישו ישן ומת פטור וכך היא גרסתו של רבינו שלמה שם ובפרק אין בין המודר אבעיא להו כהני ה
שלוחי דידן הוו או שלוחי דרחמנא הוו ולא אפשיטא ובמסכת קדושין ובמקומות אחרים אמר רב הונא בריה דרב יהושע 

ובגמ' עצמה בפ"ק דערכין דמי ראשי לגבי מזבח מהו נדון הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו ולא אפשיטא מינה בדוכתא 
בכבודו תיקו והתם אתמר בשמעתא דלעיל והא מבעי מבעיא לך כי אבעיא ליה מקמי דשמעית להא מתניתא השתא 

דשמעית להא מתניתא לא אבעיא לי וכיוצא באלה סתומות ומפורשות רבות במקומות אחרים כ"ש בכאן שאין פשטא 
 מסוגיות השמועות ודברי תורה עניים במקומם ועשירים במקום אחר:של בעיא זו אלא 

 ברכות מח.

 רש"י ברכות מח. ד"ה עד שיאכל כזית

 תוספות ברכות מח. ד"ה עד שיאכל כזית

 שלחן ערוך קפד:ו

 שיעור אכילה לברך עליה ברכת המזון, בכזית.
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 משנה ברורה קפד:כב

חייב לברך בהמ"ז כ"א כשאכל דוקא שיעור שביעה שנאמר ואכלת היינו]כד[ מדרבנן אבל מדאורייתא אינו  -בכזית 
ושבעת וברכת. ושיעור שביעה משמע מספר החינוך ]בפרשת עקב[ דאינו שוה בכל אדם]כה[ אלא כ"א יודע שביעתו ואם 

 דרכו תמיד לאכול כדי מחייתו לבד גם זה נחשב שביעה:

 ביאור הלכה קפד ד"ה בכזית

"א וכן הוא דעת השו"ע בהדיא בסימן קפ"ו ס"ב וסימן קצ"ז ס"ד ובאמת כן דעת רוב עיין במ"ב והוא ממג -בכזית 
הפוסקים עיין ברש"י ברכות כ' ע"ב שכ"כ וכ"כ עוד בדף מ"ח ע"ש וכן דעת בה"ג מובא שם ברש"י וכן דעת ר"ת כמו 

תי וכן דעת רמב"ם שכתב בספר יראים וכן דעת ר"י בעל התוספות וכן כתבו בעלי התוספות שם בברכות ובכמה דוכ
וסמ"ג וכן דעת הרא"ש וכן דעת בעל המאור שם בסוגיא דף כ' עי"ש וכן ג"כ דעת בעל האשכול וכן דעת ר' ישעיה מובא 

בשב"ל ]והא"ר כתב שדעת החינוך והר"י והרי"ו דמן התורה סגי בכביצה עי"ש והנה המעיין בדברי החינוך יראה שלא 
ותיו שדעתם כן ואדרבה בראש הסימן כתב דדוקא שביעה גמורה והביא מימרא הכריע כלל כן לדינא רק כתב דיש מרב

דרב עוירא דמוכח מינה דכזית וכביצה אינם כ"א מדרבנן בעלמא גם אחר שהביא דעת יש מרבותינו כתב אח"כ בהיפך 
דעתו בענין זה שלפי הנראה מדברי הראשונים כ"ז שלא שבע במזון לא יתחייב לחזור ולברך מספק עי"ש הרי דלא ברירא 

ואדרבה נוטה דעתו קצת להיפך ופש לן רק דעת הר"י והרי"ו ובאמת כי עיקר שיטה זו לחלק בין כזית לכביצה מגומגמת 
מאד דהרי כל הראשונים פסקו כר' מאיר דאמר בכזית וממ"נ אי פלוגתייהו מדרבנן וקראי אסמכתא בעלמא כמו שכתבו 

נם כ"א מדרבנן ואי נימא דבקראי פליגי א"כ למאי דפסקינן כר"מ מן התורה התוספות בדף מ"ח בין כזית בין כביצה אי
בכזית סגי ולא בעינן כלל כביצה ודוחק גדול לומר דלעולם לר"י מדאורייתא סגי בכביצה אבל ר"מ פליג עליה וס"ל 

רי"ו מקוצרים יותר דמדרבנן מברכין גם אכזית דזה לא משמע כלל ובאמת דברי הרבינו יונה שם סתומים מאד וכן דברי ה
 מדאי ולא הביא כלל לדעת הפוסקים בזה גם דברי רבו הרא"ש ואפשר דט"ס יש בדבריו[.

ואעפ"כ שיטת השו"ע ומג"א לא ברירא כולי האי עיין ביראים סי' כ"ד דעתו דמן התורה סגי בכזית וכן כתב בשם הקדמון 
ת והרשב"א בפ"ג דברכות הביא ג"כ וכתב שדבריו נראין ר' הונא ריש כלה וכן הוא דעת הראב"ד בהשגותיו פ"ה מה' ברכו

וכן הוא דעת הרמב"ן שם במלחמות עיי"ש וכן דעת ר"י מקורבי"ל דכזית הוי מדאורייתא מובא בתוספות ר' יהודה על 
 ברכות.

ת או ודע עוד דאף לשיטת רוב הפוסקים דבעינן שביעה ממש מ"מ בחולה או זקן או שכבר אכל מקודם והוא שבע ע"י כזי
בכביצה לכו"ע מחויב מן התורה לברך כיון דמ"מ הוא שבע ]רדב"ז חלק ששי סימן ב' אלפים רכ"ד ומובא בשערי תשובה 

 סימן קצ"ז[

והנה ראיתי בפמ"ג שכתב דמסתברא לו דבעינן שביעה מפת לבד ואז הוא חייב מן התורה ונ"ל פשוט דאין כונתו במי 
דמצטרף שכן הוא דרך אכילה ]עיין ברכות מ"א מיסב ואוכל בלפתן[ אלא  שאוכל איזה דבר ללפת את הפת דזה פשיטא

בשאכל שארי דברים בפני עצמן והנה מלשון רדב"ז הנ"ל משמע לכאורה דאם כבר אכל איזה דבר וסיים שביעתו ע"י 
שאכל פת אכילת כזית פת מהני לחיוב מן התורה דאי מיירי שאכל מקודם ג"כ פת פשיטא דחייב אך יש לדחות דמיירי 

מקודם לזה ובירך בהמ"ז ומ"מ הוא חייב עתה מן התורה לברך כיון שעכ"פ הוא שבע ממידי דזיין ודומיא דזקן או חולה 
 )וגם בלא"ה אפשר לומר דלא נוכל לפוטרו מן התורה ע"י ברכת המזון שבירך מתחלה דאז הלא פטור היה מן התורה(:

 ספר הישר

 חזון עובדיה ברכות עמ' נה

 ון לאבליםברכת המז

 ברכות מו:

 תוספות ברכות מז: ד"ה והטוב והמטיב

 למידי רבינו יונהת

 שלחן ערוך אורח חיים

 מים אחרונים –ברכת המזון 

 תוספות ברכות נג:
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 תוספות חולין קה.

 גליון הש"ס ברכות מב.

 נודע ביהודה

 מלכות ביעלה ויבוא –ברכת המזון 

 שו"ת הר צבי אורח חיים א סימן צה

 ע"ד הזכרת מלך בר"ה ביעלה ויבא שבברכת המזון.     

ל מלך אף שאין  -על מה שכתב כת"ר על דברי הגאון שער אפרים שבליל ר"ה, ביעלה ויבא שבברכת המזון, יסיים כי ק   
אומרין כן בשאר הימים. וכתב כת"ר ע"ז, אחרי שהטעם שאין אומרין מלך בברכת המזון הוא משום כבודו של הקב"ה, 

 ין אומרים אף בר"ה, ע"כ.  א

אני תמה על כת"ר שחפץ לדחות דברי הגאון בעל בית אפרים בדברים פשוטים שלא יתכן שהיו בהעלם מעיניו   
הטהורים, ובפרט בעידנא דעסיק ביה. ובאמת דברי הגאון מטה אפרים מיוסדים על אדני פז, מלבד דגם עיקר סברא זו 

לאו דכו"ע היא,  -משום דלאו אורח ארעא להשוות כבוד שמים למלכות בשר ודם  -דאין להזכיר מלכות בבונה ירושלים 
דהרבה ראשונים חולקים על זה, דכ"מ מהתוס' והרשב"א )ברכות דף מט ע"א( וכן בשיטה מקובצת שם, דהם ס"ל דאין 

 להזכיר מלכות רק מטעם דהוי ברכה הסמוכה.  

ין להזכיר מלך בברכת המזון, כבר העיר הרמ"א בעצמו שלא נהגו והנה, ביעלה ויבא שהביא הרמ"א בשם אבודרהם שא  
כן, וכן הסכימו המג"א והט"ז דיעלה ויבא הוא ענין בפני עצמו ויכול לומר מלך, והלבוש השמיט הגהת רמ"א זו. וכתב 

בספר אלי' רבה נראה משום דהניח להם מנהגם של ישראל תורה ודלא כמו שראיתי עתה מקצת אנשים שמשנים 
הגינו. וז"ל ספר מגן גבורים להגאונים מפרשי הים: ומנהג ישראל תורה היא דיש לומר מלך ביעלה ויבא ואין לשנות מנ

המנהג. וכן בשו"ע הרב ז"ל כתב, דטעמא דלא נהגו כהאבודרהם, כי לא חששו מלהזכיר מלכות שמים אצל מלכות דוד 
 מענין זה.  אלא בסמוך לה, אבל יעלה ויבא הוא ענין בפני עצמו ואינו 

הרי כמעט כל גדולי הפוסקים אשר בית ישראל נשען עליהם, החליטו גם בכל השנה להזכיר מלך ביעלה ויבא וכתבו   
שאין לשנות, ורק בכל השנה אף דצריך להזכיר לא הקפידו על זה. משא"כ בראש השנה שמצות היום להזכירו בתואר 

לכן שפיר הזהיר בספר מטה אפרים להזכיר מלך  -תמליכוני עליכם מלך וכענין שאמר הקב"ה אמרו לפני מלכיות כדי ש
ביעלה ויבא אחרי שנתבאר מכל גדולי הפוסקים הלכה למעשה דאין בזה משום לאו אורח ארעא ח"ו. לכן אדרבה מחויב 

 להזכיר מלך, וכ"כ הגריעב"ץ ז"ל.    

 נשים –מעין המאורע  –ברכת המזון 

 שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן א   

 לידידי האלוף הקצין רבי ליב בנייאוואדיל.  

על אודות בני ביתו ששכחו להזכיר של חג בברכת המזון וחזרו וברכו, וטען על זה המרומם ר' טעביל שו"ב ואמר שפעם   
 אירע לו כן בבחרותו, בבית הרב דק"ב, והורה לו שלא לחזור ולברך.  

ה עשו במה שחזרו וברכו, ואין ספק שזה ר' טעביל שכח מרוב הימים עובדא היכי הוי, ומה שאירע לו היה בר"ח ולא יפ  
 בי"ט, וחילוק זה בין י"ט =יום טוב= לר"ח מבואר בפרק ג' שאכלו )דף מ"ט( ואין צריך לפנים.  

תו אנשים יחזרו לברך, אבל לא הנשים ועכ"ז אלו נשאלתי אנכי על ככה, כמדומה הייתי מורה ובא, דכל מרבית בי  
 והבנות.  

וטעמא דידי משום דיש לי לדון דאשה מותרת להתענות בי"ט, דאיסור תענית בי"ט נראה שהוא מדין עונג, וכן הוא   
ברמב"ם, והרי מצות עונג הוא בכלל מצות עשה דעצרת תהיה לכם, דדרשינן מניה חציו לד' וחציו לכם, וא"כ לא תהא 

עדיפא מכל מ"ע שהז"ג =שהזמן גרמא= שנשים פטורות, ומה דאשה מחוייבת במצוה די"ט הוא רק בלא תעשה מצוה זו 
דלא תעשה כל מלאכה, אבל לא במצות עשה דיו"ט, וכמ"ש תוס' בקידושין )דף ל"ד ע"א ד"ה מעקה( ואף להר"ן שם 

ם לאו בהדי העשה, אבל בעשה דאין דחייבות גם בעשה דיו"ט מ"מ זה רק בעשה דשביתת מלאכה משום דתמיד איתא ג
בה לאו פטורות ועי"ש, וכיון דאינה במצות תענוג מותרת להתענות, וממילא אם שכחה להזכיר של יו"ט בבהמ"ז 

 =בברכת המזון= א"צ לחזור ולברך, דהוי י"ט גבי דידהו כמו ר"ח לגבי דידן.  

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


239 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

אכל חמץ, וכן בשבת אם שכחה לומר רצה, דכיון זולת בליל א' דפסח דמחוייבות במצה מהקישא דכל שישנו בבל ת  
דמחוייבת במ"ע דקידוש מהקישא דזכור ושמור מחוייבת ג"כ בכל מ"ע דשבת, כמ"ש הר"ן פרק כל כתבי וז"ל שם: כתב 

ר"ת דנשים חייבות בג' סעודות וכן לבצוע על שתי ככרות שאף הן היו בנס המן, ואין צורך שבכל מעשה שבת איש ואשה 
פינן מזכור ושמור את שישנו בשמירה ישנו בזכירה, ובכלל זה הוי כל חיובי דשבת עכ"ל, וממילא מחוייבת ג"כ שוין כדיל

במצות עונג דשבת ואסורה להתענות, ע"כ צריכה לחזור ולברך כנלע"ד. /מהשמטות/ +וכיון דאינה במצות תענוג מותרת 
כאביי דאשה בעלה משמחה, שעל הבעל מוטל החיוב  להתענות, לא מבעיא לדעת הראב"ד בהשנות רפ"א מחגיגה דקיי"ל

לשמחה אבל היא אינה בחיוב זה, והכ"מ והלח"מ שם כתבו דגם הרמב"ם ס"ל כן, אלא אף לדעת הלח"מ פי"ד ה' י"ד 
מהמע"ק בדעת הרמב"ם דהלכה כר"ז דהיא מחוייבה בשמחה, מ"מ היינו דאסורה בהספד ותענית, ולהיות לה שמחה 

בל מ"מ נראה דאינה מחוייבת באכילת פת דנראה דאכילת פת אינו מצד חיוב שמחה דהא בשבת בשתיית יין ובשר א
ליכא חיוב שמחה אלא דנראה דמן כבוד שבת לקבוע סעודה על הלחם, והכיבוד ועונג עם שמחה תרי מילי נינהו, עי' 

אמר לקדוש ד' מכובד וכל יו"ט ברמב"ם פ"ו ה"ו מהל' יו"ט שכ' כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים טובים, שנ
נאמר בהם מקרא קודש ואח"כ בהלכה י"ז שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שארי יו"ט כולם אסורים בהספד 

ותענית, וחייב להיות בהן שמח וטוב לב וכו', משמע דהם תרי מילי חיוב כיבוד ועונג וחיוב שמחה, ומה"ט בהל' וי"ו 
ולא בחוה"מ, ובהלכה ז' בחיוב שמחה נקט ז' ימי פסח וח' ימי החג דגם חוה"מ בכללם,  נקיט ימים טובים, דמשמע ביו"ט

וא"כ נראה כיון דבשבת כל החיוב לאכול פת אינו מטעם שמחה אלא מטעם כיבוד שבת לקבוע סעודה על הלחם, 
וכן ביו"ט כדכתבו  ]ואפשר מטעם כיון דברכו וקידשו ד' לשבת במן, דקראו הכתוב לחם קבעו חיוב לאכול סעודת לחם

דמה"ט צריך לקבוע ב' סעודות לחם[ וא"כ י"ל דגם ביו"ט מדין שמחה הי' סגי בבשר ויין ובגדי צבעונים אלא דחיובי כמו 
בשבת וראיה דהרי בחוה"מ אף דאיכא חיוב שמחה מ"מ אין חיוב לאכול פת כדקיי"ל בש"ע א"ח )סי' קפ"ח ס"ז( וכיון 

ה י"ל דאין נשים חייבות במצות אכילת פת ביו"ט דהוי מצוה שהז"ג, ]ויש לעיין בדברי דאין אכילת פת תלוי בחיוב שמח
הרמב"ם הלכה כ"ו מיו"ט הנ"ל, וכל יו"ט נאמר בהם מקרא קודש מה"ט יהא החיוב ג"כ בחוה"מ דאיקרי ג"כ מקרא קודש 

בבהמ"ז דא"צ לחזור ולברך, ומה"ט כמ"ש הרמב"ם )רפ"ז מהל' יו"ט( וי"ל[ וא"כ הדרן לדינא דבשכחה להזכיר מעין יו"ט 
יש לעיין על דברי הלבוש א"ח )סי' תצ"ז( והמתענה בר"ה אסור לו לעשות מלאכה כגון לאפות ולבשל לאחרים אלא כל 

היום עוסק בתפילה ובתחנונים או ילמוד כל היום דכיון דאינו מקיים חציו לה' וחציו לכם צריך לקיים כולו לד' וי"א 
ו היא משועבדת לאחר, דיכולה לאפות ולבשל, כיון דמשועבדת לכך עכ"ל, ולפי דברינו אין נשים דאשה שיש לה בעל א

בחיוב כולו לה' דהוי ז"ג, ונראה דאדרבא משם סייעתא לדידי דבפשוטו דברי הלבוש מוקשים דאטו מפני שהיא 
חציו לכם וחציו לד', זה משועבדת לבעל או לאחר פקע ממנה חיוב המצוה, ולומר דמש"ה באמת לא תתענה ותקיים 

אינו במשמע מלשון הלבוש, ולזה נראה דבאמת אינן בחיוב המצוה זו כיון דהוי ז"ג אלא דמ"מ רוב נשי דידן מחמירין 
לעצמן וזהירות וזריזות לקיים רוב מ"ע שהז"ג, כגון שופר סוכה לולב וכן בקידוש יו"ט והוי כקיבלו עלייהו ולזה רוצים 

כתב הלבוש כיון דמשועבדת לאחרים אין בכחן להחמיר על עצמן, בדבר שאינן מחוייבות מהדין לקיים כולו לה', לזה 
 להפקיע בזה זכות דאחרים.+ עקיבא גינז מא"ש    

 נשים –ברכת המזון 

 (קישור) :דרוש וחידוש ברכות כ

 

  

 מנהגי פרסים –סעודה  –ברכת המזון 

 ברכות מו:
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 יומא לז.

 ש"י יומא לז.ר

 מים אחרונים –סעודה  –ברכת המזון 

 ברכות מו:

 תוספות ברכות נג:, חולין קה., עירובין יז:

 ברכת המזון של פועלים

 ברכות טז.

קורין קריאת שמע ומברכין לפניה ולאחריה, ואוכלין פתן  -תנו רבנן: הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל בעל הבית   
ומברכין לפניה ולאחריה, ומתפללין תפלה של שמונה עשרה אבל אין יורדין לפני התיבה ואין נושאין כפיהם. והתניא: 

אי רבי יהושע, מאי איריא פועלים,  -גמליאל, הא רבי יהושע. רבן  -אמר רב ששת, לא קשיא: הא  -מעין שמונה עשרה! 
בעושין בסעודתן. והתניא:  -בעושין בשכרן, כאן  -אלא, אידי ואידי רבן גמליאל, ולא קשיא: כאן  -אפילו כל אדם נמי! 

ה, אבל הפועלים שהיו עושים מלאכה אצל בעל הבית קורין קריאת שמע ומתפללין, ואוכלין פתן ואין מברכים לפני
פותח בברכת הארץ וכוללין בונה ירושלים בברכת הארץ;  -ברכה ראשונה כתקונה, שניה  -מברכין לאחריה שתים, כיצד 

 מברכין כתיקונה.   -בעושין בשכרן, אבל עושין בסעודתן או שהיה בעל הבית מיסב עמהן  -במה דברים אמורים 

 37וחותם בברכת הארץתוספות ברכות טז. ד"ה 

 יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה הואיל וטרודים במלאכת בעל הבית. ,ורייתא הםע"ג דמדאא

 רבי עקביא איגר שם

תוד"ה וחותם כו' במלאכת בעה"ב. עי' לקמן )דף מ"ו ע"א( תדע דהטוב והמטיב לאו דאורייתא שהרי פועלים עוקרים 
 אותה. וצ"ע.

 ברכות מו.

שהרי פועלים עוקרים אותה. אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא  -דאורייתא אמר רב יוסף: תדע דהטוב והמטיב לאו 
 שהרי פותח בה בברוך ואין חותם בה בברוך. -משמיה דרב: תדע דהטוב והמטיב לאו דאורייתא 

 ד"ה תדעברכות מו. חידושי הרשב"א 

ורייתא ואפ"ה לא מברכי לה תדע דהטוב והמטיב לאו דאורייתא שהרי פועלים עוקרים אותה, ואע"ג דבונה ירושלים דא
 ברכפועלים, לאו היינו עקירה דהא מכלל כללי לה בברכת הארץ אבל הטוב והמטיב עקרי לגמרי דלא מדכרי לה כלל.

 ברכת המפיל

 אבודרהם ברכות השחר

י אלהי נשמה ברכה זו אינה פותחת בברוך ולא מפני שהיא סמוכה לברכת אשר יצר דהא אמרינן בפרק הרואה )ס, ב( כ  
מתער לימא הכי אלהי נשמה וכו' וברכת אשר יצר אומרה לבדה בכל עת שעושה צרכיו אלא פירש הראב"ד מפני שהיא 

סמוכה לברכת המפיל חבלי שינה על עיני ושינה אינה הפסקה מפני שאינה מעשה וקשיא לי לדבריו שהרי אי אפשר שלא 
רק הרואה )סב, א(. והנכון כמו שפירש רבינו תם שאינה יקיים מצות עונה וצריך שיסוח קודם שישמש מטתו כדאיתא בפ

פותחת בברוך מפני שהיא ברכת הודאה שמודה לשם שהחזיר לו נשמתו להתנועע בה ולקום בבקר לעשות צרכיו שאם 
 אינו מקדים תחלה הודא' על מה שתחול הברכה הויא לה ברכה לבטלה.

                                                 

 עיין מסורת הש"ס שם 37
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  38מהר"ץ חיות ברכות יא:

 אבל י"ב חודש –ברכת כהנים 

 שלחן ערוך אורח חיים קכח:מג

 אורח חיים סימן י שו"ת בנין שלמה

 נפש הרב עמ' קלא

 בזמן הזה –ברכת כהנים 

 מור וקציעה סימן קכח

כשמברך כמו שהיו כהנים מברכין בבהמ"ק על ומלבד זה אפשר לומר דלק"מ. דהא דזר עובר בעשה דכה תברכו, דווקא ...
, כדבעינן למימר קמן בס"ד, וא"כ אפילו מיירי 1סדר העבודה, אבל נ"כ האידנא בגבולין, קרוב הדבר שאינו אלא מדבריהם

ריהם בלא"ה התם בכתובות בנ"כ דהאידנא, ע"כ עשה דרבנן בעלמא הוא, אבל א"צ לומר כן מחמת קושית תו' הנ"ל, שדב
 לי ספק כאמורנכונים ב

 ...ובפרטות למ"ש לעיל דנ"כ בזה"ז דרבנן...

ומ"מ י"ל דאיתא נמי להא דאמרן, דלא אקשינן לשירות אלא כדי ללמוד איכות אופן הברכה לא לענין המברך עצמו, דהא 
"כ דאקשינן לנזיר לקולא, אמרינן התם, משום דהיקש ברכה לשירות אסמכתא בעלמא הוא. ובס"ד נאמר בסמוך דאפשר ג
דהיקש גמור הוא, והיינו דווקא במקדש, אבל האידנא כל עיקר נ"כ דרבנן הוא, כמו שכבר רמזתי לעיל, ועיין עוד לקמן, 

 ואדהשתא הוא דאמרינן קראי אסמכתא בעלמא. דוק.

ספק איברא היקש דכהן מברך לנזיר, אינה אלא אסמכתא ודאי, והיינו לענין נ"כ דגבולין שכל עיקר אינה אלא מד"ס בלי 
בעולם. ותמה על עצמך היאך אפשר שיהיו בעלי מומין ראויין לנשיאת כפים דמקדש, שהרי היא היתה על מעלות האולם 
ואין בעלי מומין נכנסין לשם, ולהר"מ מלקא נמי לקו עלה, הא ודאי אינן בנ"כ ד"ת, אלא לנ"כ דגבולין הוכשרו לפי שכל 

אי תלמודא דמקיש כהן מברך למשרת, ומסיק אסמכתא בעלמא. עצמה אינה אלא מדבריהם זכר לשל תורה. ועלה ק
. )יע"ש דברים רבים דנ"מ לענין דינא 39ועמ"ש עוד בתשו' ארוכה שלי שהצגתיה בסיום ספר ]קצור[ ציצת נובל בס"ד

 "כ(.דנ

 קלא*משנה ברורה שער הציון קכח:

ים מימרא דר' יהושע בן לוי והובא לעיל ודע דנשיאת כפים בחוץ לארץ הוא גם כן מדאורייתא, וכן העתיקו כל הפוסק
בסעיף ב, ודלא כמור וקציעה שמצדד דמדאורייתא הוא דוקא במקדש, ששגה בזה, ואישתמטתיה ספרא פרשת שמיני 

פסקא ט"ז, וספרי פרשת שפטים פסקא נ"א. עיין שם ]ואברכה קאי, וכבסוטה ל"ח, עיין שם[, וירושלמי נזיר, הובא 
יבור המתחיל כל. והעירני א' מחכמי הזמן שהוא גם כן נגד בבלי חולין קל"ג, עיין שם. וגם בסוטה ל"ח ע"ב תוספות ד

 פשטא דקרא )דברים י( ולברך בשמו עד היום הזה, משמע שנוהג תמיד:

 ברכת כהנים בחזרת הש"ץ

 נפש הרב עמ' קכא

 ברכת כהנים בכהן אחד

 מנחת חינוך שעח:א

ומבואר בטור דיש סוברין דוקא בשני כהנים עוברים אם קוראים אותם ובכהן אחד אינו עובר אף בקריאה 
ודעת הטור אינו כן אלא אף בכהן אחד עובר אם קראו אותו ע"ש וע' בט"ז ובפר"ח דדעתם דאפשר בכהן אחד 

ברך ודחה ע"ש ולפמ"ש עובר אף בלא קריאה ע' בס' פרמ"ג וע' בפר"ח שמביא דעת אחרונים דכהן אחד לא י

                                                 

 ע"ע שו"ת יחוה דעת חלק ד סימן כא 38
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בכל הנהו אפי' דאין עוברים על כל פנים מקיים מ"ע וה"ל כתפילין כ"ז שמניחן מברך חוץ מה שאינם רשאים 
לעלות וע"ש דהתוס' סבירא להו דמדרבנן אחד עולה והיינו ג"כ שמחויב אבל לענין לקיים המצוה בכ"ע מקיים 

 .וזה ברור

 

 ברכת כהנים בלילה

 ירושלמי תענית ד:א

ערים מתני' בשלשה פרקים הכהנים נושאין את כפיהן ארבעה פעמים ביום בשחרית ובמוסף ובמנחה ובנעילת ש
 בתעניות ובמעמדות וביוהכ"פ:

 גמ' את ש"מ תלת את ש"מ שמתענין במעמדות ושמתפללים ארבע ואין נשיאת כפים בלילה אלא ביום.

 מגן אברהם תרכג:ג

נושאין כפים )מהרי"ל ד"מ( ולכתחל' אם הזמן קצר יאמרו הפיוטים אחר התפלה כדי נושאין כפים. ואפי' איחר עד הלילה 
שיהא נשיאות כפים ביום )הג"מ( וב"ש כתב דיש לבטל המנהג שנ"כ בלילה ע"ש דף נ"ז ומ"מ אומרים אלהינו ברכנו כו' 

עדיין יום הוא אומרים אותו דבזה אין קפידא כ"כ ואומרים א"מ אפילו חל בשבת דכבר עבר שבת )לבוש( ונ"ל דאפי' אם 
דהא בסי' תרכ"ב ס"ג פסק הב"י לאומרו ונהי דאנו נהיגי שלא לאמרו מ"מ בנעילה אומרים אותו שהוא שעת גמר דין 

 ע"ש בב"י בשם הר"ן:

 גבורת ארי תענית כו. ד"ה מיהו בירושלמי

ביום אמרינן את שמע מינה תלת מיהו בירושלמי ריש פרקין אמתני' דשלשה פעמים הכהנים נושאין כפיהם ד' פעמים 
את שמע מינה שמתענין במעמדות ומתפללין ארבע ואין נשיאות כפים בלילה אלא ביום ומשמע דהכי הוא מדייק 

מדתניא ד' פעמים ולא חמשה פעמים דהא איכא נמי ערבית שמע מינה דאין נשיאות כפים בלילה. מכל מקום נראה לי 
כפים בלילה הא אמרינן בפרק ז' דמסכת סוטה )דף ל"ח( כל כהן שאינו עולה  דאין מזה ראיה דאפילו תימא דנשיאות

 בעבודה שוב אינו עולה שנאמר וישא אהרן את ידיו אל העם ויברכם וירד מעשות החטאת וכיון דצריך )חסר(:

 ברכת כהנים במנחה

 תענית כז.

 שלחן ערוך אורח חיים קכט:א

יחא שכרות כמו בי"ה, אבל לא במנחה, משום דשכ הביום שיש בו נעיל בנעילה,אלא בשחרית ומוסף ו אין נשיאת כפים
ן בו נעילה, הואיל שאי נחת שאר ימים; אבל בתעניתאטו מ ר; וגזרו במנחה של תענית,שמא יהא הכהן שכובאותה שעה, 
סמוך לשקיעת החמה, היא דומה לתפלת נעילה ואינה מתחלפת במנחה של שאר ימים, הלכך יש בה ותפלת מנחה 
 .והמנהג שלנו כבר נתבאר לעיל סי' קכ"ח()נשיאת כפים. 

 חזון איש אורח חיים סימן כ
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 יותר מפעם אחת ביום –ברכת כהנים 

 בית הבחירה )מאירי( מגילה כז:

משתבחין במדותיהם מהם... ומהם שהיה כהן והיה משבח את עצמו שלא נשא כפיו הרבה דברים היו תלמידי חכמים 
בלא ברכה וי"מ בה שאע"פ שנשא את כפיו פעם אחת כל שהלה מזדמן לו לישא פעם אחרת אף באותו היום היה חוזר 

מאי רבותיה ומברך וברכה זו היא אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לברך את עמו ישראל באהבה ואין זה נראה ד
ודאי כך הוא הדין לברך כל זמן שנושא את כפיו כמו שביארנו אלא נראה שהיא אמורה על מה שאמרו בשעת עלייתו 

אומר יהי רצון שתהא ברכה זו כתקנה וכד מהדר אפיה אומר רבון העולמים עשינו מה שגזרת עלינו וכו' והיה משבח את 
וך דבריו חבה יתירה ואהבה עזה לעם... וראוי לכל מי שייחס עצמו עצמו שהיה מוסיף בה בברכה ארוכה עד שמראה מת

 בשם תלמיד חכם להתנהג על דרך אלו המדות ובדומיהם:

 יסודי ישורון חלק ב

 מגן אברהם קכח:ג

 אם עלה. ואם עלה פעם שנית מברך אפי' באותו צבור )ר"מ מינץ סי' י"ב ל"ג(:

 לח.-קרן אורח סוטה לז:

כו'. ראיתי לבאר דין מצוה זו דברכת כהנים אימתי הוא זמנה ומצותה בגבולין, אם מה"ת היא. משנה ברכת כהנים כיצד 
 ואם יש לה שייכות לעבודה. ובשעת איזה עבודה נאמרה.

והנה הרמב"ם ז"ל בהל' תפלה כתב, דב' מצות אלו הם מחויבים בכל יום, לעבוד את ה' בתפלה בכל יום. ולברך כהנים   
משמע דב' המצות אלו הם בגדר א', אין להם זמן קבוע. אלא זמנן תמידי הוא. וגבי תפלה אחת בכל את ישראל בכל יום. 

יום יוצא ידי מצוה ד"ת. וכמו שכתבתי בזה בחידושי ברכות. וחכמים תקנו ערב ובקר וצהרים. ותקנה זו היא מאבותינו 
ל בכל היום. כמשאז"ל )ברכות כ"א ע"א( הראשונים. וגם כנגד זמני עבודה. ותפלה במקום קרבן. ורשות הוא להתפל

הלוואי כו'. אבל מצוה זו דברכה ע"כ לא מסתבר דניתן להם רשות לברך כמה פעמים ביום לציבור אחד. ואם כן הא 
 דתנינן דהכהנים נושאין כפיהם בכל תפלה ותפלה. צריך לדקדק טעמא מאי.

הנים נושאין כפיהם בעבודת תמיד וכדתנן )תמיד ל"ב ע"ב( והתוס' ז"ל בדף לח. ד"ה וכתיב כו' כתבו דבמקדש היו הכ    
אמר להם הממונה כו'. וברכו את העם כו'. וברכת כהנים. וה"ה במוספין ובתמיד של בין הערבים. מבואר מדבריהם ז"ל 

ם. דבכל עבודת ציבור היו נושאין כפיהם. וא"כ י"ל דמש"ה נושאין כפיהם בכל אלו התפלות שהם כנגד תמידים ומוספי
אבל מש"כ דברכת כהנים של אחר נתינת האברים על גבי הכבש היא ברכת כהנים של התמיד לא משמע כן במשנה תמיד 
שם. ועיקר נשיאת כפים היה לאחר הקטרה ובאו ועמדו על מעלות האולם. כדתנן התם פ"ז. וכ"כ התוס' ז"ל בברכות דף 

דוכן ולא בנ"כ, אלא כמו שאנו אומרים. וכ"כ הרע"ב ז"ל בתמיד י"א ע"ב )ד"ה וברכת( דברכת כהנים דפרק ה' לא הוי על ה
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שם. אע"ג דהוכחת התוס' ז"ל בברכות מהא דתנן בתענית )כ"ו ע"א( דכהנים נושאין כפיהם ג' פעמים ביום. ולא תנן ד' 
ולין פעמים, אחד לפני הקטרה ואחד לאחר הקטרה. אינו מובן, דהתם לא איירי בנ"כ במקדש בשעת עבודה. אלא בגב

 ובשעת תפלה. מ"מ הדבר ברור כמו שכתבתי, שהרי לא הי' על הדוכן כלל.

ומה שכתבו דה"ה במוספין ובתמיד של בין הערבים הי' נשיאות כפים. זה לא נתבאר בשום מקום. וצ"ל דמשמע להו   
הם. אבל הרמב"ם הכי מהא דנושאין כפים בגבולין בכל אלו התפלות, ש"מ דבשעת עבודות אלו במקדש ג"כ נושאין כפי

ז"ל בפי"ד מהל' תפלה כתב דבמקדש לא היו נושאין כפים אלא פ"א ביום, אחר תמיד של שחר בשעה שעומדין על מעלות 
האולם. וכסתמא דתמיד. וכן איתא בתוספתא )סוטה פ"ז ה"ה( ברכת כהנים במקדש בשעה שהכהנים עומדין על מעלות 

ת במעלות האולם בין תמימים בין בע"מ קשה קצת, דהא מעלות האולם. אלא דמאי דסיים התם הכל כשרים לעלו
האולם היו בין האולם למזבח. ובע"מ אסור ליכנס בין האולם למזבח. כדתנן בפ"ק דכלים )פ"א מ"ט(. וכש"כ לדעת 

 הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהל' ביאת מקדש דאיסור זה ד"ת הוא ע"ש. וי"ל דלא מיירי התם מאיסור כניסה, אלא מדין נשיאות
כפים. דכשר אפילו בע"מ. עכ"פ לשיטת הרמב"ם ז"ל קשה מ"ש דבמקדש לא היה נשיאות כפים כ"א פ"א ביום. ובגבולין 

 נושאין כפים כמה פעמים בכל תפלה.

ונראה בזה דוודאי ליכא איסורא לישא כפים אפילו כמה פעמים ביום אפילו בצבור אחד. וכמו שכתבו התוס' ז"ל בר"ה   
ומנא( דליכא בל תוסיף בהכי. ולהכי תיקנו לברך בכל עת האסף הצבור לתפלה. וזה דווקא בגבולין, דף כ"ח ע"ב )ד"ה 

דאומרין השם בכינויו. אבל במקדש שאומרין השם ככתבו מרוב קדושתו העמידו על ד"ת לברך פ"א ביום לבד. אלא 
ום דאי מתרמי לי' ציבורא אחרינא דלפ"ז יש לדקדק הא דאמרינן התם )ר"ה שם( דחשיב בזמנו אפילו אחר הברכה, מש

הדר ומברך. ואמאי לא קאמר דזמנו הוא משום דרשות הוא לברך כמה פעמים ביום אפילו לחד ציבורא. ואי משום 
דלציבורא אחרינא מצוה וחובה הוא לברך. ז"א דהא משמע התם דאפילו לציבורא אחרינא ליכא חובה אי כבר בירך פ"א 

"ל )שם( בד"ה הכא אי בעי מברך עי"ש, אלא ש"מ דלחד צבורא איכא איסורא לברך כמה לאיזה צבור. וכמש"כ התוס' ז
פעמים. וא"כ הדק"ל היכי תקנו לברך בכל תפלות. ומ"מ נראה עיקר דליכא איסורא אם יברכו כמה פעמים. כיון דאין זמן 

דקרי ליה אחר הברכה פ"א שלא בזמנו. חלוק בזה. והחיוב הוא תמידי ויוצאין בפ"א ביום. והיכי שייך בזה בל תוסיף. והא 
ע"כ היינו משום דאין כאן מצוה בשנות הברכה לחד צבורא כמה פעמים ביום. דא"כ אין לדבר סוף. אבל בכל עת התפלה 

תיקנו חכמים לברך אפילו אותו צבור עצמו. אבל בצבור אחר וודאי איכא מצוה, דכשם שמצוה על הכהנים לברך כך 
הברכה. ובאמת דברי התוס' ז"ל שכתבו דליכא חיובא בצבורא אחרינא כל שעלה פ"א ביום צ"ע מצוה על ישראל לשמוע 

טעמא מאי, כיון דאין זמן למצוה זו, אלא כל שיש צבור מחויבים לברכם. ועי' בש"ע )או"ח( סי' קכ"ח סעיף כ"ח שכ' דאם 
ף. כמו שכתב המ"א ז"ל שם. והא לא מצא צבור אחר יכול לישא כפיו פעם אחרת, משמע דקמ"ל דליכא משום בל תוסי

איצטריך לאשמעינן, דפשיטא דליכא בל תוסיף בצבורא אחרינא, ומצוה איכא. ובסעיף ג' כ' שם דאם עלה פ"א אינו עובר 
עוד ביום זה אפי' אם אמרו לו עלה. וכתב המ"א ז"ל דאם עלה מברך אפי' באותו ציבור. וגם זה לא הבנתי מאי אתי 

נית. היינו בתפלה אחרת פשיטא דמברך. כיון דחיובא מדרבנן. עכ"פ לישא כפים בכל תפלה למה לא לאשמעינן אם עלה ש
יברך. ועוד נראה דנהי דאינו עובר בעשה מה"ת אם כבר עלה פעם אחת. עכ"פ מחויבים לעלות מתקנת חכמים כ"ז 

 שמחויבים הם בנ"כ אפילו מדרבנן. ותשובת ר"מ מינץ אינו בידי לעיין בו.

אשוב לדון במצוה זו באופן חיובא. בשלמא במקדש יש לומר דזמנה וחיובה אחר הקרבת התמיד. וכמו שנאמר  ועוד  
)ויקרא ט', כ"ב( וירד מעשות כו'. וישא אהרן כו'. ויברכם. אבל בגבולין איך הוא חיובא. דאין לומר דמחויבת היא בשעת 

ורייתא. תפלה בצבור נראה דלא הוי אלא דרבנן. ונשיאת תפלה. דהא תפלה דרבנן. ואפי' לדברי הרמב"ם ז"ל דתפלה דא
כפים א"א אלא בעשרה. וא"כ ליכא למימר דיש לה שייכות עם התפלה מה"ת. ועוד דנראה דעשה של תפלה לדברי 

הרמב"ם ז"ל נראה דיכול לקיים אפי' פ"א בכל לילה. דזה מיקרי נמי בכל יום. ונשיאת כפים א"א אלא ביום, כמו שכתבו 
נים ז"ל דאיתקש לעבודה. ואחי הגאון מו"ה יעקב ז"ל בספרו בא"ח תשובה פ"ו כתב מזה לסיועי לדברי הרמב"ם הראשו

ז"ל דתפלה דאורייתא. דנ"כ במקדש הוא אחר העבודה, וה"נ בגבולין זמנה אחר עבודת התפלה ע"ש. ואין זה מספיק כמו 
ד לעבדו בשאלת צרכיו ממנו ית'. וכמו שכ' הרמב"ם ז"ל. שכתבתי. דנהי דאורייתא היא מ"מ חיובא הוא על כל יחיד ויחי

ומה ענין זה לעבודת המקדש שהיא עבודת צבור. ומש"כ שם במעמדות ד"ת הם אין ה"נ. אבל כ"ז בזמן דאיכא קרבן 
מצוה מה"ת לעמוד על קרבנן. אבל חיוב התפלה מצוה אחריתא הוא על כל יחיד ויחיד. וכיון דהאסיפה להתפלל בצבור 

מענו מה"ת. אכתי תיקשי מתי הוא חיוב נשיאת כפים. דלא מסתבר לומר דנתחייבו הכהנים והצבור להתאסף לקבל לא ש
ברכה מן הכהנים בלי שום עבודה אחרת. ולכאורה מהא דדרשינן )ברכות כ"א ע"ב( קרא דונקדשתי בתוך בני ישראל כל 

מחויב מה"ת. וקצת משמע מזה דחיוב מה"ת דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה. ולא אשכחן שום דבר שבקדושה 
הוא להתאסף לקדש שמו ית' ברבים. וזה ג"כ בכל יום, דהחיוב הוא תמידי. אבל לא מצינו גם מצוה זו לשום אחד 

מהראשונים. וכ"כ הר"ן ז"ל במגילה )י"ג ע"ב בדפי הרי"ף( גבי הא דתנן דברכת כהנים בעשרה משום דילפינן גז"ש בני 
בתוך בני ישראל. וזה שמענו בגז"ש תוך תוך כו'. וסיים שם דאין זה אלא אסמכתא, דתפלה עצמה ישראל מונקדשתי 

דרבנן היא. ולדבריו ז"ל הא גופא תיקשי מנ"ל דנשיאת כפים דווקא בעשרה מה"ת. כיון דדרשא זו אסמכתא היא, ומה"ת 
וש השם דיהרג כו' היינו דווקא בעשרה. מנ"ל דבעי עשרה. ונראה דוודאי דרשא דונקדשתי דרשא גמורה היא לענין קיד

כדאיתא בסנהדרין פרק בן סורר )ע"ד ע"ב( הך דרשא. וגז"ש דתוך תוך כו'. א"כ שפיר מצינן למילף לנשיאת כפים בגזרה 
 שוה דבני ישראל. דאינה אלא בעשרה. ומ"מ לא נתברר לי באיזה אופן נתחייבה מצוה זו בגבולין.
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ו בגבולין לאו ד"ת הוא, דכתיב ושמו את שמי כו'. שמי המיוחד לי. והיינו בבית הבחירה והיה נראה קצת דחיוב מצוה ז  
דווקא. אבל לא בגבולין. אבל מסתפינא לומר כן. ומדברי הרמב"ם ז"ל וודאי לא נראה כן. דכתב סתמא דמ"ע לברך את 

כן משמע דמצות נ"כ היא גם ישראל בכל יום. ובגמרא נמי לא משמע כן מהא דאמרינן בברייתא יכול אף בגבולין 
בגבולין. אלא דאומרין אותה בכינוי. ונהי דיש לדחות דהא בהא תליא. כיון דילפינן בגז"ש דאין אומרין השם ככתבו 

בגבולין. ממילא שמעינן דלא שייכא מצוה זו בגבולין, דעיקרה בשם המיוחד. אכתי לא משמע הכי מהא דאמר ריב"ל 
ה עובר בג' עשה. ומשמע דבגבולין מיירי. וכן מוכח מדברי הירושלמי )נזיר פ"ז ה"א( לקמן )ע"ב( כל כהן שאינו עול

שהביאו התוס' ז"ל לקמן )ע"ב ד"ה כל כהן( בשמעתין. כהן מהו שיטמא לנשיאת כפים משום דעשה ידחה ל"ת. ובגבולין 
 מנשיאת כפים ליוחסין ע"ש. איירי התם. וכן משמע בכולא שמעתא דכתובות פ' האשה שנתארמלה )כ"ד ע"ב( גבי מעלין

ובילקוט )יל"ש ח"א, תשי"א( הביא בשם ספרי זוטא יכול אף בגבולין יהיו מברכים בשם המיוחד, ת"ל ושמו את שמי.   
ולהלן הוא אומר את שמי, מה להלן מקדש כו', כדאיתא בברייתא הכא. אי במקדש מברכין ואין מברכין בגבולין, אמרת 

 מי, אף בגבולין. מכל הנ"ל משמע דבגבולין נמי מ"ע ד"ת היא. ועוד יתבאר בזה בשמעתין.בכל מקום אשר אזכיר את ש

 כהן שהרג את הנפש –ברכת כהנים 

 שלחן ערוך אורח חיים קכח:לה

 שו"ת יחוה דעת חלק ב סימן יד

גו מחיילי שאלה: כהנים חיילי צה"ל שהשתתפו בקרבות נגד צבאות מצרים ירדן וסוריה, במערכות ישראל, ופגעו והר
 האויב, האם דינם ככהן שהרג את הנפש שאינו נושא כפיו לברך את ישראל?  

תשובה: במסכת ברכות )דף לב:(: אמר רבי יוחנן, כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו, שנאמר ובפרשכם כפיכם   
אעלים עיני מכם, ידיכם דמים מלאו +הנה התוספות )יבמות ז ע"א( בד"ה שנאמר, כתבו, שאף על פי שכהן שהרג את 

מזבחי, אע"פ כן אינו נושא כפיו, וחומרא בעלמא  הנפש אינו מחלל עבודה, שנאמר מעם מזבחי תקחנו למות, ולא מעל
היא. ועוד י"ל, שדוקא לא ישא כפיו לפי שהרג בידיו ואין קטיגור נעשה סניגור, שנאמר ובפרשכם כפיכם אעלים עיני 

מכם, ידיכם דמים מלאו. ע"כ. )וכן הוא בתוספות סנהדרין לה:(. ונראה שלתירוצם הראשון מה שאינו נושא כפיו הוא רק 
דרבנן. אבל לפי התירוץ השני אינו נושא כפיו מדאורייתא. )וכן כתב בשו"ת פני מבין חלק או"ח סימן כה(. ובזה יש מ

להסביר מחלוקת הראשונים, שהמרדכי )פרק ג' דמגילה(, והגהות מיימוני )פרק ט"ו מהלכות תפלה(, והאור זרוע חלק ב' 
פורסם ומועד הוא לכך, ושכן כתב רבינו שמחה דלא איירי אלא )סימן תיב(, כ' בשם ראבי"ה, שדין זה דוקא ברוצח מ

בעומד במרדו, וראיה מהירושלמי גיטין )פרק ה הלכה ט(: שמא תאמר כהן זה מגלה עריות ושופך דמים והוא מברכני? 
סימן אמר הקדוש ברוך הוא, וכי הוא מברכך, אני מברכך, שנאמר ואני אברכם. )וכן כתב עוד האור זרוע חלק א' )סוף 

קיב( בשם ראבי"ה, שהירושלמי מיירי שעשה תשובה, והבבלי מיירי שלא עשה תשובה, וכדעת רבינו שמחה(. אבל 
הרמב"ם )בפרק ט"ו מהלכות תפלה הלכה ג( כתב, שאע"פ שעשה תשובה אינו נושא כפיו, וכתב מרן הכסף משנה שם, וכן 

י דמיירי שהעם מרננים אחריו שהוא שופך דמים, אבל בבית יוסף )/או"ח/ סימן קכח(, שרבינו מפרש דברי הירושלמ
בידוע שהרג את הנפש לא ישא כפיו. )ועיין בשיורי קרבן בירושלמי שם(. ויש להסביר מחלוקת הראשונים האלה באופן 
שנחלקו אם דין זה אינו אלא מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא, וכמו שכתבו התוספות )יבמות ז ע"א( בתירוצם הראשון, 

זה יש להקל כשאינו רוצח מפורסם ומועד, או בעשה תשובה, אבל לתירוצם השני דהוי מן התורה יש להחמיר. וכן ולפי 
פסק מרן בשלחן ערוך )/או"ח/ סימן קכח סעיף לו(. ועיין בתשובת הרדב"ז חלק ד' )סימן קכח(. ודו"ק. ]ומכל שכן שלפי 

עבודה. וכן כתב התוספות יום טוב )בפרק ז' דבכורות משנה דעת הזוהר פרשת פנחס )דף ריד ע"א( כהן שהרג פסול אף ל
ז(. ובתוספות רבי עקיבא איגר העיר מדברי התוספות הנ"ל שכשר לעבודה, ושכן תמה גם המשנה למלך. ע"ש. ועיין למרן 

שר החיד"א בשער יוסף )הוריות יב /ע"א/ דף קטז ע"א( מ"ש להעיר על דברי התוספות בזה, ועיין עוד בספר אור הי
זבחים )קא:(. ואכמ"ל[. ולכאורה יש להעיר על התירוץ השני של התוספות דאתינן עלה משום אין קטיגור נעשה סניגור, 

והרי במסכת ראש השנה )כו ע"א(, אמר רב חסדא, מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה, 
עון העגל(. והא איכא בגדי זהב בחוץ, מבפנים קאמרינן. ע"כ. ולפי זה לפי שאין קטיגור נעשה סניגור. )כי הזהב מזכיר 

נשיאת כפים שהיא בחוץ למה נפסול מטעם אין קטיגור נעשה סניגור. ונראה לתרץ, שדוקא בבגדי זהב, שהוא זהב אחר, 
שכן תירץ מרן הותר להשתמש בחוץ, ורק מפני שהוא מין זהב אין הכהן משתמש בבגדי זהב לפני ולפנים. ושוב ראיתי 

החיד"א בספר יעיר אזן )מערכת א אות עט(, ובספר דברים אחדים )דף מה ע"א(, ובספר ככר לאדן )דף קמא ע"ב(. ע"ש. 
וסמך לזה ממה שכתב רבינו אליהו מזרחי, )בפרשת חקת, יט כב(, על מה שפירש רש"י, שלפי שאהרן עשה את העגל לא 

יגור נעשה סניגור. והקשה הרא"ם, ממה שאמרו בראש השנה )דף כו ע"א( הוכשרה עשיית פרה אדומה על ידו, שאין קט
דכי אמרינן אין קטיגור נעשה סניגור היינו בעבודה שבפנים, אבל מבחוץ לא קאמרינן. ותירץ דשאני הכא שאהרן עצמו 

ניגור. ע"ש. היה קטיגור, שעל ידו נעשה העגל, משום הכי לא שנא בפנים לא שנא בחוץ אמרינן אין קטיגור נעשה ס
והרה"ג ר' צבי דומב נר"ו בספר אמרי צבי על ספר הפרנס )סימן רג, עמוד רלז(, עמד בקושיא הנ"ל מדנפשיה, שהרי הא 
דאין קטיגור נעשה סניגור הוא רק במידי דלפנים. ע"ש שנדחק בזה. ולפמש"כ אתי שפיר. ודוק.+ וכן פסק מרן בשלחן 

אר בשו"ת הגאון רבי לוי בן חביב )סימן קיז( שאפילו אין עדים שראוהו שהרג ערוך )/או"ח/ סימן קכח סעיף לה(. ומבו
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את הנפש, כל שיודע בעצמו שהדבר אמת שהרג את הנפש לא ישא כפיו. וכן הסכימו האחרונים. ועלינו לדעת אם הדין 
הו להרגו בערמה, רעהו הזה שייך גם בהורג גוי, כי הנה איתא במכילתא )פרשת משפטים(, על הפסוק וכי יזיד איש על רע

להוציא אחרים )גוים(. איסי בן עקיבא אומר, קודם מתן תורה היינו מוזהרים על שפיכות דמים )של בני נח(, לאחר מתן 
התורה לאחר שהוחמרו הוקלו? באמת אמרו פטור מדיני אדם ודינו מסור לשמים. והגאון רבי יששכר בער איילנבורג 

)דף סט ע"א( למד מכאן, שהדין שאמר רבי יוחנן שכל כהן שהרג את הנפש לא ישא )בעל באר שבע( בספרו צדה לדרך 
כפיו שנאמר ידיכם דמים מלאו, זהו אפילו בכהן שהרג את הגוי, שכיון שדינו מסור לשמים, לא ישא כפיו. וסיים, כן 

סימן קכח( כתב, נראה לי נראה לי להלכה אבל לא למעשה. ע"כ. אולם הגאון רבי יהושע פאלק כ"ץ, בספר הפרישה )סוף 
שכהן שהרג את הנפש שלא ישא כפיו, זהו בהורג את ישראל, שהרי הראיה שמביא מהפסוק ידיכם דמים מלאו בהורגי 

ישראל מיירי. ע"כ. וכתב על זה הגאון רבי מרדכי כרמי בספר מאמר מרדכי )סימן קכח ס"ק מג(, שנראה כוונת הפרישה, 
מר והרי פשוט שההורג גוי אינו נפסל לדוכן, ואף על פי שמבואר ביורה דעה )סימן למעט כהן שהרג את הגוי. ואם תא

קנח( שאין לסבב לגוים מיתה, הרי כתב הפרישה שם בשם הבית יוסף, שאין הכוונה לומר שאסור להורגם, אלא לומר 
ות כפים. ויש לומר שאינו מצווה לסבב להם מיתה, ואם כן מאחר שמן הדין מותר להורגם פשיטא שאינו נפסל מנשיא

שכאן מדובר בגוי שמקיים שבע מצוות שנצטוו עליהם בני נח, שלכל הדעות אסור לסבב לו מיתה, והשמיענו הפרישה, 
שבכל זאת כהן ההורגו אינו נפסל לדוכן, משום שהפסוק ידיכם דמים מלאו מיירי בהורגי ישראל. ע"כ. וכן כתב בשלמי 

מבין )חלק או"ח סימן רלט( שכתב, ומה ששאלת אם נפש עכו"ם בכלל הדין שכהן  צבור )דף קמו ע"ב(. וע"ע בשו"ת פני
שהרג את הנפש לא ישא כפיו, הנה עיין ברמב"ם )פרק ב' מהלכות רוצח הלכה יא(, שכתב, שההורג גר תושב פטור מדיני 

אחרים, ומשמע לרבינו  אדם, ואין צריך לומר הורג עכו"ם. וכתב מרן הכסף משנה, שמקורו במכילתא, רעהו להוציא את
שאף גר תושב בכלל אחרים, ומיהו חייב בדיני שמים. ע"ש. ומשמע אבל הורג עכו"ם אף בדיני שמים אינו חייב, אף 

שבודאי הוא עושה איסור, שהרי אפילו גזל העכו"ם אסור, וכל שכן כשנוטל נפשו ממנו. ובעבודה זרה )דף כו ע"א( קיימא 
ין, אבל לנשיאות כפים כשר, כמו כהן גזלן שלא נפסל לנשיאות כפים. ע"כ. )ולא זכר שר לן עכו"ם לא מעלין ולא מוריד

דברי מרן הבית יוסף והפרישה ביו"ד )סי' קנח( הנ"ל, דהא דלא מעלין ולא מורידין היינו שאין מצוה להורגם, אבל אין 
ועיין בשו"ת משיב כהלכה )חלק יו"ד  איסור להורגם, אלא שהטורי זהב והבית חדש שם חולקים על זה. ועיין בש"ך שם.

סימן ט(. ואכמ"ל(. ובשו"ת משפטי עוזיאל )מהדורא תנינא חלק או"ח סימן י( הביא בקיצור דברי הגאון השואל רבי יעקב 
זריהן, אב"ד טבריא, שנשא ונתן בהלכה זו, והעלה שדין זה שכהן שהרג את הנפש לא ישא כפיו, הוא רק בנפש ישראל, 

בור בשם הפרישה, והגאון המחבר כתב על זה, אם קבלה נקבל ואם לדין יש תשובה, שמאחר שדינו מסור ושכ"כ שלמי צ
לשמים, כמו שכתוב במכילתא )פרשת משפטים(, לפיכך נפסל לישא כפיו מטעם אין קטיגור נעשה סניגור. ע"ש. ואף על 

שאינו ידוע שהוא בחזקת שמקיים שבע  פי שמצאנו תנא דמסייע ליה, הוא הצדה לדרך הנ"ל, על כל פנים בסתם גוי
מצוות של בני נח, נראה שהעיקר שאין לפסול את הכהן ההורגו לנשיאות כפים. ובאמת שבנידון שלנו אין אנו צריכים 
לכל זה, כי מלבד מה שכתב הפרי חדש )סימן קכח סעיף לה(, שאם אנסוהו להרוג, נושא כפיו. והסכים עמו בספר בית 

אות כז(. ואם כן הרי הכהן שעומד מול צבאות האויב וחשוף לסכנה, אין לך אונס גדול מזה. והבא  מנוחה )דף קמא ע"א
להרגך השכם להורגו )ברכות סב:(. ודין זה עדיף הרבה מנידון הפרי חדש, שהרי אפילו אם אונסים אותו להרוג את חבירו 

זית דמא דידן /דידך/ סומק טפי, דילמא דמא ישראל, יהרג ואל יעבור, וכמו שאמרו על זה בפסחים )דף כה:( מאי ח
דחברך סומק טפי. והיא הלכה פסוקה ברמב"ם )פרק ה' מהלכות יסודי התורה(, ובטור ושלחן ערוך יורה דעה )סימן קנז(. 
ובכל זאת לא נפסל לישא כפיו כיון שאנוס הוא ולא ענה מלבו, אף על פי שעשה שלא כהוגן. כל שכן כאן שכהנים שהם 

ה"ל עומדים לגונן על ישראל ועל ארצנו הקדושה, שאין ספק שמצוה רבה הם עושים לקדם פני צבאות האויב חיילי צ
הבאים לזרוע הרס ולהשמיד ולהרוג ולאבד אנשים נשים וטף, וזהו מה שפסק הרמב"ם )בפרק ה' מהלכות מלכים הלכה 

דאי שאין ספק שכהנים אלה כשרים לנשיאות א(, שעזרת ישראל מיד צר הבא עליהם היא בכלל מלחמת מצוה. ואם כן בו
כפים +ולכאורה יש להעיר ממה שכתוב בדברי הימים א' )כב, ח(, שאמר ה' לדוד, דם לרוב שפכת ומלחמות גדולות 

עשית, לא תבנה בית לשמי כי דמים רבים שפכת ארצה לפני. הרי שאף על פי שמלחמות ה' נלחם, לא רצה הקדוש ברוך 
ש על ידו. )ועיין עוד בשמונה פרקים להרמב"ם, פרק ז(. אולם בפירוש הרד"ק שם כתב, שמה הוא שיבנה בית המקד

שאמר דם לרוב שפכת, כי דם נקיים היה, במה שגרם להחריב נוב עיר הכהנים, והוא היה הסיבה להריגת הכהנים, כמו 
הגוים אשר שפך אותם, שלא היו בני  שנאמר אנכי הסיבותי בכל נפש בית אביך. )ועיין עוד בסנהדרין צה ע"א( וגם בדמי

מלחמתו, ואפשר שהיו בהם אנשים טובים וחסידים, ואף על פי כן לא נענש על זה, שכוונתו היתה לכלות הרשעים שלא 
יפרצו בישראל, אלא כיון שנזדמן על ידו שפיכות דמים לרוב, מנעו הקדוש ברוך הוא מלבנות בית המקדש שהוא לשלום 

תפלה. ע"כ. ומשמע שעל עצם המלחמות לא היה ראוי למונעו. ועיין עוד בילקוט שמעוני שמואל ב' ולכפרת עון ולעטרת 
)רמז קמה(. וע' בפירוש רלב"ג מלכים א' )פרק ז פסוק נא(. ודו"ק היטב כי קצרתי.+ )ועיין בתוספות עבודה זרה דף כו 

בשעת מלחמה. ועיין עוד בתוספות עבודה זרה רע"ב, דהא דאמרינן במסכת סופרים פרק טו, כשר שבעכו"ם הרוג, היינו 
)דף י:( ד"ה חד קטיל(. ואמנם האריכו האחרונים בתשובותיהם בדין חיילים כהנים שחזרו ממערכות המלחמה אם כשרים 

הם לנשיאות כפים, כשיודעים שפגעו בצבאות האויב, )עיין בשו"ת צבי תפארת סימן לז, ובשו"ת לבושי מרדכי, תנינא, 
סימן יז, ובשו"ת ויצבור יוסף שווארץ סימן לו. ועוד(. אולם הם דיברו לפי מקומם ושעתם, והדיון נסב בעיקר חלק או"ח 

מפני שהרגו מצבאות וחיילי האויב, אשר בתוכם יהודים שגוייסו לצבא, אבל כאן במלחמת מגן זו ששמו נפשם בכפם 
זקנה ידיהם ויישר כחם. והדבר ברור ללא צל של לקדם פני האויב, להציל נפשות ישראל, אדרבה ראוי לומר להם תח

 ספק שכשרים והגונים הם לנשיאות כפים, ויבורכו מפי עליון. ויקויים על ידם ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם.  
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   נפש הרב עמ' קלב

 כסוי פני וידי הכהנים והעם –ברכת כהנים 

 כסף משנה הלכות תפילה וברכת כהנים טו:ב

מילתא בזמן הזה שנוהגים לכסות פניהם וידיהם בטלית בעת נשיאת כפים כיון דליכא למיחש להעם  ומספקא לי
 המסתכלים בו אם נאמר דמומין שבפניו וידיו לא מעכבי או נימא דלא פלוג רבנן בין מגולים למכוסים דבכל גווני מעכבי:

 בית יוסף אורח חיים קכח:כג

א יסיחו דעתם וכו' עד ולא יסתכלו בהם. הכל לשון הרמב"ם פרק י"ד ובשעה שהכהנים מברכים העם לא יביטו ול
מהלכות תפילה )ה"ז( והוא מדאמרינן בירושלמי פרק הקורא את המגילה עומד )ה"ח( שאסור להסתכל בכהנים בשעה 
שהם מברכים את העם משום היסח הדעת ומשם יש ללמוד שגם הכהנים לא יסתכלו בעם כדי שלא יסיחו את דעתם 

שכן הוא. וליכא למימר דהא דאסור להסתכל בכהנים לא משום היסח דעת הוא אלא משום הא דאמרינן בפרק אין  וכל
דורשין )חגיגה טז.( שהמסתכל בכהנים עיניו כהות דהא מפרש התם דהיינו דוקא בזמן שבית המקדש קיים והיו עומדים 

צרים לשלשל טלית של מצוה על פניהם וידיהם על דוכנם ומברכים את העם בשם המפורש. ונוהגים הכהנים בארץ מ
 :א העם בהם ויבואו לידי היסח דעתומנהג יפה הוא כדי שלא יוכלו הם להסתכל בעם ול

 שלחן ערוך אורח חיים קכח:כג

כמו שעומד בתפלה; והעם  ם, אלא יהיו עיניהם כלפי מטהולא יסיחו דעת שהכהנים מברכים העם, לא יביטובשעה 
ו לשלשל הטלית על הגה: וגם הכהנים לא יסתכלו בידיהם; על כן נהגהיו פניהם כנגד פני הכהנים, ולא יסתכלו בהם. יכוונו לברכה, וי

 וידיהם חוץ לטלית; ויש מקומות שנהגו שידיהם בפנים מן הטלית, שלא יסתכלו העם בהם )ב"י(.פניהם 

 צב-משנה ברורה קכח:צא

 "ר והגר"א וש"א[:ומנהג זה יותר נכון ]א -נהגו וכו' )צא( ע"כ 

 בד"מ מוסיף שגם העם נוהגין לכסות פניהם בטלית כדי שלא יוכלו להסתכל בידי הכהנים: -וידיהם חוץ לטלית )צב( 

 בית יוסף אורח חיים קכח:לא

ונראה לי שבמקום שנוהגים לשלשל הטלית על פניהם אפילו יש כמה מומין בפניו ובידיו ואינו דש בעירו ישא את כפיו 
א למיחש להיסח דעת ואף ע"פ שאפשר דגזרינן אטו מקום שאין נוהגים לשלשלו כיון דהא דיש מומין בידיו ופניו דתו ליכ

לא ישא את כפיו אינו מן הדין אלא משום שלא יסיחו דעתם כל שנוהגים לישא כפיהם בענין דליכא למיחש להיסח דעת 
ומין משלשל אין להתיר דכיון שהוא משונה מחביריו שפיר דמי ומיהו היכא דאין שאר כהנים משלשלין וזה שיש בו מ

יבואו להסתכל בו ולהסיח דעתם ואפילו אם רצו הכהנים שעמו לשלשל אין להתיר דהא כיון שלא הורגלו בני העיר 
שהכהנים ישלשלו טליתותיהם כשרואים שמשלשלים אותם יודעים שבשביל זה שיש בו מום הוא ובאים להסתכל בו וכל 

 בדו נושא כפיו ומשלשל טליתו:שכן אם הוא ל

 שלחן ערוך אורח חיים קכח:לא

הגה: ודוקא אם היו ידיו כפיו. לשלשל הכהנים טלית על פניהם, אפילו יש בפניו ובידיו כמה מומין, ישא את אם מנהג המקום 
 בפנים מן הטלית, אבל אם הם מבחוץ לא מהני הטלית לידיו.

 משנה ברורה קכח:קטו וקיז

אבל לא מהני מה שבאיזה מקומות הקהל מכסין פניהם דמ"מ כשידעו שיש מום אתו  -הכהנים וכו' )קטו( לשלשל 
 וגם יש בחורים שאין להם טליתים: לאיסתכולי

 ובמקום שנהגו הכהנים לשלשל הטלית על פניהם וידיהם בפנים מן הטלית נושא כפיו וכנ"ל: -)קיז( מסתכלין בהם 

 באהבהלברך את עמו ישראל  –ברכת כהנים 

 דברי הרב עמ' רחצ
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 נטילת ידיים –ברכת כהנים 

 קו: –חולין קו. 

עד הפרק, וכל דבר שחוצץ  -עד הפרק, קידוש ידים ורגלים במקדש  -עד הפרק, לתרומה  -תנו רבנן: נטילת ידים לחולין 
לתרומה,  -לין, עד כאן לחו -חוצץ בנטילת ידים לחולין, ובקידוש ידים ורגלים במקדש. אמר רב: עד כאן  -בטבילה בגוף 

בין לחולין בין לתרומה, לקולא. אמר  -בין לחולין בין לתרומה, לחומרא. ורב ששת אמר: עד כאן  -ושמואל אמר: עד כאן 
משום  -בין לחולין בין לתרומה, לחומרא. ולא תימא: רבי אמי  -בר הדיא: הוה קאימנא קמיה דרבי אמי, ואמר: עד כאן 

בין לחולין בין לתרומה, לחומרא.  -הוא ליואי, ואמר: עד כאן  -ישא בר בריה דרבי יהושע בן לוי דכהן הוא, דהא רבי מי
 אמר רב: נוטל אדם את שתי ידיו שחרית ומתנה עליהן כל היום כולו.

 רש"י חולין קו:

 תוספות חולין קו: ד"ה אמר

הפרק לתרומה עד הפרק כו' והיה מראה רב בידיו כדקתני בברייתא לחולין עד  -אמר רב עד כאן לחולין ועד כאן לתרומה 
ופירש בקונטרס דעד הפרק לחולין הוא פרק ב' שבאמצע אצבעות ולתרומה עד הפרק שבגב היד ובקדוש ידים עד הפרק 

העליון מקום חבור היד והזרוע ולא רצה לפרש בקונטרס דפרק דחולין הוא פרק ראשון שבראש האצבעות לפי שאינו 
ת כמו באגודל אבל פרק האמצעי שוה בכולם ושמואל אמר דפרק דחולין ודתרומה שוין לחומרא ולא שוה בכל האצבעו

פליג אברייתא אלא משום דכהן הוא ורגיל בתרומה לכך החמיר על עצמו להרגיל אף בחולין אבל לרב ששת קשה דאמר 
ן שבראש אצבעות לחולין ושני עד כאן בין לחולין בין לתרומה לקולא וי"ל דרב ששת מפרש הברייתא בפרק הראשו

לתרומה שהוא פרק אמצעי ולא להקל על הברייתא קאמר אלא אדרב ושמואל דאמרי דפרק דתרומה הוא מקום חבור 
אצבעות ותפיסת היד ור"ת פירש ע"כ לחולין פרק ראשון כמו שפירש רב ששת ולפירוש זה קשה ברייתא לרב ששת 

ומה בפרק ראשון לקולא ומיהו יש לדחות דלשמואל לחומרא היינו פרק דלפירושו צריך לומר דלרב ששת דחולין ותר
שבגב היד כמו קדוש ידים ובא רב ששת להקל משמואל אבל אין לפרש כמו שפירש הרב ר' אברהם דחולין עד פרק 

 שלישי דאצבעות ולתרומה כל פיסת היד פירוש עד הקנה ולקדוש ידים עד העצילה שקורין קוד"א בלע"ז והביא ראיה
מספר הזהיר שכתוב שם אמר שמואל לחולין כל היד ואי אפשר לומר כן מדתניא בפרק האומר משקלי עלי )ערכין יט:( 
משקל ידי ומשקל רגלי עלי ר' יהודה אומר ממלא אדם חבית ומכניס ידו עד העציל וברגל עד הארכובה ופריך וביד עד 

דאורייתא עד הפרק בנדרים הלך אחר לשון בני אדם אלמא העציל ורמינהו קדוש ידים ורגלים במקדש עד הפרק ומשני 
אין קדוש ידים עד העציל ומיהו יתכן פירושו לפי מה שמפרש שם דעציל היינו אישיל"א והוא בית השחי מקום חבור 

הזרוע והכתף וכן פירש בקונטרס בפרק הזרוע )לקמן קלד:( אבל קשה לר"ת דאמר בזבחים )דף יח:( ולא יחגרו ביזע אין 
חוגרין במקום שמזיעין לא למטה ממתניהם ולא למעלה מאציליהם אלא כנגד אצילי ידיהם והיינו כנגד קוד"א ששם דרך 
לחגור דאי במקום שחי אדרבה הוא מקום זיעה יותר ועוד דמה שייך לומר ולא למעלה דלמעלה הוי צואר ואיך יחגרו שם 

הארכובה משמע דעציל באמצע היד כמו הארכובה באמצע הרגל ועוד דבערכין )דף יט:( קאמר ביד עד העציל וברגל עד 
ועוד דבאהלות )פ"א מ"ח( כשמונה רמ"ח אברים קתני ל' בפיסת היד ששה בכל אצבע שנים בקנה ושנים במרפק אחד 
בזרוע וארבעה בכתף משמע דמרפק הוא קוד"א שכן הוא הסדר ומרפק ועציל הכל אחד דהא בערכין )דף יט.( קתני ר' 

במתניתין דהתם מכניס ידו עד מרפקו ותרגום כל אצילי ידים דיחזקאל )יג( כל מרפוקי ידיא ואין לפרש דקידוש יהודה 
ידים הוא עד בית השחי דהיינו עד הכתף דהא פריך בערכין ודאורייתא עד הפרק והא גבי תפילין כתיב ידך ותני דבי 

ם ורגלים הלכתא גמירי לה משמע דפרק דקידוש ידים מנשה ידך זו קיבורת ומשני דאורייתא קיבורת כו' קידוש ידי
ורגלים אין מגיע עד קיבורת וקיבורת מפרש רבינו תם קבוצת בשר שבזרוע כמו )ב"ב דף ה.( קיבורא דאהינא שהוא לשון 

 קבוצת תמרים.

 סוטה לט.

 כו את ה'.ואמר ר' יהושע בן לוי: כל כהן שלא נטל ידיו לא ישא את כפיו, שנאמר: דשאו ידיכם קדש ובר

 תוספות סוטה לט. ד"ה כל כהן

פירש רש"י אמר לי רבי אם נטל ידיו שחרית ונטהר כהן אינו צריך ליטול ידיו כשעולה לדוכן  -כל כהן שלא נטל ידיו 
וכמדומה שהועתק מהגהת תלמיד שהרי אין לשונו משמע כך דפירש שלא נטל ידיו לפני עלותו לדוכן משמע ממש סמוך 

רא קרא שאו ידיכם קדש וברכו משמע תיכף לנטילת ידים ברכת כהנים דמשמע ליה השתא דבברכת ועוד דמייתי גמ
כהנים משתעי קרא דהיא בנשיאות ידים ומשמע בירושלמי פ"ח דברכות דבברכה דמשתעי קרא בעינן נטילת ידים סמוך 

אמר וסמך ושחט תיכף לנטילת לה דמייתי לה התם אברכת המזון והכי איתא שלשה תכיפות הן תיכף לסמיכה שחיטה שנ
ידים ברכה שנא' שאו ידיכם וברכו תיכף לגאולה תפלה שנא' יהיו לרצון אמרי פי וגו' וכתיב בתריה יענך ה' ביום צרה 
ובפ' כיצד מברכין )ברכות מב.( משמע דההיא ברכה איירי בברכת המזון מיהו שמעינן מינה דבעינן תיכף נטילת ידים 
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והכא מייתי לה אברכת כהנים ועוד אי מיירי הכא בשלא נטל ידיו בשחרית אמאי נקט כהן בברכה דמשתעי ביה קרא 
לנשיאות כפים תיפוק ליה משום דברי תורה שצריך ליטול ידיו כדאמרי' בפ"ק דברכות )דף יא:( ובפ"ב )שם יד:( אמר רבי 

דבי רב ומקדים וקאי ומשי ידיה ומברך  חייא בר רב אשי זימנין סגיאין הוה קאימנן קמיה דרב לתנויי לן פירקא בסיפרא
ומנח תפילין והדר אמר לן ואמר נמי התם דבעי לאהדורי בתר מיא לנט"י לק"ש מיל ומה לי ק"ש ומה לי ברכת כהנים אי 
משום דצריך ברכה לפניה הכא נמי צריך ברכה לפניה כדאמר לקמן להכי מסתבר דהכא בנטילת ידים תיכף לברכה מיירי 

איכא למישמע מתכיפת סמיכה לשחיטה דאמרי' בפ' כל הפסולין )זבחים לג.( כל הסמיכות שהיו שם קורא ושיעור תכיפה 
אני בהם תיכף לסמיכה שחיטה חוץ מזו שהיתה בשער נקנור שאין מצורע יכול ליכנס שם אלמא כדי מהלך משער נקנור 

טפי מעשרים ושתים אמה מקום דריסת עד בית המטבחים לא חשיבה תכיפה ובמסכת מדות )פ"ה מ"א( משמע דלא הוי 
 רגלי ישראל ומקום דריסת רגלי הכהנים שכל אחד היו י"א אמה.

 משנה ברורה קכח:כד

דלענין ברכה סמכינן על הרמב"ם דס"ל דיצא בנטילה שנטל שחרית וכ"ז דוקא אם לא נגע במקום  -לא יחזור לברך וכו' 
ו בינתים וכ"ש כשנגע במקום מטונף צריך לכ"ע לברך עתה על מטונף ולא הסיח דעתו בינתים]כו[ אבל אם הסיח דעת

הנטילה כ"כ מ"א והא"ר כתב דבכל גווני א"צ לברך על נטילה זו דשמא לא נתקן כלל ברכה על נטילה זו וכן נהגו שלא 
בספק לברך בשום גווני ולכן כל כהן ירא וחרד ישמור ידיו משעת נטילתו שחרית שלא ליגע במקום המלוכלך שלא יפול 

 ברכה:

 (קישור)דגול מרבבה אורח חיים תריג:ג 

 

 בית יוסף אורח חיים קכח:ז

היו  וכן ראיתי האשכנזים נוהגים ליטול ידיהם בשעת נשיאת כפים אף על פי שכבר נטלו ידיהם שחרית ושמעתי שכן
עושים ג"כ בספרד ושהיו הלוים יוצקים מים על ידיהם ולא הייתי יודע מאין להם דבר זה ליטול על ידי הלוים עד שזיכני 

יי' ומצאתיו מפורש במדרש הזוהר פרשת נשא )קמו:( וזה לשונו תנא כהן דבעי לפרסא ידוי בעי ליתוסף קדושה על 
מאי קדישא דא ליואה דיבעי כהנא ליטול קדושה דמיא מן ידוי דכתיב קדושה דיליה דיבעי לקדשא ידוי על ידי דקדישא 

וקדשת את הלוים הא אינון קדישין וכתיב בלוים )במדבר יח א( וגם את אחיך מטה לוי וכו' שבט אביך כלל מכאן כל כהן 
לאו קדישא. דפריס ידוי בעי לאתקדשא ע"י דקדישא ליתוסף קדושה על קדושה ולא יטול קדושה דמיא מבר נש אחרא ד

וכתוב עוד שם ובצניעותא דספרא תנא לוי דאתקדש כהנא בעי לאתקדשא בקדמיתא ע"כ וכן ראוי לנהוגה ]בדק הבית[ 
 ומכל מקום אם נטל ידיו שחרית ובירך על נטילת ידים לא יחזור ויברך לנשיאת כפים דספק ברכות להקל ]עד כאן[:

 נשיאת כפיים כנגד הכתפיים –ברכת כהנים 

 רוך אורח חיים קכח:יבשלחן ע

BirkasKohanim.com 

 קול רם בשומע כעונה -ברכת כהנים 

 מוילנא( סימן ד הכהן )הרב בצלאל שו"ת ראשיות בכורים
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 חלק א סימן מזשו"ת משיב דבר 

או"ח/ סימן קכח סי"א במג"א )ס"ק יז( וצ"ל וכולם מברכין ואין אחד מברך והאחרונים יענו אמן מפני הטירוף עכ"ל, /
ונראה דמן הדין שרי דיכול להוציא בברכת חבירו כמו בשארי ברכות, והיינו דאמר ראבר"ש במגלה )דף כז:( דבשביל זה 

ברכה, ולכאורה מאי רבותא הלא צריך לברך כמבואר בסוטה )דף לט(, אלא שלא  האריך ימים משום שלא נשא כפיו בלא
סמך אברכת חבירו משמע דהי' עושה למצוה מן המובחר, אבל מן הדין שרי לסמוך על ברכת חבירו ולצאת בברכתו 

דאי איתא  ומפני ראב"ש החמירו עתה כל העולם, ומכאן ראיה ברורה שא"א להוציא ברכת כהנים עצמה היינו יברכך,
למה לא אמר דמשו"ה האריך ימים משום שברך ברכת כהנים בעצמו, אלא מוכרח דזה אסור מדינא, רק הברכה דלפני 

ברכת כהנים דמן הדין יכול לסמוך על חברו, והוא לא נשא כפיו בלא ברכה, משא"כ בב"כ, דלא כמו ששמעתי מחכם א', 
יכול להוציא, והטעם בזה שמעתי משום דבעינן קול רם, וסברא דגם ב"כ עצמה יכול להוציא, אלא האמת דב"כ אינו 

דשומע כעונה לא מצינו אלא במדבר בלבד, וליתא דהא בקה"ת מוציאין את המברך ואת הציבור אע"ג דבעינן דוקא 
שיקרא מתוך הכתב, וכן בפ' זכור דמן התורה לקרות בספר כדאיתא במגילה )פ"ב( מהא דכתיב כתוב זאת זכרון בספר, 

מכ"מ אחד מוציא את הרבים וגם ממקרא בכורים יש להקשות דאיתא )בסוטה דף לב:( דגנאי בקול רם ע"ש ואפ"ה אחד ו
מוציא את חבירו, אלא נראה הטעם פשוט דב"כ היינו תפלה, ובתפלה מי שבקי אינו יוצא בשל חבירו, ונכלל ב"כ בג' 

 בהמ"ז ק"ש ותפלה, ע"ש: דברים דחשיב בירושלמי והביאו הר"ן שלהי ר"ה דאין מוציאין

 עניינים שונים –בית הלוי 

מה שאמר חכם אחד בברכות כהנים דכהן אחד יכול לומר ברכת כהנים ושארי הכהנים ישמעו ושומע כעונה. הנה אם 
היה מקום לומר כן בודאי דהיינו מרויחין בזה לפרש לשון המשנה במסכת מגילה )דף כ"ד( המפטיר בנביא כו' והוא פורס 

מע והוא נושא את כפיו, דלא ידענו פירושה של המשנה בפשיטות דהא כל כהן נושא כפיו, ולפ"ז ניחא דהוא יאמר על ש
הפסוקים להוציא שארי הכהנים. אמנם עיקר הדבר לא נהירא כלל דשומע כעונה שייך רק בדבר דאין צריך בו אלא 

וכמו דנפקא לן בסוטה )דף ל"ח( מקרא דאמור  אמירה לחודא, אבל ברכות כהנים דצריך קול רם כאדם האומר לחבירו
להם ובזה לא שייך שומע כעונה דהרי ענייתו של הכהן השומע הרי אינו נשמע להעם השומעים ולא עדיף הך כהן השומע 
מאם היה אומר מפורש בפה רק בלחש דלא יצא. ועיין במג"א סי' קכ"ח ס"ק י"ז שכתב בשם מהרי"ט דאין כהן אחד מברך 

ענו אמן מפני הטירוף, וזה לא קאי רק על הברכה שמקודם דבה מהני שומע אבל הפסוקים ודאי נראה דלא והאחרים י
 מהני:

 נפש הרב עמ' שב

 בעקבי הצאן עמ' צה

 בת כהן הנישאת לזר בתרומה

 תוספות כתובות מו:

 (קישור)ד. אות עז ספר מילי דקידושי 
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 גאוה

 רמב"ם הלכות דעות א:ה

ומי שהוא מדקדק על עצמו ביותר ויתרחק מדעה בינונית מעט לצד זה או לצד זה נקרא חסיד, כיצד מי שיתרחק מגובה 
הלב עד הקצה האחרון ויהיה שפל רוח ביותר נקרא חסיד וזו היא מדת חסידות, ואם נתרחק עד האמצע בלבד ויהיה 

וזו היא מדת חכמה, ועל דרך זו שאר כל הדעות, וחסידים הראשונים היו מטין דעות שלהן מדרך עניו נקרא חכם 
האמצעית כנגד שתי הקצוות, יש דעה שמטין אותה כנגד הקצה האחרון ויש דעה שמטין אותה כנגד הקצה הראשון, וזהו 

 בים והישרים שנאמר והלכת בדרכיו.לפנים משורת הדין, ומצווין אנו ללכת בדרכים האלו הבינונים והם הדרכים הטו

 רמב"ם שם ב:ג

ויש דעות שאסור לו לאדם לנהוג בהן בבינונית אלא יתרחק מן הקצה האחד עד הקצה האחר, והוא גובה לב, שאין דרך 
הטובה שיהיה אדם עניו בלבד אלא שיהיה שפל רוח ותהיה רוחו נמוכה למאד, ולפיכך נאמר במשה רבינו ענו מאד ולא 

ו בלבד, ולפיכך צוו חכמים מאד מאד הוי שפל רוח, ועוד אמרו שכל המגביה לבו כפר בעיקר שנאמר ורם לבבך נאמר ענ
 ושכחת את ה' אלקיך, ועוד אמרו בשמתא מאן דאית ביה גסות הרוח ואפילו א מקצתה

 לחם משנה שם א:ד

 גברא קטילא

 :שי הגרי"ז ערכין וחידו

 נפשרי"ז הלוי הלכות רוצח ושמירת הגחידושי 

 גדלות

 (קישור) סט.-אוצר הגאונים סנהדרין סח:
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 כמה מדרגות –גהינם 

 גהינם, מסכת חיבוט הקבר\אוצר המדרשים )איזנשטיין( גן עדן

לי רצונך שאעמידך על שער גיהנם? אמרתי לו  א"ר יהושע בן לוי פעם אחת הלכתי בדרך ומצאתי אליהו הנביא ז"ל אמר
והראני בני אדם שמשליכין  ...יין בידיהם, וב"א שתלויין בלשונםהן. הראני בני אדם שתלויין בחוטמם ובני אדם שתלו

אותם מן האש לשלג ומן השלג לאש כרועה זה שרועה את צאנו מהר להר ועליהם הכתוב אומר כצאן לשאול שתו מות 
 )לא בדקנו היטב במדרש אותיות דר"ע(. ל מזבול לו )שם /תהלים/ מ"ט ט"ו(ם ישרים לבקר וצורם לבלות שאוירעם וירדו ב

 גואל הדם

 רש"י במדבר לה:טז )בפרשה שאחרי פרשת ערי מקלט(

 אין זה מדבר בהורג בשוגג הסמוך לו, אלא בהורג במזיד. -ואם בכלי ברזל הכהו 

 מצוה יג ת העשיןהשגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכח

שנצטוינו בענין הרוצח אחרי שנתחייב מיתה בבית דין שיבקשנו גואל הדם וירדוף אחריו וינקום נקמתו ממנו שיביא 
אמרו גואל הדם הוא ימית את הרוצח ... אותו לבית דין ויומת כמשפטו או שירצח אותו הגואל אם לא יוכל לו בית דין

 ...ביד גואל מצוה

רש זה ברוצח שוגג שיצא חוץ לעיר מקלטו ושזה נאמר לדעת ר' יוסי שאומר )מכות יב א( מצוה ביד וכבר ראינו מי שפי
גואל הדם ורשות ביד כל אדם. ואין הלכה כן אלא כר' עקיבא דאמר הרשות ביד גואל הדם וכל אדם חייבין עליו. וגם זה 

תוב גואל הדם הוא ימית את הרוצח במזיד היה דעת הרב שלא כתב המצוה הזאת. אבל הפירוש הזה אינו אמת. שזה הכ
הכתוב מדבר שנ' רוצח הוא מות יומת הרוצח גואל הדם הוא ימית את הרוצח בפגעו בו הוא ימיתנו ואם בפתע בלא 

 איבה הדפו וגו'. וזה דבר ברור אינו נעלם מכל מסתכל בעניין:

 שלחן ערוך חושן משפט לג:טז בהג"ה

 ח )הגהות אשרי ומרדכי פ' זה בורר(.קרובי נרצח יכולין להעיד על הרוצ

 גוסס

 אהלות א:ו

אדם אינו מטמא עד שתצא נפשו ואפי' מגוייד ואפי' גוסס זוקק ליבום ופוטר מן היבום מאכיל בתרומה ופוסל בתרומה 
וכן בהמה וחיה אינן מטמאין עד שתצא נפשם הותזו ראשיהם אף על פי שמפרכסים טמאין כגון זנב של לטאה שהיא 

 :מפרכסת

 פירוש המשנה לרמב"ם אהלות א:ז

אמר יתעלה בנפש האדם אשר ימות, הרי באר בלשון זה שאינו מטמא עד שימות ואף על פי שהוא במצב שאין לו שום 
תקוה לחיות, ואם המת אשר טומאתו חמורה אינו מטמא עד שימות כל שכן הנבלה והשרץ. ומגוייד שנחתכו ורידיו. 

הליך המות. וזוקק ליבום שאם מת האדם והניח אח במצב זה הרי אשת המת זקוקה וגוסס "מחצרג" והוא הנאבק בת
ליבם וחלין עליה כל דיני זקוקה ליבם. וכן אם הניח בן במצב זה הרי אשת המת פטורה מן היבום ומן החליצה. והאשה 

ות. וכן הכהנת שיש הישראלית שיש לה בן מכהן ואף על פי שהולד במצב זה הרי היא אוכלת בתרומה בשבילו עד שימ
לה בן מישראל והוא במצב זה אסורה לאכל בתרומה עד שימות. ופירוש הותזו ראשיהן הובדלו ראשיהן. מפרכסין 

מתבוססין, והתנועה שמתנועעין האברים אחר המות קוראים אותה פרכוס. ולטאה הוא "אלסאם אבוץ" לפי שבעל חי 
מקצת מיני בעלי החיים אם לא היה הכח המניע מתפשט בכל האברים זה מתנועע זנבו זמן מה אחר שנכרת. ויארע זה ל

 .מיסוד ומוצא אחד אלא יהיה מפולג בכל הגוף

 :גיטין ע

 רא"ש גיטין

 :קידושין עח
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 סימן עה אות השו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עג אותיות ג וד ו

 ימינולאור המדע בת קביעת הלכה על פי החקירה ראה: 

 אבר שהנשמה תלויה בו –הגדרת מיתה  – רפואהראה: 

 חובת השבה וקנין בשינוי – ואבידה גזילה

 (קישור)חזון יחזקאל קידושין ד:ה 

 

 חידושי הרשב"א בבא קמא סט: ד"ה לקט

לקט כיון דליתיה ברשותיה לא מצי מפקר ליה. כתב הראב"ד ז"ל אטו מאי דליתיה ברשותיה לא מצי לימחול גבייהו 
ודאי מצי מחיל מיהו טבל הוי גבי עניים, ואינהו סברי דהכל לקט הוא ואינן  ולפטרו מעון גזל, ותירץ הוא ז"ל אין

מעשרין, ומש"ה צריך להפקיר ואין בידו להפקיר לכל אדם הואיל ואינו ברשותו דהפקר ליחיד אינו הפקר עד שיהא 
איר הא מצי לאוקמה מופקר בין לעניים בין לעשירים דומיא דשמטה. עוד הקשה כי קאמר רבא ה"א מאן תנא צנועין ר' מ

ככ"ע דהא הקדש ודאי ממון גבוה הוא, ולענין פדייה אוקמיה רחמנא ברשותיה לענין חומש ולא בעי שיהא ברשותו 
בשעת חילול, דתנן במעילה )כ"א א'( שלח ביד פקח ונזכר וכו' נוטל פרוטה או כלי מתוך ביתו ואומר פרוטה של הקדש 

יהא ברשותו בשעת חלול, ותירץ דשאני הקדש דרחמנא אוקמיה ברשותיה בכ"מ שהיא מחוללת עליו אלמא לא בעי ש
 דאפילו ע"י מעילה מפיק ליה לחולין.

 40(קישור) חלק א סימן כג ענף ב דברות משה בבא מציעא

                                                 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן קכחוכ"כ ב 40
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 איסור מידות –גזילה וגניבה 

 חינוך רכד:ב מנחת

או הגונב מעכו"מ. כ"ה לשון הר"מ פ"א מגנבה ועי' פ"א מגזלה ואבדה וד"ז דגנבת וגזלת עכו"ם האריכו הראשונים 
ואחרונים ואין להאריך כאן. אך נ"ל לכאורה אף להסוברים גזלת כותי דרבנן מ"מ גנבת עכו"ם אפשר מה"ת אסור 

"ת מזה נראה דהתורה לא אסרה זה מדין ממון לבד רק המדה להסוברים דאף ע"מ למיקט ואף שלו אסור לגנוב מה
הגרועה הזאת בעצמה התורה אסרה א"כ בשלמ' גזל דהוא רק דהתורה אסרה ממון חבירו א"כ אפשר דעכו"ם לא אסרה 
כי הממון שלו הפקר לאותן שיטות אבל גנבה דאף שלו אסור לגנוב כדי שלא ילמוד מדה הגרועה הזאת א"כ אף לעכו"ם 

כדי שלא ירגיל בזה וע"ז הקפידה התורה. אך לכאור' לשיטות אלו גם בפמש"פ עובר על הלאו הזה דמרגיל עצמו  אסור
 ..דבר הרבה ואי"ה אשנה פ"ז. וצע"ק.בזה ולא מטעם ח"ש ויש ל

 גזירה לגזירה

 תוספות חולין קד. ד"ה ומנא

גזירה ואנן ניקום ונגזור גזירה לגזירה בפ"ק דשבת בכמה מקומות אמר היא גופה  -ומנא תימרא דלא גזרינן גזירה לגזירה 
)דף יא:( ובפ' במה מדליקין )שם דף כא.( ובריש ביצה )דף ג.( והכא בעינן לאתויי ראיה לענין גזירה דהעלאה אטו אכילה 

 .ויש מקומות נמי דגזרינן גזירה לגזירה ולא חיישינן אין לדמות גזירות חכמים זו לזו אלא במקומות שהש"ס מדמה

 שלחן ערוך יורה דעה צ:ג

                                                 

דר תרפ"ח ליובאן. מע"כ ידידי הרב הגאון המפורסם מהר"ר בענין שליח להקדיש ולחלק מהפרה ובענין קיים בלבו כ"ח א
 שמעון טרעבניק שליט"א הגאב"ד האדיאץ.  

ותירוץ כתר"ה על מה שמקשין על מהרי"ט דסובר דאין יכולין להקדיש ע"י שליח מטעם מילי לא מימסרן לשליח מהא   
סגי במחשבה לבד, והפקר נמי הוי הדבור רק דהפרה, חסר באור ולכן אינו מובן. וצריך להוסיף בדברי כתר"ה דהקדש ש

לגלות מחשבתו ודעתו דלכן מצינו שיאוש הוי מטעם הפקר אף שיש יאוש שלא דיבר כלום כהא דב"מ דף כ"ד שאמר 
והלא עומד וצוח נעשה כצוח על ביתו שנפל וא"כ לא שמענו ממנו שדיבר שנתייאש רק שמסברא אנחנו אומרים דודאי 

כצוח על ביתו שנפל. ואף שיש לדחות דיאוש דאבדה אינו מטעם הפקר אלא שמסלק דין השבה נתייאש בלבו והוא רק 
 ...וכמו שחידש מו"ר הגאון ר' פסח פרוסקין שליט"א מ"מ הרבה סוברין דהוא מטעם הפקר

 נ ענף ב'אגרות משה יורה דעה חלק א סימן קשו"ת 

ולפ"ז אף במציאה נמי דין השבה שייך אחר שיש לנו דיני ממון וא"כ כשיש ספק אם צריך להחזיר או שהוא שלו הוי ...
הנידון בדיני הממון בלא האיסור שמדין זה הוי לקולא דהיכא דקיימא תיקום דליכא חזקה לא לזה ולא לזה באבידה ולכן 

מוציאין ממנו, ליכא שוב גם דין השבה דנעשה רק אחר חוקי  כשליכא רוב הוא למוצא מצד הדין דכיון שהוא בידו אין
 הדינים. וליכא עליו לא העשה ולא הלאוין ויש להיות מטעם זה בספק באבידה לקולא כהרמב"ם.  

אבל תליא בגדר יאוש שמהני באבידה אם הוא מטעם הפקר ואף שאינו הפקר גמור מ"מ באבידה שאינה ברשותו סגי   
נתייאש כגון בבעיות דכשיר ושורה דאם הניח לא נתייאש ואם נפל נתייאש שהוי ספק דין קודם  ביאוש נמצא בספק אם

ספק האיסור דהא רק כשהוא של האובד חייב בהשבה ולכן כיון שמדין ספק ממונא נפסק לקולא שהוא של המוצא ליכא 
לק בהיאוש מצות השבת האבידה שוב איסור. ואם נימא בגדר יאוש שאינו מדין הפקר אלא שבאבידה מהני משום שנסת

שאינו מחוייב להטריח ולבקש הבעלים לא ע"י עדים ולא ע"י הכרזה וממילא נעשה הפקר בזה שנסתלק כל עניני בעלותו 
ונעשה אבוד גמור כמו זוטו של ים דהתם נעשה אבוד גמור במה שנסתלק כל עניני בעלות מהחפץ בזה שאבודה מכל 

ני בעלותו של האובד דכיון שא"צ להחזיר לו הוא אבוד לגמרי, דכל מעלת מצויה אצל כל אדם, וביאוש ג"כ נסתלק כל עני
אדם הוא משום שהמוצא יחזירנה לו מצד חיובו ולכן לא הוי אבוד ממנו לגמרי אבל ביאוש שאף שמצויה אצל כל אדם 

דין השבה ביאוש דלא חייבה לא יחזירו כיון שליכא חיוב עליהם הוא אבוד לגמרי שנעשה ממילא הפקר. והטעם שליכא 
תורה להשיב רק כשהבעלים חושב אודות חפצו ומחזיק עצמו לבעלים עליו ולא כשנתייאש וסילק בעלותו מעליו אף 

שעדין אינו הפקר לא חייבתו תורה להשיב ומאחר שא"צ להשיב נעשה ממילא אבוד לגמרי ונסתלק בעלותו ונעשה 
וסקין סברא זו( ונמצא לפ"ז שמתחלה יש לדון על האיסור וחיוב העשה הפקר. )וכמדומני ששמעתי ממו"ר הגר"פ פר

 ..וממילא אינו הפקר וצריך להחזיר.להשיב אם יש עליו על חפץ זה שבזה יש לדון ככל ספק איסורא לחומרא 
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. וכן מותר לחתוך בשר בסכין וכל שכן כחל חי אע"פ שהוא מלא חלב( )תא"ו ני"א() רותח בסכין שחתכו בו בשר מותר לחתוך כחל
לצלות זה בשפוד שצלו בו זה. והוא הדין דמותר להניחו בקערה עם הגה: וה"ה שחתכו בו כחל. וכן הדין לאכול זה בכלי שאכלו בו זה. 

ודוקא שנצלה כדינו, דהיינו שקרעוהו  כל דבר )ב"י בשם הרשב"א והארוך(.בשר צלי, אפילו שניהם חמים, דלאחר צליית הכחל דינו כשאר בשר ל
)טור וב"י(, ובדיעבד הכל כד כל דברים אלו לכתחלה אסורים או קריעה מועטת, תחלה שתי וערב וטיחה בכותל, אבל אם עבר וצלאו בלא קריעה, 

ואם קרעוהו כדינו וצלאו, אע"פ שמצא אחר כך גומות מלאות חלב, אין לחוש )ארוך כ' י"ח(. וכן אם הניחו כך שלם, קודם צלייתו, עם חלבו  .מותר
 בכי האי גונא )שם(. כבוש כמבושל יום שלם, מותר. ולא אמרינן

 ט"ז יורה דעה צ:יב

מדרבנן לא גזרו ביה רבנן בצונן לומר כבוש כמבושל ולא אמרינן כבוש כמבושל. הטעם שם באו"ה לפי שחלב שחוטה 
אע"פ שהחלב הוא צלול בעין ומיהו אם היה בשר אחר שרוי בצונן בחלב שחוטה או אפילו הכחל עצמה לאחר שפירש 

החלב פעם אחת ממנה בזה אין אנו מחלקים ואפי' בצונן אסור כמו בחלב אחר ותמוהין דבריו דבסמוך לפני זה )העתיק( 
[ דבריו שכתב דמה שכנוס בתוכו מיקרי פירש וצ"ל דעתו מאחר שהוא עדיין כנוס בתוכו הוי היכרא ולא אתא ]העתקתי

למטעי להתיר בבשר בחלב דאורייתא אמנם תמהתי על פה קדוש יאמר כן לאסור בזה בשאר בשר בכבוש בחלב שחוטה 
ו בשאר בשר בחלב מן התורה שרי דלא דהא עיקר האיסור משום גזירה דבשר בחלב בעלמא והא בכבוש כמבושל אפיל

אסרה התורה רק דרך בישול רק שמדרבנן אסורה כמ"ש סי' ק"ה א"כ ה"ל גזירה לגזירה בחלב שחוטה ומנלן למיגזר ביה 
גזירה לגזירה וכ"נ דעת רמ"א כאן שלא העתיק לאיסור בשאר בשר בכבוש בחלב שחוטה אע"פ שבת"ח העתיקו אפשר 

 שכתבתי כנלע"ד: דכאן עשה כן בכוונה מטעם

 ת הכסף יורה דעה צ:בונקוד

אמנם תמהתי כו'. ואני תמה עליו היאך הוא מדמה גזירו חכמים זו לזו, הלא אשכחן בדוכתי טובי דגזרינן גזירה לגזירה, 
וכן כתבו התוספות ריש פרק כל הבשר ]חולין קד, א ד"ה ומנא[ וז"ל ויש מקומות דגזרינן ולא חיישינן, ואין לדמות 

 רות חכמים זו לזו אלא במקומות שהש"ס מדמה, ע"כ:גזי

 שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן כח

 להרב רבי משה נ"י.  

ע"ד שאלתו לישא תינוק על הכתף בעיר שאין לה חומה וצה"פ, =וצורת הפתח= אחרי שרוב הפוסקים ס"ל דעתה אין   
 לנו רה"ר =רשות הרבים=.  

"א( כתב שלא תגררהו מפני שנושאת )הר"ן( אם כן אפילו בכרמלית אסור ועי' ססי' שמ"ח הנה במג"א )סי' ש"ח ס"ק ע  
עיי"ש, ביאור דברי המג"א דהנה הטור אוסר לדדות בהמה חיה ועוף בכרמלית, והב"י תמה כיון דהאיסור רק גזירה שמא 

ינוק אם היה גורר אסור דבתינוק כי ישאנו א"כ בכרמלית שרי דהוי גזירה לגזירה, ולפ"ז אם נפרש דמה דקתני במתני' בת
האי לא אמרינן חי נושא א"ע =את עצמו= וגזרינן ביה שמא ישאנו כמו בבהמה חיה ועוף א"כ בכרמלית שרי לדדות, 

ולזה הקדים דברי הר"ן דכ' עלה דמתני' ואם היה גורר אסור מפני שנושאתו, ע"ז כתב וא"כ י"ל כיון דאין הטעם משום 
א דהוי נושא ממש ממילא גם בכרמלית אסור, והוסיף עוד בלשונו הטהור ועיי' ססי' שמ"ח, ר"ל גזירה שמא ישאנו אל

דשם כתב לתרץ דברי הטור הנ"ל דהרבה פעמים מצינו דגזרו גזירה לגזירה, ואף דזהו שייך רק בהנך דמצינו כן במפורש, 
כא, וצ"ל דיצא להטור כן מלישנא אבל מכל מקום עדיין קושיית הבית יוסף במקומו דמהיכן למד הטור לאסור ה

דהברייתא מדדין בהמה חיה ועוף בחצר, מדנקט בחצר ולא רבותא יותר דמדדין בכרמלית משמע בכרמלית אסור, ומה 
דקתני אבל לא ברה"ר ולא נקט רבותא אבל לא בכרמלית היינו משום דבעי ליתני עלה והאשה מדדה בנה ברה"ר דהוי 

אף בלאו דברי הר"ן הנ"ל אלא דהיינו מפרשים אם היה גורר אסור מחמת גזירה שמא רבותא אפי' ברה"ר שרי, וא"כ 
ישאנו היה ג"כ מקום לומר דאפי' בכרמלית אסור כדעת הטור, ואח"כ הוסיף המג"א וכ' דכתב עוד הר"ן דקטן כ"כ שצריך 

סברא זו דבנשאו חייב לגררו אם נשאו חייב חטאת, מבואר דבתחילה כשכתב המג"א דאפילו בכרמלית אסור אף בלא 
 חטאת מ"מ הי' הדין דבכרמלית אסור עכ"פ אם הטעם דגורר אסור משום דהוי כנושאת ממש בודאי אסור בכרמלית.  

 זכינו לדין דס"ל להמג"א אף דהיכי דשייך חי נושא א"ע, מ"מ כיון דמדרבנן אסור גם בכרמלית אסור.    

תמך רומ"פ יסודו עליו דדחה להמג"א בב' ידים, כיון דברה"ר הוי רק  והארכתי בזה להוציא מדעת בעל פרי תבואה אשר  
פטור אבל אסור ממילא בכרמלית מותר דהוי גזירה לגזירה, וזה אינו, דהרי המג"א עצמו נחית לזה כמו שביארנו 
וי להתיר מדהקדים תחילה דברי הר"ן וכתב עלה וא"כ גם בכרמלית אסור, מלישנא דא"כ מבואר דאזיל בשיטת הרב"י דרא

לדדות בהמה בכרמלית דהוי גזירה לגזירה, ואפ"ה ס"ל לשטת הר"ן דהוי כנושאו ממש אסור משום דס"ל דדוקא היכא 
דאסרו רבנן משום גזירה כגון ההיא דלא יעמוד אדם ברה"ר וישתה ברה"י דגזרו שלא ימשוך אליו, בזה הוי בכרמלית 

רו חז"ל מגזירה שמא יעשה הכל בזה בכרמלית הוי גזירה לגזירה, אבל גזירה לגזירה, וכן בההיא דזה עוקר וזה מניח דאס
בהוצאות החי דאין טעם חז"ל מטעם גזירה אלא דאסרו דהוי קצת משא בזה גם בכרמלית אסור, דמה בכך דהוי תרי 
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מטעם  דרבנן כיון דאין הטעם משום גזירה אינו בכלל גזירה לגזירה, וכיון דממשמשים בה דברי המג"א בעצמם להתיר
 גזירה לגזירה ואעפ"כ אוסר היכא דנושא ממש, מאן ספין ומאן רקיע לחלוק בזה על המג"א.  

ומה דהביא עוד בספר פרי תבואה הנ"ל בתחילת דבריו דהביא ראיה מהוצאת אבנים בחצר שאינה מעורבת, דברים אלו   
יכא צורך קצת אסור מדאורייתא לדעת אין להם שחר, דהא התם אין הטעם משום גזירה לגזירה, דהא ברה"ר היכי דל

 תוס', אלא דחז"ל לא רצו לאסור חצר שאינה מעורבת ביו"ט וא"כ אין זה ראיה כלל.  

והנה בדרך הכרעה היה נ"ל, כיון דאין להמג"א ראי' מכרעת לאסור הוצאות החי בכרמלית לזה יש לדון להקל אף בנושא   
ס"ל דבכי האי גווני אמרינן החי נושא א"ע, אבל בקטן זוטר מיניה כיון  ממש בכרמלית, כיון דרוב הפוסקים זולת המאור

דבלא"ה הר"ן כתב דבגורר לא מודו חכמים לר' נתן, גם מדברי תוס' פ' המצניע )דף צ"ד ד"ה אבל( משמע דס"ל דקטן הוי 
טעם משום צער כבהמה ובאו לסתור פרש"י דהטעם דמדדין קטן משום דאף אם ישאנו ליכא איסור דאורייתא, אלא ה

התינוק לא גזרו שמא ישאנו כמ"ש במאור, אלא דמדברי תוס' ר"פ ר"א דמילה מבואר דס"ל דגם בתינוק אמרינן חי נושא 
א"ע וכבר עמד בזה באלי' רבא דדברי תוס' סתרי אהדדי, ומ"ש בס' תוספות שבת ליישב ע"פ הגהות מהרש"ל דסיימו 

וק ב"י =בן יומו= עכ"ל, אינו מספיק, דאם נימא לחלק בין קטן לקטן, מי תוס' בדף צ"ד ושמא ההיא דנוטל מיירי בתינ
הגיד לרבותינו בעלי תוס' דדוקא בקטן ב"י הוא דלא אמרינן חי נושא א"ע אבל לא בקטן בן ח' ימים, ולעשות מזה קושיא 

אבל בפחות מזה אינו  אההיא דמילה, הא מההיא דפ' מפנין מוכח רק דבנוטל אחת ומניח אחת אמרינן בי' חי נושא א"ע
מוכח, והו"ל לחלק בכזה דוקא בנוטל אחת ומניח אחת אמרינן בי' חי נושא א"ע והי' מיושב ההיא דמילה, וביותר בזה 

מרווח שמעתתא יותר, דאלו לפ"ד דדוקא בתינוק ב"י עדיין אינו מיישב כ"כ ההיא דר"פ נוטל, דמנ"ל להש"ס דרבא ס"ל 
י בקטן יותר מיום אחד דבזה גם לרבנן חי נושא א"ע, וכי דחיקא לומר דרבא לא מיירי כר' נתן דלא כהלכתא דלמא מייר

רק מקטן יום אחד, אבל אם נחלק בין קטן דנוטל א' ומניח א' לקטן דעלמא שפיר י"ל בההיא דנוטל דרבא סתם אמר 
פ ר"א דמילה דתירץ על תינוק דמשמע גם בתינוק זוטר דעדיין לא הגיע לנוטל אחת ומניח אחת, ועיין בהרשב"א ר"

קושיית תוס' דקטן הוי כבהמה עיי"ש, א"כ לדעת הר"ן והרשב"א עכ"פ בשאר קטן דגורר הוי כבהמה וברה"ר דאורייתא 
אסור, ממילא בכרמלית פטור אבל אסור ולא מצינו חולק על זה בהדיא וכיון דאפי' בגדול ממש לדעת המג"א אסור 

 ול מ"מ בקטן כזה קודם שהגיע לנוטל אחת ומניח אחת אסור בכרמלית.  בכרמלית, וא"כ אף אם נידון להקל בגד

אבל לאשר הוא בכלל מוטב שיהיו שוגגים כאשר בודאי לא ישמעו לנו בזה שתיקתנו יפה, אבל לצנועים השומעים   
זירין ובאים לשאול דבר ד' ראוי להורות להם כהלכה לאסור, וכ"ז בעלמא אבל למול הקטן פשיטא דאסור, כיון דמח

 התינוק לאמו הוי ככפות ממש כמ"ש תוס' ר"פ ר"א בודאי גם בכרמלית אסור, ידידו עקיבא    

 ארץ הצבי עמ' נח

 כשהטעם הוכלל בנוסח הגזירה –גזירות בתורת לא פלוג 

 41(קישור)שו"ת קהלת יעקב חושן משפט סימן ב 

                                                 

 ליקוטים סימן נז  -שו"ת חתם סופר חלק ו  41

להכניס ראשי בין הורים הגדולים בדברי' שבינם לבין הרב המדפיס בסלאוויטא אלצוני ונצחוני בעתירת דברי' הרבנים מדפיסי ווילנא והוראדנא 
והאמנם כבר נקראתי גם מהרב דסלאוויטא ודחיתיו כי לא אביתי להשיב ולעמוד במקום גדולים בדבר שכבר הלכו בו נמושות מאן נמושות סבי 

 מ"מ אחר עתירו' דברי הנ"ל אמרתי לגלות דעתי העני' בלב ים התלמוד.   דאזלי אהאי תיגרא זקני ישראל ומשענם ומה מני יהלוך כלקוטי בתר לקוטי

ואען ואומר אמת נכון הדבר כי בשנת תקפ"ג לפ"ק כ' לי הגאון מו"ה מרדכי בנעט זצ"ל כי לדעתו אין מקום לכל האיסורי' וגזרות שבהסכמות   
 וטעמו כי מדינא לא מצינו כיוצא בזה שיזכה הראשון בדין לעכב על אחר הבא אחריו ובפרט כי לא חדש הוא ואין זה חלקו רק עמלו שמטריח מעט

ל שכרו מאת מכרו ובמה שאינו מן הדין אין לשום רב ומורה לגזור במדינתו במה שנוגע למדינה אחרת כמ"ש הריב"ש בתשובה ועוד מאחר ויטו
דהאידנא ישנם גם גוי' מדפיסי' שא"צ לשמוע לגזירתו א"כ זה חסר וזה לא נהנה א"כ אנו מפסידי' למדפיסי ישראל במקום שאין הראשון מרויח 

 י יכול להדפיסו וכיוצא בזה בתשו' מהרש"ל גבי אוראנדא בטעמי' ונימוקי' עכ"ל הגאון זצ"ל אלי כתיב.  כלום שהרי הגו

ולא הודיתי לו כי השבתי לו אין אנו באי' מטעם מערופי' ויורד לאומנת חברו כי מיום התחלת הדפוס פסקו מעתיקי הספרים ואלו ח"ו תתבטל   
יס כ"א בהוצאה מרובה וא"א להכניס עצמו בזה כ"א דנקיטא לי' שוקא של כל פזורי ישראל כי בעו"ה בדפוס תפוג תורה ה' יצילנו וא"א להדפ

מפוזרי' אנחנו בכל העולם מעט מזעיר פה ומעט מזעיר פה ע"כ צריך זמן רב ומקומות מרווחי' לבצוע מעשהו ואי לא נסגור הדלת בעד מדפיסי' 
לפים ותתבטל מלאכת הדפוס ח"ו ותפוג תורה ע"כ לתקנת כל ישראל ולהרים קרן התורה הנהיגו אחרי' א"כ מי פתי יכנוס עצמו בספק הפסד כמה א

תא קדמונינו להטיל גודא על הנכנס לגבול שגובלי' רבני הזמן להמדפיס הקודם וקיי"ל מושיבי' סופר בצד סופר ומלמדי תינוקות אע"ג דפסק לחיו
ר אלא להגדיל תורה מכל שכן שנגדר שלא לפסוק חיותא דהאי כדי להגדיל תורה ואנשי כה"ג דהאי והכל משום יגדיל תורה ויאדיר לא לטובת הסופ

התענו כמה תענית שלא יתבטלו ממציאי ספרי' בישראל ופטרום מכמה מצות כדאי' ר"פ מקום שנהגו ואיך לא נגדר אנחנו בעדם משום יגדיל הורה 
כחרם השידוכי' שגזרו קדמונינו ואנן שליחותי' עבדי' ע"כ כל שום רב מאן דהוא הרואה  תורה/ ויאדיר ע"כ כהלכה הנהיגו קדמונינו בזה והרי זה/

בעיניו בשעת ההדפסה לפי הזמן והמקום והספר שראו לקבוע כך וכך זמן לאסור לכנוס לגבולו חרמו חל על כל ישראל בכל מקום שהם ושליחותי' 
על תלמידי גברא אחריני שחוץ למדינתו ואינו ענין לכאן כלל ואך מ"ש הגאון כיון שיש  דקמאי עביד ואין זה ענין לתשו' הריב"ש דהיינו הרב שגזר
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 שו"ת הראש כלל ב סימן ח

וכן נוהגין באשכנז ובצרפת שלא לעשות טלית של פשתן. ואני בבואי לארץ הזאת ראיתי שכלם לובשים טלית של ...
פשתן ואמר לי לבי אם תאסור להם טלית של פשתן תבטל מהם מצות ציצית כי אינם נמצאים כל כך טליתות של צמר 

 ים באילן גדול הרב אלפסי שמתירו.להם כי נתל בארץ הזאת. ואמרתי הנח

ועוד אף לפי ר"ת ז"ל אין לאסרו בזמן הזה, דעיקר טעם האיסור הוא דילמא אתי למירמי ביה תכלת שהוא עיקר המצוה 
ובכסות לילה או אם יקרע סדינו ה"ל כלאים שלא במקום מצוה. אבל בזמן הזה שאין לנו תכלת ואין לנו היתר כלאים 

לל לא שייך למגזר כלל דלא שייך לדמותו לדבר שנאסר במנין דאין לו היתר אלא ע"י ב"ד הגדול ממנו בחכמה בציצית כ
 אם נתבטל הטעם בטל האיסור ממילא.ובמנין. דכיון שטעם האיסור ידוע 

רבעי דלא דמי לביצה מתקנת רבי יוחנן ואילך וגם ללך אמור להם שובו לאהליכם ולרבי אליעזר שבקש להפקיר כרם 
שלו. דהיתר ביצה אין הטעם ידוע כ"כ לעולם שיהא ההיתר תלוי במה שתקן שיהו מקבלין העדות כל היום כולו. וכן 
בשובו לכם לאהליכם לא משמע מתוך הפסוק זמן להתיר זמן התשמיש אם לא שפירש במשוך היובל המה יעלו בהר. 

אל תגשו אל אשה, ולא נקבע זמן לאותה פרישה. אלא דהכי משמע פירוש דקרא היו נכונים לשלשת ימים לקבל התורה 
שהסברא נותנת כיון דבשביל קבלת התורה נאסרו בתשמיש כשנתנה התורה יהיו מותרין. וכההיא דרבי אליעזר שבקש 

להפקיר כרמו משום שבימיו נתמעטו הפירות בירושלים והיה ראוי שיוליכו פירות מכל סביבות ירושלים אל תוכה לעטר 
 בפירות אי לאו דהתירו התקנה.קיה שו

אבל בנדון זה אין כאן תקנה אלא ב"ש אוסרין משום גזירה, וכיון דהשתא לא שייכא הך גזירה שרי ממילא. כל זה 
 דקדקתי שלא לאסור לבני הארץ הזאת טלית של פשתן.    

 טור אורח חיים הלכות ציצית סימן ט

של פשתים פוטר כל המינין אבל שאר מינין כגון של משי או צמר גפן וציצית של צמר או כל מיני בגדים חייבין בציצית 
כתב בספר המצות קטן ומיהו נכון ליזהר שלא לעשות ציצית של פשתן ו ...טרין אא"כ יהא הציצית ממין הטליתאינן פו

תירו בשל משי אע"פ שהגאונים ור"ת אסרו לעשות אפי' ציצית של פשתן בטלית של פשתן רבינו שלמה ורב אלפס ה
 ולזה הסכים אדוני אבי הרא"ש זצ"ל:

 מגן אברהם ט:ז

של פשתן. אפי' לדברי האוסרין דעיקר הגזירה משום תכלת והאידנא ליכא תכלת ולא שייך לדמותו לדבר שנאסר במנין 
 אין לו היתר אלא ע"י ב"ד גדול ממנו בחכמה ובמנין דכיון שטעם האיסור ידוע אם נתבטל הטעם נתבטל האיסור ממילא
דל"ד לתקנת ריב"ז וכו' ע"ש דהיתה ביצה אין הטעם ידוע כ"כ וכו' אבל בנדון זה אין כאן תקנה אלא ב"ש אוסרין משום 

 גזירה וכיון דהשתא לא שייך הך גזירה שרי ועבי"ד רסי' קי"ו וברמב"ם פ"ב מסנהדרין עמ"ש סי' תס"ח:

 ט"ז אורח חיים ט:ט

                                                 

' מדפיסי בני נכר שאינם שומעי' לקולנו שהוא זה כעין תשו' מהרש"ל יפה כ' בזה ע"כ בואו ונטיל חרם ושמתא על הקוני' והלומדי' מתוך הספרי
ר אלקינו יקום לעולם אלו תוכן דברי באורך ]עי' חת"ס חלק חו"מ סימן מ"א[ ונראי' דברי שנדפסו בתוך הזמן וכל דברי חכמים קדמונים קיימים ודב

 מדבריו ז"ל.  

ץ ומאי דקמן לפי הנ"ל אם המסכימי' הגבילו זמן לפי שיעור הנראה בעיניהם ובתוך הזמן כבר מכר כל ספריו אין מקום לאיסור הגאונים לחול חו  
נעט זצ"ל כיון דכל עצמנו אין בידו לאסור ההדפסה אלא לטובת כל ישראל ולהגדיל תורה לא לטובתו למקום ממשלתם כדברי הגאון מהר"מ ב

או כעוסק במערופי' והכא דכבר מכר ספריו א"כ כל אפי' שווין כל הקודם זכה וחרם הקדמוני' שגזרו על המדפיסי' לא חל ולא יחול אלא עד הזמן 
 כן שיהי' חל גם אם ספו תמו ספריו מ"מ אין כח בידם לגזור כן.  עד תום ממכרו ואפי' התנו המסכימי' בפירוש 

גלל כן אם אמת הדבר שכבר נמכרו כל ספרי ש"ס הסלאוויטא ולא נשאר להם לפי דבריהם אלא ל"ז שסי"ן וכבר החליטו הגאונים שמדפיסי ווילנא   
חרם הראשונים שעל ש"ס סלאוויטא ומדפיסי האחרונים קדמו והוראדנא יקחו מהם אותן השסי"ן במחיר הראוי עפ"י שומת ב"ד א"כ תו לא חל 

וזכו ואדרבא יש בזה משום מושיבי' סופר בצד סופר משום קנאת סופרים תרבה חכמה ויהי' זריזי' אלו ואלו במלאכתם אלו בשסין ואלו בספרים 
אותם מב"ב כדי להעמיס עליהם משא עומס אלו אחרים ומה שמדפיסים טוענים שאינם מאמינים להסלאוויטר שנשארו להם כך שסין אלא לקחו 

דידע הוינא התם הוה אמינא כיון שכבר החליטו הגאוני' שמדפיסי ווילנא והוראדנא יקחו השסין הנשארי' א"כ כל דהאי ידע והאי לא ידע ישבע האי 
 ויטול. משה"ק סופר מפפד"מ.    

 יכות ותשובות אחרות שציין.וע"ע בפתחי תשובה חושן משפט ב:ד מה שהביא מהזכרון יוסף באר
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טיל בו ציצית צמר משום כלאים וציצית של שאר מינים אין פוטרים אלא שאין לעשות טלית וכו'. דהא אסור לדידן לה
במינם א"כ יהיה מוכרח לעשות ציצית של פשתן ויש לגזור שמא יעשה גם כן צמר דמ"ה אמרו ב"ש שלא לעשות סדין 

' הפשט בריש בציצית וק"ל בזה כב"ש ורש"י ורי"ף התירו ציצית פשתן בפשתן דל"ל הך גזירה דל"ל כב"ש ופליגי עוד בפי
 יבמות כמ"ש ב"י ומ"ה אם א"א בע"א יש לסמוך עליהם שלא לבטל מצות ציצית:

 והשתא דלית לן ר"ה גמור ביאור הלכה סימן שג ד"ה 

הנה המחבר בסימן שמ"ה ס"ז סתם שם כדעה הראשונה דגם בזה"ז איכא ר"ה וע"כ דהכא משמיה די"א הוא דכתב כן 
ן שמ"ה כתב בשם המחבר שפסק כן דבזה"ז ליכא ר"ה וליתא ]תוספות שבת[ ועיין וליה לא ס"ל והמ"א בסימן י"ג וסימ

במה שכתבנו שם בסימן שמ"ה בבה"ל. ויש לעיין לשיטה זו למה אין תוקעין שופר בר"ה בשבת בזמנינו כיון דליכא ר"ה 
 ולא שייך שמא יעבירנו ד"א:

 42ארץ הצבי עמ' קלה

 בת ישראל בתרומה ארוסהראה: 

 גיד הנשה

 חולין צב:

 צו: –חולין צו. 

 -אמר רב פפא, כתנאי: אכלו ואין בו כזית  -על כף הירך תורה אלא שעל הכף בלבד, שנאמר:  אמר שמואל: לא אסרה
ביה, ורבנן?  אכילה כתיבה -ור' יהודה  בריה )בפני עצמה( היא, -חייב, רבי יהודה אומר: עד שיהא בו כזית. מ"ט דרבנן 

מיחייב, ורבי יהודה? מאשר על כף הירך נפקא, ורבנן?  -ההיא אכילה דכי אית ביה ארבעה וחמשה זיתים ואכל חד כזית 
דכולה ירך,  -ההוא מיבעי ליה לכדשמואל, דאמר שמואל: לא אסרה תורה אלא שעל כף הירך, ור' יהודה? הירך כתיב 

ך, לאפוקי חיצון דלא, ולעולם שעל הכף. והאי כף מיבעי ליה למעוטי עוף דלית דפשיט איסוריה בכוליה יר -ורבנן? ההוא 
 .ליה כף! תרי כף כתיבי

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ח

האוכל גיד הנשה מבהמה וחיה הטמאים פטור לפי שאינו נוהג בטמאה אלא בבהמה שכולה מותרת, ואינו  - הלכה ה
 בשר כמו שביארנו, ואם אכל מחלב שעל הגיד הרי זה כאוכל מבשרה.  כאוכל משאר גופה שאין הגידים מכלל ה

האוכל גיד הנשה של נבילה או של טרפה או של עולה חייב שתים, מתוך שנכלל באיסור שאר גופה שהיה מותר  - הלכה ו
 נכלל גם הגיד ונוסף עליו איסור אחר.

 גיד הנשה מותר ז בהנאה - הלכה יד

 כסף משנה שם הלכה ו

גיד הנשה של נבילה וכו' או של עולה חייב שתים וכו'. כתוב בתשובות הרשב"א הקושיא דמוכח בפ' גיד הנשה האוכל 
)דף פ"ט:( דלמ"ד אין בגידין בנותן טעם אין איסור מוקדשין נוהג בו ושכן פסק הרמב"ם ובאוכל גיד הנשה דעולה פסק 

 וקשיא דידיה אדידיה גם איני יודע דרכו בזה:דחייב שתים ומאן דמחייב שתים ע"כ אית ליה יש בגידין בנ"ט 

 זוהר פרשת וישלח )קע ע"ב(

על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה וגו', כי נגע בכף ירך יעקב בגיד הנשה דאפילו בהנאה אסיר ואפילו ליהביה 
 לכלבא

 שלחן ערוך יורה דעה סה:ה

הג בירך של ימין ובירך של שמאל, ואינו נוהג בעוף מפני גיד הנשה נוהג בבהמה וחיה אפי' אם אין כף שלהם עגול. ונו
 שאין כף שלו עגול, אבל אם נמצא לו כף עגול נוהג בו. ואין צריך לבדוק אחריו אם הוא עגול.
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 מפניני הרב עמ' שנח

 גיד הנשה בקרבן פסח

 .חולין ריש צא

 נהגו בו איסור.רב אשי אמר: לא נצרכא אלא לשמנו, דתניא: שמנו מותר, וישראל קדושים 

 י:יא כות קרבן פסחם הל”רמב

 שם ף משנהוכס

 מטעם נדר מנהגראה: 

 איסור לגרש אשה בעל כרחה –ין גיט

 בית יוסף אבן העזר קיט:ג

כתוב בשם ספר  במה דברים אמורים בזיווג שני אבל בזיווג ראשון אין למהר לגרשה וכו'. גם זה מפורש שם )צ:(. ומצאתי
אגודה )גיטין סי' קסד( דהא דאמר רבי אלעזר )שם:( כל המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעות היינו דוקא 

 כשמגרשה בעל כרחה: ]בדק הבית[ וכן כתב הר"ן בתשובה )סי' יז סעיף א( ]עד כאן[:

 שו"ת הר"ן סימן יז )נדפס בצירוף לסימן טו(

ונדריו ורוצה לגרש, על זה יושבי על מדין ישבו למשפט ורבו הספקות מהם חוששין להתיר בא לישאל על שבועותיו ...
השבועה לפי שהיתה לפני רבים ועל דעת רבים וקיימא לן דנדר שהודר על דעת רבים אין לו הפרה אלא לדבר מצוה 

מדברי הקבלה ששנאוי והכא מאי מצוה איכא, אדרבא השבועה היתה לדבר מצוה שלא לעבור על דברי חכמים שדרשו 
המשלח מדכתיב ]מלאכי ב טז[ כי שנא שלח לפי שזו אשתו ראשונה היא שהמזבח מוריד עליו דמעות וכדאיתא בשילהי 

 ...גיטין ]צ ב[, וכל הנשבע לדבר מצוה אין לו הפרה

ין צא ב[ כל תשובה: תחלה צריך אני לבאר שאין שבועה זו לקיים את המצוה ושלא לעבור עליה, דמאי דאמרינן ]גיט
המגרש אשתו הראשונה מזבח מוריד ]עליו[ דמעות, ה"מ ברוצה לעמוד תחתיו והוא משלחה בעל כרחה, כמו שאמר 

הכתוב ]מלאכי ב יד[ על כי ה' העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה )בגדת( ]בגדתה[ בה והיא חברתך ואשת בריתך, אבל 
רושיה דכל כה"ג גרש בקשוה למתקה ולשוא צרף צרוף אין נדנוד עברה בגבנדון שלפנינו שהיא אינה רוצה לעמוד תחתיו 

והכי אמרו ]כתובות סג ב[ אבל אמרה מאיס עלי לא כייפינן לה, ויש מי שסובר דאדרבא כייפינן )לה( ]ליה[,  לץ ויצא מדון
התיר השבועה מטעם ואע"פ שסברא זו דחוייה, מ"מ הדבר פשוט שאין בכיוצא בזה נדנוד עברה כלל כדי שנחוש שלא ל

 ..זה.

 שו"ת הר"ן סימן לח

שאלת: ראובן ושמעון ולוי נתחברו והתעוררו לעבור הים ולהתקרב לארץ ישראל ובאו לפני שם ועבר ונשבעו בנקיטת   
חפץ ביד על דעתם, ובזה הלשון העידו שם ועבר: בפנינו עדים חתומי מטה נשבעו ראובן ושמעון ולוי שבועה חמורה 

ביד בשם אלהי ישראל על דעת המקום ועל דעת רבים ועל דעת הרב ר' יוסף ממרשיילא ורבי חיים צרפתי בנקיטת חפץ 
אנשי ירושלים ועל דעתינו בלי שום פתח היתר וחרטה בעולם, שישתדלו ללכת וילכו ויעברו עד שיפרי בספינה זו אשר 

בינברי הבא ראשון על דעת לקבוע דירה זמן בברצלונה העתידה ללכת שם במהלך זה עכשו בקרוב בחדש אוקטוברי או נו
מה הן רב הן מעט בארץ ישראל או בסביבותיה בדמשק או באלכסנדריא של מצרים או בשיפרי או באיזה מקום מעבר 
לים וכו', ועכשו מתחרט שמעון על שבועתו מפני שרואה אשתו מסרבת ללכת אחריו כי הסיתוה קרוביה לבלתי לכת 

גם שלא לקבל גט ממנו, וקשה מאד בעיני אישה לגרשה בעל כרחה וגם כי יש קנס גוף וממון אחרי אישה בשום פנים ו
לפי המקובל מצד המלכות, וקשין גרושין, וכ"ש להניחה עגונה, וגם כי חושש עליה שמא היא מעוברת, לפיכך מתחרט 

תו ללכת אתו לא היה נשבע חרטה גמורה דמעיקרא על שבועתו ובא לישאל עליה ואומר שאלו היה יודע שלא תרצה אש
כלל, ובקשת ממני להעמידך על דעתי אם יש היתר לשבועה זו אם לאו, ואם יש לה היתר אם צריך שיסכימו ]וירצו בזה 

 ההיתר[ ראובן ולוי כי להנאתם ולצוות להם נשבעו כל אחד ואחד לחברו.  

תשובה: אני מיראי הוראה אני וכ"ש בהיתר שבועה חמורה כזו שראוי לכל בעל נפש לברוח מזה כבורח מן הנחש, אבל   
מה אעשה ולפני שני דרכים כל אחד חמור מאוד חומר השבועה וחומר עגון האשה, ולפיכך אני מוכרח לכתוב לך דעתי, 

 ...הוה ליה נשבע לעבור )את( ]על[ המצוהוהוא שקרוב אני לומר ששבועה זו אינה צריכה היתר חכם ד
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ולא עוד אלא שאני אומר שאף לעבור לארץ ישראל אינו רשאי, שאע"פ ששנינו הכל מעלין לארץ ישראל, היינו לענין  
אבל כל שלא נתן לה גט כיון דמיחייב לה  לא בכתובה וכדאיתא בברייתא בגמראשאם היא אינה רוצה לעלות תצא ש

לה גט שהרי האשה כל הימנו לעקור לאו זה בידים משום ישובו של ארץ ישראל, וכי תימא יתן  בשאר כסות ועונה לא
ונמצא שיהא מותר ללכת בכל אותן מקומות שירצה וחיילא שבועה, אף בזה אינו רשאי מפני הקנס  מתגרשת בעל כרחה

דבר או תקנת רבינו גרשום שיש בדבר מצד המלכות כאשר אמרתם, ולא עוד אלא שאנו מוחזקים שיש חרם הקהלות ב
ז"ל, ודבר זה פשט איסורו בכל ישראל, שלא שמענו ולא ראינו אשה מתגרשת בעל כרחה ואין אומרים לו לאדם לפרוץ 
גדרן של ראשונים כדי לקיים שבועתו שהרי שהרי אפילו איסורא דרבנן דוחה של תורה בשב ואל תעשה, וכיון דלגרש 

כה היתר חכם ך לארץ ישראל אינו רשאי ונמצא שקרוב הדבר ששבועה זו אינה צריאינו רשאי אף להניחה עגונה וליל
 43..אלא בטלה היא מאליה.

 זכייה –גיטין 

 זכייה מטעם שליחות –זכייה ראה: 

 מב.קידושין 

 ר"ן על הרי"ף קידושין טז: ד"ה גרסינן

 .חידושי הרשב"א גיטין נב

מתני' יתומין שסמכו אצל בעל הבית או שמנה להן אביהם אפטרופוס חייב לעשר פירותיהן. ואוקימנא לה בגמ' להאכיל 
ן אבל להניח אבל לא להניח ומשום הפקר ב"ד הוא שהפקירו את הפירות לגבי האפטרופוס לתקנת היתומין ומשום חייה

אין בו משום תקנת היתומין ולפיכך לא הפקירום לכך, אי נמי איכא למימר דמדינא תורמין בין להאכיל בין להניח דיד 
אפוטרופוס כיד היתומין אלא כדי שלא יראה כמזלזל בנכסי היתומין שמא לא ידקדקו יפה בדבר אסרו להן לתרום כדי 

להאכיל העמידוה אדיניה, וכדרך שאמרו באין מוציאין עבדים לחירות כדי שלא להניח כיון שאין צורך להן בדבר זה אבל 
יראה כמזלזל בנכסי יתומין וכמו שכתבנו בפרק השולח משמו של ר"ת ז"ל גבי ההוא עבדא דבי תרי, והא דדרשינן אתם 

ב"ד שחייב לעשר  ולא שותפים אתם ולא אפטרופין מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא הוא, והוא הדין לאפטרופוס שמנוהו
להאכיל אבל לא להניח וכדתניא בברייתא אפטרופין תורמין ומעשרין להאכיל אבל לא להניח ובסיפא דההיא ברייתא 
קתני ואין עושין אפטרופין נשים ועבדים וקטנים ואם מינן אבי יתומין הרשות בידו אלמא משמע דכולה בריתא בכל 

ופוס דבית דין לאפטרופוס שמנהו אבי יתומים ובכולהו קתני תורמין אפטרופין מיירי, מדפלגינן בסופא בין אפטר
ומעשרין להאכיל אבל לא להניח. ונ"ל דמשום הכי לא תנן ליה במתני' משום דעיקרא דמתני' לאשמועינן היתרא 

ם דתורמין להאכיל וכיון דאשמעינן אפטרופוס שמנהו אבי יתומין ובעל הבית שסמכו יתומין אצלו שהן רשאין לתרו
להאכיל, או משום הפקר ב"ד או מדינא אע"פ שנעשו אפטרופין שלא מדעת ב"ד כל שכן אפטרופוס שמנוהו ב"ד, אבל 
בברייתא דפריש אבל לא להניח איצטריכא למינקט אפטרופין סתם כלומר אפילו אפטרופוס שמנוהו ב"ד להאכיל אין 

הו"ל כאלו נטל רשות מב"ד בפירוש על כל מה שהוא להניח לא, דאי לא אשמעינן הכי בהדיא הו"א כיון דמנוהו ב"ד 
רוצה לעשות בנכסיהן דאז ודאי מותר, דכל מה שאמרו בברייתא אין אפטרופסין רשאין למכור בתים שדות וכרמים 

להניח וכן למכור ברעה וברחוק ולגאול ביפה ובקרוב כולן בשלא נטלו רשות מב"ד הן אבל אם נטלו רשות מב"ד מוכרין 
שות ב"ד ואין נמנעין כלל, וכדתניא בתוספתא דבבא בתרא פרק שמיני ובתוספתא דתרומות אין מוכרין ברחוק ועושין בר

ליקח בקרוב ברעה ליקח ביפה אין דנין לחוב ולזכות להכניס ולהוציא יתומין אא"כ נטלו רשות מב"ד, והילכך אצטריך 
 י המעשים והילכך להאכיל אין להניח לא.בברייתא לאשמועי' דסתם מנוי ב"ד אינו כנוטל רשות מפורש בפרט

 בעקבי הצאן עמ' קצג וקצו

                                                 

רבנו שליט"א רגיל לומר שהר"ן סובר שהאיסור לגרש אשתו בעל כרחו הוא מן התורה ור"ג בא רק לחזקו. למרות שלא משמע כן  43
ומאוד תמהני על מחותני וף סימן עז( בזה"ל: מפשט דברי הר"ן, ה' האיר עינינו עם דברי הנודעה ביהודה )מהדורה קמא אבן העזר ס

הרב שעושה חר"ג קל והוא איסור חמור מאד. ואף שהחרם של שתי נשים לא פשט בכל ישראל אבל חרם שלא לגרש בע"כ חמיר טפי 
גט שהרי ופשט בכל ישראל ויש בכחו לדחות איסור דאורייתא וכמבואר בתשובת הר"ן סי' ל"ח דף פ"ה שורה ל"א וז"ל וכ"ת יתן לה 

האשה מתגרשת בע"כ ונמצא שיהיה מותר ללכת בכל אותן מקומות שירצה וחיילא השבועה אף בזה אינו רשאי מפני הקנס שיש 
בדבר מצד המלכות כאשר אמרתם ולא עוד אלא שאנו מוחזקים שיש חרם הקהלות בדבר או תקנת רבינו גרשום ז"ל. ודבר זה פשט 

ענו אשה מתגרשת בעל כרחה ואין אומרים לו לאדם לפרוץ גדרן של ראשונים כדי לקיים איסורו בכל ישראל שלא ראינו ולא שמ
שבועתו שהרי אפילו איסור דרבנן דוחה של תורה בשב ואל תעשה וכיון דלגרש אינו רשאי אף להניחה עגונה ולילך לארץ ישראל 

אליה עכ"ל הר"ן. הרי שמחמת החרם שלא לגרש אינו רשאי ונמצא שקרוב הדבר ששבועה זו אינה צריכה היתר חכם ובטילה היא מ
בעל כרחה נדחה שבועה דאורייתא. וגם מבואר בדבריו שהוא איסור תורה שהרי כתב בזה הלשון שהרי אפילו איסור דרבנן וכו' ומאי 

מש דרבנן דוחה אפילו הרי בחרם הקהלות איירי וה"ל למימר שהרי איסור רבנן דוחה וכו' אלא ודאי הכי קאמר שהרי אפילו איסור מ
 ..וכו' וק"ו החרם שאף שהקהלות תקנו חרם זה מ"מ כיון שכבר עשאוהו וגזרו חרם הרי החרם דאורייתא ממש.
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 גינת אגוז עמ' קעג

 בבא בתרא

 (קישור)ברכת שמואל חלק א קידושין סימן י 

 טז-שלחן ערוך חושן משפט רמג:טו

אבל במציאה, לא(. )המגיד פרק ד' דזכיה  )ודוקא כשיש דעת אחרת מקנה לו,לעצמו. ר וזורקו, אגוז ונוטלו, זוכה צרוקטן שנותנים לו 

 פחות מזה, לא לעצמו ולא לאחרים.   . ואינו זוכה לאחרים.ור"נ פרק התקבל(. )ועיין לעיל סימן רל"ה(

 דעת, זכה.והמזכה לשוטה על ידי בן  עצמו ולא לאחרים.השוטה אינו זוכה, לא ל

 (קישור) הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט״א – לשוטה ולחרשה זכי –המאסף, תמוז תשמ"ג 

 זיכוי הגט, הגט מצפת –זכייה 

 זמן ומקום בגיטין – גיטין

 גיטין יז.

 איתמר: מפני מה תיקנו זמן בגיטין? רבי יוחנן אמר: משום בת אחותו, ריש לקיש אמר: משום פירות.

 חידושי הגר"ח על הרמב"ם הלכות עדות ג:ד

 תוספות גיטין יז: ד"ה זנות לא שכיח

 ...שכיח אבל לא בעי למימר דשום זנות לא שכיח פירוש זנות בעדים ובהתראה לא

 בד"ה מוציאערוך לנר ח. 

דמוכחי מלתא דאסהדי שיקרא מהדר הבעל. כן כתבו התוס' גם לקמן ד"ה והביא. דאם הביא הבעל עדים והוזמו לא 
צ"ע ממה מקבלינן עוד עדים כיון שראינו שמהדר אסהדי שיקרא וכן כתב גם רש"י לקמן ד"ה ובמקום ע"ש. ולענ"ד 

דאמרינן במכות )ה ב( ההיא אתתא וכו' כל ישראל מי הוחזקו ע"ש הרי דלר' יוחנן דהלכה כוותיה לגבי ר"ל ס"ל דמקבלין 
עדות אחר הזמה, ולא זו בלבד אלא דמשמע התם דגם לר"ל רק אחר שהביאה האשה ב' כתות והוזמו לא רצה לקבל כת 

וזמו כת אחת גם לריש לקיש מקבלין שניה שהרי שם קיבל ר"ל כת שלישי דס"ל דבתרי זימני הוי חזקה אבל אחר שה
 שניה וא"כ למה לא שייך כאן לעז אחר הזמה:

 כתיבת הגט כתחילת הגירושין –גיטין 

 הבחנהראה: 

  זו אשתו שארוראה:

 

 חסר לשמה או ברירה –לה ולא לחברתה  –גיטין 

 גיטין כד:

 (קישור)גיטין כד:  –תפארת יעקב )גזונדהייט( 
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 ארץ הצבי עמ' קעא

 גינת אגוז עמ' קי בהערה

 Rabbi Yaakov Gesundheit –בעל התפארת יעקב  יעקב גזונדהייטרב  –רבנים ראה: 

 לשמה –גיטין 

 נתינה והקנאת גט ושטר קידושין –שטרות   ראה:

 מאהבה –יטין ג

 שו"ת מהר"ם מלובלין סימן קכג

 44הרש"א סוף גיטיןמ

 מסירת גט וכתיבת פטור בלילה – גיטין

 קידושין ו.

 דאמר רב יהודה אמר שמואל: כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהם

                                                 

 חת"ס )בהגהות למס' גיטין דף צ'(ע"ע ב 44
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 לא יהא לו עסק עמהןרש"י שם ד"ה 

 להיות דיין בדבר שמא יתיר איסור ערוה וזהו עיוות שאינו יכול לתקן.

 לו עסק עמהן לא יהאתוספות שם ד"ה 

פי' בקונטרס לא יהא דיין בדבר שמא יתיר איסור ערוה וזהו עיוות שאינו יכול לתקן והר"ר עזריאל פי' שלא ידבר עם 
הנשים על עסקי קידושין לקדשם שפעמים שתהא מקודשת באמירתם או בנתינתם ולא יבין וקשה תינח בקידושין 

איכא למיחש לכהן מיהו לישנא דעמהן לא משמע הכי דאין אדם  בגירושין מה בכך אם יסבור שאינה ]מגורשת[ ושמא
יכול ליתן גט אלא לאשתו ועוד דלקמן בפרקין )דף יג.( משמע שיש חשש איסור אשת איש דאמר וקשין לעולם מדור 

 המבול ומיהו יש לומר דאיכא למיחש אם פשטה ידה וקבלה קידושין מאחר.

 שלחן ערוך יורה דעה רמב:יד בהג"ה

נ"ל שמותר לתת מורינו לאחד שיסדר גיטין, כב ואף על פי שמדין הסמיכה שבימים הראשונים לא הוי דינא הכי, ועוד 
 מ"מ עכשיו אינו אלא נטילת רשות בעלמא ושרי.

 ביאור הגר"א שם ס"ק לב

 :וי"א דמי כו'. ע"ש במהרי"ו שכתב שמא אינו בקי

 י גיטין ה:"רש

כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהן והוו ממנו גברא רבה :( קידושין דף ו)ל "דקי -ממונה אגיטי 
 לאורויי היכי נעביד.

 שלחן ערוך אבן העזר קכג:ה בהג"ה

 45ואין לגרש בלילה, ואם גירש בלילה י"א דהוי גט פסול )ר"י מינץ(

 ד-שלחן ערוך אבן העזר קמב:ג

 ים של שלמה כתובות א:ב

נתינת הגט בלילה, על ידי שליח, והיכא דאיכא חשש עיגונא, נותנו אפילו על ידי הבעל, וכל שכן דין בדיעבד אין חשש ב
 ...שיכולין לכותבו וליתנו בלילה

 בד"ה המיאוניןב. רש"י סנהדרין 

 46סי' קי"דאבן העזר תניינא ודע ביהודה נשו"ת 

 פט-שלחן ערוך סידור הגט סימן פח

 47אם לא בשעת הדחק שאז אפי' בלילה ממש יכתב וינתן. ...ביום ולא בלילה נתינת הגט, יש מי שאומר שצריך להיות

 כו:זהגהות הטור אבן העזר כנסת הגדולה 

אשה שנתקדשה בלילה, ספק אם הם קדושין. סדר הגט למהר"י מינץ ז"ל סימן נ"ז. ובהג"ה שם כתב ובפ"ק דקדושין יראה 
דושין נ"ל הטעם משום דכתיב ויצאה והיתה, ואשכחן בפ"ק בהדייא דהוי קדושין. אמר המאסף: מ"ש שם דהוי ספק ק

דקדושין דמקשינן הויה ליציאה מה יציאה בשטר אף הויה בשטר. ובפרק האיש מקדש מקשינן הויה ליציאה מה יציאה 
משוי שליח אף הויה משוי שליח, והכא נמי מקשינן הויה ליציאה מה יציאה אין מגרשין בלילה כמו שמבואר בסדר הגט, 

                                                 

 ע"ש בפ"ת ובב"ש ובב"י סימן קלו 45
ובסימן קכג סע' ה  ,ס"ק מ שם ובפתחי תשובה ,ע' שלחן ערוך אבן העזר סדר הגט סעיף א ופטאין מגרשין בלילה:  46

 , ובית יוסף סימן קלו ו)ב(וובפתחי תשובה שם ס"ק  ,ס"ק יג וידשם  וחלקת מחוקקבהג"ה, 

 אינו דין, אלא למוד בעלמא.כי סדור הגט ע"ש סעיף ד' בהג"ה  47
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ף הויה אין מקדשין בלילה. גם רבינו ישעיה הראשון בתשובה להר"י א"ז הובאה בתשובות הרא"ם ז"ל ח"ב סימן ל"ה, א
נסתפק אם מקדשין בלילה מהקישא דויצאה והיתה, וכבר פשט המנהג לקדש בלילה. ומיהו אם יכול לקדש ביום ולא 

 ע לקדש בלילה, ובטלתי המנהג והנהגתי לקדש ביום.בלילה, יש לחוש לסברת רבינו ישעיה, ופה תיריא היה מנהג קבו

 ציווי הבעל –גיטין 

 תוספות עירובין יג. ד"ה אבל

 תוספות גיטין כב: ד"ה והא

 ארץ הצבי עמ' קעב

The Use Of A Videoteleconference For A Get Procedure (קישור) 

 קנין יד –גיטין 

 48:כגשו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן רכב

מה שהקשית בני עוד )באות ז'( על הר"ן פ' הזורק במ"ש בפשיטות דע"י קנין אגב לא מתגרשה דבעי' בידה ממש דדין זה 
 אבעיא בירושלמי גיטין ר"ז בעי מסר לה הגט במסירה מהו וכו'.  

שניי' כו' וקשה  ידידי בני אעתיק לך מה דכתבתי בגליון הירושלמי הנ"ל והעמדתי דברי על דברי הקרבן עדה שם ד"ה או  
וכו' וזה לשוני, במחכ"ת, בפשוטא ניחא דחצר אתרבאי מידה והוי כמונח בידה ממש וכן בתזכה לי חצירו אף שאינה 

עומדת בצידו הוי החצר עכ"פ שלוחה ויד שלוחה כידה, אבל קנין המסירה מועיל דקנתה הגט ומ"מ אינו בידה ולא מהני 
בי קנין אגב, א"כ י"ל דזהו ספיקא דהירושלמי אי מהני קנין בגט, או דבעי' ידה לגבי גרושין כמ"ש הר"ן רפ"ח דגיטין ג

ממש, וביותר י"ל דזהו ודאי דבעי' בידה ממש כמ"ש הר"ן בפשיטות אלא דהכא במסירה דתופסת בשערה או באפסר 
דבעי' שיהא הגט  הקשור בבהמה הוי כאוחזת קצת הבהמה ממש ובזה י"ל כיון דגליון הגט בידה וקנתה כולו מהניא או

כולו בידה וכדדייק לישנא דהירושלמי או שניי' וכו' עד שיהא כולו בידה, וחידוש בעיני דלא נזכר הדין דצריך שלא יהא 
מקצת הגט יוצא מידה, דאף דקנתה כל הגט בהגבה', מ"מ אין בידה וצריכין לזהר בזה דאם הגט על קלף גדול ומצוי 

  נו כולו בידה וצ"ע לדינא, עד כאן לשוני שם.דלפעמים מקצת הגט למעלה מידה ואי

 פתחי תשובה אבן העזר קלט:טו)ד(

והנה מ"ש התו"ג הנ"ל דאלת"ה הי' צריך שיהי' כל הגט טמון באויר ידה כו' עד א"ו דהגבהה בגט קונה כו' עיין בתשו' ...
ה"ג( ר"ז בעי מסר לה פרה במסיר' כו'  רבינו עקיבא איגר ז"ל סי' רכ"ב אות כ"ג מ"ש בביאור דברי הירושלמי )פ"ב דגיטין

עכ"ל מבואר מדבריו שלא כדברי התו"ג הנ"ל אלא דאף  ...או שניא הכא דכתיב ונתן בידה עד שיהא כולו בידה )וז"ל
דקנתה בהגבהה יש ליזהר שיהא כולו בידה לצאת ידי ספיקא דהירוש' שם. גם בלוח הסימנים שם כתב בזה"ל צריך ליזהר 

 כולו בידה ולא יהי' מקצת הגט יוצא מידה עכ"ל: במסירת גט שיהא

אמנם לע"ד אף שרבינו הגאון רע"ק ז"ל צוה ליזהר בזה אכתי צ"ע בגלילות אלו שמכבר מכמה דורות לא נזהרו בזה 
אפשר דיש לחוש משום הוצאת לעז על גיטין הראשונים. והגם שמבואר בב"ש לעיל סי' קכ"ה סק"י דאין לחוש ללעז אלא 

א חומרא בעלמא ולא בדבר שהוא מדינא ע"ש וא"כ הכא דבר זה הוא מדינא לדעת רע"ק ז"ל לצאת ידי ספיקא בדבר שהו
דהירוש' הנ"ל אין לחוש בזה ללעז. וביותר דנראה דזהירות זה שיהא כולו בידה אינו דבר חדש שכבר הזכירו הרמ"א ז"ל 

כו' כדי שתוכל לאחוז כולו בידה כשנותנו לה ע"ש  בש"ע לעיל סי' קל"ו ס"א בהגה שכ' שם ונוהגין שהבעל כופל הגט
)חידוש בעיני על התו"ג וביותר על הגר"ע ז"ל שלא הזכירו כלל דברי הרמ"א הנ"ל( אך אדרבא מהא תברא שהרי מדברי 
רמ"א אלו משמע דאינו אלא מנהג ולא מדינא. והטעם נ"ל דהנה לכאורה אין מקום כלל לספק זה בזמנינו שכבר נהגו 

ין אותה ליתן הגט לתוך סרבלה וא"כ נתגרשה אח"כ ע"י זה וכמ"ש התו"ג בסמוך אלא דז"א דהא כתב הרמ"א ז"ל דמצריכ
בסעי' הקודם דלכתחילה אין לגרש אפי' ליתן הגט לתוך חצירה או לתוך מלבושיה כו' ואפי' בדיעבד כו' והגם שבב"ש 

' מ"מ משמעות לשונו דהיינו בדיעבד שכבר ניתן הגט ס"ק כ"ד כתב בשם הריב"ש שאם נפל על בגדיה הוי כמטי לידה כו
באופן זה וכמ"ש בנו"ב תניינא ס"ס כ"ו הובא לעיל סי' קט"ו ס"ד ס"ק י"ד וא"כ גם עתה עיקר הגירושין לכתחילה הוא 

זה ע"י נתינה לתוך ידה ולכן שפיר יש מקום לספק הזה גם בזמנינו דאולי בעינן דוקא שיהא כולו בידה. עכ"פ הרווחנו מ
דעתה אין זהירות הזה שיהא כולו בידה מדינא רק מצד חומרא דהא מדינא נתגרשה אח"כ ע"י מה שנותנת לתוך סרבלה 
ועפ"ז א"ש דברי הרמ"א דסי' קל"ו הנ"ל דתלי זה רק במנהג ובודאי דלא נעלם ממנו הירוש' הנ"ל רק דסמך עצמו עמ"ש 

                                                 

 כ"כ על הש"ס בגיטין עז: 48

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/736614/Jachter,_Rabbi_Chaim


265 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

דינא רק חומרא לכתחילה וכנ"ל )ובזה א"ש טפי המנהג הזה בסי' זה דנהגו שמכנסת אותו תחת הסרבל ומעתה אינו מ
שמכנסת אותו תחת הסרבל ואין אנו צריכין לדוחק שכ' התו"ג בסמוך דהוא משום גזירה דבע"כ רק דהוא משום דחיישי' 

ו אין שמא יהא הגט קצתו חוץ לידה וכמ"ש התו"ג בטעם דבעינן שיהא ידה גבוהות מן הארץ ג"ט(. וכיון שביררנו דבזמנינ
זהירות זה מדינא רק חומרא לכתחילה וא"כ הרי בדבר שהוא רק חומרא חיישי' ללעז וא"כ אחרי שמכבר מכמה דורות לא 
נזהרו בזה אפשר דגם עתה אין להחמיר שלא להוציא לעז על גיטין הראשונים וצ"ע בכל זה. ועיין בספר הפלאה כתובות 

 ל וצ"ע:דף פ"ו ע"ב דנראה שנעלם ממנו דברי הירוש' הנ"

 ריח הגט –גיטין 

 גיטין פב:

ר' אליעזר מתיר, וחכמים אוסרים. כיצד יעשה?  -המגרש את אשתו, ואמר לה הרי את מותרת לכל אדם אלא לפלוני 
 פסול. -יטלנו הימנה, ויחזור ויתננו לה ויאמר לה הרי את מותרת לכל אדם. כתבו בתוכו, אע"פ שחזר ומחקו 

 רמב"ם הלכות גירושין י:א

כל מקום שאמרנו בחיבור זה שהגט בטל או אינו גט או אינה מגורשת הרי זה גט בטל מן התורה ועדיין היא אשת איש 
גמורה ואם נשאת תצא והולד ממזר ואם היה בעלה כהן לא נאסרה עליו משום גרושה, חוץ מן המגרש את אשתו ואמר 

אין זה גט הרי זו פסולה לכהונה מדבריהן שנאמר לה הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת לכל אדם שאף על פי ש
+ויקרא כ"א+ ואשה גרושה מאישה אמרו חכמים אפילו לא נתגרשה אלא מאישה ולא הותרה לכל נאסרה לכהונה, וזהו 

יש +/השגת הראב"ד/ ואם היה בעלה כהן לא נאסרה עליו משום גרושה. א"א לא הכל שוין בדבר זה שריח הגט שפוסל בכהונה מדבריהן. 
 מקומות הרבה שאין מוכיח לפסלות הגט ויאמרו הותרה גרושה לכהן וכן אם קדשה אחר באותו גט צריכה גט משני ואסורה לשניהם.+

 מגיד משנה הלכות גירושין י:א

חוץ מן המגרש. במשנה ביבמות פרק האשה רבה )דף צ"ד( אמרו לה מת בעליך ונתקדשה וכו' בגמרא א"ר יהודה אמר רב 
בי אלעזר )בן מתיא( למדרש ביה מרגניתא )בהאי קרא( ודרש ביה חספא )פי' דבר שלא היה צריך לאומרו( הוה ליה לר

ואמרו מאי מרגניתא אשה גרושה מאישה אפילו לא נתגרשה אלא מאישה פסולה לכהונה והיינו ריח הגט שפוסל 
אע"ג דלעלמא לא הוו גירושין ולא בכהונה. ובהלכות כגון דאמר לה הרי את מגורשת ממני ואין את מותרת לכל אדם 

שריא לאינסובי בהאי גיטא לדידיה מיהא איפסילא ליה דאי כהן הוא איפסילא מיניה ע"כ. וסובר רבינו שזו אסמכתא 
הוא ופיסול זה אינו אלא מדבריהם. ונראה מדבריו שאין כאן מלקות אם החזירה אחר כן וקשיא לי שהרי פרק המגרש 

נינו שם )דף פ"ב( המגרש את אשתו וא"ל הרי את מותרת לכל אדם אלא לאיש פלוני ר' נראה דמדאורייתא הוא שש
אליעזר מתיר וחכמים אוסרין ובגמרא אר"י דטעמיה דר"א מהכא אשה גרושה מאישה לא יקחו אפילו לא נתגרשה אלא 

ול זה אינו מן התורה מאישה פסולה מן הכהונה אלמא הוי גיטא ורבנן איסור כהונה שאני ע"כ לשון הגמרא. ואם פיס
היכי הוה יליף מיניה ר' אליעזר היתר האשה לעלמא ורבנן למה להו למימר איסור כהונה שאני לימרו התם לאו 

מדאורייתא הוא. ואולי רבינו סבור דלפי שטתו של ר"א השיבו זה בגמרא דאפילו תמצא לאמר דפיסול זה מדאורייתא 
נה שאני שרבה הכתוב בכהנים מצות יתירות והחמיר בהן או שהוא מפרש ליכא למילף מיניה היתר לעלמא דאיסור כהו

 איסור כהונה שאני שאין איסור זה אלא מדבריהם ואין ללמד ממנו היתר וזה דוחק, וקושיא זו צ"ע לדעת רבינו:

 ג-שו"ת שאגת אריה החדשות סימן ב

 חידושי הגר"ח על הרמב"ם הלכות יבום וחליצה

 שלחן ערוך אבן העזר ו:א

צריך להוציא.  בחלוצה מדרבנן. לפיכך אם עבר ונשא ספק חלוצה, אין רה בגרושה, זונה וחללה, ואסורמן התוכהן אסור 
ן. ואפילו בין שנתגרשה מן האירוסין בין שנתגרשה מן הנשואי אלא ב ספק גרושה, צריך להוציא אבל גרושה, אפילו אינה

דמי ריח גט, כגון שאמר לה: הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל וכופין אותו להוציא. והיכי ריח גט פוסל בכהונה 
)ואפילו לא נתגרשה רק משום קול קידושין בעלמא, אע"פ שהוא ברור שאין ממש  הותרה בזה הגט, נפסלה לכהונה.אדם, ואע"פ שלא 

אבל אם נתן לה גט על הרשב"א סימן תק"נ(. באותן קידושין ואין נותנין גט רק מכח חומרא בעלמא, אפילו הכי פסולה לכהונה(. )תשובת 
  ורשאי הכהן לכתחלה לגרש על תנאי. התנאי, אינו כלום ואינו פוסל. תנאי ולא נתקיים 

 בית שמואל ו:ג

בתשובת מהרש"ל סי' כ"ה כתב ודוקא במשודכת יש לחוש לקול כזה אבל בעלמ' אין לחוש וע'  -רק משום קול קדושין 
ב"ן סי' קל"ב ותשובת הרא"ש בטור ס"ס מ"ו וב"י רס"ג ושם מבואר דוקא אם הב"ד הצריכו הג"מ פ' האומר ותשובת רמ

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


266 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

גט אע"ג שהיה מחמת קול בעלמ' חיישינן אבל אם הוא נתן גט מעצמו ולא היה נצרך ע"פ הדין לא הוי גט והביא ד"מ שם 
ג"כ שידוכים וגירש מעצמו בלא וכ"כ בית הלל אלא בתשובת רשב"א סי' תק"ן משמע לכאורה דסותר לזה דהא שם היה 

דעת הב"ד ומ"מ פוסק שם דהוי גט ואפשר בתשו' סי' תק"ן שאני דאע"ג ע"פ הדין לא היה צריך לגרש וגירש מעצמו 
אמרינן שמא אמת הדבר דקידש משא"כ בתשובות שהביא הב"י לא היה שם אלא ב' עדים וא' מת א"כ תו ליכא חשש 

 כלל וא"צ גט כלל:

 א סימן תקנ שו"ת הרשב"א חלק

שאלת יש תקנה בעיר הזאת בחרם וקנס שלא לקדש שום בת ישראל אלא בעשרה ושליח ציבור.   וראובן שדך בתו עם 
שמעון ואחר כך נתבטלו הקידושין.   וכשנתבטלו לחשו את ראובן שיתן שמעון גט כדי שלא יוציא קול עליה שהיא 

לחשים ההם ונתן שמעון גט לבתו.   אבל לא יצא עליה שום קול מקודשת.   וראובן הנזכר היה עם הארץ ושמע לקול המ
הברה שהיתה מקודשת.   ואפילו העדים מעידים שלא נעשה אלא מפני החשש ולא משום קול קדושין.   אחר כך שדך 

 ראובן הנזכר את בתו לאלעזר הכהן.   אם יכול אלעזר לישאנה?   כיון שלא נעשה הגט אלא מפני החשש הנזכר והעדים
מעידין כן והדבר ידוע אליו שכן הוא והרי זה גט אשה פנויה או לא?   ואם תמצא לומר שיכול לישא אותה הודיעני אם 

 צריך הכרזה או לא?  

תשובה גט זה פוסל לכהונה.   חדא דמאן לימא לן דלא נתקדשה לו כהוגן אע"פ שיש תקנה בעיר ובקנס שלא לקדש   
אשה שם אלא בעשרה ובש"צ =ובשליח צבור=.   דילמא עבר וקדש או לא ידע או שקדש על ידי שלוחו או שלוחה חוץ 

ה ידוע לכל ואיכא מאן דשמע בגיטא ולא שמע בהא.   מן העיר.   ואפי' אם לא נתקדשה לו כמו שאמרת מכל מקום אין ז
וכדאמרינן ביבמות ברי' פרק החולץ )דף ל"ה ב'( גבי פלוגתא דריש לקיש ורבי יוחנן בחליצת מעוברת.   דמייתינן התם 

החולץ ל"ח/ הא דתנן האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ואמרו לה מת בעליך.   הרי זו לא תנשא ולא תתיבם עד /
דע שמתה צרתה.   ואתי למידק מינה דחליצת מעוברת כריש לקיש.   מדייקינן תחלוץ בתוך תשעה ותנשא לאחר שת

תשעה כרבי יוחנן.   ודאי ולטעמיך תחלוץ ותנשא לאחר תשעה.   אלא בר מינה דההיא דאביי בר אבין ורב חנניה בר 
יימא ונמצא אתה מצריכה הכרזה לכהונה.   אבין דאמרי תרוייהו התם היינו טעמא שמא יהא ולד צרתה ולד של ק

ואקשינן ונצרכה.   ופרקינן דילמא איכא דשמע בחליצה ולא שמע בהכרזה ואתי למימר קא שרו חלוצה לכהן.   ומה 
התם דאיכא ולד חיישינן כ"ש הכא דליכא הוכחה כלל.   ועוד דאמרינן בקדושין )פ"ג דף ס"ה( היא אומרת קדשתני והוא 

ך הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו.   ואיבעיא לן עלה מהו ליתן גט רב אמר כופין ושמואל אומר לא קדשתי
אמר מבקשין.   בשלמא מבקשין לחיי אלא כופין למה לימא לא ניחא לי ליתסר בקרובותיה.   והא הכא דהוא אומר לא 

ת/ קדשתני ומבקשים ממנו ליתן גט והכל קדשתיך וכל זמן שלא נתן גט מותר בקרובותיה.   אע"פ שהיא אומר /אומר
 יודעין שאינו אלא לספיקא ופטור מליתן כתובה.   אפילו הכי כל שנתן גט הוא אסור בקרובותיה.    

 שו"ת פרי יצחק חלק ב סימן לו

בענין הא דמבואר בשו"ע אה"ע דאפי' נתגרשה משום חומרא בעלמא פסולה לכהונה.   לבאר אם הוא רק לכתחלה או 
 ' אם נשאת תצא.  דאפי

בשו"ע אה"ע סי' ו' )סעי' א'( בהגה כתב וז"ל, ואפילו לא נתגרשה רק משום קול קידושין בעלמא אעפ"י שהוא ברור   
שאין ממש באותן קידושין אין נותנין גט רק מכח חומרא בעלמא אפילו הכי פסולה לכהונה, עכ"ל.   ועיין ב"ש )סק"ד( 

ילה אבל בדיעבד אם נשאת לכהן לא תצא, ע"ש.   אכן הט"ז )סק"ב( כתב וז"ל, שכתב בשם הב"ח דהיינו דוקא לכתח
פסולה לכהונה כו' בב"י סי' י"ג מביא זה בשם תשו' הרשב"א סי' תק"נ וכתב ז"ל, וכש"כ זו שיצא עליה קול והצרכת 

גט נמצא אתה מצריכה אותה גט יאמרו קמו רבנן בקידושין וקידושין מעליא הוי כו' ואע"ג דלרווחא דמילתא הוציאה ב
כרוז, ואפילו נכריז איכא מאן דשמע בקידושין ולא שמע בהכרזה וכההיא דר"פ החולץ, עכ"ל.   משמע מזה דאפילו 

בדיעבד אם נשאה כהן תצא דהא בר"פ האשה שהלך אמרינן ג"כ לחשש זה דאיכא דשמע בחליצה ולא שמע בהכרזה כו' 
לך דיעבד גדול מזה שהרי אין לה תקנה כו', וכן משמע לשון רמ"א פסולה  ואמרינן שם דמשום הכי לא תנשא לעולם ואין

לכהונה משמע אפילו בדיעבד, אלא שמו"ח ז"ל כתב היכא שנתגרשה מחמת קול בעלמא ואין הגט אלא מחמת חומרא 
 דאם עבר ונשא אין מוציאין ממנו, ואין שום ראי' לקולא זו ואין להקל בזה, עכ"ל הט"ז ע"ש.  

ף שהט"ז החליט בפשיטות דאף בדיעבד אם נשאת לכהן תצא מ"מ לענ"ד צע"ג למעשה, והנה ביבמות בר"פ אמנם א  
האשה בתרא )קיט, א( האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים ובאו ואמרו לה מת בעלך לא תנשא ולא תתייבם עד 

ותחלוץ ממה נפשך אביי בר  שתדע שמא מעוברת היא צרתה.   ואמר שם בגמ' דלעצמה שלשה לחברתה לעולם, ופריך
אבין ור"ח בר אבין אמרי תרוייהו גזירה שמא יהא ולד בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה וליצריכה דלמא איכא 

דהוי בחליצה ולא הוי בהכרזה ואמרי קשרו חלוצה לכהן, עכ"ל הגמ'.   ופרש"י לעצמה שלשה בשביל עצמה תמתין 
בשביל חברתה צריכה להמתין לעולם עד שתדע אם יש לה ולד אם לאו, ע"ש.   וגמ'  שלשה חדשים כו' לחברתה לעולם

זו הביאו כל הראשונים וכן פסקו כל הפוסקים.   ויש לחקור אם עשתה מעשה וחלצה בדיעבד לפני ב"ד ונודע אח"כ 
ם בדיעבד אסורה שילדה צרתה ולד בן קיימא דנמצא דהחליצה היתה שלא לצורך שלא היתה צריכה חליצה כלל, אם ג

באמת להנשא לכהן מחשש זה דאמרי קשרו חלוצה לכהן או דלא גזרו חכמים רק לכתחילה לעכב החליצה שלא תחלוץ 
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עד שתדע שמא מעוברת צרתה כדי שלא תבא לחשש זה שמא יהא ולד בן קיימא כו' ואמרי קשרו חלוצה לכהן, אולם 
מא דהחליצה היתה שלא לצורך כלל אינה אסורה להנשא לכהן בדיעבד אם חלצה ונמצא אח"כ שצרתה ילדה ולד בן קיי

מחשש זה דאמרי קשרו חלוצה לכהן, דלא באו חכמים לאוסרה על הכהן היכי דהחליצה היתה שלא לצורך כלל, והוי כמו 
 שחולצת מן הנכרי ולכך בדיעבד סמכינן על הכרזה או דלא צריך הכרזה כלל.  

נ"ו )סק"ח( וז"ל בתשובה שם, דבדיעבד נראה פשוט אפילו במקום שחשו שיבואו וכבר נסתפק בזה הט"ז באה"ע סי' ק  
עדים דאם כבר חלצו מותרת להנשא לשוק, וראי' ברורה ממתניתין דף י"ג בפ"ק דיבמות חלצו ב"ש פוסלין מן הכהונה 

ז שאנשים ראו וב"ה מכשירין פרש"י לפי שחליצתן שלא לצורך והרי כחולצת מן הנכרי, עכ"ל, ואמאי לא חשו ללע
החליצה וראוה ניסת לכהן ולא הכל ידעו ויכירו שהיא היתה צרת ערוה ואפילו כרוז לא הוזכר שם, אלא ודאי כיון שכבר 

נעשית החליצה והיא שלא לצורך אין כאן חשש עוד וה"נ דכוותי' ומותרת אפילו לכהן אם יבואו עדים שהיתה שלא 
יר להנשא לשוק כנלע"ד ברור, עכ"ל הט"ז.   והנה מדבריו נראה שדעתו לצורך, והמחמיר להשיאה לכהן עכ"פ לא יחמ

נוטה יותר דבדיעבד אם חלצה ואח"כ נודע שלא היתה צריכה חליצה כלל מותרת להנשא לכהן וכמו שה"ר ממשנה 
 מפורשת דיבמות הנ"ל, אלא שכתב והמחמיר להשיאה לכהן כו'.  

דהנה ביבמות במשנה )לה, ב( ר"פ החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת  ואחר העיון מצאתי כי הוא מחלוקת הראשונים,  
וילדה בזמן שהולד של קיימא כו' ולא פסלה מן הכהונה אין הולד של קיימא כו' ופסלה מן הכהונה.   ובגמ' החולץ 

שלמא לדידי למעוברת והפילה ר' יוחנן אמר כו' ר"ל כו' איתיביה ר"י לר"ל אין הולד של קיימא כו' ופסלה מן הכהונה ב
דאמינא חליצת מעוברת שמה חליצה משו"ה פסלה אלא לדידך דאמרת חליצת מעוברת לא שמה חליצה אמאי פסלה מן 

הכהונה אמר לי' מדרבנן ולחומרא בעלמא.   ופרש"י מדרבנן ולחומרא דלמא אתי למשרי חלוצה לכהונה דלא ידעי דהואי 
דרבנן לחומרא, וקשיא לי א"כ אפילו הי' ולד של קיימא אמאי לא מעוברת.   ועיין בחי' הרשב"א שכתב ז"ל, ופריק מ

פסלה נמי לחומרא וי"ל בולד שאינו של קיימא דוקא הוא דחמיר משום דאיכא דהוי בחליצה ולא הוי בלידה וגזרינן 
כא דשמע דלמא אמרי חליצה אינה פוסלת מן הכהונה, ואהכרזה נמי לא סמכינן מכיון דליכא ולד דלוכח חיישינן דלמא אי

בחליצה ולא שמע בהכרזה, אבל בזמן שהולד של קיימא סמכינן אהכרזה דהא איכא ולד של קיימא דמוכח, ולקמן 
דאמרינן שמא יהא ולד של קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה ודלמא איכא דהוי בחליצה ולא שמע בהכרזה, התם 

יעבד לא סמכינן אהכרזה ופסולה לכהונה, עכ"ל ע"ש.   וכ"כ נמי לא מוכח עלה ולד צרתה דנתון במדינת הים ואפילו בד
בחי' הריטב"א שם דהא דאמר בגמ' מדרבנן ולחומרא כו' וא"ת א"כ אפילו ולד של קיימא נמי נפסלה לה מהאי טעמא 

תה וי"ל דכיון דאיכא ולד דקא מוכח ואית לי' קלא סמכינן על ההכרזה.   ושם בגמ' )לו, א( גבי האשה שהלך בעלה וצר
למדינת הים דלא תחלוץ משום שמא יהא ולד בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה כתב שם וז"ל, וא"ת הא מוכח 

לעיל דכל היכא דאיכא ולד דמוכח סמכינן אהכרזה דולד דחברתה שהיא במדה"י לא מוכח עלה מידי וכאילו ילדה היא 
ע אמיתת הדברים תחלוץ ותנשא הא פסולה לכהונה וי"ל ולד שאינו של קיימא כו' וא"ת אמאי מעגנינן לה עד שתד

 דחישינן דלמא לא קיימי באיסורא מכיון דילדה צרתה ולא היתה חליצתה כלום, עכ"ל.  

וראיתי בס' שו"ת לחם רב להגאון בעל לחם משנה בסי' ל"ג הביא דברי הרשב"א לענין אשה שנתגרשה מחמת חומרא   
ראי' מחליצה, וכתב ע"ז הגאון הנ"ל דמשמע דאית לי' דהא דאמרינן בר"פ האשה בעלמא שכתב דפסולה לכהונה והביא 

דחיישינן דאתה מצריכה כרוז לכהונה דאם חלץ פסולה לכהונה משום דלא נוכל למיעבד כרוז, והקשה ממשנה דר"פ 
להכרזה, ע"ש.   החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד של קיימא לא פסלה מן הכהונה והא התם ע"כ צריך 

וכפי הנראה נעלם מהגאון הנ"ל דברי הרשב"א הנ"ל דמפורש בדבריו בהדי' דס"ל דאם חלץ פסולה לכהונה, וכן חילק 
בעצמו בין החולץ למעוברת וילדה ולד של קיימא ובין האשה שהלך בעלה וצרתה למדה"י ומשום דגבי החולץ למעוברת 

עכ"פ הרי דס"ל להרשב"א והריטב"א דהאשה שהלך בעלה וצרתה למדה"י  איכא ולד דקא מוכח להכי סמכינן אהכרזה.  
כו' דגם בדיעבד אם חלצה אסורה להנשא לכהן אף אם נודע שצרתה וילדה ולד בן קיימא, והא דלא תחלוץ לכתחלה 

 משום שמא יהא ולד בן קיימא כו' אף דתהי' אסורה לכהונה מ"מ חיישינן דלמא לא קיימי באיסורא וכנ"ל.  

אמנם הרמב"ן במלחמות סוף יבמות )מה, א, מדפי הרי"ף( כתב וז"ל, ולעולם אי חלץ לה אפילו בתוך תשעה ה"נ   
דמשתריא כו' ומכי חלצה כבר היא צריכה כרוז מעתה ואין לאוסרה מלהינשא עד שתדע מה שנעשה בצרתה, אלא 

משנתינו דהחולץ, עכ"ל ע"ש.   ומתבאר  לכשתדע שצרתה ילדה ולד של קיימא ותבא לינשא לכהונה יכריזו עליה כדין
מדבריו דאם חלצה ונודע שצרתה ילדה ולד של קיימא מותרת להינשא לכהן רק שצריכה כרוז.   וכן מצאתי התוס' חד 

מקמאי שנדפס סביב הש"ס ביבמות )לו, א( שהובא שם המשנה דהאשה שהלך בעלה וצרתה למדה"י כו' ואמר שם בגמ' 
א ולד בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה, וכתב בתוס' הנ"ל וז"ל, ודוקא לכתחילה דלא תחלוץ משום שמא יה

הוא דחיישינן לכרוז אבל דיעבד לא דהא תנן החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה בזמן שהולד בן קיימא כו' ולא 
 פסלה מן הכהונה, עכ"ל ע"ש.  

דהנה בפ"ג מה' יבום וחליצה הלכה ט"ז הביא הדין דהאשה שהלך  וכן נ"ל להביא ראי' שכן הוא גם דעת הרמב"ם ז"ל  
בעלה וצרתה למדה"י ובאו שנים ואמרו לה מת בעלך ה"ז לא תחלוץ כו', וכתב שם ז"ל, ולמה לא תחלוץ אחר ט' חדשים 

צה כו' גזירה שמא יודע אחר החליצה שילדה צרתה ולד של קיימא ונמצאת זאת שאינה חלוצה ותנשא לכהן אחר שנחל
ויאמר הרואה שלא ידע בעדים שבאו שהחלוצה מותרת לכהן ויעיד שראה אותה נשאת לכהונה עפ"י ב"ד כו' עכ"ל ע"ש.   

ולפ"ז אי נימא כשי' הרשב"א והריטב"א דגם בדיעבד אם חלצה ונודע שצרתה ילדה ולד בן קיימא אסורה לכהונה והא 
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יהא ולד צרתה בן קיימא ומשום דחיישינן דלמא לא קיימא  דלא תחלוץ לכתחלה אף דבאמת תהי' אסורה לכהונה גם כי
באיסורא ותנשא לכהן, א"כ מה זה שכתב הרמב"ם שמא יהא ולד צרתה של קיימא ותנשא לכהן אחר שנחלצה ויעיד 

הרואה שנשאת לכהונה עפ"י ב"ד כנ"ל, הלא באמת עפ"י דין היא אסורה להנשא לכהן וכל החשש הוא שמא תעבור על 
ותנשא לכהן באיסור, וא"כ איך יעיד הרואה שראה אותה נשאת לכהונה עפ"י ב"ד דלמה לו להרואה להעיד דברי ב"ד 

 שקר שראה אותה נשאת לכהונה עפ"י ב"ד מה שלא ראה כלל.  

ומזה נלע"ד מוכרח דס"ל להרמב"ם ז"ל דהא דאמרו חכמים דלא תחלוץ שמא יהא ולד צרתה בן קיימא ותנשא לכהן   
צה לכהן, היינו דאם יודע שילדה צרתה ולד בן קיימא באמת עפ"י דין תהא מותרת להנשא לכהן אף אמרי קשרו חלו

דאיכא חשש דאמרי קשרו חלוצה לכהן, ומשום דלא הי' אפשר לחכמים לאסור אותה לכהן בזמן שהולד בן קיימא 
ו חלוצה לכהן מנעו חכמים וחליצתה אינה חליצה כלל שהיתה שלא לצורך, וע"כ משום החשש שתנשא לכהן ואמרי קשר

ממנה רק גוף החליצה שלא תחלוץ עד שתדע אם מעוברת צרתה, והיינו שכתב הרמב"ם שמא יודע אחר החליצה שילדה 
צרתה ולד של קיימא כו' ותנשא לכהן אחר שנחלצה ויאמר הרואה שהחלוצה מותרת לכהן ויעיד שראה אותה נשאת 

ם יהא הולד בן קיימא תנשא לכהונה גם עפ"י ב"ד דכן הוא הדין כנ"ל.   לכהונה עפ"י ב"ד, ומשום דהאמת כן הוא שא
 וכ"ז נלע"ד ברור בשי' הרמב"ם.  

אלא דלפי שי' הגאונים הנ"ל גבי האשה שהלך בעלה וצרתה למדה"י דבדיעבד אם חלצה ונודע אח"כ שילדה צרתה ולד   
כח בפנינו, לפ"ז קשה ממשנה דר"פ החולץ של קיימא מותרת להנשא לכהן אע"ג דולד צרתה שהיא במדה"י לא מו

ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה אם אין הולד של קיימא פסלה מן הכהונה ואמר בגמ' דאף למ"ד חליצת מעוברת לא 
שמה חליצה מ"מ פסלה מן הכהונה מדרבנן לחומרא ומשום דאמרי קשרו חלוצה לכהן, ובודאי דוחק לומר דס"ל 

רתה שהיא במדה"י מקרי מוכח והוי כמו החולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה ולד של להראשונים הנ"ל דגם ולד של צ
 קיימא, דאין סברא כלל לומר כן.  

והנראה לומר בשי' הראשונים הנ"ל דס"ל בפי' המשנה דר"פ החולץ דאם הולד של קיימא לא פסלה מן הכהונה ואם אין   
"ג דחליצת מעוברת לא שמה חליצה, דאין החילוק בין זה לזה הולד של קיימא פסלה מן הכהונה מדרבנן לחומרא אע

ומשום דאם הולד של קיימא איכא ולד דקא מוכח ולכך לא פסלה מן הכהונה משא"כ אם אין הולד של קיימא וכמש"כ 
הרשב"א והריטב"א, אולם החילוק הוא דהחולץ ליבמתו ונמצאת מעוברת וילדה ולד של קיימא הרי לא היתה זקוקה 

ה כלל ולכך גם אי חלצה לא החמירו חכמים לאסור אותה לכהן בשביל חליצה כזה, דהוי כחולצת מן הנכרי וכמו לחליצ
צרת ערוה לב"ה דאם חלצה לא פסלה מן הכהונה וכמבואר במשנה יבמות )יג, ב(, אולם אם אין הולד של קיימא הרי 

ך החמירו חכמים לפוסלה מן הכהונה מחשש באמת היא זקוקה לחליצה אלא דחליצת מעוברת היא חליצה פסולה ולכ
לעז, ולזה הוא הדין באשה שהלך בעלה וצרתה למדה"י ואמרו לה מת בעלך דלא תחלוץ לכתחילה ]ו[אם חלצה בדיעבד 

ונמצא שילדה צרתה ולד של קיימא מותרת להנשא לכהן מכיון דאינה זקוקה לחליצה כלל והוי כחולצת מן הנכרי לא 
 לכהונה משום חשש לעז.   החמירו חכמים לפוסלה

שוב מצאתי לרבינו ירוחם )נתיב כ"ה ח"ב( שהביא המשנה דר"פ החולץ דאם הולד של קיימא לא פסלה מן הכהונה ואם   
אין הולד של קיימא פסלה מן הכהונה, וכתב ע"ז זה הכלל כל שפטורה מן החליצה וחלצה אינה חליצה לשום דבר לא 

מקום שצריכה אפילו חליצה פסולה הרי זו חליצה לכל דבר להאסר בקרובות  להאסר בקרובות ולא לכהונה ובכל
ולכהונה, עכ"ל.   ומבואר כדברינו וב"ה לזכיתי לכוין לדעת חד מן קמאי.   וממוצא דבר נלמוד דגם שי' רבינו ירוחם כן 

אינו מחלק בר"פ הוא גבי האשה שהלך בעלה וצרתה למדה"י דבדיעבד אם חלצה לא נפסלה מן הכהונה, דהרי הוא 
החולץ בין הולד של קיימא לשאינו של קיימא משום דכשהולד של קיימא איכא ולד דקא מוכח, אלא בין אם היא פטורה 
מן החליצה וחלצה לבין שצריכה חליצה רק שחלצה חליצה פסולה, ולפ"ז גם באשה שהלך בעלה וצרתה למדה"י וחלצה 

 כשירה לכהונה וכההיא דר"פ החולץ שהיא עצמה ילדה ולד של קיימא.   וילדה צרתה ולד של קיימא דפטורה מן החליצה

והנה בשי' הראשונים הרשב"א והריטב"א דס"ל גבי האשה שהלך בעלה וצרתה למדה"י דבדיעבד אם חלצה ונודע   
רק שילדה צרתה ולד של קיימא פסולה מן הכהונה כנ"ל, יש לחקור אם נשאת לכהן אם תצא ממנו משום חשש לעז או ד
לכתחילה אם חלצה פסולה לכהונה אבל בדיעבד אם נשאת לכהן לא תצא, ומש"כ בחי' הרשב"א ואפילו בדיעבד לא 

סמכינן אהכרזה ופסולה לכהונה, היינו בדיעבד אם חלצה.   ונראה לענ"ד נהי דס"ל הראשונים הנ"ל דאם חלצה פסולה 
, ולא מבעי אם חלצה ונמצא שילדה צרתה ולד בן לכהונה היינו רק לכתחילה אבל אם נשאת לכהן בדיעבד לא תצא

קיימא וניסת לכהן דלא תצא אלא אפילו אם נשאת לכהן קודם שנודע אם ילדה צרתה ג"כ לא תצא, דהרי אף קודם 
שנודע אם ילדה צרתה היא רק ספק חלוצה והרי הלכה רווחת דספק חלוצה לא גזרו רבנן אם נשאת לכהן שתצא, 

ד, א( וכ"כ כל הפוסקים ובטור ובשו"ע אה"ע )סי' ו' סעי' א'( כהן אסור בחלוצה מדרבנן לפיכך וכמבואר בגמ' יבמות )כ
אם עבר ונשא ספק חלוצה אין צריך להוציא, ע"ש.   ולפ"ז ה"ה כאן באשה שהלך בעלה וצרתה למדה"י וחלצה ונשאת 

רור שילדה צרתה ולד של קיימא דאינה לכהן דלא חלצה דהוי רק ספק חלוצה דלא גזרו בה רבנן כנ"ל, ומכש"כ לאחר הבי
 צריכה חליצה כלל בודאי אם נשאת לכהן לא תצא לכו"ע.  

ועי' בספר נתיבות לשבת על אה"ע להגאון בעל הפלאה בסי' ו' )סק"א( לענין מש"כ בשו"ע דאם כהן עבר ונשא ספק   
לזה, וע"ש מה שפלפל בדבריו,  חלוצה א"צ להוציא דמשמע דלכתחלה אסור לישא ספק חלוצה והרמב"ן הביא ראיות
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ומתבאר מדבריו דכ"ז שלא נודע אי ילדה צרתה הוי כשאר ספק חלוצה ועכ"פ לענין דיעבד אם נשאת לכהן הוי כשאר 
ספק חלוצה דלא גזרו רבנן לאפוקה, וע"ש מש"כ בזה ומכש"כ לאחר הבירור שילדה צרתה ולד בן קיימא דאם נשאת 

על אה"ע בפלפול הלכה סי' ו' )סק"א( ע"ש(.   עוד נראה לה"ר דאפילו לשי' הרשב"א לכהן לא תצא )וכ"כ בס' בית משה 
והריטב"א דאם חלצה אסורה לכהונה דזהו רק ]ד[לכתחילה לא תנשא אבל בדיעבד אם נשאת לכהן לא תצא, דכבר 

לה לכהונה, הבאתי למעלה דברי הריטב"א שהקשה אמאי מעגנינן לה עד שתדע אמיתת הדברים תחלוץ ותנשא הא פסו
ותי' דחיישינן דלמא לא קיימא באיסורא מכיון דילדה צרתה ולא היתה חליצתה כלום כנ"ל.   והשתא אי נימא דגם 

בדיעבד אם נשאת לכהן תצא א"כ קשה דלמה יש לחוש דלמא לא קיימא באיסורא מכיון דאם תנשא לכהן יכפוה ב"ד 
 לזה חיישינן דלמא לא קיימא באיסורא ותנשא לכהן.  להוציאה, ובע"כ צ"ל דבדיעבד אם תנשא לכהן לא תצא ו

ומעתה נחזור לדברי השו"ע שכתב בהגה דאפילו לא נתגרשה רק משום קול קידושין בעלמא אעפ"י שהוא ברור שאין   
ממש באותן קידושין ואין נותנין גט רק מכח חומרא בעלמא אפ"ה פסולה לכהונה, והב"ח כתב דזהו רק לכתחילה אבל 

אם נשאת לכהן לא תצא דלא גרע מספק חלוצה דבדיעבד לא תצא, והט"ז החליט בפשיטות דאפילו בדיעבד בדיעבד 
תצא, ועיקר יסודו הוא מכח הראי' שהביא, דהנה מקור דברי הרמ"א הוא מתשובת הרשב"א סי' תק"נ שכתב וכש"כ זו 

א הוי כו' ואע"ג דלרווחא דמילתא הוציאה שיצאה עליה קול והצרכת אותה גט יאמרו קמו רבנן בקידושין וקידושין מעלי
בגט נמצא אתה מצריכה כרוז ואפילו דנכריז איכא מאן דשמע בקידושין ולא שמע בהכרזה וכההיא דר"פ החולץ, עכ"ל.   
וע"כ כתב הט"ז דמשמע מזה דאפילו בדיעבד אם נשאה כהן תצא דהא בר"פ האשה שהלך אמרינן ג"כ לחשש זה דאיכא 

שמע בהכרזה כו' ואמרינן שם דמשום הכי לא תנשא לעולם ואין לך דיעבד גדול מזה שהרי אין לה דשמע בחליצה ולא 
תקנה כו' ע"ש בט"ז.   והנה לפי דבריו א"כ מכש"כ בהאשה שהלך בעלה וצרתה למדה"י ומת בעלה וחלצה בדיעבד ואח"ז 

ע בחליצה ולא שמע בהכרזה באמת נודע שילדה צרתה ולד של קיימא ונשאת לכהן דהכרזה אינו מועיל, דאיכא דשמ
תצא מהכהן אף שהוא דיעבד שכבר נשאת, וכמו שאמרו חכמים דלא תחלוץ ולא תנשא לעולם עד שתדע שמא מעוברת 

צרתה ואין לך דיעבד גדול מזה כנ"ל.   אבל הוא תמוה מאד דהרי הבאתי למעלה חבל ראשונים רמב"ן ותוס' חד מן קמאי 
גבי האשה שהלך בעלה וצרתה למדה"י דבדיעבד אם חלצה גם לכתחילה תנשא לכהן, הרי והרמב"ם ורבינו ירוחם דס"ל 

דאין ענין זה לזה כלל דאף דלכתחלה אמרו חכמים שלא תחלוץ ולא תנשא לעולם עד שתדע אם מעוברת צרתה מחשש 
לכתחילה להנשא דאתה מצריכה כרוז לכהונה ואיכא דהוי בחליצה ולא הוי בהכרזה מ"מ בדיעבד אם חלצה מותרת אף 

 לכהן ולא חשו חכמים ללעז דאיכא דהוי בחליצה ולא הוי בהכרזה.  

וביותר יש לתמוה שהט"ז סותר את עצמו, דהנה בסי' קנ"ו )סק"ח( נסתפק בענין זה אם באו עדים שחליצתה היתה   
דף י"ג )ע"ב( גבי צרתה  שלא לצורך אי פסולה לכהונה ודעתו נוטה יותר שהיא כשירה לכהונה, וע"ש שה"ר ממשנה יבמות

ערוה דתנן חלצו ב"ש פוסלין מן הכהונה וב"ה מכשירין.   ופרש"י לפי שחליצתן שלא לצורך והוי כחולצת מן הנכרי.   
ואמאי לא חשו ללעז כו' אלא ודאי כיון שכבר נעשית החליצה והיא שלא לצורך אין כאן חשש עוד, וה"נ דכותי' ומותרת 

שהיתה שלא לצורך והמחמיר להשיאה לכהן כו' ע"ש.   הרי דדעתו נוטה דאם חלצה גם  אפילו לכהן אם יבאו עדים
לכתחילה מותרת לכהונה, וכאן החליט בפשיטות דאם נשאת לכהן תצא, אולם אפילו לשי' הרשב"א והריטב"א דאם 

לכהן לא תצא  בדיעבד חלצה אסורה לכהונה מ"מ כבר כתבנו למעלה דבודאי זהו רק לכתחילה אבל בדיעבד אם נשאת
אפילו אם נשאת לכהן קודם שנודע אי ילדה צרתה, ומשום דהא קי"ל דאם עבר כהן ונשא ספק חלוצה א"צ להוציא 

 ומכ"ש לאחר הבירור שילדה צרתה והחליצה היתה שלא לצורך כלל דפשיטא דלא תצא.  

לכהונה יש לעיין, דהנה מקור  והנה באמת גם לענין לכתחילה שפסק בשו"ע דאם נתגרשה מכח חומרא בעלמא פסולה  
הדין הוא מדברי הרשב"א בתשובה שהביא ראי' מחליצה מהך דהאשה שהלך בעלה וצרתה למדה"י כנ"ל, והנה בספר 

שו"ת לחם רב להגאון בעל לח"מ סי' ל"ג כתב על דברי הרשב"א הנ"ל דמשמע דאית לי' דהא דאמרינן ר"פ האשה 
חלץ פסולה לכהונה משום דלא נוכל למיעבד כרוז, ע"ש.   וכ"כ בספר כנסת  דחיישינן דאתה מצריכה כרוז לכהונה דאם

הגדולה אה"ע סי' ו' )סק"י( שהביא דברי הרשב"א הנ"ל וכתב דמשמע דס"ל דבכ"מ דאמרינן נמצאת אתה מצריכה כרוז 
מא אי פסולה לכהונה אם חלץ לה פסולה לכהונה, ע"ש.   הרי דס"ל להאחרונים דדין זה אם נתן גט מכח חומרא בעל

לכהונה תלי' בדין חליצה לענין האשה שהלך בעלה וצרתה למדה"י אם בדיעבד חלצה אי אסורה לכהונה.   אלא שהם 
רוצים להכריח מדברי הרשב"א הנ"ל גבי גט לחליצה דע"כ ס"ל להרשב"א דאם חלץ לה פסולה לכהונה, אכן כבר הבאתי 

הכי דאם חלץ לה בדיעבד פסולה לכהונה, ולפ"ז הרי ברור הדבר דהא למעלה דברי הרשב"א בחי' ר"פ החולץ דס"ל בהדי' 
דס"ל להרשב"א גבי גט דפסולה לכהונה לטעמי' אזיל דס"ל גבי חליצה דאם בדיעבד חלץ לה פסולה לכהונה, ולפ"ז לפי 

ם גבי מה שהבאתי למעלה שי' הרבה ראשונים גם גבי חליצה דאם חלץ לה בדיעבד כשירה לכהונה א"כ ה"נ לשיטתם ג
 גט שנתגרשה מכח חומרא בעלמא כשירה לכהונה כיון דתלי' זה בזה כנ"ל.  

מיהו נהי דמ"מ לענין לכתחילה יש להחמיר כמש"כ הרשב"א וכמו שפסק בשו"ע דאם נתגרשה רק מכח חומרא בעלמא   
והנה הט"ז כתב על   פסולה לכהונה, מ"מ לענין דיעבד אם נשאת לכהן נראין דברי הב"ח שפסק דבדיעבד לא תצא ממנו. 

דברי הב"ח הנ"ל דאין שום ראי' לקולא זו, ולענ"ד נראה לומר להיפך דאין ראי' לחומרא זו לומר דגם בדיעבד תצא, דמה 
שהביא הט"ז ראי' מהא דלא תחלוץ ולא תנשא לעולם עד שתדע אם מעוברת צרתה והרי אין לך דיעבד גדול וה"ה דתצא 

י' זה בזה דהרי הרבה ראשונים ס"ל גבי חליצה דאם חלצה מותרת לכתחלה להינשא בדיעבד, כבר כתבנו דבע"כ לא תל
לכהן אף דאתה מצריכה כרוז, ומ"מ לכתחילה לא תחלוץ ולא תינשא לעולם משום הצרכת כרוז.   והנה אף אם הי' 
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דלפ"ז הוי צ"ל מפורש בהדי' בדברי הרשב"א והריטב"א דאם חלצה דס"ל דאסורה להנשא לכהן וגם בדיעבד שנשאת תצא 
גם גבי גט דתצא, מ"מ כיון דהרבה מן הראשונים ס"ל גבי חליצה דגם לכתחלה מותרת לכהונה לפ"ז בדיעבד בודאי יש 
לפסוק דלא תצא הן בחליצה והן בגט מכש"כ דכבר כתבנו דגם הרשב"א והריטב"א דס"ל דאם חלצה לכהונה היינו רק 

ה לפ"ז ה"ה גבי גט דאם נשאת לכהן לא תצא, וכמש"כ הב"ח דלא לכתחלה אבל בדיעבד לא תצא וכמו שנתבאר למעל
 גרע מספק חלוצה.    

 גינת אגוז עמ' קיח

 , ספירת דברים בגיטיןשמות בגיטין –גיטין 

 גיטין כא:

 ר"ן גיטין ט: בדפי הרי"ף

גיטיך אמר רב  גרסי' תו בגמ' ]שם[ ההוא גברא דעל לבי כנשתא )דאבי גובר( שקל ספרא יהב לה לדביתהו אמר לה הא
יוסף למאי ניחוש לה וכו' ]דף כ א[ הא בעינן שמו ושמה ושם עירו ושם עירה וליכא. פי' משום דכתיב ספר כריתות וא"א 

לספירת דברים של כריתות אא"כ כתב שמו ושמה. ושם עירו ושם עירה ודאי דרבנן הוא דמדאורייתא לא בעינן אלא 
ו לבינה דבלאו הכי לא מיקרי כריתות כלל וכי אמר רב יוסף למאי ניחוש לה שמו ושמה כדי שיהא נראה שהוא כורת בינ

בשם עירו ושם עירה לאו דוקא דאפילו מפסיל מדרבנן מ"מ מגורשת ואינה מגורשת הויא ורב יוסף לא חש לה כלל אלא 
 ודאי לאו דוקא:

 רש"י קידושין ה:

 תוספות קידושין ה: ד"ה הב"ע

 תוספות הרא"ש קידושין ה:

 נפש הרב 

  גינת אגוז עמ' קט

 49גילוח פאת הראש והזקן

 . ותוספות שםנזיר דף מא

 :ארמב"ם הלכות עבודה זרה פרק יב

אין מגלחין פאתי הראש כמו שהיו עושין עובדי כוכבים שנאמר לא תקיפו פאת ראשכם, וחייב על כל פאה ופאה, לפיכך 
, אחד המגלח הפאות בלבד ומניח שיער כל הראש ואחד המגלח שני צדעיו אפילו בבת אחת והתראה אחת לוקה שתים

המגלח כל א הראש כאחד לוקה הואיל וגילח הפאות, במה דברים אמורים באיש המגלח אבל איש המתגלח אינו לוקה 
אלא אם כן סייע למגלח, והמגלח את הקטן לוקה. +/השגת הראב"ד/ אבל איש המתגלח אינו לוקה אא"כ סייע למגלח. 

 ינו לוקה כיון שמדעתו עשה עובר בלאו.+א"א אע"פ שא

 ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה מג

והמצוה המ"ג היא שהזהירנו מהעביר שער הצדעים והוא אמרו יתעלה )קדושים יט( לא תקיפו פאת ראשכם. והאזהרה 
עים לבד. ולכן הוצרכו מזה גם כן כדי שלא נתדמה לעובדי ע"ז כי כן היו עושים כומרי עבודה זרה שהיו מגלחים שער הצד

שיבארו במסכת יבמות )ה א( ואמרו הקפת כל הראש שמה הקפה, כדי שלא תאמר כי תכלית מה שיישמר הוא גלוח 
הצדעים והניח שאר השער כמו שיעשו כומרי עבודה זרה אמנם כשיגלח הכל אין בזה דמיון בהם הנה הודיענו שאינו 

 עם הראש. מותר לגלח הצדעים בשום פנים לא בייחוד ולא

                                                 

 יורה דעה סימן י -שו"ת יביע אומר חלק ט ע"ע  49
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 שולחן ערוך יורה דעה הלכות גילוח סימן קפא

 : בשבועות  רבי עקיבא איגר

 קמקלט וסימן שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן 

 שו"ת צמח צדק )לובאוויטש( יורה דעה סימן צג

  יורה דעה קפא:אפתחי תשובה 

 ורב אדא בר אהבה : תוס' ד"הנזיר דף נז

 קרן אורה שם

 הגרי"ז שם אות דוחידושי 

והנה הרמב"ם בהלכות עכו"ם )פי"ב הל"ה( כתב אע"פ שהאשה מותרת לגלח פאת ראשה, הרי היא אסורה לגלח פאת 
ראש האיש, ואפילו קטן אסור לה לגלח לו פאה, ובראב"ד כתב דאיסור זה מדרבנן הוא דאסור מדאמר רב אדא בר אהבה 

יסור "מקיף", אבל יש לומר דבאמת אין איסור מקיף אלא בגדול, והוא לרב הונא וכו', ומשמע מהראב"ד דמדרבנן הוא א
אסור מן התורה משום לפני עור לא תתן מכשול, ובקטן יהיה איסור דלא תאכילום, אלא הא דלרב אדא מותר דהא שאל 

מקיף, וא"כ ע"כ רק לרב הונא ולדידך מאן מגלח להו, יכולים לומר דלרב אדא כיון דאמרינן דניקף פטור, ליכא גם איסור 
דקטן נפקע מכלל האיסור והראיה דגם מקיף פטור וממילא ליכא גם לא תאכילום, אבל לרב הונא דמקיף באמת חייב 

וא"כ אמרינן דהא דקטן פטור הוא רק משום דלאו בר עונשין הוא, וא"כ המקיף את הקטן אפילו אשה דנתמעטה מדין 
וא"כ כיון דהרמב"ם פוסק כרב הונא לכן בקטן איכא איסור דלא  איסור מקיף אבל מ"מ איכא איסור דלא תאכילום,

 תאכילום.

 :כאט"ז יורה דעה סימן קצח

אם אירע ששכחה ליטול הצפרנים לא תאמר לעובדת כוכבים שתחתוך לה דכיון שאין מצוה גמורה בנטילת צפרנים דהא 
הוא ותו דהוא חומרא דאתא לקולא אפשר בניקור תחתם לחוד למה נבטל בזה שבות דאמירה לעובד כוכבים שבות 

שאע"פ שהעובדת כוכבים חותכת מ"מ אותה ישראלית מסייעת לה על ידי שמטה לה את ידיה וכאילו היא עושה מלאכה 
 ... זו שאסורה מדאורייתא בשבת ויו"ט וכההיא שמצינו בסימן קפ"א לענין הקפת פיאה שגם הניקף חייב אם סייע בדבר

 :וסימן קפא רבי עקיבא איגר יורה דעה

אסורה להקיף פאת ראש האיש. לענ"ד דזהו לכאורה לכ"ע יהיה אסור משום לפני עור דמכשלת להא שניקף. ואף היכא  
דהו"מ לגלח בעצמו מ"מ הוי איסור דרבנן כמ"ש תוס' ריש שבת. ואולי י"ל דבזה ליכא איסור מדין מצוה להפרישו 

לא היתה מגלחת אותו היה מגלח בעצמו והיה עובר בב' לאוין דאדרבה במה שהיא מגלחת אותו בזה מפרישתו דאם 
דניקף ומקיף וע"י שהיא מגלחת מפרישתו מלאו דמקיף. ובמגלחת לקטן לכאורה מדחזיה דר"ה מניח לאשתו לגלח בניה 

 הקטנים מוכח דליכא איסור כלל.

 גלות השכינה

)linkGalus HaShechina ( 

 גליא מסכת

 עירובין נג.

לא נתקיימה תורתן בידם. דוד  -נתקיימה תורתן בידם, בני גליל דלא גלו מסכתא  -רבינא אמר: בני יהודה דגלו מסכתא 
כתא כתיב ביה גלי מסכתא, שאול לא גלי מסכתא. דוד דגלי מסכתא כתיב ביה ויראיך יראוני וישמחו, שאול דלא גלי מס

 -ירשיע. ואמר רבי יוחנן: מנין שמחל לו הקדוש ברוך הוא על אותו עון  ז)אל כל( +מסורת הש"ס: ]ובכל[+ אשר יפנה
 עמי במחיצתי. -שנאמר: אמחר אתה ובניך עמי 

 בית הבחירה )מאירי( עירובין נג.
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והוא שאמרו בני יהודה דגלו מסכתא לעולם יהא החכם משתדל להשפיע חכמתו לזולתו שבזה למודו מתקיים ומצליח 
נתקיים תלמודם בידם ר"ל שלמדו לזולתם והוא שאמרו לחייו כערוגת הבשם אם משים עצמו כערוגה שהכל דשין בה או 
שהכל מתבשמין הימנה תלמודו מתקיים בידו וי"מ דגלו מסכתא כשהיו דורשי' ברבים מודיעין מקודם באיזה ענין ובאיזו 

י שירגישו השומעים ויעיינו בדבר עד שידעו להשיב ומתוך כך הענין יוצא לאמתו והרב מודה מסכתא הם דורשים כד
בדרך זה שנוח לו להיות תלמידיו משיבין לו כדי שיבא הענין לידי בירור והוא שדרשו דוד דגלי מסכתא כתיב ביה יראיך 

ביה בכל אשר יפנה ירשיע שהיה  יראוני וישמחו שהרי היה גורם להם שלא יתביישו שאול דלא גלי מסכתא כתיב
 מעמידם בחזקת רשעים ועמי הארץ:

 ג"ן פרשיות התורה

 , עמ' ק.מדרש הנעלם כרך א )בראשית( פרשת וירא -הר ז

אולי יש חמשים צדיקים וגו', הנשמה פותחת ואומרת רבש"ע שמא נתעסקו בנ' פרשיות של תורה ואע"פ שלא נתעסקו 
ו לגיהנם מה כתיב בתריה ויאמר יי' אם אמצא בסדום חמשים צדיקים וגו' והא לשמה שכר יש להם לעוה"ב ולא יכנס

 ...)תנינן( יתיר אינון פרשיות נ"ג הוו

 שם הגדולים מערכת ספרים אות ג קונטרס אחרון ]ו[ ג"ן פרשיות התורה

ותירץ דנצבים וילך על ג"ן פרשיות התורה כן אמרו בזהר בכמה דוכתי. והקשה מהר"ם זכות ז"ל בפירושו לזהר שהם נ"ד 
הרוב הם מחוברו'. והרב מהר"ש אבוהב תירץ דמ"ש בזהר הוא על הפרשיות הנקראות בשבתות. אך פ' וזאת הברכה אין 

קורין אותה בשבת אלא ביום שמחת תורה ולכן אינה באה לחשבן כ"א ג"ן פרשיות לבד עכ"ד. ומדוקדק קצת בל' זהר 
ינה. ומ"מ עדיין צריך ישוב כמבורר למעיין. ובקונטרס דבש לפי כתבתי שמצאתי הקדוש ח"ב דף ר"ו ע"ב כאשר עינך תחז

בספר קדמון כ"י שמונה כל הפרשיות ואינו מונה וילך וכתבתי שם טעם לזה. ואחר זמן הראוני בספר צרור המור פ' 
וט העיקר כמ"ש בס' שמות שהביא מרז"ל שהם נ' פרשיות וכתב וזאת אינה מן המנין ושלשה המה נפלאו ע"ש. ולי ההדי

כ"י הנז'. ויתכן שפ' תרומה תצוה נחשבות כאחד לכבוד משה רבינו ע"ה שלא נזכר שמו בפ' תצוה ונחשבת עם תרומה 
 פרשה אחת וכבר בתרומה נזכר משה רבינו ע"ה ותצוה נטפלת לפ' תרומה ומצאתי סמך לזה:

 , גרים בבית דין הגדולחבירוגר דן 

 י ותוס', רש"ה:ל יבמות קב, סנהדרין

 הקדמת רמב"ם למשנה תורה

 הלכות סנהדרין ג:ארמב"ם 

 כות ממרים א:ארמב"ם הל

 דרך חיים למהר"ל

 50בות א:יאתוספות יום טוב 

לחבור משנה תורה ומשמע שהם בעצמם היו  פירש הר"ב גרי צדק היו. וכך כתב הרמב"ם בהקדמתו -שמעיה ואבטליון 
במשנה ב' פרק  דין כדפירש הר"ב במשנה ד' ואין גר כשר לדון כדפירש הר"ב נשיא ואב בית גרי צדק ולא יתכן כיון שהיו

קמא דהוריות[. וזה לשון רבינו ליווא בספר דרך חיים  ד' דסנהדרין ]כל שכן להיות אב בית דין כדתנן במשנה ד' פרק
הפירוש שהם  . אבל איןשהיו מקהל גרים. וכן מוכח בגיטין ]דף נ"ז ע"ב[ ויומא ]דף ע"א ע"ב[ שמעיה ואבטליון אמרו

אלא שבאו מן גרים ובודאי אמן מישראל היו ולכן היו  עצמם היו גרים. שא"כ איך אפשר למנותן נשיא ואב בית דין.
 ע"כ: ואב בית דין. אבל יש שפירשו כי הם עצמם גרים היו בודאי זה טעות גמור. מותרים למנותן נשיא

 ארץ הצבי עמוד רלד

 עמכםגר ותושב אנכי 

                                                 

חושן משפט סימן ז בהגהות בית יוסף, דורש לציון סוף הדרוש השלישי, ונודע ביהודה מהדו"ק חושן משפט ע"ע בכנסת הגדולה  50
 סימן א
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 י הרב עמ' שמטמפנינ

 זכיית גרות לקטן -חמש דרשות )תשלה( עמ' מח גרות 

 יבמות מח.

 נקודת הכסף יורה דעה סימן שה )דף קלד ע"א בדפוס וילנא(

 חולין לט:

 לאדם שלא בפניו זכיןראה: 

 זכין לאדם וברכת הגר –גר קטן 

 זכייה מטעם שליחות –זכייה ראה: 

 מב.קידושין 

 ר"ן על הרי"ף קידושין טז: ד"ה גרסינן

 .חידושי הרשב"א גיטין נב

מתני' יתומין שסמכו אצל בעל הבית או שמנה להן אביהם אפטרופוס חייב לעשר פירותיהן. ואוקימנא לה בגמ' להאכיל 
ן אבל להניח אבל לא להניח ומשום הפקר ב"ד הוא שהפקירו את הפירות לגבי האפטרופוס לתקנת היתומין ומשום חייה

אין בו משום תקנת היתומין ולפיכך לא הפקירום לכך, אי נמי איכא למימר דמדינא תורמין בין להאכיל בין להניח דיד 
אפוטרופוס כיד היתומין אלא כדי שלא יראה כמזלזל בנכסי היתומין שמא לא ידקדקו יפה בדבר אסרו להן לתרום כדי 

להאכיל העמידוה אדיניה, וכדרך שאמרו באין מוציאין עבדים לחירות כדי שלא להניח כיון שאין צורך להן בדבר זה אבל 
יראה כמזלזל בנכסי יתומין וכמו שכתבנו בפרק השולח משמו של ר"ת ז"ל גבי ההוא עבדא דבי תרי, והא דדרשינן אתם 

ב"ד שחייב לעשר  ולא שותפים אתם ולא אפטרופין מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא הוא, והוא הדין לאפטרופוס שמנוהו
להאכיל אבל לא להניח וכדתניא בברייתא אפטרופין תורמין ומעשרין להאכיל אבל לא להניח ובסיפא דההיא ברייתא 
קתני ואין עושין אפטרופין נשים ועבדים וקטנים ואם מינן אבי יתומין הרשות בידו אלמא משמע דכולה בריתא בכל 

ופוס דבית דין לאפטרופוס שמנהו אבי יתומים ובכולהו קתני תורמין אפטרופין מיירי, מדפלגינן בסופא בין אפטר
ומעשרין להאכיל אבל לא להניח. ונ"ל דמשום הכי לא תנן ליה במתני' משום דעיקרא דמתני' לאשמועינן היתרא 

ם דתורמין להאכיל וכיון דאשמעינן אפטרופוס שמנהו אבי יתומין ובעל הבית שסמכו יתומין אצלו שהן רשאין לתרו
להאכיל, או משום הפקר ב"ד או מדינא אע"פ שנעשו אפטרופין שלא מדעת ב"ד כל שכן אפטרופוס שמנוהו ב"ד, אבל 
בברייתא דפריש אבל לא להניח איצטריכא למינקט אפטרופין סתם כלומר אפילו אפטרופוס שמנוהו ב"ד להאכיל אין 

הו"ל כאלו נטל רשות מב"ד בפירוש על כל מה שהוא להניח לא, דאי לא אשמעינן הכי בהדיא הו"א כיון דמנוהו ב"ד 
רוצה לעשות בנכסיהן דאז ודאי מותר, דכל מה שאמרו בברייתא אין אפטרופסין רשאין למכור בתים שדות וכרמים 

להניח וכן למכור ברעה וברחוק ולגאול ביפה ובקרוב כולן בשלא נטלו רשות מב"ד הן אבל אם נטלו רשות מב"ד מוכרין 
שות ב"ד ואין נמנעין כלל, וכדתניא בתוספתא דבבא בתרא פרק שמיני ובתוספתא דתרומות אין מוכרין ברחוק ועושין בר

ליקח בקרוב ברעה ליקח ביפה אין דנין לחוב ולזכות להכניס ולהוציא יתומין אא"כ נטלו רשות מב"ד, והילכך אצטריך 
 י המעשים והילכך להאכיל אין להניח לא.בברייתא לאשמועי' דסתם מנוי ב"ד אינו כנוטל רשות מפורש בפרט

 בעקבי הצאן עמ' קצג וקצו

 גינת אגוז עמ' קעג

 בבא בתרא

 (קישור)ברכת שמואל חלק א קידושין סימן י 

 טז-שלחן ערוך חושן משפט רמג:טו

אבל במציאה, לא(. )המגיד פרק ד' דזכיה  )ודוקא כשיש דעת אחרת מקנה לו,לעצמו. ר וזורקו, אגוז ונוטלו, זוכה צרוקטן שנותנים לו 

 פחות מזה, לא לעצמו ולא לאחרים.   . ואינו זוכה לאחרים.ור"נ פרק התקבל(. )ועיין לעיל סימן רל"ה(
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 דעת, זכה.והמזכה לשוטה על ידי בן  עצמו ולא לאחרים.השוטה אינו זוכה, לא ל

 (קישור) הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט״א – לשוטה ולחרשה זכי –המאסף, תמוז תשמ"ג 

 זיכוי הגט, הגט מצפת –זכייה 

 (קישור)שו"ת דבר אליהו )קלאצקין( סימן מח 

 נו-בשו"ת היכל יצחק אבן העזר ב סימן נ

 בעקבי הצאן סימן מ

 גרות –לאדם שלא בפניו  זכיןראה: 

 שלחן ערוך יורה דעה רסז:מא

 (קישור)הרב אוריאל לביא  – 'צמח' באמצעות זיכוי גט היתר עגונה שבעלה

 זכין לאדם שלא בפניו

 :פסחים ז

 יבמות מז:

 גבעלי הנפש שער הטבילה סימן 

מטבילו בשלשה, שבית דין והאדון ונ"ל דוקא בגר גדול, אבל בגר קטן שב"ד מטבילין אותו אי נמי בעבד קטן שרבו  
קודם הטבילה כדין כל שאר המצות. ואם תאמר היכן צוונו, מואת הנפש אשר עשו בחרן, והלא אם  5מברכין עליהם

נתכנסו כל באי עולם אינן יכולים לברוא אפילו יתוש אחד אלא הגרים שגיירו והחזירום תחת כנפי השכינה מעלה עליהם 
יהו טו, יט( אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד וכו'. וכתוב )ישעיהו מט, ו( ויאמר נקל מהיותך לי כאילו בראום. וכתוב )ירמ

 עבד להקים את שבטי יעקב ונצורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ.

 חלק ב סימן צה שו"ת שרידי אש

 .פני יהושע שבת כג

כיון דעיקר ברכת המצות אינה אלא מדבריהם א"כ היכא דאיכא נמי ספק אם נתחייב במצוה או לא שפיר קרי ליה ספק 
 להקלדבריהם דהא קי"ל ספק ברכות 

 שו"ת יביע אומר חלק ו' יורה דעה סימן יב

 רשב"א כתובות יא.

מון טפי מאיסורי תורה, וי"ל משום אלא שעדיין קשה לי קצת א"כ היאך הקשו אביי ורבא מקנס וכתובה וכי חמיר מ
 דלעולם אין מוציאין ממון אלא בראיה ברורה, ותדע לך דעד אחד נאמן באיסורין ובממון אין פחות משנים.

 שו"ת יביע אומר חלק ו' יורה דעה סימן יב

 קכטשו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא תניינא סימן 

 לאארץ הצבי עמוד 

 6בעקבי הצאן סי' לח הערה 

 אגוז עמ' מהגינת 
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 הגדילו יכולים למחות –גר קטן 

 ריטב"א כתובות י. ד"ה כיון שהגדילה

תירצו בתוספות דאינם גרים גמורים עד שמודיעין אותם מתן שכרן ועונשם של מצות כשהגדילו, וה"ק כיון שהגדילה 
 ...ות שוב אינה יכולה למחותרן של מצשעה אחת ]ב[גירות גמורה אחר שהגדילה )ומודיעין להן( ]והודיעו לה[ עונשם ושכ

ודקאמרת ניחוש שמא ימחה, יש לומר דכיון דנתחנך מקטנותו והורגל בתורת ישראל הקדושה מסתמא לא יסור ממנה 
 ומילתא דלא שכיחא הוא שימחה, ולכל מילתא דלא שכיחא לא חיישינן לה ואפילו מדאורייתא

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן קנח

כשיגדיל להטבילו עוד הפעם לגרות בפני ב"ד משום שלא ברור הדבר במדינה זו שהוא זכות כיון שבעוה"ר  אך נכון הדבר
קרוב שח"ו לא ישמור שבת וכדומה עוד איסורים.   אך אפשר שמ"מ הוא זכות שאף רשעי ישראל עדיפי מעכו"ם וגם 

שבאופן זה הוא יותר זכות ועיין בחת"ס רה נתגייהוא זכות מחמת דניחא ליה במאי דעביד אביו ובפרט אחרי שגם אמו 
סי' רנ"ג שסובר שבזה לא יוכל למחות כשיגדיל והובא בפ"ת סק"ח לכן יותר קרוב שהוא זכות אבל לצאת מידי ספק 

 כשיגדיללגמרי יהיה טוב לזכור להטבילו 

 קסבשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן 

 גר שנתגייר כקטן שנולד דמי

 כח: ד"ה כלתוספות פסחים 

תימה גבי בן נכר שהוא  -כל ערל לא יאכל בו וכל בן נכר לא יאכל בו בו הוא אינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ומרור 
מומר אמאי איצטריך קרא פשיטא שחייב לאכול מצה דהא חייב בכל מצות האמורות בתורה ואי קמשמע לן דמצי אכיל 

קדושה אית בה וי"ל דאיצטריך להיכא דנשחט הפסח כשהיה מומר מצה אע"ג דאסור בפסח הא נמי פשיטא דאטו מצה 
 ועשה תשובה דאף על גב דלא אכיל בפסח דאין נאכל אלא למנויו מכל מקום חייב לאכול מצה ומרור.

 פסחים כח: ד"ה אף בית הבחירה )מאירי(

במצה ומרור ויש לחקור בה  אף בן נכר והוא המשומד לעבודה זרה נאמר עליו בכאן בו הוא דאינו אוכל אבל אוכל הוא
אם בשלא עשה תשובה ומתורת רשות אפי' בגוי כן ואם בשעשה תשובה ובתורת חובה היאך אתה פוטרו מפסח ופי' 

גדולי הדורות בשעשה תשובה ואעפ"כ נדחה מפסח ואע"פ שהערל כל שמל חייב בפסח זהו מפני שלא נדחה אלא מצד 
ל בן נכר שנתנכרו מעשיו אע"פ שעשה תשובה מאוס הוא אצל הקדשים ערלתו וכיון שמל הרי הוא כישראל גמור אב

והרי הוא ככהנים ששמשו בבית חוניו שאסורין לעבוד לעולם ואני תמה ומה בין זה לגוי שנתגייר אלא שאני מפרשה 
במשומד שעשה תשובה לשעתו ר"ל בערב הפסח ואמר שאע"פ שלכל המצות שמצה ומרור בכללם הרי הוא כישראל 

לענין פסח מיהא הרי הוא כגוי שנתגייר בארבעה עשר ומל וטבל שאין שוחטין עליו מפני שהוא כפורש מן הקבר  גמור
וצריך שבעה וכמו שאמרו וכי יגור אתך גר ועשה פסח יכול מיד ת"ל כחקת הפסח וכו' וי"מ אותה בשלא עשה תשובה 

ול מצה ומרור ואמר שמניחין אותו לאכול מצה אלא שאינו רוצה להיות משומד לענין הפסח ורוצה לעשות פסח ולאכ
 ומרור ולא לאכול אז הפסח:

 סד.חתם סופר עבודה זרה 

אקילו בי' רבנן משום דגר אין לו יחוס עם אביו כן פירש"י בקידושי' ורמב"ם בדמאי פי' שהדת הפריד ויגעתי הרבה ולא 
פ' גזל הגר אפשר דקאי אשתוקי ואסופי ישראל או מצאתי מנ"ל לרבנן הא דכקטן שנולד ומותר באחותו ובתו ואמו והלא 

עבד משוחרר דמעיקרא חמור והשתא אדם כדאי' בקידושי' ס"ב ע"ב ואפשר ה"ה למ"ד גוי אינו מטמא באהל א"כ 
 מעיקרא אינו אדם ועכשיו פנים חדשות ודוחק ומכ"ש לרבנן דלית להו דרשא אתם קרוים אדם צע"ג:

 משך חכמה דברים ה:כז

הליכם. החתם סופר בחידושיו לעבודה זרה כתב כי נתקשה כל ימיו מהיכן הוציאו חז"ל )יבמות כב, א( הא שובו לכם לא
דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, יעויין שם. ולדעתי פשוט, דיצא להם דמסתמא היה ליוצאי מצרים נשים הרבה שהיו 

א דודתו. וכן אמרו ביומא פרק יום הכיפורים בהנך מאותן שאין בני נח מוזהרין עליהן. ועמרם יוכיח שגדול הדור היה ונש
דאסירי לא פריצי בהו. ועיין רש"י )יומא שם( שבכו על הנוספות, ואם לא היו רגילים לא היו בוכים. ואיך אמר רחמנא 

הלא אלו שנשאו קרובותיהם צריכים  -ואין אהלו אלא אשתו )מועד קטן ז, ב(  -אחר מתן תורה "שובו לכם לאהליכם" 
רוש מהם! ועל כרחך דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. והא דמוכיח ריש ביצה מהא דדבר שבמנין צריך מנין אחר לפ
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להתירו, היינו דאי משום עריות שנשאו קודם, לא היה לו לאמר להם עד שיאמר האיסור על עריות קודם, וזה ברור. 
 ו נשיהם דמים, ויהיו טהורות לבעליהן.מסלק הדמים, ולא ירא -שחרדו כל העם  -ויתכן, דקיימא לן דחרדה 

 גור אריה בראשית מו:י

אבל עדיין קשה הרי האבות קיימו כל התורה וידעו אותה ברוח הקודש, היו מקפידין שלא  ..לכנעני.זו דינה שנבעלה 
תורה, ולא הקפידו על ערוה דהוא אסור מן התורה, ויש מפרשים כי שאני קודם מתן תורה מלאחר מתן  -לישא כנענית 

אך צריכים היו לקבל עליהם את התורה כגרים שנתגיירו, לכך היו כקטן  -כי כל האבות היו מקיימים את התורה כולה 
שנולדו. פירוש להך מילתא בלבד לענין קבלת התורה לא שייך בהם ענין אחוה שיהיו אחים לענין עריות, שלא נולדו 

ו כגרים שאין עריות בהם. ולפיכך כל עריות שהן מן התורה שנתנה בחיוב המצוה אלא הם קבלו מאיליהן, להך מילתא הו
לא היה נוהג באבות; כגון יעקב נשא שתי אחיות, ועמרם דודתו, ויהודה היה מייבם את כלתו, אף על גב דמן  -אחר כך 

היו להם לא  -התורה אסור, והם היו שומרים את התורה, הרי אם מצד התורה אתה בא לאסור והם קבלו אותה עליהם 
בזה קורבה, אבל קורבה מצד עצמם לא נתבטלה. ואין להקשות דאם כן יהיו יוצאי מצרים מותרים בקרוביהם, דהא קבלו 
עליהם את התורה )שמות כד, ז( ולא נולדו בחיוב, ויהיו מותרים בקרוביהם, אין זה קשיא, דהם הוכרחו לקבל, דהא כפה 

ז(, ולא אמרינן בזה דהוי כקטן שנולד. דודאי מי שנתגייר מעצמו, כגון גוי, עליהם הר כגיגית כדלקמן )רש"י שמות יט, י
כיון שהיו מחויבים  -הוי בריה אחרת לגמרי, אבל ישראל שיצאו ממצרים  -כיון דלא היה צריך לגייר והוא מגייר עצמו 

א בודאי נתגיירו כדמוכח לקבל את התורה, והיו מוכרחים לזה, אין זה כקטן שנולד. ותדע לך דאם לא כן יקשה לך דה
ן להם דין כגר להיות בפרשת משפטים )שמות כד, ו(, שהרי היו צריכים מילה וטבילה וקרבן )רש"י שם(, ואפילו הכי אי

 ...מותר בעריות

 הקדמה –שב שמעתתא 

בספר טרם יקראו והנה נחשף קלונם, דכתיב וישמע העם בוכה למשפחותיו והיינו על עסקי עריות שנאסר להם. והנה 
גור אריה פרשת ויגש הקשה כיון דישראל במתן תורה דין גרים הי' להם וכדאיתא ביבמות מו: דישראל היו צריכין מילה 

והזאה וטבילה כדין גרים. וקיי"ל גר נושא אחותו משום דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי. וא"כ לאותו הדור היה ראוי 
ייר כקטן שנולד דמי אלא בגר שנתגייר מדעתו וחפצו אז הוא כקטן להתיר קרובות ערוה, ותירץ דלא אמרינן גר שנתג

שנולד, אבל בשעת מתן תורה שהוכרחו לקבלה שכפה עליהם הר כגיגית בזה לא הוי כקטן שנולד ע"ש. לזה בכו 
למשפחותיהם על עסקי עריות. כיון שהמן הכריחם לקבלת התורה, כמ"ש אות ח', ע"כ נאסרו בקרובותיהם, אבל אם לא 

יה ע"י הכרח רק ברצון ובבחירה היו מותרים בקרובותיהם כמו שביארנו, והנה ביבמות דף ס"ב פליגי ר"י ור"ל בנכרי ה
שהיה לו בנים ונתגייר דר"י סבר קיים פו"ר שהרי יש לו בנים. ור"ל סבר גר שנתגייר כקטן שנולד דמי וצריך לקיים פו"ר. 

"ש וב"ה, ב"ש סברי ב' זכרים, וב"ה סברי זכר ונקבה, וטעמא דב"ש ולכאורה תיקשי, הא דאמרו שם בש"ס בפלוגתא דב
שם דילפי ממשה שהיה לו שני בנים ופירש מן האשה, וב"ה ילפי מברייתו של עולם זכר ונקבה ואמרינן ב"ה לילפי 

ם, הא ממשה, ומשני משה מדעתו פירש והסכים הקב"ה על ידו ע"ש, וא"כ לב"ש דילפי ממשה נהי דקיים פו"ר בב' זכרי
בשעת מתן תורה דין גרים יש להם. ולר"ל צריך לקיים פו"ר דהוי כקטן שנולד, אלא דלפי מה שכתב בג"א דעל ידי ההכרח 

אין הגר כקטן שנולד ניחא גם לר"ל. ובזה יתיישב קושית התוס' )יבמות סב. ד"ה דכתוב( שלא דברו אהרן ומרים במשה 
ם דגר שנתגייר כקטן שנולד וצריך לקיים פו"ר אף שהיו לו בנים מקודם. עד אחר קברות התאוה. משום דקודם היו סוברי

וא"כ ודאי לא ביטל משה המצוה מדעתו, ואמנם הקב"ה צוה עליו. אולם אחרי רואם בקברות התאוה שנאסרו להם 
הראשונים, עריות. וזה מטעם דגר מוכרח לא הוי כקטן שנולד, כמ"ש בספק גור אריה וכבר קיים משה פריה ורביה בבניו 

ומצאו פתח לחשדו שמדעתו פירש כיון שאינו מבטל מצוה בזה דגם לב"ה קיים פ"ו בב' בנים רק שהם מוסיפים דגם 
בזכר ונקבה סגי לדעת הספרי )כ"ט אות ח'(, ולזה התרעמו הלא גם בנו דבר ה'. עד שהשיב להם הקב"ה פה אל פה אדבר 

 בו אני הסכמתי לדבריו:

 יבמות צט:

 ' קיבארץ הצבי עמ

 גינת אגוז עמ' פה

 51בזמן הזה –גר תושב 

 ערכין כט.

                                                 

 הרב אלישע אבינרע"ע במאמרו של  51
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 רמב"ם הלכות מלכים ח:יא

הרי זה מחסידי אומות העולם, ויש לו חלק לעולם הבא:  והוא שיקבל אותן --כל המקבל שבע מצוות, ונזהר לעשותןכ
שבני נוח מקודם נצטוו בהן.  אבל ויעשה אותן, מפני שציווה בהן הקדוש ברוך הוא בתורה, והודיענו על ידי משה רבנו, 

  .אין זה גר תושב, ואינו מחסידי אומות העולם אלא מחכמיהם--אם עשאן מפני הכרע הדעת

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות יא:ז

יינו אסור בשתייה, ומותר בהניה; ומייחדין אצלו יין, ואין --גר תושב, והוא שקיבל עליו שבע מצוות כמו שביארנו 
יינן אסור בשתייה, ומותר בהניה; וכן הורו --ו יין.  וכן כל גוי שאינו עובד עבודה זרה, כגון אלו הישמעאלייםמפקידין אצל

 .עובדי עבודה זרה הן, וסתם יינם אסור בהניה--כל הגאונים.  אבל הנוצריים

 שו"ת משפט כהן סימן נח

דיש להתיר במלתא דרבנן למכור, ע"פ דרך ועתה אם באמת גדול הדחק, עד שתלוי בזה ח"ו חורבן הישוב, נראה  ...
המכירה של חמץ הנהוגה במקום דחק, ולסמוך דישמעאלים שאינם עע"ז אין בהם איסור של חני' בקרקע. ואם נאמר 

דאין קנין לנכרי להפקיע מיד מעשר, הי' מקום לומר דלא קיי"ל באיסור המכירה טעמא דמפקיע ממעשר )ועי' תוס' ע"ז 
פ"י דע"ז ה"ג(, והעיקר הוא טעמא דלא תחנם, לא תתן להם חניה בקרקע, ובזה י"ל דישמעאלים כ"א ד"ה הא ולח"מ 

ולפו"ר נראה דתלוי בפלוגתא דהרמב"ם והראב"ד )שם ה"ח(,  2אינם עע"ז, ודינם כג"ת, ומותר לתן להם חניה בקרקע.
חניה בקרקע צריך דוקא שיקבל בפני ג' דהרמב"ם כתב דאין ג"ת נוהג כ"א בזמן שהיובל נוהג, ומשמע שגם לענין ישיבה ו

שלא לעבוד ע"ז, וכל שבע מצות ב"נ, אמנם הראב"ד כתב שאינו מודה לו בישיבת הארץ, משמע דס"ל שגם בזה"ז יש ג"ת 
לענין ישיבת הארץ, וי"ל דה"נ לענין חני' בקרקע. ומד' הכ"מ משמע דגם הרמב"ם מודה לענין ישיבה, ולא קאמר כ"א 

דברים. ובאמת י"ל דיש נפ"מ בין לענין הדברים שנאמר בהם בתורה גר, דבעי' דוקא גר תושב גמור, שאינו ג"ת לכל ה
והיינו להחיותו דכתיב גר ותושב וחי עמך, א"כ יש חיוב להחיותו כישראל ממש, אבל מה דאין מפורש דבעי לזה גר, אלא 

ובפרט אומה שלמה המוחזקת  3ו שאינו בכלל זה,הן הרחקות שמפורש בהו ענין עע"ז, א"כ י"ל פשוט דמהני כל שברור לנ
בכך ע"פ דתה. וי"ל שלענין הדין דאין מעלין שפיר לא בעי' פרטי דין ג"ת כ"א כשאין עוע"ז ג"כ מותר להעלותו, אלא 

דחיוב מצד התורה א"א כ"א בג"ת ממש, דגבי' כתיב וחי עמך, ולפ"ז י"ל דה"נ אין איסור כלל למכור לישמעאלים מצד דין 
י' בקרקע כ"א מצד הפקעה דמעשר, ולדידן דקיי"ל אין קנין, י"ל דגם מצד זה מותר. וי"ל דלמ"ד בטלה קדושת הארץ חנ

אין איסור זה כ"א מדרבנן, וי"ל דע"כ לא גזרו חז"ל בשכירות משום דאיכא תרתי חני' בקרקע והפקעת מעשרות, רק 
פקעת מעשרות. ואע"ג דאנו סומכין אמ"ד יש קנין אולי י"ל בעו"כ דיש בו דין חני', אבל כשבטל העיקר לא גזרו משום ה

דכיון דאם ישראל לוקח אח"כ ממנו חייב, ולא חשיב כיבוש יחיד, אין זו הפקעה. והעיקר שלא מצינו איסור מטעם 
סא ההפקעה לבדו, דלא גזרו חז"ל למכור לנכרי בגד של ד' כנפות מפני הפקעת ציצית, כפי הנראה אפי' לשמואל דכלי קופ

א"כ כיון דבנכרי שאינו עע"ז, ובפרט אומה שלמה המפורסמת בכך,  4חייבים בציצית, אלא לצירוף עם טעמים אחרים.
מסתברא דליכא איסור זה, לכה"פ לדעת הראב"ד בפ"י מה' ע"ז, שכתב דלא בעינן לענין ישיבת הארץ דוקא יובל, וה"ה 

 ה בזה.  לענין חני' בקרקע מן הסתם, ולד' הכ"מ גם הרמב"ם יוד

עכ"פ נראה דאי' תורה ודאי ליכא באינו עע"ז. א"כ יש לסמוך על הר"א בשעה"ד, ובפרט שאין זה כ"א להפקיע איסור   
שביעית בעת הדחק, שאינה מכירה גמורה מה"ת. ובזה אזלא קושית המחמירים מפני מה לא עשו זאת ההערמה בימי 

ו עע"ז, א"כ יש בזה איסור תורה במכירה עצמה, ואם יזדמן כזה לא חז"ל, והוא מפני שבימיהם הי' קשה למצא נכרי שאינ
 רצו להשתמש בזה וחיישינן משום דאתי לאיחלופי, אבל בזה"ז, דשכיח הוא באומות שלמות ב"ה, אין חשש.  

ין ויותר י"ל כמו דפי' הר"ן בגיטין פ' השולח על שחרור עבד לדבר מצוה, דמותר מטעמא דלא תחנם נאסר דוקא כשמכו  
לטובתם, וה"נ לא שייך אי' דחניה בקרקע במכירה כזו, שהיא דרך הערמה להפקיע מקדושת שביעית, כדי שיוכלו לעבוד 

בהיתר, שהיא לטובתינו כדי שיתחזקו ישראל בקרקע. וקצת משמע כן מבכורות ד' ד' מעובדא דרב מרי, דהוה מקני לנכרי 
ת שלו אפי' הגסות, ולמה לא יהי' אסור משום דאסור למכור בהמה אודנייהו דחיותי', ומשמע דהיה נוהג כן לכל בהמו

גסה לנכרי, ולכאורה משמע דה"ה מכירת חלק ממנה ג"כ אסור, דמאי שנא, אלא י"ל כיון שעשה כן רק כדי להתיר מחיוב 
י"ל דהוא  בכורה אין זה בכלל האיסור, וי"ל דה"ה נמי לענין חני' בקרקע, אע"ג דאין הדבר דומה כ"כ, דחני' בקרקע

דאורייתא, מ"מ זכר לדבר איכא. והדבר מסתבר ג"כ שכיון שיסוד הדבר הוא לטובת הישראל לא אסרה תורה, בפרט 
שידוע הוא שלא תשאר הקרקע בידו של נכרי, ואחר שביעית יחזור וימכרנה לישראל, זה שלקחה ממנו, י"ל דלא שייך 

 האיסור בכה"ג.  

זאת מפני שניכר הדבר שהיא הערמה. אבל ראוי לצרף היתר זה עם סברא דלעיל אמנם יש לפקפק על היתר הערמה כ  
שהישמעאלים אינם עע"ז, ומותר למכור להם, ואם יפקפק אדם בדבר נאמר דאיסור תורה ליכא בכה"ג שמוכר לטובת 

 ישראל, וא"כ במידי דרבנן, במקום דחק גדול כזה, יש לילך לקולא. )בויסק שנת תר"ס(

 סימן סא שו"ת משפט כהן
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 ב"ה, עה"ק יפו ת"ו, ח' ניסן תרס"ט. )להנ"ל(  

היום הגיעני מכתבו דכ"ג שי' השני. ובעיקר הענין כבר גליתי דעת, שנכון הדבר שתהי' לנו בתחלה ידיעה מאיזה איש   
כי אנכי לא ידעתיו כ"א  -שיהי', אם יש בדבר לפחות צד ספק, ואם ה' לוי אינו מוכשר לזה כפי ידיעתו של כ"ג אותו, 

הלא ישנם לכ"ג מכירים נכבדים שם, ועוד שצריך  -תי בו דופי אז, מאיזו שיחה, שהיתה לי עמו כשהי' אצלי, ולא מצא
לדעת אם נמצא הנדיב שי' בעיר. ועיקר הכל הוא שבתחילה צריך להוציא אל הפועל את המכירה, כדי שלא יהי' בדבר 

 שום צד מכשול ח"ו.  

תבתי שבמכירה לזמן די להפקיע, אם כ -ומש"כ כ"ג שכתבתי, שדי בשכירות להפקיע שביעית, חלילה, לא כתבתי כן כי   
לדעת הרמב"ם פכ"ג מה' מכירה, ורבים אשר עמו, שהיא מכירה גמורה בקנין הגוף, אלא שאע"פ שלענין הפקעת הקדושה 

נחשבת היא כמכירה יש לומר שלענין איסור מכירה לנכרי נחשבת כשכירות, ושכירות הלא מפורש הוא בירו' ע"ז פ"ק 
אם טובת  -ומאחר שיש מתירין גם מכירה כשא"א באופן אחר, כיון שאין הכונה כי  שמותר במקום שא"א בישראל,

ישראל, כמו שהבאתי מד' הלכות א"י, יש לסמוך עכ"פ לענין מכירה לזמן, הדומה לענין חניית הקרקע שלה, לשכירות. 
לאריכות דבריו בהשגה פי"ד  ומה שכתב הגנצי"ב ז"ל, שאין דין ג"ת לישמעאלים, אין זה ברור כלל לדעת הראב"ד, ובפרט

דהא"ב שבודאי אין זה פשוט כלל שאין גר תושב נוהג בזמן הזה, וכן בה' ע"ז פ"י, שלישיבת הארץ א"צ יובל, וי"ל שה"ה 
לענין חניה בקרקע, ולפחות לענין שכירות דע"ז אין ספק שמותר בג"ת, וכיון שא"צ יובל, אע"ג דצריך ב"ד של שלשה מ"מ 

 1סום לדבר שקבל עליו, וי"ל שאומה שלמה שהיא מתנהגת בנימוסין כאלה יהיו חשובין לענין זה כג"ת.הוא כדי שיהי' פר
ובפרט שי"ל כמש"כ ט"ז סי' רצ"ג לענין חדש שיכולין לסמוך בשעה"ד על יחיד במקום רבים גם בתנאים, א"כ י"ל דנסמוך 

ט דהישמעאלים אינם עובדים ע"ז כלל. איך שיהי', על ר"מ דס"ל דכל שקבל עליו שלא לעבוד ע"ז ה"ז גר תושב, וזה פשו
ביחד עם הצירוף, שכאן שהמכירה היא הכרח לטובת ישראל י"ל שאין איסור בדבר, כעין ד' הר"ן בלא תחנם, הנסמך 

ללעולם בהם תעבודו, לדבריו ז"ל, וד' הא"י המיוחסים לבעה"ט שאין איסור במכירה ג"כ כשא"א להכרח הישראל באופן 
רוף ד' החנוך בשם הרמב"ן דאי' המכירה הוא לצמיתות דוקא, אין חשש לצרף ג"כ סניף זה שהם דינם כג"ת. אחר, וצי

עכ"פ ודאי אין לערער כלל על היתר המכירה, אלא שלבי דוי שהננו מופקעים מקדושת המצוה החביבה, שאפילו אם לא 
בס"ת אין אנו בקיאין בחסרות ויתרות, ומ"מ הננו יהי' לנו ממנה כ"א זכר וספק מצוה ג"כ אין שיעור לחבתה, והרי גם 

ב"ה מקיימים מצות כתיבה משום דרחמנא אמר עביד מצוה וכמה דאפשר ניח"ל, וה"נ יש לנו להשתדל בכל כחנו כמה 
 דאפשר, שימצאו מקיימים בפועל ובמילוי מצות שמיטת הארץ באה"ק, והשי"ת יעזר לנו ע"ד כבוד שמו ונחלתו.  

 הנ"פ הק' אברהם יצחק ה"ק הנ"ל    ידי"ע דבק בא  

 לא תחנם, מכירת ושכירות קרקע –גר תושב 

   ספר החינוך מצוה תכו

 שלא לחון על עובדי עבודה זרה  

)א( שלא נחמול על עובדי עבודה זרה ולא יישר בעינינו דבר מהם, כלומר שנרחיק ממחשבתנו ולא יעלה על פינו שיהיה   
תועלת, ולא יהי מעלה חן בעינינו בשום ענין, עד שאמרו רבותינו זכרונם לברכה ]ע"ז כ'  במי שהוא עובד עבודה זרה דבר

ע"א[ שאסור לומר כמה נאה גוי זה או מה נחמד ונעים הוא, ועל זה נאמר ]דברים ז', ב'[, ולא תחנם, ובא הפירוש על זה 
מתנות חנם, והכל שורש אחד.  לא תתן להם חן, כענין שאמרנו. ויש מרבותינו שלמדו מלא תחנם לא תתן להם

 ובירושלמי דעבודה זרה ]פ"א ה"ט[ אמרו, לא תחנם, לא תתן להם חן, בלא תעשה.  

משרשי המצוה, לפי שתחילת כל מעשה בני אדם היא קביעות המחשבה במעשים והעלות הדברים על שפת לשון, ואחר   
בור ממצוא בעובדי עבודה זרה תועלת וחן, הננו המחשבה והדבור בה תעשה כל מלאכה, ועל כן בהמנענו במחשבה ובד

 נמנעים בכך מלהתחבר עמהם ומלרדוף אחר אהבתם ומללמוד דבר מכל מעשיהם הרעים.  

מדיני המצוה מה שאמרו זכרונם לברכה ]ע"ז ס"ה ע"א[ כשאין נותנין להם מתנות חנם דדוקא למי שעובד עבודה זרה,   
אבל לא למי שאינו עובד עבודה זרה ואף על פי שהוא עומד בגיותו לאכול שקצים ורמשים ושאר כל העבירות כגון גר 

נין לו מתנת חנם. ואמרו זכרונם לברכה ]ערכין כ"ט ע"א[ שאין תושב, דמכיון שקבל עליו שבע מצוות מפרנסין אותו ונות
מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג. ועוד אמרו זכרונם לברכה ]גיטין ס"א ע"א[ שמותר לפרנס עניי גוים עם עניי 

 ישראל מפני דרכי שלום. ויתר פרטיה מבוארים במסכת עבודה זרה.  

 ן, בזכרים ונקבות.  ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמ  

והעובר על זה ושיבח עובדי עבודה זרה ומעשיהם, זולתי בענין שימצא שבח יתר מאד לאומתנו מתוך שבחם, עבר על   
לאו זה, ואין בו מלקות לפי שאין בו מעשה, אבל ענשו גדול מאד כי הוא סיבה לתקלה מרובה שאין לה תשלומין, כי 

 מעים, וכל יודע דעת יבין זה.והדברים ירדו לפעמים בחדרי בטן הש

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


279 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 מנחת חינוך מצוה תכו

והנה בלאו הזה נכלל דלא תתן להם חני' בקרקע בא"י ואסור למכור להם הן בית או שדה או שום דבר מחובר כמבואר 
בש"ס ובר"ם כאן. ומ"ש הרב המחבר דין זה במצוה בפרשת משפטים שייך למצוה דכאן ע"ש בהגהות. ומבואר שם דדוקא 

 אסור מה"ת אבל שכירות שרי דלא הוי חני' בקרקע.למכור 

 ספר החינוך מצוה שלט

 שלא נמכור שדה בארץ ישראל לצמיתות  

)א( שלא נמכור שדה בארץ ישראל לצמיתות, שנאמר ]ויקרא כ"ה, כ"ג[ והארץ לא תמכר לצמיתות, כלומר שלא יתנו   
יעה בעל כרחם, שאי אפשר להם להתנות על זה לפי ביניהן מוכר ולוקח לעשות ממכרם לצמיתות. ואע"פ שהיובל מפק

 שהוא כנגד מצות התורה, אע"פ כן אם עשו כן עברו על הלאו הזה, זהו דעת הרמב"ם זכרונו לברכה.  

והרמב"ן זכרונו לברכה כתב שדברי הרב בזה כענין המוזכר בראשון של תמורה ]ד' ע"ב[ דאמר רבא התם חולק על אביי,   
מנא לא תעביד אי עביד לא מהני ולקי, משום דעבר אהרמנא דמלכא. והוא זכרונו לברכה פירש דכל מילתא דאמר רח

בענין אחר, שמזהיר אותנו שלא נצמית הארץ ביד הגוים, כלומר שלא נמכרנה להם לצמיתות. ופירוש הכתוב כן, לא 
 גוי להחזירה מותר למוכרה לו.תמכור למי שיחזיק בה לעולם, וזהו הגוי, אבל הישראל יחזיר אותה, ואם התנה עם ה

 מצוה להחיותו – גר תושב

 פסחים כא:

 לא צריך קרא, סברא הוא. -ורבי יהודה: הא לא צריך קרא, כיון דגר אתה מצווה להחיותו, ונכרי אי אתה מצווה להחיותו 

 52שחכת עשין לרמב"ן, מצוה טז

מצוה יו שנצטוינו להחיות גר תושב להציל לו מרעתו שאם היה טובע בנהר או נפל עליו הגל שבכל כחנו נטרח בהצלתו 
והוא בהם פקוח נפש ואם היה חולה נתעסק ברפואתו וכל שכן מאחינו ישראל או גר צדק שאנו מחוייבים לו בכל אלה 

ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. ומאמרם בתלמוד  והוא אמרו ית' )פ' בהר( וכי ימוך אחיך ומטה 53שדוחה שבת
)פסחי' כא ב, ע"ז כ א, חולין קיד ב( גר אתה מצווה עליו להחיותו גוי אין אתה מצווה עליו להחיותו. והמצוה הזו מנאה 

בעל ההלכות )אות מט( החיאת האח. והרב כלל אותה עם הצדקה במצות קצ"ה מפסוק פתוח תפתח את ידך )פ' ראה 
  טו(. והם שתים מצות באמת: 

 קבלת ז' מצות –גר תושב 

 (קישור)אוצרות יוסף חידושי יורה דעה אות י 

                                                 

לי לפרש דלהחיותו לאו בפקוח נפש הוא אלא לפרנסו כאחד מעניי ישראל ומש"ה אמר רב לא  וישבחידושי הרמב"ן כתובות טו: איתא בזה"ל:  52
 שנו רוב ישראל ישראל אלא להחיותו ולא איירי איהו בפקוח נפש כלל

ושוב ראינו שיש בזה דיון באחרונים. ע' במלומדי מלחמה להרב  כאן הסביר רבנו שליט"א שכוונת הרמב"ן על אחינו וגר צדק ולא על הגר תושב 53
 הענין.על  חקירה(. רבנו ציין לעיין במאמר בחוברת קישורנחום רבינוביץ סימן מג )
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 (קישור)גלינו הש"ס חלק ב סנהדרין נו. 

       

 גליני הש"ס חלק ב עבודה זרה סד:
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 שמירת שבת –גר תושב 

 תוספות יבמות מח: ד"ה זה גר תושב

 בית דין לטבילה –גרות 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן קנז

 גדעה חלק ב סימן קכשו"ת אגרות משה יורה 

 ג סימן קיבשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק 

 (קישור)שו"ת לב אריה חלק ב יורה דעה סימן יא 

 בית דין של הקונסרבטיבים והריפרומים –גרות 

 דברי הרב עמ' ר

 ברכת הטבילה –גרות 

 פסחים ז:

 ברכות נא.

 ז-רמב"ם הלכות ברכות יא:ה

העושה מצוה ולא בירך, אם מצוה שעדיין עשייתה קיימת מברך אחר עשייה ואם דבר שעבר הוא אינו מברך, כיצד הרי 
שנתעטף בציצית או שלבש תפילין או שישב בסוכה ולא בירך תחלה חוזר ומברך אחר שנתעטף אשר קדשנו במצותיו 

 ציצית, וכן מברך אחר שלבש להניח תפילין, ואחר שישב לישב בסוכה וכן כל כיוצא באלו.  וצונו להתעטף ב

אבל אם שחט בלא ברכה אינו חוזר אחר שחיטה ומברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על השחיטה, וכן אם כסה הדם בלא 
 כל כיוצא בזה.  ברכה או הפריש תרומה ומעשרות או שטבל ולא בירך אינו חוזר ומברך אחר עשייה וכן 

אין לך מצוה שמברכין אחר עשייתה אלא א טבילת הגר בלבד שאינו יכול לומר אשר קדשנו במצותיו וצונו שעדיין לא 
 נתקדש ולא נצטוה עד שיטבול, לפיכך אחר שיטבול מברך על הטבילה מפני שהיה דחוי מעיקרו ולא היה ראוי לברך.  

 הגהות אשרי חולין פרק א סימן ב

שתמיט לן בשום דוכתא דמשום הכי הוי שחיטה פסולה. פר"י מהרי"ח. והשוחט צריך לברך קודם השחיטה כרבי ולא אי
יוחנן ולא חיישינן שמא תתנבל השחיטה מיהו אם לא בירך קודם השחיטה יכול לברך אחר השחיטה ויוצא ידי חובתה 

 מא"ז:שכל מצות שלא בירך עובר לעשייתן מברך אחר עשייתן כדפירש בברכות. 

 ש"ך יורה דעה יט:ג
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 בעלי הנפש לראב"ד שער הטבילה סימן ג

( כדטבלה איתתא וסלקה לה לברוכי בא"י אמ"ה אקב"ו על הטבילה. ורבוותא אחריני 346כתב בעל ההלכות )ח"ג עמ' 
)רי"ף בשם גאונים( אמרי מקמי דתטבול מבעי לה לברוכי כדקי"ל )פסחים ז ב( כל המצוות כולן מברך עליהן עובר 

טבילת גר דמקמי טבילה לא חזי לברכה דאכתי גוי לעשייתן. ואם תאמר הא אמרינן עלה חוץ מטבילה ושופר, ההיא ב
הוא אבל נדה חזיא לברכה כדאמרינן בבכורות )כז א( אמר רבינא הילכך נדה קוצה לה חלה ואכיל לה כהן קטן, ואי אפשר 

להפרשת חלה בלא ברכה. הילכך צריכה לברך מקמי דתפשוט את בגדיה. ואם פשטה עד שלא ברכה נכנסת במים עד 
 ת, ודוקא במים עכורים אבל צלולים לא עד שתעכר אותם ברגליה )ברכות כה ב(.  צוארה ומברכ

ונ"ל דוקא בגר גדול, אבל בגר קטן שב"ד מטבילין אותו אי נמי בעבד קטן שרבו מטבילו בשלשה, שבית דין והאדון   
עשו בחרן, והלא אם צוונו, מואת הנפש אשר 6קודם הטבילה כדין כל שאר המצות. ואם תאמר היכן  5מברכין עליהם

נתכנסו כל באי עולם אינן יכולים לברוא אפילו יתוש אחד אלא הגרים שגיירו והחזירום תחת כנפי השכינה מעלה עליהם 
כאילו בראום. וכתוב )ירמיהו טו, יט( אם תשוב ואשיבך לפני תעמוד וכו'. וכתוב )ישעיהו מט, ו( ויאמר נקל מהיותך לי 

 צורי ישראל להשיב ונתתיך לאור גוים להיות ישועתי עד קצה הארץ.  עבד להקים את שבטי יעקב ונ

 לב-אות לא דרך פקודיך מצות עשה ב חלק הדיבור

מסתפקנא אם מברכין על מילת גר קטן דהוה ספק וחשש ברכה לבטלה, דכיון שהגדיל יכול למחות והוה כעכו"ם, ואפשר 
ל יכולין ג"כ לברך על מילתו אע"ג דהוה ספק דלמא יחזור בו לומר כיון דחכמים תיקנו דיכולין ג"כ קטן לגייר ולמו

 כשיגדיל כמו דמברכין כל ברכות החג בספק יו"ט שני, וצ"עד(.  

ונ"ל עוד לדקדק לפי"ז, דהנה יש לדקדק למה במילת הבן תיקנו חז"ל נוסח הברכה למול את הבןה( )כן הוא הנוסח בגמ' 
ך על המילה אפילו כשהאב בעצמו הוא המוהל כמבואר בפוסקים הטעם( כשהאב המוהל בעצמו, והנה אנן נוהגין לבר

לשון יחיד ובמילת גרים נוסח הברכה למול את הגרים לשון רבים, בשלמא גבי עבדים י"ל דמשום הכי תיקנו בלשון רבים 
ומו אפילו קודם למול את העבדים דתרי מיני עבדים נינהו יליד בית ומקנת כסף, יליד בית נימול לשמנה, ומקנת כסף בי

ח', משא"כ בגרים, ולפמ"ש דבגר קטן הוה ספק ברכה משום הכי תיקנו בנוסח הברכה למול את הגרים היינו גרים 
דעלמא, דיארע לפעמים בהמולו גר קטן דאין מצוה במילתו, עכ"ז מברכין להקב"ה שקדשנו במצוה הזאת למול את 

משה באו"ח הלכות ציציתו(, וכמו שכתב הרב ט"ז ביו"ד בהלכות הגרים הגדולים, וכמו שכתב הסברא הזאת הרב הדרכי 
 שחיטהז( עיי"ש ותבין.  

 ארץ הצבי עמ' לא

 זכין לאדם –גרות 

 גרות –לאדם שלא בפניו  זכיןראה: 

 טבילה קודם המילה –גרות 

 יבמות מו.

 :אשולחן ערוך יורה דעה רסח

, צריך להטיף )או שנולד מהול( )טור בשם הרא"ש(ואם מל כשהיה עובד כוכבים גר שנכנס לקהל ישראל, חייב מילה תחילה. 
)טבל קודם שמל, מועיל, בת מלהתגייר וסגי ליה בטבילה. ואם נכרת הגיד, אין מילתו מעכ ממנו דם ברית ואין מברכין עליו.

 המ"מ פי"ד מהל' א"ב( )וי"א דלא הוי טבילה( )נ"י פרק החולץ בשם הרא"ה(. דבדיעבד הוי טבילה( )ב"י בשם הרמב"ן וכ"כ

 ש"ך יורה דעה רסח:א

 וי"א דלא הוי טבילה. הלכך יש לקיים ולטבול אחר שמל כן כתבו העט"ז:

 שדמ עה סימןדורה יחלק אבני נזר 

מהני. ורשב"א סובר דלא מהני. ח( ובזה ניחא לפרש מחלוקת הרמב"ן עם הרשב"א בדין טבל ואח"כ מל דרמב"ן סובר ד
מהני קודם המילה. והטעם בשניהם ברור הואיל בטבילה נעשה קצת  ונראה כי היכי דהתם מהני טבילה קודם הקרבן. ה"נ

לל לטבל ולא  כישראל כנ"ל. אך הרשב"א לטעמי' דגם בזמן המקדש נעשה גר בלא קרבן לישא בת ישראל. ואין ראי' מזהכ
 :ל בטבילה לבד אינו נעשה גר כלל והוי טובל ושרץ בידומל בזמה"ז. דטבל ולא מ
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 רובו ומקפיד –טבילה  –גרות 

 יבמות עח.

 תוספות ישנים יבמות עח.

 טו-שלחן ערוך יורה דעה קכ:יד

 ש"ך יורה דעה קכ:לז

 (קישור)בענין שתי טבילות 

 מילה לשם גרות –גרות 

 שו"ת מנחת יצחק חלק א סימן לו   

 בענין גרות  

ב"ה, יום ו' ניסן תשב"י לפ"ק. חג כשר ושמח לכבוד ידי"נ הרב הגאון המפורסם וכו' כש"ת מוה"ר נפתלי הכהן   
 שאקאוויצקי  

 שליט"א אבד"ק גייטסאד יצ"ו.    

אחדשת"ה כמשפט, ע"ד השאלה בנדון בן נכרית, ואביו ישראל נתן למולו, ולא הודיע שאמו נכרית ונמול בתורת   
 ישראל, אם בעת שבא להתגייר צריך עוד הפעם הטפת דם ברית.  

לו, )א( הנה היכא שהאב מניח למול את בנו מן הנכרית לשם מצוה, ואין בדעתו לטובלו רק שיהי' נמול, אם מותר למו  
כבר דיבר מזה בת' מהר"ם שי"ק )חיו"ד סוס"י רמ"ח(, וכתב שם דבודאי לא קמבעי' דאפילו לפי מ"ש הרמ"א )סוס"י רס"ג( 

דאין למול לגוי שלא לשם גירות, מ"מ הכא שאני דהרי לשם מצוה מל, אולם בלא"ה הש"ך הכריח דזה אינו ומותר למול 
, א' דלשם מצוה מל, והב' דבלא"ה הש"ך הכריח וכו', דהרי באמת מד' עיי"ש. ולא הבנתי דברים אלו, מה שמחלק לשתים

הרמ"א משמע דאף לשם מצוה אסור, והש"ך הכריח דשרי, אולם דעת העט"ז שהביא הש"ך, דאסור אף לשם מצוה, ובת' 
י"ב(, ומ"מ  מעיל צדקה )סי' י"ד( והובא בפתחי תשובה שם הוכיח כד' העט"ז, ועי' בת' לבושי מרדכי )א"ע סי' ל"ח אות

 לא הוי יותר מלשם מצוה.  

וכ"ז להלכה, אבל למעשה כבר החליטו גדולי הפוסקים דאסור למול הבן שנולד לישראל מנכרית, שלא יטעו דישראל   
 הוא, ועיין פרישה )יו"ד סי' רס"ו( ובספר כורת הברית )בסימן רס"ו ס"ק ל"ח( ובתשובת הרב"ז )סי' קכ"ו( ובהגה שם.  

נודע הפלוגתא בראשונים, אם כשמל כשהי' עכו"ם, אם צריך להטיף ממנו דם ברית, וע"כ מטיפין ואין מברכין  )ב( והנה  
עליו, כמבואר בטור וב"י וש"ע )רס"י רס"ח ובסי' רס"ה סעי' ג'(, ועי' בחי' הרשב"א יבמות )מ"ו(, דאף שבט לוי שמלו 

כנפי השכינה, אך בשם הרמב"ן ז"ל כתב, דכל שהיו נמולים עצמם במצרים, הטיפו דם ברית, שאלולי כן במה נכנסו תחת 
לא היו צריכין להטיף דם ברית, דהא סלקא להו מילה, דהא מיפקדו עלה, ול"ד לגבעוני מהול וערבי מהול, דהתם כיון 

דלא מיפקדי, כמאן דלא מהילי דמי עיי"ש, וא"כ ל"מ להרשב"א בודאי ל"מ אף שמל לשם מצוה בעודו גוי, אלא אף 
הרמב"ן י"ל שאני שבט לוי דמיפקדי, ועי' בת' מהר"ם שיק שם )ר"מ( דהביא דעת הרמב"ן הנ"ל, וכתב ע"ז דכ"כ ביש"ש ל

פ' הערל )סי' ו'(, דאם נמול לשם מצוה, י"ל דלא צריך להטיף עי"ש, ואין לי הס' יש"ש לעיין בו, אם כוונתו במיפקדי דוקא 
 או אף באינו מיפקדי כגון גוי.  

לספק היכא דמצד הדין א"צ להטיף מטעם דרוב הפוסקים ס"ל כן, או דיש ס"ס להקל, אם מותר להטיף לחומרא  )ג( ויש  
לצאת ידי המיעוטא למצוה מן המובחר ומצאתי בת' מהר"ם שיק שם )סי' ר"מ( שמסתפק בזה, שכתב שם דצ"ע איך 

סור לאדם לחבול בעצמו, וכ"ש לאחרים, רשאין להטיף דם ברית, בס' ערלה כבושה, דהרי קיי"ל )ב"ק צ"א( דמה"ת א
והר"ן כתב בשבועות )דף כ"ו( דהא דשבועה חל להרע לעצמו, משום דאינו מפורש בקרא, אע"ג דמה"ת הוא, וא"כ איך 
רשאין להטיף מספק, ויש ליישב עפ"י מה שכתב התוס' )ב"ק שם(, דנזיר טהור המצוה מגין עליו, וה"נ במקום ספק הוי 

שרוב הפוסקים סוברים דא"צ, לא נתברר לי אם מותר להטיף עכ"ד, וה"נ יש לספק בנד"ד, ואף דקודם מצוה, אבל במקום 
שנתגייר עדיין עכו"ם, מ"מ בנד"ד דיש ספק אולי אמו נתגיירה קודם שנולד כמבואר בד' כת"ה, שוב יש ספק אם החומרא 

 לא יביא לידי קולא מטעם חובל.  

פק הנ"ל בצ"ע, מ"מ לפי המבואר ברמב"ם )פ"ה מה' חובל ומזיק ה"א( דכ' וז"ל )ד( אולם אף שמהר"ם שיק הניח הס  
אסור לאדם לחבול בין לעצמו בין בחבירו, ולא החובל בלבד אלא כל המכה אדם כשר מישראל וכו' דרך נציון )נ"ב, נ"ל 
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הוכיח בזה בשו"ת מהרי"א  ביזיון(, הרי זה עובר בלא תעשה שנאמר וכו' עכ"ל, מוכח דאין איסור רק דרך ביזיון. וכן
אסאד )חיו"ד סי' רמ"ט( מד' הרמב"ם הנ"ל. ועוד הביא מב"ק )צ"א ע"ב( דמדמה חבורה בגוף לבל תשחית דבגדים עיי"ש, 
וכיון דאפילו בגדים דהו"ל פסידא דלא הדר, לא אסרה תורה אלא דרך השחתה, כמ"ש הרמב"ם )ה' מלכים פ"ו ה"ח(, א"כ 

וא, דלא אסרה תורה אלא דרך ביזיון, וסיים דיש ראי' מן הקרא ומן הסברא ומן הפוסקים, מכ"ש גופו דפסידא דהדר ה
דבמכוון למצוה שאין דרך ביזיון ליכא איסור חובל עיי"ש באריכות, וא"כ גם בנד"ד היכא דיש קצת ספק בדבר מותר 

שו"ת אבני צדק )א"ע סי' ז'( דאם יש להטיף דם ברית, ואין כאן משום איסור חובל, כיון שאין עושה דרך ביזיון, ועי' ב
 לחוש על המוהל שהוא מהפסולין לדון צריך עו"ה =עוד הפעם= הטפת דם ברית, ועי' תשו' לבושי מרדכי שם.  

)ה( והנה הא ודאי הא דהמוהל לא ידע שהוא נכרי ומלו בטעות לשם יהודי, אינו מועיל כלום, דאם ניזל בתר אביו ואמו   
הרי המה כוונו רק למול ולא לטבול, ול"ה לשם גירות כנ"ל, ואם ניזל בתר המוהל הרי הוי הקדש דנתנו למוהל למול, 

בטעות, שהוא סבר דמל יהודי, ובאמת הוא נכרי, וביותר די"ל דאשתני כוונת מצות מילה ביהודי מלשם גרות, וכמבואר 
( בסתירת ר' יוסי אדר' יוסי, דביבמות )מ"ו ע"ב( בח"ס )חיו"ד סי' א' וסי' ש'( ליישב קושי' השאילת יעב"ץ )ח"ב סי' קס"ד

ס"ל, דבעי מילה לשמה בגר ובמס' ע"ז )כ"ו( קאמר היכן מצינו מילה לשמה, וכתב הח"ס לחלק בין ישראל ערל, דלא בעי' 
מילה לשמה, רק שתוכרת ערלתו, משא"כ בגוי שנכנס תחת כנפי השכינה ע"י מילה, וזה צריך לשמה לשם הכנסת דת, 

. ובזה י"ל אף הכוונה דלשמה שאני זה מזה, דאלו בישראל מכוון רק לשם מצות מילה בישראל, ואלו בגר לשם עיי"ש
הכנסת דת, ול"מ הכוונה דמכוון בישראל, כלומר דכבר נתקדש בקדושת ישראל, לגר שצריך לכוון להכניסו כעת בדת 

לה, ולמעשה יש לברר, דאם הדבר קרוב דכבר ישראל, ומ"מ עכ"פ לא גרע מלשם מצוה סתם, ותלי' במה שביארנו למע
נתגיירה אמו קודם שנולד, אף דנחמיר לטבול את הבן, מ"מ במה שנוגע להטפת דם ברית יש להקל כנלענ"ד. +ועי' מלמד 

להועיל חיו"ד סי' פ"ב.+ /ממהדורה מאוחרת/ )ו( מה שהביא כת"ה מהמרש"א )שבת פ"ב( גבי מעשה דהלל, דמוכח 
לגייר מותר ללמוד עמו קודם הגירות. הנה באמת כבר העיר בזה בת' רעק"א )סי' מ"א(, והוא הוכיח  מדבריו דכיון שבא

מתוס' יבמות )כ"ד ודף ק"ט( דלא ס"ל כד' המהרש"א עיי"ש. ובאמת ראיתי שהקשו על רעק"א דגם הדינים שאומרים לו 
ל איסור ללמוד תורה לנכרי, וגם כתב בת' להגר מקודם ג"כ ד"ת הם, אך בנוגע ללמוד סדר התפילות, כתבו דאינו בכל

מהרי"א אסאד )או"ח סי' ד'( להוכיח דתורה שבכתב ל"ה בכלל האיסור, ועי' תוס' סוטה )ל"ה( וגמ' סנהדרין )נ"ט(, וגיטין 
 )דף ס' בתוס'(, וממילא במה שנוגע ללימוד הגר להכין אותו בכל הצריך להתנהג בתור יהודי, בודאי שרי.  

אם יגיירו אותו קודם הבר מצוה, או ימתינו עד אחר הבר מצוה לגיירו כשהוא גדול, הנה כבר ידוע מדברי )ז( ומש"כ   
הרמב"ם )ה' מלכים פ"ט( שלא נתנו השיעורים אלא לישראל בלבד, ובזה הוכיח הח"ס )ביו"ד סי' שי"ז(, דגם בב"נ לא תלי' 

י"א אסאד )חיו"ד סי' א'(, ובזה הי' נראה דגם לענין מחאה בשנים אלא אם שכלו שלם כראוי הוי גדול, ועי' בזה בת' מהר
לא תלי' בשנים, אלא בדעת בלבד, וכבר האריך בזה בת' מחנה חיים )סי' פ"ט(, ומ"מ מסיק דדעת רוב המפרשים אינו כן 

מסופק אם עיי"ש. ובת' לבושי מרדכי )חא"ע סי' מ"ג(, ומ"מ במה שנוגע לקבלו, הגם שבת' מהר"ם שיק )יו"ד סי' רמ"ח( 
אביו ישראל נחשב אביו לענין זה, דמתויו"ט )פ"ד דכתובות מ"ג( משמע דלא חשוב כאביו, אבל אמו בודאי מהני אם 

הביאתו לגייר, ובנד"ד דהוא קרוב לי"ג שנים דבודאי בא לכלל דעת שוב כיון שבא לב"ד ומבקש להחזיקו בישראל מהני 
"ע )סי' רס"ח(, ובנו"כ ובת' מהרי"א אסאד )יו"ד סי' רנ"ז(. ובזה הנני ידידו לכל השיטות, אף במי שאין לו אב ואם, עי' טוש

 דוש"ת כה"י, יצחק יעקב ווייס    

 מל ולא טבל –ות גר

  בנין ציון סימן צא

 מעמד הר סיני –גרות 

 כריתות ט.

לא יכנסו לברית  כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם, אף הם -רבי אומר: ככם 
אלא במילה וטבילה והרצאת דמים, להביא פרידה אחת א"א, שלא מצינו בכל התורה כולה. לא אמרו קן אלא להקל 

לא  -מה ת"ל? לפי שנאמר בתורים הוהקריב, שומע אני האומר הרי עלי עולת העוף  -עליו. ולא? והתניא: דוהקריבו 
 דה אחת! חובה מיהא לא אשכחן.יפחות משני פרידין, ת"ל: והקריבו, אפי' פרי

 רמב"ם הלכות איסורי ביאה יג:א

 בשלשה דברים נכנסו ישראל לברית במילה וטבילה וקרבן.

 נולד מהול והטפת דם ברית –מילה 

 חושן משפט סימן קנא ו שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן שלד
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 רמב"ם הלכות מילה א:יא

 כנפל מפני שאינו חי, ויוצא דופןשנולד כשהוא מהול, ומי שנולד בחדש השמיני לעבורו קודם שתגמר ברייתו שהוא  קטן
 ואנדרוגינוס ומי שיש לו שתי ערלות אין דוחין את השבת אלא נימולין באחד בשבת שהוא יום תשיעי שלהן.

 מפניני הרב עמ' רמא

 מצוות עול קבלת –גרות 

 יח-ביאה יג:ידרמב"ם הלכות איסורי 

 אל יעלה על דעתך ששמשון המושיע את ישראל או שלמה מלך ישראל שנקרא ידיד יי' נשאו נשים נכריות בגיותן,יד: 
אלא סוד הדבר כך הוא, שהמצוה הנכונה כשיבא הגר או הגיורת להתגייר בודקין אחריו שמא בגלל ממון שיטול או שביל 

דת, ואם איש הוא בודקין אחריו שמא עיניו נתן באשה יהודית, ואם אשה שררה שיזכה לה או מפני הפחד בא להכנס ל
היא בודקין שמא עיניה נתנה בבחור מבחורי ישראל, אם לא נמצא להם עילה מודיעין אותן כובד עול התורה טורח שיש 

 אמר ותרא כיבעשייתה על עמי הארצות כדי שיפרושו, אם קבלו ולא פירשו וראו אותן שחזרו מאהבה מקבלים אותן שנ
 מתאמצת היא ללכת אתה ותחדל לדבר אליה.

 לפיכך לא קבלו בית דין גרים כל ימי דוד ושלמה, בימי דוד שמא מן הפחד חזרו, ובימי שלמה שמא בשביל המלכות טו: 
 והטובה והגדולה שהיו בה ישראל חזרו, שכל החוזר מן העכו"ם בשביל דבר מהבלי העולם אינו מגירי הצדק, ואעפ"כ הי

גרים הרבה מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות, והיו ב"ד הגדול חוששין להם לא דוחין אותן אחר שטבלו מכ"מ לא 
 מקרבין אותן עד שתראה אחריתם.  

ולפי שגייר שלמה נשים ונשאן, וכן שמשון גייר ונשא, והדבר ידוע שלא חזרו אלו אלא בשביל דבר, ולא על פי ב"ד טז: 
הכתוב כאילו הן עכו"ם ובאיסורן עומדין, ועוד שהוכיח סופן על תחלתן שהן עובדות כו"ם שלהן ובנו להן  גיירום חשבן

 במות והעלה עליו הכתוב כאילו הוא בנאן שנאמר אז יבנה שלמה במה.  

ביל דבר גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג' הדיוטות ה"ז גר, אפילו נודע שבש: יז
 הוא מתגייר הואיל ומל וטבל יצא מכלל העכו"ם וחוששין לו עד שיתבאר צדקותו, ואפילו חזר ועבד כו"ם הרי הוא

כישראל מומר שקידושיו קידושין, ומצוה להחזיר אבידתו מאחר שטבל נעשה כישראל, ולפיכך קיימו שמשון ושלמה 
 נשותיהן ואע"פ שנגלה סודן.  

ם קשים להם גרים לישראל כנגע צרעת שרובן חוזרין בשביל דבר ומטעין את ישראל, וקשה ומפני זה אמרו חכמי: יח
הדבר לפרוש מהם אחר שנתגיירו, צא ולמד מה אירע במדבר במעשה העגל ובקברות התאוה וכן רוב הנסיונות האספסוף 

 היו בהן תחלה.

 דברי הרב עמ' קצח

 אחיעזר ח"ג סימן כו סוף אות ד

 דעה חלק א סימן קנזאגרות משה יורה 

 מאירי שבת סח:

ושמא תאמר גר שנתגייר בין הגוים מיהא היאך אפשר שלא ידע ענין שבת מעולם והרי הוא צריך שלשה ומודיעים אותו 
מצות קלות וחמורות כמו שהתבאר ביבמות אפשר בגר קטן שמטבילין אותו על דעת ב"ד ולא הכיר מעולם או שמא 

שנתגייר בין הגוים ולכתחילה הוא שצריך שלשה אבל בדיעבד אפי' בינו לבין עצמו על  נתגייר בלא שלשה וכמו שאמר
 הדרך שפסקו שם גדולי הפוסקים:

 שו"ת מנחת אלעזר

 מאירי שבת כ

 חוץ מדבר אחד –קבלת עול מצוות  –גרות 

 .חידושי הר"ן סנהדרין פב
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וא"ת והרי אמרו שקנאין פוגעין בו והיא הלל"מ וכיון בית דין של חשמונאי גזרו הבא על הכותית חייב עלי' משום נשג"א. 
שכן למאי איצטרך בית דין של חשמונאי. ובפ' אין מעמידין אמרי' שאין קנאין פוגעין בו אלא בפרהסי' וכמעשה שהיה 

ואתו אינהו וגזור אפילו בצנעא ומעתה אף הכרת האמור בקבלה כמו כן אינו אלא בפרהסיא שאם היה הכרת אף בצנעא 
ה הוצרך ב"ד של חשמונאי לגזור על הכותי' הרי יש בו כרת. אלא שמ"מ יש לתמוה מה ענין לחלק הכרת בין צנעא למ

לפרהסיא ואפשר שהכרת הוא מפני חלול השם וחלול ליתיה אלא בפרהסיא או אפשר לומר שכמו כן יש כרת בצנעא כמו 
ין אין פוגעין בו אלא בפרהסיא גזרו ב"ד של בפרהסיא אלא שמפני שבדיני אדם אין עושין לו כלום מאחר שהקנא

חשמונאי שיהו מלקין אותו ד' מלקיות משום נשג"א כדי להרחיק האדם מהעבירה שיש בני אדם רשעים שאין עומדים 
בעצמן בשביל כרת המסור לשמים ובשבי' המלקיות יתרחק מן האיסור. ומעתה בפרהסיא הועילה גזרתם כשלא פגעו בו 

ינן בע"א שלא היתה גזרתם אלא בצנעא לאו דוקא בצנעא ולא בפרהסיא אלא שעיקר כוונתם הית' קנאין. ומאי דאמר
בצנעא שהיה פטור מדיני אדם יותר מפרהסיא דאלו בפרהסיא לא ימסור אדם לעבירה זו שאם יבא קנאי אחד שיהרגנו 

 אלא עיקר גזרתם הית' בצנעא וה"ה בפרהסיא היכא דלא הוה ביה קנאי:

 ב-בן העזר טז:אשלחן ערוך א

, הרי אלו לוקין מן התורה, )דרך אישות(או ישראלית שנבעלה לעובד כוכבים  בעל עובדת כוכבים, דרך אישות,שישראל 
חייב עליה מדרבנן אבל הבא על העובדת כוכבים דרך זנות, במקרה,  .)ויש חולקין בזה(שנאמר: לא תתחתן בם )דברים ז, ג( 

דה, שפחה, ואם ייחדה לו בזנות, חייב עליה מדרבנן משום נ ומכין אותו מכת מרדות. משום עובדת כוכבים ומשום זונה
 מן התורה משום זונה )ויקרא כא, ז(.  , אפילו בא עליה דרך מקרה לוקה ואם היה כהן עובדת כוכבים, זונה.

הרי עונשו מפורש בדברי קבלה שהוא בכרת, ם ולא הלקוהו בית דין, אם לא פגעו בו קנאיהבא על העובדת כוכבים, 
שנאמר: כי חלל יהודה קדש ה' אשר אהב ובעל בת אל נכר )מלאכי ב, יא( יכרת ה' לאיש אשר יעשנה ולא יהיה לו ער 

הגה: ועון זה יש בו הפסד שאין בכל העריות, ועונה )מלאכי ב, יב( אם ישראל הוא לא יהיה לו ער בחכמים ולא עונה בתלמידים. 
הבא על העובדת כוכבים בפרהסיא, שדינו שקנאים פוגעים  נו הבא מן השפחה ומן הכותית אינו בנו, משא"כ בשאר עריות )טור בשם הרמב"ם(.שב

בו, כמו שיתבאר בחושן המשפט סימן תכ"ה, הוא בכלל עריות ודינו ליהרג ולא יעבור )ב"י בשם א"ח בשם הרמב"ם(, כמו בשאר עריות, כמו 
 דעה סימן קנ"ז.שנתבאר ביורה 

 חלקת מחוקק טז:ה

ולא הלקוהו ב"ד. מלשון זה משמע דעונש דקר' לא קאי רק על דבר שהו' אסור מן התורה כגון דרך אישות או פרהסי' 
 אבל לא בצנעא ולשון כי חלל יהודה משמע ג"כ פרהסיא:

 בית שמואל טז:ד

קיבל דינו אז עונשו מפרש בקבלה כהנ"ל ובח"מ לא  ולא הלקוהו ב"ד. כתב בדרישה וב"ח אפי' בעל בצנעה מ"מ כיון דלא
 כ"כ:

 54"ת מהר"ם שיק אבן העזר סימן לזשו

יתענג על רוב שלום מעתה ועד עולם לכבוד הרב המאוה"ג המפורסם ערוגות הבושם כש"ת מו"ה ישראל דוד נ"י האבד"ק 
 פעזונג יע"א:  

הטור באהע"ז סימן ט"ז בת ישראל לגוי ובת גוי לישראל מכתבו הנעים קבלתי וכו' והנה מדבריו ראיתי שסובר דלדעת   
בזה"ז שנתבלבלו האומות אינו אסור מה"ת ולפענ"ד פשוט דגוי לישראל אפי' לדעת הטור הוא מה"ת דהנה הלכה זו 

דהבועל ארמית קנאין פוגעין בו פשוט דהוא בין דרך זנות ובין דרך חתנות וכן מבואר ברמב"ם פי"ב מהא"ב וכן מוכח 
ס בע"ז דף ל"ו ע"ב דמעיקרא מחלק בין זנות לחיתון אבל כשמסיק דמהלכה דהבועל ארמית אתי' לא מחלק תו. וגם בש"

מסברא מוכח דהרי איסור זה דבועל ארמית ע"י חיתון גרע משלא ע"י חיתון כדמוכח מדברי הרמב"ם הנ"ל שהרי בזנות 
אמר הלממ"ס דפוגעין בו כ"ש ע"י חיתון וא"כ כיון דקנאין ליכא לאו ובחיתון איכא לאו וכיון דמעשה שהי' הי' בזנות ונ

 רשאין להרגו וע"כ דאסור מה"ת בפרהסיא:  

ופרהסיא זה ילפינן מפרהסיא דקידוש השם דבעי' בפני עשרה כמ"ש הרמב"ם שם. והנה שם בוודאי א"צ שיהיו בפני   
' בסנהדרין דף ע"ד והא אסתר כפרהסיא עשרה אלא אם ידעו ממנו עשרה אמרינן דחשיב פרהסיא כדמוכח מהא דאמרי

הוי וכן הוכיח הש"ך ביו"ד סימן קנ"ו סק"ד וכ"כ המהרי"ק בשורש ק"ס וא"כ כיון דאמרי' הן הן עידי יחוד והן הן עידי 

                                                 

חלק ג )אבן העזר וחושן משפט( סימן שו"ת מלמד להועיל ומש"כ תלמידו הגרדצ"ה ב בני ישראל ובני נח אישותראה:  54
. ואמר לי שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ב סימן דופז( ומה שהשיב עליו  חלק ב )יורה דעה( סימן פג)וצרף למש"כ בח 

 שליט"א שהמלמד להועיל אינו אשם, כיון שגדל בסביבבת המהר"ם שיק והושפע מדעתו. רבנו
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ביאה א"כ חשוב מפורסם כדאמרי' באסתר. וא"כ הנושא גוי' לאשה והדבר ידוע ומפורסם בודאי אסירה מה"ת וקנאין 
 פוגעין בו:  

וגם ממקומו הוא מוכרע שהרי מסיק הש"ס בסנהדרין דף פ"ב ע"א וכן פסקו כל הפוסקים דאם לא פגעו בו קנאין הוא   
בכרת מקרא דמלאכי דיכרת ד' כו' ושם מבואר שהיו נושאין נשים נכריות ועל אלה ביאר הקרא שהוא בכרת וכיון שאין 

"ב דעד דלא אתא יחזקאל מאן אמרה מבואר דהוי הלכה הנביא רשאי לחדש דבר מעתה וכדפריך בסנהדרין דף כ"ב ע
לממ"ס ובא מלאכי וביארו בקרא מפורש וכ"כ הרמב"ם בפי' המשנה בסנהדרין שם וא"כ מדחייב כרת על הנושא גוי' 

דחשיב בפרהסיא. )וע"כ דזה היא סברת החמ"ח דכ' בסי' י"ו דדוקא בפרהסיא איכא כרת צ"ל משום דקרא חשיב 
 ודע וכ"כ בס' החינוך מצוה תכ"ט ובנמוק"י סו"פ בן סורר ומורה והרמב"ן שם:  בפרהסיא משום דנ

מיהו הר"ן בחידושי סנהדרין שם מסתפק בזה ורצה לומר דאפילו בצנעא הוי בכרת ע"ש וזה כדעת הב"ש מיהו לדבריו   
ר וע"כ דסובר כח"מ גם בצנעא מה"ת אסור וא"כ מדכתב הרמ"א בסי' ט"ז סעיף ב' דדווקא בפרהסיא יהרג ואל יעבו

והחינוך וסייעתם(. והנה כיון שהוכחנו שהנושא אשה גוי' אסור מה"ת והוא בכרת וזה ג"כ מבואר דלאו בז' אומות מיירי 
דהרי מעשה דקנאין פוגעין נאמר בתחילה על המדינית דלאו מז' אומות נחשבים וכן הקרא דמלאכי על כל האומות נאמר 

נשאר בלא"ה מז' אומות שהרי כבר הי' סנחרב ובלבלן ועכ"פ מבואר דאפי' לדעת הטור וגם אז כבר היו מבולבלים ולא 
דס"ל דלא תתחתן קאי על ז' אומות ע"כ הנושא גוי' עובר מה"ת והוא בכרת וע"כ מ"ש הטור בסי' ט"ז דגוי' אסורים 

 מדרבנן ע"כ היינו בצנעא והיינו כשאינו דרך נשואין במקום עשרה מישראל:  

ת אני תמה כיון דבועל ארמית בפרהסיא אליבא דכל הדיעות חייב כרת אפי' אם היא משאר אומות וע' אמנם באמ  
ברמב"ן ונמוק"י סוף פרק בן סורר ומורה והא קי"ל דלא ענש אא"כ הזהיר והיכא נאמרה האזהרה ללאו הזה. ובשלמא 

אמר מ"מ איכ"ל דיליף לה מהתם אבל להרמב"ם דסובר דגם בשאר אומות מיירי קרא נהי דבזנות סובר הרמב"ם דלא נ
להטור הנ"ל קשה טובא אם נאמר דקרא לא קאי רק אז' אומות היכן נאמרה האזהרה ותו תמהני טובא דהרי מבואר 
בעזרא קאפיטעל ט' פי"ד דאת בנותיכם אל תתנו לבניהם ובנותיהם אל תשיאו לבניכם ואין הנביא רשאי לחדש דבר 

ות וכדבריך בסנהדרין דף כ"ב ע"ב עד דאתא יחזקאל מאן אמרה כו' וכבר ביאר מעתה כמו שדרשו חז"ל מאלה המצ
הרמב"ן במנין המצות שורש ב' בסופו דכל הנאמר בנביאים דרך ציווי הוא מה"ת וא"כ גם כאן ע"כ מה"ת הוא ולכהפ"ח 

דהרי זה הוי  מהלממ"ס ונהי דמשם ראש הפרשה משמע דלקחו נשים מז' אומות מ"מ הא כלל שם גם שאר אומות ותו
 לאחר שכבר בלבל סנחרב את כל האומות:  

אלא ודאי הואיל ונישואין מקרי פרהסיא ובפרהסיא בודאי אסור ועליו קאי לאו דלא תקח וא"כ ישראל הנושא גוי'   
פשיטא דמה"ת אסור וחייב כרת אך גם גוי הנושא ישראלית נהי דכרת ליכא כמ"ש הרמב"ן במלחמות ונמוק"י סו"פ סורר 

מורה אבל לאו ודאי איכא והא דכ' הטור דאינה אסורה אלא מדרבנן היינו בצנעא אבל אנן דבעינן ברכת חתנים בעשרה ו
 וא"כ כל נישואין הוי פרהסיא ואסור מה"ת אפי' לדעת הטור:  

מנם והנה קושיא הראשונה הי' אפשר לומר דהטור סובר דכרת לא בעינן אזהרה וכדמתרץ הש"ס במכות דף י"ג ע"ב א  
הרמב"ם לטעמי' דפסק דגם בכרת בעי' אזהרה וכמו שהאריך במנין המצות שורש י"ד ועיין בלח"מ פי"ח מסנהדרין דין י"ב 

שביאר ותי' דבריו מש"ס הנ"ל וא"כ ע"כ קאי לאו דלא תתחתן גם על שאר אומות אמנם מכח קושיא שני' נראה עיקר 
עה ע"כ אפי' למאי דמסיק הש"ס יבמות דף ע"ו ע"ב דהיתה רק דהטור מודה. ועפ"י האמור ע"כ שלמה שנשא את בת פר

לזנות אפ"ה צריך לומר כתי' הש"ס דמעיקרא דגיורי' גייר' וכמ"ש ההמ"ג סופי"ג מה' איסורי ביאה ומיושב קושי' הלח"מ 
סוף דאל"כ הא הוי פרהסיא והוא בכרת וכנ"ל ואיך קאמר קרא ויאהב שלמה את השם כו' אלא ודאי דגיירה אלא שלב

 אתגלי דלא היתה גירות שלמה אלא לאהבת שלמה וכמו שהאריך הרמב"ם שם:  

ולכאורה הי' אפשר לישב בדרך אחר דעת הטור דלעולם קרא דלא תתחתן דוקא בז' אומות בגיירותן ואפ"ה שפיר יש   
בפ' תצא דילפינן  איסור בכל הגוים קודם גירות מקרא דלא תהי' קדשה מבנות ישראל ולא יהי' קדש לפי דעת התרגום

מזה דלא ישא בת ישראל עבד וישראל לא יקח שפחה הואיל ואין קדושין תופסין. וא"כ ממילא גם ע"י גוי וגוי' נעשה 
קדש וקדשה ואע"ג שהרב המגיד בפ"א מאישות וב"ש סי' כ"ו כ' דאיכ"ל דגוי שאני דבבני ישראל כתיב זה שייך לפי מה 

דלא יהי' קדש דלא יסב עבד רק דנימא דאסור משום זנות על זה שפיר י"ל שמפרש הרמב"ם דלא נכלל בכלל הלאו 
דהכתוב הקפיד דוקא היכא דנעשה ע"י שני ישראלים וגזיה"כ אבל לפי התרגום א"כ כתיב לא תהי' קדשה מבנות ישראל 

תופסין בגוי וכן לענין אבל ע"י מי היא נעשה קדשה זה אינו מבואר וכמו שאמר דע"י עבד. ה"נ ע"י גוי כיון שאין הקדושין 
 קדש וא"כ שפיר אסור מה"ת שישא גוי ישראלית וישראל גוי' וא"כ זהו הלאו והאזהרה של כרת ומטעם זה אסר עזרא:  

אמנם הטור לטעמי' א"א לומר אלא כמ"ש מתחלה דמה"ת אסור או מקרא דלא תתן בנך כו' דקאי על אזהרה לפרהסיא   
גוי' לישראל ובין ישראלית לגוי לכהפ"ח בפרהסיא ובא עזרא ואסמכי' אקרא  או הנראה יותר דמהלממ"ס אסור בין

דלהטור ליכא למימר מקרא דלא יהי' קדש דהרי מבואר להדיא בטור סי' ט"ז דהוא רק מדרבנן. ואדרבה להרמב"ם הי' 
"ג מעבדים דין ג' אפשר לומר דאע"ג דכתב בפי"ב מא"ב דאינו לוקה והביא ראי' מדהתירה התורה לעבד עברי והמל"מ בפ

 הרבה להקשות עליו:  
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ולפי ענ"ד י"ל להרמב"ם כמ"ש החינוך סי' ר"ט דשפחה אסורה מה"ת מקרא דכי יסיר את בנך כו' דלהרמב"ם הפירוש כל   
המסירין ואפ"ה חידוש הוא שחדשה התורה בעבד עברי שהתירה התורה את זה לעבד אלא דהרמב"ם בא לאפוקי 

ף מלא תהיה קדשה דאסורה. ע"ז בא לומר דזה ליתא דהרי איסור זה הותר אצל עבד וא"כ א"א מהתרגום דסובר דיש לילו
למילוף מלא תהיה קדשה דיש ליפרוך מה לשפחה שהותרה אצל עבד ולעולם גם הרמב"ם מודה דשפחה אסורה מקרא 

בהדיא מבואר דאינה אסורה אחר דהיינו מכי יסיר ובזה מיושבים כל קושיות המל"מ. אמנם לדעת הטור ליכא למימר כן ד
אלא מדרבנן וכן צ"ל דהרי הוא אינו פוסק לרבות כל המתירין ועכצ"ל כדלעיל דמהלמ"ס נאסר בין גוי' לישראל ובין 

 ישראלית לגוי לכהפ"ח בפרהסיא כנלפע"ד:  

ות א"כ איך ומ"ש מעלתו נ"י ששמע להקשות לפמ"ש התוס' בקדושין דף ס"ב ע"ב בשם רבינו נתנאל דגר סגי בהדיוט  
קאמר שם מי יימר דמזדקקו לי' תלתא הא אמרינן בסוף כירה מי יימר דמזדקק לי' חכם אמרי' אבל היכא דסגי בג' 

הדיוטות לא אמרינן מי יימר כו' )עיין בשעה"מ פי"ג מא"ב שביאר זה( ולפענ"ד ל"ק דפשוט הוא. דהא דאמרינן דסגי 
פשיטא דלכתחלה בעינן ת"ח דהרי צריכין שיודיעו לו יסוה"ד ועיקרי  בהדיוטות היינו דלא בעי' מומחין וסמוכין אבל

מצות קלות וחמורות וכיוצא בהן אלא דבדיעבד מהני אפי' ג' הדיוטות וא"כ ממנ"פ ת"ח לא ידעי' אי יזדקקו הואיל ובעי' 
קים והיכא דאיכא ת"ח שייך מי יימר והדיוטות לא יזדקקו הואיל דלכתחלה בעי' ת"ח ולא עבדו שפיר הדיוטות המזדק

 איסורא גם הדיוטות לא יזדקקו ובזה אחתום בשלום ובברכה המשולשת

 ידידו הדוש"ת הק' משה שיק מברעזאווע.    

 שלחן ערוך יורה דעה קנז:א

 שו"ת אחיעזר חלק ג סימן כו 

 ב"ה, בחורף תרע"ב.  

)א( ע"ד אשר נשאלתי מרומעכ"ת שי' לפני נסיעתי מוויסבאדען בנכרית שניסת לישראל בדרך ציווילי /בנשואין   
אזרחיים/ באמריקא, וכעת באה לפני מעכת"ר ורצונה להתגייר וצידד רומעכ"ת שי' אולי באפשרי להקל כי אם לא 

ארמער /רפורמים/, והגירות לא יהי' שם כדת, גם יקבלוה לגירות ב"ד כשר בדין טבילה וקבלת מצות תלך לב"ד של רעפ
הציע לפני שדעת הרה"ג הדיין מהר"י פאזען שי' נוטה להחמיר בדבר לפי שהיא לשם אישות וגם אחרי שתתגייר לא 

 תשמור דיני ישראל, ואין מהנכון להזדקק לזה.  

ישאנה, ולפי פרש"י דלא ישאנה משום הנה בפשוטו נראה שיש בזה גם דין נטען על השפחה דמבואר ביבמות כ"ד דלא   
לזות שפתים דאתי לאחזוקי קלא קמאי, דייקו באיזה פוסקים, דאם הדבר ידוע שנבעלה לו בודאי מותר לכונסה, אבל 

הרשב"א מפרש הלזות שפתים שיאמרו שנתגיירה שלא לש"ש וכמבואר כן ברמב"ן וריטב"א והגר"א באה"ע סי' קע"ז ס"ק 
ם רש"י מודה לטעם הרשב"א דלזות שפתים שייך גם מטעם שנתגיירה שלא לש"ש =לשם שמים=, ולכאורה י"ל דג -י"ז. 

והא דהצריך הטעם משום דאתי לאחזוקי קלא קמאי הוא משום הנטען על השפחה דנשתחררה ל"ש לזות שפתים 
וכבר תמה ע"ז שנתגיירה שלא לש"ש דהא משחררה בע"כ כמבואר ביבמות מ"ח ע"ב ולא בעי קבלת מצות בשעת שחרור, 

בס' שושנת העמקים כלל כ"ב. ולהרשב"א י"ל דס"ל כשי' התוס' ביבמות מ"ח דעבד אינו מל בע"כ. ועי' ביו"ד סי' רס"ז 
ס"ה ובשפחה ג"כ ס"ל לרבנן דרשב"א דלא מהני טבילה בע"כ לשם שפחה וכשלא טבלה בעי קבלת המצות בשעת שחרור, 

. ורש"י לשיטתו ביבמות מ"ח דגם לרבנן מל עבד בע"כ וה"ה בשפחה ושייך לזות שפתים שלא קבלה עול מצות לש"ש
ול"ש לזות שפתים דגירות בשפחה וע"כ פירש"י דאתי לאחזוקי קלא קמאי משום שפחה; אבל בנטען מן הנכרית גם 

לרש"י שייך טעם הרשב"א לזות שפתים של גירות, אולם בתוספתא דיבמות פ"ד מבואר דגם בשפחה אף בודאי בא עליה 
אסור והא בשפחה ל"ש לזות שפתים של גירות לפירש"י ורק משום דאתי לאחזוקי לקלא קמאי, ולפ"ז בדין דאם בא 

עליה מותר, וע"כ צ"ל דגם לשי' רש"י דמחזיקים קלא קמאי שייך אף אם בא עליה, דמ"מ ע"י שישאנה ידברו תמיד 
סי' קכ"א שהקשה ג"כ דהא בשפחה ל"ש החשש ממעשה העבירה שעשה מתחלה ויהי' לזות שפתים. שו"ר בשו"ת רעק"א 

שנשתחררה בשביל כך דהא אין זה בידה ומשתחררת בע"כ, וכ' דבשפחה דאיכא לאו מדאורייתא הטעם משום לעז 
שיאמרו שבא עלי', אבל בנכרית דליכא דאורייתא לא הי' ס"ד לאסור בשביל כך, אלא משום דנתגיירה בשביל כך. והתרצן 

לזות שפתים. או כפרש"י דמ"מ חששו ללזות שפתים, או כהרשב"א דהלעז שנתגיירה בשביל כך,  משני דמ"מ איכא משום
 אבל בשפחה בודאי הלעז משום ביאת איסור יעו"ש.  

ובאמת בד' הראשונים בחי' הרמב"ן והריטב"א מבואר דס"ל בשי' רש"י דאם בודאי בא עלי' אפילו אם כנס יוציא ורק   
, והקשו מהתוספתא דמבואר דלא תצא, הרי דפשוט להם בשי' רש"י דאפילו בא עליה בנטען לפי שהוא חשד בעלמא

בעדים שייך הטעם דהלעז של רש"י ואפילו אם כנס יוציא, ועי' בנמוק"י שם, ואפשר לומר לשי' רש"י דאפילו בא עליה 
א בבא עליה בעדים שייך הלעז דלאחזוקי קלא קמאי שידברו ממעשה העבירה שבתחלה כדאמרן, מ"מ כ"ז דוק

כבתוספתא, אבל בנשואה אצלו בערכאות בפרהסיא דרך נשואין ל"ש החשש דלאחזוקי קלא קמאי דהקול כבר נתחזק 
ע"י פרסום הנשואין שבתחלה. מ"מ מלשון התוספתא דאפילו הוליד ממנה בנים נראה דאין חילוק ]אם לא דנימא דע"י 

ר"ה שהי' מחזיק את השפחה לפלגש שכתב דלכתחלה לא יכנוס  זנות ל"ה פרסום כ"כ[ וכן מד' תשובת הרשב"א סי' אלף
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דלזות שפתים איכא ומכוער הדבר גם כי יש חשש בזה שנתגיירה שלא לש"ש כו' יעוי"ש היטב, הרי דשני הטעמים טעם 
 רש"י וטעם הראשונים דלא נתגיירה איתנייתו בה. ועוד דבדרך נשואין בפרהסיא דמבואר בע"ז ל"ו דקנאים פוגעים בו

וזהו הלמ"מ =הלכה למשה מסיני=. ולכל השיטות איכא בהו איסור מדאורייתא. ודמי לשפחה שכ' הגרעק"א דכיון דאיכא 
 איסור דאורייתא חיישינן בודאי ללעז גם לפי הס"ד.  

ולדינא כ"פ להלכה בשו"ת הגאון מוהר"ח צאנז חאה"ע ובתשו' שואל ומשיב מהדו"ת ח"ג דאסורה לכנוס כמו שאסר   
ב"א יעוי"ש, ובשו"ת דברי חיים מסיק לבסוף לצדד דבאופן שיש לחוש כדי דלא ליתי לידי עבירות חמורות מתירין הרש

 איסור קל ובפרט בכה"ג דבדיעבד לא תצא אין מוחין בדבר אך לא להתיר לכתחלה.  

"ב ובטוש"ע יו"ד סי' )ב( וע"ד אם לקבלה לגירות לכאורה הדין פשוט דאין מקבלים כמבואר ברמב"ם פי"ג מה' איסו  
רס"ח סעי' י"ב, ואם אשה היא בודקין שמא עיניה נתנה בבחור ישראל, ועי' בב"י שם דהכל לפי ראות עיני הב"ד ואם 

 רואים שסופו לש"ש מותר לקבלם כמש"כ התוס'.  

לים אותו, והנה יש לי מקום ספק, באופן שלא נתברר לב"ד ויש מקום להסתפק אם יש לו כונה לשם אישות אם מקב  
דאפשר דדוקא בנתברר לב"ד שיש להם עילה אחרת אין מקבלים והא דבודקים אחריו לכתחלה מספיקא משום דכל 

היכא דאיכא לברורי מבררינן ואין לב"ד לקבל בלי בדיקה, אבל היכא שבדקו ולא נתברר להם ויש מקום להסתפק שכונתו 
תחלה אין מקבלים אותו, היכא דמסתפקים מקבלים אותו ככל בלב שלם, כיון דבדיעבד הלכה דכולם גרים הם, ורק לכ

 ספק דרבנן להקל.  

וגם בעצם הגירות יש מקום עיון, הא דלר' נחמי' ל"ה גר בכונה לשם ד"א משום אישות, אע"פ שבפיו אומר שכונתו   
כח דהוי דברים להתגייר ודברים שבלב אינם דברים משום דהוה אומדנא דמוכח שכונתו לשם אישות, ובאומדנא דמו

שבלב כל אדם הוי דברים, ולפ"ז היכא דל"ה מוכח לכל העולם שכונתו לשם אישות ויש מקום להסתפק דכונתו להתגייר 
בלב שלם, ודינו ככל ספק אומדנא דמוכח דהוי דברים שבלב כמש"כ הקצוה"ח דאומדנא דמספיקא הו"ל דברים שבלב 

צם קבלת המצות והגירות הוי דברים שבלב וכ"ז שלא נתגייר בלב שלם ל"ה וי"ל לר' נחמי' דשאני גירות מכל הקנינים, דע
גר, ואפילו היכא דל"ה אומדנא דמוכח שכונתו לשם אישות או לשם ד"א אם באמת כוון לשם ד"א ל"ה גר כיון דלבו בל 

 עמו.  

דכיון דנתגיירו וקבלו  )ג( והנה להלכה דקיי"ל דכלם גרים הם מבואר בראשונים ובריטב"א בשם הרמב"ן דטעם הדבר  
עליהם חזקה דאגב אונסייהו גמרי וקבלי, ובפשוטו נראה דאע"פ דאומדנא דמוכח דכונתו לשם אישות, מ"מ משום אונס 

הרצון גמר ומקני וקבל הגירות בלב שלם, ואיכא אומדנא שגמר ומקבל בלב שלם, והנה בדין זה מבואר בראשונים 
מתגייר הואיל ומל וטבל יצא מכלל הנכרים וחוששים לו עד שתתברר צדקתו כיון ובשו"ע דאפילו נודע שבשביל דבר הוא 

דאין כאן אומדנא שאינו מקבל בלב שלם, לו יהי שבאמת אינו מקבל בלב שלם מה בכך, הרי דברים שבלב אינם דברים 
 ואומדנא דמוכח אין כאן, אדרבא הרי אומדנא שכונתו בלב שלם דמשום אונסייהו גמר ומקבל.  

וכן יש להעיר מד' הרמב"ן והרשב"א שכתבו לפרש הלזות שפתים שיאמרו שנתגיירה שלא לש"ש, ולכאורה צ"ע כיון   
דלהלכה קיי"ל דבדיעבד כלם גרים, ורק לכתחלה אין מקבלים אותו, ודין זה מסור לב"ד לכתחלה א"כ איזה לזות שפתים 

דלגירות בעינן לכו"ע לב שלם ול"א בזה דברים שבלב  איכא שנתגיירה שלא לש"ש הא בדיעבד כלם גרים, אלא ע"כ צ"ל
אינם דברים, ולפיכך אם באמת לא נתגיירה בלב שלם לא הוי גר דרק מצד הדין אמרינן דלהלכה כלם גרים הם, ואמרינן 

דאגב אונסא גמרו בלב שלם, וחיישינן מצד הלעז שיאמרו שלא נתגיירה בלב שלם, ובאמת ל"ה גר, ומהאי טעמא 
ו עד שתתברר צדקתו, אע"פ דמצד הדין אנו אומרים דחזקה דגמר בלב שלם, אבל אם באמת לא נתגייר בלב חוששים ל

שלם ל"ה גירות, וחוששין להחמיר עד שתתברר צדקתו, וכמו שפ' הרמב"ם בפי"ג מה' איסו"ב הט"ו שכל החוזר מן 
מתגיירים בימי דוד ושלמה בפני הדיוטות, העכו"ם בשביל דבר מהבלי העולם אינו מגירי הצדק. ואעפ"כ היו גרים הרבה 

והיו בי"ד הגדול חוששין להם לא דוחין אותן אחר שטבלו מכ"מ ולא מקרבין אותן עד שתראה אחריתם. ובהל' י"ז שם 
אפילו נודע שבשביל דבר הוא מתגייר, הואיל ומל וטבל יצא מכלל העכו"ם וחוששין לו עד שיתבאר צדקתו. ]וכ"נ מד' 

 דפליגי בזה בכותים אי גרי אמת הם אם נתגיירו בלב שלם וחזרו, או לא נתגיירו בלב שלם יעוי"ש[.  הריטב"א שכתב 

ולפ"ז לר' נחמיה היכא דהוה ספק לשם אישות בדיעבד ג"כ ל"ה גר ודאי והוה ספק גר, וה"ה לדידן שחוששין עד   
יר אין מקבלין אותו ואין עושין ספק בידים שתתברר צדקתו, ומה"ט י"ל דכל דלא נתברר לנו שאין לו עילה אחרת להתגי

 לכתחילה.  

)ד( והנה בנ"ד שמתגיירת ע"מ להנשא הי' מקום לפקפק אף אי"נ דמתגיירת בלב שלם, דהא מבואר בבכורות ל"א נכרי   
שבא לקבל דברי תורה חוץ מד"א =מדבר אחד= אין מקבלים אותו ר"י בר"י אומר אפילו דקדוק אחד מד"ס וכ"פ הרמב"ם 

פי"ד מה' א"ב ה"ח, וכיון שרצונה להנשא לו ולעבור על דקדוק אחד מד"ס אין מקבלים אותה. אולם נראה דהדין דנטען 
על האשה לא ישאנה האיסור רק עליו ולא עליה, וכמ"ש הנוב"י הכלל דכל מקום דתני לא ישאנה האיסור עליו, ולא 

בלפני עור ל"ת =לא תתן= מכשול, ואף באיסור דרבנן יש תנשא האיסור עליה, ואע"פ דאם האיסור עליו ממילא אסורה 
איסור לפני עור, וכמו שצידד בשו"ת פנ"י ובמנח"ח דבאיסור דרבנן איכא לפ"ע =לפני עור= דאורייתא דלא גרע ממשיא 

עצה שאינה הוגנת, מ"מ י"ל כיון דאם ניסת לא תצא, א"כ אין בזה גוף איסור, רק אסור לכתחלה, משום הסר ממך 
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ות פה, ואפשר דעל איסור דלכתחלה אין דין דלפ"ע ל"ת מכשול, ולבד זה נראה דדין זה דנכרי שבא להתגייר ולקבל עקש
עליו כל המצות חוץ מדקדוק אחד מד"ס דאין מקבלין אותו, היינו במתנה שלא לקבל ושיהי' מותר לו דבר זה מן הדין, 

ות לחצאין, אבל במי שמקבל עליו כל המצות, רק שבדעתו בזה אין מקבלים אותו דאין שיור ותנאי בגירות ואין גיר
 לעבור לתיאבון אין זה חסרון בדין קבלת המצות.  

ומה"ט נראה מה שחשש הרה"ג מהר"י פאזען לגייר לפי שלא ישמור דיני ישראל כהלכה, אפ"ל דאין לחוש לזה כיון   
בון, מ"מ אין זה מניעה לקבלת המצות, ודוקא דמקבל עליו כל המצות אף שחושב לעבור על איזה מהמצות אח"כ לתיא

היכא שמתנה שלא לקבל עליו זהו חסרון בקבלת המצות דמעכב. אולם היכא שברור הדבר שבודאי יעבור אחרי כן על 
איסורי תורה חלול שבת ואכילת טריפות ואנו יודעים בבירור כונתו שאינו מתגייר רק לפנים ולבו בל עמו, הרי אומדנא 

שאומר שמקבל עליו המצות לאו כלום הוא א"כ זהו חסרון בקבלת המצות דמעכב ]ועיין בשו"ת חמדת דמוכח שמה 
שלמה חיו"ד סי' כ"ט וסי' ל' דהודעת המצות וקבלת המצות שני ענינים הם, דקבלת המצות הוא בסתם שקבל עליו 

ו מעכב ולעולם קבלת המצות בסתם לכנוס בדת יהודית, והודעת המצות להודיע לו ענין המצות ושכרן ועונשן וזה אינ
 מעכב דזהו עיקר הגירות וכמש"כ הרמב"ם דבעי קבלת המצות בשלשה יעוי"ש[.  

)ה( וראיתי כעת בס' בית יצחק חיו"ד ח"ב שכ"כ דכיון דאיכא אומדנא דמוכח, ול"ש בזה דברים שבלב אינם דברים, לא   
חוץ מד"א אפילו דקדוק אחד מד"ס דלא נתבאר מפורש אי גם הוי קבלת גירות. גם מסתפק שם בגוף הדין דאין מקבלין ב

דיעבד ל"ה גר, ומשבת דל"א =דף לא= מהלל קצת ראי' דמהני, דאפי' למש"פ רש"י שסמך על חכמתו, אולם כיון דבדיעבד 
ל"ה גר איך קבלו, ויש לדחות, ויעוי"ש שה"ר מע"ז ס"ד ע"ב דס"ל לאחרים דגר תושב הוא שקבל עליו כל המצות 

מורות בתורה חוץ מאיסור נבילה, ואס"ד דקבל עליו חוץ מד"א הוי גר, אמאי הוי גר תושב, הא הוי גר גמור, ואין זה הא
ראי' כלל, דאפילו אם נימא דקיים כל התורה ומל ג"כ, אבל הא לא טבל דאין הטבילה ממצוות התורה שהישראל מחויב 

דלא מל ג"כ, ויעוי' בירושלמי יבמות פ"ח ר' שמואל בר חייא בה ממילא דל"ה גר, ומדרש"י והנמוק"י מבואר דמפרשים 
בר' יהודא בשם ר' חנינא גר ותושב מגלגלין עמהם י"ב חודש אם חזר בו הרי יפה ואם לאו הרי הוא כגוי לכל דבר, ר' 

יעוי"ש שמואל כו' גר תושב צריך לקבל ע"מ שיהא אוכל נבילות ועי' בפ"מ שם, ויל"ד מדבריהם דמקבלים עליהם למול 
 ואכמ"ל.  

אך מסברא נראה דכיון דקבלת מצות מעכב בודאי בעינן שיקבל עליו כל המצות, אלא שיש להסתפק אם אינו מקבל   
דקדוק אחד מד"ס דאפשר דמה"ת הוי גר כיון דקבל עליו כל מצות שבתורה, ואולי כיון דמילי דרבנן אתנייהו בלא תסור 

 הוה כמתנה על ד"ת וצ"ע.  

ין הלכה, בפשוטו נראה שאין לב"ד כשר לקבלה לגירות, כיון שכונתה לשם אישות וגם אחר שנתגיירה אסורה )ו( ולענ  
לו, מצד נטען על הנכרית ונתגיירה דלא ישאנה, ומה שחשש מעכ"ת שמא תבוא לפני רעפארמער אמת הדבר שזהו חשש 

"ח ס"ג דקבלת המצות מעכבת אם אינה ביום גדול שאצל רעפארמער לא תהי' הגירות כדת, דהא מבואר /יו"ד/ בסי' רס
ובשלשה לכו"ע והרי זהו ב"ד פסול ועדים פסולים, וגם דעצם קבלת המצות אם מפרושם של הרעפארמער בדעותיהם 

הכוזבות, הרי אין זה קבלת המצות ודמי לחוץ מד"א, מ"מ אין לנו לחוש לזה ועל הב"ד כשר להזדקק רק באופנים 
, וגם אין לצדד להתיר איסורא זוטא כדי שלא לעבור ע"ה איסור חמור, וכמו שאמרו המבוארים בפוסקים להלכה

בעירובין ל"ב, וכמש"כ המהרשד"ם לצדד בכה"ג וכמש"כ ג"כ בשו"ת מוהר"ח צאנז, וה"נ נאמר דנעבור לכתחלה איד"ר 
מה"ת, דהא בנ"ד דיש =איסור דרבנן= כדי שלא יעבור על איסור דבא על הנכרית דע"י נשואין הוי בפרהסיא ואסור 

לחוש בזה בודאי שלא תשמור פתחי נדה וטבילה ויהי' בועל נדה בכרת ]וילה"ע בזה למש"כ הראשונים בס"פ המגרש 
בזה"ז דליכא סמוכין הגירות מדרבנן ויש כח ביד חכמים בדבר גדול לעקור דבר מה"ת בקום ועשה ולפ"ז י"ל דמה"ת הוה 

אין זו גיורת אלא מדרבנן. אולם הא הרשב"א ביבמות פ' החולץ מסיק דילפינן  נכרית ואין בזה איסור נדה וכרת דהא
מקרא דלדורותיכם דבכל הדורות מקבלים אף בזה"ז דליכא מומחים כמו דילפינן בכריתות מזה דלא בעינן הרצאת דמים 

לוקים בדין אם אומרים ולדבריהם הוי גר מה"ת ואיסור נדה בכרת[, ובנכרית אין איסור נדה ועי' תוס' שבת דף ד' החי
חטא כדי שיזכה חבירך ולפי החילוקים שם נמי יש לומר דלא שייך בנ"ד אומרים לאדם חטא כדי שיזכה חברך וגם 

 מוהר"ח צאנז בדין הנטען מן האשה מסיק שאין מורים להיתר.  

כר על פי חק ונימוסים )ז( והנה אחרי הרעוואלוציע /המהפכה/ שהיתה בימי המלחמה הגדולה שהותר הגירות וגם הו  
נשואי אזרחים, נשאלתי בכיוצא בו איזה פעמים, בנכרית שניסת לישראל בציווילעיהע ורצונה להתגייר ולהנשא בחופה 
וקדושין, באמרם שרצונם לגדל את בניהם ע"פ דת ישראל, וגם אומרים שאם הב"ד לא יקבלו לגירות ישתמד הבעל, אם 

וב טעם ודעת מהדו"ק מהגאון מוהר"ש קלוגער בסי' ר"ל שהעלה להקל ולהתיר יש להתיר לכתחלה, וראיתי בשו"ת ט
לכתחלה בכה"ג, ונסתייע מד' המהרי"ק סי' קכ"ט ומד' הרמ"א סי' קע"ג ס"ה, אף דלא דמי דהתם בפנוי' מ"מ הא לחד 

י' משתמד. ונראה דיעה אסורה ומ"מ כדי שלא תצא לתרבות רעה מתירים מה"ט יש להקל גם בזה. וכיון שאם הי' רוצה ה
מזה דכונתם לש"ש יעוי"ש. ומצאתי יסוד לזה מתשובת הרמב"ם פאר הדור סי' קל"ב שנשאל בבחור אחד שקנה שפחה 

והיא יושבת בביתו אם חייבים בי"ד להוציאה מביתו משום שנאמר והייתם נקיים כו' ויחוד בגויה באיזה דין נאסור 
ו ודאי מדין תורה צריך לגרשה משם ואפילו בגיותה, כי לא דברה תורה ישיבתה בביתו והשיב על זה הרמב"ם וזה לשונ

אלא נגד היצר, כאשר אמרו וכו' ובתים מלאים כל טוב אפילו קדלי דחזירי, ולא זו הדרך, ולכן מחויבין בית דין אחר 
נטען על שמועה זו אשר לא טובה שישתדלו בכל עז ותעצומות לגרש האמה הזאת או שישחררנה וישאנה, ואף כי ה
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השפחה ונשתחרה אינו יכול לישאנה לכתחלה, אכן כאשר פסקנו בדברים כאלו שיגרש וישא ופסקנו כך מפני תקנת 
השבים ואמרנו מוטב שיאכל רוטב ולא שומן עצמו וסמכנו על אומרם ז"ל עת לעשות לד' הפרו תורתך, ויכול לישאנה 

ליך עכ"ל הטהור, ולא נתברר בדברי רבנו אם הוא רק מדין הנטען והא' ברחמיו יכפר עונינו כאשר דבר לנו ואסירה כל בדי
על השפחה או גם מצד הגירות, דמלשון השאלה נראה שהיא גוי'. אבל בתשו' הרמב"ם נראה רק מדין נטען על השפחה, 

יש וע"ד הגירות לא זכר כלל, ]ואפשר שהי' גם טבילה וקבלת מצות[. עכ"פ מפורש בד' הרמב"ם דמפני תקנת השבים 
להתיר גם בשפחה ומוטב שיאכל בשר תמותות. וד' הרמב"ם יסוד גדול. ולכאורה זהו נגד ד' תשו' הרשב"א סי' א' ר"ה 
ואולי גם הרשב"א מודה היכי דאיכא תקנת השבים ורק התם שבעט באשתו שהרחיק את האהובה בנשואיה וכנס את 

הר"ש קלוגער שמדמה דין שפחה לדין הרמ"א /אה"ע/ השנואה יעוי"ש, עכ"פ הרי מפורש בד' הרמב"ם הוראת הגאון מו
בסי' קע"ז ס"ה בפנוי' וכל דאיכא תקנת השבים וחשש שלא תצא לתרבות רעה יש להתיר, וכל זה לענין דין הנטען על 

השפחה מצד דין איסור דלזות שפתים, אבל מדין קבלת גירות לא שמענו מד' הרמב"ם, וחילוק יש ביניהם דנטען על 
ור עליו ואמרינן מוטב שיאכל בשר תמותות, אבל בקבלת גרים לשם אישות הרי זה דין לגבי הבי"ד שאין שפחה האיס

לב"ד לקבל המתגיירים לשם אישות והוי כמו חטא בשביל שיזכה חברך, מ"מ נראה לדין כיון דגם אם לא תתגייר הרי 
ומרת שכונתה לשם גירות לש"ש ואין תשאר אצלו בגיותה א"כ אין כאן לשם אישות, ובפרט למש"כ להסתפק כי בא

אומדנא דמוכח להיפוך מקבלים אותה, וע"כ נראה דלפי ראות עיני ב"ד יש מקום להקל ולסמוך על הוראת הגאון 
 מוהר"ש קלוגער ז"ל.    

 דברי הרב עמ' ר

 ד' דברים צריכים חיזוק

 נפש הרב עמ' קסד

 מפניני הרב עמ' פה

 מפניני הרב עמ' רנג

 עשרה -דבר שבקדושה 

 מגילה כג:

 ירושלמי מגילה ד:ד

רבי בא רבי יסא בשם רבי יוחנן נאמר כאן עדה ונאמר להלן עד מתי לעדה הרעה הזאת מה עדה האמורה להלן עשרה אף 
כאן עשרה אמ' ר' סימון נאמר כאן תוך ונאמר להלן ויבאו בני ישראל לשבור בתוך הבאים מה תוך שנאמר להלן עשרה 

רבי יוסה בי רבי בון אם מתוך את למד סגין אינון אלא נאמר כאן בני ישראל ונאמר להלן בני  אף כאן עשרה אמר ליה
  ישראל מה להלן עשר' אף כאן עשרה

 תורה תמימה

 עטיפה, עמידה, מנין –דבר שבקדושה 

 מגילה כג:

 17ארץ הצבי עמ' צח הערה 

 נפש הרב עמ' קיז

 משנה ברורה קמו:יז

 ברכות י:

 נפש הרב עמ' קד

 הרב עמ' קכד נפש
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 נפש הרב עמ' קסג

 מפניני הרב עמ' מג

 מפניני הרב עמ' עז

 מפניני הרב עמ' קנג

 מפניני הרב עמ' שא

 דברי הרב עמ' קסד

 שו"ת יחוה דעת חלק ג סימן ד

 דבר שטיבולו במשקה

 פסחים קטו.

 צריך נטילת ידים. -אמר רבי אלעזר אמר רב אושעיא: כל שטיבולו במשקה 

 שם ד"ה כל פותתוס

פי' בקונ' אע"ג דקי"ל )חולין דף קו.( הנוטל ידיו לפירות ה"ז מגסי הרוח כיון דאיכא  -כל שטיבולו במשקה צריך נטילה 
משקין וקיי"ל )פרה פ"ח משנה ז( כל הפוסל את התרומה מטמא משקין להיות תחלה הוה להו הנך פירות כמו נהמא 

י פריך למה לי נטילת ידים הא לא נגע ומאי נפקא מיניה אפילו אי וצריך ליטול כמו בנהמא ואין נראה לפרש כן דאם כן כ
לא נגע כיון דסוף סוף אכיל משקה המטובל לא גרע מאוכל מחמת מאכיל דבעי נטילת ידים ועוד וכי לא ידע המקשה 

 דאיכא למיחש דילמא נגע כדאמר רב פפא ונראה דנטילה דהכא לא משום קדושה ונקיות כמו בנהמא אלא משום שלא
יטמא המשקין להיות תחלה ויהא אסור לשתותן ולפסול את גופו כדתנן בפ"ב דחולין )דף לג.( השוחט ולא יצא מהן דם 
כו' הא יצא מהן דם אין נאכלין בידים מסואבות ואמר נמי בסדר הסיבה )ברכות דף מג.( הביאו להן יין כל אחד נוטל ידו 

אבל במרור נוגע בב' ידיו וקאמר הסיבו מביאין להם מים אע"פ  יד אחתאחת פי' שלא יטמא היין ויפסול גופו והתם סגי ב
שכל אחד כבר נטל ידו אחת חוזר ונוטל ב' ידיו אע"ג דאמרינן )ידים פ"ב מ"א( נטל ידו אחת משטיפה אחת טהורה צריך 

א יגע ולפי זה ליטול שתיהן ולפי שנטילה ראשונה לא היתה לשם קדושה לכך סבר המקשה דבהך נטילה ליכא למיגזר שמ
נראה דאין לברך על אותה נטילה כיון דליכא הכא מצוה לשמוע דברי ר"א בן ערך )חולין דף קו.( וכ"ש אנן שאין אנו 

נזהרין מלטמאות עצמנו ומלאכול אוכלין טמאין ואין אנו צריכין לאותה נטילה והמברך הרי זה מברך ברכה לבטלה ובכל 
 אין נראה כדפרישית.סדרים כתיב שצריך על הנטילה לברך ו

 ס"ק וט"ז אורח חיים סימן תעג 

דכל שטיבולו במשקה צריך נטילה. מכאן יש תוכחת מגולה לאותן שאין נזהרין בכל  -נוטל ידיו לצורך טיבול ראשון. 
השנה ליטול קודם שיאכל דבר שטיבולו במשקה דמה נשתנה הלילה הזה מכל הימים שבשנה ואם בא לטהר עצמו טפי 

ה"ל להזהר עכ"פ בי' ימי התשוב' שנזהרים הכל לאכול פת של ישראל דוקא אלא ודאי שאין כאן אלא חסרון  בלילה זו
 זהירות ואין מדקדקים להשוות מידותיהם:

 משנה ברורה שם

 הגדה מעשה נסים

 דבר שלא בא לעולם בידו

 מ"ט תוספות נזיר יב. ד"ה 

ן הוה ליה לומר היכי דמי אלא משום דלשון נזיר משונה ויש כלומר היכי דמי שלא היה לה אחות ועתה יש לה ומן הדי
ליישב הלשון דמאי טעמא דלעולם הוה ידע שפיר דמיירי כגון דנסיבן לגברי מכל מקום עתה שנתגרשו יש לנו לספק 
 ולאסור מספק ומשני כי משוי איניש שליח במילתיה דאיהו מצי עביד וכו' פי' ודאי דעת האדם אפילו במידי דלא קאי
קמיה והלכך הראשון נפטר בגילוח השני אבל שליחותא )בעא( דלא מצי איניש משוי שליח אלא במילתיה דמצי עביד 

נפשיה בשעה שעושה שליח דהא נסיבי' לא מצי לשוויה שליח לקדש לו אף כשתתגרש ואף קדשה השליח אינה מקודשת 
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והפרישי חלה בעבורי וגם תלמידים של בית  ואם תאמר דהא מעשים בכל יום שהאשה אומרת לחבירתה לושי לי קמח
רבן אומרים כן ואיך נעשה שליח בדבר הזה הא בשעה שעושה אותה שליחות לא היתה יכולה בעצמה להפריש חלה 

מקמח זה שאינו בר חיובא שאין מפרישין חלה מקמח ואומר רבינו תם דיש בידה להביא עיסה מגולגלת ולומר עיסה זו 
יה נילוש ודברים שבידה קיימים דאין זה דבר שלא בא לעולם כיון שבידה ללוש ולגלגל העיסה תהא חלה על קמח לכשיה

קרוי שפיר בא לעולם כיון שבידה לעשות כדאמר פרק האומר לחבירו )קדושין דף סב:( פירות ערוגה זו תלושה יהא 
ות לאו כמחוסר מעשה דמי ובידו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברת לכשיתלשו ונתלשו דבריו קיימין דכל שבידו לעש

לתולשם ומכל מקום בהאי טעמא לחודא לא סגי לן למימר דמצי למיעבד שליח כאן כיון דבידו ללוש ולגלגל מדאמר פרק 
רבן גמליאל )יבמות דף נב.( האומר לחבירו כתוב גט לארוסתי לכשאכניסנה אגרשנה הרי זה גט מפני שבידו לגרשה מיהא 

במתו מהו ומאי קא מיבעיא ליה והא בידו לבא עליה ולגרשה אלא ודאי כיון דהשתא לא מצי אם ירצה ובעי התם לי
לגרשה לא מצי משוי שליח כיון דמחוסר מעשה לבא עליה הכא נמי כיון דהשתא איהו לא מצי להפריש אינו קרוי בידו 

 מה שבידו ללוש ולגלגל לענין זה שיכול לעשות שליח כיון דמחוסר לישה וגילגול.

 דרים לד:נ

 שלחן ערוך יורה דעה שכג

 דברי חלומות לא מעלין

 גיטין נב.

 דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין

 סנהדרין ל., גליון הש"ס

 שו"ת תשב"ץ חלק ב סימן קכח

 והראן אל ה"ר עמרם אפרתי יש"א:  

מיום היותי על האדמה הזאת גרוני ניחר בקראי חכמי יועצי המחוז הזה קומו ונעלה ציון משם תצא תורה ואין קול   
ואין קשב.   והיום ראיתי אותיות פורחות בין עיני מבין מגלה עפה מעולפת ספירים ותהי בפי כדבש למתוק הכרתי 

וקראתי' דולה מים מבורות עמוקים וכי עוד לאלוה מילין  מתוכה כי עשר ידות לך בכל חכמ' ומדע וכל יקר ראו עיניך
 וכפלים יש לתושיה אמרתי אחוה דעי גם אני:  

בענין חולם החלום שאם לא יתענו הצבור באותו יום יהיו מנודים והורה המורה כי חייבים להתענו' תענית צבור   
ל המעש' כי נראו מתוכו שאין לו מנוס וקבעו ברכה בתפלת מנחה והתיר' מהנדוי בעשר' והשתוממת בשעה חדא ע

ומפלט מטעו' כי בהתקיים התנאי מהתענית לא חל מעשה הנדון וא"כ פטורים מההתר' והפטור מן הדבר ועוש' נקרא 
הדיוט )ירושלמי שבת פ"א ה"ב( וזה אפי' לפי דעתו ולפי האמת נראה לך דטעה בתרתי חדא בקביעות ברכה שלא לצורך 

וטעה בהתרה מב' צדדין אם מותר שלא היו צריכין לה אפי' לא התענו כיון שלא חלמו הם ועבר משום לא תשא.   
החלום.   ואם מצד שכבר עשו מה שנגזר עליהם בתענית ולאחר שקיימו מצות בעל החלום לא חל עליהם נידויו ולא היו 

 צריכין לחוש לו להתירו אלו הם תורף טענותיך בזה.

בענין החלומות דרך כלל במאמרי התלמוד כי הידיעה בכללים קודמת בטבע ובסדר לידיעה ומה שראוי לדקדק בזה הוא   
וראוי לנו לחזר אחר טעמי  וראינו כי יש מקומות שחכמינו ז"ל חוששין להם ויש מקומו' שאין חוששין להם כלל בפרטים

רק מחשבה וכשיעלו בידינו  הענין כי ידיעת הדבר בסבותיו היא ידיעה שלימה.   ובלא ידיעת הסבות אינה ידיעה
אמנם    הטעמים יתבררו ויתלבנו ויצרפו הדברים במה היתה החטאת הזאת בענין דרושנו אשר אנחנו הולכים סביבו.

המקומות אשר ראינום שהם חוששין לחלומו' הוא זה המקום אשר עליו הי' זה המשא והמתן והוא שנדהו בחלום 
ע"א( וכן במקומות אחרי' מפורשי' באחרון מברכות וביבמו' בפ' האש' רבה )צ"ג המוזכר בראשון )מנדוים( ]מנדרים[ )ח' 

ע"ב( )אחזיקו( ]אקריין[ קנה רצוץ מאי לאו הכי קאמרי הנה בטחת לך על משענת קנה הרצוץ לא הכי קאמרי ליה קנה 
 רצוץ לא ישבר וכו' עד לאמ' יוציא משפט.

וזכר בפ' זה בורר )ל' ע"א( שאמרו שם הרי שהי' מצטער על מעות אמנם במקומות שאין חוששין להם כלל הוא מה שה   
מעשר שני שהניח לו אביו בא בעל החלום ואמר לו כך וכך הם במקו' פלוני הם זה היה מעשה ואמרו דברי חלומות לא 

החלום  מעלין ולא מורידין והרי כאן סתיר' מפורשת ואפשר היה לפרש שאין בה סתיר' ובכל מקום ראוי לנו לסמוך על
 בין לענין נדר בין לענין מעשר שני וענינים אחרים אם הוא עצמו חלם החלום.

אבל אם אחר חלם לו אין לו לסמוך על חלומו בשום מקום זהו שאמרו בא בעל החלום כלומר האיש החולם חלום    
ין לסמוך עליהם כלל אמר לו כן ולפי פי' זה יש לסמוך על החלומות אם הם חלמו אותם אבל אם אחרים חלמו להם א
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והתבאר טעות המתענין לפי זה אחר שאחר חלם להם והם לא חלמו אבל מכיון שאמרו זה הי' מעשה ואמרו דברי 
חלומות לא מעלין ולא מורידין והוא מאמר כללי לכל חלומות אי אפשר לפרש כן ויש לנו לפרש כי בעל החלום המוזכר 

מו המצטער דומה לההיא דאמרי' בפ"ק דברכות )יו"ד /י'/ ע"ב( אפי' בעל כאן הוא המחלים לבני אדם שבא אל האיש בעצ
החלום אומר לו לאדם למחר הוא מת אל ימנע עצמו מן הרחמים ואעפ"כ אמרו לו שאין לסמוך על חלומותיו ועל דבריו 

רעא וזבין עבדי לא וה"נ מוכח ההיא דפ' הנזקין )נ"ב ע"א( בההוא אפטרופוס דהוי בשבבותיה דר' מאיר דהוה קא מזבין א
שבקיה רבי מאיר אחוו ליה בחלמיה אני להרוס ואתה לבנות ואפי' הכי לא אשגח אמר דברי חלומות לא מעלין ולא 

 מורידין וא"כ הדרא קושיא לדוכתא למה חששו לענין נדוי וסומכין עליהם בהרבה מקומות על פי פותרים.

אחד הנזכר באחרון מברכות )נ"ה ע"ב( והוא שאמרו שם רבא  ואני אומר כי מה שמרפא שבר קושיא זאת הוא מאמר   
רמי כתיב החלומות שוא ידברו וכתיב בחלום אדבר בו.   לא קשיא כאן על ידי מלאך כאן על ידי שדים הרי שהם ז"ל 

 נתעוררו וראו כי יש חלומות שראוי לסמוך עליהם ולחוש להם ויש מהם שאין ראוי לסמוך ולחוש להם כי יש מהם ע"י
מלאך והמלאך לא יכזב ויש מהם על ידי שד והם דברי' כענן בקר אשר אין להם שחר והמאמר הזה אמתו אותו החוקרי' 

ואע"פ שדבריה' ז"ל הם כדברי תורה ואינם צריכים חזוק טוב הוא לסמוך אותם בדברים שכליים כדי במקום הזה 
כי החלומות מהם צודקים  הוא משרשי החכמה החיצוניתוידוע    להטעימם ולהבין יופי חכמתם כי כל רז לא אניס להו.

ומהם בלתי צודקים והצודק מהם הוא בהיות הכח המדמה אשר באמצעותיו הם החלומו' בריא ביצירתו בהרכבתו ובמזגו 
ולא יעיקהו מזג רע ממזונו' מולידים לחה עבה ושחורה ואידים עבים מערבבים אותו וכשהוא על אופן זה ילוה אליו הכח 

כלי ובאמצעו' כח עליוני מהשכל הפועל רואה חלומו' צודקי' וכבר אמרו כי אחד ממופתי ההשגחה הוא ענין הודעת הש
העתיד לבא כדי שישמור ממנו האדם וזהו אומרם ז"ל כאן על ידי מלאך ולפי זה אמרו )ברכו' נ"ז ע"ב( חלום אחד מששים 

עה שאדם ישן נפשו אומרת למלאך ומלאך אומר לכרוב ופי' בנבואה ואמרו נובלות נבואה חלום ובמדרש קהלת אמרו בש
הרמב"ם ז"ל הנפש במקום הזה הוא השלמו' הראשון אשר למין האנושי' המוכן לקבל המושכלות והמלאך הוא הכח 
המדומה כי כל כח הוא מלאך כמו שהשריש הרב ז"ל בספר המורה והכרוב הוא הכח השכלי.   או יהי' פי' נפשו הכח 

לאך הכח השכלי והכרוב הוא השכל הפועל.   או יהי' פי' נפשו החוש המשותף והמלאך הכח המדמה והכרוב המדמ' והמ
הוא השכל הפועל וע"ז אמרו )שבת י"א ע"א( יפה תענית לחלום כאש בנעורת ובאותו יום ואפי' בשבת כי המושל באותו 

יש בכח ממשלתו לבטל גזירתו וכשעבר אותו  יום והוא בעל החלום הראה לו העתיד לבא עליו ואם התענ' באותו יום
יום המושל ביום אחר אין בו כח לבטל מה שנגזר ע"י מושל זולתו והתור' השרישה לנו זה באמר' ולמשול ביום ובלילה 
והזכירוהו רז"ל בפי' כמו שנמצא בספר הזוהר לרשב"י ז"ל בפ' אמור בענין אותו ואת בנו וכן כ' הרמב"ן ז"ל בפי' התור' 

ק ולמשול ביום ובלילה וכן הרמב"ם ז"ל בפ"ה מחלק ב' מהמורה.   והחלום הבלתי צודק הוא בהיות הכח המדמה בפסו
בלתי ברי' או מפני שרש יצירתו ברוע הרכבתו וברוע מזגו או מפני מזונות עבי' רעי הכמות המולידים אידי' עבי' שחורים 

ועל זה אמרו ביומא )פ"ג ע"ב( חלמא דבי שמשא בטלין אינון    יטרידוהו ומפני זה מורכב מחושים אין להם מציאות כלל.
וזהו אומרם כאן על ידי שד כי השד השאילוהו במקום הזה אל רוח רעה מזקת ושודדת את האדם והם כלם מאין ופעלם 

 מאפע אין ידים להם ואין לחוש להם כלל:  

ש חלומות צודקים ראוי לחוש להם.   ויש חלומות מעתה אחר שנתישב לנו מדברי חכמינו ז"ל והשכל מעיד עליו כי י  
בלתי צודקים אין לחוש להם אנחנו מסופקים בזה החלום אם הוא צודק או הוא בלתי צודק אם יש לנו לחוש בדבר 

הראוי לחוש ושלא לחוש בדבר שאין ראוי לחוש כפי שרשי התלמוד.   וידוע הוא כי בכל דבר שבממון יש לנו להעמיד 
ו הספק בחזקתו ועל זה אמרו באותו שהיה מצטער על מעות מעשר שני שהניח אביו שאין לו לסמוך על הממון שנפל ב

החלום ויונח הממון ההוא בחזקתו כאשר הי' קודם החלום דברי חלומות בכענין זה לא מעלין ולא מורידין להוציא 
ין ארעא מספקא לא יהבי ליה רשותא הממון מחזקתו וכן כתוב זה בשאלתא דויהי מקץ וכן בההוא אפטרופא דהוי מזב

למזבן בלאו דינא.   אבל במי שנדוהו בחלום אם על ידי מלאך הוא הרי הוא מנודה ואם ע"י שד הוא אינו מנודה וא"כ זה 
ספק מנודה ספק אינו מנודה והרי זה כספק איסור' אם אסור לספר ולכבס ולהתרחק מבני אדם ד' אמות אם לא ומן 

ספק איסור' שאפשר לצאת מידי ספק על ידי תקנה ויתירוהו עשרה שזה הוא מנודה לשמים.    הספק צריך היתר ככל
ומנודה לשמים נסתפק לבעלי התלמוד אם הוא חמור ממנוד' לבני אדם או יותר כמו שהוזכר במס' משקין )ט"ו ע"ב( 

.   ובסוף הוריות )י"ג ע"ב( איכא ומ"מ צריך שלוחי המקום להתירו ובעשר' יש שכינה זה הוא מה שעלה בידינו בענין זה
מאן דחש לדברי חלומות ואיכא מאן דלא חש להו גבי עובדא דר' מאיר ור' נתן דאמרו להו בחלמייהו דליזלו לפיוסי 

לרשב"ג דר' נתן אזל ור' מאיר לא אזל משום דדברי חלומו' לא מעלין ולא מורידין ומסתברא דר' נתן מדמי ליה לנדוהו 
 דרשב"ג ור' מאיר מדמי ליה לשאר מילי כיון דלא אדכרו ליה שמתא:   בחלום משום כבודו

ונשוב אל הנדון הזה אם הי' ראוי להם להתענות על פי החלום ההוא ולקבוע ברכה לעצמן אם לאו.   והי' נראה בדבריך   
י להם להתענות שאין ראוי לצבור לקבוע תענית מפני חלום שחלמו להם אחרים שאפילו חלמו הם בעצמם כלם היה ראו

כל יחיד לעצמו ולכלול עננו בשומע תפלה כדין יחידים.   אבל להתפלל בצבור תפלת תענית ולקבוע ברכה לעצמן בין 
גואל לרופא היה נראה איסור בדבר אפי' חלמו הם בעצמן כל שכן כשחלם להם אחד מהם.   אבל מה אעשה והרי מצינו 

הצבור תפלת תענית ונענו והוא מה שאמרו בפרקא דחסידי )כ"ד ע"ב(  מפורש בתלמוד שמפני חלומו של יחיד התפללו
רב איקלע להגרוניא גזר תעניתא בעא רחמי ולא אתא מטרא אמר להו ביתו כולי עלמא בתעניתא אתו למחר אמר להו 

טבא  מי איכא איניש דחזא בחלמא כלום אמר ליה רבי אלעזר מהגרוניא לדידי אקריין בחלמא שלם טב לרב טב מרבונא
דמטוביה מטיב לעמיה אמר שמע מינה עת רצון הוא בעא רחמי ואתא מטרא.   והנראה מזה המעשה הוא שאלמלא 
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חלום זה לא היה מתפלל ומצער הצבור בתענית אחר תענית שלא תקנו תעניות גשמים רצופים אלא שני וחמישי ושני 
ענו' בכל יום ותירצו מחלקים היו עצמן לבתי אבות וכן וכבר אמרו בירוש' בפ' בג' פרקים )ה"ג( וכי סנהדרין יכול' להת

הוא במדרש קינות בפסוק על אלה אני וכו' לפי שנתבשר בחלום בשלום התפללו הצבור תפלת תענית ואפשר בעשרים 
 וארבע ברכות ומזה המעשה היה אפשר למורה ההוא למצוא סמך להוראתו הלכה למעשה:  

לום חקון בן עבו אשר היום יצא לתרבות רעה שהצבור חייבים להתענו' ג' תעניו' ודע כי זה קרוב לעשרים שנה חלם ח  
שני וחמישי שני והרב ר' יצחק בר ששת זלה"ה חשש לו וגזר ג' תעניו' ואתה רואה שאותה איש אשר סופו הוכיח על 

צבור היו מלעיבים ומלעיגי' תחלתו כי גם באותו פרק לא היה פרקו נאה ומפני חלומו לא הי' לו לרב ז"ל לגזור תעניו' וה
עליהם וקורין אותן תעני' חלום ובתפלת מנחה לא היינו מוצאי' מנין כי אם בקושי ונתחרט הרב ז"ל על זה ואני הייתי 

מתענה והייתי אומר יודע אני בעצמי שאיני כהן ואם יאמרו לי חבירי עלה לדוכן הייתי עולה )שבת קי"ח ע"ב( ומה 
מה שאמר לנו כי בכלינסיה עיר מולדתו בא לו קודם הגזרה שלמה מטיש ואמר לו לגזור  שהזקיק הרב ז"ל לזה הוא

תענית לפי שהי' רואה שריפה גדולה בבית הרב ז"ל.   ולא חשש לדבריו כלל ונתחרט על זה בראותו כי בא החלום ברוב 
דקדק אחר המורה הזה בענין ענין.   זסו /זהו/ מה שראיתי לשאת ולתת בלימוד זכות על תוספת ברכה ונשאר לנו ל

 התרת הנדוי אם מוטעה בו כנראה לפי פשטי הדברים או לא היה מוטעה:

 המשך שם בסימן קכט

 מקץ שאילתא כט העמק שאלה
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 נדרים ח.

לא; ואי ליכא דתנו  -צריך י' בני אדם להתיר לו; והוא דתנו הלכתא, אבל מתנו ולא תנו  -אמר רב יוסף: נידוהו בחלום 
אפילו מתנו ולא תנו; ואי ליכא, ליזיל וליתב אפרשת דרכים ויהיב שלמא לבי י', עד דמקלעי ליה עשרה דגמרי  הלכתא,

הלכתא. א"ל רבינא לרב אשי: ידע מאן שמתיה, מהו דלישרי ליה? אמר ליה: לשמותיה שויוה שליח, למישרי ליה לא 
כך אי  , מאי? א"ל: כשם שאי אפשר לבר בלא תבן,שויוה שליח. אמר ליה רב אחא לרב אשי: שמתיה ושרו ליה בחלמיה

 אפשר לחלום בלא דברים בטלים.

 כשם שא"א לבר בלא תבןר"ן נדרים ח: ד"ה 

כדכתיב )בירמיהו כג( אשר אתו )דבר( חלום וכו' ומה לתבן את הבר וכו', וצ"ע במי שנדוהו בחלומו אם צריך לנהוג בכל 
דמי שנדוהו בחלומו צריך היתר אין ללמוד מכאן למי שנדר בחלום שיהא דיני מנודה ומסתבר לי דאע"ג דאמרינן הכא 

צריך היתר דהכא היינו טעמא משום דאיכא למימר שמן השמים נדוהו מה שאין לומר כן בנדר אלא שראיתי לרשב"א ז"ל 
 בתשובה )סי' תרס"ח( שמעשה בא לפניו והצריכו היתר.

 55כו-שך, הרב אשר ברגמן, עמ' כה ספר 'שימושה של תורה', עובדות והנהגות לגרא"מ

מעשה ביהודי מהעיר וולוז'ין שחלם כי הוא נוסע בעגלתו על פני הנהר הקפוא במקום שהיה רגיל לעבור בו, לפתע קורס 
הקרח תחת עגלתו, העגלה נופלת לנהר והוא מוצא בו את מותו. הוא התעורר משנתו מזועזע ומיהר לספר את הדבר 

ין, תלמידו של הגר"א. רבי חיים ביטל את החלום במחי יד ואמר: "'דברי חלומות לא מעלין ולא לגאון רבי חיים מוולוז'
מורידין' )גיטין נב א(. סע לשלום!". בלילה השני חלם שוב: הנהר הקפוא קורס והוא נחנק למוות במים הקרים. כשהוא 

ם את החלום בתנועת יד, ואמר: "החלומות שווא אחוז טירוף, רץ היהודי שוב לרבי חיים מוולוז'ין. גם הפעם ביטל ר' חיי
ידברו. סע!". יצא היהודי לדרכו, עבר מעל הנהר הקפוא, הקרח קרס והוא טבע למוות במים הקפואים. באו בני משפחתו 

בהתרגשות עצומה ובטרוניה גדולה לרבי חיים, וטענו כלפיו: מדוע ביטל כך את חלומו ונתן לו ללכת לקראת מותו? 
הרי שזוהי המציאות, ומה שהקרח  –רבי חיים: אם חז"ל קבעו כי דברי חלומות אינם מעלים ואינם מורידים השיב להם 

קרס בדיוק כשעבר שם, הרי זו תופעה שכיחה ואין לה כל קשר לחלום. ולא זו בלבד, הוסיף רבי חיים, אלא הריני מצהיר 
 הייתי שב ומורה לנסוע. –לאחר מעשה  בפניכם שאילו הייתה באה לפני שאלה כזו, חלום זהה, גם כיום,

 קביעת הלכה על פיהם –דברי חלומות 

 אלפא ביתא סימן א -ספר אור זרוע חלק א 

 אלפא ביתא

קראתי בשם זה החיבור אני המחבר יצחק בר' משה נב"ה מפני חבה יתירה שמצאתי בזה המקרא אור זרוע לצדיק   
ולישרי לב שמחה סופי תיבות ר' עקיבה ונכתב בפירוש ולא ברמז. ורי"ש במילוי היינו רב"י כי ש' בא"ת ב"ש ב' ומפני 

ה המקרא אור זרוע למדתי מכאן שיש לכתוב ר' עקיבה החיבה גדולה שהאיר הקב"ה את עיני שמצאתי את שמו נכתב בז
בה"א ולא באל"ף אשריך ר' עקיבה שכתבך דוד המלך בנבואה בספרו ואשריך שהראה הקב"ה תורתך למשה רבינו כההיא 

דהקומץ רבה דאמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר 
עולם מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו ושעתיד לפניו רבונו של 

לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. וכן אשכחן מכאן שהי' דורש אותיות כדתניא באלפא ביתא דר' עקיבה 
מת למד פיך/ כדי שתזכה לחיי עולם הזה. אמר ר' עקיבה אל"ף בי"ת גימ"ל אלף מלמד שאמרה תורה א"מת ל"מד פ"יך /א

פ"יך ל"מד אמ"ת /פיך למד אמת/ כדי שתזכה לחיי העוה"ב מפני מה מפני שהקב"ה נקרא אמת שנא' וה' אלהים אמת 
כסאו מאז יושב עליו באמת שנא' והוכן בחסד כסא וגו' ופניו יקדמו חסד ואמת שנא' חסד ואמת יקדמו פניך וכל דבריו 

אש דברך אמת וכל דבריו משפטי אמת שנא' משפטי ה' אמת וכל דרכיו אמת שנא' כל ארחות ה' חסד דברי אמת שנא' ר
ואמת. ד"א אלף אפתח לשון פה אמר הקב"ה אפתח פה של כל בשר ודם כדי שיהיו מקלסין לפני בכל יום וממליכין אותי 

ת עולמי. ומנין שלא ברא הקב"ה את בארבע רוחות העולם שאילמלא שירה וזמרה שמזמרין לפני כל היום לא בראתי א
עולמו אלא בשביל שאומרים שירה שנא' הוד והדר לפניו עוז ותפאר' במקדשו הוד והדר לפניו בשמים ועוז ותפארת 

בארץ. שמים מכסין הודו והארץ מלאה תהלתו שנאמר כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ וכו' כדאי' באלפא ביתא 
רה גדול ומקובל לפני הקב"ה כההיא דפרק השוכר את הפועלים בב"מ שאמוראי' היו דר' עקיבא ואשכחן דפלפול תו

משתבחין בפלפול תורה ומפני שזהו כבודו של הקב"ה שמפלפלין בתורה כדי להעמיד דבר על בוריו וכדאמרי' התם ר' 
קלה ע"י צדיקים. כי שמעון בן לקיש הוה מציין מערתא דרבנן שלא יכשלו הכהנים לעבור עליהם ולהאהיל שלא יארע ת

מטא למערתא דר' חייא איעלמא מני' חלש דעתי' אמר שמא ח"ו לא פלפלתי תורה כמותו יצתה בת קול ואמרה לו תורה 

                                                 

 . באתר סרוגיםמצאנו על ידי תשובתו של הרב אבינר  55
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כמותו פלפלת תורה כמותו לא רבצת. כי הוו מנצו ר' חנינא ור' חייא אמר לי' ר' חנינא לר' חייא בהדי דידי קא מינצת 
וכו'. ואמרי' בשוחר טוב במזמור קמ"א הדורה היא ומשובחת שמועתו של ר' יוחנן דעבדי לתורה שלא תשתכח מישראל 

ושל ר' שמעון בן לקיש שהיו יושבין ומפלפלין בה. ואשכחן בפ' הבונה דדייקי ודרשי מילי מעלייתא באלפא ביתא דאפי' 
ר זה החבור לפלפל באותיות בימי יהושע בן נון לא אתמר כוותייהו: הלכך מלאני לבבי אני יצחק ב"ר משה נב"ה המחב

של אלפא ביתא ולפלפל בהם כיד הקב"ה הטובה עלי נטויה ולברכה ולרויה. ונתתי את לבבי לדרוש אלף האותיות שלו 
 ולקיים משמעותו לפי המדרש שאני מוצא שדרשו רבותינו וכתבו:    

 דברי סופרים

 כסף –קידושין : ראה

 רמב"ם הלכות עדות פרק יג הלכה א

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שורש ב

ופליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה, שאם נאמר כי אין המדות הנדרשות מקובלות מסיני ולא נצטוינו לדרוש ולפרש ...
הרי הן בלתי אמתיות והאמת הוא פשטיה דקרא בלבד לא הדבר הנדרש, כמו שהזכיר ]עמ' נד[  בהן את התורה א"כ

ממאמרם אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ועקרנו שורש קבלתנו בי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן ורוב התלמוד אשר יוסד 
המקום שהם מזכירין זה בפירוש או בהן. והרב חוזר ומודה ]נו[ שאין הסבה מפני שאין אמתיות. ואם אמתיות הן מה בין 

בסתם. שאם נאמר כיון שלא נכתב הדבר בתורה אינו בכלל המצות אף המוזכרות מהן בתלמוד לומר בהן דאורייתא הוא 
 ..מגזרה שוה או מריבוי אף הן לא נכתבו.

 56שמחת הרגל למרן החיד"א א:ז

 גינת אגוז עמ' ו

 מרדכי, מגילה פרק הקורא למפרע רמז תרצח

לה"ר טוביה מווינ"א איך סגיא נהור ]רמז תשצח[ פוטר בניו ובני ביתו מקידוש והא לרבי יהודה דאמר סומא פטור  ונשאל
מן המצות פרק החובל א"כ לא מיחייב אלא מדרבנן והיכי אתי דרבנן ומפיק דאורייתא והשיב דאשכחן דכוותיה גבי 

                                                 

 ובהזדתמנות אחרת )מסכת כתובות שיעור ס"ט(, רבנו שליט"א הזכיר את דברי הגרי"ז בביאורו על התורה בענין הנ"ל 56
 

 חידושי הגרי"ז סימן קצג 

רעי שנאמר ויאמר הגאל לא אוכל לגאול לי פן אשחית את נחלתי. ובפרש"י פן אשחית את נחלתי, היינו זרעי כמו )תהלים קכ"ז( נחלת ה' בנים לתת פגם בזרות )ד', ו'( 
 )דברים כ"ג, ד'( לא יבוא עמוני ומואבי, וטעה בעמוני ולא עמונית, עכ"ל.

מר לו דאינו רואה לגאול משום שישחית את זרעו, ובפשטות יאמר לו דהוא אסור לבוא עליה ולישאנה, וצ"ע דאם טעה הגואל בעמוני ולא עמונית מדוע היה צריך לו
 כיון דלא דריש עמוני ולא עמונית ואיסור לאו רכיב עליה.

ז( וכראות שאול את דוד יצא לקראת והנראה דהנה ביבמות ע"ו ב איתא עמוני ומואבי אסורים וכו', אבל נקבותיהם מותרות וכו' מנה"מ א"ר יוחנן דא"ק )שמואל א' י"
בקהל אם לאו,  הלשתי אמר אל אבנר שר הצבא בן מי זה הנער וכו' א"ל דואג האדומי עד אתה משאיל אם הגון הוא למלכות אם לאו שאל עליו אם ראוי הוא לבוא

ולא ממזרת, ממזר כתיב מום זר, מצרי ולא מצרית, שאני הכא  מ"ט דקאתי מרות המואביה א"ל אבנר תנינא עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית אלא מעתה ממזר
ת אנשים דמפרש טעמא דקרא )דברים כ"ג( על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים דרכו של איש לקדם ולא דרכה של אשה לקדם, היה להם לקדם אנשים לקרא

קאמר ליה הלכה נתעלמה ממך צא ושאל בבית המדרש שאל, אמרו לו עמוני ולא  ונשים לקראת נשים, אישתיק, מיד ויאמר המלך שאל אתה בן מי העלם וכו' הכי
רבא מלמד שחגר חרבו עמונית מואבי ולא מואבית, אקשי להו דואג כל הני קושייתא, אישתיקו, בעי לאכרוזי עליה מיד )שמואל א' ב' י"ז( ועמשא בן איש וכו' אמר 

 חרב כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית, ע"כ. עיי"ש. כישמעאל ואמר כל מי שאינו שומע הלכה זו ידקר ב
בקשו לאכרוזי  וצ"ב חדא מאי חידש עמשא בכך מקובלני מב"ד של שמואל הרמתי, הא בראשונה כבר א"ל אבנר תנינא עמוני ולא עמונית, ואעפ"כ הקשה לו עד שגם

 קובלני.שפסול הוא ומה הועיל בזה שכך מ
וני ולא עמונית וכו' ועוד צ"ב הא איתא בכתובות ז' ב דמאי דכתיב ברות )ד' ב'( ויקח עשרה אנשים מזקני העיר ויאמר שבו פה וישבו, דלקח אותם בועז למידרש עמ

זה היה יכול דואג לפסלו ע"י שהקשה על הלכה וצריך עשרה לפרסומי מילתא, עיי"ש וא"כ כבר בימי בועז נדרשה ונפסקה כבר ההלכה דעמוני ולא עמונית וכו', ואיך 
 זו, ומה הדיונים עוד בהלכה זו הא מקודם כבר פסוקה היתה שכך הוא.

המשפט אשר  והנראה דהנה ב"ד הגדול היה קובע ופוסק הלכה עפ"י ב' דרכים א. ממה שנמסר בקבלה מהלכה למשה מסיני, כמש"כ הרמב"ם בפ"א מממרים ה"ב ועל
ילמדו אותם מן הדין באחת מן המדות שהתורה נדרשת בהן, מכל דבר אשר יגידו לך זו הקבלה שקבלו איש מפי איש, עכ"ל, והנפק"מ בזה דאם יאמרו אלו דברים ש

ות כפי חד מן המדהלכה זו קבעו מדרש שבאחד מי"ג מדות יכול בית דין אחד לדרוש באופן אחר ולקבוע ההלכה באופן אחר כמ"ש שם בפ"ב ה"א בי"ד גדול שדרשו בא
ע עפ"י הלכה למשה מה שנראה בעיניהם וכו', ועמד אחריהם בי"ד אחר ונראה לו טעם אחר לסתור הרי"ז סותר ודן כפי שנראה בעיניו וכו', ע"כ, אבל כשההלכה קבו

 .מסיני, א"א לב"ד אחד לסתור ההלכה דהא הלכה מקובלת מהל"מ היא, ע"ש בפ"א ה"ג דברי קבלה אין בהם מחלוקת לעולם עכ"ל
ד מי"ג מדות היה, לפ"ז מתבאר היטב פרשה זו של "דוד" שדנו עליו אם כשר הוא, אחרי מה שמעידן עידנים פסק בועז כבר ההלכה ד"עמוני ולא עמונית" במדרש באח

המתירים ויכול לפסוק ולזה יכול דואג לחלוק עתה דב"ד אחר היה ודרש הוא אחרת שמצא טעם לסתור ההלכה הפסוקה כפי כל סוגית הגמרא שהקשה על טעם 
מי"ג מדות הוא, אחרת, כיון שנפסקה בי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן כמש"כ, וכמו"כ מה שמביא בתחילה תנינא עמוני ולא עמונית היינו דלמדין כן מדרשא באחד 

קיג ע"ש. ולזה אין יכולים לסתור ההלכה גם אם אבל עמשא שאמר כך מקובלני מב"ד של שמואל הרמתי, היינו הלכה למשה מסיני, וכך מפורש בסמ"ג לאוין מצוה 
 ימצאו טעם אחר לסותרה כיון שהלכה מקובלת היא מהל"מ.

ו מבועז שעמוני ועפ"ז מבואר היטב מה שאמר הגואל פן אשחית נחלתי, ולא אמר שאסור לו לישא כיון שטעה בעמוני ולא עמונית, דבאמת גם הגואל קיבל להלכה ז
עז דאע"פ שאני יכול לישאנה דהא בשעה זו הדין כך, אבל זה רק מכח מדרש דא' מי"ג מידות ואם יבוא בי"ד אחד ויסתור הדין אזי אשחית ולא עמונית אלא שטען לבו

 כ.את נחלתי דיפגמו זרעי דאז כבר יהיה הדין דעמוני וגם עמונית, אבל הוא טעה דהלכה מקובלת היא מהלכה למשה מסיני וא"א לסתור אותה, כמש"
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ש ואומר קדושה על הכוס והתם מוכח דהיינו שעה קידוש גופיה דאמרינן פרק תפלת השחר מתפלל אדם של שבת בע"
ורביע קודם הלילה שעדיין לא קידש היום דאין לומר דשאני התם דתוספת שבת דאורייתא כדאמר פ"ק דראש השנה ור' 
ישמעאל )דאמר( דמוסיף מחול על הקודש מנא ליה נפקי ליה מדכתיב ועניתם את נפשותיכם הא ליתא כבר פירש רבינו 

לן מהאי קרא )*אלא( ]*ולא[ מדכתיב תשבתו שבתכם אלא דוקא לאחריה )*דעד( ]*דעל עד[ הערב דמינה  תם דלא נפקא
סליק קאי שהוא תוספת של אחריה דוקא והשתא ניחא הא דקאמר פ"ק דמו"ק הלכתא לר' ישמעאל דבתוספת שלפניה 

תא לא הוי תוספת שבת מה"ת ואפ"ה מיירי התם לכך קאמר הלכתא היא ולא קרא וא"כ )לר"ע( ]לר' ישמעאל[ דאמר הלכ
נפיק בההוא קידוש דמקדש מבע"י דאינו אלא מדרבנן ע"י קידוש דאורייתא שיתחייב לאחר שתחשך גם בנדון זה האי 

סגי נהור יש לומר שמוציא אחרים המחויבים מדאורייתא אע"פ שאינו מחויב הוא אלא מדרבנן דאע"ג דגבי נשים פרק 
זון אלא אי אמרת דרבנן היכי אתי דרבנן פירוש נשים ומפיק דאורייתא פי' אחרים יש לומר מי שמתו פריך גבי ברכת המ

דשאני נשים דלא יבואו לידי חיוב לעולם אבל זה יכול לבא לידי חיוב דאורייתא אם נתפקח והואיל וכן יכול להוציא 
' יוחנן לעולם אינו מוציא אחרים אחרים ידי חובתן אע"פ שהוא מדרבנן והם מדאורייתא דהא פרק שלשה שאכלו אמר ר

עד שיאכל כזית דגן ואע"ג דכזית וכביצה אינו אלא מדרבנן כדאמרינן פרק אלו עוברין דקאמר התם אסמכתא נינהו אפ"ה 
 מוציא מי שאכל כדי שביעה גמורה שהוא דאורייתא הואיל ויכול לבא לידי חיוב דאורייתא אם יאכל עד שישבע

דהתם בידו להביא עצמו לידי חיוב דאורייתא אבל כאן אין בידו להביא עצמו לידי חיוב  ומיהו נ"ל דאין ראיה לכאן
דאורייתא באותה שעה ומ"מ ראיה היא מקידוש שרשאי לומר על הכוס מבע"י אע"פ שאין בידו להביא עצמו לכלל חיוב 

 ...דאורייתא באותם שעות וה"ל לגבי יציאת קידוש כמקדש באמצע השבוע לשם שבת

 יג-גדים פתיחה הכוללת לאורח חיים א:יבפרי מ

יב. ומה שמבואר בספרים דכל י"ג מדות זולת גזירה שוה והקישא דינם כדין חצי שיעור, ואפילו איסור עשה אין בהם כמו 
שכתב המגיד משנה פרק כ' משבת ]הלכה יד[ יע"ש, אבל דין תורה ממש יש להם, והר"מ ז"ל קורא לדבר הנלמוד בי"ג 

חז"ל דברי סופרים ]ספר המצוות שורש שני כו, ב, ובפ"א מהלכות אישות הלכה ב[ לולי קבלתם לא מדות ומדרש 
ידענוהו, ומכל מקום דין תורה הוה, אבל כשאומר בספרו הרי זה מדבריהם או דרבנן, הוה ממש דין דרבנן. ולענין ספק 

מחלוקת אי אמרינן ספיקו לחומרא או בהלכה למשה מסיני וי"ג מדות ומדרש חז"ל חוץ גזירה שוה והקישא יש בו 
 לקולא...

יג. ובדברי קדשו של המרדכי פרק שני דמגילה ]רמז תשצח[ כתוב לאמר בדין קידוש בשבת דין תורה זכור כו' והמקדש 
קודם שבת בתוספת שבת דהלכה היא משביעית, איך מוציא הלכה למשה מסיני לדין תורה מפורש, ובפריי לאו"ח סימן 

 ת זהב[ בסופו כתבנו מזה יע"ש.רע"ג ]משבצו

 אות ד פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן רעג

כתב המרדכי בפרק שני דמגילה ]רמז תשצח[ )הביאו הב"י "מרן" המשביר ז"ל כאן עמוד קמח ד"ה כתב( גבי רבי יהודה 
טר בניו ובני ביתו מקידוש היום אומר מי שלא ראה מאורות כו' ]שם כד, א[, דנשאל ה"ר טוביה מווינ"א איך סגי נהור פו

לרבי יהודה, והשיב דמקדש בערב שבת מפלג המנחה, אלמא אתי דרבנן כהאי גוונא ומפיק דין תורה, יע"ש. וכמה הלכתא 
ב', דבר הלמד מהלכה למשה מסיני אין מפיק לדין תורה  ...גבורתא איכא למשמע משם, א', תוספת שבת לפניו מהלכתא

מהאי טעמא יש אומרים הלכה למשה מסיני ספיקו לקולא כמו דרבנן, ואי"ה בפתיחה כוללת המפורש בקרא בהדיא, ו
יג; הנהגות השואל עם הנשאל סדר שלישי אות ג[ יבואר זה. ג', דבקידוש היום אתי דרבנן ומפיק דין תורה  -]ח"א אות יב 

במרדכי. וא"כ הוא הדין מי שהתפלל כמו בתוספת שבת, הואיל ועיקר המצוה זכירה היא, די בכך כנראה להמעיין שם 
ערבית והזכיר שבת מוציא למי שלא התפלל, ומיהו שם בלאו הכי מטעם ערבות, ועיין סימן רע"א מה שכתב שם במ"א 

]ס"ק[ א'. ועיין מ"א סימן ג"ן אות י"ו ומה שכתבתי שם. ומיהו קטן י"ל דאין מוציא בקידוש למי שמחויב מן התורה, 
ת זיי"ן וי"ד מזה. ולולי "מרן" המשביר הב"י ז"ל לא ראיתיו במרדכי, כי הוא ז"ל הראה וגילה לנו ואי"ה יבואר במ"א או

 כל, כידוע:

 האח והאחות

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שורש ב

ופליאה דעת ממני נשגבה לא אוכל לה, שאם נאמר כי אין המדות הנדרשות מקובלות מסיני ולא נצטוינו לדרוש ולפרש ...
בהן את התורה א"כ הרי הן בלתי אמתיות והאמת הוא פשטיה דקרא בלבד לא הדבר הנדרש, כמו שהזכיר ]עמ' נד[ 

יוצא מידי פשוטו, ועקרנו שורש קבלתנו בי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן ורוב התלמוד אשר יוסד  ממאמרם אין מקרא
בהן. והרב חוזר ומודה ]נו[ שאין הסבה מפני שאין אמתיות. ואם אמתיות הן מה בין המקום שהם מזכירין זה בפירוש או 

ות מהן בתלמוד לומר בהן דאורייתא הוא בסתם. שאם נאמר כיון שלא נכתב הדבר בתורה אינו בכלל המצות אף המוזכר
 ..מגזרה שוה או מריבוי אף הן לא נכתבו.
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 כט:אט"ז יורה דעה 

שמונה מיני טריפות כו'. כתב הטור בשם הרמב"ם אע"פ שכולם הלכה למשה מסיני אין לך בפירוש אלא דרוסה ולכן 
פק שמותרין ותמה ב"י שלא מצא שום ספק החמירו בה וכל ספק שיסתפק בדרוסה אסור ושאר מיני ז' טריפות יש בהן ס

טריפה שיהא מותר כו' עכ"ל ונ"ל דאספק ספקא קאי דבשאר טריפות יש היתר בס"ס ואילו בדרוסה מצינו איסור אפילו 
בס"ס דהיינו בהוא שותק והן מקרקרין אסרינן בסי' נ"ז סעיף ט' משום ספק דרוסה אע"ג שיש שם ס"ס ספק שמא לא 

שמחמת מורא הם צועקים ואת"ל נגע בהם שמא לא הטיל בהם ארס ואת"ל הטיל ארס דילמא הכה נגע בהם עדיין אלא 
אותם למטה מן החלל של הגוף במקום שאין הארס ממיתה ואפי' הכי אנו אוסרים זהו שאמר כל ספק שיסתפק כלומר 

דמותר ואע"ג דאנו מקילים אפילו אם יש בה הרבה ספיקות בפעם אחת אסרינן ואין כן בשאר טריפות דכלל גדול בס"ס 
גם בדרוסה בס"ס כמבואר סימן נ"ז סעיף י"ג היינו כשיש ספק אם היה שם הדורס או לא אבל אם היה שם בודאי לא 

מהני שאר ספיקות ועוד נראה לתרץ ע"פ דברי התוספות בפא"ט דף מ"ג שהקשו אמאי לא נימא לענין ספק דרוסה 
 ...לאיסור מלהיתר ולזה כוון גם כאן בספק דרוסה להחמירנשחטה הותרה ותירצו דדרוסה שכיחי טפי 

 דברי קבלה

 ברכות ד:

 רש"י חולין קלז. ד"ה תורת משה

קרויה תורה לפי שנתנה תורה לדורות ושל נביאים לא קרי אלא קבלה שקבלו מרוח הקדש כל נבואה ונבואה לפי צורך 
 השעה והדור והמעשה.

 ביד מלאכירש"י מלאכי א:א ד"ה 

נמסרו  מסור בידו זה ימים רבים מכאן דרשו רבותינו בברייתא דמכילתא שכל הנביאים עמדו על הר סני ושם כבר היה
 ותה שם אני ועתה ה' אלהים שלחני:להם הנבואות וכן )ישעיה מח( אומר מעת הי

 שיטה מקובצת בבא קמא ב:

 תלמיד הר"פ

ם קובלים וצועקים על צרות הנראות להם בחזון מדברי קבלה. דברי נביאות קרי להו דברי קבלה על שם שהנביאי  
כדמתרגמינן אם צעק יצעק אלי אם מקבל יקביל. ויש מפרש קבלה שכלם קבלו נבואותם ממשה רבינו ע"ה וכן אמר 

ישעיה קרבו אלי שמעו זאת לא מראש בסתר דברתי מעת היותה שם אני ועתה ה' אלקים שלחני ורוחו. ע"כ תלמיד ה"ר 
 פרץ.

 למבי"ט שער היסודות פרק סאבית אלוקים 

ואני חושב כי לא כל נוסח הברכות והתפלות תקנו אנשי כנסת הגדולה, שהרי ברכת המזון אמרו חז"ל משה רבינו תיקן 
ברכת הזן, יהושע תיקן ברכת הארץ, ודוד ושלמה תקנו ברכת בונה ירושלים, ולא לבד ענין הברכה של הזן והארץ ובונה 

כמו שהיא סדורה אצלנו אפשר שתקנו, כי אין שום מלה באלו הברכות בפרט בהזן והארץ  ירושלים אלא הנוסח עצמו
שלא תיאמר בזמן משה עצמו ובזמן יהושע, ואפי' מימי האבות היו יכולים לומר ברכת הזן את העולם כולו בטובו בחן 

הוא זן ומפרנס לכל כאמור פותח את בחסד וברחמים נותן לחם לכל בשר כי לעולם חסדו וכו' ואל יחסר לנו מזון וכו', כי 
ידך ומשביע וכו' בא"י הזן את הכל. וגם כי יש בברכה זו ב' פסוקים מתהלים נותן לחם לכל וגו' ופותח את ידך וגו', לא 

נעלם ממרע"ה דבר מכל מה שנאמר בנבואה וברוח הקדש, כי הכל נכלל בתורת משה, וכאמרם ליכא מידי דכתיב 
רמיזא באורייתא מנא הא מלתא דאמור חז"ל דכתיב ואברהם היו יהיה וגו', וכן נראה מנוסח בנביאים וכתובים לולא 

הברכה שאנחנו אומרים בחסד וברחמים נותן לחם לכל בשר, שנראה שהוא סגנון הברכה שאינו כתוב כאמור נותן לחם 
דרו בברכת הזן, וידע כי אח"כ דוד וגו', כי לא היה עדיין מסודר ספר תהלים, ולשון אותו הפסוק היה שגור בפי משה וס

המלך ע"ה יסדר אותו בספרו כמו שסדר המזמורים המיוחסים לבני קרח ולחכמים האחרים הקודמים לו, וכמו שאמרו 
ע"י עשרה זקנים תקן דוד ספר תהלים ומשה גדול מכולם שאמר תפלה למשה והנמשכים עם מזמור זה, ופסוקים אלו 

מו אלא שסדרם דוד ע"ה במזמורים, וגם פסוק פותח את ידך יהיה דברי סידור מרע"ה, ג"כ שסדר בברכת הזן היו על ש
וגם כי אנחנו אומרים בו כאמור אפשר כי אח"כ הוסיפו כאמור בתהלים, ובימי משה עד דוד לא היו אומרים כאמור, ואם 

ים אשר נכללו בהם אותם כן אינו מן התימה שנמצאו פסוקים בנוסח ברכות שקדמו לזמן חיבור הנביאים או הכתוב
הפסוקים, כי משה רבינו ידע הכל והבאים אחריו קבלו ממנו, ואפי' מימות אברהם אבינו ע"ה היו יכולים לומר כל נוסח 

ברכה זו שהוא נטע אש"ל בבאר שבע ויקרא שם בשם ה', וכמ"ש שאברהם אבינו קיים כל התורה ואפילו עירובי 
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ידיעת אלו הפסוקים ואחרים שבספרי הנביאים והכתובים, וכמו שידע הוא ובניו תבשילין, ובכלל כל התורה הזאת הוא 
 ...כל התורה כולה ידע גם כן מה שבנביאים ובכתובים הנכללים בה

 גינת אגוז עמ' ה

 ה:אהגהות מיימוניות הלכות תעניות 

דלאחר ז' יום אם אמרה איני  ר"ת התיר לאשה יולדת לאכול בצום גדליה שהיה שמיני ללידתה ואע"ג דאמרינן בפ' מפנין
צריכה אין מחללין עליה את השבת וצום גדליה דברי קבלה ודברי קבלה כדברי תורה אפילו הכי מותר דאמרינן בפ"ק 
דר"ה קרי ליה צום וקרי ליה ששון וכו' עד רצו מתענין רצו אין מתענין ולכך הוא רשות ומותר לה לאכול ע"כ מצאתי. 

יקות דעלמא שהיו מצטערות הרבה שהיה להם לאכול בכל אלו הצומות לבד מתשעה באב ונראה דאפילו עוברות ומנ
מדאמרינן בתשעה באב עוברות ומניקות מתענות ומשלימות בו כדרך שמתענות ומשלימות ביוה"כ מכלל דשאר תעניות 

 שאין חמורות כ"כ אין משלימות בו, ע"כ:  

 טורי אבן

 רבי עקיבא איגר

 (קישור)חיאל מיכל חרל"פ( תורת חוף הימים )הרב י

דברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבן, דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן בעל 
 פה

 תמורה יד:

 הגהות הגר"א תמורה יד:

 ואומר עת לעשות לה' הפרו תורתךרש"י ברכות נד. ד"ה 

דברי תורה כדי לעשות לה', אף זה, המתכוין לשאול לשלום חברו זה רצונו של מקום, שנאמר בקש פעמים שמבטלים 
 שלום ורדפהו, מותר להפר תורה ולעשות דבר הנראה אסור.

 קכח[ -ספר יראים סימן רסח ]דפוס ישן 

אבל קורין ללועזות  ואחרי שהמגילה דברים שבכתב אינו רשאי לקרותה על פה כדתנן קראה על פה בכל לשון לא יצא...
בלע"ז פי' בגמרא לעז יונית והלועז ששמע אשורית יצא ואע"פ שבשאר דברים שבכתב לא אסרו על פה אלא להוציא 

אחרים ידי חובתן דאמרינן בתעניות בפ"ג אמר ר"י היאך יחיד יכול לקרות בצבור על פה אלא כולם קוראים כקורא את 
ומרה על פה אפי' לעצמו ומפקינן לה מקראי בפרק הקורא את המגילה שמע. ולענין מגילה החמירה תורה שלא לא

 למפרע ]י"ח א'[ דאמר רבא אתיא זכירה זכירה דכתיב והימים האלה נזכרים ונעשים וגו' וכתיב כתוב זאת זכרון בספר.

ובגיטין בהנזקין ואין לתמוה היאך נחלק ]בין[ הוצאת עצמו להוצאת אחרים הלא מן המקרא למדנו. בתמורה פ"ב ]י"ד ב'[ 
]ס' ב'[ כתיב כתוב לך את הדברים האלה וכתיב כי על פי הדברים האלה הא כיצד דברים שבכתב אי אתה רשאי לאומרן 

על פה ושבעל פה אסור לאומרן בכתב הא לא קשיא דכתובי אסמכתא נינהו ומדרבנן הוא משום שאם היינו אומרים 
לא היו מאמינים עמי הארץ כ"כ כי היו אומרים לא נכתבו וחכמים דברים שבכתב על פה היו מתיאשין לכותבם וגם 

רצונם אמרו ומאחר שהוא מדרבנן לא גזרו אלא להוציא אחרים ידי חובתם אבל כשהוא קורא לעצמו אינם נותנים 
האחרים אזן ולב ודעת ולא אתו לידי תקלה כמו שפירשנו. ומן הטעם הזה הרגילו חכמים רבים בבתי כנסיות לומר 

חש כל המקראות שהן חובה מן התורה ומתקנת חכמים פרשה ראשונה ושניה ויאמר מי כמוך וגו' ברוך ה' לעולם אמן בל
וכן כל המקראות של שבח שתקנו רבותינו אחר שגומר עמו ישראל אבל פסוקי דזמרה לא תקנו לאומרם בבית הכנסת 

אומרי הלל בכל יום ביחיד אמרו אבל ברבים אינו אלא ואינו אלא מנהג. ואע"ג דאמור רבנן בשבת ]קי"ח ב'[ יהי חלקי מ
מנהג. וקדושה שאנו חייבים לומר בקול רם מתוך שהוא קילוס מלאכים וחביב בפני הבריות נגרסת בפי הכל. ואין עמי 

 ...הכל שהוא כתוב ולא אתי לידי תקלההארצות יוצאין ידי חובתן בשמיעה כי אם באמירה ויודעין 

 אות ז ג סימן עדשו"ת יחוה דעת חלק 

שאלה: האם מותר ללמוד תורה ולערוך מחקר תלמודי בעניני הלכה בכתב, בכדי לקבל תואר דוקטור, וכן האם מותר 
 לכתוב ספר או חידושי תורה כדי לשלחו למוסדות המעניקים פרס למצטיינים על מנת לזכות בפרס?
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ק אורח חיים סימן ר"ח(, שהמחבר ספר ומערב במחשבתו אמנם עדיין יש לדון בנידוננו לפי מה שכתב החתם סופר )חל...
לגדל שמו ולנחול כבוד, הרי הוא עובר על איסור מן התורה, כמו שאמרו בגיטין )דף ס' ע"ב( דברים שבכתב אי אתה 

רשאי לאומרם בעל פה ודברים שבעל פה אי אתה רשאי לכותבם, שנאמר כי על פי הדברים האלה, ורק משום עת 
רו תורתך הותרה הכתיבה, ואם אינו עושה לשם ה' הרי האיסור במקומו עומד, וגם יש בו משום מה לעשות לה' הפ

שאמרו באבות פרק א' נגד שמא אבד שמיה, ורבצה בו כל האלה ע"כ. ולפי זה גם הכותב מחקר בהלכה על מנת לקבל 
ס"ח( שהדרשא הנ"ל היא מן  תואר כבוד הוא בכלל זה. אולם נראה שהחתם סופר לשיטתו )בחלק אורח חיים סימן

התורה, אבל הר"א ממיץ בספר יראים )סוף סימן קכ"ח( שכתב במפורש שדרשא זו אסמכתא בעלמא היא. ובתוספות 
ישנים )יומא ע' ע"א( כתבו: ובעשור שבחומש הפקודים קורא בעל פה, אומר רבי, שאף על פי שדרשו בגיטין )דף ס' ע"ב( 

רם בעל פה אין זה אלא למצוה מן המובחר, לקרות אותו שבכתב בכתב, ושבעל פה שדברים שבכתב אי אתה רשאי לאומ
בעל פה, וכאן משום כבוד צבור לא הטריחו חכמים. וראה עוד בזה למרן החיד"א בברכי יוסף ובמחזיק ברכה )סימן מ"ט(. 

קכ"ח(, ובערך השלחן אורח חיים ובספר יעיר אזן )מערכת ד' אות ב'(. ועיין עוד למהר"י טאייב בווי העמודים )סוף סימן 
)סימן מ"ט(. וראה עוד בשו"ת קול אליהו )חלק אורח חיים סימן ב'(, ובספר ארעא דישראל )מערכת ד' אות ט"ז(, ובשו"ת 

מכתב לחזקיהו )סימן ה'(, ובשו"ת ויקרא אברהם )סימן ד'(, ובמגן גבורים )סימן מ"ט(, ובספר שם חדש )דף קכ"א רע"ד( 
ין עוד בזה מה שכתב בשו"ת חקרי לב )חלק אורח חיים סימן י"ב, דף י"א ע"א(, שאין שום איסור או עונש ועוד. ויש לצי

למי שקורא בעל פה דברים שבכתב, או למי שכותב דברים שבעל פה וקוראם מתוך הכתב, אלא שהקריאה שאינה כדת 
רה ע"ש. )וסמך לזה ממה שכתב הרמב"ם של תורה לא נחשבת קריאה, ואינו מקבל על זה שכר מצות עשה של תלמוד תו

בהקדמת היד החזקה, שעד רבינו הקדוש ראש בית דין או נביא שהיה באותו הדור היה כותב לעצמו זכרון השמועות 
ששמע מרבותיו, וכן כל אחד כותב לעצמו כפי כוחו, עד שבא רבי וקבץ כל השמועות וכו' ע"ש. ומוכח שלא היה בזה 

פה אי אתה רשאי לכותבם. ועיין בחקרי לב שם דף י"ב ע"ב ודו"ק(. ואם כן בנידוננו אין כאן איסור משום דברים שבעל 
שום חטא בדבר. ובלאו הכי כבר תמה הגאון רבי דוד שפרבר בשו"ת אפרקסתא דעניא )סימן ב'( על דברי החתם סופר 

הדין שדברים שבעל פה אי אתה הנ"ל, שאילו היה כדבריו א"כ היה להם להרמב"ם ולמרן השלחן ערוך להביא להלכה 
רשאי לכותבם, שאף שכבר הותר לכתוב משום עת לעשות לה', הרי נפקא מינה שלא הותר אלא כשכותב לשם שמים, 

ועדיין יש איסור על הכותבם לשם כבוד, אלא ודאי שלאחר שהותר הדבר משום עת לעשות לה', חזר להיות כעצם מצות 
סוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה, ולכן השמיטו תלמוד תורה, שאמרו חז"ל, לעולם יע

דין זה בכלל ע"כ. וכדברים האלה כתב גם הגאון בעל אבן שלמה על ספר הראב"ן )סימן מ"ב דף ל"א ע"ב(. וכן ראיתי 
על דברי החתם להגאון רבי אברהם פלאג'י בספר פדה את אברהם )מערכת ס' אות ז', דף י"א ע"ד( שהעיר כיוצא בזה 

סופר, שדיבר קשות על מחבר שמדפיס ספריו בחייו, שאדרבה מצוה להדפיס חיבוריו בחייו, כדי שלא ילכו לאיבוד, כמו 
שקרה להרבה מחברים. וכל אחד קיבל חלקו מסיני, כמו שאמרו בחולין )ז' ע"א( מקום הניחו לו אבותיו להתגדר בו, אלא 

לשמה וכו' ע"ש. גם הגאון רבי יצחק אבולעפייא )בראש ספרו פני יצחק חלק שהעיקר שיהיה לשם שמים שתהיה תורה 
ה'( החרה החזיק אחריו לדחות דברי החתם סופר בזה כיעו"ש. ומוכח מדבריהם שגם זה בכלל מה שאמרו שמתוך שלא 

חלק ז' לשמה בא לשמה. וכן העלה הר"מ שטרנבוך בהקדמת מועדים וזמנים חלק א' וראה עוד בשו"ת ישכיל עבדי 
 )בקונטרס דעה והשכל סימן י"ח(, ובדברי הגרא"י זלזניק שליט"א בריש ספר אור יעקב חלק א'.

 נפש הרב עמ' לד

 רמב"ם הקדמה למשנה תורה

 (קישור)בנין הלכה להרב חיים צימערמאן עמ' א 
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 גוריון וגיוס נשיםדוד בן 

 מפניני הרב עמ' קכח

 פאר הדור )חזון איש(

 דיחוי בדמים

 קידושין ז:

 תוספות קידושין ז: 
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 ז:חידושי הרשב"א קידושין 

היכי דמי דחוי דמים בלא דחוי מעיקרא כגון שהפריש דמים לחטאת ונשתמד וחזר בו דאמרי' הואיל ונדחו אותם דמים ...
 ...ומתחלתן לא היו דחוייןידחו ולא יקרבו לעולם 

 .חידושי הגרי"ז זבחים יב

ובנוגע להשאלה אם בהמה שחצי עולה וחצי השניה חולין אם זה קדושת הגוף או קדושת דמים, הנה הרשב"א בפ"ק 
דקדושין כתב בפירוש דלא הוי אלא קדושת דמים, שכתב לתרץ קושית התוס' )בדף ז' ע"ב בד"ה ש"מ( דהיכי מצינו 

והוא דיחוי מעיקרא, דמיירי כגון שחצי בהמה עולה וחצי בהמה שלמים, ומביא ראיה דשם הוי קדושת הגוף קדושת הגוף 
שהרי עושה תמורה, ומשמע מיניה דבחצי עולה וחצי חולין לא יעשה תמורה משום שהיא קדושת דמים ממש, ושם חזי' 

ייך הדין של דיחוי, וזה עוד יותר חידוש עוד דאף בקדושת דמים ממש אפילו לא על בהמה אלא על איזה חפץ שיהא ש
 מדברי רש"י הנ"ל.

 דיחוי במצוות

 תוספות ישנים יומא

 ארץ הצבי סימן יד, עמ' עט

 גויים, בעל מום –קרבנות 

 מנין למחוסר אבר שאסור לבני נחתוספות עבודה זרה ה: ד"ה 

מלשון אסור שהוא איסור גמור ובן נח מוזהר בדבר ותימה מ"ט לא חשיב ליה בהדי ז' מצות שנצטוו ויתחייבו יש לדקדק 
עליו מיתה ואין לומר משום דאזהרתיה לא כתיבא בהדיא הא מכלל הן אתה שומע לאו כדדרשינן מכל עץ הגן אכל תאכל 

דמאיש איש מרבינן שהעובדי כוכבים נודרים נדרים ולא גזל ודבק באשתו ולא באשת חברו אלא י"ל דהאי קום עשה הוא 
ונדבות כישראל ואם נדר מחוסר אבר אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם וקום ועשה לא קחשיב והא דאמרינן פ"ק 

דקדושין )דף כד:( דמצרכינן מן העוף ולא כל העוף למעוטי יבשה גפה נקטע רגלה ל"ל פשיטא דמי איכא מידי דלישראל 
כוכבים אסור וי"ל דס"ד כיון ששאר מומין הפוסלין בבהמה הותרו בעוף כדאמרינן תמות וזכרות בבהמה שרי ולעובד 

ואין תמות וזכרות בעוף ובבהמה אין חילוק בין במומין בין במחוסר אבר בעוף נמי נימא כיון שהותרו המומין מחוסר 
מחוסר אבר לישראל הוה אמינא דבני נח משתרו אבר נמי נשתרי קמ"ל מן העוף ועוד י"ל דאי לא כתיב מן העוף לאסור 

והכתוב בא לאסור לישראל אע"ג דכתיב גבי בני נח כדאמר בפ' ארבע מיתות )סנהדרין דף נט.( כל מצוה שנאמרה לבני 
 נח ולא נשנית בסיני לישראל נאמרה ולא לבני נח נשנית בסיני לזה ולזה נאמרה ]וע"ע תוס' זבחים סח: ד"ה ושניסמית[.

 הש"ס שם גליון

 חטאת העוף והקרבת עולת ראיה ביום טוב –קרבנות 

 כריתות ט.

כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם, אף הם לא יכנסו לברית  -רבי אומר: ככם 
להקל  אלא במילה וטבילה והרצאת דמים, להביא פרידה אחת א"א, שלא מצינו בכל התורה כולה. לא אמרו קן אלא

לא  -מה ת"ל? לפי שנאמר בתורים הוהקריב, שומע אני האומר הרי עלי עולת העוף  -עליו. ולא? והתניא: דוהקריבו 
 יפחות משני פרידין, ת"ל: והקריבו, אפי' פרידה אחת! חובה מיהא לא אשכחן.

 רמב"ם הלכות איסורי ביאה יג:א

 בשלשה דברים נכנסו ישראל לברית במילה וטבילה וקרבן.

 אור שמח הלכות חגיגה א:א

ונראה ברור בדעת רבינו דמביא רק פרידה אחת לראייתו, והא דאמרו פ"ב דכריתות )ט' ע"א( להביא פרידה אחת א"א 
שלא מצאנו בכל התורה כולה כו', חובה מיהא לא אשכחן, פירושו, דהכא מביא חגיגה בהדיה, דראיה בלא חגיגה ליכא, 

חייב בחגיגה, והוי כיולדת עשירה דמביאה חטאת עוף ועולת בהמה, ולא מקרי שבא כמוש"כ רבינו כל החייב בראיה 
 לבדו, ופשוט, ועיין קרית ספר להמבי"ט:
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 פסוק ז אבן עזרא ויקרא פרשת ויקרא פרק ה

)ז( ואם לא תגיע ידו כי היד היא העושה כל מלאכה, והיא הקונה, רמז למי שאין לו. אחד לחטאת ואחד לעולה ויאמר רב 
כנגד האמורים,  -חק, כי טעם אחד עולה, בעבור שלא תגיע ידו, אולי עלה על רוחו מחשבה. והקרוב אלי שהאחד יצ

 חטאת כמשפט: -והשני 

 (קישור)בדין עולת ראיה ביום טוב 

 יקריב אותו, לרצונו, הכל צריכים דעת חוץ ממחוסרי כפרה –קרבנות 

 נדרים מ?

 כריתות ח:

מתני'/. ארבעה מחוסרי כפרה, וארבעה מביאין על הזדון כשוגג. ואלו הן מחוסרי כפרה: הזב, והזבה, והיולדת, והמצורע; /
 ליינו ותגלחתו וטומאתו. -הדם, נזיר  רבי אליעזר בן יעקב אומר: גר מחוסר כפרה עד שיזרוק עליו

 יד-רמב"ם הלכות נזירות ב:יג

קטן שהגיע לעונת נדרים ונדר בנזיר הרי זה נזיר ומביא קרבנותיו, ואף על פי שעדיין לא הביא שתי שערות כשאר 
בר זה הלכה הנדרים, והאיש מדיר את בנו קטן בנזיר אע"פ שלא בא לעונת נדרים, ואין האשה מדרת את בנה בנזיר, וד

+/השגת הראב"ד/ קטן שהגיע לעונת נדרים ונדר בנזיר ה"ז נזיר ומביא קרבנותיו. א"א דבר זה מפי הקבלה הוא ואינו נוהג בשאר נדרים. 
אינו מחוור למ"ד מופלא סמוך לאיש דרבנן היכי מייתי חטאת שהיא חולין לעזרה ואפשר דהלכתא כמ"ד דאורייתא דרב כהנא ור' יוחנן ורשב"ל 

 פליגי ור' יוחנן ורשב"ל סבירא להו דאורייתא פ' יוצא דופן.+ 

כיצד האב שאמר לבנו הקטן הרי אתה נזיר, או שאמר בני פלוני נזיר או הרי זה נזיר, ושתק הבן, הרי זה נזיר וחייב האב 
 הנזירים הגדולים.לנהוג בו כל דקדוקי נזירות ואם נטמא מביא קרבן טומאה, וכשישלים נזירותו מביא קרבן טהרה כשאר 

 כסף משנה שם

כתב הראב"ד דבר זה אינו מחוור למ"ד מופלא סמוך לאיש דרבנן היכי מייתי חטאת שהיא חולין לעזרה ואפשר   
דהלכתא כמ"ד דאורייתא דרב כהנא וכו' ור' יוחנן ור"ל ס"ל דאורייתא פ' יוצא דופן עכ"ל. ותמהני למה כתב כן בדרך 

 "ל:אפשר דמילתא דפשיטא היא דלית הלכתא כרב כהנא לגבי ר"י ור

והאיש מדיר את בנו קטן בנזיר וכו'. משנה ספ"ד דנזיר )דף כ"ח:( האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה   
 בנזיר ובגמ' מ"ט דר' יוחנן אמר הלכה היא בנזיר. ומשמע בגמ' דדוקא בנזיר אבל לא בשאר נדרים:

 נדרים כח:

אמר ריש לקיש: כדי  אמר: הלכה היא בנזיר, ורבי יוסי ברבי חנינאגמ'. איש אין, אבל אשה לא, מאי טעמא? ר' יוחנן 
 לחנכו במצות.

 

 כל שאור וכל דבר לא תקטירו –קרבנות 

 בבא בתרא צז.

אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח. למעוטי מאי? 
כשר; וכיון דאם הביא כשר, אנן אפילו  -ר' חייא: יין מגתו לא יביא, ואם הביא  אילימא למעוטי יין מגתו, והא תאני

 ...דאמר רבא: סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היום! ואלא למעוטי מפיה ומשוליה לכתחלה נמי!

 אילימא למעוטי יין מגתו כו'תוספות שם ד"ה 

ן עליו בפ"ה מדלא קאמר למעוטי יין מבושל דלאו ראיה היא דאפילו אין להוכיח מכאן דיין מבושל כשר לקידוש ומברכי
אין מקדשין עליו לא מצי למימר למעוטי יין מבושל דאם כן הוה ליה למימר אין מברכין עליו בפ"ה אבל יש להביא ראיה 

א מקדשין מירושלמי דשקלים ודערבי פסחים דיין גמור הוא דאמר התם ארבע כוסות שאמרו יוצאים ביין מבושל אלמ
 איין מבושל ודלא כפרש"י והר"ש שכתבו דיין מבושל מברכין עליו שהכל דאישתני לגריעותא ואין להאריך כאן.
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 רמב"ם הלכות שבת כט:יד

אין מקדשין אלא על היין הראוי לנסך על גבי המזבח, לפיכך אם נתערב בו דבש או שאור אפילו כטיפת החרדל בחבית 
אנו מורין בכל המערב, ויש מי שמתיר לקדש עליו ואומר לא נאמר היין הראוי לנסך על גבי גדולה אין מקדשין עליו, כך 

+/השגת הראב"ד/ ]ויש מי שמתיר וכו'[ המזבח אלא להוציא יין שריחו רע או מגולה או מבושל שאין מקדשין על אחד מהן. 
מת הוא זה וכן מפורש בירושלמי )פסחים פ"י ה"א( שמקדשין ביין להוציא יין שריחו רע או מגולה או מבושל שאין מקדשין על אחד מהן. א"א וא

 קונדיטון.+

 שלחן ערוך אורח חיים רעב:ח

הגה: והמנהג לקדש עליו אפילו יש לו יין אחר רק שאינו מקדשין על יין מבושל ועל יין שיש בו דבש, וי"א שאין מקדשין עליהם. 
 טוב כמו המבושל או שיש בו דבש )אגור(. 

 מנחות פז. קרן אורה

שם גמרא, בעי ר' יוחנן הקדישו מהו שילקה משום בע"מ, מדקבע הש"ס להך בעיא עלה )בר"י( ]דר"י[ בר"י ביין שיש בו 
קמחין היה נראה דדוקא בהא מיבעי ליה, דהוי כעין פסול מום בבהמה, אבל באינך פסולי דמתניתין כמו מעושן ומבושל 

קדיש בע"מ, דלא דמי לפסול מום, אלא דלעיל )פ"ו ע"א( גבי שמן משמע דפסול הוא מחמת שנשתנה לית ביה משום מ
דבכבוש ושלוק ג"כ מיבעי' ליה, אבל י"ל דכבוש ושלוק בשמן הוא ג"כ כעין )מים( ]מום[ דמחמת גריעותא דהזיתים צריך 

סכים פסול משום לכבשן, אבל הכא ביין מבושל דכתב הרא"ש ז"ל בב"ב שם )פ"ו סימן י'( דנשתנה למעליותא, אלא דלנ
דנשתנה ע"ש, הי' נראה דלא הוי בכלל בע"מ לענין הקדש, אבל מדברי הרמב"ם ז"ל לא נראה כן, שכ' )ה' איסורי מזבח 

פ"ו ה"ב( בכל יינות הפסולין אם הקדישן יש לספק בהן משום בע"מ, הן אמת דבה' שבת )פכ"ט הי"ד( נראה מדבריו 
גם כן, ואפילו לענין ברכת בפה"ג יש אומרים דאינו מברך, ע"ש בד' הה"מ דמבושל אישתני לגריעותא ואוסרו לקידוש 

ובב"י )או"ח( סי' רע"ב הנ"ל, ושפיר הוי כולהו פסולי דמתני' מחמת גריעותא והוי כבע"מ, אבל אכתי איכא יין פסול 
נפסל ע"י תערובות מחמת דבר אחר, כגון גפן שהדלה ע"ג תאינה דפסולי מפני שנשתנה, אבל לא דמיא לבע"מ, וכן אם 

שאור או דבש כ"ש דפסולי משום לאו דכל שאור כו', אבל לא מיקרי בע"מ, והיכי כייל הרמב"ם ז"ל כל פסולי יינות מזבח 
בכלל מקדיש בע"מ, הא פסולין לאו מקרא דתמימים יהיה לכם ונסכיהם, אלא משום כל שאור כו', או מקרא דזבח 

ורות )י"ז ע"א(. ומה שכתב הרמב"ם ז"ל )ה' שבת פכ"ט הי"ד( דפסול שאור או ונסכים, מה זבח שלא נשתנה כדאיתא בבכ
דבש איתא גם בנסכים צ"ע קצת, הא קרא קאמר כל שאור כו' לא תקטירו ממנו אשה לה', ויין נסכים לאו לאישים הוא, 

בכל העולין  אלא לשיתין אזלו, ומנ"ל דיש בו אזהרה דשאור ודבש, אלא דמשמעתין נמי משמע דכל אזהרות שיש
לאישים ישנן נמי בנסכים, אע"ג )דלישתן( ]דלשיתין[ אזלי וכדבעי לה ר' יוחנן לענין הקדש )או( ]אי[ לוקה משום מקדיש 
בע"מ, אע"ג דכתיב נמי ואשה לא תתנו מהם נסכים נמי בכלל לאו זה או לאו, דאפשר אין מום אלא בבהמה ודוק )וכיון( 

י הרמב"ם ז"ל דפסק דלא כר"י בר"י ולא הזכירו כלל, אבל לכתחלה גם ת"ק מודה דלא, ]וביין[ שיש בו קמחים נראה מדבר
 וכדאמר מפי' מפני הקמחין, ועיין בש"ע סי' הנ"ל.

 נפש הרב עמ' קפד

 מנחת חינוך מצוה קיז

בש ואם נפל שאור או דבש לתוך הקטורת נפסלה ואם הקטיר ממנו בהיכל לוקה כ"ה בר"מ כאן ופ"ח מהכה"מ ג"כ דד...
פוסל בקטורת מברייתא דכריתות. וע"כ הטעם מפני הכתוב כי כל שאור וכל דבש כו' כמבואר בברייתא ולמה אין מערבין 

 בה דבש כו'.

ונראה הא דמבואר דאם נתן בה דבש פסלה היינו לכתחלה אין מקטירין מפני הלאו הזה ואם עבר והקטיר קטורת בדבש 
ורית כרשינה וכו' ועוד דברים ומה"ת לא מיפסל רק עבר על הלאו אבל או בשאור כשר ול"ה כמוסיף סמנים כמו ב

הקטורת כשרים וא"צ להקטיר עוד פ"א ולא נפסל משום מהב"ע ע' תוספות סוכה ל' דיוכל לקיים המצוה בלא עבירה 
דלא  ובפרט להסוברים מה"ב דרבנן אם כן נראה דהקטרה כשרה. והנה מברייתא הנ"ל דמבואר על קטורת ג"כ פסוק זה

תקטירו ע"כ כ' הר"מ דאם הקטיר בהיכל לוקה ובכ"מ כ' דוקא בהיכל דהקטרת הקטורת הוא בהיכל אבל חוץ להיכל אינו 
מקום הקטרה וא"ע משום הקטרת שאו"ד ונראה דאפי' בהיכל ג"כ א"ח רק בהקטיר על מזבח דשם מקום הקטורת אבל 

שנעקר דק"ל מקטירין קטורת במקומו ע' זבחים נ"ט ובר"מ שלא על המזבח א"ח דלאו מקום הקטרה היא וכן מזבח הזהב 
פ"ג מתוס' ג"כ חייב אם הקטיר שאו"ד. ע"כ לא כ' הר"מ מזבח הפנימי רק בהיכל דפעמים כשרה הקטרה בהיכל בלא 

מזבח וחייב אז על הקטרת שאו"ד ועיין תוס' כאן במנחות נ"ז ע"ב ד"ה כבש. וכן ביה"כ דמקטיר בקה"ק על המחתה שלא 
המזבח ג"כ חייב כיון דהוא מקום הקטרה ע"כ נקט הר"מ היכל דכולל כל ההיכל אף קה"ק. ונראה ג"כ ביה"כ דהקטורת  על

כשר ואסור להקטיר עוד כיון דאלו כשרים אם הקטיר עוד ה"ל קטורת שלא לצורך וח"מ משום ב"ר ומשום חילול יה"כ 
 כנ"פ דאין שום צד לפסול הקטורת שנתערב בהם שאו"ד.
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 :שי הגרי"ז מנחות נזחידו

שם, בגמ' המעלה מכולן על גבי הכבש, עיין ברגמ"ה שכתב המעלה מכולן ע"ג הכבש בלא הקטרה, וצ"ע מאי איסור 
 בהעלאה יש בלא הקטרה, וצ"ע.

הרמב"ם בהל' איסו"מ )פ"ה הל"ב( כתב נפל מהם כ"ש בקטורת נפסלה, וצ"ע מנין לו זה הדין דנפסלה, דלכאורה אין     
דין דאסור להקטירה משום דיש בה שאור או דבש אבל לא דהקטורת עצמה נפסלת, וכן צ"ע מ"ש דנקט דין זה זה רק 

דוקא גבי קטורת ולא נקט דין זה גם לגבי מנחה דנפסלת בנפל בה דבש וצ"ע, והנה לענין יין לקידוש כתב הרמב"ם בהל' 
המזבח לפיכך אם נתערב בו דבש או שאור אפילו  שבת )פכ"ט הלי"ד( אין מקדשין אלא על היין הראוי לנסך על גבי

כטיפת החרדל בחבית גדולה אין מקדשין עליו, ומוכח מזה דנפסל גם היין בעצמו ולא רק דאסור לנסך משום איסור דבש 
שבו דאם רק משום האיסור שבו לא חזי לנסוך א"כ אין זה שייך לפוסלו לקידוש שהלא היין בעצמותו ראוי לניסוך, ועל 

וכח מזה דאף היין נפסל בנתערב בו דבש, ומשו"ה אינו ראוי לקידוש כיין מבושל וכדומה, ]ואף דצ"ע גם איזה איסור כן מ
יש לנסך שאור ודבש דהא אין זה הקטרה למזבח, והנה כעין זה צ"ע ברש"י שכתב בזבחים )דף ע"ו ע"ב ד"ה ואי( דבשירי 

ינו מזה על המזבח כי אם כנגד הפרוכת ]ובתוס' שם פירשו הלוג חייב על הזאותיו משום כל שממנו לאישים אף דא
 אחרת[ וצ"ע[.

והנה בגמ' לקמן )דף נ"ח ע"א( אמרינן דשאור הותר מכללו במקדש ומפרשינן דהיינו שתי הלחם דקרב עם הכבשים   
י הותר והותרו להקרב עמהן, ולכאורה צ"ע במאי זה חשיב הותר מכללו הלא החמץ אינו קרב כלל למזבח ובמאי הו

מכללו בהאיסור דכל שאור ודבש לא תקריבו, וע"כ נראה בזה דכיון דחשיב קרבן אחד הלחם עם הכבשים וא"כ יש בקרבן 
זה חמץ ונפסל דהחמץ פוסל וכמבואר בר"מ הנ"ל דהשאור פוסל להקטורת וכיון דמקריבין הכבשים אף דהיה להם להיות 

איה לשיטת הרמב"ם דשאור ודבש פוסלין ולא רק דאסור להקריבם פסולין משום חמץ ע"כ דהותר מכללו, וא"כ מכאן ר
 ומשו"ה חשיב ליה הותר מכללו.

והנה לעיל )דף נ"ג ע"א( פריך בגמרא אהא דלא תאפה חמץ חלקם דילמא ללאו הוא דאתא ומנלן דמיפסל ע"ש, וצ"ע   
דהא מיפסלא מטעם שאור דהיינו החמץ שמעורב בו דהא אמרינן דשאור ודבש פוסלין, וא"כ אף בלא קרא דלא תאפה 

 סל, וצ"עמזה דשאור ודבש אינו פו חמץ ידעינן דמיפסלא, וצ"ע דהיה משמע

 מחצית השקל, קרבנות ציבור –קרבנות 

 ח-רמב"ם הלכות שקלים א:ד

ּלּו ַהַמְטְבעוֹ  י ְסָלִעים ְוהּוא ָהָיה ִנְקָרא ַדְרּכֹון. ְואֵּ ָהָיה ִמְשָקלֹו ְשתֵּ ר ָהָיה ָשם שֶׁ ַע ַאחֵּ ַאְרנּו ִמְשַקל ְועֹוד ַמְטבֵּ ָאַמְרנּו ּובֵּ ת ּכָֻּּלן שֶׁ
ן הֵּ  הֶׁ ָחד מֵּ ש ִמְשָקָלם ְבָכל ָמקֹום:ָּכל אֶׁ ְהיֶׁה ָצִריְך ְלָפרֵּ ֹּלא אֶׁ י שֶׁ ַאְרנּום ְּכדֵּ ן ְבָכל ָמקֹום. ּוְכָבר בֵּ ְמַשֲעִרין ָבהֶׁ  ן שֶׁ

ַע ָגדֹול  ל אֹותֹו ַהְזַמן ֲאִפּלּו ָהָיה אֹותֹו ַמְטבֵּ ַע שֶׁ ן ַמֲחִצית ַמְטבֵּ ִיתֵּ ל זֹו ִמְצָוָתּה שֶׁ קֶׁ ינֹו ִמשֶׁ ַמֲחִצית ַהשֶׁ ש. ּוְלעֹוָלם אֵּ ל ַהֹקדֶׁ קֶׁ
ָאה ְוִשִשים ְשעֹוָרה: הּוא ִמְשָקלֹו מֵּ נּו שֶׁ ה ַרבֵּ י משֶׁ ָהָיה ִבימֵּ ל שֶׁ קֶׁ ֲחִצי ַהשֶׁ ל ָפחֹות מֵּ  שֹוקֵּ

ן ְבַמֲחִצית ַהשֶׁ  ָחד נֹותֵּ ָחד ְואֶׁ ל אֹותֹו ְזַמן ַדְרּכֹונֹות ָהָיה ָּכל אֶׁ ַע שֶׁ ָהָיה ַמְטבֵּ ַע ְסָלִעים ִבְזַמן שֶׁ ָהָיה ַהַמְטבֵּ ַלע. ּוִבְזַמן שֶׁ ּלֹו סֶׁ ל שֶׁ קֶׁ
ַע  ָהָיה ַהַמְטבֵּ י ִדיָנִרין. ּוִבְזַמן שֶׁ הּוא ְשנֵּ ַלע שֶׁ ּלֹו ֲחִצי סֶׁ ל שֶׁ קֶׁ ָחד ְבַמֲחִצית ַהשֶׁ ן ָּכל אֶׁ ן ָהָיה נֹותֵּ ָחד נֹותֵּ ָחד ְואֶׁ ַלע ָהָיה ָּכל אֶׁ ֲחִצי סֶׁ

ל אוֹ  קֶׁ ל תֹוָרה:ְבַמֲחִצית ַהשֶׁ ל שֶׁ קֶׁ ֲחִצי שֶׁ ל ָפחֹות מֵּ קֶׁ ל ְבַמֲחִצית ַהשֶׁ עֹוָלם ֹלא ָשְקלּו ִיְשָראֵּ ַלע. ּומֵּ  תֹו ֲחִצי ַהסֶׁ

ְחָרִרים. ֲאָבל ֹלא נָ  ִרים ַוֲעָבִדים ְמשֻּ ִלים ְוגֵּ ל ֹּכֲהִנים ְלִוִיים ְוִיְשְראֵּ קֶׁ ן ַמֲחִצית ַהשֶׁ ים ְוֹלא ְקַטִנים. ִשים ְוֹלא ֲעָבדִ ַהּכל ַחָיִבין ִלתֵּ
ִהְתִחיל ָא ם. ָקָטן שֶׁ הֶׁ ין ְמַקְבִלין מֵּ ל אֵּ קֶׁ ָנְתנּו ַמֲחִצית ַהשֶׁ ם. ֲאָבל ַהּכּוִתים שֶׁ הֶׁ ל ְוִאם ָנְתנּו ְמַקְבִלין מֵּ קֶׁ ן ָעָליו ַמֲחִצית ַהשֶׁ ִביו ִלתֵּ

ן ָעָליו ְבָכל ָשָנה ְוָשָנה ַעד שֶׁ  ָּלא נֹותֵּ ק אֶׁ ינֹו פֹוסֵּ ן ַעל ַעְצמֹו:שּוב אֵּ  ַיְגִדיל ְוִיתֵּ

ת ַהְשָקִלים בֵּ  ית ַהִמְקָדש ַקָים נֹוְתִנין אֶׁ בֵּ י ַהַבִית. ּוִבְזַמן שֶׁ ָּלא ִבְפנֵּ יָנן נֹוֲהִגין אֶׁ ץ. ַהְשָקִלים אֵּ ין ְבחּוָצה ָלָארֶׁ ל בֵּ ץ ִיְשָראֵּ רֶׁ ין ְבאֶׁ
ץ ִיְשָראֵּ  רֶׁ ב ֲאִפּלּו ְבאֶׁ הּוא ָחרֵּ ין נֹוֲהִגין:ּוִבְזַמן שֶׁ  ל אֵּ

 חכמת אדם שער רינה וישועה כלל קנ סימן א

מצות עשה מן התורה לפדות כל איש מישראל בנו שהוא בכור לאמו הישראלית בחמש שקלים והם לפי חשבון הגר"א  
 שלושים זהובים ומעט יותר וכן נהגו פה ק"ק ווילנא וקרוב לזה שמעתי שבק"ק פראג נותנין חצי סאפרען ועוד כמה
קרייצער שעולה גם כן כמעט כחשבון הזה )אמת שכן כתוב בביאורי הגר"א ביורה דעה אך זוכרני בימיו היו נותנים 

ארבעים זהובים פוליש שהם חמש רובל טאהלר וסתם רובל טאהלר במדינה זו הוא שמונה זהובים וראיתו משקלים פרק 
שקול טבעין עיין שם בפירוש הרמב"ם דתמיד נותנים כפי ב' משנה ד' שהיו שוקלין דרבונות חזרו לשקול סלעים חזרו ל

המטבע היותר גדולה ועיין ברמב"ם פרק א' מהלכות שקלים הלכה ה' מחצית השקל מצותה שיתן מחצית מטבע של 
אותו זמן בכל מקום ועיין בבכורות דף נ"ב בגמרא ומכל מקום עכשיו גם בקהילתנו נתבטל שם רובל טאהלר אלא רובל 
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יך ליתן ה' רובל כן נראה לי ומאשכנ"ז אין ראיה דהתם הרובל טאהלר הוא ששה זהובים(. ואין האשה חייבת ואם כן צר
 לפדות בנה )סימן ש"ה סעיף א' וב'(:

 סכין מקדש –קרבנות 

 תוספות זבחים

 מנחות עח:

 מפניני הרב עמ' רג

 (קישור)בדברי הב"י בנס חנוכה  –תוצאות חיים לר' מנחם זעמבא 

 

 

 (קישור)מסורה חוברת כב עמ' יא 

 קדש הקומץרש"י סוטה ו: ד"ה 

ה ארבע עבודות כנגד ארבע עבודות של דם זבחים שקמצה ונתן הקומץ בכלי שרת קדש בקדושת קומץ שהמנחה טעונ
קמיצה מתוך כלי שרת כנגד שחיטה שהסכין של כלי שרת מקדש את הדם ומתן כלי להקדיש הקומץ בכלי שרת שני כנגד 

 קבלת דם הולכה כנגד הולכה והקטרת הקומץ כנגד זריקת הדם.

 עולה ויורד, עולת העוף בלילה, חלומו של האור שמח –קרבנות 

 חולין כב

 אור שמח הלכות מעשר שני ונטע רבעי ז:ג

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


310 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

אמרתי להעתיק מה שכתבתי בחידושי לחולין )דף כ"א( בגמ' ר' ישמעאל אומר משפט חטאת העוף כו' עיי"ש. הנה רש"י   
)שם ד"ה ובידו( ותוס' )ד"ה כמשפט( נדחקו להבין טעמא מהיכא מפקי הך דבא מן החולין. ובהגהות יפה עינים כתב 

דלר' ישמעאל דסבר בירושלמי דעירובין )פ"ג ה"א( דדוקא וולדי ולדות הארץ נקחין בכסף מעשר, ובבבלי שם  להעיר
)עירובין כ"ח ע"א( אמרינן דלהאי מ"ד אינן נקחין עופות דמן הרקק נבראו, וא"כ עופות אינן נקחין בכסף מעשר, ולא 

דף ס"ב ע"ב ד"ה העלה( דהא דממעט דבר דלאו פרי  צריך קרא. ונראה עפ"י מש"כ בתוס' פרק השוכר את הפועל )ע"ז
מפרי ולאו גדולי קרקע זה דוקא היכי שלוקחן בכסף מעשר, שיהא קדושת מעשר חלה על דבר הניקח, והמעות יצאו 

לחולין, אבל היכי שלוקחן באופן שהמעשר יהא נשאר בקדושתו אצל הלוקחן זה המוכר, ובשביל זה לוקח מאתו דברים 
א ממעטינן מקראי, כן פירש רבינו יהודה, עיי"ש, ולפ"ז א"ש דאם לוקח עופות בכסף מעשר שיהא נשאר אחרים, בזה ל

הכסף בקדושתו אצל המוכר בזה מצי לקנות עופות, וע"ז בעי קרא למעטן, דמן החולין דוקא מביא, ולא עבור כסף 
ר לו, ולא משל מעשר, דאשר לו דריש מעשר, דילפינן מפרו של אהרן, דכתיב ושחט אהרן את פר החטאת אשר לו, מאש

כמו מאשר לו, וא"כ אף באופן זה אינו רשאי להביא שיהא המעות בקדושתן, וכן ר' אליעזר יליף במנחות )פ"ב ע"א( 
 מפסח מצרים דאינו בא ממעשר דעדן לא היה מעשר, ג"כ שבאופן זה אינו בא רק מן החולין, ודוק:

חולין כ"א ע"א ד"ה כמשפט( הא עולות אינן נקחין בכסף מעשר, דבעי ואכלת, אך על התוספות עדיין צע"ק, דהקשו )  
פרט לעולה שאינה נאכלת, ולפ"ז לק"מ, דהא דממעט עולה היינו שיהא המעשר יוצא לחולין, ובזה יקח לעולה, אבל היכי 

שרי לקנות לחי דומיא שהמעשר ישאר בקדושתו אצל הלוקחן, ועבור זה נותן לו עולה, הלא לא גרע ממלבושין וכיו"ב ד
דמת. ועוד קשה, הא כיון דממעטינן מאשר לו מע"ש, על כרחין דסבר דמעשר ממון גבוה הוא, דאי ממון הדיוט הלא אשר 
לו מיקרי, וכיון דסבר דממון גבוה הוא הלא לא מצי לתת המעשר לאיש באופן שישאר קדושת מעשר עליו ביד המקבלו, 

קח בכסף מעשר, דגדולה מזו מצאנו בקדושין )דף נ"ד ע"ב( דלתת במתנה לא מצי יהיב ויקח ממנו עבור זה דבר שאינו ני
מע"ש למ"ד ממון גבוה, בשלמא ליקח דבר שחלה עליו קדושת מעשר זכות זכתה לו תורה לאכול משל גבוה, ולקנות דבר 

לא אף במתנה לא מצי הנאכל בכל אשר תאוה נפשו, אבל לקנות דבר שאינו חל על החליפין קדושת מעשר מי מצי, ה
יהיב, ופשוט. ודברי רבנן בתוס' ב"מ )דף נ"ג ע"א( ד"ה והן נכסי כהן בחד תירוץ שכתבו דלר"מ דממון גבוה ג"כ שרי 

לקנות מלבושין תמוה, דאם באופן דישאר המעשר בקדושתו בכ"מ שהוא הלא לא מצי, דלא גרע ממתנה ]ואולי גלי קרא 
א ליה רחמנא, כיון שנהנה מתמורתו, וזה צ"ע, דאטו בשביל הנאתו מהמלבושין שהן דלחי דומיא דמת דבכה"ג שרי, וזכי

חולין יהא זכי לי' רחמנא לתת המע"ש, מידי דאפילו במתנה לא מצי יהיב, ויעוין פסחים )דף צ' ע"א( לקנות בו חלוק, 
כו', אלא המעות יהי' בקדושה כו'  שנאמר החייהו משה, ולא דמי, ועיין בקדושין )דף נ"ו ע"א( תד"ה אבל במתכוין להוציא

יעו"ש, דזה לרבי יהודה דמע"ש ממון הדיוט, והוי מכר[ ואם לומר שיהא חל קדושת מעשר על המלבושים זה איתמעט 
מקרא, דדוקא פרי מפרי, וצ"ע, ויעויין תוס' יבמות )דף ע"ג ע"א ד"ה נכסי כהן( דכתבו בפשיטות דלר"מ דאמר ממון גבוה 

ושים, וזה עיקר. נחזור לדברינו דקשה למה נדחקו תוס', הלא פשוט לר' ישמעאל דעופות אינן נקחין, לא מצי לקנות מלב
 דבעי וולדי הארץ:

והנראה לנו, דבירושלמי פ"ג דמע"ש ה"ב אמר שלמים שלקחן בכסף מעשר פקע מהן קדושת מעשר, ולהכי כי הוממו   
וכן פסק רבינו לקמן הי"ח דפקע מהן קדושת מע"ש. א"כ  סבר דאינו מוסיף המקדיש רק חומש אחד, לא שני חומשין,

א"ש, דכל הנך דממעטינן מידי דלאו פרי מפרי זה דוקא באופן שיהא חלה קדושת מע"ש על דבר הניקח, לכן בעי פרי 
מפרי וגדולי קרקע או וולדות הארץ, אבל לשלמים, שיהא חל קדושת שלמים ויפקע מהן קדושת מעשר ע"ז לא בעי כל 

נאים, כיון דקדושת מע"ש נפקע ונתבטל לגמרי, לא על המעות לא על דבר הניקח, לכן הוה"ד גם עופות הו"א הנך ת
 דנקחין לחטאת, ועיין בפירוש הר"ש על המשנה סוף מע"ש )פ"ה מי"ב(, בנידון ליקח מלבושין יעו"ש ודוק:

החולין וביום ובידו הימנית, נראה דנפקא אולם ליישב קושיית רש"י ותוס' דמהיכן ילפי ר' ישמעאל וראב"ש הך דמן   
להו מחטאת העוף, בהיקשא דכמשפט חטאת העוף, ואי דחטאת העוף גופיה בהיקישא אתי, מדאיתקרי חטאת )חולין כא, 

א תוד"ה כמשפט(, ובקדשים אין למדין למד מן הלמד )תמורה כא, ב(, ז"א, כיון דיליף ענין הלמד מחטאת העוף, דבר 
מול עורף, או כשהוא אחוז הראש בגוף מזה, למד נמי מחטאת העוף דבר הלמד מחטאת בהיקשא,  הכתוב בגופיה זה

ובכה"ג למדין, ואע"ג דר' ישמעאל בסוף פרק איזהו מקומן )זבחים נ"ז ע"א( גם דבר הלמד ממנו ודבר אחר סבר דאין 
( חוץ מבפנים בחדא זימנא גמר, דכיון למדין, בהא גמר, וכמו דפרש"י )ד"ה ואיבעית אימא( על הא דאמר )יומא נ"ז ע"א

דהוצרך ללמוד ממנו דבר המפורש בו למד הכל בבת אחת, ויעוין בתוס' יומא )דף נ"ז ע"א( ד"ה חוץ מבפנים כו', דדוקא 
מה דהוי חד ענינא יעו"ש. ונראה דגם הכא הוי חד ענינא, וכמו שנבאר בס"ד. דבפ"ג דמע"ש )מ"ב( תנן אין לוקחין תרומה 

שר מפני שממעט אכילתה, אמר כו' מה אם הקיל בזבחי שלמים שהוא מביאן לידי פיגול כו' לא נקל בתרומה, בכסף מע
אמרו לו מה אם הקיל בזבחי שלמים שהן מותרין לזרים. ובתוספתא )מע"ש פ"ב הי"א( תנינא ע"ז אמר להם ר"ש והלא 

לא אמר שכן איכא אימורים, אך באמת אימורים  שלמים יש בהן משום חזה ושוק שהן אסורים לזרים, וצריך מובן, דלמה
לא חזי לאכילה, שהן חלב, רק קונה אותן דבעי למיכל בשרא, והוי כיין שניקח אגב קנקנו, וצאן אגב גיזתה כו', דמרבה 

בפרק בכל מערבין )עירובין כ"ז ע"ב( מקראי, אמנם הלא איכא יותרת הכבד ושתי כליות. אולם באמת מאימורים לא 
רי האימורים מתירין את הבשר לאכול לבעלים, שכל זמן דלא מקטירי אימורים לא מתאכיל בשר, ואף חלק קשה, שה

הבעלים, כדמוכח פסחים )דף ע"ז ע"ב( גבי שלמים ]ויעוין תוס' זבחים )דף מ"ג ע"א( ד"ה והלבונה[ דאמר ומה אימורים 
חזה ושוק הלא אינן מעכבין אכילת בשר לבעלים, ורבנן  דכי איתנהו מעכבי, יעו"ש, והוי כמו יין שמינטרי אגב קנקן, אבל

סברי דכיון דחד גופא הוי, וכדאמר בעור )בריש פרק בכל מערבין עירובין כ"ז ע"ב( ועוד דכל כמה דכהנים לא אכלי בשר 
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ב בעלים לא מתכפרי, דואכלו אשר כופר בהם כתיב, כדאמר בפרק תמיד נשחט )פסחים נ"ט ע"ב( לא חיישי, ונקנין אג
 בהמה אע"ג דאין בהם אכילה.

]ומתוספתא דא מוכח דלא כמוש"כ הכסף משנה בשיטת רבינו פ"ו מפסולי המוקדשין ה"י, דלקצת הקרבן דממעט   
אכילתו לא חייש, ויש לחלק בין מע"ש לקרבן, ועיין[ וחזינא דפלפלו ר"ש ורבנן בהא דנקנין שלמים וממעט אכילתן, ועיין 

לבשר תאוה וילדה בכור אם קרבו האימורים דמפקע אכילתן יעו"ש )מע"ש( בפ"א ה"ב, אבל ירושלמי לענין לקח בהמה 
דא ברור דבין לר"ש בין לרבנן התירה תורה ליקח בהמה לשלמים, אע"ג דממעט אכילתן, משום דע"י קדושתן ממעט 

נן, דתוס' )חולין כא, א ד"ה באכילתן, דמיקדשי טפי מקדושת מע"ש, ואסורים לישראל מפני זרות. וכיון שכן א"ש, דנתבו
כמשפט( הקשו למה לי קרא דעולה אינו ניקח אלא מן החולין, הא בספרי ממעט נדבה עולה משום דליכא בה אכילת 
אדם. ונראה דכאן חייבה התורה להביא חטאת, ועוף תחת חטאת בהמה, וזה כמו שכתב הראב"ע )ויקרא ה, ז( דתחת 

לעני להביא עולת העוף, דבחטאת העוף ליכא מידי דהקרבה, דכולה לכהנים,  האימורים של חטאת בהמה חייבתו תורה
וכיון שכן המה ביחד כמו קרבן בהמה, דאיכא ביה אימורים ואכילת אדם, לכן סלקא אדעתין דשניהם ביחד מביא העולה 

ותרת הכבד ושתי אף מן המעשר, דשניהם יחד הוי כמו קרבן שלמים דאיכא בהו אכילת אדם ואכילת מזבח באימורים בי
כליות דמותרין לאדם, ולגבוה סלקי, ואליה בכבש דלגבוה, וע"ז מיבעי לן קרא הכא ]וכפי הנראה משו"ה תני תנא ביום, 

דאע"ג דביום צוותו כתיב, סד"א כיון דנגד האימורים דבחטאת בהמה מביא העוף, והקטרת אימורים כשרה בלילה, סד"א 
ח"ז ראיתי בשו"ת רשב"א סימן רע"ו מה שנשאל על לשון הגמ' בחולין )כב, א עיי"ש( דעולת העוף כשרה בלילה. )))נ"ב. א

ההוא מביום צוותו נפקא. סד"א הני מילי חטאת העוף, אבל עולת העוף אימא לא, קמ"ל, ותמהו, וכתב דגירסא משובשת 
והפירוש הוא בעולת העוף היא יעוי"ש, ולפי מה שפירשנו היא נוסחא דווקנית, ושמחתי מאד שהנחני ה' בדרך אמת, 

הבאה עם החטאת, כמוש"כ דאתי תחת האימורים של חטאת בהמה, וסד"א דהוי כמו הקטרת אימורים דכשרה בלילה, 
 קמ"ל. ]ממלואים[.

ואפ"ה לא ניחא לגמרא, משום דכיון דבעי בה עבודה, דמעכבא תחלת עבודה, אכולהו כייל רחמנא בקרא דזאת התורה   
הבאה ממעשר, דגבי מעשר כתיב ואכלת פרט לעולה, סד"א שיביא מן המעשר, דהוי כמו אימורים  לעולה, משא"כ לענין

דלא קפיד בהו בבהמה, ודוק[ וכיון שכן השתא דממול עורף ג"כ הכא, ונמצא דאסורה לפ"ז משום נבילה, דכיון דלא 
אכל מליקה לוקה משום נבילה, אשתראי לזר אסורה משום נבילה, וכדאמר פרק ד' אחין )יבמות דף ל"ב ע"ב( דזר ש

והעדר אכילה לזר הוא משום איסור נבילה, בלא מעלת הקדושה, כיון שמולק ממול עורף ]דבל"ז אולי סבר אין שחיטה 
לעוף מה"ת, או מוליך ומביא כשר במליקה[ א"כ שפיר אסור למעט אכילתו בכה"ג מן המעשר שני שניתן לאכילה, ולכן 

 נינא, ודוק היטב בכל מש"כ בזה:מביא מן החולין, והוי חד ע

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן רעו

שאלת הא דגרסינן בפרק קמא דשחיטת חולין )דף כ"ב( גבי כמשפט ביום מביום צוותו נפקא. סלקא דעתך אמינא הני 
 מילי חטאת העוף. אבל עולת העוף אימר לא. קא משמע לן. וקשיא לי מאי אולמא דחטאת העוף דתיליף מביום צוותו

 טפי מעולת העוף? ורצו לתרץ לי דלא ילפינן למד מלמד בקדשים ולא ידענא מאי קאמרי.  

תשובה גם אנכי לא ידעתי. ואם הקושיא קושיא דבריהם לא יעלו ארוכה לה. אלא שהקושיא אינה דגירסא משובשת   
כתב ביום צוותו להקריב. דאלמא נזדמנה לך. ואנן הכי גרסינן ביום מביום צוותו נפקא כדי נסבא. כלומר בכל הקרבנות 

בין חטאת בהמה בין חטאת העוף ועולת העוף. וכן כל הקרבנות מהתם נפקא דכולהו ביום ולא בלילה. ופריק אין הכי 
נמי ומאי דקתני מה חטאת בהמה ביום כדי נסבה ואין העיקר אלא מה חטאת בימין. וכן הגירסא בכל ספרינו. ורש"י ז"ל 

נפקא למה לי למילפה מחטאת בהמה? הא בכולהו קרבנות כתב ביום צוותו להקריב דמשמע  זה לשונו מביום צוותו
 ביום ולא בלילה וכל הקרבנות במשמע. עד כאן לשון הרב ז"ל.    

 אבן עזרא ויקרא ה:ז

 ואם לא תגיע ידו כי היד היא העושה כל מלאכה, והיא הקונה, רמז למי שאין לו. אחד לחטאת ואחד לעולה ויאמר רב
כנגד האמורים,  -יצחק, כי טעם אחד עולה, בעבור שלא תגיע ידו, אולי עלה על רוחו מחשבה. והקרוב אלי שהאחד 

 חטאת כמשפט: -והשני 

 (קישור)הקדמת הרב חיים שטיין לספר מקור ברוך חלק א 
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 עני שהפריש קרבן עשיר –עולה ויורד  –בנות קר

 איך להכריע כשמתנגדים זה עם זה –דין ומנהג 

 משיב דבר

 (קישור)קונטרסי שיעורים, קידושין, עמ' קמה 

 גיד הנשה בקרבן פסחראה: 

 דינא דמלכותא דינא

 נדרים כז:

אע"פ שאינן של בית  -אע"פ שאינו תרומה, שהן של בית המלך  -מתני'. נודרין להרגין ולחרמין ולמוכסין, שהיא תרומה   
 ..המלך.

נא! אמר רב חיננא א"ר כהנא אמר שמואל: במוכס שאין לו קצבה. דבי ר' ינאי גמ'. והאמר שמואל: דינא דמלכותא די  
 אמר: במוכס העומד מאליו.  

ואע"פ שאינן של בית המלך. היכי נדר? א"ר עמרם אמר רב: באומר יאסרו פירות העולם עלי אם  -שהן של בית המלך   
א! באומר היום. אי דאמר היום, לא מקבל מיניה מוכס! אינן של בית המלך. כיון דאמר יאסרו, איתסרו עליה כל פירי עלמ

 באומר בלבו היום ומוציא בשפתיו סתם, ואע"ג דסבירא לן דברים שבלב אינם דברים, לגבי אונסין שאני.

 במוכס העומד מאליו"ה ר"ן נדרים כז: ד

ני שהארץ שלו ויכול שלא במצות המלך וכתבו בתוספות דדוקא במלכי עובדי כוכבים אמר דדינא דמלכותא דינא מפ
לומר להם אם לא תעשו מצותי אגרש אתכם מן הארץ אבל במלכי ישראל לא לפי שא"י כל ישראל שותפין בה וכי 

אמרינן דינא דמלכותא דינא ה"מ לענין שאם קנה אחד מכס זה חייבים ליתן לו את המכס וכן נמי אם לא קנה אותו אלא 
 ראל חבירו לישבע שהן תרומה דליכא אונסא כיון דדינא דמלכותא דינא.שהוא ממונה לגבות את המכס שאינו רשאי יש

 הלכה יא רמב"ם הלכות גזלה ואבדה פרק ה

במה דברים אמורים שהמוכס כליסטיס בזמן שהמוכס גוי או מוכס העומד מאליו או מוכס העומד מחמת המלך ואין לו 
ך ואמר שילקח שליש או רביע או דבר קצוב קצבה אלא לוקח מה שירצה ומניח מה שירצה, אבל מכס שפסקו המל

והעמיד מוכס ישראל לגבות חלק זה למלך ונודע שאדם זה נאמן ואינו מוסיף כלום על מה שגזר המלך אינו בחזקת גזלן 
לפי שדין המלך דין הוא, ולא עוד אלא שהוא עובר המבריח ממכס זה מפני שהוא גוזל מנת המלך, בין שהיה המלך גוי בין 

 ך ישראל.שהיה מל

 שלחן ערוך חושן משפט שסט:ו

ולא עוד אלא שהמבריח ממכס זה, עובר )על לא תגזול( )ויקרא יט, יג(, מפני שהוא גוזל מנת המלך, בין שהיה מלך ...
 ישראל בין שהיה מלך עובד כוכבים.

 ביאור הגר"א שם ס"ק לד
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אמרו בפ"ב דסנהדרין כל האמור בפ' מלך כו' שתהא ]לד[ י"א דלא כו'. וכ"כ רשב"ם בב"ב נ"ד ב' וכ"כ ש"פ וראיה שהרי 
אימתו עליך ואפי' למ"ד מותר בו דוקא הכתובים בפרשה ועוד פי' ההיא דב"ב נ"ה א' דינא כו' הוא כלל ואח"כ מפ' והולך 

 דינא דפרסאי כו' ר"ל לאלו ג' דברים וכיוצא בו דוקא:

 מאירי נדרים שם

דמלכותא דינא אלא בדבר שהמלך עושה חק קבוע דרך כלל ולא שיחדש כבר ביארנו בהרבה מקומות שלא נאמר דינא 
דבר לאיזה יחיד בפרט. וכל שעשהו דרך כלל דין גמור הוא ואסור בהעלמתו או בהברחתו כגניבה גמורה ודבר זה אין בו 

רשת מלך חלוק בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם שהרי אף במלכי ישראל פסקנו בשני של סנהדרין שכל האמור בפ
על יד שמואל הנביא מלך מותר בו ובתוספות כתבו שלא נאמר כן אלא במלכי אומות העולם אבל מלכי ישראל אין ידם 

תקפה לחדש בדינין כלום והביאם לכך דעת האומר שכל האמור בפרשת מלך אף הוא אסור בו ולא נאמר אלא ליראם 
 ן צורך בכך שהרי פסקנו כל שבפרשת מלך מלך מותר בו:ולבהלם ואם כן תפוק לי' משום דדינא דמלכותא דינא ואי

 שלחן ערוך חושן משפט קסג:א

לעשות חומה, דלתים ובריח לעיר; ולבנות  אפילו מעוט כופין את המרובים( )רבינו ירוחם נל"א ח"ו(,)כופין בני העיר זה את זה, 
הגה: וה"ה לכל צרכי העיר י שירצה, מן הצבור. להם בית הכנסת; ולקנות ספר תורה נביאים וכתובים, כדי שיקרא בהם כל מ

יס של עיין בא"ח סי' נ"ה דין שכירות חזן לבני העיר גם סי' נ"ג שם(. וכופין בני העיר זה את זה להכניס אורחים ולחלק להם צדקה וליתן בתוך כ
 ..צדקה )מרדכי פ"ק דב"ב ותשובת מיימוני ספר קנין סימן נ"ט(.

Taxation and Dina Demalchusa (TorahWeb) 

usa Dina: Secular Law as a Religious ObligationDina De'malch 

 נפש הרב עמ' רסט

 חוקים שבעל פה –דינא דמלכותא דינא 

 ציץ אליעזר ח"ב סי' כגשו"ת 

 דינא דמלכותא דינא ומנהג עוקר הלכה

 (י"דרק סופרים פ כתמסוו רק פ בבא מציעאמנהג עוקר הלכה )ירושלמי 

 רמז קנד מרדכי בבא קמא

דינא דמלכותא דינא פסק ה"ר יצחק בר פרץ שישראל ]רמז קנד[ המלוה )*גם( לישראל חבירו על המשכון אין )תוספות(. 
המלוה זקוק לשומרו יותר משנה מלמוכרו ולגבות הלואתו כדינא דמלכותא גבי מלוים לעובד כוכבים ברבית ועשה 

המשכון לסוף שנה ותבעו חבירו לדין  מעשה כזה באחד שמשכן לחבירו ספרים ואחר שנה שלא פרע בא הישראל ומכר
ופסק דאין לו עליו כלום משום דינא דמלכותא והביא ראיה מפרק קמא דגיטין מכל השטרות העולין בערכאות של כותים 

 כו' דפסק בגמרא דדינא דמלכותא דינא כשמואל עד כאן:

 דרכי משה חושן משפט עג:ו

מקום שיש מנהג במלוים לגוים שאין יכולין למכור המשכון פחות וכן כתב המרדכי פרק הגוזל בתרא )ב"ק סי' קנד( דב
 משנה ואחר כך מוכרו דנין כן גם בישראל שמשכן לחבירו ועיי"ש:

  ש"ך חושן משפט עג:לט

ויש אומרים דבמקום שהמנהג כו'. בסמ"ע ]סקל"ט[ הקשה, דכאן משמע שאילולא המנהג יכול למכרו בפחות משנה, 
כתב הר"ב דהמלוה על המשכון יכול למכרו אחר שנה, הואיל וכן דינא דמלכותא כו', דמשמע  ולקמן סימן שס"ט סעיף ח'

שאילולא המנהג היה צריך להמתין יותר משנה, ותירץ דשם מיירי בישראל שהלוה לחבירו על משכון של גוי, וכאן איירי 
ין זה שכתב הר"ב לקמן הוא מהמרדכי בהלוה לישראל חבירו בלא ריבית. ואין תירוצו ברור. גם קשה על דבריו שהרי ד

פרק הגוזל בתרא ]סי' קנ"ד[, דאיתא שם המעשה באחד שמשכן ספרים לחבירו כו', וספרים ודאי לא היו של גוים. אלא 
נראה לתרץ דכאן מיירי שהמלוה תובעו, לכן לולא המנהג היה יכול למכרו בפחות משנה, אבל לקמן מיירי שאינו תובעו, 

 מוכרו מיד בלא תביעה כלל, וכן כתב הגאון אמ"ו ז"ל בגליון הסמ"ע שלו.ואחר שנה יכול ל
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עוד כתב בעיר שושן ]סעיף י"ד[ על דברי הר"ב כאן וז"ל, ונראה לי דמיירי כשיש המנהג כן כשמלוה לגוים בלא ריבית,   
גוי, אבל כשיש המנהג כן אי נמי בריבית והלוה לישראל גם כן בריבית, כגון שתלה משכונו בגוי ואמר לו שלוה לצורך 

במלוה לגוים על המשכון בריבית שלא יוכל למכרו בפחות משנה, כשמלוה לישראל בלא ריבית למה נכוף אותו שימתין 
לו שנה, וחז"ל לא נתנו זמן אלא ל' יום, מה שייך לתלות בהלואת הגוים, וזה דוחק לומר כשמלוה לישראל בלא ריבית, 

שכון שקיבלו עליו, כאילו הלוה לגוי ברבית, שאין סברא לומר כן, נ"ל, עכ"ל. ובסמ"ע משום שכר המצוה דהמלוה על המ
]שם[ השיג עליו וז"ל, ואין נראים לי דבריו לדינא, שא"כ לא ה"ל למסתם ולכתוב דלמדים ליהודים מהנהגות במשכונות 

ע דבכל ענין איירי, וכן משמע של גוים. ]גם[ בתשובות הראב"ד ובמרדכי פרק הגוזל והביאם הד"מ כתבו סתם, ומשמ
לקמן סימן שס"ט. והטעם, דאמרינן כשהשכינו הלוה ליד המלוה, אדעתא דהכי נתנו לו בתורת משכון, שינהג עמו 

במשכונו כאשר נוהג עם משכונו דגוי, ועל המלוה היה מוטל להתנות שלא ינהג עמו כמנהג הגוי, ומדלא התנה, אמרינן 
הלואה, עכ"ל. וכהאי גוונא כתב הב"ח בסעיף כ"ג, וכן בספר מגדול דוד השיג על העיר גם הוא היה דעתו לכך בשעת ה

שושן כהאי גוונא. ולפע"ד דברי העיר שושן נכונים ודברי המשיגים תמוהים, דנהי דאדעתא דהכי נתנו לו שיתנהג עמו 
תן ריבית מחויב להמתין, שהרי אין כמשכון דגוי, מ"מ הא בגוי גופיה כשאינו נותן ריבית א"צ להמתין שנה, ודוקא כשנו

לו הפסד במה שמעותיו בידו שהרי נותן לו ריבית, משא"כ בלא ריבית, וא"כ למה יגרע שהוא ישראל יותר מהגוי עצמו. 
ובהכי ניחא נמי דלא קשה מה שהקשה הסמ"ע שא"כ לא הוי ליה למסתם כו', דאדרבה מדסתמו משמע דכל אותו המנהג 

ג בישראל, אבל מה שגם בגוים אינו נוהג פשיטא שלא ינהג בישראל. גם מה שכתב הסמ"ע, שנוהגים בגוים יש לנהו
בתשובות הראב"ד כו', בלאו הכי אינו נכון, וכמו שכתבתי לעיל ס"ק ל"ו דהראב"ד ס"ל דאין למדין מגוים רק בדבר שאין 

ן. אך מה שכתב העיר שושן, אי נמי מפורש אצלינו, ואם כן אפילו בעיקר הדין של הר"ב חולק על הראב"ד, וכמ"ש לקמ
בריבית והלוה לישראל ג"כ בריבית, כגון שתלה משכונו בגוי. לא דקדק בדבריו, ולדוגמא בעלמא נקטיה, וכונתו שעשה 

עמו איזה היתר באופן המועיל, אבל בתולה משכונו בגוי אסור ליקח ממנו ריבית אם המלוה יודע באמת שהוא של 
המלוה לדבריך הראשונים אני מאמין, כמו שנתבאר ביו"ד סימן קס"ט סעיף י"ג, א"כ לא צריך  ישראל. ואי מיירי באומר

כאן לטעמא שדנין גם בישראל דינא דמלכותא, דהא כיון שמאמין לדבריו הראשונים, הרי הוא מחזיקו בשל גוי, ופשיטא 
 דיכול למכרו, אלא ודאי כמו שכתבתי.

ד דברי הר"ב צל"ע בעיקר הדין שכתב הר"ב שלא יוכל למכרו בפחות משנה, וכל זה כתבתי לדעת הר"ב, אך לפי ע"  
שהוא דבר תמוה מאד לפי עניות דעתי, דכיון דעל פי דין תורה יכול למכרו לאחר ל' יום, היאך נלמוד מדיני גוים לבטל 

מלכותא רק בדברים דין תורה, ח"ו לא תהא כזאת בישראל. ולא מיבעיא לאותן הפוסקים שסוברים דלא אמרינן דינא ד
שהם להנאת המלך, ולא בין איש לחבירו, וכן הסכים בשלטי הגבורים פרק חזקת הבתים סוף דף קפ"ט ]הובא פסקי 

ריא"ז ה"י סי' ל"ו[ וז"ל, ונראה בעיני שלא נאמר דינא דמלכותא דינא אלא בדברים שהמלך גוזר להנאתו כגון המכסים 
אדם לחבירו אין לנו לדון אלא על פי תורתנו, כמבואר בקונטרס הראיות ובפ"ק והמסיות וכיוצא בהן, אבל בדברים שבין 

דגיטין ]פסקי ריא"ז ה"ב סי' ז'[ ובפרק גט פשוט ]שם ה"ה סי' כ'[, עכ"ל. אלא אפילו לשאר פוסקים דסוברים דאמרינן 
, אבל לדון בדיני הגוים בכל דינא דמלכותא בכל דבר, היינו דוקא מה שאינו נגד דין תורתינו אלא שאינו מפורש אצלינו

דבר נגד תורתינו, חלילה, ודאי לא יעשה כן בישראל. ובמרדכי שם לא כתב אלא באחד שמשכן ספרים אצל חבירו ומכרם 
אחר שנה ותבעו חבירו לדין, ופסק ר"י בר פרץ דאין עליו כלום משום דינא דמלכותא כו'. ונלפע"ד דהיינו משום דאין 

למכרו אחר שנה בלא תביעה, ואדרבה לכאורה נראה מש"ס דילן פרק איזהו נשך ]ס"ח ע"א[  מפורש אצלינו שלא יוכל
להפך, דאמרינן סתם משכונא שתא אפילו בקרקע וכל שכן במטלטלין, ואם כן אין המלוה זקוק לשומרו יותר משנה, 

י לעיל ס"ק ל"ו בשם הראב"ד. והלכך פסק דאזלינן בזה בתר דינא דמלכותא כיון שאין הדין מפורש אצלינו, וכמו שכתבת
אבל כאן בעל כרחך מיירי שהמלוה רוצה למכור המשכון ולגבות חובו עתה, אם כן כיון שהדין מפורש אצלינו בש"ס פרק 
המקבל ]ב"מ קי"ג ע"א[, ובכל הפוסקים אין גם אחד שחולק דיכול למכרו לאחר ל' יום, היאך נלמוד מדיני גוים להכחיש 

כבר האריך הרשב"א בתשובה ]ח"ו סי' רנ"ד[, מביאה ב"י לעיל סוף סימן כ"ו ]מחודש ז'[, באחד דיני ישראל חלילה. ו
שנשא אשה במקום שדנין בדיני גוים שאין הבעל יורש את אשתו כו', שאעפ"כ יורש את אשתו, ולא שייך בזה דינא 

ב גם כן מהרי"ק בשורש קפ"ז וז"ל, דמלכותא כלל, דא"כ עקרת כל דיני התורה השלימה כו', ע"ש שהאריך הרבה. וכן כת
ואשר נסתפקת אם יש לדון על שטר גוים בדיני גוים באותו שטר או לא, כגון לענין יד בעל השטר על התחתונה שכתבת 
שדיניהם בהפך, לע"ד נראה דבר פשוט שאין בטענה זו ממש, דאע"ג דקיימא לן דינא דמלכותא דינא, ואפילו למאן דאמר 

בכל דברים, היינו דוקא לענין ארנוניות ומנהגות של משפטי המלכים, אבל דין שבין אדם לחבירו  דינא דמלכותא דינא
פשיטא ופשיטא דלא, דא"כ בטלת כל דיני תורה ח"ו, וכן כתב גם כן הר"ן בקדושין ובפ"ק דגיטין ]ד' ע"א מדפי הרי"ף ד"ה 

וא עושה מחוקי המלך, אבל מה שהוא עושה שלא ודאמרינן[ וז"ל, והא דאמר שמואל דינא דמלכותא דינא, דוקא מה שה
כדין, לא, ולישנא דדינא דמלכותא הכי משמע, ולא אמרו דינא דמלכותא, דאי עביד שלא כדין חמסנותא הוא ולאו דינא 

כו'. וכן מצאתי כתוב בשם מה"ר שמשון מקינון וז"ל, על אודות שטר שעולה בערכאות של גוים כו', עד מ"מ מדבריו 
יא דלא הוכשרו שטרות העולים בערכאות של גוים אלא לענין הימנות דידהו, דלא חשבינן להו ככותבי למדין בהד

פלסתר, אבל לא לשנות מדין תורה אפילו כמלא נימא, עכ"ל, וע"ש. והרי משמע נמי להדיא מדברי הראב"ד שהבאתי 
א מה שהוא מפורש בדינינו. אמת שהרב לעיל ס"ק ל"ו דדוקא בדבר שאין מפורש אצלינו למדין מדינא דמלכותא, אבל ל

כתב לקמן סוף סימן שס"ט בהג"ה וז"ל, הנושא אשה במקום שדנין בדיני גוים ומתה אשתו, אין יכולים יורשיה לומר כל 
הנושא אשה על דעת המנהג הוא נושא ונדון הדבר בדיני גוים דאם מתה לא יורשה בעלה, וליכא בזה משום דינא 

דינא דמלכותא אלא בדבר שיש בו הנאה למלך או שהוא לתקנת בני המדינה, אבל לא שידונו דמלכותא, דלא אמרינן 
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בדיני גוים, דאם כן בטלת כל דיני ישראל, עכ"ל. ומשמע לכאורה מדבריו דבמה שהוא לתקנת בני המדינה אמרינן ביה 
ר המשכון בפחות משנה הוא לתקנת דינא דמלכותא דינא, ולפ"ז היה אפשר לישב דבריו כאן קצת, דזהו שאינו יכול למכו

בני המדינה. אבל לפע"ד גם דבריו דלקמן סוף סימן שס"ט צ"ע, ואנה מצא זה דמה שהוא לתקנת בני המדינה אמרינן 
דינא דמלכותא דינא אפילו נגד דין תורה, והרי בתשובת הרשב"א ]ח"ו סי' רנ"ד[ שמשם מקור הדין דהנושא אשה כו', לא 

חלילה שנדון בדין גוים נגד דין תורתינו. ועוד דמי מפיס, א"כ בכל דיניהם נימא שהוא לתקנת כתב בכל התשובה רק ש
בני המדינה. ומה שכתב מהרי"ק לעיל, היינו דוקא לענין ארנוניות ומנהגות של משפטי המלכים כו'. הכי קאמר, היינו 

ו והזוכה בו הוא כבא מכח המלך, או במנהגות דוקא לענין ארנוניות שנוגע למלך, )דא"כ( ]דאז[ כל הדין נוגע למלך עצמ
של מלכים אע"פ שאינו נוגע במלך עצמו, כיון שהוא משפט המלך במדינה ואינו נגד דין תורה, אמרינן דינא דמלכותא 

דינא, אבל דין שבין אדם לחבירו פשיטא ופשיטא דלא, ואף שיפסקו בדיניהם כן משום תקנת בני המדינה. ]ואין להקשות 
קת הבתים ]דף )נ"ה( ]נ"ד[ ע"ב[ גבי מלכא אמר לא ליקני אלא באגרתא, ונתבאר לקמן סימן קצ"ד סעיף ב', מפרק חז

ואע"ג דהתם בדינינו קונה בחזקה. שאני התם כיון דהקרקע היא של גוי אזלינן בתר דין גוים ואמרינן נמי דישראל 
לעיל סימן ס"ח סעיף א' דשטרי מתנות העולים בערכאות הראשון אדין גוים סמך, וכן בפ"ק דגיטין ]דף י' ]ע"ב[[ ונתבאר 

של גוים כשרים, היינו נמי כיון שהשטר עשוי בערכאותיהם א"כ אדינא דמלכותא סמך. ועוד תירץ בבעל התרומות שער 
מ"ו ח"ח ]ס"ה[ בענין אחר הך דחזקת הבתים ודפ"ק דגיטין. ומ"מ לפי דברי הרמב"ן בבעל התרומות שם צריך לתרץ כמו 

כתבתי, ע"ש ודוק[. ואם באנו לישב דברי הר"ב דלקמן סוף סימן שס"ט צ"ל דהכי קאמר, דלא אמרינן דינא דמלכותא ש
דינא אלא בדבר שיש בו הנאה למלך או שהוא לתקנת בני המדינה מה שאין הדין מפורש אצלינו, אבל לא שידונו בדיני 

לקמן סוף סימן שס"ט וז"ל, לא אמרינן דינא דמלכותא אלא  גוים נגד תורתינו כו'. וכן תיקן וביאר בעיר שושן להדיא
בדבר שיש לו הנאה למלך או שהוא לתיקון בני מדינתו בעניני משא ומתן שביניהם, אבל שאר דינים דיני תורה 

המפורסמים בינינו, כגון שהם מכשירים עד אחד ואפילו הוא קרוב או פסול, וכיוצא בדברים אלו דינים פרטיים שבין 
אל לחבירו, פשיטא שלא נדין בהם כמותם, דאל"כ בטלו ח"ו כל דיני תורה מישראל, וכן הנושא אשה במקום שדנין ישר

דיני גוים ומתה, אין יכולים יורשיה לומר כל הנושא אשה על דעת המנהג הוא נושא, דהא פשוט בינינו דהבעל יורש את 
 ר"ב שם, אבל דברי הר"ב כאן צל"ע:אשתו כו', עכ"ל. וכן משמע בסמ"ע שם ]סקכ"א[ שכן כונת ה

 שנו:יש"ך חושן משפט 

דהכי נהיגי עכשיו כו' מכח דינא דמלכותא כו'. ואף ע"ג שהוכחתי לעיל סימן ע"ג סי"ד באריכות דלא אמרינן דינא )
ובת"ה דמלכותא מה שהוא נגד דין תורתינו מ"מ דיינין הכי שפיר בלישנא דהכי נהיגי עכשיו כלו' דגם בישראל נהיגי כן 

א"ש טפי דכתב דהכי דייני עתה כו' ואע"ג דמנהג גרוע שהוא נגד דין תורה לא אזלינן בתריה וכמש"ל סי' ע"ב ס"ק ל"ה 
 ד דגם בדינא דמלכותא הוא כן ודוקוכמה דוכתי י"ל דהאי מנהג הוא שנתקן כך ופשיטא דיש ביד הדור לתקן תקנות ועו

 )464)עמ'  חזון איש, חושן משפט, ליקוטים טז:א

 מי שלקח קרקע מחברו בארצנו הק' וקנאה בכםף שטר וחזקה או ק"ם אי קנה בלא כתיבת טאב"ו

כ' הר"י בש"מ ב"ב נ"ה א' דהא דאמרינן דחזקת פרסאי מ' שנין אינו אלא לענין ישראל שלקח שדה מן הנכרי ובא ישראל 
שנה קנאה מדינא דמלכותא ואין ישראל  מערער שהיא גזולה ביד הנכרי והביא עדים שהיתה שלו אם החזיק הנכרי מ'

המערער מוציא מידו אבל אינו מועיל ד"ד שלא תועיל חזקת ג' שנה לדידן דכיון דאנו חייבין לעשות ע"פ תורתנו ולדון 
בב"ד של ישראל ואם יבואו בעלי דין לפני ב"ד של ישראל ויעמידו את השדה ביד המחזיק והמערער יסלק ידו מפני שהוא 

ישראל לא יענישו המלכות על זה שהרי רשאי המערער למחול על תביעתו א"כ מעולם לא הפקיעה המלכות ציית דיני 
זכותו של המחזיק בזמן שהוא דן בדיני ישראל ומיהו אי ירד המערער לערכאות וזכה בשדהו משמע שם דכדין זכה דכל 

ל ישראל דכיךן דהיה יכול לדון בדיני ישראל שדנו הפקיעו הממון בכח המלכות אבל מנדין אותו במה שלא דן לפני ב"ד ש
אסור לו לדון בערכאות ואפשר דמשום קנסא צריך להחזיר את השדה ודוקא כשאין המלכות מקפדת על הנדוי ואפשר 

דחייב מדין גרמי שגרם שיפקירו שדהו אף שההפקר חייל מן הדין וכ"מ בשו"ע סי' ס"ח ס"א בהגה' ואפי' דנו כבר 
 הערכאות כו' 

למדנו מדברי הר"י דעל אומתו חלה ד"ד לעולם אף שלא עמדו בדין וכן בן אומתו וישראל זוכה בן אומתו בד"ד אף  והנה
שלא עמדו בדין והלכך נכרי שהחזיק מ' שנה זכה וישראל ראשון אבד זכותו אף אם היא גזולה באמת ואף שנתגלגל הדבר 

לישראל וישראל ראשון בא להוציא מידו מ"מ דיינינלהו  והשתא אין הדבר נוגע אלא בין ישראל לחברו שהנכרי מכרה
 בד"ד שכבר קנאה הנכרי בד"ד ואין כאן גזילה

 אבל כשתחלת הנידון בין ישראל לחברו אין כאן ד"ד ודיינינן להו בדיני ישראל וזה דעת כל הפוסקים שכן מבואר בל'
וכיון שאינן מקפידין אם פוסלין משום דבר  שטרות מבואר שאם היו מקפידים שידונו כדיניהם היה גם זה בכלל ד"ד

שאנו פוסלין בנעשה בישראל אין כאן ד"ד וכן הנ"י ב"ב נ"ה א' הביא דברי הר"י וזו כונת רשב"א למש"כ הד"מ בטור םי' 
 שס"ט סק"ג והיינו טעמא דאנו דנין לעולם ביי ישראל לחברו בדיני ישראל ואין משגיחין בדיניהם
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בשם ר"י ב"פ דדן במי שמכר את המשכון סוף שנה מד"ד והביא  וב במרדכי פ' הגוזל בתראיש לתמוה על הכת ולפיכך
ראי' מפ"ק דגיטין ותימה מה נשתנה דין זה מכל דיני תורה שבין ישראל לחברו ובד"מ בטור סי' ע"ג ס"ק ו' פי' דברי 

בל לשון המרדכי צ"ע ועי' המרדכי דד"ד חשיב כמנהג והמלוה סתם ולא פירש זמן דעתו כפי הנהוג עם העכו"ם א
בתשובת הרי"י בב"י סי' שס"' אח"כ ראיתי בש"ך סי' ע"ג ס"ק ל"ט פי' ג"כ דברי המרדכי משום מנהג ול' הש"ך ז"ל קשה 

לכוין שאין חילוק בין דין מפורש לאינו מפורש ואין כלל דין שאינו מפורש שהכל מפורש בתורה אלא שכן הוא הדין שאם 
שקול את האומד עד כמה מחל לו שלא יתבענו ודינא דמלכותא מכרעת את האומד וכיון דמורגל משכנו סתם צריך ב"ד ל

אצלנו דינא דמלכותא דינא אף שזה רק בתנאים מיוחדים מ"מ זה משפיע על בני אדם לסמוך בסתמא על שיעור שהם 
 דנים וזו כונת הראב"ד בש"ך ס"ק ל"ו ונמצא דאנו דנין בדיננו ולא בדיניהם

 ז עמ' קצבגינת אגו

 זצ"ל ח"ב סימן צו )עמ' קעד( כתבי הגאון רבי יוסף אליהו הענקין

 גזלנותא דמלכותא\חמסנותא -דינא דמלכותא 

 יד-רמב"ם שם הלכה יג

וכן מלך שכעס על אחד מעבדיו ושמשיו מבני המדינה ולקח שדהו או חצרו אינה גזל ומותר ליהנות בה והלוקח אותה מן 
בעלים מוציאין אותה מידו, שזה דין המלכים כולם ליקח כל ממון שמשיהם כשכועסין עליהם המלך הרי היא שלו ואין ה

והרי המלך הפקיע שעבודן ונעשית חצר זו או שדה זו כהפקר וכל הקונה אותה מן המלך זכה בה. אבל מלך שלקח חצר 
 וציאין הבעלים מידו.או שדה של אחד מבני המדינה דרך חמס שלא כדינין שחקק הרי זה גזלן והלוקח ממנו מ

כללו של דבר כל דין שיחקוק אותו המלך לכל ולא יהיה לאדם אחד בפני עצמו אינו גזל וכל שיקח מאיש זה בלבד שלא 
כדת הידועה לכל אלא חמס את זה הרי זה גזל. לפיכך גבאי המלך ושוטריו שמוכרים השדות במס הקצוב על השדות 

ינו גובה אלא מן האדם עצמו ואם מכרו השדה במס שעל הראש הרי זה אינו ממכרן ממכר אבל מס שעל כל איש ואיש א
 ממכר אלא אם כן היה דין המלך כך.

 מגיד משנה שם הלכה יג

אבל מלך וכו'. כבר הודו לו כל בעלי הוראה וכו' וכן עיקר דדינא דמלכותא דינא אבל גזלנותא דמלכותא לאו דינא והרי 
ולעולם ברשות הבעלים הוא וזה מבואר בהרבה מקומות ועוד הוסיף הרמב"ן ז"ל ואמר הוא גזל גמור וקרקע אינה נגזלת 

שאם בא מלך לעשות דין חדש אע"פ שחקק אותו לכל אם לא היה כן מחוקי המלכים הראשונים לאו דיניה דינא ואין כן 
 כך ועונשו עונש מן הדין: דעת רבינו ז"ל ורבותינו ז"ל אלא הרי הוא יכול לעשות דין חדש ולומר כל העושה כך יענש

 חחושן משפט קסג:שלחן ערוך 

וכן מלך שכעס על אחד מעבדיו ושמשיו מבני המדינה ולקח שדהו או חצירו, אינו גזל, ומותר ליהנות בה; והלוקחה 
מהמלך הרי היא שלו, ואין הבעלים מוציאין אותה מידו. אבל מלך שלקח שדה או חצר של אחד מבני המדינה שלא 

שחקק, הרי זה גזלן, והלוקח ממנו מוציאין הבעלים מידו. כללו של דבר, כל דין שיחקוק אותו המלך לכל ולא בדינים 
 ..יהיה לאדם אחד בפני עצמו, אינו גזל; וכל שיקח מאיש זה בלבד, שלא כדת הידוע לכל, אלא חמס את זה, הרי זה גזל.

 נפש הרב עמ' רסט

 כבד –דם שבשלו 

 טו-שחיטת עופות בחתיכת כל המפרקת מכתב י ענין שני, יד -סימן ו שו"ת שרידי אש חלק ב 

והנה ידועה שיטת הרמב"ם ז"ל דגם כל בשר שנמלח צריך חליטה, כמ"ש בהל' מאכלות אסורות פ"ו ה"י, דלאחר מליחה 
ו עליו בזה[, צריך להניחו במים רותחין, וצ"ל דס"ל דבמליחה לבד עדיין חוששין שמא לא יצא כל דמו ]וכל הפוסקים חלק

ואע"ג דהביא שם בה"ז חומרת הגאונים דלא סמכינן האידנא אחליטה, וכ"כ בהל' חמץ פ"ה ה"ג, מ"מ כיון דלא אפשר 
 בענין אחר, דלשיטתו א"כ כל ימיו לא יאכל אלא צלי, ס"ל דבכה"ג לא גזרו הגאונים על החליטה.  

הפסד כ"כ אם יאכלנו צלי, אבל שלא יאכל כל ימיו בשר ודוקא בכבד בה"ז שם ס"ל דגזרו לפי שהוא אבר אחד, ואין   
 מבושל אלא צלי, או שנצלה מקודם ואח"כ נתבשל, מסתברא ליה דבכה"ג לא גזרו הגאונים לאחר החליטה.  

ועוד, דהתורה אמרה לא תבשל גדי בחלב אמו, הא גדי במים שרי, וא"כ התורה התירה להדיא בשר מבושל במים. וכן   
' צו שהוא מבושל בכלי. וכן באשם נזיר זרוע בשלה, וכיון דלדעת הרמב"ם ז"ל לא משכחת שום בישול כתיב בחטאת בפ
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בשר במים אלא ע"י חליטה, נמצא שאסרו הגאונים מה שהתירה התורה להדיא. וכבר כתבו האחרונים דאין כח ביד 
זה. ודוקא בכבד גזרו, כיון שהוא רק חכמים לאסור דבר שמפורש בתורה להיתר, ומכ"ש שלא הי' להם להגאונים לגזור ב

 באבר פרטי, אבל לא לעשות גזירה כללית על כל בשר שלא לאכול אלא אם נצלה מקודם.  

ובדרך הזה מתיישב שפיר מה דקשה על הרמב"ם ז"ל שבהל' מאכלות אסורות פ"ו ה"ז לענין כבד כתב דמעיקר הדין   
"י גבי בשר הצריך שרייה ומליחה והדחה ואח"כ לשימו במים מותר בחליטה ולא כתב כלל שימלחנו מקודם. ושם בה

 רותחין, וקשה וכי גרע בשר מכבד שיש בו רבוי דם, אתמהה.  

ובדרך שכתבתי יתיישב שפיר, דס"ל דודאי מעיקר הדין מהני חליטה לבד, אלא שחשו חכמי הגמ' שמא לא יחליטנו יפה,   
וב אין חשש בזה. אבל בכבד ס"ל כהפוסקים דלא מהני לה מליחה והצריכו גם מליחה קודם החליטה, ומתוך שניהם ש

כלל, ואם יאסרו החליטה לא יאכל כבד מבושל לעולם, ולהכי לא החמירו לגזור בזה. אבל הגאונים בדורם ראו כי אין 
ה בקיאין כלל בחליטה כמ"ש הרי"ף בשמם, להכי אסרו החליטה בכבד ולא חשו על טורח הצבור, אבל בבשר אחר מליח

לא גזרו אחליטה דזה שעת הדחק שכל ישראל לא יאכלו רק בשר צלי, מה שהתירה התורה להדיא הבישול, להכי לא גזרו 
בזה. וא"כ, עכ"פ נלמד מדרך הרמב"ם ז"ל דהיכי דאי אפשר לאכול שום בשר רק ע"י צלי לא גזרו כלל בזה לאסור 

 החליטה.  

ימים. דכיון דלא הזכירו הגאונים וכן הפוסקים ז"ל אלא תקנה דצלייה, מיהו אפילו במליחה אין להתיר החליטה בשהה ג' 
ש"מ דלא ניחא להו להתיר החליטה ואפילו לאחר המליחה, כי היכי דלא ליתי להקל בחליטה גם בלא מליחה. אבל 

כלל רו הגאונים כלל לאסור כגון בנקרש ושהה ג' ימים דלא הוה שכיח בזמנם בבבל zבמקום שיש סברא לומר דלא ג
בארצות החמות שיהא בשר נקרש מקור, או בשומן אפילו של עור אווז שהוא רך ולח יותר מהבשר, בהאי יש לסמוך 

 שפיר על החליטה שלאחר מליחה.  

ואם יבואו מגדולי דורנו להתיר בבשר שנקרש ג' ימים בלא מליחה להתיר לגמרי במליחה לבד הייתי נמנה עמהם, כי כן   
 מהטעמים וראיות שכתבתי למעלה. נראה לי עיקר לדינא

 דם נבילה

 יות ה:אעד

 רבי יהודה אומר ששה דברים מקולי בית שמאי ומחומרי בית הלל דם נבלות בית שמאי מטהרין ובית הלל מטמאין

 רש"ש שם

דם נבלות כו' וב"ה מטמאין. בפי' הראב"ד מוכח דאינו אלא מדרבנן דגזרו משום כזית בשר ונראה שכוון בזה לתרץ 
קושיית התוס' במנחות )קד( ד"ה הואיל דמוכח מכ"ד דדם אינו כבשר והתוי"ט לקמן רפ"ח רצה להעמיס בפי' הר"ב דב"ה 

אינן מטמאין אלא טומאת משקין ותימה דבכריתות )כא( מוכח להדיא דמטמא מדאורייתא טומאת נבלה דקאמר שם 
 א קאי וש"מ דהוא מה"ת:ואם דם מטמאה טומאה חמורה דתנן דם נבלות כו' והתם אדרשא דקר

 פסחים כב.

 פסחים כב.

מתיב רבי יצחק נפחא: והרי גיד הנשה, דרחמנא אמר אעל כן לא יאכלו בניישראל את גיד הנשה, ותנן: שולח אדם ירך 
הניחא  -היא וחלבה וגידההותרה.  -קסבר רבי אבהו: כשהותרה נבילה  -לנכרי, וגיד הנשה בתוכו, מפנישמקומו ניכר! 

מאן שמעת ליה דאמר  -מאי איכא למימר?  -מר יש בגידין בנותן טעם!, אלא למאן דאמר איןבגידין בנותן טעם, למאן דא
רבי שמעון, דתניא: האוכל מגיד הנשה של בהמה טמאה, רבייהודה מחייב שתים, ורבי שמעון  -אין בגידיןבנותן טעם 

 בהנאה, דברי רבי יהודה, ורבי שמעון אוסר. פוטר. רבי שמעון הכי נמי דאסר בהנאה.דתניא: גיד הנשה מותר 

והרי דם, דרחמנא אמר בכל נפש מכם לא תאכל דם, ותנן: אלו ואלומתערבין באמה ויוצאין לנחל קדרון, ונמכרין לגננין 
אף דם מותר.  -שאני דם דאיתקש למים, דכתיב גלא תאכלנו על הארץ תשפכנו כמים, מהמים מותרין -לזבל, ומועלין בו! 

רוב מים. מידי רוב מים כתיב? אלא אמר רב  -אמר רבי אבהו: כמים -ימא כמים המתנסכים על גבי המזבח! וא -
התם נמי ניסוך איקרי, דכתיב דישתו  -ואימא כמים הנשפכין לפני עבודהזרה!  -אשי:כמים הנשפכין! ולא כמים הניסכין. 

 יין נסיכם.

 ם ד"ה והריתוספות ש

 חולין פט.
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 יט:ה הערה לא תורה תמימה במדבר

ודע דבספרי זוטא איתא ואת בשרה יכול פרט לדמה ת"ל ואת דמה, ומבואר מזה דדם אינו בכלל בשר, והתוס' בפסחים 
 כ"ב א' ד"ה והרי חקרו בזה:

 בית יוסף יורה דעה ק:ב

אין בגידין ומ"ש אבל שומנו אסור מדרבנן וצריך ס' כנגדו להתיר הרוטב. כן פירש רש"י )שם( אהא דאסיקנא הלכתא   
בנ"ט וכ"כ הרי"ף )לד.( והרא"ש )סי' לב( והר"ן שם )לד ריש ע"ב( וכ"פ הרמב"ם בפט"ו מהמ"א )הי"ז( וכן העלה הרשב"א 

בתורת הבית )הארוך ב"ד ש"א יח.( דשומן הגיד וקנוקנות שבו הרכים אוסרים בנ"ט ושלא כדברי הר"מ שכתבו התוספות 
 נמי אינו אוסר בנ"ט כשם שאין הגיד אוסר:בפג"ה )צז. ד"ה שאני חלב( דשומן גיד 

 בהערה בעקבי הצאן עמ' קסב

 תורת ודאו או תורת ספק –דמאי 

 שו"ת הרמב"ם סימן שלג

)לחכמי לוניל(. שאלה על מה שכתוב בפרק שלישיא גר שמל עד שלא נתגייר וכו' עד וכן אנדרוגינס אין מברכין על מילתו 
ספק ]תורה הוא ב ועל ספק דרבנן הוא דלא מברכין אבל על ספק[ דאורייתא מפני שאינו ודאי. יורנו אדוננו והלא 

 מברכינן חוץ מהדמאי מפני שרוב עמי הארץ מעשרין הם כדאמרינן בפרק במה מדליקין ג  

תשובה הדברים ידועים שכל ברכה שהיא על מצוה מדרבנן היא בין שתהיה המצוה מדבריהם בין שתהיה מן התורה   
ו הברכהד והם שאמרו שכל המברך ברכה שאינה צריכה עובר משום לא תשאה וגו' לפיכך כל דבר וחכמים הם שתקנ

שיסתפק לנו אם עשיית דבר זה מצוה שנצטוינו או לא נצטוינו בין שהיה הצווי על אותה עשייה מדבריהם ובין שהיה מן 
י ספק שביעי והלכתא הכי ו יתובי התורה עושין אותו דבר בלא ברכה ומפני זה נסתפקה ההלכה בהדיא בסוכה בשמינ

יתבינן ברוכי לא מברכינן ומינה אתה למד את כל המצות שיסתפק לך אם טעונה ברכה אם לאו עושין אותה בלא ברכה 
כמו שבארנו בסוף הלכות ברכותז וזהו העיקר שסומכין עליו ואותן הדברים האמורין בפרק במה מדליקיןח בעניין אחר 

שנינו בגמרא על ברכת נר חנוכה היכן ציונו והשיב רב אויה מלא תסור ורב נחמן משאל אביך. הן אמורין וזה פירושם 
שמענו מדברי שניהם שכל מצוה שהיא מדבריהם מברכין עליה אשר קדשנו במצותיו וצונו וגו' והותיב רב עמרם על 

שאין מברכין על כל מצוה שהיא שניהם ממעשר דמאי שהרי הוא מדבריהן ומפני זה מפרישין אותו בלא ברכה שמע מינה 
מדבריהם ופריק אביי דבר שעיקר תקנתו מצוה מדבריהם ולא תקנתו מפני הספק תקנו עליו ברכה כגון נר חנוכה ומקרא 
מגילה וערוב ונטילת ידים אבל דבר שעיקר תקנתו מפני הספק ט לא תקנו עליו ברכה והקשינו על אביי לפי הדין פירוקא 

קנתו מפני הספק ותקנו על יום טוב שני כל הברכות התלויות ביום טוב ראשון ופריק אביי ואמ' והרי י"ט שני שעקר ת
התם כי היכי דלא ליזלזלו ביה ולהכי תקנו לו ברכה אבל שאר הדברים שעקר תקנתם מפני הספק לא תקנו להם ברכה 

תו מן הספק לא תקנו עליו ברכה י כגון על מעשר דמאי ובא רבא ופריק פירוק אחר ואמר אל תאמר שכל דבר שעקר תקנ
]שהרי י"ט שני מפני הספק הוא ותקנו עליו ברכה[ ותדע למה לא תקנו ברכה על מעשר דמאי מפני שרב עמי הארץ 

מעשרין הן נמצא דברי כלם רב עמרם ואביי ורבא אינם אלא לאייתוי טעם שמפניו תקנו חכמים ברכה לכך ולא תקנו 
בפירוש לחכמים שמברכין עליו בין שיהיה ודאי מדבריהם כגון נר חנוכה ומקרא מגילה  ברכה לכך הילכך כל דבר שנמצא

בין שהיה ספק מדבריהם כגון י"ט שני מברכין עליו ודבר שלא תקנו עליו חכמים ברכה בפירוש אין מברכין עליו. וכל 
תקנו חכמים לה ברכה אף על פי  מצוה שעיקרה מן התורה ונסתפק לנו אם אנו חייבים בה או אם אין אנו חייבים בה לא

שיראה מן התורה יא כמו שנתבאר מדבריהם בסוכה דשמינייב ]ספק שביעי[ והוא הדין בכסוי הדם מן הכוי יג והוא הדין 
 לכל ספק מצוה.    

 שפת אמת שבת 

 אתוון דאורייתא כלל ו

 ביאור ענין איסור דמאי:  

ק אם הע"ה לא עישר באמת אבל אם הע"ה עישר באמת אז אף נסתפקתי מה שאסרו חכז"ל דמאי אם האיסור הוא ר  
שהאוכל לא ידע שעישר עכ"ז הוי רק כנתכוין לאכול בשר חזיר ועלה בידו בשר טלה שאין שם מעשה עבירה רק מחשבת 

עביר' וה"נ דכוותה או דילמא כיון שאסרו חכז"ל אכילת דמאי כל זמן שאין יודע אם הע"ה עישר ע"כ ה"ל איסור בעצם 
אף אם עישר הע"ה כ"ז שהאוכל לא ידע שעישר ונראה לפשוט ספק זה מש"ס חולין ד"ו ע"א דגרסי' התם ר' זירא ור' אסי 
איקלעי לפונדקא דיאי אייתי לקמייהו בצים המצומקות ביין ר' זירא לא אכל ור' אסי אכל א"ל ר' זירא לר' אסי ולא חייש 

ר זירא אפשר גזרו על התערובות דמאי ומסתייע מילתא דר' אסי מר לתערובות דמאי א"ל לאו אדעתאי )שכחתי( א"
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למיכל איסורא השתא בהמתן של צדיקים אין הקב"ה מביא תקלה על ידם צדיקים עצמן לכ"ש נפק דק ואשכח )דלא גזרו 
על תערובות דמאי( וכו' עכ"ל הגמ' ונראה מזה דאפי' אם באמת עישר הע"ה את הדמאי עכ"ז ה"ל איסור בעצם אם 

אוכל לא ידע שעישר דאל"כ מאי קשיא לי' לר' זירא דהשתא בהמתן של צדיקים וכו' דילמא שמרו מן השמים את ר' ה
אסי ממכשול באמת והזמינו לו יין כזה אשר עישרו הע"ה באמת וא"כ ליכא רק מחשבת עביר' וא"כ כיון שר' אסי הי' 

ל כלל וא"כ מאי קשיא לי' השתא בהמתן וכו' ועל כרחך שוגג וכמו שאמר לאו אדעתאי א"כ שוב לא הי' שם עביר' ומכשו
דמה שלא נודע לנו בני אדם שעישרו הע"ה הוי איסור בעצם אף אם עישרו הע"ה באמת ודו"ק כי היא ראי' מכרחת 

 בעזה"י:  

' ועוד נראה ראי' לסברא זאת מש"ס ב"מ דנ"ג ע"א דפריך התם גבי מע"ש פחות מש"פ שנתערב וניתי מעשר דאית לי  
ונצטרפינהו )פי' לחללם יחד בצירוף על המעות דאילו המעשר שנתערב בלחוד אין תופס דמיו הואיל והוא פמש"פ( 

ומשני דאוריתא ודרבנן לא מצטרפי )פי' שהמעשר האחר שיש לו הוא דאוריתא ואילו המעשר שנתערב הוא רק דרבנן 
ני דילמא אתי לאתויי וודאי עכסה"ג. ולכאורה מאי פריך דמה"ת ברובא בטל( ופריך וניתי דמאי )פי' מעשר של דמאי( ומש

וניתי דמאי הא דמאי הוי ספק וא"כ ממ"נ אם עישר הע"ה תחלה את הדמאי וא"כ אין המעשר שעישר הוא אחריו מעשר 
כלל אפי' מדרבנן וא"כ שוב אין למעשר גמור שנתערב צירוף כלל והיאך מיפריק ואם לא עישר הע"ה את הדמאי א"כ ה"ל 

עשר הדמאי שעישר הוא מעשר גמור מה"ת וא"כ שוב הרי דאוריתא ודרבנן לא מצטרפי ובמה יצא מעשר הדמאי מ
 לחולין:  

והנה על אופן האחרון הנ"ל י"ל דאפי' אם לא עישר הע"ה את הדמאי עכ"ז הוי מעשר הדמאי שעישר הוא אך מדרבנן   
דכיון דרוב ע"ה מעשרין הן ומה"ת אזלי' בתר רובא ע"כ הוי הדמאי היתר גמור מה"ת אף אם באמת לא עישר הע"ה כיון 

ב שמעשרין והוי כמו רובא דאיתא קמן דחד בתרי בטל ונהפך שאין אנו יודעין מזה שלא עישר ויש לנו לילך אחרי הרו
ח"צ סי' כ"א והובא  בההנ נאיסור להיות היתר אף שיש כאן וודאי איסור ולפי"ז יהי' נפשט הספק שנסתפק השואל 

בפמ"ג ליו"ד סי' ק"ט במשבצות ס"ק ד' ע"ש שנסתפק באשה שנישאת במשאל"ס וילדה ואח"כ בא בעלה אם הוולד ממזר 
ת הואיל ומה"ת אזלי' בתר רובא ובזאת היתר הי' עש"ה ולפי דברינו אלה הנה יש ראי' ברורה לסברא זאת מסוגי' מה"

 דב"מ הנ"ל ודו"ק כי נכון הוא בעזה"י:  

אולם מאופן הראשון הנ"ל עדיין קשה דכיון דרוב ע"ה מעשרין א"כ יש לנו לומר שהדמאי עישרו הע"ה תחלה וא"כ   
הוא חולין ואם כן אין למעשר גמור שנתערב שום צירוף דנהי דלענין הדמאי עצמו מחמירין לחוש מעשר הדמאי שעישר 

למיעוט עכ"ז איך ניקל לומר שמעשר הדמאי הזה יהי' לו צירוף עם מעשר וודאי דרבנן וא"כ על כרחך מוכרחין אנו לומר 
דמאי מחויב חיוב עצמיי במעשר מדרבנן דאפי' אם עישר הע"ה באמת עכ"ז הואיל ואין אנו יודעין מזה ע"כ אכתי ה

 ושפיר הוי מעשר הדמאי מעשר גמור מדרבנן אף אם נתעשר הדמאי תחלה ביד הע"ה ודו"ק היטב:  

והנה כן נראה מבואר עוד בש"ס מנחות דל"א ע"א דמפורש שם דלמ"ד רוב ע"ה מעשרין הן וחיוב דמאי אך מדרבנן הוא   
דרבנן ולא חשיב מפטור על החיוב או מחיוב על הפטור עש"ה והנה שם יוקשה אז מותר לעשר מדמאי על טבל וודאי מ

ג"כ בב' האופנים הנ"ל דממ"נ אם לא נתעשר הדמאי ביד הע"ה א"כ הא ה"ל מפריש מן החיוב על הפטור כיון שהדמאי 
מפריש מן מחויב מדאורייתא ואילו הטבל האחר מחויב רק מדרבנן ואם נתעשר הדמאי ביד הע"ה א"כ שוב הא ה"ל 

הפטור על החיוב כיון שהדמאי גם מדרבנן פטור ואילו הטבל האחר עכ"פ מדרבנן חייב ועל כרחך צ"ל כמו שכתבתי 
דדמאי מה"ת אפי' לא נתעשר תחלה ביד הע"ה ג"כ פטור מטעמא דרוב ע"ה מעשרין הן דחשיב היתר עצמותי מכח זה 

חייב דמדרבנן הוא להיפוך איסור עצמותי אפי' אם נתעשר  וכנ"ל ואילו מדרבנן אפי' אם נתעשר תחלה ביד הע"ה ג"כ
תחלה ביד הע"ה כ"ז שהאוכל אינו יודע שנתעשר וכנ"ל וע"כ שפיר דמאי דומה לגמרי לשאר טבל דרבנן הפטור בוודאי 
י מה"ת ומחויב בוודאי מדרבנן אולם קשה ע"ז מש"ס ב"מ דנ"ו ע"א דקאמר בב' מיני דמאי כגון שלקחם מב' בני אדם אז

אסור להפריש מאחד על חבירו דדילמא הע"ה האחד עישר את תבואתו והשני לא עישר וה"ל מפריש מן הפטור על 
החיוב או מן החיוב על הפטור עש"ה ולפמ"ש מה"ת הרי שניהם פטורים דאפי' אותו שלא נתעשר פטור כיון דמה"ת אזלי' 

וא"כ ממ"נ שניהם שוין וכנ"ל ושוב ראיתי שגם המל"מ בה' בתר רובא וכנ"ל ומדרבנן הרי אפי' אותו שנתעשר חייב וכנ"ל 
תרומות פ"ה הי"ז עמד על סתירת הא דאין תורמין מן הדמאי על הדמאי להך דמנחות דל"א ע"א הנ"ל דקאמר דשרי 

 לעשר מדמאי על טבל וודאי דרבנן ולא תי' כלום ע"ש ויש לי עוד להאריך בזה בעזה"י ובאתי כעת רק להעיר:    

 הטבול למעשר עני טבל –דמאי 

 תוספות יבמות פו. ד׳׳ה אי מהתם ה''א ללאו

ומהיקישא לא הוה שמעי' ללאו ומיתה אי לאו דאשמעינן לאו מהכא כדפי' ועוד דאיצטריך לא תוכל לאכול למעשר עני 
חלוק דטביל וא"ת מנ"ל דטבל מעשר עני במיתה הא לא אתקש לתרומה וי"ל דשמא אין בו מיתה אי נמי כיון שאין 

 משאר טבל לענין אזהרה ה"ה לענין מיתה.

 הלכות מאכלות אסורות י:כ רמב"ם
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אבל האוכל מדבר שניטלה ממנו תרומה גדולה ותרומת מעשר ועדיין לא הפריש ממנו מעשרות ואפילו לא נשאר בו אלא 
+/השגת ומת מעשר. מעשר עני הרי זה לוקה משום אוכל טבל, ואין בו מיתה שאין עון מיתה אלא בתרומה גדולה ותר

 הראב"ד/ ואפילו לא נשאר בו אלא מעשר עני וכו' עד ואין בו מיתה. א"א סברא היא זו והיא יפה בעיני משום דכתיב בהנך קראי קדש.+

 דמים תרתי משמע

 מגילה יד:

 רמב"ם הלכות סנהדרין יח:ו

ל פי שנים עדים, וזה שהרג יהושע עכן גזירת הכתוב היא שאין ממיתין בית דין ולא מלקין את האדם בהודאת פיו אלא ע
ודוד לגר עמלקי בהודאת פיהם הוראת שעה היתה או דין מלכות היה, אבל הסנהדרין אין ממיתין ולא מלקין המודה 

בעבירה שמא נטרפה דעתו בדבר זה, שמא מן העמלין מרי נפש הוא המחכים למות שתוקעין החרבות בבטנם ומשליכין 
 זה יבא ויאמר דבר שלא עשה כדי שיהרג וכללו של דבר גזירת מלך היא.עצמן מעל הגגות שמא כך 

 רדב"ז שם

גזירת הכתוב הוא וכו'. תניא מי שבא לב"ד ואמר הלקוני אין מלקין אותו והכי אמרינן בכל דוכתא אין אדם משים עצמו 
ואין אנו יודעים הטעם רשע והטעם שכתב רבינו לא שייך גבי מלקות ולפיכך כתב וכללו של דבר גזירת המלך היא 

ואפשר לתת קצת טעם לפי שאין נפשו של אדם קניינו אלא קנין הקב"ה שנאמר הנפשות לי הנה )יחזקאל י"ח( הילכך לא 
תועיל הודאתו בדבר שאינו שלו ומלקות פלגו דמיתה הוא אבל ממונו הוא שלו ומש"ה אמרינן הודאת בעל דין כמאה 

להרוג את עצמו כן אין אדם רשאי להודות על עצמו שעשה עבירה שחייב עליה עדים דמי וכי היכי דאין אדם רשאי 
 מיתה לפי שאין נפשו קניינו. ועם כל זה אני מודה שהיא גזירת מלכו של עולם ואין להרהר:

 אין לו דמים –בעקבי הצאן עמ' רמ 

 דעת אחרת מקנה לקטן

 יבמות צט:

 תוספות סנהדרין סח:

 (HebrewBooks, החכמה אוצר ל הפרי חדש,מים חיים, שו"ת סימן ד' )לבע

 .נתינה בהכי או לאשאלת המזכה לכהן קטן אחד מעשרים וארבעה מתנות כהונה מבעיא לן אם מקיים 

בפרק ד' מיתות דף נ"ד  מסתברא כיון דלא כתב ביה קרא אלא כהן אף כהן קטן מקרי כהן ודמיא להא דאמרינן :תשובה
איש פרט לקטן אשר ישכב את זכר בין גדול ובין קטן וכתב רש"י אשר ישכב את זכר מדלא כתיב איש לא חילק 

תיב איש בין כהן גדול ובין כהן קטן משמע והכי מוכח מהא דאיתא במשכבים בין גדול ובין קטן ע"כ וה"נ מדלא כ
ביבמות בפרק נושאין יבמות צט דעשרה אין חולקין להן תרומה בבית הגרנות ואלו הן חרש שוטה וקטן וכו' ואמרינן 

וטעמא ילותא דתרומה לחלק להן בגורן לעין כל ע"כ זעלה בשלמא חרש שוטה וקטן לאו בני דעה נינהו ופירש רש"י ו
משום זילותא ולעין כל אבל בבית חולקין להן ושפיר מקיים נתינה בהו והתוס' ד"ה ואלו הוסיפו עוד דאם יודע לישא 

 .את כפיו חולקין לו אפילו בגורן כדאיתא בסוף פרק לולב הגזול וע"ש

"ג איתא בפרק התקבל גיטין ומיהו כי דייקינן ביה שפיר היינו דוקא בקטן שכשנותנין לו צרור וזורקו אגוז ונוטלו דבכה
ד"ה קטן  חת בראש פרק בן סורר ומורה סנהדרין ס"ון שבא בחדושיו לשם וכן דעת התוספ"סד דזוכה לעצמו וכן דעת ר

וכן דעת הרמב"ם בפרק ח' מהלכות לולב וכמ"ש המ"מ בפרק כ"ט מהלכות מכירה ה"א דקטן שהגיע לכלל מדה זו אי 
זכייה מן התורה ודלא כהנ"י בפרק קמא דמציעא ו דס"ל דאף בדעת אחרת מקנה  איכא דעת אחרת מקנה אותו אית ליה

וכן נראה בדעתו של המ"מ שהרי בפ"ר מהלכות זכייה על מה שכתב הרב שקטן שנותנין לו  נןלית ליה זכייה אלא מדרב
לכות מכירה דין ו' צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו כתב המ"מ ופי' זוכה כשיש דעת אחרת מקנה ובפרק כ"ט מה

מקנה לית ליה זכייה אלא מדרבנן  ס"ל להמ"מ דאף בדעת אחרתדכתב המ"מ גופיה דזוכה לעצמו הוי מדבריהם אלמא 
וקצת תימא יש בזה שמאחר שכתב בתחלת הפרק בשם י"א דקטן זוכה לעצמו ד"ת כשיש דעת אחרת מקנה ושכן נראה 

 .ומר דההיא דזוכה לעצמו מפרשה המ"מ במקחדעת הרמב"ם איך כתב בסתם הפך דעתם ז"ל ואין ל

דהא קתני הפעוטות מקחן מקח משמע דבבציר מהכי לא ואי אידי ואידי חד שעורא היא מאי קמ"ל רבא מתני' היא 
 ...ובדעת הר"ן ליכא למידק מידי מאי ס"ל בדעת אחרת מקנה אי אית ליה זכיה מן התורה או לא
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קטן אית ליה זכיה מן התורה בדעת אחרת מקנה ומקרי נתינה וקרינן ביה שפיר באופן שזכינו לדין דדעת רוב הפוסקים ד
 .ונתן לכהן כיון שהגיע למדרו ירור וזורקו אגוז ונוטלו

 רמב"ם הלכות שבת כג:ט, יד

+/השגת הראב"ד/ ואין מגביהין תרומות ואין מגביהין תרומות ומעשרות בשבת מפני שנראה כמתקן דבר שלא היה מתוקן. 
 ומעשרות בשבת מפני שנראה כמתקן דבר שלא היה מתוקן. א"א ואפי' ליתן לכהן בו ביום.+

אין דנין בשבת ולא חולצין ולא מיבמין ולא מקדשין גזירה שמא יכתוב, ואין מקדישין ולא מעריכין ולא מחרימין מפני 
שהפריש, ועוד מפני שהוא כמתקן  שהוא כמקח וממכר, ואין מגביהין תרומות ומעשרות שזה דומה למקדיש אותן פירות

אותן בשבת, ואין מעשרין את הבהמה גזירה שמא ירשום בסיקרא, ומקדיש אדם פסחו בשבת וחגיגתו ביום טוב שזו 
 מצות היום היא, וכשם שאין מקדישין כך אין מקדשין מי חטאת.

 מגיד משנה שם

למעלה וחזר רבינו ושנאו כאן לפי שיש שתי סבות ואין מגביהין תרומות ומעשרות שזה דומה וכו'. כבר נזכר דין זה 
לאיסורו כמ"ש והאחת היא מענין הנזכר למעלה שהוא מפני איסור מכה בפטיש והאחרת מפני מה שנכתב כאן שהוא 

 מפני איסור הכתיבה לפי שרבינו כותב על הסדר של דבריהם מפני האבות על סדר חיוב האבות מלאכות:

 חולין קלג.

 משפט רמג:טושלחן ערוך חושן 

 ש"ך חושן משפט רמג:ו

 קצות החושן רמג:ד

ודוקא כשיש דעת אחרת מקנה. ראיתי בקונטרס מים חיים להגאון המחבר פרי חדש )בשו"ת סי' ד'( שהעלה דמותר ליתן 
לכהן קטן פדיון חמש סלעים דבן מהאי טעמא דדעת אחרת מקנה אית ליה לקטן זכיה מן התורה וכמ"ש תוס' פרק 

טין סד, ב ד"ה שאני(. והביא ראיה מהא דאמרינן בפרק נושאין על האנוסה )יבמות( דף צ"ט )ע"ב( עשרה אין התקבל )גי
חולקין להם תרומה בבית הגרנות ואלו הן חרש שוטה וקטן, והטעם משום זילותא דתרומה לחלק להם בגורן לעין כל 

 וכלם משגרים להם לבתיהם, ומשמע דכהן קטן זוכה במתנות ע"ש. 

לענ"ד לא שייך במתנות דעת אחרת מקנה, דכיון דקי"ל טובת הנאה אינו ממון )עיין ש"ך סימן ש"נ( א"כ אין לבעלים ו  
במתנות כלום ואינו זוכה הכהן במתנות אלא לעצמו והו"ל כמו מציאה דאינו דעת אחרת מקנה. וראיה מדברי תשובת 

שיש לו רשות ליתנו לכל מי שירצה, אם יכול לתתו לבניו  מיימוני לספר נזיקין סי' ה' ע"ש בראובן שיש לו חצי מעשר
ולבנותיו של שמעון קרובו הסמוכים על שולחנו של שמעון, אעפ"י ששמעון אביהם יש לו ואינו נוטל מן הצדקה, נראה 

ל וסמוך זהו לי דכל זמן שהם סמוכים על שולחנו אינו יכול ליתן אפילו הן גדולים, דקי"ל כר' יוחנן )ב"מ יב, ב( אפילו גדו
קטן. ופירש ר"ת )שם תוד"ה רבי יוחנן( דה"ה אפילו בעלמא בלא מציאה כו', ואעפ"י שרבינו שמשון משפיירא חולק על 

ר"ת ומחלק בין מציאה דליכא דעת אחרת מקנה אותו להיכא דאיכא דעת אחרת מקנה, אנן עבדינן כר"ת ולחומרא, ועוד 
ים אלא טובת הנאה לא חשיב כדעת אחרת מקנה אלא כמציאה, דקי"ל בפ"ק יכול להיות בנדון זה כיון דלית להו לבעל

דקידושין )נח, ב( טובת הנאה אינו ממון. ואע"ג דבפ"ק דמציעא )יא, ב( מפליג דקאמר דעת אחרת מקנה שאני גבי רבן 
משלו אלא  גמליאל וזקנים במתנות כהונה כו', שאני התם דהא מקנה להם חצירו כמו כן, אבל היכא דלא מקנה להם

מתנות כהונה ולויה ליכא לפלוגי בין מציאה זה לדעת אחרת מקנה אותו כיון דטובת הנאה אינו ממון, וכן פירש שם 
ריב"ן בהדיא ע"ש. והובא ג"כ במרדכי פ"ק דמציעא )סי' רמ"א( ע"ש. וא"כ הא דמשגרין להם לבתיהם תו אי אפשר לומר 

ממון, אלא דגבי פדיון חמש סלעים דבן כיון דאפילו קורא שם חייב משום דעת אחרת מקנה כיון דטובת הנאה אינו 
באחריותן עד שיבואו ליד כהן וממון דידיה הוא והו"ל דעת אחרת מקנה, דאע"ג דצריך ליתן לאיזה כהן חמש סלעים דבן 

 אבל לא אותן מעות שנותן עתה לכהן דקריאת שם אינו חל עליהן. 

שובת מיימוני ומרדכי, היינו דוקא בנדון דהתם שיש לו חצי מעשר והיינו שכבר ומהאי טעמא נמי נראה דה"ה בהך דת  
הופרש והוא ממון עניים, ומש"ה אינו יכול ליתן לבניו של שמעון קרובו העשיר ומשום דהו"ל כמו מציאה שאין בו דעת 

שר, יוכל ליתן לבניו של אחרת, אבל אם עדיין לא הפריש מעות עני אע"ג דמגיע ממנו מעשר בתורת נדר שנדר ליתן מע
שמעון העשיר, דכל זמן שלא הפריש הו"ל ממון דידיה ממש ולא הוי של עניים כלל, ואע"ג דמפריש נמי עדיין יוכל 

להלוות ולתת אחרים תחתיהם כל זמן שלא בא ליד גבאי, היינו אם ילוונו כיון דמותר בהנאה יוכל ליתן אחרים, אבל כל 
]מרשותו[ הו"ל ממון עניים ממש, אלא דגבי פדיון חמש סלעים לא שייך דין הפרשה כלל זמן דאינו מוציאו )לרשותו( 

 וא"כ הו"ל לעולם דין מתנה שדעת אחרת מקנה אותו. 
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אבל אכתי תיקשי טעמא דמשגרין לבתיהם כיון דבמתנות כהונה לא אמרינן דעת אחרת מקנה. ועוד קשיא לי טובא לפי   
לבתיהם משום דעת אחרת מקנה, א"כ הא תינח קטן וחרש, אבל שוטה דאפילו ע"י  טעמא שכתב פרי חדש בהא דמשגרין

דעת אחרת מקנה אינו זוכה לעצמו וכמ"ש הרמב"ם פרק כ"ט ממכירה )ה"ד( דשוטה אינו זוכה, וכתב עלה הרב המגיד 
כו' וכלם משגרין לבתיהם, והוא פשוט, וכ"כ בטור ושו"ע סימן רל"ה )סעיף כ'( וסימן זה סעיף ט"ז, ומדתני ואלו הן חש"ו 

 הרי שוטה נמי בכלל וזה לית ליה זכיה מנפשיה אפילו בדעת אחרת מקנה. 

ולכן נראה לענ"ד בטעמא דהך מלתא דחש"ו יש להם זכיה במתנות כהונה, היינו משום דממון כהנים ]הם[ וכבר זכתה   
י קא זכו מדידהו קא זכו. וכן בחמש סלעים דבן בהם התורה לכהנים, א"כ אפילו כהן קטן נמי, כמו בירושה דאית להו, וכ

כיון דחוב הוא לכהנים א"כ קטן נמי אית ליה זכיה, ועיין תוס' ריש פרק בן סורר )סנהדרין סח, ב( ד"ה קטן אי אתה צריך 
לחזור אחריו שהקשו מנא ליה להאי קטן ממון, וע"ש שכתבו במעשה ידיו דמלאכתו ושכר טרחו שלו מדאורייתא ע"ש, 

ואר מזה דכל שמגיע לו עבור שכירות הוי שלו וזכה במה שנתן לו בעה"ב כיון דמגיע לו, א"כ ה"ה חוב דפדיון הבן ומב
 זוכה הקטן במה שניתן לו עבור חוב, דגבי פדיון הבן נמי שעבודא דאורייתא כמו בשאר חובות ודו"ק.

ופיאה דקטן אינו זוכה מדאורייתא. ואפשר אמנם במתנות עניים מבואר להדיא בש"ס פ"ק דמציעא )יב, א( גבי לקט   
לומר דמתנות עניים שאני דכתיב )ויקרא יט, י( לעני ולגר תעזוב אותם וא"כ אינו אלא עזיבה שיזכו בו בעצמם, ומש"ה 

כל שאין לו יד לזכות לא זכה, אבל במתנות כהנים דלא כתיב בהו עזיבה הוי ליה ממון כהנים ממש ומש"ה שוטה נמי 
שיש לו, ומתנות כהונה כעין שכירות לכהנים חלף עבודה, ואפילו כהנים שפסולין לעבודה נמי יש להם זכיה, זוכה בדבר 

וכבר כתבו תוס' דיש לקטן זכיה עבור שכירות, ולא אמרינן נהי דיש לו חוב אבל אכתי היכי זוכה במה שנותן לו בעה"ב, 
ה"ב, וה"נ זוכה חש"ו במתנות כהנים שלהם ולא כן במתנות אלא צ"ל דכיון דמגיע לו עבור החוב זוכה במה שנותן לו בע

 עניים וכמ"ש ודו"ק.

ועוד נראה דכיון דקי"ל פרעון בע"כ שמיה פרעון, והא דבעי לה בפרק מי שאחזו )גיטין עד, ב( נתינה בע"כ שמיה נתינה,   
"כ גבי תנאי )דהוי( ]דלא הוי[ כבר כתב הרשב"א בחידושיו שם )עה, א ד"ה מכלל( דע"כ לא מיבעי ליה אלא בנתינה בע

חיובו של נותן, אבל בחוב כיון דהוא חיובו של הלוה נפטר מחיובו בע"כ של המלוה, ואין אנו יכולין להעמידו בחובו 
בע"כ אם רוצה ליפטר מחיובו ע"ש, וא"כ במתנות כהונה נמי אפילו בע"כ שמיה נתינה וכמ"ש בקונטרס מים חיים שם 

הן אחד בכפר וישראל אחד היה צריך לפדות בן בכור והכהן לא רצה לקבל, והעלה שם בתשובה בשו"ת )סי' ה'( שהיה כ
דנתינה בע"כ שמיה נתינה ע"ש. )ודברינו( ]ודבריו[ נכונים דאין אנו יכולין להעמיד את זה בחובו וכמ"ש הרשב"א, א"כ 

יבמות פרק חרש )קיג, ב( דבר תורה שוטה כיון דאפילו בע"כ שמיה נתינה א"כ ממילא גם בנותן לחש"ו נפטר, דאמרינן ב
מתגרשת כיון דפקחת נמי בע"כ מתגרשת ולא בעינן דעתה, אלא הא דשוטה אינה מתגרשת משום דמשלחה וחוזרת ע"ש, 

וא"כ הכא דבע"כ נמי ולא בעינן דעת כהן א"כ שוטה נמי. וגם לפי טעמא שם דשוטה אינה מתגרשת דכתיב )דברים כד, 
שוטה דלית לה יד ע"ש, הכא גבי מתנות כהונה דלא כתיב ונתן ליד הכהן אלא ונתן לכהן, א"כ אפילו א( ונתן בידה יצאה 

 בחש"ו יוצא ידי נתינה ואכתי צ"ע. 

והא דכתבו הפוסקים בכהן שאינו רוצה לקבל בכור בהמה מישראל מחמת טורח טיפולו, דאינו רשאי משום דהוא   
ורות )הל' פדיון בכור סי' ב'( ובהגהת אשר"י פ"ג דביצה )סי' ו'( ובשו"ע יו"ד כמבזה מתנות כהונה, והוא באשר"י סוף בכ

סימן ש"ו )סעיף ד'( ע"ש, ותיפוק ליה דנתינה בע"כ שמיה נתינה. דליתיה, דלא אמרו בע"כ שמיה נתינה אלא שיפטור 
ע"ש, וה"נ אם הנותן  הנותן מחיובו אבל המקבל אם אינו רוצה אינו זוכה בע"כ וכמ"ש שם הרשב"א בפרק מי שאחזו

מתנות בע"כ שמיה נתינה שלא להעמידו בחיובו בע"כ, אבל הכהן נמי אינו זוכה בע"כ, ומש"ה כשמסרהב לקבלו אינו 
 אלא משום מבזה מתנות.

ובתוס' פ"ק דקידושין דף )ט'( ]ח'[ )ע"א ד"ה מנא אמינא( בהא דאמר רב יוסף )שם ז, ב( שיראי צריכי שומא, וללישנא   
משום דלא סמכה דעתה, אמר רב יוסף מנא אמינא לה דתניא עגל זה לפדיון בני טלית זה לפדיון בני לא אמר  קמא שם

כלום, עגל זה בחמש סלעים לפדיון בני בנו פדוי, וכתבו שם תוס' ז"ל, ללישנא קמא מייתי ראיה עכ"ל. וכיון דבמתנות 
הן. ובספר עצמות יוסף שם )הלכה ט"ז( כתב וז"ל, אם כהונה אפילו בע"כ שמיה נתינה א"כ למה בעינא סמיכת דעת הכ

נתן לכהן ה' סלעים מה לנו בידיעת כהן כיון שכבר נתן לו ה' סלעים, ונראה דכיון שהכהן הוא אדון בכור זה אם אין לו 
"ח ידיעה בשיווי הדמים אין בנו פדוי וצריך דעת, כמו שהאשה צריכה לידע שיעור הקידושין ע"ש. ולפי מ"ש בשם הפר

גבי פדיון חמש סלעים דאפילו בע"כ מהני א"כ מוכח דלא בעינן דעת כהן כלל, וכן נראה, דהא לא עדיף מבע"ח דפרעון 
בע"כ שמיה פרעון. ובדרישה ביו"ד סימן ש"ה )ע"ש אות א'( כתב בהא דנוהגין עכשיו לפדות באבנים טובות ומרגליות בלי 

 א נגד דברי תוס' קידושין הנזכר דכתבו דצריך סמיכת דעתו. שומא, משום דגבי כהן אין צריך דעתו ע"ש, והו

והנה אפשר לומר דאע"ג דפרעון בע"כ שמיה פרעון, היינו כשרוצה ליתן לידו והוא אינו רוצה לקבל זורקו לו בפניו, אבל   
לכהן בכדי שיהיה כשרוצה לקבלו בידו צריך ליתן לידו כמבואר בטור ושו"ע סימן ק"ך א"כ ה"נ בפדיון הבן דצריך ליתנו 

 סמכה דעתו בהם, ומש"ה צריכי שומא כסברת תוס', ואם אינו רוצה לקבל רשאי לזרקו בפניו וא"כ דברי הפר"ח נכונים.

אלא דאכתי לבי מגמגם משום דמשמע בסימן ק"ך שם דהא דצריך ליתנו לידו כשרוצה לקבלו אינו אלא משום דאומר   
ש, וא"כ אכתי אינו צריך סמכיה דעתיה דכהן. ולכן נראה מדברי התוס' דאע"ג המלוה אילו נתתו לידי הייתי שומרו וע"
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דפרעון בע"כ שמיה פרעון אבל מתנות כהונה בעינן דרך נתינה ואינו יוצא בנתינה בע"כ, ומש"ה בעי סמיכת דעת כהן, 
 וצ"ע בכל זה:

 נתיבות המשפט שם בביאורים ס"ק ח

בשם הפרי חדש ]בתשובה סי' ד'[ דמותר ליתן לכהן קטן ה' סלעים של  דעת אחרת מקנה. בקצוה"ח ]סק"ד[ הביא     
בכור, דהקטן זוכה בהן מטעם דדעת אחרת מקנה אותן, וראיתו מהא דיכול לשגר מתנות כהונה לחרש שוטה וקטן 

תנות ]יבמות צ"ט ע"ב[, ומשמע דכהן קטן זוכה במתנות. ותמה עליו, דהא מבואר במרדכי פ"ק דמציעא ]סי' רמ"א[ דבמ
כהונה כיון דטובת הנאה לאו ממון לא חשיב כדעת אחרת מקנה, רק שבה' סלעים דלא שייך ביה דין הפרשה וממון דידיה 
הוא שייך ביה דעת אחרת מקנה. ועוד, דאי אפשר לומר כלל הטעם דמשגרין לבתיהן הוא משום דדעת אחרת מקנה, דהא 

לזה כתב הוא הטעם, דאף דמתנות עניים אין הקטן יכול לזכות בו משגרין ג"כ לשוטה דלא מהני ביה דעת אחרת מקנה. ו
כמבואר פ"ק דמציעא ]י"ב ע"א[ גבי לקט ופיאה, היינו משום דכתיב בהו עזיבה, אבל מתנות כהונה שהכהנים זוכין בהן 

ד"ה קטן[  חלף עבודתם דמי לשכירות הקטן שהקטן זוכה בו מדאורייתא כמ"ש התוספות ר"פ בן סורר ]סנהדרין ס"ח ע"ב
]ולא נהירא לפענ"ד, דקטנים לאו בני עבודה נינהו[. ועוד, כיון דפרעון בעל כרחו שמיה פרעון מהני אף בקטן כיון שא"צ 

דעת, כמו בגירושין דבעל כרחה דמהני מדאורייתא אפילו בשוטה, והכא נמי נפטר מחיובו כשנותן לו בעל כרחו אף 
 שן.שהכהן זוכה בו בעל כרחו, עכ"ל קצות החו

ולבסוף שדא ביה נרגא, מהא דצריך שומא בנתינת חמש סלעים לפדיון הבן משום דלא סמכא דעתיה דכהן בלא שומא, 
משמע דבעינן דעת כהן ואינו יוצא בנתינה בעל כרחו, עיין שם. ולפענ"ד, דבמתנות כהונה הא דמשגרין לחרש שוטה 

ב על הבעלים, רק שרחמנא זיכה להבעלים בטובת הנאה וקטן הטעם הוא, דהא דכתב רחמנא ונתן, לאו משום דיש חיו
שהם יהיו יכולין ליתן לאיזה כהן שירצו, ואם רוצין להפקיר טובת ההנאה אין עליהם שום חיוב נתינה לכהן. תדע, דהא 

 יכול לקדש האשה בתרומה ]קדושין נ"ח ע"א[ דהיינו בטובת הנאה שיש לו בה, הרי מוכח שאין עליו חיוב נתינה לכהן,
וממילא יכול ליתנה לחרש שוטה וקטן, כיון שאין צריך לזכותו להכהן והכהן יכול ליקח אותו בעצמו א"כ אף חרש שוטה 

וקטן יכול ליקח. אמנם בשנת הביעור דצריך לזכות כמבואר בפ"ק דמציעא ]י"א ע"א[ גבי מעשר נתון ליהושע ומקומו 
וטה וקטן, אם לא שאכל אותן תיכף ובאכילתן יוצא מרשותו. מושכר, בכדי שיצא מרשותו, לא מהני מה שנותן לחרש ש

אך בחמש סלעים של בכור ודאי לא שייך ביה לומר ]דיפקיר[ טובת הנאה, דבפדיון בכור יש שעבוד הגוף ושעבוד נכסי 
 כמבואר בבכורות ]מ"ח ע"א[

ומ"מ מה שהביא בקצוה"ח בשם הפר"ח שיכול ליתן להכהן בעל כרחו ונפטר מפדיונו דהא נתינה בעל כרחו ופרעון בעל   
כרחו שמה נתינה ופרעון, ע"ש, נראה לפענ"ד לא נהירא לומר כן, דדוקא כשחייב למלוה מיוחד, פרעון בעל כרחו שמיה 

ב דף )קכ"ז( ]קכ"ד ע"א[ בחלק בכורה של ירושה שיכול הבכור פרעון, משא"כ הכא בפדיון בכור דמי להא דאמרינן בב"
לומר איני יורש ואיני פורע ברשב"ם ד"ה ]ואם אמר[ איני נוטל ובסימן )קכ"ו( ]רע"ח סעיף י'[ ע"ש, מטעם דכתיב ]דברים 

נות כהונה כ"א י"ז[ לתת לו, מתנה קרייה רחמנא, אם ירצה לקבלה ואם ימחה אין מזכין לאדם בעל כרחו, ומכ"ש במת
דבפירוש קרייה רחמנא מתנה כדכתיב ]במדבר י"ח י"א[ וזה לך תרומת מתנם, והרבה מקראות שקראם בלשון מתנה, 

 פשיטא דאין מזכין לו בעל כרחו, והרבה כהנים יש בעולם וכשאחד אינו רוצה נשאר חיובו לשאר כל הכהנים.

נ"ד דלא דמי כלל, דבגט אי לא הוה בעינן שתהיה יכולה גם מה שמדמה בקצוה"ח פרעון לשוטה לגט לשוטה, נראה לפע  
לשומרו ודאי דהיתה יכולה להתגרש כיון שלא בעינן דעתה, אבל בפרעון ודאי דאין יכול לפרוע להמלוה כשנשתטה, דנהי 

ן דפרעון בעל כרחו הוי פרעון מ"מ כשזורקו לפני המלוה במקום שאינו יכול לשומרו ודאי דלא נפטר מחובו, ומה שנת
 להשוטה כנותנו למקום שאינו יכול לשומרו דמי.

וכן נ"ל לענין נתינה לכהן קטן, דאם נתן לכהן קטן ונאבד מידו שלא יצא ידי נתינה, כיון שהקטן עדיין לא זכה בו שיהיה   
שלו שכל כהן יכול לתקוף מידו כדמוכח בב"מ דף ו' ]ע"ב[ בתוס' ד"ה והא הכא דכי תקפה, שהקשו אמאי אין מוציאין, 

ם במשנה )תו'( ]תנן[ נמי בכור אדם הממע"ה מוכח דתקפו כהן אין ותירצו שאינו יכול לתבוע רק טובת הנאה, וש
מוציאין, וכיון שאין לו בנתינה זו רק טובת הנאה )ו(דמי לנותן לו את שלו ולא חשיב דעת אחרת מקנה שיהיה לכהן קטן 

די נתינה אף זכיה בידו שיהיה חשוב נתינה כשנתן. אבל להאכיל לכהן קטן חמש סלעים, שקנאן הקטן באכילתן, יצא י
שאינו יכול לזכות לקטן, דהתורה לא חייבה אותו שיהיו הבעלים מזכין, דהא אפילו תקפו כהן מהני, וכל שהכהן בין גדול 

 ובין קטן נהנה בחמש סלעים נפדה הבן.

 (קישור)מאמר הרב שכטר בפתיחת הספר  –קונטרס עלי ציון ופדיון בכוריה 

 בבא מציעא יא:

 שיטה מקובצת בבא מציעא יב. בשם ר' פרץ

 תוספות ר"פ שם
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 גיטין נט:

 מפניני הרב עמ' תא

 ארץ הצבי עמ' קעט, ר

 בעקבי הצאן עמ' קצג

 שבועות מא.

 גינת אגוז עמ' עו

 אבן העזר סימן נד -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא 

 וקידושיןדעת המתחייב בגיטין 

 משובב נתיבות ל:א וסא:ב

 ארץ הצבי עמ' קנה –קונטרס השטרות 

 דעת וכפיה בגיטין

 גינת אגוז סימן לב, עמ' קיג

 בית יוסף אבן העזר קנד:כג)ב(

כתב הריטב"א בתשובה )שו"ת הריטב"א סי' צו( על איש שנשבע לגרש את אשתו וגירשה קודם שיתירו לו ואח"כ היה 
מערער לפסול הגט מפני כך והשיב זו אינה טענה לפסול הגט בדיעבד שלא מצינו שיהא חשוב אונס בגט אלא באונס 

שבא לו שלא מעצמו אבל שבועה זו הוא הביאה על עצמו שהרי מרצון עצמו חייב עצמו בשבועה לגרש לפי שגמר דעתו 
מגרש אלא מחמתה היה לו לבקש צד להיות נקי לגרש עכ"פ ]ונשבע[ לזרוזי נפשיה ואם נתחרט אחר שבועה ואינו 

משבועתו או לגלות דעתו ]או[ למסור מודעא בכך ומה שכתב ה"ר פרץ )הו"ד בטור כאן( שצריך שיתירו לו וכו' לפי דעתי 
לא כתב אלא שצריך כן לכתחלה לעשות גירושין ברורים לא שיהא פוסל הגט בזה בדיעבד וכמו שכתב שם בהלכות ההם 

דרך חומרא ולמעשה מובחר וכן נראה מלשונו שכתב כאן כדי שלא יהא דומה לאונס הרי שלא כתב רבינו  דברים הרבה
שיהא זה אונס וזה נראה ברור וכמדומה לי שכך דן הרב ז"ל וכן הסכים עכ"ל: ]בדק הבית[ וכן כתב בתשובת ה"ר יהודה ן' 

 הרא"ש שכתבתי בתחלת סימן זה )ריש עג.( ]עד כאן[:

 סעיף ד אבן העזר הלכות גיטין סימן קלדשולחן ערוך 

צריך שיתירו לו קודם, שלא יהא דומה לאונס; אך ערבות יתן, אם ירצה, שאין זה דומה לאונס.  ,אם נשבע הבעל ליתן גט
דתלה גיטו בדבר הגה: והוא הדין אם קבל קנין לגרש )פסקי מהרא"י סימן קע"ג(. אבל אם קבל עליו קנסות אם לא יגרש, לא מקרי אונס, מאחר 

אחר, ויוכל ליתן הקנסות ולא לגרש )ב"י בשם תשובה וכן הוא במהרי"ק שם בפסקים(. ויש מחמירין אפילו בכהאי גוונא )שם בתשובת הרשב"א(, 
לה לא וטוב לחוש לכתחלה ולפטרו מן הקנס. אבל אם כבר גירש מפני זה, ואפילו גירש מכח שבועה שעשה מעצמו לגרש, הגט כשר, הואיל ומתח

או אנסוהו על כך )תשובת הריטב"א(. י"א דלא מקרי אונס אלא מה שאונסין לאדם עצמו, אבל אם אונסין לאחר עד שיגרש חבירו, אפילו אב על בנו 
 להיפך, לא מקרי אונס )תשובת הרשב"ץ(. ויש מחמירין באב על בנו )ב"י(. ועיין לקמן סימן קנ"ד מדינים אלו.

 סעיף כג ות גיטין סימן קנדשולחן ערוך אבן העזר הלכ

הגה: ועיין לעיל סימן קל"ד אם נשבע הבעל ליתן גט, טוב שיתירו לו קודם, שלא יהא דומה לאונס; אך ערבון יתן, אם ירצה. 
 שתו.סעיף ד'. ובגט מתנכר אין צריכין לשאול אם נשבע או נדר, מאחר דצריך לגרש מדינא, אך שואלין אותו אם מגרש ברצון, וכן שואלין לא

 שלחן ערוך סדר הגט סעי' יד

ישאל החכם לבעל המגרש: אתה נותן גט זה מרצונך בלא שום אונס כלום עשית שום איסור או נדר או שבועה שמכריחך 
ליתנו תאמר לנו ונתיר לך. והבעל המגרש משיב: לא נדרתי ולא נשבעתי ואין לי שום אונס אלא מרצוני אני נותן גט זה 

נס ותנאי. ואם אומר שנשבע או תקע כף ליתנו, יתירו לו קודם, כדי שלא יהא דומה לאונס; אך בלב שלם בלי שום או
 )ועיין לקמן סימן זה סעיף כ"ג וכ"ד השייכים הנה(.ערבון יתן, אם ירצה, שאין זה דומה לאונס 
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 לשון זכר או נקבה –לילה ראשונה  –דקדוק 

 .ברכות טז

 (קישור)קונטרס בשורת אליהו אות כג  –עמ' רלו שו"ת קול מבשר )ר' משולם ראטה( חלק א 

 

 מעדני יום טוב ברכות פרק ב סימן טו אות ש

 לילה הראשון. גרס בכל מקום ששם לילה לשון זכר בסימן ה' נקבה דכתיב ונחלמה חלום בלילה אחד

 גדר מעשה בכל התורה כולה – דרך עשייתו

 קובץ שעורים כתובות אות רב

]דף ס ע"א[ יונק מפרק כלאחר יד הוא. נראה דהא דפטור בשבת בעושה כלאחר יד אינו דין מיוחד באיסורי שבת כמו 
מקלקל ומלאכה שאצל"ג, אלא כן הוא בכל דיני התורה, שלא נאמרו אלא כפי דרך הרגיל, ומה"ט פטור באכילת והנאת 
איסור שלא כדרך אכילה והנאה דכיון דכתב קרא אכילה סתם לא איירי אלא בכדרכה, ותנא דבי ר"י ר"פ העור והרוטב 

על כל זרע זרוע כדרך שבנ"א מוציאין לזריעה, וראיה לזה, דפסח שבישלו בחמי טבריא דפטור כמו בשבת, דתולדת חמה 
ך, כמו שפירש"י שבת ל"ט, ונראה דה"ה לענין מבשל בב"ח אינו בישול, וטעמא דפטור בשבת משום דאין דרך בישול בכ

 בחמה דג"כ פטור משום דאין דרך בישול בכך.

 לן והא להו אה

 רש"י קידושין כט:

 תוספות קידושין כט:

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?144754&pageid=P0238


326 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 תוספות קידושין לח.

 שו"ת שאגת אריה

 (קישור)מבוא בי"ד פרקים פרק ב' סעיף א בהערה  –מקור ברוך 
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 האוכל בשוק

 קידושין מ:

הרי זה דומה לכלב; ויש אומרים: פסול  -כל שאינו לא במקרא ולא במשנה. א"ר יוחנן: ופסול לעדות. ת"ר: האוכל בשוק 
 אומרים.לעדות. אמר רב אידי בר אבין: הלכה כיש 

 שלחן ערוך חושן משפט לד:יח
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הבזויים, פסולים לעדות מדבריהם; והם האנשים שהולכים ואוכלים בשוק בפני כל העם, וכגון אלו שהולכים ערומים 
בשוק בעת שהם עסוקים במלאכה מנוולת וכיוצא באלו, שאין מקפידים על הבושת, שכל אלו חשובים ככלב ואין 

אלו המקבלים צדקה מהעובדי כוכבים בפרהסיא, אע"פ שאיפשר להם שיזונו בצנעא  מקפידים על עדות שקר. ומכלל
 ...מבזים עצמם ואינם חוששים, כל אלו פסולים מדבריהם

 הוקצה למצותו

 ארץ הצבי עמ' פד

 אין אדם עומד על דעת רבו עד ארבעים שנה –הוראה 

 עבודה זרה ה:

 סוטה כב.

 תוספות סוטה כב:

 דבר המתמיה –הוראה 

 שלחן ערוך יורה דעה רמב:י

 שאסור לחכם להתיר דבר התמוה שנראה לרבים שהתיר את האסור. יש מי שכתב

 חכם שאסר –הוראה 

 יורה דעה רמב:לא בהג"ה שלחן ערוך

 אין לשני לאסור מכח שקול הדעת. התיר הראשון וכבר חלה הוראתו,ואפילו אם ר... חכם שאסר, אין חבירו רשאי להתי

 ש"ך שם ס"ק נט

ד"מ מהרא"ש שכתב שם כן בשם הירושלמי אבל לא שת לבו דהתוס'  -ואפילו אם התיר הראשון וכבר חלה הוראתו כו' 
שם והסמ"ג עשין קי"א והגמ"יי ספ"א מהל' ממרים חולקים דדוקא להתיר מה שכבר אסר אינו יכול אבל יכול לאסור מה 

ש"ל פא"ט סימן י"ח בשם מהר"מ ופסק שם וכן נראה שהתיר אף שכבר חלה הוראתו ופירשו כן הירושלמי וכ"כ מהר
מהראב"ד והרשב"א והר"ן דלעיל שכתבו דלא משום כבודו של חכם נגעו בה אלא משום דשויה חתיכה דאיסורא משמע 

 דיכול לאסור מה שהתיר חבירו וכן בריב"ש סימן שע"ט:

 חש ליה רב להא דרב אסי –הוראה 

 סנהדרין כט:

אין כותבין. בפני שלשה ולא קנו מידו, רב )אמי( אמר: כותבין, ורב אסי  -כותבין, ואם לאו  -דו הודה בפני שנים וקנו מי
 אמר: אין כותבין. הוה עובדא וחש לה רב להא דרב אסי.

   מגילה ה.

בעשרה. רב אסי אמר: בין בזמנה בין שלא בזמנה  -קורין אותה אפילו ביחיד, שלא בזמנה  -אמר רב: מגילה, בזמנה 
 ה. הוה עובדא וחש ליה רב להא דרב אסי.בעשר

 כבר הורה זקן –הוראה 

 אבן העזר סימן קט -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא 

ומה שהביא מעלתו מדברי הפני יהושע בפ' הזורק דף ב' בד"ה בא"ד וכו' הנה כוונת מעלתו הוא מה שהביא בסוף שבא   
מעשה לידו ששינו מקום עמידת האשה והכשירו בשעת הדחק.   אהובי ידע כי אילו היה בא מעשה כזה לידי הייתי 
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הנ"ל היה כחו רב ונשען על משענת קנה החכמה שהיה מתיישב בדבר ולא הייתי ממהר להקל או להחמיר, אמנם הגאון 
 עמו ואמרינן כבר הורה זקן אבל אין זה ענין לנדון דידן מכמה טעמים.

 לחלוק על רבו –הוראה 

 57ד רמב:ג"א יו"הגהות הרמ

 לו ראיות והוכחות לדבריו שהדין עמו מותר לחלוק עליו באיזה פסק או הוראה, אם יש

 תורת משההוראת שעה ודינים לדורות, 

 :ופירוש המשנה לרמב"ם חולין ז

ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו והוא אמרם מסיני נאסר, והוא, שאתה צריך לדעת שכל מה שאנו נזהרים 
ממנו או עושים אותו היום אין אנו עושים זאת אלא מפני צווי ה' על ידי משה, לא מפני שה' צוה בכך לנביאים 

, אין אנו אוכלים אבר מן החי לא מפני שה' אסר על בני נח אבר מן החי, אלא מפני שמשה אסר שקדמוהו, דוגמא לכך
עלינו אבר מן החי במה שנצטווה בסיני שישאר אבר מן החי אסור. וכן אין אנו מלים בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי 

כן גיד הנשה אין אנו נמשכים בו אחרי ביתו, אלא מפני שה' צונו על ידי משה להמול כמו שמל אברהם עליו השלום, ו
אסור יעקב אבינו אלא צווי משה רבינו, הלא תראה אמרם שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה בסיני, וכל 

 אלה מכלל המצות.

 מגילה ב:

 למגדר מילתא –נביא מוחזק, וחידוש דבר  הוראת שעה,

 יבמות צ:

אחת מכל מצות שבתורה, כגון אליהו בהר הכרמל, הכל לפי שעה שמע אפילו אומר לך עבור על  -ת"ש: אליו תשמעון 
 לו! שאני התם, דכתיב: אליו תשמעון. וליגמר מיניה! מיגדר מילתא שאני.

 תוספות שם ד"ה וליגמר

א"ת שאני התם דעל פי הדבור היה מתנבא לעבור והיכי נגמר מיניה לעבור משום תקנתא דרבנן שלא על פי הדבור 
דעל פי הדבור שרי משום צורך שעה הוא הדין שלא על פי הדבור שהרי אין נביא רשאי לחדש דבר מעתה ונראה דכיון 

כדנפקא לן במגילה )דף ב:( מקראי וא"ת דאמר בפרק אלו הן הנחנקים )סנהדרין פט: ושם( היכא דמוחזק שאני דאי לא 
סמכי עליה ועבדי שחוטי חוץ אלא היכא  תימא הכי אברהם היכי שמע ליה יצחק בהר המוריה אליהו בהר הכרמל היכי

דמוחזק שאני ובאליהו למה לן משום דמוחזק הא משמע דאפילו בלא נביא שרי נמי לבית דין לעבור משום מיגדר מילתא 
ואר"י משום דאיתחזק בנביאות היו סומכים עליו במה שהיה מבטיח בירידת אש ושוחטים על הבטחתו קדשים בחוץ 

 ש מן השמים ויהיה מיגדר מילתא שיתקדש שמו של הקב"ה ברבים וע"י כך יחזרו ישראל למוטב.שבזכותו ותפלתו תרד א

 מגילה ב:

 סנהדרין פט:

 אליהו בהר הכרמל היכי סמכי עליה ועבדי שחוטי חוץ? אלא: היכא דמוחזק שאני.

 תוספות סנהדרין פט: ד"ה אליהו

ר וכיון דמוחזק מהימנינן ביה אע"ג דלא יהיב אות משמע דבשם הקב"ה היה מתנבא לעבו -אליהו בהר הכרמל וכו' 
ובהאשה רבה )יבמות דף צ: ושם( נפקא לן דכתיב אליו תשמעון אפי' אמר לך עבור על אחת מכל מצות האמורות בתורה 

כגון אליהו בהר הכרמל ותימה מאי קא פריך התם וליגמר מיניה כיון דע"פ הדיבור היה מתנבא מה שייך למילף מיניה 
משום תקנה דרבנן שלא על פי הדיבור ועוד למה לן הכא טעמא משום דאיתחזק בנביאות הא אפילו בלא נביא  לעבור

שרי לב"ד לעבור משום מיגדר מילתא ויש לומר דמדקדק התם מלישנא דברייתא דקתני הכל לפי שעה דמשמע הכל מפני 
לצורך צריך לקיים צוויו של מקום אלא ודאי צורך השעה ואי על פי הדיבור למה לי צורך השעה בין לצורך בין שלא 
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בנביא שעשה מדעתו קא אמרה ברייתא דמיירי קרא והא דבעי הכא איתחזק היינו משום דכי איתחזק בנביאות סומכין 
עליו במה שהיה מבטיח לירידת אש ושוחטין על הבטחתו קדשים בחוץ שבזכותו ובתפלתו תרד אש מהשמים ויהיה 

ש שמו של הקב"ה ברבים ויחזרו ישראל למוטב ומיהו בקראי משמע שעל פי הדיבור עשה מגדר מילתא בדבר שיתקד
דכתיב באליהו וכדברך עשיתי וגו' ופרש"י מאור הגולה בפירושו לנביאים וכדברך עשיתי שהקרבתי בשעת איסור הבמות 

י אין נביא רשאי לחדש דבר ונראה לומר דכיון דעל פי הדיבור שרי משום צורך שעה הוא הדין שלא על פי הדיבור שהר
כדאיתא בפ"ק דמגילה )דף ב:( ועוד י"ל דהא דקאמר אליהו וכדברך עשיתי לא שאמר לו הקב"ה אלא מקרא היה דורש 

דכתיב גוי וקהל גוים יהיה ממך ואמרינן עתידין בניך לעשות כמעשה נכרים פירוש לשחוט בחוץ ואני מסכים על ידו ולפי 
 ו שעליו נאמר מקרא זה.שהיה נביא מוחזק סמכו עלי

 (קישור)תורת הנביאים )למהר"ץ חיות(, בענין הוראת שעה פ"ג 

  58(129, עמ' שורקי) ה לגקראה פיסעמק הנצי"ב, 

 13אוצר מדרשים )אייזנשטיין( אהרן עמוד 

בא משה ואמר לפני הקב"ה הסלע אינו מוציא מים ]אלא דם[, אמר הקב"ה לסלע למה לא הוצאת מים אלא דם, אמר 
לפניו רבש"ע על מה הכני משה, אמר הקב"ה למשה למה הכית את הסלע, אמר לפניו כדי שיוציא מים, א"ל הקב"ה וכי 

אמרתי לך שתכה בו והלא בדבור אמרתי לך, שנאמר ודברתם אל הסלע. אמר משה דברתי ולא הוציא, א"ל הקב"ה אתה 
צוית לישראל בצדק תשפוט עמיתך, ואתה למה לא דנת את הסלע לצדקה, זה הוא אשר גדלתיך במצרים שנאמר וינקהו 

ו נא המורים, ואין מורים אלא שוטים. הם שוטים דבש מסלע וזו היא טובה שפרעת לו, ולא עוד אלא שאמרת לבני שמע
ואתה פקח ולא תכנס עם שוטים לא"י, שנאמר לכן לא תביאו את הקהל הזה. כיון שאמר הקב"ה למשה כן, אמר לסלע 

הפוך דמם למים, שנאמר ההפכי הצור אגם מים חלמיש למעינו מים. כיון שהגיע ר"ח אמר הקב"ה למשה הגיע זמנך, אמר 
 למחר, א"ל למחר, והיה מצר כל היום כלו שלא היה יודע האיך. -בבקשה ממך שלא תאמר לי במהרה משה לפניו 

 גינת אגוז עמ' קס

 נבואה ודברי סופרים, נבואת משה רבנו לדורות –הוראה 

 מנחת חינוך מצוה תקטז   

 לשמוע בקול כל נביא    

בר"מ פ"ט מה' יסוה"ת הכלל כל המוחזק לנביא או שנתן אות  )א( שנצטוינו וכו' ועז"נ וכו' אליו תשמעון וכו'. מבואר    
כפי המבואר בר"מ פ"ז שם מ"ע לשמוע לו ואפי' לעבור על המצוה לפי שעה מצוה לשמוע לו ועע"ז ענשו מיתה בד"ש 

חוץ אם אומר לעבוד עכו"ם אפי' לפי שעה ה"ז נביא שקר אבל כל המצות לחלל שבת וכדומה כאליהו בהר הכרמל 
ששמע לאברהם מחוייבים אנחנו לשמוע לו ולעשות ואם אינו שומע כנ"ל. והנראה מדברי הר"מ דאין המצוה  וכיצחק

לשמוע לו לעבור על אחת מן המצות רק אם אומר בשם הקב"ה שהקב"ה צוה לו כך אבל מדעתו א"צ לשמוע לו אך 
יה דנפשיה ומצוה לעבור עבירה התוספות בסנהדרין דף פ"ט ע"ב וביבמות נראה דצריך לשמוע לו אף דאמר מדעת

צריכים לשמוע לו ע' בלח"מ הל' ג' וכן נרא' מד' הרהמ"ח בשרשי המצוה ע' היטב וכן נראה לי אפי' בדבר הרשות להר"מ 
דוקא אם אומר בשם הקב"ה ולדעת התוס' אפי' בשם עצמו מכש"כ מעובר על המצוה. ומ"מ נ"ל אף לדברי התוס' דמצוה 

מדעת עצמו אם אינו שומע לו באומר מדעת עצמו אינו חייב מיתה בד"ש. דפשטא דקרא כתיב  לשמוע לו אפי' אם אומר
והי' האיש אשר לא ישמע וכו' אשר ידבר בשמי אנכי אדרוש וכו' נראה דוקא אם אומר בשם הקב"ה אבל אם אומר 

ע' היטב נראה דהעונש הוא  מעצמו נהי דמ"ע איכא מאליו תשמעון מ"מ לא נענשו על כנ"ל. ולפי סידור לשון הר"מ כאן
דוקא אם מצוה בדבר הרשות אבל לעבור על המצוה לא כתב עונש בדבריו אך בהקדמתו לפירוש המשניות מבואר להדיא 

דאף לעבור עבירה אם אינו שומע לו חייב בעונש כנ"ל ע"ש בדבריו הטעמים. ולשון והעובר על דברי נביא וכו' וכ"כ 
ין לשון הזה ולשון המשנה בסנהדרין והמוותר על דברי הנביא וכו' מיתתו בד"ש ולא הרהמ"ח וכ"כ הר"מ פי"ט מסנהדר

אמרה בלשון העובר על דברי נביא וכו' ורש"י במשנה בד"ה המוותר כ' וז"ל המפקירים שלא חשש למה שאמר לו הנביא 
הנביאים אמר וכו' הכיני נא  ובגמרא אמרינן מוותר על דברי הנביא כגון חברי' דמיכי' בן ימלא דכתיב ואיש אחד מבני

וימאן וכו' ויאמר לו. יען אשר לא שמעת וכו' ולמה צריכה הגמ' למשל כגון וכו' הא מי שעובר על דברי נביא ישנו בעונש 
כמ"ש בתורה והי' וכו' אשר לא ישמע וא"צ דמיון לזה כל מה שעובר על מה שהנביא אומר חייב כנ"ל. ועוד ק"ל כמו 

הב' בסמ"ק על רבינו דלדבריו כל העובר ע"ד חכמים עובר בלאו ועשה א"כ אין חומר בד"ת רק  שהקשה הרמב"ן בשורש
ח"כ או מב"ד כי כולם הם לאוים ועשה ע"ש ה"נ כל מצות עשה שבתורה שאין בהם עונש הא עובר ע"ד הנביא אדון 

אב"מ ולמה פרט הכתוב באיזה הנביאים מרע"ה א"כ כל העובר חייב מב"ש מחמת העובר ע"ד נביא הן עשין הן לאוין ש
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שחייב מב"ש הא כל העובר על איזה דבר עובר על ד"נ הגדול אדון כל הנביאים ע"ה ולומר דעונש הוא רק על הנביאים 
חוץ מרע"ה כמ"ש נביא וכו' אליו תשמעון וכו' והי' האיש וכו' זה דחוק ועוד מצינו גבי שאול המלך ע"ה שלא שמע לדברי 

נש והוסר ממלוכה כמ"ש בשמואל ולמה לא סגי בעונש שענשתו תורה בעובר עד"נ. ובפ' מלך כאן שמואל הנביא ע"ה ונע
פרש"י לבלתי סור מן המצוה וכו' הא למדת אפי' מצוה קלה של נביא נענש וכו' ול"ל קרא לא עדיף מכ"א אם עבר נענש 

להדיא ע"כ לולי דברי הגדול אדונינו ואין סברא שמלך יש לו איזה וויתור במצות התורה והוא ככ"י במצות חוץ מ"ש 
הרמב"ם ורבינו הרהמ"ח נ"ל דוקא מוותר כמ"ש וכפרש"י דמפקירים ואינו חושש וע"ז קאמרי בגמ' כגון חברי' דמיכי' 

דא"ל הכיני ולא שמע דהי' בעיניו דברי הנביא ללעג דלמה יכה אותו ועי"ז אפשר דלא האמין בדבריו וע"ז העונש מב"ד 
שאינו מוותר רק עובר מחמת שיצרו תקפו כמו שאול המלך בגלגל ובמלחמות עמלק כמ"ש בקרא אינו  אבל מצות הנביא

בכלל זה ודינו כעובר על מ"ע דהתורה צוה אליו תשמעון וכמו כן העובר על איזה מצוה שבתורה הן עשה ול"ת מבואר 
ל העבירה או שעובר על איזו עשה. אבל העונש בתורה ומה שא"מ אינו בעונש הזה רק כפי שיקול אל דעות יתב' שמו לכ

בכלל עובר על דברי הנביא דיהי' דינו חרוץ בתורה מב"ש אינו על כן במלך כתבה התורה דאפי' על מצות הנביא נענש לא 
מב"ש רק עונש כפי שיגזור חכמתו יתברך. ושאול הי' לו עונש שהוסר מהמלוכה ויש מלך שיש לו עונש אחר על עשה זו 

ם אשר כל העונשים שאינם מבוארים בתורה להדיא העונש למי שיקול אל דמות הן בעוה"ז הן בעוה"ב כמו כל האנשי
ואין ב' אנשים שוים בעונש כידוע בספרי החכמה. אבל עונש החרוץ בתורה הוא רק במוותר לא בעובר כ"נ ברור בעזר 

תורה והוכחת המשנה והש"ס דעונש הזה השי"ת. ופשוט דאם אינו רוצה לשמוע כופין אותו עד שתצא נפשו ככל מ"מ שב
קאי רק במוותר מהתורה דבכ"ע א"מ עונש ובאיזה דברים מבואר העונש מב"ש ע"כ אינו בגדר העובר על דברי הנביא 
וצ"ל דלא הקפידה התורה רק במוותר ולא בחוטא כ"נ ברור בס"ד. וע' בר"מ בהקדמתו נראה ג"כ דהוא עונש הממרים 

הפסוק הזה נביא שעבר ע"ד עצמו כגון עדו שנצטוה שלא לאכול וכו' וציית לדברי הנביא  ולא החוטאים ע"ש. ובכלל
השקר ונראה דודאי הנביא בב"א הי' מוחזק לנביא אמת אצל עדו דאי לא לא שמע לו אך אפי' לנביא אמת אסור לשמוע 

מת הי' שכיחש לו וזה היה סיבה כי אם הדרי' בזה לכולהו נביאה הי' אודעי להו כמבואר שם והיה יודע בעצמו ע"כ הא
שטעה קצת ומ"מ הו"ל לידע ונענש ע"ז דהוי מזיד וסביביו נשערה וכו' ונראה דעובר על )זה( עשה זו כמו שאחר מחויב 

לשמוע דברי נביא אמת ה"ה הוא בעצמו אם לא ישמע והוא כש"כ. והכובש את נבואתו חייב ג"כ מפסוק דקרינן לא 
נבואתו לוקה ומתרין ביה חביריו הנביאים דכלהו ידעו כמבואר שם וכתבו התוס' דאין לוקין ישמיע ואמרינן שם דהכובש 

דלית בזה לאו וג"כ אב"מ רק מלקין אותו עד שתצא נפשו והנה עונש זה שמענו בכובש נבואתו אבל לא צווי דבפסוק 
ה רק בלאוין ולא בעשה מ"מ לפמ"ש אינו מבואר דמחויב לומר נבואתו ואף דלא שייך כאן לא ענש אא"כ הזהיר כי ל"מ ז

הרהמ"ח במצוה ס"ט דפעולת האזהרה דבעונש לחוד היה במשמע שאם רוצה לעבור ולקבל העונש ש"ד ואינו עושה נגד 
רצון הקב"ה וכו' ע"כ הזהירה התורה להודיע שהשי"ת אינו חפץ בזה וכו' ע"ש א"כ אפי' בעשה כיון דלא כתוב קרא אפשר 

נבואה ולקבל עונש שפיר דמי ואפשר דזה הי' טעם יונה הנביא דמבואר בגמ' כאן דהיה כובש אם רוצה לקבל לכבוש ה
נבואתו וח"ו שיהי' יונה הנביא יעבור עבירה נגד רצון הש"י אלא דאין זה נגד רצונו רק מגיע עונש ויונה הנביא מתכוין 

שראל. אך באמת כאן א"צ אזהרה דהאזהרה לטובת ישראל כמבואר דעכו"ם קרובי תשובה וכו' קיבל עליו העונש לטובת י
היא לנביא עצמו כמו יונה דהקב"ה אמר לו לך אל נינוה וכו' א"כ היה רצונו יתברך שילך ולא אמר ליה אם לא תלך וכו' 
רק בדרך צווי א"כ א"צ כאן צווי בתורה כי הנביא ששולחין אותו מצוה הקב"ה לו שיתנבא והדברים פשוטים וברורים. 

נבואתו כל נבואה לפי מה שהוא אם צריך לומר תיכף צריך שיאמר תיכף כמו בנינוה ביונה ואם א"צ תיכף רק והנה כובש 
לאח"ז עכ"פ בעת הצטרכות הדבר צ"ל וא"צ לומר קודם ואם לא אמר קודם אינו בכלל כובש רק זריזים מקדימים ובפ' מן 

וכו' הוא וכו' שבתון וכו' ולא הוי ח"ו בכלל כובש וכו' פרש"י דלא הגיד להם פרשת שבת עד ע"ש שבאו נשיאי וכו' ויאמר 
כי לא נצרך להגיד קודם עד ע"ש אך מחמת זריזים וכו' וסביביו וכו' ע"כ נענש שכללו הקב"ה עמהם ואמר עד מתי 

י מאנתם וכו' אבל אינו בכלל כובש ח"ו ע"ש ברש"י וע"ש בס' אור החיים ואין הס' ת"י כעת. ונוהגת מצוה זו בכלל איש
 ישראל וכו':    

 (קישור) מה דודך מדוד, עמ' סה –דברי הגות והערכה 

 מפניני הרב עמ' תיז

 דברי הרב עמ' קלז

 בעקבי הצאן עמ' קלג

 הותר מכללו

 כתובות לב.

 הלכה ט אור שמח הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ב

ונקדים עוד הקדמה והוא, דבפרק אלו נערות )כתובות ל"ב ע"א( אמר ואי ממונא לקולא שכן הותרה מכללה בב"ד, 
ופרש"י )שם ד"ה ואי( דחובל בחבירו הותרה עפ"י ב"ד בחייבי מלקיות, וצריך להתבונן, א"כ רציחה נמי הותרה מכללה 
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ויעוין תו"כ פרשת ויקרא )חטאת פ"א, י"א( שבת הותרה מכללה, בב"ד להרוג את המחויב, וזה לא אשכחן בשום מקום, 
יעו"ש דמוכח דרציחה לא הותרה מכללה. ונראה פשוט, דהמחויב מלקיות אם יוסיפו עליו אחת הרי חייב הלוקה מלקות 

תה אז ואם מת גולה ע"י )מכות כ"ב ע"ב(, וכן אם הלקוהו אחד שלא בפני ב"ד חייב, אכן המחויב מיתה וגמר דינו למי
לאו בר דמים הוי, ומיפטר כל ההורגו, דגברא קטילא איקטול, נמצא דהב"ד ממיתין גברא דכל ההורגו פטור, ולא הותרה 
רציחה להרוג מי שאינו מחויב מיתה, רק ב"ד פוסקין דינו דנגמר דינו למיתה, ומודיעין המשפט אשר לפי חוקי התורה, 

בל במלקות הלא הוא גברא דכל הנוגע בו חייב, ומלקין אותו, והוי שפיר ואחרי זה גברא קטילא הוא, וממיתין אותו, א
 הותרה מכללה ודוק:

 ארץ הצבי עמ' רסב ורסד

 הזאב, הארי, הדוב, הנמר, והברדלס

 :סנהדרין טו

 רמב"ם הלכות סנהדרין ה:ב

דיני נפשות של בהמה, אין דנין דיני נפשות בפחות מעשרים ושלשה שהן סנהדרי קטנה בין דיני נפשות של אדם בין 
לפיכך אין דנין שור הנסקל ולא הבהמה הנרבעת או הרובע אלא בבית דין של עשרים ושלשה, אפילו ארי ודוב וברדלס 

+/השגת הראב"ד/ אין  שהן בני תרבות ויש להן בעלים שהמיתו מיתתן בעשרים ושלשה, אבל נחש שהמית אחד הורג אותו.
 .לשה וכו' אבל נחש שהמית אחד הורג אותו. א"א זהו כר' עקיבא ולא ידעתי למה+דנין דיני נפשות בפחות מעשרים וש

 כסף משנה שם

ועל מה שכתב רבינו אבל נחש שהמית אחד הורג אותו. כתב הראב"ד א"א זהו כרבי עקיבא ולא ידעתי למה ע"כ. ויש 
רבי אליעזר יחיד לגבייהו ובנחש ס"ל לר' לומר שטעם רבינו דבארי ודוב וכו' סבירא ליה לר' עקיבא כתנא קמא והוה ליה 

 59עקיבא כרבי אליעזר והוה ליה תנא קמא יחיד לגבייהו:

 לחם משנה שם

אבל נחש שהמית וכו'. במשנה ובגמ' מאי איכא בין תנא קמא לר' עקיבא איכא בינייהו נחש דלר' עקיבא אפילו אחד 
 :אמר הנחש מועד לעולם כדפרישיתהורג אותו ופסק רבינו כרבי עקיבא דמתני' דב"ק מסייע ליה ד

 בבא מציעא ו

 :בבא קמא טו

 .קנסא... ואי תפס לא מפקינן מיניה -והלכתא: פלגא נזקא 

 תוספות טו: ד"ה תניא כוותיה דר"ל

 עביד איניש דינא לנפשיה -בבא קמא כז: 

 רא"ש בבא קמא א:כ

ליתן לו בכל כה"ג עביד איניש ]דינא[ לנפשיה  אלא דינא הוא דמדאורייתא מחייב ליה אלא שאין לו דיין בבבל שיכופנו
 ולא מפקינן מיניה עד דיהיב כל דמחוייב ליה מדאורייתא

 אזמניה קודם שנאמר פרשתו –הזמנה 

 חידושי הגרי"ז סימן קמט   

                                                 

שלישית מכרעת ובהליכות עולם ע' בפסחים כא. ובתוספות שם ד"ה אין הכרעת נ"ל שכוונת הכ"מ ל"הלכה כדברי המכריע" )שבת לט:(. א"ה:  59
. ורבנו שליט"א הקשה שלפירוש שהמכריע מכביד את משקל השיטות לצד השני איך יתכן לומר כן בסתם תנא קמא שער חמישי פרק ג הלכה ח

רו חילוק בין נחש וגם צל"ע בפירוש השני של התוס', שהרי בין ת"ק ור"א לא הזכי שנראה כרבים ולא יחיד, ע' יד מלאכי כללי התלמוד כלל קפג.
 ישיבה ושאר בהמותת רעות, והרי אין הכרעה השלישית מכרעת כמ"ש שם בתוס'. וע"ע בעין שמועה כלל רעא ובעין יצחק ח"א עמ' קכו ובאתר
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יתי עקב )י', א'( בעת ההיא אמר ה' אלי. ובפרש"י, בסוף מ' יום נתרצה לי ואמר לי פסל לך ואח"כ ועשית ארון, ואני עש
 ארון תחלה כשאבוא והלוחות בידי היכן אתנם וגו'. וצ"ב דלפ"ז למה נצטווה להיפך.

והנראה דהנה יש מחלוקת בסנהדרין )מ"ז ע"ב( אם הזמנה מילתא היא או לא, ובזה המחלוקת היא למשל על תיק של 
תפילין אם הזמין התיק בשביל תפילין הגם שאין לו תפילין, אבל אם לא נאמר כלל דין תפילין לא שייך לומר שיזמין תיק 

ן הוא רק בשביל הלוחות, )וגם הארון של מקדש הוא רק בשביל בשביל תפילין, דל"ש הזמנה לדבר שאיננו, ולפי"ז הארו
הלוחות, והראיה שהרי בבית שני לא עשו ארון ומוכרח דהטעם הוא בשביל שלא היו הלוחות(, וא"כ א"א היה לצוות על 

חות" כל זמן שלא היו הלוחות, דלא שייך עשיית ארון דתכליתו ל"לו -עשיית ארון קודם שנאמר "פסל לך שני לוחות" 
 קודם שנאמר בכלל לוחות בעולם, אבל כשנאמר "לוחות" שוב בעשיה שפיר שייך שיעשה קודם הארון, ודו"ק. 

 הזמנה לגבי גופי קדושה

 בעל המאור סוכה ד: בדפ׳׳ה

 בדין הזמנה מילתא בגופי קדושה –ארץ הצבי עמ' רמ סימן לד 

 חידושי מהר"ם בנט

 ארון ה' והמשכן –הזמנה 

 ימן קמטחידושי הגרי"ז ס

עקב )י', א'( בעת ההיא אמר ה' אלי. ובפרש"י, בסוף מ' יום נתרצה לי ואמר לי פסל לך ואח"כ ועשית ארון, ואני עשיתי 
 ארון תחלה כשאבוא והלוחות בידי היכן אתנם וגו'. וצ"ב דלפ"ז למה נצטווה להיפך.

, ובזה המחלוקת היא למשל על תיק של והנראה דהנה יש מחלוקת בסנהדרין )מ"ז ע"ב( אם הזמנה מילתא היא או לא
תפילין אם הזמין התיק בשביל תפילין הגם שאין לו תפילין, אבל אם לא נאמר כלל דין תפילין לא שייך לומר שיזמין תיק 

בשביל תפילין, דל"ש הזמנה לדבר שאיננו, ולפי"ז הארון הוא רק בשביל הלוחות, )וגם הארון של מקדש הוא רק בשביל 
ראיה שהרי בבית שני לא עשו ארון ומוכרח דהטעם הוא בשביל שלא היו הלוחות(, וא"כ א"א היה לצוות על הלוחות, וה

כל זמן שלא היו הלוחות, דלא שייך עשיית ארון דתכליתו ל"לוחות"  -עשיית ארון קודם שנאמר "פסל לך שני לוחות" 
 יר שייך שיעשה קודם הארון, ודו"ק.    קודם שנאמר בכלל לוחות בעולם, אבל כשנאמר "לוחות" שוב בעשיה שפ

 החזרת ריבית ושוחד

 רת שוחדריבית קצוצה יוצאה בדיינים, החז ראה:

 החשוד על הדבר

 בכורות כט

 שבועות ל.

אינו חשוד על השביעית, החשוד על זה  -על המעשרות, החשוד עלהמעשרות  אינו חשוד -מתני'. החשוד על השביעית 
חשוד עלהטהרות, ויש שהוא חשוד על הטהרות ואינו חשוד לא על זה ולא על זה. זההכלל: החשוד על דבר לא  -ועל זה 

 …דנו ולא מעידו

ה דברי רבי מאיר,וחכמים אומרים: נחשד לכל התורה כול -דתניא: עם הארץ שקיבל עליודברי חבירות, ונחשד לדבר אחד 
 אינו נחשד אלא לאותו דבר בלבד

 שו"ת הרמ"א סימן קכד

 שלחן ערוך יורה דעה רסד:א

 מומר לכל התורה כולה, או שהוא מומר לערלות, דינו כעובד כוכבים

 ש"ך שם ס"ק ד
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לערלות לא הוי כעובד כוכבים כלומר לענין מילה דינו כעובד כוכבים אבל לשארדברים מומר  -דינו כעובד כוכבים 
 דמומר לדבר אחד לא הוי מומרלכל התורה כולה כדלעיל סימן צ' וקי"ט:

 נפש הרב עמ' רמב

 קים לי בגוהכתובות פה: 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן נד

 בית שני ומלכים, מנין השנים בשטרות –היסטוריה למעלה מן הטבע 

 ראש השנה ד.

 .ה אהמאור הקטן ראש השנ

למלכים למאי הלכתא אר"ח לשטרות כדתנן שטרי חוב המוקדמין פסולין והמאוחרין כשרים וכו' פי' שלא תאמר תקנתא 
הוא דעבוד רבנן לכתחלה לממני מניסן ואי עבר עלה ומנה למלכים שנים שלמות מיום שעמד בו עד כנגד אותו יום בכל 

כדאשכחן בשנים האמורים בערכין ובעברי ועבריה ושבבן ושבבת שנה ושנה כיון שרוב השנים הם מיוסדות על זה הדרך 
אימא לא נפסליה לשטרא בדיעבד מאחר שרוב השנים המנויות באדם הן מיוסדות על זה הדרך קמ"ל דאפי' בדיעבד 

ניפסליה )ליה( לשטרא שאם עמד באדר וכשהגיע ניסן היה לו למנות שנה שניה ומנה לו בניסן שנה ראשונה ה"ל שטר 
דם ופסול כדתנן שטרי חוב המוקדמין פסולין זה הפי' נ"ל והפי' שפי' בזה הר"ר שלמה ז"ל לא נתיישבה בו דעתי מוק

ובירושלמי גרסי' מי מודיע ר"ש בר בא בשם ר"י הן הן עדיו והא אמר ר"ל עדים חתומים על השטר נעשה כמי שנחקרה 
זה חתמנו ועל זה לא חתמנו ומכאן אנו למדים שכל עדותן בב"ד תמן כשאמרו לא חתמנו ברם הכא יכלין למימר על 

טעות שהעדים מצויין לטעות בה נאמנין הם בעצמם על זה ואין בזה משום חוזר ומגיד וצריך בזה ב"ד גדול ולהחמיץ 
 הדין ובגמ' דילן מצינו כיוצא בדבר זה בההוא תברא דהוה חתים עליה ר' ירמיה בר אבא וכו' כדאיתא בגמ' בגט פשוט.

ף ג ע"ב[ מצאתי שבוש וחלוף בנוסחאות וגם בפירושין ולפיכך אני כותב תחלה הנוסחא הברורה. מתקיף לה רב יוסף ]ד  
חדא דא"כ קשו קראי אהדדי ועוד כתב ושיצי ביתא דנא וגו' ותניא באותו זמן לשנה הבאה עלה עזרא מבבל וגלותו עמו 

ש הכא כורש הכא ארתחשסתא תנא הוא כורש הוא דריוש שנאמר ויבא ירושלים בחדש החמישי וכו' מי דמי הכא דריו
הוא ארתחשסתא וכו' כך היא הגירסא וזה הוא הפי' כי רב יוסף ברור היה הדבר הזה אצלו כי הוא כורש הוא דריוש הוא 

ארתחשסתא והיינו דמתקיף לה רב יוסף דא"כ דמנינן לה לכורש דהוא דריוש הוא ארתחשסתא מניסן ולא מתשרי 
ראי בנבואת חגי קשו הנך קראי דבספר עזרא דדברי נחמיה בן חכליה שנראה לנו משם שהוא מונה מתשרי כדמוכחי ק

ולא מניסן והא קי"ל הוא דריוש הוא ארתחשסתא ועוד כתיבי קראי אחריני דמשמעי דלא מנינן מניסן ושיצי ביתא דנא 
יבא ירושלים בחדש החמישי היא שנה שביעית וכו' ותניא באותו זמן לשנה הבאה עלה עזרא מבבל וגלותו עמו שנאמר ו

למלך וכתיב בתריה כי באחד לחודש הראשון הוא יסוד המעלה מבבל ומכאן למדנו לאותו זמן לשנה הבאה עלה עזרא 
מבבל ואי אתה יכול לומר שבאותה שנה עצמו היה משום דבהדיא כתיבי קראי לאחר שעשו חנוכת הבית ולאחר שעשו 

דברים האלה במלכות ארתחשסתא מלך פרס עזרא בן שריה וכו' וכיון שעלה עזרא בא' בניסן פסח בשנה ששית ואחר ה
בשנה השביעית למלך וקי"ל הוא דריוש הוא ארתחשסתא ע"כ באותו זמן לשנה הבאה היה כי זמן סוף אדר עם תחלת 

א ליקשו ליה לרב יוסף ניסן אחד הוא ואם איתא דמנינן מניסן שנה שמינית מיבעיא ליה וא"ת אדמותיב לדר"ח מהכ
גופיה קראי אהדדי מ"ש דקא מותיב לר"ח יש להשיב אי לאו דאר"ח דמנינן למלכי אומות העולם מתשרי קראי לרב יוסף 

לא קשו אהדדי לפי שיש לומר כי לכל מלך ממלכי אומות העולם מונין שנה מיום שעמד בו עד כנגד אותו יום לשנה 
בו דריוש דהוא ארתחשסתא היה במרחשון או באלול ומיתרצי כולהו קראי ולא הבאה וכן לכל שנה ושנה ויום שעמד 

קשו אהדדי ולא מידי ומש"ה מותיב לה ר"י לר"ח ואכתי לא סליק פירוקא לקושיא דרב יוסף דכיון דכל הדין סוגיא 
א והיינו דשמעתא מסתגי על הדין אורחא דהוא כורש הוא דריוש הוא ארתחשסתא ומהדרי' בגמ' לברורה ולא חוור

דמתמהין עלה מי דמי כלומר מאי היא דר"ח ור"י מייתי ראיה מקראי דדריוש וארתחשסתא ור' אבהו קאמר עלה כורש 
מלך כשר היה וברירנא מדתנא בברייתא הוא כורש הוא דריוש הוא ארתחשסתא והדרי' לפרוקא לקושיא דר"י ואמרי' 

מיץ והוי יודע שכל הדברים הללו אינן אמורין אלא על המלך מ"מ קשיא ופרקי' ל"ק כאן קודם שהחמיץ כאן לאחר שהח
האחרון של פרס שנראה מן הכתוב לפי מה ששנינו באותה ברייתא דתניא באותו זמן לשנה הבאה וכו' שהיה נקרא בשני 

שמות בשם דריוש ובשם ארתחשסתא ולא מצינו לו בכ"מ שנקרא כורש אלא במקום אחד בלבד שנדמה לו לר' אבהו 
שנקרא בשם כורש לפי שהיה מלך כשר שכתב ושבי יהודאי בניין ומצלחין בנבואת חגי נביאה וזכריה בר עדו ובנו משום 

ושכלילו מטעם אלהי ישראל ומטעם כורש ודריוש וארתחשסתא מלך פרס כיון שכתב מלך פרס ולא נאמר מלכי פרס 
נקרא כורש ומאותה ברייתא ששנינו באותו זמן נראה לנו מזה כי שלשה שמות היה לו וכי מלך כשר היה מתחלתו ולכך 

לשנה הבאה למדנו שני שמות למלך אחד שהם דריוש וארתחשסתא ומדברי ר' אבהו למדנו לו אף השם השלישי שהוא 
כורש ואין זה כורש המלך שהיתה הפקידה בתחלת מלכותו שהוא היה הראשון ממלכי פרס שמלך בבבל אחר דריוש המדי 

ן שהרגו אלכסנדרוס והוא היה בן אסתר כדברי רבותינו וזה שהביאו ראיה עליו לומר שהחמיץ וזה היה המלך האחרו
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מדכתיב נדבכין די אבן גלל תלתא אע"פ שאותן דברים הם דברי כורש המלך הראשון כמו שנמצא כתוב באותה מגילה 
ות כדבריה סברנו לומר דאישתכח באחמתא בבירתא די במדי מדינתא כיון שסמך עליה האחרון וצוה לקיימה ולעש

ששניהם החמיצו לאחר כשרותם זה הוא העולה בידינו לפי מדרש רבותינו ולפי דקדוקיהם אבל הפי' הנכון לפי הפשט זה 
שכתוב ומטעם כורש ודריוש וארתחשסתא מלך פרס שלשה מלכים היו והרי הוא כמו שאמר מלכי פרס כי כל אחד מהם 

ו לענין בנין הבית שכורש היה המתחיל ודריוש היה המשלים וסמוך להם היה מלך פרס והשנים הראשונים הוזכר
ארתחשסתא המלך האחרון שאף הוא בנה חומות ירושלים כמו שמפורש בדברי נחמיה ובכולן נתקיימה נבואת ישעיה 

כך שכתוב ובנו בני נכר חומותיך ומלכיהם ישרתונך ואין זה ארתחשסתא הראשון שצוה לבטל מלאכת בית המקדש לפי
 סמכן הכתוב לשלשה מלכים הללו והזכירן בזה אחר זה להזכיר שבחן וזכותן.

 .וב שם לראב"ד ראש השנה אכת

 במאור דף א. ד"ה מצאתי שיבוש. לרי"ף סי' תתקל )ראש השנה דף ג ב(

דש כתוב שם: ותניא באותו זמן לשנה הבאה עלה ]עזרא[ מבבל וגלותו עמו, שנאמר ]עזרא ז' ח'[ ויבא ירושלים בח
 החמישי ]היא[ וכו'.

אמר אברהם: כל הסוגיא והפירוש שכתב זה של הצרפתי היא, ואינה נכונה. דמאי חדא, ומאי עוד, ומאי אולמיה דהאי   
קרא מהאי קרא. ורבינו חננאל ז"ל גריס תרי ועוד, ובתרא לא נהיר. וכך פירוש כל הסוגיא, חדא דאם כן קשו קראי 

ישתנה לו הזמן גם כן ארתחששתא מלך כשר היה שנתקבל בקשתו לעזרא, והוא בנה  אהדדי, כלומר אם בעבור הכשרות
ירושלים על ידי נחמיה ]נחמיה ב' ו' ושם ג' ו'[, ולמה לא מנו לו מניסן. ועוד אם תאמר לא נחשוב לו כשרותו הואיל 

יתא דריוש הוא ארתחששתא, ובתחלת מלכותו ביטל בנין הבית כמו שכתוב בעזרא ]ד' ז'[ מכל מקום הרי למדנו מן הברי
והרי הוא לדבריך מלך כשר, ולמה לא מנו לו מניסן דשנה שמינית מיבעי ליה. ואקשינן בין לרבי אבהו בין לברייתא התם 

כורש הכא דריוש הכא ארתחששתא, ולמה נקראו אלו השמות הללו אם מלך אחד הוא. ואם תאמר הלא מן המקראות 
י דריוש הוא ארתחששתא, לא קשיא, דאי לאו בריתא הוה אמינא שני מלכים מלכו יחד ]עזרא ד' כ"ד ושם ו' י"ד[ הוא כ

לפרס, ולאו באותו זמן לשנה הבאה עלה עזרא מבבל, אלא זמן ארוך היה בין תכלית הבנין שהיה בשנת שית לדריוש 
, ובאה התוספתא לעליית עזרא שהיה בשנה שביעית לארתחששתא, שזה היה חשבונו לדריוש וזה חשבונו לארתחששתא

]ראש השנה דף ג ב[ ופירשה הטעם לג' שמות, כן נראה לי פירוש סוגיא זו על נכון. אלא דקשיא לי, לתנא דברייתא מנא 
ליה דלשנה הבאה היתה עליית עזרא ותיקשי לן דילמא לאותו ניסן הסמוך לירח אדר של שנה שית שנשלם בו הבנין, 

ריוש, ושביעית ממש היתה לו, יש לומר משום דכתיב בעליית עזרא ]עזרא ז' ולעולם מניסן מנינן לארתחששתא שהוא ד
א'[ ]ו[אחר הדברים האלה במלכות ארתחששתא ]מלך פרס[ עזרא בן שריה וכו' ואם לאותו ניסן היה מאי אחר הדברים 

 איכא, ומאי במלכות ארתחששתא צריך אלא שמע מינה הפלגה היתה בין זה לזה. 

 במאור שם. 

 :[ אבל הפירוש הנכון לפי הפשט, זה שכתוב וכו' ]שלשה מלכים היו[.]כתוב שם

אמר אברהם: זה הפשט בידינו הוא, אבל אינו מסכים עם ספר יוסף ן' גוריון שכתב שהרגו אלכסנדרוס לדריוש בן   
י הבית אסתר, ובמותו בטלה מלכות פרס, אבל המדרש האמור כאן מסכים עם מה שאמרו ]ע"ז דף ט א[ מלכות פרס בפנ

ל"ד שנה, והם הם ימי ארתחששתא שמצינו לו ל"ג שנים מפורשים חוץ ממה שלא פירש. ואיפשר שחיה דריוש שהוא 
 ארתחששתא לאחר בנין הבית כך וכך ימים במלכות ל"ט שנים או מ' שנה, אבל לא היו בפני הבית כי אם ל"ד.

 ר"ן על הרי"ף ראש השנה א.

רגילין היו למנות זמן בשטרותיהן לשני המלכים משנה שעמד בה כדאמרינן בפ' ארבעה ראשי שנים הן: ר"ה למלכים. 
הזורק )גיטין דף פ א( משום שלום מלכות וקבעו חכמים אחד בניסן להתחלת שנתם ואפילו עמד בשבט או באדר כלתה 

אל כדמוכחינן לו שנתו משיגיע ניסן ויתחילו למנות שנה שניה ומפרשינן בגמרא דהאי למלכים דאמרינן למלכי ישר
מקראי דמניסן מנינן להו אבל למלכי אומות העולם מתשרי מנינן להו והיינו אידך מתניתין דתנן בסמוך בא' בתשרי ר"ה 
לשנים ]באחד בתשרי ר"ה למלכים[ ואמרי' ר"ה לשנים למאי הלכתא לשטרות ולא קשיא כאן למלכי ישראל כאן למלכי 

 אומות העולם:

 העמק דבר שמות ב:ב

ש חדשים. ראש משמעו כמה פעמים מובחר כמו מראש פרעות אויב ]דברים ל"ב מ"ב[ וכן הרבה, והפי' לכם דוקא לכם רא
החדש הזה מובחר בשנה, כמו שחודש תשרי הוא המובחר במה שנוגע לצרכי העולם, משום שבו נברא העולם, וכלל גדול 

ק יותר, ומזה הטעם טבע האש במוצאי ש"ק רותח הוא שבאותו יום שנברא אותו דבר מסוגל זה היום גם לדורות להתחז
יותר משום שאז נברא, וכ"כ הרשב"א בשו"ת סי' תי"ג, ומש"ה בחודש תשרי עיקר דינו של אדם על כל השנה משום שבו 

ביום נידון אדה"ר כמש"כ הר"ן במס' ר"ה, ובאותו חודש חג הסכות שבו עיקר ברכה לתבואה, כמש"כ בס' ויקרא )כ"ג 
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ר )כ"ט י"ב( משום שבאותו חודש נברא העולם, כ"ז בעניני הטבע, וכך בחודש ניסן נוצר בראשונה סגולת עם ל"ד( ובמדב
ה' ביציאת מצרים, ע"כ אותו החודש מסוגל להתחזק בעבודת ה' ע"י ספור יציאת מצרים שגורם אמונה ובטחון כמש"כ 

החודש שעת הכושר לגאולת ישראל, וא"כ מש"ה ג"כ בס' דברים ט"ז ג' בפי' חדש האביב, וע"ע להלן מ"ב, שנתבאר שבזה 
 נקרא שמו ראש:

 רמב"ן הקדמה לשמות

השלים הכתוב ספר בראשית שהוא ספר היצירה בחדוש העולם ויצירת כל נוצר ובמקרי האבות שהם כענין יצירה לזרעם 
התחיל ספר אחר בענין מפני שכל מקריהם ציורי דברים לרמוז ולהודיע כל עתיד לבא להם ואחרי שהשלים היצירה 

המעשה הבא מן הרמזים ההם ונתיחד ספר ואלה שמות בענין הגלות הראשון הנגזר בפי' ובגאולה ממנו ולכן חזר 
והתחיל בשמות יורדי מצרים ומספרם אף על פי שכבר נכתב זה בעבור כי ירידתם שם הוא ראשית הגלות כי מאז הוחל. 

מקומם ואל מעלת אבותם ישובו. וכשיצאו ממצרים אף על פי שיצאו מבית והנה הגלות איננו נשלם עד יום שובם אל 
עבדים עדיין יחשבו גולים כי היו בארץ לא להם נבוכים במדבר וכשבאו אל הר סיני ועשו המשכן ושב הקב"ה והשרה 

ולכן שכינתו ביניהם אז שבו אל מעלות אבותם שהיה סוד אלוה עלי אהליהם והם הם המרכבה ואז נחשבו גאולים 
 נשלם הספר הזה בהשלימו ענין המשכן ובהיות כבוד ה' מלא אותו תמיד:

 מגילת סתרים )להר"י מליסא( על מגילת אסתר ט:יט
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 בעקבי הצאן עמ' ריא, רטז

 גדול מקבלת פני השכינה, ודברת בם –הכנסת אורחים 

 מפניני הרב עמ' שמח

 הילכתא גמירי לה –ה מסיני הלכה למש
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 לפירוש המשנההקדמת הרמב"ם 

 נמצא לפי הכללים שהקדמנו שכל הדינים הקבועים בתורה נחלקים לחמשה חלקים.  

החלק הראשון, הפירושים המקובלים ממשה שיש להם רמז בכתוב או שאפשר ללמדם באחת המדות, וזה אין בו   
 מחלוקת כלל, אלא כל זמן שיאמר אדם קבלתי כך וכך מסתלק כל וכוח.

דינים שבהם אמרו שהם הלכה למשה מסיני, ואין עליהם ראיה כמו שאמרנו, וגם זה ממה שאין בו החלק השני, הם ה  
 מחלוקת.

החלק השלישי, הם הדינים שנלמדו באחת המדות, ובהם נופלת מחלוקת כמו שאמרנו, ונפסק בהם הדין כדעת הרוב   
הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה. ולא לפי הכללים שהקדמנו, במה דברים אמורים כשהדבר שקול, ולכן אומרים אם 

תפול מחלוקת ומשא ומתן אלא בכל מה שלא שמענו בו קבלה, ותמצאם בכל התלמוד חוקרים על דרכי הדין שבגללם 
נפלה מחלוקת בין החלוקים ואומרים במאי קא מיפלגי, או מאי טעמא דר' פלוני, או מאי ביניהו, כי יש שהם הולכים 

מקומות ומבארים סבת המחלוקת ואומרים שפלוני סומך על דבר פלוני ופלוני סומך על דבר בדרך זו בענין זה במקצת 
 פלוני וכיוצא בזה.

אבל סברת מי שחשב שגם הדינים שיש בהם מחלוקת קבלה ממשה, ונפלה בהם מחלוקת מחמת טעות בקבלה או   
כל מה שצריך לשמוע, ומביא ראיה  שכחה, ושהאחד צודק בקבלתו והשני טעה בקבלתו, או ששכח, או שלא שמע מרבו

לכך מה שאמרו משרבו תלמידי שמאי והלל שלא שמשו כל צרכן רבתה מחלוקת בישראל ונעשית תורה כשתי תורות, 
הנה זה חי ה' דבר מגונה ומוזר מאד, והוא דבר בלתי נכון ולא מתאים לכללים, וחושד באנשים שמהם קבלנו את התורה, 

ידי השקפה נפסדת זו מיעוט ידיעת דברי חכמים הנמצאים בתלמוד, לפי שמצאו שהפירוש וכל זה בטל. והביא אותם ל
מקובל ממשה וזה נכון לפי הכללים שהקדמנו, אבל הם לא הבדילו בין הכללים המקובלים והחדושים שנלמדו ]בדרכי 

 העיון[.

 שו"ת חוות יאיר סימן קצב

 60ג-קדמת העמק סימן א אות ב

                                                 

 (קישור"שני סוגי מסורת" ) -ע"ע בשיעורים לזכר אבא מרי ח"א עמ' רמא  60
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 פק הלכה למשה מסיני לקולא או לחומראס -הלכה למשה מסיני 

 ספר המצוות לרמב"ם שורש ב

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שורש ב

 רמב"ם הלכות מקוואות ח:ו

כמה הוא שיעור הנקב שהוא כשפופרת הנוד ברוחב שתי אצבעות בינוניות של כל אדם וחוזרות בו, ואינן בגודל אלא 
היד, כל שיעמוד בשפופרת הנוד ממעט ואפילו בדברים שהן מברייתו של מים, ספק שתי אצבעות ראשונות מן הד' שבפס 

יש בנקב כשפופרת הנוד ספק אין בו אין מצטרפין מפני שעיקר הטבילה מן התורה וכל שעיקרו מן התורה אף ע"פ 
 61ששיעורו הלכה ספק שיעורו להחמיר.

 (קישור)יקא דהלכה למשה בסיני ארעא דרבנן לר' ישראל יעקב אלגאזי, מע' ס' אות תמ ד"ה ספ

                                                 

 ע"ע רמב"ם פירוש המשניות כלים יז:יב 61
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 רא"ש בבא קמא ב:ב

בעי רב אשי כח כחו לסומכוס ככחו דמי וכו' רב אלפס ז"ל לא הביא הך בעיא משום דלסומכוס מבעיא ליה ולית הלכתא 
גדולה בבעיא זו דמתוך בעייתו משמע דפשיטא ליה כח כחו ככחו דמי לכ"ע ולרבנן משלם כוותיה ולי נראה דיש נפקותא 

על כח כחו חצי נזק כמו על כחו ומבעיא ליה אי סומכוס גמר הלכתא דצרורות לכח כחו לחצי נזק כמו לרבנן כחו או 
הלכתא ומוקי לה בכח כחו דלמא לא גמר הלכתא כלל ואף על כח כחו משלם נזק שלם אבל הא לא מיבעיא ליה אי גמר 

ולחייב חצי נזק ואע"ג דמן הדין פטור דכח כחו לאו כגופו דמי דבהא ליכא לאיסתפוקי דפשיטא דהלכתא לגרועי 
תשלומין אתא ולא לחייב במקום שראוי לפטור ומשום הכי לא קאמר לעיל )דף יז ב(:כ לא דכ"ע כחו לאו כגופו דמי וחצי 

לם חצי נזק משום דפשיטא ליה דהלכתא לגרועי אתא כדאמרינן גבי סוכה אתאי נזק צרורות הלכתא גמירא לה דמש
הלכתא וגרעתא לשלישית ואוקימתא אטפח )סוכה דף ו ב( וקרוב לענין זה מצאתי בפי' הר"ז הלוי ז"ל ובשמעתין דכלב 

 שנטל חררה )לקמן דף כא ב( לא פי' התוס' כן:

 , ראש חודשבשעת הנס ולזכר הנס – הלל

 :שבת קיח

כי  -הרי זהמחרף ומגדף!  -אמר רבי יוסי: יהא חלקי מגומרי הלל בכל יום. איני? והאמר מר: הקורא הלל בכל יום 
 .בפסוקי דזמרא -קאמרינן 

 :י -ערכין י. 

והא חנוכה דלא הכי ולא הכי וקאמר! משום ניסא.פורים דאיכא ניסא לימא! אמר רבי יצחק: לפי שאין אומרים שירה ...
לארץ. מתקיף לה רב נחמן בר יצחק: והרי יציאת מצרים דנסשבחוצה לארץ הוא, ואמרינן הלל! כדתניא:  על נסשבחוצה

לא הוכשרו כל ארצותלומר שירה. רב  -הוכשרו כל הארצות לומר שירה, משנכנסו לארץ -עד שלא נכנסו ישראל לארץ 
ולא  -ולא עבדי פרעה, הכא הללו עבדי ה'  -נחמן אמר: קרייתה זו היא הלילא. רבא אמר: בשלמא התם,הללו עבדי ה' 

לא הוכשרו כל  -עבדי אחשורוש?אכתי עבדי אחשורוש אנן. ולר"נ דאמר: קרייתה זו היא הלילא, התניא:משנכנסו לארץ 
  ארצות לומר שירה! כיון שגלו חזרו להיתירןהראשון.

 :מהרש"א שם י

שכשנכנסו לא"י נתקדשה והקב"ה נקרא אלהי ארץ אשר שם אין אומרים שירה על נס שבח"ל כו'. יש לתת טעם בזה לפי
ה' אלהיך דורשאותה תמיד כמ"ש הרמב"ן פרשת נצבים ע"ש והנס שם על ידו ולא ע"פשליח וראוי לומר עליו הלל 

משא"כ נס שבח"ל שנעשה ע"פ שליח או ע"ימלאך ורב נחמן דסבר לקמן כיון שגלו חזרו להיתרן הראשון היינו 
על אדמתן אין השכינה שורה אלא בא"י במקום קדושה ואיןלומר שירה אלא על נס שבא"י אבל משוםדודאי כשישראל 

כשגלו הרי גם שכינה עמהם בח"לכדאמרינן עמו אנכי בצרה ויש לומר הלל גם על נס שבח"ל ובפורים קרייתאזו הלילה 
 :וק"ל

 מנחת חינוך מצוה רפד

בחוץ לארץ, ועיין במהרש"א בחידושי אגדות ערכין שם]ד"ה אין ...דהא לכאורה טעמא בעי למה איןאומרים הלל על נס ש
אומרים שירה[. ואמנם הטעם נראה לומר לפי מה דאיתא בתעניתי"ד ע"ב גבי שלחו ליה בני נינוה לרבי כגון אנו דצריכים 

מה כגון ספרד למטר וכו' ושלח להוכיחידים דמיתו ובשומע תפילה. וכן פסק בשו"ע או"ח סי' קי"ז ס"ב דאפילומדינה שלי
ואשכנז אין שואלין בברכת השנים רק בשומעתפלה משום דבני חוץ לארץ דינם כיחידים... ובזה הבנתי הטעם הא 

דאמרינןבתענית י"ב ע"ב דאין תענית ציבור בבבל ונדחקו כל הקדמונים בזה... אבל הטעם פשוט לענ"ד משום דכל חוץ 
 ור...לארץ הוי דינם כיחידים לכן אין בהם תענית ציב
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והנה הרבינו יונה בברכות בפרק היה קורא ]ז' ע"ב מדפי הרי"ףד"ה ורבינו יעקב[ מביא דעת הר"ת ובה"ג שפירשו  
לברייתא דיחיד לא יתחיל,דהיינו דאין לומר הלל רק על נס שהיה לכל ישראל, ואפילו היה בכנופיאדרבים אין לומר הלל 

 בחוץלארץ כיון דכיחידים דמי.עי"ש, ואם כן לזה אין אומרים גם כן הלל אנס ש

ובזה ניחא מה שלכאורה קשה בהא דמשני על קושיא דאי הכי הלל נמי נימא, ותירץ משום דאין אומרים הלל אנס 
שבחוץ לארץ, ולכאורה הרי נס דפורים היה כולל גם לבני ארץ ישראל, דהאאחשורוש מלך בכיפה, ובפרט לדעת הרמב"ן 

הרי"ף ד"ה ויש כאן[ דבימי הנס כבר היו רוב ישראל בארץ ישראל, א"כלמה גרע מנס  שהביא הר"ן במגילה ]א' ע"אמדפי
דחנוכה דאמרינן הלל אניסא כדאיתא בערכין י' ע"ב. ולפי מהשכתבנו אתי שפיר, דהש"ס שם משני דכיון דקדושת הארץ 

כןשוב גם כל ארץ ישראל עכ"פ בטלה לכלענין, כמו שכתב הר"מ פ"ו מבית הבחירה הט"ז ופ"א מתרומות הל' ה', אם 
 חשיב כחוץ לארץ וכיחידים דמי... 

 רמב"ם הלכות תעניות א:ד

ומדברי סופרים להתענות על כל צרה שתבוא על הצבור עד שירוחמו מןהשמים, ובימי התעניות האלו זועקין בתפלות 
והחצוצרותמאריכות,  ומתחננים ומריעין בחצוצרותבלבד, ואם היו במקדש מריעין בחצוצרות ובשופר, השופר מקצר

שמצות היום בחצוצרות, ואין תוקעין בחצוצרות ושופר כאחדאלא במקדש שנאמר +תהלים צ"ח+ בחצוצרות וקול שופר 
  .'הריעו לפני המלך ה

  מפניני הרב עמוד שסב

 חידושי הרמב"ן פסחים קיז:

 השגות הרמב"ן לספר המצוות שורש א

יד[ והתבונן והתפלא היאך נחשוב שקריאת ההלל ששיבח בו דוד לאל שמשה רבינו צונו  -והפליאה שאמר הרב זצ"ל ]יג 
בה. וגם בעיני יפלא מאמר הרב שהוא עצמו מנה במצות )מ' ה( להתפלל לו שנאמר ועבדתם את ה' אלהיכם בכל לבבכם 

מפורש אמרו )ברכו' לג א( אנשי כנסת הגדולה תקנו להם ובכל נפשכם, וידוע כי בתלמוד אומרין תדיר תפלה דרבנן ו
לישראל ברכות קדושות והבדלות. והנה לדעתו צריך שנפרש ונאמר שנצטוו ישראל להתפלל אל הקב"ה ושיבקשו ממנו 
לבדו יתעלה משאלותם ויפילו לפניו תחנותם בעת צרכם, אבל שיתחייבו להתפלל בכל יום בקר וערב זה תקנת חכמים 

גד תמידים תקנום. גם בתקנה זו לא פירשו מטבעה שלתפלה אלא היו מתפללים כל אחד ואחד כפי צחות לשונו הוא וכנ
ה( אמר מ"ע להתפלל בכל יום אבל אין מניין  -וחכמתו. וכבר ביאר הרב ז"ל כל זה בפ' ראשון מהל' תפלה )ה"א ג 

רא ועזרא ובית דינו עמדו ותקנו שמנה עשרה התפלות ולא משנה התפלה הזאת מן התורה וכן היה ממשה רבינו ועד עז
ברכות כדי שיהיו ערוכות בפי הכל ותהיה תפלת לשון העלגים שלמה כתפלת בעל לשון מדברת גדולות הצחה וכן תקנו 

מניין התפילות כמניין הקרבנות. כל זה כתב הרב בלשון מרווח. והנה הרב למדנו העניין הזה וביאר אותו לנו באור שלם. 
מה יתפלא על ההלל שנצטוה למשה בסיני שיאמרו ישראל במועדיהם שירה לאל שהוציאם ממצרים וקרע להם אם כן ל

את הים והבדילם לעבודתו ובא דוד ותקן להם את ההלל הזה כדי שישירו בו. וכן השיר שבמקדש מן התורה הוא כדברי 
ששנינו במס' תמיד )ט ב( השיר שהיו הלוים האומר )ערכין יא א( עיקר שירה בפה ושירה מעכבת קרבן והוא לדוד כמו 

אומרים בבהמ"ק בראשון היו אומרים לי"י הארץ ומלואה תבל ויושבי בה וכו'. וכן אמרו בבהמ"ז שהוא ודאי מן התורה 
)ברכו' מח ב( משה תיקן ברכת הזן יהושע תקן ברכת הארץ שלמה תקן בונה ירושלם. וכולן אין מטבען תורה אבל 

ה שנברך אחר אכילתנו כל אחד כפי דעתו, כענין ברכת מנימין רעיא שאמר בריך רחמנא מאריה דהאי נצטוינו מן התור
פיתא )שם מ ב(, ובאו הנביאים ותקנו לנו נוסח מתוקן הלשון וצח המליצה ושנינו בו אנחנו עוד בגלות ומלכות בית דוד 

שלמה ובית דינו והלשון כפי הזמנים יאמר. וכן משיחך מהרה תחזירנה למקומה ותבנה ירושלם עיר קדשך. כי הענין תקן 
כל מה שאנחנו משבחים בו לאל יתעלה כך הוא. ולמה יתמה הרב בהלל זה ביסודו שלדוד יותר מהתושבחות כולן. 

ומלבד זה שאין לרב המתמיה בזה שום ראיה שיהיו המזמורים האלו שלהלל זה לדוד אבל שמא למשה רבינו הם כמו 
ים ואחד עשר מזמורים שעמו כי זה ספר תהילות מחובר מכל השירות שנאמרו בישראל ברוח תפלה למשה איש האלה

הקדש וחכמים מייחסים מהם לאדם הראשון ולאברהם אבינו כמו שהוזכר בגמר )פסחים( ]בתרא[ )יד ב(. והרי בהלל זה 
א"ר יוסי אלעזר בני אומר משה עצמו הזכירו חכמים שאינו לדוד אמרו שם בפרק ערבי פסחים )קיז א( הלל זה מי אמרו 

וישראל אמרוהו בשעה שעמדו על הים וחלוקין עליו חבריו לומר דוד אמרו ונראין דבריו מדבריהם איפשר שחטו ישראל 
את פסחיהם ונטלו לולביהם ואין אומרין הלל. ושם עוד הלל זה מי אמרו ר' אליעזר הגדול אומר משה וישראל אמרוהו 

רשע הם אמרו לא לנו ה' לא לנו ורוח הקדש משיבה למעני למעני עד וחכמים אומרים בשעה שעמד עליהם פרעה ה
נביאים שביניהם תקנוהו שיהו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא על הצבור ולכשנגאלין 

על צרה ידועה אומרים אותו על גאולתן. והנה לדעת ר' אליעזר הוא למשה על צרתן עם פרעה ולדברי חכמים לא 
שלפרעה אבל הוא שירה לכל הפרקים והצרות ולגאולה העתידה מתקנת נביאים שביניהם. ומה שאמרו נביאים שביניהם 

ירמוז לדור שיצא ממצרים למשה אהרן ומרים ואל אצילי בני ישראל ולכל שבהם רוח הקדש. או יהיה פירושו תקנוהו 
ו בברכות )לג א( אנשי כנסת הגדולה תקנינהו. אם כן אין שאלה לרב שייחדו להם השיר הזה לפרקים ולצרות כמו שאמר
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על בעל ההלכות בהלל זה כלל. ואמנם כבר הודינו שבעל הלכות מכניס בחשבון הזה מצות שלדבריהם למדנו עליו זכות 
ילת לולב וכתבנו התנצלותו. אבל התעוררנו על ההלל מפני שאין לנו מפורש בהלל שלשחיטת הפסח ואכילתו והלל שלנט

דאורייתא וראשון דפסח ועצרת. בכל אלו אין לנו ראיה שיהא מדבריהם. וכבר אמרו בגמר תענית )כח ב( הלל דראש 
חדש לאו דאורייתא ומשמעות זה דבימים שהיחיד גומר בהם את ההלל הוא דאורייתא. ובמסכת ערכין )י ב( דרשו בו 

ן שירה שאינו מקודש לחג אינו טעון שירה. ואע"פ שזה מדברי השיר יהיה לכם כליל התקדש חג לילה המקודש לחג טעו
קבלה הוא, אבל יאמר הנביא כי ישירו לאל המושיע אותם מיד סנחריב כאשר הם משוררים בליל התקדש חג והוא ליל 

אכילת הפסח שהיו משוררין בקול גדול כמו שאמרו )פסחי' פה ב( כזית פסחא והלילא פקע איגרא. ועוד אם הוא 
יהם למה יתמה ר' יוסי אפשר שחטו ישראל את פסחיהם ולא אמרו שירה נטלו את לולביהן ולא אמרו הלל. והלא מדבר

דוד אמרו כדברי הרב והוא ובית דינו תקנוהו או ב"ד שלאחריהם תקנו אותו על הפסח ועל הלולב וכיון שתקנה הוא אין 
או לב"ד אחרון אבל הראוי שיהא מייחס אותה לאנשי  לו לר' יוסי קושיא על מי שיתן אותה התקנה לדוד האומר ההלל

כנסת הגדולה שמתקנין תפלות וברכות. ועל כל פנים יאמרו שהלל זה עצמו מוקדם לדוד. והנראה מדבריהם שהוא מן 
התורה כמו שפירשתי ויהיה הל"מ או שהוא בכלל השמחה שנצטוינו בה כמו שכתוב וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי 

קעתם בחצוצרות על עולותיכם ועל זבחי שלמיכם כי עיקר השירה בפה וכלי לבסומי קלא הוא ונצטוינו חדשיכם ות
בשמחת השיר על הקרבן ושלא בשעת הקרבן בכלל השמחה אלא שמיעטו ראשי חדשים בגבולין מפני שאינו מקודש לחג 

ה מהכא תחת אשר לא עבדת את ה' ואינו טעון שירה. ושם במסכת ערכין )יא א( אמרו מניין לעיקר שירה מן התור
אלהיך בשמחה ובטוב לבב אי זו היא עבודה שהיא בשמחה ובטוב לבב הוי אומר זו שירה. אם כן אפשר שנדרוש בימים 

טובים שכתוב שמחה ונתרבו כל מיני שמחות שתהא השירה מכללם. אבל בשני ממסכת ברכות )יד א( אמרו בהלל 
ת שמע דאורייתא פוסק הלל דרבנן לא כל שכן או דלמא פרסומי ניסא עדיף. וזה ובמגלה מהו שיפסיק מי אמרינן קריי

מראה שהוא מדבריהם. אבל אפשר שעל ימי חנכה ועל ימים שאין היחיד גומר בהן את ההלל נאמר וכמו שחלקו אחר כך 
ו שנראה מפשטי במימרא הסמוכה לזו ודומיא דמגלה שאלו אבל הלל באכילת פסחים ונטילת לולב יהיה מן התורה כמ

 שמועות אלו שהזכרנו. ומכל מקום בעל ההלכות פטור מכל התביעות והתרעומות הללו:

 מועד קטן יט.

 ד"ה מאן דאמר תוספות מועד קטן כג:

 טור אורח חיים תיט

ומצוה להרבות בסעודת ר"ח דגרסינן במגילה באלו אמרו מקדימין וכו' אבל בסעודת פורים וסעודת ר"ח אלמא דמצוה 
דחשיב ליה בהדי סעודת פורים ואיתקש נמי למועד דכתיב )במדבר י( וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם  הוא

וכתיב )שמואל א כ( גבי דוד כי זבח משפחה לנו ור"ח הי' דכתיב ויהי ממחרת החדש)א( ואיתא נמי בפסיקתא כל 
וי"ט ור"ח וחוש"מ ומה שהתינוקות מוליכין  מזונותיו של אדם קצובים לו מר"ה ועד ר"ה חוץ ממה שמוציא בשבתות

 לבית רבן אם מוסיף מוסיפין לו ואם פוחת פוחתין לו:

 חגיגה ה:

 הוד והדר לפניו עז וחדוה במקמובות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר והאמר רב פפא: אין עצי

 נפש הרב עמ' קצב

 דבר הגות והערכה עמ' קסז

    שו"ת חיים שאל חלק ב סימן יא

 בדין אמירת הלל בנס שנעשה לציבור אישו"ר כולל.  

שאלה עיר אחד שנעשה לישראל נס אחד שניצולו מצרתם ותקנו שיתענו עשרה יחידים ובלילה יאמרו כל הקהל הלל   
 גמור אחר י"ח וכן ביום אחר חזרת עמידה ונשאלתי מגדולי הק"ק אי שפיר למעבד הכי ושכמ"ה.  

א קדמיכון אני איני כדאי ששלחתם לי. אמנם לקיים שפיר גזרתם זאת אשיב הנה באמירת תשובה לענין שאלה דשאילנ  
ההלל בלילה לכאורה הי' נראה דלא נכון לומר אותן המתענים שהם שלוחי הק"ק הלל בתענית דהא אמרינן בתעניות דף 

"ו צבור שהיו מתענין על כ"ו דאין אומרים הלל אלא בנפש שבעה ובכרס מלאה וכן פסק הרמב"ם פ"א דתעניות דין י
הגשמים וירדו להם גשמים אם קודם חצות ירדו לא ישלימו אלא אוכלין ושותין ומתכנסין וקורין הלל הגדול שאין 

אומרים הלל הגדול אלא בנפש שבעה וכרס מלאה. ואם אחר חצות הואיל ועבר רוב היום בקדושה ישלימו תעניתן עכ"ל. 
דו גשמים אחר חצות ישלימו תענית ולא יאמרו הלל וכן מוכח מדברי הרב המגיד ומדברי הרמב"ם הללו הוכחתי דכשיר

כאשר ישפוט המעיין בצדק ודלא כמ"ש הרב פרי הארץ ח"ב סי' ה' דירדו גשמים אחר חצות והשלימו יאמרו הלל. 
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כ"כ הריטב"א והראיות שהרב הנזכר יביא בפריו אחר המחילה אינם ראיות כאשר ממעייני הישועה ישר יחזו פנימו. ו
בחידושיו וכן כתב הרב אליהו רבא בפירוש. וכמו שכתבתי בספרי הקטן ברכי יוסף סי' תקע"ה ע"ש. ומאחר שכן הני 

עשרה שהם בתענית והם שלוחי הק"ק והתענו ולמדו כל היום לזכות הק"ק איך יאמרו הלל רעבים גם צמאים. ואם נפשך 
בו הוללים. זו אינה תורה שלהיותם שלוחי הק"ק לכפר בעדם יסובו לומר דכל הקהל יאמרו הלל והני עשרה לא יתיצ

אחור שלא לשמוח בשמחת הצבור. אמנם הא בורכא היא דמ"ש אין אומרים הלל אלא בנעש שבכה /בנפש שבעה/ וכרס 
וכתב  מלאה הוא דוקא על הלל הגדול הודו לה' כי טוב וכו' דזהו הלל הגדול כמ"ש סוף פסחים וכן דקדק הרמב"ם בלשונו
שאין אומרים הלל הגדול אלא בנפש שבעה אלמא דוקא הלל הגדול ומ"ש בש"ס שאין אומרים הלל על הלל הגדול 

שאמרו במשנה קאי. וכן פירש"י אלא בנפש שבעה מתוך שכתוב בו נותן לחם לכל בשר נאה להאמר על השובע. וא"כ 
קן לומר הלל בלילה בצבור דכיון דלא תקון רבנן בהלל דעלמא לא בעינן נפש שבעה וכרס מלאה. אמנם נראה דאין לת

לומר בימים שגומרים ההלל שהוא מצוה מדברי סופרים כמ"ש הרמב"ם פ"ג דה' מגילה. ומה שדקדקתי בקונטרס יעיר 
אזן דף ע"א ע"ב ממ"ש בתעניות דף כ"ח הללא דבריש ירחא לאו דאורייתא והזכירה הרמב"ן בס' המצות שרש א' ע"ש. 

הרב לחם משנה שם נרגש מזה ונדחק ע"ש ובין לדעת הרמב"ן ובין לדעת הרמב"ם עיקר מצות הלל הוא אח"כ ראיתי ש
בימים שגומרים ההלל בי"ט וחנוכה ולא תקון לומר הלל בלילה א"כ אפוא לא נכון לצבור זה שנעשה להם נס לומר ההלל 

מסכת סופרים דהתם יש סוד גדול על דרך  בלילה. ואל תשיבני ממנהגנו שאומרים הלל בליל פסח אחר ערבית והוא ע"פ
האמת והוא מוכרח לומר הלל הגדול בעת ההיא כידוע לאשר הריחו בסוד ה' ומגויית האר"י רדה דבש ואין ראי' ממה 
שלא הזכירוהו פ"ק דערכין דף י' וכמ"ש הרמב"ן בס' הלקוטות דף י"ד ע"ד עמ"ש בברכי יוסף סי' תפ"ז אבל בלילי י"ט 

נוכה לא תקון לומר הלל בלילות. וא"כ מהיכא תיתי בנס קהל פרטי שיאמרו הלל בלילה מאי דלא תקנו אחרים ולילי ח
בי"ט דכל ישראל. ובכלהו מילי צריכים אנו לעשות כמעשה הראשונים וכההיא דאמרינן בברכות דף ט' ע"ב האי יהיו 

רב יהודה בריה דר"ש בן פזי הואיל ולא לרצון אמרי פי משמע לבסוף ומשמע מעיקרא מ"ט תקנוהו רבנן אחר י"ח אמר 
אמרו דוד אלא אחר י"ח פרשיות וכו' וכיוצא בזה אמרו שם דף כ"ט ע"א הני כ"ד דתעניתא כנגד מי א"ר חלבו כנגד כ"ד 

רננות שאמר שלמה בשעה שהכניס ארון לבית קדש הקדשים אי הכי כל יומא נמי נמרינהו אימת אמרינהו שלמה ביומא 
יומא דרחמי אמרינן להו. ומעין דוגמא איכא טובא שהיו מקדקים ומשתדלים לעשות על דרך שעשו דרחמי אנן נמי ב

הראשונים. ועל אחת כמה וכמה אנן יד עניי דאיבעי' לן למעבד כדתקון רבנן וכי היכי דאשכחן דבימים טובים וחנוכה 
בכללות טעם מספיק שלא לאומרו בלילה שקורין ההלל לא תקון למימריה בלילות גם אנו אין לנו לאומרו בלילה וזהו 

ואין ראיה ממ"ש הריטב"א בחי' תעניות סוף דף י"ב על הלל הגדול ע"ש ודוק. איכו השתא ניחזי אנן על אמירת ההלל 
ביום משום נס הנעשה לקהל עדת ישראל אשר בעיר אחת אי שפיר דמי. ואני אענה כי הנה אמרינן בפסחים דף קי"ו ע"א 

ביאים שביניהם תקנו להם לישראל שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק ועל כל צרה וצרה שלא תבא הלל זה מי אמרו נ
עליהם ולכשנגאלים אומרים אותו על גאולתן, וכפ"ז היה נראה דשפיר נאה לתקן לומר הלל כשנעשה נס לקהל ישראל 

הרמב"ם והרא"ש שכתבו זה שיש לומר בעירם ונביאים הראשונים כך תקנו. אמנם לבי מהסס טובא שלא ראיתי להרי"ף ו
הלל כשהצבור נושעים מצרתם ואם הדברים כפשטן הי' להם ללמדנו דין זה. ועלה על לבי לומר דאפשר דסברי הרי"ף 

והרמב"ם והרא"ש דתקנת נביאים היתה כשנעשה הנס לכל ישראל דוקא. אבל עתה כי הן בעון עם ישראל מפוזר ומפורד 
ל אשר בעיר אחת בזה לא תקנו נביאים לומר הלל ומשו"ה השמיטוהו. והכי דייקי דברי ואיתרחיש ניסא לקהל ישרא

רש"י שפירש שם וז"ל ועל כל צרה שלא תבא עליהם לישנא מעליא הוא דנקט כלומר שאם חס ושלום תבא צרה עליהם 
יתה אלא על תשוע' כל ויושעו ממנה אומרים אותו על גאולתן כגון חנוכה עכ"ל. מוכח מדברי רש"י ז"ל דהתקנה לא ה

ישראל מן צרתן ומש"ה כתב כגון חנוכה דאי סבר רש"י דכל צבור שבכל עיר כשנושעים מצרתן יאמרו הלל וזו היא תקנת 
הנביאים לא הול"ל כגון חנוכה דלמאי כתביה והלא הדברים פשוטים דאם ח"ו באה צרה ונושעים יאמרו הלל ומה חסר 

י לא חש שנבין דוקא תשועת כל ישראל כגון חנוכה. והגם שיש לצדד איזה צד. נראה לנו להבין דקאמר כגון חנוכה ואמא
ברור דדעת רש"י דלא תקון אלא כגון חנוכה דהיה תשועת כל ישראל וזו דעת הרי"ף והרמב"ם והרא"ש שלא הביאוהו. 

בו ביום ויש שעשו מגילה ובהכי אתנח לן דכמה צרות היו לשונאי ישראל עיר או מדינה ונעשה להם נס ויש שקבלו י"ט 
ולא שמענו שקבעו לומר הלל. אמנם ראיתי להרב המאירי ז"ל בחיבורו כ"י סוף פסחים שכתבו ז"ל כל יחיד שאירעתהו 

צרה רשאי לקבוע עצמו לומר הלל באותו יום אלא שאינו מברך וכן הדין בכל צבור כך הי' יסוד נביאים על כל צרה 
בתי בזכרונותי( הראת לדעת שדעת הרב ז"ל שהדברים כפשוטן דכל צבור בכל מקום כשנגאלים ממנה עכ"ל )כפי אשר כת

על תשועתם יאמרו הלל. וגם יחיד סבר הרב ז"ל שאם נעשה לו נס וניצול רשאי לקבוע לומר הלל באותו יום. ונראה 
ור ליחיד ומדסת' מדברי הרב שגם צבור לא יברכו על קריאת ההלל שקורין בתשועת נפשם מיד שונא דמוכח דהשוה צב

ש"מ דאף לפי דעתו גם צבור לא יברכו. ושמענו שהרב הכולל ח"ק כמהר"ר יוסף פייאמיטה ז"ל תיקן בקהל עדתו שיאמרו 
הלל כשניצולו מצרתם. ונראה דסמך על פשטא דשמעתא דפסחים )כי הרב המאירי הוא בכ"י ולא נמצא שם(. אמנם 

סברי כהרב המאירי ז"ל. והכי נקיטי רבני ישראל מדורות ראשונים  לדעתי הקצרה לא מוכח מהפוסקים ז"ל הכי ולא
ואחרונים שלא תקנו לקרות ההלל בתשועת ה'. שוב ראיתי בתוס' סוכה סוף דף מ"ד ובסמ"ג ה' חנוכה דמפורש בדבריהם 

תחזינה שתקנת הנביאים היתה בתשועת כל ישראל כגון ישראל על שפת הים וכשניצולו מכל מלכי כנען. אמנם עיניך 
מ"ש התוס' והסמ"ג במ"ש בתעניות דף כ"ח יחיד לא יתחיל דיש כמה פירושים והאריך הרא"ם והאחרונים הלא בספרתם 

ואין המקום אתי לעמוד על דבריהם. ומשו"ה לא תקנו רבני הדורות שיאמרו הלל בתשועתם דאיכ' כמה סברות כההיא 
ייאמיטה סמך על מ"ד דכל זה הוא בברכה ולכן תיקן לומר הלל דתענית והתקנה לא היתה אלא כל ישראל. והרב מהר"י פ

בלי ברכה. ובס' החרדים הביא דברי רבינו משה מאור הגולה ז"ל שהיה בצער גדול בים מאר וכשניצול קיבל תענית בכל 
ף ס"ז שנה ואח"כ ביום אחר שמחה וי"ט ותפלה ומשלוח מנות וכל זה לו וזרעו ע"ס =עד סוף= כל הדורות ע"ש באורך ד
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שכך מצא בשטה וכו' ע"ש. ואני הדל בא לידי שטה זו וראיתי שהם דברי הרמב"ם ז"ל וכמ"ש בשם הגדולים ח"א ומדבריו 
של הרמב"ם הראת לדעת דלא תיקן לומר הלל אפי' בלי ברכה ובדילוג. וכבר מדברי הרמב"ם הללו אני ההדיוט הכרעתי 

עשות י"ט ביום הצלתו מצרה קבלה הוי וכו' והרב פר"ח במנהגי כסברת הרב מהר"ם אלשקר ז"ל סי' מ"ט דמי שקבל ל
איסור חלק עליו ע"ש ומעשה רב של הרמב"ם קרי בחיל כמהר"ם אלשקר ז"ל. ולכל הדברות ולכל האמירות נראה שלא 
יאמרו הלל אחר תפלת י"ח כדרך שתקנו בי"ט ור"ח דאע"ג דכתבנו לעיל לדקדק לעשות כמעשה הראשונים. בזה נראה 

עתי הקצרה דצריך ליזהר שלא לאומרו במקום שאומרים ההלל בי"ט ור"ח כי נודע כי כל עניני התפלות בנוי ומיוסד לד
על אדני רזי עולם כמו שנראה מספר הזהר הקדוש ומכתבי רבינו האר"י זצ"ל דהכל מתוקן ומסודר בכונות עליונות. 

יוטות אנן ולא ידענו אי אמירת הלל זה מישך שייך ורז"ל תקנו שיאמרו ההלל אחר תפלת י"ח לסוד נכמס. ואנן הד
במקום הזה. ובזה תבין מה שאמרו בברכות סוף דף כ"ח אמר להם ר"ג לחכמים כלום יש אדם שיודע לתקן ברכת המינים 

עמד שמואל הקטן ותקנה. ולכאורה יפלא על גדולי ישראל ר"ג וחכמים מה חכמה זו לתקן דברות שתים בלשון הקדש 
רבן גמליאל כלום יש אדם וכו' והלא התנוקות שיודעים לשון הקדש יכולים בנקל לתקן אותה. אמנם להיות ומה קאמר 

כל אות ואות מהברכות סו"ד שתלו ביחוד וזיווג המדות לכן צריך חכם גדול ורוח הקדש שורה עליו לכוין הדברים לפי 
דברי' העומדם /העומדים/ ברומו של עולם והיינו  סודן לידע פגם המיני' והמשכת האורות לדחות יניקת הסט"א וכיוצא

דקאמר ר"ג כלום יש אדם וכו'. באופן דלדעתי הקצרה אף אם ירצו לומר הלל לא יאמרוהו אחר תפלת י"ח. ושבח אני את 
רבני ליוורנו ז"ל יע"א שכאשר אירע להם שנת תק"ב לתפ"ץ צרת הרעש וניצולו. תקנו תענית ביום ההוא בכל שנה 

ש לומר הלל הגדול כ"ו כל"ח =כי לעולם חסדו= במקום שתקנוהו רז"ל בזמירות בנעימה וניגון יפה. ולא תקנו ובשבת קד
 לומר הלל וכן ראוי לעשות והנלע"ד כתבתי.    

 מן התורה –הלל 

 שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן רלג

מועד ביום עשיית נס הוא ק"ו דאורייתא ולפע"ד  ...וכבר הארכתי יותר מדי ולסיים בנחמה אומר מ"ש לעיל דקביעת יום
לפ"ז יום פורים וימי חנוכה דאוריי' הם אך מה לעשות בהם אם לשלוח מנות או להדליק נרו' או לעשות זכר אחר זהו 

דרבנן והעובר ואינו עושה שום זכר לימי חנוכה ופורים עובר על מ"ע =מצות עשה= דאוריי' אך העושה שום זכר יהי' מה 
י' עכ"פ ביום א' מימי חנוכה ואפי' לא הדליק נרות ולא שלח מנות בפורים וכדומה אינו אלא עבריין דרבנן ואפשר שיה

קריאת הלל ומגילה הוה ק"ו דאו' לומר שירה כמו שציוה בפסח לספר י"מ =יציאת מצרים= בפה ה"נ ממות לחיים חייב 
יכו בו רמב"ם ורמב"ן בשערים דס' המצות אלא עכ"פ לא לומר שירה בפה דוקא וא"כ הי' יוצדק קצת דברי בה"ג שהאר

הי' לו למנותו מ"ע בפ"ע כיון שהוא כלול בכלל ספור י"מ וכימי צאתנו ממצרים יראנו נפלאות ונזכה לישועת הנבאות 
בב"א =במהרה בימינו אמן=. הכ"ד יתיב בארעא דחשוכא ומילין לצד עילאה ממלל ברוח נמוכה ואולי לכשיגיעו הדברים 
לארץ נכונה יתעלו ויתקדשו פי שנים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה ועד"ז נתעלה תלמוד בבלי על ירושלמי אחר 

 שנתקבל שם והיתה הרוחה בדין ובהלכה א"נ.

 (קישור)העמק שאלה פרשת וישלח שאלתא כו אות א 
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 הלל בראש חודש, ברכות על מנהגים

 תענית כח:

 תוספות ברכות יד. ד"ה ימים

 ח-רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה ג:ו

ולא הלל של חנוכה בלבד הוא שמדברי סופרים אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים בכל הימים שגומרין בהן את 
ו הן: שמונת ימי החג, ושמונת ימי חנוכה, וראשון של ההלל, ושמונה עשר יום בשנה מצוה לגמור בהן את ההלל, ואל

פסח ויום עצרת, אבל ראש השנה ויום הכפורים אין בהן הלל לפי שהן ימי תשובה ויראה ופחד לא ימי שמחה יתירה, 
מרין. +/השגת הראב"ד/ אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים בכל הימים שגוולא תקנו הלל בפורים שקריאת המגילה היא ההלל. 

 א"א ויש בהם עשה מדברי קבלה השיר יהיה לכם כליל התקדש חג )ישעי' ל, כט(.+  
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מקומות שעושין ימים טובים שני ימים גומרין את ההלל באחד ועשרים יום, בתשעת ימי החג, ושמונת ימי חנוכה, ושני 
ה, ומנהג זה בצבור לפיכך קוראין ימים של פסח, ושני ימים של עצרת, אבל בראשי חדשים קריאת ההלל מנהג ואינה מצו

בדילוג, ד ואין מברכין עליו שאין מברכין על המנהג ה ויחיד לא יקרא כלל, ואם התחיל ישלים ויקרא בדילוג כדרך 
+/השגת הראב"ד/ ומנהג זה בצבור לפיכך קוראין בדילוג ואין שקוראין הצבור, וכן בשאר ימי הפסח קוראין בדילוג כראשי חדשים. 

עליו. א"א זה אינו כלום וכבר כתבנו עליו במקום אחר )ברכות פי"א הט"ז(, ומה שאמר ויחיד שהתחיל לקרוא בדילוג לא אמר כלום אלא מברכין 
 יקרא כמו שירצה וחותם כחתימת הציבור.+  

ואומר מה כיצד מדלגין, מתחילין מתחלת ההלל עד חלמיש למעינו מים ודולג ואומר ה' זכרנו יברך כו' עד הללויה ומדלג 
 אשיב לה' עד הללויה ומדלג ואומר מן המצר קראתי יה עד סוף ההלל, זה הוא המנהג הפשוט, ויש מדלגין דילוג אחר.  

 מגיד משנה הלכות מגילה וחנוכה ג:ז

וכן בשאר ימי הפסח וכו'. דעת רבינו להשוות חולו של פסח לראשי חדשים וזה נראה כדעת כל המפרשים חוץ מהרמב"ן 
ק ביניהם ואמר דבחולו של פסח אפילו יחיד מחוייב לקרותו בדלוג שעיקר תקנה כך היתה לאומרו בחול הפסח ז"ל שחל

 בדלוג ולברך עליו:

 תוספות סוכה מד:

 המוציא מחברו עליו הראיה

 הולכים בממון אחר הרוב והמוציא מחברו עליו הראיהאין ראה: 

 כתובות טו:

 שם הפלאה

 מצדינו ולא מצד הקב"ה –הסתר פנים 

 (קישור)יד הקטנה חלק א עמ' פז 

 

 הפקר בית דין הפקר

 שו״ת דבר אברהם א:א
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שהפקר  מ מתטערב בהם... ולפמ״ש"לראשי גלותא שלטון מטעם המלך לדון בין ישראל ואין דד וכמו שנודע שבבבל היה
י שאינם ב״ד עליהם כשאינם "ד להפקיע ממון של א"ב ד אלא משום עצת השרים והזקנים אין כח ביד"ד אינו בתור ב"ב

 .קבלום עלייהו.. באים לדון בד״י ולא

כ המלך הוא הבעלים "קונה בכיבוש וא ה"א וישב ממנו שבי דאו"ח ע"מ ילפינן מהא דגיטין דף ל"לומר דד ל"ויותר פשוט נ
 א אבל אם נתן להם המלך רשות להעמיד"ב סע"מ םי' קס"ע חו"מפורש בשו ויכול להפקיר ולתת לכל מי שירצה וכן הוא

 …מה שירצו והרחובות שלהם ויכולין לעשות בהם דלתות במבוי שלהן דינא דמלכותא דינא כי השווקים

 קנינים מדרבנןכח , 62להקנות הפקר בית דין

 סנהדרין ל

 רמב"ם הלכות מכירה א:א וכט:א

 בית יוסף אבן העזר כח:יג

וכתב רבינו ירוחם )נכ"ב ח"א קפא ע"ג( דלמ"ד מקודשת היינו מדרבנן כיון דמעמד שלשתן תקנתא דרבנן היא עכ"ל ואינו 
דהא איכא למימר דכיון דתקינו רבנן נקנו לה המעות וכיון שנקנו לה ה"ל כאילו נתן לה כסף והויא מקודשת מוכרח 

 דאורייתא.

 חושן רלה:ד, בפרט בד"ה אמנם שטת תוס'קצות ה כח:לג, אבני מילואים

 רלה:יגנתיבות המשפט ביאורים  ,גח:יכ יעקב קהלת

 63צמח דוד על שו"ת ראק"ע סימן רכא

 ד"ה ברש"י 34וגם בעמ'  (link) ין, תרי( ד. ד"ה ועפי"זפר סנהדרי קטנה )ברונשטס

(OCR) כחיב רק ב׳  ״מ במאי דיליף שלשה מג׳ פעמים אלהים לענין פשרה אם נאמר דמקשינן פשרה ללין לאם לא הוהנו
פממים אלהים נהי דהוה ידמינן דהדין בשלשה משום דאין ב״ר שקול מ״מ בפשרה הוה סגי בב׳ דהרי מקשינן פשרה לדין. 
ובדין לא כחיב בחורה רק ב׳ פעמים אלהים והשלישי איצטרך שלא יהי׳ ב״ר שקול ובפשרה לא שייך לומר אין ב״ד שקול 

יצוע דבפשרה אין הולכין בחר רוב דימוח מר שיסכימו כולם וא״כ אין נ״מ דהרי כתבו החום׳ לקמן)דף ו ע״א( ל״ה ב
 בתורה בהדי׳ ג בפשרה בין ב״ר שקול לאינו שקול לסוף סוף צריך שיסכימו טלם וא״כ הוה.םגי בחרי אבל מכשיו דכחיב

 :מקשיגן פשרה לדין גם בפשרה צריך שלשה

 חליפין, אודיתא,\סודר קניןראה: 

 מצוה א' עם ב' דינים או ב' מצוות –מצוות הפרשתה  –חלה הפרשת 

 תורה תמימה במדבר טו:כא אות נז

מלמד שצריך שיהא בה כדי שיעור מתנה, מכאן אמרו, שיעור חלה של בעה"ב אחד מכ"ד ושל נחתום  -תתנו לה' תרומה 
בשוק אחד ממ"ח[, מאי טעמא, לפי שהאיש עינו יפה והאשה עינה רעהנז( אחד ממ"חנו(, ]וכן האשה שהיא עושה למכור 

 ]ספרי[:

שם  נז( הוספנו התיבות שבמוסגר, יען כי מסוף הדברים לפי שהאיש וכו' נראים כי חסרים המה, וגם כן הוא הלשון במשנה ז' פ"ב דחלה. והמפרשים
שעיסתה קטנה ג"כ שיעורה אחד ממ"ח ]שדרך האשה ללוש עיסה קטנה[, כתבו באור הענין דאשמעינן דגם האשה שעושה למכור בשוק אע"פ 

 וכתבו הטעם משום דלא פלוג רבנן בפת העשוי למכור. והנה טעם זה חסר באור, דלמה לא פלוג, אחרי דבעיסה קטנה אין שיעור נתינה באחד ממ"ח
דמפרש שהאשה עינה רעה, ולכן תפריש אחד ממ"ח, אע"פ שאין ואנן שיעור נתינה בעינן, אבל לפי המפורש כאן בספרי מבואר היטב טעם הדבר כ

בה כדי נתינה, והוא משום דנוח ליה להכהן לקבל פחות בעין יפה מאשר לקבל הרבה בצרות עין, וכמש"כ אל תלחם לחם רע עין )משלי כ"ג ו'(. 
 וע"ע לקמן ס"פ קרח בפסוק ונתתם ממנו וגו' )י"ח כ"ח(.

מפורש כאן הוא מדאורייתא או מדרבנן אין הדבר ברור ומוחלט, יען כי מצינו בענין זה דרשות סותרות, דכאן דריש ודע כי בענין זה אם השיעור ה
מפורש מלשון תתנו עד שיהיה בה כדי נתינה, ולעיל בפסוק הקודם דריש כתרומת גורן, מה תרומה אחת מאלף אף חלה אחת מאלף, הרי דאין 

                                                 

 ע"ע פתחי תשובה חושן משפט ב:ב 62
 ע' גינת אגוז עמ' קב שנדבר עליו בעתיד 63

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?sits=1&req=37618&st=%u05E4%u05E9%u05E8%u05D4


348 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

ת פוטרת כל הכרי, וכבר עמד על זה הרא"מ בפי' לרש"י, וכתב דעיקר כדרשה הקודמת, ודרשה שלפנינו שיעור לחלה כמו לתרומה דקי"ל חטה אח
 הוי אסמכתא, יעו"ש.

אבל בשו"ת נב"י תנינא חלק יו"ד סי' ר"א חלק עליו וכתב דגם השיעור נתינת חלה המבואר כאן הוא מדאורייתא, ושתי מצות הן בהפרשת חלה, 
לה ולתכלית זה די בכל שהוא, והמצוה השנית היא הנתינה לכהן, ולתכלית זה צריך כדי נתינה, יעו"ש, וכתב שלא האחת היא התרת העיסה באכי

 הקדימו אדם בחדוש זה.

אין הדבר כן, שכבר עמד על זה הרמב"ן בסה"מ שורש י"ב, אבל מה שכתב דהשיעור כדי נתינה הוא  -והנה מה שכתב שלא קדמו אדם בזה 
לי, הן עיקר הכריחו ממה דכתיב בחלה הלשון נתינה, ולדעתי אין זה הכרח, שהרי גם בתרומה כתיב נתינה )פ' ראה( ראשית מדאורייתא לא נראה 

בת דגנך תתן לי, ודרשינן מפורש בירושלמי תרומות פ"ד סוף ה"ב ראשית אפי' כל שהוא, ור"ל אפי' כל שהוא נקרא ראשית. ויותר מזה הסברא מחיי
די בכל שהוא מדאורייתא, שכן גם בחלה כתיב ראשית עריסותיכם, וגם בכלל שוו דיני חלה לתרומה כמש"כ בפסוק הקודם,  לפי דרשה זו דגם בחלה

 ובתרומה ודאי אין שיעור נתינה מדאורייתא, כמבואר 

 יורה דעה סימן רא -שו"ת נודע ביהודע מהדורא תניינא 

התורה אין אני מסכים עמו לחלוטין ויש לי לומר בזה דבר  ...ואומר אני שמה שברור למעלתו שאין לחלה שום שיעור מן
חדש לא קדמני בזה שום מפרש או פוסק והוא זה, כי המצוה הזאת של הפרשת חלה אם כי היא מצוה אחת יש בה שני 
ענינים. הענין האחד הוא להפקיע איסור טבל מן העיסה כי קודם ההפרשה היא אסורה באכילה וע"י הפרשת החלה מן 

ה כבר הופקע איסור טבל והותרה העיסה באכילה ואף אם אח"כ יחזיק בעל העיסה את החלה לעצמו ולא יתננה העיס
לכהן אין כאן אלא גזל השבט והעיסה הותרה באכילה. ואמנם המצוה העיקרית ליתנה לכהן, וזה הענין השני שאמרתי 

לו שיעור כלל מן התורה ואפילו משהו פוטר  שיש במצוה זו, ושני ענינים האלו חלוקים זה מזה שלפטור העיסה אין
העיסה כתרומת גורן שחטה אחת פוטרת כל הכרי, ואמנם הענין השני לקיים מצות נתינה לכהן זהו יש לו שיעור מן 

התורה כיון דכתיב תתנו צריך שיהיה כדי נתינה והשיעור הזה שהוא אחד מכ"ד או אחד ממ"ח כאשר נבאר אח"כ הוא מן 
רבנן בצד, ואפרש הדבר ונאחז דרך משל שהוא אחד מכ"ד וזהו יש בו שיעור חשוב לקיים המצוה נתינה התורה בצד ומד

לכהן ואמנם זהו השיעור אחד מכ"ד בעשרון שהוא שעור חלה וכשיש אחד מכ"ד בעשרון כבר הוא כדי נתינה ושוב אין 
ה סאה כי לענין לפטור העיסה אפילו חילוק מן התורה בין אם העיסה היא רק עשרון אחד ובין אם העיסה היא ממא

משהו פוטר ולענין נתינה לכהן הרי יש כאן כדי נתינה ומה לו להכהן אם העיסה קטנה או גדולה, וזהו הצד שהוא 
השיעור מן התורה שהוא חלק כ"ד מן עשירית האיפה. ואמנם הצד שהוא מדרבנן הוא שחז"ל תיקנו שצריך שיתנו חלק 

ואם העיסה היא גדולה כ"ד עשרונות צריך שיתן לכהן עשרון שלם שהוא חלק כ"ד מן אותה כ"ד מן העיסה כמות שהיא 
 העיסה. זהו מה שנלע"ד בשיעור חלה:...

 רמב"ם ספר המצוות שורש יב 

השרש השנים עשר שאין ראוי למנות חלקי מלאכה מן המלאכות שבא הצווי בעשייתה כל חלק וחלק בפני עצמו: ידוע 
ינו על מעשה אחד מן המעשים ואחר כן יתחיל הכתוב לבאר איכות המעשה ההוא ויבאר השם שאנחנו פעמים נצטו

שזכר ויאמר על מה הוא כולל. אם כן אין ראוי שיימנה כל צווי שבא באותו הבאור מצוה בפני עצמה. כמו אמרו )ר"פ 
וכן יבאו אליו ויחוגו ובו תהיה תרומ'( ועשו לי מקדש שזה מצות עשה אחת )ע' כ( מכלל המצות והוא שיהיה לנו בית מ

ההקרבה ובו יהיה הקבוץ במועדים. ואחר כן בא לתאר חלקיו ואיך ייעשו. ואין ראוי שיימנה כל מה שאמר בו ועשית 
ועשית מצוה בפני עצמה. ועל זה הדרך בעצמו ילך הענין בקרבנות הנזכרים בויקרא. וזה כי המצוה האחת היא כלל 

 מין ממיני הקרבנות.המלאכה המתוארה בכל מין ו

והמשל בזה העולה. הנה אנחנו נצטוינו שתהיה מלאכת העולה כך והיא שישחטה ויפשיטה וינתחה ויזרוק דמה על תואר 
כך ויקריב חלבה ואחר כך ישרוף כל בשרה )ויקרא א(, עם שיעור כך מסולת בלולה בשמן ושיעור כך מיין )שלח טו( והם 

בנה )צו ז(. והמלאכה הזאת בכללה היא מצות עשה אחת )סג( והיא תורת העולה. כי הנסכים, ושיהיה עורה לכהן שיקרי
כמו זאת המלאכה חייבה התורה שתיעשה כל עולה. וכמו כן היא מלאכת החטאת כלה, מזביחתה והפשטתה והקרבת מה 

צו ו(, הכל היא שיקרב ממנה )ויקרא ד( ורחיצת הכלים שיזה מדמה עליהם ורחיצת הכלים שתבושל בהם או שבירתם )
תורת החטאת והיא מצוה אחת )ע' סד(. וכן תורת האשם )צו ז( מצוה אחת )ע' סה(. ותורת זבח השלמים גם כן. והיותו 

על תודה בלחם או בבלתי לחם ולקיחת הכהן ממנו חזה ושוק והנפתו )שם( הכל מכלל מלאכת זבח השלמים והיא מצוה 
שכולל חיובן ליחיד וצבור, זולת האשם שהוא קרבן יחיד לעולם כמו שבארנו  אחת )ע' סו(. ואלו הן כלל מיני הקרבנות

בפתיחת סדר קדשים. וזה הסדר מן המלאכות היא מצוה ואין ראוי למנות כל חלק וחלק מחלקי המלאכה מצוה אלא אם 
מהם למצוה בפני שם צוויין כוללים מיני הקרבנות כלם ולא יתייחדו במין זולת מין מהם שאז ראוי שיימנה כל צווי 

ה( או  -עצמה לפי שאינו אז חלק מחלקי מלאכת הקרבן מהקרבנות. וזה כמו הזהירו ית' מהקריב בעל מום )ל"ת צא 
צוותו שיהיה תמים וצוותו שיהיה בלתי מחוסר זמן והוא אמרו )אמור כב( ומיום השמיני והלאה וצוותו שימלח כל קרבן 

סב(. והזהירו מהשביתו כאמרו )שם, ל"ת צט( ולא תשבית מלח.  -יב מלח )ע' ס והוא אמרו )ויקר' ב'( על כל קרבנך תקר
ט(. שכל אחד מאלו הצוויין הוא מצוה בפני עצמה. כי הם אין מהם גם אחד  -וצוותו לאכול מה שייאכל ממנו )ע' פח 

תם. והוא מבואר כי חלק מחלקי המצוה מכל מלאכת קרבן מיוחד אבל צוויין כוללים כל קרבן כמו שנבאר במנותנו או
היות הכהן לוקח מה שיש לו לקחת הוא חלק מחלקי המצוה כמו שזכרנו )עמ' קפו( בעור העולה. וכן גם כן ראשית הגז 
כלל המצוה היא שנוציא ראשית הגז ונתנהו לכהן )עמ' קמד(. וכמו כן שנוציא מעשר ראשון ונתנהו ללוי )ע' קכז(. וכבר 
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הארבע ועשרים מתנות בארבע ועשרים מצות אחר מנותם קצת המצות שאותן טעו בזה עד שמנו מתנות כהונה 
המתנות חלק מהם כמו שבארנו בעור העולה וחזה ושוק משלמים. ובעבור שנעלם מזולתנו השרש הזה ולא הרגישו אליו 

קמיצות כלל ולא השיגו אותו עד הגיעו שימנו מצות בפני עצמן יציקות ובלילות פתיתות מליחות הגשות תנופות ו
והקטרות. ולא ידעו כי אלו כולם חלקי מלאכת המנחה. וזה כי אנחנו נצטוינו )שם( שנקריב מנחה ואחר כן בא לבאר זה 
השם על אי זה דבר נופל והיא תורת המנחה ואמר שהיא תהיה מן הסולת או מן הלחם העשוי על תואר כך או תואר כך 

ן על שיעור כך ויעשה אותו פתים ויושם עליו מלח ולבונה ויגיש כלומר מחבת או מרחשת או מאפה תנור ויובלל בשמ
ויניף ויקמוץ ממנו ויקטיר על הפנים שבארנו ופרשנו במקומו במסכת מנחות. ואלו כלם הם חלקי מלאכה ועל הדבר 
העשוי על התואר הזה כלו יפול שם מנחה. אם כן המצוה היא הצווי שצונו שתהיה מלאכת הקרבן הלחם או הסולת 

נקריבהו על הסדר הזה כלו )ע' סז(. ודמיון אלו הדברים במצות מנחה, כלומר היציקה והבלילה והפתיתה והמליחה ש
והתנופה וההגשה והקמיצה וההקטרה, דמיון אמרו יתעלה בחליצה )ס"פ תצא( וחלצה נעלו וירקה בפניו וענתה ואמרה. 

שהמקובץ מהם הוא מלאכת החליצה והיא מצוה אחת וכמו שמצות חליצה אחת ולא נמנה חליצה ורקיקה וקריאה אחר 
)ע' ריז( כמו כן לא יימנה ויצקת עליה שמן ושמת עליה לבונה במלח תמלח )ויקרא ב( והניף )אמור כג, נשא ה( והגיש 

וקמץ והקטיר )ויקרא ב(. וזה לא ייעלם אלא למי שיקח הדברים בתחלת מחשבה ולא ישים בהם עיון שכלו כמו שאמרו 
שלום )עי' שבת קל ב ונדה נג ב( אגב שטפיה אמרה. כלומר בלי השתדלות אלא בתחלת ענין שעלה במחשבתו עליהם ה

נאמר. וזה השרש באר לנו צווי הקרבנות כלם ואיך ראוי שיימנו עד שלא יתחדש בו דבר מן הטעות ולא ערבוב כלל כמו 
 שאבאר במנינן בעזרת האל:    

  השגות הרמב"ן שם

ידון בו הרב דינים. אמר שאין ראוי שימנו חלקי המלאכות כל חלק וחלק מהן בפני עצמו. וכן שם  העיקר השנים עשר
תורת כל מין ומין מן הקרבנות מצוה אחת במנין. מעשה העולה ומעשה החטאת ומעשה האשם ומעשה זבח השלמים 

וא חלק מחלקי המצוה. ולכן ומעשה המנחה חמש מצות. וידין עוד ]עמ' קפח[ שהיות הכהן לוקח מה שיש לו לקחת ה
ישים הוצאת ראשית הגז ונתינתו מצוה אחת. והפרשת המעשר ונתינתו ללוי אחת. וכן נהג בתרומה )ע' קכו( ובחלה )ע' 
קלג(. והוא מגנה בזה כל דעת אחרת. אמר ]בסוף השרש[ שלא יעלם זה אלא ממי שיקח הדברים בתחלת המחשבה ולא 

שר אני מסתכל בהם אין דברי הרב מיושבין בדעתי. כי המעשים בדברי הקרבנות היאך יתיישבו העניינים במחשבתו. וכא
נמנה אותם אחרי מנותנו מצות כאשר נקריב אותם. וזה שאנחנו נצטוינו להקריב על קצת החטאים חטאת ועל קצתם 

כל פנים יצטרך אשם ועל קצתם עולה ומהם גם כן מנחה והצוואה בהקרבתם היא במנין מצות עשה ארבע מצות. ועל 
הכתוב ללמד אותנו מעשה כל אחד מהן כענין שנאמר )ויקרא ד( ואם נפש אחת תחטא בשגגה והביא קרבנו שעירת עזים 

ושם גמר כל מעשה החטאת. אם כן איך נמנה חובת הקרבתם והמעשה שלהם בשתים. ואע"פ שיש בהם באים בנדבה 
ותם התורה )שם א( אדם כי יקריב מכם ואם זבח שלמים הרי מעשה כולם שוה הוא אין בהם הפרש ולפיכך כלל א

יקריבנו )שם ג( ילמד על מעשה חיובם. וכל שכן על מעשה החטאת והאשם שלא יבאו נדבה. ועוד שנצטוינו עוד 
בקרבנות )ע' צד( לקיים כל היוצא מפינו בעולה או שלמים וזולתם, ולימד מעשה שלהם איך נתנהג בו בבואנו להשלים 

ה החיוב והמעשה שהוא עושה שתים מצוה אחת הן. ואולי תחשוב כי המצוה בבעלי הקרבן הם ארבע מצות הנדר. והנ
כמניין מיניהם אבל מעשיהן מצות חלוקות שנצטוו בהן הכהנים מצוה עליהם לעשות מלאכת החטאת על ענין כך 

תורת העולה וזאת תורת המנחה ומלאכת העולה על ענין משונה מן הראשון והשיאך בזה מה שייחד להן פרשיות זאת 
וזאת תורת החטאת וזאת תורת האשם ואמר בהן צו את אהרן ואת בניו לאמר דבר אל אהרן ואל בניו. וזה כלו השאה 
אין בו אמת שילמוד אהרן במעשה החטאת והעולה אינו מוסיף מצוה. אבל לימד בפרשת צו את אהרן בחטאת ובאשם 

וצא בהן תוספת השלמת המצוה הראשונה שלימד בפרשת ויקרא חובתם ענין אכילתם ובעולה הרמת הדשן וכי
ומעשיהם. והרב עצמו בפרטי המצות לא יתעורר לא מזה ולא מזה יעשה אותן מצות חלוקות במנין. ואין השתכלותו 

בענין הזה בא בדקדוק. אבל דעת בעל ההלכות הוא שהמצוה בבעל החטא שיקריב על חטאו קרבן פלוני לא ימנה הוא 
כאשר הוא איננו מונה העונשים כולם במיתה ובמלקות. אבל המצוה בכהנים והקריבו בני אהרן וזרקו את הדם וגו' ימנה 
אותו. ולכך כתב יציקות בלילות פתיתות מליחות הגשות תנופות. ועל הדרך שאמרו )מנחו' יח ב( מנין לרבות חמש עשרה 

השלמים מבני אהרן עבודה המסורה לבני אהרן כל כהן שאינו מודה עבודות היציקות והבלילות וכו' ת"ל המקריב את דם 
בה אין לו חלק בכהונה. ואלה העבודות נמנות מצוות שהכהן כשעושה אחת מכל אלה עושה מצוה ומברך עליה. וזה 

 דעתו ז"ל.  

למים ונצטוו והקרוב אלי יותר שנמנה כל מעשה הקרבנות אחת אין הפרש לכהן בין שיעשה חטאת ואשם או עולה וש  
כל זרע אהרן בעבודתם מצות עשה אחת שנאמר )קרח יח ז( ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם, ירצה לומר תעבדו 
בכל עבודת הכהונה כי היא עבודה ומתנה עבודה לי ומתנה לכם שיש לכם בה שכר כאשר תקחו מן השלחן הגבוה יתברך 

  ואם כן יחסרו ארבע מצות מחשבונו שלהרב בכאן: 

וכן הדין השני שיגזור הרב למנות מה שלוקח הכהן חלק מן המצוה איננו דין שוה אצלי בכולן אבל יש בהם חלוק. כי   
הדברים הטובלים הם שתי מצות בודאי. והמשל בזה החלה. שכן כל העיסה אסורה לנו עד שנפריש אותה ונצטוינו בה 

עלה בלבנו שנרים אותה להוציא העיסה מאיסור ונעזבנה או מצוה נפרדת שנאמר )ס"פ שלח( חלה תרימו תרומה ושלא י
נשליך אותה באש צוה אותנו ית' בנתינתנו לכהן שנאמר )שם( מראשית עריסותיכם תתנו לי"י תרומה. וכן נצטוינו 
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בנתינת התרומה )שופטי' יח( ראשית דגנך תירושך ויצהרך תתן לו. ונצטוינו תחלה בהרמתה מן המצוה הבאה בחלה 
)ס"פ שלח( והיה באכלכם מלחם הארץ תרימו תרומה לי"י ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה כתרומת גורן  שנאמר

כן תרימו אותה. הרי שהשוה הרמת שתיהן ועשאן מצוה וזהו נגלה בכתוב. ויש עוד בה לרבותינו שנו בספרי )פ' שלח( 
ולה הכתוב מדבר או אינו מדבר אלא בתרומת תרימו תרומה לי"י בתרומה גדולה הכתוב מדבר אתה אומר בתרומה גד

חלה כשהוא אומר חלה תרימו הרי תרומת חלה אמורה הא מה תלמוד לומר תרימו תרומה לי"י בתרומה גדולה הכתוב 
מדבר דברי ר' יאשיה ]ר' יונתן אומר[ לפי שהוא אומר ראשית דגנך תירושך ויצהרך חובה, אתה אומר חובה או אינו אלא 

מר תרימו תרומה לי"י חובה ולא רשות. הנה נתבאר שהוא יתעלה מצוה להפריש תרומה גדולה ראשית רשות תלמוד לו
 תבואתנו ונתנה לכהנים עוד עם עשרים וארבע מתנותיהם.  

והראייה עוד שהיא מצוה חיובם לברך על הפרשתם כמו ששנינו )תרומו' פ"א מ"ו( חמשה לא יתרומו ואם תרמו   
ור הערום ובעל קרי. והיינו מפני שאינן יכולין לברך. ומפורש בתוספתא באחרון שלברכות תרומתן תרומה האלם השכ

)הי"ט( ההולך להפריש תרומה ומעשרות אומר אקב"ו להפריש תרומה ומעשרות מאימתי מברך עליהם משעה שמפרישן. 
א היו גוזרין עלינו לברך בשעת ואילו היה המצוה עלינו הנתינה לכהן מפסוק ראשית דגנך תירושך ויצהרך תתן לו בלבד ל

הפרשה מן הכלל המסור לנו מהם כל מצוה שעשייתה אינו גמר מלאכתה כגון תפלין אין צריך לברך כמו שנתבאר 
)בחמשי( ]ברביעי[ שלמנחות )מב ב( וכיון שאמרו לנו לברך בשעת הפרשה אקב"ו להפריש תרומה או להפריש מעשר 

נים עצמם מפרישים תרומה ומעשרות ומברכין גם כן עליהם כמו שדרשו ]הובא למדנו שבהפרשה מצוה. ועוד שהרי הכה
פ"א ממעשר סה"ג[ מפסוק כן תרימו אלו לויים גם אתם אלו כהנים. ואילו לא היה במצוה אלא הנתינה בלבד היו הם 

בגמר בכורות  פטורים מזה. ועוד שהרי בחלה טמאה מברך בהפרשתה ואינה ניתנת לכהן אלא משליכה באור כמו שמוזכר
)כז א( ואם כן ראוי שנמנה שתי מצות בתרומה הפרשתה מפסוק תרימו תרומה לי"י ונתינה לכהן מפסוק תתן לו. וכן 

נמנה בחלה הפרשתה מפסוק חלה תרימו תרומה ונתינה לכהן מצוה אחרת מפסוק מראשית עריסותיכם תתנו לי"י 
ה יד( עשר תעשר את כל תבואת זרעך ובא הפירוש המקובל תרומה. וכן הדין במעשר נמנה הפרשתו מצוה מפסוק )רא

בשני מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר ראשון האמור בו )ס"פ קרח( ולבני לוי הנה נתתי את כל מעשר בישראל לנחלה 
ואמר )שם( ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם כי שכר הוא לכם והאחר מעשר שני שהוא קודש והוא יתברך מצוה 

כלו לפניו כמו שאמר כאן )ראה יד( ואכלת לפני י"י אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך וכי ירבה ממך הדרך וגו' אותנו לא
וצוה בנתינתו )ר"פ תבוא( ונתת ללוי לגר ליתום ולאלמנה ופירושו שיתן ללוי חלקו ולעני חלקו. ולא הוכשר בעיני 

ר שנ' וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לי"י הוא. מאמרו שלהרב זצ"ל שכתב מצות קכ"ז שנצטווינו להוציא המעש
שכתוב הזה במעשר שני הוא מיוחד מאמרו לי"י הוא קדש לי"י. ואמר וכי יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף עליו. 

שמעשר ראשון איננו קדש כלל ולא נפדה אבל הוא חולין ביד כהן כאמור בו ואכלתם אותו בכל מקום כי שכר הוא לכם 
ודתכם. אבל הדברים שאינם טובלים כגון ראשית הגז והמתנות הזרוע והלחיים והקבה לא נמנה אלא נתינתן חלף עב

והוא גם כן פשטיה דקרא שלא נצטוינו בהן בהרמתן אבל אמר )שופטי' יח( ונתן לכהן הזרוע והלחיים והקבה וראשית גז 
ש כגון חלקם מן הקרבנות לא נמנה נתינתן מצוה צאנך תתן לו ואינו מברך בהפרשתן כלל. אבל במתנות כהונה שבמקד

לפי שלא בא בהן כתוב מצוה אותנו בה אבל הן חלק השם שלקח מן הקרבנות כמו שצוה באימורים לאישים כן צוה 
במתנות לכהנים )צו ז( כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל ואתן אותם לאהרן הכהן ולבניו. 

והאשם שהם כולם לו יתברך והוא מחיה בהם משרתיו. ואע"פ שנאמר )שם( ואת שוק הימין תתנו וכל שכן החטאת 
תרומה לכהן איננו צווי אבל הוראה שהוא לכהן במתנה כמו החזה שאמר בו )שם( והיה החזה לאהרן ולבניו כי שניהם 

יתברך לאהרן ולבניו שיהיו זוכין ענין אחד ומתנה אחת. והכלל בכל חלקי הכהנים מן הקרבנות שהן מתנות שנתן השם 
בהן משלחן הגבוה שנ' הנה נתתי לך וגו'. והנה הם חלק מחלקי מלאכת הקרבנות שצוה בהם מי יאכלם ולמי יהיו 

וכפרתם תלויה בזה כמו שאמרו )פס' נט ב( כמה דכהנים לא אכלי בשר לא הויא כפרה לבעלים דכתיב ואכלו אותם אשר 
בן ממש. ויעלו בידנו במנין הפרשת החלה והתרומה והמעשרות הראשון ושלהעני ונתינתן כופר בהם וגו'. והנה הם קר

 הם מצות משלימות לנו החשבון:    

 64תוספות רי"ד קידושין נח: ד"ה חיטין

חטה אחת פוטרת את הכרי. ראיתי מקשים והא תתן לו כתיב ובעינן כדי נתינה כדדרשי' גבי ראשית הגז. ונראה לי לתרץ 
מצוה ליתן לו דבר חשוב כדתנן בפ' ראשית הגז וכמה הוא נותן לו משקל ה' סלעים שנאמר תתן לו שיהא בו כדי דבודאי 

נתינה. והכי נמי תנן בשלהי פיאה אין פוחתין לעני בגורן מחצי קב חיטים וקב שעורי' כו' עד מדה זו אמורה בכהנים 
שר ראשון ללוים לא יפחות לכל אחד מחצי קב שיהא בו ובלוים בישראל. פי' גם כשמחלק תרומה בגורן לכהנים או מע

כדי נתינה. אבל מיהו אע"פ שמצותו בכך אם אינו רוצה לקיים מצוה זו ותרם חטה אחת מכל הכרי נותקן ויצא מידי 
טבלו אלא שלא קיים מצות נתינה. וה"נ תנן בפ"ב דתרומות אין תורמין מן הטמא על הטהור ואם תרם שוגג תרומתו 

זיד לא עשה כלום ומייתי' לה במסכת פסחים בפרק כל שעה וביבמות בפ' האשה פי' אין תורמין מן הטמא על תרומה מ
הטהור דאמר קרא תתן ולא לאורו ואע"פ שמצותו בכך אם תרם ניתקן טובא ואע"פ שחיסר מצוה. והא דקתני במזיד לא 

                                                 

ע"ע בליקוי הערות שבסוף נודע ביהודה מכון ירושלים שהרבה אחרונים חלקו עליו כמו שרבנו גם העיר מדברי התוספות רי"ד  64
 שנראה שסובר כמו הרמב"ם מצוה בו יותר מבשלוחו, בהכשר מצוהשרבנו ציין בענין וע"ע בדברי המהר"ח אור זרוע 
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וא גריוא הדר לטבליה. ורב זביד אמר לא עשה כלום פליגי בה בהאשה רבה רב חסדא אמר לא עשה כלום דאפילו הה
עשה כלום דאפילו ההוא לתקן את השירים אבל תרומה הוי וכל זה משום קנסא אבל תרומתו מן דינא תרומה היא אע"פ 

 שחיסר מצוה:

 בליות –חלה  הפרשת

 ירושלמי

 שלחן ערוך יורה דעה

 (קישור)תורת הארץ )הרב משה קליערס( 

 בבתי חרושת –הפרשת חלה 

 שלחן ערוך יורה דעה שכט:ג

ישראל שהוא שותף עם העובד כוכבים, אם אין בחלק הישראל כשיעור, פטורה. ואם יש בה כשיעור, חייבת, ויכול 
 להפריש מיניה וביה.

 תוספות נדה ז. ד"ה ומקפת

...ב' עיסות אחת טמאה ואחת טהורה נוטל שיעור חלה מעיסה שלא הורמה חלתה ונותן פחות מכביצה מעיסה טהורה 
באמצע בין שיעור חלה לעיסה טמאה כדי ליטול מן המוקף והתניא כביצה ומשני הך ברייתא סברה חולין הטבולין לחלה 

לה והשתא מ''מ קשה כשיקרא לה שם חלה יהיה שלישי לאו כחלה דמו ולהכי לא אתי כביצה דהוי שני ומטמא לשיעור ח
אלא משמע דבשעת קריאת שם ירחיק מעט שיעור חלה שלא יגע בכביצה וחשיב שפיר מוקף כיון דלפני קריאת שם 

היתה מחוברת וי''ל דהתם מיירי כשיש הרבה מעיסה טהורה ולא שיעור חלה גרידא כדקתני ב' עיסות אחת טהורה ואחת 
פריש קצת מן הטהורה כדי לתקן עצמה ואף הטמא הלכך כיון דחולין הטבולין לחלה לאו כחלה דמו לאו טמאה ורוצה לה

 האי ביצה דהוא שני מטמא העיסה הטהורה וכי יפריש ממנה חלה ויקיף לה אין בכך כלום

 שלחן ערוך יורה דעה שכה:ב

כלי ולא נגיעה, אלא כיון ששתיהן לפניו אם יש בכל עיסה כשיעור, ורוצה להפריש מזו על זו, אין צריך לא צירוף 
 מפרישין מזו על זו.

 ביאור הגר"א יורה דעה שכה:ח

 אם יש כו'. כ"כ הרא"ש והטור. ובדין זה נסתבכו גאוני עולם עתוס' דנדה ז' א' ד"ה ומקפת... 

 והנה אבאר דג' דינים בזה

 אם הם בלא כלי כלל א"צ אפי' נגיעה ואפי' רחוקים הבית מצרפן (1
בתוך כלי ופתוחים מלמעלה צריכין הקפה והוא קירוב ונגיעת כלים אהדדי וזה מן המוקף כמו אין  ואם הם (2

 מקיפין שתי חביות וכמ"ש רש"י בס"פ כשם
ואם הם סתומים אפי' נגיעה לא מהני וכמ"ש בפ"ג דמ"ש עד שלא גפן כו' וכ"פ הרמב"ם וש"ע בסי' של"א סכ"ו  (3

זרים כו' ר"ל כיון שהם בלא כלי שקי תבואה כו' כיון שהם בכלי אם וכמ"ש בתוספתא פ"ג דתרומות פירות המפו
היו בהקיפה אחת ר"ל נוגעין זה לזה כנ"ל אין מקיפין כו' לפי שהחביות אע"ג שנוגעין להדדי אעפ"כ יש למעלה 
חלל טפח ואסור בי"ט וכן חביות שלא כו' וג"כ בהקיפה אלא דסתמם כשסדורין במרתף הן בהקיפה משיסתם 

 זש"ש בסכ"ה כיצד כו' בבית אחר אבל בלא"ה הבית מצרפן...כו' ו

)linkThe OU Hafrashas Challah System ( –Daf HaKashrus Kislev 5764  

 ברכה –הפרשת חלה 

 שלחן ערוך יורה דעה שכח:א

 )או להפריש חלה( )טור(...: אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש תרומה, בשעה שיפריש חלה יברך
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 רכה או עבה, בישול ואפייה שבלילתהחלה  –הפרשת חלה 

 ברכות לז:

 תוספות ברכות לז: ד"ה לחם העשוי

 פסחים לז.

 סנהדרין ו:

 תוספות סנהדרין ו: ד"ה טחנה ואפאה

 כתובות כה.

אי בבואכם, יכול משנכנסו לה שנים  -חלה דרבנן, דתניא: דבבואכם אל הארץ אפילו למ"ד תרומה בזמן הזה דאורייתא, 
 בביאת כולכם אמרתי, ולא בביאת מקצתכם, וכי אסקינהו עזרא, לאו כולהו סלוק. -ושלשה מרגלים? ת"ל: בבואכם 

 65כו:-רמב"ן הלכות חלה דף כד.

וההפקר)א( ומעשר ראשון שניטלה תרומתו)ב(  מתני'ו. אלו חייבין בחלה ופטורין מן המעשרות, הלקט השכחה והפיאה
ומע"ש והקדש שנפדו ומותר העומר ותבואה שלא הביאה שליש, רבי אליעזר אומר תבואה שלא הביאה שליש פטורה מן 

 החלה.

אלו חייבים במעשרות ופטורין מן החלה, האורז והדוחן והפרגין והשומשומין וקטנית ופחות מחמשת רביעים בתבואה, 
והדובשנין והאסקריטין וחלת המשרת והמדומע פטורין מן החלה, ודוקא נדמע עד שלא גלגלה, אבל משגלגלה הסופגנין 

חייבת כדקתני לקמן עיסה שתחלתה סופגנין וסופה סופגנין פטורה מן החלה תחלתה סופגנין וסופה עיסה חייבת בחלה, 
וחנן אמר מעשה אילפס חייבין, והללו שעשאן וכן הקנובקאות חייבות)ג( אמר רשב"ל הללו מעשה אלפסין הן ורבי י

בחמה. דכ"ע בין לרבי יוחנן בין לרשב"ל הרתיח ולבסוף הדביק חייב בחלה דנהמא הוא, כי פליגי בשהדביק ולבסוף 
הרתיח, רשב"ל סבר כמעשה חמה הוא ופטירי, ורבי יוחנן סבר מעשה אלפס לא שנא הרתיח ולבסוף הדביק ולא שנא 

ח נהמא הוא וחייב בחלה ואדם יוצא בה י"ח בפסח, והלכתא כרבי יוחנן, דאמר רבא הלכתא כר"ל הדביק ולבסוף הרתי
 בהני תלת, הא בעלמא כר"י, והכי נמי פסקה רבינו הגדול ז"ל בהלכות.)ד(

אלא מיהו אשכחן לחד מרבוותא במלתא פירושא דלא דייק, דקאמר האי מעשה אלפס דפטר ר"ל ומחייב רבי יוחנן, דוקא 
ת ליה גלגול מעיקרא, אלא כולהו בלילתן רכה נינהו דיהיב מים בקמח ויהיב להו באלפס או בחמה עד דאפו, והכי בדלי

נמי מתפרש ליה ההיא דאמרינן התם מצה העשויה באלפס שאינה ראויה ליעשות אלא באלפס, אבל היכא דגלגל עיסה 
מר דהיינו סיפא דקתני תחלתה עיסה וסופה בחטים וטמטמה בשעורים, לא שנא באלפס ולא שנא בחמה חייבת, וקא

סופגנין חייבת, דמעידנא דגלגל אחייבא ולא מיפטרא לעולם ואע"פ שעשאה באלפס או בחמה, )ה( ואפילו עיסת הכלבים 
 שאין הרועים אוכלין ממנה משעת גלגול איחייבא ותו לא מיפטרא, אלא כולהו הני פטורי דחלה בשלא גלגל.

א ולא סלקא לן כהוגן, דהא אנן עיסה שתחלתה סופגנין תנן וכו', דשמעת מינה דכולהו עיסה ואנן לא חזינן להך סבר
נינהו, דאי לאו עיסה נינהו הו"ל למתני סופגנין שתחלתן וסופן סופגנין פטורים, תחילתה עיסה ועשאן סופגנין סופגנין 

כלבים בזמן שהרועים אוכלין ממנה וכו', ועשאן עיסה חייבים, דהא סופגנין לאו עיסה אינון, והכי נמי תנן עיסת ה
דאלמא עיסה היא וליכא אלא דרועים אוכלין ממנה ואין אוכלין ממנה, ודאי התם אשכחן בירושלמי דפרישו בה, איזהו 
עיסת הכלבים רבי שמעון בן לקיש אומר כל שעירב בה מורסן, מתניתא אמרה כן בזמן שהרועים אוכלין ממנה פעמים 

ין ממנה, רבי יוחנן אמר כל שעשאה כעבין, ותני כן עשאן כעבין חייבת עשאה למודין פטורה, רבי בא שאין הרועים אוכל
בשם שמואל רבי אמי בשם רבי חייא רבה אפילו עשאה קלוסקין, והתנינן אם אין הרועים אוכלין ממנה, תיפתר שעשאה 

דעיסת הכלבים אפי' עשאה מסלת נקיה  משעה ראשונה שלא יאכלו הרועים ממנה. וכיון דמסקנא הכין שמעינן מינה
כמצתו של שלמה כיון דאדעתא דכלבים פטורה מן החלה, וה"נ דינא דסופגנין, אע"פ שגלגל העיסה כדרכה כיון דעל דעת 
לעשותה סופגנין הוא שגלגל, ובסוף נמי עשאה סופגנין פטורה, והאי דברי הכל האי, דע"כ לא פליגי אלא בעיסת הכלבים 

עיסה ונאפת בתנור ולחם גמור הוא, ולפום הכי חיישי רבי יוחנן וריש לקיש שמא יחלק לאכול לרועים  דתחלתה וסופה
ממנה, אי נמי דלמא אתיא לאחלופי בלחם דעלמא ומשתכחא תורת חלה, ולהכי בעו היכרא דמורסן או לימודין, ורבי 

הכל מודים שהולכין אחר דעתו ל תחלתן חייא לא חש בה כלל ואפילו קלוסקין פטורה, אבל סופגנין שסופן מוכיח ע
שכבר תחלת גלגול על דעת עיסה סתם ונמלך לסופגנין חייבת של אדם, תחלתה וסופה על דעת סופגנין פטורה, 
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, גלגל על דעת סופגנין ונמלך שלא לעשותה סופגנין אלא עיסה סתם לדבר אחר חייבת. וכי תימא נתחייבה משעת גלגול
ה עד שלא גלגלה וגלגלה הגזבר ואחר כך פדאתה פטורה, שבשעת חובתה היתה פטורה, מאי שנא מהא דתנן הקדישת

התם מחוסר מעשה הכא במיבללא בעלמא, ומעשה שבסוף מוציא מידי מחשבה. וכן הקנובקאות ששנינו חייבות, מפרש 
דקאפיה לה בתנור עלייהו בירושלמי שלא תאמר הואיל ועתידה להחזירה לסלתה תהא פטורה מן החלה, מאי טעמא כיון 

או באלפס ונעשית לחם קודם שמחזירה לסלתה לא מיפטרא במחשבה דמעיקרא, מאי טעמא לחם כתיב והא איתעבידא 
לחם, הא חשיב עליה בשעת גלגול לדבר שאינו עושה אותה לחם בסוף פטורה ותו לא מידי.)ו( ואילו היכא דשדא 

שהאור מהלך תחתיו וקא מרתח להו טובא, אי עבדינהו עיסה וקא  מוגלשין על גבי קמח, או קמח על גבי מוגלשין, אע"פ
הדר אפי להו בתנור או באלפס חייבין בחלה, דתנן המעיסה בית שמאי פוטרין ובית הלל מחייבין וה"ה להחליטה, והכי 

 נמי קמח קלי שעשאו בצק חייב ואמר רבי יוסי בשם רבי יוחנן והוא שאפאן.

 בית הבחירה )מאירי( פסחים לז.

ועל יסוד שמועה זו נחלקו המפרשים בענין זה והוא שגדולי הרבנים סוברים שכל אלו הנזכרים כאן ר"ל סופגנין ודובשנין 
ואסקריטין וחלת המסרת עיסה גמורה הן מתחלתן ר"ל בלילה עבה אלא שהסופגנין והדובשנין והאסקריטין הם דקים או 

בה ומ"מ כלן עשויות דרך לישה וגלגול ודבר למד מענינו עבים וקצרים והחלה ר"ל חלת המסרת עבה ושטוחה הר
ואחרונה שבהן מעידה על כלן ר"ל חלת המסרת שהיא קרויה בשם חלה ואף הסופגנין נגזר מתרגום רקיקין שהוא 

מתורגם ואספוגין והדבר ידוע בהם שבלישה וגלגול היו נעשים ואף איסקריטין הוא מתרגום צפיחית והקבלה בהם שהם 
בלשון לעז צינואש ועשויות בלישה וגלגול וא"כ אף הדובשנין כן אלא שנילושין בדבש ונמצא שאין הפקע  הקרויים

שלהם בא מצד הלישה אלא מצד האפייה שהרי ראויות היו להתחייב מצד הלישה ולא הוזכר במשנה זו כלל פטור הבא 
נן ואמר עליהם שאפייתם מפקיעתם מצד הלישה אלא הבא מצד האפייה אע"פ שמצד הלישה נתחייב ורבותא אשמעי

 מדין לחם אע"פ שנתחייבו מצד הלישה ולא נתברר לנו אפייה זו על איזה צד היא מפקעת...

 יד-שלחן ערוך אורח חיים קסח:ח, יג

לחמניו' אותן שבלילתן עבה שקורי' אובליא"ש לחם גמור הוא ומברך עליו המוציא וברכת המזון ואותן שבלילתן רכה 
שקורין ניבלא"ש מברך עליהם בורא מיני מזונות וברכה אחת מעין שלש ואם קבע סעודתו עליהם מברך ודקין מאוד 

המוציא וברכת המזון ואי אכיל להו בתוך הסעודה שלא מחמת הסעודה טעונים ברכה לפניהם ולא לאחריהם אבל אותם 
 וטרתן:רקיקי' דקי' שנותנים מרקחת עליהם הם טפילים לגבי המרקחת וברכת המרקחת פ

עבה אם בשלו או טגנו אין מברך עליה המוציא אפי' שיש עליה תוריתא )פירוש לישת הקמח במים( אפילו דבר שבלילתו 
דנהמא ואפי' נתחייב' בחלה דברכת המוציא אינו הולך אלא אחר שעת אפייה ויש חולקין ואומרי' דכל שתחל' העיסה 

ובשלה במים או טיגנה בשמן מברך עליהם  עיסה שלשוה ועשאה כמין ספוג[]פי' עבה ואפי' ריככה אח"כ במים ועשאה סופגנין 
הגה כל זה לא מיירי אלא בדאית המוציא ונהגו להקל וירא שמים יצא ידי שניה' ולא יאכל אלא ע"י שיברך על לחם אחר תחל': 

קורין בל"א ורימזלי"ך לכ"ע אין מברכין עליהם ביה לאחר אפייה תואר לחם ]ל' הטור והפוסקים[ אבל אי לית ביה תואר לחם כגון לאקשי"ן ש
המוציא ולא ג' ברכו' דלא מיקרי לחם אבל פשטיד"א וקרעפליך מקרי תואר לחם )מרדכי פ' כל שעה( ואין לאכלם אא"כ בירך על שאר הפת תחלה 

 נתבאר דינו אצל פת הבא' בכסנין:וכל זה לא מיירי אלא בעיסה שאין בה שמן ודבש וכיוצא בו אלא שמטוגן בהם אבל אם נילוש בהם כבר 

הגה וכן דבר שבלילתו רכה שאחר כך אפאו בתנור פת גמור הוא ומברך עליו המוציא: ]פי' כמין פת חולטין אותו ברותחין[ חלוט 
מב"ם פ"ו שאפאו בתנור בלא משקה דינו כפת ומברך עליו המוצי' ושלש ברכות וכן אם אפאו באלפס בלא משקה ]והרא"ש והר"ן פ' כל שעה ור

מהלכות חלה ושאלתות וטור[ ומעט משקה שמושחין בו האלפס שלא ישרוף העיסה לא מקרי משקה ]הגהות מיי' פ"ג מהל' ברכות[ אבל דבר 
 שבלילתו רכה וטגנו במשקה לכ"ע לאו לחם הוא ]תו' והרא"ש ור"ן והר"י פ' כיצד מברכין[:

 בביאור הלכה סימן קסח ד"ה ונהגו להקל

 ג-ה דעה שכט:בשלחן ערוך יור

עיסה שבלילתה רכה ואפאה בתנור או במחבת, בין שהרתיח ואחר כך הדביק, בין שהדביק ואח"כ הרתיח, חייבת בחלה  
 ובלבד שלא על ידי משקה.

עיסה שבלילתה עבה, וגלגלה על דעת לבשלה או לטגנה או לעשותה סופגנין או ליבשה בחמה, ועשה כן, פטורה. גלגלה 
ונמלך לבשלה או לטגנה או לעשותה סופגנין או ליבשה בחמה, חייבת, שכבר נתחייבה משעת גלגול. לעשות ממנה לחם, 

 גלגלה על דעת סופגנין וכיוצא בהן, ונמלך לעשותה לחם, חייבת.

 ש"ך יורה דעה שכט:ד

היכא דכיון דגלגלה ע"ד לבשלה לא חל עליה חובת חלה דבתר דעתו אזלינן מיהו הרבה פוסקים חולקים ד -פטורה 
דבלילתה עבה אפי' גלגלה ע"ד לבשלה חייבת בחלה דמיד נתחייבה משעת גלגול כדאיתא בב"י לכן יש להחמיר להפריש 
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חלה בלא ברכה או לאפות מעט ממנה שע"י כן תתחייב כולה בחלה וכדבסעיף שאחר זה וכמו שכתב הרא"ש וטור 
 ופוסקים בשם מהר"ם ע"ש:

 ערוך השלחן יורה דעה שכט:טו

ת שדעת ר"ת בעיסה שבלילתה עבה ועשה ע"ד לבשלה או לטגנה חייבת כמ"ש הטור בשמו ע"ש ולפ"ז העושה והן אמ
עיסה ללאקסי"ן או לפארפו"ל חייב בחלה ושמעתי שבאיזה מקומות מחמירין בזה להפריש בלא ברכה ולענ"ד אין לעשות 

ן בעל התוס' כמ"ש הטור משמו וכן הרמב"ן כן מתרי טעמי חדא דרוב רבותינו חולקים עליו וכמו שהאריך רבינו שמשו
בה' חלה ע"ש ועוד דאפילו לדעת ר"ת אין זה רק בעיסה עם מים אבל בביצים כמו שהמנהג אצלנו הא יש לנו דעת 

הירושלמי דעיסה של מי פירות פטורה מן החלה ואין לנו להחמיר חומרות יתירות בחלה דעיקרה דרבנן בח"ל ]כנלע"ד[ 
דדעת הרמב"ם כן לחיובא וכן בבלינצע"ס וכו' היה אפשר לחוש ולהחמיר אבל גם בזה הא דעת רוב אבל בלעקא"ך וכו' 

רבותינו אינו כן וכ"ש שרבותינו בעלי הש"ע לא הביאו לא דעת הרמב"ם ולא דעת ר"ת א"כ למה לנו להחמיר בחלת ח"ל 
 דעיקרה דרבנן וכן המנהג ]כנלע"ד[:

   שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן תיג

 החוה"ש וכל טוב לכבוד אאמו"ר הרב הגאון החסיד המפורסם כקש"ת מוהר"ר זאב נחום נ"י.  

א( מכתבך הגיעני. ואשר נתקשית בדברי המחבר ביו"ד ר"ס שכ"ט. שכתב הדובשנין והסופגנין והאיסקריטין פטורין   
ין וכו' פטורין מן החלה וכו' אמר ריש מחלה משמע אפילו נאפה בתנור. והרי בש"ס פסחים )ל"ז ע"ב( הסופגנין והדובשנ

לקיש הללו מעשה אילפס הן. ור' יוחנן אמר מעשה אילפס חייבין והללו שעשאן בחמה ופירש"י והר"ן דאכולהו קאי. 
נהירנא שגם אנכי נתקשיתי בזה וגרם לנו מחמת שהסעיף א' והסעיף ב' נראין כשני ענינים ובאמת הענין אחד ומיירי 

 במחבת והיינו הך דסעי' ב' רק הלשון מחולק:  שלא אפאה בתנור ו

ב( והנה הדבר ברור דאין חילוק בין מים לשאר משקין. ובמי פירות נחלקו הפוסקים. ובשבעה משקין לכ"ע חייב.   
וכמבואר בסוף הסימן. והרי דבש הוא משבע משקין. אולם הטעם משום דבלילתן רכה וכמו שפירש"י הביאו הב"י והבה"ג 

התוס' בשם ר"ת במחלוקת ר' יוחנן ור"ל דדוקא בבלילתן רכה פליגי. והרמב"ן חולק באפאן בחמה כיון דעשאן וכן כתבו 
 ע"ד לאפותו בחמה. אבל מ"מ אין פטורין משום שהן בדבש:  

ג( ובש"ך סק"א כתב וסתם לחם אינו אלא העשוי מלחם ומים וכה"ג עכ"ל. והנה צריך ביאור מלת וכה"ג אם מרבה שאר   
ין איך נתמעטו הדובשנין. אולם ביאור דבריו דהעשוי מלחם ומים דרכן לעשותן בלילתן עבה. שהמים אין בו טעם משק

ואינו אלא לחבר הקמח. ולמה יתן יותר מהצריך לזה. וכן נראה בחוש שהעשוי במים לשין. והעשוי בדבש ובצוקער 
ן עבה וכה"ג שבלילתן עבה. שוב ראיתי בלבוש בוחשין בכף. וז"ש וסתם עיסה אינו אלא העשוי מקמח ומים שבלילת

עט"ז להדיא כדבריי וז"ל וסתם לחם העשוי מלחם ומים דרך לעשות בלילתן עבה וכו' לפיכך עיסה שבלילתן רכה וכו'. 
 ואין ספק שדברי הש"ך לקוחין מהלבוש:  

אי אם משעת גלגול אם משעת ד( ובאמת כשאני לעצמי נ"ל הפירוש שבלילתה רכה פטור משום דחיוב חלה איפלגו תנ  
אפי'. ועי' פ"ג דחלה מ"ו בפירוש הרמב"ם. ואנן קי"ל כת"ק דמשעת גלגול ולישה. ובשבת )דף קנ"ו ע"א( לא קשיא הא 

בעבה הא ברכה. ופרש"י ברכה בוחשין דאין זו לישה. וכן פסק הלכה. יע"ש. וע"כ כשבלילתן רכה דאין בו לישה כ"ע 
ע"כ אם אפאן בתנור חייב. ואלו לטעם הלבוש והש"ך אפי' אפאן אח"כ יפטור. ואולי הטעם מודים לרע"ק דמשעת אפי'. ו

 משום דע"י אפי' נעשה עבה כנראה בחוש:  

ה( ודברי הר"ן ]פסחים, בד' הרי"ף יא ע"א[ מסייעים לי שאחר שהביא דברי ר"ת דפי' תחילתה סופגנין בלילתה רכה.   
והביא דעת הרמב"ן שחולק עליו שאפי' בלילתה עבה חשיב סופגנין כיון שדעתה לעשותה בחמה. הקשה וכ"ת אמאי 

שום שבשעת חובתה הי' פטורה. יע"ש מה שתירץ. תחילתה סופגנין וסופה עיסה חייב. מ"ש מגלגלה גזבר פטור מ
ולשיטת הלבוש והש"ך אפי' לר"ת נמי קשה כיון דחשיב גלגול אלא דלא מיקרי לחם. א"כ בשעת חובתה הי' פטורה. אבל 

 לפמ"ש דלא מיקרי גלגול א"כ לא הי' שעת חיוב ודו"ק:  

בקיטוף פטור מלקט דכתיב קצירך ולא קיטוף. ו( וליישב דעת הלבוש והש"ך נראה עפ"י הש"ס חולין )קל"ז ע"א(   
ואמרינן שם דבמידי דאורחי' בקיטוף הקיטוף חשיב קצירה. וה"נ בדובשנין הבחישה בכף חשיב גלגול ולישה. ע"כ כתבו 

הטעם משום דסתם לחם לחם ומים. ושם אין חיוב אלא בבלילתה עבה. ובלא זה לא מיקרי לישה על כן אין לחייב בשום 
 בבלילתה עבה:   עיסה כי אם

ז( ויש להוסיף על דבריהם דהא ילפינן לחם לחם ממצה לפטור חמץ שאינו מחמשת המינים ונפטור נמי הנילוש בשאר   
משקין דבמצה אינו יוצא דהוא מצה עשירה. וצ"ל דעיקר חיוב חלה על הקמח שהרי חלה חובת קרקע והקמח יוצא בו 

על הקמח לבד והקמח דרך לישתו בלילתו עבה דסתם עיסה ידי מצה אם הי' נלוש במים. וכיון דא"א לחייבו רק אם דנין 
 במים שבלילתו עבה. ע"כ אפי' נילוש במשקין שדרכו לבחוש בכף נמי פטור אלא בבלילתו עבה ובלישה ממש:  
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ח( מעתה דברי הטוש"ע מסודרים כראוי שמתחילה כתבו דין הדובשנין וכו' דפטורין בשעת חיוב חלה. והיינו בשעת   
פטורין בשעת בחישה דהוא לישה דידהו מטעם הלבוש והש"ך. ולא יכלו לתפוס הדין בסתם עיסה שבלילתה לישה והכא 

רכה. דממנ"פ קודם אפי' כיון דלא הי' לישה פשיטא דפטור דלעולם חיוב חלה אינו קודם לישה. ואי לאחר האפי' באמת 
נין ובסעיף ב' כתבו הדין שני הנאמר בגמ' דאי חייבין ע"כ תפסו הדין בדובשנין. וזה טעם הברייתא שתפס הדין בדובש

הדר אפי' בתנור חייב בחלה. דין זה בכל עיסה שבלילתה רכה יהי' נלוש במים או בשאר משקין. וזה אמת ויציב בדברי 
 הפוסקים ז"ל:  

ח"כ פטור ט( ובאמת לולא שמפורש בגמ' מצד הסברא היינו יכולין לומר דבדובשנין ובלילתן רכה וכו' אפי' אפאן א  
כקושית הר"ן דבשעת חובתה הי' פטורה ]ודוקא בעיסה במים בלילתה רכה חייבת דלא הי' לישה ולא הי' שעת חיוב[ אבל 

דובשנין הואיל ודרכו בבלילתו רכה היינו לישתן. והכא לא שייך תירוץ הר"ן דמחוסר רק מחשבה. דהכא באמת מחוסר 
לחם מיקרי ואין החסרון במחשבה רק במעשה שבלילתה רכה. אולם אחרי מעשה גמור. דהיינו האפיי' דבלילתה רכה לאו 

שבגמ' מפורש להיפוך עלינו ליישב קושיות הר"ן שקשה גם לדעת ר"ת כאמור. ונאמר דלא מיקרי שעת חובתה בפטור 
לחם. אבל אלא היכא דהוי לחם ביד הקדש )דנגלל( ]דגלגול[ לחלה כמו מירוח לפרי דחשיב גמר מלאכה. וזה היכא שנקרא 

כ"ז שלא חשיב לחם אף דהיינו לישתן אין זה שעת חובתה. וזה נ"ל ברור. ותמיהני על הר"ן ז"ל שלא נחית לזה ליישב גם 
 דעת הרמב"ן:  

י( ונראה דהר"ן אזיל בשיטת הרמב"ם פ"ז מה' בכורים ה"ט ופסקוהו בש"ע ]סי' שכ"ו סעי' ד'[ דשני ישראלים שעשו   
חלקוה ואח"כ הוסיף כ"א חלקו עד שהי' כשיעור לכל אחד פטורים שכבר הי' לו שעת חובה עיסה כשיעור ע"ד לחלק ו

שהי' כשיעור ונפטרה משום המחשבה שהי' לחלק. ועי"ש בכ"מ. הרי דכיון דבעצמו הי' כשיעור רק המחשבה הי' לחלק 
דמתחילה לא הי' חובה כלל מקרי שעת חובה בפטור. ולא דמי לעושה עיסתו פחות פחות מכשיעור ואח"כ צרפן דחייב. 

כיון שלא הי' כשיעור. וה"נ כיון דבלילתה עבה ולא חסר רק המחשבה שהי' שלא לאפותה בתנור שוב חשיב שעת חובה 
 בפטור:  

יא( ותירץ הר"ן כיון שלא עשאה בחמה לבסוף רק אפאה בתנור לא חשיב בפטור משום שהי' מחוסר מחשבה. ודוקא   
אח"כ חשיב בפטור ]ועי' בשטמ"ק כתובות )נ"ט ע"ב( ד"ה בידו לפדותה בשם הרמב"ן  התם שבאמת חלקוה והוסיפו

ותיתי לי דקיימתי' מסברא דנפשאי. ליישב קושית התוס' שם סוף עמוד א'[ אבל הכא כיון שנמלך ואפאה חייב. וכמ"ש 
רי לישה ופטור דאינו דמעשה שבסוף מוציא מידי מחשבה. ויצא לנו מזה דאף הר"ן יוכל לסבור כהלבוש והש"ך דמק

 דומיא דקמח ומים. ואעפי"כ לא מקרי שעת חוב דמ"מ פטור. יהי' מאיזה טעם שיהי'. ושלום בין הפוסקים:  

יב( והנה שלחתי אחרי מוכרי ואופי לעקיך לשואלם אימתי לוקחים חלה מלעקיך שבוחשין בכף אם קודם אפי' או   
ך שלשין ביד היינו הקטנים ולא הגדולים שבוחשין בכף. ולדעתי הדבר אח"כ. ואמרו לי שמעולם לא לקחו חלה רק מלעקי

ברור שחייב דזה שבוחשין בכף מיקרי רכה כבש"ס שבת הנ"ל. ומהם אין ראי' כי אמרו לי שמתחילה גם מאותן שלשין 
כה והדר אפי' ביד לא הי' לוקחין חלה רק מזמן קרוב נהגו ליטול חלה מן הנלוש. ומפורש בדברי ר"ת והתוס' דבלילתה ר

 חייב אף בדובשנין. והזהרתי אותם מכאן ולהבא שיטלו חלה מהנשפך בדבש בברכה ומהנילוש בציקער בלא ברכה:  

יג( ואין לפקפק ולומר דהנשפך חשיב משקה. והנאפה במשקה מבואר בש"ע דפטור בבלילתה רכה. ואף שאח"כ נתייבש   
הגעלה דהלחלוחית נשאר. ולדחוק ולומר דבלילתו רכה דחייב בהדר י"ל כמ"ש הרא"ש ]פסחים פ"ב סוף סי' ז'[ לענין 

ואפיי' היינו הנילוש ביד עם הרבה מים שלישתו רכה אבל לא הנשפך ונבחש בכף. הא ליתא דא"כ הי' הדין בנילוש עם 
חצובה צריך הרבה מים לא יטול חלה רק אחר אפי' כיון דמעיקרא לאו לחם הוא. ועוד דברמ"א א"ח סימן תנ"א ]סעי' ד'[ 

ליבון. ופי' המג"א והח"י והרב בש"ע דלפעמים נשפך עיסה עלי'. הרי מפורש דאף הנשפך חשיב שלא ע"י משקה. ולא 
נקרא משקה רק הצף ומשקה בעין תחתיו לא המעורב בעיסה וכשנילוש ביד מיקרי בלילתו עבה אף אם יהי' הרבה מים 

 תי לבאר זה משום שהאופי לעקיך אומרים שנוהגין להיפוך:ובלילתו רכה כבש"ס שבת. כל זה נראה ברור. הארכ

 בנך הדו"ש באה"ר הק' אברהם:    

 נפש הרב עמ' רמה

 לחלקה לכמה אנשים –הפרשת חלה 

 .תוספות ברכות לח

 שלחן ערוך יורה דעה שכו:ב

שה עיסה העו )שאר אדם(נחתום שעשה עיסה לעשותה שאור לחלקה, חייבת בחלה, שאם לא תמכר יעשנה פת. אבל 
 לחלקה בבצק, פטורה.

 פתחי תשובה יורה דעה שכו:ב
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לחלקה בבצק פטורה כתבו הלבוש והדרישה וב"ח דדוקא אם רוצה לחלקה לאנשים הרבה אבל בשביל שהוא מחלק 
לעצמו לא מקרי עושה לחלק וכתבו כן ליישב מנהגינו שנוהגות הנשים בע"ש ללוש רק שיעור חלה ונוטלים חלה 

תם לחלק לחמים שקורין קיטקי"ש שאין בהם שיעור חלה משום דלא הוי לחלקה לאנשים הרבה ועיין ומברכים אף דדע
בתשובת בית אפרים חי"ד סי' ס"ט שכ' דמדברי התוס' בברכות דף ל"ח וש"פ מבואר דליתא לחילוק זה. וכבר עמד ע"ז גם 

לא לאפות עכשיו הכל אלא מסעודה בספר תפל"מ וע' במעדני מלך הלכות חלה שכ' חילוק אחר דדוקא אם מחלקה ש
לסעודה אחרת כמו משחרית לערבית אבל המחלק עיסת בצק לאפות מיד הכל לא נפטר ע"ש וגם חילוק זה דחה בס' 

תפל"מ שם דמתוס' הנ"ל לא משמע כן. ובתשו' בית אפרים שם כתב ליישב המנהג דדוקא אם דעתו לחלקו באופן שלא 
היא חלוקה המתקיימת פטורה ואין חילוק בין איש א' לאנשים הרבה אבל אם דעתו  יבואו אח"כ לידי צירוף לעולם שאז

 לצרפה בעת אפיה ורודים ונותנים לסל אחד ואין חלוקת הבצק הזה סופה להתקיים לא מקרי עושה לחלק ע"ש:

 הפרשה למפרע –חלה הפרשת 

 בכורות כז

 רש"י

 תוספות פסחים

 חלק א פרק יא סעיף כט שמירת שבת כהלכתה
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 שיעור הנטילה –הפרשת חלה 

 שלחן ערוך יורה דעה שכב:ה בהג"ה

 ומ"מ נוהגין ליטול כזית )מהרי"ל(

 שיעור העיסה –הפרשת חלה 

 (קישור) 138עדות לישראל )הרב הענקין( עמ' 

 

 הקהל

 נפש הרב עמ' שכ

 מפניני הרב עמ' תכו

  (קישור)זכר למקדש )להרב אדרת( 

 לעכו"ם הרשאהקנין מלוה ו –הרשאה 

 תוספות קידושין ג.

 בבא קמא ע.

 מלחמת ה' בבא קמא כז: בדפי הרי"ף

 כתוב בספר המאור מה שכתב הרב ר' אברהם ז"ל והאריך באורכתא כמו שכתוב בפירושיו לא נ"ל וכו':

אמר הכותב הרב ז"ל סתם דבריו בזה ולא פי' השמועה וחזרנו על כל צדדינו ולא מצינו ]איך[ שיתקיימו דבריו שאם   
יאמר דנהרדעי סברי דכל הרשאה הקנאה גמורה היא ומש"ה בעינא זיל דון וזכי ואפיק לנפשך וכי לא כתב ליה הכי לא 

ר דכי לא כתב ליה זכי ואפיק לנפשך אלא דאנא מורישנא לך קני ולא מצי לאישתעויי דינא בהדיה ורב אשי פליג ואמ
למתבע לפלניא הכי והכי דאית לי גביה טפי עדיף דהוי שליח וכיון דלא כתב ליה זכי ואפיק לנפשך אין כאן לשון הקנאה 

ל ולא ואם יאמר דאי לא כתב ליה הכי כי היכי דלא הויא הקנאה ה"נ לא הויא שליחות אלא כמראה מקום הוא לו הואי
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אמר ליה שלח לי ביד זה וכי כתב ליה הכי מפיק מיניה דהקנאה היא א"א לומר כן שהרי לא לבעל דינו הוא אומר כדי 
שתאמר שהוא מראה לו מקום אלא לזה הוא מרשה לתבוע ממונו ולהוציאו מידו ועוד שהרי כתב לו מפורש שהרשיתיך 

יה בעל כרחיה הלכך לאו מראה מקום הוא לו ועוד דהא מפרשינן לתבוע לפלוני ממון שיש לי בידו וזיל דון ואפיק מינ
בגמ' טעמא משום דאמר ליה לאו בעל דברים דידי את ואי מראה מקום הוא לו לא הוה ליה למימר הכי דהא אי נמי 
 יהבינה ניהליה מחייב באחריותן לאו בעל דברים דידיה ולאו דחבריה הוא כלל ואין לו עסק בעסק זה ואי ס"ד לשון
שליחות מהני ליה וכי בשופטאני עסקינן דליכתבי אפיק לנפשך לעיולי נפשייכו בספיקא דאי תפס ועוד דעל כרחך 

נהרדעי סבירא להו דשליחא הוי ויש בלשון ההרשאות לשון שליחות ואפ"ה מצי למימר ליה לאו בעל דברים דידי את 
בודאי במטלטלי דגניבה או בגזילה קאמרינן דאי דהא אמרי' בלישנא בתרא דכתבינן אורכתא אמטלטלי דלא כפריה ו

דפקדון היכי אמרי בלישנא קמא שאינו יכול להקדיש והרי אמרו הקדישו בעלים בבית שומר מוקדש וה"נ אמרי' בפרק 
המוכר את הספינה גבי ההוא גברא דאייתי קרי לפומבדיתא וכו' ואקדשינהו דאי לא קייצי דמייהו קדישו ברשות אחרים 

ו להו כפקדון וכתיבא ותנינא דכתיב אם ימצא הגנב ישלם שנים ותנינא למי הוא משלם לבעל הפקדון ואם משום דהו
אינו יכול להקדיש קרי כאן וגנב מבית האיש ולא מבית הנפקד כדאמרן לעיל אלא ודאי בפקדון יכול להקדיש דקי"ל 

ן ומש"ה לא קשיא להו מתני' דבפ' שבועת פקדון ברשותא דמריה מחית אלא ע"כ במטלטלי דגזילה או דגניבה קאמרינ
העדות דאיכא לאוקומא בפקדון וכי אמרי' אין כותבין בגניבה וגזילה קאמרינן ודומיא דלישנא קמא אמרי בלישנא בתרא 
דכתבו היכא דלא כפריה וכיון שכן נמצינו למדין דשליח הוא דאי לאו שליחא הוא דשויא היכי קני הרי אינו יכול להקנות 

ם שאינו יכול להקדיש כדר' יוחנן ונהרדעי ודאי לא פליגי אדר' יוחנן כדבעי למימר קמן והיכי משתעי דינא בהדיה כלל כש
לימא ליה לאו בעל דברים דידי את תדע דהא מפרשינן טעמיה דכפריה משום דמיחזי כשיקרא ואמאי נימא דכיון דכפריה 

שו אינו קדוש אלא ש"מ לנהרדעי נמי שליחא שויא ועוד דאי ס"ד לאו ברשותו קאי ואפי' היה יכול להוציאו בדיינין הקדי
שליח נמי יכול לכופו לדון עמו אורכתא למה לי בשליח שעשאו בעדים סגיא ואי אמרת כי היכי דלא ליצטרך להביא עדיו 

ו' לימא עמו אפשר דכתבי ליה שטרא וההיא דאמרי' בפ' יש בכור לנחלה אמר שמואל בבא בהרשאה והא אמרי נהרדעי וכ
ליה בשעשאו שליח וכן ההיא דאמרי' בפ' שבועת העדות טעמא דאיש פלוני כהן איש פלוני לוי הא מנה לפלוני ביד פלוני 

חייבין והא דקתני סיפא עד שישמעו מפי התובע ומפרקינן אמר שמואל בבא בהרשאה ואקשינן והא אמרי נהרדעי וכו' 
יי שליח עסקינן ותו לא קשיא דנהרדעי ואי אמרת דאשליח לא מחייבי ואי ס"ד בשליח יכול לכופו לימא ליה הא בדשו

עדים אמאי לא כיון דיכול לכופו ללוה לדון עמו ועוד דהא באורכתא גופה אמר רב אשי שליחא שויא ואפ"ה מחייבי 
 עדים אשבועה שמשביע אותם ואי אמרת דלא מחייב אשליח קשיא מתני' לרב אשי ובר מן דין ההוא מתני' הויא

תיובתיה דודאי לא מחייבין אשליח דתנן בהדיא התם אמר לעבדו וכו' אינן חייבין עד שישמעו מפי התובע אלמא לא 
מחייב אשליח ולדבריו קשיא ההיא אדרב אשי דאמר שליח שוייה ואי אמרת מוקים לה כגון שהקנה לו הקנאה גמורה 

הוא והיינו טעמא דאוקימנא בבא בהרשאה ולא בבא  לאו מלתא היא דמנה לפלוני בידך בעינן ואי הכי מנה לי בידך
במתנה וש"מ דנהרדעי גופייהו שליחא שוייה ומקבל מתנה נמי הוא ואתרי רכשי רכיב כדבעינן למכתב קמן וכי אמרי' 

בעלמא מאי תקנתא ליכתבו הרשאה להדדי בפ' מי שהיה נשוי ואמרי' הוכרו ולבסוף נתערבו כותבין הרשאה לימא עושין 
תו לישנא דאורכתא דאמרי' בכולי תלמודא הויא תיובתיה ז"ל דהוה לו למימר שליחות ומאי לשון אורכתא אלא שליח ו

ש"מ דשליח לא יכול לאישתעויי דינא בהדיה אליבא דנהרדעי וה"ה לרב אשי דליכא פלוגתא בינייהו בגמ' ואולי יאמר 
ן הקנאה ואתא רב אשי למימר דכיון דכתב ליה כל דנהרדעי סברי שליח לאו בעל דברים דידיה הוא אא"כ כתב לו לשו

דמתענית מדינא עלי הדר אע"ג דכתב ליה זיל דון וזכי ואפיק לנפשך שליחא שוייה ולאו הקנאה הוא ואפ"ה מפיק מיניה 
הלכך כל שליח נמי יכול לאישתעויי דינא בהדיה ולא מצי למימר לאו בעל דברים דידי את א"כ הויא לן למימר הכי בגמ' 

עוד דאי הך לישנא לשליחות משמע ומבטל לישנא דאפיק לנפשך ודאי כל היכא דכתב ליה הכי לנהרדעי לא אורכתא ו
היא ומאי סייעתיה דרב אשי דקאמר מדכתב ליה ותו קשיא עליה הא דאמרן לעיל לרב אשי למה לי אורכתא ומתני' 

מאה עוכלי בעוכלא ויצאו עליה כמה עסיקין דשבועת העדות נמי תיובתיה כדאמרן והך שמעתא דמיא כמאן דמחו לה 
ואין לנו בה אלא מה שהסכימו עליו רבינו הגדול אלפסי ז"ל ורבינו חננאל ז"ל דודאי איתא לנהרדעי דהא אקשינן מינה 

בשבועות ובבכורות ולא מצינו בגמ' מי שחולק עליה ואפרש פשטה וטעמא של הלכה בכאן כדי שיהו דברי חכמים 
ליח שעשאו בעדים שליח הוא אינו יכול לכופו לבעל דין לדון עמו לפי שאינו בעל דברים דידיה אבל קיימים דאע"ג דש

באורכתא מפיק מיניה בעל כרחיה וקסברי נהרדעי בלישנא קמא דלא כתבינן ליה אמטלטלי דגניבה וגזילה וה"ה לזוזי 
בנכסים לית ליה בגוייהו רשות דלא מיקרו  דהלואה לפי שאין כאן בעלים להרשות בהן דכל דלא מקדיש ולית ליה הקנאה

בעלים להרשות כלל ולישנא בתרא לא חיישינן להכי אלא אע"ג דלא מקדשינן בעלים הוו ואית להו בגוייהו הרשאה 
בדלא כפריה ואמרי נהרדעי נמי דבעינן ואפיק לנפשך דלא לימא ליה דלאו בעל דברים דידי הוא בשליח ומכיון שנתנה לו 

ו אפיק לנפשך אע"פ שהוא מטבע או גזילה שאינו יכול להקנותה לו ואם בא לחזור חוזר מ"מ כיון שעדיין במתנה ואמר ל
לא חזר בו בעל דברים דידיה הוא שהרי הבעלים נתנוה לו ואין הלה יכול לטעון עליו כיון שלא קנית אותה לא אתן לך 

בעל כרחיה וכ"ש במטלטלי דפקדון שכיון שקנאם  שהרי הבעלים אמרו לו לתובעו ושלוחם הוא הלכך יהיב ליה ניהליה
קנין גמור אפי' בלא שליחות בעלים יכול לדון עמו ולהוציאה מידו בעל כרחו כדאמרי' ביבמות גבי תרי נאני בר חבו 
דמוציאין שטר על אחרים אי לפקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקיד ליה מאי אמרת דלמא מסר ליה אותיות נקנות 

לכופו לפורעו הואיל וקנאו ומכאן תשובה לאומר שאע"פ שקנה אינו יכול לכופו לנפקד לדון עמו ולפורעו  במסירה ויכול
וכן במוכר שט"ח לחבירו אא"כ עשאו שליח ומכאן למדנו שטעות הוא בידו וכן בההיא שמעתא דפ' גט פשוט מוכח 

פורעו וכן במלוה או במטלטלי דגניבה או מלתא הכי בהדיא ומיהו אם אין אותיות נקנות במסירה אינו יכול לכופו ל
דגזילה שלא קנה ואם בא לחזור חוזר אינו יכול לדון עמו אא"כ יש עם ההקנאה שליחות והיינו דנהרדעי דסברי דהאי 
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אורכתא אית בה שליחות ובעי' נמי לשון מתנה הלכך ממ"נ מפיק מיניה דהא שליח הוא ואם הלה רוצה ליתן לו ידו כיד 
ו של אדם כמותו ויכול לכופו שיתן לו מחמת לשון מתנה שבה דבעל דברים דידיה הוא דהא לנפשיה הבעלים דשלוח

אפיק ואתא אמימר ואמר הואיל והכי אי תפס לא מפקינן מיניה אע"פ שלא קנה מעיקרו ויכול הוא לחזור בו במתנתו 
זור בו ואם משהחזיק חזר לאו כל הימנו מ"מ כיון שלא חזר בו קנה מאחר שהחזיק כאומר לחבירו שדי נתון לך שיכול לח

ואם לא תפס לא מורינן ליה הכי דשליחא הוא ורב אשי פליג אדאמימר ואמר הואיל וכתב ליה כל דמתענית מדינא עלאי 
שהוא לשון שליחות אפי' לדברי נהרדעי כדכתיב שא"א בלא לשון שליחות שליחא שוייה לגמרי ולא כתב לנפשך אלא 

לי מעות מיד פלוני שבמדינת הים ותשתמש בהם לנפשך ותחזירם לי בכאן והוא כקובע לו בהן  כאומר לשלוחו הוציא
שכר בשליחותו והלכך בעל דברים דידיה הוא ומגו דמשתעי דינא לההוא אגרא משתעי דינא אקרנא כדאמרי' הכא בפלגא 

ל דכן הוא או שהוא כמו מתנה ע"מ וכדאמרי' לענין בעל בנכסי אשתו דהיכא דאית ליה פירא בארעיה לא בעי הרשאה וכ
להחזיר כתב לי לנפשך למתנה וכל דמתענית עלאי שלא יעכבם לעצמו ובנוסחא דרבינו שרירא ורבינו האי ז"ל איכא 

דאמרי שותפא שוייה למאי נפקא מינה למיתפס פלגא מאי בינייהו קני ע"מ להקנות כלומר דללישנא דאמרי שליחא הוי 
דמהני והיינו דאמר רב אשי מדכתב ליה דמכלל אתה שומע שלשון שליחות זה צריך לכותבו  קני ע"מ להקנות הוא וס"ל

בכל ההרשאות לכ"ע ואפי' לנהרדעי ואי לא כתב ליה הכי לית ביה מששא דהו"ל למימר אי כתב ליה כל דמתענית וכו' 
 שליחא שוייה אלא ש"מ כדכתבינן ומ"מ אמטלטלי דכפריה לא כתבינ

 בבא קמא יד:

 בבא קמא יד: ד"ה עבד נמירש"י 

 תוספות בבא קמא יד: ד"ה עבדים ושטרות

 השגת גבול בקרקע ארץ ישראל

 ארץ הצבי עמ' ב

 קצות החושן רעג:ד

הלוקח דגים מתוך מצודתו של חבירו. בקידושין פרק האומר )נט, א( תוס' ד"ה עני המהפך בחררה כתבו שם בשם ר"ת, 
דליכא איסור אלא בשכירות ומקח וממכר אבל במציאה והפקר לא נקרא רשע. והקשו והא דאמרינן פרק לא יחפור )ב"ב 

ר. וכתבו בשם רבינו מאיר אביו של ר"ת דמיירי בדג מת כא, ב( מרחיקין מצודת הדג כמלא ריצת הדג אעפ"י שהוא הפק
שכן דרך הדייגים להשים במצודה דג מת והדגים מתאספים שם סביב אותו הדג, וכיון שזה פורס מצודתו תחלה וע"י 

מעשה שעשה זה מתאספים שם סביב אותו הדג ודאי אם היה חבירו פורש הוי כאילו גוזל לו ויוכל לומר לו תוכל לעשות 
 במקום אחר ע"ש.  כן

ולענ"ד נראה לולי דברי התוס' דכה"ג הוי ליה גזל גמור ומוציאין ממנו בדיינים ומשום דכל כה"ג קנה הראשון קנין גמור   
במשיכה דהו"ל אזלי מחמתיה, וכמ"ש תוס' בקידושין פ"ק דף כ"ו )ע"א ד"ה אי נמי בחבילי זמורות( בהא דפריך פיל לר' 

חבילי זמורה, ופירשו תוס' בשם הרב ר' משולם דלהכי נקט חבילי זמורה שהוא מאכל פיל שמעון במה יקנה ומשני ב
ומגביהין חבילי זמורה למעלה והוא קופץ ומגביה עצמו מן הארץ ואוכלן, וחשיב הגבהה בהכי דכה"ג אשכחן סוף פרק 

המה מגביהין עצמן ובאין סביב הדג  שלוח הקן )חולין( קמ"ב )ע"א( כי היכי דליגבינהו וליקנינהו וע"ש, וא"כ ה"נ הדגים
 המת וחשיב הגבהה בהכי.

ונראה דלא מיבעיא אם הים הוא סימטא וכהאי דסימן קצ"ח סעיף י"ג גבי ספינה שיש בים או ברקק מים שהוא   
כסימטא ע"ש, א"כ אין לך משיכה גדולה ]מזו[ דהא אזלי מחמתיה וכמו קורא לה והיא באה. אלא אפילו אם הים הוא 

ת הרבים נראה דקני לה כיון דהוא מתורת הגבהה וכתבו תוס' גבי פיל שמגביה עצמו מהארץ, וה"נ הדגים מגביהין רשו
עצמן והגבהה קונה בכל מקום ואפילו ברשות מוכר. ועיין מ"ש בסימן קצ"ז סק"א דאפילו אם אינו מגביה בידו ממש אלא 

 דליגבינהו מכחו )חולין קמא, ב( נמי קונה בכל מקום. אפילו הוא מוגבה מכחו וכמו האי דזיל טרוף אקן כי היכי

ובחידושי הרשב"א פ"ק דקידושין )כו, א ד"ה א"נ בחבילי זמורות( בהא דאמרו פיל במה יקנה שם הביא דעת היש   
מפרשים דבחבילי זמורה היינו הגבהה שהוגבה מכחו, וכתב עלה וז"ל, וקשיא לי אם אינו מגביה ממש כיון שעומד באויר 

צירו של מוכר היכי קונה לה לוקח והא קי"ל דאויר חצירו כחצרו וכל שסופו לנוח כנח על גבי קרקע חשבינן ליה ח
 וכדאמרינן במציעא פרק השואל )קב, א( גבי הקולט מן האויר הרי אלו שלו וצ"ע עכ"ל.

ו ולקנינהו, והתם נמי היונים ולענ"ד נראין דברי הרב ר' משולם, דהא אשכחן בהאי דזיל טרוף אקן כי היכי דליגבינה  
מוגבהין מכחו בשובך שהוא של בעל היונים. וכן נראה דעת התוס' פרק הגוזל )ב"ק( דף צ"ח )ע"א ד"ה וה"מ דאדייה 

אדויי( שהקשו בהא דאמרו שם בדוחף מטבעו לים בדאדייה אדויי חייב, והקשו אע"ג דלא אדייה אמאי פטור הא הו"ל 
הגבהה דרך עליה להגבהה דרך ירידה. ותיפוק ליה דהתם הגבהה שהוגבה מכחו במה  הגבהה מכחו וכתבו לחלק בין
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שהפילו לארץ היה ברה"ר. וכן במה שהקשו שם מהא דעני המנקף בראש הזית דאינו אלא מפני דרכי שלום )גיטין נט, ב(, 
ל לתוס' דכל הגבהה הן והא הו"ל הגבהה מכחו ע"ש, ושם נמי הגבהה שמכחו ברשות בעל הזיתים הוא. אלא ודאי דס"

בידו ממש הן במוגבה מכחו נמי הוי כדין הגבהה שקונה בכל מקום. וכן משמע מהא דאמרו אביי ורבא פרק הספינה )ב"ב( 
דף )ע"ז( ]ע"ו[ )ע"ב( משיכה קונה בסימטא הגבהה קונה בכל מקום. וכיון דהגבהה שמוגבה מכחו נמי בכלל הגבהה היא 

א שאמרו הגבהה קונה בכל מקום, וא"כ גבי פיל נמי כיון שהוא מוגבה מכחו מן הארץ הרי הרי הוא בכלל דברי אביי ורב
הוא קונה אפילו באויר חצרו של מוכר וכדינא דהגבהה קונה בכל מקום, וא"כ כי היכי דס"ל להרב ר' משולם גבי פיל 

ל כה"ג שמשים בתוך המצודה דג מת דקונה ע"י הגבהה שמוגבה מכחו ע"י חבילי זמורה א"כ )הוי( ]ה"ה[ במצודת הדגים כ
 והדגים באין סביבותיו הו"ל הגבהה.

ובחידושי הרמב"ן פרק לא יחפור דף כ"א )ע"ב ד"ה שאני( ז"ל, שאני דגים )דובבי סירא( ]דיהבי סידא[, מפרש בערוך   
נצודו ברשת שהם מביטים למרחוק וכשאוכלין כאן הם נותנין עינים לראות אם יש מזונות במקום אחר, ופעמים ש

ומתוך שהם רואים מזונות במקום אחר הם הולכין שם וזה גזל גמור הואיל וכבר נצודו עכ"ל. ולפי מ"ש ראוי להיות גזל 
 גמור ממש אחר שכבר הוגבה מכחו ואפילו ברשת שאין לו תוך, והנלענ"ד כתבתי:

 נתיבות המשפט רעג:ג

הדגים מגביהין עצמן ליקח הדג מת המונח במצודה הוי גזל הלוקח דגים. בקצוה"ח ]סק"ד[ כתב דבפורש מצודה כיון ש
גמור, דהגבהה מכחו הוי קנין גמור אפילו ברה"ר ואפילו ברשות מוכר, עיין שם. ולפענ"ד נראה דלא שייך בזה גזל גמור, 

כשתלה דדוקא בפיל שמגביה עצמו לאכול החבילי זמורות בשעה שמחזיק החבילי זמורות דאז הוי כמוגבה מכחו, משא"כ 
חבילי זמורות על כלונס והלך משם ואח"כ בא פיל של הפקר והגביה עצמו ואכל, או שהניח דבר מאכל ובאה בהמה 

מההפקר ואכלה שיהיה זה נקרא משיכה, ודאי דלא קנהו, דבעינן דוקא שיהיה קורא לה והיא באה, שעשה מעשה בשעת 
ה מעשה בשעת קנין. גם מה שכתב בס"ק ה' דכלים אינן משיכה והגבהה, אבל זה לא נקרא רק גורם לבד כיון שלא עש

מבטלין הרשות כשאין לו רשות להניח שם וקנה בעל החצר, לא ידעתי מנא ליה הא, דהא מ"מ אין הדבר מונח אלא 
באויר שאין סופו )להניח( ]לנוח[ על גבי קרקע כיון שהכלי מפסיק ולא קנה. ולפענ"ד מוכח בהדיא בב"מ דף ק"ב ]ע"א[ 

העמיד כלי ברשות חבירו לקבל דבר הפקר דאין אויר חצירו קונה משום דמפסיק כלי ע"ש. ומ"מ על הרמב"ם והרב דאם 
המגיד ]פ"א מזכיה ה"ד[ אין לתמוה משם, דהם מפרשים ]בפ"ו משכירות ה"ה, הגמ' דב"מ[ שם דמיירי שהיתה החצר 

"ז נראה דדין זה דפורס מצודה שיש לה תוך וניצוד שכורה לו ויש לו רשות להניח כליו שם ושפיר הוי מיפסק כלי, ולפ
הוא כולו בתוך הכלי הוא מחלוקת הפוסקים, דלרש"י ]ב"מ ק"ב ע"א ד"ה בחצר דמשכיר[ ותוס' שם ]ד"ה תרתי[ בעל הכלי 

קונה ולהרמב"ם בעל החצר קונה, ואפשר שגם רש"י ותוספות שם מודים כאן, דשם אין בעל החצר כאן משא"כ כאן 
בעל השדה כאן ועומד בצידו ויכול לסלק הכלי, לא חשיב הפסק כלי, ועיין מש"כ בחידושי לגיטין ]תורת גיטין[ דמיירי ש

 דף ע"ט ]ע"ב[.

 השוה הכתוב אשה לאיש

 תוספות בבא קמא טו. ד"ה השוה, סנהדרין סו. ד"ה לרבות בת

 אבן העזר סימן קמו -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא 

 השמר לך ושמור נפשך

 ברכות לב:

 חידושי אגדות מהרש"א ברכות לב:

 )קמנצקי( על התורה דברים אחדים אמת ליעקב
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 התוכחה

  דברי הרב עמ' שיד

 רמב"ן על התורה דברים כז:כו

. ארור בכלל זה הרי החזיק ולא להחזיק בידו ספקה והי ועשה ושמר ולימד למד חייא בר תנחום רבי בשם אסי רבי אמר...
ב גמור צדיק הוא ואפילוהיה ,אותה המבטלים ביד התורה את להקים שבידם והנשיאות המלך בית,הזאת בהקמה ידרשו
 ...ארור זו הרי אותה מבטליםם ההרשעי ביד התורה להחזיק יכול יהוה מעשיו

 אומר יהודה בן שמעון רבילז: ד"ה תוספות סוטה 

 בבא מצועא קז.

אף  -שתהא יציאתך מן העולם כביאתך לעולם; מה ביאתך לעולם בלא חטא  -ברוך אתה בבאך וברוך אתה בצאתך  
 יציאתך מן העולם בלא חטא.

 רש"ש שם 

 ביאתך לעולם בלא חטא. מכאן סתירה קצת לבעלי דעת הגלגול:

 מנחות כט:

רב: בשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות, אמר לפניו: רבש"ע,  אמר רב יהודה אמר
מי מעכב על ידך? אמר לו: אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ 

אחורך. הלך וישב בסוף שמונה שורות, ולא וקוץ תילין תילין של הלכות. אמר לפניו: רבש"ע, הראהו לי, אמר לו: חזור ל
היה יודע מה הן אומרים, תשש כחו; כיון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו: רבי, מנין לך? אמר להן: הלכה למשה 

 ..מסיני, נתיישבה דעתו.

 זוהר חדש שיר השירים דף עד ע"ד

 מגלה עמוקות פ' ואתחנן ריש אופן קפו

 ורש"י שםעבודה זרה ה:, סוטה סוף כב. 

 שו"ת אגרות משה חשן משפט ח"א סימן א

 ראש השנה יא.

 ובחרת בחיים

 ספר חדרים מצוות עשה פרק א אות כ

וכן כתב רבינו יונה מעלות רבות נמסרו לנו במצות עשה מעלת הבחירה אחת, שנאמר ובחרת בחיים ובכל עת שמזדמן 
ו ובסוף פ"ק דקדושין כתב רבינו נסים דמאי דאמרינן לפני האדם איסור או ספק איסור והוא פורש מקיים מצות עשה ז

בכוליה גמרא ספיקא דאורייתא לחומרא דבר תורה הוא ולא מדברי סופרים וכתב שכן דעת רש"י ובתשובה כתב אפילו 
בעסקי העולם כל המשכיל בוחר לנפשו הדרך היותר בטוח והמשומר מכל נזק ומכשול ואפילו באפשר רחוק ועל אחת 

 יש לנו לעשות כן בדברי התורה והמצות עכ"ל, ממנין תרי"ג לרבינו יונה:כמה וכמה ש

 והוא כהן

 נדרים לב:

 תשובות רבי אליעזר )גורדון, טעלזער(

 והקימות את המשכן כמשפטו
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 ירושלמי שבת יב:ג

 אני יוסף העוד אבי חי –ויגש 

 (קישור)אבני שוהם חלק א עמ' קג 

 

 אליו וירא

 רשב"ם בראשית יח:א

האיך? שבאו אליו שלשה אנשים שהיו מלאכים, שבהרבה מקומות כשנראה המלאך קוראו בלשון שכינה,  -וירא אליו ה' 
 אך ה' אליו בלבת אש מתוך הסנה. וכתוב שם: וירא ה' כי סר לראות.כדכתיב: כי שמי בקרבו שלוחו כמותו. וכן: וירא מל

 :בבא מציעא דף פו

וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום. מאי כחום היום? אמר רבי חמא ברבי חנינא: אותו היום יום 
ברוך הוא חמה מנרתיקה כדי שלישי של מילה של אברהם היה, ובא הקדוש ברוך הוא לשאול באברהם. הוציא הקדוש 

 שלא יטריח אותו צדיק באורחים.

 נבואת משה רבנו –גינת אגוז עמ' א 

 בעקבי הצאן עמ' קלב
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 סדום, זכות צדיקים –וירא 

400 Students Fly to Israel on Eve of Deadline for War -Operation Torah Shield  

 כא: תענית

איתחזי להו בחילמא: רב בסורא הוות דברתא, בשיבבותיה דרב לא הוות דברתא. סברו מיניה משום זכותיה דרב דנפיש. 
 דנפישא זכותיה טובא, הא מילתא זוטרא ליה לרב. אלא משום ההוא גברא, דשייל מרא וזבילא לקבורה.

 מהרש"א חידושי אגדות תענית כא:

רב דנפיש זכותיה כו'. נראה לפרש אע"ג דודאי מכ"ש דבזכותיה דרב היו ניצולין דבכלל מאתים מנה מ"מ הראו להו כן 
ה דרב נמי היו נצולין בזכותא דההוא גברא כו' א"נ דאי בזכותיה דרב היו מנכין לו מזכיותיו כדאמרי' לעיל דבלאו זכותי

 דכעין נס הוא דבר זה דבכל העיר היה דבר ולא היה בשבבותיה דרב וכן תפרש גבי דליקתא:

 שפת אמת תענית כא:

אתים מנה ע"ש, ול"נ לפרש דמי שזכותו כ"כ שם בגמ' הא מילתא זוטרא לי' לרב ותמוה כמ"ש במהרש"א דהא בכלל מ
גדול דאפי' שולט ח"ו פורעניות בשכנים הוא נשמר ממילא אין השכנים נצולין בזכותו רק מי שזכותו מועט מציל כדי 

שלא יהי' ניזוק גם הוא, וכעין זה פי' אדוני מ"ז ז"ל בפ' וירא בחמשים צדיקים תוך העיר דאי' במדרש צדיקים ניבלי ופי' 
ז"ל דכיון שכשיבוא אנדרלמוסיא אינו מבחין וגם הם יהיו נאבדים לכן יש להציל בעבורם כל העיר, מיהו גם לפי  הוא

פשוטו י"ל דאי הוי בזכותו הוי מציל טפי א"כ ע"כ אין זכותו מגין עליהם מטעם דלא צייתי לי' או שאין מכבדין אותו 
  כראוי והצלה שלהם הי' מטעם אחר:

Rebbe in Stern Collegeand  Rabbi of Beth Tefillah of Paramus –f Rabbi Daniel Wolf 

 לו ויצר

 גור אריה בראשית לב:ח

היינו יראה היינו צרה, אלא 'שמא יהרוג הוא את  -למה למכתב תרתי שמא יהרג ויצר לו שמא יהרוג אחרים. פירוש ד
השכם  -אחרים' דהיינו שיהרוג עשו, ואף על גב דעשו היה בא להורגו, ואמרו חכמים )סנהדרין עב.( כל הבא להרוג 

, הוי ליה ים'להרגו, היה מתיירא מן יצחק אביו שיקלל אותו, וכן איתא בתנחומא. ולא ידעתי למה נקט 'שמא יהרוג אחר
 ...לומר 'שמא יהרוג עשו'

משום היראה באו, אבל לא באו להרוג,  -ואפשר לומר דשמא לא באו להרוג את יעקב, אף על גב דעשו הביא אותם עמו 
היה מתיירא שמא יהרוג אותם שלא כדין, ומשום כך היה מציר שמא יהרוג  -ויעקב מפני שלא ידע אם באו להרוג או לא 

 הוא את אחרים.

 הוריות יג:

 אסיקו לרבי מאיר אחרים

 לנפשותיכם דונשמרתם מאו

 ברכות לב:

 כתיב בתורתכם רק וגו': ד"ה א חידושי אגדות ברכות לבמהרש"

האי קרא בשכחת התורה קמיירי כמ"ש פן תשכח את הדברים וגו' ובפ"ג דאבות שנינו כל השוכח ד"א ממשנתו כו' כאלו 
ו' וכן האי קרא ונשמרתם מאד לנפשותיכם וגו' איירי שלא נאמין בשום תבנית מתחייב בנפשו שנאמר רק השמר לך וג

פסל וגו' ולא איירי הני קראי כלל בשמירת נפש אדם עצמו מסכנה ומיהו במסכת שבועות )לו.( דריש ליה תלמודא נמי 
הזה גם שלא ידע  למלתא אחריתי דהיינו אזהרה למקלל עצמו מנין שנאמר רק השמר לך ושמור נפשך וגו' ע"ש וחסיד

אם יתפייס ההגמון מ"מ לא פסק להשיב לו שלום שלא היה חושש לסכנה כמו במלך עכו"ם ואנס שאמרו להפסיק וכ"ש 
 דשרי להשיב מפני סכנה וק"ל:
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 סייג לתורהעשו  –ושמרתם את משמרתי 

 יבמות כא.

 רב כהנא אמר מהכא )ויקרא יח, ל( ושמרתם את משמרתי עשו משמרת למשמרתי

 אבות א:א משנה

משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וזקנים לנביאים ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה הם אמרו 
 שלשה דברים הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה ועשו סייג לתורה:

 ב-אאבות דרבי נתן נוסחא א פרק 

סייג לדבריו ואדם הראשון עשה סייג לדבריו. תורה עשתה ועשו סייג לתורה. ועשה סייג לדבריך כדרך שעשה הקב"ה 
 סייג לדבריה. משה עשה סייג לדבריו. ואף איוב ואף נביאים וכתובים וחכמים כולם עשו סייג לדבריהם:

איזהו סייג שעשתה תורה לדבריה הרי הוא אומר ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב )ויקרא י"ח י"ט( יכול יחבקנה ...
 ..וידבר עמה דברים בטלים ת"ל לא תקרב.וינשקנה 

איזהו סייג שעשו חכמים לדבריהם שחכמים אומרים קריאת שמע של ערבית עד חצות רבן גמליאל אומר עד קרות 
הגבר. כיצד אדם בא ממלאכתו אל יאמר אוכל קימעא ואשתה קימעא ואישן קימעא ואחר כך אקרא קריאת שמע נמצא 

אדם בא ממלאכתו בערב ילך לבית הכנסת או לבית המדרש אם רגיל לקרות קורא ואם  ישן כל הלילה ואינו קורא אלא
רגיל לשנות שונה ואם לאו קורא ק"ש ומתפלל וכל העובר על דברי חכמים חייב מיתה. רב"ג =רבן גמליאל= אומר 

ונמצא יוצא פעמים שאדם קורא אותה שתי פעמים בלילה אחת עד שלא יעלה עמוד השחר ואחת משיעלה עמוד השחר 
 בה ידי חובתו של יום ושל לילה. עמדו חכמים והרבו ועשו סייג לדבריהם:

 סימן ח במדבר רבה )וילנא( פרשת נשא פרשה י

וגם אסרה אכילת כל היוצא מן הגפן דברים שלא ישתכר מהם למה כך מכאן שחייב אדם להרחיק עצמו מן הכיעור ומן ...
עשתה תורה סייג לדבריה, תמן תנינן הוו מתונים בדין והעמידו תלמידים הרבה הדומה לכיעור ומן הדומה לדומה מכאן ש

 ...ועשו סייג לתורה כיצד יעשה אדם סייג לדבריו כדרך שעשתה תורה סייג לדבריה

 מסילת ישרים פרק יא

ם אינני והנה דברתי עד הנה מפרטי מצוה אחת מן המצות, וכפרטי חלוקים אלה, ודאי שנמצאים בכל מצוה ומצוה. אמנ
מזכיר אלא אותם שרגילים רוב בני האדם להכשל בהם. ונדבר עתה מן העריות שגם הם מן החמורים והם שניים 

במדריגה אל הגזל, כמאמרם ז"ל, וזו לשונם )ב"ב קסה(: רובם בגזל ומיעוטם בעריות. והנה מי שירצה להנקות לגמרי מזה 
האסור גופו של מעשה בלבד, אלא כל הקרוב אליו. ומקרא מלא החטא, גם לו תצטרך מלאכה לא מועטת. כי אין בכלל 

הוא )ויקרא יח(: לא תקרבו לגלות ערוה. ואמרו ז"ל )ש"ר פ' טז(: אמר הקדוש ברוך הוא, אל תאמר הואיל ואסור לי 
 -ברוך  - להשתמש באשה, הריני תופשה ואין לי עון, הריני מגפפה ואין לי עון, או שאני נושקה ואין לי עון. אמר הקדוש

הוא, כשם שאם נדר נזיר שלא לשתות יין, אסור לאכול ענבים לחים ויבשים ומשרת ענבים וכל היוצא מגפן היין, אף 
 עקר. וכל מי שנוגע באשה שאינה שלו, מביא מיתה לעצמו וכו'.   -אשה שאינה שלך, אסור ליגע בה כל 

פי שעיקר האסור אינו אלא  -על  -ה לנזיר, אשר אף והבט מה נפלאו דברי המאמר הזה, כי המשיל את האיסור הז  
שתיית יין, הנה אסרה לו תורה כל מה שיש לו שייכות עם היין. והיה זה לימוד שלימדה תורה לחכמים איך יעשו הם 

הסייג לתורה במשמרת שנמסר בידם לעשות למשמרתה, כי ילמדו מן הנזיר לאסור בעבור העקר גם כל דדמי לה. ונמצא, 
התורה במצוה זאת של נזיר מה שמסרה לחכמים שיעשו בשאר כל המצות, למען דעת שזה רצונו של מקום.  שעשתה

וכשאוסר לנו אחד מן האסורין, ילמד סתום מן המפורש לאסור כל הקרוב לו. ועל זה הדרך אסרו בענין זה של העריות 
ור, בין דהיינו, בין במעשה, בין בראיה, בין בדב כל מה שהוא ממינו של הזנות, או הקרוב אליו, יהיה באיזה חוש שיהיה,

 בשמיעה, ואפילו במחשבה.

 פרי מגדים אורח חיים פתיחה כוללת חלק א אות ו

ובפריי לאו"ח סימן ח' בט"ז אות ח' ומ"א אות י"א צידדנו אי עשו חז"ל סייג וגדר למצות עשה כמו בלא תעשה, או דלמא 
א בשב ולא תעשה. ויש תבלין לזה דשמרתם את משמרתי עשו משמרת דווקא לא תעשה שלא יעבור בקום ועשה, ל

למשמרת ]יבמות כא, ב[, היינו לא תעשה ככל שמירה דקרא על פי הרוב, ומהא דזמן קריאת שמע עד חצות להרחיק 
  .[מעבירה כתבנו בזה שם ]משבצות זהב אות ח
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 פרי מגדים אורח חיים פתיחה כוללת חלק ג אות א

מצוה בעלמא שאין בה עשה מפורש כי אם מדרש או הלכה למשה מסיני וכדומה למצוה שיש בה  והנה הפרש יש בין
עשה מפורשת. כי מצינו שעשו חז"ל סייגים וגדרים לתורה, והורשו על זה מקרא ]ויקרא יח, ל[ ושמרתם את משמרתי 

אף במצות עשה עשו סייגים הרבה ]יבמות כא, א[, ולעיל כתבנו בחלק א' ]אות ו[ שי"ל דווקא בלא תעשה, עתה ראיתי ש
ואזכיר קצתם מהם. ביבמות )כ"ב( ]כ[ ב' ביאה ראשונה אטו ביאה שניה בחייבי עשה, ובאהע"ז הלכות יבום ]סימן קעד 

סעיף א ובבית שמואל שם ס"ק א[ חייבי עשה מן התורה רמיא ומדרבנן אטו ביאה שניה, ובסוכה ]או"ח סימן תרלד סעיף 
ושולחנו בתוך הבית גזירה שמא ימשוך אחר שולחנו, ובציצית ]שם סימן טו סעיף ד[ לא יתפור  ד[ ראשו ורובו בסוכה

תוך שלש שמא ישייר חוט התפירה ויעשה ציצית ותעשה ולא מן העשוי, וכדומה הרבה מצינו שעשו סייג וגדר למצות 
וגדר, דשמרתם את משמרתי  עשה לחוד, אבל מצוה בעלמא מדרש והלכה למשה מסיני, י"ל דלא הורשו לעשות סייג

אתורה שבכתב מפורש קאי לא אהני. ומנא אמינא לה, מהא אמינא לה ממה שכתבו התוספות במנחות ה' ב' ]ד"ה האיר[ 
כתבו למ"ד חדש קודם לעומר לית ביה עשה לא עשו הרחקה ויאמרו אטו דאשתקד, עיין צאן קדשים שם, ובדף ס"ח א' 

 .כמו שכתבו בדף ה' יע"ש היטב ]ד"ה והא[ כתבו דהוה עשה, והעיקר

 (קישור)אי מצינו סייג בדאורייתא  –לקח טוב )להרב יוסף ענגיל( כלל ח 

 (קישור) נז ע"געמ'  דרושים לראש השנה )בעל התניא( ליקוטי תורה
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 שחיטת עכו"ם – שחיטהראה: 
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 שתה אדוני ותאמר

 ברכות מ.

 מגן אברהם קסז:יח

 משנה קידושין פא:?

 מפניני הרב עמ' שמט 

 זכייה מטעם שליחות –זכייה 

 מב.קידושין 

 ר"ן על הרי"ף קידושין טז: ד"ה גרסינן

 .חידושי הרשב"א גיטין נב

מתני' יתומין שסמכו אצל בעל הבית או שמנה להן אביהם אפטרופוס חייב לעשר פירותיהן. ואוקימנא לה בגמ' להאכיל 
ן אבל להניח אבל לא להניח ומשום הפקר ב"ד הוא שהפקירו את הפירות לגבי האפטרופוס לתקנת היתומין ומשום חייה

אין בו משום תקנת היתומין ולפיכך לא הפקירום לכך, אי נמי איכא למימר דמדינא תורמין בין להאכיל בין להניח דיד 
אפוטרופוס כיד היתומין אלא כדי שלא יראה כמזלזל בנכסי היתומין שמא לא ידקדקו יפה בדבר אסרו להן לתרום כדי 

להאכיל העמידוה אדיניה, וכדרך שאמרו באין מוציאין עבדים לחירות כדי שלא להניח כיון שאין צורך להן בדבר זה אבל 
יראה כמזלזל בנכסי יתומין וכמו שכתבנו בפרק השולח משמו של ר"ת ז"ל גבי ההוא עבדא דבי תרי, והא דדרשינן אתם 

ב"ד שחייב לעשר  ולא שותפים אתם ולא אפטרופין מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא הוא, והוא הדין לאפטרופוס שמנוהו
להאכיל אבל לא להניח וכדתניא בברייתא אפטרופין תורמין ומעשרין להאכיל אבל לא להניח ובסיפא דההיא ברייתא 
קתני ואין עושין אפטרופין נשים ועבדים וקטנים ואם מינן אבי יתומין הרשות בידו אלמא משמע דכולה בריתא בכל 

ופוס דבית דין לאפטרופוס שמנהו אבי יתומים ובכולהו קתני תורמין אפטרופין מיירי, מדפלגינן בסופא בין אפטר
ומעשרין להאכיל אבל לא להניח. ונ"ל דמשום הכי לא תנן ליה במתני' משום דעיקרא דמתני' לאשמועינן היתרא 

ם דתורמין להאכיל וכיון דאשמעינן אפטרופוס שמנהו אבי יתומין ובעל הבית שסמכו יתומין אצלו שהן רשאין לתרו
להאכיל, או משום הפקר ב"ד או מדינא אע"פ שנעשו אפטרופין שלא מדעת ב"ד כל שכן אפטרופוס שמנוהו ב"ד, אבל 
בברייתא דפריש אבל לא להניח איצטריכא למינקט אפטרופין סתם כלומר אפילו אפטרופוס שמנוהו ב"ד להאכיל אין 

הו"ל כאלו נטל רשות מב"ד בפירוש על כל מה שהוא להניח לא, דאי לא אשמעינן הכי בהדיא הו"א כיון דמנוהו ב"ד 
רוצה לעשות בנכסיהן דאז ודאי מותר, דכל מה שאמרו בברייתא אין אפטרופסין רשאין למכור בתים שדות וכרמים 

להניח וכן למכור ברעה וברחוק ולגאול ביפה ובקרוב כולן בשלא נטלו רשות מב"ד הן אבל אם נטלו רשות מב"ד מוכרין 
שות ב"ד ואין נמנעין כלל, וכדתניא בתוספתא דבבא בתרא פרק שמיני ובתוספתא דתרומות אין מוכרין ברחוק ועושין בר

ליקח בקרוב ברעה ליקח ביפה אין דנין לחוב ולזכות להכניס ולהוציא יתומין אא"כ נטלו רשות מב"ד, והילכך אצטריך 
 י המעשים והילכך להאכיל אין להניח לא.בברייתא לאשמועי' דסתם מנוי ב"ד אינו כנוטל רשות מפורש בפרט

 בעקבי הצאן עמ' קצג וקצו

 גינת אגוז עמ' קעג

 בבא בתרא

 (קישור)ברכת שמואל חלק א קידושין סימן י 

 טז-שלחן ערוך חושן משפט רמג:טו

אבל במציאה, לא(. )המגיד פרק ד' דזכיה  )ודוקא כשיש דעת אחרת מקנה לו,לעצמו. ר וזורקו, אגוז ונוטלו, זוכה צרוקטן שנותנים לו 

 פחות מזה, לא לעצמו ולא לאחרים.   . ואינו זוכה לאחרים.ור"נ פרק התקבל(. )ועיין לעיל סימן רל"ה(

 דעת, זכה.והמזכה לשוטה על ידי בן  עצמו ולא לאחרים.השוטה אינו זוכה, לא ל
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 (קישור) הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט״א – לשוטה ולחרשה זכי –המאסף, תמוז תשמ"ג 

 66זיכוי הגט, הגט מצפת –זכייה 

 (קישור)שו"ת דבר אליהו )קלאצקין( סימן מח 

 נו-בשו"ת היכל יצחק אבן העזר ב סימן נ

 בעקבי הצאן סימן מ

 גרות –לאדם שלא בפניו  זכיןראה: 

 שלחן ערוך יורה דעה רסז:מא

 (קישור)הרב אוריאל לביא  – 'צמח' באמצעות זיכוי גט היתר עגונה שבעלה

 זכין לאדם שלא בפניו

 גיטין יב: 

 תוספות סנהדרין סח:

 קידושין מב.

 בבא בתרא קנו:

 בבא מציעא י: 

 כתובות יא.

 תוספות כתובות יא.

 הערת ר"ש איגרו דרוש וחידוש כתובות יא.

 שיטה מקובצת כתובות יא. ד"ה עוד כתב הרשב"א

 בבא מציעא צא: 

 רשב"א קידושין כג.

 ותושב אנכי עמכם גרראה: 

 גרות –זכין לאדם שלא בפניו 

 שו"ת אבני נזר חלק אבן העזר סימן רנא

על דעת ב"ד, נראה לי דעל דעת ב"ד דווקא נקט, דאינש דעלמא אינו דף י"א ע"א( גמ' א"ר הונא גר קטן מטבילין אותו )
יכול ליעשות שליח להתגייר דאינו בתורת גירות, רק ב"ד נעשין שלוחים כיון שהם יכולים לגייר את הנכרי כמו איש 

ן דווקא, דנעשה שליח לקבלה אף דליתא בקבלה הואיל ואיתי' בהולכה כדאיתא בריש האומר התקבל, והיינו ב"ד סמוכי
או לשיטת התוס' פרק האומר בקידושין גר לא בעי סמוכין כל איש דגמיר יכול ליעשות שליח, אבל לא איניש דעלמא, 

כמו עבד דאינו נעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה הואיל ואינו בתורת גיטין וקידושין, ה"נ ישראל דעלמא ליתי' 
 :בתורת גירות

                                                 

 'ד' וג' ב' אובמאמרי הרב חיים ג'קטר בקול תורה חלק  בית דין לדיןלסיקור הענין ע' באתר  66
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 (לר' יהושע'לה קוטנר טרונק) (קישור) ישועות ישראל סימן ג אות ב

 

 למפרע או רק מעכשיו, עירוב תבשילין –זכין לאדם שלא בפניו 

 גיטין יג.

 שלחן ערוך חושן משפט קצה:ג

אפי' הקנהו שלא בפני הקונה, ואע"פ שהקנה לו אותו הממכר, זכה הלוקח,  הקנה אחד כלי למוכר, כדי שיקנה הלוקח
ולכך הורגלו לעשות הקנין בסודר של עדים, אפילו בפני הקונה, לפי שרוב הקניינים הן שלא בפני  הגה:נת להחזירו, נקנה המקח. הכלי על מ

אבל במקח, שאפשר שאינו חפץ לקנות,  וכיוצא בזה, דודאי ניחא ליה;הקונה )טור בשם הרא"ש(. והא דנקנה המקח שלא בפני הקונה, היינו במתנה 
 לא קנה, ושניהן חוזרין. )מהרי"ו סי' ד'(.

 נתיבות המשפט קצה:ח

היינו במתנה. דודאי ניחא ליה וזכין לאדם שלא בפניו. ]סמ"ע סק"י[. ובסמ"ע ]סקי"א[ כתב בשם תשובת מהר"י ווייל ]סי' 
ביא הטור והמחבר בסימן קע"א ]טור סעיף י"ג ומחבר[ סעיף י', דאיכא מאן דס"ל דאף ד'[ דדין זה תליא במחלוקת שה

במתנה י"ל דלא ניחא ליה משום דשונא מתנות יחיה ]משלי ט"ו כ"ז[, ולהך דעה לא קני אפילו במתנה, רק שהרא"ש ]ב"ב 
ידעינן דהיה ניחא ליה בשעת קנין,  פ"א סי' נ'[ והטור פסקו שם דלא חיישינן לזה. ]וגם כתב דלא קנה בשניהן[ אלא א"כ

כי אף דידעינן דהיה ניחא ליה קודם לכן וגם עתה כששמע, ]שמא[ חזר בו בינתיים ולבסוף נתרצה, אבל אם הקונה שלח 
 ..זר בינתיים כיון דבשליחותו אזלי.עדים להמקנה לקנות, ליכא למיחש שמא ח

 שלחן ערוך אורח חיים תקכז:ז

או שהניח  מי ששכח או נאנס צוה על כל גדול העיר לערב על כל בני עירו, כדי שיסמוך עליוומ מצוה על כל אדם לערב,
סמוך על עירובו של אבל מי שאפשר לערב ולא עירב, אלא שרוצה ל)והוא הדין עם הארץ שאינו יודע לערב( )א"ז(; ירוב ואבד ע

 ואינו יוצא בו.ע נקרא פושגדול העיר, 

 משנה ברורה תקכז:כה

וכדי שיהיה זכור שאם מיו"ט לשבת אסור  שכל אחד ואחד יעשה ע"ת בעצמומפני שתקנת חכמים היה  -ע וכו' נקרא פוש
דה"ה אם ממנה שליח נמי דשלוחו של אדם כמותו ולא בא אלא  ומיהו לאו דוקא הוא בעצמו לבשל מכש"כ מיו"ט לחול.

אלא מודיע להם ביו"ט שעשה עירוב ויכולין  לאפוקי עירוב של גדול שמכין מתבשילו ואינו נמלך בהם בשעת עשייתו
 לסמוך עליו:

 כתובות יא.

 סבא של הגרי"ד זצ"ל ,להרב אליהו פיינשטיין (קישור)שו"ת הליכות אליהו סימן לא 
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 סימן יא, בענין זכייה בעירוב תבשילין –גינת אגוז עמ' מד 

 זכות גמורה –זכין לאדם שלא בפניו 

 גיטין יא:

 רי"ף גיטין

 רמב"ם הלכות גירושין ו:טז

שליח שנטל הגט וקודם שיגיע ליד האשה חזר הבעל ואמר לו גט ששלחתי עמך בטל הוא, או שקדם ואמר לאשה גט 
ששלחתי לך בטל הוא, או ששלח שליח אחר לבטלו, או שאמר ה לאחרים גט ששלחתי לאשתי בטל הוא, הרי זה בטל 
ואע"פ שהגיע גט לידה, וכל המבטל בפני אחרים צריך לבטל בפני שנים, ואם אחר שהגיע גט לידה או ליד שליח קבלה 

אחר שהגיע לידה או ליד שליח קבלה או לחצרה בטלו אינו יכול לבטלו ואף על פי שחזר בתוך כדי דבור ובטלו הואיל ו
 אינו בטל והרי זה גט כשר.

 תוספות גיטין יא: ד"ה בגיטי

 רשב"א קידושין כג. ד"ה ושלש

ולענין פסק הלכה קי"ל כחכמים דבין בכסף בין בשטר בין ע"י עצמו בין ע"י אחרים, ומשמע נמי דבכסף שע"י אחרים     
אפי' בעל כרחו דכיון דאשכחן לר"מ דאית לי' הכי משום דקבלת רבו גרמה לו ולא אשכחן רבנן דפליגי עליה בהדיא 

לפסי ז"ל כתב בכסף ע"י אחרים אע"פ שנתנו לרב שלא מדעתו של לכאורה אינהו נמי כר"מ ס"ל בהא כדכתבי' לעיל, ור' א
עבד דקי"ל זכות הוא לעבד שיוצא לחירות, משמע דס"ל לרב ז"ל דבעל כרחו לא אלא דוקא שלא מדעתו ושיאמר העבד 
כששמע רוצה אני אבל צווח לא יצא לחירות דכי אמרינן זכין לו לאדם שלא בפניו ה"מ בשנתרצה כששמע אבל בצווח 

לא כדאמרינן בפרק יש נוחלין )קל"ח א'(, ובשטר הסכימה דעת רבותינו הצרפתים ז"ל שאינו בע"כ עד שישמע ויאמר 
רוצה אני אבל בצווח לא, וכן דעת הרמב"ן נר"ו דשטר ע"י אחרים משום דזכין לאדם שלא בפניו הוא ולא אמרו זכין 

וקשיא לי דהא בשמעתא דא"ר אלעזר אמרנו לר"מ כו' לאדם שלא בפניו אלא כששמע ואמר רוצה אני אבל בצווח לא, 
דבפ"ק דגיטין, משמע לכאורה דלרבנן אפי' בע"כ נמי דהא אמר להו ר"מ מה תשיבוני על התרומה שאלו עבד כהן שברח 

אוכל בתרומה וזה אינו אוכל וכי תימרו כתב לי' גיטא וזריק לי' עריק ושביק לי' דאלמא משמע דיכול הוא לפוסלו מן 
ומה בע"כ בשטר ע"י אחרים דאי לא אף זה אוכל הוא בתרומה דאי בעי צווח ואמר דלא ניחא לי' דלזכי ליה האי התר

דהכא אפילו בעל כרחו נמי ומתנת ממון שאני דלאו זכות גמור הוא ואדרבה  ואי לאו דמסתפינא אמינאבשטר שחרוריה, 
של אדם מחמדתן קרי' ליה זכות ואע"פ שהוא מצד  חוב מצד עצמו דכתיב ושונא מתנות יחיה, אלא מיהו מצד שנפשו

עצמו חובה זכין לו שלא בפניו אבל גט שחרור דזכות גמור הוא ומתירו בבת חורין ומכניסו לכלל מצות כישראל זכין לו 
מ"מ ואפי' עומד וצווח בטלה דעתו אצל כל אדם, ואע"פ שבמציאה ובנכסי הגר ובלקט שכחה ופאה דזכות גמור הוא וגר 

שהטבילוהו על דעת ב"ד שאין זכין לו בע"כ כדאמרינן בפ"ק דכתובות )י"א א'( הגדילו יכולין למחות הכא שאני דאלו  קטן
איתי' לעבד כאן כייפי' ליה לקבוליה בע"כ כי ליתיה נמי מזכינן לי' בעל כרחיה, ומשא"כ באשה דאע"ג דמגרשה בעל 

דם שלא בפניו, אבל הכא דזכות הוא לו ועוד דיוצא בעל כרחו כרחה, ע"י אחרים לא משום דחוב הוא לה ואין חבין לא
זכין לו בעל כרחו, ועוד שלא יהא רבו עבד לעבדו ויהא מפסיד רצון נפשו בעקשותו של עבד, וגדולה מזו אמרו )ב"ב י"ג 

שומעין לו  ב'( טול אתה שיעור ואני פחות שומעין לו כדי שלא יהא זה מפסיד בעקשותו של זה ורשב"ג דפליג ואמר אין
הא מתמהי' עלי' מ"ט ומהדרינן משום דאמר לי' אי במתנה לא ניחא לי ושונא מתנות יחיה דאלמא אי לאו דחובה היא לו 

 מצד זה כייפי' לי', כנ"ל.

 בבא בתרא קלח.

 כאן בצווח מעיקרארשב"ם בבא בתרא קלח. ד"ה 

לו לאדם בעל כרחו דחוב הוא לו דכתיב )משלי מתחלה כשמסר לו זה את השטר התחיל צווח הלכך לא קנה שאין מזכין 
טו( שונא מתנות יחיה וכדאמרינן ]באלו טריפות[ )חולין ד' מד:( והנותן עצמו לא תחזיר לו שהרי סילק עצמו מהם אלא 
הפקר הם וכל המחזיק בהן זכה בהן כדאמרינן בכריתות בתחלת פרק המביא אשם תלוי )דף כד( אמר ריש לקיש הנותן 

 רו ואמר הלה אי אפשי כל המחזיק בה זכה בה ואסקינן התם כריש לקיש.מתנה לחבי

 (קישור)אמרי בינה חלק א דיני תרומות ומעשרות סימן ו 
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 בעקבי הצאן עמ' קצו

 כייה בעירוב תבשיליןסימן יא, בענין ז –גינת אגוז עמ' מד 

 מכירת חמץ שלא מדעת בעלים –זכין מאדם 

 חידושי הרשב"א נדרים לו: ד"ה הא

הא דאיבעיא להו התורם משלו על של חברו צריך דעת או לא מי אמרינן כיון דזכות הוא לו לא צריך. קשיא לי דהא 
שליחות לאו מדין דניחא ליה או לא ניחא ליה אלא גזירת הכתוב היא דמה אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם, ותדע 

קה אין שליח עושה שליחותו אמרינן בריש פ"ק דחולין הלך ומצאו תרום למ"ד חז4לך שהרי האומר לחברו צא ותרום לי ו
שאינו תרום דדלמא איניש אחרינא שמע והלך ותרם ורחמנא אמר אתם גם אתם מה אתם לדעתכם אף שלוחכם 

לדעתכם ואע"ג דהתם ניחא ליה שתקנו את כריו, וי"ל דתורם משלו על חברו שאני דלא בעינן שלוחו לדעתו אלא בתורם 
בעל הכרי אבל בתורם משלו על בעל הכרי כיון שאינו של בעל הכרי לא בעינן שליחותו ממש ואין  משל בעל הכרי על

 הדבר תלוי אלא אי זכות לו וזכין לו לאדם שלא בפניו או לאו זכות לו דמצוה דנפשיה עדיף ליה, כנ"ל. 

 תוספות נזיר יב. ד"ה מ"ט

וה ליה לומר היכי דמי אלא משום דלשון נזיר משונה ויש כלומר היכי דמי שלא היה לה אחות ועתה יש לה ומן הדין ה
ליישב הלשון דמאי טעמא דלעולם הוה ידע שפיר דמיירי כגון דנסיבן לגברי מכל מקום עתה שנתגרשו יש לנו לספק 

ולאסור מספק ומשני כי משוי איניש שליח במילתיה דאיהו מצי עביד וכו' פי' ודאי דעת האדם אפילו במידי דלא קאי 
יה והלכך הראשון נפטר בגילוח השני אבל שליחותא )בעא( דלא מצי איניש משוי שליח אלא במילתיה דמצי עביד קמ

נפשיה בשעה שעושה שליח דהא נסיבי' לא מצי לשוויה שליח לקדש לו אף כשתתגרש ואף קדשה השליח אינה מקודשת 
פרישי חלה בעבורי וגם תלמידים של בית ואם תאמר דהא מעשים בכל יום שהאשה אומרת לחבירתה לושי לי קמח וה

רבן אומרים כן ואיך נעשה שליח בדבר הזה הא בשעה שעושה אותה שליחות לא היתה יכולה בעצמה להפריש חלה 
מקמח זה שאינו בר חיובא שאין מפרישין חלה מקמח ואומר רבינו תם דיש בידה להביא עיסה מגולגלת ולומר עיסה זו 

נילוש ודברים שבידה קיימים דאין זה דבר שלא בא לעולם כיון שבידה ללוש ולגלגל העיסה תהא חלה על קמח לכשיהיה 
קרוי שפיר בא לעולם כיון שבידה לעשות כדאמר פרק האומר לחבירו )קדושין דף סב:( פירות ערוגה זו תלושה יהא 

לאו כמחוסר מעשה דמי ובידו תרומה על פירות ערוגה זו מחוברת לכשיתלשו ונתלשו דבריו קיימין דכל שבידו לעשות 
לתולשם ומכל מקום בהאי טעמא לחודא לא סגי לן למימר דמצי למיעבד שליח כאן כיון דבידו ללוש ולגלגל מדאמר פרק 
רבן גמליאל )יבמות דף נב.( האומר לחבירו כתוב גט לארוסתי לכשאכניסנה אגרשנה הרי זה גט מפני שבידו לגרשה מיהא 

ו מהו ומאי קא מיבעיא ליה והא בידו לבא עליה ולגרשה אלא ודאי כיון דהשתא לא מצי אם ירצה ובעי התם ליבמת
לגרשה לא מצי משוי שליח כיון דמחוסר מעשה לבא עליה הכא נמי כיון דהשתא איהו לא מצי להפריש אינו קרוי בידו 

 מה שבידו ללוש ולגלגל לענין זה שיכול לעשות שליח כיון דמחוסר לישה וגילגול.

 מג:חרהחושן  קצות

ולגדול בין בפניו בין שלא בפניו. כתב בתרומת הדשן סי' קפ"ח וז"ל, אשה בעלת הבית לשה לה משרתת שלה עיסה 
והלכה לחוץ קודם שהפרישה חלה, וקודם שחזרה נתחמצה העיסה כל צורכה שאם עוד תשהה שלא תאפה תתקלקל 

"ב, שרי למיעבד הכי או לאו. תשובה, יראה דשפיר דמי העיסה, ובשביל כך רוצה המשרתת להפריש חלה בלי רשות בעה
למיעבד הכי, דכיון דמתקלקל זכות הוא לבעה"ב וקי"ל זכיה מטעם שליחות אתרבי וכו', וה"נ המשרתת נעשית שלוחה 
אפילו שלא מדעתה מטעם דזכות הוא לה, ואפילו אין כאן ]אלא[ חשש קלקול העיסה כו'. ואע"ג דאמרינן בפ"ק דחולין 

, א( דהאומר לשלוחו צא ותרום ושמע איניש אחרינא ואזיל ותרם דאין תרומתו תרומה כו' שהרי ציוה לשלוחו )יב
לתרום, מכל מקום הואיל ולדידיה לא עביד שליח לא מהני, וי"ל דדוקא התם כו' דאיכא למימר דדעת בעה"ב דשלוחו 

יפה כו', אבל בהפרשת חלה בזמן הזה דהכל שוין  דוקא יתרום משום דיודע ומכיר באיזו מדה רגיל בעה"ב לתרום בעין
ליטול בכזית ולשרוף אין לומר כלל קפידא. וביבמות פרק האשה שלום )קיח, ב( בעי תלמודא המזכה לאשתו במקום יבם 

או במקום קטטה, ומוכח בהדיא התם אי הוי זכות היה מועיל משום זכין לאדם שלא בפניו וכו', וה"ה לענין הפרשת 
ק"ל הא דתניא בפ"ב דמציעא )כב, א( כיצד התורם שלא מדעת תרומתו תרומה כו', עד הרי שמצאו ואמר לו  חלה. ואי

בעה"ב כלך אצל יפות ]וכו'[, לא שויה שליח ]לא[ משום דבעינן שלוחכם דומיא דאתם מה אתם לדעתכם, אלמא אע"ג 
א לא לדעת הוי. לא דמי כלל, דהתם בשעה דידעינן בתר הכי דניחא ליה במה שתרם אפ"ה לא הוי שליח כיון דמעיקר

שנעשה שליחות לא ידעינן כלל דניחא ליה אלא דאח"כ שמעינן מיניה או דחזינן מיניה דניחא ליה ובעינן למימר דלמפרע 
הוי שליח, הא לא מהני משום דבעינן למידע בשעה שנעשה שליח דזכות הוא וניחא ליה, וכה"ג הוי דומיא דאתם דאנן 

 הכא הוה ניחא ליה, אבל היכא דבשעה שנעשה שליחות לא ידעינן לא הוי דומיא דאתם עכ"ל. סהדי אי הוי
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וביו"ד ברמ"א סימן שכ"ח )סעיף ג'( פסק במשרתת כדברי תרומת הדשן. ובט"ז שם )סק"ב( כתב דאפילו ליכא קילקול   
ערכי להרהר אחר פסקי מוהרא"י העיסה מהני הפרשת משרתת משום זכין לאדם שלא בפניו ע"ש. ואם כי ידעתי מיעוט 

ובפרט שכבר הלך אחריו הרמ"א והט"ז. אמנם לענ"ד תוס' והרשב"א לא ס"ל הכי, עיין בנדרים פרק ד' דף ל"ו )ע"ב( כתב 
שם הרשב"א )ד"ה הא( ז"ל, הא דאיבעיא להו התורם משלו על של חבירו צריך דעת או לא מי אמרינן כיון דזכות הוא לו 

שליחות לאו מדין דניחא ליה או לא ניחא ליה אלא גזירת הכתוב דמה אתם לדעתכם אף שלוחכם כו', קשיא לי דהא 
לדעתכם, ותדע לך שהרי האומר לחבירו צא ותרום לי והלך ומצאו תרום, למ"ד אין חזקה ]שליח[ עושה שליחותו אמרינן 

( אתם גם אתם מה אתם לדעתכם אף בפ"ק דחולין )יב, א( דלמא שמע אינש אחריני ותרם ורחמנא אמר )במדבר יח, כח
שלוחכם לדעתכם, ואע"ג דהתם ניחא ליה שתיקן כריו, וי"ל דתורם משלו על של חבירו שאני, דלא בעינן שלוחו לדעתו 

אלא בתורם משל בעל הכרי על בעל הכרי, אבל בתורם משלו על של חבירו כיון שאינו של בעל הכרי לא בעינן שליחותו 
לא אי זכות לו וזכין לאדם שלא בפניו, או לאו זכות דמצוה דנפשיה עדיף עכ"ל. וכ"כ תוס' שם ממש ואין הדבר תלוי א

בנדרים )ד"ה אלא( ע"ש, וא"כ בהאי דמשרתת דמפרשת חלה משל בעה"ב אין בזה משום זכות, דלא אמרינן זכין לאדם 
גט לאשתו דזוכה האשה בגט, או  שלא בפניו אלא היכא דזוכה המקבל באיזו דבר כמו במזכה חפץ לפלוני, או במזכה

במפריש משלו, אבל מפריש משל בעה"ב אין זה זכות אלא ניחותא איכא ושליחות לאו מתורת ניחותא הוא ובעינן 
 לדעתכם דוקא.

וגם מ"ש בתרומת הדשן דמשום קלקול עיסה חשיב זכות, לא הבנתי, דהא אחר שתאפה נמי תוכל להפריש, ואע"ג   
 דליתיה לבעה"ב בשעת לישה תוכל להפריש אחר אפיה.דמצותו בעיסה אבל כל 

והנה אחר דאנהירינהו לעיינין הרשב"א וגם התוס' שם כתבו בביאור היטב מה בין זכות לשליחות, וא"כ נראה דלא   
תפריש המשרתת, ואם תתקלקל העיסה תפריש בעה"ב אחר אפיה וכמ"ש דבעינן כה"ג דעת בעה"ב כיון דמפריש משל 

 בעה"ב.

נראה מדברי תוס' בנזיר דף י"ב )ע"א ד"ה מ"ט( שהקשו בהא דאשה עושה שליח לחברתה שתפריש חלה אחר  וכן  
הלישה, והוא דבר שלא בא לעולם כיון דעושה שליח קודם הלישה ע"ש, ואי נימא דלא בעינן כלל דעת בעה"ב אלא 

לו לא עשתה שליח כלל והפרישה משום דזכות הוא ואפילו בלא קלקול העיסה, א"כ לא גרע מה שעושה שליח מאי
בעצמה. וע"ש בתוס' שהקשו האידנא דנהגו בכך ע"ש, ואע"ג דהשתא שיעורי דחלה כולם שוים, אלא משמע דס"ל כמ"ש 

 דכל שמפריש משל בעה"ב אין זה זכות אלא שליחות וכמ"ש, ולכן נראה להחמיר שלא תפריש המשרתת בעצמה:

 רסב:אהחושן קצות 

 67)זכין מאדם( ימן אס רח חייםוא לקבאר יצחק חשו"ת 

 אות י מטסימן  בן העזרחזון איש א

 

 

                                                 

 אורח חיים סימן כח ואבן העזר סימן ב )בענין גיטין( -שו"ת עין יצחק חלק א  67
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 בדין זכין מאדם –בעקבי הצאן עמ' קצ, סימן לג

 גינת אגוז עמ' קכא

 זכייה מטעם שליחות –זכייה ראה: 

 מב.קידושין 

 ר"ן על הרי"ף קידושין טז: ד"ה גרסינן

 .חידושי הרשב"א גיטין נב
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מתני' יתומין שסמכו אצל בעל הבית או שמנה להן אביהם אפטרופוס חייב לעשר פירותיהן. ואוקימנא לה בגמ' להאכיל 
ן אבל להניח אבל לא להניח ומשום הפקר ב"ד הוא שהפקירו את הפירות לגבי האפטרופוס לתקנת היתומין ומשום חייה

אין בו משום תקנת היתומין ולפיכך לא הפקירום לכך, אי נמי איכא למימר דמדינא תורמין בין להאכיל בין להניח דיד 
אפוטרופוס כיד היתומין אלא כדי שלא יראה כמזלזל בנכסי היתומין שמא לא ידקדקו יפה בדבר אסרו להן לתרום כדי 

להאכיל העמידוה אדיניה, וכדרך שאמרו באין מוציאין עבדים לחירות כדי שלא להניח כיון שאין צורך להן בדבר זה אבל 
יראה כמזלזל בנכסי יתומין וכמו שכתבנו בפרק השולח משמו של ר"ת ז"ל גבי ההוא עבדא דבי תרי, והא דדרשינן אתם 

ב"ד שחייב לעשר  ולא שותפים אתם ולא אפטרופין מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא הוא, והוא הדין לאפטרופוס שמנוהו
להאכיל אבל לא להניח וכדתניא בברייתא אפטרופין תורמין ומעשרין להאכיל אבל לא להניח ובסיפא דההיא ברייתא 
קתני ואין עושין אפטרופין נשים ועבדים וקטנים ואם מינן אבי יתומין הרשות בידו אלמא משמע דכולה בריתא בכל 

ופוס דבית דין לאפטרופוס שמנהו אבי יתומים ובכולהו קתני תורמין אפטרופין מיירי, מדפלגינן בסופא בין אפטר
ומעשרין להאכיל אבל לא להניח. ונ"ל דמשום הכי לא תנן ליה במתני' משום דעיקרא דמתני' לאשמועינן היתרא 

ם דתורמין להאכיל וכיון דאשמעינן אפטרופוס שמנהו אבי יתומין ובעל הבית שסמכו יתומין אצלו שהן רשאין לתרו
להאכיל, או משום הפקר ב"ד או מדינא אע"פ שנעשו אפטרופין שלא מדעת ב"ד כל שכן אפטרופוס שמנוהו ב"ד, אבל 
בברייתא דפריש אבל לא להניח איצטריכא למינקט אפטרופין סתם כלומר אפילו אפטרופוס שמנוהו ב"ד להאכיל אין 

הו"ל כאלו נטל רשות מב"ד בפירוש על כל מה שהוא להניח לא, דאי לא אשמעינן הכי בהדיא הו"א כיון דמנוהו ב"ד 
רוצה לעשות בנכסיהן דאז ודאי מותר, דכל מה שאמרו בברייתא אין אפטרופסין רשאין למכור בתים שדות וכרמים 

להניח וכן למכור ברעה וברחוק ולגאול ביפה ובקרוב כולן בשלא נטלו רשות מב"ד הן אבל אם נטלו רשות מב"ד מוכרין 
שות ב"ד ואין נמנעין כלל, וכדתניא בתוספתא דבבא בתרא פרק שמיני ובתוספתא דתרומות אין מוכרין ברחוק ועושין בר

ליקח בקרוב ברעה ליקח ביפה אין דנין לחוב ולזכות להכניס ולהוציא יתומין אא"כ נטלו רשות מב"ד, והילכך אצטריך 
 י המעשים והילכך להאכיל אין להניח לא.בברייתא לאשמועי' דסתם מנוי ב"ד אינו כנוטל רשות מפורש בפרט

 בעקבי הצאן עמ' קצג וקצו

 גינת אגוז עמ' קעג

 בבא בתרא

 (קישור)ברכת שמואל חלק א קידושין סימן י 

 טז-שלחן ערוך חושן משפט רמג:טו

אבל במציאה, לא(. )המגיד פרק ד' דזכיה  )ודוקא כשיש דעת אחרת מקנה לו,לעצמו. ר וזורקו, אגוז ונוטלו, זוכה צרוקטן שנותנים לו 

 פחות מזה, לא לעצמו ולא לאחרים.   . ואינו זוכה לאחרים.ור"נ פרק התקבל(. )ועיין לעיל סימן רל"ה(

 דעת, זכה.והמזכה לשוטה על ידי בן  עצמו ולא לאחרים.השוטה אינו זוכה, לא ל

 (קישור) הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט״א – לשוטה ולחרשה זכי –המאסף, תמוז תשמ"ג 

 זיכוי הגט, הגט מצפת –זכייה 

 קריעה לקטנים –זכר לחורבן 

 שלחן ערוך אורח חיים תקסא:ה

)והוא הדין בערי יהודה היה הולך ובא לירושלים, הולך ובא תוך ל' יום, אינו קורע קרע אחר; ואם לאחר ל' יום, חוזר וקורע 
 ובמקדש(.

 מגן אברהם תקסא:ו

ושלים. נ"ל דהרואה ירושלים תוך ל' יום אע"פ שלא קרע כגון שדר בתוכו א"צ לקרוע על ערי יהודה: ומי שנולד ובא ליר
בירושלי' אפי' הגדיל א"צ לקרוע דבקטנותו פטור וכשהגדיל א"צ לקרוע דהא ראה אותן תוך ל' יום ועמ"ש סימן רכ"ד 

 ובי"ד ססי' שצ"ו:

 בין השמשות –זמנים 

 שבת ה:צפנת פענח הלכות 
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 ריטב"א יומא מז:

 גינת אגוז עמ' לב

 שיעורים לזכר אבא מארי חלק א עמ' קד

 זריחה –זמנים 

 שבת קיח:

 ואמר רבי יוסי: יהא חלקי ממכניסי שבת בטבריא וממוציאי שבת בצפורי.

 ר' נסים גאון שם

היתה נמוכה והחמה שוקעת  אמר ר' יוסי יהא חלקי עם מכניסי שבת בטבריא ועם מוציאי שבתות בציפורי. לפי שטבריא
שם בעוד יומם והיו יושביה מקבלין עליהן השבת משקיעת החמה אצלם ושקיעתה לשם קודם שקיעתה במקומות 

הגבוהין ומי שמקבל עליו הכנסת השבת מאותה השעה הרי עשה סייג לעצמו והוא משובח ומעולה מן היושבים 
י שהיא גבוהה טפי ומאחרין לשם פני המזרח להכסיף ושוהין במקומות הגבוהין ובהרים וכנגדן מוציאי שבת בציפור

ומאדימין והיו מקבלין עליהן שימור השבת עד שמכסיפין פני המזרח התחתון והעליון ולפיכך הן משובחים בזה הענין 
יותר מאנשי טבריא ובמסכת ראש השנה בפרק יו"ט של ראש השנה )דף לא( משכחת וטבריא עמוקה מכולן שנאמר 

כט( ושפלת מארץ תדברי ובמסכת מגילה בפרק מגילה נקראת )דף ו( ולמה נקראת שמה ציפורי אמר רב פפא  )ישעיה
 שיושבת בראש ההר כצפור והרי נתברר לך מיכן כי טבריא נמוכה וציפורי גבוהה:

 מג"א רלג:ז

יר לילה מ"מ עדיין יום וז"ל ד"מ מהרי"ל היה מתפלל מנחה בשעת הדחק סמוך לצ"ה ואמר אע"פ שנראה בע -דהיינו צ"ה 
 ...הוא כמ"ש ר"י יהא חלקי ממכניסי שבת בטבריא עכ"ל וזהו דוקא בעיר שבתיה גבוהין או שיושבת בעמק

 נפש הרב עמ' קיד

 מפניני הרב עמ' לג

 חצות –זמנים 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים ח"א סימן כד

גדול ונכתב על דעתי.   והטעם דהחצות של היום שהוא ומש"כ ידידי שהלוח של הישיבה אינו מדוקדק, הנה הוא בדיוק ...
כשבא השמש באמצע הדרום שוה לעולם, אבל שני חצאי היום אינם שוים רק איזה ימים בשנה ולפעמים חצי הראשון 
גדול ולפעמים חצי האחרון.   ולכן בין לקולא בין לחומרא מסתבר שנחלקו שש שעות עד חצות ושש שעות מחצות עד 

 כן מש"כ ידידי שהוא שבשתא וטעות לא דבר נכונה שהוא אמת גמור וליכא ע"ז שום קושיא.הערב.   ול

  שו"ת אגרות משה אורח חיים ח"ב סימן כ

והנה החצות לילה באמת לא משתנה כלל מימים הארוכים דקיץ לימים הקצרים דחורף אף לא לרגע אחד, למה ...
שחצות היום הוא לעולם שוה שהוא כשבא השמש לאמצע הדרום וזה שכתבתי בספרי אגרות משה על או"ח בסימן כ"ד 

שוה בכל השנה רק ששני חצאי היום אינם שוים רק איזה ימים בשנה ולפעמים חצי הראשון גדול ולפעמים חצי השני 
ן גדול עיי"ש, וכן קבלתי גם מאבי מורי זצללה"ה.   וכן מוכרח למה שפרש"י בעירובין דף נ"ו על הא דבתקופת ניס

ותקופת תשרי חמה יוצאה בחצי מזרח ושוקעת בחצי מערב שבשני ימים אלו היום והלילה שוין, וכתב עוד מאחר 
תקופת תשרי נמשכת מעט לצד דרום ויוצאה ובשקיעתה נמשכת מעט לצד דרום ושוקעת עד שיוצאה בתקופת טבת 

להיפוך שיוצאה מעט קודם אמצע המזרח בקרן מזרחית דרומית ושוקעת בקרן מערבית דרומית ואחר תקופת ניסן הוא 
ושוקעת מעט אחר אמצע המערב עד שבתקופת תמוז מהלכת מקרן מזרחית צפונית ג' רוחות עד צפונית מערבית עיי"ש 

ואלו המעט מעט שניתוספו או שנגרעו חזינן דאינם שוים אבל החצות שהוא באמצע הדרום שוה תמיד אך החצאים 
לא לפ"ז הוי גם חצות הלילה שוה תמיד שהוא אחר שעברו י"ב שעות שוות מחצות היום אינם שוים ברוב השנה.   וממי

   ונמצאו שגם לענין תקון חצות אין שום חלוק בחדוש הזוהר.
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אבל המג"א שכתב שחדוש הזוהר נוגע לענין תקון חצות משום שאנחנו צריכין לכוין העת שהוא רצון לפניו אף שאינו   
תקנום וכן כתב בסימן א' סק"ד, הוא משום דסובר דרק מה שהוזכר בזוהר ואי איתוספן שעתי  לענין תפלה דנגד תמידין

בליליא אינון שעתי דמיתוספן דיממא אינון הוא דוקא מה שאמר ולא להיפוך ביום ארוך שניתוספו שעתי ביממא דהן 
ף הלילה דהן הוו דיממא ולהלילה הוו דיממא גם להזוהר.   ולכן מפרש שאיירי הזוהר רק לענין השעות דמיתוספן בסו

ליכא אלא י"ב שעות דאינון דילה, וזה אינו בשעות שניתוספו בסוף היום ארוך שאלו הן מהיום אף שהן נוספות.   ונמצא 
שלענין השעות הנוספות בתחלת הלילה ובתחלת היום הוא להיפוך דהלילה לא נטל מהיום כלום אף בלילה ארוכה והיום 

רוך, שלעולם מתחלת הלילה כשתחשך בין בלילה קצרה דקיץ בין בלילה ארוכה דחורף, וי"ב שעות נטל מהלילה ביום א
מתחלת הלילה נחשב לילה אף בימי הקיץ שכבר הרבה שעות הם לאחר זריחת השמש, ובימי החורף נגמרה הלילה 

שיאיר היום.   ונמצא  כשנשלמו י"ב שעות מתחלת הלילה ונחשב מהיום השעות שאחר זה אף שעוד איזה שעות יש עד
שהחצות שהוא עת רצון הוא להמג"א שש שעות אחר תחלת הלילה בין בחורף שהוא קודם חצות לילה ממש ובין בקיץ 

שהוא כבר אחר עלות השחר ובהרבה מקומות הוא גם אחר הנץ החמה.   ועיין במחצית השקל בסימן א' ובפמ"ג שם שכן 
ותר מסתבר לפרש שאף שחדא נקט בזוהר הוא הדין איפכא והשעות הנוספות פירשו כוונת המג"א.   אבל הוא דחוק וי

גם בתחלת הלילה הם דיממא שחשבון שעות הלילה נחשבו משש שעות אחר חצות היום י"ב שעות, וממילא לעולם הוא 
א"כ החצות לעת רצון שוה בין בקיץ בין בחורף י"ב שעות אחר חצות היום כדהביא במחה"ש בשם שב יעקב עיי"ש ו

נמצא שלשום דבר אינו נוגע הא דהזוהר אף לא לענין תקון חצות.   לכן הביא במ"ב שזמן חצות הוא תמיד באמצע 
הלילה ממש וכתב בשעה"צ שכן סוברים הרבה אחרונים דלא כהמג"א, ובהכרח דהא שנאמר בזוהר אינו נוגע לשום דבר 

הצדיקים כדכתב בערוך השלחן סימן נ"ח ס"ק י"א וזה  לא לדינא ולא למנהג אלא לענין הגן עדן שהקב"ה משתעשע עם
 נראה גם בכוונת החיד"א בניצוצי אורות.  

נסבור כהרמב"ם דהם שעות זמניות אלא שעות שוות נמי אינו משש שעות אחר חצות  והנה משמע מהב"י שאם לא  
זמן ק"ש עד אחר ג' שעות שוות.   לילה כדרוצים הפנ"י והמשכנ"י לומר, אלא מתחלת היום בין בקיץ בין בחורף יהיה 

דהא כתב בשם הר"י אבוהב והובא בט"ז סימן נ"ח סק"א שלפ"ז שהן שעות זמניות שהוא רביע היום ימהר לקרות בימי 
החורף שרביע היום קצר, הרי משמע דאם השעות הן שוות לא היה צריך למהר דהא יש לו ג' שעות כמו בימי הקיץ, ואם 

מתחילות הג' שעות משש שעות אחר חצות לילה אף שהיה אז עדיין לילה הרי יגמרו בט'  נימא שאם הם שעות שוות
שעות אחר חצות לילה שהוא הרבה קודם רביע היום אף הקצר ביותר שהיה עליו עוד יותר למהר.   )ולא מובן מש"כ 

נות לזה, והמהירות בערוך השלחן על הט"ז והב"י בשם הר"י אבוהב שזהו במדינות שלהם, שלא שייך חלוק בהמדי
שמצרכי הוא משום שבקיץ הדרך לקום תחלה מבימי החורף משום שכבר האיר היום הרבה שעות ויכולים לעשות 

מלאכה ובחורף שעדיין הוא לילה שאין יכולין לעשות מלאכה בחשך קמים כשהאיר היום ונמצא שיש רק זמן קצר עד 
 שוות(.   גמר זמן ק"ש שהוא ברביע היום שהוא פחות מג' שעות

וקושית המשכנ"י מבני מלכים הא מסתמא ישנים לעולם בזמן שוה על השעות ולא ברביע היום שלפעמים הוא יותר   
ולפעמים הוא פחות, לא קשה כלל דבני מלכים שישנים עד ג' שעות הא אינו משום שהם צריכים לישן יותר משאר 

ה שנת העובד, אלא הוא משום דכיון שאין צריכין לעשות אנשים דהא אדרבה השבע לעשיר אינו מניח לו לישן ומתוק
מלאכה לכן ישנים יותר אף שיכולים כבר לקום מצד צורך השינה, שלכן גם הם אינם רוצים לבטל כל היום בשינה ואין 

יום רוצים לישן יותר מרביעית היום.   ועיין בפמ"ג במשב"ז סימן נ"ח סק"א דהכל לפי הזמן הן בשינה ואף בלבישתן כשה
קצר ממהרין ללבוש ומש"ה משערין זמניות ולמה שבארתי הוא פשוט.   אך הא דתינוק יונק משדי אמו קשה לכאורה.   
וצריך לומר דסימן זה הוא רק בימים השוים כבתחלת תקופת ניסן ותשרי שאף בגני בבית אפל ליקום וליקרי, וכן בימי 

וגם אולי בעלות השחר דרך תינוק להתעורר משינתו קצת    החורף יוכל לשער כמה יצטרך לחכות עד שיאיר היום.
וממילא יונק משדי אמו אף שאינו רעב עדיין כדרך תינוק כשהוא ניעור שרוצה לינק, או שאמו רוצה להניקו כדי שיישן 

 עי"ז כדרך התינוקות.  

גם בר"פ היו בודקין בטעות וקושית הפנ"י על הרמב"ם דכללא כייל דכל היכא דקתני ענין השעות הם שעות זמניות   
בנ"א בשעות שג"כ הוא בשעות זמניות דהסברא הוא דבמה שרגילין בנ"א לטעות אין חלוק בין יום קצר ליום ארוך, ל"ק 

כלום דהטעות בא משום שאופן האור ועמידת השמש שניכר מהצל אינו בשינוי גדול מג' ועד ה', וזה ודאי שביום קצר 
שעות שוות עוד יותר מחמש ושבע.   ואפילו לר"מ דטועין רק בב' שעות נמי הוא חלוק גדול הוא שינוי גדול כשהוא בג' 

הנראה יותר לאינשי חלוק שבין ב' שעות שוות ביום ארוך מב' שעות שוות ביום קצר בהאור ובהצל של עמידת השמש, 
חלוק נמי בימים הקצרים בשעה וכן הוא לאביי שסובר דבקיאי יותר והטעות הוא רק בשעה וחצי שעה שלא ניכר להו ה

וחצי שעה שוה הוא יותר חלוק וניכר להו.   ולכן שפיר פי' הרמב"ם שגם התם הוא בשעות זמניות.   ואף בלילות אחרי 
שיודעין שהלילה קצרה לא יטעו הרבה אף שבלילה לא ניכר אלא לפי ההשערה דהרי ג' שעות הוא קרוב לחצי לילה, וכן 

ול מהלילה ולא יטעו בחלק גדול, ולהיפוך בלילה ארוכה.   ומש"כ הפנ"י שהרמב"ם נראה שחזר בחלוק דשעה הוא חלק גד
בו מהא דבהלכות עדות לא הזכיר זה, אינה ראיה דגם בהלכות ק"ש סתם שהוא עד ג' שעות ולא הזכיר שהוא רביע היום 

ם לק"ש שהם שעות זמניות כמפורש וסמך ע"מ שנקט בהלכות תפלה עד ד' שעות שהוא שלישית היום דברור שסובר כן ג
בכ"מ וא"כ גם בהלכות עדות שלא נקט הוא שסמך על מה שכתב בהלכות תפלה.   איברא שצריך טעם למה לא כתב זה 

 בהלכות ק"ש הקודם להלכות תפלה אבל ודאי שלדינא ליכא חלוק בין ק"ש לתפלה.  
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מי שחולק עליו בפירוש, שכל השעות שנאמרו הם ולכן אין לזוז מפסק הרמב"ם שלא מצינו מרבותינו הראשונים   
זמניות בין לקולא בין לחומרא.   איברא דבתוס' הרא"ש שבספר ברכה משלשת בד"ה כיון שהגיע כתב מכאן משמע 

שלעולם יש י"ב שעות ביום ויב"ש בלילה וכן ר' יהושע דאמר ג' שעות ובתפלת השחר ד' שעות ואם היו משתנות השעות 
י"ל להזכיר שליש היום ורביע היום, אלמא דאינו סובר שהשעות הן זמניות דלא כרמב"ם אלא או שהן לפי סדר היום ה

שעות שוות אבל מתחלת האיר היום כהב"י בשם הר"י אבוהב אם לא נסבור שעות זמניות, או גם כהפנ"י ומשכנ"י 
שהרא"ש פליג על הרמב"ם.   ובכלל אין מדהביא הא דקיימא מאדים בזווי.   אבל מ"מ לדינא אינו כלום כיון שלא הביאו 

להוכיח מספרים שלא ראו הראשונים כשהוא סותר לדברים מוחלטים כי אפשר שנפל איזה טעות, ואולי היה זה קושיא 
 וחסר התירוץ.   ידידו מברכו בחג שמח, משה פיינשטיין.    

 משיכיר –זמנים 

 משיכיר את חבירו –שמע  קריאתראה: 

 צאת הכוכבים –זמנים 

 פסחים צג:

משנה. איזו היא דרך רחוקה? מן המודיעים ולחוץ, וכמדתה לכל רוח, דברי רבי עקיבא. רבי אליעזר אומר: מאיסקופת 
 העזרה ולחוץ. אמר ליה רבי יוסי: לפיכך נקוד על גה', לומר לא מפני שרחוק ודאי, אלא מאיסקופת העזרה ולחוץ.

גמרא. אמר עולא: מן המודיעים לירושלים חמשה עשר מילין הויא. סבר לה כי הא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: 
עשרה פרסאות. מעלות השחר ועד הנץ החמה חמשת מילין, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים  -כמה מהלך אדם ביום 

מיסר מפלגא דיומא לאורתא. עולא לטעמיה, דאמר עולא: חמשת מילין. פשו לה תלתין. חמיסר מצפרא לפלגא דיומא, וח
חמשת מילין. מנא  -כל שאין יכול ליכנס בשעת שחיטה. אמר מר: מעלות השחר עד הנץ החמה  -אי זה הוא דרך רחוקה 

דכתיב דוכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים וגו' וכתיב ההשמש יצא על הארץ ולוט בא צערה, ואמר רבי חנינא:  -לן? 
 י חזי לי ההוא אתרא, והויא חמשה מילין.לדיד

אמר רבא: שיתא אלפי פרסי הוי עלמא, וסומכא דרקיעא אלפא פרסי. חדא גמרא וחדא סברא. סבר לה כי הא דאמר ...
עשר פרסאות. מעלות השחר ועד הנץ החמה חמשה מילין,  -רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: כמה מהלך אדם בינוני ביום 

צאת הכוכבים חמשה מילין, נמצא עוביו של רקיע אחד מששה ביום. מיתיבי, רבי יהודה אומר: עוביו  משקיעת החמה עד
עשר פרסאות, ומעלות השחר עד הנץ החמה ארבעת  -של רקיע אחד מעשרה ביום. תדע, כמה מהלך אדם בינוני ביום 

חד מעשרה ביום. תיובתא דרבא, מילין, משקיעת החמה ועד צאת הכוכבים ארבעת מילין, נמצאת עוביו של רקיע א
אמר לך: אנא ביממא הוא דאמרי, ורבנן הוא דקא טעו, דקא  -תיובתא דעולא! תיובתא. לימא תיהוי תיובתא דרבי יוחנן? 

 חשבן דקדמא וחשוכא

 רש"י

 רמב"ם

 שיטות ר"ת והגר"א –זמנים 

 תוספות פסחים צד. ד"ה רבי יהודה ושבת לה. ד"ה תרי

 ם רסאביאור הגר"א אורח חיי

 שיעור מיל –זמנים 

 רמב"ם פירוש המשניות פסחים ט:

 שלחן ערוך אורח חיים תנט:ב

 ביאור הלכה שם ד"ה הבי

Halachic Times for Home and Travel by R’ Yehudah (Leo( Levi 
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 וריביתחמץ  –( ובאנק Corporationחברה )

 68שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן סג

בדבר באנק של שומרי תורה איך ינהגו בהלואותיהם ח' כסלו תשל"א. מע"כ ידידי הנכבד מאד מגזע תרשישים וגדולים 
 בר אוריין ויר"ש באמת מהר"ר יהושע מאיר פרישוואסער שליט"א.  

הנה ענין היתר עיסקא הוא שהלוה אם יאמר שהפסיד לא יהיה נאמן אלא בעדים כשרים ואם יאמר שלא הרויח או   
שהרויח רק מעט לא יהיה נאמן אלא בשבועה הרי לא טוב לפני באנק שהוא עסק להלוות לאלפים אנשים וגם לאינם 

לוה ללוה דיש מי שנאמן בשבועה ויש מי שאין  שומרי תורה ואף לנכרים שיהיה היתר עיסקא כללי, דהא יש חלוק בין
להאמינו בשבועה דצריך להתנות עמו שלא יהיה נאמן אלא בעדים כשרים, ואף עדים כשרין כשיהיה נוסח כללי תלוי 

במקום פומבי הרי אי אפשר לומר למי שיאמר שהפסיד ויביא עדים שהם ידועין לחשובים במדינה לומר עליהם שאינם 
ם נכרים או יהודים שאינם שומרי תורה, ואף אם יהיה כתוב בהנוסח מפורש שיהיו כשרים ע"פ דין נאמנים משום שה

התורה יהיה חשש איבה שהרבנים יאמרו שאין נאמנים, ואסור לגרום ח"ו שיהיה איבה דהרי הרבה דברים הקלו משום 
גם הא אם יהיה נוסח כללי גם הנכרים חשש איבה, ומשום דרכי שלום, ואין לסמוך לומר שבזמן הזה אין לחוש כל כך. ו

יהיו בכלל ולכתוב שרק ליהודים הוא בתנאי זה ולנכרים הוא בהלואה בלא תנאי העיסקא אין לעשות בפומבי דבר חלוק 
בין לוים נכרים ללוים ישראלים, ולכן במדינותינו לא שייך לפני באנק לעשות היתר עיסקא כללי, ואף בבאנק שבא"י 

שהוא חילוני שאינו נוהג כדיני התורה גם בא"י  (Court) ראלים לא מובן לי איך עשו וכי הקארטשכמעט כולם הם יש
 יסכים על עדים מחללי שבת שהם פסולים לעדות אבל בלאנדאן ודאי לא שייך זה.  

עוד יש לידע בענין היתר עיסקא שלא טוב לפני המלוה כשתהיה ההלואה לעסק מיוחד כמו לקניית בתים וקרקעות,   
דאז אפשר שכו"ע יודעין וכ"ש הבאנק אם היה הפסד ויפטר הלוה משבועה ומלברר בעדים, וכמובן הבאנק לא ירצה 

האינשי יש להרויח לא פחות מכפלים מסך שקבעו להפסיד, שלכן צריך לכתוב שהלוה יעשה כל עסק שלפי האומדנא של 
לריבית, שאז יצטרך הלוה לברר בעדים ובשבועה אף שאמר להמלוה שלוקח המעות לקניית בית זה דהא אפשר שהיה לו 

מעות לקנות הבית אך רצה שיהיו לו מעות גם לעיסקא אחרת וא"כ אפשר שהרויח בעסק אחר ויצטרך לברר בעדים 
שיאמר שלא הרויח ושהפסיד אף שיהיה ידוע שהפסיד בדבר שאמר שלצורך זה הוא לוה. ובשבועה בכל אופן כ

על הבית צריך שיכתבו בהשטר שהוא לחשיבות משכון ולא שההלואה הוא רק על הבית, ולא  (Mortgage) והמארגיטש
ה להבאנק שיהיו הרבה כל לוה יבין זה. שלכן אף לעשות היתר עיסקא מיוחד עם כל לוה ולוה מיהודים אין זה עצה טוב

מאינם שומרים תורה שאם יסבירו להם ענין ההיתר יש לחוש שישקרו וישיגו עדים שקרנים, ואם לא יסבירו להם הרי 
 לא יועיל כלום.  

אבל הנה אני אמרתי חדוש בענין איסור ריבית והוא לדעתי ברור לדינא, בדבר זה שרובא דרובא דאינשי מניחין   
בהבאנק ונוטלין הריבית שנותנין בכל באנק ובפרט באלו שנקראו סייווינג באנק ויש גם באנק שהם  מעותיהן במדינותינו

של יהודים, שאין עוברין על איסורי ריבית דאיכא על המלוה והלוה, משום דסתם מלוה הרי איכא שעבוד הגוף שיש על 
יעת בע"ח מצוה, ויש עליו חיוב להשיג מעות גופו של הלוה אף שאין לו כלום חיוב לשלם, וכדאיתא בכתובות דף פ"ו פר

ע"י פעולה ושאר ענינים לשלם וכשלא ישלם עבר על חיובו. ומה"ט איכא בזיון להלוה כשמת ולא פרע החוב אף כשלא 
היה לו ממה לשלם, שלכן איתא בכתובות דף צ"א דאמר אביי מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהן משום כבוד אביהן, 

איר האב אחריות נכסים כדכתבו התוס' דף פ"ו ד"ה פריעת. ואף שלא הניח כלום אף לא מטלטלין איכא והוא אף בלא הש
 ...הקלון דהרי נקרא בקרא רשע דכתיב לוה רשע ולא ישלם

וזהו סתם מלוה שבתורה ובגמ' ובכל מקום שהוא עושה חיוב על גוף הלוה שישלם ואין תלוי כלל אם יש לו ממה   
לם נעשה עליו חיוב זה ונקרא רשע כשאינו מקיים חיובו, והוא שעבוד הגוף שיש על הלוה שזהו לשלם או אין לו לש

העיקר ושעבוד הנכסים בא מזה, ועיין בר"ן כתובות דף פ"ו ד"ה המוכר שט"ח מש"כ בשם ר"ת טעם על שהמוכר שט"ח 
על הלוה שעבוד גופו של לוה  לחברו יכול למחול אע"פ שמכירתו הוא מדאורייתא לפי ששני שעבודים יש לו למלוה

שהוא מחוייב לפרוע והוא עיקר השעבוד ושעבוד על נכסיו אם הוא לא יפרע מדין ערב ושעבוד הגוף שיש למלוה על 
הלוה לאו בר מכירה הוא הלכך אינו נמכר אלא שעבוד נכסים בלבד וכיון שמחל פקע שעבוד הגוף וממילא פקע שעבוד 

י מפורש שמלוה הוא דבר המחייב את הגוף לפרוע. וממילא נראה שרק בסתם מלוה נכסים שאינו אלא מדין ערב, הר
שעושה חיוב תשלומין על הלוה נאסרה בתורה מליקח ריבית אבל מלוה כזו שאינו עושה שום חיוב על גוף האדם לשלם 

כשלא ישלם לא שאף שיש לו ממון הרבה אין על גופו שום חיוב לשלם וליכא עליו העשה דתשלומין ולא יהיה רשע 
                                                 

 Theולדבר החלק הבלתי חשוב בשותפות, ע' ב חושן משפט חלק ב סימן סבו שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן לטע"ע  68
Laws of Ribbis: The Laws of Interest and Their Application to Everyday  'מה שהביא  58, הערה 223להרב ישראל רייזמאן עמ

ולגבי הגדרת כותב בזה"ל:  ה חושן משפט חלק ב סימן טושו"ת אגרות משבשם רב משה מהספר משנת ריבית פרק ב הערה ז, וכן ב
חברה בערבון מוגבל )קארפאריישן( א"א לומר שזו חטיבה בפני עצמה כעין שמוזכר בדרכי תשובה סי' ק"ס ס"ק ט"ו ושממילא 

כול לעשות עמו השותפין אינם אלא כפועלים, שטעם זה אינו כלום, וממילא אסור להניח לשותפו לחלל שבת, ואם אין עצה אחרת י
 עכ"ל. כמו שעושים בשותפות עם עכו"ם )ועי' גם מש"כ באג"מ או"ח ח"ד סי' נ"ד(.
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נאמר ע"ז איסור ריבית. וכן הוא ענין הביינק /הבנקים/ שבמדינתנו באמעריקא שגוף הבעלים של הביינק אינם מחוייבין 
כלום לאלו שהניחו מעותיהם בהביינק אף אם יזדמן שלא יהיה בהבאנק מעות לשלם, שלכן ליכא איסור ריבית אף 

כן ליכא איסור ריבית על מה שהקאמפאניע דאינשורענס שלכם נותנין  כשהבאנק הוא של ישראל. ואם גם בלאנדאן הוא
 רבית לאלו שלקחו אינשורענס אצלכם עבור המעות שנתנו לזה.  

אבל טעם זה אינו מועיל להתיר ללוות מהבאנק כשהוא של ישראלים אם הלוה הוא איש פרטי שיש עליו שעבוד הגוף   
פאניע אם הבאנק המלוה רוצה דוקא שגם בעלים דהקאמפאניע עצמן והעשה דפריעת בע"ח לשלם, ואף אם הוא קאמ

יתחייבו מחמת שעסק הקאמפאניע לא כל כך בטוח. אבל להלוות לקאמפאניעס כפי הסתם שבפה מדינתנו שאין הבעלים 
מחוייבין בעצמן לשלם ליכא איסור ריבית. ואם גם בלאנדאן הוא כן תוכלו להלוות מקאמפעניע דאינשורענס שלכם 

קאמפאניעס אחרים גם בסתם, ואם בלאנדאן אינו כן בסתם הלואות אלא שאיכא חיוב גם על הבעלים בעצמן שלא ל
כבכאן אמעריקא יש להתנות בפירוש בשטר הלואה שאין החיוב בתשלומין אלא על עסק הקאמפאניע ולא על הבעלים 

היינו להתנות בשטר הלואה שאין על גוף עצמן. ויש עצה גם להלוות לאיש פרטי כשלוה לבנין בית שנקרא מארגיטש 
הלוה שום חיוב תשלומין אף לא למצוה בעלמא וכל החיוב הוא רק על הבית לבד, וכמובן באופן כזה לא יהיה אפשר 

לכם לעשות הלואה אלא כשהבית הוא שוה למוכרה יותר הרבה מסך המלוה שאז אין צורך לגביית המלוה לשעבוד הגוף 
 לא יהיה די בבית זה שעשו המארגיטש עליו.  ושעבוד שאר הנכסים, א

ואם בלאנדאן ליכא ענין זה דקאמפאניעס אלא גם הבעלים חייבין בעצמן הרי ליכא היתר זה ותצטרכו לעשות עם   
 ישראלים היתר עיסקא עם כל יחיד ויחיד ולהסביר להם ענין היתר עיסקא, אף שלא טוב להעסק כדלעיל.  

כסי דלא ניידי אם השעבוד הוא רק על הנכסים שיש להקאמפאניע ולא על הנכסים של כל וכן הוא בדבר החברות מנ  
יחיד ויחיד בעצמו ליכא איסור ריבית, ואם השעבוד הוא גם על הנכסים של כל יחיד ויחיד בעצמו שזה בא בהכרח מחמת 

. ולכן בהלואות שתלוו אתם שכל יחיד ויחיד ג"כ הוא מחוייב בתשלומין איכא איסור ריבית אם המלוין הם ישראלים
מהיום ולהבא הרי תוכלו לעשות כן, אבל החובות שנעשו מזמן קדום ע"י הבעלים הראשונים קודם שקניתם שנקראו 
באנדס אם נעשו הבאנדס באופן שגם מנכסי הבעלים עצמן יוכלו לגבות ובאופן זה הוא גם עתה אחר שנעשה שלכם 

ם להם, תצטרכו לשנות באופן שהשעבוד יהיה רק על נכסים השייך שנכסים הפרטים של כל אחד ואחד משועבדי
 להקאמפאניעס שלכם.  

וכן הוא ענין הקאמפאניעס של החמשה שותפין עצמן שיש השייכים רובו לאחד ומקצתו לעוד שנים ויש שכולו לאחד   
הבעלים עצמן לא יתחייבו וגם יש בעלים אחרים וצריכין לפעמים ללוות קאמפעניע אחת מאחרת, דההיתר הוא דוקא כש

בכלום אלא אותה הקאמפאניע בכספיה וקרקעותיה בלבד. וכן א"א להאנשים הבעלים עצמן להיות ערבין, לא סתם ערב 
וכל שכן לא ערב קבלן אלא רק הקאמפאניע לבד תוכל להיות ערב אף ערב קבלן בין להלואות מבנקים אחרים בין 

זה מזה. ויש לידע שלהלואות שעושין החברות של השותפין עצמן זה מזה להלואות שעושין הקאמפאניע של השותפין 
 ..סד ולא שייך להצריך שבועה ועדים.לא יועיל היתר עיסקא שהרי ידוע להם הריוח וההפ

 והנני ידידם מוקירם, משה פיינשטיין    

 חגיגה

 פסחים ע.

 תוספות

 חגיגת ארבע עשר –ירושלמי 

 פסחים צה.

 פסחים קטו.

 .פסחים קיד

 חדש בחוץ לארץ

 שלחן ערוך יורה דעה רצג:ב

 .איסור החדש נוהג בין בארץ בין בח"ל, בין בשל ישראל בין בשל עובד כוכבים
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 באר הגולה שם

 ביאור הגר"א יורה דעה סימן רצג ס"ק ב

כוותיה איסור כו'. כ"פ כל החיבורים הראשונים ודלא כסה"ת וכבר תמה הרא"ש עליו וכתב דסתם מתני' בסוף ערלה 
דר"א. ואע"ג שלכאורה סתם מתני' דרפ"ט דמנחות כת"ק וכמש"ש פ"ד א' כמאן דלא כו' וקסבר כו' לא דתנא דמתני' אינו 

סבור כן אלא טעמיה מפרש אבל תנא דמתני' סבר כי תבאו דתליא בארץ ולכן פסק הרמב"ם במתני' דשם וכ"כ לח"מ 
להו ס"ל דנוהג בח"ל ואף ר"פ ור"ה ס"ל דמ"מ מדרבנן חייב ואף ע"ש אבל א"צ לכל זה דקי"ל כאמוראי שם ס"ח ב' דכו

בזה לא קי"ל כוותיה דסוגיא דהלכה בכ"מ )כרבנן( ]כוותיה[ דר"א ורבינא בתראה ס"ל כן וקי"ל כוותיה כמ"ש בס"א ודברי 
י כוכבים וכבר בה"ג כאן טעות גדול הוא וא"צ להשיב עליהן וגם מ"ש בשם ב"ח הב"ח כשיטתו דס"ל אינו נוהג בשל עובד

הכו על קדקדו כל האחרונים ושגגה יצאה מתחת ידו וטובה ה"ל לבה"ג כאן השתיקה ומ"א )ס"ס תפ"ט( רצה ליישב דברי 
סה"ת אבל דבריו דחוקים מאד וכתב בעצמו שרצונו ליישב המנהג אבל בעל נפש כו' אבל אין דבריו כדאי אפי' ליישב 

ל בגמ' דנדה שם אמרו דאם אפסיק הלכה א"ל שעת הדחק וכבר איפסיק המנהג וט"ז כתב דבשעת הדחק כדאי כו' אב
כאן במנחות שם )וכ"כ בנה"כ וע"ש ובא"ז הלכות ערלה וחדש סי' שכ"ח( אלא שנמשך ההיתר שהיו זורעין קודם הפסח 

ראיה כמ"ש בס"ג בהג"ה והנח לישראל מוטב כו' )כמ"ש בשבת קמ"ח ב' ורפ"ד די"ט(: )ליקוט( ע' בהגהת בה"ג מ"ש 
מירושלמי ריש חלה אבל טעה וברפ"ב הוא וז"ל הירושלמי שם ]והביאו תוס' בר"ה י"ג א' ד"ה דאקריבו כו'[ ר' יונה בעי 

קומי ר' ירמיה בשעה שנכנסו ישראל לארץ ומצאו קמה לחה מהו שתהא אסורה משום חדש א"ל למה לא עד כדון לחה 
ני אומר לא אכלו ישראל מצה בלילי פסח א"ר יונה מן דנפקית אפי' יבשה אפי' קצורה מעתה אפי' חטים בעליה כן א

תהית דלא אמרית ליה שנייא היא שמ"ע דוחה את ל"ת ע"ד דר' יונה דו אמר שמ"ע דוחה את ל"ת אע"פ שאינה כתובה 
 בצדה ע"ד דר' יוסי דו אמר אין מ"ע דוחה ל"ת אא"כ כתובה בצדה ממה שהיו תגרי העובדי כוכבים מוכרים להם וכר'

ישמעאל דר' ישמעאל אמר כל ביאות שנאמרו בתורה לאחר י"ד שנה ז' שכיבשו וז' שחילקו התיב ר' בון בר כהנא 
והכתיב ויאכלו מעבור הארץ ממחרת הפסח לא בששה עשר אלמא דלא אמרינן ממה שתגרי עובדי כוכבי' אלא לר' 

ה י"ג א' ואע"ג דפריך שם בירושלמי התיב ד"א ב"ר ישמעאל ת"ק דקדושין ואיפריך והכתיב כו' וכן אמרינן בגמ' דידן בר"
יוסי קמי ר' יוסי והכתיב ממחרת הפסח יצאו בני ישראל לאו בחמשה עשר לא קי"ל כן דגמ' דידן פליג שם ולגמ' דידן 
ניחא דקי"ל מ"ע דוחה ל"ת אע"פ שאינה כתובה בצידה כמ"ש בריש יבמות בסוגיא דעליה וכן בפ"ב )כ' כ"א( שם בח"ל 

ם דוחה ח"ל מדאורייתא ובכמה מקומות ומגמ' דר"ה הנ"ל ראיה דקי"ל כר"א ע"כ: )ליקוט( כ' בת"ה סי' קצ"א דאם שיבו
זרעה ג"י קודם לעומר מותר כמ"ש בפ"ד דפסחים )נ"ה א'( והביאו ש"ך ודבריו תמוהין דהא קאמר דלר' יהודה דוקא ואנן 

ראיתי בירושלמי פ"ב דכלאים והביאו הר"ש שם ימתין עד  קי"ל כר"י ור"ש כמ"ש בס"פ הערל )וכן הקשה בנה"כ( אבל
 (:שיופך אמר שם ג' ימים ואפשר לחלק בין זריעה לנטיעה וגמ' דקאמר לר' יהודה לרווחא דמילתא ודוחק וצ"ע )ע"כ

 שלחן ערוך אורח חיים תפט

 אגרת הרשות –חול המועד 

 ביאור הלכה תקמה ד"ה ויש אוסרין בשאילת שלום

דאפילו לדעת המחמירין מותרלכתוב אגרת של רשות דהיינו שטרי הממשלה כתבם וציוויים. ובשיבוליהלקט עיין בב"י 
ראיתי בשם רב נחשון גאון ובשם ר' יצחק גאון איגרות רשות הואכתב שכותב ריש גלותא ונותן לו רשות ללמד לישראל 

 :כה שנותנין היוםאיסור והיתר ולהורותלהן דברי תורה עכ"ל ולכאורה הוא כעין כתב סמי

 חולין בטהרה

 ברכות טו.

 (קישור)מקדש דוד טהרות סימן מא 

 ברכת אירוסין –אירוסין  –חופה ונישואין 

 ]בשם רש״י[ -ספר אבודרהם ברכת אירוסין ונישואין 

צריך לברך עליו כמו שמברכין על נר חנוכה ומקרא מגילה שהם מדרבנן )שבת כג, מדרבנן ואע"פ שאיסור זה הוא  
מדדרשינן )דבריםכב, כג( כי יהי' נערה בתולה באוריי' א(.והר"א ברבי יצחק אב"ד פי' ואסר לנו הארוסות מדכתיב חופה 

 ואם הקדים ובא על ארוסתו לוקה מכת מרדות.… מאורסה

 ונישואין אירוסין –חופה ונישואין 
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 ספר בעקבי הצאן ל:ח

 קידושין יח:

 ביבמות כט:

  א.יו ב. יומא

 בבית הכנסת –ונישואין חופה 

 69שו"ת חתם סופר חלק ג' )אבן העזר חלק א( סימן צח

 שלום וכ"ט לידידי הרב המופלג מה"ו פייטל נ"י אב"ד דק"ק דינדוש.  

 גי"ה הגיעני שאלני אם אמת נכון לשנות מנהג קדמונים לעשות החופה בביהכ"נ הקדושה.    

תשובה. ברמ"א באה"ע סס"י ס"א כתב וז"ל י"א לעשות החופה תחת השמים לסימן טוב שיהי' זרעם ככוכבי השמים   
תב שם וז"ל כשבאים החתן עכ"ל שורש הדבר בתשו' מהר"ם מינץ סימן כ"ט שדבריו צריכין ביאור ואבארם ב"ה כי כ

והכלה למקום שרגילין לעשות הברכות צריכי' להעמיד הכלה לימין החתן יש מעמידי' לצד מערב ופניהם למזרח והטעם 
שהי' פניהם נגד ארון הקדש וכו' ויש מעמידים חתן וכלה לצד צפון כי כשמעמידים לצד דרום אז הכלה קרובה טפי לארון 

בימינו וזה נגד הסברא עכ"ל משמע מזה שהי' רגילין לעשות החופה בביהכ"נ ממש שוב  הקדש מהחתן כי צריכ' לעמוד
אחר זה בהיפוך הדף כ' וז"ל וכן אנן עבדינן בשעת נישואי' כמה ענינים המורה על הצלחה כגון אבוקות בשעת מאיי"ן 

החטים שנזרקים על ראשם  המורה לאורה ולשמחה וכן תחת השמים והככבים כלומר כה יהי' זרעכם כככבי השמים וכן
ואומרים פרו ורבו עכ"ל א"כ מבואר שעושין החופות תחת השמים ודבריו סותרי' זא"ז והנה הג' מהר"ם מינץ הי' תלמידו 

של מהרי"ל ז"ל ועיינתי במהרי"ל שם וכ' שם מנהג המאיי"ן שכתבתי לעיל והוא נהוג גם עתה באשכנז וכ' שם וז"ל 
"ן ואז הוליך הרב החתן לפניו וכל העם אחריהם לאור אבוקות וכו' וכאשר בא עד פתח בשחרית קורין לבהכ"נ ולמאיי

חצר בהכ"נ מוליכי' החתן לקראת הכלה ובחיבורן יחד זורקי' כל העם חטין ואומרי' פרו ורבו ויושבי' שם מעט וכו' ע"ש 
ם מינץ הנ"ל כ' וז"ל ואחר המאיי"ן והמנהג הזה הוא כהווייתם וצורתם גם עתה בפ"פ דמיין ובכל פרוודהי ובתשו' מהר"

המנהג שמושיבין החתן והכלה תחת הכיפה הנעשית לשם כנ"ל וזהו חופה שלנו כי במדינתינו אין לנו חופה בשעת ברכה 
וכן י"א דזהו חופה עכ"ל מהר"מ מינץ שוב כ' במנהגי מהרי"ל הנ"ל שבשעת ברכה הוליך הרב החתן למגדל והכלה לימינו 

' ומסיים לאלמנה עושי' החופה בחצר הבהכ"נ מבואר דלבתולה עושי' במגדל בהכ"נ ששם קורין בס"ת בצפון ודרום וכו
ויש לעיין מה בין בתולה לאלמנה לענין זה וגם תימה על הרמ"א שלא הביא כלל ממנהג הברכות לקדש ולעשות החופה 

 בבהכ"נ.  

לי תוס' רש"י ותלמידיו תושבי ארץ ההיא והמה ראו כי אבל דעו כי כל המנהגים הללו שבאשכנז נוסדו עפ"י רבותינו בע  
טוב מאוד לעשות סי' טוב לברכתם של זרע אברהם כה יהי' זרעכם ושם כתיב ויוצא אותם החוצה שעשה הקב"ה פועל 

דמיונו לנבואה זו והוציאו החוצה במקו' הככבים שתחול בנקל הברכה כה יהי' זרעכם מכש"כ שיש לנו לעשות פועל 
משיך הברכה בשעה הראוי' לכך ולעמוד בשעת חופה תחת כיפת הרקיע במקום הראוי' לראיית כוכבים עוד ראו דמיון לה

רבותינו הקדמונים ז"ל שראוי' לברכם זיי"ן /ז'/ ברכות במקום קדוש במקום קבוע למתפלל ע"כ אחזו בזה וגם מזה לא 
הי' תחת השמים לסימן ברכה והחופה עם ברכותיהם הניחו ידם ז"ל ותקנו תחלה החופה והוא שקורין מאיי"ן באשכנז ש

בבהכ"נ על הבימה נמצא אין כאן סתירה בדברי מהרי"ל ומהר"ם מינץ אמנם כל זה בבתולה דאיכ' תרווייהו מאיי"ן וחופה 
אבל באלמנה דליכא מאיי"ן באשכנז ראו לעשות החופה עם ברכותי' תחת השמים לסימן ברכה ומברכין שם ז' ברכות כי 

טעם זה עיקור /עיקר/ מזה למד רמ"א במדינות אלו וכל מדינות וגלילות פולין ורוסי' שלא נהגו מעולם בחופת  חשבו
 מאיי"ן א"כ ע"כ להעמיד החופה של כלונסות בחצר בהכ"נ תחת השמים לסימן ברכה ואתי שפיר הכל בעזה"י.  

איי"ן מ"מ עושין גם החופה עם זיי"ן /שבע/ ויש לתמוה על מנהג אשכנז של עכשיו בזמנינו אעפ"י שנהגו בחופת מ  
ברכות תחת הרקיע בחצר בהכ"נ ואין שום מקום בכל אשכנז שעושין חופה בב"הכנ ואולי משום דבאשכנז לא נהגו בשום 

מקום להיות נבנה פרוזדור לפני בית הכנסת ומתפללים עתה רוב אורחים בחצר בהכ"נ וה"ל מקום קבוע להתפלל שם 
ימנא טבא ככוכבים ומקום מיועד לתפלה וברכה בהא סלקינן כל ישראל יוצאים ביד רמ"א להעמיד ואיכא תרוויי' ס

החופה תחת השמים לסימנא טבא להתקיים בו ברכת אברהם ואשר לא חפץ בברכה ונרחק ממנו מתכווין ללמוד מדרכי 
המתאוים לברכת אבותם יהי' אומות עולם אשר לא נתברכו בכוכבים מזדווגים זיווגיהם בבית תפלתם יהי' כמותם ו

 צאצאי מעיהם כמותם וכמעי הים ירבו דגתם ימלא ה' לטובה כל משאלותם. משה"ק סופר מפפד"מ.
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 על העריות –ברכת איסורין  – ונישואיןחופה 

 :רא"ש כתובות א

 תורת משה השלם )חתם סופר( דברים עמ' עט

 

 

 70ברכת רבקה –באדעקין  –חופה ונישואין 

 ערוך קמז:גקיצור שלחן 

המנהג במדינות אלו בנשואי בתולה שחשובי העיר פורסין סודר על ראש הכלה ומברכים אותה ואומרים לה: אחותנו את 
היי לאלפי רבבה. וחופה קורין מה שאחר כך פורסין יריעה על גבי כלונסאות ומכניסין תחתיה החתן והכלה ברבים 

השם בסימן שאחר  -ירצה  -ל עיקר החופה הוא היחוד שיתבאר אם ומקדשה שם ומברכין ברכות אירוסין ונשואין, אב
 זה.

 טעם הדין –באדעקין  –חופה ונישואין 

 שלחן ערוך אבן העזר לא:ב

אמר ופעמים טועים בהם הרבה, כגון אבנים טובות ומרגליות וכיוצא בהם, ו ם קדשה בדבר שאין בקיאין בשומתןי"א שא
צריך שומא, דלא סמכה דעתה. ויש מי שאומר שאפילו קידשה באבן סתם, ולא , לה: התקדשי לי באבן זו ששוה נ' זוז

או בסתם  הגה: ואם קדשה בטבעת שיש בו אבן,ו לקדש בטבעת שאין בה אבן. אמר לה ששוה נ' זוז, צריכה שומא, ולכך נהג
בר צמח ומרדכי פ"ק דקדושין(. ואפילו אמרו  טבעת, ונמצא של נחושת, אע"פ שאין דרך לקדש בכך, חיישינן לקידושין )ב"י בשם תשובת הר"ש

העדים תחת החופה שהוא של זהב, ונמצא נחושת, אע"ג דלענין דינא נראה דלא הוי מקודשת, אפ"ה יש להחמיר לענין מעשה )תשובת מיימוני סוף 
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ה רק בשוה פרוטה )א"ח(. גם נוהגין הלכות נשים(. ומ"מ נוהגין תחת החופה לשאול לעדים אם הטבעת שוה פרוטה, כדי שתדע הכלה שאין מקדש
 לכסות פני הכלות הצנועות, ואינן מקפידות במה מקדש אותן )מבואר בתשובת הרשב"א(.

 מי מכסה את ראש הכלה –באדעקין  –חופה ונישואין 

 דגול מרבבה יורה דעה שמב:א

 

 תוספות כתובות עד.

 הטוב והמטיב –חופה וקידושין 

 נפש הרב עמ' רנז

 גיל הנישואין –בן י"ח לחופה  –חופה ונישואין 

 בית שמואל א:ג

מצוה ע"כ אדם שישא בן י"ח. אע"ג דכל המצות חייב לקיים מיד כשנעשה בן י"ג מ"מ מצוה זו קבלו חז"ל שבן י"ח לחופה 
היא מאחר שצריך ללמוד קודם שישא אשה והתחלת למוד הוא מבן ט"ו ואילך ח"מ וכתב המגיד רפט"ו ה"א דמצוה 

שישא בהתחלת שנת י"ח, והמקדים לישא בן י"ג מצוה מן המובחר היינו י"ג שלימות וכן פי' הב"י וכן משמע ברמב"ם 
פכ"א קודם שנעשה גדול אסור לישא אבל רש"י ותו' ס"ל חצי שנה או שנה קודם שנעשה גדול נמי מצוה וב"ח כתב בן 

לת שנת י"ג איכא איסור שישא ובשנ' י"ג מחלק אם האב משיא י"ח ובן י"ג דכתב הטור מיירי בשנים שלמות וקודם התח
את בנו איכא מצוה וקידושין תופסים מדרבנן וצריכה גט מדרבנן ועיקר ראיה שלו מסי' קמ"א ויש לדחות כמ"ש שם גם 
בתוס' פ' הנשרפין דף ע"ו ומכח דליתא חילוק זה דהא הקשו שם על הא דאמר שם סמוך לפרקן מצוה שישיא האב את 
בניו מש"ס יבמות דאיתא שם קטן לא תקנו ליה נשואין ולפי חילוק שלו לק"מ כי דוקא בשהשיא אביו לקטן אז איכא 

 מצוה:

 ד"ה בר שיתרש"ש כתובות נ. 

דהתם הוי בר עשר ויום א' דומיא דבן י"ג כו'. שם איתא ג"כ בי"ח לחופה והרמב"ם בפט"ו מהל' אישות הל"ב כתב מבן 
ה נוכל לומר דבי"ג נמי הכי הוא )וכן כולם( ויהודה ב"ת )דהוא קא"ל שם( סבר כרשב"א בנדה )מה י"ז וע"ש בהה"מ. ועת

ב( דתינוק בן י"ב ויום א' נעשה ב"מ. וגדולה מזו עמש"כ )ביבמות פ(. והשתא דאתינן להכי דיהודה ב"ת אמר חדא דלא 
ן )כט ב( אר"ה בן כ' שנה וכן רבא ותדבר"י כהלכתא. ה"נ לע"ד דגם מה שאמר בן י"ח לחופה הוא דלא כהלכתא דבקדושי

שם: ונ"ל דתליא בפלוגתת ב"ש וב"ה בנדה )מז ב( במשנה לענין סימני סריס. ויהודה ב"ת ס"ל כב"ש. והנך דס"ל בן כ' 
ועוד הנ"ל לומר דיהודה ב"ת אזיל בשיטת ר"י  ...אתיין כבית הלל. דבאמת לא מצינו בכהת"כ חילוק בין בן י"ח לפחות

)כד( דלימוד תורה סגי בג' שנים ולכן כיון דבן ט"ו לגמרא יוכל לישא בי"ח. והני דקדושין ס"ל כרבנן שם דלימוד  בחולין
תורה בעי ה' שנים ולכן אמרו בן כ' לישא אשה דרחיים בצוארו ויעסוק בתורה כדאיתא שם והא דנתן יהודה ב"ת שיעור 

 לא חזק עדיין שכלו למשנה ולגמרא אלא בזמנים הנזכרים:למקרא ולמשנה ה' ה' שנים י"ל דהטעם אינו רק משום ד

 שו"ת מהר"ם שיק אבן העזר סימן א
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נשאלתי אי מתרמי לאיש בן ך' שידוך ומובטח לו אם ימתין עוד איזה שנים יוכל לעשות שידוך יותר הגון. גם אם יעשה 
א בן ך' כדאיתא באהע"ז סי' א' ס"ג. הנה שידוך הראשון יש לחוש לו לביטול תורה ויראה. אי מחוייב לעשות דווקא כשהו

דין זה מתחלק לג' חילוקים. מטעם הראשון הואיל ויהא יכול לעשות לאח"ז שידוך יותר הגון הנה זה תליא בפלפול שכבר 
פלפל החכ"צ בסי' ק"ו ומסיק שם דבב' מצות אין רשאי להמתין אבל בחדא מצוה בכדי לעשותה יותר משובח ומן 

ין. והנה כבר כ' הטורי אבן במגילה דף ו' ע"ב דבחדא מצוה אי ממתין אינו בכלל אין מעבירין על המובחר רשאי להמת
המצות. ואינו אסור רק משום זריזין מקדימין. ומעשים בכל יום דאע"ג דכולן אם עשאן משעלה עמוד השחר יצא. 

וך לערב עפ"י קרא יראוך עם שמש הוותיקון הי' גומרין עם נץ החמה כדאיתא בפ"ק דברכות. וכן בתפילת המנחה סמ
 ולפני ירח. וכן קי"ל באו"ח סי' תכ"ו כדברי התה"ד סי' ל"ה דיש להמתין עם קידוש הלבנה עד מ"ש:  

ונראה לי ראי' לזה דהנה קשיא לי איך נשא יצחק אבינו בן מ' שנה ויעקב אבינו בן פ"ד שנה הלוא ב"נ מצווה על פו"ר   
וא בן ך' ויותר קשה על אברהם אבינו שהי' הראש לזרוזין ומיני' ילפינן זרוזין מקדימין עד שעת מתן תורה וזמן פו"ר ה

מצפרא ואיך לא נזדרז ליתן לבנו אשה בזמן מצוותו. והי' אפשר לדחות דעפ"י הדיבור עשאו שידעו שעדיין לא נולדו 
וגד וגו' שאחרי הרהורי הדברים כו' זיווגם. אמנם דברי המדרש שהביא רש"י ז"ל בחומש על הפסוק אחר הדברים האלה וי

שהי' אברהם מיצר שלא נשא אשה לבנו וא"כ קשה מתחילה מאי קסבר. ונראה דטעמם דעיקר חפצם הי' להוליד בנים 
זרע קודש שיקרא בהם שמם ולכך המתינו עד שישתקע רתיחת הדם והמיית הטבע ויתעלו ויתקדשו ביתר שאת ועוז 

ושים והגונים. ועד"ז קרא יעקב ליוסף בן זקונים שנולד לו בזקנותו ובקדושתו. ועכ"פ ועי"ז גם בניהם אחריהם יהיו קד
 זהו שנראה טעמו של אברהם אבינו עה"ש שהמתין עד שילמדנו ביתר שאת ויתקדש למען יהיו בניו טובים וישרים:  

בה יש לחוש למיתה ואמרינן איברא דעדיין קשיא דהרי כ' התה"ד דזה דווקא שיהי' לזמן מועט אבל שיהוי לזמן מרו  
ביבמות כל שיהוי מצוה לא משהינן וכמו שהאריך שם וא"כ עדיין קשיא על אבותינו. אמנם לאחר העיון לא קשה מידי 

דזיל בתר טעמא משום חשש מיתה ואבותינו היו בטוחים שלא ימותו כי ה' הבטיח לו כי ביצחק יקרא לך זרע וכן על 
א"כ שוב שפיר המתינו. ובזה א"ש כוונת המדרש הנ"ל דלאחר העקידה וראה אברהם יעקב נאמר ולאום מלאום יאמץ. 

אבינו דאע"ג דהבטיח לו ה' מ"מ הי' אפשרות שימות עפ"י ה' וא"כ שוב הי' לו לחוש למיתה ונתחרט על שלא השיא לבנו 
 אשה ונתבשר לו שנולד זיווגו וא"ש הכל:  

יינו שיעור ז' ימים וכמו שהוכיח השעה"מ בפ"ד מהלכות סוכה וכן מוכח ומבואר מזה ראי' גדולה לתה"ד דזמן מועט ה  
מדברי תה"ד הנ"ל דרשאי להמתין בכדי לעשות מצוה יותר מן המובחר אבל זמן מרובה אסור ודברי המג"א ר"ס כ"ה 

וזה סק"ב שכ' שם על הרמ"א שכ' שלא ימתין על הטלית הטעם משום דכל שיהוי מצוה לא משהינן כדאיתא ביבמות 
תמוה וצ"ע טובא שהרי אנו קי"ל בסי' תכ"ו כתרומת הדשן ומוכח דקי"ל דלזמן מועט לא חיישינן למיתה וכמ"ש המג"א 

בסי' תקס"ח ס"ק י"א. והשעה"מ הקשה עליו שם ולהנ"ל שפיר יש ראי' לדבריו. אמנם לזמן מרובה חוששין וכמו שהקשה 
 המג"א שם בסי' תקס"ח סקי"ג:  

מיתה הוא רק חששא דרבנן דהרי התורה התירה להשהות נדר עד רגל הראשון כמאמר הכתוב ובאת מיהו נראה דחשש   
שמה והבאת שמה ודווקא אם מחוייב ועולה לרגל. וא"כ ע"כ לא חיישינן למיתה מה"ת ואי חיישינן לה רק מדרבנן 

הוא מן התורה דשמא תראה חיישינן  חיישינן לה והנוב"י ח"ר סי' נ"ה ונ"ו בחיו"ד כ' דווסתות דרבנן אבל קודם לווסתה
כמו שמא ימות ולהנ"ל גם זה רק מדרבנן וכיון דהתירה התורה להמתין עם נדרו לא גזרו רבנן בדבר שהתירה התורה 
בפירוש וכמ"ש הטו"ז ביו"ד סי' קי"ז ולכך כ' לענין נדר להתענות דמותר להמתין עד החורף כן נראה לפי ענ"ד. עכ"פ 

 תר לשהות זמן מרובה כדי שיעשה שידוך יותר מן המובחר ושידוך יותר הגון:  בנידון שלנו אין הי

אמנם מטעם חשש ביטול תורה שפיר דמי דהרי פסק כן הרמב"ם בפט"ו מה' אישות דאפילו רק חשש וירא שיתבטל   
מותר לו להתאחר ואם חשקה נפשו בתורה מותר לו לבטל לגמרי והרמב"ם נתן טעם לזה משום דעוסק במצוה פטורים 

מורות בתורה וכן הקשה בירושלמי פ"ק דשבת ובאמת טעם זה קשה לי עליו וכי העוסק בתורה יהא פטור מכל מצות הא
סוף הלכה ב' וכי לית לי' לר"ש הלומד ע"מ לעשות וכו' והלומד שלא על מנת לעשות ראוי לו שלא נברא ומה שתי' שם 
לא שייך כאן והכי מסקינן במ"ק דף ט' ע"ב דמצוה שא"א לעשות על ידי אחרים צריך ומחוייב לבטל מן התורה ולעשות 

 המצוה:  

וע"כ צ"ל דפו"ר מקרי אפשר להתקיים דעיקר הטעם למלא ולישב העולם. וזה המתיק ב"ע ביבמות שם בלשונו אפשר   
לעולם להתקיים ע"י אחרים ולכך בב"ע שחשקה נפשו ולא פסק ומבטל מעולם מד"ת א"צ לבטל מדברי תורה ואינו 

יקין וא"כ חל עליהם אז לישא ולכך פסק מחוייב לפסוק מדברי תורה לעולם. אמנם באחרים דלפעמים מבטלין ומפס
 הרמב"ם דכל זה אם אינו ירא כו' אבל אם ירא שיתבטל עי"ז מדברי תורה שוב בוודאי ת"ת עדיף:  

ולפי"ז הכוונה בהרמב"ם כמ"ש הב"ש בסי' א' סק"ה דמותר להתאחר אפילו לעולם עד שיפסק החשש והיראה הנ"ל   
פטור אינו עיקר הטעם אלא הטעם משום כל חפציך לא ישוו בה דהיינו ושפיר פסק הרמב"ם ולשון העוסק במצוה 

באפשר ע"י אחרים והב"י באו"ח בסימן ל"ח ר"ל דהרמב"ם לא ס"ל כלל דין דהעוסק במצוה פטור מן המצוה וקשיא 
ם מדברי הרמב"ם הנ"ל ולהנ"ל יש לישב קצת. והמג"א שם כ' דהירושלמי מיירי באפשר לקיים שניהם ושלום ירושלי
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הביא להקשות דהא הירושלמי מיירי בתורה ולהנ"ל נראה לפי ענ"ד דתורה שאני ואית בה להקל ולהחמיר באפשר ע"י 
 אחרים חמירא ובא"א קולא. ועיין בסק"י סוס"י תל"א:  

אמנם הרא"ש והטור דעתם דרק להתאחר מותר אבל לא לבטל לגמרי. אמנם כל זה בחשש ביטול תורה אבל בחשש   
ביטול יראה להתדבק עם אנשים שאינם מהוגנים פשיטא דרשאי וחיוב עליו שלא להתדבק עמהם עיין ברמב"ם בפ"ו 

ת וזנות וק"ו יש הרי אמרו אם יצרו מתגבר מדעות להרחיק מעליהם דרכו ואל תקרב אל פתח ביתה דרשו חכז"ל על מינו
ישא אפילו יבטל מתורה אלמא משום ביטול יראה מבטלין ת"ת דעדיפא מפו"ר וכ"ש דמשום חשש ביטול יראה שצריך 

לבטל פו"ר ול"ת עדיפא מעשה כל זמן דלא שייך עשה דוחה ל"ת כדאיתא רפ"ק דיבמות ואפילו צריך לבטל לעולם כן 
 נראה לפי ענ"ד:    

 דרך עשייתה –חופה ונשואין 

 רמב"ם הלכות אישות פרק י

הארוסה אסורה לבעלה מדברי סופרים כל זמן שהיא בבית אביה, והבא על ארוסתו בבית חמיו מכין אותו מכת א. 
מרדות, ואפילו אם קידשה בביאה אסור לו לבוא עליה ביאה שנייה בבית אביה עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתיחד עמה 

נה לו, וייחוד זה הוא הנקרא כניסה א לחופה והוא הנקרא נישואין בכל מקום, והבא על ארוסתו לשם נישואין ויפריש
 אחר שקידשה משיערה בה קנאה ונעשית נשואה והרי היא אשתו לכל דבר.  

ומשתכנס כיון שנכנסה הארוסה לחופה הרי זו מותרת לו לבא עליה בכל עת שירצה והרי היא אשתו גמורה לכל דבר, ב. 
לחופה נקראת נשואה אע"פ שלא נבעלה והוא שתהיה ראויה לבעילה, אבל אם היתה נדה אע"פ שנכנסה לחופה ונתיחד 

 עמה לא גמרו הנישואין והרי היא * כארוסה עדיין.  

ם וצריך לברך ברכת חתנים בבית החתן קודם הנישואין והן שש ברכות ואלו ב הן: ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולג. 
שהכל ברא לכבודו. ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולם יוצר האדם. ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולם אשר יצר את האדם 
בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בנין עדי עד ברוך אתה י"י יוצר האדם. שוש תשיש ותגל עקרה בקבוץ בניה 

תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך מקדם בגן עדן ברוך אתה י"י לתוכה בשמחה ברוך אתה י"י משמח ציון בבניה. שמח 
משמח חתן וכלה. ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה ורנה דיצה וחדוה אהבה 

ואחוה שלום ורעות מהרה י"י אלהינו ישמע מערי יהודה ומחוצות ירושלם קול ששון קול שמחה קול חתן קול כלה קול 
 מצהלות חתנים ממשתה ונערים מנגינתם ברוך אתה י"י משמח חתן עם הכלה.  

המארס את האשה וברך ברכת חתנים ולא נתיחד עמה בביתו עדיין ארוסה היא שאין ברכת חתנים עושה הנישואין ו. 
חר כמה ימים, אלא כניסה לחופה, אירס וכנס לחופה ולא ברך ברכת חתנים הרי זו נשואה גמורה וחוזר ומברך אפילו א

 ולא תנשא נדה עד שתטהר, ואין מברכין לה ברכת חתנים עד שתטהר, ואם עבר ונשא וברך אינו חוזר ומברך.

 א. בדפי הרי"ף –ר"ן כתובות 

או שפירסה נדה. איכא דיליף לה מהכא דחופה היינו יחוד ולפיכך כשפירסה נדה ולא בעל אסורה להתיחד כדאמרינן 
בין האנשים ואשתו ישנה בין הנשים ולאו בת חופה היא ]ומשום הכי[ אינו מעלה לה מזונות  לקמן ]דף ד א[ דהוא ישן

דאם איתא דחופה לאו היינו יחוד למה אינו מעלה לה מזונות והא חזיא לנשואין ולפי זה אין מכניסין את הכלה לחופה 
כתובה שקודם לכן אסורה לבעלה וכן  עד שתטהר והרב בעל העיטור הוסיף ואמר שאין מכניסין אותה לחופה עד שיכתוב

דעת הרב רבינו משה בר מיימון זכרונו לברכה בפרק עשירי מהלכות אישות ]ע"ל בר"ן פ"ה סי' רסו[ והא ודאי לא נהירא 
מדאמרינן לקמן ]דף ז א[ רבי אמי שרי למבעל בתחלה בשבת אמרו ליה רבנן והא לא איכתיבה כתובה אמר להו אתפשוה 

יום רביעי כנסה דלא עבר אתקנתא דרבנן אלמא שרי לכנסה בלא כתובה וכן בדין שלא מצינו שתהא מטלטלי ובודאי ב
אסורה להתיחד בלא כתובה וטעמא דמילתא משום דאיסורא דביאה בלא כתובה מדרבנן בעלמא הוא ועוד שהיא לא 

סמכה דעתה שהרי מתנאי תשמע לו מפני שהיא יודעת שהיא קלה בעיניו להוציאה ועוד דלא מתסרא אלא משום דלא 
בית דין יש לה וכדאמרינן בפרק נערה שנתפתתה )דף מג ב( הואיל וברשותו נכתבים משום דאורחא דמלתא הוא לכתוב 

קודם כניסה לחופה הילכך אפילו אם תמצא לומר דחופה היינו יחוד כיון דלא מתסרא ביחוד בלא כתובה שרי לכנסה 
תיחד אי חופה היינו ייחוד לאו בת חופה היא ומיהו בדיעבד מהניא דכיון לחופה אבל פירסה נדה כיון שאסורה לה

דאסיקנא בפרק הבא על יבמתו )דף נז ב( דיש חופה לפסולות כגון אלמנה לכהן גדול וחברותיה אע"ג דלא חזיין לעולם 
היינו יחוד כמו  לביאה וליחוד הא נמי לא גרעה מינייהו אבל לכתחלה אין מכניסין אותה לחופה עד שתטהר אי חופה

שכתוב במקצת מקומות. ואחרים אומרים דחופה לאו היינו יחוד. וראיה לדבר מדאמרינן לקמן ]דף יב. ע"ש[ דאלמנה מן 
הנשואין אין לה אלא מנה אע"פ שעדים מעידין עליה שלא נסתרה ולא נבעלה אלמא חופה לאו היינו יחוד אלא חופה 

לשם נשואין וילפינן לה מדכתיב ואם בית אישה נדרה דמשמע דכל זמן שהיא  היינו כל שהביאה הבעל מבית אביה לביתו
בבית אישה הרי היא ברשותו וכי תימא פירסה נדה למה אינו מעלה לה מזונות הרי בידו להכניסה לחופה היינו טעמא 

בלא יחוד אין אנו  שכיון שאין חופה זו מסורה לביאה לא חייבוהו חכמים לכנסה ולפי שאנו נוהגין עכשיו לעשות חופה
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מקפידין אם היא נדה אם לאו ומכל מקום כשר הדבר שלא תכנס לחופה עד שתטהר וכן נמי משמע שמנהגן היה )שלא( 
 ר' אמי אי הות כתיבה כתובה כי שרא למבעל בתחלה בשבת: לכתוב כתובה קודם כניסה לחופה כיון שלא שאל

 שלחן ערוך אבן העזר נה:א

ברי סופרים, כל זמן שהיא בבית אביה; והבא על ארוסתו בבית חמיו, מכין אותו מכת מרדות. אסורה לבעלה מד הארוסה,
הגה: ואפילו ביחוד, אסורים; ולכן ארוס שהוא עם ארוסתו בבית א', מברכין ז' ברכות פן יתייחדו )מרדכי פ"ק דכתובות(. 

בלא ארוסין יש לחוש )חידושי אגודה פרק קמא  וי"א דאין להם לדור ביחד, שמא יקוצו זה בזה )כל בו(. ואפילו בשדוכין
ביה, עד שיביא אותה לתוך ביתו ויתייחד ביאה שניה בבית א קדשה בביאה, אסור לו לבא עליהדכתובות(. אפילו אם 

לשם נשואין, ל מקום. והבא על ארוסתו ויחוד זה הוא נקרא כניסה לחופה, והוא הנקרא נשואין בכעמה ויפרישנה לו, 
, משיערה בה, קנאה, ונעשית נשואה והרי היא כאשתו לכל דבר, וצריך לברך ברכת חתנים בבית החתן אחר שקידשה

הגה: וי"א דחופה אינה יחוד, אלא כל שהביאה החתן לביתו לשם נשואין )כ"כ הר"ן בשי"א ריש כתובות(. ודם הנשואין. ק
וי"א דחופת בתולה משיצאה בהינומא; וי"א שהחופה היא שפורסין סודר על ראשם בשעת הברכה )הב"י הביאו(. 

ואלמנה, משנתייחדו )תוספות פ"ק דיומא(. והמנהג פשוט עכשיו לקרות חופה מקום שמכניסים שם יריעה פרוסה על גבי 
ומקדשה שם ומברכין שם ברכת ארוסין ונשואין, ואח"כ מוליכים אותם  יסים תחתיה החתן והכלה ברבים,כלונסות, ומכנ

 במקום צנוע, וזהו החופה הנוהגת עכשיו. ועיין לקמן סי' ס"ב סע' ט' וסימן ס"א.   לבית ואוכלים ביחד

 שלחן ערוך אבן העזר סא:א

 משנה למלך הלכות אישות י:ב

ומשתכנס לחופה נקראת נשואה אע"פ שלא נבעלה. זה מבואר בהרבה מקומות כמ"ש הרב המגיד. )א"ה לענין קטנה 
סה אביה לחופה אי חשיבא כנשואה או כארוסה עיין מ"ש הרב המחבר לעיל פ"ג פחותה מבת שלש שנים ויום אחד והכני

מהלכות אלו הלכה י"א( ונסתפקתי אי בעינן שיהיו קידושין קודמין לחופה אבל אם קדמה החופה אף שאחר כך קידש 
ואף אם מ"מ לא מהני החופה הקודמת להחשיבה כנשואה או דלמא כל שהיה שם חופה וקידושין הרי היא כנשואה 

קדמה החופה לנשואין. ולכאורה הצד הראשון נראה יותר דבעינן שיהיו קודמין הקידושין לחופה דאי לא הויא לה החופה 
כמאן דליתא. אך ראיתי להרמב"ן בחידושיו אהא דאיבעיא לן בפ"ק דקידושין )דף י'( תחילת ביאה קונה או סוף ביאה 

ה בביאה. והקשה דלו יהיה דתחילת ביאה קונה הרי קי"ל בפרק הבא על קונה ואמרינן דנפקא מינה לכ"ג דלא קני בתול
יבמתו דבתר נישואין אזלינן ואם כן אסור לכונסה דהו"ל בעולת עצמו. ותירץ דמיירי בשכנסה לחופה בלא קידושין 

וץ זה וקדשה בביאה דכיון שקנאה בביאה נעשית כאשתו לכל דבר והיא נשואה גמורה בתחילת ביאה. וכבר הובא תיר
בדברי הריטב"א בחידושיו שם בקידושין יע"ש. שמעי' מינה דחופה הקודמת לקידושין מהני. ועיין בתשובת משאת בנימין 
סימן צ' שכתב דחופה דקודם קידושין לא קנה כלום וכו'. )א"ה עיין בדברי התוס' בפרק הבא על יבמתו )דף נ"ז:( ד"ה רב 

כן מתבאר מדברי הרשב"א בחידושיו לשם. גם ראיתי לרבינו ירוחם נכ"ב אמר דמשמע כדברי הרב משאת בנימן יע"ש ו
ח"ב שכתב וז"ל חופה אין קונה אלא דוקא כשנתן קידושין תחילה וכו' ובנכ"ג ח"ז כתב חיבת חופה קונה פי' אחר 

ראיה כלל. קידושין יע"ש(. ומלבד שנראה שלא ראה דברי הרמב"ן שכתבנו. גם הראיה שהביא מריש פ"ק דקידושין אינה 
דהתם לא מיעטו אלא דחופה לא חשיבא כקידושין ולאפוקי מרב הונא אבל לעולם דחופה דקודם קידושין ואח"כ קידש 

 חופה קונה לכל דבר. ועיין בספר בית שמואל סימן ס"ד שהביא דברי הרב הללו ולא ערער בהם:

 ט"ז יורה דעה שמב:א

הסי' במה שכתב הטור וכיון שחלה עליו החופה ה"ל לדידיה כרגל כתב ...אחר הדברים דלעיל ראיתי בספר הדרישה בזה 
וז"ל לפי מה שכתבתי לקמן בסימן שס"א והבאתי ראיה מגמרא ופוסקים דמה שמכסין ראש הכלה בשחרית מיקרי חופה 

ימי  נ"ל ג"כ לסמוך על זה דאם חלילה אירע אבילות לחתן או לכלה אחר שכיסו ראש הכלה דאין צריכין לפסוק שבעת
המשתה אלא קוברין המת מיד ונדחו שבעת ימי אבילות עד אחר שבעת ימי המשתה כדין אי מת אביו של חתן כאן 
ואפשר לחלק דדוקא בימיהם דהיו מקדשין מתחלה בשעת שידוכין מ"ה מתחלת החופה בשחרית דשייך ייחוד אחר 

דשין רק כמו בזמנינו ואפי' הכי קרי חופה שנתארסה כבר משא"כ בזמנינו מיהו נראה דגם בימי המרדכי לא היו מק
 משעת כיסוי הכלה עכ"ל

תמוהין לי דברי הרב טובא חדא במאי שחושב כיסוי ההינומא לחופה דהא כתב רמ"א באבן עזר סי' נ"ה דהמנהג בינינו 
קין נדוניית לקרות החופה דוקא היריעות על כלונסות כו' דזה החופה הנוהגת עכשיו כו' והרבה פעמים אנו רואים שמסל

החתן אחר כיסוי ההינומא ואם אין מסלקין אותו כראוי החתן פונה לדרכו ואין שם עדיין שום חיוב עליו לישאנה מחמת 
כיסוי ההינומא והיאך נאמר להקל שכבר חל עליו רגל משעת הכיסוי במקום דליכא פסידא דהיינו שהוא אבל שלא על 

לבקש היתר מחמת שכבר חל עליו חופה דבזה אפי' קודם החופה התירו  אביו דאלו על אביו לא היה לו לבעל הדרישה
 לעשות החופה ואפי' לבעול בעילת מצוה כל זמן שלא נקבר המת...
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...ועל כן נראה לע"ד דבכל אבילות שהוא שלא על אביו של חתן או אמה של כלה יש לדחות עשיית החופה עד אחר 
בהינומא וירויחו בזה הקדמת בעילת מצוה שבעת ימים וכפי שכתבתי שבעת ימי אבילות ואע"פ שכבר כיסוי הכלה 

 למעלה כן נראה לע"ד נכון:

 צורת הפתח –בעקבי הצאן עמ' רסה 

 הטוב והמטיב –חופה ונישואין ראה: 

 נפש הרב עמ' רנז

 חדר יחוד –חופה ונישואין 

 הטוב והמטיב –חופה ונישואין 

 נפש הרב עמ' רנז

 חדר יחוד –חופה ונישואין 

 אות ו ספר מהרי"ל )מנהגים( הלכות נישואין

]ו[ אמר מהר"י סג"ל מנהג שאחר הברכה שאוכלין חתן וכלה יחד ביצה ותרנגולת. והיה מנהג קדמונים לייחדם בחדר 
ויצאו כל העם. ועושין זה כדי שיהא לבו גס בה. ואין שם רק אשה אחת מקרוביה המשרתת אחד בזמן אותה הסעודה 

להם, ואח"כ נכנסין כל הקרובים ומי שירצה ואוכלים ג"כ עמהם כדי לשמחם. והאידנא נשכח המנהג ונכנסין הכל 
 בראשונה ואין שם שום יחוד, ולא נכון הוא. ומברכין גם באותה סעודה שבע ברכות.

 בי אליהו מזרחי )הרא"ם( סימן דשו"ת ר

+על אודות שברכו ברכת נישואין קודם ברכ' הארוסין.+ וששאלתם על אודות החתן וכלה שבאו לארס ולהכנס לחופה 
מיד והחזן חשב שלא באו רק להכנס לחופה וברך ברכת חתנים ואח"כ נודע הדבר ונחלקו הנמצאים שם קצתם אמרו 

כת חתנים ואח"כ יקדש ותכנס לחופה ואין צורך לחזור ולברך ברכת חתנים אחר שראוי לברך ברכת אירוסין אחר בר
הקדושין כי אחר שכל הברכות כולן עובר לעשייתן אין הבדל בין שיברך ברכת אירוסין ויקדש ואח"ך יברך ברכת חתנים 

ל גב דקודם הקדושין ותכנס לחופה ובין שיברך ברכת אירוסין וברכת חתנים ביחד ואחר כך יקדש ותכנס לחופה ואף ע
לא חזייא לחופה לית לן בה מידי דהוי אנדה דלא חזייא לחופה ומברכין בה ברכת חתנים לכתחילה ואפי' להרמב"ם ז"ל 
דפסק אין מברכין ה"מ לכתחילה אבל דיעבד אין חוזר ומברך והביא ראיה לדבריו מרבינו יעקב בן הרא"ש שכתב בפ"ק 

חתן והכלה מיד אחר אירוסין מברכין ברכת נישואין מיד ושמברכין אותה קודם דכתובות ברמזיו ובמקום שמיחדין ה
אירוסין ויש אומרים שאין לברך אלא לאחר האירוסין וקצתם אמרו דלא דמיא לנדה דנדה אע"ג דלא חזייא לחופה הרי 

בה ברכת חתנים היא אשתו גמורה מה שאין כן בנדון דידן שאין בה אישות כלל מכיון שלא נתקדשה הלכך לא שייך 
 וצריך לחזור ולברך אחר הקדושין מאי הוי עלה.  

התשובה נראה לי לעניות דעתי שהדין הוא לחזור ולברך אחר הקדושין מכמה טעמים חדא דהא קימא לן כל הברכות   
ם הפסיק כלן לא יפסיק בין הברכה ובין הדבר שמברכין עליו בדברים אחרים ואם הפסיק צריך לחזור ולברך פעם שניה וא

בדברים שהם מענין הדברים שמברכין עליהם אין צריך לברך שניה כדאמר בברכות פ' כיצד מברכין אמר רב טול בריך 
אינו צריך לברך הבא מלח הבא לפתן צריך לברך ורבי יוחנן אמר אפילו הביאו מלח הביאו לפת אין צריך לברך שאף זו 

אמר אפי' גביל לתורי אין צריך לברך הא קמן דכולי עלמא מודו דהיכא צורך ברכה היא גביל לתורי צריך לברך ורב ששת 
דאיכא הפסקה שלא מעין הברכה שצריך לחזור ולברך פעם שניה ולאו דוקא בשיחת חולין אלא אפי' בשיחת שמייא כגון 

מע מההיא שהפסיק בין ברכה לדבר שבירך עליו בברכה אחרת שאינה מעין הדבר שבירך עליו צריך לחזור ולברך כדמש
דפרק ערבי פסחים דאמר רב ברונא אמר רב נטל ידיו לא יקדש ופרש"י דקדוש מפסיק בין נטילה לאכילה והוי בה הסח 

הדעת ובעי נטילה אחריתי בתר קדושא דתכף נטילת ידים סעודה והה"נ דאין להפסיק בברכה אחרת בין ברכה לדבר 
רך עליו ואם כן בנדון דידן שהפסיק בין ברכת חתנים לכניסת שבירך עליו דבטילה לגבי סעודה בברכה לגבי דבר שבי

החופה בברכת אירוסין פשיטא דהויא הפסקה וצריך לחזור ולברך דהא אפילו קידוש דאיכא מאן דאמר אין קידוש אלא 
 במקום סעודה ואפילו למאן דאמר יש קדוש שלא במקום סעודה איכא למימר סוף סוף שייך במילי דסעודה ודמיא להבא

מלח ולגביל לתורי דליכא הסח הדעת הויא הפסקה כ"ש ברכת אירוסין דלכולי עלמא יש אירוסין שלא במקום כניסה 
לחופה ודאי הויא הפסקה והטור כתב בשם הרשב"ם דמילתיה דרב ברונא אתיא למאן דאמר יש קידוש שלא במקום 

ברכת להניח תפילין וטרם שיניחה בזרוע בירך  סעודה ואין פנאי להאריך דאין שום נפקותא בענינינו זה וכן אם ברך
להתעטף בציצית ונתעטף בו צריך לחזור ולברך להניח תפילין פעם שניה דהא בהסח הדעת תלייא מלתא ועוד דקיימא לן 
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שאין מברכין על אוכל ולא על משקה עד שיבוא לפניו ואם בירך ואחר כך הביאוהו לפניו צריך לחזור ולברך דחד טעמא 
בנידון דידן דבשעה שבירך ברכת חתנים עדיין לא היתה ברשותו להכניסה לחופה שאין הכנסת חופה קודם  הוא א"כ

הקדושין אף על פי שבאה ברשותו אחר הקדושין ולא קשי' מנדה דלא חזיא לחופה אם ברך ברכת חתנים אין צריך לחזור 
מעשה דאישות כנידון דידן וכן כתב  ולברך משום דנדה חזייא לחופה אלא שטומאתה מעכבתה לא שהיא מחוסרת

הרמב"ם ז"ל אבל אם היתה נדה אף על פי שנכנסה לחופה ונתייחד עמה לא גמרו הנשואין ואלו גבי ארס אשה וברך 
ברכת חתנים ולא נתייחד עמה בביתו כתב עדין ארוסה היא ועוד דבפרק קמא דברכות איבעיא להו היכא דנקיט כסא 

אדעתא דחמרא וסיים בדשכרא אי בתר פתיחה אזלינן אי בתר חתימה ולא איפשיטא  דשכרא וסבר דחמרא הוא ופתח
וכתבו התוספות בשם ר"י דצריך לברך פעם אחרת ואומר דרך משל שאם היה יודע בבירור שטעה בדבורו שאמר בורא 

ישראל והזמנים  פרי העץ תחת פרי הגפן דבתוך כדי דבור יכול לחזור בו וכן בחתימה של יום טוב אם טעה בין מקדש
דאמר מקדש השבת וחזר בתוך כדי דבור יצא אחרי שהוא יודע שהוא יום טוב ומשמע הא לא היה יודע שהוא יום טוב 
ובירך אדעתא דשבת אף על גב דחזר בתוך כדי דבור וקיימא לן תוך כדי דבור כדבור דמי אפילו הכי צריך לחזור ולברך 

תחילה ואינה חשובה לכלום ואף על גב דמצות אינם צריכים כוונה כבר פעם שניה מפני שדעתו היתה כבר בטעות ב
פירשו התוספות היינו דוקא בשומע תפלה אחורי בית הכנסת ולא נתכוון לצאת )בין אוכל( ]בהן אבל[ היכא דנתכוון 

ת חתנים אדעתא לברך על היין ונמצא שכר גרע טפי ולא מהני והוא הדין נמי בנדון דידן כיון שהמברך לא היה מברך ברכ
דנשואין דלבתר קידושין אלא אדעתא דהאידנא שחשב שהיתה נכנסת לחופה במקום שהיתה רוצה להתקדש ודעתו 

היתה בטעות תחילה וסוף אין הברכה ההיא חשובה לכלום ואף על פי שאין הנדון דומה לראיה דהתם השבת הוא בברכה 
כת חתנים שייך בנשואין דלאחר קידושין מיהו אין הבדל בין עצמה דלא שייך ביום טוב חתימת שבת כלל ואלו הכא בר

שיהיה הטעות בברכה עצמה או בדבר שבו הברכה דהא קיימא לן נטל בידו כדי לאוכלו ובירך עליו ונפל מידו ונאבד צריך 
רכין לחזור ולברך אע"פ שהיו מאותו המין לפניו יותר כשבירך על הראשון ומה שכתב ר' יעקב ז"ל ברמזיו שיש שמב

ברכת חתנים קודם האירוסין צריך לומר דמיירו בברכת חתנים שתקנו אותה מפני שמתייחד עמה באירוסין דכלה בלא 
ברכה אסורה לבעלה כנדה לרש"י ז"ל אי נמי שמא יבא עליה שלא לשם חופה ונמצאת כלה בלא ברכה לבעלי התוספות 

וביאה שלא לשם חופה לתוספות כולהו מילי דקדושין נינהו  דההיא לא בעייא כניסה לחופה דייחוד לאחר אירוסין לרש"י
הלכך מברכין אותה קודם האירוסין אבל ברכת חתנים דבית חתנים שתקנו אותה בעד כניסתה לחופה דלא סגי בלא 

קידושין קודמין לה הא ודאי אי אפשר לאומרה אלא לאחר אירוסין ופוק חזי מה עמא דבר בכל מקומות ארץ רומנייא 
אשכנז שמתייחדים עם הכלה אחר האירוסין מיד שמברכין ברכת חתנים בבית האירוסין ובבית חתנים ולא סגי וארץ 

להו בברכת חתנים דבית האירוסין משום דברכת חתנים דבית האירוסין לחוד וברכת חתנים דבית נישואין לחוד ואפילו 
בלא ברכה היא עוד יש לחלק ולומר דבמקומות  אם תמצא לומר דברכת חתנים דבית האירוסין ודבית חתנים משום כלה

שנוהגים להתייחד עם הכלה אחר האירוסין מיד תקנו להו ברכת חתנים בבית האירוסין ולא בעי כניסה לחופה הלכך 
מברכין אותה קודם האירוסין ובמקומות שאין מתייחדים עם הכלה עד שעת החופה לא תקנו להו ברכת חתנים אלא 

כך לא מצי לברוכי ברכת חתנים אלא לאחר הקדושין בלבד בשעת כניסתה לחופה. ושמעתי קצת בבית חתנים בלבד הל
מהלומדים שאומרים שיחזור ויברך אחר הקדושין משום דברכת חתנים דקודם האירוסין אינה חשובה לכלום מכיון שאין 

דם אירוסין אין שם אישות כלל שם אישות כלל ועוד דחיישינן דלמא הדרא בה ולאו מלתא היא דהא ברכת אירוסין דקו
ולא חיישינן נמי לדלמא הדרא בה דמלתא דלא שכיחא היא ואע"פ שיש קצת מהפוסקים דחיישי לדלמא הדרא בה 

ומקדשי והדר מברכי מיהו מ"מ לכתחילה אבל בדיעבד אם ברך קודם הקדושין אינו צריך לברך זהו הנראה לי לעניות 
 דעתי הטרוד והעלוב אליא מזרחי.

 אברהם רו:ג מגן

שלא יפסיק. חתן וכלה שבאו ליארס וליכנס לחופה מיד והחזן סבר שלא באו אלא ליכנס לחופה ובירך ברכת חתנים יברך 
 שנית ברכת חתנים אחר ברכת ארוסין וקדושין )רא"ם ח"א ד'(:

 שו"ת יביע אומר חלק ה אבן העזר סימן ח

 ב"א המפורסמתשיטת הריט –תחת החופה ייחוד עדים  –חופה ונישואין 

  מכות ו. ד"ה למחזי ריטב"אהחידושי 

בשעת  נתכוונו דלאסהודי בשעת מעשה וכי אמרי אתיתון לאסהודי אתיתון. פירש רש"י ז"ל לאסהודי או אתיתון למחזי
)ב"ב  נוחלין ז"ל בפרק יש רשב"ם להעיד, וכן כתב לב"ד ראיה הוו להו עדים מחמת אותה כוונה בלבד ואע"פ שלא באו

דין,  כותבין נכנסו לבקר אבל נכנסו להעיד הוו להו עדים ואין דדוקא ב'( גבי ההיא דשנים שנכנסו לבקר את החולה קי"ג
הכא דאי  וכדאמרינן שנתכוון לראות על דעת להעיד ואע"פ שלא העיד, מכיון שאין עד נעשה דיין

אי אתו  וכש"כ ו,כאילו העיד אמטולתייהו כשרים ומיפסלי הוו להו עדים אתינן לאסהודי אמרי
ז"ל לפי לשונם, אבל הקשו עליו  הרשב"ם להעיד והעידו, זו שיטת רש"י ז"ל ונכדו לב"ד אתו והשתא למיחזי מעיקרא

בשעת ראיה להיות עד יהא קרוי עד שלא להיות דיין ולפסול את הכשרים  שמתכוין היא זו לומר כי לפי סברא דמה
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להיות עד  נתכוין עדים בשעת קידושין שאם לא כן ויש שם שום קרוב אולילסיים  צריכין היינו דא"כ ועוד בכוונתו,
מ"ג  קיימא לן )קדושין בהדיא ואנן כלום, קדושיו או מקדש בלא עדים שאין פסולין , והו"ל מקדש בעדיםופוסל את כולם

ואע"פ  ו קרובים,לא צריך לומר אתם עידי ולא שני לן בין במקדש ביחידים או ברבים בפני אביה א דבקידושין א'(
ועוד מאי  מקומות לסיים עדים בקידושין לא משורת דין התלמוד עושין אלא לפי שחשו לפי' רש"י ז"ל, בקצת שנהגו
באין, ועוד  בשעת מעשה לא כדי שיהיו עדים הבאין דמילתא סתמא ודאי דהא למיחזי או לאסהודי אי אתי לשיילוהו צריך

משמע דאי  לב"ד אתיתון אתיתון לאסהודי או אתיתון למיחזי לישנא דאמרינן
  אתכוונתון. או אזלתון לאסהודי למימר לן הוה לא

להעיד, שאם באו להעיד  לב"ד לכך הנכון וכן יראה מפירוש ר"ח ז"ל שאין השאלה הזאת אלא בשעת ביאתם  
שני אחים שראו באחד נפסלו הכשרים, ואם יאמרו שלא באו אלא לראות, מה יעשו  ופסולין להעיד כשרים נצטרפו או

לב"ד, מי יוכל למנוע את העם הרואים מעשה שלא יבואו  מלבא שהרג את הנפש, וכי נאמר להם שימנעו עצמם
כפי מה שמזדמנים שם בין קרובים בין פסולים, והלא על הרוב אין שם אלא קרובי ההורג  לב"ד הבאה הצוחה בתוך

שכתבתי  התוספתא כי לפי אתיתון בלבד אנו אומרים למאי פסוליןל וההרוג לראות מה יעשה לו, ועוד יש להוסיף שלא
נפסלין, אלא לכל אלו העדים  להצטרף להיות עדים עמהם אינן נתכוונו לעיל וכדעת רבינו אלפסי ז"ל אם הכשרים לא

וכי  אתיתון לאסהודי או אתיתון למיחזי שואלין שנמצא לנו בהם קרוב או פסול אנו
הדברים שאפילו לאחר שהעידו  נראין מיפסל, וכן אאתינ לאסהודי כולהו אמרו

קאי, ולא מיקרו עדים אלא אחר שהעידו, ואף  דקרא אחד מהם קרוב וכו' על עדים דנמצא ברייתא דכולה כן, שואלין אנו
דלעיל, ואליבא  וכתוספתא להצטרף עמהם כלל כשרים נתכוונו לאחר כן אם אמרו הכשרים שלא ידעו בפסולים ושלא

אפילו  ופסולין ור' עקיבא כל שהעידו כשרים דלר"י בהא בין בדיני ממונות בין בדיני נפשות, ואפשר הפרישא אליכ דרבי
פסולין, וזהו מה שהוסיף רבי עליהם לומר בד"א שהתרו בהם, דאי לא מאי  ביחד לאסהודי לא ידעו אלו באלו ולא אתו

ליבא דהלכתא בין בדיני ממונות בין בדיני נפשות אין הלכתא כרבי, הלכך א איפסיקא לר"ע, ומיהו הא איכא בין רבי
כולם להצטרף לעדות שידעו אלו באלו והעידו, והרבה שיטות נכתבו בשמועה זו  שנתכוונו עד שנדע נפסלין הכשרים

אבל זהו העולה נכון לפי השמועה ושיקול הדעת, והיא שיטת רבינו הגדול הרמב"ן ז"ל, וכן מצאתי כתוב 
ז"ל אלא שהוא פוסל כשבאו להעיד והעידו אע"פ שלא ידעו  הרא"ה והיא שיטת מורי ז"ל, הרשב"א בשם

  אותו מחלון זה פסולים(, ואיני יכול להכריע בפירוש מפני הכבוד ומפני היראה. רואין )שלשנים בפסולין כשרים

 . חידושי הריטב"א קידושין מג

שילא] אי משום דלא אמר ליה הוי לי עד אלא מעתה אתמר רב אמר שליח דקדושין נעשה עד כו' מאי טעמא [דבי רב 
קידש אשה בפני שנים ולא אמר להו אתם עדי הכי נמי דלא הוו קידושין. פי' והא ודאי לא אפשר דבממון הוא דבעינן 
אתם עדי כדי שלא יאמר לו משטה הייתי בך או שלא להשביע את עצמי עשיתי, אבל בקידושין דליכא למימר כל חד 

ינן אתם עדי וכן הלכתא, מיהו כל היכא שיש באותו מעמד כשרים ופסולים או קרובים צריך לייחד עדי מהני לא בע
דאי לא כיון דאיכא עד פסול ביניהם עדות כולם בטלה ואף על גב דאמרי למחזי אתינא, דכי אמרינן התם  ,הקידושין

למחזי אתינן תתקיים העדות בשאר, היינו בדיני (מכות ו' א') דאמרינן להו למחזי אתיתון או לאסהודי אתיתון ואי אמר 
ממונות ובדיני נפשות שאין העדות מתקיימת עד שבאין לבית דין ושעת ראיה לא חשיבא עדות, אבל הכא בקידושין אין 

העדות באה לאמת הדבר בלבד אלא אפילו ידעינן דהכי קושטא דמילתא שקידשה אינה מקודשת בלא עדות ואין 
עדות וגזרת הכתוב הוא, וכיון דכן שעת מעשה הוא שעת עדותן וכיון דאיכא צירוף פסולי עדות עמהן לקדושין קיום בלא 

וכי אמרינן למחזי  ,עדות כולן בטלה, דומיא דבעלמא כשיש צרוף פסולי עדות כשבאין להעיד בבית דין שעדות כולן בטלה
הורה רבינו נר"ו הלכה למעשה, אבל אין זה דעת אתיתון או לאסהודי אתיתון היינו היכא דאתו למחזי בשעת מעשה, כך 

 המפרשים ז"ל וראוי להחמיר

  רסו נפש הרב עמ'

 שלחן ערוך חושן משפט לו:א

עדים רבים, שנמצא אחד מהם קרוב או פסול, עדותן בטלה. במה דברים אמורים, בזמן שנתכוונו כולן להעיד. אבל אם 
אומרים להם בית דין: כשראיתם דבר זה, באתם  וכיצד בודקים הדבר,לא נתכוונו כולם להעיד, תתקיים העדות בשאר. 

אם נמצא באלו שנתכוונו להעיד קרוב או  כדי להעיד או כדי לראות בלבד, כל מי ה שאמר: להעיד באתי, מפרישים אותו,
ואחד שלא נתכוון  ואם היו כל העדים כשרים, אחד שנתכוון להעיד )תוספות( .אפי' לא ידעו זה מזה()פסול, עדותן בטלה 

הגה: אבל אינן יכולים לכתוב שטר על כך, אף על פי שראו הקנין, וסתם להעיד וראה הדבר וכוון עדותו, חותכין הדין על פי עדותו. 

יד, וי"א שאפילו כוון לראות כדי להעקנין לכתיבה עומד, הואיל ולא הזמינם לכך )תשובת רשב"א סימן אלף וע"ג( )וע"ל סימן ל"ט סעיף ה'(. 
הגה: שטר שחתם עליו עד אינו פוסל אלא אם כן בא לבית דין והעיד; דתרתי בעינן, כוון לראות כדי להעיד, ובא לב"ד והעיד. 

תבו פסול ונתבטל כל העדות, מכל מקום אם העדים הכשרים זוכרין העדות ע"י ראיית השטר, יכולין לחזור ולהעיד לבד לפני בית דין, ובית דין יכ
שטר )תשובת הרא"ש כלל ס' סי' ה'(. תקנת הקהל שחתום עליה עד פסול, או שטר שחתם עליו בעל דבר עצמו, כשר באחרים, דאלו  עדותן וחשוב

ואם הזמין התובע עדים כשרים, ועמדו שם קרובים ופסולים, אפי'  לא נתכוונו להעיד )ריב"ש ס"ס קצ"ה( וע"ל סי' מ"ה סעי' י"ב וי"ג.
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א נתבטלה עדות הכשרים. וכן כשאדם צריך לעדות ומצוה להחרים כל מי שיודע לו עדות שיבא נתכוונו להעיד, והעידו, ל
 ויעיד, והעידו כשרים ופסולים, לא נתבטלה עדות הכשרים, שלא היתה כוונתו אלא בראויים להעיד.

 ש"ך שם ס"ק י'

ו פוסל לכו"ע. וכן מוכח להדיא ואם בא לב"ד והעיד ולא כיון מתחילה בשעת ראיה להעיד אינ -ובא לבית דין והעיד 
בחידושי רמב"ן פרק יש נוחלין ]קי"ג ע"ב ד"ה שלשה[ ובחידושי רשב"א ]ד"ה ויש[ והר"ן ]ד"ה נמצאו[ שם שמביא מהר"מ 
אלשקר בתשובה סי' ט"ז דף כ"ג ע"א וב"י לעיל סימן ז' ]סעיף ו'[, והיינו שכתב הר"י בי רב שם, שלדעת הפוסקים כולם 

א נתכוונו אלא לראות, אע"פ שאח"כ יעידו בב"ד, אפילו נמצא אחד מהן קרוב או פסול תתקיים אם בשעת מעשה ל
העדות בכשרים. גם הרשב"א והר"ן ז"ל כתבו כן. ובנדון שלנו אנן סהדי שההולכים לחופה אינן הולכים להעיד כו', ע"כ. 

"ן והרשב"א והר"ן היא להפך, וכתב ודלא כמהר"ם אלשקר שם שהטיח הרבה דברים עליו שלא כדת, וכתב שדעת הרמב
עליו ששגג בכמה שגגות כו', וחשב דהרשב"א והר"ן שכתבו דבעינן שיתכוונו מתחילה להעיד, היינו מתחילה להעיד בב"ד 

קודם שהעידו כו', ע"ש שהאריך. ובהיפוך הוא שהוא שגג בכמה שגגות, דכל מעיין בצדק יראה לעינים דכוונתם דאע"פ 
נן להו אם מתחלה בשעת ראיה נתכוונו להעיד, דבעינן שיתכוונו מתחילה בשעת ראיית המעשה שכבר העידו שיילי

להעיד, דאם לא כן לא נצטרפו בשעת ראיית מעשה ]ואפילו לפירוש השני דמפרש הר"ן התם לאסהודי אתיתו עכשיו, 
נו להעיד פשיטא דלכולי היינו משום דאם כן מסתמא נמי בשעת ראיה נתכוונו להעיד, אבל אם בשעת ראיה לא כיו

עלמא אין פוסלים[. והכי מוכח נמי להדיא בש"ס דקאמר אי אמרו למיחזי אתו מה יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את 
 הנפש, אלמא דבעינן כיונו להעיד בשעת ראיית המעשה, וזה ברור.

פה אינם הולכים להעיד כו', עוד האריך מהר"מ אלשקר שם להקשות על מהר"י בי רב במ"ש אנן סהדי שההולכים לחו
מהרשב"א והרא"ש והר"ן וחדושי רמב"ן פרק יש נוחלין, וסמ"ק שהבאתי לעיל ס"ק )ו'( ]ח'[, דמשמע מדבריהם דשפיר 
איכא למימר נמי בההולכים לחופה דהולכים להעיד כו'. ולפע"ד גם בזה הדין עם הר"י בי רב, ואדרבה משמע ממסקנת 

כשבאו אח"כ מעצמם לב"ד להעיד אמרינן מסתמא הלכו להעיד, אבל כשלא באו להעיד  הרמב"ן פרק יש נוחלין דדוקא
אמרינן מסתמא לא כיונו להעיד. וכן יש לפרש דברי הרשב"א והרא"ש והר"ן, דהיינו אם יפרשו העדים שכיונו להעיד או 

באו העדים רק מצד ההכרזה,  שבאו אח"כ מעצמן להעיד לב"ד, וכמ"ש לקמן ס"ק י"ז. וא"כ בהך עובדא דהר"י בי רב שלא
א"כ מתחילה בשעת מעשה מסתמא לא הלכו להעיד. ועוד נראה דהר"י בי רב כתב כן לפי המנהג שכתב הסמ"ק ]הובא 

לעיל סק"ח[ דהאידנא מיחדים עדים בשעת קדושין, א"כ שאר העדים אנן סהדי שאין הולכים להעיד, וא"כ אדרבה 
 מהסמ"ק ראיה להר"י בי רב ודוק:

 71החושן שם ס"ק א' וו'קצות 

 שו"ת מהר"י וייל סימן ז'

 שו"ת מנחת אשר חלק ב' אבן העזר סימן פג

 עד הרואה[ \ראה: ]עד המעיד

 לישון בבית משודכתו –חופה ונישואין 

 קידושין יב:

 שלחן ערוך אבן העזר נה:א

מכין אותו מכת מרדות. אסורה לבעלה מדברי סופרים, כל זמן שהיא בבית אביה; והבא על ארוסתו בבית חמיו,  הארוסה,
ור ביחד, הגה: ואפילו ביחוד, אסורים; ולכן ארוס שהוא עם ארוסתו בבית א', מברכין ז' ברכות פן יתייחדו )מרדכי פ"ק דכתובות(. וי"א דאין להם לד

 72..ואפילו בשדוכין בלא ארוסין יש לחוש )חידושי אגודה פרק קמא דכתובות(. שמא יקוצו זה בזה )כל בו(.

 נפש הרב עמ' רנה

                                                 

 אבן העזר סימן כז -שו"ת אחיעזר חלק א וב קסימן  אח"חתם סופר אבן העזר ע"ע בשו"ת  71
יניו בראשו ונפשו חשקה באמת ובתמים לדעת את ההלכה על בוריה שלא לשם הטלת דופי או ביזוין בפוסקי זמנינו ומרי ומי שע

 אתרנו ישמע ויקבל את האמת ממי שאמרו. 
 כ"כ בספר תשב"ץ קטן סימן תמח 72
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 כיסוי ראש לכלה בזמן החתונה –ונישואין חופה 

 שו"ת יחוה דעת ה:סז

 73שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ו סימן ג )מהדורת פרסום מראש(

  

 וקנינא –כתובה  –חופה ונישואין 

 ה"ג אלא מאיתוספות קידושין כו: ד"ה 

לא סמכה דעתיה סבר  ה"ג אלא מאי לדמי נקנינהו ניהליה במשיכה דליתיה למקבל מתנה ונקנינהו ניהליה אגב אחר
ועוד תדע שבכל הגמרא משמע שמועיל קנין סודר שלא בפני הקונה ע"י אחר שהעדים קונין מן המקנה ... -שמיט ואכיל 

מיניה במנא דכשר למיקניא ביה )ב"מ דף מז.( ובכמה דוכתין אמרי' שקנו מידו והוא דקנו מידו עבורו כדאמר וקנינא 
משמע בכל מקום שהעדים רגילין לקנות מן המקנה לצורך הקונה ואם אין מועיל קנין העדים אלא בפניו למה עשאוהו 

פני הקונה וגם למה הורגלו לעשות עיקר והניחו קנין הקונה דמועיל לעולם אבל של עדים אין מועיל אלא כשיעשה ב
בסודר של עדים כיון שאין מועיל כלום אלא בפני הקונה ואז הוא יכול לעשות כמו עדים ומיהו יש ליישב גירסא זו לפי 
מה שפירש בקונטרס דפי' ה"נ דליתיה למקבל מתנה ולכך לא הקנה לו בחליפין ע"י אחר שלא היה שם שום אדם שהיה 

 ליתן סודרו עבורו משום דאי בעי מקנה פסיק ליה אבל אמת הוא אי הוה משכח הוה מהני.חפץ בהנאתו של קונה 

 מן התורה או מדרבנן, שיעורה – כתובה –חופה ונישואין 

 כתובות י. ותוס' שם 

 רא"ש כתובות א:יב

שים כסף וראיתי מפרשים דאפילו הרגילו לכתוב דחזו ליכי מדאורייתא מודו דכתובת אשה דרבנן וחכמים תקנו חמ
מדאורייתא פירוש משקלים האמורים בתורה משום שלא תהא קלה בעיניו להוציאה ואסמכוה אקרא דכמוהר הבתולות 

                                                 

פלדר ששימש את הגרמ"פ  בעניין כיסוי ראש לכלה בליל החתונה אחרי החופה: רבנו השיב לנו ששמע את זה מאת הרב אהרן 73
של אגרות  PrePublication Copyשנים על גבי שנים, וכן העיד לי הגרמ"ו שהדין ידוע מפי השמועה. ובא לידי בחיפושי שנדפס ב

וכנראה הושמט מהפרסום הרשמי של חלק ט' בהיות שהרב מרדכי (. קישורמשה חלק ט' הנדפס לרגל חתונת אחת ממשפחת טנדלר )
ששה חודשים לפני הסתלקותו של אותו צדיק.  –תאריך התשובה מרק שכן ברור טנדלר היה הכותב, כמו שהעיר לי בוודאות הגרמ"ו 

 (אגב, הוא עצמו פוסק שהכלה חייבת לכסות את ראשה קצת כיון שהיא נשואה ושזו היא ההינומא המוזכרת במשנתנו.)דרך 
זה, דברתי אם מו"ר הרב בנימין שובערט, ר"מ לשעבר דמתיבתא דנסאו קאונתי ותלמיד דהגרמ"פ. הוא העיד לי וגם ווידא בבהיותי  

לו שכל זמן שכלתו עומדת בלבושה המיוחדת איננה צריכה לכסות את ראשה, והגם  עם רעייתו שבחתונתו "הראש ישיבה" הורה
ש"הראש ישיבה" קודם כל היה מכבד את מנהג משפחות החתן והכלה לתת להם ללכת אחר המנהג ורק אם לא היה להם מנהג 

 מיוחד בזה אז היה הורה להם כן.
 .מדברי הרב אריה ליבוביץולסקר הסוגיא תענג 
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מ"ה =משום הכי= נהיגי למיכתב דחזו ליכי מדאורייתא שלא יטעה אדם לומר כיון דמדרבנן היא לא תגבה אלא נ' סלע 
 יכי לא הפסיד:מדינה ודברים שלטעם הם והכותב כסף זוזי מאתן דחזי ל

 ח. ד"ה מוציא שם רעסנהדרין תוספות 

 תוספות בכורות

 שלחן ערוך ורמ"א אבן העזר סו:ו

ושל זו וזו יב כסף מדינה; נמצא כתובות בתולה הם שלשים ושבעה  כמה שיעור הכתובה, לבתולה ק"ק, ולאלמנה מנה
הפוסקים, שסבירא להו שכתובות בתולה אינה רק  וכל זה לדעת קצת :הגה ... דרהם וחצי כסף צרוף, וכתובת אלמנה מחציתם

אבל לדעת יש פוסקים, מאתים של בתולה ומנה של אלמנה משערים בזוזי דאורייתא,  ...זוזי דרבנן )הרי"ף והרמב"ם והר"ן והר"ם(
והוא שמונה פעמים יותר, וכתבו דלכן נהגו לכתוב בכתובה דחזו ליכי מדאורייתא )ר"ת(. וי"א דכותבין דחזי ליכי, סתמא )הגהות 

א לאלמנה. וכל זה במקום שאין מנהג, טו אבל במקום מיימוני פ"י דאישות(. והמנהג לכתוב לבתולה: דחזי ליכי מדאורייתא, אבל ל
 שיש מנהג, מה שגובין הולכין אחר המנהג, וכמו שיתבאר לקמן.

 רמב"ם כותרת להלכות אישות

 ..)א( לישא אשה בכתובה וקידושין.

 ד"ה וגם שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ד סימן צב

ה, ואם הכלה עושה הסעודה כמנהגנו הרי אין לו להיות ואמר רבא הטעם משום חזקה אין אדם טורח בסעודה ומפסיד
נאמן ולא הוזכר חלוק לומר שאם הכלה עשתה הסעודה אינו נאמן, וגם הא זה מאות בשנים שהכלה עושית הסעודה ולא 
הוזכר שבדורות אלו אינו נאמן, אלא צריך לומר דמה שהיא עשתה הסעודה הוא נחשב כהכניסה לו נדוניא דמי הסעודה 

 יצטרך לשלם כשיגרשנה ותתאלמן. שהוא

  בעקבי הצאן עמ' ער

 מפניני הרב עמ' ער

 כתבה לשמה –כתובה  –חופה ונישואין 

 הוא פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק כדאיראה: 

 אגרות משה אבן עזר חלק א' סימן קעח

ואין רוצים ליקח כתובות הנדפסים אף אלו שנדפסו כהוגן, וברור  והנה ראיתי אחדים מדקדקים לכתוב בידם כל הכתובה
שאין בזה שום מעלה ועדיפות מהכתובות הנדפסים, דאין צריכין לכתוב הכתובה לשמה כמו שא"צ בשאר שטרות ואין 

סופר שום חלוק בין שטרי ממון לכתובה.   וגם הא אף בגיטין הוא שיטת הרמב"ם בפ"ג מגירושין ה"ז שמותר לכתחלה ל
לכתוב טופסי גיטין שפסק כת"ק בגיטין דף כ"ו, ורק בזה פליגי עליה הרי"ף והרא"ש דפסקו כר"א עיי"ש, ולכן בכתובה 

ושאר שטרות שלכו"ע מותר לכתוב לכתחלה טופסי השטרות אין שום מעלה ועדיפות, והוא טירחא שלא לצורך ממש, 
ין מגזירה אטו גיטין וטופס אטו תורף, ליכא שום עדיפות דאף שר' יהודה פוסל שם במתני' גם בשטרות לכתוב טופס

להחמיר כתנא שאיפסק בגמ' דלא כוותיה, דרק בפסקי הגאונים שייך להחמיר למעלה ועדיפות אף כשיטת היחיד משום 
שאפשר גם לחלוק על פסקי הגאונים שאחר הגמ' ולכן יש מקום להחמיר, אבל נגד פסק הגמ' שא"א לשום גאון לחלוק 

 ה אין שום מקום להחמיר כהתנא והאמורא דאיפסק דלא כותיה, והנני ידידו מוקירו, משה פיינשטייןעל ז

(Link) New York TimesThe  

 נפש הרב עמ' רס

 רנטבעקבי הצאן עמ' 

 ונדוניא כתובה ותוספת עיקר –כתובה  –חופה ונישואין 

 דרישה אבן העזר סימן סו
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משום שבכל הכתובות כותבין ג' דברים הא' ויהיבנא ליכיכסף זוזי מאתן דחזו ליכי מדאורייתא והוא עיקר הכתובה. והב' 
קין. והג' וחתן דינן הוסיף להכנגדן ודן נדוניא דהנעלת ליהבין בכסף בין בזהב בין בשימושי דירה וכו' ס"ה מאה זקו

מדיליה מאה זקוקין ס"ה מאתים זקוקין ור"ל ס"ה היינו הנדוניא והתוספת אבלמאתים זוזין דהוא עיקר הכתובה אינו 
 בכלל המאתים זקוקין כסף

 עיקר לארוסה –כתובה  – ונישואיןחופה 

 כתובות פט: 

 בבא מציעא יז:

 74כאותנישואי ער \נישואין אזרחיים  –חופה 

  75(קישור) נשואין אזרחיים –בירור הלכה 

 (קישור)שו"ת דבר אברהם ג:כט 

ה, עמ' לז: ולהלן, וכן נדפס בכתבי הגאון רבי -הפרדס )שנת תרצ"ד(, פירושי עברא פרקים ג
 (קישור)יוסף אליהו הענקין זצ"ל ח"א 

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן עה

 בערכאות ולא היו שומרי תורה י"ז אייר תשכ"א.   מע"כ ידידי הנכבד מהר"ר אהרן משה ווייץ שליט"א.  באשה שניסת רק 

הנה בדבר האשה אשר היתה נשואה לבעלה רק בערכאות המדינה ודרה עמו שני חדשים במקום שאין שם יהודים   
יהודים אבל לא היו להם שום מגע ואח"כ דרה לבדה שלש שנים וחצי, ואח"כ שב בעלה ודרו חמש שנים במקום שיש 

ומשא עם יהודים שומרי תורה אולי עם יחידים ואח"כ עזב אותה ודרה לבדה חצי שנה ואח"כ בא בעלה ודרו במקום 
שאין שם שומרי תורה ואין יודעין מעניני הדת כלל ואח"כ דרו בלאס אנדזעלעס בשכונה שיש גם שומרי תורה שמנה 

ם אחד ב' שנים במקום שני ב' שנים במקום שלישי וג' שנים במקום רביעי ובכל שנה שנים בארבעה מקומות שנה במקו
היה עוזב אותה על משך זמן ועתה זה שנה שעזב אותה ולא נשמע ממנו, ובמשך שנה זו האחרונה אחרי שעזב אותה 

מה שלא באה תחת השפעת התורה ונעשית שומרת דת, ואי אפשר להשיג גט מבעלה, אם יש לסמוך להתירה על 
 נתקדשה מעולם.  

והנה מכיון שחמש שנים דרה עם בעלה במקום שיש שם יהודים וידעו השכנים שהיא ובעלה הם יהודים אף שלא היה   
להם שום מגע ומשא עם יהודים שומרי תורה יש לחוש שדרו שם בשכנות גם שומרי תורה שידעו שהם איש ואשתו 

חזיקה אותם ברחוב כדרך הנשים וידעו כל השכנים שהם ילדיה והם ודאי הדרים בבית זה, ובפרט שהיו להם ילדים שה
מהבעל שנקראת על שמו מיסעס /אשת/ פלוני, וגם אח"כ שדרו בלא /בלאס/ אנדזעלעס איזה זמן בשכונות שיש שומרי 

פרט תורה אף שעזב אותה הרבה פעמים מסתמא ידעו השכנים גם מהחזרה שדר עמה ועל שמו היא נקראת כל העת, וב
דבר כזה שאינה מן הרגילים שהבעל עזב אותה בכל שנה על משך זמן ובא בחזרה ודאי ידעו מזה, עיין בחולין דף ע"ה 

שאמר כל מלתא דתמיהא מידכר דכירי לה אינשי ופרש"י קול יוצא עליו מאז, והוא מוכרח דאל"כ מה מהני מה שדכירי 
תה הרבה פעמים וחוזר הוא ג"כ מלתא דתמיהא שיודעין אינשי אם לא ידעו מתחלה, ולכן גם בזו שבעלה היה עוזב או

מזה.   ולכן אם היו אנשים כשרים היתה צריכה גט מטעם חזקה אין אדם בועל בעילת זנות וגמרו ובעלו לשם קידושין, 
 וכשאפשר יש להצריך גט גם באנשים שאינם שומרי תורה וכמו שנוהגין אנחנו להצריך גט.  

השיג גט והיא עגונה נראה שיש לסמוך על הריב"ש שפסקו כותיה הרמ"א בסימן כ"ו סעיף א' אבל אם אי אפשר ל  
והמחבר בסימן קמ"ט סעיף ו' דבאלו שמופקרין לעבור על איסורי התורה שאין בהם חזקה זו הוא כזנות בעלמא שאינה 

לק עליו.   ורק במה שהריב"ש צריכה גט.   וכבר בארתי בתשובה אחת שמעצם הדין הלכה כהריב"ש ואפשר שגם אין חו
סובר שגם בנשאה האנוס בנימוסיהן במקום שלא היה שם מצד הגזירות מקוה טהרה נמי לא אמרינן החזקה עיי"ש 

בסימן ו', יש לדון דנהי דחשוד לחמור חשוד לקל ונדה חמור מאיסור פנויה, מ"מ הא כיון שלא היה שם מקוה הוא נסיון 
יסור פנויה הא יכולים לקיים בנקל שבאופן כזה יש ודאי לחוש שאף שעוברין על איסור גדול להם לקיים איסור נדה וא

נדה לא יעברו על איסור פנויה.   וצריך לומר בטעמו דמ"מ חזקה ליכא שהרי באלו שעוברין על איסור נדה אף כשיש 
סהדי דהא צריכין עדים לקידושין  להם נסיון גדול הרי יש ודאי לחוש שגם על איסור פנויה אין חוששין וממילא ליכא אנן

                                                 

 ח"א עמ' סג Gray Matter, נדפס בספר קול תורהע' בכל זה במאמרו של הגר"ח ג'כטר ב 74
75 Rabbi Tzvi Hirsch Ferber – ר' צבי הירש פרבר 
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ומצד החזקה שלא יבעלו בעילת זנות נחשבו כל היודעין כעדים מצד אנן סהדי, אבל באלו שאף שאפשר שאינם חשודים 
על איסור פנויה הרי גם אפשר שחשודים וליכא שוב אנן סהדי, שלכן אף שהם חשבו לבעול לשם קידושין הוי כקידושין 

עכ"פ בזה יש לדון וכ"ש במדינה זו שבעוה"ר ידוע שיש הרבה שפרוצים באיסור נדה וזהירים   בלא עדים שאינו כלום. 
 באיסורים אחרים שיש לחוש להצריך גט.  

אבל במופקרין לעבור על כל איסורי התורה ונוהגין כנכרים ודאי מופקרין לאיסור זנות של כל עריות וכ"ש לאיסור   
כן במקום עיגון יש להתירה לעלמא בלא גט.   ועיין בספר פירושי איברא להגאון ר' יוסף פנויה ואין צריכין גט מדינא.   ול

אליהו הענקין שליט"א שהוא מצריך גט מדינא ודחק שם בדברי הריב"ש אבל אני בארתי בתשובה שא"א לפרש כדבריו 
 בדברי הריב"ש.   והעיקר לדינא שאינה צריכה גט.  

ולכן למעשה ישתדל כתר"ה למצא הבעל ולהשיג ממנו גט, ואם אי אפשר להשיג גט מהבעל יש להתירה לעלמא בלא   
גט.   אבל ידידי כתר"ה אם לא תקבל האשה עליה לשמור הלכות נדה אין לנו להזדקק לה שנמצא כמסייעין אנו לעבור 

בר שהוא בשומרי תורה דאל"כ למה יקילו שהרי הוא על איסור נדה.   וגם כל דבר שמתירין בשביל תקנת עגונות מסת
לעבור על איסורין וצ"ע לדינא אבל כשתקבל עליה לשמור הלכות נדה יש להזדקק לה באם שהאמת אחר חקירה ודרישה 

 גדולה שלא היו קידושי תורה אלא שניסת לו רק בערכאות של המדינה, ידידו, משה פיינשטיין    

 בית שמואל לא:כב

היינו דלא ידע שטבעת קידושין לא היה שוה פרוטה ולבסוף נודע לו, וכתב בתשו' מיימוני אם  -כא למיטעי במקום דאי
אחר שנודע לו שלא היה שוה פרוטה דר עמה כדרך איש עם אשתו ולא היה עידי יחוד י"ל דהוי כעידי יחוד ובתשו' 

ולק ע"ז וכתב כל הראשונים כתבו דצריך עידי יחוד ריב"ש סי' קי"ג כתב בשם הרא"ה דהוי כעידי יחוד ובסוף תשובה ו' ח
 ועיין ר"ס קמ"ט:

 או בשליחות נישואין על תנאי –חופה 

 76ד"ה כל קידושין י.תוספות 

 מי מכסה את ראש הכלה –באדעקין  –חופה ונישואין ראה: 

 שו"ת צפנת פענח סימן רסו

 גינת אגוז עמ' ק

 (קישור)מה דודך מדוד  –דברי הגות והערכה 

 , הפסק בין אירוסין ונישואיןקריאת הכתובה תחת החופה – ונישואיןחופה 

 אוצר הגאונים יבמות סימן שפא

אמר רב משה גאון ומצוה למנוע בני אדם שמארסין ואין כונסין אלא לאחר כמה שנים שכל מי שנתקלקל בתנוקת קודם 
חפה וקדושין חייב מיתה בידי שמים ומגדל עונות וגורם מבול לעולם ומעככ את המשיח ואפי' כותבין כתוכה ומקדשים 

 תו בבית חמיו בין לרב בין לשמאול עכ״לובועלים קודם מסירה לחופח חולז פגום דאתמר הבא על ארוס

 אוצר הגונים כתובות סימן סב

וששאלתם ארוס שמברכ' לו ברכ' אירוסין מהו לברך ברכת חתנים קודם חופה משום דאיכא פרוצין דסמיכין על ברכת  
שבשעת קדושין אירוסין ומתייחדין עם ארוסותיהן ובעולין  או דלמא לא מברכין כרכת חתנים עד חופה כך חוא המנהג 

בודקין ושואלין אם היתה נערה שאין ראויה לבאיה  מברכין ברכת אירוסין בלבד בין לצנעוין ובין לפרוצין אבל ברכח 
  חתנים שבע כרכות אין מברכין עד שעת כניסתן לחופה

                                                 

 כן הוזכר בארץ הצבי עמ' קפז ובבעקבי הצאן עמ' קצד 76
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ין אם לאו כתב רב נטרונאי בשעת הקידושין בודקין אם היא חופה הראויה לביאה מברכין ז ברכות אם ברכות אירוס
מברכין ברכת אירוסין בין לצנעיון בין לפרוצין אבל ברכת חתנים אין מברכין עד שעת חופה וכן המנהג בשתי ישיבות 

 77 ובכל מקום חתנים

 תוספות פסחים קב: ד"ה שאין

 הגהות מיימוניות הלכות אישות פרק ג הלכה כג

אירוסין בבית אירוסין וברכת נישואין בבית חתנים אבל ר"ת פי' דצריכין שני כוסות דאמר בכתובות אומרים ברכת 
ורגילים להיות זה בלא זה ופעמים רבות אדם מקדש אשה ואינו נושאה עד לאחר זמן. ועוד דמנהג אבותינו תורה שנהגו 

לקרות הכתובה בין ברכת אירוסין לברכת נישואין ולהפסיק מתכוונים הילכך צריכים שתי כוסות וכן הנהיג מורי רבינו 
 ..."ל כר"ת. וכמחלוקתם בזה כך נחלקו בברכת המזון ושבע ברכות עיין בהלכות ברכות פ"ב ועיין בתוס' פ"ק דפסחיםז

 בעקבי הצאן עמ' רסח

 חופת נדה – חופה ונישואין

 כתובות ד.

 שלחן ערוך יורה דעה סימן שצב

 שו"ת לב אריה ח"א סימן כד

 נפש הרב עמ' רנח

 ראויה לביאהבדין חופה ה –גינת אגוז עמ' קד 

 בצלם דמות תבניתו –שבע ברכות  –חופה ונישואין 

 עמ' רנב ע"א  אוצר התפלות

                                                 

 שו"ת הרא"ש כלל לז סימן אע"ע ב 77
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 יין –שבע ברכות  –חופה ונישואין 

 ברכת הגפן בקידוש, הבדלה, ושבע ברכות –מוציא  יצאראה: 

 עשרה –שבע ברכות  –חופה ונישואין 

 תוספות כתובות ז: ד"ה שנאמר

ובמסכת כלה דמייתי קרא דויברכו את רבקה )בראשית כד( איכא למימר דהתם ברכת  -שנאמר ויקח בועז עשרה אנשים 
ברכת אירוסין לאשה המתקדשת על ידי שליח שהרי אליעזר אירוסין והכא ברכת נישואין ויש ללמוד משם שיש לברך 

 שליח היה ונראה דאסמכתא בעלמא היא דעשרה לא מישתמע מהתם ולא איירי פשטיה דקרא בברכת אירוסין.

 בית יוסף אבן העזר סב:ד

רבי יוחנן אין מברכין ברכת חתנים אלא בעשרה גדולים ובני חורין וחתנים מן המנין. בפרק קמא דכתובות )ח:( אמר 
 ברכת חתנים בעשרה וחתנים מן המנין:

ומ"ש גדולים ובני חורין. כ"כ הרמב"ם בפרק י' מהלכות אישות )ה"ה( וכתב הרב המגיד דהיינו לומר שאין עבד וקטן   
מצטרפין בפרק שלשה שאכלו )ברכות מז:( וכן דעתו ז"ל בפרק ח' מהלכות תפילה )ה"ד( והוא הדין לכל דבר שצריך י' 

מצטרפין: ונשאל הרשב"א על עיר שאין בה עשרה בני אדם לברכת נישואין ואי אפשר להביאם שם ממקום אחר  שאין
והשיב ברכת חתנים אינה בפחות מעשרה. ובכתבי מה"ר איסרלן )תרומת הדשן ח"ב( סימן ק"מ כתב בשם תשובת 

תברא דכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה המיימוני )תשו' דשייכי להל' אישות סי' יח( דאין ברכות מעכבות דיעבד דמס
היינו בלא חופה אלא דנקט בלא ברכה לפי שעושין ברכה בשעת נישואין וכי תעלה על דעתך אם אין במדינה עשרה שלא 
תנשא אשה משום דברכת חתנים בעשרה עד כאן לשונו. ואין דבריו נראין דמה טענה היא זו דאין הכי נמי שאם אין שם 

 שה ואין זה אלא כמכריח הדבר בעצמועשרה שלא תנשא א
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 קול חתן וקול כלה –שבע ברכות  –חופה ונישואין 

 (קלטעמ' ו עמ' קלב)סדר תפילות מכל השנה עפ"י נוסח האריז"ל )מבעל התניא( 

 פגישות על פי התורה –שידוכין  –חופה ונישואין 

 שמות ב:א

 אבן עזרא שמות ב:א

וילך בערים רבות היו ישראל יושבים, כי רבים היו, וכלם יקראו ארץ רעמסס, אולי בעיר אחרת היתה זאת. בת לוי בן 
כי תבואות השדה הנזרעת בשדה אחרת תצליח, רק באותו שדה עצמו  ישראל, והיא אחות אביו. ולא דבר נכונה האומר

 לא תצליח כראוי, כי עיקר איסור ערוה להיות ישראל קדושים:

 רמב"ן שמות ב:א

רבותינו אמרו שהלך אחר עצת בתו )סוטה יב ב(. ור"א אמר כי בערים רבות היו ישראל יושבים,  -וילך איש מבית לוי 
. ומה צורך שיזכיר הכתוב זה. ועל דעתי, בעבור שלא חשש לגזרת פרעה ולקח לו אשה וזאת האשה היתה בעיר אחרת

להוליד ממנה בנים, אמר הכתוב כן. בעבור כי בכל מזדרז לעשות ענין חדש יאמר כן, וילך ראובן וישכב את בלהה 
ית לז כז(, לכו ונכהו בלשון )בראשית לה כב(, וילך ויקח את גמר בת דבלים )הושע א ג(, לכו ונמכרנו לישמעאלים )בראש

)ירמיה יח יח(, לכו נא ונוכחה )ישעיה א יח(. וכן זה נזדרז ויקח את בת לוי. ולא הזכיר הכתוב שם האיש ולא שם אשתו 
אשר לקח, והיה זה בעבור כי יצטרך ליחסם ולהזכיר שמם מי אביהם ואבי אביהם עד אל לוי, ועכשיו ירצה לקצר עד 

 כה( ייחס גם שאר השבטים בעבורו בסדר השני: -)להלן ו יד לדת המושיע, ואחר כן 

 קדושת לוי פרשת תולדות

ונבאר מה שהוזכר הנשואין של יצחק עם רבקה. כי כל מעשה אבות רשומים בתורה, והם עשו רשימה לבנים )עי' 
חק עם רבקה, כי בעת תנחומא לך לך, ט; רמב"ן לעיל יב, ו(. ומה שלא הוזכר נשואי אברהם עם שרה בתורה כמו של יצ

הנשואין היה שמו אברם ושמה שרי, והשמות הם השורש לנשמות, ולא נתקיימו בשמם, כי אחר כך נשתנו שמותם 
לקרוא אברהם ושרה, וגם נשמתן נשתנה, לכן הזיווג של אברם ושרי לא נאמר בתורה, כיון שנשתנו למעליותא ולא 

 ג של אברהם ושרה נתקיימו והולידו ועשו פרי.נתקיים הזיווג, ולא הוליד אברם ושרי, רק הזיו

 שתיית הכלה מכוס של אירוסין, של מי הברכה –חופה ונישואין 

 מגן אברהם רצו:ד

נהגו הנשים שלא לשתות מכוס הבדלה וע' הטעם בשל"ה, כ' בש"ל בה' קידוש כוס של הבדלה רגיל המבדיל לשתות כלו 
 ואין משקה ממנו בני הבית:

  אבן העזר סימן א -מהדורא תניינא  שו"ת נודע ביהודה

 בעקבי הצאן עמ' רסט

 חופה תחת כיפת הרקיע וחופת אלמנה

 ה:-קידושין ה.

 (קישור)שו"ת עמודי אור )ר' יחיאל הלר( אורח חיים סימן יב 
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 מפתח התשובה: 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


408 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 סא:אשלחן ערוך אבן העזר 

 מפניני הרב עמ' רעז

 בעקבי הצאן עמ' רסה

 תנאים –חופה וקידושין 

 תוספות קידושין ח: ד"ה מנה אין כאן

 מפניני הרב עמ' רעא

 חרם על ביטולם –תנאים  –חופה וקידושין 

 שלחן ערוך אבן העזר נ:ו

דהיינו שעושים שטר מזה שחייב לחבירו מנה, שלא יהא אסמכתא, בטחות לשדוכין, עושים בענין כשרוצין לעשות ה
ואחר שחייב עצמו מנה )מתנה עם אבי הכלה( שאם יקיים השדוכין ויכנס לחופה עם משודכתו זאת הרי החוב מחול לו, 

ואח"כ עושים שטר שחבירו חייב לזה מנה, ומתנה עמו שאם יכניס בתו לחופה עם זה המשודך יהא החוב מחול לו, 
אין בהם משום אסמכתא )תוס' פרק איזהו נשך  שעושים בשדוכין דכל קנסותהגה: ויש אומרים ת אלו ביד שליש. ומניחים שני שטרו

י הקנסות, אבל ודוקא אם כבר נכתבו שטרן בשדוכין, וכמו שיתבאר בח"ה סימן ר"ז. והרא"ש פ"ד דנדרים(. וכן המנהג פשוט לגבות קנסות שעושי
הרשות בידו למחות בשטר )תשובת הרא"ש  יחה בעדים שלא לכתוב השטרות,חזר אחד בהם ומ וקודם שנכתבולכתוב השטרות, על מנת קבלו קנין 

ו קרובתו י"א דמי שפסק על בתו )שם כלל מ"ג( או על בת בתו )הרשב"א סי' תשכ"א /תשע"א/( א תבאר בח"ה סי' ל"ט וסי' רמ"ג(.כלל ל"ד( )וכמו שי
ועיין לקמן ס"ס )בדבר.  ובלבד שלא יהא ערמה ה מקרי אונס אע"ג דלא התנה,דזדהפוסק פטור מן הקנס, כך אין הבת רוצה,  שתנשא לפלוני, ואחר

נס, אבל אם נתחייב ודוקא בפסיקא בעלמא פטורים מן הק ם, ופטורים מן הקנס.כגון שמת הפוסק, אין יורשים צריכין לקייע"ז(. וכן בשאר אונסים, )
ועשו קנס שנים ששידכו ביניהם והיו דרים בעיר אחת  ין לקמן סי' נ"א )שם תמצאנה(.מהני אונס ועי חייבין יורשיו לשלם, ולא עצמו בשטר,

פטור מן הקנס )ריב"ש סימן קע"ז ובתשובת הרמב"ן סי' רע"ח(.  רוצה שהשני ילך אחריו לקדש, אם אינו רוצה,אחד מן העיר ו ביניהם, ואח"כ יצא
 ובר ליתן הקנס, אי מחויב לקיים הדבר מצד קיבול הקנין.ועיין בח"ה סימן י"ב סעיף ט' אם רוצה הע

 פתחי תשובה אבן העזר נ:ח

וי"א דכל קנסות. ע' בס' ישועות יעקב סק"ו שהרבה לתמוה על קנסות וח' שעושין בשידוכין שאם לא ישא פלוני' ליום 
ושין מתירין לו מקודם )כמ"ש ידוע יחול עליו עונש הח' ואח"ז מקדשה ונישאה כדמו"י ואין משים על הלב דהרי בגיר

לקמן סי' קל"ד ס"ד( אם נדר או נשבע לגרשה כדי שלא יהא כמוכרח על הגירושין וכ"ש אם קיבל עליו בקנס ידוע אם לא 
יגרשנה ליום ידוע כ' הרשב"א שקרוב הדבר לו' דאף בדיעבד הגט בטל וא"כ בקידושין שאין גם א' שלא יהיה נקשר 

עשה בעת השידוכין והוא מוכרח לקדשה ולישאנה ליום המוגבל בתנאים וא"כ מיחזי כאנוס בחבלי עבותות הח' וקנס הנ
על הקידושין )ע"ל סי' מ"ב ס"א בח"מ וב"ש שם( וכ"ש שעינינו רואות שכמה פעמים החתן רוצה לחזור מהשידוך והב"ד 

י שקודם הקידושין והחופה יתירו זה כופין אותו ע"י הקנס והח' וע"י כן חוזר ומקדשה ונכנס עמה לחופה כו' והי' מהראו
לזה הקשר של קיימא שביניהם כמו בגיטין למען יהי' הקידושין ונשואין ברצון עכ"ד ולע"ד אין זה תימה כ"כ דבאמת 

נראה דעת הש"ע לעיל סי' מ"ב ס"א לפסוק כהרמב"ם דאנסוהו לקדש ה"ז מקודשת מדהביא דיעה הראשונ' בסתם ושני' 
ר' דקידושין פסק שם דהוי ספק )עי' בנה"מ בח"מ ס"ס ר"ה שכ' להיפך ולע"ד הא ליתא ע' בתשו' בשם י"א ורק משום חומ

אא"ז פמ"א ח"ב סי' ע"א( ולדעת הרמב"ם פשיט' שאין כאן חשש אף שגם האש' אנוסה מחמת הקנס וח' ובדידה אם היא 
לא שייך זה שהיא קיבלה ע"ע  אנוסה לכ"ע אינה מקודשת מ"מ הרי שם הטעם מחמת הוא עשה שלא כהוגן כו' וכאן

הקנס והח' מעצמה. ועיקר החשש בזה הוא רק לדעת בעל העיטור דס"ל דזה הוי אנסוהו לקנות ואינו קנין מדינא. וא"כ 
הרי גם בגט מה דחיישי' בקנס ושבועה שקיבל מעצמו לומר שזה דמי לאונס הוא רק חומר' בעלמ' לכתחילה כמבואר 

בקידושין דאף באונס גמור אינו ברור לפסול אין להחמיר כל כך ובפרט דעיקר המחמיר בסי' קל"ד שם בהגה ע"כ הכא 
בגט שם הוא הרשב"א והוא ז"ל בעצמו הכריע כדעת הרמב"ם הנ"ל כמבואר בב"י בסי' מ"ב שם לית לן למינקט חומר' 

 דתרווייהו ע' בש"ך יו"ד סי' נ"ד סק"ט ]ועמ"ש לעיל סי' מ"ב סק"ב[:

 חוששין לגושיהם

 הדרין יב.סנ

 יב. ד"ה חוששין לגושיהןסנהדרין תוספות 

 :משנה אהלות ב:ג, שבת טו., נזיר נז
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 חמשה סוגי חזקה –חזקה 

 פרי מגדים פתיחה הכוללת לאורח חיים חלק ה סימן ב

שייך לחלק חמישי. דיני חזקה, תרומת הדשן סימן ר"ז בשו"ת א' כתיב ת"י חידוש, חזקה הבאה מחמת רובא וטבע עולם 
הולכים אחריה בדיני נפשות כמו בנה מורכב על כתיפה ]קידושין פ, א[, הא חזקה שמעתה כמו שהיה מקודם כן עתה, יש 

לומר בדיני נפשות אין הולכין אחריה. ציינתיו בסוף פתיחה דלעיל. נמצא יש ב' מיני חזקות, א' מחמת רובא ועדיף 
]כתובות יט, א[ וכמו שכתב תרומת הדשן וכדומה, ויש מחזקה דשעתה, כמו אין עדים חותמין אא"כ נעשה בגדול 

להקשות הא אין הולכין בממון אחר הרוב, והנך רואה שיש חזקה מחמת רובא דהוה המיעוט מיעוטא דמיעוטא וכמאן 
דליתא דמי, כמו סמוך מיעוטא לחזקת ממון כמו שכתבתי בשושנת העמקים ]כלל יב[, וכמו חזקה על חבר שאין מוציא 

דבר שאינו מתוקן אע"ג דחזקה טבל עיין פסחים ט' א', וד' א' חזקתו בדוק דרוב בודקין כהוגן ומוציא מחזקת  מתחת ידו
 הבית כל השנה, עיין יו"ד סי' )קפ"ו( ]קכז[ בהג"ה אי חמץ מקרי איתחזק, ואי"ה יבואר, עיין אות י"ב שייך לזה, ואות י"ג.

 חזקה כבירור

 תאתוספות חולין יא. ד"ה מינה הא מיל

 חזקה דרבה

 שלחן ערוך אורח חיים נה:ה

לו שאז יתברר שהוא סריס. ואם נראו וא גדול בשנים, דינו כקטן עד שיצאו רוב שנותיו שתי שערות, אפי' ה אם לא הביא
ים לענין זה ומרהגה: ומיהו אין מדקדקין בשערות אלא כל שהגיע לכלל שנותיו מחזקינן אותו כגדול ואדינו כגדול.  סימני סריס קודם לכן,

 מסתמא הביא שתי שערות )מהרי"ק שורש מ"ט(.

 מגן אברהם נה:ז

 לענין זה. פי' כיון דתפלה הוא דרבנן

 מגן אברהם קצט:ז

מחזקין ליה כגדול. פי' א"צ לבדוק אחר ב' שערות אבל אם ידעינן שלא הבי' שתי שערות אין מזמנין עליו וכמ"ש סי' נ"ה 
ג לא מהני ונ"ל דוקא לאצטרופי אבל להוציא אחרים בעינן שידעינן בודאי שהביא ב' ס"ה, ואם הביא ב' שערות קודם י"

שערות על ידי בדיקה או שנתמלא זקנו וכמ"ש בח"מ סי' ל"ה, דהא ב"ה ג"כ דאורייתא היא ולא סמכינן אחזקה, וביש"ש 
זקה עכ"ל וצ"ע דבסימן קפ"ו פ"ז דב"ק סל"ז כתב שמן התורה גדול יוצא בברכת הקטן רק שחכמים אסורה לכן סמכין אח

ס"ח משמע דהוי דאורייתא מדפסקו האבעיא לחומרא ועוד דבס"ב קאמר ההוא דבן מברך כו', וכ"ה בגמ' ברכות דף ך' 
וקשה לישני כיון שאין יודע לברך לא גזרו רבנן כדי שלא יתבטל ב"ה דאורייתא וכמ"ש רסי' קצ"ג ועוד דהא עיקר הטעם 

שום שכל ישראל ערבים זה בזה כדאיתא סוף פ"ג דר"ה, ובקטן ל"ש ערבות ומן התור' הוא דקי"ל אע"פ שיצא מוציא מ
פטור לגמרי ואיך יוציא הגדול, לכן נ"ל מ"ש הוא העיקר ועיין בב"י, ואח"כ מצאתי שכ' במלחמות פ"ג דברכו' בהדיא 

 שהיא דאורייתא ע"ש מיהו אם כל אחד מברך לעצמו לית לן בה עיין ס"ס קפ"ו:

 שאפשר לבררחזקה 

 פסחים ד.

לישייליה! דליתיה להאי  -המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר, חזקתו בדוק או אין חזקתו בדוק? למאי נפקא מינה? 
אמר להו רב נחמן בר יצחק, תניתוה: הכל נאמנים על ביעור חמץ, אפילו נשים אפילו  -דלשיוליה, לאטרוחי להאי מאי? 

לאו משום דחזקתו בדוק? דקסבר: הכל חברים הם אצל בדיקת חמץ. דתניא:  -מהימני עבדים אפילו קטנים. מאי טעמא 
וממאי? דילמא שאני הכא משום  -הרי הן בחזקת מתוקנים.  -חבר שמת והניח מגורה מליאה פירות, אפילו הן בני יומן 

ל נאמנים? כל הבתים בחזקת דחזקתו בדוק, האי הכ -אלא מאי  -אטו אמירה דהני מידי מששא אית ביה?  -דקאמרי הני. 
לא, תפשוט מיניה דאין חזקתו  -משום אמירה דהני, הא לא אמרי הני  -אלא מאי  -בדוקין בארבעה עשר מיבעי ליה! 

דמוחזק לן דלא בדק, וקאמרי הני בדקיניה. מהו דתימא:  -לא, לעולם אימא לך חזקתו בדוק, והכא במאי עסקינן  -בדוק! 
הימנוהו רבנן  -משמע לן: כיון דבדיקת חמץ מדרבנן הוא, דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה לא להימנינהו רבנן, קא 

 בדרבנן.

 מגן אברהם תלז:ד
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דלא סמכינן אחזקה היכא דאיכא לברורי כמ"ש בי"ד סי' א' ול"ד לבדיק' דלא בדקי' אחר כל י"ח טריפות וסמכינן  -שואלו 
ל הכא כל השנ' הי' בחזק' חמץ ובחזקת בדוק אתה בא להוציאו מחזקת אחזקה דהתם לא היה לו מעולם חזקת טרפו' אב

חמץ לא סמכי' עלי' לכתחלה דומיא דשחיטה דבהמה בחיי' בחזקת איסור אבר מן החי עומדת ע"ש כנ"ל בפי' דברי הרב"י 
 דלא כב"ח ועמ"ש ססי' תל"ז:

 78מגן אברהם ח:יא

אלא שהחרד על דבר ה' יש לו לבדוק והב"ח כ' דלא אוקמי'  הרא"ש כתב דנהגו שלא לבדקן דאוקי אחזקתייהו -יעיין 
אחזקתי' כיון שאין החזק' בטבע ממילא אלא מכח אדם שתיקן הציצית ]ורובא עדיף מחזקה[ כדאמרי' ר"פ האשה בתרא 
]ובבכורות מסקי'[ דרובא דתליא במעשה לא חשיב רוב ע"כ, ולא ידענא מאי קאמר דהתם אמרי' שמא לא בא עליה זכר 

את"ל בא עליה שמא לא נתעברה משא"כ כאן דנתקנו הציצי' כהלכתן אוקמיה אחזקתייהו כמו מקוה שהמשיכו לתוכה ו
מ' סאה שא"צ לבודקה בכל עת שטובל בה אך נ"ל דמ"מ חייב לבודקן משום דאין סומכין על החזקה במקום דיכולים 

יוכל להתפלל עם הצבור רשאי ללובשו בלא בדיק'  לבררו כמ"ש בי"ד סי' א ולפי טעם זה אם בתוך שיתעסק בבדיקתו לא
אך נ"ל ט"א דלא מקרי חזקה דעשויה ליפסק בכל שעה וכמ"ש בי"ד סי' ר"א סי' ס"ה בשם תשובת הר"ן ומה"ט לא נהגו 

לבדוק החוטין שלמעלה מן הגדיל שמונחין על הבגד משום דאין עשוין ליפסק ואע"ג דכתב הב"י סי' י"ג בשם הרא"ש 
כ"כ דאף אם יפסקו אין נפסלין מיד לשיטתיה אזיל דס"ל דלא מיפסלו עד שיפסקו כולן אבל לדידן חיישינן  דלא חייש'

ועסי' י"ב ומ"מ יש לסמוך ע"ז בשעת הדחק אם יודע שהיו כל החוטין שלמים מאתמול וכ"מ בב"ח כאן, ובסי' י"ז כתב 
 ש:דאם בדקו כשגנזו א"צ לבדוק בשעת הברכה וכמ"ש בי"ד סי' י"ח ע"

 חטא בשביל שתזכה חברך, עבירה לשמה 

 נזיר כג:

 כג-נפש החיים שער א' פרקים כב

 (קישור) הלכות תשובה ומעשים טובים, סימן קלב –כתר ראש 
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 יומא פה:

 רמב"ם הלכות ממרים ב:ד

 :ידחיים שובית יוסף אורח 

נשאל הרשב"א על אחד ששלחו לו בשבת שהוציאו בתו בחזקה מביתו על ידי ישראל משומד להוציאה מכלל ישראל אם 
ישים לדרך פעמיו בשבת פן יפחידוה ותשתמד אם מותר לילך אפילו חוץ לשלשה פרסאות למאן דאמר )ירושלמי עירובין 

ו להביא חותם מצד המלכות מי דחינן מספק זו את השבת פ"ג סוף ה"ד( דתחום שלשה פרסאות דאורייתא ואפיל
כדדחינן בספק נפשות והשיב הדבר צריך תלמוד ומכל מקום כך דעתי נוטה שאין דוחין שבת על הצלה מהעבירות לפי 

שאמרו )שבת ד.( אין אומרין לאדם עמוד וחטוא בשביל שיזכה חבירך ואפילו איסור זוטא לא שרינן ליה כדי להציל 
מאיסורא רבה דעד כאן לא אמרינן בפרק בכל מערבין )עירובין לב:( ניחא ליה לחבר דליעביד איסורא זוטא כי היכי חבירו 

דלא ליעביד עם הארץ איסורא רבה אלא כשאותו איסור בא לעם הארץ על ידי חבר אבל בענין אחר לא כדמוכח פ"ק 
עמוד הדבר על בוריו עכ"ל: והתוספות כתבו בפ"ק דשבת דשבת )ו(בבעיא דהדביק פת בתנור )ד.( ועוד צריך תלמוד עד שי

)שם ד"ה וכי( בתחלה כדברי הרשב"א ואחר כך הקשו מדתנן )גיטין מא:( מי שחציו עבד וחציו בן חורין כופין את רבו 
ועושה אותו בן חורין וקיי"ל )שם לח:( כל המשחרר את עבדו עובר בעשה ותירצו דשאני פריה ורביה דמצוה רבה היא 

עוד יש לומר דדוקא היכא שפשע שהדביק פת בתנור סמוך לחשיכה אבל היכא דלא פשע מידי שרי למיעבד איסורא ו
זוטא כי היכי דלא ליעביד חבריה איסורא רבה והוכיחו כן מפרק תמיד נשחט )פסחים נט.( ומפרק בתרא דערובין )קג:(. 

ין מא: ד"ה כופין( ובפרק קמא דבתרא )יג. ד"ה כופין( וכן כתבו בפרק בכל מערבין )לב: ד"ה ולא( ובפרק השולח )גיט
ובפרק קמא דחגיגה )ב: ד"ה כופין( ובפסחים פרק האשה )פח: ד"ה כופין(. והשתא אם לתירוצא דמצוה רבה הדבר ברור 
שאין לך מצוה רבה מלהצילה שלא יפחידוה עד שתשתמד ואם לתירוצא דמחלק בין פשע ללא פשע הכא נמי לא פשעה 

לחלל עליה את השבת לפקח עליה שרי ומצוה נמי איכא ואי לא בעי למיעבד כייפינן ליה כדאשכחן במי שחציו  והילכך
עבד שכופין את רבו כדי שלא יתבטל ממצות פריה ורביה כי רבה היא ואפילו לחלל שבת בדברים האסורים מן התורה 

 נן איסורא זוטא הוי.נראה דשפיר דמי דלגבי שלא תשתמד ותעבור כל ימיה חילול שבת אמרי

 שלחן ערוך אורח חיים שו:יד

 ביאור הגא"א אורח חיים שו:יד

 שאילתות שאילתא א

 העמק שאלה שאילתא א אות ח

 בעקבי הצאן עמ' טז

The Messiah Complex (קישור) 

 דבר הסותר את הכלל –חידוש 

 שיצא אשם מצורע לידון בדבר החדשלפי תוספות יבמות ז. ד"ה 

מה שחטאת מצורע טעונה נסכים ושאר חטאות אין טעונות לא חשיב דבר חדש ואין קרוי דבר חדש אלא כשסותר כללו 
שנאסרו כל העריות  כי הכא דשאר אשמות טעונות כל הדם לגבי מזבח ואשם מצורע נותן ממנו לבהונות וכגון אשת אח

וזו הותרה שסותר כללו אבל מה שחטאת מצורע טעונה נסכים אין סותר את כללו וא"ת ולמ"ד בריש איזהו מקומן 
)זבחים דף מט:( דכללו גמר מיניה יהיו כל אשמות טעונות מתן בהונות ולילפו נמי כולהו עריות מאשת אח וי"ל דלא גמר 

ת צפון לעכב אבל לענין חידוש לא גמר מיניה כדפרש"י התם דאם כן היה יוצא מיניה אלא דבר דלא חדש בו כגון שחיט
 לידון בדבר החדש כיוצא בו ללמד על הכלל כולו ]ואין זה חידוש[.

 בת מאה כבת עשרים -חיי שרה 

 חזקוני בראשית כג:א

 ובאגדה דורשו בת מאה כבת עשרים ליופי ובת עשרים כבת שבע לחטא.
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 מה לחפש בשידוך –עבד אברהם  מעשה אליעזר -חיי שרה 

 דרשות הר"ן דרוש השנים עשר

אליעזר עבד אברהם, ]כיון[ שהיה יודע כי כל מעשי בן אדוניו היו מושגחים, ובפרט האשה אשר תיפול בגורלו, גזר ואמר 
נערה כי האשה אשר תהיה יותר )שלמות( ]שלימת[ המדות היא האשה הראויה ליצחק, ובמה יודע אפוא, כי אם שתהיה 

בלתי רבת השנים, ושתהיה )יוצאות( ]יוצאת[ לשאוב, אינה יושבת בית, אך עוסקת במלאכת טורח ועמל, ועם כל זה יגבר 
עליה שלמות מידות, עד שלא תחוס על כל עמלה, אבל יקל בעיניה להיטיב לשאינה מכרת, זה באמת מורה תכלית 

 ים. נמצא שזה אינו נחש, אבל עיון שכלי עמוק מאד.שלמות במדותיה, והיא האשה הראויה לנוח על גורל הצדיק

 ספר חסידים )מרגליות( סימן אלף טו

אין דבר שכתוב בתורה שאין יוצא משם צורך לדורות שהרי אנו מברכים על קריאת התורה לפניה ואחריה ברוך נותן 
התורה ואח"כ קורא אפי' פרשה שאין בה שום מצוה כגון וישלח יעקב מלאכים לפניו )בראשית ל"ב ד'( שבה פרשת 

שת אליעזר שמעינן הלכות קבלת האורחים בספר אלופי אדום וכתיב )דברים ל"ב מ"ז( כי לא דבר רק הוא מכם. מפר
פנים יפות והאורח שלא יטריח את בעל הבית שנאמר )בראשית כ"ד נ"ו( ויאמר אליהם אל תאחרו אותי. ולומדים אנו 

שיש לחסיד להתפלל שיזמין לו הקב"ה אשה חסידה ולא יחוש על עושר כי אם שתהא צדקת ומפני מעשיו הטובים ירבו 
תחתן בשביל העושר לבסוף יפול בידם וקיבל שכרו בעוה"ז שנהנה ממעשיו הטובים אבל אם לוקח לו עושרו ואם י

מבנות הטובים וממילא בא לו העושר זהו פירות מעשיו הטובים והקרן קיימת לו לעוה"ב וכן כתיב )ישעי' ג' י'( אמרו 
א נאמר אלא יאכלו הוא וזרעו וכל העולם צדיק כי טוב זה הקרן כי פרי מעלליהם יאכלו, פרי מעלליהם בעוה"ז, יאכל ל

שנאמר )קהלת י"ב י"ג( כי זה כל האדם ויהנה לכל אדם כר"ח בן דוסא. אברהם אבינו כמה גרים גייר ולא רצה להתחתן 
בהם ונתחתן במשפחתו אע"פ שהיו עובדי ע"ז כי היו צנועות במשפחתו וגם גומלי חסדים כמו רבקה שאמרה גם לגמליך 

כ"ד י"ט( לכך יצאו חסידים מהם, לכך לא חשש אברהם בעושר וכתיב )שם כ"ט ט'( ורחל באה עם הצאן אשאב )בראשית 
כמה היו צנועות וצנועים לפי שהיתה יפה כתיב באה באחרונה גדורות היו בארם נהרים עיר נחור שהעיר שלו היתה ועל 

וך על מה שהבטיחו הקב"ה שוב לארצך שמו נקראת, ופרשת וישלח יעקב מלאכים נכתבה להודיע שלא רצה יעקב לסמ
ולמולדתך ואטיבה עמך )שם ל"ב י'( כדי שלא למעט מזכיותיו ולהודיע שיכנע אדם לפני אחיו שנאמר )שמות כ' י"ב( כבד 

 את אביך לרבות אחיך הגדול.    

 ברגל עצמוחייב אדם לטהר 

 סח –סה שו"ת שאגת אריה )ישנות( סימן 

 )סוף סימן סה( ה"ת בזה"ז בכל מיני שמחות:הרי נתברר דמצות שמחה נוהג מ

השתא נקטינן מש"כ בסי' אלו דמ"ע זו של שמחת י"ט נוהג ... מ"מ נ"ל דמדרבנן מיהא נוהג מצות שמחה בליל י"ט א'
מה"ת אפי' בזה"ז וא' אנשים וא' נשים חייבין במצוה זו ואע"ג שאין לנו קרבן מ"מ איפשר לקיים בשאר מיני שמחות 

ם והלילות של י"ט אבל לילה א' של י"ט אין מצות שמחה נוהג בה מה"ת ומ"מ מדרבנן נוהג בה מצות שמחה וה"מ כל ימי
 )סוף סימן סח(ואגב אורחין למדנו דהא דחייב אדם לטהר את עצמו ברגל אינו נוהג בזה"ז וכמ"ש. 

 רא"ש יומא ח:כד

ומתפלל תפלת המנחה. ואמר רב סעדיה  ונהגו לטבול בערב יום הכפורים. ואמר רב עמרם טובל אדם בשבע שעות
בעלייתו מלטבול מברך על הטבילה ואין דבריו נראין בזה שלא מצינו בהש"ס רמז לטבילה זו ואין לה יסוד נביאים ולא 

מנהג נביאים. ולא עדיפא מערבה )סוכה מד ב( דאמר ליה חביט חביט ולא בריך קסבר מנהג נביאים הוא. ואי משום דא"ר 
ב( חייב אדם לטהר עצמו ברגל היינו לטהר עצמו מכל טומאות ואפי' מטומאת מת ולהזות עליו שלישי  יצחק )ר"ה טז

ושביעי. והאידנא אין לנו טהרות וכיון שאין בעלי קריין טובלין כל השנה כולה גם אין חובה לטבילה זו ואין לברך עליה 
דרש תנחומא בפרשת ואתחנן ביום הכפורים שהם אלא שנהגו העולם לטהר עצמן מקרי לתפלת יום הכפורים. וסמכו אמ

 נקיים כמלאכי השרת:

 79ערוך השלחן אורח חיים תרו:ה

 וטעם הגאון נראה משום דכתיב לפני ד' תטהרו ומקוה מטהרת את הטמאים ולכן גם זה בכלל תטהרו:

                                                 

 בד"ה אבל נראה )סמוך לסוף( ביאור על ספר המצוות לרס"ג )הרב פערלא( עשין עשה בשליט"א גם למש"כ בונראה שכוונת רבנו  79
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 חידושי הרמב"ן יומא

 ז-רמב"ם הלכות תשובה ב:ו

מים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד אע"פ שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הי
שנאמר דרשו ה' בהמצאו, במה דברים אמורים ביחיד אבל צבור כל זמן שעושים תשובה וצועקין בלב שלם הם נענין 

 שנאמר כה' אלהינו בכל קראנו אליו.  

חה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים והוא קץ מחילה וסלי
ולהתודות ביום הכפורים, ומצות וידוי יום הכפורים שיתחיל מערב היום קודם שיאכל שמא יחנק בסעודה קודם 

שיתודה, ואע"פ שהתודה קודם שיאכל חוזר ומתודה בלילי יום הכפורים ערבית וחוזר ומתודה בשחרית ובמוסף ובמנחה 
 דה יחיד אחר תפלתו, ושליח צבור באמצע תפלתו בברכה רביעית.ובנעילה, והיכן מתו

 מגן אברהם תרז:ז

 כתב של"ה ראוי להחמיר להתודות אחר אכילה קודם חשיכה הרמב"ן:…

 נפש הרב עמ' כה

 נפש הרב עמ' רי

 מצוות האב או הבן –חינוך 

 רש"י ברכות מח.

 גליון הש"ס ברכות כ:

 חינוך תורני

 שלחן ערוך יורה דעה פא:ז

 אמת ליעקב )קמנצקי( שמות ב:ז

 חינוך דאורייתא וחינוך דרבנן

 (קישור)רוח חיים ג:א 

 בבא מציעא פה:

 אמת ליעקב שמות כו:טו

 מנחת שלמה קמא סימן לה

 (קישור)מצוות חינוך להרב מאיר שלזינגר  –שעלי דעת, קובץ ו מאמר א 
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 אכסנאי –חנוכה 

 משנה ברורה תרעז:א

 א"צ להדליק אא"כ רוצה להיות מן המהדרין:

 שלחן ערוך אורח חיים רסג:ז

 עליו בביתו, צריך )לג( להשתתף )לד( בפרוטה. אורח )לב( שאין לו חדר מיוחד וגם אין מדליקין

 משנה ברורה שם ס"ק לב

 הא אם היה לו חדר מיוחד צריך להדליק ולברך אפילו אם מדליקין עליו בביתו וכנ"ל בס"ו: -שאין לו חדר מיוחד 

 חורים ההולכים ללמודב –חנוכה 

 יביע אומר

 אגרות משה

 רש"י סנהדרין יד.

 קידושין כט:

חסדא לרב הונא בדרב המנונא דאדם גדול הוא, א"ל: כשיבא לידך הביאהו לידי. כי אתא, חזייה דלא משתבח ליה רב 
פריס סודרא, א"ל: מאי טעמא לא פריסת סודרא? א"ל: דלא נסיבנא. אהדרינהו לאפיה מיניה, א"ל: חזי, דלא חזית להו 

 לאפי עד דנסבת.

 שלחן ערוך שם רסג:ו

לביתם, צריכים להדליק נר שבת )כט( בחדרם )ל( יג ולברך עליו, אבל מי שהוא אצל אשתו בחורים ההולכים ללמוד חוץ 
 )לא( יד א"צ להדליק בחדרו ולברך עליו, לפי שאשתו מברכת בשבילו.

 ביאור הלכה שם

עיין במ"ב כ"כ העולת שבת והתו"ש והפמ"ג והח"א וש"א ובדה"ח משמע שהוא מפרש בחורים ממש אבל  -בחורים וכו' 
מי שיש לו אשה והאמת עם כל הפוסקים הנ"ל אחד כי כן דייק לשון הש"ע להמעיין בו דדוקא אם הוא אצל אשתו  לא

נפטר בברכתה ועוד כי מקור הדין הזה הוא ממרדכי בשם המהר"ם ודין זה הובא בתשב"ץ קטן ]שחיברו רבינו שמשון בר 
וסקים הנ"ל. ועתה נסביר טעם סעיף זה וסעיף צדוק תלמיד מהר"ם[ ג"כ בשם המהר"ם ושם מבואר בהדיא ככל הפ

הסמוך לו ]ויבואר בדברינו היטב טעם דברי המ"א בס"ק י"ד[ והוא דכשיש לאיש כמה חדרים צריך להדליק בכל החדרים 
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משום שלום בית ע"כ אם הוא בביתו אצל אשתו והיא מברכת במקום אחד הוי כאלו הוא היה המברך וממילא נפטרו כל 
מדליק בהברכה וכמו לענין בדיקת חמץ דמברך במקום אחד ועל סמך זה הוא בודק כל החדרים משא"כ החדרים שהוא 

אם הוא איננו בביתו ויש לו חדר מיוחד לעצמו איך יפטר בהברכה שברכה שם אשתו במקום אחר ואף דהוא אינו אוכל 
א"כ הסברא דמשום שלום בית אין שם עכ"פ משום שלום בית חייב להדליק ולברך משא"כ בס"ז דאין לו חדר מיוחד 

שייך שם שהרי בלא"ה יש שם אורה ולא נשאר עליו כ"א במה שיש מצוה על כל איש ישראל הדלקת נר בשבת וזה יוצא 
 במה שאשתו מדלקת שם בביתו ע"כ אין צריך להשתתף אז בפריטי:

 הברכות והנרות הללו –חנוכה 

 מסכת סופרים כ:ד

המדליק מברך שלש, והרואה שתים. המדליק אומר, ברוך אתה י"י אלהינו מלך העולם אשר כיצד מברכין, ביום הראשון 
קדשנו במצותיו וציונו להדליק נר של חנוכה, ומתנה ואומר, הנירות האילו אנו מדליקין על הישועות ועל הניסים ועל 

ת האילו קודש, ואין לנו רשות הנפלאות, אשר עשית לאבותינו על ידי כהניך הקדושים, וכל שמונת ימי חנוכה הנירו
להשתמש בהן אלא לראותן בלבד, כדי להודות שמך על נפלאותיך ועל ניסיך ועל ישועתיך; ואומר, ברוך אתה שהחיינו; 

ואומר, ברוך אתה שעשה נסים. אילו למדליק, אבל לרואה, אינו אומר ביום ראשון אלא שתים, שהחיינו ושעשה. מיכאן 
 ליק, ומתנה; והרואה אומר, שעשה נסים.ואילך, המדליק מברך להד

 רכה –נפש הרב עמ' רכד 

 הבדלה במוצאי שבת –חנוכה 

 שלחן ערוך אורח חיים תרפא:ב

 הגה: וכ"ש בביתו שמדליק ואח"כ מבדיל, שהרי כבר הבדיל בבה"כ.מדליקין נר חנוכה בבה"כ קודם ההבדלה. 

 ט"ז אורח חיים תרפא:א

שם ת"ה סי' ס' ואח"כ הביא בשם הרד"א שיש שמדליקין אותם אחר שיבדיל על הכוס מדליקין נ"ח כו'. בב"י הביא זה ב
וכאן פסק בש"ע כת"ה כ' דבריו אחר שנמצא במנהגי' כן דעושין כן כדי לאחורי באפוקי יומא דשבת' ואני שמעתי שהרב 

נתתי את לבי לפע"ד ע"ז מהר"ל מפראג עשה הלכה למעשה כדעת השני להבדיל קודם וכ"כ הוא ז"ל בס' אור חדש שלו: ו
וזה אשר העליתי בס"ד דשפיר יש למיעבד כן ולהקדי' ההבדל' לנ"ח דאי' במשנ' בפ' כל התדיר דתדיר קודם לאינו תדיר 

ויליף לה מקרא דכתיב אשר לעולת התמיד וזה ברור דכל מידי שאין לנו הוכחה ברורה מן התלמוד לדחות התדיר משום 
עבדת דמנא לך לסתור הכלל ובזה אין לך טעם לדחות התדיר ונציע לפניך איזהו מקומן  איזה טעם אמרי' ליה לאו כלום

של הדברים שמצינו שיש מעלה באפוקי שבתא בפ' ע"פ דף קה אי' הנכנס לביתו במ"ש מברך על היין ועל המאור ועל 
אחריו ולא אמרי' חביבה הבשמים ואח"כ הבדלה על הכוס ואם אין לו אלא כוס א' מניחו לאחר המזון ומשלשל כולן ל

מצוה בשעתה פי' שלא יבדיל קמי סעוד' דהיא שעת הבדלה ומפרש רש"י שם הטעם דאפוקי יומא מאחרינן באבדלת' כי 
היכי דלא ליהוי עלי' כטונ' פי' כמשא ותו שם דף ק"ג לענין יקנה"ז דמסדרינן קידוש קודם הבדל' מטעם שפי' רשב"ם דאי 

זי עליו קדושת שבת כמשוי ותו בברכות בפ' א"ד דף נ"ג ת"ר בש"א מברך על היום ואח"כ מבדיל בריש' והדר קידוש מיח
מברך על היין שהיום גורם ליין שיבוא ובה"א מברך על היין ואח"כ על היום שהיין גורם לקידוש שאם אין יין אין מקדשין 

רכת היום אינה תדיר' וכו' מאי ד"א והמקדש על הפת גם הוא במקום יין וברכת הפת קודמת ד"א ברכת היין תדיר' וב
ומשנינן וכ"ת התם תרתי הכא חדא ה"נ איכא תרתי ביין ופרכי' וסברי ב"ש דברכת היום עדיפא והתני' הנכנס לביתו 

במ"ש מברך על היין ועל המאור ועל הבשמים ואח"כ הבדלה ואם אין לו אלא כוס אחד משלשלן כולן לאחריו והא ב"ש 
י ב"ש שאני עיולי יומ' מאפוקי יומ' עיולי יומא דהיינו קידוש כל כמה שמקדימין אותו טפי עדיף היא כו' ומשני קא סבר

וכו': ותו בספירת עומר כתב בת"ה סי' ס' לברך קודם הבדלה מטעם אפוקי שבת' וע"כ הי' לנו גם בחנוכה להקדים הנ"ח 
איה מהך דאלו דברים להיפך דהא ע"כ לב"ה דס"ל ולאחר ההבדל' משום אפוקי יומא: ע"ז אמינ' לך דאינו כן תחלה נבי' ר

דמברך על היין תחלה ס"ל דתדיר דוח' מעלת עיולי יומ' וא"כ דהכא בחנוכה תדחה מעלת תדיר את מעלת אחורי יומ' 
וכ"ש היא דבכמה דברים הוי טפי איסור שבת בעיולא יומא מאפוקי יומא וא"ל דש"ה דיש ליין עוד מעלה א' דהיינו שהיין 

ליום כמ"ש ויש לזה סיוע ממה דאיתא בפרק החליל רב אמר סוכה ואח"כ זמן חיובא דיומא עדיף פירש"י מי שלא גורם 
בירך זמן דהיינו שהחיינו בעשיית' כו' אומר ברכת סוכה תחלה ורבה בב"ח אומר זמן ואח"כ סוכה תדיר ושאינו תדיר 

ל לימא רב דאמר כב"ש ורבה ס"ל כב"ה א"ל רב אנא תדיר קודם לימ' רב ורבה בב"ח פליגי בפלוגתא דב"ש וב"ה דלעי
דאמרי אפי' לב"ה ע"כ לא אמרי ב"ה אלא שהיין גורם לקידוש שתאמר אבל הכא בסוכה אי לאו זמן מי לא אמרי' סוכה 

פירש"י דמשום טעמ' דתדיר לחוד לא הוה מקדימים ליה ליין משום דחובת היום עדיפ' ע"ז אומר אדרבא משם מוכח 
לדקדק מאי פריך לימא רב דאמר כב"ש וכי לא ראה מ"ש ב"ה בפי' ד"א היין גורם לקידוש אלא נראה ברור איפכ' דיש 

לכאורה שוין סוכה וזמן עם יין ויום דהיינו בסוכה וזמן יש לכל א' מהם מעלה אי' בסוכה יש חובת היום ובזמן יש תדיר 
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דוש וביום יש ג"כ ב' מעלות שכבר נכנס קודם ליין והיום וביין ויום יש לכל א' מהם ב' מעלות ביין יש תדיר וגורם לקי
גורם ליין שיבוא וע"כ סבר המקשן דרב כב"ש ומשני דלא כן הוא אלא חובת היום דסוכ' עדיפא ממעלת הזמן דסוכה אינו 

חה תלוי בזמן כלל דאנו אומרים ברכה דסוכה אפי' בלא זמן כגון בשחרית אבל זמן בלא סוכה לא אמרי' ביום מ"ה דו
סוכה את מעלת התדיר של זמן משא"כ ביום ויין שלב"ה שיש לכל א' ב' מעלות אמרי' דמעלת היום גורם ומעלת היין 
גורם הם שוים ממש דאין קידוש בלא יום ואין קידוש בלא יין נמצא דנשאר ליין מעלת תדיר וליום מעלת שכבר נכנס 

מעלת אפוקי יומא דיש לחנוכה להקדים. ותו נראה דע"כ הך  ואמרי' תדיר דוחה אותה ה"נ דוחה מעלת תדיר דהבדלה את
מעלה דכבר נכנס שבת נכלל בה מעלת עיולי יומא דאל"כ מה זה שאמרו בפ' אלו דברים ה"נ תרתי ואי ס"ד שמעלת עיולי 

דהיא יומא היא מעלה בפ"ע ומעלה שכבר נכנס היא בפ"ע קשה דא"כ הוה ג' מעלות ביום וביין ליכא אלא תרתי אלא ע"כ 
היא דהיינו עיולי יומא ושכבר נכנס הם חדא וא"כ כיון שדוחה תדיר דיין את עיולי יומא ודאי דוחה תדיר דהבדל' את 
אפוקי יומא ומיקנה"ז שזכרנו אין ראיה דיש מעלה באפוקי יומ' שאין שם כנגדו מעלת תדיר דהא קידוש והבדלה שוין 

ש כאן מעלת אפוקי יומא אבל לפי הנראה שאין בנדון דידן של חנוכה בתדיר: כל זה כתבתי לרווחא דמילתא אם נאמר די
ושבת שום מעלה מחמת אפוקי יומא דהרי אין שייך לומר כאן שלא יהא שבת משוי עליו שהרי כשמברך להדליק נר של 

שאפש'  חנוכ' ממילא הוא פורק מעליו עול של שבת בברכה זו והיאך תאמר שהוא עדיין בקדושת שבת משא"כ ביין ויום
להיות קדוש' י"ט גם בשבת ואין זה סותר זה וגם ביקנה"ז אין קדושת י"ט שהוא מקדים סותר את קדושת השבת דאפש' 

להיות קדושת שניהם עליו משא"כ בחנוכ' ושבת שכבר בירך על סילוק שבת בפירוש: ובזה נסתלק כל מ"ש במעלת 
שהוא סופר בפי' יום המחר' אלא די"ל דבספיר' שאני דהיא  אפוקי יומא רק מספירה יש עדיין ראיה דהא שם סותר זא"ז

מתחלת בתחלת הלילה תכף דתמימות בעי' והבדלה מתחלת אחר קצת שעה מהליל' דבעי' להוסיף מחול על הקודש וא"כ 
ודאי חביב' מצו' בשעת' משא"כ בנ"ח אע"ג דמצות' משתכלה רגל מן השוק מ"מ בשבת שא"א לעשות כן אלא מטעם 

שבת ואז חיילא מצות הבדלה והיא תדיר' וא"כ בודאי קודמת לנ"ח: ועוד ראיה דאפי' במקום דאיכא למעלת שיסיים ה
אחורי יומא ]אין[ לדחות התדיר ואין לו דמיון לחובת היום דהא בפ' כל התדיר מבעיא לן בתדיר ומקודש איזה מהם 

התדיר ה"נ במעלת ההקדש אלא ע"כ דדוק' קודם ונשאר בספק ואמאי לא פשיט כי היכי דבחובת היום דסוכה נדחה 
חובת היום שהיא מעלה גדול' מאוד דסוכה אמרי' בלא זמן וזה עדיף מתדיר דזמן משא"כ בשאר מעלת כמו הקדש או 

שאר מעלה כגון פרסום הנס דחנוכה לא דוחים התדיר ואע"ג דנשאר' הבעיא בספק משמע שיש לנו לפסוק דתדיר עדיף 
אין לנו דבר ברור להוציא מן הכלל וכ"ש שיש לנו הוכחות כמו שביארנו וגם א"ל דמעלת פרסומי כיון שהוא כלל בתורה ו

ניסא תהא מכרעת ולהקדים נ"ח כדאי' לעיל לענין נ"ח וקידוש היום דנ"ח עדיף משום פרסומי ניסא זה אינו דלענין 
לקרות בשל ר"ח מבשל חנוכה משום אקדומי ל"מ מדכתבו התוס' שם בפ' ב"מ גבי נ"ח ונר שבת וז"ל ומה שמקדימין 

דבקריאת התורה מצי למיעבד תרוייהו תדיר ופרסום נס עבדי' תרווייהו אבל היכא דלא אפשר למיעבד תרוייהו פרסומי 
ניסא עדיף עכ"ל. וכ"כ הרא"ש א"כ ה"ה לענין נ"ח והבדלה יש לנו ראיה ברור' להקדים התדיר כיון דאפשר לקיים שניהם 

מגילה בפ"ק הביאו ב"י ריש ה' מגילה במ"ש מקרא מגילה קודם לעבודה ואע"ג דאפשר לכהנים וא"ל ממ"ש התוס' ב
לקרות המגילה אחר העבודה מ"מ איכא טפי פרסום הנס שיקראו עם הצבור ש"מ משום פרסום נס מקדימים אין זה 

משא"כ כאן דכל הקהל דומה לזה דהתם ודאי יש חילוק בין קריאת הכהנים לבד מן הקהל ובין אם יקראו עם הקהל 
קורין פרשת חנוכה אחר קריאת ראש חודש וכן הדלקת נ"ח אחר הבדלה שוה בכל לא איכפת לן בזה בפרסומי ניסא 

לענין הקדמה: גם א"ל על דברינו ממה שאנו נוהגים בקריאת מגילה במ"ש שמאחרין את ההבדלה כמ"ש רמ"א סי' תרצ"ג 
קדושת שבת כמ"ש לחלק לעיל ותו דגם במגילה הוה כמ"ש לעיל לענין  הא ל"ק דגם בזה אין קריאת מגילה סותר את

ספירה דגם מגילה הוה זמנה תיכף בהתחלת הלילה והבדלה אחר התוס' מחול על הקודש: שוב ראיתי הג"ה באלפסי וז"ל 
ח"כ יש מדליקין קודם הבדל' אחר סדר קדושה והראב"ד כ' שאין נכון לעשות כן תחלה משום ברכת מאורי האש וא

מדליקין הרי דאפי' בברכת האש לא נראה לו להקדים ההדלקה של חנוכה כי אין סברא שיברך תחלה על מצוה התלויה 
באש ואח"כ יברך על עיקר בריאותו של האש ואע"פ שאנו מבדילין אחר שכבר הדליקו נרות למגילה מ"מ לא בירכו 

ה דהיאך יבדיל אחר שבירך על הנר כבר והפסיק בברכה עליהם משא"כ בנ"ח וזהו כעין סברא שכתבתי לענין ברכת הבדל
שלו את השבת והראב"ד נקט רבותא ע"כ נלע"ד שיברך תחלה על ההבדלה ואח"כ על הנ"ח. ובמרדכי פ' ב"מ כ' וז"ל 

ואע"ג דתדיר קודם וה"ל להקדים ההוא דר"ח מ"מ פרסום הנס עדיף אף לקדם עכ"ל דבר זה אין לו ביאור רחב אלא ע"צ 
וכבר כ' שם בגליון דבר זה אינו בשני נוסחאות של המרדכי וע"כ אין ללמוד שום דבר מדברים אלו והנלע"ד הדוחק 

להלכה למעשה כתבתי הגם כי כבר נהגו בבתי כנסיות להדליק של חנוכה תחלה מ"מ מי שישיג בדברים כהלכה ראוי לו 
 להבדיל בביתו ברישא והדר להדליק נ"ח:

 פא:בביאור הגר"א אורח חיים תר

מדליקין. ברכות נ"ב א' אפוקי יומא כו' אע"ג דברכת היום עדיפא לב"ש מתדיר וכ"ש לגבי תדיר וכ"ש לשני תי' אחרונים 
שבתו' דשבת כ"ג ב' ד"ה הדר. ועוד כו'. והט"ז הקשה דהא עדיף לב"ה תדיר מעיולי יומא וכ"ש מאפוקי יומא. 

 ט האחרון כו' וע' מש"ש וכל דברי ט"ז כאן דחויים עיין עליו:ואשתמיטתי' דברי תה"ד וש"ע סי' תפ"ט ס"ט וכשחל י"

 ההדלקה בבית הכנסת –חנוכה 

 אורח חיים תרעא:ז בית יוסף
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ומ"ש שמניחין נר חנוכה בבית הכנסת. נראה שתיקנו כן מפני האורחים שאין להם בית להדליק בו וכמו שתיקנו קידוש 
)עי' לעיל סי' רסט( וכן כתב הכל בו )סי' מד ד ע"א( וכתב ]עוד[  בבית הכנסת משום אורחים דאכלו ושתו בבי כנישתא

טעם אחר שהוא כדי לפרסם הנס בפני כל העם ולסדר הברכות לפניהם שיש בזה פרסום גדול להש"י וקידוש שמו 
כשמברכין אותו במקהלות וזה לשון הריב"ש בתשובה )סי' קיא( המנהג הזה להדליק בבית הכנסת מנהג ותיקין הוא 

שום פרסומי ניסא כיון שאין אנו יכולין לקיים המצוה כתיקונה להדליק כל אחד בפתח ביתו מבחוץ מפני שיד האומות מ
תקיפה ומברכין על זה כמו שמברכין על הלל דראש חדש אף על פי שאינו אלא מנהג )עי' לעיל סי' תכב קכב.( ומכל 

 לחזור ולהדליק כל אחד בביתו עכ"לה:מקום באותה הדלקה של בית הכנסת אין אדם יוצא בה וצריך 

 שלחן ערוך אורח חיים תרעא:ז

הגה: ואין אדם יוצא בנרות של בהכ"נ, וצריך לחזור ולהדליק בביתו )ריב"ש  ומברכין )בבית הכנסת( משום פרסומי ניסא ומדליקין...
קודם מנחה )כל בו ואבודרהם(; ואם רוצים למהר להתפלל  סימן קי"א(; ונוהגין להדליק בבהכ"נ בין מנחה למעריב; ויש נוהגין להדליק בערב שבת

 לאחר שבירך הש"צ והדליק אחד מהן, יוכל השמש להדליק הנשארים, והש"צ יתפלל )מהרי"ל(.

 אורח חיים תרעא:ז ביאור הגר"א

ברכה מדליקין. ראיה מהלל בלילי פסחים שנתקן על הכוס ואומרין בב"ה משום פרסומי ניסא כמ"ש בירושלמי בענין 
 הסמוכה לחברתה והרי אשר גאלנו שניא שאם שמעה בב"ה יצא:

 מגן אברהם

 נפש הרב עמ' רכב

 הנחה עושה מצוה –חנוכה 

 רמב"ם הלכות ביאת מקדש ט:ז

 בית הלוי ענייני חנוכה

 חשמונאים –חנוכה 

 רמב"ם הלכות חנוכה ג:א

 רמב"ן בראשית מט:י 

 דברי הרב עמ' קפד

 מהדרין מן המהדרין –חנוכה 

 ג-רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה ד:א

מה נרות הוא מדליק בחנוכה, מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד א בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא היה בו 
אלא אדם אחד, והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד בין אנשים בין נשים, והמהדר יתר 

 מן המובחר מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד.   על זה ועושה מצוה

כיצד הרי שהיו אנשי הבית עשרה, בלילה הראשון מדליק עשרה נרות ובליל שני עשרים ובליל שלישי שלשים עד שנמצא 
 מדליק בליל שמיני שמונים נרות.

הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון ומוסיפין והולכין נר בכל לילה מנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל אנשי 
 ולילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד.

 שו"ת מהרי"ל סימן קמה

חשדא בני הבית או אם ]שאלה[...א ועל נר חנוכה היכא דמדליקין עליו בגו ביתא בודאי, אם צריך להשתתף אעפ"כ מפני 
די כשיודיע להם. ואם גם הוא מדליק ומכניס עצמו לחיוב אם מברך עליו, שהרי לא גרע מן המהדריןב שהרי חזינן 

דמברכין, או אם נאמר שאינן בכלל המהדרי' שהרי פטור אפילו לדידן שעושין כמהדרין, גם מדלא עבד רבי זיראג המצוה 
 עצמה וסמך על ביתו...
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נר חנוכה נהוג בכל דוכתי' שכל אורחים ובחורים מדליקין אע"ג דמדליקין על כל אחד ואחד בביתויג ושמא ]תשובה[   
בימי ר' זירא דלא היו מדליקין אלא על פתחי חצירות והבתים אין לחוש, אבל השתא דהיכירא לבני הביתיד מי מפיס 

אחד ואחד, )ולא( ]ודלא[ כמו שפסק ר"יטז דיותר להכיר אם הוא נשאוי או לא, ולהאיטו דנהוג האידנא להדליק נר כל 
הידור בנר איש וביתו ולהוסיףיז א"כ אתו למחשדי'יח ומשום ברכה לבטלה אין כאן כיון דאין רוצה לצאת בשל אשתו 
ממילא חל חיובא עלי'יט ומר' זירא אין ראיה דהא קמן הואכ משתתף מעיקרא והאידנא רובא דעלמא אין משתתפין. 

 א דשייך חשדא אפי' לדידן דלא נתן דבריהם לשיעורי'...וטעמא נראהכ

 שלחן ערוך אורח חיים תרעא:ב

כמה נרות מדליק; בלילה הראשון מדליק אחד, מכאן ואילך מוסיף והולך אחד בכל לילה עד שבליל האחרון יהיו שמונה, 
)הרמב"ם(, וכן המנהג פשוט; ויזהרו ליתן כל אחד ואחד הגה: וי"א דכל אחד מבני הבית ידליק ואפילו אם רבים בני הבית לא ידליקו יותר. 

 נרותיו במקום מיוחד, כדי שיהא היכר כמה נרות מדליקין )מהר"א מפראג(.

 (קישור)הלכות חנוכה  –גליא מסכת חלק א אורח חיים סימן ו 

 ב:מזבית הלוי 

 חידושי הגר"ח על הש"ס נספח ב

ובערב החג שעה אחת קודם שקיעת החמה אמר לי מו"ר, כי כל המבינים אמרו כי האתרוג אינו שוה כי אם כחמשה רו"כ 
ולכל היותר שמונה רו"כ, ויותר מזה בודאי אין שייך לשלם בעד האתרוג הזה, וע"כ בתחלה לא רציתי לקבל האתרוג 

דו דוקא חמשה עשר רו"כ, אך כעת מי יקנה את האתרוג קודם השקיעה, ויהי' בזה הפסד שמא דעת אביך לקבל בע
לאביך, וע"כ תקבל אתה ממני שמונה רו"כ שזכין לאדם שלא בפניו ותן לי האתרוג, מובן הדבר כי כן עשיתי, )אח"כ כתב 

היה בטוח שיגיע האתרוג בלי ספק, לי מר אבי הרב זצ"ל, כי לא הי' כלל בדעתו לקחת כסף בעד האתרוג כי אם בשביל שי
רשם עליו האחריות של חמשה עשר רו"כ(, למחר בבוקר החג היו לפני הגאון האתרוג שלי שלא הי' מהודר כ"כ, ואתרוג 
שני מהודר ויפה מאוד, ושאל אותי הגאון כשאברך עתה על נטילת לולב, איזה אתרוג אקח תחלה בידי, אינני זוכר מה 

קח תחילה אחר הברכה האתרוג היפה והמהודר שהוא ספק מורכב ספק אינו מורכב, ואח"כ לקח שהשבתי לו, אך הוא ל
את האתרוג שאינו מהודר אך בודאי אינו מורכב, ואמר הלא מצות אתרוג איננה דומה למצות תפילין שמצותה כל היום, 

הלא אקיים תיכף המצוה שמצות האתרוג הוא רק לקיחה פעם אחת, ואם אקח בידי את האתרוג שהוא בודאי כשר 
ואח"כ כשאקח את המהודר הלא יהיה זה הידור בלי קיום מצוה, כי המצוה כבר קיימתיו(, אבל כשאני לוקח תחילה 

הספק מורכב שמא הוא כשר וא"כ קיימתי מצות אתרוג בהדור גמור, אולם מאחר ושמא הוא מורכב לכך אני לוקח אח"כ 
 מצות אתרוגאת האתרוג שהוא בודאי כשר ואקיים אז 

 מצוה הידורראה: 

 מנורה שעשו חשמונאים –חנוכה 

 כט. –מנחות כח. 

 שבועות

 גרי"ז

 מקום הדלקת נרות, הגדרת "ביתו" –חנוכה 

 והמהדרין מן המהדריןתוספות שבת כא: ד"ה 

דאיכא היכרא כשמוסיף והולך או מחסר שהוא  נראה לר"י דב"ש וב"ה לא קיימי אלא אנר איש וביתו שכן יש יותר הידור
כנגד ימים הנכנסים או היוצאים אבל אם עושה נר לכל אחד אפי' יוסיף מכאן ואילך ליכא היכרא שיסברו שכך יש בני 

 אדם בבית.

 עירוין עב:

 מגן אברהם רסג:טו

 שלחן ערוך אורח חיים תרעז:א בהג"ה
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 במקום שאוכל, וכן נהגו )תשובת רשב"א סי' תקמ"ב /תקמ"א/(.וי"א דבזמן הזה שמדליקים בפנים ממש, ידליק 

 עד שיאותו לאורו –חנוכה 

 ברכות נא:

 ואין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו.

 מסכת סופרים כ:ב

 ואם הדליקו ביום, אין ניאותין ממנו, ואין מברכין עליו, שכך אמרו, אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו.

 שאילת צרכיו –על הנסים  –חנוכה 

 ואומר על הנסים בתפלה ובהודאה פסקתוספות מגילה ד. ד"ה 

ויש שאין אומרים כשם לפי שאמרו חכמים )ברכות לד.( לעולם לא ישאל אדם צרכיו לא בג' ראשונות ולא בג' ברכות 
אה שאין אחרונות ושטות הוא שהרי האי טעמא לא הוי אלא למתפלל בלשון יחיד אבל בשביל הציבור שרי אבל נר

לאומרו מטעם אחר משום דאמרו חכמים )פסחים קיז:( דכל דבר דהוי בלהבא תקנו בלהבא ובדבר דהודאה הוי לשעבר 
ואין אומר כשם לפי שכל הברכה אינה אלא לשעבר וא"כ אין לומר בה  ...ומשום הכי תקנו בה על הנסים דהוי לשעבר

 ...דבר שלהבא

 (קישור)ף ג מקור ברוך חלק א פרק ד "כלי שני" סעי

 פתילות ושמנים -חנוכה 

 שבת כא.

 גליון הש"ס שם

 דקדוקי סופרים

 רס"ג

 חנופת רשעים

 מא: –סוטה מא. 

נכרי, זלגו עיניו דמעות, אמרו ללא תוכל לתת עליך איש ע אגריפס המלך עמד וקבל וקרא עומד, ושבחוהו חכמים, וכשהגי
 ..לו: אל תתירא, אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה.

וכשהגיע ללא תוכל לתת. תנא משמיה דרבי נתן: באותה שעה נתחייבו שונאי ישראל כלייה, שהחניפו לו לאגריפס. אמר 
ואין אדם יכול לומר לחבירו  נתעוותו הדינין ונתקלקלו המעשים, -ר' שמעון בן חלפתא: מיום שגבר אגרופה של חנופה 

מעשי גדולים ממעשיך. דרש ר' יהודה בר מערבא, ואיתימא ר' שמעון בן פזי: מותר להחניף לרשעים בעולם הזה, שנאמר: 
גלא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי לא יאמר שוע, מכלל דבעולם הזה שרי. ר' שמעון בן לקיש אמר, מהכא: דכראות פני 

דרבי לוי, דאמר רבי לוי: משל של יעקב ועשו, למה הדבר דומה? לאדם שזימן את חבירו והכיר בו אלהים ותרצני. ופליגא 
שמבקש להורגו, אמר לו: טעם תבשיל זה שאני טועם כתבשיל שטעמתי בבית המלך, אמר: ידע ליה מלכא, מיסתפי ולא 

חנפי לב ישימו אף; ולא עוד, אלא שאין מביא אף לעולם, שנא': הו -קטיל ליה. אמר רבי אלעזר: כל אדם שיש בו חנופה 
סוף נופל בידו, ואם אינו נופל  -ואמר רבי אלעזר: כל המחניף לחבירו .. תפלתו נשמעת, שנאמר: ולא ישועו כי אסרם.

 נופל ביד בן בנו -נופל ביד בניו, ואם אינו נופל ביד בניו  -בידו 

 תוספות שם ד"ה כל

ם סכנה אבל במקום סכנה מותר כי ההיא דפרק ארבעה נדרים )דף כב.( עולא יש לפרש שלא במקו -כל המחניף לחבירו 
אזל לארעא דישראל לוו בהדיה תרי בני חוזאי קם חד שחטיה לחבריה אמר ליה לעולא יאות עבדי אמר ליה אין ופרע לו 

 נן נפשך הצלתה.בית השחיטה כי אתא לקמיה דרבי יוחנן אמר ליה דלמא ח"ו אחזקית ידי עוברי עבירה א"ל רבי יוח
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 נא סימןשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב 

 חסידי אשכנז

 ה"הבהג שו"ת משכנות יעקב חלק א סימן קכא

 

 נפש הרב עמ' כ

Pietistic  R’ Ephraim Kanarfogel: Peering Through the Lattices: Mystical, Magical, and
Dimensions in the Tosafist Period 

 ים ומתנגדיםחסיד

 80(קישור)בין החסידים והנב"י  –ויכוח רבא 

 חרם הגר"א בלי חתימת הרב חיים מוולוזין –חסידים 

                                                 

 בענין זיוף הספר פורום אוצר החכמהע"ע ב 80
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 שיעור נקודה ושיעור מצטרף – חצי שיעור

 רמב"ם הלכות שביתת עשור א:ה

ל אלו כדרך ששובת ומצוה לשבות מכ וך או לנעול את הסנדל או לבעול,וכן למדנו מפי השמועה שאסור לרחוץ בו או לס
שנאמר שבת שבתון שבת לענין אכילה ושבתון לענינים אלו, ואין חייבין כרת או קרבן אלא על אכילה  מאכילה ושתייה

 או סך או נעל או בעל מכין אותו מכת מרדות. ושתייה בלבד, אבל אם רחץ
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 תוספות יומא עז.

בפרק אמר ר' עקיבא בשבת )דף פו.( קאמר עלה אע"פ  -דתנן מניין לסיכה שהיא כשתייה דכתיב ותבא כמים בקרבו וגו' 
תניא ולא שאין ראיה לדבר זכר לדבר ותבא כמים בקרבו ותימה דבפרק בנות כותים )נדה דף לב. ושם( מייתי ברייתא ד

יחללו את קדשי בני ישראל לרבות את הסך כשותה ואי בעית אימא מהכא ותבא כמים בקרבו וגו' והשתא קשה 
דמעיקרא מייתי ראיה מדאורייתא והדר מייתי ראיה מדברי קבלה שאינו אלא זכר לדבר וי"ל דה"ק אפי' לא היה לנו פסוק 

תבא אי נמי קרא דולא יחללו נמי אסמכתא בעלמא דעיקרו לאו לאסור סיכה דאוריי' הוה לן למיסרי' מדרבנן מקרא דו
להאי דרשא אתא אלא לכדדרשינן בפרק קמא דזבחים )דף ג:( קדשים מחללין קדשים ואין חולין מחללין קדשים ובס"פ 

נן וקראי אלו הן הנשרפין )סנהדרין דף פג.( ילפינן מיני' אוכל טבל דבמיתה ופר"ת דכל עינויים דיוה"כ ליתנהו אלא מדרב
אסמכתא בעלמא לבר מאכילה ושתיה דהאמר לקמן ואם היה מלוכלך בטיט ובצואה רוחץ כדרכו ואינו חושש מי שיש לו 

חטטין בראשו סך כדרכו ואינו חושש ובמסכת כריתות בפ"ק )דף ז.( אמרינן כהן שסך שמן של תרומה )למעים( בן בתו 
ה אסור בכל ענין אלא מדרבנן ומותר אדם לסוך בחלב דלא אשכחן ישראל מתעגל בו ואינו חושש ואי הוי דאורייתא הי

דאתסר סיכה כשתיה אלא ביוה"כ ובתרומה ובאיסורי הנאה כי ההיא דפרק כל שעה )פסחים דף כה:( רבינא שייף 
לברתיה בגוהרקי דערלה וכו' עד אמר ליה שלא כדרך הנאתו קא עבידנא וחלב חי של שור הנסקל על גבי מכתו פטור הא 

מהותך אסור משום דאיסורי הנאה נינהו אבל חלב דהתירי הנאה מותר ובתרומה אסור משום דאיכא אסמכתא דולא 
יחללו וביוה"כ אסרו משום תענוג אבל משום רפואה שרי או ידיו מלוכלכות כללא דמילתא היכא דאינו בשביל תענוג 

 שרי.

 תוספות ישנים יומא 

 יומא עד.

אמר: אסור מן התורה, ריש לקיש אמר: מותר מן התורה. רבי יוחנן אמר: אסור מן התורה;  גופא, חצי שיעור, רבי יוחנן
וליכא. איתיביה רבי  -איסורא קא אכיל. ריש לקיש אמר: מותר מן התורה, אכילה אמר רחמנא  -כיון דחזי לאיצטרופי 

 -ואיל ואינו בעונש יכול אינו באזהרה יוחנן לריש לקיש: אין לי אלא כל שישנו בעונש ישנו באזהרה, כוי וחצי שיעור ה
מדרבנן, וקרא אסמכתא בעלמא. הכי נמי מסתברא, דאי סלקא דעתך דאורייתא, כוי ספיקא  -תלמוד לומר גכל חלב! 

 אי משום הא לא איריא; קסברי -הוא, איצטריך קרא לאתויי ספיקא? 

 (קישור) קי"ט מןסי (צפנת פענח )נוא יארקשו"ת 

 בעקבי הצאן עמ' קפט

 יד-שלחן ערוך אורח חיים רעא:יג

של  רובוצריך לשתות מכוס של קידוש כמלא לוגמיו, דהיינו כל שיסלקנו לצד אחד בפיו ויראה מלא לוגמיו, והוא 
 רביעית.  

ואין שתיית שנים מצטרפת למלא לוגמיו, יצא; )פי' מלא פיו(, לוגמיו  כמלאאחד מהמסובין אם לא טעם המקדש, וטעם 
צטרפת לכשיעור. דכיון שבין כולם טעמו כמלא לוגמיו יצאו, דשתיית כולם משיטעמו כולם. וי"א ומ"מ מצוה מן המובחר 

דברים הטעונים  לחוש לדבריהם; ודוקא בקידוש, אבל בשאר עם המקדש לא יצא, וראוישאם לא ט והגאונים סוברים
 כוס מודים הגאונים דסגי בטעימת אחר.

 תוספות סנהדרין ד. ד"ה מניין לרביעית דם

 :במשנה מסכת מכות ג

 מעילה יז. וקרן אורה שם

 הלכה יז רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ד

 לענין ברכה אחרונה –חצי שיעור 

 ר רביעית במשקין לברכה אחרונהשיעו – ברכותראה: 
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 81פחות פחות מכשיעור – לענין חולים –חצי שיעור 

 העמק שאלה קסז:יז

 חידושי הגרי"ז הלכות שביתת עשור ב:ח

 מגיד משנה הלכות שבת ב:יד

 שלחן ערוך אורח חיים שכח:ד

 משנה ברורה שכח:יד

 ביאור הלכה שכח ד"ה כל

Halachic Man pg. 39 

 נפש הרב עמ' רטז

 82ד"ה ואם אמדוהו וכו' ביאור הלכה סימן תריח

 בעקבי הצאן סימן ט אות ד

 לענין שבת –חצי שיעור 

 חצי שיעור –הוצאה  –שבת ראה: 

 83חציצה בטבילה

 84ראב"ן סי' שכו

ואמר ר' יצחק דבר תורה רוב שערותיו קשורות אחת אחת ומקפיד על בלבול שערותיו ועתיד ליטלן חוצץ וחכמים גזרו 
י ידיה ורגליה דכיון דעתידה ליטלן חייצי השתא. על רובו שאינו מקפיד ועל מיעוטו דמקפיד. וכן צריכה לחתוך צפורנ
 וצריכה לחטט הטיט שבין ציפורניה ובשר דראוי לביאת מים בעינן.

 שלחן ערוך יורה דעה קצח:כ

דוקא בצק שתחת הצפורן חוצץ, אבל הצפורן עצמה אינה חוצצת. ואפילו אם היתה גדולה ועומדת ליחתך ופורחת 
הגה: מיהו כל זה דוקא שאין צואה או בצק תחתיו בשעה שטבלה. ומאחר דכבר נהגו ליטול הצפרנים, ועוברת מכנגד הבשר, אינה חוצצת. 

 אפילו אם צפורן אחת נשאר בידה וטבלה, כה צריכה טבילה אחרת. )הגהות ש"ד( וכן נוהגין.

 כה ק"ס שם ש"ך

סקים וט"ו נראה מבואר דכל באמת חומרא זו לא נמצאת בשום פוסק ואדרבה מהמשנה והרבה פו -צריכה טבילה אחרת 
שהצפורן נקי בודאי אינו חוצץ אלא ההגהת ש"ד כתב דטוב להחמיר ותטבול שנית משום דא"א שלא יהא בתוכו טיט 

וע"כ כתב הרב דנוהגין להחמיר וכתב מהר"מ מלובלין בתשו' סי' פ"א דכיון שאין זה מדינא אלא מחומרא נ"ל שלא 
מיד אחר הטבילה קודם שלנה עם בעלה אבל אם לא מצאה כ"א עד למחר אין החמירו אלא כשנמצא ששכחה צפורן א' 

                                                 

 קול תורהע"ע באתר  81
 ע"ע יחוה דעת ח"ו סי' לט ובחזון עובדיה על ימים נוראים מש"כ בזה 82
בשיעורים אחרים רבנו גם התייחס לסוגיא זו במסגרת הלכות שבת ומסייע בידי עוברי עבירה. ע' יורה דעה קצז:א ש"ך ס"ק א,ט"ז  83

 ועוד חזון למועד ס"ק ד, נקודות הכסף ס"ק א,
במהדורות קודמות הודפס בטעות בשם הראב"ד, כמו שיראה המעיין בציון הבא מתוך הש"ך הנמצא בפרוייקט השו"ת. והמעיין  84

 ואומר המגיה, שתמוה למה עשו כן בשתיקה בלי לציין על זה בגליון.בשלחן ערוך גם מהדורת מכון ירושלים וגם מהדורת לשם יראה שתקנו את זה. 
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ראוי להחמי' שלא תוציא לעז על בעילתה ואפי' אם לא נזקקה לבעלה אותו לילה הדבר מכוער וא"צ טבילה אחרת אם 
 .לא נמצא שום לכלוך תחתיו עכ"ל

סימן שכ"ו דף ס' ע"ד מצאתי וז"ל צריכה לחתוך צפרני ידיה ורגליה דכיון דעתידה ליטלן חייצי השתא  85דמיהו בהראב"
עכ"ל וזהו כעין מ"ש הרב ומאחר דכבר נהגו ליטול הצפרנים כו' צריכה טבילה אחרת כו' משמע דטעמא לאו משום דא"א 

ח סי"ט דנ"ל דאפילו ברי לה שלא היה שום שלא נשאר טיט תחת הציפורן אלא משום דהצפורן עצמו חוצצת וכ"כ הב"
טיט כלל יש להחמיר שתטבול פעם שנית שהרי איכא למ"ד אם הצפורן עומדת ליקצץ חוצץ עכ"ל וא"כ צ"ע בפסק זה 

שפסק מהר"מ מלובלין ע"כ נראה דהיכא דאפשר לה לחזור ולטבול אפילו לא מצאה עד למחר יש לה לחזור ולטבול 
 הורות אבל היכא דלא אפשר אין להחמיר כיון שעבר הלילה וע"ל סימן קצ"ז ס"ק א':וכמדומה לי שכן נוהגים ל

 שו"ת הר צבי יורה דעה סימן קסה

 על שבר לענין חציצה.  ( Cast)גיפס /גבס/ 

ע"ד השאלה, במי שיש לה על אצבעה גיפס שנעשה בפקודת הרופא כדי לרפא את השבר שבאצבע והגיפס צריך להניח   
 חדשים, ומה תעשה בטבילת מצוה.  ולא יוסר כמה 

והנה כת"ר מצדד להיתר מטעם מיעוט שאינו מקפיד, אבל הרי בשו"ע יו"ד )סימן קצח סעיף י( מבואר רטיה שעל המכה   
חוצצת, ויעוין שם בסעיף כג שכתב המחבר השירים והנזמים וכו' ואם הם מהודקים חוצצין וכן הדין באגד של המכה 

כאורה כאן מבואר דלשם רפואה לא משוי לה כדבר שאינו מקפיד, ועיין בסדרי טהרה והמצורף וקשקשים שעל השבר, ול
ליו"ד דפוס ווילנא ובסופו בהלכות טבילה )סימן קצח סוף ס"ק יא( משיג שם על הפמ"א שהתיר בעובדא דידיה שע"י 

טהר מטעם שאין זה דבר עשיית רפואה בסמים על השערות שבראשה נסתבכו שערותיה והפמ"א מתיר לה לטבול ולה
המקפיד אצלה, ואדרבא דניח"ל משום רפואה וכסברת כת"ר.   ובעל סדרי טהרה כותב בזה"ל וגם מש"כ להתיר במיעוט 
שערות מטעם שאינה מקפדת, סברא קלושה היא, ועוד דא"כ ברטיה שעל המכה נמי נימא הכי וכו' יעו"ש דהוא מפקפק 

וכן כאן בגיפס שעל אצבעה אין לה סכנה אם תסיר את הגיפס תיכף, ובפרט  להתיר על סמך זה דניח"ל משום רפואה,
 שהוא דבר שבפרהסיא שתגרום אי זהירות בחציצות.  

ולכן אם יש ביד כת"ר להשפיע על הבעל שיהיה מושל ברוחו עד שיוסר הגיפס תבוא עליו ברכה.   אמנם, אם ברור   
פרט בדורנו דור יתום, כדי להצילו מעבירה חמורה, לא יעכב מלטבול הדבר שיבוא לידי עבירה וגם בהרהורי עבירה, וב

 עם הגיפס ותטהר.    

 שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן קצה

 שלום וכל טוב לי"נ הרב המאה"ג המופלג החו"ש המפורסם מו"ה יצחק ני' אבדק"ק פ"ש.  

מצוה א"כ חשש פר"מ שיחוצו כיון שסופן להתגלח  ע"ד כלות שטובלת ושערותיהן ארוכות ועתידין לקוץ אחר בעילת  
 ולענ"ד אין כאן בית מיחוש ומנהג ישראל תורה היא ואם אינם נביאים וכו'.  

הנה הא דחוצץ העתיד לקוץ כתב הרב"י סי' קצ"ח גבי צפורן ובשר הפורש שהוא מתוספתא וכ' טעם נכון דכל העומד   
ום חיבור היתר עם חלק הצריך והוא ש"ס ערוך ותוספתא פ' בהמה לקוץ כקוץ דמי והו"ל חציצה בבית הסתרים מק

המקשה ע"ג ע"א תוס' ד"ה מטביל וכו' וב"י לא מייתי מהתוס' ע"ש והנה בכל מקום דאמרינן כל העומד לכך כאלו כבר 
יון נעשה המעשה היינו כשעומד להעשות מיד בלי הפסק דבר אחר ביניהם כמ"ש תוס' בב"ק ע"ו ע"ב ד"ה כל העומד כ

דבין שחיטה וזריקה בעינן מצות קבלת דם בכוס לא אמרינן תו בשעת שחיטה כל העומד לזרוק כזרוק דמי הנה כי כן 
הכא נהיגי נשי שלא לקוץ השערות עד אחר בעילות מצוה ממש ומקפדת שתבוא אל החתן בשערות ארוכות אולי יצא 

רות עומדת להתגלח בשעת טבילה עד אחר בעילת מצוה להם זה מיצאה בהינומא וראשה פרוע יהי' איך שיהי' אין השע
והבעילה מפסק' בין טבילה לגילוח לא שייך עומד לקוץ כקצוץ ובפרט דטעמ' משום מיעוט' ומקפיד והכא אדרבה מקפדת 

שיהי' לה אותן השערות ועוד ראי' ברורה דאלת"ה נזיר טמא שטבל בשביעי וגילח בשמיני לא עלתה לו טבילה משום 
מד לקצוץ ומבואר בהדי' בנזיר מ"ד ע"ב דיצא ידי טבילה א"כ אין קפידא בשערות אפילו עומד לקצוץ כנלפע"ד שער העו

אלא שעל טעם האחרון יש לפקפק דאפשר ששער הנקצצים הם רובא ורוב אפי' אינו מקפיד חוצץ אבל טעם הראשון 
 משה"ק סופר מפפ"דמ. נראה ברור ואמת הכ"ד א"נ דש"ת.   פ"ב יום ה' י"ד טבת קצ"ז לפ"ק.  

(86Cosmetic Surgery) 

                                                 

 עיין בהערה הקודמת 85
ח"ב   Grey Matterע' שו"ת ציץ אליעזר חי"א סי' מא, אגרות משה חושן משפת ח"ב סי' סו, מנחת יצחק ח"ו סי' קה אות ב, וספר  86

 עמ' כב בהערה
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 עירובין ד:בית הבחירה )מאירי(  

היתה נימא אחת קשורה בה הואיל ושערה אחת קשרה מהודק ביותר הרי הוא חוצץ אם היא מקפדת עליו הא שתי 
על קשריהן שערות נקשרות בקשר אחד אינן חוצצות מפני שאין קשרן מהודק ונמצאו המים באין בהם ואם אינו מקפיד 

אף בקשורים אחד אחד עלתה לו טבילה עד שיהו רוב שערות קשורין אחד אחד כך כתבו הגאונים מפני שהם מפרשים 
רוב רוב שערו וכן בשאר מקומות רוב האבר וגדולי המחברים מכשירין אף ברוב שער וקשר אחד אחד מפני שהשער נידון 

ב הגוף בלא חציצה כשר אא"כ מצטרף עמהן חציצה אחרת לרוב הגוף כגוף ואפי' רוב שערות נקשרין אחד אחד הואיל ורו
ומחלוקת זו תלויה בביאור הסוגיא והוא שגדולי הרבנים אין גורסין בזו כי אצטריך הלכתא לרובו ומיעוטו אלא כך הם 

לה הוא גורסין אלא לרובו ומיעוטו ומפרשים רובו רוב שערו והם מפרשים דבר תורה הלכה למשה מסיני ואע"פ שלמע
קורא הלכות סיני דרבנן פעמים קורא אותה דבר תורה פעמים דברי סופרים כמו שכתבנו למעלה ונראה לדבריהם שמן 

התורה לא היה שער חוצץ אלא בכולו ואתאי הלכתא לרוב שער וגזרו על מיעוטו המקפיד והוא שאמרו בפרק הערל ע"ח 
 אינו חוצץ כולו מיהא חוצץ ובאה הלכה לרובוא' לענין גופו שמן התורה אע"פ שברובו שאינו מקפיד 

 רמב"ם הלכות מקואות ב:טו

שתי שערות או יתר שהיו קשורין כאחת קשר אחד אינן חוצצין מפני שהמים באין בהן, ושערה אחת שנקשרה חוצצת 
בפ"ע כזה והוא שיהיה מקפיד עליה, אבל אם אינו מקפיד עליה עלתה לו טבילה עד שתהיה רוב שערו קשור נימא נימא 

הורו הגאונים, ויראה לי ששערו של אדם כגופו הוא חשוב לענין טבילה ואינו כגוף בפני עצמו כדי שנאמר רוב השיער 
אלא אע"פ שכל שיער ראשו קשור נימא נימא אם אינו מקפיד עליו עלתה לו טבילה אא"כ נצטרף לחוצץ אחר על גופו 

+/השגת הראב"ד/ ויראה לי ששערו עד  אחד שאר הטמאין שיש בראשן שיער.ונמצא הכל רוב גופו כמו שביארנו, ואחד הנדה ו
 שיש בראשן שיער. א"א כדברי הגאונים הוא העיקר.+

 בבית הסתרים, כל הראוי לבילה –חציצה בטבילה 

 הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו כלראה: 

 הראוי לבילה כו'כל תוספות קידושין כה. ד"ה 

עיקר מילתא דר' זירא בפ' המנחות והנסכים )מנחות דף קג.( דתנן אם אמר הרי עלי מנחה של ששים ואחד עשרון מביא 
ששים בכלי אחד והאחד בפני עצמו ומפרש בגמרא משום דששים נבללין וס"א אין נבללין ופריך כי אין נבללין מאי הוי 

ל הראוי לבילה אין בילה מעכבת ואפי' לא בלל כשר וכל שאין ראוי לבילה בילה והתנן אם לא בלל כשר אמר ר' זירא כ
 מעכבת בו דראוי לבילה בעינן ואם תאמר מאי פריך ואם לא בלל כשר נהי דבלילה לא מעכבא היינו דוקא בדיעבד אבל

דיעבד בהאי גברא לכתחילה מצוה לבלול ויש לומר דכיון דהאי גברא למנחה גדולה קמכוין אם איתא דבעלמא כשר ב
שהתנדב קרבן גדול שרי אף לכתחילה עוד יש לומר דאיכא נפקותא אליבא דמ"ד התם אפילו המתנדב מנחה גדולה אינו 
מביא אלא לוג אחד אם כן כשהתנדב ס"א עשרונים יצטרך להביא בשני כלים לפי שאין נבללים יפה ויצטרך להביא שני 

הוי כמו ייתור שמנו דקיימא לן )מנחות יא.( דייתור שמנו פסול ואי הוה שרי לוגים שמן והוא לא התנדב אלא לוג אחד ו
בדיעבד בכלי אחד היה טוב להביא לכתחילה שלא יבא לידי ייתור שמן ומיהו קשה מ"ט דראוי אי שנה הכתוב בלילה 

ם אבל לא כתב לעכב ליבעי בלילה ממש ואי לא שנה אפילו ראוי לא ליבעי וי"ל דודאי שנה הכתוב בלול כמה פעמי
בלשון צווי ובלילה משמע דאתא לאשמועינן דלא בעינן אלא ראוי וא"ת בטבילה מנ"ל דבעינן ראוי ויש לומר משום 

דכתיב ורחץ את כל בשרו דמשמע אפי' בית הסתרים וכתיב וידיו ודרשינן מה ידיו מאבראי אף כל מאבראי וממעטים 
ית הסתרים איכא למימר לכל הפחות להכי מרבי דבעינן ראוי לביאת בית הסתרים מ"מ כיון דאיכא כל דמרבינן אפי' ב

 מים.

 ריטב"א קידושין כה. ד"ה

מקום הראוי לבא מים בעינן. אומר רבינו נר"ו דהא מדרבנן בעלמא הואיל ולענין טומאה דינו כגלוי מן התורה שויוה 
רחץ את כל בשרו מה בשרו מאבראי אף כל רבנן לענין טהרה נמי כגלוי, מיהו רחיצה וביאת מים לא בעי דהא כתיב ו

 מאבראי.

 כו-ה:כקצח שלחן ערוך יורה דעה

אם לא הדיחה בית הסתרים ובית הקמטים שלה ונמצא בהם דבר חוצץ, עלתה לה טבילה. ואם לא נמצא עליה דבר 
 חוצץ, אף על פי שלא בדקה קודם טבילה עלתה לה טבילה; ואינו דומה לבדיקת הגוף וחפיפת הראש.  
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אם לא בדקה קודם טבילה בין שיניה ולא בית הסתרים שלה, ואחר טבילה נמי לא בדקה עד שנתעסקה בכתמים 
ובתבשילין, ואחר כך בדקה ומצאה עצם בין שיניה או דבר חוצץ בין סתריה, תלינן לקולא ואמרינן דבתר טבילה עיילי 

 בה.

 יב-ט:חקצ שלחן ערוך יורה דעה

חפפה ועיינה עצמה היום וטבלה בליל יום אחר, עלתה לה טבילה בדיעבד, אע"פ שלא היו  אם)וכל שכן בי"ט(, בימי חול 
חפיפה ובדיקה סמוך לטבילה; אבל אם לא חפפה כלל, לא עלתה לה טבילה אע"פ שעיינה בעצמה בגופה, ואפילו חפפה 

אם חפפה במקום שיער, מיד אחר הטבילה וסרקה במסרק ולא מצאה שום נימא קשור, לא עלתה לה טבילה; ואין צ"ל 
 ולא עיינה בשאר גופה, שלא עלתה לה טבילה, שעיון הגוף הוא דבר תורה.  

בד"א, בשאר כל הגוף, אבל בבית הסתרים כיון שאין צריכים לביאת מים, אם לא עיינה אותם קודם לכן ואחר כך עיינה 
 אותם ולא מצאה בהם שום דבר, עלתה לה טבילה.  

עלייתה נמצא עליה דבר חוצץ, אם בתוך עונה שחפפה טבלה, אינה צריכה טבילה אחרת; ואם חפפה ועיינה וטבלה, וב
הגה: אף על פי שהיתה החפיפה סמוך לטבילה, כגון שחפפה ביום סמוך לערב וטבלה בתחילת הלילה, הואיל והיה לאו, צריכה טבילה אחרת. 

כה טבילה אחרת, אלא שזו אינה צריכה לחזור לחוף וזו צריכה . ולהרמב"ם, בין כך ובין כך צריבשתי עונות )ב"י בשם הרמב"ם(
 .  )וכן דעת רבינו ירוחם(

במה דברים אמורים, כשלא נתעסקה באותו המין אחר טבילה, אבל אם נתעסקה בו בין טבילה לבדיקה אינה צריכה 
ן בו אף על פי שנתעסקה טבילה אחרת, שאני תולה אותו במין שנתעסקה בו; אבל אם לא חפפה קודם טבילה, אין תולי

 בו אחר טבילה.  

בד"א, בשאר כל הגוף, אבל בית הסתרים, אם לא עיינה אותם קודם טבילה ואחר טבילה גם כן לא עיינה עד שנתעסקה 
 בדבר החוצץ, ואחר כך נמצא בהם מאותו המין, תולין להקל.

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן צח ענף ב

 גלוי ובית הסתרים –בטבילה חציצה 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן צח

 שלחן ערוך יורה דעה קצח:ז

ואם היה יבש, חוצץ; והוא שהתחיל פלוף שבעין אינו חוצץ, ול לעין, חוצץ אפילו הוא לח;שחוץ )פי' צואת העין( לפלוף 
 )כ"ד =כן דברי= התוספות וסמ"ג בשם ר"ת ורמב"ם(.להוריק 

 זיורה דעה קצח:רבי עקיבא איגר 

לפלוף. לפלוף יבש שבתוך החוטם לא ניתנה תורה למלאכי השרת ומה שהוא בחלל הגוף אפילו ראוי לביאת מים לא בעי' 
אלא במקום שדרכו להיות מתגלה לפעמים כגון תוך עין ובית הסתרים וקמטים ונכון ליזהר מאד על שפת החוטם בפנים 

י פשיטא שאינו מעכב והמחמיר לא הקפיד אלא בצואת החוטם ואין צואה שלא יהיה בו לפלוף יבש אבל בחלל הפנימ
   אלא יוצאה קצת לאפוקי הדבוקה בגובה החוטם או בחללו בפנים שאינה יוצאת עדיין עכ"ל ת' מנחם עזריה )סי' ק"י(:

 ח:משנה נגעים ו

ין והקמטין שבצואר תחת הדד אלו מקומות באדם שאינן מיטמאין בבהרת תוך העין תוך האזן תוך החטם תוךהפה הקמט
ובית השחי כף הרגל והצפורן הראש והזקן השחין והמכוה והקדח המורדין אינן מיטמאין בנגעים ואינן מצטרפים בנגעים 

ואיןהנגע פושה לתוכן ואינן מיטמאין משום מחיה ואין מעכבין את ההופך כולו לבן חזרהראש והזקן ונקרחו השחין 
הרי אלו מיטמאין בנגעיםואינן מצטרפין בנגעים ואין הנגע פושה לתוכן ואינן מיטמאין והמכוה והקדח ונעשו צרבת 

משום מחיה אבל מעכביןאת ההופך כולו לבן הראש והזקן עד שלא העלו שער והדלדולין שבראש ושבזקן נדוניםכעור 
  :הבשר

 ר׳׳ש נגעים ו:ח

 :חשיב כבית הסתרים -כף הרגל 
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 הגדרתה - חציצה בטבילה

 הלכות מקואות ב:טורמב"ם 

שתי שערות או יתר שהיו קשורין כאחת קשר אחד אינן חוצצין מפני שהמים באין בהן, ושערה אחת שנקשרה חוצצת 
והוא שיהיה מקפיד עליה, אבל אם אינו מקפיד עליה עלתה לו טבילה עד שתהיה רוב שערו קשור נימא נימא בפ"ע כזה 

ופו הוא חשוב לענין טבילה ואינו כגוף בפני עצמו כדי שנאמר רוב השיער הורו הגאונים, ויראה לי ששערו של אדם כג
אלא אע"פ שכל שיער ראשו קשור נימא נימא אם אינו מקפיד עליו עלתה לו טבילה אא"כ נצטרף לחוצץ אחר על גופו 

יראה לי ששערו עד +/השגת הראב"ד/ ו ונמצא הכל רוב גופו כמו שביארנו, ואחד הנדה ואחד שאר הטמאין שיש בראשן שיער.
 שיש בראשן שיער. א"א כדברי הגאונים הוא העיקר.+

 בית הבחירה להמאירי עירובין ד:

היתה נימא אחת קשורה בה הואיל ושערה אחת קשרה מהודק ביותר הרי הוא חוצץ אם היא מקפדת עליו הא שתי 
ין בהם ואם אינו מקפיד על קשריהן שערות נקשרות בקשר אחד אינן חוצצות מפני שאין קשרן מהודק ונמצאו המים בא

אף בקשורים אחד אחד עלתה לו טבילה עד שיהו רוב שערות קשורין אחד אחד כך כתבו הגאונים מפני שהם מפרשים 
רוב רוב שערו וכן בשאר מקומות רוב האבר וגדולי המחברים מכשירין אף ברוב שער וקשר אחד אחד מפני שהשער נידון 

שרין אחד אחד הואיל ורוב הגוף בלא חציצה כשר אא"כ מצטרף עמהן חציצה אחרת לרוב הגוף כגוף ואפי' רוב שערות נק
ומחלוקת זו תלויה בביאור הסוגיא והוא שגדולי הרבנים אין גורסין בזו כי אצטריך הלכתא לרובו ומיעוטו אלא כך הם 

למשה מסיני ואע"פ שלמעלה הוא  גורסין אלא לרובו ומיעוטו ומפרשים רובו רוב שערו והם מפרשים דבר תורה הלכה
קורא הלכות סיני דרבנן פעמים קורא אותה דבר תורה פעמים דברי סופרים כמו שכתבנו למעלה ונראה לדבריהם שמן 

התורה לא היה שער חוצץ אלא בכולו ואתאי הלכתא לרוב שער וגזרו על מיעוטו המקפיד והוא שאמרו בפרק הערל ע"ח 
 "פ שברובו שאינו מקפיד אינו חוצץ כולו מיהא חוצץ ובאה הלכה לרובוא' לענין גופו שמן התורה אע

 עובר, רפואה, ושיער –חציצה בטבילה 

 יבמות עח.

 הלכות מקוואות למרדכי )שבועות( רמז תשנא

נשים שיש להם וולקשטר"ש בשערות שנעשה להם כלילות מחמת שד וסכנת נפשות לגלחו דלאחייצי דכיון דמהדקי 
כבלוע ובית הסתרים דלא מטמא וכיון דלא מטמא לא חייצי ועוד דקיימא לן שלשה נימין קשורות אינן  טובא זה בזה הוי

חוצצות אפי' לא חשבת להו כבלוע ובית הסתרים ולאהוי כחתיכה אחת כיון דשלשה נימין אין חוצצין משום דלא מהדקי 
ולא חייצי כדאמרי' פ'  סכנה הוי רביתיהשכיון דלא מצי לגלחן מפני ה טובא ]ועוד[ ועיילי בהו מיא כ"ש שערות

היינו רביתיה אע"ג דלאו ירך אמו הוא גם כתב משם הגאונים דוקא בצק שתחת הצפורן חוצץ אבלהצפורן הערל העובר 
עצמו אין חוצץ ואפי' אם היתה גדולה ועומדת ליחתך ופורחת ועובר מכנגד הבשר אינהחוצצת וטעמא משום דהצפורן 

 הוי מגוף האדם

 אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן פז    שו"ת

 בדבר תפירות של רופא בחתך שבתוך הפה ה' מרחשון תשכ"ד. מע"כ ידידי מהר"ר שלמה גאלדהאבער שליט"א.  

הנה בדבר האשה שהרופא הוציא שן מפיה שהיה בתוך הבשר ולא נראה לעין והוצרך לתפור מקום החתך והרופא אמר   
אפשר לראותם ורק באינסטרומענט יוכל להפריד הבשר ולהוציא התפר שיתגלה אז אם  שהתפירות הם בתוך הבשר שאי

הוא חציצה, הנכון לע"ד שאם הוא אמת שלא נראה כלל ורק אחר שיפרידו הרופאים באינסטרומענט נראה נחשב זה 
בנוב"ק סימן ס"ד  מקום בלוע, ומקום בלוע א"צ לביאת מים ולא לראוי לביאת מים וממילא לא איכפת לן בחציצה עיין

ובנוב"ת סימן קל"ה ויכולה לטבול. ואם הוא נראה מסתבר שנחשב מקפדת שלא ישארו שם התפירות וחוצץ משום דאף 
 שהוא ביה"ס =בית הסתרים= בעינן ראוי לביאת מים. ידידו, משה פיינשטיין    

 סמיכה –חרם, נידוי, ושמתא 

 מועד קטן יז.

 (קישור)העמק שאלה שאילתא ל אות א 
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 בית ספר להפקח –חרש 

 רש"ש גיטין עא.

גמרא במד"א בחרש מעיקרא. מש"כ מהרש"ל דל"ד דא"כ לא היה בא לידי כתב. בזמנינו נמצא בווין הבירה בית תלמוד על 
  87הכתיבה לחרשים מלידה:

 88ר שהתפקחחרש שאינו מדב

 סימן אריש רבי עקיבא איגר יורה דעה 

)ש"ך ס"ק ט"ו( משמע בש"ס כו'. לענ"ד אינו מוכרח דהנה בתוס' שם ד"ה בליתא קמן וכו' ותימא דמשמע וכו' ולענ"ד יש 
ליישב תמיהתם דהנה בלא"ה צריך להבין ביסוד דבריהם דדייקי מסוגיין דבבדקו ולא גמיר לא מהני אחרים רואים אותו 

דמ"ש מחש"ו דמהני אחרים רואים אותו וצ"ל דבחש"ו דידוע להאחרים דרוב מעשיהם מקולקלים משגיחים היטב ודייקי 
שפיר אבל באינש דעלמא אף לרבינא דלא ס"ל רוב מצוי'. מ"מ עכ"פ מצויים מסתם דשוחט הוא מומחה וסומכים 

ים ג"כ לומר בתוס' בריש חולין ד"ה שמא יקלקלו האחרים ע"ז ולא דייקי שפיר להשגיח בדקדוק כראוי וסברא זו מוכרח
וכו' וליכא למימר דדיעבד נקט משום אין מומחים אבל חש"ו אפי' לכתחילה שוחטים באחרים רואים אותו הרי מפורש 

די"ל דחש"ו קיל טפי מאין מומחים והיינו כנ"ל )והב"י כתב על דברי הטור אלו דמהני אחרים רואים אותו פשוט כדמוכח 
תוס' הנ"ל דיש לומר דחש"ו קילי בזה אבל באמת א"צ לראיה דהרי מבואר בדף י"ב במה דאמרי' אי דידע דלא  מדברי

גמיר פשיטא הרי מפורש דמהני אחרים רואים אותו( לפ"ז יש לומר דלא קשה קושית תוספות די"ל דדוקא בידוע דלא 
כן בסתם בנ"א אף דיש חשש דלא השגיחו היטב גמיר בזה האחרים הרואים אותו ידעו להשגיח היטב כיון דלא גמיר ו

וכנ"ל מ"מ יש סניף דאולי הוא באמת מומחה אבל בסתם בנ"א ושחט ואח"כ בדקו אותו ולא ידע יש לומר דלא מהני 
אחרים רואים אותו כיון דאז לא ידעו דלא גמיר לא דקדקו אחריו היטב )ונולד לנו מזה דין חדש דבבדקו אותו אח"כ ולא 

ני אחרים רואים אותו ובפרט לדידן דקיי"ל רוב מצויים והיה בחזקת מומחה לא הוצרכו האחרים להשגיח ידע דלא מה
כ"כ בדיוק( ולפ"ז אזדא ראיית הש"ך די"ל דמה דמבואר באוקימתא דרבינא דלכתחילה לא מהני אחרים רואים אותו היינו 

יש לומר דאפי' לכתחילה נותנים באחרים רואים  הכל בסתם בנ"א דחיישי' דלא ישגיחו כ"כ אבל ביודעים בו דלא גמיר
 אותו. ודו"ק:

 אות ב שו"ת זכרון יוסף אבן העזר סימן י

  

                                                 

 ע"ע שו"ת יחוה דעה חלק ב סימן ו 87
 שו"ת יחוה דעת ח"ב סימן וע"ע ב 88
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 הוספת קדושה, לגייר הכלים –טבילת כלים 

 איסור והיתר הארוך שער נח אות עו

כדאיתא לעיל אחר שעושין המריקה בחמין ושטיפה בצונן צריכין לטבול כל הכלי מתכת שנגעלין. וכן הכלים שנתלבנו 
מוטהר ואפילו כלים חדשים. ומדהוציא קרא בלשון טהרת גיעול כנעני. ש"מ שאין טובלין אלא הנקנין מן הכנעני דומיא 

דכלי מדין והטעם מפרש בירושלמי שהטבילה הוא בשביל שנכנס לקדושת ישראל ודומ' לכנעני הנכנס לקדושה ע"י 
ן מותר להשתמש בו היינו משום שאותו תשמיש לא היה בקדושה טבילה ואע"פ שקודם שקנאו מן הכנעני היה גם כ

עכ"ל. ואמר ר"י ומאחר שהטבילה להעביר הטומאה צריך טבילה אף לצונן והכי נהגינן ואפי' כלי משתאות שעיקר 
 :(תשמישו ע"י צונן. ואפי' בברכהא

 , בעל קריתקנת עזרא \ טבילת עזרא

 ברכות כ:

 בבא קמא פב.

 ברכות כב. בית הבחירה )מאירי( 

טבילה זו שתקן עזרא לבעלי קריין ראו הבאים אחריו שלא פשטה תקנתו בכל ישראל ושלא היו רוב צבור יכולין לעמוד 
בה ובטלוה ואע"פ שאין ב"ד רשאי לבטל דברי ב"ד חברו אא"כ גדול ממנו בחכמה ובמנין הואיל ולא פשטה גזרתו בכל 

ין הם לבטל כמו שאמרו אי איכא גוי כלו אין וכו' ולפיכך בטלוה יש ישראל ושאין רוב צבור יכולין לעמוד בה רשא
מפרשים הטעם שלא נאמר אין ב"ד יכול לבטל וכו' אלא במה שנתקן מחמת גדר אבל מה שנתקן ממקראות והם רואים 

אע"פ לפרשם בדרך אחרת רשאים והם מפרשים מנין לבעל קרי שאסור בדברי תורה כלומר מהיכן יצאה לעזרא תקנה זו ו
שאמרו עזרא תיקן כדאמרינן בעלמא דריש והתקין או זו דרש והתקין והוא דרשה מדכתיב והודעתם לבניך וסמיך ליה 

יום אשר עמדת מה להלן בעלי קריין אסורים וכו' והם באו לדרשם על המלמד את בנו תורה שהוא כאלו קבלה מהר סיני 
שבכל דור ודור וכבר כתבנו כיוצא בה במס' ע"ז במה שראו  וכיוצא בזה רשאין לבטל שלא מסרן הכתוב אלא לחכמים

לתקן מחמת איסור ונמצא שאינו ולפיכך בטלוה ומ"מ כדי שלא תעקר מכל וכל העמידוה על נתינת ט' קבין על גופו שכך 
מ"מ  שערו שכל הגוף עולה בהם דרך נתינה ואח"כ בטלו גם כן נתינה זו כלל גדול אמרו אין דברי תורה מקבלין טומאה

טבילה זו קדושה גדולה היא וכל המחמיר בה תבא עליו ברכה ומפני זה נהגו לטבול ערב ר"ה ויום הכפורים שהם ימי 
 סליחה ותפלה יתרה ולא עוד אלא שכמה פעמים אדם ניצל מעבירה בסיבתה

הן מיד פירש בסוגיא זו אמרו מעשה באחד שתבע את האשה לדבר עבירה אמרה לו ריקה יש לך מ' סאה שאתה טובל ב
ובתלמוד המערב אמרו עד שהיו מחזרין היכן הן טובלים עברו עוברים ושבים ובטלה העבירה ויש פוסקים שנתינת ט' 

קבין לא נתבטלה לתפלה ואין הדברים נראין ואע"ג דבטלוה לטבילה אמרינן ולא אמרו בטלוה לנתינה הם הזכירו עיקר 
ם טומאה וכך אמרו מעשה באחד שהיה מגמגם וקורא ר"ל שהיה בעל קרי התקנה והרי בכלל אמרו אין דברי תורה מקבלי

ולא רצה לקרות בביאור ובחתוך לשון ואמרו פתח פיך וכו' שאין דברי תורה מקבלים טומאה והרי לא היתה שם לא 
 טבילה ולא נתינת ט' קבין:

 גינת אגוז עמ' קנז

 בזמן הזה –תקנת עזרא  \טבילת עזרא 

 שמע ד:חרמב"ם הלכות קריאת 

כל הטמאין חייבין בקריאת שמע ומברכין לפניה ולאחריה והן בטומאתן, אף על פי שאפשר להן לעלות מטומאתן בו 
ביום כגון הנוגעין בשרץ או בנדה וזבה ומשכבה וכיוצא בהן, ועזרא ובית דינו תקנו שלא יקרא בדברי תורה בעל קרי 

פשטה תקנה זו בכל ישראל ולא היה כח ברוב הציבור לעמוד בה  לבדו והוציאוהו מכלל שאר הטמאין עד שיטבול, ולא
לפיכך בטלה, וכבר נהגו כל ישראל לקרות בתורה ולקרות קריאת שמע והן בעלי ד קריין לפי שאין דברי תורה מקבלין 
טומאה אלא עומדין בטהרתן לעולם שנאמר הלא כה דברי כאש נאם יי' מה אש אינה מקבלת טומאה אף דברי תורה 

 ינם מקבלין טומאה. סליק הלכות קריאת שמע.א

 ו-רמב"ם הלכות תפילה ד:ד
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כל הטמאין רוחצין ידיהן בלבד כטהורין ומתפללים אע"פ שאפשר להם לטבול ולעלות מטומאתן אין הטבילה מעכבת, 
ו אף לתפלה וכבר בארנו שעזרא תיקן שלא יקרא בעל קרי בלבד בדברי תורה עד שיטבול, ובית דין שעמדו אחר כן התקינ

שלא יתפלל בעל קרי בלבד עד שיטבול, ולא מפני טומאה וטהרה נגעו בה אלא כדי שלא יהיו תלמידי חכמים מצויים 
 אצל נשותיהן כתרנגולים, ומפני זה תקנו טבילה לבעל קרי לבדו והוציאוהו מכלל הטמאין.  

ת זרע ומשמשת שראתה דם נדה צריכין טבילה לפיכך היו אומרין בזמן תקנה זו שאפילו זב שראה קרי ונדה שפלטה שכב
לקריאת שמע וכן לתפלה מפני הקרי אף על פי שהם טמאין, וכן הדין נותן שאין טבילה זו מפני טהרה אלא מפני הגזירה 

שלא יהיו מצויין אצל נשותיהן תמיד, וכבר בטלה גם תקנה זו של תפלה לפי שלא פשטה בכל ישראל ולא היה כח 
 .  בציבור לעמוד בה

מנהג פשוט בשנער ובספרד שאין בעל קרי מתפלל עד שרוחץ כל בשרו במים משום הכון לקראת אלהיך ישראל, במה 
דברים אמורים בבריא או בחולה שבעל אבל חולה שראה קרי לאונסו פטור מן הרחיצה ואין בזה מנהג, וכן זב שראה קרי 

 וחצין ידיהן ומתפללין.ונדה שפלטה שכבת זרע אין בהן מנהג אלא מקנחין עצמן ור

 (קישור)איגרות הרמב"ם )מהדורת שילת( איגרת אל ר' פינחס הדיין 

 

 רא"ש ברכות ג:כא

 ומאהאין דברי תורה מקבלין ט ]דף כב ע"א[ רבי יהודה אומר מברך לפניהם ולאחריהם. תנא רבי יהודה בן בתירא אומר
שאין דברי  ליה בני פתח פיך ויאירו דבריךמגמגם וקורא למעלה מרבי יהודה בן בתירא. אמר  מעשה בתלמיד אחד שהיה

ין טומאה. תורה מקבלין טומאה שנאמר הלא כה דברי כאש נאם ה' מה אש אינה מקבלת טומאה אף ד"ת אינם מקבל
 כתלתא סבי. כרבי יהודה בן בתירא בדברי תורה. כרבי יאשיה בכלאים. כרבי אילעי נהוג עלמא אמר רב נחמן בר יצחק

בטלוה לטבילותא. ואמרי לה לנטילותא. מ"ד לטבילותא כרבי יהודה בן בתירא מ"ד  בראשית הגז. כי אתא זעירי אמר
ר בטלוה לטבילותא לנטילותא כרב חסדא דרב חסדא לייט אמאן דמהדר אמיא בעידן צלותא. איכא מאן דאמר הא דאמ

בין לדברי תורה בין לתפלה. ואיכא מאן דאמר ה"מ לדברי תורה. *אבל לתפלה בעי טבילה ולא טבילה דוקא סה אלא 
 ישראל בידך שכל בעלי קריין רחיצה בט' קבין וכתב רב האי גאון ז"ל כיון דבגמרא ליכא האי מילתאסו נקוט מנהגא דכל

 עד שירחצו: שאין להם מים אין מתפללין אף על פי

 תלמידי רבינו יונה ברכות יג: בדפי הרי"ף ד"ה כי

ואם אין לו מים או אפילו אם יש לו מים ואינו טובל או אינו רוחץ אפ"ה אינו מפסיד התפלה מפני זה דודאי אע"פ 
שבבבל שהתפלה יותר מקובלת עם הטבילה לדברי הכל אין לו להפסיד מפני זה תפלתו וכ"כ ר"מ ז"ל בכל ראשי ישיבות 

תמהו עליו למה היה מיקל כ"כ בענין טבילות בעל קרי והוא ז"ל השיב להם שמימיו לא בטל אותה אפי' שעה אחת אלא 
 שלא היה יכול לכתוב בחיבורו כ"א היוצא מן הדין ע"פ ההלכה:

 שו"ת מן השמים סימן ה

וכתבו הגאונים דהני מילי  2תירא.בטלום לטבילותא כר' יהודה בן ב 1ועוד נסתפקנו על טבילת בעלי קריין דאמרינן
לקריאת שמע ולדברי תורה, אבל לתפלה צריך טבילה או תשעה קבין, ויש מקילין ואומרים דאפילו לתפלה בטלום 

ומקשי השתא ברחיצה אסור  3וסומכים על הירושלמי דאמר בפרק יום הכפורים דאסור ברחיצה ובתשמיש המיטה.
צריך לרחוץ קודם שיתפלל, ומשני תיפתר במקום שנהגו שלא לטבול, אי בתשה"מ =בתשמיש המיטה= מבעיא, שהרי 

נמי קודם תקנה, ועל זה שאלתי אם יש לסמוך על הירושלמי ולומר כי תקנת עזרא לא נתקבלה בכל המקומות, ובמקום 
רים שנהגו נהגו ובמקום שלא נהגו מותר להתפלל בלא טבילה ובלא תשעה קבין. ואם הלכה כדברי הגאונים שמחמי

   4ואומרים שצריך טבילה או תשעה קבין לתפלה. 

ואפשר טמא ומקריב קרבן. ואם תאמר שאר טומאות, אינו דומה  5והשיבו: ועבדתם את ה' אלהיכם הוי אומר זה תפלה  
טומאה מאונס לטומאה מדעת, אינו דומה טומאה הבאה ממקום אחר לטומאה היוצאה מגופו. ועזרא כשתיקן ברוח 

ועוד הרי חזר בו ואמר קודם  7ועל הירושלמי דע אלו היה עמהם בבית המדרש לא מצאו ידיהם, 6תיקן. הקודש ראה ו
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תקנת עזרא נשנית משנה זאת, ודבר זה גורם אורך הגלות, כי אם היתה תפלת ישראל כתקונה כבר נתקבלה תפלתם זה 
   8אל. ימים רבים, אך סבלות הגלות ותלמוד תורה ומעשים טובים הם העומדים לישר

לטהר כל ישראל יחד אי אפשר, אך אם יטהרו שליחי צבור בכל מקום ימהרו  9ואחר זה השיבו: שמענו מאחורי הפרגוד  
 ומנחה טהורה אבוא אליך וברכתיך.   11ובכל מקום מוגש לשמי 10ביאת הגואל.

אנא מלך  12כך היתה שאלתי:אחרי ראותי כל אלה שאלתי ליל ג' י"ט לחודש כסלו אם בא אל פי מאת ה' אם לאו, ו  
עליון האל הגדול הגבור והנורא שומר הברית והחסד לאוהביו, שמור בריתך וחסדך עמנו וצוה למלאכיך הקדושים 

הממונים על תשובת שאלת חלום להשיבני על מה שאשאל מלפני כסא כבודך תשובה אמתית ונכונה, דבר דבר על 
ום ספק, הנני שואל על כל אלה הדברים אשר באו אל פי בתשובת השאלה אפניו, ברור ומבורר בפסוק או בהלכה בלא ש

אשר שאלתי בענין טבילת בעלי קריין אם נאצלו הדברים מרוה"ק ואם יש בהם תועלת, ואם טוב לגלותם לחתני הר' 
 העלימם.  יוסף ולצוות עליו להודיעם לחכמי הארץ, או אם באו אל פי מרוח אחרת ואין בם תועלת וטוב לי להסתירם ול

וחכינו עד אור הבוקר, ואחר  14והיום יום בשורה, 13והשיבו: באמת היה דבר ה' והדברים עתיקים, עתיק יומיא אמרן  
והנה אנכי  17ומת האיש ההוא, 16, 15שעה השיבו: והאיש אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע אל הכהן העומד לשרת שם

     18עמך ושמרתיך בכל אשר תלך

 היה קורא בתורה –תקנת עזרא  \טבילת עזרא 

 רמב"ם הלכות תפילה ח:ו

וכל דבר קדושה לא יהא אלא בתוך העדה מישראל שנאמר ונקדשתי בתוך בני ישראל, וכל אלו הדברים אם התחילו בהם 
 בעשרה והלכו מקצתם אע"פ שאין רשאין יגמרו השאר.

 כסף משנה הלכות תפילה ח:ו

הרי"ף ז"ל בפרק הנזכר אין פורסין על שמע וכו' בפחות מעשרה התחילו בעשרה וכל אלו הדברים וכו'. ירושלמי כתבו 
והלכו להם מקצתם גומר ועל היוצאים הוא אומר ועוזבי ה' יכלו וז"ש רבינו אע"פ שאינן רשאין. ומספקא לי מילתא אי 

בירך אף ע"פ שלא נשארו הני מילי לדידהו שהעולין לקרות לא היו מברכין אלא הראשון והאחרון וכיון שהתחיל האחד ו
עשרה אינו מפסיק מלקרות עם כולם משום דכולהו כחד גברא דמו אבל לדידן דכל אחד מברך תחלה וסוף נימא דדוקא 
אותו הקורא כיון שבירך תחלה ישלים לקרות ויברך בסוף ולא יעלה עוד אחר לקרות או נימא כל שלא עלו כל העולים 

לעלות ובירך אע"פ שלא נשארו עשרה צריכין כולם לעלות ולזה האחרון דעתי לא נגמרה המצוה וכיון שהתחיל אחד 
 נוטה:

 תלמידי חכמים וחולים –תקנת עזרא  \טבילת עזרא 

 (קישור)קהלת יעקב ברכות כב: 
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 טומאת בועל נדה –טהרות 

 .נדה לג

ת"ל יטמא ז' ימים. ומה ת"ל ותהי נדתה  -ותחתונו של בועל נדה מנלן? דתניא בותהי נדתה עליו, יכול יעלה לרגלה 
אף הוא מטמא אדם  -ותהי נדתה עליו, מה היא מטמאה אדם וכלי חרס  -עליו? שיכול לא יטמא אדם וכלי חרס, ת"ל 

 ..וכלי חרס.

 יומא ו.

למה מפרישין? כדקאמרינן, אי לרבי יוחנן כדאית ליה, אי לריש לקיש כדאית  -שין? מפרישין כהן גדול וכו'. למה מפרי
אטו  -ליה! הכי קאמר: מביתו למה פירש? תניא, רבי יהודה בן בתירה אומר: שמא תמצא אשתו ספק נדה, ויבא עליה. 

כרבי עקיבא,  -כמאן  אלא: שמא יבא על אשתו, ותמצא ספק נדה. אמרוה רבנן קמיה דרב חסדא: -ברשיעי עסקינן? 
דאמר: נדה מטמאה את בועלה. דאי רבנן, הא אמרי: אין נדה מטמאה את בועלה! אמר להו רב חסדא: אפילו תימרו 

מודו ליה. אמר רבי זירא, שמע מינה:  -אלא באחר אחר, אבל בחד אחר  -רבנן, עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי עקיבא 
בליליא, למחר היכי עביד עבודה? והא בעי  -דאי אמרת בועל נדה כנדה, אימת טביל בועל נדה אינו כנדה וטובל ביום. 

 -הערב השמש! אלא לאו שמע מינה: בועל נדה אינו כנדה. רב שימי מנהרדעא אמר: אפילו תימא בועל נדה כנדה 
טבילתן בלילה.  -ת דמפרשינן ליה שעה אחת סמוך לשקיעת החמה. מיתיבי: כל חייבי טבילות טבילתן ביום, נדה ויולד

 -מיתיבי: בעל קרי כמגע שרץ, בועל נדה כטמא מת. מאי לאו  -נדה, וכל דאתי מרבוייא.  -לא!  -אין, בועל נדה  -נדה 
 טומאתן? בהדיא כתיב בהו! האי טומאת שבעה כתיב ביה, והאי טומאת שבעה כתיב ביה! -לא, לטומאתן.  -לטבילה? 
לטומאתן, סיפא אצטריכא ליה: אלא שחמור ממנו בועל נדה, שמטמא משכב ומושב לא, לעולם  -לטבילתן?  -אלא לאו 

 -תא שמע, דתני רבי חייא: הזב והזבה והמצורע והמצורעת ובועל נדה וטמא מת  -בטומאה קלה, לטמא אוכלין ומשקין. 
 תיובתא. -טבילתן בלילה!  -טבילתן ביום, נדה ויולדת 

 תוספות יומא ו. ד"ה מביתו למה פירש
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פי' רש"י תבא אשתו עמו שם שהרי על כרחך לשכת פרהדרין לא היתה קדושה שאין ישיבה בעזרה כ"ש שכיבה וקשיא לן 
דנהי דלא קדישא כקדושת עזרה מ"מ כהר הבית היתה דאמרי' בפרק פרת חטאת )זבחים דף קטו:( דכל הר הבית מחנה 

ם פרק אלו דברים )דף סז:( זב וכל זב לרבות בעל קרי לויה הוא ובעל קרי אינו רשאי ליכנס במחנה לויה דאמר בפסחי
אלא יש לפרש מביתו למה פירש הוה לן למימר שיפרישוהו למחילה אחת בהר הבית דאמרי' פרק כיצד צולין )שם דף פו.( 

 דמחילות לא נתקדשו.

 :אמשנה למלך הלכות מטמאי משכב ומושב ג

 טובל ושרץ בידו

 רמב"ם הלכות מחוסרי כפרה א:ה

 חידושי הגר"ח כריתות י.

 בענין טהרה בטבילה מטומאה אחת כשנטמא באחרת ובדין קרבן יולדת תוך מלאת

הרמב"ם כתב בפ"א מהלכות מחוסרי כפרה ה"ה ואם הביאה קרבנה תוך ימי מלאת לא יצאת, אפילו הביאה על ולדות   
ומאי שנא מחטאת חלב ודם שהטמא משלח הראשונים בתוך ימי מלאת של ולד זה לא יצאת עכ"ל. והקשה הראב"ד וז"ל 

 אותה ומקריבין לה, עכ"ל עיי"ש.

ונראה לומר בדעת הרמב"ם ע"פ מה דאיתא בירושלמי פ"ב דשבועות הלכה א' וז"ל ירד לטבול מטומאה חמורה ונסמכה   
לו טומאה קלה עלתה לו טומאה חמורה )בירושלמי הגי' עלתה לו טומאה קלה ולכאורה הגי' כמש"כ( ליידא מילה )לאיזה 

ה ונסמכה לו טומאה חמורה לא עלתה לו טומאה קלה דבר( שאם טבל ונכנס למקדש פטור, ירד לטבול מטומאה קל
)בירושלמי הגי' טומאה חמורה ונראה שהגי' כמש"כ וכמו שיתבאר הביאור אח"כ(. והנה המפרשים הניחו הביאור בתימה 

 כאשר יראה מע"כ בפנים.

אינו נטהר מטומאתו ולכאורה הי' נראה לומר ע"פ מאי דקי"ל דטובל ושרץ בידו לא עלתה לו טבילה, והנה הא פשוט ד  
אבל יש לעיין אם הא דאינו נטהר הוא משום דחוזר ונטמא אבל טומאה הישנה פקעה ממנו ע"י הטבילה, או דהוי דין 

בעצם הטבילה דכיון דאינו נטהר מטומאתו ע"כ לא הויא טבילה כלל דטבילה בעינן שיטהר על ידה, והא דאינו נטהר לא 
 אה הישנה.חשיבא טבילה כלל ונשאר עליו גם טומ

ונראה דזה הוויין שני הדינים דקאמר הגמ' "ירד לטבול מטומאה חמורה ונסמכה לו טומאה קלה" ר"ל בשעת טבילה   
"עלתה לו טומאה חמורה" רצונו לומר מועלת לו הטבילה כיון דע"י הטבילה חלה עליו דין טהרה ושפיר חשיבא טבילה, 

ומאה החדשה שנטמא עתה בשעת טבילה אבל הטומאה הישנה שלו ונמצא דהטומאה הקלה שיש עליו הוא רק מפני הט
אזלה לה, אבל "טבל מטומאה קלה ונסמכה לו טומאה חמורה" ר"ל בשעת טבילה "לא עלתה לו טומאה קלה" ר"ל לא 

חשיבא כלל כיון דאין לו שום דין טהרה שיחול עליו ע"כ לא חשיבא טבילה כלל, דטבילה בעינן שיחול עליו דין טהרה, 
 ממילא נשארה עליו גם הטומאה הקלה הישנה, וקאמר למאי נ"מ לענין טמו"ק.ו

וביאורו דהנה לענין טמו"ק הרי קיי"ל דבעינן ידיעה בתחילה וא"כ היכא דלא ידע מטומאה החדשה כלל, א"כ אם באנו   
שפיר חייב כיון דהיה לחייבו משום טומאה חדשה הרי אין לו ידיעה בתחילה, אבל אם באנו לחייבו משום טומאה הישנה 

לו ידיעה בתחילה אלא ששגג בזה דקסבר דנטהר מטומאתו ובאמת לא נטהר עדיין, א"כ שפיר הויא ידיעה בתחילה 
לחייב עליו, וע"כ בדין הראשון שטבל מטומאה חמורה ונסמכה לו טומאה קלה דאין עליו רק טומאה חדשה שפיר מסיים 

, וכמו שנתבאר דעל טומאה חדשה כיון דאין לו ידיעה בתחילה פטור, הירושלמי למאי נ"מ שאם נכנס למקדש פטור
משא"כ בדין השני דטבל מטומאה קלה ונסמכה לו טומאה חמורה דקי"ל דלא עלתה לו טומאה קלה דעדיין טומאה 

ילה הישנה עליו, וע"כ קאמר למאי נ"מ שאם נכנס למקדש חייב ר"ל דכיון דיש עליו טומאה ישנה שפיר חשיב ידיעה בתח
 וחייב עליו.

ועכ"פ מבואר מדברי הירושלמי דהיכא דבשעת טבילה הוא טמא טומאה אחרת באופן שלא חלה עליו טהרה כלל אז לא   
הויא טבילה ונשאר עליו גם טומאה הישנה, והנה בכריתות )דף ח' ע"א( מבואר דאשה שיש עליה כמה לידות אע"ג 

ין היתר מו"ק מהניא קרבן אחד, ומבואר שם בגמ' הטעם משום דדמיא דחייבת להביא על כל לידה קרבן בפ"ע, מ"מ לענ
לטבילה, ומבואר שם בגמ' דהא דמהני קרבן לענין מו"ק הוא כמו טבילה לטהרות, ולפי"ז נמצא דהיכא דבשעת הבאת 

כוותה הקרבן היתה טמאה לא מהניא הקרבן אפילו לענין טומאה הישנה, וכמו שנתבאר כאן לענין טבילה וה"נ בקרבן ד
 וכש"נ.

ולפי"ז מיושב היטב דברי הרמב"ם שפסק שבשעה שהיא טמאה טומאת לידה לא מהניא לה הקרבן אפילו על הלידה   
הראשונה, דכיון דהקרבן אינו מועיל להתירה בקדשים א"כ הא חסר עיקר דינא דקרבן והוי כמו חטאת שאינו מועיל 

ל להתירה בקדשים ע"כ לא חשיב קרבן כלל, ולא דמי להא דטמא לכפר דלא הוי קרבן, וה"נ דכוותה כיון דאינו מועי
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משלח קרבנותיו, דבשארי קרבנות כיון דטומאה לא הוי שום סתירה כלל לעצם הקרבן וע"כ שפיר קי"ל דטמא משלח 
קרבנותיו, משא"כ הכא גבי יולדת כיון דטומאתה סותרת לעצם מעשה הקרבן, וכמו שנתבאר דהטומאה גורמת שלא 

הטומאה הישנה שלה לענין מו"ק, שפיר פסק הרמב"ם דאינה יכולה להביא קרבנותיה כיון דנסתר עצם מעשה  תפקע גם
 הקרבן ודו"ק.

ד במדור שפתי ישנים "תורת חיים", ושם צויין: הקטע היקר הזה  -תרע"ט שנה א חוברת ג  -)נדפס בקובץ "הדביר"   
ציק זצ"ל, ממכתב פרטי שכתב לידידו הרב הגדול וכו' צבי הירש העתקתי מתוך עצם כתי"ק של הגאון ר' חיים סאלאוויי

יפה בהגאון ר' מרדכי גימפל זצ"ל, מיום א' ט' אד"ר תרמ"ו לפ"ק וולאזין. וראה בשערי יושר ש"ב פכ"א שהביא דברי 
רושלמי הגר"ח הנ"ל מפי השמועה בשינוי קצת באופן שאי"צ לשנות הגירסא בירושלמי, וגם ביאר לפי"ז המשך דברי הי

שם, ועי' גם באו"ש פי"א משגגות ה"ד שפירש כן בדברי הירושלמי ע"ש, וע"ע בגנזי הגר"ח סי' כד ובחידושי הגרי"ז נזיר 
 דף סד ע"ב מה שהוסיף הגר"ח עוד לבאר בזה(

 טומאה הותרה בציבור

  שו"ת זכר יצחק חלק א סימן פ אות ו

 (לקוטים שונים )מן הכתב ומפי השמועה

ומא ו, ב אם טומאה הותרה בצבור או דחויה, יש לפרש דפליגי אם הקרבה בטומאה הוי איסור כשאר במה דפליגי בי
איסורים, או שמלבד האיסור יש כאן דין פסול שפוסל את הקרבן ופסול להקריב למזבח. ומ"ד דחויה סובר שהוא רק 

ין פסול, ובפסול לא שייך דיחוי איסור ורבתה תורה דבצבור נדחה האיסור, אבל מ"ד הותרה סובר דאיכא כאן גם ד
כמו"ש התוס' במנחות מט, ב דאם באחור ההקרבה אחרי תמיד של בין הערבים היה נפסל הקרבן לא היינו אומרים בזה 

 .דעשה דפסח דוחה השלמה, דאם נפסל ל"ש דחייה, וה"נ עכצ"ל דהתורה התירה את הטומאה בצבור

 בן שזמנו קבוע, קרטומאה הותרה בציבור, טומאה דחויה בציבור

 ד"ה דטומאהסנהדרין יא: תוספות 

 משנה תמורה ב:א

ש בקרבנות הצבור מה שאין בקרבנות היחיד שקרבנות הצבור דוחין את השבת ואת הטומאה וקרבנות היחיד אינן ...י
את דוחים לא את השבת ולא את הטומאה אמר רבי מאיר והלא חביתי כהן גדול ופר יום הכפורים קרבן יחיד ודוחין 

 השבת ואת הטומאה אלא שזמנן קבוע:

 רמב"ם הלכות ביאת מקדש פרק ד'

 ואין הציץ מרצה אלא בזמן שהוא על מצחו שנאמר והיה על מצחו תמיד לרצון להם לפני י"י.ח: 

 ...כל קרבן שאין קבוע לו זמן אינו דוחה לא את השבת ולא את הטומאהט: 

קרבן והיו רוב הקהל שמקריבין אותו טמאין למת, או שהיו הקהל  כיצד דוחה את הטומאה, הגיע זמנו של אותויב: 
טהורים והיו הכהנים המקריבין טמאים למת, או שהיו אלו ואלו טהורין והיו כלי השרת טמאים למת, ה"ז יעשה בטומאה 

ת ]ויולדות[ ויתעסקו בו הטמאים והטהורים כאחד ויכנסו כולן לעזרה, אבל הטמאים בטומאה אחרת כגון זבין וזבות ונדו
וטמאי שרץ ונבלה וכיוצא בהן, לא יתעסקו ולא יכנסו לעזרה ואע"פ שנעשה בטומאה, ואם עברו ועשו או נכנסו לעזרה 

 חייבין כרת על הביאה ומיתה על העבודה, שלא נדחית אלא טומאת המת בלבד.

ומפני מה מחזירין על הטהור מבית אב אחר, מפני שהטומאה לא הותרה בציבור אלא באיסורה עומדת ודחויה היא טו: 
 עתה מפני הדחק, ואין דוחין כל דבר הנדחה אלא במקום שאי אפשר ומפני זה צריכה ציץ לרצות עליה.  

אדם, כך למדו מפי השמועה שאנשים  ומנין שטומאת מת דחויה בציבור שנאמר ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפשטז: 
יחידים הם שידחו לפסח שני אם היו טמאים, אבל ציבור שהיו טמאי מת אינן נדחין אלא הטומאה תדחה ויעשו פסח 

 בטומאה, והוא הדין לכל קרבן שקבוע לו זמן כפסח שהוא דוחה את הטומאה. 

קדשו והלוים על שחיטת הפסחים לכל לא טהור והרי הדבר מפורש בכתובים שנאמר שם כי רבת בקהל אשר לא התיז: 
]להקדיש לה'[ כי מרבית העם רבת מאפרים ומנשה יששכר וזבלון לא הטהרו, ומהו זה שנאמר כי אכלו את הפסח בלא 
ככתוב מפני שעיברו אותה השנה מפני הטומאה שנאמר ויועץ המלך ושריו וכל הקהל בירושלים לעשות הפסח בחדש 
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ותו בעת ההיא כי הכהנים לא התקדשו למדי, וכבר ביארנו בקידוש החודש שאין מעברין את השנה השני כי לא יכלו לעש
 לכתחלה מפני הטומאה.  

ועוד אחרת היתה שם באותה השנה, שעיבר חזקיה המלך את השנה ביום שלשים של אדר שראוי להיות ראש חדש יח: 
ברין ביום זה כמו שביארנו בקידוש החדש, ומפני דברים ניסן ועשה אותו החדש אדר שני ולא הודו לו חכמים שאין מע

אלו שעשה שלא כהלכה נאמר כי אכלו את הפסח בלא ככתוב, וביקש רחמים על עצמו ועל החכמים שהסכימו על מעשיו 
 שנאמר כי התפלל יחזקיהו עליהם לאמר ה' הטוב יכפר בעד ונאמר וישמע ה' אל יחזקיהו וירפא את העם שנרצה קרבנם.

 23הרב עמ' יח הערה נפש 

 טומאה היוצא עליו מגופו 

 הכניסה אליה בזמן הזה –הבית  הר ראה:

 נבלת עוף טהור –טומאה 

 סנהדריןתוספות 

 הלכה א רמב"ם הלכות שאר אבות הטומאה פרק ג

תאכל נבילה וטריפה באזרח ובגר נבלת העוף הטהור מטמא מן התורה, מפי השמועה למדו שזה שנאמר וכל נפש אשר 
וכבס בגדיו ורחץ במים אינו מדבר אלא באוכל נבילת העוף הטהור בלבד שהוא אסור משום נבילה וטריפה, וכיצד היא 

טומאתה אינה מטמאה לא במגע ולא במשא ולא כשהיא בתוך הפה אלא בתוך בית הבליעה, שנאמר וכל נפש אשר תאכל 
נפש, וזה שנאמר תאכל לתת שיעור לטומאתה כשיעור אכילה שהוא כזית, והרי נאמר אינה מטמאה אלא כשהיא בבית ה

בה וכבס בגדיו מלמד שהמתטמא בה מטמא בגדיו עד שיפרוש ממטמאיו כמו שביארנו, כיצד הבולע כזית מנבלת העוף 
ליעתו לא טימאן הטהור ונגע בכלים בשעת בליעתו טמאים ונעשו ראשון לטומאה, היה נוגע באדם ובכלי חרס בשעת ב

כמו שביארנו בשאר אבות הטומאות, ואחר שבלע אינו מטמא שאר כלים שהרי הוא ככלי ראשון לטומאה אחר שפירש 
 ממטמאיו שאע"פ שהוא טעון טבילה והערב שמש אינו מטמא כלים.

 שםחידושי ר' חיים הלוי 

בילה מאי עביד ליה לשיעור אכילה בכזית דין זה דבעינן כזית מבואר בזבחים דף ע' ]ע"א[ דאיתא שם ור"מ האי נ  
ותיפוק לי מקרא קמא מדאפקיה רחמנא בלשון אכילה חד לשיעור אכילה בכזית וחד לשיעור אכילה בכדי אכילת פרס, 

 ולפי זה הרי קשה על הרמב"ם שהשמיט להך דינא דמצטרף בכדי אכילת פרס וכמבואר בגמ', וצ"ע.

ברי הרמב"ם דטומאת נבילת עוף טהור היא במקום בית הבליעה, והרי בכל ונראה לומר בזה, דהנה מבואר הכא בד  
מעשה אכילות דעלמא בכל התורה הרי ליכא כלל מקום מסויים היכן שנעשית האכילה, כי אם דעיקר דינו הוי רק דין 

דהרי בכל , במה שעושה את הדבר שיהא בלוע ונאכל, והכא הרי תלי לה הרמב"ם בדין מקום בית הבליעה, וגם אכילה
אכילות דעלמא הרי לאחר הבליעה היא שנעשית האכילה, וכל זמן שהוא בבית הבליעה אין עליו עוד שום דין אכילה, 

וכמבואר בכתובות דף ל' ע"ב גבי תרומה דכשהיא בבית הבליעה עוד אינו חייב עליה משום אכילה דזרות, ולאחר מקום 
א ממילא נמצא דבאמת אין כאן כלל מקום שנעשה בו האכילה, כי בית הבליעה הלא כבר נחשב לאחר האכילה, וא"כ ה

אם דיש רק מעשה אכילה במה שעושה את הדבר בלוע ונאכל, וא"כ הוא הדין בנבלת עוף טהור אם אך היתה טומאתה 
, ומדפסק הרמב"ם טומאת מעשהטומאת אכילה א"כ הרי לא היה בזה ג"כ מקום מסויים בטומאתה, כי אם דהוה חשיבא 

מאת נבלת עוף טהור היא במקום בית הבליעה, בעל כרחך ש"מ דדעת הרמב"ם דטומאתה אינה טומאת אכילה, ורק דטו
, דכן הוא הגזירת הכתוב בנבילת עוף טהור, שאם היתה במקום בית הבליעה שהוא מקום מעשה האכילה טומאת מקום

ן הרמב"ם שכתב ז"ל וזה שנאמר תאכל, מטמאה, אבל לא דעצם מעשה האכילה הוא המטמאו. ובהכי מתבאר היטב לשו
ר"ל דהויא פרכא על מה שפסק מתחלה דטומאתה אין בה דין טומאת אכילה, רק במקום אכילה, על זה הוא דפריך דהלא 

נאמר תאכל, ומתרץ זאת בדרשת הגמ' דהקרא דתאכל בא להורות דשיעורה בכזית. ולפי זה הא ניחא מה שהשמיט 
י אכילת פרס, משום דההילכתא דבכדי אכילת פרס לא נאמרה רק על עצם דין אכילה, הרמב"ם להך דינא דמטמאה בכד

משא"כ הכא דטומאתה אינו תלויה בדין אכילה עצמה, כי אם במקום אכילה, דבזה שהיא במקום אכילה היא מטמאה, 
 ע"כ לית בה הך דינה דבכדי אכילת פרס, ודינה ככל טומאות דעלמא דבעינן שיעורא בבת אחת. 

אלא דהא גופא קשיא, דמאחר דבסוגיא דזבחים הרי מבואר דמצטרף בכדי אכילת פרס, ש"מ דטומאה זו הויא טומאת   
אכילה, ולמה פסק הרמב"ם דאינה רק טומאת מקום בית הבליעה ולא טומאת אכילה. אכן בזה י"ל, דסמך על הא דרשינן 

ים מקומה ועיקר דין בית הבליעה לא ילפינן כלל בספרא מקרא דנפש דאינה מטמאה אלא כשהיא בבית הנפש, הרי דסי
מקרא דתאכל ורק מקרא דנפש, וש"מ דאינה טומאת אכילה. וכן מהא דצריך קרא בספרא שם דאינה מטמאה דרך 
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יציאתה, ג"כ ש"מ דטומאתה אינה טומאת אכילה, דעל דין אכילה פשיטא דיציאה אינה בכלל אכילה. אלא ודאי דהויא 
ית הבליעה ולא טומאת אכילה, וע"כ שפיר צריך קרא דנפש לסיים מקומה זה, וכן שפיר צריך קרא רק טומאת מקום של ב

על זה שהיא במקום בית הבליעה דרך יציאתה דאינה מטמאה. והרי בסוגיא דזבחים איתא להך דרשא דבכדי אכילת פרס 
מהספרא שהבאנו. ויסוד לזה מהא  לר"מ, ומפרש הרמב"ם דאידך תנאי פליגי וס"ל דאינה טומאת אכילה, וכדמוכח כן

דאיתא בנדה דף מ"ב ]ע"ב[ אותו מקום של נבלת עוף טהור אביי אמר בלוע הוי ורבא אמר בית הסתרים הוי, הרי להדיא 
דמקום בית הבליעה עצמו דהוי מקום בית הסתרים לרבא זהו מקום טומאתה של נבלת עוף טהור, וש"מ דלא הויא 

תרים הרי ודאי דאכתי לא נעשית האכילה, ומדמטמאה מוכח כמו שכתבנו דאידך תנאי טומאת אכילה, דבמקום בית הס
 פליגי ארבי מאיר, ופסק הרמב"ם כוותייהו וכהך סוגיא, וכמו שנתבאר.    

 אתוון דאורייתא כלל א' באופן השני

בתורת אכילה אמנם באמת יש להסתפק בגוף טומאת נבילת עוף טהור דמטמא בבית הבליעה אם ענין הטומאה הוא 
שגזה"כ היא שאכילת נבילת עוף טהור מטמא או דילמא גם היא טומאת מגע היא אלא דשאר המטמאים במגע מטמא 

בכל מקום שיגע מן הגוף ונבילת עוף טהור גילתה תורה דאינה מטמאה במגעה רק במקום מיוחד בבית הבליעה וגזה"כ 
  היא לא מטעם אכילה ודו"קהוא שמטמאה ע"י מגע בית הסתרים ועכ"פ רק מטעם מגע 

 )א"ה והאריך בזה בחצי השני של אותו סימן מד"ה והנה ואילך(

 אניצי פשתן טומאת

 סוכה יב:

 פסולה... –אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן: סככה באניצי פשתן 

 רמב׳׳ם הלכות סוכה ה:ד

מפני --דק וניפץ אותו, אין מסככין בוכשרה, שעדיין עץ הוא; ואם --סיככה בפשתי העץ, שלא דק אותן ולא ניפצן
שנשתנת צורתו, וכאילו אינו מגידולי קרקע.  מסככין בחבלים של סיב ושל חלף וכיוצא בהן, שהרי צורתן עומדת, ואין 

 .החבלים כלים

 רש"י סוכה יב: ד"ה סככה באניצי פשתן פסולה

של פשתן משיתלבנו, )פירוש אניצי( לאחר שכן ראויה ליטמא בנגעים, כדאמר בבמה מדליקין )שבת כז, ב(: האונץ 
שתיקנו במסרק שקורין צרבי"ש +)צ"ל: בדומה לתוספות צרניש( מסרק לסריקת פשתן+, ועשאן אונץ שקורין רישט"א 

 +חבילת פשתן סרוק+.

 תוספות סוכה יב: ד"ה באניצי פשתן

 ארונות –טומאת מת 

 תוספות ברכות יט: ד"ה מדלגין

 (קישור)תוס' ברכת ראש ברכות יט: ד"ה 
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 טומאת מת וכהנים

 ארץ הצבי עמ' ח הערה ג

 בגדר איסור טומאת כהנים -בעקבי הצאן עמ' רלד הערה ו 

 חרב הריהו כחלל –כהנים מת וטומאת 

 ד׳׳ה ת׳׳ש 89תוספות נזיר נד:

דהני כלים בכלי מתכות מיירי דאדם הנוגע בהם טמא טומאת ז' ובעי הזאה ג' וז' דחרב כחלל ואור"ת ... וא"ת ולישני ליה 
דע"כ לא מתוקמא מתני' בכלי מתכות דא"כ הנזיר מגלח דחרב הרי הוא כחלל, ושלח לו רבינו חיים כהן איזה בית אשר 

בה שום כלי מתכות שהיה באהל המת או שום  תבנו לי דאין נזיר מגלח עליו ה"ה דכהן מוזהר עליו ואין לך בית שאין
 מסמר...

 רמב"ם הלכות נזיר ז:י

נגע באהל המת או בכלים הנוגעים במת אינו מזה בשלישי ובשביעי, ויראה לי שדין זה מיוחד בנזיר, אבל כל אדם 
שנטמא בכלי טומאת שבעה יזה בשלישי ובשביעי כמו שיתבאר בהלכות טומאת מת, וכן יראה לי שזה אינו מזה בשלישי 

+/השגת הראב"ד/ נגע באהל המת או בכלים הנוגעים ימי נזירותו.  ובשביעי אם נגע בכלים כדי שיעלו לו ימי טומאתו בכלי ממנין
במת וכו' ימי טומאתו בכלים ממנין ימי נזירותו. א"א כל זה אינו כלום אלא מה שאמרו שהאדם מיטמא בכלים הנוגעים במת לטומאת שבעה לא 

 אמרו אלא בחיבורין חיבורי אדם בכלים וכלים במת אבל שלא בחבורין טומאת ערב.+

 .בא מציעא קידב

אמר ליה: גמר מיכה  -אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו דקאי בבית הקברות של נכרים, אמר ליה: מהו שיסדרו בבעל חוב? 
 -מנין לערום שלא יתרום?  -מיכה מערכין; גבי ערכין כתיב ואם מך הוא מערכך גבי בעל חוב כתיב הוכי ימוך אחיך. 

אמר ליה: לא מתני  -ליה: לאו כהן הוא מר, מאי טעמא קאי מר בבית הקברות? אמר  -דכתיב אולא יראה בך ערות דבר. 
מר טהרות? ד תניא, רבי שמעון בן יוחי אומר: קבריהן של נכרים אין מטמאין, שנאמר בואתן צאני צאן מרעיתי אדם 

 .אתם קרויין אדם, ואין נכרים קרויין אדם -אתם 

 ד"ה מהו שיסדרו בבעל חוב בבא מציעאתוספות 

ומדמהדר ליה אליהו מיכה מיכה לא בעי למיפשט אפילו גרס מהו שיסדרו משום דאליהו דחויי הוה מדחי ליה והיה לו  ...
להשיב אין מסדרין תדע שהרי השיב לו קברי עובדי כוכבים אינם מטמאים באהל כר"ש בן יוחי אע"ג דלא קי"ל כוותיה 

בים משום אהל וטעמיה דאליהו משום דרוב ארונות יש בהן פותח אלא כרשב"ג דמתני' דאהלות דאסר מדורות עובדי כוכ
 ...טפח

 .יבמות סא

 ד"ה ממגעיבמות סא. ותוספות 

ואע"ג דכתיב וכל אשר יגע על פני השדה וגו' או בעצם אדם )במדבר יט( הא דרשינן בנזיר  -ממגע ומשא מי מעטינהו 
רשב"ג פליג עליה כדתנן במס' אהלות )פרק יח מ"ט כתובות פרק כ"ג )דף נג. ושם( לענין אהל ואר"י דאין הלכה כר"ש ד

עז.( והלכה כמותו במשנתנו וצריכים כהנים ליזהר מקברי עובדי כוכבים ובפרק המקבל )ב"מ קיד:( בעובדא דאליהו 
דהשיב לרבה בר אבוה כר' שמעון בן יוחי דהכא דחויי קא מדחי לה ועיקר טעמא שהיה סומך על רוב ארונות שיש בהן 

ותח טפח וכן היה רגיל בכל מקום לדחות כמו שמצינו כשהיה קובר רבי עקיבא ואמר ליה לאו כהן ניהו מר אמר ליה פ
צדיקים אינם מטמאים ועיקר טעמא לפי שהיה מת מצוה שהיה מהרוגי מלכות והיו יראים לקברו ומיהו בבתי עובדי 

 .כוכבים טמאים בחוצה לארץ טהוריםכוכבים מותרים ליכנס כדתניא בתוספתא דאהלות מדורות העובדי 

 רמב"ם הלכות טומאת מת א:יג 

ואין העכו"ם מטמא באהל ודבר זה קבלה הוא והרי הוא אומר במלחמת מדין כל נוגע בחלל ולא הזכיר שם אהל, וכן 
מה העכו"ם אינו נעשה טמא מת אלא עכו"ם שנגע במת או נשאו או האהיל עליו הרי הוא כמי שלא נגע הא למה זה דו
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לבהמה שנגעה במת או האהילה על המת, ולא בטומאת המת בלבד אלא בכל הטומאות כולן אין העכו"ם ולא הבהמה 
 .מתטמאין בהן

 תוספות בבא קמא ב: דאילו אב מטמא אדם וכלים

גרס ולא גרסינן אדם ובגדים שלשון זה משמע מטמא אדם לטמא בגדים וא"ת והרי טמא מת עושה כלי מתכת כיוצא בו 
רב הרי הוא כחלל אלמא יש מהן כיוצא בהן וי"ל דאכתי אינו עושה כיוצא בו שאותו כלי מתכת אין עושה כלי מתכת דח

 .אחר כיוצא בו כמו שמדקדק ר"ת בריש מתני' דאהלות

 שלחן ערוך יורה דעה שסט:א

בר מן החי שאין בו כדי הכהן מוזהר שלא ליטמא במת, ולא לכל טומאות הפורשות ממנו, ולא לגולל, ולא לדופק, ולא לא
להעלות ארוכה אם היה מחובר, ולא לאילן המיסך על הארץ וענפיו מובדלים זה מזה וטומאה תחת אחד מהן ואין ידוע 

תחת איזה, או אבנים היוצאים מהגדר וטומאה תחת אחד מהם ואין ידוע תחת איזה, וכן שדה שנחרש בו קבר ואין ידוע 
הגה: יש אומרים דכהנים אסורים ליטמא לחרב שנטמא במת )כל בו בשם ספר יראים ן ליטמא בהן. מקומו וכל ארץ העמים, אסור לכה

 מזה. ותשו' רשב"א בשם רבותינו הצרפתים(, ויש מקילין )תשובת רשב"א שם בשם הראב"ד ועיין בתוס' דנזיר באריכות(, וכן נהגו להקל ואין נזהרין

 שלחן ערוך יורה דעה שעב:ב

)מהר"מ ותוס' פ' המקבל( )אע"פ שיש מקילין )רמב"ם והגמי"י בשם ס' יראים(. ונכון קברי עובדי כוכבים, נכון ליזהר הכהן מלילך עליהם; 
 .(להחמיר. אבל קבר של מומר, מטמא כשל ישראל( )רשב"א סי' קצ"ד, ורמ"ב

    שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן קנה

ואה בעה"י י"ט תמוז תשל"ד מע"כ ידידי הרב הגאון המפורסם מוהר"ר שמעון שוואב כהנים אם מותרים ללמוד רפ
   .שליט"א

הנה באשר שהדבר הוא פשוט וברור כל כך שאסור לכהן ליטמא למת ומפורסם זה בכל העולם, אשר על כן פשוט וברור   
שאף להחמיר לא נשמע אף לגדולי שאפילו אם יבואו גדולי עולם ויאמרו להקל אין שומעין להם דהא מצינו ביבמות 

גדולים ביבמות דף ק"ב ע"א אמר רבה א"ר כהנא אמר רב אם יבוא אליהו ויאמר אין חולצין בסנדל אין שומעין שכבר 
נהגו העם בסנדל, ופשוט שאין הכוונה שיאמר ע"פ נבואה דאף הכרעה קטנה א"א ע"פ נבואה דלא בשמים היא ואלה 

בדברי תורה אף לא להכרעת מחלוקת א"א זה בנבואה כדאיתא במגילה דף ג' ע"א ולר' המצוות שאין נביא רשאי לחדש 
יהושע לא הועיל אף הבת קול דהלכה כב"ה כדאיתא ביבמות דף י"ד ע"א, והנביא שאומר דבר בנבואה איזה הכרעה בד"ת 

חכמתו וגדולתו בתורה  מפורש ברמב"ם שהוא נביא השקר, וא"כ בהכרח שהפירוש הוא אם יבוא אליהו ויאמר לנו ע"פ
איך שהדין הוא שאין חולצין בסנדל אין שומעין לו מטעם שכבר נהגו בסנדל, ומה שאמר אם יבא אליהו ולא אם יבא 

חכם אחר שאין חולקין עליו כגון עזרא נראה משום דאליהו הוא יבא להגלות במהרה ולברר המחלוקת ולפשוט הבעיות 
אין חולצין בסנדל אין שומעין לו, וכ"ש שלא שייך לסמוך על איזה אדם שמורה כדאיתא בסוף עדיות שגם אז אם יאמר 

להקל בטומאת כהנים מחמת שהם כבר טמאי מת דאין יכולין ליטהר, שלכן אין צורך אף לבדוק מי הוא מחבר הקונטרס 
לא גס לבו שאף הלזה שאף אם היה ת"ח אינו כלום אבל זה גופא מעיד שלא שייך זה המחבר לא לתורה ולא לחכמה א

בהוראה הא ידוע מה שאמרו עליו חז"ל באבות והכא גס לבו לומר דברים שרוצה נגד כללי ההוראה, שלכן היה ברור 
אצלי שאלו הכהנים שהולכין ללמוד חכמת הרפואה ומטמאין עצמן למתים אם היו רוצין לידע הדין האמת היו יודעין 

הורות כהלכה אלא אין חוששין להאיסור כלל ולהטעות את עצמן שלא למי לשאול כי ב"ה ישנם מורי הוראה הראוין ל
יתעוררו בתשובה כלל מצאו איזה קונטרס שעליו סומכין ולא היה בשביל זה למהר להשיב כי טרדותי רבו מכח אנוש 

נה כמוני, אבל באשר כבוד ידידי חזק עלי ואולי יש בבני קהלתו עוד כהנים שאחרי שכבר אחדים פרצו קדושת הכהו
נעשה גם להם היתר, תיכף ביום בואי במעון הקיץ אני כותב לחזק ידי כתר"ה ולהודיע שאסור לכהנים ללמוד חכמת 

הרפואה בבתי ספר שבהמדינות שצריכים ליטמא למתים, ולא יקילו ממה שמצינו מרבותינו הראשונים שהיו כהנים והיו 
סירת כל דבר בעל פה אף בלא שום ראיה והסתכלות רופאים שהם בכוחותיהם הגדולים למדו כל חכמת הרפואה במ

 .במתים ולא נגעו במת מעולם ולא היו באהל אחד עם מתים, אבל בזמננו שא"א זה לכן ודאי אסור

אבל עיינתי בהקונטרס שהוא עצמו ג"כ מסיק שאין להתיר לכהן אף בזמן הזה ליטמא למתים, אבל מתיר מצד אחר 
יתן לבר דעת לומר כלל, שאף אם לא היה שום רופא בעולם ליכא חיוב מצד פקוח דפקוח נפש וזהו שטות והבל שלא נ

נפשות ללמוד חכמת הרפואה דהחיוב דפקוח נפש איכא לכל אדם שיציל חברו במה שיכול שאם הוא רופא מחויב להציל 
לאדם ממון מחויב  חולה מחליו אבל ליכא חיוב שילמוד חכמת הרפואה כדי להציל חולה מחליו, וכמו בצדקה שאם יש לו

ליתן צדקה אבל ליכא חיוב על האדם לעשות מסחרים ולהתעשר כדי ליתן צדקה, אבל לבד זה וכי חסרים רופאים בעולם 
ולא שייך אף לטעות בזה שיאמר הכהן ואף ישראל שמניח מללמוד בשביל פקוח נפש שיעשה כשילמוד חכמת הרפואה, 

בטול תורה, ואדרבה מצד אומנות לפרנסה הוא התנצלות לבטול התורה שליכא בזה אף מקום לטעות אף לא התנצלות ל
שמותר לסתם אינשי ללמוד איזה אומנות אף שאיכא בזה בטול תורה כדאיתא במנחות )צט(, אבל בשביל פקוח נפש 
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רבה ליכא בזה ענין התנצלות לבטול תורה שלא חסר רופאים בעולם, ואדרבה יש לו לחוש אולי לא יתכוין אל האמת ואד
יקלקל להחולים, ומכיון שעיקר היתרו הוא על דבר הבל כזה הרי רואה כל אדם שאינו כלום ולא שייך לומר שסומכין 

 .עליו

     .והנני ידידו, משה פיינשטיין

 גישת הגרי"ז: בזיון התורה להתיר –מפניני הרב עמ' רנו 

 איסור טומאת כהניםבגדר  -ארץ הצבי עמ' ח הערה ג ובעקבי הצאן עמ' רלד הערה ו 

 סתירת ה"היתר" לטומאת כהנים –בעקבי הצאן עמ' רלז 

 סוף טומאה לצאת –טומאת מת 

 תרומת הדשן פסקים וכתבים סימן כד

 שולחן ערוך יורה דעה שעא:ד

חצר המוקפת זיזין ואכסדראות, וטומאה באחד מהבתים, אם כל פתחי הבתים והחלונות נעולים, טומאה יוצאת לתחת 
)והטעם, משום דהואיל וסוף הטומאה לצאת דרך שם, רואין כאילו יצאה; ולכן יש מחמירין לכהנים לילך דרך שער העיר שסוף המת והאכסדראות; הזיזין 

או ואם נפתח חלון ; לצאת משם )פסקי מהרא"י סימן כ"ה /כ"ד/ וכל בו(, ויש מתירין )שם הביא בשם י"א(, והמקיל לא הפסיד במקום שלא נהגו להחמיר(
פתח מצד האחר, ואותם של צד החצר כולם נעולים, אין הטומאה יוצאת לתחת הזיזין. ואם נפתח גם כן אחד מהן לצד 

הזיזין, הטומאה יוצאת מהבית לתחת הזיזין. וכן אם טומאה תחת הזיזין, נכנסת מתחתיהן לבית לכן גגים הבולטים 
  תים שפתחיהם פתוחים, טמאים.למעלה לחוץ על פתחי הבתים, וטומאה באחד מהבתים, כל הב

 פתחי תשובה יורה דעה שעא:ח

ויש מתירין עי' בדגול מרבבה שהכריע להקל כיש מתירין אלו. ועי' )בתשו' מהרי"ט ח"א סי' צ"ו( שכתב דודאי אילו היה 
 טעם המחמירין משום סוף טומאה לצאת היה העיקר כדעת יש מתירין והיה ראוי לבטל המנהג אך באמת הטעם הוא

שמא יביאוהו בפתע פתאום ויאהיל עליהם ואף שלא מצינו שחשו חכמים בדבר מ"מ נכון ליזהר במצות כו' וכתב דמש"ה 
הורה אביו הרב המבי"ט ז"ל במעשה שמת אחד היה בבתים שסביבות השכונה באויר החצר ומופלגין מפתח החצר 

השבת לביתו ולא יחוש לחומרא של המנהג מאחר ומבתים שסביבות החצר והורה לכהן א' שהיה חוץ לחצר שיכנס ביום 
שלא נהגו אלא מפני החשש שמא יבא עליהם המת בטוחים הם בשבת שלא יבא ע"ש שמביא ראיה לזה. ועי' עוד בתשו' 

יריעות האוהל סי' ל"ג מ"ש לתרץ תמיהת )הח"צ( ז"ל וכוון בזה לדברי הדגמ"ר ע"ש. ועיין )בשאילת יעב"ץ ח"א סי' 
 :(קנ"ט

 מן התורה או מדרבנן –סוף טומאה לצאת  –מת טומאת 

 רש"י ביצה י. ד"ה כולם טמאים

טמאים, ואף על פי שאינו תחת הגג המאהיל על המת,  -כל כלים המונחים בחלל הפתחים תחת עובי התקרה של פתח 
 -איזה יוציאנו שגזרו חכמים טומאה על מקום שהוא דרך יציאת הטומאה, שסופו לצאת דרך שם, וכאן אין אנו יודעים ב

 .הלכך כולם טמאים

 רש"י ביצה לח. ד"ה בדאורייתא

לית ליה ברירה, ודרך יציאתה הלכה למשה מסיני, כדאמרינן בסוכה )ו, א(: דהלכות טומאה הכי גמירי  -כגון טומאת מת 
 .להו

 .שיטה מקובצת ביצה י

 רדב"ז  

ותח טפח מוציא את הטומאה אלא היכא דפתחים ומורי נר"ו כתב דבמקצת פירושי רש"י ז"ל כתוב דלא אמרינן פ  
גדולים סתומים אבל אי הוו כולם פתוחים טמאים אבל פתחים קטנים שאינו ראוי לצאת בהן טהורין לגמרי אף על גב 

 .דפתוח עד כאן
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וזה אינו שהרי כלל גדול שנינו להוציא את הטומאה בפותח טפח לא שנא פתחים גדולים סתומים לא שנא פתוחים.   
ומה שפירש רש"י ז"ל כאן שטומאה זו מדרבנן מפני שסוף טומאה לצאת אינו עיקר והעיקר כמו שפירש בפרק משילין 

שהלכה למשה מסיני היא וכדמוכח סוגיא דהתם דבדאורייתא לית ליה לרב הושעיא ברירה אלמא מדאורייתא היא. 
פתחים של שאר הבתים אף על פי שסוף המת  ולכולהו פירושי אינו טמא אלא העומד על פתח הבית שהמת בתוכו אבל

לצאת דרך שם טהור דתרתי בעינן שיהא פתחו של בית שהמת שם ושסופו לצאת בו. ונראה לתרץ לשון רש"י ז"ל 
שפירש אפילו כולן פתוחים דמיירי באין ברוחב המשקוף טפח ואין בו דין אהל ואפילו הכי כלים שתחתיו טמאים עד כאן 

 .לשון מורי נר"ו

 .הות מהר"ב רנשבורג ביצה יהג

 כהניםמת וטומאת 

 תוספות כתובות ד: ד"ה עד שיסתום הגולל

 אוהל המשכה –כהנים מת וטומאת 

 90(קישור)ספר זכר צדיק יסוד עולם )הספד על החידושי הרי"ם לחתנו של הנתיבות( 

 

 ש"ך יורה דעה שעב:ב

 (קישור)פתח האוהל כלל ה אות ב 

                                                 

 (קישורראה במכירת כרך שנשאר קיים ) 90

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=24058&st=&pgnum=19
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?144457&pageid=P0146
http://www.moreshet-auctions.com/hesped-zecher-tzaddik-yesod-olam-warsaw-1866


441 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


442 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


443 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


444 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 יסודי שמחות

 בעקבי הצאן עמ' רלז

 ארוסה –כהנים מת וטומאת 

 ואין מטמא להרש"י סנהדרין כח: ד"ה 

אינה מצווה  -אינה מטמאה, וכן היא אינה נאסרת באנינות מיתתו בקדשים ואינה מטמאה אם כהן הוא, ואית דלא גרסי: 
  דנשים דכהונה לא הוזהרו על הטומאה. -להתעסק בו, ואיידי דתניא לא אוננת תנא ולא מיטמאת, ולאו דווקא 

 רמב"ם הלכות אבל פרק ב הלכה ו

כדי שיתעסק עמהן ויתאבל עליהן, שנאמר כי אם  כמה חמורה מצות אבלות, שהרי נדחת לו הטומאה מפני קרוביו
לשארו הקרוב אליו לאמו וגו' לה יטמא מצות עשה שאם לא רצה להטמא מטמאין אותו על כרחו, במה דברים אמורים 

אבל הכהנות הואיל ואינן מוזהרות על הטומאה כן אינן מצוות להתטמא לקרובים, אלא  בזכרים שהוזהרו על הטומאה
+/השגת הראב"ד/ בד"א בזכרים שהוזהרו על הטומאה וכו'. א"א קשיא הא דתניא אשתו ואם לאו לא מטמאות.  אם רצו מתטמאות

 ארוסה לא אונן ולא מיטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מיטמאה לו הא נשואה מיטמאה לו.+

 משנה ברורה סימן קח ס"ק ה

מין בין עבור ערבית או שחרית דלא תקנו שיצא ואין די שיכוין לשמוע מש"ץ ולצאת בה בשביל עצמו לתשלו -שתים 
ומ"מ בדיעבד יצא אם היה זה בשביל השלמת תפילת ערבית ואע"ג דבסימן קכ"ד  בחזרת הש"ץ אלא דוקא מי שאינו בקי

 קי"ל דאפילו בדיעבד אין בקי יוצא בחזרת הש"ץ מ"מ בזה שהיא לתשלומין בשביל תפילת ערבית שהיא רשות קילא:

 ה דעה שצו:דפתחי תשובה יור

]כתב בספר חכ"א כלל קס"ח דין ו' משמע דגם אבילות של יב"ח פטור ואפשר שיש לחלק דבשלמא ז' ול'  -כל דין אבילות 
שהם מצות שקבעו חז"ל באבל וכיון דהיה פטור בשעת חובתו אין לו תשלומין משא"כ אבילות יב"ח שאינו אלא משום 

 כבוד או"א י"ל דעכ"פ בזה חייב עכ"ל[:

 ש תענית ד:מרא"

וכיוצא בזה מצאתי כתוב שפעם אחת היה רבינו יהודה אונן ואכל בלא הבדלה ולמחרתו כשבא מבית הקברות אמרו לו 
תלמידיו למה אינך עושה הבדלה הא אמרי' )פסחים קז א( טעם מבדיל. והשיב להם מאחר שהיה פטור אמש בשעת 

פ"ק דחגיגה )דף ט א( חיגר ביום ראשון ונתפשט ביום שני דכיון הבדלה משום שהיה אונן גם עתה נמי פטור. שכן מצינו ב
שנדחה ביום ראשון שוב אינו חייב בשני. ולא דמי כולי האי דהתם גופיה הוי דחוי דאונן פטור מכל המצות ודמי לחגר. 

 אבל הכא גופיה מיחייב והזמן גורם שאין יכול להבדיל וכשיעבור הזמן יבדיל וכן נהגו העם כדברי ה"ג:

 רא"ש מועד קטן ג:צו

צו כתב ר' מאיר ז"ל מי שמת אביו ואמו והיה קטן באותה שעה וקודם שעברו ל' יום נעשה בן י"ג ויום אחד נראה לי 
דחייב להתאבל משהגדיל ז' ול' ואינו מונה מיום קבורה אלא משנעשה גדול והוי כמי ששמע שמועה קרובה ברגל 

ואע"ג דהתם ימי הרגל נהי דאינם עולין למנין ז' עולים למנין ל' הכא ימים  שמתאבל עליו אחר הרגל ומונה ז' ושלשים
שעברו בקטנותו אין עולין אף למנין ל' דגבי רגל היינו טעמא דגזירת שלשים דהיינו גיהוץ ותספורת שייכא נמי ברגל 

אחר שלשים הגדיל הוה דאסור לספר ולכבס ברגל אבל בקטנותו לא שייכא אבילות כלל וכן אם היה קטן תוך שלשים ול
ליה כמו שמועה קרובה ברגל ולמוצאי רגל נעשית רחוקה דאינה נוהגת אלא שעה אחת ובטלה ממנו גזירת ז' ושלשים 

ומיהו משלים י"ב חדש על אביו ועל אמו מיום קבורה ולא מיום שנעשה גדול ואע"פ שיש לחלק קצת בין שמע ברגל 
יומא הוא קגרים אבל הכא גברא לאו בר חיובא כלל וא"כ נימא כיון דבשעת לנדון זה דהתם גברא בר חיובא הוא אלא ד

מיתה לא היה ראוי להתאבל יפטור עולמית הא ליתא דאין דיחוי אצל מצות כדאיתא בפרק כיסוי הדם )דף פז א( וה"נ 
דדי ואע"ג דבין אמר ביבמות בפרק ארבעה אחין )דף לג א( כגון דאייתי שתי שערות בשבת אתא ליה זרות ושבת בהדי ה

השמשות דשבת קטן היה ולא מיחייב אשבת לא אמרינן הואיל ואידחי בין השמשות אידחי כולי יומא מאיסורא דהאי 
 שבת ע"כ.

ואע"ג שאין משיבין את הארי לאחר מותו תורה הוא וללמוד אני צריך ותופס אני אותה סברא שיש לחלק בין היכא 
ן דבשעה שהיה לו להתאבל נפטר מחמת קטנו פקע מיניה חיוב אבילות לעולם. דגברא בר חיובא הוא ויומא קגרים לקט

ודמיא להא דאמר בפרק מי שהיה טמא )דף צג א( תניא גר שנתגייר בין שני פסחים וכן קטן שהגדיל בין שני פסחים חייב 
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אין זקוק לשני במאי לעשות פסח שני דברי רבי רבי נתן אומר כל שזקוק לראשון זקוק לשני וכל שאין זקוק לראשון 
קמיפלגי רבי סבר שני רגל בפני עצמו ורבי נתן סבר שני תשלומין לראשון הוא וכן נמי הא דיושבין על שמועה קרובה 

שבעה ושלשים אינה מצוה בפני עצמה אלא תשלום לאבלות שהיה לו לעשות מיד אחר הקבורה כשידע אבל אם לא ידע 
היכא דידע ולא נתחייב לא שייך ביה תשלומין מידי דהוה אחיגר ביום ראשון תיקנו שיש לו תשלומין כל שלשים יום ו

ונתפשט ביום שני דלא שייך ביה תשלומין למ"ד כולם תשלומין דראשון נינהו כיון דלא הוה בר חיובא ביום ראשון ומה 
חוי דאין דיחוי במצות שהביא ראיה מאין דיחוי אצל מצות אין ראיה לפי שיש חילוק בין מצוה הנידחית ובין גוף הדי

אלא בקדשים כי האדם הוא המחויב לעשות המצוה אם נידחית ממנו עתה לכשתראה המצוה לעשותה יעשנה כי האדם 
לא נדחה מלעשותה אבל אם היה האדם דחוי בשעת חיוב המצוה נידחית ממנו לעולם ואין לה תשלומין לעולם אפילו 

. ועוד דבמצות גופייהו פעמים יש דיחוי כדאמר בפרק לולב הגזול )דף לכשיראה לעשותה כיון דבשעת חיוב נפטר ממנו
לב ב( גבי הדס שהיו ענביו מרובין מעליו אם היו שחורות פסול ירוקות כשר וקאמר )שם לג א( דאי אשחור ביום טוב 

בידו לגלות הדם  פסול משום דיחוי אפילו הוריקו אח"כ ואע"ג דגבי כיסוי אמרינן דאין דיחוי אצל מצות שאני התם שיש
ולבטל הדיחוי אלמא גבי מצות גופייהו כשאין בידו לבטל הדיחוי הוי דיחוי וקטן אין בידו לבטל הדיחוי שלו ומה שהביא 
ראיה מאייתי שתי שערות בשבת אינה ראיה דאין סוף התשלומין לתחילתו והוה ליה כמו פסח שני אליבא דרבי כי סוף 

 שבת פגע בחיוב וחייב לשמור שבת:

 אשת כהנים מעוברת –כהנים מת וטומאת 

 :ב מגן אברהם סימן שמג

 לא שאם אלא דוכתי ובכמה א"ס ו"ק' בסי' כדאי לחנכו האב חייב דרבנן באיסורא אפילו באמת - דאורייתא מאיסור
 ח"שמ ה"באו וכתב( זה' רסי י"ב) להפרישו האב ביד מוחין ד"ב דאורייתא באיסור אבל בידו מוחין ד"ב אין הפרישוהו

יונק אפי' מבהמה טמאה עד כאן לשונו ועבי"ד סימן פ"א סס"ז  דהא בה ל"ל הבנה בר לאו אבל הבנה דבר בתינוק דדוקא
דמכל מקום מזיק לתינוק וכ' הש"ך בי"ד סי' שע"ב דכשהטומאה בבית הסמוך וחור טפח ביניהם הוי טומאה דרבנן 

ח כדמשמע בטור וב"י סי' זה עכ"ל וכמדומה שלא עיין יפה דהטור מיירי בהולך ע"ג ארון ע"פ השדה דכשיש שם פותח טפ
לא הוי כקבר סתום אבל אוהל טפח הוי דאורייתא כמ"ש הב"י סי' שס"ט בהדיא בשם הרמב"ם פי"ב וכ"מ בת"ה דף ל"ד 

ע"ב וכ"מ ביבמות סוף דף ק"ג בתוס' ובנדה ספ"ז ובסוכה דף י"ח וכ"מ בל' המשניות באהלות גם מ"ש דסוף הטומאה 
ביד האב להוציאו משם אם הוא בר הבנה ותינוק שאינו בר לצאת הוי דרבנן כתב הרב"י פלוגתא בזה וא"כ הב"ד מוחין 

הבנה אסור להכניסו בידים ומ"מ כתב הש"ך בשם הרוקח דאשת כהן מעוברת מותרת ליכנס באוהל המת דס"ס הוא 
שמא הוא נקבה או שמא הוא נפל ע"ש וצ"ע דבלא"ה מותר דטומאה בלועה אינה מטמאה כדאיתא משנה ה' פ"ו דאהלות 

 וכ"פ הרמב"ם סוף ה' טומאת מת דלא כר"ע וכ"ד הראב"ד וצ"ע: ובחולין פ"ד

 שו"ת לב אריה ח"ב סימן ח אות )ב( 
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 גולל ודופק –כהנים מת וטומאת 

 עירובין טו.

משנה. בכל עושין לחיין, אפילו בדבר שיש בו רוח חיים, ורבי מאיר אוסר. ומטמא משום גולל, ורבי מאיר מטהר. וכותבין 
 8נשים, ורבי יוסי הגלילי פוסל.עליו גיטי 

 רש"י עירובין טו.

אם עשאו גולל לקבר מטמא לעולם באהל כמת עצמו, ואפילו ניטל משם, דתניא בפרק  -משנה. ומטמא משום גולל 
 בהמה המקשה )חולין עב, א( וכל אשר יגע על פני השדה לרבות גולל ודופק.

 תוספות רי"ד עירובין טו.

פירש המורה אם עשאו גולל לקבר מטמא לעולם באוהל המת במת עצמו ואפילו ניטל משם פיסקא ומטמא משום גולל 
ואינו נראה לי אלא כל זמן שעומד על המת מטמא באוהל אבל אם נסתלק משם טהור דתניא בספרי כל הבא אל האהל 

נה וה"ק נמי מה האהל בזמן שהמת בתוכו טמא לא בזמן שנתפנה אף הקבר בזמן שהמת בתוכו טמא לא בזמן שנתפ
הגולל והדופן אינן טמאין אלא כל זמן שהמת שם אבל אם נתפנו מעל המת הרי הן כשאר אבנים בעלמא והן טהורים: 

 ]מהדות"נ[

 (קישור)ספרי זותא עם אמבוה דספרי פרשת חוקת אות צה 
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 מצות לה יטמא –כהנים מת וטומאת 

 סוטה ג. ותוספות ד"ה רבי ישמעאל אומר רשות
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 להיטמא לאשתו פסולה –כהנים מת וטומאת 

 בכורות מה

  רש"י פרשת אמור כא:ד

 .לא יטמא לאשתו פסולה שהוא מחולל בה בעודה עמו -לא יטמא בעל בעמיו להחלו 

 תורת כהנים פרשת אמות פרשה א אות טו

בעל בעמיו   מה ת"ל לפי שנאמר לאמו ולאביו ולבנו ולבתו ולאחיו ולאחותו   מטמא להם בין פסולים בין לא יטמא 
כשירים יכול אף לאשתו יטמא בין כשירה בין פסולה תלמוד לומר לא יטמא בעל בעמיו יש בעל שמטמא ויש בעל שאין 

 מטמא   הא כיצד מטמא הוא לאשתו כשירה   ואינו מטמא לאשתו פסולה:

 ראב"ד שם

 

 שלחן ערוך אבן העזר ו:ו

 כהן שנשא אחת מהפסולות, מחרימין אותם ומחרימין כל הנושא ונותן עמהן וכיוצא בחומרות אלו, עד שיגרשנה.

 שולחן ערוך אורח חיים קכח:מ 

רשה או מתה, פסול עד רושה, לא ישא כפיו ואין נוהגין בו קדושה אפילו לקרות בתורה ראשון; ואפילו גיגכהן שנשא 
 מהנשים שהוא אסור בהם. על דעת רבים,שידור הנאה 

 משנה ברורה שם ס"ק קמז

וה"ה חללה וזונה או חלוצה ומה שנתבאר בסמוך שאין שאר עבירות מונעים נ"כ היינו דוקא  -כהן שנשא גרושה וכו'  
ים יותר מישראל שקדושת כהנים גרם לו בעבירות שאין שאר הכהנים מוזהרים יותר מישראל אבל במה שהכהנים מוזהר

 :'והוא חיללו לפיכך פסול מדרבנן לכל דבר כהונה עד שידור ע"ד רבים וכו

 ז-רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק טו:ו

כהן שלא היה לו דבר מכל אלו הדברים המונעין נשיאת כפים אף ע"פ שאינו חכם ואינו מדקדק ה במצותאו שהיו 
ריו או שלא היה משאו ומתנו בצדק הרי זה נושא את כפיו ואין מונעין אותו,לפי שזו מצות עשה על הבריות מרננים אח

 כל כהן וכהן שראוי לנשיאת כפים ואין אומרים לאדם רשע הוסף רשע והמנע מןהמצות. 
ושמו  ואל תתמה ותאמר ומה תועיל ברכת הדיוט זה, שאין קבול הברכה תלוי בכהנים אלא בהקדוש ברוך הואשנאמר
  .את שמי על בני ישראל ואני אברכם, הכהנים עושים מצותן שנצטוו בה והקב"ה ברחמיומברך את ישראל כחפצו

 רמב"ם הלכות אבל פרק ב: א, ו, ז

אלו שאדם חייב להתאבל עליהן דין תורה, אמו ואביו בנו ובתו ואחיו ואחותו מאביו, ומדבריהם שיתאבלהאיש על 
 ...אשתו הנשואה

מצות אבלות, שהרי נדחת לו הטומאה מפני קרוביו כדי שיתעסק עמהן ויתאבל עליהן,שנאמר כי אם לשארו  כמה חמורה
הקרוב אליו לאמו וגו' לה יטמא מצות עשה שאם לא רצה להטמא מטמאין אותו עלכרחו, במה דברים אמורים בזכרים 

נן מצוות להתטמא לקרובים, אלא אם רצו אבל הכהנות הואיל ואינן מוזהרות עלהטומאה כן אי *שהוזהרו על הטומאה 
 מתטמאות ואם לאו לא מטמאות... 

אשתו של כהן מתטמא לה על כרחו ואינו מטמא לה אלא מדברי סופרים, עשאוה כמת מצוה, כיון שאין להיורש אלא 
 ()וע' בכסף משנההוא לא תמצא מי שיתעסק בה, ואינו מטמא אלא לנשואה בלבד אבל הארוסה אינו מטמא לה. 
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 להיטמא לגוף שאינו שלם –טומאת מת וכהנים 

 אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קסה

 פש הרב עמ' רמחנ

 ליכנס לבית שיש בו גוסס –הנים כמת וטומאת 

 שלחן ערוך יורה דעה שע:א 

 ר(.)ויש מתירין( )וטוב להחמיאסור ליכנס לבית שיש בו גוסס. 

 הותרה או דחוייה –כהנים לקרובים מת וטומאת 

 פות: רש"י ותוסיט ברכות

 יומא ז

 יום ראשון אבלותראה: 

 טומאת כהנים לשבעה קרובים –שיעורים לזכר אבא מרי 

 מוסיף טומאה על טומאתו –כהנים מת ו טומאת

 נזיר מב:

 רמב"ם הלכות אבל ג:ז

הביאה. +/השגת הראב"ד/ נטמא מקודם וכו'. א"א הרב נטמא מקודם ואחר כך נכנס לאהל אם התרו בו לוקה אף על 
אינו פוסק כן והא לא מיחוור דסוגיא דשמעתא כרבה דטומאה וטומאה שלא בחבורין נמי לא מחייב וכ"ש בחבורין 

 )ע' במגדל עוז( וטומאת ביאה נמי לא מיחייב אלא היכא דאתו בבת אחת.+

 יז-רמב"ם הלכות נזירות ה:טו

נזיר שנטמא למת טומאת שבעה, בין בטומאות שהוא מגלח עליהן כמו שיתבאר בין בטומאות שאינו מגלח עליהן הרי זה 
+/השגת הראב"ד/ נזיר שנטמא למת טומאת שבעה וכו' בד"א בשנטמא ופירש. א"א עיינתי בשמועה במס' נזיר וראיתי דלדעת רב יוסף לוקה. 

פילו התרו בו על כל אחת ואחת אינו חייב אלא אחת כדתניא נזיר שהיה מת על כתפו והושיטו לו מת טומאה וטומאה בחיבורין של אדם במת א
 אחר פטור אבל פירש וחזר ונגע חייב שתים וטומאה וביאה אפילו בחיבורין חייב שתים ודוקא בבת אחת כגון שנכנס לבית שיש בו גוסס ושהה שם

חת חייב שתים ורבה פליג עליה בכל טומאה וטומאה אפילו שלא בחיבורין אינו חייב אלא אחת עד שמת הואיל והם שני מיני שמות ובאין בבת א
הואיל וטמא הוא ומתניתא דקתני אל תטמא והוא מטמא חייב על כל אחת ואחת מוקים לה בטומאה ובביאה והא דאמר רב הונא נזיר שהיה בבית 

בחיבורין הוא וכיון דקי"ל רבה ורב יוסף הלכתא כרבה מעתה טומאה וטומאה אפילו הקברות והושיטו לו מתו ומת אחר ונגע בו חייב ליתא דהא 
 פירש וחזר ונגע פטור והכהנים בזמן הזה טמאי מת הן ועוד אין עליהן חיוב טומאה והמחייב אותם עליו להביא ראיה.+  

קין אותו אלא אחת, ואם נטמא למת פעמים הרבה אע"פ שהוא חייב מלקות על כל אחת ואחת לשמים אין בית דין מל
 התרו בו על כל פעם ופעם והוא מטמא לוקה /על/ כל אחת ואחת.  

במה דברים אמורים בשנטמא ופירש וחזר ונגע או נשא או האהיל, אבל אם היה נוגע במת ועדיין המת בידו ונגע במת 
 אחר אינו חייב אלא אחת אע"פ שהתרו בו על כל נגיעה ונגיעה שהרי מחולל ועומד.

 לחן ערוך יורה דעה שסט:אש

 ר' עקיבא איגר שם

הכהן. ולענין כהנים בזה"ז דבלא"ה כולם טמאי מתים עי' בהשגת הראב"ד )פ"ה מהלכות נזירות( וסמ"ג )עשין רל"א( ועי' 
 זרע אברהם )ח"א סי' י"ז( בארוכה בתשו'
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שרי להציל מיד עובד כוכבים )כדלקמן וכל ארץ העמים. ועכשיו לא נהגו ליזהר ואולי יש להקל מפני הפרנסה כי היכי ד
 סי' שע"ב( א"נ מפני שכולנו טמאי מתים הריק"ש:

 שלחן ערוך יורה דעה שעב:ב

)אע"פ שיש מקילין )רמב"ם והגמי"י בשם ס' יראים(. ונכון להחמיר. אבל קבר של מלילך עליהם;  קברי עובדי כוכבים, כון ליזהר הכהן
 צ"ד, ורמ"ב(.מומר, מטמא כשל ישראל( )רשב"א סי' ק

 (Link) דגול מרבבה שם

 

 91חחלק ב )יורה דעה( סימן שלשו"ת חת"ם סופר 

בדגול ומ"ש רמכ"ת בסוף דבריו דלהראב"ד כהנים בזה"ז אינם מוזהרים על הטומאה כיון שכולנו טמאי מתים יעיין 
מרבבה בי"ד סי' שע"א /שע"ב/ ד"ה אמר יחזקאל וכו' ונהירנא כד הוינא טלי יוצק מים ע"י מורי חסיד שבכהונה הגאון 

מה"ו נתן אדלער ז"ל שנת תקמ"ג בעברנו דרך פראג ראה פני הגאון נב"י זצ"ל והי' פלפולם בדברי הראב"ד והנב"י הראה 
פלפל עליו ונפרדו זה מזה והחליפו פלפולם ע"י ואני הייתי מוציא ומבי'  למורי זצ"ל את אשר כ' על גליונו ומ"ו ז"ל

הדברים ואז חזר בו הגאון נב"י והוסיף על הגליון הך אמר יחזקאל וכו' ואני בעניי אח"ז כמו שלשים שנים מצאתי שכ"כ 
ל כל פנים אין לו למכ"ת הראב"ד בתמים דעים סס"י רל"ו דאסורי' מן התורה ודברי סמ"ק סי' מ"ח אין לו מובן וצ"ע ע

 משען בזה.

 חלק ב )יורה דעה( סימן שלטשו"ת חת"ם סופר 

לכאורה אין אי' דאוריי' על הספק אך דעת ר"ת דמייתי הרא"ש בהל' טומאת כהנים סי' ו' דבאותו יום שנטמא הכהן ... 
בשבועות י"ד ע"א ד"ה נזיר וכו' שוב אין באותו היום תוספת טומאה ומה"ת מותר לטמאות עצמו עוד וזה שכ' תוס' 

ומ"ש תוס' דסוגיא דנזיר לא אתי כי האי רצו לומר כיון דאין הטומאה בחבור כשמטמא עוד מוסיף טומאה וכמ"ש תוס' 
בנזיר מ"ב ע"ב ד"ה א"ל רב יוסף כו' מ"מ ר"ת מפרש סוגיא דנזיר כפירש"י ע"ש היטב נמצא לר"ת ורש"י אי נטמא כבר 

כאן אי' דאוריי' וכ"פ ר"א ממיץ בס' יראים סי' שי"א ע"ש והראב"ד מקיל עוד יותר בפ"ה מנזירות ה' באותו היום שוב אין 
ט"ז דאפי' אי נטמא פ"א =פעם אחת= שוב אין לוקה על טומאה כלל רק אי' דרבנן בעלמא והוא תמוה מה יענה 

להדיא כהרמב"ם ורוב הפוסקים ותרי  מפלוגתת ר"ע ור"ט והלח"מ לא ירד לזה ע"ש והראב"ד בתמים דעים סי' רל"ו פסק
ראב"ד הוא ודעת ס' יראים סי' הנ"ל דגוי אינו מטמא אפי' במגע אף על פי שהוא ממש דעת יחידי מ"מ חזי לאצטרופי 

לכל הנך קולות הנ"ל ומל"מ פ"ג מאבל לא ידע אלא דעת הראב"ד ולא דעת רש"י ור"ת ורא"מ ודגול מרבבה בי"ד סי' 
כו' לא ירד לעומק הדרן להנ"ל אם יארע יום שמת עליו מת ישראל בשכונתו באופן שנטמא  שע"ב ד"ה אמר יחזקאל

מגע ויכול לסמוך  באותו יום ושוב יש לסמוך ארש"י ור"ת ורא"מ וראב"ד ומצורף לזה אידך דרא"מ דעכו"ם אין בו איסור
 ...במקום ס' סכנה

 מתי עכו"ם –טומאת מת וכהנים 

                                                 

שם סי' של"ט ד"ה לכאורה, וסי' ש"מ אות א' סוד"ה טומאה, וחאו"ח סי' כ"ג ד"ה  לעיין ובהערות לסימן יד ציינו מכל זה וכתבו 91
 ם. וכ"כ בהגהותיו לשו"ע יו"ד סי' שע"ב.מתוך הדברי
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 Mummies –"ע יד:כא ג:א ועמשנה למלך הלכות אבל 

נשאלתי על המומיי"א שמוכרין הכהנים אי שפיר למיעבד או לא. )א"ה עיין בספר גנת ורדים חי"ד כלל א' סימן ד'. והנה 
לפי מה ששמעתי מומי"א הלזו אין בה בשר כלל אלא עצמות ועור החופה אותם והם יבשים מאד ולא נשאר בהם 

ות אלו נפרכים מאליהם או לא ואמרו לי שאינם נפרכים ובקושי הם לחלוחית של בשר כלל ושאלתי אם היו עצמ
מא משתברים ולפי זה נראה דאין כאן מקום לספק כלל דפשיטא דמטמא במגע ובמשא דהא קי"ל דעצם כשעורה מט

ואף שיש להסתפק ולומר דמומי"א זו מעכו"ם נינהו ומלבד דכיון דרובא דעלמא  ...במגע ובמשא וטומאתו מדין תורה
ו"ם נינהו איכא למימר דניזל בתר רובא זאת ועוד כי הגד הוגד לי שבמקומות אלו שנעשית המומי"א מעולם לא עבר עכ

שם רגל ישראל ולפי זה היה נראה להקל דהא קי"ל דעכו"ם אינם מטמאים, הא ליתא דלא אימעיטו עכו"ם אלא מטומאת 
"ם קרויים אדם ובטומאת אהל משתעי קרא אבל במגע אהל דכתיב אדם כי ימות ואמרינן אתם קרויין אדם ואין העכו

 ...כן פסק רבינו בפ"ג מהל' טומאת מתובמשא הם מטמאים וכדאיתא בהדיא בפרק הבא על יבמתו )דף ס"א א( ו

וכיון שכן פשיטא דאין לעשות ס"ס משתי סברות הללו דלכל חדא וחדא חלוקים הם עליהם כל חכמי ישראל. הכלל ...
טא לן מלתא דאסור ליגע במומי"א הלזו וכל כהן המחמיר עליו תבא ברכת טוב. )א"ה לענין איסור העולה דלדידן פשי

הנאה אי שייך במומי"א יתבאר לקמן בדברי הרב המחבר פי"ד מהלכות אלו הלכה כ"א ואי שרי לעשות סחורה במומי"א 
 נתבאר פ"ח מהל' מאכלות אסורות הלכה ח"י יע"ש(

 מטוס, אוהל זרוקנסיעה ב –טומאת מת וכהנים 

 אהלות ח:ה

אלו לא מביאין ולא חוצצין הזרעים והירקות המחוברים לקרקע חוץ מן הירקות שמנו וכיפת הברד והשלג והכפור והגליד 
והמלח והדולג ממקום למקום והקופץ ממקום למקום והעוף הפורח וטלית המנפנפת וספינה שהיא שטה על פני המים 

ל להעמידה כבש את האבן על גבי הטלית מביאה את הטומאה רבי יוסי אומר הבית קשר את הספינה בדבר שהוא יכו
 שבספינה אינו מביא את הטומאה:ם

 ר"ש אהלות ח:ה

הבית שבספינה. אי בכלים שבתוך הבית איירי דבר תימה הוא מאי טעמא דרבי יוסי דאין מביא את הטומאה ודוחק הוא 
כגון שהבית בראש הספינה ומאהיל על הכלים שבספינה ועל מת שבים  לומר דבעי אהל ביבשה דומיא דמשכן ויש לפרש

בשעה שמהלכת ועוד יש לפרש דאיירי בכלים ומת שבבית וכגון דאינה יכולה לעמוד ברוח מצויה כמו סוכה דבראש 
 הספינה פרק שני דסוכה )דף כב ב( ולכך לא חשיבא אהל ודוחק:

 תוספות ברכות יט: ד"ה גולל

 ד׳׳ה ספינהמאירי שבת קא: 

ועיקר הדברים בשמועה זו מה שחדשו בה מקצת רבותינו הצרפתים והוא שאין גורסין בשמועה זו חרב הרי הוא כחלל 
ופרשו הענין שהטומאה בתוך הספינה מאהלת על הטומאה והכלים ואמר שאם היא קשורה בשלשלאות של ברזל הרי 

רה בשלשלאות של ברזל אע"פ שהיא קשורה בשאר היא אהל קבוע ומטמאה כלים שבתוכה באהל אבל אם לא נקש
דברים המעמידים אותה אין שמו קשר להיותה נקראת אהל קבוע וכל שאינו קבוע אינו אהל והוא ששנינו באהלות אלו 

לא מביאים ולא חוצצין העוף הפורח וטלית המנופפת וספינה השטה על פני המים קשר את הספינה בדבר המעמידה 
 :הדברים נראיןמביאה את הטומאה ו

 תוספות שבת קא: ד׳׳ה קשורה

פי' בקונטרס כגון שראשו אחד באהל המת ולא יתכן חדא דמאי קאמר לאפוקי  -קשרה בדבר המעמידה מביא לה טומאה 
מדשמואל מה שייכא הא לדשמואל דהתם הוא משום חרב הרי הוא כחלל ולא משום קשירה ועוד אמאי קתני קשרה 

הספינה בלא קשירה טמאה ועוד דלישמעינן בהדיא דחרב הרי הוא כחלל ולשון הבאת אפילו השלשלת מונחת על 
טומאה נמי לא שייך בכה"ג ונראה לרבינו שמואל דלא גרסינן מביא לה את הטומאה אלא מביאה את הטומאה ומשנה 

ח וטלית המנפנפת היא בפ"ח דאהלות )משנה ה( ורישא דהך בבא קתני אלו לא מביאין ולא חוצצין הזרעים והעוף הפור
וספינה שהיא שטה על פני המים פירוש שאם יש מתחתיה מת מצד אחד וטהרה מצד אחר אינה מביאה טומאה מצד זה 
לצד אחר דלא חשיבי אהל כיון שמנענעים תמיד וקתני דאם קשרה בדבר המעמידה מביאה את הטומאה ומפרש שמואל 

רזל אלא כלומר שקשורה בחוזק עד שאינה מתנענעת וזזה והוא שקשרה בשלשלאות של ברזל ולאו דוקא נקט של ב
ממקומה וכן דרך כשרוצה להזכיר דבר חזק מזכיר ברזל כמו אפילו מחיצה של ברזל אינה מפסקת )סוטה דף לח:( וכמו 
נכסי צאן ברזל )ב"ק דף פט.( לפי שהן באחריותו וקשים כברזל ול"ג לענין טומאה הוא דכתיב בחלל חרב חרב הרי הוא 
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חלל ושיבוש הוא אלא משום דנקט שלשלאות של ברזל טעו לומר דטעמא משום דחרב הרי הוא כחלל אלא גרסינן ה"מ כ
 .לענין טומאה דבעינן אהל שיהא נח לגמרי אבל גבי שבת שהטעם הוא משום רשות אחת בחוט הסרבל סגי

 שו"ת ארץ צבי )פרומר( ח"א סימן צג

    סדשו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן ק

אם מותר לכהן ליסע בעראפלאן /במטוס/ שמוליכין שם מת לקוברו בארץ ישראל ב' סיון תשל"ב. מע"כ ידידי הבחור בן 
תורה נכבד מר יצחק פאלאק שליט"א, מתלמידי ישיבת עץ חיים באנטווערפען במדינת בעלגיא, שלו' לך ולתורתך, וחג 

 שמח בקבלת התורה שלימה.  

פלאן שמוליכין שם מת לקוברו בארץ ישראל אסור לכהן ליכנס שם כי כל העראפלאן אף שגדול באוירון שקורין ערא  
טובא ויש לו מקום למטה שמונחין שם המשאות ושם מונח גם המת שיש חציצה בין המת למקום העליון שיושבין שם 

ני הטומאה, ונטמא הכהן האנשים הנוסעים כולו כלי אחד הוא והוא של מתכות שמקבל טומאה וממילא אינו חוצץ בפ
 בטומאת אהל במת שהוא באיסור לאו ועשה.  

אך יש לעיין דאולי רק אלו מיני מתכות שנאמרו בקרא ששה מינים שהם זהב וכסף ונחש /ונחשת/ וברזל ובדיל ועופרת   
כל דבר  הם מקבלין טומאה ולא מינים אחרים, וקצת היה נראה כן מדהוצרך הקרא להחשיבם בפרטיות ולא בכלל אך

מתכות וכלפי שמיא גליא שאיכא עוד מיני מתכות שלכן פרטן להשמיענו שרק אלו מק"ט ולא מיני מתכות אחרים. 
והעראפלאן כמדומה שאינו מששה מיני מתכות אלו, אבל אפשר שגם מין מתכות זה אינו מין אחר אלא שהוא נעשה 

א מין אחר שהיה רצון השי"ת שיתגלה בדורות אלו מתערובת ממינים אלו, וצריך לחקור לידע זה. ואם יתברר שהו
האחרונים היה נוטה יותר שלא מקבלי טומאה דלבד ממה שפרטן ראיה שאין למילף למיני מתכות אחרים דהם ששה 

כתובים הבאים כאחד. הנה גם בלא זה אין למילף דיני טומאה למין חדש דכל דיני טומאה הם גזה"כ, וראיה קצת מהא 
מק"ט מדאורייתא אף שהם ניתכין כמתכות ולא אמרינן שיהא להן דין כלי מתכות כאלו שבקרא, אבל  דכלי זכוכית לא

מ"מ צ"ע לדינא, ואם הוא מתערובות מיני מתכות אלו טמא בפשיטות ואם הוא ממין אחר ויש בו תערובות גם ממינים 
 אלו אזלינן בתר רובא כדתנן בפי"א מכלים.  

אהל גם לקולא שלכן אם האנשים יושבים שלא כנגד המת היה שייך לידון בזה, אבל במת ומדין אהל זרוק דלאו שמיה   
ואדם וכלים שבתוכו מביא טומאה, עיין בפ"ח מאהלות מ"ה בר"ש שכתב בפשיטות אי בכלים שבתוך הבית איירי דבר 

בספינה אם אינה תימה הוא מ"ט דר' יוסי, אך במאירי שבת דף ק"א מפרש בשם התוספות דאף כשהטומאה והכלים 
קשורה אינו אהל, והוא דלא כתוס' שלנו שבת שם ד"ה קשרה, ומצאתי בספר סדרי טהרות פ"ח ד"ה וספינה שהקשה על 

המאירי ונשאר בצע"ג, שלכן יש להורות בפשיטות כהר"ש שטמא, וגם בלא זה הא נכנס לשם כשהאוירון הוא עומד על 
 בתורה וביראה, משה פיינשטיין.    הקרקע דהוא אהל מונח. ידידו המברכו להתגדל 

 טומאת עבודה זרה

 תוספות יב. ד"ה שעיבר

 טוב טעם ודעת –טעמי המצוות 

 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מח

אמנם מצות שחיטת בהמה היא הכרחית, מפני שהמזון הטבעי לבני אדם הוא מין הזרעים והצומחים בארץ ומבשר ...ו
בעלי חיים, והטוב שבבשר הוא מה שהותר לנו לאכלו, וזה מה שלא יסופק בו רופא, וכאשר הביא הכרח טוב המזון 

טה רעה ולא בנחירה ולא יחתך מהם אבר להריגת בעלי חיים כונה התורה לקלה שבמיתות ואסרה שיענה אותם בשחי
כמו שבארנו, וכן אסר לשחוט אותו ואת בנו ביום אחד, להשמר ולהרחיק לשחוט משניהם הבן לעיני האם, כי צער בעלי 

חיים בזה גדול מאד, אין הפרש בין צער האדם עליו וצער שאר ב"ח, כי אהבת האם ורחמיה על הולד אינו נמשך אחר 
כח המדמה הנמצא ברוב בעלי חיים כמו שנמצא באדם, והיה זה הדין מיוחד בשור ושה, מפני שהם השכל רק אחר פעל ה

מותר לנו אכילתם מן הבייתות הנהוג לאכלם, והם אשר תכיר מהם האם את הולד, וזהו הטעם ג"כ בשלוח הקן, כי 
, וכשישלח האם ותלך לה לא הביצים אשר שכבה האם עליהם והאפרוחים הצריכים לאמם על הרוב אינם ראוים לאכילה

תצטער בראות לקיחת הבנים, ועל הרוב יהיה סבה להניח הכל, כי מה שהיה לוקח ברוב הפעמים אינו ראוי לאכילה, ואם 
אלו הצערים הנפשיים חסה תורה עליהם בבהמות ובעופות כל שכן בבני אדם, ולא תקשה עלי באמרם על קן צפור יגיעו 

ת משתי הדעות אשר זכרנום, ר"ל דעת מי שחושב שאין טעם לתורה אלא הרצון לבד, ואנחנו רחמיך וגו', כי הוא לפי אח
נמשכנו אחר הדעת השני, וכבר זכרנו באור התורה לטעם כסוי הדם והיותו מיוחד בחיה טהורה ועוף טהור, ועם מה 

זה הלחם אסור עלי או זה  שצותנו התורה מאיסור המאכלים האסורים צותנו גם כן בנדרי אסר, והוא כי כשיאמר אדם
הבשר אסור עלי, נאסר עליו לאכלו, כל זה להרגיל לקנות מדת ההסתפקות, ולחסום תאות המאכל והמשתה, אמרו 
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נדרים סיג לפרישות. ומפני שהנשים ממהרות לכעוס לקלות הפעלותם וחולשת נפשם, אלו היה ענין שבועותיהן ברשותן 
ד סדר, בהיות זה המין מן המזון מותר לאיש ואסור לאשה, וזה אסור על הבת היה בזה צער גדול בבית ומחלוקת והפס

ומותר לאם, ומפני זה סמך הענין לבעל הבית בכל מה שיש לו בו נזק או תועלת, הלא תראה שמי שהיא ברשות עצמה 
ה אב או מי שבגרה. ואינה נמשכת אחר בעל הבית להנהיגה, דינה כדין האנשים בנדרים, ר"ל מי שאין לה בעל ומי שאין ל

וטעם נזירות מבואר מאד, והוא הפרישות מן היין אשר הפסיד מן הראשונים והאחרונים רבים ועצומים כל הרוגיו וגם 
אלה ביין שגו, ובא מדין הנזירות מה שתראה מאיסור כל אשר יעשה מגפן היין, להרחקה יתירה עד שיספיק לאדם ממנו 

דוש, והושם במדרגת כהן גדול בקדושה, עד שלא יטמא אפילו לאביו ולאמו כמוהו, הדבר הצריך, כי הנשמר ממנו נקרא ק
 זאת הגדולה מפני שפירש מן היין:   

 הקדמה לבית הבחירה למאירי

ואולם בעל המאמר אשר החלונו בדבריו להיותו נכסף ומשתוקק לידיעת דרכי השם ולהיותו מטועמיהן היה מבקש עזר 
הוא אמרו הנה עבדך אני הבינני ואדעה עדותיך והוא אמרו ג"כ בזה המזמור בעצמו טוב אלהי לידיעת אלו הענינים ו

טעם ודעת למדני כי במצותיך האמנתי ובאה הנה מלת כי במקום אע"פ כלומר אע"פ שכבר האמנתי במצותיך ואני 
לכלל העם ועם  מקיים אותם מצד האמונה ויספיק לי זה על צד קיום התורה שאי אפשר להיות המבוקש אצלו נודע

שכלם זה עמד להם הבטחון בתשועת נפשם מיד שונא בקיום דרכי התורה ונתיבותיה והוא אמרם ז"ל ארור אשר לא 
יקים את דברי התורה אלו נאמר ארור אשר לא ילמד את דברי התורה לא היתה באדם תקומה כיוצא בדבר אתה אומר 

יתה לבני אדם תקומה וכן אמרו שכל טוב לכל עושיהם עץ חיים היא למחזיקים בה אלו נאמר לעמלים בה לא ה
ללומדיהם לא נאמר אלא לכל עושיהם רצה בכל זה שקיום המצות עם היות כונת עושיהן לעבודת בוראם הוא ממה 

שיספיק להמון ולכלל העם אלא שראוי ליחידים לבא עד תכלית מה שאפשר לשכל האנושי להשיגו והוא אמרו כי 
מר אע"פ שבמצותיך האמנתי וקיימתי התורה קיום תוריי אני מבקש להודיעני טוב טעם ודעת בהן במצותיך האמנתי כלו

לא להיותי מפקפק בעדות המעידים ר"ל אלו המצות שכבר האמנתי בהם ואיני תולה אמונותי בחקירת אלו הדברים עד 
ה מן הדת לגמרי והוא אצלי שאם ימצא לי היקש עיוני שאאמין או שאכחיש בהמצא סותרו שזה אמנם כפירה ויציא

אמרו אורח חיים פן תפלס נעו מעגלותיה לא תדע ר"ל אורח חיים והוא קיום דרכי התורה והמצות שהם בודאי אורח 
ונתיב להתהלך לפני ה' בארצות החיים אם תחפש באמונתם המדות והמשקלות ולא תאמין בהם רק מה שישקלוהו 

א מזה לידי עבירה אולי תגיע ממנו לידי כפירה כי מעגלות אלו הענינים מאזני השכל במופתים ובהקשים עיוניים תב
 נעים ובורחים מן השכל ולא יושגו רק לרודפים אחריתם רדיפה תמידית באין הפסק:

 נפש הרב עמ' ש

 רמב"ן על התורה דברים כב:ו

)ויקרא כב כח(. כי הטעם בשניהם גם זו מצוה מבוארת מן אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד  -כי יקרא קן צפור לפניך 
לבלתי היות לנו לב אכזרי ולא נרחם, או שלא יתיר הכתוב לעשות השחתה לעקור המין אע"פ שהתיר השחיטה במין 

 ההוא, והנה ההורג האם והבנים ביום אחד או לוקח אותם בהיות להם דרור לעוף כאלו יכרית המין ההוא:

עם שלוח הקן וטעם אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד, כדי להזהיר שלא וכתב הרב במורה הנבוכים )ג מח( כי ט  
ישחוט הבן בעיני האם כי יש לבהמות דאגה גדולה בזה, ואין הפרש בין דאגת האדם לדאגת הבהמות על בניהם, כי 
כאשר אהבת האם וחנותה לבני בטנה איננו נמשך אחרי השכל והדבור אבל הוא מפעולת כח המחשבה המצויה בבהמות 

היא מצויה באדם. ואם כן, אין עיקר האיסור באותו ואת בנו רק בבנו ואותו, אבל הכל הרחקה. ויותר נכון, בעבור שלא 
נתאכזר. ואמר הרב ואל תשיב עלי ממאמר החכמים )ברכות לג ב( האומר על קן צפור יגיעו רחמיך, כי זו אחת משתי 

ץ הבורא, ואנחנו מחזיקים בסברא השניה שיהיה בכל המצות טעם. סברות, סברת מי שיראה כי אין טעם למצות אלא חפ
והוקשה עליו עוד מה שמצא בב"ר )מד א( וכי מה איכפת לו להקב"ה בין שוחט מן הצואר לשוחט מן העורף, הא לא נתנו 

 המצות אלא לצרף בהם את הבריות שנאמר )משלי ל ה( כל אמרת אלוה צרופה:

ש להם טעם, מבואר הוא מאד כי בכל אחד טעם ותועלת ותקון לאדם, מלבד שכרן מאת וזה הענין שגזר הרב במצות שי  
המצוה בהן יתברך. וכבר ארז"ל )סנהדרין כא ב( מפני מה לא נתגלו טעמי תורה וכו', ודרשו )פסחים קיט א( ולמכסה 

במדב"ר יט ג ד(, שאמר עתיק, זה המגלה דברים שכסה עתיק יומין ומאי ניהו טעמי תורה. וכבר דרשו בפרה אדומה )
שלמה על הכל עמדתי, ופרשה של פרה אדומה חקרתי ושאלתי ופשפשתי, אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני )קהלת ז 

כג(, ואמר ר' יוסי בר' חנינא אמר לו הקב"ה למשה לך אני מגלה טעם פרה אדומה אבל לאחרים חקה, דכתיב )זכריה יד ו( 
וקפאון, יקפאון כתיב, דברים המכוסים מכם בעולם הזה עתידין להיות צפויים  והיה ביום ההוא לא יהיה אור יקרות

לעולם הבא, כהדין סמיא דצפי, דכתיב )ישעיה מב טז( והולכתי עורים בדרך לא ידעו, וכתיב )שם( אלה הדברים עשיתים 
בשכלנו, ושכבר נתגלה ולא עזבתים, שכבר עשיתים לר' עקיבא. הנה בארו שאין מניעות טעמי תורה ממנו אלא עורון 

 טעם החמורה שבהם לחכמי ישראל, וכאלה רבות בדבריהם, ובתורה ובמקרא דברים רבים מודיעין כן, והרב הזכיר מהן:

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


458 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

אבל אלו ההגדות אשר נתקשו על הרב, כפי דעתי ענין אחר להם, שרצו לומר שאין התועלת במצות להקב"ה בעצמו   
מנו נזק או אמונה רעה או מדה מגונה, או לזכור הנסים ונפלאות הבורא יתעלה, אבל התועלת באדם עצמו למנוע מ

יתברך ולדעת את השם. וזהו "לצרף בהן", שיהיו ככסף צרוף, כי הצורף הכסף אין מעשהו בלא טעם, אבל להוציא ממנו 
 כל סיג, וכן המצות להוציא מלבנו כל אמונה רעה ולהודיענו האמת ולזוכרו תמיד:

עצמה הוזכרה בילמדנו )תנחומא שמיני ח( בפרשת זאת החיה, וכי מה איכפת לו להקב"ה בין שוחט  ולשון זו האגדה  
בהמה ואוכל או נוחר ואוכל כלום אתה מועילו או כלום אתה מזיקו, או מה איכפת לו בין אוכל טהורות או אוכל 

, שנאמר )תהלים יב ז( אמרות ה' טמאות, אם חכמת חכמת לך )משלי ט יב(, הא לא נתנו המצות אלא לצרף את הבריות
אמרות טהורות, ונאמר כל אמרת אלוה צרופה, למה, שיהא מגין עליך. הנה מפורש בכאן שלא באו לומר אלא שאין 

התועלת אליו יתעלה שיצטרך לאורה כמחושב מן המנורה, ושיצטרך למאכל הקרבנות וריח הקטרת, כנראה מפשוטיהם. 
וה לעשות לזכר ליציאת מצרים ומעשה בראשית, אין התועלת לו, רק שנדע אנחנו ואפילו הזכר לנפלאותיו שעשה שצ

 האמת ונזכה בו עד שנהיה ראויים להיות מגן עלינו, כי כבודנו וספרנו בנפלאותיו מאפס ותוהו נחשבו לו:

יהא בה והביא ראיה מן השוחט מן הצואר והעורף לומר שכולם לנו ולא להקב"ה, לפי שלא יתכן לומר בשחיטה ש  
תועלת וכבוד לבורא יתברך בצואר יותר מהעורף או הניחור, אלא לנו הם להדריכנו בנתיבות הרחמים גם בעת השחיטה. 

והביאו ראיה אחרת, או מה איכפת לו בין אוכל טהורות והם המאכלים המותרים, לאוכל טמאות והם המאכלים 
, ורמז שהוא להיותנו נקיי הנפש חכמים משכילי האמת. האסורים, שאמרה בהם התורה )ויקרא יא כח( טמאים המה לכם

ואמרם אם חכמת חכמת לך, הזכירו כי המצות המעשיות כגון שחיטת הצואר ללמדנו המדות הטובות, והמצות הגדורות 
במינין לזקק את נפשותינו, כמו שאמרה תורה )שם כ כה( ולא תשקצו את נפשותיכם בבהמה ובעוף ובכל אשר תרמוש 

ר הבדלתי לכם לטמא, א"כ כלם לתועלתנו בלבד. וזה כמו שאמר אליהוא )איוב לה ו( אם חטאת מה תפעל בו האדמה אש
 ורבו פשעיך מה תעשה לו, ואמר )שם פסוק ז( או מה מידך יקח. וזה דבר מוסכם בכל דברי רבותינו:

בין המקום, והשיבו על השאלה ושאלו בירושלמי בנדרים )פ"ט ה"א( אם פותחין לאדם בכבוד המקום בדברים שבינו ל  
הזאת, אי זהו כבוד המקום כגון סוכה שאיני עושה לולב שאיני נוטל תפילין שאיני מניח, והיינו כבוד המקום, משמע 

דלנפשיה הוא דמהני, כהדא אם צדקת מה תתן לו או מה מידך יקח, אם חטאת מה תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה לו. 
וכה והתפילין שצוה בהן שיהו לאות על ידך ולזכרון בין עיניך כי ביד חזקה הוציאך ה' הנה בארו שאפילו הלולב והס

ממצרים, אינן לכבוד ה' יתברך, אבל לרחם על נפשותינו. וכבר סדרו לנו בתפלת יום הכפורים, אתה הבדלת אנוש מראש 
רה )לעיל י יג( לטוב לך, כאשר ותכירהו לעמוד לפניך כי מי יאמר לך מה תעשה ואם יצדק מה יתן לך. וכן אמר בתו

פירשתי )שם פסוק יב(, וכן ויצונו ה' לעשות את כל החקים האלה ליראה את ה' אלהינו לטוב לנו כל הימים )לעיל ו כד(. 
והכוונה בכלם לטוב לנו, ולא לו יתברך ויתעלה, אבל כל מה שנצטוינו שיהיו בריותיו צרופות ומזוקקות בלא סיגי 

 מגונות: מחשבות רעות ומדות

וכן מה שאמרו )ברכות לג ב( לפי שעושה מדותיו של הקב"ה רחמים ואינן אלא גזרות, לומר שלא חס האל על קן צפור   
ולא הגיעו רחמיו על אותו ואת בנו, שאין רחמיו מגיעין בבעלי הנפש הבהמית למנוע אותנו מלעשות בהם צרכנו, שאם 

אותנו מדת הרחמנות ושלא נתאכזר. כי האכזריות תתפשט בנפש כן היה אוסר השחיטה, אבל טעם המניעה ללמד 
האדם, כידוע בטבחים שוחטי השורים הגדולים והחמורים שהם אנשי דמים זובחי אדם אכזרים מאד, ומפני זה אמרו 
)קידושין פב א( טוב שבטבחים שותפו של עמלק. והנה המצות האלה בבהמה ובעוף אינן רחמנות עליהם, אלא גזירות 

להדריכנו וללמד אותנו המדות הטובות. וכן יקראו הם כל המצות שבתורה עשה ולא תעשה גזירות, כמו שאמרו  בנו
)מכילתא בחדש ו( במשל המלך שנכנס למדינה אמרו לו עבדיו גזור עליהם גזירות, אמר להם כשיקבלו מלכותי אגזור 

 כ ב(, קבלו גזירותי לא יהיה לך וכו' )שם פסוק ג(: עליהם גזירות, כך אמר הקב"ה קבלתם מלכותי אנכי ה' אלהיך )שמות

אבל במדרשו של רבי נחוניא בן הקנה בשלוח הקן מדרש שיש במצוה סוד, אמר רבי רחמאי מאי דכתיב שלח תשלח   
את האם ולא אמר את האב, אלא שלח תשלח את האם בכבוד אותה בינה שנקראת אם העולם דכתיב )משלי ב ג( כי אם 

מאי ואת הבנים תקח לך, אמר רבי רחמאי אותם בנים שגדלה ומאי ניהו שבעת ימי הסוכה ודיני שבעת ימי  לבינה תקרא.
 השבוע וכו'. והנה המצוה הזאת רומזת לענין גדול, ולכך שכרה מרובה למען ייטב לך והארכת ימים:

 ליהה עחוסר ברכ – יבום וחליצה

 ספר אבודרהם ברכת המצות ומשפטיהם

המצות שמברכין עליהם ושאין מברכין עליהן ועל זה שאל ה"ר אברהם בר' יצחק אב בית דין את ה"ר  יש לדעת טעם...
 יוסף בן פלאט למסור לו מפתח בהן. זה לשון השאלה:

. כללו של דבר מכל אותן מצות עשה שמנאן בעל ..על אלו מצות מברך על עשייתן כגוןצריך אני שתמסור לי מפתח 
. ומקצתן אין מברכין עליהן. וצריך אני מסירת מפתח מפני מה מברכין ..ברכין על מקצת כגוןלות מפני מה מהלכות גדו

על אלו ולא על אלו כי אם נאמר אין מברכין על מצו' עשה שיש בה אזהר' כגון לא תקח האם שלח תשלח. לא תכלה. 
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תשיבם. לא תראה. הקם תקים. תעזוב אותם. לא תראה חמור שונאך. עזוב תעזוב עמו. לא תראה את שור אחיך. השב 
 לא תשא עליו חטא. הוכח תוכיח. אל ירע לבבך. נתן תתן. חליצה וייבום לא תהי' אשת המת. והרבה שדומין לאלו.

ואם נסמוך על זה הטעם מה נאמר במוהל את הגדול או גדול שמוהל שצריך לברך, ואם לא מהל ענוש כרת. וכן השוחט 
אם לא עשאו ענוש כרת. ואם תאמר פסח ומילה מצוה עשה הן ואין בהם אזהרה. את הפסח או האוכלו שהי' מברך ו

והרי שחיטה שאדם מוזהר שלא לאכול נבלה ומברך עליה או דילמא בנחירה בעלמא הי' נצול מן הנבלה מאחר שלא 
רה מתה בעצמה והשחיטה היתה מצוה בפני עצמה באותה שעה שהיתה בשר נחירה מותרת ואעפ"י שעכשיו יש בנחי

משום נבלה כיון שהוקבעה אותה ברכה הוקבעה. כל עיקר צריכין אנו למפתח ענין זה. ומצאתי בהלכות פסוקות מי 
 שעושה מעקה צריך לברך אעפ"י שכתוב בו )דברים נב, ח( ולא תשים דמים בביתך. ע"כ.

 ..לא כמה טעמי אית בהו.תשובה הכי אסתברא לן דהני מצות עשה דלא מברכינן עלייהו לא תליין בחד טעמא בלחוד א
ואין מברכין על החליצה משום דמצוה הבאה ת... באה בעבירה כגון השבת גזלה ורביויש מהם מפני שהיא מצוה ה

בעבירה היא דקא עבר על עשה דיבום. וכן אין האשה מברכת על החליצה ולא על היבום משום דלא מיפקדא אפריה 
ת חליצה וכר' יוסי דאמר )יבמות ג, א( כל העולה ליבום עולה לחליצה וכו' ורביה. וכיון שאינה במצות יבום אינה במצו

 דאלמא חליצה ויבום אתקשו להדדי.

 חליצה מעושה –יבום וחליצה 

 שו"ת מהריט"ץ )ישנות( סימן לא

 כיון שלא בנה לא יבנה –יבום וחליצה 

 יבמות י:

 רמב"ם הלכות יבום וחליצה א:יב

עליו ועל שאר האחין ואם בא הוא או אחד מהאחין על צרתה הרי זה עובר בעשה ז שנ' הכונס את יבמתו נאסרו צרותיה 
+דברים כ"ה ה'+ יבמה יבא עליה לא עליה ועל צרתה ולאו הבא מכלל עשה עשה. וכן החולץ ליבמתו נאסרה החלוצה 

שמת אחיו בלא ולד  היא וכל צרותיה על החולץ ועל שאר האחין וכולן אסורות עליהן מדברי סופרים כשניות שמאחר
 נסתלק איסור ערוה מעל כל נשיו לפיכך תופסין בהן הקידושין כשניות.

 חידושי הרשב"א יבמות מא.

ומתוך כך יש לי לומר דלאו למימרא שתהא היבמה זקוקה לו לא לחלוץ ולא ליבם אלא מותר בלבד קאמר כלומר שאלו 
דבשעת נפילה הותרה לו שוב אי אפשר ליאסר בה משום  רצה לישא אותה אינה אסורה לו, וטעמא דמלתא משום דכיון

אשת אח וכדקי"ל החולץ ליבמתו בין הוא ובין אחים אין חייבין לא על חלוצה כרת ולא על צרתה כרת, ומהאי טעמא 
אמר ר' יוחנן בפ"ק )י' ב'( דמי איכא מידי דמעיקרא הותרה לו והשתא קאי עלה באיסור אשת אח בכרת והכא נמי כיון 

עת נפילה הותרה שוב אי אפשר למיקם עלה באיסור אשת אח, אלא דמשום דקדש את אחותה הוא דנפטרה לה דבש
והלכך כל שאשתו קיימת קאי עלה דיבמה באיסור אחות אשה והשתא דמתה אשתו חזרה יבמתו להתירה הראשון, וא"ת 

שדוחה אותה בחליצה או שיבם  מ"מ קאי עלה בלא יבנה לא היא דלא אמרינן הכי אלא כשנעשה באותו בית מעשה
לאחת מהם דקאי אצרה בלא יבנה הא בשנדחית יבמה ממילא בקדושי אחותה לא אלא )ב(שנפטרה ממנו ונאסרה ג"כ 
עליו מחמת הגורם וכשנסתלק הגורם בטל האיסור, וכדאמר ר' יוחנן בירושלמי על הא מתני' דגרסינן התם לא אמרו 

יבמתו אמר ר' יוחנן זו דברי רבי אליעזר אבל דברי חכמים מתה אשתו מותר אלא מתה יבמתו אבל מתה אשתו אסור ב
ביבמתו אמר ר' יוחנן זו דברי חכמים כל שהוא מחמת הגורם בטל הגורם בטל האסור, ובגמרין נמי משמע ודאי דר' יוחנן 

יבם אחד דרב אמר מתה גופיה הכי אית ליה כרב בהאי מדאיפלגו רב ור' יוחנן בפ' ד' אחין בשתי יבמות שנפלו לפני 
הראשונה מותר בשניה ואין צ"ל מתה השניה שמותר בראשונה ור' יוחנן אמר מתה השניה מותר בראשונה מפני שהיא 

יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה תחזור להתירה הראשונה אבל מתה הראשונה אסור בשניה שכל יבמה שאין אני 
א כאשת אח שיש לה בנים ואסורה עולמית, ולא שתהא זו כאשת אח שיש קורא בה בשעת נפילה יבמה יבא עליה הרי הי

לה בנים לגמרי ולומר דזיקה דאורייתא ושתהא הראשונה כמקודשת גמורה שא"כ תוציא השניה משום אחות אשה 
ומד ותתיבם הראשונה אלא ר' יוחנן כעין קאמר כלומר כיון דבערוה דאורייתא איני קורא בה יבמה יבא עליה אף כאן שע

בפניה זיקה דרבנן הולכין בה כשל תורה להחמיר עליה וחולצת ואינה מתיבמת, ואפי' כן כשמתה השניה מותר בראשונה 
ואמאי תהי' השניה כמקודשת לו ותאסור עליו את הראשונה ליבום מפני שבחייה נדחית הראשונה מחמתה וכיון 

שהמקדש אחות יבמה אע"פ שנדחית היבמה דבר  שנדחית שעה אחת שוב אין לה התר אלא ש"מ שאף ר' יוחנן סבר
תורה לגמרי אפילו כן כשמתה אשתו מותר ביבמתו כרב כדרך שהוא מתיר כאן את הראשונה לאחר מיתת השניה, שאלו 
היתה מקודשת אוסרת את היבמה לעולם דבר תורה היה ר' יוחנן אוסרה מחמת זיקת השניה להחמיר עליה כדרך שהוא 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


460 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

הראשונה, ומינה דלאו בכל הנדחות אנו אומרים כיון שלא בנה שוב לא יבנה אלא בנדחית מחמת מחמיר בשניה כשמתה 
מעשה שנעשה בגופו של בית כדאמרן, ומעתה הא דאמר רב מתה אשתו מותר ביבמתו לאו דוקא אשתו מן הארוסין 

 כההיא דמתני' קאמר אלא אפי' אשתו מן הנשואין כנ"ל.

 רשימות שעורים יבמות עמ' קעח

 להתייבם והיבמה אינה רוצהלייבם כשהיבם רוצה  –בום וחליצה י

 בית יוסף אבן העזר סימן קסה

וזה לשון הריב"ש )בשו"ת סי' שסא עיי"ש( אם היבם תובע אותה בבית דין והיא אינה רוצה כותבין עליה אגרת מרד ...
ו זה בראיות ברורות עכ"ל. וכן כתב דהא קיי"ל דמצות יבום קודמת כפסק הרי"ף והרמב"ם וכל האחרונים כמו שהוכיח

עוד בתשובה אחרת )סי' רט וסי' תקט(. וכתב עוד שם )סי' שסא( דבין שאומרת בעינא ליה ומצערנא ליה בין שאומרת 
מאיס עלי כותבין עליה אגרת מרד. וכתב עוד דאפילו שמואל דאמר אין כותבין לאו בדאמרה בעינא ליה ומצערנא ליה 

ביבום ולא בחליצה דא"כ אמאי אין כותבין ]כ[שתבע לייבם ואפילו למשנה אחרונה דאע"ג  כלומר שאינה רוצה לא
דמצות חליצה קודמת מיהו גם ביבום יש מצוה שהרי אמרו קודמת למצות יבום וכיון שהוא רוצה ביבום שיש בו מצוה 

ה הפסידה בסימן שס"א ושס"ב. והיא אינה רוצה לא ביבום ולא בחליצה כותבין. ושם האריך וכתב בדין יבמה המורדת מ
וזה לשון הר"ן בתשובה )סימן סא( על יבמה שאינה רוצה לחלוץ ולא להתייבם הרי זו כדין המורדת )כתובות סג:( 

שמכריזין עליה ארבע שבתות ואח"כ אם לא רצתה להתייבם הפסידה כתובתה אלא שמשהין אותה י"ב חודש דאי בעיא 
זה אע"פ שהפסידה כתובתה נראים הדברים שכופין אותה בנידוי וגם בכפיות אחרות למהדר תהדר )שם סד.(. ולאחר זמן 

עד שתתרצה לחלוץ או להתייבם לפי שהיבם מעוכב ליקח אשה מחמתה כדאמרינן בפרק אע"פ )סד.( כמה דאגידא ביה 
שן סימן ר"כ דאפילו לא יהבו ליה אחריתי. וכך נראין דברי הרמב"ם ז"ל )פי"ד מאישות הי"ב( עכ"ל. וכתוב בתרומת הד

 .רגלה ביה קטטה ודילמא אימרדא ביהנשוי נמי אית ליה האי טענה דכל כמה דאגידא ביה אפילו איתתא דידיה מ

 חליצה כשהיבמה אינה מעוניינת לחלוץ –יבום וחליצה 

 שלחן ערוך אבן העזר קסה:ג

)ודינה כמורדת, אפילו היה היבם נשוי. לה, א אינה רוצה אלא לישאר עגונה, אין שומעין יבמה שתבעה היבם לחלוץ, והי
 ונתבאר דינה סי' ע"ז(.

 בית שמואל קסה:ט

הנה בטור וברמב"ם לא כתבו דהיא מורדת אלא בפסקי מהרא"י סימן רס"ז פירש כן וכן הוא במגיד אפי' אם רצונה ליבם 
בעי מיבם אי בעי חולץ, ואם אינו  מכל מקום דינה כמורדת אף לשיטות הפוסקים דמי"ק מכל מקום בדידי' תלי' רחמנ' אי

רוצה לחלוץ מחמת בושה או דקשה לה להיות שפילה ונכנעת לו דינה כמורדת שנותנת אמתלא לדבריה וצריך להחזיר 
לה הנדוני' כמה שכתב בסימן ע"ו בהגהות ואם כוונת' בשביל ממון אז יהבינן הכל ליבם אפי' מה שהכניסה היא ונ"מ 

ן ת"ה סימן ר"ך ומזה ראיי' למ"ש בסי' ע"ז אפי' בטענות שקר לא הפסידה נ"מ ומשמע אם היא שלה הם ועיין בד"מ ועיי
רוצה ליתן חלקו ואינו רוצה לחלוץ הרשות בידה ועיין בב"י בשם הרמב"ם ותשוב' הר"ן ועיין בזוהר פ' חקת משמע 

 דמצוה דוק' בחליצה:

 פתחי תשובה אבן העזר קסה:ז

ומשמע אם היא רוצה כו' וע' בזוהר פ' חקת משמע דמצוה דוקא בחליצה עכ"ל. ובס'  ודינה כמורדת. עב"ש סק"ט שכ'
כרם שלמה כתב על זה אמנם עיין בתשו' חכם צבי סי' א' ד"ה ואני יצאתי כתב שם מה שאנו כופין על החליצה משום 

פיד אנן לא איכפת לן לתא דידה שאין חוסמין אותה ולא תתעגן ותיתב כו' שאם היא רוצה להתעגן וגם הוא אינו מק
ע"ש וכן העתיק דבריו הגאון בעל חתם סופר בגליון הש"ע שלו עכ"ל )ובתשו' ח"ס ח"ב סי' פ"ה כ' שגם הזוהר לא אמרו 
למצוה שיהי' מ"ע כ"א שהוא סגולה לנשמת המת והו' כעין גמילת חסד עם המתים וכמו אמירת קדיש ואין לכוף האשה 

זה אם הוא לה לטורח או מפני הבושה או שום טעם כו' וכבר באתה אשה לפני אפילו לקבורתו מכ"ש לגמול חסד ה
ושאלה כזה והשבתי לה שמן הדין אין לחייב אותה בע"כ אך הו' טובה לבעלה כמו הדלקת שמן זית ויותר מזה אם תרצה 

 להטיב עמו תעשה וכן עשתה ושמעה לקולי עכ"ד ע"ש(:

 (קישור) עמק יהושע סימן א )ר' אייזל חריף(

 לכתחילה דאורייתאראה: 
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 גינת אגוז עמ' יא

 חליצת מומר, הפקעת קדושת ישראל –יבום וחליצה 

 אבות דרבי נתן המובא בהלכות גרים, ט"ז שם לגבי הטפת דם ברית

 טור ושלחן ערוך אבן העזר סימן קנז

 שו"ת חתם סופר חלק ד )אבן העזר ב( סימן עג

אצל  ותימה רבה אי נימא שידעו בבירור שליזר באכראך הזה היסב שמו דאפי ענלגענדר ונעשה שטאללמייסטער... 
הגראף ונטמע בין הגוים מה ספק נשאר אח"ז דאין לומר כוונתו שספק אם קיבל הזאה וטבילה מהכומר לשם המרת דת 

 טיפין אלו מה טיבן כיון שנטמע ביניהם ונעשה מומר וכופר בכל תורה כולה הרי זה אח מומר דפליגי בי' הפוסקי'

 קטז-שו"ת שרידי אש חלק א סימן קיד

 לז-ק ט אבן העזר סימן לושו"ת יביע אומר חל

 ד-שו"ת שמש ומגן חלק ב אבן העזר סימן א

 מאמר בשטר –יבום וחליצה 

 יבמות נב.

 רש"י קידושין ב. ד"ה ביאה

 רמב"ם הלכות יבום וחליצה ב:א

מדברי סופרים שלא יבא היבם על יבמתו עד שיקדש אותה בפני שני עדים בפרוטה או בשוה פרוטה וזהו הנקרא מאמר, 
המאמר קונה ביבמה קנין גמור כמו שיתבאר והעושה מאמר ביבמתו שלא מדעתה לא עשה כלום שאין האשה ואין 

 מתקדשת אלא לרצונה, וקטנה מן האירוסין אין עושין בה מאמר אלא מדעת אביה.

 שלחן ערוך אבן העזר קסו:ב

ה בפני עדים, בכסף או בשטר, תקנו שלא יבא עליה עד שיקדשנמן התורה אין צריך לקדשה, אלא בא עליה. וחכמים 
הגה: ואם קדשה בשטר, נמי מקרי מאמר )מ"מ(. ואפי' נתן לה פרוטה ואמר לה: הרי את מקודשת לי בזו ובקדושי אחי, הרי והוא נקרא מאמר. 

ר על ידי שליח, כמו זו מקודשת, דהוי כמלוה ופרוטה )ריב"ש סימן קס"ב(. וצריכה גם כן חופה אחר קדושין, כמו שאר אשה. ויכול לעשות מאמ

)ודוקא שבא עליה דות. ואם בא עליה בלא מאמר, קנה, ואין צריך לחזור ולקדש, ומכין אותו מכת מרבשאר קדושין )שם סימן א'(. 
 בפני עדים(.

 ביאור הגר"א אבן העזר קסו:ד

ביאה גומר' כו' מדנקט בכסף או בשטר. יבמות שם וכן פירש"י בריש קידושין במתני' ד"ה ביאה וכ"מ מדקא' בפ' הבע"י 
לשון גומרת מ' דוקא בגומרת הוא החילוק אע"ג שאינן אלא מדרבנן אבל בירו' לא מ' כן דאמר שם ברפ"ה דיבמות ובפ"א 

 דקידושין איזהו מאמר ביבמה הרי את מקודשת לי בכסף ובשוה כסף ועמ"ש:

 ארץ הצבי עמ' קפא

 ות יבום קודמת למצוות חליצהמצ – וחליצה יבום

 ערוך אבן העזר קסה:אשלחן 

 וי"א שמצות חליצה קודמת.... מצות יבום קודמת למצות חליצה

 מהר"ץ חיות יבמות כב:

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


462 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

גמ' מי שיש לו בן מ"מ פוטר. נ"ב שמעתי בשם הגאון מהר"ץ ז"ל אבד"ק ברלין דמזה הטעם בטלו היום מצות יבום אע"ג 
א אכשר דרא ואולי יש להאח שמת בן מכל מקום. דהלכה דחליצה במקום יבום לאו מצוה הוא. בכ"ז בזמן אחרון דל

 ובכה"ג פוגע באיסור אשת אח. וטעם זה אמת וראוי לפרסמו:

 אבן העזר סימן יד -שו"ת יביע אומר חלק ו 

 נעל שלו –חליצה יבום ו

 חידושי הרשב"א יבמות קג: ד"ה נעל

חליצתה כשרה דיעבד אין לכתחלה לא וכדאיתא נעל של כל אדם מנין ת"ל נעל נעל ריבה, והא דקתני בסנדל שאינה שלו 
בסמוך, מדרבנן היא דאי מדאורייתא מנא תיתי דמרבינן נעל של כל אדם מנעל. ותמיהא לי מאי טעמא אצרכוה רבנן נעל 
שלו לכתחלה דלמאי איכא למיחש אי חליץ בנעל שאינה שלו לכתחלה, ואפשר לומר דלכתחלה גזרה משום קטן או גדול 

 לך בו או שאינו חופה את רוב רגלו דכל שאינו שלו אינו עשוי כמדת רגלו ממש.שאין יכול לה

 חידושי הריטב"א יבמות קג: ד"ה הב ליה

הב ליה ואקני ליה קאמינא לך. פי' מדרבנן בעלמא לקיים פשוטו של מקרא דכתיב נעלו דאילו מדאורייתא יוצא הוא בשל 
שאין סנדל מצוי ליבם אמרינן בסנהדרין )ז' ב'( כלי הדיינים שיפורא כל אדם דנעלו הראוי לו קאמר, ומפני שפעמים 

 רצועא וסנדלא וכו', וא"ת והיאך לא היו לרב יוסף כלי הדיינים י"ל דשלא בבית דינו היה ודרך מקרה בא המעשה.

 בית הבחירה )מאירי( יבמות קב.

ר בני אדם אלא למעט נעל שאין ראוי לו חלצה בסנדל שאינו שלו חליצתה כשרה ואע"ג דכתיב נעלו לא למעט של שא
לכתחלה ראוי שיהא שלו וכמו שאמרו בגמרא אביי הוה יתיב קמיה  כגון מנעל גדול לאדם קטן כמו שנבאר ומכל מקום

חלצה בשל שמאל  דרב יוסף אתאי יבמה לחלוץ אמר ליה הב ליה סנדלך יהב ליה דשמאל אמר ליה אימר דאמור רבנן
אמור אמר ליה ואי הכי סנדל שאינו שלו נמי אימר דאמור רבנן דיעבד אמר ליה הב ליה  כשרה בדיעבד לכתחלה מי

עכשו להיות מנעל של חליצה מזומן מתיבת הקהל ומסתמא מקנין אותה לכל הצריך  ואקני ליה קאמינא ומתוך כך נהגו
 על מנת להחזיר ומתנה על מנת להחזיר שמה מתנה:

 סדר חליצה –יבום וחליצה 

 אבן העזר סימן קסט שלחן ערוך

 לכתחלה מצוה שיוסיפו שנים על הג', ואפי' השנים הם עמי הארץ.ג: 

  ..צריכים הדיינים לכתחלה לקבוע מקום לומר: נלך למקום פלוני לחלוץ.ד: 

 יש קובעים מקום בו ביום, וי"א לקבוע ביום שלפניו.: ה

 ישבו הדיינים כמו שצריכים לישב בדיןיב: 

 ר סדר חליצה בקצרהשולחן ערוך אבן העז

 אחר שיוועדו יחד הג' דיינים, יוסיפו עליהם שנים לפרסומי מילתאה: 

 ויקבעו מקום לחליצה, שיאמרו הג' לשנים הנוספים: נלך למחר ונשב במקום פלוני כדי לחלוץ שם.ו: 

הגדול באמצע,  ביום החליצה יבאו החמשה דיינים למקום שקבעו, והשלשה דיינים הראשונים ישבו על ספסל אחריב: 
 והשנים הנוספים ישבו מכנגדם בספסל אחר

הגה: ולכן נוהגין עכשיו מביאים עוד אנשים שיהיו שם בעת החליצה, ולפחות יהיו ה', שנמצא עם הדיינים הם עשרה. יג: 
 במקום שקבענו אתמול. שהולכים לחלוץ מיד אחר יציאת ב"ה שחרית, דאז איכא רוב עם, והגדול שבהם אומר לחבירו )ברבים(: נלך לחלוץ

 8גינת אגוז עמ' קיח בהערה 

 ות יבוםקידושי ביאה או מצ –יבום וחליצה 
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 תוספות קידושין ד: ד"ה מה ליבמה

 (קישור)סימן נח, עמ' נא  לרב מנחם זעמבא( לופטבירשו"ת זרע אברהם )הרב אברהם 

 (קישור) 190סימן כד אות ב, עמ'  (לופטבירשו"ת זרע אברהם )הרב מנחם זעמבא לרב אברהם 

 שטר פטור –יבום וחליצה 

 יבמות לט

 מפניני הרב עמ' רעט

 ת אחשיטת אבא שאול שפוגע באש –יבום וחליצה 

 אות טז אבן העזר סימן א -שו"ת אחיעזר חלק א 

 שו"ת אחיעזר חלק ג סימן מד

והנה מש"כ דלאבא שאול איסור אשת אח חוזר וניעור כ"כ באחיעזר שם סי' א' אות ט"ו והבאתי מד' הפיה"מ להרמב"ם 
ות ה' מה שהבאתי מחלוקת הראשונים, דהנמוק"י ספ"א דבכורות ומש"כ הבית מאיר בסי' קס"ה, ויעוי"ש בסי' ל"ד א

והריטב"א ס"ל דמאי דאמר אבא שאול הולד ממזר אינו אלא מדרבנן, והרמב"ן ביבמות ל"ט מסתפק דשמא לאבא שאול 
לשם זנות לא קנה מן התורה ולפיה"מ להרמב"ם ולספיקא דהרמב"ן נראה דלאבא שאול הוי אשת אח מן התורה אלא 

. אולם מה שהוסיף מעכ"ת עפמ"ש הירו' דהוי יבמה לשוק לאבא שאול כדין יבמה שזינתה ולהכי דלא קי"ל כאבא שאול
הוי אשת אח לפי שנאסרה על היבם מדין יבמה שזינתה, לא אדע למה צריך לזה דהא בפשוטו נראה לדעת הראשונים 

רבה אם נפרש הירו' דלאבא הנ"ל דהוי אשת אח כיון דלא עביד מצוה ולא הותרה רק באופן שמכוין לשם יבום. ואד
שאול אסור משום יבמה לשוק וכרע"ק דהוי ממזר אין ראי' מזה דיש איסור אשת אח וי"ל דגם לאבא שאול אין איסור 

אשת אח חוזר וניעור כמ"ש הרשב"א אלא דאסורה ליבם כל שאינו מכוין לשם מצוה משום יבמה לשוק והולד ממזר 
בערוה היינו נמי לרע"ק דחייבי לאוין כערוה דמי. וגם לא אדע היכן מצא כת"ר  לרע"ק, ומה שאמר אבא שאול דהוי פוגע

מזר כמו דנאסרה לאבא שאול על היבם משום יבמה שזינתה, וכונת הירו' מה דאמר רע"ק ביבמה שזינתה היינו דהולד מ
 .ביבמה לשוק דהיינו זינתה

ן איסור אשת אח חוזר וניעור מ"מ ס"ל כאבא שאול ולפמש"כ להרשב"א י"ל דגם לרב דס"ל תחזור להיתירה הראשון ואי
דמצות חליצה קודמת דכל שאינו מכוין לשם מצוה הוי איסור יבמה לשוק ולהכי ס"ל ביבמות ל"ט דאין כופין אם אומר 
דמכוין לשם יבום אבל אם אינו מכוין לשם יבום אסורה עליו משום יבמה לשוק. אולם רש"י פ' שם דפגע באיסור אשת 

א רב ס"ל תחזור להיתירה הראשון ואיסור אשת אח אינו חוזר וניעור. ואפ"ל דשי' רש"י כמ"ש הנמוק"י והריטב"א אח, וה
דאינו אלא מדרבנן גם לאבא שאול. ומה שהובא להלכה בסי' קס"ה דיש אומרים כאבא שאול הוא ג"כ או משום דהוי 

 ..ן שניתר אשת אח אינו חוזר וניעור.יבמה לשוק כמ"ש הירו' או דאינו אלא מדרבנן אבל מן התורה כיו

 תנאי בחליצה –יבום וחליצה 

 גיטין עה.רה )מאירי( בית הבחי

ולמדת שרב אשי כשתירץ בסוף הסוגיא הא מני רבי היא דאמר כל האומר על מנת כאומר מעכשו דמי על כל אותם 
אחד וכן הדין ברוב התנאים שבתנאי שהוזכרו הוא עושה ר"ל אתנאי כפול ואמעשה קודם לתנאי ואתנאי ומעשה בדבר 

על הדרך שביארנו במציעא ואע"פ שבחליצה מוטעית ר"ל חלוץ לה על מנת שתתן לך מאתים זוז אמרו יבמות ק"ו א' 
כשרה ומטעם דאין התנאי כלום הואיל ואי אפשר לקיימו על ידי שליח יש אומרין דחליצה שאני דהואיל ועבד מעשה 

תנאיה ויש מתרצין דעל מנת ומעכשו אין מפקיעין דין התנאי אלא במה שתלוי בהזכרתו סתמא דמילתא אחולי אחליה ל
שאומרין הרי הוא כמי שהזכיר תנאי כפול ותנאי קודם המעשה והן קודם ללאו אבל זו איפשר לקיימו על ידי שליח אינו 

שעל מנת מפקיעה ואף גדולי תלוי בהזכרתו ומ"מ אף תנאי ומעשה בדבר אחד אינו תלוי בחזרתו ולמדנו בסוגיא זו 
הפוסקים הזכירוה להדיא בתשובת שאלה באותם שהופקעו בעל מנת אלא שזו של חליצה לא נאמר על מנת שבה לדוקא 

ואם תמצא לומר שהוא שנוי בדוקא שנויה היא לדעת ר' מאיר שהוא סובר כל הדינין אף בעל מנת אלא שאין אנו 
 ו בשלישי של קדושין:פוסקים כמותו אלא בלשון אם כמו שביארנ

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן קעט

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?25568&pageid=P0052L
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1942&hilite=03369e59-3b7b-4ce0-aadb-34b8e50054c5&st=%D7%A7%D7%99%D7%93%D7%95%D7%A9%D7%99+%D7%91%D7%99%D7%90%D7%94&pgnum=195


464 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 בטעם שאין מועיל תנאי מעכשיו בחליצה י"ב מנ"א תרח"ץ.  

הקשה לי הבחור החשוב מאד החו"ש מר אליהו משה שיסגאל שליט"א לשיטת הרמב"ם פ"ו מאישות הי"ז שדיני תנאי   
הקדים התנאי על המעשה, משום דסובר דלא ילפינן מתנאי בני גד לא נאמרו בתנאי דמעכשיו וא"צ לכפול התנאי ולא ל

ובני ראובן אלא תנאי דאם דהוא שתחול המעשה לכשיקיים, א"כ גם זה שילפינן מתנאי ב"ג וב"ר בכתובות דף ע"ד 
הא דבעינן תנאה דאפשר לקיומי ע"י שליח נמי אין למילף לתנאי דמעכשיו וא"כ מ"ט ליכא בחליצה אף תנאי דמעכשיו ד

מפורש בכתובות שם דאין מועיל בחליצה תנאי דחלוץ לה ע"מ שתתן מאתים זוז אף שע"מ הוא כאומר מעכשיו וגם לא 
שייך כלל בחליצה תנאי דאם דהוא שתחול לכשתקיים אחר זמן דהא כבר כלתה חליצתו ובודאי שאיירי רק במעכשיו 

אי שיהיה אפשר לקיומי ע"י שליח אלא משום דכיון ומ"מ לא מהני. ואף להכ"מ בה"ב שסובר שהרמב"ם לא מצריך בתנ
דעבד מעשה אחולי אחליה לתנאיה, מ"מ הא מודה שלר' אחא בר יעקב הוא הטעם משום שא"א לקיומי ע"י שליח ויקשה 

 לדידיה.  

והשבתי שהנכון לע"ד דהנה בתוס' כתובות דף נ"ו הקשו במתנה ע"מ שכתוב בתורה שתנאו בטל הא עכ"פ התנה שאם   
יהא עליו שאר כסות ועונה לא תהיה מקודשת ומ"ט תנאו בטל וכוונתם דעכ"פ הא אין לו רצון באופן זה שתתקדש לו, 

שום תנאי אינו מבטל את המעשה ולכן לא נתחדש אלא ותירץ ר"י דבלא חדוש התורה בב"ג וב"ר שמועיל תנאי הו"א ד
כמו התם שאינו ע"מ שכתוב בתורה, ולכאורה תמוה מה תיקן בזה הא עכ"פ אין לו רצון ואיך היינו אומרים כן, וצריך 
לומר דטעמו דאין סברא לומר שיוכל לעשות מעשה קידושין ומכר וכדומה להועיל רק כפי רצונו דאין בידו של האדם 

כח ודיני המעשה שנעשה בכל אופן, שיעשה רק כפי מה שהוא רוצה אלא הרצון שצריך בכל מעשה הוא רק  לשנות
שיהיה עשייתו מעשה ואז מועיל כדין המעשה שהוא בכל אופן, לכן הוא אף אחר שנתחדש דין תנאי אך שנתחדש דיכול 

וכמו שיש במעשה גירושין דגט כח  האדם לעשות מעשה אחרת דתנאי שהוא מעשה לבטל המעשה קנין וכדומה שעשה,
לבטל האישות מכאן ולהבא כ"כ יש כח במעשה תנאי לבטל המעשה קידושין שעשה גם למפרע וכן בכל מעשה, אבל 

מעשה קידושין וכדומה שעשה לא נשתנה בכחו כלום בהתנאי. וכיון שתנאי הוא מעשה אחריתי בפני עצמה ניחא מה 
ן שהוא מעשה בפ"ע ולא גילוי דעת שאינו מתרצה, והקפידה תורה במעשה התנאי ששייך דינים בתנאי איך לעשותו כיו

שיהיה כפול וכל הלכות תנאי כדמצינו בב"ג וב"ר וכשחסר אחד מן הדינים אינו מעשה חשובה שתוכל לבטל מעשה 
 הקידושין וכדומה שנעשה.  

אינו מובן דהא הוא עוד כ"ש דמה אם ולפ"ז יש טעם גדול לשיטת הרמב"ם שבמעכשיו א"צ לדיני תנאי שלכאורה   
כשעדיין לא נעשה כלום אינו יכול לבטל בהתנאי שאינו כפול ושאר הדינים כל שכן כשנעשה, דלפ"ז ניחא דהנה לכאורה 
יקשה דהא ודאי במקדש לאחר שלשים א"צ להלכות תנאי, דלא מצינו זה וגם לא שייך כלל להתנות כיון דאינו מתנה על 

ט כשאמר לכשתתן מאתים זוז צריך להלכות תנאי, דהא ודאי לאו דוקא בלשון אם צריך להלכות תנאי שום דבר, וא"כ מ"
אלא אף בלשון לכשתתן דגם אם הוא לכשתתן, וגם חזינן שהוצרך שמואל לתקן בגט שכ"מ שיתנה ג"פ בגיטין דף ע"ה 

יתתי אלא ודאי שגם בלשון זה כמסקנת רבא היה לו לתקן שיאמר בלשון הרי את מגורשת ממני שעה אחת סמוך למ
צריך להלכות תנאי ולכאורה מ"ש מלאחר שלשים סתם שאין צריך. וצריך לומר דבלאחר שלשים שאינו תולה במעשה 
אין שייך לומר שעושה שיועילו הקידושין כפי רצונו לא ככח מעשה הקידושין אלא שבידו לעשות שיהיה חלות תועלת 

ה כיון שבעצם כח הקידושין אינו משנה דהוא בכל כחו אך שיהיה זה בהגעת הזמן מעשה הקידושין אחר זמן בהעת שרוצ
שקבע, אבל כשתולה במעשה נמצא שעשה מעשה הקידושין שיועילו לא כפי כח הקידושין אלא כרצונו היינו שלא 

ה תנאי לבטל במעשה הקידושין תתקדש לו אלא גם בעוד מעשה שהיא או אחרים יעשו וזה אין יכולין אלא צריכין למעש
מעשה הקידושין שלמעשה זו צריך להלכות תנאי כדבארתי. וא"כ לא שייך זה אלא בלכשתתן אבל במעכשיו שאם תתן 
מקודשת מעכשיו, הרי א"א לומר שמעשיה בנתינת המאתים זוז הוא עוד מעשה בענין עשיית הקידושין דא"כ לא היתה 

כשתתן שנגמר גם מעשה דידה ובע"כ אין שייך מעשיה מתקדשת מעכשיו שעדיין לא נתנה אלא היתה מתקדשת ל
למעשה הקידושין, וזה שאם לא תתן מהני לבטל הקידושין מוכרחין לומר דהוא מטעם אחר מגדר מקח טעות, דהא ודאי 

שדין מק"ט כמו נמצא מום במקח ובאשה היה בטל אף בלא חדוש דין תנאי מקרא דב"ג וב"ר משום דאדעתא דהכי לא 
שה דלא קנה אלא מה שהוא בלא מום ולכן בהתנה ע"מ שתתן מאתים זוז הוי אצלו נמי כמק"ט שלא קנה עשה כלל המע

אלא אשה שנותנת מאתים זוז וכן בכל תנאי אף רק בקפידא בעלמא כירידת גשמים וכדומה שבתנאו גילה שאצלו הוא 
ת קידושין שהרי אם לא יהיה מק"ט מק"ט ואדעתא דהכי לא עביד מעשה קידושין שעשה. ונמצא שאין זה שינוי בהלכו

הם קידושין מוחלטין בכל אופן, ולכן אין צורך להלכות תנאי כמו כל מק"ט שאף בלא חדוש תנאי היה בטל רק שבדבר 
שאין רוב העולם מקפידין צריך לגלות שאצלו הוא מק"ט אבל הם בגדר אחד. ולכן בחליצה שחליצה מוטעת אף במקח 

תו שהיא חולנית ובעלת מום וחלצה ואח"כ נודע שהיא בריאה ושלימה, ומדוקדק לשון טעות גמור כשרה כגון שהטע
מוטעת, והוא מטעם שכיון שעכ"פ נתכוין להתירה בהחליצה הוא מעשה חליצה שמועיל בכל אופן אף שהיה טעות במה 

לא שעכ"פ הי"ל שנתרצה לעשות, ולכן אף באומר תנאי דמעכשיו אין להועיל מצד גדר זה דהוא כמק"ט שבארתי, א
להועיל מצד מעשה תנאי שמועיל לבטל המעשה חליצה שעשה דודאי לא גרע מעכשיו להועיל גם בדין תנאי מהתנה 

באם שהוא לאחר שיקיים, וע"ז אמר ר' אחא בר יעקב שפיר דמצד דין תנאי בעינן דומיא דב"ג וב"ר שיהיה אפשר 
תנאי דמעכשיו להלכות תנאי מ"מ בחליצה היה צריך להלכות לקיומיה ע"י שליח. ונמצא שאף שבכל מקום אין צריך ב

 תנאי אף בתנאי דמעכשיו ולכן ליכא תנאי בחליצה אף במעכשיו, משה פיינשטיין    
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 משפטי התנאיםראה: 

 זרה שוה מעצמו ואדם דן קל וחומר מעצמואין אדם דן ג –י"ג מדות 

 שיטה מקובצת בבא מציעא פז:

 ר"ן, רשב"א, רמב"ן

והא אמרת קמה קמה לגזרה שוה. ואם תאמר והא אין אדם דן גזרה שוה מעצמו אלא אם כן קבלה מרבו עד הלכה   
למשה מסיני וכיון דלא קיימא היכי הוו דרשי לה מעיקרא. יש לומר דלא היו דנין לה בגזרה שוה ממש אלא כעין מה 

לו תורה לפועל אלא כעין אותה קמה ויד פועל על מצינו דכיון שמצינו קמה דמחייבת בחלה אף אני אומר דלא זכתה 
התחתונה. ורש"י כתב שהמקשה אומר גזרה שוה זו כדי להקשות ולומר דגזרה שוה דקמה קמה ודאי מקובלת היתה 

בידם מסיני אלא דלא ידיע להו למאי אי להא אי למילתא אחריתי שכל הגזרות שוות כך נמסרו לנו ממשה רבינו עליו 
לגזרה שוה אבל אינו ידוע לנו בפירוש מאיזו מהם נאמרה ועל כן נחלקו בהם בתלמוד בכמה מקומות השלום קמה קמה 

 ואלו היו כן מקובלות מסיני בפירוש לא תפול בהם המחלוקת. הרמב"ן והרשב"א והר"ן:

 סוכה לא.

 -ג, מה אתרוג בעי הדר תנא: יבש פסול, רבי יהודה מכשיר. אמר רבא: מחלוקת בלולב. דרבנן סברי: מקשינן לולב לאתרו
 אף לולב בעי הדר. ורבי יהודה סבר: לא מקשינן לולב לאתרוג, אבל באתרוג דברי הכל הדר בעינן.

 רש"י שם ד"ה לא מקשינן

 לא הוקשו ללמוד זה מזה, ולא ניתן לדרוש מעצמו מכל שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת בהן אלא קל וחומר.

 לולב לאתרוג סבר לא מקשינןתוספות שם ד"ה ור"י 

פי' בקונטרס לא הוקשו ללמוד זה מזה ולא ניתן לידרוש מעצמו מכל י"ג מדות שהתורה נדרשת בהן אלא קל וחומר 
ותימה גדולה פי' דאפילו סמוכין דהיינו שני מקראות הסמוכין זה לזה ניתנו לידרש מן התורה כדאמרן בריש יבמות )דף 

לעד לעולם עשוים באמת וישר כל שכן היקישא דהיינו שני דברים המוקשים ד.( סמוכין מן התורה מנין שנאמר סמוכים 
בפסוק אחד ואפילו לר' יהודה דלא דריש סמוכין אלא היכא דמוכח ומופנה כדאמרינן התם מ"מ בהיקישא מודה אלא כל 

אין להקישם המדות אדם דן מעצמו חוץ מגזרה שוה דאין דן אלא אם כן למדה מרבו והכא בסברא פליגי דיש דברים ש
 לאותו דבר ושמא קסבר לא שייך לשון הדר אלא בפירות.

 אות יהליכות עולם שער רביעי פרק ב 

אדם דן קל וחומר מעצמו ואין דן גזירה שוה מעצמו אלא אם כן קבלה מרבו ורבו מרבו עד למשה מסיני. ונראה מדברי 
נו לידרש מעצמן חוץ מקל וחומר בלבד, והתוספות רש"י ז"ל בפרק לולב הגזול ולאו דוקא ג"ש דכל המדות נמי לא נית

ז"ל הקשו עליו ואמרו שם דכל המדות אדם דן מעצמו חוץ מגזירה שוה והטעם אכתבנו בדיני גזירה שוה בסייעתא 
דשמיא. ומורי החכם הוסיף ואמר בההיא דיומא פרק א' דמקשה לגזירה שוה שעושה על לכפר עליכם ומייתי לה מאשר 

דק כיון שנאמר שאין אדם דן גזירה שוה מעצמו אלא אם כן קבלה מרבו ורבו מרבו עד למשה מסיני אם צוה ה' ויש לדק
כן איך חולקים עליו שנראה שאינה אמתית ולא קבלה. אמר מורי נראה שיש גזירה שוה של מקומות ושל נושאים רוצה 

ירה שוה לומר שאינה אמיתית דאם כן לא לומר של פרשה או של פסוק וכשחולק על איזו גזירה שוה אינו חולק על הגז
שבקת גזירה שוה בתורה אלא בהכרח שהגזירה שוה נקבל ואין לחלוק עליה אבל כשחולק חולק בזה האופן הגזירה שוה 

אמתית היא אבל לא בנושא שאתה אמרת רוצה לומר בפסוק שאתה אמרת וכן ההיא דיומא דאומר דאין הגזירה שוה 
 ה ה' ועיין ע"כ:בפסוק לכפר אלא בכאשר צו

 יעיר אוזן )החיד"א( אות ה' סימן מא
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 גינת אגוז עמ' קנח

 תוספות שבת צז. ד"ה גזירה שוה לא גמיר

 "מה מצינו" –י"ג מידות 

 :סג רש"י בבא קמא

 ...דהאי מה מצינו בנין אב הוא ולא הקישא אלא סמיכות המקראות קרי היקש והכי נמי שמעינן התם

 92אכלל )לבעל הפרי מגדים( שושנת העמקים 

 (קישור)גינת ורדים )לבעל הפרי מגדים( 

 בבא בתרא קל:

 )ע' עירובין כא:( והא כל התורה כולה דמויי מדמינן לה

 סנהדרין פט.

 ואין שני נביאים מתנבאין בסיגנון אחד

 ארץ הצבי עמ' ח

 ואל יעבור, איבה, ועניני חוליםיהרג 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עט, ואורח חיים חלק ה סימן כה

 פסחים כגד:

אמר רב שימי בר  -אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: כל איסורין שבתורה אין לוקין עליהן אלא דרך אכילתן. למעוטי מאי? 
רי, אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן: כל איסורין שבתורה אין לוקין אשי: למעוטי שאם אכל חלב חי, שפטור. איכא דאמ

אמר רב שימי בר אשי: למעוטי שאם הניח חלב של שור הנסקל על גבי מכתו,  -עליהן אלא דרך הנאתן. למעוטי מאי? 
ן: הניח שהוא פטור. וכל שכן אוכל חלב חי שהוא פטור. איתמר נמי, אמר רב אחא בר עויה אמר רב אסי אמר רבי יוחנ

פטור, לפי שכל איסורין שבתורה אין לוקין עליהם אלא דרך הנאתן. אמר רבי זירא:  -חלב של שור הנסקל על גבי מכתו 
אף אנן נמי תנינא: אין סופגין את הארבעים משום ערלה, אלא על היוצא מן הזיתים ומן הענבים בלבד. ואילו מתותים 

דלא קאכיל להו דרך הנאתן? אמר ליה אביי: בשלמא אי אשמעינן פרי  לאו משום -לא. מאי טעמא  -תאנים ורמונים 
משום דזיעה בעלמא הוא. אמר אביי: הכל מודים בכלאי הכרם  -שפיר. אלא הכא  -גופא דלא קאכיל ליה דרך הנאתו 

                                                 

כללי  -פרק יג וב כלל קסהסוף כללי אות ה'  -גופי הלכות פרק ה , וב]בנוספים כלל תקב[על ההליכות עולם בספר יבין שמועה ע"ע  92
 ספר הכריתות בתי מדות בית ג, ובאות מ' כלל תכ
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מר: מנין משום דלא כתיב בהו אכילה. מיתיבי, איסי בן יהודה או -שלוקין עליהן אפילו שלא כדרך הנאתן. מאי טעמא 
אף כאן  -נאמר כאן גכי עם קדוש אתה ונאמר להלן דואנשי קדש תהיון לי מה להלן אסור  -לבשר בחלב שהוא אסור 

אסורה בהנאה, בשר  -אסור. ואין לי אלא באכילה, בהנאה מנין? אמרת קל וחומר: ומה ערלה שלא נעבדה בה עבירה 
 ?אינו דין שיהא אסור בהנאה -בחלב שנעבדה בו עבירה 

 ר"ן שם על הרי"ף שם

 שלחן ערוך יורה דעה קכג:א בהג"ה

 שלחן ערוך אורח חיים שכח:יח

 תענית ט.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קעב

 באם מחוייב להכנס בחולי בשביל קיום מצות עשה דשופר וכדומה.  

אומרים שצ"ל שם עוד איזה  נשאלתי באחד שהיה חולה במחלת שטות והוא בבית החולים ונרפא אבל הרופאים  
שבועות תחת השגחתם כדי שלא יתקלקל ח"ו, אם צריכים להוציאו משם כדי שיקיים מצות שופר שבבית החולים אי 

אפשר.   והשבתי שלע"ד אין צריכים להוציאו כי על עשה גם אונס ממון יותר מחומש נחשב אונס לפוטרו ואולי גם 
או"ח/ סק"ז ובספרי דברות משה על ב"ק סי' פ"ט הערה כ"ח, וא"כ כ"ש זה /בפחות מחומש עיין בסי' תרנ"ו במג"א 

שעדיף להאדם אף מחומש ממון ויותר שהיה מוציא להתרפא אף כל ממונו שנחשב אנוס ממצות עשה דשופר ופטור.   
 משה פיינשטיין.    

 השמטות סימן קצד -שו"ת חתם סופר חלק ה 

 בעקבי הצאן עמ' נ

 , ביאת גויגילוי עריות, אסתר פרהסיא הואי –יהרג ואל יעבור 

 ולדרוש להו דאונס שריתוספות כתובות ג: ד"ה 

 ג.בית הבחירה )מאירי( כתובות 

אשת ישראל שנאנסה מותרת לבעלה ואף היא אינה מחוייבת למסור עצמה למיתה מדין גלוי עריות שתהיה בכלל יהרג 
במסכת סנהדרין פרק סורר והוא שאמרו כאן ולדרוש להו דאונס ואל יעבור אלא בצדדין ידועים על הדרך שביארנוה 

בישראל שרי כלומר שאם ימסרו עצמן למיתה מצד איסור בעליהן הרי מותרות הן ואם מחמת עצמן כל שלהנאת עצמו 
אינו בדין תהרג ואל תעבור וכן שהיא קרקע עולם על הדרך שביארנו שם ואשת כהן שנאנסה אסורה לבעלה הא כל 

ברצון אף באשת ישראל נאסרה על בעלה ואתה למד מסוגיא זו שאף בנבעלה לגוי כן אפילו היה מאותם  שנבעלה
הקדומים בעבדת האלילים שלא היו גדורים בדרכי הדתות שביאת גוי שמה ביאה לפסלה לבעלה והתמה ממקצת 

יה וכן הביאו ראיה ממה רבותינו הצרפתים שכתבו שביאת גוי אינה אוסרת לבעל ממה שאמרו רחמנא אפקריה לזרע
שלא הקשו בסנהדרין והא אסתר גלוי עריות הואי עד שלפי מה שראינו בנימוקיהם אירע להם בימים הקדומים מעשה 
באשת ישראל שנבעלה לגוי ונשתמדה אחריו ואחר כן חזרה בתשובה ונתגייר הגוי עמה והתירה לגוי לישא אותה אחר 

ם שאסורה לבעל כך אסורה לבועל שלא נאמר כן אלא מתוך שנאסרה לבעל מיתת ישראל או גירושיו אע"פ שאמרו כש
בביאתו אסורה לבועל כל ימיו אף לאחר מיתת הבעל אבל ביאת גוי אינה ביאה לאסרה לבעל ומתוך כך לא נאסרה 
לבועל וסוגיא זו סותרת דבריהם בהדיא ואף חברים שביניהם השיבום משמועת האשה שנחבשה ביד גוים שעל ידי 

פשות אסורה לבעלה וממה שאמרו מקנין על ידי גוי וכן שנהרגין בביאתו ולא אמרו רחמנא אפקריה לזרעיה אלא לענין נ
 אחוה וקורבה שאם נתגיירו אין להם דין אחוה:

 תרומת הדשן סימן רמא   

מושל רשע וכל שאלה: חבורות אנשים ונשים והרבה נפשות הלכו מעיר לעיר לשמחת נישואין, ועברו דרך עיר אחת של 
משרתיו רשעים, והעלילו עליהם לחייבם מיתה והריגה ותפשום כולם וחלקום העירונים בכל העיר בבתיהם כל איש וכל 
אשה לבד, ויסרו אותם בתפיסות חמורות ובשאר יסורין וגם פתו בהן תמיד הכל כדי להמיר דתם, ויהי אז פטורין גופם 

ואשתו, ויהי כי ארכו להם צרה המירו מקצתם מן האנשים ומן הנשים יש עם וממונם. והיו בתוך התפיסה כמה זמן איש 
בעליהן ויש בלא בעליהן, ומקצתן נמלטו ביהדות מן התפיסה גם אותם שהמירו חזרו כולם לדת האמת, אלא שמקצתם 
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ו שתפשום שהו לברוח והיו בהן נשים שכבר המירו פעם אחת וחזרו לדת האמת. ונמסר הדבר והכירו בהן הנכרים הלל
והוסיפו עלילה על אותן נשים בשביל כך, ורוב מן החבורה אנשים ונשים עמדו בנסיון ונהרגו על קה"ש =קדוש השם= 

 ית', מה משפט הנשים הן כהנות הן נשי ישראל לבעליהן שנמלטו ביהדות או אותן שהמירו וחזרו?  

טובא כמו שאבאר. בפ"ב דכתובות /דף כו ע"ב/  תשובה: יראה דצריך דקדוק יפה בדברים הללו דאיכא לפלוגי בהן  
האשה שנחבשה בידי נכרים ע"י ממון מותרת לבעלה ע"י נפשות אסורה לבעלה, ופירשו שם התוספות וכן באשירי 

ומרדכי שם דהא ע"י נפשות אסורה היינו אפילו לבעלה ישראל, דחיישינן שמא נתרצית כדי למצוא חן שלא יהרגנה, 
צנועות לישתרי דקמסרי נפשייהו כדאמרינן בריש מכילתא, ונראה דהכא חיישינן על כל אחת שמא ומקשו התוספות א"כ 

אינה צנועה ע"כ. ובסמ"ק כתב נמי דע"י נפשות אסורה אפי' לבעלה ישראל, וכתב שם בהג"ה ונראה דדוקא ע"י נפשות 
לא נתרצית ע"כ. ובתשובת א"ז כתב כגון בגניבה אבל חבשה ע"י נפשות כגון קדושת השם מותרת לבעלה ישראל דודאי 

ריבה שנאנסה בגזירת ורנקבור"ט והיא ארוס' והשיב א"א ז"ל דהיא אסורה דע"י נפשות אסור' לבעלה, דשיערו חכמים 
דעתה של אשה ודאי נתרצית ואפילו בפה תובעתו עבור הצלת עצמה. ועי"ל כיון שלא יוכלו להוציא עד חדש ימים יש 

דסברא /דסברה/ מינסיב קנסיב לה כבן נצר ואין אומרים יוכיח סופה על תחילתה שלבה היה לחוש שנתרצית לאחד מהן 
לשמים דהא בבן נצר לא אמרינן הכי אפי' שלבסוף יצאו האיך שיצאו, הילכך אין להתירה אלא בעדות ברורה עכ"ל. ואחד 

ה אחרת, וכתב הר"ף ידוע לי מהגדולים העתיק מתשובה אחת וז"ל: בתולה ארוסה שנאנסה בגזירה והארוס נשא אש
שאחד מחשובי העיר רצה לישאנה ואמרה אני מאורסת לעברי, ונסתה הרבה פעמים לברוח ולא יכלה עד עתה. ונראה 
דהא דנחבשת נתרצית היינו דוקא שחבשה בדין אבל שלא בדין מותרת, כהנהו נשי דגנבי והאי כיון שתפשו בה להמיר 

הבתולה, וכן הסכים הר' משולם והרבי דוד דאפילו לכהן מותרת אשה שהמירה לא נגעי בה דדתם להמית המאנס את 
בגזירה וכאשר מצאה יד לברוח ברחה מיד מותרת לבעלה ולא הפסידה את כתובתה דעוברת על דת צריכה התראה, 

כתב וז"ל:  וכתב רבינו שמחה כל מקום שסבורה להחזיר ע"י פדיון מותרת ע"כ. ובהגה"ה במיימון פ' י"ח דאיסורי ביאה
נפלאתי בישראל שנשתמד הוא ואשתו וחזרו בהן היאך הוא מותר בה מכיון שהפקירה עצמה לעבור על כל מצות 

שבתורה ודאי זונה היא, אישתמטיך /אישתמטיה/ ההיא דפרק אלו הן הנשרפין דכי אתא רבין אמר בב"ד של חשמונאים 
מי דלא חשיב זונה סבר נשייהו לא מפקרי. אלמא רב דימי דלא גזרו על הבא על נכרית משום נשג"ז, ואידך כלומר רב די

חשיב זונה סבר הנכרי שומר אשתו, ואפי' רבין לא קאמר אלא מכח גזירת חשמונאי וכיון דבעלי תשובה הן מסתמא לא 
א עברו על כל התורה כיון שחזר, ואין אשה נאסרת על בעלה אלא ע"י קנוי וסתירה ואע"ג שנשתמדה בלא בעלה מודינ

לך שהיא אסורה לחזור לו דההוא ודאי כמו עדים דמיא, אבל נשתמדו שניהם מותרות ושלום שמשון ברבי אברהם ז"ל 
ע"כ. הנה כתבתי מה שמצאתי בפסקי הגאונים ובתשובת הקדמונים השייך להך מילתא. ותו ידעינן עובדא מגולה 

שהיתה ביום י' סיון שנת ק"ף לפרט עד קפ"א ט' ומפורסמת בעו"ה =בעונותינו הרבים= בתפיסה ובגזירת אושטריי"ך 
ניסן, נמצאו נשים שהיו שבויות יחידות כמה ימים כי חלקום בבתים אנה אנה והפרידום בשביל שיהיו נוחים להתפתות 

ולסור מן הדרך. יש מהן בעו"ה סרו מן הדרך עם בעליהן יש בלא בעליהן כלל או קודם בעליהן כמו חדש או יותר או 
מהן שחזרו מיד לדת האמת כאשר מצאו יד לברוח, יש ששהו בלא בעליהן כמו תקופה ויותר ויש שברחו בלא  פחות, יש

המרה. ואתא ההוא עובדא לפני כל גדולי הדור שהיו בימים ההם והותרו כולם. קרוב בעיני דהא דהותרו כולם ולא חלקו 
כמו נשי כהני שהמירו, ידעינן בודאי שעיקרי הגדולים  בין שהו לחזור בין ללא שהו, לא היה שהותרו ע"פ עיקרי הגדולים

לא התירו ואעפ"כ אחד מהגדולים התירו, ואפשר גם מקצת מורים הגדילו ההיתר כאשר יצא הדבר להתיר בסתם מפי 
עיקר הגדולים לא חלקו הן בדבר והוסיפו להן סברות מדעתם להקל. מעתה נבאר מה ראו הגדולים להתיר בכל אחת 

שהיו שבויות ביחידי ויצאו בטהרה ע"י שברחו מתוך התפיסה לבעליהן ישראל ודאי מותר, כדכתב סמ"ק  ואחת, אותן
לעיל דאין לך נתפש על קדושת השם גדול מזה. עובדא שהיו מסיתים בהן יומם ולילה והרבה פעמים היו מייסרין אותם 

י כה"ג דמקשה צנועים לישתרו ומתרץ משום בייסורים כדי להסירם מן הדרך. ונראה דמן התוספות נמי יש לדקדק דשר
דלא ידעינן הי /אי/ צנועות היו כדלעיל, משמע הא ידענו שרי, וכאן איכא הוכחה גמורה דצנועה היתה מדמסרה נפשה 
על קדוש השם ועמדה בנסיון. ואע"ג דמחויבים בכך דיהרג ואל יעבור צותה תורה כאן, ומסקנת פ"ק דנדה /דף יב ע"א/ 

חכמים לא מיקרי צנועה וכ"ש דהמקיים ד"ת. וי"ל דהיינו שמקיים שלא מתוך הדחק כה"ג לא מיקרי צנועה,  דמקיים דברי
אבל העומד בנסיון ומוסר נפשו על קדושת השם קדוש איקרי וכ"ש צנוע, ולפ"ז היה נראה דשרי אפי' לכהונה. והא ליכא 

הוא דולדרוש להו דאונס שרי, ובסמ"ק דלעיל למיחש דשמא אנסוה דהא צנועה מסרה נפשה שלא יאנסוה כדמוכח בה
משמע דלא שרי אלא לבעלה ישראל, דכתב בהדיא על ידי קידוש השם שרי לבעלה ישראל, הא לבעלה כהן לא. והוי 

דוחק לומר דפליג סמ"ק אדברי תוספות, ומההיא דלעיל שהסכים מהר"ר משולם ומהר"ר דוד דמותרת אפילו לכהן משום 
לא נגעו בה כי דתם להמית את כל המאנס את הבתולה כו', מהא אין טעמא להתיר לכהן הנתפשת  דכיון דתפסוה להמיר

על קדוש השם, דהתם הטעם הוא כדמפרש משום דדתם להמית המאנס את הבתולה, אבל הבעולה והנשואה לא אמרינן 
ה. אבל המאנס אחת דדתם להמית. ותו דדוקא לאחר שהמירה ונכנסה לדתם איכא למימר שדתם להמית המאנס אות

העומדת בנסיון נגד דתם אפשר דניחא להו ולא פגעו ביה במידי, ובאידך טעמא דכתב הר"ם והר"ד דמשום דנחבשה שלא 
כדין לא אסרינן לה, ההוא טעמא נמי לא מהני אלא לבעלה ישראל כדמוכח מלשונם שכתבו דהא נחבשה והורהנה 

אבל לאונס י"ל דחיישינן. וכן משמע הראייה דמייתי מנשי דגנבוה גנבי נתרצית כו', משמע דדוקא להתרצות לא חיישינן 
והנהו איירי דוקא באשת ישראל כדמוכח בסמ"ק, וכל שכן אם המירה וחזרה אפילו מיד בלא שהות, ואותו מורה שהתיר 

שמצאת יד אפשר שחילק וצידד להתיר מהנהו טעמא דפרישנא. אבל אין נראה כלל להתיר אם המירה אפי' חזרה מיד כ
לברוח, אבל אם עמדה בנסיון ולא המירה כלל צ"ע הטיב /היטב/ להתירה לכהן, אותם /שמא צ"ל: ואותם/ נשי ישראל 
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שחזרו מיד שהתירו אותם הגדולים התרתם מבוארת כדלעיל בתשובת אשירי. ותו דבהגה"ה במיימון דלעיל כתב כיון 
כולה כיון שחזרו בהן, ואין אשה נאסרת על בעלה אלא ע"י קנוי דבעלי תשובה הן מסתמא לא היו עוברים על כל התורה 

וסתירה. ואע"ג דמסיק התם דהיכא דנשתמדה לבדה אסורה דהוי כמו עדים, איכא למימר דהנ"מ כשנשתמדה ברצון 
והפקירה עצמה לעבור על כל עבירות שבתורה אי לא דבעלה משמרתה הוי ודאי זנויי זנאי, אבל זאת שנאנסה ע"י 

וכאשר מצאה יד לברוח נמלטה ודאי כה"ג לאו כעדים דמי. וא"ת דאין ראיה להתיר בנ"ד לא מתשובת אשירי ולא  נפשות
מהגה"ה במיימון דהכי גרע דאיכא נחבשת יחידי וגם המירה אח"כ, ונוכל לומר דההיא דאשירי איירי שלא היתה נחבשת 

ה במיימון ודאי לא איירי כלל בנחבשה שהרי במזיד כבר יחידי דמטעם שבויה ע"י נפשות אין לאוסרה, וההיא דהגה"
המירה. וא"כ בנ"ד נהי נמי דאין לאוסרה משעת המרה ואילך דשום תשובה לא היתה צריכה להתרצות כדי למצוא חן 
שלא יהרגוה שהרי הניחוה פטורה ע"י התמורה, אבל יש לאוסרו /לאוסרה/ בשביל שהיתה נחבשה ע"י נפשות יחידית 

א דכתב סמ"ק דע"י קדוש השם שרי י"ל דהיינו כשעמדה בנסיון אמרינן דודאי לא נתרצית, אבל זאת שלא כמה ימים. דה
עמדה בנסיון והמירה מדאגת מיתה או ייסורין איכא למימר דמתחילה נמי מתרצה כדי למצוא חן שלא יהרגוה, וכ"ש 

דיש להתיר מההיא דכתב הרי"ך /שמא שיש לחלק הכי על מה שדקדקנו לעיל מן התוספות פ"ב דכתובות. מ"מ נראה 
צ"ל: הר"ף/ לעיל דנחבשה והורהנה לא אסרו חכמים וחשו שנתרצה אלא שנחבשה כדין, אבל שלא כדין מותרת כהנהו 

נשי דגנבוה גנבי. ובנ"ד ודאי שלא כדין הוא שלא באו עליהם אלא בעלילה ומחמת רשע תפשום, ואפילו מקצת נשים 
ם לנכרים שאילו הם לא חשיבי נחבשו כדין, משום דבתחילה לא בשביל כך תפשום שהרי שהמירו כבר וחזרו ונמסר לה

תפשו ג"כ אחרות שאינו כך, ולכך אינם מתרצות דבוטחים מה שאירע לאחרות יארע גם להם, ולכך אין לאוסרה מטעם 
רה כלום אלא למה נחבשה ולא מטעם שהמירה לפי שע"י אונס המירה, וכאשר מצאתה יד ברחה אמרינן מסתמא לא עב

שהיתה אנוסה לכך. ואע"ג דא"ז דלעיל אסר לה נראה דבשבויה יש לסמוך אגאונים דמקילי, דבכמה דוכתא בתלמוד 
אמרינן בשבויה הקילו וטובא הקילו בה רבנן כדאמרינן אם יש מחבואה אחת מצלת על כל הכהנות, ומסיק אשירי 

נמי הואיל ובאונס המירה וברחה מיד שייך נמי מנוולת נפשה. הרי דלהקל היה להם לחכמים בדבר זה. י"ל, דהך איתתא 
מצאנו להתיר לאותם /לאותן/ שברחו תכף כאשר מצאו יד לברוח אפילו נשתמדו לבדהן /לבדן/ בלא בעליהן. ואותן 
שנשתמדו עם בעליהן או בעליהן קודם לכן ולא שהו אחר בעליהן, אז נמצא עמהן התרתם מפורש בהדיא בתשובת 

ב"א דלעיל, אפילו נשתמדו במזיד כ"ש ע"י אונס משום דבעלה משמרתה, ולא אשכחן גאון דפליג עליה בהדיא אהך הרש
סברא. אמנם אותם ששהו שבועות וחדשים אף לאחר שהיה להם יד לברוח וגם היו בלא בעליהן לא ידענא להן שריותא 

ה כמזידה ולא אשכחן גאון דשרי כה"ג. אכן ידענא שפיר, כיון דהיה לה יד לברוח ולא יצאתה מטומאתה לטהרתה הוי ל
שהיו באותם נשים ששהו יותר מימי התקופה לאחר שברחו כמה וכמה נפשות שהיו כיוצא בהן, ולפי הנראה היה להם 

להן/ יד לברוח גם בעליהן לא היו להן עמהן והיה דומה ששהו בשביל ממון, ואעפ"כ הותרו על פי מורה הוראה, אפשר /
נשי אמתלאות לדבריהם שלא היה להם יד לברוח מחמת הנכרים שהיו בשכונתם שהרגישו אחריהם יותר  נתנו הני

משאר נכרים אחר נשים אחרות. והאמת כך שאשה אחת פיקחת וזריזה יותר לבקש תחבולות להמלט יותר מחברתה, אך 
איך יצא משפטן וכמו שביארתי הדבר אין נראה להקל כולי האי כלל, ומהך עובדא דנשי אושטריי"ך היאך הורה עליהן ו

 בטעמים וראיות וכאשר נשארתי במסקנא יתבארו משפטי שאלתינו יפה למבין.    

 שלחן ערוך יורה דעה קנז:א

 פתחי תשובה

 93חזון איש

 ומעמלה מעל באישה – סוטהראה: 

 שלחן ערוך אבן העזר קעח:יט

דלא שייך למימר  כוכבים, שמותרת לגר הזה,עם עובד כוכבים וגירשה בעלה, ונתגייר העובד  שזינתהי"א שאשת איש 
הגה: ומ"מ מי שזינה עם אחות אשתו, וגירשה בעלה, אסורה לבועל אחר מיתת אשתו. אע"ג דבלאו הכי בועל בביאת העובד כוכבים. אחד ל

 היתה אסורה לו כשזינתה עמו )פסקי מהרא"י סי' כ"ט(.

 הגר"א אבן העזר קעח:כבביאור 

 י"א כו'. דבלא"ה אסירא וכמ"ש כ"ו ב' מ"א נטמאה כו' קמ"ל ר"ל דמ"מ נאסרת לבעל:

ע' תוספת דכתובות ג' ב' ד"ה ולדרוש כו' והרא"ש שם כ' ונ"ל לקיים פסק ר"ת ולא מטעמיה דלא אמרינן דאסורה   
' דל"ת דכאן נמי שייך טעם של הרא"ש דגוי אינו לבועל אלא היכא דלא היתה אסורה בלא"ה כו' וז"ש בהג"ה ומ"מ כו

בתורת קידושין לגמרי משא"כ בעריות די"ל קידושין במקום אחר. פירש מהרא"י ועוד כ' שם לחלק דגבי אחות אשה שייך 
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נאסרה לבועל באם תמות אשתו משא"כ בגוי דכשמתגייר גוף אחר הוא דגר שנתגייר כו'. ומרד' פ' ד' מיתות כ' אכן ר' 
ל עשה מעשה כר"ת ולא מטעמיה כו' אלא משום דגר שנתגייר כקטן שנולד וההיא שעתא לאו אסורה היא ובזה אתי יחיא

 שפיר כ"ז:

 הלבנת פני חבירו ברבים –יהרג ואל יעבור 

 ברכות מג:

 נוח לו לאדם שיפיל את עצמו לתוך כבשן האשי: ד"ה תוספות מסכת סוטה 

היורדין לגיהנם עולין חוץ משלשה וחד מינייהו המלבין פני חבירו ברבים ואומר נמי כדאמר בפ' הזהב )ב"מ דף נח:( כל 
)שם נט.( נוח לו לאדם שיבעול ספק אשת איש ואל ילבין פני חבירו ברבים מנלן מדוד ונראה האי דלא חשיב ליה 

ושפיכות דמים משום  )פסחים דף כה.( בהדי ג' עבירות שאין עומדים בפני פקוח נפש עבודת כוכבים וגילוי עריות
 דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה ולא נקט אלא עבירות המפורשות.

 שערי תשובה פרק ג סימן קלט

הלבנת פנים, כי פניו יחורו ונס מראה האודם, ודומה אל הרציחה. וכן אמרו רבותינו זכרונם לברכה  -והנה אבק הרציחה 
ה מר ממות, על כן אמרו רבותינו זכרונם לברכה )בבא מציעא נט, א(: לעולם )בבא מציעא נח, ב(. והשנית, כי צער ההלבנ

יפיל אדם עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים. ולא אמרו כן בשאר עבירות חמורות, אכן דמו אבק הרציחה אל 
ן האש ולא ילבין פני הרציחה, וכמו שאמרו )סנהדרין עד, א( כי יהרג ולא ירצח. ודומה לזה אמרו שיפיל עצמו לכבש

חבירו ברבים. ולמדו זה מענין תמר, שנאמר )בראשית לח, כה(: "היא מוצאת והיא שלחה אל חמיה וגו'", הנה כי אף על 
 פי שהוציאוה לישרף, לא גלתה כי היתה הרה מיהודה, שלא להלבין פניו.

    י: חידושי הגרי"ז מסכת סוטה

ו התוס' דהאי דלא חשיב ליה בהדי ג' עבירות שאין עומדין בפני פקו"נ וכו' גמ' נוח לו לאדם שיפיל עצמו וכו', וכתב
משום דעבירת הלבנת פנים אינה מפורשת בתורה ולא חשיב אלא עבירות המפורשות ע"ש, אמנם לכאורה אין זו קושיא 

תוס' ס"ל דאי לא דבג' עבירות דין הוא ליהרג ולא לעבור אבל כאן אין זה הלכה כי אם מידת חסידות, אמנם נראה דה
 היה זה מדינא לא היה מותר להפיל עצמו לכבשן האש, וע"כ מוכח דזה דין ולכן קשה ליה למה לא חשיב ותירצו כנ"ל.

 זיוף התורה –יהרג ואל יעבור 

 בבא קמא לח.

, ת"ר: וכבר שלחה מלכות רומי שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל למדונו תורתכם, קראו ושנו ושלשו. בשעת פטירתן
פטור,  -אמרו להם: דקדקנו בכל תורתכם ואמת הוא, חוץ מדבר זה שאתם אומרים: שור של ישראל שנגח שור של כנעני 

משלם נזק שלם, ממ"נ? אי רעהו דוקא, אפילו דכנעני כי נגח דישראל  -של כנעני שנגח שור של ישראל, בין תם בין מועד 
 דכנעני לחייב! ודבר זה אין אנו מודיעים אותו למלכות.  ליפטר! ואי רעהו לאו דוקא, אפילו דישראל כי נגח

 ירושלמי בבא קמא ד:ג

מעשה ששילח המלכות שני איסטרטיוטות ללמוד תורה מרבן גמליאל ולמדו ממנו מקרא משנה תלמוד הלכות ואגדות 
לעכו"ם אבל ובסוף אמרו לו כל תורתכם נאה ומשובחת חוץ משני דברים הללו שאתם אומרים בת ישראל לא תיילד 

עכו"ם מיילדת לבת ישראל בת ישראל לא תניק בנה של עכו"ם אבל עכו"ם מניקה לבת ישראל ברשותה גזילו של ישראל 
אסור ושל עכו"ם מותר. באותו שעה גזר רבן גמליאל על גזילות עכו"ם שיהא אסור מפני חילול השם. שור של ישראל 

 נו מודיעין למלכות אפי' כן לא מטין לסולמיה דצור עד דשכחון כולן:שנגח לשור של עכו"ם פטור וכו' בדבר הזה אין א

 ים של שלמה בבא קמא פרק ד סימן ט

דין שאסור ללמוד תורה עם הגוים, אפילו משום שלום מלכות, אם לא בהכרח סכנת נפש, אז אין צריך למסור עצמו, 
אז אסור לשנות, אפילו לגבי סכנה, אלא יקדש  ואם שאלו הגוים ליהודי בפרטות על דין אחד, ולא יכול להשמט ממנו,

 השם וימסור עצמו:

תנו רבנן )ל"ח ע"א(, וכבר שלחה מלכות הרשעה שני סרדיוטות אצל חכמי ישראל, למדונו תורתכם, קראו ושנו ושלשו. בשעת פטירתן אמרו להם,   
ח שור של נכרי פטור. ושל נכרי שנגח שור של ישראל בין תם דיקדקנו בכל תורתכם, ואמת הוא. חוץ מדבר זה שאתם אומרים שור של ישראל שנג

יחייב. בין מועד משלם נזק שלם. מה נפשך, אי רעהו דוקא, אפילו דנכרי כי נגח דישראל ליפטר. ואי רעהו לאו דוקא, אפילו דישראל כי נגח דנכרי ל
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יק ודבר זה אין אנו מודיעים למלכות. הוא מדברי הסרדיוטות, פי' וחכמים לא גילו להם טעמו של דבר, שממון של גוי הפקר, מפני הסכנה. ומה שמס
השרים הממונים לעשות דין. הם אמרו לחכמי ישראל, נעשה עמכם טובה שלא נודיע משפט זה למלכות. ולכן מסיק עליה בירושלמי )ה"ג( אפ"ה לא 

 ' רש"י למי שמעיין כו'.מטו לסולמא דצור עד דשכחו כולן. וכן ראיתי בפי' התו' ארוכים, וכן יראה מפי

שו והקשו התו' )ד"ה קראו( וא"ת והא אמרינן בחגיגה )י"ג ע"א( המלמד תורה לגוי עובר בעשה דמגיד דבריו ליעקב וגומר, וי"ל, דע"פ המלכות ע  
רים, סימן שד"מ( עכ"ל. בעל כרחם, ולא נתחייבו למסור עצמם. א"נ שהשרים עשו עצמן כגרים בעיני חכמים, כדאיתא בספרי, אף חובב עמים )דב

משמע מכאן דלא שרי ללמוד תורה לגוי, אף משום שלום מלכות. וק"ו משום שכר הנאה. אם לא בגזירה והכרח. ואוי להם לאותם שנמצאו במדינת 
מהפכים למינות, ספרד ולועז וארץ ישמעאל, הלומדים תורת ה' עם האומות בעבור הנאתן, ותשלומי שכרן. הם המילדים בנים לע"ז. כי אח"כ הם 

ו כאשר שמענו וראינו בעו"ה. וה' מסר התורה בקבלה למשה לומר ליהושע, ויהושע לזקינים כו'. ולא הניח לכתוב התורה שבעל פה, כדי שלא יהפכ
ול עונם למינות, כדאיתא בפרקי דר' אליעזר. א"כ אותן האנשים החטאים בנפשותם ובגופם להפר עצת ה'. אשר לומדים עם האומות, לפע"ד גד

 מנשוא. ולא יראו בנחמות ציון.

גם שמעינן מהאי ברייתא דאסור לשנות דברי תורה, אף כי הסכנה. וחייב למסור עצמו עליה, דלפי חד שינוי דתו' )ד"ה קראו( שמלכות הרשעה   
אומות שאנחנו פטורין מהיזיקן, גזרה עליהם. ולמה לא ייראו חכמים שתעליל מלכות הרשעה עליהם. הלא לא תמצא דבר קשה כזה לומר בפני ה

והם חייבים. וכי לא היה ראוי לחוש ח"ו לכמה שמדות וחורבות דליפוק מיניה. בפרט מלכות הרשעה, שכל מחשבתם רק להתגולל ולהתנפל על 
ם ח"ו ישנה הדין הוה שונאינו. וא"כ היה להם לשנות, או שניהם חייבים, או שניהם פטורין. אלא ש"מ שמחויבים אנו למסור על קידוש השם. וא

ל ככופר בתורת משה. ומסתמא איירי כגון שהשרים שאלו בפרטים על כל דין ודין, שור של ישראל שנגח לשל נכרי, ושל נכרי שנגח לשל ישראל. וע
מי שכינס ע"ב כן השיבו האמת על קדושת השם. כי לא היה יכולת בידם לשמט את עצמם מדין זה. והא דאיתא בפ"ק דמגילה )ט ע"א( מעשה בתל

ה על פי זקינים וכו', ושינו התורה. התם מן שמיא הוא דאסכימו בהדייהו, וכעין רוח הקודש היה. וכן איתא התם, נתן הקב"ה ]בלב[ כל אחד כו', והו
שוטו. אבל לומר על הדיבור. ועוד, התם לא שינו שום דבר ממשמעותו, אלא שינו הלשון, דלא יהפכו למינות. וכמו ששינו כך הוא כוונת המקרא כפ

אחד  הפטור חייב, או להיפך, היה ככופר בתורת משה. מה לי דיבור אחד מה לי כל התורה, כדאיתא בפ' ג' דיומא )ל"ח ע"ב( אמר רב, כל השוכח דבר
 רא תורת ה':מכל תלמודו גורם גלות לבניו. שנאמר )הושע ד, ז'( ותשכח תורת אלהיך אשכח בניך גם אני. אלמא דדבר אחד מתורה הוא נק

 94רבי עקיבא איגר יורה דעה סימן קנז

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן נא

בענין לכבד באיזה כבוד בביהכ"נ לאחד שהוא מעוברי עבירה והרבים צריכים לו לרפואה וכדומה טבת תש"כ. מע"כ ידידי 
 הרה"ג מוהר"ר שמעון אריה עקשטיין שליט"א.  

מפורסמים שבמדינה שרבים צריכים לו להיות בהתקרבות אתו והוא איש בעל מדות רחמים הנה בדבר רופא יהודי מה  
וצדקה באופן גדול וגם עושה הרבה טובות לעניני הקהלה, אבל הוא נשוי נכרית ומטעם זה אין מכבדין אותו בביהכ"נ 

העיר לכבדו לפעמים  בשום כבוד והרופא רואה בזה התרחקות מהקהל ומדוכא מאד מזה ולכן רוצים כתר"ה וראשי
בפתיחת וסגירת הארון וכדומה. וגם הוסיף כתר"ה להעיר שמצד הקפדתו על אנשי העיר ברור שרק כל זמן שאמו הזקנה 
שהיא שומרת תורה בחיים עושה מה שעושה לטובת הקהל אף שמקפיד עליהם ואחר חייה יתרחק מן הקהל ויהיה הפסד 

 תר"ה לידע דעתי בזה.  גדול להקהל בכלל וליחידים בפרט ורוצה כ

וא"כ יש למילף שגם בקריאה לא נחשב מה שקורא לחשיבות קריאת תורת ה' כיון שאינו מאמין בזה ומעלה בדעתו ...
שהם דברים בעלמא. אבל לפתיחת וסגירת הארון וכדומה אין שייך בזה שום איסור בעצם. אבל כיון שהוא דבר שמכבדין 

ירות בזה נמצא כשמכבדין אותן בפתיחת וסגירת הארון וכדומה הוא חניפה שאסור בזה ואין מן הראוי לכבד לבעלי עב
 כמפורש בסוטה דף מ"א.  

אבל א"כ יש לדון בזה בדבר חדש. דהנה בתוס' שם ד"ה כל כתבו יש לפרש שלא במקום סכנה אבל במקום סכנה מותר   
יב לו אין ופרע לו בית השחיטה וחשש דלמא והביאו ראיה מהא דנדרים /דף כ"ב/ שהרוצח שאל לעולא יאות עבדי הש

ח"ו אחזקית ידי עוברי עבירה וא"ל ר' יוחנן נפשך הצלת עיי"ש שלכאורה תמוה טובא הא פשיטא דמ"ש מכל האיסורין 
שמותרין לעבור בשביל פ"נ וכי האיסור להחניף היה שייך להסתפק שיהיה יותר חמור משבת ומאכלות אסורות שהוצרכו 

וצרכו לראיה. ובשלמא על עולא שהיה חושש דלמא היה אסור אפשר שלא מצד איסור החניפה אלא התוס' לחדש וה
משום שהיה זה באיסור רציחה שהדין בו יהרג ואל יעבור לכן היה סבור אולי גם זה שיתחזק הרוצח ע"י דבריו שלא 

רצוח עוד, והשיב לו ר' יוחנן לחוש על איסור רציחה שעשה הוא גם כן מאביזרייהו דרציחה משום שאולי יבא מזה ל
שלא נחשב זה מאביזרייהו דרציחה והיה מותר בשביל הצלת נפשו. אבל לתוס' שעל איסור חניפה הסתלקו והוצרכו 

 להראיה משם תמוה טובא.  

ולכן צריך לומר דהוא רק בחנופה לומר על דבר רע ואיסור שעשה שיאות עבד שנמצא כאומר שאין זה דבר איסור,   
דין שקר סברי כמהרש"ל ביש"ש ב"ק דף ל"ח שמחוייבין למסור ליהרג ולא לשנות הדין דשינוי הדין ח"ו הוא ככופר ולומר 

בתורת משה מפי ה' אף שהוא רק דין בעניני ממון דלכן כיון שהשרים שאלו בפרטיות על כל דין ודין שור של ישראל 
ל קדושת השם עיי"ש, ולכן היה מקום לומר שאף לומר שנגח לשל עכו"ם ושל עכו"ם לשל ישראל הוכרחו לומר האמת ע

להרשע שיאות עבד הוא כאומר שהיה מותר שנמצא שהוא משנה הדין שע"ז הרי הדין שיהרג ולא יעבור, והוכיחו התוס' 
מהא דעולא שמותר במקום סכנה. והטעם כיון שאינו אומר שהוא מותר אלא שיאות עבד אין בזה אמירה שהוא דבר 
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כוונה אע"פ שהוא דבר אסור שאסרה תורה לא מזלזלו בשביל כך משום שיאות עבד לדעת אנשים כמוהו מותר אלא ה
ולא הרג בעלמא בלא טעם. ולכן אף שבלא סכנה אסור משום שנדמה כמסכים שהוא מותר, אינו מחוייב למסור נפשו על 

 זה.     

, תמוז )קישור( מרכזיותה של הרבנות הראשית בשמירה על יהדות התפוצות -הרב צבי שכטר 
 תשע"ו

 חיוב מיתה אם עבר באונס –יהרג ואל יעבור 

 95רמב"ם הלכות יסודי התורה ה:ד

 השגות הרמ"ך וכסף משנה הלכות יסודי התורה ה:ד

 במצוות עשהחיוב מסירת נפשו וממונו  –יהרג ולא יעבור 

 ערוך אורח חיים תרנו:א בהג"השלחן 

ומי שאין לו אתרוג, או שאר מצוה עוברת, א"צ לבזבז עליה הון רב, וכמו שאמרו: המבזבז אל יבזבז יותר מחומש, אפילו 
מצוה עוברת )הרא"ש ורבינו ירוחם נ"י ח"ב(; ודוקא מצות עשה, אבל לא תעשה יתן כל ממונו קודם שיעבור )הרשב"א 

 ן סוף סימן תרנ"ח בהג"ה(.וראב"ד( ) ועיין לקמ

 שלחן ערוך יורה דעה קנז:א בהג"ה

 ואם יוכל להציל עצמו בכל אשר לו, צריך ליתן הכל ולא יעבור לא תעשה. )ר"ן פרק לולב הגזול ורשב"א וראב"ד וריב"ש(

 ביאור הגר"א יורה דעה קנז:ה

ואפילו בממונו ממ"ש בסנהדרין ע"ג א' אי ובמקום כו'. כמ"ש בר"פ בתרא דקדושין )ע"א א'( ישבו ובדקו כו' ופירשו 
מהתם ה"א בנפשיה אבל כו' אלמא אי לאו קרא ה"א דאפילו להציל נפש חבירו אינו מחוייב להוציא ממונו אבל משמע 

 שם מדבריו דאכל מל"ת אינו מחוייב להוציא ממונו דהוכיח מדכתבה תורה בכל מאדך בע"ז והוא שלא כדברי הר"ן הנ"ל:

 אפילו מצוה עוברתנו ד"ה ביאור הלכה תר

כצ"ל וכן הוא בדפוס ישן ור"ל דאף דהמבזבז לא איירי במצוה עוברת מ"מ דינא הוא דאף בעוברת א"צ לבזבז הון רב 
וכדאיתא ברא"ש ורי"ו. והנה על עצם הדין דמבואר כאן בשו"ע דאין צריך לפזר הון רב על מצוה ונובע זה מסוגיא דב"ק 

א מצותא ליתיב לכולא ביתה וסמכו זה לדין צדקה דהמבזבז וכו' לכאורה צ"ע מסוגיא אלא מעתה אי אתרמי לי תלת
דקידושין דף כ"ט דמבואר שם גבי פדיון הבן דאף אם אין לו רק ה' סלעים צריך לפדות עצמו וכן לענין לעלות לרגל ושם 

שר ממנו נובע דין השו"ע דכאן מיירי שאין לו נכסים כלל זולת אלו החמשה סלעים עי"ש ולכאורה לפי סוגיא דב"ק א
אינו מחוייב לתת כל אשר יש לו בענין מצוה ואף רק שליש ביתו ג"כ אין מחוייב. וגם מעשה דר"ג לכאורה קשה לפ"ז 
דמאי רבותא שלקח אתרוג באלף זוז משום חבוב מצוה הלא אף מי שאין לו רק ה' סלעים מחוייב ליתן לכהן לפדות 

ג שהיה עשיר ושיעור זה בודאי היה רק חלק מהונו. ולמען ליישב הסוגיות שלא יהיו עצמו או לעלות לרגל וכ"ש ר"
סותרות היה אפשר לכאורה לומר במעשה דר"ג דהרבותא היתה שם שפיזר הון רב יותר על שויה דאינו שכר המצוה ורק 

אנו מחוייבין מן הדין  מפני ששם בספינה לא היה אפשר להשיג אתרוג ונתן לאחד הון רב שיתרצה למכרה לו וזה אין
דכיון דאינו מוצא אותה כפי שויה הרגיל אנוס הוא ואין מחוייב ורק משום חבוב המצוה עשה זה ואפשר לפרש גם 

הסוגיא דב"ק דמיירי בכגון זה דעלתה שכר המצוה הרבה יותר משויה וס"ד דהש"ס דעד שליש ביתו מחוייב וע"ז דחי 
יגה בשויה חייבה התורה לכל ישראל אם יש לו אף מעט וכההיא דקדושין הנ"ל דאינו מחוייב אבל כל מצוה שיכול להש

ורק באין לו פטור וכההיא דירושלמי פ"א דפאה ]וז"ל שם כבד את ד' מהונך ממה שחננך מפריש לקט שכחה ופיאה 
חייב בכולן ואם ומפריש תרומה וכו' ועושה סוכה ולולב שופר ותפילין וציצית ומאכיל את העניים וכו' אם יש לך אתה 

אין לך אין אתה חייב באחת מהן אבל כשהוא בא אצל כבוד אב ואם בין שיש לך הון בין שאין לך כבד א"א ואת אמך 
ואפילו אתה מסבב על הפתחים[ אכן זהו נגד סתימת כל הפוסקים דמשמע שתפסו בפשיטות מסוגיא דב"ק וממעשה 

פן ואף שיש לו עדיין הון ורק עד חומש לכל היותר כמו לענין צדקה. דר"ג שאין מחוייב לפזר הון רב לשום מצוה בכל או
וצ"ל דהם מחלקין מסוגיא דקידושין להא דב"ק וסוכה באופן זה דלפזר בהון רב אמנם אין מחוייב ומשום הטעם דשמא 

ולא יגרע  יעני ויצטרך לבריות וכמש"כ הראב"ד וזה לא שייך במי שאין לו רק חמש סלעים וכיו"ב ומתפרנס ממלאכתו
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פרנסתו במה שיוציא זה על המצוה וכן להיפך לא יתחזק מצבו במה שלא יוציא. ומדברי הנ"י והרמ"ה מוכח ג"כ הכי דאף 
במי שחייו נדחקין צריך להוציא אף בשביל הידור וכ"ש למצוה עצמה וזהו דלא כדעת רש"ל שחולק על הנ"י והרמ"ה בזה 

כיון שחייו בדוחק דאצלו הוא כהון רב אבל מסוגיא דקידושין הנ"ל לא  וכתב דאפשר דאף לגוף המצוה אינו מחוייב
משמע הכי וכן מירושלמי הנ"ל מוכח ג"כ ]אפילו לפי מה שהעתיקו הע"ת והא"ר את דברי הירושלמי וכ"ש לפי מה שנבאר 

נות תפילין וציצית לקמיה[ רק דאינו מחוייב לחזור על הפתחים בשביל מצות תפילין וציצית וכו' אבל אם יש לו כדי לק
וכה"ג בודאי חייב ולא נחשב זה כהון רב )ואף דלמעלה צידדנו להלכה כהרש"ל היינו רק לענין הידור אבל לא לענין מצוה 

עצמה( ועיין בספרי אהבת חסד ח"ב פרק כ' אות ג'. ואגב אעורר פה במה שהיה קשה לי על מה שהעתיקו הע"ת והא"ר 
מחוייב לחזור על הפתחים כדי לקנות תפילין וכדומה שאר מצות והלא קי"ל דעל נר בסימן כ"ה ראיה מירושלמי שאין 

חנוכה וד' כוסות צריך לשאול על הפתחים כדי לקיימם אף שהם רק מצות דרבנן וכ"ש בענינינו ואפילו אם תאמר 
ל הפתחים ולוקח דמשום פרסומי ניסא תקנו רבנן כן מה יענה בהא דקיי"ל לעיל בסימן רס"ג ס"ב דלנר שבת שואל ע

שמן ומדליק הנר שזה בכלל עונג שבת הוא והלא עונג שבת הוא רק מ"ע מדברי קבלה כמו שנאמר וקראת לשבת עונג 
ותפילין ושופר וכה"ג הוא הכל מ"ע של תורה וחפשתי ומצאתי קושיא זו בספר מור וקציעה ע"ש שהאריך ונשאר בקושיא 

ו ראיה היא בשנדקדק על לשון הירושלמי דקאמר ועושה סוכה ולולב ומה שהביאו ראיה מירושלמי הנ"ל לכאורה לא
שופר ותפילין וציצית מאי לשון ועושה דקאמר הי"ל לומר ויושב בסוכה ונוטל לולב ותוקע בשופר ולובש תפילין וציצית 

ר קדשנו וע"כ נלענ"ד דהירושלמי אזיל לשיטתו דאיתא שם בברכות פ"ט הלכה ג' העושה סוכה לעצמו אומר ברוך אש
במצותיו וציונו לעשות סוכה נכנס לישב בה אומר ברוך אקב"ו לישב בסוכה העושה לולב לעצמו אומר ברוך אקב"ו 

לעשות לולב כשהוא נוטלו אומר על נטילת לולב העושה תפילין לעצמו אומר ברוך אקב"ו לעשות תפילין כשהוא לובש 
הרי דסובר הירושלמי דעשיית המצות הוא מצוה בפ"ע מדמברך אומר על מצות תפילין וכן חושב שם מזוזה וכמה מצות 

עליה )ועיין במנחות דף מ"ב ע"ב בתוספות דהירושלמי חולק בזה על הגמרא שלנו( ואינו יכול לפטור עצמו במה שיקנה 
ח תפילין או סוכה מחבירו במעותיו ולזה קאמר הירושלמי דענין זה לא חייבתו התורה לעשות בעצמו הסוכה וכן ליק

קלף ולעשות מזוזה ובתים ופרשיות כ"א כשיש לו אבל אם אין לו לא חייבתו התורה בזה לחזור אחר עצים לסוכה וקלף 
לתפילין וכה"ג אלא קונה במעותיו תפילין ומזוזה שעשו אחרים וכן בסוכה וכל המצות דהעשייה אינה אלא הכשר אבל 

ה לא פטרתו התורה כלל שהוא חוב המוטל על גופו ולא גרע עצם המ"ע ללבוש תפילין וכן כה"ג בקיום שאר המצות מז
מנר של שבת ונר חנוכה וד' כוסות דמוכר כסותו כדי להשיגם. ואפילו את"ל דאין הדין שיצטרך לחזור על הפתחים 

 להשיג מעות לקנות תפילין אבל עכ"פ מחוייב לחזור ולבקש מישראל שישאול לו תפילין לקיים המ"ע:

 גר"ח

 חייבי לאוין –בור יהרג ולא יע

 ש"ך יורה דעה קנז:י

רק לאו בעלמא כו'. דהא אמרינן בש"ס )ס"פ סורר ומורה( מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא 
ואמרו הרופאים אין לו תקנה עד שתבעל לו אמרו חכמים ימות ואל תבעל לו תעמוד לפניו ערומה ימות ואל תעמוד 

מאחורי הגדר ימות כו' ובודאי שדברים אלו אינם ג"ע ממש אלא שעובר בהן בלא תקרבו לגלות  לפניו ערומה תספר עמו
ערוה שהוא לאו דג"ע כ"כ הר"ן פא"מ והנ"י ס"פ סורר ומורה ולפי זה משמע דס"ל כהרמב"ם בס' מנין המצות מצוה שנ"ג 

ונישוק והדומה להם מן הפעולות הזרות שכ' וז"ל הזהיר הכתוב מהקרב אל א' מהעריות ואפילו בלא ביאה כגון חיבוק 
והוא אמרו באזהרה מזה איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה כו' וכ"כ הסמ"ג לאוין קכ"ו וכ"כ הרא"ה 

בספר החנוך מצוה קפ"ח והכתר תורה בלאוין שכ"ט אבל הרמב"ן בהשגות שלו על ספר מנין המצות חלק על הרמב"ם 
ורה אלא בביאה גמורה או בהעראה ע"ש שהאריך והרב ר"י ליאון בספר מגלת אסתר שלו דף ואומר שאין מלקי' מן הת

קי"ח סתר כל דברי הרמב"ן והעלה כהרמב"ם ע"ש וכן נראה לי מהך עובדא דהעלה לבו טינא ומכל מקום משמע דאף 
שהאמוראים היו הרמב"ם לא קאמר אלא כשעושה חיבוק ונישוק דרך חיבת ביאה שהרי מצינו בש"ס בכמה דוכתי 

מחבקים ומנשקים לבנותיהם ואחיותיהם וכן כתב הר' יצחק ליאון שם בהדיא וכן משמע להדיא ממ"ש הרמב"ם ר"פ כ"א 
מהל' א"ב וז"ל כל הבא על העריות דרך אברים או שחבק ונשק דרך תאוה ונהנה בקירוב בשר ה"ז לוקה מן התורה כו' וכן 

לוקה אלא בדרך תאוה וחיבת ביאה וזהו דלא כב"י לקמן ס"ס קצ"ה גבי כתב הסמ"ג והכתר תורה שם אלמא דאינו 
מישוש הדפק באשתו נדה חולה, וכתבו עוד הרב המגיד שם והר"י ליאון דאף להרמב"ם ליכא מלקות בקריבה אלא 

בב"י בחייבי כריתות ולא בחייבי לאוין ומכל מקום משמע דבערוה דרבנן לכ"ע יעבור ואל יהרג ופשוט הוא וכן משמע 
 שם:

 רבי עקיבא איגר יורה דעה סימן קנז ש"ך ססק"י

משמע דבערוה דרבנן. עי' בתשובת הרא"ם )ח"א סי' נ"ט( וביותר י"ל דאפילו בערוה דאורייתא דהיינו חייבי לאוין יעבור 
)ח"ב מסי' ואל יהרג דדוקא בערוה שיש בה כרת בזה אפילו אביזרא דידיה יהרג ואל יעבור וע' בארוכה בס' בתי כהונה 

 י"ב עד סי' י"ז(:
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 ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קכז"שו

כ מודה דבחייבי לאוין ליכא דין "ע יעבור ואל יהרג ג"י דבערוה דרבנן לכו"ז/ סוף סק"ד סי' קנ"ך שם /יו"כ הש"ואולי מש
א, אבל הוא משום "רעקדיהרג ואל יעבור דאין זה הגלוי עריות שנאמרו בהג' דברים כיון שאין בהן כרת כדכתב 

מ בערוה "ם אסור וחייב מלקות מעצם האיסור מצד דאין קישוי אלא לדעת שזה איכא אף בחייבי לאוין, שמ"דלהרמב
  .דרבנן כגון שניות לא החמירו לאסור אף באונס הריגה ומותר אף להתאוות ולהתרצות מאונס מיתה

אלא שהאיסור הוא מה שאינו שומע להחכמים לא שייך  ואם נימא שבאיסורים דרבנן ליכא שם איסור על עצם הדבר
כלל להחמיר דהרי נמצא שאין התאוה שאנוס להתאוות, תאוה להאיסור כיון דבעצם אין זה דבר איסור, ומה שאינו 

שומע להחכמים הרי זה שייך לעשות שלא ברצון ותאוה, אך אף אם הם איסורים על הדבר כמו איסורים דאורייתא נמי 
 "א.ג היה אסור"דלא החמירו לאסור אף באונס הריגה אף שבאיסורים דאורייתא כה ניחא משום

 ממונך ונפשך –יהרג ואל יעבור 

 ברכות סא:

 סנהדרין עד:

 תוספות עבודה זרה כז:

 שנות אליהו ברכות ט:ה

ץ מעבודת בכל נפשך אפילו נוטל את נפשך. בגמ' דפסחים ויומא וסנהדרין שאין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש חו
כוכבים וג"ע וש"ד. עבודת כוכבים מנ"ל דתניא ר"א אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר בכל מאודך. ואם נאמר בכל 
מאודך למה נאמר בכל נפשך. אם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמר בכל נפשך ואם יש לך אדם שממונו 

רו בשמו דגרס ר"א אומר כו' לכך נאמר בכל נפשך וכו' דלפום חביב עליו מגופו לכך נאמר בכל מאודך. ושמעתי שאמ
רהיטא קשה וכי יש אדם בעולם שבשביל ממון ימסור את עצמו למיתה כיון שמת מה תועלת לו בממונו ע"כ צ"ל דה"פ 

עליו  אם יש לך אדם שממונו חביב עליו מגופו. פי' יסורים שיסבול יסורים על גופו בשביל ממונו. ויש אדם שגופו חביב
כו' ויתן ממונו בעד גופו פי' בשביל יסורים שלא יעשו לו יסורים על גופו. אבל ק' לפ"ז אינו מוכח כלל שצריך למסור 
נפשו למיתה. וי"ל דאי' במס' ברכות תניא ר"א אומר אם נאמר בכל נפשך למה נאמר כו'. אלא אם יש לך אדם שגופו 

י' נוטל את נפשך וגרסינן ביומא ובפסחים ובסנהדרין וכו' וקאי על ר"ע חביב עליו מממונו כו'. ר"ע אומר בכל נפשך אפ
דר"ע סבר בכל נפשך שצריך למסור נפשו למיתה בשביל עבודת כוכבים. )וכמדומה לי שגם זה שמעתי דלפ"ז מתורץ 

כו' דלפום רהיטא קשה מאי פליג ר"ע על ר"א. ולפ"ז מתורץ דר"א מיירי מה שאמר אם יש לך אדם שממונו חביב 
 מיסורין. ור"ע סבר שצריך למסור נפשו(:

 עמק הנציב – ספרי דברים פיסקא ז
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 מנהג קריאת שם העולה לתורה –יהרג ואל יעבור 

 שו"ת אבני נזר חלק חושן משפט סימן קג   

 תרמ"ג.תשובה לק"ק טשענסטחוב בשנת 

בדבר אשר חדשים מקרוב באו וחפצים לשנות מנהג אבותינו להפר חוק מלקרוא בשם לעולי תורה רק יעמוד כהן יעמוד 
 לוי וכו':  

 אשיבהו כי חלילה וחלילה להפר המנהג בקריאה לס"ת בשמות אשר הנהיגו וגבלו ראשונים:    

דרין ע"ד ע"ב( שאינה מצוה רק מנהג בעלמא ואעפי"כ והנה רש"י פירש בהא דערקתא דמסאנא יהרג ואל יעבור )סנה  
מאחר שכוונתו לעבור על דת יהרג ואל יעבור. וזה ברור שהחפצים לשנות את מנהג הקריאה לא במרד ובמעל חלילה 

יעשו זאת כי מה עול מצאו בהמנהג הזה כי ירחקו ממנו רק יחפצו להתדמות להחדשים באשכנז. וזאת ידוע כי 
לשנות המנהגים הי' חפצם ומגמתם לעקור את הדת בכללה ופוק חזי מה דסליק בהו ומה המה בני  המתחילים באשכנז

המשנים. הגם כי עתה באשכנז מעשה אבותיהם בידיהם ואינם מתכוונים בזה למאומה אעפי"כ הנה ידוע מ"ש הרשב"א 
דהבאים אחריו אינם מתכוונים רק  בתשו' )חלק ד' ]סי' צ'[( בלאו דלא ילבש גבר דאם הראשון עשה להתדמות לנשים אף

להתדמות אליו מ"מ כולם נידונין עפ"י כוונת הראשון. וא"כ בנ"ד נמי מאחר שהמחדש הראשון כוונתו לעבור על דת שוב 
 גם הבאים להתדמות להחדשים נידונים ג"כ כאילו היתה כוונתם לעבור על דת ואפילו ערקתא דמסאנא יהרג ואל יעבור:  

כי מנהגי ישראל לא על תהו נתיסדו ח"ו ובכולם יש בהם סודות עמוקים ונכוחים למבין. וגם המנהג  ומהראוי שתדעו  
הזה לקרוא בשמות לעלות לתורה יסודתו בהררי קודש כנודע למביני מדע. ועוד שהדבר הזה נוגע להם יותר ויותר כי 

שש נשתנה השם ויש חשש א"א וממזרות מאחר שלא יקראו כלל בשם יהדות ואף לס"ת ואם יארע להם גט כריתות יש ח
לעולם ולעולמי עולמים. הגם שאין להרהר על הגיטין הנתונים במקומות אשכנז שהנהיגו כן כי יש לומר היתר בדיעבד. 

 אבל חלילה וחלילה לעשות כן לכתחילה:  

ר עם אחיכם בלשון ועתה אמרו לאחיכם עמי וקראו להם לשלום ותבארו להם המכתב באר היטב. אך השמרו לכם לדב  
רכה. ואפי' הני תלת מילי דצריך אדם לומר ערב שבת עם חשיכה בתוך ביתו אצרכינהו למימר בניחותא כי היכי 

דלקבלינהו מיני' מה גם דברים הנאמרים לרבים. ואם כה תעשו בטח ישמעו לכם ולא יוסיפו עוד לחפוץ כדבר הזה. מה 
 י ה' ולא נחשדו ישראל על כך ח"ו:  גם בזה שאין בו שום יתרון כי אם להמרות פ

 אלה דברי המצפה להשיג מכם אגרת שלום ואמת בשורתא טבתא מיהודאי דלא יעידון מאורייתא:  

 הק' אברהם:    

 אכילת ערב יום הכיפורים –יום הכיפורים 

 שו"ת רבי עקיבא איגר סימן קטז

 שאילתות שאילתא קסח

 העמק שאלה שם

 רש"י כתובות ה.

 אורח חיים תרד:בשלחן ערוך 

 אנא בשם –יום הכיפורים 

 קפח-קפא וקפז-, וכ"כ בספר דברי השקפה עמ' קפ41נפש הרב עמ' כה בהערה 

 דברי הרב עמ' קפא

 הדלקת נרות –יום הכיפורים 
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 96ב-שלחן ערוך אורח חיים תרי:א

)ואם יש לו נר בבית, חייב  דליקין.ממדליקין; מקום שנהגו שלא להדליק, אין  בליל יום הכיפורים, נר מקום שנוהגים להדליק

ואם חל להיות בשבת, להדליק בחדר ששוכב שם כדי שלא יבא לידי תשמיש עם אשתו, מאחר שרואה אותה אצל הנר שבביתו( )מהרי"ל(; 
 הגה: ומברכין: להדליק נר של שבת ושל יום הכיפורים.  חייבין הכל להדליק. 

 הגה: וכן המנהג במדינות אלו.ים. יש מי שאומר שמברך על הדלקת נר יום הכפור

 הקאה –יום הכיפורים 

 משנה ברורה תרח:יח

ביו"כ שמא יבלע קצת מן הקיאה  לא יאכל שומשמין מפני שמעלה גרה ואם אכל הרבה לא ישים אצבעו בפיו להקיא
 [סידיםחפר ]ס

 והכהנים ועם –יום הכיפורים 

 הצבי עמ' צד ארץ

 וידוי –יום הכיפורים 

 אורח חיים תרז:גשלחן ערוך 

 .הגה: ויחזור ויתודה עם השליח ציבורוהוא התודה כבר, צריך לעמוד.  ומד; ואפילו כי שמע ליה מש"צמע צריך להתודות
 ועיקר הוידוי הוא אבל אנחנו חטאנו

 אורח חיים תרז:גרבי עקיבא איגר 

 חטאנו:. בשל"ה דרל"א שישר בעיניו הנוסח אבל אנחנו ואבותינו הוא אבל אנחנו חטאנו

 מטה אפרים

 וידוי אחר סעודה המפסקת –יום הכיפורים 

 פז:חידושי הרמב"ן יומא 

הא דתנו רבנן מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשיכה אבל אמרו חכמים יתודה קודם שיאכל וישתה שמא תטרף דעתו 
דקדוק הלשון הזה שאין הוידוי בסעודה ואע"פ שהתודה קודם שיאכל וישתה מתודה לאחר שיאכל וישתה כו'. נראה לפי 

שהוא מתודה לאחר אכילה בתפילת ערבית, מדלא קתני ואע"פ שהתודה קודם שיאכל וישתה מתודה ערבית וכדקתני 
ואע"פ שהתודה ערבית, ועוד הא )ד(קתני דמצות וידוי ערב יוה"כ הוא עם חשיכה דהיינו לאחר שיאכל וישתה אלא 

כל משום שמא תטרף דעתו בסעודה, ועלה קאמר שאע"פ שהצריכו לו להקדים שהקדימו לו חכמים להתודות קודם שיא
ולהתודות, עיקר הוידוי לא הפסיד את מקומו וצריך להתוודות לאחר שאכל ושתה דהיינו עם חשיכה, ואלו ערבית לא 

עתך שלא מיקרי לאחר שאכל ושתה דלאו סמוך לאכילה הוא, ותפלת ערבית שמה עלה, ועוד מאי אע"פ וכי תעלה על ד
יתודה ביום הכפורים עצמו ואין וידוי ערבית אלא משום שמא אירע דבר קלקלה של עבירה בסעודה, ואנן מצות וידוי 

של ערב יוה"כ קאמרינן דהוא עם חשיכה אבל של יוה"כ ודאי בעצומו של יום הוא, אלא משמע דהכי קתני, מצות וידוי 
תשובה הוא עם חשיכה סמוך ליום עצמו, שלא יהא שהות לחטוא בין של ערב יוה"כ שצריך להתודות כדי שיכנס ליום ב

הוידוי והיום, אבל חששו חכמים שמא תטרף דעתו בסעודה וימנע בשכרותו מן הוידוי לפיכך החמירו עליו להתודות 
ל קודם אכילה, ואע"פ שהתודה קודם אכילה חוזר ומתודה בזמנו עם חשיכה סמוך ליום עצמו שמא אירע דבר קלקלה ש

עבירה בסעודה, ווידוי של ערבית שהוא וידוי של יוה"כ עצמו לא קתני דודאי מתודה הוא ביוה"כ, אלא קתני אע"פ 
שהתודה ערבית מתודה שחרית וכל היום שמא אירע לו דבר עבירה כל היום, דיוה"כ עם חשיכה הוא מכפר, זו היא 

 שיטת הברייתא הזו על נכון.

                                                 

 ע"ע במש"כ במשנה ברורה רסג:כד ובשו"ת יחוה דעת חלק ה' ובחזון עובדיה ימים נוראים בזה 96
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שמצאתי בתוספתא דקתני מצות וידוי ערב יום הכפורים עם חשיכה אבל אמרו חכמים ומה שמסייעני עוד סיוע ברור   
מתודה אדם קודם שיאכל וישתה שמא תטרף דעתו בתוך אכילה ושתייה ואע"פ שהתודה קודם שיאכל וישתה צריך 

ערבית  שיתודה לאחר אכילה ושתייה שמא אירע דבר קלקלה בסעודה ואע"פ שהתודה לאחר שאכל ושתה צריך שיתודה
ואע"פ שהתודה ערבית צריך שיתודה שחרית כו' עד צריך שיתודה בנעילה שמא אירע דבר קלקלה כל היום כו', הרי זה 

מפורש, אלא שבעלי הגמ' לא שנו בברייתא שהביאו בגמ' אע"פ מוידוי של ערב יום הכפורים לוידוי של ערבית מן הטעם 
פ שהתודה וידוי יותר סמוך ליום הכפורים לא פטר של ערבית, אבל שפירשנו, ובתוספתא שנו אותו בפירוש לומר שאע"

כולם לדבר אחד נתכוונו שמתודה קודם אכילה ומתודה אחר אכילה סמוך לחשיכה ומתודה ערבית וכל היום. ורש"י ז"ל 
ה שני מפרש עם חשיכה ערבית משקדש היום, ואינו כן בשום מקום, וכן הראשונים כולם לא כתבו זה בחבוריהם שיתוד

פעמים בערב יום הכפורים, ולא דקדקו בברייתא זו, ומה שכתבנו הוא האמת והנכון והישר. ואלהי אמת רב חסד ואמת 
 יעננו באמת ובחסד וברחמים וימחול לעונותינו ולפשעינו אמן וכן יהי רצון.

 מגן אברהם תרז:ז

ל"ה ראוי להחמיר להתודות אחר אכילה קודם בתפלת מנחה כו'. אחר אלהי עד שלא כו' יאמר אלהי נצור ]ד"מ[, כתב ש
 חשיכה הרמב"ן:

 נפש הרב עמ' רי

 וידוי אחר התפילה –יום הכיפורים 

 יומא פז:

 ערוך השלחן אורח חיים תיז:ג

 מטה אפרים תיז:ה

 ראב"ן יומא

השלום ומדקאמר למעלה היכן מתודה אחר תפילתו וקורא לעושה השלום גמר תפילתו, ש"מ אם היגיע אדם לעושה 
 ואומרים הציבור קדושה או יהא שמיה רבה וכו' עונה הוא עמהם ולא הוי פיסוק תפילה וחוזר וגו]מר[ אלקי נצור.

 שלחן ערוך אורח חיים קכב:א

 בעקבי הצאן עמ' יח

 וידוי הארוך והקצר –יום הכיפורים 

 מפניני הרב עמ' קעח

 שחייה –וידוי  –יום הכיפורים 

 נפש הרב עמ' ריא

 חולה מסוכן אוכל כדרכו ולא פחות פחות –ורים יום הכיפ

 שלחן ערוך אורח חיים תריח:ז

 חידושי הגרי"ז על הרמב"ם הלכות שביתת עשור ב:ח

 97איש ההלכה עמ' לט

 חולה שיש בו סכנה –יום הכיפורים 

                                                 

 קול תורהע"ע באתר  97
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 אות ח סספר איסור והיתר הארוך שער 

נאמר ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש ואל תהי  ואם החולה עצמו רוצה להחמיר עליו אחרי שיודע שצריך לכך עליו
צדיק הרבה ול"ד לדבר הנוגעת בכבוד השם יתברך שכתוב בסמ"ק שאדם יכול לוותר על נפשו. דהתם כתיב ביה ובכל 

 נפשך וגם שואלין ממנו נפשו. ואפי' על השואל אמרו רז"ל ששופך דמו והרי אפילו ספק נפשות דוחה שבת וכ"ש יוה"כ:

אותנו וחפץ לזכותינו בתורה ובמצות לעולם הבא הזהרנו על בריאותינו להיות מקיימים לפניו בגוף חזק  באהבת השם  
ובריא ולעובדו בעולם הזה ולזכותינו לעולם הבא שנאמר ושמרתם את חקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי 

 בהם:

  98ריקאנטי סימן קסו

בינו יצחק דצריך ר"ל דנראה לו שימות אם לא יאכילהו ואמר דנ"ל שאין אנו הא דאמרי' גבי יוה"כ חולה אומר צריך פי' ר
בקיאים בענין האכילה כמו החולה ואם אמר החולה לא אסתכין בכך אם לא אוכל אסור להאכיל. ור"ת נחלק עליו והורה 

סוכנין מאכילין הלכה למעשה להיתר דכיון שיודע החולה או החיה שהוא יוה"כ ואומר צריך אע"פ שסבורין שאינן מ
אותן. ושמעתי כי ריב"א חלה חוליו שמת בו וחל יוה"כ באותם הימים וא"ל הרופאים אם לא תאכלו ודאי תמות ואם 

 תאכל שמא לא תחיה והוא ז"ל אמר ברי ושמא ברי עדיף ולא רצה לאכול ומת תנצב"ה:    

 הסדר לעיכובא –חוקה  –יום הכיפורים 

 :אודת יום הכיפורים החידושי ר' חיים הלוי הלכות עב

כל עבודות שעובד בבגדי לבן בפנים בהיכל צריך לעשותן על הסדר שביארנו ואם הקדים בהן מעשה לחבירו לא עשה 
 כלום עכ"ל.

ובה"ד שם הקדים דם השעיר לדם הפר במתנות שבהיכל על הפרוכת יחזור ויזה מדם השעיר פעם שניה לאחר דם הפר   
"א[ ת"ר כל מעשה יוה"כ האמור על הסדר אם הקדים מעשה לחבירו לא עשה כלום, אמר ר' עכ"ל, והוא ביומא דף ס' ]ע

יהודה אימתי בדברים הנעשין בבגדי לבן מבפנים אבל דברים הנעשים בבגדי לבן מבחוץ אם הקדים מעשה לחבירו מה 
ין מבחוץ אבל בדברים שעשה עשוי, ר' נחמיה אומר במה דברים אמורים בדברים הנעשין בבגדי לבן בין מבפנים וב

הנעשין בבגדי זהב מבחוץ מה שעשה עשוי, ועיין לעיל בדף ל"ט ]ע"ב[ דמבואר שם דלר"נ גם דברים הנעשין בבגדי לבן 
בעזרה סדרן מעכב, וכן מבואר גם הכא בסוגיין דהטעם דצורך פנים האמור בקטורת שחפנה קודם שחיטת הפר ובשעיר 

הוא רק לר"י, ומשום דלר"נ בלאו הכי מעכב, כיון דנעשין בבגדי לבן, ואף  ששחטו קודם מתן דמו של פר דמעכבין
דעשייתן היא בעזרה, והרמב"ם שפסק דדוקא עבודות שבהיכל סדרן מעכב, וגם הביא טעמא דצורך פנים, היינו משום 

ל האמור בהן מעכב, דפסק כר"י דאינו מעכב רק בדברים הנעשין בבגדי לבן מבפנים, ומפרש דלר"י גם היכל בכלל פנים דכ
וזה דלא כפירש"י שפי' דפנים פירושו לפני ולפנים, והיכל בכלל חוץ הוא בזה. ועיין בלחם משנה שהביא מהא דאיתא 

בזבחים דף מ' ]ע"ב[ על הא דתניא ועשה כאשר עשה וכו' שאם חיסר אחת מכל המתנות לא עשה ולא כלום, ופריך שם 
אלא לר"י דאמר וכו' דברים הנעשין בבגדי לבן בחוץ הקדים מעשה לחבירו מה פשיטא חוקה כתיבה ביה וכו' לא נצרכא 

שעשה עשוי אימא מדכסדרן לא מעכבי הזאות נמי לא מעכבי קמ"ל, הרי להדיא דלר"י היכל בכלל חוץ הוא וסדר הזאתן 
 לא מעכב, וקשה על הרמב"ם שפסק דהיכל בכלל פנים וסדר הזייתן מעכב, וצ"ע.

"ם דהיכל גופיה דינו חלוק, והזאות שעל הפרוכת שהוא מן המזבח הפנימי ולפנים דינן כפנים ונראה דדעת הרמב  
דחוקה כתיב בהו וסדרן מעכב אף לר"י, והזאות המזבח עצמו דינן כחוץ דלר"י לא נאמר בהן חוקה ואין סדרן מעכב. 

עיר אין מעכב את הפר במתנות ודבר זה נלמד מהסוגיא דיומא דף מ' ]ע"א[ דאיתא שם ת"ש פר מעכב את השעיר וש
שבפנים וכו' שעיר אין מעכב את הפר מאי ניהו אילימא דאי אקדים מתנות הפר בהיכל מקמי מתנות דשעיר בפנים חוקה 

כתיב בהו וכו' לא דאקדים מתנות דפר במזבח מקמי מתנות דשעיר בהיכל ור"י הוא דאמר דברים הנעשין בבגדי לבן 
יון דמוקמינן לה כר"י א"כ אמאי נדי הגמ' מאוקימתא קמייתא דאקדים מתנות דפר דהיכל בחוץ לא מעכבי וכו', וקשה כ

מקמי מתנות דשעיר דלפני ולפנים, דשעיר אינו מעכב בזה את מתנות הפר בהיכל לפסלן, משום דהן דברים הנעשין 
יא למתנות דשעיר דלפני בבגדי לבן בחוץ דלית בהן חוקה אליבא דר"י. ועיין בפירש"י שם שתירץ דכיון דההקדמה ה

ולפנים ע"כ שפיר יש בהן צד פנים ומועיל זאת לפסול את המתנות שבהיכל אף דהם דברים הנעשין בבגדי לבן בחוץ. אכן 
הרמב"ם הרי חולק בזה, וכמו שכתב בהל' ב' שם ז"ל וכן שעיר ששחטו קודם מתן דמו של פר לא עשה כלום אע"פ 

עכ"ל, הרי להדיא דאע"ג דההקדמה היא למתן דמו של פר לפני ולפנים מ"מ חשיב  שהשחיטה בעזרה הרי דמו נכנס לפנים
לה הרמב"ם לדברים הנעשין בבגדי לבן בחוץ, אי לאו משום טעמא דצורך פנים כפנים דמי, והיינו משום דכיון דדיינינן 

                                                 

כ הרב מלמד בפניני הלכה ( וע"ע בנושא במש"קישורעמ' מד להרב אפרים קנרפוגל ) Peering Through the Latticesהובא ב 98
 (קישור)

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
https://books.google.com/books?id=xXddENRX7b8C&pg=PA44&lpg=PA44&dq=fasting+on+yom+kippur+against+doctors+tosafot&source=bl&ots=cExsZTpNas&sig=nqSWpB0Kgx-UbHwh64x8Q-ZYLtY&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiEob_eqdjPAhUMcD4KHZQGAaIQ6AEINzAD#v=onepage&q=fasting%20on%20yom%20kippur%20against%20doctors%20tosafot&f=false
http://ph.yhb.org.il/plus/15-08-03/


480 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

מדברים הנעשין בבגדי  לפסול את השעיר מחמת הקדם שחיטתו על כן אזלינן בתר שחיטת השעיר שהיא בעזרה דהוא זה
לבן בחוץ, וא"כ הכי נמי הכא דאתינן למיפסל הזאת הפר בהיכל ג"כ דינו דהוא מדברים הנעשין בבגדי לבן בחוץ, וא"כ 
קשה הסוגיא דפריך חוקה כתיב בהו, והא כיון דמוקמינן לה כר"י א"כ הא אין כאן חוקה כלל, ]ועיין בתוס' ישנים יומא 

 דף מ' שם[. 

מבואר בדעת הרמב"ם דהיכל גופיה דינו חלוק, ומתנות שבפרוכת מתחשבים מדברים הנעשין בבגדי לבן אכן לפי ה  
בפנים, ומתנות שבמזבח הם בכלל דברים הנעשין בבגדי לבן בחוץ, א"כ מתישבת הסוגיא כפשטה, דמעיקרא דאוקמה 

בהו, כיון דהן בכלל פנים דכתיב בהו  דאקדים פר לשעיר במתנות שבהיכל, ר"ל על הפרוכת, שפיר פריך הגמ' חוקה כתיב
חוקה אף לר' יהודה, ועל זה הוא דמשני לא דאקדים מתנות דפר דמזבח, ובזה שפיר ליתא עיכובא לר"י, כיון דהם בכלל 

דברים הנעשין בבגדי לבן בחוץ, וביאור דברי הרמב"ם שכתב בפנים בהיכל, ר"ל בהיכל במקום שהוא פנים, דהיינו על 
שכתב בהל' ד' שם הקדים דם השעיר לדם הפר במתנות שבהיכל על הפרוכת יחזור ויזה וכו', והיינו משום הפרוכת, וכמו 

דרק מתנות שעל הפרוכת הם בכלל דברים הנעשין בפנים, אבל מתנות שעל המזבח הם בכלל דברים הנעשין בחוץ, ולית 
א דזבחים דסדר הזאות דהיכל לא מעכב לר"י, בהו עכובא. ולפ"ז הרי ניחא היטב קושית הלחם משנה על הרמב"ם מהסוגי

 הרי דהיכל חשוב בכלל חוץ, ולפי המבואר נוקמה במתנות דמזבח, דזה הוי בכלל חוץ גם לדעת הרמב"ם, וכמו שנתבאר.    

 כל נדרי –יום הכיפורים 

 תוספות נדרים כג:

 ג )הלכות שבת ומועדים( כלל קמד-חיי אדם חלק ב

באימה ורעדה. והמנהג בקהלתנו בכל בתי מדרשים להוציא ספר תורה מהיכל כמו שכתוב אחרי זה ילך לבית הכנסת 
בכתבי האר"י ז"ל, וכבר נדפס בחמדת הימים התפלה שסידר. ואמנם לא כל אדם מבין הדברים רק מי שבא בסוד ה'. ומי 

כי בלאו הכי לדעת הרבה שאינו יודע, הוא לו כדברי ספר החתום. ולכן העתקתי מספרים קדמונים תפלה בלשון קל, 
 פוסקים מצות וידוי היא סמוך ללילה דוקא וראוי לכל אדם, וזה נוסחתה, ואשרי מי שיאמר אותה גם בשחרית:

הנוסח המוסכם מהפוסקים בשם אלוקים ועל פי התורה אנחנו מתירים נדרים ושבועות שהאדם אוסר בהם איזה   
ועות שהאדם נודר ונשבע מפי עצמו רק על דברים שבינו לבין עצמו, איסור על נפשו, ובכלל מתירים אנחנו נדרים ושב

אבל חס וחלילה לכל איש לחשוב שאנחנו מתירים אלות ושבועות שנשבעים להממשלה ובמקומי המשפט או אלות 
ושבועות שנודרים ונשבעים בענינים שבין אדם לחבירו ובמה שנוגע לתועלת זולתנו ולכל איש מאיזה דת וגזע שיהיה, 

והנדרים והאלות והשבועות שנאמר עליהן בתורה כי לא ינקה האל את העובר עליהן מחויבות להיות שרירין וקיימין 
 בתקפן ובלי ישונה, וכל העובר עליהן ישיגהו חרון אף ויהיה לחרפות ולדראון עולם:

די חרמנא ודי אסרנא על נפשתנא כל נדרי ואסרי ושבועי ונדויי וחרמי וקונמי וכינויי וקנסי די נדרנא ודי אשתבענא ו  
מיום הכפורים שעבר עד יום הכפורים הזה שבא עלינו לשלום ומיום הכפורים הזה עד יום הכפורים שיבא עלינו לשלום, 
נדרנא לא נדרי, ושבוענא לא שבועי, ונדוינא לא נדויי, וחרמנא לא חרמי, ואסרנא לא אסרי. כולהון אתחרטנא בהון. יהא 

 יתין ושביקין, לא שרירין ולא קימין. ונסלח לכל עדת בני ישראל ולגר הגר בתוכם כי לכל העם בשגגה: רעוה די יהון שב

רבון העולמים אב הרחמים והסליחות אשר ימינך פשוטה לקבל שבים ואתה בראת את האדם להטיב לו באחריתו   
או ברע כדי לתת לו שכר טוב על טוב ובראת לו ב' יצרים יצר טוב ויצר הרע כדי שתהיה הברירה בידו לבחור בטוב 

בחירתו כי כן גזרה חכמתך כמו שכתוב ]דברים ל' ט"ו[ ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב ואת המות ואת הרע 
ובחרת בחיים. ועתה אלהי לא שמעתי לקולך והלכתי בעצת יצר הרע ובדרכי לבי ומאסתי בטוב ובחרתי ברע. ולא די לי 

רי אלא טמאתי אותם. בראת בי מוח ולב ובהם חוש המחשבה לחשוב מחשבות טובות והרהורים שלא קדשתי את איב
טובים ולב להבין דברי קדשך ולהתפלל ולברך כל הברכות במחשבה טהורה ואני טמאתי אותם בהרהורים ומחשבות 

פעם באונס בטומאת קרי זרות ולא די לי בזה אלא שעל ידי הרהורים רעים באתי לידי הוצאת זרע לבטלה פעם ברצון ו
המטמא את כל הגוף ומהם בראתי משחיתים ומחבלים הנקראים נגעי בני אדם אוי לי כי תחת המחשבות הטובות 

שיכולתי לברוא על ידי זה מלאכים קדושים שיהיו סניגורים ופרקליטים טובים עלי, תחתיהם בראת משחיתים לחבל את 
יו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם. בראת בי עינים ובהם חוש הראות לראות עצמי כמו שכתוב ]שמואל ב' ז' י"ד[ והוכחת

בהם מה שכתוב בתורה ולקדש אותם בראיית כל דבר שבקדושה והזהרת בתורתך ]במדבר ט"ו ל"ט[ ולא תתורו אחרי 
אזנים לבבכם ואחרי עיניכם אוי לי כי הלכתי אחרי עיני וטמאתי אותם להסתכל בנשים ובכל דבר טומאה. בראת בי 

לשמוע דברי קדושה ודברי תורה אוי לי כי טמאתי אותם לשמוע דברי נבלה ולשון הרע וכל דברים האסורים אוי לאזנים 
שכך שומעות בראת בי פה ולשון ושינים וחיך וגרון ונתת בהם כח לדבר בהם חמשה מוצאות האותיות הקדושים של 

ך הקדושה, ובכח הדיבור הבדלת את האדם מן הבהמה א"ב אשר בהם בראת שמים וארץ ומלואם ובהם ארגת תורת
ואפילו כבהמה לא הייתי כי טמאתי פי בדברי נבלה בלשון הרע בשקרים ליצנות רכילות מחלוקת מלבין פני חבירו מקלל 
את חבירו מתכבד בקלון חבירו דברי משא ומתן בשבת ויום טוב בשבועות ונדרים. בראת לי ידים וחוש המישוש לעסוק 

מצוות ואני טמאתי עצמי במשמושין של איסור להכות באגרוף רשע ולהרים יד להכות את ישראל ולטלטל דברים בהם ב
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המוקצים בשבת ויום טוב. בראת בי רגלים להלוך לכל דבר מצוה ואני טמאתי אותם ברגלים ממהרות לרוץ לרעה. בראת 
תך ואני טמאתי אותו בהוצאת זרע לבטלה ובקרי בי ראש הגויה וחתמת אותו באות ברית קודש להיות עבד נאמן לעבוד

ולהקשות עצמי לדעת שלא במקום מצוה )ובעלתי בעילות אסורות(. מששתי את כל איברי ומצאתי אותם בעלי מומין 
מכף רגלי ועד ראשי אין בי מתום. ועתה ה' אלהי גלוי וידוע לפניך שלא נתכוונתי בכל החטאים והעוונות להכעיס אותך 

דך אך הלכתי בעצת יצרי הרע אשר תמיד בכל יום פורש רשת לרגלי ללכדני ואני עני ואביון תולעת ולא איש ולמרוד כנג
כשל כחי לעמוד כנגדו ועמל הפרנסה לפרנס את בני ביתו וטרדת הזמן ומקריו הם היו בעוכרי. ולפי שכל זה גלוי וידוע 

נתת לנו יום אחד בשנה אדיר וקדוש יום הכפורים הזה  לפניך כי אדם אין צדיק בארץ אשר לא יחטא לכן ברחמיך הרבים
הבא עלינו לטובה לשוב לפניך ולכפר על כל עוונותינו ולטהר אותנו מכל טומאתנו כמו שכתוב ]ויקרא ט"ז ל'[ כי ביום 

הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו, ועתה ראה עמך ישראל אשר לקחת אותם לעם מי כעמך 
ל טהורים וקדושים המיחלים ומצפים למחילתך באנו לפניך בלב נשבר ונדכה כעניים ודלים ורשים לבקש ממך ישרא

מחילה סליחה וכפרה על כל מה שחטאנו ועוינו ופשענו לפניך, ידענו ה' רשענו עון אבותינו בושנו ונכלמנו להרים פנינו 
עוונינו העברנו מעלינו הצלם הקדוש אשר הוא מלביש אליך כבושת גנב כי ימצא ואיך נפתח פה ונרים ראש כי ברוב 

אותנו אשר כל המזיקים והמקטרגים אינם יכולים להביט בפניו כמו שכתוב ]דברים כ"ח י'[ וראו כל עמי הארץ כי שם ה' 
נקרא עליך ויראו ממך והחלפנו אותו בצלם טמא ולבשנו בגדים צואים ואיך נבוא בשער המלך בלבוש שק מלוכלך 

מתמיהים אנחנו על נפשנו איך נעשתה התועבה הזאת כי הוצאנו נפשנו ורוחנו מעולם הקדוש וברחנו למקום  בצואה.
מדבר ציה וצלמות למקום הטומאה והקליפות. ואתה ה' אלקינו הרוצה בתשובת רשעים כמו שכתוב ]יחזקאל ל"ג י"א[ 

ל"ב[[ כי לא אחפוץ במות המת ונאמר ]שם שם שובו שובו ]מדרכיכם הרעים ולמה תמותו[ בית ישראל ]ונאמר ]שם י"ח 
כ"ג[ החפוץ אחפוץ מות רשע נאום ה' אלהים הלא בשובו מדרכיו וחיה, עתה שמנו אל לבנו לשוב ולבא לפניך בבושת 
פנים. אבינו מלכנו רחם עלינו כרחם אב על בנו שמרד באביו ויצא מביתו ובשובו אל אביו בבושת פנים ובבכי וצעקה 

מדרך האב לרחם על בנו. ואם עבדים אנחנו, המכה את עבדו ביסורים כשמרד בו, הנה כבר לקינו בשעבוד  ומתנפל לפניו
גליות ויסורין שבגוף או עניות וצער גידול בנים ושאר מכאובים. יסרנו ה' אך במשפט ואל באפך פן תמעיטנו. רחם עלינו 

צואים מעלינו ולטהרנו מכל חטאותינו וילבישו וצוה למלאכיך הקדושים הממונים על הטהרה להפשיט את הבגדים ה
אותנו שנית בלבוש הקדושה כמו שכתוב ]זכריה ג' ד'[ הסירו הבגדים הצואים ]וגו'[ והלבש אותך מחלצות וכתפלת דוד 
המלך עליו השלום ]תהילים נ"א י"ד[ השיבה לי ששון ישעך ורוח נדיבה תסמכני לב טהור ברא לנו אלקים ורוח חדשה 

נו. ואם פשענו ומרדנו כמדת בשר ודם, אתה עשה כמדתך למחול ולסלוח ואל יעכבו עוונותינו לשוב לפניך תתן בקרב
כמדתך לקבל שבים וחזק לבנו בתורתך וביראתך שתהיה יראתך תמיד קבועה בלבנו וטהר רעיונינו ומחשבותינו 

זה ובוכה ומתאונן ומתודה עליהם לעבודתך. וראה בשברון לבי כי מתנחם אני על מעשי הרעים שעשיתי עד היום ה
ואומר חטאתי עויתי ופשעתי לפניך וקבל תשובתי בתוך תשובת כל עמך ישראל השבים לפניך בכל לבב כי גם אני מבני 

אברהם יצחק ויעקב ואל יעכבו עוונותי הרבים מלשוב לפניך בכל לב וזכני שאשוב לפניך בלב שלם ולהתחרט על עוונותי 
עשי הרעים עזיבה עולמית ורחם עלי והצילני עד עולם מכל חטא ועון כי לולא רחמיך וחסדיך אי חרטה גמורה ולעזוב מ

אפשר לעמוד נגד היצר הרע אשר הוא כאש בוער בעצמותי ולכן רחם עלי ותן בי כוח לעמוד כנגדו כמו שאמרו חכמים 
קדושת יום הכפורים ולהתענות בו  הצדיקים בדברי קדשם ]שבת קד א[ הבא לטהר מסייעין אותו. והנה אני מקבל עלי

בה' ענויים שצוית לנו על ידי משה עבדך בתורתך הקדושה אכילה שתיה רחיצה סיכה נעילת הסנדל תשמיש המטה, 
ולשבות ביום הקדוש הזה מכל מלאכה. ועל ידי עינוי של אכילה ושתיה תכפר לנו מה שחטאנו באכילות ושתיות אסורות 

תכפר לנו מה שחטאנו בתענוגי העולם הזה אשר התענגנו בימי החול ובפרט בתענוגים  ועל ידי עינוי רחיצה וסיכה
האסורים. ועל ידי עינוי נעילת הסנדל תכפר לנו מה שחטאנו ברגלים ממהרות לרוץ לרע ואת אשר עברנו על כ"ד דברים 

המטה תכפר לנו מה שחטאנו שבית דין מנדין עליהם ונתחייבנו להיות יחפי רגלים כנדויים ועל ידי עינוי מתשמיש 
ופגמנו בברית קודש ובטומאת קרי ובהוצאת זרע לבטלה )ומה שבעלנו בעילות אסורות(. ועל ידי ה' תפלות ותחינות 

ובקשות יתוקן מה שפגמנו בה' מוצאות הפה החיך והגרון והלשון והשינים ושפתים שמהם יוצא הדבור וטמאתי אותם 
ת ועל ידי חיבוק ונישוק ספר התורה ועל ידי זכות התפלות שנתפלל ביום הקדוש בכל דברים האסורים ונדרים ושבועו

הזה יעלו ויבואו ויגיעו ויצטרפו עמהם כל התפלות שהתפללנו בכל השנה בלא כוונה ויהיו כולם נכללות בתפלות היום 
פגמנו בראיות עינים בכל הזה ויגיעו לראשך להיות עטרה לראשך בכלל תפלת ישראל ועל ידי דמעות עינינו יתוקן מה ש

דבר טמא והסתכלות בנשים ועל ידי רתיחת גופנו על ידי התענית והתפלות יתוקן מה שהרתחנו רמ"ח איברינו ושס"ה 
גידינו באש של יצר הרע ובמיעוט חלבנו ודמינו על ידי התענית יכופר כל מה שחטאנו ושעוינו ושפשענו לפניך ויהיה 

 נו את גופנו על גבי המזבח ויקובל לפניך לריח ניחוח כקרבן וכעולה:נחשב לפניך התענית כאילו הקרב

והנה ידענו כי אנחנו מחוייבים להתענות על פי תקוני התשובה על כל חטא וחטא ולסגף את גופנו בתשובת המשקל   
כל עון ועון כי נגד מה שהתענגנו בעבירות אך גלוי וידוע לפניך שאין בנו כח להתענות אפילו על חטא א' ומכל שכן על 

רבו עוונותינו מלספור וכשל כוחנו ולכן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שיהיה צום התענית ביום הקדוש הזה יום הכפורים 
 הבא עלינו לטובה כפרה על כל עונותינו:

הבתך ויהי רצון מלפניך אל מלך יושב על כסא רחמים הרוצה בתשובת רשעים שתתן בלבנו ובלב כל עמך בית ישראל א  
ויראתך לירא אותך כל הימים ובתוכם תרחם על פושעי עמך בית ישראל ותן בלבם פחד הדר גאונך והכנע לבם האבן 

וישובו לפניך בלב שלם כמו שהבטחת על ידי נביאך ]שמואל ב' י"ד י"ד[ לבלתי ידח ממנו נדח. גם כי הרבו אשמה לפניך 
תחתור להם חתירה מתחת כסא כבודך וקבלם בתשובה ורחם עד שננעלו בפניהם דרכי תשובה. אתה ברחמיך הרבים 
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עלינו ותן בנו כח לעבוד אותך כל הימים והסר ממנו כל המניעות והסבות המונעות אותנו מלעבוד אותך כי אתה יצרתנו 
ותדע כל מחסורי בני אדם וטבעם המבלבלים אותם מעבודתך ובידך להסירם ולמנעם, ולא תטרוף עלינו את השעה עד 

וב לפניך בלב שלם, ונהיה כל ימינו בתשובה ומעשים טובים עד סוף רגע אחרונה אשר יהיה לרצון לפניך לאסוף את שנש
נשמתנו אליך אז יהיו כל מחשבותינו דבוקים בך ואז תצא נשמתנו בקדושה ובטהרה ואז נזכה להיות מיין נוקבין לעלות 

בנו כח להתענות ביום הקדוש הזה ולהשלים התענית  ממטה למעלה להשפיע שפע בכל העולמות מלמעלה למטה. ותן
בכל ה' ענויים ושלא יגרום מעשינו להיות נכשל חס וחלילה בשום א' מן ה' הענויים כי כולנו בני זרע אברהם יצחק 

ויעקב ידידיך. וזכנו לגדל בנינו לתורה ולמעשים טובים ולא יתפסו חס וחלילה בעוונותינו וחתמנו בספר חיים טובים. 
יים של יראת שמך. חיים שנעבוד אותך בלב שלם, חיים שלא נכשל חס וחלילה בשום חטא ועון ואשמה, חיים של ח

פרנסה בנחת ובכבוד ובהיתר, ולא תטרידנו הפרנסה בטרדת הזמן, ותן לנו פרנסה בהשקט ושלוה כדי שיהיה לבנו פנוי 
 קים בך תמיד.תמיד לעבודתך וטהר רעיונינו ומחשבותינו כדי שנהיה אנחנו דבו

ולהיות שידעתי שכמעט אין צדיק בארץ אשר לא יחטא בין אדם לחבירו בממון או בגופו במעשה או בדבור פה. ועל זה   
דוה לבי בקרבי כי על חטא שבין אדם לחבירו אין יום הכפורים מכפר עד שירצה את חבירו ועל זה נשבר לבי בקרבי 

פיל תחנתי לפניך שתרחם עלי ותתנני לחן לחסד ולרחמים ורחפו עצמותי כי אפילו יום המיתה אין מכפר ולכן אני מ
בעיניך ובעיני כל בני אדם והנני מוחל במחילה גמורה לכל מי שחטא נגדי בין בגופי ובין בממוני או שדיבר עלי לשון הרע 

מון אשר ואפילו הוצאת שם רע וכן לכל מי שהזיק לי בגופי או בממוני ולכל חטאות האדם אשר בין אדם לחבירו חוץ ממ
אני יכול להוציא על פי דין וחוץ מי שחוטא כנגדי ואומר אחטא לו והוא ימחול לי וחוץ מאלו אני מוחל במחילה גמורה 

ולא יענש שום אדם בסבתי. וכשם שאני מוחל לכל אדם כן תתן את חיני בעיני כל אדם שימחלו לי במחילה גמורה. ובכן 
פלותינו קבל רנת עמך שגבנו טהרנו נורא, ותוציא כל הניצוצות הקדושות שנפלו יעלו ויבאו ויגיעו ויראו וירצו וישמעו ת

לקליפה על ידי חטאותינו. ועל ידי קדושת יום הכפורים יתעוררו מדותיך הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל 
הכפורים לכפר עלינו כמו בשמים ובארץ לך ה' הממלכה. אור זרוע לצדיק לישרי לב שמחה. ותתפשט עליהם קדושת יום 

שכתוב ]ויקרא ט"ז ל'[ בתורת משה עבדך כי ביום הזה יכפר עליכם גו' לפני ה' תטהרו. ויהי נועם ה' אלהינו עלינו ומעשה 
ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. ותעביר ממשלת זדון מן הארץ, ומלוך על כל העולם כולו בכבודך והנשא על כל 

 מחה לארצך וששון לעירך וצמיחת קרן לדוד עבדך אמן כן יהי רצון. יהיו לרצון וגו':הארץ ביקרך ותן ש

 שלחן ערוך אורח חיים תריט:ז

 אחד לימין שליח צבור ואחד לשמאלו.עמיד צריך לה

 מגן אברהם תריט:ט

 צריך להעמיד. ועכשיו אין השנים עומדים אלא עד ברכו ועיין בב"ח ומ"ש סי' תקס"ו ס"ז:

 תריט:ימגן אברהם 

שעומדים. היינו בשעת תפלת ערבית אבל מי שעומד כל הליל' לא יוכל להתפלל בכוונ' ביום )ב"י( ויזהרו שלא ישהו 
נקביהם ואם נחלשו יכולים לסמוך לשום דבר )מהרי"ל ד"מ( ערסי' תקפ"ה וטעם העמיד' להיות דוגמת המלאכים ולכן 

 הנשים לא יעמדו וכמ"ש ססי' תר"י )מט"מ(:

 עמ' קיז נפש הרב

 נפש הרב עמ' ריא

 מפניני הרב עמ' קצט

 דברי הרב עמ' קפ

 מיעוט סליחות –יום הכיפורים 

 נפש הרב עמ' ריב

 מספר העולים –יום הכיפורים 

 מגילה כג.
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שבעה, אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן, דברי רבי ישמעאל. רבי  -ששה, ובשבת  -חמשה וביום הכפורים  -ביום טוב 
 ששה, אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן -שבעה, ובשבת  -חמשה, וביום הכפורים  -מר: ביום טוב עקיבא או

 שבת קיג.

משנה. מקפלין את הכלים אפילו ארבעה וחמשה פעמים. ומציעין את המטות מלילי שבת לשבת, אבל לא משבת למוצאי 
מיום הכיפורים לשבת, וחלבי שבת קריבין ביום שבת. רבי ישמעאל אומר: מקפלין את הכלים, ומציעין את המטות 

הכיפורים, אבל לא של יום הכיפורים בשבת. רבי עקיבא אומר: לא של שבת קריבין ביום הכיפורים, ולא של יום 
 הכיפורים קריבין בשבת.

 ריבוי תפילה –נעילה  –יום הכיפורים 

 נפש הרב עמ' ר

 אחת, אחת ושתים –סדר העבודה  –כיפורים היום 

 מגן אברהם תפט:ה

היום. לא יאמר שהיום וכו' דמשמע שהוא נתינת טעם למה שלמעל' הימנו אלא יאמר היום יום וכו' שבועו' וימי' הם ל' 
זכר כדכתיב שבע' שבועות, יאמר לעולם מנין המועט קודם כגון א' ועשרים יום ע' בא"ע סי' קכ"ו מיהו ביומא דף נ"ה 

 ונם ובמדינתינו אף בלשון חול מזכירין מנין המועט קודם:איתא דהכל לפי מנהג המדינה בחשב

 כל עבודות היום בכהן גדול, ד' פייסות – סדר העבודה –יום הכיפורים 

 :בכסף משנה הלכות עבודת יום הכיפורים א

כתב הריטב"א בפ"ק דיומא בשם הרמב"ם דמדאורייתא אין חובה בכ"ג אלא בעבודת היום ממש אבל תמידין ועבודות של 
כל יום כשירות בכהן הדיוט אלא דמצוה בכ"ג ור"ש כתב דאפי' תרומת הדשן שהיתה עבודת לילה אינה כשירה אלא בכ"ג 

ולדעת ר"ש והרז"ה אין פייסות ביוה"כ לפי שכל העבודות בכ"ג אבל הגאונים בפיוטיהם הזכירו פייסות ביוה"כ לכן כתב 
תרומת הדשן והשני מי מדשן מזבח הפנימי והמנורה דמכשירי הרמב"ן בספר המלחמות דאף ביוה"כ היו פייסות אחד ל

עבודה הם ונעשים בכהן הדיוט וסידור המערכות ושני גזרי עצים הכל נעשה בכהן הדיוט שהם מכשירי עבודה. ה"ג מי 
 מוליך מחתה למזבח פנימי להקטיר וכ"ג מקטיר וזה מוליך המחתה גחלי אש עכ"ל:

 . בדפי הרי"ף ]כו:[ המאור הקטן יומא א

והוי יודע כי בעלי הקרובו"ת שהכניסו בפיוטיהן בסדר עבודת היום ארבעה פייסות טעו כולן במשנתנו ולא הבינו כי 
הפייסות החשובים במשנתנו לשאר ימות השנה הם ולא ביום הכפורים לפי שכל עבודות היום אינה כשרה אלא בכהן 

 גדול.

 99י"ףא. בדפי הרמלחמת ה' מסכת יומא 

כתוב בספר המאור והוי יודע כי בעלי הקרובו"ת שהכניסו בפיוטיהם וכו' טעו כולם ולא הבינו כי הפייסות וכו' לשאר 
 ימות השנה ולא ביוה"כ לפי שכל עבודת יוה"כ אינה כשירה אלא בכ"ג:

ן בדברי הפייט הראשון אמר הכותב גם בעיני יפלא אבל אף בסדר עבודת הבבלי אשר מימי רבותינו כתוב בו פייסות וכ  
ואי אפשר שיטעו כל רבותינו ואבותינו ר"א ברבי קליר ובקרובות הגאונים וחכמי הישיבות ורבני ספרד האחרונים ז"ל 

ונתתי לבי לדרוש ולתור היאך שנו זה הפ' בסדר יומא שהוא אמור  ולבעל המאור הזה לבדו נתנה חכמה ואין לזרים אתו
דבר מסדר היום כלל ועוד היאך שנו אותו סתם ולא פירשו שהדברים אמורים בשאר  על הסדר והכא בזה הפ' אין בו

ולפיכך נראה לי כי יש שם פייסות לעולם ואפילו ביוה"כ והם שנויות במשנתינו ואכתוב הענין בכאן  הימים חוץ מן יוה"כ
 .שאע"פ שאינו מדרך הספ'

כשר קודם חצות אינו עבודת יוה"כ אלא עבודת לילה אין ספק שהפייס הראשון שהוא תרומת הדשן הואיל והוא )א( 
ואינו בכ"ג כלל שלא נתנו לכ"ג אלא עבודת היום ואל ישבש עליך דעתך מה שאמרו בפ' קמא ביוה"כ דאיכא חולשא דכ"ג 
עבדינן מחצות שכך פירושו מתוך שהעבודות המוטלות על כ"ג מרובות תרמינן מחצות כדי שלא יאירו פני המזרח ונהיה 

                                                 

 כדי להקל על המעיין, חלקנו את דבריו לקטעים שמנו מספרים ליד כל פייס. 99
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ין צריכין לתרום המזבח ונמצא טרחו של כ"ג מתרבה שהעבודות יהיו תכיפות עליו לפיכך תורמין קודם לכן ולכשיאיר עדי
המזרח מיד נוריד כ"ג לבית הטבילה ולא יהא היום קצר והמלאכה מרובה ומי שזכה בתרומת הדשן זכה בסידור מערכה 

 ובשני גזירי עצים

ג עד שהאיר פני המזרח והורידוהו לבית הטבילה לקרוץ את התמיד והרי סדור וראיה לדבר שהרי לא שנו בסדר יומא כ"
מערכה ותרומת הדשן קודם לכן היו ועוד שאם היה כהן גדול תורם הדשן א"כ כבר היה צריך לטבול ולקדש וללבוש בגדי 

מן הכיור נטל מחתת זהב כדתנן בתמיד מי שהוא רוצה לתרום את המזבח יורד וטובל ותנן נמי התם קדש ידיו ורגליו 
הכסף וכו' וקי"ל נמי כר"י דאמר בעיא בגדים ואם אתה אומר תרומת הדשן בכ"ג נפישי להו טבילות וקדושין ועוד כשבא 
לקרוץ את התמיד למה הוא טובל ומקדש והרי כבר טבל לתרומת הדשן ולסדור מערכה והיאך שנינו הביאו לו בגדי זהב 

יון דגמירי ה' טבילות ועשרה קדושין ביום ולא בלילה א"כ מטונך שהרי הודית שאין והרי הוא לבוש אותן מחצות וא"ת כ
אלו העבודות מסדר היום שהוא צריך כ"ג ועוד דהא מוכח בהדיא בפ' אמר להם הממונה דכשטובל לקרוץ את התמיד 

הכהנים תרמו בגדי חול הוא פושט ומש"ה לא בעי קדוש אפשיטה ש"מ שלא תרם הדשן ולא סדר המערכה אלא שאר 
 וזהו הפייס הראשון

הפייס השני רוב בעלי הקרובות פירשוהו ואמרו בו מי מדשן מזבח הפנימי ומי מדשן את המנורה ולא כתבו בו מי )ב( 
השוחט ולא מי זורק ולא מי מעלה איברים לכבש מפני ששחיטת התמיד אע"פ שלא מצינו שחיטה שפסולה אפי' בזר 

וא מסדר היום ואצ"ל זריקה והעלאה שאינן כשירות אלא בו שאין להם פייס כלל ומי מ"מ אינה נעשית אלא בכ"ג שה
שאין עיניו תרוטות יראה מזה שהבינו הראשונים העבודות שהן בכ"ג ונזהרו מהן ולא שמו להן פייס אבל דישון מזבח 

 הפנימי אינה עבודת יום אלא עבודת לילה דומיא דהרמת דשן בחיצון

דור שני גזירי עצים קודם לדישון מזבח פנימי דאע"ג דהכא כתיב בבקר בבקר והכא כתיב בבקר לאו והא דאמרינן בגמ' סי
דלגבי דישון גופיה כתיב בבקר בבקר אלא מדאמר רחמנא בבקר בבקר הקטר ואין הקטרה אלא א"כ דשן תחלה קודם לכן 

הרי זה זריז אלא מפני שהיא עבודה כמאן דכתיב ביה בבקר בבקר דמי שלא לאחר אבל להקדים כל זמן שהוא מקדימו 
קלה לא רצו חכמים להטריח עליה לדשן בלילה והתקינו שתהא נעשית ביום ומשהאיר המזרח כיון שהגיע זמן העבודות 

הקדימו העבודות למכשירין ואחרו דישון מזבח הפנימי שהוא מכשיר כדאיתא בגמרא בפ' אמר להם הממונה ועוד שעיקר 
הם שאין לו עיקר מן התורה ומ"מ אין ספק שהוא בכהן הדיוט וצריך לפייס וה"ה והיא הראיה דישון נראה שהוא מדברי

שפרשנו למעלה שאם היה כ"ג מדשן ע"כ צריך היה לדשן קודם שיקרוץ את התמיד דהא אביי מסדר מערכה ואמר דדישון 
ב וקדש ידיו ורגליו הביאו לו את מזבח הפנימי קודם לתמיד וא"כ היאך שנינו הורידו כ"ג לבית הטבילה לבש בגדי זה

התמיד וקרצו והלא כשעלה ונסתפג וקדש ידיו ורגליו היה צריך ליכנס לפנים ולדשן ולחלוף בגדים אחרים משום שבגדים 
שבשל בהן את הקדירה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו ואח"כ יקרוץ את התמיד וא"ת לא אמר אביי שיקדום דישון מזבח 

יד אבל לא לשחיטתו אל תטעה בזה דדם התמיד טעמא מאי משום דכתיב ביה בדישון תרי בבקר הפנימי אלא לדם התמ
בבקר וחד דאייתינן ליה מדרשא כדמפורש בגמרא ובתמיד לא כתיב ביה אלא את הכבש האחד תעשה בבקר וחד דרשא 

חיטת התמיד דהא לא ויקדום דבר שכתוב בו שלשה בבקר לדבר שאין כתוב אלא שנים ומעתה אתה דן דין זה אף לש
כתיב ביה אלא ההוא בבקר דאת הכבש האחד תעשה בבקר שא"א להוציא שחיטה מכללו אלא ע"כ דישון מזבח הפנימי 

 קודם לשחיטת התמיד ובכלל דם התמיד הוא וכן פי' רבינו שלמה ז"ל לדם התמיד לשחיטתו של תמיד ולזריקתו

וץ את התמיד ואח"כ ידשן מזבח הפנימי ואח"כ יזרוק את הדם וא"כ לך לכולי טעותך לדבריך צריך כ"ג לקר ועוד יהיבנא
היאך שנינו קרצו ומירק אחר שחיטה על ידו קבל את הדם וזרקו ]ואח"כ[ נכנס להקטיר )ואח"כ ובין( ]והא בין[ קבלה 

בעוד שהוא לזריקה צריך ליכנס אל המזבח הפנימי ועוד שאדרבה היה צריך ליכנס ליתן את הדם לממרס כדי שלא יקרוש 
נכנס לפנים לדשן ולא שנו אלא לגבי דם הפר וזו ראיה גמורה שדשון מזבח הפנימי היה בכהן הדיוט אבל כ"ג תיכף 

 לטבילתשעולה מטבילתו הביאו לו את התמיד וקורצו והיא עבודה ראשונה של כ"ג והיא התכופה 

ודישון המזבח מפייסין היו להם כדרך שעושין  וכן כתב ה"ר משה בר מיימון הספרדי ז"ל שתרומת הדשן וסידור המערכה
בכל יום ועל הסדר האמור בכל יום וכן דישון המנורה כשר בכל כהן והוא הסרת הפתילות שכבו וכל השמן שבנר 

כדאמרי' במנחות נר שכבה נתדשן השמן ונתדשנה הפתילה ומקנחן בספוג חוץ מנר מערבי שהוא מוצא אותו דולק 
דשנו ודישון זה של מנורה דומה לדישון מזבח הפנימי וה"ה והוא הטעם שמפני שאינה עבודה ומניחו דולק ואם כבה מ

אלא מכשירי עבודה מפני כך לא הצריכן הכתוב לכ"ג וכ"ג נותן בהן שמן אחר ופתילות אחרות ואם כבה נר מערבי 
חיצון ותנן נמי בתמיד מצאו מדליקו ממזבח החיצון והיינו אש דמנורה דאמרי' בשלהי פ' טרף שלא יהא אלא ממזבח ה

שכבה מדשנו ומדליקו ממזבח העולה ותניא בספרי יאירו שבעת הנרות שומע אני שיהיו דולקים לעולם ת"ל מערב עד 
בקר אי מערב עד בקר יכבה ת"ל לפני ה' תמיד הא כיצד יאירו ז' הנרות מערב עד בקר לפני ה' תמיד שיהא נר מערבי 

ה בין הערבים וזהו הטבת הנרות של שחר כדתנן בתמיד של בין הערבים ולהיטיב את תדיר שממנו מדליקין את המנור
הנרות שהוא הדלקה שמדליקין כולן שנינו בפרק אמר להם הממונה נכנס להקטיר את הקטורת ולהיטיב את הנרות 

דהטבה זו של דאלמא אינה אלא בכ"ג וכן מפורש בסדר הקרובות שכ"ג מטיב את הנרות אלא שרבינו שלמה ז"ל מפרש 
שחר היינו דישון ואם תשאל מפני מה לא אמרו שידשן כ"ג מאחר שהוא מטיב כמו שעושין בכל יום שהמדשן הוא מטיב 
כדאיתא בסדר התמיד אין זו שאלה שלא דיו מה שהטילה עליו תורה אלא שנטיל עליו עבודות אחרות ועוד שיהיה צריך 
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בהם קדרה לרבו אל ימזוג בהן כוס לרבו לפיכך היה דשן המנורה בכהן  לבגדי זהב אחרים כדתניא דבי ר"י בגדים שבשל
 .שון מזבח הפנימי וזהו הפייס השניהדיוט כדי

הפייס השלישי חדשים לקטרת אבל לא להקטרת הקטרת עצמו שהרי שנינו נכנס להקטיר ג"כ כתבו בעלי הקרובות )ג( 
סדר התמיד מי שזכה במחתה נטל מחתת הכסף ועלה שהכ"ג מקטיר ומטיב אלא לסייעו שהוא זוכה במחתה כדתנן ב

לראש הזבח ופנה הגחלים וכו' והוא בכלל משנתינו דקתני חדשים לקטרת כלומר להקטרה עצמה ולמחתה והיא עצמה 
מעשרת אע"פ שאיו זו עיקר הקטרה כדמפורש בירושלמי אמר רבי חנינא מעולם לא הפיס אדם לקטרת ושנה אמר רבי 

ן חדשים לקטרת באו והפיסו אמר ר' חנינא מתניתא אמרה כן מי שזכה לקטרת אומר לזה שעל ימינו יוסי מתני' אמרה כ
אף אתה למחתה נמצאת אומר שני כהנים מתברכין בכל פעם ואפילו לרבי יהודה דאמר לא היה פייס במחתה בזה מודה 

שכל העבודות בכהן גדול חביבה  דעד כאן לא קאמר רבי יהודה הכי אלא בשאר ימות השנה אבל ביום הכפורים מתוך
עליהן ואם לא יפייסו לה לעצמה אתי לאינצויי ועוד שרבי יהודה יחיד הוא ורבנן סברי פייס היה במחתה ומתני' דתמיד 

כותיה ואע"פ שבקטרת שלפני לפנים כהן גדול עצמו מכניס אף את המחתה וחותה התם מתוך שאין אחר יכול להכנס 
אחר חותה ונכנס עמו במחתה ומניח על המזבח הפנימי ויוצא לו כשאר הימים והכי נמי שם אף הוא חותה אבל כאן 

תניא בתוספתא בכל יום שני כהנים נכנסים אחד בכף ואחד במחתה היום נוטל את המחתה בימינו ואת הכף בשמאלו 
י' נמי דיקא דלא בד"א בקטרת שלפני לפנים אבל בקטרת של מזבח החיצון הרי הוא כקטרת של כל ימות השנה ומתנ

 .קתני הכי אלא לקטרת שלפני ולפנים

הפייס הרביעי מי מעלה איברים מן הכבש למזבח הם האיברים שניתותרו מערב יום הכפורים שסודרים אותם על )ד( 
המערכה הרביעית של איברים ופדרים כדברי ר' מאיר ואפילו למ"ד של חול אינן קרבים ביום הכפורים משכחת לה בשל 

בת דחלבי שבת קרבים ביום הכפורים והעלאה זו עבודת לילה היא או סוף של יום שעבר ואינה מסדר היום אחר הש
והיא צריכה פייס כדמפורש והרי אברים ופדרים דעבודת לילה היא ותקינו ליה רבנן פייסא ומההיא נמי שמעינן דהא 

 .ם שלא נתעכלו מבערב היאדתנן מי מעלה איברים וכו' בין על איברי תמיד של שחר בין על איברי

ומעתה נמצינו למדים שכל זה הפרק בסדר יום הכפורים נשנה שאף בו ביום היו ד' פייסות אלו אלא שכלל בהן אף 
הפייסות של שאר ימות השנה לפי שרצה לפרש כל הפייסות שמאחר שהוא מפרש והולך לקמן בשאר הפרקים כל 

ינו למדים איזה מהם ביום הכפורים ואיזה מהן בשאר הימים ואל מלך העבודות שכהן גדול עובד בו ביום מאלינו נמצ
 יושב על כסא רחמים יזכנו לראות בבנין בית עולמים ואז תדע דברי מי קיימים:

 בחזרת הש"ץ מנהגי הכריעות -סדר העבודה  –יום הכיפורים 

 נימוקי הגרי"ב לאוצר התפילות

 תוספות סוטה מ: ד"ה וכל

 (קישור)אדרת אליהו כי תבוא, דברים כו:י 

 :ואהחיוצא מבהמ״ק צריך השתהכלל כל  הוית. זחוהשת

 ארץ הצבי עמ' צד

 נפש הרב עמ' ריד

 חולין י:

 (קישור)קובץ חידושי תורה עמ' קמה 

 נוסחאות התפילה –סדר העבודה  –יום הכיפורים 

 בית יוסף אורח חיים סימן תרכא:ד

 ה אות ג\חיי אדם נשמת אדם כלל קמד

ן, ואני הגהתי במחזור שלי בעבודת התמיד של שחר בסדר עבודה שלנו המתחיל אמיץ כח יש כמה דברים שצריכים עיו
 "והוא קבל וזרק" הגהתי עפ"י סדר אתה כוננת לפנים להיכל נכנס להיטיב ה' נרות.

 ואחר כך צ"ל "פרש הקטיר והטיב" דקאי על הטבת ב' נרות דקי"ל כרבנן דבקטורת מפסיק להטבת הנרות.  
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 מה שכתוב "אנא בשם סלח נא מחל נא" טעות סופר וצ"ל "אנא בשם כפר נא" כו'.  

וכך היה מונה ראוי לומר ד' פעמים כמו שכתב במהרי"ל דהיינו ב' פעמים כמו שנדפס ועוד פעם ג' לאחר "כמשפט   
 כפורת". וצ"ל "וכך היה מונה" ואחר כך "רגש ושנה והזה מדם שעיר" ו"כך היה מונה".

כתוב "שבע על טהרו ובקרניו ארבע" זה דלא כהלכה דמתחלה הזה על הקרנות ואחר כך על טהרו, והגהתי שם מה ש  
 "והזה בקרניו ד' ושבע על טהרו".

מה שכתוב "תרב חטאת ומוספין" צ"ע דזה לא כמאן, דאילו לרבי אליעזר כל המוספין היו קריבין עם תמיד של בין   
מוספין בטבילה ג', ואי לרבי עקיבא דפסק הרמב"ם כוותיה כל המוספין היו עם תמיד הערבים בטבילה ה', והפייטן חשב 

של שחר חוץ משעיר החיצון, ואי לשיטת הרא"ש לר"ע מקצת המוספין נעשות עם של שחר ומקצתן עם של הערבים, 
יב פר העולה וז' ולכן הגהתי לעיל אחר סדר תמיד של שחר "כשסיים פעולת כליל השלים ועשה כסדר ואחר התמיד מקר

כבשים של מוסף היום" והיינו כשיטת רמב"ם, או לומר "פר העולה ומקצת מן הכבשים של מוסף" והיינו לרא"ש. 
ובטבילה ג' הגהתי "שלש וטבל פזים עט וקידש תיכף ועשה שעיר הנעשה בחוץ ואילו ואיל העם תרב חטאת ומנחת 

 מוספין ונסכה הקריב כחוק".

קידש פשט וטבל" וקידש הוא ט"ס, דקידוש הוא אחר הלבישה, ולכן צ"ל "פשט טבל תכריך בידים ועוד כתוב שם "תר ו  
 עט וקידש ונכנס לדביר":  

 גנפש הרב עמ' רי

 מפניני הרב עמ' קסז

 עלה ונסתפג, חציצת מים בתפילין –סדר העבודה  –כיפורים היום 

 משנה למלך הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ב

וטובל ועולה ומסתפג. והנה ספוג זה הוזכר בגמרא במקומות הרבה וכל שמזכיר טבילת כ"ג קתני עלה ומסתפג ולא 
ראיתי למפרשים אם ספוג זה הוא חיוב או אורחא דמלתא נקט דמסתמא כל הטובל מסתפג לאחר טבילה. ומדברי רבינו 

"ל דאפי' נימא אחת או עפר אם היתה בין בשר דקאמר ומסתפג משמע דחיובא הוא. ונראה דחיוב זה הוא משום דקי
לבגד הרי זו חציצה ועבודתה פסולה וכמ"ש רבינו בפ"י מהל' כלי המקדש הל' ו'. ולפי זה יש לחוש שמא בטבילה נדבק 

בבשרו מעפרירות המים נימא או עפר ומש"ה חייב להסתפג אחר טבילה ואף דנימא דאין לחוש לזה מ"מ הרי כתב רבינו 
' שצריך ליזהר שלא תכנס הרוח בשעת עבודה בין בשרו לבגדו עד שיתרחק הבגד מעליו ופשיטא דלא גרעי שם בדין ז

מים מרוח וא"כ צריך לספוג משום דשמא המים יהיו מבדילים בין הבגד לבשר ומש"ה קאמר רבינו ועולה ומסתפג. 
א נקט וזהו שרבינו בפ"ח מהלכות האמת דבפ"ק דתמיד מ"א תנן ירד וטבל עלה ונסתפג והתם פשיטא דאורחא דמלת

 בית הבחירה כשהעתיק משנה זו השמיט הא דעלה ונסתפג יע"ש:    

 ברכי יוסף אורח חיים כז:א

דין ד. לא יהא דבר חוצץ בין תפילין לבשרו וכו'. כתבו האחרונים משם הרב שני לוחות הברית לרחוץ מקום הנחת 
היטב, אי משום כבוד תפילין, ואי משום שהמים אפשר שהם מפסיקין,  תפילין. ופשוט שהנוהגים כן צריכים לנגב המקום

ובעינן שהתפילין יהיו על בשרו ממש, דומיא דבגדי כהונה )ערכין ג ב(, כמ"ש הרא"ש )סי' יח(. וכתב הרב משנה למלך בה' 
רבא בזבחים דף  עבודת יום הכפורים פרק שני, גבי עלה ונסתפג, דמה שהיה מסתפג משום המים דלא גרע מרוח, דבעי

יט נכנסה לו רוח בבגדו מהו, על בשרו בעינן והא ליכא, או דילמא דרך לבישה בכך. ופסקו הרמב"ם וכו', עש"ב. וכפי 
 דבריו למאי דקי"ל כהרא"ש, דתפילין כבגדי כהונה, ה"ה שלא יהיה שם מים דלא גרע מרוחא.

ים סה ב( אמרו דשבח הוא לכהנים ללכת בדם, אמנם שמעתי מקשים על הרב מש"ל דהרי בסוף תמיד נשחט )פסח  
ופריך והא קא חייץ, ומשני לח הוא ואינו חוצץ. וא"כ איך כתב הרב דמים חייצי. ואני אמר דהתם בזבחים דבעי רבא 

ברוח לא מטעם חציצה אתי עלה, אלא משום דכתיב )ויקרא ו ג( על בשרו. וכונת בעיית רבא מי נימא דהא דכתב רחמנא 
אתא אלא שלא יהא דבר חוצץ, וא"כ כל מידי דלא חייץ בעלמא ה"ה הכא בכהן לית לן בה. או דילמא דמעל  על בשרו לא

בשרו שמעינן דלא זו בלבד שאין דבר חוצץ, אלא צריך שיהיה הבגד על בשרו ממש. ואף מידי דבעלמא לא חייץ, הכא 
רו ממש, דהני מבדילין הבגד מעל בשרו. וכמו איכא קפידא כגון מים ורוח דאף דלא חייצי, סוף סוף אין הבגד על בש

שכתב רש"י שם בזבחים נכנסה לו רוח בבגדו והבדילתו מעל בשרו בשעת עבודה. וכפ"ז שפיר כתב הרב מש"ל. תדע דאי 
לא, תיקשי לרבא מאי בעי ברוח והא אפילו דם לא חייץ כיון דלח הוא. אלא ודאי כדאמרן, דבעיית רבא הוא אף במידי 

כיון דהכא כתיב על בשרו, ויש במשמע שיהיה הבגד דוקא על בשרו. ויש לדחות. אלא דכפ"ז ק"ק אמאי לא  דלא חייץ,
פשיט מדתנן )יומא לא ב( עלה ונסתפג, אלמא אפילו מים דלא חייצי הוה בעי להסתפג. וכמ"ש הרב מש"ל. וה"ה רוח. 

שהם לחים, אפ"ה מפסיקין לבגדי כהונה דעל  ואפשר לומר דפשיטא ליה לרבא דאף דבר שאינו חוצץ כעי'ן המים והדם
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בשרו כתיב, וכדתנן עלה ונסתפג. כי קא מיבעיא ליה ברוח שאין בו ממש. ולפום הא דאמרן יש לפרש צדדי הבעיא באופן 
זה, מי נימא דכיון דדם ומים לא קרינן בעודם בו, על בשרו, אף הן רוח כיוצא בהם, או דילמא שאני מים ודם דמיהוה 

ו קצת ממשות, אבל רוח דליכא מידי לא מפסיק, ועל בשרו קרינן ביה, כי כן ארחות הבגדים רוח עברה וינטלם הוה בה
 וינשאם. ודוק.

 תורה שבכתב ותורה שבעל פה –סדר העבודה  –יום הכיפורים 

  שער השמחה הנהגת חברה קדישא והאבלסוף חכמת אדם 

 בפרשת אחרי יש לדקדק הרבה. 

הפרשיות שבתורה שכתוב תחילה באיזה יום ואחר כך מה שיקריבו כדאיתא בפרשת  דמשונה פרשה זו מכל (א
אמור )ויקרא כ"ג, ה'( ובפרשת פנחס )במדבר כ"ח, ט"ז( בארבעה עשר לחודש תקריבו וכן כולם וכאן כתוב 

 תחילה כל סדר העבודה ובסוף כתוב בחודש השביעי ואיפכא הוי ליה לכתוב בחודש השביעי וגו'.
ם וכיפר הכהן אשר ימשח וגו' ממילא ידעינן שהוא דוקא בכהן גדול ואם כן למה תני וכפל כמה פעמים כיון דסיי (ב

אהרן אהרן וכך הוה ליה לכתוב וידבר וגו' ויאמר וגו' על הכפרת, בחודש השביעי וגו' וכפר הכהן וגו' עד בגדי 
 הקודש ואחר כן בזאת יבוא וגו' וכל הפרשה. 

ג' א( רבי ורבי אלעזר ב"ר שמעון חד אמר איל האמור כאן הוא האמור במוספין  הא דפליגי בגמרא )יומא דף (ג
 משאר המוספין דלא הזכירו כאן.בפנחס ואם כן קשה למה כפל התורה לכתוב כאן האיל יותר 

בפסוק )ויקרא ט"ז, כ"ט( והיתה לכם לחוקת עולם ואחר כך כתיב )שם, ל"ד( עוד הפעם והיתה זאת לכם לחוקת  (ד
 כפל הפסוק שתי פעמים. ו' ולמהוג

 לכם ובפסוק שני כתיב זאת לכם.בפסוק ראשון לא נאמר והיתה זאת  (ה
 מה שכתב ויעש כאשר צוה ה' פירש רש"י כשהגיע יום הכפורים עשה וקשה מאי רבותא שקיים מצוות ה'. (ו

ב א( הביאו ונראה לי על פי מה ששמעתי בשם מחותני הגאון החסיד מהר"א שדקדק מה שאמרו בגמרא )יומא דף ל"
רש"י על פסוק ובא אהרן ופירש רש"י כל הפרשה נאמרה על הסדר חוץ מפסוק זה עיין שם ברש"י וקשה וכי לא יכולה 

התורה לסדר הפסוקים כמו שסידרם רש"י. ורמב"ן דחק בזה ותירץ הוא ז"ל על פי מדרש רבה בפרשה זו פרשה כ"א א"ר 
ת יש עת לי"ב שנים ויש עת לשבעים שנים וכו' אמר לו הקדוש ברוך הוא יודן בר סימון צער גדול וכו' ואל יבוא בכל ע

לא עת לשנה ולא לי"ב שנים וכו' אלא בכל שעה שהוא רוצה ליכנס יכנס רק שיכנס בסדר הזה עד כאן, נשמע מזה 
עה שדוקא שאר כהנים גדולים אסורים ליכנס לקודש קדשים אלא ביום הכפורים אבל אהרן היה מותר ליכנס בכל ש

 .יכנס בסדר העבודה שנאמר בפרשה זוושעה רק ש

ולפי זה התורה דקדקה בסדר שהרי הטעם שאמרו בגמרא דקרא דובא אהרן הוא שלא כסדר דגמירי דחמש טבילות ועשר 
קידושין לכהן גדול ביום הכפורים ואי כסדר הכתוב לא משכחת אלא ג' )עיין ברש"י( וזה דוקא ביום הכפורים היה הלכה 

סיני דצריך ה' טבילות אבל כשירצה אהרן לעבוד בשאר ימות השנה לא גמירי הלכתא ואם כן באמת אינו אלא למשה מ
שלוש ועובד כסדר האמור בפרשה ואם כן הפסוק ובא אהרן נכתב כסדר משום אהרן בשאר ימות השנה עד כאן דברי 

משה סוף פרשת תצוה דאיתא שם כך  הגאון ותורת אמת היתה בפיהו ושפתים ישק והנה מדרש הזה נעלם מבעל ידי
אהרן היה נכנס בכל שעה לבית קדשי קדשים וכתב שהוא טעות סופר וצריך לומר בכל יום הכפורים וזה אינו דבאמת 

דרצה  אהרן היה לו רשות ליכנס בכל שעה ולפי זה בפרשת תצוה דכתיב )שמות ל', י'( וכיפר אהרן אחת בשנה צריך לומר
 לכפר.לומר אחת בשנה מחויב 

ולפי זה מתורץ קושיא ראשונה ושניה דלכן לא התחיל בחודש השביעי שהרי פרשה זו נאמרה לאהרן והוא מותר ליכנס 
בכל שעה וגם קושיא שלישית דלכך כתב כאן האיל משום אהרן בשאר ימות השנה דאז אין מקריב מוספין אלא דוקא 

ביעית וחמישית דלכן לא נכתב והיה זאת לכם דמשמע דקאי ביום הכפורים מכל מקום צריך להקריב האיל. וגם קושיא ר
אלמעלה ובאמת מכאן מתחיל פרשה אחרת דעד כאן היה מדבר באהרן בכל יום וכאן מתחיל ענין אחר דבחודש השביעי 
תענו ואז וכיפר הכהן וגו' ואחר כך סיים והיתה זאת לכם רצה לומר כל סדר העבודה הנאמר למעלה לחוקת עולם ומה 

שבת שבתון וגו' לחוקת עולם עוד הפעם נראה לי מדקרי ליה שבת הוה אמינא דועניתם רצה לומר בשאר ענויים  שכתב
חוץ מאכילה שהרי נקרא שבת ולכן כתב שבת וגו' ואפילו הכי ועניתם רצה לומר אפילו מאכילה ובזה מיושב מה שכתוב 

ום הכפורים וקשה דאין זה זריזות ולפי זה אתי שפיר בסוף הפרשה ויעש אהרן שכתב רש"י להודיע זריזותו שעשה כן בי
דכוונת הכתוב דתיכף כשאמר לו משה עשה כן באותו יום או למחר )ועל פי זה יש לתרץ קושית המשנה למלך פרק ז' 

מהלכות כלי מקדש על מה שכתב הבית יוסף באורח חיים סימן קל"ג דאין מצוה במעלה עשן בכל השנה רק ביום 
ביומא דף נ"ג עמוד א' אמרינן להדיא אין לי אלא ביום הכפורים בשאר ימות השנה מנין תלמוד לומר הכפורים שהרי 

וכסה ענן הקטורת ועיין שם שדחק מאד ולפי הנזכר לעיל לא קשה מידי דרצה לומר כשנכנס אהרן בשאר ימות השנה 
 חוץ מיום הכפורים( :

 עוברות ומניקות -יום הכיפורים 
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 ם תריז, תריחשלחן ערוך אורח חיי

 שלחן ערוך אורח חיים תקנד:ה

ומשלימות ביום כפור; אבל בג' צומות אחרים פטורים מלהתענות,  מתענות בט' באב כדרך שמתענות עוברות ומיניקות
 .)וע"ל סי' תק"נ סעיף א'(ואע"פ כן ראוי שלא תאכלנה להתענג במאכל ובמשתה, אלא כדי קיום הולד 

 ט"ז אורח חיים תקנד:ד

כל ל' יום. פי' אע"ג דבי"כ היא לאחר ז' כשאר כ"א כמ"ש בסי' תרי"ז ומ"מ כאן לענין ט"ב לא גזרו עליה: כ' רש"ל חיה 
בתשו' סי' נ"ג דמיירי באמרה צריכה אני ואע"ג דלענין שבת בסימן ש"ל אין שומעין לה אפי' באומרת צריכה אני וכן 

לא אמרה צריכה אני אלא שמצערת אפי' כואב לה הרבה חולה צריך אומד הכא מקילינן מאחר שהוא דרבנן אבל ב
התענית אסורה מאחר שאינה חולה ע"כ וק"ל דמדאמרו א"צ אומד משמע דיש ספק אם יש סכנה דאי בודאי אין סכנה 
מה אומד שייך בדבר וא"כ שיש ספק סכנה קשה דבאומרת צריכה אני מותר' אפי' בי"כ כמ"ש בסי' תרי"ח חולה שצריך 

שמא יסתכן ומאכילין על פיו כשאומר צריך אני ותו דלמה לא זכר הרמב"ן מרי' דהאי דינא דמיירי באומרת לאכול כו' 
צריכה אני ע"כ נלע"ד דמיירי בדלא אמרה צריכה אני ואפ"ה בחיה אחר ז' וחולה שיש בו ספק אותו חול' א"צ אומד לומר 

אני מותר בט"ב והב"י הביא הג"מ שר"ת התיר ליולדת שמא יש בו סכנ' דאפי' ודאי אין בו סכנ' ואפי' לא אמר צריך 
לאכול בצ"ג אפי' אחר שבעה ואע"ג דאמרינן בפרק מפנין דלאחר ז' אם אמרה איני צריכה אין מחללין עליה שבת וצ"ג 

מדברי קבלה ודברי קבלה כד"ת אפ"ה מותר כיון דרצו אין מתענין כו' אם כן רשות הוא עכ"ל משמע דבט"ב אסור' לאכול 
לא כדברי הרמב"ן דהא בט"ב לא תליא ברצו כמש"ל כיון שהוכפלו בו הצרות והוא חוב ואפש' שמ"ה נהגו להחמיר ש

 כמ"ש רמ"א וכן מסקנת רש"ל דאחר ז' אפי' אמרה צריכה אני מתענה אם לא שהי' קצת חולה וכן בתשו' מהרי"ל:

 עלינו –יום הכיפורים 

 נפש הרב עמ' ריג

 רה של מנחהקריאת התו -יום הכיפורים 

 במנחה קורין בעריות תוספות מגילה לא. ד"ה

לפי שהנשים מקושטות בשביל כבוד היום לפיכך צריך להזכירם שלא יכשלו בהן ובמדרש יש שלכך קורין בעריות לפי 
 שישראל עושין רמז להקב"ה שכשם שהזהיר אותם שלא לגלות ערוה כך לא תגלה ערותם בעונותם.

 תרכב:בשלחן ערוך אורח חיים 

ומברך  ר ביונה ומסיים: מי אל כמוך,והשלישי מפטי יאין ספר תורה וקורין שלשה בפרשת עריות עד סוף הפרשה,ומוצ
הגה: ואין אומרים: על התורה ועל העבודה, במנחה )הגהות וחותם בשל שבת.  ,; ואם חל בשבת מזכיר בה של שבתלפניה ולאחריה

 ם והגהות מרדכי(.מיימוני סוף הלכות י"כ ומהרי"ל ומנהגי

 נפש הרב עמ' רטו

 שו"ת ר' עקיבא איגר מהדורה קמא סימן כד

נסתפקתי ועובדא הוי, במי שהיה מוטל על ערס דוי בסכנת מות, והרופא צוה לו לאכול ביה"כ, =ביום הכפורים= והיו 
ה"כ מחמת קדושת היום, מתפללים בחדרו וקראו אותו לתורה ולא נסתפקתי בזה וצויתיו לעלות, כי בפשוטו הקריאה ביו

כמו בשאר יו"ט ושבת וא"כ גם מי שאינו מתענה יכול לעלות, ואך היה רוצים לקרות אותו גם במנחה ובזה נסתפקתי, 
אם קריאת התורה במנחה הוי משום תענית אלא דבשאר תענית קוראים ויחל וביוה"כ קוראים בפ' עריות וא"כ אינו 

חמת קדושת היום, לקרות גם במנחה כמו בשבת ויכול גם אינו מתענה לעלות מתענה א"י לעלות, או דגם קריאה זו מ
 וצ"ע לדינא.

 (קישור) מרחשת סימן ידשו"ת 
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 100עמ' קעב הרבמפניני 

 מפניני הרב עמ' קפ

 (קישור)מסורה חוברת ז עמ' יט 

 רחיצה –יום הכיפורים 

 באהבהלברך את עמו ישראל  –ברכת כהנים  ראה:

 דברי הרב עמ' רחצ

 נטילת ידיים –ברכת כהנים 

 שליח ציבור שאינו מתענה -יום הכיפורים 

 מפניני הרב עמ' קעב

 תקיעות מוצאי יום הכיפורים –יום הכיפורים 

 ואמאי ליתקעתוספות קבת קיד: ד"ה 

 מלישה ואילך –אוכל נפש  –יום טוב 

 תוספות ביצה ג. ד"ה גזרה

כן פירש רבינו נתנאל מקינו"ן דבירושלמי יש אך אשר יאכל לכל נפש וסמיך ליה ושמרתם את המצות אותם מלאכות על 
 שמשימור ואילך הם מותרות דהיינו מלישה ואילך אבל שאר מלאכות דמקודם לכן אסורין

 רמב"ן ויקרא כג:ז

ן כיס בבטלה שלהן כגון דבר האבד, כך אפילו המלאכות החשובות לכם עבודה וצורך, שיש חסרו -כל מלאכת עבודה 
הבנתי מת"כ )פרשה יב ח( דקתני יכול אף חולו של מועד יהא אסור במלאכת עבודה וכו', לשון רש"י. ואיננו נכון כלל, כי 
מה טעם שיאמר הכתוב לא תעשה מלאכת דבר האבד, ויבאו שאר המלאכות מק"ו, וא"כ ראוי שיאמר אף בשבת כן. ועוד 

ו של מועד רמוז בתורה שמותר בדבר האבד, והם אמרו )חגיגה יח א( לא מסרה הכתוב אלא לחכמים, שא"כ הרי חול
שאין בתורה רמז איזו מלאכה מותרת ואיזו מלאכה אסורה. ולשון "עבודה" כולל הוא כל המלאכות והשמושים, עובד 

ביך )שם כח מח(, ואינו משמש בשום אדמתו ישבע לחם )משלי יב יא(, ועבדך שש שנים )דברים טו יח(, ועבדת את אוי
מקום בדבר האבד בלבד שאם לא תעשה היום לא תעשה למחר. אבל פירוש "מלאכת עבודה", כל מלאכה שאינה לצורך 

אוכל נפש, כענין שנאמר ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך )שמות כ ט(, ובכל עבודה בשדה )שם א יד(, ונעבדתם 
היה עובד אדמה )בראשית ד ב(, ומלאכה שהיא באוכל נפש היא מלאכת הנאה לא מלאכת  ונזרעתם )יחזקאל לו ט(, וקין

עבודה. וזה מתבאר בתורה, כי בחג המצות שאמר תחילה )שמות יב טז( כל מלאכה לא יעשה בהם, הוצרך לפרש אך אשר 
תעשו, לאסור כל מלאכה  יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם, ובשאר כל ימים טובים יקצר ויאמר כל מלאכת עבודה לא

שאיננה אוכל נפש ולהודיע שאוכל נפש מותר בהן. ולא יאמר הכתוב לעולם באחד מכל שאר ימים טובים "כל מלאכה" 
ולא יפרש בהם היתר אוכל נפש, כי "מלאכת עבודה" ילמד על זה. אבל בפרשת כל הבכור )דברים טז ח( בחג המצות אמר, 

תעשה מלאכה. והטעם, מפני שכבר התיר בו בפירוש אוכל נפש ולא הוצרך לאמר בו  וביום השביעי עצרת לה' אלהיך לא
"כל מלאכת עבודה", והזכיר "מלאכה" סתם ולא אמר "כל מלאכה" כמו שנאמר בשבת )לעיל פסוק ג( ויום הכפורים )להלן 

מגיד שאינו מתיר אלא פסוק כח(, הכונה לא תעשה מלאכה אשר הזהרתיך עליה. וכתב רבי חננאל, כל מלאכת עבודה, 
במלאכת אוכל נפש כדכתיב בענין הזה במקום אחר, וביום הראשון מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בהם, 

ומפני שמזכיר שם "כל מלאכה" הוצרך לפרש אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם. פירוש "מלאכת עבודה" מלאכה 
 חפירה וכיוצא בהם, אבל אוכל נפש אינה מלאכת עבודה, זה לשונו:המשתמרת לעבודת קנין כגון זריעה וקצירה ו

                                                 

בשו"ע שם ע"ש ולגבי מש"כ רבנו שם להביא סימוך מדברי התוס' בשבת, אולי אפשר להביא ראיה לדברי רבנו ממ"ש בסעיף ג'  100
 שאם חל בשבת גם מזכירין את של שבת.
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 ר"ן ביצה יב: בדפי הרי"ף

אין צדין דגים מן הביברין. ביברין של דגים הם בריכות מים ביברין של חיה קרפיפות מוקפות גדר וכונסין לתוכן חיות 
מלאכות הן והותרו לצורך יו"ט משום דאי  הבר ויולדות ומגדלות שם וכתב רש"י ז"ל אע"ג דשחיטה ואפייה ובשול אבות

אפשר מעיו"ט דשחיטה חיישי' למכמר בשרא פן יתחמם ויסריח אבל צידה אפשר לצודו מבעו"י ויניחנו במצודתו במים 
ולא ימות ולמחר יטלנו ע"כ ואם סבור הרב ז"ל שהצידה ביום טוב אסורה מדאורייתא מהאי טעמא לא מחוור דהא 

באוכל נפש עצמו בין אפשר מאתמול ללא אפשר אלא במכשירין בלחוד משום דכתיב הוא וכתי'  מדאורייתא לא מפלגינן
לכם כדלקמן ]ד' כח ב[ אבל באוכל נפש עצמו לא שהרי ]דף יא א[ מוליכין סכין אצל טבח ביו"ט ואלו בשבת לענין מילה 

א[ הרי ]ד' יד א[ מלח ומוריקא הנדוכין אסור מפני שאפשר לעשותה מע"ש וכן לענין שחיטת הפסח כדאי' בפסחי' ]ד' סו 
כדרכן בהצלאה מועטת מלאכה גמורה היא וכנגדה בשבת חייבין עליה סקילה והתירו אותה ביו"ט אע"פ שאפשר 

לעשותה מבערב ואפילו מדבריהם לא אסרוה אלא שהצריכו בה שינוי מועט ]מטעם[ שנתפרש למעלה ודאמרינן בפרק 
מהו לגבן ומהדרינן דאסור משום דלא דמי ללישה דלישה לא אפשר מעיו"ט מפני שהפת רבי אליעזר דמילה ]דף קלד א[ 

משובח כשהוא בן יומו וגבינה אפשר על כרחך ליתא אלא מדרבנן וכדכתיבנא ולפיכך אם בא הרב ז"ל לאסור הצידה מן 
שאם כן אם עלתה  התורה מן הטעם שכתב אינו מחוור ואם נתכוין לומר שבשביל כך אסורה מדבריהם אינו מספיק

מצודתו מעיו"ט ריקנית יהא מותר לצוד ביו"ט ועוד שהדגים כיון שנצודו אע"פ שעומדין במים במצודה נפסדין הם יותר 
מתבלין הנשחקים מעיו"ט שהתירו לדוכן כדרכן ביו"ט ועוד לקיטת פירות שהן נפסדות מיום לחבירו כגון תותים ותאנים 

טעם אחר ובירושלמי נתנו בזה שני טעמים דגרסינן התם תני אין בוררין ולא טוחנין  למה אסרו אלא על כרחנו צריך בזה
ולא מרקדין והבורר והטוחן והמרקד בשבת נסקל ביו"ט סופג את הארבעים וכו' מניין שאין טוחנין ולא מרקדין רבי יוסי 

מר מלישה ואילך למעט טחינה בשם ר"ל אומר אך אשר יאכל לכל נפש הוא לבדו יעשה לכם מן ושמרתם את המצות כלו
והרקדה וכ"ש קצירה ודישה תני חזקיה ופליג אך הוא לבדו הרי אלו מעוטין מכאן שלא יקצור ולא יטחון ולא ירקד ביו"ט 

ומוכח התם דברירה איכא בינייהו מ"מ נראה משטת הירושלמי שהטחינה וכיוצא בהו אסורה מן התורה ואין זה דרך 
לפלין וכל הנדוכין כדרכן אע"ג דשחיקה ודאי תולדה דטוחן הוא והרי בירושלמי הוצרכו גמרתנו דהא שרינן שחיקת פ

לומר דשל בית רבן גמליאל שהיו שוחקין פלפלין ברחיים שלהם היינו משום שלא היתה טחינה כדרכה והרמב"ן ז"ל כתב 
ובישול וכיוצא בהן אבל לצוד בספר המלחמות שלא כל המלאכות הותרו ביו"ט אלא הכשר המאכלין לאוכלן כגון אפייה 

בעלי חיים שאינן ברשות אדם וכן לעקור דבר מגדולו כגון קצירה ותולדותיה אלו וכיוצא בהן אסורין והרי הן בכלל 
מלאכת עבודה א"נ כמו שמפורש בירושלמי וכו' וכל זה אינו מספיק לי למה יהא אסור לטחון חטים מן התורה ויהא 

שהרי שחיקה ודאי תולדה דטוחן הוא אבל הקרוב אצלי לפי גמרתנו שכל מלאכת אוכל  מותר לדוך כל הנדוכין כדרכן
נפש האסורה ביו"ט אינה אלא מדבריהם שחכמים אסרו המלאכות הנעשות לימים הרבה כקצירה וטחינה וכיוצא בהן 

אע"פ שהתירו ואף לקיטת פירות הנפסדים כתותים וענבים אסרו לפי שהלכו אחרי רובה של לקיטה שאינה ליומה ו
שחיקת הפלפלין ולא הלכו אחרי רובה של טחינה היינו טעמא לפי שאין אותה שחיקה שהיא ליומה נעשית באותה ענין 

שהיא נעשית לימים הרבה שזו במדוך וזו ברחים ואף פלפלין ברחים שלהם אינה כדרך טחינת חטים לימים הרבה ואף 
ום יום לפי שאינו סומך על הספק שלא לתקן מאכלו שהרי אינו יודע צידת דגים נמי אסרו לפי שאין דרך לצוד אותם י

אם תעלה מצודתו ריקנית אלא עיקרה מיום לחבירו הוא ולפיכך אסרוהו מדבריהם ולא תיקשי לך הא דגרסי' בפרק 
המצניע )דף צה א( ת"ר החולב והמחבץ והמגבן כגרוגרת המכבד והמרבץ והרודה חלות דבש שוגג בשבת חייב חטאת 

הזיד ביו"ט לוקה את המ' ד"ר אלעזר דאפשר דכי היכי דלא קאי אמחבץ ואמגבן דהא גבון ביו"ט לא מיתסר אלא מדרבנן 
והכי מוכח מדלא אייתינן הך ברייתא בפרק ר' אליעזר דמילה ]דף קלד א[ כי איבעיא לן מהו לגבן ומשמע ודאי דהזיד 

בש דמיתסר משום תולש כדאיתא התם וכך מטין דברי הרמב"ם ביו"ט לא קאי אמגבן ה"נ אפשר דלא קאי ארודה חלות ד
ז"ל בפרק ראשון מהלכות יו"ט שכל מלאכת אוכל נפש האסורה ביו"ט אינה אלא מדבריהם ועדיין אין כל זה מחוור לפי 

 שהסוגיא הירושלמית מוכח שהן מן התורה ואף ברייתא זו בפרק המצניע כפשטה הכי מוכחה:

 ישוןע –אוכל נפש  –יום טוב 

 תוספות ביצה כא: ופני יהושע שם 

 והבערה אשמוליד  –יום טוב 

 שלחן ערוך אורח חיים תקב:א

 אין מוציאין אש לא מן העצים ולא מן האבנים...

 ט"ז אורח חיים תקב:א

אין מוציאין כו'. מפרש בגמ' הטעם משום דקא מוליד בי"ט וברמב"ם פ"ד כתוב שלא הותר בי"ט אלא להבעיר מאש 
המצוי אבל להמציא אש אסור שהרי אפשר להמציא אותו מערב עכ"ל וכ' הראב"ד שהל"ל הטעם מפני שהוא מוליד ואין 

ה שחפץ להשיג שהרי אין זה כביצה שנולדה שאסורה כאן הכנה והוא הטעם שמפורש בגמרא וכ' עליו ה' המגיד איני רוא
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לפי שאין זה דבר הראוי בעצמו אלא לבשל או לאפות בו ונראה שאם הוציא שמותר להשתמש בו ולא אסרוהו אלא 
מפני שלא היה לו להוליד כיון שאפשר לו מערב עכ"ל נראה כוונתו דלא בא הרמב"ם אלא להורו' דאין זה אוכל נפש אלא 

ל נפש והיה לו להוליד זה בערב וכל מכשירים אסורים אם אפשר בערב וק"ל לפ"ז במוציא אש כדי לחמ' בו מכשירי אוכ
ה"ל דין אוכל נפש וכמ"ש הר"ן כמ"ש בסי' תק"א כל דבר שנהנה מגופו כגון אש לחמם בו ה"ל דין אוכל נפש ולא 

נת הרמב"ם דאע"ג דדומה לאוכל נפש אין היתר מכשירין וכ"ת ה"נ והא אנן סתמא תנן אין מוציאין האש כו' ונלע"ד כוו
כי לא התיר' התור' אוכל נפש אלא לתקן מה שיש כבר בעול' אלא שלא היה ראוי לאוכלה בלא התיקון כמו בישול ואפיה 
אבל להמציא ולהוליד שיהיה אוכל נפש דהיינו יש מאין זה לא התירה התור' אלא דקשה ע"ז א"כ היאך התיר' תורה אוכל 

ון שא"א בלא אש לזה תירץ הרמב"ם שהרי אפשר מבערב ובזה דוקא התירו אוכל נפש. ובמ"ש ה' המגיד שאם נפש כי
הוציא האש שמותר להשתמש לא ירדתי לסוף דעתו דהא עכ"פ הוא מכשירי אוכל נפש ולא דוחה י"ט מן התור' כדדרשי' 

במזיד או מבשל דאי' בפ"ב דביצה דף י"ז הוא ולא מכשיריו כדאי' סי' תק"ט א"כ הוי דינו כמעשר פירותיו בשבת 
דבאיסור שבת אפי' דיעבד אסור אלא לענין ע"ת דהיא דרבנן הקילו בדיעבד ואפ"ה ש"מ דמידי דאוריי' אסור אפי' דיעבד 
ואין בין י"ט לשבת אלא אוכל נפש ולא מכשיריו האסורים והוה ממש כמו שבת גם מדברי רמב"ם נ"ל לאיסור שכ' שלא 

מציא אש. משמע דהוה כשבת כיון שלא הותר ומשמע מן התורה קאמר ואי מל' אין מוציאין ותרצה ללמוד הותר כלל לה
היתר אם הוא דיעבד כמ"ש מורי חמי ז"ל אין מזה הוכחה דהרי אמרי' אין אופין מי"ט לשבת ואפ"ה מבעיא לן בפ"ב 

אש אלא אפי' אם עבר ובישל דהתבשיל דביצה שם עבר ואפה מאי ע"כ נלע"ד דלא מבעי' לכתחל' אסור לבשל באותו 
 אסור כל שהישראל הוציא אש באיסור ודינו כמבשל בשבת:

 בציעת הפת –יום טוב 

 בגדי שבת ויום טוב –שבת ראה: 

 נפש הרב עמ' קנז ורנז

 מפניני הרב עמ' קע

 בין השמשות –שבת 

 שפת אמת שבת לד.

במשנה ספק חשיכה כו' אין מעשרין את הודאי פירש"י דקסבר גזרו על השבות אף על ביה"ש לכאורה קשה מ"ש מכל שם 
ספק דרבנן דאזלי' לקולא ואפשר לומר כיון דבין השמשות קיים וקבוע לעולם מיד כשגזרו על שבותין בשבת נכלל ג"כ 

זו אפשר ג"כ לשדות נרגא במ"ש הר"ן בסוכה בפ' לולב בין השמשות אע"ג דהוי ספק כמו שגזרו על הוודאי וע"פ סברא 
וערבה בספק אם נטל לולב דפטור מליטול בשביעי בה"ש מכח ספק דרבנן ע"ש ובמ"ש לעיל )כ"ב( מזה ולהנ"ל י"ל נמי 

 דספק דבה"ש חמור טפי הגם שיש לחלק:

 בציעת הפת –שבת 

 הדלקת נרות –יום טוב 

  שו"ת פרי יצחק חלק א סימן ו

 דברי הרב עמ' קעג

 כבוד ועונג –טוב  יוםראה: 

 כבוד ועונג –יום טוב 

 :אהגר"א אורח חיים סימן תקכט ביאור

סופרים והן  שזהו כו'. לשון הרמב"ם בפ' ל' מהלכות שבת ארבעה דברים נאמרו בשבת שנים מן התורה ושנים מדברי
מפורשין ע"י הנביאים שבתורה זכור ושמור ושנתפרשו ע"י הנביאים כבוד ועונג שנאמר וקראת לשבת עונג ולקדוש ה' 

מכובד איזהו כבוד כו' שימנע אדם מן המנחה ולמעלה מלקבוע סעודה כו' ור"ל עונג הוא בשבת עצמו וכבוד הוא בע"ש 
 בוד לבד וכנ"ל:וכן כסות נקיה ע"ש וז"ש בשבת ענג ובי"כ כ

 עו-מפניני הרב ענ' עה
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 :טזרמב"ם הלכות יום טוב ו

שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים טובים שנאמר +ישעיהו נ"ח+ לקדוש ה' מכובד וכל ימים טובים נאמר בהן כשם 
טובים מן  +ויקרא כ"ג+ מקרא קדש, וכבר בארנו הכיבוד והעינוג בהלכות שבת, וכן ראוי לאדם שלא יסעוד בערבי ימים

 המנחה ולמעלה כערב שבת שדבר זה בכלל הכבוד, וכל המבזה את המועדות כאילו נטפל לעבודה זרה.

 רמב"ם הלכות שבת ל:ט

במנחה, וצריך להזהר בשלש סעודות אלו שלא שבת אחת ערבית ואחת שחרית ואחת סעודות בחייב אדם לאכול שלש 
סועד שלש סעודות, ואם היה חולה מרוב האכילה או שהיה מתענה יפחות מהן כלל, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה 

 ולבצוע על שתי ככרות, וכן בימים טובים. ך לקבוע כל סעודה משלשתן על הייןתמיד פטור משלש סעודות, וצרי

 קנז-מ' קנונפש הרב ע

 101סח-שיעורים לזכר אבר מארי ח"א עמ' סד

 הדלקת נרות –טוב  יוםראה: 

 כיבוי לצורך אוכל נפש –יום טוב 

 ביצה כב.

 תוספות ביצה כב. ד"ה

 משנה ברורה תקיד:ו

מעישון כגון שיכול לעשות אש במקום אחר ולהעמידה שם או]ח[ שיש לו עכ"פ מקום להשליך  -אם אפשר להציל הקדרה 
 הבקעת לחוץ ולא לכבותה ממש:

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קטו  

 בענין להדליק את הגעז /הגז/ מהפיילאט לייט ולהקטין את האש ביו"ט  

בדבר להדליק את הגעז ביו"ט מהפיילאט לייט, פשוט שמותר כי אין בזה חשש מוליד אש אלא הוא הדלקה מאש הדולק   
 שלכן אסור להדליק.  כבר ולא דמי לעלעקטרי /לאלקטרי/ שיש חשש הולדת אש 

ובדבר להקטין את האש ביו"ט, הנה כשצריך להקטין את האש כדי שלא ישרף ולא יתקלקל התבשיל שבקדרה מותר   
ואף אם יכול להניח אש זה הגדול ולהדליק אש אחר שיהיה קטן יכול להקטין אש זה ולא להדליק אש אחר כי כשהוא 

יון שגם כבוי מותר לצורך אוכל נפש כמו בבשרא אגומרי כמפורש בביצה דף לצורך התבשיל אין חלוק בין הדלקה לכבוי כ
כ"ג. ולהקטין שלא לצורך בשול אלא משום הפסד הגעז הוא כמו כבוי הגעז לגמרי ואם כבוי לגמרי אסור אסור גם 

 להקטין. ידידו מברכו בגח"ט, משה פיינשטיין.    

 לכם ולא למחלל שבת בפרהסיא –יום טוב 

 תקיב:א מגן אברהם

 102לצורך עכו"ם. וה"ה לצורך קראים )ר' בצלאל סי' ס"ג( ורש"ך ח"ג סי' ט"ו כ' דיש מתירין )כ"ה(:

                                                 

 :בבית הלוי שמות פרשת תרומה פרק כהע"ע 101

באכילה של שבת גם אם האדם מכוין בו לתענוג ג"כ למצוה יחשב דבשבת כתיב )ישעי' נח( וקראת לשבת עונג דמצוה 
וכתיב בו רק כבוד ושמחה ומש"ה להתענג בשבת וא"כ כוונתו הוא למצוה משא"כ ביו"ט לא כתיב בו בשום מקום עונג 

 אם מכוין לתענוג הא אין כוונתו למצוה וע"כ צריך ליזהר באכילתו לכוין בו לשם מצוה שמתענג בו בשביל כבוד יו"ט:

 
 ע"ש בפרי מגדים אשל אברהם ומשבצות זהב אות ב 102
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 לכם ולא לנכרים –יום טוב 

 (קישור)שו"ת לב אריה חלק א סימן כג 
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 מלאכה שאפשר לעשותה מערב יום טוב –יום טוב 

 כשירין שאי אפשר לעשות מערב יו"טכאן במד"ה  :תוספות מגילה ז

משמע מדלא פליגי אלא במכשירין מכלל דגוף המאכל שרי לעשות ביום טוב אע"ג דאפשר לעשות מערב יו"ט ומדרבי 
המצניע )שבת דף צה. ושם( החולב  יהודה נשמע לרבנן דהא לא פליגי עליה אלא במכשירין וא"כ קשיא דאמר בפרק

והמגבן והמחבץ והרודה חלות דבש בשבת חייב חטאת הזיד ביו"ט לוקה את הארבעים אע"ג דהוי אוכל נפש ואפי' לרבנן 
דאמרי התם אחד זה ואחד זה אין בו אלא משום שבות מ"מ מודו היכא דאיכא אב מלאכה דלוקה ויש לומר דודאי אוכל 

מאתמול מותר לעשות ביו"ט אבל אוכל נפש דעדיף טפי כשהוא עשוי מאתמול כגון ההוא נפש המתקלקל אם עושהו 
דהמצניע אסור לעשותו ביו"ט אבל מכשירין דלא מתקלקל כשנעשו מאתמול בהא ודאי יש לחלק ]בין[ היכא דאפשר ללא 

 אפשר.

 משנה ברורה

 מעביר ד' אמות, מלקות –יום טוב 

 שו"ת כתב סופר אורח חיים סימן סח

 סעודה שלישית –יום טוב 

 רמב"ם הלכות שבת ל:ט

במנחה, וצריך להזהר בשלש סעודות אלו שלא שבת אחת ערבית ואחת שחרית ואחת סעודות בחייב אדם לאכול שלש 
יפחות מהן כלל, ואפילו עני המתפרנס מן הצדקה סועד שלש סעודות, ואם היה חולה מרוב האכילה או שהיה מתענה 

 ולבצוע על שתי ככרות, וכן בימים טובים. ך לקבוע כל סעודה משלשתן על הייןסעודות, וצריתמיד פטור משלש 

 דעת הרמב"ם –עירובי תבשילין  –יום טוב 

 טו-יום טוב ו:יד הלכותרמב"ם 

כל הדברים האלו שאמרנו היו בזמן שהיו בית דין של ארץ ישראל מקדשין על פי הראיה והיו בני הגליות עושין שני ימים 
די להסתלק מן הספק לפי שלא היו יודעין יום שקדשו בו בני ארץ ישראל, אבל היום שבני ארץ ישראל סומכין על כ

 החשבון ומקדשין עליו אין יום טוב שני להסתלק מן הספק אלא מנהג בלבד.  

מבואות ואינו  ולפיכך אני אומר שאין מערב אדם ומתנה בזמן הזה לא עירובי תבשילין ולא עירובי חצרות ולא שתופי
+/השגת הראב"ד/ ולפיכך אני אומר שאין מערב אדם ומתנה בזמן הזה. א"א  מעשר הטבל על תנאי אלא הכל מערב יום טוב בלבד.

אע"פ שיש בדבריו כעין טעם לא ראינו הגאונים הראשונים שחלקו בדבר זה וכל שכן הוא שהרי השני עתה חול גמור הוא שהרי אדר ואייר ואלול 
ם ואינן אלא יום אחד ראשי חדשים הסמוכין להם ואם יאמר בשני אם אתמול קדש והיום חול אין בדברי של אתמול כלום והיום תהיה זו חסרים ה

 תרומה על זו כל שכן שיכול לומר )מאתמול(, ]שהמעשה אינו נגמר אלא בשני ודבורו בראשון לא יעשה כלום[.+

 יקנה"ז –קידוש  –יום טוב 

 סימן ד פרק ורא"ש מסכת חולין 

כ"ש יחיד העושה מצוה אחת שתי פעמים בלא היסח הדעת שאינו מברך אלא פעם אחת ואפילו במקום שמברך על 
השחיטה ביניהם. ברכה לא הויא הפסק כל שלא שח שיחת חולין. כדאשכחן בברכות של יקנה"ז דלא הוו הפסק אחר 

 בורא פרי הגפן:

 וקירב שתי הפתילות אבוקה –הבדלה  –יום טוב שחל במוצאי שבת 

 שלחן ערוך יורה דעה יא:א

או ביום במקום אפל, לא ישחוט; בד"א, כשאבוקה כנגדו, אבל אם אין אבוקה כנגדו שוחטין, בין ביום בין בלילה;  לעולם
 אבוקה( )מהרי"ל ואגודה(. )וב' נרות חשוביםשחיטתו כשרה. ואם שחט, 

 רבי עקיבא איגר יורה דעה יא:ב
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חשובים אבוקה. ע' באורח מישור לד"מ על יו"ד דאפי' אינם דבוקים מקרי אבוקה וכן לענין הבדלה והעתקתיו וב' נרות 
 בגליון מג"א שלי )סרצ"ח סק"ד(:

 נפש הרב עמ' קפט

 שתי קדושות מורכבים זו על זו –יום טוב שחל להיות בשבת, שבת ראש חודש 

 ביצה יז.

שמאי אומרים: מתפלל שמנה ]ואומר[ של שבת בפני עצמה ושל יום טוב תנו רבנן: יום טוב שחל להיות בשבת. בית 
בפני עצמה. ובית הלל אומרים: מתפלל שבע, מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת, ואומר קדושת היום באמצע. רבי 

אומר: אף חותם בה מקדש השבת ישראל והזמנים. תני תנא קמיה דרבינא: מקדש ישראל והשבת והזמנים. אמר ליה: 
אטו שבת ישראל מקדשי ליה? והא שבת מקדשא וקיימא! אלא אימא: מקדש השבת ישראל והזמנים. אמר רב יוסף: 

 -הלכה כרבי, וכדתריץ רבינא. תנו רבנן: שבת שחל להיות בראש חדש או בחולו של מועד, ערבית ושחרית ומנחה 
רבי אליעזר אומר: בהודאה. ובמוספין מתחיל מחזירין אותו.  -מתפלל שבע ואומר מעין המאורע בעבודה, ואם לא אמר 

בשל שבת, ומסיים בשל שבת, ואומר קדושת היום באמצע. רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן 
ברוקא אומרים: כל מקום שהוזקק לשבע מתחיל בשל שבת ומסיים בשל שבת, ואומר קדושת היום באמצע. אמר רב 

 הזוג. הונא: אין הלכה כאותו

 ברכות מט.

ארץ דמפקא מזון. על הארץ ועל  -גופא, רבי אומר: אין חותמין בשתים. איתיביה לוי לרבי: על הארץ ועל המזון! 
 -ישראל דקדשינהו לזמנים; מקדש ישראל וראשי חדשים!  -ארץ דמפקא פירות; מקדש ישראל והזמנים!  -הפירות! 

 -חדא היא, התם  -הכא  -חוץ מזו. ומאי שנא?  -וישראל והזמנים! חדשים; מקדש השבת  -ישראל דקדשינהו לראשי 
 לפי שאין עושין מצות חבילות חבילות. -תרתי, כל חדא וחדא באפי נפשה. וטעמא מאי אין חותמין בשתים 

 ברכות כח:

 סידור אזור אליהו

 

 (קישור)עלק ב' עמ' כג.  סידור עמודי ושערי שמים
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 נפש הרב עמ' קפג

 מפניני הרב עמ' ק, קד

 (קישור)רנה -)הרב מיכאל פארשלגר( עמ' רנד מיכאל באחת
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 זבחים צ:

 בארץ ישראל יום טוב שני לבני חוץ לארץ

Regarding the Second Day Yom Tov for Visitors in Eretz Yisroel (קישור) 

 ספיקא דיומא –יום טוב שני 

 העמק דבר ויקרא כה:ט

ביום הכפורים תעבירו שופר בכל ארצכם... ומעתה אם חל ר"ה בשבת שהוא ספיקא דיומא בכל ארץ ישראל לבד 
בירושלים מקום שמקדשין החודש, אסור להעביר מרה"י לרה"י דרך רה"ר, משא"כ יוה"כ שאין מתענין שני ימים וסומכין 

וא"כ אינו ספק... והיינו שדייק הכתוב ביום הכפורים באשר שמתענין, ואי אפשר לחוש  על הא דברוב שנים אלול חסר,
לספיקא דיומא, מש"ה תעבירו שופר וגו'. וחז"ל למדו מכאן לדעתם דעיקר התקיעה ג"כ שאסור מדרבנן משום גזרה 

ה ד"ל דתניא ביוה"כ תעבירו דרבה, לא יהא נדחה מ"ע זו אלא בספיקא ביומא ולא ביוה"כ שהוא ודאי, והיינו דאי' בר"
שופר בכל ארצכם מלמד שכל יחיד ויחיד חייב לתקוע, א"ר הונא ועם ב"ד, מאי ועם ב"ד בזמן ב"ד, אבל לא כמו ר"ה 

שחל בשבת דדוקא בפני ב"ד ע"ש, וכדאי' בפירוש בסוכה רפ"ד דגזרה דרבה בלולב אינו אלא במקום ספיקא דיומא, הכא 
 נמי גזרה דרבה לענין שופר:

 יום טוב שני של ראש השנה

 (קישור)אוצר הגאונים יום טוב ד: 

 .ג-רי"ף ביצה ב:

דף ה' ע"א[ אמר רבה מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה מותרת ביום טוב שני של ר"ה דתנן משחרב בית המקדש ]
ן יוחנן בן זכאי שיהו מקבלין עדות החדש כל היום א"ל אביי והא רב ושמואל דאמרי תרוייהו ביצה אסורה התקין רב

ופריק לא קשיא הא לן והא להו ואסיקנא ]דף ה' ע"ב[ רבא אמר אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה מי לא 
גין אותו היום קדש ולמחר קדש אלמא קדושה אחת מודה רבן יוחנן בן זכאי שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה שנוה

 :היא וביצה אסורה בתרוייהו ושמעינן מיהא דבני ארץ ישראל צריכי למעבד שני ימים טובים של ר"ה

 .ג-המאור הקטן ביצה ב:

ל"ק הא לן והא להו לדידן בני בבל שאנו רגילים לעשות שני ימים מספק בין קודם תקנה בין לאחר תקנה לא נתחדש 
לנו שום סימן לתקנת רבן יוחנן בן זכאי וכשם שקודם תקנה היתה ביצה אסורה לפי ששני הימים היו קדושה אחת כך אצ

לאחר תקנה אע"פ שחזרו להיותן כשני ימים טובים של גליות שהן מספק אפ"ה ביצה אסורה כמנהגנו קודם תקנה והוא 
בבל אבל לדידהו במקום הועד שלא היה להם שום ספק  הדין אף בא"י בכל מקום חוץ ממקום הועד הכל הוא כמנהג בני

קודם תקנה שהיו נוהגין אותו היום קדש ולמחר קדש היתה ביצה אסורה דהויא לה קדושתא אריכתא שני הימים כיום 
אחד ארוך דמו. ולאחר שהתקין רבן יוחנן להיות מקבלין עדות החדש כל היום אפילו באו מן המנחה ולמעלה לא היו 
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י אם אותו היום בלבד קדש ואם לא באו עדים כלל אותו היום היו נוהגין אותו למחר בלבד קדש נמצא בין כך נוהגין כ
ובין כך אין הקדושה אלא יום אחד ואע"פ שהיו משמרין כל היום הראשון בקדושה שמא יבאו עדים עד הערב ולא היו 

דים כלל היו נוהגין למחר קדש אין קדושת מפסיקין אותו מקדושתו עד הערב משום זה הספק ולערב אם לא באו ע
הספק של יום ראשון מצטרפת לקדושת הודאי של יום שני ואם נולדה בזה מותרת בזה דהשתא מיהת איגלאי מילתא 

 .למפרע דיומא קמא חול גמור מאחר שלא באו עדים כלל

לא מודה וכו' שמעי' מינה דבני א"י  והרי"ף ז"ל כתב מדאמר רבא אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך ביצה אסורה מי  
מחייבי למעבד שני ימים טובים של ר"ה ואין לנו שום ראיה מדברי רבא על מה שכתב שלא נאמרו דברי רבא אלא בזמן 

שהיו מקדשין ע"פ הראיה אבל בדורות הללו מאחר שהותקן סדר העיבור ע"פ המנהג שנהוג בידינו הרי חזרה כל א"י 
וכן להם ספק בקדושת היום ואינן חייבין לשמור כ"א יום אחד בין בר"ה בין בשאר ימים טובים  להיות כבית הועד שאין

נהגו לעשות בא"י כל הדורות שהיו לפנינו עד עתה חדשים מקרוב באו לשם מחכמי פרובינציאה והנהיגום לעשות שני 
אנו ונמצא בשאלה למר רב נסים ז"ל  וכן כתב ה"ר אפרים ז"ל כמו שכתבנו ימים טובים בר"ה על פי הלכות הרי"ף ז"ל

מלפני רבינו האיי גאון ז"ל למה אמר אדונינו כי בני ארץ ישראל תופסין ר"ה שני ימים הלא אנו רואים עד עתה שאין 
תופסין אלא יום אחד והשיב בזמן שהיו מקדשין על פי הראיה אין מקום הוועד עושין אלא יום אחד אבל חוץ לתחום 

שני ימים מקודם ושולחין שלוחים לכל מקום לאיזה יום קדשו בית דין את החדש וכל מקום ששלוחי אותו מקום נוהגין 
תשרי מגיעין אין נוהגין את שאר המועדות אלא יום אחד וזו היא ששנינו על ששה חדשים שלוחים יוצאין ואשר אמרתם 

לא ישנו ממנהג אבותיהם נ"ע אלו דברי גאון בעבור בני א"י ביו"ט של ר"ה כך אמרנו בדין הוא שיעשו כמנהג הראשונים ו
ז"ל ומכל מקום אתה למד שלא היו נוהגין בכל ארץ ישראל לעשות אלא יום אחד בין בראש השנה בין בשאר ימים 

  .טובים

 .ג-מלחמת ה' ביצה ב:

ל להיות כבית ועוד והרב אלפסי ז"ל כתב מדאמר רבא אף מתקנת רבן יוחנן בן זכאי ואילך כו' הרי חזרה כל ארץ ישרא
 :הועד שאין להם ספק בקדושת היום

אמר הכותב לא באתי לסתום אלא לפרש הרי עלה בידינו מפי שמועה זו שבזמן שהיו מקדשין על פי הראיה היו כולן  
עושין שני ימים חוץ ממקום הועד והיו תופסים אותם בקדושה אחת שמא באו עדים מן המנחה ולמעלה נמצאת תקנה 

הם לעשות שני ימים בר"ה מוחזקת בידם בקדושה אחת שכן בית הועד עצמו אם לא באו עדים עד השני זו שהוטלה עלי
ביצה אסורה להם שהרי אשתקד שבאו מן המנחה ולמעלה היתה אסורה וכל זמן שעושין שני ימים קדושה אחת היו 

שות שני ימים שלא משום ספק היו מעתה נלמוד שאפילו לאחר שלמדו סדרי העבור צריכין הם לענוהגין בהם וכיון שכן 
נוהגין בהן בתחלה אלא קדושה אחת הותקנה עליהם וכל היכא דקדושה אחת אע"ג דהדר ידעינן בקביעא דירחא עבדינן 

זו היא ראיה של רבינו זכרונו לברכה וה"ר אפרים ז"ל תלמידו סבר תרין יומי כדאמרן לעיל כותיה דרב אסי מסתברא וכו' 
תקנה לעשות שני ימים בקדושה אחת אלא צריכין לעשות שני ימים מספק ולנהוג בהן קדושה שלא הותקנה עליהם 

אחת מספק משום חשש שמא באו עדים מן המנחה ולמעלה וכיון שאינו אלא משום ספק עכשיו נתבטל הכל במנין 
ותרת ומניח אדם המתקן סדר העיבור זהו מקום מחלוקתו של הרב הזה זכרונו לברכה בדקדוק וא"כ כדבריו ביצה מ

עירובי תבשילין מיום טוב לחבירו ומתנה ואפילו בשני ימים טובים של ראש השנה שהרי פי' רבא טעמו באיסור ביצה 
מפני התקנה שמודה רבן יוחנן בן זכאי שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה שנוהגין שני ימים וכבר בטלה תקנתן של 

הלל ברבי יהודה הנשיא ובית דינו שתקנו למנות ע"פ החשבון וכיון שכן רבינא ראשונים ושל רבן יוחנן בן זכאי בימי רבי 
ורב אשי דבתראי אינון למה אסרוה ולקמן נמי דאסרינן למכחל עינא ביום טוב שני של ר"ה מיהא דרבא דאסר ביצה 

שאינן בקיאין  אמאי והלא בטל טעמו של רבא בדורות האחרונים גם כל הגאונים הבאים אחריהם א"כ למה אסרוה לפי
ורבא גופיה ביומיה התקין כדאמר רבי זירא לעיל דידעי' בקבוע דירחא והיינו ידיעה של תקנה וכדקאמר דהאידנא 
דידעינן ואלו קודם תקנה שעל פי עדים מקדשי' אין אדם יודע בקביעא דירחא אלא בקרוב מקום אלא שמע מינה 

דושה אחת הן לעולם ומילתא פסיקא היא גבן דשני ימים של ר"ה שלעולם עושין בר"ה שני ימים ואפילו לאחר תקנה וק
קדושה אחת הן ועוד דהא רבא אמר בפשיטות מי לא מודה רבן יוחנן בן זכאי שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה 

שנוהגין אותו היום קדש ולמחר קדש לומר שהכל מודים בכך ומתניתא היא בפ' בכל מערבין אמר להם רבי יוסי אי אתם 
ודים לי שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה שנוהגין היום קדש ולמחר קדש והיינו אפילו לאחר תקנה וכדרבא לומר מ

שאע"פ שמקבל רבי יוחנן בן זכאי העדים היום וקדשו בית דין החדש נוהגין שני ימים בקדושה כמו שהיו עושין בזמן 
ת מנהגם בשני הימים כדי שיהו כל הזמנים כמנהגן בין הבית לפי שלא בטל רבן יוחנן בן זכאי דברי ב"ד ראשון לשנו

קודם חרבן בין לאחר חרבן בין לכשיבנה הבית במהרה בימינו והרי זו ראיה נכונה שאין בכל התקנות שנוי וקולא בסדר 
הנהגת שני ימים של ר"ה בקדושה אחת אלא עדיין תקנת בית דין שהחמירו ותקנו קדושה אחת קיימת עלינו בין בחוצה 

לארץ בין בארץ והוי יודע שכל זה לדעת רבא שהוא סובר כרבי יוסי בקדושות כדאיתא התם בפרק בכל מערבין אבל 
לדעת רבי יהודה אף ר"ה שתי קדושות לעולם דתנן התם רבי יהודה אומר ראש השנה שהיה ירא שמא תתעבר מערב שני 

דלא ליזלזלו ביה כלומר שכל עצמן לא תקנו מתחלה עירובין ולא הודו לו חכמים ומפרשי' עלה בגמ' התם טעמא משום 
שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה יהיו נוהגין אותו היום קדש אלא משום דלא ליזלזלו ביה ולא שיהו קדושה אחת 

וכ"ש לאחר תקנת ריב"ז ומיהו רבא מוקים לה לר"י לאחר תקנת רבן יוחנן בן זכאי דוקא וטעמא דרבי יוסי דאסר משום 
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ילו שני ימים טובים של גליות קדושה אחת הן וסיפא דקתני מתנה אדם על הכלכלה וכו' ולא הודו לו חכמים דקסבר אפ
לרבה אפילו בשאר ימים טובים היא והכי נמי מוקי לה רב ששת לדר' יוסי התם וקסבר רבה דלית הלכתא כותיה אבל 

ד דסתם משנתינו הוא ומפרש פלוגתייהו בין קודם רבא ודאי כר' יוסי סבר לה דר' יהודה ור' יוסי הלכה כר' יוסי ועו
תקנה בין לאחר תקנה דמי לא מודה ריב"ז שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה וכו' לומר שבכל התקנות סדרן שוה 

כדפרישית וברייתא דקתני התם אמר להם רבי יוסי אי אתם מודים לי שאם באו עדים מן המנחה ולמעלה שנוהגין וכו' 
א דפלוגתייהו ודאי לדידהו דרבי יהודה ור' יוסי היא ולא קודם חורבן ועוד דבשעת תקנה לא הוה ליה מסייע ליה לרב

למימר אי אתם מודים לי אלא היה לו לומר והלא אם באו עדים מן המנחה ולמעלה נוהגין וכו' ורבה דילמא לא שמיע 
בים של גליות ורב אסי אמר דבשמעתי' לא ליה ההיא כדלא שמיעא ליה מתניתא אידך דמודה רבי יוסי בשני ימים טו

שמיע ליה ההיא ואי נמי רבה שמיע ליה וקסבר טעמיה דרבי יהודה משום דבזמן הבית דהתקנה עיקר חששו לביצה אבל 
אחר תקנת רבן יוחנן בן זכאי שאינו אלא משום מהרה יבנה בית המקדש ומיום ראשון מנינן אין חוששין לקדושה אחת 

בפשיטות מי לא מודה רבן יוחנן בן זכאי דאלמא אפילו לרבה מודה הוא רבן יוחנן בן זכאי בכך והנה והיינו דאמר רבה 
הוא זה פי' מחוור בשטה הזו וכבר נשתבשו בה רבים ומכלל הדברים מתחוור ויוצא לעשות שני ימים בר"ה בכל מקום 

גזירה הכי נמי אינהו עבדי מנהגייהו מהאי  כמו שכתבתי למעלה ועוד דכי היכי דאנן עבדינן מנהגין משום דילמא גזרי
טעמא והלא כל ארץ ישראל היו עושין שני ימים טובים של ר"ה חוץ ממקום הועד שפעמים אינן עושין ופעמים עושין 

וזהו שאמר רבינו הגאון ואל ישנו ממנהג אבותיהם נ"ע וכן כתב ר"ח ז"ל ואשר אמרו בעבור בני ארץ ישראל בדורות 
טענה לפי שגלינו גלות שלמה ובעונותינו לא נשאר בארץ ישראל בימים ההם אלא מעטי' ואינן בני תורה שלפנינו אינה 

 :בנדנוד אחר נדנוד וטלטול אחר טלטול והוחלף להם בשאר ימים

 שלחן ערוך אורח חיים תקפה:ב

 אשתו בעיר –יחוד 

 פתחי תשובה אבן העזר כב:ז

ב"ה סי' כ"ז שכ' דנ"ל דדוקא בביתה אין בה משום יחוד אבל אם הולכת עיין בס' בינת אדם שער  -שאימת בעלה עליה 
לבית אחר אע"פ שבעלה בעיר יש בה משום יחוד דבזה לא שייך דמסתפי מבעלה השתא אתי כיון דאינו יודע היכן היא 

רשות לדבר ואף ביודעת שיודע היכן היא מ"מ אם בעלה נתן לה רשות ללכת לבית פלוני ודאי חיישי' וכ"ש כשנתן לה 
 דבר סתר עם פלוני ולהסגיר הדלת דאסור דבזה אין שייך אימת בעלה ע"ש:

    (HebrewBooksשו"ת אמרי יושר חלק ב סימן ט אות ח )

 בחדר נעול –יחוד 

 פתחי תשובה אבן העזר כב:ח

עיין בתשובת רבינו עקיבא איגר ז"ל סי' ק' ובתשובת  -שפתחו פתוח לר"ה 
הגאון בית מאיר שכתב דאיכא למידק מזה הא פתח סתום אפי' אינו נעול והוא 
פונ' לר"ה או פתוח לחצר והוא עמה ביחוד בהבית הוי יחוד וכן משמע בקדושין 

וד עד שיהא הבית פ"א כו' ומה דאיתא בתשוב' הרשב"א סי' אלף רנ"א דאין יח
נעול במנעל ט"ס היא ע"ש )עמ"ש לעיל סימן י"א סק"ח( אכן ראיתי בתשו' 

הרדב"ז ח"א סי' קכ"א שהעתיק לשון הרשב"א הנ"ל ולא כתב שט"ס הוא ושם 
האריך לחלוק על חכם א' שהביא כמה ראיות דיחוד הוי אפי' אין פתח כלל 

דהא ודאי דבלילה להחדר שמתיחדים שמה והוא ז"ל דחה ראיותיו משום 
באפילה הוי יחוד אפי' בלא פתח וכן ביום אם הוא תחת מרגלות המטה הוא 

מקום שאין אדם רואה אותם וכן מה שהזכירו חז"ל חורבה אפילו תימא דהוא 
 בלא פתח ודלת הוי מקום המוצנע וראוי לביאה כיון דלא שכיחי אינשי דעיילי תמן כו' ובזה נדחו כל ראיות החכם ע"ש:

 ד במכוניתיחו

 שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"ד סימן סה אות ג

 יחוד במעלית
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 103שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"ד סימן סה אות טז וכב

 בעלה בעיר –יחוד 

 בית שמואל אבן העזר כב:יב

 היינו כשטו' תוס' דליכ' איסור ולרש"י אסור ואין לוקין: -אשה שבעלה בעיר אין חוששין 

 יחוד וסתירה

 אות ג נזר חלק אבן העזר סימן מג שו"ת אבני

אך כד מעיינינן איכא חששא, דהנה זה לשון הרא"ש פ"ב דיבמות ]סי' ח'[ ונראה דבסתירה לחודי' בלא קינוי אע"ג 
דאדעתא דניאוף אסתתר כי הנהו עובדי דשילהי נדרים ]צא ע"ב[ שריא לבעלה אפי' ליכא טעמא כי התם למשרי דהא 

ע"א[ אין אוסרין על היחוד וסתירה נמי לא אשכחן בה דאיתסר בלא קינוי אפי' בעדים, והא קי"ל קידושין פרק ד' ]פא 
דאצטריך התם למימר טעמא דאיתתא שריא אם איתא דעביד איסורא אירכוסי הוי מירכס ואם איתא דעביד איסורא 

בשותקת ומודה מש"ה ניחא לי' דליכול ולימות משום דהתם מיירי דאומרת טמאה אני כמתני' דהתם דעלה קאי או 
איצטריך למימר טעמא דאיתתא שריא אבל באומרת טהורה אני שריא אפי' בלא הנך טעמא דהתם עכ"ל, ובתשו' מהרי"ק 

]שורש ק"ס[ הביא לשון זה מתוס' משאנץ וכתב וז"ל ומשמע בהדיא דיש לחלק בין נסתרה אדעתא דניאוף לסתירה 
רה מדהביא האי דאין אוסרין על היחוד וכו' והדר קאמר וסתירה נמי לא דממילא וכן בין לישנא דיחוד בין לישנא דסתי

אשכחן דמיתסרא כו' והיינו כדכתבתי לעיל עכ"ל, ולעיל כתב דיחוד הוי משתמע אפי' לא דיברה עמו קודם ואפי' קדם 
פליג ר' יהושע אחד ליכנס בבית מעצמו ונכנס אחריו גם השני ואפשר שלא נכנס על דעת חבירו, וכהאי גוונא לא הוי 

 כדפרישית, אלא דווקא בנסתרת עמו דמתכוונים להסתיר יחד וכדפרישית עכ"ל:

 שו"ת אבני נזר חלק אבן העזר סימן רלג

 ב"ה יום א' ויקהל שושן פורים תרנ"ו לפ"ק פה סאכטשאב.

 שמחה ושוכ"ט לכבוד הרב החריף הבקי יקר רוח מו"ה ישראל יעקב נ"י האבדק"ק זעלוב.  

דבר האיש שדר אצל חותנו ונסע מביתו וידע שאשתו תקח אחד מאחי' לישן שלא תישן ביחידות בחדר, ואמר לאשתו   
שתראה שלא תקח אחי' הגדול לישן שם, ואמר למעלתו שעל אשתו לא הי' לו שום חשד כלל והיא אשה צנועה וכשירה 

כן, גם אמר למעלתו שאפשר לא הי' בלבו שום חשד  רק מחמת שאחי' הגדול לא הי' מוחזק כל כך בכשרות אצלו אמר לה
באמת גם על אחי', אך לכתחילה עשה עצהיו"ט ואמר לה כן, וכשבא מנסיעתו לביתו נודע לו שאחי' הגדול הי' ישן שם 

ושאל לאשתו על זה ואמרה לו תירוץ על זה והי' אצלו תירוץ מספיק, ועד עתה לא נודע לו שיש שאלה על זה עתה נודע 
 יש על זה שאלה ושאל על זה:  לו ש

 תשובה    

א( הנה עיני כבודו שפיר חזי בתשו' הרב זצ"ל מלאדי ]סי' כ"ט[ שהביא הסוגיא דהבא על יבמתו ]נה ע"ב[ בדאמר לה   
איני חושדך אלא דרך איברים לא הוי קינוי, וא"כ בנ"ד שלא הי' חושדה כלל לא הוי קינוי, ומה שכתב מעלתו שתלוי 

ות של רש"י אינו נראה, דוודאי כל שידוע לכל כוונתו שאינו חושדה הוי כמפרש, ובכל מקום דברים שבלבו בשני הלשונ
 ובלב כל אדם הוי כמפרש, וה"ה באמר לה בינו לבינה, דכל שהוא והיא יודעים שאינה חושדה לא הוי קינוי:  

וב שחושדה, והרי בעל שמחל על קינויו ב( ומצד הסברא אפילו הוא לבד יודע שלא הי' חושדה די אף אם היא תחש  
קודם סתירה מחול, ומשמע אפי' היא לא ידעה מהמחילה מהני, וה"ה בשלא הי' חושדה מתחילה, ואין לומר דהוי דברים 
שבלב מה שלא הי' חושדה, דוודאי כל שדבריו סובלים שני פירושים והוא מברר דבריו למה כוון לא חשוב דברים שבלב 

 ריש פרק האיש מקדש ]קידושין כ ע"ב[ מהא דפ"ב דנדרים ]כז ע"ב[:   כמו שהוכיח הר"ן

ג( אך מ"ש הרב ז"ל שם דאף שהרמב"ם פירש פירוש אחר בגמ', הלוא הרמב"ם פסק קינוי בפני שנים, וזה תמוה )כמ"ש   
ודאי קיי"ל שם מוקף( שהרי הרמב"ם סוף פרק כ"ד מהלכות אישות דאמר לה בינו לבינה נאסרת בזמה"ז, מ"מ להלכה 

 דכל שאינו חושדה לא הוי קינוי, וכך הם דברי הב"ש סוף סי' קע"ח:  

                                                 

 נשים בפנים מבחוץ.אחרי השיעור, רבנו הסביר שבמכונית האיסור הוא רק בלילה כשאי אפשר לראות את הא 103
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ד( ובנ"ד נראה דלא חשוב סתירה ג"כ, דהנה מהרי"ק שורש ק"ס ביאר החילוק שבין יחוד לסתירה, דיחוד היינו שלא   
בירו זה לא מקרי נסתרה, דיברה עמו קודם וקדם האחד להכנס בבית ונכנס אחריו גם השני ואפשר שלא נכנס על דעת ח

רק בנכנסו יחד שמורה שאדעתא דניאוף אסתתר יעיי"ש, והנה אמרו ז"ל אין האשה נאסרת על בעלה רק על עסקי קינוי 
וסתירה, ובנ"ד אף שנכנס לישן שם משום שהיא ישינה שם, כיון שידוע שנכנס לישן שם כדי שלא תישן יחידה אין שום 

ל דעתה אף שראה אח"כ שהיא שם, או אף אם ידע מקודם וידע שהוא יחוד לא חשוב ראי' מהסתירה כמו בנכנס שלא ע
 סתירה משום זה רק בנכנסו יחד למקום סתר שמורה שעל דעת ניאוף נכנסו:  

ה( האומנם כי יש לומר כמ"ש מהרא"י בתה"ד סי' רמ"ד לענין יחוד כשבעלה בעיר דלאחר שקינא לה הכל מקרי יחוד, כן   
ן סתירה בזה אחר זה, דמהרי"ק הא מיירי שם בסתירה גרידא בלא קינוי אבל לאחר קינוי הכל מקרי יש לומר לעני

סתירה, ובירושלמי ]סוטה ג ע"א[ יש פלוגתא בדיברה עמו אמר ר' מנא לא אמר אלא עמו הא בזאח"ז לא, ר' אבין אמר 
מ"מ יש לומר שלדעת חבירו נכנס ואלמלא אפי' בזה אחר זה, מ"מ יש רגלים לדבר, ונראה דנ"ד גרוע מבזה אחר זה, ד

 חבירו לא הי' נכנס, אבל בנ"ד הא ידוע דאפי' בלא זנות הי' ישן שם כדי שלא תישן יחידה:  

ו( ועוד בנ"ד שהי' הסתירה עם אחי' שמותר להתייחד עמה כדאיתא בקדושין ]פא ע"ב[ ועיין ח"מ וב"ש סי' כ"ב סק"א,   
ת ברור שלא הי' לו חשד גמור על אחי' רק שלא הי' מוחזק אצלו בכשרות כל כך אין וגם לא ידע האח מהקינוי, וגם זא

לחוש כלל, דאף אם נאמר כיון שנתייחדה אחר הקינוי פריצותא היא ממנה וחושדין אותה בזנות, מ"מ אחי' שלא ידע 
לחשוד אותו בזנות, ואם הי'  מהקינוי הי' מותר לו להתייחד עמה עפ"י דין, ולא יצא מחזקת כשרות כלל, א"כ מהיכי תיתי

נחשד בעיני בעל חשד גמור הי' אפשר לומר שאסור הבעל באשתו כיון שאצלו ספק הוא, אך בנ"ד שגם זה אינו, אין 
חשש כלל עליו ומותרת היא לבעלה בלי שום פקפוק, ואין כאן לא קינוי ולא סתירה ואין צורך לטענת שמא עיני' נתנה 

 נאמנת אין עלי' חשש כלל וחלילה להרהר עלי' שום דבר רע וע"ז בעה"ח:  באחר שלא להאמינה כי אף אם

 הק' אברהם:    

 מקורות כלליים -יחוד 

 קידושין פ:

 סנהדרין כז

 עבודה זרה לו:

 רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כב

 שלחן ערוך אבן העזר סימן כב

 עם בת בתו –יחוד 

 פתחי תשובה אבן העזר כב:ב

בב"ח אות א' שכתב דכל יוצאי חלציו דינן שוה בת בתו ובת בת בתו נמי שרי כמו בתו עכ"ל )ע'  עיין -והאב עם בתו 
לעיל סי' כ"א בבה"ט סקי"ד ומ"ש שם סק"ה ועיין בנו"ב תניינא סי' י"ח ויובא לקמן סי' קע"ח סק"י( וע' בס' זכור 

"ז הוא דוקא להתייחד עמה לבדה אבל אם יש לאברהם אות י' יחוד הביא ג"כ דברי הב"ח אלו. וכ' עוד ולכאורה נראה דכ
שם אשה אחרת אפי' אם בתו או בת בתו שם אסור דהא בב' נשים אסור להתייחד לכ"ע )ע"ל ס"ה( וכמו כן אב ובתו 

ההולכים בדרך ויש ישראל אחר עמהם אסור דדוקא בעיר מהני ב' אנשים ולא בדרך ומטעם שמא יצטרך א' לנקביו וכאן 
צטרך האב ותשאר בתו ביחוד עם ישראל האחר. ומזה הטעם אשה ההולכת בדרך ובנה עמה לא נמי יש חשש שמא י

תוכל לילך עם עגלון אא"כ יש ישראל אחר דהוי ג' עם העגלון. באופן דנראה דאין חילוק בין אם הוא בנה או אביה 
י"ו סי' נ"ה )הובא בבה"ט ס"ק וכדומה דלעולם בעינן ג' דדוקא בבעל ואשה אמרו דמשמרין זא"ז ולא באחר וע' ת' מהר

י"ד(. וע"ש עוד שכתב בשם חכם אחד דאף אי נימא דהבן מהני לשמור אמו משום דהבן מקפיד שלא תזנה אמו משא"כ 
 אב עם בתו דהבת אינה מקפדת כ"כ אם יזנה אביה ע"ש:

 עם אחותו –יחוד 

 שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"ד סימן סד אות ג, וסימן סה אות יא

 עם בת דוד –יחוד 
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 פתחי תשובה אבן העזר כב:?

 נפש הרב עמ' רנו

 אגרות משה אבן העזר ח"ב סימן טו

 מאומציםעם ילדים  –יחוד 

 שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"ד סימן סד אות א

 עם נוכרים במונית – יחוד

 שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ב סימן פב

 פתח פתוח לרשות הרבים –יחוד 

 כב:יג חלקת מחוקק אבן העזר

 נראה דה"נ בגס בה ובקינא לה אסור וכן הוא בת"ה סי' רמ"ד: -בית שפתחו פתוח לר"ה 

 וכ"כ בבית שמואל אבן העזר כב:יג

 רמז ליחוד מן התורה –יחוד 

 רמב"ם הלכות איסורי ביאה כב:ב

 ואיסור ייחוד העריות מפי הקבלה.

 פתחי תשובה אבן העזר כב:א

חות יאיר סי' ע"ג שכ' דאף לתוס' דוקא איש א' עם הערוה אסור מדאורייתא אבל איש א' עבה"ט ועיין בתשו'  -עם ערוה 
 עם ב' נשים או להיפך דלקמן ס"ה אינו אלא דרבנן. וכ"כ בס' בינת אדם שער ב"ה סימן כ"ו ע"ש.

 פני יהושע קידושין פ:

מר כי יסיתך אחיך בן אמך וכי בן אם גמרא מנא הני מילי אמר רבי יוחנן משום רשב"י רמז לייחוד מן התורה מנין שנא
מסית ובן אב אינו מסית כו'. לכאורה כל הרואה ישתומם על זה המאמר וכמו זר נחשב ענין זה הרמז מדרשה דבן אמך 
לענין יחוד בן עם אמו. וזה לי כמו שלשים שנה שהתבוננתי בזה ועניתי ואמרתי דעיקר ילפותא דייחוד מהאי קרא לאו 

מך אלא מכולה קרא דכי יסיתך דכתיב ביה או רעך אשר כנפשך בסתר ופרש"י ז"ל בחומש שדיבר מרישא דקרא דבן א
הכתוב בהווה שאין הסתה אלא בסתר וא"כ איכא למידק מדכתיב אחיך בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך ולא כתיב 

ה לא שייך בהו הסתה בסתר אלא נמי אחיך או אחותך אלא על כרחך דאסור להתייחד עם אחותו וה"ה לכל העריות ומש"
בהנך דכתיבי דהבת מותרת להתייחד עם אביה כדלקמן. וא"כ ה"ה להאם עם בנה שדין אחד ומשפט אחד להם אלא 
דמ"מ כיון דהאם עם בנה לא כתיב בהדיא ניחא ליה למיסמך ארמז בעלמא דבן אמך. ובר מן דין הפלגתי מענין לענין 

ן אב אינו מסית לא הוי שמעינן להאי דרשא על דרך כי יסיר ולא תסיר. אלא לפי דבלאו הך ילפותא דבן אמך מסית וב
שהוא דרך דרש ורחוק מפשט המאמר לכן לא כתבתי דבמאי דפרישית סגי להבין עיקר המאמר. ולהא מילתא הוינא בר 

 שמו בדרך חריפות:מזלא למחותני הגאון המנוח מוהר"ר נפתלי הירץ ז"ל שהיה אב"ד בק"ק לבוב והגליל וכבר נדפס ב

אמנם כן כשזכיתי ללמוד בעיון מסכתא זו מצאתי ראיתי בלשון הירושלמי דשמעתין וימצא כתוב מפורש בהא דאמר     
ר"י משום רשב"י ברמז דייחוד אמך בסתר בנך בסתר בתך בסתר מתייחד אדם עם אמו ודר עמה עם בתו ודר עמה עם 

רוך המקום שנתכוונו לדרך האמת בעזה"י. והיינו דמסיק נמי אביי בסמוך אחותו ואין דר עמה הרי להדיא כדפרישית וב
 בפשטיה דקרא ע"ז הדרך שדיבר הכתוב בהווה ודו"ק:

 תפארת יהונתן )אייבשיץ(

 כוכבים תעובדן הבנך מ –יחסי יהדות 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


504 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 תוספות יבמות יז: ד"ה ואין

דמדכתב כי יסיר ולא כתב כי תסיר משמע דלא פירש בקונטרס  -ואין בנך הבא מן העובדת כוכבים קרוי בנך אלא בנה 
קאי אבתו לא תקח לבנך דאי יולדת בן לעבודת כוכבים לאו בנך מיקרי ולא קרינן ביה כי תסיר את בנך אלא אבתך לא 

תתן לבנו קאי וה"ק שמא תלד בן ויסירנו האב מאחרי שאותו קרוי בנך וקשה לר"ת לפירושו דפי' בנך קרוי בנך היינו בנך 
ן הישראלית שאביו עובד כוכבים דעליה קאי כי יסיר וא"כ אמאי מייתי ואמר רבינא בן בתך כו' הרי הן ממש דברי הבא מ

שמואל ורבינא נמי מאי קאמר ש"מ מדר' יוחנן מה שייך לומר ש"מ דהן ממש דברי רבי יוחנן ואומר ר"ת דכי יסיר אבתו 
רי והיינו הסרה שאין הזרע מתייחס אחר בנך אלא אחר לא תקח לבנך קאי והכי קאמר כי יסיר החותן את בנך מאח

העובדת כוכבים דאין קרוי בנך אלא בנה ושמואל ורבי יוחנן לא פירשו כלום בעובד כוכבים הבא על בת ישראל אלא 
רבינא מדקדק דבן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך מדלא כתב כי יסיר את בתך ש"מ דלית בה הסרה משום 

ה ואין נראה לר"י דכי יסיר משמע כמו הסרה מאת הקב"ה כדמתרגמי' ארי יטעי יתה ודרשי' נמי מכי יסיר דמתייחס אחרי
לרבות כל המסירים ועוד פירש ר"ת בע"א דשמואל ורבי יוחנן דייקי מכי יסיר את בנך דמשמע דוקא על הסרתו הקפיד 

אין קרוי בנך אלא בנה מדלא כתיב כי יסירם או  הכתוב שלא יטעהו ולא על הסרת בן בנו דכיון דבא מן העובדת כוכבים
כי יסיר בנך וזרעו מאחרי ורבינא דייק ש"מ בן בתך הבא מן העובד כוכבים קרוי בנך דדוקא בבנך כי יסיר את בנך למעוטי 

 זרעו אבל בבתך אפי' בזרעו יש לחוש להסרה.

 שלחן ערוך אבן העזר ח:ה

 , בין שנתעברו מפסול.ולד שפחה ונכרית, כמותן. בין שנתעברו מכשר

 (קישור)חזון איש אבן העזר סימן ו 

 יידיש

 (קישור) יידיש בשפה הידוע

 יכיר

 יבמות כז:

מכאן א"ר יהודה: נאמן אדם לומר זה בני בכור, וכשם שנאמן לומר זה בני בכור, כך יכירנו לאחרים,  -והתניא: ביכיר 
 נאמן לומר בני זה בן גרושה הוא או בן חלוצה הוא; וחכ"א: אינו נאמן

 , מצוה יבהשגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת הלאוין

יתר אחיו אבל ננחיל אותו פי שנים כמשפט המצוה הי"ב שנמנענו בהנחילנו הבנים מהעביר הבכורה מן הבן הגדול אל 
הבכורה. והוא אמרו ית' )ר"פ תצא( לא יוכל לבכר את בן האהובה על פני בן השנואה הבכור כי את הבכור בן השנואה 
יכיר לתת לו פי שנים. ובגמר יש נוחלין )קל ב( אמרו לא יוכל לבכר את בן האהובה מה תלמוד לומר לפי שנאמר והיה 

 את בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה יכול אף זה כן תלמוד לומר לא יוכל לבכר.   ביום הנחילו

ואל תחשוב שלא יהיה זה מניעה אלא שהוא דין מדיני הנחלות שילמדנו הכתוב שאין האב יכול להעביר הירושה ממנו   
פלוני בני בכור לא יירש פי שנים או שאמר  ועל כרחו יירש פי שנים, אבל באמת מניעה היא שאם אמר האב במותו איש

יקח הפשוט עם הבכור בשוה עבר על הלאו הזה. ואפילו באומר יירש פלוני בני נכסי דן ר' יוחנן בן ברוקא והלכה כמותו 
שיתקיימו דבריו במקום שאין בכור ויתבטלו במקום הבכור )שם א, ורי"ף(. ומפני מניעתו שמנעתו התורה מעשות כן דנו 

שם קכו ב( כמתנה על מה שכתוב בתורה שלא יתקיימו דבריו. ומכל מקום עבר אהרמנא דרחמנא. וכל שכן אם אמר בו )
עליו שאינו בכור בכוונתו להפסיד ממנו הבכורה והורשנוהו אחריו כאחד מהם על פיו שכבר עבר על הלאו הזה והשלים 

ר יכול לא יבכר ואם בכר יהא מבוכר ת"ל לא יוכל מחשבתו הרעה. ולשון ספרי לא יוכל לבכר מלמד שאינו רשאי לבכ
לבכר הא אם בכר אינו מבוכר. כי כשלא אמר הכתוב לא יבכר ואמר לא יוכל לבכר למד שאינו רשאי ושאינו יכול לדבר 

ד ד( כן. וכן כל המקומות שבא בהן בתורה לא יוכל לעשות )במדבר כב יח, כד יג. דברי' יב יז, יו ה, יז טו, כב ג, יט כט, כ
כולם לשון מניעה ואיסור הן ואנקלוס תרגם בכולם לית לך רשו וכן בזה. והוא לשון לא ייעשה כן )ויצא כט(. והנראה 

שיש בזה עוד מצות עשה שאמר יתעלה כי את הבכור בן השנואה יכיר לתת לו פי שנים. וגם זו מצוה שהוא חייב להכירו 
ל עובר בעשה ולא תעשה. ושתיהן שכחן הרב. ואמנם אמר בדין הנחלות ולתת לו פי שנים. והנה המעביר בכורה מן הגדו

)מ"ע רמח( שהיות הבכור יורש פי שנים הוא מכלל דין הנחלות. ואם יש בו מצות עשה מיוחד לו ואיננו כן בשאר האחים 
יודיע אותנו בודאי נמנה הוא לעצמו. ולא תחשוב שיהיה זה לאו הבא מכלל עשה בלבד אבל הוא מצוה להנחיל לו כן ש

מי הוא הבכור ויצוה עליו בבכורה. ואמנם שתתקיים המצוה בשתיקתו אם נודע בבכורה. ונראה שבעל ההלכות נזכר בזו 
 המצוה שאמר בפרשיות המשלימות לו מצות עשה )אותיות מ' ונ"ה( פרשת נחלות ופרשת משפט הבכורה:
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 קצות החושן רפא:א

 ...בהשגותיו לספר המצות להרמב"ם ז"ל )א( בכורי לא יטול פי שנים. כתב הרמב"ן

ובפרק יש נוחלין דף ק"ל )ע"א( אמר רבא מאי טעמיה דרבי יוחנן בן ברוקה אמר קרא )שם טז( והיה ביום הנחילו את 
בניו התורה נתנה רשות לאב להנחיל לכל מי שירצה, אמר ליה אביי הא מלא יוכל לבכר נפקא, ופירש רשב"ם )ד"ה מלא 

מנא דחלק בכורה אינו יכול להעביר מכלל דחלק פשיטות יכול לשנות ע"ש. ולפי דברי הרמב"ן דלא יוכל יוכל( מדאמר רח
לבכר הוא לאו א"כ היכי מוכח מיניה דחלק פשיטות ]יכול לשנות[ דלמא חלק פשיטות נמי אינו יכול לשנות, אלא דגבי 

טות לא אהני מעשיו אבל איסורא ליכא. וכן בכור גלי קרא למיקם עלה בלאו לפי שעבר אמימרא דרחמנא, ובחלק פשי
בסמוך שם )ע"ב( ויאמר לא יוכל לבכר מה תלמוד לומר והיה ביום הנחילו את בניו, שיכול והלא דין הוא ומה בכור 

שהורע כחו שאינו נוטל בראוי כבמוחזק אמרה תורה לא יוכל לבכר, פשוט שיפה כחו לא כל שכן, תלמוד לומר והיה 
בניו ע"ש. ותיפוק ליה מלא יוכל לבכר לא נשמע כלל דחלק פשיטות יכול לשנות כיון דגבי בכור מלתא ביום הנחילו את 

אחריתי הוא דחדית דהיינו למיקם בלאו משא"כ בשאר ירושות דליכא איסורא, אבל לעולם לא אהני מעשיו אפילו בשאר 
 ירושות.

הו"ל למימר לא יבכר וכמ"ש הרמב"ן בפירושו לספרי, ונראה דמוכח מדכתיב לא יוכל לבכר, דאי לאיסור לאו גרידא   
 וכיון דכתיב לא יוכל לבכר לגלויי נמי דלא אהני מעשיו וא"כ שפיר מוכח דבשאר ירושות יכול לשנות.

ובזה ניחא ליישב קושית תוס' שם )ד"ה תלמוד לומר( שהקשו לרבי יוחנן בן ברוקה למה לי והיה ביום הנחילו את בניו,   
למימר דמקל וחומר ילפינן שלא יוכל לשנות חלק פשיטות, דא"כ לישתוק מלא יוכל לבכר וממילא ידעינן דע"כ ליכא 

דאינו יכול לשנות לא חלק פשיטות ולא חלק בכורה דהו"ל מתנה על מה שכתוב בתורה, וע"כ לא יוכל לבכר לא איצטריך 
בר אביי דכל מה דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד אלא למעוטי חלק פשיטות וע"ש. ובפ"ק דתמורה דף ה' )ד, ב ה, א( סו

מהני דאי לא מהני אמאי לקי, ופריך שם )מבכור ומעשר( ]מחרמים[ דכתיב )ויקרא כז, כח( לא יגאל ולא מהני, ומשני 
שאני התם דגלי קרא הוא בהווייתו יהא ע"ש, אלמא היכא דלא גלי קרא אי עביד מהני דאי לא אמאי לקי. וא"כ ניחא 

מה שהקשו דא"כ לישתוק מלא יוכל לבכר וממילא ידעינן דאינו יכול לשנות כו' דהו"ל מתנה על מה שכתוב ליישב ב
בתורה, והיינו דלשתוק מלא יוכל ולא לכתוב אלא לא יבכר ללאו כמ"ש, דכיון דכתיב ללאו הוצרך לכתוב דלא מהני, דאי 

ד מהני דאי לא אמאי לקי וכדס"ל לאביי, ומש"ה צריך לא כתיב דלא מהני הוה אמינא מדכתיב לא יבכר בלאו ע"כ אי עבי
קרא לגלויי דלא מהני כמו בבכור ומעשר. ועיין משנה למלך שכתב בפ"ח מהלכות מלוה )ה"א ד"ה מי שהיה( בשם 

מוהר"ש יפה דהלכה כאביי ע"ש. וכן משמע מדברי הרמב"ם )פ"ז( ]פ"ו[ מבכורות )ה"ה( ז"ל, ויראה לי שהמוכר מעשר לא 
ום ולא קנה הלוקח, ולפיכך אינו לוקה כמוכר חרמי כהנים שלא קנה הלוקח ע"ש. ומשמע דס"ל דכל היכא דלא עשה כל

 אהני מעשיו אינו לוקה וזה כדברי אביי, וע"ש בלחם משנה.

אמנם במ"ש הרמב"ן דמצוה הוא להנחיל לו וכן שיודיע אותנו מי הוא הבכור ויצוה עליו בבכורה כו', קשיא לי טובא   
דפריך פרק יש נוחלין דף קכ"ז )ע"ב( בשלמא לר' יודא היינו דכתיב יכיר אלא לרבנן יכיר למה לי ומשני בצריך  מהא

היכרא, ופריך למאי הלכתא למיתב ליה פי שנים לא יהא אלא אחר אילו בעי למיתביה ליה במתנה מי לא יהיב ליה ע"ש. 
לנו מי הבכור שהוא יכיר ויודיע אותנו מי הוא הבכור שיצוה ומאי קושיא דהא אכתי איצטריך יכיר למצוה דאם לא נודע 

 עליו בבכורה, וכעת צ"ע:
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 ינאי המלך

 ברכות מח.

 חשק שלמה ברכות מח.

 קידושין סו:

 סנהדרין כ:

 49לראב"ד פרק ב שיטה  ספר הקבלה
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 ביטול תורה –יסורין של אהבה 

 .ברכות ה

 נפש החיים שער ד פרק כט

 שיחתן של עבדי אבות יפה

 רמב"ן בראשית כג:יט

 אבן עזרא בראשית )"ברכי יוסף"(

 תוספות סנהדרין כח:

 מפניני הרב עמ' שנא

  נפש הרב עמ' מח

 גרות –יפת תואר 

 רש"י קידושין כב. ד"ה שלא ילחצנה

 שלא ילחצנה במלחמה תוספות קידושין כב. ד"ה

 ריטב"א קידושין כא: ד"ה ואשכחן

ומיהו תמיה לי אליבא דרבי יוחנן היכי מתרץ קרא דאמר קרא דבר נא אל המלך כי לא ימנעני ממך, דהא כיון דגיורת הות 
אחתיה היא, ואפשר דמשום דהוה בעל כרחה, ולית ליה לרבי יוחנן הא דדרשינן הכא ולקחת ליקוחין יש לך בה ועד 
שתתגייר בלב שלם דין גויה יש לה, אי נמי דאמר לך רבי יוחנן דתמר אינה בתו של דוד אלא מעכה אמה כבר היתה 
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מעוברת מגוי שלקחה דוד ובת גוי היתה, והא דכתיב ואת המעיל אשר עליה קרעה כי כן תלבשנה בנות המלך מעילים, 
בנותיו היתה לבושה מעיל כמותן, כן נראה לי ואחר  לאו משום דתמר היא מבנות המלך אלא לפי שגדלה בבית המלך עם

 כך מצאתיה בתוספות.

 (קישור)שו"ת זרע אברהם )לופטביר( סימן כד 

 הואיל ואישתריא אישתריא –יפת תואר 

 קידושין כא:

 ם ח:ברמב"ם הלכות מלכי

תקפו יצרו, אבל לא יבעלנה וילך לו, אלא מכניסה לתוך ביתו, שנאמר וראית בשביה אשת  וכן בועל אשה בגיותה אם
 יפת תואר, ואסור לבעול אותה ביאה שניה עד שישאנה.

 רב אמר מותר הואיל ואשתרי אשתרירשב"א קידושין כא: ד"ה 

תורה בביאה ראשונה ואפ"ה בביאה שני' אסירא ולא אמרינן כיון קשיא לי והא יבמה מן האירוסין דשריא לכה"ג דבר 
דאשתרי אשתרי, וי"ל דהתם לא שרי לה ניהלי' קרא בהדיא אלא דמדרש קא דרשי' משום דאתי עשה ודחי לא תעשה 

ובביאה ראשונה דאיכא עשה שריא שניה דליכא עשה אסירא אבל כאן דשריא לה בהדיא ולא חלק בין ביאה לביאה 
הואיל ואשתרי אשתרי והא לא דמיא אלא לאשת אח דשריא בהדיא ולא אמרינן ביאה ראשונה שריא שניה  אמרינן

אסירא, וא"ת א"כ מ"ט דשמואל דאסר, י"ל דלא דמי לאשת אח דהתם מצוה רמיא עליה וליכא למימר דביאה ראשונה 
שלא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע ולא רמיא עליה מצוה ובביאה שני' אהדרי' לאיסוריה, אבל יפת תאר לאו מצוה היא 

דמיא אלא למי שאחזו בולמוס שמאכילין אותו עד שיאורו עיניו ומשם ואילך באיסורי' קאי וה"נ מביאה ראשונה ואילך 
 דנתקררה הדעת אסור.

 מנחת חינוך מצוה תקלב

כי אינו ראוי לישא אותה  וכהן מותר רק בביאה ראשונה דלא דברה תורה רק נגד היצר ואח"ז אין עושה לה שום דבר
בגרותה דכהן אסור בגיורת כן פוסק הר"מ כלישנא בתרא בסוגי' שם בקידושין וע' בקדושין שם בל"ק דרב סובר אפי' 

בביאה שני' שרי כיון דאשתרי אשתרי כו' א"כ אמאי נאדי ל"ב מסברא ואוסר לרב ולא אמרינן הואיל כו' אך ל"ב סובר 
הותר ביאה ראשונה דלא דברה תור' כו' והו"ל רק דחוי' ל"ש הואיל ואשתרי ועיין באהע"ז דל"ש כיון דאשתרי כיון דלא 

בסי' ט"ו בב"ש ס"ק י"ח. +/קומץ המנחה/ שוב מצאתי כדברי בחידושי הרשב"א שם ד"ה רב, שכתב כן, וכתב דהוי כמי 
 , וב"ה שכיונתי לדעתו הרמה.שאחזו בולמוס שעתה רשאי לאכול ואח"כ לא, הכא נמי אח"כ דנתקררה דעתו אינו רשאי

 שלחן ערוך אבן העזר טו:כד

 שאוסר.ויש מי  באשתו. מותר אדם באשת חמיו, וחמיו מותר

 בית שמואל טו:יח

ויש מי שאוסר. כן פסק הרא"ש ומחלק בין חרגו לאשת חמיו וכן הוא בתשו' מהרי"ל וכ"פ ב"ח ולה"ג אסור חמיו באשת 
אשת חמיו כתב בתשובות צ"צ סי' מ' אם נשא על פי בעלי הוראה מפורסמים לא חתנו משום מראית עין, ואם כבר נשא 

תצא דלא גרע ממים שאל"ס דקי"ל לא תצא כמ"ש בסי' י"ז מיהו נראה דדוקא במים שאל"ס דע"פ רוב הוא מת או באשת 
שהורו בעלי  חמיו דכמה פוסקים מתירים בזה יש להקל אם נשאת לא תצא אבל בשניה אם נשאת תצא ולא מהני הוראה

הוראה דהוי כטועה כדבר משנה ועביו"ד סי' קנ"ז לענין יהרג ואל יעבור נשמע שם על שניה יעבור ואל יהרג וכ"כ הש"ך 
שם ואם נשא שניה ע"פ אונס ועבר האונס לכאורה נראה דצריך לגרש אותה אע"ג בתחלה היתר היה מ"מ אחר שעבר 

רמב"ם פ"ח הל' מלכים כהן מותר ביפת תואר ביאה הראשונה וביאה האונס אסורה לו וכ"מ בסוגיא פ"ק דקדושין וב
שניה אסורה מיהו יש לדחות כי הרמב"ם ס"ל ביאה הראשונה היא קודם הנישואים לכן אסורה לו ביאה שניה אבל אם 
 נשא בהיתר י"ל דא"צ לגרש אלא מ"ש תו' בשם רש"י דביאה הראשונה אחר הנישואים ומ"מ ביאה שניה אסורה לו יש
ראיה לשניה דצריך לגרשה מיהו ברש"י אין מבואר זאת אלא תו' הבינו כן מרש"י והקשה עליו כמה קושיות וי"ל מ"ש 

רש"י לא ילחצנה במלחמה שלא יבוא עליה במלחמה לא כוונתו דביאה הראשונה אסורה עד אחר הנשואים כמה שהבינו 
עת הרמב"ם דכתב במלחמה אסורה לו עד שהיא בביתו תו' אלא כוונתו דלא יבוא עליה במלחמה עד שמביאה לביתו כד

 ואז מותרת לו מיד קודם הנישואין ובזה מיושב כמה קושיות של תו':

 ושאלה אשה מאת שכנתה –יציאת מצרים 
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 מלבי"ם

 :כברש"ר הירש שמות ג

לבקש; לעולם ושאלה. למלת "שאל" לא האיר מזלה. מאות פעמים, לפחות, היא מופיעה במקרא, ומובנה תמיד: לתבוע, 
ישאל איש מעם רעהו" )להלן כב, יג(. ומאחר ושם  -לא: לקחת בהשאלה. רק פעם יחידה נזכרת היא בהוראה זו: "וכי 

מבטאת המלה יחס משפטי מסויים, הפכה משמעות זו לשגורה ביותר. וכך, בגלל מקרה יחידי זה, החלו לראות ב"שאל" 
לשון  -ת בהשאלה, על מנת להחזיר". אולם בזה התעלמו כליל משימוש ביטוי, שמובנו בראש וראשונה, ובעיקרו, "לקח

קבוע ביותר. והנה, כל מקום שהוראת "שאל" היא: "לתבוע", "לבקש דבר", והחפץ הנתבע או הנשאל ניתק לחלוטין מכל 
. ואילו ", או "מאת": החפץ מופרד מהאיש-זיקה לבעליו הקודמים, הרי נסמכת תיבת "שאל" אל סימני החיבור: "מ 

במקרה היחידי, בו הוראתו "לקחת בהשאלה", נסמך אליו "מעם". כלומר, אמנם החפץ אינו עוד עמו )אצלו(, אבל עדיין 
שלו הוא, אף כי נמצא כרגע אצל חברו. וכאשר ביקשה חנה בן מעם ה', נאמר פעמים אחדות: "שאלה מעמו" )שמואל א' 

של ה'. מאוצר הנשמות הנצחי, הגנוז עמו, ניצן אחד ביקשה,  -יות א(. כי את שביקשה מעם ה', גם בידיה הוסיף לה
לחנכו, להיות לו לבן. וגם מה שה' תובע מאתנו, יישאר ויוסיף להישאר שלנו, אם נקדישהו לה'. לכן: "מה ה' אלהיך שאל 

ו איש מאת רעהו מעמך" )דברים י, יב(. אבל כאן נאמר בפירוש: ושאלה אשה משכנתה, וכן להלן )פרק יא, ב(: "וישאל
 וגו'". המשמעות הברורה היא אפוא: לתבוע, לבקש, ובשום פנים לא: לקחת בהשאלה:

 מפניני הרב עמ' רע

 בנות –ירושה 

 104שבת קטז.

 ירושה ומורשה

 נפש הרב עמ' ז

 105שטר חצי זכר –ירושה 

 שלחן ערוך אבן העזר קיג:ב

אלא ונים והאחרונים אינה נוטלת לפי תקנת חכמים הראש מתנאי כתובה. לפיכך אפילו אינועישור זה לפרנסת נדוניא 
ומן הראוי. ואם רצו האחים ליתן לה אם לא גבו היתומים עדיין( )טור( )משכירות הקרקע  ישור זההקרקע. ויש לה לגבות ע

 ור שמין אף מטלטליןאבל כששמין הנכסים לידע העישלגבות אינה נגבית רק ממקרקעי,  ודוקאהגה: מעות כנגד עישור הקרקע, נותנים. 
ודוקא שנותנים לה עישור נכסים, אבל כשנוכל לאמוד דעת האב נותנים לה לפי דעתו, כפי מה שהיה נותן לה הן ומגבינן לה העישור ממקרקעי. 

בעלי  אם היו כאןוכ הב"י בשם המ"מ לדעת הרמב"ם(. וי"א דאף כששמין אין שמין אלא בקרקע )כ"נותנים לה )הכל בטור(. מטלטלי הן מקרקעי, כך 
לסלק אותן בקרקעות, והבנות אומרות לסלק אותן במטלטלין כדי שישארו הקרקעות ליתומים ויטלו מהן עישור נכסים, חובות, והבנים אומרים 

חלק ות נוהג בינינו שאין הבנות נוטלונראה לי דהוא הדין לענין שטר חצי חלק זכר ה' מציאת האשה בשם מוהר"ם(. הדין עם הבנים )מרדכי פ
חלק בהם. כשאומדים כדי שישארו להם הקרקעות ולא יהא לבנות יד הבנים לסלק אותן במטלטלין בקרקעות אם היו כאן בעלי חובות, הרשות ב

וי"א דאפילו להוסיף עליהם )טור בשם הגאונים(. להרבות עליהם )טור בשם הרא"ש(.  יש אומרים דוקא למעוטי מעישור נכסים, אבל לאדעת האב, 
כפי הממון שהניח בשעת מותו )מהרי"ק  דונותנים הכל לשנייה )טור בשם הראב"ד(. וראוי לאומ א מה שנתן לבתו הראשונה,פילו אין כאן אלוא

 שורש ע"ח(, וכן נראה לי.

 שלחן ערוך חושן משפט רפא:ז

לפיכך המחלק נכסיו אין כל הדברים הללו אמורים אלא כשאמר לשון ירושה; אבל אם אמר לשון מתנה, דבריו קיימים. 
על פיו כשהוא שכיב מרע, וריבה לאחד ומיעט לאחד, והשוה להם הבכור או שנתן למי שאינו ראוי ליורשו, דבריו 

אע"פ שהזכיר לשון בין באמצע בין בסוף משום מתנה, קיימים. ואם אמר משום ירושה, לא אמר כלום. כתב בין בתחלה 
, תנתן שדה פלונית לפלוני בני ויירשנה, או שאמר: יירשנה ותנתן לו ויירשנה, ירושה בתחלה ובסוף, דבריו קיימים. כיצד

או: יירשנה ותנתן לו, הואיל ויש שם לשון מתנה, אף על פי שהזכיר לשון ירושה בתחלה ובסוף, דבריו קיימים. וכן אם 
ויירש פלוני שדה פלונית, קנו  היו שלש שדות לשלשה יורשים, ואמר: יירש פלוני שדה פלונית ותנתן לפלוני שדה פלונית

אף על פי שזה שאמר ליה בלשון ירושה אינו זה שאמר ליה בלשון מתנה, והוא שלא ישהה בין אמירה לאמירה כדי דבור; 

                                                 

 (קישורראה במאמר בענין הנוצרים הראשונים ) 104
חלק ג עמ' רפח ואילך,  Gray Matter, נדפס בקול תורהיד ובמאמרו של הרב חיים גקטר באתר -חלק א עמ' יג Gray Matterע"ע ב 105
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הגה: במה דברים אמורים, בשלש שדות לשלשה בני אדם. אבל אם נתנן אבל אם שהה, צריך שיהיה לשון המתנה מעורב בשלשתן. 
ה אחת לשלשה בני אדם, אפילו לאחר כדי דיבור מהני )טור(. וי"א דדוקא שאמר: ותנתן, בוי"ו. אבל אם אמר: תנתן, בלא ו', לא לאדם אחד, או שד

ה מהני לשון ירושה שלפניו )נ"י בשם רשב"א(. הכותב לבתו שתקח לאחר מותו כחצי חלק זכר, דינו כירושה בעלמא ובעל חוב וכתובה קודמין למתנ
י הבת; וכל ימי חיי הנותן יכול למכור הנכסים, אף על פי שכתב לה: מהיום ולאחר מיתה, ואין הבת נוטלת אלא בנכסים שהיו לו זו וכן עשור נכס

 בשעת נתינה, אבל לא אח"כ, דאין אדם יכול להקנות דבר שלא בא לעולם )מרדכי פ' יש נוחלין(. מיהו נ"ל דמה שנוהגין עכשיו לכתוב שטר חוב
יתן לבתו חלק חצי זכר יפטור מן החוב, צריך ליתן לה בכל אשר לו, דעיקר הוא החוב. ולכן צריך לקיים תנאו או ישלמו החוב,  לבתו ולהתנות שאם

א"י(. וכן המנהג. כתב לבתו שטר חצי זכר, וכתב לה: ויוצאי חלציה, בנותיה ובניה נוטלין בשוה, הואיל ולא כתב: יורשים יוצאי חלציה )פסקי מהר
א חלק לבתו בספרים, והלוה על הספרים אין בעל חוב קונה משכון, ולכן יש לבת חלק בהן. אבל אם הוחלטו הספרים בידו, אין לבת התנה שלא יה

 חלק בהן )מהרי"ו סי' ק"ט(.

 פי שנים בראוי –ירושה 

 יג-שו"ת מטה לוי סימן יב

 ערוך השלחן חושן משפט רעח:יג

הרי הם ככל המטבעות ונוטל הבכור בהם פי שנים ונ"ל דאפילו שטרות שטרות של המלוכה כיון שהולכין כמטבע גמורה 
המלוכה של רבית וכן המניחין מעות באוצר המלך והמלכות נותן לו שטר ראיה בתשלומי רבית וכן שטרות של החבורות 

לא מהעשירים שהמלוכה ערבה בעדם אף שבשוק אין הולכין כמטבע גמורה אמנם כיון שבדרך המסחר הם כמזומנים 
שייך לומר עליהם מחוסרי גוביינא והם כמטבע ונוטל בהם הבכור פי שנים ואע"פ שהמקח מהם עולה ויורד לפי הזמן 

מ"מ הרי גם מטבעות גמורות עולות ויורדות לפי הזמן וכן היה בזמן חכמי הש"ס ]קדושין י"ב א[ ויש מי שאומר ששטרות 
בזמן הקודם להדור שלפנינו לא היתה הולכת כמטבע גמורה אבל  של מלוכה הם כשארי שטרות ולא נהירא לי כלל ואולי

בימינו אלה הדבר פשוט שהבכור נוטל בהם פי שנים אבל שטרות של יחידים אף שהם עשירים גדולים ועל שטר שלהם 
ביכולת להשיג מעות וסחורה בכל מקום מ"מ אין לחלק בין שטרות לשטרות משא"כ של המלוכה או שהמלוכה ערבה 

הוי כמטבע גמורה מיהו גם בשטרות המלוכה אם לא הגיע זמנן עדיין לגבות ודאי דמקרי ראוי ואין הבכור נוטל בו בעדם 
 פי שנים:

 חסר ומלא –ירושלים 

 ברכות נח:

 צל"ח ברכות נח:

 שו"ת היכל יצחק אבן העזר ב סימן נז

כתיבת השם ירושלים בגיטין, חסר או מלא. כ"ז באדר ב' תשי"ד. לכבוד הרב הגאון הג' המפורסם וכו' וכו' ר' דוד וייצל 
שליט"א לפנים האב"ד דברנוביץ שלום וברכה. בנידון ערעורו על כתיבת השם ירושלים חסר י' מאחר שצריך לכתוב כמו 

 שמדברים בפה.  

פ חזר בו בענין כתיבת ירושלים. אך אני לא מצאתי שום חזרה, שבפירוש הג"פ קובע )א( הטיב גיטין נסתפק שמא הג"  
ירושלם ]חסר[. ומה שהוא מזכיר במקומות אחדים ירושלים, ביו"ד הוא כמספר דברים בנוגע לענינים  -שכך נהגו לכתוב 

בו הכל את השם יושלים מלא יו"ד, אחרים: שכך נהגו בירושלים עיה"ק ת"ו, לענין גיטין. וזה ידוע שמחוץ לגיטי נשים כת
 ואין ראיה של שום חזרה, ושרא ליה מאריה להטיב גיטין ז"ל.  

ובאמת אנן עניין דעניין, איך נרים ראש לבטל הנוסחא הנהוגה, לאחרי שגאוני עולם וצדיקי עולם רבנן קדישי   
 דירושלים עיה"ק, זצוק"ל, וזי"ע, נהגו כך מאז מעולם  

 -וא שאם אמנם בגט צריך לכתוב כלשון בני אדם, ואם יכתוב הסופר, למשל, השם שמואל, שמול )ב( עיקר הדבר ה  
 -יהא פסול. אך זהו ענין אחר, שהקורא לא יקרא שמואל אלא שמול, וזהו שינוי, משא"כ ירושלים  -כדוגמא של כ"ת 

ונקרא ירושלים, ואי אתה יכול  ירושלם, שכל אדם יודע שבכל מקום בכתבי הקודש, כתוב ירושלם, ומנוקד ירושלם,
 שמואל, שכלום אפשר לדעת כל השמות הנמצאים בעולם ומאין ידע אדם שאין במציאות שם שמול?   -לאמר כך בשמול 

שמא תאמר, הלא בפרקים הכתובים תרגום שבכה"ק =שבכתבי הקודש= שבספר עזרא, השם ירושלם מנוקד ונקרא   
ואין בסגול הסופית שום הדגשה, וכאילו הוא פתח(, שמן הסתם כך נקרא, ושמא בצירי )זוהי הקריאה הטבעית ירושלם 

כיון הסופר לקריאה ההיא, וצריך לקרוא ירושלם. אם כך יחשוב הקורא ג"כ אין כאן שינוי השם, שאותה העיר נקראת 
 שני שמות לעיר אחת.   בפי המדברים ארמית ירושלם בצירי, והיא הנקראת בפי העברים ירושלם, בחיריק ואין זה ענין של
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)ג( שמא תאמר, וכי מה היה חסר לראשונים ז"ל אילו כתבו ירושלים מלא, ככתוב בכל תושבע"פ =תורה שבעל פה=   
ובכל האגרות והמכתבים? וכי זה היה רק כדי לחלוק כבוד לכתבי הקודש? טעמם עדיין לא נתגלה, אבל כבודם קדוש 

 בודם, ח"ו, ולהוציא ח"ו לעז עליהם.  הוא בעינינו תמיד ולא נסכים להקל בכ

ואולי יש מקום לדון שהיה טעם בדבר, לפי שלדעת רב אשי בערכין דף ל"ב תרי ירושלים הוו, ועיין בתוס' שם שביהודה   
עצמה מוכרחים לאמר שהיו שתי ירושלים, ורצו להבדיל ביניהם, וע"כ בשייכות לירושלים עיה"ק, היו כותבים ירושלם 

 י הקודש, לפרסם שאל ירושלים זו הם מכוונים.  ככתוב בכתב

שמא תאמר הלא כותבים על מי שילוח ואין מקום לטעות? אפשר שגם השנייה ישבה על מי שילוח, כי שתי הירושלים   
ע"כ לרב אשי היו ביהודה עצמה, ובימים מקדם היה השילוח נמשך למרחק רב. ודי בזה להגן על קדש הקדשים, כי לרב 

 שכבר בימי התנאים. האחרונים עכ"פ, זי"ע, היו קיימות שתי ירושלים.   אשי מוכרח

 )ד( והנה כ"ג מעיר שהשם ירושלם מכוון לעיר העתיקה, לא לירושלים החדשה.    

בזה יש להתישב קצת הואיל ועד לפני מספר שנים ידוע לא היו כותבין גיטין אלא בעיר העתיקה. ברם אין נ"מ בדבר   
שאין כאן שאלה של חומה, אלא של השם בפי העם, והעם מחזיק את השם ירושלים גם לכל השטח שמחוץ לחומה, וכל 

ים, ושאותו השם נכתב כך בכל מקום בכה"קא ואפילו אדם יודע שכשכתוב ירושלם המכוון הוא לכל הנקרא בשם ירושל
אם יכתוב ירושלים בפירוש. היה מקום לעורר ולנקוף שמא השטח הזה לא היה נכלל בשם ירושלים. לא בזמן כה"ק ולא 

בזמן חז"ל וכו'. אלא שהכל תלוי בלשון העם ובלשונם הוחזק השם ירושלים, או בכתיבתו בכה"ק ירושלם, גם לכל 
 .  השטח ההוא

)ה( ועיין תוס' תענית ט"ז ע"א ד"ה הר לענין שם ירושלים שכתבו במתחלה /שמתחלה/ היתה נקראת שלם ואח"כ   
קראוה ירושלם על שם יראה ועל שם שלם, ומשום כך אין נותנים יו"ד בירושלם, ומשמע שהמדובר שם הוא על כתיבת 

 השם בגט.  

א משמעותו העיר שהיתה בתוך החומה של אותם הימים, ואנו מדגיש אני שוב שאין נ"מ מזה שירושלים שבמקר  
כותבים במקום שיתכן שהוא מחוץ לחומה ההיא )כידוע החומה של עכשיו, היא מזמן מאוחר מאד ואין להתחשב עמה(, 
כי הכל שטח אחד, ואם כי לא הוספנו על העיר כדין הוספה, אבל בלשון בנ"א הכל קרוי ירושלים, והכל המשך של העיר 

 העתיקה, והכל יודעים שכשכתוב ירושלם, כאילו כתוב ירושלים והכל נקרא ירושלים.  

]ועתידה ירושלים שתתקדש בתור תוספת בבוא גואל הצדק, בב"א, ומשום כך בלבד כבר ראויה העיר החדשה להקרא   
 ירושלים. מובן שזהו רק לסניף בלבד[.  

לא להאריך וסוף דבר הוא שלא לשנות. אני מעביר תשובתי זאת להגאון חוסר הזמן, גורם ש -)ו( הזמן, או ביתר דיוק   
אב"ד ירושלים שליט"א, שהוא המסדר גיטין כאן זה כבר קרוב לששים שנה, חושבני, כבר מימי הגר"ש סלנט זצ"ל.ב 

 "ו    בברכת התורה והארץ וביקרא דאורייתא יצחק אייזיק הלוי הרצוג ראש הרבנים לישראל החופעיה"ק ירושלים ת

 בעקבי הצאן עמ' רכד

 ירושלים לא נתחלקה לשבטים

 :בבק קמא עט

 .מגילה כו

 .ילה כוגתוספות מ

 מלחמת ה' סוכה ריש פרק לולב הגזול

 ארץ הצבי עמ' רח, סימן ל

 קרית מלך רב –סימן לג, ירושלים  –בעקבי הצאן עמ' רכא 

 קדושתה, בתי ערי חומה, מצורע, מחנה ישראל –ירושלים 

 כות ה:רש"י בר

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


512 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 תוספות ברכות ה:

 :תוספות הרא"ש ברכות ה

 צל"ח ברכות ה: ד"ה הא לן והא להו

עיין בחידושי רשב"א, ועיין במשנה למלך פרק י' משמיטה הל'ט'. ולענ"ד נראה דאפילו אם נימא דגם לענין שילוח מצורע 
ג"כ אינו נוהג אלא בזמן היובל, מ"מ היינו בשאר ערי חומה אבל בירושלים ודאי טעון שילוח, דג' מחנות לא נתבטלו, 

טעון שילוח ממחנה ישראל, וירושלים היא מחנה שלישית, שכל ג'  והרי במדבר לא היה היובל נוהג ואפ"ה מצורע היה
באלו יש לחלק בין זמן היובל ובין אחר היובל. ודע, דבלא"ה אפילו בזמן  ערי חומהמחנות סמוכים זו לזו, ואמנם שאר 

ובשאר ערי דבירושלים חייב מלקות  ערי חומה אפ"ה לא היה שילוח מצורע שוה בבתי ערי חומה לירושלים, שנהגו בתי
"ג מביאת המקדש הל' ח'. ובזה אתי שפיר מה שהקשו התוס' כאן ם פחומה אינו רק בעשה דבדד ישב כמבואר ברמב"

מדבר ר' יוחנן מדבר שלא היה נוהג בימיו. ולפמ"ש אפי' לפי שיטתם אין כאן תמיה, שהרי גם דאיך היה בד"ה הא לן, 
 בימיו נפקא מינה עכ"פ ליושבי ירושלים.

 למקרא, יש אם למסורת יש אם –מידות שהתורה נדרשת בהם 

 קרי וכתיב ראה:

 סנהדרין כב

 כולהו סבירא להו יש אם למקראד. ד"ה  תוספות סנהדרין

 סימן העמנואל )אופק(  -תשובות הגאונים החדשות 

למ אם יש +ב ,יח קידושין+ חכמים אמרו מפנימה .בערבי כתובה והתשובה אם באות בערוך מצאתי השאלה זאת .תשכו
  .בן אמרו ולא קול בת ואמרו ,אם אמרו ולא אב בנה זה אב בנין ואמרו ,ישאב אמרו ולא ולמסורת קרא

וב כתובים משני אב בנין כגון אב 'ואומ לשוןזכר זשאוח פעמים אלא כלום בזאת שמענו )ו(לא .ז"ל אלפסי רב מן תשובה
לל עיקר אותודבר שנעשה שבמקום 'לומ יש אלא ,דם דכולה אבוה +א ,כב שבת+ 'ההואדאמרי וכגון אחד מכתוב אב נין
 מה על להודיע אלא אחרים לדברים ממנו למדין ואין למקראהואיל אם יש 'שאמ וזה ,אב אותו קורין אחד דבר ממנו מד

בתשובו מצאתי זה .נקבה לשון זכראלא לשון אינן והמסורת שהקריאה ,אם להם קרא המסורת על או עלהקריאה סומכין
 .ז"ל אלפסי הרב של ת

 רש"י קידושין יח: ד"ה למסורת

בבגדו כתיב ולא בביגדו אין הברת חירק בלא יו"ד ונקודה שתחת הבי"ת במקום יו"ד משתמשת אבל לפי מה שנכתב היה 
 קמץ בבגדו לשון בגידה כמו שאתה קורא בשמעו את דברי האלה )דברים כט(. לו לקרות חטף

 ר סבר יש אם למסורתרבי אליעזתוספות קידושין יח: ד"ה 

ומדלא כתב בביגדו ביו"ד משמע היינו לשון בגידה דאי לשון בגד הוה ליה למיכתב ביו"ד ואע"ג דכתיב )בראשית לט( 
ליכא למיטעי וקשה היכי דייק שהמסורת לשון בגידה מדלא כתיב בביגדו ביו"ד ותתפשהו בבגדו בלא יו"ד היינו משום ד

דאדרבה נידוק שהוא לשון פריסת טלית מדלא כתב בבוגדו בוי"ו ועוד דאין רגילות למיכתב לא יו"ד ולא וי"ו בתוך 
בגידה היה ראוי אותיות הפעולה ונראה לפרש שהמקרא ודאי משמע לשון פריסת טלית כמו ותתפשהו בבגדו דאי לשון 

לקרות בבגדו אבל המסורת הוא לשון בגידה דאי לשון פריסת טלית היה לו לכתוב בבגדו עליה ולא בבגדו בה ומיהו 
קשה לר"ת דאין דרך הגמרא להקדים דברי ר"ע לדברי ר"א שהיה רבו לכך נראה לר"ת דגרסי' כיון שפירש טליתו עליה 

השתא שדברי ר"א קודמין לדברי ר"ע שהיה תלמידו וה"פ ר"א סבר יש אם דברי ר"א ור"ע אומר כיון שבגד בה וניחא 
למסורת ומסורת הוי לשון בגד דהיינו פריסת טלית מדלא כתיב בבוגדו בוי"ו או בביגדו ביו"ד אע"ג דבשמעו לא כתב 

ו דמבגד יאמר בגדו בוי"ו היינו משום דליכא למיטעי ור"ע סבר יש אם למקרא היינו לשון בגידה דאי לשון בגד הל"ל בבגד
כמו מנגד נגדו ומחלב חלבו ואע"ג דקרינן ותתפשהו בבגדו ולא בבגדו התם ליכא למיטעי וי"מ בהאי דכתיב אשר לא 

יעדה וקרינן לו בוי"ו ר"ע סבר יש אם למקרא דהיינו לו בוי"ו והשתא מגלה על בבגדו שהוא לשון בגד פריסת טלית ר"א 
 והשתא מגלה על בבגדו שהוא לשון בגידה. סבר יש אם למסורת וכתיב לא באל"ף

 ספר הצבא
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מדה שמינית. יש אם למסורת. מנהגו בגמרא ידוע כגון קרנת קרנת קרנות )סנהדרין ד' א'(. בסכת בסכת בסכות )סוכה ז' 
פעם א'(. יראה יראה )חגיגה ב' א'(. ורבים כמוהם. ויש נמצא במסורת חסרון מן הענין. ולפי מנהג לשון הקדש שמחסרין 

השמות ופעם הפעולות כפי שמסור בידינו מפי בעלי חכמת דקדוק לשון הקדש. וקסמים בידם כמו ושכר קסמים בידם. 
אני שלום כמו אני מדבר שלום וסופו מוכיח עליו וכי אדבר המה למלחמה. ואני תפלה כמו ואני מדבר בתפלה, כי פי 

ן הכתוב ומסורים בידינו, ועל זה הדרך לדעתי מחלוקת רבי רשע ופי מרמה כמו ופי מדבר מרמה, ורבים כאלה חסרים מ
אליעזר ורבי עקיבא בקדושין )י"ח ב'( על מדרש בבגדו בה, ומה שאמרו יש אם למסורת הוא בחסרון מן הענין שאין 
הענין כלו שלם בכתוב והוא צריך למסורת, וזהו שאמר בבגדו בה כיון שפירש טליתו עליה שוב אינו רשאי למכרה, 

מרינן עלה במאי קמפלגי רבי אליעזר סבר יש אם למסורת והענין חסר בכתוב שהוא ראוי להיות בפרשו בגדו בה שאין וא
פעולה נבנית מבגד שענינו שמלה, ואין כל השמות אשר הם שמות העצם ואף לא רובם ראוים להבנות מהם פועל אף על 

פועל, אבל היא מסורת בידינו ואין הלשון הזה יוצא פי שהוא נבנה מקצתם, נמצא מלה חסרה מן הכתוב והיא מלת ה
מדרך דקדוק לשון הקדש, אבל לשה"ק גם כל הלשונות מקבלות החסרונות כאו"א לפי מנהגה וזו היא המסורת שיש 

בידינו ממנהגי לשה"ק ור"ע סבר יש אם למקרא כלומר אין לנו לשום חסרון במה שנוכל להשלימו מן הכתוב, ויש בגד 
פעולות הרבה כמו שלו כל בוגדי בגד מדוע נבגוד איש באחיו, הן בגדתם בי, ומזה הלשון הוא בבגדו בה כיון שבאו ממנו 

שבגד בה שוב אינו רשאי למכרה וזהו יש אם למקרא כלומר שבא הענין שלם במקרא ואין לנו בו מלה במסורת, וראיתי 
ודברי ר"ע לדברי רבי אליעזר, גם פי' הרב רבי יעקב ז"ל  פי' רבינו שלמה ז"ל שהחליף דברי רבי אליעזר לדברי רבי עקיבא

שאמר שיש לומר מן בגד שהיא טלית בבגדו בסגול תחת הבית כמו בעמדו במרדו ולא הבינותי בדקדוקו זה ואנו אין 
 גורסין אלא בעומד במרדו בחירק תחת המ"ם ואין לנו קבל' בנקו' המשנה והגמרא ומה שנראה לעיני כתבתי:

 ?איזה –דוחה לא תעשה שבתורה  –הבריות כבוד 

 יד מלאכי כללי התלמוד כלל קכג

גדול כבוד הבריות שדוחה לא תעשה שבתורה, נראה מדברי החות יאיר סוף סי' צ"ה שאין ההיתר ברור בכל מידי דרבנן 
בש"ס כיון דחזינן שכתב וז"ל ואני קוהה מאד אפילו במידי דרבנן לומר דנדחה מפני כבוד הבריות בדברים שלא נזכרו 

 :שאסור להוציא המת לרה"ר אע"פ דקימא לן כר"ש במלאכה שאינה צריכה לגופה

 גינת אגוז עמ' קמ

 תשובות והנהגות כרך א סימן תשנה

   "שאלה: נשאלתי בבחור ובחורה בעלי תשובה שבאים להנשא, אם יש להם שבעה ימים ל"שבע ברכות

בזנות קודם, ומפורש בשו"ת נו"ב )אבהע"ז ח"ב פ"ב בתשובת בנו של הנו"ב( יסוד השאלה ששניהם נכשלו ר"ל ובעלו   
שאם כבר טעמו טעם ביאה דינם כאלמן ואלמנה שאין להם אלא יום אחד לברכה, ואם כן לכאורה בעלי תשובה אלו 

   .דינם כאלמן ואלמנה ואם יברכו שבעה ימים יעברו על ברכה לבטלה

קכ"ג( פליג עליו ודעתו בבחור שגם בבעל קודם דינו כבחור, ולפ"ז יש לנו עמוד גדול אמנם בשו"ת "חתם סופר" )אהע"ז   
לסמוך עליו להקל הוא החת"ס, אכן כל זה רק בבחור אבל גרוש שנושא בחורה בעולה גם לדברי הח"ס דינה רק ביום 

י הוראה אוסרים לברך כל אחד, ובנידון שבא לפני היה זה גרוש שכיבד אותי בשבע ברכות, וזחלתי ואירא ששני עמוד
שבעה, והיאך להתנהג בשאר ברכות כל שבעה, וכן מצדד בערוה"ש אה"ע ס' ס"ד ס"ה שנבעלה בזנות דינה כאלמנה. ועיין 

בפת"ש סי' ס"ב סק"ט שהביא משמש צדקה שדייק מהגינת ורדים שרק אם נבעלה בזנות דינה כבעולה, אבל אם נבעלה 
   .מברכין כל ז' עיי"שבזנות רק לאיש שנישאת לו מיקל ד

ומסברא אמינא שכל הפגם בבעולה הוא רק כשמפורסם הדבר וכגון שהיא מעוברת, אבל בבעולה גרידא שלא נודע לא   
זילא ושמח עמה מאד וע"כ דינם בשבעה ימים, ולפיכך סברתי כיון שאם לא אברך תתבזה האשה ח"ו וגדול כבוד הבריות 

לבטלה שלרוב הפוסקים דרבנן, צידדתי לברך ולסמוך על סברא הנ"ל, ועוד נתיישב אף לדחות ל"ת דרבנן דהיינו ברכה 
   .בס"ד בדבר

שוב העירני חתני המופלג הרה"ג רבי יששכר שרייבער שליט"א שבב"ח מפורש דחיוב שבע ברכות נתקנה על עצם   
ירש שהברכה נתקנה על ביאת שמחת נישואין )ורק בשלא ניסת קודם שאז שמחתו גדולה יותר( ודלא כהנו"ב הנ"ל שפ

בתולה ע"ש, ומעתה לדברי הב"ח אין ראיה לפטור בעולה משבע ברכות ז' ימים. )ומדברי תוס' כתובות ז: ד"ה דהא, אין 
   .(קשיא דמיירי בבעולה בחיי אישות

ל ולסמוך ולמעשה נראה דבמקום שלא גרו בפרסום כאיש ואשה נראה שיש להקל, מפני שגדול כבוד הבריות, ויש להק  
על הגאונים שהבאנו כיון שכך נהגו, אבל בגרו יחד כאיש ואשתו דהוי פירסום כן, אף שלא נשאו מדין תורה ולא 

   .בדיניהם, כיון שנהגו כנשואין אין כאן שמחת נשואין ולא מצינו להקל בזה
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" על קידושין( דאם כי בב"ש ובאמת שגם באלמון שנשא אלמנה, העלה הגאון רבי שמואל סלנט זצ"ל, )נדפס ב"אורייתא  
)ס"ב ס"ק י"ז( ס"ל שמברכין ג' ימים אשר ברא לדעתו ד"ז צ"ע טובא, ודעתו שהשמחה במעונו אומרים כל שלשה, אבל 

     .לא אשר ברא, אבל בעצמו מביא שהחכ"א והגאון מליסא הביאו לברך כל ג' אשר ברא, ומסיק שדבריהם צ"ע

 סימן לביורה דעה  -שו"ת יביע אומר חלק ח 

 השבת אבידה –כבוד הבריות 

 .בבא מציעא ל

 .חידושי הרמב"ן בבא מציעא ל

 וכל שכן הוא בדבר שבממון דכל שבשלו אינו רשאי בשל חברו נמי אינו רשאי...

 (קישור) 346תנועת המוסר חלק א פרק כו עמ' 

 

 כבוד המתים וכבוד החיים –כבוד הבריות 

 שיטה מקובצת כתובות יז.

וכתב הרמב"ן ז"ל דלכל דבריהם קודמין ענייני הכלה לענייני המת להוצאתו ולכל צרכיו או להתפרנס מקופה של צדקה   
וכדאמר במסכת שמחות המת והכלה הכלה קודמת המת והמילה המילה קודמת שזה כבוד המתים וזה כבוד החיים ע"כ. 

האבל והחתן האבל קודם שזה אוכל ומאכיל אחרים וזה  ומינה שמעינן דלענין האבל עצמו האבל קודם וזהו שאמרו שם
 אוכל משל אחרים ע"כ.

 ניאוף ואשת איש –כבוד הבריות 

 ברכות יט:

 שעטנז –הבריות  כבודראה: 

 שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא אורח חיים סימן לה

 שו"ת דברי חיים אורח חיים חלק א סימן לה

 שב ואל תעשה –הבריות כבוד 

 .רש׳׳י ברכות כ

 מהר"ץ חיות ברכות כ. ד"ה גמ'

 שעטנז –כבוד הבריות 

 רמב"ם כלאים י:כט

--קופץ לו, וקורעו עליו מיד:  ואפילו היה רבו שלימדו חכמה--אפילו היה מהלך בשוק--הרואה כלאיים של תורה על חברו
מפני שהוא לאו --ה.  ולמה נדחה בהשב אבידה, כמו שיתבארשאין כבוד הברייות, דוחה איסור לא תעשה המפורש בתור

הואיל ופרט הכתוב, ומפי השמועה למדו, "לאחותו" )ויקרא כא,ג; במדבר ו,ז( אינו --של ממון; ולמה נדחה בטומאת מת
 .מיטמא, אבל מיטמא למת מצוה
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 רא"ש נדה הלכות כלאי בגדים סימן ו

רב המוצא כלאים בבגדו פושטו אפי' בשוק שנאמר אין חכמה ואין תבונה  גרסינן בברכות )דף יט ב( אמר רב יהודה אמר
וגו' כל מקום שיש חילול השם אין חולקין כבוד לרב.)ד( ונראה דדוקא בכלאים דאורייתא אבל כלאים דרבנן לא. מדפריך 

בא בטמאה  עלה מקברו את המת וחזרו ולפניהם שני דרכים אחת טהורה ואחת טמאה בא בטהורה באין עמו בטהורה
באין עמו בטמאה משום כבודו ומשני תרגמה רבי אבא בבית הפרס דרבנן ותו פריך מגדול כבוד הבריות שדוחה לא 

תעשה שבתורה תרגמה רבה בר שבא)ה( בלאו דלא תסור. ירושלמי הרי שהלך בשוק ונמצא לבוש כלאים. תרין אמוראין 
דמתיר כדאמר רבי זירא גדול כבוד הבריות שדוחה את המצוה חד אמר אסור וחד אמר מותר מאן דאסר דבר תורה ומאן 

בלא תעשה)ו( שעה אחת. תני)ז( אין מדקדקין לא במת ולא בכלאים בבית המדרש. ר' יוסי הוה יתיב ומתני והוה תמן 
ש מיתא מאן דנפק לא אמר ליה כלום ומאן דיתיב לא אמר ליה כלום. רבי אמי הוה יתיב ומתני אמר חד לחבריה את לבו

כלאים אמר ליה רבי אמי שלוף מאניך והב ליה וסבר רבי אמי כאמורא דשרי אי נמי בכלאים דרבנן. אי נמי בכלאים 
דאורייתא]ג[ ודאי המוצא כלאים בבגדו אין חכמה ואין תבונה לנגד השם וצריך לפושטו אפילו בשוק אבל אם אדם רואה 

ומר לו בשוק עד שיגיע לביתו דמשום כבוד הבריות ישתוק ולא כלאים בבגדי חבירו)ח( והלובש כלאים אינו יודע אין ל
 יפרישנו משוגג:

 עמידה לספר תורה, אחוריו לספר תורה –כבוד ספר תורה 

 ברכות ח.

 שלחן ערוך יורה דעה רפב:א

 ט"ז יורה דעה רפב:א

 פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב קנ:ב

 סוטה לט.

 תוספות סוטה לט. ד"ה כיון שנפתח

 עמ' קלט נפש הרב

 כבוד ספר תורה, קימה

 מפניני הרב עמ' רמו

 כבוד התורה ולימוד התורה, עמידה וישיבה –כבוד רבו 

 נפש הרב עמ' שיג

 מחילה ורבו מובהק –כבוד רבו 

 חידושי הגרי"ז על רמב"ם הלכות ממרים פרק ה

 נחלת צבי יורה דעה רמ:

 קימה בפני זקן לתלמיד חכם –כבוד רבו 

 קידושין לב:רמב"ן ור"ן 

ג ב'( דאתון חכימין ואנא חבר, "לפי שאין מצות קימה שיעמוד חכם אלא לפני מי שגדול ממנו בחכמה כדאמרינן )לק' ל
וכדבעינן בבנו והוא רבו, הלכך בזקן ואינה לפי כבודו שיעמוד מפני עם הארץ פטור, משום הכי נקיט תלמודא קימה 

והיינו נמי דאמרינן בדרב יחזקאל דבעל מעשים הוה דאפילו מר שמואל  בתלמידי חכמים ונקיט נמי קימה מפני רבו,
דאלו משום  ,קאים מקמיה, לומר שאין בו משום זקן ואינה לפי כבודו, ואפי' לשמואל, הילכך חייב לעמוד מפני שיבה שלו

 .עומדיןמעשים אין 
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 את ה' אלקיך תירא, שמעון העמסוני –כבוד תלמידי חכמים 

 (קישור)נא: פירושי מהר"ל בבא קמא 
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 זקן ואינו לפי כבודו –כבוד תלמידי חכמים 
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 שו"ת פרי יצחק א:נב

 שו"ת פרי יצחק ב:נט

 הוא פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק כדאי –הוראה 

 :נדה ב

הנשים דיין שעתן, הלל אומר: מפקידה לפקידה, ואפילו לימים הרבה. וחכ"א: לא כדברי זה ולא כדברי שמאי אומר: כל 
 ממעטת על יד מעת לעת -ממעטת על יד מפקידה לפקידה, ומפקידה לפקידה  -זה; אלא: מעת לעת 

 .:נדה ו

 כדי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת הדחק... כדי הוא רבי אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק

 בשעת הדחק רש"י שם ד"ה 

 שני בצורת היו ולא רצה להפסיד טהרות

 :טברכות 

 כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק

 ש"ך פלפול בהנהגת הוראות באיסור והיתר )סוף יורה דעה סימן רמב(

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן נא

לסמוך עליו בשעת הדחק  שהלכה כרבים כדאי הוא היחידבגמ' הלכה כחכמים בפירוש רק משום  דכיון דלא איפסק
 בהנהגות הוראת או"ה. ואין לומר דהפסק שבפוסקים הוא כאיפסק בפירוש באיסור דרבנן כמפורש בש"ך יו"ד ס"ס רמ"ב

בין התנאים והאמוראים רק שהעתיקו  דהא הפוסקים לא הכריעו מצד עצמם שהלכה כחכמים דאין להם כח להכריע
ואין  מהכלל הלכה כרבים. ול"ד לנפסק בגמ' בפירוש שהתם הכריעו חכמי הגמ' שדברי השני אינם כלום הדין כחכמים

אינם הכרעה והוא כלא איתמר הלכתא רק מצד  לסמוך עליו אף במקום הדחק אבל פסקי הגאונים במחלוקת חכמי הגמ'
 זה הא יש לסמוך על היחיד בשעת הדחק. שהלכה כרבים פסקו שמצד

 באיסור דרק סובר דהוא משום אלא עליה פליג לא בנקה"כ והש"ך חדש, לענין רצ"ג יו"ד/סי'/ בט"ז כזה רהית כמפורש
 או"ה. בהנהגות בדבריו כמפורש מודה, דרבנן באיסור אבל בשעה"ד היחיד על סומכין דרבנן

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן נא

לסמוך עליו בשעת הדחק  ום שהלכה כרבים כדאי הוא היחידדכיון דלא איפסקבגמ' הלכה כחכמים בפירוש רק מש
 בהנהגות הוראת או"ה. ואין לומר דהפסק שבפוסקים הוא כאיפסק בפירוש באיסור דרבנן כמפורש בש"ך יו"ד ס"ס רמ"ב

בין התנאים והאמוראים רק שהעתיקו  דהא הפוסקים לא הכריעו מצד עצמם שהלכה כחכמים דאין להם כח להכריע
מים מהכלל הלכה כרבים. ול"ד לנפסק בגמ' בפירוש שהתם הכריעו חכמי הגמ' שדברי השני אינם כלוםואין הדין כחכ

אינם הכרעה והוא כלא איתמר הלכתא רק מצד  לסמוך עליו אף במקום הדחק אבל פסקי הגאונים במחלוקת חכמי הגמ'
 זה הא יש לסמוך על היחיד בשעת הדחק. שהלכה כרבים פסקו שמצד

 באיסור דרק סובר דהוא משום אלא עליה פליג לא בנקה"כ והש"ך חדש, לענין רצ"ג יו"ד/סי'/ בט"ז כזה היתר כמפורש
 או"ה. בהנהגות בדבריו כמפורש מודה, דרבנן באיסור אבל בשעה"ד היחיד על סומכין דרבנן

 כתבה לשמה – כתובהראה: 

 רק בדינים דרבנן –כדאי הוא פלוני לסמוך עליו בשעת הדחק  –הוראה 

 ט"ז יורה דעה רצג:ד

אבל אין להורות לאחרים כו'. אין זה כדאי מלהציל על שאנו רואין חכמי ישראל כמעט רובם אין נזהרין מחדש בשום 
הירושלמי שמשם הוכיח  שנה ולא שייך לומר עליהם מוטב יהיו שוגגים כו' וכבר טרח מו"ח בדבר זה למצוא היתר מצד
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ר"י בעל התוס' שיש איסור אפי' בשל עובד כוכבים ואחר זה נמשכו כל הגדולים ואמר שיש לו פי' אחר על הירושלמי 
שלא כדברי ר"י ואנו אין לנו עסק בזה אף אם היה לנו פי' נכון על הירושלמי אין לנו להרים ראש נגד כל הפוסקים ומ"מ 

ון על ההיתר בזה דהך איסור דחדש בח"ל הוא פלוגתא דתנאי בפ"ק דקדושין )דף ל"ח( דת"ק נראה לפי ע"ד ללמד זכות הג
דמתניתין ס"ל חדש אין נוהג בח"ל דכתיב ביה בכל מושבותיכם והיינו לאחר ירושה וישיבה דוקא ור"א ס"ל חדש נוהג 

ס"ל כת"ק ור"ע כר"א ובתשו' בכ"מ דמושבותיכ' בכ"מ שאתם יושבים משמע ור' ישמעאל ור"ע פליגי ג"כ בזה דר"י 
הרא"ש כתב דר' ישמעאל ור"ע ס"ל כר"א והוא ט"ס דבהדיא אמרינן בגמרא אמר אביי מאן תנא דפליג עליה דרבי אליעזר 

ר' ישמעאל היא וצ"ל ור"ע ס"ל כר"א ותימה על הב"י שהעתיק תשובה זאת ולא הרגיש בט"ס שיש בה כלל העולה 
ה לנו לומר דהלכה כתנא קמא דר"א דיחיד ורבים הלכה כרבים אלא דפסקו הרי"ף דבגמרא לא איפסקא הלכתא בזה והי

והרא"ש כר"א מדמצינו במסכת ערלה סתם מתני' כוותיה ואפשר שהיה לדון בזה דיכול להיות דמסכת ערלה נשנית קודם 
"ב( והיה לנו לומר למסכת קידושין וא"כ ה"ל סתם ואח"כ מחלוקת וממילא אין הלכה כסתם כדאיתא בהגוזל קמא )דף ק

דהלכה כתנא קמא דהוא רבים אלא דאין זה ברור מה נשנה תחלה ופסקו לחומרא כסתמא דערלה ואם כן יש לנו לדון 
ולומר דבמדינות אלו שהוא שעת הדחק דחייו של אדם תלוי בשתיית שכר שעורים ושבולת שועל כדאי הוא התנא קמא 

ה בפירוש בגמרא כר"א. וראיה ברורה לזה מפ"ק דנדה )ד' ט'( ת"ר מעשה לסמוך עליו בשעת הדחק כיון דלא איפסקא הלכ
ועשה רבי כרבי אליעזר לענין דיה שעתה דנדה לאחר שנזכר אמר כדאי הוא ר' אליעזר לסמוך עליו בשעת הדחק מאי 

הלכתא  לאחר שנזכר אילימא לאחר שנזכר דאין הלכה כר"א אלא כרבנן בשעת הדחק היכי עביד כותיה אלא דלא אתמר
לא כמר ולא כמר ומאי לאחר שנזכר דלאו יחיד פליג עליה אלא רבים פליגי עליה אמר כדאי הוא ר"א לסמוך עליו בשעת 
הדחק הרי לפנינו דכל שאין הלכה פסוקה אלא שיש לומר דהלכה כרבים אתי שעת הדחק ודחי למלתא דרבים כ"ש כאן 

החמירו לפסוק כר"א וע"כ ודאי כדאי הוא ]ת"ק של[ ר"א דהכא דיש צד לומר דהלכה כת"ק דר"א כמ"ש אלא שהפוסקים 
לסמוך עליו בשעת הדחק וכן איתא פ"ק דגיטין )ד' י"ט( כדאי הוא ר"ש לסמוך עליו בשעת הדחק אע"פ דת"ק פליג עליה 

התם והלכה כרבים. והפוסקים שלא חשו לשעת הדחק בזה דבארצות שלהם אין זה דחק כל עיקר דהם היו בארצות 
מים ובהרבה שנים לא יזדמן שיהיה באותה שנה איסור חדש אבל בארצות שיש בהם קרירות זמן החורף נמשך עד הח

פסח ודאי מודים שיש לסמוך להקל בזה כיון שחייו של אדם תלוי ממש בזה שעיקר שתיה שלהם הוא שכר שעורים 
בשם רבינו אביגדור כ"ץ בשם תשובת וכיוצא בו ומו"ח ז"ל כתב שמצא תשובה אחרת בהגהות רש"ל בשם מעיל צדק 

ריב"א שאין חדש נוהג בשל עובדי כוכבים וכן משמע בה"ג ושמא ס"ל דהלכה כת"ק דר"א עכ"ל ויש לכוין דבר זה ע"פ מה 
 שכתבתי כנלע"ד:

 נקודות הכסף יורה דעה רצג

 (קישור)גליוני הש"ס ברכות ט. 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=14059&pgnum=6


520 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

 סור כהן לזונהיא –כהן 

שם הגדולים מערכת גדולים אות א ]טז[ הרב החסיד המפורסם המקובל האלקי מהר"ר אברהם 
 אזולאי

]טז[ הרב החסיד המפורסם המקובל האלקי מהר"ר אברהם אזולאי הוא הקדוש ה' מרבני עיר מארוויקוש, תלמיד הרב 
לוייה חברו של הרב המפולפל והמפורסם מהר"ר שלמה עמאר. שמעתי שהרב מהר"א הנזכר הי' המובהק מהר"ר יצחק די 

קרוב למז"ה חסד לאברהם אשר ישא את שמו, והפליא לכתוב בפי' הזהר וכיוצא הכל על דרך אמת ותלמידיו המובהקים 
לאות ממעשיו וחכמתו מהר"ר יעקב פינטו ומהר"ר ישעיה הכהן ונדפסו קצת באוריו בספר מקדש מלך ושמענו נפ

 וחסידותו:

ושמעתי מפי מגידי אמת שהרב שמע שהיו אומרים כי חניכת אזולאי הוא ר"ת אשה זונה וחללה לא יקחו והחרים הרב 
על זה שעוד לא יאמרו כן והאומר ילכד בחרם ושמעתי מזקן אחד מופלג ודחיל חטאין ששם נמצא ושמע מפי הרב החכם 

מלומד בנסים ודבריו נשמעים בשמים ותפלתו אינה חוזרת ריקם זי"ע. ושמעתי מהרב שהחרים ע"ז. והרב הנז' הי' 
המופלא ח"ק מהר"ח ן' עטר שהוא הכיר להרב ז"ל וכשהי' אדם חולה שואל ממנו קמיעא לוקח מעט נייר וכותב עליו 

עליו ומתרפא והן  בכתב רש"י יהי רצון שתשלח רפואה לפב"פ מחולי פ' א"ס ותו לא בלי שום שם ותולה זה הקמיעא
לענינים אחרים ואמר הרב מהר"ח הנזכר שהוא הי' לו איזה קמיעות כתובות מהרב כאמור. ושמעתי שפעם אחת נחלקו 

בל' הזהר הוא והרב מה' שלמה עמאר חברו. ומהר"ש עמאר נפטר שנת תצ"ח קודם להרב ואחר שנפטר בא לו בחלום 
חלקו מה שפירש הוא מהר"ש הענין אמת בחכמת הקבלה אך כונת וא"ל שבמתיבתא דרקיעא אמרו לו שלשון הזהר שנ

 רשב"י הי' כמו שפי' הרב מהר"א.    

 כהן גדול בבית המקדש כל היום

 רמב"ם הלכות כלי המקדש ה:ז

ובית יהיה לו מוכן במקדש והוא הנקרא לשכת כ"ג, ותפארתו וכבודו שיהיה יושב במקדש כל היום, ולא יצא אלא לביתו 
 או שעה או שתים ביום, ויהיה ביתו בירושלים ואינו זז משם. בלבד בלילה

 שו"ת בית הלוי חלק א סימן ג
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 כהן הדיוט לגרושה

 סיפור עם הגר"ח עוזר

 גרם רציחה, כח אחר מעורב בו –רוצח ראה: 

 סנהדרין עז.

 -חייב. סוף חמה לבא, סוף צינה לבא  -פטור. ואמר רבא: כפתו בחמה ומת, בצינה ומת  -אמר רבא: כפתו ומת ברעב 
פטור, הני אזלי, והני חייב. רב אשי אמר: אפילו לפני יתושין נמי  -פטור, לפני יתושין  -פטור. ואמר רבא: כפתו לפני ארי 

 אתו.

 חידושי הר"ן סנהדרין עז.

כפתו לפני ארי פטור לפני יתושין חייב. פי' רש"י ז"ל טעמא דכפתו לפני ארי פטור משום דאי נמי לא היה כפות אינו יכול 
פטור אלא להציל מן הארי. וי"מ דהא דכפתו לפני ארי דפטור אין צריך לומר אם כפתוהו ואח"כ בא ארי ואכלו שהוא 

אע"פי שהיה הארי שם וכפתוהו לפניו פטור משום דארי אדעתא דנפשי' קא אכיל ואין זה כמצמצם לתוך המים או לתוך 
האור דהתם עכ"פ ישרף או יטבע במים אבל הכא אין ההיזק מחויי' לבא. וגדולה מזו תנן במשסה את הכלב ואת הנחש 

פשוט שאם התחיל הארי לאוכלו והוא היה בורח ממנו ובא זה  שפטור משום דאדעתי דנפשייהו קא אכלי. אבל הדבר
וכפתו לפניו עד שהמיתו זהו ודאי ככבש עליו המים ואין יכול לעלות משם דחייב. ולפי שיטה זו כי אמר רבה לפני 

 יתושין חייב א"א לומר אם כפתו ואח"כ באו היתושין ואכלוהו או אף אם כפתו לתוך היתושין שהיו שם דמ"מ מעצמן
הם באים ואוכלים בו. אלא דמיירי שכבר התחילו בו לאכול והוא היה בורח ובא זה וכפתו לפניהם שהוא חייב כמי 

שכבש עליו לתוך המים והחיוב שבא למד מן היתושין יותר מן הארי מפני שאותן יתושין שהתחילו בו אין גומרין מיתתו 
יתושין שם אחד הם כענין המים שוודאי אינו מת באותן המים דהני אזלי והני קא אתו ואע"פ כן הוא חייב מפני שכל ה

שנכבש לתוכן אם הם מים זוחלין דהני אזלי ואחריני אתו שמת בהם אלא טעמא דמילתא דחיי' דשם מים אחד הם ה"נ 
ל שם היתושין אחד הם. ורב אשי פליג דאפילו ביתושין נמי פטור דלא דמו למים מפני שכולן מתדבקו' והן גוף אחד אב

היתושין הן גופין נחלקים ואיכא למימר בהו הני אזלי והני אתו ופטור. כך פירש בתוספות ז"ל ויפה פירשו. ולענין הלכה 
משמע לי דהלכתא כרב אשי דהוא בתרא וטעמא דמסתבר הוא. והרמב"ם ז"ל שלא הביא דין זה בפ"ג מה' רוצח ושמירת 

 פטור:נפש סמך על מה שפסק דסוף חמה לבא וסוף צנה לבא 

 גוייםהריגת  –רוצח 

 רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש א:א

כל הורג נפש אדם מישראל עובר בלא תעשה שנ' +שמות כ' י"ד+ לא תרצח, ואם רצח בזדון בפני עדים מיתתו בסייף 
 שנאמר +שמות כ"א כ'+ נקם ינקם, מפי השמועה למדו שזו מיתת סייף, בין שהרג את חבירו בברזל בין ששרפו באש

 מיתתו בסייף.

 פרישה אורח חיים קכח:מו

 כהן שהרג את הנפש וכו'. נראה לי דרצונו לומר ישראל שהרי הראיה דמייתי ידיכם דמים מלאו בהורגי ישראל:

 סנהדרין טז.

 מאי חזית דדמא דידך סומק טפיסנהדרין עד. ד"ה רש"י 

ן לומר וחי בהם ולא שימות בהם, שלא התיר מי יודע שיהא דמך חביב ונאה ליוצרך יותר מדם חבירך, הלכך אין כא
הכתוב אלא משום חביבות נפשם של ישראל להקדוש ברוך הוא, וכאן שיש אבוד נפש חבירו לא ניתן דבר המלך לדחות 

 שצוה על הרציחה.

 נודע ביהודה

 דרבנן –ריבית 

 אור הישר תנ"ך זרעים מועד עמ' ב
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 ג' אופנים –ריבית דרבנן 

 גינת אגוז עמ' עא

 קיח ע"ב –פלתי המדע לשלחן ערוך יורה דעה הלכות רבית, דף קיז ע"ד 

 מלחמת ה' בבא מציעא לו. בדפי הרי"ף

כתוב בספר המאור המלוה את חבירו לא ידור בחצירו חנם מה שכתב בזה הרי"ף ז"ל אינו מחוור ומדברי ה"ר אפרים ז"ל 
 מתברר וכו':
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נוטה כדבריו דהא אילו בגזלה דר בגווה לית ליה אגרא מיניה ולא כלום אמר הכותב יפה כוון ה"ר אפרים ז"ל בזו שהדעת 
ואפילו תפס מדידיה כ"ש באבק רבית הכי נמי אמרינן רבית יוצא מדין גזלה קאמרינן דחשיב גזל מדאסריה רחמנא א"נ 

נה וזה לא חסר רבנן והכא ליכא גזל ודין ממון ואפי' בכלים ואצ"ל בהלוהו ולא שמענו תורת רבית במדת סדום זה נה
והכי נמי משמע לקמן בהלוהו גבי רב יוסף דא"ל לבריה הדרי בי אלמא לא מחייב לאהדורי מידי דהא לא שקיל מיניה ולא 

דאי ס"ד צריך לאהדורי לא הוה אמר הדרי בי אלא מהדרנא להו דמי מאי דאשתמשי בהו מדקאמר הדרי בי ש"מ לא  כלום
צאת ידי שמים והיינו דאמרינן מחזי כרבית אלמא לאו רבית הוא ולא ]אבק[ רבית צריך לאהדוריה ליה כלום ואפי' בבא ל

אלא דמיחזי כרבית בעלמא והאי הלוהו ודר בחצירו דקאמר הלוהו והוא דר בחצירו צריך להעלות לו שכר ולא ידור בה 
אכל לא מפקינן מיניה  בחנם אבל במה שאמר הרב ז"ל דמשכנתא בלא נכייתא מחשבינן ליה ומסלקינן ליה אינו דהא אי

וכל היכא דאי אכיל לא מפקינן מיניה לא מסלקינן ליה בלא זוזי דאפוקי מיניה הוא ולענין המחלוקת שחלק על רבו ז"ל 
ואמר דלא אמרינן אפוקי מיניה הוא אלא במשכנתא אבל לא בהלוהו ודר בחצרו מנפשיה אי נמי דקאמר ליה לוה בתר 

אין הכרעת בעל המאור מכרעת והדעת נוטה כדברי רבינו הגדול ז"ל וכמה הוא רחוק הלואה דור בה וכן בשאר הלואות 
שנאמר במי שהיה חייב מנה לחבירו ונתן לוה למלוה כלים במתנה סתם או שהשאיל לו בהמה וכלים שיהיו מחשבין 

אין צריך לומר חצר ופוחתין לו ואדרבה משכונה חמורה מזה דהיא הלוני ואכול פירות כל זמן שמעותיך בטלות אצלי ו
דלא קיימא לאגרא בין דדר בה מנפשיה בין מדעת לוה סתם דלא מחשב כלום ובין בשאר אבק רבית אין מחשבין כדעתו 
של רבינו ז"ל ודברי הרב ר' אפרים בעצמן אינן מכוונים דקאמר אבל חצר דקיימא לאגרא דחסריה ממונא כיון דבעלמא 

יכא דהלוהו זה הלשון אינו עולה כהוגן וכי צריך לומר הלוהו ודר בחצירו שלא בלא הלוהו חייב להעלות לו שכר ק"ו ה
מדעתו בחצר דקיימא לאגר דבעלמא חייב דהכא חייב ואפילו פדאו מוציאין ממנו אבל בדר בה מדעתו בחנם בזה אנו 

במקום הרב והוי  אומרים שאין מחשבין מתנה נתן לו סתם ולא מצינו בה חשבון לעולם וסוף דבר שאין הלכה כתלמיד
יודע כי השתבשו רבים בתשובת רבינו הגדול ז"ל שהן סבורין שחלק במשכנתא בחוב שקדם ולא כן הדבר אלא חלק בין 

 שהלוהו על חצירו בתורת משכנתא ובין הלוהו ואח"כ בא לדור בחצירו שלא בתורת משכנתא ותשובתו מוכחת כן:

 שלחן ערוך יורה דעה קסא:ב בהג"ה

)מלבד רבית מוקדמת ומאוחרת אפילו לצאת ידי שמים י שמים, חייב להחזיר. לצאת ידנה יוצאה בדיינים. ואם בא אבק רבית, אי
 אינו חייב להחזיר(. )ב"י בשם תשובת הרשב"א(.

 משנה בבא מציעא סה.

הרי הוא  -משנה. מרבין על השכר ואין מרבין על המכר. כיצד? השכיר לו את חצרו, ואמר לו: אם מעכשיו אתה נותן לי 
סלע לחודש, מותר. מכר לו את שדהו, ואמר לו: אם מעכשיו אתה נותן  -לך בעשר סלעים לשנה, ואם של חודש בחודש 

 אסור. -הרי היא שלך באלף זוז, אם לגורן בשנים עשר מנה  -לי 

 תוספות בבא בתרא פו: ד"ה דינר

סה.( מרבין על השכר ואין מרבין על המכר האי דשרי נראה לרשב"א דהא דתנן באיזהו נשך )ב"מ דף  -דינר ליום כו' 
 להרבות על השכר כגון שנכנס מיד לתוך הבית דבענין אחר לא שרי להרבות דמיחזי כאגר נטר כדאמרינן הכא.

קולת החכ"א שהרב בעל התניא ושאר האחרונים  )ע"ד (קישור)שו"ת אמרי יושר ח"א סימן קנ 
 נחלקו עליו( 

 רמב"ם הלכות מלוה ולוה ה:טו

יש דברים שהן מותרין ואסור לעשותן מפני הערמת רבית, כיצד אמר לו הלוני מנה אמר לו מנה אין לי חטים יש לי במנה 
הערמת רבית שהרי נתן לו תשעים ונתן לו חטים במנה וחזר ולקחן ממנו בתשעים הרי זה מותר אבל אסרוהו מפני 

ולוקח מנה, ואם עבר ועשה כזה הרי הוא מוציא ממנו מאה בדין שאפילו אבק רבית אין כאן, וכן מי שהיתה שדה 
ממושכנת בידו לא יחזור ס וישכיר אותה לבעל השדה מפני הערמת רבית שהרי זה עומד בשדהו כשהיה ונותן לזה שכר 

 בכל חדש בשביל מעותיו שהלוהו.

 מגיד משנה הלכות מלוה ולוה ה:טו

יש דברים שהן מותרין ואסור לעשותן וכו'. ברייתא בשם ר' חייא שם )דף ס"ב( בראש הפרק ואמר אביי שם שאם זה 
מותר מן הדין כ"ש נותן לו פירות במנה כשער שבשוק שאפילו לכתחלה מותר כיון שפירות נטל ופירות מחזיר וכתבו 

אעפ"י שנדחית אוקימתא זו דאביי דינו אמת והלכה כמותו ודוקא שלא התנו מתחלה ליתן לו הרמב"ן ז"ל והרשב"א ז"ל 
 בפחות שאל"כ ה"ז כמין ריבית גמורה אלו דבריהם ז"ל:

 ואם עבר ועשה וכו'. כך כתבו קצת מהמפרשים ז"ל וכן הכריע הרשב"א מלשון הברייתא אבל הרמב"ן ז"ל אוסר:  
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ו'. שם )דף ס"ח( לית הילכתא כחכירי נרשאי וכו' וכתב הרב ז"ל שאינו אלא הערמת וכן מי שהיתה שדה ממושכנת וכ  
ריבית והודו לו הרמב"ן והרשב"א ז"ל אבל רש"י פירש שהוא רבית גמורה כלומר דאיגלאי מילתא למפרע שעל דעת כן 

 ]השכינו[ ולפיכך הוא רבית גמורה:

 בבא בתרא קסח.

שטרו ואמר לו: אם לא )נתתי( +מסורת הש"ס: ]אתן[+ לך מכאן ועד יום  מתני'. מי שפרע מקצת חובו, והשליש את
 רבי יוסי אומר: יתן, רבי יהודה אומר: לא יתן. -פלוני תן לו שטרו, הגיע זמן ולא נתן 

 חידושי הריטב"א שם

. פי' מתני' מי' שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר אם לא נתתי את השאר מכאן ועד יום פלוני תן לו שטרו
ויגבנו כולו. ר' יוסי אומר יתן. פי' ויגבנו כולו דסבר אסמכתא קניא כדאיתא בגמ'. וא"ת והיאך גובה בשטר זה מה שכבר 

פרע לו והא נמחל שיעבודו, י"ל שכן התנה אם לא נתתי את השאר מכאן ועד יום פלוני תן לו את שטרו ויגבנו כולו 
משום רבית כיון דאילו פרעיה בזמניה לא יהיב מידי ואין כאן אגר נטר לי  ויהיה מה שנתתי לו עתה מתנה גמורה, וליכא

כלל, ויש למידין מכאן שיש אסמכתא אפי' במה שנותן לו חבירו מיד שלא כדברי הרמב"ם, ואיברא דליתא להאי סברא 
א כי בכאן לא תלי דהרמב"ם כדכתיבנא במסכת מציעא )מ"ח ב'( גבי הנותן ערבון לחבירו על הבית, אבל מהא ליכא קושי

עיקר האסמכתא על המעות שנתן דא"כ למה שנאוה בהשליש את שטרו ליתני מי שפרע מקצת חובו ואמר לו אם לא 
פרעתיך ]עד[ יום פלוני הרי זה שלך וגבה כל חובך, ועוד למה לא יחזיר שליש את שטרו והא ליכא אסמכתא בהחזרת 

ה אומר לא יגבה ר' יוסי אומר יגבה כולו, אלא ודאי על חזרת השטר השטר אלא במתנת המעות והוה להו למימר ר' יהוד
הוא שנחלקו שעליה היא האסמכתא, ומה שהוקשה להם משטר שנמחל שעבודו ל"ק דודאי כשיחזיר לו את שטרו לגבות 

בו הויא ההוא מקצת שפרע מתנה או מחילה אלא שזה תלה מתנתו בהחזרת השטר כלומר אם לא נתתי עד יום פלוני 
החזיר לו שטרו לגבותו כולו ויהיו מעות אלו מתנה ולא יהו פרעון כלל, ויהיו המעות תלוים ועומדים ברשותו עד אותה 

 שעה, דהשתא עיקר אסמכתא בהחזרת השטר תלויה ובו תלוי מתנת המעות, וכן פירש הרשב"א נר"ו.

 ר"י מיגאש שם

 פתחי תשובה יורה דעה קסא:א

ת חות יאיר סוף סי' ק"צ שכתב דאפילו אם לא היה כאן הלואה כלל ולא בדרך מקח עיין בתשוב -)א( כללא דרבית 
הנעשה בפועל מיד ליד אלא שהיה לו אצלו שכר פעולה או שזיכה לחבירו במעמד שלשתן או שזכה מדר' נתן וכן מלוה 

י' קע"ו ס"ו בהג"ה דטרף לקוחות וחזרו על המוכר בכל אלו אם מרצה לבעל חוב באגר נטר אסור. וזה נלמד מלקמן ס
בנדוניות חתנים. מיהו פשוט דלא הוי רק אבק רבית ע"ש ומשמע מלשונו דאפילו לדעת הרמב"ם דלקמן סימן קס"ו ס"ב 

אין זה רק א"ר ולע"ד צ"ע. ועיין בתשובת שבות יעקב ח"א סי' ס"ד באחד שלא פרע חובו לזמנו והתרה בו המלוה שיפרע 
לא יצטרך לשלם לו מה שהיה יכול להרויח בו חבירו קבל התראתו ונתרצה ליתן לו לו מעותיו שיפול להרויח בהם ואם 

הריוח ועכשיו אינו רוצה ליתן לו משום איסור רבית וכתב שזה פשוט שיש בזה איסור רבית כי הוא אגר נטר גמור והשיג 
 ה להקל ע"ש:על הסמ"ע בח"מ ס"ס פ"א שנראה מדבריו דאין בזה שום איסור דליתא ואין לסמוך עליו בז

 בבא מציעא עב: 

פוסקין, ואף על פי שאין לזה יש לזה. היה הוא תחילה  -משנה. אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער, יצא השער 
פוסק עמו על הגדיש, ועל העביט של ענבים, ועל המעטן של זיתים, ועל הביצים של יוצר, ועל הסיד מששקעו  -לקוצרים 

ל כל ימות השנה, רבי יוסי אומר: אין פוסקין על הזבל אלא אם כן היתה לו זבל באשפה, בכבשן. ופוסק עמו על הזב
יכול לומר: תן לי  -וחכמים מתירים. ופוסק עמו בשער הגבוה, רבי יהודה אומר: אף על פי שלא פסק עמו בשער הגבוה 

 כזה או תן לי את מעותי. 

 גמרא שם עד. 

אפילו מאה פוסק,  -אינו פוסק. ושמואל אמר: בידי אדם  -פוסק, שלש  -היה הוא תחלה לקוצרים אמר רב: מחוסר שתים 
 -אפילו אחת אינו פוסק. תנן: פוסק עמו על הגדיש, והא מחוסר משדא בחמה, למיבש ולמידש, ומידרא!  -בידי שמים 

 -אחת אינו פוסק, והא מחוסר מידרא, דבידי שמים היא!  כגון דשדא בחמה ויבש. ולשמואל, דאמר בידי שמים אפילו
כדתני רבי חייא: על  -אפשר בנפוותא. ועל העביט של ענבים. והא מחוסר מכמר ועיולי לבי מעצרתא למידש ולמנגד! 

 באתרא דההוא דזבין הוא דנגיד. ועל המעטן -והא מחוסרי תלת!  -על הכומר של ענבים.  -הכומר של זיתים, הכא נמי 
 -הא איכא תלת!  -תני רבי חייא: על כומר של זיתים.  -של זיתים. והא מחוסר מכמר ועיולי לבי דפי למידש ולמנגד! 

באתרא דההוא דזבין ההוא מנגיד. ועל הביצים של יוצר. אמאי? והא מחוסר לפופי ויבושי, עיולי לאתונא למישרף 
תרא דההוא דזבין הוא דמפיק. ועל הסיד משישקענו בכבשן. והא בא -והא איכא תלת!  -כגון דמלפפה ויבישו.  -ולמיפק! 
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אפילו מאה פוסק, למה לי  -באתרא דההוא דזבין ההוא דייק. ולשמואל, דאמר בידי אדם  -מחוסר מקלה, ואפוקי, ומידק! 
 אימא: משראוי לשקעו בכבשן. -משישקענו בכבשן? 

 פתחי תשובה יורה דעה קעג:ח

"א סי' ס"ה שכתב בענין זה דכיון דאיסורא איכא במלתא חייב להחזיר המוכר לקונה מעותיו עיין בתשב"ץ ח -)ח( אסור 
ובודאי אילו נתקיים המקח בקנין או בא' מדרכי הקנאה היה המקח קיים ונותן לו כשער של היתר אבל אם לא נתקיים 

עשה המקח באיסור בטל לגמרי ולא המקח אלא לענין לקבולי מי שפרע כגון שנתן לו מעות ולא הקנה לו בסודר כיון שנ
מקבל עליו מי שפרע )עי' בב"י סוף סי' קע"ה שמביאו בקצרה( וחייב להחזיר לו מעותיו מיד ואינו יכול לומר אתן לך 

הסחורה כשער של היתר לזמן שקבעתי. ומיהו אם עבר המוכר ונתן לקונה כשער של איסור אין הקונה חייב להחזיר לו 
ההיתר משום דאבק רבית הוא ואפילו בבא לצאת י"ש פטור ע"ש ונראה שהוא סובר כדעת י"א מה שיתן יתר על שער 

 שהובא בב"י ובד"מ לעיל סימן קס"א דבכל א"ר להחזיר אפילו לצאת י"ש אבל לדידן גם בזה חייב להחזיר לצאת י"ש:

 בבא מציעא עה.

אבל אומר לו: הלויני עד שיבא בני, או עד שאמצא משנה. לא יאמר אדם לחבירו: הלויני כור חטין ואני אתן לך לגורן. 
והלל אוסר. וכן היה הלל אומר: לא תלוה אשה ככר לחברתה עד שתעשיה דמים, שמא יוקרו חטין, ונמצאו  -מפתח 

 באות לידי רבית.

 תוספות בבא מציעא עב: ד"ה אין לוין

י זבין בשוקא או יש לו מעט כדרבי יצחק בסוף ומסקנא דלוין לפי ה"ג דאיירי סאה בסאה מיירי ביש לו מעות ללוה דמצ
פירקא )דף עה.( יש לו סאה לוה עליה כמה כורים וק"ק למה לי שער רק שימצא פירות לקנות אפילו ביוקר ואית דגרסינן 

 אין לוין על פירות שבשוק.

 החזרת רבית, הערמת רבית, ובדין ארווח לה זמניה –ריבית 

 קידושין ו:

 הרש"י קידושין ו: ד"

 תוספות קידושין ו: ד"ה

 רמב"ם הלכות מלוה לוה ד:יג

דו שמחל או נתן מתנה מקצת הגאונים שהלוה שמחל למלוה ברבית שלקח ממנו או שעתיד ליקח אע"פ שקנו מיהורו 
כלום שכל רבית שבעולם מחילה היא אבל התורה לא מחלה ואסרה מחילה זו ולפיכך אין המחילה מועלת  אינו מועיל

ו ברבית של דבריהם, יראה לי שאין הוראה זו נכונה אלא מאחר שאומרים למלוה להחזיר לו וידע הלוה ברבית אפיל
 גזלנין ומלויאם רצה למחול מוחל כדרך שמוחל הגזל, ובפירוש אמרו חכמים שה בר איסור עשה ויש לו ליטול ממנושד

הורו מקצת הגאונים וכו' ולפיכך אין המחילה מועלת +/השגת הראב"ד/ ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן מכלל שהמחילה מועלת. 
להם  ברבית אפילו ברבית של דבריהם יראה לי שאין הוראה זו נכונה. א"א חיי ראשי הוראת הגאונים נכונה היא, אם כן מלוי ברבית יעשו כן להתיר

 ה.+הרבית, והגזלנין ומלוי ברבית שהחזירו בדרך תשובה אין מקבלים מהן כדי להדריכם בתשוב

 רמב"ם הלכות מלוה ולוה ו:ג

הורו רבותי שהמלוה את חבירו ולאחר זמן תבע חובו ואמר לו הלוה דור בחצרי עד שאחזיר לך חובך ה"ז אבק רבית לפי 
+/השגת הראב"ד/ הורו רבותי שהמלוה את חבירו עד שנאמר לא תתן לו בנשך. א"א שלא קצץ בשעת הלואה שנאמר לא תתן לו בנשך. 

 א יפה הורו שאם הגיע זמן הפרעון וארווח ליה זמניה משום ההוא דירה כשעת מתן מעות דמיא וקידושין יוכיחו עכ"ל.+חיי ראשי ל

 לחם משנה הלכות מלוה לוה ו:ג

הורו רבותי. כתב הראב"ד ז"ל חיי ראשי לא יפה הורו וכו' ובסוף ההשגה כתב וקידושין יוכיחו. ונראה דאזיל לטעמיה 
דהמקדש בהנאת מלוה מקודשת כפירוש ההלכות שמפרשים שאחר שהגיע הזמן ליפרע האריך לה הזמן דהוא מפרש הא 

וקדשה בזה ומהני הכי דבהארכת הזמן מקודשת דהוי כמתן מעות וכן הוא הסכים לזה הפירוש בהלכות אישות פ"ה 
שה בשביל הארכת הזמן בהשגות אבל רבינו אזיל לטעמיה דפירש שם הנאת מלוה שר"ל שבעת שנותן לה המעות מקד

 ודחה פירוש ההלכות כמבואר שם ולדעתו ז"ל נתבטלה הראיה:
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 רמב"ם הלכות אישות ה:טו

אותה עתה מאתים זוז ואמר לה הרי את מקודשת לי בהנאת רי זו מקודשת, כיצד כגון שהלוה המקדש בהנאת מלוה ה
ד זמן פלוני הרי זו מקודשת, שהרי יש לה הנאה זמן שארויח לך במלוה זו שתהיה בידך כך וכך יום ואיני תובעה ממך ע

מעתה להשתמש במלוה זו עד סוף זמן שקבע, ואסור לעשות כן מפני שהיא כרבית, ופירשו רבותי בהנאת ה מלוה דברים 
ן המלוה +/השגת הראב"ד/ ופירשו רבותי בהנאת מלוה דברים שאין ראוי לשמען. א"א הראשונים פירשו כגון שהגיע זמשאין ראוי לשמען. 

ו ליפרע ומעותיו בידה מזומנים לפרוע והיא היתה נותנת מיד ברצון דינר למי שמאריך לה הזמן חדש אחד והאריך לה בשכר הקידושין מקודשת וזה
 דארווח לה זימנא וכ"ש מה שכתב הוא.+

 בעל המאור בבא קמא יח.

 ראב"ד תמים דעים סימן סג

 

 ארץ הצבי עמ' קצה

 ואסור לעשות כן מפני הערמת רבית בהנאת מלוה מקודשת ריטב"א קידושין ו: ד"ה
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אמרינן האי הנאת מלוה היכי דמי אילימא דאמר לה ארבע בחמשה. פי' וקידשה בזוז החמישי של רבית שהיא חייבת לו. 
רבית מעלייתא הוא. פי' לישנא בעלמא קא קשיא ליה היכי קרי ליה הערמת רבית, אבל ודאי אפילו ברבית גמורה אם 

ר פרעתו לו וחזר וקידשה בו מקודשת, דמעות דרבית שפרעם לוה למלוה קנינהו לגמרי וממון גמור הם לו אלא שיש כב
עליו חובה להחזירו ובית דין מוציאין ממנו, ואם מת אין בניו חייבין להחזיר אלא בדבר מסויים מפני כבוד אביהם, ולא 

גזל בהשבון וכדפרישית בפרק איזהו נשך )ב"מ ס"א ב'( פירוש עוד אלא דאפילו בחזרה לא מיתקן לאויה כדמתקן לאו ד
 מרווח.

 ור' יוחנן אמר אפילו רבית קצוצה אינה יוצאה בדיינין ריטב"א בבא מציעא סא: ד"ה

יש אומרים דדוקא בדיינין אבל בידי שמים חייב להחזיר, והא דאמרינן למורא ניתן ולא להשבון היינו השבון בב"ד, והא 
ממתני' לר' יוחנן משום דלישנא דקתני מחזירין או חייבין להחזיר בב"ד משמע דומיא דגזלנים דקתני,  דאקשינן לקמן

והיינו דגרסינן בתוספתא המלוה את חברו ברבית ועשה תשובה חייב להחזיר והא אפילו לר' יוחנן הוא מדלא מותבינן 
חי אחיך עמך מאי עביד ליה מאי קושיא לוקמה בבא ליה מינה בשמעתין, ואין זה נכון דא"כ כי אקשינן לר' יוחנן האי ו

לצאת ידי שמים, ועוד אמאי אמרינן לקמן דלת"ק דר' נחמיה מחייב את המלוה מפני שאינו חייב להחזיר כר' יוחנן ולית 
ביה קום עשה, והא איכא קום עשה שחייב להחזיר בדיני שמים, אלא ודאי לר' יוחנן אפילו בדיני שמים אינו חייב 

יר, והא דלא מותבינן ליה מן התוספתא או משום דלא מיתניא בי רבי חייא ור' אושעיא או משום דמוקמינן לה כר' להחז
נחמיה וכדאוקימנא ברייתא דהגזלנין, והא דאמרינן לקמן אי בשעשה תשובה מאי בעי גביה היינו משום דכיון דדבר 

יש לכבוד עצמו למה יהיו בניו חייבים להחזיר מפני המסויים הוא חייב להחזיר משום לזות שפתים, דאי הוא לא חי
 כבודו.

ומיהו לית הלכתא כר' יוחנן אלא סוגיין בכוליה פרקין כר' אלעזר דקאמר רבית קצוצה יוצאה בדיינין, אבק רבית דרבנן   
פרעו, אבל אם אינו יוצא בדיינין, וכדאיפסיקא הלכה כוותיה בהדיא לקמן בפרקין )ס"ה ב'(, ודוקא שאינו חוזר לאחר ש

לא גבאו לא יפרענו כלל, ומנכה אותו מאותו חוב עצמו, אבל אינו מנכה מחוב אחר דכל סלוקי בלא זוזי אפוקי מיניה 
הוא, ואין צריך לומר שאין לו רשות לתפוס בשבילו שום דבר של חברו ואפילו מפקדון שיש לו אצלו, וכן הסכימו כל 

י' התם מודה ר' יוחנן שאם היה שטר קיים דו מקיז ליה ושאין שטר )קיים( המפרשים ז"ל, וכן מוכיח בירושלמי דגרס
זוקק לחברו ע"כ, ומר' יוחנן ברבית קצוצה נשמע לדר' אלעזר באבק רבית, ונראה דאבק ריבית בדבר מסויים חייב 

ין ואפילו בידי להחזיר בבא לצאת ידי שמים אם עשה תשובה, ושמעינן לה מרבית קצוצה לר' יוחנן שאינה יוצאה בדיינ
שמים והוא מודה שחייב הוא ובניו להחזיר בדבר מסויים בשעשה תשובה וה"ה לאבק רבית מדרבנן, ויש לומר דבאבק 

 רבית דרבנן לא החמירו כ"כ, והראשון יותר נכון.

 (קישור)ברכת שמואל בבא מציעא סימן מח 

 (קישור)ברכת שמואל קידושין סימן ד 

 היתר עיסקא –ריבית 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ב סימן סג

 כסף קדשים לשלחן ערוך חושן משפט סימן רפב
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 (קישור)שו"ת חבצלת השרון )מהדורה קמא( יורה דעה סימן סד 

 מעשה רב החדש סימן יג
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 השותפים באיסור –ריבית 

 משנה בבא מציעא עה:

אומרים: אף הסופר, עוברים משום אלא תתן ומשום ואלו עוברין בלא תעשה: המלוה והלוה והערב והעדים, וחכמים 
באל תקח מאתו, ומשום גלא תהיה לו כנושה, ומשום דלא תשימון עליו נשך, ומשום הולפני עור לא תתן מכשול ויראת 

 מאלהיך אני ה'.

 ככר לחם בככר לחם –ריבית 

 שלחן ערוך יורה דעה קסב:א

בהוצאה, דשמא יתייקרו  כן כל דבר, חוץ ממטבע כסף היוצאו ון.אפילו לא קצב לו זמן לפרע אסור ללוות סאה בסאה,
שיעשנו דמים שאם יתייקרו יתן לו אותם הדמים. ואם לא עשהו דמים, ן לו יותר ממה שהלוהו, אם לא ונמצא שנות

הזה מטבע הגה: יש מי שכתב דבזמן לו נותן לו הסאה שהלוהו. ואם הוזדמים שהיו שוים בשעת הלוואה, ונתייקרו, נותן לו ה
ר דמותר של זהב דינו ככסף ולוין זהוב בזהוב, וכן נוהגין להקל ואין למחות בידם, כי יש להם על מי שיסמוכו. )פסקי מהרא"י סי' נ"ד( יש מי שאומ

 ן נוהגין להקל.ללוות ככר לחם בככר לחם, כמטבע של כסף, דמאחר דדבר מועט הוא לא קפדי בני אדם להדדי בזה. )הטור והרבה פוסקים ועב"י(. וכ

 תוספות בבא מציעא סד: ד"ה אבל חצר

כהאי לישנא קמא דאפילו הלוהו אסור  -אבל חצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר אימא לא קא משמע לן 
קיימא לן כדמוכח רבא מיניה בסמוך והשתא קשה דאדם שמלוה לחבירו וכי אסור לעשות לו שום טובה שבעולם לא 

שאין רגילות להשאיל חנם כגון בית או סוס וכיוצא בהן דאסור להשאיל למלוה אפילו הוא אוהבו כל כך  מיבעיא דברים
דבלאו הכי היה משאיל אלא אפילו דברים שרגיל להשאיל חנם לאחרים שאין רגילות ליטול שכר מהם יהא אסור דומיא 

א במילי דפרהסיא ואוושא טובא אסר הכא דחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר דמסיק דאסור וי"ל דדוק
כולי האי כגון לדור בחצירו ולתקוף בעבדו אבל להשאיל כליו או סוסו מותר כיון דבלאו הכי נמי הוה משאיל לו ודיקא 
נמי דנקט במתני' חצירו ולא נקט ולא ישכיר את כליו או בהמתו בפחות ועוד י"ל דדוקא לדור שלא מדעת חבירו אסור 
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י' בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר דכיון שלא ברשות עושה נראה דעל המלוה סומך בכל ענין אפ
שבשבילו יסבלו הבעלים אבל מדעתו לא אסור אלא בדבר שלא היה עושה לוה למלוה בלא הלואה דומיא דהקדמת 

בהכי איירי מתניתין כדמשמע שלום דסוף פרקין )ד' עה:( שאין אסור אלא באותו שלא היה רגיל מקודם לכן להקדים ו
הפשט דאיירי במלוה הדר מדעת לוה ולא אסור אלא בחצר דקיימא לאגרא וכן משמע מדקתני לא ישכור הימנו בפחות 

ומשמע נמי דמתחילת דירתו שוכר הימנו מדעתו והא דקא מסיק קמ"ל לא בעי למימר קא משמע לן דמתניתין איירי 
 לעולם איירי בדקיימא לאגרא כיון דמדעתו נכנס. אפילו בחצר דלא קיימא לאגרא דמתני'

 יב, שם סע' כג בהג"ה-שלחן ערוך יורה דעה קס:י

 או גמרא, כל זמן שמעותיו בידו, אם לא היה רגיל בזה מקודם.  בנו מקרא  או את אסור ללמד את המלוהי. 

 אם לא היה רגיל להקדים לו שלום, אסור להקדים לו.  יא. 

הגה: וכן שאר רבית דברים בעלמא, אסור. )טור(. ואפילו לטובת הנאה קום פלוני. הודיעני אם בא איש פלוני ממלא יאמר לו: יב. 
 בעלמא, כמו שיתבאר בסוף הסימן. אסור לקדש אשה בהנאת מלוה, כגון שהיא חייבת לו ומרויח לה הזמן כדי שתתקדש לו )גמרא פ"ק דקדושין(.

הגה: ולמאן דאמר טובת הנאה הוי ה שתבא לידו יתן אותה למלוה לעשותה, אסור. שכל מלאכהמלוה מעות על לז מנת כג. 
ואפילו לא התנו מתחלה, אם אינו רגיל לעשות בלאו הכי,  .ממון, מיקרי רבית קצוצה. )כך דקדק הב"י מלשון הרא"ש(, מאחר שהתנו מתחלה בו כך

פעמים הלוה למלוה ופעמים להיפך, שרי. )הגהות מרדכי דא"נ והגהות מיימוני אסור. וכן כל טובת הנאה. אבל אם כל אחד מחזיק טובה לחבירו, ל
 פ"ה דה"מ(.

 ריבית מאוחרת וריבית דברים

 בבא מציעא עה:

רבן גמליאל אומר: יש רבית מוקדמת, ויש רבית מאוחרת. כיצד? נתן עיניו ללוות הימנו, והוא משלח לו ואומר: בשביל ...
זו היא רבית מוקדמת. לוה הימנו והחזיר לו את מעותיו, והוא משלח לו, ואומר: בשביל מעותיך שהיו בטילות  -שתלוני 

רבית דברים; לא יאמר לו דע כי בא איש פלוני ממקום פלוני. ואלו  זו היא רבית מאוחרת. רבי שמעון אומר: יש -אצלי 
עוברין בלא תעשה: המלוה והלוה והערב והעדים, וחכמים אומרים: אף הסופר, עוברים משום אלא תתן ומשום באל 

 תקח מאתו, ומשום גלא תהיה לו כנושה, ומשום דלא תשימון עליו נשך, ומשום הולפני עור לא תתן מכשול ויראת
 מאלהיך אני ה'.  

גמרא. תניא, רבי שמעון בן יוחי אומר: מנין לנושה בחבירו מנה, ואינו רגיל להקדים לו שלום שאסור להקדים לו שלום   
 אפילו דיבור אסור. -תלמוד לומר ונשך כל דבר אשר ישך  -

 עוד ענינים )שלא סדרנו לפי כותרת עדיין( –רבית 

 ן סגשו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ב סימ

בדבר באנק של שומרי תורה איך ינהגו בהלואותיהם ח' כסלו תשל"א.   מע"כ ידידי הנכבד מאד מגזע תרשישים וגדולים 
 בר אוריין ויר"ש באמת מהר"ר יהושע מאיר פרישוואסער שליט"א.  

הנה ענין היתר עיסקא הוא שהלוה אם יאמר שהפסיד לא יהיה נאמן אלא בעדים כשרים ואם יאמר שלא הרויח או   
שהרויח רק מעט לא יהיה נאמן אלא בשבועה הרי לא טוב לפני באנק שהוא עסק להלוות לאלפים אנשים וגם לאינם 

לוה ללוה דיש מי שנאמן בשבועה ויש מי שאין  שומרי תורה ואף לנכרים שיהיה היתר עיסקא כללי, דהא יש חלוק בין
להאמינו בשבועה דצריך להתנות עמו שלא יהיה נאמן אלא בעדים כשרים, ואף עדים כשרין כשיהיה נוסח כללי תלוי 

במקום פומבי הרי אי אפשר לומר למי שיאמר שהפסיד ויביא עדים שהם ידועין לחשובים במדינה לומר עליהם שאינם 
ם נכרים או יהודים שאינם שומרי תורה, ואף אם יהיה כתוב בהנוסח מפורש שיהיו כשרים ע"פ דין נאמנים משום שה

התורה יהיה חשש איבה שהרבנים יאמרו שאין נאמנים, ואסור לגרום ח"ו שיהיה איבה דהרי הרבה דברים הקלו משום 
וגם הא אם יהיה נוסח כללי גם הנכרים  חשש איבה, ומשום דרכי שלום, ואין לסמוך לומר שבזמן הזה אין לחוש כל כך.  

יהיו בכלל ולכתוב שרק ליהודים הוא בתנאי זה ולנכרים הוא בהלואה בלא תנאי העיסקא אין לעשות בפומבי דבר חלוק 
בין לוים נכרים ללוים ישראלים, ולכן במדינותינו לא שייך לפני באנק לעשות היתר עיסקא כללי, ואף בבאנק שבא"י 

ישראלים לא מובן לי איך עשו וכי הקארט שהוא חילוני שאינו נוהג כדיני התורה גם בא"י יסכים על שכמעט כולם הם 
 עדים מחללי שבת שהם פסולים לעדות אבל בלאנדאן ודאי לא שייך זה.  

עוד יש לידע בענין היתר עיסקא שלא טוב לפני המלוה כשתהיה ההלואה לעסק מיוחד כמו לקניית בתים וקרקעות,   
אפשר שכו"ע יודעין וכ"ש הבאנק אם היה הפסד ויפטר הלוה משבועה ומלברר בעדים, וכמובן הבאנק לא ירצה דאז 

להפסיד, שלכן צריך לכתוב שהלוה יעשה כל עסק שלפי האומדנא של האינשי יש להרויח לא פחות מכפלים מסך שקבעו 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


532 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

המעות לקניית בית זה דהא אפשר שהיה לו  לריבית, שאז יצטרך הלוה לברר בעדים ובשבועה אף שאמר להמלוה שלוקח
מעות לקנות הבית אך רצה שיהיו לו מעות גם לעיסקא אחרת וא"כ אפשר שהרויח בעסק אחר ויצטרך לברר בעדים 

ובשבועה בכל אופן כשיאמר שלא הרויח ושהפסיד אף שיהיה ידוע שהפסיד בדבר שאמר שלצורך זה הוא לוה.   
ו בהשטר שהוא לחשיבות משכון ולא שההלואה הוא רק על הבית, ולא כל לוה יבין והמארגיטש על הבית צריך שיכתב

זה.   שלכן אף לעשות היתר עיסקא מיוחד עם כל לוה ולוה מיהודים אין זה עצה טובה להבאנק שיהיו הרבה מאינם 
ו להם הרי לא יועיל שומרים תורה שאם יסבירו להם ענין ההיתר יש לחוש שישקרו וישיגו עדים שקרנים, ואם לא יסביר

 כלום.  

אבל הנה אני אמרתי חדוש בענין איסור ריבית והוא לדעתי ברור לדינא, בדבר זה שרובא דרובא דאינשי מניחין   
מעותיהן במדינותינו בהבאנק ונוטלין הריבית שנותנין בכל באנק ובפרט באלו שנקראו סייווינג באנק ויש גם באנק שהם 

על איסורי ריבית דאיכא על המלוה והלוה, משום דסתם מלוה הרי איכא שעבוד הגוף שיש על של יהודים, שאין עוברין 
גופו של הלוה אף שאין לו כלום חיוב לשלם, וכדאיתא בכתובות דף פ"ו פריעת בע"ח מצוה, ויש עליו חיוב להשיג מעות 

להלוה כשמת ולא פרע החוב אף כשלא ע"י פעולה ושאר ענינים לשלם וכשלא ישלם עבר על חיובו.   ומה"ט איכא בזיון 
היה לו ממה לשלם, שלכן איתא בכתובות דף צ"א דאמר אביי מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהן משום כבוד אביהן, 

והוא אף בלא השאיר האב אחריות נכסים כדכתבו התוס' דף פ"ו ד"ה פריעת.   ואף שלא הניח כלום אף לא מטלטלין 
רא רשע דכתיב לוה רשע ולא ישלם, והוא אף באין לו כלום דהא בב"ב דף מ"ה אמר הגמ' זה איכא הקלון דהרי נקרא בק

לטעם לפוסלו לעדות כשמכר שדה לחברו שלא באחריות ולית ליה ארעא אחריתי והנ"מ לו בעדותו הוא משום דלא 
ע בנק"ח =בנקיטת חפץ= ניחא דליהוי לוה רשע ולא ישלם, והא איירי בלית לו אפילו מטלטלין דהא צריך הלוה לישב

שאין לו כלום יותר על הדברים שמסדרין לו ואף שחיוב השבועה הוא רק מתקנת הגאונים כדאיתא ברמב"ם פ"ב ממלוה 
ה"ב ובש"ע חו"מ סימן צ"ט סעיף א', מ"מ הא כתב הרמב"ם שם מתחלה כשכתב דין התורה כתב שאסור ליכנס לביתו לא 

י שיש לו ולא יתן לבעל חובו, הרי סובר דמדין התורה מחרימין וכדכתב המ"מ הוא ולא שליח ב"ד אבל מחרימין על מ
שהוא מגמ' דמו"ק דף ט"ז דאמר רבא מנלן דמחרמינן, ומפורש זה בלח"מ שם דאית ליה לרבינו ז"ל דהך חרם הוי מן הדין 

א הוזכר זה בש"ע פשוט שכתב דין תורה ואח"כ כתב כשראו הגאונים משמע דאית ליה דהך חרם הוי מדין תורה, ומה של
שהוא משום דעתה אחרי שתיקנו הגאונים לישבע אינו נוגע זה למעשה והש"ע נקט רק מה שנוגע למעשה.   ואף 

שהרמב"ם כתב טען שיש לו והחביא אותן מחרימין פשוט שאין צורך לטענת ברי שהוא רק ענין לשבועה וגם הא כתב 
בא עליו בטענת ברי שיש לו במה לפרעו אלא אפילו טוען שמא יש לו הכ"מ בשם בעה"ת ששבועה זו אפילו אין המלוה 

משביעין אותו, וכן כתב בב"י ולא משמע מדבריו שהרמב"ם חולק ע"ז, וא"כ מסתבר שהדין דמחרימין דהוא מדינא נמי 
שכתב  הוא אף בלא טען ברי, וגם הלח"מ הקשה מהמחרימין שכתב הרמב"ם בפ"א ה"ד שגובין מן הקרקע אחר שמחרימין

המ"מ שהוא מתקנת הגאונים ולא תירץ שהתם הוא בלא טען המלוה ברי שיש לו והכא שהוא מדינא הוא דוקא בטען 
המלוה ברי, אלא ודאי אין צורך שיטעון ברי לחייב להחרים, וכוונת הרמב"ם במש"כ טען שיש לו הוא שטוען לב"ד 

מאמין לו הלוה וזה לא הוצרך לכתוב בפ"א משום שיחרימו מחמת שחושדו שמא יש לו דמעצמנו לא נחרים דאולי 
דהתם שאיירי שיש לו קרקע לגבות והשבועה היא לענין לגבות מהקרקע וסתם אינשי הא אית להו נשים שהיא 

משועבדת לכתובה שלכן אף שהוא אינו חושדו שמא יש לו, יש להחרים בשביל החשד שלא להפקיע שעבוד הכתובה, 
תצטרך לילך בדינא ודיינא לטרוף בחזרה מהמלוה, לכן מחרימין אף בלא תביעת המלוה  ואף אם שעבוד הכתובה קדים

שנחרים, אבל בפ"ב שאין להלוה קרקעות לגבות ולא הוי צורך החרם אלא להמלוה בלבד לכן מצריך הרמב"ם שיתבע 
 המלוה שיחרימו הב"ד משום שחושדו אבל מעצמנו לא נחרים.  

ורה כשאומר הלוה שאין לו לשלם הרי בלית ליה ארעא אחריתי ודאי עשו כדין והחרימו עכ"פ כיון דמחרימין מדין הת  
אף אם לא תבע המלוה שיחרימו מצד הלוקח שהבע"ח יגבה ממנו כשאין לו מעות ומטלטלין ומ"מ נקרא לוה רשע ולא 

נתעצל בזה נמצא ישלם, והוא מטעם החיוב שעליו לפרוע שהי"ל להשתדל בכל הכחות לשלם אף בעבודות קשות וכש
שעבר על חיובו גם בלא אונס.   ומה שליכא מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהן משום כבוד אביהן כשלא ירשו ממנו 

שום ירושה הוא משום דנפסק בכבוד אב הלכה משל אב כר' נתן ב"ר אושעיא בקידושין דף ל"ב, וכן מפורש בהג"א 
הם כלום אין כופין אבל מצוה איכא משום כבוד אביהן פי' ר"י מיהו כתובות דף פ"ו שכתב מיהו היכא דלא הניח אבי

איכא למ"ד שאינו חייב בכבוד אביו רק משל אביו אבל משלו אפילו מצוה ליכא וכן קיי"ל סוף פ"ק דקידושין, וטעם הר"י 
משלו עיי"ש.   וגם  נראה דהוא לטעמיה בקידושין שם בתוס' ד"ה אורו דאם אין לאב ממון והבן יש לו דצריך הבן לפרנסו

אולי דלהצילו מבזיון סובר הר"י דהוא גם משל בן, ואף שברמ"א יו"ד סימן ר"מ סעיף ח' איתא ואין חלוק בין לכבדו או 
לצערו דאינו משל בן, אולי הר"י סובר דלצערו שאני דהוא אף משל בן ובזיון הוא כענין צער ואולי עוד עדיף מצער.   

' אינו מוכרח דהתה"ד איירי לענין שהאב אינו מניחו לילך ללמוד אצל רב שהוא בטוח וראית הרמ"א מתה"ד סימן מ
שיזכה ללמוד הימנו ואביו אינו מניחו מחמת שיצטער כשילך ממנו שידאג תמיד, שבזה כתב דכיון דכבודו ומוראו 

כן הוא עדיף ממורא וכן תרוייהו מצות עשה שוה נינהו אין לחלק בינייהו לענין שלמוד תורה שעדיף מכבוד אב דכמו 
כתב שהוא לטעם שאין שומעין להאב לעבור אף על איסור דרבנן משום שכולכם חייבין בכבודי דכן נדרש לענין מורא, 

אבל לענין זה דחיוב כבוד הוא משל אב אפשר שלהציל מצער הוא גם משל בן, שכן הוא דבר המסתבר וכן הוא 
משלו להצילו מהצטער, והנידון שאיכא בתוס' בלית ליה לאב ואית לבן,  כשמצטער האב מרעב וכדומה נמי יתחייב הבן

יש לפרש דהאב עדיין ראוי לעשות מלאכה ולהתפרנס משל עצמו אך שמתעצל בזה פליגי והר"י סובר גם בזה דהוא משל 
סי' ר"מ/ סק"ו בן, ואולי גם הר"י מודה דאין בזה חיוב על הבן אלא ממעות צדקה, עיין בסעיף ה' דפליגי בזה הש"ך /
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והט"ז סק"ו אליבא דהרמב"ם, אבל כשהאב אינו ראוי שוב למלאכה שהוא הצלה מצער רעבון יסבור הר"י שהובא בהג"א 
לכו"ע דחייב משל בן ואולי ליכא בזה מחלוקת כלל.   עכ"פ מסקנת הג"א דפטורין היתומין לשלם משלהם הוא מטעם 

רק משל אב כמפורש בדבריו, ואולי הא דכתב הרמ"א דליכא חלוק בין  דסובר כהרמ"א דגם בשביל צער ליכא חלוק והוא
לכבדו או לצערו אינו מתה"ד כפי הציון אלא הוא מהג"א.   וכן כתב הסמ"ע סימן ק"ז סק"א שהוא משום דכבוד אב הוא 

 משל אב ולא מהבן עיי"ש.  

שישלם ואין תלוי כלל אם יש לו ממה וזהו סתם מלוה שבתורה ובגמ' ובכל מקום שהוא עושה חיוב על גוף הלוה   
לשלם או אין לו לשלם נעשה עליו חיוב זה ונקרא רשע כשאינו מקיים חיובו, והוא שעבוד הגוף שיש על הלוה שזהו 

העיקר ושעבוד הנכסים בא מזה, ועיין בר"ן כתובות דף פ"ו ד"ה המוכר שט"ח מש"כ בשם ר"ת טעם על שהמוכר שט"ח 
שמכירתו הוא מדאורייתא לפי ששני שעבודים יש לו למלוה על הלוה שעבוד גופו של לוה לחברו יכול למחול אע"פ 

שהוא מחוייב לפרוע והוא עיקר השעבוד ושעבוד על נכסיו אם הוא לא יפרע מדין ערב ושעבוד הגוף שיש למלוה על 
הגוף וממילא פקע שעבוד הלוה לאו בר מכירה הוא הלכך אינו נמכר אלא שעבוד נכסים בלבד וכיון שמחל פקע שעבוד 

נכסים שאינו אלא מדין ערב, הרי מפורש שמלוה הוא דבר המחייב את הגוף לפרוע.   וממילא נראה שרק בסתם מלוה 
שעושה חיוב תשלומין על הלוה נאסרה בתורה מליקח ריבית אבל מלוה כזו שאינו עושה שום חיוב על גוף האדם לשלם 

שום חיוב לשלם וליכא עליו העשה דתשלומין ולא יהיה רשע כשלא ישלם לא שאף שיש לו ממון הרבה אין על גופו 
נאמר ע"ז איסור ריבית.   וכן הוא ענין הביינק /הבנקים/ שבמדינתנו באמעריקא שגוף הבעלים של הביינק אינם 

יסור ריבית מחוייבין כלום לאלו שהניחו מעותיהם בהביינק אף אם יזדמן שלא יהיה בהבאנק מעות לשלם, שלכן ליכא א
אף כשהבאנק הוא של ישראל.   ואם גם בלאנדאן הוא כן ליכא איסור ריבית על מה שהקאמפאניע דאינשורענס שלכם 

 נותנין רבית לאלו שלקחו אינשורענס אצלכם עבור המעות שנתנו לזה.  

ש עליו שעבוד הגוף אבל טעם זה אינו מועיל להתיר ללוות מהבאנק כשהוא של ישראלים אם הלוה הוא איש פרטי שי  
והעשה דפריעת בע"ח לשלם, ואף אם הוא קאמפאניע אם הבאנק המלוה רוצה דוקא שגם בעלים דהקאמפאניע עצמן 

יתחייבו מחמת שעסק הקאמפאניע לא כל כך בטוח.   אבל להלוות לקאמפאניעס כפי הסתם שבפה מדינתנו שאין 
ם גם בלאנדאן הוא כן תוכלו להלוות מקאמפעניע דאינשורענס הבעלים מחוייבין בעצמן לשלם ליכא איסור ריבית.   וא

שלכם לקאמפאניעס אחרים גם בסתם, ואם בלאנדאן אינו כן בסתם הלואות אלא שאיכא חיוב גם על הבעלים בעצמן 
שלא כבכאן אמעריקא יש להתנות בפירוש בשטר הלואה שאין החיוב בתשלומין אלא על עסק הקאמפאניע ולא על 

.   ויש עצה גם להלוות לאיש פרטי כשלוה לבנין בית שנקרא מארגיטש היינו להתנות בשטר הלואה שאין הבעלים עצמן
על גוף הלוה שום חיוב תשלומין אף לא למצוה בעלמא וכל החיוב הוא רק על הבית לבד, וכמובן באופן כזה לא יהיה 

לוה שאז אין צורך לגביית המלוה אפשר לכם לעשות הלואה אלא כשהבית הוא שוה למוכרה יותר הרבה מסך המ
 לשעבוד הגוף ושעבוד שאר הנכסים, אלא יהיה די בבית זה שעשו המארגיטש עליו.  

ואם בלאנדאן ליכא ענין זה דקאמפאניעס אלא גם הבעלים חייבין בעצמן הרי ליכא היתר זה ותצטרכו לעשות עם   
 יתר עיסקא, אף שלא טוב להעסק כדלעיל.  ישראלים היתר עיסקא עם כל יחיד ויחיד ולהסביר להם ענין ה

וכן הוא בדבר החברות מנכסי דלא ניידי אם השעבוד הוא רק על הנכסים שיש להקאמפאניע ולא על הנכסים של כל   
יחיד ויחיד בעצמו ליכא איסור ריבית, ואם השעבוד הוא גם על הנכסים של כל יחיד ויחיד בעצמו שזה בא בהכרח מחמת 

ג"כ הוא מחוייב בתשלומין איכא איסור ריבית אם המלוין הם ישראלים.   ולכן בהלואות שתלוו אתם  שכל יחיד ויחיד
מהיום ולהבא הרי תוכלו לעשות כן, אבל החובות שנעשו מזמן קדום ע"י הבעלים הראשונים קודם שקניתם שנקראו 

ה הוא גם עתה אחר שנעשה שלכם באנדס אם נעשו הבאנדס באופן שגם מנכסי הבעלים עצמן יוכלו לגבות ובאופן ז
שנכסים הפרטים של כל אחד ואחד משועבדים להם, תצטרכו לשנות באופן שהשעבוד יהיה רק על נכסים השייך 

 להקאמפאניעס שלכם.  

וכן הוא ענין הקאמפאניעס של החמשה שותפין עצמן שיש השייכים רובו לאחד ומקצתו לעוד שנים ויש שכולו לאחד   
חרים וצריכין לפעמים ללוות קאמפעניע אחת מאחרת, דההיתר הוא דוקא כשהבעלים עצמן לא יתחייבו וגם יש בעלים א

בכלום אלא אותה הקאמפאניע בכספיה וקרקעותיה בלבד.   וכן א"א להאנשים הבעלים עצמן להיות ערבין, לא סתם 
בין להלואות מבנקים אחרים בין  ערב וכל שכן לא ערב קבלן אלא רק הקאמפאניע לבד תוכל להיות ערב אף ערב קבלן

להלואות שעושין הקאמפאניע של השותפין זה מזה.   ויש לידע שלהלואות שעושין החברות של השותפין עצמן זה מזה 
 לא יועיל היתר עיסקא שהרי ידוע להם הריוח וההפסד ולא שייך להצריך שבועה ועדים.  

רק מאה אלף ומעות אחרים יש שם מאתים פעמים, הנה הבאנק של ישראל שכתבתם לדוגמא שמעות שלו יש שם   
תלוי זה בהאחריות דאם האחריות הוא על הישראל בעל הבאנק נחשבו כל המעות שבבאנק שלו ואם אין האחריות על 

 הבאנק הוו בעלי המעות המלוים והבאנק הוא רק שליח שלהם, והעיקר למעשה הוא להנהיג כדלעיל.  

הנכרים פקידי שדה שמוכרים תעודות אחריות של אינשורענס וגובים מהם הממון מכיון ובענין שבת הנה אלא ק"פ   
 שאין להם שעות קבועות וימים קבועים הם עדיפי מקבלנים ורשאים לעבוד במכירת תעודות האינשורענס מתי שירצו.  
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העסקים שהוא נכרי יש לו  וי"ב המשרדים אשר הנידון בימי החורף בתחלת השבת וכן בי"ט, אין זה היתר מה שהמנהל  
גם חלק מהרווחים דגם שותף נכרי כשהוא מחוייב לעבוד בשבת אין מקום להתיר, דלא שייך להתיר אף להי"א בש"ע 

או"ח/ סימן רמ"ה סעיף א' ברמ"א דמתיר בשותף נכרי כששניהם עוסקים ביחד כל ימי החול ובשבת עוסק הנכרי בעצמו /
וא מחוייב לעסוק בשבת.   ואף שבכה"ג איתא /או"ח/ בסימן רמ"ד סעיף ו' ביהודי אלא כשעוסק ברצון עצמו, ולא כשה

הקונה מכס ומשכיר לו א"י לקבל מכס בשבת מותר אם הוא בקבולת דהיינו שאומר לו לכשתגבה מאה דינרין אתן לך כך 
בולת כזה משום דאי לא וכך, הא שם נמי בעצם הוא אסור כיון שמוכרח לגבות גם בשבת רק שהתירו בעסקים גדולים בק

שריית לו אתי לידי איסורא דאורייתא משום דאדם בהול על ממונו כדאיתא /או"ח סי' רמ"ד/ בט"ז סק"ו ומג"א ס"ק י"ז, 
וזה ליכא כאן שנוגע זה רק לימים טובים שאין בזה הפסד כל כך להיות בהול בשביל זה.   וגם אני רואה ממכתבכם 

 בהיתר ברור.  שאינכם רוצים בהיתר דחוק אלא 

אבל מה שכתב מע"כ שפקידי השדה עצמו יכנסו להאפיס של המשרדים לענות על השאלות הבאות ע"י הטעלעפאן, זה   
יש להתיר שהרי ממש עבדי אדעתא דנפשייהו, אם המשרדים אינם במקום יהודים או שלא ידוע שהוא של פרישוואסער 

 ידם מוקירם, משה פיינשטיין    כלל שלא יהיה איסור מצד מראית עין.   והנני יד

 ר"ן על הרי"ף, כתובות מד: בדפי הרי"ף

ולא פש לי גביה ולא מידי והקשה עליו הרי"ף ז"ל דאם כן המכנסת שטר חוב לבעלה אמאי אינה יכולה למחול ועוד ...
כן אפילו שכיב מרע  נתנו במתנת שכיב מרע נמי אמאי ]אינו[ יכול למחול אי משום דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אם

גופיה לא מצי מחיל והתם לא קאמרינן אלא שאין יורש יכול למחול אבל ש"מ ודאי מצי מחיל ועוד הקשו עליו דבמקום 
שחב לאחרים לאו כל כמיניה לומר שטר אמנה הוא כדאיתא פרק האשה שנתארמלה )דף יט א( וה"ה לפרוע ואדרבה 

מן לומר פרוע אלא משום דמצי מחיל דהתם אמרינן גבי מצא שובר בזמן דבסוף פ"ק דב"מ )דף יט ב( מוכח שאינו נא
שהאשה מודה יחזיר לבעל וליחוש דילמא זבינתה לכתובתה כו' שמע מינה איתא לדשמואל דאמר חזר ומחלו מחול 

 אלמא דטענת מחילה לא תליא בטענת פרעון דאדרבה לא מהימן לומר פרוע אלא מפני שהוא יכול למחול לפיכך העלה
הרי"ף ז"ל דהיינו טעמא משום דשטרות אין גופן ממון ואי אפשר להקנותן בהקנאה גמורה אלא שחכמים תקנו להם צד 

מכר ולפיכך יכול למחול לפי שלא זכה בהן לוקח מן התורה ור"ת ז"ל חולק בדבר ואומר דמכירת שטרות דאורייתא 
אונאה העבדים והשטרות והקרקעות ואמרי' מנה"מ דת"ר  והביא ראיה מדתנן בפרק הזהב )דף נו א( אלו דברים שאין להן

כי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד יצאו קרקעות שאין מטלטלין ויצאו עבדים שהוקשו 
לקרקעות ממכר מי שגופו מכור וגופו קנוי יצאו שטרות שאין גופן מכור ואין גופן קנוי אלא לראיה שבהן אלמא דמכירת 

טרות מדאורייתא דאי לא מהניא אלא מדרבנן היכי אתא קרא למעטינהו מאונאה וכי תימא אי מכירת שטרות ש
דאורייתא היאך מוכר יכול למחול דהא אמרינן בפרק מי שמת )דף קמז ב( דמשום שעשאוה למתנת שכיב מרע כשל תורה 

תורה הויא לה כירושה וכדילפינן לה התם יורש לא מצי מחיל לאו קושיא היא דמתנת שכיב מרע כי משוינן לה כשל 
מוהעברת יש לך העברה אחרת שהיא כזו וסוגין דהתם נמי מוכחא דבין מדאוריי' בין מדרבנן כירושה היא דאמרינן התם 

]דף קמח א[ דשכיב מרע שאמר הלואתו לפלוני מהני הואיל ויורש יורשה ובעובדא ]שם דף קמט א[ דאיסור גיורא נמי 
ש"מ כירושה שויוה רבנן הילכך אי מתנת ש"מ דאורייתא ה"ל כיורש דאורייתא וכי היכי דשני אחים אמרינן דמתנת 

שירשו שטרות מאביהם אין אחד מהם יכול למחול חלקו של חבירו במקבל מתנה נמי אי דאורייתא ה"ה והוא הטעם 
ו למלוה על הלוה שעבוד גופו של אבל מוכר שטר חוב אע"פ שמכירתו מדאורייתא יכול למחול לפי ששני שעבודים יש ל

לוה שהוא מחוייב לפרוע והוא עיקר השעבוד ושעבוד על נכסיו אם הוא לא יפרע מדין ערב כדאמרי' ]בב"ב דף קעד א[ 
נכסוהי דבר איניש אינון ערבין ביה ושעבוד הגוף שיש למלוה על הלוה לאו בר מכירה הוא הילכך אינו נמכר אלא שעבוד 

שאינו נמכר לא פקע אבל כי חזר ומחלו פקע שעבוד הגוף וממילא פקע שעבוד נכסים שאינו אלא נכסים בלבד ואע"פ 
מדין ערב ומיהו כשמת לוה אע"פ ששעבוד גופו פקע שעבוד נכסיו לא פקע לפי שעיקר ערבותן של נכסים בענין זה הוא 

ה אף שעבודא של נכסים נפקע אלו שכל זמן שלא ימצא הלוה שירד לנכסיו ויפרע מהן אבל כל זמן שנפקע מחמת המלו
דברי ר"ת ז"ל והרמב"ם ז"ל מסכים לדברי הרי"ף ז"ל דמכירת שטרות דרבנן וכ"כ בפ"י מהלכות זכייה ומתנה וזו שהביא 

ר"ת ראיה מההיא דפרק הזהב דמכירות שטרות דאורייתא אפשר לדחותה דעיקר קרא למעוטי עבדים וקרקעות אתא 
ונאה לפי שאין בכלל הכתוב אלא דבר המטלטל וגופו קנוי ומכור אבל מידי אחרינא לא ואפילו הכי מפקינן שטרות מא

 והילכך שטרות למכירה דרבנן כיון שאין גופן קנוי ומכור אין להן אונאה:

 שלחן ערוך יורה דעה קע:א

ב תחלה, נמצא אחר להיות לו ערב. שכיון שבדיניהם תובע הער בד כוכבים ברבית, אסור לישראלישראל שלוה מעות מעו
הערב תובע את ישראל ברבית שהערב חייב בה לעובד כוכבים. לפיכך אם קבל עליו העובד כוכבים שלא יתבע את הערב 

המנהג כך שתובעין ודוקא במקום שהגה: והאידנא מסתמא הוי כאלו קבל עליו הכי, דסתם ערבות כך הוא. )טור(. תחלה, הרי זה מותר. 
)פירוש ערב שמנקה את הלוה מדין המלוה, כשלוף דוץ שהוא מין עשב שמיבשין אלא בערב שלוף דוץ  רהלוה תחלה. וי"א שאינו אסו

הגה: ואם עבר דהיינו שאין דין המלוה עם הלוה כלל, שהוא יכול לדחותו אצל הערב. אותו ורוחצין בו את הידים להעביר הזוהמא( 
אינו צריך לתת הרבית שנותן בשבילו, דאין אומרים ליתן רבית )טור(. ואיכבר פרע לו  ונעשה ערב בעדו, צריך לשלם כל הפסד המגיע לו על ידו אבל
 הרבית, אין מוציאין מידו דלא גרע מאבק רבית. )סברת הרב(.
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 ש"ך יורה דעה קע:ב

וכתב ב"י דלכתחלה מורים דכל שיכול לתבוע לערב תחלה אסור עד שיקבל עליו שלא לתבעו עד שיתבע  -וי"א שאינו כו' 
לוה תחלה ולא ימצא לגבות ממנו או שיהא אלם ואין ב"ד יכולים להוציא ממנו או שאינו בא לדין כגון שברח וכה"ג ה

דכל שהוא ערב כעין ערב דעלמא שרי אבל בדיעבד סמכינן אהי"א והיכא דקיימי זוזי שבקינן להו כדין הספיקות שהמע"ה 
הרבית מוציאין מידו שלא כדעת הרב ובד"מ והב"ח מיקל עוד עכ"ד מבואר מדבריו דבערב שלוף דוץ אפי' כבר פרע לו 

ופסק כהר"י קרקוז"א דאינו אסור אלא לכתחלה אבל בדיעבד יש לו כל ההפסד כיון דמחמתיה קפסיד ואין בזה משום 
אבל רבית אפילו בערב שלוף דוץ ודעת כל הפוסקים אינו כן ונלפע"ד דהר"י קרקוז"א גופי' לא הקיל בזה אלא בערב קבלן 
לא בערב שלוף דוץ ע"ש, ובהכי ניחא מה שהניח בתשובות משאת בנימין ס"ס ס"ז בקושיא על הר"י קורקוז"א והרב 
דבש"ס משמע דבישראל ערב הוי רבית דאורייתא די"ל דבש"ס מיירי בשלוף דוץ ובלאו הכי נמי לק"מ די"ל דס"ל כמו 

 כבים שלוה מישראל כו' ע"ש:שכתב בעל העיטור והביאו ב"י דבש"ס מיירי דוקא בעובד כו

  סימן קיד שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ב

 בהוזלו המטבעות לענין מעשר כספים כ"ה אדר תשל"א.   מע"כ ידידי הנכבד הרה"ג מהר"ר דוב שטערנבוך שליט"א.  

הנה בדבר היוקר הגדול שבזמננו והוא ברור מחמת שהמטבעות הוזלו טובא איך הדין לענין מעשר כספים, כגון בקנה   
בית לפני עשר שנים באלף פונט בענגלאנד /באנגליה/ ועתה מכר אותו בשני אלפים שלענין קניית כל דבר הוו אותן שני 

מאות כשיוים היום או שצריך להחשיב לריוח כל האלף השני.   אלפים רק כאלף ומאתים אם צריך להחשיב ריוח רק שתי 
והנה נשאלתי מאיש נכבד שמו ר' ראובן גראס מכאן שאלה זו לענין ריבית דכיון דהדאלדרס /דהדאלרס/ ניזולים בכל יום 

ר הרבה וסך הריבית אינו משלים זול המעות מ"ט יהיה זה ריבית.   דכל מה שהיה קונה אז בשעה שהלוה היה שוה יות
 מריבית שלקח ואדרבה מדיני ממון יש לחייבו לשלם מה שהוזל.  

והנה במטבע ממש של כסף ושל זהב הוא דין להחשיב זול ויוקר בכל הפירות והדברים ולא בהמטבע שהוא אינו ביוקר   
והזול בא מצד  וזול כמפורש בב"מ דף מ"ד דטבעא הוא מידי דקייץ שאינו ביוקר וזול, ופשוט שהוא אף בידוע שהיוקר

המטבע ולא מצד הפירות, דאל"כ לא שייך לומר דהוא מידי דקייץ, דודאי דוחק לומר דהוא משום דהרוב בא היוקר והזול 
מצד הפירות, דבשלמא פירות ממש לגבי מטבע יש מקום עוד לפרש כן, אבל זהב וכסף זה לגבי זה שתרוייהו בעצם הוא 

ב היוקר והזול שלחד מ"ד כספא טבעא ולחד מ"ד דהבא טבעא לא שייך זה טבעא והנידון הוא זה לגבי זה במי נחש
שלענין המציאות איך הוא הרוב לא שייך לפלוגי בזה, אלא ודאי שהוא דין שמטבע נקבע להחשיבה שהיא לא ניזולה ולא 

ו הפירות ונחשב נתייקרה מעולם אלא הזול והיוקר הוא בכל אופן בהפירות והמטבע לפעמים הוא הגורם שיזולו ויתייקר
 רק גורם להשינוי בהפירות אבל הוא לא משתנה לעולם כל זמן שהוא מטבע.  

ובחדושי בארתי לתרץ קושית קצה"ח סימן שפ"ו סק"י דאיך אמר אביי בב"ק דף י"א האי טורח נבלה ה"ד, אילימא   
בשביל הוצאה מהבור דהא אמר דבבירא שויא זוזא ואגודא שויא ארבע כי טרח בדנפשיה טרח, הא אין לחייב להמזיק 

רבה הזורק מטבע של חברו לים הגדול פטור בדף צ"ח, דיש חלוק גדול בין מטבע לחפצים דכל החפצים שבעולם שהם 
ביוקרא וזולא הרי כפי שיוי שכר פועל להוציא הוזל והרבה פעמים עוד יותר, ולכן שפיר אמר אביי דבדנפשיה קא טרח 

לא זוזא ולא יוכל לנכות אלא זוזא ואגודא הא שויא ארבע ומנכה לו ארבע, אבל סלע דהרי כשהנבלה בבור לא שויא א
שהוא מטבע שליכא בזולא ויוקרא הרי בכל מקום שנמצא הוא באותו השיוי דסלע ממש בים כמו ביבשה, ונמצא שלא 

ראה בשכר הוא רק הזיקו מגוף הדבר כלום ורק שהפסידו מה שגרם שאינו יכול להשתמש בו עד שיוציא אותו בר אמו
גרם היזק שפטור, והוא טעם ברור ואמת וכמה דברים מתורצים בגמרא בזה, וזול זה הא ודאי הוא בהמטבע ומ"מ נידון 

 כלא הוזל אלמא דהוא דין דמטבע הוא דבר קייץ שמציאותו הוא בשיוי זה ולא שייך שישתנה מזה.  

ע לא שייך שיתחייב יותר וכשיטול יותר יהיה ריבית, וכן ולכן אם היה במטבע ממש ודאי אף שהזול הוא מצד המטב  
לענין מעשר כספים יתחשב מה שהרויח מסחורתו יותר מטבעות ריוח אף שלא יוכל לקנות בהם יותר פירות מכפי שקנה 

במעט המטבעות דמתחלה שהיו לו, והוא ממש כמו אם יוקר הפירות היה מצד הפירות דכן נקבע שהמטבע הוא דבר 
כל שינוי נידון שהשינוי הוא בהפירות ולא בהמטבע, אבל במטבעות דהניירות שרק מטבעות אלו איכא קייץ וב

במדינותינו שאין בעצמן שום שיוי, ואף שיוי דשטרי מלוכה שהיו להם שצריכים למי שרוצה להחליפם על מטבעות כסף 
ותם במטבעות כסף וזהב פירשו זה ממש וזהב שהיו מחליפין להם ג"כ אין להם דלבד שלמעשה חזינן שאין מחליפין א

שאין המלכות מחוייב לשלם להם בשום דבר רק שמ"מ קונים במטבעות אלו של נייר שאיכא חותם המדינה כל דבר אולי 
משום שהמלכות ג"כ מקבלתן בחשיבות מעות בעד המסים ובעד דברים שקונים מהם הרי ודאי אין מקום להחשיב זה 

ביוקר וזול, דכיון דכל חשיבותם הוא מצד שהמלכות מקבלתן בחשיבות מעות הרי זה שייך  לדבר שיהיה קייץ ולא יהיה
להוקיר ולהוזיל ענין זה דתלוי לפי אופן הצורך להמטבע לדברים שבני המדינה משלמין להמלכות וכן אף כשיש סבות 

בוע וקייץ בשויו מאחר דאין לו שום אחרות לזה שקונים בעד ניירות אלו נמי שייך שיוקרו ויוזלו ולא שייך שיהיה דבר ק
שיוי בעצם.   ואפשר שמה שקונים בעצם כל דבר אולי הוא משום דסוברים דהמלכות ודאי במשך הזמן ישלמו בעדם 

איזה סך שלכן כשעובר עוד שנה ועוד שנה ואין משלמין כלום נתקטן אצל העם עצם המחשבה שישלמו איזה סך וגם אם 
 י שחשבו תחלה ולכן ניזולין מיום ליום.  ישלמו הוא רק לסך קטן מכפ

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


536 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

ולכאורה הוא חלוק לדינא דאם השיוי של מטבעות אלו מה שקונים בזה הוא משום שהמלכות מקבלתן בחשיבות   
מעות במסים וכדומה נעשה להם ממילא שיוי בעצם שלכן כשלוה אחד מעות דנייר אלו לא שייך לחייבו מדין ממון יותר, 

ריך לשלם אותן פירות מדינא ויהיה ריבית קצוצה סאה בסאתים אף כשהוזלו הסאתים ואינם שוים דהוא כלוה פירות שצ
אלא כהסאה בזמן שלוה, אבל הוא רק במעות שלוה אחר שכבר אין משלמין בכסף וזהב דהמעות אף של ניירות שלוה 

היה משום הנאמנות למלכות כשהיו משלמין בכסף וזהב לא יפטר אלא בשיוי אותן דאלארן ממש, ואם נימא דהשיוי 
שישלמו איזה סך ואח"כ נתקטן הנאמנות אולי יש לחייבו מדין ממון שישלם הלוה כערך שהיה אז השיוי דהא דמי זה 

לאחד שלוה מחברו מאה דאלאר ונתן לו שט"ח שהיה לו על ראובן על מאה דאלאר, וכי יפטר כשיתן לו שטר של ראובן 
גדול אם יגבו ממנו, ואף כשכל הלואתו היה שילוה לו שטר שיש לו על ראובן  על מאה דאלאר כשהעני ראובן וספק

שהט"ז כתב /יו"ד/ בסימן קס"א סק"א בסופו דאיכא ריבית בשטרות שודאי כוונתו כשישלם לו כששטר ראובן הוא 
לאר שכתוב באותו השיוי שאם יתן לו שטר על יותר ממאה יהיה ריבית, אבל כשהעני ראובן ואין שטרו שוה המאה דא

שם בהשטר ודאי יתחייב מדינא לשלם מאה דאלאר ואם ישלם בשטר של ראובן ודאי יצטרך לשלם בשטר גדול שישוה 
בטוה"נ לפי מצבו של ראובן כשהעני, דהא הטעם כתב הט"ז שם דכשמלוה לו השטר מלוה לו על הממון ועיקר ההלואה 

היתה על שטר של ראובן הוא בהכרח על סך הממון שהיה הוא הממון.   ונמצא שמה שהלוה לו אף כשתחלת הלואתו 
שוה אז, שלכן פשוט דכשהעני ראובן ואין שטרו של מאה שוה המאה אין זה תשלומין אלא כפי מה ששוה עתה וצריך 

להשלים לו עד מאה דאלאר ואם ישלם לו בשטר של ראובן יצטרך לשלם בשטר על סך יותר שישוה מאה דאלאר 
וכן הוא בלקיחת מטבעות דניירות אלו אם הוא מחמת הנאמנות למלכות שישלמו איזה סך שהוא כשימכרהו לאחרים, 

 כלוה הסך שהאמינום ולאחר זמן שנקטן הנאמנות היה לן לכאורה לחייב לשלם כפי ערך השיוי שהיה מתחלה.  

ם הרמב"ן דאף להסוברים אבל מ"מ הא בעניני תשלומין דינא דמלכותא דינא כדכתב הש"ך ביו"ד סימן קס"ה סק"ח בש  
דרק בעניני מסים דדמ"ד מודים בעניני תשלומין מצד שהופחת המטבע שאם דד"מ הוא שיפרעו ממטבע החדשה הוא 

דינא שלכן כתב שאף שבחו"מ סוף סימן ע"ד כתב הרמ"א דיש חולקין לא הביא שיטה זו ביו"ד משום שלדינא סובר 
מה דסובר בסימן שס"ט סעיף ח' דהעיקר דדדמ"ד בכל עניני ממון  הרמ"א שלכו"ע הוא במטבע דדמ"ד כהרמב"ן לבד

עיי"ש בש"ך, ומאחר שנפטר מחיובו בסך הדאלארס והפונטים שלוו ממילא איכא איסור ריבית כשישלם לו ביותר, ואף 
שמע שלא הוזכר בפירוש הדין לענין ריבית בפחתו מהמטבע אלא הדין בהוסיפו על המטבע שאין בו משום ריבית אבל מ

דהוא כן גם להיפוך בפחתו מהמטבע שכיון שנפטר מחיובו בדד"מ הוא ריבית כשיתן לו יותר, ופשוט דבשביל זה נקט 
 הדין דמטבע שהוסיפו או פחתו בהלכות ריבית משום שנוגע זה גם לריבית.  

ייך גם הטעם שיש וזהו לענין ריבית אבל לענין מעשר כספים הא לא שייך ענין דד"מ לענין תשלומין, ואף לא ש  
במטבעות אלו שיוי ממון בעצם מה שהמלכות לוקחת אותן בחשיבות ממון למסים ולכל הדברים שמשלמים להמלכות 

שלענין חיוב ממון הוא רק באותן המטבעות אף שהוזלו כלוה פירות שהחיוב הוא לשלם אותן פירות, דלענין מעשר 
פסד ופירות שנתייקרו הוא ריוח, ולכן מטבעות אלו שאיכא בהו כספים הוא תלוי בהרוחה ממש ופירות שהוזלו הוא ה

זולא ויוקרא דלא שייך להחשיבם טבעא ממש, לכן כיון שידוע לכל שהזול הוא בהמטבעות דהניירות אין להחשיב לריוח 
ל מה שבית שקנה לפני עשר שנים היה אלף פונט בענגלאנד או אלף דאלאר במדינתנו ועתה מכר אותו בשני אלפים כ

האלף שלקח עתה אלא מה ששוה אלפים דהיום נגד אלף דמאז לענין פירות, ועיין בב"ק סוף דף צ"ז במטבע שהוסיפו 
עליו לענין חיוב התשלומין שתלוי באם הוזלו פירות מחמת זה הרי דשייך לברר ע"י שיוי הפירות אף על מטבע דאין בה 

ונה ואיפסק זה ביו"ד סימן קס"ב.   וכ"ש הכא שאפשר לברר ע"י יוקר וזול אם הוגדלה וכמה הוגדלה מטבע זו לגבי הראש
יוקר הפירות כמה הוזלו המטבעות דהניירות במשך עשר השנים שעברו, אבל מכיון שלא לכל דבר הוזלו הפונטים 

והדאלארים בשוה ונמצא שיש לאיזה דברים גם טעמים אחרים להשינוי כמחמת תרעא וכדומה צריך לשער לפי הפירות 
נים זה ביותר רוב בנ"א ובדברים הנחוצים וקונים תמיד כעניני אכילה וכדומה שהן צרכי החיים ממש לחיותם, כי שקו

הדברים הגדולים כבתים וקרקעות והדברים שקונים אותם רק מהרוחה גדולה שיש לאדם לא שייך לשער בהם כי 
הם ואם היה עדיין ריוח לפי חשבון שינוי לדברים האלו יש הרבה טעמים שמשנים את השיוי שלהם ולא שייך לשער ב

יוקר הפירות יצטרך ליתן מהם מעשר כספים.   זהו מה שנלע"ד בזה.   והנני ידידו מברכו בחג כשר ושמח.   משה 
 פיינשטיין    

 שלחן ערוך יורה דעה קס:א בהג"ה

הגה: ואין חילוק בין אם מלוה לעני או ים. צריך ליזהר ברבית, וכמה לאוין נאמרו בו. ואפי' הלוה הנותנו והערב והעדים עובר
' לעשיר. )הגהות מיימוני פ"ד מהל' מלוה ולוה(. והא דלוה עובר, דוקא ברבית דאורייתא אבל ברבית דרבנן אינו עובר אלא משום לפני עור וגו

 )ויקרא יט, יד(. )ר"ן פ' זה בורר ובנ"י פא"נ וכ"כ ר' ירוחם ני"ח(.

 (קישור)דעה סימן ג'  שו"ת גליא מסכת חלק ב יורה

 מעותיו בנכריתוספות בבא מציעא סא: ד"ה שתולה 

וא"ת והלא אפילו יהא אמת שהם של נכרי אסור כיון שאין ללוה עם הנכרי כלום ומיהו לפי מה שנביא ראיה לקמן 
אחריות הנכרי מותר להלותם ברבית לישראל אתי שפיר אי נמי י"ל דאיירי כגון ישראל שיש בידו מעות נכרי והם ב
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שאמר ליה חבירו הלויני מעות מן הנכרי ואמור לו שיסמוך עלי או כגון שנתן לו משכנותיו ליתנם לנכרי והוא הלוה לו 
 משל עצמו ואומר שעשה כדבריו.

 שנשא ונתן בידתוספות בבא מציעא עא: ד"ה כגון 

נו תם דהשתא תו לא אמרינן סיפא לחומרא כדהוה אמרינן מעיקרא אלא מיירי נמי כגון שנטל ונתן ביד שקיבל אומר רבי
ישראל המעות מן הנכרי ונתנם לחבירו וקמ"ל דלא אמרינן אדעתא דנכרי גמר ומקני ליה וה"נ איכא בשלמא בס"פ 

וו שליח ומתוך פ"ה ור"ח משמע דלעולם סיפא ארבעה אחין )יבמות דף לד.( דלא קאי גבי בשלמא כולהו משכחת להו דש
לחומרא כתוב בירושלמי ישראל שמנהו נכרי אפוטרופוס או סנטר מותר ללוות ממנו ברבית ונכרי שמנהו ישראל 

אפוטרופוס או סנטר אסור ללוות ממנו ברבית מעותיו של נכרי שמופקדין ביד ישראל אסור ללוות ממנו ברבית מעותיו 
ביד נכרי מותר ללוות ממנו ברבית זה הכלל כל שהוא באחריות ישראל אסור באחריות נכרי מותר  של ישראל שמופקדין

ובתשובה אחת כתב רבינו תם דהיתר גמור הוא כהאי גוונא שישלח ישראל הלוה משכנותיו על ידי נכרי או על ידי עבדו 
מר המלוה אני מלוה לך בשביל הנכרי ולא והמלוה יקבל משכונות מיד נכרי ויתן המעות לנכרי או אפי' לישראל אך שיא

יהא סומך המלוה כלל על הלוה כ"א על המשכונות והלוה הוא מסולק מן המשכון שהרי אם אבד אין לו דין ודברים עם 
המלוה שהרי לא קבלו אלא מיד נכרי ומותר לישראל להיות ערב בשביל נכרי דישראל המלוה לא בתר ערבא אזיל אלא 

 לא יפרע הנכרי יפרע הערב הקרן והרבית דהשתא הוא דמוזיף לנכרי.בתר לוה אזיל ואי 

 ריבית על ידי שליח

 תוספות קידושין ו: ד"ה ארווח

 שו"ת רש"י סימן קעז

ועוד מצאתי בתשובת רש"י: דשרי ישראל למימר לחבריה ישראל לך ולוה לי מעות מפלוני ישראל ברבית וגם תביא לו 
הבאה מיד הלוה ליד המלוה: וגם השליח לא עשה שום איסור, דהאי ריבית לאו הרבית. דלא אסרה תורה אלא רבית 

 דידיה הוא. ואי משום שלוחו של אדם כמותו, הא קיימא לן דאין שליח לדבר עבירה להתחייב שלוחו. ואין לפרסם הדבר.

 מרדכי בבא מציעא רמז שלח

אל ע"י עובד כוכבים כשיודע מתחלה שבא אחריות כתב ה"ר טוביה וז"ל לפי המסקנא משמע שאסור ליטול רבית מישר...
החוב על הישראל אבל אם לא ידעו מתחלה על זה כתב רש"י בתשובה הנמנע ליקח רבית מישראל בענין זה הרי זה חסיד 

שוטה ועוד מצאתי בתשובת רש"י דשרי לישראל למימר לחבריה ישראל לך ולוה לי מעות מפלוני ישראל ברבית וגם 
דלא אסרה תורה אלא רבית הבאה מיד הלוה ליד המלוה וגם השליח לא עשה שום איסור דהאי רבית  תביא לו הרבית

 לאו דידיה הוא ואי משום שלוחו של אדם כמותו הא קי"ל דאין שליח לדבר עבירה להתחייב שולחו ואין לפרסם הדבר*

עובד כוכבים לא לקולא ולא כו' אמנם ומביא שר"ת היה מתיר )*לשלוח( ]*להלוות[ ע"י עובד כוכבים דאין שליחות ל 
מביא שר"ח פסק שיש שליחות לעובד כוכבים להחמיר אבל לא להקל ]*כו'[ השיב ר"י היכא דא"ל ישראל לעובד כוכבים 
לך ולווה לי מעות מישראל ברבית וכל מאי דיפוק מן דינא עלי הדר והמלוה אינו יודע שלצורך ישראל לוה נ"ל דאין זה 

ות דאפילו היה אסור כשעושה את העובד כוכבים שליח אין לי לומר שהיה רשע ועשאו שלוחו אלא דומה כלל לשליח
היה בדעתו שהעובד כוכבים ילוה לצורך עצמו מישראל ויחזור העובד כוכבים וילוה לו ואפילו פירש בהדיא בפני עדים 

אלים המלוה והלוה יודעים בדבר שעשאו שליח לא דמי לחומרא דאמרי' בסיפא דמתניתא כי שם )הב'( ]*ב'[ הישר
 ומתכוין המלוה ליטול הרבית הבא מכח ישראל ולכך יש להחמיר אבל הכא ליכא איסורא לגבי המלוה והלוה עכ"ל

ר"י מתוך דבריו משמע דהיכא דהמלוה והלוה יודעים בדבר ומתכוין המלוה ליקח רבית הבא מכח ישראל שיש להחמיר 
פעם אחד היה לר"ת משכון מעובד כוכבים והוצרך למעות ונתן המשכון בידי ללוות כתב ר"י וז"ל בדידי הוה עובדא ש

ממני מעות עליו ויהיה החוב שלי ואמרתי לו היאך אהיה מותר ברבית העובד כוכבים לוה ממך וחייב לך הרבית ואתה 
ר לך כל המשכון ולא לוה ממני על משכונך ונמצאתי מקבל רבית שלך ממנו על המלוה שאתה לוה ממני וענני אני מוכ

תענה לי עוד ממנו אם אינך רוצה ואני פוטרך שלא תענני עוד ממנו ולא אתחייב לך )*מעות( ]*המעות[ ואתה לא 
תתחייב להחזיר לי המשכון ובענין זה עשה עמי עכ"ל הרי פירש להדיא דבעינן )*שיסתלק( ]*שיסלק[ הישראל בפירוש מן 

 ...המשכון

 בית יוסף יורה דעה קס:טז

ומיהו לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מיד לוה למלוה. עלה ס"ט )ע"ב(. וכתוב במרדכי )סי' שלח( דמטעם זה התיר 
רש"י )תשו' רש"י מהד' אלפנביין סי' קעז( שיאמר ישראל לחבירו לוה לי מעות מפלוני ישראל ברבית וגם תביא לו הרבית 

: וכתב מהרי"ק בשורש י"ז שאם ירה וכתב שאין לפרסם הדברלדבר עבולא מיתסר משום דשלוחו כמותו דהא אין שליח 
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שליח ראובן שלא מדעת משלחו הלוה לשמעון וקצץ עמו רבית ונשתעבד שמעון לראובן בכתב ידו אפילו לרש"י אסור 
ואם קבלו חייב להחזיר לו משום דכיון שנשתעבד הלוה למלוה בשטר שיש בו רבית מיד לוה למלוה קרינן ביה ומשעת 

ת השטר עביד ליה. והוי יודע שאין דעת שום אחד מהפוסקים שוה לדעת רש"י דלכולי עלמא רבית הוי כדמשמע כתיב
מתוך מה שאמר רבינו בסמוך וגם לא יחזור ויקחנו מהלוה וכתבו כן הרבה פוסקים וגם מדין ישראל הלוה ברבית על ידי 

ולכן אסור להקל בכך כלל ועיקר. ומשמע לי שלא התיר י.(  -גוי וגוי הלוה על ידי ישראל המפורשים בסימן קס"ט )ט 
 :טועה כתבו ותלה עצמו באילן גדול רש"י דבר זה מעולם אלא איזה תלמיד

 דרכי משה יורה דעה קס:ז

ואני אומר דראיות בית יוסף אינן ראיות לדחות דברי רש"י דמה שכתב רבינו וגם לא יחזור ויקחנו מהלוה ושכן כתבו 
הראיה איני מכיר דכל הפוסקים לא דיברו אלא כשהלוה לוה בעצמו מן המלוה אלא שהשליח נותן הרבה פוסקים זו 

הרבית ובזה פשיטא דאסור כמו שכתבתי בשם המרדכי לעיל )אות ו( גם מה שהביא ראיה מסימן קס"ט אינו ראיה כמו 
רש"י וכן פסק בנימין זאב  שאכתוב לקמן )שם אות ג( בס"ד. ומ"מ טוב להחמיר שלא לעשות מעשה לכתחלה כתשובת

 )סי' שנח(:

 שלחן ערוך יורה דעה קס:טז

ואינו סומך על ר כן, והוא שיהא גדול לפלוני שילוני. ואפילו לבן המלוה מותר לומלומר לחבירו: הילך זוז ואמור  מותר
י"א שמותר לישראל לומר לחבירו ישראל: לך הגה: י"א דאסור למלוה ליקח ממקבל זה הזוז, שלא יבואו להערים. )המ"מ פ"ה דה"מ(. שלחן אביו. 

והלוה לי מעות מפלוני ישראל ברבית ומותר לתת אחר כך הרבית לשליח להביאו לו, דלא אסרה תורה אלא רבית הבא מיד לוה למלוה והשליח 
ואין לפרסם הדבר בפני עם הארץ.  אינו עושה שום איסור, דהאי רבית לאו דידיה הוא, ואי משום ששלוחו של אדם כמותו, אין שליח לדבר עבירה.

ומ"מ אם הלוה קבל  ם(, יש לסמוך עליו לעת הצורך.)מרדכי בשם רש"י(. וכן עיקר, אע"ג דיש מפקפקין בהיתר זה ומחמירים לאסרו, )ב"י ובנמוקי
שה שטר על שם המלוה, הוה ועשליח המלוה הלוה ללוה בריבית אבל אם לו הרבית, אסור. )שם במרדכי(.  המעות בעצמו מן המלוה, רק ששולח

כאילו הלוה לו המלוה עצמו ואסור, אפילו עשה השליח בלא דעת משלחו, דהשטר עביד לה עיקר הלואה והוא נכתב על שם המלוה )מהרי"ק שורש 
 י"ז(.

 ביאור הגר"א יורה דעה קס:לה

"ל שלא יחזור כו' וכנ"ל וכמ"ש י"א דמותר כו'. כמש"ש דלא אסרה תורה כו'. והנה לא דמי לשם כמ"ש תוס' דקדושין הנ
בסי"ג וכבר כתבו ב"י ולבוש וט"ז שהוא טעות גדול ואיזה תלמיד טועה כתבו ואף שד"מ וב"ח וש"ך קיימוהו ל"נ וטעות 

 גמור הוא:

 ערב –ריבית 

 קידושין ז.

 שלחן ערוך יורה דעה קס:יד

אפילו אם אותו פלוני הוא עובד כוכבים, אע"פ )במרדכי דא"נ( , )או להקדש(שתתן זוז לפלוני אסור לומר: אלוך מנה על מנת 
)ואין חילוק בין אמר המלוה כך או שאמר  הוא.)פי' שקצץ והתנה לתת כך וכך בשביל שמלוהו( ורבית קצוצה )טור סי' קס"ט( חייב לו, שאינו 

 הלוה מעצמו כך והוא מלוה לו משום זה( )ב"י בשם תשו' רשב"א(.

 שלא מדעתו –יד  קניןראה: 

 חליפין, אודיתא,\סודר קניןראה: 

 ציוווי המצווה –ריבית 

 ספר המצוות להרמב"ם עשה קצח

ואפילו בענין והמצוה הקצ"ח היא שצונו לבקש ריבית מן הגוי ואז נלוה לו עד שלא נועילהו ולא נעזור לו אבל נזיקהו 
הלואה שנתנה עמו כמו שהוזהרנו )ל"ת רל"ה( מעשות כך לישראל. והוא אמרו יתעלה )תצא כג כא( לנכרי תשיך. והנה 

בא לנו הפירוש המקובל כי זה מצוה לא רשות והוא אמרם בספרי לנכרי תשיך זו מצות עשה ולאחיך לא תשיך זו מצות 
 לא תעשה.

 רת שוחדריבית קצוצה יוצאה בדיינים, החז
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 בבא מציעא סא:

אינה יוצאה בדיינין. רבי יוחנן אמר: אפילו רבית קצוצה נמי  -יוצאה בדיינין, אבק רבית  -אמר רבי אלעזר: רבית קצוצה 
דאמר קרא הבנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה את כל  -אינה יוצאה בדיינין. אמר רבי יצחק: מאי טעמא דרבי יוחנן 

יתה ניתן ולא להישבון. רב אדא בר אהבה אמר: אמר קרא ואל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת למ -התעבות האלה עשה 
הוקשו מלוי רבית  -זמות יומת דמיו בו יהיה  -למורא ניתן ולא להשבון. רבא אמר: מגופיה דקרא שמיע ליה  -מאלהיך 

ן. אמר רב נחמן בר יצחק: מאי טעמא אף מלוי רבית לא נתנו להשבו -לשופכי דמים, מה שופכי דמים לא ניתנו להשבון 
 ...אהדר ליה כי היכי דניחי -אוחי אחיך עמך  דרבי אלעזר דאמר קרא

 תמורה ו.

 -יוצאה בדיינין, אבק רבית  -דאביי ורבא במאי פליגי? ברבית קצוצה קמיפלגי, וכדרבי אלעזר. דא"ר אלעז': רבית קצוצה 
ת קצוצה אינה יוצאה בדיינין. א"ל: התם בסברא פליגי? התם בקראי פליגי! אינה יוצאה בדיינין. ור' יוחנן אמר: אפי' רבי

לחיים ניתן ולא להישבון. רב אחא בר  -אמר קרא אבנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה  -דא"ר יצחק: מ"ט דרבי יוחנן 
האל עשה מות יומת  למורא נתתיו ולא להישבון. רבא אמר מהכא: גהתועבות -אדא אמר מהכא: בויראת מאלהיך אני ה' 

לא ניתנו להישבון, אף מלוי  -דמיו בו ]יהיה[ והוליד בן פריץ שופך דם, הוקשו מלוי רבית לשופכי דמים, מה שופכי דמים 
אהדר ליה כי היכי  -דאמר קרא דוחי אחיך עמך  -לא ניתנו להישבון. ואמר רב נחמן בר יצחק: מ"ט דרבי אלעזר  -רבית 

 דניחי עמך.

 מצוה יז ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת העשיןהשגות הרמב"

שנצטוינו להחזיר הרבית שלקחנו מאחינו. וענין המצוה הזאת כי כאשר מנענו ית' שלא נגזול ]ל' רמה[ ואם גזלנו צוה 
אותנו להשיב את הגזילה כמו שאמר )ס"פ ויקרא( והשיב את הגזלה אשר גזל והיא מצות עשה ]קצד[, כן מנענו שלא נקח 

מישראל ]ל' רלה[ ואם לקחנו אותו צוה אותנו להשיבו לנותן אע"פ שנתנו לנו ברצון נפשו ולא גזלנוהו והיא גם כן רבית 
מצות עשה והוא אמרו ית' )פ' בהר( אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך. דרשו בו )ב"מ סב. 

סא ב, תמורה ו א( רבית קצוצה יוצאה בדיינין, והלכה  תמורה ו ב( אהדר ליה דליחי עמך, ומזה אמר רבי אלעזר )ב"מ
 כמותו )ב"מ סה רע"ב(, כמו שנתבאר בחמישי שלמציעאה ובראשון שלתמורה:

 מגילת אסתר שם

מצוה יז. נראה לי כי מה שלא מנאה הרב היה לפי שהיא נכללת במצות השבת הגזלה כמו שלא מנה גם כן מצות השבת 
 בריש הלכות גזלה ואבדה שחייב להחזירו: העושק ומ"מ כתב בחבורו הגדול

 אמר אפילו רבית קצוצה אינה יוצאה בדיינין.ריטב"א בבא מציעא סב. ד"ה ור' יוחנן 

יש אומרים דדוקא בדיינין אבל בידי שמים חייב להחזיר, והא דאמרינן למורא ניתן ולא להשבון היינו השבון בב"ד, והא 
דלישנא דקתני מחזירין או חייבין להחזיר בב"ד משמע דומיא דגזלנים דקתני, דאקשינן לקמן ממתני' לר' יוחנן משום 

והיינו דגרסינן בתוספתא המלוה את חברו ברבית ועשה תשובה חייב להחזיר והא אפילו לר' יוחנן הוא מדלא מותבינן 
ה מאי קושיא לוקמה בבא ליה מינה בשמעתין, ואין זה נכון דא"כ כי אקשינן לר' יוחנן האי וחי אחיך עמך מאי עביד לי

לצאת ידי שמים, ועוד אמאי אמרינן לקמן דלת"ק דר' נחמיה מחייב את המלוה מפני שאינו חייב להחזיר כר' יוחנן ולית 
ביה קום עשה, והא איכא קום עשה שחייב להחזיר בדיני שמים, אלא ודאי לר' יוחנן אפילו בדיני שמים אינו חייב 

מן התוספתא או משום דלא מיתניא בי רבי חייא ור' אושעיא או משום דמוקמינן לה כר'  להחזיר, והא דלא מותבינן ליה
נחמיה וכדאוקימנא ברייתא דהגזלנין, והא דאמרינן לקמן אי בשעשה תשובה מאי בעי גביה היינו משום דכיון דדבר 

בניו חייבים להחזיר מפני המסויים הוא חייב להחזיר משום לזות שפתים, דאי הוא לא חייש לכבוד עצמו למה יהיו 
 כבודו.

 הזמנה לגבי גופי קדושהראה: 

 בעל המאור סוכה ד: בדפ׳׳ה

 בדין הזמנה מילתא בגופי קדושה –ארץ הצבי עמ' רמ סימן לד 

 חידושי מהר"ם בנט

 ארון ה' והמשכן –הזמנה 
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 ימן קמטחידושי הגרי"ז ס

עקב )י', א'( בעת ההיא אמר ה' אלי. ובפרש"י, בסוף מ' יום נתרצה לי ואמר לי פסל לך ואח"כ ועשית ארון, ואני עשיתי 
 ארון תחלה כשאבוא והלוחות בידי היכן אתנם וגו'. וצ"ב דלפ"ז למה נצטווה להיפך.

, ובזה המחלוקת היא למשל על תיק של והנראה דהנה יש מחלוקת בסנהדרין )מ"ז ע"ב( אם הזמנה מילתא היא או לא
תפילין אם הזמין התיק בשביל תפילין הגם שאין לו תפילין, אבל אם לא נאמר כלל דין תפילין לא שייך לומר שיזמין תיק 

בשביל תפילין, דל"ש הזמנה לדבר שאיננו, ולפי"ז הארון הוא רק בשביל הלוחות, )וגם הארון של מקדש הוא רק בשביל 
ראיה שהרי בבית שני לא עשו ארון ומוכרח דהטעם הוא בשביל שלא היו הלוחות(, וא"כ א"א היה לצוות על הלוחות, וה

כל זמן שלא היו הלוחות, דלא שייך עשיית ארון דתכליתו ל"לוחות"  -עשיית ארון קודם שנאמר "פסל לך שני לוחות" 
 יר שייך שיעשה קודם הארון, ודו"ק.    קודם שנאמר בכלל לוחות בעולם, אבל כשנאמר "לוחות" שוב בעשיה שפ

 החזרת ריבית ושוחד

 שלחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן ט' סעיף א'

. כשיתבענו הנותןלקחו, צריך להחזירו, אפי' לזכות את הזכאי. ואם הדיין ליזהר שלא ליקח שוחד, צריך מאוד מאוד 
ולא שוחד ממון בלבד,  ובר בלפני עור לא תתן מכשול )ויקרא יט, יד(.וכשם שהלוקחו עובר בלא תעשה, כך הנותנו ע

א היה לו לדיין ששאל שאלה, פסול לדון לזה שהשאילו. במה דברים אמורים, כשלאלא אפילו שוחד דברים. וכל דיין 
י בעלמא, ולא מוכח הגה: ודוקא ברגיל לשאול ממנו, אבל באקראהיה לו להשאיל, כשר, שהרי גם זה שואל ממנו.  להשאיל, אבל

 שעושה משום הדין, לא )מהרי"ק שורש י"ז /ט"ז/(.

 ביאור הגר"א שם ס"ק ב'

 ואם לקחו. תמורה ד' ב' רבא אמר כו' ושם ו' ע"ב בריבית קצוצה כו' וה"ה כאן וז"ש כשיתבענו כו'. שם יוצאה בדיינין:

 בירוא הגר"א חושן משפט פז:לג

בנן לא נחתינן דגזל דרבנן לא מפקינן מדרבנן כמ"ש במציאת חש"ו וכיוצא וכן י"א שחייב כו'. דטעמא דנשבע שבועה דר
רבית דרבנן וה"ה בנשבע ונוטל כיון שמדאורייתא נוטל בלא שבועה הרא"ה ולפ"ז דוקא באותן שמן הדין נוטלין בלא 

 שבועה כגון פוגמת ועש"ך )ע"כ(:

  שו"ת אבני נזר יורה דעה קסג:ו

אם בא לצאת ידי שמים חייב להחזיר.   הנה דבר זה מחלוקת בין הראשונים.   והר"ן בחי'  א( מחבר סעיף ב' אבק רבית
]סא ע"ב[ כתב דהא מילתא תליא ברבית קצוצה לר' יוחנן דאינה יוצאה בדיינין אם חייב לצאת י"ש.   דאבק רבית לדידן 

לצאת י"ש הביאו ראי' מדפריך הש"ס )ס"ב כמו רבית קצוצה לר' יוחנן.   והפוסקים דרבית קצוצה לר' יוחנן פטור אפי' 
ע"א( לר' יוחנן מהא דהגזלנין ומלוי ברבית אעפ"י שגבו מחזירין.   ואמאי לא משני דמחזירין לצאת י"ש.   והר"ן דוחה 

מדקרי לי' גזלנים משמע לי' דומיא דגזלנים דמחזירין בדיינין.   וקשיא טובא דהא בהגוזל קמא )צ"ד ע"ב( מוקי להא 
גופא מחזירין לצאת י"ש משום קושיא דגזלנים ומלוי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן.   וא"כ באמת אף  ברייתא

 הגזלנים מחזירין רק לצאת י"ש.   וכבר הקשו התוס' ]סב ע"א[ קושיא זו על פריב"ן דלצאת י"ש חייב:  

ם בא לעשות תשובה מעצמו אין מקבלין ב( וליישב דברי הר"ן נראה.   דהנה לקמן )סעיף ז'( ובש"ך )סקי"ב( דוקא א  
ממנו אבל אם עומד במרדו מוציאין ממנו בע"כ.   והוא מדברי התוס' פרק הגוזל ]צד ע"ב[.   והביאו ראי' מכמה משניות 
שנשנה בדין השבת גזילה.   אלא שהקשו ע"ז דא"כ מה הקשה הש"ס מהא דהגזלנים ומלוי ברבית מחזירין והאי ברייתא 

 י בעבדי תשובה.   ]ואדרבה למה דס"ד דמחזירין בדיינים.   א"כ אין עושים תשובה מעצמם[:  לא משמע דמייר

ג( ונראה ליישב דבאמת בגזלן שעומד במרדו מוציאין ממנו בדיינין.   וע"כ נשנה כל דיני גזילה.   אבל ברבית דאין   
ואף דאנוס הוא אגב אונסי' ומצוה גמר ומקני.     יורדין לנכסיו רק שהב"ד כופין אותו שיקנה בעצמו וכמ"ש בש"ך )סק"ז(. 

וכמו בכל מקום דאמרינן כופין אותו עד שיאמר רוצה אני.   וכתב הרמב"ם ]גירושין פ"ב ה"כ[ הטעם משום דרוצה להיות 
ישראל לכל דבר רק שיצרו תוקפו וכיון שתשש יצרו ואמר רוצה אני באמת נתרצה יע"ש.   וא"כ שפיר מקשה הש"ס 

ברבית.   דאף דעומד במרדו.   מ"מ לאחר שיכפוהו ויקנה באמירת רוצה אני.   הרי בא לעשות תשובה ואין ממלוי 
מקבלין ממנו.   ושוב למה יכפוהו תחילה שיכפוהו להשיב.   ולאחר שירצה להשיב לא נקבל ממנו ולא ישוב כלל ולמה 

יינים דומיא דגזלנים.   וה"נ הב"ד כופין עד שישוב.   וכי יכפוהו.   ומשני מחזירין לצאת י"ש.   ושפיר הפירוש מחזירין בד
תימא בשעה שישוב שוב יהי' הדין שלא ישוב.   ליתא דלצאת י"ש חייב להחזיר.   ושפיר ישוב רק שאין מקבלין ומחזיר 

ומיושבין   לצאת י"ש.   ושוב שפיר מתחילה כופין כיון שעומד במרדו.   דומיא דגזלנים דמוציאין כיון שעומד במרדו. 
 דברי הר"ן:  
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ד( מכל מקום עיקר תירוץ הר"ן מדקרי לי' גזלנים משמע לי' דומיא דגזלנים דמחזירין בדיינים קשה קצת.   והרי אפי'   
 לדידן אינו דומה לגזלן דיורדין לנכסיו ומלוה ברבית אין יורדין לנכסיו:  

ז[ והרמב"ן ]סד ע"ב[ והר"י מיגאש בתשו' ]הו"ד בשטמ"ק ה( ומכל מקום באבק רבית דעת רוב ראשונים הרא"ש ]סי' ט"  
שם[ דחייב לצאת י"ש.   והרא"ש הולך בכל מקום בשיטת התוס'.   והרי התוס' סוברים ברבית קצוצה לר' יוחנן אפי' בא 

 לצאת י"ש פטור.   ומ"מ באבק רבית סובר דחייב לצאת י"ש.   משמע דס"ל דלאו הא בהא תליא:  

סברא דלר' יוחנן כיון דליכא מצוה כלל בחזרת רבית מהיכי תיתי יתחייב לצאת י"ש.   אבל ברבית דרבנן ו( וכן הוא מ  
לדידן כמו שברבית של תורה מחויב להשיב מה"ת כן ברבית דרבנן מדרבנן.   רק שאין מוציאין בדיינין כמו גזל דרבנן 

וציאין בדיינין כמו כן באבק רבית לדידן.   ובגזל דרבנן דקי"ל דלא כר' יוסי.   והוי רק גזל מפני דרכי שלום.   ואין מ
 משמע ג"כ דחייב לצאת י"ש והב"ד אומרים לו להשיב רק שלא יכפוהו:  

ז( וראי' לזה דבשבועות הדיינין ]מא ע"א[ מדמי הא דמשביעין אותו שבועות היסת לגזל דרבנן דלא נחתינן לנכסי'.     
ה"נ אם אינו רוצה לישבע לא נחתינן לנכסי'.   ומשמע דהש"ס מדמה כמו בגזל דרבנן אין כופין.   ה"נ אין כופין אותו 

ו רוצה לישבע האי נקטי' בכובסי' דלנקטי' לגלימי' ומה קושיא באמת שישבע.   מדפריך שם אהא דמשמתינן לי' אם אינ
כופין אותו על השבועה.   והרי בידו לישבע ולפטור.   רק אם אינו רוצה אין מוציאין ממון אבל כפי' על השבועה שפיר 

רת דהתם אין הב"ד דמי.   אלא ודאי הש"ס מדמי דכמו התם אין כופין על הממון ה"נ אין כופין על השבועה.   ואי אמ
אומרים לו כלל להשיב.   ה"נ לא יאמרו לו הב"ד כלל לישבע.   ועל כרחין חלוק דין שבועת היסת מדין גזל דרבנן.   ומה 

מקשה הש"ס האי נקטי' בכובסי' כו'.   אלא ודאי גם בגזל דרבנן הב"ד אומרים לו להשיב רק שהם לא יכפוהו.   וכן 
"ך ז"ל הובא בקצה"ח )סי' פ"ט ]סק"א[( בכל הנשבעין ונוטלין לא נחתינן לנכסי' כמו משמע להדיא בס' תקפו כהן להש

 בגזל דרבנן.   והרי מ"מ אומרים לו שישלם.   וה"נ באבק רבית מחויב לצאת י"ש רק שאין כופין:  

אם לא רצה אין ח( ואי קשיא למה בנשבעין ונוטלין לדעת הש"ך לא נזכר לצי"ש רק הב"ד אומרים לו סתם לשלם.   ]ו  
כופין[ ואלו ברבית אומרים לו רק לצאת ידי שמים.   י"ל עפ"י דברי התוס' סנהדרין ]עב ע"א[ בד"ה לא קבלינהו דמי 

שמחויב לצי"ש והחזיר מפני שסבר שמחויב אף בדיני אדם אסור לקבל ממנו דחשיב נתינה בטעות.   א"כ הכא באבק 
שמחויב גם בדיני אדם שיכפוהו להשיב ויהי' נתינה בטעות ויהי' אסור רבית אם יאמרו לו הב"ד סתם שישוב יחשוב 

 ללוה לקבל.   אבל בנשבעין ונוטלין הנוטל יודע האמת שנשבע ע"כ אומרים לו סתם לשלם:  

ט( ולפי זה בגזל דרבנן אומרים לו שישוב לצי"ש ואף שלא נזכר תיבת לצי"ש.   כיון שאומרים לו הדין שלא יכפו אותו   
היינו לצי"ש.   אבל בנשבעין ונוטלין אין אומרים לו כלל שלא יכופו אותו.   ומה שבשבועת היסת אם לא רצה לישבע 

עושין לו כלום.   דבשבועת היסת אי אפשר שהב"ד לא יעשו לו כלום  מנדין אותו ובאבק רבית אם אינו רוצה להשיב אין
רק נחייבו בדיני שמים.   שהוא יאמר בשמים יודעין האמת שאינו חייב כלום.   וע"כ מחשבין אותו עבריין בידי אדם 

 דחייב לצי"ש:   ומנדין אותו שלשים יום.   אך לא לעולם דא"כ יהי' כפי' ודו"ק.   כן נראה ביאור שיטת רוב הפוסקים

י( ולדעת הסוברים באבק רבית אפי' לצאת ידי שמים פטור נראה עפ"י מה שביארנו )סי' קמ"ה אות ד'( דברבית דרבנן   
אינו עובר משום נשך רק משום תרבית.   ואלו עשה דהשבת רבית ילפינן לה מקרא דוחי אחיך עמך אהדר לי' כי היכי 

כו ונטל חיותו מחויב להשיב כי היכי דניחי.   כן פירש הרשב"א פרק הגוזל בתרא ]קיב דניחי בהדך.   והיינו כיון שהוא נש
ע"א[.   ופשוט.   וברבית דרבנן שאינו עובר כלל משום נשך רק משום שממונו נתרבה.   והרי העשה אינו בא כלל לחסר 

חויב.   וכן דעת הרשב"א ב"ק ע"ה רבית המלוה רק להשלים חסרון הלוה כי היכי דניחי.   ע"כ אפי' לצאת י"ש אינו מ
הובא בביאורי הגר"א דאפי' לצי"ש אינו מחויב.   ומ"מ לדינא פשיטא דנקטינן כדעת רוב פוסקים ופסק הש"ע דחייב 

 לצאת ידי שמים:    

 בעקבי הצאן עמ' רד

 שומא מילתא –ריבית 

 בבא מציעא סב.

לאו  -ואת הערב, מפני שיש בהן קום עשה. מאי קום עשה דתניא: רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב פוטרין את המלוה 
 -לקרוע שטרא.  -לא, מאי קום עשה  -משום דאמרינן להו קומו אהדורו? מכלל דתנא קמא סבר: לאו בני אהדורי נינהו. 

 -לום! הא לא עבוד ולא כ -מאי קסבר? אי קסבר שטר העומד לגבות כגבוי דמי, והא עבדו איסורייהו, ואי לאו כגבוי דמי 
לעולם קסבר שטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי, והא קא משמע לן: דשומא מילתא היא. הכי נמי מסתברא, דתנן: ואלו 

עבוד מעשה, אלא עדים מאי עבוד? אלא, לאו שמע  -עוברים בלא תעשה: המלוה והלווה, הערב והעדים. בשלמא כולהו 
 מינה דשומא מילתא היא, שמע מינה.

 א איגר ליורה דעה קס:אחידושי ר' עקיב
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וכמה לאוין נאמרו בו. המלוה עובר בו' לאוין. את כספך ל"ת בנשך. ובמרבית ל"ת. לא תהיה לו כנושה. אל תקח מאתו 
נשך. ולא תשימון. לפני עור. והלוה עובר בב' ל"ת לפ"ע והה"מ כתב דבנוסחא שלפנינו בסוגיא הלוה עובר משום ל"ת 

 ש בתשו' )סי' קס"ב( מסתפק אם הלוה עובר משעת הלואה או משעת נתינה דוקא עי"ש:ולאחיך ל"ת. ובמ"ל כ' ומוהר"

 שכר שבת מהבנק –ריבית 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן נט

 רבית מבאנק /מבנק/ של גויים עבור שבת ויו"ט בע"ה. מע"כ בני חביבי הרב הגאון מוהר"ר דוד פיינשטיין שליט"א.  

עכשיו שהבאנק משלם ריבית לפי סך הימים שהיו המעות בהבאנק, שא"כ הרי יש לאסור מליטול בדבר מה שנתחדש   
ריבית עבור ימי שבת וימים טובים מאיסור שכר שבת כדאיתא במג"א סימן ש"ו סק"ז, יפה כתבת דכיון דהם חושבין יום 

הוא בהבלעה דשעות של חול מחצות הלילה עד חצות הלילה שלכן הוו התשלומין דריבית עבור שעות דחול ג"כ ש
ממוצאי שבת עד חצות הלילה, אבל כששבת ויו"ט סמוכין דהוא בין שיו"ט חל בע"ש =בערב שבת= בין שיו"ט הוא 

במוצאי שבת יש לאסור מליטול בעד יום הראשון דמתחיל אצלם בחצות לילה ונמשך עד חצות לילה השני, דהרי בין 
מיו"ט אסורין, אבל הריבית בעד יום השני מותר דהרי איכא שעות אחרונות  השעות שהן משבת אסורין ובין השעות שהן

דהן חול. ובשני יו"ט של גליות מסתבר דכיון דעשו לדין יו"ט שני בדין ספק דהא ביצה שנולדה בזה מותרת בזה לרב 
חד, וממילא בריבית בביצה דף ד' והלכה כמותו, א"כ לא שייך לאסור שכר יו"ט בפועל ששמר שני הימים אלא בעד יום א

של הבאנק שהיום מתחיל מחצות הלילה ונגמר בחצות הלילה הרי ליכא שום איסור דאליבא דהודאי איכא ודאי גם 
שעות דחול ביום שמשלמין עבורו ריבית והוי בהבלעה שמותר. ובאיכא תלתא יומי כמו כשיו"ט הוא ביום ה' וע"ש או 

ו"ט נמי רק יום אחד דהוא כשיו"ט ביום ה' וע"ש =וערב שבת= אסור ליקח במוצאי שבת ויום ב' אסור מדין שכר שבת וי
בעד יו"ט שני דבע"ש, ואם יו"ט הוא במוצ"ש =במוצאי שבת= ויום ב' אסור בעד יום השבת )ובשני יו"ט של ר"ה אולי 

 יש לאסור בעד יום אחד דהרי הם כיומא אריכתא לרוב הדינים וראוי להחמיר( זהו מה שנראה לע"ד.  

ונראה דהשכר דיום האסור שלא שייך להניחו שם יתנהו לאיזה צדקה ובאופן שלא ידעו כלל ולא יהיה לו שום הנאה   
 אף לא הכרת טובה משום אדם. והנני אביך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן לח אות ט

ובה כניתנת בהבלעה מחמת שהבאנק משלם ריבית רק על פיקדון באנק שמשלם ריבית יומית, אם הריבית לשבת חש  
 לזמן ממושך  

ובדבר מה שכתבתי באג"מ או"ח ח"ד סימן נ"ט, בבאנק שמשלם ריבית לפי סך הימים שהיו בהבאנק, שבעצם היה זה   
מחול שהוו אסור מאיסור שכר שבת. ורק מחמת שאצלם חושבין היום מחצות לילה עד חצות לילה, שאיכא איזה שעות 

תשלומי הריבית גם עלייהו, שנמצא שהוא בהבלעה, יש להתיר. שלכן כששבת ויו"ט סמוכין, יש לאסור רק מליטול בעד 
יום הראשון שהוא מחצות לילה דראשון עד חצות לילה דשני, אבל על יום השני מותר, בשביל שעות אחרונות דהן חול. 

אנק לא מעוניין בריבית של יום אחד אלא בהמשכת ריבית דהרבה זמן, וכתר"ה העיר שיש טעם להתיר לגמרי, משום דהב
ולא היו מקבלים כלל על יום אחד. וא"כ אף שמשלמין בחשבונם על כל יום, הווי זה בדרך הבלעה. וכתר"ה שמע מנכדי 

קח גם עבור הר"ר מרדכי שליט"א, שהוריתי להיתר לאחד שיש לו מושב זקנים ומקבל תמיכה מהמדינה לכל יום ויום, לי
ימי שבת ויו"ט מצד טעם זה שבשביל יום אחד לא היו נותנין, שא"כ הויא תמיכתם על ריבוי הזמן, ורק החשבון בעלמא 

נקל להם לעשות בחלוקה לימים, שלכן הוא בדרך הבלעה. שא"כ קשה מ"ט לא כתבתי היתר מטעם זה גם בעניין הבאנק, 
 גם בעד שני הימים.  ויהיה מותר ליקח כשיהיו סמוכין שבת ויו"ט 

הנה אף שלכאורה צדק כתר"ה, אבל כשמעיינין איכא חילוק. דבהא דתמיכת המדינה, מה שלא היו נותנים כשהיה הזקן   
העני שם זמן מועט כיום ויומיים, הוא משום שתמיכתם זו היתה רק סך קטן שבעל המושב זקנים היה מקבלה אף בלא 

ן לו הזקן בעצמו או קרוביו ומכיריו, ואולי גם היה בעל המושב זקנים מחזיקו תמיכתם, אף בשביל סך הקטן שהיה נות
שם בחינם בשביל שם טוב. ורק כשאיכא זמן גדול שהוא סך גדול, שא"א לבעל מושב זקנים לקבלו בדרך אחרת, משלמת 

ת על הימים, דהימים לו המדינה. ונמצא שאין זה מצד ריבוי הימים, אלא מצד ריבוי ההוצאה. שלכן אין תמיכתן נחשב
הם רק גורמים לריבוי ההוצאה עי"ז. והרי ודאי אף ביום אחד שהוא הוצאה גדולה, כגון שהיה חולה והוצרכו לעשות לו 

ניתוח שעלה זה סך גדול, ישלמו זה מהמדינה. שלכן אף סתם ההוצאה מה שאין משלמין מהמדינה לזמן קצר, הוא משום 
משום דרוצין וסומכין שבעל המושב זקנים יקבלהו גם בלא תמיכתם. ולכן אף שאח"כ דבהוצאה קטנה אין רוצים לתמוך, 

 כשהתחילו לתמוך מחשבין לפי הימים, הוא חושבנא בעלמא.  

אבל ענין הריבית דהבאנק, הא הוא ודאי על כל יום ויום ששייך להרוויח בהם. ומה שלא היו מקבלין כשהיה רק על זמן   
שום שאין רוצים לטרוח בעד שכר מועט, ולפעמים הוא גם הפסד, דטיפול העובדים שם יעלה קצר כיום ויומיים, הוא מ

שכרם יותר מרווח הריבית שיהיה בעד היום. אבל עכ"פ בהונח הכסף בבאנק סתמא, ואף בפירוש על ימים רבים, הוא 
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לכל יום ויום, אף כשאין  בעצם ובהכרח כפ"מ שדרכם לשלם, שהוא עכשיו לפי סך הימים שיהיו המעות בהבאנק, שהוא
לו רשות ליקח משם המעות, וכ"ש ביש לו רשות ליקח משם. דלכן נמצא שלימי שבת ויו"ט הוא כשכר שבת, שהוצרכתי 

להתיר רק מחמת דחושבין התשלומין ליום המדינה שמתחיל מחצות הלילה, והויא בהבלעה מצד שעות דחול דמוצ"ש 
לאסור מליטול בעד יום הראשון כדכתבתי שם. וגם יש עוד טעם להתיר במושב  עד חצות. דלכן בשבת ויו"ט סמוכין, יש

זקנים, שכל המלאכות שצריכין לעשות להאכילה, אף ההבאה מן השוק, הוא רק בששת ימי החול. וכמובן אף אם יזדמן 
ד ששת ימי החול, שלא יוכל לאכול, הרי צריכין המדינה לשלם מאחר שהוכן לפניו. ונמצא שהמעות הם צריכין לשלם בע

להמזונות שהיו מתקלקלין. ואף שאיכא גם מזונות שלא מתקלקלין, שהחיוב עלייהו רק כשאוכלם בשבת, הרי איכא 
 הבלעה. אך אין צורך לזה דטעם הראשון הוא טעם נכון.  

 והנני ידידו ואוהבו בלו"נ, מוקירו מחותנו, משה פיינשטיין.  

 

 כהן הדיוט שנשא אלמנה ונמנה לכהונה גדולה

 יבמות סא.

 כהן המסייע בבית הגרנות

 רמב"ם הלכות תרומות ב:יח

שחתם ברית  וכל המסייע חילל קדש השם, ועליהם נאמרבית הגרנות כדי ליטול מתנותיהן, אסור לכהנים ולוים לסייע ב
 106הלוי, ואסור לישראל להניחו שיסייעהו אלא נותן להם חלקן בכבוד.

 רמב"ם הלכות בכורות יא:ח

אין בנו פדוי עד שיגמור א ודעתו שיחזיר, ואם עשה כן והחזיר לו ולא יתן לו הוהן להחזיר לו הפדיון מחזיר, רצה הכ
 הרי בנו פדוי. על מנת להחזיראם רצה הכהן אח"כ להחזיר יחזיר, וכן אם פירש ונתן לו ובלבו ליתן לו מתנה גמורה, 

 ארץ הצבי עמ' קיז

 נפש הרב עמ' רצה

 מפניני הרב עמ' שצו

 דברי הרב עמ' רצב

 וקדשתו –כהנים 

 ז: חולין פ

 ד"ה וחייבו ר"ג ליתן עשרה זהוביםחולין פז: תוספות 

ואחד שעמד במקום חבירו לקרוא בתורה פטור בלאו האי טעמא ואפילו תפס מפקינן מיניה משום דכולם חייבים 
בקריאת התורה וכן פירש ריב"א ואפילו עמד במקום כהן דהא דדרשינן )נדרים דף סב.( וקדשתו לכל דבר שבקדושה 

 ון ולברך ראשון אסמכתא היא.לפתוח ראש

 טין נט:יג

 מגן אברהם רפב:ו

וקטן. אבל להיות הוא מקרא אינו יכול עד שיביא ב' שערו' )ר"מ מלונדרש בתשו' ב"י סימן מ"ג( אם אין שם כהן אלא 
קטן קוראין אותו אבל בלוי אני מסופק אם יקראו לכהן פעמים ]רי"ט סי' קמ"ה[ ורדב"ז כ' דאין קורין לכהן קטן למנין ג' 
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ע דוקדשתו לא נאמר על כהן קטן דהא כתיב כי את לחם אלהיך הוא מקריב אבל קורין למנין ז' )כ"ה סי' קל"ה( ול"נ דמ"
וקטן לאו בר עבודה הוא והאידנא לא נהיגי לקרות קטן אלא למפטיר, ומצאתי בריב"ש סי' שכ"א בשם רש"י דמ"ש בגמר' 

מיהו משמע דלאחר הכל עולין וכו' היינו דוקא למפטיר וכ"מ בהג"מ גבי עבדים כנענים ובב"י ססי' קל"ה בשם הרוקח ו
שנשלם מנין הקרואים מותר לקרותו ואין נוהגין כן, משמע מכאן דאשה חייבת לשמוע קריאת התורה ואע"פ שנתקנה 
משום ת"ת ונשים אינן חייבות בת"ת מ"מ מצוה לשמוע כמו מצות הקהל שהנשים והטף חייבים בה עסי' קמ"ו, ומיהו 

"כ התוספות סוף ר"ה אבל במ"ס פי"ח כתוב הנשים חייבות לשמוע קריאת י"ל דאף על פי שאינן חייבות עולות למנין וכ
 ספר כאנשים ומצוה לתרגם להם שיבינו עכ"ל וכאן נהגו הנשים לצאת חוצה:

 רבי עקיבא איגר אורח חיים רפב:ג

ויי וקטן לאו בר עבודה. לענ"ד הא איתא בספרי הובא בחינוך להרא"ה מצוה רס"ט דקדושים יהיו לאלקיהם אתי לרב
 דמחוייבי' לקדש כהן בע"מ אע"ג דאינו בכלל את קרבן ד' אלקיך הוא מקריב ע"ש:

 למחול על זכותו לקרוא ראשון –וקדשתו  –כהנים 

 גיטין נט:

 תוספות גיטין נט: ד"ה אבל בשני

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן לד

 שמירת היוחסין בכלל ישראל, חתימת "הכהן" –וקדשתו  –כהנים 

 ס"ק טו תחי תשובה אבן העזר סימן קכטפ

כתב בס' ג"פ סקל"ה משמע דכותבין בה"א הכהן או הלוי מיהו אם כתבו כהן או לוי בלא ה"א ליכא  -הכהן או הלוי 
קפידא בזה ולכתחילה נכון לכתוב כמנהג חתימתו ועלייתו לס"ת. ויש מן הלוים שחותמין לבית הלוי אם כתבו כך בגט 

 חלה יכתבו הלוי אף שחותם עצמו לבית הלוי ע"ש:כשר בדיעבד אך לכת

 נפש הרב עמ' רס ורצה

 ארץ הצבי סוף סימן טז

 יחוסי כהונה –כהנים בזמן הזה 

 כתובות כד:

 שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן רלו

 107(ע"ש באריכותס )ת חתם סופר קובץ תשובות סימן "שו

 נבעלה לפסול לה פסלה –כהנים 

 איסורי ביאה יח:א, הרמב"ם הלכות 

מפי השמועה למדנו שהזונה האמורה בתורה היא כל שאינה בת ישראל, או בת ישראל שנבעלה לאדם שהיא אסורה 
להנשא לו איסור השוה לכל, או שנבעלה לחלל אע"פ שהיא מותרת להנשא לו, לפיכך הנרבעת לבהמה אע"פ שהיא 

נבעלה לאדם, והבא על הנדה אע"פ שהיא בכרת לא נעשית זונה בסקילה לא נעשית זונה ולא נפסלה לכהונה שהרי לא 
+/השגת הראב"ד/ שהזונה האמורה וכו'. כתב הראב"ד ז"ל /א"א/ ליתנהו להני כללי ולא נפסלה לכהונה שהרי אינה אסורה להנשא לו. 

                                                 

כ לא "והרי אפי' כהנים שבזמנינו אינם אלא כהני חזקה וא -צג ן ת חתם סופר חלק ד )אבן העזר ב( סימ"שוובקיצור:  107
. עכ"ד. ע"ע כל כתבי מוהר"ץ, שו"ת מהר"ץ חיות סימן גזרול היא הנותנת דהיכי דלא אפשר לא "ז י"משכחת לי' כלל בזה

 (קישורקונטרס אחרון עבודת המקדש ) -עו 
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ם באו עליה פסלוה מן הכהונה ומן התרומה שאין זונה אלא מחייבי כריתות או מעכו"ם ועבד שאין בהן קידושין מיהו כל הפסולים לבא בקהל א
 ואפילו חלל משום דכתיב ולא יחלל זרעו מה הוא מחלל אף זרעו מחלל אבל ללקות עליה משום זונה לא עכ"ל.+

הא למדת שאין היותה זונה תולה בבעילה של איסור, שהרי הבא על הנדה ועל הקדשה והנרבעת לבהמה נבעלה בעילה 
, ומי שנשאת לחלל נבעלה בעילה של היתר כמו שיתבאר ונעשית זונה ואין הדבר תלוי אלא של איסור ולא נעשית זונה

 בפגימה ומפי השמועה למדו שאינה פגומה אלא מאדם האסור לה או מחלל כמו שאמרנו.

 תוספות קידושין ד. ד"ה זרע

 תוספות קידושין סז. ד"ה והר

 שלוחי דרחמנא או שלוחי דידן –כהנים 

 'ד"ה מי איכא מידי דאנן לא מצינן למעבד כו תוספות יומא יט:

תימה דבפרק אין בין המודר )נדרים דף לה:( מיבעיא לן הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו או שלוחי דידן נינהו וקאמר ת"ש 
ת"ש טובא התם ולבסוף לא איפשיטא ואמאי לא פשיט לה מדרב הונא בריה דרב יהושע דהכא י"ל דלא בעי למיפשט 

ראים אלא ממתני' וברייתא וכי האי גוונא צ"ל אהא דמיבעיא לן בפ"ק דב"מ )יז: ושם( ובפ' הכותב )כתובות מדברי אמו
פט:( אי אלמנה מן האירוסין אית לה כתובה ולא איפשיטא אע"ג דבכמה דוכתי בש"ס משמע בפרק נערה )שם מד. ושם( 

ר"י אלא לא בעי למיפשט אלא ממתני' וברייתא  ובפרק האומר )קדושין דף סה. ושם( דאית לה כתובה כמו שהוכיח שם
ולי נראה דלעולם פשיטא ליה מדרב הונא בריה דרב יהושע דשלוחי דרחמנא נינהו דאי ס"ד שלוחי דידן דווקא נינהו ולא 
שלוחי דרחמנא כלל מי איכא מידי כו' והתם מיבעיא ליה אי שלוחי דידן קצת דהוו להו שלוחי דרחמנא ושלוחי דידן או 

חי דרחמנא דווקא והא לא מצי למיפשט מדרב הונא דאפילו אי שלוחי דידן נמי הוו מקרבי אע"ג דאנן לא מצינן שלו
למיעבד כיון דאף שלוחי דרחמנא נינהו ומילתא דרב הונא בריה דרב יהושע דאמר ]לאו[ שלוחי דידן נינהו לא נפקא 

ו בין אי שלוחי דרחמנא נמי נינהו אסור במודר הנאה דקא מיניה מידי לענין מודר הנאה דבין אי שלוחי דידן דווקא נינה
מהני ליה אלא נראה דנפקא מינה אי אמר בעל הקרבן לא בעינא דלקרביה ]כהן[ שבאותו משמר אלא כהן אחר אי 

אמרינן שלוחי דידן דווקא הא אמר לא בעינא ולא נקריב ליה כהן שבאותו משמר בעל כרחו ואי אמרינן שלוחי דרחמנא 
נהי נמי דמפרשינן אף שלוחי דרחמנא נינהו עיקרם שלוחי דרחמנא נינהו ולאו כל כמיניה לעכב על ידם שלא  נינהו

 .יקריבוהו כהני משמר

 (קישור) שו"ת דבר אברהם חלק א סימן יג
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 ארץ הצבי עמ' קצו

 שטיפה והדחה –ל ברכה כוס ש

 ברכות נ:

 חן ערוך אורח חיים קפג:אשל

 כוסות, א"צ.ץ; ואם הוא נקי ואין בו שיורי טעון הדחה מבפנים ושטיפה מבחו כוס של ברכה

 מגן אברהם ?הלכות שבת

 108כף החיים קפג:ד ובהלכות שבת

 חד פעמי –כוס של ברכה 

 תוספות ברכות נ: ד"ה מודים

 חיים חלק ג סימן לטשו"ת אגרות משה אורח 

 בדבר כוסות מנייר אם כשר לקידוש י"ב ניסן תשכ"ח. מע"כ ידידי הנכבד מר ר' אריה ליב באבינס שליט"א.    

הנה בדבר כוס לקידוש אם רשאין לעשות על כוס שנעשה מנייר שהוא כלי רק לשעה ששמע אשר אסרתי, אמת הדבר   
וכן בשבת דף ע"ו כתבו זה בד"ה כדי בשם בני נרבונא דחי שנאמר  דהא התוספות מפרשים בברכות דף נ' ד"ה מודים

בהדברים הצריכים בכוס של ברכה הוא שיהיה הכוס גופו כלי שלם ואיפסק כן בש"ע /או"ח/ סימן קפ"ג סעיף ג', וכתב 
כוס של  המג"א סק"ה דאפילו נשבר רק בסיס שלמטה נמי פסול אף שגוף הכוס שלם, וכוס של קידוש טעון כל מה שטעון

בהמ"ז כדאיתא /או"ח/ בסימן רע"א סעיף י', אלמא דבעינן שיהא הכוס נאה שרק כוס כזה כשר לבהמ"ז ולקידוש, ורואה 
אני שכוס של נייר שהוא רק לשעה על פעם זה לבד הוא עוד גרוע דאין לו שום חשיבות שודאי אינו ראוי לבהמ"ז 

  ו המברכו בחג כשר ושמח, משה פיינשטיין.    ולקידוש. אך כשליכא כוס אחר אולי יש להקל. ידיד

 חלק ב פרק מז סעיף יא מירת שבת כהלכתהש

                                                 

 כ"כ בתעג:א 108
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 כותים

 חולין ו

 פירוש המשנה לרמב"ם מסכת נדה פרק ד

נים המיוחדים בכותים היא משנה ראשונה, אבל היום הרי ]א[ כבר בארנו כמה פעמים שכל מה שנאמר במשנה מן הדי  
הם כגוים לכל דבריהם. וידוע שהם מפרשים את התורה כפשטיה, ולפיכך אומרים שאין הנקבה נעשת נדה עד שתבגר 

 לפי שנאמר אשה, והקבלה אצלינו שהאשה מטמא בנדה בת יום אחד כמו שיתבאר, ולפיכך הם נדות מעריסתן.
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 ןכי הוו מפטרי רבנ

 ברכות טז:

 מפניני הרב עמ' פח

 כי זה כל האדם

 חידושי הגרי"ז סימן רכ

ע"ז )ב ב( נכנסה מלכות רומי תחלה וכו' אמר להם הקב"ה במאי עסקתם, אומרים לפניו רבש"ע הרבה שווקים תקנינו 
בתורה, אמר להם הרבה מרחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב הרבינו וכולם לא עשינו אלא בשביל ישראל כדי שיתעסקו 

הקב"ה שוטים שבעולם כל מה שעשיתם לצורך עצמכם עשיתם, תקנתם שווקים להושיב בהם זונות, מרחצאות לעדן 
בהם עצמכם כסף וזהב שלי הוא שנאמר וכו', יצאת מלכות רומי ונכנסת מלכות פרס אחריה וכו', כנ"ל וכו', וכן לכל 

ואו לעתיד לבא לדין, למקום שכולו אמת יטענו שמה שעשו הכל אומה ואומה ע"כ. והדבר מופלא ותמוה, וכי כשיב
בשביל ישראל שיתעסקו בתורה, וכי אין לך שקר וגסות לטעון שמה ככה, וגם עונים ומשיבים להם שלצורך עצמן עשו 
 כן, ויש יש בזה שאלה ותשובה לדון ולדבר אתן ע"ז. ואמר הגר"ח זצ"ל ע"פ מה דאיתא במדרש בראשית בשביל התורה

שנקראת ראשית, והיינו דבריאת כל העולם הוא בשביל התורה. והנה כתב הרמב"ם בהקדמתו לפיה"מ וז"ל, ונשאל בכאן 
שאלה אחת והיא, שיוכל אדם לומר אתם כבר אמרתם שהחכמה האלקית לא המציאה דבר לריק אלא לענין, וכי כל 

דם לצייר לנפשו המושכלות, וא"כ מדוע המציא היצורים שמתחת גלגל הירח הנכבד מהם הוא האדם, ותכלית היות הא
הקב"ה כל האנשים אשר לא יציירו מושכל לנפשם, ואנו רואים שרוב בני אדם ערומים מן הערמה ורקים מן החכמה 

מבקשים התאוה, ושהאיש החכם המואס בעולם הוא יחיד בין רבים, לא ימצאו אלא אחד בדור מהדורות. התשובה ע"ז 
לשתי סבות האחת להיות משמשים להאחד ההוא וכו', ואין בחיי מתושלח מה שיספיק ללמוד שהאנשים ההם נמצאו 

אלו המלאכות שהאדם מצטרך במחיתו לכולם צורך מוכרח, ומתי יהיה מוצא פנאי ללמוד ולקנות חכמה, ע"כ נמצאו 
ב הארץ ותהיה החכמה שאר בני אדם לתקן אלו המעשים הצריכים אליהם במדינה כדי שימצא החכם צרכו מזומן ותתיש

מצויה וכו', ואם יאמר איש, שהרי אנו רואים שוטה וכסיל והוא שוקט בעולם לא ייגע בה, ואחרים עובדים אותו 
ומתעסקים בעסקיו, ואפשר שיהיה המשתמש בעסקיו איש חכם ונבון, ואין הדבר כאשר יחשוב שמנוחת הכסיל ההוא 

הבורא לתתו לו, שאע"פ שהוא נח ברוב ממונו או רכושו, יצוה לעבדיו כמו כן עובד ומכין הטוב ההוא לאיש אשר חפץ 
לבנות ארמון כליל יופי ולנטוע כרם חשוב כמו שיעשו המלכים וכל הדומה להם, ואפשר שיהיה הארמון ההוא מזומן 

איוב כ"ז( לאיש חסיד יבוא באחרית הימים ויחסה יום אחד בצל קיר מהקירות ההם, ויהיה לו סיבה להנצל ממות שאמר )
רשע יכין וצדיק ילבש, או יקחו מהכרם ההוא כוס יין יום אחד לעשות ממנו צרי הנקרא תריאקה וימלט בו מן המות איש 
תמים ושלם אשר נשכו האפעה, וכן מנהג הקב"ה וחכמתו אשר העביד בה הטבע עצות מרחוק אמונת אומן וכו', והסיבה 

החכמה הם מעטים מאוד וכו', וע"כ נבראו ההמון לעשות חברה לחכמים השנית במציאת מי שאין בו חכמה מפני שאנשי 
 שלא ישארו שוממים וכו' עכ"ל.

הרי חזינן דכל הנהגת העולם והכל מה שנעשה בין בקרוב ובין ברחוק הכל נעשה בשביל התורה ולומדיה, שיבואו ביום 
שביל שבן ישיבה יוכל בנקל לנסוע לוולאזין, מהימים ויהנו מזה, ומסילת הברזל שנסללה מפטרבורג לברלין, הרי הוא ב

)ואשר נסלל לפני שנים רכבת לולדיסטוק במזרח הרחוק, הרי בטוח הוא שתכליתו הוא, במה שבני תורה שנסעו 
במלחמה זו לשאנחי, יהא להם דרך נוחה לנסוע, כי רק בשבילם נעשה זה, והבן( ואם אנו אין מבינים אך זה אבל הקב"ה 

ר במשך הזמן בא הדבר אל תכליתו, דהכל הוא רק בשביל התורה ולומדיה, ואין דבר אשר יהא ריק עצות מרחוק, ואש
מבלי תכלית זה, וזהו אשר יבואו אומות העולם לעתיד לבוא ביום הדין לטעון שכל מה שעשו עשו בשביל ישראל 

מה שעשיתם לצורך עצמכם שיתעסקו בתורה, שהרי תכלית מכוון הכל הוא בשביל זה, וע"ז יאמר להם הקב"ה דכל 
עשיתם, אם דזה נכון שתכלית המעשים בשביל ישראל אבל הם שעשו לא עשו בשביל זה אלא לצורך עצמם. )וכשנאמרו 

הדברים לפני הגאון רבי ברוך בער זצ"ל, אמר: אם שביאור הגמרא נכון הוא כמו שאמר הרבי, אבל מ"מ יהא זה חוצפה 
 מהגויים לטעון כן(. 

( מבואר דהמחלל שבת דינו כעובד עבודת כוכבים, ועי' ברש"י שם, ובתשב"ץ ח"ג סי' מ"ז מש"כ הטעם בזה. בחולין )ה' א
והגר"ח אמר בטעם הדבר עפ"י הירושלמי נדרים סוף פ"ג בתורה ובנביאים ובכתובים מצינו שהשבת שקולה כנגד כל 

כי ה' נתן לכם השבת וגו'. הרי שהמחלל המצוות שבתורה, דכתיב עד אנה מאנתם לשמור מצותי ותורתי וכתיב ראו 
שבת נחשב כעובר על כל מצוות התורה, וכלשון שכתוב בעבודת כוכבים וכי תשגו ולא תעשו את כל המצות האלה, ולא 

דמי להא דאיתא בשבועות דף ל"ב שקולה מצות ציצית ככל המצות שבתורה, דהתם אינו מדבר בהעדר העשיה שיהא 
צות, משא"כ בשבת דכתיב בהעדר השמירה שהוא מיאון לשמור מצוות ותורות כמו ע"ז. שקול כאלו עובר על כל המ

 י"ז(. -)הביאו הנצי"ב זצ"ל בהרחב דבר פ' כי תשא ל"א 

 הכשר משקין –כי יותן 
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 הלכה ד רמב"ם הלכות טומאת אוכלין פרק א

אין שם משקה שמקבל טומאה אלא שבעת המשקין שמנינו בלבד אבל שאר מי פירות כדרך שאין מכשירין כך אין 
+/השגת הראב"ד/ כך אין מקבלין טומאה. א"א לא מצאתי שאין מקבלין טומאה כלל אלא שאין מצטרפין אוכלין בשבעת מקבלין טומאה כלל. 

שקה ונילושה במי פירות ונגע בה טבול יום ר"א אומר פסל את כולה ר"ע אומר לא פסל אלא המשקין דתנן במסכתא טבול יום עיסה שהוכשרה במ
מקום מגעו אלמא שמצטרפין ותנן נמי בעוקצין עיסה שנילושה במי פירות ונגע בה טבול יום טהורה שאין לך דבר שמחבר לאוכלין אלא שבעת 

י קבולי טומאה נינהו וכל מה שמצא בתוספתא דבש תמרים אינן לא אוכל ולא המשקין בלבד אצטרופי הוא דלא מצטרפי הא אינהו גופייהו בנ
משקה וכן בשאר פירות שאינן לא אוכל ולא משקה ואפילו חישב עליהן בטלה דעתו בכולן לא אמרו אלא במשקין היוצאין מאליהן שהן זיעה 

ין של תפוחים שמיישנין אותו לרפואת בני מעים והלא השמן בעלמא אבל אם סחטן למשקין הרי הן כעיקר הפירות ואיה איפה עסיס רמונים וי
משבעה משקין הוא ואמרו שאינו לא אוכל ולא משקין אלא ודאי במוהל היוצא מאליו אמרו בתוספתא השמן לא אוכל ולא משק' ואימתי אמרו 

את משקין, מלת כפול שכתבתי מצאתי אותה השמן תחילה לעולם בזמן שנמחה ולא נשתייר ממנו אלא כפול המשקין היוצאים ממנו מטמאין טומ
משובשת כתובה באיפול וחשבתי שהוא כפול ואולי היא קליפה שנמס כל הזית מאיליו עד שלא נשאר בה אלא הקליפה מ"מ הדבר מוכיח שאינו 

 מדבר אלא במשקה היוצא מאליו.+

 כי לי כל הארץ

 ספורנו על אתר

 ברית השני –כי תבוא 

 נפש הרב עמ' נו

 109ב עמ' שידדברי הר

 תוכחה –כי תבוא 

 מסכת סופרים

 נחלת צבי שם

 אביו רשע –כיבוד אב ואם 

 רמב"ם הלכות ממרים ו:יא

 טור יורה דעה רמ:יח

כתב הרמב"ם ממזר חייב בכיבוד אביו ואמו ומוראן אף ע"פ שהוא פטור על מכתן וקללתן עד שיעשו תשובה אפ' היה 
ונ"ל כיון שהוא רשע אינו חייב בכבודו כדאמרינן ]ב"ק צד ב[ גבי הניח להן  אביו רשע ובעל עבירות מכבדו ומתיירא ממנו

אביהן פרה גזולה חייבים להחזיר מפני כבוד אביהם ופריך והא לאו עושה מעשה עמך הוא פי' ואין חייבין בכבודו ומשני 
 כשעשה תשובה אלמא כל זמן שלא עשה תשובה אין חייבין בכבודו.

 (קישור)י שעו:יא דעת תורה יורה דעה חלק 
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 , חמיואבי אביו –כיבוד אב ואם 

 שלחן ערוך יורה דעה רמ:כד

אביו יותר מכבוד אבי  הגה: י"א דאין אדם חייב בכבוד אבי אביו )מהרי"ק שורש מ"ד /ל'/(. ואינו נ"ל, אלא דחייב בכבודדם לכבד חמיו. חייב א
 אביו )וראיה ממדרש גבי ויזבח זבחים וגו' )בראשית מו, א((.

 ביאור הגר"א יורה דעה רמ:לד

 ואינו נ"ל. ומגמ' דסוטה מ"ט א' ראיה למהרי"ק ונ"ל דלאבי אמו פטור וכמ"ש בב"ר פ' צ"ד בני בנות כו':

 אחר מותו –כיבוד אב ואם 

 נפש הרב עמ' קלט

 מפניני הרב עמ' רג

 גינת אגוז עמ' צח

 הריני כפרת משכבו, קדיש –אחר מותו  –כיבוד אב ואם 

 קדיש – אבלותראה: 

 אשה רשות אחרים עליה –כיבוד אב ואם 

 קידושין ל:

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן רנה

 באשה אבלה תוך יב"ח והבעל רוצה דוקא שתלך עמו לאיזה משתה שעשו לטובת ביהכ"נ  

נשאלתי באשה שהיא אבלה בתוך י"ב חדש על אביה והבעל רוצה בדוקא שתלך עמו לאיזה משתה שעשו לאיזה צורך   
 לא יהיה שלום בבית.  לטובת ביהכ"נ משום שבעצמו אינו יכול ללכת לשם משום שאינו כדרך כבודו ובאם לא תלך אמר ש

והשבתי שלצורך גדול כזה שלא תופר השלום שביניהם רשאה ללכת עמו, דהעיקר מסתבר לע"ד שדין י"ב חדש על אב   
ואם שהוא יותר משאר קרובים שחייבים להתאבל עליהם אינו מצד הקורבה היתירה שיש לאב ואם אליו נגד שאר 

בת יהיו בדין י"ב חדש דבחשיבות הקורבה הגדולה אין חלוק בין אב ואם קרובים. דאם מצד הקורבה גם אב ואם על בן ו
להבן והבת ובין הבן והבת להאב והאם, ואדרבה מפורש בגמ' ב"ב דף ק"ח שהבן להאב הוא נחשב יותר קרובו מהאב 

מחוייבין להבן דלכן מהקרוב קרוב קודם ידעינן שהבן קודם ליורשו מאביו. אלא הוא מדין כבוד אב ואם שהבן והבת 
במצות כבוד לכבד אביו ואמו והאב והאם אין מצוין לכבד בנם ובתם. ומכיון שהוא מדין כבוד הא אשה אינה מחוייבת 

אם הוא נגד צורך הבעל כמפורש בקידושין דף ל' אף בחיי האב ונפסק כן בש"ע יו"ד סי' ר"מ סעי' י"ז. ואולי אף שאין בזה 
רו איזה דבר אף שאינו דבר נחוץ שאשה כשרה עכ"פ צריכה לעשות רצונו צורך ממש להבעל אלא שרוצה שתעשה עבו

כהא דבנדרים דף ס"ו, נמי פוטרה מכבוד אב אף שאינה משועבדת ממש לזה וכן משמע מש"ך שם ס"ק י"ט דכתב דאם 
אין בעלה מקפיד חייבת בכל דבר שאפשר כמו האיש, דאם הפטור שלה הוא דוקא בזמן שעושה לבעלה דברים 

עבדת לעשות לו הי"ל לומר בלשון דאם בעלה מחל שעבודו משעה זו חייבת ולא בלשון אם אין מקפיד ולכן משמע שמשו
קצת דפטורה בכל קפידת הבעל שתעשה לו ואף שאינה מחוייבת מדיני שעבודיה מאחר דעכ"פ יש עליה לעשות רצונו. 

גם מדין כבוד במותו פטורה אם הוא נגד צורך ורצון וזה ודאי שאין החיוב דלכבדו במותו עדיף מדין הכבוד בחייו ולכן 
הבעל ולכן בעובדא זו שהבעל צריך לילך ומתבייש לילך בעצמו הוא צורך הבעל שפוטרה מכבוד. וגם על הבעל אין איסור 

מלהקפיד שעי"ד זה תתמנע ממצות כבוד. אבל מכיון שלא מצאתי בפירוש דין זה לא רציתי להתיר אלא באופן זה שיש 
ש שתופר השלום ביניהם שמצינו שהקלה תורה בדברים יותר חמורים בשביל שלום שבין איש לאשתו שבזה סמכתי לחו

 על סברתי שבעצם היא ברורה. משה פיינשטיין    

 בין אדם לחבירו או בין אדם למקום –כיבוד אב ואם 

 מנחת חינוך מצוה לג
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מכל מקום אני מסופק לפי המבואר בר"מ הלכו' תשובה ומ"ע הוא ככל מצות שבתורה לענין תשובה דתשובה מכפר. ו
ובש"ס דעבירות שבין אדם לחבירו לא מהני תשובה ולא יום הכפורים עד שירצה א"ח אם כאן במצוה זו של כיבוד דהוא 

נוסף דגזה"כ הוא דנוסף על כיבוד כל אדם דבאדם אחר אין איסור אלא לצערו וכאן מצוה לכבדו אם לא כיבדו אפשר 
רק מצות המקום ב"ה ולא בין אדם לחבירו דבין אל"ח אינו אלא במה שהוא שוה לכ"א אבל כאן הוא רק באו"א דהיא 

א"כ אינו אלא כמצות שבין אדם למקום ב"ה א"ד כיון שהשי"ת ציוה זו המצוה בין אל"ח הוי בין אדם לחבירו ולא מהני 
אה דהוי שבועת שוא כמו נשבע שלא יאכל מצה או תשובה אם לא שירצה את אב ואם. ואם נשבע שלא יכבד אב ואם נר

לא יניח תפילין דאין שבועה חל והוי ליה ש"ש דנשבע לבטל את המצוה ער"מ פ"ה מה"ש וש"ס ויו"ד ה' שבועות וא"ד 
למ"ש הר"מ שם פ"ה ה"ב אם נשבע שיעשה חבירו איזה דבר או לא יעשה דאין זה ש"ש דהא ביד חבירו לקיים שבועתו 

ל האב שמחל ע"כ כבודו מחול א"כ יש ביד האב לקיים שבועתו ז"א דאב שמחל ע"כ הוא מחול אבל מ"מ לא א"כ ה"נ קי"
קיים מצות כיבוד רק א"צ לכבד וזה נשבע שלא יקיים מצות כיבוד ומצות כיבוד הוא כשאביו רוצה שיכבדו והוי נשבע 

 ..לבטל המצוה דאם אביו מוחל אין כאן מצות כיבוד וז"פ.

 שיק יורה דעה סימן ריח שו"ת מהר"ם

 יערגין שנת תר"ד לפ"ק.

 יתענג על רוב שלום וכו' מוה' יעקב שלום ני' יושב בשבת תחכמוני ק"ק טאפלשון יע"א.  

גיה"ק הגיעני זה שבועות שתים ואשר בדק לן מעלתו נ"י במצות כבוד אבות שמחלו לבניהם אי יכולין לחזור או לא   
צער הגוף תליא בפלוגתא שהביא המל"מ בפ"ו מה' אישות דין י"ד ורק בדבר שבממון כיון דאפקע אפקע וכ' מעלתו דב

מסתפק לי' למעלתו עכ"ל בקיצור ולפי ענ"ד הנה מצינו מחילה על ב' אנפין חדא דמוחל לבעלים החיוב הגוף ושיעבוד 
למחול לו הואיל ויש ב'  כעין שכתב הרמב"ן בפ' המוכר את הספינה בענין הא דשמואל המוכר שט"ח וחזר ומחלו דיוכל

שיעבודים שיעבוד הגוף ושיעבוד הנכסים וכשמוחל השיעבוד הגוף שיעבוד הנכסים ממילא נפקע ומהרי"ק בשורש פ"ט כ' 
דיוכל למחול שט"ח אפילו לא הגיע זמן פרעון והוי כדבר שלא בא לעולם אפי"ה יוכל למחול השיעבוד שהוא כבר בעולם 

אחר שמוחל ואומר הרני כאלו התקבלתי וכדאיתא בנדרים כ"ד ע"א ועיין בר"ן שם דגם  אמנם מצינו עוד מחילה בענין
בדבר שאינו ממון אלא שהוא להנאתו ולרצונו יוכל לומר זה הוא רצוני והנאתי ובמחילה כזו אינו מוחל לו החיוב אדרבה 

 הרי הוא כאלו נתקיים החיוב:  

חיוב כיון דפקע פקע וא"א למחול למשל במזונות שיעבוד הגוף של ויש ג' נפ"מ בין ב' מחילות אלו חדא דבמוחל ה  
מזונות חודש דכיון דפקע פקע ובמאי ישתעבד וגם בכה"ג שייך רק אם מוחל כלל החיוב ולא על פרטי דברים איזה 

"ד מלבוש או איזהו ממון והנ"מ הב' במוחל השיעבוד בכל ענין א"י לחזור בו שכבר זכה הלה בגופו אבל במוחל לו ע
התקבלתי נהי דבממון כיון שהוא מוחזק בממונו א"י לחזור אבל מילי דלאו ממונא כמ"ש הר"ן הנ"ל במה יזכה זה שזה 

לא יוכל לחזור. והנפ"מ הג' במוחל השיעבוד יוכל למחול דבר שלא בא לעולם אע"ג דקי"ל בחו"מ סי' ר"ט סעיף ד' דאין 
בעולם וכמ"ש המהרי"ק הנ"ל אבל במוחל דווקא ע"ד הריני כאלו  אדם יכול למחול דבר שלא בא לעולם מ"מ הגוף הוא

 התקבלתי ואינו רוצה למחול השיעבוד אז לא יוכל למחול דשלב"ל:  

ולכאורה הי' נראה דיש עוד א"ב במוחל ע"ד הרני כאלו התקבלתי אם נשבע לפרוע לזמן פלוני ואמר לו הרני כאלו   
י' רכ"ח סעיף ל"ט אבל במוחל לו החיוב והשיעבוד כאלו לא נתחייב מעולם התקבלתי יצא ידי שבועתו כדקי"ל ביו"ד ס

לא יצא ידי שבועתו. מיהו זהו ליתא דגם בכה"ג יצא ידי שבועתו דהרי פסק הרשב"א בתשובה סי' תשע"ה בנשבע לפרוע 
ולפי"ז לכאורה קשה לזמן והגיע שמטה בנתיים שנפטר ויצא ידי שבועתו שלא הי' כוונתו אא"כ יהא חייב וא"כ ה"ה הכא 

איך פסק הרשב"א שם שאם מאריך לו הזמן אינו יוצא ידי שבועה ואמאי פשיטא שהרווחה זו מהני כאלו הלוה לו מחדש 
שהרי זה נותן לו רשות להחזיק בממונו עוד זמן והמחזיק זכה בהלוואתו וא"כ הוא פטור כעת לשלם לו כשמטה ויהי' 

ומר דהא דמהני הרווחת הזמן היינו אם הגיע הזמן אבל קודם שהגיע הזמן פרעון יוצא ידי שבועה. ולכאורה הי' אפשר ל
והוי ממון כדבר שלב"ל ושיעבוד הגוף אינו מוחל לו לא יוכל למחול ובשלמא באומר התקבלתי שכתבתי ג"כ דא"י למחול 

הגוף באמירתו  דשלב"ל היינו אם אינו נפקע באמירה זאת השיעבוד הגוף אבל שם בממון דממילא נפקע שיעבוד
 התקבלתי כיון שאומר כל חיובו הוא כאלו קבלו וממילא נפטר שיעבוד הגוף וזוכה בגופו אפילו בתוך זמנו:  

אבל בהרווחת הזמן נראה לפי ענ"ד דלא מהני תוך זמנו והי' אפשר לומר דהרשב"א מיירי תוך זמנו אבל באמת זה ליתא   
דהמעיין בלשונו שכ' אלא א"כ הותנה וקשה לפלוג ולתני בדידי' וע"כ אפילו בהגיע זמנו או לאח"ז אין ההרווחה פטרו 

נשאר החיוב עליו ולשון לפרוע לזמן וכו' כולל ב' שבועות כדאיתא  וא"כ קשה מ"ש משמטה. וצריך לומר לחלק כיון דמ"מ
שם סעיף מ"א באותו זמן ולאחר אותו זמן וכשם שהשבועה על אחר אותה זמן קיים כך על אותה זמן לא נתבטלה אך כל 

חה כמו זה צריכין לומר לרשב"א אמנם האו"ח המובא שם בב"י ובש"ך ס"ק סובר באמת דעל אותו יום נפטר ע"י הרוו
בשמטה וממילא נפטר גם על אח"כ ששבועה שבטלה מקצתה בטלה כולו וא"ש ומיושב היטב קושית הש"ך. ועכ"פ נחזור 
לנידון שלנו אם האבות והחכמים ורבנים וכהנים מחלו רק דבר פרטיי ולזמן פרטי ואינם מוחלים החיוב לגמרי רק עד"ז 

חל דשלב"ל וזכר לדבר אמרי' בברכות דף ז' כשרציתי לא רצית ועכשיו הוא רצונו א"כ פשיטא שיכולין לחזור ואין אדם מו
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שאתה רוצה אין אני רוצה ומחילה דמהני ילפינן בקידושין דף ל"ב מהשי"ת ואיברא כשמוחלין לגמרי על כל הדברים 
 החיוב שיש עליהם עדיין הי' הדבר ספק:  

ורבנינו וכהנינו ושיהא על הבן שיעבוד הגוף לאבותיו.  אמנם אני אומר לא מצאנו שאנו משועבדים לאבותינו וחכמינו  
אנו משועבדין לבוראינו כמאמר הכתוב כי עבדי הם וה' צוה לכבדם כדרך שצוה לנו להניח תפילין וכל יום ויום מצוה 
בפ"ע הוא ואלמלא הי' שיעבוד לא הי' ת"ת קודם ועוד איך אנו חייבים במצות כבוד לאחר מיתתם כדאיתא בסי' ר"מ 

ולאחר מיתה נאמר ועבד חפשי מאדוניו אלא וודאי לפי ענ"ד פשוט דאין כאן שיעבוד הגוף וא"כ ל"ש באבות ואינך 
מחילה כי אם ע"ד הריני כאלו התקבלתי וזה הוא רצוני וא"כ א"י למחול כלל ע"ד שלב"ל ורק כל זמן שאינם חוזרין היא 

 י ענ"ד:  מחילה חדשה אבל פשיטא לי דיכולין לחזור והוא פשוט לפ

איברא דלכאורה יש להביא ראיה בהיפוך מדברי המרדכי המובא בטו"ז באו"ח סי' קכ"ח סקל"ט שכ' שעבד כהן מושכחת   
לה מטעם מחילה ומה שהקשה שם הטו"ז א"כ גם יהי' לו אפשר למחול על כהונתו ולישא גרושה. ולפי ענ"ד פשוט 

ול לומר זה הוא רצוני כדברי הר"ן הנ"ל וכעין זה כ' שם הא"ר בוודאי הקדושה א"י למחול רק הדבר שהוא להנאתו יכ
ולפי הנ"ל אי ס"ד דיכול לחזור ממחילתו א"כ איך נמכר בעבד עברי שמא יחזור אלא נראה שא"י לחזור. מיהו זה ליתא 

"מ סי' דלעיל שפיר אמרנו דבמה יקנה זה אבל כאן שמוכר ומשעבד גופו ואפילו לדבר שלב"ל יוכל לשעבד כדקי"ל בחו
ר"ט ובדברי רשב"ם ב"ב דף קנ"ז א"כ בוודאי א"י לחזור. והמל"מ בפ"ג מעבדים דין ח' הקשה על המכילתא דתנא ר"מ 

דאינו נרצע ושוב תנא דאינו נמכר וכיון דאינו נמכר איך יהא נרצע ועפ"י דברי המרדכי לא קשה דברוצה למחול על כבודו 
 אני אבל במכרוהו ב"ד וא"ר למחול תנא דאינו נמכר בע"כ וא"ש:   שפיר נמכר ואפילו במכרוהו ב"ד ואומר רוצה

והנה בשאר וכסות שפיר שייך מחילה דהיינו שיעבוד הגוף אבל בעונה סובר רש"י דאין מחילתה מהני וטעמא נראה   
וחלת דהנה לאו מפורש הוא ועונתה לא יגרע ופי' הרמב"ם והחינוך היינו כשמבטל עונתה לצערה ולכך אע"ג דהיא מ

השיעבוד מ"מ עדיין נשאר עליו מצות ל"ת שלא לצערה ועוד יש להסביר דמחילה שייך רק בדבר שהאדם מוחזק בו אבל 
אם היא מוחלת לו גופה שיהא רשאי לצערה לזה לא מהני דגופה אינו בידו וממילא פשיטא דמ"מ מהני מחילתה על דעת 

לחזור ולכך שפיר אמרו בפ' אעפ"י דרשותה מהני ומיושבים  הריני כאלו התקבלתי וזהו רצוני אלא דבזה הוא יכולה
 ל מיהו יש לכוון זה בתי' המל"מ...קושיות המל"מ בפ"ו מאישות הנ"

 ארץ הצבי עמ' קצ בהערה

 :ז:נדיכין קידושין א -תפארת ישראל 

ולא יעמוד במקום נד( וכל מצות האב על הבן. ר"ל כל מצות שהבן חייב לאב ואם כמורא וכבוד, איזה מורא, לא ישב 
המיוחד לאביו ואמו בשום מקום, ולא יסתור דבריהם, ולא יכריע דבריהם בדבר שחולקים עם אחר, לא יאמר נראים 
דברי אבא או אמי ]ודוקא בפניו, אבל שלא בפניו, אפילו לחלוק על אביו מותר בד"ת ]י"ד ר"מ[, ולא יזכיר שמו אפילו 

אלהי וגו' ופחד יצחק היה לי, י"ל כיון שהזכיר עליו שמו של הקב"ה הו"ל כאומר שלא בפניו, וא"ת הרי יעקב אבינו אמר 
אבי מרי, דפחד יצחק, היינו שהוא עבד ד' ויראתו על פניו, והרי בכה"ג גם ברבו מותר שלא בפניו ]כי"ד רמ"ב סט"ו[ וכ"ש 

רבקה אשתו, וצ"ל דמורא דלאחר באביו ]עי' ש"ך רמ"ב סקכ"ז[, אמנם דהרי קאמר יעקב אבינו נמי שמה קברו יצחק ו
מיתה מדרבנן הוא, ונ"ל ראיה מקידושין ]ל"א ב'[ ששמע שאמו באה אחריו לא"י ויצא לח"ל לקראתה, ונ"ל דה"ט דעשה 

דכבוד או"א דוחה לל"ת דיציאה מא"י לח"ל, וכשמצא אח"כ שמתה אמר אלו ידענא לא נפקי, ש"מ משום דאז כבוד 
נדחה הל"ת, ואפילו הכוהו או קללוהו או"א ברוב עם, ישתוק, איזה כבוד, מאכילן ומשקן ומורא אינו רק מדרבנן, ואינו 

ומלבישן, מכניסן ומוציאן, ואם אין להם יתן להם בסבר פנים יפות, וכל עת שיראה אותן באים, יקום לפניהן וכל שמזכיר 
 ימם ]י"ד שם[:מהן דבר יזכירן בכבוד, ואפילו לאחר מותן, ואפילו כשיפסידו מעותיו לא יכל

 בן תלמיד חכם –כיבוד אב ואם 

 מפניני הרב עמ' רג

 גר –כיבוד אב ואם 

 אגוז עמ'  גינת

 רצון הוריו דנגלישא אשה  –כיבוד אב ואם 

 שלחן ערוך יורה דעה רמ:כה
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שהוא בוטח  תלמיד שרוצה ללכת למקום אחר, אלא א"כ האב בן תורה. ממנו אם האב רוצה לשרת את הבן, מותר לקבל
אינו עיר העובדי כוכבים מעלילים, שיראה סימן ברכה בתלמודו לפני הרב ששם, ואביו מוחה בו לפי שדואג שבאותה ה

 וכן אם האב מוחה בבן לישא איזו אשה שיחפוץ בה הבן, א"צ לשמוע אל האב )מהרי"ק שורש קס"ז /קס"ו/(.הגה: צריך לשמוע לאביו בזה. 

 :לוביאור הגר"א יורה דעה רמ

וכן אם כו'. כמ"ש בסט"ו וכמש"ש מ"א א' א"ד בהא כו' ועס"ה זה כו' וכ"ש צערא דגופא ועוד דלא אמרו אלא מאכילו כו' 
 דשייך ביה אבוה ועתוס' ל"ב א' ד"ה ר"י. ונראה לר"י כו' וכ"ש לדידן כנ"ל ס"ה:

ין השליחות מצוה רק מה שמאכילו כו' וכ"ש )ליקוט( וכן כו'. עתוס' דיבמות ו' א' ד"ה שכן כו' ונראה לר"י כו' אלמא א  
 כה"ג ועמש"ש )ע"כ(:

)ליקוט( וכן כו'. עתוס' יבמות ו' א' בד"ה שכן. ונראה כו' וז"ל הרמב"ן והרשב"א שם אחר שהרבו להקשות על פירש"י   
וד אלא במה שם כתבו ונראין דברי ר"ח דאלאו דמחמר קאי כו' ואע"פ שא"ל האב לחמר אחר הבהמה לפי שאין עיקר כיב

שי"ל הנאה כמ"ש בקידושין )ל"א ב'( איזהו כיבוד כו' אבל א"ל לעשות דבר שאין לו בה הנאה כו' ומ"ש יכול א"ל אביו 
היטמא לא לחנם אלא להביא פירות מבית הקברות וכיוצא וכן אל תחזיר כדי שלא יבטל מלהאכילו וכן מחמר דבנין בית 

 דוקא לדחות לאו ע"ש )ע"כ(:המקדש כו' וע"ש ברשב"א שמשמע מדבריו ש

 לחלוק על אביו בלימוד –מורא  – אב ואם כיבוד

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות כבוד אב ואם רמ:ב

 ...ולא סותר את דבריו ולא מכריע את דבריו בפניו, אפילו לומר נראין דברי אבא...

 פתחי תשובה שם ס"ק א

דף ל' שכתב דהבן עם האב יכולים להקשות ולתרץ ולהסיק עיין בספר עצמות יוסף קדושין  -ולא סותר את דבריו 
 110מסקנת ההלכה ואין בזה משום סותר את דבריו ע"ש:

 מרה, שם שם לו חק ומשפט –כיבוד אב ואם 

 סנהדרין נו:

 עירובין יג:

והללו תנו רבנן: שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית הלל, הללו אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, 
 -אומרים: נוח לו לאדם שנברא יותר משלא נברא. נמנו וגמרו: נוח לו לאדם שלא נברא יותר משנברא, עכשיו שנברא 

 יפשפש במעשיו. ואמרי לה: ימשמש במעשיו.

 תוספות עירובין יג: ד"ה נוח

מלי הן לא חטאו לא באנו והא דאמרינן בפ"ק דע"ג )ד' ה.( בואו ונחזיק טובה לאבותינו שאיל -נוח לו לאדם שלא נברא 
 לעולם הא מפרש התם אימא כמי שלא באנו לעולם א"נ הכא איירי בסתם בני אדם אבל צדיק אשריו ואשרי דורו.

 (קישור)תפארת יוסף )ענגיל( שמות טו:כה 

                                                 

 עולמותע"ש שם בפוסקים שנחקלו בזה. ולסיכום הדברים, עיין ב 110

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?142465&pageid=14246500392
http://olamot.net/shiur/%D7%9C%D7%90-%D7%99%D7%A1%D7%AA%D7%95%D7%A8-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%90%D7%91%D7%99%D7%95


556 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

 

 משל אב –כיבוד אב ואם 

 קידושין לב.

 שלחן ערוך יורה דעה רמ:ה

זה שמאכילו ומשקהו, משל אב יא[ ואם, אם יש לו. ואם אין לאב, ויש לבן, כופין אותו וזן אביו כפי מה שהוא יכול. ואם 
)כן כתב הב"י הגה: וי"א דאינו חייב ליתן לו רק מה שמיחייב ליתן לצדקה אין לבן, אינו חייב לחזר על הפתחים להאכיל את אביו. 

ומ"מ אם ידו משגת, תבא מארה ז למי שמפרנס אביו ממעות צדקה שלו )הגהות מרדכי  דנראה כן מדברי הרי"ף והרא"ש, וכ"כ הר"ן פ"ק דקידושין(.
דב"ב ובהגהות פ"ק דב"מ ובחידושי אגודה(. ואם יש לו בנים רבים, מחשבים לפי ממון שלהם, ואם מקצתן עשירים ומקצתן עניים, מחויבים 

אבל חייב לכבדו בגופו, אע"פ שמתוך כך בטל יוסף(.  העשירים לבד. )תשובת מיימוני הלכות ממרים בשם מוהר"ם והביאה הבית
ממלאכתו ויצטרך לחזר על הפתחים. ודוקא דאית לבן מזונות לאיתזוני ההוא יומא, אבל אי לית ליה, לא מיחייב לבטל 

 ממלאכתו ולחזור על הפתחים.

 שו"ת הר צבי יורה דעה סימן קצז
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ם מותר לו להעמיד עלוקה לאביו לרפואתו. ולכאורה לפי אם בן רשאי להעמיד עלוקה לאביו נשאלתי מרופא אחד א
דברי הטור והשו"ע יור"ד )סימן רמא(, שאם יש שם אחר אסור לו להקיז דם לאביו, ה"ה לענין העמדת עלוקה נמי אסור 

 אם יש שם אחר דהא היינו הך דהקזה דאסור.  

לוקה בחנם, אף אם בשכר הוא יכול להשיג אחר. אולם גדול אחד צידד להתיר אם אינו יכול להשיג אחר שיעמיד לו ע  
וטעמו מכיון דקיי"ל דכבוד אב הוא משל אב ואין הבן מחויב לשלם מכיסו לאחר, ממילא הוי כליכא אחר ושוב חוזרת 
המצוה על הבן שהוא בעצמו יעשנה, ע"כ. ואם כי מילי דסברא נינהו מ"מ אם לדין יש תשובה אף שהדין דין אמת הוא 

ב להוציא כסף לכבוד אב, הרי זה שייך רק אם כבר נסתלק ממנו גוף חיוב המצוה, כגון אם היה הדין נותן שאינו מחוי
שהוא בעצמו אסור לו להקיז דם, אז נאמר שאין לחייבו לשלם לאחר משום מצות כיבוד דכיבוד אינו בחיוב ממון 

ה חוזרת אליו והאי גברא במצות כבוד קאי וממילא דמיפטר ממצוה זו לגמרי. אבל לפי"מ דקיי"ל דאי ליכא אחר המצו
ומחויב לעשות זה, או ע"י עצמו או ע"י אחר, דע"י אחר נמי מקיים מצות כבוד וכדמשמע כן בפסחים )דף קד ע"ב( א"ל 

רב יהודה לרב יצחק בריה זיל אמטי ליה כלכלה דפירי וחזי היכי אבדיל לא אזל שדר ליה לאביי וכו', וא"כ באמת הבן 
ות הרפואה לאביו אלא שצריך להדר לעשות ע"י אחר אם אפשר לו כדי שלא ליכנס לחשש שגגת איסור מחויב לעש

מיתה, ואם הידור זה עולה לו בכסף למה לא יהא חייב להוציא כסף ע"ז, הרי תשלומין הללו אינם מעצם חיוב כבוד כלל 
שהודיע לבנו הנמצא במקום רחוק אלא שהוא רוצה להקל על עצמו מעשה המצוה בממונו. למה הדבר דומה, לאב 

שיבוא אליו להאכילו ולהשקותו והבן קשה לו לבוא רגלי מרחק רב שכזה, דבודאי מחויב להוציא כסף ולנסוע לאביו, ואי 
משום דמצות כבוד אב אינה יכולה לחייבו ממון מחויב הוא ללכת רגלי. ונמצא שהכסף שהוא משלם לא משום מצות 

דעביד שלא יצטרך לכתת רגליו ויהיה מעונה בדרך כחו, וכן הוא כאן, הוא מחויב להקיז דם כבוד אב אלא לגרמיה הוא 
לאביו, אלא שהוא רוצה שלא ליכנס בחשש שגגת איסור, ובעבור זה צריך לתת כסף להזהר מחשש איסור ונמצא דהכסף 

ו אינה גרועה מזה שאינו משלם לצורך עצמו שלא להכנס בספק איסור שאינו פוטר אותו ממעשה המצוה, וזהירות ז
רוצה ללכת רגלי דמחויב להוציא מכספו ע"ז, וכן בשביל זהירות יתרה מחויב להוציא כסף דזהו בשביל עצמו להתרחק 

ממכשול. וממון זה אינו מחמת מצות כבוד, דכבוד רמיא עליה בלא"ה בין אם יוציא כסף ובין שלא יוציא כסף דאם אינו 
א מחויב לעשות בעצמו ולכן לא יפטר ממצותו אא"כ מעמיד אחר במקומו ואפילו אם זה רוצה להוציא ע"ז כסף הרי הו

 עולה לו בכסף.  

אלא דבעיקר הדבר אם בהעמדת עלוקה יש חשש איסור של שגגת מיתה מדין מכה אביו יש לעיין בה טובא. דלכאורה   
איסור מיתה כלל, ולא יהא מחויב לעשות זה  אין זה אלא כמו שיסה בו את הכלב דפטור משום דהוי גרמא, וא"כ אין כאן

דוקא ע"י אחר ולפו"ר רציתי לומר דזה הוי בכלל מצמצם שהרי מצמצם ומעמידה על האדם ויהא דינו כחובל בידים, 
שהרי מצמצם קטלא חייב, כדאיתא בסנהדרין )דף עו ע"ב(. אלא בדין זה דמצמצם דאתרבאי אף לחיוב מיתה, יש לחקור 

האיסורין דהמצמצם דינו כעושה בידים, או דלא אתרבאי אלא לענין חיוב מיתה דרציחה, אבל בשאר  אם זה נוהג בכל
איסורי תורה דין המצמצם כאילו עושה ע"י גרמי או גרמא, ואין דינו כמאן דעביד בידים ממש. ולכאורה זה תליא, בטעמו 

כעושה בידים, שוב לא תחלוק בין חיוב של דבר שחידשה תורה דמצמצם חייב, דאם נאמר דמצמצם גלי קרא דחשיב 
מיתה דרציחה לשאר כל איסורי תורה, אבל אם נאמר דריבויא דקרא הוא בדין רציחה דבהכי חייביה רחמנא ברציחה, אף 

שבאמת לא עביד בידים ממש, שוב י"ל דדוקא ברציחה גלי קרא לחייבו ולא בשאר איסורי תורה דהיכי דגלי גלי והיכי 
 ופטור.  דלא גלי לא גלי 

ובטרם אכנס לעיון אעבור שנית על סוגיא זו ומה שתעלה מצודתי בע"ה אותו אדבר וממילא רווחא שמעתא. וכך היא   
סוגית הגמרא דמצמצם )סנהדרין דף עו ע"ב( כבש מנלן, אמר שמואל דאמר קרא או באיבה לרבות את המצמצם, ההוא 

מחייב רב אחא בר רב פוטר, רבינא מחייב קו"ח, ומה רוצח גברא דמצמצמא לחיותא דחבריה בשימשא ומתה, רבינא 
שלא עשה בו שוגג כמזיד ואונס כרצון חייב בו את המצמצם, נזקין שעשה בהן שוגג כמזיד ואונס כרצון אינו דין שחייב 
בהן את המצמצם. רב אחא בר רב פוטר, אמר רב משרשיא מ"ט דאבוה דאבא דפוטר, אמר קרא מות יומת המכה רוצח 

וא, ברוצח הוא דחייב לן מצמצם, בנזקין לא חייב לן מצמצם. ולכאורה כל הסוגיא תמוהה. דריהטא דשמעתתא משמע ה
דמאי דמהדר שנית לומר רבינא מחייב, זהו מעין קושיא דשואל מ"ט דרבינא דמחייב מצמצם בנזקין ומשיב דמכח קו"ח 

צמצם, הא מקרא מלא הוא )במדבר לה, כא( או באיבה יליף לה מרציחה. ולפו"ר אינו מובן מה זו שאלה למה חייב מ
לרבות את המצמצם דחשיב כמאן דעביד בידים ממש, וכיצד סד"א דבנזקין יהא פטור ולמ"ל למיתי עלה מכח קו"ח הא 

כבר גלי קרא דמצמצם דינא דבידים אית ליה וממילא דלכל דבר יש לו דין דברים /דבידים/ וכדפריך בעלמא )קידושין דף 
"ב( ונילף מיניה, וכן יקשה מ"ט דמאן דפוטר. ואף להמסקנא דמקרא הוא דורש לפטור מצמצם בנזקין עדיין קשה מב ע

דקרא גופיה אמאי פוטרו אי חשיב כמאן דעביד בידים, ואין סברא לומר דגזה"כ הוא וכמילתא בלא טעמא. וכן יש לדקדק 
מא הוא דשמשיה קטליה, דתמוה טובא. חדא, אמאי לא עוד בדברי רש"י )ע"ז דף לא( שכתב רב אחא פוטר דגרמא בעל

קאמר רש"י טעם זה לעיל, בתחילת הסוגיא דרב אחא פוטר הו"ל לרש"י לומר טעם הפטור ולמה נטר עד כאן, והגמרא 
חוזרת ואומרת שנית רב אחא פוטר, היינו כדי לפרש דמאי טעמא דרב אחא דפוטר הוא משום דמקרא הוא דורש. מה 

דים תוך כדי דיבור טעמא אחרינא שלא כדרשת הגמרא. וזה פלא, דא"כ קרא לפטור מצמצם למ"ל. וכן ראה רש"י להק
קשה לי לשון הראשונים לענין פסק הלכה דמצמצם, דהרא"ש אומר דהלכה כרבינא דמצמצם חייב משום דדיינינן דינא 

צם בנזקין דהוא משום דינא דגרמי ולא דגרמי, וכ"כ המ"מ על הרמב"ם )פ"ו מהל' חובל( בטעמו של הרמב"ם דמחייב מצמ
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משמע כן מדברי רבינא שמחייב מצמצם משום דינא דגרמי, שהרי יליף לה מכח ק"ו מרציחה, דמשמע דהטעם הוא 
 דחשיב כבידים ולא מטעם גרמי, דלענין חיוב מיתה לא מחייבינן משום גרמי אלא דוקא בידים.  

דעביד בידים הוא, ורק ברציחה גלי קרא דחייב, אבל לא משום ומתוך כל זה נראה, דבאמת מצמצם לאו כמאן   
דאחשביה קרא כבידים ממש, אלא חידוש הוא שחידשה תורה דברציחה חייביה רחמנא בהכי. ורבינא ורב אחא פליגי 
 בנזקין לחודא אי ילפינן לה מרציחה. וכן נראה משטמ"ק )נ"ק דף נו ע"א( שמביא בשם הרא"ה בזה"ל ואע"ג דבסנהדרין
אמרינן גבי מצמצם דבמיתה חייב ופטור בנזקין, שאני מצמצם דמדינא לעולם היה פטור דלאו כלום קא עביד שאינו 

מניח לו לילך ממקום שהיה שם, אלא דאפילו הכי רחמנא חייביה לענין מיתה, כיון דהוי בגופיה ממש של מזיק ופטריה 
 , עכ"ל.  לענין נזקין אע"ג דהוי בגופו של מזיק, כיון דהוי גרמא

ומבואר כדברינו ממש, דבאמת מצמצם אינו אלא גרמא, אלא דגבי רציחה גלי קרא לחייב מצמצם בתנאי שהדבר   
ייעשה בגופו ממש. ונראה דזהו טעמו של הרמ"א )חו"מ סוף סימן שפג( שכתב ודוקא שאחזה בידו אבל סגר עליה הדלת 

כן להרמב"ם, כפי שכתב המ"מ, לדידהו חיוב מצמצם בנזקין שלא תצא יש אומרים דפטור מדיני אדם. והנה להרא"ש ו
הוא משום דינא דגרמי ונמצא דפסקו להלכה כרבינא אבל לא מטעמיה, דרבינא מחייב מצמצם מכח קו"ח מדין רציחה 

 דרבי קרא ולא מדינא דגרמי, אבל להרא"ש והרמב"ם הוא משום דאנן קיי"ל דדיינינן דינא דגרמי ומצמצם לא גרע מגרמי,
ורבינא ורב אחא ס"ל כרבנן דר"מ דלא דייני דינא דגרמי ופליגי בדין מצמצם אי ישנו גם בנזקין, ומשמע דתרווייהו מודים 

דבכל שאר איסורי תורה לא איתרבאי דין מצמצם, דלרב אחא דממעט מצמצם מיתורא דקרא דדוקא ברציחה חייב 
דהרי יש גזה"כ דלא מחייב אלא דוקא ברציחה, ואפילו  מצמצם, א"כ פשיטא דבשאר איסורין לא שייך חיוב במצמצם,

 לרבינא דס"ל דיש ילפותא לנזקין מכח קו"ח, משמע דלענין שאר איסורין דליכא קו"ח לא נילף לחייב מצמצם.

 שו"ת הר צבי אבן העזר סימן כו

וזה מימים היה לי מו"מ של הלכה למעשה בעובדא דהוה, אי רשאי בן שהוא רופא להעמיד עלוקה לאביו או לאמו ...
לרפואתם, לפי מה שכתב בשו"ע ]יו"ד סי' רמ"א סע' ג'[, לא יקיז דם לאביו ולא יחתוך לו אבר אע"פ שהוא מכוין 

ע"כ. ולכאורה בנידון דידן נמי אם יש אחר אסור לרפואה. והרמ"א מוסיף, במה דברים אמורים בשיש שם אחר לעשות, 
 להעמיד לו עלוקה דהא היינו הך דהקזה דאסור.  

וגדול אחד צידד להתיר על פי מש"כ הרמ"א שם, דאם ליכא אחר, רשאי הבן לעשות בעצמו. ומכיון דקיי"ל דכיבוד אב   
אחר שוב חוזרת המצוה על הבן שהוא בעצמו הוא משל אב ואין הבן מחויב לשלם מכיסו לאחר, א"כ ממילא היכי דליכא 

 יעשנה, עכ"ד.  

ואם כי מילי דסברא נינהו, מ"מ אם לדין יש תשובה, דאף שהדין דין אמת הוא שאינו מחויב להוציא כסף לכיבוד אב,   
אז  הרי זה שייך רק אם כבר נסתלק ממנו גוף חיוב המצוה, כגון אם היה הדין נותן שהוא בעצמו אסור להקיז לו דם

נאמר דאין לחייבו לשלם לאחר משום מצות כיבוד, דכיבוד אינו בחיוב ממון וממילא דמיפטר ממצוה זו לגמרי. אבל לפי 
מה דקיי"ל דאי ליכא אחר המצוה חוזרת עליו, והאי גברא במצות כיבוד קאי ומחויב לעשות זה או ע"י עצמו או ע"י 

בפסחים ]ק"ד ע"ב[, א"ל רב יהודה לרב יצחק בריה, זיל אמטי ליה  אחר, דע"י אחר נמי מקיים מצות כיבוד וכדמשמע כן
כלכלא דפירי וחזי היכי אבדיל, לא אזל, שדר ליה לאביי, וכו'. וא"כ באמת הבן מחויב לעשות הרפואה לאביו, אלא שצריך 

כסף למה לא להדר לעשות ע"י אחר אם אפשר לו כדי שלא ליכנס לחשש שגגת איסור מיתה, ואם הידור זה עולה לו ב
יהא חייב להוציא כסף על זה, הרי תשלומין הללו אינם מעצם חיוב מצות כיבוד כלל אלא שהוא רוצה להקל על עצמו 

לאב שהודיע לבנו הנמצא במקום רחוק שיבוא אליו להאכילו ולהשקותו,  -מעשה המצוה בממונו. ולמה הדבר דומה 
יב להוציא כסף ולנסוע לאביו, ואי משום דמצות כיבוד אב אינה והבן קשה לו לבוא רגלי מרחק רב שכזה, דבודאי מחו

יכולה לחייבו ממון, מחויב הוא ללכת רגלי, ונמצא שהכסף שהוא משלם לא משום מצות כיבוד אב אלא לגרמיה הוא 
ה שלא דעביד שלא יצטרך לכתת רגליו ויהיה מעונה בדרך כחו. וכן הוא כאן, הוא מחויב להקיז דם לאביו, אלא שהוא רוצ

להכנס בחשש שגגת איסור, ובעבור זה צריך לתת כסף להזהר מחשש איסור. ונמצא דאת הכסף הוא משלם לצורך עצמו 
שלא להכנס בספק איסור, שזה אינו פוטר אותו ממעשה המצוה, וזהירות זו אינה גרועה מזה שאינו רוצה ללכת רגלי 

חויב להוציא כסף, דזהו בשביל עצמו להתרחק ממכשול, וממון דמחויב להוציא מכספו על זה, וכן בשביל זהירות יתרה מ
זה אינו מחמת מצות כיבוד, דכיבוד רמיא עליה בלאו הכי בין אם יוציא כסף ובין שלא יוציא כסף, דאם אינו רוצה 

להוציא על זה כסף הרי הוא מחויב לעשות בעצמו, ולכן לא יפטר ממצותו אא"כ מעמיד אחר במקומו ואפילו אם זה 
 ולה לו בכסף.  ע

 

 עליה נגד רצון הוריו –כיבוד אב ואם 

 שערי צדק שער משפטי הארץ בינת אדם פרק יא:ג
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מצאתי בתשובת תשב"ץ חלק ג סי' רפח שהביא אין יוצאין מארץ ישראל לחוצה לארץ אלא ללמוד תורה ולישא אישה 
יתי לידע מקורו, כי בעבודה זרה יג ]ע"א[ ]לפנינו ליתא לישא אשה[ ולכיבוד אב. והנה למיעוט בקיאותי בש"ס לא זכ

איתא רק ללמוד תורה ולישא אשה, וכן העתיק הרמב"ם פ"ה מהלכות מלכים ]ה"ט[. ואמנם נראה לי דדינו דין אמת, 
ומבואר בקדושין דף לא ע"ב דר' אסי שאל לרבי יוחנן מהו לצאת לקראת אמא, ואמר לו המקום יחזירך לשלום, הרי 

אמו. ואם כן הדבר קל וחומר מה אם מותר לצאת מכל שכן דלכתחילה אינו צריך לעלות, וכמו דמותר לצאת לכבוד 
שכתב בכלבו סי' קכז בשם מהר"ם שהשיב דלכן לא עלו הראשונים שהיו חוששים לביטול תלמוד תורה, וכיון דמותר 

שה דר' אסי היה לא לצאת יציאה לצאת כדי ללמוד תורה כל שכן דאין צריך לעלות, והכי נמי דכוותיה. אך יש לומר דמע
גמורה רק לקבל פני אמו, ובזה יש לומר דזה היה כונת רבי יוחנן במה שאמר לו המקום יחזירך לשלום, רוצה לומר שעל 

כרחך דעתך לחזור לכאן, דיציאה גמורה אסור, )ורש"י פי' יחזירך למקומך ולשון יחזירך לא משמע הכי(. וידידי הרבני מהו' 
דזה אינו שהרי גם לתלמוד תורה אסור, אלא אם כן דעתו לחזור, כדאיתא בתוספת שם, וברמב"ם פ"ה  לוי השיב לי

מהלכות מלכים ]ה"ט[, ואפילו הכי למד הר"מ ק"ו, והיינו נמי טעמא שאף דעת הראשונים היה תמיד שכאשר יעבור 
י יעלה. ולענ"ד מצאתי ראיה ברורה במדרש האונס אזי יהיו עולים. ואם כן הכי נמי דעתו כשימחול לו אביו או שימות אז

רבה ריש פרשה לך לך ]אות ז[ וז"ל לפי שהיה אברהם אבינו מפחד ואומר אצא ויהיו מחללין שם שמים ואומרים הניח 
אביו לעת זקנותו והולך לו, אמר לו הקב"ה לך ואני פוטרך מכיבוד אב ואם, ואין אני פוטר לאחר מכיבוד אב ואם. ומדייק 

יב ב' פעמים לך לך ע"ש. ויש לדעת דמהיכי תיתי שאחר יהיה פטור מכיבוד אב ואם, ולמה יהיה פטור, ועוד למה זה מדכת
יהיה אברהם פטור מכיבוד אב ואם בחינם, אלא על כרחך דאף על פי שצוהו ללכת לארץ ישראל והיא מצוה, מכל מקום 

הם אסור אם לא שילך אביו עמו, ולכן אמר לו לך אני כשיש עליו מצות כבוד אסור לעלות, ואם כן הוא אמינא שגם אבר
  פוטרך, כיון שאני מצוך לעלות לארץ ישראל, אבל לאחר אף על פי שרצונו לעלות אסור מטעם כיבוד:

 כיסוי ראש לגברים

 קידושין ח.

 שבת קנו:

 קידושין לא.

 שו"ת מהרש"ל סימן עב

 אש.  שאלה למי שראשו כבד יש לו היתר לישב ולאכול בגילוי ר

תשובה אין אני יודע איסור לברך בלא כסוי ראש ומהרא"י פשוט לו שאסור בהזכרת שם בלא כיסוי הראש ולא ידענא   
ממאי והנה מצאתי שכתב במסכת סופרים )פי"ד הט"ו( יש בו מחלוקת שכתב פוחח הנראים כרעיו או בגדיו פרומים או 

פורס אבל לא בראשו מגולה ואינו רשאי להוציא הזכרה  מי שראשו מגולה פורס את שמע וי"א בכרעיו ובבגדיו פרומים
מפיו ע"כ. ור' ירוחם כתב בסוף נתיב ט"ז שאסור לברך בגילוי הראש ולולי שאינני רגיל לחלוק על הקדמונים א"ל שיש 
גדול שיסייעני הייתי נוטה להקל ולברך בגילוי הראש ואפילו לקרות ק"ש שרי שהרי איתא במדרש רבה )ויקרא פרשה 

"ז( אמר רבי ברכיה מלך בשר ודם משגר פרוטגמא שלו למדינה מה הם עושין כל בני המדינה עומדים על רגליהם כ
ופורעים את ראשיהן וקוראין אותה באימה ביראה ברתת ובזיע אבל הקב"ה ית' אומר לישראל קראו ק"ש פרוטגמה דידי 

ע להדיא דליכא איסור בפריעת ראש אלא שלא הרי לא הטרחתי עליכם לקרות לא עומדים ולא פרועי ראש כו' משמ
החמיר עליהם ומה אעשה שכבר הורו לאיסור אבל בזה תמיהני שנהגו איסור בפריעת ראש אף בלא תפילה ולא ידעתי 

מאין זה להם כי לא מצינו איסור בפריעת הראש כי אם לאשה כדאיתא בפ' המדיר )ע"ב( וממידת חסידות הוא שלא לילך 
תיתי לי דלא סגינא ד' אמות  1הראש ודוקא הליכה ד' אמות כדאיתא פ' כל כתבי )קי"ח:( אמר ר' חנינאד' אמות בגילוי 

בגילוי הראש והוא ממידת חסידות כמו שחשיב שם אינך תיתי לי כו' ועוד ראייה מפ"ק דקידושין )ל"א( דמסיק שם אמר 
הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ד' אמות בגילוי  ריב"ל אסור להלוך ד' אמות בקומה זקופה שנ' מלא כל הארץ כבודו רב

הראש אמר שכינה למעלה מראשי משמע דוקא בקומה זקופה הוא אסור אבל בגילוי הראש אין בו איסור אלא שרב הונא 
החמיר על עצמו מכח מידת חסידות ועכשיו הוא להיפך בקומה זקופה אינם נזהרים ואדרבה הגאים והעשירים הולכים 

בגילוי הראש נזהרים לא מחמת חסידות אלא סוברים דת יהודית הוא. עוד מצאתי כתוב הא דגלוי הראש כו' נטויי גרון ו
היינו באויר השמים דוקא וכן נראה לפרש הא דקומה זקופה אף שמלא כל הארץ כבודו מ"מ אינו נראה כאילו אינו 

ר אף שמהררא"י כתב שאין לחלק בין בית משגיח בעושיהן כי אם מי שהולך באויר השמים ושם יש לו לזכור ולהתעור
לחצר כי מלא הארץ כבודו היינו בהזכרת השם וכן מסתבר שמדת חסידות הוא בהזכרת השם שלא יהא בגילוי הראש 

שכל זה מידת חסידות אלא שהר"ף כתב שיש למחות  2כמו הולך ד' אמות באויר השמים וכן מצאתי כתוב בשם הר"ם
וכן הטור לא כתב ויכסה ראשו אלא גבי תפילה ולא גבי ק"ש ומה אעשה שהעם נהגו בו שלא לכנס בב"ה בגילוי הראש 

איסור ואיני רשאי להקל בפניהם. ושמעתי על חכם אחד כשהיה לומד היה לומד בגילוי הראש ואמר שכבד עליו המשא 
יש לו להזהר מאחר ומ"מ נראה בעיני אף שאין איסור בדבר ואף לא מידות חסידות כשאינו מזכיר השם מ"מ לת"ח 

שהעם תופסים בה לקלות ולפריצות כאלו עובר על דת יהודית ואפילו לומד בחדרו אין לסמוך על זה שמא העם הארץ 
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יראה ויקל בו לא בחינם אמרו כל שאסור מפני מראית העין אפי' בחדרי חדרים אסור ועכשיו אני אגלה את קלון 
גוים ואוכל דגים מבושלים בכלים שלהם והמחמיר הוא שמאמין האשכנזים בודאי מי ששותה יין נסך במלון של 

לפונדקית שלא בשלו בה אין חוששין עליו ואין בודקין אחריו ונוהגין בו כבוד אם הוא עשיר ותקיף ומי שהיה אוכל 
לא ושותה בהכשר רק שהיה בגילוי הראש היו תופסין אותו כאלו יצא מן הכלל. ע"כ החכם עיניו בראשו שידע להשמר ש
יתפשו עליו ואם כבד עליו להניח על ראשו דבר כבד יכסה ראשו בבגד פשתן דק או במשי ומ"מ נראה אפי' מי שירצה 
לברך ברכת נהנין והוא בלילה שאין לו כובע עליו או כשרוחץ באמבטי די לו במה שמכסה את ראשו בידיו אף שגדול 

רוחץ בחמין והיה שותה היה מתכסה בבגד כנגד לבו כו'  אחד העתיק לאיסור ומהררא"י הביאו וראייתו מר"ת שכשהיה
משמע דוקא בבגד ולא בידים אין זה ראייה כי מ"ה לא חשוב כיסוי שדרך האדם להניח ידיו על לבו והרואה לא ידע 

שצריך לכסות את הלב או ידמה לו שלא כסהו ממש כנגד הלב אבל למעלה מראשו שהוא דבר הניכר מספיק בכיסוי היד 
 לפי מה שכתבתי שאין בו איסור כ"א חסידות מספיק לו כיסוי היד בפרט באקראי בעלמא.    בפרט 

 שלחן ערוך אורח חיים ח:ב

תם, פעמים בכיסוי הראש פעמים בגילוי הראש, ונכון סדר עטיפתו כדרך בני אדם שמתכסים בכסותם ועוסקים במלאכ
 בטלית.שיכסה ראשו 

 ט"ז אורח חיים ח:ג

בטלית. בטור כתב ומכסה ראשו שלא יהיה בגלוי הראש ופי' בו ב"י שלא יהיה בגלוי הראש מטלית  ונכון שיכסה ראשו
של מצוה שצריך שיכסה ראשו בציצית לקיים מצוה מן המובחר עכ"ל וז"ל ד"מ אף כי מצוה לשמוע דברי ב"י ופירושו 

יסור לילך בגילוי הראש רק מדת חסידות מ"מ נ"ל דמ"ש רבינו הוא כפשוטו שלא יהיה בגילוי הראש כי בלא ציצית אין א
כמ"ש בסי' ב' בשם הר"ם ולכן כתב בשעת עטיפת ציצית צריך לכסות ראשו עכ"ל. ולענ"ד דאדרבה בא רבינו להזהיר 

שיהיה נזהר כ"כ בכיסוי הראש שאפילו בשעה שמעוטף בטלית של מצוה צריך שלא יזוז ממנו כסוי של ראשו. והטעם 
וא מסולק מראשו כמ"ש רבינו בשם העיטור ונמצא שיהיה אז בגילוי הראש אבל לא הקפיד שטלית של מצוה פעמים ה

 יצית.רבינו שיהיה הטלית ג"כ על הראש מטעם מצות צ

ובענין עיקר הדבר אם יש איסור להיות בגלוי הראש כתב רש"ל בתשו' סי' ע"ב דאין איסור מצד הדין דלא כמהרא"י 
הקב"ה לישראל הרי לא הטרחתי עליכם לקרו' פרוע הראש משמע דאין איסור  וראייתו ממה שמצינו גבי ק"ש שאמר

בדבר וכתב עוד דמדת חסידות הוא לבד מדאמרינן פ' כל כתבי תיתי לי דלא מסגינ' ד"א בגילוי הראש ודוקא הליכת ד"א 
ד אם הבגד כבד ומסקנתו דמ"מ אפילו בלא תפלה יש ליזהר מאחר שהעם תופסים אותו לקלות ולפריצות ובשעת הלימו

עליו יכסה ראשו בבגד דק או משי ואפי' ירצה לברך ברכת הנהנין והוא בלילה שאין לו כובע או באמבטי די לו במה 
שמכסה ראשו בידיו אף שלענין מכסה את לבו לא סגי בכיסוי היד כמו שכתב מהרא"י היינו מטעם שדרך האדם לכסות 

 מעלה מראשו שהוא ניכר די בכך בפרט באקראי בעלמא עד כאן לשונו לבו בידיו ולא ניכר שצריך לכסות הלב אבל ל

ונראה לי שיש איסור גמור מטעם אחר דהיינו כיון שחוק הוא עכשיו בין העכו"ם שעושין כן תמיד תיכף שיושבין פורקין 
ל יראת מעליהם הכובע ואם כן זה נכלל בכלל ובחוקותיהם לא תלכו כ"ש בחוק זה שיש טעם דכיסוי הראש מורה ע

שמים כההיא דסוף שבת כסי רישך כי היכי דליהוי עלך אימתא דמרך וכן בקדושין דף ל"ג ההוא גברא דלא מכסי רישי' 
אמרו כמה חציף האי גברא כו' וכ"כ בס' המורה פנ"ב ע"ג גדולי חכמינו נמנעים מלגלות ראשם להיות השכינה חופפת 

ה כו' עכ"ל. ודאי ירחיק עצמו בזה יותר משאר חוקותיהם אבל מכל וסוככת אותן וכן היו ממעטים דבריהם לזאת הכוונ
מקום מה שכתב רש"ל דדי בכסוי היד על הראש ודאי די בזה אף לסלק חוקות העכו"ם כיון שהוא מורה בזה שאסור לו 

 לישב בגלוי הראש אבל לא יועיל לענין שיצא דבר קדושה מפיו וכמ"ש בסימן ע"ד וצ"ע כנ"ל:

 נפש הרב עמ' קד

 מגן אברהם ב:ו

ד' אמות. ומדת חסידות אפי' פחות מד"א וע' תשובת רש"ל סי' ע"ב )ב"ח( וע' בפסקי מהרא"י סי' כ"ג ובנדרים דף ל"ו 
משמע דקטנים דרכן לילך בגלוי הראש ועבי"ד סימן רי"ז סל"ז ומ"מ נכון לכסות ראשם דתהוי עליהם אימתא דשמיא 

 לא עיין סי' צ"א סק"ו:כדאיתא בסוף שבת עסי' רפ"ב ס"ג והע"ש 

 באר היטב 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן א 

 בכיסוי מקצת הראש לענין לילך ברחוב ולענין ברכה.  

 ו' אלול תשט"ז. מע"כ ידידי הרה"ג ר' משה זאב אספיס שליט"א.    
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כמו שרואה שרבים מיראי ה'  הנה בדבר כיסה מקצת הראש כגון ביארמולקע /בכיפה/ קטנה אם מותר לילך כך ברחוב  
נוהגים לילך כן ברחוב, אבל ראה כתר"ה תשובה מהגאון ר' שלמה קלוגער בס' האלף לך שלמה דבכיסוי מקצת מתיר רק 

 בפחות מד' אמות ובגילוי כל הראש אוסר אף בפחות מד' אמות ורוצה כתר"ה לידע דעתי הקלושה איך להתנהג למעשה.  

והים לכאורה מאד, כי איך אפשר לפרש מה שנאמר בגמ' קדושין דף ל"א רב הונא ברי' דר' והנה דברי הגאון רש"ק תמ  
יהושע לא מסגי ד' אמות בגילוי הראש וכן הוא בשבת דף קי"ח, שהוא לא בגילוי הראש ממש אלא שהיה מכוסה אבל רק 

דבר שהוא לא כמפורש שגילוי מקצת הראש, דאף אם הי' לו איזה קושיא שהיתה מתורצת בפירוש כזה אין שייך לתרץ ב
פירוש כזה שעכ"פ הוא זר  הראש פירושו מגולה ולא אם הוא בדוקא מכוסה אף משהו, ובפרט שאין שום הכרח לפרש

 ודחוק.

וגם הא לבד הא דר"ה בד"ר יהושע כאן ובשבת לא נזכר בשום מקום שיש איסור ולא אף מדת חסידות אף בגילוי כל   
הוא כמפורש שאין בזה איסור כדהביא הגר"א /או"ח/ בסי' ח' ס"ק ו' ואם כן מנליה  הראש ואדרבה בהרבה מקומות

דאסור בגילוי כל הראש אף בפחות מד' אמות אם במקום זה דרב הונא בריה דרב יהושע מפרש שהוא ד' אמות דוקא. 
הוא משום שמפרש ד' בשלמא הב"ח שאוסר אף בפחות מד' אמות מצד מדת חסידות והובא במג"א /או"ח/ סימן ב' סק"ו 

אמות שבגמ' לאו דוקא מהטעם דכיון שהוא משום כבוד השכינה שלמעלה מראשו מה לי ד' אמות או פחות, ומש"כ 
המג"א ומדת חסידות אפילו בפחות מד' אמות ההכרח כדפי' במחצית השקל שגם המג"א אינו סובר שיש איסור בד' 

ד' אמות הוא רק מדת חסידות ורק להוציא הזכרה וליכנס  אמות מהא דמפורש במג"א /או"ח/ סי' צ"א סק"ג שאף
לביהכ"נ אסור עיי"ש )ועיין ביד אפרים ודבריו דחוקים(, אבל הגרש"ק שמפרש ד' אמות שבגמ' הוא דוקא אך פי' שאיירי 

וא חמור בגילוי מקצת, מנא לי' לאסור בגילוי כולו אף בפחות הא לא הוזכר דין גילוי כל הראש כלל ואין לדון אף אם ה
מגילוי מקצת, יותר ממה שמצינו בגילוי מקצת. דאם סובר מסברא דאינו כבוד השכינה אף בפחות מד' אמות כסברת 
הב"ח וסובר לפי פירושו שאף בגילוי מקצת נמי אינו כבוד השכינה ובזה איירי בגמ' הו"ל לאסור אף בגילוי מקצת גם 

כשיושב ואף במהלך פחות מד' אמות אין לאסור אף בגילוי כל  בפחות מד' אמות, אלא סובר שלא שייך כבוד השכינה
 הראש בפחות מד' אמות.  

וצריך לומר לתרץ דבריו שסובר דבגילוי מקצת נמי אינו כבוד השכינה וסובר דד' אמות דוקא ולכן מפרש בגמ' שהוא   
א איסור אלא מדת חסידות, ורק בד' אף בגילוי מקצת ואין חלוק מדינא דגמ' בין גילוי כולו לרק מקצת שבתרווייהו ליכ

אמות, אבל האידנא שאיכא איסור מצד חוק עכו"ם כסברת הט"ז /או"ח/ בסי' ח' סק"ג זה איכא אף ביושב וכדמשמע כן 
שם בט"ז וכן יש איסור אף בהולך פחות מד' אמות. ואיסור זה ליכא אף בכיסוי מקצת דכבר אינו כחק העכו"ם, וכדאיתא 

בכיסוי היד על הראש דודאי די בזה לסלק חוקות העכו"ם כיון שהוא מורה בזה שאסור לו לישב שם בט"ז שליכא אף 
בגילוי הראש עיי"ש, וכ"ש בכיסוי מקצת שאינו כחוק העכו"ם שאין לאסור וא"צ בזה לטעם הט"ז בכיסוי היד, ונמצא 

ובגילוי מקצת שליכא איסור זה  ממילא חלוק לדינא שבגילוי כל הראש אסור אף בפחות מד' אמות ואף בישיבה לבד,
אלא מדת חסידות שבגמ' שנאמר סתם גילוי הראש בזמנם שלא הי' זה חוק העכו"ם וסובר שהוא אף בגילוי מקצת הוא 

 דוקא בד' אמות ונוגע לן דין הגמ' למעשה רק בגילוי מקצת.  

ילוי הראש דמשמע פחות מד' אמות ונצטרך לפרש בכוונת לשון הגרש"ק שהעתיק כתר"ה שמה דאמרי' דלא ילך ד"א בג  
מותר, היינו רק במקצת הראש בזה אסור רק ד' אמות תחת אויר הרקיע הא פחות מד' אמות מותר, אבל בגילוי כל 

הראש אסור אף פחות מד' אמות, אין כוונתו לפרש כן בלשון הגמ' דבגמ' שאינו לאיסור מצד חוקות העכו"ם שלא היה 
חסידות מצד שהשכינה למעלה מראשו איירי אף בגילוי כל הראש כפשטות הלשון וגם אז כן חוק העכו"ם אלא למדת 

דא"א לפרש כלל חלוקו מדין הגמ' כדבארתי, אלא כוונתו אולי על לשון הש"ע ולא ילך ד' אמות בגילוי הראש דמוקים 
ה. ומסתבר יותר שגם בגילוי רק מקצת משום דהאידנא אסור בגילוי כל הראש מדינא אף בפחות מד' אמות ואף בישיב

אין כוונתו לפרש כן בש"ע שאיירי רק בגילוי מקצת כדהקשתי שא"א לפרש היפוך לשון גילוי הראש, אלא דהש"ע ודאי 
איירי אף בגילוי כל הראש משום דהש"ע אינו אוסר מטעם חוק העכו"ם וכדמוכרח כן גם להט"ז שכתב על הש"ע בסק"ה 

בישיבה מתיר לא רק בביתו אלא אף תחת אויר הרקיע, והא לטעמיה דיש בזה דרוכב ויושב בעגלה הוא כמהלך משמע ד
איסור דחוק העכו"ם אסור אף בישיבה ואף בבית וכמפורש בט"ז /או"ח/ סי' ח', אלא צריך לומר דדין הש"ע שלא כתב 

הוא רק ממדת שאסור לילך כמו שכתב לעיל מזה בדין קומה זקופה אלא כתב ולא ילך ד' אמות בגילוי הראש שמשמע ש
חסידות, וכדדייק כן גם בס' יד אפרים והוא רק במהלך ולא ביושב, ע"ז חידש הט"ז שרכוב ויושב בעגלה הוא כמהלך מהא 

דקדושין דף ל"ג ויש גם בו המדת חסידות שבש"ע אבל בסי' ח' חידש שהאידנא איכא גם איסור מצד חוק עכו"ם שהוא 
העכו"ם הוא משום שדבר זה תלוי לפי המקומות שאם באותן מקומות  אף בישיבה. ומה שלא אסר המחבר מטעם חוק

אין העכו"ם נוהגין כן אין לאסור, והמחבר היה במקומות הערביים שאין נוהגין להסיר הכובע, וזהו גם כוונת הגרש"ק 
ינן הוא שהוא לדינא האידנא במקומותינו שהעכו"ם נוהגין להסיר הכובע ולא קאי על לשון הש"ע, ולשון דמה דאמר

 פירושו מה שגם אנחנו לדינא אומרין כן, ונסתלקו קושיותינו מעליו.  

אבל עכ"פ תמוה לומר בלא ראיה חדוש כזה שאף בכיסוי מקצת יהיה אסור, וגם הא משמע מהאחרונים דלא כדבריו,   
סובר הרמ"א /או"ח/ מהא דבטעם שאין מועיל הנחת היד על הראש להזכיר השם להמחבר /או"ח/ בסי' צ"א סעי' ד' וכן 

בסי' ע"ד סעי' ב' דלא כמהרש"ל דמתיר, הוא רק מטעם דאין הגוף יכול לכסות עצמו, ומטעם זה אם אחר מניח ידו על 
ראשו מותר לברך וכן כשממשיך הבית יד של הבגד על היד של עצמו הוי כיסוי כדאיתא בב"ח הובא בבאה"ט /או"ח/ סי' 
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ה אלא מקצת הראש ומותר אף לברך למהרש"ל ולהחולקים עליו הוא רק ביד של צ"א סק"ד עיי"ש, והא היד אינה מכס
עצמו והט"ז מודה למהרש"ל בסי' ח' גם לענין המדת חסידות לישיבה ולהלוך ורק לברכה אוסר, ומש"כ הט"ז /או"ח/ בסי' 

בזה האיסור דמדת  ע"ד סק"ב לענין שלא ישב או ילך בגילוי הראש באקראי קצת די בכיסוי ביד אין כוונתו שיהיה
חסידות אם הוא שלא באקראי, דלא מצינו חלוק לענין זה אלא בין ד' אמות לפחות ולא בין אקראי לשלא באקראי, אלא 
נקט בדהוה שבאקראי קצת מצוי זה. ונמצא שהוא כמפורש שאף לענין ברכה מותר גם בכיסוי מקצת וכ"ש לענין הליכה 

 ל האחרונים והוי דעתו דעת יחיד.  ד' אמות, ולכן דעת הגרש"ק היא שלא ככ

אך אף לדעת הגרש"ק נראה לע"ד שהוא רק בכיסוי פחות מרוב הראש דיסבור דרובו ככולו גם לדין זה וכשהרוב מגולה   
הוא כמגולה כולו אבל כשהרוב מכוסה גם לדידיה ליכא שום זהירות. ובמחצה מצומצם כיון שהאיסור נאמר על ראש 

ב אין להחשיב זה מגולה ואין לאסור אף לדעתו. אבל אולי אף בזה חושש לאסור משום דא"א מגולה ומחצה אינו כרו
לצמצם וצריך שיהיה הרוב מכוסה ואף שגם באיסור דרבנן הא מקילין במחצה אף שא"א לצמצם כדמצינו בעירובין מ"מ 

וא ספק איסור דרבנן, וממילא אולי החמיר לחוש כיון שלענין ברכה והזכרת השם הוא לכבוד השם לא רצה להקל אף שה
חש להחמיר גם בהליכה אף שהוא רק ממדת חסידות כדי שלא לחלוק ולכן אולי מצריך שיהיה הרוב מכוסה, ואיסור 

 דחוק העכו"ם ודאי ליכא אף רק במיעוט מכוסה אם אך נחשב זה בעיני בני אדם לראש מכוסה.  

לכסות רוב ראשו שהוא ברוב הכובעים וביראמולקעס  ולכן למעשה הרוצה להחמיר ולחוש לדעת הגרש"ק צריך  
ובכיפות/ הגדולים. אבל לדינא אין מחוייבין לחוש לדעתו כיון שהיא דעת יחיד ובפרט שהוא רק באיסור ממדת חסידות /

אף שעתה שכבר נהגו ישראל יש לדון בזה כעין איסור, משום שלא היה המנהג להחמיר יותר מהראוי לפי הגמ' והש"ע 
אם אך מכוסה באופן שנקרא שראשו מכוסה רשאים לילך ברחוב ואף לברך וכמו שעושין כן הרבה ואין להחשיבם  ולכן

 ח"ו לקלים.  

ומצד דין נדר שנהג שלשה פעמים אין לאסור דכיון דהוזכר בגמ' ובש"ע שכן ראוי לנהוג לכל אדם עושה בסתמא רק   
ל ישראל לנהוג במדת חסידות זה ולא נחשב זה לקבלת נדר דרק לפי הדין שנאמר בזה דהוא רק למדה טובה שראוי לכ

דבר שהוזכר שינהגו כן ת"ח ויראי ה' אם התחיל אחד לנהוג כן בסתמא אמרינן שהוא בג' פעמים לקבלת נדר אבל לענין 
ד גילוי הראש שבש"ע נאמר זה לכל ישראל שינהגו כן אף שהוא רק מצד מדת חסידות אין להסתפק כלל בנדר אלא ע"

 הש"ע עושה שהוא רק למדת חסידות.  

ובסתירת דברי המג"א /או"ח/ שבסי' צ"א כתב שאף לילך ד' אמות הוא רק ממדת חסידות ובסי' ב' /או"ח/ כתב ומדת   
חסידות אפילו פחות מד' אמות שמשמע שלילך ד' אמות הוא איסור שדחקו במחצית השקל וביד אפרים לתרץ דבריו, 

ד' אמות אף שעיקר הדין הוא ממדת חסידות אבל כבר נהגו כל ישראל להתנהג במדת חסידות זה היה נראה לע"ד דלילך 
אפילו אנשים פשוטים אבל מדת חסידים להיחידם המתנהגים בחסידות וכן לכל ת"ח יש להחמיר שלא לילך בגילוי 

והמג"א משמע שפליג על  הראש אפילו בפחות מד' אמות. ולדינא יש לאסור אפילו בישיבה מצד חוק העכו"ם כהט"ז,
הט"ז וצ"ע בטעמו, ואולי בישיבה אף המג"א יודה דאסור משום חוק העכו"ם שכן עושין כשיושבין לאכול או בחבורת 
אנשים בעלמא להסיר הכובע אבל בהלוך אין דרכם להסיר הכובע ולכן אין לאסור ההלוך משום חוקי העכו"ם, ואולי 

ה דרק אז הוא חוק שלהם להסיר הכובע אבל בישיבה אין מסירין מצד חוק סובר דחוק העכו"ם נחשב רק בעת התפל
העכו"ם אלא להקל בעלמא, והט"ז סובר שגם זה נחשב חוק כיון שנמשך להם רגילות זה מצד חוק העכו"ם שלהם שבלא 

"ם לאסור, כובע הוא יותר חשיבות, ולכן אף שלישיבה בעלמא אין להם חוק עכו"ם להסיר הכובע יש לזה דין חוק עכו
 ועדיין לא מבורר טעם המג"א לע"ד ויש לאסור כהט"ז. ידידו המברכו בכוח"ט, משה פיינשטיין.    

 שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק א סימן צג

ובדבר אם מותר לקבל עבודה במקום שיצטרך ללכת בגילוי ראש, פשוט שמותר דאינו מחוייב להפסיד ממון בשביל זה 
מדרבנן אלא הוא מנהג טוב, שודאי לא חמור מבטול עשה שאינו מחוייב להפסיד סך גדול, ומניעה דאינו איסור ממש אף 

מליקח עבודה שהיא עיקר פרנסתו הוא כהפסד גדול. ואף להט"ז שסובר שבזה"ז הוא אסור מצד חק עכו"ם שא"כ הוא 
להט"ז בהמקומות ובמדינה זו ודאי לאו שיש לאסור אף במקום הפסד ממון, הא לבד שאין דינו ברור הנה תלוי דבר זה 

אין זה משום חק עכו"ם דרובן אינם זהירים בחוקיהם. אבל ודאי רק במקום עבודתו שע"ז הם מקפידין יהיה רשאי אבל 
 כשיצא לחדר אחר וכ"ש כשיצא לשוק יהיה אסור אף אם ילעיגו עליו כיון שלא יפסיד משרתו ועבודתו בשביל זה.

 חלק ד סימן ב    שו"ת אגרות משה אורח חיים

 אם מותר לילך בגלוי ראש לצורך פרנסתו ב' דר"ח אייר תשל"ד. מע"כ הנכבד מוה"ר הלל ארלנגער שליט"א.  

הנה בדבר שצריך מע"כ להשיג משרה שצריך להפגש עם בעלי המשרד שאומרים לו שיצטרך שם להוריד כובעו מעל   
שאם ילבש שם כיפה לא יקבלוהו לעבודה שם, והמשתדל עבורו ראשו ולישב בגלוי הראש בלא כיפה שקורין יארמולקע 

אומר שיהיה היזק גם לו על זה שהשתדל עבור אדם כזה שלדעתם לא יהיה מסוגל, ואחר שיתקבל אומרים לו שיוכל 
לישב שם עם כיפה, והוא צריך להמשרה לפרנסתו שם בדענעווער שלא מצוי להשיג משרה אצל אינשי שלא יקפידו על 

 מותר.  זה אם 
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הנראה לע"ד דמותר דהא לדינא בגמ' ולרוב השיטות הוי גילוי הראש אף לילך בשוק רק מדת חסידות אבל כזו שכל   
אדם צריך להתנהג במדת חסידות עיין במג"א סימן צ"א ס"ק ג' והאריך במחצה"ש סימן ב' ס"ק ו' ומהרש"ל בתשובה 

שהביא כן מכלבו בשם הר"מ ואף להזכיר שם שמים בגילוי הראש שהביא הט"ז סימן ח' ס"ק ג' ובד"מ סימן ב' אות ב' 
כתב תה"ד בפסקים סימן ר"ג שאינו יודע כל כך איסור מפורש עיי"ש ובהגר"א סימן ח' סעיף ב' האריך ואסיק שאף 

להזכיר הזכרה בראש מגולה אינו מדינא עיי"ש, שלכן אף שכיון שכבר הנהיגו זה בכל ישראל לא גרע ממנהגי ישראל 
קדושים וודאי לא עדיף מעשה ממש דלהפסד גדול אינו מחוייב דאונס ממון הוא אונס לגבי מ"ע =מצות עשה= עיין 

בסימן תרנ"ו שיותר מחומש א"צ לבזבז על מצוה ובמג"א ס"ק ז' כתב בשם הרי"ו דעד עישור נכסיו חייב וגם ע"ז מביא 
נו עשה דתורה ואף לא עשה דרבנן אלא מנהג טוב שאונס בשם הב"י שאינו יודע מנין לו, וא"כ כ"ש בגילוי הראש שאי

 ממון הוא אונס, והשגת משרה שהוא לפרנסתו הוא הפסד גדול יותר אף מחומש שאינו מחוייב.  

אבל שיטת הט"ז שם דאיכא איסור במקומותינו שהוא חוק העכו"ם שא"כ הוא לאו שאונס ממון אינו אונס שמן הראוי   
עליו דהא טעמו הוא טעם גדול ועיין באגרות משה ח"א דאו"ח סימן א' שדחקתי בטעם  להחמיר כמותו אף שפליגי

המג"א, מ"מ במקום הפסד גדול כזה יש לסמוך עלייהו, ובפרט במדינתנו בזה"ז שברור שלא מצד חוקיהם עושים זה אלא 
נמי אין הולכין בכובע אלא  משום דכן נקל להו יותר, וכדחזינן ששום איש ממדינה זו הולך בכובע בשוק דשומרי תורה

ביארמולקע דקה ואף בחורף שקר בחוץ לילך בלא כובע תיכף שבאין לבית חולצין הכובעים ומלבישין יארמולקע, וא"כ 
ודאי בשביל זה גם הנכרים אין הולכין בכובעים כשחם גם בחוץ ואף כשקר בחוץ ומוכרחין לילך בכובע בחוץ כשבאין 

ן שהם אינם צריכין לילך בכסוי הראש יושבין בגילוי הראש, אבל לא שהם יושבים בגילוי הביתה פושטין הכובעים, וכיו
ראש מצד קפידת איזה חוק דלכן ליכא בכאן סברא הט"ז ולכן לכו"ע הוא רק זהירות מצד המנהג הטוב והקדוש לנו שלא 

     חמיר זה מעשה שהפסד ממון הוא אונס כדלעיל. והנני ידידו מברכו, משה פיינשטיין.

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן יא

 אם אסור מצד בחוקותיהם לא תלכו לישב בגילוי הראש גם בימינו  

והנה פשוט לע"ד דאף מה שהוא ודאי נחשב חוק העכו"ם, אם הוא דבר שחזינן שעושין כן כולי עלמא דנכרים, גם אלה   
חא לעלמא להנאתם, כבר ליכא על זה איסור דבחוקותיהם שלא שייכי כלל לאמונתם ולחוקותיהם, מטעם שכן יותר ני

שלא יאסר  -לא תלכו. וגם פשוט שאם יעשו עכו"ם חוק לע"ז שלהם לאכול איזה מין מדברים הטובים והראוים לאכילה 
 אותו המין לאכילה. וכמו כן כל הנאה שבעולם, לא שייך שתיאסר בשביל שעכו"ם עשו זה לחוק.  

גילוי הראש, שידוע לכל שאף הנכרים שלא שייכי לאמונת הנוצרים, ואף אלו שאין מאמינים וממילא גם הישיבה ב  
בשום דבר, יושבים בבתיהם והולכין בחוצות בימות החמה בראש מגולה משום שכן ניחא להו להנאת גופן, לא שייך 

נכרים עושים כן תמיד לאסור זה משום הלאו דבחוקותיהם לא תלכו, אף להט"ז שכתב בסימן ח' ס"ק ג' שמאחר שה
שתיכף שיושבים פורקים הכובע מראשם הויא ישיבה בגילוי הראש איסור דבחוקותיהם. ועיין בבאור הלכה סוף סימן ב', 
דכתב דאין להחמיר במפלה ראשו, אחר דחשש דובחוקתיהם לא שייך לדידיה לכו"ע כי הרי רואין שעושה זה רק לטובת 

יודעין שכל אנשי אמעריקא וכן מדינות יורפא הולכין ויושבין בהבתים ובמשרדים עצמו. ואין לך ידיעה ברורה מזה ש
)אפיסעס( בראש מגולה, שהוא רק להנאתם ולא בשביל איזה אמונה באיזה ע"ז. ורק בימות הט"ז ואחריו אולי קרוב 

ו הולכין מהבית לחוצות, לזמננו, ברוסלאנד ובפולין, היו פשוטי העם דעכו"ם ג"כ הולכין בעצם מלובשין גם בכובע כשהי
שא"כ לא היתה פשיטתן הכובע כשבאין הביתה, והעיקר כשיושבין לאכול, בשביל החום, אלא בשביל החוק שעליהם. 

אבל עתה שאין לובשין כלל כובע, הרי גילוי הראש הוא רק בשביל החום. וכל הנכרים, אף שאין מאמינים באמונת 
ליכא אף להט"ז האיסור דובחוקותיהם לא תלכו. ונמצא שאיסור ממש ליכא  הנוצרים, אין לובשין כלל כובע, וממילא

במדינותינו בזמן הזה. ולכן אם א"א להשיג משרה לפרנסתו אם ילך מכוסה ראשו, רשאי לקבל משרה זו. ואין חלוק 
ין בכוונת ההנהלה, מאחר שליכא איסור ממש. אבל כמדומני שאם ילך בכובע לא איכפת להו, ורק בכיפה שקור

יארמילקא הם מקפידין, וא"כ הא יכול לילך בכובעו הרגילה שהולך בחוצות ולביהכ"נ. ואם חם לו הרבה יכול לפשוט שם 
במשרד שעובד מלאכתו, וכשצריך לילך ילבש כובעו הרגילה. ועיין עוד בזה באגרות משה אורח חיים ח"א סימן א' בסופו, 

ובדבר אם מותר לקבל עבודה ובסי' צ"ה שאסור לגלות ראשו כדי ללכת ד"ה ובסתירת דברי המג"א, ושם בסימן צ"ג ד"ה 
לטיאטר ומואוויס, ואו"ח ח"ד סימן ב' ד"ה אבל שיטת הט"ז, ושם סימן מ' סעיף י"ד לגבי תפילה בגילוי ראש, שכ' 

 שבתפילה הוא בודאי חוק העכו"ם.

 עשר מילן דחסידותאראה: 

 סוי ראש לנשיםכי

 כתובות עב

 תוס' חולין פח
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 גיטין נט

 ספרי במדבר פרשת נשא פיסקא יא

ופרע את ראש האשה, כהן נפנה לאחוריה ופורעה כדי לקיים בה מצות פריעה דברי ר' ישמעאל ד"א לימד על בנות 
 ראשהישראל שהן מכסות ראשיהן ואע"פ שאין ראייה לדבר זכר לדבר ותקח תמר אפר על 

 אגרות משה אבן העזר חלק א סימן נזשו"ת 

 באיסור פריעת הראש לאלמנה במקום הפסד גדול.  

נשאלתי בדבר אשה שנתאלמנה וצריכה לפרנס בניה ואינה מוצאה להשתכר למשרה שיהיה כדי לפרנס את בניה אלא   
באם לא תכסה את ראשה כשתהיה בהאפיס /במשרד/ לעבוד במשרתה אם רשאה. והשבתי שיש להתיר לה בצורך גדול 

שלמי שגם אלמנה אסורה ללכת פרועת ראש כזה, דהא פשוט שאף להב"ש והדגמ"ר /אה"ע/ בסי' כ"א סק"ה שסברי מירו
הוא רק מצד דת יהודית דמדאורייתא הא רק בא"א נאמר, ולכן כיון שיש לפרש דמאחר שלא נאמר בתורה בלשון איסור 

הוא רק חיוב עשה שתלך בכיסוי הראש. ומסתבר לע"ד שבזה פליגי ב' הלשונות ברש"י כתובות דף ע"ב בפירוש הילפותא 
דמדעבדינן לה הכי לנוולה מדה כנגד מדה כמו שעשתה להתנאות מכלל דאסור סובר שהוא איסור  דללישנא קמא שפי'

ועיין בריטב"א שכתב לפי' זה דרש"י מכלל דפריעת הראש פריצות הוא לאשה שלכן ודאי הוא איסור וללישנא בתרא 
פרועות ראש משמע דהוא ענין  שפי' מדכתיב ופרע מכלל דההיא שעתא לאו פרועה הוה ש"מ אין דרך בנות ישראל לצאת

מצוה עליה ללכת בכיסוי הראש ולא ענין איסור רק שממילא נעשה איסור דהא עוברת על העשה כשהולכת פרועת ראש 
ומסיק רש"י שכן עיקר. והחלוק לדינא הוא דאם הוא איסור יש לאסור אף בהפסד גדול שתפסיד כל ממונה אבל אם הוא 

דיותר מחומש אונס דבעשה חייב רק עד חומש. ולכן כל שהוא הפסד כחומש נכסיו  רק חיוב עשה הוי גם אונס ממון
 ויותר כהא שאין משגת משרה להרויח לחיותה וחיות בניה הוא אונס שאינה מחוייבת ללישנא בתרא שהוא עיקר.  

לאסור אף אך מ"מ בא"א שהוא דאורייתא יש לאסור מספק פי' לישנא קמא דרש"י שסובר שהוא איסור שלכן יש   
להפסד דכל ממונה אבל באלמנה שהוא רק דת יהודית יש להקל מספק דודאי לא חמיר מאיסור דרבנן שספק לקולא. ויש 

גם לומר שאולי דת יהודית הוא רק מדיני מנהג שאין לאסור באופן שלא מצינו שנהגו ובמקום הפסד הא לא מצינו 
 שנהגו, משה פיינשטיין    

 ר חלק ד סימן לבשו"ת אגרות משה אבן העז

 אם יש להתיר לגרושה לילך בגלוי ראש כדי שלא ידעו שהיתה נשואה.  

והא דנסתפק כתר"ה באשה צעירה גרושה שאינה רצונה שידעו שהיתה נשואה שלכן רצונה ללכת בלי כיסוי הראש ואף   
שא אותה ודאי ישאל עליה שאין רצונה לרמות, וגם אי אפשר לה לרמות שהרי יודעין מזה כל מכיריה ומי שירצה לי

ויאמרו לו שהיא גרושה, ובמדינתנו בהכרח ידע בעת רשימתם בסיטיהאל שהיה לה בעל כבר, אבל כוונתה דאחר שיכירו 
אותה ותמצא חן בעיני אחד לנושאה לא תאבד חינה כשתספר לו אח"כ שהיה לה בעל ונתגרשה, אבל כשידעו מתחלה 

ל, והוא דבר מובן שיש לחוש לזה, אם יש להתירה כמו שהתרתי בתשובה שהיא גרושה לא ירצו לחשוב אודותה כל
באה"ע ח"א סימן נ"ז לאלמנה שהיתה צריכה להשתכר בעצמה לפרנס בניה ולא רצו ליתן לה משרה כזו אלא דוקא באם 

י לא תכסה את ראשה, ודאי צדק כתר"ה שיש להתיר גם לה שהוא הפסד גדול לענין השגת אחד לנושאה כמו שהתרת
שם, דגרושה שצריך לכסות ראשה אינו ג"כ מדאורייתא אלא מצד דת יהודית, אבל צריכה לידע שבמקום שאין לה לחוש 

 צריכה לכסות ראשה ולא תהיה מותרת לגמרי בשביל זה.

 מפניני הרב עמ' רסח

 כל דבר שמצותו ביום מצותו מהנץ החמה

 מגילה כ.

 רש"י מגילה כ.

 ד.-ג:ביאור החרדים לירושלמי ברכות 

 א.כתוב שם לראב"ד פסחים 

 במאור דף א. ד"ה סוגיא. לרי"ף סי' תרפח )פסחים דף ג א(
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כתוב שם: ]ותנא דמתניתין לפי שפתח בדבריו בהלכות בדיקת חמץ תפס לשון אור, כדכתיב ]תהילים קיט קל[ פתח 
 דבריך יאיר[, ותנא דבי שמואל דאמר לילי י"ד לא היה זה פתיחת דבריו.

ם: זה הטעם אין לו טעם, וכי לא שנה התנא לשון אור אלא בפתיחת דבריו, והרי המפלת אור לשמונים אמר אברה  
ואחד ]פסחים דף ג. וש"נ[, יכול יהא נאכל אור לשלישי ]שם[, וכמה כיוצא באלו. ועוד ]אטו[ מי ליכא לילה במשנה 

הטעם הברור שכל המקומות שהוא צריך ובברייתא, ומה ראו לומר אור במקצת המקומות ובמקצתן אמרו לילה. אבל 
להקדים לתחלת הלילה, כגון בדיקת החמץ ומשיאין משואות ]ראש השנה דף כב ב[, תני אור, מפני שעדיין יש שם אור 

היום ואינו חושך, כדכתיב ]בראשית א ה[ ולחשך קרא לילה, והמפלת אור לשמונים ואחד, ויכול יהא נאכל אור לשלישי, 
שלא תאמר כל זמן שיש בו אור היום יהא נדון כיום שלפניו, לכך שנו בהם אור, וכן תמצא כל מקום  כולם לצורך נשנו,

ששנה אור לצורך נשנה. וכן אור יום הכיפורים מתפלל שבע ומתודה ]יומא דף פז ב[ גם הוא לצורך נשנה שלא יאחר 
א ותנא דידן מאי טעמא לא תנא לילה הכי מהתוודות כדי שיהא עליו כל היום בריצוי לפני הבורא ומאי דקבעינן בגמר

קאמר התנא הזה היה לו לפרש ולא לסתום ותנא דבי שמואל ששנה לילה בא לפרש המשנה, כי כן דרך הבריתות לפרש 
 המשניות.

 שדי חמד חלק ג עמ' שמז

 ארץ הצבי עמ' קלח

 כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקנום

 בעקבי הצאן עמ' סח

 כל המוסיף גורע

“Words differently arranged have a different meaning 
 and meanings differently arranged have a different effect.” 

-Blaise Pascal, Quoted in W H Auden and L Kronenberger, The Viking Book of Aphorisms (New York 1966). 

 רמב"ן על התודה דברים ד:ב

ן חמש פרשיות בתפילין חמשה מינין בלולב חמש ציציות, וכן לא תגרעו, לשון רש"י. וכך אמרו בספרי כגו -לא תוסיפו 
)ראה( מנין שלא תוסיף על הלולב ועל הציצית ת"ל לא תוסיפו, ומנין שאין פוחתים מהן ת"ל לא תגרעו. מנין שאם פתח 

ם יוסף עליכם, ת"ל הדבר, אפילו דבר לא תוסף לברך ברכת כהנים לא יאמר הואיל ופתחתי לברך אומר ה' אלהי אבותיכ
עליו. אבל לא באלה בלבד אמרו, אלא אף הישן בסוכה בשמיני בכונה לוקה, כמו שמוזכר במסכת ראש השנה )כח ב(, וכן 

 אם יעשה החג ששה עובר בלאו הזה:

מ"א יב לג(, עובר בלאו. ולפי דעתי אפילו בדא לעשות מצוה בפני עצמה כגון שעשה חג בחדש שבדא מלבו כירבעם )  
וכך אמרו )מגילה יד א( לענין מקרא מגלה, מאה ושמונים נביאים עמדו להם לישראל ולא פחתו ולא הוסיפו על מה 

שכתוב בתורה אפילו אות אחת חוץ ממקרא מגילה מאי דרוש וכו'. ובירושלמי )מגילה פ"א ה"ה( שמונים וחמשה זקנים 
הדבר, אמרו כתוב אלה המצות אשר צוה ה' את משה, אלו המצות שנצטוו מפי ומהם כמה נביאים היו מצטערים על 

משה, כך אמר לנו משה ואין נביא אחר עתיד לחדש דבר לכם, ומרדכי ואסתר רוצים לחדש לנו דבר, לא זזו משם נושאין 
א תוסיף עליו, אלא ונותנין בדבר עד שהאיר הקב"ה עיניהם וכו'. הרי שהיתה המצוה הזו אסורה להם, א"כ היא בכלל ל

שלא למדנו למוסיף על פי נביא אלא מן הכתוב שאמר "אלה המצות" אין נביא רשאי לחדש בו דבר מעתה. ומה שתקנו 
חכמים משום גדר, כגון שניות לעריות וכיוצא בהן, זו היא מצוה מן התורה, ובלבד שידע שהם משום הגדר הזה ואינן 

 מפי הקב"ה בתורה:

 מכות כג:

בן לוי: שלשה דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו ב"ד של מעלה על ידם, ]אלו הן:[ מקרא מגילה, ושאילת  א"ר יהושע
 שלום ]בשם[, והבאת מעשר.

 חידושי הריטב"א שם

 א"ר יהושע בן לוי שלשה דברים עשו ב"ד של מטה והסכימו עליהם ב"ד של מעלה. פירוש אע"פ שנראים כנגד התורה.  
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ו מצוה מחודשת בישראל שאינו בתורה כלל, והכתוב אומר לא תוסיף עליו ולא תגרעו ממנו, מקרא מגילה. שהוסיפ  
ואומר נמי אלה המצות ודרשינן )תמורה ט"ז א'( אלה שאין שום נביא רשאי לחדש דבר מעתה, ובדוכתא במסכת מגילה 

 )ז' א'( אמרינן מהיכן מצאו לזה סמך מן התורה ומאי דרוש.

וש אע"פ שנראה כמזכיר שם שמים לבטלה שיש בו לא תשא, אלא עשו כן משום עת לעשות ושאלת שלום בשם. פיר  
לה' הפרו תורתך לפי ששכחו שמו של הקב"ה כמו שנאמר )עמוס ו'( ואמר הס כי לא להזכיר בשם ה', וכבר פירשתי בסוף 

 מסכת ברכות בארוכה בס"ד.

היה נחלק שם ע"י ב"ד, והתורה נתנה טובת הנאה לבעלים והבאת מעשר. פי' שיביאו כל אחד מעשרותיו לאוצר ידוע ו  
לתתו לכל כהן שירצה כדכתיב ונתת ללוי וגו' )וכתיב( ועשו כן מפני שיש שהיו מזלזלין בנתינת מעשרותיהם, ויש שהיו 

ד נותנין אותם למי שאינו הגון, וזה היה בימי חזקיה ולכך הכין לשכות להביא שם המעשרות, וכן היה בימי עזרא כ
 קנסינהו ללוים כדאיתא ביבמות )פ"ו ב'(.

 מפניני הרב עמ' רפא

 דברי הרב עמ' קה

)see VBMdor," p. 419 (-ge'ulat Nefesh Ha-Torah U-Al Ahavat Ha 

 כל הקבוע כמחצה על מחצה דמי

 .סנהדרין דף עטחידושי הר"ן מסכת 

ואיכא למידק לר' שמעון דמוקי לי' האי קרא עד שיתכווין לו דנתכוון להרוג את זה והרג את זה פטור ואפילו אמר לחד 
מינייהו עד שיאמר לפלוני אני מתכוון א"כ מנא האי דינא דכל קבוע כמחצה על מחצ' דמי. ואיכא למימר דר' שמעון לית 

מדרבנן דהתם בכתובות שיילינן מדאורייתא מנלן לא משכחת ליה אלא מוארב לו וקם לי' מדאורייתא דינא דקבוע אלא 
עליו אליבא דרבנן ואלו ה"ל לר' שמעון קרא אחרינא הוה מייתי ליה תלמודא: ולענין פסק הלכה קי"ל כרבנן דנתכון 

יה דר' שמעון. ועוד להרוג את זה והרג את זה חייב כל היכא דאיכא התראה דיחיד ורבים הלכה כרבים דפליגי על
דבעלמא אית לן דקבוע מדאורייתא ולר' שמעון לא משכחת לה קבוע מדאורייתא וכדכתיבנא. והתמה מהרמב"ם ז"ל 

 שפסק דנתכון להרוג את זה והרג את זה פטור כר' שמעון ולא מחוור. וכבר השיג עליו הראב"ד ז"ל בפ"ד מה' רוצח:

 רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ד:

מתכוין להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתת בית דין ומן התשלומין ומןהגלות, לפי שאין ערי מקלט קולטות אותו ה 
כמו שיתבאר, לפיכך הזורק אבןלתוך עדה מישראל והרג אחד מהן פטור ממיתת בית דין. +/השגת הראב"ד/המתכוון 

 אין הלכהכרבי שמעון.+להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתת ב"ד. א"א כר"ש הוא זה ו

 תוספות מס' נזיר דף יב. ד"ה אסור

לא  לא אמרינן קבוע כמחצה דמי אלא כשהאיסור ניכר לעצמו וההיתר ניכר לעצמו אבל כשאין האיסור ניכר לעצמו
 אמרינן קבוע.

 צג.זבחים 

 ואסופי שתוקיראה: 

 כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו

 :בבא בתרא פא

דתניא: תרומה גדולה לכהן, מעשר ראשון ללוי, דברי רבי עקיבא; רבי אלעזר בן עזריה אומר: מעשר ראשון אף לכהן.  ...
אין בילה מעכבת בו,  -א מעכבת. ולא? והאמר ר' זירא: כל הראוי לבילה ודלמא בכורים נינהו ובעו קרייה! קרייה ל

 ...!בילה מעכבת בו -ושאינו ראוי לבילה 

 רשב׳׳ם בבא בתרא פא: ד׳׳ה כל הראוי לבילה
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וכשהוא מביא ששים ואחד מנחה כזו לא צוה להביא והרי הוא כמביא מנחה מן הקטניות דאינה כלום שכל דבר שצוה 
 ש עיכוב בעיקר הבאתו להביא באותו ענין שצוה הכתוב ולא בענין אחרהקב''ה להביא י

 111תרומות א:ו

 ...חמישה לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה: האילם

 :הר"ן על הרי"ף סוכה יט

ובהכי נמי מידחי מה שרצו להביא ראיה מההיא דאמרינן ]הכא[ דשמע ולא ענה יצא היינו דוקא בשראוי לענות אבל ...
]יכול[ לענות כגון שאינו בקי או שמתפלל ואינו רשאי להפסיק אינו יוצא בשמיעה ולפיכך אמרו דמי שנכנס אם אינו 

לבהכ"נ ומצא צבור שמתפללין שאם אינו יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"צ לקדושה אל יתפלל כדי שיאמר קדוש' 
ת ולאו ראיה היא כדאמרן דאע"ג דשמע ולא ענה עם הצבור ולא סגי ליה שישתוק בתוך תפלתו כיון שאינו רשאי לענו

 :יצא אפ"ה מצוה מן המובחר לענות ופירוש דברי רש"י ז"ל עיקר

 שו"ת שאגת אריה )ישנות( סימן ו

אע"פ שראיתי להשבולי לקט שכ' בכלל א' סימן ט' במתפלל ושמע קדיש או קדושה דאיכא מרבוות' דס"ל ששותק  ...
וישמע דקי"ל שומע כעונה שר' אברהם בר' שלמה כ' היכא אמר שמע ולא ענה יצא במקום שיוכל לענות כהנך דסוכה 

ר כל הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו וכל אבל העומד בתפלה שאינו יכול לענות לא יצא בשמיעה ודמי לדר"ז דאמ
שאין ראוי לבילה בילה מעכבת בו ע"כ. א"כ כ"ש אלם שאינו יכול לענות א"א לו לצאת י"ח בשמיעה דהו"ל אין ראוי 
לבילה. מ"מ רש"י ותוס' בשם בה"ג חולקין בדבר שם בפ' ל"ה וס"ל דישתוק וישמע. וכ"כ התוס' בשם ר"ת ור"י אלא 

שלא לשתוק ולשמוע דכיון דשומע כעונה ה"ל הפסק. ואע"ג דאיפשר דע"כ ל"פ כל הני רבוות' על ר"א  דמטעם אחר אמרו
בר' שלמה אלא בעומד בתפלה דאדם ראוי לענות אלא שאריה הוא דרביע עליה מחמת איסור הפסקה וחשיב לדידהו 

דא"א לו לדבר ולהוציא א"ע ידי חובת  אבל באלם איפשר שגם הם ז"ל מודים דהו"ל אינו ראוי לבילה. כיון ראוי לבילה.
ק"ש א"א לו לצאת ע"י שישמע מפי אחר משום דשומע כעונה. מ"מ נ"ל דיוצא ידי חובתו אם שומע ק"ש מאחר משום 
דשומע כעונה אמרי' נמי לגבי אלם אע"פ שא"א לו לצאת ע"י עצמו כלל ואין זה ענין לאינו ראוי לבילה דבשלמ' התם 

בילה במנחה לכתחלה אע"ג דקי"ל אם לא בלל כשר מ"מ ראוי לבילה בענין שהרי לכתחילה צריך כיון דכ' רחמנ' מצות 
בילה למצוה וכל שא"א לקיים מצות בילה במנחה זו מצות בילה מעכבת בו אפי' בדיעבד. אבל הכא לכתחילה שומע 

יו דמי א"כ אפי' אם אינו ראוי כעונה דמי וא"צ לקרות בפיו דווק' ואפי' לכתחלה בשמיעה סגי ליה ופיו של חבירו כפ
לקרות בעצמו מחמת שהוא אלם מ"מ לא גרע בזה. וכמו שבמדבר רבי רחמנא שיוצא י"ח בקריאת אחר לכתחלה הה"נ 

לנשתתק אע"פ שניטל דבור פיו מ"מ דיבור פיו של חבירו במקומו עומד לצאת הוא בשמיעתו משום שומע כעונה כשאר 
 ..כל אדם שאינו אלם.

 סו: ד"ה כל הראוי לבילה תוספות נדה

 )קישור) שיעורים לזכר אבא מארי חלק ב' עמ' צא

 בעקבי הצאן סימן טו

 א סימןגינת אגוז 

 הפסק באמצע העמידה –שומע כעונה  – תפילהראה: 

 בבית הסתרים, כל הראוי לבילה –בטבילה  חציצהראה: 

 בתי לךכל שתיע

 חולין קיג

  (קישור)שו"ת בית אפרים, אורח חיים סימן נו, בענין אתרוג המורכב 
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 כלאי זרעים מדרבנן

 רש"י שבת פד.

 כלאים בבגדי כהן גדול

 רמב"ם הלכות כלי המקדש ה:ז, ח:יב

 שו"ת בית הלוי א:ג

  גינת אגוז עמ' צז

 צואה, עיבוד ספרי תורה –כלבים 

 .ברכות כה

 רש"י כתובות עז. ד"ה מקמץ

 .רש"י חגיגה ד

 ילקוט שמעוני פרשת בא רמז קפז

בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו ]י"א, ז[ ולא עוד אלא שזכו לעבד עורות מצואתן לכתוב בהן ואמר כלבים כתיב בהן ולכל 
 .ספר תורה תפלין ומזוזות

 כליות יועצות, מלאכים יודעים מחשבות כל לב

 ברכות ס:

 שבת יב:

 תוספות שבת יב: ד"ה שאין

 גליון הש"ס שבת יב: על התוס' הנ"ל

 משכיל לדוד )פארדו( פרשת וירא
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 מדין שטר או כסף –( Paper Moneyכסף נייר )

 112שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן קלד

 שוה כסף ככסף -כסף 

 בכורות נא.

 רש"י בכורות נא. ד"ה מצרפין

 צגרות משה יורה דעה חלק א סימן קשו"ת א

וכן מצינו לענין שקלים שג"כ לא היו שו"כ ככסף כדאיתא בבכורות דף מ"ט ומ"מ יכולין ליתן בזהב כדאיתא ברפ"ב   
דשקלים שהיו נותנין דרכונות שהוא מטבע של זהב. אך משקלים אין ראיה דמשמע בירושלמי שקלים שם והובא ברש"י 

דקאמר הטעם שמא יוזלו. וצריך לומר דמדאורייתא ילפינן  בכורות דף נ"א דזה שלא הוי שו"כ ככסף בשקלים הוא מדרבנן
מעבד עברי כמו דאיתא בתוס' ריש קידושין לענין ערכין. אבל א"כ גם בקרקעות יוכל ליתן שקלו מה"ת אך אולי כיון 
נזכר שבעינן תרומה ואין שייך בקרקע תרומה לכן לא יוכל בקרקעות. אבל בשטרות יוכל ליתן ותמוה לומר כן דודאי היה 

 זה שמה"ת יכול ליתן אף בשטרות ולחלק קרקעות משטרות.  

ולולא דמסתפינא הייתי אומר דודאי צריך ליתן שקלים דוקא במטבע גם מדאורייתא ועיין בשירי קרבן בירושלמי שם   
בא דר"מ דסובר כן וילפינן מזה יתנו אך הוא כותב שם דיהיה בזה מחלוקת ר"מ ורבנן והירושלמי שהביא רש"י הוא אלי

וזה דוחק גדול דלמה היה מביא רש"י מה שלא כהלכה. ולכן הייתי אומר דאף דצריך ליתן השקלים דוקא בכסף מ"מ 
לאחר שהקדיש שקלו ורוצה לשלחו למקדש יכול לחלל מן הדין אף בשוה כסף דאז הוא ככל הקדש שנפדה גם בשוה 

תחייבו באחריותם מ"מ מאחר שהקדישו יצא כבר ידי כסף. ואף שעדין ברשות הבעלים הוא שאם יאבד קודם שיתרם י
מצות נתינת השקל. והאחריות שעליו אינו משום שלא קיים המצוה כל זמן שלא בא למקדש דא"כ איך היה יוצא 

כשנאבד בדרך אחר שנתרמה התרומה דאף שלא פשע בזה שנאבד מ"מ הרי לא בא למקדש ולא קיים המצוה וגם איך 
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א כיון שלא קיימו המצוה יהיו מחוייבין להשלים מה שיוזל אלא ודאי שיצא בהמצוה תיכף שייך לחוש שמא יוזלו ה
בהפרשה ומטעם זה סובר רשב"ל בשקלים שם שפטור מאחריות דהוי כמסר לגזבר דבכ"מ הוא ברשות גבוה ורק ר' יוחנן 

התרומה ולכן אם לא פשע סובר דחייב באחריותם משום דיש עליו עוד חיוב לראות שיבא שקלו למקדש כדי להיות ב
שמסר לש"ש פטור אם נאבד אחר שנתרמה התרומה. ולכן כיון שיצא חיוב המצוה תיכף כשהקדיש השקל הוא ככל 

הקדש שיכול לפדותו בכל דבר מן הדין לבד מקרקעות ועבדים ושטרות רק מתק"ח שמא יוזלו יכול לצרפם דוקא 
ר דכספא טבעא, משום דלא שכיח בהו יוקרא וזולא כ"כ. וזהו מה למטבעות זהב אף שג"כ לגבי כספא אפשר שיוזלו מאח

דהוצרך הירושלמי לומר הטעם למה אין מצרפין למרגלית משום שמא תוזל. והגמ' דבכורות שהביא מתני' דמצרפין 
 שקלים לדרכונות משום דגם לצרף שהוא כבר אחד שהקדיש בעי דוקא מטבעות מדרבנן ולכן גם ע"ז קאי מתני' דבכורות

וזהו מלתא דמסתבר ולכן לא  ..מצות שקלים בין על הצירוף דאח"כ.דאיתא שם חוץ מן השקלים סתמא דמשמע בין א
אישתמיט באיזה מקום לומר שמן התורה נותן שקלו בשוה כסף. וזה שלא ילפינן מעבד עברי כמו הקדש הוא מקרא דזה 

יף מיניה דלא כשירי קרבן בזה והירושלמי שאמר טעם יתנו כדאיתא בשירי קרבן רפ"ב דשקלים וגם ר"מ יודה ותרתי יל
 דיוזלו הא ג"כ אליבא דכו"ע כדפירשתי.

 כפרת הציבור, אין כפרה למתים

 בעקבי הצאן עמ' לב

 ארוסה –כרת 

 113תוספות הרא"ש יבמות לד.

 בן עשרים לעונש בית דין של מעלה –כרת 

 שו"ת חכם צבי סימן מט

י"ג עד בן כ' דאינו בר כרת ואמאי מייתי חטאת יפה השיב מעכ"ת ואני מוסיף  ובקושית הגאון מהר"ל מפראג ז"ל בבן
דלכאורה קושי' זו אין לה שחר דאטי מי נתנה התורה טעם לחיוב החטאת בשגגה משום שהוא חייב כרת במזיד אלא 

ל זדונה כרת דילפינן לה מהיקישא דתורה אחת יהיה לכם לעושה בשגגה לע"ז לומר לך מה ע"ז שהוא דבר שחייבין ע
חייבין על שגגתה חטאת אף כל כו' ובבן י"ג ויום א' עד בן כ' דבע"ז גופה אינו חייב כרת ואפ"ה חייב חטאת שהרי 
החטאת מפורשת בה ואינה למידה מן הכרת א"כ הה"ד לכה"ת שאנו למידין מע"ז דינם שוה אלא שכוונת הרב ז"ל 

נן לע"ז לענין סקילה אלא לענין כרת משום דמפורש בהאי קרא באותה שכ' התוס' בפ' כלל גדול ס"ט דע"כ לא מקשי
בהדיא וא"כ יאמר הרב ז"ל דה"ה לענין בן י"ג עד בן כ' שאינו בר כרת אבל באמת אינה קושי' דכיון שהוא בן י"ג ויום 

לא אחד חייב בכל מצוות האמורות בתורה וקרבן חטאת היא אחת מתרי"ג מצוות נמצא כל מי שהוא איש חייב בה א
שהתורה גילתה לנו בהיקשא לע"ז שלא תאמר דאף חייבי לאוין בכלל אחת מכל מצות ה' דליתא אלא באיסורי כריתות 

אבל לענין איש שהוא בר עונשין ומצווה בכהת"כ אין לנו לומר שיפטר מקרבן חטאת וביחוד כיון שבע"ז עצמה בן י"ג 
ם א' עד בן כ' אע"פ שכן תפסו במושלם הרבנים הגדולים חייב חטאת ובעיקר ענין זה שלא יתחייב כרת בן י"ג ויו

מהרא"ם ובעל יפה תואר פ' חיי שרה אין דעתי נוחה בו דהאיך יתכן עונש שענשה תורה על העובר על המצוה ואותו 
 העובר מצווה בה וחייב עלי' מלקות וד' מיתות ב"ד שנאמר שהכרת הכתוב בה לא קאי עליו

מערל זכר אשר לא ימול ונכרתה וביקש לרפאתו על נקלה לומר דקאי על מלקות לא  וגם הקו' שהקשה מהרא"ם לעצמו
וזהו תימא על הרב ז"ל ולומר שמלקין אותו עד שתצא נפשו  יתכן דבקרא כרת כתיב ועוד מלקות במילה שהיא מ"ע ליכא

"ם ז"ל ריש ה' מילה וכל אין זה ענין לכרת דבכל חייבי עשה הדין כך ואף אם נסבול דוחקו מה יאמר הרב בדברי הרמב
יום ויום שיעבור עליו משיגדל הרי הוא מבטל מ"ע אבל א"ח כרת עד שימות והוא ערל במזיד וכן הראב"ד שהשיג עליו 
וכ' דכל יום עומד באיסור כרת תרווייהו ס"ל דמשהגדיל הרי הוא בן כרת והסמך שסמכו עליו מפ' ר' עקיבא דל עשרין 

אגדה הם ואין משיבין מן האגדה גם הטעם שפירשו ז"ל והוא מהירושלמי מגזרת מרגלים שנין דלא ענשת עלייהו דברי 
תמוה הוא דא"כ מבן ששים שנה ומעלה נמי נימא הכי שהרי לא נגזרה גזירה על יותר מבן ס' כדאיתא ביש נוחלין ושמא 

ומה שתרצו שהיה לפי חכמתן  לא ילפינן אלא מאי דכתיב בהדיא בקרא ועוד מצינו כ"פ שנענשו קטנים וכן בער ואונן
הוא דוחק ועוד דנקוט מיהא דאינו כלל גמור דלא מיענש פחות מבן כ' וכמ"ש מעכ"ת ועוד יש לחלק בין עונשי שעה 

לעונשי דורות ובפסח נאמר והאיש אשר הוא טהור וחדל לעשות הפסח ונכרת וכו' ואין שם לא קרבן חטאת ולא מלקות 
 איש הוא מבן י"ג ויום א' ומעלה הרי שחייב כרת בפירוש לבן י"ג ויום א':אלא כרת בלבד וכל מקום שנאמר 

                                                 

 שו"ת מהר"ח אור זרוע סימן קסד ושו"ת אבני נזר אבן העזר סימן גע"ע  113

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


571 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

ובפרק מי שהי' טמא צ"ג חייב כרת על הראשון וחייב כרת על השני דברי ר' ולטעמיה אזיל דס"ל קטן שהגדיל בין שני 
מאי למעוטי קטן פסחים חייב לעשות פסח שני ואם לא עשה חייב כרת וכן לעיל ס"פ האשה צ"א ואלא האיש למעוטי 

מכרת משמע דוקא קטן הא בן י"ג ויום א' חייב כרת היתכן שנאמר דזה מיירי דוקא ביותר מבן כ' הא ודאי לא ואפשר 
היה לפרש האי דר' עקיבא שאין הכונה לומר דלא מענשת עלייהו כלל אלא לומר דלפעמים אשכחן דלא מענשת עלייהו 

שכן אף יצחק בתפלתו ביקש שלא יעניש עליהם לע"ל כיון שכבר מצינו בב"ד של מעלה כדאשכחן בדור המדבר וכיון 
שלא ענש עליהם במדבר ועד"ז יפורשו כל אותן המקומות דמשמע הכי ואף את"ל דאין ב"ד של מעלה מענישין אפי' עונש 

זקן בן שמנים כרת לפחות מבן כ' ותלמדנו מדור המדבר היינו לענין עונש עוה"ז אבל בעוה"ב יש עליו עונש כרת וכמו 
שנה שאכל את החלב שלא יתכן בו לא כרת דשני ולא דיומי ע"כ א"א לקיים בו כרת אלא לעוה"ב בעונש גיהנם או כיוצא 
או דאף שיתחייב כרת פחות מבן י"ג הקב"ה ממתין עד אחר כ' אם ישוב ולא יכריתנו אם יחטא עד אחר כ' ואם לא ישוב 

 תו פחות מבן כ' וזה נלע"ד ברור דעכ"פ שייך עונש כרת בפחות מבן כ' נמיאז יכריתנו על העוון אשר חטא בו בהיו

/מהגהות ב"ד/ +ע' נחל קדומים עה"ת )ר"פ חיי( וח"ס )יו"ד סי' קנ"ה( ויהודה יעלה )יו"ד סימן קנ"ח( ודע"ת )סימן ה'  
שו' הגאון ר' ישעי' פיק ז"ל סקי"א(, ועיין רבעון האנגלי דזואיש קוואטערלי רעויו )יולי תר"פ עמוד ס"ז( שם נדפס ת

להגאון ר' טעבלי מלונדון ז"ל שתמה ג"כ על הח"צ של"ר דברי הר"מ פיהמ"ש )פ"ז דסנהדרין( וע' הגהות מהר"צ חיות 
)מו"ק כ"ח( ותיבת גמא )פ' חיי(, ומש"ש דקטן חריף מענישין עיין ס' חסידים )מקיצי נרדמים( )סימן רי"ז( דקטן שדעתו 

 ה נתחייב שמואל מיתה עיי"ש+    כגדול מענישין ומש"

 כרתי ופלתי

 טז: ד"ה ואביתרסנהדרין רש"י 

 תוספות שם ד"ה ואחרי אחיתופל

 רש"י שמות כא:א

 ולמה נסמכהב פרשת דינין לפרשת מזבח, לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש ]המזבח[:

 סנהדרין כד.

 עולה על שלחן מלכים –בישול עכו"ם  –כשרות 

 עבודה זרה לח.

 114(קישור)קונטרס בענין בישול עכו"ם, הרב מנחם גנק  –חוברת מסורה כרך א עמ' פו 
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 בשר אדם –כשרות 

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות ב:ג

 ב, ד-מאכלות אסורות ג:ארמב"ם הלכות 

 חידושי הרמב"ן כתובות ס.

 115מגיד משנה הלכות מאכלות אסורות ב:ג

 בשר בדגים –כשרות 

 שלחן ערוך אורח חיים קעג:ב

 .)ועיין י"ד סי' קט"ז(וחמירא סכנתא מאיסורא  שום דקשה לדבר אחר,בין בשר לדגים, חובה ליטול מ
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 מגן אברהם קעג:א

ה אין סכנה כ"כ דחזינן כמה דברים המוזכרים בגמ' שהם סכנה לרוח רעה ושאר דברים דקשה לד"א. ואפשר דבזמן הז
והאידנא אינו מזיק דנשתנו הטבעיות וגם הכל לפי טבע הארצות ועבי"ד סי' שט"ז ס"ג ובא"ע סימן קנ"ו וכ"כ הב"ח בשם 

 הרמב"ם:

 שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן שלח

אמרה התורה כי יהי' באיש חטא משפט מות והומת וכו' לא תלין וכו' כי קבור תקברנו ...ונחזי אנן הנה בלי ספק כש
והעובר על זה בשום מת עובר על עשה ול"ת ע"כ אז נמסר לנו שיעור מיתה אולי הי' אז מסורת מבעלי טבעיים 

פר"ע פ"ה ע"א וסמכו  הראשונים אעפ"י שנשכח מרופאי זמנינו ועליהם סמכו חז"ל בהרבה ענינים מעניני התורה כמבואר
אקרא לא תסיג גבול ריעך אשר גבלו ראשונים או אם לא היה להם מסורת מהטבעיים ע"כ קבל מרע"ה השיעור מהל"מ 
=מהלכה למשה מסיני= או שסמכו עצמן אקרא כל אשר רוח חיים באפו דהכל תלוי בנשימת האף וכמבואר ביומא פ"ה 

 ע"א ופסקו רמב"ם וטוש"ע....

 ר שם סימן קאשו"ת חתם סופ

...והשתא נהי שלא נסמוך על זה לעשות מעשה לאכלם זע"ז דאפשר דה"ל כמו דבר הנאסר במנין ואפשר דלא שייך בזה 
כל הני תירוצי' הנאמרי' בגילוי ומש"וה אנו נזהרים ומנהג אבותינו תורה מ"מ הרווחנו שיצאנו מחמירת סכנתא דהשתא 

' הסכנה אלא במין ביניתא ולא במינים המצוים בינינו כלל וליכא אלא אי' מיהת ליכא סכנתא ואפשר שגם בזמנם לא הי
 116קל דרבנן דנהי דדבר שבמנין דאורייתא הוא היינו הנאסר משום סייג וגדר איסור אבל בכה"ג קילא טובא...

 ימינולאור המדע בת קביעת הלכה על פי החקירה ראה: 

 בשר עגלים –כשרות 

 תמורה ל:

אסור. נתן לה  -הרי אלו מותרין. יינות ושמנים וסלתות, וכל דבר שכיוצא בו קרב על גבי המזבח  -מתני'. נתן לה מעות 
אין אתנן ומחיר  -דין, מה אם המוקדשין שהמום פוסל בהן הרי אלו אסורין. שהיה ב -הרי אלו מותרין. עופות  -מוקדשין 

להביא את  -אינו דין שלא יהא אתנן ומחיר חל עליו? תלמוד לומר: גלכל נדר  -חל עליהן, עוף שאין המום פוסל בו 
בן  ולדותיהן מותרין. רבי אליעזר אמר: ולד טרפה לא יקרב על גבי המזבח רבי חנינא -העוף. כל האסורין לגבי מזבח 

אין פודין אותן שאין  -פסולה מעל גבי המזבח. כל הקדשים שנעשו טרפה  -אנטיגנוס אומר: כשירה שינקה מן הטרפה 
 פודין את הקדשים להאכילן לכלבים.

 תמורה לא.

... תני ר' חנינא טריטאה קמיה דרבי יוחנן: כגון שהניקה חלב רותח משחרית לשחרית, הואיל ויכולה לעמוד עליה מעת 
 לעת

 תוספות תמורה לא. ד"ה שינקה חלב רותח

 וה"ה בכרשיני עבודת כוכבים אם אכלה כל ימיה שעיקר גדילתה מהן שהוא אסור ולפום ריהטא אפילו להדיוט.

 פירוש המשנה לרמב"ם תמורה ו:ה

וד עליו וזה שאסור ר' חנניה בן אנטגנס כשרה שינקה מן הטרפה הוא באותו היום בלבד שינקה, מפני שהיא יכולה לעמ
מעת לעת והוא בתהליך העכול ועד כה לא נגמר עכולו, אבל אם כבר נתעכל אפילו פטמה דרך משל בכרשני עבודה זרה 

עד שהשמינה מאד הרי זו מותרת לגבי המזבח לדברי הכל. ואין הלכה כר' אליעזר. ולא כר' חנניה בן אנטגנס. ולשון ספרי 
חלב, מכאן שאין פודין את הקדשים להאכילן לכלבים. וידוע שאין הטרפה תזבח ולא גזה, ואכלת ולא לכלבך, בשר ולא 

 ראויה אלא לכלבים.

                                                 

 ע"ע שם חלק ג )אבן העזר א( סוף סימן קלו וחלק ד )אבן העזר ב( סימן סא ד"ה היות כן 116
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 שלחן ערוך יורה דעה ס:א

הגה: אחוזת דם והמעושנת והמצוננת, או שאכלה סם המות שהורג הבהמה, או ששתתה מים הרעים, הרי זו מותרת. 
נה לכ"ג( אבל אם לא נתפטמה כל ימיה רק בדברים אסורים, אסורה )תוספות בהמה שנתפטמה בדברים אסורים, מותרת )מרדכי דיבמות פ' אלמ

 117דתמורה פ' כל האסורים(.

 דג הטונא –כשרות 

 רש"י ברכות מד. ד"ה ספלי טרית

 עבודה זרה מ.

 ומי איכא דשרי כה"ג באתרא דשכיחי קלפימ. ד"ה  רש"י עבודה זרה

 ן באו.די"ל שמא דגים טהורין וטמאין יש וקשקשים מן הטהורי

 בית יוסף יורה דעה סימן פג

כתוב בשבלי הלקט )ח"ב סי' לז ד"ה דגים קטנים( בשם ה"ר ישעיה אמר רב פפא הלכתא עד שיהא ראש ושדרה ניכר של 
כל אחד אבל אם היה דג גדול בראש ושדרה שהם ניכרים מותרים כל החביות הילכך החביות הבאות מליאות טונינא כיון 

ושדרה כולן מותרות ולא חיישינן לדג טמא ואף על פי שיש חביות שאין ראש יש להתיר משום שנוכל להכיר בראש 
חזקה שיש לנו שאין עושים ]שם[ אלא מטונינא ולא מטמא כדאמרינן מכריז ר' אבהו קרבי דגים ועוברן נקחים מכל אדם 

 וכו'

 דרכי משה הארוך יורה דעה פג

 (קישור )ו:כדרכי תשובה יורה דעה פג

 

 (קישור )שו"ת מנחם משיב )קירשנוים( חלק ב סימן לא
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  Controversy Zebu– סימני ומסורת כשרות לבהמות –כשרות הזיבו 

  חולין נט:

 ש"ך יורה דעה פ:א

עיין פי' של  -אם הם מפוצלות כרוכות והדורות וחרוקות 
דברים אלו בב"י ולפי שאין לנו עתה אלא מה שקבלנו 

 במסורת וכדלקמן ספ"ב גבי סימני העוף קצרתי:

 חכמת אדם לו:א

 חזון איש יורה דעה סימן יא

 דעה א:כ קונטרס פני שור )להרב הרצוג( יורה

  118בכורות ז.

 הגעלה בשאר משקים –הכשר כלים  – כשרות

 (קישור)בענין הגעלה בשאר משקים  –מסורה חוברת ב עמ' עג 
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 מעלה רתיחה –הגעלה  –הכשר כלים  –כשרות 

 חן ערוך אורח חיים תנבשל

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן לא

 חמץ –הכשר כלים  –כשרות 

 היתרא בלע –חמץ  – פסחראה: 

 ליבון והגעלה –הכשר כלים  –כשרות 

 תוספות פסחים ל: ד"ה התורה העידה

 בדק הבית בית ד שער ד

 רא"ה שם

 או פרוה חלבי –מי חלב  –כשרות 

 שלחן ערוך יורה דעה פז:ו, ח

או בחלב מתה, או בחלב זכר, או שבישל דם ן עליו. וכן המבשל בשר במי חלב, אין לוקיושן והמבושל בחמי טבריא, המע
אינו אוסר.  וחלב זכר לא מקרי חלב כלל. ואם נפל לתוך קדירה של בשר,הגה: ואין לוקין על אכילתו משום בשר בחלב.  ור,בחלב, פט

 ומי חלב, אוסרים המאכל כמו חלב עצמה. ואפילו בבישול, יש לאסור לכתחלה )כן משמע בארוך כלל ל"א(אבל חלב מתה, 

אינם בכלל מי חלב, ואסור מן התורה. אלא מי חלב היינו , )פי' חלב המתמצה מקפאון הגבינה(דנסיובי דחלבא יש מי שאומר 
 בי, והאוכל צף מלמעלה, ולא נשאר בו אלא מים בעלמא. זהו הנקרא מי חלב.אחר שעושים הגבינות מבשלים הנסיו

 סימני דג טהור –כשרות 

 שו"ת זכרון יהודה סימן לב

ונוהגין בו איסור ויש לו סנפיר ושמעתי כי ר' שאול ז"ל בדקו  1שאלה.   ילמדני מרי מביאין לכאן דג ששמו לינסיראה 
נוהגין בו איסור ואני בדקתיו ומצאתי לו קשקשת אע"פ שאינה נראית לכאורה ומצא בו סנפיר וקשקשת והתירו ואעפ"כ 

לאחר שנתיבש שוב שריתיו במים ואז נראית בטוב הודיעני אם יראה לך להתירו כיון שיש בו סנפיר וקשקשת כי למדתנו 
הנני שולח דג אחד מהם רבינו עוף טהור נאכל במסורת אבל דג אני סבור שאין צריך מסורת כיון שמפורש סימניו בתורה 

ואתה בחסדך תצוה לבדקו והודיעני מה יראה לך בו ותצוה ליתן תשובה לזה הרגלי מיד ואין להאריך ושלום כנפש עבדך 
 צעיר תלמידך אשר הקטן בן אחיך ר' שלמה ז"ל.  

עובדי דפ"ב  מסורת כמו הנהו תשובה.   דבר פשוט הוא שהדג שימצא בו האדם קשקשת שהוא מותר ואין צריך לזה  
והדג שרו אותו במים ובדקו אותו בסכין שלמה בני ואמו וקצת מן התלמידים ואמרו שמצאו לו קשקשת ושלום  דע"ז

 כנפש דודך הכותב יהודה בן הרא"ש ז"ל..

 מ. ד"ה אמר רבא פות עבודה זרהתוס

 בית יוסף יורה דעה סימן פג

ימן על הדגים הטהורים שני עדים טהור פירוש דג טהור יש לו )סי' ריא הגה אות ג( בשם ה"ר יהודה החסיד ס כתב סמ"ק
זנב סדוקה לשנים מה שאין כן בברבוט"א והרבנים הגדולים אוכלים ממנה ורבינו יחיאל מפרי"ש היה נזהר ממנה 

 והמחמיר תבוא עליו ברכה עכ"ל:

 דרכי משה הארוך יורה דעה סימן פג

 שו"ת יביע אומר חלק ה יורה דעה סימן ט
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 (קישור) ?Is Canned Tuna Kosher - 7עמ' חוברת מסורה א' 

 ילקוט יוסף איסור והיתר חלק ב, עמ' קסו

 ושט-ילקוט יוסף איסור והיתר חלק ב במילואים, עמ' שיא

 איסור אכילה ואיסור הנאה –סתם יינם  –כשרות 

 תוספות עבודה זרה כט:

 תוספות עבודה זרה נז: ד"ה לאפוקי

מיהו קשיא סתם יינם היאך נתיר בהנאה כיון שגזרו על סתם יינם משום בנותיהם והא גם עתה שייך זה הטעם וי"ל ...
שום דשכיחי לנסוכי לעבודת כוכבים אבל עתה שבטל דמאי דגזרו סתם יינם לאסור בהנאה יותר מפתם ושמנם היינו מ

ניסוך שאינם יודעים בטיב עבודת כוכבים דיו להיות כפתם ושמנם או כבישולי עובדי כוכבים לאסור בשתיה ולא בהנאה 
 והמחמיר תבא עליו ברכה.

 119(Pheasantעוף הפסיון ) –כשרות 

    שו"ת מלמד להועיל חלק ב )יורה דעה( סימן טז

נשאלתי ע"י טעלעגראף מהרב דק"ק באזעל אם העופות שנקראו פאזאנע בל"א הם כשרים. ולפי שהוכרחתי להשיב ג"כ 
ע"י הטעלעגראף סמכתי על מה שבקהלתנו קהל עדת ישראל שוחטין אותן העופות לחתונות גדולות עפ"י הוראת מו"ר 

ים מבני קהלתנו. וע"כ השבתי תיכף שפאזאנען הגאון מו"ה עזריאל הילדעסהיימער זצ"ל זה שנים רבות כידוע לרב
מותרים. אמנם אח"כ ראיתי בספר המילים של החכם לעפי ערך פסיון שכתב בל"א וז"ל: בייא דען דעציזארען העררשט 

פערשיעדענהייט, אב ער געגעססען ווערדען דארף אדער ניכט, עכ"ל. /אצל  -הינזיכטליך דעז פאזאנז איינע מיינונגס 
ים הבדל דעות בקשר לפאזאן אם מותר לאכלו או לא/. ואף שאין להרהר אחר הוראת מו"ר זצ"ל, מ"מ הפוסקים קי

יצאתי לחפש איפוא הם אותן הפוסקים שראה החכם לעפי שאוסרים הפאזאן ולא מצאתי אף אחד מהם שכתב איסור 
 בזה, ומה שמצאתי להיתר אכתוב פה לזכר:  

( וכתב ע"ז בעל fagianoתרגום של שליו הוא מה שקורין בל' איטאליא פסאני ) הערוך ערך פסיון כתב שהפסיון שהוא   
בל"י וכן  fasianosמוסיף הערוך שהוא בל' יוני ורומי מין עוף טהור וחשוב ועולה על שלחן מלכים. ובאמת ידוע שמלת 

phasianus מדרשים ובתרגם אינו אותו בל"ר הוא העוף הידוע שקורין פאזאן, ומי שחולק ע"ז שפי' מלת פסיוני בש"ס ו
שהוא רעבהוהן, אין זה תימא שהרי  perdixעוף אלא עוף אחר הוא מתעקש. ואל תשיבני שהרי רש"י לועז פרדיש והוא 

רש"י היה דר בצרפת ושם לא היה הפאסאן ידוע בימים הקדמונים )שמושב העוף הזה היה באסיא במדינת קאלכיס אצל 
ועל כן לועז רש"י בשם עוף אחר שג"כ היה עולה על שלחן מלכים. וכל הראיות הנהר פאסיס ומשם נקרא על שמו(. 

שכתבו קצת חכמים לסיוע לפי' רש"י את כולם ישא רוח, ונאמן עלינו בעל הערוך שהיה בקי בלשונות. והמלה פסיון 
א העוף היה לו בעצמה תעיד עדות נאמנה שהוא העוף פאסינוס ולא אחר. והמלה פסיון בעצמה תעיד עדות נאמנה שהו

שאותו הפסיון הוא עוף טהור, וא"כ לו יהא שפי' פסיון בש"ס הוא כרש"י הלא בעל הערוך ובעל מוסף הערוך מעידין 
שהפאסיאן הוא עוף טהור, ובודאי היה לבני איטליא מסורת על זה. וכתוב בשו"ת דברי דוד לר"ד מילדאלה סי' מ"ח 

ן האווזים שמקצת חרטומיהן שחור, ובעודם מדברים נכנס החסיד שבאמשטרדם היו נושאים ונותנים על דבר אות
ושלא היה  fagianiמוהר"ר משה חיים לוצאטו והעיד עליהם שהם מאותם הנאכלים בערי איטאליאה דנקראים פאייסאני 

בהם חשש איסור ופקפוק בדבר עיי"ש, והנה עדותו של רמח"ל הוא קצת שלא בדקדוק כמו שהעיר על זה החכם שד"ל 
אגרותיו אגרת /תיד/ צד /אלף עשרים ושתים/ כי הפאסאן אינו מין אווזא אלא מין תרנגול, וא"כ אותן האווזים אינם ב

נקראים פאייסאני באיטליא. מ"מ נשמע מעדותו של רמח"ל שגם לו היה ידוע שבארץ איטאליא אוכלים פאסאן, וכן 
ישראל דייטש אב"ד דק"ק בייטהען בשנת תר"ז בבירור  העיד בבירור החכם שד"ל באגרת הנ"ל שכתב להרב הגדול מהר"ר

שבכל ערי איטאליא אוכלין הפאסאן. וידוע שהחכם הנ"ל היה מדקדק מאד במלותיו ועדותו עדות ברורה. עוד מצאתי 
בספר תשובה מאהבה לרא"פ ח"ג סי' שכ"ח שכ' דלא מוכח מרש"י שפאוון )שהוא פפויא בל"א( הוא טווס והוא טהור 

רש"י על טווס פאוון יכול להיות שהוא ט"ס שנתחלף הז' בו' וצ"ל פזון, והוא פאזאן /האלפים פתוחים/  שמה שלועז
שהוא טהור. משמע מזה שגם להרה"ג בעל תשובה מאהבה היה ידוע שהפאזאן הוא טהור. וע"כ הוראת מו"ר נכונה 

ות שאין אוכלין פאזאן, וכמדומה שכן הוא וברורה. ועיין אגרת שד"ל הנ"ל באריכות. אך שמעתי שבארץ אונגארן יש קהל
 במדינת עלזאס.    
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 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן לד

בדבר עופות פאזאנע אם מותרין לשחוט מע"כ ידידי הרה"ג ר' אפרים גרינבלאט שליט"א. בדבר עופות הנקראים פאזאנע 
א ולא ידוע עוף זה במדינה זו ולכן אין לשחוט אשר בס' מלמד להועיל כותב להתיר דברתי עם הגרי"א הענקין שליט"

עליהם כי אין לנו מסורת עליהם. ודברתי עם הר"ר נפתלי קארעלבאך שהיה רב באשכנז ושאלתיו אם זוכר הוא מקהלתו 
באשכנז בזה ואמר שלא ידוע לו זה שהיו אוכלין אבל בס' מלמד להועיל מעיד בשם רבו הרב הילדעסהיימער להתיר אבל 

קהלות שאין אוכלין אותן ולכן אף שביש מסורת באיזה מקום יכולין לסמוך גם במקום שאין להם מסורת על  כותב שיש
המסורת שבמקום שאוכלין כדאיתא בש"ך יו"ד סי' פ"ב ס"ק י"א אם אין להם מנהג לאסור אף כשיודעין מהמסורת עיי"ש 

כלו אותן אולי אין לחוש להם משום דאולי יש וגם מהט"ז משמע כן וכן סובר גם הגר"א עיי"ש ועל המקומות שלא א
אצלם עופות טמאין הדומין לזה והנהיגו איסור מחמת זה שאין מחוייבין לנהוג כמותן, מ"מ הא על השם לבד ודאי אין 

לסמוך דאולי יש דומין לו שנקראו ג"כ בשם זה וגם יש שינוי בהשמות בין המדינות אלא צריך דוקא שהמעידים יראו 
ביעות עין שעוף זה הוא שאוכלין אותו במדינה ההיא ויהיו אנשים מדקדקים שלא יאמרו בדדמי שזה קשה ויכירו בט

להשיג והרי אנחנו רואין שהרב קארעלבאך שהיה רב בסמוך לשם ולא ידוע לו שאכלו אותן אף שהתשובה בס' מלמד 
לא ימצאו עדים שיכירו בטב"ע לומר להועיל נכתבה לחותנו אלמא דלא היה מצוי אף שם שיהיה לאכילה וא"כ ודאי 

שזהו העוף שאכלו בבערלין בקהלתו של הרב הילדעסהיימער ובעל המחבר מלמד להועיל. ובפרט שיש הרבה עופות 
הדומים לעוף זה שצריך לזה דקדוק גדול שאין לסמוך על סתם אנשים ולא נחשב זה מסורת ואין לשוחטם. ואף אם 

להתירם שלא יטעו בעופות הדומים להם כדמשמע שם שהוא מנהג טוב. ידידו,  היתה מסורת טובה היה מהראוי שלא
 משה פיינשטיין.    

 פת פלטר בשבת –פת עכו"ם  –כשרות 

 מגן אברהם רמב:ד

לעשות מהם לחמים. ומביא בד"מ סמך לזה מדכ' הטור סי' תר"ב שיאכל חולין בטהרה בז' ימים שבין ר"ה לי"כ וקשה 
לא"ה אוכל בטהרה וצ"ע דאדרבא משם מוכח דבשבת א"צ לזהר דאל"כ ישארו רק ו' כשתסיר הלא ט' הם אע"כ בי"ט ב

שבת וב' י"ט של ר"ה, וי"ל דר' חייא היה מקדש ע"פ הראיה כדאיתא במס' ר"ה וא"כ היה רק יום א' י"ט ולי נראה ראיה 
פת' פת ומ"מ מוכח מדברי רמ"א לזה מתענית דף כ"ה דביתהו דרב חנינא כל ע"ש היתה מסקת התנור שיהיו סבורים שא

שהטעם לאכול פת כשר וא"כ צריך לאכול החלות בשבת ולא פת אחר ועמ"ש סימן רע"ד וגם כדי לקיים מצות חלה לפי 
 שאבדה חלתו של עולם כדאי' בירושלמי דשב' בפ"ב )ל"ב(:

 שער הציון רמב:יח

 כון ליזהר. והאליה רבה חולק על זה, עיין שם:מגן אברהם וחיי אדם ושאר אחרונים. ולפי זה אפילו בתוך הסעודה נ

 פת עכו"ם –כשרות 

 תוספות ביצה טז: ד"ה קמ"ל

... ומיהו פשטי"ץ של דגים שאפאו נכרי אין להתיר דיש בהם משום בשולי נכרים הואיל ונבלע שומן הדגים בתוך העיסה 
כולו בשולי נכרים אע"פ שהעיסה אין בה והדגים אסורין משום בישולי נכרים א"כ אף העיסה שמבחוץ אסורה ונעשה 

משום בישולי נכרים דהא התירו את הפת וגם מה שנבלע בה אינו בעין מ"מ קודם שנבלע בעיסה היה בעין והיה נאסר 
ונמצא שהעיסה נלושה מן האיסור דרבנן ויש שמסירין השומן ואוכלים אותן בכה"ג ואותן ניליי"ש מדלא מברכין עלייהו 

בהן משום בישולי נכרים ומיהו אומר הר"ר יחיאל דאין בהם משום בישולי נכרים כיון דדרך אפיית פת  ברכת המוציא יש
 עביד להו ועוד דאי קבע סעודתיה עלייהו מברך ברכת המוציא אלמא פת נינהו.

 צליית בשר על דגים –כשרות 

 פסחים עו:

 שולחן ערוך יורה דעה סימן קטז:ב

 ש"ך שם ס"ק א 

 "ק גפתחי תשובה שם ס
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איברא מאחר דחזינן להרמב"ם דרב גובריה ברפואות וטבעיות שהשמיט הא דביניתא דאטוי בהדי בישרא מסתמא לפי 
עוצם חכמתו ידע והבין שנשתנו הטבעים בענין זה ונהי שלא נסמוך ע"ז לעשות מעשה לאכלם זע"ז דאפשר דה"ל כמו 

מיהת ליכא סכנתא. ואפשר שגם בזמנם לא היה  דבר הנאסר במנין מ"מ הרווחנו שיצאנו מחמירת סכנתא דהשתא
הסכנה אלא במין ביניתא ולא במינים המצויים בינינו כלל וליכא אלא איסור קל דרבנן דנהי דדבר שבמנין דאורייתא היא 

 120היינו הנאסר משום סייג וגדר איסור אבל בכה"ג קילא טובא.

 שסועה -כשרות 

 חולין סט:

וכי משה רבינו קניגי או בליסטרי היה, , שיש לה שני גבין ושתי שדראותפני עצמה היא א"ר חנן בר רבא, השסועה בריה ב
 אלא מכאן תשובה לאומר אין תורה מן השמים

 י בהערה כ-פסוק ז תורה תמימה דברים פרשת ראה פרק יד

לד ]דנפל הוא[ והנה בנדה כ"ד א' איתא, איתמר, המפלת בריה שיש לה שני גבים ושתי שדראות, אמר רב, באשה אינו ו
ובבהמה אסורה באכילה ]אם נשחטה האם ונמצא במעיה וכש"כ כשיצא לאויר העולם, דנפל הוא ונבלה[, וטעמו הוא 
משום דולד כזה א"א לו לחיות, ומביא שם מאמר זה שלפנינו ומקשה ממנו לרב דהא מבואר שהראהו הקב"ה בריה זו 

שה במעי אמה אגמריה, כלומר שהורה אותו שאם ימצא ולד כזה ומבואר דחיה היא, ומפרש רב דכי אגמריה רחמנא למ
בבהמה אסור באכילה, ופריך עוד שם לרב ממשנה דבכורות מ"ג ב' כהן שיש לו שני גבין ושתי שדראות פסול לעבודה, 
הרי דחיי, ומשני דשם איירי ששדרתו עקומה, כלומר לא שיש לו שני גבין ממש אלא ששדרתו עקומה ונראית כשתים. 

 ועוד הקשו לו שם מברייתא דנזכר בה מפורש לענין איזו דין בריה שיש לה שני גבין ושתי שדראות, ומתרץ בדוחק.

ויפלא מאוד מניין לו לרב להחליט החלט גמור וקיים דבריה כזו אינה במציאות כלל וא"א לה לחיות, כי הלא אם על 
יה שידע שאפשר לבריה זו להיות ולחיות, מכש"כ על החלט מציאות בריה כזו פריך הגמרא וכי משה קניגי או בליסטרי ה

העדר מציאותה, והלא כלל גדול קיי"ל לא ראינו אינה ראיה, ויותר מזה נפלא מאוד הדבר שמשנה וברייתא ערוכים 
ומפורשים כנגד דעתו זאת כמו שהבאנו, ועם כל זאת השתדל לדחוק וליישבם כדי לקיים שיטתו זאת, נשגב ממני הדבר 

אוכל לו, מה ראה רב לזה ומה הכריח אותו לזה, ואם ע"פ חכמת הטבע והרפואה היה דן כן, הלא בר פלוגתיה שמואל לא 
 היה נודע לטבעי ורופא מצויין, כנודע, והוא ס"ל מפורש דנמצא וחיה בריה כזו.

קשה להגמרא מחיה  ויתכן לומר שהכריחתו לרב השקלא וטריא שבדרשה שלפנינו וכי משה קניגי או בליסטרי היה, מה
זו יותר מהמון אלפי החיות שבעולם זולתה שידע אותם משה, ואם בכולם ניחא להגמרא שראה אותם משה וידעם, הלא 

אפשר שראה וידע גם את זו, ואם מפני שנוי מבנה גופה בשני גבין ושתי שדראות, אך הלא כמה בריות שונות ומשונות 
 וזה באמת דקדוק נפלא.בעולם, ומכולם לא קשה להגמרא רק מזו, 

ולכן דן רב ע"פ זה, שמפני שחיה זו אינה במציאות החיים כלל, כי עודה מרחם אמה תמות, ולכן קשה להגמרא איך היה 
אפשר למשה לידע ממנה אחרי שאינה מצויה בעולם כלל, וכי קניגי או בליסטרי היה, כלומר שכל עסקו היה בחיות 

דו לראות עובר כזה במעי הבהמה, וא"כ מאין היה יודע אותה משה, אלא מוכח וצידתם וידע טבעם וגם אפשר שבא לי
שהראהו הקב"ה ציורה, ובכן הוכרח רב לפרש המשנה משבי גבין ושתי שדראות בשדרתו עקומה, כלומר שרק נראית 

 כשתים.

רחב ועמוק, וע"י זה  וראה זה דבר פלא מש"כ בעל המשביר, כי במדינת ברזיליא נמצאת חיה שיש לה על גביו כעין בקע
נראה כאלו נפרדו גבה ושדרתה, וזה מכוון ממש למה שאוקים רב המשנה דבכורות ששדרתו עקומה, כלומר שרק נראית 

 כשתים אבל לא שתים ממש, ואין להאריך עוד:

 תולעים שבדגים –כשרות 

 סעיף מג קיצור שולחן ערוך סימן מו

בתוך הדגים נמצאו לפעמים תולעים במוח או בכבד או במעים או בפה או באזנים, ובפרט בדג הנקרא "העכט" יש בו 
תולעים דקים וארוכים, ובמקום השכיח צריכין בדיקה, וכן "בהערינג" )דג מלוח( שכיח בתוך החלב תולעים דקים וצריכין 
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, וגם על הסנפירין, ובתוך הפה, ואחורי האזנים שרצים קטנים בדיקה. ויש מקומות שיש על הדגים מבחוץ אצל הסנפירין
 מאד, והם עגולים כעדשה, וצריכין לבדוק שם ולגרדם היטב.

 בית יוסף יורה דעה סימן פד:טז 

...ומשמע דלא אסר רבינו תם בדגים אלא הנמצאים במעים וכיוצא בהם דאיכא למימר בהו דאתו מעלמא אבל הנמצאים 
 יה קא גבילי ]ע"ש[בבשר הדג שרו דמינ

 כמה לאווין באכילתם – שרציםראה: 

 לעופותסימני ומסורת כשרות  -הודו  תכשרות תרנגול

 ורש"י שם חולין סב.

 שלחן ערוך יורה דעה פב:ג בהג"ה

וכף רגלו רחבה כשל אווז, בידוע שאינו  שחרטומו רחב יש אומרים שכל עוף
הגה: ויש אומרים שאין אם יש לו שלשה סימנים בגופו. כילה דורס, ומותר בא

לסמוך אפילו על זה, ואין לאכול שום עוף אלא במסורת שקבלו בו שהוא טהור )בארוך כלל נ"ו 
 ובתא"ו נט"ו(, וכן נוהגין ואין לשנות.

 ש"ך שם ס"ק ו

ונראה דאם יש להם מסורת שוב א"צ לבדוק אחר  -אא"כ יש להם מסורת 
שום סי' מיהו ודאי אי אשתכח דדריס או שחולק את רגליו אין לסמוך על 

המסורת וקבלה בטעות הוא וכ"כ מהרש"ל שם סי' קט"ו וכ"כ העט"ז אבל אם 
אינו ידוע אם דורס נראה דאפי' ידוע שאין לו סי' מהג' סימנים דהיינו שידוע 

לא אצבע יתירה ולא קורקבנו נקלף מותר במסורת דהא יכול שאין לו זפק ו
להיות שהוא טהור רק שצריך להכיר כל הכ"ד עופות וכיון שיש מסורת ודאי 
מתחלה הכירו שאינו מהכ"ד עופות והלכך נהי דמחמרינן דאף ג' סימנים לא 
מהני היינו משום דשמא ידרוס לאחר מיכן אבל מ"מ ודאי במסורת מותר כל 

חזינן דדרס ודין זה אמת לכל השיטות אפילו לשיטת רש"י דהא  כמה דלא
לכל השיטות אם אינו ידוע אם דורס אע"פ שאין לו סי' כלל בגופו יכול 

להיות שהוא טהור אם מכיר הכ"ד עופות וכיון שיש מסורת הוי כמכיר והיינו 
דכתבו מהרש"ל והעט"ז דוקא דאם חזינן דדרס לא מהני מסורת ודו"ק היטב 

 בס"ק ט': וע'

 נפש הרב עמ' רלא

 (קישור)חוברת מסורה חוברת כא עמ' פו 

 לא בשמים היא

 :בבא מציעא נט

 תוספות בבא מציעא נט: ד"ה לא בשמים היא

 .ברכות יא

 .תוספות יבמות יד

 נפש הרב עמ' מד

 ממונא מקמי איסורא דחינן לא

 רמב״ן כתובות מ. ד״ה וניתי פירוש שני
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 לב. בא מציעאב

 לא נתנה תורה למלאכי השרת, מלאכים ביום הכיפורים

 תוספות ישנים יומא לט: ד"ה נכנס עמי ויצא עמי

כבוד בירושלמי פריך והכתיב וכל אדם לא יהיה באהל מועד ודרשינן אפילו אותם שכתוב בהם ופניהם פני אדם ומתרץ 
 :הקדוש ברוך הוא היה

 מפניני הרב עמ' שצו

 לא תאכלו על הדם

 רמב"ן ויקרא יט:כו

להרבה פנים נדרש בסנהדרין )סג א(, לשון רש"י. והעולה משם לפי הסוגיא, שהם כולם מן התורה,  -לא תאכלו על הדם 
הנה העם חוטאים לה' לאכול על שכלל הכתוב כל אכילת הדם בלאו אחד. ואם כן, מה שאמר הכתוב בשאול )ש"א יד לג( 

הדם, שהיו חוטאים באחד מן השמות הנכללים בלאו הזה, כי היו אוכלים מן הבהמה קודם שתצא נפשה. זהו מה שאמר 
)שם פסוק לב( ויעט העם אל השלל, שהוא כעיט הדורס ואוכל, ויקחו צאן ובקר וגו' וישחטו ארצה ויאכל העם על הדם, 

 ופכים דמם ארצה היו תולשים אבריהם ואוכלין קודם שימותו:מרוב השלל בבהמות כשהיו ש

ועל דרך הפשט, הוא מין ממיני הכשוף או הקסמים כי הוא דבר למד מענינו, והיו שופכים הדם ומאספים אותו בגומא   
 והשדים מתקבצים שם כפי דעתם ואוכלין על שולחנם להגיד להם העתידות. וכאשר היו ישראל עם שאול במחנה ההוא

היו מתפחדים מאד מן הפלשתים, ולא היה שאול עושה דבר בלתי שאלת אורים ותומים כמו שנאמר )שם פסוק לו( 
נקרבה הלום אל האלהים, והעם היו שואלים בשדים או בכשפים לדעת דרכם ומעשיהם ואוכלים על הדם לעשות 

כול על הדם ויאמר בגדתם, לומר הנה המעשה ההוא. ולכך אמר הכתוב ויגידו לשאול לאמר הנה העם חוטאים לה' לא
השם עשה לכם תשועה גדולה היום ואתם שואלים ללא אלהים, בגידה היא זו. ועוד אפרש איסור מעונן ומנחש )דברים 

 יח י(:

 רמב"ם הלכות ממרים ז:א

אכלו על בן סורר ומורה האמור בתורה הרי נתפרשה בו סקילה ולא ענש הכתוב אלא אם כן הזהיר, והיכן הזהיר לא ת
הדם לא תאכל אכילה המביאה לידי שפיכות דמים וזו אכילת בן סורר ומורה שאינו נהרג אלא על אכילה מכוערת שאכל, 

 שנאמר זולל וסובא מפי השמועה למדו שזולל הוא האוכל בשר ברעבתנות וסובא השותה יין ברעבתנות.

 121בית הבחירה )מאירי( בבא מציעא קטו.

ושין בהם אוכל נפש יוצא לנו מכי נפש הוא חובל כלומר לא יחבול שום כלי שבחבולו יהא ולאו זה של שאר כלים שע
נמצא חובל כלי שעושין בו אוכל נפש שמא תאמר והלא לאו שבכללות הוא והיאך לוקין עליו תדע שענין לאו שבכללות 

כלל ויש מהם שאין לוקין מבולבל הרבה ביד המפרשים ולפי מה שראינו לרוב פוסקים יש מהם שאין לוקין עליהם 
עליהם אלא אחת על כל אותן שנכללו באותו הלאו ויש מהם שלוקין על כל אחד מהן כיצד היה לאו זה כולל ענינים 

הרבה חלוקין ושאין זה ממין זה ולא נזכר אחד מהם בפרט באותו הלאו כגון לא תאכלו על הדם שיש בו אזהרה להרבה 
אינו לוקה על אחת מהן כלל המשל בזה הרי אחת מאזהרותיו על בית דין שהרגו דברים כמו שיתבאר במסכת סנהדרין 

את הנפש שלא יטעמו כלום באותו היום אם טעמו אין לוקין וכן אחת מאזהרותיו שלא לאכול שחרית עד שיתפללו כמו 
חד את השם שדרשו לא תאכלו קודם שתתפללו על דמכם אם עשה כן אפילו לדעת האומר תפלה מן התורה או שלא יי

 אין כאן מלקות...

 לא תחמוד

 תוספות כו:

                                                 

 ע' מנחת חינוך רמח:ה בעמד במהות האיסור אם הוא מן התורה או מדרבנן )יוני רבינוביץ( 121
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 122יב-רמב"ם הלכות גזילה א:ט

כל החומד עבדו או אמתו או ביתו וכליו של חבירו או כל דבר שאפשר לו שיקנהו ממנו והכביד עליו ברעים והפציר בו 
עד שלקחו ממנו אף על פי שנתן לו דמים רבים הרי זה עובר בלא תעשה שנ' +שמות כ' ט"ז+ לא תחמד, ואין לוקין על 

יקח החפץ שחמד, כענין שנ' +דברים ז' כ"ה+ לא תחמד כסף לאו זה מפני שאין בו מעשה, ואינו עובר בלאו זה עד ש
+/השגת הראב"ד/ כל החומד עבדו או אמתו וכו' אע"פ שנתן לו דמים יקרים. א"א ולא וזהב עליהם ולקחת לך חימוד שיש בו מעשה. 

זה והיכן מעשה גדול מנטילת החפץ אבל אמר רוצה אני. /השגת הראב"ד/ ואין לוקין על לאו זה שאין בו מעשה. א"א לא ראיתי דבר תמה גדול מ
 היה לו לומר מפני שהוא חייב בתשלומין שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב את הגזלה ולפיכך אינו לוקה וגם זה חייב להשיב את החפץ לבעליו.+

ו כל המתאוה ביתו או אשתו וכליו של חבירו וכל כיוצא בהן משאר דברים שאפשר לו לקנותן ממנו כיון שחשב בלב
 היאך יקנה דבר זה ונפתה לבו בדבר עבר בלא תעשה שנ' +דברים ה' י"ח+ לא תתאוה ואין תאוה אלא בלב בלבד.  

התאוה מביאה לידי חימוד והחימוד מביא לידי גזל, שאם לא רצו הבעלים למכור אע"פ שהרבה להם בדמים והפציר 
בפניו להציל ממונם או מנעוהו לגזול יבא לידי שפיכות ברעים יבא לידי גזל שנ' וחמדו בתים וגזלו, ואם עמדו הבעלים 

 דמים, צא ולמד ממעשה אחאב ונבות.  

לאוין  הא למדת שהמתאוה עובר בלאו אחד והקונה דבר שהתאוה בהפצר שהפציר בבעלים או בבקשה מהן עובר בשני
 לכך נאמר לא תחמד ולא תתאוה, ואם גזל עבר בשלשה לאוין.

 זר סימן כבשו"ת אחיעזר ח"א אבן הע

ובמש"כ בשי' הרמב"ם יש לבאר מש"כ בפ"א מהל' גזילה ה"ט כל החומד עבדו או ביתו וכליו של חבירו כו' הר"ז עובר ...
בל"ת =בלא תעשה= שנאמר לא תחמוד ואין לוקין על לאו זה מפני שאין בו מעשה והראב"ד השיג על זה לא ראיתי 

שהוא חייב בתשלומין שהרי הוא כגזלן שחייב להשיב  תימה גדול מזה והיכן מעשה גדול מנטילת חפץ אבל הול"ל מפני
את הגזילה ולפיכך אינו לוקה וגם זהו חייב להשיב את החפץ לבעלים עכ"ל והה"מ כתב על זה דהרמב"ם לשיטתו דאף 
באמר רוצה אני וע"כ כתב לפי שאין בו מעשה שנטילתו החפץ ברצון המוכר נעשה אין כאן חיוב השבה והשער המלך 

דאכתי קשה דלא אמר רוצה אני דל"ש טעם הרמב"ם לפי שאין בו מעשה א"כ הא איצטריך לטעם של  תמה על זה
הראב"ד דהוי ניתן לתשלומין והו"ל להרמב"ם לפרש שני הטעמים ועוד הקשה על דברי הראב"ד משום דניתן לתשלומין 

משלם יעוי"ש, ולמש"כ נראה בשי'  דהא בלא תחמוד לא גלי קרא שישלם כמו בגזילה א"כ נימא דמילקי לקי וממונא לא
הרמב"ם דלא ס"ל הטעם לפי שחייב בתשלומין משום דמאי דמחויב להחזיר החפץ או דמיו לבעלים מצד עשה דוהשיב 

את הגזילה אין זה ניתן לתשלומין רק ללאו דגזילה אבל לא ללאו דלא תחמוד דעל זה לא קאי העשה והא לשי' הרמב"ם 
פץ עובר משום לא תחמוד ול"ש בו השבה א"כ הא דוהשיב לא קאי על לאו דלא תחמוד גם באמר רוצה אני וקנה הח

]ואעפ"י שצריך להחזיר החפץ ומ"מ אפשר שילקה משום לא תחמוד דתשלומין דגזילה אינו דוחה לאו אחר המעורב בו[ 

                                                 

 רסו-רמב"ם ספר המצוות לא תעשה רסה 122

והמצוה הרס"ה היא שהזהירנו מהשים מחשבתנו לעשות תחבולה כדי לקנות מה שיש לזולתנו מאחינו וזה הוא אמרו 
רו( לא תחמוד בית רעך וכו'. ולשון מכילתא לא תחמוד יכול אפילו חומד בדבר תלמוד לומר לא תחמוד כסף וזהב )ית

עליהם ולקחת לך מה להלן עד שיעשה מעשה אף כאן נמי עד שיעשה מעשה. הנה התבאר לך כי זה הלאו יזהיר מהערים 
לקנותו ולתת בו דמים רבים הנה זה כלו מי שיעשהו  עד שנקח לעצמנו הדבר שהיינו חומדים אותו מממון אחינו ואפילו

 עובר על לא תחמוד:

והמצוה הרס"ו היא שהזהירנו מהשים מחשבתנו לחמוד מה שיש לאחינו ולהתאוות בו שזה יהיה מביא לעשות תחבולה 
נין אחד אבל לקנותו וזהו לשון האזהרה שבאה בזה הענין אמר )ואתחנן( לא תתאוה בית רעך. ואין השני לאוין אלו בע

הלאו הראשון והוא לא תחמוד מזהיר שלא לקנות מה שיש לזולתנו והלאו השני מזהיר אפילו להתאוות בלבנו לבד. 
ולשון מכלאתא )דרשב"י( לא תחמוד בית רעך ולהלן הוא אומר לא תתאוה בית רעך לחייב על התאוה בפני עצמה ועל 

סופו לחמוד תלמוד לומר לא תתאוה ולא תחמוד מנין שאם חמד החמוד בפני עצמו. ושם אמרו מנין שאם התאוה אדם 
אדם סופו לגזול תלמוד לומר וחמדו שדות וגזלו ]מיכה ב[. ובאור זה שאם ראה דבר יפה אצל אחיו אם גברה מחשבתו 
עליו והתאוה בו עבר על אמרו ית' לא תתאוה. ואם התחזק בו אהבת הדבר ההוא עד שישתדל להגיעו אצלו ולא יסור 
מחלות פניו ולהכביד עליו שימכרהו או יחליף אותו אליו במה שהוא יותר טוב ממנו ויותר שוה, ואם הגיע אל בקשתו 
הנה כבר עבר על לא תחמוד גם כן אחר שקנה הדבר שיהיה לחבירו ולא היה רצונו למכרו אבל הכביד עליו והערים עד 

ד כמו שביארנו. ואם נמנע האיש ההוא מלמכור אותו או שלקחו ויהיה שלו כבר עבר שני לאוין לא תתאוה ולא תחמו
להחליפו לאהבתו בדבר ההוא הנה הוא יקחהו באונס והכרח לחוזק אהבת הדבר ההוא בנפשו ויהיה אז כבר עבר על לא 

תגזול גם כן. והבין זה הענין בספור אחאב ונבות )מ"א כא(. הנה התבאר לך ההפרש שבין אמרו לא תתאוה ובין אמרו לא 
 תחמוד:
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מב"ם דלהכי אפילו ול"ש לשי' הרמב"ם הטעם דלאו הניתן לתשלומין ולהכי כתב לפי שאין בו מעשה וצ"ל בשיטת הר
בלא אמר רוצה אני אינו לוקה כיון דעיקר האיסור לא בלקיחת החפץ בחזקה רק על החמדה וההפצרה והשתדלות חשוב 

לאו שאין בו מעשה ]ועי' בסנהדרין ס"ה שאני מגדף דישנו בלב ובפרש"י שם[ והראב"ד לשיטתו דלא תחמוד הוא רק בלא 
י יש בו מעשה וכיון דלשי' הראב"ד בכל גזילה ישנו לאו דלא תחמוד ג"כ וזה אמר רוצה אני וא"כ עצם לקיחת החפץ הו

 ענין אחד וכיון דגזילה הוי לאו הניתן לתשלומין להכי אינו לוקה ג"כ משום לא תחמוד שזהו ענין אחד.  

א"כ דלא והמנחת חינוך תמה על דברי הרב המגיד שכתב דלהכי הוי אין בו מעשה לפי שנטילת החפץ ברצון נעשה ד  
אמר רוצה אני ילקה לשי' הרמב"ם דהטעם דניתן לתשלומין ל"ש למש"כ הה"מ בעצמו גבי משכון דלפי שאין זה מחמת 

הפקעת ממון ולהכי כשמחזיר את המשכון בעצמו הוי נל"ע =ניתק לעשה= אבל כשנאבד או נשרף לוקה ואעפ"י שמפקיע 
ח בחזקה ושילם הדמים והמוכר לא אמר רוצה אני ורק חובו לא חשיב ניתן לתשלומין א"כ ה"נ בלא תחמוד דלק

לכשמחזיר את החפץ הוי נל"ע אבל כשנאבד או נשרף ילקה דלא הוי ניתן לתשלומין כמו במשכון ולדברי הרב המגיד 
דהר"מ סותרים זא"ז והניח בצע"ג ולמשכ"ל י"ל דאף בלא אמר רוצה אני הוי לאו שאין בו מעשה, אולם בלא זה י"ל 

"מ דדוקא במשכון שאין זה לא גנב ולא גזלן ]וכמו שנתבאר במש"כ הרמב"ם בספ"ג מהל' גזילה דהוי גזלן בשיטת הה
היינו קודם שנתברר חיובו בב"ד אבל לאחר שנתברר חיובו ל"ה גזלן ואינו חייב באונסין כלל[ ומאי דהוי נל"ע בהחזרת 

דלא אמר רוצה אני דהוי גזילה ממש ויש בזה  המשכון דוקא אבל לא בתשלומי דמיו משא"כ בלאו דלא תחמוד היכא
והשיב את הגזילה וחיוב אונסין ואעפ"י ששילם דמיו מ"מ כל זמן שהחפץ בעין הא לא קיים והשיב בתשלומי דמיו ויש 

בזה ענין תשלומין אם נתיקר ותברא או שתי' דמשלם כדהשתא וכן אם עשה בה מעשה שינוי ]ועי' בנתיבות סי' ל"ד דהוי 
חדש[ וכיון דבכל גזילה יש לאו דלא תגזול ולא תחמוד ג"כ הוי נל"ע דוהשיב את הגזילה דאם כעין שגזל יחזיר גזילה מ

ואם לאו ישלם דמיו ואינו לוקה גם על לאו דלא תחמוד כמש"כ בס' גופי הלכות דניתן לתשלומין אינו לוקה אפי' בב' 
ב השבה דגזילה ורק השבת העבוט שלא יתוקן בתשלומי דמיו לאוין משא"כ במשכון דאינו לא גנב ולא גזלן ואין כאן חיו

וכ"ז דלא אמר רוצה אני אבל באמר רוצה אני שאין בזה הפקעת ממון ול"ש והשיב דהא קנה החפץ ול"ש לומר דהוי ניתן 
 לתשלומין ולהכי הצריך הרמב"ם לטעם דלאו שאין בו מעשה.

 פסוק יד בר יוחאי פרק כ שמעוןמכילתא דרבי 

[ ולהלן הוא או' לא תתאוה בית רעך )דב' ה יח( לחייב ע]ל תאוה בפני עצמה ועל[ חמדה בפני עצמה איזו היא   לא תחמד
תאוה האומר לו]יי שבבב[ חמדה הכובש כבושין ליטלן מנ' התאוה אד]ם סופו לחמוד שנ'[ לא תתאוה ולא תחמוד מנ' 

ול לא יתאוה על בתו ליטלה תל' לו' אשת רעך מה אשת רעך חמד אדם סופו ]לגזול שנ' וחמדו[ שדות וגזלו )מיכה ב ב( יכ
 שהיא אסורה לך אף כל דבר שאסור לך.

 שמות כ:יד אבן עזרא

לא תחמוד אנשים רבים יתמהו על זאת המצוה, איך יהיה אדם שלא יחמוד דבר יפה בלבו כל מה שהוא נחמד למראה 
ונה, והוא ראה בת מלך שהיא יפה, לא יחמוד אותה בלבו עיניו. ועתה אתן לך משל. דע, כי איש כפרי שיש לו דעת נכ

שישכב עמה, כי ידע כי זה לא יתכן. ואל תחשוב זה הכפרי שהוא כאחד מן המשוגעים, שיתאוה שיהיה לו כנפים לעוף 
השמים, ולא יתכן להיות, כאשר אין אדם מתאוה לשכב עם אמו, אעפ"י שהיא יפה, כי הרגילוהו מנעוריו לדעת שהיא 

רה לו. ככה כל משכיל צריך שידע, כי אשה יפה או ממון לא ימצאנו אדם בעבור חכמתו ודעתו, רק כאשר חלק לו ה'. אסו
ואמר קהלת )לאשר( ולאדם שלא עמל בו יתננו חלקו )קהלת ב, כא(. ואמרו חכמים, בני חיי ומזוני לאו בזכותא תליא 

ד. ואחר שידע שאשת רעהו אסרה השם לו, יותר היא מילתא אלא במזלא. ובעבור זה המשכיל לא יתאוה ולא יחמו
נשגבה בעיניו מבת מלך בלב הכפרי, על כן הוא ישמח בחלקו ואל ישים אל לבו לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו, כי 

ידע שהשם לא רצה לתת לו, לא יוכל לקחתו בכחו ובמחשבותיו ותחבלותיו, ע"כ יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה הטוב 
 בעיניו. 

 בבא בתרא מח:

קדושיו קדושין. מר בר רב אשי אמר: באשה ודאי קדושין לא הוו, הוא עשה שלא כהוגן, לפיכך עשו עמו  -תליוה וקדיש 
 שלא כהוגן ואפקעינהו רבנן לקידושיה מיניה.

 מנין המצוות הקצר לרמב"ם מצוה נח

+/השגת הראב"ד */ ץ מפניהם, לא תיראום. שלא ייראו אנשי המלחמה ולא יפחדו מן אויביהם בשעת מלחמה שנ' לא תער
 שלא ייראו אנשי המלחמה ולא יפחדו מאויביהם בשעת המלחמה. א"א הבטחה היא ואינה אזהרה.+

 רמב"ם הלכות אישות ד:א

אין האשה מתקדשת אלא לרצונה והמקדש אשה בעל כרחה אינה מקודשת, אבל האיש שאנסוהו עד שקידש בעל כרחו 
הרי זו מקודשת, ויש לאיש לקדש נשים רבות כאחת והוא שיהיה בכסף אם קידש בכסף פרוטה לכל אחת ואחת, ויש 
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אבל האיש שאנסוהו עד שיקדש בעל כרחו הרי זו  +/השגת הראב"ד/לאחת מהן או לאחר לקבל הקידושין על ידי כולן מדעתן. 
 מקודשת. א"א והוא שיאמר רוצה אני.+

 רמב"ם הלכות מכירה י:א

מי שאנסוהו עד שמכר ולקח דמי המקח, אפילו תלוהו עד שמכר ממכרו ממכר בין במטלטלין בין בקרקעות שמפני אונסו 
מודעה קודם שימכור, ואמר לשני עדים דעו שזה שאני גמר ומקנה, אע"פ שלא לקח הדמים בפני העדים, לפיכך אם מסר 

מוכר חפץ פלוני או שדה פלוני לפלוני מפני שאני אנוס, הרי הממכר בטל, ואפילו החזיק כמה שנים מוציאין אותה מידו 
לייה והמכירה לא +/השגת הראב"ד/ אע"פ שלא לקח וכו'. א"א טעה בזה בדברי הרב ז"ל שהוא לא אמר אלא אע"ג דבשעת הת ומחזיר הדמים.

 ארצי ליה זוזי אלא לבסוף מכירה היא ולעולם צריך שיתן בפני עדים דאי לא מצי א"ל לא יהבת לי מידי עכ"ל.+

 ערכין כא.

 בעקבי הצאן עמ' קצו

 גינת אגוז עמ' קיט

 דרך פקודיך מצות לא תעשה לח חלק הדיבור

 ות כל אחד כפי השגת שכלו.  א( ודאי צריך ללמוד משפטי המצוה ולחדש חידושי דינים והלכ  

ב( תדע שכתב מהר"מ אלשיך בפירושו למשלי ]ו כה[ בפסוק אל תחמוד יפיה בלבבך, כתב דשלמה בא ופירש דברי   
תורה, שנאמר בתורה לא תחמוד אשת רעך, והנה לכאורה יראה הכוונה שלא תחמוד אשה זו של רעך דהיינו לומר מי יתן 

חרת כמו אשה של רעך מותר לך, על כן בא שלמה ואשיג האשה הזו של חברי, אבל לחמוד שיהיה לך אשה יפיפיה א
ופירש אל תחמוד יפיה בלבבך, אפילו היופי של אשת רעך לא תחמוד היינו שלא תתאוה ותחמוד להשיג אשה יפיפיה 

 כגון זו, רק שמח בחלקך ובטוב תנוב. 

ור מדברי תורה, או אם והנה הדבר בספק אצלי אם כוונת שלמה לפרש כוונת התורה, וא"כ תאוה וחמדה כזו הוא אס  
שלמה בא להוסיף על ד"ת וא"כ לא הוה תאוה וחמדה כזו רק לאו מדברי קבלה, ובין כך וכך באיסור גמור הוא. ולאו 
דוקא אשה הוא הדין כל אשר לרעהו באפשר, ואפשר דהא בהא תליא, אם נאמר דשלמה בא ברוח קדשו לפרש דברי 

ה, א"כ הוא הדין כל אשר לרעהו. ואם נאמר דשלמה בא להוסיף על דברי תורה דהפירוש לא תחמוד הוא לא תחמוד יפי
תורה, בודאי מדברי קבלה ההוספה הזאת הוא רק על אשת רעהו, אבל לשאר מילי אין איסור רק החמדה להשיג דבר של 

 רעהו, אבל לחמוד להשיג כמו החפץ של רעהו אין איסור אפילו בלאו מדברי קבלה. 

רי הזוה"ק נראה שדברי שלמה הם פירוש לדברי תורה, וס"ל לזוה"ק שכוונת התורה הוא גם כן ושבתי וראיתי שמדב  
שלא לחמוד כעין החפץ של חבירו, דהרי כתב הזוה"ק ]פר' יתרו צ"ג ע"ב[ לא תחמוד לא פסיק טעמא דכלל כלל אסור 

ה עיין לשון הזהר שהבאתי לעיל )לא כמו אינך לא תרצח לא תנאף לא תגנב דפסיק טעמייהו להורות היתרן במקום מצו
באזהרת לא תרצח ]מל"ת ל"ד חלק הדיבור אות ט' בהג"ה[ יכול אפילו חימודא דאורייתא אסור, ע"כ עשתה התורה פרט 

 להורות רק הנך דפרטה התורה אסור משא"כ חימודא דאורייתא ע"כ תוכן דברי זוה"ק. 

חמוד אותו החפץ ממש של חבירו שיקחנו מיד חבירו ויהיה והנה אם נאמר דכוונת התורה בלא תחמוד הוא רק שלא ל  
שלו ולא של חבירו, מהו זה שאמר יכול אפילו חימודא דאורייתא, הרי חימודא דאורייתא אינו באופן זה כלל, דאם רואה 

פץ שחבירו יודע איזה מסכתא וחומד שידע גם הוא כמוהו, הרי נשארת הידיעה גם אצל חבירו והוא חומד רק דוגמת הח
של חבירו. ובאם באמת חומד שידע הוא המסכתא וחבירו ישכח מלבו, זה ודאי באיסור דלמה ירצה שישכח חבירו 

התורה, אלא על כרחך דס"ל לזוה"ק שכוונת התורה היא כפירוש המלך החכם שהאיסור הוא אפילו אם חומד שיהיה לו 
היה גם לו דוגמתו, ובזה יונח מה שאמר יכול אפילו חפץ דוגמת החפץ של חבירו ולא יקח אותו החפץ מיד חבירו רק שי

 חימודא דאורייתא, דוק ותשכח כי כנים הדברים הראיתיך בעיניך שמה לא תעבור את פי השם יתברך יא(.    

 שבועת אמת ושקר –לא תישא 

 שו"ת חתם סופר חלק ה )חושן משפט( סימן צ

 "י פ"ש.  רב שלומים לי"נ הרב המופלג המפורסם כבוד מו"ה שלום נ

נשאלתי מאת כבוד הדרתו מנא הא מילתא דרגיל על לשונינו דאפי' שבועת אמת עבירה היא ועי"ז נמנעים מלשבוע   
אפי' שבועת אמת ומתפשרי' בכל מה דאפשר רק שלא לשבע אפי' באמת גם כי אחז"ל אלף עיירות הי' לינאי המלך וכולם 

 זא אלו דברי פר"מ עיין ספר חסידים סי' תי"ח תי"ט.  נחרבו על עון שבועת אמת מ"מ היא גופו היכי רמ
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הנה נאמנים עלינו דברי חז"ל ומ"מ ליכא מילתא דלא רמוז בקרא ואין להביא מש"ס תמורה ג' ע"ב דהוה סד"א דהנשבע   
באמת עפ"י ב"ד שבועת הפקדון אע"ג דהי' מחויב מן התורה להפיס בעל דינו דכתיב ולקח בעליו מ"מ הוה סד"א דלוקה 

פ איסורא איכא א"ך נ"ל דאין זה ראי' דיש לדחות דלמסקנא ונהי דמסיקנו מקרא דובשמו תשבע דאינו לוקה אבל עכ"
אפי' איסורא ליכא אבל נ"ל דמפורש בקרא דדברי קבלה קהלת ט' דכתב הכל כאשר לכל מקרה א' לצדיק ולרשע לטוב 

לטהור ולטמא לזובח ולאשר איננו זובח כטוב כחוטא כנשבע כאשר השבועה ירא. והאמנם במקרא הזה באו כפולים 
הרבה במלות שונות מ"מ מה שמסיים נשבע ואשר שבועה ירא קשה מאוד להולמו חדא אם הכוונה אשר נשבע ענינים 

לשקר אין לך חוטא גדול מזה כדאיתא סוף יומא ובמס' שבועות לשבועת שוא הוא מן החמורות ונאמר בו לא ינקה וכל 
שבועה ירא מה לשון יר"א ההיפך מנשבע הוא  העולם כלו נזדעזע עליו וכבר הזכיר חוטא ומה לו להזכיר נשבע ותו אשר

אשר אינו נשבע וכמו שאמר זובח ואיננו זובח ה"נ הו"ל למימר הנשבע ואשר איננו נשבע והיותר קשה דעיקור חסר מן 
הקרא דהול"ל אשר נשבע לשקר ואיך סתר ואמר הנשבע סתם אע"כ קרא מיירי מהרגיל להשבע באמת ואיננו בגדר חוטא 

א פורש עצמו מלשבע כלל אפי' באמת שלא יבוא ח"ו לידי שבועת שקר וכמ"ש חז"ל אל תהי רגיל ואשר שבועה יר
בנדרים שסופך למעול בשבועות וכמ"ש והאריך הר"א א"ע בפסוק לא תשא שם אלקים לשוא על הרגילים לשבע אפי' 

ה ואם אפשר לו לפשר בכל באמת סופם לשבע בשקר ועוד אפי' שבועת אמת עכ"פ אית בי' משום נושא שמו ית"ש לבטל
מה דאפשר כדי שלא לישא שמו ית' על שפתיו יש לו לעשות כן וזה בכלל דברי ש"ס תמורה ג' ע"ב הנ"ל וע"כ אמר 

שבועה ירא שירא לשבע באמת מטעם יראת כבוד ה' ומטעם שלא ירגל לשבוע ויבוא ח"ו למעול בשבועה ומכ"ש בענין 
ות כ"ו ע"א ד"ה את לבך וכו' כנלע"ד ע"ד פשוטו וברש"י עפ"י מדרש שפי' פי' ממון שאיכא למיחש טפי כמ"ש תוס' שבוע

 אחר ומ"מ אין מקרא יוצא מידי פשוטו כנ"ל.  

ומעתה נחזור לעניננו דודאי כן הוא דע"כ לא גילה לן קרא בשמו תשבע אלא דלא לילקי דהוה סד"א דלילקי אבל עכ"פ   
ועות ר"פ הדיינים ל"ט ובאה אל בית הגנב זה הגונב דעת הבריות שאין לו אסורא עביד ומה"ט נ"ל אמרו חכמינו ז"ל שב

ממון אצל חברו וטוענו ומשביעו וקשה וכי משום טירחא בעלמא שהטריח את חברו לשבע באמת יתחייב בעונש הגדול 
הבדלו נא  המר הזה דבר שאין אש ומים מכלה אותו אע"כ שבועת אמת הוא רע ומר ואשרי הנזהר ונשמר יאמר שם נגדם

מעל אהלי האנשים האלה וקשה איך מחליטי' לרשעים בשלמא אנשבע לשקר הוה רשעים שניהם זה הנשבע לשקר וכן 
אידך המשביעו מטעם שכ' רש"י שם ל"ט ע"ב דקדק למסור ממונו ביד נאמן וא"נ כמ"ש סמ"ע סי' פ"ז ס"ק ס"א 

ם ה' בשבועות שקר אבל אי נשבע באמת נהי שכשרואה שזה רצה לשבע על שקר הי' לו לפשר עמו שלא יתחלל ש
דהמשביעו הוא רשע שמשביע את חברו בחנם מ"מ הוא מה חטא שנשבע באמת ואיך מחליטים לומר רשעים ואין לומר 
שלא דקדק למסור ממונו ביד נאמן כפי' רש"י דהא השתא אהנתבע קיימי' והוא הלוה ומה הו"ל למיעבד ואיש עני הוא 

ה לו ולא אחר ועתה תובע בכפל וע"כ מודה במקצת מה שהוא אמת ונשבע על השאר שבועת אמת וזוזי אנסי' שזה הלו
אע"כ מ"מ הי' לו להשוות ולהפסיד משלו ולא לשבע באמת ובזה יתיישב מ"ט יהיב סמ"ע טעם אחר שלא כפי' רש"י 

ניהם וסגר בפי' רש"י והא"ש דרש"י פי' על פסוק שבועת ה' חלה על שניהם רוצה לומר אם ישבע לשקר יהי' על ש
ובטעמו ואם נשבע באמת אפשר שאינו חל אפי' על א' מהם אך הסמ"ע יהיב טעמא על מה שמחליטי' את שניהם לרשעי' 

וע"כ מטעמא דסמ"ע דאפי' נשבע באמת מ"מ גם הנשבע רשע שהי' לו לפשר וכן משמע בפ' שבועת העדות מי יימר 
לשבע באמת עפ"ז כ' הר"ן ר"פ כל הנשבעין אק' הש"ס דליתיב לי' בלא דמשתבעת ע"ש משמע שרגיל להפסיד ממונו ולא 

שבועה משום דהשכיר הוה העני יעזוב שכרו ביד בעה"ב ולא ירצה לשבע אפי' באמת כי כן דרכן של בני ישראל להפסיד 
ואחתום  ממון עצמם ולעשות כל טצדקי שלא לשבע אפי' באמת ולפע"ד זו השיב בזה ומנהג ישראל תורה ואין להרהר

בברכה הכ"ד א"נ. ויעיי' דבר זה מבואר בס' חובת הלבבות פ"ו משער האהבה ע"ש וברבה פ' ויקרא אמרי' ברייתא בין 
חייב בין זכאי למומי לא תיעול פי' לשבועה לא תכנס אפי' זכאי ע"ש. פ"ב יום ג' ל"ג בעומר תקפג"ל. משה"ק סופר 

 מפפד"מ.    

 דבר מן התורה, אפילו בטעות לא תסור, יש כח ביד חכמים לעקור

 רש"י דברים יז:יא

 אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין,ז וכל שכן שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל שמאל:

 רמב"ן דברים יז:יא 

ם טועים, אפילו אם אומר לך על ימין שהוא שמאל או על שמאל שהוא ימין, לשון רש"י. וענינו, אפילו תחשוב בלבך שה
והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך, תעשה כמצותם, ואל תאמר איך אוכל החלב הגמור הזה או 

אהרוג האיש הנקי הזה, אבל תאמר כך צוה אותי האדון המצוה על המצות שאעשה בכל מצותיו ככל אשר יורוני 
תורה אפילו יטעו, וזה כענין רבי יהושע עם ר"ג ביום העומדים לפניו במקום אשר יבחר ועל משמעות דעתם נתן לי ה

 הכיפורים שחל להיות בחשבונו )ר"ה כה א(:

והצורך במצוה הזאת גדול מאד, כי התורה נתנה לנו בכתב, וידוע הוא שלא ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים, והנה   
לבית דין הגדול העומד לפני השם במקום  ירבו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות. וחתך לנו הכתוב הדין, שנשמע
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אשר יבחר בכל מה שיאמרו לנו בפירוש התורה, בין שקבלו פירושו עד מפי עד ומשה מפי הגבורה, או שיאמרו כן לפי 
משמעות המקרא או כוונתה, כי על הדעת שלהם הוא נותן )ס"א לנו( להם התורה, אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין 

יש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין, כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב את בשמאל, וכל שכן ש
חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. ולשון ספרי )שופטים קנד( אפילו מראין בעיניך על הימין שהוא שמאל 

 ועל שמאל שהוא ימין שמע להם:

 הוריות ב.

מכל מצות האמורות בתורה, והלך היחיד ועשה שוגג על פיהם, בין שעשו ועשה  מתני'/. הורו בית דין לעבור על אחת/
פטור, מפני שתלה בב"ד. הורו ב"ד, וידע אחד מהן שטעו או תלמיד  -עמהן, בין שעשו ועשה אחריהן, בין שלא עשו ועשה 

הרי זה  -ן שלא עשו ועשה והוא ראוי להוראה, והלך ועשה על פיהן, בין שעשו ועשה עמהן, בין שעשו ועשה אחריהן, בי
 פטור. -חייב, והתולה בב"ד  -חייב, מפני שלא תלה בב"ד. זה הכלל: התולה בעצמו 

 השגות הרמב"ן לספר המצוות שורש א'

כי התורה נתנה לנו ע"י משה רבינו בכתב וגלוי הוא שלא ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים וחתך לנו ית' הדין ...
ה שיאמרו בין שקבלו פירושו ממנו או שיאמרו כן ממשמעות התורה וכוונתה לפי דעתם. כי שנשמע לב"ד הגדול בכל מ

על המשמעות שלהם הוא מצוה ונותן לנו התורה. וזה הוא מה שאמרו )ספרי שם( אפילו אומרין לך על שמאל שהוא ימין 
ת היאך אתיר לעצמי זה ואנכי ועל ימין שהוא שמאל שכך היא המצוה לנו מאדון התורה יתעלה שלא יאמר בעל המחלוק

היודע בוודאי שהם טועים והנה נאמר לו בכך אתה מצווה. וכעניין שנהג רבי יהושע עם ר"ג ביום הכפורים שחל להיות 
בחשבונו כמו שהוזכר במסכת ר"ה )כה א(. ויש בזה תנאי, יתבונן בו המסתכל בראשון שלהוריות )ב ב( בעין יפה, והוא 

ן חכם וראוי להוראה והורו בית דין הגדול בדבר אחד להתר והוא סבור שטעו בהוראתן אין עליו שאם היה בזמן הסנהדרי
מצוה לשמוע דברי החכמים ואינו רשאי להתיר לעצמו הדבר האסור לו אבל ינהג חומר לעצמו וכל שכן אם היה מכלל 

והם שישאו ויתנו עמו ואם הסכימו  הסנהדרין יושב עמהן בבית דין הגדול ויש עליו לבא לפניהם ולומר טענותיו להם
רובם בבטול הדעת ההוא שאמר ושבשו עליו סברותיו יחזור וינהוג כדעתם אחרי כן לאחר שיסלקו אותו ויעשו הסכמה 

 ..בטענתו. וזהו העולה מן ההלכות ההם. ומכל מקום חייב לקבל דעתם אחר ההסכמה על כל פנים.

 קובץ שעורים קונטרס דברי סופרים סימן א

 מקורות בענין פסק בטעות - שו"ת מלמד להועיל חלק ג )אבן העזר וחושן משפט( סימן פב

 לא תעוננו

 נימוקי יוסף סנהדרין טז:

ובעופת ובכוכבים פירשו ז"ל דהא דחשיב הכא עופות וכוכבים היינו דומיא דהנך דחשיב לעיל כגון פתו נפלה מפיו מקלו 
י שטות בעלמא הן אבל מי שמכיר בצפצוף העופות אין נחש שדבר חכמה נפל מידו שאין בהם שום דבר חכמה אלא דבר

יש למכירים ושרי דאשכחן ]גיטין דף מה א[ ברב עיליש דאתא עורבא וא"ל עיליש ברח וערק ואתרחיש ליה ניסא אלא 
בי בנוב דהכא לאו בהכי עסקינן אלא שהוא מנחש במזדמן לו עוף פלוני בדרך וכיוצא בו מדברי הבאי ואע"ג דגבי יש

אמרי' ]בסנהדרין דף צה א[ דאתאי יונה וכו' ואמרי' כנסת ישראל ליונה מתילא שמע מינה דוד מלך ישראל בצערא שרי 
התם לאו נחש הוא דלא סמכי עליה לגמרי אלא סימנא בעלמא הוא דנקיט ליה וכהאי גוונא שרי כמו שנהגו לישא נשים 

כבים שלא אסרו אלא לקבוע להם סימן לעצמו ולנחש בהם אבל מה במילואה של לבנה לסימן טוב וכן אתה אומר בכו
שאדם מכיר במערכת הכוכבים ומהלכן כגון אלו הוברי שמים החוזים בכוכבים אין זו בכלל נחש שזו חכמה גדולה וגזירה 

הכל בא  שגזר הקב"ה מששת ימי בראשית להנהיג עולמו בכך על כן יתפלל כל חסיד לבטל ממנו גזרת המזל כי מאת אדון
הכל ובידו לעשות ולשנות כחפצו ומצינו ברבי עקיבא ]שבת דף קנו א[ במאי דאמרי ליה כלדאי אברתיה והוה דאיג 

אמילתא טובא ולבסוף נעשה להן נס בזכות הצדקה ומיהו רז"ל הזהירו לבל ישים אדם מחשבתו באלו הדברים ויתלה 
יו מפגע רע ואמר על זה ]פסחים דף קיג א[ מנין שאין שואלים אדם עצמו במי שאמר והיה העולם והוא בחסדיו יציל עבד

בכלדאי ת"ל תמים תהיה עם ה' אלהיך והרמב"ם ז"ל כתב שאף חזיון הוברי שמים בדרך החכמה בכלל נחש הוא ואינו 
 מחוור עכ"ל:

 לא תתחתן בם, איסור נתינים

 ט.כתובות כ

 יבמות עו:
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בגיורת ומשוחררת? בקדושתיה קאיואסיר, או דלמא לאו בקדושתיה קאי בעו מיניה מרב ששת: פצוע דכא כהן, מהו 
ושרי? א"ל רב ששת, תניתוה: פצוע דכא ישראלמותר בנתינה; ואי ס"ד בקדושתיה קאי, אקרי כאן: גלא תתחתן בם. אמר 

בדי כוכבים, רבא: אטו התם משום קדושה ולאו קדושה הוא? דלמא מוליד בן ואזיל פלח לעבודת כוכבים;וה"מ בהיותן עו
לא גזרו  -בהנך דבני אולודי, אבל האי דלאו בר אולודי  -כי מגיירי בישראל שרו, ורבנן הוא דגזרו בהו, וכי גזרו בהורבנן 

מותרים לבא זה בזה!אלא, כי גזור  -ביה רבנן. אלא מעתה,ממזר דבר אולודי הכי נמי דאסיר, והא תנן: ממזרים ונתינים 
א גזור רבנן. הדר אמר רבא: לאו מילתא היא,בהיותן עובדי כוכבים לית להו חתנות, נתגיירו בכשרים, בפסולים ל -רבנן 

 אית להו חתנות.

 יבמות עח:

המלך לגבעונים ויאמר אליהם והגבעונים לא מבני  בויקראדוד גזר עליהם, שנאמר:  -אמר רב חנא בר אדא: נתינים 
 ישראל המה וגו'.

 לאו או עשה –לאו הבא מכלל עשה 

 וניתי עשה ונידחי לא תעשהשב"א כתובות מ. ד"ה ר

פירש"י ז"ל לא תעשה שאינה ראויה לבא בקהל כגון ממזרת, וקשיא להו לרבוותא ז"ל דהא אינה ראויה לבא בקהל מקרא 
דעשה גופיה נפקא לן דלא דחי דכתיב ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו וכדתנן במתני', ועד כאן לא ריבה אותן הכתוב 

הבתולות והנערה אלא לענין קנס אבל לכונסה לא ריבה אותן, ויש מי שפי' דאמצא בה ערות דבר קאי דקרא  מכמוהר
משמע דבשעת הויה תהא ראויה לו, ואי בשעת הויה היתה ראויה לו, אלא שקלקלה ונאסרה, ומשום הכי אקשינן וניתי 

חה לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה עשה דולו תהיה לאשה ונידחי לא תעשה דלא יוכל בעלה הראשון אשר של
דמרבינן מיניה בריש פ"ק דיבמות )י"א ב'( סוטה שנסתרה, ועשה דלו תהיה לאשה איתיה לעולם, ומורי הקשה על פ"ה 
דהיאך יבא עשה דולו תהיה לאשה לדחות לא תעשה דהעשה כבר ליתיה בעולם תמיד דאחר שבעלה לשם אישות שוב 

רושו של רש"י ז"ל וה"ק וניתי עשה ונידחי לא תעשה דמנא ליה לתנא דלו תהי' לאשה אין כאן עשה כלל, ולי נראה כפי
אשה הראויה לו דילמא אשה שיש לו בה הויה קאמר ולמעוטי חייבי מיתות וחייבי כריתות אבל חייבי לאוין לא דהא כל 

א אשכחן דדחי את ל"ת מקום שאתה מוצא עשה ול"ת אתי עשה ודחי ל"ת והכא נמי לא שנא, ודחי' דעשה כי האי ל
דאילו הכא אי אמרה לא בעינא ליה ליתיה לעשה כלל וקיל ליה עשה ולא דחי. אלא דקשיא לי דאם איתא דולו תהיה 

לאשה אשה שיש לו בה הויה קאמר א"כ אפילו חייבי עשה כגון מצרי ואדומי כונס לו לאשה והא מנא תיתי דהא קיי"ל 
שאיסורו נוהג בכהנים ולוים וישראלים, וי"ל דעשה דמצרי כיון דאינו עשה גמור  דאין עשה דוחה עשה השוה בכל כגון זה

אלא לאו הבא מכלל עשה לא עדיף מלאו גמור דנדחי מפני עשה, וכן בעולה לכה"ג לא הוי עשה גמור אלא נדחה מפני 
תו, וכדמשמע בפ' אלו עשה כלאו, ועוד שהוא קל שאינו שוה בכל ואתי עשה דולו תהיה לאשה שהוא שוה בכל ודוחה או

מציאות )ל"ב א'( דעשה דטומאת כהנים נדחה מפני עשה דהשב תשיבם אי לאו דמסייע ליה לאו שבו, טעמא משום 
דעשה דטומאה הוי עשה שאינו שוה בכל, וכמוהו בהרבה מקומות, א"נ י"ל דמדקיי"ל בעלמא דאתי עשה ודחי ל"ת נשמע 

 בה הויה קאמר.דכי כתב רחמנא לו תהיה לאשה אשה שיש לו 

 שיטה מקובצת כתובות מ. ד"ה וז"ל הרשב"א

וז"ל הרשב"א ז"ל וניתי עשה וכו' פי' רש"י ז"ל לא תעשה שאינה ראויה לבא בקהל כגון ממזרת. וקשיא להו לרבותי דהא 
' אינה ראויה לבא בקהל מקרא דעשה גופיה נפקא לן דלא דחי דכתיב ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו וכדתנן במתני
וע"כ לא ריבה הכתוב כמוהר הבתולות והנערה אלא לענין קנס אבל לבנים לא ריבה אותן ויש מי שפירש דאמצא בה 
ערות דבר קאי דקרא משמע דבשעת הויה תהא ראויה לו ואי בשעת הויה היתה ראויה לו אלא שקלקלה ונאסרה לא 

לא תעשה דלא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה איירי בה קרא ומשום הכי אקשי וניתי עשה דולו תהיה לאשה ונדחה 
לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה דמרבינן מיניה בריש פרק קמא דיבמות סוטה שנסתרה ועשה דלו תהיה לאשה איתיה 
לעולם. ומורי הקשה על פ"ה דהאיך יבא עשה דולו תהיה לאשה לדחות לא תעשה דהעשה כבר אינה בעולם תמיד דאחר 

ין כאן עשה כלל. ולי נראה כפירושו של רש"י ז"ל וה"ק וניתי עשה ונדחי לא תעשה דמנא ליה שבעלה לשם אישות שוב א
לתנא דולו תהיה לאשה אשה הראויה לו דילמא אשה שיש לו בה הויה קאמר ולמעוטי חייבי מיתות וחייבי כריתות אבל 

הכא נמי לא שנא ודחיה דעשה חייבי לאוין לא דהא כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אתי עשה ודחי לא תעשה 
כי האי לא אשכחן דדחי את לא תעשה דאילו הכא אי אמרה לא בעינא ליה ליתיה לעשה כלל וקיל ליה עשה ולא דחי 
אלא דקשיא לי דאם איתא דולו תהיה לאשה אשה שיש לו בה הויה קאמר אם כן אפי' חייבי עשה כגון מצרי ואדומי 

ימא לן דאין עשה דוחה עשה השוה בכל כגון זה שאיסורו נוהג בכהנים ולוים כונס לו לאשה והא מנא תיתי דהא קי
וישראלים. ויש לומר דעשה דמצרי כיון דאינו עשה גמור אלא לאו הבא מכלל עשה לא עדיף מלאו גמור דנדחה מפני 

שה דלו תהיה עשה וכן בעולה לכ"ג לא הוי עשה גמור אלא נדחה מפני עשה כלאו. ועוד שהוא אינו שוה בכל ואתי ע
לאשה שהוא שוה בכל ודוחה אותו וכדמשמע בפרק אלו מציאות דעשה דטומאה הוי עשה שאינו שוה בכל וכמוהו 

בהרבה מקומות. אי נמי יש לומר דמדקי"ל בעלמא דאתי עשה ודחי לא תעשה נשמע דכי כתב רחמנא לו תהיה לאשה 
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יה לעשה כלל כלומר ועשה כי האי קיל ולא אשכחן עשה אשה שיש לה הויה קאמר. אבל אי אמרה לא בעינא ליה מי אית
כי האי דדחי. וא"ת והא סדין בציצית דאי בעי פטר נפשיה בטלית של צמר ואפילו הכי וכו'. ויש לומר דהתם מיהא 
איתיה לעשה אבל הכא דאי בעיא ליתיה לעשה בעולם כלל לא דחי. אי נמי יש לפרש דכיון דמצינן לעכובי השתא 

אנן סהדי ]דלא ניחא לה ואפי' אמרה בעינא ליה כייפינן לה עד דאמרה לא בעינא וכי אמרה הכי אנן סהדי[  דאסירא ליה
 דניחא לה כדאמרי בעלמא ניחא ליה משום מצוה לשמוע דברי חכמים. ע"כ:

 123מנחת חינוך מצוה שג אות ב

ט"ז, ח'[ שכתבו, דבחדש איכא עשה  +/קומץ המנחה/ ראיתי לבעלי התוס' ]פירוש ריב"א[ על התורה פרשת ראה ]דברים
ולא תעשה, דהיינו גם לאו הבא מכלל עשה מקרא דששת ימים תאכלו מצות מן החדש ולא שבעה, ומתרץ בזה אמאי לא 
דחי עשה דמצה ללא תעשה דחדש, עי"ש. ובאמת שלפי מה שכתב הרשב"א בכתובות ]מ' ע"א ד"ה וניתי הובא בשטמ"ק 

עשה לדחותו דלא עדיף מלאו אחר, א"כ לא הוי כאן רק תרי לאוי. וכבר חלקו כל שם[ דלאו הבא מכלל עשה יכול 
האחרונים על הפני יהושע בביצה ח' ע"א ]ד"ה וע"פ[ שכתב דחד עשה דחי תרי לאווי, והביאו ראיה מש"ס נזיר מ"ח ע"ב 

, שוב יש לאסור גם בכל עיין עליהם. ואמנם עכ"פ כיון שיש בחדש איסור עשה, ולא כתיב ביה אכילה רק לענין רשות
שהוא, וגם שלא כדרך אכילה לשיטת מהר"י בן לב ומהרש"ל בשבועות כ"ג ע"ב, ועיין פרי מגדים בפתיחה לשחיטה 

 ]שורש הב'[. ויש לפלפל הרב בדברי הפני יהושע בקונטרס אחרון קידושין ל"ו ע"ב בפסק חדש ובאתי רק לעורר+.

 לאו שבכללות\לאו שאין בו מעשה

 מסכתא דכספא פרשה יט -דרבי ישמעאל משפטים מכילתא 

קלל את האב, חייב בארבעה דברים, משום נשיא ואב שעליו משום ארבעה דברים, בן נשיא יש מדבר דבר אחד, וחייב 
 ודיין ומשום בעמך לא תאור.

 רמב"ם ספר המצוות שורש ט

 124רמב"ם ספר המצוות לא תשעה ש, שיז, שיח, ושיט

 שיח ושיטהשגות הרמב"ן לא תעשה 

 לבעל משנה למלך )קישור( חלק ב' דרך מצוותיך 

 

 

                                                 

 מצוה שעחומצוה רפד ד"ה וכבר הבאתי ומצוה רצג אות א ד"ה וכתב הרה"מ, ו מצוה א ד"ה ופסולי קהל כ"כ ב 123
 ע"ע ספר שיעורי הרב למס' סנהדרין עמ' טז 124
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 ה שיח(תעשמגילת אסתר ולב שמח )לא 

 זהר הרקיע

 רמב"ם הלכות תשובה א:ב

שעיר המשתלח לפי שהוא כפרה על כל ישראל כהן גדול מתודה עליו על לשון כל ישראל שנאמר והתודה עליו את כל 
על כל עבירות שבתורה הקלות והחמורות, בין שעבר בזדון בין שעבר בשגגה, עונות בני ישראל, שעיר המשתלח מכפר 

בין שהודע לו בין שלא הודע לו הכל מתכפר בשעיר המשתלח, והוא שעשה תשובה, אבל אם לא עשה תשובה אין 
או כרת, השעיר מכפר לו אלא על הקלות, ומה הן הקלות ומה הן החמורות, החמורות הן שחייבין עליהם מיתת בית דין 

ושבועת שוא ושקר אע"פ שאין בהן כרת הרי הן מן החמורות, ושאר מצות לא תעשה ומצות עשה שאין בהן כרת הם 
 הקלות.

 ארץ הצבי עמ' רסח בהערה

 גינת אגוז עמ' כו

 ל"ג בעומר

 שו"ת חת"ם סופר ח"ב יורה דעה סימן רלג

את ה' בעה"ק צפת ביום ל"ג בעומר בהלולא דרשב"י אמנם ידעתי כי שמעתי שעכשיו אכשיר דרי וממרחק יבואו ידרושו 
ז"ל ואם כי כל כוונתם לש"ש =לשם שמים= שכרם רב בלי ספק ע"ד ודיגולו ודליקו נרות עלי אהבה כמ"ש תוס' ר"פ אין 
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מעמידין אבל מטעם זה בעצמו הייתי אני מן הפרושים כבן דרותאי שלא אצטרך להיות יושב שם ומשנה מנהגם בפניהם 
רצה להתחבר עמהם בזה כי כבר כמה כרכורי' כרכר בפר"ח א"ח סי' תצ"ו בקונטרס מנהגי איסור שלו אות י"ד על ושלא א

 ...א בטיל אחרינייתא מוסיפי' בתמי'המקומות שעושים י"ט ביום שנעשה להם נס מהא דאמרי' פ"ק דר"ה קמיית

 הותרה או דחויה –לה יטמא 

 ברכות יט:, רש"י ותוספות שם

 יומא ז

 טומאת כהנים לשבעה קרובים –שיעורים לזכר אבא מרי 

 צורתן –לחם הפנים 

 מנחות צד.:

 ..איתמר: לחם הפני' כיצד עושין אותו? רבי חנינא אמר: כמין תיבה פרוצה, ר' יוחנן אמר: כמין ספינה רוקדת.

 סימן מב אות כז, מנחות צד: איש קדשיםחזון 

 

Lechem Hapanim , Shemiras Shabbos, and Parnassah 

 הישראלי לוח

 רמב"ם הלכות קידוש החודש א:א

הזה לכם ראש חדשים, כך אמרו חכמים הראה לו  הם חדשי הלבנה שנאמר עולת חדש בחדשו ונאמר החדש חדשי השנה
הקב"ה למשה במראה הנבואה דמות לבנה ואמר לו כזה ראה וקדש, והשנים שאנו מחשבין הם שני החמה שנאמר שמור 

 125את חדש האביב.

 נפש הרב עמוד שח

 טוב, זכור ושמור –שינויים  –לוחות ראשונות ואחרונות 

 נה. -בבא קמא נד: 

 עגיל את רבי חייא בר אבא: מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בהם טוב, ובדברות האחרונות שאל רבי חנינא בן
נאמר בהם טוב? אמר לו: עד שאתה שואלני למה נאמר בהם טוב, שאלני אם נאמר בהן טוב אם לאו, שאיני יודע אם 

ן לוי, שהיה בקי באגדה. אזל לגביה, נאמר בהן טוב אם לאו, כלך אצל ר' תנחום בר חנילאי, שהיה רגיל אצל ר' יהושע ב
א"ל: ממנו לא שמעתי, אלא כך אמר לי שמואל בר נחום אחי אמו של רב אחא ברבי חנינא, ואמרי לה אבי אמו של רב 

 אחי ברבי חנינא: הואיל וסופן להשתבר. וכי סופן להשתבר מאי הוי? אמר רב אשי: חס ושלום, פסקה טובה מישראל.
סימן יפה לו. מ"ט? אילימא משום דכתיב טוב, אימא: אוטאטאתיה במטאטי השמד!  -ת בחלומו א"ר יהושע: הרואה טי"

חד טי"ת קאמרינן. אימא: בטומאתה בשוליה! טי"ת בי"ת קאמרינן. אימא: גטבעו בארץ שעריה! אלא, הואיל ופתח בו 
ע בן לוי: הרואה הספד בחלומו הכתוב לטובה תחילה, שמבראשית עד דוירא אלהים את האור לא כתיב טי"ת. וא"ר יהוש

 חסו עליו מן השמים ופדאוהו. הני מילי בכתבא. -

                                                 

 שקל החודש שם אות ג 125

וזה שייך רק בחדשי הלבנה שהם מתחדשים כל  דשותו כדמתרגמינן באיתחדתותיהשנא' עלת חדש בחדשו. היינו בהתח
 חדש אבל חדשי החמה אין מתחדשים כלל ואין ניכר בהם שום חידוש אלא שחלקו השנה לי"ב חלקים:
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 דבקו כתיב בהותרוייהו נמי יתוספות בבא בתרא קיג. ד"ה 

פעמים שלא היו בקיאין בפסוקים וכן מצינו בסוף שור שנגח את הפרה )ב"ק דף נה.( מפני מה לא נאמר בדברות 
י כו' שאיני יודע אם נאמר בהן טוב או לאו כלך אצל ר' תנחום כו' ומיהו הכא הראשונות טוב כו' א"ל עד שאתה שואלנ

תימה דמדאקשי ליה תרוייהו איש כתיב בהו משמע דידע פסוקים ולא היה לו לתרץ אמר קרא ידבקו כיון דתרוייהו נמי 
בעי מאי משמע דשפיר ידבקו כתיב ובקונטרס פי' יפה וקמא נמי ידע דתרוייהו איש כתיב בהו ואתא לשנויי הא דקא 

משתמעי תרוייהו דאיירי בסיבת הבעל מדכתב בהו איש אלא דמוקי תנא איש דקרא קמא לדרשא אחרינא וההוא דקאמר 
 אמר קרא ידבקו לא משמע ליה מאיש מידי דדריש מידבקו וידבקו דקרא קמא דריש לדרשא אחרינא.

 (קישור)מאה שערים )קפשאלי( שער פ"א 

  

 אבן עזרא שמות כ:א

והקשה מכל מה שהזכרתי, כי כל פלא שנעשה על יד משה יש למקצתו דמיון, והמשכיל יבין. והנה זה הדבר הפלא ופלא, 
שהשם דבר זכור ושמור בבת אחת, והיה ראוי להיות זה כתוב ומפורש בתורה יותר מכל האותות והמופתים שנכתבו. 

שראל דבור השם, כי האדם אם ישמע זכור ושמור בבת ואם אמרנו אין דיבור השם כדיבור כל אדם. הנה איך הבינו י
אחת לא יבין לא זה ולא זה, ואפילו מלה אחת כמו זכור, אם לא ישמע הזי"ן לפני הכ"ף והרי"ש לא יבין מה דבר המדבר. 

, והנה ידענו, כי הרגשת העין נכבדת מהרגשת האזן, כי ידענו בראיות גמורות כי רגע הראות הברק לעין הוא רגע הרעם
רק העין ראתה מרחוק, והאויר מביא הקול אל האזן, והליכתו לאט ולא יגיע אל האזן רק אחר עבור הרגע. והאותיות 

שהאדם מדבר בם, דמותם נכתב באויר על דרך מוצאם מהחמשה מקומות, ולא על דרך המכתב שהוא ביד בן אדם, והנה 
אמר פלא היה, שנאמר זכור ושמור בבת אחת, איך תשמע האזן. כל אות הזי"ן נכנס באזן קודם כ"ף וי"ו רי"ש. והנה, אם נ

ואם נאמר, גם פלא היה שתשמע האזן שתי מלות בבת אחת, שלא כמנהגה לשמוע שתי אותיות, למה לא הזכירו זה 
חכמים ז"ל, שהוא כבד מן הדבור בבת אחת. ומה נעשה בקושיות הנשארות משנוי הפסוקים שאין טעמם אחד כמו זכור 
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והכתוב בשנייה ולא בראשונה, גם איך נתקן לא תחמד בית רעך, עם ואל תחמד אשת רעך, גם ההפוכים. ולא  ושמור,
אוכל לפרש לך כל אלה עד שאפרש לך מוסר דרך לשון הקדש. והשם הוא עדי, ויודע סודי, כי לולי שהוצרכתי לפרש אלה 

 ..ם המחבר.הקושיות, הייתי מחריש, ולפני שאפרש אתקן דברי חז"ל. אמר אברה

 רמב"ן שמות כ:ח

ובמשנה תורה )דברים ה יב( כתוב שמור את יום השבת לקדשו. ורבותינו אמרו בזה  -ואמר זכור את יום השבת לקדשו 
)ר"ה כז א( זכור ושמור בדבור אחד נאמרו, ולא הקפידו בלשונות אחרים שנתחלפו להם. והכונה להם ז"ל, כי "זכור" 

השבת לקדשו ולא נשכחהו, "ושמור" אצלם מצות לא תעשה, שכל מקום שנאמר השמר פן מצות עשה, צוה שנזכור יום 
ואל אינו אלא לא תעשה )עירובין צו א(, יזהיר שנשמור אותו לקדשו שלא נחללהו, ואין ראוי למשה שיחליף דברי השם 

ן וא"ו, והוסיף אותה ממצות עשה למצות לא תעשה. אבל אם החליף בדבור השני וכל תמונה ואמר כל תמונה, בחסרו
"בועל שלשים", וכן כל כיוצא בזה בשאר הדברות, אין בכך כלום, כי הכל אחד. והטעם הזה לא יסבול אותו אלא מי 

 שאינו רגיל בתלמוד:

ומפורש אמרו )ברכות כ ב( נשים חייבות בקדוש היום דבר תורה, שנאמר זכור ושמור, כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה,   
ואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה, שהנשים חייבות בשמירה, שבכל מצות לא תעשה הן חייבות, ולא היו והני נשי ה

חייבות בזכירה שהיא מצות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות, אלא שההיקש הזה מחייב אותן. ואני תמה אם נאמר זכור 
וחות הראשונות ובשניות כתוב זכור, ומשה פירש ושמור מפי הגבורה, למה לא נכתב בלוחות הראשונות. ויתכן שהיה בל

 לישראל כי שמור נאמר עמו. וזו כוונתם באמת:

 לכתחילה דאורייתא

 תוספות נדה סו: ד"ה כל הראוי לבילה

 מפניני הרב עמ' תיג

 בעקבי הצאן סימן טו

 א סימןגינת אגוז 

 (קישור)לכתחילה ודיעבד במצוות התורה 

 נעל שלו –חליצה יבום וראה: 

 לעמוד בפני ההולכים לעשות מצוה

 משנה ביכורים ג:ג

הקרובים מביאים התאנים והענבים והרחוקים מביאים גרוגרות וצמוקים והשור הולך לפניהם וקרניו מצופות זהב 
ם עד שמגיעים קרוב לירושלם הגיעו קרוב לירושלם שלחו לפניהם ועטרו את ועטרת של זית בראשו החליל מכה לפניה

בכוריהם הפחות הסגנים והגזברים יוצאים לקראתם לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים וכל בעלי אומניות שבירושלם 
 עומדים לפניהם ושואלין בשלומם אחינו אנשי המקום פלוני באתם לשלום:

 ג:גרב עובדיה מברטנורא ביכורים 

אע"ג דאין בעלי אומניות חייבין לעמוד מפני תלמידי חכמים בשעה  -וכל בעלי אומניות שבירושלים עומדים מפניהם 
שעוסקים במלאכתם כדי שלא יתבטלו ממלאכתם, מ"מ היו חייבים לעמוד מפני מביאי בכורים דחביבה מצוה בשעתה. 

 התינוק לברית מילה:ומטעם זה עומדים מפני נושאי המטה שהמת בה ומפני נושאי 

 טור יורה דעה שסא:ד

ירושלמי א"ר יוסי י(אלין דקיימי מקמי מיתא לא קיימי אלא מקמי אלין דגמלין ליה חסד וכתב הרי"ץ גיאת ש"מ עומדין 
לפני המת וכן ראינו חסידים ואנשי מעשה עושים ר"ל אפי' במקום יא(שאין צריכין ללוותו צריכין לעמוד מפניו וארון 

 מקום למקום אם שלדו קיימת צריכים ללוותו כמו בשעת הוצאת המת:העובר מ

 אמת ליעקב על ארבע חלקי שלחן ערוך אורח חיים נא:ז
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 פתחי תשובה יורה דעה רנו:א

מחזרים לגבות עיין בתשובת יד אליהו סימן נ"ד שכתב דצריך לעמוד מפני הגובה צדקה בשעה שהולך וגובה מאיש לאיש 
 צוה )עבה"ט סימן שס"א סק"ג( אכן אם זה הגובה מקבל שכר על טרחתו אינו בכלל זה ע"ש:כמו מפני כל עושי מ

 מפניני הרב עמ' רעו

 לעקל בית הבד

 סנהדרין כו.

 ד"ה לעקלסנהדרין כו. תוספות 

 שבת ע., עג:

 מכות כא:

 מהרש"ל

 מהרש"א

 , חטא אהרןואבוזרייהו ור בעבודה זרהע לפני

 סנהדרין עד:

הני  -אמר אביי: אסתר קרקע עולם היתה. רבא אמר: הנאת עצמן שאני. דאי לא תימא הכי  -הואי! והא אסתר פרהסיא 
 קוואקי ודימוניקי היכי יהבינן להו? אלא הנאת עצמן שאני. הכא נמי: הנאת עצמן שאני.

 יג: מגילה

 ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת, תנא משום רבי מאיר: אל תקרי לבת אלא לבית 

 המאור )סנהדדרין יח. בדפי הרי"ף(בעל 

ושאר עבירות שבתוכה שלא בשעת השמד ובצנעא יעבור ואל יהרג דכתיב וחי בהם ולא שימות בהם ואע"ג דמכוין ...
הנכרי להעביר לישראל אבל בשעת השמד אפי' בצנעא אי נמי בפרהסיא אף שלא בשעת השמד אפי' מצוה קלה יהרג ואל 

מכוין הנכרי לעבוריה לישראל אבל להנאת עצמו ל"ש הכי ול"ש הכי שרי דהא אסתר ג"ע  יעבור והני מילי כולהו דקא
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הואי ופרהסיא הואי ואפ"ה מותר להנאת עצמן ומנא תימרא דאסתר ג"ע הואי דהא אמרי' התם לקחה מרדכי לו לבת אל 
ע"ז שרי להנאת עצמן ואפי'  תקרי לבת אלא לבית וכן נמי קואקי ודמינקי דיהבי' להו דפלחי בהו לבי נורא שהוא בית

ג ואפי' בפרהסיא בשעת השמד הלכך נכרית נמי דקא אונסה ליה לבר ישראל לעבירה להנאת עצמ' הוא ויעבור ואל יהר
 ...ואפי' בשעת השמד

אבל לע"ז עצמה אינו יודע בו דרך שיהא בו הנאת עצמו כדי שיהא מותר לפיכך נ"ל בע"ז עצמה לעולם יהרג ואל יעבור 
"ד אע"ג דמכוין נכרי להנאת עצמו אין שם דרך לעולם שיהא מותר דהא טעמיה משום סברא דמאי חזיא דדמא וכן בש

דידך סומק טפי והאי סברא איתי בכל ענין אפי' בשמתכוין הנכרי להנאת עצמו ובהא מלתא בלחוד שאני דין ג"ע מדין 
ר להנאת עצמן והא דאמר רבא האי נכרי דא"ל ע"ז וש"ד אתי לא מקישין היקש גמור שזה אסור להנאת עצמן וזה מות

קטל ולמשדא לישראל קטול אספסתא וכו' בשעת השמד או בפרהסיא עסקי' דאי שלא בשעת השמד ובצנעא אפי' למ
 ...בנהרא יעבור ואל יהרג

 מלחמת ה' שם

ת איש הות שפיר ועוד דאמרי' לקמן באותו שנתן עיניו באשה אחת והעלה לבו טינא ימות ואל תבעל לו ולמ"ד אש...
דג"ע הות ואסור והא התם להנאת עצמו של בועל היה ואפ"ה אסור אלמא אף להנאת עצמו אסור וא"ת שאני התם 

דליכא אונסא לאיתתא ומש"ה אסור דאע"ג דאיהו אניס איהי לא אניסא הא לאו מלתא היא דכיון דאיהו אניס אונסא 
שהרי בחולה שיש בו סכנה מחללין את השבת אע"פ שהמחלל אינו דגופיה אי ס"ד שרי להנאת עצמן ה"נ הוה שרו רבנן 

אנוס דהואיל ואיכא נפש מישראל אונס מיקרי והרי בעל זה המאור עצמו ז"ל אומר כן שהרי כתב מדקאמרי' ימות ואל 
 תעמוד לפניו ערומה ש"מ דאפי' מהנאת פורתא בלחוד אמרי' ימות ואל יעבור אלו דבריו הא מכלל שהוא אונס גמור

 לשניהם וכיון שזה אונס הוא לגבה שמעינן מינה שג' עבירות האמורות אסורות להנאת עצמן

וכן נמי הא דאמרי' בפסחים בכל מתרפאין חוץ מג"ע וכו' בכה"ג הוא אם העלה לבו טינא וכיון דבכל מתרפאין ש"מ אונס 
בפרק יוה"כ עוברה שהריחה בשר קדש  הוא ואפ"ה אין מתרפאין בג"ע ואע"ג דאיכא אונס ולהנאת עצמן וכן הא דאמרי'

או בשר חזיר מאכילין רוטב עצמו שאין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש חוץ מע"ז וג"ע וש"ד להנאת עצמן היא דומיא 
 ...דעוברה ואפ"ה בהני ג' אסור

אע"פ  וש"מ אף להנאת עצמן לא הותר מכללה תדע שהרי ג' עבירות אלו החמורות לא מפני קדוש השם נאסרו לפיכך
 שאינו מתכוין להעבירו אסור אבל שאר העבירות שנאסרו מונקדשתי הותרו להנאת עצמן דהא ליכא משום קדוש השם

והא דאמרי' גבי אסתר דלהנאת עצמן מותר משום דלאו ג"ע הוא וכדאקשי' בגמ' והא אסתר פרהסיא הואי ולא אקשי 
"נ א"א אבל נכרי הבא על בת ישראל לא מיקרי ג"ע ג"ע הואי משום דלא מיקרי ג"ע אלא בנערה המאורסה שזנתה א

דלאו מיתות ולא חייבי כריתות נינהו לא אתיא מנערה המאורסה דקרא וחייבי לאוין כדמפורש בשמעתא לעיל מיהו 
מעובדא דאמרי' לעיל מסתברא דישראל הבא על הנכרית מיקרי ג"ע משום דקנאין פוגעין בו וה"ל כחייבי מיתות דשייך 

וכרת כדאיתא לקמן במכילתין אבל הנבעלת מן הנכרי אין פוגעין בה קנאין ובפ' אין מעמידין אמרי' דבזנות בהו מיתה 
בית דינו של שם גזרו ולא משכח ליה קרא אחרינא לאיסורא וכל אותו מעשה דרך זנות היה שהרי מקבץ הכל ובועל 

ר עבירות הוא ולאו ג"ע הוא כדפרישית וא"ת שהיה לאסתר דרך חתנות אין חתנות באונס ואף החתנות עצמו ושא
והטעם שבן שפחה ונכרית כמוה והוא מוליד בן לע"ז אבל נכרי הבא על בת ישראל הולד כשר בין בפנויה בין בא"א 
כדאיתא בפ' החולץ ולפיכך אין קנאין פוגעין בה הלכך אע"פ שהאשה להנאת עצמה מותרת איש אסור אפי' להנאת 

ומר להנאת רשעה בת ישראל האסורה עליו איסור ערוה וכן היא להנאת רשע האסור לה נכרית ואפי' בצנעא וא"צ ל
 ערוה שלא התירו להנאת עצמן אלא שאר עבירות בפרהסיא

ונ"ל דמאן דגריס באגדה דאסתר אשת איש הואי כדאמרי' שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש וטובלת ושוכבת בחיקו 
אבדתי ממך סבר לה כאביי וטעמא דקרקע עולם דההוא טעמא שייך אפי' של מרדכי ודריש כאשר אבדתי מבית אבא 

בא"א אבל רבא דפריש משום הנאתן ליתיה לטעמא אלא בשאר עבירות דפרהסיא ובגמ' לא דייקינן בה באישות כלל דלא 
ין שם מסיימא לן ולא סבירא לן אגדתא דרב ירמיה בר אבא דהתם ויש לומר כדברי בעל המאור ז"ל דנבעלת לנכרי א

מיתה ולא כרת אע"פ שהיא א"א ואע"פ שהוא חייב מיתה משום דאשת רעהו כתיב הלכך ליכא אלא שאר עבירות 
 ...בפרהסיא וכדמפרש בגמ'

 :ורבי עקיבא איגר יורה דעה סימן קפא

א אסורה להקיף פאת ראש האיש. לענ"ד דזהו לכאורה לכ"ע יהיה אסור משום לפני עור דמכשלת להא שניקף. ואף היכ
דהו"מ לגלח בעצמו מ"מ הוי איסור דרבנן כמ"ש תוס' ריש שבת. ואולי י"ל דבזה ליכא איסור מדין מצוה להפרישו 

דאדרבה במה שהיא מגלחת אותו בזה מפרישתו דאם לא היתה מגלחת אותו היה מגלח בעצמו והיה עובר בב' לאוין 
קטן לכאורה מדחזיה דר"ה מניח לאשתו לגלח בניה דניקף ומקיף וע"י שהיא מגלחת מפרישתו מלאו דמקיף. ובמגלחת ל

 הקטנים מוכח דליכא איסור כלל.

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


596 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 :א בהג"השולחן ערוך יורה דעה קנז

 אבל אלאו דלפני עור לא תתן מכשול )ויקרא יט, יד( יעבור ואל יהרג. )ר"ן פרק כ"ש ופרק בן סורר ומורה(

 להאכיל מי שלא יברך –לפני עור 

 שלחן ערוך אורח חיים קסט:ב

 .ויש מקילין אם נותן לעני בתורת צדקה )הר"י ס"פ אלו דברים(ברך, למי שיודע בו שילא יתן לאכול אלא 

 מגן אברהם קסט:ו

ונ"ל דאם יודע בודאי שלא יברך אסור, ועיין ב"י והב"ח כ' וז"ל דוקא בנטילת ידים אסור דתיכף בשעה  -ויש מקילין 
וגו' אבל בברכה בשעה שנתנו אינו עובר ואם אחר כך לא יברך מה עלינו שנותן ידו כדי לאכול עובר משום לפני עור 

 לעשות:

 שו"ת מנחת שלמה ח"א סימן לה

 

 כשאולי לא יכשל, מכה בנו לפני עור

 מעוד קטן יז.

 רש"י מועד קטן יז.

 יד מלאכי כללי התלמוד כלל שסז   

לפני עור לא תתן מכשול, דקעבר מי שמושיט כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח נסתפקו בלימוד הישיבה היכא שהנזיר 
לא שתה אותו כוס של יין והבן נח לא אכל אותו אבר מן החי שהושיט לו אי קעבר המושיט משום לפני עור לא תתן 

א הושטה לא מיקרי תו מכשול או נימא כיון דסוף סוף הוא נתן מכשול או לא מי נימא דכיון דלא נכשלו באיסור ע"י ההי
המכשול לפניהם עובר בלאו דלפני עור לא תתן מכשול אף דלא נכשלו בו, והנה באמת ובתמים מכח הסברא אמרתי 

 דמ"מ קעבר המושיט אף שלא באו על ידו לידי מכשול כיון דאנתינה קפיד רחמנא והרי נתן, והבאתי ראיה נכונה לדברי
מפרק אלו מגלחין ]דף[ י"ז א' דאיתא התם דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול אמרה ליהוי ההוא 
גברא בשמתא דקעבר משום ולפני עור לא תתן מכשול דתניא לפני עור לא תתן מכשול במכה בנו גדול הכתוב מדבר ע"כ 

יהו מכשילו עכ"ד, הא קמן מבואר דמיד שהאב מכה לבנו הגדול ופי' רש"י דכיון דגדול הוא שמא מבעט באביו והו"ל א
ונתן המכשול לפניו אז עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול הגם שאפשר שבנו לא יבעט בו ולא יכשל וכדכתיבנא ועיין 

אבל הכא הוא שו"ת זקן אהרן סי' פ"ח שכתב בנדון שלו וז"ל וזה הנדון לא דמי מפני שהתם הנזיר אינו עובר אלא ע"י זה 
בעצמו עבר כלל )אולי צ"ל: כבר( משעה שיצא מבית שמעון ואין כאן משום ולפני עור לא תתן מכשול דלא אשכחן זה 

אלא כשעדיין לא חטא כההיא דרודה בנו הגדול דשמתיה אמתיה דרבי כדאיתא במגלחין וכן בפושט כוס לנזיר אבל 
ר ע"כ לעניינינו הרי תנא דמסייע לי דלא שייך איסור דולפני עור לא בעובר כבר או בעובר ואתי לא מצינו דין ולפני עו

 תתן מכשול אלא קודם שחטא וכמשמעות סוגיא דפרק אלו מגלחין שהבאתי.  
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איברא דלכאורה איכא למידק על זה מההיא דאמרינן בפ"ק דקדושין ]דף[ ל"ב א' רב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה 
לא רתח ופריך תלמודא ודילמא רתח וקעבר משום ולפני עור לא תתן מכשול ומשני דמחיל אמר איזיל אחזי אי רתח אי 

ליה ליקריה ע"כ, והנה ממאי דנקט הש"ס האי לישנא דדילמא רתח וקעבר וכו' משמע דכל עוד דלא רתח רבה בריה לא 
א דמ"ק שהבאתי, אך אמנם היה עובר רב הונא אביו אלאו דלפני עור אף שנתן המכשול לפניו הפך הנראה בהדיא מההי

לפי האמת לא קשיא ולא מידי דמצינן שפיר לפרושי ולמימר דאה"נ דמיד דהוה קרע שיראי באנפי בריה דעבר משום 
ולפני עור וכו' משום שמא יבא בנו לידי מכשול וכוונת המקשה נמי זו היא ודילמא רתח ומשום האי חששא שמא יבא 

יעה אלפני עור לא תתן מכשול כיון שנתן אביו לפניו המכשול וכדין הוא לידי מכשול קעבר אביו השתא בשעת קר
דלפרוך סתמא ולימא והרי עבר אלפני עור וכו' אלא משום דלא ידעינן מאי מכשול איכא לקרוע שיראי לפני בנו משום 

דלא תיקשי הכי מפרש למילתיה וקאמר דהמכשול הוא דילמא רתח וקאמר לאבוהי מידי ברתחיה כנ"ל לפרש כי היכי 
אאידך סוגיא דמ"ק דשם נאמר בבירור דמיד שמכה לבנו גדול עובר משום ולפני עור וכו' אע"ג דאכתי אפשר דבריה לא 

 ירתח ולא יחטא.  

ומצאתי אחר החיפוש עוד ראיה ברורה לדברי ממ"ש מהר"א ששון בסי' קס"ב בפשיטות גמור דאיסור הרבית הוא 
הרבית ודייק לה מקרא דכתיב את כספך לא תתן לו בנשך כלומר משעת הנתינה  בתחילת ההלואה אע"פ שהלוה לא יתן

שאתה מלוה אותו וכו' יעוש"ב וכתב הכנה"ג בי"ד סי' ק"ס הגהות הטור אות ו' דלדעת מהר"א ששון הנזכר אף הלוה 
תשובותיו סי' עובר משעת הלואה אלאו דלא תתן מכשול שנותן מכשול למלוה לעבור אלאו דלא תשימון ושכ"כ הר"ן ב

ע"ג )בדפוס רומי אך בדפוס קוסטנטינא הוא סי' פ"ט( הרי דלדעת כל הני רבוואתא קעבר הנותן המכשול משעת נתינה 
 אף על גב דלא בא לידי מכשול וכדכתיבנא ותו לא מידי:    

 לפני עור למומר ועכו"ם בחד עברא דנהרה

 רא"ש שבת א:א

שהן ארבע בחוץ. כיצד העני עומד בחוץ ובעל הבית בפנים. פשט העני  יציאות השבת שתים שהן ארבע בפנים ושתים
את ידו לפנים ונתן לתוך ידו של בעל הבית או שנטל מתוכה והוציא העני חייב ובעל הבית פטור. פשט בעל הבית את ידו 

נים ונטל בעל הבית לחוץ ונתן לתוך ידו של עני או שנטל מתוכה והכניס בעה"ב חייב והעני פטור. פשט העני את ידו לפ
מתוכה או שנתן לתוכה והוציא שניהם פטורין. פשט בעה"ב את ידו לחוץ ונטל העני מתוכה או שנתן לתוכה והכניס 

שניהן פטורין. הני תרי בבי בתרייתא דקתני בהן שניהן פטורין פטור אבל אסור קאמר דהוי שנים שעשאו זה עוקר וזה 
דקתני בהן בעה"ב פטור והעני פטור מפרש בגמרא )דף ג א( דפטור ומותר לגמרי  מניח ואסור מדרבנן. ותרי בבי קמייתא

 משום דלאו מידי קעביד.

וקשה והיכי קאמר דפטור ומותר לגמרי והא קעבר משום לפני עור לא תתן מכשול וכמו מושיט כוס יין לנזיר ואבר מן 
נותנו בידו היה יכול ליטלו דהשתא ליכא משום לפני עור החי לבני נח. ואין לומר דהכא מיירי בכה"ג דאפילו אם לא היה 

לא תתן מכשול כדמוכח פ"ק דע"ז )דף ו ב( דמוקי להא דנותן כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח דקיימי בתרי עברי 
פרישו דנהרא ולא היה יכול ליטלו אם לא שהושיט לו דמ"מ איסורא דרבנן איכא דאפילו קטן אוכל נבילות ב"ד מצווין לה

 כ"ש גדול שלא יסייע לו.

וכי תימא דהכא מיירי בנכרי דלא שייך ביה לפני עור והא דקתני העני חייב לסימנא בעלמא אם היה ישראל היה חייב 
מ"מ איסור דרבנן איכא דתניא בשילהי פרקין )דף יט א( נותנין מזונות לפני הנכרי בחצר נטלו ויצא אין נזקקין לו ומשמע 

 חצר אבל אם היה עומד בחוץ ופשט ידו לפנים אסור דנראה כנותן לו על מנת להוציא.דוקא כשהנכרי ב

וי"ל דהכא מיירי כשהחפץ של הנכרי וכה"ג ליכא איסור אפילו נראה כנותן לו על מנת להוציא כיון שאין החפץ של בעל 
ם מראית העין כי הרואה סבור הבית ובאשכנז ראיתי מורין לאיסור אף בחפץ של עו"ג וכן מסתבר כיון שאסור הוא משו

 שנותן לו על מנת להוציא אין לחלק כי הרואה אינו מכיר של מי החפץ.

וכל זה הדקדוק אינו נראה לי דלעולם בישראל מיירי ואע"ג דאיכא איסורא דלפני עור לא תתן מכשול לא איירינן הכא 
 אלא באיסורי שבת וקרי ליה פטור ומותר כיון דליכא איסורא משום שבת

 עבודה זרה ו:

 רא"ש עבודה זרה א:ב

תניא ר' נתן אומר מנין שלא יושיט אדם כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח ת"ל לפני עור לא תתן מכשול תימה אמאי 
נקט כוס יין לנזיר ואבר מן החי לבני נח טפי מנבילה לישראל בשלמא אבר מן החי לבני נח איצטריך לאשמועינן דשייך 

לא תתן מכשול וי"ל דנקט כוס יין לנזיר לפי שאינו נזהר כל כך מלשתות יין כי הורגל כל ימיו בשתייתו גם  ביה לפני עור
רואה את הכל שותין יין הלכך אפי' שואל בסתם לא יתנו לו אולי ישכח נזירתו וישתה אבל מותר להושיט נבילה לישראל 
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ור להושיט למומרים דבר איסור אפי' שלהן היכא דקאי בסתם כל זמן שאינו יודע בודאי שהוא רוצה לאוכלה הלכך אס
 :בתרי עברי דנהרא

 שלחן ערוך יורה דעה קנא:א

דברים שהם מיוחדים למין ממיני עבודת כוכבים שבאותו מקום, אסור למכור לעובדי אותן עבודות כוכבים שבאותו 
כן אם אומר שצריך אותם לדברים מקום. ואם קונה הרבה ביחד, שניכר הדבר שהוא קונה אותם לסחורה, מותר. ו

אחרים, והישראל יודע שכדבריו כן הוא, מותר. ודברים שאינם מיוחדים לה, מוכרים אותם סתם. ואם פירש העובד 
הגה: אסור למכור כוכבים שהוא קונה אותם לעבודת כוכבים, אסור למכור לו אלא אם כן פסלן מלהקריבו לעבודת כוכבים. 

היו מעורבים דברים המיוחדים עם דברים שאינם דעים שרוצה לעשות מהם מים להטביל. )תא"ו ני"ז(. לעובד כוכבים מים, כשיו
מיוחדים, כגון לבונה זכה בכלל לבונה שחורה, מוכר הכל סתם ואין חוששין שמא ילקט הזכה לבדה לעבודת כוכבים. וכן 

בונה לעבודת כוכבים, אבל לסתם עובד כוכבים, שרי. י"א הא דאסור הגה: ודוקא לכהן או לעובד כוכבים, שחזקתו שיקטיר הלכל כיוצא בזה. 
יכולים לקנות במקום  למכור להם דברים השייכים לעבודתם, היינו דוקא אם אין להם אחרים כיוצא בו או שלא יוכלו לקנות במקום אחר, אבל אם

כסברא הראשונה, וכל בעל נפש יחמיר לעצמו. )ר"ן שם ובתוספות  אחר, מותר למכור להם כל דבר. )מרדכי דפ"ק דע"ז(. ויש מחמירין. ונהגו להקל
 ואשיר"י והגמ"ר פ"ק דשבת לדעת הרב(.

 ש"ך שם ס"ק ו

דס"ל דכי היכי דאמרינן בש"ס גבי נזיר דאסור להושיט לו כוס יין דהיינו דוקא בדקאי בתרי עברי דנהרא ה"ה  -"א כו' י
איכא אפילו לא הוי כמו תרי עברי דנהרא וכל זה לדעת הרב אבל לפעד"נ הכא ויש מחמירין וסוברין דמ"מ איסור מדרבנן 

דלא פליגי דכ"ע מודים להמרדכי ותוס' בפ"ק דעבודת כוכבי' דבעובד כוכבי' או מומר שרי והגמ"ר ותוס' והרא"ש בפ"ק 
גרע מישראל דשבת והר"ן פ"ק דעבודת כוכבים מיירי בישראל שהוא חייב להפרישו מאיסור וכדכתב הרא"ש שם דלא 

קטן אוכל נבילות שב"ד מצווים להפרישו כ"ש ישראל גדול משא"כ בעובד כוכבי' וישראל מומר שאינו חייב להפרישו 
תדע שהרי כתב הרב בד"מ דדעת התוס' רפ"ק דעבודת כוכבים כדעת המרדכי שם דשרי ול' הרא"ש רפ"ק דעבודת כוכבים 

י הרא"ש סותרים זה את זה וכן רבינו ירוחם נתיב י"ז ריש ח"ו כתב הוא כלשון התוס' שם א"כ לפי דעת הרב יהיו דבר
 כדברי התוס' רפ"ק דעבודת כוכבים ובנתיב י"ב ח"ג כתב כדברי התוס' רפ"ק דשבת אלא ודאי כדפי':

 דגול מרבבה שם ד"ה מה שאין כן בעובד כוכבדי וישראל מומר

מד.[, ואם כן מה בינו לשאר ישראל לעמין להפרישו הא ודאי שישראל מומר אף על פי שחטא ישראל הוא ]סנהדרין 
מעבירה. אבל נראה לענ"ד כוונת הש"ך דאף בישראל אין מצווין להפרישו כי אם כשעובר בשוגג ויש ביד איש אחר 

לפרישו, חייב להפרישו, וכמו בקטן אוכל נבילות שהקטן שוגג הוא, ומשנה דריש פרק קמא דשבת בשוגג מיירי וכדמשמע 
 ש"י שם בריש שבת דף ג' ע"א סוף ד"ה פטורי דאתי וכו', ע"ש.מדברי ר

אבל ישראל דרוצה לעבור במזיר על איזה עבירה, אפילו אינו מומר גמור אין ישראל אחר מצווה להפרישו לדעת הש"ך, 
א ומומר דנקט הש"ך  הוא משום דהפוסקים במומר דברו ומומר מסתמא מזיד הוא, ועוד דכל עובר עבירה במזיד נקר

 מומר לאותו דבר:

 דברי הרב עמ' קע

 לפני דלפני –לפני עור 

 עבודה זרה יד.

לבונה. אמר רבי יצחק אמר ר"ש בן לקיש: לבונה זכה. תנא: ומכולן מוכרין להן חבילה. וכמה חבילה? פירש ר' יהודה בן 
אביי: אלפני מפקדינן, אלפני בתירא: אין חבילה פחותה משלשה מנין. וליחוש דלמא אזיל ומזבין לאחריני ומקטרי! אמר 

 דלפני לא מפקדינן.

 תוספות רי"ד שם

אמר אביי על ולפני עור לא תתן מכשול מיפקדינן אלפני דלפני לא מיפקדינין ראיתי מקשים כאן ממאי דאמרי' בגד 
שאבד בו כלאים ה"ז לא ימכרנו לגוי דילמא אזיל ומזבין לי' לישראל. וממאי דאמרי' בגיד הנשה שאסור ליתן לנכרי ירך 

ישראל. והא לפני דלפני הוא ונראה לי שאן זו קושיא של כלום חתיכה שלא ניטל ממנה גיד הנשה שמא יחזור וימכרנה ל
דהיכא מיקרי ולפני עור לא תתן מכשול. דשרינן לפני דלפני הנ"מ כי ידע חברי' מאי קא עביד ולא מימנע כגון גוי בע"ז 

אלו היה יודע ונזיר בין דידעי דאיסורא קא עבדי ולא מימנעי התם ודאי לא מיפקידינ' אלפני דלפני אבל ישראל כשר ש
שהוא אסור לא היה עושה אותו ועל ידך שאתה משים מכשול לפניו הוא עושה איסור בלא ידיעה הו"ל כאלו היא 

מחטיאו בידים ובכל טצדקי שבעולם הוא אסור לעשותו כגון גיד הנשה וכלאים ומאי דאמרי' בפסחים על ההיא ארבע 
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קבא שיכלו קודם לפסח שמא יחזרו וימכרום לישראל וישראל דחיטי דטבעא בנהרא ואסרו למוכרם לגוים כי אם קבא 
 עושה איסור על ידך בלא ידיעה: ]מהדות"ל[

 בין אדם למקום או בין אדם לחבירו –מהות האיסור  –לפני עור 

 מנחת חינוך מצוה רלב אות א

גם לעכו"ם הלאו דלפ"ע )א( שלא להכשיל כו' אבל ניישר כו'. לכאורה איני מבין כונת הרהמ"ח שכת' בני ישראל הלא 
כמבואר אח"ז בדבריו וש"ס מפורש הוא בע"ז וכ"מ דלא יושיט אמ"ה לב"נ ולשון הר"מ פי"ב מה' רוצח כל המכשיל עור 

כו' לא כ' דוקא ישראל ולחלק ולומר דדוקא בענין דבר איסור אסור להכשיל לב"נ אבל לא לענין עצה מנלן ד"ז כיון 
עצה במילי דעלמא גם כן אסור ואפי' לב"נ ואף שמבואר בב"ב ופסקה הר"מ הלכות דהקרא קאי גם על ב"נ אם כן אף 

רוצח דאסור להשי' עצה טובה לנכרי מכל מקום דוקא להשיאו עצה טובה אסור אך לסלק עצמו מעצה אבל להשיאו עצה 
ל נכרי שכתב דהתורה רעה גם לב"נ אסור וא"י מנ"ל להרב המחבר ד"ז וצריך עיון. ולכאורה צ"ע דברי המהרש"ל גבי גז

לישראל נתנה ולא לב"נ עיין תשובת ח"צ סימן כ"ו הלא ראינו דהתורה אסרה ליתן מכשול אף לב"נ ועיין שם בתשובה 
 שדחה דברי רש"ל בטעמים כאילו:

 ים של שלמה בבא קמא י:כ

אבל אבידתו מותרת, והוא  דין דבין גזל הגוי או גניבתו אסור, אפילו אי ליכא חילול השם. ואפילו הוא כבוש תחת ידו.
דליכא חילול השם. והמחזיר ודעתו לשם שמים הרי זה משובח, ודין דאסור להטעות את הגוי, אפילו כשאינו יודע כלום, 
אלא כשטעה מעצמו. ומ"מ יאמר לו הישראל ראה שעל חשבונך אני סומך, וגם הפקעת הלואה אינו מותר, אלא כשחייב 

 , אבל מה שהוא דרך מקח אסור:לשלם לו דרך מכס, או דרך חוב

מסקינן )קי"ג ע"ב( א"ר ביבי בר גידל אמר ר' שמעון חסידא, גזל הגוי אסורה, אבידתו מותרת. גזילתו אסורה. דאמר   
קרא )דברים ז', ט"ז( ואכלת את כל העמים אשר ה' אלהיך נותן לך. בזמן שהן מסורים בידך, ולא בזמן שאינם מסורים 

, דאמר רב חמא בר גורי' אמר רב, מניין לאבידת הגוי שהיא מותרת. שנאמר )שם כ"ב, ג'( לכל בידך. אבידתו מותרת
אבידת אחיך, פרט לגוי, ונאמר ומצאתה. משמע אפילו אחר דאתי לידיה שרי. ונראה, הא דאמר לעיל בזמן שהן מסורים 

ור גזל גוי אפי' בכבוש תחת ידך, דקרא בידך. אין הפירוש בזמן שהן כבושין תחת ידך. דהא ר' עקיבא דורש לעיל, דאס
איירי בכבוש תחת ידך, ואפ"ה אסור לגזלן. וכן בפ' דו"ה )לעיל ל"ח ע"א( סי' ח' גבי שור של גוי שנגח לשור של ישראל 
כו', שכתבו התו' )ד"ה עמד(. למ"ד גזל הגוי אסור ניחא כו' והתם איירי בכבוש תחת ידך. אלא נראה דהכי פירושו, בזמן 

מסורים בידך. כלומר שצוה הקב"ה להלחם בהם. או אפילו מלחמות רשות, הקב"ה נתן לך רשות להלחם עם כל שהן 
 אויביכם מסביב. אבל מי שהוא כבוש תחת ידך, ואינו מז' אומות, גזילו אסור.

גזילה שוין בין וכתב הרמב"ם )ה' גזילה פ"א ה"ב( וכן הסמ"ג )לאוין קנ"ז( וכן הטו"ר )סימן שמ"ח( אחריו, שגניבה ו  
ישראל לגוי. וכל הגונב מגוי עובר בלאו, כאילו גונב מישראל. ודבר תימא הוא בעיני, כי התורה בכללה ובפרטה לישראל 

ניתנה. ולכאורה נראה מהאי סוגיא, דדורש גזל הגוי מקראי לאיסור, אינו אלא אסמכתא בעלמא הוא. ואף אם ת"ל 
רא, אבל אינו בכלל לאו דלא תגזול, וכן לא תגנוב. ורש"י פירש להדיא במסכת דדרשה גמורה היא. מ"מ אינו אלא לאיסו

סנהדרין פרק ד' מיתות )נ"ז ע"א ד"ה ישראל( דאינו אלא מדרבנן, על הא דאיתא התם סתמא דברייתא, דישראל בגוי 
למ"ד דאסר, משום גניבה וגזילה מותר, ופירש רש"י משום דלא תעשוק את רעך כתיב, ולא גוי. ומדרבנן הוא דאיכא 

חילול השם עכ"ל. ומה שכתב רש"י מפני חילול השם. לא נראה לי כלל, דגזל הגוי אסור אפילו בלא חילול השם. אבל 
 נראה לי, משום שירחיק עצמו מן הכיעור ודומה לו, ויאכל וישתה את שלו. ולא ירגיל את עצמו בגניבה וגזילה.

מקום שיש חילול השם, אפילו אבידתו אסור, פירוש, כגון שיוודע הדבר לגוי, ומסיק, תניא, רבי פנחס בן יאיר אומר, ב  
אבל היכא דליכא חילול השם אסור להחזיר לו, לפי שהוא מחזיק ידי הרשעים. כן כתב הר"ם )ה' גזילה פי"א ה"ג( והסמ"ג 

ישראל, שהם בעלי אמונה, הרי )עשין ע"ד( והטו"ר )סימן רס"ו(. וכתב עוד, ואם החזירה כדי לקדש השם, כדי שיפארו את 
זה משובח. וכעין זה הביא הסמ"ג )שם( עובדא דירושלמי פרק אלו מציאות. ורחמנא לבא בעי, אם דעתו לכך, אבל אם 

דעתו בעבור שישביחו אותו, ולא בעבור אמונת ישראל, או משום שהוא אוהב את הגוי ומרחם עליו, אסור. אמר שמואל, 
ל זבן מגוי מזרק של זהב בחילוף של נחושת, וסך המקח היה ארבע זוזי, ואבלע ליה חד זוז טעותו מותרת. כי הא דשמוא

בחושבנא, פירש רש"י, ועוד טעות אחרת, שעיכב זוז מדמיו, והטעהו בחשבון, וא"כ לפירושו שריא להטעות את הגוי 
בסימן שמ"ח, דשרי להטעותו בחשבון. היכא דלא ידע. וכן יראה מפי' התו' )ד"ה יכול( דלעיל בסי' י"ח. וכן כתב הטו"ר 

ולא נ"ל כלל להטעותו בחשבון, דלא שרי טעות הגוי, אלא בטעה מעצמו. ואף דהפקעת הלואה שרי, היינו מה שאתה 
חייב לשלם לו או דרך מכס או דרך חוב. אבל מה שהוא בעת המקח, דומה לגוזל. כאלו אתה לוקח את שלו בעל כרחו, 

ו. ועוד נ"ל לאסור משום חילול השם, דשמא הגוי מכוון לבדקו. וכן כתב הרמב"ם )הל' גזילה והיינו אתה גוזל זהב משל
פי"א ה"ד( והסמ"ג )עשין ע"ד( להדיא, דטעות הגוי אינו שרי אלא במוטעה מעצמו. אבל להטעותו אסור, משום חילול 

"כ לפיכך צריכין אנו לפרש ואבלע ליה זוזא השם. וכתב בהג"ה מיימונ"י )שם אות ב'( שכן פי' ר"ח )וראב"ח( ]וראבי"ה[. וא
בחושבנא כפי' הערוך )ערך פלז( שנתן זוז לגוי יותר. בעבור שישמח הגוי, וילך מהרה, וכן פי' הר"ן, ועיקר. כי כה"ג בודאי 
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 שרי, מאחר שהגוי טעה מעצמו. ואפילו לפי' רש"י, שפי' שהישראל הטעה הגוי בחשבון. היינו משום דס"ל הפקעת הלואה
שרי. ורש"י מדמה זה להפקעת הלואה. מאחר שקנה ישראל המזרק במשיכה, נעשה עליו הד' זוז בחוב והלואה, ומשום 
הכי שרי. ולא גזרינן שמא יכוון הגוי לבודקו, כך הוא סברת רש"י. אבל היכא שמטעה את הגוי בחשבון, שאינה הפקעת 

טעהו, שמוסיף לך במנין, או שאתה מטעהו, שמוסיף לך הלואה. כגון שאתה קונה ממנו כלים, או דבר אחר, ואתה מ
דמים. כגון שהוא קנה ממך, או חייב לך, אזי רש"י נמי מודה שהוא אסור. דהוי גזל הגוי ממש, ואסור. אפילו היכא דליכא 

( שהגוי ידע חילול השם. וכן יראה לעיל סימן י"ח, יכול יגלום הגוי, שאסור להטעותו משום גזל. ולא כפי' התו' )ד"ה יכול
מזה, ועושה עצמו כאינו יודע. דסתמא קאמר קרא )ויקרא כ"ה, ז'( וחשב עם קונהו, שידקדק עמו. וכן יראה מפי' 

הרמב"ם, שכתב בפ"ז דהלכות גניבה )ה"ח( אסור להטעות את הגוי בחשבון. אלא ידקדק עמו, שנאמר וחשב עם קונהו. 
כבוש כו', ולא הזכיר כאן משום חילול השם, שמא יכוין הגוי לבודקו.  אף על פי שהוא כבוש תחת ידיך, ק"ו בגוי שאינו

ואלו בהלכות גזילה ואבידה )פי"א ה"ה( כתב, שאסור להטעות את הגוי, משום חילול השם כו', ולא יליף מקרא. אלא 
וד יראה כפי', וכמו ש"מ כדפי', הא דיליף מקרא אסור משום גזל הגוי. דעבד עברי גופו קנוי לו. וה"ה כל הדומה לזה. וע

שכתב הרמב"ם. דאי לפי' התו', דאיירי היכא שידע הגוי כו'. א"כ מאי פריך לר' עקיבא, טעמא דאיכא חילול השם, הא לאו 
הכי שרי. וגזל הגוי מי שרי. ופריך מהא דיגלום עליו כו'. ולפי התו' מאי מקשה, הא הכא נמי איכא חילול השם. אלא כמו 

ערוך )ערך גלם( פי' סתמא, יכול יטעה הגוי בחשבון. אבל הגוי שטעה מעצמו שרי בכל ענין. וכי שפי' הוא עיקר, וכן ה
היכא דלא יבא לידי חילול השם, יאמר לגוי, ראה שעל חשבונך אני סומך, וכן מוכח מעובדא חד דמסיק, רב כהנא זבין 

לחד פירושא, שהוא עיקר. וכן פי' הרמב"ם  מגוי מאה ועשרים חביות במאה כו'. וא"ל חזי דעלך קא סמכינא. ופי' רש"י
 )שם( והר"ן, שהישראל אומר לגוי.

ועוד מסקינן, רבינא זבן בקעי עצים מן גוי אחד, וגוי אחר עמו. ואמר רבינא לעבדיה, אייתי לי הבקעים הגסים, שהן   
י איירי בענין שלא זכה בהן הגוי עבים. כי הגוי שקנה עמי לא ידקדק בזה וירגיש, אלא מניין הבקעים יודע. ונראה דזה נמ

בקניין גמור. אבל אי הוה בענין שזכה בהן הגוי כבר. הוי כגזל, ואסור להטעותו. עוד מסקינן, רב אשי הוה יתיב בספינה, 
וראה אשכולות הגפן, שהיו תולין בזמורות חוץ לפרדס. וא"ל לעבדיה זיל חזי אי דגוי נינהו אייתי לי, שמע הגוי מריה 

ואמר דגוי שרי, בתמיה, א"ל ה"ק דגוי שקיל דמי, וישראל לא שקיל דמי. ופי' התו' )ד"ה הכי( בשם ר"י שהשיב  דפרדיסא,
לו האמת, שכך דעתו היה מתחילה. ולא כמו שהבין הגוי. דא"כ סבר רב אשי דגזל הגוי שרי. ואנו ק"ל כהך תנאי דאסרי 

יכא חילול השם, כשידע לבסוף עכ"ל. ולא הבנתי דבריהם, במה גזל הגוי. ואין חילוק בין גזילה וגניבה. וגניבה נמי א
שכתבו איסור הגניבה משום חילול השם. והלא גניבה וגזילה גבי גוי אסור, אפי' בליכא חילול השם, כמו גבי ישראל. וכן 

כתב גבי גזל )ה'  כתב הרמב"ם )ה' גניבה פ"א ה"א( אחד הגונב מישראל, או מן הגוי עובד ע"ז, עובר בלאו דלא תגנוב. וכן
שנ"ט(. והרא"ש )סימן י"ב( הביא דברי התו' כצורתה. ולא הזכיר  -גזילה פ"א ה"ב(. וכן כתב הרמב"ם והטו"ר )סימן שמ"ח 

הא דגניבה משום חילול השם. והר"ן כתב יישוב אחר, שרב אשי היה דעתו מתחילה כמו שהבין הגוי. ומחמת שהגוים 
אלא מחילה בעלמא, ודומה להפקר. ומה שהוצרך לומר כך. משום שהגוי היה שומע אינם מקפידין בכך, לא הוי גזל, 

 שעשה הפרש בין ישראל לגוי. וכן יראה פי', ועוד היום שהגוים אינם מקפידים בכך:

 אברבנאל דברים טו:ד

בעיניו  והטעם השלישי הוא אמרו כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. רוצה לומר ראוי הוא לכל אדם בעל שכל שלא ירע
מעשה הצדקה כי העושר איננו ירושה לך. ומי יודע אם תבא אתה היום או מחר לידי עניות וייטב בעיניך מעשה הצדקה 

כי גלגל הוא החוזר בעולם ואם שלום ואמת יהיה בימיך אולי בניך או בני בניך יצטרכו לזה כי לא יחדל אביון מקרב 
יך. ע"כ אנכי מצוך פתוח תפתח את ידך לאחיך לענייך ולאביונך בארצך הארץ יהיה מי שיהיה. ואפשר שתהיה אתה או בנ

שהם שלשה הבחינות שזכר בתחלה. מצד הקורבה. ומצד הרחמים לאביון. ומצד השכנות שהוא בארץ. שדרך השכנים 
 להלוות ולתת זה לזה.

 חכם צבי סימן כו

רש"ל על הרמב"ם דס"ל )לפי דעת מהרש"ל ראיתי מ"ש מעכ"ת בשם ה"ה מחותני מהר"א ברודא מפראג על קושית מה 
לאפוקי לפי דעת הכ"מ( שגזילת וגניבת הגוי אסורה בלאו כמו של ישראל ודבר תימה הוא בעיני כי התורה בכללה 

ובפרטה לישראל ניתנה עכ"ל... ולי דברי מהרש"ל תמוהין מאוד ומה ענין דהתורה לישראל ניתנה ולא לנכרים שהביא 
להרמב"ם אטו משום לתא דידהו הוא וכי הרמב"ם סבור שהנכרי נצטווה שלא יניח לישראל  מהרש"ל ומה זו קושיא

לגזלו או לגנוב ממנו והלא אנחנו נצטוינו שלא לעשות מעשים מכוערי' ולא יהא אלא גונב ע"מ למיקט או ע"מ לשלם 
ו אנחנו שלא להרגיל עצמינו תשלומי כפל אף שאינו מתכוין לגנוב ולא עוד אלא שמתכוין לטובת הנגנב עכ"ז נצטוינ

לגנוב וכבר מצינו שני לאוין מפורשים בגוים לא תתעמר בה ומכור לא תמכרנה בכסף וכשצרין על ערי הנכרי' נצטוינו 
להניח רוח אחת מבלי מצור לכל מי שירצה להמלט על נפשו כמ"ש הרמב"ם ז"ל בה' מלכים פ"ו דין ז' וכן כי תקרב אל 

יה לשלום ואף בבע"ח בלתי מדברים נצטווינו על צערם מדאורייתא למ"ד ואותו ואת בנו לא עיר להלחם עליה וקראת אל
תשחטו ביום אחד ומצות שלוח הקן יש בה עשה ול"ת ואף בצמחים נצטוינו לא תשחית את עצה וכל זה אינו בעבור 

לזכותנו לטוב לנו וז"ב מאוד הפעול אלא בעבורינו אנחנו הפועלים לקנות בנפשנו דעות אמיתיות ומדות טובות וישרות 
ולטעמיה דמהרש"ל תיקשי לנפשי' הא איהו גופיה ס"ל דאפשר דהנהו דרשות דואכלת את כל העמים בזמן שהם מסורים 
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בידך וכן וחשב עם קונהו שלא ימשכנו ויצא דרשות גמורות נינהו וכן הוא האמת לדעתי ותקשי למהרש"ל והאיך 
ה לי מ"ע או ל"ת דכשם שהאזהרות והמניעות שבתור' אינן אלא לישראל ולא נצטווינו במצות עשה שלא לגוזלם דמ

לאומות כך החיובים והעשין אינן אלא לנו ואדרבא החיובים יותר נראה שאינן אלא לישראל כי כן לא מצינו במצות בני 
כ"ח אין זה ענין נח אלא אזהרות ומניעות לבד מאברהם שיצא מהם באהבת ה' יתברך אותו ציוהו במצות המילה אלא ע

לזה שהאומות לא נצטוו להיות פועלים ועושים מצות התורה אבל אנחנו נצטוינו עליהם בהרבה מצות ואף מ"ד גזל 
הנכרי מותר נמי הוי תיובתיה דמהרש"ל דהא איצטריך לדידיה רעך למישרי גזל הנכרי ואי כסברת מהרש"ל דלא ניתנה 

   ...לא ידעינן ליה אלא וודאי אין זו סברא ודו"קתורה אלא לישראל וכו' רעיך למה לי הא ממי

 גינת אגוז עמ' עא

 פשוטו של מקרא –לפני עור 

 חולין ב.

מתני'/. הכל שוחטין ושחיטתן כשרה, חוץ מחרש שוטה וקטן, שמא יקלקלו את שחיטתן. וכולן ששחטו ואחרים רואין /
 שחיטתן כשרה: -אותן 

 חולין ג.

 -לא ישחוט, ואם שחט  -כשישראל עומד על גביו, אבל יוצא ונכנס  -דברים אמורים הכל שוחטין ואפילו כותי, במה 
 ...אסור לאכול משחיטתו -מותר לאכול משחיטתו, לא אכלו  -חותך כזית בשר ונותן לו, אכלו 

 ואפילו כותירש"י שם ד"ה 

סור לו לשחוט דאע"ג דהוחזקו מוסרין לו בהמה לכתחלה לשחוט דמצוה שהחזיקו בה היא אבל ישראל יוצא ונכנס לא ימ
בה לעצמם אין מקפידין אם יאכלו ישראל נבילות דלית להו לפני עור לא תתן מכשול )שם /ויקרא/ יט( אלא כמשמעו 

 שלא יתן אבן בדרך עור להפילו.

 מנחת חינוך מצוה רלב אות ד

ד' הרהמ"ח וכן מד' הר"מ נראה דפסוק )ד( והוא כעובר כו'. ואין לוקין עמ"ל פ"ג ממלוה באריכות לענין ריבית. והנה מ
הזה דלפ"ע יצא לגמרי מפשוטו דאם נתן מכשול ממש אבן לפני עור אינו עובר כנראה מדברי הרב בתחלת דבריו וכן 

ממה שכתב שאב"מ ואם זה ג"כ נכלל בלאו הוי יש בו מעשה ואי דהוא סובר דכיון דיכול לעבור בלי מעשה אין לוקין כבר 
מ דאם ד"ז א"א לעבור בלי מעשה הוי מעש' ולוקין מ"מ לא ידעתי כיון דמבוא' ביבמות דבכה"ת כולה כ' כ"פ בשם השעה"

אין מקרא יוצא מידי פשוטו חוץ מהפסוק והיה הבכור והכונה כתב הרמב"ן היינו דגם פשוטו נדרש אף שכמה דברים 
מו הכותים וצדוקים ימ"ש המפורשים נרמז חוץ מפ' זה דעקרינן מפשוטו לגמרי א"כ כאן נהי דהנרמז בו אמת לא כ

כפשוטו מ"מ דין זה ג"כ אמת דאסור להכשיל העור בדרך ולא ידעתי מנלן דזה המפורש אינו בכלל הלאו. שו"ר במל"מ 
פ"ד מה' מלוה ד"ה כתב הרב הכה"ג כו' כתב שם טעם דלפ"ע איתקש לחרש וגם כתיב ויראת מאלהיך כו' אבל ארור 

. וע"ש עוד שכתב כיון דאין בו מעשה אף דעובר על השבועה ג"כ דכתיב ארור משגה וארור משגה עור בדרך הוא כפשוטו
בו שבועה מ"מ אינו נפסל דהוי אין בו מעשה והו"ל כנשבע שיאכל ולא אכל ע"ש. ולדידי צ"ע דהמקרא נוציא לגמרי 

אי בארור א"כ לוקין ופסול מפשוטו וא"כ אם הכשיל עור בדרך כגון שנתן מכשול לפניו אפשר ג"כ עובר על הלאו וק
לעדות ואפשר גם כן לעכו"ם אם הכשילו דהלאו גם עליו קאי כמבואר לעיל וצ"ע. שו"ר בת"כ בספר קרבן אהרן הביא 
שהרא"מ ושאר גדולים עמדו בזה למה הוציאו חז"ל ד"ז מפשוטו והביא דברים אלו אשר כתבנו שהובא במ"ל והוסיף 

א דורש גם זה אבל אינו מוכרח שיוציאו מפשוטו דפשוטו ג"כ אמת. אך לפמ"ש הק"א טעמים מדילי' ולדידי צ"ע דהבריית
בעצמו דלשון נתינה ל"ש רק לשון שימה ע"ש נראה דפשוטו כ"ה כמו שנדרש וצ"ע. ועיין בתרגום אונקלוס גבי לא תתן 

שים נראה דסובר כסברת להעביר למולך תרגם מלת תתן כמו בלה"ק תתן וכאן פ' קדושים גבי לפ"ע לא תתן תרגם לא ת
 הק"א דפי' הפסוק הוא כמו הנדרש וצ"ע:

 סנהדרין לד.

מקרא אחד יוצא לכמה טעמים, ואין טעם  -אמר אביי: דאמר קרא: באחת דבר אלהים שתים זו שמעתי כי עז לאלהים 
אף מקרא  -ת אחד יוצא מכמה מקראות. דבי רבי ישמעאל תנא: גוכפטיש יפצץ סלע, מה פטיש זה מתחלק לכמה ניצוצו

 אחד יוצא לכמה טעמים.

 שבת סג.
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חייב חטאת. רבי אליעזר  -משנה. לא יצא האיש לא בסייף ולא בקשת, ולא בתריס, ולא באלה, ולא ברומח, ואם יצא 
אומר: תכשיטין הן לו, וחכמים אומרים: אינן אלא לגנאי, שנאמר: אוכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות ולא 

 טמאים, ואין יוצאין בהן בשבת.   -טהורה, ויוצאין בה בשבת. כבלים  -וי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה. בירית ישא גוי אל ג

 קולפא.   -גמרא. מאי באלה?   

רבי אליעזר אומר תכשיטין הן לו. תניא, אמרו לו לרבי אליעזר: וכי מאחר דתכשיטין הן לו, מפני מה הן בטלין לימות   
אמר אביי: מידי דהוה  -ותהוי לנוי בעלמא!  -שאינן צריכין, שנאמר בלא ישא גוי אל גוי חרב המשיח? אמר להן: לפי 

אשרגא בטיהרא, ופליגא דשמואל, דאמר שמואל אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד גליות בלבד, שנאמר 
ר אבא: כל הנביאים לא נתנבאו אלא גכי לא יחדל אביון מקרב הארץ. מסייע ליה לרבי חייא בר אבא, דאמר רבי חייא ב

דעין לא ראתה אלהים זולתך. ואיכא דאמרי, אמרו לו לרבי אליעזר: וכי מאחר  -לימות המשיח, אבל לעולם הבא 
דתכשיטין הן לו, מפני מה הן בטלין לימות המשיח? אמר להן: אף לימות המשיח אינן בטלין. היינו דשמואל, ופליגא 

יה אביי לרב דימי, ואמרי לה לרב אויא, ואמרי לה רב יוסף לרב דימי, ואמרי לה לרב אויא, דרבי חייא בר אבא. אמר ל
ואמרי לה אביי לרב יוסף: מאי טעמא דרבי אליעזר דאמר תכשיטין הן לו? דכתיב החגור חרבך על ירך גבור הודך והדרך. 

אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אמר רב כהנא אמר ליה:  -אמר ליה רב כהנא למר בריה דרב הונא: האי בדברי תורה כתיב! 
כד הוינא בר תמני סרי שנין והוה גמירנא ליה לכוליה תלמודא, ולא הוה ידענא דאין מקרא יוצא מידי פשוטו עד השתא 

 דליגמר איניש, והדר ליסבר. -מאי קא משמע לן 

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שורש ב

ל לה, שאם נאמר כי אין המדות הנדרשות מקובלות מסיני ולא נצטוינו לדרוש ולפרש ופליאה דעת ממני נשגבה לא אוכ...
בהן את התורה א"כ הרי הן בלתי אמתיות והאמת הוא פשטיה דקרא בלבד לא הדבר הנדרש, כמו שהזכיר ]עמ' נד[ 

תלמוד אשר יוסד ממאמרם אין מקרא יוצא מידי פשוטו, ועקרנו שורש קבלתנו בי"ג מדות שהתורה נדרשת בהן ורוב ה
בהן. והרב חוזר ומודה ]נו[ שאין הסבה מפני שאין אמתיות. ואם אמתיות הן מה בין המקום שהם מזכירין זה בפירוש או 
בסתם. שאם נאמר כיון שלא נכתב הדבר בתורה אינו בכלל המצות אף המוזכרות מהן בתלמוד לומר בהן דאורייתא הוא 

 ...מגזרה שוה או מריבוי אף הן לא נכתבו

 (קישור)חוברת "דגל התורה" סימן עג וצג 

 שלחן ערוך יורה דעה סימן תב סעיף יב

 גינת אגוז עמ' נח

 מצוה –לפנים משורת הדין 

 בבא מציעא ל:

 ספר מצוות קטן מצוה מט

לעשות לפנים משורת הדין דכתיב אשר )שמות י"ח( יעשון ואמר רבי יוחנן לא נחרבה ירושלים אלא על שדנו בה דין 
 תורה. אלא דיני דמגיסת ב( לידיינו בה בתמיה, אלא על שהעמידו דבריהם על דין תורה, ולא עשו לפנים משורת הדין.    

 מצוה לג ספר חרדים מצוות עשה פרק ה

 לשון המדינה

 ידושין ו.ק

 ביאור הלכה סב:ב

ודע עוד דנ"ל בפשיטות דאותן דברים  ...וה"ה בתפלה ובהמ"ז וקידוש וכו' עיין במ"ב במה שכתב -יכול לקרותה בכל לשון 
הנאמרין בכל לשון הוא דוקא אם אנשי אותו המדינה מדברין כך אבל אם אנשי המדינה אינם יכולין לדבר זה הלשון ורק 

ים יחידים יודעים זה הלשון זה לא נחשב לשון כלל למדינה זו שאינה מכרת בזו הלשון דבשלמא הוא ועוד איזה אנש
לשה"ק הוא לשון מצד העצם משא"כ שאר לשון איננו כ"א מצד הסכם המדינה וכיון שאין אנשי המדינה זו מכירין בלשון 

מקודשת שכן ביהודא קורין לארוסה חרופה זה לא נקרא לשון כלל וראיה לדברי מקידושין ו' ע"א האומר חרופתי ביהודא 
אבל בשארי מקומות אינה מקודשת אף ששניהם כיונו לשם קידושין וקדושין הוא בכל לשון אעפ"כ כיון דאין לשון זה 
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לשון קידושין באותו מקום הוי כאלו נתן כסף ולא אמר כלל דאינה מקודשת וכן כתב הרא"ש ושו"ע דבעינן שיאמר לשון 
ו מקום ]לבד דעת הרמב"ם דמחמיר בחרופתי[ וכעין זה מצאתי כתוב ג"כ בריטב"א על האלפס של נדרים קידושין שבאות

רפ"ק דבכל לשון היינו הלשון שמדברים באותו מקום. ולפ"ז תדע לנכון דמה שכתבנו במ"ב דצריך ג"כ שיבין בזה הלשון 
קילין בקידוש וברכת המצות וכו' הוא דוקא היינו דאינו מועיל מה שאנשי המדינה מדברים בזה הלשון והתוספות שמ

באופן זה. )אמנם עיינתי בסי' תר"צ ס"ט דלכאורה לא משמע כדברינו ואולי דבמגילה הקילו משום פרסום הנס אולם 
 בר"ן שם בהאי ענינא לא משמע כחילוקנו וצ"ע למעשה(:

 126(קישור)ספר הזכרון למרן בעל ה"פחד יצחק" עמ' רט 

 

 חידושי הגרי"ז נזיר ב.

]ג[ תוס' ד"ה נזיר נזיק וכו', אבל מהני לישני דמתניתין כי אמר נזרו באחד מן ג' לשונות הללו חייל עליה נזירות נמי כי 
ות כנויים, וגם מ"ש גבי ג' אין מתכוין משום דדמי טפי ללשון תורה מלשונות אחרים ע"ש. וצ"ע במאי הוי שאר לשונ

לשונות וכי בעינן לנזירות לשון הקודש, ]ובאין מתכוון לנזור הכי הוי נזיר[, ובשלמא אם היה דין לשון כמו בשאר ענינים 
וכמו בק"ש דבכל לשון שאתה שומע יוצא ידי חובתו )סוטה ל"ב ע"ב(, אז יש ב' דינים, בדין לשון הקודש דאומר הפרשה 

"צ שיבין הלשון, )עי' ביאור הלכה סי' סב בשם האחרונים דבק"ש בלה"ק יוצא אף אם אינו מבין הלשון כפי שהיא דאז א
ע"ש(, ואם אומרה בכל לשון שזהו דין שני של בכל לשון שאתה שומע, אז צריך להבין הלשון דאל"כ אינו בכלל לשון 

שון הקודש, וזהו מדין לשון שבעינן[, וא"כ היה שאתה שומע, ]ועיין בר"מ פ"ב מק"ש ה"י שצריך לדקדק בכל לשון כמו בל
אפשר לומר דבשאר לשונות צריך דוקא שיבין הלשון. אבל באמת זה קשה דהלא בנזיר אין כאן דין לשון כלל, רק צריך 

שיוציא בשפתיו מה שחושב בלבו, וא"כ מ"ש לשון הקודש משאר לשונות, ועוד דבתוס' כאן כתבו דא"צ להתכוון לנזירות 
שום דאינו מבין הלשון, ועיין תוס' ריש נדרים שכתבו אחרת דאע"פ שאינו מכיר ומבין הלשון וג"ז צ"ע כנ"ל. ]א"ה, אלא מ

 ע"ע בחי' הגרי"ז סוטה לב ע"ב[.

 :חידושי הגרי"ז סוטה לב

גמ' קרית שמע, מנלן דכתיב שמע ישראל בכל לשון שאתה שומע. הרמב"ם פ"ב מהל' ק"ש ה"י כתב קורא אדם את שמע 
בכל לשון שיהיה מבינה, והקורא בכל לשון צריך להזהר מדברי שבוש שבאותו הלשון, ומדקדק באותו הלשון כמו 

שמדקדק בלשון הקדש, והראב"ד השיג ע"ד הר"מ אין זה מקובל על הדעת לפי שכל הלשונות פירוש הן ומי ידקדק אחר 
 פירושו.

ויש להקשות ממש"כ הרמב"ם בפ"א מנדרים הט"ז יש מקומות שאנשיהם עלגים ומפסידין את הלשון ומכנין על דבר   
בדבר אחר הולכין שם אחר הכינוי, כיצד כל כינויי קרבן כקרבן האומר הרי הן עלי קונם קונח קונז הרי אלו כינויין לקרבן 

ו מקום ובאותו זמן, ועי' בכ"מ שהר"מ פסק כריו"ח בנדרים י' ע"א וכו' וכן כל כיו"ב הולכין אחר לשון כלל העם באות
דכינויין לשון אומות הן ע"ש, ומבו' דבנדר אע"פ דבעי' לבטא בשפתיים, מ"מ בשאר לשונות אפשר לומר בלשון משובש 

ן כמו ואי"צ לדקדק באותו הלשון, ומ"ש דגבי ק"ש פסק הר"מ דאם קורא ק"ש בשאר לשונות צריך לדקדק באותו לשו
 שמדקדק בלשון הקודש וליזהר מדברי שיבוש שבאותו לשון.

עוד צ"ע דהנה תנן בריש נדרים כנויי נדרים כנדרים, ועיי"ש בר"ן שכתב דריו"ח ור"ל נחלקו בזה בגמ' )י ע"א( דלריו"ח   
ודאי הנודר בהם  כינויין לשון נכרים הם, ולר"ל הוא לשון שבדו חכמים להיות נודרים בהם, ולר"י דאמר ל' נכרים הם
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כנודר בעיקר הקרבן שהנדרים נאמרים בכל לשון ואפי' לר"ל הם ג"כ כנדר גמור מדאורייתא, וע"ש שהקשה דלר"י אמאי 
פריש הנך לישנא במתני' דקונם קונח קונז טפי משאר לשונות הנכרים, ותירץ דהרבותא בהנך לשונות דאע"ג דאינם 

ש, מ"מ מהני דכיון שהנכרים מדברים בהם אע"פ שאינו מעיקר לשונם אלא לשונות גמורים אלא שהוא שיבוש מל' הקוד
משיבוש שהוא בידם ה"ה נדר גמור וכ"ש שאר לשונות הנכרים ע"ש, ולפי"ז צ"ע דא"כ אמאי לא תני במתני' כאן דאלו 

 נאמרין בכל לשון גם דין נדרים דמהנו בהו בכל לשון וכנ"ל.

יש לדקדק בלשון הר"מ שכתב קורא אדם שמע בכל לשון שיהי' מבינה, דמבואר ואמר הגרי"ז זצ"ל ליישב בזה, דהנה   
בזה דאף דבלה"ק אפי' שאינו מבין הלשון שאומר יוצא, מ"מ בשאר לשונות נאמר דין בק"ש שצריך להבין הלשון שאומר, 

יא ד' האחרונים שבק"ש ובלא"ה אינו יוצא, וזש"כ שכשקורא בכל לשון צריך שיהיה מבינה, )עי' ביאור הלכה סי' סב שמב
בלה"ק יוצא אפי' אינו מבין הלשון, ודלא כהפמ"ג שנסתפק בזה(. והמבואר בזה דגם אחר הלימוד מ"שמע" דיוצא בק"ש 

בכל לשון, אכתי איכא בק"ש ב' דינים, דין ק"ש שאומרה בלשון הכתוב בתורה, ובזה לא נאמר התנאי דבעי' שיבין הלשון 
הרי קרא ק"ש כמו שנכתבה בתורה. ואיכא עוד דין קריאה בכל לשון והוא נלמד מקרא  דאע"פ שאינו מבינה יצא דמ"מ

 ..היינו שהוא מבין. -ד"שמע" בכל לשון שאתה שומע, ובדין זה הוא דנאמר התנאי שצריך דוקא לשון שאתה שומע 

 (קישור)אורח מישור נזיר ב. 

 מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל
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אין מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל, מפני שדרכם לרעות בשדות של אחרים והיזקם מצוי; אבל מגדלים בסוריא 
 ובמדברות שבארץ ישראל. והאידנא, שאין מצוי שיהיו לישראל בארץ ישראל שדות, נראה דשרי.

 מגילת תענית

 מגילת תענית

 /שמונה בניסן/ מן תמניא ביה ועד סוף מועדא אתותב חגא דילא למספד ודילא להתענאה.  

 הסכוליון שם

ואיזה חג זה יום טוב העצרת והלא לא נצרכו לכתב כל הימים הטובים שבמגלה אלא שהיו דנין כנגד בייתוסים שהיו  
אומרים אין עצרת אלא לאחר השבת שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת. אמרו להם חכמים שבת בראשית קרויה 

 ...שבת שנאמר תשבתו שבתכם שבת ויום טוב קרוי שבת שנאמר ביום הראשון שבתון ויום הכפורים קרוי

אמר חד ביתוסא לרבן יוחנן בן זכאי משה אוהב היה את ישראל והיה יודע שעצרת אינה אלא יום אחד וקבעה להם  
אחר השבת שיהיו נחים שני ימים זה אחר זה נטפל לו רבן יוחנן בן זכאי ואמר לו אחד עשר יום מחורב דרך הר שעיר עד 

מפני מה עכבן במדבר ארבעים שנה אמר לו הרי אתה משחק בנו אמר לו שוטה שבעולם  קדש ברנע אם משה אוהבן היה
לא תהא תורה שלמה שלנו כשיחה בטלה שלכם. אמר לו בכך אתה מוציאני אמר לו לאו כתוב אחד אומר שבע שבתות 

שבתות חל להיות תמימות תהיינה וכתוב אחד אומר תספרו חמשים יום הא כיצד חל להיות יום טוב בשבת מונין שבע 
 ...אחר השבת מונין חמשים יום וכשאתה קורא וספרתם לכם ממחרת השבת ממחרת יום טוב הראשון של פסח

 בענין מגילת תענית -בעקבי הצאן סימן יט, עמ' קח 

 מופלא סמוך לאיש

 רש"י נדה מו. ד"ה כי יפליא

 ד:רמב"ם הלכות נדרים יא

, אע"פ שלא הביאו סימנין ועדיין לא נעשו גדולים לכל דבר, ודבר זה מדברי הואיל והגיעו לשני הגדולים נדריהן קיימין
תורה שהמופלא הסמוך לאיש הקדשו ונדרו נדר, אע"פ שנדריהן קיימין אם חללו נדרן או נשבעו והחליפו אינן לוקין עד 

 שיגדילו ויביאו שתי שערות.

                                                 

 וכ"כ ביורה דעה סימן קנח סעיף א, ובסימן שי סעיף ג, ובחושן משפט סימן תכה סעיף ה 127
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 ט:ב רמב"ם הלכות אישות

 לא הביאה סימן לא עליון ולא תחתון הרי זו גדולה, בנים הרי הם כסימנין.הבת שילדה אחר שתים עשרה שנה אע"פ ש

 הלכה ט חידושי ר' חיים הלוי הלכות אישות פרק ב

 הבת שילדה אחר י"ב שנה אע"פ שלא הביאה סימן וכו' הרי זה גדולה בנים הרי הם כסימנין עכ"ל.

והנה דברי הרמב"ם האלו מבוארין ביבמות דף י"ב ]ע"ב[ דתני רב ביבי קמיה דר' נחמן ג' נשים משמשות במוך קטנה   
וכו' שמא תתעבר ושמא תמות וכו' מדקאמר שמא תתעבר ושמא תמות מכלל דאיכא קטנה דמיעברא ולא מתה א"כ 

יד אמר אין בנים בלא סימנין, ופסק הרמב"ם כר' מצינו חמותו ממאנת וכו', א"ר ספרא בנים הרי הם כסימנין ורב זב
ספרא דבנים הרי הם כסימנין. אלא דבפירושא דבנים הרי הם כסימנין כתבו התוס' שם דהיינו משעת עיבור יעו"ש 

בסוגיא, ובדברי הרמב"ם הרי מבואר דסובר דהא דבנים הרי הם כסימנין הוא משעת לידה, וכמו שכתב הבת שילדה וכו', 
יד משנה שם. והנה הנימוקי יוסף הוכיח כדעת התוס' מהא דאיתא בכתובות דף ל"ח ]ע"ב[ דבעי רבא יש בגר ועיין במג

בקבר או אין בגר בקבר, יש בגר בקבר ודבנה הוי, או אין בגר בקבר ודאביה הוי, ומי מעברא והתני רב ביבי קמי' דר"נ ג' 
הולידה כשהיא נערה ובשיתא ירחי מי קא ילדה והאמר נשים משמשות במוך וכו', וכי תימא דאיעברא כשהיא נערה ו

שמואל אין בין נערות לבגרות אלא ששה חדשים, ואם נימא דלידת בנים הרי הם כסימנין אבל איעבורי מיעברא גם 
כשהיא קטנה ואתיא לכלל לידה לכשתגדל, א"כ מאי קושיא אימא איעברא כשהיא קטנה והולידה כשהיא נערה, וקשה 

סק דבנים הרי הם כסימנין רק משעת לידה, והא בסוגיא דכתובות מבואר להדיא דבנים הרי הם כסימנין על הרמב"ם שפ
 משעת עיבור, וצ"ע.

ונראה לומר, דהנה הא דבנים הרי הם כסימנין הרי זהו דוקא כשילדה בן קיימא ונשארת היא חיה ועוברה חי, אבל   
בלאו הכי אין בנים כסימנים, וכמבואר בסוגיא דיבמות די"ב שם תוך הזמן הזה היא מתה ועוברה מת לאחר הזמן הזה 

סובר דגדלותה מתחיל משעת לידה, אם הטעם הוא משום היא חיה ועוברה חי, אשר על כן יש להסתפק בדעת הרמב"ם ד
דס"ל דעיבור בנים אינם בכלל סימנים כלל, או דנימא דבאמת גם הרמב"ם ס"ל דעיבור בנים הוא ג"כ בכלל הך דבנים הרי 

הם כסימנים, ורק דכיון דצריכינן שתהא היא ועוברה חיים וזה נשלם רק בשעת לידה, על כן לא נעשית גדולה כי אם 
לידה, ומשום דס"ל דלא אמרינן איגלאי מילתא למפרע להעשות גדולה למפרע, ומשום דנראה דיסוד המחלוקת של ב

הרמב"ם ויתר הראשונים בזה הוא, דלדעת כל הנך ראשונים יוכל להיות שנתעברה בבני קיימא ונעשית אז גדולה וראויה 
ובר יחדיו, וממילא דלא שייך בזה כלל דין איגלאי לילד, ושוב הרי היא גדולה אף אם אח"כ נתהוה שמתה האם עם הע

מילתא למפרע, כיון דנעשית אז בשעת העיבור גדולה בשעתה, והא דבעינן היא חיה ועוברה חי הוא רק לברר גדלותה 
לפנינו, משא"כ לדעת הרמב"ם הויא ההלכה דאם לא נולדו בני קיימא אח"כ אין זה בכלל סימנים כלל, ואף אם הא דמתה 

העובר נולד אח"כ מאיזו סבה שתהיה, מ"מ כיון דלא היה מיהת לידת בני קיימא אין זה בכלל סימנים, ומשום דדעת היא ו
הרמב"ם היא דכיון דההלכה נאמרה בנים הרי הם כסימנין על כן בעינן דוקא בנים, וכל זמן שלא נולדו אח"כ בני קיימא 

עת העיבור ראויין היו להולד בני קיימא מ"מ לא הויין בכלל בנים כי אין זה בכלל בנים, ועל כן אין זה סימנים, ואע"ג דבש
אם דוקא בשנולדו אח"כ בני קיימא, אשר על כן שפיר שייך זאת לדין איגלאי מלתא למפרע, וכיון דס"ל דלא אמרינן 

 איגלאי מלתא למפרע בדין סימנין להעשות גדולה למפרע ע"כ ממילא דאינה גדולה רק משעת לידה ואילך. 

ולפ"ז אם נימא כן כאופן השני שכתבנו יהא ניחא דעת הרמב"ם מהסוגיא דכתובות, דכיון דגם עיבור ראוי להחשב   
סימנים, ורק משום דלא אמרינן איגלאי מלתא למפרע על כן לא נעשית גדולה רק משעת לידה, א"כ כל זה הוא לענין 

דלות עוד משעת עיבור, וצריכה אז להיות גדולה, וכי עברו למפרע, אבל לענין להבא הרי הלידה מעידה שהיו לה סימני ג
על סימנים גם הששה חדשים של נערות והגיעה לבגרות, א"כ שפיר הויא הלידה סימני גדלות דנערות וסימני בגרות 

אחת, וממילא דהויא בוגרת. ויש להסביר עוד, דנימא דלענין חשבון הששה חדשים לא בעינן גדלות ממש, ורק כל 
ה להיות גדולה בסימנים מתחילין מיד הששה חדשים שלה, ועל כן הכא דהלידה משלמת שתהא חשובה גדולה שראוי

בסימנים משעת עיבור, ורק משום דלא אמרינן איגלאי מלתא למפרע הוא דאינה נעשית גדולה רק משעת לידה, א"כ הא 
יות גדולה, וממילא דבשעת לידה שכבר מיהא דהששה חדשים מתחילין מיהא מיד משעת עיבורה דהוא שעה שראויה לה

עברו עליה הששה חדשים שמשעת עיבורה, נעשית אז נערה ובוגרת כאחת. אשר על כן שפיר קאמר הגמ' דלא מצינו בגר 
בקבר משום הך טעמא דבנים הרי הם כסימנים, דנהי דעד לידתה הרי היא עדיין קטנה, אבל מ"מ לאחר לידתה כבר באו 

 וסימני בגרות ביחד, וכבר היא בוגרת משעת לידתה.סימני גדלות דנערות 

ולפי מה שנתבאר צ"ע, אם הא דלא אמרינן איגלאי מלתא למפרע הוא על כל דין הבאת סימנים של הבנים, וגם הדין   
סימנים שיש בבנים ג"כ אינו מתחיל רק משעת לידה, ומטעמא דלא אמרינן איגלאי מילתא למפרע, או דנימא דכל זה לא 

אלא לענין עצם הגדלות שבא ע"י הסימנים שתעשה גדולה, ע"ז הוא דלא אמרינן איגלאי מילתא למפרע, ואינה שייך 
נעשית גדולה רק משעת לידה, שאז הוא דנגמר דין הבאת סימנים, אבל לענין דין הבאת סימנים עצמן שפיר אמרינן 

ור. אשר אם נימא כן הרי יתישב דעת הרמב"ם איגלאי מלתא למפרע, ויש בה דין בנים הרי הם כסימנים גם משעת עיב
מהסוגיא דכתובות בפשיטות, משום דנימא דהששה חדשים תלויין רק בדין סימנים ולא בעצם הגדלות, ומאימתי שיש 
בה סימני גדלות מתחילין להחשב הששה חדשים של בגרות, וא"כ כיון דגם לדעת הרמב"ם ע"י הלידה שלבסוף נשלם 
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ור, ואיגלאי מלתא למפרע דהביאה סימנים משעת עיבור, ורק דעל עצם הגדלות הוא דלא אמרינן הדין סימנים של העיב
איגלאי מילתא למפרע, וגדלותה מתחיל משעת לידה, אבל הא מיהא איגלאי מילתא למפרע דהיה הבאת סימנים ממש 

יל משעת עיבורה, דאז הוא בשעת עיבור, על כן ממילא דחשבון הששה חדשים דתלוי רק בהבאת סימנים לחוד הוא מתח
הבאת סימנים, ושפיר קאמר הגמ' דלא מצינו בגר בקבר משום דבנים הרי הם כסימנים, כיון דבשעה שילדה איגלאי 

 מלתא למפרע דהביאה סימנים עוד בשעת עיבורה וכבר עברו הששה חדשים והרי היא בוגרת בלידתה.

לוי כלל בדין איגלאי מילתא למפרע, כי אם שכך הוא מעיקר דינם, ובאמת שלפי זה י"ל דהא דאינה נעשית גדולה אינו ת  
דכיון דהלידה משלמת את שם בנים כסימנים שיהיו סימנים, א"כ ממילא כך הוא דינם שמשעת עיבור הם סימנים 

להעשות גדולה בשעת לידה, ומאחר דחשבון ששה חדשים דבגרות תליא רק בדין סימנים לבד, א"כ ממילא דכל שילדה 
י קיימא איגלאי מלתא למפרע שכבר הותחלו הששה חדשים מזמן עיבורה, וכבר שלמו בימי עיבורה, ובלידתה היא בנ

 נעשית נערה ובוגרת כאחת, ושפיר ניחא דברי הגמ' דלא משכחת לה לידה בעודה נערה. 

שם דרק אם ילדה אחר  ותירוץ זה נראה יותר מרווח, דבאמת הסוגיא דכתובות אכתי צ"ע, לפי המבואר בדברי הרמב"ם  
י"ב שנה הוא דנעשית גדולה, אבל בתוך י"ב שנה אינה נעשית גדולה אף בלידה, וא"כ הא שוב קשה דהא מצינו 

להאיבעיא דבגר בקבר כשנתעברה תוך י"ב שנה דאכתי קטנה היא ותיכף כשנעשית בת י"ב ילדה, ואין כאן ששה חדשים 
"ל דגם לדעת הרמב"ם הא דאינה נעשית גדולה בתוך י"ב שנה הוא משום בשעת לידה, דאכתי נערה היא ולא בוגרת. וצ

דלדין גדלות צריכינן גם שנים, אבל אה"נ דדין סימנים לא פקע מהבנים אף בתוך י"ב שנה, וחשיבי גם אז סימנים גמורים 
דין שנים, אבל לענין של גדלות, ורק דאכתי קטנה היא משום חסרון שנים, וא"כ כל זה הוא לענין עצם הגדלות דאית בה 

חשבון הששה חדשים דנתבאר דלא תליא בגדלות כי אם בהבאת סימנים, וא"כ נימא דלא איכפת לן כלל בשנים, וכיון 
דגם תוך י"ב שנה הויין הבנים סימנים גמורים של גדלות, שפיר מתחילין אז הששה חדשים שלה ועולין לחשבון להעשות 

תיה, ולפ"ז שפיר מתישבא הסוגיא דכתובות דלא מצינו בגר בקבר, משום שכבר בוגרת, אף אם עדיין קטנה היא בשנו
נשלמו הששה חדשים בעת עיבורה ולעולם היא בוגרת בשעת לידה וכמו שנתבאר. ועכ"פ הא מבואר מזה דדין חשבון 

מעלה דהששה ששה חדשים אינו תלוי בגדלות כי אם בהבאת סימנים של גדלות, א"כ הא אין אנו צריכין למה שכתבנו ל
חדשים מתחילין משעה שראויה להיות גדולה, ומשום דהא דלא אמרינן איגלאי מלתא למפרע אינו מועיל לענין חשבון 

הששה חדשים, כיון דניחא בפשיטות, וכמו שכתבנו דכיון דהדין סימנים של בנים חייל בשעת עיבורה, על כן ממילא 
 סימנים של גדלות, לא בעצם דין גדלות, וכמו שנתבאר.מתחילין אז הששה חדשים דתלויין רק בדין הבאת 

והנה ביבמות דף פ' ]ע"א[ איתמר אכל חלב מבן שתים עשרה ויום אחד עד בן שמנה עשרה ונולדו בו סימני סריס וכו'   
רב אמר נעשה סריס למפרע, ושמואל אמר קטן היה באותה שעה, וי"ל דפליגי דרב סובר דנעשה גדול מעצמו במה שהוא 

ריס ואינו בר הבאת שני שערות ובשנים לבד הוא דנעשה גדול, ועל כן ס"ל דנעשה גדול למפרע כיון דהשתא כשנולדו ס
בו סימני סריס איתברר מילתא דלא היה אז בר הבאת שני שערות, ושמואל סובר דבעינן דוקא סימני סריס לגדלות, ועל 

יש לפרש דתרוויהו ס"ל דבעינן דוקא סימני סריס לגדלות, כן לא נעשה גדול רק משעה שנולדו בו סימני סריס, וגם 
ותרוויהו ס"ל דהסימנים ראויין לעשותו גדול למפרע, אלא דפליגי אם אמרינן איגלאי מילתא למפרע אם לא, ונראה דזה 

עמדו מבואר בסוגיא שם דפריך הגמ' לרב אילונית לר' מאיר יהא לה קנס כיון דנעשית נערה למפרע, ועיין בתוס' שם ש
דמאי פריך הגמ' דוקא לרב הלא אף לשמואל קשה כנ"ל, ומאי שני לן בזה אם נעשית גדולה למפרע או מכאן ולהבא הלא 

עכ"פ משכחת לה נערות באילונית, יעו"ש בדבריהם שתירצו דדין נערות אינו אלא בששה חדשים הסמוכים לשתים 
בפ"ב מה' אישות ה"ג דבכל גווני ששה חדשים שלאחר עשרה ולא כשהקטנות נמשך לאחר זה, אכן קשה לדעת הרמב"ם 

קטנות היא נערה וא"כ הא קשה אליביה קושית התוס'. אלא בע"כ נראה דהא דשמואל ס"ל דלא נעשה גדול למפרע הוא 
משום דס"ל דלא אמרינן איגלאי מילתא למפרע, וא"כ הדר דינא דהיינו רק לענין למפרע, אבל לענין מכאן ולהבא הסימני 

מעידין גם זה שהיתה צריכה להיות גדולה למפרע וכבר נשלמו בה הששה חדשים של נערות, ועל כן היא חשובה  סריס
בוגרת מיד ואין כאן שעת נערות כלל, ועל כן לא פריך הגמ' רק לרב דס"ל דבאמת נעשית גדולה למפרע ולא עברו עליה 

בה בוגרת מיד וכמו שנתבאר. עכ"פ חזינן דבמקום עוד הששה חדשים שלה ויש לה ימי נערות, דלשמואל הא שפיר חשו
דלא אמרינן איגלאי מילתא למפרע לעשותה גדולה מ"מ כיון שראויה להיות גדולה עולין לה אלו הימים גם בקטנותה 

לחשבון הששה חדשים שבין נערות לבגרות ונעשית אח"כ גדולה ובוגרת כאחת, וזהו להדיא כמו שכתבנו לדעת הרמב"ם 
ה עולין לחשבון הששה חדשים אף דאינה נעשית גדולה כי אם בשעת לידה, ומהני זאת שתחול עליה בשעת דימי עיבור

 לידה גדלות ובגרות כאחת, ומיושבת היטב הסוגיא דכתובות לדעת הרמב"ם וכמו שכתבנו.

דאין בגדלות  ונראה דדברינו אלו שכתבנו בדעת הרמב"ם מתישבים גם לרב דאמר נעשה סריס למפרע, ומשום דהרי הא  
דסריס דאין איגלאי מילתא למפרע הוא רק אם דין גדלותו תלוי בהבאת סימני סריס, ובהסימנים האלו הוא דנעשה גדול, 
ואז שפיר שייך לומר דאם אמרינן איגלאי מילתא למפרע מועילין הסימנים לעשותו גדול למפרע, ואם לא אמרינן איגלאי 

דול רק משעת הבאת סימנים ואילך, משא"כ אם נימא דלא בעינן כלל הבאת סימני מילתא למפרע אינן מועילין לעשותו ג
סריס, ודין הסריס הוא דבשנים לחוד הוא דנעשה גדול, א"כ הרי בשעתו ג"כ כבר נעשה גדול בשעה שהגיע לכלל שנותיו, 

א אמרינן איגלאי מילתא כיון דנתברר שהיה סריס, ורק דלא ידענו מגדולתו, וא"כ פשיטא דנעשה סריס למפרע אף אם ל
למפרע, וא"כ הרי י"ל דרב דאמר דנעשה סריס למפרע הוא משום דס"ל דגדלותו היא בשנים לבד, וע"כ לא שייך זאת כלל 
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לדין איגלאי מילתא למפרע, אבל אה"נ דהיכא דצריכינן לדין סימנים לא אמרינן איגלאי מילתא למפרע כשמואל, וכמו 
 שכתבנו בדעת הרמב"ם.

דנראה, דלא דמי דין גדלות הבאה ע"י שתי שערות או ע"י בנים, לדין גדלות הבאה ע"י סימני סריס, דאף דבעינן ועוד   
על כל פנים סימני סריס להעשות גדול, מ"מ אין בהסימני סריס דין סימני גדלות העושין אותו לגדול, ורק דין סימני 

סריס וגדלותו, אבל לא דהויין סימני גדלות המחשיבין אותו סריס הוא דאית בהו, וממילא הוא דנשאר על ידי זה בדין 
לגדול, וכמו שפסק הרמב"ם בפ"ב מהל' אישות הי"ד ז"ל אבל הבן שחתכו או נתקו או מיעכו גידיו או ביציו וכו' הוא 

דין  הנקרא סריס אדם וכשיהיה בן י"ג שנה ויום אחד נקרא גדול שאין זה מביא סימן לעולם עכ"ל, הרי להדיא דעיקר
סימני סריס שנעשה גדול הוי רק דין סימני סריס ולא דין סימני גדלות העושין אותו לגדול, דהכא בסריס אדם הרי לא 

שייך כלל לומר שהוא סימן גדלות כיון דהוא בידי אדם, ועל כן גם סריס חמה כשנולדו בו סימני סריס דינו כן. והכי נראה 
"ה ז"ל וטומטום ואנדרוגינוס שהיו בן שתים עשרה שנה ויום אחד הרי הן ממה שפסק הרמב"ם בפ"ב מה' אישות שם הכ

בחזקת גדולים עכ"ל, ולחד פירושא הוי ביאורו דנעשין גדולים אף בלא סימנים, יעו"ש בדברי הראב"ד והמגיד משנה. 
, אלא ודאי דכיון והרי שם ג"כ ליכא סימנים של גדלות, דסימני אנדרוגינוס הרי הם משעת לידה ואינם שייכים לגדלות

שאינו ראוי לסימנים על כן מועיל לו זאת להעשות גדול ממילא גם בלא סימנים, והכא נמי בסריס חמה דכוותיה, בזה 
שהוחזק לסריס הוא דנעשה גדול, משא"כ דין בנים הרי הם כסימנים הא הוי זאת דינא דסימני גדלות העושין אותה 

ינן איגלאי מילתא למפרע, היינו דוקא התם דעיקר דין הסימנים הוא שהם לגדולה, ולפ"ז נראה דגם לרב דס"ל דאמר
סימני סריס והגדלות ממילא באה, אבל לא שיש בעיקרם דין סימני גדלות, ואז הוא דס"ל דאמרינן איגלאי מילתא 

לכו"ע לא  למפרע, משא"כ בבנים הרי הם כסימנים דהוי דין סימן גדלות, כיון דבעצם הסימנין היא דנעשה גדולה אז
אמרינן איגלאי מילתא למפרע, ועוד דכיון דלדעת הרמב"ם הרי גם אם נתעברה בבני קיימא ואח"כ נשתנה ומת הולד ג"כ 
אינן בכלל סימנים, ומשום דהכל תלוי דוקא בלידת בני קיימא, א"כ בכהאי גוונא לא אמרינן כלל איגלאי מילתא למפרע, 

 יה סריס חמה, ומיושב היטב דעת הרמב"ם לכו"ע, וכמו שנתבאר.ולא דמי לסריס דאיגלאי מילתא דבשעתו ה

והנה הרשב"א והמגיד משנה חלוקין בדעת הרמב"ם בהא שכתב הבת שילדה אחר י"ב שנה וכו', דהרשב"א פי' דהוא   
 משום דקודם שנת י"ב אינה מתעברת בני קיימא כלל, והוכיח זאת מהא דאיתא בסוגיא דיבמות שם דאי לאו דבנים הרי

הם כסימנים היא מתה ועוברה מת, וזהו להדיא דאינה מתעברת בני קיימא כ"א בשני גדלותה. ולפ"ז כל דברינו בדעת 
הרמב"ם ומה שהקשינו מהסוגיא דכתובות דהא משכחת לה בגר בקבר היכא דנתעברה קודם י"ב וילדה לאחר י"ב, הרי 

יימא כלל, ומיושבת הסוגיא דכתובות כמו שכתבנו. אכן זה לא יתכן לדעת הרשב"א דקודם שנת י"ב אינה מתעברת בני ק
המגיד משנה פי' דדעת הרמב"ם היא דשפיר יכולה לילד בני קיימא אף בתוך הזמן הזה וקודם שנת י"ב, אלא דאינה 

נעשית גדולה על ידם כיון דעדיין היא קטנה בשנותיה, והא דתנן דאין אתה יכול לומר בחמותו שמיאנה, היינו משום דכל 
שילדה שוב אינה ממאנת אף שהיא קטנה, ולדעת המגיד משנה הסוגיא דכתובות צ"ע דהא משכחת לה בגר בקבר היכא 

דילדה קודם שנת י"ב דעדיין קטנה היא, ואחר שנת י"ב נתגדלה בהבאת שתי שערות דהרי היא נערה ומתה קודם בגרות 
 דהבגר הוא בקבר וצ"ע.

דם י"ב שנה ונעשית אח"כ בת י"ב שנה, אם נימא דבטל מהבנים כל דין תורת אלא דיש להסתפק בילדה בני קיימא קו  
סימנים כיון דהיו בשני קטנותה, וכשהיא בת י"ב צריכה סימנים אחרים לגדלותה, או דנימא דדין סימנים לעולם לא פקע 

הרי היא גדולה ע"י מהבנים, ורק דעדיין קטנה היא משום חסרון שנים, אבל כשהגיעה לכלל שנותיה ונעשית בת י"ב 
הבנים שמקודם משום דינא דבנים הרי הם כסימנים. אשר אם נימא כן הא נמצא דגם בילדה כשהיא קטנה מ"מ חשבון 

הששה חדשים מתחילין עוד משעת עיבורה, כיון דלעולם הויין הבנים סימנים גמורים של גדלות, וחשבון הששה חדשים 
ות, וכמו שנתבאר למעלה בדברינו. אשר לפ"ז מתישבת היטב הסוגיא דכתובות הא תלוי רק בסימני גדלות, ולא בשני גדל

גם לדעת המגיד משנה, דנראה דאע"ג דאיבעי בגמ' אם יש בגר בקבר אם לא, מ"מ הא ודאי דאין גדלות בקבר, ומשום 
ה בקטנותה, ואין דדין גדלות הרי תלוי בסימנין דלא שייך זאת במתה, ואף בגוונא שהביאה סימנין מקודם, כגון שילד

חסר לגדלותה רק שנים לבד, אבל מ"מ הרי גדלותה אח"כ הוא ע"י חלות דין סימנין שבה אז, ובמתה פקע מגופה גם עצם 
דין החלות של סימנין, וממילא דאינה נעשית גדולה לאחר מיתה, ואין גדלות בקבר. וגם דנראה דבלאו הך טעמא דסימנין 

לות, דעיקר דין בגרות הוא דפקע ימי נערות ובגרות ממילא קאתי, וכדחזינן ג"כ לא דמי עצם שם בגרות לשם גד
דבאילונית מקטנותה יצתה לבגר, והיינו משום דבאילונית ליכא ימי נערות וממילא דהיא בוגרת, ועל כן שפיר איבעי לן 

"כ לא שייך זאת לאחר אם יש בגר בקבר כיון דהוי מילתא דממילא, משא"כ בגדלות שצריך להתחדש בגופה שם גדלות, א
 מיתה דפקע מגופה כל דין חלות שם של גדלות, וודאי דאין גדלות בקבר.

ולפ"ז הרי מיושב היטב הסוגיא דכתובות דלא מצינו בגר בקבר, גם לדעת המגיד משנה, ומשום דגם בילדה בקטנותה   
כיון דנעשית גדולה ע"י הבנים  קודם שהיתה בת י"ב שנה, מ"מ כשהגיעה אח"כ לכלל שנותיה ונעשית בת י"ב שנה,

שמקודם, א"כ ממילא דאתחלו הששה חדשים עוד משעת עיבור הבנים שהם סימני גדלות, וכשילדה ונעשית אח"כ בת 
י"ב הא כבר נשלמו הששה חדשים ונעשית גדולה ובוגרת כאחת עוד בחייה, וזה לא מצינו לאוקמי במתה קודם שנעשית 

ר, ואם אין גדלות אין בגרות. אלא דכל זה הוא אם נימא דגם בילדה קודם י"ב שנה בת י"ב שנה, דהא אין גדלות בקב
מועילין הבנים שמקודם לעשותה גדולה כשתבא לכלל שנותיה, דאז לעולם הויין הבנים כסימנים, ומיושבת היטב 

בת י"ב צריכה  הסוגיא כמו שכתבנו, משא"כ אם נימא דכשילדה קודם י"ב פקע מהבנים דין סימנים לגמרי, וכשתהא
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סימנים אחרים לגדלות, א"כ אכתי צ"ע הסוגיא דכתובות דהא מצינו בגר בקבר כשילדה בקטנותה וכשנעשית בת י"ב 
 נתגדלה ע"י שתי שערות ומתה דאכתי נערה היא ושפיר מצינו האיבעיא אם יש בגר בקבר אם לא, וצ"ע. 

ה אחר י"ב שנה, היינו משום דעיקר דין הסימנין הוא אלא דמלשון הרמב"ם אין הכרח בזה, דאע"ג דכתב הבת שילד  
לאחר שבאה לכלל שנותיה, וגם בילדה לפני י"ב גדלותה הוא משום דהסימנים חוזרין וחלין אח"כ כשנעשית בת י"ב, ועל 
כן נקט הרמב"ם מילתא כפשטה. ובאמת שמעצם הסוגיא מוכרח כן, דהא תנן דאי אתה יכול לומר בחמותו שמיאנה כיון 

בר ילדה, הרי דלא משכחת כלל לידה בעודה בת מיאון ואף קודם י"ב, ומה שתירץ ע"ז המגיד משנה דכל שילדה שוב שכ
אינה ממאנת אף שהיא קטנה, הלא צ"ע ע"ז דבגמ' הרי מבואר להדיא דהא דאי אתה מוצא חמותו ממאנת הוא משום 

משילדה שוב אינה יכולה למאן משום דבנים הרי הם דבנים הרי הם כסימנין, וע"כ צ"ל דזהו גופא טעמא דהמגיד משנה ד
כסימנים, ומפרש המגיד משנה דסימני גדלות לחוד מועילין שלא תוכל למאן אף שעדיין קטנה היא, ועכ"פ הא מיהא 
דהבנים הם סימני גדלות לעולם ואף דילדה בעודה בקטנותה, ומיושב היטב דעת הרמב"ם עם הסוגיא דכתובות כמו 

 שכתבנו.

ם קשה לפי דברי המגיד משנה דא"כ הא נמצא נלמד מתוך המשנה דאי אתה יכול לומר בחמותו שמיאנה דכל אול  
שילדה שוב אינה ממאנת ואף שהיא קטנה, וא"כ למה השמיט הרמב"ם להך דינא ולא כתבו בפי"א מהל' גירושין גבי דיני 

ה היה לו להזכיר שם דבילדה גם קטנה אינה מיאון, ופסק שם בסתמא דממאנת עד שתהא נערה, ולפי דברי המגיד משנ
ממאנת, כיון דהוא זה דין המפורש במשנתנו וצ"ע. וגם צ"ע מהסוגיא דנדרים דף ל"ה ]ע"ב[ דפריך הגמ' קטנה בת לידה 

היא, הרי להדיא דלא מצינו לידה בקטנה, ]ואע"ג די"ל דהסוגיא דנדרים הא קיימא אליבא דר' יוחנן, ואיהו הא ס"ל בנדה 
"ה ]ע"א[ דתוך הזמן כלאחר הזמן, ועל כן שפיר לא מצינו לדידיה לידה בקטנות, דכל שילדה אף בתוך שנת י"ב ג"כ דף מ

הרי היא גדולה, וקודם שנת י"ב הרי אינה מתעברת כלל אליבא דכו"ע, אבל לדידן דקי"ל דתוך הזמן כלפני הזמן ולא 
ו שתלד בקטנותה בתוך השנת י"ב, וניחא היטב דברי המגיד מהניא סימנים בתוך השנת י"ב לאשוויי גדולה, שפיר מצינ

משנה. אכן זה נראה דוחק[. אשר מכל זה הרי נראה מוכרח בדעת הרמב"ם דקודם שהיא בת י"ב אי אפשר כלל שתלד בני 
 קיימא, וזהו שכתב הבת שילדה אחר י"ב שנה וכו', אלא דלענין עיבור שפיר נוכל לומר כדעת המגיד משנה דמשכחת לה

גם בעודה פחותה מבת י"ב, וכפשטות לשון הרמב"ם דרק הלידה היתה לאחר י"ב שנה, ולענין הוכחת הרשב"א מדברי 
הגמ' ביבמות שם דאי לאו דבנים הרי הם כסימנים היא מתה ועוברה מת, הא י"ל דכיון דבנים הרי הם כסימנים ונעשה 

יא מתה ועוברה מת רק היכא דאינה גדולה כלל, משא"כ בה מעשה גדלות על כן היא חיה ועוברה חי, ולא נאמר הך דה
היכא דהיא גדולה בסימנים, ורק משום ההלכה דחסרון שנים הוא דדינה כקטנה, זה אינו מעכב העיבור של בני קיימא, 

 ושפיר מתישבין דברי הרמב"ם כפשטן דרק הלידה היתה לאחר י"ב אבל העיבור היה קודם י"ב, וכמו שנתבאר.

"ם פי"ט מהל' אישות הי"ד ז"ל בת הממאנת הרי היא כשאר הבנות ויש לה מזונות עכ"ל, ובהשגות שם ז"ל והנה ברמב  
הממאנת אין לה בת ולא בן ולא שאלו עליה אלא על עצמה וכו' עכ"ל ובמגיד משנה שם ובפ"ב ביאר דהרמב"ם לטעמיה 

יר יכולה למאן, והראב"ד ס"ל כדעת יתר דס"ל דהא דבנים הרי הם כסימנים הוא רק משעת לידה ובעודה מעוברת שפ
הראשונים דבנים הרי הם כסימנים משעת עיבור וזהו שהשיג דממאנת אין לה בת, אלא דצ"ע דלמה לא השיג זאת 

הראב"ד בפ"ב שם, דשם הוא עיקר הך דינא ברמב"ם דהרי הם כסימנים רק משעת לידה, ולמה השיג רק הכא בפי"ט, 
א ברירא מילתא בדעת הרמב"ם דאינה גדולה רק משעת לידה, די"ל דהא דכתב הבת וצ"ל משום דהתם בפ"ב אכתי ל

שילדה הוא משום דבעת לידה הוא דמתברר למפרע שהיה עיבור של בני קיימא, אבל הכא בפי"ט דמפורש להדיא בדברי 
 נת.הרמב"ם דיש בת לממאנת על כן זהו שהשיג דבנים הרי הם כסימנים משעת עיבור ולא מצינו בת לממא

אכן מה שנראה לומר עוד בזה, דבאמת גם הראב"ד ס"ל כהרמב"ם דהא דבנים הרי הם כסימנים הוא רק משעת לידה,   
והשגתו היא מטעם אחר, והוא, דהנה ביסוד הדין דמיאון, הרי תנן ביבמות דף ק"ח ]ע"א[ הממאנת באיש הוא מותר 

בפי"א מהל' גירושין הט"ז שכתב ז"ל הממאנת אינה  בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו, והטעם בזה מבואר ברמב"ם
מגורשת ממנו ודינה עם בעלה שמיאנה בו כדינה עם מי שלא קדשה מעולם היא מותרת בקרוביו והוא מותר בקרובותיה 

וכו', הרי דדין המיאון הוא שמפקיע הנישואין למפרע, ומ"מ הרי אמרינן ביבמות שם דקטנה שנישאת בעלה זכאי 
עשי ידיה ובהפרת נדריה, וגם לאחר המיאון ג"כ אין חוזרין כל הנך דינים למפרע. וביאור הדבר נראה, במציאתה ובמ

דודאי דין המיאון הוא הפקעה על עיקר הקידושין למפרע, אלא דמ"מ לא מהניא הפקעת המיאון לענין שנימא דגם 
חר המיאון דיינינן לה מכאן ולהבא כאילו לא בשעתה קודם המיאון לא היו הקידושין חלין וקיימין בה אז, כי אם רק דלא

נתקדשה מעולם, וע"ז הוא דמהניא הפקעת המאון, ועל כן לענין איסור קרובים, שפיר אמרינן דכיון דהשתא ע"י המיאון 
הופקעו הקידושין למפרע, על כן שפיר היא מותרת בקרוביו והוא מותר בקרובותיה, כיון דדיינינן לה השתא כאילו לא 

מעולם, משא"כ לענין זכותו במציאתה ומעשי ידיה והפרת נדריה שקודם המיאון, בזה אמרינן דמאחר  נתקדשה
דהנישואין בשעתן היו חלים וקיימים אז, על כן שפיר זכה בהן בשעתן ולא מהניא ע"ז כלל הפקעת המיאון, וכמו 

ז נראה בבת הממאנת דפסק הרמב"ם שנתבאר דלענין דין הנישואין בשעתן לא מהניא הפקעת המיאון למפרע. אשר לפ"
דיש לה מזונות, מ"מ הדין בזה חלוק, דכל זה הוא דוקא אם זכיתה בתנאי המזונות הוא חייל קודם שמיאנה בעוד 

שהנישואין קיימין אז הוא דיש לה מזונות, אבל אם כל זכיתה של הבת בתנאי המזונות צריך לחול רק אח"כ לאחר שכבר 
דהמיאון מפקיע את הנישואין למפרע, ומשעת המיאון דיינינן לה כאילו לא נתקדשה מעולם, מיאנה, אז אמרינן דכיון 

א"כ ממילא דלא תוכל עוד לזכות גם בתנאי המזונות. אשר על כן זהו ביאור השגת הראב"ד, דהראב"ד ס"ל דזכית הבת 
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ת זה, ולפ"ז הא נמצא דהך דינא בתנאי המזונות חיילא רק לאחר שנולדה הבת, אבל בעודה עובר אינה שייכה עוד לזכו
דממאנת יש לה מזונות לא יתכן אלא בשנולדה קודם מיאון דאכתי הנישואין קיימין אז בשעה שנולדה, אבל אם מיאנה 
קודם שילדה, דבמיאונה כבר פקעו הנישואין למפרע, ונמצא דבשעה שנולדה שאז הוא שעת זכיתה בתנאי המזונות כבר 

ואין מעולם, ושוב לא תוכל לזכות בתנאי המזונות וכמו שנתבאר, וממילא דאין לה מזונות, דינה אז כאילו לא היו ניש
וא"כ כל דינו של הרמב"ם דממאנת יש לה מזונות ע"כ הוא דוקא כשנולדה הבת קודם מיאון, וזהו שהשיג הראב"ד 

ה ממאנת כיון דבנים הרי הם שהממאנת אין לה בת ולא בן, דכיון דאיירינן בנולדה קודם מיאון, וא"כ הא ודאי דאינ
 כסימנים לכל הפחות משעת לידה.

 רע שםמוציא 

 ערכין טו.

נותן מאה סלע. נמצא האומר בפיו חמור מן העושה  -אחד שהוציא שם רע על גדולה שבכהונה ועל קטנה שבישראל 
 מעשה

 תוספות סנהדרין ח: ד"ה והביא האב

 כתובות מו.

בעי רבי ירמיה: שכרן בקרקע, מהו? בפחות  ...ד שישכור עדים. מ"ט דר' יהודה? דתניא, רבי יהודה אומר: אינו חייב ע
 משוה פרוטה, מהו?

 סנהדרין נא

 כתובות מד:

 שיטה מקובצת מד.

ולא מאה סלע. פי' שהמוציא שם רע עליה אינו משלם מאה סלע וה"ה נמי שאינו לוקה ונקט חדא והוא הדין לאידך דהא 
 והיינו דפרכינן עלה בגמרא מלקה נמי לילקי ומאה סלע נמי לשלם. הריטב"א כי הדדי כתיבי ויסרו וענשו.

 מגלח בתער –מורה היתר 

 שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן צו 

עוד נ"ל לדון בעיקר הדבר, אחר דמבואר בש"ע /חו"מ/ )סי' ל"ד( בראו קושר ומתיר בשבת ולא הודיעו לו תחילה שאסור 
מלאכה, א"כ י"ל דהשחתה בתער דנתפשט בעו"ה אצל הרבה לא חשב שזהו איסור כ"כ דלא משמע תולין שלא ידע שהיא 

להו לאינשי דאסור, וכאשר באמת נזכר בג"ע דהשיב להמוכיח שהרבה אנשים חשובים עושים כן, וכיון דבאמת פשתה 
 המספחת בזמנינו גם לאותן הנזהרים בשאר דברים נדמה להם דאינו איסור כ"כ.

התנצל עצמו כן בפני הב"ד, מ"מ זה אינו מגרע, כמ"ש בתשו' מהרי"ט )חלק אה"ע סי' מ"ג( דאפילו הוי הודאה, ואף דלא 
מ"מ אין אדם משים עצמו רשע ולא נפסל בזה עיי"ש, גם הא מבואר )בסי' ל"ד סעיף הנ"ל( דצריכים להודיע שעושה זה 

מחלל שבת נזכר רק שיודיעהו שזהו מלאכה ושהוא פסול, ואף דמשמע דקאי על מצחק בקוביא או גבאי אבל ברואה ש
יום שבת, דהטעם דכל שמודיעים אותו שזהו מלאכה יודע ממילא שפסול לעדות, אבל במשחק ומוכסן דהרבה נמצאים 

 ורואים שאין ב"ד מוחים חושב דכשר לעדות, אם כן הכא נמי י"ל בגלוח זקן דרבים עושים כן.

ד מקבלין עדות ממגולחי זקן, ובאמת הטעם שאין יודעים אם גולח במספרים או וביותר כיון דרואין כמה פעמים שב"
בסם או בתער אבל המון עם שמבינים מה בתער ומה במספרים וסם, המה רואים שהב"ד מקבלין עדות מהם וחושבין 

 שלהב"ד ג"כ הכרה זו, מזה שפטו שכשרים לעדות.

ול לעדות וכיון דרואין דהב"ד מקבלין עדו' ממגולחי זקן ולדעת' וביותר י"ל שזהו פשוט דבעובר עבירה שיש בו לאו פס
מכירי' הב"ד שהוא בתער מוכיחין מזה דבאמת אין בזה איסור לאו, ועי' תשו' רמ"א, )סי' י"ג( שכתב הגאון מה"ו נפתלי 

יון שקצת וז"ל, גם בענין פסול העד מכח מסירה והזכרת שם, יש צד להכשירו שקלקול קצת ראשי העיר הם תקנתם כ
מוסרים מפורסמים נמנים להיות ראשי העיר, א"כ העד ראה ויתר למסור באומד דעתו דאין נקרא מסירה רק המוסר גוף 

 לזה אין בכחי להתיר בנ"ד וראוי לקבל גט כנלענ"ד. -ולא ממונו ומורגלים בזה וכו' ע"ש, וה"נ נ"ד דבהרבה מקומו' חזינן 
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 בית המדרש ובית הכנסת –מזוזה 

 יא:יומא 

 סימן י הלכות קטנות לרא"ש )מנחות( הלכות מזוזה

והא ההוא פיתחא )דעייל( דהוה עייל ביה רב הונא לבי מדרשא ה"ל מזוזה)י( התם רגיל הוה דאמר רב יהודה אמר רב 
במזוזה הלך אחר הרגיל לישנא דפיתחא דהוה עייל לבי מדרשא משמע דהיינו פתח הבית שהיה יוצא ממנו ליכנס לבית 

ש וכן הא דקאמר פיתחא דהוה נפיק ביה רבי לבי מדרשא שהיה יוצא מן הבית ללכת אל בית המדרש אבל פתח המדר
בית המדרש עצמו לא בעי מזוזה ובפ"ק דיומא )דף יא א( פליגי ביה תנאי. דתניא יכול יהו בתי כנסיות ובתי מדרשות 

הא ר"מ והא רבנן דפליגי לענין מזוזה בבית הכנסת  מטמאין בנגעים. ת"ל ובא אשר לו הבית מי שמיוחד ביתו לו. ומסיק
שאין בה בית דירה לחזן בית הכנסת. ובברכות )דף מז ב( משמע דהלכה כמאן דפטר. גבי אביי )ורבא( ]ורבין[ דהוו אזלי כי 

בפתח מטו לפיתחא דבי כנישתא א"ל ליעול מר.)כ( א"ל עד השתא לאו מר אנא. א"ל הכי)ל( א"ר יוחנן אין מכבדין אלא 
שיש בו מזוזה מזוזה ס"ד אלא בפתח הראוי למזוזה. משמע דפתח בית הכנסת היה פטור מן המזוזה.)מ( ובירושלמי דפ' 
בתרא דמגילה משמע דבי מדרשא דרב חנינא היה בו מזוזה ומונחת בין כתיפו של אדם.כג וכן בית מדרשו של מהר"ם 

 צהרים בבה"מ היה רוח רע מבעתו עד שתיקן מזוזה בפתח:מרוטנבור"ק ז"ל היה בו מזוזה ואמר כשהיה ישן שינת 

 שלחן ערוך יורה דעה רפו:ג

ואם בית דירה בעזרה שלפני בית הכנסת, העזרה חייבת ובית הכנסת פטור. הגה: בית הכנסת, אם יש בו דירה לשום אדם, חייב במזוזה. 
 )ב"י בשם רבינו ירוחם(.

 שלחן ערוך יורה דעה רפו:י

ב וי"א שבית המדרש חיייב במזוזה באותו פתח. מהמזוזה. ואם יש בו פתח שרגיל לצאת בו לביתו, חיבית המדרש פטור 
 אבל לא יברך עליה.במזוזה, ונכון לחוש לדבריהם, 

 מפניני הרב עמ' רנא

 ברכה על בית שיש בו מזוזה –מזוזה 

 על מעשה מצוה ברכהאה: ר

 סתריםדלת  –מזוזה 

 קידושין כב:

 טו אות טו כלל א חלק אדם חיי

מרתף שאין בו פתח עם מזוזות לכנוס בו, אלא שהמזוזות והפתח הם שוכבים על הארץ, נראה לי דפטורה, דלא נקראת 
 מזוזה אלא כשעומדת )כדאיתא בקידושין דף כב ע"ב, מה מזוזה מעומד, ועיין שם ברש"י(:

 בית אוצר –מזוזה 

 יומא יא

 כללים –מזוזה 

 ערוך השלחן רפט:ח

 שו"ת מנחת יצחק חלק א סימן פט   

 בענין קביעת מזוזה  

ב"ה, יום ג' א' דר"ח אלול תשי"ג לפ"ק פה מנשסתר יצ"ו שוכט"ס לכבוד מחו' הרב הגאון המפורסם וכו' מוהרמ"י ברייש   
 שליט"א אב"ד ציריך.  
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חו"ב נ"י, במה שראה בביתו, קביעת מזוזה בפתח שבין חדר האכילה אחדשת"ה, על דבר אשר העיר את בני הוא חתנו ה  
לחדר התבשיל, וחדר האכילה מצד הב' פתוח לפרוזדור שבו שני פתחים לחוץ, וחדר התבשיל פתוח גם כן מצד הב', 
דר לחצר שפתוח לחוץ, והיכר ציר שבפתח הנידון הוא בחדר האכילה, ומכל מקום קביעת המזוזה לימין כניסה משם לח
התבשיל, ועל זה העיר דבכהאי גוונא צריכים לקבוע מימין הכניסה מחדר התבשול /התבשיל/ לחדר האכילה, מטעם 

היכר ציר, וכמבואר )בסי' רפ"ט סעי' ג'( בכה"ג ומהטעם דהתשמישים שבחדר האכילה עיקרים יותר מבחדר התבשיל, ועל 
 פי דברי הלבוש שבש"ך שם עיי"ש.  

עת המזוזה באמת בשם כדינו, ובהקדם הקדמה אחת במציאות הענין, בסדר הכניסה ויציאה בבית )א( הנה לדעתי קבי  
הנ"ל, דאף דיש לחדר התבשיל גם פתח לחצר שפתוח לחוץ, מ"מ רובא דרובא הכניסות המה משני הפתחים שבפרוזדור, 

' מבה"ב לחצר, בא בחזרה ומשם לחדר האכילה, ומחדר האכילה לחדר התבשיל, ומשם לחצר, ורק לפעמים כשיוצא א
מחצר לפנים, דרך הפתח שמחדר התבשיל להחצר, ובזה אף דמבואר ביו"ד )שם סעי' ג'( בסתם, דמי שחולק ביתו לשנים, 

ובכל חלק פתח פתוח לרה"ר, ובמחיצה החולקת יש פתח מזה לזה, במקום שעשה החור שבסף וכו' הוא הבית, ובדרך 
א מד' הטור, עפי"מ שס"ל הפי' בד' ר"י אמר שמואל במנחות )ל"ג( עי"ש, מ"מ לא ימין שנכנסים לו קובעים אותו, והו

כללא היא, דכ"ז רק היכא דיש ספק איזה מהם ימין לביאה או ליציאה, היכר ציר מכרעת, וכמ"ש באמת הלבוש הנ"ל, 
נצפריד ז"ל בקש"ע )סי' י"א לענין היכא דעיקר תשמישו בא' מהם, דלא משגיחינן בהיכר ציר, וכ"כ על דין הנ"ל, הגר"ש גא

סעי' ד(, דדוקא כששני הבתים שוים בתשמישן וכו', )ואף דבהגיע לתור דבר הלכה בדברי הלבוש נדון להלן, מכל מקום 
ראינו דסבירא ליה דאף דדברי הש"ע נאמרו בסתם מכל מקום יש לחלק בזה כנ"ל(, וכן מבואר להדיא בדברי הבית יוסף 

על ד' ר"י אמר שמואל הנ"ל דדוקא בין גברי לנשי ששניהם עיקר ושניהם פתוחים לרשות  בשם המרדכי דכ' בשם בה"ג
 הרבים וכו' עיין שם.  

וכיון שכן אין חידוש גם כן אם נאמר, דהיכא דרוב כניסות ידוע כמו בנידון דידן מחדר האכילה לחדר התבשיל, אין   
תא )שם ס"ק י"א(, אבל בגדה"ק )שם ס"ק ז'( הוכיח דרוב משגיחין בהיכר ציר, ובדע"ק )יו"ד שם(, מסתפק בזה כדאי

כניסות מכריע כנגד היכר ציר, וגם הביא שם כן ממהריק"ש בערך לחם, שכתב חלקו לב' בתים )ופתח ביניהם( הלך אחר 
כן עמא היכר ציר, לפי שאין היכר אחר איזהו צד ימין, אבל בבית שניכר לכל ימין הנכנס לא חיישי' לחור הסף, כ"כ ז"ל ו

דבר עכ"ל, והא ודאי אין היכר יותר מזה מה שרגיל טפי הכניסה בפתח זו עיי"ש, וכן משמע הל' הש"ע, ובכל חלק פתח 
פתוח לרשות הרבים, היינו ששני החלקים שוים בכניסתן, ועיי"ש במקדש מעט )ס"ק כ'( דכתב מהאי טעמא, דעשה כן 

ציור/ וקבע המזוזה דפתח שבין חדר הא' לבין האמצעי, בימין כניסה הלכה למעשה בדירתו שהי' כזה: /במקור מופיע כאן 
מחדר א' לאמצעי, ובפתח שבין אמצעי להג', בימין כניסה מאמצעי להג', אף שההיכר ציר בחדר הא', והאמצעי, כי כן דרך 

מין כניסה מפיר רוב כניסות, מדרך הרבים אל הפיר הויז, ומשם לחדר הא', אבל בפתח שבחדר הג' להפיר הויז קבע בי
הויז אליו, ואף שהציר הוא בפיר הויז, כי מחדר ג' לפיר הויז אין זה כניסה אלא יציאה, וכמ"ש רי"ו )נכ"א ה"ז( מזוזה דינה 

 לקבוע לצד ימין דרך ביאה ולא דרך יציאה, עיין שם.  

זה הלך אחר הרגיל, ועיין והנה אף דחשיבות ציר איתא בש"ס מ"מ גם חשיבות כניסה מבואר בש"ס )ל"ג שם(, במזו  
ברש"י ונמו"י שם, ממילא לפי זה גם בנד"ד, אין משגיחין בהיכר ציר אלא ברובא דכניסות, ובת' שאילת יעב"ץ )ח"א סי' 

ע'( מצאתי דמסתפק בזה, אם רוב כניסות עדיף מהיכר ציר, ומה"ט ציוה לעשות בביתו כה"ג שני מזוזות מחמת ספק, 
א נהיגן בשני מזוזות מטעם שכתבתי במק"א, בודאי סמכינן על עדותו של הגאון הנ"ל, שהעיד עיי"ש, אבל כיון שאנחנו ל

דכן עמא דבר, והגדה"ק עשה כן הלכה למעשה בדידי', ועוד עדיף בנד"ד שע"י ב' פתחים לחוץ מצד א', ומצד הב' רק פתח 
"ש כהאי גוונא בדעת קדושים )ס"ק י"א( א' פתוח לחצר שפתוח לחוץ, עי"ז מוכרע שהכניסה מצד ב' פתחים עקריית, וכמ

 שם.  

)ב( ומה שהעיר כ"ת מחו' מטעם ד' הלבוש שהובא בש"ך )ס"ק ז'(, דכתב דפתח שנכנסין בו מן הבית לבית החורף,   
דעיקר תשמיש שלנו הוא בבתי החורף שלנו, ולא משגיחינן בהיכר ציר, עיי"ש, הנה מקודם אמינא, דלאו כ"ע ס"ל 

כן דעת הטו"ז בשם המהרי"ל, )שם ס"ק ד'(, דהא בית עיקר תשמיש נגד החצר, ואפי"ה כתב דהולכין אחר כהלבוש, דאינו 
היכר ציר, אם יש פתח מחצר לחוץ, וגם במש"כ שם בענין חדר קטן שבין גדול ובית החורף מוכח כן, ובזה כאשר הדרך 

דלא כמשמע מטו"ז עיי"ש, ומ"מ להלכה פסק כד' החיים בה' מזוזה )סי' ר"מ סק"ה(, הביא להלכה את דברי הלבוש, כתב 
הלבוש, וגם בנד"ד ההיכר ציר מסייע לעיקר תשמישין, ומ"מ גם בדברי הלבוש עצמן אינו מוכרח, איך יסבור היכא דרוב 
כניסות כנגד רוב תשמישי הבית, איזהו עדיף, והדע"ק שם דהחשיב יותר תשמישי הבית, כתב עליו בגדה"ק )שם ס"ק ז'( 

נשיקות פיהו תלי תניא בדלא תניא, דחשיבות רוב כניסות מפורש בגמ' וחשיבות תשמיש פנימי, הלבוש הוא דאחר 
 שחדשו, ואף דהל"ח והש"ך הסכימו, עכ"פ אינו עיקר טפי מהמפורש בגמ', וכ"כ במק"מ )סקי"א( עיי"ש.  

ד'( לענין ספיקו בדלתות שבין עזרת  וכן מוכח לפענ"ד מס' חומות ירושלים )סי' קמ"ו( שהובא בפת"ש יו"ד שם )ס"ק  
אנשים ונשים בביהמ"ד והיכר ציר בשל נשים, ומפלפל האיך הוי עיקר כניסה אם משל אנשים לנשים או להיפוך עיי"ש, 

וזהו ודאי דביהמ"ד דשל אנשים תשמישו יותר ועיקר משל נשים, ומכל מקום אם היינו אומרים דעיקר כניסה משל 
משגיחין על עיקר תשמיש, וכן אם היינו אומרים דכניסה של נשים עיקר יותר דנעשה בשביל  אנשים לנשים, לא היינו

 מילה, לא היינו משגיחין על היכר ציר, ושמע מינה דעיקר כניסה עדיף מתרווייהו.  
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ש"מ דרוב )ג( ומדברי המרדכי הנ"ל לפי מה שפירש גדול א' שהובא בבית מאיר )יו"ד שם(, ושבחי' לפירושו בגדה"ק שם,   
כניסות עדיף מתרווהו /מתרוויהו/ יחד, תשמישי פנימי והיכר ציר, דהמרדכי כתב שם, דוקא פתח שבין בית גברי לנשי 

ששניהם עיקר ושניהם פתוחים לרה"ר, אבל מבית לחדר או לעלי', שעיקר תשמישו ומוצאו ומובאו מהבית לשם, לא 
רכו וכו', ופי' בזה גדול א', המובא בבית מאיר הנ"ל )דלא כפי' הל"ח אזלינן בתר היכר ציר, אלא יניחה בחדר העשוי לצו

על הרא"ש מנחות שם אות כ'( דכוונתו דאזלינן בתר עיקר תשמיש הפתח, שמבית לחדר נעשה פתח ליכנס לחדר ולא 
שם דמזה  ליכנס מחדר לבית, לכן קובעין בימין כניסה לחדר ע"כ, )וכמו כן הפי' בפתח שמבית לעלי'(, וכתב בגדה"ק

מוכח, דכשרוב כניסות מר"ה דרך פתח זו לבית ולחדר, הוי ימין הכניסה כן, גם ליסתר היכר ציר עיי"ש, וכה"ג פי' דברי 
המרדכי בעל מסגרת השלחן בהגהות לחם הפנים על הקש"ע שם, וכתב בזה ג"כ ליישב, שלא יהיה סתירה בין המרדכי 

דכתב שם שבחצר אזלינן בתר היכר ציר, וכנראה דרצונו לומר דגם  והמהרי"ל שהביאם הב"י בזא"ז בלא חולק, ואף
המרדכי סבירא ליה כן, ע"כ צריך לחלק בין חצר לבית בזה, דהמרדכי כ' בפירוש דלא אזלינן בתר היכר ציר, ומוכח מזה 

בית ודאי עיקר דגם בדאיכא תרווהו רוב כניסות עדיף, דאף לפי פירוש הנ"ל בדברי המרדכי, המציאות נשאר, דתשמישי ה
 כנגד העלי' כמ"ש הגדה"ק שם, ואפי"ה רוב כניסות עדיף, וגם בכה"ג לא אזלינן בתר היכר ציר.  

)ד( ושו"ר כן בשו"ת תשובה מאהבה )ח"א סי' ס"א(, דהעלה בזה ג' כללים להלכה למעשה, א' במקום שנודע ברור איזה   
רגיל לצאת ולבא בו יותר, אין משגיחין על היכר ציר, ג' בית הביאה, ודאי דהיכר ציר לא מעלה ולא מוריד, ב' בפתח ה

דעיקר תשמישו עדיף מהיכר ציר, ובכלל הג' כתב וז"ל דהיינו במקום שאינו מבורר איזה בית אשר עיקר תשמישו ביאה 
ן הסתם ויציאה בכך שם, ואיזה מקום רגילין יותר ביאתן, אז עושין בימין הכניסה שנכנסין מן הבית לבית החורף, דמ

עיקר תשמישו בבית החורף, ואין משגיחין על היכר ציר כל עיקר, ועושין המזוזה בימין הכניסה של בית החורף, כי שם 
מסתמא מקום רגיל הכניסה, וכבר בארתי דרגיל עדיף מהיכר ציר, ועי' בטע"ז והביאו הל"ח והש"ך יו"ד )סי' רפ"ט ס"ק ו'( 

עמו כי שם היכא דעיקר תשמישו מסתמא רגיל הכניסה, ועדיף מהיכר ציר, אבל עכ"ל, והרי פירש בהדיא דברי הלבוש בט
 היכא דידעינן כי בודאי הרגילות להיפוך, לא משגיחין על תשמיש הפנימי, וגם לא על היכר ציר, הרי כדברינו.  

גברי ובי נשי, )ה( והנה בסתם אם חדר האכילה חשוב תשמישו יותר מבחדר התבשיל, היה אפשר לפלפל דהרי על בי   
פי' רש"י אדם שחולק ביתו חציו להילוך אנשים המחזרין בביתו, וחציו לאשתו לעשות מלאכתה בהצנע, וזה דין שניהם 

שוים לכ"ע, הרי מה דאשה עושה מלאכתה בהצנע, חשוב כמו שאר תשמישים חשובים, אך י"ל דמקום האכילה עדיף, 
אה בדע"ק )שם ס"ק י"ב( יראה, דדוקא אכילה ושינה, שניהם ביחד, עיקרים וראי' מדין עירוב )באו"ח סי' ש"ע(, אמנם הרו

בודאי, נגד שאר שימושים, אבל באכילה לבד ושינה לבד, יש להסתפק עיי"ש. אבל בנד"ד כפי ענין התשמישין אין ספק 
 שחדר האכילה חשוב תשמישו יותר ובכ"ז נראה לי דקביעת המזוזה בנידון דידן כדינו.  

אחר זה בא לידי ספר מנחת פתים וראיתי שם )בסימן רפ"ט סעי' ג'( ראיה לכל דברינו עיין שם. ובזה הנני מחו' ידידו   
 דושת"ה כה"י באה"ר ואה"ע יצחק יעקב ווייס    

 שו"ת מנחת יצחק חלק א סימן צ

 עוד להנ"ל, בענין הנ"ל  

 אל כבוד מחו' הרב הגאון המפו' וכו' שליט"א.    

 "ת באה"ר ואה"ע, עברתי על דבריו היקרים בענין קביעת המזוזה, אשר כבר כתבתי חוו"ד בזה.  אחדש  

)א( מה שהעיר כת"ה מחו' נ"י, על גדולי הפוסקים, שהורו כך בפשיטות, הלא בגמ' מנחות )ל"ג ע"א( איתא שני מימרות,   
רש, הלך אחר הרגיל כמו האי דהיכר ציר, דאם במזוזה הלך אחר היכר ציר, במזוזה הלך אחר הרגיל, ולא אשתמיט חד לפ

יש בבית ב' פתחים, ופתח א' רגיל יותר מפתח הב', צריכין לחשוב ימין הכניסה מפתח הרגיל יותר וכו' עכ"ד, הנה לדעתי 
אינו ראיה מזה, דהא דל"פ כן הוא משום דא"א לפ' כן מכמה טעמי ואקדים דמ"ש מחו' נ"י דיש לפרש הלך אחר הרגיל 

אי דהיכר ציר, דאם יש בבית פתחים וכו', ע"כ הוא רק אשיגרא דלישנא, דאם נפרש כמו האי דהיכר ציר, ע"כ כמו ה
הכוונה כגון פתחא דבין תרי בתי וכו' כדאיתא שם, או כדומה לזה, דפתח הוא בין ב' חדרים, באופן דיש לספק אם היא 

ובזה נחזי אנן מה יהיה הפשט בגמ' דמשני ההוא פתחא  ביאה או יציאה, אלא דשם ההיכר ציר מכריע וכאן הרגיל מכריע
דעייל בי ר"ה רגיל הוה, דאר"י אמר רב במזוזה הלך אחר הרגיל, דאמאי צריך לסיעתא מדרב יהודה אמר רב, וכפי הנראה 

ר מדברי כת"ה למד הפשט משום אף דרגיל הוה, מ"מ היה שם פתח אחר רגיל יותר, וע"ז י"ל דמביא סיוע מרב יהודה אמ
רב, לפי שיהי' הפירוש כמו בהיכר ציר, דאף השאינו רגיל חייב במזוזה, אבל לא ידעתי אף כי אם יהיה הפירוש כן, מה 
פסקא לומר דפתח א' רגיל יותר מפתח השני, הלא אין כאן השאלה על עיקר חיוב קביעת המזוזה בהפתח, וי"ל באמת 

הספק בפתח האמצעי לבד, האי ליחשוב ביאה והאי ליחשוב  במה ששייך בעיקר הרגילות בין הפתחים כולן שוים, רק
יציאה, וכמו שפי' רש"י לעיל בהיכר ציר, אבל בעיקר הקביעות אין שאלה דבאמת הביאה והיציאה רגיל בזה כמו 

בפתחים האחרים, כי אם אינו רגיל הביאה מצד זה הוא רגיל מצד אחר, וממ"נ חייב במזוזה, ורק השאלה על איזה צד 
וע"ז אמר דהכניסה מצד הרגיל, ואין ראי' להיכא דפתח אחד רגיל יותר מפתח אחר, בנוגע לעיקר קביעת המזוזה  יקבע,

באינו רגיל, ואם הראי' רק לומר דאף היכא דיש פתחים הרבה חייבים כלהו במזוזה, לזה א"צ לדברי ר"י אמר רב דוקא, 
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גון פתחא דבין תרי בתי, כמובן, וגם זה פשיטא כקושית הלא זה ראי' ג"כ מהא דאמר במזוזה הלך אחר היכר ציר, וכ
התוס' )בדף ל"ד ע"א(. אמנם קשה לי כיון דמוכח מפיתחא דר"ה, דאף על גב דרגיל בחד יותר מחויבים שני הפתחים 

במזוזה, ועי' בח"ס )סי' רפ"ו(, א"כ אמאי צריך ר"פ )בדף ל"ד( להוכיח זאת מהא דאמר ר"ה שם, אשר באמת הקשה 
מקובצת שבגליון הש"ס, דאין ראי' מדברי ר"ה שם, הלא יותר יש להוכיח ממעשה רב דר"ה בעצמו, וע"כ דאין  בשיטה

ראיה מזה, די"ל כפי' האשכול בתחילה כדלהלן, ב' אם יהיה ראיה מדברי רב יהודה אמר רב דמזוזה הלך אחר הרגיל, 
מאי צריך להוכיח זאת לקמן מדברי ר"ה, הלא יותר יש דבשניהם רגילים, אף אם פתח א' רגיל יותר שניהם חייבים, א"כ א

להוכיח מדברי רב דהוא רבו של ר"ה, כדאי' במס' במס' שבת )דף קכ"ח ע"א(, )מיהו התוס' חולין י"ג ע"א כתבו דתרי ר"ה 
רה היו עיי"ש(, וכדחזינן )בדף ל"ג( דמייתי מהא דר"י א"ר על קביעת המזוזה בפיתחא דר"ה, אלא ע"כ דאף דאין סתי
 מדברי ר"י אמר רב וכמ"ש רש"י שם, מ"מ אין ראי' דהי' אפ"ל דדוקא באין רגיל יותר בפתח אחר חייב במזוזה.  

)ב( והפשט בגמ' )דף ל"ג( מה שמביא מר"י אמר רב, ל"ה עיקר בשביל מה דר"ה קבע מזוזה אלא בשביל דרבי לא קבע   
ח שרגיל לצאת ולבא יותר יניח מזוזה כמו שפי' רש"י ולא מזוזה, כלומר דבמזוזה הלך אחר הרגיל, ודוקא באותו פת

בפתח אחר, והמשך דברי הש"ס כך הם, האי רגיל הוה אבל פיתחא דרבי ל"ה רגיל, ע"כ פטור דאמר ר"י אמר רב וכו', 
ז כיון וביותר צ"ל כן לפי שפי' באשכול )ה' מזוזה סוף סי' כ"ד( האי רגיל הוה, כלומר הכל נכנסים בפתח דעייל ר"ה, דא

דל"ה רק פתח זו פשיטא דצריך מזוזה, וע"כ הא דמביא מרב יהודה א"ר הוא משום דרבי, וכן פירש האשכול שם להדיא 
וז"ל, ופריך הגמרא בהא דאמר פתחא דעייל רבי לב"מ לא עביד מזוזה, והא פיתחא דעייל ר"ה לב"מ הו"ל מזוזה, האי רגיל 

ל פיתחא דעייל רבי לדידי', ורוב העולם נכנסים בפתח אחר, דאר"י א"ר הוי כלומר הכל נכנסים בפתח דעייל ר"ה, אב
במזוזה הלך אחר רגיל, עכ"ל, ואף לאחר שדחה האי פירושא, והביא מדברי הש"ס )בדף נ"ד(, דהיכא שבתחלה נעשים 

ם, והאשכול כולם לתשמיש, והשתא נמי לפעמים עוברים בהם, חייבים, והוא כמו שהביא רש"י )בדף ל"ד( מתשו' הגאוני
מסיק ע"ז וכ"ש שחייב אם אדם א' יוצא ונכנס, ושם פי' רש"י מת' הגאונים הלך אחר הרגיל, שבני אדם רגילים לצאת 

ולבא בו, ולמעוטי פתחא דרבי שאינו עשוי אלא לו לבדו, ולאתויי פתחא דר"ה שהי' רגיל אף לאחרים מ"מ מה דמוכרח 
רגיל, אבל ברגיל ואינו רגיל אינו מוכרח די"ל דמיירי ברגיל לגמרי, ואך  בודאי בדברי ר"י אמר רב, הוא הפטור באינו

 ליישב שלא יהיה סתירה מדבריו )לדף ל"ד( י"ל כמו שחלקו המה.  

)ג( וסבור הייתי לומר דגם השינוי לשון שבין הב' מימרות במזוזה הלך אחר היכר ציר, במזוזה הלך אחר הרגיל, היינו   
פירושים, שבין אחד לחבירו, שבראשון אנו דנין באותו פתח באיזה צד לקבוע מזוזה, ובהשני אנו תוספת ה' מורה שינוי ה

דנין על הפתחים באיזה פתח לקבוע, ע"כ אמר הרגיל, כלומר בפתח הרגיל, שהה' הידוע סובב על הפתח שבין הפתחים, 
רק הלך אחר רגיל, כלומר באיזה צד אבל אם מיירי רק בחד פתח והספק באיזה צד מהפתח שיקבע המזוזה, הי' לומר 

שהוא רגיל לצאת ולבוא, אמנם חוזרני מזה מדברי הכ"מ )בפ"ו מה' מזוזה הי"א( שפי' עפ"י הרמב"ם הלך אחר הרגיל 
בפתח שבין בהמ"ד לביתו, הלך אחר הרגיל, שאם הוא רגיל דרך אותו פתח ואם אינו רגיל לצאת ולבוא בקביעות אלא 

 , והמשמעות שהחיוב והפטור מיירי בפתח א' בתנאי הרגילות, ומ"מ שייך לשון הרגיל.  פעם במקרה פטור, עיי"ש

)ד( מפורש כן בירושלמי )פ"ד דמגילה הל' י"ב( בשם מתני' ציר שיש לו שני פתחים, בית שיש לו שני פתחים נותן ברגיל   
ם הנ"ל דינם בדרך כש"כ, אם מעלת רגיל עיי"ש, אם כן מהיכי תיתי לפרש באופן אחר בבבלי, ומ"מ שפיר הוכיחו הפוסקי

 גדול כ"כ לפטור את הפתח שני לגמרי, מכ"ש שיש לו מעלת קדימה, לענין להחשיב איזה צד הוי ימין לקביעת מזוזה.  

)ו( זולת זה מה שהעיר כ"ת מחו' נ"י, מבואר בדברי גדולי הפוסקים בעצמם ומישבים הכל שלא יהי' סתירה לחידושם,   
רוב הכניסה מבי גברי לבי נשי, כן הוא סברת הטה"ק במנחות )ל"ג(, ובמנחת פתים )סי' רפ"ט( הביאו,  מש"כ דמסתמא

ותמה עליו, ומש"כ מדברי הלבוש והש"ך שם, הנה חוץ מזה דהמה אינם מדברים היכא שרוב כניסות סותרים לעיקר 
שכוונתו לרוב כניסות, ומה שתמה על  תשמיש, עוד התשובה מאהבה )סי' ס"א( והמנחת פתים שם הסבירו דברי הלבוש

דברי התשובה מאהבה והרי בשמים )סי' ר"כ( שהביאו ראי' לפוסקים דרגיל עדיף, מדברי המרדכי המובא בב"י )סי' רפ"ט(, 
ובאמת כן כתבו גם כן הגדה"ק שם והמנחת פתים שם, וע"ז תמה כבוד מחו' נ"י, ממסקנת המרדכי דכ' אפילו אחד פתוח 

ינו פתוח לרה"ר, גם זה מיישב בגדה"ק שם בטו"ט, גם דברי הבית מאיר מובאים שם, ולא פסק כן, וגם לרה"ר ואחד א
 דברי המהרי"ל הביאו בתשובה מאהבה ובהר"ב ראיה לשיטתם.  

 לא הארכתי בכל זה כי אין כוונתי ח"ו לאחזוקי דיבורי, רק חוששני לבטל דעת גדולי האחרונים הנ"ל.    

 דושת"ה כל הימים באה"ר ואה"ע. יצחק יעקב ווייס  ובזה הנני מחו'   

נ"ב. אח"כ כ' מחו' הג' נ"י, כי כ' בזה להג' מטעבין /מטשעבין/ שליט"א לירושלים, והשיב שלסיבת חולשתו א"י לעיין   
גאונים  כראוי, ולמעשה קשה לו להכריע נגד הכרעת הגאונים הגדולים, אמנם מחו' נ"י סיים דאינו מבין כוונתו נגד איזהו
וגדולים קשה לו להכריע, כי באמת לכל צד יש גאונים וגדולים, עכ"ל. +ואחרי זמן אמר לי הגאון מוהרח"ד פדווא 
שליט"א מלונדון, שהוא הייה בבית הרב הגאון מטשעבין ז"ל שעיין בתשו' הנ"ל, וזוכר בפירוש שהכרעתו היה כמו 

 שכתבתי בעזה"י. /ממהדורה מאוחרת/+    

 יצחק חלק ג סימן מזשו"ת מנחת 
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 שו"ת חלקת יעקב יורה דעה סימן קסא   

בפתח שבין שני חדרים, דלחד גיסא יש עדיפותא דרגיל, ולאידך גיסא עדיפותא דהיכר ציר, ורוב תשמישו, באיזה צד 
 לקבוע המזוזה  

 ראב"ד דעיר מנשסתר יצ"ו.כבוד מחותני ידי"נ, הרב הגאון הגדול המפורסם, וכו' וכו' ר' יצחק יעקב ווייס שליט"א, ה  

 אחדשכת"ה באהבה וידידות נאמנה.  

בדבר השאלה שנדברנו, בהיותנו בצוותא חדא אצל בנינו שליט"א, וראיתי בשם קביעת המזוזה בפתח שבין חדר   
האכילה לחדר התבשיל, בימין הכניסה לחדר התבשיל, והיכר ציר שבפתח הנידון הוא בחדר האכילה, וגם עיקר 

גם כן בחדר האכילה, כי שם אוכלים ויושבים כל היום, ובחדר התבשיל משתהים בשם רק בשעת בישול  התשמישים
וכיו"ב, ועכ"ז נקבע המזוזה בימין הכניסה לחדר התבשיל, נגד הכלל דהיכר ציר המבואר בגמ' ובשו"ע, ונגד הכלל דעיקר 

ר הכניסה מחדר האכילה לחדר התבשיל, כי תשמיש המבואר בלבוש ובש"ך יו"ד סוסי' רפ"ט, משום דרגיל הרבה יות
מפרוזדור שבו שני פתחים לרחוב באים לחדר האכילה ומשם לחדר התבשיל, אף שגם בשם יש פתח להחצר ומהחצר 

יוצאים ובאים ג"כ לרחוב, מ"מ עיקר הכניסה והביאה מהרחוב היא להפרוזדור ומשם לחדר האכילה ומשם לחדר 
צר משמש בעיקר רק ליציאה להחצר, רק לפעמים באים גם משם מן הרחוב דרך התבשיל, והפתח שמבית התבשיל לח

וכת"ה, סמך בעיקר על המקדש מעט לדע"ק, דפוסק דרגיל מכריע נגד היכר ציר ועיקר תשמיש,  -החצר להבית פנימה 
בשמים  באמת מבואר כן נמי בספר תשובה מאהבה סימן ס"א, ובערוך השלחן סימן רפ"ט ס"ק ח', וכן בתשובת הרי

 מה"ת סימן ר"כ, ובמנחת פתים סימן רפ"ט.  

הלא בגמרא מנחות ל"ג א'  -א( ואני בער לא אדע, ולא זכיתי להבין הוראה זו מגדולים האדירים האלו, כך בפשיטות   
שני מימרות, במזוזה הלך אחר היכר ציר, במזוזה הלך אחר הרגיל, ולא אישתמיט חד לפרש הלך אחר הרגיל כמו האי 

כר ציר, דאם יש בבית שני פתחים ופתח הא' רגיל יותר מפתח השני צריכין לחשוב ימין הכניסה מפאת הרגיל יותר, דהי
ונרויח בזה דלא תקשה הא דמבואר לקמן ל"ד א' דב' פתחים חייב ב' מזוזות ואע"ג דרגיל בחד, ודחיק רש"י בשם וכל 

ר הרגיל, ולפי האמור לא קשה כלל, דבאמת שניהם הפוסקים רוצים לתרץ שלא תיקשה מהא דלעיל במזוזה הלך אח
ופשט הגמרא בשם גם כן עולה יפה, דהגמרא מקשה על ר"ה דהוה לי'  -חייבים, רק הכניסה מיחשב מפתח הרגיל יותר 

מזוזה בפיתחא דעייל לבי מדרשא ורבי לא הוי לי', ומשני האי דר"ה רגיל הוי וכהא דר"י אמר רב דבמזוזה הלך אחר 
לומר דשניהם חייבים, רק הכניסה מיחשב מהרגיל יותר, אבל גם אינו רגיל כל כך חייב במזוזה, ומשה"כ הוי הרגיל, כ

אם כן נימא  -לר"ה מזוזה, אבל האי דרבי שלא היה רגיל כלל ומשה"כ פטור. ואם נאמר דזה דוחק לפרש כן כוונת הגמרא 
פוסקים הנ"ל, דמעליותא דרגיל הוי כמו היכר ציר, לאידך גיסא, דבאמת דגם על הגמרא בעצמה יוקשא, דאם כדעת ה

ואפשר עוד יותר, א"כ כמו האי מימרא דר"י אמר שמואל בשם במזוזה הלך אחר היכר ציר, הנפ"מ לענין פיתחא בין תרי 
בתי, הכ"נ מימרא הב' דר"י אמר רב במזוזה הלך אחר הרגיל ג"כ נפרש כן, ומ"ל להגמרא כלל לאתוי' על הא דמקשה 

שם מר"ה דה"ל פיתחא לבי מדרשא וה"ל מזוזה )מה שאין כן רבי( ומתרץ ההוא רגיל הוה, דאמר ר"י אמר רב  הגמרא
 -מה זה ענין לדר"י אמר רב כיון דהוא מיירי לענין פיתחא בין תרי בתי כמו המימרא דהיכר ציר  -במזוזה הלך אחר הרגיל 

ביד מזוזה, ודר"י אמר רב דמיירי בפיתחא דבין שני בתי, וכמו רק ישנה דר"ה רגיל הוי ודרבי לא רגיל כלל ומשה"כ לא ע
א"ו משום דס"ל להגמרא דלענין פיתחא בין שני בתי אין שום מעליותא הא  -האי דהיכר ציר, אין שום שייכות לזה 

ת כמו האי דרגיל, כמו האי דהיכר ציר, ודר"י אמר רב מיירי רק לענין דפתח שאין רגיל כלל כהאי דרבי פטור, וברגיל קצ
אבל בשני פתחים דאחד רגיל יותר ואחד קצת  -דר"ה חייב, והפשט דבמזוזה הלך אחר הרגיל, דאם רגיל קצת חייב 

 דשניהם חייבים ורק לענין מעליותא, מזה לא מיירי כלל ר"י אמר רב, משום דלענין זה לא מהני כלל עדיפתא דרגיל.  

אבל היכר ציר מבואר  -פוסקים, להחשיב הכניסה מפתח היותר רגיל ומשה"כ לא מצינו גם בשו"ע וברמב"ם ושארי ה  
להדיא בגמרא ובכל הפוסקים, וגם הא דחדר שעיקר התשמיש בשם דנחשב ימין הכניסה לשם ג"כ מבואר בלבוש, ופסקו 

ין זה הש"ך אבי הפוסקים האחרונים, והל"ח כתב שכן מבואר ג"כ במרדכי מובא בב"י. ולולא דמסתפינא הייתי אומר שד
נובע מש"ס עירובין צ"ב ב' דדיורי קטנה בגדולה ואין דיורי גדולה בקטנה לענין עירובין תפילה וגירושין וכלאים, חזינן 

אכן בשם הדבר תלוי בדירה גדולה וקטנה, אבל לענין מזוזה  -דדירה גדולה מושכת אצלה דירה קטנה שתהי' בטלה לגבה 
שמבאר בזה הערוך השלחן סימן רפ"ו וז"ל חיוב מזוזה לאו דוקא בבית שדר,  שהדבר אינו תלוי בדירה רק בתשמיש, כמו

רק העיקר מקום שמשתמשים אף שאין דר בשם, משום הכי גם בית התבן בית הבקר וגם שערי חצר או רחוב אף שאין 
יש דר בשם, רק העיקר תלוי במקום שמשתמשים ומשה"כ שפיר קאמר הלבוש וסייעתי', דאם חדר אחד מקום תשמ

ביותר, נחשב כגדולה שמושכת אצלו הקטנה, והפתח שביניהם מיחשב לפתח של אותו החדר וימין הכניסה מיחשב 
משם. ולא אוכל להבין דברי המקדש מעט שכתב בגה"ק על הדע"ק שהחשיב מעלת תשמיש הבית לענין ימין הכניסה 

דחשיבות רוב כניסות מפורש בגמרא וחשיבות יותר מרגיל, כתב עליו וז"ל ואחר נשיקות פיהו תלי תני' בדלא תני' 
ולפע"ד ז"א, וכאמור. ובתשובה מאהבה רוצה לדייק מנמ"י הלכות מזוזה להרי"ף בד"ה ר"ה וז"ל  -תשמיש הלבוש חדשו 

אע"פ שהי' פתח קטן ולא הי' בו היכר ציר והיכי אמרת הלך אחר היכר ציר, דהקושיא מר"ה על הא דאמרינן דהלך אחר 
המעיין היטב יראה דהנמ"י כתב ממש הלשון דרש"י, דאם  -משני התם רגיל הוי, נשמע דרגיל עדיף מהיכר ציר היכר ציר, ו

אינו רגיל כהאי דרבי פטור לגמרי ממזוזה, ולא לענין דימין הכניסה צריך להיות מפתח הרגיל, ומשה"כ מקשה נמי לקמן 
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ודברי הנמ"י בד"ה ר"ה שמדבר מהיכר ציר כתב  -שון כרש"י על דדף ל"ד אע"ג דרגיל בחד צריך ב' מזוזות, ומשני ממש הל
 עליו הגהות הב"ח "וצ"ע" שבאמת אינו מובן מה כוונתו בזה.  

ב( וגם נלפע"ד, מהא דפירש"י הלך אחר היכר ציר, כגון פיתחא דבין תרי בתי בין גברי לבי נשי, ופירש"י אדם שחולק   
חציו לאשתו לעשות מלאכתה בהצנע, ויש פתח בין זו לזו ופתח לכל בית ביתו חציו להילוך אנשים המחזירין בביתו, ו

ובעירובין ס"ח א' גבי הא דרבא פנו לי מאני מבי גברי לבי נשי, פירש"י דלרבא היה בביתו חדרים  -לרשות הרבים וכו' 
נראה בעליל שדרכן הי' מזה  -פנימיים שאינם פתוחים לחצר והן לצניעות והנשים יושבות בשם, ובי גברי היה פתוח וכו' 

שהנשים הי' להן חדר בפ"ע שהיו יושבות בשם משום צניעות ואנשים חדר בפ"ע משום אנשים המחזירים, רק אצל רבא 
הי' המעשה שחדר הנשים לא הי' פתוח לחצר ובמנחות מיירי דגם לבי נשי יש פתח מיוחד לר"ה, אבל בכל אופן נראה 

בשם, מגברי ומהאנשים המחזירים בשם, ופתח דבי נשי הי' רק להנשים היושבות  דפתח דבי גברי היה רגיל יותר להיכנס
ועי' בתשובת חומות ירושלים מובא בפ"ת רפ"ט ס"ק ד' לענין פתח בין עזרת נשים בביהכ"נ, דאשה  -בשם משום צניעות 

גברי לנשי, ואפילו הכי והכ"נ מסתמא רוב הכניסה מבי  -בעזרה מנין, ומסתמא רוב הכניסה מעזרת אנשים לעזרת נשים 
כיון דשני החדרים הם עיקר לתשמיש זה לאנשים וזה לנשים, ויש לכל חדר גם פתח מיוחד לר"ה, לא משגחינן על רגיל 

יותר, רק על היכר ציר. ובהרי בשמים סי' ר"כ הנ"ל מקשה על הלבוש וסייעתי' דס"ל דעיקר תשמיש עדיף מהיכר ציר, 
י רק לאשתו לעשות מלאכתה בהצנע ועיקר התשמיש בבי גברי, וחזינן דאזלינן בזה אחר מהא דבי נשי לבי גברי, דבי נש

ובאמת אין מזה שום ראיה לדחות דברי הלבוש, דמרש"י עירובין הנ"ל משמע  -היכר ציר, ולא כלבוש רק כמהרי"ל בטו"ז 
עיקר הדירה והתשמיש )וכנאמר דדרכן הי' שלנשים הי' חדר בפ"ע לדור ולישב שם משום צניעות, וא"כ אצלם זה החדר 

אצל שרה אמנו, אי' שרה אשתך הנה באהל( באופן ששני החדרים הם עיקר תשמיש, ואזלינן בזה בתר היכר ציר, אבל 
ובפרט לדברי הלבוש  -רוב הכניסה נראה שהוא מפתח דבי גברי משום צניעות, ונשמע כאמור דהיכר ציר עדיף מרגיל 

היכר ציר, אע"ג דמפורש להדיא בגמרא, אם כן מכש"כ בני"ד דיש שניהם לחד גיסא חזינן דמעדיף עיקר תשמיש אף מ
 היכר ציר ועיקר תשמיש, נראה ודאי דעדיף מרגיל יותר שלא נאמר כלל בגמרא.  

ג( וביותר קשה לי להבין דברי תשובה מאהבה והר"ב, שמביאים ראיה לפסקם דרגיל עדיף יותר מהיכר ציר ועיקר   
ולפע"ד משם באמת ראיה להיפך, דז"ל המרדכי ואומר ר"י דוקא בין גברי  -מרדכי המובא בב"י רפ"ט תשמיש מדברי ה

לנשי, ששניהם עיקר ושניהם פתוחים לר"ה, אבל מבית לחדר או לעליי' שעיקר תשמישו ומוצאו ומבואו מבית לשם, לא 
ית גברי לנשי, וכן מצאתי אפילו אחד פתוח אזלינן בתר היכר ציר, אלא יניחנו בחדר דלצרכו הוא עשוי, ולהכי נקט מב

והלחם חמודות  -לר"ה ואחד אינו פתוח לר"ה, כיון דעיקר תשמיש כניסה ויציאה דרך שם לא משגיחין בהיכר ציר עכ"ל 
ולפי דבריו דעת המרדכי דהכל  -להרא"ש ס"ק כ' כתב דמזה ראיה גמורה לפסק הלבוש דעיקר תשמיש עדיף מהיכר ציר 

שמיש, משו"ה בחדר או העליי' דעיקר תשמיש בשם, המזוזה בימין כניסה מבית לחדר, אף על גב ששניהם תלוי בעיקר ת
פתוחים לר"ה וההילוך בשניהם בשוה, ומה שכתב אח"כ אפילו אחד פתוח לר"ה ואחד אינו פתוח לר"ה, עכ"ח הכוונה 

משם לרחוב( דבסתום גם המרדכי יסבור שהחדר או העליי' פתוח לר"ה והבית אינו פתוח לר"ה )רק למבוי או לחצר ו
כמהרי"ל כיון דא"א לכנוס רק מחדר לבית ימין הכניסה מחדר לבית, וכמו שהאריך בזה המנ"פ, רק המרדכי מיירי שאינו 

פתוח לר"ה רק למבוי בזה אמרינן כיון דעיקר תשמיש בהחדר, המזוזה לימין כניסה מבית לחדר, והרבותא בזה אע"ג 
והבית רק למבוי, א"כ מסתמא יותר רגיל לכנוס מחדר לבית, ואפה"כ עיקר תשמיש עדיף יותר, דהחדר פתוח לר"ה 

מתחילה מיירי המרדכי, בשניהם פתוחים לר"ה ואמר אח"כ "אפילו" רבותא יותר, דאף  -והמזוזה לימין כניסת החדר 
ח לרה"ר רגילין יותר לבא בשא' פתוח לר"ה, ועכ"ח הכוונה על החדר שעיקר התשמיש בשם, ואף שע"י שהחדר פתו

מחדר להבית, ואפה"כ המזוזה לימין כניסת החדר שהוא עיקר התשמיש, דאי"א בשום אופן לומר דאפילו אחד פתוח 
לר"ה דקאמר המרדכי, הכוונה דהבית פתוח לר"ה ולא החדר, דאם כן מה "אפילו" דהא זה כל שכן, כיון דאף בשניהם 

מין כניסת החדר, אף על גב דהכניסה רגיל בשניהם בשוה, אם כן כש"כ אם רק פתוחים לר"ה קאמר המרדכי דמזוזה לי
בית פתוח לר"ה דבכה"ג ודאי עיקר הכניסה מצד ר"ה, אם כן כש"כ דהמזוזה לימין כניסת החדר ואם כן מאי "אפילו" 

סתמא רוב הכניסה ועכ"ח כאמור, דאפילו קאי על החדר שהוא פתוח לר"ה והוי רבותא אע"ג דבכה"ג מ -דקאמר המרדכי 
 מצד ר"ה מחדר לבית, אפה"כ אזלינן בתר עיקר תשמיש.  

וכנראה, דהנה גדולים הנ"ל הבינו בדעת המרדכי, דכוונתו דהעיקר תלוי ברוב הכניסה וכמו שהבין בזה גם הגאון ר"מ   
יהם פתוחים לר"ה ולא זכיתי כלל להבין זאת, דהא המרדכי בתחילה אמר כשהבית והחדר שנ -אריק במ"פ סימן רפ"ט 

דצריך להניח המזוזה לימין החדר, ולמובן דידהו הטעם משום דרוב כניסה ויציאה ומוצאו ומובאו מבית לשם, אם כן מה 
קאמר "ואפי' אחד פתוח לר"ה ואחד אינו פתוח לר"ה" אם כוונתו שהבית פתוח לר"ה ולא החדר א"כ מאי "אפילו" ומאי 

הכניסה מבית לחדר, ועכ"ח כנ"ל "דאפילו" קאי דהחדר הוא הפתוח לר"ה והבית  זה רבותא, אדרבה בכה"ג פשיטא דרוב
אינו פתוח רק למבוי, א"כ ממילא רוב הכניסה מצד של החדר כיון שהוא פתוח לר"ה, ולא מן המבוי, דהמציאות לא 

ב תשמישו בשם ישתנה, ואמאי יניח המזוזה לימין החדר, ועכ"ח כדעת הבנת רוב הפוסקים, דהעיקר משום דהחדר רו
ושייך הפתח להחדר ששם עיקר התשמיש, והמזוזה צריך להניח בימין כניסה של אותו החדר, ואע"ג דרוב פעמים הכניסה 

מחדר להבית כיון שהחדר פתוח לר"ה והבית רק למבוי, ולא ישתנה המציאות דהכניסה יותר מצד של הר"ה, מכ"מ כיון 
, אם כן אותו חדר דינו כבית שיש לו שני פתחים, ואחד רגיל ואחד אינו דרוב תשמיש בהחדר והפתח שייך לאותו החדר

ולא  -רגיל, אבל הוא בגדר רגיל כמו פיתחא דר"ה דמבואר בגמרא דצריך שני מזוזות, וכמובן בכל פתח לימין כניסתו 
שמיש, ובפרט איכפת לן בזה, שפתח זה הכניסה רגיל יותר לבית השני, כיון דפתח הלזה שייך להחדר ששם עיקר הת
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כשגם היכר ציר לתוך החדר, שמבואר בגמ' דמשום זה נחשב כפתח של אותו החדר, פשיטא דלא איכפת לן מה שהכניסה 
יותר לבית השני דרך אותו פתח, כיון דפתח זה שייך להחדר אי משום טעם עיקר תשמיש, ואי משום היכר ציר, ודינו 

 ג דרגיל בחד.  כחדר שיש לו ב' פתחים דחייב בשני מזוזות אע"

ד( ועי' בית מאיר סימן רפ"ט, שהאריך לתמוה על פסק דמהרי"ל המובא בטו"ז רפ"ט ס"ק ד' דפתח מבית לחצר סתום,   
המזוזה לימין כניסה מבית לחצר ולא איכפת לן בהיכר ציר, והוא האריך לומר, כיון דהבית עיקר תשמישו בשם, אע"ג 

דבית לגבי חצר הוי עיקר תשמיש, וצריך להיות המזוזה בכניסה להבית דרך דגם פתח חצר מחויב במזוזה, מ"מ כיון 
ביאתך להבית, ואף בחצר סתום דאי"א כלל לבא להחצר רק דרך הבית, ומביא ראי' ממרדכי הנ"ל, והוא הבין בדברי 

ל רק סתום המרדכי מה שכתב וכן מצאתי אפילו אחד פתוח לר"ה ואחד אינו פתוח לר"ה הכוונה שאינו פתוח כלל וכל
וכל ההילוך הוא מצד החדר להבית, ואפילו הכי כיון דעיקר התשמיש בהחדר שייך הפתח להחדר וצריך להיות המזוזה 

בימין כניסה מבית לחדר, ומביא שם שכן נראה דעת העט"ז מובא בש"ך רפ"ט ס"ק ו', וגם הגאון חוות דעת קיים מסברא 
כפי סברתי וקט שכלי לא הבנתי סברת מהרי"ל, מכל מקום אבטל דעתי  דנפשי' לחלוק על המהרי"ל, ומסיים החוו"ד אם

והבי"מ בשם עומד בדעתו גם נגד המהרי"ל, ואם כי בתשובה אחת )להלן סימן קס"ב( הארכתי בזה,  -נגד המהרי"ל 
הבית והבאתי דעת פוסקים, המנ"פ ועוד, דפסקו כמהרי"ל בחצר סתום, וכמו שהאריך במ"פ דכיון דהחצר סתום, ופתח 

לא הוי רק פתח יציאה כלפי הבית, והחיוב הוא רק על פתח כניסה, וממילא פתח זה מחויב בתורת פתח חצר דגם כן 
חייב במזוזה, וממילא לימין כניסת החצר, אבל כשהחצר אינו סתום ויש כניסה מהרחוב דרך החצר, אף באינו רגיל, אם 

תח לבית ולימין כניסתו, וכיון דדעת החוו"ד ג"כ כבי"מ אף בחצר הוא בגדר רגיל דר' הונא, כבר חייב במזוזה בתורת פ
סתום, רק שביטל דעתו נגד מהרי"ל בחצר סתום, וממילא כשהחצר אינו סתום, אף דרוב הכניסות מבית לחצר לא 

איכפת לן בזה )ואין שום סברא לחלק מפתח שבין חצר לבית לפתח שבין חדר לחדר שעיקר תשמישתו בשם, דהא גם 
וממילא כמו בפתח לחצר שאינו סתום רק פתוח  -החצר חייב במזוזה רק לגבי חצר מקרי הבית תשמישתי' עיקר פתח 

למבוי אף על גב דרוב הכניסה מבית לחצר, אפילו הכי המזוזה לימין כניסת הבית, וכאמור, כיון דעיקר תשמיש הוא 
סת בית הלזה, אע"ג דרוב כניסה היא מבית זה הבית, הכ"נ מבית לבית אחר שעיקר תשמישו בשם, המזוזה לימין כני

לבית האחר שאין רוב תשמישו בשם(. וכן בסידור דרך החיים שלו וסידור בית יעקב לר"י עמדין, מובא רק דאזלינן בתר 
עיקר תשמיש או היכר ציר, ולא מביאין כלל ליזל בתר רגיל, וכן בחיי אדם וקצשו"ע אין מביאין כלל הא דרגיל, אדרבה 

ו"ע בההערה דעתו אף בחצר סתום לעשות המזוזה לימין כניסת הבית, ובמ"פ דחאו לפסוק כמהרי"ל, וא"כ די לן הקצש
לפסוק כן רק בחצר סתום, אבל בפתוח למבוי וכדומה אף באינו רגיל לפע"ד לפסוק לימין כניסת הבית, כיון דלדעת 

, כלבוש וש"ך ול"ח, ולדעת בי"מ וקשו"ע אף בחצר המרדכי, כמו שהבינו כמעט רוב הפוסקים, הדבר תלוי בעיקר תשמיש
וחזינן ברוב האחרונים, פוסקים המפורסמים סידור בית יעקב, דרך החיים, וחז"א, וגם בשו"ע לא הובא כלל הא  -סתום 

דרגיל, ובדעת קדושים ג"כ פסק להדיא דעיקר תשמיש עדיף מרגיל, א"כ בני"ד דיש תרתי למעליותא, היכר ציר ועיקר 
והמזוזה צריכה להיות לימין כניסת החדר שבו עיקר התשמיש והיכר ציר,  -ש, נלפע"ד דעדיף הרבה יותר מרגיל תשמי

והשי"ת יצילנו משגיאות. ואם כי למעשה איני כדאי להכריע נגד הני גדולים המפורסמים הנ"ל, אבל להלכה  -כנלע"ד 
 נראה לפע"ד כמו שכתבתי.    

 מאחורי הדלת –מזוזה 

 ערוך יורה דעה רפט:בשלחן 

, )ואם שינה, אינו מעכב, ובלבד שיניחנה במזוזה עצמה( )טור(איזהו מקום קביעתה, בתוך חלל של פתח, בטפח הסמוך לחוץ, 
בתחלת שליש העליון גובה השער. ואם קבע למעלה מזה, כשרה, והוא שירחיקנה מהמשקוף טפח. וצריך לקבעה על ימין 

 ואם קבעה משמאל, פסולה.הוא אטר יד או לא( )מרדכי ה"ק(. )ואין חילוק בין אם הנכנס. 

 ש"ך יורה דעה רפט:ג

ואם שינה אינו מעכב כו'. ואפי' הניחה אחורי הדלת כשרה בדיעבד כן משמע בטור וכן נראה דעת הרב אבל דעת הנ"י 
ך ד' ע"ו סוף ע"א כתב דהנהו והרמב"ם נראה דפסולה וכ"פ הב"י וכ"כ העט"ז הלכך יש לחזור ולתקנו כהוגן ובס' מעדני מל

בתים הפתוחים לרחוב העובדי כוכבים ומניחים מפני כן המזוזות אחורי הדלת דיש להם על מה שיסמוכו על דברי הטור 
 והרב

 (קישור)חזון איש יורה דעה קעב:ג 
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 עומד, שוכב, או אלכסון –מזוזה 

  מנחות לג.

 רש"י מנחות לג ד"ה פסולה

 תוספות מנחות לג. ד"ה הא

 שיטה מקובצת מנחות לג.

 שלחן ערוך יורה דעה שפט:ו

 ראשי הכתלים –מזוזה 

 רש"י

 ב"םרמ

 שלחן ערוך

 ט"ז

 ש"ך

 שו"ת משכנות יעקב

 שכירות -מזוזה 

 מנחות מד.

 תוספות מנחות מד. ד"ה טלית

 שבת קלא.

 שו"ת אבני נזר יורה דעה סימן שפ

דבר בית החולים אם מחויב במזוזה כי יש חולים משתהים שם ב' או ג' חדשים. ודומה לשוכר בית לאחר שלשים יום 
 חייב במזוזה:  

א( תשובה. הנה בדין זה יש ג' פירושים. א' פי' הר' מנוח שהביא ב"י ס"ס רפ"ו משום דעד שלשים יום הוה דירת ארעי.   
שמע מדבריו דאח"כ מחויב מה"ת. והכי הוה ס"ל לתוס' מנחות תחילה במנחות )מ"ד ע"א( ד"ה טלית דביתך לא אתא ומ

למעט של אחרים רק לדרך ביאה. אך בסוף דבריהם דמה"ת לעולם פטורה אף דביתך לדרך ביאתך מימין אתא תרי ביתך 
עת המרדכי בה"ק ]סי' תתק"נ[ ובספ"ק דע"ז ]סי' תת"י[. וכן כתיבי. וכן דעת הרא"ש בה' קטנות ]הל' מזוזה סי' ט"ו[. וכן ד

דעת הרשב"א שבת )קל"א ע"ב( בהא דמודה ר"א בעשה מזוזה לפתחו אינו דוחה שבת הואיל ובידו להפקירן. וכתב 
הרשב"א דטעמא דבית של הפקר פטור דלא עדיף משוכר דפטור כל שלשים יום. ואף דאחר שלשים חייב היינו מדרבנן. 

דעת רמב"ן ור"ן שם בחי'. זה פי' הב'. פי' הג' הוא פי' תוס' רי"ד שם דבית שאינו שלו פטור. וז"ל הבית שמפקירו לא וכן 
קרינא בי' ביתך. ואעפ"י שחובת הדר הוא כ"ז שלא שכרה ממנו הו"ל כחונה בבית חבירו שאינו חייב במזוזה עכ"ל. משמע 

 יא באו"ז ובהגהות אשר"י ספ"ק דע"ז דשכירות קונה קצת:  מדבריו דשוכר חשיב כשלו. והוא כדעת הגאון שהב

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


618 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

ב( והנה דיעה ראשונה מלבד שרוב פוסקים כנגדה וס"ל דבית שאינו שלו מדאורייתא פטורה. הוא תמוה מש"ס שבת   
הנ"ל דבית של הפקר פטור. וגם הטעם שכתבו במה שתוך שלשים פטורה משום דהוי דירת ארעי. לא נתברר לי. דכיון 

ית ראוי' לדירת קבע חייב במזוזה. דהא דבעי' דירת קבע במזוזה היינו מדכתיב בית כדאיתא ריש סוכה. וכיון שראוי' שהב
לדירת קבע ובית הוא. אף שדר בה עראי למה יפטור. דהא דמזוזה חובת הדר פרש"י ריש פסחים ]ד ע"א[ מדכתיב דרך 

זוזה בנשים מתקשטות לכ"ע אף דלאו מקום פיתא ולא מקום ביאתך ושם לא כתיב קבע. וראי' לזה בית התבן שחייב במ
לינה. אך משום שהבית ראוי לדירה. ועי' תוס' עירובין )פ"ה ע"ב( בד"ה בית התבן ובנמק"י סוף ה"ק שאפי' אינו דר 

"י ותוס' בתוכה חייב במזוזה מידי דהוה אבית התבן. והיינו כנ"ל משום שראוי לדירה. ואף דלא קי"ל כוותי' בזה. ועי' רש
פסחים )ד' ע"א( אלא דאין חיוב רק בדר מדכתיב דרך ביאתך. ובזה אין נ"מ לצורך מה הוא בא אם לדירה או לצורך תבן 

 ולי"א נשים לקשוט. וא"כ בתוך ל' נמי לחייב. א"ו עיקר כרוב הפוסקים דמה"ת פטור בית שאינו שלו:  

מן המזוזה היינו שאינו שוכרו רק לשלשים יום. וע"כ לא נקרא ביתך ג( מיהו לשיטת תוס' רי"ד י"ל דפי' כל ל' יום פטור   
 כיון דבית היינו דירת קבע והוא אין לו זכות לדור בו קבע:  

ד( והנה בנ"ד שהחולים אינם שוכרים הבית רק שנותנים שכר עבור מה שהם שם. ודומה להא דאמר ב"ב )קמ"ז ע"ב(   
 לום שלא הקנה לו בית לדירה. ה"נ בנ"ד לא חשיב הבית שלו כלל*(:  שכ"מ שאמר ידור פלוני בבית זה לא אמר כ

ה( ולשיטת רוב הפוסקים הנ"ל דמדרבנן מחייב משום דמחזי כשלו. לשון זה יש לפרש בשני פנים שהעולם יחשבו   
פשיטא שהבית שלו. וכ"כ במרדכי ה"ק ]שם[. או שאצל העולם דומה בית שכור כמו בית שלו. והנה שיחשבו שהוא שלו 

דלא שייך כלל בביה"ח. שאפי' אם הי' שלו אם לא הי' חולה לא הי' בביה"ח. ומחמת חליו הוא שם אף שאינו שלו שכך 
מתוקן הבית עבור החולים. ומאין הרגלים בשביל שהוא שם שיחשבו בשביל זה שהוא שלו. וגם שאצל העולם נדמה בית 

הבית רק שנותן שכר עבור מה שהוא שם וכנ"ל. וא"כ אין מקום שכור כבית שלו ג"כ לא שייך בזה מאחר שאינו שוכר 
לחייב במזוזה רק לשיטה הא' דמחויב מה"ת אף שאין הבית שלו. וכבר כתבנו שרוב הפוסקים כנגדה. וגם יש קו' על 

 שיטה זו. ע"כ אין לחייב כלל בית החולים במזוזה:

 הק' אברהם:

 עבודה זרה כא.

 תוספות עבודה זרה כא. ד"ה והא

 עבודה זרה טו.

 שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורה קמא סימן סו

 לידידי חביבי מחותני הרב רבי ליב נ"י בעה"מ ספר היד החזקה ראב"ד דק"ק ליסא.  

ע"ד שאלתו במרתף השכורה לו מנכרי והמפתח אצל מעלתו אך יש להנכרי המשכיר זכות ורשות להניח שמה חפציו,   
המפתח מן מעלתו אם חייב בעשיית מזוזה כיון דשכירות קניא מקרי ביתך. או  ובשעה שרוצה להשתמש צריך לשאול

 כיון דנכרי התנה מתחילה שיש לו רשות להשתמש שם מקרי שותפות נכרי ופטור ממזוזה.  

הנה מ"ש רומפכ"ת לחייב במזוזה משום שכירות קניא, טעה בזה דלא מן השם הוא זה דקיי"ל שכירות לא קניא לענין   
ק לפירות, והא דשוכר בית לאחר ל' יום חייב במזוזה, היינו או דמזוזה חובת הדר הוא ולא בעי ביתו שלו לגמרי הגוף ר

והא דתוך ל' יום פטור משום דעד ל' לא מקרי בית דירה שלו, או דבאמת מדאורייתא גם אחר ל' פטור דבעינן ביתך דידך 
ום, וב' סברות אלו כתבם תוס' מנחות )דף מ"ד( ד"ה טלית שאולה וליכא ורק מדרבנן חייב דמחזי כשלו כיון דדר בה ל' י

וכו' וממרוצת דבריהם שם נראה דס"ל עיקר כסברא ב' הנ"ל, דמאורייתא גם אחר ל' פטור וכ"כ בפשיטות תוס' ע"ז )דף 
 כ"א ד"ה והא אמר רב משרשיא( וכ"כ הרא"ש בהלק"ט =בהלכות קטנות=.  

דתלי בשתי סברות הנ"ל, דאם אמרינן דלא בעי ביתך דידך ממש ותליא רק בדירה ונ"ל דשותפות נכרי וישראל י"ל   
וחובת הדר היא לשמרו, ה"ה שותפות נכרי חייב במזוזה דסוף סוף שמירה בעי כיון דדר בה, אבל אי אמרינן ביתך דידך 

   בעי י"ל דשותפות נכרי פטור דלאו ביתך מיוחד הוא כמו כל הני דריש פרק ראשית הגז עי"ש.

ובזה מיושב מה דפסק בפשיטות הרמ"א )סי' רפ"ו ס"א( דשותפות עכו"ם פטור ממזוזה והוא מהמרדכי פ"ק דע"ז והרי   
הב"י שם הביא דברי הרשב"א בחי' לחולין דשותפות נכרי חייב במזוזה והיאך לא חשש הרמ"א להחמיר ולפמ"ש ניחא, 

מש, וא"כ למסקנת תוס' והרא"ש דשוכר אף לאחר ל' פטור דטעמא דהרשב"א דמחייב כסברא א' הנ"ל דלא בעי ביתך מ
מה"ת דבעי ביתך דידך, ממילא שותפות נכרי פטור וכנ"ל, מש"ה הכריע כן הרמ"א כיון דדעת תוס' והרא"ש גם כן 

 כהמרדכי בזה.  
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עיר ששמה ונ"ל לדייק דגם רש"י ס"ל דשותפות עכו"ם פטור ממ"ש ביומא )דף י"א( ד"ה הני אבולי דמחוזא שערי ה  
מחוזא והיו רובן ישראל, משמע דבמחצה על מחצה ומכ"ש רובן עכו"ם הי' פטור, וע"כ משום דשותפות נכרי פטור 

 ממזוזה.  

ומתוך מה שכתבתי יתבאר לנו דמ"ש הש"כ שם /יו"ד סי' רפ"ו/ )ס"ק כ"ח( וז"ל פטור ממזוזה שאינו נקרא עדיין דירה   
בו ביומא רק לאותו צד דשוכר מדאורייתא חייב, אבל למאי דקיי"ל שוכר לעולם עכ"ל, הן דברי תימא דתוס' לא כך כת

פטור דאורייתא ולאחר ל' יום מדרבנן הוא דחייב דמחזי כשלו, ממילא הא דתוך ל' יום פטור דאוקמי אדינא, ואפשר 
מיט המחבר ברסי' לדחוק בכוונת הש"כ דס"ל כסברתינו דשותפות נכרי תליא בב' סברות הנ"ל וס"ל להש"כ ג"כ מדהש

הנ"ל דעת המרדכי שהביא מרן בבד"ה דשותפות עכו"ם פטור משמע דס"ל לחוש לדעת הרשב"א דשותפות נכרי חייב 
וא"כ ע"כ ממילא דחושש להך סברא דשוכר חייב אחר ל' מה"ת, מש"ה הוצרך הש"כ ליתן תבלין לדעת המחבר הא דתוך 

 ק הוא בכוונת הש"כ.  ל' פטור, דהטעם דעדיין אינו נקרא דירה, אך רחו

גם נ"ל באמת הא דפסק בבד"ה כהרשב"א היינו משום דלא ס"ל כסברתינו לתלות דין שותף נכרי בדין שוכר אם חייב   
מדאורייתא דא"כ לא היה לו להכריע כהרשב"א נגד המרדכי כיון דמסתייע להמרדכי דעת תוס' ורא"ש הנ"ל, וא"כ קיימינן 

מסקנת תוס' והרא"ש דשוכר פטור לעולם מה"ת דבעינן ביתך דידך, ורק מדרבנן חייב דדעת המחבר ג"כ דס"ל לעיקר כ
 אחר ל' דמחזי כשלו, וא"כ תוך ל' אוקמוה אדינא, ודברי הש"כ אינם עולים יפה לענ"ד.  

ולכאורה למ"ש הג"א ספ"ק דע"ז דאם שכרו בית מנכרי אסור להניח להביא ע"ז לתוכו דשכירות קניא קצת והובא   
נא בש"ע יו"ד )סי' קנ"א בשם י"א( א"כ מהראוי דשוכר בית יתחייב מדינא במזוזה דמקרי ביתך ולומר אף דקניא קצת לדי

מ"מ מקרי ג"כ דמשכיר והוו שותפים, מ"מ בשוכר בית מישראל יתחייב דהא פשיטא דשותפים ישראל חייבים במזוזה, גם 
זה מביתך למעט שותפות נכרי, הכי נמי בקרא דלא תביא אף בשוכר מנכרי היא גופא יקשה כי היכי דממעטינן במזו

תועבה אל ביתך נמעט שותפות נכרי וממילא שוכר מנכרי ג"כ הוי כשותפות נכרי וכנ"ל, אמנם בלא"ה קשה גבי ציצית 
 דלהדיא ממעטינן ולא שאולה נימא דקני קצת, דשואל לא גרע משוכר ומקרי כסותך וצ"ע.  

י שותפות נכרי, דמ"ש מעכ"ת נ"י דהוי רק כשאול לעכו"ם, לו יהיה כן אף שאול בקנין והנה בנ"ד בפשטא דמלתא הו  
 להשתמש בו מקרי שותף דשואל כשוכר לכל דבר.  

אמנם מה דיש לדון דכ"ז אם היינו דנין דשכירות קניא ומדאורייתא חייב לאחר ל', א"כ הי' בנ"ד מקרי שותפות נכרי,   
ק אחר ל' חייב משום מראית עין דמחזי כשלו, א"כ ברור בבית שכולו לישראל והשכיר אבל למה דקיי"ל דשכירות ל"ק ור

או השאיל לנכרי לדור עמו בשותפות דחייב במזוזה לא מקרי שותף נכרי דהא שכירות לא קניא ומקרי כולי' דישראל, 
לו כיון דהמפתח ביד א"כ י"ל בנ"ד דשימושו דישראל מחזי כאלו הבית שלו ממש, אבל השימוש דנכרי לא מחזי כש

הישראל וא"א לו לילך לשם בלי דעת ישראל, א"כ י"ל דמחזי כאלו כולו דישראל והשאיל או השכיר לנכרי להשתמש בו 
ג"כ חייב במזוזה, ]ויש תבלין לזה מלישנא דרש"י ביומא הנ"ל דקשה לכאורה מה בכך דהוי רוב ישראל, הא מ"מ הוי 

הם חלק בדירה זו לצאת ולבא דרך שערי העיר, וצ"ל כיון דמסתמא נקרא על שם שותפות נכרי מכח מיעוט נכרים שיש ל
הרוב מחזי כאלו כל העיר דישראל וניתן סתם רשות לנכרי לדור בה ולצאת ולבא, והוי כשוכרים או כשואלים מישראל, 

רק כשוכר, דמאי ועדיין צ"ע[, אך מ"מ מה"ת לנו לבדות סברא מדעתינו דמכח המפתח לא מחזי שימוש עכו"ם כשלו 
ראיה זו דאולי כשקנו הבית בשותפות התנו כן ביניהם שיהי' הנאמנות לישראל, וכיון דד"ת שוכר פטור ממזוזה א"כ אין 

 אנו אחראין להחמיר בדרבנן בלי ראיה מפורשת.  

זה אם הי' באמת ועדיין יש לדון בנ"ד אם המרתף אין בה דין חלוקה ופעמים זה משמש בכולה ופעמים זה, א"כ בנדון כ  
של ישראל ונכרי בשותפות הי' מקום לדון דחייב במזוזה, למ"ש הר"ן נדרים רפ"ה דכה"ג קיי"ל יש ברירה וזה משתמש 

בשלו וזה בשלו כיון דרובו מתברר מעיקרו ומיעוטו בסופו עיי"ש, א"כ מה"ט י"ל דחייב במזוזה דבשעה שהישראל 
ילא ה"ה בישראל ונכרי ששכרו בית בשותפות ואין בו דין חלוקה משתמש כולו שלו לגמרי ואם הי' הדין כן ממ

 ומשתמשים לזמנים חלוקים דחייב במזוזה דמחזי כשלהם ממש דחייב מדין ברירה.  

ובלא"ה יש לדון אף אם גם בכה"ג אמרינן אין ברירה מ"מ כיון דקיי"ל בדרבנן יש ברירה והיינו ע"כ דמספקא לן הדין   
 רירה וכמ"ש הר"ן רפ"ג דגיטין, א"כ ממילא הכא לענין מזוזה חייב דשמא יש ברירה.  אם יש ברירה או אין ב

אמנם מ"מ נ"ל כיון דקיי"ל דשוכר פטור מה"ת, א"כ בדרבנן יש לסמוך על הרמב"ן בנדרים דהתם לאו מדין ברירה אתינן   
ברירה לומר דבשעה זו מקרי שלו לגמרי, עלה, )וכדבריו דעת הש"ך סי' רכ"ו סק"ה( א"כ לא מצינו כלל דיהא שייך בו דין 

דכ"ז שלא חלקו לעולם הוא בשותפות, ורק דשם לענין נדרים דיש ברירה לענין זה לאסרו על של חבירו דרואים כאלו 
מקום הדריסה קנוי לו עיי"ש. ובאמת אם עכו"ם וישראל קנו בשותפות בית שאין בו דין חלוקה ומשתמשים בזמנים 

ב במזוזה לדעת הר"ן הנ"ל, אך בשכרו יחד דבלא"ה מה"ת פטור ממזוזה נ"ל לסמוך להקל על חלוקים יש לדון לחיי
הרמב"ן, ובפרט דיש לנו לצרף דעת הגמיי' פ"ה ממזוזה, דשוכר בית מנכרי פטור אף אחר ל' יום, וגם לצרף דעת הרמב"ם 

אה דשוכר בית תבן ועצים דפטור דס"ל דבית תבן ועצים פטור אא"כ נשים מתקשטים שם, ובאמת לפום רהיטא הי' נר
 ממזוזה, כיון דשוכר פטור מה"ת, הוי ספיקא דרבנן דלמא הלכה כהרמב"ם דבית תבן ועצים פטור.  

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


620 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

אמנם נראה דאין להקל בזה, כיון דבש"ע ואחרונים לא הביאו דעת הרמב"ם לחוש לה שלא לברך על קביעת מזוזה, ולא   
מצוה דאורייתא אין לברך )עי' יו"ד סי' כ"ח ובמג"א רס"י ס"ז ובפר"ח שם( חשו לברכה לבטלה, כמו דקיי"ל בכל ספק 

אע"כ דס"ל דדברי הרמב"ם אלו דחויים מהלכה, א"כ י"ל דלא משוינן לה לספיקא דרבנן ]ועדיין יש לדחות[ עכ"פ בנ"ד 
החששות בשותפות נכרי דפשטא דמלתא פטור כפשטא דפסקא הרמ"א דישראל ונכרי שותפים פטור, ולצאת ידי 

 שעוררנו, כדאי לסמוך על דעת הרמב"ם והגמיי' הנזכר לעיל במלתא דרבנן.  

עוד יש טעם לפטור בנ"ד דיש חשש שיאמר הנכרי כשפים עושה לו וכמ"ש מעכ"ת נ"י, אבל לא היה צריך להביא   
ממרחק לחמו לדמות לבדיקת חמץ דלהדיא מבואר כן במקומו לענין מזוזה, )בש"כ סי' רפ"ו סק"ו( ואף בשוכר בית 

נראה מדברי הש"כ ססי' הנ"ל, ע"כ נראה לענ"ד מעכו"ם בלא שותפות העכו"ם משמע דיש לפטור היכי דשייך חשש זה. כ
 לדינא בנידון דידן דפטור ממזוזה.  

ומתוך דברינו נולד לנו ספק בטלית של נכרי וישראל בשותפות אם חייב בציצית, דלא נזכר מזה בראשונים ואחרונים,   
"ם דלא מקרי כסותך מיוחד לך ובפשטא דמלתא היה נראה דפטור כיון דממעטינן מקרא כסותך, שאולה, ה"נ שותפות עכו

 ככל הני דר"פ ראשית הגז.  

אמנם אחרי העיון נ"ל דדין זה צריך עיון גדול דנראה לדון דחייב בציצית, והיינו דבכל הני לענין בכור וראשית הגז שייך   
ועיין רש"י שם,  לחלק בין שותפות נכרי לשותפות ישראל וכדאמרינן שם בסוגיא, דנכרי לאו בר חיובא וישראל בר חיובא

דכל ישראל נקראו בלשון יחיד וכחד דמי, והיינו שבצאן של שותפים החיוב על הבעלים ושניהם כאחד מחוייבים 
בראשית הגז מאלו הצאן, ולגבי שניהם יחד מקרי צאנך, וכן בבכור, אבל לענין ציצית אף בשותפות ישראל לא שייך 

, דהא קיי"ל ציצית חובת גברא הוא ובשעה שאינו מתעטף לאו הסברא דישראל בר חיובא והחיוב על שניהם כאחד
חיובא מוטל עליו להטיל בו ציצית, וא"כ כשמתעטף בה אחד מהשותפים לפטור, דמשום חבריה ליכא חיוב ציצית מהדין 

טלית  כיון דאינו מתעטף בה עתה, ומשום דידיה לחוד לא מקרי כסותך מיוחד לך כיון דיש לאחר שותפות בה, וכיון דמ"מ
של שותפים חייב דכנפי בגדיהם כתיב ]כדקיי"ל בש"ע א"ח )ססי' י"ד( ובאמת צל"ע דהיא גופי' מנ"ל אימא באמת 

בשותפות ישראל ג"כ פטור מטעם הנ"ל, וקרא דבגדיהם היינו כששניהם מתכסים יחד דבכה"ג דהחיוב על שניהם הם 
"נ בשותפות עם נכרי דמה לי שותפות עכו"ם או שותפות כחד ומקרי כסותך[, וע"כ החיוב מכח חלק זה המתעטף לבד, ה

ישראל, דהא על ישראל השותף אין החיוב עתה בשעה שאינו מתעטף בה, ]ואף דקצת יש לחלק מכל מקום נ"ל דצ"ע 
 לדינא[.  

 וגם יש לדון כיון דהטלית אין בו דין חלוקה יש לחוש לדעת הר"ן נדרים הנ"ל דבכה"ג אמרינן יש ברירה ובשעה  
 שהישראל מתעטף בו הוי ככולו שלו לגמרי כנלענ"ד ידידו מחותנו דו"ש. עקיבא.  

 שוב ראיתי בבאר היטב א"ח כתב בשם דמשק אליעזר דשותפות נכרי פטור מציצית, ואין אתי ספר ההוא לידע יסודו.    

 אבי עזרי

 בית הלוי

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן קעט

ם יש לקבוע המזוזה בבית שכורה בתוך שלשים יום ואם לברך אז או לחכות אלאחר שלשים כ"ד כסלו תשי"ד. מע"כ א
 ידידי הרה"ג ר' נח בראייער שליט"א.  

מה ששאל ידידי אם לקבוע המזוזה תיכף או לחכות עד לאחר שלשים יום שיהיה מחוייב בבית שכורה ושאולה. עיין   
ק י"ז בשם אשל אברהם דרשאי להחמיר וגם לברך קודם ל' יום ובנחלת צבי לבעל הפ"ת נשאר בפ"ת יו"ד סי' רפ"ו ס"

בצ"ע דאולי יותר טוב לחכות עד שיתחייב. ולע"ד ודאי ראוי להחמיר בדירה שדעתו לקביעות לקבוע מיד דהא דעת סדור 
אחרונים חולקין עליו מהראוי דה"ח לבעל חו"ד שחייב מיד ומקורו מהש"ך כדאיתא שם בנחלת צבי ולכן אף שרוב ה

להחמיר. וכן נוהגין העולם בדירה ששוכרין לקביעות שאין מחכין. ורק בדירות ששוכרין בקאנטרעס לימות הקיץ יש אולי 
לחכות משום דהתם הוא בעצם עראי אף אם חושב להשהות יותר מל' יום דעצם הדירה שם הוא עראי וכ"ז שיזדמן לו 

רה לביתו הקבועה בעיר ילך משם. ובדירות אלו יודה גם הדה"ח שפטור קודם ל' אבל בדירה שיותר טוב לפניו לילך בחז
 הידוע שהוא לקביעות יש להחמיר.  

ובעצם רשאי גם לברך אך אם ירצה לחכות עם הברכה עד לאחר שלשים אולי יותר עדיף. ואף שפטור לברך בהסיר   
צבי שצריך לחכות. לע"ד אין שייך זה בלא בירך בשעת  המזוזה אדעתא דלחזור ולקובעה שמצד זה סובר הנחלת

קביעותה שעדין לא נפטר מהברכה דמ"ש מתפילין שהניחם קודם עלות השחר שכשיגיע הזמן ממשמש בהן ומברך 
כמפורש במנחות דף ל"ו וכתבו התוס' שם דלא רק בתפילין שהמשמוש מצוה אלא אף כשהתעטף בציצית קודם היום 

סיר טליתו כדי לחזור וללבוש ולברך דכיון שמשמש בו יכול לברך עיי"ש ובתוס' סוכה דף ל"ט כתבו כשיאיר היום א"צ לה
טעם ע"מ שהביאו מירושלמי שיכול לברך אחר העטוף לפי שהמצוה מושכת כ"ז שהוא מעוטף ועומד עיי"ש. וצריך לומר 
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וזה נמי כן דשייך לברך אף אחר בטעם המשמוש שהוא רק להיכר בעלמא שעוסק בהמצוה בשעה שמברך. וא"כ גם מז
שכבר קבע וימשמש בו להיכר לעסוק בשעה שמברך. וגם שמעינן מתוס' עוד דאף אם נחלק מתפילין ולא היה שום מעלה 

אחר העטוף במה שימשמש בהטלית היה יכול לברך כשיסיר טליתו ויתעטף בו אף שהסירו אדעתא דהכי שבכה"ג אם 
לחזור ולברך. ואף שאפשר שסברי דבפשט טליתו אפי' היה דעתו לחזור ולהתעטף בו  בירך בעטיפה ראשונה לא היה צריך

מיד צריך לברך כשיטת המחבר /או"ח/ בסי' ח' סעי' י"ד אבל הא לא הביאו מתוס' זה ראיה לדין זה משמע שיכולין גם 
יכנס לביהכ"ס או לילך לסבור כשיטת הי"א שברמ"א שם שא"צ לברך. ואף להמחבר מסתבר לע"ד שהוא רק בפושט כדי ל

בין העכו"ם ולא בפשיטה בעלמא שלא לצורך. אך העיקר דכיון שלא בירך עדין עליו ולא נפטר מהברכה רק שאין יכול 
לברך משום שצריך עובר לעשייתם מועיל זה שפושט וצריך ללובשו להחשיב עובר לעשייתן דעכ"פ הא אחר שפשטו אם 

מכאן ולהבא הוי שפיר עובר לעשייתן. וא"כ נמצא שאף אם נחלק מזוזה מתפילין לא ילבשנו עוד הפעם לא יקיים המצוה 
מאיזה טעם שלא יברך אחר שכבר נקבע ע"י המשמוש לבד יכול ליטלה ולקובעה עוד הפעם ויברך אז דלא כהנחלת צבי. 

לין וציצית לתוס' אבל באמת אין לחלק ולא יצטרך ליטלה אלא ימשמש בהמזוזה כשיגיעו השלשים יום ויברך כמו בתפי
 ואיפסק כן גם בש"ע /או"ח/ סי' ח' סעי' י' עיי"ש.  

ועיין בחדושי רעק"א שם שהקשה על מה שכתב הט"ז סק"ט דבלבש הטלית קטן בעוד שאין ידיו נקיות א"צ לזה משום   
וא"כ מפורש דאותה שעה לא חזי כמו לענין טבילה דמברך אח"כ, דהכא הרי יכול לפשוט הבגד ולברך וללבוש שנית. 

ברעק"א ג"כ דלא כהנחלת צבי. ולכן לדינא יותר עדיף לחכות עם הברכה עד שיהיו שלשים יום וימשמש בהמזוזה ויברך 
ואם לא יקשה לפניו ליטלה ולברך ויקבענה תיכף יותר עדיף. ובדבר אם יש איסור ריבית בכסף שנותנין להבאנק /לבנק/ 

 ע"פ כשיהי' אצלי. ידידו, משה פיינשטייןיש בזה הרבה פרטים ולא אשיב בכתב אלא ב

 פתחי תשובה יורה דעה רפו:יח

 שו"ת ארגות משה יורה דעה חלק א סימן קעו

 מנחת חינוך מצוה תכג

 מפניני הרב עמ' רנא

 מחזיר גרושתו מן האירוסין

 יבמות פח:

הונא: גזירה שמא יאמרו  צריכה גט מזה ומזה. בשלמא מראשון תבעי גט, אלא משני אמאי? זנות בעלמא הוא! אמר רב
גירש זה ונשא זה, ונמצאת אשת איש יוצאה בלא גט. אי הכי, סיפא דקתני: אמרו לה מת בעלך ונתקדשה, ואח"כ בא 

מותרת לחזור לו; התם נמי נימא גירש זה וקדש זה, ונמצאת אשת איש יוצאה שלא בגט! לעולם בעיא גט. אי  -בעלה 
 מותרת. -אסורה, מן האירוסין  -סה! כר' יוסי בן כיפר, דאמר: מן הנשואין הכי, נמצא זה מחזיר גרושתו משנתאר

 לישנא דרבנן – קידושין ראה:

 קנין צריכהמחילה אינה 

 ו. ד"ה אינה צריכה קניןסנהדרין  תוספות

 סנהדרין ו.מהר"ם לובלין 

לדקדק נמי כלל רוצה לומר דהתם היינו טעמא דויתר ונמחל אפילו בלא קנין בא"ד ומבכור שנטל חלק כפשוט וכו' אין 
משום דעדיין לא הגיעה החלק בכורה לידו ולא זכה בו עדיין ומקרא דכתיב לתת לו ילפינן שם בבא בתרא פ' יש נוחלין 

יקבל מתנה בעל כרחו דף קכ"ד דאם אמר הבכור איני נוטל ואיני נותן רשאי דמתנה קרייה רחמנא ואין להכריח לאדם ש
וכיון שעדיין לא הגיע לידו יכול למחלה לאחיו אפילו בלא קנין אבל דבר שכבר נקנה והגיע ליד האדם אינו יכול לסלק 

עצמו ממנו ולמחול באמירה בעלמא אם לא בקנין כמו חלק פשיטות אין יכול למחול באמירה בעלמא כמבואר שם ועיין 
שם ד"ה ואם אמר איני נוטל וכו' ובדף קכ"ו במימרא דבכור שנטל חלק כפשוט ויתר בפרק יש נוחלין דף קכ"ד ובתוס' 

 וכו':

 קהלות יעקב סנהדרין סימן ה
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 קנין חליפין בעבדיםראה: 

 על בעין מחילה

 128ארץ הצבי סימן כו )עמ' קפח( ובהערה

 , חקירהמחלוקת במציאות

 רמב"ן חולין מב.חידושי ה

בטרפה אם היא חיה או אינה חיה. תמוה היאך לא בדקו הדבר בנסיונות הרבה, אפשר שקיימו מה שנחלקו חכמי ישראל 
מן הטרפות שהם הלכה למשה מסיני פעם אחר פעם ומצאו שלא היו מתקיימות שנים עשר חדש, ואעפ"כ מי שראיות 

א'( גמירי דאי מבדרי לה  חכמתו או קבלתו נותנת לו שהיא חיה אינו חוזר בו שהרי אומר שמתה במקרה כדאמרינן )נ"ד
סימני חיה, ובירושלמי במס' תרומות )פ"ג ה"א( גבי קשות ונמצאת מרה בעי בן לוי וכי בדבר שאפשר לעמוד עליו חכמים 

 פליגין אלא בעיקר בדיקתה פליגין.

 .ברכות ד

 .שבת צה

ליכא גומות. רבא תוספאה  דילמא אתי לאשויי גומות, הכא -אמימר שרא זילחא במחוזא, אמר: טעמא מאי אמור רבנן 
אשכחיה לרבינא דקא מצטער מהבלא, ואמרי לה מר קשישא בריה דרבא אשכחיה לרב אשי דקא מצטער מהבלא, אמר 

                                                 

 ע"ע בשיעורי הרב על מס' סנהדרין ו: 128
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ליה: לא סבר לה מר להא דתניא: הרוצה לרבץ את ביתו בשבת מביא עריבה מלאה מים ורוחץ פניו בזוית זו, ידיו בזוית 
תרבץ מאליו. אמר ליה: לאו אדעתאי. תנא: אשה חכמה מרבצת ביתה בשבת. והאידנא זו, רגליו בזוית זו, ונמצא הבית מ

 .שרי אפילו לכתחלה -דסבירא לן כרבי שמעון 

 תוספות שבת צה. ד"ה המכבד והמרבץ

תימה דע"כ מיירי דלא הוי פסיק רישיה שישוה הגומות דאי פסיק רישיה היכי שרי לקמן ר"ש לכתחילה הא מודה ר"ש 
רישיה ולא ימות וכיון דלא הוי פסיק רישיה אמאי מחייב ר' אליעזר חטאת האמר בפ' אמר להם הממונה )יומא ד' בפסיק 

לד:( גבי צירוף עששיות דדבר דאין מתכוין מותר לר' יהודה מן התורה דלא הוי מלאכת מחשבת וי"ל דבהא פליגי דר' 
והאידנא דסבירא לן כר' שמעון שרי לכתחלה אע"ג  אליעזר סבר דהוי פסיק רישיה ורבנן סברי דלא הוי והא דאמר

דאפשר דסבר ר"ש דהוי פסיק רישיה מכל מקום הש"ס סבר כרבנן דלא הוי פסיק רישיה הילכך שרי לכתחלה כיון דקיימא 
 .[לן כר"ש ]עי' תוספות סנהדרין פה. ד"ה ור"ש

  .ברכת ראש ברכות מג

דנא דסבירא לן כרבי שמעון דאמר דבר שאין מתכוין מותר הויין כתוב בספר המאור כתב הרב אלפסי ז"ל בהלכות והאי
להו מכבדות של תמרה דבר שמלאכתו להיתר ואפילו מחמה לצל שרו ואין אנו סומכין על הרב ז"ל וכבר רמזנו בזה 

 :במסכת יו"ט כי השוואת הגומות בכבוד הבית פסיק רישיה ולא ימות הוא

יצותיו אבל בכגון זה אמרו צריכה רבה והרי רבינו הגדול ז"ל קבל מן הגאונים אמר הכותב איני מכיר ברמיזותיו ובקר  
שזה שאמרו בפ' המצניע והאידנא דסבירא לן כרבי שמעון שרי אפי' לכתחלה אף על מכבדות וכן כתב ר' שמעון בעל 

רה בכך שאין בכל הלכות ראשונות ואף רבינו חננאל הסכים בזה וכיון שקבלה נקבל בסבר פנים יפות מפני שהדעת מו
כבוד הבית השוואת גומות ואף לא ברובם ומה שהשיב מדאמרי' בריש פרק מפנין אמר שמואל מאי אבל לא את האוצר 

וכו' שלא יגמור את האוצר כולו משום דאתי לאשוויי גומות וכו' ואומר שזו ראיה גדולה ואין לפקפק בה אפילו לפי דעתו 
שיה ולא ימות הוא משום שהוא עשוי גומות גומות מחמת שקצים ורמשים יש לפקפק ולומר דאוצר שאני פסיק רי

העשויין לחטט אחר הפירות וזה הטעם לאבוס של קרקע שאין מסלקין אותו לפי שהוא עשוי גומות כולו והוא מתכוין 
אבל אין אנו ומשוה אותו ביד כדי שלא יתערבו בהן עפרורית וקוצין במאכל בהמה וכל עצמו אין גורפין אותו אלא לכך 

צריכין לזה במפנין דהתם ה"ק שמא כשיפנה אותו ויגמור את כולו יראה שם גומות וישוה אותן לדעת ובמתכוין לפי 
שלא ראה אותן עד עכשיו והוא עשוי להשוות קרקע האוצר וכ"ש לפני האורחים דומה למה שאמרו אבל לא את 

דתנן נותנין תבשיל לתוך הבור בשביל שיהא שמור והוינן בה  העומרים דילמא אתי לאשוויי גומות וכן אמרו בפרק חבית
פשיטא מהו דתימא לגזור דילמא אתי לאשוויי גומות קמשמע לן והרי זו ראיה גדולה לפי שהוא מקום עשוי גומות והוא 

ים צריך למקום שוה שחוששין שמא ישוה אותם לדעת והכי נמי אמרי' במס' עירובין נשים המשחקות באגוזים ובתפוח
אסור דילמא אתי לאשוויי גומות וכי ההיא דאמרינן בשלהי תולין לא לצדוד איניש כובא בארעא וכמו שהורה שם בעל 

המאור עצמו ז"ל ואף רבינו שלמה פי' כן באוצר דילמא חזי גומות בקרקעיתו ומשוי להו ועל כרחך אתה אומר כן דהתם 
ו שמא דרך הפינוי ישוה הגומות וכל שכן לכבוד אורחיו לאו במכבד עסקינן כלל אלא במפנה קופות ואעפ"כ חשש

ותלמידיו שיתקן להם מקום שוה ולשון הגמרא בכל מקום שאמרו דילמא אתי לאשוויי גומות היינו גזירה לעשות כן 
שמא יבא לעשות כן לדעת ולא שהוא משוה ודאי ונוסחא דרבי' חננאל בפרק המצניע דחיישינן משום אשוויי גומות וזו 

ינו שלשה דברים שהיו עושין של בית רבן גמליאל ואין חכמים מודים לו שהיו מכבדין בין המטות כבר נשאל עליה ששנ
רבינו אלפסי עצמו ז"ל וזה נוסח השאלה והתשובה זו שאמרו ביו"ט אף הוא אמר שלשה דברים להקל מכבדין בין 

מים שאוסרין אם כן קשיא מהו שנפסק בהל' המטות אם כבוד זה הוא שמכבדין את הבית במכבדות והלכה כדברי חכ
שבת בענין מכבדות של תמרה שמותר לכבד בהן דקיי"ל הלכה כר"ש ואם ביו"ט אסור בשבת לא כ"ש תשובה זו המשנה 
שנאמר בה וחכמים אוסרים איכא למימר מאן חכמים ר' יהודה היא וכבר אידחי מימריה דרבי יהודה כדאיתמר והשתא 

ו שריאן ודבר שאין מתכוין מותר ע"כ ולא תימא דחויי מידחי לך דהא כולה ההיא מתני' ר' יהודה דסבירא לן כר"ש כולה
היא ור' יהודה איירי עלה ובסיפא נמי קתני וחכמים אוסרין דהיינו אליבא דר' יהודה דוק ותשכח ולפי דעתי שזו ראיה 

על דעת ר"ג להתיר ולעשות בה מעשה נמי  שאין כבוד הבית פסיק רישיה ולא ימות להשואת גומות שאם כן היאך עלה
וא"ת זו היא מחלוקתם דר"ג סבר דבר שאינו מתכוין הוא ורבנן סברי פסיק רישיה ולא ימות הוא א"כ כבר נסתייעא 

סברתנו ממעשה דר"ג והדבר רחוק להעמיד מחלוקת חכמים בדבר שאפשר לעמוד עליו ועוד הרחקה יתירה שיהו חכמים 
ר"ג מתיר לכתחילה אלא מחלוקתם בדבר שאינו מתכוין הוא וחכמים אוסרין כר' יהודה וכן שיטת מחייבין עליה חטאת ו

כל אותה משנה גם מה שהקשה בעל המאור ז"ל אילו היו מכבדות של תמרה דבר שמלאכתו להיתר לר"ש על מה 
 מתמהינן בגמ' אלא מחמה לצל בהא לימא ר' אלעזר אף של תמרה ומנא

 נפש הרב עמ' יז

 קטניות – פסחראה: 
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 מי שפרע

 ג-רמב"ם הלכות מכירה כב:ב

 ג-כסף משנה הלכות מכירה כב:ב

  שלחן ערוך חושן משפט רט:ו

 סמ"ע חושן משפט רט:כג

 ש"ך חושן משפט רט:יג

 129בדיין גרוסנס והגרי"זמעשה  – עמ' רפד הרב מפניני

 בעקבי הצאן עמ' קצב

 מי שפרע בקרקעות

 בית יוסף חושן משפט רד:ה

ולענין הקונה קרקע או דברים הנקנים בכסף והניח לו משכון עליהם כתוב בחידושי תלמידי הרשב"א בפרק הנזכר שלא ...
מצינו בקרקעות מי שפרע וכתב הרמב"ן )מח: ד"ה כתב( משום דקנין גמור שלהם בכסף וכיון דלעולם הקנין שלם נגמר 

פי שתמצא לפעמים שלא נגמר כיון דאותיבו משכון עליה או במקום שכותבין השטר שלא קנה באיזה ענין שיהיה אף על 
בכסף אין מוסרין אותו במי שפרע. ואחר כך כתבו עוד על זה ואמרו דאיפשר דסבירא ליה להרי"ף דאף בקרקעות יש מי 

תב דאפשר דליכא מי שפרע שפרע אף על פי שלא מצינו מפורש כך בשום מקום. והר"ן )שם( גם כן נסתפק בדבר וכ
במקרקעי ואחר כך העלה דליכא מי שפרע אלא במידי דקני מדאורייתא כגון מעות לרבי יוחנן ולפי דעתו אם נתן כסף 

 לקנות קרקע והוא במקום שכותבין שטר אם בא לחזור בו איכא מי שפרע ואם נתן לו משכון חוזר וליכא מי שפרע:

 שלחן ערוך חושן משפט רד:ה

והניח משכון על הדמים, לא קנה, וכל הרוצה לחזור משניהם  או שאר מטלטלים, ופסקו הדמים חבירו קרקעהלוקח מ
 חוזר, ואינו חייב לקבל מי שפרע.

 מיאונין בשלושה –מיאון 

 130אבן העזר סימן קיד -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא 

 רש"ש ב. ד"ה מיאונין

הנו"ב במ"ת חא"ע סי' קי"ד וכן בתור"ע הבינו דר"ל כעין גט של תורה. וקהו בזה דכל דתיקון רבנן כעין דאורייתא תיקון. 
דהיכן מצינו בגט שיהא צריך ג'. ולי אפשר לומר דכוונתו על חליצה שהיא כעין מיאון שהיבם ממאן ליבמה כדכתיב מאן 

 יבמי וגו':

 על ידי עצמה –מיאון 

 שלחן ערוך אבן העזר קמה:ב

אם יודעת לשמור קדושיה,  עשר בודקין אותה לפי יופי דעתהמבת שש שנים עד בת מאן, איזו היא קטנה שצריכה ל
ושהם קדושין, לא שתשמור אותה כדרך שמשמרת האגוז והתמרים וכיוצא בהם, ה"ז צריכה מיאון. ואם אינה יודעת 

שש, אפילו היא  אלא הולכת לבית אמה כאלו לא נתקדשה מעולם. ופחותה מבתמור קדושיה, אינה צריכה למאן, לש
הגה: וי"א דכל לה ביותר, צריכה מיאון. אפילו סכתירה על בת עשר, נבונה לחש ביותר ויודעת לשמור, אינה צריכה מיאון. וי

                                                 

 "ה והנה לכאורה. )נע"ר אלקיים(ע"ע בשו"ת לב אריה חלק א סימן ח ד 129
 ע"ע יביע אומר חלק ב אבן העזר שהביא הרבה פסוקים שחלקו עליו 130
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זה כשנשאת לדעת אחיה ואמה, אבל אם נשאת שלא לדעתן, אינה צריכה למאן )הגהות אלפסי פרק בית שמאי(. וי"א דאם הגיעה לפעוטות, צריכה 
 ית יוסף בשם הריטב"א(.למאן )ב

 , הוה ליה למידעמיגו דטענה מעלייתא

 רש"י כתובות יא., תוס', ורמב"ן

 שבועות מז.

 תוס' בבא מציעא ה. ד"ה שכנגדו

 ז-גנת אגוז סי' מ: א

 מידות שהתורה נדרשת בהם

 ספרא ברייתא דרבי ישמעאל שלוש עשרה מידות 

)א( רבי ישמעאל אומר בשלש עשרה מדות התורה נדרשת      )ב( מקל וחומר      )ג( מגזרה שוה      )ד( מבנין אב מכתוב 
אחד מבנין אב משני כתובים      )ה( מכלל ופרט      )ו( מפרט וכלל      )ז( מכלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט      

( ומפרט שהוא צריך לכלל      )י( כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד )ח( מכלל שהוא צריך לפרט      )ט
על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כלו יצא      )יא( כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ליטעון טען אחר שהוא כענינו 

א כענינו יצא להקל ולהחמיר      יצא להקל ולא להחמיר      )יב( כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ליטעון טען אחר של
)יג( כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל לידון בדבר חדש אי אתה יכול להחזירו לכללו עד שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש      

)יד( דבר הלמד מעניינו      )טו( ודבר הלמד מסופו      )טז( וכן שני כתובין המכחישים זה את זה עד שיבא הכתוב 
 יכריע ביניהם.    השלישי ו

 שבועות ד:

 שבועות כו.

 ז:דלחם משנה הלכות שבועות 

ויצאו קרקעות וכו'. נראה דרבינו ז"ל דריש כלל ופרט כרבנן דאמרי הכי בפ' שבועת הפקדון )דף ל"ז ב( ודלא כר' אליעזר 
ולשעבר ובפ"ג דשבועות דדריש רבויי. ויש לעורר על זה דרבינו ז"ל פסק לעיל בפרק ראשון כר"ע דמחייב קרבן להבא 

אמרינן דדריש רבויי ומעוטי ובסוגיא דפ"ק דשבועות משמע דמאן דדריש כללי ופרטי פליג אר"ע. גם יש באותה סוגיא 
גבי נרצע כללי ופרטי דרבינו ז"ל פוסק כן בהלכות עבדים והדברים האלו נראים כסותרים והדברים ארוכים ובביאורי 

 הסוגיא לדעת רבינו ז"ל:לפ"ק דשבועות שם הארכתי ליישב 

 משנה למלך הלכות עבדים ג:ט

ומ"ש במרצע של מתכת פסק כרבי דדריש כלל ופרט והקשה הרב בעל עצמות יוסף דבהלכות שבועות פסק כמאן דדריש 
ריבוי ומיעט וכ"פ בפי"א מהלכות טומאת צרעת שמגלח כל שערו חוץ משער תוך החוטם והיינו כמאן דדריש רבוי 

תא בפ"ב דסוטה עלה י"ו ואיך זיכה שטרא לבי תרי. ותירץ דבגמרא אמרינן המרצע זה מרצע גדול וס"ל ומיעוט וכדאי
לרבינו דהך ר"א פליג עם תנאי דלעיל ומהמרצע הגדול נפקא לן דהוי של מתכת ע"כ. ולא הבינותי דבריו דהא הך ר"א 

לקרא או בכלל ופרט או ברבוי ומיעוט. ותו  דריש ה"א יתירה דהמרצע לומר שצריך שיהיה מרצע גדול אבל אה"נ דדריש
דאיך מדרשה דה"א דהמרצע נפקא דצריך שיהיה של מתכת ומדברי הרב הנזכר נראה דס"ל דמאן דדריש כלל ופרט לא 

דריש ריבוי ומיעוט בשום דוכתא ומאן דדריש ריבוי ומיעוט לא דריש כלל ופרט בשום דוכתא אבל הריטב"א כתב דכל חד 
לל ופרט וכלל או ריבה ומיעט וריבה כפי שקבלה מרבו באותו מקום פעמים דאין הכי ופעמים דאין הכי מן תנאי דריש כ

וכן הוכיח במקומות הרבה ע"כ. ודבריו תמוהים הם בעיני הרבה דבמסכת שבועות אמרינן ר"ע מ"ט מחייב לשעבר דדריש 
ש ריבויי ומיעוטי והא רבי כללי ופרטי דריש דתניא ריבוי ומיעוט רבי נמי דריש ריבוי ומיעוט דתניא כו' והקשו ורבי דרי

כו' ואם כדברי הריטב"א איך הוכיחו בגמרא דרבי ס"ל כר"ע בשבועות מדדריש בדוכתא אחריני ריבויי ומיעוטי אימא 
דהתם קבל מרבו שיהא נדרש בריבויי ומיעוטי והכא גבי שבועות קבל שיהא נדרש בכלל ופרט וכן נמי בקושיית הגמרא 

נמי קושיא זו וצ"ע ובמסקנא דגמרא אמרו השתא דאמרת רבי כללי ופרטי דריש בעל כרחיך קשיא שבועות ותירץ שייך 
אלא בשבועות נסיב אליבא דר"ע וליה לא ס"ל הרי שנדחקו לומר דרבי קאמר שבועות שתים שהן ארבע אליבא דר"ע 

וטעמא דר"ע דקאמר דבשבועת ביטוי מחייב  וליה לא ס"ל מפני שמצאו שרבי דריש קרא דולקחת את המרצע בכלל ופרט
לשעבר הוא משום דדריש לקרא דאו נפש כי תשבע בריבויי ומיעוטי ואי כדברי הריטב"א אין כאן הכרח דאימא דבקרא 
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דמרצע קבל מרבו שיהא נדרש בכלל ופרט וקרא דשבועת ביטוי קבל מרבו שיהא נדרש בריבויי ומיעוטי כר"ע. ובפרק 
"ו( אמרינן ר' ישמעאל ששימש את ר' נחוניא בן הקנה שהיה דורש את כל התורה כולה בכלל ופרט שבועות שתים )דף כ

איהו נמי דורש בכלל ופרט ר"ע ששימש את נחום איש גם זו שהיה דורש את כל התורה כולה בריבה ומיעט איהו נמי 
ן דדריש ריבוי ומיעוט לא דריש דורש ריבה ומיעט ומדברי התוספות בפרק המפלת )דף ל( ד"ה ושמע מינה מוכח דמא

 כללי ופרטי. )א"ה עיין פר"ח י"ד סימן פ"ד(:

 דרשינן טעמא דקרא –מידות שהתורה נדרשת בהם 

 סנהדרין כא.

 תוספות גיטין מט:

לא פליגי אלא היכא דאיכא נפקותא כגון גבי חובל בגד אלמנה וגבי לא ירבה לו  -ורבי שמעון היא דדריש טעמא דקרא 
 משום האי טעמא שיימינן בדמזיק.נשים וה"נ 

 בבא קמא עט.

 ארץ הצבי עמ' קלה

 דרשינן טעמא דקרא היכא דיש נפקא מינה –מידות שהתורה נדרשת בהם 

 תוספות גיטין מט: ד"ה ורבי שמעון היא

שיימינן לא פליגי אלא היכא דאיכא נפקותא כגון גבי חובל בגד אלמנה וגבי לא ירבה לו נשים וה"נ משום האי טעמא 
 בדמזיק.

 מנחת חינוך מצוה תסד:א

ומבואר במשנה א' בסנהדרין ויבואר לקמן בס"ד דאין עושין עהנ"ד בספר ואמרינן בדף ט"ז ע"ב מ"ט דא"ק מקרבך ולא 
על הספר ואח"ז מביא הש"ס ברייתא אין עושין שלש וכו' וסמוכה לספר אפי' אחת לא נעשה מ"ט שמא ישמעו עכו"ם 

מקשינן ות"ל דמקרבך א"ר וכו' ואמרי' ר"ש הוא דדריש טעמא דקרא. והנה בכ"מ שמצינו דר"ש דורש ויחריבו את א"י ו
טעמא דקרא גבי חובל בגד אלמנה ע' בב"מ דף קט"ו דאלמנה עשירה ממשכנין דדריש טעמא דקרא לא תחבול בגד 

ה ולוה כמה ענינים שדרשינן טעמא אלמנה וכן גבי ריבוי נשים למלך ע' בסנהדרין דף קי"א וע' בלח"מ פ"ג מהלכות מלו
דקרא יש נ"מ לדינא ע' בכל המקומות הנ"ל דע"י הטעם נשתנה הדין )ע' השמטות( וכי ס"ד דנדרוש טעמא דקרא הלא 
דרכי התוה"ק עמקו ורמו ואין ביד שכל האנושי להשיג כטיפה מן הים אלקים הבין דרכה רק במקום דנ"מ לדינא דריש 

נגלות לנו ולבנינו אבל במקום שלא נשתנה למה נדרוש ושבעים פנים לתורה וז"ב ע' במקומות טעם ועי"ז נשתנה הדין וה
 הנ"ל ותראה.

+/קומץ המנחה/ ועיין בתוס' גיטין מ"ט ע"ב ד"ה ור"ש, שכתבו להדיא דלא פליגי ר' שמעון ור' יהודה אלא היכא דיש ...
יו"ט ]סנהדרין פ"א מ"ה ד"ה ואין עושין עיר הנדחת נפקא מינה לדינא וכו' עי"ש, ודלא כדברי הכסף משנה והתוס' 

 בספר[+.

 ל"ט מלאכות –מידות שהתורה נדרשת בהם 

  :שבת מט

 :פני יהושע שבת מט

שם הדר יתבי וקמיבעיא להו הא דתנן אבות מלאכות ל"ט כנגד מי. כתבו בתוס' משום דהרבה מלאכות יש דדמיין להדדי 
מש"ה מיבעיא להו כנגד מי, ולפי"ז צ"ל דלא שמיע להו להנך אמוראי הך ברייתא דר' נתן דמייתי הש"ס בפרק כלל גדול 

דברים. או אפשר דאע"ג דשמיע להו אפ"ה לא משמע להו )דף ע' ע"א( דיליף ל"ט מלאכות מדברים הדברים אלה ה
דבעיקר מנין המלאכות סמכינן אהך דרשא דלא הוי אלא חושבנא גימטריא בעלמא אלא על כרחך דעיקר מנין המלאכות 

ידעינן להו ממלאכת המשכן או ממנין מלאכה ומלאכה שבתורה ולבתר דידעינן להו הך מנינא שפיר שייך למידרש 
ים אלה הדברים לחלק ולחייב ל"ט חטאות כמו שכתבו התוס' שם בד"ה יכול שאם עשאן ע"ש. מיהו לפי מדברים הדבר

המסקנא שפיר יש לפרש עוד בענין אחר דודאי ל"ט מלאכות ילפינן להו מדר' נתן אלא דאפ"ה קשיא להו להנך אמוראי 
מסיק שפיר דכיון שהן כנגד מלאכה  אלישנא דמתניתין דקתני ארבעים חסר אחת ולא קתני אבות מלאכות ל"ט ובהא
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ומלאכה שבתורה א"כ אתי שפיר אע"ג דלקושטא דמילתא ארבעים הוא דכתיבא אפ"ה קים להו לרבנן דבציר חד ולא הוי 
ממנינא והיינו או ויבא הביתה לעשות מלאכתו או והמלאכה היתה דים. ולמ"ד נמי דהוי כנגד מלאכת המשכן נמי 

 :פוקי מדרבי יהודה כדמסיק הש"ס לקמן )דף ע"ה ע"ב( ועיין שם בתוס', כן נראה לי וק"לאיצטריך למיתני חסר אחת לא

 .פני יהושע בבא קמא ב

בתוספות בד"ה ולר"א אמאי קרי ליה אב וא"ת דנימא נפ"מ לענין התראה וכו'. לכאורה דברי תוספות תמוהים שלא 
אי קרי ליה אב וא"כ יש לפרש דהיא גופיה קשיא ליה אמרו בגמרא ולר"א מאי איכא בין אב לתולדה כמ"ש לעיל אלא אמ

מאי ראו החכמים לקרות לזו אב ולזו תולדה וא"כ צריך להתרות לתולדה משום אב ולא אמרו שכולם אבות הן, דבשלמא 
לרבנן אין להקשות כן דלדידהו לעולם אין קורין אבות אלא ל"ט כיון דאית להו דלא מחייב אתולדה במקום אב צ"ל 

מקרא דברים הדברים אלה הדברים שנלמד מגימטריא שאין כאן אלא ל"ט מלאכות חטאות. או ר"ל ממלאכה דנפקא 
ומלאכה שבתורה וא"כ ראו חכמים לחלק כל מלאכות שבעולם על ל"ט מלאכות חלוקים לומר שכולם נכללו באותן ל"ט 

ת כל אחת למינה וא"כ אין שייך אלא שביררו החשובים מכל מין להיות אבות והשאר תולדות מלאכות השוין לאבו
להקשות ואמאי קרי ליה דאי אפשר לקרות לכולן אבות כדפרישית לכך פריך מאי נפ"מ פירוש מה רמזה התורה באמת 

שיש ל"ט מלאכות כיון שמצינו יותר שהם כיוצא בהם לחיובא ומשני שהרמז הוא לחיוב חטאת אבל לר"א לא שייך 
פי' למה קרי לזו אב ולזו תולדה ולא אמרו שכולן אבות הן ולהתרות לכל אחת  להקשות מאי נפ"מ אלא אמאי קרי לה

 .בשמה ולא מקשה תוספות מידי

ואפשר שלזה כיוונו תוספות באמת בתירוץ שני שכתבו ועוד י"ל דזהו מה שמתרץ הך דהוי במשכן חשיבא קרי לה אב   
ה סובר דכיון שלא מצינו שום חשיבות במלאכה אחת וצריך להתרות, פירוש לפירושן שהתרצן גילה סברא זו שהמקשן הי

יותר מחברתה וגם לא בא המספר ל"ט בשום מקום לר"א היה לו לקרות לכולם אבות ולהתרות לכל אחת בשמה, ועל זה 
השיב התרצן דמצינו חשיבות לאותן שהיו במשכן לקרותן אב ולהתרות בשמה, כן נראה לי בפירוש התוספות אף שקצרו 

 :ע ודו"קבלשונם וצ"

 ( בענין ל"ט מלאכותHebrewbooks Link) דברי מנחם )כשר( ח"ב עמ' א

 לפיכך נקראו הראשונים סופרים –מידות שהתורה נדרשת בהם 

 רש"י קידושין ל. ד"ה לפיכך נקראו כו'

 קידושין ל.תוספות רי"ד 

 לפיכך נקראו הראשונים סופרים כלומר ישליש אדם יומותיו במקרא שהראשונים מפני שעסקו במקרא נקראו סופרים:

 שם גמרא תנו רבנןפני יהושע קידושין ל. ד"ה 

והואיל ואתא לידי שנקראו הראשונים סופרים שהיו סופרין כל אותיות שבתורה אימא בהו מילתא דהוי קשיא לי כמה 
ן לפי שמצאנו בספרים קדמונים ואחרונים שמספר כל האותיות שבתורה הם ששים ריבוא, ועל זה רומז ישראל שני

שנוטריקון שלו יש ששים ריבוא אותיות לתורה ולכך מספר כל ישראל היו ששים ריבוא כמו אותיות התורה ושכל אחד 
וא דבר מוסכם ונזכר בזוהר ובספר הקדוש מישראל יש לנשמה שלו מצוה אחת ואחיזה באות אחת, ודבר זה כמעט שה

שני לוחות הברית במקומות הרבה. ועמדתי משתומם ומתפלא לפי חשבון חמשים פסוקים שיערתי בלבי שלא יהיו 
אותיות התורה כי אם חצי ערך החשבון המוזכר. עד שראיתי בספר חסד לאברהם שהרגיש בזה וכתב שנמצא דאותיות 

אלא מה שנמצא שאותיות התורה עולים ששים ריבוא היינו השבעה ועשרים אותיות התורה הן שלשים ואחד ריבוא 
האלפא ביתא עם מנצפ"ך במילואיהן ומילוי דמילוי עיין שם במעיין שני נהר י"א ענין התירוץ. אמנם אף שאין אני כדאי 

א"כ שפיר מצינן למימר נראה לי דהדברים ג"כ כפשוטן דמאחר שמצאנו שמספר האותיות שבתורה ממש הן ל"א ריבוא ו
ג"כ שהן ששים ריבוא עם התרגום שנמסר ג"כ בסיני כדאיתא במדרש ובספרים הקדמונים הרבה מאד וביחוד בספר 
של"ה בענין שנים מקרא ואחד תרגום. ועוד נראה לי לפרש בענין יותר מרווח שכל אות מאותיות התורה יש לה שני 

בע אלקים וענין קדושת הקריאה שדיבר הקב"ה עם משה וכדכתיב אחת בחינות קדושות ממש ענין הכתיבה שנכתב באצ
דיבר אלהים שתים זו שמענו ורואין את הנשמע ושומעין את הנראה ואמרינן נמי יש אם למקרא ויש אם למסורת וראיה 

רה ברורה לדברי שהרי כל אותיות שבתורה נאצלו מהשם הקדוש הויה ב"ה ולא כשהוא נכתב הוא נקרא וא"כ כל התו
כיוצא בה הכתיבה לחוד והקריאה לחוד וא"כ שפיר מצינן למימר שעולין סמ"ך ריבוא ל"א ריבוא דכתיב וכ"ט דקריין 

וכמה אותיות לרוב שאין ניכרין כלל במבטא ואין בהן אלא בחינת כתיבה כאותיות הווין ואלפין שבאמצע התיבה והנחה, 
מזה ומזה הם כתובים ואין הטוב יכפר בעדי. ועוד יש לפרש על דרך כן נראה לי נכון בעזה"י ואם שגיתי אתי תלין וה' 

 להאריך:

 ארץ הצבי עמ' ב
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 סמוכין –מידות שהתורה נדרשת בהם 

 יבמות ד.

 תוספות יבמות ד.

 מהר"ם רנשבורג יבמות ד.

 נדרים לח.

פסולתן שלך אף כתבן שלך, אמר רבי יוסי בר' חנינא: לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו, שנאמר: זכתב לך פסל לך, מה 
משה נהג בה טובת עין ונתנה לישראל, ועליו הכתוב אומר: חטוב עין הוא יבורך וגו'. מתיב רב חסדא: טואותי צוה ה' 
בעת ההיא ללמד אתכם! ואותי צוה, ואני לכם. יראה למדתי אתכם חוקים ומשפטים כאשר צוני ה' אלהי! אותי צוה, 

ת השירה הזאת! השירה לחודה. למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל! אלא ואני לכם. יאועתה כתבו לכם א
 פילפולא בעלמא.

 ד"ה אלא לפלפולא בעלמא .לח נדרים שדה מרומי

עי' מש"כ בקדמת השלישי להשאילתות בע"ה, הכלל דואתי צוה ואני לכם נשאר בתוקפו, דקאי על חקים ומשפטים 
ת דאביי ורבא. ולשון הרא"ש בד"ה פלפולא כו' בצורות האותיות הוא טה"ד וצריך שהמה י"ג מדות והלימודים שהן הויו

 לומר בצירוף האותיות:

 (קישור)קדמת העמק סימן ג אות ו 

 רוב בדרשות התורה –מידות שהתורה נדרשת בהם 

 ב:מלחמת ה' ברכות 

לענין ק"ש דשחרית אע"ג דבעי' בקר ואינה כל היום כיון דכתיב בקומך ורובא דאינשי לא קיימי עד שיכיר אחד את 
דיעבד יצא משום דמיעוטא דאינשי קיימי בההיא שעתא וכתיב בקומך בקומך דידך והך סברא שייכא לה בסברא … חבירו

א דגנו מדכתיב בשכבך אף הכא נמי חיישינן למיעוטא דקיימי דידיה דאמר משמיה דרביה דכי היכי דהתם חיישינן למיעוט
 מדכתיב בקומך

 רוב התורה בכתב –מידות שהתורה נדרשת בהם 

 גיטין ס:

: רוב על פה אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו; ור' יוחנן אמררוב בכתב ומיעוט על פה, שנא':  -א"ר אלעזר: תורה 
האלה. ואידך נמי הכתיב אכתוב לו רובי תורתי! ההוא אתמוהי קא מתמה:  כי על פי הדבריםומיעוט בכתב, שנא': 

 ה! ההוא משום דתקיפי למיגמרינהו.אכתוב לו רובי תורתי? הלא כמו זר נחשבו. ואידך נמי הכתיב כי על פי הדברים האל

 באר שבע הוריות ד. ד"ה אבל בדבר

ן בטעות בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, ויש ספק אם אבל בדבר שהצדוקים מודין בו פטורים וכו'. אם הורו בית די
דבר זה הוא דבר שהצדוקין מודים בו שהוא תורה שבכתב ופטורים, או הוא דבר שאין הצדוקים מודים בו שהוא תורה 
ה שבעל פה ויהיו חייבים, נראה לי שהן חייבים הואיל והלכה כרבי יוחנן דאמר בפרק הניזקין )גיטין ס, ב( דרובה של תור

היא תורה שבעל פה ומעוטה בכתב, אם כן אזלינן בתר רובא של תורה שהיא תורה שבעל פה, שהרי אינו זה זיל קרי בי 
רב הוא הואיל ויש בו ספק, ואפילו לחיובא ניזיל בתר רובא כדאשכחן בכמה דוכתי. וזה הנפקותא לענין דינא במחלוקת 

 של תורה היא תורה שבעל פה ומעוטה בכתב או להפך: רבי יוחנן ורבי אלעזר בפרק הניזקין )שם( אם רובה

ומיהו איכא למידק היאך חולקין ר' יוחנן ורבי אלעזר בדבר שהוא מחלוקת במציאות, שזה הוא דבר שיכולין לעמוד   
עליו אם רוב בכתב או לא ממה שנכתב ממנה במשנה וגמרא וספרא וספרי ותוספתא יתבאר שרובה הוא על פה. ונראה 

י הרגיש בקושיא זו, ומפני כך הוכרח לפרש לסברת רבי אלעזר שאמר רובה בכתב שהוא מה שתלוי במדרש י"ג לי שרש"
מדות, כי כל זה נכלל בכלל תורה שבכתב לסברת רבי אלעזר, ואינו נכלל בתורה שבעל פה לסברת ר' אלעזר אלא מה 

משה מסיני, וסברת ר' יוחנן שאמר רובה על שאין לו רמז כלל בתורה אלא למשה נאמרו בעל פה שהם הלכות שנאמרו ל
פה, כי כל מה שנדרש על ידי י"ג מדות ושאר דברים שיש להם סמך בכתוב ונמסרו על פה בסיני, כולם בכלל תורה שבעל 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?155108&pageid=P0033


630 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

פה הם לדעת רבי יוחנן, ואם כן אין מחלוקת תלוי במציאות, אלא אם מה שנדרש על ידי י"ג מדות אם הוא תורה 
 בעל פה. כן נראה לי:שבכתב או תורה ש

 פרי מגדים פתיחה הכוללת לאורח חיים

ב פליגי רבי אלעזר ורבייוחנן, רבי אלעזר אמר רוב התורה בכתב "וכולן תורה שבכתב הם, ובגיטין פרק הנזקין ס' ע
ה אבל "דב )דפוס וינציאה( ]הוריות ד, א"ומיעוטה על פה ורבי יוחנן אמר רובעל פה ומיעוטה בכתב. ובבאר שבע דף ח' ע

ה רוב[ הרגיש בזה ופירש מחלוקת רבי אלעזר "שם ד י ]גיטין"בדבר[ כתב איך יתכן זה דהלא רובה בעל פה, ותירץ שרש
יוחנן לגבי ר' אלעזר  ג מדות ורמז בכתב הוה כתורה שבכתב או על פה, והלכה כרבי"שנדרש בי ורבי יוחנן תלוי אם מה

נין הורו ביתדין בדבר שהצדוקין מודים בו ]הוריות שם[, דאם ספק ניזול בתר )בן פדת תלמיד רבי יוחנן(, ונפקא מינה לע
שבכתב ניתן לכתוב ולא בעל פה,  ש.ולי העני נראה שיש כמה נפקא מינה לדינא: א', לענין )זמנם( אם תורה"רובא יע

ג "בי בכתב אף שנלמוד לרבי אלעזר רק הלכה למשה מסיני שאיןלו רמז בקרא אסור לכתוב, ולרבי יוחנן כל שאין מפורש
 .מדות אסור לכתוב

 שבת ויום הכיפורים תוספתראה: 

 ב' ברכות –מילה 

 תוספות רי"ד שבת קלו. ד"ה המברך

המברך אומר ברוך אשר קידש כו' פי' אע"פ שבירך על המילה עוד חוזר ומברך כורת הברית מפני שניתנה מצוה זו לאבות 
 שאין כן בכל המצות: מה

 ח-רסה:וערוך השולחן יורה דעה 

ונ"ל דה"פ דהנה הקב"ה כרת ברית את אברהם וזרעו במצוה זו ולבד עיקר זרעו והיינו יצחק נצטוה למול גם את ישמעאל 
וכל בני ביתו כמפורש בתורה אבל אינו דומה הברית שכרת לזרעו והיינו יצחק וזרעו עד עולם להברית של אברהם 

מו וזרעו שהיה לו אז וכל בני ביתו והיינו שלאברהם וזרעו של עכשיו נכרת הברית שעתה ימולו והיינו כהיותם בעצ
אנשים ולכן פרטה התורה דישמעאל נמול בן י"ג שנה להורות שלא נכנס לברית מיום הולדתו אבל את יצחק וזרעו כרת 

 ים:  ברית שמיום לידתם יכנסו לברית קדש כשיעבור עליהם רק ח' ימ

וה"פ דקראי ויאמר אלקים ואתה וגו' אתה וזרעך אחריך לדרתם כלומר הנני כורת ברית עמך ועם זרעך לדרתם ומהו 
הברית זאת בריתי וגו' המול לכם כל זכר כלומר במילה תכנסו לברית ואח"כ מפרש שאינו דומה ברית שלו וזרעו ההוה 

ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם כלומר וכל בני ביתו להברית שלדורות ליצחק ולזרעו ואומר 
הברית שאני כורת עמך ועם בני ביתך הוא שעתה תמהלו עצמיכם ובזה תכנסו לברית וזהו ביני וביניכם אבל לדרתיכם 

דעת בן שמנת ימים ימול רצוני שיכנסו לברית קדש משמיני להוולדם ונמצא דמצוה זו מוטלת על התינוק אלא שאין בו 
 לכך נצטוה האב וכל ישראל:  

ולפ"ז אני אומר דברכת להכניסו היא ברכה אחרת לגמרי וזהו כאלו התינוק היה מברכה והיינו שמקודם מברך על המילה 
כמו על כל המצות ואח"כ מברכין על מה שצוה הקב"ה להכניס ילד ישראל מיום שנולד תחת כנפי השכינה ולא ככל 

עד שנעשה גדול ולא על עצם המילה מברכין ברכה זו אלא שע"י מצוה זו נכנס נפש זה  המצות שלא נצטוה האדם בה
תחת כנפי השכינה ונכנס בברית כלל ישראל שזהו בריתו של אברהם אבינו שהקב"ה כרת עמו ברית זה ולכן משיבין 

ורה ומעשים טובים לכן העולם כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה וכו' כלומר שעיקר ההכנסה תחת כנפי השכינה הוא ת
 מברכין אותו שיגיע לכלל זה ואגב אומרים לחופה ג"כ וגם זהו מצוה:

 רמב"ם הלכות ביאת המקדש ו:ח

הערל הרי הוא כבן נכר שנאמר כל בן נכר ערל לב וערל בשר, לפיכך ערל שעבד חילל עבודתו ולוקה כזר שעבד, אבל אינו 
 .חייב מיתה

 מילה בזמנה, תדיר ושאינו תדיר

 יורה דעה סימן קסו -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא 

 תשובה לכבוד אהובי האלוף התורני המופלג מו"ה נתנאל יצ"ו:  
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מכתבו קבלתי אתמול בלילה ומוכ"ז אץ לדרכו השכם בבקר ולכן הנני משיב בקצרה. ע"ד תינוק שלא נימול בזמנו ביום   
י להיות נימול ואביו רוצה לעכב למול עד יגיע ערב פסח בהסתת השמיני מחמת חולי וכבר חזר לבריאותו והוא ראו

הבכורים ויאספו כל הבכורים לאכול בע"פ בסעודת ברית מילה: ידע כי דבר זה הוא מעשה מגונה מאד להשהות המצוה 
ית ואפילו ביום המילה עצמו שכל היום כשר ואפ"ה זריזין מקדימין למצוה ק"ו שלא לדחות מיום ליום אף שכבר נדח

מזמנה מ"מ שוב כל יומא זמנה הוא. יפה אסרת למול מילה שלא בזמנה בע"פ אף אם כבר לא מלוהו והגיע ע"פ אסרתי 
שלא למולו מטעם שראיתי שזה עצת חטאים של הבכורים דלא מעלי ואמרתי שיש לגזור מטעם פעם אחרת שמא ישהה, 

בע"ש שיש לחוש שיבוא לידי ח"ש ואף שאם אירע ועוד מהי תיתי להתיר לכתחלה ולהשהות מילה שלא בזמנה למול 
שלא היה אפשר למולו עד יום ה' או יום וי"ו בשבת מותר ועיין בש"ך סוף הל' מילה אבל להתיר לכתחלה לעכב עד יום 

ה' או ע"ש אסור ועיין במ"א סימן של"א ס"ק ט' מ"ש בשם הכה"ג. ועוד מי התיר לבכורים לאכול בסעודת מילה שלא 
פ והרי אפי' במילה בזמנה כתב המג"א סימן ת"ע שנוהגין להחמיר. ואף הר"ש הלוי שמיקל אולי דוקא במילה בזמנה בע"

בזמנה שזמנה קבוע בו ביום. ועיין בסי' תקנ"ט במ"ש סוף ס"ק י"א שכתב בשם הר"ש לוי /הלוי/ עצמו סברא שיש לחלק 
ה בחנם. ומלבד הטעם שכתבתי לעיל שעובר על זריזין בין חתן ביום חופתו למילה בזמנה, ועוד איך אפשר להשהות המיל

מקדימין יש ג"כ חשש אולי ח"ו ימות הילד ונדחית המצוה לגמרי. ולכן יזהר שם תיכף כבוא תשובתי זו לידו למול 
 התינוק בלי שום דחוי כלל. דברי הד"ש.    

 (קישור)שו"ת דבר אברהם חלק ב סימן א 

 חזון איש

 131בן מהזרעה מלאכותית בשבת –מילה 

 טו. -חגיגה יד: 

תנו רבנן: ארבעה נכנסו בפרדס, ואלו הן: בן עזאי, ובן זומא, אחר, ורבי עקיבא. אמר להם רבי עקיבא: כשאתם מגיעין 
בדובר שקרים לא יכון לנגד עיני. בן עזאי הציץ ומת, עליו אצל אבני שיש טהור אל תאמרו מים מים! משום שנאמר 

דבש מצאת אכל דיך פן תשבענו א הציץ ונפגע, ועליו הכתוב אומר הכתוב אומר גיקר בעיני ה' המותה לחסידיו. בן זומ
לא ובארצכם ומא: מהו לסרוסי כלבא? אמר להם: והקאתו. אחר קיצץ בנטיעות. רבי עקיבא יצא בשלום. שאלו את בן ז

כל שבארצכם לא תעשו. שאלו את בן זומא: בתולה שעיברה מהו לכהן גדול? מי חיישינן לדשמואל, דאמר  -תעשו 
אמר להו: דשמואל לא שכיח, וחיישינן  -יכול אני לבעול כמה בעילות בלא דם, או דלמא דשמואל לא שכיחא?  שמואל:

 מעיקרא נמי יורה כחץ הוה. -ה כחץ אינו מזרעת! והאמר שמואל: כל שכבת זרע שאינו יור -שמא באמבטי עיברה. 

 ר' חננאל שם )נדפס בדף טז.(

שאלו את בן זומא בתולה שעיברה מהו. מי חיישינן לדשמואל דאמר יכול אני לבעול כמה בתולות בלא דם. או דלמא הא 
בתולה מי אמרינן דשמואל לא שכיחא ]כו'[ וחיישינן שמא באמבטי עיברה כו', פירוש אשה הרה שנבדקה ונמצאת 

מביאה נתעברה כשמואל והריני קורא בה אשה כי תזריע וילדה זכרב( וטמאה וחייבת ]קרבן[ לידה או דלמא אימור 
באמבטי של מרחץ נתעברה כגון שירד איש באותה האמבטי ופלט ש"ז וירדה אשה וקירבה באותה טיפה של ש"ז ונכנסה 

טמאה לידה שאין אני קורא בה אשה כי תזריע. ומקשינן וכי הריון  בתוך רחמה ונתעברה וזה מעשה נסים הוא ואינה
באמבטי כי האי גוונא מי משכחת לה והאמר שמואל כל שכבת זרע שאינו יורה כחץ אינה מזרעת ופרקינן כי אמר 

שמואל דבעינן יריית כחץ בעת שפולטה האיש וזו הש"ז האיש שפלטה באמבטי יורה כחץ הוה ולא איפשיטא ושמעינן 
שנמצאת אשה הרה ובעת לידה לא היתה יכולה לילד שאמרו כי היא בתולה וקרעו לה הנשים בדינר של זהב אותם 

 המסוככין המלואין דם בתולין וילדה:

 (קישור) קסו-נועם, כרך א', עמ' קמה

 (קישור)ת אברהם יורה דעה סימן רס ס"ק ב נשמ

עשה שהבן הנולד הוא כבנו לכל בן הנולד ע"י הזרעה מלאכותית מזרע של הבעל )ע"פ הוראת חכם(, שמעתי שפוסקים למ
: עיין באחרונים מה שהאריכו בדברי החלקת מחוקק אהע"ז סי' א 4דבר, אך אעפ"כ הנני מציין מה שכותב בספר הברית 

קב וח"ג סי' רסג, אם נקרא בנו לכל -ובבית שמואל שם והב"ח ביו"ד סי' קצה )ד"ה ולא ישב( ושו"ת תשב"ץ ח"א סי' קא
חגיגה טז ע"א בבעית הגמרא בתולה שעיברה, שכתב שם דאם עיברה באמבטי זה מעשה נסים ואין . ולפי פי' ר"ח 5דבר 

                                                 

 שם הרב חיים ג'כטר באתר קול תורהו במאמרו של הרב ד"ר שטיינברגע"ע באריכות  131
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אני קורא בה אשה כי תזריע ואינה טמאה לידה ע"ש, א"כ אין מילתן דוחה שבת וכו', ואפשר דלא כתב כן רק בנתעברה 
 ממילא דהוי דרך נס, וצ"ע, עכ"ל.

לפי מה שהר"ח סובר )חגיגה טז ע"א( דבנתעברה באמבטי אינה טמאה : אך מסתפקנא 6וכ"כ הגרש"ז אויערבאך זצ"ל 
לידה מפני שאין אני קורא בה אשה כי תזריע, דלפי"ז בן הנולד ע"י הזרעה מלאכותית לא יהא נמול לשמונה בשבת, דהא 

"ד סי' רסו ביוצא דופן מספקינן בגמ' בשבת קלה דלמא כל שאין אמו טמאה לידה אין נמול לשמונה וקיי"ל להלכה ביו
סע' י דלא מהלינן ליה בשבת. ומעתה אם נאמר שעיקר טעמו הוא משום דהו"ל מעשה נסים אין זה שייך כלל להזרעה 

מלאכותית שהוא דבר טבעי ולא הוי כלל בגדר נס. אך בעניי אין אני מבין יפה דמהיכ"ת נימא דמכח זה שאינו מצוי כלל 
 –שכל דבריו דברי קבלה  –כן יותר מסתבר לומר דעיקר טעמו של הר"ח והוא קרוב לנס שלא תהא אמו טמאה לידה. ול

הוא משום דכל שהאשה אינה מסייעת להזרעת הבעל אין אני קורא בה אשה כי תזריע וגם מפני שאין זה דרך הזורעים. 
מהלינן ליה וכיון שכן הרי גם בהזרעה מלאכותית אין האשה מסייעת להזרעתו וגם לא הוי כדרך הזורעים, ואפשר דלא 

 )ג( )עמ' יז(.2בשבת, וצ"ע, עכ"ל. וראה כרך ג אהע"ז סי' א ס"ק ו

וכן אמר לי בזמנו הג"ר עזריאל אויערבאך שליט"א שכך פסק הלכה למעשה חמיו הגרי"ש אלישיב שליט"א שאין מילתו 
 של ילד הנולד מהזרעה מלאכותית דוחה שבת, אך ראה להלן בסמוך.

שליט"א בהערה על ספרי מהד"ק כרך ד )עמ' רכו(: בענין תינוק הנולד בשבת בהזרעה כתב לי הראש"ל הגר"ע יוסף 
מלאכותית אם מילתו דוחה שבת, והביא בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א שאין מילתו דוחה שבת. ובמחכ"ת לא כן אנכי 

 הוריתי הלכה למעשה.עמדי, אלא כיון שנולד לידה נורמלית, מילתו דוחה שבת, וכן הדין לגבי תינוק במבחנה. וכן 

וגם לענין פדיון הבן, כשהוא בכור, חייב אביו לפדותו כדת, כיון שהוא נחשב כבנו לכל דבר, וכמו שהעליתי בס"ד בשו"ת 
יביע אומר )ח"ב חאה"ע סימן א(. ושו"ר שגם הגרש"ז אויערבאך פסק שמכיון שהתינוק נקרא בנו לכל דבר, לכן חייב 

באבן העזר )סימן א סעיף ו(. ומכל מקום לדעתי הדבר ברור שגם מילתו דוחה שבת, וכנ"ל, בפדיונו בברכה, והביאו כת"ר 
 עכ"ל של הראש"ל הגר"ע ויוסף שליט"א.

לעומת מה שכתבתי לעיל בשם הגרי"ש אלישיב שליט"א, לפני מספר שנים שמעתי שהגרי"ש אלישיב שליט"א פסק הלכה 
שמיני דוחה שבת. וששאלתי את הג"ר עזריאל אויערבאך שליט"א למעשה שתינוק שנולד בהזרעה מלאכותית מילתו ל

אמר לי שהפסק הקודם )שאין מילתו דוחה שבת( היה מבוסס על הר"ח שקרי ליה )המתעברה באמבטי( מעשה ניסים. אך 
 היום שזה מעשים בכל יום שאשה הרה מהזרעה מלאכותית, אין זה כבר מעשה ניסים אלא דבר רגיל ושגרתי ולכן מילתו

 של הילד בשמיני דוחה שבת.

 קטורהבני  –מילה 

 רש"י סנהדרין נט:

 אותם ששה לבדם ולא זרעם, אבל אברהם נצטווה לכל הנולדים לו. -לרבות בני קטורה   

 רמב"ם הלכות מלכים י:ח

י אמרו חכמים שבני קטורה שהם זרעו של אברהם שבא אחר ישמעאל ויצחק חייבין במילה, והואיל ונתערבו היום בנ
 ישמעאל בבני קטורה יתחייבו הכל במילה בשמיני, ואין נהרגין עליה.

 שו"ת שאגת אריה )ישנות( סימן מט

 מילה בשבת ליוצא דופן

 לידה בעזרת רופאים, יוצא דופן, מילה בשבת –רפואה ראה: 

 הוצאת דם כחלק מן המצוה –מילה 

 (קישור)שו"ת משכנות יעקב חלק א יורה דעה סימן סב 
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 ונמלתם את בשר ערלתכם –מילה 

 מפניני הרב עמ' שמח

 מסורה חוברת ט"ז עמ' כא

 מילה ופריעה

 יבמות ע:
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בעת ההיא אמר ה' אל יהושע עשה לך ריעת מילה לאברהם אבינו, שנאמר: רבה בר יצחק אמר רב: לא ניתנה פאמר 
כי מולים היו כל העם היוצאים וכל העם הילודים וגו'! א"כ, מאי שוב? ו'. ודלמא הנך דלא מהול, דכתיב: חרבות צורים וג

... ה מעכבת, אף סוף מילה מעכבין בומה תחלת מיל אלא לאו לפריעה. ומאי שנית? לאקושי סוף מילה לתחלת מילה,
ואיבעית אימא: משום דלא נשיב להו רוח צפונית,  ובמדבר מאי טעמא לא מהול? איבעית אימא: משום חולשא דאורחא;

 דתניא: כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא נשבה להם רוח צפונית.

 אבינולא ניתנה פריעת מילה לאברהם תוספות שם ד"ה 

ומ"מ אברהם פרע מילתן אע"ג דלא נצטווה כדאמר בב"ר )פ' )ס"ד( ]מ"ז[( דאפי' עירוב תבשילין קיים וא"ת אם לא ניתנה 
פריעה עד יהושע היכי גמרינן מיניה הא כתיב )ויקרא כז( אלה המצות שאין נביא רשאי לחדש דבר מעתה ויש לומר 

 דהלכה למשה מסיני הוא ויהושע אסמכיה אקרא.

 נביא רשאי לחדש דבר איןה: רא

 להכניסו –מילה 

 רא"ש שבת יט:י

מל ולא פרע וכו' ת"ר המל אומר בא"י אמ"ה אקב"ו על המילה אבי הבן אומר בא"י אמ"ה אקב"ו)מ( להכניסו בבריתו של 
חתם באות ברית קודש על כן בשכר זאת  אברהם אבינו. המברך אומר אשר קידש ידיד מבטן חוק בשארו שם וצאצאיו

אל חי חלקנו צורנו צוה להציל ידידות שארנו משחת למען בריתו אשר שם בבשרנו בא"י כורת הברית. רבינו שמואל בר 
מאיר ז"ל הנהיג במקומו שיברך אבי הבן קודם המילה משום דלהכניסו להבא משמע כדאמרינן פרק קמא דפסחים )דף ז 

א לא פליגי דלהבא משמע. ועוד דכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן. ור"ת ז"ל אומר דאין לשנות א( בלבער כולי עלמ
המנהג מדתני בברייתא המל תחלה והדר אבי הבן. ועוד מדקאמר העומדים שם אומרים כשם שנכנס לברית משמע שכבר 

יהו לשעבר נמי משמע כי פליגי בעל נכנס. והא דאמר בפסחים בלבער כ"ע לא פליגי ה"פ דלהבא משמע טפי מלשעבר ומ
ביעור מ"ס להבא נמי משמע כמו מעיקרא והא דאמר כל המצות מברך עליהם עובר לעשייתן ה"מ כשהמברך עצמו עושה 

המצוה.)נ( ואומר ר"ת ז"ל דברכה זו אינה דוקא על מילה זו שנעשית עכשיו קאי אלא מודה ומשבח להקב"ה שצוה 
דו ותקנו לה מקום זה לגלות ולהודיע דזאת המצוה נעשית לשם הקב"ה ולא לשם מורנא לעשות מצוה זו כשתבוא עוד לי

ולא לשם הר גריזים. ועוד שמעתי כשאבי הבן מברך מיד אחר ברכת המוהל מיקרי שפיר עובר לעשייתו וגם להבא לפי 
 :שעדיין לא פרע ותנן מל ולא פרע כאילו לא מל

 כרת לאביו –מילה 

 (קישור)ג אות י שו"ת זרע אברהם סימן 

 

 מתי נכרת –כרת על ביטולו  –מילה 

 רמב"ם הלכות מילה א:ב

 מכות יג: רש"י

 תוספות מכות יד. ד"ה לאפוקי הני

פסח ומילה דבקום עשה נינהו קשה ל"ל היקשא לאפוקי פסח ומילה תיפוק ליה מדאמרינן בת"כ ועשה אחת יצא מסית 
ומדיח ומקלל אביו ואמו ועדים זוממין שאין בהן מעשה דאין בהן קרבן וה"ה פסח ומילה דאי מימנע ולא עביד ליכא 

ריתי דמפרש מסית ומדיח דלאו בני קרבן נינהו מעשה ושמא י"ל דאצטריך דרשא דהכא משום דבת"כ איכא דרשא אח
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משום דבעינן דומיא דעבודת כוכבים דיש בו כרת ופסח ומילה הוו בכרת והוה אמינא דהויין בקרבן מיהו ממילה קשה 
למה לי קרא דהא לא הויא בכרת דומיא דעבודת כוכבים דהא לעולם לא יתברר שיהא בכרת עד שימות דלעולם יכול 

 טר מכרת וי"ל דלעולם כל זמן שלא מל עונש כרת עליו.למול עצמו וליפ

 מילת גוי –מילה 

 מנחות מב

 רמב"ם הלכות מילה ב:א

כלל ואם מל אינו צריך הכל כשרין למול ואפילו ערל ועבד ואשה וקטן מלין במקום שאין שם איש, אבל עכו"ם לא ימול 
 שנייה ללחזור ולמו

 כסף משנה שם בסוף דבריו

מספקא ליה אי רב ורבי יוחנן סבירא להו דמילה בעכו"ם פסולה וכיון דאינהו ס"ל הכי הכי קיימא לן או ואפשר דרבינו ...
אי סבירא להו דכשרה אלא בטעמא דרבי יהודה הנשיא פליגי וכדפרישית ולפיכך פסק דלכתחילה לא ימול ואם מל אינו 

 צריך לחזור ולמול שנייה וזה נראה לי עיקר

 ( סימן נבשו"ת שאגת אריה )ישנות

 שלחן ערוך יורה דעה רסד:א בהג"ה

הגה: וי"א דחייבים לחזור אין צריך לחזור ולמול פעם שנית. הוא מהול, לא ימול כלל. ואם מל  אבל עובד כוכבים, אפילו
)כ"מ בש"ס פ"ב דע"א מומר לכל התורה כולה, או שהוא מומר לערלות, דינו כעובד כוכבים  ולהטיף ממנו דם ברית. )טור בשם סמ"ג(. וכן עיקר.

תינוק שהוצרכו למולו תוך ח', מפני הסכנה, אין חילוק בין ישראל לעובד  ובטור וב"י בשם הר' מנוח וב"ה וד"מ שבא"ז מסתפק(.
 כוכבים, דכל תוך ח' לא מיקרי מילה

 ש"ך שם ס"ק ו

מיקרי מילה וגם לעיל סי' רס"ב אבל אין רוצה לומר דאם לא נשארו ציצין כו' דאין צריך אפילו להטיף דהא תוך ח' לא 
ס"ק ב' העליתי דצריך להטיף אם נמול תוך ח' ותדע דהרי גם בנמול על ידי עובד כוכבים קיימין הכא ובעל ידי עובד 

 כוכבים אף להרב צריך להטיף אלא ודאי לא בא לומר שאין צריך להטיף ודו"ק:

 מילת מומר –מילה 

 שלחן ערוך יורה דעה רסד:א

שמתו אחיו מחמת מילה. ואם יש ישראל גדול שיודע למול, הוא  וערל ישראלוקטן אפילו עבד אשה  ול;ל כשרים למהכ
מהול, לא ימול אבל עובד כוכבים, אפילו הוא )וי"א דאשה לא תמול( )סמ"ק והגהות מרדכי(, )וכן נוהגין להדר אחר איש(. קודם לכולם. 
הגה: וי"א דחייבים לחזור ולהטיף ממנו דם ברית. )טור בשם סמ"ג(. וכן עיקר. מומר לכל אין צריך לחזור ולמול פעם שנית.  כלל. ואם מל

 ...דינו כעובד כוכביםמומר לערלות, התורה כולה, או שהוא 

 רבי עקיבא איגר יורה דעה רסד:א

ריתי תשמור )שם בהג"ה( דינו כנכרי. נ"ב, תמוה מדברי תוס' ממה דהקשו, דאמאי לא אמר מומר לערלות דאינו בכלל ב
כההיא דהשולח דאינו בר קשירה, אבל הוא בכלל המול ימול הרי דמפשט פשיט' להו דלר"י מומר לערלות כשר למול, 

ונראה דלאו לבד במומר לתיאבון, דאינו רוצה למול דחושש לצערו, דזהו מקרי באמת בר קשירה, כמו דמקרי בר זביחה 
תם בשלא לתיאבון דאפ"ה הוא בכלל המול ימול, א"כ ממילא למה דקיי"ל עי' ש"ע א"ח רסי' ל"ט ובמג"א שם, אע"כ דכוונ

דאשה כשירה למול כמ"ש הרי"ף והרמב"ם והרא"ש והטור משום דקיי"ל כר"י ואף דהרמ"א כ' וי"א דאשה לא תמול, מ"מ 
כשירה למול אי מדכתב עלה וכן נוהגין להדר אחר איש, משמע דמיחוש הוא דחיישי' לכך ובדרך הידור, אבל מעיקר הדין 

מטעם דהנך י"א שזה דעת הכל בו אפשר דכוונתו רק לכתחי' לא תמול כמ"ש הב"י, אי מטעם דאנן לכתחילה חיישי' 
לדעת הכל בו אבל מעיקר הדין קיי"ל כדעת הרוב הפוסקי' הנ"ל דאשה כשירה למול, וא"כ ה"נ במומר לערלות וכנ"ל, 

א להכעיס וס"ל דלא מקרי כה"ג בר קשיר' כדס"ל להרא"ש וכן הוא ולומר דתוס' מיירי בעושה כן שלא לתאבון ושל
בהגהת ש"ע יו"ד סי' ב' דכה"ג לא מקרי בר זביחה, והרמ"א מיירי בלהכעיס וכמו שנראה מלשון הש"ך תחלת סי' זה, אבל 

אחיו מ' מילה,  במתכוין להפר ברית לא, דהיינו ענין להכעיס )ובאמת זה מלשון הר"ר מנוח שהביא הב"י שכ' ודוקא במתו
אבל אם מתכוין להפר ברית לא ולשון זה מוקשה מאד דמדיוקא דרישא משמע דוקא במתו אחיו, מ"מ דהתורה פטרתו 
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מלמול אבל במחוייב למול ואינו מל עצמו אף דעושה כן דחושש לצערו לא, ומלישנא דסיפא משמע דוקא במתכוין להפר 
י בלהכעיס, דא"כ מאי ארי' לערלות אף לדבר אחר, הא להכעיס הוי מין הוא דלא(, לענ"ד, א"א לומר כן, דהרמ"א מייר

וכמומר לכה"ת, כמו דפסקי' לענין שחיטה סי' הנ"ל ס"ד, ולזה דברי הרמ"א במומר לערלות, לכאורה נגד פשיטות דעת 
ולחלק דלענין תוס' הנ"ל, וגם אף במומר לכה"ת נלע"ד להוציא מדברי תוס' הנ"ל דס"ל דכשר למול, ממה דכתבו לתרץ 

קשירה דכתיב וקשרתם היינו שיקיים מצות קשירה )וצ"ע דמומר לתאבון, כיון דאם יזדמן לו לעשות בלי הפסד וצער 
הוא קושר תפילין, הוא בכלל קיום מצות קשירה(, אבל מיהו בכלל שמירת ברית הוא אם יחפוץ עיי"ש, ומילא ה"נ במומר 

דאינו מצווה, ואין בידו לקיים שמירת ברית, אבל מומר לכה"ת דמצווה בכך  לכה"ת דבכלל שמירת ברית הוא דדוקא נכרי
ואם יחפוץ ומל עצמו עושה המצוה הוא בכלל שמירת ברית, וכיון שכן ממילא מוכח דהוא ג"כ בכלל המול ימול, דכל 

ת, דלרב כשר ולר"י דמצווה למול ויכול לקיים אם יחפוץ כמאן דמהילי דמי, דאל"כ ישאר הקושי' דלימא א"ב מומר לכה"
פסול, וזה יותר ק' מקושייתם דתוס' דאלו קושייתם דלימא א"ב מומר לערלות דהוי ג"כ בכעין זה דאמרי' א"ב אשה דרב 

לחומרא ור"י לקולא דבזה י"ל דה"ה דהמ"ל ג"כ הך א"ב וחדא מינייהו הוא דנקט, וכמ"ש תוס' ב"ב דף ה' ד"ה ואפי' 
ומר לכה"ת קשה יותר דהו"ל למנקט ג"כ א"ב במה דהוא להיפוך דרב לקולא ור"י מיתמי, אבל הך מלת' דלימא א"ב מ

לחומרא, וכעין זה כ' הלח"מ פכ"ו ה"ו ממלוה, ובזה יש לפרש דברי תוס' סוכה כ"ג ע"ב ד"ה שאין לה קבע וכו' תדע מדלא 
קבל טומאה הוי לקולא נקט א"ב דסמכה בשידה וכו' והיינו דהוי א"ב בהיפוך דטעמא דקבע הוי לחומרא וטעמא דמ

)ואולם מצאנו ג"כ כזה בסוגי' דמ"ק דף ח' דאמרי' א"ב דעביד בחנם, ולא חש לומר ג"כ א"ב בהיפוך במת חדש שמת תוך 
ל' דלטעמא דרב אין מספידי', ולטעמ' דר"י מספידי' כמבואר בהרא"ש שם, והארכתי בזה בכללי הש"ס בעזה"י, עכ"פ 

אמאי ל"ק א"ב במומר לערלות, מוכח דלתירוצם דמומר לכה"ת הוא ג"כ בכלל המול מתוס' דבנו על קושייתם בסוגי' ד
ימול, מדלא קאמר א"ב מומר לכה"ת, ובאמת יהא הדין דנודר מערלים מותר במומרי' לכה"ת. )ובב"י יו"ד סי' רט"ז דייק 

מולים, ובשלחנו הטהור שם מלשון רש"י דהא דמותר בערלי ישראל היינו במתו אחיו מ"מ אבל מומר לערלות אינו בכלל 
מסתם סתם ולא מפליג מידי( ולזה קשה לי על הרמ"א ועל הבאים אחריו גדולי האחרונים שלא הביאו דעת תוס' דמומר 

לערלות ולכה"ת דכשר, אח"כ ראיתי שהגאון מו"ה אלי' מוילנא זצ"ל כ' על הגהת ש"ע הנ"ל בקוצר לשונו הזהב, אבל 
"ל, מדכתב בהיפוך, ולא כ' סתם אבל דעת תוס' אינו כן רמז לנו דזהו בהיפוך ממש, דדעת תוס' ד"ה א"ב כתבו בהיפוך, עכ

רמ"א ע"ב דאף לר"י מומר לערלות פסול, והיינו מדס"ל מעיקר הדין דאשה כשירה משום דקיי"ל כר"י ואעפ"כ פסק 
כשר דהוא בכלל שמירת  דמומר לערלות דינו כנכרי משמע דמעיקר הדין פסול, ולדעת התוס' בהיפוך ממש דאף לרב

ברית, ואולם מדציין הגאון זצ"ל על סיפא דהרמ"א וכן מומר לערלות ולא ציין כן מקודם בתחלת דברי הרמ"א במומר 
 לכה"ת, משמע קצת דס"ל להגאון דזהו גם לתוס' פסול, ולענ"ד נראה כמ"ש:

כנכרי, והנה אם נפרש דהספק אם קיי"ל ועיין בד"מ שהביא דעת הא"ז דמסתפק במומר לכה"ת אם כשר למול או דהוי   
כרב ופסול דאינו בכלל שמירת ברית, או דקיי"ל כר"י וכשר דהוא בכלל המול ימול והי' לנו מזה צד קולא דלפי"מ דקיי"ל 

מעיקר הדין דאשה כשירה, והיינו כר"י, ממילא גם מומר כשר מעיקר הדין, אבל אין הכרח לזה דאפשר דגם הא"ז ס"ל 
ומספקא לי' אם מקרי בכלל המול ימול או לא עכ"פ כיון דבררנו דעת תוס' להכשירו ולהא"ז הוי רק ספיקא, דהלכה כר"י 

ובנכרי עצמו לאו מלתא דברירא הוא באם מל דצריך לחזור ולהטיף ד"ב דמלשון הרמ"א וי"א דחייבי' לחזור ולהטיב ד"ב 
"צ להטיף ד"ב, והט"ז מדייק כן בדעת הרשב"א, מנקט וי"א משמע דס"ל דמלשון הטור משמע דס"ל בדעת הרמב"ם דא

א"כ נראה דבמומר לכה"ת אם מל דיש לסמוך ע"ז דא"צ להטיף ד"ב, ואפשר דגם לדעת הרמ"א לא מכרע' מלת' דבמומר 
לכה"ת להצריך הטפת ד"ב, דמ"ש דינו כנכרי, היינו דמדינא לא ימול, אבל לא לענין הטפת ד"ב וקצת משמע כן, מדלא כ' 

לה דמומר לכה"ת ומומר לערלות דינו כנכרי ואח"כ די"א דאם מל צריך לחזור ולהטיף ד"ב דהוי קאי אכולהו, הרמ"א תח
 משמע קצת דהכרעת הרמ"א בחזרת ד"ב זהו רק בנכרי דלכ"ע פסול, משא"כ במומר, וצ"ע לדינא:

ל המול ימול דכמאן דמהילי אח"כ מצאתי באבן העוזר סי' קפ"ט דמפשט פשוט' לי' דלר"י מומר לכה"ת כשר דהוא בכל  
דמי )והביא ראי' מיבמות ע"א דאמרי' ל"צ קרא בפסח לגבעוני מהול דבכלל ערל הוא, ואעפ"כ צריך קרא מפורש דבן נכר 
לא יאכל בו, הרי דאינו בכלל ערל, וכן בתרומה אסור גבעוני מהול ומשומד מותר כמ"ש תוס' שם, והוסיף לדון דמכח זה 

ל דהוא בכלל שמירת ברית דלא כתוס' סנהדרי' דס"ל דמומר אינו בכלל בני ברית, והיינו מדלא מוכח דגם לרב כשר למו
אמרי' א"ב דמומר לכה"ת, אע"כ דגם לרב כשר, וסיים שם הרי בררנו דמומר לכה"ת לדידן דקיי"ל כר"י דהמול ימול מותר 

לא תמול וס"ל כתוס' סנהדרי' דמומר למול, ועכצ"ל הא דפסק הרמ"א דמומר אסור למול היינו משום דפסק שם אשה 
לאו בן ברית הוא עכ"ל, ולפ"ז צ"ל דמ"ש הרמ"א דדינו כנכרי היינו לענין לכתחי' בעלמא דהא נראה דעת הרמ"א דמעיקר 

הדין דאשה כשירה ורק חיישי' להדר אחר איש, ובאמת לענ"ד דחוקא לומר כן בכוונת הרמ"א דלשון דינו כנכרי משמע 
ל דגרע מאשה, עכ"פ נקיטנא מיהא דדעת גדול האחרונים אבן העוזר בפשיטות דמומר לא גרע מאשה, דמעיקר הדין פסו

ואיהו לנפשי' ס"ל דעדיף דאפי' לרב כשר דבכלל שמירת ברית הוא, לזה נלע"ד לסמוך במומר שמל דא"צ להטיף דם 
 ברית, וכן בשעת הדחק מותר למול ע"י מומר כנלע"ד:

ובההיא עניינא תמהני על הרשב"א והריטב"א בחדושיהם ליבמות ע"א דתמהו על רש"י דכ' שם בההי' דקונם שאני   
נהנה לערלים דמותר בערלי ישראל דהטעם משום דבנדרים הלך אחר לשון בני אדם דא"כ מאי מייתי גבי ערבוני מחול 

' אחר לשון בנ"א, ותירצו דלגבי נכרים בפירוש קרא דלא חשיבי מולי' מההי' דנדרים שאני הכא משום דבנדרים הולכי
אותם הכתוב ערלים כדכתיב כי כל הגוים ערלים עיי"ש, ובער אנכי ולא אדע דמה יענו לתרץ סוגי' דידן בע"ז בפרכת 
הש"ס ולמ"ד המול ימול ליכא והתנן קונם וכו' והא בהך מלתא דמותר בערלי ישראל הוא משום דבנדרי' הולכי' אחר 
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בנ"א, וד' יאיר עיני וע' בתשו' דנשאלתי דיש א' בעיר שמפורסם למחלל שבת בפרהסיא, והוא מוהל מומחה ורובם לשון 
מכבדים אותו למול ביניהם, אם הוא כשר למול, וכן אותן שנימולו על ידו אם צריכי' הטפת דם ברית, דכתבתי אף דממה 

ת דהוי מומר הא ליתא אלא בעבודת קרקע, קשה לי דכ' התשב"ץ בתשובה ח"ג ענין מ"ג ושם בסי' מ"ד דמחלל שב
לעשות סניף מזה כיון דהוא מלתא דתמי' ובעניי לא מצאתי יסוד לזה ולא מצינו חבר לזה בפוסקי', מ"מ במה שמפורסם 
שמחלל שבת בפרהסיא אפשר ע"י שיש לו חנות פתוחה לישא וליתן בשבת, וכן נוסע לדרך ביום השבת, ובאלו דהוי רק 

רבנן לא הוי מומר לכה"ת כמ"ש הפר"ח והתב"ש, ואף דביושב בחנות אפשר דכותב ג"כ, וכן בהולכי דרך בסוסי' אסורי ד
אפשר ששותין טוטין, מ"מ מאן יימר דעושי' כן בפני עשרה מישראל ואם עושה כן עם חבירים כמוהו מספר י' אנשים 

אם עמהם ב' כשירים שרואי' מעשיהם מ"מ אם נדון  וכולם יחד מחללי' שבת מאן יעיד ע"ז הלא כולם פס"ע נינהו, ואף
לכל א' בכלל מחללי שבת בפרהסיא, ממילא חביריו מומרי' לחלל שבת פרהסיא, ולא נעשה בפני עשרה ישראלי' כשירים 
דנראה דבפני י' מומרי' לכה"ת שאין זה בכלל פרהסי' עשרה ישראל, ולזה ראוי לירא ד' שלא לכבד לאיש כזה למול בנו, 

למחות דלא ימול אם אין מוהל אחר בעיר או באיזה ענין דחק, לא כמש"ל דאפי' במשומד דבכה"ג כשר למול ואפשר  אבל
דלענין מחללי שבת בפרהסיא מקרי דחק שלא לעשות ריבות וקטטות ועכ"פ אין מהחיוב לחקור ולברר אם חילל שבת 

 במלאכה דאורייתא בפני י' מישראל ואת צנועים חכמה:

ה( מומר לערלות דינו כעובד כוכבים. תמוה לי דהא מדברי תוס' ממה דהקשו דאמאי לא אמר דא"ב מומר )שם בהג"  
לערלות דלאו בכלל לשמור ברית הוא כדאמרינן בגיטין דמומר לאו בר קשירה הוא ולמ"ד המול ימול איכא הרי דמפשט 

שרה למול כמ"ש הרי"ף והרמב"ם והרא"ש דמומר לערלה הוי כמאן דמהילי ולר"י כשר וכיון דאנן קיימא לן דאשה כ
והטור משום דקיימא לן בליכא איש כשרה ועכ"פ אם מלה א"צ להטיף דם ברית וממילא ה"נ במומר לערלות ולומר 

דתוספות מיירי בלתאבון והרמ"א מיירי בשלא לתאבון דבזה לא כמהילי הוא דז"א דהא גם התוספות ע"כ מיירי בשלא 
בר קשירה כמו דמקרי בר זביחה ולומר דתוס' בשלא לתאבון ושלא להכעיס אלא דאינו לתאבון דבתאבון הא מקרי 

חושש למול והרמ"א מיירי בלהכעיס אף דלישנא דהרמ"א דחוק לפרש מכל מקום מלשון הש"ך )סק"א( שכתב אבל 
מיירי בלהכעיס  מתכוין להפר ברית לא משמע דרק במתכוין להפר ברית הוא דפסול אבל לענ"ד א"א לומר כן דאי הרמ"א

מאי אי' במומר לערלות אף בדבר אחד הא להכעיס הוי מין ומומר לכל התורה וכדאיתא בש"ע לעיל )סי' ב' ס"ד( וביותר 
דאף במומר לכל התורה נראה דדעת תוס' להכשיר דלפי תירוצם דוקשרתם היינו במקיים קשירה )וצ"ל דלתאבון מקרי 

מניעה יקשור ויזבח( אבל מקרי לשמור ברית אם יחפוץ ממילא גם במומר  מקיים קשירה וזביחה כיון דבאם לא ימצא
לכל התורה הכי הוא כיון דמצווה בכך ואם ירצה ישמור מקרי בכלל שמירת ברית ואם כן ממילא מוכח דמקרי ג"כ כמאן 

ל ימול אע"כ דמהילי דאם לא כן יקשה בהיפוך דלימא א"ב מומר לכל התורה דבכלל לשמור ברית הוא ואינו בכלל המו
דמקרי ג"כ בכלל המול )ויש נ"מ טובא בההיא דש"ע לעיל )סי' רי"ז( בנדר מערלים ובב"י שם דדייק מלשון רש"י דדוקא 

מתו מחמת מילה כמאן דמהילי וזהו תמוה דהא עכ"פ לתאבון הוי בכלל מהילי( וא"כ תמוה לי על הרמ"א דעת תוס' בזה 
שכתב על הרמ"א מלות קצרות אבל דעת תוספות בהיפוך והיינו דמדברי  )אח"כ ראיתי בביאור הגאון ר"א מווילנא

הרמ"א מוכח דאפילו לר"י פסול דלאו כמהילי ולדברי תוספות אף לרב כשר( עכ"פ כיון דדברי תוספות ברורים דמומר 
אם קיי"ל לכל התורה כשר ובא"ז הביא בד"מ מסופק במומר ואפשר דסבירא ליה ג"כ דהוי בכלל מהילי אלא דהספק רק 

כרב או כר"י וא"כ ממילא למה דקיי"ל אשה כשרה ה"נ במומר לכל התורה א"כ עכ"פ בדיעבד במל דדעת מרן דאפילו 
בעובד כוכבים אין צריך להטיף דם ברית יש לסמוך עכ"פ ע"ז במומר ואפשר דגם הרמ"א מדלא כתב תחלה מומר לכה"ת 

יף ד"ב אפשר דלא מכרע' להרמ"א כן במומר ומ"ש דינו כעובד דינו כעובד כוכבים ואח"כ וי"א דחייבים לחזור ולהט
 כוכבים היינו במה דעובד כוכבים לכ"ע פסול אבל לענין עבר ומל לא וצ"ע:

 נפש הרב עמ' קפ

 לא מל כאילומל ולא פרע  –מילה 

 שו"ת משיב דבר חלק ב סימן נב

לה, שהוא דבר בפ"ע, אבל לדברינו אלה אינו איברא מדברי אלה למדנו שלא כמ"ש בהע"ש דלר"ת יש לברך על פריעת מי
כך אלא ר"ת בזה כרש"י ור"י ס"ל דפריעה עצמה למדנו מדכתיב ושוב מול שהיא מילה עצמה, ורק לשיטת השאלתות 

 ... ובה"ג אינו כן, נמצא דעת כל הפוסקים ז"ל זולת ר"ת ז"ל שאין לפריעה ציצין כלל

 נולד מהול והטפת דם ברית –מילה 

 חושן משפט סימן קנא ו נזר חלק יורה דעה סימן שלד שו"ת אבני

 רמב"ם הלכות מילה א:יא

 כנפל מפני שאינו חי, ויוצא דופןשנולד כשהוא מהול, ומי שנולד בחדש השמיני לעבורו קודם שתגמר ברייתו שהוא  קטן
 ואנדרוגינוס ומי שיש לו שתי ערלות אין דוחין את השבת אלא נימולין באחד בשבת שהוא יום תשיעי שלהן.
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 מפניני הרב עמ' רמא

 סגולה לעשירות –סנדקאות  –מילה 

 שלחן ערוך יורה דעה רסה:יא

והגין להדר אחר מצוה זו, הגה: ונמר בפיו שהוא כסא אליהו. יאשנקרא מלאך הברית, וכשמניחו נוהגין לעשות כסא לאליהו, 
ר להיות סנדק לתפוס התינוק למוהלו )הגהות מיימוני פרק ג' דמילה(. ויפה כח הסנדק מכח המוהל להקדימו לקריאת התורה, דכל סנדק הוי כמקטי

חדשים לקטורת )שם בשם קטורת )מהרי"ל בשם ר"פ =רבינו פרץ=(, ולכן נוהגין כב שלא ליתן שני ילדים לבעל ברית אחד, כדאמרינן גבי קטורת: 
ר"פ(. ואין לאשה להיות סנדק לתינוק במקום שאפשר באיש, משום דהוי כפריצות. ומ"מ היא עוזרת לבעלה ומביאה התינוק עד בית הכנסת, ואז 

ביום המילה,  לוקח האיש ממנה ונעשה סנדק )שם בשם מוהר"ם(. אבל האיש יכול לעשות הכל בלא אשה )כן עשה מהרי"ל(. נהגו המוהלים להתפלל
 שנאמר: רוממות אל בגרונם וחרב פיפיות בידם )תהילים קמט, ו( )ד"ע(.

 ביאור הגר"א יורה דעה רסה:מו

)ליקוט( ולכן נוהגין כו'. דבריו א"ל שחר דא"כ מ"ט מאדם אחד דוקא ואחד לא יעשה ב' פעמים סנדק לעולם ולעולם לא 
 החסיד סי' מ' ע"ש )ע"כ(:ראינו סנדק שמתעשר אלא המנהג הוא ע"פ צוואת ר"י 

 (קישור)שו"ת אבני חפץ סימן צא 
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 ציווי המצוה, מלקות וכרת –מילה 

 משנה גיד הנשה, פה"מ, חידושי הגר"ח על הרמב"ם

 חולין ק:

אומר: אף בטמאה, אמר ר' יהודה: והלא מבני יעקב נאסר גיד הנשה, ועדיין  נוהג בטהורה ואינו נוהג בטמאה, רבי יהודה
 בהמה טמאה מותרת להן! אמרו לו: בסיני נאמר, אלא שנכתב במקומו:

 רמב"ם פירוש המשניות חולין ז:ו

ים ושים לבך לכלל הגדול הזה המובא במשנה זו והוא אמרם מסיני נאסר, והוא, שאתה צריך לדעת שכל מה שאנו נזהר
ממנו או עושים אותו היום אין אנו עושים זאת אלא מפני צווי ה' על ידי משה, לא מפני שה' צוה בכך לנביאים 

שקדמוהו, דוגמא לכך, אין אנו אוכלים אבר מן החי לא מפני שה' אסר על בני נח אבר מן החי, אלא מפני שמשה אסר 
אסור. וכן אין אנו מלים בגלל שאברהם מל את עצמו ואנשי עלינו אבר מן החי במה שנצטווה בסיני שישאר אבר מן החי 

ביתו, אלא מפני שה' צונו על ידי משה להמול כמו שמל אברהם עליו השלום, וכן גיד הנשה אין אנו נמשכים בו אחרי 
אסור יעקב אבינו אלא צווי משה רבינו, הלא תראה אמרם שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה בסיני, וכל 

 מכלל המצות. אלה

 ובכרת ופסח ומילה מצות עשהכריתות ב. ורש"י ד"ה 

פסח בכרת דכתיב )במדבר ט( והאיש אשר הוא טהור וגו', מילה בכרת דכתיב )בראשית יז( וערל זכר אשר לא ימול וגו' 
בקרבן דאין  ונכרתה והני פסח ומילה מצות עשה ]ואין קרבן על שגגתן[ אבל אינך כולהו מצות לא תעשה נינהו וחייבים

 קרבן אלא על לאו

 שיטה מקובצת שם אות א

 רמב"ם פירוש המשניות מכות ג:א

צריך אתה לדעת את הכללים המרובים האלו שאזכיר במקום זה, מהם, שכל מחוייב כרת בלבד או מיתה בידי שמים, 
ה תשובה נפטר מן ויהיה אותו החיוב בלא תעשה אם היה הדבר בעדים והתראה סופג מלקות, ואם ספג מלקות ועש

 וידוע שכל המצות הם צווי ואזהרה, הצווי הוא מצות עשה, והאזהרה מצות לא תעשה... הכרת.

 רמב"ם הלכות סנהדרין יט:ד

 נמצאו כל הלוקים ר"ז וסימן להם ילקו זרים

 לחם משנה הלכות סנהדרין יח:ב

' עקיבא סבר לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד וכל לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד וכו'. בריש פרק אלו הן הלוקין אמר דר
אין לוקין עליו ופסק רבינו כמותו וכן פסק פרק ב' מהל' שבת וכמו שכתב שם הרב המגיד עוד אמרו שם אי הכי חייבי 
כריתות נמי לאו שניתן לאזהרת כרת הוא אמר ליה רב מרדכי לרב אשי הכי אמר אבימי דהגרוניא משמיה דרבא חייבי 

כי התראה וכו' ע"כ משמע מכאן דר' עקיבא דסבר לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד וכו' סבר דבכריתות לא כריתות לא צרי
צריכי התראה דאם לא כן לא היה להם ללקות ואם כן לכאורה נראה מוכרח בדברי רבינו שסובר כן כיון דפסק כר' 

ת לא צריכי התראה וכדמפרש בגמ' וזה עקיבא והוא פסק לקמן דחייבי כריתות לוקין משמע דע"כ סבור דחייבי כריתו
תימה דבספר המצות בעיקר הי"ד השרשים כתב הרב בהפך מזה שכתב שם אבל העיקר אצלנו לא ענש הכתוב אלא אם 

כן הזהיר וכו' דסוף דבריו ואמנם יוציא בהיקש האזהרה בשביל שיתחזק לנו שרש אמנם לא ענש הכתוב אלא אם כן 
רה וכו' אז יתחייב למי שעבר ועשה כרת או מיתה ע"כ וכן בפירוש המשנה פרק אלו הן הזהיר ואחר שתעלה בידנו האזה

הלוקין כתב הרב אמנם באה האזהרה על העיקר שאצלנו כי התורה אינה מחייבת מיתה ולא כרת עד שיהיה לאו פשוט 
שם בפירוש המשנה דבריו  ע"כ. וא"כ למדנו מכל זה דחייבי כריתות צריכי התראה הפך דברי הגמ' והפך הנראה כאן וגם

סותרים דבתחלה אמר דחייבי כריתות ילקו ואח"כ כתב דצריכי אזהרה ואין לוקין עליהם מפני שניתנו לאזהרת מיתת 
ב"ד וכרת ואלו הם דברים סותרים לכך נראה ודאי דרבינו פוסק כרבינא דהביאו הגמ' בפרק אלו הן הלוקין לבסוף דשם 

מעיקרא שאם עשו תשובה כו' ורבינו נ"ל שמפרשו בכה"ג רבינא אמר לעולם דהתרו  אמר רבינא אמר לעולם כדאמרינן
בו משום כרת ומיתה וטעמא דמיתה משום כדי רשעתו וטעמא דכרת משום דבפירוש רבתה תורה מעיני לעיניך אבל 

ייב שתי בחייבי מיתות לא עבדי ג"ש משום קרא דכדי רשעתו וכי תימא הא לא עשה תשובה ואם כן בכרת אתה מח
רשעיות לא פסיקא מלתא לכרת אבל לעולם דמשום לאו אין מלקין אותו בחייבי כריתות כי היכי דאין אנו מחייבין אותו 
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מחייבי מיתות דסבירא ליה לרבינא דכי היכי דבחייבי מיתות לא לקי משום לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד בחייבי 
אלא היינו טעמא דלקי משום ג"ש דלעיני לעיניך ופסק רבינו כרבינא כריתות ג"כ לא לקי משום לאו שניתן לאזהרת כרת 

כדרכו בכל המקומות לפסוק כאוקימתא דלבסוף דהיא במסקנא והשתא אתי שפיר דרבינא סבר דלאו שניתן לאזהרת 
רש"י מיתת ב"ד אין לוקין דלתירוצא קמא דגמ' כתבו התוספות דסבר דלאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד לוקין ואם כפירוש 

ז"ל דרבינא מקיים התירוץ הראשון ולא סבירא ליה בפירוש רבתה תורה אם כן אתי רבינא הפך שיטת הגמ' בכל 
המקומות דקי"ל לאו שניתן לאזהרת מיתת ב"ד אין לוקין וזה דוחק דאוקימתא דרבינא דהוי במסקנא יש לנו להעמידה 

 כפי ההלכה הפסוקה:

 טוב שני ויוםשלא בזמנה  –מילה 

 שבת קלז. במשנהמסכת 

לשמנה, נולד לבין  -קטן נימול לשמנה ולתשעה ולעשרה ולאחד עשר ולשנים עשר, לא פחות ולא יותר. הא כיצד: כדרכו 
נימול לאחד עשר, שני  -נימול לעשרה, יום טוב לאחר השבת  -נימול לתשעה, בין השמשות של ערב שבת  -השמשות 

 אין מוהלין אותו עד שיבריא. -ן החולה נימול לשנים עשר. קט -ימים של ראש השנה 

 רמב"ם הלכות מילה א:טו

וכל מי שאינו דוחה את השבת י אינו דוחה את יום טוב ראשון ודוחה את יום טוב שני, ובשני ימים טובים של ראש 
 שנה.השנה אינו דוחה לא את הראשון ולא את השני, וכן מילה שלא בזמנה אינה דוחה את שני ימים טובים של ראש ה

 בית יוסף יורה דעה רסו:ח

אבל הרא"ש כתב בתשובה כלל כ"ו )סי' ה( דדוקא גבי מת התירו לדחות יום טוב שני והתירו אפילו ביום טוב שני של 
ראש השנה )ביצה ו.( אבל במילה שכבר עבר זמנה לא התירו לדחות יום טוב שני בשבילה וממתניתין דלא אשכח נימול 

 ם טובים של ראש השנה אין ראיה דמתניתין נשנית בארץ ישראל:לשנים עשר אלא בשני ימי

 שלחן ערוך שם

מי שנולד בין השמשות, שהוא ספק יום ספק לילה, מונין מן הלילה ונימול לתשיעי, שהוא ספק שמיני. ואם נולד ערב 
יו"ט שני של  ואפילו שבת בין השמשות, אינו דוחה את השבת, שאין דוחין את השבת מספק. וכן אינו דוחה יו"ט מספק

ואפילו לא הוציא אלא ראשו בין השמשות, אע"פ שיצא כולו שם תשובת רא"ש והיא בכלל כ"ו(. גליות )טור ר"ס זה ב
 בשבת, אינו נימול בשבת.

 132אורח חיים סימן ל –שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא 

 גליות אימתי נימול.   שאלה: תינוק שנולד בין השמשות ושמיני ספק תשיעי שלו חל ביו"ט שני של

תשובה הגם שדין זה מפורש בש"ע י"ד סימן רס"ו סעיף ח' שאין ספיקו דוחה אפילו יום טוב שני של גליות מ"מ אני   
בעניות דעתי קיוהא קא חזינא בדברי מרן המחבר בדין זה. חדא שעזב דרכו וסדרו בכל מקום להיות נמשך אחר דעת 

ים עליו מרן המחבר מחפש צדדים למצוא מקום לפסוק כמותו ועכ"פ אינו משמיט הרמב"ם ואפילו במקום שרבים חולק
דבריו לגמרי ומביא דבריו בשם יש מי שאומר, וכאן בדין זה לא הביא בספרו ב"י שום חולק על הרמב"ם שמתיר ביו"ט 

ו אין שום חולק שני אפילו מילה שודאי עבר זמנה רק הרא"ש, ואיך החליט בש"ע כדעת הרא"ש לחלוטין בסתם כאיל
 וכבר באמת חולק עליו הש"ך בס"ק ח' ופסק כדעת הרמב"ם.

אלא שיותר מזה גדלה הפליאה שדין זה שפסק בש"ע דספק מילה שלא בזמנה אינו דוחה יו"ט שני של גליות זה לא עלה 
טובים ש"ג על דעת הרא"ש מעולם, דהרא"ש קאי על מי שנולד בע"ש בה"ש ולשבוע שאחר ספק שמיני חלו שני ימים 

אבל מי שספק שמיני שלו ביו"ט  באחד בשבת ובשני בשבת שנימול ליום י"ב ושם ביום טוב שני כבר עבר זמנה בודאי
שני מהי תיתי לאסור והלא יש כאן ס"ס שמא היום זמנה ואת"ל היום אחר זמנה שמא היום חול שהרי יו"ט שני ספק 

ם שיכול למול אחר יו"ט וס"ל להמחבר דדבר שיש לו מתירין אפילו עלה בדעתי לומר דזה הוא דבר שיש לו מתיריו הוא.
 ...ס"ס אסור

לכן נלע"ד דהמחבר אגב שיטפא כתב וכן יו"ט שני של גליות וכוונתו בודאי שלא בזמנ' והוא דברי הרא"ש ממש אבל 
אינו דוחה אפילו  ספק מילה שלא בזמנה ודאי שרי ביו"ט שני אפילו בר"ה שבזה גם להרמב"ם ודאי מילה שלא בזמנה

                                                 

 יורה דעה סימן כג -שו"ת יביע אומר חלק ח ע"ע  132
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ובגוף הדין שנחלקו הרמב"ם והרא"ש במילה ודאי שלא בזמנה דלהרמב"ם דוחה יום טוב שני . יום טוב שני בר"ה..
ולהרא"ש אינו דוחה, נראין דברי הרא"ש דמה סברא יש להקל בשאר ימים טובים יותר מר"ה מה שאינו תלוי ביומא 

מילה באמת כתב שבר"ה נימול לשנים עשר לפי שהוא יומא אריכתא אריכתא, והרמב"ם בפירוש המשנה שם פרק ר"א ד
ולענ"ד צ"ע.   והרא"ש בתשובה שפיר השיב שהרי לענין מת שהקילו הקילו גם ביום טוב שני של ר"ה וא"כ גם לענין 

הש"ך  מילה אם היו מקילים בשל גליות היו מקילים גם בר"ה.   ואעפ"י שנראין דברי הרא"ש מ"מ מי שרוצה לסמוך על
 ..שהכריע כהרמב"ם וסמ"ג להקל ביום טוב של גליות אין מוחין בידו והנלע"ד כתבתי.

 שני מהולים בשבת –מילה 

 רסו:יד עהדרה יו שלחן ערוך

הגה: ולא מצאתי ראיה  יש ליזהר שלא ימולו שני מוהלים מילה אחת בשבת, שזה ימול וזה יפרע, אלא המל הוא עצמו יפרע.
נראה לי דשרי דהא מילה דחיא שבת כמו עבודה במקדש שכמה כהנים היו עובדים ומחללים שבת, דמאחר דשבת ניתן לדחות הרי ואדרבה   לדבריו,

לאסור ועל כן  הוא כחול לכל דבר. וכן מצאתי בספר התרומה ישן כתוב בקלף, שכתב בסוף הלכות שבת בהדיא, דשרי. אמנם מצאתי בקובץ שיש
  י שמדינא נראה לי מה שכתבתי )ד"ע ודלא כב"י(.טוב להחמיר לכתחלה, אף על פ

 כהרסו: עהדרה יו ביאור הגר"א

ולכאורה אין ראיה דעבודה בשבת הותרה וכמ"ש ביומא מ"ו ב' משא"כ מילה דמשמע דדחויה היא ממ"ש  ואדרבה כו'.
ס"ד א' בעי רבא כו' פ"ה ב' ומה מילה כו' ופיקוח נפש ודאי דחויה היא כמ"ש הרמב"ם רפ"ב דה' שבת וכמ"ש במנחות 

וה"נ במילה אבל א"א לומר כן דאמרינן שם אלא א"ר ר"י ור"ח ס"ה אמרו דבר א' כו' ובשבת שם אמרינן מאן תנא פירש 
כו' ואם איתא אפי' לרבנן וכן שם א' וצריכא כו' אלא ודאי אין חילוק וכמש"ש לרבנן בין בשבת בין בחול בשלשה בשלש 

 עבד כו' אפי' לכתחלה וכ"כ בא"ח: קופות כו' ומש"ש )עבה"ג( אנא

 מילתא דאמר רחמנא לא תעביד

 בבא מציעא סה.

 ו. -תמורה ד: 

 דיינים סימן ט' סעיף א' הלכותשלחן ערוך חושן משפט 

מאוד מאוד צריך הדיין ליזהר שלא ליקח שוחד, אפי' לזכות את הזכאי. ואם לקחו, צריך להחזירו, כשיתבענו הנותן. 
וכשם שהלוקחו עובר בלא תעשה, כך הנותנו עובר בלפני עור לא תתן מכשול )ויקרא יט, יד(. ולא שוחד ממון בלבד, 

לזה שהשאילו. במה דברים אמורים, כשלא היה לו לדיין  אלא אפילו שוחד דברים. וכל דיין ששאל שאלה, פסול לדון
הגה: ודוקא ברגיל לשאול ממנו, אבל באקראי בעלמא, ולא מוכח להשאיל, אבל היה לו להשאיל, כשר, שהרי גם זה שואל ממנו. 

 שעושה משום הדין, לא )מהרי"ק שורש י"ז /ט"ז/(.

 ביאור הגר"א שם ס"ק ב'

 כו' ושם ו' ע"ב בריבית קצוצה כו' וה"ה כאן וז"ש כשיתבענו כו'. שם יוצאה בדיינין: ואם לקחו. תמורה ד' ב' רבא אמר

 בעקבי הצאן עמ' רד

 (קישור)מאמרו של הרב שמעון שקאפ  –קונטרס מערכת הקנינים סימן א 

 ה דעה י:ארבי עקיבא איגר יור

ואסור לשחוט בו מסוכנת. ולענין דיעבד ע' ש"ך וקשה לי נימא כיון דאסור להנות הוי בכלל לא תעבד ואי עביד לא מהני 
+)אין אדם אוסר דבר  והוי כלא נשחטה בשלמא בהמת חבירו לעבודת כוכבים דס"ל לרוב פוסקים למ"ד אא"א דש"ש

שיא דנימא דא"ע לא מהני דהא העבירה לא תליא דוקא בשחיטה דאף דמותר אפילו באכילה בזה ליכא קו שאינו שלו(+
אם נוחר לעבודת כוכבים איסור עביד וא"כ ל"ש לומר א"ע לא מהני דמ"מ הרי נחור לפניך ואיסור דעבד עבד וא"א 

לתקנו ע"י דלא מהני ומה"ט נ"ל דלא קשה מה שהקשה המהרי"ט בתשוב' במתניתין דהשוחט בשבת שחיטתו כשירה 
 מא דא"ע לא מהני דהתם ג"כ אין העבירה משום השחיטה אלא משום נטילת נשמה והוי תיקון להוציא מידי אמ"הדני

ובזה לא שייך לא מהני דהרי מתה לפניך ואזדא איסור אמ"ה אבל הכא בשוחט מסוכנת בסכין עבודת  +)אבר מן החי(+
ם נדון דהשחיטה לא מהני והוי כמתה מאליה כוכבים דהעבירה הוא מה שנהנה מעבודת כוכבים שלא תמות הבהמה וא

וכנחירה בעלמא לא נהנה כלום מסכין וביותר למ"ש הטורי אבן בר"ה )דף כ"ה( גבי תקע בשופר של עולה דאפילו למ"ד 
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א"ע מהני היינו בעלמא דאף אם יהיה הדין דלא מהני מ"מ עשה עבירה דעבר אמימרא דרחמנא אבל בתוקע בשופר של 
קיום מצוה ואם אינו יוצא לא נהנה ולא עבר אמימרא דרחמנא בזה לכ"ע לא מהני עיי"ש וא"כ הכא  עולה דההנאה הוא

 בשוחט מסוכנת נימא ג"כ דלא מהני ולא עבר כלום וצ"ע:

 קובץ הערות סימן עו אות ד

כגון באונס  עוד יש נפק"מ הרבה מזה, כגון באי עביד לא מהני, לא שייך הך כללא אלא היכא שהדין נפעל ע"י כח האדם,
שגירש, ומקדש חייבי לאוין, ותורם מן הרע על היפה, אבל בשחיטה, שההכשר נעשה מאליו, לא שייך כלל לומר אעל"מ, 

 וע"כ לא קשה מהשוחט בשבת שחיטתו כשרה, דכיון שהשחיטה נעשית כהלכתה, ע"כ הבהמה ניתרת ממילא. 

 נחלות פרק ו הלכותחידושי הגרי"ז 

 שלא נמסרו לביאה קידושין ראה:

 מילתא דלא שכיחא לא גזרו בה רבנן

 (קישור) ד מערכת המ"ם כלל קעב\שדי חמד חלק ג

  

 א סימן כחשו"ת אגרות משה אבן העזר חלק 
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באשה שרשע אחד שמכונה בשם רב חרדי רימה לאשה אשר הניר שנותן לה הוא גט וכשבאת לינשא אמרו לה שאינו 
 כלום והשיגה גט כשר אם צריכה להמתין ג"ח כ' כסלו תשי"ב.  

הלכו אצל הרה"ג ר' אליהו יאנג שליט"א שאל באשה אחת אשר בערכאותיהם היא גרושה זה זמן גדול וגט בדיני התורה   
רשע ידוע אשר בשם רב חרדי יכונה ונתן לה ניר שנתגרשה מבעלה אבל הי' בלא גט כשר כידוע ממעשי נבלה שעושה 

אותו רשע וכשאמרו לה שלא יסדרו קידושין ע"ז השתדלו והשיגו גט כדין התורה אם רשאי לסדר הקידושין קודם הג"ח 
ר אביו הוא חולה גדול ורוצה לראות בחופתם ויש לחוש גם מזמן הגט הכשר כי אין רוצים לחכות בשום אופן באש

שתחלש בריאותו עיד"ז. ואמרתי שיש טעם גדול להתיר בכה"ג דהא במלתא דלא שכיח כגון בשנים שהחליפו בטעות לא 
גזרו במקום שאין לחוש לעצם ההבחנה רק מטעם לא פלוג כדאיתא בס"פ ד' אחין ומפורש בש"ע אה"ע סי' י"ג סעי' ח' 

בניסת בטעות ונודע שהיא אסורה לבעלה אם היתה קטנה א"צ להמתין ומשמע בכל אופן שהיא אסורה כגון גרושה  גם
לכהן וכדומה שכיון שבטעות ניסת לאסור לה הוי אינו מצוי ולא גזרו. ולכן אין לך אינו מצוי גדול מזה שהמכונה בשם רב 

כדין הזה של"ג רבנן בכזו שאין לחוש בעצם מצד שהיא ארטאדאקסי יתן כתב פטור בלא גט ולכן מסתבר שהוא ממש 
גרושה ממנה כבר בערכאותיהם זמן גדול ורק שהוא מטעם לא פלוג שבלא שכיח ל"ג רבנן. וראיה גדולה מהא דכתב 

החת"ס בסי' כ"ז לתרץ הא דמהר"מ לובלין שבנכתב בגט הראשון לוי והוא לא היה לוי שא"צ להמתין מגט השני שהקשה 
י"ג סק"ז דהא הוא גט בטל שאף לר"ת יש להמתין הג"ח מהשני שטעם מהר"מ מלובלין הוא משום דסובר  הח"מ סי'

דטעות כזה לכתוב לוי על אינו לוי הוא מלתא דלא שכיחא שלא גזרו וא"כ כ"ש שהא דידן הוא לא שכיח כלל ולכן אף 
שאינו לוי לא שכיח דטעות בשמות  החולקים עליו כמו הח"מ והב"ש הוא מחמת דלא סברי להחשיב טעות דלוי על

ובהיחוסים הוא שכיח קצת ול"ד ללא שכיח דהוחלפו אבל בהא דידן שודאי לא שכיח הוא גם הם יודו שא"צ להמתין ואף 
להר"י שמחמיר בלעז יודה בכאן. ול"ד להא דכתב החת"ס שם שמסדרים שלא בקיאי שכיחי טובא דודאי אלו שטועים 

אפשר שכיחי אבל ליתן כתב פטור בלא גט זה ודאי ל"ש כלל ולכן כיון שהוא שעה"ד גדול  בעצמם וחושבים שהן בקיאים
 שיש לחוש לבריאות אביו החולה יש להקל לסדר הקידושין.  

והגרי"א הענקין שליט"א אמר עוד טעם דכיון שבערכאות דכאן כשנוטלין הדיווארס מהם נמי צריכין להיות מרוחקין   
בכלל אלו שחשבו בגמ' שצריכין להמתין אף שאין לחוש בהו להבחנה. ואמרתי קצת ראיה לזה ולא לדור ביחד אין זה 

מדלא אמר סתם בגמ' ביבמות דף מ"ב שבכל אופן צריכה להמתין אלא חשיב שם י"ב אופנים לכן אולי רק באלו שחשב 
האסורין או במדה"י וכן שם שהם נחשבין בפי הכל איש ואשתו רק שלא דרו ביחד מאיזה סבה שהיה חולה או בבית 

בזקנה ועקרה ומפלת אח"מ בעלה שדרו ממש ולא בכגון זה דהוצרכו להתרחק מחמת שלא נחשבו שוב איש ואשתו. אבל 
מ"מ למעשה כיון שאין הראיה מוכרחת אולי אין לסמוך על זה אבל מטעם לא שכיח שכתבתי יש לסמוך בשעת הדחק 

לבקש קולות אף הברורות ביותר דקרי ביה מהיות טוב וגו'. משה  כזה. דשלא בשעת הדחק גדול אין כדאי בכלל
 פיינשטיין  

וממש מעשה כזה אירע עוד אצל רב גדול ממשפחת האלבערשטאם ולא רצו בשום אופן לחכות מחמת שהכינו כבר   
הכל וידורו בלא קידושי תורה אם רשאי לסדר הקידושין. והוריתי שודאי נחשב זה שעה"ד גדול ולכן יש גם כן להתיר, 

ירה בסדור הקידושין דהרי איסור המתנת ג"ח יעברו וגם כיון שברור לו שידורו ביחד ליכא גרם מסייע ידי עוברי עב
 בודאי ואדרבה מונעם מאיסור פנויה שלהרמב"ם אפשר היא באיסור לאו דקדשה.    

 מילתא דעבידי לגלויי לא משקרי אינשי

 נודע ביהודה מהדורה קמא אבן העזר סימן צג

 ארץ הצבי עמ' קל

 מן התורה או מדרבנן –אחד באשה שמת בעלה  עדראה: 

 תרי רובי –להם סוף  ןמים שאי

 רובי, מים שאין להם סוף תריראה: 

 מטרת הגזירה –להם סוף  ןמים שאי

 סוכה

 רש"י יבמות

 מלחמת ה' יבמות
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 אור שמח

 המצוי מיעוט

 :(רמב"ן חולין )בין בחידושים, בין במלחמות ג

וכן מצינו בכל מקום שחוששין לכתחלה ברוב שמיעוטו מצוי ואפי' במקום שאין חזקה כנגדו כגון בדיקת טריפות 
 ...בסירכא

 נפש הרב עמ' רכח

 4גינת אגוז עמ' סג בהערה 

 סוכה נב.

גבוה, לעתיד לבא מביאו הקדוש ברוך הוא ליצר הרע ושוחטו בפני הצדיקים ובפני הרשעים. צדיקים נדמה להם כהר 
ורשעים נדמה להם כחוט השערה. הללו בוכין, והללו בוכין. צדיקים בוכין ואומרים: היאך יכולנו לכבוש הר גבוה כזה! 

 ורשעים בוכין ואומרים: היאך לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה!

 מכת מרדות

 מגן אברהם תצו:ב

 תצא שהוא י"ג מכות ע"ש וברמב"ם לא משמע כן:מלקין אותו. פי' מכת מרדות כת' מהרא"י בביאור רש"י ס"פ כי 

 ויש כח ביד חכמים , בית דין מכין ועונשין,מכת מרדות

 סנהדרין מו.

 מגילת תענית )ליכטנשטיין( הסכוליון

עשרים ושנים באלול/ בעשרין ותרין ביה תבו לקטלא משמדיא. מפני שהיו גוים שרויים בארץ ישראל ולא יכלו ישראל /
שבהם עד שיצאו משם וכיון שיצאו משם המתינו להם שלשה ימים אם יעשו תשובה כשראו שאין לשלח יד ברשעים 

 עושין תשובה נמנו עליהם והרגום יום שהרגום עשאוהו יום טוב.

אמר רבי אליעזר בן יעקב שמעתי שבית דין מלקין והורגין שלא מן התורה דבית לוי אמר רבי שמעון שמעתי שבית דין 
ומעשה באחד  ם שלא מן התורה לא מפני שכתוב בתורה אלא משום שנאמר ובערת הרע מקרבך.עונשין ממון ומכי

שהטיח באשתו תחת התאנה והלקוהו בית דין וכי חיב היה אלא שהיתה השעה צריכה לכך כדי שילמדו אחרים מפני 
ב היה אלא שהיתה השעה שנהגו מנהג זנות. שוב מעשה באחד שרכב על הסוס בשבת והביאוהו לבית דין וסקלוהו וכי חי

צריכה לכך. שמעון בן שטח תלה שמנים נשים באשקלון וכי חיבות הרגה ותליה היו אלא שהיתה השעה צריכה לכך כדי 
 שילמדו ממנו וכל ישראל ישמעו וייראו.

 חושן משפט סימן ב סעיף טשלחן 

דנין בין מיתה בין ממון בין )ושהוא צורך שעה( )טור( כל ב''ד אפילו אינם סמוכים בא''י אם רואים שהעם פרוצים בעבירות 
)ויש להם כח להפקיר ממונו ולאבדו כפי מה כל דיני עונש ואפילו אין בדבר עדות גמורה ואם הוא אלם חובטים אותו ע''י עכו''ם 

גדול הדור או טובי העיר  וכל מעשיהם יהיו לשם שמים ודוקאשרואים לגדור פרצת הדור( )טור בשם הרמב''ם בפרק כ''ד מסנהדרין( 
הגה: וכן נוהגין בכל מקום שטובי העיר בעירן כב''ד הגדול מכין ועונשין והפקרן הפקר כפי המנהג אע''פ שיש חולקין שהמחום ב''ד עליהם: 

ן לשנות דבר במידי וס''ל דאין כח ביד טובי העיר באלה רק להכריח הציבור במה שהיה מנהג מקדם או שקבלו עליהם מדעת כולם אבל אינן רשאי
דאיכא רווחא להאי ופסידא להאי או להפקיע ממון שלא מדעת כולם )מרדכי פרק הגוזל בתרא( מ''מ הולכין אחר מנהג העיר וכ''ש אם קבלום 

בעים זהובים עליהם לכל דבר כן נ''ל )וע' בי''ד סימן רכ''ח דיני תקנות וחרמי צבור( כתבו האחרונים בתשובותיהם דמי שנתחייב מלקות יתן אר
פי במקום מלקות )מהרי''ו סי' קמ''ז ומהר''ם מריזבורק( ולאו דינא קאמר אלא שהם פסקו כך לפי שעה אבל ביד הב''ד להלקותו או ליטול ממון כ

 ראות עיניהם לפי הענין למיגדר מלתא )וע''ל ריש סי' תכ''ה בהג''ה(:

 יבמות צ:

 ירושלמי גיטין ד:ב
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 רבינו יונה, אבות א:א

כענין שנאמר )ויקרא י"ח ל'( ושמרתם את משמרתי כלומר עשו משמרת למשמרתי והסייג הוא דבר  -סייג לתורה  ועשו
גדול ומשובח לעשות סייג וגדר למצות לבל יוכל להכשל בהם הירא את דבר ה' לכן המקיים את דברי חז"ל שהם סייגים 

ית המצות הוכחה ליראה כמו השומר לסייגים למצות של תורה חיבב היראה ממי שעושה המצוה עצמה כי אין עשי
שהוא נזהר מתחלה שלא יביא לידי פשיעה. אך העושה המצוה ואינו מקיים הסייג מראה לנו כי אם ייטיב בעיניו לעשות 

מצוה אל ירע בעיניו אם יפשע בה ולפרוץ פרץ לא חש מפני היראה ופורץ גדר ישכנו נחש. הנה כי דברי חכמים ז"ל 
ות ליראת שמים שהוא עיקר העולם ויסוד המעלה. וכל מצות כלם פרפראות אליה. וזהו שאמרו במדרש כי יסודות ואילנ

 טובים דודיך מיין חביבין דברי סופרים מיינה של תורה:

 קונטרס דברי סופרים סוף סימן ד'

 חזון איש יורה דעה ב:יז

 תוספות סח: ד"ה קטן

 גינת אגוז עמ' קמו

 סנהדרין נב:

י בת כהן שזינתה הואי, אקפה רב חמא בר טוביה חבילי זמורות ושרפה. אמר רב יוסף: טעה בתרתי, טעה אימרתא בת טל
יש משפט,  -בדרב מתנה, וטעה בדתניא: אובאת אל הכהנים הלוים ואל השפט אשר יהיה בימים ההם, בזמן שיש כהן 

נתה וכו'. אמר רב יוסף: בית דין של צדוקים אין משפט. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק מעשה בבת כהן שזי -בזמן שאין כהן 
הוה. הכי אמר להו והכי אהדרו ליה? והתניא, אמר רבי אלעזר ברבי צדוק: זכורני כשהייתי תינוק ומורכב על כתיפו של 

שני  -אמרו לו: קטן היית, ואין מביאין ראיה מן הקטן.  -אבא, והביאו בת כהן שזינתה, והקיפוה חבילי זמורות ושרפוה! 
הי אמר להו ברישא? אילימא הא קמייתא אמר להו ברישא, אמר ליה כשהוא גדול ולא אשגחו ביה, אמר  -מעשים הוו. 

להו כשהוא קטן ואשגחו ביה? אלא: הא אמר להו ברישא, ואמרו ליה: קטן היית. ואמר להו כשהוא גדול. ואמרו ליה: 
 מפני שלא היה בית דין של אותה שעה בקי.

 חכמת שלמה שם

' טעה בדרב מתנא כו' נ"ב ויש לי לישבו דלא טעה וצורך שעה היה ומשום הכי שריפה שלא כדיני ישראל בפתילות גמ
אבר שלא יאמרו דנין אפילו בזמן הזה אלא שריפה לפי שעה וצורך שעה לאותו הדור היה ודו"ק ואינני כחולק על 

 למשיחא וק"ל: התלמוד שהרי אין בו נפקותא לא לחיובא ולא לפטורא ואין זה אלא

 שו"ת מהר"ם מלובלין סימן קלח

לבד זה מצאנו ראינו הנ"י שכתב בפרק ארבע מיתו' אהא דאית' התם אימרת בת טלי' בת כהן שזינתה הוה.   אקפא ...
חמא בר טובי' חבלי זמורות ושרפה.   אמר רב יוסף טעה בתרתי.   טעה בדרב מתנא דאמר פתילה של אבר מטילין לתוך 

וטעה בדתני' ובאת אל הכהנים ואל הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם.   בזמן שיש כהן יש משפט    פיו וכו'.
בזמן שאין כהן אין משפט.   וז"ל הנ"י שם ואי קשיא והא ק"ל דב"ד מכין ועונשי' שלא מן הדין.   וי"ל דהת' סנהדרי 

בריש פרק ב' דנידה רב הונא קץ ידא מאד' אחד שהיה גדולה הוו דרב גוברייהו אבל ב"ד דעלמא לא.   ואע"ג דאמרינן 
רגיל להכו' חבירו ואמרינן בפרק זה בורר אי ודאי קטיל נפשא ליכהיו' לעיני' היינו לעונשו בקצת מה שחייב' עליו תורה 

 ..כגון שיכהו עיני ההורג שנתחייב מיתה וכיוצא בו אבל לחייבו לגמרי בדין תורה לא עכ"ל.

 מלאכי זה עזרא

 לה טו.מגי

אמר רבי יהושע בן קרחה: מלאכי זה עזרא, וחכמים אומרים: מלאכי שמו. אמר רב נחמן: מסתברא כמאן דאמר מלאכי 
זה עזרא, דכתיב בנביאות מלאכי: גבגדה יהודה ותועבה נעשתה בישראל ובירושלם כי חלל יהודה קדש ה' אשר אהב 

דכתיב דויען שכניה בן יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו עזרא,  -ובעל בת אל נכר, ומאן אפריש נשים נכריות 
 באלהינו ונשב נשים נכריות.

 רד"ק מלאכי א:א
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חגי זכריה ומלאכי הם שנבאו בבית שני ובחגי וזכריה נכתב זמן נבואתם ובמלאכי  -משא דבר ה' אל ישראל ביד מלאכי 
בדבריו בנין הבית כמו שנזכרו חגי וזכריה כמו שכתוב  לא נכתב ואפשר שהיה האחרון שבהם וכן יראה כי לא נזכר

והתנביאו חגי וזכריה בר עדוא נביאיא ואמר יושבי יהודאי בנין ומצלחין בנבואת חגי נביאה וזכריה בר עדוא ורז"ל אמרו 
ור מלאכי זה עזרא ולא מצאנו בשום מקום שקראו נביא אלא עזרא הסופר ופי' אל ישראל להוכיחם על מעשיהם כי הד

העולה מבבל היו רובם מחזיקים במעשים שאינם טובים שהיו נושאים נשים נכריות כמו שהוכיחם עזרא בזה וכן מלאכי 
 הוכיחם בזה כמו שאמר ובעל בת אל נכר וכן בחלול שבתות לא היו נזהרים ובדברים אחרים כמו שכתוב בספר עזרא:

 , לא מסרה הכתוב אלא לחכמיםמלאכת חול המועד

 .חגיגה יח

 שלחן ערוך אורח חיים תקל:א

 133הגה: לפי צורך הענין שהיה נראה לחכמים להתיר.חול המועד אסור בקצת מלאכות, ומותר במקצתן. 

 כסף משנה הלכות עבודת כוכבים יא:ג, בית יוסף יורה דעה קעח:ב

לגזור על אי נמי שהתורה לא פרטה דבר אלא אמרה ובחקותיהם לא תלכו ומסרה הדבר לחכמים והם ראו שאין 
 :הקרובים למלכות

 מגן אברהם תקל:א

משמע דס"ל שמלאכת ח"ה דאורייתא אלא שמסרו לחכמים והב"ח הכריע  -א )פמ"ג( )מחה"ש( לפי צורך הענין וכו' 
כהרמב"ן שכל שאינה צורך המועד ואינה דבר האבד אסור מדאורייתא ע"ש ובסי' תקל"ח משמע דס"ל להרב"י שמלאכת 

עונשו גדול דאמרינן המחלל את המועדות כאלו עובד ע"א ופירש"י דהיינו ח"ה, כתב התניא חייב  ח"ה הם דרבנן ועכ"פ
לכבדו במאכל ומשתה ובכסות כשאר י"ט עכ"ל, ומהרי"ל לבש הקט"א ומטרו"ן של שבת ובמשנ' רפ"ד דסוכ' אמרי' ההלל 

תחל' מצוה לאכול פת עסי' תרס"ד: מקום והשמחה ח' ימים וע"ש ובסי' קפ"ח ס"ז משמע דדי באכיל' פירות ומ"מ נ"ל לכ
שנהגו להקל אפי' בדבר שאינו אבד ובא חכם ואסר להם אפי' דבר האבד אין לחכם אחר להתיר להם )רשד"מ בי"ד סי' 

 ק"כ כ"ה(:

 רבי עקיבא איגר שם

תקל"ט ס"ו דמלאכת חוה"מ הם דרבנן. וכן משמע ססי' תקל"א במה דפסק כרב אמי להקל נגד ר"ה. ע' בטור שם ובסי' 
 דפסק האיבעי' לקולא דמעמיקו עד ז' ע' בב"י שם:

 ד"ה תיפוק ליה .כבתוספות עבודה זרה 

אליבא דרשב"א פריך דאית ליה כותים גרי אמת הן בפ"ק דחולין )דף ו.( גבי ההיא דר"ש  -תיפוק ליה משום לפני עור 
ר"ת דשייך למימר לפני עור אף במידי דלית  דשדריה לר"מ למזבן חמרא מבי כותאי ומכאן יש להביא ראיה למה שפירש

ביה איסורא אלא דרבנן דהא מלאכה דח"ה =דחול המועד= אינה אסורה אלא מדרבנן כדפירש ר"ת )במו"ק דף ב( וראיה 
נמי מדלעיל )דף טו:( דאסור למכור לישראל החשוד למכור לעובד כוכבים אע"ג דליכא איסורא אלא דרבנן אבל הר"ר 

"ת שפירש דמלאכה דח"ה =דחול המועד= אינה אסורה מן התורה מדאמר בפ' מי שהפך )מ"ק דף יא:( אלחנן הקשה לפר
פתח באבל וסיים בחול המועד לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא ימי אבלו דאסור דרבנן אלא אפילו ח"ה =חול המועד= 

"ק דחגיגה )דף יח.( לאפוקי אבל דאסור דאורייתא כו' ומפר"ת דקרי ליה דאורייתא לפי שיש לה אסמכתא מן התורה בפ
שאין לו אסמכתא אלא מדברי קבלה דכתיב והפכתי חגיכם לאבל א"נ ח"ה =חול המועד= יש לו עיקר מן התורה דאיכא 

 למיגזר אטו י"ט.

 מלאתך ודמעך

 חכב:כ אבן עזרא שמות )הפירוש הארוך( פרשת משפטים

מלאתך כנוי לתירוש, ודמעך כנוי ליצהר. והגאון רב סעדיה אמר, כי מלת מלאתך כוללת המלאה מן הזרע והמלאה מן 
היקב. ואמר, כי דמעך רמז ליצהר, כי כאשר ידרך הזית הוא יורד טפות כמו הדמע. והנה פי' זה הכתוב במקום אחר: והוא 

בכור בניך תתן לי, כי הוא ראשית אונו. ובן זוטא אמר, כי מלאתך  ראשית דגנך תירושך ויצהרך )דבר' יח, ד(, על כן עמו
                                                 

   ע' בב"י, בב"ח, ובמג"א 133
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על ההריון, ודמעך כנוי לשכבת זרע והיא הטפה, ואמר לא תאחר שלא יעכב מלקחת לו אשה, על כן אחריו: בכור בניך 
ריון. ועוד, כי תתן לי, וזה שגעון. למה הזכיר מלאתך לפני דמעך? כי דמעך לפי דעתו לשפוך זרע באשה, ואחר כך תבא הה
א חייב, כך דבר ההריון אינו ביד אדם רק בידי השם לבד. ואמר יפת, הזכיר הפסוק הזה שלא יאחר העני לתת מה שהו

 תעשה לתת הבכור לכהן:

 מלוה הכתובה בתורה

 סנהדרין ג.

 מאירי בבא קמא ע:

הא מכירה היא אתנן אסרה תורה כלל תדע שדבר זה אינו שאע"פ שאין בית דין מחייבין בכך כל שעשה הוא מעצמו מי
ואפילו בא על אמו והרי בא על אמו שהוא חייב מיתה ואלו תבעה אמו אתננה בפנינו אין מחייבין אותו שאין אדם מת 

 ומשלם ואעפ"כ אם נתנו לה בלא הכרח בית דין חל עליו שם אתנן ונאסר

 דאורייתא שעיבודאראה: 

 הצבי עמ' רד ארץ

 גינת אגוז סימן נ

 מלוה להוצאה נתנה

 ו:קידושין 

מקודשת, ואסור לעשות כן, מפני הערמת רבית. האי הנאת  -אינה מקודשת, בהנאת מלוה  -אמר אביי: המקדש במלוה 
דארווח מלוה ה"ד? אילימא דאזקפה, דאמר לה ארבע בחמשה, הא רבית מעלייתא הוא! ועוד, היינו מלוה! לא צריכא, 

 לה זימנא.

 ו:קידושין רש"י 

דקיחה משדה עפרון גמרינן דיהיב מידי בשעת קידושין ומלוה להוצאה ניתנה וכבר הן שלה ומעות  -אינה מקודשת 
 אחרים היא חייבת לו.

הלואתו ואמר לה התקדשי בהנאה זו שאת היית נותנת פרוטה לאדם שיפייסני על כך או לי  -לא צריכא דארווח לה זמן 
ואפי' לאגר נטר לא דמי כלל ואם פירש לה כך מקודשת והערמת רבית הוא דהויא ולא רבית גמור דלא קץ לה מידי ולא 

מידי שקל מינה וכ"ש אם מחל לה כל המלוה ואמר לה התקדשי לי בהנאת מחילה זו דהשתא הוא דקא יהיב לה הך 
 לה שכבר הם ברשותה והם שלה. פרוטה דהנאת מלוה אבל כי מקדש לה בעיקר המעות לאו מידי יהיב

 מז: – מז. קידושין

אינה מקודשת, ויש  -אינה מקודשת, מלוה להוצאה ניתנה. נימא כתנאי: המקדש במלוה  -אמר רב: המקדש במלוה 
אומרים: מקודשת; מאי לאו בהא קמיפלגי, דמר סבר: מלוה להוצאה ניתנה, ומר סבר: מלוה לאו להוצאה ניתנה. 

שזה קנה; אי אמרת מלוה להוצאה ניתנה, במאי קני? אמר רב נחמן: הונא חברין  -א: ושוים, במכר ותסברא? אימא סיפ
כגון שאמר לה התקדשי לי במנה, ונמצא מנה חסר דינר, מר סבר: כסיפא  -מוקים לה במילי אוחרי, והכא במאי עסקינן 

אמר רבי אלעזר: התקדשי לי במנה, ונתן לה מילתא למיתבעיה, ומר סבר: לא כסיפא לה מילתא למיתבעיה. ואלא הא ד
כסיפא לה מילתא למיתבעיה,  -הרי זו מקודשת וישלים, לימא, כתנאי אמרה לשמעתיה! אמרי: מנה חסר דינר  -לה דינר 

לא כסיפא לה מילתא למיתבעיה. מיתיבי: האומר לאשה התקדשי לי בפקדון שיש לי בידך,  -מנה חסר תשעים ותשע 
אינה מקודשת; ובמלוה, אף על פי  -מקודשת, ואם לאו  -או שאבד, אם נשתייר הימנו שוה פרוטה  והלכה ומצאתו שנגנב

הרי היא כפקדון; עד כאן  מקודשת, רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי מאיר: מלוה -שלא נשתייר הימנו שוה פרוטה 
אין, ואי  -בר: נשתייר הימנה שוה פרוטה לא פליגי, אלא דמר סבר: מלוה אע"ג דלא נשתייר הימנה שוה פרוטה, ומר ס

מקודשת! אמר )ליה( רבא: ותסברא הא מתרצתא?  -לא, אבל דכולי עלמא מקדש במלוה  -לא נשתייר הימנה שוה פרוטה 
הא משבשתא היא. האי פקדון היכי דמי? אי דקביל עליה אחריות, היינו מלוה! אי דלא קביל עליה אחריות, אי הכי, 

 -מקודשת, ניפלוג וניתני בדידה: במה דברים אמורים  -לוה, אע"פ שלא נשתייר הימנה שוה פרוטה אדתני סיפא: ובמ
מקודשת! אלא תריץ הכי:  -שלא קבלה עליה אחריות, אבל קבלה עליה אחריות, אע"ג דלא נשתייר הימנה שוה פרוטה 

אומר משום ר"מ: מלוה הרי היא  אינה מקודשת, ר' שמעון בן אלעזר -ובמלוה, אע"פ שנשתייר הימנה שוה פרוטה 
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כפקדון. במאי קמיפלגי? אמר רבה, אשכחתינהו לרבנן בבי רב דיתבי וקאמרי: במלוה ברשות בעלים לחזרה והוא הדין 
לאונסין קמיפלגי, דמר סבר: מלוה ברשות לוה קיימא והוא הדין לאונסים, ומר סבר: מלוה ברשות בעלים קיימא והוא 

כולי עלמא לא פליגי דברשות לוה קיימי, מאי טעמא? לא גרעא משאלה, מה  -הו: לאונסים הדין לאונסים, ואמינא ל
 ...שאלה דהדרה בעינא חייב באונסים, מלוה לא כל שכן, אלא הכא מלוה ברשות בעלים לחזרה איכא בינייהו

 בבא מציעא ד.

הילך נמי כמודה  -חייב. מאי טעמא  -לך דאמר רבי חייא: מנה לי בידך, והלה אומר: אין לך בידי אלא חמישים זוז, והי
]אנן סהדי דמאי דתפיס[ הילך הוא, וקתני  -מקצת הטענה דמי, ותנא תונא: שנים אוחזין בטלית. והא הכא, כיון דתפיס 

כמאן דנקיט להו מלוה  -כיון דאמר ליה הילך, הני זוזי דקא מודי בגוייהו  -ישבע. ורב ששת אמר: הילך פטור. מאי טעמא 
אמר לך רב ששת:  -ולרב ששת קשיא מתניתין!  -הא לא מודי, הלכך ליכא הודאת מקצת הטענה.  -באינך חמשים  דמי,

  ואידך: אין, תקנת חכמים היא. -מתניתין תקנת חכמים היא. 

 רש"י בבא מציעא ד. ד"ה והילך

 לא הוצאתים, והן שלך בכל מקום שהם.

 הגהות הגר"א שם אות א

 וכתב דהא מלוה להוצאה ניתנה ודוקא בפקדון הדין כן )ועמ"ש רבינו בח"מ סי' פ"ז ס"ק י"ז( נ"ב אבל הר"ן חולק ע"ז

 סעיף לח שולחן ערוך חושן משפט הלכות הלואה סימן עב

להשיבו לישראל ויש מי שאומר דה"ה למעות  עובד כוכבים שהלוה לישראל על המשכון ונפל ממנו, ומצאו ישראל, חייב
ולי נראה דבמעות )בים על משכון ונפלו המעות מהעובד כוכבים ומצאם ישראל, יחזיר לישראל. שהלוה ישראל לעובד כוכ

 הם של המוצא, דמעות להוצאה נתנו וכבר יצאו לגמרי מרשות הנותן(.

 ש"ך שם ס"ק קנג

לק ב'. כן כתבו הב"י והד"מ והסמ"ע +בציוניו+ והב"ח ]סעיף ל"א[ בשם רבינו ירוחם נתיב כ' ח -ויש מי שאומר כו' 
ולפע"ד כולם שגו וטעו בדברי רבינו ירוחם, דרבינו ירוחם מיירי התם במשכון. דז"ל רבינו ירוחם שם ]בדפוס ויניציא[, 

משכונו של ישראל ביד גוי שהלוה עליו הגוי המעות ונאבדו מן הגוי ומצאו ישראל, מחזירו לראשון ואינו יכול להחזירם 
ודו מאחר שמצאם ישראל. ואם יבוא לומר המוצא אני רוצה להחזירם משום קדושת לגוי, כי כיון שנפל מן הגוי פקע שעב

השם, יאמר לו האחר אם תרצה לקדש השם תעשה בשלך, עכ"ל. ופשוט הוא דקאי אמשכון. ונאבדו וכן להחזירם, טעות 
קונסטנטינה, משכונא של סופר, וצ"ל ונאבד, וכן להחזירו. או קאי אמשכונות רבים, וק"ל. וז"ל רבינו ירוחם בדפוס ישן 

ישראל ביד גוי שהלוה עליה הגוי ונאבדו המעות מן הגוי ומצאם ישראל, מחזירו לראשון ואינו יכול להחזירם לגוי, כי 
כיון שנפל מן הגוי פקע שעבודו מאחר שמצאם ישראל. ואם יבוא לומר המוצא אני רוצה להחזירם משום קדושת השם, 

 ם תעשה בשלך, עכ"ל. והדבר פשוט ג"כ דתיבת המעות צ"ל המשכונות, וכמ"שיאמר לו האחר אם תרצה לקדש הש

 תומים שם ס"ק נד )ע"ש באריכות גדולה(

וי"א דהוא הדין למעות וכו'. כל האחרונים השיגו לרבינו ב"י )סעיף לא( בזה, דהא המעות להוצאה ניתנו כמש"כ הרמ"א, 
נו ב"י ברבינו ירוחם )מישרים נתיב כ ח"ב(. ואם כי הם החליטו והרב הש"ך )ס"ק קנג( כתב, נוסחא מוטעת נזדמן לרבי

הדבר, לדידי מספקי טובא, ויש לדעת רבינו ב"י מקום לסמוך עליו, כי הב"ח )שם( כתב בהשגתו על הב"י, וראיה ברורה 
משם ראיות ב"י,  מפ"ב דקדושין )מו ב( במלוה ברשות בעלים וכו' ואפילו הוא בעין כאילו הוציאו יחשב, עכ"ל. ואני אומר

דהא שם דף מ"ו פליגי בקידשה במלוה ת"ק ס"ל אינה מקודשת ורשב"א אומר בשם ר"מ מלוה הוא כפקדון, ואמרינן 
במאי קמפלגי במלוה ברשות בעלים לחזרה קמפלגי, דת"ק ס"ל דאינו ברשות המלוה לחזור בו ולתבוע מעותיו אע"פ 

דיכול לחזור ולתבוע מעותיו, וא"כ הרי הם רק פקדון בעלמא ויכול  שהם בעין וא"כ אינה מקודשת, ורשב"א סבירא ליה
, ופריך הגמרא אלא הא דאמר רב הונא השואל קרדום מחבירו בקע בו קנאה לא דשלו הם וברשותו קאילקדש בו אשה 

 בקע בו לא קנאה לימא כתנאי אמרה לשמעתא, ומשני עד כאן לא פליגי אלא במלוה דלא הדרא בעיניה אבל ששאלה
דהדרא בעינה כו"ע ס"ל דוקא בקע בו, עכ"ל. וא"כ ברור דלת"ק דאם הוא ביד לוה אע"פ שלא הוציאה אין ביד מלוה 

לתובעם, וגלל כן אינו ברשותו לקדש בו אשה כלל, אין דינו של הב"י מחוור כמש"כ כל המחברים, כיון שהגיע מעות ליד 
והרי הן של גוי, אבל לרשב"א דס"ל דהוי כפקדון ויכול לקדש בו גוי אף שהם עדיין בעין, תו יצא מרשות ישראל לגמרי 

אשה דהרי יכול לחזור בו, א"כ יתכן דינו של ב"י, דהא הם של ישראל לגמרי והם רק כפקדון ביד גוי כל כמה דלא 
"ח השתמש בהן ויכול לקדש בו אשה, א"כ פשיטא דבנפל הוא כפקדון של ישראל ביד גוי וחייב להחזירו, ומדברי הב

 ..גופיה משמע דתליא בהנך דעות.
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ובאמת גם הרא"ש עמד בקושית התוס' כנ"ל, ומזה ג"כ מוכח כנ"ל, ולכן הרמ"א דחולק כביר מצאה ידו בראיות   
מפוסקים כמש"כ, ובפרט דגם לא מצינו באה"ע בשום מאן דאמר ופוסק דאם קידש אשה במלוה שיש לו ביד גוי קודם 

 , דלפי דעת מחבר דהוא בחזקת ישראל כמש"כ לעיל, פשיטא דיש בו חשש קדושין, וצ"ע.שהוציאה דיש בו חשש קידושין

 יה לטועה כאשר חשבו אחרונים ז"ל.ועכ"פ יש לרבינו הגדול יתד לסמוך בו ולא לשו...

 גיוס תלמידי חכמים –מלחמה 

 מועד עמ' קסז\חזון איש אורח חיים

 קדרי דחזירי בשעת מלחמה –חלוצי צבא  –מלחמה 

 רמב"ם הלכות מלכים ח:א

חלוצי צבא כשיכנסו בגבול העכו"ם ויכבשום וישבו מהן, מותר להן לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו, אם 
ירעב ולא מצא מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורים, וכן שותה יין נסך, מפי השמועה למדו ובתים מלאים כל טוב ערפי 

 חזירים וכיוצא בהן.  

 רים ו:ירמב"ן דב

יזכיר בכאן כי ברבות הטובה יזכור ימי עניו ומרודו שהיה עבד במצרים, ולא ישכח את  -והיה כי יביאך ה' אלהיך וגו' 
השם שהוציאו מן העבדות ההוא לטובה הזאת, אבל יזכור חסדיו תמיד ויירא אותו ויעבוד לפניו כעבד לאדוניו. ועל דעת 

הטוב ההוא אשר ימצא בבתים המלאים מותר אפילו היו שם דברים הנאסרים בתורה, רבותינו )חולין יז א( ירמוז עוד, כי 
כגון קדלי דחזירי או כרמים נטועים כלאים או ערלה. ואפילו בבורות יתכן שהיה בחציבתן דבר אסור בטיח אשר בהן, או 

 ור:הזכיר הבורות דרך מליצה להזכיר רבוי הטובה, והשליט אותם בכל הנמצא בארץ במותר ובאס

והנה הותרו להן כל האיסורין זולתי אסור ע"ז, כמו שיבאר עוד )להלן ז כה( לא תחמוד כסף וזהב עליהם ולקחת לך וגו',   
ולכך יזכיר כאן בפרשה שאחרי כן )להלן ז ה( מזבחותיהם תתצו וגו', לאבד ע"ז ומשמשיה, ושאר כל הנמצא בארץ מותר. 

ויש אומרים בשבע שכבשו, וכן נראה בגמרא בפרק ראשון ממסכת חולין והיה ההיתר הזה עד שאכלו שלל אויביהם. 
 )שם(:

והרב כתב בהלכות מלכים ומלחמותיהם )רמב"ם פ"ח ה"א( חלוצי צבא משיכנסו בגבול הגוים וישבו מהם מותר להם   
ן שותה יין נסך, לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו, אם רעב ולא מצא מה יאכל אלא מאכלים אלו האסורים, וכ

ומפי השמועה למדו ובתים מלאים כל טוב ערפי חזירים וכיוצא בהן. ואין זה נכון, שלא בשביל פקוח נפש או רעבון בלבד 
הותר בשעת מלחמה, אלא לאחר שכבשו הערים הגדולות והטובות וישבו בהן התיר להם שלל אויביהם. ולא בכל חלוצי 

תת לנו כמו שמפורש בענין. וכן יין נסך שהזכיר אינו אמת, שבכל איסורי ע"ז צבא, אלא בארץ אשר נשבע לאבותינו ל
היא עצמה ומשמשיה ותקרובת שלה הכל אסור, שנאמר )להלן ז כו( שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא. ואם לא 

של דבריהם יהיו נתכוון הרב אלא להתיר סתם יינן במלחמה, וכי למה הוצרכנו לדבר זה, איסורי תורה הותרו גזרות 
 אסורות:

 מחנה ישראל -מלחמה 

 רש"י נחמיה א:א

 בעקבי הצאן עמ' רטז
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 גדר מחנה –מחנה ישראל  –מלחמה 

 מגיד משנה הלכות עירובין א:ג

... וכתבו שמחנה נקרא כל שיש בו עשרה שנאמר עד למחנה גדול כמחנה אלהים וכמה הוא מחנה אלהים עשרה פחות 
מחנה יוצא למלחמה. ומהמשנה נראה ודאי דוקא יוצא למלחמה ובגמ' הביאו ברייתות  מכן שיירא ולא כתבו ודוקא

 מחנה יוצאת למלחמת הרשות וכו' ודברי רבינו נראין:

 (קישור)חזון איש אורח חיים סימן קיד )ו( 
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 ה ישראל, והיה מחניך קדוש, תורהמחנ –מלחמה 

 134(קישור)העמק שאלה קדמת העמק ג:יא 
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 העמק דבר דברים כג:טו

והיה מחניך קדוש. הוא טעם על נקיות של צואה, שהוא כמו שהמלך מתהלך במחנה ואינו דרך ארץ שלא יהי' נקי, אבל 
מ"מ העדר הנקיות אינו סיבה להשיב המלך מן המחנה, אבל ולא יראה בך ערות דבר. אז גם ושב מאחריך. שהוא מסלק 

בה"כ ובבה"מ, וכן במקום ערוה אסור ללמוד כדאיתא מורא וכבוד השכינה. ובגמ' למדו מכאן דהרהור תורה אסור ב
בשבת דקנ"א, וגם זה שייך ביחוד לשעת מלחמה שהיו מוזהרים להעמיד אנשים לעסוק בתורה כמש"כ לעיל ו' י"ז יעו"ש, 

 ומזה למדנו דה"ה בכל מקום: 

 אורים ותומים לעיכובא –מלחמת מצוה 

 שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עח

 מלחמת מצווה.   בענין 

 כ"ה תשרי תשל"ט. מע"כ ידידי הרב הגאון מוהר"ר נחום טרעבניק שליט"א אב"ד ור"מ בכפר חב"ד א"י.    

הנה כמדומני שידוע דרכי לכתר"ה אשר איני ממהר להשיב אף להשואלים אותי ולדברים שלא נשאלתי לא שייך כלל   
כל תשובותי אף להשואלים אותי היו רק בענינים פרטיים שנוגע שאשיב אף שהיה זה שאלה פרטית בדיני איסור והיתר ו

להיחיד ששאל אותי ודוקא כשלא היתה פגיעה לאיזה רב, ושאלה כללית לא השבתי מעולם לא בכתב ולא בעל פה, ואולי 
תומים שמעו ממני מה שאמרתי לתלמידי מה שאני סובר שענין מלחמה כיון שנוגע לפקוח נפש צריך ציוי מיוחד ואורים ו
וסנהדרין אף במלחמת מצוה כמלחמת עמלק ומוכרח זה מהא דדוד ושלמה וכל מלכים הצדיקים לא יצאו להלחם 

בעמלק, וזה דבר ברור ומוכרח שלא שייך לפלוג ע"ז, ורק כשנפלו העכו"ם על ישראל כהא דאנטיוכוס מלך יון וכדומה 
שבה איך להכריע כי לא שייך שישאלו ממני מי שבידם דהוא להצלה עשו מלחמה בבית שני, ולא דנתי כלום אף לא במח

במלכות השולטת בא"י ענינים אלו והיה עצם הנידון לפני בזה רק לבטלה וגם לא ברור לפני איך לדון וכ"ש שלא שייך 
לפני להשיב, שלכן אנו בטוחים רק על השי"ת שהכל הוא רק בידו ומתפללים אליו שירחם עלינו ועל כל ישראל ויהיה 

 לטובה וגם ישלח לנו בקרוב משיח צדקנו.   הכל

 והנני ידידו ואוהבו בלו"נ, משה פיינשטיין.      

 מלחמת מצוה ומלחמת הרשות

 רמב"ם הלכות מלכים פרק ה הלכה א

אין המלך נלחם תחלה אלא מלחמת מצוה, ואי זו היא מלחמת מצוה זו מלחמת שבעה עממים, ומלחמת עמלק, ועזרת 
עליהם, ואחר כך נלחם במלחמת הרשות והיא המלחמה שנלחם עם שאר העמים כדי להרחיב גבול ישראל מיד צר שבא 

 ישראל ולהרבות בגדולתו ושמעו.

 בענין המדינה ומלחמותיה -בעקבי הצאן עמ' רה 

 לב מלך –מלכים 

 רלב"ג משלי פרק כא:א

ל אשר יהיה שמה החפץ כן יטה הש"י לב הנה לב המלך ורצונו הוא ביד ה' כמו פלגי מים שיוכלו להטותם א -פלגי מים 
המלך אל כל אשר יחפוץ והנה העיר בזה כי פעולות המלך ומחשבותיו הם מוגבלות מהש"י והוא כמו שליח הש"י במה 

שיעשהו מדבר המלכות וזה כלו הוא מיושר החכמה האלהית כי אילו היה פועל המלך באלו הדברים מסור לבחירתו 
ו פעולותיו בעצמו היה זה הענין סכנה נפלאה אל העם אשר תחת המלך ההוא ולזה לא עזב בשלימות כדרך המס' לבחירת

הש"י כל זאת ההנהגה למלך כי גבוה מעל גבוה שומר ולזאת הסבה אמר אליהוא ממלוך אדם חנף חמוקשי /ממוקשי/ עם 
ופטים באמרו כי לא כאילו אמר ממוקשיהם סבה שימלוך אדם חנף ולזאת הסבה ייחס הש"י המשפט אשר יגיע מהש

אצדיק רשע כמו שביארנו שם והנה המכוון ראשונה מזה המאמר הוא להעיר על המלך שהוא מושל באדם שקדם זכרו 
והודיע בזה כי אין בו בעצמו חטא כי תשוקתו תהיה תמיד אל הטוב מצד עצמו ולזה אמר כי רצון מלך הוא ביד ה' כמו 

 135החטאים יקרו לאדם מצד שאר הכחות: פלגי מים להטותו אל כל אשר יחפוץ ואולם
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 גר"א משלי כא:א

לב מלך הם התלמידי חכמים, ולבם ביד ה', וכאשר יחפוץ האדם יטנו גם כן מן השמים, כמו  -על כל אשר יחפוץ יטנו 
  שאמרו בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותו.

 לבלתי רום לבבו מאחיו  – כיםמל

 רמב"ן דברים יז:כ

בתורה איסור הגאות, כי הכתוב ימנע את המלך מגאות ורוממות הלב, וכל שכן האחרים שאינן ראויים לכך, נרמז בכאן 
כי בראוי להתרומם ולהתגדל יזהירנו להיות לבבו שפל ככל אחיו הקטנים ממנו. כי הגאוה מדה מגונה ונמאסת אצל 

ובו יתהלל האדם. כענין המבואר על יד המלך האלהים אפילו במלך, כי לה' לבדו הגדולה והרוממות, ולו לבדו התהלה 
 שלמה )משלי טז ה( תועבת השם כל גבה לב, וכתיב )ירמיה ט כג( כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי וגו':

 מורד במלכות –מלכים 

 חידושי הגרי"ז על התורה פרשת שופטים )סימן קסה(

קש להמית עיר ואם בישראל וגו'. והביאור בזה אמר הגר"ח זצ"ל שמואל ב' )כ', י"ט( אנכי שלמי אמוני ישראל אתה מב
עפ"י הא דאיתא בירושלמי תרומות )פ"ח ה"ד( שני סיעות בני אדם שהיו מהלכין בדרך פגעו בהן גוים ואמרו תנו לנו אחד 

ייחדו אחד  מכם ונהרוג אותו, ואם לאו הרי אנו הורגים את כולכם, אפילו כולם נהרגים לא ימסרו נפש אחד מישראל,
מהם כגון שבע בן בכרי ימסרו ואל יהרגו, א"ר שב"ל והוא שיהא חייב מיתה כשבע בן בכרי, ור"י אמר אע"פ שאינו חייב 
מיתה כשבע בן בכרי, עולא בר קושק תבעתא מלכותא ערק ואזיל ליה ללוד גבי ריב"ל, אתון ואקפון מדינתא, אמר להן 

מדינתא. ערק גבי' ריב"ל ופייפי' ויהבי' לון. והוה אליהו זכור לטוב יליף מתגלי  אין לית אתון יהבון לית לן אנן מחרבין
עלוי ולא אתגלי וצם כמה צומין, ואתגלי עלוי, א"ל ולמסורות אני נגלה, א"ל לא משנה עשיתי, א"ל וזו משנת חסידים. 

דות הוא שאין למוסרו. וכן כתב )הובא ג"כ בר"ש שם( ע"כ. הרי מבואר בזה דאף ביחדוהו וחייב מיתה מ"מ ממידת חסי
הרמב"ם בפ"ה מיסה"ת ה"ה ואם יחדוהו להם וכו' אם היה מחויב מיתה כשבע בן בכרי, יתנו אותו להם ואין מורין כן 

 לכתחילה, ע"ש בכ"מ.

וזהו דטענה האשה ליואב דאמנם שבע בן בכרי, הוי יחדוהו, וגם הוא מורד במלכות וחייב מיתה ואם לא ימסרוהו ימותו 
אנכי מהחסידים הנהוגים במידת חסידות, והדין דממידת חסידות אין למסור  -כולם, מ"מ "אנכי שלומי אמוני ישראל" 

אף ביחדוהו וחייב מיתה. וכשהגר"ח אמר זה, שאלו הג"ר בורך בער זצ"ל אם כן מה ענה לה יואב, אמר לו הגר"ח, 
 תשובתו היתה מלכות בית דוד שאני וגם את מחוייבת להרגו. 

והביאור בדברים אלו, דהנה רש"י שם )פסוק כ"ב( הביא מתוספתא דתרומות פ"ז, ר"ש אומר כך אמרה להם כל המורד 
במלכות בית דוד חייב מיתה, ע"כ. וצ"ב הוספת הלשון "בית דוד" הא בכל מלך יש הדין דמורד במלכות. )ועיי"ש ברש"י 

ו נשא ידו במלך בדוד וגו'. ופרש"י במלך אפילו אינו דוד על מה שאמר לה יואב כי איש מהר אפרים שבע בן בכרי שמ
אפילו אינו מלך חייב מיתה, וכ"ש במלך בדוד. כן נדרש במדרש קהלת עכ"ל(. חזינן מזה  -שהוא ת"ח  -חייב מיתה ובדוד 

מנם ליסוד דין חדש דנאמר הילכתא במורד במלכות בית דוד דמשום דחולק על בחירת מלכות בית דוד חייב מיתה, וא
 אין הכי תמצא שיהא מתחלק דלא הוי מורד במלכות בית דוד, אלא אם הוא מורד במלכות, מ"מ חיוב אחר הוא. 

והנפק"מ ביניהם דהנה איתא ברמב"ם פ"ג מהלכות מלכים ה"ח כל המורד במלך ישראל יש למלך רשות להרגו אפי' גזר 
תו ויצא חייב מיתה ואם רצה להרגו יהרג וכו', וכן כל על אחד משאר העם שילך למקום פלוני ולא הלך או שלא יצא מבי

המבזה את המלך או המחרפו יש למלך רשות להרגו כשמעי בן גרא עכ"ל, הרי דרק המלך יכול להורגו, וזהו רק אם רצה 
דרשות הוא בידו, אבל מחויב מיתה לא הוי, משא"כ במורד במלכות בית דוד הגברא מחויב מיתה הוא וכל אדם מחויב 

 רגו. לה

ועפי"ז מתבאר הא דאיתא בסנהדרין ק"א ב ויאמר ירבעם בלבו וכו' והרגוני, ושבו אל רחבעם מלך יהודה. אמר גמירי 
דאין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד כיון דחזו ליה לירבעם דיתיב ואנא קאמינא סברי הא מלכא והא עבדא, 

תריה, ע"כ. וצ"ב מדוע יהא מורד במלכות הא ירבעם בעצמו הוא מלך ואי יתיבנא מורד במלכות הואי וקטלין לי ואזלו ב
על י' שבטים ואינו כפוף לרחבעם כלל, ואי דעובר על איסור ישיבה בעזרה דלא הותר לו, מ"מ במאי הוי בזה מורד 

 במלכות. 

שלים לעולם אלא מלך )ואפשר דהנה איתא ברמב"ם פ"א ממלכים ה"י אין מושחין מלכי ישראל וכו' ואין ממנין אותן בירו
ישראל מזרע דוד עכ"ל. ומקורו מהפסוק שהביא שם בה"א ולבנו אתן שבט אחד למען היות ניר לדוד עבדי כל הימים 

לפני בירושלים, ע"ש. והיינו דאף דעל ישראל יוכל להיות מלך אחר מ"מ בירושלים נאמרה הלכה דהמלך הוא מזרע דוד, 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


658 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

הוא כפוף למלך ירושלים וכיון שאין שם אלא מלך מבית דוד, לכן הוא דהוי מורד  וא"כ אף מלך ישראל בהיותו בירושלים
 במלכות, הגרי"ז(. 

אבל לפמש"כ מבואר בפשטות, דכון דהלכה זו אין ישיבה בעזרה וכו' הוא הלכה מיוחדת במלכות בית דוד, וא"כ ירבעם 
רידה, וע"ז הא לא שייך כלל מה שהוא בעצמו כשישב בעזרה אף שמורד במלכות לא הוי, מ"מ במלכות ב"ד הוא נחשב כמ

מלך. ומבואר ג"כ הלשון "וקטלין לי" )"ויהרגוני"( ולא אמר וקטל לי דהא דין מיתה של מורד במלכות הוא על המלך, 
כמבואר ברמב"ם לעיל, והו"ל למימר "וקטל לי" וע"כ דקמיירי כאן מדין מורד במלכות ב"ד, ומדין זה הוא מחויב מיתה, 

יכול וחייב להרגו, ושפיר אמר "וקטלין לי" דכולם יהרגוהו. ודו"ק. )אמנם צ"ע דהרמב"ם השמיט דין זה דמורד  וכאו"א
 במלכות בית דוד שאני דנפקותא בדבר הוא. וצ"ע(. 

ויבואר עפי"ז איך שלמה הרגו ליואב משום מורד במלכות, כדאיתא בסנהדרין מ"ח ב ואף שמורד היה בדוד מ"מ הא 
שאדוניהו ימלך, ועי"ז יוכל להבטל מלכות בית דוד )עיין לקמן אות קסח(, והויא מרידה במלכות ב"ד ושפיר מרידתו היה 

יכול אף שלמה להרגו, )ואפשר משום דציוהו דוד, שיהרגוהו משום שמרד בו בין כך היה יכול להרגו(, אלא שצ"ע איך 
מלך לא צווהו על זה ואיך הרגו בלא רשותו, ודוחק הרגו יואב לעמשא משום מורד במלכות כדאיתא בסנהדרין שם, הא ה

לומר שחשדו שנשתתף במרד של שבע בן בכרי והמרידה של שבע בן בכרי היתה במלכות ב"ד ולכן כל אדם יכול להרגו, 
 דמהפסוקים לא משמע כלל כן, וצ"ע. 

והנה בשמעי בן גרא נראה פשוט דלא הוי כלל מורד במלכות ב"ד, דהנה דין זה דאם צוה המלך לאחר שיעשה כך וכך, 
וכשלא עשה הרי הוא מורד במלכות דין זה שייך רק למורד במלכות, אבל למלכות ב"ד אין לזה ענין כלל. ועי' בפיה"מ 

סוד זה שאין מלך לישראל אלא מבית דוד ומזרע שלמה בלבד, בסנהדרין פרק חלק, בעיקרים בהיסוד הי"ב, וז"ל ומכלל י
וכל החולק על המשפחה הזאת כפר בשם השי"ת ובדברי נביאיו עכ"ל. והה דבר זה באמונה הוא ולא שייך ע"ז חיוב 

מיתה, וכל החיוב הוי רק כשימרוד במעשה, שנקרא שמה מרידה, דלמשל: כשימרוד על אחד מבית דוד שאיננו מלך, לא 
 חפצא דמרידה, דרק על מלך הוי החפצא דמרידה, ואז נקא שגם מרד במלכות בית דוד, וחייב מיתה.  הוי

אכן כל זה כשחולק ומורד בעצם המלכות, ובדינים המיוחדים שנאמרו במלכות בית דוד, אבל כשמורד בציווים שמצוה 
מעי בן גרא דחרף ובזה לדוד, אין בזה רק דין שיעשה כן, לא שייך זה כלל ורק דין דמורד במלכות הוא דיש לו, וכמו"כ בש

זה, ולא דין דמורד במלכות ב"ד. ומבואר בזה הא דדוד נשבע לו שלא יהרגוהו, וגם שלמה היה צריך משום זה למצוא 
תואנה שיהא מורד בו כדי שיוכל להרגו, דאם מצד דין דמורד במלכות דתלוי ברשות וברצון המלך שפיר שייך שבועה 

דבורו ויהרגהו אח"כ, וגם שלמה היה צריך תואנה, דבמה שמרד בדוד לא מרד בו, אבל אי הוי מדין מורד שלא יחזור מ
 במלכות ב"ד הא לזה אין לדוד כל דין שישבע שלא יהרגהו דמיתתו מוטל עלכל ישראל דהגברא בר מיתה הוא. 

הו למה לא היה עליהם דין דמורד אלא שצ"ע כל ישראל שהלכו אחרי אבשלום ושבע בן בכרי, ואלו שנטו אחרי אדני
 במלכות בית דוד, אמנם מצד דין דמורד במלכות סתם לא קשה כלל, דתלוי ברצון המלך ודוד מחל להם וצ"ע. 

והנה בנבל, מצינו במגילה י"ד. אמרה לו )אביגיל לדוד( וכי דנין דיני נפשות בלילה אמר לה מורד במלכות הוא )נבל( ולא 
ו עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולם וע"ש בתוספות ובסנהדרין ל"ו ובתוספות שם, וצ"ב דזה צריך למידייניה, אמר ל

שייך לדין מורד במלכות, אבל לדין המיוחד דמורד במלכות בית דוד מאי אהני, )ואולי דכיון דמיתתו מוטלת על כל 
גדף אותו והוי כשמעי בן גרא(, ומוכרח מזה  ישראל צריך ב"ד למידייניה ואין דנין דיני נפשות בלילה, וגם י"ל דנבל רק

להיפך דאע"פ שישנם ב' הדינים מ"מ אינם מתחלקים דדין מורד במלכות בית דוד נלמד ממורד במלכות דכל שהוא מורד 
במלכות אז הוי גם מורד במלכות בית דוד, ולפי"ז נסתר יסודו של הגר"ח, דגם בדין המיוחד של מורד במלכות ב"ד תלוי 

של המלך, ורק כשרוצה יתחייב מיתה, ואם נאמר כן מיושב השמטת הרמב"ם הנפק"מ, דבין כך אין נפ"מ בדבר, ברצונו 
 דהרי כשמורד במלכות בית דוד הוא ג"כ מורד במלכות, ואותם הדינים שישנם איצטריך להשמיענו, וצ"ע בכ"ז, )ריד"ס(. 

 בעקבי הצאן עמ' רכב

 מינוי מלך – מלכים

 א:גרמב"ם הלכות מלכים 

אין מעמידין מלך בתחילה אלא על פי בית דין של שבעים זקנים ועל פי נביא, כיהושע שמינהו משה רבינו ובית דינו, 
 וכשאול ודוד שמינם שמואל הרמתי ובית דינו.

 רמב"ם ספר המצוות מצות עשה קנג והשגות הרמב"ן שם

 מפניני הרב עמ' תטז
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 מלכות בית דוד –מלכים 

 הוריות יא:

סרא והכי קתני: מלכי בית דוד משוחין, מלכי ישראל אין משוחין. מנלן? אמר רבא, אמר קרא: זקום משחהו כי חסורי מח
 זה וגו', זה טעון משיחה ואין אחר טעון משיחה.

 סוטה מ:

והמלך עומד ומקבל וקורא יושב; אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד. עומד, מכלל דיושב? והאמר מר: אין ישיבה 
לא למלכי בית דוד בלבד, שנא': אויבא המלך דוד וישב לפני ה' ויאמר וגו'! כדאמר רב חסדא: בעזרת נשים, הכא בעזרה א

 נמי בעזרת נשים.

 סנהדרין קא:

 בעזרה אלא למלכי בית יהודה בלבד אמר, גמירי: דאין ישיבה

 גמירי דאין ישיבהרש"י סנהדרין קא: ד"ה 

 הלכה למשה מסיני, ולא מקרא.

 אין ישיבה בעזרהרש"י יומא סט: ד"ה 

 דכתיב לעמוד לשרת )דברים יח( העומדים שם לפני ה' )שם /דברים יח/( ולא מצינו בה ישיבה.

 משיחה בשמן אפרסמון למלכי בית דוד –מלכים 

 ברכות מח:

 רמב"ם הלכות מלכים א:י

בירושלים לעולם אלא מלך ישראל מזרע  אין מושחין מלכי ישראל בשמן המשחה אלא בשמן אפרסמון, ואין ממנין אותן
 דוד, ואין מושחין אלא זרע דוד.

 עדות -מלכים 

 סנהדרין יט.

 מלקות

 רמב"ם הלכות סנהדרין יט:ד

 נמצאו כל הלוקים ר"ז וסימן להם ילקו זרים...

 מן המותר בפיך, לא הוכשרה למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד

 יבמות קב:

אין חולצין בו, שנאמר: ואנעלך תחש. ואימא: תחש אין, מידי אחרינא  -סנדל התפור בפשתן אמר רב יהודה אמר רב: 
ריבה. אי נעל נעל ריבה, אפי' כל מילי נמי! אם כן, תחש מאי אהני ליה. בעא מיניה רבי אלעזר מרב: הוא  -לא! נעל, נעל 

ש? אי הכי, כולו של שער נמי! ההוא קרקא של עור ותריסיותיו של שער, מהו? אמר ליה: מי לא קרינן ביה ואנעלך תח
 מקרי.

 קב: ד"ה ואנעלךתוספות יבמות 

מכאן אר"ת שצריך שיהיה מנעל מעור בהמה טהורה דתחש כתיב ואין נראה כי אין להקפיד אם חלץ  -ואנעלך תחש 
 במנעל בהמה טמאה.
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  הא בהג" יףסעתקפו  ימןסלחן ערוך אורח חיים ש

 ר"ן פ"ד דר"ה(.וכן שופר מבהמה טמאה,פסול )

 סעיף לג ערוך השולחן אבן העזר סימן קסט

כתב הטור ומאיזה עור שיהיה הסנדל שפיר דמי ולא כדברי ר"ת שכתב שצריך שיהיה מעור בהמה טהורה עכ"ל ורבים 
מהקדמונים תמהו עליו בזה אך כמה מהפוסקים החמירו בזה הואיל ונפיק מפומיה דר"ת וכ"כ בש"ע סעיף י"ז וז"ל י"א 

לכתחלה עושין אותו מעור בהמה טהורה וגם הרצועות והקרסים שבו וגם רצועות התפירה הכל מטהורה וכן נוהגין ש
עכ"ל ונ"ל דטעמא רבה איכא במילתא וזהו סברת ר"ת דוודאי אם נאמר דמן המותר בפיך לא בעינן רק בס"ת תפילין 

המה טהורה אבל אם נאמר דשופר של בהמה טמאה ומזוזות משום דדברי קדש כתובין עליהם וודאי דלא בעינן מעור ב
פסול כמ"ש הר"ן פ"ד דר"ה והכי קיי"ל בא"ח סי' תקפ"ו הרי דבשארי מצות בעינן ג"כ מן המותר בפיך וודאי דגם בחליצה 

בעינן כן ואע"ג דדפנות סוכה כשרים גם מבהמה טמאה כדמוכח בסוכה )כ"ג.( ודפנות סוכה דאורייתא זהו מפני שגם 
ומח כשר ולא גרע טמאה מהם אבל בשופר דבעינן רק מבע"ח צריך מן המותר בפיך וה"נ בחליצה אם היה כשר דומם וצ

מנעל מכל דבר גם מטמאה היה כשר אבל כיון שאמרו חז"ל )ק"ב:( דסנדל התפור בפשתן פסול אלמא דבעינן דווקא 
 מבע"ח לכן שפיר בעינן מטהורה )ובזה מתורץ כל מה שהקשו על ר"ת ז"ל(:

 אות מז תורה תמימה הערות שמות פרק יג

אבל על עור נבילות וטריפות מותר דלא בעינן רק מן המותר דהיינו מין טהור, ואמנם יש עוד דברים דבעינן מין המותר 
כמו שופר ומנעל של חליצה ]לדעת ר"ת בתוס' יבמות ק"ב ב'[, וצ"ל דילפינן מתפלין, וכנגד זה ישנן מצות שכשרות גם 

כמו דפנות סוכה שמצותן מדאורייתא, ולא נתבאר טעם הדבר. ואפשר לומר דדבר שצריך ממין בעלי חיים ממין טמא 
כמו תפלין ושופר ומנעל של חליצה צריך גם מין המותר משא"כ דפנות סוכה שכשרות גם מדומם וצומח לא בעינן בהו 

י תפלין, הבתים ורצועות, מבואר באו"ח סימן מין המותר משום דלא גרעו מדומם וצומח. ופרטי דין זה לענין יתר תשמיש
 ..ל"ב יעו"ש.

 ארץ הצבי עמ' רמ

 שו"ת תורת חסד )לובלין( סי' ס

 

 136(קישור) שו"ת לב אריה חלק ב סימן ד

 מדרבנן מטעם נדר מנהג

 נדרים טו.

 נדרים פא:

 פו: נדרים

 שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדרים סימן ריד

 שו"ת משיב דבר חלק ב סימן מח

והנני להוסיף ממאמר מפורש בברכות )ו' ב'( אמר רבין בר"א אר"י כל מי שרגיל לבוא לביהכ"נ ולא בא יום א' הקב"ה ...
משאיל בו שנאמר מי בכם ירא ה' שומע בקול עבדו, אשר הלך חשכים ואין נוגה לו, אם לדבר מצוה הלך נוגה לו כו', 

                                                 

 שנמצא באינטרנט, באוצר החכמה, חסר כחצי מדפיו.התשובה נדפס מעמ' יז ואילך אבל לדאבונינו העותק היחיד  136
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לא מי שרגיל במצוה זו נעשה עליה כנדר, משו"ה אם שינה יום והרי אין חיוב לכל אדם לילך להתפלל דוקא לביהכ"נ, א
 א' הקב"ה דורש ממנו, מכ"מ אם לדבר מצוה הלך נוגה לו

 שו"ת משיב דבר חלק ד סימן ו

אבל עוד יש לחקור, דאחר דעיקר האיסור בזה"ז לישא שתי נשים אינו מחמת ר"ג מה"ג אלא מצד שכבר נהגו, וכתב 
יש בזה משום לא יחל דברו דהוי כנדר כמש"כ הר"ן נדרים )פ"א ע"ב(, וא"כ מי שעובר ע"ז הגאון ח"ס אה"ע )סי' ד'( ד

ונושא בלי היתר ה"ז כעובר על נדרו שאין נזקקין לו להתיר מיד כדאיתא שם /נדרים/ )כ'(, ובזה יש מחלוקת כמה זמן 
ם שם בדר' יוסי אבל בנזירות מרובה דיו ל' מעכבין ההיתר, דביו"ד )סי' ר"ח ס"ג( איתא דדיו ל' יום והוא לפי הנו' בנדרי

יום, אבל בסי' של"ד סכ"ח אי' זלזל בנדויו ובחרמו צריך לנהוג איסור כימים שנהג היתר קודם שיתירוהו, משמע אפילו 
זמן מרובה והוא משום דקיי"ל כר' יהודה כמש"כ בביאורי הגר"א )בסי' ר"ח(, או משום דאיכא נו' אחרת בדר' יוסי והוא 

אר בשאלתות דר"א פ' שמות דא"ר יוסי בד"א בנדר מרובה אבל בנדר מועט ל"י, וכ"ה בירושלמי )פרק ה' ה"ב( ועי' מבו
 מש"כ בחיבורי העמק שאלה שם, הא מיהא יש להחמיר ע"ז האיש איזה זמן:  

נהג מרצונו איזה איברא עיקר מ"ש הגאון ח"ס דיש בזה משום לא יחל דברו, לא נראה כלל, דזה לא שייך אלא ביחיד ש  
חומרא, אבל בזה שבע"כ חל איסור עליו לא שייך לא יחל דברו. ותו דהאי איסורא דלא יחל דברו ליכא במקום מצוה כלל 
כמבואר באו"ח )סי' תקס"ח ס"ב( בהגהת רמ"א בתענית בה"ב ועשי"ת דאם אירע סעודת מצוה א"צ התרה, ויש לזה ראיה 

לבהכ"נ ולא בא יום א' הקב"ה משאיל בו כו' אם לדבר מצוה הלך נוגה לו פי' דכיון מגמ' ברכות )ז' ב'( מי שרגיל לילך 
שרגיל בכך נעשה כנדר מש"ה הקב"ה משאיל בו, ואם לדבר מצוה הלך נוגה לו, וה"נ בכל מנהג טוב שלא פי' בנדר 

שיש מקצת חולי וא"צ  מפורש, ומזה למדנו דלא כמג"א )סי' תקפ"ב ס"ק י"ב( שכתב דהא שיש להקל בתענית אלו במקום
היתר, אינו אלא מי שמתענה כמו שנהגו הציבור, ולא נהגו כה"ג, אבל מי שמתענה יותר ממה שנהגו הצבור אין להקל 

אפילו במקום מצוה, ולדברינו אינו כן, אלא כל שלא פירש בנדר ממש, אינו אסור אלא במקום שאין מצוה, אבל במקום 
ר דאשה אחרת משום לא יחל דברו, לא הוי אסור אלא במקום שאין מצוה לישא מצוה נוגה לו, וה"נ אי הוה האיסו

אחרת, אבל באשתו נשתטית, ומצוה לישא אשה משום לא טוב ה"ז נוגה לו, והרי באמת אינו כן ובלי היתר אסור גם 
אמך כדאיתא  בזה"ז וכמש"כ, אלא העיקר דלא שייך בזה איסור לא יחל דברו, אלא האיסור הוא משום ואל תטוש תורת

בחולין )צ"ג ב'( הני ביעי חשילתא שריין ואת לא תיכול משום ואל תטוש תורת אמך, היינו כיון שנהגו דורות הראשונים 
איסור, אסור לנו לנהוג היתר אפילו במקום מצוה כמו שומנו של גה"נ שאינו אסור אלא ממנהג ומכ"מ איתא בפסחים 

ע לאכלו ואם שאינו דומה כל המנהגים זל"ז, הא מיהא אפשר לומר שנהגו )פ"ג( שאינו נאכל בפסח אף ע"ג שהוא מ"
חומר בזה האיסור לישא שתי נשים אפי' במקום מצוה, ולדעת הרבה פוסקים מנדין גם כן ע"ז, והיינו דאיתא במגילה )ה' 

הל, ואפילו לדעת ב'( דרב לטיא למאן דעבר על מנהג, ולטותא היינו שמתא, ויותר מזה מבואר בשאלתות דר"א פ' ויק
הרמב"ם דס"ל שאין מנדין על מנהג ומש"ה כתב בה' ת"ת )פ"י( מנדין על שני יו"ט של גליות אע"פ שאינו אלא מנהג, פי' 

 ועל מנהג אין מנדין, מכ"מ זה המנהג חמור דאיסור שתי נשים החמירו לנדות ע"ז:  

 קזסימן  יורה דעהחתם סופר שו"ת 

אפילו הכשרים בישראל שנזהרים מחלב שחלבו נכרי ואין ישראל רואה מ"מ פשוט להם והיתר ...נידון מה שנוהגים שמה 
גמור לאכול פת שנילש עם חלב הנ"ל ולוקחים מנחתום גוי להדי' ואם אין לזה שום היתר שאלת אם יש לצרפם לזימון 

במקום וזמן שאין בהמה טמאה הואיל ואוכלים דבר אי' דרבנן שוב דנת על עיקור הדין אי חלב נאסרה במנין אפילו 
 הראוי' לחלוב מצוי ביניהם כבזמן ומקומות אלו שהבהמות הטמאים המצויים גם הגוים ממאסים חלבם.

...שבתי וראיתי דק' דגול מרבבה בלא"ה יש ליישב ולומר רב ס"ל טע"כ =טעם כעיקר= לאו דאוריי' וס"ל לענין מב"מ 
רבא והשתא י"ל נהי כל חלב טמא הוה מב"מ בשמא עם חלב טהור מ"מ בתר טעמא אזלי' ולא בתר שמא כאביי ודלא כ

בטעמא איכא חלב טמא דשוה בטעמא ואיכא דלא שוה ולפ"ז הוה ס"ס =ספק ספיקא= בין לדידן בין לרב לדידן הוה ס"ס 
י שמא לא עירב בו כלל ואת"ל עירב שמא אותה חלב השוה בשמא וטעמא ובטל ברוב וליכא תו אלא אי' דרבנן וסג

בחותם א' ולרב הוה ס"ס בהיפך דלמא לא עירב ואת"ל עירב שמא מאותה חלב דשוה בשמא ולא בטעמא דמב"מ לא הוה 
דרב אזיל בתר טעמא ומשום טע"כ לאו דאוריי' וסגי בחותם א' כן י"ל מ"מ מבואר מכאן דמשמע דחלב טמא מגזירה 

רמ"א בהגה"ה סי' קט"ו שכ' ואם חלבו גוים מקצת נאסרה במנין בלא פלוג וכן יראה בהדיא בלשון רשב"א בתה"א וה
בהמות וכו' ומ"ש עליו ש"כ ס"ק י"ג וכן ממ"ש רמ"א עוד שם אוסרת כלים שנתבשלת בהם וכו' ומ"ש ש"כ עליו סקי"ד 
ע"ש מבואר להדי' דס"ל דנאסרת במנין כיינם ובישולם אך הפר"ח מייתי תשו' רדב"ז דפשיטא לי' דחלב לא נמנו עליו 

ומשו"ה היכא דליכא דבר טמא מצוי מותרת וכ' פר"ח שעל זה סמך בהיותו באמשטרדם אכל עמה' חלב שחלבו לאוסרה 
נכרי ר"ל כי במדינתו מקום שיצא משם שמה שכיחי חלב גמלים משא"כ במדינתנו הנה מ"ש באמשטרדם רצונו 

נ"ל הנה בגוף הדין כבר כתבתי לעיל שנתאכסן אצל ספרדי' פורדגיסין /פורטוגזים/ שם והם נוהגים היתר עפ"י רדב"ז ה
דעתי מש"ס ופוסקי' אך לו יהיה שיהיה דעת כהרדב"ז ועכ"פ איכא דעת רש"י בגמ' ותשו' רש"י ועוד פוסקים דס"ל לאסור 

ורמ"א וכ"מ כ' כוותי' ואנו נוהגים כן א"כ אפי' הלכה כאינך פוסקי' מ"מ כיון דיש דעה להחמיר כבר קבלנו אבותינו 
 וקרוב בעיני נדר דאורייתאדיעה ואסור עלינו בני אשכנז מדינא ואין לו התרה ועמג"א סי' קנ"א ססק"ז עליהם כאותה 

אף על פי שמכל מקום קיל ככל אי' דרבנן היינו כך קבלו הנדר שיהיה אסור עלינו כקולא איסו' דרבנן אבל לעבור על זה 
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ינו קבלו עליהם כדעת המחמיר ה"ל נדר דאורייתא אך עובר על נדר דאורייתא והיינו אם הלכה כרדב"ז להקל ורק אבות
אם עיקור הדין דלא כרדב"ז אם /כן/ לא קבלנו עלינו כלום אלא שהאיסו' הוא כך מעיקרא איננו נדר אלא העובר הוא 

 עבריין באיסור דרבנן נמצא חומרא קולו וק"ל.  

ונם מ"מ כל שמקבל על עצמו לעשותו דבר ומה שכתבתי שהקבלה הוא נדר דאוריי' אעפ"י שלא אסר עצמו בלשון ק  
מצוה הוה דאוריי' ונפקא מפיך זו צדקה כ"כ ר"ן נדרים ח' ע"א ד"ה עליו להשכים וכו' והמקבל עליו פרישות שלא לעשות 
כגון נידון שלפנינו שלא לאכול חלב גוי או קבלת תענית נפקא לן מקבלת נזירות שאומר בלשון קבלה וכבר הארכתי בזה 

  ג"א /סי' תקס"ב/ סקי"ו ואין כאן מקומו...בגליון מ

 מנהג שטות

 שלטי הגיבורים על המרדכי גיטין ז ע"ג 

 שו"ת בעלי התוספות סימן יא

גם כתבת שאין לשנות המנהג מפני הלעז.   מנהג זה גהנם למפרע.   שאם שוטים נהגו חכמים לא נהגו.   ואפילו מנהג   
 בזה טעית טעות גדולה, ואל תוסיף לדמות דמיונות כאלה.הגון אינו עוקר הלכה, אא"כ רופפת.   ו

 תוספות בבא בתרא ב.

 מנהגי איש ואשה

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קנח

באיש ואשה שהם ממדינות חלוקות איך ינהגו במנהגים החלוקים ט"ו תמוז תשט"ו.   מע"כ ידידי הרב הנכבד מהר"ר 
 יעקב מיכאל דזיקאבס שליט"א.   

הנה איש ואשה שהם ממדינות חלוקות אשר כל מדינה יש לה מנהגים חלוקים נגד מדינה האחרת להחמיר ולהקל ונישאו 
זה לזו בנוא יארק שהמנהגים עדיין חלוקים מדין שני בתי דינים בעיר אחת, איך יתנהגו אם ישאר כל אחד במנהג מדינתו 

 ו האשה צריכה להתנהג כמנהג הבעל או הבעל כמנהג האשה.   או שיהיו שניהם שוים להחמיר כחומרות שתי המדינות א

הנכון לע"ד דהאשה צריכה להתנהג כמנהג הבעל בין לחומרא בין לקולא.   דהא דין מנהג בהולך ממקום למקום כשאין 
מגמ'  דעתו לחזור למקומו הראשון נוהג כמנהג המקום שבא לשם בין לקולא בין לחומרא כמפורש ביו"ד סי' רי"ד.   והוא

דחולין דף י"ח דמסיק רב אשי דר' זירא שאכל כשסליק לא"י מוגרמת דרב ושמואל משום דר"ז אין דעתו לחזור הוה.   
ולהמג"א /או"ח/ בסי' תס"ח סק"ט סובר שגם הרמב"ם סובר כן.   אך אף להש"ך יו"ד שם /רי"ד/ סק"ח שלהרמב"ם אף 

ם מסיק שלהלכה הוא כהרא"ש והר"ן פסחים דף נ"א שבאין דעתו באין דעתו לחזור נותנין עליו חומרי מקום שיצא מש
 לחזור נוהג גם להקל כמקום שבא לשם וכן פסק גם החק יעקב בסק"ט.   וכן פסק במ"ב ס"ק י"ט ועיי"ש בבאור הלכה.   

 והנה באשה לאחר נישואה שנחשבת בכל מקום נכנסה לרשות הבעל, הוא משום שמקומה להיות אצל הבעל מדאורייתא
שזהו עיקר הנישואין שנמסרה להבעל להיות בביתו כדאיתא בכתובות דף מ"ח והוא מטעם דדין נשואה הוא שתהיה 

 בבית הבעל והוא מדאורייתא....

....ולכן בהנישואין אין לך הולכת ממקום למקום גדול מזו.   והוא אדעתא שלא לחזור בהכרח שאין יכולה אף לחזור בה 
זור נעשה בדיני המקום שבא לשם כ"ש באשה שניסת שהוא במעשה שאין בידה לחזור ואם במחשבה בעלמא שלא לח

שיש לה להיות בדיני המקום שהלכה לשם.   ולכן אם יש חלוקי מנהגים בין בית אביה לבית בעלה יש לה לנהוג כמנהג 
 בית בעלה בין לקולא בין לחומרא....   

יארק יש עכ"פ חלוקי מנהגים ביניהם משום שבפה נוא יארק /ניו  ....ולכן כיון שאף שבין הבעל ובין האשה הם בנוא
יורק/ נשאר כל אחד במנהגי עירו שביוראפ /שבאירופה/ בין לקולא בין לחומרא מטעם שהם כב' ב"ד בעיר אחת נחשב 

ממילא לגבי האשה שניסת לבעל שמנהגיו אחרים ממנהגי בית אביה כיצאה ממקום בית אביה ובאה למקום בעלה 
יכה להתנהג במנהגי בעלה בין לקולא בין לחומרא בין בדברים שאין נוגעים לאיסורים בין בדברים הנוגעים שצר

לאיסורים.   ואין צריך התרת נדרים.   ואם היה צריך לא היה מועיל להרבה שיטות עיין /יו"ד/ בסי' רכ"ח סעי' ל' ובש"ך 
 שאלה צריך התרת הקהל כולו ולא יחיד בלבד. שם ס"ק פ"ו ופ"ח.   ואף בדברים שיכולים קהל להתיר בלא

 מנהגי יחיד וציבור

 שו"ת צפנת פענח חלק א' סימן קמג 
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 נפש הרב עמ' רלה

 מסדרין לבעל חוב

 א מציעא קיד.בב

איבעיא להו: מהו שיסדרו בבעל חוב? מי גמר מיכה מיכה מערכין או לא? תא שמע, דשלח רבין באגרתיה: דבר זה 
אמרו לי דבר, ברם כך היתה שאלה: האומר הרי עלי מנה לבדק הבית מהו שיסדרו? רבי יעקב שאלתי לכל רבותי ולא 

אין מסדרין, הקדש  -משמיה דבר פדא, ורבי ירמיה משמיה דאילפא אמרי: קל וחומר מבעל חוב, ומה בעל חוב שמחזירין 
אף הקדש מסדרין. ואידך:  -ערכין מסדרין אינו דין שאין מסדרין? ורבי יוחנן אמר: נדר בערכך כתיב, מה  -שאין מחזירין 

אף הקדש נידון בכבודו. ויסדרו בבעל חוב קל וחומר מערכין:  -ההוא לנידון בכבודו הוא דאתא. מה ערכין נידון בכבודו 
הוא ולא  -אינו דין שמסדרין? אמר קרא בואם מך הוא מערכך  -מסדרין, בעל חוב שמחזירין  -ומה ערכין שאין מחזירין 

ואידך: האי עד שיהא במכותו מתחילתו ועד סופו. ויחזירו בהקדש קל וחומר מבעל חוב: ומה בעל חוב שאין  -חוב. בעל 
יצא הקדש שאין צריך ברכה.  -אמר קרא גושכב בשלמתו וברכך  -מחזירין, הקדש שמסדרין אינו דין שמחזירין?  -מסדרין 

מי שצריך צדקה, יצא הקדש שאין צריך  -קרא ולך תהיה צדקה אלא אמר  -ולא? והכתיב דואכלת ושבעת וברכת וגו'!  -
 צדקה.

 ד"ה מהו .תוספות בבא מציעא קיד

 סימן תרב (ספר הישר לרבנו תם )חלק החידושים

 +בבא מציעא קי"ד א' )סי' תק"ח, תק"ט: מ"ח ג'(+

נראה בעיני שאין מסדרין בבעל חוב כ"ש בכתובה ומזונות דקיימא לן כרבן שמעון בן גמליאל דלית ליה סידור כדמוכח   
בגמר' דאמר דמזבני' לגמרי )משלשה( ]משלשים[ ימים ואילך בשילהי המקבל דלא גמר מיכה מיכה מערכין ולא קל וחומר 

יה לדבר דסתם משנה דערכין בפרק השג יד דקתני )העני( ]היה עני[ אלא יליף ליה מהוא דערכין. הוא ולא בעל חוב. ורא
והעשיר )ועני והעשיר( ]עשיר והעני[ נותן ערך עשיר. ור' יהודה פליג עליה דעני והעשיר וחזר והעני דנותן ערך עשיר 

כדדרשינן הכא ודריש ליה מהוא הוא במכותו מתחלתו ועד סופו. ורבנן לית להו הך דרשה אלא בעל כרחך דרשינן ליה 
הוא ולא בעל חוב כרשב"ג דהכא. ור' יהודה סבר לה כמאן דאמר מסדרין הילכך דריש ליה התם כדדרשינן ליה הכא למאן 

דאית ליה מסדרין )להו( במכותו מתחילתו ועד סופו. הרי רשב"ג דקיימא לן כוותיה במתני' היכא דלא פסיק תלמודא 
נן דפליגי עליה הכא לאו משום דאית להו סידור דאם כן כי מיבעיא לן מהו הלכתא כמאן דפליג )עלייהו( ]עליה[. ורב

שיסדרו ליפשוט מדרבנן דמתני' דמסדרין אלא רבנן דמתני' לא איירו בסידור בשעת מכר אלא בשעת העבוט דכולה 
ין יורדין מתני'. ומימרא דשמואל דמנתח נתוחי היכא דנחית מלוה לתורת משכון אבל היכא דנחית לתורת מכר בית ד

לנכסיו ולמטלטליו ומכריזין על הקרקעות ולא על המטלטלין כדאמרינן שמא יגנבו ולוקחין כל מה שבתוכו ואפי' מגלימא 
דעל כתפיה. ונר' לי דאפי' מלוה נכנס לביתו ועביד דינא לנפשיה ואינו עובר בלאו דלא תבוא אל ביתו וכן מוכר נכנס 

ודיוקנאות. והאי דקאמר רבן שמעון משלשים יום ואילך מוכרן בבית דין כלומר  לביתו של לוקח כמו על שכר פונדוק או
יכול למוכרן לזמן בית דין. וכיון שיכול למוכרן לזמן בית דין אינו חייב להחזיר. והאי דקפריך ליה רב נחמן לההוא תנא 

. ונר' לי דכר לאו לשכיבה דאם כן אליבא דרבנן הכי פירוש' השתא זבוני מזבנינן דברים שבכלל סידור כגון כר ומחריש'
אפי' ביום יחזיר דיש שכיבה ביום כדאמרי' בברייתא ונותן מיטה ומיטה ומצע לעשיר ולא מפליג בין יום ללילה. )וכר( 

ומחרישה נמי כמו שפר"ח לגרר במחרישתא דכספא כדעבדא ליה )אומיה( ]אימיה[ דרבינא לרבינא. ודרך להתגרר ביום 
שהוא ערום או אין דרך מרחץ שלהם בלילה דאי במחרישה של בקר א"כ כל כלי אומנות חייב  במגררתא ולא בלילה

להחזיר וקרא לאו הכי כת' אלא במה ישכב כי היא כסותו היא שמלתו ושכב )באומנותו( ]בשמלתו[ וברכך אבל כלי 
לי]ה[ ומי מזבנינן והתנן )ה(מחזיר אומנות לא אלא כלי תשמיש לגופו. וכר וחרישה זבוני מזבנינן סדורי מסדרינן. ופריך 

את הכר וכו' ולעולם עד שיעני או עד שיעשיר וקל וחומר דידן כי לא כלום הוא דזבוני לא מזבנינן ודילמא סבירא ליה 
מסדרינן דמטעמא דידן לא תיפשוט דאין מסדרין אי נמי מסדרין אית להו אלא שאין להם זמן שלשים יום להשבת 

מעי' לא מצי יליף דאין מסדרין דלא מסיק אליביה ההוא שינויא דשני רב נחמן להאי תנא אי ס"ד העבוט. ומדרבנן נמי ש
אית ליה לרשב"ג האי סברא ליכא מידי דלא חזי ליה וממתני' דערכין ליכא למיפשט דמפירושא דתלמודא פשיטנא ליה. 

בערכין כדפרישי' והלכתא כוותייהו בעני  וקיימא לן כל מקום ששנה וכו' והרי רבנן סתם משנה דפליגי עליה דר' יהודה
והעשיר וחזר והעני דבעל כורחין אית להו דאין מסדרין. והרי ר' יוחנן וכולהו אמוראי דאית להו אין מסדרין. וההוא 

דנושין בו אלף זוז דמפשיטין אותו איצטליתו דילמא סבירא ליה דאין מסדרין ולענין חזרה קאמר דלית ליה ההיא סברא 
יום מהדר בעיניה אלא לאלתר מזבינן לה ומחזירין לו איצטלית הראויה לו דהאי סברא דמהדר בעיניה דיחוייא דעד ל' 

הוא. ור' ישמעאל ור' עקיבא אית להו בעיניה מהדרינן לענין חזרה. ונראין הדברים דלענין חזרה מיירו דהא בפר' ר' אליע' 
שך וכו' ופריך ליה ש"מ אין מסדרין בבעל חוב ומשני. ואי אית במתני' קתני אמ' לו ר' עקיבא אפי' אתה מוכר שער רא

ליה לר' עקיבא מסדרין הוה ליה לאקשויי מדידיה אדידיה אע"ג דבריית' היא סתמא דתלמודא הוה ידע ליה דהא בכמה 
דור לא דוכתי מייתי ליה. וניחא לן לאוקמה לענין חזרה ורווחא שמעתא מלאוקומי בסידור ומשני שינויי דחיקי. ובסי
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איירי ר' עקיבא ומצינן למימר דאית ליה מסדרין או אין מסדרין. וההיא דבעי מיניה רבה בר אבוה מאליהו כו' נר' לי דה"ג 
אשכחיה רבה בר אבוה לאליהו אמ' ליה מנין שמסדרין בבעל חוב א"ל גמר מיכה מיכה מערכין ולא גרסי' מהו אלא מנין. 

תא דאית ליה סידור דאיכא דמפיק ליה מקל וחומר שסידרו ואית דמפיק מיכה וה"פ מנין שמסדרין לההוא תנא דבריי
מיכה. א"ל גמר מיכה מיכה מערכין. כלומ' גמר האי תנא. דללישנא מהו קשיא לי טובא. חדא דהוה ליה לאליהו לאהדורי 

יה למימר. אלא ודאי ה"ג ליה אין דלא טעמא בעא מיניה ללישנא מהו אלא )מינא( ]דינא[. ועוד גמרינן מיכה מיכה הוה ל
מנין שמסדרין. ולשון גמר מוכיח דאליבא ההוא תנא דברייתא מפרש ליה. וניחא לשנויי הכי מלשנויי שינויי דחיקי. ושוב 
בדקתי בהלכות גדולות שלנו ובהלכות גדולות של אספמיא שכתוב כך מנין שמסדרין לבעל חוב אמ' ליה גמר מיכה מיכה 

שרבו רבו מגיהי ספרים בתלמוד ואין מדקדקין בדבר. אבל בספרים החיצונים לא הורגלו. וסמוך מערכין. אבל בעונותינו 
עליה דהלכתא אין מסדרין. ומספר הכתובה נלמוד שכן כתב לה ואפי' מגלימא דעל כתפאי שתיקנו רבנן בתראי על ידי 

להו שאין מסדרין דאפי' מוסף על מטלטלי אגב מקרקע אליבא דהלכתא. והאי נמי אליבא דהלכתא שידעו ופשיטא הוה 
נכסין דאי' להון אחריות ודלית להון אחריות ואפי' מן גלימא. ותו אמרי' מינה ואפי' מן גלימא דעל )כתפאי( ]כתפיה[. 
ועוד דקיימא לן כל ישראל בני מלכים כדפסק רב בשמונה שרצים ואע"ג דאמרינן התם ולאו )מטעמא( מטעמיה היינו 

לכות שבת כר' יהודה אבל לשמואל ור' יוחנן דפסקי כר' שמעון דקיימא לן כוותייהו הלכתא אליבא דרב דפסיק בה
 כותייהו ומטעמייהו ועוד דרשב"ג דאמר הכי במתני' דלא את הלוף ושונה בדבר מפריד אלוף. 

 מעילה של הנאה ומעילה של הוצאה

 תוספות קידושין נה. ד"ה אין

 קידושין ט.

 קבלר"ן נדרים לה. ד"ה למעול מ

שאילו היה יודע שהוא של איסור לא היה רוצה לזכות בה  -למעול מקבל יכול דאמר התירא בעינא איסורא לא בעינא 
ונמצא זכיה בטעות ואינה זכיה ואע"ג דבמוציא מרשות הקדש אפשר דאפי' בטעות מעל שאני הכא שהוא לא הוציאה 

 אלא חבירו הוציאה וזה לא עשה אלא שקבלה.

 מעקה

 וכן אם עשה מעקה וכו'ד"ה  הלכה סימן תקמביאור 

עיין בחידושי הריטב"א שכתב דמתני' מיירי בגג דלא רגילי להלוך בו שאינו חייב במעקה אלא שהוא בעצמו רוצה לעשות 
משום שמירה ]ולפיכך אמרו בירושלמי דסגי בג' טפחים[ דאי משום מצות מעקה למה לא יעשה כדרכו ע"ש. אבל שארי 

 בזה ולא חילקו: הפוסקים סתמו

 מעשר כספים

 תוספתא

 ט"ז יורה דעה שלא

 מעשר שני ממון גבוה

 סנהדרין ל.

 קידושין נד:

 חידושי הר"ן סנהדרין ל.

בבית לא אמר כלום יש לפרש ולומר דמילתא פסיקתא קתני בין שאמר סתם בין שאמר כמוסר בבית לא אמר כלום 
נאמן לענין מעשר שני אפשר שעדות זה של מעשר שני דין ממון יש בו ואע"ג דעד אחד נאמן באיסורין והיה בדין שיהיה 

שהמעשר שני ממון גבוה הוא והוא בא להוציא הממון מחזקתו ודבר שבממון אינו פחות משנים ואעפ"י שיש איסור 
אמר  בדבר וכן דעת רבינו תם ז"ל. עוד יש לפרש דטעמא דמילתא דבבית לא אמר כלום לפי שרואין אותו מן הסתם שלא

כמוסר אלא שלא להשביע את עצמו הא אם אמר כמוסר ממש נאמן כיון דאיכא צד איסורו אבל בשדה מן הסתם אין 
 רואין אותו שלא אמר הענין שלא להשביע כיון שבידו ליטלן הילכך מן הסתם אמרינן דכמוסר אמר ליה ונאמן:
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 שב שמעתתא ז:ד

אחד נאמן באיסורין. ולפי מ"ש הש"ך ביו"ד בסימן קכ"ז )סקט"ז( והרמב"ם דפסק דתאכל בתרומה כר' טרפון אע"פ דעד 
אפילו אתחזק התירא או איסורא עד אחד מהימן, ולכאורה ראוי לומר שלא תאכל בתרומה מחמת עד אחד דהא אינו 

 ברור שתאמר מחמת שנאה וכמו שיבואר לקמן. נראה לפי מה שכתב הר"ן בחידושיו פרק זה בורר )סנהדרין ל' א'( בהא
דאיתא שם בעד אחד שאמר המעות של מעשר שני הם לא אמר כלום אם הם בבית. וכתב עלה הר"ן ז"ל ואע"ג דעד אחד 

נאמן באיסורין והיה בדין שיהיה נאמן לענין מעשר שני, אפשר שעדות זה של מעשר שני דין ממון יש בו שהמעשר שני 
ו פחות משנים, ואעפ"י שיש איסור בדבר, וכן דעת ר"ת ממון גבוה והוא בא להוציא הממון מחזקתו ודבר שבממון אינ

ז"ל עכ"ל, ועמ"ש בשמעתא ו' פ"ד, וא"כ הוא הדין בעד המעיד שמת בעלה כיון שעדות זו בדבר שבערוה הוא מעיד הוי 
ה ליה דין ממון, דהא יליף דבר דבר מממון תו אינו נאמן אפילו לאיסור שבו דהיינו אכילת תרומה, וכמו היכא דאית בי

דין ממון אינו נאמן אפילו לאיסור שבו, ומשום הכי תאכל בתרומה דמדינא אין עד אחד נאמן בה אלא מדרבנן, ועדות 
 צרה דאין הדבר לחכמים ראוי להאמין אוקמוה אדינא וכמ"ש ודוק:

 תוספות הרא"ש סנהדרין ל. 

יבואו לידם לעולם, וי"ל דאין לנו להאמינו כל שאין בידו ליטלם לא אמר כלום, וא"ת וליהמניה במגו דאי בעי שתיק ולא 
לתתם לו אם לא שהוא בעצמו יכול לתתם לו, אבל תמיה לי מאי מגו שייך גבי מעשר דאין לומר הואיל ובידו ליטלם 

ולאוכלם בירושלם דלמה יגזול ממון אחר, ואין לומר דמהימן במגו שהיה נוטלם והיה נותנם להם ואומר אביכם הפקיד 
מעשר שני בידי, דנראה דאינו נאמן דאילו היה נאמן אפי' הטמין בבית נמי דאם הוא נאמן מה לי הם בידו אלו מעות של 

מה לי אינם בידו ממה נפשך חייב ליתן להם מה שהפקיד אביהם בידו ואם ירצו לא יאמינו לו, ואין לומר במגו שאם היה 
 רוצה היה שותק דא"כ אפילו בבית נמי וצ"ע.

 זבחים ו.

לרבות  -ן לא מצו ממירין, אלא אי אמרת לא קניא להו, אמורי נמי לימרו! שאני התם, דאמר קרא: אם המר ימיר ושותפי
את היורש, אחד ממיר ואין שנים ממירין. מתקיף לה רב יעקב מנהר פקוד: אלא מעתה, גבי מעשר דכתיב: ואם גאל יגאל 

שאני מעשר, דגבי אבוהון נמי איתיה בשותפות. אמר ליה רב  לרבות את היורש, הכי נמי אחד גואל ואין שנים גואלין!  -
אסי לרב אשי: ומינה, אי אמרת בשלמא קניא להו, היינו דחד מיהא מימר, אלא אי אמרת לא קניא להו, היכי מימר? 

 טובת הנאה -והאמר רבי אבהו אמר ר' יוחנן: המקדיש מוסיף חומש ומתכפר עושה תמורה, והתורם משלו על של חבירו 
 שלו! מקיבעא לא מכפרא, מקופיא מכפרא.

 :קידושין נד

 רמב"ם הלכות מעשר שני ונטע רבעי ה:א

בטבלו מתנה  שנפל לו בירושה בין שניתן לו בין הפודה מעשרו לעצמו בין שהוא שלו
נאמר ואם גאל מו שביארנו, הרי זה מוסיף עליו חומש, אם היה שוה ד' נותן חמשה, שכ

 137חמישיתו יוסף עליו.יגאל איש ממעשרו 

ראב"ד לתורת כהנים )ספרא(, פרשת בחוקותי פרשתא ח פרק יב 
  (קישור)אות י 

 חידושי הגרי"ז מפי השמועה זבחים ו.

גמ' אלא מעתה גבי מעשר וכו' ה"נ אחד גואל ואין שנים גואלים. והנה הראב"ד     
בפירושו על הספרא )בחוקתי פרשתא ח פ"ב י( הקשה דלמה לן קרא דיורש גואל, הא 

לא גרע מנתנו לו במתנה, וכתב על זה שני תירוצים א' שזה גופא מלמדינו הפסוק 
ודלא כר"מ דאמר ממון גבוה הוא, ולדידי'  דיכולים לירש דמעשר שני ממון הדיוט הוא,

אין היורשים חייבים עליו חומש דאינם יורשים אותו, ב' דאע"פ שמעשר שני ממון גבוה 
הוא ולא מצי לירש, בכל זאת משמיענו קרא דכשגואלים מוסיפים חומש, וכמו דמצינו 

י להוריש, ובכל זאת אם פודים צריכים גבי הקדש דודאי אינו יורש מה שהקדיש אביו דהא לא היה של אביהם ולא מצ
להוסיף חומש, ה"נ גבי מעשר שני דהבן עומד במקום האב לגבי חומש, אע"פ שאינם זוכים בגוף המעשר. והנה לתירוץ 

הראשון קשה מסוגית הגמ' כאן דמה שייך לדרוש אחד גואל ולא שנים גואלים, כיון שהוא ממונם, דהא החידוש הוא 
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ט, וכל א' גואל חלקו, ומה השייכות בין יורש אחד לשני, והוי כאילו נתן להם במתנה, דהא הגמ' דמעשר שני ממון הדיו
לא מקשה מכל שותפים דעלמא דלא יוסיפו חומש, ורק מיורשים הוא דמקשה להו דלא יוסיפו חומש, ואם הא דיכולים 

ירוץ השני דמה שיכולים לפדות לפדות הוא משום זכות ירושה, הלא ממונם הוא ככל מקבלי מתנה, ובשלמא לפי ת
ומוסיפים חומש הוא זכות מיוחדת ביורשים, דהא ממון גבוה הוא ואינו שלו, אלא שנתנה התורה ליורשים זכות זה 
 במעשר אביהם כמו בהקדש דעומד במקום אביו, שייך לומר אחד גואל ולא שנים גואלים אבל לתירוץ הראשון קשה.

פ"ה ה"ד( משמע, דגם אם מעשר שני ממון גבוה הוא הוי שלו ויכול להורישו, שהרי והנה מדברי הרמב"ם בהל' אישות )
כתב "המקדש אשה במעשר שני אינה מקודשת, לפי שאין לו לעשות בו שאר חפציו עד שיתחלל", ולכאורה ל"ל לטעם זה 

ילו אי מע"ש ממון הלא בפשטות הטעם דאינה מקודשת משום דמעשר שני ממון גבוה ואינו שלו, וחזינן מדבריו דאפ
גבוה, גם כן הוי ממון בעלים, והראיה דהרי יכול להקדישו כמבואר ברמב"ם הל' מע"ש )פ"ג הכ"ה(, ואי לא הוי בעלים לא 
הוי מצי להקדיש כמו שלא מצי למכור דלהקדיש צריך בעלים לא פחות ממכירה ומתנה, אלא הא דאין יכול למכור וליתן 

קדושת מע"ש, שאינו בדין מכירה למכור וליתן במתנה, דניתן רק למצותו לאכול מתנה הוא דין בהחפץ עצמו מצד 
בירושלים ולא לעשות בו שאר חפציו מחמת קדושתו, ולא מצד חסרון בעלות ולכן יכול להקדיש, וזהו שכתב הרמב"ם 

ד הגר"ח מדברי דאינה מקודשת לפי שאין לו לעשות בו שאר חפציו עד שיתחלל, פי' דמשו"ה הוי ממון גבוה, כן יס
הרמב"ם אלו, ולפי"ז פשוט דאע"פ דמעשר שני ממון גבוה מ"מ יכול להוריש מעשרותיו לבניו, כיון שהוא הבעלים של 

 ו אי נימא דמע"ש ממון גבוה וצ"ע.המעשר, וא"כ תשאר קושיא הנ"ל על הרמב"ם אפיל

 דעת השאילתות, מצוה ומתיר –פדיון מעשר שני בזמן הזה  –מעשר שני 

 ופדיון נטע רבעי בזמן הזה –ונטע רבעי  ערלה ראה:

 רש"י שבת פד: ד"ה ואחת באמצע

 תוספות שבת פד: ד"ה ארבע על ארבע

 רמב"ם הלכות עירובין ו:כד

מותר לי להלך כשם שמברכין על עירובי חצירות ושתופי מבואות כך מברכין על עירובי תחומין, ואומר בזה העירוב יהיה 
ממקום זה אלפים אמה לכל רוח, ואם היה אחד מערב על ידי רבים אומר בזה העירוב יהיה מותר לפלוני ופלוני או לבני 

+/השגת הראב"ד/ כשם שמברכין על עירובי חצרות ושתופי מקום פלוני או לבני עיר זו להלך ממקום זה אלפים אמה לכל רוח. 
ומין. א"א והיכן צונו לערב בתחומין, בשלמא עירובי חצרות ושתופי מבואות יש בהן היכר לשבת שלא להוציא מבואות כך מברכין על עירובי תח

לרה"ר אלא הא קולא נפקא מיניה לשבת ולא חומרא ואע"פ שאין מערבין אלא לדבר מצוה אין המצוה נוגעת לעירוב ואיך יאמר צונו על מצות 
 עירוב.+

 באסימון –פדיון  –מעשר שני 

 ת צפנת פענח )ניו יורק(שו"

 138הר' משה רוזין והחזון איש –טבעא בטבעא  –פדיון  –מעשר שני 

 (וב' ר א'קישו) מכתב ודברי תורה, מרבי משה ראזין אל ה"חזון איש" -בית מכירות פומביות, קדם 

 [.1935מכתב מרבי משה ראזין אל ידידו ה"חזון איש", עם דפים בדברי תורה. ניו יורק, תרצ"ה ]
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תורה, ואחר כך עובר לעסוק  מכתב ארוך בכתב ידו של רבי משה ראזין. בראשית דבריו כותב כי מצרף למכתבו דברי
 ב"רוחני שבגשמי". בין היתר מודה לחזו"א על כי "חושב עצה נכונה עבורי שאזכה לעלות לארצנו הקדושה".

 בשולי המכתב ברכה קצרה מאת בנו של רבי משה, רבי חיים ראזין.

למכתב צורפו שלושה דף ]כתובים מצדם האחד[ בכת"י רבי משה ראזין, עם דברי תורה 
נזר הקודש ין חילול מטבע של מעשר שני, ובהם דיון "על דבר מה שכתבתי בספרי בעני

 ", כפי הנראה בתשובה להערה שכתב לו החזו"א בנדון.למנחות

תשי"ח(, מגאוני ליטא המופלגים ומגדולי רבני ארצות הברית. -רבי משה ראזין )רוזין; תרל"א
בהיותו כבן עשרים ושתים נתמנה לשמש כאב"ד קיידאן )לטביה(. בשנת תרפ"ח היגר 

לארצות הברית כיהן כנשיא אגודת הרבנים בצפון אמריקה. התפרסם בחיבוריו הרבים, 
 ובראשם סדרת ספריו "נזר הקודש" על הש"ס.

ו בתקופת כהונתו כרבה של קיידאן, התגורר במקום מרן ה"חזון איש". השניים נקשר
בעבותות אהבה ונהגו ללמוד בחברותא. ספרו הראשון של רבי משה, "דברי סופרים", יצא 
לאור בסיועו של החזו"א שתרם לשם כך מכספי הנדוניה שלו. בספרו זה מביא רבי משה 

דברי תורה בשם ה"חזון איש" ]אך בעילום שמו כפי רצון החזו"א[. בספרו "נזר הקודש" על 
שכתב החזו"א. גם לאחר שנפרדו דרכיהם, התמיד הקשר  מסכת זבחים שובצו הערות

 המיוחד ביניהם, ובמכתביהם נהגו להשתעשע בדברי תורה, וכפי שמעיד המכתב שלפנינו.

 מקום הפודה והכסף –פדיון  –מעשר שני 

 :ידרמב"ם הלכות מעשר שני ונטע רבעי ד

וכן  ממטבע טבריא בבבל מחלל עליהםהיו לו מעות  )בבל( בבבל אינו מחלל עליהם,עומד בטבריא ויש לו מעות מי שהיה 
+/השגת הראב"ד/ מי שהיה עומד בטבריא ויש לו מעות. א"א מן הגמרא שלנו הכל בהיפך ואין קפידא על עמידתו כל כיוצא בזה. 

בבל או על אי זה מקום שיעמוד בו אלא על מקום המעות אם יוצאים שם במקום חילולם אם לא ואם חילל על מעות של א"י והן ב
מעות של בבל והן בארץ ישראל אינן מחוללין לפי שאינן יוצאים במקום חילולן ובעינן שיחלל על הכסף היוצא במקומו ושל בבל 
והם בבבל מחוללין אע"פ שאין מעות בבל יוצאין בירושלים ומלכיות מקפידות שלא להוציא מטבע ממקומו אפ"ה מחללין משום 

 להתם, ואע"פ שאין רשאי לעשות כן כיון דאי עבד חילל מעות היוצאות במקומו קרינא ביה.+ דאפשר דזבין בהו בהמה ומסיק

 פרוטה חמורה –פדיון  –מעשר שני 

 יב:חזון איש דמאי טו
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 מעשרות

 רמב"ם הלכות תרומות א:יא

שנאמר דגנך פטורין מכלום  ם נגמרה מלאכתם ביד עכו"ם ומרחן העכו"םא ם שגדלו בקרקע שקנה בא"י,פירות העכו"
 ...ולא דגן עכו"ם

 כסף משנה שם

והמנהג הפשוט בכל א"י כדברי רבינו ומימינו לא שמענו פוצה פה לחלוק על זה. ועתה קם חכם אחד ונראה לו שהוא 
מתחסד בעשותו הפך המנהג הפשוט ומעשר פירות שגדלו בקרקע העכו"ם ונגמרה מלאכתן ביד עכו"ם וגם מירחן עכו"ם. 

רים שיקבלו עליהם לעשות כדבריו. ונראה פשוט בעיני שראוי למנעם מזה משום לא תתגודדו ועוד והולך ומפתה אח
שמאחר שבכל אלו המדינות קבלו עליהם לעשות כדברי רבינו מלבד מה שנוגע בכבוד הראשונים שנהגו כן והרי ריב"א 

עשות כן ועוד שדבר זה הוא דבר שאין לא מלאו לבו לסמוך על סברתו לבטל המנהג ומי הוא זה ואיזהו אשר מלאו לבו ל
יכולין לעמוד בו לכן יש לגזור עליהם שלא ינהגו כן ואם יסרבו יכופו אותם כההיא דשמואל דא"ל אכול הצבור  רוב

משחא ואי לא כתיבנא עלך זקן ממרא. אח"כ נתפשטו הדברים עד שהוצרכו חכמי העיר לתקן ונתקבצו כולם וגזרו גזירת 
 139עולם לא יעשר אדם לקוח מן העכו"ם אלא כמו שנהגו עד עתה ע"פ רבינו:נח"ש שעוד כל ימי 

 הכרת הטוב –ספר נפש הרב עמ' קיא 

 וידוי מעשר, כי תבוא –מעשרות 

 ספר המצוות לרמב"ם מצות לא תעשה קנ

והמצוה הק"נ היא שהזהירנו מאכול מעשר שני בטומאה ואפילו בירושלם עד שייפדה. שהשורש אצלנו שמעשר שני 
שנטמא פודין אותו אפילו בירושלם כמו שהתבאר במכות )יט ב(. והאזהרה מזה הוא אמרו )ר"פ תבוא הוב' סוף שרש ח( 
לא בערתי ממנו בטמא. ובאה הקבלה )שם וספרי( בין שאני טמא והוא טהור בין שאני טהור והוא טמא. ובגמר מכות )יט 

מאה והאוכלן בטומאת עצמו לוקה אבל בתנאי שיאכל זה ב( התבאר גם כן שהמעשר והביכורים אסור לבער מהן בטו
 המעשר בטומאה בירושלם בלא פדיון ואז ילקה כמו שזכרנו. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בסוף מכות )יט ב(:

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שורש ח

לוני שימנה המעשה ההוא בכלל אבל מה שכתב הרב ]קנ[ כי כשנצטוינו בתורה שנשלול מנפשותינו המעשה הפלוני והפ
מצות לא תעשה ואע"פ שלאו הבא בדבר ההוא שלילות לא מניעה כגון הכתוב לא אכלתי באוני ממנו ולא בערתי ממנו 

פ( הודה כן, ואני לא באתי לידי המדה הזאת כי מן הנראה  -בטמא ולא נתתי ממנו למת, וגם בעל ההלכות )אות רעח 
ן מניעה בתורה שלוקין עליה באה מן הכלל. אבל אלו וכיוצא בהן לאו הבא מכלל עשה הן מדברי רבותינו ז"ל בתלמוד אי

שנצטוינו אנחנו החיים לאכלו בטהרה לפני י"י ובשמחה לא באנינות ולא בטומאה ולא לתת ממנו למת. והראייה בזה כי 
כמו שאמרו בגמר הערל )עג השלילות בלא ביערתי ממנו בטמא נכנס בו שלא הסיקו תחת תבשילו בהיות המעשר טמא 

ב( ואסור לבער ממעשר וביכורים בטומאה מה שאין כן בתרומה מנא לן אמר רבי אבהו אמר רבי יוחנן דאמר קרא לא 
ביערתי ממנו בטמא ממנו אי אתה מבעיר אבל אתה מבעיר שמן שלתרומה שנטמא. ואם יהיה השלילות מחייב להיות 

ני שנטמא לוקה, וזה לא עלה על דעת מעולם. והרב עצמו )ל"ת קנ ופ"ב מניעה בלאו יהיה המדליק שמן שלמעשר ש
ממע"ש ה"ב( אינו אומר כן. ועוד אמרו שם רבי שמעון אומר לא בערתי ממנו בטמא בין שאני טמא והוא טהור בין שאני 

מאה עד הערב טהור והוא טמא והיכן מוזהר על אכילתו איני יודע טומאת הגוף בהדיא כתיב ביה נפש אשר תגע בו וט
ולא יאכל מן הקדשים טומאת עצמן מניין תלמוד לומר לא תוכל לאכול בשעריך וגו' ולהלן הוא אומר בשעריך תאכלנו. 
הרי לנו מזה בביאור שאע"פ שהשלילות הזה לא בערתי ממנו בטמא יש במשמעו כל אכילה בטומאה בין בטומאת הגוף 

מניעת לאו להלקותו עליה. וכך אמרו עוד בגמר מכות )יט ב( רישא, בין בטומאת בשר בקשו אזהרה ממקום אחר שתהיה 
דקתני מעשר שני שלא נפדה באלו הן הלוקין, במעשר שני טמא וגברא טהור וקא אכיל ליה בירושלם ומנא לן דמיחייב 

ור. ומה עליה דתניא רבי שמעון אומר וכו'. ולמדנו שאין בשלילות הזה מעצמו מלקות עד שיביאו בו אזהרה מלאו גמ
שנכלל בו עוד ביעור כגון הסקה תחת התבשיל שלא באה בו אזהרה במקום אחר אינו לוקה עליו. וכן כתב רבינו שלמה 

                                                 

דעת רבנו דאפי' מדרבנן פטורין דכיון שלא היו מעולם של ע' בדרך אמונה )אות קכ( להג' ר"ח קניאבסקי שליט"א שכתב בזה"ל  139
רבנו  כמה ראשונים אבל דעת הרבה ראשונים דחייב מדרבנן ויש שנסתפקו בזה אבל המנהג כדעתראל לא גזרו עליהן וכן דעת יש

וע' בציון רכז שהביא דברי הרבה אחרוני אשכנז שנקטו  וכתב הכ"מ שהחרימו חכמי צפת שלא להחמיר לעשר וכן הוא מנהגינו להקל:
לחומרא ומהם החזו"א. וע"ע בביאור ההלכה שם. ולשואפים ללמוד ולהורות ע' בילקוט יוסף ח"א ממצוות התלויות בארץ עמ' תקצז 

 ולהלן לכל המקורות.
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ז"ל בפרק כל שעה )כד א( דאתמר התם גמר ממעשר ומה מעשר הקל אמרה תורה לא בערתי ממנו בטמא קדש חמור לא 
הא נפקא לן ביה באיסור לאו ביבמות בפרק הערל )עג ב(. וכן  כל שכן ופירש הרב ואע"ג דוידוי בעלמא הוא ואינו לאו

בשלילות לא אכלתי באוני ממנו ולא נתתי ממנו למת אין בהם מלקות ולא אמרו מעולם בלוקח כסות וכלים בין לחי בין 
רו למת בכסף מעשר שני אלא יאכל כנגדם )עי' מע"ש ספ"א( ואם כבר נאכלו פטור. וכן דרשו בזה שלילות אחר, אמ

)מע"ש פ"ה סמי"א( ולא שכחתי מלהזכיר שמך עליו. והדבר ידוע שאם הפריש ולא בירך אינו לוקה ואינו עובר בלאו אף 
 על פי ששולל נפשו מזה:

 שיטת הרמב"ם –מעשר אילן מדרבנן 

 ת בית הלוי חלק ג סימן א"שו

 דגנך תירושך ויצהרך –מעשר אילן מן התורה 

 ברכות לו.

 גבי מעשררש"י ברכות לו. ד"ה 

 רמב"ן דברים יד:כב ד"ה עשר תעשר

וכל היוצא השדה, כאשר אמר מזרע הארץ מפרי העץ, וטעמו היוצא מן השדה. ]ואין הכונה "בכל  -וטעם היוצא השדה 
תבואת זרעך" שיעשר כל התבואה מכל אשר זרע, ולא כל היוצא מן השדה שנה שנה. אבל טעם הכתוב, שיעשר במינים 

כל תבואתו וכל היוצא בהן מן השדה, יזהיר שלא יעשר מן הבא בידו מהם המקצת ויפטור לו המחוייבים במעשר 
 המקצת, אבל יעשר בין המדות שזרע בין הנתוסף עליהם הכל באמונה:

וכן יזכיר בכל מקום )לעיל יב יז(  -ואחר כך )פסוק כג( הזכיר המינים המחוייבים להתעשר, מעשר דגנך ותירשך ויצהרך   
לאכל בשעריך מעשר דגנך ותירשך ויצהרך וגו', וכן אמר בפרשת מתנות כהונה )במדבר יח יב( כל חלב יצהר וכל  לא תוכל

חלב תירוש ודגן ראשיתם אשר יתנו לה', כי אלו בלבד הם החייבים בתרומה ובמעשרות מן התורה. וכן מה שאמר 
לא יצוה שיעשר כל זרע הארץ וכל פרי העץ, אבל  הכתוב )ויקרא כז ל( וכל מעשר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ לה' הוא,

טעמו כל אשר תעשר מזרע הארץ שהוא דגן ומפרי העץ שהוא תירוש ויצהר יהיה לה'. וכלשון הזה כתב רש"י )שם(, מזרע 
הארץ דגן, ופרי העץ תירוש ויצהר. ויקצר הכתוב שם, כי איננו מקום המצוה לחייב שיעשר, אבל הוא מצוה שיהיה 

 ש לה' עד שיפדה בתוספת חומש, אבל המצוה בתרומות ומעשרות בכל מקום הן דגן תירוש ויצהר:המעשר קד

ופירוש דגן בלשון הקדש, חמשת המינין הידועין בתבואה, ופירוש תירוש, היין החדש אשר ישיקו היקבים, ויצהר, השמן   
כלל לא בתרומות ולא במעשרות, ויש ברייתות אשר בהן. ואין מין אחר בכל הזרעין ובכל פירות האילן חייבין מן התורה 

שנויות בתורת כהנים )בחקותי פרק יב ט( ובספרי )ראה קה( לאסמכתות והן מוטעות. אבל הדבר המתבאר בגמרא מן 
התלמוד הבבלי )ברכות לו א( והירושלמי )חלה פ"ד ה"ד( ופשוטו של מקרא כך הוא, שאפילו זיתים וענבים מעשר שלהם 

עד שיעשו תירוש ויצהר. ותהיה בזה נזהר, שכבר טעו בו מגדולי המחברים )עי' רמב"ם הלכות תרומות אינו מן התורה 
 פ"ב ה"א([:

 רמב"ם הלכות תרומות ב:א

כל אוכל אדם הנשמר שגידוליו מן הארץ חייב בתרומה, מצוה עשה להפריש ממנו ראשית לכהן שנאמר ראשית דגנך 
יצהר מאכל בני אדם וגידוליו מן הארץ ויש לו בעלים שנאמר דגנך אף כל כיוצא תירושך ויצהרך תתן לו, מה דגן תירוש ו

 בהן חייב בתרומות וכן במעשרות.

 רמב"ם הלכות מעשר א:ט

אילן שנטעו בתוך הבית פטור ממעשרות שנאמר עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה, ויראה לי שהוא חייב 
+/השגת הראב"ד/ אילן שנטעו בתוך חייב לעשר פירותיה אם אספן כאחת.  במעשרות מדבריהם שהרי תאנה העומדת בחצר

הבית וכו' עד אם אספן כאחת. א"א לא נראה כן בגמרא דמעשרות שנחלקו ר"ע וחכמים בתבואה שהביאה שליש ביד עכו"ם בסוריא ומכרה 
עה והראיה שהביא מחצר אינה כלום דחצר שנטעה או לישראל והוסיפה דר"ע אזיל בתר שליש ראשון וחכמים בתר שליש אחרון עיין באותה שמו

 שזרעה היינו שדה ולא עוד אלא מקבע נמי קבעה.+

 כפתור ופרח פרק ג ד"ה כתב הראב"ד

כתב הראב"ד ז"ל בספר כתוב שם פרק העור והרוטב ואומר אני שאין חייבין מיתה אלא על תרומות דגן תירוש ויצהר 
נוהגת בהן, וכן מעשרות, אבל אין חייבין על תרומתן מיתה ולא על טבלן. וחוץ  ועל הטבל שלהן, אבל שאר מינין תרומה

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


670 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

מזה ומזה אף אם נאמר שאין חייבין מן התורה, אם קרא עליהם שם יש עליהם קדושת תרומה מן התורה ומדמעת כשל 
 תורה.

 היתר השתתפות בהגרלה – Powerball-מפעל הפיס ו

 שלחן ערוך חושן משפט שע:ג

יש מי שאומר שהמשחק בקוביא עם העובד כוכבים אין בו משום גזל, אבל יש בו איסור עוסק בדברים בטלים, שאין 
ראוי לאדם שיעסוק כל ימיו אלא בדברי חכמה ויישובו של עולם. וחלקו עליו לומר שאינו פסול אלא אם כן אין לו 

ם ישראל אינו פסול )טור(. וע"ל סימן ר"ז סעיף י"ג. וכבר פשט המנהג הגה: אבל אם יש לו אומנות אחרת, אפילו משחק עאומנות אחרת. 
 כסברא האחרונה לשחוק בקוביא, ואין פסול אלא מי שאין לו אומנות אלא הוא. ואם שחק עמו באמנה אם חייב לשלם, ע"ל סימן ר"ז סעיף י"ג.

  140שו"ת תשובות והנהגות ד:שיג

 האם מותר לקנות כרטיס השתתפות בהגרלה  

בענין הגרלה, שרבים קונים כרטיסי הגרלה כדי להשתתף בהגרלה והזוכה מקבל פרס, ורב אחד פירסם שלספרדים   
אסור להשתתף בהגרלות, שלדעת המחבר בח"מ )ר"ז ס"ק י"ג( כל האומר "אתן אם יהיה" נקרא אסמכתא שסמך דעתו 

אסמכתא דאסור ויש בזה גזל מדרבנן, אבל לדעת שירויח, ואף כאן הקונה כרטיס דעתו להרויח ורק משום כך קנה והוה 
הרמ"א האיסור הוא רק אם זה אומנותו, ולפי זה הספרדים הנוהגים בכל ענין כשיטת המחבר אסורים להשתתף בהגרלה, 

 וכפי ששמעתי יש באמת עוד מרבני הספרדים שאסרו להשתתף בהגרלה כיון שזהו גזל וכעין משחק בקוביא.  

מאד, שכאן לא שייך לאסמכתא כלל, דאסמכתא שאסור להמחבר היינו אם אומר כשיהיה דבר  אמנם דבריו תמוהין  
פלוני אקנה או אתן, ובזה הוה אסמכתא ולא קנה, אבל כאן קונה כרטיס ששוה עכשיו בשוק כמה דולרים, ויכול למכור 

אופן שמי שמפסיד צריך לשלם אותו עכשיו ולקבל את שויו, ונכנס בזה להשקעה כמו בכל עסק, ורק אם ההגרלה היא ב
מכיסו תשלום נוסף אחר שהפסיד, בזה לא סומך דעתו ולא מועיל, אבל כאן, קנה עכשיו דבר שיתכן שיבוא לו מזה רווח 

 גדול ויתכן שלא, הוה ככל עושה עסק או משתתף בו שאין בזה שום חשש אסמכתא.  

עם זה, אדעתא דספק נכנסו וגמרי דעתם באמת, ורק עוד נראה שכיון שרבים נכנסים לספק זה ואין להם קשר זה   
כשנמצאים מספר אנשים ביחד במשחק ואחד מהם בלבד מנצח, יש מקום לחשוש משום אסמכתא.   ולהטעים מעט את 

הדברים יש להוסיף את המפורסם בשם הגר"ח מבריסק זצ"ל שעינינו הרואות שכשהטבח שואל שאלה בהל' טריפות 
הפסק בהכנעה, אבל כשאותו אדם בא לדין תורה וחבירו זוכה, כואב לו ומצטער מאד, ולפעמים ומטריפים לו, מקבל את 

 מתקשה לקבל בהכנעה את הפסק, ואף שבשניהם הוא מפסיד, מ"מ כואב לו יותר כשהשני מנצח.  

ים קשר כלל זה ונראה כעין זה גם בנידון דידן שמוכרים את כרטיסי ההגרלה בכל העיר או בכל המדינה, ואין להמשתתפ  
עם זה, יודע כל אחד שהסיכוי שלו לזכות הוא קלוש מאד ומקבל זאת בלב שלם, אבל כשרואה שחבירו ששיחק עמו 

בקוביא מנצח והוא המפסיד, מצטער וכואב לו טובא, ובזה יש לחשוש לאסמכתא וגזל מדרבנן, משא"כ כשכולם מוסרים 
 תף בלב שלם אף אם יפסיד, ולכן לא נקרא גזל גם מדרבנן.  מראש את כספם למארגני ההגרלות, גומר דעתו להשת

ועוד נראה שאסמכתא דלא קנה היינו משום שסומך שהדברים יסתדרו כרצונו ולטובתו, וכשלא מצליח הוה אסמכתא,   
אבל כאן הלא יודע מעיקרא שהסכויים שלו לזכות הם קלושים מאד, ומ"מ כיון שסכום הזכיה הוא גדול מאד, והסכום 

 דורשים עבור הכרטיס הוא פעוט, סומך דעתו לכך, וכה"ג לא נקרא אסמכתא.  ש

ומעכשיו נראה פשוט שהקונה כרטיס הגרלה אין בזה חשש אסמכתא, ולא שונה הדבר מכל השקעה שקונה ומקוה   
ה בעלמא שיהיה מוצלח, אבל אין לו שום בטחון, ואם בסוף הפסיד ודאי לא נקרא אסמכתא, ואף כאן קנה כרטיס בתקו

 שירויח, ומשום שהסכויים קלושים מאד המחיר בזול מאד, אבל סומך דעתו ומוכן באמת גם להפסיד.  

אמנם נבוך אני במקרה שמשתתף בהגרלה בלי לשלם קודם ההגרלה, רק מבטיח לשלם עבור הכרטיס לאחר מכן, והיינו   
ת.   ומיהו בעצם המוכר הלוה לו הכסף לצורך שמשלם אף שיודע שהפסיד כבר, ועכשיו כשצריך לשלם חסר סמיכות דע

 קניית הכרטיס ובודאי צריך להחזיר לו.  

 עכ"פ נראה שבקניית כרטיס לא שייך אסמכתא, והיינו בין לאשכנזים ובין לספרדים.    

ומיהו בארץ ישראל חברת ההגרלות "מפעל הפיס" היא ביד הממשלה, וחלק ניכר מהכסף המתקבל אצלם הוא עבור   
פשיים ומוסדותיהם, ואולי יש כאן ענין של מסייע ידי עוברי עבירה.   אבל האמת היא שבלאו הכי כל מה שקונין בכל הח

                                                 

 'ע יביע אומר ח"ז חושן משפט סימן וע" 140
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הארץ חלק מהתשלום הוא מס ערך מוסף, והם אח"כ משתמשים בו גם לעברות חמורות רח"ל, רק ע"כ אנן בדידן ולא 
 לכן מדינא אין עלינו אחריות מה שהם עושים בכסף זה.  חוששין לזה מכיון שאין בידינו לשנות ולהכריע בזה כלום, ו

ודע שרוב ההגרלות של מוסדות שהכסף הולך לצדקה, יש לצרף עוד שלהרבה פוסקים אין דין אסמכתא בהקדש, והוא   
הדין בזמנינו ישיבות וכוללים הם בכלל צדקה, ואם יפסיד הלא מנחם את עצמו שהכסף הלך לכולל או שאר צדקה, ולכן 

 להקל טפי.     יש

 מצוה בו יותר מבשלוחו, בהכשר מצוה

 שו"ת מהר"ח אור זרוע סימן קכח   

תנן האיש מקדש בו ובשלוחו.   ואמרינן בגמרא מצוה בו יותר מבשלוחו.   וא"כ בשחיטה ובהפרשת חלה נאמר בו.   ולא 
על שחיטת בהמת שמעון או על  יעשה שליח לשחוט בהמתו ולהפריש חלה מעיסתו?   וגם לא ידעתי איך ראובן יברך

הפרשת חלה מעיסה שאין הוא מצווה לשחוט בהמה זו ולא להפריש חלה מעיסה זו?   וגם מאי שנא הפרשת חלה שיכול 
לקיים מצותו ע"י שליח מכל המצות תפילין וציצית סוכה ולולב ואכילת מצה?   ושמא שחיטה והפרשת חלה אין מצוותן 

וכן    141תרומה גם אתם אשמעינן שעיקר מצותה רק לתקן העיסה וליתן חלה לכהן. אלא שתתקן העיסה מדכתיב גבי
שישחט הנשחט וכן קידושין עיקר המצוה שתהא לו אשה מקודשת.   וכן בגירושין ובהפרשת תרומה ושחיטת קדשים 

אכן צריך ליתן   ובקביעת מזוזה ועשיית מעקה.   אבל בתפילין וציצית ואכילת מצה וסוכה ולולב אין שייך שליחות. 
טעם מאי שנא חליצה דלא איפשר לקיומה ע"י שליח מגט.   ושמא דבעינן חליצה דומיא דייבום.   או שמא דכתיב 

וחלצה נעלו מעל רגלו.   ודוקא בקידושין מצוה בו יותר מבשלוחו שאין השליח נהנה מן הקדושין כלום ואדרבה נפסד 
יוצא בהם לא יהא מצוה בו יותר בשלוחו /מבשלוחו/.   כאשר נהגו כל שנאסרת עליו.   אבל בשחיטה והפרשת חלה וכ

רבותינו וכל העולם אעפ"י שבקיאים בהלכות שחיטה נותנים לחזן לשחוט.   וכן יהא גם בהפרשת חלה וללמד את בנו 
ה לומר תורה שבתחלה משכירים מלמדים ואין האב עצמו מלמדו.   וכן יהא גם במילה שאפילו האב אומן יכול לכתחל

לאחר למול.   ואעפ"י שבמילה אין המוהל נהנה גם אבי הבן אינו נהנה והרי הם שוים ובכל אלה יוכל השליח לברך.   
אכן בקידושין איני סבור כלל שיוכל השליח לברך ולקדש את האשה.   אם לא שהמשלח עומד אצלו ושומע ויוצא בברכת 

ו מברך בשבילו ומוציאו.   שכן כתב רבינו אבא מארי זצוקלה"ה השליח.   שאפילו אם היה מקדשה בעצמו היה חביר
שאם ראובן מניח תפילין או מתעטף בציצית חברו מברך בשבילו.   שכן שנינו כל הברכות כולן אעפ"י שיצא מוציא.   וכן 

מאנשי  בהדלקת נר חנוכה אם ראובן מדליק נרותיו של שמעון כדרך שרגילין העולם כשיש אלמנה בבית אומרת לאחד
 עמוד משלח בצדו ויצא בברכתו.הבית להדליק נרותם בשבילם.   סבורני שלא יברך אלא אם כן י

 (קישור)ע"ש באריכות, :א שאילתא קסט , וזאת הברכה,העמק שאלה

 בעקבי הצאן עמ' סט

 בעבירהמצוה הבאה 

 :בערוך חושן משפט יבשולחן 

ואין בית דין יכולין לכוף ליכנס לפנים משורת הדין, אף על פי שנראה להם שהוא מן הראוי( )ב"י בשם ר"י ובשם הג"ה: 
 הרא"ש(. ויש חולקים )מרדכי פ' ב' דמציעא(.

 בבא קמא צא

 דאמר לך תוספות סוכה ג. ד"ה 

 ...בסדר רב עמרם פסק בששה מקומות הלכה כב"ש

 142סוכה לא.ריטב"א 

                                                 

 מצוה א' עם ב' דינים או ב' מצוות –מצוות הפרשתה  – חלהצרף לדיונו של הנודע ביהודה והתורה תמימה בענין  141

 
שבקדושת  ואי משום מצוה הבאה בעבירה לא אמרו זה אלא כשהמצוה סייעה בעבירהע"ע ריטב"א סוכה כט: וז"ל  142

המצוה הוא קונה אותו והוציאו מרשות נגזל, כגון שהיה יאוש כדי שאינו קונה וכשהקדישו למצותו הרי הוא כאלו מכרו 
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תנו רבנן סוכה גזולה כו'. ואסיקנא דפליגי בשתקף את חברו והוציאו מסוכתו דרבי אליעזר סבר קרקע אינה נגזלת וסוכה 
שאולה היא ואין אדם יוצא בסוכה שאולה ורבנן סברי אדם יוצא בסוכה שאולה. והקשו בתוספות מ"מ כיון שתקפה 

א אמרינן מצוה הבאה בעבירה אלא בדבר שהוא בא לרצות כגון קרבן מחברו הא איכא מצוה הבאה בעבירה, ותירצו דל
שופר ולולב וכיוצא בהם, אבל בסוכה שאין בה ריצוי ליכא משום מצוה הבאה בעבירה, ולא נראה דהא בירושלמי חששו 

 למצה של טבל ולמצה גזולה משום מצוה הבאה בעבירה וכדכתיבנא התם, אבל הנכון דהכא כיון דלא קני לה כלל
וברשותיה דמאריה איתא ואין המצוה מוציאתה מרשות בעליה לא חשיבא מצוה הבאה בעבירה, והרי הוא כאילו היתה 

 שדה דעלמא גזולה ברשותו שאע"פ שעבירה בידו אין הסוכה נפסלת בכך, כנ"ל.

 ראש השנה כו.

 ...לפי שאין קטיגור נעשה סניגור -דאמר רב חסדא: מפני מה אין כהן גדול נכנס בבגדי זהב לפני ולפנים לעבוד עבודה 

 רשב"א שבת קה:

אמר רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוצדק מצה גזולה אין אדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, אמר לון תמן גופיה עבירה הכא 
 הוא עבר עבירה, כך אנו אומרים הוציא מצה מרשות היחיד לרשות הרבים אינו יוצא בה ידי חובתו בפסח.

 עמ' כא ולחארץ הצבי 

 מנחת חינוך מצוה שכה ד"ה יש

והיאך יוצאים אנחנו מצות ד' מינים במדינה זו דערבה מצויה מאוד ובד או שני בדין ערבה אין ש"פ בשום אופן בכל ...
 ...מדינה זו וכל מין מד' מינים פסולים בשאול א"כ היאך אנו יוצאים י"ח במדינה זו ביום ראשון של חג בד"מ

 מצוה קיומית \ מצות הרשות

 כפתור ופרח פרק ג ד"ה כתב הראב"ד

כתב הראב"ד ז"ל בספר כתוב שם פרק העור והרוטב ואומר אני שאין חייבין מיתה אלא על תרומות דגן תירוש ויצהר 
ועל הטבל שלהן, אבל שאר מינין תרומה נוהגת בהן, וכן מעשרות, אבל אין חייבין על תרומתן מיתה ולא על טבלן. וחוץ 

מזה אף אם נאמר שאין חייבין מן התורה, אם קרא עליהם שם יש עליהם קדושת תרומה מן התורה ומדמעת כשל מזה ו
 תורה.

 143מעשה רב סימן קפה

                                                 

דמה לי מכרו לגבוה מה לי מכרו להדיוט והוה ליה השתא על ידי המצוה יאוש ושינוי רשות שהוא קונה ולפיכך אינו 
ן ואינה מוציאתו מרשות הנגזל אינו נפסל לקרבן ולא למצוה, שאע"פ לרצון לשם, אבל כל שאין המצוה מסייעת בקני

שיש בידו של זה עבירה שגזלו, הרי זה כשאר עבירות שבידו או כאילו גזל חפץ אחר שאינו פוסלו ממצוה זו, ולפיכך כל 
היא בידו כגזלן  שקנאו ביאוש ושינוי רשות או שינוי מעשה שאין לו לתת לנגזל אלא דמים אע"פ שלא פרע עדיין עבירה

 ומעכב חובו של חבירו אבל גוף הדבר נקנה לו לגמרי ואין בו מצוה הבאה בעבירה

 
 ע"ע בשו"ת משיב דבר חלק ב' סימן עז הזה"ל:  143

ע"ד אכילת מצה שמורה בשבעה ימי הפסח. אמת כי כן נמצא במעשה רב כי הגר"א הי' אומר ומחבב אכילת מצה. ולא נתבאר מאין 
"א ז"ל. והי' נראה מדאיתא בפסחים דף מ' דאמי' דמר ברי' דרבינא מנקטא לי' חיטי שמורה בארבי. ואי משום לילי למד רבינו הגר

יו"ט לחוד למה לה ארבי אלא הי' מהדר לאכול כל ימי הפסח איברא יש לדחות ולומר שא"א להוכיח מכאן אלא שאם רוצה לאכול 
חובה. וכבר הראיתי בזה בהע"ש סי' ע"ו אות ג' בס"ד מחלוקת הראשונים ז"ל לחם בשבעה ימי הפסח מצוה לאכול שמורה דוקא או 

דלא כהר"ן. אבל אין ראי' דמצוה לאכול לחם מצות איך שהוא לא שמענו לברך בכל ימי הפסח. ומכ"מ מסופקני אם יש בזה משום 
ון לענין ברכה על טבילה בערב יוהכ"פ ברכה לבטלה כמש"כ בשאילתא דפורים סי' ס"ז אות ג'. ובזה יתיישב טעמא דרב סעדי' גא

 שהביא הרא"ש וטור או"ח סי' תר"י: ידידו נפתלי צבי יהודה ברלין.
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 העמק דבר

 אין עושין מצוות חבילות חבילות –מצוות 

 תוספות ברכות לט: ד"ה הכל

 תוספות פסחים קטו. ד"ה והדר

 תוספות פסחים קב:

 יא-פרק ב הלכה טרמב"ם הלכות ברכות 

בבית חתנים מברכין ברכת חתנים אחר ארבע ברכות אלו בכל סעודה וסעודה שאוכלים שם, ואין מברכין ברכה זו לא 
עבדים ולא קטנים, עד כמה מברכין ברכה זו אם היה אלמון שנשא אלמנה מברכין אותה ביום ראשון בלבד, ואם בחור 

 ותה ד כל שבעת ימי המשתה.  שנשא אלמנה או אלמון שנשא בתולה מברכין א

ברכה זו שמוסיפין בבית חתנים היא ברכה אחרונה משבע ברכות של נישואין, במה דברים אמורים כשהיו האוכלין הם 
שעמדו בברכת נישואין ושמעו הברכות אבל אם היו האוכלין אחרים שלא ה שמעו * ברכת נישואין בשעת נישואין 

 ברכות כדרך שמברכין בשעת נישואין, והוא שיהיו עשרה וחתנים מן המנין.   מברכין בשבילם אחר ברכת מזון שבע

ואלו הן שבע ברכות: ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם יוצר האדם, ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם שהכל ברא לכבודו, 
מנו בנין עדי עד ברוך ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו מ

אתה יי' יוצר האדם, שוש תשיש ותגל עקרה בקיבוץ בניה לתוכה בשמחה ברוך יי' משמח ציון בבניה, שמח תשמח רעים 
ואהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם ברוך אתה יי' משמח חתן וכלה, ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם אשר ברא ששון 

וחדוה אהבה אחוה שלום וריעות מהרה יי' אלהינו ישמע בערי יהודה ובחוצות  ושמחה חתן וכלה גילה ורנה דיצה
ירושלים קול ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות חתנים ]מחופתם[ ונערים מנגינתם ברוך אתה יי' משמח 

 חתן עם הכלה.

 כתובות ח:

 סימן טו הלכות קטנות לרא"ש )מנחות( הלכות תפילין

תפלה לתפלה עבירה היא )בידו( וחוזר עליה מעורכי המלחמה שעל שם קיום מצות תפילין שתקנו יתקיים תניא סח בין 
באנשי המלחמה וטרף זרוע אף קדקוד ואף ליהא שמיה רבה ולקדושה ולענות אמן אין להפסיק. ובהל' תפילין עתיקתא 

מעורכי המלחמה. ואם בקדושה ויהא שמיה  כתב סח בין תפילין של יד לתפילין של ראש אם סח שיחת חולין חוזר עליה
רבה סח אין חוזר עליה מעורכי המלחמה אלא חוזר ומברך על של ראש שתים מפני שכל תפילין טעונות שתי ברכות. 

ואם ברכן כאחת עולות זו לזו. ואם הפסיקן בקדושה בטלה הראשונה וצריך לברך ב' על של ראש. הא דקאמר מפני שכל 
רכות תפילין של ראש קאמר ]כלומר[ לעולם טעונין שתי ברכות ואם לא הפסיק גם עלייהו קאי ברכת תפילין טעונין ב' ב

להניח. לכך כשהפסיק צריך לחזור ולברך ברכת להניח ואפילו דאין חוזר מעורכי המלחמה אם הפסיק לענות קדושה ואמן 
א שגורם לברך ברכה שאינה צריכה. כדמוכח נהי דאין העבירה גדולה כ"כ לחזור עליה מעורכי המלחמה מ"מ איכא איסור

ביומא פרק בא לו )דף ע א( ופרק אלו נאמרין )דף מ ב( דתנן נוטל ס"ת וקורא בו באחרי מות ובאך בעשור וכו' ובעשור 
שבחומש הפקודים קורא על פה ופריך בגמרא וניתי ס"ת ונקרי ביה ומשני ר"ל משום ברכה שאינה צריכה. אלמא כל 

 טור עצמו בברכה אחת אם גורם שצריך ברכה אחרת מיקרי ברכה שאינה צריכה.היכא שיכול לפ

 בדין אין עושין מצוות חבילות –ארץ הצבי סימן ד, עמ' לג 

 בדין ברכת המזון וברכת נשואין – גינת אגוז סימן ל, עמ' קז
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 לפום צערא אגרא –אינו מצווה ועושה  –מצוות 

 לא. ד׳׳ה גדול תוספות

שמצווה ועושה עדיף לפי שדואג ומצטער יותר פן יעבור ממי שאין מצווה  ה. נראה דהיינו טעמא דמיווה ועושגדול המצ
 :שיש לו פת בסלו שאם ירצה יניח

 .קידושין לאחידושי האגדות  144מהר"ל

יותר  ורבר וכופה את יצרו ועושה, ולכך שכ. יש מפרשים הטעם, מפני שהמצווה ועושה מחוייב בדגדול מצווה ועושה
נכון,  , אבל מי שאינו מצווה ועושה וכשירצה אינו עושה והוא עושה מרצונו בלבד אין שכרו כל כך גדול. ואין זה פי'גדול

גדול  דודאי בכל ענין קאמר אפילו אינו מצווה ועושה, מצטער ע"י עשיית המצוה כמו שמצטער המצווה ועושה יותר
מצוה  קב"ה חפץ ממנו לעשות המצווה, דמיון זה גוי שעושההמצווה ועושה. ועיקר הטעם הוא, כי מי שמצווה ועושה ה

מוכנים יותר  אין ספק שאינו חשוב כל כך כמו שהוא הישראל, כי המצוה לישראל שייכת יותר, שהרי מצווים עליו כי הם
ועושה.  המצווה למצוה, אבל מי שאינו מצווה ועושה מפני שאינו מצווה ועושה אינו מוכן כל כך למצוה ואינו כל כך כמו

האדם עושה  ועוד כי המצווה ועושה, ]הוא[ מצד העלה שמחייב אותו לעשות וכל מי שאינו מצווה ועושה הוא מצד
המצוה שאינו  המצוה, ]ולא[ מצד הש"י, והוא יותר מעלה ויותר מדריגה, כאשר המצוה מצד הש"י שהוא העלה, ואלו

  .כך במדריגה וזה ידועמצווה והאדם עושה מעצמו זה מצד האדם דבר זה אינו כל 

 איסור עשה –מצוות 

 סנהדרין יב:

  יב: ונשים משלימות לטהוריםסנהדרין תוספות 

  י: ואיידי דתנאסנהדרין תוספות 

  :שפת אמת פסחים צ

בגמ' ור"ש כתי' בראשון איש איש אין אשה לא לכאורה קשה דבל"ז נמי הא פסח הוא מ"ע שהזמ"ג ולא צריך קרא למעט 
פטורות אך י"ל דכיון דפסח הוא עשה שיש בה כרת הי' ס"ד לומר דנשים חייבות בה ]כמ"ש התוס' במגילה )כ'( דנשים 

ד"ה דכתי' דמה"ט אצטריך קרא לפטור נשים למול את בניהם וגם לתי' הב' שם בתוס' י"ל דדוקא במילה א"צ קרא כיון 
כ בפסח דמי שלא הקריב פסחו ענוש כרת י"ל דליכא כרת אלא בגדול שלא מל עצמו אבל על האב ליכא כרת משא"
 :[דנשים נמי חייבות משום דהוקשה אשה לאיש לכל עונשין שבתורה

 בעקבי הצאן עמ' יד

   ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנ 

ממנו לבד מותרין. וסימני העוף לא נאמרו  והמצוה הק"נ היא שצונו לבדוק בסימני העוף גם כן. והוא שיהיו קצת מינין
שאנחנו כשחפשנו כל המינין שנכתב איסורן מין אחר מין מצאנו בהםסגולות יכללו אותם  התורה אבל הגיעו בחקירה מן

והם סימני עוף טמא. והיותנו ג"כ מצווין לדון בעופותולומר זה טמא וזה טהור הוא מצות עשה. ולשון ספרי )מדרש 
שרמזנו אליו. וכבר התבארו  עשה. הנה התבאר מהתנאים ממדרשהגדול ראה יד( כל צפור טהורה תאכלו זו מצות 

 סהא(: -משפטי מצוה זו במסכת חולין )נט א סא 

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנו

והמצוה הקנ"ו היא שצונו לבער חמץ מבתינו ביום ארבעה עשר מניסן וזוהיא מצות השבתת שאור והוא אמרו יתעלה 
חמץ. ובגמר סנהדרין  ם. ויקראוה החכמים גם כן מצות ביעור ר"ל ביעורתשביתו שאור מבתיכ )בא יב( אך ביום הראשון

עליו עשה ולא תעשה, עשה על ביעורו דכתיב תשביתו שאור  מתלמוד דבני מערבא )פ"ה ה"ג( אמרו חמץ חייבים
  ..רא(. -מבתיכם, לאתעשה שאור לא ימצא בבתיכם )על"ת ר 
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 משנה ברורה תרמ:לא

ע"י ישראל ביו"ט שני דאז  "מ או אפילו ביו"ט כשרוצה לקבור ע"י נכרי ביו"ט ראשון אולענין אונן בחוה בפ"מ מסתפק
 חל דיני אנינות ]מז[ אם חייב בסוכה ע"ש ובספרבכורי יעקב מצדד ]מח[ שהוא פטור ע"ש

 מפניני הרב עמ' תיג

עצמה לשחוט בהמה  וזבחת כאשר צויתיך י"ב כ"א ובספר המצוות להרמב"ם עשה קמ"ו מנה את זה כמצות עשה בפני
חיה ועוף ואחר יאכל בשרם והשיגו שמה הראב"ד דזו אין לו טעם ואולי לאו הבא מכלל עשה עשה ועיי"ש בכס"מ שיישב 

שיטת הרמב"ם מ"ט סובר דהוי קיום עשה ורבנו תפס בכונת הרמב"ם בפשוטו דמעולם לא נתכוון לומר שיש בזה קיום 
או הבא מכלל עשה והוא דומיא ממש דמה שהביא הרמב"ם בספר המצוות עשה אלא רק איסור עשה וכדברי הראב"ד ל

עשה ק"נ בשם הספרי כל צפור טהורה תאכלו זו מצות עשה דדבר פשוט הוא דאין בזה קיום עשה כלל אלא בודאי כונתו 
 רק היתה לומר שנוסף על מאי דאיכא לא תעשה באוכל עוף טמא עוד יש בזה גם איסור עשה 

 קידושין כט.

מיחייבי בי דינא למימהליה, דכתיב: ההמול -לו. מנלן? דכתיב: דוימל אברהם את יצחק בנו. והיכא דלא מהליה אבוה למו
מיחייב איהו למימהל נפשיה, דכתיב: ווערל זכר אשר לא ימול אתבשר ערלתו  -לכם כל זכר; והיכא דלא מהליהבי דינא 

 ולא אותה. -ותואלהים, אותו ונכרתה. איהי מנלן דלא מיחייבא? דכתיב: זכאשר צוה א

 תוספות שם ד"ה אותו ולא אותה

וא"ת למ"ל קרא תיפוק ליה דמצות עשה שהזמן גרמא הוא שנימול בשמיני ללידתו ונשים פטורות וי"ל כיון דמיום 
השמיני והלאה אין לה הפסק לאו זמן גרמא הוא וא"ת אכתי מ"ע שהזמן גרמא הוא דאין מלין אלא ביום כדאיתא בפרק 

 הערל )יבמות דף עב.( וי"ל דאתיא כמ"ד התם דמילה שלא בזמנה נוהגת בין ביום בין בלילה.

 תוספות מגילה כ. ד"ה דכתיב

כן הויא מצות עשה שהזמן גרמא שהנשים פטורות ממנה וא"כ קשיא  והקשה ה"ר אפרים כיון דמילה אינה בלילה אם...
תיפוק ליה דמצות עשה שהזמן גרמא  דאשה אינה חייבת למול בפ"ק דקדושין )דף כט. ושם( קרא דאותו לומר למה לי

דומיא דמצה  דהאי דנשים פטורות ממצות עשה שהזמן גרמא היינו היכא דליכא כרת היא וי"ל דאי לאו אותו הוה אמינא
מילה שיש בה כרת ונכרתו עליה שלש עשרה בריתות הוה  ושמחה והקהל דלית בהו כרת ומנייהו ממעטינן נשים אבל

דאמר דנוהגין בין ביום בין  בהו נשים למול את בנייהו קמ"ל אותו דלא אי נמי למילה שלא בזמנה וכמאן ינא דמחייבאמ
 בלילה.

 145אורח חיים קפח:ו לשלחן ערוךחידושי ר' עקיבא איגר 

 

                                                 

 נמצא בשו"ע מהדורת פרידמאן –רות לא קיים בכל המהדו 145

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


676 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 מנחת חינוך סוף מצוה ב'

 לחם משנה הלכות סנהדרין יח:ב

 חפצא או גברא –איסורי תורה  –מצוות 

 נדרים ב:

כל כינויי נדרים כנדרים. מאי שנא גבי נזיר דלא קתני להו לכולהו, ומאי שנא גבי נדרים דקתני לכולהו? משום דנדר 
ושבועה כתיבי גבי הדדי תני תרתין, וכיון דתני תרתין תני לכולהו. וליתני כינוי שבועות בתר נדרים! איידי דתנא נדרים 

 פצא עליה, לאפוקי שבועה דקאסר נפשיה מן חפצא.דמיתסר חפצא עליה, תנא נמי חרמים דמיתסר ח

 ב. ד"ה כל כנויי נדריםר"ן נדרים 

ונדרי איסור הם באחד משלשה דרכים, עיקר הנדר, וכנויו, וידות, עיקר הנדר הוא שיאמר דבר זה אסור עלי ובין 
פיסנו בדבר הנדור ולא שהתפיסו בדבר אחר בין שלא התפיסו זהו נדר האמור בתורה, אלא דהיכא שהתפיסו בעינן שית

בדבר האסור וכדאמרינן בריש פרק שבועות שתים בתרא )שבועות דף כ:( מאי טעמא דאמר קרא כי ידור נדר לה' עד 
שידור בדבר הנדור כלומר שאע"פ שנדר חל בלא התפסה אפ"ה אם התפיסו בעינן שיתפיסנו בדבר הנדור ולא בדבר 

 ...רבן חייל נדריה ועיקר נדר הוא זהתפיס ואמר הרי ככר זה עלי כקהאסור וכמו שכתבתי שם בס"ד, הלכך היכא שה

 ר"ן נדרים יח. ד"ה הלכך

דכי היכי דאין שבועה חלה על שבועה לחייבו ב' כך אין נדר חל על נדר ואם אמר קונם עלי ככר זה קונם  -הלכך נקטינן 
שתי נזירות הוא דאמרינן כדכתיבנא מיהו להא עלי ככר זה אינו חייב אלא אחת דכי תנא יש נדר בתוך נדר דוקא למנות 

מילתא עדיפי נדרים מבשבועות שהנדרים חלין על השבועות ואין השבועות חלות על הנדרים כיצד נשבע שיאכל ככר זה 
ואח"כ אסרו עליו בקונם אסור לאכלו כדאמרינן לעיל קונם סוכה שאני עושה לולב שאני נוטל אסור ובודאי דכי היכי 

דבר מצוה חייל נמי אשבועה שמצוה ושבועות שתיהן איסור גברא הן וחייל עלייהו איסור חפצא דנדרים  דנדר חל על
לבטלן בשב ואל תעשה ואפשר ג"כ שכשם שהנדר חל על השבועה לבטלה כך הוא חל לקיימה שהנשבע שלא יאכל ככר 

ים לא כל שכן ומההוא טעמא גופיה זו וחזר ואסרו עליו בקונם ואכלו חייב שתים וכן בדין אם לבטל הן חלין לקי
דכתיבנא דכיון דשבועות ליתנהו אלא איסור גברא כי אמר קונם מיתוסף ביה איסור חפצא אבל אין השבועות חלות על 

הנדרים לא לבטל ולא לקיים שאם אסר על עצמו ככר וחזר ונשבע עליו שיאכלנו פשיטא שאינו רשאי לאכלו וכן נמי 
נו עובר אלא משום בל יחל וליכא למימר דכי היכי דאיסור חפצא דנדרים חייל אאיסור גברא נשבע עליו שלא יאכלנו אי

דשבועות ה"נ איסור גברא דשבועות ליחול אאיסור חפצא דנדרים משום דבנדרים כי היכי דאית בהו איסור חפצא איסור 
סור גברא הוא ככל לא תעשה גברא נמי אית בהו שהרי מכיון שנאסר עליו קאי עליה בלא יחל דברו והאי לאו אי

שבתורה הלכך אין מקום לשבועה שתחול על הנדרים והכי איתא בירושלמי פ"ק דמכילתין בככר אחד מכיון שהזכיר עליו 
שבועה כנבלה הוא מכאן ואילך כמיחל שבועות על האיסורין ואין שבועות חלות על האיסורין אמר ר' יודן והוא שהזכיר 

 בל אם הזכיר שבועה ואח"כ נדר הנדרים חלים על האיסורין.נדר ואח"כ הזכיר שבועה א

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן תרטו

שאלת במה שאמרו שהנדרים חלים על דבר מצוה כדבר הרשות.   אם דוקא בביטול מצות עשה או בקיום מצות לא 
תעשה?   כגון קונם חזיר עלי וכדמשמע ההיא דיש חורש תלם אחד וחייב עליה שמנה מלקיות /מלקות/ וקא מקשה 

סור כולל לית ליה.   ואם איתא הוה ליה ולימני דקאמר שבועה שלא אחרוש ביום טוב ובחול עד דאיצטריך לתרוצי א
 לאקשויי בקונם.  

תשובה כך מקובל ומוסכם בידינו אף על פי שאין דעת כל רבותי ז"ל שאין הנדרים חלים על דבר מצוה אלא בבטול אבל   
)דף י"ח( יש בקיום מצוה כגון קונם אכילת חזיר עלי לא.   והראיה העלה /העולה/ בידינו על זה מדתנן בפרק אלו מותרין 

נדר בתוך נדר ואין שבועה בתוך שבועה.   הריני נזיר אם אוכל הריני נזיר אם אוכל ואכל חייב על כל אחת ואחת.   
פירוש חייב למנות נזירות על כל אחת ואחת מן הפעמים שאמר הריני נזיר באותה אכילה לכדחלו עליו ב' קבלות נזירות.   

זה אף על פי שאין שני אכילות חלות על דבר אחד ובכדי נקט אם אוכל.   דה"ה  אף על פי שתלה נזירותו אאכילת ככר
=דהוא הדין= לאומר הריני נזיר היום הריני נזיר היום או הריני נזיר למחר למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה כדאיתא 

בועה.   שאף בנזיר כיון בגמרא.   אבל באומר הרי אני נזיר אינו חייב על אכילה אחת אלא אחת כדרך שהוא חייב בש
 שאמר הרי אני נזיר נאסר בענבים.   וכשחזר ואמר הרי אני נזיר נאסר בענבים אין איסור שני חל עליו.

ולא אמרו נדרים חלים על דבר מצוה כדבר רשות אלא בבטול מצות עשה כגון מצה שאינו אוכל.   אבל נבילה שאיני 
א ע"כ חייב למנות שתי נזיריות קאמר.   ואם נפשך לומר דחייב ב' מלקיות אוכל לא לפי שאין איסור חל על איסור.   אל
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על אכילה אחת של ענבים דקאמר דומיא דאין שבועה חלה על שבועה משום דנדרים חלים על דבר מצוה ואפילו באיסור 
ות.   והוא הדין הבא מעצמו.   מהא כזה דאיסור נזירותו גרם לו משום חזרת קרא נזיר להזיר שהנזירות חלה על נזיר

בנדרים באומר הרי עלי ככר זה דגלי כאן קרא דאפי' על איסור חלין ובאיסור הבא מעצמו.   ולעולם באומר הרי אני נזיר 
היום או הריני נזיר למחר אז מונה שתי נזירות מוחלקות /מחולקות/ לפי ששתיהן חלין כאחת.   ומאן דאמר אין נזירות 

מצוה אלא על מצות עשה.   וכדדרשינן מכי ידור נדר לא יחל דברו והרי הוא שאינו מיחל  סבר דאין נדרים חלים על דבר
אבל מיחל הוא חפצי שמים אבל על איסור כולל כלל לא.   הא ליתא.   דאם כן כיון דבנדרים קיימין אמאי שבק תנא 

ואמר קונם ככר זו עלי ואכל חייב  נדרים ונסיב ליה נזירות?   ליתני נדר בתוך נדר כיצד אמר קונם ככר זה עלי וחזר
שתים.   אלא ודאי משום דלא משכח בנדרים נסיב לה בנזירות.   ומשום דהוקש נזירות לנדרים קא חשיב הכא ותאני 

כולהו.   ואגב דחמירי נדרים משבועה קתני חומר בנדרים מבשבועות שהנדרים חלים ע"ד =על דבר= מצוה כדבר הרשות 
והדר תני דיש עוד צד בנדרים חמור מבשבועות.   דבנדרים חלה על נזירות מה שאין כן  מה שאין כן בשבועות.  

בשבועות.   ולא על כל חדא אגביה ממש אלא שבנזירות אומר הרי אני נזיר היום הרי אני נזיר היום ומחר דהוה כשלא 
נזירות חלה על נזירות בדיניהן אוכל ענבים ושלא אוכל ענבים ותאנים למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה בנזירות.   

דהיינו למנות שני נזיריות מוחלקות /מחולקות/ ואלו בשבועות לא חיילי שתיהן בשום צד.   והיינו נמי דקתני חייב על 
כל אחת ואחת ולא קתני חייב שתים.   ותדע לך מדאקשי' לרב הונא בגמרא )נדרים פ"ב דף י"ז ב'( מי שנדר שתים ומנה 

רבנות שתיהם כאחת אין בידו אלא א'.   הפריש זו בעצמה והלך והקריב של זו בזו ושל זו בזו הרי לא הראשונה והביא ק
יצא.   ועוד מצאתי בירוש' זה המחלוקת שמואל ורב הונא.   דגרסינן בפרק שני דנזיר )דף י"ג( הרי אני נזיר ונזיר כשיהיה 

ושלשים יום אלו.   אמר רבי זעירא קמי רבי מונא ולאו מתניתין לי בן.   רבי יוסי בעי אמר הרי אני נזיר שלשים יום אלו 
היא?   מניח את שלו ומונה של בנו ואפי' אשתו יושבת על משבר.   אמר ליה נזירותו לנזירות בנו לא דמיא אלא כאומר 

אלו הריני נזיר  הרי אני נזיר היום ונזיר לאחר עשרים יום.   עד כאן בירושלמי.   ופי' האומר הריני נזיר שלשים יום
שלשים אלו בעצמם.   ופשטא רבי עזרא /זעירא/ ממתני' דקתני הרי אני נזיר ונזיר כשיהיה לי בן.   התחיל מונה את שלו 
ואחר כך נולד לו בן מניח את שלו ומונה את של בנו ואחר כך משלי' את שלו.   דאלמא אילין שתי נזיריות עליות /עליו/ 

ליה כאומר שלשים אלו שלשים אלו דמי לא עסקינן אפי' היתה אשתו יושבת על משבר  מונה שתים ואף על גב דהוה
ויולדת מיד.   זהו כסברת שמואל דאמר אפילו באומר הריני נזיר היום.   ודחה רבי מונא דנזירותו ונזירות בנו כיון שהם 

ריני נזיר לאחר עשרים יום דאז מונה שני עניינים מוחלקים /מחולקים/ אינם אלא כאומר הריני נזיר.   כלומר עכשו וה
שתי נזירות כיון דחייל אעשרים יום חייל נמי אשארא.   וזו כסבר' רב הונא.   וטעמא דשמואל בגמרא ורבי זעירא 

דירושלמי משום דכיון דקאמר הריני נזיר יום אחד או שעה אחת ולא יותר הרי זה נזיר שלשים יום כדסברי שמואל ורבי 
מי כיון שהוציא נזירות מפיו צריך הוא לנהג נזירות.   ורב הונא ורבי מונא סברי דהתם שני דהא חיילא זעירא.   דהכא נ

עליה שעה אחת מהא.   אבל היכא דאי איפשר לה לחול שהרי כבר נזר באותו יום אינו מונה נזירות שנייה.   אבל באומר 
חד וכיון שכן מונה נזירות שלימה.   והא דאקשי' לרב הונא הריני נזיר היום הריני נזיר למחר הרי חל נזירות עליו יום א

לפלוג ולישני בדידיה ולא אקשיה לפלוג וליתני בדידה.   יש נדר בתוך נדר הריני נזיר היום ואין נדר בתוך נדר הרי עלי 
ככר זה עלי פשיטא ככר זה הרי עלי ככר זה.   יש לומר משום דבככר נזירות ליכא לאיפלוגי לשמואל כלל.   וככר זה עלי ו

להו דאינו בנדרים כמו שאינו בשבועות דמנ' תיתי לאסורא.   ולא מנה כאן אלא כל צדדי הנדרים דהני נדרים ונזירות 
שהם חמורים מן השבועות.   אבל לרב הונא דבנזירות עצמה דבאותה צד שהחמרת עליו הקלת עליו בהא איכא לאקשויי 

ואלו מיהו בירושלמי מצאתי בפירקין קמא לכאו' דנדרים חלים על האיסורים ואלו   לפלוג וליתני בדידי'.   זה לשונו. 
אמר ככר זה עלי ככר זה עלי חייב בשתים.   דגרסינן התם איסר זה שבועה.   אם אתה אומר איסר זה שבועה חייב על 

אבל בככר אחד מכיון שהזכיר כל איסור ואיסור ועל כל שבועה ושבועה.   אמר רבי יוסי לא איתא אלא בחמשה ככרין.   
עליו שבועה עשאו כנבלה.   מכאן ואילך כמיחל שבועות על האיסורים וכו'.   עד דאמר רבי יודן והוא שהזכיר נדר ואחר 
כך הזכיר שבועה אבל אם הזכיר שבועה ואחר כך הזכיר נדר נדרים חלים על האיסורין.   עד כאן בירושלמי.   ואפילו הכי 

מר נדרים חלים באלו היינו טעמא דאף על גב דאמר שבועה שלא אוכל ככר זה לא אסר הככר עליו נראה לי דהא דקא
אלא נפשיה הוא דאסר על הככר.   ולגבי שבועה אחרת הוא דהויא ליה כנבלה דכיון דאסר נפשיה מיניה תו לא חייל על 

אסר הככר עליה והשתא אסרו עליה נפשיה איסור אחר על ככר זה.   אבל נדר חל דהא מוסיף בנדרו דעד השתא לא 
והילכך חייל.   אבל נדר אחר נדר ואי נמי שבועה אחר נדר לא חייל.   דהא משעה ראשונה הוה ליה גופו של ככר עליה 

 כנבילה ואין איסור חל על איסור כן נראה לי פירוש הירושלמי.    

 ו-:השולחן ערוך יורה דעה הלכות נדרים סימן רטו

ים על דבר מצוה, דוקא במצות עשה בין שיש בה עשה גרידא בין שיש עשה בקיומה ולא תעשה הא דנדרים חלה. 
ואין הפרש בזה בין איסור הבא מאליו לאיסור הבא ע"י עצמו; אבל על מצות לא תעשה דעלמא, אינו חל בין  בביטולה,

א הדין לאיסור הבא ע"י עצמו, כגון בביטולו בין בקיומו. כיצד, הרי שאמר: אכילת נבלה עלי, אין הנדר חל עליו; והו
שאמר: שבועה שלא אוכל ככר זה, וחזר ואמר: ככר זה עלי, אינו חייב אלא אחת דהיינו משום בל יחל דשבועה; וכן אם 
אמר: שבועה שלא אשתה וחזר ואמר הריני נזיר, ושתה, אינו חייב אלא אחת דהיינו בל יחל דשבועה; אבל דנזירות לא, 

השבועה שאז חל הנזירות עליו. והנדר חל על מי שנשבע שיישן או שישתה, ואע"פ שיש בביטולו לא  יג אא"כ נשאל על
 תעשה.  
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וי"א שאם נדר מדברים האסורים, כגון נבלות וטריפות, חל הנדר ואם אוכל מהם עובר בלא יחל; אבל אם התפיס בהם ו. 
תפיס בדבר האסור; אבל דבר שאסור מדרבנן, ואסרו דהוי ליה מ דבר אחר, אינו נתפס, שאין דעתו אלא בעיקר האיסור

 ...עליו בלשון נדר והתפיס בו דבר אחר, נתפס בנדר ואסור

 ריטב"א לנדרים התחלת דף יג:

וטעמא דמילתא משום דחזיר ונבלה אין גופן אסור איסור חפצא אלא כי האדם אסור לאכלן וא׳׳כ קונם דהוי איסור 
נבילה שהרי נבלה אין איסור בגופה יתר מהיתר דעלמא והוי כאומר ככר זה אסור חפצא היכי שייך לומר שיהא אסור כ

 כבשר חולין שלא אמר כלום.

 בבא קמא טו:

 קנסא. -והלכתא: פלגא נזקא 

 מפניני הרב עמ' תד

 בבא קמא לג.

 נוטל את השור.   -מתני'. שור שוה מנה שנגח שור שוה מאתים, ואין הנבילה יפה כלום 

מני? רבי עקיבא היא, דתניא: יושם השור בב"ד, דברי רבי ישמעאל; רבי עקיבא אומר: הוחלט השור.  גמ'. מתניתין  
במאי קמיפלגי? ר' ישמעאל סבר: בעל חוב הוא וזוזי הוא דמסיק ליה, ור' עקיבא סבר: שותפי נינהו. וקמיפלגי בהאי 

זהר רחמנא, ור"ע סבר: לניזק ומזיק מזהר להו קרא: ומכרו את השור החי וחצו את כספו, ר' ישמעאל סבר: לבי דינא קמ
 רחמנא.
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 מסכתא דבחדש פרשה ד -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו 

לאמר. מלמד שהיו אומרים על הן הן ועל לאו לאו, דברי רבי 
ד"א לאמר, צא  -ישמעאל; רבי עקיבא אומר, על הן הן ועל לאו הן. 

שיב דברים ואמור אליהם והשיבני את דבריהם. ומנין שהיה משה מ
לפני הגבורה, שנאמר וישב משה את דברי העם אל ה', ומה היו דברי 

העם +שמות כד ז+ כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע. ומנין שהודה 
הטיבו כל  -המקום לדבריהם, שנא' +דברים ה כה+ ויאמר ה' אלי 

 אשר דברו.

צפנת פענח על הרמב"ם מהדורה תניינא חלק א' עמ' 
 (קישורעט: )

 הידור מצוה –מצוות 

 שבת קלג:

חוזר בין על הציצין  -דתנו רבנן: המל, כל זמן שהוא עוסק במילה 
המעכבין את המילה בין על הציצין שאין מעכבין את המילה. פירש, 

חוזר, על ציצין שאין מעכבין את  -המעכבין את המילה על ציצין 
אמר רבה בר בר חנה  -אינו חוזר. מאן תנא פירש אינו חוזר?  -המילה 

אמר רבי יוחנן: רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה היא. דתניא: 
מפשיט )אדם( +מסורת הש"ס:  -ארבעה עשר שחל להיות בשבת 
ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן  ]את[+ הפסח עד החזה, דברי רבי

ברוקה. וחכמים אומרים: מפשיטין את כולו. ממאי? עד כאן לא קאמר 
משום דלא בעינן אזה  -רבי ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה התם 

הכי נמי, דתניא: זה  -אלי ואנוהו, אבל הכא דבעינן זה אלי ואנוהו 
וכה נאה, ולולב התנאה לפניו במצות; עשה לפניו ס -אלי, ואנוהו 

נאה, ושופר נאה, ציצית נאה, ספר תורה נאה וכתוב בו לשמו בדיו 
נאה, בקולמוס נאה, בלבלר אומן וכורכו בשיראין נאין. אבא שאול 

אף אתה היה חנון  -הוי דומה לו: מה הוא חנון ורחום  -אומר: ואנוהו 
 ורחום

 טור יורה דעה

 ד-רמב"ם הלכות מילה ב:ג

ת המילה ויש ציצין שאין מעכבין את המילה, כיצד אם נשאר מעור הערלה עור החופה רוב גבהה של יש ציצין מעכבין א
עטרה הרי זה ערל כמות שהיה, וזה העור הוא ציץ המעכב, ואם לא נשאר ממנו אלא מעט שאינו חופה רוב גבהה של 

 עטרה זהו ציץ שאינו מעכב.  

עכבין בין על ציצין שאין מעכבין, פירש על ציצין המעכבין חוזר, על המל כל זמן שעוסק במילה חוזר בין על הציצין שמ
 ציצין שאינן מעכבין אינו חוזר, מל ולא פרע את המילה כאילו לא מל.  

 מהדרין מן המהדרין – חנוכהראה: 

 זמן חיוב המצוות וזמן הכשר קיומן –מצוות 

 אותו תוספות קידושין כט. ד"ה

 ארץ הצבי עמ' עט 

 כפייה על מצוות –מצוות 

 תוספות בבא בתרא ח: ד״ה אכפיה לרב נתן
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וא"ת והא בפרק כל הבשר )חולין דף קי: ושם ד"ה כל( אמר כל מ"ע שמתן שכרה ]כתובה[ בצדה אין ב"ד של מטה 
יברכך )דברים טו( ואר"ת דהאי מוזהרים עליה וגבי צדקה כתיב כי פתוח תפתח את ידך לו וכתיב כי בגלל הדבר הזה 

כפיה בדברים כמו כפייה ועל בפרק נערה שנתפתתה )כתובות דף נג.( ועוד תירץ דהכא קבלו עליהם שיכופו אותן הגבאי 
ולר"י נראה דבצדקה כופין משום דאית בה לאו דכתיב בה לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ וגו' ולריצב"א נראה דהא דאין 

עשה שמתן שכרן בצדה היינו דאין נענשין וכן משמע בירושלמי דהמוכר את הספינה וההיא דכל ב"ד מוזהרין על מצות 
הבשר )שם( דלא הוה מוקיר אבוה וכפתוהו ואמר להו שבקוהו ה"פ אינכם מוזהרין להכריחו עד שיעשה כשאר מצות 

תובות דף פו: ושם( ]וע"ע עשה דאם א"ל עשה סוכה ולולב ואינו עושה מכין אותו עד שתצא נפשו כדאמר בהכותב )כ
 .[תוס' כתובות מט: ד"ה אכפייה ותוס' חולין קי: ד"ה כל

 .שיטה מקובצת כתובות פו

ומהדרינן תנינא במה דברים אמורים במצות לא תעשה כלומר במצות לא תעשה מחייבנא ליה מלקות אבל מצות עשה ...
אותו עד שיפרע ואם אינו בעיר משמתין אותו ובכל מכין אותו עד שתצא נפשו ה"נ אם אינו רוצה לפרוע לבע"ח מכין 

מקום שאמרו מכין אותו עד שתצא נפשו רוצה לומר שאין שם שיעור ידוע אלא שיחלישו כחו. תלמידי רבינו יונה ויובן 
  :פירושו בתוספות

 כפייה על מצוות עשה –מצוות 

 משובב נתיבות ג:א

ל בי"ד שכופין לקיים עשה מכין אותו עד שתצא נפשו, כגון וגם להפרישו מאיסור נמי אינו אלא הכאה בעלמא, אב
באומר סוכה איני עושה, ואילו באיסורא אין מכין עד שתצא נפשו, דלא אמרו ניתן להצילו בנפשו אלא בעבירות 

הידועות כגון רודף אחר נערה המאורסה או במקום שקנאין פוגעין בו, ובשאר איסורין לא ניתן להצילו בנפשו כדי 
ישו. ומזה הוכיחו בעלי מוסר הראשונים ]עיין שערי תשובה לר"י השער השלישי אות י"א[ דעשה חמירא מל"ת, להפר

דבעשה מכין עד שתצא נפשו. וזה ודאי אם כבר עבר על העשה אין עונשין אותו, אלא קודם שקיים העשה מכין עד 
צילו בנפשו להפרישו מאיסור נבילות וטריפות, שתצא נפשו בכדי לכופו לקיים העשה, ובשאר איסורי ל"ת אינו ניתן לה

 וכל זה ברור.

 לאו או עשה –לאו הבא מכלל עשה  –מצוות 

 רשב"א כתובות מ. ד"ה וניתי עשה ונידחי לא תעשה

פירש"י ז"ל לא תעשה שאינה ראויה לבא בקהל כגון ממזרת, וקשיא להו לרבוותא ז"ל דהא אינה ראויה לבא בקהל ]
מקרא דעשה גופיה נפקא לן דלא דחי דכתיב ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו וכדתנן במתני', ועד כאן לא ריבה אותן 

ריבה אותן, ויש מי שפי' דאמצא בה ערות דבר קאי הכתוב מכמוהר הבתולות והנערה אלא לענין קנס אבל לכונסה לא 
דקרא משמע דבשעת הויה תהא ראויה לו, ואי בשעת הויה היתה ראויה לו, אלא שקלקלה ונאסרה, ומשום הכי אקשינן 
וניתי עשה דולו תהיה לאשה ונידחי לא תעשה דלא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה לשוב לקחתה אחרי אשר הוטמאה 

בריש פ"ק דיבמות )י"א ב'( סוטה שנסתרה, ועשה דלו תהיה לאשה איתיה לעולם, ומורי הקשה על פ"ה דמרבינן מיניה 
דהיאך יבא עשה דולו תהיה לאשה לדחות לא תעשה דהעשה כבר ליתיה בעולם תמיד דאחר שבעלה לשם אישות שוב 

שה דמנא ליה לתנא דלו תהי' לאשה אין כאן עשה כלל, ולי נראה כפירושו של רש"י ז"ל וה"ק וניתי עשה ונידחי לא תע
אשה הראויה לו דילמא אשה שיש לו בה הויה קאמר ולמעוטי חייבי מיתות וחייבי כריתות אבל חייבי לאוין לא דהא כל 

מקום שאתה מוצא עשה ול"ת אתי עשה ודחי ל"ת והכא נמי לא שנא, ודחי' דעשה כי האי לא אשכחן דדחי את ל"ת 
נא ליה ליתיה לעשה כלל וקיל ליה עשה ולא דחי.[ אלא דקשיא לי דאם איתא דולו תהיה דאילו הכא אי אמרה לא בעי

לאשה אשה שיש לו בה הויה קאמר א"כ אפילו חייבי עשה כגון מצרי ואדומי כונס לו לאשה והא מנא תיתי דהא קיי"ל 
עשה דמצרי כיון דאינו עשה דדאין עשה דוחה עשה השוה בכל כגון זה שאיסורו נוהג בכהנים ולוים וישראלים, וי"ל 

, וכן בעולה לכה"ג לא הוי עשה גמור אלא נדחה גמור אלא לאו הבא מכלל עשה לא עדיף מלאו גמור דנדחי מפני עשה
מפני עשה כלאו, ועוד שהוא קל שאינו שוה בכל ואתי עשה דולו תהיה לאשה שהוא שוה בכל ודוחה אותו, וכדמשמע 

ומאת כהנים נדחה מפני עשה דהשב תשיבם אי לאו דמסייע ליה לאו שבו, טעמא בפ' אלו מציאות )ל"ב א'( דעשה דט
משום דעשה דטומאה הוי עשה שאינו שוה בכל, וכמוהו בהרבה מקומות, א"נ י"ל דמדקיי"ל בעלמא דאתי עשה ודחי ל"ת 

 .נשמע דכי כתב רחמנא לו תהיה לאשה אשה שיש לו בה הויה קאמר

 ל הרשב"אשיטה מקובצת כתובות מ. ד"ה וז"

וז"ל הרשב"א ז"ל וניתי עשה וכו' פי' רש"י ז"ל לא תעשה שאינה ראויה לבא בקהל כגון ממזרת. וקשיא להו לרבותי דהא 
אינה ראויה לבא בקהל מקרא דעשה גופיה נפקא לן דלא דחי דכתיב ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו וכדתנן במתני' 
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לא לענין קנס אבל לבנים לא ריבה אותן ויש מי שפירש דאמצא בה וע"כ לא ריבה הכתוב כמוהר הבתולות והנערה א
ערות דבר קאי דקרא משמע דבשעת הויה תהא ראויה לו ואי בשעת הויה היתה ראויה לו אלא שקלקלה ונאסרה לא 
איירי בה קרא ומשום הכי אקשי וניתי עשה דולו תהיה לאשה ונדחה לא תעשה דלא יוכל בעלה הראשון אשר שלחה 

לקחתה אחרי אשר הוטמאה דמרבינן מיניה בריש פרק קמא דיבמות סוטה שנסתרה ועשה דלו תהיה לאשה איתיה לשוב 
לעולם. ומורי הקשה על פ"ה דהאיך יבא עשה דולו תהיה לאשה לדחות לא תעשה דהעשה כבר אינה בעולם תמיד דאחר 

ל וה"ק וניתי עשה ונדחי לא תעשה דמנא ליה שבעלה לשם אישות שוב אין כאן עשה כלל. ולי נראה כפירושו של רש"י ז"
לתנא דולו תהיה לאשה אשה הראויה לו דילמא אשה שיש לו בה הויה קאמר ולמעוטי חייבי מיתות וחייבי כריתות אבל 

חייבי לאוין לא דהא כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה אתי עשה ודחי לא תעשה הכא נמי לא שנא ודחיה דעשה 
דחי את לא תעשה דאילו הכא אי אמרה לא בעינא ליה ליתיה לעשה כלל וקיל ליה עשה ולא דחי כי האי לא אשכחן ד

אלא דקשיא לי דאם איתא דולו תהיה לאשה אשה שיש לו בה הויה קאמר אם כן אפי' חייבי עשה כגון מצרי ואדומי 
איסורו נוהג בכהנים ולוים כונס לו לאשה והא מנא תיתי דהא קיימא לן דאין עשה דוחה עשה השוה בכל כגון זה ש

וישראלים. ויש לומר דעשה דמצרי כיון דאינו עשה גמור אלא לאו הבא מכלל עשה לא עדיף מלאו גמור דנדחה מפני 
עשה וכן בעולה לכ"ג לא הוי עשה גמור אלא נדחה מפני עשה כלאו. ועוד שהוא אינו שוה בכל ואתי עשה דלו תהיה 

דמשמע בפרק אלו מציאות דעשה דטומאה הוי עשה שאינו שוה בכל וכמוהו לאשה שהוא שוה בכל ודוחה אותו וכ
בהרבה מקומות. אי נמי יש לומר דמדקי"ל בעלמא דאתי עשה ודחי לא תעשה נשמע דכי כתב רחמנא לו תהיה לאשה 

עשה  אשה שיש לה הויה קאמר. אבל אי אמרה לא בעינא ליה מי איתיה לעשה כלל כלומר ועשה כי האי קיל ולא אשכחן
כי האי דדחי. וא"ת והא סדין בציצית דאי בעי פטר נפשיה בטלית של צמר ואפילו הכי וכו'. ויש לומר דהתם מיהא 
איתיה לעשה אבל הכא דאי בעיא ליתיה לעשה בעולם כלל לא דחי. אי נמי יש לפרש דכיון דמצינן לעכובי השתא 

כייפינן לה עד דאמרה לא בעינא וכי אמרה הכי אנן סהדי[  דאסירא ליה אנן סהדי ]דלא ניחא לה ואפי' אמרה בעינא ליה
 :דניחא לה כדאמרי בעלמא ניחא ליה משום מצוה לשמוע דברי חכמים. ע"כ

 146מנחת חינוך מצוה שג אות ב

קומץ המנחה/ ראיתי לבעלי התוס' ]פירוש ריב"א[ על התורה פרשת ראה ]דברים ט"ז, ח'[ שכתבו, דבחדש איכא עשה /+
היינו גם לאו הבא מכלל עשה מקרא דששת ימים תאכלו מצות מן החדש ולא שבעה, ומתרץ בזה אמאי לא ולא תעשה, ד

דחי עשה דמצה ללא תעשה דחדש, עי"ש. ובאמת שלפי מה שכתב הרשב"א בכתובות ]מ' ע"א ד"ה וניתי הובא בשטמ"ק 
ן רק תרי לאוי. וכבר חלקו כל שם[ דלאו הבא מכלל עשה יכול עשה לדחותו דלא עדיף מלאו אחר, א"כ לא הוי כא

האחרונים על הפני יהושע בביצה ח' ע"א ]ד"ה וע"פ[ שכתב דחד עשה דחי תרי לאווי, והביאו ראיה מש"ס נזיר מ"ח ע"ב 
עיין עליהם. ואמנם עכ"פ כיון שיש בחדש איסור עשה, ולא כתיב ביה אכילה רק לענין רשות, שוב יש לאסור גם בכל 

ילה לשיטת מהר"י בן לב ומהרש"ל בשבועות כ"ג ע"ב, ועיין פרי מגדים בפתיחה לשחיטה שהוא, וגם שלא כדרך אכ
 .]שורש הב'[. ויש לפלפל הרב בדברי הפני יהושע בקונטרס אחרון קידושין ל"ו ע"ב בפסק חדש ובאתי רק לעורר+

 סחים מב.פ

 בעקבי הצאן עמ' יד

 לשם יחוד –מצוות 

 זבחים ב.

 תוספות זבחים ב:

 ביהודה יורה דעה צגנודע 

 עמידה למצות –מצוות 

 ברכות כד.

 שלחן ערוך אורח חיים ח:א

 יתעטף בציצית ויברך מעומד.

                                                 

 מצוה שעחמ, וומצוה רפד ד"ה וכבר הבאתי ומצוה רצג אות א ד"ה וכתב הרה" מצוה א ד"ה ופסולי קהלכ"כ ב 146
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 מגן אברהם ח:ב

מעומד. פי' הברכה והעטיפה שתיהן יהיו בעמידה וצ"ע דבי"ד ר"ס שכ"ח משמע דמותר לברך מיושב והוא משנה שלימה 
לא לתקן מאכלו דומיא דשחיט' כנ"ל עמ"ש סי' תקפ"ה ואותן המניחין וי"ל דהפרשת חלה אינו מצו' כ"כ דאינו עושה א

הטלית המקופל ומשלשלין אותו סביב הצואר על כתפיהן לא יצאו י"ח ]מ"ב[ ובכתבים כתוב שצריך להתעטף עד פיו 
 י' ס"י: כעטיפת הישמעאלים כדי הילוך ד"א ואחר כך יתעטף עד החזה פנים ואחור וכ"כ בל"ח שעיקר העיטוף בגוף עסי'

 פני יהושע כתובות כא

  משנה ברורה אורח חיים תרצ:א

  מיהו הברכה יברך בעמידה: -בין יושב 

 מחצית השקל אורח חיים תרצ שם

דהשומע גם כן צריך לעמוד בשעת ברכה. ושם כתב כן לענין ברכת התורה, ולא הוי הטעם כי אם משום דהוי דבר 
דהשומע גם כן צריך לברך אלא שהמברך מוציא בברכתו כל הקהל, וכמו שכתב שבקדושה, כמו שכתב מ"א שם. אבל כאן 

מ"א לעיל סימן רפ"ד ]ס"ק ד[ ולקמן סימן תרצ"ב ס"ק ב', והוי השומע כעונה וכאלו הוא מברך, ולכן צריך השומע לעמוד 
 :כמו המברך מצד הדין

 שו"ת הר צבי אורח חיים ב סימן קל

 ין, אלול תשטו+ בענין שמיעת המגילה בעמידה.  +/מתוכן הענינים/ להרב יעקב מעסק

 ע"ד ספיקו של כת"ר בברכת המגילה אם השומעים צריכים ג"כ לעמוד, והביא בענין זה דברי המג"א )סימן ח ס"ק ב(.    

ה בראשונה הנני להביא דברי הפני יהושע מגילה )דף כא( שהם קילורין לעיניים לבירור כל הענין וז"ל: מיהו לע"ד נרא  
דלא בעינן ברכת מצות מעומד אלא בהנך שעיקר מצותן מעומד כגון בשופר וציצית דילפינן מעומר וכן בהלל וכיוצא בו, 
וא"כ הכא במגילה כיון דבעיקר מצותה עמידה לא מעכבה כ"ש ברכה דידה, כן נ"ל ברור, והתמיה על בעל מג"א שנדחק 

דאעיקר מצותה נמי קשיא ליה ולא נחית לפרש דבשופר  בזה בהלכות ציצית ליישב הא דברכת חלה מיושב דמשמע
 וציצית דוקא בעינן מעומד דילפינן מעומר, והלל נמי איכא קרא כן נ"ל ועדיין צ"ע, עכ"ל.  

וכתב שם המג"א וז"ל: וצ"ע דביו"ד רס"י שכח משמע שמותר לברך מיושב והוא משנה שלמה, וי"ל דהפרשת חלה אינה   
 א לתקן מאכלו דומיא דשחיטה וכו'.  מצוה כ"כ דאינו עושה אל

והנה כת"ר נקט דברי המג"א כפשוטם שהקשה הא מבואר במשנה דחלה )פ"ב( דהאשה יושבת וקוצה לה חלה ערומה   
והיינו דמותר לה לברך בישיבה, וקשה הא הברכה צריכה להיות מעומד ותרץ דחלה דומה לברכת הנהנין דאינו בא רק 

"ה חשיב לה הרמב"ם )ה' ברכות יא, יב( ברכת לתקן העיסה. ומקשה כת"ר מתרומה, דתרומה נמי לתקן את הכרי ואפ
הפרשת תרומה בברכת המצות ולא בברכת הנהנין וכן שחיטה ואפילו אכילת תרומה וחלה כתב הכ"מ מאחר שאכילת 

תרומה מצוה פשיטא שיברך עליה, ומכש"כ הפרשת תרומה וחלה ל"ש ברכת הנהנין דברכת הנהנין ל"ש אלא היכא דנהנה 
אה מוחשית אבל הנאה הבאה אח"כ כמו תרומה חלה ושחיטה ל"ש ברכת הנהנין. ומתרץ דמכיון ע"י אכילה ושתי' הנ

 דא"א לה לברך בעמידה מותרת בישיבה. ומצאתי כדברי כת"ר בישועות יעקב.  

ולי נראה דקושית מג"א על המשנה דסותמת יושבת משמע דגם לכתחלה אף דיש לה בגדים שריא להפריש כשהיא   
להמג"א דבכה"ג דבידה ללבוש בגדים למה לא תקיים מצות עמידה כמו בכל המצות. ומזה יהא קושיא  יושבת, זה קשה

על תירוצו של הישוע"י שמתרץ דמשו"ה התירו לה בישיבה מפני שא"א בעמידה. אבל באמת מהמשנה משמע דגם 
 ביכולה להתלבש נמי שריא.  

נאה אינה ברכת המצות, דא"כ הברכה על אכילת מצה נאמר ולדעתי לא שייך לומר דכונת המג"א היא דכל שיש לו ה  
דאין זה ברכת המצוה שהרי נהנה ע"י אכילה או אכילת הפסח דתנן בשלהי פסחים דמברכין על אכילת הפסח, וזה ודאי 

פשיטא דאף דיש לו הנאה מהאכילה מ"מ הנאת אכילה אינה מפקעת המצוה ממנו משום דההנאה גופה מצוה היא 
ה היא ברכת המצוה ומכש"כ בהפרשת חלה ותרומה לא יאמר המג"א דהברכה אינה ברכת המצות שהרי ובודאי הברכ

 מפורש בהברכה עצמה אשר קדשנו במצותיו וצונו להפריש תרומה וחלה ואיך יתכן לומר דהברכה אינה ברכת המצוה.  

שם בהלכות ציצית ליישב הא דברכת  וליישב כל זה היה נ"ל בהקדם דברי הפנ"י הנ"ל שתמה על בעל מג"א שנדחק בזה  
חלה במיושב, דמשמע דאעיקר מצותה נמי קשיא ליה ולא נחית לפרש דבשופר וציצית דוקא בעינן מעומד דילפינן 

 מעומר והלל.  
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ולכאורה יש לעיין בדברי הפנ"י שאומר על המג"א דאעיקר מצותה נמי קשיא ליה, דלא מבואר מנין משמע ליה כך   
 לאו דוקא על הברכה אלא גם על עיקר המצוה.  דקושית המג"א 

ולכאורה צ"ל ע"פ דברי הפנ"י שם דבמצוה שעיקר עשייתה עמידה לא מעכבה, כ"ש ברכה דידה, כן נ"ל ברור. לפ"ז שפיר   
יש משמעות דקושית המג"א לאו דוקא על הברכה דאי ס"ד דמעשה ההפרשה אין צריך עמידה, א"כ פשיטא דגם להברכה 

ואין מקום לקושיתו, א"ו דכוונתו להקשות גם על ההפרשה דמעשה ההפרשה פשיטא ליה דצריך עמידה  א"צ עמידה
והמג"א ס"ל כהירושלמי הו"ד בב"י דמסתבר לו דהפרשה צריכה עמידה וממילא דגם ברכתה ל"צ עמידה והיינו דקאמר 

היינו במצוה שלא מעורב בה הנאת המג"א דאמרינן דברכת המצות בעמידה, היינו משום דהמצוה גופא צריכה עמידה 
עצמו, משא"כ במצוה שיש לו בו גם הנאה, מעשה מצוה כזאת לא צריכא עמידה וממילא גם ברכתה ל"צ עמידה והיינו 
דקאמר המג"א דהפרשת חלה אינה מצוה כ"כ, פירוש דלא הוי מצוה שהיא עולה לד' לבד אלא גם הנאתו מעורבת בזה 

ברי המג"א יסבו על המצוה וממילא דגם הברכה נגררת בתר מעשה המצוה וא"צ עמידה, ומצוה שכזו א"צ עמידה, וכל ד
 אבל באמת עצם הברכה בודאי ברכת המצוה היא.  

]ויעויין בחת"ס או"ח )סימן נא( שהקשה על עצם הדין של קריאת המגילה שכשרה בישיבה, הא יש חיוב הלל בפורים   
יד ע"א( והלל הא צריך להאמר מעומד כמבואר באו"ח )סימן תכב( ובב"י שם רק דקריאתה זו הילולה כמבואר לעיל )דף 

בשם שבלי הלקט )סימן קעג(. ואפשר ליישב דהא גם הלל מצינו לפעמים בישיבה בליל פסח ומבואר שם בשבלי הלקט 
לעיכובא  הטעם שמתוך שחולקים אותו לשנים אין מטריחים אותו לעמוד. עכ"פ מבואר מדבריו שגם בהלל אין העמידה

ומשום טירחא יתירה הקילו. ויעויין בב"י שם בשם הרוקח )סו"ס רל(: ראיתי את רבי שלא קרא הלל דר"ח עם הצבור 
וקרא מעצמו מיושב וכו'. עוד יש להביא ראיה שמגילה אין לה כל דיני הלל דהרי הלל זמנו רק ביום וקריאת המגילה 

 חיובה בלילה וביום[.    

 תעשה עשה דוחה לא –מצוות 

 רמב"ן שמות כ:ח

ובמדרשו של רבי נחוניא בן הקנה )ספר הבהיר אות קפב( הזכירו עוד סוד גדול בזכור ושמור, ועל הכלל תהיה הזכירה 
ביום והשמירה בלילה, וזהו מאמר החכמים )ב"ק לב ב( שאומרים בערב שבת באי כלה באי כלה, באו ונצא לקראת שבת 

ושא רבא )פסחים קו א( שהוא הקדוש הגדול, ותבין זה. ואמת הוא ג"כ כי מדת זכור מלכה כלה, ויקראו לברכת היום קד
רמזו במצות עשה, והוא היוצא ממדת האהבה והוא למדת הרחמים, כי העושה מצות אדוניו אהוב לו ואדוניו מרחם 

רע בעיני אדוניו ירא עליו, ומדת שמור במצות לא תעשה, והוא למדת הדין ויוצא ממדת היראה, כי הנשמר מעשות דבר ה
אותו, ולכן מצות עשה גדולה ממצות לא תעשה, כמו שהאהבה גדולה מהיראה, כי המקיים ועושה בגופו ובממונו רצון 

אדוניו הוא גדול מהנשמר מעשות הרע בעיניו, ולכך אמרו דאתי עשה ודחי לא תעשה, ומפני זה יהיה העונש במצות לא 
ות ומיתה, ואין עושין בו דין במצות עשה כלל אלא במורדין, כמו לולב וציצית איני תעשה גדול ועושין בו דין כגון מלק

 עושה, סוכה איני עושה, שסנהדרין היו מכין אותו עד שיקבל עליו לעשות או עד שתצא נפשו:

 תוספות פסחים נט. ד"ה אתו

מה לא מיקיים עשה דאכילת הקשה ריב"א הא בעידנא דמיעקר עשה דהשל -אתי עשה דפסח דאית ביה כרת ודחי כו' 
פסח דאינה אלא בלילה ותירץ דמיירי שישחטו פסח עליו קודם שידחו עשה דהשלמה דשוחטין וזורקין על טבול יום 

ומחוסר כפורים לכולי עלמא אפילו לא יאכל לבסוף הואיל ובידו תלוי ופטור מפסח שני אפילו לא אכל הלכך כשהמקריב 
ראוי לאכול שאם לא היה יכול להקריב לא יהיה ראוי לאכול לערב והפסח היה פסול כפרתו מקיים עשה דפסח דאז הוי 

ור"י מתרץ דדוקא בלא תעשה דחמיר בעינן בעידנא דמיעקר לאו דלקיים עשה אבל עשה דחמיר דחי עשה הקל בכל ענין 
בי אליעזר ששיחרר אפילו לא מקיים עשה חמור בעידנא דקא עבר אעשה הקל כדמוכח בהשולח )גיטין דף לח.( גבי ר

עבדו ובשילוח הקן )חולין דף קמא.( דהוה דחי עשה דמצורע דחמיר לעשה דשילוח הקן אי לאו דאמר רחמנא שלח 
 תשלח אפי' לדבר מצוה.

 רמב"ם הלכול קרבן פסח י:ט

רך, היה גדי קטן ורך שעצמותיו רכים לא יאכל אותן שזה שובר עצם ואם אכל לוקה, שאחד השובר עצם קשה או עצם 
זה הכלל כל שנאכל בשור הגדול אחר שיתבשל הוא שמותר לאכול כנגדו מן הגדי הרך אחר צלייתו כגון ראשי כנפיים 

 והסחוסים.

 זבחים צז:

 פסקי הוספות זבחים סט
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 אם אי אפשר לקיים עשה בע"א לא בעינן ]דמעקר[ לאו לקיים עשה ד"ה ואחד.

 לקח טוב כלל יב אות ד

 בעקבי הצאן עמ' טו

 מצוות צריכות כוונה 

 ברכות יג.

 שלחן ערוך אורח חיים ס:ד

 .י"א שאין מצות צריכות כוונה, וי"א שצריכות כוונה לצאת בעשיית אותה מצוה, וכן הלכה

 מגן אברהם ס:ג

וכן הלכה. ודוקא במצות דאורייתא אבל מצות דרבנן א"צ כוונ' ]רדב"ז ח"א כ' /ח"ד אלף צד/ ומ"צ ח"ב ס"ב כ"ה סי' 
 147ט[:תקפ"

 מלחמת ה' ברכות ט. בדפי הרי"ף

כתוב בספר המאור רמי ליה רב מארי בריה דבת שמואל לרבא וכו' ומסקנא לא קשיא הא בפרק ראשון הא בפרק שני הא 
פירוקא דרב מארי הוא דפריק לה ולאו רבא קאמר ליה ומפסוק ראשון ואילך פועלים עוסקין במלאכתן וקורין אליבא 

ס' יומא אע"ג דאליבא דרב הוא דמפרקינן הכי ורב לית ליה כוונה אלא בפסוק ראשון אפ"ה דרבא וההוא פרוקא דבמ
 :לרווחא דמלתא הוא דמשני הכי

אמר הכותב אם כן היכי נסיב לה קרא עליו הכתוב אומר ולא אותי קראת יעקב דמשמע משום דמשוי ליה עראי לימא   
רב לא ירמוז ולא יקרוץ אי משום כוונה כיון דלא יהיב שיעורו דמאורייתא לא יצא משום דכתיב שמע ועוד ההיא דאמר 

בכמה מאי קא משמע לן מי איכא דלית ליה כוונה בק"ש מיהת בפסוק ראשון ומי לא הוה ליה לאשמועינן כוונה אחריתי 
רי בשוק אלא רמיזה וקריצה וא"ת קמ"ל שהמרמז והקורץ אינו מכוין וכי לזו הוצרכנו דבר ברור וידוע הוא אפילו לנכ

ובגמרא נמי הקשו גבי עוסקין במלאכה אלמא לא בעי כונה ולא הוצרכו להביא אותה מדרב אלא ודאי אפילו היכא דלא 
בעי כונה אסור לרמוז ולקרוץ ולעסוק בדבר משום שלא יהו מצות עראי עליו אלא שמפרשה ראשונה ואילך הקילו בה 

ן מה בין פרק השני אמר רבי חנינא כל מה שכתוב בזה כתוב ואפשר שהטעם כמו שאמרו בירושלמי מה בין פרק ראשו
בזה מעתה לא יקרא אלא אחד אמר רב עולא הראשון ליחיד והשני לצבור הראשון לתלמוד והשני למעשה או שמא מפני 
שאין חכמים מטריחין על האדם יותר מדאי ולפיכך לא גזרו בפרק שני שמדות חכמים בכל מקום כך היא וצורת השמועה 

במסכת יומא מוכחת שכל עיקר לא הביאו שם אותה הברייתא במסכתא יומא במקום שאינו מקומה אלא מפני שסמכו ש
ענין לו לומר שלכך אסרו לרמז שלא יהו עליו מצותיה של תורה כדברי עראי תדע דהא קתני ודברת בם ולא בתפלה והא 

לה וכך אמרו בירושלמי גבי שואל מפני הכבוד ומפני בק"ש נמי מדריש ליה דאי לדברי תורה בלחוד אינו ענין למעט תפ
היראה עד כדון באמצע פרשה באמצע פסוק רבי ירמיה מרמז פי' מפני היראה והכבוד רבי יונה משתעי רב הונא בשם רב 

יוסף ודברת בם. מכאן שיש לך רשות לדבר בם ומכאן אמרו ולא בתפלה כלומר שאפילו מלך שואל בשלומו לא ישיבנו 
כיון שהדברים אמורים לדעת רבא דלית ליה כוונה אלא בפסוק ראשון אלמלא טעמא של רבינו ז"ל לא היו ועוד ש

מתרצינן הא בפרק ראשון הא בפרק שני משום רווחא דמילתא דהא לאו רווחא דמילתא היא אלא דוחק דמילתא היא 
צחק בריה דרב שמואל בר מרתא משמיה דמיבעי להו לאקשויי עלה ומי אית ליה לרב כוונה בפרק ראשון והא אמר רב י

דרב אמר שמע ישראל ונאנס יצא והכי אורחא דתלמודא בכל כה"ג אלא ש"מ אפילו לרב בכל פרק ראשון אסור לרמוז 
ולקרוץ ולעסוק בדבר אחר בעולם וזו היא דרך מחוורת באותה שמועה אבל כאן בפועלים יש לו דעת נוטה שאין הפירוק 

הפרשה כולה בכוונה הא לדברי רבא פסוק ראשון בטלין מכאן ואילך עוסקין במלאכתן שאין  הזה אלא לדעת הסובר כל
מטריחין על הפועלים אלא לצאת ידי חובה בלבד ומכאן ואילך קרוב לאונס חשיב ורבא דשתק ליה לרב מארי משום 

גומא דסבי למה לי גבי פועלים דקביל פירוקא ואע"ג דלא קביל שיעוריה אלא כיון שרבינו ז"ל השוה המדות אנא בהדי תר
נמי לא אמרינן להו לשוויה נפשייהו ולא אותי קראת יעקב ורבא קבולי קביל לפירוקיה דרב מארי מיניה לגמרי וכן 

בבהמ"ז אין עוסקין במלאכתן ומברכין שהרי אמרו כאן מברכין לאחריה שתים ואלמלא מפני ביטול מלאכה ודאי שהיו 
רו בירושלמי תני לא יהא מרמז בעיניו וקורא ותני כן הפועלים שהיו עושין מלאכה אצל מברכין ארבע כתקונן וכך אמ

בעל הבית הרי אלו מברכין ברכה הראשונה וכוללים של ירושלים בארץ וחותמין בארץ ואם היו עושין עמו בסעודה או 
שעה שיברך ולכן אמרינן  שהיה בע"ה אוכל עמהם הרי אלו מברכין ארבע אמר ר' מונא ז"א שאסור לעשות מלאכה עד

                                                 

 יוני רבינוביץ: ע"ע במנחת אשר: מועדים בקונטרס שבסוף הספר 147

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


685 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

יעשה מלאכה ויברך הא למדנו שהמברך אסור לעשות מלאכה וכן השומע מן המברך שאלמלא כן היו מברכים ארבע או 
היה בע"ה מברך ופועלים עסוקין במלאכתן ושומעין וכל זה כדי שיעשה המצות עיקר ולא יעשה עראי ומכאן אתה דן 

בפרשה שניה בגמרתינו וכן פסק רבינו הגאון וכן כתוב בסדור מר רב עמרם לק"ש כמו שמפורש בירושלמי אלא שהקלו 
 :ריש מתיבתא

 :הר"ן על הרי"ף ראש השנה ז

גרסי' בגמרא שלחו ליה לאבוה דשמואל כפאוהו ואכל מצה יצא כלומר שאם כפאוהו פרסיים ואכל מצה בלילי הפסח 
האי גוונא יצא שיודע הוא שעכשיו פסח וזו מצה אלא שלא לכונת מצוה יוצא ידי חובתו וכתב הרא"ה ז"ל דדוקא כי 

שאינו מתכוין לצאת אבל כסבור חול הוא ואכל מצה או כסבור לאכול בשר ואכל מצה ודאי לא יצא דאם איתא למה לי 
למינקט כפאוהו פרסיים לנקוט חד מהני גווני אלא ודאי כדאמרן וגרסינן עלה אמר רבה זאת אומרת התוקע לשיר יצא 

היינו הך מהו דתימא התם אכול מצה אמר רחמנא והא אכל כלומר דכיון שנהנה באכילתו לא מיקרי מתעסק פשיטא 
דהא אפילו לענין חטאת אמרינן ]בסנהדרין סב ב[ המתעסק בחלבים ובעריות חייב שכבר נהנה אבל הכא כלומר בתוקע 

דמצות אין צריכות כונה הישן בשמיני  לשיר אימא מתעסק בעלמא הוא קמ"ל ואקשי ליה אביי לרבא אלא מעתה כיון
בסוכה ילקה משום בל תוסיף ואסקא רבא לשמעתא הכי אלא אימא לצאת לא בעי כונה לעבור כלומר על בל תוסיף 

בזמנו לא בעי כונה שלא בזמנו בעי כונה ומשום הכי הישן בשמיני בסוכה לא לקי דשלא בזמנו הוא ובתר הכי גרסי' א"ל 
ין ותקע לי ואוקימנא בגמרא דרבי זירא כר' יוסי דאמר דדוקא בשליח צבור דדעתיה אכוליה עלמא ר' זירא לשמעיה איכו

אמרינן דמסתמא איכא כונת משמיע אבל באיניש אחרינא בעינן עד שיתכוין שומע ומשמיע כך היא הצעה של שמועה 
 :בגמרא

לצאת לא בעי כונה ויש סבורין לומר דלא והרב אלפסי ז"ל כתב הא דרבי זירא ושבקה לדרבא דאסקא לשמעתא ואמר ד  
פליגא דר' זירא אדרבא דלא אמר ר' זירא איכוין ותקע לי למצוה אלא שצריך כונה לשמוע ולהשמיע לשם תקיעת שופר 
כל דהו אפי' שלא לשם מצוה ולעולם כונת מצוה לא בעינן אבל בעינן כונה לשמוע ולהשמיע ויש שדנין כן מלשון הרב 

ותיו. והר"ז הלוי ז"ל הקשה דודאי מדאוקימנא להא דר' זירא כרבי יוסי דאמר דביחיד לא יצא עד אלפסי ז"ל בהלכ
שיתכוין שומע ומשמיע משמע דר' זירא בעי כונת מצוה כר' יוסי דהא בפרק ערבי פסחים )דף קיד ב( משמע דר' יוסי 

ולא לדר' זירא ואף רבינו שלמה ז"ל כן פירש מצות צריכות כונה סבירא ליה ופליגי רבנן עליה הלכך ליתא לא לדר' יוסי 
 :איכוין ותקע לי להוציאני ידי חובתי משמע דסבירא ליה לרב ז"ל דר' זירא פליגא אדרבא

לפיכך כתב הרמב"ן ]ז"ל[ בספר המלחמות דאין הכי נמי דר' זירא סבר מצות צריכות כונה גמורה כלומר לצאת וכותיה   
דבתרא הוא סבירא ליה לצאת לא בעי כונה איכא למימר דאפשר דרבא לאו אליביה נקטינן וכי תימא אמאי והא רבא 

דנפשיה הוא דקאמר הכי אלא לפרוקי פירכיה דאביי דאמר אלא מעתה הישן בשמיני בסוכה ילקה וקא משני דלא קשיא 
נה ואכתי רבא אליבא דאי נמי אמרי' מצות אין צריכות כונה ה"מ לצאת א"נ לעבור בזמנו אבל שלא בזמנו לעבור בעי כו

דנפשיה אפשר דס"ל דמצות צריכות כונה ורבא נמי אע"ג דאמר זאת אומרת התוקע לשיר יצא דילמא זאת אומרת קאמר 
וליה לא ס"ל אלא דאתא לאשמועינן דלמאן דלא בעי כונה באכילת מצה בתקיעת שופר נמי לא בעי וכיון דמימרייהו 

להו למנקט לחומרא כרבי זירא טפי עדיף דסבירא ליה מצות צריכות כונה דרבה ודרבא לא מכרעו לדידהו מאי סבירא 
לצאת וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפרק שני מהלכות שופר דצריך שיתכוין משמיע להוציא ושומע לצאת הא לאו הכי לא יצא 

קיעת שופר אלא שבפרק ו' מהלכות חמץ ומצה כתב דכפאוהו ואכל מצה יצא ולא פליגא דידיה אדידיה דסבירא ליה דבת
כיון דחזינן דרבי זירא אמר לשמעיה איכוין ותקע לי נקטינן דצריך כוונה אבל בכפאוהו ואכל מצה כיון דלא חזינן בגמרא 

מאן דפליג עליה בהדיא לא דחינן לה דאע"ג דבתקיעת שופר לא יצא הכא יצא שכן נהנה כדאמרינן בעלמא המתעסק 
עבדינן צריכותא ממצה לשופר הלכך אע"ג דשופר מדחייא דקי"ל צריך  בחלבים ובעריות חייב שכן נהנה ובגמרא נמי

 :כוונה בכפאוהו ואכל מצה נקטינן דיצא

אבל דעת הרבה מן הגאונים דקיימא לן מצות אין צריכות כונה וכן דעת הרשב"א ז"ל ]ומ"מ[ כתב רבינו שמואל ז"ל   
כוין שלא לצאת אינו יוצא דאי לא תימא הכי תקשי לך דאע"ג דאמרינן מצות אין צריכות כונה הני מילי בסתם אבל במת

הא דאבעיא לן פ"ק דברכות )דף יב א( היכא דנקט כסא דשיכרא בידיה וקסבר דחמרא הוא פתח בדחמרא ופרש"י אדעתא 
דחמרא וסיים בדשיכרא מאי בתר פתיחה אזלינן או בתר חתימה ולא איפשטא ואמאי לא איפשטא נפשוט דיצא דמצות 

ת כונה אלא שמע מינה דאע"ג דאין צריכות כונה במתכוין שלא לצאת לא יצא והתם הרי הוא נתכוין שלא אין צריכו
לצאת בשכר אלא ביין ולפי זה כתב הרב ז"ל שזה הוא שנהגו להבדיל בבית אע"פ ששמעו כל בני הבית הבדלה בבית 

שמיע להשמיע מטעמא אחרינא מצוה הכנסת לפי שנתכוונו שלא לצאת שם ואני אומר דכיון דבעינן מיהא כוונת מ
למעבד הכי משום דהא צריכין למימר בהיה עובר אחורי בהכ"נ דבש"צ עסקינן דדעתיה אכוליה עלמא ובודאי שאין דעתו 

 :להשמיע אלא מי שירצה לשמוע אבל להשמיעם כדי להוציאם בעל כרחם לא נתכוין שהרי אינו אלא שלוחם

 לחם משנה הלכות מגילה וחנוכה ב:ה

כעין זה חילק רבינו יונה ז"ל סוף פ"ק דברכות דהקשה על רבינו האיי ז"ל ושאר הפוסקים שפסקו דמצות אינן צריכות ו
כוונה מההיא דפתח בחמרא וסיים בשיכרא ותירץ שאפילו מי שסובר דמצות אינן צריכות כוונה ה"מ בדבר שיש בו 
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אבל קשה לי על זה דבגמ' מוכח בהדיא דלמ"ד מצות אינן מעשה קצת שהמעשה הוא במקום כוונה כגון נטילת לולב וכו'. 
צריכות כוונה הוי אפילו בקריאת שמע דלא שייך שם מעשה כלל וכן בתקיעה לא שייך מעשה כדכתב ה"ה ז"ל בפרק 

 חמישי מהלכות שופר וצ"ע:

 שו"ת מהרשד"ם חלק אורח חיים סימן א  

השחר עשרה או יותר או פחות ואומר אחד מהם ברכות של עתה מקרוב נתעוררו אנשים ומתחברים ומתקבצים בתפלת 
 שחר וכלם עונים אמן ואחר כך מברך השני ועונים כלם אמן וכן כלם יש לספק אי שפיר עבדי אי לאו:  

תשובה יראה לעניות דעתי דלאו שפיר עבדי כלל ושגו ברואה וקודם ראיתי לכתוב המקום אשר ממנו נראה לכאורה   
אחר כך אראה שאין משם ראיה ושהוא מוכרח מהפוסקים המובהקים אצלנו איך מעשה זה מעש' דמצו למיעבד הכי 

בורות וטעות הוא בידם. המקו' שממנו טועים הוא מה שכתב הר"ן וזה לשונו ולפי זה כתב הרב שזה הוא שנהגו להבדיל 
י אומר דאי בעי מיהא כונת בבית אע"פ ששמעו כל בני הבית ההבדלה בבית הכנסת לפי שנתכונו שלא לצאת שם ואנ

משמיע להשמיע מטעמא אחרינא מצו למיעבד הכי משום וכו' עד אבל להשמיעם כדי להוציא בע"כ לא נתכוין שהרי אינו 
אלא שלוחם מכאן נראה שכיון שאלו האנשים אין אחד מהם מכוין להוציא את חבירו ולא חבירו מתכוין לצאת יכולים 

בו עתה וכן נראה שמטעם זה נתפשט המנהג שעומדים בבית הכנסת כמה אנשים ורשאים לעשות כמנהגם שהחזיקו 
ומתעטפים בטלית וכל אחד מברך בקול רם וכלם עונים אמן אע"פ שהיו יכולים כולם להפטר כשהיה א' מהם מברך וכמו 

בבית יעמיד אחד שכתב הריב"ה בטור אורח חיים סי' תל"ב ז"ל ואם בעל הבית אינו יכול לטרוח ולבדוק כל המקומות ש
מבני ביתו אצלו בשעה שהוא מברך ויתפזרו לבדוק איש במקומו על סמך הברכה שברך ב"ה שעשר' שעושים מצוה אחת 
אחד מברך לכולם וכן פשוט בתוספתא דברכות וה' היודע והוא עד שכל ימי שראיתי המנהג הנזכר מברכת הטלית הייתי 

ן בלחש כדי שלא להכנס בזה הספק ועם כל זה לא מחיתי בנוהגים לברך מצטער ואני הייתי מכוין להתעטף ולברך ראשו
כל אחד כי חששתי לא ישמעו לקולי ואין מדרכי לבטל מה שנהגו כבר וקיימתי בעצמי מה שאמרו ז"ל ביבמות פרק הבא 

ולקחו על יבמתו כשם שחייב אדם לומר דבר הנשמע כך חייב שלא לומר דבר שאינו נשמע ומכל מקום נתפשט המנהג 
ראיה משם ואע"ג שהר"ן לא כתב אלא מצו קבעוהו הם לחובה או למצוה שכן דרך עמי הארץ שלוקחים הדברים בלי 

השקפ' ומתפשטים מענין לענין ועתה רוצה אני להביא ראיה לקיים דברי אחר כך איישב הראיה הסותרת דעתי כפי 
ת יומא פרק בא לו כהן גדול לקרוא בתורה וגולל ספר ההוראה הראשונה והראיה שאני אומר היא זאת תנן במתני' במסכ

תור' ומניחו בחיקו ואומר יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה בגמ' וכולל וכו' 
וכל כך למה כדי שלא להוציא לעז על ספק תורה ועי' רש"י למה צריך לומר יותר ממה שקריתי לפניכם כתוב כאן וכו' 

שלא להוציא לעז על ספר תורה כשרואים אותו קורא פרשה שלישית על פה יהיו סבורים שספר תורה חסר אותה פרשת 
בעשור וכו' ופריך בגמרא אמאי נגלול ונקרי אמר רב הונא בריה דרב יהושע אמר רב ששת שאין גוללין ספר תורה בצבור 

אמר משום פגמו של ראשון ריש לקיש אמר משום ברכה שאינה מפני כבוד צבור ונייתי אחרינא וניקרי רב הונא בר יודה 
צריכה ופירש רש"י שיהא צריך לחזור ולברך עד כאן ואם איתא שביד האדם להביא עצמו לחיוב ברכה מה איכפת לן 
להביא ספר תורה אחר הא כבר פירש רש"י ז"ל שאם יביא ספר תורה אחר היה צריך לחזור ולברך ואם כן יביא ויברך 

שאנו דוחקים עצמנו לסבול יותר הקריאה על פה ואע"פ שהם דברים שבכתב ואי אתה רשאי לאמרם על פה בחרו אלא 
בזה יותר מלהביא עצמו לברך ברכה שאינה צריכה גם אחר זמן רב ראיתי כתבו התוס' בשם ר"י ראיה זו בפרק כל כתבי 

ורה אחר שיהא נגלל מאתמול מפני פגמו של ראשון עלה קי"ח וכן כתב הרא"ש ז"ל בפסקיו וז"ל ואי אפשר להביא ספר ת
ועוד שיהא צריך לברך פעם שנית ויהא ברכה שאינה צריכה ע"כ הרי שלמדנו מכאן שכל היכא שיכול אדם לצאת ידי 

חובתו בברכה אחת אין להביא עצמו להתחייב באותה ברכה ואף ע"ג שהרמב"ם ז"ל לא הביא בפירוש המשנה ולא 
לא הטעם הראשון ולא הביא טעם ר"ל היינו שלא חש להאריך ומכל מקום לא מצינו בשום מקום בהלכות עבודת י"ה א

שדחה אותו אדרבה הוא ז"ל הזהיר הרבה על ברכה שאינה צריכה וכמו שאביא לשונו בסיעתא דשמיא עוד ראיה אחרת 
שירצה לצאת בתפלת שליח גדולה מה שכתב הטור אחר סימן תקצ"א וז"ל ומכל מקום מוטב שיתפללו היחידים כי מי 

ציבור צריך שיכוין לכל מה שאומר שליח ציבור ואם חסר מלה שלא כיון לה לא יצא ואין כל אדם יכול לעמוד בזה ע"כ 
והשתא כיון שעינינו רואות שלא בא הריב"ה ז"ל לחייב ליחיד שיתפלל אלא למצוה מן המובחר וכמו שאמר ומוטב וכו' 

ו לידי ברכה שיכול להפטר ממנה בשמיעה מה לו להאריך כל כך לימא ומוטב שיתפלל אם היה שמצוה לאדם להביא עצמ
כל יחיד וכו' לפי שמצוה לומר מפיו הברכות יותר משיצא בשמעם מפי שליח ציבור או לפחות לימא הא ותו וכו' אלא 

צמו לידי חיוב ברכה שודאי אינו כן אלא אדרבה כל שיכול לצאת ידי חובתו בשמיעתן מפי שליח צבור אין להביא ע
)אדרבה עד כאן( משום ברכה שאינה צריכה ומשום הכי הוצרך לבקש טעמים אחרים דכיון שהלכה רווחת דבראש השנה 

ויום הכפורי' שהשליח צבור מוציא את הרבים ואפי' לבקיאים וכרבן גמליאל הדין היה נותן שהיחיד לא יתפלל וכמו 
בסיעתא דשמיא אלא שהורו כן מן הטעמים שאמר שמוטב וכו' ואזדא מעשה דרב חסדא ורב זעירא שאכתוב לקמן 

לטעמיה דאבוהי הרא"ש ז"ל שכתב בתשובה כלל ד' בסימן י"ט וז"ל ובברכת יוצר וערבית שאני אומר עם השליח צבור 
בבו בנחת כי אין האדם יכול לכוין תדיר עם החזן בשתיקה ואם היה אדם מכוין בש"צ בשתיקה ובאמצע הברכות פנה ל

לדברים אחרים הרי הפסיד וכו' עד ואני מסיים ברכתי קודם שיסיים החזן ברכתו ומכוין אני לענות אמן אחר ברכת החזן 
עד כאן וצריך לראות ולדקדק בדברי הרא"ש מאי קשיא ליה להרא"ש ז"ל ומה קשר ויחס יש לדבריו אלה לדבריו של 

קולם ואומרים עם החזן תפלת י"ח וקדושה ואף לרבי יוחנן מעלה כי למעלה התחיל וראוי לגעור באותם שמגביהים 
שאמר הלואי שיתפלל האד' כל היו' ה"מ ספק התפלל אבל התפלל כבר אסו' להתפלל שנית ואח"כ האריך בדברים ע"ש 
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ואין לדבריו אלה קשר ויחס כלל עם אותם של מעלה כי למעלה מדבר במגביהים קולם והוא היה אומר בנחת למעל' 
ותם שכבר התפללו והוא עדיין לא קרא קרית /קריאת/ שמע ולא ברכותיה ותו שהיה די בדבריו האחרונים לבד מדבר בא

שאמר ואני מסיים וכו' אלא שהכל מתורץ עם מה שאמרנו שהוא כתב שיש לגעור וכו' ושהיא ברכה לבטלה לכן הרגיש 
' שכיון שהשליח צבור מוציא י"ח אותם הברכות תימא על עצמו שהנה הוא ג"כ כפי דרכו היה מברך ברכות שאינם צריכו

למה היה הוא מוצרך אותם היה לו לכוין ולשמוע לשליח צבור לזה הוצרך להשיב דלא הוי ברכה שאינה צריכה שלא היה 
יכול לכוין וכו' הרי מתשובה זו מוכרח דבמקום שיוכל להפטר בשמיעת חברו אינו ראוי להביא עצמו לידי חיוב וכל שכן 

בר שמע וענה אמן ואסור לעשות כן אם לא בברכות של קרית שמע משום שמא יפנה לבו וכו' כנ"ל או בברכות אשר כ
ראש השנה שהן ארוכות ואפי' אלו לא אשכחנא אלא כשיקדים ואחר כך שומע לשליח ציבור המוציא לרבים ואין לומר 

שוים וקי"ל כל הברכות אע"פ שיצא מוציא  דדוקא כששומע מפי השליח ציבור דאלו וכיוצא בהם שליח צבור וכל אדם
את חברו חוץ מברכת המזון וק"ש ותפלה וכמו שכן הוכחנו מברכת ביעור חמץ לעיל ועוד ראיה גדולה מהירושלמי 

שהביא הר"ן ז"ל בסוף מסכת ר"ה על הלכות הרי"ף וזה לשון הירושלמי אמר רב הונא צפרנאה בשם רבי יוחנן הלכה כר"ג 
ר' הר"ן דכי אמרי' הלכה כר"ה בברכות של ר"ה ויוה"כ היינו דוקא באילן תקיעתא בברכות מלכיות באילן תקיעתא פי

זכרונות שופרות שתוקעים בהם אבל הם חייבים להתפלל שאר ברכות והיינו דגרסי' בירושלמי ר' זירא ור' חסדא הוה 
לאו כבר מצלי' אמר ליה מצלי אנא והדר יתבין לאילן תקיעתא מאן דצלו אתא צלותא קם רב חסדא אמר ליה רבי זירא ו

מצלי דנחתי מערביא להכא אמר בשם ר' יוחנן דהלכה כר"ג באילן תקיעתא והכי פירושו דר' זירא הקשה על רב חסדא 
דכיון דצלי יוצר למה לו לצלוי תו דבשלמא יוצר היה צריך להתפלל דכיון דאינו אלא ז' ברכות אין שליח צבור מוציא את 

לא מוסף דהוי ט' כיון דאוושי ברכות לא היה צריך להתפלל שהרי שליח צבור מוציא את הרבים י"ח ואהדר הרבים י"ח א
ליה דהלכה כר"ג באילן תקיעתא מלכיות זכרונות שופרות שתוקעים בהם ובהנהו קי"ל כר"ג לא בז' ברכות של מוסף שכל 

מלכיות זכרונות שופרות הוא דשליח צבור מוציא ע"כ  יחיד חייב בהם ומשום הכי אע"ג דכבר צלינ' למוספין ז' ברכות של
לשון הר"ן ועתה יאמרו אלו החסידים אם היה כפי דעתם שאפי' במקום שאפשר לצאת ידי חובת ברכות יכול אדם 

להביא עצמו לידי חיוב עד שיאמר אותם הוא בעצמו ולפי דעתם לא שרשאי לבד אלא שמצוה לעשות כן כדי לומר הוא 
ח ג"כ שעונה אמן כי גדול העונה כו' מאי קשיא ליה לר' זעירא ולא כבר מצלי' ותו היא ניהו למה לא היה הברכות ומרוי

מתפלל וחוזר ומתפלל כיון שיש ריוח מצוה כפי דעת המתחסדים מקרוב ותו רב חסדא אמאי לא שני ליה שהיה רוצה 
לל ט' אתמה אלא ודאי שהאמת יורה דרכו להחמיר על עצמו ועוד כ"כ רב חסדא היה עצל שהתפלל ז' שלא רצה להתפ

שאין זו חומרא אלא קולא וקלות ראש להביא אדם עצמו לברך ברכה שאינה צריכה ולהיות כן האמת כשראה ר' זעירא 
שקם רב חסדא לצלוי תמה כנגדו לפי שהיו יכולין לכוין ולצאת בתפלת שליח צבור והשיב לו רב חסדא שלא היה מתפלל 

אין הש"צ פוטר לרבים היודעים שאין הל' כר"ג אלא בתקיעת' ר"ל בברכות שתוקעין בהן ומה שאנו  רק ז' ברכות שאותם
נוהגים עתה להתפלל כל א' ואחד היינו מטעם הרא"ש ז"ל שאין אדם יכול לצאת כי היה צריך לכוון מלה במלה וכו' כנ"ל 

ת ולא היו תוקעים כשהיו מתפללים הצבור ואגב ארחין שמחתי כי מצאתי און לי למה שקדמונינו לא נהגו מאה קולו
בלחש והרי ראיה גדולה זו דרב חסדא ורב זעירא שלא היו מתפללים ט' ברכות והיו יוצאים עם תפל' הש"צ וא"כ לא היו 
תוקעים אלא בתפלת ש"צ לבד וגם כי כבר רשמתי במסכת ר"ה בדבור ומנא תימרא פרק ראוהו ב"ד עלה כ"ח שלכאורה 

ף נחזור לנדון שלנו שלמדנו בפי' מירושלמי שמי שיכול להפטר בשמיעת איזה ברכה שיהיה שטוב לו יש חשש מבל תוסי
לשמוע ולצאת ידי חובתו בשמיעה כיון שעומד שם במקום שרוצה לשמוע אותה ברכה שיכול לצאת הימנה בשמיעת 

שראינו מר' זעירא שהקשה לרב חסדא חבירו ולא שיברך הוא ואח"כ יחזור ויברך חבירו וכן רבים כי זה חלול וקלות כמו 
ור"ח ג"כ הודה לדבריו אלא שלא היה מתפלל אלא אותם ברכות שלא היה יכול להפטר עצמו בשמיעה וכבר כתבתי 

שבאלו הברכות אין הפרש בין ש"צ למי שאינו ש"צ ומטעם זה מצינו שכתב הרא"ש בתשובה על מי שיש לו שני בנים 
בשם רבנו שמחה אפילו כשהמוהלים שנים שהמוהל הראשון יברך על המילה וימול למול שיברך ברכה אחת לבד וכתב 

והמוהל השני ימול על סמך אותה ברכה ואפילו לא היה התינוק השני שמה בעת שמל הראשון כיון שהיה דעתו עליו אין 
ת הרא"ש שכתב שדין צריך לברך ובלבד שלא יסיח דעתו בינתים ומי הכניסם בדוחק זה יברך כל מוהל לעצמו וכ"ש לדע

זה הוא ג"כ כשני /בשני/ חתנים שאין להם קורבה שיברכו שבע ברכות לשניהם וכל זה למה אלא שראו שטוב וישר 
שירחיק אדם עצמו מברכה שאינה צריכה ויכול להפטר ממנו ומי שרצה לחלוק על הרא"ש כתב הוא ז"ל שהי' בלא ראיה 

תשובה גם הריב"ש שהוא אחרון. וכתב הטעם שכתבתי שהיא ברכה ובלא טעם והרשב"א ז"ל הסכים לדעת הרא"ש ב
שאינה צריכה ואיכא בל תשא וה' יודע כי אותה ראיתי אחרי רואי גם המרדכי ז"ל ורבינו ירוחם ז"ל הסכימו למה 

שכתבתי ואין לסמוך על מה שבעל העיטור ז"ל כתב שנראה שהוא ז"ל חולק על סברת הרא"ש וסבר שיש לברך ב' ברכות 
בשני בנים הנמולים דודאי הוא ז"ל בנדון דידן דהתם שאני כדקאמר משום שאי אפשר למול שניהם כאחד ואדרבא משם 

ראיה למודה על האמת דהיכא דליכא למימר ההוא טעמא צריך ליזהר שלא להביא עצמו לידי ברכה ואלו לדבריה' של 
חבירו אלא דהא ודאי אין לעשות שיכול לצאת ידי המתחסדים יאמר שיאמרו ב' ברכות ויכוין הא' שלא לצאת בברכת 

חובתו אין להביא עצמו לידי חיוב על לא דבר עוד אני אומר אין ספק שמנהג זה לאו מנהג ותיקין היא ואין ראוי לנהוג 
דבר זה שהרי אלו הברכות דחקו עצמם הפוסקים למצוא טעם על המנהג שנהגו לומר אותן בבית הכנסת למה שמפשט 

ראה שאין לומר אותם אלא כל א' וא' מהברכו' במקומם וכדאמרי' בברכות פרק הרואה כדאיתער משנתיה התלמוד נ
לימא וכו' כי שמע קל תרנגולא וכו' וכן כתב הרמב"ם על סדר הגמרא ודחקו עצמם האחרונים לקיים המנהג שנהגו 

ונחדש דברים לא שערום אבותינו לאומרם בבית הכנסת משום עמי הארץ ולא די לנו זה הצער אלא שנעמוד אנחנו 
ונכניס עצמנו בברכה שאינה צריכה שכתב הרמב"ם בהלכות ברכות פ"ג וז"ל כל המברך ברכ' שאינה צריכ' הרי זה נושא 

ש"ש לבטלה והרי הוא כנשבע לשוא ואסור לענו' אחריו אמן ע"כ וכתב הריב"ש בסוף סימן שפ"ד וז"ל ואע"פ שכתב 
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וברכה שאינה צריכה מדרבנן ואסמכוה אקרא מכל מקום רמיזא באורייתא וא"כ מי הוא  הרא"ש בפרק מי שמתי /שמתו/
זה ואיזהו אשר ימלאנו לבו לעבור על לא תשא ולהכניס עצמו בסכנת ברכה שאינה צריכה על לא דבר וגם העונה אמן 

לע"ד שהדבר פשוט מאד  עושה איסור כנזכר בדברי הרמב"ם והרי אמרו והוא למוד גדול שב ואל תעשה שאני א"כ נראה
שהמנהג זה ראוי שישתקע ושלא לנהוג כן בשום צד אפי' שמצאנו ראינו נכתב שמהרר"י מולן הרשה לעשות כן היינו 

שלא רצה לדחות מנהג שהיו נוהגים שם באשכנז ומכל מקום אנו אין לנו אלא הפוסקי' המובהקים והמפורסמים אשר 
ם מבורות שלא חפרום רבותינו ולא שתו מהם במקום הרי"ף והרמב"ם על פיהם אנו חיים ואין לחצוב לברכת מי

הרשב"א והרא"ש ובנו ורבינו ירוחם והר"ן והריב"ש זכר כולם לברכה עליהם אנו סומכים בין להקל ובין להחמיר ואין 
הבליהם  לנטות ימין ושמאל מהם וכל שכן בדבר זה שיש בו זלזול שמו יתברך כי רחקה דעתינו מעמי הארץ המזכירים

תמיד חלילה לנו להזכיר שם שמים רק לצורך ובמקומות שנצטוינו וזהו כבוד שמו והרי אמר שלמה עליו השלום הוקר 
רגליך וכו' כל שכן וקל וחומר שמו יתברך יתעלה ויתרומם ומה שכתב הר"ן ז"ל על המנהג שנהגו בהבדלה אע"פ ששמעו 

מה לראיה כלל שכבר כתבתי שברכות אלו אינן ברכות של מצוה אלא אותם כל בני הבית כבר בבית הכנסת אין הנדון דו
כמו ברכת של הודאה ועוד התם מצו עבדי הכי שאינם מבדילים וחוזרים ומבדילים רק בביתם ודחקו עצמם לעשות כן 
 ומצו עבדי הכי כיון שאין שם כונת משמיע להוציא ולא כונת שומע לצאת משום שמצות הבדלה מצוה גדולה עד מאד

דאמר ר' צדוק כל מי שאינו מבדיל במוצאי שבת או שאינו שומע מאחרים שמבדילים אינו רואה סי' ברכה לעולם אבל 
המבדיל וכו' הקדוש ברוך הוא קוראו קדוש ועושהו סגולה שנאמ' והייתם לי סגולה מכל העמים וכתיב ואבדיל אתכם מן 

ראל והמגדל בניו לתלמוד תורה והמבדיל ביין במוצאי שבת העמים ואמר ר' יוחנן ג' מנוחלי עולם הבא הדר בארץ יש
והוא ששייר מקדושה להבדלתא עד כאן וכשראו שזכות מצות ההבדלה כל כך גדול נראה להם להביא עצמם לידי חיוב 

לכוין שלא לצאת והולכים לביתם לקיים המצוה כתקנה ביין דשיירו מקדושא להבדלתא אבל שיבדילו כל אחד בבית 
זה היה נראה כחוכא והיתולא בהזכרת ה' כל כך פעמים במקרא אחד שנראה שלא לצורך כלל ח"ו ואפי' זה הכנסת ש

שמבדילים בביתם היינו מן הטעם שזכרתי שההבדלה מצוה וכל אדם רוצה לקיים המצוה בביתו ולהרגיל בניו ובני ביתו 
רכת ש"צ הטעם נראה בעיני כיון שאנו חייבים כל בדרך ה' ומה שאנו נוהגים לברך על ספירת העומר ואין אנו יוצאים בב

אחד לספור את העומר וכמו שדרשו חז"ל מפסוק וספרתם לכם שתהיו כל אחד ואחד סופר גם הברכה רצו לומר אותה 
כל א' וא' ומזה ג"כ היה אפשר להביא קצת ראיה למה שאמרנו שהרי דלעולם לא נשמע שמברך כל א' מהצבור ועונים 

ברכים יחד ואח"כ הש"צ ונשאל להרשב"א ז"ל כשהחזן מקדים לברך והקהל עונים אחריו אמן מי כלם אלא שכלם מ
שחזר וברך לאחר מכאן אם היא ברכה לבטלה והשיב אם דעת היחידים שלא לצאת בספירת השליח צבור צריך לחזור 

ל אם אינו רוצה לצאת בו לא ולברך ואע"ג דקי"ל מצות אינם צריכות כונה כתבו רבותינו הצרפתים דדוקא על הסתם אב
ע"כ ואפי' בזה אתה רואה שלא כתב דהוי שפיר אלא שאם כונו שלא לצאת בדיעבד שצריך לחזור ולברך דודאי הדין כן 
הוא כמו שכתבו רבותינו הצרפתים אבל לכתחלה אין לעשות כן כמו שכתבתי וכבר כתבתי כי אפ"ה בנדון שלנו לדעת 

אסור לעשות כן לדעת הפוסקי' המובהקים אשר על פיהם אנו חיים כמו שהוכחתי ועל הכל הוא מנהג בורות והוללות ד
 זה חתמתי שמי שמואל די מדינא:    

 גמר הטבילה, כוונה –מקוואות 

 תמיד כו:

 מקדש דוד לט:ד

ובזה נ"ל ליישב מה דאמרינן בפ"ג דפרה )מ"ח( ירד וטבל עלה ונסתפג ומשמע דהסיפוג הוא חובה וכבר עמדו בזה 
המפרשים ז"ל שם והתפ"י )יכין אות ס"א( תי' דזה משום שלא יתלכלכו הבגדי כהונה והמשנה אחרונה כתב משום 

דהמים הוי חציצה בין בשרו לבגדי כהונה ע"ש אך אי אפשר לומר כן דבריש תמיד )כ"ו א'( גבי אירע קרי לאחד מהם ג"כ 
דהא אמרינן שם בא וישב לו אצל אחיו הכהנים עד שיהיו  תנן ירד וטבל עלה ונסתפג והתם אינו לובש בגדי כהונה כלל

השערים נפתחים יוצא והולך לו ולפ"ז הטעם דצריך להסתפג הוא משום דבכ"ג שטובל לפרה צריך להיות בטבילתו 
הוחזק לחטאת ודין הוחזק לחטאת חל עליו לאחר ניגוב דכ"ז שהוא לח מחזיק עצמו לכ"ד שירצה וכן כשאירע קרי 

המוקד דאסור לכנוס לו למחנה לויה קודם טבילה צריך להיות הוחזק בטבילתו לביאת מקדש דרק לחולין  להכהן בבית
 לא בעי חזקה וזה חל עליו לאחר שנסתפג:

 הווייתו על ידי דבר המקבל טומאה, כח ראשון ושני, ציצית מכונה –מקוואות 

 זבחים כה:

פסולין, עלי קנים ועלי אגוזים. כשירה; זה הכלל: דבר  -מים לחבית תנן התם: נתן ידו או רגלו או עלי ירקות כדי שיעברו 
כשירין. מנא הני מילי? דאמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בר אבא,  -פסולין, דבר שאינו מקבל טומאה  -המקבל טומאה 

 אמר קרא: אאך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור, הוייתן על ידי טהרה תהא.

 ב:זאות ר' עובדיה מברטנורא מקוו
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תרגום והנה חרבו, והא נגובו. ודוקא לנגבן, שלא נתכוין לקבל המים, לכך לא נעשו שאובין, דכתיב אך מעין ובור,  -לנגבן 
 מה מעין שאין בו תפיסת ידי אדם, אף בור שאין בו תפיסת ידי אדם:

 (קישור)שו"ת דבר אברהם ג:יג 

 שלחן ערוך אורח חיים קנט:י

 נטילה. יו ממנו, עלתה לווהלך וישב לו והחבית שופכת מים כל היום מחמת הטייתו ונטל ידאם הטה חבית מלאה מים 

 מגן אברהם קנט:כא

לוח ראשון לבד חשיב כח גברא שאני התם דלא עשה מעשה בגוף המים רק שהסיר אם הטה. ואע"ג דבס"ט כתב דק
הברזא המונעת מלצאת אבל הכא שעשה מעשה בגוף המים ומחמת הטייתו שופכין מקרי כח גברא, ול"ד למ"ש ס"ז 

ח דלא דהתם כבר פסק כוחו כשזבין בצנור משא"כ כאן שיוצאין בכל שעה מהכלי מקרי כח גברא ע"כ בלבוש וכ"כ ל"
כב"ח שפי' בדוחק ע"ש וכן נלענ"ד מוכח בחולין דף ט"ז דבסרנא דפחרא אפי' בסביבה שניה מקרי כח גברא וכ"כ בהדיא 

 בת"ה הקצר א"כ ה"נ דכותי' ודוחק לחלק בין גלגל למים וכ"כ ב"י בשם ר"ש:

 (קישור)פרומר מקאז'יגלוב( חלק א סימן ה \שו"ת ארץ צבי )פראמער

 ב-חזון איש בבא קמא ב:א
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 איא: חידושי ר' חיים הלוי הלכות שכנים

מי שעשה גורן בתוך שלו וכו' צריך להרחיק וכו' כדי שלא יזיקו, אפילו היתה הרוח הוא שמסייע אותו בעת שעושה 
שתן וכו' הרי זה חייב להרחיק כדי שלא יגיעו ולא יזיקו ואפילו ע"י הרוח מצויה מלאכתו ומוליכה את העפר או נעורת הפ

שכל אלו כמי שהזיקו בחציו הן, אעפ"י שהוא חייב להרחיק כל כך אם הוליכה הרוח המצויה המוץ ואת העפר והזיקה 
 בהן פטור מלשלם שהרוח הוא שסייע אותו ואין נזק זה בא מכח מזיק עצמו עכ"ל.

זה מהא דפסק בפי"ד מהל' נזקי ממון הל"ז ז"ל ליבה ולבתו הרוח חייב שהרי הוא גרם וכל הגורם להזיק וקשה על   
משלם נזק שלם מן היפה שבנכסיו כשאר כל המזיקין עכ"ל, הרי להדיא דאע"ג דהרוח סייע אותו מ"מ חייב, ויעויין במ"מ 

לא מצינו כלל שיהא גרמא, אלא דמדמה לה לליבה שם שהקשה זאת והניח בצ"ע. ועוד יותר קשה דהרי באמת בהך דינא 
ולבתה הרוח דהוי גרמא ופטור, וגבי ליבה ולבתה הרוח כתב הרמב"ם דחייב ואיך כתב הכא דפטור, וכבר הקשה כל זה 

 המגיד משנה שם.
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ה כיון והנה התוס' בסנהדרין דף ע"ז ]ע"א[ הקשו למ"ד אשו משום חציו למה בנפלה סכין מידו ושחטה שחיטתו פסול  
דהוי חציו וכוונה לא בעי, וליכא למימר דאשו משום חציו אין זה רק גזירת הכתוב בנזקין, דהרי מבואר להדיא בסוגיא 

דב"ק דף כ"ב ]ע"ב[ שם גבי היה עבד כפות לו דגם בנפשות חייב אשו משום חציו, הרי דהא דאשו משום חציו הוא לכל 
ידו דשחיטתו פסולה יעו"ש. ונראה לומר, דבאמת אף דאמרינן דאשו מילי, וא"כ הרי קשה דמאי שנא בנפלה סכין מ

משום חציו, אבל זה הרי לא חידש לן רק דהוי כאילו הוא בעצמו עשה את המעשה, וכמו שירה חץ, אבל זה הרי לא 
מצינו כלל בחציו שיהיה חשוב נעשה המעשה מכחו, אלא דחשוב שהוא עשה המעשה בידים, אבל לא שיהא נעשה 

ולכן גבי חיובי ממון ונפשות דבעינן רק שיעשה הוא את המעשה, אבל כחו לא בעינן כלל, ולהכי שפיר אמרינן  מכחו.
דכיון דאשו משום חציו נמצא דהוא עשה את המעשה ומתחייב בזה, משא"כ בשחיטה, דבעינן כח גברא דוקא, א"כ מה לן 

נעשתה מכחו, וגבי שחיטה הרי כחו בעינן, ולהכי שפיר בכך דהוי חציו, והוי כאילו עשה את המעשה, אבל עכ"פ הרי לא 
כי נפלה סכין ושחטה שחיטתו פסולה, דאף דהוי חציו והוי כאילו עשה הוא את המעשה, אבל מ"מ הרי אין כאן כח גברא 

 ופסולה. 

וקאמר  והנה בתוס' שם הקשו עוד על הא דאיתא בסנהדרין דף ע"ז שם זרק צרור למעלה והלכה לצדדין והרגה חייב  
בגמ' מ"ט משום דכחו הוא אי כחו תיזיל לעיל ואי לאו כחו הוא תיזיל לתחת אלא כח כחוש הוא, הרי להדיא דדוקא 

היכא דהרגו בכחו חייב, אבל בלאו הכי פטור, וקשה דגם בלא הלכה מכחו אכתי תהא כאבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש 
יב גם בנפשות, ותירצו דהך סוגיא קיימא להך מ"ד אשו משום ממונו, גגו דהויין תולדה דאש דקי"ל דהוי משום חציו דחי

אלא דקשה על הרמב"ם שפסק דאשו משום חציו ומ"מ כתב בפ"ג מהל' רוצח הי"ב ז"ל הזורק צרור בכותל וחזר האבן 
מכחו, לאחוריה והרגה חייב מיתת ב"ד שמכחו היא באה עכ"ל, הרי להדיא דס"ל להרמב"ם דבנפשות בעינן דוקא שיהרג 

ואם נהרג שלא בכחו אלא מחמתו פטור, וקשה דליחייב בכל גווני כאבנו סכינו ומשאו, וכקושית התוס' שהבאנו. וגם 
עיקר החילוק שכתבנו בין שיהא חשוב עשה המעשה לכח גברא ג"כ אינו מוכרע לדעת הרמב"ם, דנהי דהחילוק נכון בין 

א מיהא דכל שלא נעשה המעשה מכחו לא מקרי עשה המעשה עשה המעשה לכח גברא, אבל מ"מ י"ל לדעת הרמב"ם דה
 בידים ופטור בנפשות, וצ"ע בזה. 

ואשר ע"כ נראה בדעת הרמב"ם, דס"ל דהא דאשו משום חציו לאו דגזירת הכתוב הוא באש לחייבו משום חצו, דאם   
נימא כן הרי היה צריך להיות הדין כן רק בממון דהתם איכא הך גזירת הכתוב, משא"כ בנפשות דליכא קרא על זה 

ר כן דאשו הויא חציו ממש והולכת מכחו, ועל כן פשיטא דלא הוי חציו, אלא הא דהוי חציו, היינו משום דבאמת הדב
שפיר חייב גם בנפשות כיון דהויא כחו ממש, והא דאצטריך למילפה מקרא, הוא משום דכח אחר מעורב בה, והוי אמרינן 

דפטור, ובזה הוא דגלי לן קרא דגם היכא דכח אחר מעורב בו ג"כ חייב והוי ליה כחו ממש, וזהו הגזירת הכתוב דאשו 
חציו, אשר לפי זה י"ל גם בנפשות הך דינא דחייב משום חציו, כיון דהוי כעין גילוי מילתא דגם בכח אחר מעורב  משום

בו ג"כ הוי כחו, משא"כ בכח שני, ובאבנו סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו ונפלו ברוח מצויה דפסק כחו ואין שם כחו 
א דחייב עלייהו, דאין חציו אלא בבא מכחו וכמו שכתבנו, כלל, אז אין בהם חיובא דחציו, ורק משום ממונו לבד הו

ובנפשות פשיטא דמיפטר עלייהו כיון דגם בממונות לא הויין חציו, וע"כ זהו שפסק הרמב"ם דכל היכא דפסק כחו מיפטר 
תבאר. בנפשות, וממילא דפשוט בנפלה סכין מידו ושחטה דפסול, כיון דלא חשיבא חציו ואין כאן כח גברא כלל, וכמו שנ

ונראה דהסוגיא דסנהדרין מכרעת כן כמו שביארנו, דדוחק לומר דכל הסוגיא אתיא כמ"ד אשו משם ממונו, ולפי מה 
דקי"ל אשו משום חציו היא דלא כהלכתא, אלא ודאי כמו שכתבנו, דאין חציו אלא בבא מכחו, ובפסק כחו שוב לא הוי 

ו סכינו ומשאו הויין תולדה דאש, קאי על הך דינא דאש דכלו לו חציו. ולפי המבואר הא נמצא, דהא דאמרינן בגמ' דאבנ
חציו דחייב משום ממונו, וכמבואר בב"ק דף כ"ג שם, ומזה שפיר ילפינן גם אבנו סכינו ומשאו דחייב עליהם משום 

 ממונו, אבל לא לענין שיהיו חציו, דחציו לא הויין כיון דפסק כחו. 

ולפי זה הרי מיושבים היטב דברי הרמב"ם שהבאנו דהיכא דהרוח מסייעתו פטור, וכבר הבאנו קושית המגיד משנה   
מהא דליבה ולבתה הרוח שהוא חייב משום דחשוב גורם, ולפי זה הרי ניחא, דלפי מה שביארנו בדעת הרמב"ם דאבנו 

נמצא דחיובו הוא על מה שעשה הדבר המזיק, וכמו  סכינו ומשאו שהניחן בראש גגו הוי חיובן משום ממונו, א"כ הא
שאר כל המזיקין כגון שור ובור דחייב משום עשיית המזיק, משא"כ היכא דהוי חציו, א"כ הא הוי חיובו על עצם הנזק 

שעשה הוא, דהא הוי אדם המזיק גם בשעת הנזק, וא"כ הרי ניחא דברי הרמב"ם, דהרי הרמב"ם כתב דלהכי חייב בלבה 
הרוח משום שהוא גרם, הרי דס"ל להרמב"ם דחיובו הוא משום גרמא, ונראה דזה לא שייך רק היכא דחיובו הוא ולבתה 

על עשיית הנזק, דאמרינן דכיון דהוא גרם הנזק ע"כ חייב, משא"כ בעשיית המזיק, בזה לא מצינו דין גרמא, שיתחייב אם 
ולבתה הרוח, דהויא חציו וחשיב אדם המזיק בעשיית הנזק,  עשה את המזיק ע"י גרמא. ולפי זה הרי שפיר חלוק דין ליבה

ע"כ שפיר מתחייב עליה משום גרמא, משא"כ ברקתא, דהויא דומיא דאבנו סכינו ומשאו דחיובו משום ממונו ולא משום 
זהו  חציו, וא"כ הוי כל עיקר חיובו רק על עשיית המזיק, ולא על עשיית הנזק בעצמו, ובזה לא מצינו דין גרמא, וע"כ

  שפסק הרמב"ם דבסייעתו הרוח דלא הוי רק גרמא פטור, וכמו שנתבאר.    

 בעקבי הצאן עמ' מה

 חיוב גרמא – Kosher Switchמעשה וגרמא,  – שבתראה: 
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 ג' טפחים על גבי קרקע הראוי לזריעה ברוחב טפח –המשכה  –מקוואות 

 מו-שלחן ערוך יורה דעה רא:מה

 ר המשכה זו אין פחות מג' טפחים. שיעו

שלא היה עליו שם כלי בתלוש, אבל אם המשיך על גבי כלים, לא על גבי קרקע או על גבי צנור אין המשכה מועלת א
ל )הראב"ד(. הגה: וי"א דאין המשכה מועלת אלא דוקא על גבי קרקע הראוי לבלוע בה, אבאפילו כלי גללים וכיוצא בהם, לא הוי המשכה 

פ"ב אם המשיך על גבי רצפת אבנים שאין ראוי לבלוע בה, וכל שכן על גבי דף או כלי, אע"פ שאינו פוסל המקוה, לא מהני )ב"י בשם מרדכי 
 וטוב להחמיר לכתחילה. דשבועות שכ"כ בשם הרוקח(.

 שאובה, רוחב טפח –המשכה  –מקוואות 

 יב: –תמורה יב. 

מאן תנא? אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: רבי אליעזר בן יעקב היא; דתנן, ואין המים שאובין פוסלין את המקוה. 
 -ר' אליעזר בן יעקב אומר: מקוה שיש בו עשרים ואחת סאה מי גשמים, ממלא בכתף תשע עשרה סאה ופותקן למקוה 

הא[ דכי אתא רבין והן טהורין, שהשאיבה מטהרת ברבייה ובהמשכה. מכלל דרבנן סברי דברבייה ובהמשכה לא? אלא ]
טהורה, מני? לא רבנן ולא ר' אליעזר! אלא אמר רבה: לפי חשבון כלים, ויוסף בן  -א"ר יוחנן: שאובה שהמשיכוה כולה 

פוסלים את  -חוני היא; דתניא, שלשת לוגין מים שאובין שנפלו למים בשנים ושלשה כלים, ואפי' בארבעה וחמשה כלים 
 אין פוסלין את המקוה. -פוסל את המקוה, בארבעה וחמשה  -ים ושלשה כלים המקוה, יוסף בן חוני אומר: בשנ

 (קישור)שו"ת אמרי יושר חלק ב סימן פה 
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 זריעה –השקה  –מקוואות 

 מקוואות ו:ח

וק מן הקרוב כיצד מביא סלון של חרס או של אבר ומניח ידו תחתיו עד מטהרים את המקואות העליון מן התחתון והרח
שהוא מתמלא מים ומושכו ומשיקו אפילו כשערה דיו היה בעליון ארבעים סאה ובתחתון אין כלום ממלא בכתף ונותן 

 לעליון עד שירדו לתחתון ארבעים סאה:
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 שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן ריב

 שלום וכל טוב לי"נ הרב המאה"ג החרוץ המופלג עושה פלא כמו"ה געץ ני' אבדק"ק גערמענד.  

ע"ד המקוה שניקו אותה ועמדה בלי מים כלל והי' באר מים נובע סמוך לה ומי הבאר עמוקים הרבה ממקוה והמשיכו   
 הנוד= שפונה להבאר.   שאובים אל הבאר עד שנתמלא על גדותיו ונתמלאת המקוה ע"י נקב כשפ"ה =כשפופרת

הנה מקוה טהרה פה קהלתינו שנעשה עפ"י חכמי הדורות כן מעשיה ב' מקואות סמוכי' ונקובי' זל"ז כשפ"ה בעליונו   
וכשמנקי' א' מהם משליכים שאובי' אל חברתה עד שתתמלאת עד הנקב ומשם משקה לחברתה עד שתתמלא ושוב מנקי' 

ל ולית מאן דחש למ"ש ש"כ סי' ר"א סקמ"א וס"ק קי"ב וכמ"ש ותמה ג"כ בנב"י חברתה וחוזרת ומתמלאת ע"י השני' כנ"
ח"ב כמ"ש פר"מ ג"כ אך אם לא היה מי הבאר עמוקי' אלא מרודדי' ולא הי' כל גופו של אדם עולה בהם בלי הוספת 

 א.  שאובי' הייתי חושש לכתחלה לדעת הרא"ה בבד"ה כי דברי טעם הם אע"ג דבמ"ה דחי לי' בגילוי דחטת

ואי הי' המקוה כלו שאוב והי' בא להכשירו ע"י חיבור למעי' גם בזה מצאתי דעת הרא"ה בס' שיטה מקובצת לביצה י"ח   
גבי ושוין שמשיקין שכ' שאין חיבור מטהר אלא מב"מ היינו מקוה למקוה ולא מקוה למעין שאלו באשבורן ואלו בזוחלין 

דה"ל מבשא"מ =מין בשאינו מינו= ומוכיח מים שעשה שלמה ע"ש( אבל  )אף על גב דמעין מטהר נמי באשבורן מ"מ ס"ל
 הכא בעובדא דילי' שטיהר השאובין תחלה במעין ושוב נבעו אל המקוה אינו ענין להנ"ל.  

ומ"מ נ"מ היכא שחוברו אלו יחדיו שהמקוה מלא שאובי' ורצה לחברו אל המעין וגם המעין איננו עמוק כ"א מרודד   
איכא ב' סברות הרא"ה לאי' בודאי יש לצרף גם ס' רבינו ירוחם ולאסור אבל במקוה דמעלתו לא יחוש כלל והמקום יהיה 

  ק. משה"ק סופר מפפ"דמ.    בעזרו הכ"ד א"נ. פ"ב נגהי ליום עש"ק תמוז תקפ"ג לפ"

 שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן ריד

שלום וישע רב, יבא ויקרב לאור נערב, אדם גדול ורב, אבן הזוהר, כעצם השמים לטוהר, י"נ וידיד נפש כל חי ה"ה הרב 
עומד לנס בקהלתו הגאון המופלג המפורסים העומד לתלפיות חרף פיפיו' כש"ת מו"ה בנימין וואלף האמבורג נ"י ה

 המפוארה ק"ק פיורדא יע"א ראש המדברים בכל מקום ברוך יאמר לעומתו.  

לעשות רצון יראי ה' חפצתי להשיב דבר ולא חצי דבר ע"ד המקוואות הנעשים בכמה קהלות ישראל ע"י מי גשמי' ע"י   
ונות של נסרים מחוברים שיגיעו סילונות הנמשכי' מהגגות סילונות של טסי נחשת דלא שליט בהו ריקבא ובסופן סיל

המים לעוקה ע"י טהרה וכשהיא מלאה לה כשיעור ויותר הרבה מחממי' מים ביורה גדולה שיש בו ברזא ופותחי' הברזא 
ונמשכי' המים חמי' למקוה גם כן ע"י סילון של נסרים כנ"ל וכל יום שואבים מהמקוה כשיעור שנשפכין חמין לתוכה 

ולשפוך לתוכה חמין היום ובקהלתינו עשוים מימי הגאוני' הקדמונים ב' עוקות זו בצד זו  אתמול או קרוב לזה לחזור
ושניהם מלאים ונקובים זה לזה נקב גדול משפ"ה =משפופרת הנוד= וכשמנקי' א' שוב שופכים אל השני' בהמשכה ע"י 

את זו ע"י המשכה מראשונה סילונות כנ"ל מים מעלמא עד שתתמלא השני' הריקנית וכשתתמלא השני' מנקין גם אז 
כמתני' ח' פ"ו דמקוואות ממלא בכתף ונותן בעליון עד שיורד לתחתון וכו' באופן שאל יחסר המזג לעולם. ובהרבה 

קהלות קטנות במדינתינו קבועה גיגית נקובה כשפ"ה וכשיחסר המזג להם ואין להם כנ"ל נדחקים מאוד לטבול בנהרות 
תיו ממלאים בכתף שלג וכפור כבמתני' דמקוואות רפ"ו ואמנם גם בפפ"דמ טובלות או ליסע ממקום למקום עד ימי הס

הנשים במקוה כנ"ל ממי גשמים שע"י סילונות שניתקנה ע"י הגאון פ"י אך לא ידעתי מעשיה בפרטות כי קטן הייתי 
 בפרידתי מבית אמי וחדר הורתי.  

תו נקיט חומרא מתניתא ללקוט חומרות כל האפשרי והנה פר"מ יצא לפקפק על מקוואות הנ"ל ברוב חסידתו וצדק  
וחשש חששות הרבה וארוך בדורו האריך עלינו הדרך בדרכי חכמתו העמיק והרחיב כמעין הנובע וכנהר שאינו פוסק 

וכבר כתבתי קונטרס א' לסלק פקפוקים של הגאון נב"י מעל רוב המקוואות הנעשי' ע"י כלי מנוקב כשפ"ה ונסתם בברזא 
ה א' בענין מילוי מקוה ע"י שלג ועתה גם עתה יצאתי לישע בעזה"י אשר יראנו נפלאות מתורתו וה' יעזרני ועוד תשוב

ויהיה עמדי לברר הלכה זו ולהעמידה על בורי' ואימא מילת' דתתקבל על לב גדול כמוהו וסיעת מרחמוהי כולם אהובי' 
 כולם ברורי' כולם גבורים.  

דתענית י"ג ע"א כל חייבי טבילות טובלי' כדרכן בין בט"ב =בט' באב= בין בי"הכ במאי וזאת החלי בעזה"י גרסינן פ"ק   
אילימא בחמין טבילה בחמין מי איכא שאובים נינהו אלא לאו בצונן וחייבי טבילות אין אינש אחרינא לא אר"ח בר 

לאבד וכו' ומה לשון לאבד הא קטינא לא נצרכה אלא לחמי טברי' ופריך מדר"ח סגן הכהנים שאמר כדי הוא בית אלקינו 
יכול לטבול בצונן ומסיק באתרא דלא שכיחי צונן וכתבו התוס' אף על גב דמשכחת ליה בשאובה שהמשיכה אע"כ כולה 

שאוב פסול אפילו ע"י המשכה ולכאורה דבריהם תמוהים דאכתי משכחת ליה במ' סאה כשרים שמילא עליהם בכתף 
חת במקוה מחוברת למעיין וכמ"ש במרדכי פ"ב דשבועות סי' תש"נ באמת דהכא מים חמין דלכולי עלמא כשר ועוד משכ

מוכח דגם זה בכלל שאובים משום גזרת מרחצאות והתוס' ע"כ לא סבירא להו הכי דאם כן לא מוכיחי' מידי אם כן אכתי 
 תיקשי וצריך עיון לכאורה וגם דברי תוספות בתמורה י"א ע"ב שכ' ולטעמיך וכו' צ"ע ע"ש.  
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ולדחוק ולומר בכוונת תוס' דאי אמרת בשלמא כלו שאוב אסור שפיר גזרו בחמין אפי' מילא על מקוה שלם שהטובל בו   
יסבור שכלו שאוב אבל אי ס"ד כלו שאוב מותר בהמשכה אם כן מ"ט לגזור במילא חמין הרי הטובל בו יתלה שהמשיכהו 

א ירגיש מכל מקום הממלא בכתפו לא ידע לחלק בין כלו כלו ז"א דאם כן במים קרים שאובים לגזור נהי הטובל בו ל
למקצתו אע"כ לא גזרינן בהכי אם כן דברי תוס' צ"ע ובלא"הנ צריך עיון בהש"ס דמקשה ומדייק אלישנא דר"ח סג"ה 

שאמר לאבד טבילה ה"ל לומר בלישנא אחרינא ואמאי לא הקשה אגופי' דדינא דת"ק מ"ט להתיר בט"ב ויו"הכ טבילה 
חמין כיון דאפשר בצונן עכ"פ לפי הס"ד דלא ידע אתרא דלא שכיחי צונני' והנה בברכו' כ"ב ע"א א"ל ר"ה לרבנן כדרכו ב

רבותי מ"ט אתם מזלזלין בטבילה זו אי משום צינה אפשר במרחצאות אמר ליה ר"ח וכי יש טבילה בחמין אמר ליה רב 
פירש משום הכי זלזלו בטבילה זו ובטלוה לגמרי  אדא ב"א קאי כוותך פירש"י דבעי טבילה זו כשאר טבילות עכ"ל

דהטבילה צריכה כשאר טבילות וכיון דאי אפשר מפני הצינה וחמין הוי כלא טבל על כן זלזלו בה לגמרי ולכאורה צע"ג אי 
סגי בהשלכת מים חמין לתוך מקוה כשרה מ' סאה ורק משום גזירת מרחצאות איך מפני זה בטלו טבילה לגמרי ולמדו 

 בעלי קריין.  תורה 

ואי נימא דבנדה העמידו דבריהם אפי' במקום ביטול פ"ו =פריה ורביה= ויש כח ביד חכמים אבל להקל בשביל זה   
וללמוד תורה בלא טבילה צריך עיון והייתי רוצה לדחוק ולומר גזירת מרחצאות קדמוניות היא ואפילו עבר וטבל לא 

עזרא טבילה כך תיקן בצונן דוקא ובחמין הוי כאלו לא טבל שכבר  עלתה לו טבילה מגזירת קדמוני' ובשעה שתיקן
נאסרה בימיו ואם כן החושש משום צנה וטובל בחמין אכתי לא קיים תקנת עזרא משום הכי בטלוהו לגמרי וסמכו 

 אריב"ב אבל זה א"א שמצאתי קו' בתשוב' רדב"ז ח"א סי' צ"ה אהר"ש שבמרדכי דאוסר טבילת חמין משום גזירת ממ"ש
הר"ש עצמו תוספתא במס' מקוואות פ"ו מ"י וז"ל ר"ש האי מרחץ היינו אמבטי דמתני' שמימיו כשרים לטבילה וקמין 

הוא כעין קומקמין שיש בהן מים חמין ולוקחין בהם לחמם בו מימי האמבטי דאין נפסלין במים שאובין כיון שיש בו מ' 
ירות מרחצאות נישנית ע"ש ונראה לי דלא הוי מצי לשנויי סאה מים כשרים עכ"ל ותירץ רדב"ז דתוספתא זו קודם גז

דבחמי טברי' איירי דאם כן למה לא יטבילו בו ג"כ ומטבילי' בצונן ועוד כיון שנשאבו חמי טברי' בכלי שוב אין חילוק 
חמין ביניהם לשארי שאובי' וע"כ הוצרך רדב"ז לתרץ כן דהתוספתא קודם גזירה ואם כן כשתיקן עזרא טבילה אפילו ב

 תיקן והדרה ק' לדוכתה וכי מפני שלא יכלו לקיים גזירת מרחצאות יבטלו טבילה לגמרי.  

והנלע"ד דהאיסטניסי' הנמנעי' לטבול מחמת צנה לא סגי להם בהשלכת קומקמי חמין לתוך מ' סאה ומכל שכן להמשיך   
להמצונני' לא סגי בהכי ורבנן קצירי  כ"א סאה שמצטננים ע"י ההמשכה ורוב מים התחתונים קרים ודי להפג צינה אבל

ומריעי לא סגי להו אלא בכולו מים חמין ומשום לא תתגודדו שלא יהיה אלו טובלי' ואלו סומכי' אריב"ב בטלוהו לגמרי 
כך צ"ל לכאורה אבל אי סגי בהשלכת מים חמין לתוך רוב צונן לא ידעתי לפרנס סוגי' דברכות והיינו דכ' תוס' בתמורה 

 כו' אע"כ מצטנני' בהמשכה והוא הדין בהמשיך כלו וק"ל.  י"א ע"ב ו

ומעתה כיון שזכינו לדין א"ש סוגיא דמס' תענית דלפי דלא אסיק אדעתיה דאיכא אתרא דלא שכיחי צונן קאמר   
לו אילימא בחמין ומיירי בגופא דלא מקבל צונן שאי אפשר לו לטבול מפני הצינה והיינו טובלי' כדרכן ולא נימא להו טבו
בשיקעת' דנהרא כיון שאינו עושה מפני תענוג רק מחמת צערא דגופא וטבילת מצוה והיינו לשון טובלין כדרכן בחול 

ואפי' בחמין והנה יש מהם דלא סגי להו בהטלת מים לתוך צונן כדמוכח מש"ס ברכות אלא בכולו חמין וקשה מי איכא 
סג"ה דלא ה"ל למימר לאבד טבילה אלא כדאי בית אלקינו הא שאובים נינהו ותי' בחמי טברי' ועל זה פריך מר"ח 

להצטער פעם אחת בשנה לטבול בצונן ועל זה שפיר כתב תוס' דכלו שאוב פסול מה"ת אפילו בהמשכה אבל המשכה 
 ורביי' אינו מועיל לאיסטניסי' וכנ"ל.  

ין לתוך צונן מהתוספתא דהי' רגליו ועיין בהגהת מרדכי כתב להתיר בחמי טבריא מש"ס דתענית ועוד להתיר להטיל חמ  
מלאות אבק בצונן עלתה לו טבילה דאינו חוצץ אא"כ ששפשף רגלי' במקוה תחלה שחסרה ממ' סאה מכוונת דמיירי 

התם אבל בחמין לא עלתה לו טבילה שהחמי' מדבקי' האבק וחוצץ וההיפוך בקומקום מלאה פחמין ושחרורית בצונן לא 
בחמין שניתך השחרורית זהו פירוש התוספתא ועכ"פ מייתי מינה להתיר הטלת חמין  עלתה לו טבילה שחוצץ משא"כ

לתוך צונן ודחי לא אולי חמי טבריא וכו' אך ראיה מפירוש ר"ח גבי דודי חסרת שפירש להטיל לתוך צונן ע"כ הגהת 
תי מתוספתא דמותר מרדכי. וצ"ע דמייתי ש"ס דתענית להתיר חמי טבריא ומשם מוכח להדיא לאסור סתם חמין ומיי

ולא שת לבו לתרץ ש"ס דתענית ותו מ"ט דקדק לומר שמותר להטיל חמין לתוך צונן מנא לן דתוספתא מיירי בהכי דלמא 
אפילו כלו חמין מותר ותו בהג"ה שבגליון הגה' מרדכי כ' שלעיל בפנים ]היינו במרדכי עצמו[ אוסר בשם ר"ת ואמאי תלה 

 לת דברי מרדכי שם.  בר"ת ולא ברבינו שמשון שהוא תח

וז"ל סי' תש"נ וזאת אשר השיב ר"ש לר"י אחיו אמרו לי שהיית רוצה להתיר למלא מקוה מים חמין ולחברו לנהר   
כשפ"ה ודבר זה ראוי לאסור יותר משום גזירת מרחצאות וכו' ואני שמעתי ואיני יודע אם מר"ת אם ממורי הקדוש שהי' 

ליכות למקוה לחממו בימו' החורף ואסר להם ר"ת והטעם לא נאמר ושמא מטעם מקוה א' שהי' נשים מחממות מים ומש
זה אסר וכו' ואף על גב דתנן פ' א"ל הממונה אי הי' כה"ג איסטני' מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן להפיג צינתן י"ל 

רסי אבל הכא צירוף דרבנן כמה דברי' התירו במקדש ואסרו בגבולין מדרבנן כדאשכחן גבי עששית בגמ' לפי הספרים דג
ואין שבות במקדש וכו' עכ"ל ורצה לומר דלא תיקשי אם כן הוה ליה להקשות כן ולתרץ אין שבות במקדש ר"ל אין אי' 

דרבנן במקדש לכך כ' כיון דבלא"ה פריך התם אהך עובדא מצירוף עששיות ומשני אין שבות במקדש תו לא הוי צריך 
צאו' ולשנויי הכי ואין לומר אדרבא הוה ליה למיפרך הא הוי ב' שבותי' צירוף להקשות מטבילת חמין וגזירת מרח
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העששית וטבילת חמין ותרי שבותי' לא התירו בה"ש וה"ה במקדש כבר תירץ באבן העוזר בעירובין ל"ד דדוקא בששני 
בחמין והם ב' מעשים השבותי' ע"י מעשה א' בבת א' אבל ב' שבותי' נפרדים כגון זה מצרף העששית וכה"ג הוא הטובל 

 נפרדים כזה התירו אפילו כמה שבותים כל אחד בפני עצמו עיין שם בברור.  

והנה גם כאן כ' בגליון מרדכי הג"ה מצויינת על דברי הר"ת דבהגה' מרדכי לקמן פליג ומיקל מראי' ר"ח דודי חסרת גם   
ת שהר"ש גופי' לא ידע טעמו של ר"ת אם אסר כאן קשה למה לא כ"כ ארישא אדברי ר"ש שאוסר לחלוטין והגיה כן אר"

מעם וכו' גם יש לעיין קצת מה נסתפק ר"ש בטעם של ר"ת הלא פשיטא ליה דאיכא כאן גזירת מרחצאות ע"כ נ"ל ברור 
דהר"ש גופי' נמי מפרש סוגי' דברכות ודתענית כמו שפירשתי אני עפ"י תוס' דלא נאסר אלא כולו שאוב וחמין אבל 

כו לתוכו חמין לא מיירי התם ומטעם שכתבתי ואין ללמוד איסור משם אדרבא היתירא דכלו חמי טברי' מקצתו צונן ושפ
יש ללמוד משם אבל לאסור חמין לתוך צונן מזה לא מיירי התם כלל ואך מסברא אוסר הר"ש הממלא מקוה שכלו שאוב 

כ' בב"י כשהוא שאוב וחם ניכר לכ"ע ואיכא בחמין ומחברו למעיין כשפ"ה דס"ל דנקב כשפ"ה לית לי' היכירא כ"כ וסברא 
גזירת מרחצאות אבל חם לתוך צונן לא עלה על דעת הר"ש לאוסרו בפשיטות ובזה אתי' לי' שפיר הך דכה"ג ביה"כ וכן 

הך תוספתא דקומקום מלא פחמין וה"ה הך תוספתא דאביק שבמרחץ וקמין דמקשה הרדב"ז סי' צ"ה ונדחק לתרץ קודם 
ל וצ"ע א"כ אמאי לא תי' כן אתוספתא דקומקמו' מלא פחמין דנשני' קודם גזירת מרחצאת אע"כ לאו תקנה נשני' וכנ"

שינויי היא אלא כנ"ל דר"ש מוקי לי' בחמין לתוך צונן שוב כ' דשמע ר"ת אוסר אפי' צונן לתוך חמין ולא ידע טעמו אולי 
ך לדחוק בכה"ג ביה"כ דבמקדש לא גזרו ובתוספתא החמיר לאסור אפי' בכה"ג וכפשטות ש"ס דתעני' וברכות ולדידי' צרי

צ"ל דבחמי טברי' מיירי וע"ז כ' גליון דלקמן בהג"ה מרדכי פליג אר"ת מדר"ח דדודי חסרת דמותר להטיל חמין לתוך צונן 
אבל אדר"ש לא פליג בהגה' להתיר כולי חמין ע"י חיבור כשפ"ה מזה לא מצינו ראי' מדר"ח וכן לקמן בהג"ה מרדכי כ' 

הגליון ר"ת פליג אבל לא הר"ש כנלע"ד ומקום הניחו לי להתגדר בו באופן שלפ"ז לא מצינו מי שאוסר חמין לתוך צונן 
להדי' חוץ ספיקו של הר"ש בר"ת אבל הר"ש גופיה לא אוסר ומכ"ש ששארי כל הפוסקים מתירים וכמו שסיים רדב"ז שם 

   בתשו' סימן צ"ה אלא שהוא סבר שהר"ש מהאוסרים וליתא.

ובסמ"ג כתב דברי ר"ח ופירושו דודי חסרת לעיקר כאשר רמז עלי' רמ"א בד"מ וגם הרא"ש מייתי לי' ולא פליג עלי'   
ובאגודה במס' יומא כ' שמכה"ג ראי' להתיר לנשים להטיל חמין לתוך צונן וכ"כ עוד סוף נדה יע"ש ובס' בנימין זאב סי' 

יכי' לתוך המקוה שיש בו מ' סאה מים חמין והאריך מאוד להתיר מדודי קנ"ח נשאל על מקוה דק"ק ויניצי' שבחורף משל
חסרת ומכה"ג ביה"כ כ' כמו שהתירו לכה"ג ביה"כ הה"נ לנשים שיראות לטבול מפני הצנה שרינן להו כדי שיטבלו מיד 

' סאה ממי אחר חפיפתן דהרי אסור לאשה לעמוד בטומאתה כו' עוד כ' להלן הרי לך שלא חילקו בין מקוה שיש בו מ
גשמים למקוה ממעין כ"ש דדין א' להם דיכול לשאוב וליתן בתוכו מים שהם כשרים והשתא א"ש נידון דידן דיכולת 

הנשים לשאוב וליתן המים לתוך המקוה ל"ש מים קרים ול"ש מים חמים וכ"ש שאינן מכווני' להרבות אלא להפג צינתן 
ר כיון דהאידנא מרחצאות שלנו אינן לטבילה כ"א לזיעה עברה וכו' עוד כ' משום גזירת מרחצאות נמי ליכא למגז

החששא וכיון דעברה החששא עבר הטעם וכדי הם ר"ח וראבי' וריב"א לסמוך עליהם שלא בשעת הדחק כ"ש בשעת 
 הדחק ואין דוחק גדול מזה שאם לא נתיר להם ימנעו מלטבול בימי החורף וימנעו מפ"ו והאריך עוד יע"ש.  

דבטלה חששא דמרחצאות כוונתו דלא גזרו אלא משום מרחצאות שבקרקע כמו שהי' בימיהם שהי' ונראה מ"ש   
מרחצאות בקרקע והיסק תחתי' ויש לגזור מקוה אטו הני אבל עכשיו מרחצאו' שבקרקע המה חמי טברי' ובמקום שאין 

גזרו ודלא מיחלף במקוה ודבר חמי טברי' ליכא מרחץ אלא לזיע והרוחץ בחמין רוחץ בכלי ממש בגיגית מים ובהא לא 
 גדול דיבר בזה וסברא גדולה היא לפע"ד.  

ובירושלמי פ' אמר לי' הממונה דאמרי' משו"ה ס"ל לר' יהודה הי' מחממי' ע"י עששית לא ע"י השלכת מים שלא יאמרו   
ין לתוך צונן דבריו ראינו כה"ג טובל בשאובי' ביה"כ וכ' בתוספות של קרבן העדה שמזה ראי' לדר"ת דאסור להטיל חמ

צ"ע דא"כ ע"י עששיות נמי לא כדמוכח מתענית וברכות לר"ת דאלת"ה אכתי איכא טבילה בחמין ע"י עששי' אע"כ כל 
הטובל בחמין שייך בו גזירות מרחצאות לר"ת ועוד לשון הירושלמי נמי תקשי אי ס"ד בעלמא נמי אסור לטבול בחמין 

ס"ל לר' יהודה גזרו שבות זה במקדש אע"כ מילתא אחריתי קאמר הירושלמי לימא בקיצור משום טבילה בחמין ליכא ו
לאו משום טבילות כה"ג עצמו דודאי שרי בחמין אלא מפני הרואים והוצאות לעז על טבילת כה"ג ביה"כ ומעלה בקודש 

עששי'  כמו שעשו כמה מעלות ולא חשו מפני הרואים אלא בהטלת כמה קומקמי' של מים דאושא מילתא ולא בהטלת
 וכבר נתבאר יפה סוגי' זו בדברינו במקום אחר וכבר נדפס בשמי בסוף ס' הר"י מגאש על שבועות ואין כאן מקומו.  

וז"ל האגודה שלהי נדה עוד אור"ת שלא שייך חפיפה כ"א בראש וכו' והאי דודי חסרת מיירי להחם חמין להטיל בתוך   
קוה ולא כאותן שאוסרים מההיא דמכות חבית שנפל לים הגדול עוד המקוה ולפיכך יש להתיר לתת מים חמין בתוך המ

יש מפרשים להחם חמין לרחוץ בהם אחר הטבילה מפני הקור ולפ"ז יש ראי' להתיר גם את זה ולא כדברי האוסרים 
מפ"ק דשבת שאומר לא אלו מטהרין אלא אפי' אלו ההיא לתרומה איתמר וטוב להחמיר כדי שלא יסמכו נשים על 

 ה שאחר הטבילה ולא ירחצו יפה קודם עכ"ל.  הרחיצ

הנה העיד על ר"ת דמפרש דודי חסרת כר"ח וא"כ ע"כ מה שאסר ר"ת לנשים להטיל חמין לא הי' מטעם מרחצאות אלא   
טעמא אחרינא ה"ל באותו מעשה או שלא הי' ר"ת אלא רבינו הקדוש דהר"ש במרדכי מספקא ליה והרדב"ז נתקשה בזה 

 ע"ש.  
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ש לחוש שמא יסמכו על הרחיצה זו ולא יחפפו היטב בראשונה הוא גזרה חדשה שלא מצינו בש"ס ולכאורה מ"מ מ"  
צריך להבין מ"ט חששו לאוכלי תרומה ולא חששו גם לנדה שתאמינו הנשים לא אלו מטהרים וכו' ולכאורה משמע 

שמטהרי' שהרי גורמי' פסול תרומה  דבהאי הכירא דג' לוגים שאובים פוסלים תרומה סגי שוב לא יטעה שום אדם לומר
וסגי זה שגם נדה לא תטעה בזה וא"ש אך תינח בזמניהם שהי' עוסקים בטהרות והי' היכר בזה שהרי כל מי שנפל עלי' ג' 

לוגי' שאובי' נפסל מן תרומה אך עתה דבעו"ה פרצו גדר טהרה מישראל ואין היכא הי' לנו לאסור לנדה משום חשש 
 וכיון שהאגודה חושש לחששא חדשה שלא תחפף יפה מכ"ש שיש לנו לחוש לגזירה קדמוני'.  שיאמרו אלו מטהרי' 

והנה האגודה כ' שיש אוסרי' מסוגי' דמכות ד' ולא כ' מ"ט לא נאסר מאותה סוגי' אמנם המעיין שם יראה דהתוספ'   
שוין שמשיקים וכו' ומבואר דגם גרסי בה יין אבל מים ניתר בזריעה והשקה וא"א להכחיש מתני' וסוגי' דמס' ביצה ו

לענין שאובי' מועיל זריעה להפכם להכשר וע"כ הגרסא יין אך רש"י גרס מים וס"ל באמת לענין טהרה מועיל אך עכ"פ 
גזירת ג' לוגי' שאובי' שבא על ראשו ורובו איכא ופוסל את התרומה וכן פי' ריטב"א שם שיטת רש"י והיינו כוונת 

דלהתוספות הגרסא יין ובמים אין לחוש ולרש"י דהגירסא מים מ"מ אין חשש אלא לפסול  האגודה דממכות אין ראי'
תרומה ואינו ענין לנדה זה הוא כוונתו בל"ס ואמנם לפי מ"ש אני עני דבדין הזה גם בנדה יש לחוש צ"ע הראי' ממכות 

 לשיטת רש"י עכ"פ.  

דבר עפ"י לשון פי' משנה לרמב"ם דגם למסקנא לא  ומצאתי דבר נאה ומקובל בפני יהושע פ"ק דשבת בסוגיא די"ח  
יטעו דטבילת מקוה היא על מגן שאין אדם טועה בזה אך יסברו גם אלו צריכא רבא כסברת אביי ממילא לא יתכוונו 
להטהר במי מקוה ותרומה צריכא כוונה וממילא אין אלו אלא אלו ומשו"ה תיקנו לפסול תרומה וזה לא שייך בנדה 

 לא בעי כוונה ודפח"ח וא"ש גם לדידן אך לא משמע כן מלשון פירש"י פ"ק דשבת יע"ש.  דחולין היא ו

ואמנם דברי ש"ס דמכות נפלאו מאוד כמ"ש בתשו' חו"י סי' ק"ז איך מצאנו ידינו לשער לח בלח בס' וקיי"ל יש בילה   
יטב"א במכות שם בשם הראב"ד ולא נחוש שמא נשאר מהאיסור במקום א' ויעיי' בט"ז א"ח בסוף סי' תצ"ח ואמנם הר

כתב דוקא חבי' שנפל לים הגדול וכדומה ימים שמימיהם מלוחים וידוע שהמלוחים כבדים ואינם מתערבי' עם המתוקי' 
ובהני לא עלתה השקה משום דלא מתערבי וצ"ל לדבריו הא דסוף מס' מקוואות דקיי"ל כב"ה משיקין חמין בצונן ויפים 

וחים והא דאמרי' התם במס' מכות דווקא ים הגדול דקוו וקיימו אבל נהרא בעלמא לא ברעים היינו סרוחים ולא מל
היינו נהרות מי מלוחים כיוצא בו דים הגדול ולק"מ קו' חו"י הנ"ל דבעלמא לא חיישי' להכי וצ"ל אע"ג דידוע בטבע 

ל אינו דומה למלוחין של מי הים דחמין וצונן נמי לעולם החמין צפין למעלה לקלותם ואפ"ה משיקי' חמין בצונן לבית הל
ולק"מ קו' החו"י להראב"ד וריטב"א עכ"פ אומר אני גם רש"י ותוס' לא יכחישו המוחש דמלוחים ומתוקים לא מתערבי 

היטיב אלא דלא ניחא להו למימר דמשו"ה לא תעלה להו השקה וזריעה ואפשר דהיא גופי' הוי קשיא להו אי ס"ד 
אפי' חמין וצונן נמי אעפ"י שאין לדמות אהדדי מ"מ מנ"ל להקל אע"כ אע"פ שאינו  דמשו"ה לא תעלה להו השקה א"כ

 ראוי להתערב מ"מ מועיל השקה וזריעה וכן פירש"י בהדי' במתני' דמס' ביצה ושוין שמשיקי' מים יפים במלוחים.  

ומה שהקשה מהר"ם שיף ובס' לחם שמים א"כ לב"ש לא תעלה להו השקה מים יפים ברעים וב"ש מיירי במתני' דביצה   
ועלה קאי ושוין והנה ב"ש הא ס"ל במתני' פ' בתרא דמקוואות הנ"ל דאין משיקים יפים ברעים ולפע"ד דהש"ס שם 

ית לי' אלא אלו שבכלי זה ולא שכיח ולא גזרו בי' בביצה לא קאמר אלא אי אית ליה מים הני למה להו השקה אלא דל
רבנן אבל אינו מבואר בש"ס המים שבמקוה אי אלו הם יפים או רעים אפשר שהם יפים אלא שהעוקה בחצר כרמלית 
ואינו מעורב עירובי חצרות וכדומה והוא עומד בכלי' מים יפים ברה"י =ברשות היחיד= ואי נשפכים לא יכול לשאוב 

אי אגדו בידו יכול להשיקם ולהחזירם אצלו דבכרמלית שרי כה"ג ואך רש"י במתני' לא פי' כן משום דבי"ט  מהכרמלית אך
נמי מיירי ולב"ה שרי הוצאה בי"ט ולא משכחת אלא במקוה מים מלוחים ואך לב"ש לא תקשי דאיך משיקים יפים ברעים 

 ר כנ"ל ורש"י במתני' פי' כהלכתה וא"ש.  דלדידי' דאין מוציאין קטן ולולב ס"ת בי"ט דל"ל מתוך משכח' שפי

נחזור להנ"ל דגם לרש"י ותוס' אין לדמות תערובות מיא דעלמא עם מי הים וע"כ חיישי' שמא נשארו במקומות ג' לוגי'   
 ומ"מ השקה הוי עלתה להו ע"כ פירש"י לענין גזירה דנפלו עלי' ג' לוגי' מים שאובי' ותוס' גרסו יין אבל לכ"ע לא מתערבי

שפיר משא"כ באיסור והיתר ולח בלח בעלמא שפיר סמכי' אתערובו' ס' ואפי' חם בצונן דעכ"פ לא דמי למי ים ואפשר 
דם חי' ועוף ובהמה להא דמי ועיין ט"ז א"ח ס"ס תצ"ח הנ"ל וא"כ א"ש דאפי' בחם לתוך צונן כנידון שלפנינו לא גזרינן 

 והיתר ביטול ס'.  משום ג' לוגי' במקום א' דא"כ בטלת הוראת איסור 

והנה ביבמות פ"ב ע"ב מקוה שיש בו מ' סאה מכוונת וכו' פירש"י אמי פירות קאי וצ"ל אעפ"י שאין זה ממש לשון   
מתני' דמקוואות מ"מ דרכם הי' לקצר או להוסיף על המשני' כמ"ש תוס' במס' בכורות כ"ז ע"ב ועכ"פ משמע מפירש"י 

תו לא מיפסלי אפי' מדרבנן וכנ"ל אך סוף דבריו צע"ג בד"ה מאי לאו דנשתייר דאי הוי מים שאובי' מתכשרי' בהשקה ו
רובא וכו' אע"ג דפסול שאיבה מדרבנן בעי' רובא בכשרות עכ"ל שכ' ליישב קו' התוס' דהא פסול מי פירות דאו' הוא על 

ם וכמ"ש תוס' ד"ה נתן וכו' כן פירש פסול שאיבה דרבנן אבל צ"ע הא במי פירות עסקי' ודוחק דנתכוון מתמד שיש בו מי
בסופו אלא גם דברי התוס' אינם מובנים ועיי' בכורות כ"ב ע"א הלוקח ציר מע"ה וכו' ובתוס' ד"ה התם וכו' והי' נלע"ד 
דס"ל לרש"י ז"ל הא בכל התורה כולה מיעוט בטל ברוב ומתהפך להיות כמוה היכי דלא אזלי' בתר טעמא וחזותא והכא 

סאה כל שרבו מים על מי פירות נתהפכו מי פירות ונעשו מים אי ליכא חזותא אלא דעכ"פ מים מה ענין לשיעורא דמ' 
שאובי' נינהו דהרי באו ע"י אדם וכלים למקוה ואמנם אי ליכא מ' סאה ונפלו מי פירות אע"ג דנתהפכו ונעשו מים לא 
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בכה"ג ולא מעלין ולא פוסלי' אבל כי איכא מ'  נימא דה"ל ג' לוגי' מים שאובי' שנפלו למקוה חסר דג' לוגי' דרבנן ולא גזרו
סאה נהי דמי פירות לא הוו דהרי נתהפכו ונעשו מים מ"מ שאובי' נינהו וגריעי משום שאובי' ממש דלמים ממש מועיל 

זריעה והשקה משא"כ להנך מי פירות לא נימא תרי מילי בהדדי שיעשו מים ויזרעו זה לא אמרי' ופסול מדרבנן מ"מ בעי 
ושפיר פריך ש"ס כנלע"ד בכוונת רש"י ז"ל מיהו תוס' וכל הראשונים לא פירשו כן אלא קמא קמא בטיל מה"ת ורק  רביי'

 מדרבנן אסור הכא וכמבואר בדבריהם.  

אך לבסוף הק' תוס' איך ס"ד דבדרבנן לא בעי רוב כלל ובטיל חד בחד בלח וקשה ממשנה מים שאובי' ומי גשמים   
אר בשאובי' בעי' רוב וה"ה הו"מ להקשות מכמה דוכתי בש"ס בעי' רוב אפי' שמנו של גיד שנתערבו בחצר וכו' מבו

ותרומת תאנים וכן האריך להקשות בחי' ריטב"א ובתוס' לא נמצא תי' לפנינו אבל ריטב"א כ' וז"ל דה"פ דאי ס"ד גבי הא 
ם דסאה שנתן הוא של משקין ומי דמקוה איכא למיתלי לקולא ולומר שאני אומר סאה שנתן הוא סאה שנטל כיון משו

פירות דקאפו ]פי' צפים למעלה[ לא נתערב במי מקוה וכשנטל היא היא שנפל ואפ"ה בעי רבי' ומסקינן שאני הכא בסאה 
 תרומה דאיכא למימר שאני אומר לגמרי טפי ע"ש.  

פירות אלא בשאובי' ממש אמנם הראב"ד בס' בעל הנפש בשער המים ס"ל דלאו היינו מתני' דמקוואות דמיירי במי   
]ולבאר דברי' ודעתו אכתוב תוך דברי[ דק' לי' מתניתין בפ"ג אהדדי תנן בור שבחצר ונפלו לתוכו ג' לוגין שאובי' לעולם 
הוא בפסולו עד שיצא מלואו ועוד ומשמע עכ"פ כשיצא כשיעור שהי' בתוכו ועוד מעט מתכשרי דתלינן שכל הפסולים 

הכשרים שנכנסו דחקו התחתוני' והוציאם ואלו במשנה בור שהוא מלא מים שאובי' והאמה התחתונים יצאו שהעליונים 
נכנסת ויוצאת ממנה לעולם היא בפסולה עד שיתחשב שלא נשארו מן הראשונים ג' לוגין פי' וחושבי' לעולם שיוציאו' 

ו כולם ותי' דבספקא דלעיל עפ"י ערך המים מן הכשרים ומן הפסולים ולא תלינן שאני אומר הפסולים התחתוני' יצא
כולם כשרים ובג' לוגי' שאובי' הוא דאיפסלו להו מקלינן אבל הכא כולהו פסולי' ומשו"ה אזלי' בהו לפי החשבון שהמים 

הצפים ויוצאי' משם לא נחשוב אותם כולם מן הראשונים אלא לפי חשבון מים שהי' בבור והמים היורדים בתוכו הם 
מפני שהמים היורדי' באחרונה קרובי' לצאת יותר מן הראשוני' שהי' בבור וכן שנינו בפ"ו יוצאים א"נ מחצה על מחצה 

הי' בעליון ממלא בכתף ונותן לעליון עד שירד לתחתון מ' סאה והא ודאי לאכשורי תרוייהו עליון ותחתון קבעי ואי ס"ד 
ואמרי' עד רובו אלמא ש"מ כי הדדי נפקי דלא נפקי כי הדדי או האי פסול או האי פסול שהרי כנתן סאה ונטל סאה דמי 

ש"מ דלא קפדי' כה"ג אלא דלא נשקול רובא דמקוה כתירוצא דתריץ בפ' הערל ומשו"ה תרויי' מתכשרי עכ"ל ומביאו ב"י 
סי' ר"א פי' דבריו דס"ל הך דנטל סאה ונתן סאה בשאובי' והך מ' סאה מכוונת ברייתא היא ולא מתני' דמי פירות ועלה 

ד רובו ופי' עפ"י חשבון כשנטל סאה מחשבון מ' חלקים מהכשרים וחלק א' מהפסולים וכן לעולם עד שיהי' אמר ר"י ע
עפ"י חשבון מחצה על מחצה ואז מיפסל וה"ל כתי' קמא דש"ס דלא נישקול רובא אבל מחצה על מחצה כשר ובזה מתרץ 

ירד לתחתון מ' סאה דהתם בעליון מ' סאה מכוונת לי' למתני' פ"ו דמקוואות הי' בעליון ממילא בכתף ונותן בעליון עד ש
לא פחות ולא יותר דכשנותן בעליון ויורד לתחת משערי' שיוצא מחצה על מחצה ותרוויי' מתכשרי עיי' זבחי' ד' ע"א 

 ותי"ט פ"ג דמקוואות.  

ושי' תוס' אלא דלכאורה יפלא שהראב"ד פוסק הל' כלישנא קמא דבדרבנן במע"מ =במחצה על מחצה= סגי וקשה ק  
מעוקה שבחצר וקושי' הראשונים מכל איסורי דרבנן דבעי' רוב וע"כ צ"ל כתי' הריטב"א דשאני הכא דאיכא למימר שאני 

אומר שיצא שוה בשוה וק"ו השתא בפיסקא קמא שהתחתוני' פסולי' אמרי' שאני אומר רק הפסולי' התחתוני' נדחקו 
לינן מכ"ש בהך פיסקא נהי דחמירי טפי שהבור מלאה שאובי' מ"מ אני ויצאו והיינו משו' דלא נפסלו רק בג' לוגין מק

אומר יצאו שוה בשוה מכ"ש בנתן סאה ונטל סאה אדרבה היה לנו לומר עליונים צפו למעלה והם הם שיצאו ולא 
ן תחתונים כלל ומסתיין דמחמרינן ובעי' פלגא ופלגא עפ"י חשבון ויצא מזה קולא בשני מקוואות שממלא בכתף ונות

בעליונה ומתכשרי תרוויי' ולא אמרי' שאני אומר שוה בשוה יצא ומתכשרי תרוויי' ועיין בהשגות רז"ה בספר בעלי נפש 
בשער המים אות ב' כ"כ להדי' דהטעם משום שאני אומר הוא סאה שנתן הוא סאה שנטל ומ"מ מחמרי' עד חצי' והוא 

תערבי' כ"כ והם ס"ל אפי' במים חמין ולפ"ז אפשר במיא דלא כתי' ריטב"א הנ"ל אלא שריטב"א כ"כ אמי פירות שאינן מ
מתערבי שפיר כגון חמין בצונן יש להקל טפי ולומר שאני אומר הצפים העליונים יצאו ולא התחתוני' והשתא בג' לוגי' 

במי  מים במי' תלינן להקל שהתחתוני' נדחקו ויצאו מכ"ש בחמין למעלה וממש כל הפוסקים לא ס"ל הך דנטל סאה אלא
פירות דמים מתכשרי בהשקה רק לחוש לחומרא הראב"ד נוכל לומר עד כאן לא מחמרינן אלא בצונן בצונן אבל חמין 

 בחמין לא.  

אמנם הרמב"ם גם הוא מפרש סוגיא דש"ס יבמות בשאובים אבל לא מטעם הראב"ד ז"ל דא"כ צ"ל הך דממלא בכתף   
וי מחצה על מחצה ותרוויי' מיפסלי ואלו רמב"ם כתב פ"ד הל' וי"ו /ו'/ ונותן לעליון בנותן מ' סאה מכוונת דאל"ה לא ה

אבל מקוה שיש בו מ' סאה מים שאינם שאובים ושאב בכד ושפך לתוכו כל היום כלו כשר ולא עוד אלא מקוה עליון 
ון כשר עכ"ל שיש בו מ' סאה מים כשרים והיה ממלא בכלי ונותן לתוכו עד שרבו המים וירדו לתחתון מ' סאה הרי התחת

מלשונו וסדורו משמע שממלא אפי' כל היום לעליון אפ"ה כשר שנזרעו המים ולא נפסלו לעולם אפי' מדרבנן וא"כ קשה 
הך דנתן סאה ונטל סאה דמייתי בסמוך לו עד שהוצרך כ"מ לתרץ כמ"ש רמב"ן בחי' ב"ב כיון שניטל ביד איכא משום 

ביד אינו נוטל ביד אבל הכא יאמרו הבריות הכשרים ניטלו ודוחק  מראית העין משא"כ במקוה עליון אעפ"י שנותן
ומלשון רמב"ן בחי' ב"ב משמע קצת דוקא בנטל ונותן אבל אם נפלו מאליהם אעפ"י שניטל בידים או בהיפוך כל שלא 

 שלטו בו ידי אדם פעמיים לא גזרו.  
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ח"א סי' י"ז בסופו כ' להשיב על מקוה כשר  והנה הרשב"ץ שהביא ב"י ורמז עלי' ש"כ סי' ר"א סקס"ג הוא בתשובה  
שמוסיפים עלי' שאובים מפני שרגילים מימי' לבלוע בקירת המקוה כ' וז"ל וגם ראוי לכם לתקן הכתלים לטוחן בסיד כדי 
שיכיל המים ולא תסמכו על בורות נשברים וכו' אבל יש לחוש לדברי הראב"ד שכ' דהיכא דאיכא במקוה שיעור מ' סאה 

אי חסרי להו מיא וקמו להו אשיעור מקוה מהני להו פסולין משום דה"ל כנתן סאה ונטל סאה וכו' ואעפ"י  וכו' מ"מ
שהאחר וכו' הסכימו אפי' בכה"ג כשר שהרי המים השאובים הם נזרעים וכו' מ"מ מקום שאפשר לתקן ולצאת ידי כל 

ם הראב"ד ולא מטעם הרמב"ם אשר מחבב הספקות אין ראוי להכניס ראשינו במחלוקות עכ"ל הנה החמיר עליהם מטע
דבריו בכל יום והיינו דלטעם הרמב"ם כשר שהרי אינו נוטל ביד אלא מימיו נבלעו רק להראב"ד יש לחוש בזה ועוד 

חששא רב' טפי שהמים התחתונים נבלעו בכותל המקוה משא"כ בנוטל סאה י"ל העליונים יצאו ולא התחתונים ומכל 
 שכן במים חמים כנ"ל.  

ומאי דקמן במקוואות שלנו המלאים מים כשרים אפי' יותר משיעור הרבה ואין אדם שופך בידים לתוכן מים שאובי'   
כלל אך מחממים מים ביורה הקבוע ונעשה מתחלה לקרקע ונקו' יותר משפ"ה =משפופרת הנאד= אלא שקבוע בו ברזא 

שהברזא פתוח בטל מתורת כלי ופותחים הברזא ברז/ וכבר בארתי בקונטריס שאני שולח פה לידו הרמה כי בשעה /
והמים נמשכים משם ע"י סילון מחובר מנסרים יותר ארוך מג' טפחים ונפלו לתוך המקוה ומה שאדם מסיר הברזא אינו 
מקרי הוי' ע"י אדם דאינו רק מסיר המונע והמים נמשכים מאליהם ואע"ג דבכל יום נוטלים מהמים שבמקוה ומעמידה 

ה"פ לא יפחתנו מחצה וזה ממש א"א כלל א"כ למאי ניחוש לרוב הפוסקים אפי' נטל סאה ונתן סאה כשר על מ' סאה ולכ
עד לעולם ולהראב"ד נמי היינו אי יחסרו עד חציים עפ"י חשבון ולדעתי לא יהיה כן לעולם כי טרם שיעלו החשבון כך 

ר הראב"ד מודה שאני אומר העליונים צפו כבר נמלאו העוקי' במים כשרים ע"י גשמים ושלגים ועוד במים חמין אפש
למעלה ולרמב"ם נמי כיון שאין ידי אדם שולט בנתינתם אפשר לא גזרו אעפ"י שנוטל ביד כיון שאינו נותן ביד וכל זה אי 
העליונים פסולים בהחלט אך הרי גם החמין הללו לא באו מכלי ואפי' באו מכלי הרי נמשכו ג' טפחים ע"י סילון הכשרה 

 מה תאמר ומשום מראית העין אומר אני גם דברי רא"מ אינם מבוארים היטיב ע"כ אבארם בעזה"י.   להמשכה

הנה במרדכי פ"ב דשבועות סוף סי' תשמ"ה ז"ל והיכי דלי' בי' מ' סאה ואייתי מיא ואמשכינהו מאבראי שפיר דמי דאמר   
פרש דהל"מ =דהלכה למשה מסיני= ל"ש ר' שימי שאיבה שהמשיכוהו כלה טהורה וכ' הרא"ם בס"י וז"ל שמעתי דמ

המשיכה ע"ג קרקע או רצפת אבנים ולא נ"ל דלא אמר ר' יוחנן אלא שהמשיכה ע"ג מים שראוי לבלוע ואז נתבטלו אגב 
קרקע וכשזוחלת לגומא נעשית כאלו באו מתמצית הקרקע כי נתבטל מהם שם שאובים אבל המשיכם ע"ג רצפת אבנים 

יע לא נתבטל שם שאובים מינייהו שהרי אינם יכולים לדונם כאלו באו מתמצית הקרקע או נסרים שאינן ראוי להבל
שהרי אינם יכולים לבלוע מהתמצית והן מצאתי בתשו' הר"ר אליעזר מוורדין ברוקח בס' המצות כ' בשם מיי' דאסיקנא 

ליגי אראב"י קיימי' כוותי' וכן הלכה דשאיבה שהמשיכה כלה טהורה ונראה דלית הלכתא כרב דימי אר"י אע"ג דרבנן דפ
מ"מ הלכה כראב"י קב ונקי וכו' נראה דדעת רב אלפס כך דבעי' המשכה ורבי' שם וכן פ' השאלתות דבעי' תרתי רבי' 

והמשכה וכו' ומה שפסק הרא"ם דאם המשיכה ע"ג רצפת אבנים או נסרים דלא הוי המשכה פליגי עלי' בשאלתות ופסקו 
סוף חקקו דכשרים עכ"ל המרדכי שם ויש לתמוה על הרב ב"י שהבי' זה בספרו ב"י ולא דאם המשיכו בצינור שקבעו ולב

עשה שום זכר ממנו בחבורו בש"ע וגם רמ"א לא חשש אלא חומרא בעלמא וחזי מאן גברי רבא רא"ם ותשו' ר"א מוורדין 
י' שע"ז תשו' הר"א מורדנא ורוקח והנה חפשתי מוצא הדין במקורו ובס' יראים שלפנינו לא מצאתי אך ברוקח מצאתי בס

והמעיין שם יראה ויבחן דס"ל רבנן וראב"י לא פליגי וס"ל המשיכה כלה כשר והוא שהמשיכה כלה על קרקע שראוי 
לבלוע ואמנם המשכה ורביי' היינו בצינור שאינו ראוי לבלוע והדבר מובן שאובים הפוסלים מה"ת לא יתבטלו מהיות 

ע אך רוב כשרים שמן התורה השאובים בטלים ברוב ומדרבנן בעי המשכה סגי שאובים אלא ע"י קרקע שראוי לבלו
ברצפה או צינור וכן מסדר המרדכי שסידר הרא"מ הצריך קרקע ראוי לבלוע והתיר אפי' כלי /כולו/ שאוב ורי"ף פליג ולא 

שמע הל"מ דסגי אפי' התיר אלא המשכה ורבי' וכן השאלתות ולא הצריך קרקע ראוי לבלוע וכן משמע עוד מדכ' רא"מ ד
המשכה ברצפת אבנים והוא פליג ולא קיבל קבלתו הל"מ של זה ואי ס"ד ברביי' והמשכה מה שייך הל"מ בדבר שהוא 

דרבנן אע"כ אכלו שאוב ע"י המשכה קאי דהוי פסול דאו' ולתכשר ע"י המשכה ולזה צריך הל"מ והרא"מ לא קיבל זה אלא 
יעה בקרק' הראוי לבלוע והיות כן ואנן הא לא נהגינן לסמוך אמקוה כלו שאוב בעי' שנתבטל שם שאובים מיני' ע"י זר

ע"י המשכה וברובו כשר ליכא מאן דבעי על גבי קרקע הראוי לבלוע ע"כ לא חשו להו רבנן זה נראה לי ברור בעזה"י 
א דסגי בהמשכה על ועכ"פ בנידון שלפנינו שקרוב לודאי שאפילו המים חמי' בעצמם כשרים שלא באו מכלי כנ"ל פשיט

ידי סילון מחובר מנסרים כחומרתו של מהרי"ק שורש נ"ו ענף ד' ומה שתמה ב"י על המחמיר בזה המעיי' בהגה' מרדכי 
דקידושין סימן תק"ס יבין דבר לאשורו בתחלה אקדים מה שהגיהו המדפיסים בין שני חצאי לבינה הוא שיבוש וס"ל 

ת היה צרורות מתחלחלי' בתוכה פוסלים את המקוה פי' שהצרורות והמים להגה' מרדכי פי' מתני' ג' פ"ד דמקוואו
הרקיבו העץ ונעשה ראוי לקבלה על ידיה' שוב פוסל המקוה וס"ל כיון שכל צינור עלול לכך ס"ל כאלו נעשה בכוונה ואף 

   עפ"י ששארי גדולים לא פי' כך מ"מ חשש מהרי"ק לפי' המשנה של המחמיר ומהיות טוב אל תיקרי רע.

אמנם ראיתי בבעלי הנפש דמפרש חוטט לקבל צרורות היינו שהגגות טוחות בטיט ועל ידי הגשמים מתטשטש הטיט   
ויורד מהגג ונחרב ע"כ חוטטים בצינור לקבל אותן צרורות ועפר שיחזור ויטלם משם להטיח גגו וס"ל דלקבל צרורות 

"ל ואם כן לפ"ז ליתא לחששא דהגה' מרדכי ממנ"פ אי ועפר שלא ירדו עם המים לא מיקרי לקבלה רק כשעשוי ע"ד הנ
בסילון שתחת הקרק' הא אינו עשוי לקבל טיט להטיח גגו ואי בסלונות של גגות הא לא שכיח רקבון נהי אם נעשה כן 

מיפסיל אבל לא שכיח וממילא א"ל דהוה כמתכוון לכך דהרי ל"ש שיהיה כן וחומרא בעלמא הוא ומ"מ בסילונות של 
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א למיחש למידי ובפרט שיעשו בסופו צנור וסילון של נסרים מחוברים ולא יקבעם בחבושי' של ברזל דאפשר נחשת ליכ
דמקבל טומאה דהכל הולך אחר המעמיד והארכתי בזה בתשוב' אחרת וכל הנסרים של עץ שבסוף סילוני מתכות 

דרך סילון של מתכת לעילא לא השופכים אל תוך העוקה למי המקוה יעשו עקומות בסופן באופן שכשנמשכים המים 
יראו אויר מי המקוה דאויר כלי ככלי דמי וה"ל כאלו באו מהמתכת המקבל טומאה למי המקוה להדיא ע"כ יהיה עקומות 

 כמין ארכובה בסופן והוא פשוט ואין מזהירין אלא למוזהרין ונזהרין ומזהירים כזוהר הרקיע וכככבים לעולם ועד.  

הגגות מכוסים בטבלאות של עץ משופים שקורין )שינדל /רעף עץ/( ואין בהם עכבת מים כלל  והנה פה במדינתינו כל  
ובפפד"מ כל הגגות משופים באבנים חלקים שחורים נקראים )ציפרשטיין /רעף אבן/( אך המכוסים ברעפים יפה כ' פר"מ 

ה מה שנמשך אח"כ ע"י סילון כי שלפעמים יש בהם עכבת מים והרוצה לחוש להגה' מרדכי הנ"ל ולא יחשב גם כן המשכ
דילמא באו השאובים טרם רוב מקוה כשר ישתדל לעשות גג כנ"ל אבל ראיתי בס' בעלי הנפש סוף פ"ה שכ' וז"ל ומכל 

אלה למדנו שהקרדומי' שלנו פי' ערוך רעפי' בלשון יווני שמכסים בהם הגגות אין עושים לשאיבה כלל וכלל וכדאי לסמוך 
 על זה.  

כל זאת ללמד זכות על המקומות הגדולות המהוללו' הללו שטובלים במקוואות כאלו בלי שום דוחק כי יש הארכתי ב  
באותן מקומות מעינות ומקוואות כאלו סמוכים לנהרות ובעירנו יש במחוז )צוקערמאנדיל( מקוה כזה סמוכה מאוד לנהר 

ים קדמונים לזה ע"כ יצאתי ללמוד זכות ומ"מ )דאנאי( ובקלות היה יכולים להמשיך לה מים מן המעין ולא חשו גאונ
פשוט שהמחמיר יתברך ממקור הברכות וממעיני הישועה ישאב מים בששון אך בדור הזה אשר בעו"ה לא לבד ביטול פ"ו 

=פריה ורביה= גורם וכמ"ש מהרי"ק שרש נ"ו אלא ישמעו לרופאים פרוצים כידוע ויצא בזה מכשולים גדולים ח"ו אלו 
ם אותו חבורה הייתי מסכי' להתיר באגודה א' וחבורה א' כנכנס לש"ש =לשם שמים= ועי"ז ישמעו הייתי נמנה ע

הנגידים לפזר ממון הרב' לתקן הכל ע"צ =על צד= היו"ט =היותר טוב= כגון תקוני' ברעפי הגג ובסילונות וכל כיוצא בזה 
ורה תתקיים התורה וחלילה להפר התורה והמחמיר יחמיר לעצמו ואחז"ל עת לעשות לה' הפרו תורתך יש שבהפרת הת

אלא כעין נידון שלפנינו ודי לצדיק וחכם ומשכיל כמותו ירבה בישראל וכל דילדא אימא כוותיה תלד כל יושבי חלד 
 ואחתום בכל חותמי ברכות כמעין הנובע וכנהר שאינו פוסק א"נ לנצח.    

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן קיא

יעה למקוה כשרה ואם יש מעלה בשתי בורות חדא להשקה וחדא לזריעה. מע"כ ידידי הרה"ג מהר"ר בענין השקה וזר
 מנחם פעלדמאן שליט"א.  

הנה בדבר שאלתו אם להכשיר מקוה ממים שאובין צריך דוקא לשתי בורות או די בבור אחת של מי גשמים להכשיר   
שקה למקוה כשרה של מי גשמים שברור שכשר בין בהשקה בהשקה או בזריעה, אני איני מאמין שנמצא מי שיפסול בה

לבד ובין בזריעה לבד. והמקוה שהיתה במקום החת"ס היתה רק בהשקה לבור אחת של מי גשמים עיי"ש שכתב בסי' 
רי"ב שהיו ב' מקואות סמוכות ונקובים זל"ז כשפוה"נ בעליונו וכשמנקים אחת מהן משליכין שאובין אל חברתה עד 

נקב ומשם משקה לחברתה ושוב מנקים חברתה וכן איתא בריש סי' רי"ד עיי"ש וזה הוכשר בהשקה דרך שתתמלא עד ה
הנקב כשהפוה"נ כי השאובים השליכו להריקנית וכן איתא בסי' ר"ג מה טוב אם יעשו שתי חפירות סמוכות זל"ז 

ה תתמלא האחרת ע"י פרצה והמחיצה שביניהם פרוצה למעלה סמוך לעליונה של מחיצה באופן שאם תהיה אחת מלא
הנ"ל ואז לעולם אל יחסר המזג דכיון שנתמלאה אחת מהן בהיתר ע"י גשמים או שלג אזי ממלאים להמקוה הכשרה 

המלאה הלז מים בכתף בכלים וכיון שהיא כשרה שוב אינה נפסלת ע"י מים שאובים וכל מה ששופכים לתוכה נעשה הכל 
מלא גם חברתה ע"י פרצה שביניהם אזי אם ירצו לנקות אחת מהן יריקו כמקוה כשרה וכשתתמלא על כל גדותיה תת

המים ממנה וינקו אותה וישפכו מים בכתף להמלאה עד שתמלא הריקנית וכן לעולם וכן עושין פה עיי"ש, וזה היה ע"י 
"ג ולכן בסי' זריעה א"כ מפורש שהיו המקואות בבור אחת כשרה או ע"י השקה כבעירו או ע"י זריעה כאשר השיב בסי' ר

רי"ב שהיה ע"י השקה הצריך שיהיה נקב כשפוה"נ דזהו שיעור נקב המכשיר בהשקה וגם עשו לכתחלה ע"י המשכה 
כדכתב בר"ס רי"ד ובסי' ר"ג שהוא ע"י זריעה לא הזכיר כשפוה"נ ולא מעלה דהמשכה דכיון שנטהרו בזריעה הרי הם 

נעשה הכל כמקוה כשר. וראיתי בס' טהרת המים בס"ס כ"ו  עצמם כשרים כמפורש בדבריו וכל מים ששופכים לתוכה
שמקשה שהוא סתירה וכן הביא מס' עמק /העמק/ שאלה ומבעל החזון איש שבסי' רי"ב ורי"ד הוא לאו דוקא אבל הוא 

פשוט ול"ק כלום דבסי' רי"ב ורי"ד הוא בהשקה ושפוה"נ הוא לעכובא, והמשכה למעלה, ובסי' ר"ג הוא בזריעה שא"צ 
 ם משום שהם עצמם כשרים. ולכן ח"ו לומר פסול על מקואות כאלו והאומר כן הוא כטועה בדבר משנה.  כלו

אבל מעלה ודאי יש בשתי בורות ויעשו חדא שיושקו לתוכו מי המקוה שטובלין בה בדין השקה והשניה שיבואו מי   
דיצאו בזה גם חומרת הר' ירוחם וגם  העיר לשם ויוכשרו בזריעה ומשם יכנסו ע"י נקב להמקוה שטובלין שם, משום

שיטת הראב"ד וגם של הרשב"ם ב"ב דף ס"ו לפ"מ שבארתי בתשובה אחת. אבל יש גם הסוברין דאף להראב"ד כשר 
בזריעה לבד כשאין נוטלין ונותנין ביד. וכפי שכתב כתר"ה שבאים המים להבור בהמשכה ג"ט נוסף עוד מכשירין גם 

בסי' כ"ז שהביאם. ועיי"ש בס"ס נ' שהחזון איש כתב שאין מרויחין כלום בשתי בורות להראב"ד עיין בס' טהרת מים 
לצאת ידי הראב"ד ומסיק דטוב יותר לעשות בזריעה מע"י השקה משום שיוצאין בזה שיטת הר' ירוחם, אבל אני 

סול על בתשובה ההיא בארתי שיש מעלה בהשקה לצאת ידי הראב"ד. אבל עכ"פ איך אפשר לומר שאיכא חשש פ
 המקואות שמפורש להכשר ושכן היו במקום החת"ס וצוה לאחרים להנהיג.  
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ולכן למעשה אם אפשר בנקל לעשות שתי בורות אחת להשקה ואחת לזריעה טוב לעשות. ואם צריך ע"ז הוצאה מרובה   
אין לחייב דבר כזה  איני רואה שיהיה חיוב דאף אם נימא דלהראב"ד פסול גם בזריעה ויש מעלה בב' בורות לצאת דעתו

דשיטת הראב"ד הוא דעת יחיד ורק מדרבנן ובפרט שאפשר שגם להראב"ד כשר. ומה שיש שחושבים דבמקוה אפשר 
לעשות לצאת כל הדעות אינו אמת דיש ראשונים המצריכים דוקא מים חיים לזבות ויש הרבה הפוסלים מים חמים. אך 

י כדלעיל אף שהחזון איש סובר שאינו כלום. אבל מה ששמעתי אם אפשר לעשות שתי בורות היה זה דבר טוב לדעת
שיש עושין שתי בורות ותרוייהו רק בהשקה לא ידוע לי כלל טעמם שבזה אין מרויחין כלום וברור שאיזה טעות הוא. 

 ידידו, משה פיינשטיין.

 השקה מלמטה למעלה –מקוואות 

 148הועשייתכות נדה דיני תקוני המקוה שולחן ערוך הרב יורה דעה הל

 דיני תקוני המקוה ועשייתה.

נודע בשערים המצויינים בהלכה שגובה המים במקוה צריך להיות כחצי אמה ממעל לטיבורה בכדי שלא יהיו קמטים 
 בבטנה כאשר תשוח ראשה ביותר אם היא טובלת מעומד.

חת גופה לארכה תחת ולפי שקשה הדבר מאד להטיל מים חמין הרבה כל כך למקוה לכן ההכרח הוא שתטבול במתי
המים כעין דג לאורך התיבה דהיינו שתדחוק רגליה בדופן הקצר של התיבה סמוך לשוליה ובידיה תאחוז בשליבה 

הסמוכה לדופן הקצר שכנגדו בשליבה התחתונה דוקא הסמוכה לשולי התיבה בכדי שלא יהיה שערה צף על פני המים 
 אפילו משהו ח"ו.

התיבה מבפנים ערך ח"י טפחים מרווחים ורוחב השליבות באורך התיבה ערך ד' טפחים ואי לזאת צריך להיות אורך 
ונשאר אורך י"ד טפחים להתפשטות גוף האשה תחת המים )אם היא ארוכה( וראשה יהיה על השליבה התחתונה רק 

 שלא יהיה שערה חוץ למים כנ"ל.

יהיה כל שטח התיבה למטה עולה יותר ממאה ורוחב התיבה מבפנים יהיה ששה טפחים מרווחים ויותר מעט בכדי ש
 טפחים טפח על טפח.

וגובה המים במקוה יותר מעט משבעה טפחים מרווחים. ושם יעשו סימן בתיבה להזהיר הבלן הממונה על המקוה שיזהר 
מאד בנפשו שלא לשפוך מים חמין השאובין לתיבה עד שיראה שמים הכשרים שבתיבה הם מגיעים עד הסימן ועד בכלל 

 בכדי שיהיה מים כשרים מ' סאה בריוח ולא בצימצום.

להזהיר האומן העושה התיבה שלא יחבר השוליים אל הדפנות עד שיעשה תחלה נקב בקצה השוליים )שיהיה תחת 
השליבות( בכדי שלא יהיה עליה תורת כלי מעולם ויהיה הנקב טפח על טפח מרובע שהוא יותר מעט ממוציא רמון לפי 

 ם בשיעור מוציא רימון )שיש אומרים שהם ג' אחוזים זה בזה(.שאין אנו בקיאי

ולא יכניס השולים תוך הדפנות אלא יכניס הדפנות תוך חריצים שבשוליים בכדי שהנקב שבשוליים יהיה סמוך מאד 
 וסתום יפה בנסר חלק שישימו תחתיו כמו שיתבאר.

רקעית המקוה על הרצפה סמוך לדופן בצד שיורידו אחר שישפכו המים לגמרי מחפירת המקוה יקבע ב' נסרים חלקים בק
שם התיבה. ואחר כך יורידו את התיבה לתוך המקוה לקרן זוית דהיינו שב' דפנות התיבה על כל פנים שהן דופן הארוך 

והקצר יהיו סמוכים ותכופים לדפנות המקוה שהן בנין קבוע מעצים. וישפילו התיבה ויורידוה עד למטה ממש על 
קים הקבועים על הרצפה ממש. ויחברו שם התיבה במסמרים של ברזל או של עץ הנכנסים תוך הנסרים הנסרים החל

 ותוך הרצפה ממש. וגם יחברוה במסמרים לב' דפנותיה הארוך והקצר לב' דפנות המקוה הסמוכים להם.

מרים קבועים אל וטוב לשפוך עפר בחלל מועט שביניהם הנראה מלמעלה הגם שאינו מעכב מאחר שמחוברת היטב במס
 הדפנות ואל הרצפה.

ואחר כך יכולים לשום סיד הרבה תוך הנקב שבשולי התיבה הנסתם בנסר חלק שתחתיו וכשיכנסו המים לתיבה יתקשה 
הסיד ויסתום יפה את הנקב שלא יכנסו בו מים צוננין שמתחת לרצפה ואף על פי כן אינה נעשית כלי על ידי סתימה זו 

 של סיד דוקא.

הושיב שם תיכף שומר נאמן לשמור שלא יפלו מים שאובין למקוה )או לסגור המקוה( עד שיתאספו המים ויתרבו וצריך ל
תוך התיבה עד הסימן הנ"ל מאליהם. ואפילו התיבה היא זפותה בזפת וכנודע מהספינות המזופפות שהמים נכנסים 
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ם הם מי מעין הנובע לחפירות המקוה כידוע לתוכן. אלא שאין למים אלו אלא דין מקוה כשר ולא דין מעין אף גם א
 ליודעים:    

 149פח מןסי רה דעהב יוחלק שו"ת דברי חיים 

 חזון איש

 נקב ההשקה –השקה  -מקוואות 

 מקוואות ו:ז

ערוב מקואות כשפופרת הנוד כעוביה וכחללה כשתי אצבעות חוזרות למקומן ספק כשפופרת הנוד ספק שאינה 
היא מן התורה וכן כזית מן המת וכזית מן הנבילה וכעדשה מן השרץ כל שיעמוד כשפופרת כשפופרת הנוד פסולה מפני ש

 הנוד ממעטה רבן שמעון בן גמליאל אומר כל שהוא מבריית המים טהור:

 ואשבורן זוחלין – מקוואות

 ח-מקוואות א:ז

למעלה מהן מקוה שיש בו ארבעים סאה שבו טובלין ומטבילין למעלה מהן מעין שמימיו מועטין ורבו עליו מים שאובין 
 שוה למקוה לטהר באשבורן ולמעין להטביל בו בכל שהוא:  

ש למעלה מהן מים מוכין שהן מטהרין בזוחלין למעלה מהן מים חיים שבהן טבילה לזבים והזייה למצורעים וכשרים לקד
 מהן מי חטאת:

 (קישור)סימן מה שו"ת משכנות יעקב יורה דעה 

 גמפניני הרב עמ' קפ

 זחילה החוזרת –מקוואות 

 חזון איש יורה דעה סימן קלא קלה

 זחילה הניכרת –מקוואות 

 שלחן ערוך יורה דעה רא:נא

 או נבלעים בקרקע מעט מעט, כשר לפי שאין זחילתן ניכרת.מקוה ומימיו נוטפים מעט מעט ניקב ה

 (קישור)דרכי תשובה חלק ז יורה דעה רא:שם 

 מעשה ברח"ס והנצי"ב -מפניני הרב עמ' קפב 

 טבילה בכלי –מקוואות 

 ברכות כד:

 טבילה בכיפין שבאוויר -מקווואת 

 שלחן ערוך יורה דעה רא:ה
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ובו ארבעים סאה ונפלו על האדם או על הכלים,  להם דין מעיין לטהר בזחילה; הילכך גל שנתלש מהים כל הימים יש
או שזרק רבעים סאה, "פ שיש בו אכשהוא באויר, קודם שיפול על הארץ, אעלהם טבילה. אבל אם הטביל בגל עלתה 

 כלים באמצעית הגל שהוא עשוי ככיפה, לא עלתה להם טבילה.

 טבילת כל גופו –מקוואות 

 ספר הישר )חלק התשובות( סימן מו

וכמה דברים שמעתי משמך נראין הדברים שלחדש אתה מתכוין להטעות העולם, או שמא שכחת שמועות רבותיך, ...
ם תמיהות. וחלישות של חכמי צרפת וענותנותם גרמה להדיוטים לשמוע לך. ומיום דעתי אותך לא שמעתי ממך כי א

ואם היית נותן לב לפי' ר' שלמה היה טוב לך. ודע לך כי צריכין לידרוש ברוב מקומות, וכשאתה מוציא דבר מפיך ראה 
גירסתם נכונה ובדוק בשמועות. וגם תראה בגירס' ר"ח תלמיד רב האי ובגירסת רבינו ר' יצחק אלפס תלמידו, כי 

ומיושרת. שמקומות ]יש[ שהחמיר ר"ח דלא כהלכתא וגם אין פירוש סברתו מכוון במקומות מועטים, אבל שמועתו 
להוסיף על שמועתא טובה ותהיה מעורב עם ת"ח, ולא  22עיקר. וחי נפשך הרב ר' משלם שאתה מעורב עם הבריות, שלך

א כמה רבנים יצאו מארצך ולא הדיחו את יושבי עירם, כי יצא הרב והל 23תקדיח את המקום. וחזור בך ויברכוך טובים.
ר' משה הדרשן והרב ר' לוי אחיו אחריו ור' יוסף טוב עלם שהנהיג את מלכות לימורגש ואניוב ושימש חכמים כל ימיו 

יוצאת, נהגו )ששאלתם לא נתקיים כו'( ומהם תורה  25רבינו נביא ואני שמשתי לפניו ומה שכתב מקים דבר עבדו 24בפני
כמוני. גם בני בארי שהיו קורין עליהן כי מבארי תצא תורה ודבר ה' מאוטרנט הם נוהגין כמוני. ורבינו גרשום מאור עיני 
הגולה וחכמי נרבונא וספרד שמשו לפניו כאשר יש מהם שאלות תשובות בידי, כל אלה ערים בצורות ועוד תלתא קראי 

אגדה. אשריך אם תחזור בך גם מאלו גם מאחרות אשר שמעתי ונלאתי לכותבם  רב יהודאי ורב אחאי ורב עמרם ומדרש
ואם ח"ו אין, דע כי נקהיל עליך קהלות, גם לנשים בלשון רכה נודיע שלא תהא דעתן קלה להקל בקללה, ואשר בידו 

 לבות בני האדם פלגי מים, יטה לבך לתבונה והיית מוצק וידיך אמונה, והיה זה שלום.

 )סימן תרכ בדפוס ווין( זסימן מ (חלק התשובות)ספר הישר 

מר' משלם על הנ"ל. השיב הרב ר' משלם. אנכי הנבזה והנמאס משיב לרבותיו רבי' שמואל ורבי' יעקב על שמועות 
 הרוגזות הבטן.  

למדין סדר אני לא באתי לדון הלכה ]למעשה[ אלא כשהיינו  1)בענין טבילה לחצאין במים חיים(. בטבילת החצאים א.   
 3ובבעל קרי אמר ורחץ את כל בשרו 2זאת תהיה ]תורת המצורע[ והגענו אצל זב ואמר הפסוק ורחץ את בשרו במים

המעיין  4והקשה המקשה מ"ש הכא דכתיב כל בשרו ומ"ש הכא דלא כתיב כל. ותירצנו כמו ששנינו במתניתין ובברייתא
בהלכות טבילה מיגנדר כביניתא וזהו חילוק שיש בין חיים למי מטהר בכל שהוא והמקוה במ' סאה ופי' מר רב יהודאי 

מקוה, כי במי מקוה בעינן כל בשרו בבת אחת ובמים חיים אפי' לחצאין דמיגנדר כביניתא וזה ששנינו בין ישיבותינו אבל 
 לא בא לידינו הלכה למעשה.

 ספר הישר )חלק התשובות( סימן מח

עלות שגגת תלמוד לזדון, כי עד עתה תליתי הדברים בבאים ליחנק הנתלים תשובת ר"ת על הנ"ל. יספת על השמועה לה
 ודנתיך לכף זכות, אך מעתה אין לי במה ליתלות ועל ראשון ראשון אשיבך.   1באילן גדול

א. )בענין טבילה לחצאין במעין(. מה שכתבת שהקשה המקשה בפ' זאת תהיה מה שנא בזב לא נאמר כל בשרו ובבעל   
בשרו, ותירצתם כי במים חיים מועלת טבילה לחצאין והבאתם ראיה ממשנה ומברייתא המעיין מטהר בכל  קרי כתיב כל

שהוא דהיינו לחצאין, והמקוה במ' סאה ולא לחצאין. ורבי' יהודאי כן פירש מיגנדר כביניתא על מעיין שהוא בכל שהוא, 
בכתב הראשון כי לכאורה לקחתם הפשוטה, והתרתם טבילה לחצאין בישיבתכם. כמה טעיות טעיתם. וזהו שכתבתי 

ותמיה אני בדבר שתינוקות שלנו לא יטעו בכך. המקשה לא הקשה אלא שאל שאילה קטנה, והמתרץ לא תירץ אלא 
והוא במי  2שהשיב תשובה שאינה. אך אלו היה מקשה על תירוץ שלכם, והלא גבי מצורע כתיב ורחץ את בשרו במים 

ביאת מים חיים ואין מצורע טעון ביאת מים חיים אלא לשחיטת צפרים, זאת היתה קשיא. זב זה טעון  3מקוה כדאמרינן
ואם באת לתרץ לפי שטבילת קרי היא טבילה אחרונה שבאותה פ' שכתב בה בשרו, כתב בה כל לכל גופו לשערו במ' במי 

ואע"פ  4ר שכל גופו עולה בהם מקוה ולימד גם על זב גם על מצורע גם על כל אותם דגבי כ"ג שבאחרי מות דבעינן שיעו
מ"מ מי שלבו נקפו יכול לפרש כן. ואתה שהבאת ראיה המעיין מטהר בכל שהוא מכלל דאדם  5שאין לישאל לפי הפשט

שכך שנינו  6טובל בכל שהוא ומיגנדר במים וטובל לחצאין על זה שנינו התנאים מבלי עולם שמורין הלכה מתוך המשנה 
רושו מטהר מחטין וצינורות בכל שהוא, דברים[ שכל גופו עולה בהן בכל שהוא, והמקוה המעיין מטהר בכל שהוא ]ופי

במ' סאה ולא בפחות מכאן אפי' מחטין וצינורות. ובדין הוא דהוה ליה למיתני והמקוה ברביעית שכן שיעור מן התורה, 
גבי עשר  7ן פ' ג' מינין בנזיראלא בטלוה ואוקמוה אמ' סאה ואפי' מחטין וצינורות. ומימי התנאים בטלוה כדאמרינ

ל"ש דטהורין משקי בית מטבחיא  8רביעית והאיכה מקוה ברביעית בר מההוא דבטלוה רבנן. ותו אמרינן בפ"ק דפסחים
אלא שיש בהן רביעית דחזי להטביל בהן מחטין וצינורות דאוקמוה אדארייתא אבל פחות מרביעית טמאין. ותו אמרינן 
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רביעית אע"ג דבטלוהו מחיבור פחות משפופרת אי נמי בגוד אחית מטבילין דמהכשירה  אם קדח בו 9בפ' כל הזבחים
גל שנתלש ובו מ' סאה  10דמקוה קאתי, ומעיין בכל שהוא לא נישנית לגבי אדם כלל אלא למחטין וצינורות. תדע דתנן

ל משום דלאו אשבורן לא פסל לאפוקי כיפין דאויר נינהו אב 11ונפל על האדם ועל הכלים ובראשון מוקמינן לה בחגיגה
דלא קתני הכא גל שנתלש מן הים.  12מכלל דלאו מקוה הוא אלא מעיין ]ומים[ חיים הוא, ואפילו למ"ד כל הימים כמקוה

מהו דתימא נגזור אטו  13ועוד דליכא לאוקמה כוותיה דמקוה אינה מטהר דרך זחילתו וזו היא זחילה כדאמרינן התם
יען מאס העם הזה את  14לל דודאי לאו מקוה הוא ובעינא מ' סאה, ועוד דדרשינן במדרשחרדלית של גשמים קמ"ל, מכ

מי השילוח ההולכים לאט שמאסו בטבילת מ' סאה לאט בגימטר' הכי הוה. ]ואמר ר"ל חזרנו בכל המקומות ולא מצינו 
 17ועוד דאמרינן 16גם שילוחאומתור 15מקום[ ששמו לאט. ושילוח מעיין הוא והיינו גיחון מעיין שמושחין עליו מלכים

כיון שהגיע לפתח בית דוד וכו' שרוחצין בו זבין, מכלל דמעיקרא לא. וקודם מעשה פירשתי הא דמעיין בכל שהוא 
להחבר ר' יעקב ישראל כן. ואם לבך לשמים תמצא דברי כנים. ועל זה לא נפלאתי אם לא דקדקת עד כאן, אך על זה 

אמרת[ מגנדיר כביניתא והיינו טבילת חצאין ]ובמים חיים[ וטעית שהרי במקוה מיירי נפלאתי שטעית בהלכות גדולות ]ש
בה"ג וביותר ממ' סאה ובמים חיים ]לא[ קמיירי. והכי כתיב בהו. וצריכין למיטבל בדוכתא דאית ביה מ' סאה כדתניא וכו' 

ה מיגנדרא בה' כבינותא, ושפיר וכמה הן אמה על אמה ברום ג' אמות וכדנפישי מיא למירמא בהו איתתא כולה קומת
דמי. למירמא פי' לשוט ולאשמעינן דאע"ג דתניא ברום ג' דהיינו דהיכא דהם עצורים כבכלים ויכול לטבול מעומד כעודר 

מיכן רמז לנדה  19קמ"ל דאע"ג דלא מעומד שפיר דמי בפשוט ידים ורגלים ולאפוקי מדר' יוסף דאמר 18וכמוסק זיתים 
, והך ישיבה עמידה היא כדמוכח מילתא בכולא שמעתא. ופסקינן דליכא הלכתא כותיה אלא אפי' שתשב במים עד צוארה

בפישוט ידים ורגלים לארכו או לרחבו של נהר או בפחות מעד צוארה שפיר דמי, אלא שצריך מים יותר ממ' סאה כדי 
מכניס עצמו כולו במים אלא א"כ  להתגלגל ולהתכסות כולה במים וביניתא כולה במים. ולהכי נקט מגנדר דבקושי אדם

כובשין אותו כדתניא האומר לחבירו כבוש ידך עלי במקוה הרי זה מגונה, דיש לו להגנדר עד שיתכסה כולו במים. וה"ה 
מקוה ישראל וכו' אשריהם  20נמי מים חיים, אלא שרוב התלמוד וכל אותה שיטה מיירי במקוה ולא במעיין כדאמרינן

' כשמדבר במעיין קרי ליה בלשון מקוה ברוב מקומות. ושלא תטעה כתבתי לך. וזה דרך החכם ישראל מי מטהרם, ואפי
המורה, ובא הוא בעצמו להקשות על דבריו ולתרץ, אך כשהוא אומר דבר ומקשי' עליו והוא דחיק אנפשיה אין שומעין 

נו לא ראית. דכתב בה"ג לאחר מה לו, דלא אמרה )תורה( קודם מעשה. ותמיה אני עליך שמה שאינו בה"ג ראית ומה שיש
: ונהרא דסכיר ואית ביה 21שהזכיר מה מעיין בידי שמים אף מקוה בידי שמים, דהוא רישא דמעיין מטהר בכל שהוא

עקולא דהוה ארבעים סאה כמקוה דמי ושפיר דמי לטבילה: והאי דתלייה במקוה משום דכתב לעיל בה' דהיכא דסכיר 
אית ביה ביזרא דלייפי למוצא מים ואי לא לייפי אפי' אית ביה מ' סאה לא מטבלינן  נהרא לא מטבלינן ביה אלא א"כ

שיצא מתורת מעיין. והאי דשרי הכא בדלייפי, ומ"מ מ' סאה בעי בעיקול שיהא כל גופו עולה בהן ולא חצאין. וכן כתב 
ביאתו במים כולו כאחד ובמקומות טובא תניא מה ביאת שמשו כולו כאחד אף  22רב אחאי בפ' אחרי מות ובת"כ 

לאפוקי טבילת חצאין ופי' במים יבא כולו כאחת יכול מקצתו ואח"כ מקצתו השני ת"ל ובא השמש וטהר וכו' לשון 
כאחת משמע הכי, ואילו טעה אחר בדבר כזה להתיר טבילת חצאין מתוך טעות משנה והלכות גדולות כדי היה לגזור 

תי, כי גם על רבינו שלמה כתבת לשון טעות לפי שאני מצטער בדבר כר' טרפון עליו נידוי. יצירי יודע כי לש"ש נתכוונ
אלא שלא אקפח. וכל המתירין טבילת חצאים אני קורא אותן חטאים ולא יחצו ימיהם. כי התירו כרת גמור נידה 

 150לבעלה.

 בעקבי הצאן עמ' קפא

 גוף ענק –טבילת כל גופו עולה בבת אחת  –מקוואות 

 דעה רא:יערוך השלחן יורה 

והנה באמת אין נ"מ למעשה דרוב גופים אינם מתכסים בפחות ממ' סאה שהרי מפני טעם זה הוי השיעור דמ' סאה כמו 
שנתבאר ובגוף גדול הרבה שגם מ' סאה לא יספיק לכיסוי כל הגוף פשיטא דגם במקוה וגם במעיין צריך יותר דהעיקר 

 ...די לו גם כן צריך מ' סאה כדעת האוסרים וכפסק הטור והש"ע הוא מן התורה בכיסוי כל הגוף ובגוף קטן שבפחות

 (קישור)דרכי תשובה חלק ז סימן רא ס"ק ב 

                                                 

  ע"ע שם בסימן נז תשובה להרב אליעזר ממיץ בענין הזה 150
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 בעקבי הצאן עמ' קפח

 מים חיים לזבה –מקוואות 

 151רש"י שבת סה: ד"ה וסבר

 נה: ד"ה מקוהרש"י בכורות 

 תוספתא מגילה א:י

אין בין זב הרואה שתי ראיות לרואה שלש אלא קרבן אין בין זב לזבה אלא שהזב טעון ביאת מים חיים זבה אינה טעונה 
 ביאת מים חיים

 תוספתא זבים ג:א

 חומר בזב שאין בזבה ובזבה שאין בזב שהזב טעון ביאת מים חיים והזבה אינה טעונה ביאת מים חיים

 רמב"ן ויקרא טו:יא

ולא הזכיר הכתוב טבילה באשה, כי הזכיר זוב האיש וטומאתו, ואמר בסוף )פסוק יג( ורחץ בשרו במים חיים וטהר, וחזר 
ואמר באשה )פסוק יט( ואשה כי תהיה זבה, כאיש הזב, דם יהיה הזוב שלה לא לובן כאיש, והזכיר הטומאה בנדה ובזבה, 

ח( ואם טהרה מזובה, כאשר יטהר הזב מזובו, וספרה לה שבעת ימים, כאשר יספור הזב, ואחרי כן הזכיר בזבה )פסוק כ
 ואחר תטהר, כטהרת הזב. ועל דרך הפשט, שתהיה צריכה רחיצה במים חיים כזב: 

אבל רבותינו הקלו בטהרת הזבה שתטהר כדרך שאר הנטהרים מטומאתם במי מקוה )תוספתא מגילה פ"א הי"א(.   
שלא היה צריך להזכיר כלל "ואחר תטהר", שבכלל האיש היא, שלא בא הכתוב אלא להזכיר החלוק  והטעם להם, מפני

שבין הזכר לנקבה שיהיה זובה בדם ולחלק בין עת נדתה ובין בלא עתה, ולפיכך סברו שבא הכתוב לרבות לה טהרה, 
 לומר "ואחר תטהר" כנטהרים בתורה גם בלא מים חיים: 

 יןבמעי מים חיים –מקוואות 

 שו"ת משכנות יעקב יורה דעה הלכות מקוואות )עמ' רמב(

 רמב"ן בראשית כו:יז

...והטעם "לאמר", הנה הבאר בנחל ומימי הנחל הם אשר ימצו שם, ומתמציתם ימלא הבור, והנחל יתמעט בהם, והנה 
, אין מימיו מן הנחל, הם שלנו. ועל כן הזכיר הכתוב וימצאו שם באר "מים חיים", לאמר כי היה מקור נובע מים חיים

 כאשר אמרו מריביו:

 מאירי קידושין ב:

ראיית הקרי אין בה אלא טומאת ערב אבל טומאת זיבה טעונה שבעה נקיים וכבר התבאר במסכת נדה שהקרי הוא 
היוצא בקושי האבר ובהנאה ואינו נגרר אלא שהוא דבק ומתקשר ולבן הרבה כלובן ביצה שאינה מוזרת וזיבה היא באה 

ך חולי ויוצאת שלא בקושי האבר ואין ביציאתו תאוה ולא הנאה והוא נגרר ויוצא כמו בצק של שעורים ודוחה כלובן מדר
ביצה מוזרת וכבר ביארנו במסכת מגלה ובשאר מקומות שבזיבה כל שראה ממנה שלש ראיות נעשה זב גמור לכל דיני 

לשה ימים רצופים כל שלא יפסיק יום אחד בין שתי זיבה הן שראה אותם ביום אחד הן שראה אותן בשני ימים הן בש
הראיות שהזב תלה הכתוב בראיות ולא בימים מה שאין כן בזבה שתלאה הכתוב בימים ולא בראיות וכל שראה הזב 

                                                 

ברודי )אופק( תשובות פרשניות סימן תקלב וז"ל: וששאלתם טהרה זו שאמרו חכמים חייב אדם  -ע' בתשובות רב נטרונאי גאון  151
מצינו מים חיים בכל חייבי טבילות אלא בזב בלבד, לטהר עצמו ברגל )ראש השנה טז ע"ב(, צריכה מים חיים או לא. כך ראינו: שלא 

שמפורש בו )וי' טו, יג( ורחץ בשרו במים חיים, ונדה נמי מפני שהיא ספק זבה. אבל שאר חייבי טבילות אין צריכין מים חיים, וכל 
 שכן טבילת הרגל, שלא הצריכוה חכמים אלא לנקות את עצמו בלבד.

ומערב סימן עח וז"ל: וששאלתם טהרה זו שאמרו חכמים חייב אדם לטהר עצמו ברגל צריכה גאוני מזרח  -וע"ע בתשובות הגאונים 
מים חיים או לא. כך ראינו שלא מצינו מים חיים בכל חייבי טבילות אלא בזב בלבד שמפורש בו ורחץ בשרו במים חיים ונדה נמי 

בילת הרגל שלא הצריכוה חכמים אלא לנקות את עצמו מפני שהיא ספק זבה אבל שאר חייבי טבילות אין צריכין מים חיים וכ"ש ט
 בלבד.    

 הלכות נידה מזכיר את התוספתא הנ"ל -וכל זאת ספר הלכות גדולות סימן מא 
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שלש ראיות בזיבה נעשה זב אף לטעינת קרבן ר"ל שאע"פ שספר שבעה נקיים וטבל והעריב שמשו אינו נכנס למקדש 
עד שיביא קרבן ביום השמיני אבל כל שלא ראה אלא שתים אע"פ שהוא זב לענין טומאת משכב ולא אוכל בקדשים 

ומושב ולספירת שבעה נקיים ולטעינת מים חיים מכל מקום אינו זב לקרבן אלא סופר שבעה וטובל ומערב שמשו ונכנס 
הא בראיה אחת אינו זב כלל  למקדש או אוכל בקדשים והוא שאמרו אין בין זב בעל שתי ראיות לבעל שלש אלא קרבן

והרי הוא כקרי בעלמא ואינו טמא אלא טומאת ערב ואתה צריך לידע שהזיבה איפשר לה לפעמים לבוא על ידי אי זו 
סיבה ולא מחמת חולי גמור וכל שהוא כן אע"פ שראייתו בסימני זיבה אינה זיבה כלל אלא קרי בעלמא וכדכתוב מבשרו 

ו במסכת נזיר שסבות אלו צריך לבדקן בשבעה דרכים במאכל ובמשתה במשא בקפיצה ולא מחמת אנסו ופירשו רבותינ
בחולי בהרהור במראה ופירושן במאכל ומשתה שאם אכל ושתה הרבה או אכל ושתה דברים המביאים לידי שכבת זרע 

היה חולה מצד תולין בה וכן אם נשא משא כבד או קפץ ממקום למקום קפיצה גדולה ובכלל אלו אם הוכה על גבו או ש
אחר ומתוך חולשת כחותיו ורפיון עצביו אירע לו כך או שראה אשה ונתאוה לה הרבה או שהרהר הרבה בעסקי ביאה 
אם באשה שכבר מכירה או שאינה מכירה כל אלו תולין בהם אלא שסבות אלו לפי מה שהתבאר בתוספתא של מסכת 

ראיות שהוא רואה בהם מעת לעת כדין ראיית קרי שתולין בה זבים חלוקות בדיניהם שהמראה וההרהור תולין בהן בכל 
כל זיבה הבאה אחריה מעת לעת אבל שאר הסבות תולין בהם כל זמן שהוא מצטער מאותו משא וקפיצה וחולי או 

המאכל והמשתה אם שעור רב ואם שעור מועט אבל שאר סבות כגון שינה ושחוק ורכיבה אין משגיחין בהם ומכל מקום 
לו אין אנו צריכין להם לכל שלש ראיות אלא בקצתן והוא שראיה שלישית אין צריכה בדיקה כלל והשניה בדיקות א

צריכה בדיקה לטומאה ולקרבן והראשונה צריכה בדיקה לקרבן וכיצד הוא הדין ראה ראיה ראשונה בין בסבה בין בלא 
לא מחמת השניה שהשניה אינה תלויה אלא סבה אינו זב כלל אף לטומאה ואם כן אינה צריכה בדיקה מחמת עצמה וכן 

בעצמה שאם נראית בלא סבה אע"פ שהראשונה בסבה הרי הוא זב לטומאה ואם היא בסבה אע"פ שהראשונה בלא סבה 
אינו זב לטומאה אלא שמכל מקום צריכה בדיקה מצד השלישית שאין קרבן אלא כשהשלישית באה אחר שתים שלא 

מצד השלישית והשניה מחמת עצמה לטומאה ומחמת השלישית לקרבן והשלישית  בסבה ונמצאת ראשונה צריכה בדיקה
אינה צריכה בדיקה כלל שכל שראה הראשונה בלא סבה אף כשראה השלישית בסבה נעשה זב לקרבן דכתיב והזב את 

לטומאה זובו לזכר ולנקבה בראיה שלישית הוקשה לנקבה וזהו שאמרו שם בשבעה דרכים בודקין את הזב עד שלא נזקק 
 הא משנזקק לטומאה דהיינו אחר שנעשה זב לטומאה אין עוד בדיקה:

אע"פ שבאיש כל זיבה הבאה מחמת אונס אינה זיבה על הדרך שביארנו באשה אינו כן אלא כל דם הבא בימי זיבה   
ימים  אפילו בא מחמת סבות אלו שהזכרנו או כיוצא בהן הרי הוא דם זיבה ונעשית בה זבה גדולה בראיית שלשה

רצופים אלא אם כן בדם הבא מחמת קישוי של ולד כמו שיתבאר במקומו ועל זו אמרו דרכו של איש ליבדק ואין דרכה 
 של אשה ליבדק כלומר דינו של איש בהצרכת בדיקה אם בא מחמת סבה ואין דינה של אשה בכך:

 סו.-נזיר סה:

מאכל, ובמשתה, במשא, ובקפיצה, ובחולי, ובמראה, מתני'. בשבעה דרכים בודקין את הזב עד שלא נזקק לזיבה: ב  
טמאים, שרגלים לדבר. המכה את חבירו  -אין בודקין אותו. אונסו וספיקו ושכבת זרעו  -ובהירהור; משנזקק לזיבה 

 חייב; ר' נחמיה אומר: פטור, שרגלים לדבר.   -ואמדוהו למיתה, והקל ממה שהיה, לאחר מכאן הכביד ומת 

מילי? אמר רבי נתן, אמר קרא: והזב את זובו, לראיה שלישית איתקש לנקיבה. והתניא, רבי אלעזר אומר: גמ'. מנא הני   
אין בודקין אותו! אלא באתים קמיפלגי, רבי אליעזר דריש אתים, ורבנן לא דרשי  -בודקין אותו, ברביעית  -בשלישית 

 אתים.  

א, אלא ודאי חזא, ספק מחמת שכבת זרע ספק מחמת ראייה, אונסו וספיקו. אמר רבא: לא תימא ספק חזא ספק לא חז  
 ספיקו טמא.   -כיון שנזקק לטומאה 

שכבת זרעו טמאה. למאי? אילימא למגע, מי גרע משכבת זרע דטהור! אלא זרעו של זב מטמא במשא, מאן שמעת להא   
שכבת זרעו של זב אינו מטמא דאמר: שכבת זרע של זב מטמא במשא? אילימא האי תנא, דתניא, רבי אליעזר אומר: 

אלא משום  -במשא, ורבי יהושע אומר: מטמא במשא, לפי שאי אפשר לה בלא ציחצוחי זיבה; אפי' רבי יהושע לא אמר 
ציחצוחי זיבה, אבל בעיניה לא אמר! אלא אמר רב אדא בר אהבה: לומר, שאין תולין בה. סבר רב פפא קמיה דרבא 

מטמא מיד בזיבה! א"ל: אין לך חולי גדול מזה. אלא  -"ל רבא, והתנן: גר שנתגייר למימר: איידי חולשא הוא דחזי, א
תנאי היא; דתניא: שכבת זרע של זב מטמא במשא כל מעת לעת, ור' יוסי אומר: יומו. במאי קמיפלגי? בדשמואל; 

במים! מ"ד מעת לעת, דשמואל רמי, כתיב: כי יהיה בך איש אשר לא יהיה טהור מקרה לילה, וכתיב: לפנות ערב ירחץ 
 דייק מלפנות ערב, ואידך, דייק מקרה לילה. ומ"ד מלפנות ערב, הכתיב: מקרה לילה! א"ל: אורחא דקרי למתיא בליליא.

 תוספות נזיר סו.

 מטרת הטבילה – מקוואות

 קובץ הערות סימן לט
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 ארץ הצבי עמ' ח

 במי פירות ובשאובים –נתן סאה ונטל סאה  –מקוואות 

 מקוואות ז:ב

אלו פוסלין ולא מעלין המים בין טמאים בין טהורים ומי כבשים ומי שלקות והתמד עד שלא החמיץ כיצד פוסלין ולא 
מעלין מקוה שיש בו ארבעים סאה חסר קרטוב ונפל מהם קרטוב לתוכו לא העלהו פוסלו בשלשה לוגין אבל שאר 

פעמים שאינן מעלין כיצד מקוה שיש בו ארבעים המשקין ומי פירות והציר והמורייס והתמד משהחמיץ פעמים מעלין ו
 סאה חסר אחת נפל לתוכו סאה מהם לא העלהו היו בו ארבעים סאה נתן סאה ונטל סאה הרי זה כשר:

 ראב"ד בעלי הנפש שער המים

 רמב"ם הלכות מקוואות ד:ז

, וכן נותן סאה ונוטל סאה מקוה שיש בו מ' סאה מכוונות ונתן לתוכו סאה מים שאובין ונטל אח"כ ממנו סאה ה"ז כשר
 והוא כשר עד רובו.

 הלכות מקוואות ד:ז כסף משנה

מקוה שיש בו ארבעים סאה וכו'. בפ"ז דמקואות תנן היו בו ארבעים סאה נתן סאה ונטל סאה כשר ובס"פ הערל )דף פ"ב 
בו המפרשים דהיינו דוקא ע"ב( אמרינן היו ארבעים סאה מכוונות נתן סאה ונטל סאה כשר ואמר ר"י וכו'. עד רובו וכת

במי פירות אבל מים שאובין אפילו אלף סאין אינן פוסלין את המקוה השלם שיש בו ארבעים סאה וממ"ש רבינו כאן 
נראה שהוא סובר דהא דאמרינן בפרק הערל עד רובו במים שאובים דוקא היא אבל במי פירות לא מכשרינן אלא בנתן 

מקואות ואמי פירות דקתני ברישא קאי ולפ"ז ההיא דמייתי בפרק הערל אינה סאה אחת ונטל סאה כדקתני מתניתין ד
מתניתין דמקואות דההיא דמקואות במי פירות ודהערל במים שאובים ודין מי פירות כתבו רבינו בפ"ז והרא"ש כתב 

כתף ושופך כל בסוף נדה )הל' מקואות סי' א'( שדברי רבינו תמוהים שמתחילה כתב כיון שיש בו ארבעים סאה ממלא ב
היום אע"פ שרבין עליו מים שאובים כשר ולמה יפסל בנתן סאה ונטל סאה ביותר מרובן ואין לומר דהא דמכשר ברישא 

משום דיש במקוה ארבעים סאה מים כשרים הילכך אינו נפסל ברביית מים פסולים אבל בנתן סאה ונטל סאה שלא 
גם מן הכשרים הילכך אינו כשר אלא עד רובו דהא איהו גופיה  נשארו במקוה ארבעים סאה מים כשרים א"א שלא יטול

כתב מקוה העליון שיש בו ארבעים סאה מים כשרים והיה ממלא בכלי ונותן לתוכו עד שירדו המים וירדו לתחתון 
ארבעים סאה הרי התחתון כשר וגם העליון הוא כשר אע"פ שכל אחד מהם רוב מים שאובים ואין בשניהם ארבעים סאה 

ם כשרים אלא ודאי ההיא דנתן סאה ונטל סאה במי פירות כמו שפירוש ר"ת והחמירו חכמים במי פירות דלא חזו מי
לטבילה כלל דמקוה מים כתיב הילכך פסלי ברובא עכ"ל: ונראה שאפשר לומר שטעם רבינו דמדינא שרי בכל גווני אלא 

לו הכשרים ונכנסו תחתם שאובים ויבאו להכשיר דהיכא דנתן סאה ונטל סאה כי הוי רובו מיחזי להו לאינשי שניט
בכולם שאובים לגמרי ולפיכך גזרו בו מפני מראית העין אבל בהך דמקוה העליון ומקוה התחתון כיון דלא ניטלו ביד 

 ליכא למיחש למראית העין וכבר הזכיר חילוק זה הרמב"ן בפרק המוכר את הבית:

 שלחן ערוך יורה דעה רא:כד

פירות ומורייס  מי צבע, פוסלין המקוה בג' לוגין; אבל כל שאר המשקין ומי ות ותמד שלא החמיץ, וכןי שלקמי כבשים ומ
ל"ט סאין ונפל לתוכו  ימים אותו להכשירו, שאם היה בואין פוסלין מקוה החסר בג' לוגין וגם אין משלותמד משהחמיץ, 

סאה אחת מאלו, אין משלימים אותו; אבל אם יש בו מ' סאה ונפל לתוכו סאה אחת מאלו, ונטל מתוכן סאה אחרת, 
אבל במים שאובים שנפל סאה למ' סאה כשרים, ונטל מתוכן סאה אחת ונפל לתוכן ו עשה עד י"ט פעמים. כשר אפיל

 שר.עד עולם, כ אה מים, כשרים, אפילו עשה כןס

 יורה דעה רא:סג ש"ך

אבל במים שאובים כו'. ודעת הרמב"ם דבמים שאובים עד רובו דוקא כשר וכן הביא הב"י הרשב"ץ שכ"כ בשם הראב"ד 
 וכ' אע"פ שהאחרונים הסכימו להכשיר מ"מ אין ראוי להכניס הראש בין המחלוקת ע"כ:

 חלק ט סימן צה    שו"ת מנחת יצחק

וע"ד החת"ס שכתב דיורה אינו כלי בשעה שהברזא  -זצ"ל בענין נתן סאה ונטל סאה בדבר התמוה על הגאון החת"ס 
 פתוחה.  
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בס"ד, ירושלים ב' לך לך תשמ"ג. חסד ואמת מן ינצרוהו מעכ"ק ידידי המכובד מאד נעלה הגאון הצדיק, כקש"ת מוה"ר   
שליט"א, נשיא כולל אברכים טהרת חי"ל דייטש, נודע בשערים בפעולותיו הכבירות לקדושת ישראל אדמו"ר מעלמעץ 

יו"ט בתוככי ירושלים. לשלום אין קץ ולברכה אין סוף. בנועם קבלתי גי"ה מערב חג הסוכות דנא, התענגתי שוב לשמוע 
קשב משלמא דמר שליט"א אחרי שהתראינו בסעודת רעוא דרעוין במאנשעסטער יבב"ץ, יתן ה' כי נזכה תמיד לשמוע 

 ימינו נצח וכו'.  ולהשמיע בשו"ט ונעימות ב

וע"ד אשר כהדר"ג שליט"א הזכיר אותי עו"ה לבוא בתשובה על ספר שאול שאל מרבו הגאב"ד קאשוי יצ"ו )סי' קכ"ה(   
אשר כתב לתמוה תמיהה רבה על הגאון החת"ס ז"ל בתשו' חת"ס )חיו"ד ר"ג ורי"ב ורי"ד( בענין נ"ס =נתן סאה= ונטל 

אצל מרן הגאון הקדוש מוהר"י זצ"ל משינאווא, וסיפר לו את אשר עשה במג"ד  סאה, וגם לרבות מש"כ לו שכאשר הי'
מקוה שלישית לצאת כל החששות, כמבואר בספרו שם, ואמר לו הרה"ק משינאווא ברוסיש פולין הם מקואות כאלו 

בפני עצמו, )כלומר בלא המקוה שלישית( וצדיקים נולדו ממקואות אלו ושוב אמר שבעולם העליון יש לכל צדיק מדור 
ולרמב"ם יש ג"כ ישיבה, והוא אינו מקבל לתלמיד למי שנולד ממקוה נונ"ס =נתן סאה ונטל סאה=, והדבר לפלא, 

 עכת"ד.  

והנה בספר טהרת המים )בדר"ז מדה"ס בהג"ה( הביא דברי ספר שאול שאל הנ"ל, וכתב שברור לו שמרן הגה"ק   
אינו מקבל לתלמיד כנ"ל, ומי שהוא שמע קול הברה מפי מי שהוא  משינאווא זצוק"ל לא אמר כדברים האלה שהרמב"ם

ותלה באילן גדול עכ"ד, והנה בגופן של דברי קדשו של מרן הגה"ק משינאווא זצ"ל, גם הוא כותב שהדבר לפלא, אבל מי 
ם מפי יהין להכחיש את הדברים אשר באו בכתובים בספר הנ"ל, וטוב יותר השתיקה בדברי קדושים וטהורים הנאמרי

 קדושי עליונים זי"ע, וא"א להשיג אותם בשכל אנושי, והוא רק להבאים בסוד ד' ליראיו, ובריתו להודיעם.  

והנה כאמור שאין לנו חלק בנסתרות ולהבין תוכן דברי קודשם, אבל מה שכ"ק הגה"ק זי"ע, אמרן בתוכ"ד שהצדיק   
מוכרח, כמו שכתב בתשו' מהרש"ג )יו"ד סי' ס"ה( בישוב מקואות הנעשו על ידי נסונ"ס =נתן סאה ונטל סאה= כנ"ל, 

התמוהות הגדולות שהקשה בספר שאול שאל הנ"ל, על החתם סופר הנ"ל, שכתב ד' טעמים לצאת ידי הפוסקים 
הפוסלים נ"ס ונ"ס במקואות שבגבולו, וכתב שם המהרש"ג דאמת הדבר שההשגות נכונות הם, אמנם נ"ל טעמא 

ין לחוש להחשש של נ"ס ונ"ס במים שאובים כדעת רוב הפוסקים, דמפרשי לה לענין מי דהחת"ס, דדעתו דבאמת א
פירות, ורק כדי שלא ילמדו העולם ללמוד להקל במ"א =במקום אחר= שלא לחוש לדעת גדולי הקדמונים, כתב תירוצים 

דתוכ"ד שאמר בצדקת הנ"ל, אף דגם ידע שיש להשיב עליהם עכת"ד, וכן נאמר בכוונת הגה"ק הדברי יחזקאל ז"ל, 
המקואות הנעשים עפ"י הפוסקים המקילים בנסונ"ס במים שאובים, דמ"מ אל יהי שיטת הרמב"ם קל בעיניך, ומה 

שאפשר לעשות להוציא מחשש הנ"ל, יש לעשות, ובזה הניח דעתו של הגאב"ד מקאשוי יצ"ו מה שטרח להמציא אופנים 
 א' בספרו שם.  בעשיית מקוה כשר במג"ד אליבא דכל הדיעות כמבו

אבל בכל זה בנוגע בישוב דברי החת"ס ז"ל קשה לומר כנ"ל, דמשמעות דבריו המה לא רק בדרך הנ"ל, אלא רצונו לומר   
 מילתא בטעמן לפי דעתו דעת תורה הגדולה.  

והנה עיקרן של הדברים המה בהחת"ס שם )סי' רי"ד(, שכתב אופן החימום במקואות דשם שמחממים מים ביורה   
גדולה שיש בו ברזא ופותחים הברזא ונמשכים המים חמים למקוה ע"י סילון של נסרים, וכיום שואבים מהמקוה כשיעור 
חמין ששפכו לתוכה אתמול או קרוב לזה, ולצאת ידי הפוסקים הפוסלים נ"ס ונ"ס במים שאובין, העלה שם )בד"ה ומאי 

מהמים שבמקוה ומעמידה על מ' סאה וכו', א"כ הא להראב"ד  דקמן(, ארבעה טעמים להיתר, חדא דאע"ג בכל יום נוטלים
נמי אינו פסול רק אם יחסרו עד חצים ע"פ חשבון, ולדעתו לא יהי' כן לעולם, כי טרם שיעלה החשבון כך כבר נמלאו 

 העוקים במים כשרים ע"י גשמים ושלגים עכת"ד.  

אה והיורה שמחממים בה המים מחזקת עשרה וע"ז תמה בספר שאול שאל שם, דאם המקוה למשל מחזקת ששים ס  
סאה, אז אם נחשוב העשרה שנוטלים בכל יום לפי ערך מהמי גשמים ומהמי שאובין, לאחר עבור ארבעה ימים כבר יהי' 
רוב מים שאובין, ואיך כתב בחת"ס שקודם שיהי' כך כבר ימלאו העוקים ממי גשמים ושלגים, ואם המקוה מחזקת יותר 

ריכים לשפוך יותר מים חמים לתוכה, ושאל פתר דבר לנכדו הגאון ז"ל, והשיב כי בענין החשבון לפי מים, לעומת זה צ
ערך, יפה כתב, ועכ"ח צ"ל בכוונת החת"ס ז"ל שהי' במקוה הרבה מים כשרים עד שצריך זמן רב עד שיחסרו המים 

ינו מועיל כלום, דלפי ערך זה ירבו גם כשרים, ואין לשונו הק' משמע כן וצע"ג עכ"ד, וכתב ע"ז בשאול שאל דגם זה א
 מים חמין הנשפכין לתוכו יום יום עכת"ד.  

והנה בספר יג"ל יעקב )מהגמחמ"י גוטליעב ז"ל מישקאלץ בחיו"ד סוס"י פ"ה( כתב, דאין הקושיא חמורה כ"כ, דלא   
צופין עדיין לא נחסרו מהששים מיבעיא לשיטת הראב"ד )עי' ש"ך ס"ק נ"ו(, דלא חשבינן לפי חשבון, אפילו בששה ימים ר

אפילו אם  -סאה רק ל"ה מים כשרים, ונשאר עדיין כ"ה סאה מים כשרים שהוא הרבה יותר מרוב שיעור מקוה, אלא 
נשער לפי ערך, בששה ימים עדיין לא נחסרו רובן של ארבעים סאה ודו"ק, וא"כ י"ל דהחת"ס קרי לי' זמן רב לענין 

ענין הזמן והמקום בירידת גשמים ושלגים, ועי' סוגיא דשיירות מצויות )גיטין כ"ז ע"ב  התמלאות המקוה ממי גשמים לפי
 מה דקרי לי' מציאה לזמן מרובה( עכת"ד.  
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ויש להוסיף על הנ"ל, דגם המשל והנמשל אינם הלכה פסוקה שכן המדה, דהכל תלוי בשיעור קרירת מי המקוה, ושיעור   
שאם מי המקוה אינם קרים כל כך, ומי השאובין השופכין לתוכו חם מאד, יכול  רתיחת המים השאובין הניתנין לתוכו,

להיות השיעור של החמין פחות מעשרה סאה, ומי המקוה הכשרים הרבה יותר מששים סאה, וגם בודאי אחרי שנתחממו 
י אח"כ מי מי המקוה יום אחר יום מתחסר והולך המים החמים הצריכים לחמם מי המקוה, כי אף אם נצטננו לגמר

המקוה, הרי ידוע מחכמי הטבע דמים הנרתחים פ"א =פעם אחת= גם כשנצטננו חוזרים ומתחממים בנקל יותר ממים 
שלא נתחממו מקודם, ומכש"כ אם כבר נתחממו כ"פ =כמה פעמים= מקודם, דפועל על החזרת החמימות בנקל יותר, 

חשבון, וממילא ל"ה הקושי' על החת"ס חמורה כ"כ  ולפי"ז מתמעטים המים החמים יום אחר יום פחות מהרבה מלפי
 כנ"ל.  

אף אמנם צ"ע ממש"כ החת"ס שם קודם )בד"ה ואסטנסים( דלאסטנסים לא סגי להם בהשלכת קומקמי חמים לתוך מ'   
 סאה, וכש"כ להמשיך )תוך( כ"א סאה, שמצטננים ע"י המשכה, ורוב מים התחתונים קרים, ודי להפג צינה וכו' עכ"ל, א"כ

לפי דברי עצמו הנ"ל, אם נחשוב שיעור מים חמין הנתנין לתוך המקוה כשיעור האמור, יחסרו רובן של המ' סאה מים 
כשרים באיזה ימים, ועוד אפשר בפחות ממש"כ בס' שאול שאל כנ"ל, אך אפשר דהחת"ס כתב שם מקודם בישוב דברי 

 הש"ס, דבימיהם ל"ה להם אופני החימום כמו בזמנו וצ"ע.  

 וע"ד מה שהעיר עוד בספר שאול שאל בדבר ההיתר שכתב החת"ס שהיורה אינו כלי בשעה שהברזא פתוחה.    

כבר העיר בזה בספר שבילי דוד )קונטרס שית שמעתא שמעתא ב' מקוה ג'(, וכתב דכוונתו דבשעה שהנקב פתוח בטל   
, אבל סמך בעיקר על ההמשכה דס"ל דמהני הכלי, ואח"כ הוי קבעו ולבסוף חקקו, ואף דלהלכה גם בזה יש לדון הרבה

 אפילו שלא בקרקע עיי"ש, ושפיר כתב בזה בארוכה בספר ליקוטי הערות עיי"ש.  

ומש"כ להעיר על מש"כ החת"ס כי במים חמים אפשר יודה הראב"ד שאני אומר העליונים צפו למעלה, וע"ז העיר   
דמלבד שגם החת"ס כתב רק בדרך אפשר, עוד בקהלתו ראה שהברזא הוא ממש למעלה מחלל המקוה ותולין בו צינור 

שמערבין אח"כ המים למען יתחממו כל  של עץ עד תחתית המקוה, שבאים המים חמים לתחתית המקוה, ועוד נוסף
 המים, וגם ע"י הטבילה שטובלין בה מתערבין עם הצוננין עכת"ד.  

הנה ממה שהביא מקהלתו ל"ק על החת"ס שבמקומו ל"ה כן המציאות, זולת מש"כ דע"י הטבילה מתערבין כנ"ל, ואפ"ל   
מר שפחתו מי המקוה הצוננין לפי חשבון, ורוב דאף דמתערבין מ"מ לא מתערבין כ"כ ע"י הטבילה, עד שנבלל כ"כ דנא

מים הניטלין המה מהמים החמין, כנ"ל בהחפזי לפי הפנאי. והנני בזה ידידו עוז דושתה"ר כל הימים ויזכה לנוב בשיבה 
דשנה ורעננה, ולהמשיך עבודתו בקודש לזכות הרבים עד ביאת גוא"צ בבי"א. ואחתום בכל חותמי ברכות. יצחק יעקב 

    ווייס. 

 (קישור)חזון איש יורה דעה סימן קכג 

 ספק מ' סאה –מקוואות 

 ספק הלכה למשה מסיני לקולא או לחומרא -למשנה מסיני  הלכהראה: 

ספק הרבינו ירוחם בסתם נקב  –עירוב מקוה פסול עם מקוה כשר  –מקוואות 
 ההשקה

 מכות ד.

 רש"י מכות ד. 

 שלחן ערוך יורה דעה רא:נב

מקוה פסול או חסר עם מקוה כשר, להכשירו; או ששניהם חסרים ובא לערבם להכשירם, צריך שיהא נקב הבא לערב 
, ולאחר נקב( )ריב"ש סימן רצ"ב בשם א' מהמפרשים וכן כתב הבית יוסף(וקילוח המים יהיה כרוחב ה)ב כשפופרת הנאד שביניהם רח

שנתערב הפסול עם הכשר, אפילו רגע, נשאר לעולם בהכשרו, אפילו נסתם הנקב אח"כ. כל שיעמוד כשפופרת הנאד 
הרבה, נקבים דקים ת הנאד אם לאו, פסול. אם יש ממעטו, אפילו דבר שהוא מבריית המים. ספק אם הנקב רחב כשפופר

ומותר לחפור מקוה בצד הנהר ולטבול בה, אע"פ שאין בה מ'  הגה:קוה האחד שלם והשני חסר. מצטרפין לכשפופרת הנאד, אם המ
סאה, דהא ארעא חלחולי מתחלחלת והואיל והוא סמוך לנהר ואנו רואין החלחולים שביניהם, שהמים באין מן הנהר דרך החלחול, דהיינו מנקבים 

)וה"ה הדקים מצטרפין לכשפופרת הנאד אבל אם שניהם חסרים, אין הנקבים ו חבור )מרדכי ה"נ בשם ראבי"ה(. דקים שבקרקע, הו
 אם חלק מקוה בסל או שק, אם אין שיעור מקוה בצד אחד, פסול(.
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 ש"ך יורה דעה רא:קיב

ם הנקב חוזר ולפסולו לעולם בהכשרו כו'. ורבינו ירוחם כ' שנסתפקו המפרשים אם נשאר השאוב בהכשרו או כיון שנסת
 כבתחלה ומביאו ב"י וד"מ וטוב להחמיר לכתחלה:

 שו"ת אבני נזר יורה דעה סימן רפב אות א

המתנתי עד כה. חשבתי אולי יהי' ידיעה מכם איך עשו בלאדז וכאשר עד כה לא בא אשיבכם כך. הנה במקוה שאתם 
שאובה שהמשכוה ונקב ביניהם שתהי' המקוה מי רוצים לעשות שיהי' שתי מקואות אחת מ' סאה מי גשמים. והשנית 

גשמים מטהרת את השאובה. ושאלתם אם צריך שיהי' הנקב פתוח בשעת טבילה. כבר אמרתי להמשולחים שא"צ. וכן 
מפורש בש"ע סי' ר"א סעיף נ"ב. אף שבש"ך שם ס"ק קי"ב בשם רי"ו שנסתפקו המפרשים בדבר. אפי' כולו שאוב גמור 

הרי בנתן סאה ונטל סאה בשאובין כשר עד לעולם. ]ואף שטובל במקוה שרובו שאובין[ כדאיתא אין זה ספק תורה. ש
בש"ע שם סעיף כ"ד ומשום דנטהר כבר בהשקה ]וכ"כ הרא"ש וכל הפוסקים דטהרת שאובים משום השקה. וכשם 

. אך טעם רי"ו שגם שבהשקה כשהשיק פעם א' פרחה טומאתו ואינו חוזר כן פסול שאובין[ ה"נ בזה אפי' נסתם אח"כ
בנתן סאה ונטל סאה דעת הרמב"ם שאינו כשר רק עד רובו. אך מבואר בב"י שם שהטעם משום מראית עין בעלמא. ה"נ 
בדין זה כשסתם נסתפק אם יאסר משום מראית עין. וא"כ ספיקא לקולא. ואף שהש"ך כתב טוב להחמיר לכתחילה. כבר 

הש"ך ההם. ובנ"ד שהשאיבה ע"י המשכה דלכמה פוסקים כשרה בעצמותה. כתב החת"ס סי' רי"ב דלית מאן דחש לדברי 
 גם הש"ך יודה דאין לחוש אף לכתחילה וזה פשוט:

 סימן כא, בדין הבא ראשו ורובו במים שאובים –גינת אגוז עמ' פד 

 רבו נוטפים על הזוחלים וטבילה בנהרות –מקוואות 

 שבת סה:

סבר: שלא ירבו הנוטפין על הזוחלין. ופליגא דשמואל, דאמר שמואל:  -סהדא רבה פרת.  -דאמר רב: מטרא במערבא 
 נהרא מכיפיה מיברך. ופליגא דידיה אדידיה, דאמר שמואל: אין המים מטהרין בזוחלין אלא פרת ביומי תשרי בלבד.

 נהרא מכיפיה מיתבריך תוספות שבת סה: ד"ה דאמר שמואל

מיתבריך ולא ממי גשמים וא"ת והא קא חזינן שמחמת הגשמים הם פי' ממקומו ומסלעו סלע מתרגם כיפיה מנביעתו 
גדילים וי"ל כדאמר במסכת תענית )דף כה:( שאין לך טפח יורד מלמעלה שאין טפחיים עולים כנגדו מלמטה ואור"ת 

 דהילכתא כוותיה דשמואל ומייתי ראיה מפרק בתרא דבכורות )דף נה:( דתניא רבי מאיר אומר לא פרת שמו אלא יובל
שמו ולמה נקרא שמו פרת שמימיו פרין ורבין ולאו דוקא נקט פרת דה"ה לכל נהרות והא דנקט פרת משום שהוא גדול 
מכל נהרות ולפי שהוא מא"י וקאמר התם מסייע ליה לשמואל דאמר נהרא מכיפיה מיתבריך ועל זה אנו סומכין לטבול 

 בנהרות אפילו אם גדלו מאד.

 שלחן ערוך יורה דעה רא:ב

)פירוש מקום באשבורן  מי גשמים אין מטהרין אלא)פירוש זוחלין נמשכים והולכים ואינן מכונסים(; אף בזוחלין מעיין מטהרין מי 

היו אם הם לחוד בלא מעיין( עמוק שמתכנסים בו המים ונקרא אשבורן( )אבל על ידי זחילה פסולין מן התורה( )ב"י בשם )מהרי"ק שורש קט"ו( 
ואם רבו הנוטפים על הזוחלין, וכן  רבים עם הנוטפים שהם מי גשמים, הרי הכל כמעיין לכל דבר;מתעהזוחלין מן המעיין 

וכיוצא בו )פי' כעין מחצלת( לפיכך צריך להקיף מפץ מטהרים בזוחלין אלא באשבורן. אם רבו מי גשמים על מי הנהר, אינם 
להורות ולהחמיר )מהרי"ק ות"ה שם ושאר אחרוני' כתבו ויש להחמיר  הגה: וכן נכוןעד שיקוו המים ויטבול בהם.  באותו הנהר המעורב,

כשטת הר"ם ורא"ש וסייעתם(; אבל יש מתירים לטבול בנהרות כל השנה, אף בשעת הגשמים והפשרת שלגים ורבו הנוטפים על הזוחלין, משום 
כן נהגו ברוב המקומות במקום שאין מקוה, ואין למחות ביד דעיקר גידול הנהר הוא ממקום מקורו )טור בשם ר"ת וב"י בשם רש"י וסה"ת וסמ"ג(; ו

ע"י  הנוהגין להקל כי יש להם על מי שיסמוכו )מהרי"ק ובת"ה שם ומהרי"ו סימן ע' וב"ז סימן קנ"ד(. מיהו יש ליזהר מלטבול בנהר המתהוה לגמרי
מים ומתהוה על ידן, מ"מ הואיל ופוסק לגמרי בשעה שאין גשמים, וכשאין גשמים פוסק לגמרי, אף על פי ששאר נהרות שופכים לתוכו בשעת הגש

גשם, אסור לטבול בו דרך זחילתו עד שיקוו המים שבתוכו )שם במהרי"ק(; אבל בנהר שאינו פוסק, אע"פ שבשעת הגשמים מתרחב ומתפשט על כל 
 ן ולפי מה שנהגו.גדותיו, מותר לטבול בו בכל מקום )ב"י לדעת המרדכי והאשירי והתוספות(, לפי סברת המקילי

 שאלות האור זרוע לתוספות רי"ד –רחיצה אחר הטבילה  –מקוואות 

 שבת יד.

 רש"י שבת יד.
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 בית יוסף יורה דעה רא:עה

וכתב עוד המרדכי שם )ריש סי' תשנ( בשם ראבי"ה שמעתי קורין תגר ומליזין על בנות ישראל הטובלות אם נכנסו אחר 
שב"ט דלא עלתה לה טבילה וראייתם מי"ח דבר )שבת יד.( שגזרו על הבא ראשו הטבילה במרחץ וכן כתב נמי רבינו 

ורובו במים שאובים לאחר טיבול משום שהיו אומרים לא אלו מטהרים אלא אלו מטהרים. ורש"י ז"ל פירש התם )יג: 
וקרוב הדבר בעיני ד"ה והבא( הבא ראשו ורובו במים שאובין בו ביום של טבילה. ובעניותי נראה לי דלא נפסל הטבילה 

דאפילו לכתחלה יכולה לרחוץ בתר טבילה לאלתר דההיא גזירה ליתא אלא דגזרו טומאה על המים פוסלים אדם שטבל 
כברל וכן פירש רש"י ז"ל )יד. ד"ה התחילו( משמע מכאן דעלתה לה טבילה דכי גזרו על אדם שקיבל טומאה אף על פי 

ובעלה חולין הוא כדאמר בפרק שני דשחיטת חולין )לא.( גבי נדה שאין משקה מטמא אדם לענין לפסול התרומה 
 שנאנסה וטבלה עכ"ל הרב והוא האריך וכן שמעתי ממהר"ם להיתר עכ"ל:

 אות ג שאלות ותשובות סימן תשנה -אור זרוע חלק א 

 )תשובה( ]שאלה[ לה"ר אלעזר בן רבי' שמואל זצ"ל ורבי' ישעיה בי רבנא מלי זכור לטוב.

ריבוי דברים מביא לידי משגה לכן אסתיר אותי ונפשי בכפי שמתי ואבוא בתפילה ותחינה לפני רבותינו אולי בעבור ש  
השב"ה ישים בלבם וירחמו את תלמידם ועבדם ויתנו לב להשיבני על שאלותי לברור הלכה למעשה שני מלכי ישראל 

 ..וב.רבי' אלעזר בן רבי' שמואל שיחיה ורבי' ישעיה בן רבנא מלי זכור לט

]ג[ והלכה למעש' על אשה שטבל' שצריכ' להזהר שלא תכנוס למרחץ ביום טבילת' וגם שלא תשפוך על עצמה ג' לוגין 
מים שאובין ביום טבילת' כדאמר פ"ק דשבת אלו פוסלין את התרומה האוכל אוכל ראשון והאוכל אוכל שני והשותה 

בו ביום של טבילה וטהור שנפלו על ראשו ועל רובו שלשת משקין טמאין והבא ראשו ורובו במים שאובין ופי' רש"י 
לוגין מים שאובין פירוש אפילו שלא ביום הטבילה. והא ליכא למימר דלא גזרו על הבא ראשו ורובו במים שאובין אלא 
דוקא לתרומה אבל נדה לבעלה לא גזרו דהא ההיא טעמא דגזרו בתרומה שייך נמי בנדה לבעלה דאמר לקמן מ"ט גזרו 

הו רבנן א"ר ביבי בר אביי א"ר )אשי( ]אסי[ בתחילה היו טובלים במי מערות המכונסין שיש בהם מ' סאה והיו נותנין ב
עליהן ג' לוגין מים שאובים התחילו ועשאום קבע וגזרו עליהם טומאה מאי קבע אמר אביי שהיו אומרים אלו ואלו 

מר רבא שהיו אומרים לא אלו מטהרין אלא אלו מטהרין. מטהרין אמר רבא מאי נפקא מיניה הא קא טבלי בהנך אלא א
א"כ האי טעמא נמי שייך בנדה והאיך היום מניחים מלגזור בנדה זו הגזירה עצמה. ותו אי בנדה לא גזרו א"כ יאמרו כמו 
שבנדה איכא טמאים ה"ה לתרומה דק"ו הוא אם לאיסור מיתה חששו דכהן טמא האוכל תרומה טהורה במיתה כדתניא 

אלו הן הנשרפין לאיסור כרת לא כל שכן דנדה לבעלה בלא טבילה בכרת היא כההיא דפ"ק דשחיטת חולין דאיתמר  פרק
נדה שנאנסה וטבלה רב אמר טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה ור' יוחנן אמר אף לביתה לא טהרה ואמר ליה רבא 

ת התרתה איסור מיתה מבעיא ופירש"י דכרת לרב נחמן לרב דאמר טהורה לביתה ואסורה לאכול בתרומה איסור כר
חמור ממיתה שימיו נכרתין וזרעו נכרת כדכתיב ערירים יהיו ואע"ג דבבא על הנדה לא כתיב ערירים מ"מ הא הוקשו כל 

עריות בהיקש דר' יונה פ' הבא על יבמתו הלכך ודאי מסתבר דאפי' בנדה גזרו וצריכה להזהר שלא תכנס למרחץ ביום 
לא תשפוך על עצמה שלשת לוגין מים שאובים או יותר שלא הוזכרו שלשת לוגין אלא לומר שעל פחות טבילתה וגם ש

מיכן לא גזרו אבל על שלשת ויותר משלשת לוגין גזרו וא"ת א"כ לא משכחת לכל הנשים דהואיל שפירשנו שגזירה זו גם 
שנפלו על ראשו ורובו שלשת לוגין מים לענין נדה א"כ שום אשה לא תרחוץ כ"א בימי נדתה דהא גזרו על כל טהור 

שאובין וכשהיא רוחצת הרי נפלו עליה ג' לוגין מים שאובין. הא לאו שאילה כי שגגה היא דכשגזרו על טהור שנפלו 
שלשת לוגין מים שאובין הרי היא כטמא שרץ ]וכן האשה שנפלו עליה ה"ה כטמא שרץ[ ומותרת לבעלה שלא עשו אותה 

אה בעלמא ותו דאפי' תימצי לומר שעשאוה נדה בכך ה"מ דרך נפילה אבל לא דרך ביאה ודרך נדה בעבור כך אלא טמ
רחיצה כדפי' ריב"א דלא גזרו על טהור הבא על ראשו ורובו מים שאובין דאין גוזרין גזירה על הצבור אא"כ רוב הצבור 

 ה יכול שום אדם לרחוץ:יכולין לעמוד בה ואי הוו גוזרין נמי על שבא ראשו ורובו במים שאובים לא הי

 אות ג שאלות ותשובות סימן תשנו -אור זרוע חלק א 

 תשובה להמחבר מה"ר ישעיה זצ"ל

כבוד אדוני ה"ר יצחק בר משה זצ"ל ושלום תורתו יגדל לעד מה שבאת אדוני לתהות בקנקן מלא קוסס לא נאה   
 ..ביניתי אציע לפני כבודך. ומעופר בעפר את אשר השיגה ידי בדלי דלות בעיני בשר שבי לפי קוצר

]ג[ ומאי דכתב מר שהורית הלכה למעשה על אשה שטבלה שצריכה להזהר שלא תכנס למרחץ ביום טבילת' כו' עד ואלו 
פוסלין את התרומה כו' ואמרת שכמו שגזרו בתרומה אין ה"נ שייך למיגזר בנדה לבעלה. אינו נ"ל כלל דדוקא לתרומ' 

' אבל בחולין לא גזרו דהא הכי תנן ואלו פוסלין את התרומ' דוקא תרומ' פוסלין אבל גזור רבנן ומשום מעלת התרומ
חולין אינן מטמאין ואם נגעו בחולין וחזרו אותן החולין ונגעו בקדשים טהורין הן ולא אמרי' נטמאו החולין ויחזרו 

אלא אלו מטהרין אפ"ה לא גזרו  החולין ויטמאו הקדשים. ואע"ג דאיכא למגזר נמי בחולין שמא יאמרו לא אלו מטהרין
כולי האי אלא בתרומה אבל בחולין לא וטהורין החולין שנגעו בהן אפי' לקדשים ואה"נ /וכן ה"נ/ נדה לבעלה דבעלה 
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חולין הוא ול"ג בה האי גזירה כ"א בתרומ' בלחוד וכמו שבזה חמורה תרומה מחולין ה"ה נמי לענין טבילה כדאמרי' פרק 
ואשכח דתניא טבל ולא הוחזק מותר בחולין ואסור במעשר וכ"ש שאסור בתרומה ומשו"ה אמרינן אין דורשין נפק דק 

בפרק השוחט נדה שנאנסה וטבלה רב אמר טהור' לבית' ואסורה לאכול בתרומה ור"י אמר אף לביתה נמי לא טהרה פי' 
לאכול בתרומה השתא לאיסור  דקסבר ר"י חולין נמי בעי כונה א"ל רבא לרב נחמן לרב דאמר טהורה לביתה ואסורה

כרת התרת לאיסור מיתה מיבעיא א"ל בעלה חולין הוא וחולין לא בעי כונה פי' אע"ג דקים ליה לרבא דתרומה בעיא 
כונה כדתנן פרק אין דורשין אפ"ה סבר למימר מיגו דעולה טבילה זו לבעלה דהוי איסור כרת תעלה נמי לתרומה דהויא 

שלא היתה נדה שטבילה זו אינה מהני כ"א לתרומה בלבד התם תנן דאינה עולה לתרומה איסור מיתה ומתניתין כגון 
בלא כונה אבל אם היתה נדה מיגו דמהניא טבילה זו לבעלה דהוי איסור חמור מהניא נמי לתרומה דהוי איסור קל אפ"ה 

קל אזלינן אלא בתרומה עבוד  אהדר ליה ר"נ בעלה חולין הוא וחולין לא בעי כונה פי' דלאו בתר איסור חמור ואיסור
רבנן מעלה אבל בחולין לא עבוד רבנן מעלה ואפי' רבא דסבר למדרש ק"ו לא עלה בלבו אלא להקל גם בתרומה שכמו 
שעלתה טבילה לבעלה תעלה נמי לתרומה אבל לאסור שנאמר אם לתרומה שהוא איסור קל אסרו כ"ש לבעלה שהוא 

חמירו בתרומ' דוקא בתרומה החמירו ]ולא[ בחולין הלכך מה שגזרו טומאה איסור חמור לא עלה על דעתו אלא מה שה
על הבא ראשו ורובו במים שאובים דוקא לתרומה אבל לחולין ]לא[ ומשו"ה תנן בשלהי זבים ואלו פוסלין את התרומה 

רין הן וה"ה כו' דדוקא תרומה פוסל הבא ראשו ורובו במים שאובין אבל חולין לא מטמאו וקדשים הנוגעים בהם טהו
נדה לבעלה לא אמרי' ק"ו השתא לאיסור קל גזרו לאיסור חמור לא כ"ש שכך הדין נותן גבי תרומה עבוד מעלה וגזרו ביה 

טומאה אבל גבי חולין לא ואף רבא מודה בזה דדוקא להקל על התרומה עלתה על דעתו לדרוש ק"ו ולא להחמיר על 
סבר בעלה חולין הוא אע"פ שהוא חמור אם הקילו בו לענין טבילה לא  החולין כ"ש ר"נ )יש( להקל לא דריש ק"ו אלא

 הקילו לענין תרומה. )ואע"פ שרבותי כך השיבו לי נראה בעיני הלכה למעשה כאשר כתבתי יצחק בר משה נב"ה(:

 ב:שלומך יכפילו מן השמים בשלום רבנן דאיקרו מלכי שנאמר בי מלכים ימלוכו. ישעיה בי רבנא מלי זכור לטו...

 מקוואות למרדכי )שבועות( רמז תשנ הלכותראה: 

 שלחן ערוך יורה דעה רא:עה

ברו לנהר בשפופרת מים חמין לתוך המקוה לחממו, וכן למלאת מקוה מים חמין ולח יש מי שאוסר להטיל יורה מלאה
ה כדי לחממו )הגהות מרדכי דהל' נדה בשם ראבי"ה וריב"א(. ומכל מקום יש להחמיר אם לא הגה: ויש מקילין ומתירין להטיל חמין למקוהנוד. 

ם, במקום שנהגו להקל, אז אין למחות בידן )בנימין זאב(; ובחמי טבריא מותר לכולי עלמא )מרדכי בסוף שבועות(. ולאחר הטבילה במי מקוה כשרי
 זור ולרחוץ אח"כ, קנא יש אוסרים )מרדכי בשם ר' שבט(, וכן נהגו.מותרת ליכנס למרחץ כדי שתחמם עצמה )מרדכי(; אבל לח

 סימן כא, בדין הבא ראשו ורובו במים שאובים –גינת אגוז עמ' פד 

 ג' לוגים –שאובים  –מקוואות 

 ד-מקוואות ב:ג

ספק מים שאובין שטהרו חכמי' ספק נפלו ספק לא נפלו אפילו נפלו ספק יש בהם ארבעים סאה ספק אין בהם שני 
מקואות אחד יש בו ארבעים סאה ואחד אין בו נפל לאחד מהן ואינו יודע לאיזה מהן נפל ספיקו טהור מפני שיש לו במה 

 ודע לאיזה מהן נפל ספיקו טמא שאין לו במה יתלה:  יתלה היו שניהם פחותים מארבעים סאה ונפל לא' מהם ואינו י

רבי אליעזר אומר רביעית מים שאובין בתחלה פוסלין את המקוה ושלשה לוגין על פני המים וחכמים אומרים בין 
 בתחלה בין בסוף שיעורו שלשה לוגין:

 פסולו מן התורה או מדרבנן, כולו שאוב, רובו שאוב –שאובים  –מקוואות 

 דשאיבה דאורייתאבתרא סו. ד"ה מכלל  תוספות בבא

רשב"ם ור"ת מפרשי דכולו שאוב הוי דאורייתא ומביאים ראיה מדתניא בת"כ בפרשת ויהי ביום השמיני מקוה מים יהיה 
יהא טהור ת"ל אך מעין ובור מקוה מים יהיה טהור מה מעין בידי שמים אף  טהור יכול מילא בכתפו ועשה מקוה בתחלה

ויש לדחות דאסמכתא היא כמו כמה דרשות דתורת כהנים ועוד מביא ראיה ר"ת דתנן במס' מקוואות מקוה בידי שמים 
בפ"ב )מ"ד( ר' אליעזר אומר רביעית בתחלה פוסל את המקוה ושלשה לוגין על פני המים ומדמחמיר בתחלה טפי מבסוף 

יעי' משום דרביעית הוא שיעור ש"מ דבתחלה פוסלין מדאורייתא ויש לדחות דהא דאחמיר רבי אליעזר בתחלה ברב
טבילה למחטין ולצינורות וכבר יש שם פסול מקוה עליהם ולר"י נראה דאפי' כולו שאוב דרבנן כדמשמע בתוספתא 

דמקוואות דתניא בפרק שני מקוה שהניחו ריקן ובא ומצאו מלא כשר מפני שזה ספק מים שאובין למקוה ומדקא מכשר 
בנן וליכא למימר דלאו בכולו שאוב איירי אלא כשהיה בו מים אך שהיה חסר דאם ליה זה מספק ש"מ דכולו שאוב מדר

כן הוה ליה למימר שהניחו חסר דריקן משמע לגמרי ריקן שלא היה בו מים כלל ועוד אמר בפ"ק דפסחים )דף יז: ושם( 
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טביל בהן מחטין גבי משקין בית מטבחיא בכלים טמאים בקרקע טהורים ומפרש התם דבקרקע טהורים משום דחזי לה
וצינורות אלמא אפי' כולו שאוב חזי להטביל בו דבשאוב מיירי מדמפליג בין כלים לקרקע וסתם משקין בית מטבחיא נמי 

שאובין הם ורשב"א דוחה דהכי קאמר בכלים טמאים פי' שהיו בכלים אע"ג דהשתא הן בקרקע ולפי שהיו שאובים 
שה מפונטויז"א דוחה דאע"ג דשאיבה דאורייתא היא בקרקע טהור בקרקע שלא היו מעולם בכלים טהורים והר"ר מ

משום שאפשר /שאי אפשר/ בלא המשכה דכי נפלו מן הכלי לרצפה שהיא חלקה מימשכי אילך ואילך והוה ליה כשאיבה 
שהמשיכה כולה דכשרה ובפרק קמא דתמורה )דף יב.( דלא מכשיר המשכה אלא כי איכא כ"א סאה במקוה אפשר דהיינו 

רבנן וא"ת בשלמא אי כולו שאוב מדאורייתא היינו דגזרו חכמים ג' לוגין מים שאובין פוסלים אטו כולו שאוב ודוקא מד
בשלשה לוגין גזרו שהן ראוין לרחיצת אדם כדאמרינן בפרק קמא דשבת )דף יד.( בתחלה היו טובלין במערות סרוחים 

ו שאוב דרבנן אמאי גזרו כלל בשאיבה וי"ל גזירה שמא יטבול בכלי ונותנין על גביהן ג' לוגין מים שאובין כו' אבל אי כול
דדומיא דמעין אמר רחמנא שהן בקרקע ומההוא מקוה שהניחו ריקן ארשב"א דאדרבה יש להוכיח דכולו שאוב דאורייתא 

מלא דקתני כשר מפני שזה ספק מים שאובין וחזקת המקוואות כשרות שאדם אינו עושה מקוה אלא לטבול בו ואינו מ
אותו מסתמא מים שאובים אלא מים כשרים לטבילה משמע דוקא משום חזקה הוא דכשר הא לאו הכי פסול דספיקא 

דאורייתא לחומרא תדע דקתני סיפא צינור המקלח למקוה והמכתשת נתונה בצדו ספק מן הצינור למקוה ספק מן 
י שיש ספק מים שאובים למקוה ומדמכשר המכתשת למקוה פסול מפני שהפסול מוכיח ואם יש בו רוב מקוה כשר מפנ

בשיש בו רוב מקוה מספק וכשאין רוב פסול משמע דרובו שאוב דאורייתא ועוד תניא התם שני מקוואות אחד שאוב 
ואחד כשר וטבל באחד מהן מטומאה חמורה ועשה טהרות הרי הן תלויות ומדלא מטהרין מספק אלמא כולו שאוב 

עוד האריך רשב"א ועוד אומר ר"ת דדוקא במקוה חסר פוסלים מים שאובין אבל  דאורייתא והראיות לא נראו לר"י
במקוה שלם כל מים שאובין שבעולם אין פוסלין אותו ושמה כתב ראיות ממסכת מקוואות ואין להאריך ואכתוב ראיה 

שירדו בתחתון מ'  אחת דתנן התם פרק ששי )מ"ח( היה בעליון מ' סאה ובתחתון אין כלום ממלא בכתף ונותן בעליון עד
 סאה משמע אע"פ שרוב מים שאובין אין נפסל כיון שהיה שלם דהא אי אפשר אם לא נתן בעליון יותר מארבעים סאה.

 דברי הרב עמ' קצח

 שלחן ערוך יורה דעה רא:ג

מן התורה, הגה: ואם כל המקוה הוא שאובין, פסול . ארבעים סאה שאמרו, צריך שלא יהיו שאובים; שאם הם שאובים, פסולים
 וספיקא לחומרא; אבל אם רוב המקוה כשר והמיעוט הוא שאובין, אינו אלא מדרבנן וספיקא לקולא )טור בשם הרא"ש ור"ש והרבה פוסקים(.

 שו"ת זכר יצחק חלק א סימן נו

 לכבוד ידיד נפשי הרב הגאון סוע"ה מ' חיים יצחק נ"י הגאבד"ק פאלאנגען.  

מים שאובין בתחלה, הנה בגוף ראית הרא"ש )סוף מסכת נדה ה' מקואות ס"א( כבר אשר שאל ידידי על הדין בספק   
אמרתי זה כמה לישב בכלל ראית הר"ש )בפ"ב דמקואות מ"ג( דכולו שאוב מה"ת מדחלקו בתוספתא ])פ"ב דמקואות( 

שר[, ומדחלקו בצינור המקלח למקוה והמכתשת נתונה בצדו ספק אם מהצנור או מהמכתשת וכו' אם יש בו רוב מקוה כ
בין רובו שאוב למעוטו משמע דרובו שאוב מה"ת, וראית הר"י )עיין בתוס' ב"ב סו, א ד"ה מכלל( ממ"ש בתוספתא שם 
מקוה שהניחו ריקם ומצאו מלא כשר מפני שזה ספק מים שאובים, דחה הר"ש דשם הטעם בשביל שחזקת המקואות 

שאובין למקוה מורה דכונו להך דספק מים שאובין להקל.  כשרות. אמנם באמת לשון התוספתא שאמרו שזה ספק מים
ולזה נראה דבאמת יש לעמוד מ"ט הקילו בספק מים שאובין הרי חזקת טמא יש לו, ולר"י שם )מקואות פ"ב מ"ב( גם 

בדרבנן אזלינן לחומרא בספק טבל. ואף להרמב"ם דפסק )בפ"י ממקואות ה"ו( להקל, זה רק בפסול אבל באב הטומאה 
 ן פסק לחומרא )עיי"ש במל"מ(, והרי מי שטבל במים שאובין הוא כאב הטומאה מדרבנן, וכבר עמד ע"ז הר"ש ז"ל.  מדרבנ

ונראה דהנה בפסול מים שאובין יש שני גדרים, האחד שהמים שנפלו שאובין נפסלו מלטהר, והשנית דבעי שתהא   
ריש פרשתא ט'(. ולזה לשיטת הסוברים )עיין רא"ש  המקוה נעשית מאליה ולא בידי אדם, וכמו שאמרו בת"כ )פ' שמיני

ה' מקואות ותוס' ב"ב שם( דכולו שאוב פסול מה"ת ומ"מ ברובו אינו שאוב כשר, אין הטעם משום דבטל ברוב, דא"כ גם 
במי בורות יכשר מה"ת ברוב, וע"כ דכל דבעי שיעור ל"ש שיוכשר ברוב ]עיין שו"ת הלכות קטנות ח"ב סימן נ"ג[, רק 

"ת הפסול הוא רק מלימוד דת"כ דמקוה בידי אדם פסולה והוא פסול בעשית המקוה, וכל שרובה נעשית בידי שמים דמה
רובה ככולה, ומדרבנן עשו פסול על מים שאובין, וכל שהוא פסול שוב ממילא גם ברוב פסול. וזהו שאמרו בכ"מ מים 

ילא מהני ברוב דרובה ככולה. ולזה נראה דגם להר"מ ז"ל שאובין דרבנן, היינו דפסול של המים השאובין הוא דרבנן, וממ
)פ"ד ה"ב ממקואות( דכולו שאוב מדרבנן, מ"מ מדרבנן יש ג"כ שני אלה הדינים, חסרון בעשית המקוה ופסול בהמים, 

ולזה שפיר חלקו גם להרמב"ם בשאובין שהמשיכו בין כולה לרובה )שם ה"ח(, דכל שהיתה ע"י המשכה נסתלק הפסול 
 כה )תמורה יב, ב(, רק דמ"מ ס"ס המקוה נעשית בידי אדם, ובזה סגי ברובו.  בהמש

ולפי"ז בכל ספק מים שאובין אם אנו פוסלין אותן מצד שנפסלו שוב יש חזקה כנגדה, דכל מים שלא נשאבו כשרים   
דהמים האלה הרי  לטהרה רק שחסר דין המקוה וכשנשאבו נפסלו, וכן בספק אם נפלו מים שאובין או לא יש ג"כ חזקה

היו כשרים, והר"ז כמ"ש התוס' בנדה יח, א )ד"ה אחר( בט' חנויות דגם שם יש חזקה דאינו זבוח כיון דחתיכה זו בודאי 
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היתה אסורה, ולזה תולין להקל. משא"כ כשאין רוב דשם יש ספק בעשית המקוה אין מקום לחזקת המים, דספק לנו אם 
ספק להחמיר בשביל חזקת טמא, ולזה חלקו בין כולו שאוב ובין רובו. אמנם נעשית המקוה כהלכתה, ושם הולכין ב

בהניחו ריקם הנה באמת שם יש חזקת מקואות כשרות כמ"ש שם בתוס' )ב"ב(, רק דזה לחודא לא סגי, דזה הוי כספק 
דהחמרנו בשביל הרגיל דאינו מוציא מידי ודאי כמ"ש בפסחים ט, א בכיוצא בזה, אמנם במים שאובין דהוא מדרבנן רק 

חזקת טמא, שוב בזה אתי ספק ומוציא מידי ודאי כמ"ש התוס' שם בפסחים )ד"ה כדי שתהא הא'( בסוגיא דחולדה. 
וטעמו של דבר הוא דמה דאין ספק מוציא מידי ודאי הוא רק שאינו מוציא להקל, אבל מ"מ ספק נשאר כמבואר אצלי 

בתר חזקת טמא, הוא משום דכל דמה"ת הוא בודאי גם בדרבנן  במק"א, וכיון שכן כל מה שאמרנו דבדרבנן אזלינן
מחמרינן, ולזה גם בטומאה אמרו דאם הטומאה מדרבנן הולכין להחמיר משום דברה"י הוא כודאי מה"ת )סוטה כ"ח(, 
אבל באין ספק מוציא מידי ודאי דהוא ספק בשל תורה. בדרבנן אזלינן להקל. ולזה מדוקדקים מאוד דברי התוספתא 

קואות פ"ב ה"א( דכתבה שני הטעמים. ולזה בהיו מים שאובים רק שספק לנו אם באו מים מ' סאה קודם שיכשרו בזה )מ
אזלינן להחמיר, אמנם אם יש ספק אם היו מים שאובין ג' לוגין, דשם יש שיעור, רק דס' לנו אם נפסלו המים הכשרים, 

 שמה אזלינן להקל.  

יו בב"ק בפ' מרובה )ס"ג( שהאריך שם זה והביא ג"כ ראיה הנ"ל, וכתב שם דר"ת אמנם כונת הרא"ש ז"ל מבואר בדבר  
ז"ל כתב בספר הישר דג' לוגין דפוסלין הוא הלכה למ"מ, ולשיטתו כל שהיו בתחלה ג' לוגין שוב פסול מה"ת כל המקוה, 

ין בתחילה דפוסל ברביעית ורק כשהיתה כבר רובה כשירה אז אינו פוסל מה"ת, וכמו לר"א )מקואות פ"ב מ"ד( שאני הד
כן לדידן מהלכה ג' לוגין בתחלה פוסלין, ולזה כיון בראיתו וזהו שכתבו התוס' בבבא בתרא דף סו בשם ר"ת ראיה מהא 

דר"א, היינו דזה ראיה דבתחלה לכ"ע פוסל שאובין בג' לוגין מהלכה. אמנם להלכה אין לנו אלא מה שמבואר ברמ"א 
ין ברור אחרי דמבואר בתוס' וגם הר"מ ז"ל פסקה )עיין פ"ה ה"א ממקואות(, אף דס' דכולו )יו"ד סי' ר"א ס"ד(, דזהו ד

 שאוב מה"ת. אמנם לשיט' ר"ת לא חשש משום דרוב הראשונים חולקים ולא מצינו שיאמרו בש"ס דהוא הלכה.  

והנה לפי שיטת ר"ת ז"ל מוכרח דמה"ת יש פסול במים שאובין, כיון דהם פוסלים ג"כ את הכשרים. ואי דא"כ איך מהני   
רובו בשאוב, נראה דס"ל דנהי דמים שאובין פסולין, מ"מ מה"ת דרביעית כשר להטביל בהם מחטין וצנורות )פסחים יז, 

אה כי אם כדי שיבוא בו כל גופו )עיין ע"ז עה, ב(, ולזה אף אם יש רוב ב(, ורק לאדם בעי מ' סאה, ]א"כ[ אין השיעור מ' ס
מים שאובין היה מן הדין שיוכשר, כיון דמ"מ יש מים כשרים והוא טבל גם בהכשרים, כיון דלא בעי עצם השיעור, ואינו 

ול, ורק אחרי פוסל הכשרים כי אם כשנפל בתחלה, ובמחצה למחצה היה מן הדין שיהא כשר דהא עכ"פ יש במה לטב
שבטלו לרביעית שוב בעי עצם השיעור דמ' סאה וכיון שכן פסול. ולזה ניחא גם מה שאמרו ביבמות פב, ב במי פירות 

דהוא דרבנן היינו במחצה על מחצה דמיירי בזה שם, דשם מה"ת כשר דמ"מ טבל במים ונכנס בהם גופו, ומה לנו שיש גם 
לרביעית. אמנם מה שאמרו בשאוב דבעי רובו היינו מלימוד הת"כ )פ' שמיני מי פירות, רק דמדרבנן פסול כיון דבטלו 

ריש פרשתא ט'( דבעי כמעין, וגם ר"ת ס"ל להדין הזה ולזה בעי רובא. אמנם ממה שאמרו )ב"ב סו, ב( מים שאובין דרבנן 
שרים, אבל אם נאמר סתמא, משמע דלא כר"ת ז"ל, דלדידיה יש גם מה"ת פסול במים שאובין רק דכשר משום דיש גם כ

 דלא כר"ת ז"ל מדוקדק שאין בזה שום פסול מה"ת כי אם שאין המקוה נעשית כהלכתה.  

ונראה לי ראיה ברורה דכולו שאוב ג"כ כשר מה"ת, ממ"ש בברכות כב, ב בטבילת בע"ק ר"י אמר מ' סאה מ"מ ואמרו   
אוב, דהא אמרו דמ' סאה מ"מ הרי דקאי על כל שם דמ"מ היינו אפילו מים שאובין, ושם בודאי כוונו גם אם כולו ש

המים, וכן כתב הר"ש בפ"ח מקואות )מ"א(, והרי ר' יהודה בעצמו ס"ל שם )כו, א( דאם היה זב לא בעי טבילה משום דאין 
כאן טבילה המטהרת, והשתא איך תועיל הטהרה במים שאובין דגרע יותר, כיון דלדידיה בעי טבילה לטהרת הטומאה, 

"ת מועיל גם בכולו שאוב. וזהו באמת טעמו של המ"ד שם )כב, ב( דדוקא בקרקע אבל לא בכלים אף שאמרו וע"כ דמה
 מ"מ, משום דס"ל דבכלים דהוא לכ"ע דאורייתא לא יתכן שיכשר לר"י, וע"כ דכיון רק לשאובין.  

ו מטהר, ולכן זהו רק אמנם י"ל בטעמו דס"ל דכל פסול דשאובין הוא, משום שדבר הגורם לקבל טומאה שוב אינ  
בטבילה לטומאה, אבל בטבילה לד"ת אין לנו לפסול בשביל זה אף דבעי כל דיני מ' סאה. והר"ז כמו שכתב הראב"ד ז"ל 

)עיין ברא"ש פ"ד דנדה ס"א( דפולטת טהורה לבעלה ולטהרות טמאה והיא טובלת ונשארה טמאה, והיינו דגבי טומאה כל 
כ לבעלה, וה"ה בטבילה מה שפסול ע"י דבר המקבל טומאה הוא רק להטהר שקרה בה איזה טומאה סותרת משא"

מטומאה. ולפי"ז יעלה לנו דלבעלה מועיל מה"ת גם כשטבלה במים שאובין אף שנשארה טמאה נדה, ובזה לכ"ע מדרבנן. 
חים כה, ב והרי זה הדין הוא כלל בטומאה דהא ממעין וכו' יהיה טהור למדו גם לקידוש מי חטאת להזאה כמו"ש בזב

וא"כ אין זה דין במקוה כי אם בטהרה, ולבעלה דאינו טהרה )עיין תוס' ב"ק יא, א ד"ה דאין(, וכן לדברי תורה מועיל 
שאובין בנדה מה"ת. אמנם בכלים פסול מה"ת דזה אינו מקוה כלל )עיין תו"כ שמיני ריש פרשתא ט'(, דרק המקוה 

 בקרקע כמעין כשר, וגם בנדה פסול.  

ז היה נכון מה שאמרו ביבמות מז, ב במקום שנדה טובלת שם גר ועבד משוחרר טובלין, ויפלא מה זה דנקיט נדה. ולפי"  
ולפמ"ש א"ש היטיב דקמ"ל דכמו דבנדה מהני מה"ת שאובין משום דאינה לטומאה כן נמי בגר ועבד, וכל שטבל אף במים 

  שאובין הוא גר מה"ת, וזה לא משכחת לה כי אם בנדה לבעלה. 

ונראה דזהו ג"כ מה שדרשו חז"ל )ע"ז עה, ב( במי נדה יתחטא מים שהנדה טובלת בהן, ושי' ר"ת דהוא דאורייתא,   
ומכאן למד לדין הנדה דבעי טבילה )עיין יבמות מז, ב תוד"ה במקום(, ופלא דמ"ש דנקט בזה נדה. ולפמ"ש דין אחד הוא 
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אם בשביל דין האיסור דהשתמשות וכנדה, וכמו בנדה מהני  דגלו לנו דהטבילה הזאת לא בשביל טהרה וטומאה, כי
 טבילה בשאובין מן התורה כן מהני בטבילת כלים.  

הן אמת דלכאורה לא משמע כן בש"ס שם, דאמרו שם דלזה בעי קרא וטהר דלא תימא הערב שמש כנדה, והרי נדה   
מרו כן, דהרי כל חולין לא בעי הערב שמש )עיין לבעלה לא בעי הערב שמש. אמנם גם בלא דברינו אינו מובן מהו זה שא

יבמות עד, ב(, ובטבילת כלים ל"ש כי אם חולין, דאין בתרומה וקדשים דין מיוחד בטבילת כלים. וצע"ג לי בזה, אם לא 
שנאמר דשייך בקדשים היינו אם ירצה לקדשו ככלי שרת, דכמו דבעי טבילה מקדושת עכו"ם לרשות ישראל, ה"ה 

בעי טבילה, וזהו לו דין קדשים, והו"א דבעי הערב שמש, דמה"ת אין כאן חשש טומאה על הכלים. אלא  לקדושת מזבח
שצ"ע דהא כלים הנקחים מן העכו"ם שנעשו להדיוט אין עושים אותן לכלי שרת, כמבואר ברמז"ל בפ"א מביה"ב ה"כ 

ם. אם לא שנאמר דגוף זה הדין הוא דכלים שנעשו להדיוט אין עושין אותם כלי שרת וגם בהזמנה נפסלו כמבואר ש
מדרבנן, אבל מה"ת אין נפסלים לכלי שרת משום שהוזמנו להדיוט, ושפיר איצטריך לן קרא, ואין אני מאריך בזה מפני 

שאין זה מענינינו, ובמקו"א הארכתי בזה. עכ"פ איך שיהיה אין סתירה מדברי הש"ס למה שכתבנו, דבש"ס אמרו דלו לא 
ו מצריכין הערב שמש לקדשים. אמנם יען כי חדש הוא ולא קדמני אדם בזה, אין אני סומך ע"ז רק כתב וטהר אז היינ

 העיקר כי אין הלכה כר"ת ז"ל דבתחלה פוסל מה"ת.  

ועל דבר החלב, הנה בודאי כיון שנפל אף אם אח"כ נהפך למראה מים אזלינן בתר עת הנפילה, דהא כן הדין בנפלו   
מארבעה כלים דכתב הרמב"ם ז"ל להלכה )בפ"ה ה"א( דאינם מצטרפים, אף דאח"כ יש שלשת לוגין, מ"מ בעת שנפלו לא 

אין כאן צירוף שלשת לוגין שהם מעורבים בשאר המים,  היו שלשת לוגין. וה"ה בנעשו מראה מים אחר הנפילה, שאח"כ
כיון דהפסול הוא בשלשה לוגין. וכן מבואר הדבר בתוספתא והביאה הר"ש )מקואות פ"ז מ"ג( מקוה שאין בו מ"ס שנפל 

פוסל לתוכו יין אינו פוסל בשלשת לוגין ולא עוד אלא אפילו נשתנו למראית מים כשר, ואין לפרשה על יין דהרי יין אינו 
גם אם מראה מים לה, אלא ביין מזוג מיירי דיש בו מים והמים חזרו בו למראה מים, ומ"מ כל שבעת הנפילה היה כשר 

 לא איכפת לן.  

ומה ששאל על הדין המבואר בשו"ע )יו"ד סי' ר"א ס' כ"ה( באם נשתנו מראיו, הנה דבר זה כמעט מבואר במשנה   
' אם אין בו מראה מים מ' סאה לא יטבול בו, הרי דכל שחלפה צורת המים פסול אף )מקואות פ"ז מ"ד( נפל לתוכו יין וכו

שאין לו צורת יין, אמנם במה דמים אינם פוסלים, שם נאמר במשנה )ה'( והרי מראהו כמראה יין, דשם להוציא מתורת 
 ך חלב שיהא לו מראה חלב.  מים שלא לפסול, בעי צורת יין, אבל להכשיר מקוה בעי מים כדכתיב בקרא, ולזה בעי שישפו

 ועל דברי התוספתא יען כי כעת טרוד אנכי והדברים ארוכים בזה הנני מניח את דברי לעת אחרת אי"ה.    

בדעתי לעשות בפה אספת רבני המחוז ע"ד כמה תיקונים, וכן יעשו ביתר המחוזות, ואולי יצלח בידינו בעזר השם   
חלטת האספות אמהר להודיעהו כי אולי יהיה היכולת בידו לעורר גם את לעשות דבר מה להרמת קרן היהדות. את ה

 רבני קורלאנד להתאסף באיזה עיר.

 והנה ידידו מברכו מעמק לב, ה' תשרי עת"ר לפ"ק. יצחק יעקב בהרש"ל ראבינוביץ    

 שלג -מקוואות 

 מקוואות ז:א

סלין אלו מעלין ולא פוסלין השלג והברד והכפור ש מעלין את המקוה ולא פוסלין פוסלין ולא מעלין לא מעלין ולא פו
והגליד והמלח והטיט הנרוק אמר ר' עקיבא היה ר' ישמעאל דן כנגדי לומר השלג אינו מעלה את המקוה והעידו אנשי 
מידבא משמו שאמר להם צאו והביאו שלג ועשו מקוה בתחלה ר' יוחנן בן נורי אומר אבן הברד כמים כיצד מעלין ולא 

 קוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת נפל מהם סאה לתוכו והעלהו נמצאו מעלין ולא פוסלין:פוסלין מ

 בעלי הנפש שער המים סימן ב

והנה אכתוב כל הפרק )פרק ז( על הסדר וממנו יתברר מה שצריך לנו. ותחלה אפרש כי כל לשון העלאה האמורה כאן 
 לשון צירוף והכשר הוא.  

וסלין השלג והברד והכפור והגליד וטיט הנרוק. וזהו שאמרנו במס' סוכה )יט ב( טיט הנרוק )משנה א( ואלו מעלין ולא פ  
יוכיח שהוא מצטרף לארבעים סאה ומיהו אין טובלין בו, כלומר אין טובלין בו בפני עצמו. ומפורש בזבחים )כב א( טיט 

 ו מכלי אל כלי נקרא נרוק.  הנרוק שהוא מצטרף דוקא שהפרה שוחה ושותה הימנו, ועל שם שהוא יכול להריק

)משנה א( כיצד מעלין ולא פוסלין. מקוה שיש בו ארבעים סאה חסר אחת ונפל מהם לתוכן סאה העלוהו, נמצאו מעלין   
ולא פוסלין. א"ר עקיבא היה ר' ישמעאל דן כנגדי לומר השלג אינו מעלה. אמרו לו אנשי מידבא משמו שאמר להם צאו 

שנתנו למקוה 20כתחלה. ר' יוחנן בן נורי אומר אין הברד כמים. למדנו מכאן שהשלג אע"פ והביאו שלג ועשו מקוה ל
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ומאי לא פוסלין דקאמר, הכי קאמר, אצ"ל שאין 22אלא שהוא משלים לארבעים סאה ד.  21בידים לא דיו שאינו פוסל
 עריבה ומשיקו ויורד וטובל בו.  . ובתוספתא מקואות )פ"ה ה"ו( נמי תניא מודה ר' יהודה שמביא טיט הנרוק ב23פוסלין

אבל לא נתברר אם נחשב אותו סאה של שלג כמות שהוא או לכשיפשר נחשוב המים היוצאים ממנו, כי המים   
היוצאים ממנו דבר ידוע הוא שאינן מגיעין למדתו. אבל ממה ששנינו השלג דומיא דברד וגליד וטיט הנרוק דכמות שהן 

. ועוד מדקאמר השלג והברד ולא קאמר מי השלג ומי הברד אלמא 24ם כמות שהוא משלימין, נראה שהשלג נמי משלי
 בכמות שהן קאמר. מיהו נראה שהוא צריך למעכו כדי שיהא כעין הברד והכפור אבל תפוח וחלול כמות שהוא לא.

 בעלי הנפש שער המים סימן ד

. וכולם 11הוא שתהא פרה שוחה ושותה הימנוואלו מצטרפין לשיעור מקוה, השלג והברד והכפור והגליד וטיט הנרוק ו
משתערין בכמות שהם חוץ מן השלג שהוא צריך למעך את חללו עד שיהא כמו הכפור. וכל אלו אפילו מדדן בכלי ונתנן 

למקוה. ולא לעשות מהם מקוה לכתחלה, אלא שהם מצטרפים לשיעור מקוה, שהרי שנינו )פ"ז מ"א( ואלו מעלין ולא 
ומסתברא דבעינן רוב מים כשרים. וכל שהוא מבריית המים כשר למקוה כגון מי עינו של דג 12ור וכו'. פוסלין השלג והכפ

 ואפילו בעיניהו.

 שו"ת אחיעזר חלק ג סימן לג אות ב

אייזע שנשאו ונתנו בזה המחברים בס'  -ב"ה יום כ"ב אייר תרצ"ו )ב( בדבר השאלה אם באפשר לעשות מקוה מקונסט 
מהרש"ם אין החבורים הנ"ל תחת ידי. והנה בעיקר הדין מבואר בשו"ע יו"ד סי' ר"א סעי' ל' דאין  אמרי יושר ובתשו'

שאיבה פוסלת אלא במים, אבל השלג הברד והכפור כו' אין שאיבה פוסלת בהם שאם שאב כו' ולא עוד אלא אפילו אם 
לכשיופשר כמ"ש הש"ך ]ויעוי' בשו"ת עשה כל המקוה משלג או כפור וברד שהביאו בכלי ועשה מהן מקוה כשר, היינו 

חת"ס סי' ר' וסי' רט"ו להביא ע"י טבלאות שאין להן לבזבזין[. והנה אם נאמר דדוקא לכשהופשר, אבל לכשלא הופשר 
אין לעשות המקוה, וע"כ אם הובא ע"י אדם ודבר המק"ט =המקבל טומאה= מ"מ לכשהופשר פנים חדשות בא לכאן, 

נימא לשי' הרמב"ם והרא"ש דבלא נפשר לא הוכשר, אבל אם נימא דהוכשר מתחלה, א"כ  והוי כבידי שמים, וזהו אם
ודאי אם הובא ע"י אדם או דבר המקבל טומאה פסול. ובס' פסקי הלכות להגאון ר' דוד מקרלין ח"א בשו"ת הנספחות 

דרך להכשיר מקוה שתהי'  בהל' מקואות סי' ג' האריך לבאר השיטות ומש"כ שם דלד' הראב"ד בבעה"נ והאשכול אין שום
כולה מתחלתה ע"י שלג אף לכשיתפשר השלג, ואף אם לא יהי' בזה תפיסת ידי אדם, ולשי' הרז"ה לא מהני אם בא ע"י 
תפיסת ידי אדם, ולהכשיר מקוה זו הוא פלוגתא דרבוותא, ורק להרמב"ם והרא"ש יש להכשיר אם בא ע"י תפיסת אדם 

, ומוצא תקנה רק ע"י תקון ב' מקואות ויעוי"ש בתשו' הרה"ר מו"ה מאיר לעווין באופן שיבא להמקוה בעוד לא נתפשר
 ותשובתו אליו ולפי הוראת החת"ס נראה להכשיר, דסומכים בזה ע"ד הרמב"ם והרא"ש כמו שהוקבע בשו"ע.  

מקוה לכתחלה וראיתי בס' חזון איש שכ' לתמוה לדעת הרא"ש והטושו"ע דמקוה כולו גליד כשר, וכיון שעושים ממנו   
הדין נותן שיפסול משום שאוב, וגם יש בו משום הוי' ע"י דבר המק"ט, וכ' לחדש דאין דין שאוב והוי' ע"י טהרה בשלג 

וגליד, כיון שעומדים בפני עצמם ואינן צריכים למקוה להחזיקן ואין זה עיקר הוי'. ודוקא במים שייך הוי', ולבסוף כ' 
, ואפילו נפשר כיון דאיכא חשש דאורייתא משום הוי' ע"י מק"ט ומשום כלו ע"י דלמעשה קשה להקל ברמי שלג בידים

אדם, והרז"ה פוסל בהדיא, וכיון דנקטינן עיקר כדעת המכשירים כלו שלג ממילא יש בו הוי' ע"י טהרה, וזהו דלא כמש"כ 
 הפ"ת בשם החת"ס.  

דבר המק"ט והויתו ע"י טהרה, וגם י"ל דבגליד  אולם לזה שהכריעו דאין להכשיר רק לכשנפשר, ממילא אין בזה חשש  
אייז דאין מקום לטבילה כמו בשלג, ואין אפשרות לזה. וכמוש"כ הנובי"ת חאו"ח סי' נ"ט לא נפסל ע"י הויתו  -וקונסט 

 בטהרה ובידי אדם, ורק לכשנפשר פנים חדשות בא לכאן, ועדיפא משלג.  

וסי' ס"ח מה שצידד להקל בזה. וע"ע שם בח"ד סי' ע"ח שהביא ד' פסקי  ואח"כ ראיתי בשו"ת דברי מלכיאל ח"ג סי' ס"ז  
הלכות שחשש לד' הראב"ד והאשכול ומסיק להקל. ועכ"פ לכתחלה אפשר לתקן להביא ע"י טבלאות שאין להן לבזבזין 

קבע וגם להניח הקרח על שפת המקוה שיפול מאליו והפסקה משהו סגי כמש"כ בשו"ת דברי מלכיאל שם. ואחרי שהו
הדין בשו"ע כשי' הרמב"ם והרא"ש אם עשו המקוה כולו מכפור ומברד שהביאו ועשו מהם מקוה כשר, היינו כשנתפשרו 

 כמש"כ הש"ך וכן הורה לדינא בשו"ת חת"ס, בודאי יש להקל.

 מחמת נוזל ולא מחמת גוש –שינוי מראה  –ת ומקווא

 מקוואות ז:ג

מראיו כשר ר' יוסי אומר מי הצבע פוסלין אותו בשלשה לוגין ואינן פוסלין הדיח בו סלי זיתים וסלי ענבים ושנו את 
אותו בשנוי מראה נפל לתוכו יין ומוחל ושנו את מראיו פסול כיצד יעשה ימתין לו עד שירדו גשמים ויחזרו מראיהן 

 למראה המים היו בו ארבעים סאה ממלא בכתף ונותן לתוכו עד שיחזרו מראיהן למראה המים:
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 אחרונה מקוואות ז:ג ד"ה נפלמשנה 

נפל לתוכו יין ומוחל ושינו את מראיו פסול. משום דיש בו מגוך הדבר המשנה. ויש לדקדק מדנקט יין ומוחל ושבק זיתים 
וענבים דאיירי בהו ברישא ואמר הדיח סלי זיתים וענבים לא פסלי וה"ל למיתני זיתים וענבים עצמן שנפלו לתוכו פסלי. 

ם תני נפל לתוכו דיו קומוס וקנקנתום ושינו מראיהן פסולין ואמאי נקט הכא יין ומוחל ולא נקט כי ועוד דבפ"ק דידי
התם דיו וקומס. ונראה מזה דאין שינוי מראה פוסל במקוה אלא שנשתנה מכח משקה שנפל לתוכו אבל אוכלים או 

ה פוסל עד שיתערב בו גוף המשקה והוא סממנים שנפלו ושינו אין פוסלין וכ"כ הב"י בשם הראב"ד וז"ל אין שינוי מרא
משנה את מראיו אבל אם שרה בו סמנים או אוכלין ונשתנה מראיו כשר שהרי הדיח בו סלי זיתים וענבים אין פוסלים 

מפני שאין בהן מגוף הדבר כו' ע"כ אלמא דסממנים או אוכלים אע"פ שהם גוף הדבר אין פוסלים כיון שאינם משקה 
תם נמי אין שם מגוף היין והשמן. וכ"נ מדברי הרמב"ם בחבורו פ"ז כתב מקוה שנתשנה מימיו ומיהו מהדיח סלים דה

מחמת עצמו ולא נפל לו שום דבר ה"ז כשר לא אמרו אלא שנתנה מחמת משקה אחר ע"כ וכן מוכח להדיא מן הש"ס בפ' 
לאו בני סחיטה נינהו כיון חבית בשבת ד' קמ"ד דא"ר חסדא תרדין שסחטן לתוך המקוה פוסל בשינוי מראה אע"ג ד

דאחשבינהו ה"ל משקה ע"כ אלמא אי לאו דאחשבינהו לא פסלי דאין פוסל אלא משקה אבל תרדין גופייהו לא פסלי. 
אלא שצריך לדקדק בלשון הרשב"א בשער המים שהביא בב"י הדיח סלי זיתים אין פוסלים שאין כאן מגוף הזיתים 

לו גוף הזיתים וענבים פסלי. וצ"ל דה"ק שאין שם משקה מגוף הזיתים והענבים אלא מראיהם לבד ע"כ משמע דאי
 והענבים. א"נ אפשר גוף הזיתים וענבים עצמן הואיל ולסחיטה קיימי חשיבי כמשקה. אבל זה צ"ע וראשון נראה עיקר.

 152ז:גיכין מסכת מקוואות  -תפארת ישראל 

ממש, ונמצא שאין במי המקוה גוף הדבר ששינה מראיתו,  כז( ושנו את מראיו כשר. דהלכלוך שהסלים צבועין בו אין בו
משא"כ כשנתערב בהמקוה דבר לח שצבוע בטבע, כיין וכדומה, פוסלין למקוה במראיתו, זה הכלל בדין שינוי מראה של 
מקוה, )א( מקוה אפי' חסירה אינה נפסלת בשינוי טעם וריח, ואפי' בשינוי מראה אינה נפסלת, רק כשהלח שנתערב בה 

נשתנה מראית המקוה על ידו, הי' צבעו מצד עצמו, כגון יין אדום, או מי פירות אדום, אז פוסלין כשנשתנה מראית ו
המקוה על ידן, ואפי' מקוה שלימה נפסלת על ידן, אבל כשלא נשתנה מראית המקוה על ידן, או אפי' נשתנה, אבל הרבה 

בין[ ועי"ז חזרו למראית מים, חזרה המקוה לכשרותה, ואין עליו מים אחרים ]וכשהמקוה שלימה, אפי' הרבה עליה שאו
ביין ובמי פירות הנ"ל דין שאובין לפסול מקוה חסירה בג' לוגין מהן, ולא עוד אלא אפי' ג' לוגין שאובין שנפל לתוכן מעט 

ולא פסלו להמקוה,  יין ונשתנו מראיתן למראה יין, ונפלו אח"כ למקוה חסירה ולא שינו מראיתה, הרי דין הג' לוגין כיין
ורק כשנשתנה מראית המקוה על ידן, נפסלה אפי' היתה שלימה עד שתחזור למראה מים ]י"ד ר"א סכ"ג וש"ך שם סק"ס[, 

)ב( שינוי מראה אינו פוסל במקוה רק בשיש ב' לריעותא, )א( שהדבר ששינה מראית מי המקוה, היה צבעו בטבע, )ב( 
שרה שרשים או עשבים או זאפראן או שאר מאכל במים ונצבעו המים עי"ז, ונפלו שהדבר ההוא הי' בו ממש, ולפיכך אם 

למקוה, ואפי' חסירה, ושינו מראית המקוה ]אבל לא היו ג' לוגין, דאילו ג' לוגין אפי' צבועין פוסלין למקוה חסירה כשאר 
ק ע"י השרף של השרשים שיצא שאובין[, לא פסלוה, משום שהמים הללו ששינו מראית המקוה, לא היו צבועים בטבע, ר

מתוכן לתוך המים, ואף דהשרף ההוא צבוע בטבע, עכ"פ השרף ההוא לא הוה בעין בתחלה, ולא הי' בו ממש, ומה"ט גם 
אם שרה שרשים או עשבים הנ"ל תוך המקוה בעצמה ונשתנה מראיתה, אפ"ה כשירה, ואף דשרשים הנ"ל צבועים בטבע, 

השרשים מעורבין בהמקוה, ואפי' עדיין ישנם תוך המקוה, עכ"פ אין מעורבין בהמים, וגם יש בהן ממש, עכ"פ הרי אין 
ורק השרף שיצא מהן מעורב בהמים, ושינה מראית המים, והשרף ההוא לא הי' בעין מעולם ואין בו ממש, ומה"ט בהדיח 

ראית מי המקוה עי"ז, לא כלים המלוכלכים מיין בתוך מי המקוה, או שהדיחן במים ושפכן לתוך המקוה אף שנשתנה מ
נפסלה, דאף שהיין שממנו נתלכלכו הכלים הללו, הי' בו ממש בתחלה, אפ"ה כיון שנתלכלכו בו הכלים, נתבטל הממשות, 

והו"ל כאין בו ממש, וכ"כ כשנשתנה מראית המקוה ע"י האויר וכדומה, הו"ל כנשתנה מראיתה ע"י דבר שאין בו ממש 
שים ועשבים עצמן, ונפלו למקוה, או שנפל השרף למים, וחזרו המים ונפלו לתוך וכשירה, )ג( אבל בסחט שרף משר

המקוה, נפסלת, דהרי השרף ההוא ששינה מראית המקוה, הי' צבעו בטבע, וגם הי' בעין ממש קודם שנתערב בהמקוה, 
הנך דאמרן בסי' הקדום וכ"ש יין שנפל למקוה, או שנתערב במים, וחזרו המים ונפלו לתוך המקוה, נפסלה עי"ז, )ד( כל 

שפוסלין משום מראה, יש בהן קולא וחומרא, קולא שאם נפלו מהן ג' לוגין למקוה חסירה ולא שינו מראיתה, לא נפסלה 
משום שאובין, וחומרא שאם שינו מראית מי המקוה, אפי' היתה המקוה שלימה, והנופלים פחות מג' לוגין, אפ"ה נפסלה, 

אינו פוסל משום ג' לוגין שאובין, וכל הפוסל משום ג' לוגין אינו פוסל משום מראה, )ה(  זה הכלל כל הפוסל משום מראה
שינוי מראה אינו פוסל רק במי גשמים ולא במי מעיינות, ]כך כתב הראב"ד בשער המים ]ד' כ"ד א'[, ונ"ל דמסתבר כוותיה 

שאובין רק במי מקוה פוסל וכולה הנך דלעיל  מדמייתי תנא דיני שינוי מראה בפרקן גבי דיני שאובין דלעיל מינה, והרי
רק במקוה מיירי, דאילו מעין אפי' פחות ממ' סאה אינו נפסל משאובין, א"כ גם פסול מראית המים ג"כ רק במי מקוה 
מיירי, ולפ"ז מקואות שלנו החפורים במקום מעיינות שבתחתיתן, א"א שיפסלו בשינוי מראה, וצ"ע כיון דשינוי מראה 

מגזירת טבילה במי פירות אסור, וכמ"ש הראב"ד לעיל מינה בעצמו, א"כ מ"ש מעין ממי גשמים, וי"ל דוקא מי במקוה רק 
גשמים גזרינן גבייהו אטו מי גשמים, מדשניהן תלושין[, )ו( מי מקוה שנשתנה מראיתן, שוב אין נפסלין בג' לוגין שאובין, 
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איתן הרי היא בכשרותה ]ועי' רמב"ם פ"ז ממקואות, וי"ד ר"א כל זמן שמראית המים משונה, ולפיכך אם אח"כ חזרו למר
 סכ"ה וכ"ו וכ"ז וכ"ח וכ"ט[:

 מ' סאהשיעור  –מקוואות 

 ישעיה ח:ו

ן ְרַמְלָיהּו: ת ְרִצין ּובֶׁ י ַהִשֹלַח ַהֹהְלִכים ְלַאט ּוְמשֹוש אֶׁ ת מֵּ  ַיַען ִּכי ָמַאס ָהָעם ַהזֶׁה אֵּ

 תורת הבית הארוך בית ז' ריש שער ז'

אין הפרש בין מקוה למים חיים שלא לטהר באדם בפחות ממ' סאה. ואעפ"י ששנינו במקואות למעלה מהן מעיין ...
שמימיו מועטין ושרבו עליו מים שאובין שוה למקוה לטהר באשבורן ולמעין לטהר בכל שהוא. האי לטהר בכל שהו לאו 

בו מ' סאה טובלים ומטבילין פירוש טובלין בו אדם לאדם קאמר אלא לטהר את הכלים. והראיה מדקתני גבי מקוה שיש 
ומטבילין בו כלים. ולומר דאע"ג דבטלו רבנן רביעית של מקוה בטבילת כלים וכדאיתא בנזיר בפרק ג' מינין במעיין לא 

תקנו אלא אוקמוה אדיניה למטביל להטביל לו צנורות ומחטין בכל שהו. והאי דקתני נמי בפרק חמישי של מסכת 
 סכמת של רבנו תם ושל רבנו שמשון.שהמעין מטהר בכל שהו לכלים קאמר. זו היא המקואות 

והביא רבנו תם ז"ל ראיה מדתנן בפרק ה' של מקואות גל שנתלש ובו ארבעים סאה ונפל על האדם ועל הכלים טהורין 
דאי בגלו של ים וכמאן אלמא ארבעים סאה בעינן וגל סתמא קתני ואפילו של מעין מדלא קתני גל שנתלש מן הים ועוד 

דאמר התם כל הימים כמקוה אם כן אפילו יש בו מ' סאה לא יטהרו שהרי הגל כזוחלין כדאמרינן עלה דההיא בפרק קמא 
דחולין ובפ"ב דחגיגה מהו דתימא ליגזור אטו חרדלית של גשמים קמשמע לן כלומר קמשמע לן דלאו כמקוה הוא אלא 

 רינן.כמעין הוא ולא גז

נן במדרש יען כי מאס העם הזה את מי השילוח ההולכים לאט שמאסו בארבעים סאה לא"ט בגימטריא הכי ועוד דאמרי
הוי ואמרו ז"ל חזרנו על כל מקומות ]דף ל עמוד ב[ ולא מצינו מקום ששמו לא"ט. ושילוח מעיין הוא דהיינו מי גיחון 

שמגיעין לפתחו של דוד שם רוחצין זבים מכלל  מעין שמושחין עליו את המלכים ומתרגמינן שילוח ועוד דאמרינן כיון
דמעיקרא לא וזבין צריכין מים חיים ואפילו הכי אין טובלין בו עד שמגיעין לפתחו של דוד כלומר שיש שם שיעור. והא 

דתניא אלו נאמר מקוה מים יהיה טהור ולא נאמר מעיין הייתי אומר אפילו מלא מים על כתפו ועשה מקוה לכתחילה 
תלמוד לומר מעיין מה מעיין בידי שמים אף מקוה בידי שמים. אי מה מעיין בכל שהוא אף מקוה מטהר בכל  יהא טהור

שהוא תלמוד לומר אך מעין המעיין מטהר בכל שהוא והמקוה בארבעים סאה. לפי דברי רבנו תם ז"ל נצטרך להעמידה 
ל הר"א ז"ל כתב דאפילו לאדם מטהרין בכל דוקא בכלים ואסמכתא בעלמא לאחר שבטלו רביעית לכלים. וזה דחוק. אב

שהו ובלבד שיהא כל גופו עולה בהן בבת אחת. וכן כתב הר"מ ז"ל בהלכות מקואות ולדברי רבותינו הצרפתים ז"ל 
 שומעין להחמיר בשל תורה.

 רא"ש בבא קמא ז:ג

בזבזין אלא שמצד אחד הוא צינור שחקקו ולבסוף קבעו פוסל את המקוה. ומיירי בצינור שעשוי לקבלה שיש לו ארבע ל
נמוך והמים עוברים על שפתו. או שיש בו נקב ומקבל מים מתחת הנקב אבל אם היה פרוץ לגמרי מרוח רביעית אין 

פוסל את המקוה. כדתנן פרק ד' דמקואות המניח טבלא תחת הצנור אם יש לה לבזבזין פוסלת את המקוה. פירוש 
ילון שהוא צר מכאן ומכאן ורחב מן האמצע אינו פוסל את המקוה. אי נמי לבזבזין מארבע רוחותיה. ותנן נמי התם ס

אפילו בצינור פרוץ משתי רוחות איירי כגון שחקק בו לקבל צרורות שלא יעכבו הלוך המים. כדתנן בפרק ד' דמקואות 
קא כשהמים החוטט בצינור לקבל צרורות בשל עץ כל שהוא ושל חרס רביעית. וחטיטה דהתם היינו חקיקה דהכא ודו

נופלין מן הצינור למקוה. אבל נפלו מן הצינור לקרקע ומן הקרקע למקוה המשכה היא. ואם יש במקוה עשרים ואחת 
סאין מי גשמים כשר. כדאמרינן בפרק קמא דתמורה )דף יב ב( דשאיבה מטהרת ברבים +ברבייה+ ובהמשכה. והא דמים 

אבל מקוה שלם כל מים שאובין שבעולם אין פוסלין אותו. דתנן  שאובין פוסלין את המקוה היינו דוקא כשהמקוה חסר.
בפ"ו דמקואות )מ"ח( היה בעליון ארבעים סאה ובתחתון אין בו כלום ממלא בכתף ונותן בעליון עד שירדו לתחתון 

לתוכו  ארבעים סאה. וכיון שנותן בעליון עד שיתמלא התחתון ע"כ הוו מים שאובין רובא. ועוד תנן התם )פ"ז מ"ג( נפל
יין או מוהל ושינו את מראיו פסול. כיצד יעשה ימתין עד שירדו גשמים ויחזרו מראיו למראה מים. ואם יש בו מ' סאה 

ממלא בכתף ונותן לתוכו עד שיחזרו מראיו למראה מים. וכן מוכיחות כמה משניות וכמה ברייתות במסכת מקואות. 
ן ליטהר מטומאתן )ביצה דף יז ב( וה"ה להטביל בהן. והא דתנן ובלאו ראיה נמי סברא היא. דהא בהשקה נעשו זרועי

בפ"ז דמקואות ומייתי לה בפ' הערל )דף פב ב( נתן סאה ונטל סאה כשר ]ומפרש[ עד רובו אבל טפי לא מוקי לה ר"ת במי 
' פעמים פירות דאמי פירות ]ושאר משקים[ קתני לה אבל ]מים שאובין[ אפילו טובא. והכי תנן התם ומי פירות וכו

מעלים ופעמים אין מעלים כיצד מקוה שיש בו מ' סאה חסר אחת נפל מהן סאה לתוכו לא העלוהו. ]היה בו ארבעים 
סאה[ נתן סאה ונטל סאה כשר )עד רובו( ולא מיבעיא מים שאובין שנפלו למקוה שהוכשרו בתערובות להטביל בהן אלא 

כשפופרת הנוד כשר להטביל בו. דמהניא זריעתו להיות כמקוה אפילו מקוה שכולו שאוב ונתחבר למקוה כשר דרך נקב 
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עצמו. דסברא הוא כדפרישית כיון דמטעם זריעה טהרינן מטומאתם הכי נמי הוכשרו מפסלותם וכשר להטביל בהם. 
' וראיה מהא דתנן בפ"ו דמקואות ג' מקואות בזה כ' ובזה כ' מים כשרים ובזה כ' מים שאובים היה שאוב מן הצד וירדו ג
וטבלו ונתערבו. המקואות טהורין והטובלין טהורין. לפי שנתערבו שני המקואות הכשירים והיו בהן מ' סאה ושוב לא 

נפסל אפילו נפל לתוכן השאובין ואותו שטבל בשאוב עלתה לו נמי טבילה כיון שנתחבר חבור למקוה שלם. ואפילו 
ין שפוסלין את המקוה החסר. כיון שנתחבר גם לכשר נתחבר האמצעי לשאוב קודם שנתחבר לכשר לא הוי כשלשת לוג

קודם שנפלו השאובין לתוכו. ועוד שדרך המשכה נתערבו. ועוד תניא בתוספתא )פ"ה( היו בו מ' סאה ונפל לתוכו יין 
ונשתנו מראיו של חציו ]הטובל[ בין במקום היין בין במקום המים כאילו לא טבל. היה שאוב והשיקו במקום היין זה וזה 

לא טהר. השיקו במקום המים ]מקום המים[ טהר מקום היין לא טהר. והא דתנן פ"ג דמקואות בור שהוא מלא מים 
שאובים והאמה נכנסת לו ויוצאה ממנו לעולם הוא בפסולו עד שיתחשב שלא נשארו מן השאובין ג' לוגין. התם מיירי 

י בפ"ה דמקואות מעיין שהעבירו על גבי השוקת שלא היו המים של האמה מ' סאה קודם חבורן למי הבור. והא דקתנ
פסול ולא מתכשר במה שהוא מחובר למעיין ומעיין מטהר בכל שהו. ואין לומר דשאני שוקת שהוא כלי וגרע ממים 

שאובים המכונסים בגומא. דהא בתוך כלי עצמו מותר לטבול כשהוא מחובר למקוה. דאמרינן בפרק חומר בקדש )דף כא 
תוך כלי שיש בפיו כשפופרת הנוד. וי"ל דהא דמעיין מטהר בכל שהו היינו לטבילת כלים. אבל לטבילת ב( שמטביל כלי ב

אדם בעינן מ' סאה כדאמרינן פרק חומר בקודש דאמר רבא מקוה שחלקו בסל ובגרגותני הטובל שם לא עלתה לו טבילה 
עים איירי דמי הגשמים לא מחלחלי. דהא ארעא כולה חלחולי מיחלחלא ובעי מ' סאה במקום אחד. והתם במים נוב

הלכך פסול השוקת לטבילת אדם הואיל ואין מחובר למים שיש בו מ' סאה. ובמסכת מקואות פירשנו פירוש הגון. והא 
דאמרינן בירושלמי דפרק אמר אמר להם הממונה גבי ים שעשה שלמה רבי שמעון בר קיסנא בשם רבי חייא היכי הוות 

כלי הוא. ומשני כההיא דדרש ריב"ל אמת המים מושכת לו מים מעין עיטם והיו רגלי בית הטבילה לכהנים והלא 
השוורים פתוחים כרמונים. משמע ]משום[ דמוציא רימון הוציאו מתורת כלי אבל אם היה כלי אין מטבילין בו ואע"פ 

בשפע. דלהשקה סגי  שהיה מושך למעיין. מפרש ר"ת מוציא רימון דנקט לאו לאפוקי מתורת כלי אלא שיבואו המים
 בשפופרת הנוד. והמקשה לא היה יודע שהיו מחוברין כלל. ודוחק הוא ולפי מה שפירש במסכת מקואות ניחא:

 (קישור)שו"ת צפנת פענח סימן קיט 

 בעקבי הצאן סימן כט

 מים שאובים הפוסלים את המקוהשיעור  – מקוואות

 רא"ש בבא קמא ז:ג

שאני שאיבה דרבנן היא. אר"י דאפלו מקוה שכולו שאוב כשר מן התורה. והביא ראיה מהא דתניא בתוספתא ... 
דמקואות פ"ב מקוה שהניחה ריקן ובא ומצאה מלא כשר מפני שזה ספק שאובים למקוה. ומדקאמר שהניחה ריקן ולא 

לו כולו שאוב אין פוסל אלא מדרבנן קאמר שהניחה חסר משמע שלא היו בו מים כלל ומכשר ליה מספיקא. אלמא אפי
והלשון מוכיח כן דקתני מפני שזה ספק מים שאובין דמשמע מפני שזה ספק שאיבה שהיא מדרבנן. ועוד הביא ראיה 

מפרק קמא דפסחים )דף יז ב( דאמרינן משקה בי מטבחיא בכלים טמאים בקרקע טהורין. ומפרש התם דבקרקע טהורין 
ם וצינורות. אלמא אפילו כולו שאוב חזי לטבילה מדאורייתא דבכולו שאוב איירי משום דחזו להטביל בהן מחטי

מדמפליג בין כלים לקרקע. וסתם משקה בי מטבחיא נמי שאובין הן. ומה שפירש רשב"ם דכולו שאוב ]פסול[ מדאורייתא 
ר מקוה מים יהיה טהור והביא ראיה מת"כ פרשת שמיני יכול מילא על כתיפו ועשה מקוה יהיה טהור ת"ל אך מעין ובו

מה מעין בידי שמים אף מקוה בידי שמים. לאו ראיה היא דההיא דרשה בת"כ אסמכתא בעלמא היא. וטובא איכא מילי 
דרבנן דאסמכינהו אקראי בת"כ. כגון מעשר פירות וירק ודריש להו בסיפרי מקראי. וכן דימוע דריש ממקדשו ממנו. 

דדימוע דרבנן. וכן אין רוכבין על גבי בהמה ואין עולין באילן דריש ליה בת"כ  ובנדה פרק יוצא דופן )דף מז א( מוכח
משבת שבתון. והא דפסלינן שאיבה משום גזירה דלמא אתו למיטבל בכלים וטבילה בכלי פסול מדאורייתא דבעינן מקוה 

רינן בפרק קמא דשבת דומיא דמעין שהוא בקרקע. והחמירו לפסול אף בשלשה לוגין משום דחשיבי וחזו לרחיצה כדאמ
)דף יד א( בתחלה היו טובלין במי מערות סרוחין והיו נותנין על גבן ג' לוגין מים שאובין. ורבינו שמשון הקשה על דבריו 
דמההיא דמייתי ראיה מתוס' דמקואות אדרבה מהתם משמע דשאוב כולו ]פסול[ מדאורייתא דקתני מפני שזה ספק מים 

. פירוש העושה מקוה כדי לטבול בו עושהו אם כן אינו ממלאהו מים שאובין אלא במים שאובין וחזקת המקואות כשרות
כשירין לטבילה. משמע דוקא משום חזקה הוא דכשר הא לאו הכי פסול משום דהוי ספיקא דאורייתא. תדע דתני סיפא 

פסולה מפני שהפסול צינור המקלח מים למקוה ומכתשת נתונה בצדו ספק מן הצינור למקוה ספק מן המכתשת למקוה 
מוכיח. ואם יש בו רוב מקוה כשר מפני שזה ספק מים שאובין למקוה. ומדמכשרינן כשיש בו רוב מים מספק ובשאין בו 

רוב מים פסלינן מספק מפני שאין כאן חזקת המקואות כשרות שהפסול מוכיח שהמכתשת נתונה בצדו ויכולני לומר 
דהוי רוב מקוה הוי שאוב מדאורייתא פסלינן מספק. ולאחר שיש בו רוב  שנפל למכתשת כמו שנפל למקוה. אלמא מקמי

מקוה הוי דרבנן ומכשרינן מספק ועוד דתנן פ"ב דמקואות מקוה שיש בו שלשה גומות של מים שאובין של לוג לוג אם 
וקא ידוע ידוע שנפלו לתוכו ארבעים סאה מים כשרים עד שלא הגיעו לגומא השלישית כשר ואם לאו פסול. משמע דד

הא מספק פסול. מדלא קתני אם ידוע שלא נפלו לתוכו ארבעים סאה עד שהגיעו לגומא השלישית פסול ואם לאו כשר. 
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ומה שהביא ראיה מפסחים לאו ראיה היא דה"פ בכלים טמאים אותן שהיו בכלים טמאים ואף על פי שהן עכשיו בקרקע 
העוברת בעזרה וכן כתב ר"ת בספר הישר דג' לוגין מים שאובין טהורין אותן שהיו מעולם בקרקע שהמשיכן מאמת המים 

 פוסלין את המקוה הלכה למשה מסיני:

 שלחן ערוך יורה דעה רא:ג

הגה: ואם כל המקוה הוא שאובין, פסול מן התורה, ארבעים סאה שאמרו, צריך שלא יהיו שאובים; שאם הם שאובים, פסולים. 
 והמיעוט הוא שאובין, אינו אלא מדרבנן וספיקא לקולא )טור בשם הרא"ש ור"ש והרבה פוסקים(. וספיקא לחומרא; אבל אם רוב המקוה כשר

 רביעית ומ' סאהשיעור  – וואותמק

 ח-מקוואות א:ז

למעלה מהן מקוה שיש בו ארבעים סאה שבו טובלין ומטבילין למעלה מהן מעין שמימיו מועטין ורבו עליו מים שאובין 
 ולמעין להטביל בו בכל שהוא:  שוה למקוה לטהר באשבורן 

 נזיר לח.

 כשהאיש בעל מום –מקח טעות 

 שו"ת בית הלוי חלק ג סימן ג

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א' סימן נז אות ד'

 תפילה מן התורה –מקראי קודש 

 רמב"ן על התורה ויקרא כג:ב

שיהיו ביום הזה כולם קרואים ונאספים לקדש אותו, כי מצוה היא על ישראל להקבץ בבית  -וטעם מקראי קדש   
האלהים ביום מועד לקדש היום בפרהסיא בתפלה והלל לאל בכסות נקיה, ולעשות אותו יום משתה כמו שנאמר בקבלה 

לו כי קדוש היום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה'  )נחמיה ח י( לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון
היא מעוזכם. והנה "מקרא קדש", מלשון קרואי העדה )במדבר א טז(, אחרי כן יאכלו הקרואים )ש"א ט יג(, וכן על כל 

מכון הר ציון ועל מקראיה )ישעיה ד ה(, המקומות שנקראים שם שיתקבצו בהם קרואי העדה. ואונקלוס עשאו מלשון 
קרא אתכם באחרית הימים )בראשית מט א(, לשון מאורע, בכל יום שיארעו תעשו אותם קדש. ורבותינו ז"ל אמרו אשר י

)ספרי פנחס קמז(, ארעם במאכל ובמשתה ובכסות נקיה, כלומר שלא יהא חוקם אצלך כחק שאר הימים אבל תעשה 
 וס:להם מקרא של קדש לשנותם במאכל ובמלבוש מחול לקדש, וגם זה דעת אונקל

 ית יוסף אורח חיים תפז:אב

ג אשכנז ותתן לנו ה' אלהינו את יום חג המצות הזה זמן חירותנו. השמיט רבינו את יום טוב מקרא קודש הזה וזה כמנה
כתב וז"ל נוהגים בספרד לומר את יום פלוני הזה את יום טוב מקרא קודש הזה ובחול המועד שהרי בסימן תקפ"ב 

את יום מקרא קודש הזה והכי איתא במסכת סופרים )פי"ט ה"ג( בין בתפילה בין בכוס צריך אומרים את יום פלוני הזה 
להזכיר יום טוב מקרא קודש הזה את יום חג פלוני הזה ובאשכנז אין נוהגין לאמרו והכי מסתבר דכיון שאומר יום חג 

כל הלכותיו )עכ"ל( וכן אמר רב  פלוני הזה הכל בכלל דמאי שנא להזכיר מקרא קודש טפי מאיסור עשיית מלאכה ושאר
האי גאון אין אומרים בבבל אלא ותתן לנו את יום חג פלוני הזה עכ"ל ולי נראה כמנהג ספרד כיון דאיתא הכי במסכת 
סופרים ולא נמצא תנא או אמורא שיחלוק בדבר ומה שטען רבינו דמאי שנא להזכיר מקרא קודש טפי מאיסור עשיית 

"ל דשנא ושנא דמקרא קודש מורה על שצריך להזכירו בתפילה וכמו שכתב הרמב"ן בפרשת מלאכה ושאר כל הלכותיו י
אמור )כג ב( טעם מקרא קודש שיהו כולם קרואים ונאספים ביום הזה לקדש אותו כי מצוה היא על כל ישראל להקבץ 

מר שאין אנו מזכירים בבית אלהים ביום מועד לקדש היום )בתפילה( בפרהסיא בתפילה והלל לאל עכ"ל. ועוד יש לו
בתפילה אלא מה שנזכר בתורה ומה שאין אנו מזכירים מלאכה שהוא נזכר בתורה היינו משום דבכלל מקרא קודש הוא 
דכיון שהוא קדוש ממילא משמע שהוא אסור בעשיית מלאכה ומה שמזכיר הכתוב אחר כך )שם ז( איסור עשיית מלאכה 

 דש:אינו ענין בפני עצמו אלא פירוש מקרא קו

 תצ:בשבצות זהב פרי מגדים אורח חיים מ
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והנה טעם מקרא קודש עיין ב"י ]סימן[ תפ"ז ]ד"ה סדר[ בשם הרמב"ן ז"ל פרשת אמור ]ויקרא כג, ב[ דתפלה בחול דרבנן 
)דלא כהר"מ ז"ל תפילה א, א עיין סימן ק"ו סעיף ב(, וביום טוב י"ל תפלה דין תורה להקבץ בית ה' לקדש היום בתפלה 

הסיא", יע"ש. משמע דבעינן מן התורה עשרה גדולים י"ג שנה וב' שערות, הענין פרהסיא באה"ע ]סימן טז סעיף ב[ "בפר
הבא על עכו"ם, וכן ויקח בועז עשרה אנשים ]רות ד, ב[, כל פרהסיא עשרה משמע )רבים הוה שלשה(, ולפי זה ראוי 

מ"א סימן נ"ה ]ס"ק[ ז' וסימן קצ"ט ]ס"ק[ ז' דבדין תורה לחוש לזה ולהדר אחר גדולים שידוע שהביאו ב' שערות. עיין 
 בעינן בידוע שהביאו ב' שערות. ואי"ה במ"א ]אות[ ב' יבואר עוד:

 ריטב"א מגילה )קריאת התורה בשבת ויום טוב מן התורה(

 שעורים לזכר אבא מארי חלק א עמ' קנא

 מפניני הרב עמ' שיא

 דברי הרב עמ' רמו

 עורחשד ולפני  –מראית עין 

  153(קישור)שדי חמד חלק ג מערכת מ כלל פ 

 קוביא בשבתמשחק ב

 שבת קמח:

משנה. מונה אדם את אורחיו ואת פרפרותיו מפיו, אבל לא מן הכתב. מפיס אדם עם בניו ועם בני ביתו על השולחן, 
 יתכוין לעשות מנה גדולה כנגד מנה קטנה. ומטילין חלשין על הקדשים ביום טוב, אבל לא על המנות.ובלבד שלא 

 עירובין קג.

 שלטי הגיבורים עירובין לה:

 שלחן ערוך אורח חיים שלח:ה

שרי דליכא הגה: ודוקא על גבי קרקע, אבל על גבי שלחן אין שוחקים באגוזים, ולא בתפוחים וכיוצא בהן, משום  אשווי גומות. 
פסי למגזר שם משום גומות )רבינו ירוחם ח"ז(. ומותר לשחוק בעצמות שקורין טשי"ך, אע"פ שמשמיעים קול, הואיל ואינן מכוונין לשיר )הגהות אל

ור ורמב"ם סוף עירובין(. וכל זה בשוחק דרך צחוק בעלמא )ב"י(, אבל בשוחק כדי להרויח, אסור, אפי' שוחק בתם ובחסר, דהוי כמקח וממכר )אג
' ש"ח סעיף פכ"ג(. ומ"מ אין למחות בנשים וקטנים, דמוטב שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין )תוס' וסמ"ג והגהות מיימוני פכ"א(. ולשחוק בכדור, ע"ל סי

 מ"ה.

 משל הקדמוני

 רש"י שמות

 (קישור)שם עולם חלק א פרק יב )חפץ חיים( 

 משמרות כהונה

 רמב"ם ספר המצוות מצות עשה לו

והמצוה הל"ו היא שצונו שיהיו הכהנים עובדים למשמרות, תעבוד משמרה בכל שבוע ולא תהיה יד הכל מתעסקת יחד 
כ( איך  -ות כלן בשוה וכל מי שבא יקריב. וכבר התבאר בדברי הימים )א כד א אלא ברגלים לבד שיעבדו אז המשמר

חלקום דוד ושמואל ושמו אותם עשרים וארבעה משמר. והתבאר בסוכה )נה ב( שברגלים יד כולם שוה. ולשון מצוה זו 

                                                 

"א שהם שני ענינים, וצ׳׳ל שהוא כדבארתי במקיוני רבינוביץ: ע' בשו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן מ שגם כתב כן וז"ל:  153
דהיכא דאמר משום מראית עין הוא כדי שלא ילמדו ממנו לזלזל באיסור ההוא, והיכא דאמר מפני החשד הוא באופן שאין לחוש 

שילמדו ממנו לזלזל באיסורין שמ"מ אסור מפני שאסור לאדם להביא שיחשדוהו אף שלא יבא מזה קלקול לאחרים,והוא נלמד מקרא 
 ומישראל דוהייתם נקיים מה'
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יו הלוים העומדים שם הוא אמרו ית' )שופטי' יח( וכי יבא הלוי וכו' ובא בכל אות נפשו ושרת בשם י"י אלהיו ככל אח
וכו' חלק כחלק יאכלו. ולשון ספרי ובא בכל אות נפשו יכול לעולם תלמוד לומר באחד שעריך בשעה שישראל מכונסין 

בשער אחד בשלשה רגלים וכו' יכול כל המשמרות שוות בקרבנות הרגל הבאים שלא מחמת הרגל תלמוד לומר לבד 
ה שבתך ואני שבתי. כלומר הסכמתם בסדר משמרות העבודה משמרה ממכריו על האבות מה מכרו האבות זה לזה את

בכל שבוע. וכן פירשו התרגום בר ממטרתא דייתי בשבתא דכן אתקינו אבהתא. וכבר התבארו משפטי מצוה זו בסוף גמר 
 נו ב(: -סוכה )נה ב 

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם מצות עשה לו

כתב הרב והמצוה שלשים ושש שנצטוינו שיהיו הכהנים עובדים למשמרות תהיה כל משמרה עובדת שבועה ולא תהיה 
יד הכל מתעסקת יחד אלא ברגלים בלבד ואז יעבדו המשמרות כלן בשוה וכל מי שבא יקריב ולשון זאת המצוה באמרו 

לם ת"ל וכו'. ולפי דעתי אין מצות הכתוב הזה שיעשו ית' וכי יבוא הלוי וכו' ולשון ספרי ובא בכל אות נפשו יכול לעו
משמרות ולא מניעה שלא תהיה יד הכל מתעסקת בעבודה. כי לבד ממכריו על האבות שלילות לא מצוה. שהוא ית' מצוה 
להיותם כולם עובדים ואוכלים חלק כחלק חוץ מן הממכרים. ואפילו לפי המדרש שדרשו בספרי ובגמר סוכה )נה ב( יכול 

לם תלמוד לומר מאחד שעריך מכל ישראל לא אמרתי אלא בזמן שכל ישראל נכנסין בשער אחד, מכל מקום אין לעו
בפרשה צואה על המשמרות אבל המצוה היא שיעבוד הכהן בכל אות נפשו ברגל ולא ימנעוהו מלבד בממכרים שעשו 

 עליהם האבות שהם בשאר ימות השנה ובדברים הבאים שלא מחמת הרגל.  

ד( משה רבינו חלק לשמונה משמרות ובימי שמואל חלקם  -יתי לרב שכתב כן בחבורו הגדול )כלי המקדש פ"ד ה"ג ורא  
הוא ודוד המלך לארבעה ועשרים משמר ומצות עשה להיות כל המשמרות שוין ברגלים וכל שיבא מן הכהנים ברגל ורצה 

אמר וכי יבא הלוי מאחד שעריך וכו'. וזה הלשון הוא לעבוד עובד וחולק עמהם ואין אומרים לו לך עד שיגיע משמרך שנ
מדוקדק יותר ממה שכתב כאן במאמר. ונראין הדברים עוד שאף המדרש הזה אסמכתא בעלמא הוא שרצו לקיים הפרשה 
אף לאחר תקון המשמרות. והנראה במשמרות שהוא תיקון נביאים לא חובה. כמו שאמרו )תענית כז א( משה רבינו ע"ה 

ע( ]שמונה[ משמרות ויסדו דוד ושמואל הרואה באמונתם עשרים וארבע. מפני שיש בתקון המשמרות זרוז, תיקן )ארב
שאילו היו הכל עובדים כל השנה ואי אפשר שלא יחזרו לעריהם ולבתיהם כשלא יהיה עליהם זמן קבוע בחזרתם לעבוד 

בתי האבות גם כן. אבל כוונת הכתוב יארע להם בזה עצלה ויאוש ולכן קבעו להם זמן שיבאו בתיקון המשמרות ו
שהכהנים כל זמן שיבואו למקדש יזכו בעבודה ויחלקו עם הכהנים הנמצאים במקדש לא שידחו אותם או שיאמרו להם 
כבר באו אלה בעלי הקרבנות לעזרה ויהיה בזה רפיון לביאת הכהנים למקדש. ואמר לבד ממכריו שאם מכרו האבות זה 

י או אתה בחדשך ואני בחדשי אין הבא במשמר שאינו שלו זוכה בקרבנות ואינו חולק לזה אתה בשבתך ואני בשבת
 עמהן. ומכאן נתקנו המשמרות. לא שיהיה עליהן מניעה שלא יעבדו כלם. אבל העניין כולו סדור במשפט הכהנים.  

ה. אבל הסדר הוא ... והעיקר הנראה מכל מה שהזכירו במשמרות שהיא מצוה מקובלת ממשה מסיני ולא נכתבה בתור
במשמרות בשני עניינים. שיעבדו כולם למשמרות חלוקות בין לויים בין כהנים תהיה כל משמרה ממנה על מקום מיוחד 

ועל עבודה מיוחדת ככל הענין שצוה בהם במשכן )נשא ד מט( איש איש על עבודתו ועל משאו. והוזהרו במיתה לשעה 
 שדרשו )על"ת ע"ב( ולא ימותו גם הם גם אתם ]קרח יח ג[...ולדורות שלא יקרב אחד למלאכת חבירו כמו 

והענין השני במשמרות הוא שימכרו שבתם זה לזה ויעבדו משפחה פלונית שבת אחת ומשפחה פלונית שבת אחרת וזה 
לא נצטוינו בו בתורה ולא נהג במשכן אבל היתה בידם ממשה. ואיפשר שמפני מיעוטם לא נהגה בהם. ומשה רבינו ע"ה 

יקן )ארבע( ]שמונה[ משמרות צוה בהן לימי שילה ונוב וגבעון וצוה בהשלמת עשרים וארבע משמרות לבית המקדש שת
והוא לפי שיצטרכו לצאת לערי ישראל כדי שיהיו זריזין לבא ליום קבוע ולא יעבירו המועד ודוד ושמואל עשו המצוה 

וד ושמואל הרואה באמונתם והם ובניהם על השערים ד( המה יסד ד -אשר היתה קבלה בידם והוא שנאמר )דה"א ט כב 
לבוא לבית י"י לבית האהל למשמרות לארבע רוחות יהיו השוערים מזרחה ימה צפונה ונגבה. וזה הוא ענין המשמרות 
במקומות. וכתיב )שם כה( ואחיהם בחצריהם לבוא לשבעת הימים מעת אל עת עם אלה. וזה הוא חלוקת המשמרות 

( כתוב להכין שבת שבת. ואחר תקון המשמרות לשבתות כתוב )שם כד יט( אלה פקודתם לעבודתם לשבתות. ושם )לב
לבוא לבית י"י כמשפטם ביד אהרן אביהם כאשר צוהו י"י אלהי ישראל. ירצה לומר לבא לבית י"י שהם ילכו בכל ערי 

ש בו שיעשו עבודת המקדש ישראל ויבואו לשבתות לעשות העבודה. וענין כמשפטם ביד אהרן אביהם יתכן שיתפר
כמשפט כאשר נצטוה אהרן אביהם. אבל כיון שהעבודה בקרבנות מפורשת מבוארת לדורות לא יתלה אותן באהרן. 

לפיכך יבינו עוד רז"ל בזה כי אהרן נצטוה בזה התיקון של המשמרות מפי משה רבינו מפי הקודש ולא חדשו הכהנים 
ידם מבית אבי אביהם. וזה הוא שאמרנו שהיא מצות קבלה הלכה למשה והלויים מעצמם אלא ששמרו הקבלה שהיתה ב

מסיני. והנה ראוי במנין המצות שנמנה מצות עשה שיעבדו הכהנים במקדש בכל אות נפשם מלבד מה שיסכימו 
במשמרות ונמנה מצות עשה שיהיו כולם בין לויים בין כהנים ממונים איש איש על עבודה ידועה לו ונמנה מצות עשה 

הלכה למשה מסיני שימכרו את שבתותיהם זה לזה אתה בשבתך ואני בשבתי. ושמא יהיה כל הסדר כתקונו נמנה מצוה מ
 אחת שהכל תשלום ענין:    

 משפטי התנאים
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 תוספות קידושין ו: ד"ה לא החזירו

 רמב"ם הלכות זכייה ומתנה ג:ח

 בדפי הרי"ף :רי"ף גיטין לז

אבא שתי שנים על מנת שתניקי את בני שתי שנים אע"פ שלא נתקיים התנאי  ת"ר הרי זה גיטיך על מנת שתשמשי את
הרי זה גט לפי שלא אמר אם תשמשי ואם לא תשמשי אם תניקי ואם לא תניקי דברי ר' מאיר וחכמים אומרים נתקיים 

דאם תשמשי ואם  התנאי הרי זה גט לא נתקיים התנאי אינו גט והלכתא כרבנן ואע"ג דקי"ל דבעינן תנאי כפול הני מילי
לא תשמשי כענין שנאמר אם יעברו בני גד ]וגו'[ ואם לא יעברו וכדאתקין ]דף ע"ה ע"ב[ שמואל בגיטא דש"מ אבל בעל 

 מנת לא וקי"ל דכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי

 רמב"ם הלכות אישות ו:יד,טו,טז

 רמב"ם הלכות אישות ו:יז

ולא להקדים התנאי למעשה אלא אף על פי שהקדים המעשה תנאו קיים, אבל כל האומר מעכשיו אינו צריך לכפול תנאו 
צריך להתנות בדבר שאפשר לקיימו, ואם התנה בדבר שאי אפשר לקיימו הרי זה כמפליג בדברים ואין שם תנאי, וכל 

 154האומר על מנת כאומר מעכשיו ואינו צריך לכפול התנאי ולא להקדימו למעשה.

 לח. בדפי הרי"ף(-:ספר הזכות גיטין עו. )לז

כתוב בהלכות ואע"ג דקי"ל דבעינן תנאי כפול הני מילי באם תשמשי ולא תשמשי כענין שנאמר אם יעברו בני גד ובני 
ראובן ]וגו'[ ואם לא יעברו וכדאתקין שמואל בגיטא דשכיב מרע אבל בע"מ לא דקי"ל כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו 

 דמי:

ומעשה קיים ואי לא  השיב הרב ז"ל האי טעמא לא מחוור דהיכא דבעינן תנאי כפול אי לא כפליה לתנאיה תנאי בטל  
בעי תנאי כפול אי לא כפליה לתנאיה תנאו קיים ומעשה בטל וא"כ היכי אמרי' דכמעכשיו דמי אלא הו"ל ז"ל למימר אבל 

כל האומר ע"מ כאומר מעכשיו דמי. ושמעתי דאיכא רבוותא  בע"מ לא דתנאי בני גד ובני ראובן לא הוה בע"מ וקי"ל
דאמרי דכי בעינן תנאי כפול ה"מ בגיטין וקדושין אבל בממונא לא וזהו תימה כי עיקר תנאי בני גד ובני ראובן בממונא 

פול דתנאי הוה ואי ילפינן מיניה כ"ש דבממונא ילפינן לה ואם יטעון טוען ויאמר היינו טעמא דלא בעינן בממון תנאי כ
בני גד לא הוה ביה מעכשיו ודמיא לההיא טעמא דאמרי' בע"מ. איברא מעשה מעכשיו הוה ביה דהא כתיב ויתן להם 

משה לבני גד ולבני ראובן וכו' את ממלכת עוג וגו' וכתיב ובני גד בנו וגו' ובני ראובן בנו וגו' ויתן להם משה את הגלעד 
 דסמכא הוא. עד כאן דברי הרב. ואלו דברי תלמיד: למכיר וישב בה. ונ"ל דההיא מימרא לאו

אמר המחבר פסק זה שאמור בהלכה איני יודע ותקון זה שתיקן הרב ז"ל איני מכיר שהרבה ע"מ וכן מעכשיו שהצריכו   
אותן בגמ' לתנאי כפול ודעת הגאונים רחבה מדעתנו הם ידעו מה שאמרו אבל לענין מה שהורו דכי אמרי' דבעי תנאי 

ובזה יש לנו ללמד  155ה"מ בגיטין וקדושין אבל לא בממון זה דעת רבינו בעל הלכות הוא שהוא ז"ל כתב כן בתשובהכפול 
עליו זכות שלא אמר כן לדעת ר"מ דר"מ ודאי בממון אמרה דומיא דתנאי בני גד ובני ראובן כמו שהשיב הרב ז"ל ועוד 

לית ליה לר"מ מכלל לאו אתה שומע הן בממונא אבל  שהרי בגמ' איפכא איתמר כדאמרי' בסוף פ' שבועת העדות כי
באיסורא אית ליה ודקא קשיא לך סוטה ועדים איסורא דאית ביה ממונא שאני הא למדת שלא הצריך ר"מ תנאי כפול 

בגיטין וקדושין אלא מפני דין ממון שבהם דאילו באיסורא גרידא אית ליה מכלל לאו הן אבל דעת רבי' הגדול כדעת ה"ר 
הצרפתי ז"ל שכתב בפ' יש נוחלין בפירושי ב"ב שלו ואע"ג דלגבי גיטין קי"ל כר"מ דבעי תנאי כפול כדאמרי' בפ'  שמואל

מי שאחזו אתקין שמואל בגיטא דש"מ וכו' ה"מ לענין גיטין וקדושין הוא דבעיא תנאי כפול לכתחלה לרווחא דמלתא 
לו הן בעיא תנאי כפול אלא גלויי דעתא בעלמא תנאי הוי. אדילפינן מתנאי בני גד ובני ראובן ומיהו דיני ממונות לא 

 דברי הרב ז"ל.

וכן נראין ודאי הדברים דסוגיין בכולה תנאי דר"מ בתנאי כפול יחידאה הוא ורבנן פליגי עליה ואין לנו הלכה כיחיד אלא 
ה כר"מ ואתי מתקנת שמואל בגיטין ושמואל לכתחלה תקון למיחש לספק איסורא א"נ סבר דלמא איכא דסבר ל

לאכשורי לגיטא ושרי אשת איש לעלמא כדאיתמר בשטרא דיתמי בכתובות הא לענין גיטין וקדושין לקולא ולדיני 

                                                 

]יז[ כל האומר מעכשיו וכו'. זה דעת כל הגאונים ז"ל והכריחם לזה לשון המשניות שהם בעל מנת שהוא וז"ל ההרב המגיד שם:  154
כמעכשיו ולא הזכירו כפילת התנאי ובעלי התוספות חלוקים בזה והרמב"ן והרשב"א ז"ל הניחו דבר זה בצ"ע וקבלת הגאונים תורה 

 והיא תכריע:
ואלו תנאים כלם אין צריכים אלא בגיטין ובקדושין שהן איסורא אבל על מנת בשו"ת הרי"ף סימן לא זה תמצית דבריו: "כן הוא  155

 "נוהג בין באיסור' בין בממונא שכל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי ואין צריכים עמו לכל התנאים האלו.
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ממונות בין לקולא בין לחומרא לא בעינן כפול דקי"ל כרבנן דפליגי עליה דר"מ דאית להו מכלל לאו אתה שומע הן 
 עשה ואצ"ל תנאי גמור שאינו כפול.ו ומבטל מדאשכחן בד"מ דאפי' גלויי דעתא דתנאי נמי מהני בה

וכבר ראיתי לה"ר אברהם עצמו ז"ל שכתב כן בפי' מס' קדושין שלו בההוא גברא דזבנינהו לנכסיה דבעי למיסק לא"י 
ובעידנא דזבין לא אמר ואיסתפק לן בגמ' דברים שבלב אי הוי דברים אי לא ש"מ דאי הוו דברים בטל מקח ואע"פ שאין 

כפול דלא בעינן תנאי כפול בד"מ אלא בגיטין וקדושין אלו דבריו ז"ל ואע"פ שמקצת חכמים מתעקשים בזה כאן תנאי 
ואומרים דגלויי דעתא עדיף מתנאי שאינו כפול שי"ל אילו הוציא הדבר כשפירשו היה מוציאו כהלכה דבר שאינו הגון 

הם והדבר ידוע שמי שהתנה אם אלך לא"י שדי  אמרו שד"מ אין לתלותן בגזירות הכתוב אלא דברים שהדעת נוטה לדין
מכורה לך וכן אם תלך לא"י שדי מכורה לך כענין תנאי של בני גד ובני ראובן בכולן גלה דעתו בבטול המכירה יותר ממי 

שרמז לעלות לא"י אני עושה וכן ההוא דזבין אדעתא למיסק לבסוף לא סליק ולא אתדר ליה וההוא דאמרו ליה אי בעית 
תרוייהו מפני שגילה דעתו בשעת מכירה כדי שאלך לא"י אני עושה נתקיים התנאי והרי הוציא תנאי מה שבלבו  קלקלת

אדעתא למיסק קאמרינן לא שהתנה תנאי שלם שאילו בתנאי  בשפתיו ולא הוציאו כהלכה וא"ת התם בכופל דיני התנאי
טר חוזר בזה ובזה שאין בתנאי חיוב אחר אלא גמור אין אומרים לו קום סליק כדאמרי' התם ע"מ שתכתבו לי את הש

בטול המעשה אלא בשאמר סתם על דעת לעלות אני מוכר הלכך אמרי' ליה הרי דעתך עליך עלה והצלח והנה זו ראיה 
גמורה כפי דעתם ואם נדחה אנחנו ונאמר שלא מצינו לר"מ תנאי כפול אלא בתולה בדעת חבירו אם יעברו בני גד וכו' 

תן על ספק הוא אבל תולה תנאי בעצמו לא דאי לא תימא הכי כל אסמכתא קניא עד שיכפול אם ישנה שי"ל גומר ונו
הלכך אפי' בגלויי דעתא בטל מקח ואפי' לר"מ ולא היא שהרי אמרנו במוציא אשתו משום איילונית וכן במוציא משום 

לפי שהוא תולה במה שעבר ונראין הדברים שם רע ומשום נדר דלר"מ בעינן תנאי כפול ואע"פ שאינו כענין תנאי בני גד 
בגמ' דלא בעינן בהו תנאי גמור לא לר"מ ולא לרבנן אם את איילונית הרי גיטך אלא כגון שאמרו משום שם רע אני 

מוציאך והטעם לפי שאינו דומה לתנאי בני גד שהוא תנאי בדבר שעבר ואעפ"כ בעי ר"מ כפילא דכפל לר"מ הוא בכ"מ 
ין הזה שאין הלכה כר"מ לל לאו הן בין בשבועות בין בנדרים וכן בפסוקי התורה הלכך נתקיים מן הענ)הוא( דלית ליה מכ

  בד"מ כלל.

ולענין איסורין נמי שנינו המוציא את אשתו משום איילונית ר' יהודה אומר לא יחזיר וחכ"א יחזיר ואוקימנא מאן 
דלא כפליה לתנאי והתם כר' יהודה קי"ל לפי דברי רבינו חכמים ר"מ היא דאמר בעינן תנאי כפול והכא במאי עסקינן ב

הגדול שפי' ר' יהודה שתיקותיך יפה לך מדבוריך דלמא שייך בהא מלתא קלקולא ובפ' איזהו נשך גרסי' ההוא ש"מ דכתב 
א לה גיטא לדביתהו אינגיד ואיתנח אמרה ליה דביתהו אמאי מתנחת אי קיימת דידך אנא וא"ר זביד פטומי מילי בעלמ
נינהו וא"ל בר אחא מדיפתי לרב הונא אי לאו פטומי מילי בדידיה קיימא למשדא תנאה בגיטא א"ל מהו דתימא הוא 

גופיה אדעתא דידה קא גמר ויהיב קמ"ל וזה התנאי איני רואה אותו מתקיים על דרך תנאיו של ר"מ שאם אמר לה תחלה 
מר הוא ואי קיימנא דידי את הוה ליה ה"ז גיטיך ואם לא מתי ה"ז גיטיך אפי' היה תנאי של בעל שאין בו פטום כגון שא

לא יהא גט ומעתה מעשה קודם לתנאי הוא ואם אמרה היא ונתן הוא נמי אפי' בתנאי הבעל אינו מתקיים דהו"ל אם לא 
מתי לא יהא גט וה"ז גיטך ובעינן הן קודם ללאו אלא ש"מ דלא בעינן כל דקדוקי תנאין דר"מ אלא שחוששין בהן 

להחמיר וטעמא משום דאיתתא פטומי מילי קא עבדה ונעשה כמאן דאמרה ליה מדעתי הוא הא בתנאי גמור אי קאים 
בטיל גיטא ואולי יש מבעלי הסברות המשובשות שיהו סבורין לומר משום דפטומי מילי נינהו גם זה מן השיבוש 

ת רמז וגלוי דעת אלא שאין הלכה כר"מ שהזכרנו עליו למעלה שלא יהא תנאי שלם שלו כשיחה בטלה שלה או במקצ
כמו שפירשתי ותמה על עצמך וכי מי פסק כמותו שיהא קשה עלינו לדחותו שאילו משום תקנת שמואל בגיטין לחומרא 
הוא כתקנת רב בגיטין מן יומא דנן ולעלם מדר' יוסי דאיהו פסק כוותיה ותקנת ר' יהודה בשטרות קני לך דקלין תאלין 

א כתב ליה קני מיהו שופרא דשטרא הוא אלא מיהו בחדא מלתא אשכחן וגמרינן מתנאי בני גד ובני והוצין דאע"ג דל
ראובן דקי"ל ביבמות אין תנאי בחליצה ומפרש עליו בפ' המדיר ומשום דכל תנאי מהיכא גמרי' מתנאי בני גד ובני ראובן 

יה ע"י שליח כגון חליצה לא הוי תנאה וי"ל תנאה דאפשר לקיומה ע"י שליח כי התם הוי תנאיה תנאה דלא אפשר לקיומ
שאני תנאי כפול שצריך היה הדבר לאמרו כדאמר ר' חנינא בן גמליאל א"נ שאין לך תנאי בכתובים שאינו כפול והוו להו 

ב' כתובין הבאין כאחד ואין מלמדין כדברי רשב"ג א"נ משום דאשכחן לענין איסורא גרידא דאפי' לר"מ אית ליה מכלל 
משתויי יין ושכר אתיא כדאיתא בשבועות וגמרי' מינה אנו אפי' לענין ממון אבל לגבי תנאי שאפשר לקיימו ע"י  לאו הן

שליח אפי' רבנן מודו דגמרי' מבני גד ובני ראובן ומלתא דטעמא נמי הוא דכל מעשה שא"א לעשותו ע"י שליח מעשה 
ינן נמי דלא בעינן הן קודם ללאו ותנאי קודם למעשה רבה הוא ולא אתי דבור ומבטל לה ומדאית לך מכלל לאו הן שמע

ותנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר דבכלל לאו הן ובכלל הן לאו לא שייכי כל הני ויש מי שאומר דתנאי קודם למעשה 
בעינן דסתם לן תנא הכי כל תנאי שיש בו מעשה בתחלתו תנאו בטל ואף רב חננאל כתב שם אע"ג דלא אשכחן לה אלא 

דר"מ הלכתא כוותיה דתני לה גבי הלכתא פסיקתא דהא מתני' סתמא הוא וכולהו הלכתא נינהו וזה אפשר הוא אליבא 
עם תנאי שאינו כפול שאפי' כשנשמע מכלל הן לאו ומכלל לאו הן כיון שאמר מעשה תחלה עשאו עיקר ותפוס לשון 

זו בדין ממון היא שנויה הא אם אמר שדה  ראשון ולזה הסברא אף בדיני ממונות בעינן תנאי קודם למעשה שהרי משנה
מכורה לך אם אלך לא"י אינו תנאי. ואין דברינו שכתבנו למעלה מסכימין כך ורבי' הגדול ז"ל מפורש אמר בתשובה שלו 

שכל אלו הדקדוקין כולן ותנאי קודם למעשה עמהן אינן צריכות אלא בגיטין וקדושין שהן אסורא וכן הדעת מכרעת 
תו סתם משנה בדין ממון ואע"ג דפסק רב נחמן בסיפא הלכה כר' יהודה בן תימא ואיתמר עלה מתני' נמי שאין לחוש לאו

דייקא משום דסתם לן תנא כוותיה מדלא פסקו ברישא הלכה כאבא חלפתא משום ר"מ ש"מ שאין לסמוך על תנאי דבני 
א דר"מ ורבנן תלו וסתמי אחריני כרבנן גד ובני ראובן בכפול ותנאי קודם למעשה ושאר דקדוקין שבו כולהו בפלוגת
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איכא טובא הלכך לא סמכינן אהך סתמא דיחיד דמאי אולמה מהנך דרבים ובפ' האיש מקדש מצינו בירושלמי ר' חייא 
בשם ר' יוחנן כל תנאי שמעשה מתחלתו מקודשת לחומרא גם זה סיוע לדברינו שכתבנו וע"כ השיגה דעתנו לפרש דעת 

 הזה ואע"פ שמקצת הגאונים חולקים בכך דברים עתיקים הם. רבי' הגדול ז"ל בענין

וראיתי עוד בדברי הרב ז"ל שיטה משתבשת עלי והוצרכתי להתלמד בה שאמר הרב ואם יטעון טוען ויאמר היינו טעמא 
נן דלא בעינן בממון תנאי כפול משום דבתנאי ממון הא אמרי' כל דאי לא קני מאי איכא דאמר מעכשיו ובמעכשיו לא בעי

תנאי כפול דתנאי בני גד ובני ראובן לא היה במעכשיו זו היא הטענה והרב משיב עליו דתנאי בני גד ובני ראובן כמעכשיו 
 הוא

ואני אומר שזה הטוען כבר הכריח את הרב ז"ל לחלוק על הגאונים שלא מדעתו שהם ז"ל כך הם אומרים דכל מעכשיו 
תה תשובה של רבינו ז"ל שהזכרתי וכן בגליוני תשובות של רבינו האיי וע"מ אינם צריכים לתנאי כפול וכן תמצא באו

גאון ז"ל וכן בחבורי רבני ספרד האחרונים ועוד שטעמים הללו שהרב אומר שאין תנאי בני גד ובני ראובן בע"מ והטוען 
ו של מעכשיו אע"פ אומר שאינן נמי במעכשיו ולפיכך אינן צריכים לכפול. היפך אני רואה בגמ' שא"כ כל תנאי דע"מ א

שכפל תנאי בטל ומעשה קיים דודאי מימר קאמרי' כדאמרי' בגמ' כל תנאי מהיכא גמרינן מתנאי בני גד ובני ראובן מה 
 התם באם לאפוקי הכא דעל מנת ולפיכך תנאו בטל וכן הדין לפי שהמעשה נתקיים במעכשיו שבו ושוב אינו מתבטל

ען על הרב ז"ל שלא ראי אסמכתא כראי תנאי בני גד ובני ראובן דהתם מקרה ועוד בר מן דין שהטוען הזה טעות גדול ט
הוא שהתנה על עצמו אם לא הבאתי לך מכאן ועד ל' יום החזר לו את שטרו הלוהו על שדהו ואמר לו אם אין אתה נותן 

מר להקנותו וגבי לי מכאן ועד ג' שנים הרי היא שלי סמך בדעתו לעשות ולא נזדמן לו לפיכך לא קנה הלה שזה לא ג
תנאין על הקונה הוא שהטיל תנאו אם יעברו בני גד ובני ראובן והקונה בדעתו לקיים תנאו ולקנות הלכך זה שתלה בו 

 מעיקרא וגמר ואקני

ודבר ברור הוא זה שכל מה שתראה בגמ' באסמכתא באם לא באתי ולא עשיתי הוא וכל מה שתראה בתנאין של ממון 
לא מצאתי בכל מיני אסמכתא בתלמוד אלא תנאין של בטול מעשה אם לא באתי תקנה אם באם תצא ואם תעשה וכן 

לא פרעתיך תקח אבל בקיום מעשה אם אלך למקום פלוני שדי קנויה לך וכיון שלא השגיח ועשה מעשה לעבור על תנאו 
ת מס' נדרים אבל גמר ומקנה הוא ובתולה בדעת אחרים יש דרכים חלוקים לאסמכתא וכבר בררתי אותם יפה בהלכו

בתולה בדעת קונה לבדו דבר פשוט הוא שאין בו משום אסמכתא כלל שאילו לדברי הרב ר' אברהם ז"ל אין לך תנאי 
בכתובים ובתלמוד בדיני ממונות שלא יהא צריך מעכשיו ואין זה נכון מ"מ לפי דרכינו נשמע לדברי הכל שאין אסמכתא 

 הן אם לא באתי בלא מעכשיו למדנו שלא הוזכרה אסמכתא אלא בדין ממון:בגיטין וקדושין שהרי כמה פעמים שנינו ב

 תוספות קידושין מט: ד"ה

 תוספות קידושין סב. ד"ה בשלמא

פירש בקונטרס שלא כפל אם שכב לא הנקי אלא מכלל  -בשלמא לרבי חנינא בן גמליאל היינו דכתיב אם לא שכב הנקי 
את כי שטית וגו' ההיא לא מפרש ביה קללה אשבועה קמייתא אלא ברכה אתה שומע קללה דאי משום דסמיך ליה ו

אשבועה בתרייתא קאי דסמיך ליה והשביע הכהן את האשה בשבועת האלה וגו' ושבועה קמייתא אין בה אלה דהכי 
כתיב והשביע אותה הכהן ולא פירש בה קללה אלא מכלל ברכה וקשה דהא כל תנאי מבני גד ומבני ראובן גמרי' וא"כ 

נן הן קודם ללאו והכא הוה לאו קודם להן דהא אם לא שכב כתיב ברישא וי"ל דאם לא שכב חשוב הן שמה שאנו בעי
רוצים שתעשה חשוב הן דומיא דאם יעברו שאנו רוצים שיעברו ואם לא יעברו יפסידו כך אנו רוצים שתתקיים דברים 

 שלא שכב איש אותה וזהו הן ואם שכב תפסיד וזהו לאו.

 156(קישור)ת ב' עמ' לט מסורה חובר

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן קעט  

 בטעם שאין מועיל תנאי מעכשיו בחליצה י"ב מנ"א תרח"ץ.  

החו"ש מר אליהו משה שיסגאל שליט"א לשיטת הרמב"ם פ"ו מאישות הי"ז שדיני תנאי הקשה לי הבחור החשוב מאד   
לא נאמרו בתנאי דמעכשיו וא"צ לכפול התנאי ולא להקדים התנאי על המעשה, משום דסובר דלא ילפינן מתנאי בני גד 

"ר בכתובות דף ע"ד ובני ראובן אלא תנאי דאם דהוא שתחול המעשה לכשיקיים, א"כ גם זה שילפינן מתנאי ב"ג וב
דבעינן תנאה דאפשר לקיומי ע"י שליח נמי אין למילף לתנאי דמעכשיו וא"כ מ"ט ליכא בחליצה אף תנאי דמעכשיו דהא 
מפורש בכתובות שם דאין מועיל בחליצה תנאי דחלוץ לה ע"מ שתתן מאתים זוז אף שע"מ הוא כאומר מעכשיו וגם לא 

לכשתקיים אחר זמן דהא כבר כלתה חליצתו ובודאי שאיירי רק במעכשיו  שייך כלל בחליצה תנאי דאם דהוא שתחול

                                                 

 ( ששם דברים אלו נכתבו ביותר הרחבה.קישורע"ע במסורה חוברת כ"א עמ' סז ) 156
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ומ"מ לא מהני. ואף להכ"מ בה"ב שסובר שהרמב"ם לא מצריך בתנאי שיהיה אפשר לקיומי ע"י שליח אלא משום דכיון 
ויקשה  דעבד מעשה אחולי אחליה לתנאיה, מ"מ הא מודה שלר' אחא בר יעקב הוא הטעם משום שא"א לקיומי ע"י שליח

 לדידיה.  

והשבתי שהנכון לע"ד דהנה בתוס' כתובות דף נ"ו הקשו במתנה ע"מ שכתוב בתורה שתנאו בטל הא עכ"פ התנה שאם   
יהא עליו שאר כסות ועונה לא תהיה מקודשת ומ"ט תנאו בטל וכוונתם דעכ"פ הא אין לו רצון באופן זה שתתקדש לו, 

מועיל תנאי הו"א דשום תנאי אינו מבטל את המעשה ולכן לא נתחדש אלא ותירץ ר"י דבלא חדוש התורה בב"ג וב"ר ש
כמו התם שאינו ע"מ שכתוב בתורה, ולכאורה תמוה מה תיקן בזה הא עכ"פ אין לו רצון ואיך היינו אומרים כן, וצריך 

ידו של האדם לומר דטעמו דאין סברא לומר שיוכל לעשות מעשה קידושין ומכר וכדומה להועיל רק כפי רצונו דאין ב
לשנות כח ודיני המעשה שנעשה בכל אופן, שיעשה רק כפי מה שהוא רוצה אלא הרצון שצריך בכל מעשה הוא רק 

שיהיה עשייתו מעשה ואז מועיל כדין המעשה שהוא בכל אופן, לכן הוא אף אחר שנתחדש דין תנאי אך שנתחדש דיכול 
קנין וכדומה שעשה, וכמו שיש במעשה גירושין דגט כח האדם לעשות מעשה אחרת דתנאי שהוא מעשה לבטל המעשה 

לבטל האישות מכאן ולהבא כ"כ יש כח במעשה תנאי לבטל המעשה קידושין שעשה גם למפרע וכן בכל מעשה, אבל 
מעשה קידושין וכדומה שעשה לא נשתנה בכחו כלום בהתנאי. וכיון שתנאי הוא מעשה אחריתי בפני עצמה ניחא מה 

אי איך לעשותו כיון שהוא מעשה בפ"ע ולא גילוי דעת שאינו מתרצה, והקפידה תורה במעשה התנאי ששייך דינים בתנ
שיהיה כפול וכל הלכות תנאי כדמצינו בב"ג וב"ר וכשחסר אחד מן הדינים אינו מעשה חשובה שתוכל לבטל מעשה 

 הקידושין וכדומה שנעשה.  

יני תנאי שלכאורה אינו מובן דהא הוא עוד כ"ש דמה אם ולפ"ז יש טעם גדול לשיטת הרמב"ם שבמעכשיו א"צ לד  
כשעדיין לא נעשה כלום אינו יכול לבטל בהתנאי שאינו כפול ושאר הדינים כל שכן כשנעשה, דלפ"ז ניחא דהנה לכאורה 
 יקשה דהא ודאי במקדש לאחר שלשים א"צ להלכות תנאי, דלא מצינו זה וגם לא שייך כלל להתנות כיון דאינו מתנה על

שום דבר, וא"כ מ"ט כשאמר לכשתתן מאתים זוז צריך להלכות תנאי, דהא ודאי לאו דוקא בלשון אם צריך להלכות תנאי 
אלא אף בלשון לכשתתן דגם אם הוא לכשתתן, וגם חזינן שהוצרך שמואל לתקן בגט שכ"מ שיתנה ג"פ בגיטין דף ע"ה 

י שעה אחת סמוך למיתתי אלא ודאי שגם בלשון זה כמסקנת רבא היה לו לתקן שיאמר בלשון הרי את מגורשת ממנ
צריך להלכות תנאי ולכאורה מ"ש מלאחר שלשים סתם שאין צריך. וצריך לומר דבלאחר שלשים שאינו תולה במעשה 
אין שייך לומר שעושה שיועילו הקידושין כפי רצונו לא ככח מעשה הקידושין אלא שבידו לעשות שיהיה חלות תועלת 

אחר זמן בהעת שרוצה כיון שבעצם כח הקידושין אינו משנה דהוא בכל כחו אך שיהיה זה בהגעת הזמן מעשה הקידושין 
שקבע, אבל כשתולה במעשה נמצא שעשה מעשה הקידושין שיועילו לא כפי כח הקידושין אלא כרצונו היינו שלא 

ן אלא צריכין למעשה תנאי לבטל במעשה הקידושין תתקדש לו אלא גם בעוד מעשה שהיא או אחרים יעשו וזה אין יכולי
מעשה הקידושין שלמעשה זו צריך להלכות תנאי כדבארתי. וא"כ לא שייך זה אלא בלכשתתן אבל במעכשיו שאם תתן 
מקודשת מעכשיו, הרי א"א לומר שמעשיה בנתינת המאתים זוז הוא עוד מעשה בענין עשיית הקידושין דא"כ לא היתה 

אלא היתה מתקדשת לכשתתן שנגמר גם מעשה דידה ובע"כ אין שייך מעשיה מתקדשת מעכשיו שעדיין לא נתנה 
למעשה הקידושין, וזה שאם לא תתן מהני לבטל הקידושין מוכרחין לומר דהוא מטעם אחר מגדר מקח טעות, דהא ודאי 

כי לא שדין מק"ט כמו נמצא מום במקח ובאשה היה בטל אף בלא חדוש דין תנאי מקרא דב"ג וב"ר משום דאדעתא דה
עשה כלל המעשה דלא קנה אלא מה שהוא בלא מום ולכן בהתנה ע"מ שתתן מאתים זוז הוי אצלו נמי כמק"ט שלא קנה 

אלא אשה שנותנת מאתים זוז וכן בכל תנאי אף רק בקפידא בעלמא כירידת גשמים וכדומה שבתנאו גילה שאצלו הוא 
ין זה שינוי בהלכות קידושין שהרי אם לא יהיה מק"ט מק"ט ואדעתא דהכי לא עביד מעשה קידושין שעשה. ונמצא שא

הם קידושין מוחלטין בכל אופן, ולכן אין צורך להלכות תנאי כמו כל מק"ט שאף בלא חדוש תנאי היה בטל רק שבדבר 
שאין רוב העולם מקפידין צריך לגלות שאצלו הוא מק"ט אבל הם בגדר אחד. ולכן בחליצה שחליצה מוטעת אף במקח 

ור כשרה כגון שהטעתו שהיא חולנית ובעלת מום וחלצה ואח"כ נודע שהיא בריאה ושלימה, ומדוקדק לשון טעות גמ
מוטעת, והוא מטעם שכיון שעכ"פ נתכוין להתירה בהחליצה הוא מעשה חליצה שמועיל בכל אופן אף שהיה טעות במה 

א כמק"ט שבארתי, אלא שעכ"פ הי"ל שנתרצה לעשות, ולכן אף באומר תנאי דמעכשיו אין להועיל מצד גדר זה דהו
להועיל מצד מעשה תנאי שמועיל לבטל המעשה חליצה שעשה דודאי לא גרע מעכשיו להועיל גם בדין תנאי מהתנה 

באם שהוא לאחר שיקיים, וע"ז אמר ר' אחא בר יעקב שפיר דמצד דין תנאי בעינן דומיא דב"ג וב"ר שיהיה אפשר 
ל מקום אין צריך בתנאי דמעכשיו להלכות תנאי מ"מ בחליצה היה צריך להלכות לקיומיה ע"י שליח. ונמצא שאף שבכ

 תנאי אף בתנאי דמעכשיו ולכן ליכא תנאי בחליצה אף במעכשיו, משה פיינשטיין    

 :גשולחן ערוך אבן העזר הלכות קידושין לח

כל האומר: מעכשיו, או על מנת, אינו צריך לכפול תנאו ולא להקדים תנאי למעשה, אבל צריך להתנות בדבר שאפשר 
הגה: וי"א דאפילו לא לקיימו. ויש חולקין ואומרים דאפילו באומר: מעכשיו, או על מנת, צריך להיות בתנאי כל הד' דברים. 

 גד ובני ראובן, הוי תנאי גמור )הגהות מיימוני פ"ו(. פירש כל דיני תנאי, רק אמר סתם שמתנה כתנאי בני

 סעיף יד שולחן ערוך חושן משפט הלכות מקח וממכר סימן רז
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 בעל המאור גיטין לז:

כתוב בהלכות כל האומר על מנת כאומר מעכשיו דמי וכן הלכתא. כתב עלה ה"ר אפרים ז"ל גרסי' בכתובות בפ' הכותב 
ה"ז גיטיך ולא תתגרש בו וכו' ומדאוקימנא לההיא דר"נ בדא"ל קנה מעכשיו הם ה"נ בעי מיניה רמי בר חמא מרב חסדא 

גבי גט כדאמר לה הרי זה גיטיך מעכשיו ולאחר ל' יום. זה תורף דברי הרב הזה ז"ל. ובודאי שהשמועות הללו צריכות 
תא דר"נ לאו בדאמר לה לתשלום חבור ההלכות אלא שלא עלו לפי' ה"ר אפרים ז"ל כהוגן דבעיא דרמי בר חמא ושמע

מעכשיו עסקינן דבא"ל מעכשיו לא איצטריך ליה לרמי שאפי' נקרע הגט או שאבד מגורשת וכ"ש כשהוא קיים ול"ג 
בבעיא דרמי ונקרע הגט או שאבד וליתא לדרב נחמן מדאמר רבין אר"י לא קנה ואוקימנא בפ' האשה שנפלו לה נכסים 

בין אמר ר' יוחנן מדאמרי' בפ' המפקיד מאי בינייהו קושיא דר' זירא אי נמי בדלא אמר ליה מעכשיו וסוגיין דעלמא כר
דקיימי באגם הלכך גבי גט אי לא אמר לה מעכשיו והלכה והניחתו בצדי רה"ר אינה מגורשת ולחומרא ואי אמר לה 

לא תתגרשי בו מעכשיו מגורשת ואפי' נקרע הגט או שאבד בין לקולא בין לחומרא ויש מי שאומר כל היכא דאמר לה 
 אלא לאחר ל' יום לא מהני לה מעכשיו שהרי אמר לה לא תתגרשי בו.

    )או לד.( .לחמלחמת ה' שם 

  סו: בדפי הרי"ף בתרארי"ף בבא 

גרסינן בפרק יום טוב שחל להיות ערב שבת ]ביצה כ' ע"א[ ההוא גברא דאמר להו הבו ארבע מאה זוזי לפלוני ולינסוב 
שקיל ברתיה אי בעי נסיב ואי לא בעי לא נסיב אבל אי אמר לינסוב ברתי והבו ליה אי נסיב  ברתי א"ר פפא ארבע מאה

אין ואי לא נסיב לא מאי טעמא לישנא קמא לישנא דמתנה היא בין בזוזי בין בברתא הילכך אי בעי תרוייהו שקיל ואי 
 ים ליה לתנאיה שקיל ואי לא לא שקיל:בעי חד מינייהו שקיל אבל לישנא בתרא ברתיה תנאה וזוזי מתנה הילכך אי מקי

 , ביצה י. בדפי הרי"ףבעל המאור

]דף כ' ע"א[ ההוא גברא דאמר להו הבו להו ארבע מאה זוזי לפלניא ולנסוב ברתאי וכו'. פירשה הרי"ף ז"ל בפרק מי שמת 
שום דכל תנאי לישנא קמא לישנא דמתנה הוא בין בזוזי בין בברתיה כולה כדכתיבנא התם בהלכות ויש מפרשים מ

שקדמו מעשה אינו תנאי ודעתינו נוטה לזה הפירוש. אע"פ שיש הרבה מן החכמים שאמרו דלא בעי' תנאי כפול ותנאי 
קודם למעשה בממון אלא באיסורא בלחוד כגון גיטין וקידושין שהרי אנו הולכין בממון אחר אומדן דעתא ומה לנו 

יהא גלויי דעתא בעלמא ולי לא נראה כן דשאני היכא דהוציא התנאי לדקדק בכל לשון שהוציא בו תנאו לא יהא אלא ש
בשפתיו ממי שלא הוציאו בשפתיו וגלה בדעתו שזה שגלה בו דעתו יש לומר אם היה מוציאו בשפתיו היה מוציאו 
ה כהלכה וזה הוציאו בשפתיו ולא הוציאו כהלכה כמו שאנו למדין מתנאי בני גד ובני ראובן אין תנאו כלום והמעש

 מקוים והתנאי בטל ומשנה שלימה היא לענין ממון בבבא מציעא בפרק השוכר כל תנאי שמעשה בתחלתו אינו תנאי.

 שםומלחמת ה' 

 ועוד ההוא גברא דאמר להו הבו ליה ארבע מאה זוזי לפלני ולנסוב ברתאי וכו' ודעתי נוטה לזה הפי':

אותה משנה קמשמע לן לימא דתנן כל תנאי שמעשה אמר הכותב א"כ מה בא רב פפא ללמדנו אם תאמר הלכה כסתם 
בתחלתו אין תנאי ודקאמרינן בגמרא אבל אמר לינסוב והבו ליה אי נסיב שקיל אי אמר הכי וכפל תנאו פשיטא צריכא 
למימר ועוד מה ענין המעשה הזה בשמועה זו ובמסקנא זו אלא ודאי כדברי רבינו הגדול ז"ל ודומה הוא לזו שאמר רבי 

דור ואינו יוצא נזיר ואינו מגלח דהתם נמי טעמא דמילתא משום דכיון דלא אמר על מנת שאצא בה ושאגלח לא יוחנן נ
הוי תנאה ולא תלה נדרו בכך שאלו אמר על מנת ודאי יוצא ומגלח כאותה ששנינו שאגלח בבית חוניו יצא והכי מוכח 

ואי בתו שאלו תלה אותם בהם תנאו קיים לפי בהדיא בגמרא התם בפרק בתרא דמנחות וכאן נמי לא תלה מתנתו בנש
שמעולם לא אמרו תנאי כפול בשכיב מרע שכל דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו בין במעשה בין בתנאי שלא יהא 

צריך לדקדוקי התנאין ותטרף דעתו עליו כנ"ל וזה הטעם נכון וברור ודבר פשוט הוא אלא שאין אנחנו צריכין לו כאן 
דברי רבינו רבי אברהם ברבי דוד ז"ל שהשיב כך אמר אברהם מי שאמר זה לא שקל במאזני משפט והנה רצה ברם נראין 

לומר שאם אמר זה האיש תנו לפלוני מאתים זוז אם ישא את בתי כיון שהמעשה קודם לתנאי יטול המאתים ולא ישא 
את הסוד הנעלם מבני אדם את הבת על כן יצא משפט מעוקל חס ושלום לא תהא כזאת בישראל עתה אגלה 

שהראשונים לא פירשוהו כי כל מה שאמרו חכמים בתנאי כפול ותנאי קודם למעשה והן קודם ללאו ותנאי ומעשה בדבר 
אחד כדאיתא במי שאחזו ומעשה דאפשר לקיומיה על ידי שליח כדאיתא בכתובות בענין חליצה מוטעת כל אלו לא 

ת גט וחליצת יבם שאין התנאי מבטל המעשה למפרע אא"כ נעשה כראוי נאמרו אלא כשהמעשה נעשה מיד כעין נתינ
ובחוזק כעין תנאי בני גד שהיו מבקשים ממשה שיתן להם נחלתם מיד וע"כ הוצרך משה לכפול התנאים שאם לא יקיימו 

שה אותם יטלו אותה הנחלה מידם וכן דקדק בתנאי קודם למעשה שהוא חוזק התנאי ובהן קודם ללאו דהואיל והמע
נעשה מיד אם קדם ללאו אין בו כח לעקור המעשה וכן בתנאי בדבר אחד ומעשה בדבר אחר שכיון שהמעשה נעשה איך 
יתנה עליו מגופו לסותרו כגון על מנת שתחזירי לי את הנייר אע"ג דבמסקנא מההיא מטעמא אחרינא אסיקנא לה מכל 

ם מעתה כל התנאים שבעולם שהם באים לעקור המעשה מקום ילפינן מינה למילי אחריני היכא דליכא על מנת אלא א
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כגון נתינת גט לידה או קדושין וחליצת היבם שנעשה מיד וכן בנתינת ממון שנתן מיד אם אמר אדם לחבירו הילך מנה 
זה ויהיה לך אם לא באתי מכאן ועד יום פלוני אם לא כפל תנאו או לא דקדק בעניני התנאים אינו תנאי מכל מקום אין 

בדבר שלא נעשה בו שום מעשה כגון זה שאמר תנו לפלוני מאתים זוז אם יקח בתי לית דין ולית דיין שאם לא יקח  ספק
לא יטול והוא האמת ומעשה דההוא גברא דבמסכת יום טוב אם אמר באם אין בו ספק שלא יטול אם לא יקח הבת אבל 

ויש לי תחלה לשאול דהא גבי נדרים בחולין ולא אוכל  הטעם כמו שאמר הרב ז"ל ואין לזוז ממנו עד כאן דברי הרב ז"ל
לך לית ליה לרבי מאיר מכלל לאו אתה שומע הן וכן בשבועות העדות ואע"ג דליכא מעשה ויש לומר דהתם נמי לא אלים 

ליה לרבי מאיר מכלל לאו להיות נודר בו דמעשה מכללא לית ליה הא לעשותו בתנאי לבטל דבר שלא נגמר בו מעשה 
עלמא הוי תנאי וסומכין היינו דבריו ממה ששנינו כתבו ותנו גט לאשתי אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש  לכולי

כתבו בתוך שנים עשר חדש ונתנו לאחר שנים עשר חדש אינו גט אלמא תנאו קיים אע"פ שיש בו מעשה בתחלתו אלא 
ני דיני דתנאין דאדעתא דמאי דקאמר ליה משוי שמצינו לרב אחא משבחא דבהדי שליח לא בעי' תנאי כפול וה"ה לכל ה

ליה שליח דוקא אבל מצאתי עוד בירושלמי ראיה לדבריו בפרק האומר בקדושין דתני האומר לאשה הרי את מקודשת לי 
על מנת שירדו גשמים וירדו גשמים מקודשת ואם לאו אינה מקודשת רבי מאיר אומר בין ירדו בין לא ירדו מקודשת עד 

ו הכל מודים שאם אמר לאחר שירדו גשמים ירדו גשמים מקודשת ואם לאו אינה מקודשת וכו' רבי חגי בעא שיכפול תנא
קומי רבי יוסי והן אם לא כלאחר הוא אמר ליה שניא היא שהיתה הארץ לפניהם והוא מבקש להוציאה מידם ופירושו 

שמים שאינו צריך לכפול תנאו לפי שלא ברור שבני ארץ ישראל סבורין באומר לאשה הרי את מקודשת לאחר שירדו ג
חלו הקדושין עכשיו וכאלו לא נעשו בו שום מעשה והקשו וזה האם של תנאי בני גד ובני ראובן דכתיב אם יעברו לאו 

כלאחר הוא ואע"פ כן הוצרך הכתוב לכפול תנאו ותירץ שאני התם שהיתה הארץ לפניהם והם מחזיקין בה מעכשיו 
תנאים שאם לא יקיימו אותן יטלו אותה הנחלה מידם וכן בקדושין כיון שהגיע קדושין לידה אין לפיכך כפל משה רבינו ה

במשמע האם לבטל הקדושין עד שיכפול אלא התנאי בטל והקדושין חלין מעכשיו אבל במפרש לאחר אינו צריך כפל 
ריך לתנאי כפול אפילו לרבי מעתה נסמכו דברי הרב ז"ל שכל שלא הוחזקה מתנה בידו הרי האם שלו כלאחר ואינו צ

 מאיר והוא הדין לשאר חומרי תנאי בני גד ובני ראובן והנה אמת הנה נכון

ומה שכתב בעל המאור ז"ל שיש הרבה מן החכמים שאמרו דלא בעי' תנאי כפול ותנאי קודם למעשה בממון ולא נראה 
בת שלו וצריך לפנים שעיקר הכתוב בממון לו כן אבל דעת רבינו הגדול ז"ל הוא שהעידו תלמידיו עליו ומצוי בתשו

ובפרק שבועת העדות אמרו בהפך דכי בעי' תנאי כפול בממונא אבל באיסורא לא וסוטה ועדים וכן גיטין וקדושין 
איסורא דאית ביה ממונא הוא אבל יש לומר כמו שכתב הרב רבי שמואל רומרוגי ז"ל בפרק יש נוחלין שלו דכי בעי' תנאי 

דושין לרווחא דמילתא מדאתקין שמואל לחומרא בגטא דשכיב מרע ואם מתי ואם לא מתי הא בדיני כפול בגיטין וק
 ממונות

 בענין דעת על תנאי –ארץ הצבי סימן יג, עמ' צט 

 הגדרת מיניה –מתכת 

 תפארת ישראל יבקש דעת אות מד

זכוכית. אמנם מתכת כולל ו' מינים, זהב, כלי כולל כל כלי העשוי מט' מינין, מתכות, עץ, עור, עצם, בגד, שק, חרס, נתר, 
כסף, נחושת, ברזל, בדיל, ועופרת. ]כך כ' רב"א זצוק"ל. ולפע"ד זה לאו דוקא דהרי בעתים הללו מצאו הטבעיי' כמה מיני 

מתכות חדשים שלא שערום אבותינו. והגם שי"ל שהם כולן בכלל אלו הו' מינים שזכר הגאון זצוק"ל, עכ"פ צ"ל ששש 
 ..מתכות הנ"ל הן לאו דוקא, אלא כל הנרקע בפטיש רקועי פחים נקרא מתכות[.שמות של 

  סימן כב לקאיגרות משה יורה דעה חשו"ת 

 כלי אלומיניום אם צריכים טבילה בע"ה סיון תשל"ג למע"כ נכדי האהוב הרה"ג שמואל פישעליס שליט"א.  

מה"ת אינם צריכים טבילה, דממה שנקט הקרא שש הנה כלי אלומיניום שהיא מתכת חדשה שלא נזכרה בקרא נראה ד  
מינים בשמותיהם ולא נקט כלל כל כלי מתכות מוכרחין לומר דדוקא הני מקבלין טומאה וצריכין טבילה ולא כלים 

ממינים אחרים דהתורה שניתנה מפי הקב"ה הרי הוא ברא את כל מיני המתכות שבעולם אף אלו שלא ידעו האינשי ואם 
וטבילה לא היה להקרא לפרט אלו, וגם כיון דכלי זכוכית שהוא ג"כ דבר הניתך והיה טהור מדאורייתא  היו בדין טומאה

וגם רבנן שגזרו על כלי זכוכית לא היתה עיקר גזירתם בשביל דדמי למתכות אלא בשביל דדמי לכלי חרס בזה שתחלת 
שיטמא אף מגבן ככלי מתכות ולר' אשי הוא  בריאתן מן החול כדאמר ר"ל בשבת דף ט"ו ורק אחרי שגזרו טומאה החמירו

רק מטעם דדמו לכ"ח =לכלי חרס= עיי"ש, וא"כ מוכרחין לומר דלא כל מתכות הם בדיני טומאה אלא הששה מינים 
שנאמרו בפירוש, ולכן לא היה שייך לגזור בשביל זה מאחר שאינו מהששה מינים שלכן היתה הגזירה משום כלי חרס, 

ן כלים חדשים אולי אין להצריך דהא בפרשה ההוא נאמר גם דיני טבילת כלים, אבל נראה וממילא גם טבילה מדי
דטבילה מדרבנן צריך כמו כלי זכוכית שא"ר אשי הואיל וכי נשתברו יש להם תקנה ככלי מתכות דמו, שטעם זה איכא 

התוס' בשבת הזכירו שר' אשי בשאר מיני מתכות עוד יותר, ואף שר' אשי אינו סובר טעם זה בזכוכית לטומאה בשבת, ו
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רק לטבילת כלים חדשים סובר טעם זה ולא לענין טומאה ולא כתבו טעם, ונראה דהוא מחמת דאיתא בביצה דף ז' 
אפושי טומאה מדרבנן לא מפשינן לענין שלל של ביצים אף שגזרו לאסור לאכילה, ובתוס' מנחות דף ס"ט ד"ה דבלע 

פושי טומאה לענין עיכול עיי"ש, דלכן לא היו גוזרין טומאה על כלי זכוכית בשביל הביאו בשם ר' האי גאון שלא גזרו לא
הדמיון למתכות כיון שרק אלו הששה מינים נאמרו ולכן הוצרכו לגזור משום כלי חרס, אבל לטבילה בכלים חדשים גזרו 

 אף בשביל הדמיון למתכות.  

כליהם ונתנו לפניו חתיכות בשר וכדומה מונחות ע"ג כלי  והאוכל במלון )האטעל( או במסעדה וכדומה שאין טובלין  
מתכות או זכוכית ואינן צריכות לעצם הכלי ואינן משתמשים בו לצורך אכילה אף שגם כלי שמשתמשין בו לדברים 
יבשים הם ג"כ נחשבין כלי סעודה וצריכין טבילה אבל כיון שאין המאכל נאסר יש להתיר בשעת הדחק ליטול משם 

בדבר שאי"צ טבילה ולאכול, אבל במקום שהמאכל צריך להכלי כגון מרק ומאכלים לחים אסור לאכול ממנו  בידים או
 בלא טבילה שנחשבו ככלי סעודה מדצריך להם לצורך האכילה ובשעת האכילה. זקינך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין.  

 (קישור)אמת ליעקב )קמנצקי( יורה דעה סימן קכ 
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 רב סעדיה גאון –אומתנו אומה עם תורתה  –מתן תורה 

 ארץ הצבי עמ' קכא

 אנכי –מתן תורה 

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה א

 ועתה אתחיל לזכור מצוה מצוה בעזרת שדי:

המצוה הראשונה היא הצווי אשר צוונו להאמין האלוהות והוא שנאמין שיש שם עלה וסבה הוא פועל לכל הנמצאות 
והוא אמרו ית' אנכי י"י אלהיך. ובסוף גמר מכות )כג ב, כד א( אמרו תרי"ג מצות נאמרו לו למשה בסיני מאי קראה תורה 
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ה בגימטריא הכי הואי שית מאה וחדסרי הואי והיתה התשובה צוה לנו משה כלומר מנין תור"ה והקשו על זה ואמרו תור
אנכי ולא יהיה מפי הגבורה שמעום. הנה כבר התבאר לך כי אנכי י"י מכלל שש מאות ושלש עשרה מצות והוא צווי 

 באמונה כמו שבארנו:    

 (קישור)ספר המצוות, מתורגם על ידי הרב חיים הלר בהערה 

 

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם מצות עשה א

כתב הרב המצוה הראשונה שנצטוינו באמונת האלהות והוא שנאמין שיש עלה וסבה הפועל כל הנמצאות והוא אמרו 
משה בסיני מאי קראה תורה צוה לנו משה והקשו יתעלה אנכי י"י אלהיך ובסוף גמר מכות אמרו תרי"ג מצות נאמרו לו ל

"תורה" שש מאות ואחד עשר הוו אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום הנה נתבאר לך שאנכי מכלל תרי"ג מצות והיא 
מצוה באמונה כמו שביארנו: אמר הכותב האמונה הזאת בדבור הזה לא נפלאת היא ולא רחוקה היא וכן בדברי רבותינו 

שהוא קבלת מלכותו יתע' והיא אמונת האלהות. אמרו במכלתא ]והוב' ברמב"ן ל"ת ה[ לא יהיה לך אלהים ז"ל מפורש 
אחרים על פני למה נאמר לפי שהוא אומר אנכי י"י אלהיך משל למלך שנכנס למדינה אמרו לו עבדיו גזור עליהם גזירות 

ן מקבלים גזרותי היאך מקיימין כך אמר המקום אמר להם לאו כשיקבלו מלכותי אגזור עליהם גזירות שאם מלכותי אינ
לישראל אנכי י"י אלהיך לא יהיה לך אלהים אחרים על פני אני הוא שקבלתם עליכם מלכותי במצרים אמרו הן כשם 

שקבלתם מלכותי קבלו גזירותי לא יהיה לך. ועם כל זה ראיתי לבעל ההלכות שלא ימנה אותה מצוה בכלל תרי"ג. ובדבור 
מניעות רבות לא יהיה לך לא תעשה לא תשתחוה להם ולא תעבדם. ואם כן יהיה מפי הגבורה חמש ומפי  לא יהיה לך

משה שש מאות ושמנה, לא מניין תור"ה. והנראה מדעתו שלבעל ההלכות שאין מנין תרי"ג מצות אלא גזירותיו יתע' 
אותה אלינו באותות ובמופתים ובגילוי שגזר עלינו לעשות או מנענו שלא נעשה אבל האמונה במציאותו יתע' שהודיע 

השכינה לעינינו הוא העיקר והשורש שממנו נולדו המצות לא ימנה בחשבונן. והוא מאמר החכמים אמרו לו גזור עליהם 
גזרות אמר להם לאו כשיקבלו מלכותי אגזור עליהם גזרות. עשו קבלת המלכות עניין בפני עצמו והמצוות הנגזרות מאתו 

חר. ועוד כי אין הפרש בין הדיבור הזה ובין מה שאמר ית' בצדוק המדות )קדושים יט( אני י"י אלהיכם יתעלה מענין א
אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים והוא ירצה לומר הואיל וקבלתם מלכותי מיציאת מצרים קבלו גזירותי. ואם תהיה 

עשו מצותי עם כל זה לא יבא בחשבון בכל מקום מצוה שיאמר דעו והאמינו שאני י"י שהוצאתי אתכם מארץ מצרים ו
המצות כי הוא העיקר והן התולדות כאשר פירשתי. ולדעת הזו מה שאמרו בתשובת השאלה "תורה" שש מאות ואחד 
עשר הוי אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום לומר שיש בדיבור לא יהיה לך שתי מצות ישלימו לשש מאות ושלש 

יה לך ולא תעשה לך עניין אחד והמניעה בעבודה זרה לא תשתחוה להם ולא תעבדם עשרה והם המניעה בצלמים לא יה
מצוה אחרת. הודיעו כי עד כאן הדברות מפי הגבורה מובנות לכולם כאשר הם בלשון מדבר על עצמו, אנכי י"י על פני כי 

שלימות המניין. וכן מנה אנכי, ושאר הדברות בלשון נביא מתרגם ביניהם. אבל הכונה מפני מצות הדבור השני שהן מ
בעל ההלכות במצות לא תעשה עובד עבודה זרה אחת ומנה בלאוין שבמלקות לא יהיה לך אחת שהיא אצלו מניעה 

בצלמים ולא הזכיר לאו אחר בעשייתן. ומצאתי ראיה לדבריו שאמרו במכילתא לא יהיה לך אלהים אחרים למה נאמר 
לי אלא שלא יעשה העשוי כבר מניין שלא יקיים תלמוד לומר לא יהיה לך. לפי שנאמר לא תעשה לך פסל וכל תמונה אין 

 וזהו דעת בעל ההלכות ויש לו פנים. אבל עוד במצות לא תעשה )סי' ה( אבאר המתחויר לי יותר:    

 ג-:ברמב"ן שמות כ

אמינו כי יש ה', והוא אלהים הדבור הזה מצות עשה, אמר אנכי ה', יורה ויצוה אותם שידעו וי -ג( אנכי ה' אלהיך  -)ב     
להם, כלומר הווה, קדמון, מאתו היה הכל בחפץ ויכולת, והוא אלהים להם, שחייבים לעבוד אותו. ואמר אשר הוצאתיך 

מארץ מצרים, כי הוצאתם משם תורה על המציאות ועל החפץ, כי בידיעה ובהשגחה ממנו יצאנו משם, וגם תורה על 
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ישתנה דבר מטבעו, ותורה על היכולת, והיכולת תורה על הייחוד, כמו שאמר )לעיל ט החדוש, כי עם קדמות העולם לא 
 יד( בעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ. וזה טעם אשר הוצאתיך, כי הם היודעים ועדים בכל אלה:

השם שהיו עומדים במצרים בבית עבדים, שבויים לפרעה, ואמר להם זה שהם חייבין שיהיה  -וטעם מבית עבדים   
הגדול והנכבד והנורא הזה להם לאלהים, שיעבדוהו, כי הוא פדה אותם מעבדות מצרים, כטעם עבדי הם אשר הוצאתי 

אותם מארץ מצרים )ויקרא כה נה(. וכבר רמזתי עוד למעלה )יט כ( טעם שני השמות הקדושים על דרך האמת. וזו 
כי המלות האלה אשר הזכרתי הם במלך כנגד העם. וכך  המצוה תקרא בדברי רבותינו )ברכות יג ב( קבלת מלכות שמים,

אמרו במכילתא )בפסוק הבא( לא יהיה לך אלהים אחרים על פני למה נאמר, לפי שהוא אומר אנכי ה' אלהיך, משל למלך 
 שנכנס למדינה, אמרו לו עבדיו גזור עלינו גזירות, אמר להם לאו, כשתקבלו מלכותי אגזור עליכם גזירות, שאם מלכותי

אינכם מקבלים גזירותי האיך אתם מקיימין. כך אמר המקום לישראל אנכי ה' אלהיך לא יהיה לך, אני הוא שקבלתם 
מלכותי עליכם במצרים, אמרו לו הן, כשקבלתם מלכותי קבלו גזרותי, כלומר אחר שאתם מקבלים עליכם ומודים שאני 

 ה' ואני אלהיכם מארץ מצרים קבלו כל מצותי:

 אות ט לק ב סימן מזקובץ שעורים ח

מ"ש כ"ת כי נראה מדברי הקדמונים שנחלקו אם מותר להתעסק בפילוסופיה, באמת כן הוא שנמצאו בין הקדמונים 
שהאמונה תהא ע"י ידיעה, והחולקין  -דע את אלקי אביך  -מתירין, ומדברי חובת הלבבות בהקדמתו נראה שהיא מצוה 

ת אמונה, אבל למעשה אצלנו אין שום נ"מ ממחלוקת זו, כי הדבר פשוט אמרו שהמאמין מפני קבלה מהאבות זוהי מצו
כלשון הרמב"ם  -כי גם לדעת המתירין אין ההיתר אלא היכא דלא שכיח היזיקא, היינו באנשים שמילאו כרסם בבשר ויין 

אמונה ע"י ואשר יראתם קודמת לחכמתם, שכל הרוחות שבעולם לא יזיזום ממקומם, באלו אמרו שמצוה להן לברר ה -
חקירה, אבל לא באנשים פחותי ערך כמונו, אשר הסכנה עצומה לנטות ולטעות, ולעולם לא יעמוד אדם במקום סכנה, 
ותדע, שהרי מצות האמונה היא לנער מבן י"ג שנה ולנערה בת י"ב, היעלה על הדעת לאמר שהתורה חייבה לכל מנער 

ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, אלא ברור שלא דברו בעלי  ועד זקן טף ונשים שיהיו כולם פילוסופים כאריסטו,
 השיטה הנ"ל אלא מיחידי סגולה, אשר אינם מצויים כלל בדורותינו.

 מפניני הרב עמ' שעו

 נוראות הרב )אנגלית( חלק יב עמ' קז

 אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים –מתן תורה 

 כוזרי מאמר א:כז

אמר החבר כן הוא, וכל הנלוה אלינו מן האומות בפרט יגיעהו מן הטובה אשר ייטיב הבורא אלינו, אך לא יהיה שוה 
עמנו. ואילו היה חיוב התורה מפני שבראנו היה שוה בה הלבן והשחור, כי הכל בריאותיו. אך התורה מפני שהוציאנו 

 גולה מבני אדם.  ממצרים, והתחברות כבודו אלינו, מפני שאנחנו נקראים הס

 כ:את )הפירוש הארוך( פרשת יתרו אבן עזרא שמו

שאלני ר' יהודה הלוי מנוחתו כבוד, למה הזכיר אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, ולא אמר שעשיתי שמים ...
מאמינים בשם וארץ ואני עשיתיך. וזאת היתה תשובתי אליו. דע, כי אין מעלות בני אדם שוות באמונתם בלבם, שהם 

הנכבד. כי הרבים מאמינים להשמעות אזנים שיאמר להם אדוניהם ככה. ולמעלה מהם, שראו זה כתוב בדברי התורה 
שנתן השם למשה. ואם יבוא אפיקורס לערער, כי אין אלהים, ישימו ידם לפיהם, כי לא ידעו להשיב. ואשר נשאו לבו 

חפצו, יכיר מעשה השם במתכות ובצמחים ובחיות, ובגוף האדם  ללמוד חכמות, שהם כמו מעלות לעלות בהם אל מקום
בעצמו, שידע מעשה כל אבר ואבר כפי התולדות, ולמה היה על זאת המתכונת, ויגבה לבו אחרי כן לדעת דברי הגלגלים, 
 שהם מעשה השם בעולם האמצעי שהוא עומד, וידע זמן מתי תקדר השמש או הלבנה, וכמה יקדר השמש ממנה, גם ידע

  ..הלבנה למה נקדרה ומי גרם לה. וכל אלה ידע בראיות גמורות שאין בהם ספק.

 שבת וחופה –כפה עליהם הר כגיגית  –מתן תורה 

 אבודרהם מעריב של שבת

יש שואלין מה ראו חכמים לתקן בשבת שלש תפלות משונות זו מזו אתה קדוש. וישמח משה. ואתה אחד. וביום טוב לא 
רתנו לערבית ולשחרית ולמנחה. וי"ל מפני ששבת נקראת כלה והקב"ה נקרא חתן תקנו אתה תקנו אלא אחת אתה בח

קדשת על שם הקדושין שנותן החתן לכלה. ואח"כ ישמח משה על שם שמחת החתן בכלה. ואח"כ מוסף על שם 
אתה אחד על  התוספות שמוסיף החתן על כתובת הכלה או אי נמי על שם שמקריבין קרבנות כעין סעודות מצוה ואח"כ
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שם שמתיחד החתן עם הכלה. וה"ר קלונימוס כתב טעם אחר ששלש תפלות אלו הן כנגד ג' שבתות. שבת בראשית 
ושבת של חתן תורה /מתן תורה/ דכולי עלמא מודו דבשבת נתנה תורה, ושבת שלעתיד. וכן הוא הפירוש אתה קדשת 

תה אחד מיירי בשבת שלעתיד שאז יהיה ה' אחד ושמו מיירי בשבת בראשית. וישמח משה מיירי בשבת מתן תורה. וא
אחד. ואם תאמר הא קיימא לן כי פסח שיצאו ישראל ממצרים היה ביום חמישי וא"כ יום מתן תורה יבא ביום ששי 

 והיכי אמרי' דביום שבת נתנה תורה וי"ל דקיימא לן אייר דההיא שתא עבורי עברוהו. כלומר הוסיפו יום אחד. 

 רד בהערהארץ הצבי עמ' 

 תענית כו:

וכן הוא אומר צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת לבו, ביום ...
 זה בנין בית המקדש, שיבנה במהרה בימינו. -זה מתן תורה, וביום שמחת לבו  -חתנתו 

 ספר תשב"ץ קטן סימן תסד   

ראיה ממסכת עירובין דאיתא שם בפרק הדר )דף סד( פתח אידך ואמר המחזיק מה שהחתנים נודרים מפות לספר תורה. 
בנכסי הגר מה יעשה ויתקיימו בידו יקנה בהן ספר תורה כי תהו בהו אינשי שבא לו ממון בלא עמל ויגיעה וישלוט בו עין 

כמו כן יש לו לעשות הרע אפילו בממון שלו. בשביל זה יש לו לקנות דבר מצוה. ואמר רב ששת אף בעל בנכסי אשתו 
ממנו דבר מצוה. הר"ם ז"ל אומר כי מה שאומר החתן הרי את מקודשת לי כדת משה וישראל. לפי שמצינו בהרבה 

מקומות שאירס הקב"ה לישראל בתורה וכל אותן אירוסין ונישואין וכתובה אנו עושים והיכא נקראת התורה אירוסין 
מורשה אלא מאורשה הרי התורה הושוה בהרבה מקומות לכלה. לכך דכתיב תורה צוה לנו משה מורשה וארז"ל א"ת 

מתחיל החתן בה' הרי את מקודשת כנגד ה' חומשי תורה וכנגד ה' דברים שנתינת טבעת מביא. לנשואין. לגטין. לחליצה. 
הבו לה'  ליבום. למיאון. ולפי שהתורה מתחלת בב' לפיכך הכתובה מתחלה בב'. וכמו שהיו במתן תורה ז' קולות דכתיב

וגו' קול ה' על המים וגו' כנגדן תקנו ז' ברכות. וכמו שיש בעשרת הדברות י"ד אזכרות כך יש בשבע ברכות. וכמו שהיו נ' 
ימים מיציאת מצרים עד מתן תורה כך נתן הקב"ה נ' שערי בינה. וכמו כן הכתובה נ' שקלים דכתיב כסף ישקול כמוהר 

 שקלים:    הבתולות. ואמרו רבותינו ז"ל זהו נ' 

 ספר תשב"ץ קטן סימן תסה 

וכמו שהתענו בו ישראל כמו כן החתן מתענה. ובמתן תורה היו נשואין דכתיב אהבת כלולותיך. עשרה פעמים נקראו 
ישראל כלה לפני המקום שבע פעמים בשיר השירים ושלשה פעמים בס"א. כנגד עשרת הדברות. וכנגדן מקבצין עשרה 

בועז עשרה אנשים. וכמו שנאמר ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם )בידו( ]אלי[ כך החתן לברכת חתנים שנאמר ויקח 
חותם ונותן הכתובה מידו. וכמו שהיו ישראל במצרים שנים עשר חדש משעה שנאמר ושאלה אשה משכנתה כמו כן 

פני הבית סימן טוב נותנין לאשה שנים עשר חדש לפרנס את עצמה בתכשיטיה. ומה שאנו שופכין כוס של ברכה על 
 ..שישפיע להם הקב"ה ברכה שנאמר והריקותי לכם ברכה עד בלי די עד שיבלו שפתותיו מלומר די.

מה דאנו אומרים עשר"ת הדברו"ת ולא עשרת הדברים. לפי שדברות עולה בגימטריא תרי"ג מצות חסר אחת. היא יראת 
מה ה' אלהיך שואל מעמך כי אם ליראה אותו. בן י"ח  ה' ששקולה כנגד כולם ועל האדם לעשות ולא מן המקום דכתיב

לחופה דכתיב והו"א כחתן יוצא מחופתו והו"א בגימטריא י"ח. חת"ן ע"ל כל"ה בגימטריא תרי"ג וגימטריא מש"ה רבינו. 
כשמשה רבינו קבל התורה היתה הכלה והחתן זה הקב"ה. וזהו שיסד הפייטן בקבלת כלה כתובת חתן. ומה שאנו נוהגים 

הושיב החתן והכלה על הספסל במוצאי שבת רמז מיבמות בפרק בית שמאי )דף ק( דאמרינן התם הוה עובדא בנרש ל
ואותביה רבה אבי כורסיה. פי' ספסל. ומה שזורקין נרות דולקות רמז למתן תורה שנאמר ויהי קולות וברקים. נקוט האי 

ה שה' היה מראה עצמו כחתן נגד כלה שהם ישראל. כללא בידך כל המנהגים של חתן ושל כלה אנו למדין ממתן תור
הטבע"ת בגימטריא הקדושין. והיו תואמי"ם בגימטריא חתן וכלה. ונקה שלשה במסורת. ג' מוחלין להם עונותיהם חתן 
נשיא חולה. חתן דכתיב ונקה האיש מעון. נשיא דכתיב אשר שלח ידו במשיח ה' ונקה. חולה דכתיב. על משענתו ונקה. 

 ל. וכל המשמח חתן וכלה יזכה לראות בשמחת לויתן שנאמר לויתן זה יצרת לשחק בו:    הר"ם ז"

 גרים ומשומדים, רובו ככולו בקבלת התורה –מתן תורה 

 בית אלוקים למבי"ט שער היסודות פרק נא

זרעו בשביל  ויש סעד לענין זה מענין בריאת העולם שנברא בשביל התורה, וכן אדה"ר שהוא עיקר העולם נברא הוא וכל
התורה, ובהיותו יציר כפיו של הקב"ה היה הוא מוכן וזרעו מוכנים לקבלה אלא שהרעו רוב זרעו ולא זכו אז לקבלתה כי 

אם עם ה' אלה ומארץ מצרים יצאו לעבוד ה' אלהים על ההר הזה המצווים בהלכות התורה כולה, וכמו שכל הדברים 
הכתוב )ישעיה י"א( ופרה ודוב תרעינה יחד ירבצו ילדיהן ואריה כבקר  יחזרו אל תכונתם הראשונה בזמן העתיד כמ"ש

יאכל תבן, כן העמי' יחזרו אל תכונתם הראשונה, והוא היותם בני אדה"ר אשר היה יציר כפיו של הקב"ה, ויוכנו להיותם 
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לחסות תחת כנפי  ממקבלי התורה כמו שהיו מזמן אדה"ר, וע"ז הענין ראינו בכל הדורות אשר באים קצת מכל האומות
השכינה ולהתגייר, כי הם חוזרים אל הכנתם הראשונה כמו שנזכר. ואצלי עוד טענה בזה, כי כשחזר האל יתברך עם 

התורה לאומות ולא רצו לקבלה, מסתמא היו בין כל אומה ואומה מעטים אשר היו רוצים לקבלה, ולא עלה בידם כי היו 
העולם מדעת כל העולם כי אם מרובם, כי הדעות של בני אדם מתחלפות בטלים ברוב, כי אין שום דבר מוסכם בכל 

וא"א שיסכימו כולם על דבר א' אפי' יהיה דבר הגון כל שכן דבר שאינו הגון והוא סרבנות קבלת התורה, ואחר שהיה 
ל לבם בכל אומה מיעוט הרוצים בה ולא עלה בידם רצה הקב"ה שלא לקפח שכרם ונתן מקום לזרעם אחריהם שיתנו א

לקיים מחשבת אבותם אשר היה רצונם לקבלה ולא עלה בידם, וקרוב הוא כי כל המתגיירים בדורות החולפים וההווים 
שהם מאותם שרצו רגלי אבותם לעמוד בהר סיני ולא עלה בידם כנזכר, ובזמן העתיד אפי' זרע הבאים מאותם שלא רצו 

נותן כח והכנה לכל זרעו בהיותו יציר כפיו לשיהיו ראויים כולם יחזרו למקור הראשון יציר כפיו של הקב"ה, כי הוא ה
ומרוצים לקבלה לעבודת ה' כמו שנזכר. ובכל זה יש ראיה בביאת המשיח כי הוא מוכרח שיבואו כל העמים לרצון קבלת 

יהפך לבם התורה מצד הכנתם הראשונה, ולא יתכן זה כי אם בביאת המשיח כי ע"י הנסים והנפלאות יאמינו כל העולם ו
 לעבודת ה' כמו שנז':  

וכן אפשר לומר כי אותם שיצאו מן כל ישראל לדת האומות בכל הזמנים העוברי', הוא כי באולי אבותם אשר היו בזמן   
נתינת התורה מיעוט ישראל לא קבלו בסבר פנים יפות עד שכפה עליה' את ההר כגיגית, ונמשכו אחר הרוב, ולכן יצאה 

 בדורות הבאים שיצאו מן הכלל ופרקו מעליהם עול התורה.  פרי מחשבתם לפועל 
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זכרון תרועה. וא"א באהבה כי תרועה מורה על הדין ואין אהבה בדין כ"כ לבוש. עוד כתב שא"ל מלוך על כל העולם כולו 
 כאן כולו ממש ויש ראיה לזה לעיל:שהוא כפל ובכל הספרים יש כן ונ"ל ליישב דמצינו הרבה פעמים רובו ככולו וקמ"ל 

 ניתנה תורה בחשאי –מתן תורה 

 שבת פט.

ואמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שירד משה מלפני הקדוש ברוך הוא, בא שטן ואמר לפניו: רבונו של עולם, תורה היכן 
דרכה וגו'. הלך אצל ים היא? אמר לו: נתתיה לארץ. הלך אצל ארץ, אמר לה: תורה היכן היא? אמרה לו: דאלהים הבין 

ואמר לו: אין עמדי. הלך אצל תהום, אמר לו: אין בי, שנאמר: התהום אמר לא בי היא וים אמר אין עמדי, אבדון ומות 
אמרו באזנינו שמענו שמעה. חזר ואמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, חיפשתי בכל הארץ ולא מצאתיה. אמר 

משה, אמר לו: תורה שנתן לך הקדוש ברוך הוא היכן היא? אמר לו: וכי מה אני שנתן לי  לו: לך אצל בן עמרם. הלך אצל
אמר לפניו: רבונו של עולם, חמודה גנוזה  -הקדוש ברוך הוא תורה? אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה: משה, בדאי אתה? 

 -וא למשה: הואיל ומיעטת עצמך אמר לו הקדוש ברוך ה -יש לך שאתה משתעשע בה בכל יום. אני אחזיק טובה לעצמי? 
 תקרא על שמך, שנאמר וזכרו תורת משה עבדי וגו'.

 תורה היכן היאתוספות שם ד"ה 

וא"ת וכי שטן לא היה יודע מתן תורה וי"ל דאמרינן במדרש לפניו ילך דבר שטרדו הקב"ה למלאך המות בשעת מתן 
אתה נותן להם התורה והוא שטן והוא מלאך המות תורה שלא יקטרג לומר אומה שעתידה לחטוא לסוף מ' יום בעגל 

 כדאמרי' בפ"ק דב"ב )דף טז.( ואמרי' נמי בסנהדרין )דף כו:( תושי' שניתנה בחשאי מפני השטן.

 סדר נתינת התורה  –מתן תורה 

 רש"י ריש פרשת בהר

 (קישור)חזון איש אורח חיים סימן קכה 
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 שני לוחות מכוונים –עשרת הדברות  –מתן תורה 

 הקדמה לבית בחירה למאירי

וזה אצלי מאמר רבותינו השלמים באמרם על עשרת הדברות שהיו בשני הלוחות חמש בלוח אחד וחמש בלוח שני 
באנכי הוא מציאות ה' והכופר במציאותו יאמר עליו ואמרו על זה אנכי כנגד לא תרצח וזה ממה שידעת כי הענין הנרמז 

דרך כי הוא הרגו כי ציור העדר המציאות יכנה בלשון על שם הריגה כמו שאמרו באנשי דור הפלגה אשר בנו מגדל וראשו 
בשמים אך לא ראו את ה' נצב עליו וכפרו במציאות כל נבדל ונאמר עליהם בדברי השלמים שעשו ע"ז וחרב בידה כביכול 

די להרגו כמו שכבר ביארנו זה בילדותנו בחבור התשובה והוא אמרם שענין אנכי כנגד לא תרצח והוא הענין שרמזנו כ
 עליו במס' ברכות בפ' אין עומדין במה שאמרו שם ואולם חי אני אמר לו הקב"ה למשה החייתני בדבריך:

משל בזנות כי הזנות הוא התחלפות צורה עם והשלימו המאמר לא יהיה כנגד לא תנאף כי עבודת אלהים אחרים הוא נ  
מציאות הצורה המיוחדת לו לבדו וכן אמונת השניות הוא בדומה לזה וזהו לשון לא יהיה לך אלהים אחרים על פני 

כלומר עם שאינך כופר במציאותי לא תשתף עמי דבר אחר לעבדו וזה פשוט כבר אמר וזנה אחרי אלהי נכר הארץ וכן 
 ת הוא התחלפות הצורה הנאותה אליו בזרה ונכריה כמו שביארנו:יעיד השכל כי הזנו

ואמר אח"כ לא תשא כנגד לא תגנב שכל הגונב סופו לישבע לשקר או רמז למה שדרשו רבותינו דרך צחות והערה בלא   
ת תשא מלשון משא וכמו שאמרו שלא תהא מתעטף בטליתך והולך וגונב שלא תהא מניח תפלין והולך ומרמה את הבריו

שזהו נשיאת שמו של הקב"ה לשוא והוא כענין גנבה גנבת הלב וגנבת הדעת של בריות כגנבת ממון וכמו שאמרו 
 בתלמוד המערב ברכות פ"ב ה"ג לא לך הימנית אלא לאלין דברישך הימנית: 

ם שהדבר ואמרו אחר זה זכור את יום השבת כנגד לא תענה ברעך עד שקר ראה איך הודיעו כמבואר למביניו סתריה  
תרמז בענין השבת הוא נופל תחת גדר העדות שהוא מזהיר המעיין שלא יעיד בזה עדות שקר בעינו וכבר אמרו במדרש 

 זה דודי וזה רעי אין רעי אלא הקב"ה שנאמר רעך ורע אביך אל תעזוב:

כל המדות וכבד את אביך כנגד לא תחמוד כי החמדה הן חמדת ממון הן חמדת המשך אחר התאוות היא ראש ל  
המגונות והפחותות וכבר ידעת שהבריות מזלזלות בכבוד האב לפחיתות הבן ולרוע מדותיו כמו שאמרו ז"ל יומא פ"ו א' 

 ו בשלמות מדותיו וערבות הנהגותיוראיתם פלוני שלמד תורה וכו' אוי לו לאביו שגדלו וכו' והזהירו שיכבד את אבי

 בית אלוקים למבי"ט שער היסודות פרק יב

 תורה שבכתב ושבעל פה, לוחות ראשונות ושניות –מתן תורה 

 שו"ת בית הלוי דרושים דרוש יח

בילקוט פרשת כי תשא איתא וז"ל מהיכן נטל משה קרני ההוד כו'. ר' יהודה בר נחמן אמר כשמשה כתב את התורה 
ל ממתן שכר אבל הקרן קיימת נשתייר בקולמוס קימעא והעבירו על ראשו ומשם נעשה לו קרני ההוד כו', כל ההוד שנט

כו' וכשיטלו הצדיקים שכרן יטול גם הוא שנאמר הנה ה' אלהים בחזק יבא וזרועו מושלה לו הנה שכרו אתו ופעולתו 
לפניו, עכ"ל הילקוט, והנה דברי המדרש הללו מופלאים מאד סתום וחתום ומי יעמוד בסודו, ורק אמרנו לפרשו בדרך 
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ש להבין מה דמסיים דכשיטלו כל הצדיקים שכרן יטול גם הוא מופלאים מאד דכי צריך הדרוש ולהסביר בו קצת, גם י
לומר דמשה רבינו יטול שכרו לעתיד כשארי הצדיקים ומאי אשמעינן המדרש בזה, והנה הפסוק אמר ומשה לא ידע כי 

ד וע"י דיבורו עמו קרן עור קרן עור פניו בדברו אתו, ומשמעות פשט הכתוב נראה דעל ידי זה שדיבר עמו זכה לקרני ההו
פניו ומלבד דלפי הנראה אינו אותו הענין שמרמז לו המדרש, עוד זאת יש להבין בהפסוק עצמו דהרי גם מקודם דיבר 

 עמו פעמים הרבה ומדוע עתה זכה ע"י הדיבור לקרני ההוד:  

לוחות וראה הכתב שבהן פורח עוד איתא בילקוט פ' כי תשא על פסוק ויהי כאשר קרב משה אל המחנה נסתכל משה ב  
וכבדו על ידי משה ונפלו מידו ונשברו, ויש להבין כוונתו מהו זה שפרח מהן הכתב וגם יש להבין הכוונה מה דאמר 

 דנעשו כבדים על ידו:  

הנה במדרש פ' כי תשא על פסוק כתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ועם ישראל   
רש רבה וז"ל אכתוב לו רובי תורתי כמו זר נחשבו בשעה שנגלה הקב"ה בסיני ליתן תורה אמר למשה על ואיתא במד

הסדר מקרא ומשנה ותלמוד ואגדה שנ' וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר אפי' מה שהתלמיד ותיק שואל לרב 
לשלוט בהן וליטול אותה מהם כו' אלא  כו' א"ל משה אכתוב אותה להם בכתב א"ל לא מפני שגלוי לפני שעתידין אוה"ע

המקרא אני נותן בכתב והמשנה והתלמוד והאגדה אני נותן להם בע"פ שאם יבאו אוה"ע וישתעבדו בהם כו' עכ"ל 
המדרש, ולמדנו ממנו דמש"ה לא ניתן הכל בכתב משום שאוה"ע היו נוטלין אותו ג"כ וכמו שראינו אח"כ בימי תלמי 

ולא הי' ישראל מובדלין מהם ומש"ה נתן בע"פ שלא יקבלו אותו מהם וישארו ישראל  שהעתיקו להם התורה שבכתב
מובדלין מהם, וכמו שאנחנו רואין עתה בחוש דעיקר המבדיל בין ישראל לאוה"ע הוא רק הך תורה שבע"פ, וסמכו 

ה היינו שבע"פ דרשתם על הפסוק כתב לך את הדברים האלה זו תורה שבכתב ובא למעט אינך כי על פי הדברים האל
כרתי אתך ברית ואת ישראל, וזהו ג"כ כוונת הגמ' במס' גיטין )דף ס'( א"ר יוחנן לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא 

בשביל דברים שבע"פ שנאמר כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל, דזהו עיקר המבדיל שביניהם, והנה 
מו דאמר במדרש הנ"ל שגלוי לפני שעתידין אוה"ע לשלוט בהן וליטול אותה טעם זה שייך אחר שיהיו ישראל בגלות וכ

מהם ובבבל הי' צריך להתחזק בהבדל יותר ויותר, וא"כ זה שייך בלוחות האחרונות דאחר שנשברו לוחות הראשונים 
אלמלא לא  נגזר על ישראל להיות בגלות אם יחטאו עוד יותר אבל קודם שנשברו הרי איתא במס' עירובין )דף נ"ד(

נשתברו הלוחות אין כל אומה ולשון שולטת בהם שנאמר חרות על הלוחות חירות כו' וא"כ בשעת נתינת לוחות 
הראשונים הי' יכול להיות הכל בכתב, ובאמת דהך פסוק דכתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרתי אתך 

ואגדה מוכרחין להיות בעל פה וכן במס' גיטין )דף ס'(  ברית ואת ישראל דמהך פסוק דרש המדרש דהמשנה והתלמוד
דרש מהך פסוק דדברים שבע"פ אי אתה רשאי לאומרו בכתב הרי כתוב בפרשה כי תשא אחר מעשה העגל וכשנתרצה 

ליתן לוחות השניות אמר לו פסוק זה, ובודאי נראה מזה מוכרח לומר דבראשונים הי' הכל בכתב דכל מה שהתלמיד ותיק 
חדש הי' הכל נכתב על הלוחות ע"י כתב אלהים שהי' בנס וכמו מם וסמך שבלוחות דבנס היו עומדים וכמו כן הי' עתיד ל

עליהם בנס כל התורה שבע"פ ועיי' בירושלמי דשקלים פרק ו' מזה ומזה המה כתובים )והאי פסוק כתוב גבי לוחות 
קדוקיה ואותיותי' של תורה, הרי להדי' דהכל הי' כתוב ראשונים( חנינא בן אחי ר' יהושע אומר בין כל דיבור ודיבור ד

בהם ועיי' במס' שבת )דף קד( ואמר רב חסדא כתב שבלוחות נקרא מבפנים ונקרא מבחוץ כגון נבוב בובן בהר רהב סורו 
ורס תפסה הגמר' הני שלשה תיבות שאינם כלל בעשרת הדברות ורק משום דכל התורה הי' כתוב בהם, ורק אח"כ 

 ונגזר גלות אם יחטאו עוד נתן להם המשנה והתלמוד והאגדה בע"פ משום הטעם דאמר במדרש הנזכר למעלה:  כשחטאו 

ובזה נוכל לפרש הא דאמר בילקוט הנ"ל דנסתכל משה בלוחות וראה הכ' שבהן פורח וכבדו על ידי משה, פירוש דהך   
תעבדו בהם העכו"ם ואי אפשר שוב ליתן להם של תורה שהיא עתה בע"פ שהי' כתוב בהם פרח מעליהם כיון דמעתה יש

הכל בכתב, ונמצא דאז לא נשתייר ביד משה רק הך שבכתב לחודא ולא הי' אצלו תורה שבע"פ כלל כי פרח והלך לו ובעל 
פה הרי אז לא נמסר לו כלל ונשאר אצלו רק הך דבכתב לחודא ומש"ה כבדו על ידו של משה כי התורה שבכתב בלא 

היות בשום אופן דמי מפרש לנו מהו תפילין והאיך דין כתיבתם והאיך עושים ציצית ומהו פרי עץ הדר הבע"פ אי אפשר ל
ובכל מצוה ומצוה רבו הפרטים והדינים שבה והספיקות שלא נדע אותן רק ע"י תורה שבע"פ ועוד דהרי התובע"פ הוא 

פיהם מאמינים בהתורה שבכתב מ"מ אם המחזיק והשמירה להשבכתב וכמו שאנו רואין בחוש דהכופרים שבע"פ הגם דב
נתבונן במעשיהם אין מתחילין לקיים אפי' מקצתה ועוברים עליו לגמרי, וזהו שאמר המדרש במליצתו וכבדו על ידי 

משה ונשתברו כי היא דבר הבלתי אפשר להחזיק בידו התורה שבכתב בלא תורה שבע"פ ואי אפשר להתקיים כלל 
 ונשתברו:  

פסוקים נראה כמעט מפורש להדיא בפסוק כן, דהרי כמו דדרש במדרש הנ"ל מדכתיב וידבר ה' את כל והנה כשנתבונן ב  
הדברים האלה לאמר שאמר לו הקב"ה למשה בסיני מקרא משנה הלכות ואגדות ואפי' מה שהתלמוד שואל לרב ויצא 

ב הנאמר בלוחות ראשונים להם זה מריבוי דכל הדברים דמשמעו כל התורה כולה אמר לו, והרי כמו כן אמר הכתו
בפרשה עקב ויתן ה' אלי את שני הלוחות כו' ועליהם ככל הדברים אשר דבר עמכם בהר, הרי דגם בכתיבתן של הלוחות 

אמר ככל הדברים וג"כ נתרבו בכתיבתן גם משנה ותלמוד ואגדה וז"ל הירושלמי פרק ב' דפיאה ריב"ל אמר עליהם 
משנה גמר' ואגדה אפי' מה שתלמוד ותיק עתיד לחדש לפני רבו כבר נאמר  ועליהם כל ככל, דברים הדברים, מקרא

למשה בסיני מה טעם יש דבר שיאמר ראה זה חדש הוא משיבו חבירו ואומר לו כבר הי' לעולמים, הרי להדיא דמהך קרא 
לוחות שניות דועליהם ככל הדברים דאיירי בכתיבתן של הלוחות מרבה מני' גם משנה ותלמוד וכל השבע"פ ורק גבי 
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כתיב בפרשה כי תשא פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות 
הראשונים אשר שברת אמר לו שיחזור ויכתוב לו אותן הדברים שהיו על הלוחות הראשונים בעת ששיברו דהרי 

ו להם מקודם וכמו שנתבאר, וכן אמר שם אח"כ התושבע"פ לא שיברם כלל ולא הי' עליהם בעת השבירה דהרי פרח
ויכתוב על הלוחות את דברי הברית עשרת הדברים, אמר שכתב עשרת הדברים דזהו הכלל של תושב"כ וכשנראה בפסוק 
לא נזכר בשום מקום לענין הכתיבה עשרת הדברים רק באחרוני' ולא בראשונים דבפ' כי תשא אמר בראשונים מזה ומזה 

' דרש בירושלמי דשקלים הנ"ל גם מקרא משנה כו' ובאחרונים כתיב ויכתוב כו' עשרת הדברים, ובפ' הם כתובים דמני
עקב כתיב נמי בראשונים ועליהם ככל הדברים ואח"כ בשניות אמר ויכתוב על הלוחות כמכתב הראשון )דהוי בנס מכתב 

ו אשר ציוה אתכם לעשות עשרת הדברים אלהים( את עשרת הדברים, והא דכתיב בפ' ואתחנן בראשונים ויגד לכם ברית
ויכתבם על הלוחות, הרי הך עשרת הדברים קאי על ההגדה דהם שמעו מפיו העשרת הדברים ואמר ויכתבם על הלוחות 

ועליהם הי' כתיב כל התורה כולה ודקדוקי' וכמו שנתבאר למעלה ועיי' בזוהר חדש על רות ובזוה"ק פ' כי תצא נראה 
 נ"ל:  משם ראי' ברורה לכל ה

והנה עי"ז שניתן להם אח"כ בעל פה נתעלו בה ישראל מעלה גדולה יותר, דמקודם דכל התורה הי' רמוז בהלוחות היו   
ישראל והתורה שני עניינים דישראל הם המקיימים להתורה ושומרים אותה והיו אז בבחינת כלי שמונח בו התורה וכמו 

ח"כ דניתן להם התורה שבע"פ נמצא דישראל הם בבחי' קלף של אה"ק שמונח בו הס"ת והוא תשמישי קדושה אבל א
תושבע"פ וכמאה"כ כתבם על לוח לבך וכמו שהקלף של ס"ת הוא עצם הקדושה ולא תשמיש דהקלף והכתב שכתוב בו 

שניהם ביחד הם ס"ת כמו כן התורה וישראל כולא חד הוא אמנם לא כל אדם יוכל להשיג כל התושב"פ כמו שהיו על 
הראשונים רק כל אחד ואחד זוכה בה לפי מדרגתו ולפי יגיעתו בתוה"ק ורק משה רבינו השיג כל מה שניתן בכח הלוחות 

אנושי להשיג בהתורה ונמצא נעשה גופו קדוש כגוף של תושבע"פ וכמו שבלוחות הראשונים היו כתובים כל התושבע"פ 
להשיג בהתושבע"פ ונמצא שאצל משה רבינו חזר כמו כן אח"כ היו כתובים בראשו של משה כל מה שניתן לאדם רשות 

הכל כמו שהי' מקודם השבירה רק ניתוסיף לו עי"ז עוד מעלה גדולה דבתחילה היו כתובים בהלוחות ואח"כ נכתבו בו 
ובראשו ועיין בעירובין )דף נ"ד( אלמלא לא נשתברו הלוחות לא הי' תורה משתכחת מישראל שנאמר חרות על הלוחות 

ים בהלוחות ידעו כל הדברים ומה שהיה נצרך להם בהתורה והשכחה בלימוד התורה נתחדשה אח"כ דכשהי' מסתכל
ובמשה רבינו חזר כמקודם וכדאיתא במדרש רבה כל ארבעים יום היה לומד תורה ושוכח ואחר כך ניתנה לו במתנה וזהו 

 כמו שנתבאר:  

נית ונתרצה לו הקב"ה ואמר לו פסל לך שני לוחות והנה כל ארבעים יום התפלל משה רבינו שיתן להם את התורה ש  
אבנים ועלה אלי ההרה ואכתוב כו' והי' סבור משה לכתוב הכל וכמו שהי' בראשונים וכמו דאיתא במדרש הנ"ל שהתפלל 

משה על זה ואמר אכתוב אותה להם שיהיה כולה בכתב כמקודם ויזכו כולם למדרגה הראשונה למדים ואינם שוכחים 
קב"ה שלא יתן להם כולה בכתב רק כתב לך זה מקרא אבל המשנה והתלמוד יהיו מעתה בע"פ וזהו שהמשילו והשיב לו ה

חז"ל בדבריהם דנשתייר קימעא בקולמוס והעבירו על ראשו כי הוא הכין עצמו ורצה לכתוב הכל ואחר שכתב המקרא 
ולא על הלוחות ומש"ה כמו שהלוחות  הפסיקו באמצע מבוקשו ולא הניחו לכתוב יותר וכתבו להנשאר בראשו של משה

הי' זיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו כמו כן זכה הוא לקרני ההוד כי נזדכך גופו כהלוחות שבע"פ והא דאמר במדרש 
נשתייר קימעא בקולמוס הוא משום דס"ל כר' אלעזר דאמר במס' גיטין )דף ס'( תורה רובא בכתב ומיעוטא בע"פ יעו"ש 

וזהו ג"כ ביאור הכתוב כי קרן עור פניו בדברו אתו דע"י שדיבר אתו דהיינו התושבע"פ קרן עור פניו ומש"ה אמר קימעא 
 וכדברי המדרש הנ"ל:  

והנה בהלוחות השניים נתחדשה צער ויגיעה גדולה להלומדים חדא שנתחדש להם שכחה וכמו שהבאנו לעיל דאילו לא   
י ניתוסף להם צער ויגיעה ע"י היצה"ר המבלבל אותם גם בעת לימודם נשתברו הלוחות היו למדים ואינם שוכחין וגם הר

ובראשונים לא הי' יצה"ר שולט בהם וכאמרם במדרש כשאמר אנכי נקבע תורה בלבם וכשאמר לא יהי' לך נעקר יצה"ר 
תוך כך מלבם וז"ל הילקוט סוף יהושע משנשתברו הלוחות נגזר עליהם שילמדו תורה מתוך הדחק ומתוך טירוף הדעת ומ

שכרו כפול ומוכפל לעוה"ב שנאמר הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו דרש מהך קרא לשכר כפול ומוכפל והנה במשה רבינו 
הוחזר הכל כמקודם ועי"ז זכה לקרני ההוד ומש"ה לא היה שוכח לימודו וא"כ לכאורה הי' מקום לאומר שיאמר שיחסר 

ושוכחים ולומדים מתוך הדחק וטירוף הדעת וביגיעה רבה וזהו  לו השכר כפול ומכופל שיטלו שארי צדיקים הלומדים
שמסיים המדרש כל ההוד שנטל הכל ממתן שכר כו' וכשיטלו הצדיקים שכרן לעוה"ב אותו שעה הוא נוטל שכרו שנאמר 

ן הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו פי' דיטול השכר כפול כשארי הצדיקים ומביא להך קרא דמהך קרא גופי' הוא דדרשינ
דיטלו שכר כפול והטעם דמשה רבינו יגע בארבעים היום כל מה שבמציאות האנושי להיות מיגע עצמו על התורה ונמצא 

גם הוא זכה לה על ידי יגיעתו וכבר אמרו חז"ל שהתורה נקראת על שמו וכמשה"כ זכרו תורת משה עבדי משום שנתן 
 כח אנושי בעולם, ומש"ה זכה גם להשכר כפול:     נפשו עליו כוונתם שיגע במסי"נ היותר גדולה שיש במציאות

 ראבי"ה

 נפש הרב עמ' רצג

 מתנה על מה שכתוב בתורה
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 ל( סנהדרין כד.ינגגליני הש"ס )ע

  

 158הזרוע, והקיבה, והלחיים בחוץ לארץ –מתנות כהונה 

 חולין קל.

 שלחן ערוך יורה דעה סא:כא

בין שלא בפני הבית. ויש )פי' בזמן שבית המקדש קיים( מתנות נוהגות בכל מקום, בין בארץ בין בחוצה לארץ, בין בפני הבית 
 )ועיין בספר החנוך להרא"ה מצוה תק"ו(.מי שאומר שאינן נוהגות בחוצה לארץ, וכן נהגו 

 מתנות כהונה לבת כהן הנשואה לזר

 תוספות קידושין ח. ד"ה רב כהנא

 ין קלב.חול

 רמב"ם הלכות ביכורים א:י

בנותיך אתך לחק עולם, ובהן נאמר לך נתתים ולבניך ולבירושלים הן קדשים קלים ונאכלין לזכרים ולנקבות החמש ש
וכן  ו ואין מקריבו אלא איש,והבכור מקריבין חלבו ודמואעפ"כ אין ניתנין אלא לזכרי כהונה שהרי לאנשי משמר הן, 

וכן פדיון הבן  והחרמים, וגזל הגר, אין זוכין בהן אלא אנשי משמר כמו שיתבאר,ושדה אחוזה,  הקדשים, עורות קדשי
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שדין הבכורות כולן שוה לזכרים ולא לבניו, ופטר חמור לזכרי כהונה לאהרן ו לזכרי כהונה שכן נאמר בו ונתת הכסף
 לנקבות.

 משנה למלך הלכות ביכורים א:י

בפרק אלו עוברין )דף מ"ט( כתבו שניתן אף לנקבות והוסיפו לומר שאפילו הבעל  וכן פדיון הבן לזכרי כהונה. התוס'
לוקח בשבילה דומיא דזרוע ולחיים ובפ"ק דקידושין )דף ח'( נסתפקו בזה והרא"ש בסוף בכורות הסכים לדעת רבינו ודחה 

 דברי התוספות וכ"כ הרשב"א בתשובה סי' תתל"ו:

 שלחן ערוך יורה דעה סא:ח

קיים מצות נתינה. וכל שכן שבעלה ישראל ל לבעלה ישרא והנותנםאפילו היא נשואה לישראל, לכהנת,  נותנים אותם
 פטור מן המתנות.

 רבי עקיבא איגר יורה דעה סא:ח

)סעיף ח'( נותנים אותם לכהנת. הנה בשארי מתנות כהונה כגון פדיון הבן וכדומה לא נתפרש דינו להדיא ונראה דתליא 
הן ואפילו כהנת במשמע אלא דבמנחה יש מיעוט דאהרן ובניו כתיבי. א"כ פדיון הבן וכדומה דמי בזה דלעולא דאמר כ

למתנות ונותנים לכהנת אבל לראב"י דאמר דהוי מיעוט אחר מיעוט א"כ י"ל דדוקא במתנות דגלי קרא אבל לא בעלמא 
ולת דנדחק דהלכה כעולא ולא וא"כ לפ"מ דאמרינן שם והלכתא כעולא ממילא דגם בשאר מתנות כהונה הכי הוא ז

מטעמיה ובתוספות קידושין כתבו בחד תירוצא דרב כהנא שקיל פדיון הבן בשביל אשתו ואפשר דמה"ט נקט רש"י 
בחולין בההיא דרב כהנא דאכיל בשביל אשתו דכהן אפילו כהנת משמע דמהיכן פסיקא לרש"י זה דלמא טעמיה כדראב"י 

קידושין דשקל סודרא לפדיון הבן מוכח דרב כהנא ס"ל דגם בשאר מתנות כן דהוי מיעוט אחר מיעוט אלא דמההיא ד
והיינו דסבר כעולא וכנ"ל וראיתי בפ"י קידושין דתמה על תוספות הנ"ל דדוקא במתנות דגלי קרא אבל לא בעלמא 

א"כ י"ל ונפלאתי דנהי דלראב"י הכי הוא אבל לעולא הא ליכא לימוד במתנות אלא מסברא דכהן אפילו כהנת משמע 
דר"כ ס"ל כעולא ולדינא צ"ע שוב ראיתי שהרא"ש סוף בכורות ובת' הרשב"א סימן תתל"ז כתבו בפדיון הבן דוקא לזכרים 
דכמו דאמרינן במנחה לאהרן ובניו כתיב ה"נ בפדיון הבן כתיב ונתת הכסף לאהרן ובניו וכ"כ הרמב"ם )פ"א מהל' בכורים 

 ה"י( וכן העלה בת' הרדב"ז )סי' קצ"ו(:

 הפקר –מתנות עניים 

 .רש׳׳י בבא קמא כח

 וזהזה  תוספות בבא קמא כח. ד׳׳ה

 שבט עניים –מתנות עניים 

 קצות החושן רמג:ד

 מתעסק

 :כריתות יט

 תוספות שבת עב: ד"ה נתכוין להגביה את התלוש

פירש בקונטרס כגון סכין מוטל בערוגת ירק ונתכוין להגביה וחתך את המחובר א"כ הא דפליגי בנתכוין לחתוך את 
התלוש וחתך את המחובר היינו לחתוך תלוש וחתך מחובר אחר אבל לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר משמע דחייב 

עסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה בשבת פטור לכ"ע וקשה לר"ת דבסוף פ' ספק אכל )כריתות יט:( אמר שמואל המת
דמלאכת מחשבת אסרה תורה ומוכח התם דאפילו בנתכוין ללקוט תאנה זו וליקט תאנה אחרת פטר שמואל ולקמן 
בפרק הזורק )דף צז:( פטר רבא נתכוין לזרוק ארבע וזרק שמנה כי לא אמר כל מקום שתרצה תנוח וכל שכן בנתכוין 

צד אחר דלא נעשה כלל רצונו או נתכוין לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר דפטור ונראה לר"ת לזרוק בצד זה וזרק ב
דהכא מיירי בנתכוין לחתוך תלוש ונמצא שהוא מחובר וחותך מה שהיה מתכוין אלא שלא היה יודע שהיה מחובר ופליגי 

פרט למתעסק והכי איתא התם בהדיא אביי ורבא בקרא דאשר חטא בה דמוקי ליה רבי אליעזר בפרק ספק אכל )שם יט:( 
דקאמר עלה לרבא משכחת לה שנתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר לאביי שנתכוין להגביה את התלוש כו' 

ושמואל דפטר מטעם מלאכת מחשבת היינו בנתכוין לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר דלא נעשה מחשבתו והשתא 
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מתכוין דשאר מצות היכי דמי כגון דסבור שומן הוא ואכלו דהיינו ממש דומיא אתי שפיר דקאמר לקמן דמפרש שגג בלא 
 .דשבת לפר"ת

 יא-רמב"ם הלכות שבת א:ח

כל המתכוין לעשות מלאכה ונעשית לו מלאכה אחרת שלא נתכוין לה פטור עליה לפי שלא נעשית מחשבתו, כיצד זרק 
ליכתו ולא הרג הרי זה פטור, קל וחומר אם נתכוין לאיסור אבן או חץ בחבירו או בבהמה כדי להרגן והלך ועקר אילן בה

קל ונעשה איסור חמור, כגון שנתכוין לזרוק בכרמלית ועברה האבן לרשות הרבים שהוא פטור וכן כל כיוצא בזה, נתכוין 
צא לעשות דבר המותר ועשה דבר אחר כגון שנתכוין לחתוך את התלוש וחתך את המחובר אינו חייב כלום וכן כל כיו

   .בזה

נתכוין ללקט תאנים שחורות וליקט לבנות או שנתכוין ללקט תאנים ואחר כך ענבים ונהפך הדבר וליקט הענבים בתחלה 
ואחר כך תאנים פטור אף על פי שליקט כל מה שחשב הואיל ולא ליקט כסדר שחשב פטור שבלא כוונה עשה שלא אסרה 

   .תורה אלא מלאכת מחשבת

ולקות או כבויות נתכוין לכבות זו וכבה את זו או להדליק זו והדליק את זו חייב שהרי עשה מן היו לפניו שתי נרות ד
המלאכה שחשב לעשותה, הא למה הוא דומה למי שנתכוין ללקט תאנה זו וליקט תאנה אחרת, או למי שנתכוין להרוג 

שתי נרות עד והדליק את זו חייב. א"א המחבר  +/השגת הראב"ד/ היו לפניואת זה והרג את זה שהרי נעשית מלאכה שחשב לעשותה. 
הזה הביא הדברים כפשטן וכאשר עיינתי בגמרא במקומן בכריתות )יט( לא מצאתים שיתקיימו כן, דרב יהודה אותביה לשמואל מרא דשמעתא 

דמתעסק הוא ור' יהושע לא קא פטר  ממתני' דא"ר יהודה אפי' נתכוין ללקט תאנים וליקט ענבים וכו' ר"א מחייב חטאת ור' יהושע פוטר והא הכא
אלא ממינא למינא אבל בחד מינא ר' יהושע נמי מחייב וא"ל שיננא שבוק מתניתין ותא אבתראי הכא במאי עסקינן שאבד מלקט מלבו וכו' אלמא 

)כריתות כ( כלה בלקדם היא  אפילו בחד מינא מתעסק הוא ופטור ואם כן היינו נתכוין לכבות את זו וכבה את זו, אלא על כרחך מתניתין דנרות
או שאם נתכוין לכבות את זו תחלה וכבה את זו או להדליק את זו תחלה והדליק את זו חייב, דכיון דחדא מלאכה היא וחדא מינא בהקדמת זו לזו ל

ין ללקוט תאנים תחלה שינוי מחשבה הוא, אבל בכיבוי והדלקה אם שינה בהקדמתו פטור, וכן ענבים ותאנים דאמר ר' יהודה לקדם קאמר נתכו
וליקט ענבים ר' יהושע פוטר אבל בחד מינא לקדם חייב, ואני תמה איך חשב כזאת שאם חשב ללקוט תאנים ואחר כך ענבים ונהפך הדבר יהיה 

לבב הוא  פטור וכשחשב להדליק את זו והדליק את זו יהיה חייב זה שעשה כל המלאכה שחשב לעשות פטור וזה שלא עשה כלום יהיה חייב תמהון
   זה.+

אבל אם נתכוין להדליק ראשונה ולכבות שניה אחריה ונהפך הדבר וכבה ראשונה ואחר כך הדליק שניה אחריה פטור, 
כבה זו והדליק זו בנשימה אחת חייב, שאע"פ שלא הקדים ההדלקה הרי זה לא איחר אותה אלא שתיהן כאחת ולפיכך 

+/השגת הראב"ד/ אבל אם היה נר אחד דולק ואחד  עסק ולא נתכוין לה פטור.חייב וכן כל כיוצא בזה וכל העושה מלאכה כמת
 +כבה ונתכוין להדליק תחילה ונהפך הדבר וכבה ואחר כך הדליק פטור. א"א זהו שהגהתי אני אבל כל מה שבפנים שבוש הוא.

 :חידושי הר"ן מסכת חולין דף לא

כר' יוחנן דאף לביתה לא טהרה דרב ור' יוחנן הלכה כר' ולענין פסק הלכה בנדה שנאנסה וטבלה איכא מ"ד דהלכה   
יוחנן. אבל הרמב"ם ז"ל פסק בפ"א מהלכות מקואות כרב דאמר טהורה לביתה וכותיה מסתברא דהא רב נחמן בר יצחק 
כרב ס"ל ואע"ג דרבא משמע דפליג עליה דמתיב ואזיל לרב נחמן בר יצחק הא קבלה מיניה דאמרינן הוא סבר דחויי קא 

חי ליה נפק דק ואשכח. ולכאורה כיון דאשכחן כותיה דרב נחמן קבלה ועוד דסוגיין בפרק אין דורשין )דף יז( כרב מד
דאמר חולין לא בעי כוונה ולא מדכרינן התם דר' יוחנן כלל. והא פלוגתא דרב ור' יוחנן לא שייכא במצות צריכות כוונה 

בפסחים ובר"ה דהכא טבילה ושחיטה לא מצות נינהו אלא מכשירין או אין צריכו' דאיפליגו בה תנאי ואמוראי כדאית' 
ובהני איפליגו רב ור' יוחנן דלמר מכשירין קילי ממצות ולמר חמירי אבל במצות גופייהו אי בעי כוונה אי לא לא מעיילי 

 :נפשייהו בהכי רב ורבי יוחנן כלל. הרמב"ן ז"ל

 שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן ח

   .אברהם נ"י בק"ק מעזריטש להרב רבי

   .על שאילתו מי שאינו יודע שזהו מלאכת איסור אם מחוייבים להפרישו  

בפרק כיצד הרגל )דף כ"ו ע"ב( אמר רבה היתה אבן מונחת בחיקו וכו' לענין שבת מלאכת מחשבת אסרה תורה, וקשיא   
ת דבריהם דבנתכוין לחתוך תלוש היינו שהיה סבור לי הא בתוס' בשבת פרק כלל גדול ]דף ע"ב[ ד"ה נתכוון וכו' ותמצי

דהוא תלוש והיה מחובר מקרי נעשה מחשבתו, אלא דפטור מטעם אחר מקרא דאשר חטא בה פרט למתעסק, וזהו בכל 
אסורים דאם סבר בהמה זו חולין והיתה קדשים ושחטה בחוץ דפטור, ואם נתכוין לחתוך מחובר זה וחתך מחובר אחר 

ב, דאם נתכוין לשחוט בהמת קדשים זו בחוץ ושחט בהמת קדשים אחר בחוץ חייב, אבל בשבת פטור בכה"ג בעלמא חיי
דלא נעשה מחשבתו שלא רצה לחתוך זה ע"ש, א"כ הכא דהיה האבן בחיקו ולא ידע מזה דחשב דאינו עושה כלל מלאכה, 

   .בלא טעמא דמלאכת מחשבת פטור דלא גרע מקסבר שהוא תלוש ונמצא מחובר
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דבאמת ג"כ לא נעשית מחשבתו דהא לא רצה כלל בנפילת האבן, מ"מ הא ל"צ לטעמא דמלאכת מחשבת, דאפילו  ואף  
   .בעלמא פטור מטעם מתעסק

ועיין מהרש"א סנהדרין )דף ס"ב ע"ב( דלר"י לא דרשינן בה פרט למתעסק לקסבר שהוא היתר והיה איסור כיון דהשגגה   
   .עסק בחתיכה זו דהוי מלאכת מחשבת דנעשית מחשבתובחתיכה זו חייב, וכן בשבת דבכה"ג ד

אבל זהו תמוה דא"כ אביי ורבא דפליגי בנתכוון לחתוך תלוש וחתך מחובר, וכי אזלא הכל שלא אליבא דהלכתא, ועיי'   
   .ברש"י כריתות פרק ספק אכל )דף י"ט ע"א( במתני' דמשמע דר"י דדריש תרתי דבה קאי על החטא ועל הידיעה, ועיין

ונ"ל דבר חדש דמה דממעטינן מאשר חטא בה פרט למתעסק, לא דמתעסק לא נעשית העבירה כלל אלא דמקרי עבירה   
בשוגג, ואך בשוגג כהאי ממעטינן מאשר חטא בה דפטור מקרבן אבל מ"מ מקרי שגגת איסור, אבל מה דממעטינן מטעם 

   .לאכה ולא נעשה העבירה כללדמלאכת מחשבת אסרה תורה היכא דליכא מלאכת מחשבת אינו בכלל מ

א"כ י"ל דמש"ה נקיט בסוגיין מטעם מלאכת מחשבת היינו די"ל מה דאמרינן לענין נזקין חייב לענין שבת פטור, היינו   
לומר דאם הנפילה מחיקו היה בשבת חייב לשלם הנזק ופטור משום שבת, דלא אמרינן ביה קלב"מ =קם ליה בדרבא 

שוגגין כיון דלא היתה מלאכת שבת, לא נעשה כלל מלאכת שבת, אלא דאלו אתרו ביה והיה מיניה= כדין חייבי מיתות 
יודע שהאבן בחיקו אז היתה נקראת מלאכה ואם הי' מודיעים אותו מהאבן בחיקו ולא אתרו בו אז היו בכלל חייבי 

ייבי מיתות= שוגגין, אבל מיתות שוגגין אבל עתה כיון דלא ידע מהאבן שבחיקו, לא נעשה המלאכה ולא מקרי ח"מ =ח
בלאו טעמא דבעי מלאכת מחשבת אלא מטעם מתעסק דפטור גם בשאר אסורים, היינו גם מחטאת, אבל מ"מ מקרי 

   .מלאכה, והוי שגגת מלאכה בלא חיוב חטאת והיה פטור מלשלם הנזק, דהוי חייבי מיתות שוגגין ודוק

י' ת"ל( הקשה בלא ידע שחמץ בביתו אמאי נקטו הפוסקים דהוי וראיתי לידידי בעל חוות דעת בספרו מקור חיים )בס  
   .שגגת עבירה, הא הוא מתעסק דלא ידע כלל דחמץ בביתו, ונדחק לחלק בין עבירה שיש בה מעשה לאין בה מעשה

   .ולענ"ד עיקר דמתעסק מקרי ג"כ עבירה, אלא דלא חייבה התורה חטאת עליו  

רכות, )דף יט( המוצא כלאים בבגדו פושטו אפילו בשוק ופסקינן )וכ"ה בש"ע( וחשבתי להביא ראיה ממה דאמרינן ב  
דאם הוא א"י =אינו יודע= שיש כלאים ואחר רואהו צריך להגיד לו אפילו בשוק לפושטו, ואמאי הא כיון דא"י שבבגדו 

כ איסור דאורייתא, כלאים, הוי מתעסק וליכא איסור דאורייתא ומותר משום כבוד הבריות, אלא ע"כ דמתעסק הוי ג"
   .אלא דלא חייבה תורה קרבן עליו

   .אמנם יש לדחות, דכלאים דהאיסור הנאת חימום הוי כמו חלבים ועריות דמתעסק חייב, אך מ"מ העיקר נ"ל כמ"ש  

ובזה מובן לי דברי תוס' פ"ק דשבת )דף י"א ד"ה שמא ישכח ויצא( אליבא דרבא וכו' מבואר מדבריהם דלאביי דגזר   
זירה לגזירה היה ניחא דמתעסק הוא עכ"פ דרבנן, ובפשוטו תמוה איך שייך דיאסרו חז"ל מתעסק הא לא ידע שעושה כן ג

ולאיזה ענין יאסרו חכמים לעשות כן, הא כיון דלא ידע כלל שעושה מלאכה זו דחשב שהוא תלוש לא ידע כלל שיש עליו 
   .איסור דרבנן

ירה אלא דמקרי שגגת עבירה, ובכה"ג גזה"כ =גזירת הכתוב= לפטרו מחטאת אבל ולפי הנ"ל דמתעסק הוי ככל מילי עב  
עבירה יש כאן אלא דמ"מ בשבת כיון דלא ידע מהמחט לא מקרי מלאכת שבת, ]ומה"ט נקטו בדבריהם מלאכת שבת ולא 

דלאביי  נקטו מתעסק, דמצד מתעסק היה מלאכה דאורייתא, רק מטעם מלאכת מחשבת הוא דרבנן[ ובזה שפיר כתבו
היה ניחא דאסור מדרבנן, היינו דרבנן אמרו אף בלא מלאכת מחשבת הוי מלאכה דרבנן לענין מלאכה שא"צ לגופה 
וכדומה, וא"כ גם זו דלא ידע מהמחט מצד מלאכת מחשבת הוי מלאכה דרבנן, וממילא אף דהוא מתעסק הוי שגגת 

   .מלאכה דרבנן, ודוק

דמצווה על שביתת עבדו, דאם רואה עבדו שרוצה לקצור תבואה ממחובר והעבד נפקא מינה עוד לדינא במה דקיי"ל   
אמר שרוצה לקצור זה התלוש והרב ידע שהוא מחובר דאם מתעסק לא הוי מלאכה כלל לא שייך בזה שביתת עבדו דהא 

שגגת עבירה העבד אינו עושה מלאכה כיון דחושב שהוא תלוש ואין רבו עובר משום שביתת עבדו, אבל אם מתעסק הוי 
כיון דהרב ידע שהוא מחובר יש בו משום שביתת עבדו דהא מלאכת מחשבת מקרי כיון דנעשה מחשבתו של עבד 

לקוצרו אלא דפטור משום מתעסק כמ"ש התוס' שבת )דף ע"ב( שהבאנו בתחלת דברינו וכיון דמתעסק הוי שגגת עבירה 
   .יש בזה משום שביתת עבדו. ידידו עקיבא גינז מא"ש

שולי המכתב ובההיא ענינא אמרתי בישוב קושית התוס' שבועות פרק ידיעות הטומאה )דף י"ט( ד"ה הרי העלם ב  
מקדש, והיינו דלכאורה קשה בהעלם מקדש דהיינו דסבר שהוא בית דעלמא אמאי חייב, הא הוי מתעסק כמו סבר 

ר חטא בה פרט למתעסק, אבל לענין שהבהמה חולין ושחטה בחוץ וצ"ל דוקא לענין חטאת קבועה מיעטה הכתוב דאש
עולה ויורד ליכא קרא, ובפרט למ"ש דמתעסק מקרי שגגת עבירה אלא דלא חייביה רחמנא חטאת וא"כ י"ל דעולה ויורד 

חייב, א"כ מיושב קושית התוס' דשפיר אמרינן העלם מקדש פטור לגמרי דהקרא דעולה ויורד מיירי בהעלם טומאה ומצד 
משום מתעסק, ומדוקדק היטב לישנא דמתני' דברישא דאכל קודש לא קתני עלה רא"א וכו'  חיוב חטאת ממילא פטור
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ואינו חייב על העלם קודש כדקתני בסיפא גבי מקדש והיינו דבעי לומר דאינו חייב כלל, ובאכל קודש אדרבא לר"א דס"ל 
בחלבים ועריות חייב מטעם  דקרא רק בהעלם טומאה, ממילא בהעלם קודש חייב חטאת דלא פטור מדין מתעסק, דהא

     דנהנה, לזה קתני רק בהעלם מקדש, דליכא חטאת קבוע, משום דהוי מתעסק, ודוק. עקיבא

 מקור חיים )לר"י מליסא( ביאורים סימן תלא

א[ בדין בדיקה בלא ביטול. רבו הדיעות שהרבה פוסקים סבירא להו דבדיקה בלא ביטול דאורייתא, וטעמם נראה דס"ל 
דמבואר ביו"ד סימן פ"ד ]ס"ח[ דפירות שדרכן להתליע במחובר דצריך בדיקה מדאורייתא כיון שהוא דבר  דדמי להא

המצוי. וה"נ לענין בדיקת חמץ כיון דדבר המצוי הוא להיות חמץ בבית כיון שמשתמשין בו כל השנה. וסובר ג"כ דכשיש 
רהם בסימן תל"ד ס"ק ה', דלא יראה משמע שלא חמץ בבית אף שלא ידע בו דמי לאוכל חלב בשוגג כמו שכתב במגן אב

יהיה במקום הראוי לראות כמו שכתב הרא"ש פסחים ו' ]סי' ט[ וכיון דאם יש חמץ עביד איסורא בעי בדיקה כדי שלא 
יעשה איסור בשוגג. ולכאורה נראה ראיה לדבריהם בש"ס מהא דאמר ]פסחים י, א[ בדיקת חמץ דרבנן דמדאורייתא 

י מוכח בהדיא דבדיקה אינה מדרבנן רק משום דסגי בביטול משמע דבלא ביטול הוי בדיקה בביטול בעלמא סג
מדאורייתא. ואין להקשות אהמגן אברהם דמדמה אותו לאוכל חלב בשוגג הא בחלב גופיה לא נקרא שוגג רק כשמכוין 

עסק ומ"מ חייב בחלב מטעם לאכילה אבל כשאינו מכוין לאכילה כלל כגון קסבר רוק הוא ובלעו לא מיקרי שוגג רק מת
דמתעסק בחלבים ועריות חייב שכן נהנה כמבואר בשבת ע"ג ]א, וברש"י[ אבל בשאר איסורים שאינו נהנה פטור מתעסק 

ומכ"ש כשאינו מתכוין כלל דמותר ואפילו באפשר ולא קמכוין כמבואר בפסחים דף כ"ה ב' וא"כ הכא גבי חמץ כיון 
. נראה דדוקא בדבר שאסרה התורה לעשות מעשה בזה אמרינן דלא אסרה התורה רשאינו נהנה ולא קמכוין אמאי אסו

לעשות המעשה רק בכונה ודבר שאינו מתכוין מותר, אבל כשאסרה התורה דבר שאין בו מעשה כגון הכא שאסרה 
[ ובמגן ומשמע מהטור בסימן תל"ד ]ס"ב[ וסימן תמ"ו ]ס"אהתורה שלא יהיה חמץ בביתו אפילו כשאין מתכוין אסור. 

אברהם סימן תל"ד ס"ק ה' דאף כשבדק ולא ביטל ומצא אח"כ חמץ בביתו דמי לאוכל חלב בשוגג. והטעם כיון שהיה 
 .בידו לבטל ולא ביטל. זהו דעת הטור והפוסקים שעמו

 אין נביא רשאי לחדש דבר –נבואה 

 מגילה ב:

ותסברא? והכתיב: זאלה המצות שאין נביא רשאי  -ואמר רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא: מנצפ"ך צופים אמרום. 
 לחדש דבר מעתה!

 מהרש"א שבת קד.

אלה המצות כו'. האי קרא אלה המצות והמשפטים וגו' בסוף ספר במדבר כתיב ולפי ענינו לא אצטריך האי קרא התם   
אינו בא לחדש אלא אלא למעט אתא שאין לחוש רק על המצות ומשפטים שנאמרו בד' ספרי החומש וספר אלה הדברים 

 שהוא משנה תורה ודו"ק:

 סנהדרין כב

 גינת אגוז עמ' קנט

 ופריעה מילהראה: 

 איסור נדה לבעלה –בין דם לדם  –נדה 
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 אתוון דאורייתא כלל כא
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 ארץ הצבי עמ' ח

 קובץ הערות סימן לט

 159מט –כוזרי מאמר ג' אות מח 

אמר הכוזרי: עם כל זה טוב הוא בעיני לדעת למה צוה מח. 
 השם השמירה מן הטומאות.  

מט. אמר החבר: הטומאה והקדושה שני ענינים זה כנגד     
זה, לא ימצא האחד אלא בהמצא השני, ומקום שאין קדושה 

אין טומאה, כי ענין הטומאה איננו כי אם דבר שאסר על 
בעליו לנגוע בדבר מדברי הקדושה ממה שהוא מקודש 

לאלהים, כמו הכהנים ומאכלם ומלבושם והתרומות 
קדש וזולת זה הרבה. וכן ענין הקדושה והקרבנות ובית המ

דבר שאסר על בעליו לנגוע בדברים רבים ידועים ומפורסמים, 
ורב מהם תלויים במעמד השכינה, וכבר חסרנו אותה, ומה 

שאצלנו היום מאיסור שכיבת הנדה והיולדת, אינו מפני 
 ...הטומאה אבל היא מצוה גרידה מאת הבורא

 בנות ישראל החמירו –נדה 

 ורה דעה קצ:נדש"ך י

ואפילו בזמן הזה. שאין נותנין לשום בתולה שנבעלה אלא בעילת מצוה וכדלקמן סימן קצ"ג אפ"התולה בה לפי שדמים 
מצויים בה וכן היושבת על דם טוהר אע"ג דבזמן הזה היא ככל הנשים כדלקמן סי'קצ"ד אפ"ה תולה בה לפי שמן הדין 

ה שהחמירו שלא לבעולעל דם טוהר לעצמן החמירו אבל לענין שלא תציל היא טהורה ואם תתלה בה אין כאן קלקול ומ
 חברתה לא החמירו, טור ופוסקים

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ד סימן יז

 כב. בדין אשה שאין לה בנים ותוכל להתעבר רק אם תטבול קודם ליל י"ג לראייתה  

אשה שאין לה בנים, ולא מצאו הרופאים חיסרון אלא זה שלפי טבעה והסימנים לא תוכל להתעבר כשתטבול ככל   
הנשים שהוא בליל י"ג, אלא קודם לזה, דצריכה להתחיל לספור ז' נקיים תיכף אחרי ד' ימים. שהביא כתר"ה מספרי איזה 

ם אלא לסירוגין. שהוא שלא כדחייב מדינא מי שלא קיים גדולי דורנו שהחמירו, אלא נתנו לה עצה שלא תטבול בכל פע
פריה ורביה, לבעול בכל עונה עד שיקיים, כדאיתא בש"ע אה"ע סימן ע"ו סעיף ו', אף באופן שפטור מצד מצות עונה 

דחיוב הבעל להאשה. והוא אף במי שמצד טבעה נקל לה להתעבר, כי הא לא ידוע מתי הוא הרצון מלפני השי"ת 
נו, וא"כ כ"ש שאין זו עצה לפני נשי כאלו למנוע מהן תשמיש של חדש שלם. אבל העיקר כדהביא כתר"ה שתתעבר ממ

מדברי מלכיאל ומערוך השלחן )סימן קצ"ו סעיף מ'( שכשהוא צורך גדול להתיר לה להתחיל לספור ז' הנקיים מיום ה' 
יל לספור ביום ה', כדי שלא תטבול בליל לראייתה אם אפשר לה. וגם בפ"ת ס"ק ט"ו הביא בשם השל"ה, להתיר להתח

שבת שבמוצאי יום טוב, בלא שמשה יום שקודם הראייה, ולהסדרי טהרה )ס"ק מ"ב( אף בשמשה. ולכן אין שום טעם 
להחמיר בזה במקום צורך גדול כזה. אבל כשידוע מתחילה שתצטרך להמתין רק ד' ימים, גם הסדרי טהרה יודה שטוב 

מעל"ע שקודם זמן ראייתה, כדי שיהיו לה חמישה ימים קודם שתתחיל לספור ז' הנקיים. שלא תשמש עם בעלה כל ה
בלא שמשה ביום שקודם  -אבל כשלא עשתה כן, יש לעשות לכתחילה להתחיל לספור מיום ה' לראייתה כהשל"ה 

ה. כי בעצם צדק הראייה בפשיטות. וכשאיכא צורך יותר כגון שמצטערים טובא, יש להתיר להם אף בשמשה כהסדרי טהר
 הסדרי טהרה שבכל אופן יש להתיר לצורך גדול כזה להתחיל לספור הז' נקיים מיום ה'.  

ולכן כשצריכה לטבול בליל י"ב, משום דאז לדעת הרופאים הוא הזמן שראוי לה להתעבר, אף שג"כ היה יותר טוב שלא   
רור לה יום הוסת ולא פרשה, יהא לה העצה תשמש עם בעלה בהמעל"ע שקודם הוסת, מ"מ אם שכחה, או שלא היה ב

                                                 

 יהודי כוזר, ממלכת הכוזרים 159
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אם אפשר לה להתחיל לספור הז' נקיים מיום ה' ויגמרו ז' הנקיים ביום י"א. אבל כשזמן שאפשר לה להתעבר הוא בליל 
עשירי, ואפשר לה ליטהר מצד נדותה משום דאינה רואה יותר משני ימים, הא ליכא עצה אחרת אלא אם תפרוש קודם 

 שהיא פורשת תחילה, אין להתיר לה אלא כשתפרוש ג' ימים קודם הוסת כדכתבתי.   הוסת. שלכן מאחר

 כג. כשהבעל לא יכול להיות בקאנטרי אלא בי"א לראיתה אם נחשב שעת הדחק    

כשהבעל אינו יכול להיות במקום הנופש )קאונטרי( אלא מעש"ק עד יום ב' בבוקר, שצריך אז לחזור לעיר לעבודתו,   
הדם באופן שיכולה להפסיק בטהרה ביום א' שהוא יום ד' לראייתה, אם רשאה לעשות כן מחמת שנימא  והיא פוסקת

שגם זה יש להחשיב שעת הדחק שכתבתי לעיל )אות כ"ב( שיש לעשות כהשל"ה. הנה השל"ה הא מתיר שם בשביל זה 
יח חומרא זו כדי לקרב הטבילה שאם תרצה להמתין חמישה ימים תהיה ליל הטבילה בליל שבת שאחר יו"ט, ומוטב שננ

לחפיפה. ואם לא היה איכפת לן על מה שיתאחר עוד יום ויומיים, הא אין לנו להתיר בשביל זה, דהרי יכולה לדחות 
טבילתה עד אחר שבת ותעשה חפיפה סמוך לטבילה. אלא הוא משום איחור הטבילה ויצטער הבעל ביום יתר, שלכן הרי 

וא"כ כ"ש כשיהיה הבעל מוכרח להמתין ג' וד' ימים כשלא תטבול, שלהשל"ה יש מחשיב זה השל"ה לשעת הדחק. 
להתיר. וכיוון שיש להורות כוותיה כדלעיל, יש להתיר. אבל מ"מ מסתבר שהוא רק כשנזדמן פעם אחד, ולא כשנזדמן כן 

 עוד פעם בקיץ זה, דיהיה נראה זה כקביעות ובטול החומרא שזה אי אפשר

 -ושין ספיקא דרבנן לקולא ודיני מנהג אות טזקונטרסי שיעורים קיד
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 דם ירוק -נדה 

 נדה יט.

 תוספות סוכה לא. ד"ה ירוק

 מפניני הרב עמ' קצח

 התקין רבי –נדה 

 נדה סו.

 ר"ן על הרי"ף שם

 חרדל  –נדה 
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 ר' יונה ברכות ל.

 פתחי תשובה יורה דעה קפח

 טבילה זמנה מצוה –נדה 

 יומא ח.

 תוספות יומא ח.

 יורה דעה קצז:ג"ך ש

 שו"ת הריב"ש סימן תכה

 משנה ברורה תרו:יז

 שו"ת אגרות משה

 ימי לידה שאינה רואה בהם –נדה 

 נדה לז.

תניא, רבי מרינוס אומר: אין לידה סותרת בזיבה. איבעיא להו: מהו שתעלה? אביי אמר: אינה סותרת ואינה עולה, רבא 
 ..אמר: אינה סותרת ועולה.

 ד"ה אביי, וס' הישר חי' סי' קפא שם תוס'

ואומר ר"ת דימי לידה שאינה רואה בהן הוא למ"ד מיע"ל קג"ם ולא לחי העומד מאיליו בפ"ק דעירובין )דף טו.( ורב 
סעדיה כתב דנשים שלנו דחשבינן להו כיולדות בזוב אם עברו ימי טומאת ז' לזכר או י"ד לנקבה וספרה שבעה נקיים 

בימי טומאה מותרת לבעלה עד מ' לזכר ופ' לנקבה אע"פ שרואה דם הכתוב קראו דם טוהר שכן בימי טוהר או אפילו 
 ...שנו חכמים ימי לידה שאינה רואה בהן עולים לה לימי ספירת זיבתה הרי בהדיא חולק על ר"ת

 שלחן ערוך יורה דעה קצד:א

לו נפל. וכמה הם ימי טומאתה, עכשיו בזמן יולדת, אפילו לא ראתה דם, טמאה כנדה; בין ילדה חי, בין ילדה מת ואפי
הזה כל היולדות חשובות יולדות בזוב וצריכות לספור שבעה נקיים; נמצאת אומר שיולדת זכר יושבת ז' ללידה וז' 

לנקיים לזיבה, והיולדת נקבה יושבת שבועים ללידה וז' נקיים לזיבה. ימי לידה, שהם ז' לזכר וי"ד לנקבה, אם לא ראתה 
ם לספירת זיבתה; ואם שלמו ז' נקיים בתוך י"ד לנקבה, הרי זו אסורה עד ליל ט"ו; ואם טבלה קודם לכן, לא בהן עולי

הגה: ולאחר ז' לזכר וי"ד לנקבה, מותרת לבעלה מיד, מאחר שספרה ז' נקיים ולא חזרה וראתה. מיהו יש מקומות שנוהגין עלתה לה טבילה. 
, )בית יוסף בשם מהרי"ק שהביא התניא ובאגודה פרק ע"פ ובמהרי"ל(, ואין להתיר במקום שנהגו להחמיר שאין טובלין תוך מ' לזכר ושמונים לנקבה

)ריב"ש(; אבל במקום שאין מנהג, אין להחמיר כלל רק מיד שלא ראתה דם אחר ז' לזכר וי"ד לנקבה וספרה ז' נקיים, מותרת לבעלה )ת"ה סימן 
כחרדל, טמאה אע"ג דמדאורייתא דם טהור הוא כבר פשט המנהג בכל ישראל שאין בועלין על דם אבל אם חזרה וראתה, אפילו טפת דם  רנ"ה(.

 טהור )ב"י ואגור וטור ופוסקים בשם הגאונים(, ודינו כשאר דם לכל דבר.

 דרכי משה שם ס"ק ג

ות ב( כתבו אע"פ אמנם לי נראה דמדרבינו תם החמירו על עצמן כך דהסמ"ג )לאוין קיא לח א( והגהות מיימוניות )פ"ז א
שכל הגאונים חולקים על רבינו תם נהגו בצרפת להחמיר כרבינו תם לומר דאין עולין הואיל והדבר יצא מפיו עכ"ל ואם 

כן הואיל ואין עולין ימי הלידה אף על פי שאינה רואה בהן א"כ לדידן שאין נוהגין בשתי טבילות א"כ פשוט שצריכה 
רבעים יום לזכר ושמונים יום לנקבה ומזו נשתרבב המנהג ולכן אין למחות כלל ביד להמתין מלספור ז' נקיים עד אחר א

הנוהגין להחמיר כדעת רבינו תם ואע"ג דלטעם זו של ב' טבילות אין חילוק בהן אם הוא תוך שמונים או אחר כך 
תם תוך עיקר ימי דלעולם היא בנדתה עד שתבוא במים מ"מ אפשר דאותן שנהגו מנהג זה ראו להחמיר כדברי רבינו 

לידתה דהיינו תוך ארבעים יום לזכר ושמונים יום לנקבה אבל לא אח"כ וכן פסק מהרי"ל )הל' נדה פב ב( דיש להחמיר 
ולהרחיק אחר לידה פ"א יום עכ"ל ונראה דמהרי"ל סבירא ליה גם כן הטעם משום גזירה דלפי הטעם שפירשתי צריכה 

דשמונים יום אינן עולין לה בנקיים כן נראה לי ליישב המנהג ומ"מ פשוט הוא  להמתין לספור ז' נקיים אחר שמונים יום
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דאין להחמיר במקום שמקילין הואיל וכל הפוסקים חולקים על רבינו תם וכן משמע בתשובת תרומת הדשן סימן רנ"ה 
 דאין להקפיד בדבר:

 ש"ך שם ס"ק א

ם מצויים בהם וחוששים שמא יראו ולא ירגישו וחששא מפני שהוא כ"כ קרוב ללידת' הדמי -יש מקומות שנוהגין כו' 
רחוקה היא דאפילו יראו ולא ירגישו מה בכך דם טהור הוא מן התורה עכ"ל עט"ז, ואמר שלפי טעם זה הוא חששה 
רחוקה אבל בד"מ כתב בזה טעם שיש בו עיקר דס"ל כר"ת דכתבו הסמ"ג והג"מ )ושאר פוסקי'( אע"ג שכל הגאוני' 

הגו בצרפת להחמיר כר"ת לומר דימי ליד' אין עולין עכ"ל וא"כ לדידן שאין נוהגין בב' טבילות א"כ פשוט חולקים עליו נ
שצריכה להמתין מלספור ז' נקיים עד אחר ארבעים יום לזכר ושמונים לנקבה ומזה נשתרבב המנהג ולכן אין למחות כלל 

אין חילוק בין הוא תוך פ' או אח"כ דלעול' היא ביד הנוהגים להחמיר כדעת ר"ת ואע"ג דמטעם זה של שתי טבילות 
בנדתה עד שתהיה במים אפשר דאותן שנהגו מנהג זה להחמיר ראו דברי ר"ת תוך עיקר ימי לידתה דהיינו תוך מ' לזכר 

ופ' לנקבה אבל לא אח"כ עכ"ל ד"מ וכ"כ הרב בתשובה סימן צ"ד בטבלה ע"ש וכן כתב הב"ח )אלא שכתב נלפע"ד כו' 
 ראה דברי הרב בד"מ ובתשובות( וכתב עוד טעם שהמחמירין סוברים כדעת בה"ג כו' ע"ש:ואולי לא 

 לאו שעונשו כרת, ערוה או יסוד איסור בעילת נדה –נדה 

 תוספות יבמות ב. ד"ה ואחות אשתו

 רמב"ם הלכות אישות י:ב, הלכות איסורי ביאה ריש פרק ד' וכב

 שלחן ערוך יורה דעה סוס"י קצה

 קיב ארץ הצבי עמ'

 בדין חופה הראויה לביאה –גינת אגוז עמ' קד 

 תלייה במאכולת –נדה 

 נדה ז:ג חזון יחזקאל
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 בעקבי הצאן עמ' קעט

 בלי נדר -נדרים 

 שלחן ערוך יורה דעה ריד:א

דברים המותרים והיודעים בהם שהם מותרים נהגו בהם איסור, הוי כאילו קבלו עליהם בנדר ואסור להתירם להם; הלכך 
מי שרגיל להתענות תעניות שלפני ראש השנה ושבין ראש השנה ליום כיפורים, ומי שרגיל שלא לאכול בשר ושלא 

ו בריא, צריך ג' שיתירו לו. אם בשעה שהתחיל לנהוג לשתות יין מר"ח אב או מי"ז בתמוז ורוצה לחזור בו מחמת שאינ
היה דעתו לנהוג כן לעולם, ונהג כן אפילו פעם אחת, צריך התרה ויפתח בחרטה שמתחרט שנהג כן לשם נדר. לפיכך 

הרוצה לנהוג בקצת דברים המותרים, לסייג ופרישות, יאמר בתחלת הנהגתו שאינו מקבל עליו כן בנדר, וגם יאמר שאין 
ו לנהוג כן אלא בפעם ההוא או בפעמים שירצה, ולא לעולם. אבל הנוהגים איסור בדברים המותרים מחמת בדעת

שסוברים שהם אסורים, לא הוי כאילו קבלום בנדר. ויש מי שאומר שאם טועה ונהג איסור בדבר המותר, נשאל 
ן מתירין לו אפילו כעין התרת נדרים, ומתירים לו בשלשה כעין התרת נדרים; ואם יודע שהוא מותר ונהג בו איסור, אי

 .)והמנהג כסברא הראשונה(דהוי כאילו קבלו על עצמו כאיסורים שאסרתן תורה שאין להם היתר לעולם 

 כ"ד מקומות על כבוד הרב –נידוי 

 ברכות יט.

 רמב"ם הלכות תלמוד תורה ו:יד

במה דברים אמורים במי שנדוהו על שבזה תלמידי חכמים אבל מי שנידוהו על שאר דברים שחייבים עליהם נידוי אפילו 
נידהו קטן שבישראל חייב הנשיא וכל ישראל לנהוג בו נידוי עד שיחזור בתשובה מדבר שנידוהו בשבילו ויתירו לו. על 

ואלו הן: )א( המבזה את החכם ואפילו לאחר מותו. )ב( המבזה  עשרים וארבעה דברים מנדין את האדם בין איש בין אשה
שליח בית דין. )ג( הקורא לחבירו עבד. )ד( מי ששלחו לו בית דין וקבעו לו זמן ולא בא. )ה( המזלזל בדבר אחד מדברי 

ברשותו דבר  סופרים ואין צריך לומר בדברי תורה. )ו( מי שלא קיבל עליו את הדין מנדין אותו עד שיתן. )ז( מי שיש
המזיק כגון כלב רע או סולם רעוע מנדין אותו עד שיסיר היזקו. )ח( המוכר קרקע שלו לעובד כוכבים מנדין אותו עד 
שיקבל עליו כל אונס שיבא מן העובד כוכבים לישראל חבירו בעל המצר. )ט( המעיד על ישראל בערכאות של עובדי 

שראל מנדין אותו עד שישלם. )י( טבח כהן שאינו מפריש המתנות ונותנן כוכבים והוציא ממנו בעדותו ממון שלא כדין י
לכהן אחר מנדין אותו עד שיתן. )יא( המחלל יום טוב שני של גליות אע"פ שהוא מנהג. )יב( העושה מלאכה בערב הפסח 

השם. )טו( המביא אחר חצות. )יג( המזכיר שם שמים לבטלה או לשבועה בדברי הבאי. )יד( המביא את הרבים לידי חלול 
את הרבים לידי אכילת קדשים בחוץ. )טז( המחשב שנים וקובע חדשים בחוצה לארץ. )יז( המכשיל את העור. )יח( 

המעכב הרבים מלעשות מצוה. )יט( טבח שיצאה טרפה מתחת ידו. )כ( טבח שלא בדק סכינו לפני חכם. )כא( המקשה 
בינה שותפות או משא ומתן המביאין להן להזקק זה לזה כשיבואו עצמו לדעת. )כב( מי שגירש את אשתו ועשה בינו ו

+/השגת הראב"ד/ המכשיל את העור. א"א לבית דין מנדין אותם. )כג( חכם ששמועתו רעה. )כד( המנדה מי שאינו חייב נידוי. 
ר במים שאין להם סוף לינשא לכתחלה, כגון המכה את בנו הגדול. /השגת הראב"ד/ חכם ששמועתו רעה. א"א ויש אחרים הרבה, חכם שהורה להתי

 וכן מי שעובר על נדרו כל בית דין שנזקק לו לשאלה בר שמתא הוא ואיכא טובא. /השגת הראב"ד/ מי שמנדה מי שאינו חייב בנדוי. א"א דבר זה
ן כאן פלפול כי הדברים שהוא מונה הוציא ממעשה דריש לקיש דהוה מנטר פרדיסא וכו' אמר ליה ההוא אדרבה ואמרו ליה שלו נדוי, ובחיי ראשי אי

 +בית דין צריכין לנדותו ובכי האי גוונא לא היו בית דין נזקקין לנדות לר' שמעון בן לקיש אבל אותו שנידה והקפיד על כבודו נדויו נדוי.

 160אדם המזיק באונס גמור –נזיקין 

 תוספות בבא קמא כז: ד"ה שמואל

מן )דף כט.( אי נתקל פושע הוא או לא כגון שנתקל מעצמו ולא נתקל בשום והא דפליגי לק -ושמואל אמר באפילה שנו 
דבר אבל הכא שנתקל מחמת מכשול ולא איבעי ליה לעיוני אנוס הוא ואע"ג דלעיל )דף כו:( מרבינן אונס כרצון באדם 

י הבא אצלו המזיק מפצע תחת פצע אונס גמור לא רבי רחמנא דהא בירושלמי פוטר אותו שישן ראשון אם הזיק לשנ
לישן וכן בהגוזל בתרא )לקמן דף קיב.( גבי הניח להם אביהם פרה שאולה כסבורים של אביהם היא וטבחוה ואכלוה 

משלמין דמי בשר בזול שכך נהגו אבל מה שהזיקו לא דאנוסין הן ובמתניתין נמי תנן היה בעל חבית ראשון ובעל קורה 
פטור ונראה לדקדק דאדם המזיק דמפטר באונס )משום( שהוא כעין אחרון דאם עמד בעל חבית ונשברה חבית בקורה 

גניבה מדתניא בשלהי האומנים )ב"מ דף פב: ושם ד"ה וסבר( המעביר חבית ממקום למקום ושברה רבי יהודה אומר 
שומר חנם ישבע נושא שכר ישלם והשתא מדמחייב נושא שכר ופוטר שומר חנם ולא מחייב מטעם אדם המזיק ש"מ 

                                                 

 עולמותלקריאה נוספת, ע' באתר  160
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דכעין גניבה אדם המזיק פטור ומדמה ר' יהודה נתקל לגניבה אבל באונס שהוא כעין אבידה שהיא קרובה  דבאונס
לפשיעה יותר כדאמרינן בהשואל )ב"מ דף צד:( דגניבה קרובה לאונס ואבידה קרובה לפשיעה נראה דאדם המזיק חייב 

ג ברוח שאינו מצויה ואע"ג דברוח שאינו דא"א לומר שלא יתחייב אלא בפשיעה וכן משמע לעיל דמחייב בנפל מן הג
מצויה מפטר בה שומר חנם כדאמרינן בסוף ארבעה וחמשה )לקמן דף מה.( גבי ארבעה נכנסו תחת הבעלים כו' וחייבין 
לשלם דמי שור לבעלים חוץ משומר חנם ומוקי לה כגון דנטריה שמירה פחותה דשומר חנם כלתה לו שמירתו והנך לא 

י מדר' יהודה דמועד סגי ליה בשמירה פחותה דהיינו דלת שיכולה לעמוד ברוח מצויה ואין יכולה כלתה שמירתן ומיית
לעמוד בשאין מצויה אלמא אע"ג דמפטר שומר חנם מחייב בה אדם המזיק והיינו טעמא משום דהוי כעין אבידה ונתקל 

צט: ושם( גבי טבח אומן שקלקל דפריך הוי כעין גניבה ופטור ביה אדם המזיק וכן מוכח בפרק הגוזל עצים )לקמן דף 
למאן דפטר )בשומר( חנם מברייתא דקתני נתן בהמה לטבח ונבלה חייב מפני שהוא כנושא שכר אלמא ס"ד דמקשה אפי' 

בחנם חייב כמו שומר שכר שחייב על האבידה ומשני אימא מפני שהוא נושא שכר ולפיכך בשכר חייב בחנם פטור דהוי 
 ב"מ פב: ד"ה וסבר וב"ב צג: ד"ה חייב[. כעין גניבה ]עי' תוס'

 בבא מציעא פב:

 תוספות בבא מציעא פב: ד"ה וסבר רבי מאיר 

 חידושי הרמב"ן בבא מציעא ד"ה ואתא ר' יהודה

 אא:ירמב"ם הלכות חובל ומזיק 

 ו:ארמב"ם הלכות חובל ומזיק 

 שלחן ערוך חושן משפט שעח:א

)ודווקא אסור להזיק ממון חבירו. ואם הזיקו, אף על פי שאינו נהנה, חייב לשלם נזק שלם, בין שהיה שוגג בין שהיה אנוס. 

. כיצד, נפל מהגג ושבר את הכלי, או שנתקל כשהוא מהלך ונפל על הכלי ושברו, חייב נזק שאינו אנוס גמור, כמו שנתבאר(
 שלם.

 ש"ך שם ס"ק א

הל' מגומגם וכך הל"ל וי"א דוקא שאינו אנוס גמור דמלשון הרמב"ם והמחבר משמע דאין  -אנוס כו' )א( ודוקא שאינו 
 חילוק וכ"כ הרב המגיד דלהרמב"ם אין חילוק:

 וגרמא גרמי –נזיקין 

 תוספות סנהדרין לג: ד"ה שעירבן

)גיטין ד' נב:( המטמא והמדמע הקשה רבינו אפרים לא יהא אלא כמטמא בידים דתנן בפ' הניזקין  -שעירבן עם פירותיו 
והמנסך בשוגג פטור והא נמי בשוגג הוא ובשלמא לחזקיה דאמר התם )דף נג.( אחד שוגג ואחד מזיד חייב ומה טעם 

אמרו בשוגג פטור כדי שיודיעו וגבי חכם בעל הוראה אין לפטור מטעם כדי שיודיעו דכי נמי מחייבת ליה מודע ליה אלא 
ה אחד שוגג ואחד מזיד פטור ומה טעם אמרו במזיד חייב שלא יהיה כל אחד ואחד מטמא לר' יוחנן דאמר דבר תור

טהרותיו של חבירו ואומר פטור אני הכא לא שייך לחייב מהאי טעמא מיהו למאי דמוקי במסקנא שנטל ונתן ביד יש 
ה"ב קשה וי"ל דמכל מקום לחייב כמו מזיד דלמה לו לאדם ליטול וליתן ביד אבל למאי דסבירא ליה מעיקרא שעירבן בע

 חשיב כמו מזיד שהיה לו לחכם לדקדק בהוראתו ולידע שבעה"ב יערב.

 רש"ש שם

תד"ה שעירבן. בסופו. חשיב כמו מזיד שה"ל לחכם לדקדק כו'. עי' בס"פ אלו מציאות ששגגת תלמוד עולה זדון ובפירש"י 
 שם:

 רמב"ן קונטרס דינא דגרמי

כרים וכסתות. הזורק פטור דמפסק פסיקי גיריה ולא עביד ולא מידי, והמסלק חייב  הזורק כלי מראש הגג והיו תחתיו  
לדידן דדיינינן דינא דגרמי, ורבה דפטר ליה משום דלא דאין כדכתבינן לעיל, וכן כתב רבינו הגדול ז"ל דליתה לדרבה, פי' 

לן בהא כותיה אלא חייב מדינא לפירושו דאמר פטור המסלק, דאמר רבה או שקדם הוא וסלקן פטור ואנן לא קיימא 
דגרמי, אבל הזורק לא גרם ולא מידי דהא פסיקי גיריה, וכן כתב רש"י ז"ל שהזורק פטור שהרי אין סופן להשתבר 
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מזריקתו וזה שנטל פטור דגרמא בנזקין פטור, פי' לפירושו לדעתיה דרבה, אבל לדידן חייב דדיינינן דינא דגרמי, ודינא 
 161...דא מילתא היא לדעת רש"י ז"ל ותמצא זה רמוז בפירושיו בכמה מקומות דוק ותשכחדגרמי וגרמא בנזקין ח

 כתב יד(מ ,רג )קישורבנסדעת הרב אפרים מרג

 שיעורי הרב אהרן ליכטנשטיין: דינא דגרמי

 גנת אגוז סימן נ"א 

 ס"ק א ש"ך חושן משפט סימן שפו

ושי בבא בתרא שלו הנה ראיתי הרמב"ן האריך מאד בדיני דגרמי בסוף חד -קיימא לן כר' מאיר דדאין דינא דגרמי כו' 
והתחלתי לעשות חיבור וביאור ופלפול על דבריו אך באשר כי ראיתי עיקר יסודו שסובר דדינא דגרמי דאורייתא הוא 

ומחמת זה הי' מוכרח לחלק בחילוקים איזו נקרא דינא דגרמי ואיזו נקרא גרמא כדי שלא יסתרו זא"ז ועל כן הוכרח 
ינא דגרמי אינו אלא קנסא דרבנן אין צורך לחלק בשום חלוקים רק כמ"ש שאר להאריך בזה אמנם לפי מה שנ"ל עיקר דד

פוסקים שחכמים קנסו בדבר שהי' נראה להם שהוא שכיח ורגיל וכי האי גוונא ואין לדמות גזרות חכמים זו לזו על כן 
 זה חזרתי לאחורי מלעשות החבור הנ"ל ועם כל זה אמרתי להביא דברי הרמב"ן בדינין השייכים לסי'

 כופר, קנס, וממון –נזיקין 

 בבא קמא טו

 ב. ד"ה דיני ממונות בשלשה סנהדרכין תוספות

 סנהדרין טו: 

 162תוספות סנהדרין ד"ה שור סיני

 א:ו ר"ש תרומות

במתני' אינו מוחל דכיון דגזירת הכתוב הוא שחייב לשלם דבר הראוי להיות קדש  ורבי חנינא דאמר ...והתשלומין תרומה
לפטור עליו בדמים אין הדבר תלוי בבעלים אבל אין לומר משום דהוי ]כפרת[ עון כקרבן כיון דמיחייב חומש ואין יכול 

 דהרי גזל חברו ונשבע והודה דמוסיף חומש ותניא בהגוזל קמא )דף קג ב( דיכול למחול:

  ד״ה זר שאכל :תוספות כתובות ל

 ד״ה מאי .תוספות מסכת בבא קמא דף מג

 בעקבי הצאן סי' מ

 שמין אותו כעבד הנמכר בשוק –נזיקין 

 ג:תלמוד בבלי מסכת בבא קמא פ

                                                 

 חידושי הרמב"ן בבא בתרא כב: ד"ה זאת אומרת )צויין שם( 161

ור מלשלם אסור הוא לגרום וכשבא לגרום חברו מעכב עליו, וזה שכתב אפילו זאת אומרת גרמא בנזקין אסור. כתב רש"י ז"ל ואפילו למאן דלא דאין דינא דגרמי ופט
ר כי אמרינן זורה ורוח למאן דלא דאין דינא דגרמי אינו נכון דבין למאן דדאין דינא דגרמי בין למאן דלא דאין דינא דגרמי גרמא בנזקין פטור כדאמרי' רב אשי אמ

פטור. ובפרק שור שנגח את הפרה אמר רבא אבל הבאיש מריחו פטור מאי טעמא גרמא הוא וגרמא בנזקין פטור, וכן מסייעתו וכו', אבל לענין נזקין גרמא בנזקין 
דינא דגרמי הוא הגורם בהשיך בו את הנחש )ב"ק כ"ג ב'( משסה ודאי פטור. אבל חלוק גדול בין הלשון שאמרו בתלמוד בדינא דגרמי ללשון האמור בו בגרמא בנזקין, ד

רמא עצמו מזיק כגון מוחל שטר חוב שמכר כדאיתא במסכת כתובות )פ"ו א'( ובבבא קמא )פ"ט א'( וכן שורף שטרותיו של חברו )ב"ק צ"ח א'(, אבל גבעצמו שהוא 
דגרמי גרמא  נאבנזקין הוא הגורם לאחר לעשות היזק שאינו אלא מזמין כגון הך דשמעתין ודזורה ורוח מסייעתו, וכן כתב רש"י ז"ל במסכת בבא קמא במקום די
ורש במקום אחד שלא בנזקין, ובמקום גרמא בנזקין דינא דגרמי והחליפן זו בזו בכמה מקומות. ולא אאריך בכאן בדיני הגרמות אבל בסוף זו המסכתא אכתוב הכל מפ

 להפריד דברים מחוברים ושלא לצאת משטת דברינו בכאן.

 ע"ע בבית הבחירה ובחידושי הר"ן שם 162
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חייב עליו משום חמשה דברים: בנזק, בצער, בריפוי, בשבת, ובושת. בנזק כיצד? סימא את  -מתני'/. החובל בחבירו /
  .הוא יפה עינו, קטע את ידו, שיבר את רגלו, רואין אותו כאילו הוא עבד נמכר בשוק, ושמין כמה היה יפה וכמה

 ש מסכת בבא קמא פרק ח סימן א"רא

החובל בחבירו חייב בחמשה דברים. בנזק כדמפרש בסיפא סימא את עינו קיטע את ידו שבר את רגלו רואין אותו כאילו 
הוא עבד כנעני נמכר בשוק שהוא נמכר לעולם. אבל עבד עברי אין לו שומא להמכר לעולם להפסיד לו בשומא הזאת. 

ול למכור את עצמו לשש ולאחר שיצא בשש ימכור עצמו שנית. וכן כל ימיו רואין כמה הוא יפה וכמה היה שהרי היה יכ
 .יפה. פי' עבד הנמכר בשוק כמה היה יפה עם האבר וכמה הוא יפה עבד הנמכר בלא אותו אבר

  .ערכין ב זחידושי הגרי"

הנמכר בשוק, והנה גבי חבלה דג"כ שמין אותו כעבד במתני' הכל מעריכין, וברש"י, נדר דמי עלי ושמים אותו כעבד 
הנמכר בשוק, נחלקו רש"י והרא"ש בריש החובל )ב"ק דף פ"ג ע"ב(, אם שיימינן אותו כעבד עברי או כעבד כנעני, 

ולכאורה אף לרש"י דשיימינן אותו כעבד עברי היינו משום דכך הפסדו, אבל הכא דאינו אלא דין שומא בעלמא מה 
תו כעבד הנמכר בשוק, אפשר דגם לרש"י שיימינן כעבד כנעני, אולם באמת גם בחבלה דין התשלומין אינו דשיימינן או

משום הפסד, כמו בחבלת שור, ורק דהוא חיוב תשלומין שחדשה תורה, וע"כ צ"ב מה דלרש"י לא שיימינן אלא כעבד 
א שייך בישראל מכירה, וע"כ לא שייך אף לעשות עברי, אף דלפי"ז אינו אלא דין שומא בעלמא, ונ"ל דס"ל לרש"י דכיון דל

שומא כזו, וא"כ לפי"ז בנדר דגם בנדר דמים כמו לרש"י שיימינן כע"ע הנמכר לשוק, ועיין לקמן )דף י"ט ע"ב( דמבואר 
 דאמדינן בדמים אומד של נזיקין.

דמי חפץ פלוני, שהוא מקבל עליו  שם, במשנה נודרין ונידרין וכו', נראה דהא דנידרין אין זה משום כמו שהיה נודר לתת
בנדר כמה שפלוני שוה, אלא שהוא דין מיוחד שנידרין, כמו שיש דין נערכין, והוא דין מיוחד באדם שאפשר לידור בדמיו, 

היינו דשמין אותו כעבד ודמיו הוא כשומת עבד, דהרי הרמב"ם בהלכות ערכין )פ"א הלי"ג( כתב וז"ל, הגוסס אין לו לא 
ם הואיל ורוב הגוססין למיתה הרי הוא כמת וכן מי שנגמר דינו בבי"ד של ישראל וכו' שזה כמת הוא והמת ערך ולא דמי

אין לו ערך ולא דמים ועל זה נאמר וכו', עכ"ל, ולא כתב הטעם על דמים מפני שאינו בר דמים, וכן ביוצא ליהרג לא כתב 
י חפץ, דדין דמים דאדם הוא דין מיוחד לדמי אדם, וא"כ מפני שאין לו דמים, והוא משום דלא דמי דין דמים דאדם לדמ

בגוסס ויוצא ליהרג שאין לו דמים, זהו רק מפני שהוא כמת, ולא משום שלא שוה כלום, מפני שלא יתנו עבורו כלום, כי 
ר זה שייך רק לשומת חפץ לדמי חפץ ולא לדמי אדם, שהוא דין מיוחד באדם, ורק במנוול ומוכה שחין שבעצם אינו ב

דמים, לא שייך בו נדר דמים, אבל ביוצא ליהרג מה שבמציאות לא יתנו דמים עבורו לא איכפת לן כיון דבעצם הוא שוה 
דמים, ודין דמים דידיה אינו כשוויו של דמי חפץ, ומשו"ה כתב הר"מ משום שהוא כמת, ]וגוסס נמי אף שרוב גוססין 

וא שוה כסף, ורק שנתמעט מפני שהוא כמת )שמעתי מפי למיתה מ"מ יש מיעוט שאינו מת, ובשביל מיעוט זה ה
 הרד"ס([.

 נתיבות המשפט )ביאורי קמח:א(

דנראה דדבר שאינו שוה בעצמו למכרו וליקח דמים בעדו רק ששוה לאיש ההוא, אין המזיק חייב לשלם. כדמוכח בב"ק ...
ינך, אי הוית מזבנת לה ]לטובת הנאה[ פרק החובל ]פ"ט ע"א[ דאמר טובת הנאה דאשה, דאי דבעל לימרו לה מאי אפסד

בעל הוה שקיל מינך וכו'. ולכאורה קשה, דמה בכך שאינה יכולה למוכרה משום שהבעל יקח הדמים ממנה, מ"מ האשה 
יכולה לומר כמו ששוה הספק טובת הנאה אצל מי שרוצה ללוקחה כמו כן שוה הספק אצלי והרי הזקתני הספק הזה. 

אפשר ליקח דמים בעדו פטור. וכן מוכח בכתובות דף ל' ]ע"ב[ בתחב לו חבירו, שכתבו התוס' אלא ודאי המזיק דבר שאי 
]ד"ה לא צריכא[ שאינו שוה פרוטה, וקשה הא מ"מ שוה הוא אצל האוכל, שאינו נמאס אצלו. אלא ודאי כיון שאינו יכול 

 163...ליקח דמים לא מיקרי בר דמים

 :בחידושי ר' חיים הלוי הלכות טוען ונטען ה

וכן החופר בשדה חברו בורות שיחין ומערות והפסידה והרי הוא חייבלשלם בין שטענו שחפר והוא אומר לא חפרתי או 
שטענו שחפר שתי מערותוהוא אומר לא חפרתי אלא אחת או שהיה שם עד אחד שחפר והוא אומרלא חפרתי כלום ה"ז 

 נשבע היסת על הכל עכ"ל. 

בעו למלאת החפירות ולהשוות החצרותאבל אם תבעו לשלם פחתו הרי הוא כשאר ובהשגות ז"ל א"א נראין דברים שת
תביעת ממון וכמי שאמר לוחבלת בי שנים והוא אומר לא חבלתי אלא אחת עכ"ל, והיינו משוםדהראב"ד משוה חבלת 

פרשים, דלפי מה אדם לנזקי קרקע דתרווייהו אין על גופן דין שבועהורק דעל התשלומין חייב לישבע. והנה כבר כתבו המ
שכתבהר"ן בשבועות על הך דר"י דחבלת בי שנים וכו', דלאו דהוי מודה במקצתממש אלא כעין מודה במקצת, וזה שייך 

                                                 

 יין בדבר לפשמ"כ בשו"ת מנחת אשר ח"א סימן קיא )עמ' שעח(שמענו שיש מה לע 163
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אפילו בקרקעות. אלא דהקצוה"חהקשה מהא דתנן בשבועות דף ל"ו ע"ב אנסת ופתית את בתי והוא אומר לאאנסתי ולא 
ם היינו נזק, והוידמי אדם, ומ"מ חייב בקרבן שבועה, ובעל כרחך דדמי קרקע פתיתי משביעך אני ואמר אמן חייב, והרי פג

דינם כמטלטלין.ובאמת שמזה קשה למה לא הביא זה הראב"ד, והרי חיוב קרבן שבועה הוימדאורייתא, ולהדיא תנן 
ואמר אמן  במתניתין שם אמר לו חבלת בי ועשית בי חבורהוהוא אומר לא חבלתי ולא עשיתי בך חבורה משביעך אני

חייב,ולמה הביא הראב"ד מהך דחבלת בי שנים, דהשבועה אינה אלא מדרבנן, ולאהביא מהך דחבלת בי דחייב קרבן 
 שבועה מן התורה, והרי קרבן שבועה גם כןליכא בקרקע, ובעל כרחך דדמי קרקע אינם כקרקע, וצ"ע.  

"גדתרווייהו ליתנייהו בקרקעות, מ"מ לענין דמי והנראה מזה מבואר, דחלוק דין קרבן שבועה מדין חיוב שבועה, דאע
קרקע חלוקין הם, דבאמת הריהתשלומין שמתחייב בהם הא הויין מטלטלין, והם ככל מטלטלין דעלמא,והא דפסק 
הרמב"ם דאין נשבעין על דמי קרקע, בעל כרחך צ"ל דהוא משום,דכיון דהתשלומין הם חליפי הקרקע שהזיקו, ונזק 

בו,וא"כ עיקר חיוב שבועתו הוא רק בנזק הקרקע, וכיון דאין נשבעין עלהקרקעות ומיפטר בכפירתו הקרקע הוא עיקר חיו
בלא שבועה ממילא ליכא עליה חיוב שבועה גםעל התשלומין. ולפי זה שפיר חלוק בזה חיוב שבועה מקרבן שבועה, 

ה אם לא, וכן הטענה והכפירה דלעניןחיוב שבועה צריכין אנו לדון בעיקר והתחלת החיוב אם מתחייב על זהשבוע
וההודאה הכל ביסוד והתחלת חיובו,ועל כן בדמי קרקע, כיון דעיקר החיוב הוא הפסד הקרקע, והתשלומין הוייןחליפי 

הקרקע, א"כ ממילא דלית ביה בעיקר חיובו דין שבועה, וממילא דאיןכאן חיוב שבועה גם על התשלומין, משא"כ לענין 
ירה שבזה הוא מדין גזלת ממון, א"כ אין דינו תלוי כלל ביסוד והתחלתהחיוב, ורק בהחיוב קרבן שבועה, דעיקר דיןכפ

תשלומין של עתה היא שחלה כפירתו וגזלתו, וכלשהתשלומין דאית ליה גביה עתה הם מטלטלין, לא אכפת לן כלל 
חשיבי מטלטלין, על כן שפיר  בעיקרהחיוב מה שהוא, וחייב בקרבן שבועה, ועל כן גם בדמי קרקע, כיוןדהתשלומין עצמם

מתחייב בקרבן שבועה. וגםדבעיקר השבועה חלוקין הן זה מזה, דלענין טענות ותביעות הרי דיינינן עלחיוב שבועתו, וזה 
בא על עיקר חיובו והנזק שהזיקו שהוא מקרקעי, משא"כלענין קרבן שבועה, דלא צריכינן לזה חיוב שבועה, ורק חלות 

שה השבועה היא על מטלטלין, כיון דהתשלומין הן עתה מטלטלין,ועל כן כל דמי קרקע דינם מעשה שבועה,וחלות מע
כמטלטלין לענין קרבן שבועה. אשר על כן להכיהוא שלא הביא הראב"ד כלל מהך דקרבן שבועה, ורק מהך דחבלת בי 

לטלין ונשבעין עליהן, ועל זה שנים,דאיירי לענין חיוב שבועה, דמוכח מזה דגם לענין חיוב שבועה דמי קרקעדינם כמט
 הרי יש ליישב לדעת הרמב"ם דהתםהויא שבועה דרבנן, דאיתא גם בקרקעות, וכמו שנתבאר. 

אלא דקשה מהא דפסק הרמב"ם בפ"ב מהל' נערה בתולה הי"ג ז"ל אמרה לואנסת אותי והוא אומר לא כי אלא פתיתי 
עכ"ל, והרי גם תשלומין אלו הן מדין חבלות, ומ"מפסק ה"ז נשבע שבועת התורה על דמיהצער ומשלם בושת ופגם 

הרמב"ם דנשבעין עליהם שבועת התורה, וקשה דהא הויין דמי קרקעדאין נשבעין עליהן לדעת הרמב"ם. אכן נראה, דהנה 
כל חובל בחברו הרימתחייב בחמשה דברים, וגם בצער ובושת, והרי צער ובושת לית בהו נזקממון כלל, ומ"מ מתחייב 

לומין, אשר זהו רק גזירת הכתוב בחבלות,שיתחייב בתשלומין אף בלא נזק ממון, ולפי זה נראה, דגם בנזק חלוק בתש
דיןחבלות משאר נזקי ממון, דבשאר נזקי ממון עיקר חיובו הוא הממון עצמושהפסידו, ומחמת חיוב זה הוא שמתחייב 

ר הממון שהפסיד, לא הוה חייל עליהגם חיוב בהתשלומין, שהם חליפי ממונושהפסיד, דאם לא היה מתחייב בעיק
תשלומין, משא"כ בחבלות, התחלת חיובו הוא בהתשלומין עצמם,דחייבתו התורה מחמת שיווי הנזק מגזירת הכתוב 
דחבלות, וכחיובא דצערובושת כן גם חיובא דנזק דחיוב התשלומין הוא התחלת חיובו. והרי כן הואגם חיובא דשבת, 

סד, דהא הוי רק מניעת הריוח וגרמאבעלמא דפטור בכל מקום, ורק דבחבלות הויא גזירת הכתוב דליכא ג"כ ממון הנפ
לחייבו על שויו,אבל מ"מ הרי ודאי דהתחלת החיוב הוא רק על התשלומין, כיון דאין שםממון הנפסד כלל, וא"כ הכי נמי 

 גם בנזק דכוותיה, דאית ביה גם הך חיובאשחייל מתחלה על התשלומין.

דלפי דעת הרמב"ם הדבר פשוט כן כמו שכתבנו, וכמו שפסק בפ"דמהל' חובל ומזיק הי"ד ז"ל החובל בבת קטנה  ובאמת
של אחרים וכו' וכן נזק שאינופוחתה מכספה הרי הוא שלה עכ"ל, הרי דס"ל דאיכא חיוב נזק אף בלאאפחתיה מכספיה 

משה דברים שהעור אינו חוזר אלא צלקת עכ"ל, כלל, וכן בפ"ב שם הל"ו ז"ל אפילו חסרו כשערה מעורבשרו חייב בח
ובהך נזק דלאאפחתיה מכספיה הרי פשיטא דתחלת חיובו הוא רק בהתשלומין, דבמהשהזיק הרי ליכא הפסד ממון כלל, 
וא"כ הרי להדיא דגם בנזק עיקר חיובוהוא בהתשלומין, ולא גרע נזק דאפחתיה מכספיה מנזק דלא אפחתיה, דחלגם על 

עצמו עיקר והתחלת חיוב. אלא דאפילו לדעת המ"מבפ"ב שם דס"ל דכל דלא אפחתיה מכספיה ליכא נזק  התשלומין בפני
כלל, כל זה הוא בליכאחסרון כסף, ואין דבר שיגרום חיובא עליו, אבל בנזק דאפחתיה דאיכא מיהאדבר הגורם להתחייב, 

גרע נזק מצער ושבת, ומשום דכן הוא גזירת  שפיר חייל חיובא בנזק דחבלות גם תחלת חיובא עלהתשלומין, ומשום דלא
הכתובשל חיוב חבלות, וכמו שנתבאר. ואשר על כן לענין הדין דדמי קרקע דדעתהרמב"ם דדינן כקרקע דאין נשבעין 

עליהן, חלוק דמי קרקע מדין חבלות,דבקרקע דחיובו בא מחמת עצם הממון שהפסידו, על כן התשלומין שהןחליפי עצם 
דינם כקרקע ואין נשבעין עליהן, וכמושכתבנו למעלה דכיון דבעיקר החיוב לא חלה עליו שבועה  הקרקע שהזיק ג"כ

ממילא מיפטר,משא"כ בחבלות, דהתחלת חיובו הם התשלומין גם בלא חיוב עצם הממוןשהפסיד, וכמו שכתבנו דשוה 
י חיוב תשלומין, ובכה"ג לא חיובא דנזק לחיובא דצער ובושת, ונמצא דגוףהחבלה לא חשיבא רק כדבר המביאתו ליד

מהניאמה דליכא חיוב שבועה על עצם הממון שהפסידו, אבל מ"מ התשלומין אינםדמי קרקע ונשבעים עליהם, וניחא 
השתא הא דפסק הרמב"ם גבי אנסת אותיוהוא אומר לא כי אלא פתיתי דנשבע שבועת התורה משום מודה במקצת,וכן 

מ"ד חבלת בי שנים והואאומר לא חבלתי בך אלא אחת דהוי מודה במקצת,  הא דהביא הראב"ד מהא דתנן בשבועות דף
 כיון דכבר נתבארדבחבלות לא הויין התשלומין דמי קרקע ונשבעין עליהן, וכמו שנתבאר.
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 בבא קמא כו:

 פטור, מאי טעמא? מנא תבירא תבר. -ואמר רבה: זרק כלי מראש הגג ובא אחר ושברו במקל 

 בדפי הרי"ף רמב"ן במלחמת ה' שם, יא.

וא"ת אפי' אזלינן בתר מעיקרא לאו כמת חשבינן ליה א"כ בכלי השני למה פטור על כרחך מפני שאין לו דמים הואיל 
וסופו להשבר אע"פ שלא נשבר ומפני טעם זה אפי' תיזיל בתר בסוף נמי שני פטור שהרי אין לו דמים וכדאמרי' דלרבנן 

פ שהוא כחי דהא תלמוד לר' ישמעאל חייב וכיון שכן היכי שמעינן מדרבה דאמרי דמי ניזק פטור שאין לזה דמים אע"
דבתר מעיקרא אזלינן דלמא לעולם לאו כשבור חשבינן ליה דבתר בסוף אזלינן ואעפ"כ השני פטור שאין לכלי זה דמים 

ם דבתר אע"פ שעדיין לא נשבר כמו שכתבתי ואע"ג דאיכא למימר שלא פטרוהו לדברי האומר דמי ניזק אלא משו
ומיהו קטלא שאני אין הדעת מודה בזה אלא כמו שכתבנו ואם דעת רבינו ז"ל כפי' הזה יפה  מעיקרא אזלינן לענין ממונא

 פסק דבתר בסוף אזלינן ומש"ה פטור הזורק דאפי' גרמא ליכא שהרי לא שברו ולפיכך כתב דקא אזיל מיניה מיניה:

 הפסק קודם הברכה –נטילת ידים 

 ( לשבת שובה אות כבמהדו"ח דרוש ה') דרוש כ"ג – דרושי הצל"ח

 

 

 כלו לו חדשיולא , תינוק בן יומונפל, 

 ד:קנושלחן ערוך אבן העזר 

ואם ילדה ויצא הולד חי לאויר העולם, אפילו מת בשעה ת, אם הפילה, הרי זו תתייבם. מי שמת והניח אשתו מעובר
שנולד, הרי אמו פטורה מהחליצה ומן היבום. אבל מדברי סופרים, עד שיודע בודאי שכלו לו חדשיו ונולד לתשעה 
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שיעי רק יום אחד מלבד יום שנתעברה בו, הוי ולד קיימא. ואע"ג דאמרינן הגה: י"א דבזמן הזה אפילו לא נכנסה בחדש התחדשים ה גמורים. 
בגמרא יולדת לתשעה אינה יולדת למקוטעין, כבר תמהו על זה רבים שהחוש מכחיש זה, אלא שאנו צריכין לומר שעכשיו נשתנה הענין, וכן הוא 

. אבל אם לא נודע )כן משמע שם( א חשבינן להו בסדר השניםבכמה דברים )ב"י בשם התשב"ץ(. מיהו חדשי העיבור כל אחד שלשים יום, ול
)וי"א דוקא שגמרו שעריו וצפרניו )טור(, וכן לכמה נולד, אם חיה ל' יום, ה"ז ולד קיימא ופוטר נשי אביו מהחליצה ומהייבום. 

זו ספק נפל ספק בן  . ואם מת בתוך שלשים, אפילו ביום השלשים, בין שמת מחולי בין שנפל מהגג או אכלו ארי, הרינ"ל(
)וי"א דאפילו אם נולד מת, ואפילו אם יש להסתפק שכלו חדשיו, חולצת ולא קיימא, וצריכה חליצה מדברי סופרים, אבל לא תתייבם. 

 (.מתייבמת( )טור בשם הרי"ף

 שלחן ערוך יורה דעה שמ:ל

 .קורעין עליוקטן דלא קים לן ביה שכלו לו חדשיו, שמת בתוך ל' או אפילו ביום שלשים, אין 

 שלחן ערוך יורה דעה שעג:ד

אלו הם הקרובים שמיטמא להם: אשתו נשואה שהיא כשרה... ולבנו ולבתו דקים ליה שכלו לו חדשיו, או שהם משלשים 
 יום ואילך, אפילו הם פסולים

 שלחן ערוך יורה דעה שעד:ח

תינוק, כל שלשים יום ויום שלשים בכלל, אין מתאבלים עליו, אפילו גמרו שערו וצפרניו; ומשם ואילך מתאבל עליו, 
אלא אם כן נודע שהוא בן ח'. ואי קים ליה ביה שכלו לו חדשיו, כגון שבעל ופירש ונולד חי לט' חדשים גמורים, אפילו 

)או( ובן ז' לאחרון, שניהם מתאבלים עליו( )מרדכי הלכות אבלות והגהות מיימוני פ"א  )ספק בן ט' לראשוןמת ביום שנולד, מתאבלים עליו. 
 .(וב"י בשם התוספות

 שלחן ערוך יורה דעה שעח:ו

 .אין מברין על הקטן אא"כ הוא בן שלשים יום שלימים, או קים ליה ביה שכלו לו חדשיו

 שו"ת אבני נזר חלק אבן העזר סימן רו

לדינא בנ"ד יש לאסור מכמה טעמים, הא', דרמ"א לא הקיל במקוטעין רק מספק שמא נשתנה הענין סג( קיצור הפסק   
בזמה"ז שיוגמר תמיד בשמונה ומשהו, וכמו שהי' לר' יהודה בזמן המשנה, אבל יש לספק שמא כבן שבעה דלפעמים נגמר 

ייתא, וראי' לכל זה שהרי באבילות בסוף שבעה, גם גוף הדין שבזמה"ז נשתנה ג"כ ספק, שהרי הריב"ש החמיר בדאור
קי"ל דלא חשוב כלו חדשיו אלא בשלימים, וע"כ דבדרבנן מקילין מספק כאן וכאן, וע"כ כתב הלבוש דבמקוטעין בעינן 
שיוגמרו שערו וצפרניו כדי שיצא עכ"פ מחשש איסור תורה בדיעבד, וא"כ בנ"ד שאין עדות על גמר שערו וצפרניו רק 

וה פחות משנים בדאורייתא לכל הפוסקים, ואף דיש לומר כשאינו ידוע אם נגמר שערו וצפרניו מנשים ואין דבר שבער
מדאורייתא אזלינן בתר רוב, ליתא דכיון שחלה ומת ורוב בני קיימא אין מתים תוך שלשים איתרע רובא ואין היתר רק 

ן היתר במקוטעין רק באכלו ארי, והתב"ש בבירור סימנים, וכ"ש לשיטת רבינו יונה אפי' בירור סימנים אין מועיל, ואי
כתב דפשיטא להחמיר כר' יונה ואין היתר רק להרז"ה והאו"ז בה' אבל דמחלקים בין פיהק לחלה, דלפי זה י"ל בחלה אין 

 :ריעותא כלל דאם הי' מת מחמת שהוא נפל הי' פיהק ואין אחד פוסק כמותם

 בעקבי הצאן עמ' רנח

 אף הן היו באותו הנס –נשים 

 גילה ד.מ

 .ואמר רבי יהושע בן לוי: נשים חייבות במקרא מגילה, שאף הן היו באותו הנס

 שבת כג.

 פסחים קח.

 .חידושי הגרי"ז ערכין ג

בגמ' דאמר ריב"ל נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס, יש להסתפק אם הפירוש דמטעם זה ליכא בהו 
זמ"ג שייך אף במצוות דרבנן וממילא נכללו בחיובא דקריאת המגילה הנאמר פטורא דמ"ע שהזמן גרמא דדין זה דמ"ע שה
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באנשים, או דהוא חיוב מיוחד לנשים מטעם זה דאף הן היו באותו הנס, ונפק"מ בעבדים כנענים דאם נשים נכללו 
, אבל אם בחיובא דקריאת המגילה הנאמר לאנשים א"כ גם עבדים ממילא חייבים וליכא בהו פטורא דמ"ע דהזמן גרמא

באמת גם עתה איכא בהו פטורא דמ"ע שהזמ"ג ורק דהוא דין חיוב מיוחד לנשים מטעם דאף הן היו באותו הנס, א"כ 
 הרי הוא דין חיוב מיוחד להן, אבל עבדים הדרו לדינם ופטורים מטעם מצות עשה שהזמן גרמא.

י )ד"ה לאתויי(, וכשרות לקרותה ולהוציא שם, בגמ' נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס, וברש"    
זכרים ידי חובתם, ובתוס' שם בשם בה"ג מביא תוספתא שנשים פטורות מקריאת מגילה אלא שחייבין בשמיעה, והכל 

חייבין במקרא מגילה לאתויי נשים דקאמר שמוציאין נשים אחרות אבל לא את האנשים, וברמב"ם בהלכות מגילה )פ"א 
בקריאתה אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים, ועיין במפרשים ששיטת הר"מ היא כרש"י דנשים הל"א( והכל חייבין 

מחוייבות כמו אנשים ומוציאין אחרים בקריאתה, ומה שכתב הר"מ ועבדים משוחררים עיין בלח"מ דרק עבדים 
י אשה נעשה הנס, והנה משוחררים חייבים אבל עבדים שאינם משוחררים פטורים, ואינם כמו נשים דשאני נשים שע"

אם נאמר שהטעם שע"י אשה נעשה הנס הוא רק שלא לפטור נשים מפני שהוא עשה שהזמן גרמא, ובכל זאת היא 
חייבת כמו אנשים, א"כ אף עבדים שאינם משוחררים דמחוייבים במצות כמו אשה, ג"כ מחוייבים במקרא מגילה כמו 

זמן גרמא גם עבדים מחוייבים כמו שהם מחוייבים בכל המצוות נשים, כיון דנשים לא נפטרות מחמת מצות עשה שה
וא"כ למה כתב הר"מ עבדים משוחררים, וצ"ל דנשים הוא חיוב מיוחד מפני שנעשה הנס על ידיהם, ואין זה רק טעם 

שלא לפטור נשים מצד מצות עשה שהזמן גרמא והם מחוייבות כמו אנשים, אלא זהו עיקר הטעם דהם מחוייבות, וא"כ 
 בדים שאינם משוחררים פטורים.ע

והנה מה שכתב בה"ג דנשים ועבדים וקטנים פטורים ממקרא מגילה, אבל חייבים לשמוע מגילה, צ"ב איך שייך לומר   
בקטנים שהם מחוייבים מפני שהיו באותו הנס, הרי מ"מ קטנים הם ואיך שייך חיוב בקטנים, וצ"ל דחיוב זה של שמיעה 

לפניהם את המגילה, ובנשים שהן מחוייבות במצות אז ג"כ מתחייבות לשמוע, אבל בקטנים הוא חיוב שצריך להשמיע 
 דלא שייך לומר שהם מחוייבים לשמוע, ע"כ דהחיוב הוא רק שצריך הגדול להשמיע לפניהם.

 נשים במאי זכיין

 'חומת הדת )חפץ חיים( מאמסטר אות תורה א

 164(קישור)קובץ מאמרים חלק א עמ' לא 

                                                 

 כעי"ז כתב הצל"ח על אתר 164
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 ברכות התורה –נשים 

 נשים, שני דינים בתלמוד תורה –התורה  ברכותראה: 
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 באוהל והנה –נשים 

 ענין הצניעות –ארץ הצבי עמ' צו 

 מליחה, בשר בחלב, ותערובות שיעורי הרב על עניני שחיטה,

” (TorahWeb.org(Women Be RabbisCan “ 

”The Meaning of Am Hanivchar“ 

 להוציא אנשים במגילה –נשים 

 נשים חייבות במקרא מגילהתוספות מגילה ד. ד"ה 

מכאן משמע שהנשים מוציאות את אחרים ידי חובתן מדלא קאמר לשמוע מקרא מגילה והכי נמי משמע בערכין )דף ב: 
אפילו  ושם( דקאמר הכל כשרים לקרא את המגילה ומסיק הכל כשרים לאתויי מאי ומשני לאתויי נשים משמע להוציא

אנשים וקשה דהא בתוספתא תני בהדיא דטומטום אין מוציא לא את מינו ולא שאין מינו ואנדרוגינוס מוציא את מינו 
ואין מוציא את שאין מינו ופשיטא דלא עדיפא אשה מאנדרוגינוס וכן פסקו הה"ג דאשה מוציאה מינה אבל לא אנשים 

 הנשים קמ"ל דחייבין דהכל חייבין בשמיעה עבדים נשים וקטנים.וי"ל דסלקא דעתך דלא יועיל קריאתן אפילו להוציא 

 נשים חייבות במקרא מגילהטורי אבן מגילה ד. ד"ה 

ופי' התוס' דחייבו' ומוציאו' אנשים י"ח מדלא אמר לשמוע מקרא מגילה וה"נ משמע בערכין )דף ב' ע"ב( דקאמר הכל 
ילו אנשים והקשו תוס' הא בתוספתא תני בהדיא כשרים לקרוא את המגילה לאתויי נשים משמע דמוציאות אפ

דטומטום אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו ואנדרוגינוס מוציא את מינו ולא שא"מ ופשיטא דלא עדיפא אשה 
מאנדרוגינוס וכן פסק הלכות גדולות דאשה מוציאה מינה ולא אנשים ומסיק התוספות דסד"א דלא יועיל קריאתן אפי' 

נשים קמ"ל דהכל חייבים בשמיעה נשים עבדים וקטנים. ומ"מ ק"ל דהא גופי' טעמא בעי מ"ט אינ' מוציאה להוציא ה
אנשים דהא כיון דאף הם היו באותו הנס דמו לגמרי לאנשים וכדאמר בפרק ב' דשבת )דף כ"ג ע"א( אשה ודאי מדליקה 

ין בין חיוב שמיעה לחיוב קריאה גבי נשים לא הואיל וחייבת בנר חנוכה מה"ט שאף הם היו באותו הנס. וגם מה שמחלק
נתברר חילוק זה)יד(. ובאמת דברי בה"ג אינו נראה להרבה מפרשים וסברי שהנשים מוציאות י"ח אפי' אנשים וכפשטא 

דשמעתא דמס' ערכין. ומיהו לפ"ז הא תוספתא ודאי קשיא. ול"נ דודאי נשים חייבות בקריאה כאנשים מה"ט שאף הן היו 
ס דאין טעם לחלק בין קריאה לשמיעה ואפ"ה אין מוציאות אנשים כדברי התוספתא, וטעמא דמילתא נ"ל באותו הנ

משום דודאי ה"ט שאף הן היו באותו הנס מה"ת לא מהני לחייב נשים וכמ"ש התוס' דאל"כ גבי מצה הקישא דכל שישנו 
שאף הן היו באותו הנס וכמ"ש לקמן. וכיון בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה לחייב נשים למה לי תיפוק ליה משום 

שכן י"ל כיון דאסתר נאמרה לכ"ע ברוח הקודש לקרותה כדאמרינן לקמן )דף ז' ע"א( הא ודאי כעין של תורה נאמרה כיון 
דאל אחד אמרן מפי אדון כל המעשי' ב"ה לאנשים נאמרה חיובה ולא לנשים אלא מדרבנן תיקנו והוסיפו לחייב נשים 

יקנו והוסיפו על מה שנאמר ברוח הקודש לקרות ולא לכתוב לשמואל כדאמרינן לקמן ואפ"ה תנן )דף י"ז נמי כמו שת
ע"א( קראה על פה לא יצא והיינו מדרבנן וכמ"ש שם. וה"נ דכוותי' וכיון דעיקר חיוב מקרא מגילה לנשים ברוח הקודש 

האנשים י"ח דהא מעיקר חיוב של רוח  ליתא אלא מהוספת חכמים ע"כ אינו אלא לחומרא ולא להקל להוציא את
הקודש. אינן מחוייבות בדבר וא"א להו להוציא את אנשים המחוייבים מעיקר רוח הקודש. והשתא ניחא האי דתוספתא 

דטומטום אינו מוציא אפי' את מינו דדילמא הקורא אשה והשומע איש וכן אנדרוגינוס אינו מוציא את שאינו מינו 
היא ואין אשה שאינ' מחוייבת אלא מדרבנן דקליש חיובה מוציא לאיש דאלים חיוביה מעיקר  דהיינו איש דדילמא אשה

רוח הקודש. ומהשתא בע"כ מתניתין דלקמן )דף י"ט ע"ב( דהכל כשירים לקרות המגילה דאמרינן לאתויי נשים אתיא 
אפילו נשים אינו מוציא, ור"י דהיינו להוציא נשים דכוותייהו ולא אנשים אלא סיפא דקתני חוץ מחש"ו דמשמע דקטן 

 דמכשיר התם בקטן ומשמע שם בגמ' דמכשיר אף באנשים הא ודאי טעמא בעי ושם יתבאר.

ויש לעיין אי מהני ה"ט שאף הן היו באותו הנס לחייב נמי לאנשים מדרבנן מלבד עיקר חיובן של רוח הקודש או לא   
בינהו רבנן מה"ט מיהת אבל אנשים דבלא"ה חל עליהם עיקר ול"ד לנשים שאין חיובן מעיקר חיוב של רוח הקודש חיי

חיוב של רוח הקודש לא הוסיפו רבנן לחייבינהו מה"ט ונ"מ אם אין כאן אלא אשה היודעת לקרות את המגילה ויש כאן 
איש שאין יודע לקרות המגילה ולא לענות אחרי' מה שהיא אומרת כגון שהוא אלם אם חייב מ"מ לשמוע ממנה מקרא 

יל' דאי אמרת מלבד חיוב של רוח הקודש חל נמי עליהם מדרבנן כמו אשה חייב לשמוע ממנה כדי לצאת מיהא מחיוב מג
דרבנן אע"ג שאין יוצא ע"י שמיעה זו מעיקר חיוב של רוח הקודש ואי אמרת דאינו חל עליו חיוב דרבנן א"צ לשמוע 

הקודש. ומסתבר לי דחייב לשמוע ממנה דחל עליו חיובא מינה כיון שא"א לו לצאת ע"י שמיעה זו מעיקר חיוב של רוח 
דדבריהם כמו לאשה. ובהכי ניחא לי האי דהכל כשרים לקרות המגילה דאתא לאתויי נשים דלדברי התוס' שפי' דאתא 

לאתויי דאשה מוציאה אשה י"ח דסד"א שלא יועיל קריאתה אפי' להוציא נשים ק"ל מהיכי תיתי לומר כן כיון דכל 
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ות בחיובן בין למאי דפי' תוס' דחייבין בשמיעה ולא בקריאה בין למאי דפי' דחייבין מדבריהם ולא מעיקר הנשים שו
חיובא של רוח הקודש. ולפי מה שפי' אתי שפיר דאתא לאתויי נשים שמוציאו' אנשים מחיוב' דדבריהם שיש על אנשים 

דילמא אתי למיסרך להוציאם י"ח במקום שיש איש כמו על הנשים וכה"ג דפי' וקמ"ל דלא גזרינן דאשה לא תוציא איש 
שיודע לקרות ולהוציאם י"ח עיקר קריאה של רוח הקודש קמ"ל דלא גזרינן הא אטו הא. עוד אני אומר למאי דכתבו 

תוס' לקמן בפ"ב )דף י"ט ע"ב( דהא דתנן הכל כשרים לקרות את המגילה חוץ מחש"ו דמיירי בקטן שהגיע לחינוך דהוי בר 
רבנן ואפ"ה אינו מוציא י"ח הגדול אע"ג דכל עצמו של קריאת המגילה אינו אלא מדרבנן משום דלגבי קטן ה"ל חיוב מד

תרי דרבנן דהא אינו חייב במצות אלא מדרבנן ומגילה דרבנן ולא אתי ב' דרבנן ומוציא לגדול שאינו אלא חד דרבנן 
נ י"ל דהיינו טעמ' דאשה אינה מוציא' את האיש במקרא דמגילה אינו אלא מדרבנן דהא גדול חייב בכל המצות מה"ת, וה"

מגילה דהא נשים פטורות ממצות עשה שהז"ג אפי' בשל דבריהם כדתנן בסוכה )דף ל"ח( גבי הלל מי שהי' עבד או אשה 
או קטן מקרין אותו עונה אחריהם מה שהם אומרים אע"ג דהלל אינו אלא מדרבנן אפ"ה אשה פטורה הואיל והוי מ"ע 

אלא דבמקרא מגילה חייבות אע"ג דהוי מ"ע שהז"ג מטעם שאף הן היו באותו הנס והאי טעמא לא סגי אלא  שהז"ג
מדרבנן ולא מה"ת כדמוכח האי דמצה ומגילה עצמה אינם אלא מדרבנן וה"ל גבי נשים ב' דרבנן ולא מוציא אשה את 

דאתי לאתויי נשים וע"כ אינו אלא להוציא אנשים דלא הוי אצלם רק חד דרבנן. אלא שלפ"ז לא א"ש האי דהכל כשרים 
את הנשים דכוותייהו י"ח אבל לא אנשים והשתא תקשי לך פשיטא מהיכי תיתי לומר שאינן מוציאות את הנשים י"ח 

דלפ"ז צ"ל כדפי'. ובלא"ה סברת התוס' הא דתרי דרבנן אינו מוציא את חד דרבנן אינו לדברי הכל ולא כ"ע שווים בדבר 
 וכמ"ש שם:   

 שו"ת מנחת אלעזר חלק א סימן טז

אמנם דברי המהר"א ששון הנ"ל המה למאי דס"ל דחרם דאורייתא כנז'. אולם כבר נודע מדברי הנו"ב )תניינא חיו"ד סי' ...
קמ"ו וחאה"ע סי' ח'( דחרם הוי דרבנן עפימ"ש הרמב"ן במשפטי החרם דדבר זה לא למדנו מתורת משה וכו' עד שבאנו 

והעלה שם בנו"ב דדברי קבלה ספיקן להקל ממילא יש להקל בספק חרד"ג. והנה יש לפלפל בזה אם לדברי קבלה וכו' 
הולכין להקל בס' מדברי קבלה וע' בשו"ת רמ"ץ הנ"ל סי' ה' מ"ש להקשות ע"ז מדברי המרדכי שהקשה דנחמיר בספיקא 

וי דרבנן משמע דס"ל להמרדכי כיון דהוי דיומא דמגילה ותי' דולא יעבור כתיב ולא ניחא לי' כתירוץ הפוסקי' דמגילה ה
מדברי קבלה ספיקו להחמיר רק משום ולא יעבור. וכן העיר מטורי אבן )מגילה דף ד'( שכ' דאסתר ברוה"ק נאמרה והוי 

כד"ת כיון דא' א' אמרן. וכן מש"ס פסחים דף נ"ד דביהשמ"ש דט"ב אסור ועל כרחך משום דהוי מדברי קבלה ע"כ ספיקו 
קשה על הנו"ב ]וע' פרמ"ג או"ח סי' תרפ"ח במשבצות ס"ק ד'[. אולם לפע"ד נראה דל"ק על הנודע ביהודא אסור ומזה ה

עפימש"כ רש"י במס' תענית )דף ט"ו ע"א( בשם תוספות מאן דהו, החילוק דהכא שהנביא מצוה ומזהיר ומודיע את 
ינוה וירא אלקים שהוא כמספר והולך רק ישראל זהו נקרא דברי קבלה אבל בכל דוכתא דלא איתפקיד נביא כי האי דנ

דילפינן מיני' אגב אורחא דמילתא, כזה לא קרינן )במתני' דתענית שם( דברי קבלה רק לקרא דקרעו לבבכם ואל בגדיכם 
שהיא בדרך ציווי מהנביא זהו נקרא דברי קבלה ע"ש וכ"כ הרמב"ן בסה"מ בשורש ב' דמה שהנביא מצוה בשם ה' בדרך 

או ל"ת הוא דאורייתא וכ"כ שם במגילת אסתר שגם הרמב"ם ס"ל כן ע"ש )וע' בשו"ת צפיחות בדבש  ציווי בדרך עשה
הספרדי בסי' כ"ה( וא"כ שפיר נכון דלא תקשי ממרדכי מגילה והטורי אבן דכיון דהמגילה נאמרה בדרך ציוי ממרדכי 

"ס פסחים בספק ביהשמ"ש שהיא ואסתר ברוה"ק לקיים עליהם ועל זרעם זהו דברי קבלה וכן בט"ב דמחמרינן בש
מפורש בזכרי' כה אמר ד' צבאות צום וכו' שזהו תשובה לעולי בית שני ששאלו )כמפו' בקרא( האבכה הנזר בחודש 
החמישי כאשר עשיתי וכו' וכנודע בה' ט"ב וממילא עתה בעו"ה שחרב גם בית מקדשינו השני הרי שוב מפורש צום 

קבלה כדברי רש"י והרמב"ן א"כ כיון דאמרינן דברי קבלה כד"ת דמי ע"כ מחמרינן  החמישי במצות ד' אלקינו וזהו דברי
בספיקן כדברי תורה והוי ס' מגילה לחומרא ושפיר כ' המרדכי לענין ס' דיומא. כמו כן ס' ביהשמ"ש דט"ב לחומרא כס' 

ע במעשה דנערים ואקללם מה"ת, אבל מה שלמד הרמב"ן והנו"ב מקור החרם מקרא דאורו מרוז וכן ממה שמצינו באליש
שזהו אינו רק אסמכתא בעלמא בקרא ממעשיות שהי' אז ולא נזכר שום ציווי כלל מהנביא רק מספר מעשה שהי' ועל זה 

כבר כ' רש"י בתענית כנז' דלא נקרא כה"ג דברי קבלה וממילא ל"ש לומר בזה דמאי דאמרינן דברי קבלה כד"ת קאי ע"ז 
 רי זה דברי קבלה כלל כנז', ושפיר כ' הנו"ב דספיקו לקולא וא"ש ונכון הכל:להחמיר בספיקו, דהא חז"ל לא ק

 מצוות עשה שהזמן גרמא –נשים 

 ברכות כ:

 רש"י ברכות כ:

 תוספות ברכות כ:

 .חידושי הגרי"ז ערכין ג

בגמ' דאמר ריב"ל נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס, יש להסתפק אם הפירוש דמטעם זה ליכא בהו 
פטורא דמ"ע שהזמן גרמא דדין זה דמ"ע שהזמ"ג שייך אף במצוות דרבנן וממילא נכללו בחיובא דקריאת המגילה הנאמר 
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אותו הנס, ונפק"מ בעבדים כנענים דאם נשים נכללו באנשים, או דהוא חיוב מיוחד לנשים מטעם זה דאף הן היו ב
בחיובא דקריאת המגילה הנאמר לאנשים א"כ גם עבדים ממילא חייבים וליכא בהו פטורא דמ"ע דהזמן גרמא, אבל אם 

באמת גם עתה איכא בהו פטורא דמ"ע שהזמ"ג ורק דהוא דין חיוב מיוחד לנשים מטעם דאף הן היו באותו הנס, א"כ 
 ן חיוב מיוחד להן, אבל עבדים הדרו לדינם ופטורים מטעם מצות עשה שהזמן גרמא.הרי הוא די

שם, בגמ' נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס, וברש"י )ד"ה לאתויי(, וכשרות לקרותה ולהוציא     
יבין בשמיעה, והכל זכרים ידי חובתם, ובתוס' שם בשם בה"ג מביא תוספתא שנשים פטורות מקריאת מגילה אלא שחי

חייבין במקרא מגילה לאתויי נשים דקאמר שמוציאין נשים אחרות אבל לא את האנשים, וברמב"ם בהלכות מגילה )פ"א 
הל"א( והכל חייבין בקריאתה אנשים ונשים וגרים ועבדים משוחררים, ועיין במפרשים ששיטת הר"מ היא כרש"י דנשים 

קריאתה, ומה שכתב הר"מ ועבדים משוחררים עיין בלח"מ דרק עבדים מחוייבות כמו אנשים ומוציאין אחרים ב
משוחררים חייבים אבל עבדים שאינם משוחררים פטורים, ואינם כמו נשים דשאני נשים שע"י אשה נעשה הנס, והנה 

אם נאמר שהטעם שע"י אשה נעשה הנס הוא רק שלא לפטור נשים מפני שהוא עשה שהזמן גרמא, ובכל זאת היא 
כמו אנשים, א"כ אף עבדים שאינם משוחררים דמחוייבים במצות כמו אשה, ג"כ מחוייבים במקרא מגילה כמו  חייבת

נשים, כיון דנשים לא נפטרות מחמת מצות עשה שהזמן גרמא גם עבדים מחוייבים כמו שהם מחוייבים בכל המצוות 
שנעשה הנס על ידיהם, ואין זה רק טעם  וא"כ למה כתב הר"מ עבדים משוחררים, וצ"ל דנשים הוא חיוב מיוחד מפני

שלא לפטור נשים מצד מצות עשה שהזמן גרמא והם מחוייבות כמו אנשים, אלא זהו עיקר הטעם דהם מחוייבות, וא"כ 
 עבדים שאינם משוחררים פטורים.

שייך לומר  והנה מה שכתב בה"ג דנשים ועבדים וקטנים פטורים ממקרא מגילה, אבל חייבים לשמוע מגילה, צ"ב איך  
בקטנים שהם מחוייבים מפני שהיו באותו הנס, הרי מ"מ קטנים הם ואיך שייך חיוב בקטנים, וצ"ל דחיוב זה של שמיעה 

הוא חיוב שצריך להשמיע לפניהם את המגילה, ובנשים שהן מחוייבות במצות אז ג"כ מתחייבות לשמוע, אבל בקטנים 
 יוב הוא רק שצריך הגדול להשמיע לפניהם.דלא שייך לומר שהם מחוייבים לשמוע, ע"כ דהח

 הא נשים מעכביןרש"י ראש השנה לא: ד"ה 

 איכא בל תוסיף. -דפטורות לגמרי, דמצות עשה שהזמן גרמא הוא, וכי תקעי 

 תוספות קידושין לא. ד"ה דלא מפקדנא ועבידנא

 מה מי שאינו מצווה ועושה כךר"ן על הרי"ף קידושין יב: ד"ה 

 חיוב במצוות – סומאראה: 

 נשים, מצות עשה שהזמן גרמא, שיטת הרמב"ן –ספירת העומר ראה: 

 עשה איסורראה: 

 סעודה שלישית –נשים 

 נשים –סעודה שלישית  – שבתראה: 

 פטור ממצות –נשים 

 רש"ר הירש ויקרא כג:מג

כבר הזכרנו בפי' פסוק מב, שנשים פטורות מסוכה. סוכה היא מצוות עשה שהזמן גרמא )קדושין לד ע"א(; ובדרך כלל 
יוצאים מכלל זה נשים פטורות ממצוות אלה. כך הן פטורות ממצוות ציצית, תפילין, שופר, לולב, סוכה, ראייה, חגיגה; 

פי הכלל. שבת ופסח הן הגדולות  -קידוש, פסח, מצה, שמחה, הקהל. מספר החריגים הוא כמעט כמספר הנוהגים על 
לא רק מהבחינה השלילית )איסור מלאכה  -שבמצוות היסוד של היהדות, החוזרות מזמן לזמן; ונשים חייבות בהן 

פי שהן פטורות  -על  -בשבת, קרבן פסח ומצה בפסח(. ואף  -"זכור"  -ואיסור חמץ(, אלא גם מהבחינה החיובית )קידוש 
ידי שלמי  שמחה )ראה תוספות קידושין לד ע"ב ד"ה  -על  -מראייה ומחגיגה, הרי הן חייבות להשתתף בעליית רגלים 

ת תלוי ידי הקהל אחת לשמיטה; נמצא, שפטור הנשים משאר מצוות עשה שהזמן גרמן איננו יכול להיו -אשה( ועל 
בפחיתותן; כאילו התורה סבורה, שאין הן ראויות לקיים אותן מצוות. אלא נראה לנו, שקרוב מאד לומר כך: התורה לא 

חייבה את הנשים במצוות אלה, מפני שאין הן זקוקות להן. שהרי זה כל עצמן של מצוות עשה שהזמן גרמן: הן מבטאות 
עשים סמליים; והן מחדשות ערכים אלה מפרק לפרק, למען נשיב ידי מ -אמיתות, מחשבות, עקרונות והחלטות על 

אותם אל ליבנו ונגשים אותם במעשינו, והתורה מניחה, שיש לאשה דביקות יתירה ונאמנות של התלהבות לייעודה; 
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סכנה מועטת נשקפת לה מהם; משום כך לא היה צורך להטיל עליה את כל  -והנסיונות המזומנים לה בתחום ייעודה 
וות, המוטלות על האיש; כי האיש טעון זירוז חוזר ונשנה לנאמנות בקיום ייעודו; ויש צורך לחזור ולהזהיר אותו המצ

מפני כל רפיון במילוי תפקידו. וכך אתה מוצא גם במילה, שהיא המצוה המכוננת של עם ישראל: ה' לא ראה לנחוץ 
גם בחוג הנשים. וכן אתה מוצא גם במתן תורה )שמות יט, ידי סמל נצחי אחר  -על  -במקום המילה  -להבטיח את בריתו 

ג(: ה' פנה אל הנשים תחילה ובנה על נאמנותן ומסירותן; והעובדה נשתמרה בתודעה הלאומית ועברה מדור לדור: בכל 
רע התעיות והירידות של עמנו הרי בשכר נשים צדקניות זכו ישראל לגאולה )עי' סוטה יא ע"ב(; הן ששמרו וטיפחו את ז

שהוא  -רק פטור הנשים מראייה ומחגיגה מתבאר, כנראה, בדרך אחרת: כי הייצוג הלאומי הפומבי של התורה  -התחייה. 
 הוא בראש ובראשונה מתפקידי האיש. -המזמן את האומה אל המקדש 

 קדושת ישראל –נשים 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן מט

שנשים פחותות במדרגת הקדושה מאנשים דלענין הקדושה שוות לאנשים לענין ושנית צריך לדעת כי אין זה בשביל 
שייכות החיוב במצות שרק מצד הקדושה דאיכא בישראל הוא ציוי המצות וגם לנשים נאמרו כל הקראי דקדושה בין 

בני ישראל תחלת תנאי קבלת התורה והייתם לי סגולה ואתם תהיו לי גוי קדוש שנאמר לבית יעקב אלו הנשים ותגיד ל
אלו האנשים, ובין ואנשי קדש תהיון לי שבמשפטים והייתם קדשים דשמיני וקדשים תהיו והייתם קדשים שבפ' קדשים 

וכי עם קדוש אתה לה' שבפ' ראה ובכל מקום שנמצא ענין קדושה דישראל נאמר גם לנשים, ולכן גם הנשים מברכות 
שלא חייבתן תורה, ורק שהוא קולא מאיזה טעמי השי"ת שרצה  בלשון אשר קדשנו במצותיו כמו האנשים אף על המצות

להקל לנשים כדלעיל ולא מצד גריעותא ח"ו, ובהחיובים בין איש לאשתו איתא חיוב הכבוד על האיש לאשתו ועל האשה 
לבעלה בלא שום חלוק, והרבה מהנשים שהיו נביאות ויש להן כל דיני נביא שבאנשים, ובהרבה דברים נשתבחו בין 

קראי בין בדברי חז"ל עוד יותר מלאנשים, וליכא שום זלזול בכבודן ובכל דבר בזה שנפטרו מלמוד התורה וממצות ב
שהזמ"ג וליכא כלל שום סבה להתרעם כלל, וזה יש לכתר"ה להסביר בכל פעם ופעם ולהיות תקיף וחזק בדעתו שהוא 

ת שום דבר ממנהגי ישראל והעקושה שלא לשנוכדיני התורה למחות באלו הנשי שאחר כל זה יעמדו בדעתן האולת 
 הקדושים.

 קריאת שמע –נשים 

 נשים –שמע  קריאתראה: 

 תפילין –נשים 

 נשים – תפיליןראה: 

 תפילת מוסף –נשים 

 לנשיםמוסף  -תפילה ראה: 

 אומרת נטמאתי –סוטה 

 נדרים צ:

 (קישור)שו"ת מלבושי יום טוב חלק א אבן העזר סימן ח 

 הבעל מנוקה מעוון –סוטה 

 רש"י קידושין כז: ד"ה ונקה האיש

 ט-רמב"ם הלכות סוטה ב:ח

כל איש שבא ביאה אסורה מימיו אחר שהגדיל אין המים המאררים בודקין את אשתו, ואפילו בא על ארוסתו בבית חמיו 
שאסורה מדברי סופרים אין המים בודקין את אשתו שנ' +במדבר ה' ל"א+ ונקה האיש מעון והאשה ההיא תשא את 

ב"ד/ אפילו בא על ארוסתו בבית חמיו שאסורה מדברי סופרים +/השגת הראעונה, בזמן שהאיש מנוקה מעון האשה נושאה את עונה. 
 אין המים בודקין את אשתו. א"א הא דלא כהלכתא משמעתא דריש ארוסה ושומרת יבם.+
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לפיכך אם היתה אשתו אסורה עליו מחייבי לאוין או מחייבי עשה אפילו שנייה וקנא לה ונסתרה אינה שותה אלא תצא 
 אף משום זה, עבר ונשא מעוברת חבירו ומניקת חבירו הרי זו שותה שאין כאן עבירה. בלא כתובה ותהיה אסורה עליו

 ומעמלה מעל באישה –סוטה 

 שלחן ערוך אבן העזר קעח:ג

ויש מי מקנאין לה, כדי להפסידה כתובתה. לפיכך אה אביה וזינתה לרצונה, יש מי שאומר שאסורה לבעלה. קטנה שהשי
הגה: גדולה שזנתה בשוגג, שסברה שבעלה הוא, והוא אחר, מותרת לבעלה ן. א אם כן הוא כהשאומר שאינו נאסרת על בעלה, אל

ישראל )הרמב"ם פכ"ד דאישות(. אבל זנתה שסברה שמותר לזנות, הוי כמזידה ואסורה לבעלה ישראל )מהרי"ק שורש קס"ח /קס"ז/(. אשה 
נאמנת, במגו דאמרה: לא נבעלתי, וי"א דאבדה מגו שלה, הואיל ונתייחדה שנתייחדה עם אנשים בדרך, ובאה ואמרה: נתייחדתי ונאנסתי, י"א ד

 שלא כדין )שני הדעות במרדכי פרק שני דכתובות(.

 קעח:דבית שמואל 

שסברה שמותר לזנות. דלא כתיב ומעלה מעל בה' אלא ומעלה בו מעל כל שהיא מתכוונת למעול בו אסורה ובזה מיושב 
גג ועיין בט"ז בי"ד סי' צ"ט, ואם זינתה ברצון כדי להציל נפשות כעובדת אסתר דלא תקשה הא אומר מותר הוי כשו

לאחשורוש אסורה לבעלה כיון שביאה היה ברצון שם במהרי"ק וכן אם סבורה דלא היה קדושין מה שא' נתן לה טבעת 
 לקידושין ועיין תשו' הרשב"א ועיין ב"י ס"ס ק':

 פתחי תשובה אבן העזר קעח:ז

עב"ש שכן דעת רוב הפוסקים דפיתוי קטנה הוי כאונס. ועיין בתשו' מקום שמואל סי' כ"ה באשה אחת  יש מי שאומר.ו
שיצאה מדעתה ונשתגעה ר"ל והלכה פרוע ראש ושכבה על אשפתות בלי לבוש ממש וכותי א' מצאה ועשה מעשה זימה 

תו לאיסור דלא דמי לקטנה כיון עמה לרצונה ואח"כ נתרפאת וחזרה לדעתה אם מותרת לבעלה. והאריך מאד בזה ודע
שאנו רואים שיש לה תאוה חיישינן שמא יש לה רצון ג"כ ומחשבה ניכרת מתוך מעשיה ע"ש ועיין בס' בינת אדם שער 
כ"ה סי' ל"ה על מעשה כזה רק דבעובדא דידי' לא הי' ודאי שנטמאה רק שהיתה הולכת עם אנשי חיילים וקרוב הדבר 

ום שמואל בזה דחויים כי תאוה אינו ענין לרצון כלל ובאמת שוטה דמי לקטנה כמ"ש שנטמאה. וכתב דדברי בעל מק
המל"מ פ' י"א מהל' אישות הלכה ח' ואפשר י"ל דשוטה גרע מקטנה וכ"ש בנ"ד שלא ראינו שנטמאה אלא שקרוב הדבר 

א דהמל"מ כתב בפשיטות ומידי ספיקא לא נפקא והוי כמו ס"ס ע"ש. וע' בתשו' רבינו עקיבא איגר ז"ל ס"ס רי"ח שהבי
דחרשת ושוטה דמיא לקטנה לומר דפיתוי הוא אונס ובתשו' נו"ב סי' ע"ח כ' כמסתפק בזה. והעתיק על זה מה שרשום 

אצלו מכבר בגליון ש"ע אה"ע וז"ל בשוטית י"ל דלכ"ע הפיתוי הוא אונס דעדיף מקטנה דהשוטה אינה בת דעת יותר 
חשיך וכן בתוס' חולין דף י"ג גבי חליצה דעומד ע"ג דשוטה גרע מעוע"ג דחרש מקטנה כדמשמע בסוגיא דשבת ר"פ מי שה

וקטן אבל בחרשת י"ל דתליא בפלוגתא זו בקטנה עכ"ל ע"ש עוד. וע' בס' בית מאיר לעיל סי' ו' סי"ד כ' ג"כ דמסתבר 
ביו טוב לו שיקבל דהרמב"ם מודה בשוטה דאונס גמור הוא ואין דומה לקטנה ובא"ח סי' שמ"ג אי' קטן שהכה את א

תשובה כשיגדיל ושוטה לא הוזכר שם שיקבל תשובה כשיבריא דאין אונס גדול מזה וקרוב בעיני שאף הרמב"ם לא 
החמיר אלא בקטנה בת חינוך עכ"ל: גם בתשו' ברית אברהם סי' ע"ז והובא קצת לעיל סי' ס"ח ס"ק ח' האריך בזה והראה 

על תשובת כנ"י סי' ע"ח )הבאתיו שם( שהוא מסתפק לאידך גיסא דאולי פנים דגם הרמב"ם מודה בשוטית ותמה מאד 
אף להפוסקים דפיתוי קטנה הוי אונס מאן יימר דשוטה דין קטנה יש לה מה שלא נזכר בהפוסקים וכי מפני שאנו מדמין 

ס מודה בשוטית כו' והא ודאי ליתא דפשיטא דשוטה גרע )בדעת( מקטנה כו' ואיפכא י"ל דגם להרמב"ם דפ"ק לא הוי אונ
ע"ש. ושם בסי' פ' אות ו' מבואר דגם בקטנה להרמב"ם דס"ל דלא הוי אונס מ"מ אם היא קטנה כ"כ שאין לה דעת למעול 
בבעלה ודאי דשריא אפי' להרמב"ם ע"ש. ושם בסי' ע"ו אות א' האריך קצת באיזה אופן נחשבת לשוטה וכ' דאם היא רק 

ם שהזכיר הרמב"ם פ"ט מעדות ובש"ע ח"מ סי' ל"ה ס"ב דהמה בכלל השוטים כדרך המובהלים והנחפזים בדעתם והפתאי
פשיטא דלענין זה לא נחשבת לשוטה למחשבה אנוסה מטעם זה וכמ"ש בתשו' מהרי"ט ח"ב אה"ע סי' ט"ז דאך לענין 

זה לעיל סי' עדות מחשבים אות' כשוטה ולא לענין אחר דלענין מקח וממכר וגיטין וקדושין הוו כפקחים יעו"ש )עמ"ש ב
קכ"א סק"ו( אמנם אחרי שהגידו שדרכה של האשה הזאת )בנדון דידי'( שבעת שטותה הולכת פרוע ראש וכמה פעמים 

 קרעה הכתונת בבתי ידי' וזרועותי' מגולות ודאי דהוי שוטית גמורה אפי' בחד מהנך כו' וע"ש עוד בסי' פ' אות ז':

 גילוי עריות, אסתר פרהסיא הואי –ואל יעבור  רגיהראה: 

 ונטמאה –סוטה 

 לישנא דרבנן – קידושיןראה: 

 יחוד וסתירה –סוטה 
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 יחוד וסתירהראה: 

 סתירה מפני ששונאו ולא מפני שחושדו –סוטה 

 אות ד מבשו"ת בית הלוי חלק ב סימן 

דע דלכאורה נראה דקינוי לא מקרי רק בשחושדה לזנות ומש"ה אומר לה אל תסתרי עם פלוני אבל באומר לה אל 
תסתרי מפני ששונא לפלוני או משום איסור יחוד ואינו חושדה שתזנה כלל רק שמזהירה על איסור יחוד נראה דלא הוי 

מרא בסוטה )דף ב'( דבר המטיל קנאה בינו לבינה ופרש"י שזו קינוי כלל ואם נסתרה עמו מותרת וכדמשמע כן לשון הג
מקניטתו על שחושדה, וראי' לזה דביבמות )דף נ"ה( אמרינן דשכבת זרע דכתיב גבי סוטה פרט לשקינא לה שלא כדרכה 
ת ופרש"י שהי' חושדה עמו בכך וכשאמר לה אל תסתרי עמו ידוע לכל דעל דעת כן הזהירה שלא הי' חושדה בביאה אחר

לישנא אחרינא לשקינא לה שלא כדרכה אל תסתרי עמו להבעל שלא כדרכה, ומסיק שם דשכבת זרע בא למעט דרך 
איברים, וע"ש בתוס' ד"ה פרט, הרי דכשאמר לה שאינו חושדה או שידוע שאינו חושדה רק על דרך איברים דלא הוי 

או שמפרש לה משום איסור יחוד דאינו חושדה  קינוי כלל וכ"ש כשאומר לה אל תכנסי עם פלוני מפני שאני שונא לו
 ..כלל דלא הוי קינוי כלל.

 אתרוג הירוק –סוכות 

 5שו"ת משכנות יעקב ח"א עמ' 

 

 (קישור)שו"ת משכנות יעקב ח"א אורח חיים סימן קנו 

 (קישור)חוט המשולש סימן כג משו"ת הגאון רבינו חיים זצ"ל 

 ברכת עשיית הסוכה –סוכות 

 על עשיית סוכה, ברכה על הכשר מצוה ברכהראה: 

 חיוב במצוות –סומא 

 ין ל:קידוש

 מגן אבהרם נג:טז

 סומא חייב בכל המצות . דאין הלכה כר"י פ' החובל וכ"פ הב"ח דלא כנ"ץ:

 אורח חיים סימן קיב -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא 

תשובה מבן המחבר להרב המופלא החריף ובקי המושלם במעלות מוהר"ר משה פישר נר"ו בן הגאון מהור"ר מאיר 
 פישלש זצ"ל. )כשהיה מהר"מ הנ"ל בחור בימי עלומיו(:  

אתמול בלילה עיינתי בקושייתו שהקשה על דברי התוס' במס' קידושין דף ל"א ע"א בד"ה דלא מפקדינא /מפקידנא/   
יחו שם דנשים מברכות על מצות עשה שהז"ג אע"ג דפטורות לגמרי אפילו מדרבנן דאל"כ היכי שמח רב יוסף וכו' דהוכ

הלא מפסיד כל הברכות עכ"ל התוספות. א"כ מוכח מדברי התוס' דסומא פטור ממצות אף מדרבנן דאל"כ איך מביאים 
ורות במ"ע שהז"ג אף מדרבנן א"ו דס"ל התוספות ראיה מסומא לנשים אם סומא חייב עכ"פ במצות מדרבנן ונשים פט
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דגם סומא פטור ממצות אף מדרבנן. וזה הוא סתירה לדברי התוס' עצמם שכתבו במס' ב"ק דף פ"ז ע"א בד"ה וכן היה ר"י 
וכו' ומגילה דף כ"ד ע"א בד"ה מי שלא ראה וכו' דמה דאמר ר"י דסומא פטור ממצות היינו מדאורייתא אבל מדרבנן חייב 

יה מכל המצות אף מדרבנן א"כ ה"ל כמו נכרי שאינו נוהג בתורת ישראל כלל עכ"ל. כן הקשה מעלתו. דאי פטרת ל
ולכאורה דבר זה צריך ישוב. אמנם אחר העיון קצת נלענ"ד לתרץ דאין כאן סתירה בדברי התוס'. דהנה ודאי אם סומא 

על שום מצוה והוא עפ"מ דאיתא במס'  פטור מכל המצות מדאורייתא אף שהוא מחויב מדרבנן אפ"ה אינו יכול לברך
שבת דף כ"ג ע"א גבי נר חנוכה דקאמר שם דמברך אשר קדשנו במצותיו וצונו וכו' ופריך הגמרא שם והיכן צונו ופירש"י 
הא לאו דאורייתא הוא אלא מדרבנן ומשני רב אויא שם מלא תסור. ויצא לנו מסוגיא זו דאי לאו משום לא תסור ליכא 

בנן. ומעתה אני אומר דסומא לא יכול לברך על שום מצוה דאף שהוא מחויב מדרבנן מ"מ כיון שהמטבע ברכה במצוה דר
שטבעו חכמים בברכה הוא אשר קדשנו במצותיו וצונו ואיך יאמר הסומא אק"ב וצונו הא הוא אינו מצוה מדאורייתא 

 א"כ גם על לאו דלא תסור אינו מצווה:   כלל. ואין לומר מלאו דלא תסור דכיון דסומא אינו במצות וחקים מדאורייתא

וראיתי להרב פרי מגדים בפתיחה כוללת לש"ע א"ח אות כ"ט כתב דמה דאר"י סומא פטור היינו ממצות עשה אבל   
במצות ל"ת מחויב מן התורה. ודבריו אינן מוכרחין. ומלשון התוס' במס' ב"ק שהוכיחו דאי פטרת לסומא מכל המצות 

ת ישראל כלל ע"ש בלשון התוס'. מזה מוכח דפטור אף ממצות ל"ת. ופקחתי עיני וראיתי שינוי לשון וכו' אין נוהג בתור
בתוס' בזה. דבמס' ר"ה כתבו התוס' שיהיה נראה כישראל דאי פטרת ליה נמצא דאינו נוהג כישראל כלל. ולשון זה יש 

וא ישראל כיון דהוא בשב ואל תעשה לפרש כהרב פרי מגדים הנ"ל דמה שסומא מוזהר בל"ת עדיין ליכא היכרא שה
משא"כ במצות עשה אית ליה היכרא שרואין שעושה המצוה. אבל לשון התוס' במס' ב"ק שכתבו דלא ה"ל כישראל אינו 
סובל פירוש זה וכן הוא פשטא משמעות הדרשא דר"ש בריה דר"א במס' ב"ק דכל שאינו במשפטים אינו במצות וחקים 

ת ואיך יכול לברך כיון שאינו מחויב מדאורייתא רק מדרבנן ועל חיובו מדרבנן אין לו לברך וזה כולל כל המצות מ"ע ול"
כקושית הגמרא במס' שבת. ולפ"ז שפיר הוכיחו התוס' דהיכי שמח רב יוסף כשאמרו לו דהלכה כר"י דסומא פטור מן 

אשר קדשנו אף שהוא אינו מצווה המצות הלא מפסיד כל הברכות. וע"כ צריכין לומר דאעפ"כ יכול הסומא לברך ולומר 
מ"מ הואיל וכל ישראל מצווים גם הוא יכול לומר אשר קדשנו ולא מטעם ערבות דכיון דסומא פטור מכל המצות וחקים 
ממילא אינו בערבות. ומעתה שפיר הוכיחו התוס' דנשים מברכות על מ"ע שהז"ג אף שאינן מחויבות אפילו מדרבנן מ"מ 

מברך מטעם שכל ישראל מחויבים מצי אמר אשר קדשנו במצותיו וצונו כמו כן גם נשים יכולות לברך כמו דסומא 
מברכות על מ"ע שהז"ג אף שאינן בערבות כמו שכתב הרא"ש במס' ברכות דף כ"ג ע"ב מ"מ מברכות ואומרות ג"כ אשר 

דעדיף לענין ברכה משום קדשנו במצותיו אף שאינן מצוות כלל הואיל וכל ישראל מצווים. ואף שיש לחלק דשאני סומא 
דהוי ממין בר חיובא אבל נשים אינן ממין בר חיובא וכן כתב הרא"ש שם בפ"ק דקדושין מ"מ יש לומר דלא ס"ל להתוס' 

 הך סברא וסבירא להו דנשים עדיפי דחייבות עכ"פ במצות ל"ת ומ"ע שאין הז"ג:  

אחר שהתוספות במס' ר"ה דף ל"ג ע"א ד"ה הא ר"י  אחר זה ראיתי שדברי התוס' הם עניים במקום זה ועשירים במקום  
כתבו ג"כ סברת הרא"ש הנ"ל לחלק בין סומא לאשה. ועוד כתבו שם לחלק דסומא כיון שחייב מדרבנן יכול לברך וצונו 
משום לא תסור ע"ש. והוא תמוה דכיון דסומא אינו במצות וחקים גם על לאו דלא תסור אינו מוזהר כנ"ל. ועכ"פ אנו 

דלהתוספות לא ברירא להו סברא זאת בחילוקם אשר חלקו במקומות שונות לחלק בין אשה לסומא כמ"ש לעיל  רואים
בשינוי לשון התוס' במסכת ר"ה ובמס' ב"ק. ומעתה ליכא סתירה כלל בדברי התוס' וצדקו יחדיו דגם במסכת קידושין 

ין ברכה במ"ע שהז"ג דע"כ מה שסומא מברך סברי התוס' דסומא חייב במצות מדרבנן ואפ"ה למדו מסומא לנשים לענ
אינו משום שמחויב במצות מדרבנן אלא משום ששאר ישראל חייבים א"כ ממילא גם בנשים במ"ע שהז"ג כן הוא. ובמס' 

ב"ק ג"כ שפיר כתבו התוס' דסומא חייב לפרוס את שמע הואיל וחייב מדרבנן דגבי פריסת שמע אינו אומר בו אשר 
 . והצעתי דברים האלה לפני אאמ"ו הגאון נר"ו והרכין לי ראשו וקלסיה:  קדשנו במצותיו וכו'

אמנם אאמ"ו הגאון אמר ליישב קושיית מעלתו בדרך הפשוט יותר. דבמס' קידושין שפיר הוכיחו התוס' מר"י דנשים   
מברכות כמו שסומא מברך על כל המצות. דר"י ע"כ סובר דמה דאמר רבי יהודה דסומא פטור ממצות היינו שהוא פטור 

ורות מימיו לא יפרוס על שמע ביושב בבית אפל כמו לגמרי אף מדרבנן ומוקי הך דר' יהודה דאמר מי שלא ראה מא
שמוקי בירושלמי שהובא בתוס' שם במס' ב"ק ובמס' מגילה דאי סובר ר"י דמה שאמר ר' יהודה סומא פטור ממצות הוא 

רק מדין תורה אבל מדרבנן חייב א"כ למה שמח רב יוסף מתחלה כששמע דהלכה כר"י דסומא פטור מה זו שמחה הלא 
צווה ועושה מדרבנן א"ו סבר ר"י דסומא פטור לגמרי אפילו מדרבנן ומזה שפיר הוכיחו התוס' דהלא היה עכ"פ הוא מ

א"ו דס"ל לר' יוסף דאפ"ה מצי לברך על המצות. ומוכח מזה דגם נשים מברכות על מ"ע שהז"ג  1מפסיד כל הברכות 
הדין אם סומא חייב במצות מדרבנן שפיר  הואיל ועכ"פ מרב יוסף מוכח כן ולא נמצא מי שחולק עליו בזה אבל בגוף

מסקי במס' ב"ק ובמס' מגילה דסומא חייב מדרבנן דלא קיי"ל בהא כרב יוסף הואיל ומגמרא דידן משמע דהך דר"י דמי 
שלא ראה מאורות מימיו מיירי בסומא ממש כמ"ש התוס' שם א"כ שפיר הוכיח דסומא חייב במצות מדרבנן דאל"כ למה 

שלא ראה מאורות מימיו אינו פורס על שמע הא אם ראה ונסמא פורס על שמע להוציא אחרים ידי נקט ר' יהודה מי 
 חובתן. ודפח"ח. כ"ד אוהבו ומחותנו: הק' שמואל סג"ל לנדא.    

 רבי עקיבא איגר יורה דעה א:ט
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יודא דסומא  ואם שחט שחיטתו כשירה. הנה בדבר זה לא מצינו שום חולק ולכאורה לשיטת רי"ו דחושש דהלכה כר'
פטור ממצות ע' מג"א )סי' תקפ"ט סק"א( ממילא ראוי לומר דשחיטת סומא הוי נבלה כיון דאינו מצווה על הזביחה 

ומתמעט מקרא דוזבחת ואכלת מי שהוא בר זביחה אכול מזבחי כמו דשחיטת ע"א דפסול מה"ט. וצ"ל דהא דס"ל לר"י 
הלאוין מצווה ואסור לאכול בלא שחיטה ומקרי בר זביחה ונ"ל דסומא פטור ממצות היינו רק ממצות עשיות אבל על 

ראיה לזה מסוגי' דיבמות )ע"ח ע"א( אר"י אי לאו דא"ר יודא הכתוב תלאן בלידה וכו' דאי לא כתיב קרא והא לר"י 
לשיטתי' דסומא פטור ממצות משכחת בהיתר דמצרי שני סומא נשא מצרית שנייה סומא דמותרי' זה בזה. אע"כ דעל 

 אוי מצווים. ואף דאיסור דמצרי הוי רק לאו הבא מכלל עשה מ"מ י"ל דכל לעבור בקום ועשה גם הסומא מוזהר:ל

ובזה אמרתי ליישב פסקו דהרמב"ם )פ"א מהלכות חגיגה( דנשים חייבות בשמחה והקשו דאמאי לא פסק כאביי דאשה   
וי מצה ושמחה והקהל ג' כתובים הבאים כאחד. בעלה משמחה. ואמרתי דהנה בסוגי' דקדושין )דף ל"ה ע"א( משום דה

ויעוין בתוס' שם ד"ה משום ובאמת תירוצם קשה דאמאי לא נקט הש"ס קידוש היום דמספיק לכ"ע. לזה היה נראה 
דתירוץ התוס' אינו מספיק דא"א לומר דמשום קידוש היום הוי ג' כתובים. דלפמ"ש דלר"י דסומא פטור ממצות מ"מ 

כ ממילא ההיקשא דדרשינן כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה. וכן בהא דדרשינן מוזהר על הלאוין א"
בקידוש היום כל שישנו בשמירה ישנו בזכירה גם סומא מיחייב במצה ובעשה דקידוש היום דהא הוא איתא בשמירה 

ום שנאמר חוץ ובב' מצות ואיתא בב"ת חמץ. והא דאמר ר' יודא סומא פטור מכל המצות אין למדין מן הכלל אף במק
אלו מחוייב וא"כ ממילא מצה ושמחה צריכים לכתוב משום סומא. אלא דממילא ידעינן מההיקש דגם נשים חייבות 

ואייתר רק שמחה ושוב הוי כמו ב' כתובים דס"ל לר"י דמלמדין וא"כ כיון דקיימינן אליבא דר"י ליכא ג' כתובים ומש"ה 
סתלק תירוץ התוס'. ולעיקר קושית התוס' י"ל דלק"מ וע' בשבת )ס"ב ע"א( איתיביה הוצרך הש"ס למנקט שמחה בכלל ונ

אביי המוצא תפילין וכו' הרי דאביי ס' דטעמא דא' האיש וא' האשה משום דכיון דהוי מלבוש לאיש הוי ג"כ מלבוש 
דמוצא תפילין דר"י סובר לאשה. וא"כ ממילא מצי ר"י למסבר דתפילין הוי מ"ע שהז"ג וסוגי' דעירובין דמוכח מההיא 

דהוי מ"ע שלא הז"ג היינו לעולא דקאמר וחלופיהן באיש דמאיש לאשה לא הוי מלבוש וכמ"ש תוס' וא"כ ממילא קושית 
תוס' הנ"ל מעיקרא ליתא דלאביי לשיטתיה ליכא כלל לפירכת הש"ס בקדושין דהא לדידי' סבר ר"י דהוי מ"ע שהז"ג. 

דלמה דקיי"ל כעולא דחלופיהן באיש ומוכח דר"י סבר דתפילין הוי מ"ע שלא הז"ג ולפ"ז מיושב פסקא דהרמב"ם הנ"ל 
ומוכרחים לבא לשינוי דהש"ס דמצה ושמחה והקהל הוי ג' כתובים א"כ מוכח דאשה חייבת בשמחה. ואביי דאמר אשה 

 ביי:בעלה משמחה היינו לשיטתי' דלדידי' מעיקרא ליתא לפירכת הש"ס וכנ"ל. אבל לדינא מוכח דלא כא

 חלב –סחורה במאכלות אסורות 

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות ח:טז

כל מאכל שהוא אסור בהנאה אם נהנה ולא אכל כגון שמכר או נתן לעכו"ם או לכלבים אינו לוקה ומכין אותו מכת 
ולכוין  מרדות והדמים מותרין, וכל דבר שאסור באכילה ומותר בהנאה אע"פ שהוא מותר בהנאה אסור לעשות בו סחורה

מלאכתו בדברים אסורים חוץ מן החלב שהרי נאמר בו יעשה לכל מלאכה, לפיכך אין עושין סחורה לא בנבלות ולא 
 בטרפות ולא בשקצים ולא ברמשים.

 סימנים אמצעים ומובהקים

 כז:-סוף כז. בבא מציעא

 יג:ה זילה ואבידהגהלכות רמב"ם 

או המשקל או המנין או מקום האבדה  בכל מקום דין תורה, והמדההסימנים המובהקין סומכין עליהם ודנין על פיהם 
 סימנין מובהקין הן.

 גירושין ג:יאוהלכות  רמב"ם

 שלחן ערוך אבן העזר יז:כד

מצאוהו הרוג או מת, אם פדחתו וחוטמו ופרצוף פניו קיימים, והכירוהו בהם שהוא פלוני, מעידין עליו. ואם ניטל אחד 
 ביותר בכליו, אינם כלום דחיישינן לשאלה. ואפילו היו להם סימנים בגופו, ים מובהקיםשיש להם סימנ מאלו, אע"פ

הגה: כגון שהיה לו יתר או חסר או ואפילו שומא, אין מעידין עליו. אבל היו להם בגופו סימנים מובהקים ביותר, מעידים עליו. 
מובהק. ואפי' ק' סימנים שאינן מובהקים אינם כלום, ואפי' להצטרף לשאר  שינוי באחד מאיבריו. אבל קטן או ארוך או חיור וסומק, לא הוי סימן

אומדנות המוכיחות אינם כלום. גבשושית גדולה על חוטמו, או שחוטמו עקומה הרבה או כדומה לזה, הוי סימן מובהק. אבל מעט עקומה, וה"ה 
ה"ה בעובד , לא הוי סימן מובהק. וכל סימן המהני בישראל המעיד לרושם שבגופו או באחד מאיבריו. אבל שינים גדולים, אע"פ שגדולים הרבה,

 כוכבים המסיח לפי תומו.
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 ערה 'עמארץ הצבי 

 עמ' קצט בעקבי הצאן

 דעת הגר"א –וידוי  –סליחות 

 מעשה רב סימן רב

 בסליחות א"א וידוי אשמנו כ"א פעם אחד ולא ג"פ:

 תנועת המוסר

 זמן אמירתן -סליחות 

 מפניני הרב עמ' קנה

 מכניסי רחמים, תפילה למלאכים, ברכוני לשלום –סליחות 

 165(קישור)כתר ראש סימן צג 

 

 

 נפש הרב עמ' רטו

 דבר שבקדושה –י"ג מדות  –סליחות 

 מפניני הרב עמ' קנג

 וה אומרים לו גמורמתפלל כל היום, המתחיל במצ –סליחות 

 שלחן ערוך אורח חיים תקפא:א בהג"ה

 כל היום )כל בו(.והגים שהמתפלל סליחות מתפלל ויש מקומות נ

 מגן אברהם תקפא:ז

כל היום. אפי' ערבית שהמתחיל במצוה אומרים לו גמור )מ"צ( ונ"ל דמטעם זה הוא קודם לאבל ולמוהל וליאר צייט ויש 
 ע"ש דאפי' איכא דעדיף מיניה הוא קודם ע"ש ועססי' נ"ג ס"ך:קצת ראיה לזה ממ"ש סי' קע"ד 

 (קישור)שו"ת בנין שלמה סימן לז 

                                                 

 (קישורע"ע במילואים למעשה רב הלכות ימים נוראים סימן רב ) 165
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 נפש הרב עמ' קצט

 מקור המנהג –סליחות 

 מפניני הרב עמ' קנד

 כללי - סמיכה

 יד. מסכת סנהדרין ב. ה: יג:

 סיפור דרבי טרפוןמשנה בכורות כח: 

 רמב"ם הלכות ממרים א:א

 :חרמב"ם הלכות סנהדרין ה

כגון גזילות וחבלות ותשלומי כפל ותשלומי ארבעה וחמשה והאונס והמפתה וכיוצא בהן אין דנין אותם אלא  דיני קנסות
שלשה מומחים והם הסמוכין בארץ ישראל, אבל שאר דיני ממונות כגון הודאות והלואות אינן צריכין מומחה אלא 

והלואות וכיוצא בהן בחוצה לארץ, אע"פ שאין  אפילו שלשה הדיוטות ואפילו אחד מומחה דן אותן, לפיכך דנין בהודאות
 בית דין של חוצה לארץ אלהים שליחות בית דין של ארץ ישראל עושין, ואין להן רשות לדון דיני קנסות בשליחותן.

 מגילה ט.

 טכס הסמיכה –קמא -שרידי אש חלק ד' עמ' קלט

 ב עמ' א' וי"ד, עמ' רכה, ע"ע בספר שיעורי הרקונטרס הסמיכה –מתוך ספר ארץ הצבי 

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנג
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אבל מצוה זו לא יעשה אותה לעולם זולת בית דין .. ' לקדש חדשים ולחשב חדשים ושנים.והמצוה הקנ"ג היא שצונו ית
הגדול לבד. ובארץ ישראל לבד. ולכן בטלה הראייה אצלנו היום בהעדר בית דין הגדול כמו שבטלה הקרבת הקרבנות 

קדש. ובזה יטעו המינין הנקראים בכאן במזרח קראין. וזה הוא שורש גם כן שלא יודו בו גם כן זולתינו מכלל בהעדר המ
הרבנים והולכים עמהם באפלה חשכה. ודע שהחשבון הזה שנמנה אותו היום ונדע בו ראשי החדשים והמועדים אי 

רץ ישראל אז אפשר לבית דין הסמוך בארץ אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל לבד. אלא בעת הצורך ובהעדר החכמים מא
ישראל שיעבר השנים ויקבע חדשים בחוצה לארץ כמו שעשה רבי עקיבא כמו שהתבאר בתלמוד )ברכות סג א יבמו' קכב 

א(. ובזה קושי גדול חזק. והידוע תמיד שבית דין הגדול אמנם היה בארץ ישראל והם יקבעו חדשים ויעברו שנים בפנים 
 ובקבוצם גם כן. המקובלים אצלם 

ובכאן שורש גדול מאד משרשי האמונה לא ידעהו ולא יתבונן במקומו אלא מי שדעתו עמוקה. וזה שהיותנו היום בחוצה 
לארץ מונים במלאכת העבור שבידינו ואומרים שזה היום ראש חדש וזה היום יום טוב לא מפני חשבוננו נקבעהו יום 

הגדול שבארץ ישראל כבר קבעוהו זה היום ראש חודש או יום טוב. ומפני אמרם טוב בשום פנים אלא מפני שבית דין 
שזה היום ראש חדש או יום טוב יהיה ראש חדש או יום טוב, בין שהיתה פעולתם זאת בחשבון או בראיה. כמו שבא 

הם שהם מועדות בפירוש )ספר' אמור פ"י( אלה מועדי י"י אשר תקראו אותם אין לי מועדות אלא אלו, כלומר שיאמרו 
אפילו שוגגין אפילו אנוסין אפילו מוטעין כמו שבאתנו הקבלה. ואנחנו אמנם נחשב היום כדי שנדע היום שקבעו הם 

ר"ל בני ארץ ישראל בו ר"ח כי במלאכה הזאת בעצמה מונין וקובעין היום, לא בראיה. ועל קביעתם נסמוך. לא על 
הבין זה מאד. ואני אוסיף לך באור. אילו איפשר דרך משל שבני ארץ ישראל חשבוננו. אבל חשבוננו הוא לגלויי מילתא. ו

יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה מכל וכל, ולא יהיה שם בית דין 
שאין לנו רשות  ולא יהיה בחוצה לארץ בית דין שנסמך בארץ, הנה חשבוננו זה לא יועילנו אז כלום בשום פנים. לפי

שנחשב בחוצה לארץ ונעבר שנים ונקבע חדשים אלא בתנאים הנזכרים כמו שבארנו. כי מציון תצא תורה ודבר י"י 
מירושלים )ישעי' ב מיכה ד(. וכשיתבונן מי שיש לו שכל שלם לשונות התלמוד בכונה הזאת יתבאר לו כל מה שאמרנוהו 

     ..ביאור אין ספק בו.

 פר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנגהשגות הרמב"ן לס

היות חולה או בלתי שלם בדבר אמר הכותב ידעתי כי שכלי איננו שלם ובריא בתלמוד ועם כל זה אינני חושד אותו ל   
והתימה מן הרב כי הוא אומר שהמצוה הזאת לא יעשה אותה לעולם אלא ב"ד הגדול ובא"י בלבד ולפיכך בטלה   ..הזה.

עדר הב"ד הגדול ואמר שבזה טעו המינין הנקראין במזרח קראין ושזה הוא העיקר שחלקו עמהם הראיה אצלינו היום לה
הרבנים. והנה דבר ברור וידוע הוא שבית דין הגדול בטל מא"י ואפילו קודם החרבן ר"ל שלא היה בהם דין ב"ד הגדול 

לה וישבה לה בחנות למאי הלכתא כמו שאמרו בראשון מע"ז )ח ב( ארבעים שנה עד שלא חרב הבית גלתה סנהדרי גדו
לומר שלא דנו דיני נפשות כיון דחזו דנפישי להו רוצחים אמרו מוטב נגלי ממקום למקום דכתיב ועשית על פי הדבר 
אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר י"י מלמד שהמקום גורם. כלומר כל זמן שסנהדרי גדולה במקומה בלשכת 

מקום ואפילו בח"ל ודנין דיני נפשות בכל מקום אבל משגלתה סנהדרי גדולה מן המקום  הגזית סנהדרי קטנה נוהגת בכל
ההוא בטלו דיני נפשות מכל ישראל. ואפילו ביציאתם משם לטייל מעט ולחזור נטל כוחם ורשותם מהם עד שיהיו 

וקמת ועלית אל במקומם כמו שאמרו )סנה' יד ב( מצאן אבית פאגי והמרה עליהן יכול תהא המראתו המראה ת"ל 
. ומאותה שעה בטלו כל הדינין התלויין בב"ד הגדול. ואם כן הדבר ..המקום מלמד שהמקום גורם. וכל שכן לאחר חורבן 

לא היו יכולין לקדש על פי הראייה מזמן הארבעים שנה קודם החרבן, וידוע הוא בכמה מקומו' בגמ' )ר"ה כ א, כא א, 
רוב לסתימת התלמוד. ובין בראייה בין בחשבון בזמן הרע הזה שאין בא"י סנהדרין סנה' יב א( שהיו עושין כן עד זמן ק

ולא ב"ד סמוכין כלל ואין בח"ל ב"ד שנסמך בארץ לא יועיל חשבוננו שום תועלת בשום פנים כפי דברי הרב שכבר נעדר 
 סמך בארץ.לארץ נעדר לגמרי ב"ד שנמא"י ב"ד ואין שם כלל ב"ד לקדש החודש ולעבר השנה וכן מחוצה 

וראיתי בחיבורו הגדול בהלכות קידוש החודש )רפ"ה( שכתב עוד כך שקדוש החדש ועבור שנה אין עושין אותו אלא 
סנהדרין שבא"י או ב"ד הסמוכין בארץ שנתנו להם הסנהדרין רשות. ונראה שעל סנהדרי גדולה הוא אומר כן. וכך כתב 

השנה אלא במזומנין לה כיצד יאמר ראש ב"ד הגדול לפלוני ופלוני מן שם )פ"ד ה"ט( עוד בעיבור השנה שאין מעברין את 
הסנהדרין היו מזומנין וכו'. וכתב עוד )שם ה"י( שצריך שיהא ראש בית דין הגדול שהוא ראש ישיבה שלשבעים ואחד 

 ם.ויש בכל זה שבושים גדולי או שירצה. והוא הנקרא נשיא עמהם

מכל עפרורית בסוגית התלמוד בעניין הזה הוא מה שאומר שקדוש החדש  אבל העניין שהוא שלם מכל דופי ומנופה
ועבור השנה אינם צריכין ב"ד הגדול אלא שלשה והם מומחין כמו ששנו משנה שלימה בתחלת סנהדרין עבור החדש 
ם בשלשה עבור שנה בשלשה וכן שנו בשלישי מראש השנה )כה ב( ראוהו שלשה והם ב"ד יעמדו שנים ויושיבו מחבריה
אצל היחיד ויעידו שניהם בפניהם ויאמרו מקודש מקודש שאין היחיד נאמן על ידי עצמו ואמרו בגמרא פשיטא סד"א 

דכיון דתנן דיני ממונות בשלשה ואם היה מומחה לרבים דן אפילו יחידי הכא נמי לקדשיה ביחיד קמ"ל ואימא הכ' נמי 
אהרן בהדך דכתיב החודש הזה לכם ראש חדשים. כלומר  אין לך מומחה לרבים כמשה רבינו וקאמר רחמנא עד דאיכא

ואין בית דין שקול מוסיפין עליהם עוד אחד. וכן בעבור אמרו עוד בגמר סנהדרין )כו א( ר' חייא בר זרנוקי ור' שמעון בן 
ו לעבור יהוצדק הוו אזלי לעבורי שנה בעסיא פגע בהו ריש לקיש. ובגמר ארץ ישראל )סנה' פ"א ה"ב( הזכירו מעשה אמר
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שנה מתחילין מן הצד וכבר נכנס ר' יוחנן והוא הקטן שבהם אמרו לו אמרו הרי השנה מקודשת בעבורה אמר השנה 
מקודשת בעבור אמר רבי יונתן ראה הלשון שלמדנו בן הנפח אילו הייתי אומר בעבורה הייתי אומר שאלו אחד עשר יום 

שלשים יום. הרי שני התלמודים שוים שמחשבין ומעברין  שהחמה עודפת על הלבנה אלא בעבור שהוסיפו לה חכמים
את השנה בשאר בתי דינין ובכל זמן. שלא היו החכמים האלו מכלל סנהדרי גדולה וסנהדרי גדולה כבר נתבטל דינה 

 משעת חרבן כמו שבארנו.  

ורה לכם לסנהדרי ואל תשתומם בזה ממאמרם )סנה' יו ב( משה במקום שבעים וחד קאי ותאמר לי כי עדות זו מס  
גדולה הוא כמו שהרב מלמדך. שצווי הכתוב בלכם אינו אלא למומחין כיוצא בהם. שאילו היה מסור לסנהדרי גדולה 
בלבד היה אומר החדש הזה לך, כמו שאמרו )שם א( אין דנין כהן גדול אלא בב"ד של שבעים ואחד דכתיב את הדבר 

שבעים וחד קאי, ולא היה לאהרן זכר בקדוש החודש. אבל מפני שאמר  הגדול יביאו אליך דבריו שלגדול, ומשה במקום
לכם הכניס אהרן בכלל לומר שצריך שנים דומים לשניהם בהמחאה ותוספת השלישי ידוע מדין אין ב"ד שקול וחזר 

 הדבר לכל שלשה מומחין.  

להם בית דין הגדול היה הדבר מסור  וזהו הדין הנהוג להם מן התורה בין קודם חרבן בין לאחר החרבן אלא בזמן שהיה  
להם והם היו המקדשים את החדש והמעברים את השנים לא ב"ד אחר מפני שרשות כל ישראל נטולה מכל ב"ד אחר 
עמהם. והיה מטכסיסם שאין מעברין את השנה אא"כ ירצה הנשיא וכן בעדות החדש הוא היה המקבל העדות ומקדש 

במקום אחר יהא כבודו מחול ולא יהיו העדים הולכים אלא למקום הוועד ושם את החדש ועם כל זה תיקנו שאם היה 
יקדשו החדש כמו שאמור באחרון שלראש השנה )לא ב(. ומצוה מן התורה לעבר את השנה ביהודה לא בשאר א"י אבל 

ה שם כמו אם היו החכמים הגדולים במקום אחר אפילו בחוצה לארץ ואין כמותם בארץ והם שנסמכו בארץ מעברין אות
ב( כשירד חנניה בן אחי ר' יהושע לגולה היה מעבר שנים וקובע חדשים בח"ל שגרו  -שאמרו באחרון שלברכות )סג א 

אחריו שני תלמידי חכמים ואמרו לו מפני מה אתה מעבר שנים וקובע חדשים בחוצה לארץ אמר להם שכך מצינו 
ו לו הנח לעקיבא בן יוסף שלא הניח כמותו וירד אמר להם בעקיבא בן יוסף שהיה מעבר שנים וקובע חדשים בח"ל אמר

אף אני לא הנחתי כמותי וירדתי אמרו לו גדיים שהנחת נעשו תיישים וכך אמרו לנו אמרו לו משמנו אם חוזר בו מוטב 
ואם לאו יהא בנידוי. והמתלמד מן המעשה הזה כי בלא רשות ב"ד שלארץ ישראל היה מעבר שנים וקובע חדשים. אבל 

יראה לי שבזמן שבית המקדש קיים שהיו ב"ד הגדול במקומם ולהם הרשות נתונה מן הכתוב שנ' )ר"פ שופטי'( ועשית על 
 פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא אשר יבחר י"י לא היה רשות לשום אדם לעבר ולקדש אלא להם או ברשותם.  

תה אומר שאין מעברין את השנה אלא בב"ד הגדול שבירושלם וכך אמרו במכילתא )ר"פ החודש( ר' יאשיה אומר מנין א  
ת"ל ראשון הוא לכם דברו אל כל עדת בני ישראל. והוא העניין שפרשנו שהיה להם רשות כל ישראל והסכמה שלכלם, 

לא שיהיו שאר הסמוכין פסולין לזה. אבל כיון שגלו ונטל כח המשפט מהם שהמקום גורם ואין להם כח אפילו כסנהדרי 
טנה לדון דיני נפשות מאותה שעה תהיה הרשות ביד הגדול שבישראל לקדש ולעבר אפילו בח"ל. וזה דבר הגון. ואמרו ק

עוד בירושל' בראשון שלסנהדרין )ה"ב( בח"ל אין מעברין אותה ואם עברוה אינה מעוברת ביכולין לעבר אותה בארץ אבל 
קאל עבר בח"ל ברוך בן נריה עבר בח"ל חנניה בן אחי ר' יהושע כשאינם יכולין לעבר אותה בארץ מעברין אותה בח"ל יחז

עבר בח"ל שלח ליה ר' וכו'. אבל אם אין בא"י ב"ד שלשלשה סמוכין ולא בחוצה לארץ שנסמכו בארץ כדין הסמיכה מן 
ב. התורה עד יהושע מפי משה מפי הגבורה באמת שיתבטלו המועדות ולא יועיל חשבונינו בשום פנים כאשר הזכיר הר
ואין הפרש וחלוק בדבר בין שנמחה משם אותות האומה לגמרי, שכבר היה זה כענין שאמרו במסכת יומא )נד א( ר' 

יהודה אומר חמשים ושתים שנה לא עבר איש ביהודה שנאמר מעוף השמים ועד בהמה נדדו הלכו ושם אמרו רבי יוסי 
שים רבים מעמנו, אחר שאין שם בית דין ראוי לקדש אומר שבע שנים נתקיימה גפרית ומלח בא"י, ובין בהיות שם אנ

 ולעבר, רצוני לומר ב"ד שלשלשה סמוכין כדין. והיום בעונותינו כבר בטל הבית דין הזה ונעדר מכל ישראל.  

ב( שאמר בזמן שאין סנהדרין בא"י אין קובעין חדשים ואין מעברין  -וראיתי לו עוד בהלכות קדוש החדש )פ"ה ה"א   
שנים אלא בחשבון זה שאנו מחשבין היום ודבר זה הל"מ הוא שבזמן שיש סנהדרין קובעין על פי הראייה ובזמן שאין 

ה לו עוד הענין ושם הדבר מסורת וקבלה והל"מ מה שלא סנהדרין קובעין בחשבון זה שאנו מחשבין בו היום. נתקש
נאמר בתלמוד ולא הוזכר זה בשום מקום והוא עצמו זצ"ל הזכיר שם )ה"ג( כי בימי חכמי המשנה וכן בימי חכמי התלמוד 

ה עד ימי אביי ורבא לא היו קובעין בחשבון ועל קביעות א"י בראיה היו סומכין. וכבר בארנו שלא היתה סנהדרי גדול
נוהגת לאחר חרבן ואם היו נוהגין בה לא היה להם דין ב"ד הגדול ולא דין סנהדרין כלל. ועם כל זה לפי דבריו בספר הזה 

שהוא מודה שאפילו בקביעות החשבון צריך שיהיה שם בארץ ב"ד או שיהיה בחוצה לארץ ב"ד שנסמך בארץ בטלו 
בחוצה לארץ. וכן אפילו לדברינו שגם אנו מצריכין מן התורה המועדות היום מכמה שנים שהרי אין בארץ ב"ד נסמך ולא 

בין בראיה בין בחשבון ב"ד שלשלשה והם מומחין והנה היום נעדר הבית דין הזה מכל ישראל. אבל מרפא הקושי הגדול 
ר הזה הוא שר' הלל הנשיא בנו שלרבי יהודה הנשיא שתקן חשבון העבור הוא קדש חדשים ועבר שנים הראויין להתעב
לפי מניינו עד שיבוא אליהו ז"ל ונחזור לקדושנו על פי הראייה בב"ד בבית הגדול והקדוש אמן במהרה בימינו יהיה. 

שהוא זכור לטוב ראה שיתבטלו המועדות מפני הפסד הסמיכה כמו שנתבטלו דיני קנסות וכל דבר שצריך מומחין ועמד 
המקדש ולפיכך הוא שבטלה הראייה אצלנו לפי שאין לנו ב"ד  ותקן החשבון וקדש ועבר בו חדשים ושנים עד שיבנה בית
 מינין הקראין י"ש. לא כדברי הרב.הראויין לקבל העדות ולקדש על פיהם. והוא טעותם של ה
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ועל השואל להקשות מזו שאמרו )ר"ה ז א, סנה' יב א( אין מעברין את השנה לפני ראש השנה ואם עברוה אינה מעוברת 
רין אותה אחר ראש השנה מיד. ותשובת זו השאילה שאין זמן העבור קבוע להם כי מן התורה אין אבל מפני הדוחק מעב

להם אלא שלא יעברו אותה אחר ניסן דכתיב החדש הזה לכם ראש חדשים ודרשו )סנה' יב ב, וש"נ( זה ניסן ואין אחר 
ופירות האילן ואם יקדימו להם בשנה  ניסן, אבל לפי שלא היו רגילין בעבור אלא בקרוב לאדר שנודע להם ענין האביב

מן השנים יבוא הדבר לידי שכחה ושבוש מפני זה היה להם תקון שלא יעברו אותה קודם ר"ה שמא ישכחו העם ויבאו 
לזלזל בחמץ בפסח ובמועדות והתנו שאם עברוה לא תהא מעוברת עד שיחזרו ויגלו חשבונם לעם בזמנו. וכך אמרו )שם 

יי לא מגלינן. אבל כיון שראה החכם הנזכר בזמנו ביטול המועדות לגמרי אם לא יעשה הקיבוע א( חשובי מחשבינן גלו
ההוא וראה תקון הכל בחשבון הזה אין מקדים ואין מאחר ושהדבר יותר מוסכם ומקובל על העם בדעתם המועדות 

 סמוך ובארץ הנבחרת כראוי. בקביעות מאין שבוש ושנוי עמד וקדש חדשים ועבר השנים כולם לפי החשבון בב"ד ההוא ה

ואני סבור שאין קדוש החודש מעכב בחדשים ולא הצריכו חכמים לומר מקודש מקודש אלא שהוא מצוה לפרסומי 
מילתא בעלמא אבל מכיון שהסכימה דעת ב"ד שיהיה החדש הזה מלא או חסר קורא אני בו אשר תקראו אותם. שהרי ר' 

א( בין מלא בין חסר אין מקדשין אותו שנ' וקדשתם את שנת החמשים שנה  אלעזר בר' שמעון אומר )שם י ב, ר"ה כד
שנים אתה מקדש ואין אתה מקדש חדשים, ור' אלעזר בר' צדוק, שהלכה כמותו )ר"ה כד א(, אמר אם לא נראה בזמנו אין 

הוא כל שכן בעיבור. מקדשין אותו. אלמא אין קדוש מעכב. וכן אמרו )שם כ א( שמצוה לקדש ע"פ הראייה, ואינו מעכב. ו
ומה שאמרו )ב"ב קכא א( מועדי י"י צריכין מומחין ומועדי י"י צריכין קדוש בית דין, זה הוא למצוה. אי נמי צריכין בית 

דין קאמר לחשוב בהם ולהסכים ביחד אם מלאים אם חסרים ובשנים אם פשוטה אם מעוברת וכך אמרו )ר"ה ז א( שתא 
לפי כל זה נאמר שמשעה שהסכים ר' הלל הנשיא ובית דינו על החשבון הזה ותקן מעוברת בחושבנא תליא מילתא. ו

אותו לדורות בחדשים ובשנים קורא אני בהם אלה מועדי י"י אשר תקראו אותם במועדם. וזה הענין הוא קיום החדשים 
 והמועדות היום עד יבוא ויורה צדק לנו:    

 משנה ג פירוש המשנה לרמב"ם מסכת בכורות פרק ד

ודע כי ענין מומחה, מוסמך, כלומר שיהא אותו אדם שכבר נבחן ונוסה ונמצא בחכמה גדול ומובהק, אם היה אותו 
שבחנו ונסהו בית דין הרי הוא נקרא מומחה בית דין, ואם היה שנתפרסמה חכמתו אצל רבים מבני אדם בלי שיסמכוהו 

ין אינו מותר לו להתיר בכורות אלא עד אשר ירשוהו בית בית דין הרי זה נקרא מומחה לרבים. ואף כאשר סמכוהו בית ד
דין בכך ויאמרו לו בפירוש שיתיר בכורות במומן. וכבר ביארנו בתחלת סנהדרין שאין נקרא בית דין בסתם אלא סמוך 
בארץ ישראל, בין שהיה סמוך מפי סמוך או בהסכמת בני ארץ ישראל למנותו ראש ישיבה, לפי שבני ארץ ישראל הם 

נקראין קהל, וה' קראם כל הקהל ואפילו היו עשרה אחדים, ואין חוששין למי שזולתם בחוצה לארץ כמו שבארנו  אשר
בהוריות, ואין רשות ראש גלות מועילה בהתר בכורות בלבד, אלא צריכין בכך רשות ישיבת ארץ ישראל כמו שנתבאר 

כוונה בכך מומחה שנטל רשות בית דין לראית בתלמוד. וכל מקום שתשמע מומחה בהתר בכור או ראיית מומו דע שה
 בכור.

   שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן שי

א( ואשר תי' רום מעלתו דברי רמב"ם ]קידוה"ח פ"ה ה"ב[ שכתב שבזמן שאין סנהדרין אין מקדשין על פי הראי' רק על   
ד אביי ורבא הי' מקדשין על פי הראי' אף פי חשבון.   והקשה הרמב"ן ]בהשגות לסהמ"צ עשה קנ"ג ד"ה וראיתי לו[ דע

שלא הי' סנהדרין.   ותי' רום מעלתו דכוונת הרמב"ם בסנהדרין הגם דקידוש החודש בשלשה רק הכוונה שיהי' כל ישראל 
כפופים תחתיהם.   דאם לא כן אלו יסכימו לקדש ואלו לעבר.   וכן בעיבור שנה אלו יסכימו לעבר ואלו שלא לעבר.   

נדע מה נעשה.   ואם מקצת יעשו כך ומקצת יעשו כך יהי' לאלו יום טוב ולאלו חול ואי אפשר.   וזה כוונת  ואנחנו לא
 )הספרי( ]הספרא אמור פר' ט'[ דבר אל כל עדת בני ישראל כו' שיהי' היום טוב לכל ישראל.   ואלה דברים ברורים:  

שהי' נשיאי ישראל בבבל ובארץ ישראל.   והי' כל ישראל  ב( ומזה הוליד רום מעלתו דעל כרחך אף לאחר החורבן בזמן  
כפופים תחתיהם דינו כמו סנהדרין.   ועל כן הי' יכולין לקדש על פי הראי'.   ובזה יש לעיין קצת שהרי בבל לא הי' נכנע 

רץ ישראל.   תחת נשיאי ארץ ישראל כדאמרינן סנהדרין )דף ה' ע"א( הכא שבט התם מחוקק.   ואם כן איך יכלו לקדש בא
אך יש ליישב כיון שבבבל לא הי' יכולין לקדש חדשים.   הי' לענין קידוש החודש בעל כרחן נכנעים תחת נשיא ארץ 

ישראל.   וכל שיש בארץ ישראל נשיא שכל חכמי ארץ ישראל נכנעים תחתיו דינו כמו סנהדרין.   דשוב לא שייך לומר 
ארץ אינם יכולים לקדש ולא לעבר.   וכל חכמי ארץ ישראל נכנעים תחת אלו יאמרו לקדש ואלו לעבר.   שחכמי חוץ ל

 הנשיא.   ובעל כורחן כאשר יסכים הנשיא כן יהי':  

ג( מה שכתב הרמב"ם ]בסהמ"צ שם[ דאם חס ושלום לא יהי' בית דין בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ בית דין שנסמך   
ום אין כאן מועדות.   והקשה הרמב"ן דמה מועיל שדרים בארץ בארץ ישראל, ולא ידורו ישראל בארץ ישראל חס ושל

ישראל אם אין כאן בית דין סמוכים.   ותי' רום מעלתו דאפשר כיון שכתב הרמב"ם ]סנהדרין פ"ד הי"א[ דאם הסכימו כל 
כמי ארץ חכמי ארץ ישראל לסמוך אחד יכולין לסמוך.   וכמו כן דיכולין לסמוך לדבר אחד בלבד.   ובודאי דעת כל ח

 ישראל שכל מי שירצה לקדש על פי החשבון.   יהי' לענין זה סמוך:  
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ד( והנה אני רואה שהדבר ספק אצל כבוד תורתו.   ואם ספיקות שלו כך כו'.   כי כוון בזה לדעת הרלב"ח בקונטרס   
תו.   שהוא סובר שאם הסמיכה ]דפוס ווינציא דף רפ"ח[ וז"ל לכן אני אומר לתקן זה הקושי הגדול שהרב הולך לשיט

נתקבצו כל חכמי ארץ ישראל יכולין לסמוך מי שירצו.   ועתה כשקובעים ואומרים יום פלוני הוא ראש חודש או יום 
פלוני מועד.   הוה לי' כאלו מסכימים כולם שחכמיהם יהי' סמוכים לענין קידוש החודש וקביעות המועדים.   שיכולין 

ולשאר דברים לא יהי' סמוך.   ובודאי שבענין כזה אין חילוק בכל ארץ ישראל בין הם לסמוך סמוך אחד לקצת דברים 
בחכמים בין בהמון עם.   שלא יסכימו שיהי' חכמיהם סמוכים לזה הענין.   ואם תדקדק בלשון הרב בספר המצוות שלו 

ולמה לו להזכיר בני  ]עשה קנ"ג[ משם יתבאר לך שמ"ש שהוא הבטיח שלא ימחה אותה אומה מהכל נראה משם מ"ש.  
ארץ ישראל לא היה לו להזכיר אלא הבית דין והחכמים.   אלא ודאי הכוונה שאף על פי שלא יהי' שם בית דין בפירוש.   
אנן סהדי מן הסתם שכל החכמים וכל ישראל מסכימים שיהי' הראשים מהם סמוכים.   לענין קביעת החדשים.   ואף על 

 ...הרלב"ח ולפנינו יתבאר בעזר השם דעתינו בשיטת הרמב"ם:   פי שלא יפרשו.   עד כאן לשון

י( ועתה נבאר דברי הרמב"ם.   דודאי הרמב"ם מודה לקידוש הלל.   אלא דמכל מקום אם אין ב"ד בארץ ישראל   
שראויים לקדש אחר כך לא מהני קידוש הלל מפרע.   ואם יש שם ישראל.   נוכל לומר כיון שביד חכמי ארץ ישראל 

עשות סמוכים לקדש.   חשיב ראוי לקדש.   או יש לומר שביד כל חכמי ארץ ישראל לקדש החודש כמו שבידם לעשות ל
 סמוכים להרמב"ם.   אבל בהעדר ישראל חס ושלום מארץ ישראל ליתא לקידוש הלל:  

ישכח.   מה שאין יא( מה שהקשה על הרמב"ן שכתב דהלל הי' מותר לעבר קודם ראש השנה דהטעם משום גזירה שמא   
כן היכי שיפסוק הסמיכה לגמרי.   ואי אפשר באופן אחר.   והקשה מעלת כבוד תורתו דאם כן מה מקשה הש"ס 

]סנהדרין יב ע"א[ מר' עקיבא הרי התם גם כן חשש כזה.   ולדידי פשוט דר' עקיבא עיבר סתם בלי תנאי.   ובזה אסור 
קידש רק על תנאי.   ממה נפשך אם יהי' סמיכה לא קידש ולא עיבר.    שמא יהי' סמיכה וישכח.   אבל הלל כיון שלא

 ואם לא יהי' מה הפסיד.   כל שכן אם לא יקדש ולא יעבר לא יהי' מועדים כלל:

 ידידו הדוש"ת באה"ר הק' אברהם:    

 קונטרס הסמיכה –ארץ הצבי עמ' קמה 

  בעקבי הצאן סימן מו

 שליחותייהו –בזמן הזה  –סמיכה 

 סנהדרין ב. ה: יג: יד.

 עבודה זרה מה:

 גיטין פח

 נתיבות המשפט חידושים סימן א

ד'[ הטעם דדייקי הפוסקים וכתבו בזמן הזה, הוא מדכתיב  -)א( בזמן הזה. כתב הסמ"ע ]סק"א[ בשם הטור ]סעיף ג' 
ם בפרשה דהיינו סמוכים, בתורה ]שמות כ"א א'[ אשר תשים לפניהם, ודרשו חז"ל ]גיטין פ"ח ע"ב[ לפני אלקים הכתובי

ואנן הדיוטות אנן, הלכך אין דנין בזמן הזה מן התורה אלא שליחותייהו דקדמאי עבדינן, ומסקינן דלא עבדינן 
 שליחותייהו אלא במידי דשכיח ואית ביה חסרון כיס.

 ב:חידושי הר"ן סנהדרין 

 שו"ת חתם סופר חלק א )אורח חיים( סימן פד

"ח ע"ב אנן שליחותייהו עבדי' פירש"י נקיטת רשות בעלמא, יפה כתבת, דהתם מוכרח לפרש הנה מ"ש מעלתך דבגיטין פ 
כן דאי אפשר לומר שליחות ממש ונהי' שלוחם כמותם ממש מדין שליחות ועשו אותנו שליח לכל המקראות המאורעות 

 עד סוף ימי הגלות עד יחזור עטרה במהרה בימינו

 נתיבות המשפט ביאורים סימן א

מן הזה וכו'. הנה בהא דעבדינן שליחותייהו, משמע מהש"ס שהוא רק דרבנן, דקאמר ]סנהדרין ג' ע"א[ משום ]א[ בז
נעילת דלת. ולפעד"נ דבאמת הוא מדאורייתא, רק שנמסר לחכמים, ולא עשו אותנו לשלוחים רק במקום דאיכא נעילת 

קידושיו קידושין ולא תפסי אח"כ קידושי שני, ואין דלת. תדע, דהא מקבלין גרים בזמן הזה מטעם דעבדינן שליחותייהו, ו
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כח ביד חכמים לעקור דבר תורה בקום ועשה. וכן מעשין אגיטין, אף דגט מעושה על פי הדיוטות פסול מדאורייתא ]גיטין 
פ"ח ע"ב[. ודוחק לומר דאפקעינהו רבנן לקידושין מיניה, דהו"ל לפרושי דהא נפקא מינה בזה לדינא. אמנם הרמב"ן 

בחידושיו יבמות מ"ו ע"ב ד"ה שמעת[ והרשב"א ]שם ד"ה דילמא[ כתבו דהוא רק מדרבנן, ובגיטין הטעם, דאפקעינהו ]
 לקידושין, ועיין מה שכתבתי לקמן סק"ד בס"ד.

 מנחת חינוך מצוה שסח

 וענינים אלו עמוקים מאד ומ"מ אני לך

Semikhah: Then and Now (קישור) 

 ביד –סמיכה 

 סנהדרין יד.

  א סימן אלק שן משפט חושו"ת אגרות משה ח

 ד"ה סמכיה ר"ע ולא קבלויד.  הדריןסניעבץ 

 דיין הממונה אגטין וקידושין –סמיכה 

 רש"י גיטין ה:

דקי"ל )קידושין דף ו:( כל שאינו יודע בטיב גיטין וקידושין לא יהא לו עסק עמהן והוו ממנו גברא רבה  -ממונה אגיטי 
 .לאורויי היכי נעביד

  חזון איש אה״ע סימן קא אות ל

 סמיכה ועיבור השנה

 לעברתוספות כו. ד"ה 

 יורה יורה –סמיכה 

 ה.סנהדרין 

 מבוא פ"ב בתי תלמוד סעיף ג –מקור ברוך 

 יתיר בכורות –סמיכה 

 סנהדרין ה.

 והיתר נדריםר"ן נדרים כג. ד"ה 

 רמב"ם הלכות בכורות א:ה

מצות בכור בהמה טהורה נוהגת בארץ ובחוצה לארץ ואין מביאין בכורות מחוצה לארץ לארץ שנאמר ואכלת לפני ה' 
וצאנך, ממקום שאתה מביא מעשר דגן אתה מביא בכור בקר וצאן אלהיך מעשר דגנך תירושך ויצהרך ובכורות בקרך 

וממקום שאין אתה מביא מעשר דגן אי אתה מביא בכור בקר וצאן אלא הרי הוא כחולין ויאכל במומו, ואם הביא אין 
ינה מקבלין ממנו ולא יקרב אלא יאכל במומו, ומצוה זו נוהגת בין בפני הבית בין שלא בפני הבית כמו מעשר דגן, וא

+/השגת הראב"ד/ מצות בכור בהמה טהורה  נוהגת במוקדשין כשהן בקדושתן קודם שיפדו בין קדשי מזבח בין קדשי בדק הבית.
בד וכו' עד אלא הרי הוא כחולין. א"א טעות היא זו ואפי' לר"ע דאית ליה האי סברא לא אמר אלא ליקרב אבל קדושת בכור יש בו ואינו נגזז ונע

 מומו.+ואינו נאכל אלא ב

 סמיכת בחור –לא קבלו  –סמיכה 
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 .סנהדרין יד

 אגרת רב שרירא גאון יא

ורבי מאיר הוה גמיר וחריף ומחדד טפי מכלהון וסמכו ר' עקיבא אע"ג דיניק הוה... ואמרינן סמכיה ר' עקיבאולא קבלוה 
  .דיניק הוה, והדר סמכיה ר' יהודה בן בבא וקבלוה

 הקדמה לבית הבחירה למאירי

אח"כ במה שהורשית התבונן וביאורו אצלי שאף במה שיחזיק עצמוכמורשה לדבר בו צריך שיתבונן בעצמו על ואמר 
איזה צד ישתדל לדבר בענין אםדרך חקירה ביחוד אם דרך שאלה ודרישה ברבים אם דרך למוד והשפעהלזולתו אם דרך 

הגבול הראוי בשום פנים אע"פ שהורשה פן  חבור ספרים יעמידם לעד לעולם זכרון לדור אחרון ולאיטעה עצמו לעבור
יביא עצמולהרהר אחר מדותיו ולפרסם חסרונו ושהורשה שלא כראוי על הדרך שאמרובמסכת סנהדרין שהקשו על מה 

שנאמר שם שרבי יהודה בן בבא סמך חמשהזקנים ואחד מהם ר' מאיר והא א"ר יוחנן שר"ע סמכו לר"מ ותירצו 
תי יניק ואתא רבי יתודה בן בבא וסמכיה וקבלוהוכן אמרו שם שכל שטעה ראש הגולה סמכיהר"ע ולא קבליה משום דאכ

או ב"ד ונתנו רשות למי שאינו הגון אושאינו יודע אין הרשות מועלת כלל דרך צחות אמרו המקדש בעל מום איןקדושה 
שהורשה אם הוא ראוי לכך  חלה עליו הורו בכל זה שאע"פ שהורשה מגדוליו ומנשיאיו לא יבטחבזה ויתבונן בעצמו במה

אם לאו ולא עוד אלאאפילו הורשה מפי נביא והוא שאמרו על אלדד ומידד וישארו שני אנשיםבמחנה היכן נשתיירו 
במחנה נשתיירו אמרו אין אנו ראויים לגדולה זו והואגם כן מה שאמרו הנה אח"כ דרך כלל אין לך עסק בנסתרות כלומר 

לם עד שירשה עצמו לדבר בדברים העמוקיםואל יבהל ברוחו להחזיק עצמו בבלתי שלאיחזיק עצמו לעולם כל כך בש
  :חסר כי האלהים בשמים והוא עלתארץ על כן יהיו דבריו מעטים

 שו"ת שרידי אש חלק ב סימן א

נוהגים ורק בפולין וליטא וגם באונגרן , קבוע לא נתפשט בכל ישראל( שוחט ובודק)ב "הנה המנהג שלא לקבל רווק לשו  
שרק איש כזה הוא מיושב בדעתו וטהור ממחשבות זרות , וטעמם ונימוקם עמהם, ב קבוע איש נשוא"סלסול למנות לשו

ואין לזלזל במנהג .   י דיני תורתנו הקדושה"ויודע להיזהר ולהתקדש ולדקדק בדיני שחיטה ובדיקה כראוי עפ, ופגומות
וכשם שלפנים נזהרו לאכול חולין על טהרת הקודש , חיטה הקדושהשמקורו נאמן בטהרת הקודש של עבודת ש, ותיק זה

 כן נזהרים המדקדקים במצוות לעשות את השחיטה על טהרת המחשבה של שחיטת קדשים.  

: ה נפסל"ב ד', מנחות כ' כמבואר בתוס, כי מנהג ישראל תורה היא.   חלילה, אין לשנותו, ובמקום שהונהג מנהג זה  
רבנן עבוד הרחקה ופסלוהו : "שכתבו, ש"ועי".   עד צאת הכוכבים( בתענית)היא שהכל נוהגים  ומנהג אבותינו תורה"

, וכן בעניני שחיטה".   מתחלת שקיעה והעמידו דבריהם במקום כרת לענין דרך רחוקה כדי שיהיו זריזין למהר לבוא
.   שלא למנות אדם צעיר עד שישא אשההזהירו אבותינו , נוטים לענייני קלות ושיחה פסולה( כ בכרך"ומכש)שהרווקים 

: כדגרסינן, ישראל קדושים הם ונהגו בו איסור וראוי להחמיר בו הרבה: "במרדכי ריש פרק גיד הנשה גבי שומן הגיד' ועי
ומה ששנינו בו ישראל קדושים .   ובדברי סופרים העובר עליהם חייב מיתה,,, בני הזהר בשל סופרים יותר משל תורה

 זו היא דברי סופרים".  , ורנהגו בו איס

בים "ואף בקהילות של יראים מונים רבנים ושו.   כידוע, מנהג זה לא הונהג בארץ אשכנז ובשאר ארצות המערב, ברם  
לפי שאין אנשי ארצות המערב רוצים להשיא את בנותיהם .   מטעמים כלכליים, ושאר משמשים בקודש בחורים פנויים

ולכן קשה על המתעתדים לרבנות ולמשרות קודש למצוא זווג הגון עד שמצאו משרה קבועה , למי שאין לו פרנסה קבועה
כי יסודו מושרש בתנאי החיים ובסדרי המשפחה של ארצות , ודבר זה אי אפשר לשנותו.   ובסיס איתן לפרנסת משפחה

 המערב.  

י דין "ועפ, שמפיהם אנו חיים, ע והפוסקים"וי דיני הש"אין לנו בארצות המערב אלא ללכת עפ, לפי דעתי, ולכן[ ]עמוד ב  
, ג שנה לא ישחוט"כתב דעד י' ה' סע' א' ד סי"ע יו"א בשו"דהנה הרמ.   ב"אין שום איסור למנות בחור בלתי נשוא לשו

ז כתבו בשם "ק ט"ז ס"ח ובט"ק כ"ך שם ס"ובש.   ח שנה"ויש מחמירין שלא ליתן קבלה למי שהוא פחות מבן י
מ לא החמירו מעולם על "מ, ג שם"כ בפרמ"כמש, ואף שנהגו להחמיר.   ג שנה"הגו להקפיד על יותר מישלא נ, ל"המהרש
 ח שנה.  "יותר מי

יש אומרים , אם הטילו הקהל חרם שלא ישחוט אלא טבח ידוע ושחט אחר: "א כותב המחבר"י' סע' א' ד סי"והנה ביו  
והנה בקהילתו ".   חרם אסור כיון דהקהל פסלו שחיטת הכלדאפילו בלא : "ח"ק ל"ך ס"ש בש"ועי" ששחיטתו אסורה

ב "שבקהילתם לא נהגו כלל לאסור את המינוי של רווק לשו, ראש הקהילה, שמשון מארכס' העיד החבר יועץ המסחר ר
זה רק כדי להמציא פרנסה לבעל משפחה ולכן העדיפו בעל  -ואף שבדרך כלל נהגו למנות איש נשוא ובעל משפחה , קבוע

' א' ז סי"ואפילו במקום שיש ספק כתב בבאר היטב אבהע.   אבל לא מטעם מנהג איסור, שפחה על מי שאינו נשואמ
אפילו במקום שנהגו  -שהרבה מקילים , כ בשחיטת עופות"ומכש.   ת"שלעניין מנהג במקום ספק מעמידין על ד, כ"סק
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ולא מצאתי בדברים אלה איסור לתת קבלה ... גבובלא עומד על ' לשחוט אפי -שלא לשחוט בהמות בלא עומד על גבו 
 בוודאי אין להנהיג מנהג זה בכפי'....   פ במקום שלא נהגו כן"ועכ.   י"מ נ"ג רב"כפי שחשב הרה, לרווק

בנימין מילאקובסקי שלא למחות נגד מינוי השוחט הבחור ולא לעורר מחלוקת בין ' ג ר"להרה, ה"אי, ובדעתי לכתוב  
ב "והחוששים למנהג פולין יוכלו לשחוט אצל השו, כי אם להתאחד יחד למען חיזוק הדת בעיר, חרדיותשתי קהילות 

 השני והכל על מקומו יבוא בשלום.  

 לדברים אחדים –סמיכה 

 רמב"ם הלכות סנהדרין ד:ח

 הוריות יג

 נפש הרב עמ' חי

 נשים –סמיכה 

 סימן א ורי הרב על הלכות שחיטה, מליחה, בב"ח ותערובותשיע
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 ארץ הצבי סימן לב

 בעקבי הצאן סימן ה, עמ' כא

Can Women Be Rabbis? 

166Hakirah vol. 11, pg 19 –“Women Rabbis?”  

 מנינים משותפים ומנינים לנשים – תפילהראה: 

 נשים – תפיליןראה: 

 אשה פסולה לדון –דין  ביתראה: 

 נשים סומכות רשות –סמיכה 

 דבורא דנדבה פרשה ב סוף פרק ב אות ב -ספרא ויקרא 

בני ישראל סומכין ואין בנות ישראל סומכות, רבי יוסי ורבי שמעון אומרים הנשים סומכות רשות, אמר רבי יוסי אמר לי 
בחי שלמים והוצאנוהו לעזרת הנשים וסמכו עליו הנשים לא מפני שהסמיכה בנשים אלא מפני אבא אלעזר היה לנו עגל ז

נחת רוח של נשים יכול לא יסמכו על העולות שאין העולות טעונות תנופה אבל יסמכו על השלמים שהרי השלמים 
ולות כך לא יסמכו על טעונין תנופה, תלמוד לומר ואמרת אליהם לרבות כל האמור בענין כשם שאין סומכין על הע

 השלמים.

 חגיגה טז.

 תוספות חולין פה.

 תוספות ראש השנה לג. ד"ה הרבי

 תוספות עירובין צו:

 קידוש החודש ועיבור השנה –סמיכה 

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנג

זולת בית דין אבל מצוה זו לא יעשה אותה לעולם .. ' לקדש חדשים ולחשב חדשים ושנים.והמצוה הקנ"ג היא שצונו ית
הגדול לבד. ובארץ ישראל לבד. ולכן בטלה הראייה אצלנו היום בהעדר בית דין הגדול כמו שבטלה הקרבת הקרבנות 

בהעדר המקדש. ובזה יטעו המינין הנקראים בכאן במזרח קראין. וזה הוא שורש גם כן שלא יודו בו גם כן זולתינו מכלל 
החשבון הזה שנמנה אותו היום ונדע בו ראשי החדשים והמועדים אי הרבנים והולכים עמהם באפלה חשכה. ודע ש

אפשר לעשותו אלא בארץ ישראל לבד. אלא בעת הצורך ובהעדר החכמים מארץ ישראל אז אפשר לבית דין הסמוך בארץ 
ב ישראל שיעבר השנים ויקבע חדשים בחוצה לארץ כמו שעשה רבי עקיבא כמו שהתבאר בתלמוד )ברכות סג א יבמו' קכ
א(. ובזה קושי גדול חזק. והידוע תמיד שבית דין הגדול אמנם היה בארץ ישראל והם יקבעו חדשים ויעברו שנים בפנים 

 המקובלים אצלם ובקבוצם גם כן. 

ובכאן שורש גדול מאד משרשי האמונה לא ידעהו ולא יתבונן במקומו אלא מי שדעתו עמוקה. וזה שהיותנו היום בחוצה 
ת העבור שבידינו ואומרים שזה היום ראש חדש וזה היום יום טוב לא מפני חשבוננו נקבעהו יום לארץ מונים במלאכ

טוב בשום פנים אלא מפני שבית דין הגדול שבארץ ישראל כבר קבעוהו זה היום ראש חודש או יום טוב. ומפני אמרם 
זאת בחשבון או בראיה. כמו שבא שזה היום ראש חדש או יום טוב יהיה ראש חדש או יום טוב, בין שהיתה פעולתם 

בפירוש )ספר' אמור פ"י( אלה מועדי י"י אשר תקראו אותם אין לי מועדות אלא אלו, כלומר שיאמרו הם שהם מועדות 
אפילו שוגגין אפילו אנוסין אפילו מוטעין כמו שבאתנו הקבלה. ואנחנו אמנם נחשב היום כדי שנדע היום שקבעו הם 

ח כי במלאכה הזאת בעצמה מונין וקובעין היום, לא בראיה. ועל קביעתם נסמוך. לא על ר"ל בני ארץ ישראל בו ר"
חשבוננו. אבל חשבוננו הוא לגלויי מילתא. והבין זה מאד. ואני אוסיף לך באור. אילו איפשר דרך משל שבני ארץ ישראל 
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מכל וכל, ולא יהיה שם בית דין יעדרו מארץ ישראל, חלילה לאל מעשות זאת כי הוא הבטיח שלא ימחה אותות האומה 
ולא יהיה בחוצה לארץ בית דין שנסמך בארץ, הנה חשבוננו זה לא יועילנו אז כלום בשום פנים. לפי שאין לנו רשות 
שנחשב בחוצה לארץ ונעבר שנים ונקבע חדשים אלא בתנאים הנזכרים כמו שבארנו. כי מציון תצא תורה ודבר י"י 

וכשיתבונן מי שיש לו שכל שלם לשונות התלמוד בכונה הזאת יתבאר לו כל מה שאמרנוהו  מירושלים )ישעי' ב מיכה ד(.
     ..ביאור אין ספק בו.

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנג

היות חולה או בלתי שלם בדבר אמר הכותב ידעתי כי שכלי איננו שלם ובריא בתלמוד ועם כל זה אינני חושד אותו ל   
והתימה מן הרב כי הוא אומר שהמצוה הזאת לא יעשה אותה לעולם אלא ב"ד הגדול ובא"י בלבד ולפיכך בטלה   ..הזה.

הראיה אצלינו היום להעדר הב"ד הגדול ואמר שבזה טעו המינין הנקראין במזרח קראין ושזה הוא העיקר שחלקו עמהם 
ואפילו קודם החרבן ר"ל שלא היה בהם דין ב"ד הגדול הרבנים. והנה דבר ברור וידוע הוא שבית דין הגדול בטל מא"י 

כמו שאמרו בראשון מע"ז )ח ב( ארבעים שנה עד שלא חרב הבית גלתה סנהדרי גדולה וישבה לה בחנות למאי הלכתא 
לומר שלא דנו דיני נפשות כיון דחזו דנפישי להו רוצחים אמרו מוטב נגלי ממקום למקום דכתיב ועשית על פי הדבר 

דו לך מן המקום ההוא אשר יבחר י"י מלמד שהמקום גורם. כלומר כל זמן שסנהדרי גדולה במקומה בלשכת אשר יגי
הגזית סנהדרי קטנה נוהגת בכל מקום ואפילו בח"ל ודנין דיני נפשות בכל מקום אבל משגלתה סנהדרי גדולה מן המקום 

ולחזור נטל כוחם ורשותם מהם עד שיהיו ההוא בטלו דיני נפשות מכל ישראל. ואפילו ביציאתם משם לטייל מעט 
במקומם כמו שאמרו )סנה' יד ב( מצאן אבית פאגי והמרה עליהן יכול תהא המראתו המראה ת"ל וקמת ועלית אל 

. ומאותה שעה בטלו כל הדינין התלויין בב"ד הגדול. ואם כן הדבר ..המקום מלמד שהמקום גורם. וכל שכן לאחר חורבן 
על פי הראייה מזמן הארבעים שנה קודם החרבן, וידוע הוא בכמה מקומו' בגמ' )ר"ה כ א, כא א, לא היו יכולין לקדש 

סנה' יב א( שהיו עושין כן עד זמן קרוב לסתימת התלמוד. ובין בראייה בין בחשבון בזמן הרע הזה שאין בא"י סנהדרין 
תועלת בשום פנים כפי דברי הרב שכבר נעדר ולא ב"ד סמוכין כלל ואין בח"ל ב"ד שנסמך בארץ לא יועיל חשבוננו שום 

 לארץ נעדר לגמרי ב"ד שנסמך בארץ.מא"י ב"ד ואין שם כלל ב"ד לקדש החודש ולעבר השנה וכן מחוצה 

וראיתי בחיבורו הגדול בהלכות קידוש החודש )רפ"ה( שכתב עוד כך שקדוש החדש ועבור שנה אין עושין אותו אלא 
בארץ שנתנו להם הסנהדרין רשות. ונראה שעל סנהדרי גדולה הוא אומר כן. וכך כתב סנהדרין שבא"י או ב"ד הסמוכין 

שם )פ"ד ה"ט( עוד בעיבור השנה שאין מעברין את השנה אלא במזומנין לה כיצד יאמר ראש ב"ד הגדול לפלוני ופלוני מן 
וא ראש ישיבה שלשבעים ואחד הסנהדרין היו מזומנין וכו'. וכתב עוד )שם ה"י( שצריך שיהא ראש בית דין הגדול שה

 ם.ויש בכל זה שבושים גדולי או שירצה. והוא הנקרא נשיא עמהם

אבל העניין שהוא שלם מכל דופי ומנופה מכל עפרורית בסוגית התלמוד בעניין הזה הוא מה שאומר שקדוש החדש 
לת סנהדרין עבור החדש ועבור השנה אינם צריכין ב"ד הגדול אלא שלשה והם מומחין כמו ששנו משנה שלימה בתח

בשלשה עבור שנה בשלשה וכן שנו בשלישי מראש השנה )כה ב( ראוהו שלשה והם ב"ד יעמדו שנים ויושיבו מחבריהם 
אצל היחיד ויעידו שניהם בפניהם ויאמרו מקודש מקודש שאין היחיד נאמן על ידי עצמו ואמרו בגמרא פשיטא סד"א 

מומחה לרבים דן אפילו יחידי הכא נמי לקדשיה ביחיד קמ"ל ואימא הכ' נמי  דכיון דתנן דיני ממונות בשלשה ואם היה
אין לך מומחה לרבים כמשה רבינו וקאמר רחמנא עד דאיכא אהרן בהדך דכתיב החודש הזה לכם ראש חדשים. כלומר 

זרנוקי ור' שמעון בן  ואין בית דין שקול מוסיפין עליהם עוד אחד. וכן בעבור אמרו עוד בגמר סנהדרין )כו א( ר' חייא בר
יהוצדק הוו אזלי לעבורי שנה בעסיא פגע בהו ריש לקיש. ובגמר ארץ ישראל )סנה' פ"א ה"ב( הזכירו מעשה אמרו לעבור 

שנה מתחילין מן הצד וכבר נכנס ר' יוחנן והוא הקטן שבהם אמרו לו אמרו הרי השנה מקודשת בעבורה אמר השנה 
לשון שלמדנו בן הנפח אילו הייתי אומר בעבורה הייתי אומר שאלו אחד עשר יום מקודשת בעבור אמר רבי יונתן ראה ה

שהחמה עודפת על הלבנה אלא בעבור שהוסיפו לה חכמים שלשים יום. הרי שני התלמודים שוים שמחשבין ומעברין 
נתבטל דינה  את השנה בשאר בתי דינין ובכל זמן. שלא היו החכמים האלו מכלל סנהדרי גדולה וסנהדרי גדולה כבר

 משעת חרבן כמו שבארנו.  

ואל תשתומם בזה ממאמרם )סנה' יו ב( משה במקום שבעים וחד קאי ותאמר לי כי עדות זו מסורה לכם לסנהדרי   
גדולה הוא כמו שהרב מלמדך. שצווי הכתוב בלכם אינו אלא למומחין כיוצא בהם. שאילו היה מסור לסנהדרי גדולה 

לך, כמו שאמרו )שם א( אין דנין כהן גדול אלא בב"ד של שבעים ואחד דכתיב את הדבר  בלבד היה אומר החדש הזה
הגדול יביאו אליך דבריו שלגדול, ומשה במקום שבעים וחד קאי, ולא היה לאהרן זכר בקדוש החודש. אבל מפני שאמר 

ין אין ב"ד שקול וחזר לכם הכניס אהרן בכלל לומר שצריך שנים דומים לשניהם בהמחאה ותוספת השלישי ידוע מד
 הדבר לכל שלשה מומחין.  

וזהו הדין הנהוג להם מן התורה בין קודם חרבן בין לאחר החרבן אלא בזמן שהיה להם בית דין הגדול היה הדבר מסור   
להם והם היו המקדשים את החדש והמעברים את השנים לא ב"ד אחר מפני שרשות כל ישראל נטולה מכל ב"ד אחר 

מטכסיסם שאין מעברין את השנה אא"כ ירצה הנשיא וכן בעדות החדש הוא היה המקבל העדות ומקדש  עמהם. והיה
את החדש ועם כל זה תיקנו שאם היה במקום אחר יהא כבודו מחול ולא יהיו העדים הולכים אלא למקום הוועד ושם 

שנה ביהודה לא בשאר א"י אבל יקדשו החדש כמו שאמור באחרון שלראש השנה )לא ב(. ומצוה מן התורה לעבר את ה

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


791 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

אם היו החכמים הגדולים במקום אחר אפילו בחוצה לארץ ואין כמותם בארץ והם שנסמכו בארץ מעברין אותה שם כמו 
ב( כשירד חנניה בן אחי ר' יהושע לגולה היה מעבר שנים וקובע חדשים בח"ל שגרו  -שאמרו באחרון שלברכות )סג א 
ו לו מפני מה אתה מעבר שנים וקובע חדשים בחוצה לארץ אמר להם שכך מצינו אחריו שני תלמידי חכמים ואמר

בעקיבא בן יוסף שהיה מעבר שנים וקובע חדשים בח"ל אמרו לו הנח לעקיבא בן יוסף שלא הניח כמותו וירד אמר להם 
ו אם חוזר בו מוטב אף אני לא הנחתי כמותי וירדתי אמרו לו גדיים שהנחת נעשו תיישים וכך אמרו לנו אמרו לו משמנ

ואם לאו יהא בנידוי. והמתלמד מן המעשה הזה כי בלא רשות ב"ד שלארץ ישראל היה מעבר שנים וקובע חדשים. אבל 
יראה לי שבזמן שבית המקדש קיים שהיו ב"ד הגדול במקומם ולהם הרשות נתונה מן הכתוב שנ' )ר"פ שופטי'( ועשית על 

 אשר יבחר י"י לא היה רשות לשום אדם לעבר ולקדש אלא להם או ברשותם.   פי הדבר אשר יגידו לך מן המקום ההוא

וכך אמרו במכילתא )ר"פ החודש( ר' יאשיה אומר מנין אתה אומר שאין מעברין את השנה אלא בב"ד הגדול שבירושלם   
והסכמה שלכלם, ת"ל ראשון הוא לכם דברו אל כל עדת בני ישראל. והוא העניין שפרשנו שהיה להם רשות כל ישראל 

לא שיהיו שאר הסמוכין פסולין לזה. אבל כיון שגלו ונטל כח המשפט מהם שהמקום גורם ואין להם כח אפילו כסנהדרי 
קטנה לדון דיני נפשות מאותה שעה תהיה הרשות ביד הגדול שבישראל לקדש ולעבר אפילו בח"ל. וזה דבר הגון. ואמרו 

ח"ל אין מעברין אותה ואם עברוה אינה מעוברת ביכולין לעבר אותה בארץ אבל עוד בירושל' בראשון שלסנהדרין )ה"ב( ב
כשאינם יכולין לעבר אותה בארץ מעברין אותה בח"ל יחזקאל עבר בח"ל ברוך בן נריה עבר בח"ל חנניה בן אחי ר' יהושע 

בארץ כדין הסמיכה מן  עבר בח"ל שלח ליה ר' וכו'. אבל אם אין בא"י ב"ד שלשלשה סמוכין ולא בחוצה לארץ שנסמכו
התורה עד יהושע מפי משה מפי הגבורה באמת שיתבטלו המועדות ולא יועיל חשבונינו בשום פנים כאשר הזכיר הרב. 

ואין הפרש וחלוק בדבר בין שנמחה משם אותות האומה לגמרי, שכבר היה זה כענין שאמרו במסכת יומא )נד א( ר' 
ש ביהודה שנאמר מעוף השמים ועד בהמה נדדו הלכו ושם אמרו רבי יוסי יהודה אומר חמשים ושתים שנה לא עבר אי

אומר שבע שנים נתקיימה גפרית ומלח בא"י, ובין בהיות שם אנשים רבים מעמנו, אחר שאין שם בית דין ראוי לקדש 
 אל.  ולעבר, רצוני לומר ב"ד שלשלשה סמוכין כדין. והיום בעונותינו כבר בטל הבית דין הזה ונעדר מכל ישר

ב( שאמר בזמן שאין סנהדרין בא"י אין קובעין חדשים ואין מעברין  -וראיתי לו עוד בהלכות קדוש החדש )פ"ה ה"א   
שנים אלא בחשבון זה שאנו מחשבין היום ודבר זה הל"מ הוא שבזמן שיש סנהדרין קובעין על פי הראייה ובזמן שאין 

. נתקשה לו עוד הענין ושם הדבר מסורת וקבלה והל"מ מה שלא סנהדרין קובעין בחשבון זה שאנו מחשבין בו היום
נאמר בתלמוד ולא הוזכר זה בשום מקום והוא עצמו זצ"ל הזכיר שם )ה"ג( כי בימי חכמי המשנה וכן בימי חכמי התלמוד 

י גדולה עד ימי אביי ורבא לא היו קובעין בחשבון ועל קביעות א"י בראיה היו סומכין. וכבר בארנו שלא היתה סנהדר
נוהגת לאחר חרבן ואם היו נוהגין בה לא היה להם דין ב"ד הגדול ולא דין סנהדרין כלל. ועם כל זה לפי דבריו בספר הזה 

שהוא מודה שאפילו בקביעות החשבון צריך שיהיה שם בארץ ב"ד או שיהיה בחוצה לארץ ב"ד שנסמך בארץ בטלו 
ך ולא בחוצה לארץ. וכן אפילו לדברינו שגם אנו מצריכין מן התורה המועדות היום מכמה שנים שהרי אין בארץ ב"ד נסמ

בין בראיה בין בחשבון ב"ד שלשלשה והם מומחין והנה היום נעדר הבית דין הזה מכל ישראל. אבל מרפא הקושי הגדול 
להתעבר  הזה הוא שר' הלל הנשיא בנו שלרבי יהודה הנשיא שתקן חשבון העבור הוא קדש חדשים ועבר שנים הראויין

לפי מניינו עד שיבוא אליהו ז"ל ונחזור לקדושנו על פי הראייה בב"ד בבית הגדול והקדוש אמן במהרה בימינו יהיה. 
שהוא זכור לטוב ראה שיתבטלו המועדות מפני הפסד הסמיכה כמו שנתבטלו דיני קנסות וכל דבר שצריך מומחין ועמד 

נה בית המקדש ולפיכך הוא שבטלה הראייה אצלנו לפי שאין לנו ב"ד ותקן החשבון וקדש ועבר בו חדשים ושנים עד שיב
 מינין הקראין י"ש. לא כדברי הרב.הראויין לקבל העדות ולקדש על פיהם. והוא טעותם של ה

ועל השואל להקשות מזו שאמרו )ר"ה ז א, סנה' יב א( אין מעברין את השנה לפני ראש השנה ואם עברוה אינה מעוברת 
חק מעברין אותה אחר ראש השנה מיד. ותשובת זו השאילה שאין זמן העבור קבוע להם כי מן התורה אין אבל מפני הדו

להם אלא שלא יעברו אותה אחר ניסן דכתיב החדש הזה לכם ראש חדשים ודרשו )סנה' יב ב, וש"נ( זה ניסן ואין אחר 
האביב ופירות האילן ואם יקדימו להם בשנה  ניסן, אבל לפי שלא היו רגילין בעבור אלא בקרוב לאדר שנודע להם ענין

מן השנים יבוא הדבר לידי שכחה ושבוש מפני זה היה להם תקון שלא יעברו אותה קודם ר"ה שמא ישכחו העם ויבאו 
לזלזל בחמץ בפסח ובמועדות והתנו שאם עברוה לא תהא מעוברת עד שיחזרו ויגלו חשבונם לעם בזמנו. וכך אמרו )שם 

נן גלויי לא מגלינן. אבל כיון שראה החכם הנזכר בזמנו ביטול המועדות לגמרי אם לא יעשה הקיבוע א( חשובי מחשבי
ההוא וראה תקון הכל בחשבון הזה אין מקדים ואין מאחר ושהדבר יותר מוסכם ומקובל על העם בדעתם המועדות 

 ההוא הסמוך ובארץ הנבחרת כראוי. בקביעות מאין שבוש ושנוי עמד וקדש חדשים ועבר השנים כולם לפי החשבון בב"ד 

ואני סבור שאין קדוש החודש מעכב בחדשים ולא הצריכו חכמים לומר מקודש מקודש אלא שהוא מצוה לפרסומי 
מילתא בעלמא אבל מכיון שהסכימה דעת ב"ד שיהיה החדש הזה מלא או חסר קורא אני בו אשר תקראו אותם. שהרי ר' 

ר"ה כד א( בין מלא בין חסר אין מקדשין אותו שנ' וקדשתם את שנת החמשים שנה אלעזר בר' שמעון אומר )שם י ב, 
שנים אתה מקדש ואין אתה מקדש חדשים, ור' אלעזר בר' צדוק, שהלכה כמותו )ר"ה כד א(, אמר אם לא נראה בזמנו אין 

עכב. והוא כל שכן בעיבור. מקדשין אותו. אלמא אין קדוש מעכב. וכן אמרו )שם כ א( שמצוה לקדש ע"פ הראייה, ואינו מ
ומה שאמרו )ב"ב קכא א( מועדי י"י צריכין מומחין ומועדי י"י צריכין קדוש בית דין, זה הוא למצוה. אי נמי צריכין בית 

דין קאמר לחשוב בהם ולהסכים ביחד אם מלאים אם חסרים ובשנים אם פשוטה אם מעוברת וכך אמרו )ר"ה ז א( שתא 
לתא. ולפי כל זה נאמר שמשעה שהסכים ר' הלל הנשיא ובית דינו על החשבון הזה ותקן מעוברת בחושבנא תליא מי
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אותו לדורות בחדשים ובשנים קורא אני בהם אלה מועדי י"י אשר תקראו אותם במועדם. וזה הענין הוא קיום החדשים 
 והמועדות היום עד יבוא ויורה צדק לנו:    

 משנה ג פירוש המשנה לרמב"ם מסכת בכורות פרק ד

ודע כי ענין מומחה, מוסמך, כלומר שיהא אותו אדם שכבר נבחן ונוסה ונמצא בחכמה גדול ומובהק, אם היה אותו 
שבחנו ונסהו בית דין הרי הוא נקרא מומחה בית דין, ואם היה שנתפרסמה חכמתו אצל רבים מבני אדם בלי שיסמכוהו 

בית דין אינו מותר לו להתיר בכורות אלא עד אשר ירשוהו בית  בית דין הרי זה נקרא מומחה לרבים. ואף כאשר סמכוהו
דין בכך ויאמרו לו בפירוש שיתיר בכורות במומן. וכבר ביארנו בתחלת סנהדרין שאין נקרא בית דין בסתם אלא סמוך 

הם בארץ ישראל, בין שהיה סמוך מפי סמוך או בהסכמת בני ארץ ישראל למנותו ראש ישיבה, לפי שבני ארץ ישראל 
אשר נקראין קהל, וה' קראם כל הקהל ואפילו היו עשרה אחדים, ואין חוששין למי שזולתם בחוצה לארץ כמו שבארנו 
בהוריות, ואין רשות ראש גלות מועילה בהתר בכורות בלבד, אלא צריכין בכך רשות ישיבת ארץ ישראל כמו שנתבאר 

דע שהכוונה בכך מומחה שנטל רשות בית דין לראית  בתלמוד. וכל מקום שתשמע מומחה בהתר בכור או ראיית מומו
 בכור.

 ברכות סג.

 מפניני הרב עמ' תטו

   שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן שי

א( ואשר תי' רום מעלתו דברי רמב"ם ]קידוה"ח פ"ה ה"ב[ שכתב שבזמן שאין סנהדרין אין מקדשין על פי הראי' רק על   
ת לסהמ"צ עשה קנ"ג ד"ה וראיתי לו[ דעד אביי ורבא הי' מקדשין על פי הראי' אף פי חשבון.   והקשה הרמב"ן ]בהשגו

שלא הי' סנהדרין.   ותי' רום מעלתו דכוונת הרמב"ם בסנהדרין הגם דקידוש החודש בשלשה רק הכוונה שיהי' כל ישראל 
ימו לעבר ואלו שלא לעבר.   כפופים תחתיהם.   דאם לא כן אלו יסכימו לקדש ואלו לעבר.   וכן בעיבור שנה אלו יסכ

ואנחנו לא נדע מה נעשה.   ואם מקצת יעשו כך ומקצת יעשו כך יהי' לאלו יום טוב ולאלו חול ואי אפשר.   וזה כוונת 
 )הספרי( ]הספרא אמור פר' ט'[ דבר אל כל עדת בני ישראל כו' שיהי' היום טוב לכל ישראל.   ואלה דברים ברורים:  

מעלתו דעל כרחך אף לאחר החורבן בזמן שהי' נשיאי ישראל בבבל ובארץ ישראל.   והי' כל ישראל  ב( ומזה הוליד רום  
כפופים תחתיהם דינו כמו סנהדרין.   ועל כן הי' יכולין לקדש על פי הראי'.   ובזה יש לעיין קצת שהרי בבל לא הי' נכנע 

תם מחוקק.   ואם כן איך יכלו לקדש בארץ ישראל.   תחת נשיאי ארץ ישראל כדאמרינן סנהדרין )דף ה' ע"א( הכא שבט ה
אך יש ליישב כיון שבבבל לא הי' יכולין לקדש חדשים.   הי' לענין קידוש החודש בעל כרחן נכנעים תחת נשיא ארץ 

ישראל.   וכל שיש בארץ ישראל נשיא שכל חכמי ארץ ישראל נכנעים תחתיו דינו כמו סנהדרין.   דשוב לא שייך לומר 
יאמרו לקדש ואלו לעבר.   שחכמי חוץ לארץ אינם יכולים לקדש ולא לעבר.   וכל חכמי ארץ ישראל נכנעים תחת אלו 

 הנשיא.   ובעל כורחן כאשר יסכים הנשיא כן יהי':  

ג( מה שכתב הרמב"ם ]בסהמ"צ שם[ דאם חס ושלום לא יהי' בית דין בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ בית דין שנסמך   
, ולא ידורו ישראל בארץ ישראל חס ושלום אין כאן מועדות.   והקשה הרמב"ן דמה מועיל שדרים בארץ בארץ ישראל

ישראל אם אין כאן בית דין סמוכים.   ותי' רום מעלתו דאפשר כיון שכתב הרמב"ם ]סנהדרין פ"ד הי"א[ דאם הסכימו כל 
וך לדבר אחד בלבד.   ובודאי דעת כל חכמי ארץ חכמי ארץ ישראל לסמוך אחד יכולין לסמוך.   וכמו כן דיכולין לסמ

 ישראל שכל מי שירצה לקדש על פי החשבון.   יהי' לענין זה סמוך:  

ד( והנה אני רואה שהדבר ספק אצל כבוד תורתו.   ואם ספיקות שלו כך כו'.   כי כוון בזה לדעת הרלב"ח בקונטרס   
לתקן זה הקושי הגדול שהרב הולך לשיטתו.   שהוא סובר שאם  הסמיכה ]דפוס ווינציא דף רפ"ח[ וז"ל לכן אני אומר

נתקבצו כל חכמי ארץ ישראל יכולין לסמוך מי שירצו.   ועתה כשקובעים ואומרים יום פלוני הוא ראש חודש או יום 
כולין פלוני מועד.   הוה לי' כאלו מסכימים כולם שחכמיהם יהי' סמוכים לענין קידוש החודש וקביעות המועדים.   שי

הם לסמוך סמוך אחד לקצת דברים ולשאר דברים לא יהי' סמוך.   ובודאי שבענין כזה אין חילוק בכל ארץ ישראל בין 
בחכמים בין בהמון עם.   שלא יסכימו שיהי' חכמיהם סמוכים לזה הענין.   ואם תדקדק בלשון הרב בספר המצוות שלו 

ימחה אותה אומה מהכל נראה משם מ"ש.   ולמה לו להזכיר בני ]עשה קנ"ג[ משם יתבאר לך שמ"ש שהוא הבטיח שלא 
ארץ ישראל לא היה לו להזכיר אלא הבית דין והחכמים.   אלא ודאי הכוונה שאף על פי שלא יהי' שם בית דין בפירוש.   

ואף על  אנן סהדי מן הסתם שכל החכמים וכל ישראל מסכימים שיהי' הראשים מהם סמוכים.   לענין קביעת החדשים.  
 ...פי שלא יפרשו.   עד כאן לשון הרלב"ח ולפנינו יתבאר בעזר השם דעתינו בשיטת הרמב"ם:  

י( ועתה נבאר דברי הרמב"ם.   דודאי הרמב"ם מודה לקידוש הלל.   אלא דמכל מקום אם אין ב"ד בארץ ישראל   
וכל לומר כיון שביד חכמי ארץ ישראל שראויים לקדש אחר כך לא מהני קידוש הלל מפרע.   ואם יש שם ישראל.   נ
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לעשות סמוכים לקדש.   חשיב ראוי לקדש.   או יש לומר שביד כל חכמי ארץ ישראל לקדש החודש כמו שבידם לעשות 
 סמוכים להרמב"ם.   אבל בהעדר ישראל חס ושלום מארץ ישראל ליתא לקידוש הלל:  

קודם ראש השנה דהטעם משום גזירה שמא ישכח.   מה שאין יא( מה שהקשה על הרמב"ן שכתב דהלל הי' מותר לעבר   
כן היכי שיפסוק הסמיכה לגמרי.   ואי אפשר באופן אחר.   והקשה מעלת כבוד תורתו דאם כן מה מקשה הש"ס 

]סנהדרין יב ע"א[ מר' עקיבא הרי התם גם כן חשש כזה.   ולדידי פשוט דר' עקיבא עיבר סתם בלי תנאי.   ובזה אסור 
הי' סמיכה וישכח.   אבל הלל כיון שלא קידש רק על תנאי.   ממה נפשך אם יהי' סמיכה לא קידש ולא עיבר.   שמא י

 ואם לא יהי' מה הפסיד.   כל שכן אם לא יקדש ולא יעבר לא יהי' מועדים כלל:

 ידידו הדוש"ת באה"ר הק' אברהם:    

 סעודת הודאה

 העמק דבר ויקרא ז:יג

קרבנו. משמעות המקרא דתכלית הקרבן הוא חלות לחם חמץ, ומשום זה מפרש עוד המקרא על חלת לחם חמץ יקריב 
על זבח תודת שלמיו. מש"ה לחם חמץ הוא עיקר משום שהוא זבח תודת שלמיו, והענין דתכלית תודה שבא על הנס הוא 

ל שלמים, היינו כדי שיהי' כדי לספר חסדי ה' שגמל עליו)א(, ומטעם זה ריבה הכתוב בלחם ומיעט בזמן אכילת תודה מכ
מרבה ריעים לסעודה אחת ביום הקרבה ויהי' ספור הנס לפני רוב אנשים, וארבע חלות לכהנים שהן המה תלמידי 

חכמים, וא"כ העיקר אכילה הוא לחם חמץ, דמצה הוא לחם עוני ואינו נאכל יפה כמו חמץ כמש"כ התוס' זבחים דע"ה ב' 
שלחם חמץ עיקר, משום שהוא זבח תודת שלמיו, תודה על שלומו במה שנחלץ מצרה. ד"ה שביעית, והיינו דמסיים טעם 

ומש"ה נקטי חז"ל בלשון המשנה חלות תודה ורקיקי נזיר, ולא תנן כמו כן רקיקי תודה כמו רקיקי נזיר, אלא משום 
 "ט:שעיקר תכלית התודה המה החלות חמץ ומצה שנדרשים לאוכלין הרבה, ועי' מש"כ בס' במדבר ו' י

 הרחב דבר ויקרא ז:יג

)א( והיינו דכתיב בהלל, לך אזבח זבח תודה ובשם ה' אקרא נדרי לה' אשלם נגדה נא לכל עמו בחצרות בית ה' בתוככי 
ירושלים, ויש להבין המאמר שישלם נדרו נגד כל עמו ומה זה שבח, והרי ה' דורש מן האדם שיהי הצנע לכת עם אלהיו, 

ירושלים, והרי בחצרות בית ה' הוא בירושלים, ואחר שהחל במקומות הגבוהים האיך סיים  ותו קשה מה שמסיים בתוככי
בכלל ירושלים, אלא תרי מילי קאמר, לך אזבח זבח תודה הוא הקרבן, ובשם ה' אקרא הוא קול תודה לה' צבאות על 

דברוב עם שיאכלו עמו את  הנס, וביאר על הבאת הקרבן נדרי לה' אשלם, ועל הודות בשם ה' אמר נגדה נא לכל עמו,
התודה יספר עוז ההשגחה עליו לטובה, וכן ת"י אתני כדון נסוי לכל עמי', ומדויק בזה דקדוק תיבת נגדה בלי דגש בדל"ת 

שלא כחק, וכמו נגבה מן הנגב, אלא משום שנכלל בזה התיבה גם שורש הגדה, והה"א נוסף למקור כמו קרבה משחה 
דה בסגו"ל ולא בקמ"ץ, לכלול בו גם הוראת מול ונוכח, וכמו שביארנו כ"פ דיש תיבות ועוד רבים, ובא הנו"ן מן נג

משונות בניקוד משום דשתי כונות נכללו בה. וביאר עוד, על הקרבה, בחצרות בית ה', ועל קול תודה, בתוככי ירושלים, 
 בשעת אכילה:

 סעודת מצוה

 ברכות ו:

 יבמות סב:

 פסחים סח:

 רמז תשפט נקראת מגילה פרק מגילהמרדכי 

]רמז תשפט[ ועדיף יומי דפוריא כיום שניתנה בו תורה כי הא דמר בריה דרבינא הוה יתיב בתענית כולה שתא לבר מתרי 
 יומי יומא דעצרתא משום שניתנה בו התורה ויומא דפוריא משום ניסא )ועי' שבת פח א(:

 פסחים מט.

 תרה-רמז תרד מרדכי פסחים פרק מקום שנהגו

לא תאכל בפני ולא שלא בפני פירש ר"ח ]רמז תרד[ מכלל שהבא מכח אחד שראה מי שעשה אף על פי שהוא  ]שם[ אתה
עושה כמותו אין סומכין עליו לא בפניו ולא שלא בפניו. כל סעודה שאינו של מצוה אין ת"ח רשאי ליהנות ממנה. נשאל 
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לע"ה הא סעודת הרשות נינהו והשיב ]רמז תרה[  לרבינו מאיר היאך אנו אוכלים בנישואין בת כהן לישראל או בת ת"ח
דשמא על כן נהגו לומר שירות ותשבחות להקב"ה ולהללו על החסד שעשה עם אדם וחוה אם כן אינה סעודת הרשות 

וסעודת הרשות נראה דלא מיקרי אלא היכא דאיכא סעודה בלא מצוה כגון בשמחת מריעות או בחנוכה *שמרבים 
 אלו:סעודות אלו לאלו ואלו ל

 שלחן ערוך אורח חיים תרע:ב

הגה: וי"א שיש קצת מצוה ברבוי הסעודות, ים בהם הם סעודות הרשות, שלא קבעום למשתה ושמחה. ריבוי הסעודות שמרב
ם(. משום דבאותן הימים היה חנוכת המזבח )מהר"א מפרא"ג(. ונוהגין לומר זמירות ושבחות בסעודות שמרבים בהם, ואז הוי סעודת מצוה )מנהגי

 יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב )כל בו ור"ן(.

 בעקבי הצאן עמ' ערב

 סעודת ע' שנה –סעודת מצוה 

 פסחים מט.

 שלחן ערוך אורח חיים תמד

 שו"ת חוות יאיר סימן ע

 אבילות ימי הספירה –ספירת העומר 

 יבמות סב

 מפניני הרב עמ' רפז

 שולחן ערוך אורח חיים סימן תצג

 אחרי הסדר –ספירת העומר 

 מפניני הרב 

 167כף החיים אורח חיים תפט:ו

 בבין השמשות –ספירת העומר 

 תוספות מנחות סו.

 .על הרי"ף פסחים כחהר"ן 

אל דגרסי' וכי היכי דמצוה למימני יומי ה"נ מצוה למימני שבועי. ומצוה למימני שבועי פלוגתא היא במנחות פ' ר' ישמע
התם אמר אביי מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי אמימר מני יומי ולא מני 

שבועי אמר זכר למקדש בעלמא הוא וכיון דאביי ורבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי קי"ל כותייהו אע"ג דאמימר 
ימני שבועי היינו בתשלום כל שבוע ושבוע אבל ברוב המקומות החמירו על עצמם פליג עלייהו והפירוש הנכון במצוה למ

לומר בכל יום היום כך וכך לעומר שהם כך וכך שבועות וימים כך ורוב מפרשים מסכימים דספירת העומר עכשיו דליכא 
 הבאה ולא קרבן אינה אלא מדרבנן בעלמא זכר למקדש כדאמר אמימר התם זכר למקדש בעלמא הוא:

ובהגדה גם כן אמרו בשעה שאמר להם משה תעבדון את האלהים על ההר הזה אמרו לו ישראל משה רבינו אימתי  
עבודה זו אמר להם לסוף חמשים יום והיו מונין כל אחד ואחד לעצמו מכאן קבעו חכמים לספירת העומר כלומר בזמן 

ורה כמו שמנו ישראל באותו זמן וזה ודאי דרך הזה שאין אנו מביאין קרבן ולא עומר אלא מחשבין נ' יום לשמחת הת
מדרש הוא דעיקרא דמילתא זכר למקדש כדאמר אמימר אבל מ"מ כל זה מוכיח שאין הספירה עכשיו אלא מדרבנן ולפיכך 

אמרו בתוספות דכיון דמדרבנן היא טוב לספור ביום ראשון בספק חשיכה כדי שיהיו שבע שבתות תמימות לגמרי ואין 
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יס עצמו בספק לכתחלה ואי משום תמימות אין להחמיר בתמימות בזמן הזה שהוא מדרבנן טפי מספירה זה נכון שיכנ
דאורייתא אלא כל שסופר בלילה תמימות קרינן ביה אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ' ח' מהלכות תמידין ומוספין שמצוה זו 

ירא ליה ז"ל דאמימר דלא הוה מני של ספירת העומר מוטל' על כל איש ישראל בכל מקום ובכל זמן ומשמע לי דסב
שבועי הוא דס"ל דזכר למקדש בעלמא הוא ולפיכך היה פוטר עצמו מן השבועות אבל אינך רבנן דהוו מנו יומי ושבועי 

 דקיימא לן כותייהו סבירא להו דבזמן הזה דאורייתא.

משום דבעינן תמימות אבל בשאר וכתב מר יהודאי ז"ל דמאן דלא מני עומר בליליא קמא לא מני בשאר לילות פירוש ד 
לילותא היכא דלא מני מאורתא מני מיממא ורב האי ז"ל חולק ואומר דאי משום דבעי תמימות שכח באחד הימים נמי 

חסר המנין ולפיכך הוא אומר שאם לא ספר בלילה סופר ביום וכן כתוב בהלכות גדולות שסופר ביום ונראה שסומכין הן 
אל במנחות דתנן התם )דף עא א( מצותה לקצור בלילה ואם נקצר ביום כשר וכיון דקצירה על מתניתין דבס"פ ר' ישמע

דיעבד ביום אף ספירה דיעבד ביום אבל ר' יצחק ז"ל אומר שאינו סופר ביום ומתני' דסוף פרק רבי ישמעאל ליתא 
ר' ישמעאל מייתינן לה דקיימא לן כסתם מתני' דמגלה )דף כ ב( דקתני כל הלילה כשר לקצירת העומר והתם בס"פ 

ואמרי' עלה מה דיום בלילה לא אף דלילה ביום לא אלמא נקצר ביום פסול וכיון דקצירה פסולה ביום ספירה נמי ליתא 
ביום דהא בהא תליא כדתניא בברייתא דלעיל יכול יקצור ויביא ואימתי שירצה יספור תלמוד לומר מהחל חרמש וגו' 

בלילה והבאה ביום וסתמא דהתם עדיפא ליה דתני לה גבי הלכתא פסיקתא וכתוב וקתני נמי בסיפא שקצירה וספירה 
 עוד בהלכות גדולות אם שכח יום א' ולא ספר שוב אינו סופר דבעינן תמימות וליכא ובתוספות חלקו עליו:

 ספירת העומר בזמן הזה

 סו. -ה: מנחות ס

ממחרת יו"ט, או אינו אלא למחרת שבת בראשית?  -ממחרת השבת שתהא ספירה לכל אחד ואחד.  -לכם וספרתם ת"ר: 
תספרו חמשים יום, כל ספירות שאתה סופר לא יהו אלא חמשים יום, ואם אומר: הרי הוא אומר רבי יוסי בר יהודה 

תאמר: ממחרת שבת בראשית, פעמים שאתה מוצא חמשים ואחד, ופעמים שאתה מוצא חמשים ושנים, חמשים 
הרי הוא אומר תספור לך,  וארבעה, חמשים וחמשה, חמשים וששה. ר"י בן בתירא אומר: אינו צריך,ושלשה, חמשים 

 צתה שבת בראשית שספירתה בכל אדם.ספירה תלויה בבית דין, י

ממחרת יום טוב; אתה אומר: ממחרת יו"ט, או אינו אלא ממחרת שבת בראשית?  -רבי יוסי אומר: ממחרת השבת 
השבת שבתוך הפסח? והלא לא נאמר אלא ממחרת השבת, דכל השנה כולה מלאה שבתות,  אמרת? וכי נאמר ממחרת

צא ובדוק איזו שבת? ועוד, נאמרה שבת למטה ונאמרה שבת למעלה, מה להלן רגל ותחילת רגל, אף כאן רגל ותחילת 
 רגל. 

בעת ימים מצות תאכלו, הא שמים תאכל מצות, וכתוב אחד אומר: ששת יבן אלעזר אומר, כתוב אחד אומר:  רבי שמעון
יכול  -מיום הביאכם... תספרו יכול לאוכלה ששה מן החדש.  כיצד? מצה שאי אתה יכול לאוכלה שבעה מן החדש, אתה

מהחל חרמש בקמה תחל לספור. אי מהחל חרמש תחל לספור, יכול אימתי שירצה יספור? תלמוד לומר: יקצור ויביא ו
ת"ל: מיום הביאכם. אי מיום הביאכם, יכול יקצור ויספור ויביא ביום? ת"ל: השבע יקצור ויספור ואימתי שירצה יביא? 

שבתות תמימות תהיינה, אימתי אתה מוצא שבע שבתות תמימות? בזמן שאתה מתחיל לימנות מבערב. יכול יקצור 
 ויביא ויספור בלילה? ת"ל: מיום הביאכם, הא כיצד? קצירה וספירה בלילה והבאה ביום.

כולהו אית להו פירכא, בר מתרתי תנאי בתראי בין במתניתא קמייתא בין במתניתא בתרייתא דלית להו אמר רבא: 
פירכא; אי מדרבן יוחנן בן זכאי, דלמא כדאביי, דאמר אביי: מצוה למימני יומי ומצוה למימני שבועי! אי מדרבי אליעזר 

דרבי ישמעאל ור' יהודה בן בתירא לית להו פירכא;  ורבי יהושע, ממאי דביום טוב ראשון קאי? דלמא ביו"ט אחרון קאי!
אי מדרבי יוסי בר' יהודה, הוה אמינא: דלמא חמשין לבר מהני שיתא! אי מדר' יהודה בן בתירא, ממאי דביו"ט ראשון 

 קאי? דלמא ביו"ט אחרון קאי! ר' יוסי נמי חזי ליה פירכא, והיינו דקאמר ועוד. גופא, אמר אביי: מצוה למימני יומי
 ומצוה למימני שבועי. רבנן דבי רב אשי מנו יומי ומנו שבועי. אמימר מני יומי ולא מני שבועי, אמר: זכר למקדש הוא.

 זכר למקדש הואתוספות מנחות סו. ד"ה 

נראה דבספק חשיכה יכול לברך ואין צריך להמתין עד שיהא ודאי לילה כיון שהוא ספיקא דרבנן ועוד אומר דאפילו ביום 
 לחשיכה עדיף משום תמימות כדאמרינן לעיל ואין נראהסמוך 

והיכא דשכח לספור בלילה פסק בה"ג שסופר ביום וכן היה נראה מתוך סתם מתניתין דסוף פירקין )דף עא.( דתנן מצותו 
בלילה לקצור ואם נקצר ביום כשר אבל נראה לר"ת עיקר אידך סתמא דמתניתין דפרק שני דמגילה )דף כ:( ומייתי לה 

סוף פירקין )דף עב.( כל הלילה כשר לקצירת העומר כו' ודייקינן מינה דקתני לילה דומיא דיום מה דיום בלילה לא אף ב
דלילה ביום לא ואמרינן בריש מועד קטן )דף ג:( ר"ג ובית דינו נמנו על שלשה פרקים הללו והתירום ומסיק רב אשי התם 

ציר רשות יצא קציר העומר שהוא מצוה ודחיא שבת וכיון דדחיא דסבר לה כרבי ישמעאל דדריש מה חריש רשות אף ק
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שבת אין נקצר אלא בלילה כדמוכח בסוף פירקין ועוד דרבי יוחנן דאמר )שם ד.( עשר נטיעות הלכה למשה מסיני סבר 
לה כר' ישמעאל דדריש מה חריש רשות ודחי שבת עוד חשיב כי האי גוונא הלכתא פסיקתא בהגוזל קמא )ב"ק קב.( 

ובפ"ק דע"ז )דף ז.( גבי כל המשנה ידו על התחתונה ומיהו אין כל כך ראיה משם דאין הלכה לגמרי כאותה משנה דקתני 
התם וכל החוזר בו ידו על התחתונה ואין הלכה כן כדמוכח בפרק האומנין )ב"מ עז:( ועיקר מילתא לא סמיך התם אלא 

ין )דף עב.( רבי אלעזר ברבי שמעון דאמר נקצר שלא כמצותו אהא דהוי מחלוקת ואחר כך סתם ומהא דמוקי בסוף פירק
פסול כר' עקיבא דאמר כל מלאכה שאי אפשר כו' אין ראיה דאע"ג דקיימא לן כר"ע הא מסקינן התם דרבי נמי סבר לה 

 כוותיה 

הוא ולא עוד פסק בהלכות גדולות שאם הפסיק יום אחד ולא ספר שוב אינו סופר משום דבעיא תמימות ותימה גדולה 
 יתכן.

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קסא

והמצוה הקס"א היא שצונו לספור מקצירת העומר תשעה וארבעים יום והוא אמרו יתעלה )אמור כג( וספרתם לכם 
ממחרת השבת. ודע כי כמו שנתחייבו בית דין למנות שנות יובל שנה שנה ושמטה שמטה כמו שבארנו במה שקדם )מ' 

חד ואחד ממנו למנות ימי העומר יום יום ושבוע שבוע. שהוא אמר )שם( תספרו חמשים יום ואמר קמ( כך חייב כל א
)ס"פ ראה( שבעה שבועות תספר לך. וכמו שמנין השנים והשמטים מצוה אחת כמו שבארנו )שם( כן ספירת העומר מצוה 

רם )מנחו' סו א( מצוה למימני יומי אחת. וכן מנה אותם כל מי שקדמנו מצוה אחת. והאמת מה שעשו בזה. ואל יטעך אמ
ומצוה למימני שבועי ותחשוב שהן שתי מצות. כי כל חלק וחלק מחלקי אי זה מצוה שיהיו לה חלקים מצוה לעשות 

החלק ההוא ממנה. ואמנם היו שתי מצות אילו אמרו מנין הימים מצוה ומנין השבועות מצוה. וזה מה שלא ייעלם למי 
אמר חובה לעשות כך וכך הנה לא יתחייב מזה המאמר שהפעולה ההיא מצוה בפני עצמה. שיטעם הדבור. כי אתה כשת

והראיה הברורה על זה היותנו מונים השבועות גם כן בכל לילה באמרנו שהם כך וכך שבועות וכך וכך ימים. ואילו היו 
אומרים שתי ברכות אשר קדשנו השבועות מצוה בפני עצמה לא היינו מסדרין מנינם כי אם בלילי השבועות לבד והיינו 

במצותיו וצונו על ספירת ימי העומר ועל ספירת שבועי העומר. ואין הדבר כן, אבל המצוה היא ספירת העומר ימיו 
 ושבועותיו כמו שתקנו. ומצוה זו אין הנשים חייבות בה:  

 כה –הלכה כב  רמב"ם תמידין סוף פרק ז

את העומר שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות, ומצוה מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הב
 למנות הימים עם השבועות שנאמר תספרו חמשים יום, ומתחילת היום מונין לפיכך מונה בלילה מליל ששה עשר בניסן.  

 שכח ולא מנה בלילה מונה ביום ואין מונין אלא מעומד, ואם מנה מיושב יצא.  

 כל מקום ובכל זמן, ונשים ועבדים פטורין ממנה.  מצוה זו על כל איש מישראל וב

 וצריך לברך בכל לילה בא"י אמ"ה אקב"ו על ספירת העומר קודם שיספור, מנה ולא בירך יצא ואינו חוזר ומברך.

 .סוחידושי הגרי"ז מנחות 

ן הרי"ף, וצ"ע הרמב"ם בהל' תו"מ )פ"ז הלכ"ד( פסק דמצות ספירת העומר הוא מהתורה גם בזמן הזה, וכן מורה לשו
מגמרא דידן דאמימר אמר זכר למקדש הוא, ועיין בנו"כ, והגר"ח תירץ דהלא צ"ב דברי הגמרא דאטו אם לא יקריבו עומר 

תיבטל מצות ספירת העומר, וע"כ צריך לומר דהוא משום דכיון דחרב המקדש ובטל דין ההקרבה לכך בטלה גם מצות 
בפועל, אלא דכיון דבטל דין העומר זהו מבטל גם מצות ספירה, אבל  ספירה, אבל פשיטא דלא תלוי במעשה ההקרבה

אינו תלוי במעשה אם הקריבו עומר או לא, ולפי"ז צ"ל דהכא איירי אליבא דמ"ד דקדושת המקדש לא קדשה לע"ל, 
ת ומשו"ה כיון דבטל דין הקרבת העומר בטל גם מצות ספירה התלויה בה, אבל למ"ד דקדשה לעתיד לבוא שפיר נוהג
מצות ספירה גם בזמן הזה אף דבפועל אין מקריבין עומר אין זה מבטל את המצוה של ספירה, כיון דאפשר להקריב 

ולקיים דין ההקרבה, וא"כ הרמב"ם דפסק בהל' בה"ב )פ"ו הלט"ו( דקדושת המקדש לא בטלה ויכולין להקריב בזמן הזה, 
 שי הגר"ח סטנסל במנחות ס"ו[.א"כ מצות ספירה נמי לא בטלה מן התורה, ]א"ה, ע"ע בחדו

   מפניני הרב עמ' רפו

 גילוח ותספורת בימי הספירה –ספירת העומר 

 מועד קטן כב:

 רמב"ם הלכות אבל ו:ג
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 נפש הרב עמ' קצא

 ימים ושבועות, זכר למקדש –ספירת העומר 

 ספרי סוף פרשת ראה

 ראב"ד שם

 הגהת הגר"א שם

 חזקוני ויקרא כה:ח

שנים לפי שאין כאן אלא ספירה אחת והיא בב"ד אין צריך לברך, אבל עומר דכתיב ביה שתי וספרת לך שבע שבתת 
 ספירות אחת בפרשת אמור ואחת בפרשת ראה אחת לב"ד ואחת לצבור, צריך לברך.

 רמב"ם ספר המצות מצות עשה קנג

 ארץ הצבי עמ' ט

 ליל ובמוצאי שבת –ספירת העומר 

 שלחן ערוך אורח חיים תפט:ט

הבדלה אחר קדיש  וליל יום טוב מברכים וסופרים אחר קידוש בבית הכנסת; ובמוצאי שבת וי"ט, קודם ליל שבת
וכשחל יו"ט האחרון של פסח במוצאי שבת, דאז אומר קידוש והבדלה בפעם אחת, יש לספור קודם שמברכין  תתקבל;

 צ"ו.הגה: ואם אין לו יין וצריך לקדש יקנה"ז, ע"ל סימן רעל הכוס בבית הכנסת. 

 אורח חיים תפט:טרבי עקיבא איגר 

]שו"ע[ יש לספור קודם שמברכין. מקורו בתה"ד ולענ"ד יש לדון לדינא די"ל דהתה"ד ס"ל כהפוסקים דהבדלה דרבנן אבל 
לפסקי רמ"א לעיל סי' רע"א ס"ה דמפסיק באמצע סעודה להבדלה ע"כ ס"ל דהבדלה דאורייתא וכמ"ש המג"א רסי' רל"ט 

"י רצ"ו דנשים לא יבדילו לעצמן היינו לכתחילה לחוש לחומרא להסוברים הבדלה דרבנן ונשים פטורות )ומ"ש הרמ"א סס
אבל מעיקר הדין מבדילין לעצמן דהבדלה דאורייתא דזכור היינו בכניסתו וביציאתו וממילא נשים חייבות דכל שישנו 

יומא עדיף מסבר' דקדימה דאורייתא ומוכח  בשמיר' הן( י"ל דהבדלה קודם ואע"ג דבכל מ"ש ספירה קודם משום אפוקי
כן מיקנה"ז אף דקידוש דיו"ט דרבנן כמ"ש המג"א רסי' רע"א מ"מ י"ל במ"ש ויו"ט לענין הספירה דיש בקידוש עיולי יומא 

ובהבדלה אפוקי יומא קיימי אדינא להקדים דאורייתא ובאמת מ"ש במ"ש דעלמא ליכא גם כן הוכחה להקדים ספירה 
ה"ז דהתם יש ב' למעליות' א' עיולי יומא דקידוש וא' אפוקי יומא דהבדלה מש"ה מקדימין לקידוש דרבנן להבדלה מיקנ

מקמי הבדלה דאורייתא ואף דהרמ"א לא הגיה כן וגם המחבר נראה דס"ל הבדלה דאורייתא מדבריו רס"י רצ"א דמשמע 
פוסק מאכילתו לספירה וחושש להסוברים להלכה דנשים מחוייבות בהבדלה היינו כיון דהרמ"א פסק כאן סעיף ד' ד

ספירה בזה"ז דאוריית' מש"ה ס"ל כאן כתה"ד דסופרים קודם אבל למ"ש המג"א סי' זה סק"ו דאם טעה וספר בה"ש יצא 
מדאין חוששים להפוסקים דלא יצא ומהראוי לספור משתחשך בלא ברכה דאינו טורח כלל דס"ל דעיקר ספירה בזה"ז 

 דולה להקדים ספירה דרבנן להבדלה דאורייתא כיון דנגד אפוקי יומא יש ג"כ עיולי יומא וצ"ע:דרבנן א"כ צריך ראי' ג

 מוזיקה בימי הספירה –ספירת העומר 

 ערוך השלחן סוף יורה דעה

 פרי מגדים

 ממחרת השבת –ספירת העומר 

 מנחות סה., מגילת תענית

ת"ר: אלין יומיא דלא להתענאה בהון, ומקצתהון דלא למספד בהון: מריש ירחא דניסן עד תמניא ביה איתוקם תמידא, 
דלא למספד: ומתמניא ביה ועד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא, דלא למספד. מריש ירחא דניסן ועד תמניא ביה 
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מביא תמיד, מאי דרוש? באת הכבש האחד תעשה איתוקם תמידא דלא למספד, שהיו צדוקים אומרים: יחיד מתנדב ו
בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים, מאי אהדרו? גאת קרבני לחמי לאשי... תשמרו, שיהיו כולן באין מתרומת 

הלשכה. מתמניא ביה ועד סוף מועדא איתותב חגא דשבועיא דלא למספד, שהיו בייתוסין אומרים: עצרת אחר השבת, 
נן בן זכאי ואמר להם: שוטים, מנין לכם? ולא היה אדם אחד שהיה משיבו, חוץ מזקן אחד שהיה ניטפל להם רבן יוח

כדי שיהו ישראל מפטפט כנגדו ואמר: משה רבינו אוהב ישראל היה, ויודע שעצרת יום אחד הוא, עמד ותקנה אחר שבת 
 ...מתענגין שני ימים

 מצות בית דין ומצות יחידים –ספירת העומר 

 מצות העומר -כהנא )מנדלבוים( פיסקא ח  פסיקתא דרב

 פ' העומר -פסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא יח 

 ראב"ד תורת כהנים פרשה י פרק יב

 

 ספרי דברים פרשת ראה פיסקא קלו אות ט

שבעה שבועות תספר לך, בבית דין מנין לכל אחד ואחד תלמוד לומר +שם /ויקרא כג טו/+ וספרתם לכם ממחרת השבת 
 ואחד.  כל אחד

 ראב"ד שם

 הגהת הגר"א שם

 חזקוני ויקרא כה:ח

וספרת לך שבע שבתת שנים לפי שאין כאן אלא ספירה אחת והיא בב"ד אין צריך לברך, אבל עומר דכתיב ביה שתי 
 ספירות אחת בפרשת אמור ואחת בפרשת ראה אחת לב"ד ואחת לצבור, צריך לברך.

 רמב"ם ספר המצות מצות עשה קנג

 ' טארץ הצבי עמ

 נישואין בימי הספירה –ספירת העומר 

 שולחן ערוך אורח חיים סימן תצג

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קנט

 נשים, מצות עשה שהזמן גרמא, שיטת הרמב"ן –ספירת העומר 

 ב וכדכז:תמידין ומוספין  הלכותרמב״ם 

מצות עשה לספור שבע שבתות תמימות מיום הבאת העומר שנאמר וספרתם לכם ממחרת השבת שבע שבתות, ומצוה 
 למנות הימים עם השבועות שנאמר תספרו חמשים יום, ומתחילת היום מונין לפיכך מונה בלילה מליל ששה עשר בניסן.  

 ם פטורין ממנה.מצוה זו על כל איש מישראל ובכל מקום ובכל זמן, ונשים ועבדי...
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 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קסא

 ומצוה זו אין הנשים חייבות בה:...

 לד. -ג: לקידושין מב"ן חידושי הר

והוי יודע דהאי תנא הכי תני איזוהי מצות עשה שהזמן גרמא כגון סוכה ואיזוהי מצות עשה שלא הזמן גרמא כגון מזוזה, 
ותנא ושייר, במצות עשה שהזמן גרמא שייר תפילין דכתיב בהדיא דפטורות וא"נ סבר אין הזמן גרמא שייר ראיה, 

פריקה  ספירת העומררים וחלה כסוי הדם ראשית הגז מתנות ובמצות עשה שאין הזמן גרמא שייר טובא מורא וכבוד בכו
טעינה פדיון פטר חמור ורוב המצוות כן, אלא לא בא לפרש ולמנות את כולם שאלו בא לפרטן בפרט הוה ליה למיתני 

 י.אלו הן מצות עשה וכו', מדקתני איזוהי ש"מ כגון קתני, וכן בירושלמי ברישא וסיפא, ויש מי שטעה בזה, ולכן כתבת

 168נפש הרב עמ' קצא

 מפניני הרב עמ' קכד

  דשו"ת אבני נזר או"ח סימן שפ

 שלום לכבוד אהובי ידידי חתן אחותי הרב המאה"ג חריף ובקי כש"ת מו"ה יעקב נ"י האבדק"ק נאשעלסק.  

והענין  אשר הוקשה לו בדברי הרמב"ן ]בחי' לקידושין לד ע"א[ שמנה ספירת העומר בכלל מצוות שאין הזמן גרמא.    
פלאי.   ואפשר סבירא לי' לרמב"ן דעומר לא תלתה תורה בזמן עצמו שמקריבין בו.   היינו שיקריבו העומר בט"ז בניסן.   
רק ממחרת השבת מתרגמינן מבתר יומא טבא.   אם כן אין זמן ט"ז בניסן גורם.   ואם תאמר מכל מקום זמן השבת הוא 

נשים חייבות פסח מצה מרור.   גם לספר ביציאת מצרים כתב בחינוך ]מצוה ט"ו בניסן גורם.   הלא כל מצוות השבת 
כ"א[ דחייבות.   הוא הדין עומר אי אתה יכול לפוטרם מחמת שזמן יום טוב גרמא.   כיון שכל מצוות שביום טוב נשים 

]תמו"ס פ"ז ה"ז[ נקצר חייבות.   אך לדעת הפוסקים קצירה וספירה פסול ביום.   אם כן הלילה גורם.   אך רמב"ם פסק 
ביום כשר והוא הדין ספירה.   אך בזוהר הקדוש פרשת תצוה ]דף קפג ע"א[ מפורש נשים פטורות מספירת העומר ומפרש 

 הטעם על דרך הסוד:

 דודו הדוש"ת הק' אברהם:    

 (קישור) 169מהר"ם חלאווהמבנו של  אמרי שפרספר 

והרמב"ן ז"ל כתב דספירת העומר נשים חייבות בו, וכן עיקר, דלא ממעטינן אלא שהזמן גרמא, וספירת העומר אין גורם 
בזמן מ"מ המספר אינו תלוי אלא במעשה ההקרבה לו הזמן, אלא המעשה דהיינו הקרבת העומר. ואע"פ שהעומר תלוי 

ולא הזמן גרמא. הא למה זה דומה, לנשים חייבות בברכת המזון, והרי שבת שהזמן גורם לאכילתו, דאסור להתענות, 
 170וכיון שהאכילה יש לה זמן הברכה עליה תיחשב תלויה בזמן, ונמצאת אם כן בהמ"ז תלויה בזמן, ואמאי נשים חייבות

 דעת הראבי"ה –פתח בד' וסיים בה'  –ר ספירת העומ

 ברכות יב.

 בית יוסף אורח חיים תפט:ו

( היכא דפתח ואמר ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אדעתא דלימא היום ארבעה 175וכתב עוד אבי העזרי )שם עמ' 
דברכות )יב.( היכא וכו'. כן כתב המרדכי בפרק ב' דמגילה )סי' תתג( וכתב שם שלמד כן מדאיבעיא לן בסוף פרק קמא 

דנקיט כסא דשכרא בידיה ופתח אדעתא דחמרא וסיים בדשכרא אי אזלינן בתר פתיחה או בתר חתימה ולא איפשיטא 
וכיון דספירה דאורייתא אזלינן לחומרא וצריך לחזור ולברך וכדאמרינן בפרק מי שמתו )ברכות כא.( ספק אמר אמת ויציב 

רייתא וחוזר ואומר אמת ויציב ואין בו ברכה לבטלה הכי נמי ספירת העומר ספק לא אמר חוזר קסבר אמת ויציב דאו
דאורייתא וחוזר ומברך וסופר עכ"ל ולפי מה שכתבתי ]לעיל[ )ד"ה ומ"ש זמן( בשם הר"ן )כח. דבור ראשון( שרוב 

                                                 

 א"ה: כ"כ בהערות רמב"ם פרנקל לספר המצוות עשה קסא 168
 אוצר הגדולים אלופי יעקב ח"ו עמ' ש 169
ביאור על ספר המצוות , שרידי אש ח"ב סימן קטז אות ב. ע"ע שו"ת ע"ש שהוסיף ביאור אחר שליט"א מאמרו של הגר"א ווייסמ 170

, ובמה שכתבו בשם להרה"ג הרב שלמא וואהרמאן זצ"ל עמ' רפט בספר אורות הפסחאמנם, וד"ה ו לרס"ג )הרב פערלא( מבוא פרק יב
 המהרמ"ח. חכם בן ציון אבא שאול זצ"ל בשו"ת אור לציון חלק ג פרק טז אות ב בהערה שכנראה כיון בדיוק למש"כ
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בת לד.( ואינו המפרשים מסכימים דספירת העומר עכשיו אינה אלא מדרבנן בעלמא הויא ספיקא במידי דרבנן ולקולא )ש
 חוזר ומברך:

 חידושי הגרי"ז מנחות סו.

בר"ן כתב דבעינן שידע קודם הברכה כמה סופר, ועיין בטור ושו"ע )אור"ח סי' תפ"ט( שהביאו דהיכא דפתח ואמר בא"י 
אמ"ה אדעתא דלימא היום ארבעה שהוא סבור שהם ארבעה ונזכר וסיים בחמש והן חמשה, דדמי להדין המבואר 

ף י"ב ע"א( פתח בדחמרא וסיים בדשיכרא ע"ש, וצ"ע מאי דמיון הוא זה דהתם הא הוי ברכות חלוקות ודינינן בברכות )ד
אם הברכה היא בתחילתה או בסופה, אבל הכא הברכה היא על מצות ספירה, וכי נפק"מ על איזה יום הוא מברך הרי 

 מצוה אחת היא, ושפיר יוצא בברכה סתם, וצ"ע.

 תפט:ו לחן ערוך אורח חייםש

ד' או איפכא, שהם ד', שהוא סבור שהם ד', ונזכר וסיים בה', והם ה';  פתח ואמר: בא"י אמ"ה אדעתא דלימא היום אם
 אינו חוזר ומברך. ופתח אדעתא דלימא ארבעה,  וטעה וסיים בה',

 ר"א שםביאור הג

וכת' דכיון דנשאר הבעיא בספ"ק אינו חוזר כו'. ובטור כת' בשם ראבי"ה שיברך והוא מדברי המרדכי ספ"ב דמגילה 
דברכות ואזלינן לחומרא כמש"ש בפ"ג ספק אמר אמת ויציב כו' הכי נמי ספירת העומר דאורייתא חוזר ומברך וסופר 
וכת' ב"י וכבר כ' שרוב הפוסקים ס"ל ספירה בזה"ז דרבנן. לכן פ' דאינו חוזר ומברך ודברי ראבי"ה הן כשיטת ר' יונה 

סוי הדם אבל הרא"ש חלק עליו וכן הטוי"ד סי' כ"ח וכן בכמה מקומות פסק הרמב"ם וש"ע דלא שהביא הרא"ש בר"פ כי
יברך ולכן דברי הטור וב"י כאן תמוהים רק בסי' ס"ז כ' הרמב"ם והטוש"ע שקורא ק"ש בברכותיה וכבר נשאל הרשב"א 

י שכת' שדעתו כדעת הר' יונה סי' ש"כ ע"ז ע"ש שנדחק בזה וכת' דק"ש שאני שכך היתה התקנה ולאפוקי מדברי ב"
וליתא ואפשר שזהו טעם של ראבי"ה ג"כ לפי הנוסחא שלהם שכ' לומר בספירה שהיום ומשמע מדבריהם שהוא סיום 
הברכה וכן משמע בדבריו הנ"ל שכ' שפתח בד' וסיים בה' ולא כ' וסיים אדעתא דה' ע"ש ובכה"ג סי' ס"ז חילק בין ספק 

 אינו מברך כמו בש"ע בסוכה משא"כ בספק אם עשה המצוה כבר או לא: אם הוא חייב באותו המצוה דאז

 גרי"ז דף סו. במנחות ד"ה הרמב"ם

 שהחיינו בימי הספירה –ספירת העומר 

 משנה ברורה תצג:ב

ר"ל ואין ראוי להרבות בשמחה ]טור[. ומ"מ אם נזדמן לו איזה ענין שצריך לברך עליו ]ב[  -מפני שבאותו זמן וכו' 
 יברך:שהחיינו 

 יחוה דעת חלק א סימן כד

 שומע כעונה בספירה ובברכה –ספירת העומר 

 ד ובשו"ע בהג"ה-שו"ת הרשב"א ח"א סימן תנח, הובא בב"י א"ח תפט:ג

 שאלת עוד כשהחזן מקדים לברך והקהל עונין אחריו אמן.   מי שחזר וברך לאחר מיכן אם היא ברכה לבטלה?  

בספירת שליח צבור צריך לחזור ולברך.   ואע"ג דקיי"ל דמצות אין צריכות כונה  תשובה אם דעת היחידים שלא לצאת  
 דדוקא מן הסתם אבל אינו רוצה לצאת בו לא. (סוכה לט. תוד"ה עובר) כתבו חכמי הצרפתים

 מנחת חינוך מצוה שו אות א

וכדומה שיוצא בשמיעת ועיין בגמרא ובמג"א שם דעתו נוטה דאינו יוצא בספירת חבירו אע"פ ששמע ול"ד לקידוש 
חבירו דגזרת הכתוב הוא דכ"א מחייב לספור לעצמו וע"ש שמביא בשם הב"י שיוצא אם שומע מחבירו וע"ש שהניח 

בצ"ע דין זה ובספר חק יעקב דעתו ג"כ דאינו יוצא בשמיעה מחבירו ובפר"ח פלפל ודעתו דבדיעבד יצא אם שמע מחבירו 
ורה ספירה לכאו"א להוציא שהי' הסברא דרק לב"ד המצוה כמו ביובל. וכבר ומביא בשם הספרי דעיקר מה שהזהירה הת

 האריכו האחרונים בזה.
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 דעת הרמב"ם –ספק דאורייתא לחומרא 

 כריתות יז.

 ט:יברמב"ם הלכות טומאת מת 

דבר ידוע שכל אלו הטומאות וכיוצא בהן שהן משום ספק הרי הן של דבריהן, ואין טמא מן התורה אלא מי שנטמא 
טומאת ודאי אבל כל הספיקות בין בטומאות בין במאכלו' אסורות בין בעריות ושבתות אין להם אלא מדברי סופרים 

רי העושה אותו חייב אשם תלוי[ כמו שביארנו בהלכות ]ואע"פ כן דבר שחייבין על זדונו כרת ספיקו אסור מן התורה, שה
+/השגת הראב"ד/ דבר ידוע שכל אלו הטומאות וכו'. א"א זהו שיבוש גדול שהרי אמרו בכמה מקומות ספיקא איסורי ביאה ובכמה מקומות. 

 ספיקא ואפילו בדאורייתא לקולא.+דאורייתא לחומרא וספיקא דרבנן לקולא וזו ספיקא דאורייתא היא אבל היה לו לומר משום דהו"ל ספק 

 כסף משנה הלכות טומאת מת ט:יב

דבר ידוע שכל אלו הטומאות וכו'. כתב הראב"ד זהו שיבוש גדול שהרי אמרו בכמה מקומות וכו'. וי"ל שרבינו סובר שמה 
בה סימן נ' שאמרו ספיקא דאורייתא לחומרא מדרבנן בעלמא הוא שהחמירו בספיקא וכתב הר"ן בספ"ק דקידושין ובתשו

שהביא ראיה לדבריו מדאמרינן פרק עשרה יוחסין התורה אמרה לא יבוא ממזר ממזר ודאי הוא לא יבא הא ממזר ספק 
יבא וכן דעת הרמב"ן ואע"פ שהביא שם טענות החולקין על רבינו מ"מ זהו דעת רבינו ויש ראיה לדבריו וכיון שכן אין 

טענו על רבינו הוא מדחייב רחמנא אשם תלוי ודבר זה יישבו רבינו בדברי רבינו שיבוש ואחד מהטענות שכתב שם ש
שמצאתי כתוב בספר ישן בס"פ זה כלשון הזה ואעפ"כ דבר שחייבים על זדונו כרת ספיקו אסור מן התורה שהרי העושה 

שיבוש אותו חייב אשם תלוי עכ"ל. ויש לתמוה על הראב"ד שבסוף הלכות כלאים הודה לדברי רבינו וכאן כתב שהוא 
גדול. ומ"ש דהול"ל משום דהוי ספק ספיקא יש לומר שאפי' בנודע שהפילה שם נפל ואין ידוע אם הפילה דבר טמא הוי 
ספק ספיקא ]אבל[ דינים אחרים נזכרו בפרק זה שאין בהם אלא ספק אחד והם טהורים ועי"ל דאפי' הא דאין ידוע אם 

 פילות דבר המטמא הן מפילות:הפילה דבר המטמא לא חשיב ספק ספיקא משום דרוב מ

 אורח חיים משבצות זהב סימן תלטפרי מגדים 

ואף להר"מ ז"ל ]טומאת מת ט, יב[ בהכרח אשם תלוי איקבע, מכל מקום קבוע חידוש הוא, ואי אפשר למגמר מאשם 
 תלוי.

 ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן

 ר"ן קידושין א: בדפי הרי"ף ד"ה תנו רבנן כיצד בכסף

 שב שמעתתא א 

 ספק דאורייתא שנתגלגל להיות ספיקא דרבנן

 שלחן ערוך יורה יד:ה

שלה אסור לשתותו, החלב וציאו העובר, והרי היא נקבה, עובר שהוציא אבר ונאסר האבר, ואחר כך נשחטה האם וה
 בחלב כשרה.זה כחלב טרפה שנתערב מכלל האברים, ויש בה אבר א' אסור, והרי הואיל והוא בא 

 יורה דעה יד:יב ש"ך

והרי זה כחלב טרפה כו'. כתב הב"ח דאם היה ס' בבהמה בבשר וגידין ועצמות כנגד האבר האסור כל החלב מותר מטעם 
תערובות שבטל בס' ע"כ וכ"כ העט"ז ואני תמה מי הגיד להם נביאות זה שמא מאבר קטן החלב מתגדל הרבה יותר 

שטא דש"ס ופוסקים אח"כ מצאתי שכתב הדרישה סברא זו מיהו י"ל מאבר אחר גדול ולעולם אינו בטל והכי משמע פ
דלא יהא אלא ספק אם יש ס' כיון דהוי מין במינו דבטל מן התורה ברוב אלא מדרבנן צריך ס' ה"ל ספק דרבנן ולקולא 

 וכדלקמן סי' צ"ח ס"ב והכי אמרינן נמי לקמן סי' פ"א ס"ק ח' ע"ש:

 ס"ק יברבי עקיבא איגר יורה דעה יד:ה בש"ך 

דלא יהא אלא ספק אם יש ס'. אבל אם בודאי ליכא ס' אין להתירו בדין ספק דרבנן מחמת ספיקא דאיבעי אם חלב מותר 
דכיון דהחלב שמכח אבר היוצא הוי ספק דאורייתא כמ"ש הט"ז והש"ך )סי' ס"ו וסי' ק"י( בפמ"ג כתב ע"ז אף דמהריב"ל 

דהוי דרבנן ל"א בזה ספק דרבנן לקולא צ"ל כיון דבתחלת ברייתו הוי  כתב דהיכי דהוי ספק בדאורייתא ואח"כ נתגלגל
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בתערובת שפיר הוי ספק דרבנן והתב"ש הקשה דגם בודאי ליכא ס' לשתרי דהוי ספק דרבנן מכח ספיקא דאיבעי עי"ש 
כיון דמה"ת במחכ"ת שגג בזה דמה ענין זה לדינא דמהריב"ל דהתם דודאי אין כאן שיעור ביטול דרבנן אלא דבאת לומר 

בטל ברוב הוי ספק דרבנן דשמא אינו טריפה בזה אמרי' כיון דהספק טריפה בעצמותו הוי ספק דאורייתא בעי' ביטול כמו 
ודאי דאורייתא דזהו מקרי גלגול דרבנן אבל הכא דהספק שמא יש בו ס' דגם מדרבנן בטל זהו הוי כמו נשפך דמקילי' 

היה מסולק בזה קושית התב"ש דאם בודאי אין בו ס' לא מהני הספק איבעי שמא הי' בו ס' והוא פשוט למאד וממילא 
לדונו בספק דרבנן דזהו הוי ממש כמו דינא דמהריב"ל אלא דהתב"ש הקשה כן מסברא כיון דבתחלת תולדתו הוי רוב 

 ולא היה המציאות איסור דאורייתא ראוי לומר ספק דרבנן לקולא:

 ארץ הצבי עמ' כו

 מסיניספק הלכה למשה 

 פק הלכה למשה מסיני לקולא או לחומראס -הלכה למשה מסיני ראה: 

 ספק טומאה ברשות הרבים

 בבא קמא יא.

מונין לה מן הראשון. א"ל רבא: מה  -ואמר עולא א"ר אלעזר: שליא שיצתה מקצתה ביום ראשון ומקצתה ביום שני 
דעתך? לחומרא, חומרא דאתי לידי קולא הוא, דקא מטהרת לה מראשון! אלא אמר רבא: לחוש חוששת, מימנא לא 
ממניא אלא לשני. מאי קמ"ל? דאין מקצת שליא בלא ולד, תנינא: שליא שיצתה מקצתה אסורה באכילה, סימן ולד 

 דיש מקצת שליא בלא ולד, וגזירה מקצתה אטו כולה, קמ"ל. הוה אמינא באשה, סימן ולד בבהמה! אי ממתני',

 דאין מקצת שליא בלא ולדתוספות שם ד"ה 

וא"ת לר"א דאמר חוששין משום דאין מקצת שליא בלא ולד אבל אם היה מקצת שליא בלא ולד לא היתה חוששת ה"ד 
י טמא דהא תנן )טהרות פ"ו מ"ד( כל ספיקות שאתה אי ברה"ר אפי' בחד ספיקא מטהרי' ואי ברה"י אפי' בספק ספיקא נמ

 יכול להרבות ברה"י אפי' ספק ספיקא טמא וי"ל דשמעתין איירי לענין לאוסרה לבעלה.

 שיטה מקובצת שם

 ר"ש כלים א:א

ומדלא חשיב כאן בעל קרי בהדי אבות הטומאות היה נראה דאינו אלא ראשון בעלמא וכן משמע מדתנן בסוף מס' ...
קרי כמגע שרץ. ומיהו על כרחין לאו לכל דבר קאמר דאינם שוין למחנותם כדאמרי' בפרק אלו דברים )דף סז  זבים בעל

ב( דלטמא באונס איירי ולא קאמר לענין דלא הוי אלא ראשון וכי פריך בריש המפלת )דף כב א( למימרא דנוגע הוי אלא 
 ה אלמא נוגע הוי:מעתה אל יסתור בזיבה. תיקשי ליה מתני' דהכא דמדלא חשיב לי

 תוספות נדה ב.

 תוספות חולין ט. ד"ה התם

 מהרש"א שם

בד"ה התם הלכתא גמירי כו' דלא ילפינן מסוטה אלא דבר שיכול להיות כו' אלא מטהרין להו מכח דמוקמינן כל חד וחד 
למילף מסוטה משום דלא בחזקת טהרה וי"ל כו' עכ"ל ויש לדקדק כיון דההיא דשני נזירים בין ברה"י בין ברה"ר ליכא 

ילפינן מסוטה אלא דבר שיכול להיות וא"כ מה לי ברה"י ומה לי ברה"ר וכיון דברה"ר מטהרין משום דמוקמינן לה 
אחזקתה ברה"י נמי נוקמיה אחזקיה ולא לייתי נמי ברה"י אלא קרבן טהרה כמו ברה"ר ונראה אפילו היכא דלא ילפינן 

ר טפי מברה"י כמ"ש התוס' בפ' כשם דאיתא בירושלמי מפני מה ספק רה"ר מסוטה איכא טעמא אחרינא להקל ברה"
טהור א"ל מצינו שהצבור עושין פסח בטומאה כו' ובתוספתא רשב"ג אומר מפני מה ספק רה"י טמא וספק רה"ר טהור 

 מפני שאפשר לישאל ליחיד וא"א לישאל לרבים עכ"ל וק"ל:

 ספר רפואות
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 171רש"י ברכות י:

 רותאותיות חס –סת"ם 

 מהר״י בן לב

 מנחת חינוך מצוה תריג

  שם שנהמף כסוי:א  פר תורהס כותרמב"ם הל

 רלט ( סימןמיוחסות)רשב"א השו"ת 

 ד-קמג:גחיים אורח  ת יוסףבי

 כח. טןקועד מ

 כסדרן ומוקף גביל בשמות ה' שבספר תורה -סת"ם 

 לח:-יומא לח.

ם הפנים, של בית אבטינס לא רצו ללמד על מעשה משנה. ואלו לגנאי: של בית גרמו לא רצו ללמד על מעשה לח
ל מעשה הכתב. על הראשונים הקטורת, הוגרס בן לוי היה יודע פרק בשיר ולא רצה ללמד, בן קמצר לא רצה ללמד ע

 ושם רשעים ירקב.נאמר בכר צדיק לברכה, ועל אלו נאמר 

תנו רבנן: בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב. אמרו עליו שהיה נוטל ארבעה קולמוסין בין אצבעותיו, ואם  גמ'...
היה כותבה בבת אחת. אמרו לו: מה ראית שלא ללמד? כולן מצאו תשובה לדבריהם, בן  -היתה תיבה של ארבע אותיות 

 , ועל בן קמצר וחבריו נאמר ושם רשעים ירקב.זכר צדיק לברכהתשובה לדבריו. על הראשונים נאמר קמצר לא מצא 

 תוספות מנחות לד: ד"ה והקורא

פירש בקונטרס כסדר שהן כתובין בתורה מוקדם מוקדם מאוחר מאוחר הילכך הא דקתני לעיל  -והקורא קורא כסדרן 
קדש והיה כי יביאך מימין מימינו של קורא קאמר והשתא כשהוא קורא כדרכו מימינו לשמאלו נמצא קורא קורא כסידרן 

האחרונות משמאל היה לו לומר ראשונה מימין וכל  וקשה לר"ת דאמאי פלגינהו שקורא שתיהן הראשונות מימין וכל
אחרות משמאל או איפכא דג' ראשונות מימין ורביעית משמאל כמו גבי נר מערבי דפרק שתי הלחם )לקמן דף צח:( דיליף 

דנרות של מנורה מזרח ומערב מונחים מדכתיב בנר מערבי לפני ה' מכלל דכולהו לאו לפני ה' ולא אמרינן חצי הנרות 
ה' וחצי האחר לאו לפני ה' ומפרש ר"ת קדש והיה כי יביאך מימין של קורא ומשמאל של קורא הוי שמע מבחוץ  לפני

ואחריה והיה אם שמוע מבפנים וניחא השתא מה שחלקו וכן פירש רבינו חננאל בסנהדרין )דף פט.( כל בית החיצון 
מניח סימן הויות להדדי פי' והיה כי יביאך והיה אם  שאינו רואה את האויר פסול כגון קדש ושמע וכן רב האי גאון והיה

                                                 

ע"ע ברמב"ם פירוש המשנה פסחים ד:י וז"ל: הלכה זו היא תוספתא, אבל ראיתי לפרשה ג"כ לפי שיש בה תועליות. ספר רפואות,  171
היה ספר שהיה בו סדר רפואות במה שאין מן הדין להתרפות בו, כגון מה שמדמין בעלי "הטלסמאת" שאם עושין "טלסם" בסדר 

כיוצא בזה מדברים האסורים, ומחברו לא חברו אלא על דרך הלימוד בטבעי המציאות לא כדי להשתמש מסוים מועיל לחולי פלוני ו
במשהו ממה שנכלל בו, וזה מותר כמו שיתבאר לך שדברים שהזהיר ה' מלעשותם מותר ללמדם ולדעת אותם, כי ה' אמר לא תלמד 

דם ונתרפאו בו גנזו. ואפשר שהיה ספר שיש בו הרכבת לעשות ובא בקבלה אבל אתה למד להבין ולהורות. וכאשר קלקלו בני א
סמים המזיקין כגון סם פלוני מרכיבין אותו כך, ומשקין אותו כך, וגורם למחלה זו וזו, ורפואתו בכך וכך, שכשיראה הרופא אותם 

בו גנזו. ולא הארכתי לדבר המחלות ידע שסם פלוני השקוהו ונותן לו דברים נגדיים שיצילוהו, וכאשר קלקלו בני אדם והיו הורגין 
בענין זה אלא מפני ששמעתי וגם פירשו לי ששלמה חבר ספר רפואות שאם חלה אדם באיזו מחלה שהיא פנה אליו ועשה כמו שהוא 

אומר ומתרפא, וראה חזקיה שלא היו בני אדם בוטחים בה' במחלותיהם אלא על ספר הרפואות, עמד וגנזו. ומלבד אפסות דבר זה 
מן ההזיות, הנה ייחסו לחזקיה ולסיעתו שהודו לו סכלות שאין ליחס דוגמתה אלא לגרועים שבהמון. ולפי דמיונם  ומה שיש בו

המשובש והמטופש אם רעב אדם ופנה אל הלחם ואכלו שמתרפא מאותו הצער הגדול בלי ספק, האם נאמר שהסיר בטחונו מה', 
ל שהמציא לי דבר להסיר רעבוני ולהחיותני ולקיימני, כך נודה לו על והוי שוטים יאמר להם, כי כמו שאני מודה לה' בעת האוכ

שהמציא רפואה המרפאה את מחלתי כשאשתמש בה. ולא הייתי צריך לסתור פירוש זה הגרוע לולי פרסומו. ויתבאר שמותר לעבר 
ם נסמוך על החשבון. ואם היו השנה כל אדר ועושין אותה שנה שני אדרים, ומן הכללים שיש לנו אדר הסמוך לניסן לעולם חסר א

שני אדרים יהיה הראשון שלשים יום, ובא חזקיה ביום השלשים של אדר ועבר את השנה ועשה החדש הנכנס אדר שני, ואלו לא 
עבר את אותה השנה היה יום שלשים של אדר יום אחד בניסן כמו שביארנו, והרי עבר את השנה ביום שהיה ראוי להיות תחלת 

ר לפי שהכלל אצלינו אין מעברין את השנה בשלשים של אדר הואיל וראוי לקבעו ניסן, והוא אינו סובר לדין זה כלומר ניסן, וזה אסו
 הואיל וראוי לקבעו ניסן.
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שמוע פנימיות זו אצל זו וכן בתשובת הגאונים שכתב ה"ר יוסף טוב עלם והאי דקאמר הקורא קורא כסדרן לאו כמו 
שפירש בקונטרס כסדר שכתובות בתורה אלא מפרש ר"ת דהוא סיום הברייתא דכיצד סדרן וקאמר שקורא כסדר 

מימינו לשמאלו דהיינו קדש והיה כי יביאך והיה אם שמוע שמע ואפילו לא יהא מן ברייתא אין קשה  שמונחין בתפילין
כלום ובמכילתא משמע כפירוש הקונטרס בפרשת והיה כי יביאך דקתני התם בד' מקומות מזכיר פרשת תפילין קדש 

הדר קתני כותבן כסדרן ואם כתבן שלא והיה כי יביאך שמע והיה אם שמוע מכאן אמרו מצות תפילין ארבע פרשיות כו' ו
כסידרן יגנזו משמע כסדר ששנאן ברישא ויש לדחות דבכתיבת הסופר קאמר אבל אין קובעין בתפילין כסדר זה ואין 

נראה כלל ובשימושא רבא תיקון התפילין משמע כפירוש הקונטרס וז"ל ומשוי פרשתא דקדש מימין בביתא קמא 
 נא והיה כי יביאך ופרשתא דשמע בשלישית ופרשה דוהיה אם שמוע ברביעית, מ"ר.ופרשתא דבסמוך ליה בביתא תניי

 רמז תתקנג הלכות קטנות למרדכי )מנחות( פרק הקומץ רבה

]שם[ אמר אשיאן בר נדבך משמיה דרב יהודה ]רמז תתקנג[ ניקב תוכו ]*של ה' כשר )יריעה( ניקב ירכו[ אם נשתייר בו 
סול תוכו של ה' פ"ה בלשון ראשון רגל התלוי בתוכו קרי ליה תוכו לפי שהוא תלוי כשיעור אות קטנה כשר ואם לאו פ

בה ול"נ דלא מיקרי תוך אלא אויר כדאמר פ"ב דגיטין חק תוכות ועוד מ"ל רגל ימין מ"ל רגל שמאל מי גרע מקוצו של י' 
ה"ל רי"ש או דלי"ת ואין נ"ל דאע"ג מדנקט שיעור גבי ירכו וגבי תוכו לא נקט משמע דלא בעי שיעור ואי לא נשתייר כלל 

שלא פירש תלמודא מ"מ צריך ולשון שני שפ"ה החלל שבתוך הה"א פירוש הגויל שבתוכו ובתפילין מיירי צ"ע אמאי נקט 
תפילין מאן דכר שמייהו ומי הזקיקו לומר כן ועוד אמאי נקט ה' טפי משאר אותיות ושמא משום דאמרינן שצריך להיות 

רוצה לצאת יצא ועדות הוא לייחוד של מקום ומיהו בירושלמי קאמר ליה גבי בי"ת דקאמר אמר פתוחה למטה שכל ה
נדבך ניקב נקב באמצע הבי"ת אם היה גויל מקיפו מכל צדדיו כשר וא"ל פסול ומיהו תלמודן לא בעי היקף גויל וכל 

ין איירי בירכו אבל בתוכו ליכא למיחש רבותינו שוין בדבר ועי"ל דנקט רש"י ז"ל תפילין לאשמועינן דנקב שהוזכר בתפיל
 וירכו מיקרי ימין ושמאל ובפרק שמונה שרצים אמרי' כל נקב שהדיו עובר עליו לא מיקרי נקב:

 רמז תתקנב הלכות קטנות למרדכי )מנחות( פרק הקומץ רבה

דבעי' בין אות  כתב רבינו שמשון לדידי מספקא לי דאמר דוקא בתפילין אבל בס"ת ודאי לכתחלה בעי' כדאמר לקמן
לאות כמלא חוט השערה ומיהו פסול לא אשכחי' ]בדיעבד[ הרבה דברים חלוקים תפילין ומזוזות מס"ת ושוב חוזרני 

דודאי רב יהודה בס"ת איירי מדנקט גויל דפסול בתפילין ומזוזות כדאמרי' בהמוציא וכן כתב ה"ר אלחנן בתקון תפילין 
 קף בין למעלה בין למטה. רבינו שמשון:שלו דאין לסמוך על הירושלמי וצריך הי

 מנחת חינוך מצוה תלז:א

והנה ז"פ אם לא גמר השם כגון שרצה לכתוב אדני וכתב אד"נ בלא י' א"ח במוחק כי אין זה שם כמבואר צב כו' שד כו' ...
אינו שם כלל. נמחק כי אין זה שמו הקדוש וכן אם רצה לכתוב שם הוי' ב"ה ולא כתב ה' אחרונה בודאי י' ה"א וא"ו 

ונראה אם רצה לכתוב שם י' ה' לחוד אסור לכתוב וא"ו אח"כ לחוד דמקלקל השם דמעיקרא היה שם י' ה' ועתה יה"ו 
אינו שם כלל. ולכאורה קשה לי דבכותב שם הויה ב"ה דכותב י' ה' והוי שם ואח"כ כותב הו' ובאותו רגע הוי קלקול כי 

נגמר השם ונהי דזה הוי מקלקל ע"מ לתקן מ"מ בודאי לכתחלה אם יש  אין זה שם אלא אח"כ כשכותב ה' האחרונה
תקנה שלא לקלקל כלל ודאי עדיף וז"פ וע' בנדרים דלא יאמר לד' חטאת כו' ה"נ אפשר ח"ו לא יגמור מקלקל השם י' ה' 

הי' בראש  ולמה לא התקינו חז"ל בכותב שם הוי' ב"ה דיכתוב הי' לבסוף ויכתוב תחלה אותיות הו"ה ואח"כ יכתוב
התיבה ונגמר השם ובזה אין שום מכשול ומזה ראיה ברורה דהשם צריך להיות כסדרן אא"כ א"א בענין אחר ומצותו בכך. 
וע' בנו"ב מה"ק שם דמביא בפשיטות דהשם צריך להיות נכתב כסדר ובאמת ל"מ זה בשום מקום ולפמ"ש יש מכאן ראי' 

אסור לכתוב בסוף מחמת שלא כסדרן. וע' בס' יהושע שכתב גם כן על ד"ז ברורה מדלא התקינו חז"ל כן ע"כ מבואר דהי' 
 ולפי עניות דעתי הוא ראי' ברורה.דלא נמצא בשום מקום 

ובזה ניחא לי מאי דחז"ל מגנין בן קמצר דלא רצה ללמד על מעשה הכתב ומאי נ"מ עי' בתוי"ט ולפי מה שכתבתי ]ניחא[ 
קלקול רגע אחת משא"כ כשאינו יכול לכתוב בב"א דאי אפשר בענין אחר ובן דהיה כותב שם הקדוש בב"א ולא היה כאן 

ותב תיבה בת ד' אותיות קמצר היה כותב בשלימות ע"כ מזכירין אותו לגנאי ע' ביומא וע' שם בתוי"ט ובן קמצר היה כ
 בב"א ע"ש.

 שלחן ערוך יורה דעה רעו:יא

יו שנשפכה על השם, מותר למחקו כדי לתקנו דאין זה דרך מחיקה, רק דרך ד הגה:נדבקה אות לחבירתה באותיות השם, יש לו לגרדו. 
ד הרגל שנראית כח"ת, מותר למחוק או לגר נוגעת בגגה, אם נוגע ממש עד ה' של שם שכרעההגהת מיימוני פ"ו( תיקון )ב"י בשם מסכת סופרים וב

 אסכנדרני(.רק מעט, יש לספק בדבר אם מותר )ב"י בשם ר"י ולתקנה. אבל אם נוגעת 

 פתחי תשובה יורה דעה רעו:כ
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ה' של שם עיין )בתשובת גינת וורדי' חא"ח כלל ב' סימן י"ב( שכ' דהשם צריך להיות כתוב כסדרן דוקא ובאל"כ פסול 
לס"ת אלא דמ"מ אסור למוחקו והרמ"א כאן מיירי בה"א אחרונה ע"ש וכן )בתשובת נו"ב קמא חי"ד סימן ע"ו( בשאלת 

 ר טיאה וייל כתב ג"כ שהשם צריך לכתוב כסדרן דוקא גם בס"ת וכן משמע בס' תפל"מ ע"ש:הרב הגדול מהר"

 חידושי הרשב"א קידושין סז: ד"ה הא

הא דאמרינן לכתחלה מאחות אשה נפקא ומה אחות אשה דבכרת לא תפסי בה קדושי חייבי מיתות ב"ד לא כ"ש. קשיא 
יק לישניה דלא תפסי בה קדושי כלומר דיעבד, הא לא הו"ל לי דהשתא אתי למפשט מאחות אשה דלכתחלה לא וקא מס

למימר אלא מה אחות אשה לכתחלה לא חייבי מיתות ב"ד לא כ"ש, ועוד האיך פשיט דאחות אשה לא תפסי בה קדושי 
אכתי מנא ליה האי, ואפשר לומר דמאי דקאמר לא תפסי בה קדושי ה"ק לא יתפוס בה קדושי כלומר לא יקדשנה, ודוחק 

ונ"ל דה"ק לא מצית אמרת דלא יקח לכתחלה קאמר הא דיעבד תפסי בה קדושי, דמאחות אשה נפקא דלא, דהשתא  הוא,
אחות אשה דבכרת לא תפסי בה קדושי אשת אב דמחייבי מיתות לא כ"ש, והדר אקשינן לא תקח דאחות אשה מנלן 

ך ובדיעבד, ובן אתי בק"ו מאחות דאפילו דיעבד קאמר דלמא לכתחלה והלכה והיתה לאיש אחר לאחות אשה אצטרי
אשה אבל שאר קרובים מנלן, וא"ת א"כ אכתי אמאי נדו מבן לימא אכתי אידי ואידי בבן הא לכתחלה הא דיעבד ואחות 

אשה לכתחלה קאמר דלא תקח, הא לאו מלתא היא דמכל מקום אף לכשתמצא לומר דאחות אשה לכתחלה, בן לאו 
תי בק"ו מאחות אשה, ואכתי ק"ל אשמעתין אמאי לא קאמר לכתחלה מאלמנה לכתחלה, דא"כ לישתוק קרא מיניה וא

לכ"ג וגרושה וחלוצה לכהן הדיוט נפקא ומה התם דלאו גרידי לכתחלה לא חייבי מיתות לא כ"ש, וכי הדר אקשי ודלמא 
מצית  אידי ואידי באחות אשה הא לכתחלה הא דיעבד ואסקה דאה"נ, אמאי לא דחינן אחות אשה נמי לכתחלה לא

אמרת דמאלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט נפקא, וי"ל דדלמא כהני שאני הואיל ורבי בהן הכתוב מצות 
 יתרות.

 מנחת חינוך רו:ב

אבל מתחיי' כו'. דין זה לא מצאתי בר"מ דיהי' אסור לקדש ח"כ שאין קדושין תופסין בהם וע' בפ' נושאין על האנוסה 
הראשונה אבל השניה הפי' לא תקח שכיבה. הן אמת גבי ח"ל נראה בב"מ גבי דאמר צא שם בש"ס דנפקא מלא תקח 

וקדש לי נראה דאף קידושי עצמן האיסור וכ"נ מתמורה בסוגיא דל"ת אעל"מ ושם קדושין תופסין ואביי סובר בקידושין 
ר וצ"ע ועיין מצוה רס"ו דקידש לוקה משום לא יקח אבל גבי ח"כ לא אשכחן דיהיה אסור לקדש ולא מצאתי ד"ז מבוא

 שם פלפלתי באריכות.

+/קומץ המנחה/ שוב ראיתי שהוא גמרא בקידושין ס"ז ע"ב גבי אחות אשה דהא לכתחילה והא דיעבד, וכל העריות   
הוקשו שם לאחות אשה, נראה מבואר שם דאיסורא איכא לכתחילה, ועי"ש ברשב"א ]ד"ה הא[, ומ"מ צ"ע דאינו מבואר 

"מ פ"ד מאישות הי"ב שכתב דקידושין תופסין בנדה ואין ראוי לעשות כן, ועי"ש במגיד משנה ובכסף בר"מ. ועיין בר
משנה שכתבו מאין יצא לרבינו זה, ואפשר דיצא לרבינו זאת מסוגיא הנ"ל דשם מבואר דגם נדה הוא בהיקשא הנ"ל, 

י בהיקשא דאסור לכתחילה. ומ"מ צ"ע דהתורה גילתה ותהי נדתה וגו' דתופסין הקידושין בנדה, אבל על לכתחילה קא
דלמה לא הביא דכל העריות אסור לעשות בהם מעשה הקידושין כמבואר שם, וצ"ע. ונראה פשוט דהוא דוקא רק היכי 

דקידש כדין בכל דיני קידושין הוא דאיכא איסור, אבל היכי דקידש שלא כדין דהיינו בפחות משוה פרוטה לא עביד 
ר דאם קידש בלא עדים עביד איסורא, אף דבמקום אחר לא הוי קידושין בלא עדים מ"מ הכא איסורא. אך דנראה לי לומ

עביד איסורא, משום דטעמא דבלא עדים לא הוי קידושין ולא מהני אפילו הודאת פיו משום דחב לאחריני ]עיין בקידושין 
כי איסורא איכא וק"ל, כן נראה לי ס"ה ע"ב[, ממילא הכא דבלא זה לא תפסי קידושין ולא שייך חב לאחריני, משום ה

 פשוט+.

 ד"ה ע"מ הכתב. קושר כו'.רש"ש יומא לח. 

לקמן בגמרא איתא שהיה נוטל בין אצבעותיו. והרי יש ד' בין הביניים ושם יכול לאחוז בלתי קשירה. ולכאורה מכאן 
ו בזה אחר זה אפי' בב"א אינו. סתירה למה שהבאתי במגילה )ח ב( דאותיות השם צריך לכותבן כסדרן. דהא א"ר כל שאינ

אלמא דחשבינן לכ"א מהם כאילו הוא אחרון וא"כ ה"נ נחשוב כאילו האותיות הראשונות מהשם נכתבו באחרונה ויש 
 לחלק. ועמש"כ לקמן )נז( בס"ד:

 172בעקבי הצאן סימן א

 חסרות ויתרות –ת"ם ס

                                                 

באתר מי , ובחזון עובדיה פורים עמ' רנה, ובמאמרו של הרב י. ד. בלייך, ובאתר של הרב אבדיספרי תורה ע'  Silk Screenבענין  172
 יודע
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 קידושין ל.

 שו"ת שאגת אריה )ישנות( סימן לו

מיהו כ"ז בדורות הראשונים אבל בדורות האלו כ' הטור בי"ד סי' ר"ע וז"ל וכ' א"א הרא"ש שזה לא נאמר אלא לדורות 
הראשונים שהיו כותבין ס"ת ולומדין בה אבל האידנא שכותבין ס"ת ומניחין אותה בבה"כ לקרות בהן ברבים מ"ע על כל 

ה וגמרא ופי' להגות בהם הוא ובניו. ומצות כתיבת התורה אדם מישראל אשר ידו משגת לכתוב ה' חומשי תורה ומשנ
הוא כדי ללמוד בה דכתיב ולמדה את בנ"י שימה בפיהם וע"י הגמ' ופי' ידע פי' המצות והדינין על בוריין לכן הן הן 

ת הספרים שאדם מצווה לכותבן ע"כ. וכ' הב"י שכ"כ ה"ר ירוחם בשם הגאונים מ"מ תמה הב"י עליהם על שהחליפו מצו
כתיבת ס"ת בגמ' ופי' ואי משום שעכשיו מניחין אותה בבה"כ הל"ל שגם עכשיו חייבין לכתוב ס"ת וילמדו בהן ולא 

לפוטרן מכתיבת ס"ת. ומסיק הב"י שלא באו אלא לחדש לנו חיוב כתיבת חומשים וגמ' ופי' שגם הם בכלל מצות כתיבת 
ים אבל לכתוב ס"ת לקרות בה זהו עיקר מצות כתיבת ס"ת ס"ת וזה יותר מצוה מלכתוב ס"ת ולהניחה בב"ה לקרות ברב

גם האידנא עכ"ד. וכן נ"ל עיקר דע"כ א"א לפטור עכשיו ממצות כתיבת ס"ת מפני שאין לומדין בה דאטו טעם מצות 
כתיבת ס"ת משום כדי ללמוד בה היא דא"כ אם יש לו ס"ת בשום ענין שיהיה כיון שיכול ללמוד ממנה קיים מצוה זו א"כ 

מאי אמר רבא אע"פ שהניחו לו אבותיו לאדם ס"ת מצוה לכתוב משלו הרי יכול ללמוד מס"ת זו שהניחו לו אבותיו. א
אלא וודאי עיקר המצוה הוא שיהא לו ס"ת שכתבה הוא בעצמו משלו וכיון דזהו עיקר המצוה אין לחלק בין דורות 

יהם שהיו לומדין בע"פ היו צריכין ללמוד מס"ת אבל הקודמים לאלו. ובזה נדחין דברי הפרישה שמביא הש"כ דדוקא בימ
בזה"ז שנעשה לנו היתר לכתוב ספרים דפין דפין כ"א בפ"ע א"כ למה לנו לזלזל בכבוד ס"ת חנם ללמוד מתוכה שלא 

לצורך נמצא בדורות הללו שאין לומדין מתוכה ליכא בהם מ"ע וכ"נ עיקר ע"כ דליתא דא"כ אם הניח לו אביו ס"ת אמאי 
לכתוב משלו וכדאמרן מ"מ יכולני לפטור מדין אחר ממצות כתיבת ס"ת בזה"ז משום דאפילו בימי אמוראים לא מצוה 

היו בקיאים בחסרות ויתירות כדאמר ליה רב יוסף לאביי בפ"ק דקדושין )ד' ל( אינהו בקיאים בחסרות ויתירות אנן לא 
בידינו לקיים מצוה זו. ואע"ג דא"ר אע"פ שהניחו לו  בקיאינן. והרי ס"ת שחסר או יתר אפילו אות א' פסולה א"כ אין

אבותיו ס"ת מצוה לכתוב משלו לאו משום שהית' מצוה זו נוהגת בימיו אלא דינא קמ"ל כמו סדר קדשי' דגמרינן משום 
דרוש וקבל שכר. ומ"מ הדבר ברור דמ"מ מדרבנן חייב לכתוב ס"ת בזה"ז מט"א דאל"כ היתה תורה משתכחת מישראל 

"ט שרו רבנן אפילו בימי אמוראי לכתוב מילתא חדתא ור"י ור"ל מעיינו בס' אגדתא בשבתא כדאמר רפ"ג דמסכת והא מה
תמורה )ד' יד( והאידנא הותר לכתוב תורה שבע"פ וכולהו מטעמא דלא לישתכח תורה מישראל. וכיון דע"כ צריך לכתוב 

הניחו לו אבותיו ס"ת א"צ לכתוב משלו כיון שמ"מ  חמשה חומשי תורה ראוי לכתוב כדיני קדושת ס"ת לכ"ד ולה"ט אם
יש לו ס"ת ללמוד ממנה תו ל"צ לכתוב יותר וכיון דאיכא לאפלוגי בין דורות ראשונים שבימי אמוראי לדורות אלו מה"ט 

שכתבו הגאונים והרא"ש א"כ אפי' מדרבנן בטלה מצות כתיבת ס"ת בדורות הללו אבל אלו היינו בקיאים בחסרות 
והיה מ"ע של כתיבת ס"ת נוהג מה"ת לא היה טעם זה מספיק לבטל ממ"ע של תורה דוודאי מצוה זו בפ"ע היא ויתרות 

ולא מטעם מצות ת"ת היא וכמש"כ אלא כיון דאין אנו בקיאים בחסרות ויתירות ובזה"ז נתבטל מ"ע זו מה"ט ואין לנו 
לא בימי החכמים אבל לא בזה"ז מה"ט שפי' לחייב אלא משום מצות ת"ת כדי שלא ישתכח תורה מישראל כ"ז ל"ש א

 הגאונים. ומה"ט יש לצד קצת לפטור את הנשים בזמן הזה ממצות כתיבת ס"ת לגמרי. כנ"ל:    

 ואו דגיחון –סת"ם 

 קידושין ל.

 נפש הרב עמ' נב

 כתיבת פרשיות התפילין כסדרן בספר תורה –סת"ם 

 שו"ת הריטב"א סימן קמב

 .עירובין יג

 עמ' חבעקבי הצאן 

 כתיבת ספר תורה –סת"ם 

 דעה רע:א יורהשלחן ערוך 

אבל הג"ה .. מצות עשה על כל איש מישראל לכתוב לו ספר תורה. ואפילו הניחו לו אבותיו ספר תורה, מצוה לכתוב משלו.
 לקחו כך ולא הגיה בו דבר, הוי כחוטף מצוה מן השוק. ואינו יוצא בזה.
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 פתחי תשובה שם ס"ק א

בתשובת בית אפרים חי"ד סימן ס"ב לענין כתיבת ספר תורה בשותפות אם יוצאין ידי חובתם ע"ש ועיין  עיין -כל איש 
בספר פרדס דוד מהרב דוד דישבעק ז"ל פרשת כי תצא שגם הוא ז"ל נסתפק בזה דדלמא בעינן כולו משלכם להוציא 

מנהג העולם דפשוט הוא בעיני כל  ותמה מאד על ...שותפות כמו דאיתא גבי אתרוג במסכת ב"ב דף קל"ז עיין שם
 בחברות שכותבין ס"ת בשותפות דכל אחד יוצא בו ושוב כתב להוכיח קצת כמנהג העולם דיוצאין בשותפות ע"ש:

 ו אות בשו"ת בית הלוי חלק א סימן 

 פתחי תשובה יורה דעה רח:ה

זולצבאך שנדפסו במשך החרם דמותר ועיין בשו"ת זכרון יוסף חלק ח"מ סימן ב' שהוכיח ג"כ מזה אודות הש"ס דפוס 
ללמוד מתוכם דכיון שלא גזרו רק שלא ידפיס איש אחר זולת המדפיסים באמשטרדם את הש"ס אין בכלל זה אלא מה 

שבפרט דהיינו ההדפסה אסור משא"כ אם עבר אחד והדפיסו מותר ללמוד מתוכו והביא עוד ראיה מהא דהשביע יהושע 
 חרם ובנאה ואפ"ה היו ישראל דרים בה לאחר שבנאה כמבואר בש"ס בכמה דוכתי ע"ש:שלא יבנה יריחו ואחד עבר על ה

 שאר ספרים –כתבית ספר תורה  –סת"ם 

 רא"ש הלכות ספר תורה סימן א

 שלחן ערוך יורה דעה רע:ב

 לשמה בכתיבת ספר תורה –סת"ם 

 :מלחמת ה' סוכה ד

דבתפילין ומזוזות לא מייתר בהו קרא לכתוב לשמה ואילו בס"ת והענין הזה מתיישב יפה מן הטעם שפירשתי למעלה ...
 ...כתיב כתבו לכם והיינו לשם חובתכם וההיא דאמר רבה מצוה לכתוב משלו דכתיב כתבו לכם ההיא מכתבו נפקא

 נשים בכתיבת ספר תורה על ידי שליח –סת"ם 

 גיטין מה:

י שכתבן )מין( ומסור, עובד כוכבים ועבד, אשה וקטן, וכות דתני רב המנונא בריה דרבא מפשרוניא: ס"ת, תפלין ומזוזות
ה, וכל שאינו בקשירה אינו וקשרתם... וכתבתם, כל שישנו בקשירה ישנו בכתיבפסולין, שנאמר:  -וישראל מומר 

 .בכתיבה

 א:יגות תפילין ומזוזה וספר תורה רמב"ם הלכ

ספר תורה תפילין ומזוזות שכתבן אפיקורוס ישרפו, כתבן כותי או ישראל מומר או מוסר ביד אנס או עבד או אשה או 
קטן הרי אלו פסולין ויגנזו שנאמר וקשרתם וכתבתם כל שמוזהר על הקשירה ומאמין בה הוא שכותב, נמצאו ביד 

הכותים ביותר על  לוקחין ספרים תפילין ומזוזות מןואין  אפיקורוס ואינו יודע מי כתבן יגנזו, נמצאו ביד כותי כשרים,
 דמיהם שלא להרגיל אותן לגונבן ולגוזלן.

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה יח  

והמצוה הי"ח היא שצונו שיהיה לכל איש ממנו ספר תורה לעצמו. ואם כתבו בידו הוא משובח מאד והוא יותר טוב כמו 
לה עליו הכתוב כאילו קבלו מהר סיני, ואם אי אפשר לו לכתבו צריך שיקנהו או ישכור שאמרו )מנחו' ל א( כתבו בידו מע

מי שיכתבהו לו. והוא אמרו יתעלה )וילך יט( כתבו לכם את השירה הזאת. כי אין מותר לכתוב את התורה פרשיות 
ר סנהדרין )כא ב( אמר פרשיות )גטין ס א( כי אמנם רצה באמרו את השירה כל התורה הכוללת זאת השירה. ולשון גמ

רבה אע"פ שהניחו לו לאדם אבותיו ספר תורה מצוה לו לכתוב משלו שנאמר ועתה כתבו לכם את השירה הזאת. 
איתיביה אביי כותב לו ספר תורה לעצמו כדי שלא יתגאה בשל אבותיו מלך אין הדיוט לא. והיתה התשובה התם לא 

ורות וכו'. כלומר שההפרש בין מלך והדיוט כי כל איש הוא חייב נצרכה אלא לשתי תורות כדתניא וכותב לו שתי ת
לכתוב ספר תורה אחד והמלך שני ספרי תורות כמו שהתבאר בשני מסנהדרין )כא ב(. וכבר התבארו משפטי מצוה זו ר"ל 

  לד א( ובפרק ראשון מבבא בתרא )יג ב, יד א( ושבת:    -כתיבת ספר תורה ותנאיה בפרק שלישי ממנחות )כט 
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 רמב"ם ספר המצות מנין המצות ההכרחיות

 יח. לכתוב ספר תורה ונשים פטורות.

 שלחן ערוך יורה דעה רפא:ג

 פסולין.מסור, עבד, אשה, קטן, כותי, ישראל מומר, שכתבו ס"ת 

 שו"ת שאגת אריה )ישנות( סימן לה

דנשים פטורות מת"ת מ"מ מצות  ויש לעיין אם נשים חייבין במ"ע זו של כתיבת ס"ת כאנשים או לא דהא י"ל דאע"ג
כתיבת ס"ת לאו בת"ת תליא ותרי מילי נינהו דלא שייכי אהדדי כלל. אלא שראיתי להרמב"ם בס"ה שלו שכ' מצוה י"ח 

הוא שציוונו שיהא כל איש ממנו כותב ס"ת לעצמו ואם א"א לו לכותבו צריך שיקנהו או ישכור מי יכתבהו לו והוא 
את ואין מותר לכתוב אותה פ' פ' כי רצה באמרו את השירה כל התורה שכוללת זאת אמרו כתבו לכם את השירה הז

השירה ע"כ. ואחר תשלום מנין מ"ע חשיב מ"ע שאין הנשים חייבות בה וכ' הלכה י"ח ואין הנשים חייבות בהן ע"כ. וזו 
משום כדי ללמוד בה  תימה מנין לו זאת ואפי' לפי מה דמשמע לכאורה מדברי הרא"ש דעיקר מצות כתיבת ס"ת הוא

וכמ"ש לקמן בסי' שאח"ז. מ"מ הא כתבו רבוותא דנשים מברכות בה"ת הואיל וחייבות ללמוד מצות הנוהגות בהן 
וכמש"כ הב"י בא"ח סוף סי' מ"ח בשם הסמ"ג. ואי משום שאינן חייבות בהרבה מצות כגון מ"ע שהז"ג וכיוצא בהן א"כ 

ות כתיבת ס"ת שהרי הרבה מצות שאינו נוהג בישראל אלא בכהנים ואפי' יכולנו לפטור את כל העולם כולו מדין מצ
בכהן הדיוט אינו נוהג הרבה מצות אלא בכ"ג לבד והרבה מהם מצות המלך ואינו נוהג בכל אדם. אע"כ הא לאו מילתא 

במצות ת"ת  היא א"כ ה"נ אין לנו טעם לפטור את הנשים ממצוה זו. וכ"ש למש"כ שם דאין מצות כתיבת ס"ת תלוי כלל
דאין לנו ראיה מדנשים פטורין מת"ת שיהא פטורין מכתיבת ס"ת. ואין להביא ראיה לד' הרמב"ם מהא דאמר בפ' השולח 

)ד' מה( ס"ת תפילין ומזזות שכ' מין עכו"ם ועבד אשה וקטן כותי וישראל מומר פסולין שנא' וקשרתם וכתבתם כל שישנו 
אינו בכתיבה. והשתא הא דתפילין שכתבו נשים ועבדים פסולין א"ש דהא בקשירה ישנו בכתיבה וכל שאינו בקשירה 

אינן בקשירה דמ"ע שהז"ג הוא אי משום דלילה לאו זמן תפילין א"נ שבת וי"ט לאו זמן תפילין כמו שפירש"י. אבל לענין 
מ. מנלן דפסולין ס"ת אס"ד דנשים חייבות בכתיבת ס"ת וה"נ עבדים דהא גמרינן לה לה מאשה לכל מילי כדאמרי' בכ"

לכתיבה דאין לנו ללמוד מתפילין שפסולין לכתוב דשאני תפילין שאינן במצות הנחתן אבל במצות ס"ת הא מצווין עליה 
דבשלמא אינך דקא חשיב להו דפסולין לכתוב אי משום שאינן בקשירה אי משום דאין מצווין עליה כמו נכרי וקטן ואי 

חביריו י"ל דילפינן לס"ת מתפילין דכמו דאין ראויין לכתוב תפילין מהיקש' משום דאין מקיימין מצותה כמו מין ו
דוקשרתם וכתבתם ה"נ אינן ראויין לכתוב ס"ת מה"ט גופיה אי משום שפטורין ממצותה או מפני שאין מקיימין אותה 

תיבה אבל במצות ס"ת אבל לענין נשים ועבדים אין לנו ללמוד ס"ת מתפילין דש"ה שאינן בקשירת תפילין הילכך אינן בכ
הא איתנהו ותהא כתיבתה נמי כשר בהן. אלא וודאי דנשים ועבדים פטורים ממ"ע דכתיבת ס"ת והשתא דמי לתפילין 

דגלי קרא דכל שאינו בקשירה אינו בכתיבה ה"ה דאיכא למילף לכתיבת ס"ת מיניה שיהא נשים ועבדים פסולין לה מה"ט. 
ם פסולין נמי לכתיבת מזוזה כדתנן בפ' מי שמתו )ד"כ( משום דגברי בעי חיי נשי אבל אין זה ראיה כלל דהא נשים ועבדי

לא בעי חיי. וע"כ ה"ט דפסולין לכתיבת מזוזה משום דהני קראי דוכתבתם גבי מזוזה כתיבי ודרשינן כל שאינו בוקשרתם 
"ג דחייבין במזוזה פסלן קרא דתפילין אינו נמי בוכתבתם דמזוזה דסמיכי קראי אהדדי. וא"כ ילפי' לס"ת ממזוזה דאע

לכתבן מהיקשא. ה"נ פסולין לכתיבת ס"ת אע"ג דאיתנן במצות ס"ת. הילכך דעת הרמב"ם שפטרן ממ"ע של כתיבת ס"ת 
לא נתברר לי ועדיין צריך תלמוד. ועוד שק"ל על דבריו ז"ל מהא דאמר בפ"ק דקדושין )דף לד( ורפ"ג דעירובין )דף כז( 

"ג נשים חייבות דאין למדין מן הכללות דהא ת"ת ופריה ורביה ופדיון הבן דלאו מ"ע שהז"ג אהא דתנן כל מ"ע שלא הז
היא נשים פטורות. ומדלא חשיב נמי למצות כתיבת ס"ת דמ"ע שלא הז"ג היא ונשים פטורות ש"מ דנשים חייבות בה. 

נהו וכמ"ש לקמן בסי' שאח"ז ודוחק לומר דמ"ע דכתיבת ס"ת הוא בכלל ת"ת דקא חשיב ליה דהא וודאי תרי מילי ני
 בס"ד:

 ספר החינוך מצוה תריג

 ונוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים שהן חייבין בתלמוד תורה, וכמו כן לכתוב אותה, ולא הנקבות....

 מנחת חינוך מצוה תריג ד"ה ומבואר

בגמרא אך זה ברור דבכל ומבואר בר"מ ובהרהמ"ח ובש"ע דאם א"י בעצמו לכתוב ישכור לו מי שיכתוב ואין זה מבואר 
התורה שלוחו ש"א כמותו. והנה הרהמ"ח מביא בסוף דנשים פטורות ממצוה זו וע' בש"א שמפלפל כיון דהוי מ"ע שלא 

הזמ"ג מה"ת דפטורי ועיין לעיל מ"ש. ובאמת הטעם פשוט כיון דנשים פסולות לכתוב ס"ת דאינן בקשירה ע"ש בס' הנ"ל. 
מ"מ פסולות לכתוב מהקישא ע"ש א"כ כיון דבעצמם פסולים ואם כתבו נשים אין לה אך אם נאמר דחייבות במצוה זו 

דין ס"ת כלל האיך נוכל לומר שחייבות במצוה זו כיון דכתבנו דהמצוה הוא הכתיבה והם פסולים לכתיבה ואי דישכרו 
ח ה"נ כיון דהם פסולים ל"מ שליח הא קי"ל הנהו כהני כו' דאי שלוחא דידן מי איכא מידי דאיהו ל"מ למיעבד ומשוי שלי

 ..שליחות ובודאי פטורים וזה ברור ואמת בס"ד.
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 קדושת ספרים הנדפסים –סת"ם 

 עד שתהא קטו: ד׳׳ה מגילה תוספות שבת

משמע דשאר ספרים לא בעי ספר ודיו וקשה דבפ' המוציא יין )לעיל  -מגילה עד שתהא כתובה אשורית על הספר ובדיו 
בעי ספר דתני' על הנייר ועל המטלית פסולה ומוקי לה בס"ת וה"ה על הדיפתרא אע"ג דלא דף עט:( משמע דספר תורה 

חשיב ליה לענין פסול ה"נ לא חשיב ליה לענין כשרות דקתני על הקלף ועל הדוכסוסטוס כשירה ולא קתני דיפתרא ועוד 
גילה פסולה אדיפתרא כדתנן פ"ב תנן במסכת סופרים )פ"א( אין כותבין לא ע"ג דיפתרא ולא ע"ג נייר מחוק ועוד דמ

דמגילה )דף יז.( וכן מגילת סוטה פסולה אדיפתרא כדאמר בפ"ב דסוטה )דף יז:( משום דבעיא ספר וכ"ש ס"ת דנקראת 
כמה פעמים ספר ודיו נמי צריך כדאמר בפרק הבונה )לעיל קג:( כתבה שלא בדיו או שכתב האזכרות בזהב הרי אלו יגנזו 

ודאי בעי ספר ודיו והכא איירי דווקא בשאר ספרים והא דלא קתני אין בין ספרים לס"ת ומגילה ותירץ הרב יוסף דס"ת 
משום דס"ת נכתבים בכל לשון להכי לא עריב לה ואכתי קשה לר"י דתנן בפ"ק דמגילה )דף ח:( אין בין ספרים לתפילין 

כל לשון ורמינהו מקרא שכתבו תרגום ומזוזות אלא שהספרים נכתבין בכל לשון כו' ופריך בגמרא וספרים נכתבין ב
ותרגום שכתבו מקרא וכתב עברי אינו מטמא את הידים עד שיכתבנו בכתב אשורית על הספר ובדיו ומשני כאן בספרים 

כאן במגילה ורב אשי משני כי תניא ההיא בשאר ספרים ורבי יהודה היא אלמא בשאר ספרים נמי בעי רבי יהודה ספר 
דלא אשכחן דפליגי רבנן עליה אלא בכתב אשורית אבל בספר ודיו לא אשכחן דפליגי ועוד קשה ודיו והוא הדין לרבנן 

דשביק רב אשי התם שינויא קמא דמוקי לה במגילה ומסייע ליה ברייתא דהכא דקתני בהדיא דמגילה בעי שתהא כתובה 
יתניא הך ברייתא דאין בין ספרים אשורית וספר ודיו ורב אשי גופיה מייתי לה הכא ונראה לר"י דדוקא לענין הצלה מ

למגילה אלא שהספרים נכתבין בכל לשון ואפי' בלא ספר ודיו חשיבו לענין דמצילין אותו מפני הדליקה אע"ג דלא חזו 
לקריאה משום דיש בהו אזכרות אבל במגילה אין מצילין אלא א"כ ראויה לקריאה שתהא כתובה אשורית על הספר ובדיו 

א"ת א"כ תקשה מברייתא דהכא דאמר לעיל כל היכא דלא ניתנו לקרות בהן אין מצילין וי"ל דהא לפי שאין בה הזכרה ו
 מסיק לעיל תנאי היא.

 ד׳׳ה כתבה על שני דפין פסולה תוספות סוטה יז:

מקשים לפירוש רש"י ]שפי'[ בדפין של ס"ת מפרק בתרא דגיטין )דף פז:( דתנן שייר מקצת הגט וכתבו בדף השני והעדים 
טה כשר ולא חשיב ליה שני ספרים כיון דמעורה כדאמרי' בפרק שני דגיטין )דף כ:( אהא הרי זה גיטך והנייר שלי מלמ

אינה מגורשת וכו' בעי רב פפא בין שיטה לשיטה בין תיבה לתיבה מהו וקפריך ותיפוק ליה משום דספר אחד אמר 
גבי מזוזה אמר נמי אמר רב יהודה אמר שמואל  רחמנא ולא שנים לא צריכא דמעורה ובהקומץ רבה )מנחות דף לג.(

פסולה מיתיבי כתבה על שני דפין והניח בשני סיפין פסולה הא בסף אחד כשירה ראויה לשני סיפין  כתבה על שני דפין
קא אמר אלמא דשני דפין דקאמר שמואל בנחתכין זה מזה קאמר שאין מעורין להכי מפרש דקאמר שמואל בנחתכין זה 

ין מעורין להכי מפרש נמי הכא שני דפין שאינן מעורין ופירש ר"י הא דאמר נמי בפ' ראוהו ב"ד )ר"ה דף מזה קאמר שא
כו.( אפי' לרבנן דאמרי קרן פרה פסול כיון דאית בה גילדי כשנים ושלש שופרות דמי ואע"ג דמחברי התם נמי דרכו 

כדתנן דיבק שברי שופרות פסול מפני שמתחילתו להוסיף בכל שנה גלד אחד והרי הוא כמביאו משופר אחר ומדבקו לזה 
לא היתה ברייתן בבת אחת וניכר התוספת ולא מהני חיבורו ודומה כאילו גט שכתבו על ב' דפין ותפרן יחד דפסול דאהא 

דוקא כשכתב חצי מגילת סוטה על דף זה וחציה על דף אחר אמרינן דחשיב שני ספרים וה"ה אם כתב לה שתי מגילות 
ך כוס אחד וכן גבי גט אם נתן לה שני גיטין אע"ג דכל חד וחד שלם הוא וספר אחד בפני עצמו פסולין ולא ומחקו לתו

מיגרשא בתרוייהו משום שנים או שלשה ספרים כדאמרינן בפ' שור שנגח )ב"ק דף מ.( כופר אחד אמר רחמנא ולא שנים 
לת פרי אחד אמר רחמנא ולא שנים או שלשה פירות או שלשה כופרין ובפרק לולב הגזול )סוכה דף לה.( לינקוט תרתי ת

ואין להקשות מאי שנא משנתן שופר בתוך שופר אם קול פנימי שמע יצא ולא חשיב ליה כשני שופרות דהתם בשמיעה 
 תליא מילתא והוא לא שמע אלא קול הפנימי.

 ט"ז יורה דעה רעא:ח

שאין בספרים הנדפסים קדושה כמו הנכתבים בכתב  וחקיקה הואיל ואתא לידן נימא ביה מילתא לפי ששמעתי אומרים
ולי נראה שאין חילוק בזה דאפילו אם נאמר דהוה חקיקה מ"מ הוה כמו כתב דהא גם גבי גט אשה כשר בחקיקות ירכות 
כמו שכתוב בא"ע סי' קכ"ה אע"ג דכתיב אצלה וכתב ולא וחקק: ועוד נראה לי ראיה ברורה מפרק עגלה ערופה דף מ"ח 

לו של אפוד וחושן אין כותבין אותם בדיו שנאמר פתוחי חותם משמע חקיקה ואין מסרטין עליהן באיזמל אבנים הל
שנאמר במלואתם שיהיו שלמות שלא יחסור מהם כלום אלא כותב עליהם בדיו ומראה להם שמיר מבחוץ על פני הדיו 

לן דהיה על ידי שמיר שהוא דבר  בחריץ האות והן נבקעות מאליהם ואם איתא דמעשה הדפוס הוה חקיקה קשה מנא
שאינו מצוי דילמא היה על ידי הדפוס ובדיו כדפוס שלנו ונמצא שפיר מתקיים פתוחי חותם אלא ברור הוא דמעשה 

הדפוס מקרי כתיבה ממש ולא חקיקה כלל: ושוב ראיתי בתשובת שאלות למה"ר בנימין ז"ל שכתב ג"כ שמעשה הדפוס 
היא קודש והביא ראיה ג"כ מאפוד אבל לפי עניות דעתי אין צריכין לזה כי הוה הוא קודש ככתב מטעם דגם חקיקה 

כתיבה ממש ואין כאן חקיקה דמה לי שדוחק את העט על הנייר או הנייר על האותיות של עופרת אידי ואידי כתיבה היא 
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ל המיקל עתיד ליתן את ומ"מ לענין גט ודאי אין לעשות בדפוס כיון שקצת דומה לחקיקה אבל לענין קדושת הספרים כ
 הדין:

 מגן אברהם רפד הקדמה

כתב הלבוש תמהתי כל ימי שלא ראיתי נוהגין באחד מן המקומות לכתוב ההפטרות כדין ספר כמו שכותבין המגילה כי 
היה נ"ל שאין יוצאין בצבור כלל בקריאת ההפטרות שקורין בחומשין הנדפסים כיון שאין נכתבין ככל הלכות ס"ת או 

עכ"ל וכ"כ בהגהת י"נ ואני אומר שמנהג קדמונים הוא עיקר שכתוב בב"י סי' קמ"ד בשם ת"ה מה שמדלגין עתה מגילה 
ואיתא בגיטין דף ס'  1מנביא לנביא היינו לפי שהפטרות שלנו כתובים בקונטריסים ואפשר לסמן למצוא מהר וכו' ע"ש,

ת לעשות לה' הפרו תורתך כלו' שאין יכולת ביד שאסור לכתוב ההפטרה משום מ"ש בי"ד סי' רפ"ג ס"ב אלא משום ע
הצבור לקנות להם נביאים שלימים וא"כ השת' שנתגל' מלאכת הדפוס והספרי' ת"ל בזול אסור לכתוב הפטרות דהא 

קי"ל דפוס כתיב' מעלית' היא כמ"ש מ"ע סי' צ"ג ומ"ב ול"ח, ואי משום שכתובין בנייר הא כ' בש"ג רפי"ו דשאר דברים 
ל מיני צבעונים ולא בעי דיו ואם כן ה"ה דנכתבים על הנייר כמ"ש התוס' שם וה"ה שא"צ גליל' דוק ברי"ו נכתבים בכ

ובתו' ועוד דמברכין על שיר השירים ואיכה אע"פ שכתובים בדפוס בנייר ועמ"ש ססי' ת"צ וכ"מ תשו' הרשב"א סי' תפ"ז 
קפדי' ע"ש וכ"כ הכל בו בשם הרשב"א וז"ל  דדוקא בס"ת אסור לברך כשכתובה בקונטריסים אבל על הפטרות לא

ובהפטרה ששאלת א"א ]ר"ת אני אומר ב"ח דלא כב"י[ שאין מקפידין בה ומברכין על הקריאה אפי' בלא ספר עכ"ל פי' 
אפי' אינה כתוב' על הספר מברכין עליה וכל זה ברור דלא כמה שנדחק הרב"י ע"ש ובקצת מקומות שקורין במנח' י"כ רק 

 יונה והשאר אומרים בלע"ז ואחר כך אומרים מי אל כמוך ]מהרמ"פ ע"א וראב"ח ח"ב[: ג"פ בהפטר'

 טבי עבד של רבן גמליאל –עבד כנעני 

 נפש הרב עמ' רנ

 לעולם בהם תעבודו –עבד כנעני 

 .סוטה ג

 ברכות מז:

 תוספות ברכות מז:

 הא דאמרינן מצוה שאניחידושי הרמב"ן גיטין לח: ד"ה 

ה להתפלל בציבור דחו עשה שבתורה ואפשר שלא אמרה תורה לעולם בהם תעבודו אלא משום תמהני וכי מפני מצו
שלא ליתן להם מתנות חנם כענין דכתיב בגוים לא תחנם, אבל כשהוא משחררו מפני שנותן דמי עצמו או משום מצוה 

שכיון שבא הקב"ה לבית  וצורך הרב דליכא חנינה מותר וי"ל נמי אין הכי נמי דאתיא האי מצוה ודוחה עשה שבתורה
 הכנסת ולא מצא שם עשרה מיד כועס.

 חידושי הרשב"א גיטין לח

 תוספות פסחים נט. ד"ה אתו

 לקח טוב כלל יב אות ד

 תוספות שבת ד.

 בעקבי הצאן עמ' יד

 נכסי הגר ורשות עצמו –עבד כנעני 

 ארץ הצבי עמ' קפח בהערה

 חרופה שפחה –עבד כנעני 

 א )עמוד ב במהודרת זכר חנוך(:אשבת רמב״ם פירוש המשניות 
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ודיני אלו הרשיות כך כי רשות היחיד ורשות הרבים מי שיוציא מאחד מהם לאחר בשבת יתחייב סקילה אם הוא מזיד או 
חטאת אם הוא שוגג לפי שהיא מלאכה מכלל אבות כמו שנתבאר ומי שיוציא לאחד מהם לכרמית או לכרמלית מאחד 

לפי שאין בכל המצות שיש לנו מצוה יתחייב בה  א מזיד ואם הוא שוגג אינו חייב כלוםמהם יתחייב מלקות. אם הו
 173.השוגג מלקות אלא שפחה חרופה בלבד שהיא לוקה על השגגה כאשר נתברר במקומו

 תוספות תמורה ב. ד"ה הא גופא

גג כמזיד אלמא משמע וא"ת והיכי מצי למימר דתנא לישנא אלימא משום חידוש דמזיד הא אמר לקמן יהיה לרבות שו
 דמזיד פשיטא טפי משוגג ותירץ רבינו ברוך דהא דאמר יהיה לרבות שוגג כמזיד לענין מלקות קאמר

 תוספות קידושין ו. ד"ה שכן ביהודה

 איסור ישראל לשפחה כנענית –עבד כנעני 

 יג-רמב"ם הלכות איסורי ביאה יב:יא

שהעבדים חייבים בהם יצאו מכלל העכו"ם ולכלל ישראל לא העבדים שהטבילו אותם לשם עבדות וקבלו עליהם מצות 
באו, לפיכך השפחה אסורה לבן חורין, אחד שפחתו ואחד שפחת חבירו והבא על השפחה מכין אותו מכת מרדות מדברי 

 סופרים, שהרי מפורש בתורה שהאדון נותן שפחה כנענית לעבדו העברי והיא מותרת לו שנאמר אם אדוניו יתן לו אשה.  

 ולא גזרו חכמים בדבר זה ולא חייבה תורה מלקות בשפחה אלא א"כ היתה נחרפת לאיש כמו שביארנו.

אל יהי עון זה קל בעיניך מפני שאין בו מלקות מן התורה שגם זה גורם לבן לסור מאחרי י"י שהבן מן השפחה הוא עבד 
וס המתרגם כלל בעילת עבד ושפחה בכלל ואינו מישראל ונמצא גורם לזרע הקדש להתחלל ולהיותם עבדים הרי אונקל

 לא יהיה קדש ולא תהיה קדשה.

 פשוטו של מקרא –אונקלוס  תרגוםראה: 

 קבלת טומאה –עבד כנעני 

 תוספות נזיר סא: ד"ה אי הכי עבדים נמי

 גליון הש"ס נזיר סא: בא"ד דמי שיש לו

 רציעה –אם אמר יאמר  –עבד עברי 

 ירושלמי שקלים א:א

מתקנין את הדרכים ואת הרחובות ואת מקוות המים ועושין כל צרכי רבים: אלו הן צרכי רבים דנין דיני ממונות ודיני 
נפשות דיני מכות ופודין ערכין וחרמים והקדישות ומשקין את הסוטה ושורפין את הפרה ועורפין עגלה ערופה ורוצעין 

המצורע ומפרקין את המנעל מעל גבי המים )האימום( ואין מחזירין אותו תמן תנינן משקין בית עבד עברי ומטהרין את 
 השלחין ומציינין על הקברות לא כבר ציינו מאדר תיפתר שירד שטף של גשמים ושטפו:

                                                 

 המהדורות.לא מופיע בכל  173
 

 וזת"ד: תיו״ט כריתות פרק ד משנה בע"ע במש"כ 
אומרים שהוא טעות ואני אומר דהא ודאי שמ"ש שהוא לוקה יש ... ומכאן מקשים על מה שכתב הרמב״ם בפירושו ריש מסכת שבת

סתמא תנן החמיר ט"ס וצ"ל שהיא לוקה דהא מתני' היא לא השוה כו' אבל ז"ש שהיא לוקה כשהיא שוגגת לל לא קשיא כלל דהא 
בשפחה שעשה מחני' ב' מפרשים השוגג כמזיד גדול נמי פטור מ"ט דמקשיין הוקש לאשה ולא אשה לאיש י בה את המזיד כשוגג 
ולעיל אע"ג דמאשר חטא דמיניה ילפינן באיש הוא דכחיב אית ליה להרמב"ם דה"ה לאשה ויש ראיה מדאמרינן בגמ' והכא שיור 

רקין ש"מ דגמרא סברה דהוקשו להדדי והתוס' כתבו על דהלשון אינו מכוון דהאיש והרמב"ם סובר שהל' אהדדי וכתבו הר"ב בסוף פי
 מכוון דכי היכי דהוקש איש לאשה הוקשה

 
שכותב שנוסח זו אינו מופיע בכל כתבי היד ואולי הוא נוסח מהדורה קמא של הרמב"ם שמחקו  21וע' בפה"מ מה' קפאח הערה 

 במהדורה שלישית.
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 (קישור)מסכת קידושין כב.  –חזון איש נשים סימן קמח 

 

 זמן חלות האישות –יעוד  –אמה העברי  –עבד עברי 

 תוספות הרא"ש

 ד:טזיים הלוי הלכות יבום וחליצה חידושי ר' ח

והנה גבי יעוד תניא בקידושין דף י"ט ע"ב כיצד מצות יעוד אומר לה בפני שנים הרי את מקודשת וכו', והיינו משום 
קידושין כלל, וככל קידושין דעלמא, וקשה דהא לעיל אמרינן דאין יעוד אלא מדעת דידה, משום דבלא עדים לא הוי 

דמעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, או משום דכתיב יעדה דהיינו מדעתה, והרי אמה העבריה היא קטנה, דבסימני 
טן לקיומי מילתא, א"כ איך מהנו הכא גדלות הרי היא יוצאת כבר לחירות, וקשה לפי דברי הרמב"ם דאין מעידין על הק

העדים כיון דהיא קטנה. והפשוט בזה, דביעוד עצם הקידושין נעשה ע"י האב, ואע"ג דדרשינן מאשר לו יעדה דבעינן 
דוקא מדעתה, הוא דהוי גזירת הכתוב דבלא דעתה לא הוי יעוד ומעשה הקידושין כלל, ולא כמו בשארי קידושין דעיקר 

תה, ובדעתה הוא דנעשו הקידושין, וכדחזינן דלמ"ד מעות הראשונות לקידושין ניתנו אם הלכה הקידושין תלוי בדע
ונתקדשה לאחר קודם יעוד הא תניא בקדושין דף י"ט ע"ב דאם רצה ליעד מיעד ובטלו קידושי האחר, ומפרש שם בגמ' 

איש למפרע, ואמאי לא תפסי הטעם משום דדמי לאומר לאשה התקדשי לי מעכשיו, וקשה דהרי אכתי לא נעשית אשת 
בה קידושין, ואין זה דומה למעכשיו דנעשית אשת איש למפרע, אלא ודאי דהא מיהא דביעוד שוב אין הקידושין גומרין 

אלא מדעת האדון לחוד, ועל כן למ"ד מעות הראשונות לקידושין ניתנו דנעשה מעשה הקידושין לענין זה שאין היעוד 
יא זאת גם לענין זה שאינה יכולה לקבל עוד קידושין מאחר, לא ע"י עצמה ולא ע"י אביה, תלוי שוב בדעתה, על כן אהנ

ודמיא זאת למעכשיו בחדא מילתא, דלענין זה שאין הקידושין תלויין עוד אלא בדעת האדון מהני היעוד שאח"כ למפרע, 
ות לאו לקידושין ניתנו, ולדידיה הא והוי כתנאי דמעכשיו דדינה לענין זה כמקודשת למפרע, ואפילו למ"ד מעות הראשונ

אינו חוזר ומיעד אם נתקדשה לאחר, אבל מ"מ הרי זהו מיהא משום דכיון דלאו לקידושין ניתנו א"כ הרי אין כאן עוד 
מעשה קידושין כלל, ועל כן תפסי בה קידושי שני, אבל הא מיהא דלענין קידושי היעוד הקידושין תלויים ונגמרים רק 

עתה לא בעינן רק למעשה הקידושין, אבל עיקר דעת המתקדשת כבר נעשה ע"י האב בשעת מכירה, בדעת האדון, וד
וכדילפינן מינה דאומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קידושיך, דגם שם לא מהניא דעתה רק למעשה הקידושין, ועיקר 

שר לו יעדה דבעינן דעתה, הא לא הקידושין הם מדעת האב, והכא נמי ביעוד דכוותה. והכי מוכח, דהלא הא דדרשינן מא
בעינן רק דעתה ולא דעת האב, ואף דקטנה היא והיא ברשות אביה, אלא ודאי דעיקר הקידושין תלוי רק בדעת האדון, 
ודעתה לא בעינן רק למעשה הקידושין, או דהוי גזירת הכתוב ביעוד דבעינן דעתה, ועל כן פקע מינה זכות אביה, ודעת 

 כירה.אביה כבר היה בשעת מ

 מי כותב את השטר –אמה העבריה  –עבד עברי 

 קידושין טז.

 תוספות רי"ד קידושין טז.

שטר אמה העבריה מי כותבו נראה לי דהוא הדין דפליגי נמי אעבד עברי דהא עברי מעבריה יליף והאי דנקט אמה 
 העבריה משום דבה מישתעי קרא:

אישות שייך גבי אמה העבריה ואי משום דהיא בת ייעוד והרי  באישות מיהא לא אשכחן. נראה לי דלא גרסינן ליה דמה
 גם עבד עברי ילפינן מינה. אלא הכי גרסינן להכי אהני אם אחרת:

 מעות הראשונות, דעת הרמב"ם –אמה העבריה  –עבד עברי 

 רמב"ם הלכות עבדים ד:יב

 כסף משנה הלכות עבדים ד:יב
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 לחם משנה הלכות עבדים ד:יב

 מצות יעוד קודמת למצות הפדיה –אמה העבריה  –עבד עברי 

 קידושין ד:

 רמב"ם הלכות עבדים ד:ג

 חידושי הגרי"ז בכורות יג.

במשנה מצות יעידה קודמת למצות הפדייה, ומשמע דמצות הפדיה על האדון כמו יעידה, וכן חשבה הרמב"ם במנין 
ן כסף דין הוא ויכולה לעשות את הגרעון אפילו מאחר שהגרעו המצוות )מצוות רל"ג רל"ד(, אלא דצ"ע מאי היא המצוה

הרמב"ם  בע"כ של האדון, א"כ מאי נפק"מ במצוה זו אחרי דאיכא דין גרעון כסף גם בע"ע שלא נאמר בו המצוה, והנה
בהל' עבדים )פ"ד הל"ג( כתב וז"ל, אמה העבריה נקנית בכסף וכו', ואינה נקנית בפרוטה מפני שצריך לקנות בדמים 

 גרעון כדי שתגרע פדיונה ותצא, ע"ש. שראויין ל

ובכ"מ הקשה וז"ל, דהא לא ילפינן דנמכר לישראל נקנה בכסף אלא מדכתיב והפדה והוקש עברי לעבריה, ומהאי ילפינן 
לישראל לא יקנה בפרוטה כמו אמה, ואיני רואה דבר מתישב בזה,  נמי גרעון כסף, וכיון שכן היה לנו לומר דגם נמכר

 ע"ש.

ה דקנין כסף בודאי דלא חלוק בה עברי מעבריה, ודין כסף הוא בפרוטה, והא דבעי בעבריה יותר מפרוטה והנראה בז
היכי דאמרינן דאינה נמכרת לקרובים שאין יכולים להתקיים בה  משום דזהו הלכה דבעינן שתהא ראויה לגרעון כסף, כי

מצותה,  המכר באופן זה שתוכל להתקיים בהמצות פדיה, וכ"ז בעבריה שאיכא בה מצות פדיה, וע"כ בעינן שיהיה 
משא"כ בעברי דאנן ילפינן דיוצא ע"י גרעון כסף ואין זה כי אם דין יציאה כזו ולא מצוה, וא"כ שפיר נקנה בפרוטה ויוצא 

באופן זה מאחר שאין זה מצוה אצלו, ונראה דזהו הפירוש במצות פדיה  בדרכים אחרים ולא שייכי לקנין שיהיה דוקא
דאין בה מעשה  דזה מצוה איכא בה האי דין שתהא המכר באופן זה שתוכל להתקיים הגרעון כסף, אף דאיה"נדמאחר 

פדיה מצד האדון יותר מהדין שנפדית בע"כ, כמו עברי שאין בו מצוה זו, וזהו היתרון שנתחדש ע"י המצות פדיה דנאמר 
 בה מצוה.

 עברי גופו קנוי עבד

 מנחת חינוך מצוה שכח

ולם בקדושתם אף לאחר שביעית כמ"ש לעיל ופ"ש אף שכ"א מחויב להפקיר שדהו וכ"א לוקט מן ההפקר ופ"ש הם לע
מ"מ מה שלוקט זוכה מן ההפקר והם שלו לגמרי והמקדש בפ"ש מקודשת אף דלכתחלה לא דה"ל כסחורה אבל בדיעבד 

 מקודשת כי הממון שלו ע' בקדושין ובר"מ פ"ה מה' אישות דהמקדש בפ"ש מקודשת.

 שב"א קידושין טז. ד"ה אילימאר

אילימא דכתב לי' שטרא אדמיה היינו כסף. כלומר כל שנתרצה אדון בכך אינו יכול לחזור בו דהיינו כסף אבל בע"כ דאדון 
לא דהשתא נקיט מרגניתא בידיה ויהבינן ליה חספא כדאיתא לקמן גבי מפדין אותה בע"כ דאמרינן סבר רבא למימר בעל 

ביי מאי ניהו דכתיבנא ליה שטרא אדמיה נקיט מרגניתא בידי' ויהיבנא ליה חספא, ומיהו אכתי ק"ל כרחיה דאדון א"ל א
מאי קאמר היינו כסף דא"כ המקדש בכסף וכתב לה שטר עליו תהא מקודשת דשטרא דכתיב עליה היינו כסף, וי"ל 

ל למסקנא דאמר רבא ע"ע גופו קנוי דהשתא הוא דקאמרינן הכי משום דאכתי לא ידעינן דגופו קנוי ואינו אלא כחוב אב
 אי כתב ליה שטרא אדמיה לא נפיק דכסף אין כאן שטר אין כאן, וצ"ע.

 הענקה –עבד עברי 

 מנחת חינוך מצוה תפב

 מת האדון בתוך שש ובלי יורשים –הענקה  –עבד עברי 

 מנחת חינוך מצוה תפב אות א

וצד זה נראה כיון דלא הי' מרצון העבד הו"ל שלוחו מעמך כמו במיתת האדון אע"פ ששלוחו בע"כ של האדון דבע"כ ...
אתה וכו' מ"מ כיון דהעבד לא גרם חייב בהענקה דהו"ל יציאה מאצלו כיון דהעבד אינו עושה כלל חייב בהענקה כנ"ל 
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וצא לחירות והתורה גזרה ביוצא הענקה ל"מ בשש וביובל ופשוט. גם נראה פשוט דדוקא ביציאות הנ"ל דהתורה כתבה די
דגזה"כ הוא או אמה בסימנים אלא אפי' מיתת האדון דג"כ גזה"כ דהוי יציאה דאין עובד את הבת או נרצע אינו עובד 

 ...כלל אף הבן

 טו:יד אות קמחמלבי"ם דברים 

הגמ' ב"מ )דף לא( קדושין )דף יז(, ומ"ש לו ולא העניק תעניק לו, מ"ש אפי' מאה פעמים מחקו הגר"א וכן מבואר מדברי 
ליורשיו תמוה דהא בגמ' קדושין )דף טו( מקשה ע"ז יורשיו אמאי לא שכיר קריה רחמנא ומסיק לו ולא לבע"ח, וי"ל 

דהמקשה בגמ' סובר דהענקה הוא מטעם שכר שכיר, והספרי ס"ל שהוא מטעם צדקה עיין במ"ל )פ"ג מה' עבדים הי"ב( 
א בזה, ויותר נראה שהוא הברייתא שמובא בירושלמי )פ"ק דקדושין ה"ב( היוצא בגרעון כסף ובמיתת האדון שיש פלוגת

 אין מעניקין ופי' העניק תעניק דוקא האדון עצמו יעניק ולא יורשיו אם מת האדון, והש"ס שלנו לא סבר כן:

 (קישור)תועפות ראם סימן קלט 

 

    

 

 כי לי עבדים –עבד עברי 

 ילקוט שמעוני תהלים אות קיג

הללויה הללו עבדי ה'. זה שאמר הכתוב אזכרה נגינתי בלילה, ר' יהודה בר' סימון אמר אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה 
נת לך על אותם הנסים ואומרת שירים וזמרים בלילה, רבש"ע, מזכרת אני נסים שעשית עמיבלילה במצרים, והייתי מנג

שנאמר השיר יהיה לכם כליל התקדש חג, ואימתי כשהרגת בכורי מצרים ויהי בחציהלילה, שבאותו לילה נגאלנו 
והוצאתנו מעבדות לחירות, שהיינו עבדים לפרעה וגאלתנו ונעשינו לך עבדים, שנאמר הללויה הללו עבדי ה'. אתה מוצא 

ת משנבראהעולם עד שיצאו ישראל ממצרים ולא אמרו הלל, ובשעה שבאה מכת בכורות, עמד לו פרעה והלך כ"ו דורו
אצל משה ואהרן, שנאמר ויקרא פרעה למשה ולאהרן לילה, היה דופקפרעה על פתחיהן, א"ל שוטה בלילה, אנו יוצאין 
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ש מפתח ביתו עד בקר, אמר הרי מתו כל וכי גנבים אנו, בבקר אנו יוצאין שכך אמר לנו הקב"ה, ואתם לא תצאו אי
מצרים,שנאמר ותחזק מצרים על העם, אמרו לו ומבקש אתה לכלות את המכה הזאת ממך, אמור הרי אתם בני חורין, 

הרי אתם ברשותכם הרי אתם עבדים של הקב"ה. התחילפרעה צווח לשעבר הייתם עבדי ועכשו הרי אתם בני חורין, אין 
, צריכים אתם להלל להקב"ה שאתם עבדיו, שנאמר הללויה הללו עבדי ה',שנאמר כי לי בני אתם אלא עבדים של הקב"ה

ישראל עבדים. למה אמרו הללויה אמר רבי ירמיה בן אלעזר אין העולם כדי להלל בכל השם אלא בחציו, שנאמר כל 
לו לשנים והאומר אחד הנשמה תהלל יה. הללו יה מכאןשאין לומר הלל פחות משלשה, שנאמר הללו, למי אומרים הל

 הרי שלשה, וכה"א כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלהינו:

 לא תצא כצאת העבדים –עבד עברי 

 קידושין טז.

 רש"י שמות כא:ז ד"ה לא תצא כצאת העבדים

כיציאת עבדים כנענים שיוצאים בשן ועין, אבל זו לא תצא בשן ועין, אלא עובדת שש או עד היובל, או עד שתביא 
וכל הקודם קודם לחירותה ונותן לה דמי עינה או דמי שינה, או אינו אלא לא תצא כצאת העבדים בשש וביובל, סימנין, 

תלמוד לומר )דברים טו יב( כי ימכר לך אחיך העברי או העבריה. מקיש עבריה לעברי לכל יציאותיוק מה עברי יוצא בשש 
עבדים, לא תצא בראשי אברים כעבדים כנענים. יכול וביובל, אף עבריה יוצאה בשש וביובל, ומהו לא תצא כצאת ה

העברי יוצא בראשי אברים, תלמוד לומר העברי או העבריה, מקיש עברי לעבריהר מה העבריה אינה יוצאה בראשי 
 אברים, אף הוא אינו יוצא בראשי אברים:

 בעל הטורים שמות כא:ז ד"ה כצאת

משה אל האהל )להלן לג ח(. כצאת השמש בגבורתו )שופטים ה ג' במסורה. הכא לא תצא כצאת העבדים. ואידך כצאת 
לא(. זהו שאמרו )ב"ב עה א( פני משה כפני חמה. וזהו כצאת משה, כצאת השמש בגבורתו. וכן הא דאמרינן )ב"מ פג ב( 
פועל ביציאתו משל בעה"ב, פירוש שאינו צריך לצאת למלאכתו אלא משיצא השמש, אע"פ שאינו מתחיל במלאכתו עד 

עה אחר שיצא השמש, שהרי מתבטל משעה שיצא השמש שהוא יוצא מביתו עד שיגיע למלאכה, לא אמרינן שימהר ש
 לצאת כדי שיתחיל במלאכה ביציאת השמש. וזהו כצאת העבדים, כצאת השמש שאינו חייב לצאת אלא כצאת השמש:

 מייעד לבנו קטן –עבד עברי 

 רמב"ם הלכות עבדים ד:ז

או לבנו הרי היא כשאר ארוסות ואינה יוצאה באחד מכל אלו אלא במיתת הבעל או בגט, ומצות  יעד אותה האדון לעצמו
יעוד קודמת למצות פדייה, כיצד מצות יעוד אומר לה בפני שנים הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי הרי את לי 

נות לקידושין ניתנו ונוהג בה לאשה אפילו בסוף שש סמוך לשקיעת החמה, ואינו צריך ליתן לה כלום שמעות הראשו
מנהג אישות ואינו נוהג בה מנהג שפחות, ואינו מיעד שתים כאחת שנאמר יעדה וכיצד מיעדה לבנו אם היה בנו גדול 

 ונתן רשות לאביו ליעדה לו הרי האב אומר לה בפני שנים הרי את מקודשת לבני.

 לחם משנה הלכות עבדים ד:ז

את מקודשת לבני וכו'. בפירוש החומש פירש"י ז"ל אלא אומר לה הרי את מיועדת לי הרי האב אומר לה בפני שנים הרי 
בכסף שקיבל אביך בדמיך ואע"ג דנראה לכאורה דפליג עם רבינו ז"ל דרבינו ז"ל סובר דהאדון הוא המקדש לבנו ורש"י 

רי עשה הבן שליח לאב לקדשה ז"ל סובר דהבן עצמו מקדש נראה דלא פליגי דרבינו ז"ל כתב שנתן רשות לאביו ליעדה וה
 לו ורש"י ז"ל בפירוש החומש איירי שלא עשה הבן שליח לאב אלא הבן בא הוא בעצמו לקדשה ברשות אביה:

 (קישור)שו"ת זרע אברהם )לופטביר( סימן כג אות ד 
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 נמכר בגנבתו ולא בכפלו –עבד עברי 

 מנחת חינוך מב:א

ת ד"ב ודוק' קרן הגנבה אבל לא בעד כפל ודו"ה אלא הוא חוב עלי' עד שיעשיר כ"ה שם בר"מ מקדושין י"ח ומכו...
ולכאורה אפ"ל הא דאינו נמכר בעד הכפל היינו אם הגנב שילם לו בעד הקרן בפי' ... דדרשינן בגנבתו ולא בכפילו

תרצה ולקח בעד הקרן ואח"כ תובע אותו כפל ואין לו אינו נמכר אבל אם באים לדון בתחלה ואין לגנב והבעה"ב הנגנב נ
רק הקרן אפשר דיכול הנגנב לומר המעות שיש לו אני לוקח בעד כפל וממילא אין לו קרן וימכר בעד הקרן או אם כבר 

עוד ואפשר אפילו רוצה הגנב לשלם לו בעד  שילם לו בסתם אפשר דיכול הנגנב לומר קבלתי בעד הכפל והקרן מגיע לי
הקרן בפירוש יכול הנגנב לומר איני רוצה לקבל רק בעד הכפל והקרן מגיע לי עוד וכה"ג מבואר בח"מ לענין שני חובות 
בסי' פ"ג אך מפירש"י שכתב שם ולא בכפילו שאם יש לו לשלם את הקרן ולא הכפל אינו נמכר משמע דאם יש לו הקרן 

וא"י לומר אקבל המעות בעד הכפל וימכר עבור הקרן ובמקנה הרגיש במ"ש וכן הסברא נותנת דפרעון ראשון אינו נמכר 
הוי קרן ולא מקרי כפל קודם הקרן ויותר מזה נראה דאף אם הגנב שילם לו בפירוש בעד הכפל מ"מ כיון שהוא פרעון 

נמכר בכל גוונא וא"ד לחוב הכלל התשלומין  ראשון נעשה קרן ביד הבעה"ב כי לא נקרא כפל רק אחר קרן וא"כ אינו
שחייבה אותו התורה יותר ע"ז אינו נמכר )וכיון שקיבל פרעון הראשון א"כ אינו מגיע לו עוד מחמת חיוב התורה אינו 

 ..נמכר( וכיון שקיבל פרעון הראשון א"כ אינו מגיע לו עוד מחמת חיוב התור' אינו נמכר עבור זה כנלע"ד.

 כהן ובעל מום –נרצע  –עבד עברי 

 משנה למלך הלכו עבדים ג:ח

ונוקב את אזנו הימנית וכו'. שם )דף נ"א( והנה מדלא נתן רבינו שיעור בנקב משמע דאפילו כל שהוא די וא"כ קשה דלמה 
אין נרצע כהן משום שנעשה בעל מום הא כל נקב שהוא פחות מכרשינה אין זה מום וכמ"ש רבינו פ"ז מהלכות ביאת 

 ש. כבר הקשו זה בירושלמי וירצע הסחוס פחות מן כרשינה ותירצו שמא יבא לידי כרשינה.המקד

 קם תחתיו –עבד עברי 

 ירושלמי קידושין א:ב

דתני עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את הבת אמה העברייה עובדת את הבת ואינה עובדת את הבן אית תניי תני 
 הבן ולא את הבת בין עבריה בין עברי אינן עובדין לא את

 ארץ הצבי עמ' רכג

 וןמוקנין מ איסורקנין  –עבד עברי 

 קידושין טז.

כסף,  בגרעון כסף. אמר חזקיה, דאמר קרא: ווהפדה, מלמד, שמגרע פדיונה ויוצאה. תנא; וקונה את עצמו בכסף ובשוה
לרבות שוה כסף ככסף; אלא  -מכסף מקנתו; שוה כסף נמי, חישיב גאולתו אמר רחמנא ובשטר. בשלמא כסף, דכתיב: 

האי שטר ה"ד? אילימא דכתב ליה שטרא אדמיה, היינו כסף! אלא שיחרור, שטר למה לי? לימא ליה באפי תרי זיל, א"נ 
 אין גרעונו מחול. -באפי בי דינא זיל! אמר רבא, זאת אומרת: עבד עברי גופו קנוי, והרב שמחל על גרעונו 

 חידושי הרמב"ן שם ד"ה זאת אומרת

בל כך נראה לי דכיון דשני קנינין הן בעבדות, אחד קנין ממון והוא קנין דמעשה ידיו, ואחד קנין איסור שהוא אוסרו א
בבת ישראל ופוטרו ממקצת מצוות, וקנין הגוף הזה הוא המצריכו גט חירות ואינו נפקע בדיבור, דומה לקנין אישות 

אף עבד עברי יש לרבו בו קנין איסור, שהרי מתירו בשפחה שהוא צריך גט להתירו, וממנו הוא למד, לפיכך אמרו ש
כנענית, ואין קנין איסור נפקע בלא גט, בין באישות בין בעבדות, הילכך הרב שמחל על גרעונו אין גרעונו מחול אלא הוה 

 ליה כמפקיר עבדו שצריך גט שחרור

 שו"ת סימן יז –אבני מילואים 

והנלענ"ד הוא דבעבד כנעני יש לרבו שני קנינים הקנין האחד הוא קנין ממון שבו ר"ל שגופו קנוי' לרבו והוא כשורו 
וחמורו, והקנין השני הוא קנין איסור שבו מותר בשפחה כנענית ואינו חייב אלא במצות שהנשים חייבות בו, ומש"ה 

ן ממון גבי' שכבר זכה העבד בעצמו מ"מ קנין איסור שבו לא המפקיר עבדו שיצא לחירות ותו לית ליה לרבי' שום קני
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ר פקע ע"י הפקר ועדיין מותר בשפחה ומש"ה אוכל עדיין בתרומה שזה תלוי בקנין איסור שבו ומעתה בין תבין את אש
 ה...לפניך דהמפקיר עבדו אוכל בתרומ

 גיטין לט:

 23נפש הרב עמ' יט סוף הערה 

 גינת אגוז עמ' קא

 שכירות יג:זרמב"ם הלכות 

כדרך שמוזהר בעה"ב שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעה"ב ויבטל מעט בכאן ומעט 
בכאן ומוציא כל היום במרמה אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן שהרי הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא 

ב הצדיק אמר כי בכל כחי עבדתי את אביכן, לפיכך נטל שכר זאת אף יברך אותה, וכן חייב לעבוד בכל כחו שהרי יעק
 בעולם הזה שנאמר ויפרץ האיש מאד מאד.

 תוספות יבמות ע: ד"ה אלמא

והא דאמר בפ"ק דקידושין )דף טז. ושם( דעבד עברי גופו קנוי היינו לענין שצריך גט שחרור ואין יוצא באמירה בעלמא 
פחה כנענית היינו משום שצריך שיעבוד את רבו בין ביום בין בלילה כדכתיב )דברים אבל לענין מצות לא והא דשרי בש

 טו( כי משנה שכר שכיר עבדך דשכיר קרייה רחמנא

 חוסן יוסף אות א

בשו"ת אבני מלואיס סי' י"ז תמה על התו"כ הובא בכ"מ דל"ל למעט ע"ע של כהן שאינו אוכל תרומה מכסף הא איתמעט 
"ש וי"ל דאתי לר"א דס"ל דמוכר עצמו נמכר יתר על שש וח"כ נמי דנמכר לעולם ולא נפיק מתושב כבר מתושב ושכיר יעו

ושכיר דהוי רק קנין לזמן והוא קנין פירות וא"כ שפיר צריך המיעוט אע"ע המוכר א"ע לעולם ואפילו לתוס' ריש אלמנה 
שפחה כנענית וליכא קנין איסור עי' שו"ת אב"מ לכ"ג דאכילת תרומה צריך קנין איסור ומוכר עצמו הרי אין רבו מוסר לו 

שס מ"מ הא כתב הריטב"א פ"ק דקידושין דרק בעל כרחו של העבד אינו מוסר אבל העבד עצמו הוא מותר בשפחה 
 ...כנענית וא"כ שפיר הוא קנין איסור עדיין שהקנין מתירו בשפחה כנענית

 מאירי קידושין שם

 רותיו עד שיגיע זמנואלא גופו קנוי למלאכתו כעין דקל לפי

 יג-רמב"ם הלכות איסורי ביאה יב:יא

העבדים שהטבילו אותם לשם עבדות וקבלו עליהם מצות שהעבדים חייבים בהם יצאו מכלל העכו"ם ולכלל ישראל לא 
באו, לפיכך השפחה אסורה לבן חורין, אחד שפחתו ואחד שפחת חבירו והבא על השפחה מכין אותו מכת מרדות מדברי 

 ם, שהרי מפורש בתורה שהאדון נותן שפחה כנענית לעבדו העברי והיא מותרת לו שנאמר אם אדוניו יתן לו אשה.  סופרי

 ולא גזרו חכמים בדבר זה ולא חייבה תורה מלקות בשפחה אלא א"כ היתה נחרפת לאיש כמו שביארנו.

סור מאחרי י"י שהבן מן השפחה הוא עבד אל יהי עון זה קל בעיניך מפני שאין בו מלקות מן התורה שגם זה גורם לבן ל
ואינו מישראל ונמצא גורם לזרע הקדש להתחלל ולהיותם עבדים הרי אונקלוס המתרגם כלל בעילת עבד ושפחה בכלל 

 לא יהיה קדש ולא תהיה קדשה.

 תוספות קידושין טז.

 שער המלך הלכות עבדים ג:ג

 קניניו –עבד עברי 

 פני יהושע קידושין יד: ד"ה גמרא

 עבדים

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


819 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 בבא קמא יב.

אנא מתניתא ידענא, דתני אבימי: פרוזבול חל על הקרקע, ואינו חל על העבדים; מטלטלין נקנין עם הקרקע, ואינן נקנין 
לא קנה עבדים;  -לא קנה קרקעות, בקרקעות  -עם העבדים. לימא כתנאי: מכר לו עבדים וקרקעות, החזיק בעבדים 

לא  -לא קנה קרקע; עבדים ומטלטלין, החזיק בעבדים  -קנה מטלטלין, במטלטלין  -קרקעות ומטלטלין, החזיק בקרקע 
קנה מטלטלין! מאי לאו בהא קמפלגי, דמר סבר:  -לא קנה עבדים; והתניא: החזיק בעבדים  -קנה מטלטלין, במטלטלין 

בדים כמקרקעי דמי, ע -עבדים כמקרקעי דמי, ומר סבר: עבדים כמטלטלין דמי! אמר רב איקא בריה דרב אמי: דכ"ע 
בעינן קרקע דומיא דערים מצורות ביהודה דלא ניידי, דתנן: נכסים שאין להם  -שפיר, והדתניא לא קנה  -והדתניא קנה 

בכסף, בשטר, ובחזקה; מנהני מילי! אמר חזקיה, דאמר קרא: אויתן להם  -אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות 
 -מגדנות עם ערי מצורות ביהודה. איכא דאמרי, אמר רב איקא בריה דרב אידי: דכ"ע אביהם מתנות רבות לכסף ולזהב ול

בעודן עליו. וכי עודן עליו מאי הוי? חצר מהלכת היא,  -שפיר, הא דתניא קנה  -עבדי כמטלטלין דמי, והדתניא לא קנה 
ויושב לא קנה! והלכתא: בכפות.  וחצר מהלכת לא קנה! וכי תימא בעומד, והא אמר רבא: כל שאילו מהלך לא קנה, עומד

 קנה עבדים! התם בעומדין בתוכה. -והתניא: החזיק בקרקע 

 אנא מתניתא ידענאד"ה  בבא קמא יב.תוספות 

אע"ג דבכמה דוכתין אשכחן דכמקרקעי דמי לענין אונאה ושבועה אור"י דהכא לא איירי אלא במילי דרבנן ולגבות מיתמי 
ייתא ולא גבי אלא מדרבנן ולענין פרוזבול וקנין אגב דהוי נמי מדרבנן וקרא דערים ומלקוחות וסבר שעבודא לאו דאור

מצורות אסמכתא בעלמא היא ולקמן דקאמר להך לישנא דאמר עבדא כמקרקעי דמי למה לי עומדים בתוכה למ"ד נמי 
ריך שפיר והא דבעי כמטלטלי דמי הוה מצי למיפרך דהא לא חשיב כמטלטלי אלא לענין מילי דרבנן אלא דבלאו הכי פ

למידק בפ' המוכר את הבית )ב"ב סח.( אי עבדא כמטלטלי דמי או כמקרקעי דמי ממתני' דהיו בה עבדים ובהמה כולן 
 מכורין ומייתי לה נמי בפרק מי שמת )שם קנ.( גבי מטלטלין של פלוני לא שייכא הכא כלל דהתם בלשון בני אדם תלינן.

 עבדים הוקשו לקרקעות

 סנהדרין טו.

 קידושין כב:

מתני'. עבד כנעני נקנה בכסף ובשטר ובחזקה, וקונה את עצמו בכסף על ידי אחרים, ובשטר על ידי עצמו, דברי רבי   
 מאיר; וחכמים אומרים: בכסף ע"י עצמו, ובשטר ע"י אחרים, ובלבד שיהא הכסף משל אחרים.  

ה, הקישן הכתוב לשדה אחוזה, מה שדה אחוזה נקנה גמ'. מנלן? דכתיב: והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוז  
בכסף, בשטר ובחזקה, אף עבד כנעני נקנה בכסף, בשטר ובחזקה. אי מה שדה אחוזה חוזרת לבעלים ביובל, אף עבד 

 כנעני חוזר לבעלים ביובל? תלמוד לומר: דלעולם בהם תעבודו.

 יב. קמאבבא 

 ז. ד"ה שיש להן אחריות קידושיןרש"י 

 לקרקעות דכתיב )ויקרא כה( והתנחלתם אותם לרשת אחוזה.אדם הוקש 

 ד"ה אם כן ז. קידושיןתוספות 

פי' בקונטרס דאדם הוקש לקרקעות דכתיב והתנחלתם אותם לרשת אחוזה וקשה דההוא קרא כתיב בעבד אבל בן חורין 
עבד נמי פלוגתא היא בפ"ק לא איתקש אלא דוקא בדמי עלי לפי ששמין אותו כעבד כדאיתא בפ"ק דסנהדרין )דף טו:( ו

דב"ק )דף יב.( אי כמקרקעי אי כמטלטלי דמי ונראה דלאו דוקא יש להם אחריות אלא אף כי נמי אין להם אחריות לא 
מצינו מטלטלין נקנין אגב מטלטלין דנכסים שאין להם אחריות לא שייך בהו אגב א"נ י"ל דה"ק ע"כ אי אשה נקנית אגב 

מטלטלין שהרי קנין כסף דאשה ילפינן משדה קיחה קיחה ואם אין שדה נקנה מהיכא תיתי מטלטלין שדה נמי נקנה אגב 
 באשה.

 רמב"ם הלכות מכירה יג:יח

נראה לי שהקבלן יש לו הונאה, כיצד כגון שקבל עליו לארוג בגד זה בעשרה זוזים, או לתפור חלוק זה בשני זוזים הרי זה 
 ן בעל הבגד חוזר לעולם כמוכר.יש לו הונייה, וכל אחד משניהם בין קבלן בי
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 הלכות מכירה יג:יח משנה למלך

נ"ל שהקבלן יש לו הונייה כו'. כתב ה"ה וצ"ע דהא קי"ל דאין אומן קונה בשבח כלי כו'. ומהרי"א בסי' שי"ח נתן טעם 
זור מהאי טעמא לסברת רבינו מדקי"ל בפ' האומנין דפועל יכול לחזור מטעם כי לי בני ישראל עבדים וקבלן אינו יכול לח

בלן לאו עבד מיקרי ע"כ ונכון אלמא פועל דמי לעבד ולא קבלן ומאי דאימעיט מאונאה הוא עבדים שהוקשו לקרקעות וק
 :הוא

 משנה למלך הלכות טוען ונטען ה:ב

ינו ומ"ש עוד ה"ה ואין זו ראיה דכי אמרי' דאדם הוקש לקרקעות כו' זה אינו דאף שאר אינשי נמי הוקשו לקרקע וכ"כ רב
בפי"ג מה' מכירה דהשוכר את הפועל בין בקרקע בין במטלטלין אין להם אונאה וטעמא שהוקשו לקרקע ושמא יאמר 

הרב דהתם דוקא אתמר שהוא מטעם שכתב רבינו שהוא כקונה אותו לזמן ועבדים אין להם אונאה. אבל אין דברי ה"ה 
היא בעבד כנעני הכתוב מדבר ויש ליישב בדוחק ודאי מיושבים שכתב ה"מ עבדים דכתיב בהו בהדיא והתנחלתם כו' וה

 כך היא כוונתו ודו"ק.

 שבועות מב:

י'. ואלו דברים שאין נשבעין עליהן: העבדים, והשטרות, והקרקעות, וההקדשות, אין בהן תשלומי כפל ולא תשלומי מתנ
נשבעין  -שחייב באחריותן  ארבעה וחמשה, שומר חנם אינו נשבע, נושא שכר אינו משלם; ר' שמעון אומר: קדשים

אין נשבעין עליהן. רבי מאיר אומר: יש דברים שהן בקרקע ואינן כקרקע, ואין חכמים  -עליהן, ושאינו חייב באחריותן 
רבי מאיר מחייב שבועה, וחכ"א: כל  -מודים לו. כיצד? עשר גפנים טעונות מסרתי לך, והלה אומר: אינן אלא חמש 

 ...קעהמחובר לקרקע הרי הוא כקר

 חידושי ר' חיים הלוי הלכות טוען ונטען ה:ב

וכן החופר בשדה חברו בורות שיחין ומערות והפסידה והרי הוא חייבלשלם בין שטענו שחפר והוא אומר לא חפרתי או 
שטענו שחפר שתי מערותוהוא אומר לא חפרתי אלא אחת או שהיה שם עד אחד שחפר והוא אומרלא חפרתי כלום ה"ז 

 נשבע היסת על הכל עכ"ל. 

למלאת החפירות ולהשוות החצרותאבל אם תבעו לשלם פחתו הרי הוא כשאר  ובהשגות ז"ל א"א נראין דברים שתבעו
תביעת ממון וכמי שאמר לוחבלת בי שנים והוא אומר לא חבלתי אלא אחת עכ"ל, והיינו משוםדהראב"ד משוה חבלת 

ים, דלפי מה אדם לנזקי קרקע דתרווייהו אין על גופן דין שבועהורק דעל התשלומין חייב לישבע. והנה כבר כתבו המפרש
שכתבהר"ן בשבועות על הך דר"י דחבלת בי שנים וכו', דלאו דהוי מודה במקצתממש אלא כעין מודה במקצת, וזה שייך 

אפילו בקרקעות. אלא דהקצוה"חהקשה מהא דתנן בשבועות דף ל"ו ע"ב אנסת ופתית את בתי והוא אומר לאאנסתי ולא 
יינו נזק, והוידמי אדם, ומ"מ חייב בקרבן שבועה, ובעל כרחך דדמי קרקע פתיתי משביעך אני ואמר אמן חייב, והרי פגם ה

דינם כמטלטלין.ובאמת שמזה קשה למה לא הביא זה הראב"ד, והרי חיוב קרבן שבועה הוימדאורייתא, ולהדיא תנן 
מר אמן במתניתין שם אמר לו חבלת בי ועשית בי חבורהוהוא אומר לא חבלתי ולא עשיתי בך חבורה משביעך אני וא

חייב,ולמה הביא הראב"ד מהך דחבלת בי שנים, דהשבועה אינה אלא מדרבנן, ולאהביא מהך דחבלת בי דחייב קרבן 
 שבועה מן התורה, והרי קרבן שבועה גם כןליכא בקרקע, ובעל כרחך דדמי קרקע אינם כקרקע, וצ"ע.  

תרווייהו ליתנייהו בקרקעות, מ"מ לענין דמי והנראה מזה מבואר, דחלוק דין קרבן שבועה מדין חיוב שבועה, דאע"גד
קרקע חלוקין הם, דבאמת הריהתשלומין שמתחייב בהם הא הויין מטלטלין, והם ככל מטלטלין דעלמא,והא דפסק 
הרמב"ם דאין נשבעין על דמי קרקע, בעל כרחך צ"ל דהוא משום,דכיון דהתשלומין הם חליפי הקרקע שהזיקו, ונזק 

וא"כ עיקר חיוב שבועתו הוא רק בנזק הקרקע, וכיון דאין נשבעין עלהקרקעות ומיפטר בכפירתו הקרקע הוא עיקר חיובו,
בלא שבועה ממילא ליכא עליה חיוב שבועה גםעל התשלומין. ולפי זה שפיר חלוק בזה חיוב שבועה מקרבן שבועה, 

ם לא, וכן הטענה והכפירה דלעניןחיוב שבועה צריכין אנו לדון בעיקר והתחלת החיוב אם מתחייב על זהשבועה א
וההודאה הכל ביסוד והתחלת חיובו,ועל כן בדמי קרקע, כיון דעיקר החיוב הוא הפסד הקרקע, והתשלומין הוייןחליפי 

הקרקע, א"כ ממילא דלית ביה בעיקר חיובו דין שבועה, וממילא דאיןכאן חיוב שבועה גם על התשלומין, משא"כ לענין 
שבזה הוא מדין גזלת ממון, א"כ אין דינו תלוי כלל ביסוד והתחלתהחיוב, ורק בהחיוב  קרבן שבועה, דעיקר דיןכפירה

תשלומין של עתה היא שחלה כפירתו וגזלתו, וכלשהתשלומין דאית ליה גביה עתה הם מטלטלין, לא אכפת לן כלל 
יבי מטלטלין, על כן שפיר בעיקרהחיוב מה שהוא, וחייב בקרבן שבועה, ועל כן גם בדמי קרקע, כיוןדהתשלומין עצמם חש

מתחייב בקרבן שבועה. וגםדבעיקר השבועה חלוקין הן זה מזה, דלענין טענות ותביעות הרי דיינינן עלחיוב שבועתו, וזה 
בא על עיקר חיובו והנזק שהזיקו שהוא מקרקעי, משא"כלענין קרבן שבועה, דלא צריכינן לזה חיוב שבועה, ורק חלות 

השבועה היא על מטלטלין, כיון דהתשלומין הן עתה מטלטלין,ועל כן כל דמי קרקע דינם מעשה שבועה,וחלות מעשה 
כמטלטלין לענין קרבן שבועה. אשר על כן להכיהוא שלא הביא הראב"ד כלל מהך דקרבן שבועה, ורק מהך דחבלת בי 
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ין ונשבעין עליהן, ועל זה שנים,דאיירי לענין חיוב שבועה, דמוכח מזה דגם לענין חיוב שבועה דמי קרקעדינם כמטלטל
 הרי יש ליישב לדעת הרמב"ם דהתםהויא שבועה דרבנן, דאיתא גם בקרקעות, וכמו שנתבאר. 

אלא דקשה מהא דפסק הרמב"ם בפ"ב מהל' נערה בתולה הי"ג ז"ל אמרה לואנסת אותי והוא אומר לא כי אלא פתיתי 
והרי גם תשלומין אלו הן מדין חבלות, ומ"מפסק ה"ז נשבע שבועת התורה על דמיהצער ומשלם בושת ופגם עכ"ל, 

הרמב"ם דנשבעין עליהם שבועת התורה, וקשה דהא הויין דמי קרקעדאין נשבעין עליהן לדעת הרמב"ם. אכן נראה, דהנה 
כל חובל בחברו הרימתחייב בחמשה דברים, וגם בצער ובושת, והרי צער ובושת לית בהו נזקממון כלל, ומ"מ מתחייב 

אשר זהו רק גזירת הכתוב בחבלות,שיתחייב בתשלומין אף בלא נזק ממון, ולפי זה נראה, דגם בנזק חלוק  בתשלומין,
דיןחבלות משאר נזקי ממון, דבשאר נזקי ממון עיקר חיובו הוא הממון עצמושהפסידו, ומחמת חיוב זה הוא שמתחייב 

ן שהפסיד, לא הוה חייל עליהגם חיוב בהתשלומין, שהם חליפי ממונושהפסיד, דאם לא היה מתחייב בעיקר הממו
תשלומין, משא"כ בחבלות, התחלת חיובו הוא בהתשלומין עצמם,דחייבתו התורה מחמת שיווי הנזק מגזירת הכתוב 
דחבלות, וכחיובא דצערובושת כן גם חיובא דנזק דחיוב התשלומין הוא התחלת חיובו. והרי כן הואגם חיובא דשבת, 

א הוי רק מניעת הריוח וגרמאבעלמא דפטור בכל מקום, ורק דבחבלות הויא גזירת הכתוב דליכא ג"כ ממון הנפסד, דה
לחייבו על שויו,אבל מ"מ הרי ודאי דהתחלת החיוב הוא רק על התשלומין, כיון דאין שםממון הנפסד כלל, וא"כ הכי נמי 

 גם בנזק דכוותיה, דאית ביה גם הך חיובאשחייל מתחלה על התשלומין.

דעת הרמב"ם הדבר פשוט כן כמו שכתבנו, וכמו שפסק בפ"דמהל' חובל ומזיק הי"ד ז"ל החובל בבת קטנה ובאמת דלפי 
של אחרים וכו' וכן נזק שאינופוחתה מכספה הרי הוא שלה עכ"ל, הרי דס"ל דאיכא חיוב נזק אף בלאאפחתיה מכספיה 

רים שהעור אינו חוזר אלא צלקת עכ"ל, כלל, וכן בפ"ב שם הל"ו ז"ל אפילו חסרו כשערה מעורבשרו חייב בחמשה דב
ובהך נזק דלאאפחתיה מכספיה הרי פשיטא דתחלת חיובו הוא רק בהתשלומין, דבמהשהזיק הרי ליכא הפסד ממון כלל, 
וא"כ הרי להדיא דגם בנזק עיקר חיובוהוא בהתשלומין, ולא גרע נזק דאפחתיה מכספיה מנזק דלא אפחתיה, דחלגם על 

עיקר והתחלת חיוב. אלא דאפילו לדעת המ"מבפ"ב שם דס"ל דכל דלא אפחתיה מכספיה ליכא נזק התשלומין בפני עצמו 
כלל, כל זה הוא בליכאחסרון כסף, ואין דבר שיגרום חיובא עליו, אבל בנזק דאפחתיה דאיכא מיהאדבר הגורם להתחייב, 

זק מצער ושבת, ומשום דכן הוא גזירת שפיר חייל חיובא בנזק דחבלות גם תחלת חיובא עלהתשלומין, ומשום דלא גרע נ
הכתובשל חיוב חבלות, וכמו שנתבאר. ואשר על כן לענין הדין דדמי קרקע דדעתהרמב"ם דדינן כקרקע דאין נשבעין 

עליהן, חלוק דמי קרקע מדין חבלות,דבקרקע דחיובו בא מחמת עצם הממון שהפסידו, על כן התשלומין שהןחליפי עצם 
כקרקע ואין נשבעין עליהן, וכמושכתבנו למעלה דכיון דבעיקר החיוב לא חלה עליו שבועה הקרקע שהזיק ג"כ דינם 

ממילא מיפטר,משא"כ בחבלות, דהתחלת חיובו הם התשלומין גם בלא חיוב עצם הממוןשהפסיד, וכמו שכתבנו דשוה 
תשלומין, ובכה"ג לא  חיובא דנזק לחיובא דצער ובושת, ונמצא דגוףהחבלה לא חשיבא רק כדבר המביאתו לידי חיוב

מהניאמה דליכא חיוב שבועה על עצם הממון שהפסידו, אבל מ"מ התשלומין אינםדמי קרקע ונשבעים עליהם, וניחא 
השתא הא דפסק הרמב"ם גבי אנסת אותיוהוא אומר לא כי אלא פתיתי דנשבע שבועת התורה משום מודה במקצת,וכן 

בלת בי שנים והואאומר לא חבלתי בך אלא אחת דהוי מודה במקצת, הא דהביא הראב"ד מהא דתנן בשבועות דף מ"ד ח
 כיון דכבר נתבארדבחבלות לא הויין התשלומין דמי קרקע ונשבעין עליהן, וכמו שנתבאר.

 מפניני הרב עמ' תכא

 קניני עבדים –עבדים 

 הגביה רבו לו לא קנאורשב"ם בבא בתרא נג: ד"ה 

 ך להגביה בני אדם.דלא שייכא הגבהה כי אם במטלטלי שאין דר

 מצוה לשרש אחריה, תשובה, ביעור חמץ –אבד תאבדון  –עבודה זרה 

 עבודה זרה מה:

ורבנן, האי ואשריהם תגדעון מאי עבדי ליה? לכדר' יהושע בן לוי, דא"ר יהושע בן לוי: גידועי עבודת כוכבים קודמין 
דתני רב יוסף: גונתצתם את מזבחותם והנח,  לכיבוש ארץ ישראל, כיבוש ארץ ישראל קודם לביעור עבודת כוכבים,

ושברתם את מצבותם והנח. והנח ס"ד? שריפה בעי! אמר רב הונא: רדוף ואח"כ שרוף. ור' יוסי בר' יהודה האי סברא 
מנא ליה? נפקא ליה דמאבד תאבדון, אבד ואח"כ תאבדון. ורבנן? הא מיבעי ליה לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש 

סי בר' יהודה לשרש אחריה מנא ליה? נפקא ליה המואבדתם את שמם מן המקום ההוא. ורבנן? ההוא אחריה. ורבי יו
אמר לו  לכנות לה שם; דתניא, ר"א אומר: מנין לעוקר עבודת כוכבים שצריך לשרש אחריה? ת"ל: ואבדתם את שמם,

וא? לכנות לה שם. יכול לשבח? ר"ע, והלא כבר נאמר: אאבד תאבדון. אם כן, מה ת"ל ואבדתם את שמם מן המקום הה
לשבח ס"ד? אלא, יכול לא לשבח ולא לגנאי? ת"ל: בשקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא, הא כיצד? היו קורין 

 עין קוץ. -קורין אותה בית כריא, עין כל  -אותה בית גליא 
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 רמב"ם הלכות עבודה זרה ז:א

 שערי תשובה

 תוספות עבודה זרה כא. ד"ה אף

 ב עמ' תטמפניני הר

 גדרם ונפקא מינה ביניהם –מסית ומדיח  –עבודה זרה 

 סנהדרין לו:

 אור שמח הלכות סנהדרין יא:ה

 המסית אין דינו כשאר דיני נפשות: 

בתוספתא )סנהדרין פ"י ה"ה( חשיב מילי טובא דדינו כדיני ממונות, שגומרין אף בלילה, ומטין ע"פ אחד בין לזכות בין   
לחובה, דלא הוי רק כד"מ יעו"ש. ובזה א"ש לשון הגמרא ]והוא בתוספתא שם )פי"א ה"א([ דף פ' )ע"ב( ושאר חייבי 

והתראה, דפירושו, דבירושלמי ריש סנהדרין )פ"א ה"א( אמר חזקיה, מיתות כו' אין ממיתין אותן אלא עפ"י עדה ועדים 
אמרה תורה הרוג עפ"י עדים הרוג עפ"י מטים, מה עדים שנים אף מטים שנים, וזה כוונת הגמרא דמסית סגי אם הרוב 

דים, היינו הוא באחד לחיוב מחייבין, אבל בשאר חייבי מיתות ממיתין אותו עפ"י עדה דוקא, שיהיו מטים לחיוב כמו ע
 בשנים מחייבין יותר ממנין המזכים, וזה עדה דומיא דעדים, ועיין תוספות )סנהדרין( דף ח' )ע"ב ד"ה בעדה( בזה ודוק: 

והנה בגמרא )שם( דף ל"ג )ע"ב( אמר רב סימי בר אשי וחילופא למסית, דכתיב לא תחמול כו' רב כהנא מתני מכי הרג   
( כרב כהנא. ונראה דפליגי בהא דמבואר בתוספתא )סנהדרין פ"ז ה"ג( על פותחין תהרגנו, וכן הוא בספרי )ראה פל"ז

)אותן( לזכות ואין פותחין לחובה חוץ מן המסית, ר' יהושע בן קרחה אומר אף המדיח, וזה, דלרב כהנא דיליף מהרג 
וחדא מיתה לו לרבנן תהרגנו יליף גם על מדיח שמיתתו בסקילה, דנביא שהדיח ג"כ מיתתו בסקילה כמסית דהדיוט, 

דפליגי על ר' שמעון לקמן סוף פ' הנחנקין )שם פ"ט ע"ב(. ואמנם קרא דלא תחמול עליו לא שייך על נביא שהדיח, משום 
דעיקר הסברא דדברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין, וכמו דאמר )שם( בדף כ"ט )ע"א( ועל זה קאי קרא דלא 

(, וזה לא שייך בנביא שמתנבא בשם השי"ת, או שנותן כבודו לאחר, ועליו לא קאי תחמול, ועיין תוספות שם )ד"ה דברי
קרא דלא תחמול, שאיזה חמלה שייך עליו, וזה כתנא קמא, אבל קרא דהרג תהרגנו כי בקש להדיחך שייך גם במדיח, 

 ומדברי רבינו בפ"ה דהלכות עו"ג מורה דמדיח דינו כמסית לכל דבר, ודוק:

 לשאר עבירות מסית –עבודה זרה 

 סנהדרין כט.

 ארץ הצבי עמ' רמה

 יד רמ"ה שם

ואמרינן תו מנין שאין טוענין למסית מנחש שהסית את האשה למרוד במקום ולעבור על דבריו וחייבו הקב"ה על כך 
א ואע"פ שהיה לו לומר דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעין וכי מפני דברי היה להן להניח דברי המקום וכיון של

טען לעצמו לא טען לו הקב"ה ואם תשאל טעמא דלא טעין הכי הא טעין הכי טענתיה טענתא והרי מסית דקרא אע"ג 
דלא ציית ליה ניסת ולא נעבדה עבירה על פיו חייב כדתנן )לקמן ס"ז א( אמר לשנים והן עדיו מביאין אותו לב"ד וסוקלין 

רב ודברי תלמיד דברי מי שומעין שאני מסית דע"ג דחמיר ורחמנא אותו וכל שכן היכא דציית ליה דלא מצי טעין דברי ה
אמר לא תחמול ולא תכסה עליו כי קאמרינן הכא במסית דעלמא דומיא דנחש דמיירינן ביה ושמעינן מינה דמסית דכל 

ן שליח התורה כולה לבד מע"ג לא מיפטר אלא היכא דטעין אבל אי לא טעין לא טענינן ליה וש"מ דהא דקי"ל בעלמא דאי
 לדבר עבירה דוקא היכא דטעין משלח דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעין אבל היכא דלא טעין מיחייב:

וקשיא לי דהא בכמה דוכאתא דקא מקשי אמאי והא אין שליח לדבר עבירה ולא קא משני הכא במאי עסקינן דלא טעין 
 דאלמא לא שנא הכי ולא שנא הכי לא מיחייב משלח וצריך עיון:

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן צט

 באור איסור שיש בהזמנת אנשים שיבואו להתפלל בביהכ"נ בשבת כשיודעין שיבואו במאשינעס מ' לעומר תשי"ג.  
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נשאלתי מהרב ר' נפתלי קארלבאך מדעטראיט אם יש איסור לפני עור להזמין אנשים שיבואו להתפלל בשבת לביהכ"נ   
ת בנסיעה במאשינעס.   והשבתי דלהזמין את הרחוקים באופן שאי אפשר שיבואו בלא חלול שבת כשיודע שיחללו השב

ודאי אסור, והוא עוד גרוע מאיסור לפנ"ע שהרי הוא עוד באיסור מסית.   ואף שאיסור מסית לחיוב סקילה הוא רק 
 כמפורשלמסית יש בכל האיסורים מסית לעבוד עכו"ם, מ"מ לענין האיסור ועונש כלפי שמיא בכל החומר שאין טוענין 

בסנהדרין דף כ"ט שיליף ר"ש בר נחמן א"ר יונתן מנין שאין טוענין למסית מנחש הקדמוני אף שלא היה חטא ע"ז אלא 
האיסור אכילה מעץ הדעת.   חזינן שאיסור מסית יש לכל עבירה, אך שאין עונשין בדיני אדם רק על מסית לע"ז, אבל 

 ילמדו עליו סנגוריא.  בדיני שמים יענש, ולא 

ואיסור לפנ"ע =לפני עור= יש אף באינם רחוקים כ"כ כשידוע שיתעצלו לילך ברגלים ויסעו במאשינעס אבל איסור   
מסית ליכא באינם רחוקים.   ואם אינה בלשון הזמנה אלא סתם הודעה שעושים מנין ונותנים פרסים להבאים להתפלל 

במאשינעס מסתבר שאין בזה דין מסית ובדין לפנ"ע יש שהכוונה בעצם הוא רק לקרובים אבל ידוע שיבואו גם רחוקים 
 להסתפק.   וצריכים לפרש שלא יתנו פרסים אלא לאלו שיבואו ברגליהם בהיתר.  

ובדבר שרוצה להסתלק מלהיות מעמבער /חבר/ בבית הכנסת שהרבה מהמתפללים שם אין מתנהגים כשורה, דעתי   
ואין להתייאש לומר שודאי לא ישמעו, כי מעט מן האור דוחה הרבה נוטה שאין להסתלק כדי שיהיה מי שימחה בידם, 

מן החשך, ולכן אולי תועיל המחאה להרבה איסורים.   אך הוא כ"ז שמתנהגים בביהכ"נ כשורה, אבל אם ישנו ח"ו מסדר 
ה'  ביהכ"נ כגון שיסלקו המחיצה שבין אנשים לנשים או שישנו אף במקצת סדר התפלה וקה"ת מחוייבין כל יראי

 להסתלק מלהיות מעמבערס שם.   משה פיינשטיין.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן ז

 בסימן צ"ט במסית לשאר איסורין  ן[ שמריהו שולמא]הרב בהערתו 

ומש"כ כתר"ה דהנחש שהיה בדין מסית הוא משום דאמר מהעץ אכל וברא את העולם שהוא כפירה שהוי כע"ז, ואין   
ית לעבור על שאר איסורין שיהיה בחומרא דאין טוענין למסית, הנה לע"ד לא מצינו שהיתה ההסתה ראיה משם על מס

שיכפרו אדם וחוה באמונת ה' אלא שיאכלו מהעץ ולכן אף שהוא דיבר להסית בלשון כפירה אין להחשיב הסתתו אלא 
כך שותה לבד אינו בדין מסית לאיסור האכילה ולא להכפירה, דהא משמע דבמה שמשבח המסית את הע"ז כך אוכלת ו

אלא דוקא באומר אלך אעבוד נלך נעבוד, דהא ברמב"ם פ"ד מע"ז ה"ב לא הוזכר אלא זה לבד, ומה שהוזכר בסנהדרין דף 
ס"ז במתני' מה שהמסית משבח לע"ז אולי הוא בשביל דין הניסת באבה ושמע שלרבא אינו חייב בלא אמר המסית 

סנהדרין/ ולשאר אמוראי צע"ק ואולי משום שכן הוא דרך המסיתים ואורחא דמלתא שבחיה דהע"ז, כדאיתא בדף ס"א /
 נקט.

ומצאתי כן מפורש בתפארת ישראל שכתב בפשיטות דבמה שאומר המסית השבחים של הע"ז אינו בדין מסית    
בא דשאר ובאמירה לך עבוד ע"ז הוא בדין מסית אף בלא השבחים וכך אוכלת שנקט הוא פסקא יתמא וכוונתו אלי

אמוראי דלרבא ניחא כדכתב בעצמו ולשאר אמוראי אינו נוגע לדינא אלא אורחא דמלתא נקט, וא"כ גם בכפירה אין 
להחשיבו בדין מסית לכפירה כשאומר דברי כפירה כל זמן שאינו אומר להניסת שיכפור, ונמצא שאף אם הנחש אמר 

מהעץ שע"ז הסית את האשה לאכול וזהו הסתה רק על לאו, דברי כפירה אין להחשיבו מסית על כפירה אלא על האכילה 
וא"כ ראיה שעל הסתה על לאו נמי אין טוענין למסית.   וממילא אפשר יש בו כל החומרות דמסית רק שאינו חייב מיתה 

 כדבארתי.

 מומר דינו כעכו"ם –עבודה זרה 

 ש"ך יורה דעה סימן ב ס"ק טז

ן סי' ו' דאפילו בפעםאחת הוי כעובד כוכבים ועיין ס"ק כ' ומשמע דעת המחבר כ' מהרש"ל פ"ק דחולי -מומר להכעיס כו' 
שהוא כעובדכוכבים ממש ושחיטתו נבילה מדינא וכן משמע בר"ן וכן בשאר אחרוניםובפרישה סט"ז והכי משמע נמי 

ברזביחה מדברי התוס' והרא"ש שכתבו מדכתיבוזבחת ואכלת ילפינן מה שאתה זובח אתה אוכל כלומר אותו שהוא 
לאפוקי עובד כוכבים ואוכל נבלות להכעיס עכ"ל משמע דמומרלהכעיס מימעט מקרא כמו עובד כוכבים דלא כהב"ח 

שכתב דשחיטתו אינהאסורה אלא מדרבנן ואינה נבילה כו' בלא ראיה וע"ל סימן קנ"ח ס"ב דמומרלהכעיס הוי אפיקורוס 
 חיטתו נבילה ועיין בב"ח ס"ס זה:ובאפיקורוס כתב רמב"ם פ"ד דהרי הוא כעובדכוכבים וש

 ארץ הצבי עמ' קכד

 רמב"ם הלכות תשובה ג:ז

חמשה הן הנקראים ה מינים: האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג,והאומר שיש שם מנהיג אבל הן שנים או יותר, 
וכןהעובד כוכב או  והאומר שיש שם רבון אחדאבל שהוא גוף ובעל תמונה, וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל,
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+/השגת הראב"ד/ והאומר שיש שם רבון אחד מזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין רבון העולמים כל אחדמחמשה אלו הוא מין. 
אלא שהואגוף ובעל תמונה. א"א ולמה קרא לזה מין וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזוהמחשבה לפי מה שראו במקראות ויותר ממה שראו בדברי 

אגדות המשבשות אתהדעות. /השגת הראב"ד/ וכן האומר שאינו לבדו הראשון. א"א כאותו שאמר אלהיכםצייר גדול היה אלא שמצא לו סמנים ה
 גדולים תהו ובהו חושך ומים ורוח ובהם עשהמה שעשה.+ 

 חזון איש יורה דעה ב:טז

 174ט-קובץ הערות ביאורי האגדות על דרך הפשט יב:ח

 הנוצריםעבודה זרה של תקרובת  –עבודה זרה 

 (קישור)דרכי תשובה יורה דעה חלק ה סימן קלט 

 בית דין למדידת עגלה –עגלה ערופה 

 תוספות יד. ד"ה עגלה

 ארץ הצבי עמ' רלג

 רמב"ם מורה הנבוכים ג:מ

ערופה תועלתה מבוארת, כי המביא אותה היא העיר הקרובה אל החלל ועל הרוב ההורג הוא ממנה, וזקני ואמנם עגלה 
העיר ההיא מעידים עליהם השם שהם לא התרשלו בתקון הדרכים ובשמירתם ולתייר כל שואל דרך, כמו שבא הפירוש 

הרגו, וא"א על הרוב עם החקירה ויציאת בדברי רז"ל ולא נהרג זה מפני ששכחנו התקונים הכוללים ואנחנו לא נדע מי 
הזקנים העומדים ולקיחת העגלה, שלא ירבו דברי בני אדם, ואולי בפרסום הענין יודע ההורג ויאמר מי שידעו או שמע 

עניינו או הורוהו על זה אמתלאות פלוני הוא ההורג, כי אחר שיעמוד אדם ויאמר אפילו אשה פלוני הרגו לא תערף 
ע שמי שידע ההורג וישתוק ממנו והם העידו השם על עצמם שלא ידעוהו יהיה בזה עזות גדולה ואשם העגלה, וכבר נוד

גדול, א"כ אפילו אשה אם תדעהו תאמר, ואחר שיודע הגיעה התועלת, שאם לא יהרגוהו בית דין המלך יהרגהו שיש לו 
שיתנכל עליו להרגו, הנה כבר התבאר  להרוג באמתלאות ובדדמי, ואם לא יהרגהו המלך גואל הדם יהרגהו ויערים עד

שתועלת עגלה ערופה היא לפרסם ההורג, וחזק זה הענין בהיות המקום אשר תערף בו העגלה לא יעבד בו ולא יזרע 
 לעולם, שבעל הארץ יעשה כל תחבולה ויחקור עד שיודע ההורג כדי שלא תערף העגלה ולא תאסר ארצו עליו לעולם:

 ההרוג הלנת –עגלה ערופה 

 רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ט הלכה א 

הרוג שנמצא נופל בארץ ולא נודע מי הכהו, מניחין אותו במקומו ויוצאין חמשה זקנים מבית דין הגדול שבירושלם שנ' 
ויצאו זקניך ושופטיך ומודדין ממנו אל הערים שסביבות החלל, אפילו נמצא בצד עיר זו שהדבר ידוע בודאי שהיא 

 צוה למדוד. הקרובה מ

 משנה למלך הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ט הלכה א 

]א[ אפילו נמצא בצד עיר כו' שהדבר ידוע בודאי. משנה בפרק עגלה ערופה ומייתי ליה בפ"ק דסנהדרין ומדדו שאפילו 
למדוד. ורש"י נמצא בעליל לעיר היו מודדין שמצוה לעסוק במדידה. משמע דאפילו ברור לנו שאין קרובה כזו אפ"ה צריך 

ז"ל בפירוש החומש כתב וז"ל אל הערים אשר סביבות החלל לכל צד לידע איזו קרובה. וכתב הרא"ם ז"ל לא שהוא חובה 
למדוד מן החלל עד כל עיר ועיר אשר סביבותיו אלא כדי למצוא העיר היותר קרובה אליו לפיכך אם היה החלל מוטל 

שם מדידה ע"כ. ודבריו תמוהים הם. ונ"ל דס"ל להרא"ם דעיקר חיובא  סמוך לעיר שאין ספק שהיא היותר קרובה א"צ
דמדידה לא הוי אלא מהעיר הקרובה אלא משום דמספקא לן צריך למדוד את כולם. ומאי דאמרינן בגמרא דאפילו נמצא 

ים אלא בעליל היו מודדין הוי דוקא לעיר הקרובה אבל לשאר הערים אין חיוב למדוד משום דא"צ למדוד אל כל הער
משום ספיקא שאינו יודע איזו קרובה אבל בברי לן שאין קרובה מזו א"צ למדוד אלא מן הקרובה. והכי דייק לישניה 

דהר"ם דקאמר לא שהיא חובה למדוד עד כל עיר ועיר אשר סביבותיו, דמשמע דלא בא לאפוקי אלא זה דמפשטיה דקרא 
ייב למדוד כל הערים, לזה קאמר דליתא להאי שא"צ למדוד דקאמר ומדדו אל הערים אשר סביבות הוי משמע שהוא ח

                                                 

 הובא בקובץ מאמרים ח"א עמ' יאבגם  174
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על כל עיר ועיר אלא כדי למצוא העיר היותר קרובה לפיכך אם לא היה ספק שהיא היותר קרובה א"צ מדידה כלומר א"צ 
 המדידה שאמרנו שהיא לכל עיר ועיר אבל אה"נ שצריך מדידה לקרובה שמצוה לעסוק במדידה: 

 פדיון –עגלה ערופה 

 הדרין מזסנ

 ה-תוספתא מסכת פרה )צוקרמאנדל( ב:ד

העול פוסל לעבודה ושלא לעבודה נפדות על כל פסול מתה תפדה שחטה תפדה מצא אחרת נאה הימנה תפדה שחטה על 
 גבי מערכתה אינה ניפדית עולמית אם מתרומת הלשכה היתה באה דמיה נופלין לתרומת הלשכה:

שאין בפרה שהעגלה שנים פוסלות בה ועבודה פוסלת בה מה שאין כן במוקדשין חומר בפרה שאין במוקדשין ובמוקדשין 
חומר במוקדשין שהמוקדשין אין נפדין אלא על מום קבוע ואין יוצאין לחולין לגוז ולעבוד והגוזז והעובד בהן הרי הוא 

 לוקה את הארבעים מה שאין כן בעגלה:

 ר"ש פרה ב:ג

ה כדאיתא בסוף אלו מציאות )דף ל א(: תניא בתוספתא ]שם[ כל עבודה שחייבין ואפי' לצרכו ולצרכ -לצורך אחר פסולה 
עליהן במוקדשין פוסלין בפרה הכניסה לרבקה ודשה כשירה ואם בשביל שתינק ותדוש פסולה זה הכלל כל שלצרכה 

רת נאה כשירה לצורך אחרת פסולה והעול פוסל לעבודה ושלא לעבודה נפדית על כל פסול שבה מתה תפדה מצא אח
הימנה תפדה שחטה על גב מערכתה אין לה פדייה עולמית אם מתרומת הלשכה היתה באה דמיה נופלין לתרומת 

 הלשכה. פירוש שחייבין עליהן במוקדשין משו' לא תעבוד בבכור שורך )דברים טו(:

 רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש י:ו

ד לנחל תיאסר בהנייה אע"פ שעדיין לא נערפה, ואם מתה עגלה ערופה אסורה בהנייה ונקברת במקום עריפתה, ומשתר
 או נשחטה אחר ירידתה הרי זו אסורה בהנייה ותקבר.

 משנה למלך הלכות רוצח ושמירת הנפש י:ו

 עגלה ערופה אסורה בהנאה כו'. ומ"מ נפדית לעולם כמו פרה אדומה תוספתא פ"ק דפרה הביאה הר"ש שם:

 (קישור)חזון איש טהרות מסכת פרה ב:י 
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 אין אדם משים עצמו רשע –עדות 

 סנהדרין ט:

 תוספות סנהדרין ט: ד"ה אין אדם משים עצמו רשע

 כתובות יח:

 דרוש וחידוש כתובות יח:

ק"ק דבההיא דפלוני רבעני דאמרינן אין אדם משים עצמו רשע היינו דאינו נעשה פסול עפ"י עצמו ומהימנינן ליה  
דפלוני רבע אף שהוא אומר על עצמו שהוא רשע ואינו ראוי להעיד אין מאמינים לו שהוא פסול לעדות אלא דהיה ראוי 

ן עדות לזה אמרינן פלגי' דבוריה ומהימן דפלוני רבע וה"נ לומר בדרך ממנ"פ דאם האמת שפלוני רבעו הוא רשע ואין כא
הכא אם היו אומרים דהשטר אמת כדינו מדעת הלוה אלא דאנו פסולי עדות והשטר חספא בזה אמרינן דאין נפסל על פי 

עצמו והשטר כשר אבל בזה דאומרים דהמלוה אנסם לחתום והשטר פסול בעצמותו שלא נעשה מדעת הלוה וראוי 
במגו א"כ מה בכך דאינו נפסל עפ"י עצמו מ"מ נהמני' להו שהמלוה אנסם והשטר פסול בעצמותו מזה מוכח  להאמינם

דכללא דא"א מע"ר לאו בדוקא שאין דנין אותם לפסולי עדות אלא דהב"ד אין שומעים לדבריהם שעשו כך וכך מעשה 
 רשע

 ד"ה לרצונו סנהדרין ט: תוספות

 סנהדרין כז.

 ראש השנה כב.

אלו הן הפסולין: המשחק בקוביא, ומלוי ברבית, ומפריחי יונים, וסוחרי שביעית, ועבדים. זה הכלל: כל עדות משנה. 
 אף הן אינן כשירין לה.   -שאין האשה כשירה לה 

 אף הן כשירין לה. אמר רב אשי: זאת אומרת גזלן דדבריהם כשירין לעדות אשה. -גמרא. הא אשה כשירה לה 
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 175ונב:אקצות החושן מו:יז 

 ארץ הצבי עמ' רלז

 איני יודע בבדיקות ועדות שאי אתה להזימה –עדות 

 סנהדרין מא.

 הלכה ג רמב"ם הלכות עדות פרק ב

היו העדים מרובים שנים מהן כיוונו עדותן בחקירות ובדרישות והשלישי אומר איני יודע תתקיים העדות בשנים ויהרג, 
 עדותן בטלה.אבל אם הכחיש את שניהן אפילו בבדיקות 

 לחם משנה שם

]ג[ היו העדים מרובים וכו'. תמיה לי טובא דבפ' היו בודקין )שם ב( אמרינן אלא אמר רבא הכי קאמר אפילו בחקירות 
שנים אומרים ידענו ואחד אומר איני יודע עדותן קיימת כמאן דלא כר' עקיבא ע"כ ופירש"י דהיינו הא דאמרינן בפ"ק 

ן עד שיזומו שניהם אף שלשתן עד שיזומו שלשתן ואע"ג דר"ש קאמר לה להא מילתא וכו' דמכות מה שנים אין זוממי
מיהו ר"ע אית ליה נמי דר"ש וכו' והתוספות פירשו דלא קאי אלא אדר' עקיבא דאמר התם נמצא אחד מהם קרוב או 

איני יודע יהרג ובין  פסול עדותן בטלה אפי' כשהם שלשה אבל ר"ש מודה דבחקירות שנים אומרים ידענו ואחד אומר
שיפרש רבינו כפירוש רש"י ז"ל או כפירוש התוספות דבריו תמוהים שהוא פסק לקמן בפרק ה' מהלכות אלו כר' עקיבא 

שכתב ע"פ שני עדים או על פי שלשה וכו' מה שנים נמצא אחד מהם קרוב או פסול כו' ובפרק עשרים מהלכות אלו פסק 
ידו בב"ד זה אחר זה אין נענשין עד שיזומו כולן והיינו כר"ש דאמר כן בפ"ק כר"ש היו העדים שלשה אפי' מאה הע

דמכות. ואולי יש לומר דרבינו מפרש כפירוש רש"י ז"ל ומ"ש רבינו כאן איירי כשהעידו כל אחד אחר כדי דבור של חבירו 
רו דומיא דהזמה דלא בעינן וכיון שכן אפי' אמר האחד איני יודע עדותן קיימת כיון שלא העיד תוך כדי דבור של חבי

שיזומו כולן כשהעיד אחר כדי דבור של חבירו דהא בהזמה תלי טעמא בגמ' ומה שאמר מתני' דלא כר' עקיבא משום 
דבגמ' בעי לאוקמה מתני' בכל גוונא אפי' שהעיד תוך כדי דבור של חבירו אבל רבינו כיון דפירש גבי הזמה החילוק שבין 

ור מינה נשמע דכאן איירי אחר כדי דבור דהא בהא תליא ולא הוצרך לפרש כאן. ומכל מקום תוך כדי דבור לאחר כדי דב
 סתם הדברים ועדיין צ"ע:

 תוספות מכות ב. ד"ה זוממי בת כהן

בועלה דדרשינן היא ולא בועלה וזוממי בת כהן  -זוממי בת כהן ובועלה שאין מקדימין לאותה מיתה אלא למיתה אחרת 
דדרשינן לאחיו ולא לאחותו וא"ת למה לי דרשא דלאחיו ולא לאחותו תיפוק ליה מהיא דנפקא לן דדרשינן דכתיב לאחיו 

)סנהדרין נא.( את אביה היא מחללת היא ולא בועלה היא ולא זוממיה וי"ל הואיל וזוממיה באו לחייבה שריפה לא יבא 
יו( אבל כיון דכתיב אחיו דרשינן נמי מהיא לאוקומי מיעוטא דהיא אלא בבועלה ולא ממעטינן זוממין )אלא מן אח

למעוטי זוממיה אבל קשה כיון דכתיב אחיו אמאי איצטריך למעוטי זוממין מהיא וי"ל דאי מאחיו הוה אמינא דה"מ 
כשהבועל היה נדון קרינן ביה לאחיו אבל אם לא היה נדון על פי עדותן כגון שהיה קטן בן ט' שנים ויום אחד או שלא 

לא קרינן ביה לאחיו קמ"ל היא ולא זוממין למעוטי זוממין בכל ענין ומתחלה היה ר"י מסופק בהאי מילתא  הכירו הבועל
ושוב פשטה מפרק נגמר הדין )סנהדרין דף מו.( דקאמר מיתה אחת מעין שתי מיתות כגון בת כהן ובועלה או בת כהן 

מיתות בלא זוממי זוממין משום הבועל שהוא  וזוממי זוממין והשתא למה ליה זוממי זוממין תיפוק ליה דאיכא שתי
בחנק אלא שמע מינה דאיירי כגון דליכא דין מיתה בבועלה כגון שהוא קטן כדפירשתי ואפ"ה קאמרי זוממי זוממין בחנק 

 אלמא דהוה זוממין בחנק אע"פ דליכא דין מיתה בבועל.

                                                 

 פתחי תשובה אבן העזר יז:יח 175

מ סימן "ל משמע לכאורה מלשון הפוסקים דכל הפסולין המבוארים בח"קהלת יעקב וז' בס' כ -' אבל פסולי עדות דאוריי
דחמס אינו ז דיבמות כתב בהדיא דכל שאינו רשע "ב וכן בפ"י פז"פסולים לעדות אשה אבל הנ' ד דפסולין מדאוריי"ל

ה רשע שאינו של חמס וכן "אשה כשירה ה' צ עדות דאפי"כ דאל תשת רשע עד ולכן באיסורין דא"פסול רק משום גזה
ויש להחמיר בזה ' י אחרי שלא נמצא חולק כו"ח נסתפק בהאי סברא ומהתימא שלא הזכירו כאן דברי הנ"י סימן כ"בב
 :מ מזה"ל סק"ג וע"ק כ"ת שם ס"ש בפ"ו ומ"ק ט"ב ס"מ' מ לקמן סי"בחז ועיין "ק י"ו ס"מ' ועיין בקצות החושן סי: ל"עכ
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 גבורת ארי מכות ב.

היה מסופק שאם אין הבועל נידון על פי עדותן כגון שהיה קטן בן ט'  חוץ מזוממי בת כהן ובועלה. פירשו התוס' שר"י  
שנים או שלא הכירו הבועל דהשתא לא קרינן ביה לאחיו אי הזוממין נידונין בשריפה כמותה ופשטה מפרק נגמר הדין 

ממי זוממין )דף מ"ו( מיתה אחת מעין שתי מיתות כגון בת כהן ובועלה או בת כהן וזוממי זוממין והשתא למה לי זו
תיפוק ליה דמשכחת לה דאיכא ב' מיתות בלא זוממי זוממין משום הבועל שהוא בחנק. אלא שמע מינא דאיירי כגון 

דליכא דין מיתה בבועלה כגון שהוא קטן כדפרישית ואפילו הכי קאמרי זוממי זוממין בחנק. ואיני יודע מה ראיה היא זו 
נין שנים ביום אחד ל"ש אלא במיתה א' כעין ב' מיתות והיכי דמי כגון דהא התם קאי אהא דאמר ר"ח דהא דתנן אין ד

שתי עבירות אבל במיתה א' ועבירה א' דנין ופריך מהא דתניא אין דנין שנים ביום אחד ואפילו בנואף ונואפת ומשני 
י זוממין משום בבת כהן ובועלה או בבת כהן וזוממי זוממין. והשתא מאי ק"ל תיפוק ליה דאיכא ב' מיתות בלא זוממ

הבועל דלמא מיירי ]היכא[ שברח הבועל לאחר שנגמר דינו קודם שהוזמו העדים הראשונים שהעידו על הבת כהן והבועל 
וכיון שנגמר דינו על פיהם נידונים במיתת הבועל והכי נמי נידונים המזימין אם הוזמו על ידי זוממי זוממין. ועוד בלאו 

שנים ביום אחד לאו שאין ממיתין אותן ביום א' קאמר דבהא לא איכפת לן אלא שאין  הכי אין זה ראיה דהא דאין דנין
גומרין דין ביום א' ואגמר דין קאי דהא היינו טעמא משום דאי אפשר לעיוני בתרווייהו הוא כדפירש רש"י והא זה לא 

כהן יום א' דהא בת כהן  שייך אלא אגמר דין דבעי עיוני והשתא משכחת לה כגון שגמר דין של הבועל קודם להבת
ובועלה אין דנין ביום אחד אלא בב' ימים ומיירי בעל כרחך שגמרו דינו של בועל קודם לה והשתא קא משמע לן דבת 

כהן וזוממי זוממין אין דנין ביום אחד ומשום לתא דזוממי זוממין אתינן עלה דאילו משום לתא דבועל לית לן בהא דהא 
 היכא דליכא דין מיתה בבועל כגון שהוא קטן איכא למימר דנידונין בשריפה כמותה.כבר נגמר דינו מאתמול אבל 

ולי נראה להביא ראיה דבעל כרחך אפילו היכא דליכא דין מיתה בבועל אפילו הכי זוממיה בחנק דאי לא תימא הכי הא   
שתי ימים אחד היום והשני דמיעט רחמנא לאחיו ולא לאחותו למה לי דהא בת כהן ובועלה אין דנין ביום אחד אלא ב

למחר או הבועל היום ואותה למחר או איפכא והא קיימא לן אין ע"ז נהרגין עד שיגמר הדין שנאמר נפש בנפש כדתנן 
לקמן )דף ה'( וקיימא לן הרגו אין נהרגין שנאמר כאשר זמם ולא כאשר עשה כדאמרינן לקמן שם וכיון דגמר דין של בת 

חד אלא בב' ימים בעל כרחך מי שנגמר דינו יום אחד קודם הורגין אותו בו ביום של גמר כהן ובועלה אי אפשר ביום א
דין וביום השני גומרין דין של השני והורגין אותו נמי בו ביום של גמר דין דהא לא אפשר לגמור דינו היום ולהרגו למחר 

בסנהדרין )דף ל"ה( גבי אין דנין לא בערב דאם כן נמצא אתה מענה את דינו אם אי אתה הורגו ביום גמר דין כדאמרינן 
שבת ולא בערב יום טוב וכיון שכן קרא דלאחיו למעוטי אחותו אי אינו ממעט אלא אם כן קרינן ביה שיש לקיים בהן 
עונש הזמתן בשביל הבועל היכי דמי אי נגמר דין הבועל קודם הבת כהן יום א' ובעל כרחך הרגו אותו בו ביום ואם כן 

ר גמר דין של בת כהן שלמחר אין נהרגין משום זוממי בועל דהא הרגו אין נהרגין והוה ליה כאילו אין כשהוזמו אח
הבועל נידון על פי עדותן דמה לי אם הבועל נידון על פי עדותן אי הם אינם נידונין על פי עדות הבועל כמו בהרגו ודאי 

ה. ואי מיירי בנגמר דינה של הבת כהן יום א' קודם דא ודא אחת הוא דבשניהם לא קרינן לאחיו ודינם בשריפה כמות
הבועל ובעל כרחך הרגו אותה בו ביום וכי נגמר דין הבועל למחר הא כיון דבת כהן נהרגה כבר הוה ליה לגבי דידה 

]כאשר עשה[ ואין נהרגין ]משום[ זוממי בת כהן אלא משום זוממי הבועל ומהשתא למה לי קרא לאחיו ולא לאחותו 
א אין חיובן משום אחותו שהרגו כבר אלא משום אחיו ופשיטא שנידונין במיתה דחיובן על ידו בא ולא על ידי פשיטא דה

אחותו. אלא ודאי אפילו היכא דחיובן בא על ידי אחותו ולא על ידי אחיו אפילו הכי מיעטיה קרא מלאחיו ולא לאחותו 
ם לבת כהן והרגוהו בו ביום בעל כרחך משום עינוי הדין והשתא משכחת לה למיעוטי דקרא בנגמר דין הבועל יום א' קוד

ואחר כן ביום שלאחריו נגמר דינה של בת כהן דאילו קודם גמר דין אין נהרגין הזוממין וקא משמע לן קרא אף על גב 
על דאין נהרגין משום הבועל דהרגו אלא משום הבת כהן דנגמר דינה ועדיין לא הרגוהו אפילו הכי נידונים במיתת הבו

וממילא משמע דהוא הדין נמי דאם אין הבועל נדון על עדותן נמי משום לאחיו ולא לאחותו נדונים בחנק כדינם דמאי 
 שנא:

 עד אחד נאמן באיסורין במקום חזקת איסור -שני דיני נאמנות  –בידו  –עדות 

 סנהדרין ל.

 בבא בתרא קלד:

 יבמות פח.

ב ספק של שומן, ואתא עד אחד ואמר ברי לי דשומן הוא, דמהימן. מי אלא סברא היא, מידי דהוה אחתיכה ספק של חל
דמי? התם לא איתחזק איסורא, הכא איתחזק איסורא דאשת איש, ואין דבר שבערוה פחות משנים! הא לא דמיא אלא 

ימני, לחתיכה דודאי חלב, ואתא עד אחד ואמר ברי לי דשומן הוה, דלא מהימן! מי דמי? התם אפי' אתו בי מאה לא מה
 ..הכא כיון דכי אתו בי תרי מהימני, חד נמי להימניה, מידי דהוה אטבל, הקדש, וקונמות.

 תוספות שם ד"ה ברי לי
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י"מ דגמרינן מנדה דאמר בהמדיר )כתובות עב. ושם( וספרה לה לעצמה ואם תאמר אם כן אפילו איתחזק איסורא נמי 
 רא שתראה לעולם.ואמר ר"י נדה נהי שעכשיו ראתה מכ"מ לא איתחזק איסו

  חידושי הרמב"ן שם

מי דמי התם לא איתחזק איסורא הכא איתחזק איסורא דאשת איש והוי דבר שבערוה וכו', פי' חדא ועוד קאמר הכא 
אתחזק איסורא וכיון דאיתחזק איסורא לא מהימן, ועוד דהוי דבר שבערוה ואין דבר שבערוה פחות משנים בין הוחזק 

שאפילו להחמיר עליה כגון אשתו שזינתה בעד אחד, ואפילו במקדש בעד אחד, אין דבר  איסורא בין שלא הוחזק,
שבערוה פחות משנים, ואתינן למיפשט לטעמא קמא מידי דהוה אטבל הקדש וקונמות, ומיהו א"נ פשיטא הכי אכתי 

משמע בעלמא דעד איכא למימר דבר שבערוה מנא לן, אלא בעי למיפשט חדא, ולא קמה לי', ואע"פ שצריכה תלמוד ד
אחד נאמן באיסורין אפילו בדאיתחזק איסורא, אלא הכא משום דלא פשיטא לי' מדאורייתא מנא לן, ואיכא נמי למיפרך 

בדבר שבערוה מנא לן, מש"ה רהיט ר' זירא לתרוצי מתני' מתוך חומרא שהחמרת עלי' בסוף הוא, וא"ת ותיפשוט לי' 
שהוחזקה נדה נאמנת לומר טבלתי ושמא אין בידה לתקן עכשיו, איכא מנדה דאמר רחמנא וספרה לה לעצמה ואע"פ 

למימר היא עצמה שאני דרחמנא הימנה מאחר שהוא מעשה של עצמה מתוך שנאמנת לעצמה ועושה מעשה בכך נאמנת 
אפילו לבעלה, ועוד דהתם לטבילה קיימא ואע"פ שהיום נדה, למחר פוסקת ומונה וטובלת, אבל באשת איש שמא לא 

 מאיסורה לעולם, וכן הקדש וקונמות, וכן טבל ברשות אחר הוחזק איסור ולא יבא לכלל היתר לעולם. תצא

ותמיהא לי למאי דקאמרינן השתא היכא דאיתחזק איסורא לא מהימן אלא מעתה מצא תרנגולת שחוטה בשוק או   
ור שבהמה בחיי' בחזקת איסור באשפה ובא ישראל ואמר כשרה היא שבפני נשחטה מי לא מהימן ואע"פ שהוחזקה באיס

עומדת, והרי אם נבלה היא אין בידו לתקן, ואפילו בשל עצמו לא יהא נאמן אלא בשוחט לעצמו או בשראוהו שוחט, א"נ 
בכל סתם בשר שחזקה הוא שחט, ובידו לתקן הוה, אע"פ שאם נתנבלה בידו עכשיו אין בידו, אבל במוצא במקום שיש 

אינו נאמן, אלא סוגיא זו שאלות בעלמא נינהו מדאורייתא מנ"ל, ולעולם עד אחד נאמן לחוש לנבילה ולשחיטת נכרי 
 בכל איסורין.

 סעיף ג שולחן ערוך יורה דעה הלכות יין נסך סימן קכז

הגה: מיהו יש אומרים דבדבר דאיכא לברורי, כגון שאמר לו אחד: בא ואראך עובד עד אחד נאמן באיסורים, להתיר, אבל לא להחמיר. 
ירי כוכבים מנסך יינך, צריך לחוש לדבריו )ב"י בשם התוספות(. וכל דבר שלא אתחזק לא להיתר ולא לאיסור, עד אחד נאמן עליו אפילו לאסרו )אש
 פרק הניזקין ומרדכי פ' האשה רבה(. וכל היכא דאתחזק דבר באיסור, כגון טבל או חתיכת בשר שאינה מנוקרת, אין העד נאמן עליו להתירו אלא

אמן "כ בידו לתקנו )ג"ז שם(. ואם היו בכאן ב' חתיכות, אחת של איסור ואחת של היתר, נאמן העד לומר: זה היתר וזה איסור )הר"ן שם(. ואדם נא
 ..על שלו, ואפילו היכא דאתחזק איסורא )שם באשירי(.

 שב שמעתתא

 שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא תניינא סימן קג

דאין הולכין בממון אחר הרוב דלמא הוא מיעוטא דמתנבלים בשחיטת מומחה, נ"ל כיון כי טו( מה דהקשה בני נ"י כיון 
היכי דאמרינן בע"ז )דף ל"ד ע"א( כיון דאיכא שאר עגלים וכו' הוי מיעוטא דמיעוטא, ה"ני"ל כיון דרוב הניבול הוא ע"י 

ינן ממונא, ובאמת יותר הו"ל לבני נ"י אינו מומחה, וגם רוב העולם אינם מומחין, ויש ג"כ חזקה שלא למד בכה"ג מפק
להקשות דנימא רוב מצויים נגד רוב ניבול, דהוא מן אינומומחה והוי פלגא ופלגא, ואיך נוציא ממון ומ"מ לפי הנ"ל י"ל 

 דסמוך פלגא לרובא בעלמא דאין מומחין וחזקה דלא למד:

 176הלכה טו חידושי ר' חיים הלוי הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ט

כשהיו שלשתן כשרים או פסולים, אבל אם אמר עד אחד ראיתי ההורג ושתי נשים או שני פסולים אומרים לו לא  בד"א
ראית אין עורפין, שתי נשים או שני פסולים אומרים ראינו ההורג ועד אחד מכחישם ואומר לא ראיתם עורפין שאפילו 

 ש אחד ועד אחד עכ"ל.מאה נשים או מאה פסולים ועד אחד מכחיש את כולם הרי אלו כאי

וצריך להבין, כיון דהכשר והפסולים הם כפלגא ופלגא א"כ מאי שנא רישא בעד אחד אומר ראיתי דאין עורפין ומאי   
שנא סיפא בפסולים אומרים ראינו דעורפין, כיון דשניהם שוין, ועיין בפ"א מהל' סוטה הי"ח שכתב הרמב"ם ז"ל בא עד 

רבים כאחד העד אומר נטמאת והנשים או הפסולים אומרים לא נטמאת הרי זה שותה  אחד כשר ונשים רבות או פסולים
שעד אחד ופסולים רבים כמחצה על מחצה הם עכ"ל, הרי דהפסולים מכחישים את העד הכשר בבאו בבת אחת ושותה, 

שים את העד ומאי שנא הכא דלא מחלק כלל בין באו בבת אחת לבזה אחר זה ובכל גווני פסק דהפסולים אינם מכחי
אחד ואין עורפין, וצ"ע. וי"ל דהכא שאני, דכל עדותו של האומר לא ראית אינו כלל בעצם המעשה, אלא להכחיש את 

                                                 

 הלכה כד הלכות גירושין פרק יבע"ע במש"כ ב 176

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


830 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

העד שאומר ראיתי, וא"כ הא נמצא דהויין לעולם בזה אחר זה, דזה שאומר ראיתי מוקדם להאומרים לא ראית, וע"כ חזר 
חר זה אמרינן כל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא כשנים ואין דינו כמו שכתב הרמב"ם לעיל, דבכשרים בזה א

עורפין, ובפסולים ליתא להך דינא דהרי הוא כשנים ועורפין, משא"כ בסוטה, דהעד שאומר נטמאה והעד שאומר לא 
ם נטמאה שניהם עדותם בגוף המעשה, והויין שתי עדיות נפרדות, וא"כ משכחת לה שהעידו בבת אחת. ואע"ג דהרמב"

מחלק לעיל בעד אחד אומר ראיתי ועד אחד אומר לא ראית בין בבת אחת לבזה אחר זה, הרי דגם בעגלה ערופה איתא 
להך דינא דבבת אחת, היינו משום דהתם איירי בשניהם כשרים, דיש בהם דין קבלת עדות בב"ד, דבזה שייך דין בבת 

אינה עדות בפני עצמו, מ"מ כל שקבלת עדותן היא בבת אחת בכל גווני, אף דעדות השניה היא רק להכחיש הראשונה ו
אחת שפיר חייל בה דין בבת אחת, וגם דיש בהן דין תוך כדי דיבור על קבלת עדותן, ושפיר מקרי בבת אחת, מה שאין כן 

זה, בפסולי עדות, דלית בהו דין קבלת עדות, ורק דין נאמנות בלבד, ע"כ לעולם המכחיש את האומר ראיתי הוי בזה אחר 
ולא שייך ביה גם דין תוך כדי דיבור, כיון דהויין אמירות נפרדות, ומכל שכן בפסולים לגבי עד כשר, דהויין תרי גווני 

הגדות, א"כ ממילא דהמכחיש לגבי הראשון חשוב לעולם בזה אחר זה. וע"כ זהו שסתם הרמב"ם דבעד כשר אומר ראיתי 
דדינו לעולם כבזה אחר זה, משא"כ בפסולים שאומרים ראינו עורפין,  אין עורפין, משום טעמא דהרי הוא כשנים, כיון

 כיון דלית בהו הך דינא דהרי הם כשנים, והרי עד כשר מכחישן.

והנה חלוק סוטה מעגלה ערופה, דבסוטה הא דאין משקין אותה כשיש עדים שזינתה אינו משום שהעדים גורמים שלא   
סוטה והשקאתה, אלא דעיקר הך דינא הוא, דלא נאמרה השקאה רק בספק תשתה, דהעדים אינם מוסיפים כלום בדין 

זינתה ולא בודאי זינתה, ]ואע"ג דביש לה עדים במדינת הים אין המים בודקין אותה, וכמבואר בסוטה דף ו', וילפינן זאת 
תה, דעיקר הך קרא מקרא דועד אין בה, אבל הרי גם שם הוא משום דכיון דאיכא עדים במדינת הים הויא ג"כ ודאי זינ

דועד אין בה הוא בא להשמיענו דביש עדים הויא ודאי זינתה[, משא"כ בעגלה ערופה, הא אין כאן ספק לפנינו כלל, ורק 
דהויא גזירת הכתוב לא נודע מי הכהו הא נודע אין עורפין, והויא הגזירת הכתוב דעצם הידיעה גופה גורמת שלא תערף. 

כשר מפסולים בדין נאמנותן, דבפסולים דנאמנים הרי אינם בתורת עדות, ורק מדין  והנה הרי נראה, דחלוק עד אחד
נאמנות בעלמא, משא"כ בעד אחד כשר הא דנאמן מלבד דלא גרע מפסולים דנאמנים ג"כ הרי עוד אית ביה עדיפותא 

איכא צד ידיעה ע"י  דנאמן גם בתורת עדות. ולפי זה הא נמצא, דכל עד אחד כשר ופסולים רבים המכחישין זה את זה,
דברי הכשר דחשיבא ידיעה, והיא הידיעה שיש בעד כשר לבד, ע"י תורת עדות, דבזה דברי הכשר קיימי בלא שום 

הכחשה. אשר ע"כ זהו שחלק הרמב"ם בין סוטה לעגלה ערופה, דגבי סוטה דעצם הידיעה לא מועילה כלל, והעיקר תלוי 
אם לא, ועל כן אע"ג דהפסולין בתורת עדות לא מהימני כלל, אבל מ"מ  רק בעצם המעשה, אם היא חשובה ודאי זינתה

מאחר דבעיקר המעשה הם כפלגא ופלגא לגבי העד הכשר, והויא ספק זינתה, ממילא הרי היא בת השקאה, משא"כ 
יזה צד בעגלה ערופה, דעצם הידיעה היא שגורמת הפטור, א"כ צריכין אנו לדון על עצם הידיעה אם יש בה דין ידיעה בא

שיהיה, וא"כ נהי דעצם הדבר אם יש כאן ידיעה הוי ספיקא, אבל מ"מ מאחר דאם נדון בהלכות עדות אית בה דין ידיעה 
בלא הכחשה, ממילא מועיל זה גופא לפטור מעגלה ערופה. ועל כן זהו שפסק הרמב"ם דהיכא דהפסולים אומרים ראינו 

שובין כפלגא ופלגא והויא עדות מוכחשת, משא"כ היכא דהעד הכשר והעד אחד הכשר אומר לא ראיתם דעורפין, כיון דח
אומר ראיתי והפסולים אומרים לא ראית פסק דאין עורפין, ומשום דיש כאן צד ידיעה ע"י תורת עדות של הכשר דלית 

 בזה הכחשה, ולא דמי לסוטה, וכמו שנתבאר.

באמת מדברים הצריכים שני עדים, ועל עדות שלא  אלא דעדיין צ"ע, דהרי באמת עדות סוטה ועגלה ערופה הא הויא  
נטמאת ולא ראית את ההורג הא באמת הוי דינא דצריך שני עדים, ואך דעל עדות שנטמאת וראיתי ההורג הויא גזירת 

הכתוב להאמין בזה גם עד אחד, וכמבואר ברמב"ם פ"ה מהל' עדות הל"ב ז"ל בשני מקומות האמינה תורה עד אחד 
מי מרים ובעגלה ערופה שלא תערף עכ"ל, הרי דבסוטה ועגלה ערופה גזירת הכתוב היא להאמין את  בסוטה שלא תשתה

העד שאומר נטמאת או ראיתי את ההורג, אבל בלאו הכי עצם הדבר הוא מדברים הצריכים שני עדים, וא"כ הרי י"ל, 
רק בתורת נאמנות בעלמא, אבל תורת  דהגזירת הכתוב היא רק שיהא נאמן, אבל מ"מ הויא נאמנותו רק כפסולים, דהויא

 עדות לית ביה בנאמנותו, ונסתרים כל דברינו שכתבנו בדעת הרמב"ם.

אכן עיין ברמב"ם בפ"ט מהל' רוצח שם שפסק דהך דינא דכל מקום שהאמינה תורה עד אחד הרי הוא כשנים לא   
א שלא בתורת עדות, ורק מדין נאמנות אמרינן רק בעד כשר ולא בפסולים, ואם נימא דגם בעד אחד כשר נאמנותו הי

בעלמא, א"כ הא ליכא נפקא מינה בין כשר לפסול, ומאי שנא דבכשר אמרינן דהרי הוא כשנים ובפסול לא אמרינן, כיון 
דדין נאמנותן שוה, אלא ודאי דהגזירת הכתוב של סוטה ועגלה ערופה דנאמן בהו עד אחד מועיל שבכשר תהני זאת גם 

זהו דס"ל להרמב"ם דהדין דהרי הוא כשנים לא חייל רק על דין נאמנות שבתורת עדות ולא על דין  בתורת עדות, וע"כ
נאמנות בעלמא, וע"כ לא שייך הדין דהרי הם כשנים בפסולים, כיון דנאמנותן אינה בתורת עדות. וכן מהא דאיתא 

נימא דנאמנותו היא כשאר פסולים בשבועות דף ל"ב ]ע"א[ דעד סוטה שכפר עדותו חייב בקרבן שבועת העדות, ואם 
אבל לא בתורת עדות, א"כ פשיטא דאינו בדין קרבן שבועת העדות, דעדות בעינן ולא נאמנות בעלמא. וכן מהא דפסק 

הרמב"ם בפכ"א מהל' עדות דעד אחד בטומאה שהוזם משלם כתובתה, ודין הזמה הרי פשיטא דאינו רק בעדות ולא 
כשר נאמן בסוטה ועגלה ערופה גם בתורת עדות, ודין עד עליה לענין זה, דבזה הרי בשאר נאמנות, ובעל כרחך דהעד ה

 סוטה ועגלה ערופה שוין. ולפי זה שפיר מיושבים דברינו שכתבנו בדעת הרמב"ם, וכמו שנתבאר

 ש"ך יורה דעה קכז:יד
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סי' תקמ"ה( אפי' אין דברי הרב אלו צ"ע גדול דמשמע דלהיש מי שכתב )והוא הרשב"א בתשו'  -ויש מי שכתב כו' 
הבעלים שם עד זה המכחיש ואומר לא נתנסך לאו כלום הוא וכן פי' העט"ז ופי' הטעם דכיון דאמרו חז"ל העד שאומר 
נתנסך נאמן ה"ל כבי תרי ואין דבריו של העד אחד האומר לא נתנסך כלום נגד שנים עכ"ד וזה אינו דז"ל הרשב"א שם 

ם כדאיתא בקדושין שלהי פ' האומר )דף ס"ה ע"ב( בשנים שבאו ממדינת הים ומה שאמר עד אחד בהכחשה אינו כלו
ואשה עמהם וחבילה עמהם והכא אפי' שלא בפניו כיון שבע"ד מכחישו אין זה יכול לאסור את שלו כו' עכ"ל ואין ר"ל עד 

ד הנכחש אינו אחד בהכחשה אינו כלום כלומר עד המכחיש אינו כלום דהא התם בשלהי פרק האומר מוכח להדיא דע
כלום ועוד דהא השואל לא הזכיר כלום מעד המכחיש ולאיזה צורך יקדים הרשב"א לומר דעד אחד המכחיש אינו כלום 
ועוד דא"כ מ"ש והכא אפי' שלא בפניו כו' אין לו קשר אלמעלה אלא הדבר ברור דכך הם הצעת דבריו תשוב' עד אחד 

האומר דפריך התם ותסברא עד אחד בהכחשה מי מהימן כלומר היכא בהכחשת בעל דין אינו כלום כדאיתא בשלהי פרק 
דמכחיש ליה בעל דין דהא אינו קם רק לשבועה )וכן משמע להדיא בהר"ן פ"ב דכתובות ד"ה תרוייהו בפנויה קא מסהדי 

ן דלא ובתשובת מהרי"ק ר"ס ל"ג ובתרומת הדשן סימן רי"ב ושאר פוסקים דהכי פירושו וכן הוכחתי בחידושי בקידושי
כמ"ש בפירש רש"י ותסברא עד אחד בהכחשה דמכחיש ליה חד סהדא מי מהימן הנכחש, שוב מצאתי בתשובת מהר"ם 

פדוו"א סי' ל"ב שכתב שיש נוסחאות שונות בלשון רש"י בזה ע"ש( והכא אפי' שלא בפניו כו' כלומר כיון דמצינו דעד 
ם רק לשבועה א"כ הכא אפי' שלא בפניו כיון דהבע"ד אחד בהכחשת בעל דין לאו כלום הוא משום דעד אחד אינו ק

מכחישו אין זה יכול לאסור את שלו דאין עד אחד קם רק לשבועה אבל היכא דאין הבע"ד לפנינו ועד אחד מכחישו מזה 
לא מיירי הרשב"א כלל ואדרבה משמע קצת לשם דס"ל כל שהעד מכחיש ואומר לא נטמא אין העד שאומר נטמא נאמן 

ואע"פ שיש תשובה על דבריו הא מכחיש עד אחד אינו כלום ודוק אם לא נאמר שיש ט"ס בתשובה וכדמוכח ע"ש במ"ש 
קצת ע"ש ודוק ועוד תימה רבה דאפי' תימא דהרשב"א ס"ל דעד אחד מכחיש אינו כלום אין זה אלא לסברתו שהבאתי 

לעולם אין העד שאומר נתנסך נאמן אלא בס"ק ט"ו דס"ל דאצ"ל בפניך דאפי' באינו יודע נאמן אבל למאי דפסק הרב ד
מכח שתיקת הבע"ד דהוי כהודאה וצ"ל בפניך או אתה ידעת רגלים לדבר א"כ כשהבע"ד אינו בפנינו אפי' בלא העד 

המכחיש אין העד שאומר נתנסך נאמן כלל וזה ברור וכן מוכח באו"ה כלל י"ג דין י"ג בהדיא שכתב שם אבל אם בעל היין 
אדם יכול להכחישו כו' כדאיתא לקמן עכ"ל וע"כ ר"ל במ"ש כדאיתא לקמן במ"ש שם דצ"ל דוקא  לא היה שם כו' כל

בפניך וצ"ע וגם תימה לפי' העט"ז דפי' הטעם משום דאין דבריו של א' במקום ב' למה לא יחשב העד שאומר לא נתנסך 
אמינו לזה שאומר לא נתנסך ובכל ג"כ כב' דהא כיון שהאמינו חז"ל לזה שאומר נתנסך דמוציא מחזקת היתר כ"ש שה

דוכתי לא אמרינן אין דבריו של אחד במקום ב' אלא כשהוא נאמן כב' ולא האחר כגון גבי עד אחד אומר מת ועד אחד 
אומר לא מת בפ"ב דכתובות דהאמינו לזה שאומר מת כב' דהא אין דבר שבערוה פחות מב' והאמינו לזה שאומר מת 

פה וכדאיתא בר"פ האשה רבה וכן בכמה דוכתי משא"כ הכא לכך צ"ל דמ"ש הרב ויש משום חומרא שהחמרת עליה בסו
מי שכתב דעד אחד בהכחשה לאו כלום קאי ארישא דאפילו הבעלים שם ושותקים כיון שעד אחד מכחישו ואומר לא 

ב עד אחד נתנסך ה"ל האי דאומר נתנסך עד אחד בהכחשה ולאו כלום הוא ומשמע ליה להרב הכי מדסתם הרשב"א וכת
בהכחשה לאו כלום הוא משמע דכללא כייל דלעולם אין עד אחד נאמן אלא בסתם אבל בהכחשה לעולם אינו כלום 

אפילו הבעלים שותקים ולישנא דעד אחד בהכחשה הכי דייק דעד הנכחש לאו כלום הוא וכן בל' הר"ן פ"ב דכתובות ד"ה 
שין דין י"ט ושאר פוסקים איתא נמי האי לישנא דעד אחד תרוייהו כו' ובלשון הרמב"ן שהביא ה"ה פי"ב מה' גירו

בהכחשה לאו כלום הוא ופירושו התם דעד אחד הנכחש לאו כלום הוא ע"ש והיינו דהאריך הרב וכתב ויש מי שכתב דעד 
אחד בהכחשה לאו כלום הוא ולא כתב בקיצור ויש חולקין או וי"א דעד אחד כו' או וי"א דלא מהני אלא ה"ק ויש מי 

כתב סתם דעד אחד בהכחשה לאו כלום הוא ויש במשמע בלשונו דלעולם לאו כלום הוא אפי' הבע"ד שותק וכן ממ"ש ש
הר"ן פ"ב דכתובות שם אעד א' אומר נתקדשה וא' אומר לא נתקדשה והיא שותקת ואין שעה זו נכונה כו' ועוד כיון דעד 

ם הוא עכ"ל מוכח דעד אחד הנכחש לעולם לאו כלום אחד בהכחשה הוא אמאי לא תינשא הא עד אחד בהכחשה לאו כלו
הוא אפילו הבע"ד שותק ודוק ואין להקשות דא"כ בכריתות בעד אחד אומר אכל ועד אחד אומר לא אכל דמביא אשם 

תלוי לפטור לגמרי י"ל שאני חלבים שאפי' לבו נוקפו מביא אשם תלוי והכי איתא בירושלמי בפרק האשה רבה הלכה ד' 
ם נתקדשה וב' אומרים לא נתקדשה ר' יונה מדמי לה לחלבים אלו ב' אומרים פלוני אכל חלב וב' אומרים שנים אומרי

לא אכל מביא אשם תלוי מספק והכא יתן גט מספק א"ל ר' יוסי לא תדמיניה לחלבים שכן אפי' אמר לבי נוקרני )פ' 
ינך ועד אחד מכחישו והבע"ד שם ושותק נוקפני( מביא אשם תלוי ע"כ, העולה מזה דהיכא דעד אחד אומר נתנסך י

להסמ"ק והאו"ה היין אסור מספק וגם להעד המכחיש אסור לכתחלה ולהר"ן דעד אחד בהכחשה לאו כלום היין כשר וכן 
נראה קצת דעת הרשב"א והיכא דאין הבעלים שם לשיטת הטור וסייעתו דבעינן שיאמר דוקא נתנסך בפניך או ידעת 

ו בלא העד שמכחישו אינו נאמן לומר נתנסך כיון דאין הבע"ד לפנינו דליהוי שתיקה כהודאה רגלים לדבר פשיטא דאפיל
ואפשר דהכא לכ"ע שרי כיון שעד אחד מכחישו ומ"מ האי דינא בין להסמ"ק ואו"ה בין להרשב"א והר"ן שרי ודוק ועוד 

היתירא דמעיקרא וכן דעת התוספות יש כאן סברא גדולה להתיר משום די"ל אוקי גברא להדי גברא ואוקי חמרא בחזקת 
פ' ב' דכתובות )דף כ"ג ע"א( ד"ה תרוייהו דעד אחד אומר נתקדשה ועד אחד אומר לא נתקדשה דתינשא אפילו לכתחלה 

מטעם דאוקי גברא להדי גברא ואוקי איתתא בחזקת פנויה כ"ש הכא גבי יי"נ מיהו כל זה כשבאו הב' עדים בבת אחת 
קבל עדות הא' )בב"ד ונפסק הדין ע"פ עדותו וכמ"ש לקמן( ה"ל כב' עדים וכשבא אח"כ עד אחד אבל בזא"ז כיון שכבר נת

להכחישו אין דבריו של א' במקום ב' כ"כ התוס' פ"ב דכתובות )דף כ"ב ע"ב ד"ה א"ה( ובפרק האשה שלום )דף קי"ז( וכ"כ 
ב בשם הריטב"א שכתב בשם רבו ז"ל נ"י פ' האשה שלום והכי מוכח להדיא בש"ס שם אלא דהנ"י ר"פ האשה רבה כת

דוקא בעדות דבר שבערוה דבעינן ב' והאמינו לזה שאומר מת כשנים אבל באיסור דעלמא דסגי בחד כיון שלא האמינוהו 
אלא כחד כי אתא אחרינא ומכחשי' הוי הכחשה כחד לגבי חד עכ"ל ואחריו נמשך מהרש"ל פ' קמא דחולין סימן ט' 
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דלא כמהרי"ק שורש ל"ג שפסק על א' שאמר על השוחט ששחט שלא כהוגן והשוחט מכחישו והב"ח בסוף סי' א' ופסקו 
שהשחיטה כשירה מטעם דכיון דהאמינו להשוחט הוה לי כשנים ואין דבריו של אחד במקום שנים אבל המחבר בסוף סי' 

י"ד חילוקים בחילוק ו', וכן א' פסק כמהרי"ק וכן נראה להדיא מדברי הרא"ש פרק הניזקין ומרדכי פ' האשה רבה בביאור 
משמע בתוספות בכריתות ריש פרק אמרו לו וכן דעת הרמ"א שהביא הטור ח"מ סוף סי' מ"ו דאפי' במילתא דלא הוה 

דבר שבערוה אמרינן הכי ונ"ל ראיה לדבריהם מסוף סוטה גבי עד אחד אומר ראיתי ההורג ואחד אומר לא ראית דאמרינן 
רה עד אחד הרי הוא כשנים כו' ואפשר לומר דדעת הריטב"א וסייעתו דודאי היכא דגלי נמי התם כל מקום שהאמינה תו

לן קרא דעד אחד נאמן ה"ל כב' דהא התורה האמינתו כב' אבל היכא דלא גלי לן קרא אלא דמסתברא או מתקנת חכמים 
נתנסך יינך והוא שותק הוא נאמן כגון חתיכה ספק שומן ספק חלב ואמר עד אחד דהוא שומן או היכא דא"ל עד אחד 

וכה"ג ובכל דוכתא דאמרינן עד אחד נאמן באיסורים כיון דלא גלי לן קרא אינו חשוב כב' אלא דבעדות אשה דמדינא בעי 
ב' וחז"ל האמינוהו לחד כב' אין דבריו של א' במקום ב' והתם גבי עגלה ערופה ילפינן מקרא דלא נודע דעד אחד נאמן 

רמ"ה מודה להריטב"א דאיהו בשבועה קמיירי דגלי לן קרא דקם לשבועה, מיהו בהא לא וכדאיתא התם ולפ"ז י"ל דה
פליגי מהרי"ק וסייעתו דבבת אחת לא אמרי' דה"ל כב' ואע"ג דבעובדא דשוחט הוי בבת א' שאני התם כיון דהאמינוהו 

"כ ה"ל כאלו נתקבל לשוחט מטעם דחזקת רוב מצויים אצל שחיטה מומחים הם מסייע ליה וכדאיתא במהרי"ק שם א
עדותו בב"ד כבר תדע דאל"כ תקשי על הרב דכתב כאן דעות חלוקות ובסוף סימן א' סתם כהמחבר וכמהרי"ק ודוק 

והיינו נמי טעמא דכל מקום דעד אחד נאמן מן התורה אפי' הא' מכחישו מיד בבת אחת אין דבריו כלום וכמ"ש התוס' 
ון דהאמינה תורה עד אחד ה"ל כאלו נתקבל עדותו כבר בב"ד, ובזה נ"ל בפ"ב דכתובות ובפ' האשה שלום שם משום דכי

ברור לישב מה שתמהו התוס' פרק מי שקינא מהא דמשמע התם בש"ס גבי עד אחר אומר נטמאה דה"ל כב' ואין דבריו 
ב"ד  של א' האומר לא נטמאה כלום במקום ב' ממאי דאמרינ' בהאשה שלום גבי עד אחד אומר מת דווקא התירוה ע"פ

ונכנסו בדוחק גדול ועם כל זה לא יישבו פרש"י וכנראה מדבריהם שם ע"ש ולמאי שכתבתי ניחא דשאני הך דהאשה 
שלום דאין העד אחד שאומר מת נאמן אלא מדרבנן דוקא כשאומר בפני ב"ד דהא קי"ל נישאת בעד אחד שלא ע"פ ב"ד 

ל גבי סוטה דרחמנא הימניה לעד אחד וכדילפינן מועד תצא והלכך כל כמה דלא התירוה ב"ד לא חשיב עדותו כשנים אב
 אין בה אם כן מיד שהעיד ה"ל כשנים כך נראה לי ברור ודוק היטב בדינים אלו:

 שיעורי הרב סנהדרין ל. ובהערות שם, גיטין ב:

 דבר שבערוה –דרישה וחקירה  –עדות 

 יבמות קכב:

 ארץ הצבי עמ' קנח

 שטרות –דרישה וחקירה  –עדות 

 דרישה וחקירה – שטרותראה: 

 שעות –דרישה וחקירה  –עדות 

 סנהדרין לג?

 אור שמח הלכות עדות א:ד

התומים )חו"מ סימן ל' סקי"ג( חידש דבר נפלא ואמיתי, שאין חקירה של באיזו שעה על שעות המוסכמיות שחלקו 
קרת, וי"ב שעות אינן לא מקרא ולא הלכה למשה מסיני, שיהיו הולכין התוכנים, כי לא על זה כוונה התורה ודרשת וח

דיני התורה על פיהם, רק הוא שעה המוחשת, שעה המורגשת, והוא חצות היום שהשמש מחלק, ואז היא מוחשת לעין 
ה כל רואה, רק אחר שהסכימו לחלק לי"ב שעות תו הסכימו חכמים לדרוש על שעות אלו, אבל זה באמת מחקירת בכמ

אח"כ בשעה בשעה, והגמרא )פסחים י"ב ע"א( פריך דיהיה שתי חקירות, באיזו שעה, אם קודם חצות או לאחר חצות, ו
רק אחרי שחלקו התוכנים והסכימו על חלוקה דשנים עשר שעות, אז בני אדם דרמו אנפשייהו מנין השעה ... זו

 ...ההסכמיי

 הכחשה בבדיקות –עדות 

 ל:סנהדרין רש"י 

 ט: ד"ה פלוגתא דבן זכאיסנהדרין תוספות 
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 ח: ד"ה הביא האבסנהדרין תוספות 

 ספר הישר לר"ת )חלק החידושים( סימן תרנח

 תוכן ההתראה –התראה  –עדות 

 מלא תשבעו בשמי לשקררש"י שבועות כ: ד"ה ואזהרתיה 

באזהרת לא תשבעו  ה"ק לא תשבעו בשמי כדי לשקר בשבועתכם לאחר זמן והמתרה בו צריך להתרות בו שהוא עוברו
 בשמי לשקר.

 מנחת חינוך רט:א

שלא לבא כו'. ונכפל זה הלאו כו' ונ"מ בהכפל הלאוין כמש"ל מפירש"י שבועות דף כ' דהמתרה צריך להתרות משום איזה 
לאו הוא עובר א"כ במקום שנכפלו הלאוין כגון כאן אם מתרים בו משום לא יהיה קדש ג"כ הוי התראה. הן אמת שבר"מ 

מה' סנהדרין נראה דאין דעתו כן שכתב דמתרין בו שהיא עבירה והוא חייב מיתה או מלקות נראה שא"צ להתרות  פי"ב
בו משום איזה לאו ומ"מ נראה דגם הר"מ מודה דאע"פ דא"צ שיתרו משום לאו כלל מ"מ אם התרו בו באיזה עבירה 

מהעבירה ונדמה לו שמפליגו בדברים וכ"ה בתוס' משום לאו אחר אינה התראה כיון שידע שהאמת אינו כן ע"כ לא פירש 
שבת דף ע"ג ע"ב ד"ה משום זורע דאין צריך להתרות משום תולדה מ"מ אם התרו בו משום דבר אחר פטור שהוא סבור 

 שהוא מלעיג עליו ע"ש:

 כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד –עדות 

 כתובות ל?

 תוספתא סנהדרין ו:ד

בהם עד שתחקר עדותן בבית דין נחקרה עדותן בבית דין אין יכולין לחזור בהן וזה הוא כללו לעולם העדים יכולין לחזור 
 של דבר:

 כריתות יב.

 מ"ט דרבנן? משום דאדם נאמן על עצמו יותר ממאה איש

 קובץ הערות סימן כז אות ז

דחזו[ כתבו, דאילו העידו שם ]ל"א ע"ב[ זימנין דחזו בכתבא ומסהדי ורחמנא אמר מפיהם ולא מפי כתבם. ובתוס' ]ד"ה 
כך כתוב בשטר, עדותן מועלת, דהוי כאילו מעידין ראינו עדות שנחקרה בבי"ד. והיינו דליכא פסולא משום עד מפי עד 

אלא היכא שהעד הראשון העיד חוץ לבי"ד, אבל אם העד הראשון הגיד בבי"ד, יכול עד שני להעיד מפיו. אבל בשיטה פ' 
שם רבינו יונה, וז"ל: אם יעמדו שנים ויעידו, שמענו שהעידו שנים בבי"ד על פלוני שהוא גט פשוט )קס"ה ע"ב( כתב ב

אעפ"י שלא פסקו עדיין הדין על  -חייב מנה, הו"ל עד מפי עד, אבל אם יעידו שקיבלו בי"ד עדות ופסקו שעדותן מכוונת 
הרי הוא כאילו ראו את העדות, כיון  לא הוי עד מפי עד, אלא -מי שמעידין עליו אם הוא חייב לפי המעשה שהעידו 

שגמרו בי"ד שעדותן מכוונת, כדתניא ]מכות ז' ע"א[ כל מקום שיעמדו שנים ויאמרו מעידנו על פלוני שנגמר דינו בבי"ד 
פלוני הר"ז יהרג עכ"ל. וראיתו צ"ע, דהתם הרי מעידין שכבר נגמר דינו ליהרג, והכא הא איירי שעדיין לא נגמר דינו 

מנה, אלא שפסקו בי"ד שעדותן מכוונת. ומ"מ לענין שטר, אפשר דגם לדעת רבינו יונה מהני אם מעידין כך  שהוא חייב
 כתוב בשטר, דהוי כאילו כבר פסקו בי"ד שעדותן מכוונת. 

ולכאורה היה נראה, דהכל תלוי אם נגמרה הגדת הראשון, שלא יוכל עוד לחזור בו, אז מועלת הגדת השני מפיו, אבל   
רבינו יונה אינו נראה כן, אלא דבעינן דוקא שפסקו בי"ד שעדותן מכוונת, והעד השני מעיד שראה פסק בי"ד, אבל  מלשון

שלא ראה פסק בי"ד הוי עד מפי אם השני מעיד שראה שנגמרה עדות הראשון באופן שכבר אינו יכול לחזור בו, מ"מ כיון 
 עד:

 למי יש שם עד –עדות 

 משנה שבועות ל.
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 תוספות ח.

 :ינתיבות המשפט חידושים סימן לו

דאלו לא נתכונו. הלשון אינו מדוקדק, דאפילו נתכונו, מכל מקום כיון שהפסול הוא מטעם נוגע, אינו בכלל קרוב או 
פסול, דנוגע הוא בגדר בעל דבר ולא בגדר עדות, ולא שייך לומר בזה עדות שבטלה מקצתה, דאינן בגדר עדות כלל. ש"ך 

 ]סקט"ו[.

 לנר, מכות ו.ערוך 

בד"ה נרבע. ועוד אמר הר' יוסף. עיין במהר"ם שהקשה על זה דא"כ למה נקט נרבע טפי מכל העריות. ולענ"ד י"ל ע"פ 
מש"כ התוס' סנהדרין )ט ב ד"ה לרצונו( וכ"כ גם הריטב"א בשמעתין דא"ל דלמא באמת הדין כן כשהם קרובים מצילים 

, ולפ"ז א"ש דנקט נרבע יותר משאר עריות דבשאר עריות הי' אפשר לומר דהא דרשינן ערות אביך ערות אביך ממש ע"ש
דבאמת הדין כן. אלא דאכתי יקשה מבתו וכלתו וחמותו שהם קרובות ויצילו הן עליו והוא עליהן, אכן באמת בלא"ה לא 

במקום אחר אי הבנתי קושית המהר"ם דודאי לא שייך דקרוב או פסול מבטל עדות האחרים אלא כשהוא ראוי להיות עד 
לאו פסולו דבזה שייך לומר שהוא בכלל ג' עדים, אבל מי שאין ראוי להיות עד לעולם לא שייך ג"כ לבטל עדות דהא אין 

שייך אצלו צרוף לעדות כלל, ולכן כשפריך נרבע יציל לא הי' יכול להקשות משאר עריות דבכולם הנבעלים הם נשים 
עדות האחרים ולכן לא פריך רק מנרבע שהוא ג"כ איש. ואף דבשפריך אח"כ שפסולים בלא"ה להעיד ולא שייך שיבטלו 

מרובע שיציל בזה הי' יכול להקשות מבא על כל העריות, מכל מקום איידי דאיירי ממיתת רובע כשפריך מנרבע פריך ג"כ 
 מרובע דמאי שנא

 עדות לקיום הדבר בגיטין וקידושין

 קידושין סה

 .תוספות גיטין ד

 קידושין ה:תוספות 

 תוספות הרא"ש שם

 אמרי משה סימן טז )קישור(

  (link)ברת ב', עמ' מגמסורה, חו

 ארץ הצבי עמ' קפג

 גינת אגוז עמ' קיז

 ובחליצה לקיום הדבר ביבום עדות

 משום פריצותאד"ה  תוספות קידושין יב:

מפרש ר"ת דהיינו פריצותא לפי שצריך או עדי ביאה או עדי יחוד ודבר מכוער שמעמיד עדים על כך וקשה דביבמות פ' 
יבמה מקדש והדר בעיל לא קדיש לוקה מכת מרדות מדרבנן כרב והתם לאו משום עדים ר"ג )דף נב.( מייתי לה מצות 

תליא טעמא דהא יבמה מדאורייתא אינה נקנית אלא בביאה אלא נראה לר"י דהיינו פריצות שעושין תחלת קניינן בביאה 
 דומיא דמקדש בלא שידוכי.

 שו"ת בנין ציון סימן קמז

 ב"ה אלטאנא, יום ו' שושן פורים תר"ט לפ"ק. להרה"ג וכו' מ"ה אברהם זוטרא נ"י הגאב"ד דק"ק מינסטער יע"א.  

מעכ"ת נ"י הורה במה שנסתפק המשנה למלך ובמה שפליגי השלטי גבורים והמהרש"ל אם ביאת יבמה צריכה עדים   
בא על יבמתו שלא בעדים שיוציאה בגט ואינה כדעת המהרש"ל דא"צ עדים ומטעם זה הורה להקל הלכה למעשה במי ש

ולבני לא כן יחשוב ובתחלה אומר שכל ראיות של מעכ"ת נ"י לשיטת המהרש"ל לענ"ד אינן מקויימות  -צריכה חליצה 
שמה שהביא ראי' ממה דאמרינן הבא על יבמתו במזיד לשם זנות קנה ומי ייחד עדים לשם זנות עכ"ד לענ"ד תמו' הוא 
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חד עדים אפילו בקידושין והרי ממה דפליגי ב"ש וב"ה בגטין )דף פ"א( אי אמרינן הן הן עדי ייחוד ה"ה =הן דמי בעינן שיי
הן= עדי ביאה מוכח דכל שבא עלי' לפני עדים קנאה ואפילו לא ייחד עדים לכך ואפילו לא בא עלי' בפני עדים אלא 

ק לחומרא בעלמא פסק הר"פ הובא בש"ך ח"מ )סי' ל"ו( נתייחד עמה בפני עדים בלבד קנאה כמבואר באהע"ז )סי' ל"ג( ור
שייחד עדים לקידושין אבל ודאי לכל הפוסקים גם בלא ייחד קידושיו קידושין ולכן כשבא על יבמתו בפני עדים או 

בנתיחד עמה בפני עדים ואומר שבא עלי' לשם זנות קמ"ל דקנה אבל אכתי לא שמענו דגם בלא עדים קנאה ולכן גם מה 
מעכ"ת נ"י עוד ראי' לשיטת המהרש"ל ממה דאמרינן יבמות )דף קי"א( היא אומרת נבעלתי והוא אומר לא בעלתי  שהביא

יוצאה בגט וא"צ חליצה והרי לא הי' עדים בבעילה אע"כ דגם בלא עדים קנה לענ"ד אינה ראי' שהרי אפשר בשנתיחד 
זה שהוא אומר שלא בעל ומה שהביא מעכ"ת נ"י עוד עמה בפני עדים שזה גם לענין קידושין נחשב עדות ושפיר שייך ב

מקושית הירושלמי שפריך על אשת אחיו יש לה קנס והרי זקוקה היא לו ודלמא איירי בבא עלי' בלא עדים פשיטא שאין 
זה ראי' שכבר הרגיש מעכ"ת נ"י עצמו דבלא עדים ליכא למימר שהרי א"כ אין כאן קנס דמודה בקנס פטור וע"כ מיירי 

עדים ומה שהשיב דלמא איירי שהם לא ראו את העדים לא שייך ע"פ דברינו הנ"ל שהרי אפילו ייחוד בפני עדים שהי' 
מהני לקנות כש"כ בשבא עלי' בפני עדים אף שלא ראו אותם ובלא"ה אין ראי' מהירושלמי שהרי מה שפשוט יותר לומר 

יר דאיירי בהי' בנים לאחיו וכמש"כ התוספ' שם דאיירי שנתגרשה מאחיו לא תירץ הירושלמי מפני שמשני בלא"ה שפ
 כש"כ שלא הוצרך לתירוץ דחוק כזה.  

עוד ראיתי בתוספ' ר' עקיבא )ר"פ הבא על יבמתו( שרצה להביא ראי' לשיטת המהרש"ל ממה דפריך יבמות )דף נ"ח(   
שלא בפני עדים קנה אכן שומרת יבם קרית לה אשתו מעליא היא ודלמא איירי שבא עלי' שלא בפני עדים אע"כ דגם 

מלבד שסתר הראי' בעצמו דא"כ מנא ידעינן שקדמה שכיבתו לבועל לא ידעתי למה לא הזכיר דעכ"פ לא יהי' זה ראי' רק 
לחד פי' רש"י שפריך מטעם שקדמה שב"ל =שכיבתו לבועל= אבל לאידך פירושו שתפס עיקר דפריך דאם עדיין שומרת 

איתו דפריך ממנ"פ שפיר דאם בעדים אשתו מעליא היא ובלא עדים עדיין שומרת יבם היא לא שותה בלא"ה לא שייך ר
 יבם היא ולא שותת.  

ואחרי השבתי על כל הראיות לשיטת המהרש"ל אזכיר מה שנלענ"ד ראי' נגד שיטתו דהנה כבר הביא השער המלך ה'   
שם אם לא יש לפרש דברי התוספ' שיש ראי'  יבום )פ' ב'( ראי' מדברי התוספ' קדושין )דף י"ב( דצריך עדים רק שמפלפל

להיפך ומעכ"ת נ"י הזכיר ג"כ ראי' זו והשיב עלי' דודאי לכתחלה בעינן עדים באופן שאין ראי' מדברי התוספ' הללו אבל 
באמת תמהני על הגאונים מהרש"ל ומ"ל ושעה"מ איך נעלם מעיני כבודם ראי' מפורשת דס"ל להתוספ' והרא"ש דבעינן 

יבמות )דף נ"א ע"ב( ד"ה אי כתבו וז"ל ואר"י שהוא ט"ס ולא פירשו רש"י מעולם וכו' אבל בעידי טומאה נאסרה עדים. דב
בלא קינוי ע"ש וצריך להבין מאי קושיא כ"כ עד שאמר ר"י שט"ס הוא דלמא איירי באמת שלא הי' רק עד א' בביאת 

' בפני עדים דהא ביאה ביבמה צריכה עדים לקנות השני אכן בתוספ' הרא"ש ביאר קושיתם יותר דע"כ איירי בבא עלי
כמו ביאה דקדושין ע"ש הרי בפי' דפשיטא להו להתוספ' והרא"ש כ"כ דביאת יבמה צריכה עדים עד דניחא להו טפי לומר 

דט"ס הוא ברש"י מלומר דרש"י ס"ל דביאת יבמה ל"צ עדים וגם יש סמך להתוספ' דלא ס"ל לרש"י כן דבפ' האשה רבה 
ת כפירושם דאיירי שבא עלי' בשוגג אכן גם מהגמרא נלענ"ד להביא ראי' לשיטת הש"ג =השלטי גבורים= דצריך פי' באמ

עדים ממה דאמרינן יבמות )דף קי"א ע"ב( מאן תנא דעד תלתין יומין וכו' אר"י ר"מ היא וכו' ע"ש והיאך דייק דר"מ היא 
ה בעינן ל' יום ור' יוסי סבר דודאי נסתרה לאלתר ובודאי לא דלמא פלוגתייהו בודאי איירי דר"מ סבר אפילו בודאי נסתר

נסתרה עד לאחר כמה שנין כמו דאיירי באמת הכא כן לחד תי' התוספ' אבל בספק י"ל דגם רבי יוסי מודה דבעינן ל' יום 
אה או עדי ודלמא במתניתן בספק נסתרה איירי ואתיא שפיר גם כר' יוסי אע"כ מוכח כשיטת הש"ג דלעולם בעינן עדי בי

ייחוד בייבום כמו בקידושין ולכן דייק שפיר דע"כ מתניתן איירי בנסתרה ודאי דאל"כ אפילו נבעלה לא יצא ידי יבום ולא 
נפטרה וא"כ מכל זה מוכח לא בלבד דלא אמרינן כשיטת המהרש"ל דלא בעינן עדים כלל אלא מוכח ג"כ נגד מה שכתב 

מאמר בעדים ל"צ ביאה בעדים ע"ש אלא לעולם לא נקנת רק בביאה הב"ש )סי' קס"ו( שמשמע מהרמ"א דאם עשה 
 בעדים וביבום בלא עדים לא נפטרה בלא חליצה. כנלענ"ד, הקטן יעקב.

 שו"ת בנין ציון החדשות סימן כ

 ב"ה אלטאנא יום א' ב' ניסן תר"ל לפ"ק. להרב המופ' מו"ה משה הכהן נ"י דיין דק"ק ניקאלסבורג.  

בלתי בעש"ק העבר. ואם כי רבו טרדותי עד למאד אבא בקצרה להשיב על אמרותיו היקרות למען מכתב מעכ"ת נ"י ק  
מלאות בקשתו. ראשית דבר אודיע לו אודות היבם שבא בזנות על יבמתו ונתעברה ממנו כי השאלה מאונגארן באה אלי 

ם פסק הרב השואל נ"י שתשאר וכבר השבתי עליה בשבוע העבר ובעיקר הדבר הושוה דעתינו כי גם אני לא הסכמתי ע
היבמה אצל היבם ועיקר טעמו ג"כ כמו שהזכיר גם מר נ"י כיון שרוב הפוסקים פסקו דביאת יבום צריך עדים וכמו 
שהחלטתי ג"כ בספרי ע"ל יבמות )נ"א ע"ב( בתוס' והוספתי כיון דהרמב"ן ורשב"א וריטב"א הסכימו ג"כ למה שכ' 

מב"ן והרשב"א כתבו ג"כ כמו התוס' שרש"י בעצמו חזר בו וכתב שאיירי שבא התוספת ביבמות לתמוה על רש"י והר
עליה בשוגג הרי דס"ל ג"כ דאם בא עליה במזיד ע"כ הוי בעדים ואז נאסרה על הראשון הרי ראיה ממש מכל הראשונים 

עליה מחדש בפני עדים  דס"ל דביאת יבום צריך עדים וכמו שהעלתי ג"כ בשו"ת בנין ציון )סי' קמ"ז( וא"כ כשנתיר לו לבא
הרי נתיר לו יבום לכתחלה ואנן קיי"ל כרשב"א דחליצה עדיף ועוד דלא בלבד שיהיה חוטא נשכר אלא שיש לחוש ג"כ 
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בדור פרוץ הלזה שאם נשמע לאחד שבא עליה כבר הותרה שגם פריצים אחרים יבואו על יבמותיהם לשם נוי ולשם ממון 
 כדי שתנשאנה להם.  

סיף מר נ"י עוד דביאה אינו קונה מפני דמצוה בגדול ושלא שייך בזה אם קדם הקטן זכה וגם מפני שבא ואמנם מה שהו  
עליה בזנות בימי נידתה בזה לענ"ד הפריז על המדה ובפרט שמדמה את זה לשומרת יבם שזינתה עם אחר גם מה שכ' 

שאשתמיטתי' מה שכתב הרמב"ן יבמות  מעכ"ת נ"י שלהב"ש שמסופק אי לאבא שאול מדאורייתא לא קנה או רק מדרבנן
)ל"ט( ודאי אשתמיטתיה לא שייך כאן שהרמב"ן לא היה לעיני הב"ש שעדיין לא נדפס בימיו אכן למר נ"י אשתמיטתי' מה 

שכ' הריטב"א ר"פ הבא על יבמתו שמסופק ג"כ בספק הב"ש והחליט דלאבא שאול רק מדרבנן הוי כפוגע בערוה ודלא 
 יד מעכ"ת נ"י ספרי ע"ל על יבמות יראה מה שכתבתי שם )דף ל"ו ע"ב מדפי הספר( ד"ה וחכמים.  כהרמב"ן ואם יש תחת 

אמנם תמהתי שלא הזכיר מעכ"ת נ"י מה דינה של היבמה שלענ"ד לא סגי לה בחליצה כי אם צריכה גם גט מהיבם לא   
שיש לספק גם להשיטות דצריכה  בלבד מפני מה שנחוש גם לדעת מהרש"ל שגם בביאה בלא עדים קונה אלא גם מפני

עדים אם זה מדאורייתא או רק מדרבנן ואף שלענ"ד יותר דעתי נוטה שמדאורייתא צריכה עדים שהושוה ביאת יבמה 
לביאת אשה מכ"מ מידי ספק לא יצאה ובפרט באיסור חמור דאשת איש ואם רק מדרבנן צריכה עדים אז מדאורייתא 

לשוק ולכן השבתי להשואל שלפע"ד צריכה גט לביאה וחליצה לזיקתו ולאחר  נעשית אשתו וצריכה גט ממנו להתירה
שנתן לה גט כיון שגם לו אינה ראויה עוד ליבום ודאי חליצת האח הגדול עדיף ולכן אין קפידא גם כן שלא תחלוץ בימי 

וה לא משהינן. מניקתה מטעם שאינה עולה ליבום שהלא גם לאחר שעברו לא חזיא ליבום מפני הגט וע"כ שהויי מצ
 כנלענ"ד, הקטן יעקב.

 דרוש וחידוש

 סדר חליצה –יבום וחליצה ראה: 

 הלכה טז חידושי ר' חיים הלוי הלכות יבום וחליצה פרק ד

 וכן אם חלצה בפני יחיד ואפילו בינו לבינה ובלילה הרי זה חליצה פסולה עכ"ל.

ה באחד שחלץ בינו לבינה בבית עיין שם בלחם משנה שהקשה מהסוגיא ביבמות דף ק"ה ע"ב על הא דתנן ומעש  
האסורים ובא מעשה לפני רבי עקיבא והכשיר, ובגמ' שם בינו לבינה מי ידענא אמר רב יהודה אמר שמואל ועדים רואין 

אותו מבחוץ, וא"כ הרי קשה על הרמב"ם שכתב הך דינא בסתמא ולא הזכיר דאיירי בעדים רואין אותו מבחוץ 
נן שיהיו עדים רואים אותו היינו דוקא אליבא דר"ע דמכשיר, משא"כ להרמב"ם דס"ל וכאוקימתת הגמ', ותירץ דהא דבעי

דפסול להכי לא הביא הך דעדים רואין אותו, דאפילו בלא עדים מהימני לפסלה על האחין. ואכתי צ"ע, לפי מה שכתב 
הרמב"ם הרי פסק דפוסלה הנמוקי יוסף דחליצה בלא עדים לא הויא חליצה, א"כ הא אינה פוסלת אותה גם על האחין, ו

אפילו בלא עדים, וצ"ע. וכבר עמדו המפרשים בזה, ואולי י"ל דס"ל דאף דמדאורייתא לא הויא חליצה כלל, בכל זאת 
אחמרו עלה דתפסל על האחין, וכדאשכחן הכי בכמה דוכתי דאף דמדאורייתא לא הויא חליצה כלל מ"מ אחמרו רבנן גבה 

 .דתהוי חליצה פסולה, וה"נ דכוותה

ואשר יראה לומר בדעת הרמב"ם, דס"ל דלא בעינן מדאורייתא עדים כלל גבי חליצה, וכדמשמע כן פשטות הסוגיא   
דיבמות דפריך בינו לבינה מי ידענא, דמשמע דהחליצה באמת היא חליצה כשרה ורק דאנן לא ידעינן, והטעם בזה נראה, 

הרי קי"ל דלא איברו סהדי אלא לשקרי וכמבואר בכתובות דף  דהא משום דמצינו תרי גווני עדיות בדבר שבערוה, דבזנות
ט' ]ע"א[ דבאמת נאסרת גם בלא עדים, ובגיטין וקידושין ע"י העדים הוא שמקיימא מילתא, וכדקי"ל דהמקדש והמגרש 

י אלא בלא עדים לא הוי קידושין וגירושין, והחילוק שביניהם הא הוי, דבזנות דהאיסור בא ממילא על כן לא איברו סהד
לשקרי, משא"כ בגיטין וקדושין דהבעל הוא שעושה עצם הגירושין והקידושין והאיסור וההיתר ע"כ צריכינן עדים לקיומי 

מילתא. ולפ"ז צ"ע בחליצה, כיון דחזינן דפליגי תנאי ביבמות דף ק"ה ע"ב בקטנה שחלצה אם חליצתה חליצה אם לא, 
יא חליצתן חליצה אם לא משום טעמא דלאו בני קריאה נינהו, וקשה ובחרש וחרשת מבואר בגמ' דף ק"ד שם דלכו"ע הו

דתיפוק לן דבלאו הכי חרש שוטה וקטן לאו בני דעה נינהו, וחליצה צריכה דעת כמבואר בסוגיא דיבמות דף ק"ו דחלוץ 
דין עומדים  לה ובכך אתה כונסה לא הויא חליצה ולא כלום, וכבר הקשו זאת בתוס' בדף ק"ד שם, ותירצו דאיירי בשבית

על גבן ומורים להם לעשות חליצה כתקנה, דהכי אמרינן ג"כ בגיטין דף כ"ב ]ע"ב[ דחרש שוטה וקטן שכתבו גט וגדול 
עומד על גבן דכשר וחשוב לשמה, וצ"ע דמאי שנא מגירושין וקידושין עצמן דלא מהני בהו גדול עומד על גבן, וכדתנן 

שהוא פקח ונתחרש לא יוציא עולמית, וכן לגבי קידושין, דאיתא בגיטין דף ביבמות ריש פרק חרש ]קי"ב ע"ב[ דכנסה כ
פ"ה ]ע"א[ בעא מיניה רבא מר"נ חוץ מקדושי קטן מהו מי אמרינן השתא מיהא לאו בר הויה הוא או דלמא אתי לכלל 

ומאי שנא חליצה הויה, הרי להדיא דבעודו קטן מיהת לאו בר הויה הוא כלל, ולא מהניא מה שאחרים עומדים על גבן, 
 ולשמה דמהניא בהו אחרים עומדים על גבן.

ונראה מוכרח מזה, דחלוק דין גירושין וקידושין מדין חליצה ולשמה, דבגירושין וקידושין צריך דעת בעלים על עצם   
צריך  הגירושין והקידושין, ומשום דעיקר הקידושין וגירושין נעשה ע"י הבעלים, והם האוסרים והם המתירים, ועל כן
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דעתם, ולא מהניא מה שאחרים מלמדין אותן, כיון דהם בעצמן לאו בני דעה נינהו, משא"כ בחליצה ולשמה, אין בהם דין 
דעת בעלים, ורק כוונה הוא דבעינן על עצם מעשה החליצה, והפטור ממילא בא מדין תורה, וזהו שהביאו התוס' דהיכא 

ים אותם, וכמו דמהני לאשוויי לשמה, ושם ג"כ לא בעינן רק כוונה דאין צריך רק כוונה לחוד מהני מה שאחרים מור
לחוד. ולפ"ז י"ל, דכיון דבחליצה לא בעינן כוונת בעלים רק על עצם מעשה החליצה, אבל דעת בעלים לא בעינן בהו, 

י מלתא, ומשום דהפטור בא ממילא ולא שהיבם פוטרה, וא"כ הרי שוה לזנות דלא איברו סהדי אלא לשקרי, ולא לקיומ
ובאמת גם חלצה בלא עדים הויא חליצה, ועל כן שפיר פסק הרמב"ם דחלצה בינו לבינה הויא חליצה פסולה, כיון דדין 

עדים לא מעכב בחליצה, ורק משום חסרון ב"ד דבעינן גבי חליצה, דמשום זה הויא חליצה פסולה. ויסוד לזה מהא דפסק 
נה עושה שליח לקבלה משם דשליח קבלה צריך עדים ואין מעידין על הרמב"ם בפ"ו מה' גירושין הל"ט דלכן אין הקט

הקטן שאינו בן דעה גמורה, ולפ"ז הא קשה דאמאי מכשרי רבנן חליצה בקטן, ובחרש לכו"ע אי לאו משום טעמא דלאו 
יא בר קריאה הוא, והא כיון דחליצה בעיא עדים הא אין מעידין על הקטן, אלא ודאי כמו שכתבנו דדעת הרמב"ם ה

דחליצה לא בעיא עדים רק לברורי מילתא ולא לקיומי מילתא, ובזה שפיר מעידין גם על הקטן, ועל כן שפיר צריכינן 
לטעמא דלאו בר קריאה הוא. והנמוקי יוסף דס"ל דבעינן עדים בחליצה גם לקיומי מילתא, צ"ל דס"ל כהראב"ד דמעידין 

לן כלל מה שהוא חרש וקטן, כיון דמעידין גם על הקטן וחרש,  גם על הקטן, ועל כן לענין דין עדות שלו לא איכפת
 ומשום הכא צריכינן לטעמא דחרש לאו בר קריאה הוא, וכמו שנתבאר.

והנה גבי יעוד תניא בקידושין דף י"ט ע"ב כיצד מצות יעוד אומר לה בפני שנים הרי את מקודשת וכו', והיינו משום   
קידושין דעלמא, וקשה דהא לעיל אמרינן דאין יעוד אלא מדעת דידה, משום  דבלא עדים לא הוי קידושין כלל, וככל

דמעות הראשונות לאו לקידושין ניתנו, או משום דכתיב יעדה דהיינו מדעתה, והרי אמה העבריה היא קטנה, דבסימני 
א"כ איך מהנו הכא גדלות הרי היא יוצאת כבר לחירות, וקשה לפי דברי הרמב"ם דאין מעידין על הקטן לקיומי מילתא, 

העדים כיון דהיא קטנה. והפשוט בזה, דביעוד עצם הקידושין נעשה ע"י האב, ואע"ג דדרשינן מאשר לו יעדה דבעינן 
דוקא מדעתה, הוא דהוי גזירת הכתוב דבלא דעתה לא הוי יעוד ומעשה הקידושין כלל, ולא כמו בשארי קידושין דעיקר 

עשו הקידושין, וכדחזינן דלמ"ד מעות הראשונות לקידושין ניתנו אם הלכה הקידושין תלוי בדעתה, ובדעתה הוא דנ
ונתקדשה לאחר קודם יעוד הא תניא בקדושין דף י"ט ע"ב דאם רצה ליעד מיעד ובטלו קידושי האחר, ומפרש שם בגמ' 

לא תפסי הטעם משום דדמי לאומר לאשה התקדשי לי מעכשיו, וקשה דהרי אכתי לא נעשית אשת איש למפרע, ואמאי 
בה קידושין, ואין זה דומה למעכשיו דנעשית אשת איש למפרע, אלא ודאי דהא מיהא דביעוד שוב אין הקידושין גומרין 

אלא מדעת האדון לחוד, ועל כן למ"ד מעות הראשונות לקידושין ניתנו דנעשה מעשה הקידושין לענין זה שאין היעוד 
ה שאינה יכולה לקבל עוד קידושין מאחר, לא ע"י עצמה ולא ע"י אביה, תלוי שוב בדעתה, על כן אהניא זאת גם לענין ז

ודמיא זאת למעכשיו בחדא מילתא, דלענין זה שאין הקידושין תלויין עוד אלא בדעת האדון מהני היעוד שאח"כ למפרע, 
יתנו, ולדידיה הא והוי כתנאי דמעכשיו דדינה לענין זה כמקודשת למפרע, ואפילו למ"ד מעות הראשונות לאו לקידושין נ

אינו חוזר ומיעד אם נתקדשה לאחר, אבל מ"מ הרי זהו מיהא משום דכיון דלאו לקידושין ניתנו א"כ הרי אין כאן עוד 
מעשה קידושין כלל, ועל כן תפסי בה קידושי שני, אבל הא מיהא דלענין קידושי היעוד הקידושין תלויים ונגמרים רק 

מעשה הקידושין, אבל עיקר דעת המתקדשת כבר נעשה ע"י האב בשעת מכירה, בדעת האדון, ודעתה לא בעינן רק ל
וכדילפינן מינה דאומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קידושיך, דגם שם לא מהניא דעתה רק למעשה הקידושין, ועיקר 

דעתה, הא לא  הקידושין הם מדעת האב, והכא נמי ביעוד דכוותה. והכי מוכח, דהלא הא דדרשינן מאשר לו יעדה דבעינן
בעינן רק דעתה ולא דעת האב, ואף דקטנה היא והיא ברשות אביה, אלא ודאי דעיקר הקידושין תלוי רק בדעת האדון, 
ודעתה לא בעינן רק למעשה הקידושין, או דהוי גזירת הכתוב ביעוד דבעינן דעתה, ועל כן פקע מינה זכות אביה, ודעת 

 אביה כבר היה בשעת מכירה.

רי מיושב היטב דעת הרמב"ם דאין מעידין על הקטן, דלא תקשי עליו מהך דמהנו עדים ביעוד אף שהיא ולפי זה ה  
קטנה, אכן לפי מה שנתבאר הרי י"ל, דהא דבעינן עדים לקיומי מילתא היינו רק היכא שמתקיים הדבר מדעתו, וכמו 

א הא דבעינן עדים הוא משום האדון שבדעתו גירושין וקידושין שבדעתו עושה הקדושין והגירושין והשילוח, וכן הוא הכ
תליא מילתא אם לקדשה אם לא, ועל כן בעינן עדים לקיום מעשיו, משא"כ משום דידה, דבאמת לא בדעתה הדבר תלוי 

שתהיה מקודשת, אלא דבעינן דעתה ומחשבתה משום דבלאו הכי ליכא למעשה היעוד והקידושין וכמו שנתבאר, בזה לא 
יומי מילתא, ונמצא דאין כאן עדות על הקטנה לקיומי מילתא, ואף דיסוד היעוד הא הוי דהיא נעשית בעינן עדים כלל לק

אשתו, והוי עיקר העדות עליה, אבל לא באו לקיים רק מעשיו של האדון, ועל כן שפיר מהניא עדותן וכמו בגירושין של 
דעת החולצת, ורק דבעינן מחשבתן למעשה קטנה. ולפ"ז הוא הדין בחליצה דנתבאר דלא בעינן לא דעת החולץ ולא 

החליצה שלהן, וממילא דנפטרה היבמה, א"כ דומה למעשה הקטנה בהיעוד, דנתבאר דכיון דלא בעינן דעתה ממש, ע"כ 
לא צריכינן עדים לקיומי מילתא, והרי גם התם בלא מעשה הקטנה ודעתה ליתא ליעוד וקידושין כלל, ומ"מ מעשיו 

נמי בחליצה, כיון דלא בעינן דעת, רק מחשבה הוא דבעינן, והפטור ממילא בא, על כן מעשיהם  קיימין בלא עדים, והכי
קיימים גם בלא עדים, ושפיר קי"ל דחליצה בלא עדים הויא חליצה, ולא צריכינן עדים רק לברורי מילתא, והיינו כמו 

 ק לברורי מילתא, וכמו שנתבאר.שכתבנו בדעת הרמב"ם, וכסוגית הגמ' דפריך בינו לבינה מי ידענא, דהיינו ר

אלא דבעיקר הך טעמא שכתבנו, דהא דבעינן עדים ביעוד לקיומי מילתא הוא רק משום לתא דאדון, אבל לא משום   
לתא דידה, ומשום דכיון דלא בעינן דעתה והקנאתה, ע"כ לא בעינן גם עדים לקיומי מילתא משום דידה, זה אינו מוכרח, 

ביה ויש בו דין קנין, וכן כל דין פטור, צריך עדים לקיומא דמילתא, ולא תקשי הא דמהניא עדותן די"ל דכל שדין קידושין 
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אף שהיא קטנה, ולדעת הרמב"ם הא אין מעידין על הקטן, די"ל דלזה הוא דמהניא הא דלא בעינן דעתה והקנאתה 
היכא דבעינן דעתו, אבל אה"נ דהא דמשום הכי מעידין גם על הקטן, ומשום דהך דינא דאין מעידין על הקטן הוא רק 

דבעינן עדים לקיומי מילתא הוא גם משום לתא דידה, וכן גבי גירושין דמעידין גם על הקטנה, דהוא ג"כ משום 
דמתגרשת בעל כרחה, י"ל גם כן דמ"מ הא דבעינן עדים לקיומי מילתא הוא גם משום לתא דידה, אבל לא משום לתא 

נימא כן הרי ממילא נסתר הוכחתנו דחליצה אין צריך עדים מהא דאיכא מ"ד דחליצת  דבעל לחוד, וצ"ע בזה, אלא דאם
חרש וקטן כשרה ואע"ג דאין מעידין על הקטן, ומעתה הרי י"ל דכיון דלא בעינן רק כוונת חליצה ולא דעת, על כן מועיל 

אכן מ"מ לא דמיא חליצה ליעוד,  זאת לענין זה דמעידין על הקטן, אבל אין הכי נמי דמ"מ בעינן עדים לקיומי מילתא.
משום דביעוד הוי מעשה קנין, מה שאין כן בחליצה דהפטור ממילא בא, ועל כן שפיר י"ל דבחליצה לא בעינן עדים 

לקיומי מילתא רק לברורי לחוד, ומדלא הוזכר ברמב"ם כל הך דינא דעדים בחליצה, שמע מינה הכי דקיום החליצה לא 
עדים ביבום, ואע"ג דאית ביה גם מעשה קנין, שמע מינה דגם בקנין מ"מ כל שלא בעינן  בעי עדים, וכן מדלא הוזכר

דעתם נתקיים הדבר גם בלא עדים, ולא צריכינן ביה סהדי רק לברורי בלבד, ומיושבים היטב דברינו בדעת הרמב"ם, וכמו 
 שנתבאר.    

 גינת אגוז עמ' קיז

 לכיפהכנסה לנפשות ולה שלהבירור  –עדות מיוחדת 

 סנהדרין ל.

 סנהדרין פא:

 אות ג שו"ת בית הלוי חלק ב סימן לט

גם עוד נראה לומר דבעידות של זנות ודאי כ"ע מודים להמרדכי דנאסרת ע"י עידות מיוחדת דהנה במה דפסלה התורה 
כל החשודים כמה מיני עידות נוכל לומר בו שני סברות או משום נאמנות דהתורה לא האמינה להם שעידותן אמת וכמו 

ופסולי עבירה דלא האמינם התורה בעידותם או משום דהוי גזירת הכתוב וכמו דמצינו דאפילו משה ואהרן אינם יכולים 
להעיד ביחד, והנה בעידות מיוחדת דפסולים בנפשות הרי ודאי נראה דאין לומר הטעם משום דכיון דעל כל מעשה בפני 

ינים להם דכן הי' המעשה כדבריהם דאם כן גם בממון לא יהיו נאמנים עצמה לא ראה רק עד אחד מש"ה אין אנו מאמ
כיון דאינם נאמנים אצלינו על עיקר המעשה דכדבריהם כן הוא דבודאי דאין מקום לחלק כלל ולומר דבממון אנו 

 מאמינים להם על עיקר המעשה ובנפשות אינם נאמנים כלל דהמעשה הי' כפי שאומרים

דף למ"ד דפליגי רבנן וריב"ק דרבנן ס"ל דאינם מצטרפין עד שיראו כאחד וריב"ק ס"ל דבממון ועוד דהרי במס' סנהדרין 
מצטרפין וקיי"ל כוותי' דריב"ק ואמרינן שם לחד תירוצא דפליגא בסברא דת"ק סבר דאמנה דקמסהיד האי לא מסהיד 

גא בקרא כו' ואם נאמר דהא דפסלה האי פי' ואינם נאמנים כלל וריב"ק סבר אמנה בעלמא תרווייהו קמסהדי ואבע"א פלי
התורה בנפשות הוא דאין נאמנים על המעשה דכדבריהם כן הוא א"כ הרי קשה לתי' קמא לריב"ק דמכשיר בממון בלא 

שום פסוק רק מסברא לחודא דמנ"ל לומר כן הסברא כיון דחזינן דבנפשות פסולים ואינם נאמנים על המעשה וא"כ מנ"ל 
"כ דס"ל לריב"ק דמהסברא מוכרח דנאמנים על עיקר המעשה וגם בנפשות מאמינים להם ומוכרח עלהכשירם בממון, 

דכדבריהם כן הי' המעשה רק דבנפשות הוי גזירת הכתוב דהיכא דמעידים על שני מעשים נפרדים לא מקרי שני עדים 
דבממון הא לא איברי  ומש"ה ס"ל לריב"ק דבממון דא"צ עדים אלא לברר האמת ואין ב"ד יכולים לדונו על פי דבריהם

סהדי אלא לשיקרא ואע"ג דאין עליהם שם שני עדים מ"מ כיון דמבורר לנו דהמעשה אמת דזה חייב לזה מנה שוב ב"ד 
דנים על פיהם, אבל בדיני נפשות אע"ג דידוע לנו דזה המעשה אמת מ"מ הא אי אפשר לדונו על פי ידיעה לחודא בלא 

 שני עדים ומש"ה לא מהני.  

ברורה לזה דבמס' סנהדרין דף פ"א תנן ההורג נפש שלא בעדים מכניסים אותו לכיפה ומפרש שם דמאכילין אותו  וראי'  
לחם צר כו' עד שכריסו נבקעת ופריך שם בגמרא שלא בעדים מנא ידעינן אמר רב בעידות מיוחדת ופרש"י שעידותן 

הם דכדבריהם כן היה המעשה עד שסומכין על אמת אלא שאינה מסורה לב"ד, הרי להדי' דגם בדיני נפשות נאמנים 
עידותן וגורמים לו שימות רק שאין הורגין אותו בידים דלהורגו בידים אי אפשר לב"ד ע"י עידות מיוחדת דבנפשות אין 
שם עדים עליהם, וא"כ אפילו לדעת הפוסקים דס"ל דעידות נשים יש להם דין כנפשות לגבי דו"ח מ"מ לענין זנות ולגבי 

מיוחדת ודאי דמהני דהניחא גבי גיטין וקידושין דקיי"ל דהמקדש בלא עדים אין חוששין לקידושין כלל ואפילו עידות 
בששניהם מודים שקידשה בלא עדים לא מהני דבלא עדים אין הקידושין חלים כלל שפיר ס"ל להר"ן דעידי נשים יש 

פשות, אבל לענין זנות דלא צריך לעדים כלל לגוף להם דין נפשות דעידות מיוחדת לא מקרי גבייהו שני עדים וכמו בנ
המעשה רק לברר לב"ד האמת שזינתה דהא גם בזינתה בלא עדים נאסרת לבעלה פשיטא דמהני גם עידות מיוחדת דהרי 

חזינן דגם בנפשות אנחנו מאמינים להם על המעשה עד שמכניסין אותו לכיפה וכיון דמבורר לנו שזינתה בודאי האיך 
ה, ובודאי האיסור בזה ברור וכ"ע מודים להמרדכי דעידי כיעור מצטרפין, ומסוגי' זו דסנהדרין נפשוט לנו נתירה לבעל

ספיקו של האורים ותומים בסי' למ"ד ס"ק י"א שנסתפק בהא דבממון מהני עידות מיוחדת אי הוי מן התורה או רק 
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מוכרח דמדאורייתא נאמנים על המעשה שהוא  מדרבנן לחודא יעו"ש בדבריו והרי מהא דחזינן דמכניסין אותו לכיפה
אמת והוי בירור גמור גם בנפשות וא"כ הא גבי ממון דלא בעינן עדים כלל רק לברר האמת דלא איברי סהדי אלא 

 לשיקרא בודאי דמדאורייתא נאמנים:

 הלכה י רמב"ם הלכות מלכים פרק ג

אחד, או שונא שהרג בשגגה, יש למלך רשות להרגו כל ההורג נפשות שלא בראיה ברורה, או בלא התראה, אפילו בעד 
להטיל אימה ולשבר יד ולתקן העולם כפי מה שהשעה צריכה, והורג רבים ביום אחד ותולה ומניחן תלויים ימים רבים 

 רשעי העולם.

 קונטרס בדיני אונס )ענף ה'( –חלקת יואב 

 תוספות יבמות קה: ד"ה קטנה

 גינת אגוז סימן לב

 ותנוגע בעד –עדות 

 קצות החושן לד:ד ולז:ה

 נמצא אחד מהם קרוב או פסול –עדות 

 מכות ה:

ר' שמעון אומר: מה שנים אינן נהרגין עד שיהיו שניהם זוממין, אף שלשה אינן נהרגין עד שיהיו שלשתן זוממין; ומנין 
כיוצא באלו; ואם כן אפי' מאה? ת"ל: עדים. רבי עקיבא אומר: לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליו ולעשות דינו 

ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה, על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה. ומה 
עדותן בטלה; מנין אפי'  -עדותן בטלה, אף שלשה, נמצא אחד מהן קרוב או פסול  -שנים, נמצא אחד מהן קרוב או פסול 

 מאה? ת"ל: עדים.

 רש"י שם

 יוסף מכות ב.נימוקי 

מתני' לא בא הג' להקל. השלישי אינו יכול לומר כבר העידו השנים ונתקיים העדות בהם ושאפילו הוזם לא ישלם אלא 
אע"פ שלא היה צריך אם העיד תוך כדי דבור דינו להתחייב אם הוזם כיוצא באלו וריב"א מפרש דר"ע חולק על ר"ש 

זומו עד שיזומו כולם אלא להחמיר עליו ולומר שנהרג מיהא כשניזם אבל ומפרש כך לא בא הג' להקל עליו ולומר שלא י
אם הוזמו ב' הראשונים נהרגין אע"פ שלא הוזם השלישי ועוד פירש הר"י בן גיאות דאם הוזמו השנים אע"פ שלא הוזם 

וזמו ולא הג' נעשו כולם זוממין וענש הכתוב השלישי שנטפל לשנים שעברו והעידו שקר כיוצא בהן אלמא שהב' ה
השלישי דאילו הוזם הג' גם הוא היה נקרא עובר עבירה והרי נעשה דין ג' כדין הב' בטפולו להם לא בהזמתו ומ"מ אף 

 לפי זה הלכה כר"ש דת"ק אית ליה דר"ש וה"ל ר"ע יחיד:

 תוספות סנהדרין ח.

 תוספות סנהדרין ט. ד"ה לא בא השלישי

 עד אחד לשבועה אתי –עדות 

 רין ל.גליון הש"ס סנהד

 טורי אבן ראש השנה כג:

ומכניסין את הגדול שבהן. משמע ששומעין דבריו של גדול לחוד ואח"כ של אידך כדתני סיפא והיינו כר"נ דתני' בפ"ג 
דסנהדרין )דף ל'( ואין עדותן מתקיימת עד שיעידו שניהם כאחת ר"נ אומר שומעין דבריו של זה היום וכשיבא חבירו 

. וכה"ג דייק שם אהא דתנן התם גמרו את הדבר היו מכניסין אותם ואמר בגמר' למאן אילימא למחר שומעין את דבריו
לבעלי דינין התם קיימי אלא לעדים פי' כדי שיעידו זה בפני זה בבת אחת מפני שבתחילה העידו זה שלא בפני זה כמאן 
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דו זה בפני זה ש"מ דבמה שהעידו זה דלא כר"נ. והכא גבי קידוש החדש דלא תנן שאח"כ מכניסין את העדים כדי שיעי
שלא בפני זה סגי והיינו כר"נ. ול"ק סתמא אסתמא משום דבמסקנא מוקי לה התם להאי היו מכניסין אבע"ד קאי. ובהכי 
נ"ל דדחיק התם לאוקמא מתניתין כר' נחמיה דאמר כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין שהיו מוציאין הבעל דין לחוץ 

הם והיו מכניסין דתנן התם אבע"ד קאי אע"ג דמתניתין לא מיירי כלל מבע"ד ועוד דמביא התם לאחר ששמעו דברי
ברייתא דקתני להדיא היו מכניסין לעדים. א"ו ה"ט דדחיק לאוקמא האי מכניסין אבע"ד דלא איירי בהו ולא אעדים ודלא 

 "נ וכדפי'.כר' נחמיה כי היכי דלא תקשה סתמא אסתמ' דכאן גבי קה"ח סתים לן סתמא כר

ול"ל דמתניתין דהכא אתיא נמי כרבנן דפליגי אדר"נ למאי דמפרש התם דבסבר' פליגי דרבנן סברי ע"א כי אתי לשבועה  
אתי לממונא לא אתי ותפרש הכי כיון דעדותו של ע"א הי' לשבועה שוב אין חוזר ומצטרף לשני להוציא ממון א"נ ה"ט 

עדות שאי אתה יכול להזימו, שיכול לומר לשבועה באתי ולא לחייבו ממון כיון דאתי לשבועה מיגרע גרע משום דה"ל 
וכדאמר התם בפ"ה )דסנהדרין דף מא ע"א( עידי נערה מאורסה שהוזמו אין נהרגין מתוך שיכולין לומר לאוסרה על בעלה 

ון כיון דכבר קאתי באנו. ולה"ט לא שייך הא אלא בעדות ממון לחוד דמהני ע"א לשבועה ושוב אין מצטרף עם השני לממ
ואהני לשבוע' א"נ משום דאין יכול להזימו, אבל גבי קה"ח וכן בכל עידי עונש ועידי איסור דע"א לא מהני למידי דל"ש 

בהו שבועה ע"כ ע"א קמא קאתי להעיד על עיקר גוף העדות. ואפי' לרבנן מצטרפין אע"ג שלא העידו בבת אחת ומתניתין 
דרין דף ל ע"א( איכא לישנ' חד דמפרש דפליגי בקרא באקושי הגדה לראיי' ודכ"ע כרבנן ככ"ע. דהא ליתא דהא התם )סנה

דפליגי התם אר"י ב"ק דאמר אין עדותן מצטרף עד שיראו שניהם כאחת דת"ק מקיש ור' נתן לא מקיש ולפ"ז אין לחלק 
 בין עדות ממון לשאר עדות כיון דגזירת הכתוב היא. 

נא דקאמר דה"ט דת"ק עד אחד כי אתי לשבועה אתא לממונא לא אתא, לאו למימרא כיון עוד אני אומר אפי' להאי ליש  
דמהני עדותו לשבועה מיגרע גרע דתו לא מצטרף לממונא א"נ דה"ל עדות שאי אתה יכול להזימה. דא"כ להאי טעמא 

ג ע"ב( דר"א אומר אין בכל עדיות דלאו ממון מודה ת"ק דלא בעי הגדה אחת. א"כ תקשה הא דתנן בפ"ב דכתובות )דף כ
מעלין לכהונה ע"פ עד אחד ורשב"ג משום ר"ש בן הסגן אמר מעלין ומוקי בגמרא כגון שהעידו עליו ב' עדים שהוא כהן 
אלא שהעידו בזה אחר זה רשב"ג כר"נ דאמר מצטרפין ור"א כת"ק דאמר אין מצטרפין. והא בעדות זו לא שייך שבועה 

ע מודו. אע"כ הא דקאמר ע"א כי אתי לשבועה אתי לרבותא קאמר לא מיבעי' היכא ואמאי אמר דס"ל כת"ק. הא בהא כ"
דאין ע"א מועיל כלל דלא מהני לת"ק עד שיעידו כאחד כיון דע"י עדות ע"א ליכא חיוב כלל ולא בא לחייב את הנידון 

כ"נ מפי' רש"י שפי' שום דבר. אלא אפילו היכא דאיכא תורת שבועה ע"י ע"א לא מהני לצרף עדותן לחייב ממון. ו
לשבועה אתי ע"א אינו מחייב ממון אלא שבועה הלכך כשהעיד זה יחידי וזה יחידי לא שייך תורת ממון בעידותן דלא 
מצרפינן להו דהא לאו לחייבו ממונא אתו. ומדפי' ע"א אין מחייבו אלא שבועה משמע דלרבות' קאמר אע"ג דמחייבו 

"ש בשאר עדיות דע"א לא מחייבו כלל דבעו שיעידו כאחד. דאי הא דקאמר ע"א אינו מחייבו ממון אלא שבועה גרידא כ
לשבועה אתי דווקא הוא וטעמא יהיב למילת' דמש"ה אין מצטרף. מאי אינו מחייבו אלא שבועה דקאמר. הכי הל"ל ע"א 

 מחייבו שבועה דמשמע מש"ה אין מצטרפין משום דמהני עדותו לשבועה אלא ש"מ כדפירשתי:

 מן התורה או מדרבנן –ד אחד באשה שמת בעלה ע –עדות 

 .פני יהושע כתובות כב

ובזה נתיישב לי מאי דהוי קשיא לי לשיטת הסוברים דעד אחד שהעיד באשה שמת בעלה נאמן מדאורייתא ומצאתי סמך 
לדבריהם בספרי פרשת שופטים לא יקום עד אחד באיש אבל קם הוא לעדות אשה להשיאה דברי רבי יהודה. והא 

דאסקינן ביבמות ]פ"ח ע"א[ דמשום עגונא הקילו רבנן היינו שהקילו שלא להחמיר מדרבנן ולשיטתם על כרחך צ"ל דהא 
דקי"ל אין דבר שבערוה פחות משנים היינו לאיסור דוקא כגון בעידי טומאה אבל להתיר עד אחד נאמן כמ"ש התוס' 

 .בריש האשה רבה ]שם[

 העזר סימן לג אבן -שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא 

 אבן העזר סימן קמו -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא 

 תשובה לכבוד אהובי הרב הגדול מוהר"ר ליב קסוויץ רב"ד דקהלתנו יצ"ו:  

כבר גליתי דעתי למעלתו פה אל פה שיש מקום לומר דבזמנינו שאין מייבמין גם הרי"ף מודה לאסור וסברא דילדותי   
ש פרק האשה רבה גבי ע"א ביבמה לעלמא שכתב ואני אומר אקלקולא דידה כגון אשה שהלך היא ע"פ מ"ש בעה"מ ברי

בעלה למדה"י שהיא מקולקלת על בעלה הראשון שהיה לה אבל זו שאין לה בעל אע"פ שאנו אומרים תצא מזה ומזה 
 כלומר מיבם ומבעל השני אין זה קלקול דבלחודה עיילא ובלחודה נפקא ע"כ דברי בעה"מ:  

ומעתה אני אומר שגם המתירים ע"א ביבמה היינו משום דלא אמרינן מסני סניא ליה וחיישא אקלקולה שנאסרת על   
היבם שכבר זקוקה לו והרי היא כארוסה שודאי ע"א נאמן בה לפי שחיישא אקלקולה שהיא מקולקלת על הארוס כמו כן 

ונכון הדבר של בעה"מ שעל הקלקול שתתקלקל על  חיישא על היבם אי לא אמרינן מסני סניא ליה, אבל הא ודאי אמת
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בעל השני לא חיישא דמה מפסדת גם עתה אין לה בעל שני, ולפ"ז לדידן שלא הותר לנו היבום ואינה מפסדת את היבם 
אין כאן שום חומר ולא דייקא, ולסברא בעלמא אמרתי ולא לקבוע עליו הלכה. ומעתה גוף הדין ע"א ביבמה מחלוקת 

"ם והרא"ש ושני עמודי עולם הרי"ף והרמב"ם פסקו לקולא והעמוד השלישי הוא הרא"ש אשר אנחנו הרי"ף והרמב
האשכנזים נשענים עליו מחמיר ובעלי הש"ע חלוקים המחבר פסק כשני עמודי הוראה כדרכו ורמ"א הביא דעת הרא"ש 

אבל עד מפי עד וכן עבד או אשה לא כדרכו ודברי הב"ש בסי' קנ"ח ס"ק ב' ידועים. והנה דברי הרי"ף המה שע"א נאמן 
נתבאר בדברי הרי"ף אבל בדברי הרמב"ם מבואר בפירוש שדין זה ממש כמו בעדות אשה שמת בעלה. וכבר יש מקום 

וכן מורים דברי  1אתי לחלק בין עד ממש לשאר עדים הנ"ל דעד ממש כבר אמרתי לו שיש דעות שנאמן מן התורה
פי עד או עבד ושאר קולות שהקילו ודאי הוא רק מדרבנן משום עיגונא וכן הראיתי הרמב"ם סוף הל' גירושין אבל עד מ

לו למעלתו שמראים דברי הרמב"ם שם וכן לפי מה שאמרו קצת רבוותא מדברי הספרי לא יקום עד אחד באיש אבל קם 
דרשו ג"כ שע"א  הוא לעדות אשה שמת בעלה ומזה למדו שהוא מן התורה, הא ודאי שדוקא עד גמור בעינן דהרי מזה

נאמן לשבועה ואטו עד מפי עד נאמן לשבועה. ומעתה פשיטות דרב ששת שם ביבמות דף צ"ד ע"א ודאי דיכולין לומר 
דוקא עד ממש לפי שהוא מן התורה נאמן אבל לא עד מפי עד אבל רבא דאמר ק"ו לאיסור כרת וכו' א"כ גם בעד מפי עד 

מאי קארי לה וכי לא ידע רבא שהיא עצמה תוכיח וצריך לומר דס"ל לרבא יש ק"ו זה. אבל יש לדחות דקשה דקארי לה 
דע"א נאמן מן התורה וכמו שדרשו בספרי וכדי שלא תימא שגם התורה לא התירה אלא לענין מיתת הבעל ולא לענין 

ק מיתת היבם לכן אמר ק"ו ומעתה ליכא למימר היא עצמה תוכיח דמה להיא עצמה שכן אינה נאמנת מן התורה ר
מדרבנן. ומעתה עד מפי עד שג"כ אינו נאמן אלא מד"ס נוכל לומר שפיר היא עצמה תוכיח וא"כ אלו האחרונים מהרמ"פ 

בתשובה והד"מ הביאו שכתבו הה"ד עד מפי עד לדעתי אם לדין יש תשובה שבזה אין דברי הרי"ף מכריעים והו"ל 
אני בדברים אחרים ואעפ"כ מי שרוצה לסמוך על הרמב"ם והרא"ש חד לגבי חד. כל זה אמינא ברהיטא כי מוטרד 

הרמב"ם בצירוף האחרונים במקום עיגון כבר יש לו יתד להתלות עליו. ועל מעלתו אני תמה שאמר שאלמלי ראה רמ"א 
 דברי מהרמ"פ לא היה מחמיר והרי רמ"א בד"מ הביא דברי מהרמ"פ.

 יבמות צ:

 ירושלמי גיטין ד:ב

 גינת אגוז עמ' קמו

 עד אחד נאמן באיסורין –עדות 

 תוספות גיטין ג:

 מת בעלה ועדות בכור, נאמנות יכירב ונאמנות –עד אחד  –עדות 

 סנהדרין ל:

 רש"י סנהדרין ל: ד"ה בעדות בכור

 תוספות סנהדרין ל: ד"ה בעדות בכור

 בבא בתרא קכו:

לא אמר כלום, שהתנה על מה  -עם אחיו מתני'. האומר: איש פלוני בני בכור לא יטול פי שנים, איש פלוני בני לא יירש 
 ..שכתוב בתורה.

אינו נוטל פי שנים, דלמא  -נוטל פי שנים, איש פלוני בכור הוא  -אמר רב יוסף: אמר איש פלוני בני בכורי הוא .. גמ'.  
ה קרי בוכרא דאמא קאמר. ההוא דאתא לקמיה דרבה בר בר חנה, א"ל: מוחזקני בזה שהוא בכור. א"ל: מנא ידעת? דהו

ליה אבוה בוכרא סכלא, דלמא בוכרא דאמא הוא, דכל בוכרא דאמא נמי בוכרא סכלא קארו ליה. ההוא דאתא לקמיה 
דרבי חנינא, אמר ליה: מוחזקני בזה שהוא בכור. אמר ליה: מנא ידעת? אמר ליה: דכי הוו אתו לגבי אבוה, אמר להו: זילו 

 -מסי רוקיה, בוכרא דאמא  -בוכרא דאמא הוא! גמירי: בוכרא דאבא  לגבי שכחת ברי, דבוכרא הוא ומסי רוקיה. ודלמא
 לא מסי רוקיה

 רשב"ם שם
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הנה הוא בני בכורי מהימנינן ליה לאב ליטול פי שנים דאפי' רבנן דפליגי אדר' יהודה לקמן בשמעתין  -האומר איש פלוני 
לן הי מינייהו בכור מודו דנאמן כדאמרינן לקמן  ואמרי אינו נאמן הני מילי בדמוחזק לן דלאו בכור הוא אבל בדלא מוחזק

 ..אלא לרבנן יכיר למה לי בצריך היכרא.

 ועד אחר עמו )כו'(. -מוחזק אני בו   

 תוספות רי"ד שם אות לב

ההוא דאתא לקמי' דרבא בר רב חנן אמר מוחזק אני בזה שהוא בכור כו' וכן ההוא דאתא לקמי' דר' חנינא אמר מוחזק 
בכור כו' עלה בדעתי לומר אפי' עד א' נאמן ולא מצרכינן שני עדים בדבר כדאמרי' גבי יבם אני בזה שהוא 

ואשתמודעינוהי דאפי' ע"י אשה וקרוב משום דגלויי מילתא בעלמא הוא והה"נ הכא ורבי' שמואל זצוק"ל מצריך שני 
 למימ' הנהו דאתו ולא ההוא דאתא  עדים ואינו נ"ל דל"ש בכור מיבם וגם לשון התלמוד אינו מוכיח כדבריו דא"כ הו"ל

וכך ראיתי כתוב לרבי' שלמה ספרדי משום רבי' חננאל זצוק"ל וקי"ל עד מפי עד כשר בבכור אחרי כן התבוננתי וראיתי 
ומה שכתבתי לעיל דע"א נאמן בבכור  שיפה פי' רבי' שמואל זצוק"ל שהי' עד אחר עמו וכך פירשו נמי חכמי מגנצא

מרי' גבי יבם ואשתמודעינוהי אפי' ע"י אשה וקרוב משום דגלויי מילתא בעלמא היא אינה ראי' והבאתי ראי' ממאי דא
אבל בממונא בעינן תרי סהדי ומ"ש רבי' חננאל זצוק"ל וקי"ל עד מפי עד כשר אינו נ"ל דהא  דדוקא באיסור' אמרי' הכי

אין אנו יודעין ש"מ דלענין ממונ' בעינן שני  תנן לקמן בפירקן האומר זה אחי אינו נאמן ומוקמי' לה בגמ' דקאמרי אחין
עדים ומ"ש בכור מאח ובההוא דאתא לי' אחא מבי חוזאי מצריכינן שני עדים שאין לך דבר בממון פחות משנים והאשה 
שאמרה מת בעלי או עד א' שאמר מת בעלה אין האחין נכנסין לנחלה על פיהן ה"נ לגבי בכור שני עדים בעינן ואין ע"א 

ליו כי אם אביו לבדו והכא אמרי' בפ' עשרה יוחסין אמר רב נחמן ג' נאמנין על הבכור ואלו הן חיה ואמו ואביו נאמן ע
חי' לאלתר אמו כל שבעה פי' כל זמן שלא מסרתו ליד אביו למולו אביו לעולם כדתניא יכיר יכירנו לאחרים כו' ואמרי' 

במה דברים אמורי' שלא יצאה וחזרה אבל יצאה וחזרה אינה התם תניא נאמנת חי' לומר זה יצא ראשון וזה יצא שני 
 נאמנ' ודוקא אלו ג' נאמנין עליו אבל עידי אחריני לא עד דאיכ' תרי סהדי:

 יבמות לט:

בראשונה שהיו מתכוונין לשם מצוה, עכשיו שאין מתכוונין לשם מצוה,  -תנן התם: מצות יבום קודמת למצות חליצה 
מצות יבום. אמר רב: אין כופין. כי אתו לקמיה דרב, אמר להו: אי בעית חלוץ, אי בעית אמרו: מצות חליצה קודמת ל

אי בעי חליץ, אי בעי ייבם. ואף רב יהודה סבר: אין כופין,  -ייבם, בדידך תלא רחמנא; ואם לא יחפוץ האיש, הא אם חפץ 
מה קדמנא לבי דינא, ואשתמודעינהו מדאתקין רב יהודה בגיטא דחליצה: איך פלונית בת פלוני אקרבת ית פלוני יב

איטלע לה רגליך דימינא, ואיטלע לה רגלא דימינא,  -דאחוה דמיתנא מאבא ניהו, ואמרי ליה: אי צבית ליבם יבם, ואי לא 
ושרת סיניה מעל רגלוהי, וירקת באנפוהי רוקא דמתחזיא לבי דינא על ארעא. ורבי חייא בר אויא מסיים בה משמיה דרב 

פליגי בה רב אחא ורבינא, חד אמר: בעדים, וחד  -ינהו מה דכתיב בספר אורייתא דמשה. אשתמודעינהו יהודה: ואקר
 אמר: אפילו קרוב, אפילו אשה. והלכתא: גלויי מילתא בעלמא הוא, ואפילו קרוב, ואפילו אשה.

 שבת קמה.:

ם בלבד. וכן תני דבי מנשה: דבר תורה אינו חייב אלא על דריסת זיתים וענבי -אמר רב: דבר תורה  אמר רב חייא בר אשי
 אלא לעדות אשה בלבד.   אינו חייב אלא על דריסת זיתים וענבים בלבד. ואין עד מפי עד כשר -

איבעיא להו עד מפי עד לעדות בכור מהו? רב אמי אסיר ורב אסי שרי. אמר ליה רב אמי לרב אסי: והא תנא דבי   
אימא: לעדות שהאשה כשרה לה בלבד. רב יימר אכשר עד מפי  -שה בלבד? מנשיא: אין עד מפי עד כשר אלא לעדות א

 עד לבכור. קרי עליה מרימר: יימר שרי בוכרא. והלכתא: עד מפי עד כשר לבכור.

 לעדות אשהרש"י שבת קמה: ד"ה 

 ין מיניה.לומר לאשה מת בעליך, דאקילו בה רבנן משום עיגונא, וכל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש, ואפקועי רבנן לקדוש

 שו"ת אחיעזר חלק ג סימן כט

ע"ד אשר נשאלנו אודות היבמה שאומרת שחלצה מיבמה בעיר אדעסא /אודסה/, וגם היבם מודה כפי מכתביו, וגם יש 
 עד אחד המעיד שחלצה, אם יש לסמוך בזה על עד אחד.   ובאשר רבו טרדותי כעת אבוא לברר הדין בקצרה.  

והנה כבר נחלקו בזה אם יבמה לשוק הוי דבר שבערוה.   והנוב"י במהדו"ק אה"ע סי' נ"ד כ' דלא הוי דבר שבערוה   
הואיל ואין הולד ממזר, אולם באחיעזר כתבתי דמפשטות הסוגיא ביבמות צ"ג באיבעי' דע"א =דעד אחד= ביבמה אי 

ימנין דרחמא לי' וליכא חזקה דדייקא, מוכח דהוי דבר מהימן משום דהוי מילתא דעבידא לגלויי או לא מהימן משום ז
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שבערוה דאל"ה ע"א מהימן בלא טעמא דעבידא לגלויי ודייקא.   ואין לומר משום דהוי נגד חזקה וס"ל להבעיא כהך צד 
דאין ע"א נאמן נגד חזקה, דא"כ מאי פשיט רב ששת מהא דאמרו לה מת בעלך ואח"כ מת בנך ונשאת ואח"כ אמרו לה 

ף היו הדברים תצא והולד ראשון ואחרון ממזר היכי דמי וכו' אלא לאו חד וטעמא דאתו בי תרי אכחשוה הא לאו חילו
 הכי מהימן ע"כ, והא התם היתה לה חזקת היתר לשוק דהא הי' לה בן והחזקה מסייעה להעד.

משני ועדים רואים אותו מבחוץ, והנה ביבמות ק"ה גבי מעשה בא' שחלץ בינו לבינה מק' בגמ' בינו לבינה מי ידענא ו   
והק' ע"ז הרשב"א והריטב"א מאי פריך מי ידענא דילמא החולץ והחולצת שניהם מודים שחלצו ונאמנים ע"ז משום 

ותי' הריטב"א שאינם נאמנים ע"ז כדמסיק שם בב"ב קל"ה אמר רבא חוש לה,  ..דבידם לחלוץ כמו בבעל שאמר גרשתי.
דגירשה קלא אית לה, ועוד הביא הריטב"א בשם י"מ דה"ק מי ידענא שהרי אין דשב"ע והיינו מדרבנן משום דאם איתא 

=דבר שבערוה= פחות משנים ומאי דפרכי' מנא ידענא לאו דוקא אלא ה"ק מנא ידעי דמהני שאפי' יהיו שניהם מודים 
אשתי או קדשתי' בלא עדים ויהיו נאמנים אצלנו אינו כלום כיון שהי' בינו לבינה ובלא עדים והר"ז כאומר גרשתי את 

שאינו כלום.   והגרעק"א מפ' ד' הריטב"א דמספק"ל אי חליצה הוי דבשב"ע דלפי תי' הראשון ס"ל דחליצה ל"ה דשב"ע.   
ובאמת יש לפרש בפשוטו דגם לתי' הראשון הוי דשב"ע ומ"מ מדאורייתא הוי מהני משום בידו לגרשה כמו בבעל שאמר 

, אלא דבתי' השני חידש דחליצה דינה כמו בקדושין וגרושין דבעינן עדי קיום ולהכי לא גרשתי אלא דמדרבנן חיישינן
מהני בינו לבינה אף דמהימנינן שהמעשה אמת.   ומ"מ מהני בעדים רואים אותו מבחוץ אף דבקדושין וגרושין לא מהני 

דההיתר נעשה ממילא ע"פ דין  כה"ג משום דהתם ע"י המעשה שלו עושה קנין הקדושין והיתר הגרושין משא"כ בחליצה
התורה, ויעוי' בנה"מ סי' ל"ו מ"ש שם בגדרי עדות בקדושין וגרושין וחליצה, ולפ"ז י"ל לפי תי' השני של הריטב"א דדוקא 

היכא דלפי דבריהם נעשית החליצה בינו לבינה לא מהני אבל אם שניהם מודים שהיתה החליצה בפני עדים והוי בידם 
לא אמרי' שחליצה חומרא שהחמירו באשת איש דחוש לה, דאולי דוקא בא"א החמירו בזה ולא כמש"נ נאמנים ע"ז ו

באיסור יבמה לשוק ]ואע"ג דבב"ב שם אמרי' חוש לה לענין יבמה לשוק, שאני התם דבאין להתיר מכח שנתגרשה וע"כ 
גם לענין איסור יבמה לשוק,  מתחלה אנו דנין לגבי הגירושין שלא נתגרשה ומחמרינן משום איסור א"א וממילא אסורה

והא דקאמר שם בתר הכי אם הקילו בשבוי' נקל בא"א לאו משום דלענין זה מחמרי' באיסור יבמה לשוק כמו באיסור 
א"א, אלא דהוא חמור עכ"פ משבוי'[, וטעמא דהחמירו בא"א משום דאם איתא דגירשה קלא אית לי' ג"כ לא שייך רק 

ל, אבל ביבמה שאין ידוע כלל לעלמא שהיא זקוקה ליבם לא אמרינן אם איתא דחלצה לגבי גירושין שידוע שהי' לה בע
 קלא אית לה למילתא.  

והנה הראי' מהך דיבמות ק"ה כבר הרגיש בזה בת' חמדת שלמה סי' ט"ו דהתם קאי לר"ע דס"ל דאין קדושין תופסין   
דצריכה גט מספק הוי רק ספק דבשב"ע כמש"כ  ביבמה לשוק והולד ממזר וע"כ הוי דשב"ע אבל לדידן דקיי"ל כשמואל

הפוסקים.   ובנידון דידן שעד אחד מעיד שחלצו בבי"ד פלוני דהוי מילתא דעבידא לגלויי כמבו' בבכורות ל"ו, ומהאי 
טעמא חידש בס' יהושע דע"א שאומר שנתגרשה בבי"ד פלוני מהימן, וכ"כ בתשו' שו"מ מהדו"ג סי' קצ"ד, שהסכים למ"ש 

יצחק שמעלקיש ונמצא בשו"ת בית יצחק סי' י"ב.   וע"ע בפ"ת סי' קמ"ב ס"ק ז' מה שהביא משו"ת מנחת עני.    הגאון ר'
ובודאי לשי' הרא"ה והריטב"א והנמק"י דע"א במיתה נאמן מן התורה משום מילתא דעבידא לאגלויי כמ"ש התשב"ץ בסי' 

י דנאמן, ואף להריב"ש בסי' קמ"ה שכ' דלא מהני מילתא פ"ב שכן הוא גם שי' הרמב"ם, א"כ הכא לגבי יבמה לשוק בודא
דעבידא לאגלויי בדבר שבערוה, שמחלק שם בין מילתא דעבידא לגלויי במיתה מבקדוש החדש, מ"מ י"ל דבכה"ג היינו 

באומר חלצה בבי"ד פלוני גם הריב"ש מודה.   וגם אם נימא דלשיטתם לא מהני מילתא דעל"ג בדשב"ע =דעבידא לגלויי 
בר שבערוה= מ"מ ביבמה לשוק י"ל דהוי ס"ס =ספק ספיקא= ספק אם הוא דשב"ע כמש"ל וספק אם מהני מילתא בד

דעל"ג בדשב"ע.   והא דאיצטריך הגמ' ביבמות לעדיו רואים אותו מבחוץ ולא סגי בע"א, היינו משום דהוא לר"ע דיש 
"ז לחלק דבאיתחזק איסורא לא מהני מילתא דעל"ג ממזר מיבמה לשוק ודינו כא"א כמש"ל.   וגם מ"ש הנוב"י קמא סי' כ

ולהכי לא מהני בגר שאומר נתגיירתי בבי"ד פלוני, מ"מ בנ"ד דכיון דשניהם מודים הוי בידו ובידו מהני לסלק החזקה 
ושוב מהני שפיר משום מילתא דעל"ג.   ועוד נראה דכיון דהא דחוש לה אינו אלא מדרבנן כמ"ש הרמ"ה ביש נוחלין שם 

 רבנן מהני ע"א במילתא דעל"ג גם בדשב"ע כמ"ש הנוב"י שם בסי' כ"ח.  ובד

ומה שפקפקו דאולי לא הוי בידו כיון דנפסק החיבור בין מדינה למדינה, באמת אם אין זה דשב"ע לא בעי' שיהי' בידו   
סס כ' התוס' בקידושין עכשיו, דהא גבי איסורין מהני גם אם הי' בידו מתחלה, אולם גם אם הוי דשב"ע נראה דדוקא בגו

כ"ד דאפשר שאין זה בידו להחזיק את הגט, וכן אם לא יהי' בידו לגרשה במקום רחוק רק ע"י שליח להולכה והוא חולה 
מסוכן שאפשר שימות בינתים דמי לגוסס )עי' בשו"ת למהר"י ענזיל תלמידו של הקצה"ח(, משא"כ היכא שיש אפשרות 

 ידו וע"כ יש להאמין ליבם עם העד ומותרת להנשא.  אף ע"י טורח גדול ועמל רב חשוב ב

ולכאורה יש בזה גם גדר הפה שאסר משום דלא אחזוק באחים.   אמנם י"ל דכיון דלא הי' חזקה שאין לו אחים רק   
שאינו מוחזק שיש לו אחים ואסורה משום ספק וחזקת איסור, יעוי' במהרי"ט בשו"ת סי' פ"ב.   אולם כיון דלא הוחזק 

 ם י"ל דל"ש סברא דקלא אית לה כמש"ל.    באחי

 גיטין סו.

 ..הרי אלו יכתבו ויתנו. -מתני'. מי שהיה מושלך לבור, ואמר כל השומע את קולו יכתוב גט לאשתו 
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 ס"ק ב קצות החושן סימן מט

)הגה"ט אות  אפילו אשה. בטור )סעיף ד'( כתב משום דהוי מלתא דעבידא לגלויי ולא משקרי אינשי. ועיין כנסת הגדולה
ז'( בשם בני שמואל )ד"ה ומיהו א"צ( שדקדק מדברי הטור דסבירא ליה דעד אחד נאמן במלתא דעבידא לגלויי אפילו 

קפ"ג( וכתב שכן נראה מהראב"ד  -פ"ד( ולא כריב"ש )סי' קנ"ה, קפ"א  -בממון וכדברי ה"ר דוראן )תשב"ץ ח"א סי' פ"א 
( ורא"ש )שם פ"י סי' י"ז( והרשב"א )שם ד"ה מיהא( והנימוק"י )שם עז, ב )הובא בשטמ"ק ב"ב קסז, ב ד"ה ההוא תברא

בדפי הרי"ף( ע"ש. אמנם כבר העלה להלכה הרמ"א בסימן ל' סעיף )מ"ד( ]י"ד[ דאין חילוק בדיני ממונות בין מלתא 
 דעבידא לגלויי או לא וכדברי הריב"ש.

זה דאין כותבין אא"כ מכירין אינו חשש אלא מדבריהם,  ולכן נראה הא דסומכין כאן על מלתא דעבידא לגלויי, דחשש
דהא קי"ל גבי גט דבשעת הסכנה כותבין אעפ"י שאין מכירין כדאיתא פרק התקבל )גיטין סו, א(, ואי הוי ספקא דאורייתא 

בשעת הסכנה היאך עושין נגד חשש תורה, אלא על כרחך אינו אלא מדבריהם ובשעת הסכנה הקילו, ומשום הכי ראו 
 ז"ל להאמין במלתא דעבידי לגלויי אפילו עד אחד והוא פשוט:ח

 פתחי תשובה אבן העזר קכ:טו

 דבר הדומה –דבר מן התורה  עקירתראה: 

 נאמנותו נגד חזקה –עד אחד  –עדות 

 שלחן ערוך יורה דעה סימן קנא בהג"ה

ה עד אחד נאמן עליו כו אפילו לאסרו )אשירי פרק הניזקין ומרדכי פ' כל דבר שלא אתחזק לא להיתר ולא לאיסור, כ
להתירו סיהאשה רבה(. וכל היכא דאתחזק דבר באיסור, כגון טבל או חתיכת בשר שאינה מנוקרת, אין העד נאמן עליו 

 אלא א"כ בידו לתקנו )ג"ז שם(.

 שב שמעתתא ו:ה,ז

 ארץ הצבי עמ' ערה

 עד המעיד ועד הרואה –עדות 

 סנהדרין ח:  תוספות

 תוספות מכות ו. ד"ה

 מהר"ם לובלין שם

בא"ד ומבכור שנטל חלק כפשוט וכו' אין לדקדק נמי כלל רוצה לומר דהתם היינו טעמא דויתר ונמחל אפילו בלא קנין 
וחלין משום דעדיין לא הגיעה החלק בכורה לידו ולא זכה בו עדיין ומקרא דכתיב לתת לו ילפינן שם בבא בתרא פ' יש נ

דף קכ"ד דאם אמר הבכור איני נוטל ואיני נותן רשאי דמתנה קרייה רחמנא ואין להכריח לאדם שיקבל מתנה בעל כרחו 
וכיון שעדיין לא הגיע לידו יכול למחלה לאחיו אפילו בלא קנין אבל דבר שכבר נקנה והגיע ליד האדם אינו יכול לסלק 

כמו חלק פשיטות אין יכול למחול באמירה בעלמא כמבואר שם ועיין  עצמו ממנו ולמחול באמירה בעלמא אם לא בקנין
בפרק יש נוחלין דף קכ"ד ובתוס' שם ד"ה ואם אמר איני נוטל וכו' ובדף קכ"ו במימרא דבכור שנטל חלק כפשוט ויתר 

 וכו':

 ערוך לנר שם

בד"ה נרבע. ועוד אמר הר' יוסף. עיין במהר"ם שהקשה על זה דא"כ למה נקט נרבע טפי מכל העריות. ולענ"ד י"ל ע"פ 
מש"כ התוס' סנהדרין )ט ב ד"ה לרצונו( וכ"כ גם הריטב"א בשמעתין דא"ל דלמא באמת הדין כן כשהם קרובים מצילים 

נקט נרבע יותר משאר עריות דבשאר עריות הי' אפשר לומר דהא דרשינן ערות אביך ערות אביך ממש ע"ש, ולפ"ז א"ש ד
דבאמת הדין כן. אלא דאכתי יקשה מבתו וכלתו וחמותו שהם קרובות ויצילו הן עליו והוא עליהן, אכן באמת בלא"ה לא 
הבנתי קושית המהר"ם דודאי לא שייך דקרוב או פסול מבטל עדות האחרים אלא כשהוא ראוי להיות עד במקום אחר אי 
לאו פסולו דבזה שייך לומר שהוא בכלל ג' עדים, אבל מי שאין ראוי להיות עד לעולם לא שייך ג"כ לבטל עדות דהא אין 

שייך אצלו צרוף לעדות כלל, ולכן כשפריך נרבע יציל לא הי' יכול להקשות משאר עריות דבכולם הנבעלים הם נשים 
לכן לא פריך רק מנרבע שהוא ג"כ איש. ואף דבשפריך אח"כ שפסולים בלא"ה להעיד ולא שייך שיבטלו עדות האחרים ו
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מרובע שיציל בזה הי' יכול להקשות מבא על כל העריות, מכל מקום איידי דאיירי ממיתת רובע כשפריך מנרבע פריך ג"כ 
 מרובע דמאי שנא

 :יתיבות המשפט חידושים סימן לונ

מקום כיון שהפסול הוא מטעם נוגע, אינו בכלל קרוב או  דאלו לא נתכונו. הלשון אינו מדוקדק, דאפילו נתכונו, מכל
פסול, דנוגע הוא בגדר בעל דבר ולא בגדר עדות, ולא שייך לומר בזה עדות שבטלה מקצתה, דאינן בגדר עדות כלל. ש"ך 

 .[]סקט"ו

 שם בביאורים

אבל באחד שקרוב , הקורבהדבקורבת העדים אמרינן מסתמא ידעו מ, שחילק[ ט"סק]עיין תומים . ונאמן לומר שלא הכיר
דאשה כיון דאינה ראויה להעיד לא מיחשב קרוב או פסול [, א"סקי]ועוד כתב . ללוה אמרינן מסתמא לא ידע מהקורבה

ומדבריו יש ללמוד דהוא הדין גוי וקטן אינן מבטלין עדות . אבל פסול דרבנן מבטל העדות, ולא נתבטלה העדות בשבילה
 הכשרים.

 לשטרי קנין או שטרי ראיהעדי חתימה  –עדות 

 עדי חתימה כרתי \עדי מסירה כרתי  – שטרותראה: 

 החידוש – עדים זוממים –עדות 

 סנהדרין כז.

 טור חושן משפט לח:ו

 ומה יש בין הכחשה להזמה הכחשה אינה בגוף העדים אלא שמכחישין אותן שאלו אומרים פלוני לוה מפלוני ואלו
והזמה בגוף העדים שאומר באותו שעה שאתם  אומרים יודעין אנו שלא לוה כי היינו אצלו כל היום וראינו שלא לוה

 אומרים שלוה הייתם עמנו:

 כתובות כו.:

 נתיבות המשפט לח:ב

 נתיבות המשפט, ביאורים סימן מו ס"ק כב

עדות לפוסלן, והשטר אנו פוסלין ממילא כיון שכבר לכן נראה דדוקא בפסלינהו בגזלנותא דאין עדותן רק על גופן של ...
ידעינן שהם פסולין, וכיון דעיקר עדותן אינו רק בגופן של עדות, מש"ה בעינן בפניהם דוקא, דהא הם הבעלי דינים בדבר 

ין הזה ואין מקבלין עדות שלא בפניהם, משא"כ בהזמה דלא מיקרי מעידין על גופן של עדות כמ"ש הש"ך בסימן ל"ח, ועי
במה שכתבנו שם ]סק"ב[ ראיה לדבריו מהא דבבא קמא דף ע"ג ]ע"א[ דאמר הזמה חידוש הוא, ופסלינהו בגזלנותא אינו 

חידוש, וע"כ הטעם הוא, דפסלינהו בגזלנותא מעידין על גופן של עדות שעשו דבר שיש בו חיוב על גופן מלקות, אבל 
דנין אותן כמעידין על גופן של עדות, רק במעידין להכחיש כשאמרו עמנו הייתם, אי לאו דחידש רחמנא לא היינו 

ההלואה, כמו באומרים עמי היה המלוה, דג"כ אומרים לא ראיתם המלוה כיון שהמלוה והלוה עמנו היה, ואפילו הכי לא 
נים, משוינן אותם כמעידין על גופן של עדות רק כמעידין על ההלואה שלא היתה, ולא מהימנינן לאחרונים טפי מהראשו

וה"נ בהזמה כשאמרו עמנו הייתם ולא ראיתם ההלואה, לא הוי כמעידין על גופן של עדות רק כמעידין להכחיש ההלואה, 
ואי לאו דחידשה רחמנא לא היו מהימני טפי מהראשונים, רק דרחמנא חידש להאמין לאחרונים אף דהכחשה אינה רק 

דה על גופן של עדים רק על גוף ההלואה, רק דרחמנא חידשה בגוף ההלואה ולא על גוף העדים, וכיון דלא מיקרי הג
להאמין להו, א"כ מאיזה סברא יהיה צריכין שיהיה לפנינו בפני העדים, הא עיקר הגדתן היא נגד המלוה והוא הבע"ד 

"ד, והוא בפנינו, ומה בכך שהעדים אינם לפנינו, הא כיון דלא מיקרי מעידין על גופן של עדות ולא מיקרי העדים בע
ומש"ה אם באנו לדון מכח עדותן של המזימין לענין ההלואה ולהאמין להם מכח החידוש שחידשה רחמנא, לא בעינן 

שיהיה בפני העדים רק בפני בעל דין. אמנם אם באנו לדון מכח עדותן לפסול הגוף של העדות או לעונשו בממון או בגוף 
 דוקא.העדות, הן הבע"ד בזה, ובעינן שתהיה העדות בפניהם 

ולפי זה לענין לבטל עדות גוף ההלואה, עדיף בהזמה מפסלינהו בגזלנותא, אבל לענין לפוסלן להעדות לכל עדות, לדעה 
קמייתא דהכא דסבירא ליה דנפסלין העדים שלא בפניהם, עדיף פסלינהו בגזלנותא מבהזמה, דבגזלנות אינן מעידין 

ר לבטל ההלואה רק כשנאמר שהן פסולין, והא בהא תליא, וכיון להכחיש ההלואה כלל רק על גופן של עדות, ואי אפש
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דבממון הקילו חכמים לקבל עדות שלא בפני בע"ד בעדים רדופים לילך למדינת הים כמבואר בסימן כ"ח ]סעיף ט"ז[ 
וכיוצא, וכיון דמקבלין עדותן לענין לבטל ההלואה שבשטר זה, דבממון הקילו בקבלת עדות ומהימנינן להו לענין 

ההלואה שבשטר זה ואומרים מכח עדות האחרונים שהראשונים פסולים, ממילא כיון דהא בהא תליא אי אפשר לתפוס 
החבל בשני ראשין, ומוכרחין אנו לפוסלן לכל עדות ג"כ וכמ"ש בתומים סימן ל"ח, מש"ה מהני אפילו שלא בפניהם 

אף שאינם מעידין על גוף העדים, וגם חידשה  לפוסלן. אבל בהזמה דרחמנא חידשה להאמין האחרונים בגוף ההלואה
רחמנא לפסול ולענוש הגוף מכח עדות האחרונים, מש"ה נגד החידוש של עדות ההלואה שהמלוה הוא הבע"ד, לא בעינן 

בפני העדים דוקא, רק בפני המלוה, ונגד החידוש של פסול ועונש הגוף שהעדים הן הבע"ד, בעינן בפני העדים דוקא 
סימן ל"ח, ואין לומר כיון דמהימנינן להו לענין ההלואה אנן סהדי ששקר העידו וממילא נפסלין, זה אינו, וכמ"ש הש"ך ב

 177כיון דחידוש הוא אין לך בו אלא חידושו.

 עם הארץ –עדות 

 חגיגה כב.

 פסול אוהב ושונא  –עדות 

 ט: ד"ה לרצונו סנהדרין תוספות

אין לפרש יציל לפי שהוא פסול מחמת ששונא הרובע שרבעו לאונסו והא דפריך בפ"ק דמכות )דף ו. ושם( נרבע יציל 
שכך היה נראה לפרש דומיא דהרוג יציל דהכי מוכח דלאונסו כשר ואין שונאו כמו הרוג ועוד דהרוג גופיה מצינא לפרש 

 ...דלא מיפסל מחמת שנאה אלא מחמת שהוא טריפה ואינו ראוי להעיד

 ט: סנהדריןחכמת שלמה 

 לפרש שהוא פסול מחמת ששונא הרובע כו' נ"ב ותימה דהא שונא כשר להעיד ולדון פסולבא"ד אין 

 סנהדרין כז: במשנה

 קצות החושן סימן לו ס"ק א

 ...איתא בכנסת הגדולה דפסולים המה משום אוהב וגם השושבינין בלאו הכי

 שו"ת מהרש"ל סימן לג

זים פשיטא דפשיטא דלא מהימני ולולי דמיסתפינא מ גבי רקים ופוח"ואף שהלכתא כחכמים דשונא כשר להעיד מ
דבוודאי שונא גמור כהורג וכדומה לו פסול לעדות ולא פליגי אלא ... מרבותי וחבירי אמינא דשונא גמור פסול להעיד

בסתם שונא היינו שלא דיבר עמו ג' ימים כדאיתא התם להדיא במתניתין )כ"ז:( דבשונא כזה פליגי אבל שונא גמור 
 כאחד מן הרודפים ומבקש להתנקם ממנו אין לך נוגע בעדות גדול מזה שהוא לו

 פסול נוגע בעדותו –עדות 

 178ש"ך חושן משפט לז:א

בעיר שושן ]סעיף א'[ כתב בזה וז"ל, ולא משום דחשדינן ליה, אלא משום  -כל עדות שיש לאדם הנאה בה פסול להעיד 
"כ הסמ"ע ]סק"א[. ולי נראה שטעם העיר שושן משום דקשיא ליה דאדם קרוב אצל עצמו. ולא ידעתי מנין לו הא כו', כ

                                                 

   נתיבות המשפט בביאורים סימן לח ס"ק א 177

חיללתם שבת או דהנה הסמ"ע ]סק"א[ הביא בשם הטור בטעמא דהזמה עדיף מהכחשה, דהזמה כיון דהוא בגופן של עדים הוי כאומרים לשנים ...
הרגתם את הנפש, שאין נאמנין להכחישן בדבר )אחר( שהעידו על גופן, והכי נמי בהזמה דהוא על גופן של עדים. מה שאין כן בהכחשה שהן 

דהוי ונידון מה שכתב בתומים ]שם[ דכשהמזימין אומרים היינו עמכם ולא ראיתם  ..מכחישין עצמן בדבר אחר, הראשונים נאמנין כמו האחרונים.
הזמה. לפי עניות דעתי ליתא, דהא כשאומרים הלוה היה עמנו, אומרים גם כן שלא ראיתם, ומכל מקום הוי הכחשה כמו שמכחישין גם גוף 

 מכחישין גם כן גוף המעשה, כנ"ל. ההלואה, והכי נמי דכוותיה, שהרי

שם הגדולים מערכת ספרים אות ל ]יב[ ממ"ש בולמה שהזכיר רבנו אודות אותם שחשבו שמחבר הלבוש היה ספרדי, אולי מקורם  178
לבוש חיברו הגאון זקן ויושב בישיבה מה' מרדכי יפה תלמיד מור"ם בעל המפה והרב הנזכר בבחרותו היה בויניציא שנת וז"ל  לבוש

 שכ"א מחמת גרוש שהי' בפיה"ס ונפשו אותה ללמוד חכמות למודיות וטבעיות והיה אצל הרב אבוהב קדמון:
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אמאי דחיישינן שהוא מעמידה בפני בעל חובו שלא יהא לוה רשע ולא ישלם, והיאך נימא שיעיד שקר שהיא עבירה 
חמורה בשביל שלא יהא לוה רשע ולא ישלם. וניחא ליה, דכיון שיש לו הנאה בדבר אדם קרוב אצל עצמו ופסול. וכ"כ 
מהר"מ מלובלין בחידושיו ]בבא בתרא מ"ד ע"א ד"ה כדרבין[ וז"ל, מקשין העולם על מילתיה דשמואל דאמר שמעמידה 

בפני בעל חובו, וכי חשוד אינש להעיד שקר שהיא עבירה חמורה בשביל שלא יהא לוה רשע ולא ישלם, ומתרצים שעדות 
כו', ולי נראה דאינה קושיא כל כך, משום דכל דבר שיש  שקר הוא דבר שאינו מפורסם, כי מי יודע שהוא משקר בעדותו

לאדם הנאה בו ]ומעיד עליו[ יש לו דין עד הקרוב שאדם קרוב אצל עצמו, וקרוב פסול לעדות מן התורה אפילו ידעינן 
בודאי שאינו משקר בעדותו, שהרי אפילו משה רבינו ע"ה פסול להעיד 

יקר, דנוגע לאו כקרוב הוא, לאהרן אחיו מן התורה, עכ"ל. ומ"מ אין זה ע
 ...דהא קרוב פסול להעיד אפילו לחובה, ונוגע כשר להעיד לחובה

ואע"פ שאפשר לקיים דברי העיר שושן ולומר, דהיכא דיש לו הנאה ומיקרי 
נוגע חשיב כקרוב, אבל היכא דמעיד לחובה לאו נוגע הוא ולא חשיב כקרוב, 

 ..של מהר"מ מלובלין.מ"מ אין זה עיקר, והעיקר כתירוץ הראשון 

    )אלול תשנ"ב, חוברת ז, עמ' סג( חוברת מסורה

  מפניני הרב עמ' רי

 ו, גדרפסול קרובים –עדות 

 סנהדרין כז:

 רי"ף סנהדרין ח:

 ומנין שלא יהו העדים קרובים לדיינין הגע עצמך שאם הוזמו לא מפיהם הם נהרגיןגמ' ירושלמי... 

 שלחן ערוך חושם משפט לג:יז

 העדים שקרובים זה לזה, או שקרובים לדיינים, פסולים.

 גיטין ה:

 פלגינן דיבורא ואין אדם משים עצמו רשע, תשובה בחייבי מיתות בית דין –עדות 

 סנהדרין ט:

 תוספות סנהדרין ט: ד"ה פלגינן דיבורא

 מכות ו.

 179דעת הראב"ד, הובא ברמב"ן מכות ז.

והרב אב"ד ז"ל כתב בתשובותיו שכל עדות שבטלה מקצתה מחמת פסול קורבה בטלה כולה ולא פלגינן דבורא, דהא לא 
לא פלגינן עדות, אלא  פליג בהו רחמנא ואמר דמה שנים נמצא אחד מהם קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה, אלמא

הא דאמרי' אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע, דוקא כשהוא מעיד על עצמו שאין זה עדות כלל אלא כמי 
שאינו דמי, שאין אדם נקרא לעצמו עד פסול כדי שנאמר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, ודמיא למאי דאמרי' לעיל 

דנמצא אחד מהעדים קרוב או פסול עדותן בטלה הכי נמי כשנמצא לאחד קרוב במקיימי עדות הכתוב מדבר, דכי היכי 
שהרי מקצת העדות בטלה מחמת קורבה, וכי היכי שאין ההורג פוסל שאר העדים מפני שאין אני קורא בו עדות שבטלה 

שאין עליו  מקצתה בטלה כולה, ה"נ כשהוא מעיד על עצמו ועל אחר בכלל אין אני קורא בו עדות שבטלה מקצתה לפי
 שם עד כלל. זה כתב הרב אב ב"ד ז"ל בתשובותיו.

ויש ראיה לדבריו בפ"ק דסנהדרין )י' א'( דאמרי' פלוני בא על אשתי הוא ואחר מצטרפין להרגו אבל לא להורגה פשיטא   
כך שלא  ומפרקי' סד"א אדם קרוב אצל עצמו אמרי' אצל אשתו לא אמרי' קמ"ל, פי' סד"א אין אדם קרוב אצל אשתו כל

                                                 

 רמב"ם הלכות עדות ב:יב, ור"ן סנהדרין י. א בפסקי הרא"ש מכות א:יג, חידושיוכן הוב 179
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יהא עדותו שהוא מעיד עליה עדות פסולה וליבטיל לכל העדות לפי שבטלה מקצתה ובטלה כולה, קמ"ל דאשתו כגופו 
ואין זה עדות כלל הילכך פלגינן דיבורא כדפלגינן בגופו, וה"נ אמרי' התם גבי פלוני רבע שורי אדם קרוב אצל עצמו 

לפי שהוא עדות שבטלה מקצתה, ומה שפרש"י ז"ל שם אינו נכון  אמרי' אצל ממונו לא אמרינן, פי' ואף האדם פטור
שהוא פי' דסד"א הואיל ומהימן בההוא דבורא למקטליה לחבריה ליקטלוה לדידה קמ"ל, וכן פי' ההיא דאיתמר התם אדם 

ם קרוב אצל עצמו אמרי' אצל ממונו לא אמרי', והשור נסקל ואע"פ שבעלמא אינו נסקל הכא אמרי' מיגו מתוך שאד
נסקל אף זה נסקל, והפי' הזה אינו נכון שאין זו דרך הסוגיא דאיהו מקשה ליה מאי קמ"ל דפלגי' דבורא ונאמן להרגו 

פשיטא ועלה קא מתרץ ולא קאמר אבל לא להרגה אצטריכא ליה, וכן כולה בדרך זו, ועוד בר מן דין שלא אמרו בשום 
ה, אלא הפך הוא הדין שכל העדות שבטלה מקצתה בטלה מקום בעדות בטלה מתוך שנתקיימה במקצת נתקיימה בכול

  כולה, אלא עיקר הפירוש כמו שכתבנו.

 רמב"ם הלכות עדות ב:יב

אין אדם נפסל בעבירה על פי עצמו, כיצד הרי שבא לבית דין ואמר שגנב או גזל או הלוה בריבית, אע"פ שמשלם על פי 
רה אינו נפסל עד שיהיו שם שני עדים שאין אדם משים את עצמו אינו נפסל, וכן אם אמר שאכל נבילה או בעל אסו

עצמו רשע, לפיכך ראובן שהעיד עליו שמעון שהלוה בריבית והעיד לוי ואמר לי הלוה ברבית, הרי ראובן נפסל בעדות 
שמעון ולוי אע"פ שהרי הודה לוי שלוה ברבית אינו משים עצמו רשע ונאמן על ראובן ואינו נאמן על עצמו, וכן מי 
שהעיד שפלוני רבעו בין באונסו של נרבע בין א ברצונו הוא ואחר מצטרפין להרגו, פלוני בא על אשתי הוא ואחר 

מצטרפין להרגו אבל לא להרגה וכן כל כיוצא בזה, פלוני רבע את שורי הוא ואחר מצטרפין להורגו שאין אדם קרוב אצל 
אדם קרוב אצל ממונו. א"א מן המפרשים הטובים יש שמפרשים פלוני רבע את שורי  +/השגת הראב"ד/ וכן כל כיוצא בזה וכו' עד שאיןממונו. 

ל שגם הרובע אינו נהרג לפי שהעדות נגעה על שורו דלא פלגינן דיבורא וגם על שורו נתכוון להעיד וכשם שאינו נאמן על שורו כך אינו נאמן ע
 הרובע דעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה.+

 לו:ינתיבות המשפט חידושים 

 תוספתא מעשר שני ה:יב

אמ' להם אחד אני ראיתי את אביכם שהטמין מעות בשידה תיבה ומגדל לא אמ' כלום במקום פלוני בשדה פלנית דבריו 
 קיימין זה הכלל כל המצוי להם לא אמ' כלום כל שאין מצוי להם דבריו קיימין

 בבא בתרא קלא:

 קובץ שיעורים ח"ב עמ' קכא

 ד"ה אצלתוספות סנהדרין י. 

180Chief Justice Earl Warren 

 מפניני הרב עמ' רפב

 ארץ הצבי עמ' רלז

 אין אדם משים עצמו רשע –עדות ראה: 

 פלגינן נאמנות –עדות 

 דרוש וחידוש כתובות יח:

ק"ק דבההיא דפלוני רבעני דאמרינן אין אדם משים עצמו רשע היינו דאינו נעשה פסול עפ"י עצמו ומהימנינן ליה  
דפלוני רבע אף שהוא אומר על עצמו שהוא רשע ואינו ראוי להעיד אין מאמינים לו שהוא פסול לעדות אלא דהיה ראוי 

ן עדות לזה אמרינן פלגי' דבוריה ומהימן דפלוני רבע וה"נ לומר בדרך ממנ"פ דאם האמת שפלוני רבעו הוא רשע ואין כא
הכא אם היו אומרים דהשטר אמת כדינו מדעת הלוה אלא דאנו פסולי עדות והשטר חספא בזה אמרינן דאין נפסל על פי 

עצמו והשטר כשר אבל בזה דאומרים דהמלוה אנסם לחתום והשטר פסול בעצמותו שלא נעשה מדעת הלוה וראוי 
במגו א"כ מה בכך דאינו נפסל עפ"י עצמו מ"מ נהמני' להו שהמלוה אנסם והשטר פסול בעצמותו מזה מוכח  להאמינם
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דכללא דא"א מע"ר לאו בדוקא שאין דנין אותם לפסולי עדות אלא דהב"ד אין שומעים לדבריהם שעשו כך וכך מעשה 
 רשע

 :רבי עקיבא איגר כתובות יח

מאי טעם אין אדם משים עצמו רשע. דבההיא דפלוני רבעני דאמרינן אא"מ עצמו שם אבל כו' מחמת ממון אין נאמנים   
רשע היינו דאינו נעשה פסול עפ"י עצמו, ומהימנינן ליה דפלוני רבע אף שהוא אומר על עצמו שהוא רשע ואינו ראוי 

רבעו הוא רשע ואין להעיד אין מאמינים לו שהוא פסול לעדות, אלא דהיה ראוי לומר בדרך ממנ"פ דאם האמת שפלוני 
כאן עדות, לזה אמרינן פלגי' דבוריה ומהימן דפלוני רבע וה"נ הכא אם היו אומרים דהשטר אמת כדינו מדעת הלוה אלא 

דאנו פסולי עדות והשטר חספא, בזה אמרינן דאין נפסל על פי עצמו והשטר כשר, אבל בזה דאומרים דהמלוה אנסם 
מדעת הלוה וראוי להאמינם במגו, א"כ מה בכך דאינו נפסל עפ"י עצמו מ"מ לחתום והשטר פסול בעצמותו שלא נעשה 

נהמני' להו שהמלוה אנסם והשטר פסול בעצמותו, מזה מוכח דכללא דא"א מע"ר לאו בדוקא שאין דנין אותם לפסולי 
 עדות אלא דהב"ד אין שומעים לדבריהם שעשו כך וכך מעשה רשע

 פסולי עדות מדרבנן –עדות 

 כד:דרין סנהתוספות 

 ד - הלכה ג רמב"ם הלכות עדות פרק י

עבר עבירה שחייבין עליה מלקות מן התורה הרי זה פסול מן התורה, ואם היה החיוב שבה מדבריהם הרי זה פסול 
מדבריהם, כיצד אכל בשר בהמה בחלב או שאכל נבלות ושקצים וכיוצא בהן בין לתיאבון בין אלהכעיס, או שחלל את 

או שלבש שעטנז שהוא שוע או טווי או נוז הרי זה פסול לעדות מן התורה, אבל אם אכל בשר עוף  יום טוב הראשון,
בחלב, או שחלל יום טוב שני של גליות, או שלבש בגד צמר שאבד בוחוט של פשתן וכיוצא בו הרי הוא פסול מדבריהם, 

ברים שאסורים מן התורה ודברים שאסורין וכבר מנינו כל עבירה שחייבין עליה מלקות, וכבר נתבאר בכל מצוה ומצוה ד
 מדבריהם. 

...וכן משחק ה בקוביא והוא שלא תהיה לו אומנות אלא הוא, הואיל ואינו עוסק ביישובו של עולם הרי זה בחזקת 
שאוכל מן הקוביא שהוא אבק גזל, ולא בקוביא בלבד אלא אפילו משחקים בקליפי אגוזים וקליפי רמונים, וכן לא יונים 

אמרו אלא אפילו המשחקים בבהמה חיה ועוף ואומר כל הקודם את חבירו או כל הנוצח את חבירו יטול בעליו את  בלבד
 שניהן וכן כל כיוצא בשחוק זה, והוא שלא תהיה לו אומנות אלא שחוק זה הרי הוא פסול, וכל אלו פסולין מדבריהם.

 הלכה ו רמב"ם הלכות עדות פרק יא

רה לפסול מדבריהם, שהפסול מן התורה שהעיד עדותו בטלה אע"פ שלא הכריזו עליו בבתי מה בין פסול לעדות מן התו
כנסיות ובבתי מדרשות והפסול מדבריהם צריך הכרזה, לפיכך כל עדות שהעיד קודםשהכריזו עליו מקבלין אותם, כדי 

 שלא לאבד זכות העם שהרי לא ידעו שהוא פסול ואין פסולו אלא מדבריהם.

 וריח הגט עדות מדרבנן בגיטין וקידושיןפסולי  –עדות 

 שלטי הגיבורים סנהדרין ו. בדפי הרי"ף

 תוספות גיטין ד.

 181שו"ת הרשב"א חלק ב סימן רל

שאלת, זה לשונך: זה שנמצא להרמב"ם ז"ל, בהלכות עדות פי"ג.   הקרובין, פסולין לעדות וכו'.   אבל שאר קרובים מן 
האם, או מדרך האישות, כלן פסולין מדבריהם.   וכבר נתבאר, שיש הפרש בין פסולי עדות דאורייתא, לפסולי עדות 

בגרושין.   ]לא[ דדבריהם, חוששין לקדושיו.   אם כן, למה ניחוש דרבנן.   לפי שבפירוש אמרו ז"ל: המקדש בפסולי עדות 
והמגרש בפסולי עדות דדבריהם, חוששין לגרושיו, ותהיה אסורה לכהונה.   ודבר ברור וידוע הוא, שהפסול מדבריהם, 

שפחת אב.   מותר מן התורה.   אבל בגמ' דאלו הן הקרובים, ליכא הפרש בין הני קרובים דמשפחת אם, להני קרובים דמ
אלא הכל ענין אחד, ומדה אחת.   ואם אין דברי הרב רבינו משה ז"ל, מראין זה הענין שאמרנו.   למאי הלכתא, עשה 

 ביניהן הפרש?   עד כאן.  
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תשובה: תחלת כל דבר, אני אומר: כי מה שאמרת שבפירוש אמרו ז"ל, שהמקד' בפסולי עדות דדבריהם, חוששין   
היא זו.   שמקצת מן הגאונים ז"ל כתבו בתשובותיהם: כל הני, דפסילי מדרבנן, כגון הרועים,  לקדושיו, לא דברי הכל

והגבאין, והמוכסין, אם קדש בפניהם, אפי' שניהם מודים, לא תפסי קידושי כלל, ואינה צריכה הימנו גט.   דכל דמקדש, 
מה מקומות בגמרא, נמצא ככה, שהפקיעו אדעתא דרבנן מקדש, ואפקעינהו רבנן לקידושי מיניה.   וכבר ידע', שבכ

אלא שיש מגדולי הגאונים ז"ל, שהצריכוה גט, כמו שכתבתי /שכתבת/, וראוי לחוש ולהחמיר .. הקידושין לגמרי.
 כדבריהם.

ויותר פשוט בעיני, לאסור לכהונה, אשה שנתגרשה בפסולי עדות דרבנן, שזו גרושה גמורה היא מן התורה.   ואין בית    
ין לעקור דבר מן התורה, כמו שאמרו ביבמות פרק האשה רבה.   ואף על פי שנחלק שם רב הונא, ואמר: שמתנין דין מתנ

אפילו לעקור דבר מן התורה; אין הלכה כן כמותו.   אלא אם /בד"ל: כן/ מתנין כן לגדר, כאליהו בהר הכרמל, וכמעשה 
לוהו.   ולא שהלכה כן, אלא שהיתה השעה צריכה לכך.   דההוא דרכב סוס בשבת, בימי יונים, והביאוהו לבית דין וסק

וכן בכל דבר שנעשה על ידי ממון, כיתומה קטנה שנתקדשה, ומתה, שאמרו: שבעלה יורשה.   ופירשו טעמא בגמרא: 
אבל בעלמא, אין מתנין,    ..מפני שהפקר בית דין הפקר.   וכן בקידושין, מפני שכל המקדש, אדעתא דרבנן מקדש.

שם בפרק האשה רבה ואף על פי שאפשר לומר גם בזו, שהפקיעו רבנן הגט ממנו, וכאילו גרשה בגט שאינו שלו,  כמוזכר
ואין לנו רשות לומר כן להקל, מדעת עצמינו, אלא במקומות שאינה מגורשת, הא ליתא שלא בכל מקום אנו אומרין כן.   

   ...בלבד, שמצאונו להם ז"ל, שאמרו כן בפירוש בגמרא

ומ"מ, מי שגרש בקרובים, שקורבתם מצד.   האם, או מצד אישו', מסתברא דאין גיטו גט כלל, שפסול זה מן התורה     
הוא.   שכל הקרובין השנויין במשנת, פ' זה בורר, מדאורייתא הם.   ודע, שהאומרים שיש הפרש בין צד האם, לצד האב, 

ממדרש חכמים הם, וכדא' התם, אשכחן קרובי האב, קרובי  כבר ביארו טענתם.   שיצא להם זה, מפני שאותן קורבות,
האם מנין?   אמר קרא: אבות, אבות; תרי זמני.   וכל הבא מן המדרש, מדרבנן הוא, וכדמשמע בפרק קמא דקדושין.   

דחה דאמרינן התם: נראין דברי רבי טרפון בשן ועין, ודברי רבי עקיבא בשאר אברים, הואיל ומדרש חכמים הוא.   וכבר 
רבינו האי גאון ז"ל, דברים אלו, בטענות חזקות, ובראיות כראי מוצק יציקות.   ותדע עוד, שאם אתה אומר כן, אף קרובי 

האב מדבריהם.   שהרי פשט הכתוב, אינו שלא יומתו אבות בעדות בנים, ובנים בעדות אבות, אלא שלא יומתו אלו 
ם לא המית, ככתוב בתור' משה: לא יומתו אבות על בנים, ובנים לא בחטא אלו.   וכמו שכתוב בדברי הימים: ואת בניה

יומתו על אבות.   וכן לא יהו קרובי האב, פסולין דבר תורה לזכות, אלא לחובה.   שהרי: לא יומתו, כתב.   ולזכות לא 
זימני?   ואפשר שהרב למדו, אלא: מלא יומתו, יומתו.   ומה הפרש יש בין מדרש יומתו תרי זימני, ובין מדרש אבות תרי 

רבי משה ז"ל, הלך בזה בשטתו, שאמר בעקר השני של ספר המצות שחב', שאמר: שכל הדברים הבאים באחד מי"ג מדות 
שהתורה נדרשת בהן, אינן דאורייתא, אלא דרבנן, זולתי במקומות בלבד, שאמרו חכמים ז"ל בפירוש: שהם דאורייתא.   

י מה עשה עדות קרובי האב דאורייתא, כמו שאמרנו.   מלבד שיש עליו קושיות ואם כדבריו, יקשה עליו גם כן, מפנ
גדולות, חבלות חבלות, שהקשו עליו גדולי ישראל, ואחד מרבותי, רב גדול ומובהק /הרמב"ן/, חבר ספר המצות, והביא 

הספור.   וכבר כתבתי  עליו תלי תלים מראיות, ודברים מבטלים וסותרים העיקר ההיא.   ואילו באתי לכתוב לך, יארך
כיוצא בדברים אלו יותר בארוכה, לאחד מגדולי ארצכם.   וחזרתי וכתבתי בראיות גדולות, מדעתי, שהגיעו תשובותי 

לידכם, בדברים אלו.   ושם ביארתי פי' אותה שמועה שבקדושין, שנסמכו עליה, ביאור מפורסמים /בד"ל: מפורסם/.   
בד"ל: כי הגיע הכל לידכם שם, אחר שהגיעו תשובותי/ לפאס, ליד החכם רבי דוד יא' /איני צריך לשנות בדברי', לדעתי 

     182בן זכרי.
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הכרז' כפסולי תורה שאלת דבר אחד קשה לי והוא דברי רבותינו שהמגרש בפסולי עדות דרבנן גיטו פסו'.   ואנו קבלנו ולמדנו שהגט בטל דפסולי עדות דרבנן אחר 
 ת פסולי דרבנן בגירושין כלל.  ורחמנא אמר לא תסור ומצוה בפני עצמה היא...   ויש לנו תשובה מהרב רבינו חננאל ז"ל בלשון ערבי בפירוש שאין חוששין לעדו

ול ולא בטל ואסור תשובה באמת כך נראין לנו הדברים שהמגרש בפסולי עדות דרבנן אין גיטו בטל כיון דמדאורייתא כשרין הם.   וכהן שגרש בפסולין כאלו גט פס  
לם מדרבנן אינן פסולין לגמרי.   ומה שאמר' דפסולי עדות מדרבנן להחזירה.   דכל שגירש בגט כשר דאורייתא נאסר בה דגרושה היא מדברי תורה ואף על פי שפסו

זו הרי הן כפסולין אחר הכרזה כפסולי תורה הן זו לא שמענו מעולם.   וכשאמרו בסנהדרין בפרק זה בורר דפסולי עדות מדרבנן בעי הכרזה לאו למימר' דכל שהכרי
ן הכרזה ופסולין בעבירה של דבריהם אינן נפסלים אלא לאחר הכרזה.   אבל להיות גזלן דדבריהם לאחר דאורייתא לגמרי.   אלא דפסולי עדות דאורייתא אינן צריכי

סול לעדות מן הכרזה לכל דבר כגזלן דאורייתא זו לא שמענו.   ואולי הביאך לידי זה מה שראית לרב רבינו משה בפרק אחד עשר מהלכות עדות שכתב מה בין פ
ול מן התורה שהעיד עדותו פסולה אף על פי שלא הכריזו עליו והפסול מדבריהם צריך הכרזה.   ושמעת מכלל דבריו שאין הפרש התורה לפסול מדבריהם.   שהפס

אלו פסולין מיד ואלו אחר ביניהם אלא הכרזה.   אבל לאחר הכרזה זה וזה שוין לכל דבריהם.   זה אינו.   שלא נתכוון הרב אלא להפריש ביניהם בעיקר פסולן.   ש
לעדות פסולי  אינן פסולין אלא לאחר הכרזה וכל עדות שהעידו קודם הכרזה עדותן כשרה.   ומה שאמרת שיש בידכם תשובה מהגאון רב חננאל ז"ל שאין חוששין

ים כאלו אין סומכין עליהם בלא רבנן בגירושין כלל.   אותה תשובה לא ראינוה ולא שמענוה ולא הגיע' לידינו מעולם ואין אנו יודעין אם הרב ז"ל חתום עליה ובדבר
 ראיה ברורה.   והרבה תשובות נכתבו ויצא עליה' שם אחד מן הגדולים אשר בארץ ואולי לא אמרום מעולם...  

כאלו קדש פקר וומה שהבאת ראיה מדרב גידל דאמר המקדש בחמץ מו' שעות ולמעלה אין חוששין לקדושין אינה ראיה.   דהתם כל שאסרוהו רבנן בהנאה הרי הוא ה
עוד דכל מאן דמקדש בממון שאינו שלו שהרי יש כח ביד חכמים מן התורה להפקיע ממון.   וכדאמרי' בגיטין בפרק השולח )דף ל"ו( אמר רבא הפקר בית דין הפקר. ו

תירו הם את הערוה ואין בית דין מתנין לעקור אדעתא דרבנן מקדש.... שוויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות.   אבל במקום שהיא מגורשת דאורייתא ואסורה לכהן היאך י
ן מתנין לעקור דבר מן בידי' דבר מן התורה.   ורב חסדא דקאמר הכין ביבמות פרק האשה רבה )דף פ"ט( לא קימא לן כוותיה אלא כרבה דפליג עליה ואמר שאין בית די

 התורה...  
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 גינת אגוז עמ' קא

 ועדות מיוחדתשליח ציבור  -פסולי עדות  –עדות 

 הלכה א רמב"ם הלכות עדות פרק יב

שהרי אינו לוקה הרי זה פסול כל הנפסל בעבירה אם העידו עליו שני עדים שעשה עבירה פלונית אע"פ שלא התרו בו 
לעדות, במה דברים אמורים כשעבר על דברים שפשט בישראל שהן עבירה, כגון שנשבע לשקר או לשוא או גזל או גנב 

 או אכל נבלה וכיוצא בו, אבל אם ראוהו עדים עובר על דבר שקרוב העושה להיות שוגג צריכין להזהירו ואח"כ יפסל,
, וכן אם ראוהו עושה בת צריכין להודיעו שזהחילול שבת מפני שרוב העם אינן יודעין זהכיצד ראוהו קושר או מתיר בש

מלאכה בשבת או ביום טוב צריכין להודיעו שהיום שבת שמא שוכח הוא, וכן המשחק בקוביא תמיד או מי שנעשה מוכס 
אינן יודעים דברים אלו וכן כל או גבאי שמוסיף לעצמוצריכין העדים להודיעו שהעושה דבר זה פסול לעדות, שרוב העם 

כיוצא בזה, כללו של דבר כל עבירה שהדברים מראים לעדים שזה ידע שהוא רשע ועבר בזדון אף על פי שלאהתרו בו 
 הרי זה פסול לעדות ואינו לוקה. 

 סעיף כה שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן נג

הגה: ואין מסלקין אותו משום רנון בעלמא, כגון שיצא עליו שם שנתפס עם כן נמצא בו פסול. אין מסלקין חזן מאומנתו, אלא אם 
 ..הכותית, או שמסר אדם. אבל אם באו עליו עדים בזה, וכיוצא בזה, מעבירין אותו.

 שו"ת מלמד להועיל חלק ג )אבן העזר וחושן משפט( סימן נה

 שאלה: ע"ד עדות מיוחדת נגד חזן.    

                                                 

 (חסות לרמב"ן סימן קכהוכן הוא בשו"ת הרשב"א המיו) שו"ת הרשב"א חלק א סימן אלף קפה

רבנן אם גיטו בטל לחכם רבי דוד בן זכרי ממדינת פאס.   שאלת המקדש בפסולי עדות דרבנן אם חוששין לקדושיו להצריכה גט אם לא.   וכן המגרש בפסולי עדות ד
פסי ז"ל שנשאל ממנו בענין זה.   לפי שמקצת הגאוני' כמגרש בפסולי עדות דאורייתא ואפילו ריח הגט אין בו.   וכתבת אלי תשובת שאלה אשר מצאת בזה לרב אל

הן לחומרא וצריכה ז"ל שקדמוהו כרב אחא משבחא והרב רבי שמואל בן חפני והרב בעל הלכות ורבינו האיי גאון כלם השיבו שאם קדש בפסולי עדות דרבנן הולכין ב
 ים לגמרי... גט להתירה לעלמא ולדידהו לא משתריא עד שיחזור ויקדשנה בפני עדים כשר

נהו רבנן לקדושי ובכמה דוכתי אמרינן ומי איכא מידי דמדאורייתא אסיר ומדרבנן שריא אשת איש לעלמא.   ומהדרינן אין מאן דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעי
כי גט דאפקעינהו רבנן להנהו קידושי מיניה ולא מיניה.   הלכך לא שנא פסולי דאורייתא ולא שנא פסולי דרבנן כגון משחק בקוביא וכיוצא בו כולן פסולין ולא צרי

לידי ממזרות ולידי איסור צריכי גט.   ואלו היו פסולי עדות דרבנן צריכי גט לא לישתמט חד תנא או חד אמורא ולימרא.   וכי אפשר מילתא דנפיק מיניה חורבא ואתי' 
ועכשו שאלת לעמוד עוד על דעתי בענין זה.   וכן אם המגרש בפסולי עדות דרבנן אם    אשת איש שבקי לה רבנן סתמא עד דאתא רב אחא ומפקינן לה מדוקיא ע"כ.

 חוששין לגיטו כלל או דילמא אפילו ריח הגט אין בו.  

כתב דלענין שתשובה כבר כתבתי ושניתי לך דעתי בענין המגרש בפסולי עדות דרבנן שהגט פסול ולא בטל לפי דעתי.   ומדעתי שאפילו לדברי הרב אלפסי ז"ל   
כתוב לפניך דעתי אף קדושין אין חוששין לקדושיו כלל ואינה צריכה גט לשוק אפשר שהוא ז"ל מודה בגט שיש בו ריח הגט כמו שאכתוב לפנינו.   אלא שאני מקדים ל

נים הראשונים ז"ל...   והרב' הועילנו הרב אלפסי לענין קדושין.   ואני אומר שהמקדש בפסולי עדות דרבנן נראין הדברים שחוששין לקדושיו להצריכה גט כדברי הגאו
כונה שהיא נראית ז"ל שגלה דעתו גם הוא בדבר זה שכל הבא מן המדרש דאורייתא הוא.   וכל אותן הקרובים השנויים במשנת זה בורר דאורייתא הם... והטענה הנ

מקום.   שאלו היה כן היה להם לפרש כן בהפך מה שכתב הרב אלפסי ז"ל.   לפי  בעיני לחוש לקידושין שנתנו בפסולי עדות דרבנן היא לפי שלא פירשו כן בשום
א מה שהתירו בהן שעדות פסולין דרבנן עדות הוא...   אין זה הכלל לכל מה שאמרו חכמים שלא יעשה כן שאם עשה אינו עשוי.   אלא אין לך בכלל דברים אלו אל

וגן בקידושיו לא ניחוש לקידושיו... ופריק התם /יבמות פ"ט/ משום דהפקר ב"ד הפקר שנאמר )עזרא י'( כל אשר בפירוש.   שאם כן אף אנו נאמר שכל שעשה שלא כה
.   אלא שלא בכל לא יבא לג' הימים וכו' כדאיתא התם... ומאי דוחקיה לפרוקי הכי לימא ליה אין כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ואפקעינהו רבנן לקדושי מיניה

הגט כן אלא היכא דאמור אמור היכא דלא אמור מנפשין לא אמרינן...   וכל המקדש או המגרש בהן אין חוששין לא לקידושיו ולא לגיטו ואפי' ריח מקום אנו אומרין 
 אין בו.

ש לומר דריח הגט יש בו ולענין הגט נראה לי הדבר יותר פשוט דאפילו אם תמצא לומר דבקדושין אין חוששין לקדושיו היכא דקדיש בפסולי עדות דרבנן גבי גט י
אורייתא לא הוי גיטא ואינו בטל.   דגבי קדושין היינו טעמא משום הא דאמרינן בכתובות גבי משום צנועות ומשוו /ומשום/ פרוצות.   ואקשינן ומי איכא מידי דמד

פקעינהו רבנן לקידושי' מיניה.   ואמר ליה רבינא לרב אשי ומשום פרוצות ומשו' צנועות שרינן אשת איש לעולם.   ופרקינן אין כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש וא
רי' אדעתא דרבנן תינח דקדיש בכספא קדיש בביאה מאי איכא למימר.   ופריק שויוה רבנן לבעילתה בעילת זנות.   ואם איתא דאמרי' כל מאן דמגרש כי היכי דאמ

אמרו כל שלא בא אף על פי שנאנס הוי גטו גט כאלו התנה הבעל בעצמו כן.   ואם היה  מקדש לימא ליה התם הכין אין כל דמגרש אדעתא דרבנן מגרש.   ורבנן
לא אמרו בגירושין באפשר לומר כן זה היה יותר ראוי וקרוב לומר.   ועם זה תסור מכאן קושייתו של רבינא שהקשה תינח דקדיש בכספא קדיש בביאה מאי.   אלא ש

 ..כל המגרש אדעתא דרבנן מגרש.

שכן לענין שהדברים נראין לי בקדושין שהולכין בהם לחומרא וכל שקידש בפסולי עדות דרבנן צריכה גט להתירה לעלמא ולדידיה צריכה קדושין אחרים וכל אלא 
בורר )דף כ"ז ב'( דאוריתא  גרושין כמו שאמרנו.   ומכל מקום כל המגרש בפסולי עדות דאוריתא אפילו ריח הגט אין בו.   וכל אותן הקרובים השנויים במשנת פרק זה

ב האיי גאון ז"ל הן וכמו שכתבתי.   והנך רואה שגם הרב אלפסי ז"ל סבור כן באותה תשובה.   ומדעתי שהם דברים ברורים עד שאין בהם שום ספק.   וכן דעת ר
 ..ודבריו מכוונים הרבה.

 ע"ע בשו"ת הריב"ש סימן יד בד"ה הטעם השני
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תשובה: שו"ת מהגאון רמ"ק: ע"ד החזן מעיר סאנס.   שהוגבה עליו עדות בב"ד של שלשה שהעיד ע"א שאכל טריפות,   
 ושוב העיד עד אחד שמצאו כותב בי"ט והעדות הוגבה בפניו והכחיש לכל אחד בפני עצמו.  

רבי מאיר =ן אחד, והנה מהרמ"פ בעדות זו יש לעיין בשני דברים אחד שיש כאן עדות מיוחדת ועוד, שלא העידו בזמ  
דשתי עברות מצטרפין מיהו י"ל דהיינו דוקא בששניהם מענין אחד כגון שזה  כ' סל"ז ע"ש רי"ו =רבינו ירוחם== פדואה

העיד שגנב וזה העיד שהלוה ברבית דשניהם עסקי ממון הם והוי רע לבריות ומהרמ"פ עצמו כ' שלא סמך על דברי רי"ו 
מעידין על דבר אחד הדין פשוט בגמרא דשומעין דבריו של זה היום ושל זה למחר מיהו הכא דאיכא ובספק השני אלו היו 

תרתי שלא העידו על דבר א' וגם לא העידו כא' ודאי יש להסתפק הרבה ולכאורה יש קצת ראי' מהא דאמרינן )פסחים 
א למחר עוד אחר שיצטרף לפסול אותו קי"ג( במעיד יחידי על חברו דהוי מש"ר ואמאי הא אהני עדותו לענין שאם יבו

דבשלמא אי אין ב' עבירות מצטרפין י"ל דהוי כעין ס"ס שמא לא יעבור עוד ושמא לא יעבור אותה עבירה עצמה אבל אי 
מצטרפין קשה.   ואפשר דמוקמינן לי' אחזקה שלא יעבור מכאן ואילך.   ויש להביא ראי' מפ"ג דסנהדרין דף ל' דאמר 

ק לר"ן ואמר ר"י דמילתא דפשיטא היא וקשה הא י"ל דקמ"ל ריב"ח דריב"ק מודה לר"נ אפי' בעדות ריב"ח מודה ריב"
מיוחדת לא בעי הגדה כאחד א"ו דבאמת לא מהני.   ובאמת לפי מה דאמרינן התם דטעמא דרבנן דמקשינן הגדה לראייה 

ן יש לומר דתרווייהו בהדי הדדי גרע דל"מ וא"כ לפסול את העד דלא בעינן ראייה כאחד משמע דכ"ש הגדה אכ"ל עדיי
טפי כגון הכא דליכא הגדה כאחד וליכא ראייה כאחת.   ויש סברא לזה דמיד כשבא עד הראשון והעיד שאכל טריפות 

והוא הכחישו כבר נתבטל עדותו ותו אינו ראוי לצירוף דאע"ג דגבי ממון קיי"ל דחוזר ומצטרף היינו כיון דעדות הראשון 
פ לענין שבועה אלא דלפ"ז בדבר דלא שייך שבועה היה הדין דבעינן הגדה כאחת וזה ליתא דהא היה בו ממש עכ"

בכתובות כ"ו מוכח דגם להעיד שזה כהן שייך דינא דר"נ ואעפ"כ יש לחלק דעכ"פ שנים מעידים על דבר אחד ל"ש לומר 
 א כהן(.  שנתבטל עדות הראשון, )ועוד דהתם אית ליה חזקה קמייתא כדאמר דמוחזק לן שהו

אבל כאן כיון שהכחיש העד הראשון בטלה עדותו והאחד שמעיד שחילל י"ט א"א לו להצטרף עם הראשון וא"ל אמאי 
מצטרפין האי דהעיד דגנב קתא להאי דהעיד דגנב חושלא י"ל דשם גניבה אחד הוא ועוד מאן יימר דלא העידו בב"א וכן 

בזה אחר זה י"ל דהתם שם זנות חד הוא,,, ועכ"פ כיון דהך דינא הא דקיי"ל באה"ע סקט"ו דעדות מיוחדת כשר אפי' 
דרי"ו לא מצינו להפוסקים הקדמונים וגם אפי' לפי דבריו יש לחלק כמ"ש ואין כאן איסורא דאורייתא נראה ברור דאין 

עיין מ"ש לאסור את החזן הנ"ל ע"פ עדות זו והסכמנו יחד להתיר ואלו היתה השאלה בשוחט ובודק היה צריך תלמוד ו
הרמב"ן במס' ב"ב דף קע"ה דלגבי ממון אפי' לא ראו כאחד ולא העידו כאחד מצטרפין בפסחים ד' קי"ג ג' הקב"ה שונאן 
הרואה דבר ערוה בחבירו ומעיד עליו יחידי ולכאורה היה נראה דדוקא בדבר ערוה וכמ"ד בסנהדרין החשוד על העריות 

לת בעדותו כלל אבל מה נעשה בדברי הסמ"ג סי' י"ג שכתב בפירוש אדם כשר דאפי' בא ודאי על הערוה וא"כ אין תוע
שיודע בחבירו דבר שאין ראוי להשביע עליו והעיד יחידי לוקה, וכן אין לומר כמ"ש מהרש"ל דאיירי שלא בפניו דמדברי 

 /סע' כ"ז/ וכ"ח.     הסמ"ג מוכח דאין לחלק.   ע"כ לשון רמ"ק וע' זכרון יוסף חאה"ע סי' ז' ובש"ע ח"מ סי' ל"ד סכ"ז

 קבלת עדות שלא בפני בעל דין –עדות 

 תוספות סנהדרן לא. ד"ה חייביה רב נחמן

 בבא קמא קיב:

 חידושי הרשב"א שם ד"ה הא

הא דאמר ליה רב ששת לרב יוסף בר אבא אסברה לך טעמיה דר' יוחנן דאמר קרא והועד בבעליו אמרה תורה יבא בעל 
דרב נמי דפליג על רבי יוחנן במקיימין את השטר שלא בפני בעל דין וכן נמי רבא דאמר השור ויעמוד על שורו, ק"ל 

הלכתא מקיימין את השטר שלא בפני בעל דין אינהו נמי אית להו שאין מקבלין את העדים שלא בפני בעל דין, דהא 
ה עדותן בב"ד, ועדי קיום אינהו לא פליגי אלא במקיימין את השטר ומשום דעדים החתומים על השטר נעשה כמי שנחקר

לאו אמנה שבשטר הם מעידין אלא אכתב ידי עדים וא"כ והועד בבעליו מאי שייך לגבי עדי קיום, ואפשר דהא דרב ששת 
לא קאי אפלוגתא דרב ור"י אהא דקיום השטר אלא אמאי דקא תהי ר' יוחנן וכי מקבלין עדים שלא בפני בעל דין. ועדיין 

לא הו"ל לבעל הגמרא לאתויי הא דרב ששת בתר פלוגתא דרב ור' יוחנן דמקיימין את השטר אינו מתיישב בעיני דא"כ 
ואין מקיימין אלא בתר תהייה דר' יוחנן, ומיהו במקצת ספרים מצאתי שאמרוה בתר ההיא דתהי בה ר' יוחנן, ואכתי לא 

דר' יוחנן דשבק ת"ק ואמר  ניחא לי דהו"ל למימר אסברה לך טעמא דסומכוס דהוא עיקר, וי"ל דאסברה לך טעמא
 כסומכוס קאמר.

וקשיא לן אשמעתין דהא אמרינן דטעמא דאין מקבלין עדים שלא בפני בעל דין משום דאמר קרא והועד בבעליו, וא"כ   
כי הוה הוא חולה או עדיו שמבקשים ללכת למדינת הים היאך מקבלין והתורה אמרה והועד בבעליו, וי"ל דעיקר קרא 

 בדיני נפשות כתיב ובדיני ממונות אסמכתא בעלמא ומדרבנן. לגבי שור דהוא

 עדות ג:ט אור שמח הלכות
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 גם בדיני ממונות אין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין.

בחידושי רשב"א )ב"ק קיב, ב ד"ה הא( תמה אם הוי דבר תורה, כדיליף מקרא דוהועד בבעליו, איך מקבלין בהיו עדיו   
התורה בדיני ממונות מקבלין שלא בפני בעל דין, והא דוהועד בבעליו משום דכדיני נפשות דמי, חולים וכיו"ב, ותירץ דמן 

דהא דין השור הוא בכ"ג, אף דאצל הבעלים הוי רק היזק ממון, אבל בדיני ממונות לא הוי אלא אסמכתא, ולכן הקילו 
 חכמים בשלהם, וכן כתב בית יוסף )חו"מ( סימן כ"ח, יעו"ש. 

שטר פליגי רב ור' יוחנן )ב"ק שם( דכיון דקיום דרבנן לכן סבר דמקיימין אף שלא בפני בעל דין. והשמועה ובמקיימין ה  
תמוה, דמאי אמר אסברה לך טעמא דריו"ח אמר קרא והועד בבעליו כו', אמרה תורה יבוא בעל השור כו' על שורו, הו"ל 

ניחו בתימה התוס' והרשב"א וכולהו קדמאי בשמ"ק למימר על עיקרא דמילתא דאין מקבלין עדים שלא בפני בע"ד, וה
 יעו"ש. 

אולם הנראה דבב"ק מ"ה ע"א אמרי דפליגי אם גומרין דינו של שור שלא בפני השור )דרבנן אמרי( ]דר' יעקב אומר[   
בשלמא בעלים בני טענה נינהו יעו"ש, נמצא דהוא מושכל דעדים שלא בפני בעל דין יכולין להעיד שקר, אבל בפני 

הבעלים לא יעיזו לחייבו בשקר ]ויעוין מש"כ באו"ש סוף הלכות גירושין בזה[ נמצא דמה שאין מקבלין עדות שלא בפני 
בע"ד הוא משום דגרוע הרבה מהיכא דלא נחקרו ונדרשו העדים. דעיקר דרישה היא שתהא בפני הבע"ד, דאז ניכר שאמת 

לים )לסתום( ]לסתור[ עדותן, וחזינא דאמת בפיהם. אבל שלא בפני בפי העדים דמעידין בפניו לחייבו, וטענותיו אין מועי
הבע"ד א"כ לא נדרשו העדים כלל, דאימור בפניו לא היו מעיזים להעיד שקר, וברור. וכיון דמן התורה אחד דיני ממונות 

בפני בעל דין גם  ואחד דיני נפשות צריכין דרישה וחקירה )סנהדרין ב, ב; ג, א(, אתי שפיר הא דאין מקבלין עדים שלא
בדיני ממונות, דמחוסר דרישה וחקירה, אלא כיון דרבנן תקנו בדיני ממונות דמשום נעילת דלת סגי בלא דרישה וחקירה 

 לכן בחלה או בהלכו עדים למדינת הים מקבלין עדות שלא בפני בעל דין גם כן משום נעילת דלת, ונכון.

ני ממונות שוה לדיני נפשות לדרישה וחקירה, כתב גם בדיני ממונות ולכן אמר רבינו, לפי שהקדים בראש הפרק שדי  
אין מקבלין עדות שלא בפני בע"ד, היינו מטעם דרישה וחקירה כמוש"ב, וזה כוון רבינו בנועם לשונו הזהב גם בדיני 

סור להו מילי ממונות כו', ולכן על קיום השטר, שבשטר אין בו דרישה וחקירה, דאימור אחרוהו וכתבוהו, ואימור אימ
בשילי וכתבוהו בהיני וכיו"ב, וכמו דאמרו ראש פרק אחד דיני ממונות )שם לב, א( לכן אמר דמ"ט סבר אין מקיימין 

השטר שלא בפני בע"ד, כיון דבשטר ליכא דין דרישה וחקירה, לזה אמר דמטעם דכתיב והועד בבעליו בפרט שיעידו בפני 
 ן מקיימין שלא בפניו, אף על גב דמטעם דרישה וחקירה ליכא, ודו"ק. בעלים, סמכוהו חכמים לדיני ממונות דאי

ודע דרבינו פסק )הל' נזקי ממון פ"י ה"ג( דאם נגח שלש פעמים לטריפה, או שהרג ג' פעמים לבהמות, או סכן ג' בני   
רג טריפות או אדם מ"מ הוי מועד, ומשלם כופר בפעם הרביעית אם יגח ישראל וימיתנו. ונמצא דכשעדים מעידין שה

עו"ג או סכן דלחייבו על שעבר אינו חייב כלום, אלא שמעידין עליו שהועד שורו ונגחנא הוא וישמרנו, וזה שאמרו 
במכילתא משפטים )נזיקין י'( תם אין צריך עדים ומועד צריך עדים הוא קודם הנגיחה הרביעית ]ויעוין בתוס' ב"ק כ"ג 

בו להבא שישמור שורו, ועל זה אין צריך דרישה וחקירה. פוק חזי שבאיזה  ע"ב ד"ה ולא ישמרנו[ וזה עדות להתרות
מלאכה חלל את השבת או באיזה עבודה עבד עו"ג חשיב רבינו מכלל החקירות, כיון שהן בעצם החיוב, וכאן פסק רבינו 

כיון דלהבא הוא אין צריך ]פרק י' נזקי ממון ה"ג[ דאף אם אין מכירין השור אבעי לך לנטורי לכולי בקרך יעו"ש, חזינן ד
דרישה וחקירה כולי האי, ומ"מ כתיב והועד בבעליו, שיעידו בפני בע"ד, חזינן דאין מקבלין עדות שלא בפני בע"ד אף 

היכא דלא בעי דרישה וחקירה נכונה, לכן סמכו חכמים ע"ז דאין מקיימין השטר שלא בפני בע"ד, אף על גב דבשטר ליכא 
 ודו"ק. ]ממלואים[.דרישה וחקירה וכמוש"ב, 

 מנחת חינוך מצוה תצד ד"ה והנה כיצד

והנה בש"ס ובר"מ כאן מבואר דהב"ד דכאן בהעיר מקבלין עדות וע' בש"ס דמעיינין בדינן ומסקין לב"ד הגדול והעדים ...
לגמ"ד א"י לחזור ולהגיד בב"ד הגדול כלל דאל"ה אין כאן קבלת עדות כלל רק באמת הקבלת עדות הוא בב"ד שבעיר רק 

גזה"כ שצריך להיות בב"ד הגדול שבלשכת הגזית ומזה מבואר כדעת הר"מ וכן נראה כאן מהש"ס כדעת הגאון מובא 
ברמב"ן בפ' שופטים ומובא בח"ז דדעתו דעדות ד"נ אף שד"נ צריכים סנהדרין של כ"ג מ"מ קבלת העדות אף בד"נ סגי 

ד"נ צריכים ג"כ כ"ג ואי כדברי הרמב"ן דק"ע שוה להדין א"כ בב"ד של ג' והרמב"ן השיג כיון שד"נ בכ"ג ה"ה ק"ע של 
בדברים הנצרכים סנהדרין של ע"א הגזה"כ הוא כמו כ"ג בשאר ד"נ היה צריך קבלת העדות ג"כ בע"א וכאן צריך ע"א 

ואין  ומ"מ מבואר דקבלת העדות א"צ ב"ד הגדול אלא ע"כ דק"ע אינו תלוי בהדין א"כ סגי הק"ע בג' ג"כ כיון דהם ב"ד.
סברא כלל לחלק דב"ד של ג' אין דנין כלל ד"נ אבל כ"ג דדנין ד"נ יכולין לקבל כיון דהוא ד"נ מ"מ כיון דגזה"כ הוא דכאן 

בעינן ב"ד הגדול הי' צריכים לקבלת העדות ג"כ ע"א אלא ע"כ כדברי הגאון דק"ע אינו שוה לדין ודי תמיד בב"ד של ג' 
הגאון. ובספ"י במכות דעתו ג"כ כדעת הגאון ולא הביא ראיה ומכאן בעזרה"י  ומש"ס דכאן ראיה ברורה בעזה"י לדעת

 ראיה ולא טעה הגאון בדינו כאשר כתב עליו הרמב"ן ובאתי רק לעורר.

 שולחן ערוך חושן משפט הלכות עדות סימן כח

 סעיף טו

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


854 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

ויש חולקין ואומרים דאם נתקבל  ..ידין בפניו.הגה: וחוזרין ומגאין מקבלים עדות שלא בפני בעל דין; ואם קבלו, אין דנין על פיו. 
. יש אומרים דלא אמרו אין מקבלין עדות אלא בפני בעל דין, היינו בדיני .העדות שלא בפניו, כשר בדיעבד )ר"י נ"ב ח"ב ומרדכי פ' הגוזל בתרא(.

זה עם זה, תקנו הגאונים שמקבלים העדות שלא ממונות, אבל בקטטות ומריבות שיש לחוש שאם יעידו בפניהם יתקוטטו עם העדים, גם יתקוטטו 
בפניהם, גם לא יגלו מי הם העדים )הגהת מרדכי(. ולי נראה דדוקא כשאין הב"ד רוצים לדון אחד מהם עפ"י הדין ולענוש, רק להשקיט הקטטה 

 תבאר באבן העזר סי' י"א סעיף ד'.  ולהורות כפי צורך המריבה; אבל כשרוצים לענוש ולדון אחד מהם, אין לקבל העדות אלא בפניו, וכמו שנ

 סעיף טז

היה הבעל דין חולה, או שהיו העדים חולים, מקבלים שלא בפניו. ואם היו העדים מבקשים לילך למדינת הים, ושלחו 
)טור(. ודוקא שאין  הגה: אבל אם לא הודיעו אותו, לאלבעל דין ולא בא, או שאינו מצוי בעיר, הרי אלו מקבלים עדות שלא בפניו. 

לחוש שהעדים ילכו קודם שיודיעו אותו )מרדכי בשם ראב"ן ור"י(, וכמו שיתבאר לקמן בסמוך. ואם היה הנתבע חולה, אין מקבלין עדות שלא 
בא לב"ד, מהני,  בפניו, אע"פ שיש לחוש שיפלו הנכסים קמי יתמי ולא יוכל לדון עמהם, כמו שיתבאר בסימן ק"י )טור(. וי"א דכל ששלחו אחריו ולא

נתיב ב' ומקבלין עדות שלא בפניו, אם פתחו ליה בדינא, או אפי' לא פתחו ליה בדינא, וצריך לדון לפני אותן דיינים כדרך שנתבאר בסימן י"ד )ר"י 
טור(, וכן אם העדים ח"א(. וכן אם היה דבר נחוץ, ואי אפשר לקבל העדות אחר כך, כגון שהיו העדים חולים או התובע חולה ויש לחוש שימות )

ן הולכים למדינת הים ואין יכולין להמתין עד שיודיעו אותו, מקבלין אע"פ שלא שלחו אליו )נ"י ומרדכי פרק הגוזל בתרא הראב"ד והרשב"א( וכ
 נראה ממה שפסק לקמן סימן ק"מ סעיף י'.  

 סעיף יז 

חפץ לילך במקום העדים ויעידו בפניו, ואם  ראובן שתובע את שמעון ועידיו במקום אחר, יאמרו בית דין לשמעון אם
הגה: וכן לאו יקבלו ב"ד שבמקום העדים עדות שלא בפניו ויודיעו לב"ד שבמקום הבעלי דינין, וידונו על פי אותה קבלה. 

על פי העדות ההוא  אם מצא עדיו בעיר אחרת, ואין שהות לשלוח אחריו, או שלא ימצא העדים אח"כ, גובין בפני ב"ד שלא בפני בעל דין, ודנין
ן )א"ז(. וכן המנהג פשוט במדינות אלו, כח אף ע"פ פא[ שיש חולקים וס"ל דאפילו במקום שיש לחוש שיפסיד העדות אם לא יקבלו שלא בפניו, אי

 מקבלין אלא א"כ שלחו לו תחלה, אין נוהגין כן, אלא כאשר נתבאר.  

 סעיף יח 

, אלא בתובע שמביא עדים על תביעתו. אבל המביא עדים לפטור את לא אמרו אין מקבלין עדים שלא בפני בעל דין
 עצמו, מקבלים.

 שיעורי הרב, סנהדרין לא.

 סעיף ג שולחן ערוך אורח חיים סימן קצג

אם היו רוכבים, ואמרו: נאכל, אף ע"פ שכל אחד אוכל מככרו ולא ירדו מהבהמות, מצטרפין כיון שעמדו במקום אחד; 
כלים, לא; ואם היו אוכלים בשדה מפוזרים ומפורדים, אע"פ שאוכלים כולם בשעה אחת ומככר אבל אם היו הולכים ואו

הגה: המנהג שלא לזמן בבית עובד כוכבים, ונראה לי הטעם משום דלא יוכלו לקבוע אחד, כיון שלא קבעו מקום לאכול אינם מצטרפין. 
לו בלא קבע, ועוד דיש לחוש לסכנה אם ישנו בנוסח הברכה ולא יאמרו הרחמן עצמן בבית עובד כוכבים, משום יראת העובד כוכבים והוי כאלו אכ

 יברך ב"ה =בעל הבית= הזה, ולכן מתחלה לא קבעו עצמן רק לברך כל א' לבדו, ולכן אין לשנות המנהג אף אם לא היו טעמים אלו מספיקים, מ"מ
 מאחר דכבר נהגו כך הוי כאלו לא קבעו עצמן ביחד.

 רה קמא אבן העזר סימן עבנודע ביהודה מהדו

 קרובים בעל כאשתו –עדות 

 שלחן ערוך חושן משפט לג:ד

)ומיהו לכתחלה לא ן. כאשתו דשני בשני לא אמרי כל שתי נשים שהן זו עם זו שני בשני, בעליהן מעידים זה לזה, דתרי בעל

שלקח זה אשה וזה בתה, וכן בעלי אחיות, . אבל אם היו ראשון בראשון, כגון שטר ביחד( )ת"ה סימן רכ"ו( יחתמו עצמן על
פסולים זה לזה, דאמרינן בהו תרי בעל כאשתו. ואף בראשון בשני, אמרינן בהו תרי בעל כאשתו, שכשם שהוא פסול 

להעיד לבן אחות אשתו, ד כך הוא פסול להעיד לבעל בת אחות אשתו. אבל מעיד לבן בעל אחות אשתו שיש לו מאשה 
 אשון בשני לא אמרינן תרי בעל כאשתו )וכן נ"ל להורות(.אחרת. ויש אומרים דבר

 שלחן ערוך אבן העזר סדר הגט סעיף ב' בהג"ה

 לכתחלה לוקחים עדים שאין להם שום קרובה אפילו רביעי ברביעי )בשם מהרי"ל( או מצד חיתונים...

 מקור – קרובים –עדות 

 חידושי הר"ן סנהדרין כז:
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. וא"ת דהא איצטרך קרא לגופי' שלא יומתו האבות בעון בניהם כדכתיב באמציה גמרא. לא יומתו אבות בעדות בנים
ואת בני המכים לא המית ככתוב בתורת משה לא יומתו אבות על בנים. איכא למימר דמקרא אינו יוצא מידי פשוטו 

מה טעמים דפשטי' דקרא הוא שלא יומתו אבות בעון בנים ומדרשו שלא יומתו בעדות בנים ומקרא אחד מתחלק לכ
כדכתיב אחת דבר אלהים שתים זו שמענו א"נ משום סיפיה דקרא דכתיב איש בחטאו יומתו. וכ"ת ולמאי איצטרך לן 

קרא שלא יענשו האבות בעון בנים וכי צריך לומר שאם הכה הבן את אביו או קלל אותו שלא נהרוג את האב. י"ל דעיקר 
שהוא אזהרה על הדבר שלא יעלה על לב המושל לשפוך חמתו על  קרא לא אתי לפוטרו מן העונש דהא פשיטא הוא אלא

 הבנים בעון האב או על האב בעון הבנים והיינו דכתיב ובני המכים לא המית:

 שלישי בראשון –קרובים  –עדות 

 בבא בתרא קכח.

כשר. רבא אמר: אף בראשון. מר בר רב אשי אכשר באבא  -שלח ליה ר' אבא לרב יוסף בר חמא, הלכה: שלישי בשני 
 דאבא. ולית הלכתא כמר בר רב אשי.

 ולית הלכתא כמר בר רב אשירשב"ם שם ד"ה 

 דבני בנים ובני בני בנים עד אלף דורות לא יעידו לאבותיהם דבן ירך אביו הוא.

 רב דאמר כר' אלעזרתוספות סנהדרין כח. ד"ה 

 פירש בקונטרס דאפי' עד סוף כל הדורות פסול ואין נראה לר"י כיון דאתפלג דרא כ"כ.

 רי"ף

 סעיף ב' לג סימןשולחן ערוך חושן משפט הלכות עדות 

זה עם זה שני בשני, ובני אלו הם הפסולים: האחים, זה עם זה, בין מן האם בין מן האב, הרי הם ראשון בראשון, ובניהם 
ואצ"ל שלישי בשני. אבל שני בשני, ואצ"ל שני בראשון,  בניהם זה עם זה שלישי בשלישי. ולעולם שלישי בראשון, כשר,

שניהם פסולים. לפיכך האב עם בן בנו, פסול, מפני שהאב ובנו ראשון בראשון כמו אח ואחיו, ועם בן בן בנו, שהוא 
וא שלישי בראשון. וכן הדרך בנקבות. כיצד, שתי אחיות, או אח ואחותו, בין מן האב בין מן רביעי ממנו, כשר, מפני שה

האם, הרי הם ראשון בראשון; בניהם, בין זכרים בין נקבות, שני בשני. בני בניהם או בנות בנותיהם, שלישי בשלישי; ויש 
ול רק מדרבנן, אע"ג דשאר פסולים מדאורייתא, ונ"מ לענין עידי הגה: וכן ראוי להורות. וי"א דאינו פסאומרים: דשלישי בראשון, פסול. 

 וי"א דקרובי האם נמי אינן פסולים אלא מדרבנן )מיי' פי"ג מהלכות עדות(. קדושין, כמו שנתבאר בא"ה סימן מ"ב )מרדכי פ' זה בורר(.

 נפש הרב עמ' רסא

 רא"ש סנהדרין ג:יח

באשת פינחס א"ר יוחנן מותר לכתחלה ומדמבעיא ליה באשת  ועוד הביא ראיה מדגרס בירושלמי משה מהו שיעיד
פינחס משמע דלפינחס פסול והיינו שלישי בראשון. והא דלא אמר אשה כבעלה כדאמר גבי אשת חורגו. משום דמתפלג 

 דרא.

 הגהות הגר"א על הרא"ש שם אות א

 ר כו':משה מהו שיעיד כו'. נ"ב אבל המעיין שם מוכח שט"ס הוא וצ"ל אהרן מהו שיעי

 סוטה מג.

למימרא, דפינחס מיוסף אתי, והא כתיב: גואלעזר בן אהרן לקח לו מבנות פוטיאל לו לאשה, מאי לאו דאתי מיתרו 
שפיטם עגלים לעבודת כוכבים! לא, מיוסף שפיטפט ביצרו. והלא שבטים מבזין אותו: ראיתם בן פוטי זה, בן שפיטם אבי 

אימיה דאימיה מיתרו, ואי אימיה  -מישראל! אלא, אי אבוה דאימיה מיוסף אמו עגלים לעבודת כוכבים יהרוג נשיא 
 אבוה דאימיה מיתרו. דיקא נמי, דכתיב: מבנות פוטיאל, תרי משמע, שמע מינה. -דאימיה מיוסף 

 עדות שאי אתה יכול להזימה בדיני ממונות

 ש"ך חושן משפט לג:טז
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ואפילו הנרצח עצמו כל זמן שהוא חי ואינו טריפה יכול להעיד. כן הוא במרדכי שם  -קרובי נרצח יכולים להעיד כו' 
+סנהדרין ס' תרצ"ה+ וכתב ב"י, משמע מהכא דטריפה אינו כשר להעיד, וכ"כ בסימני המחודשים ]י"ב[ בסתם, טריפה 

דות מצד פסול בגופו שהוא טריפה. ואין דבריו נכונים וכמ"ש אינו כשר להעיד. משמע מדבריו דטריפה פסול להעיד לכל ע
לקמן. ובדרכי משה ]סעיף מ"א[ כתב, דהמרדכי מיירי בדיני נפשות וס"ל כנמוקי יוסף פרק )זה בורר( ]אחד דיני ממונות י' 

. וכ"כ המרדכי ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה מאוחרין[ דלא בעינן עדות שאתה יכול להזימה רק בדיני נפשות ולא בדיני ממונות
פרק זה בורר ]שם[ בשם ר"י, דעדים הקרובים לדיינים, כשרים, דלא בעינן עדות שאתה יכול להזימה בדיני ממונות, ולכך 

טריפה כשר להעיד בדיני ממונות, ע"כ. ומביאו הסמ"ע בקצרה ס"ק כ"ו, 
וכתב דמור"ם קיצר כאן ולא הגיה משום דרבים חולקים עליהם. משמע 

דרבים חולקים וס"ל דעדות הקרובים לדיינים פסולים,  מדבריהם למאי
משום דגם בממון בעינן עדות שאתה יכול להזימה, וטריפה פסול אף בדיני 

וכל דבריהם תמוהין מכמה טעמים. חדא, נהי דבממון בעינן עדות ממונות. 
שאתה יכול להזימה, היינו כגון בעדות הקרובים לדיינים וכה"ג וכמ"ש לקמן, 

דים בגוף העדות שאי אתה יכול להזימה לאו עדות היא, דבעדות זו דאם מעי
לא יבואו לידי הזמה, אבל עד טריפה נהי דהוא טריפה, מ"מ מה שהוא מעיד 
בממון שייך ביה הזמה, דכשיוזם ישלם ממון, וכי מה ענין טריפה לתשלומי 
ם ממון. וגם מה דס"ל לב"י דטריפה פסול משום פסול בגופו שהוא טריפה, וג

מה שמפלפלין הדרכי משה והסמ"ע בזה. נלע"ד דכולם שגו וטעו 
ואשתמיטתהו ש"ס ערוכה בסנהדרין פרק הנשרפין ]דף ע"ח ע"א[, דגרסינן 
התם, אמר רבא טריפה שהרג שלא בפני ב"ד פטור, דהו"ל עדות שאי אתה 
יכול להזימה ]פירש"י ]ד"ה שלא בפני[, דאין יכול לחייבו על פי עדים, שאם 

ו אין נהרגין, דגברא קטילא בעו למיקטל[. ואמר רבא עדים שהעידו הוזמ
בטריפה והוזמו אין נהרגין, עדי טריפה שהוזמו נהרגין. רב אשי אמר אפילו עדי טריפה שהוזמו אין נהרגין לפי שאינן 

ה שהעידו לא בזוממי זוממין. וכן פסק הרמב"ם בפרק כ' מהלכות עדות ]ה"ז[. וכתב הכסף משנה שם דצריך לפרש דבשע
הוי ידעינן שהם טריפה דאל"כ איך העידו, וע"ש. וא"כ מוכח להדיא דבין לרבא ובין לרב אשי אפילו בדיני נפשות טריפה 

כשר להעיד מצד עצמו ואינו פסול מצד פסלות בגופו. אלא לרב אשי פסול בדיני נפשות משום שאינו בזוממי זוממין, 
דות שאי אתה יכול להזימה וכמו שפירש רש"י שם ]ד"ה לפי שאינן[, וזה לא משום דגברא קטילא בעי למיקטל והו"ל ע

שייך כלל בממון, דמ"מ כשיזומו יתחייבו לשלם ממון, וכי מה ענין תשלומי ממון לטריפה, וא"כ מה שכתב המרדכי ]שם[ 
ע שדעת הנ"י ]סנהדרין[ כל זמן שהוא חי ואינו טריפה כו', היינו משום דמיירי בדיני נפשות. גם מה שכתב הד"מ והסמ"

פרק )זה בורר( ]אחד דיני ממונות[ והמרדכי פרק זה בורר בשם ר"י דבממון לא בעינן עדות שאתה יכול להזימה. ליתא, 
דאדרבה )בנמוקי יוסף( ]מרדכי[ שם משמע להדיא איפכא, דמייתי את הירושלמי ]שם פ"ג ה"ט[ דעדים הקרובים לדיינים 

אתה יכול להזימה, ומשמע מדבריו דהיינו לענין ממון ע"ש. וכן משמע עוד מדברי הנמוקי פסולים משום דבעינן עדות ש
יוסף פרק החובל ]ל"ב ע"א מדפי הרי"ף ד"ה בירושלמי[, ע"ש. ומה שכתב הנ"י ריש פרק אחד דיני ממונות ]י' ע"ב מדפי 

ול להזימה, דטעמא דדרישה וחקירה הרי"ף[, דיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירה, ומינה דלא בעינן עדות שאתה יכ
משום דבעינן עדות שאתה יכול להזימה הוא, עכ"ל. ר"ל דלכתחילה לא בעינן לחקור משום עדות שאתה יכול להזימה, 

דלכתחילה אין מדקדקין בזה משום שלא תנעול דלת בפני לווין. וכמ"ש לקמן לפרש דברי הרמב"ם דפרק ב' מהלכות 
ן מסתמא יודעים באיזה יום ובאיזה שעה הוא, ולא בעינן שיעידו בפירוש בענין שתהא ראויה רוצח ]ה"ט[ כן ע"ש, ואמרינ

להזמה. אבל אם ידעינן בודאי שאין יודעים באיזה יום ובאיזה שעה והו"ל עדות שאי אתה יכול להזימה, לאו עדות הוא, 
אות ק' קרובים דף ל"ט ע"ג ]קבלת עדות וכמו שהוכחתי לקמן מן הש"ס ע"ש. וכן צריך לפרש דברי בעל העיטור, שבסוף 

ס"א ע"ד[ כתב, שלא יהיו העדים קרובים למלוה ולדיינים דהא שייכא הזמה בעידי קיום, עכ"ל. אלמא דבעינן בממון 
עדות שאתה יכול להזימה. ולעיל באותו דף בעמוד א' ]שם ס"א ע"ב[ כתב, דבר תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות 

ה כו', עד, כדי שלא תנעול דלת בפני לווין, הילכך לא בעינן עדות שאתה יכול להזימה אלא בדיני נפשות, בדרישה וחקיר
וכן מ"ש הרמב"ם סוף פרק )כ"ג( ]י"ז[ עכ"ל. אלא וודאי צריך לפרש דבריו כמו שפירשתי דברי הנמוקי יוסף ודו"ק. 

אן אתה למד ששטר שאין בו מקום או זמן כשר, אע"פ מהלכות מלוה ולוה ]והסמ"ג ]עשין צ"ד[ דף קע"ז ע"ד[ וז"ל, מכ
שעדות זו אי אתה יכול להזימה, שאין מדקדקין בדיני ממונות בדרישה וחקירה כמו שיתבאר, שלא תנעול דלת בפני 

לווין, ולפיכך שטרי חוב המאוחרין כשרין אע"פ שאי אתה יכול להזימן, עכ"ל. ונראה שהוציא כן מהש"ס דריש פרק אחד 
ממונות ]ל"ב ע"א[, ועיין בהרב המגיד שם. היינו נמי דלענין לכתחילה לא בעינן לחקרם ולידע אם הם עדות שראוים דיני 

להזמה, ואמרינן מסתמא העדים יודעים המקום והזמן. אבל אי היו העדים לפנינו ולא ידעו, או שהכחישו זה את זה 
כמו שאוכיח לקמן מן הש"ס ורמב"ם וסמ"ג ושאר פוסקים. בחקירות, עדותם בטלה משום דבעינן עדות שראויה להזמה, ו

תדע, שהרי הר"ן סוף כתובות ]ס"ה ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה ולענין[ מביא דברי הרמב"ם דסוף פרק י"ז מהלכות מלוה, והרי 
אלא  הר"ן סוף פרק ב' דכתובות ]י"ב ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה דכיון[ ס"ל דגם בדיני ממונות בעינן עדות שראויה להזמה.

ודאי כמ"ש. ומ"ש המרדכי פרק זה בורר ]שם[ דר"י מכשיר עדות הקרובים לדיינים, לא כמו שהבינו הד"מ והסמ"ע דהיינו 
מטעם דבממון לא בעינן עדות שאתה יכול להזימה, אלא אדרבה מדברי ר"י מוכח להיפך, שהרי כתב המרדכי שם, ור"י 

. ובפ"ב דכתובות ]דף כ"א ע"ב ד"ה הנח[ שם כתבו התוספות וז"ל, אין מכשיר בפ"ב דכתובות גבי עד ודיין מצטרפין, ע"כ
עד נעשה דיין, הטעם כמ"ש רשב"ם ]וכו'[, ויש מפרשים משום דבעינן עדות שאתה יכול להזימה, ואם העדים נעשו 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


857 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

לדיינים  דיינים עדות שאין אתה יכול להזימה היא, שלא יקבלו הזמה על עצמם. ומיהו לפי טעם זה אם העדים קרובים
אינם יכולים להעיד, דלא יקבלו הזמה עליהם, אלא כיון דבני הזמה נינהו בבית דין אחר, עדות שאתה יכול להזימה 

קרינא בהו, ה"נ יהיה הדיין נעשה עד, ודוקא בעד המעיד ]אמרינן דאין עד נעשה דיין דשייכי הני טעמי[, אבל עד שאין 
[, נעשה דיין, ודוקא בדיני ממון, אבל בדיני נפשות אפילו עד הרואה אין נעשה צריך להעיד כגון שיש אחרים שיעידו ]וכו'

דיין לר' עקיבא כו', עכ"ל. וכ"כ עוד התוספות ]ב"ק[ סוף פרק החובל דף צ' ע"ב ]ד"ה כגון[ בשם ר"י, ע"ש. הרי מוכח 
קרובים לדיינים דזה הוי להדיא דעת ר"י איפכא דאף בממון בעינן עדות שאתה יכול להזימה, אלא דמכשיר בעדים ה

עדות שיכול להזימה בב"ד אחר. ולפי דעתי אין שום פוסק שיחלוק לומר דבממון לא בעינן עדות שאתה יכול להזימה, 
וכמו שאוכיח לקמן מן הש"ס. וכן נראה מדברי הרי"ף ]סנהדרין ח' ע"ב מדפי הרי"ף[ והרא"ש פרק זה בורר ]סי' ל"ב[ 

סתם, דעדים לא יהיו קרובים לדיינים משום דהוי עדות שאי אתה יכול להזימה, משמע שהביא]ו[ את הירושלמי ]שם[ ב
מדבריהם דלענין ממון הביאוהו, שהרי אין דרכם להביא מה דשייך דוקא לענין דיני נפשות. וכן נראה עוד להדיא מדברי 

ע"ש שהאריך. וכן משמע פשטא  הרא"ש בפ"ב דכתובות ]סי' י"ח[ גבי קיום. וכ"כ הר"ן להדיא בסוף פרק ב' דכתובות,
 ה יכול להזימה לא הוי עדות וכו'.דסוגיא דפרק מרובה סוף ]דף ע"ה[ דפריך התם, והא קי"ל דעדות שאי את

ועוד נלע"ד להוכיח כן מן הש"ס דגם בממון בעינן עדות שאתה יכול להזימה, דאמרינן בש"ס ]סנהדרין[ ריש פרק אחד 
אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות צריכין דרישה וחקירה, ומ"ט אמרו דיני ממונות  דיני ממונות ]ל"ב ע"א[, דבר תורה

לא בעינן דרישה וחקירה, שלא תנעול דלת בפני לווין, ובדיני קנסות וכן בדין מרומה אוקמוה אדאורייתא. ובפרק היו 
ות שאתה יכול להזימה הוא, בודקין ]סנהדרין מ"א ע"ב[ אמרינן בש"ס דטעמא דדרישה וחקירה הוא משום דבעינן עד

וא"כ אף בהודאות והלואות נהי דתיקנו רבנן דלא בעינן דרישה וחקירה, היינו שאין הבית דין צריכים לכתחילה לחקור 
ולדרוש העדים משום שלא תנעול דלת בפני לווין, אבל מ"מ מוכח דבעינן עדות שאתה יכול להזימה אף בדיני ממונות 

ונפקא מינה אילו חקרו הבית דין את העדים בדיעבד ואמרו איני יודע בחקירות ודרישות, ואפילו בהודאות והלואות. 
עדותן בטלה, כדאמרינן להדיא בש"ס סוף פרק היו בודקין דאפילו עד אחד שאומר איני יודע בדרישות וחקירות עדותן 

להזימה היא. ודוחק לומר דעקרי  בטלה, דהו"ל עדות שאי אתה יכול להזימה, ובבדיקות עדותן קיימת דעדות שאתה יכול
רבנן משום נעילת דלת דינא דעדות שאתה יכול להזימה לגמרי, דזה לא מסתבר כלל. ועוד דגרסינן בפרק זה בורר בסוף 

]דף ל'[ אמר רב יודא עדות המכחשת זו את זו בבדיקות, כשרה בדיני ממונות. ומשמע דבחקירות פסולה, וכמ"ש הרמב"ם 
עדות ]ה"ג[ וסמ"ג ]עשין ק"ט[ וטור והמחבר לעיל סימן ל' ]סעיף ב'[. וכ"כ נמוקי יוסף פרק זה בורר ריש פרק ג' מהלכות 

]ט' ע"א מדפי הרי"ף ד"ה נהרדעי[ גבי אחד אומר בדיוטא עליונה כו'. וכ"כ הריב"ש סי' רס"ו, דעדות המוכחשת בחקירות 
א מוכחשת בבדיקות הוא דכשרה בדיני ממונות, וכהנהו פסולה אפילו בדיני ממונות דלא בעינן בהו דרישה וחקירה, דדוק

גוונא דאיתמר התם בפרק זה בורר, אבל בחקירות לכו"ע פסולה אפילו בדיני ממונות כו'. וכ"כ רבינו ירוחם ]מישרים[ 
נתיב ב' ח"ב, ושאר פוסקים להדיא. והיינו ע"כ מטעם שכתב רש"י ]שם ד"ה בבדיקות[, וז"ל, בבדיקות שאינו משבע 

ירות באיזה יום באיזה שעה שהזמה תלויה בהן, אלא בכלים שחורים וכלים לבנים שאין דין הזמה תלויה בהן, עכ"ל. חק
הרי בהדיא דעדות המכחשת זו את זו בחקירות פסולה, מטעם דבעינן עדות שאתה יכול להזימה, דאל"כ אין טעם כלל 

את זו בחקירות סוף סוף בגוף הענין עדותם מכוונת, לפסול עדות המכחשת זו את זו בחקירות, דמה בכך שמכחשת זו 
ולמה יגרע ממכחשת זו את זו בבדיקות, אלא ודאי כדפירשתי. ויצא לנו מזה דנהי דבדיני ממונות לא בעינן לכתחילה 

דרישה וחקירה, מ"מ אם חקרו ואמר אחד מהן אפילו איני יודע, עדותן בטלה. ואין סברא כלל לחלק בין עדות המכחשת, 
ומר איני יודע, דכיון דאמרינן בש"ס סוף פרק היו בודקין ]מ"א ע"ב[ טעמא דאומר איני יודע, בחקירות עדותן בטלה, לא

משום דהו"ל עדות שאי אתה יכול להזימה, וכבר הוכחתי דגם בדיני ממונות בעינן עדות שאתה יכול להזימה ולהכי עדות 
יודע. ושוב מצאתי בריב"ש סי' רס"ו שכתב, שנראה דבהודאות המכחשת בחקירות עדותן בטלה, א"כ ה"ה באומר איני 

והלואות אפילו בדין מרומה לא בעי דרישה וחקירה כדיני נפשות ממש, אלא שצריך הדיין לחקור בו כל מה דאפשר, לא 
ל'  שאם אמר באחד מן החקירות אינו יודע שתהא עדותן בטילה כדיני נפשות כו', ע"ש, ומביאו ב"י בקצרה לעיל סימן

מחודשים )ו'( ]ב'[ וכן הב"ח שם ]סוף סעיף א'[. ואין דבריו מוכרחים. ונלע"ד כמ"ש מהך דפרק זה בורר דעדות המכחשת 
בדיני ממונות בחקירות פסולה. וגם פשט הסוגיא דריש פרק אחד דיני ממונות לא משמע כדבריו ע"ש, גם בסוגיא דפרק 

קי"ל דעדות שאי אתה יכול להזימה לא הוי עדות, הני מילי היכא דלא  מרובה ]סוף דף ע"ה[ גבי הא דאמרינן התם, והא
ידעי באיזה יום באיזו שעה דליכא עדות כלל כו', לא משמע כדבריו. דדוחק לומר דדוקא בדיני קנסות מיירי התם, ואפילו 

בדיני ממונות ודו"ק. לפי דבריו היינו דוקא לענין דרישה וחקירה, אבל מודה דבעלמא בעינן עדות שאתה יכול להזימה 
ולפיכך יזהר הדיין לכתחילה שלא יחקור רק בדין מרומה וכה"ג, דכיון דאינו צריך לזה למה יביא את הבעל דין לידי 

הפסד, דשמא יאמר אחד מהן איני יודע. ואל יטעך לשון השר מקוצי במרדכי פרק זה בורר ]סי' תרצ"ו[, ללמוד מדבריו 
שאתה יכול להזימה. אדרבה כשתדקדק היטב תראה דס"ל דגם בדיני ממונות בעינן  דדוקא בדיני נפשות בעינן עדות

]עדות שאתה יכול להזימה[, ומה שכתב דיני נפשות, ר"ל דבדיני נפשות אין עד הרואה נעשה דיין וכמ"ש התוספות פ"ב 
פ"ב מהלכות רוצח ]ה"ט[ גבי דכתובות ]כ"א ע"ב ד"ה הנח[ ופרק החובל שם ]צ' ע"ב ד"ה כגון[, ע"ש ודוק. ומ"ש הרמב"ם 

טריפה שהרג, דכל עדות שאינה ראויה להזימה אינה עדות בדיני נפשות, כתב הלחם משנה סוף פרק כ' מהלכות עדות 
דקשה לשונו, דהא בפרק הנשרפין ]סנהדרין ע"ח ע"א[ אמרו סתם, כל עדות שאי אתה יכול להזימה אינה עדות, משמע 

ג"כ שייכא הזמה, וכן נראה מדברי הר"ן סוף פרק האשה שנתארמלה ]שם[ כו', עכ"ל. ולפי בין בממון בין בנפשות, דבממון 
דבריו הו"ל להקשות מכל הפוסקים הנ"ל ומש"ס דפרק זה בורר שהבאתי, ופסק הרמב"ם גופיה כן בריש פרק ג' מהלכות 

א קשה מידי, דמה שכתב בהלכות עדות ]ה"ג[, דעדות המכחשת זו את זו בחקירות פסולה אף בדיני ממונות. אלא ודאי ל
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רוצח, אתי לאפוקי דיני ממונות לענין חקירה, ]ד[לכתחילה לא בעינן שתהא ראויה להזימה, דהא לכתחילה לא צריך 
דרישה וחקירה בדיני ממונות משום נעילת דלת, וכמו שהבאתי לעיל דברי הרמב"ם סוף פרק י"ז מהלכות מלוה, וכמו 

יה והעיטור והנימוקי יוסף. אבל דיני נפשות בכל ענין בעינן עדות שתהא ראויה להזמה. שפירשתי לעיל דברי הר"ן גופ
ואין ספק דאישתמיטתיה לבעל לחם משנה דברי הרמב"ם דסוף פי"ז מהלכות מלוה ולוה, ודברי הר"ן דסוף כתובות הנ"ל 

 שהבאתי:

 עדות שאי אתה יכול להזימה לאסור אשה על בעלה

 וציא שם רעסנהדרין ח. ד"ה מ תוספות

 כתובות מו.

 ח: ד"ה והביא האב סנהדרין תוספות

 .סנהדרין לב

 תוספות ג. ד"ה שלא תנעול דלת

 נפש הרב עמ' רלה

 נודע ביהודה מהדורה קמא אבן העזר סימן עב

 שאלה שלוחה אלי מחכמים אשכנזים קצה ארץ לועז.  

מעשה אירע שקודם ר"ה דרך כל הארץ להתעורר כל אחד לשוב מחטאיו ובאו כמה אנשים לפני ב"ד בירורי העבירות   
להתוודות עוונם ולקבל תשובה כאשר יורו המורים בסגופים ובתעניתים לכ"א תשובת משקל עונותיו ובאו כל אחד 

ת אשר כבר זה כמה שנים יצא עליה קלא דלא פסיק בפ"ע וע"פ הוידוי שלהם נתודע להב"ד מעשה זנונים של אשה פלוני
שזינתה ונתגבר הקול כמה זמנים אך שמשפחת האשה ואבי הבעל המה תקיפים ואנשי זרוע ובכחם נשתקע אז הקול 

וכעת כראות הב"ד שכמה אנשים נלכדו ברשת אשה זונה זו נתיעצו והודיעו בלילה את אבי הבעל בטוב טעם ודעת 
גבר אלים ובעל זרוע גדול.   ואחר כמה ימים בא אבי הבעל להדיינים וביקש מהם שישלחו בלילה בדברים רכים כי הוא 

אחרי הבעלי תשובה ולשאול אותם בחרם גמור וכן עשו הדיינים תיכף בלילה וע"פ החרם הגידו את אשר הגידו כאשר 
לייסר אותם במכות אכזריות ולא רצו  יתבאר כאן והודיעו בלילה לאבי הבעל ותיכף גיזם להגיד לו מי המה העדים ויצו

לגלות לו ובקשו ממנו בטוב מה לך להיות זונה בביתך ואחר יציאת בהכ"נ הושיב אבי הבעל את הקהל והדיינים ועשה 
רעש גדול ובכחו הגדול הוצרכו העדים לבוא למושב הקהל והדיינים ותיכף גזר על הרב והוצרך לשאול אותם בחרם ואז 

ולא היה מי שיפצה פה שישלחו אחר הבעל והאשה שיוגבה העדות בפניהם כי נפל פחד אבי הבעל העידו ביום עדותן 
עליהם ומה שעשה הוא בעצמו שיגידו העדים עדותן לפני הכל זולת זה גם זה לא היה באפשרי לפעול והעידו העדים.   

בר סוף חודש אייר.   והשני העיד אחד העיד והתודה עוונו ברבים שהוא עצמו זנה עם האשה הזאת קודם ר"ח סיון הע
איך שאשה זאת נסתרה בפניו עם נואף פלוני ושהו כדי טומאה ואח"כ חזרו להחדר ומצא הנואף קושר מכנסיים שלו 

והאשה עצמה גלתה את ערותה בפני העד והעזה פניה ותאמר לו גם אתה שכב עמי וקרב אליה ונמצא בית ערותה עדיין 
ה עליו ופירש ממנה.   שוב אחר כמה ימים נתיחד העד עמה בבית פלוני אלמוני ותבעה מלא טינוף זרע הנואף ונמאס

אותו עוד לאמר שכבה עמי ושכב בין רגליה בקישוי אבר אבל לא טימא אותה.   גם העיד העד שפלוני אלמוני אמר לו 
שאבי הבעל רוצה לגרש  שבכל שבת אחר האכילה האשה הזאת הולכת לביתו ומנאף עמה, ואחר שהעידו כנ"ל היה נראה

את האשה הזאת מביתו ואז שלחו הדיינים להאשה להודיע לה מהעדים הנ"ל ושלחה שיבואו העדים אליה להגיד בפניה 
ושלחו הב"ד להתרות לה שתבא לב"ד ויעידו העדים ותתקבל עדותן בפניה וכן שלחו יותר משלש התראות והסכימה 

בעל לא שלחו כי יראו לרגז את אביו ומה שלא עשה הוא בעצמו לא עשו בדעתה שלא תהיה אצל קבלת העדות.   ואל ה
הדיינים דבר ואח"כ ריננו קרובי האשה איך שאלו העדים המה חשודים ופסולים לעדות והשיבו להם הדיינים שאם יש 

ש ויהי להם עדים לפסול אלו העדים אזי יבואו לב"ד והביאו כמה עדים ולא ידעו דבר לפסלם שלא היה בדבריהם ממ
כראות קרובי האשה כי אין מרפא למחלתם אזי נתחכמו ושלחו אחר דיינים ממקומות אחרים וקבלו עדות לפסול את 
העדים הנ"ל שלא בפני העדים ושלא בפני הבעל והאשה והיה הגביות העדות על אלו העדים למראה עיני רק לפי שעה 

אשר העידו עד מפי עד ואף זו רק חשדות בעלמא לא גוף  בהעברה בעלמא בלי עיון ולא היה שם רק עד מפי אשה ומעט
עבירה רק על עד אחד נמצא עדים איך שבחודש תמוז העבר בנסיעת סוחרים לברעסלוי נגנב מעות מסוחר אחד והחזיר 

עד הנ"ל הגניבה וגם זה היה תוך העדים אחד קרוב להעד הנ"ל שני בשני בחד בעל ואח"כ הלך אבי הבעל עם קרובי 
נ"ל לקבול על הדיינים והעדים בערכאות ושפך השר חמה רבה על הדיינים והעדים וענש בעונשים קשים בגוף האשה ה

וממון ויצא הדת שאיש לא יזכיר מדבר זה בקנס גדול אשר אי אפשר לעמוד בו וכאשר גיזם אבי הבעל מתחילה כן עשה 
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ינם ע"פ דת ודין תורתנו הקדושה.   והנה הב"ד אשר זמם.   ועתה הבעל והאשה רוצים לדור יחדיו יורו המורים מה ד
 חקרו ודרשו העדים כדת וכהלכה ואמר אחד קודם ר"ח סיון כנ"ל והשני לא אמר שום זמן כלל.  

תשובה אשר השבתי להחכמים השואלים: אשה זו אסורה לבעלה באיסור חמור האמור בתורה וטומאה כתיב בה   
ש מנוקה מעון חטאו ישא האיש ההוא וכל בית ישראל נקיים.   וצריכים אנו כעריות ואם אישה לא יגרשנה אז אין האי

לברר היטב ע"פ הש"ס והפוסקים קדמאי ובתראי כל פרטי היתרים שיש להמציא לאשה הזאת ולברר שכולם אין בהם 
 ממש ושהיא נשארת באיסורה ואין לה שום היתר.  

שה כאשר נכתבם בפרטות ואחר העיון הדק היטב בים התלמוד והנה סעיפי היתרי אשה זאת לפי קוצר השגתנו המה ש  
 והפוסקים אין להם על מה שיסמוכו.  

)א( כתב הש"ע בסי' י"א סעיף ד' וז"ל י"א שאם באו עדים שאשת איש זינתה צריכין דרישה וחקירה ע"ש.   וכן פסק   
ה והביא האב וכו' וכן מפלפל רמ"א בתשובה הרא"ש בתשובה כלל מ"ו סימן א' וכן פסק ר"ת בסנהדרין דף ח' ע"ב סוף ד"

סי' י"ב וכן פסק מוהר"א ששון בתשובה י"ז.   וכאן כיון שהעד השני אמר איני יודע באיזה יום כבר נודע דבחקירות 
אפילו אחד מן העדים שאמר איני יודע עדותן בטילה ומכ"ש לפי דעת הש"ך בח"מ סי' ל"ג ס"ק ט"ז דאפילו בד"מ דלא 

 מ"מ אם אירע שחקר הדיין ואמרו העדים איני יודע אפילו בד"מ עדותן בטילה ע"ש.  בעינן דו"ח 

)ב( כתב הרשב"א בתשובה סימן אלף רל"ז והובא בד"מ ח"מ סימן ל"ד ובסמ"ע שם ובתשובות חכם צבי סי' ק"ן   
אומר אני זניתי עם ובתשובות עבודת הגרשוני סי' כ"ח דדוקא היכא שאמר אשתך זנתה עמי אז פלגינן דיבורו אבל כש

אשתך לא פלגינן דיבורו משום שכשאתה לוקח תיבות אני זניתי לא נשאר בעדותו שום טעם ע"ש שהאריכו.   והנה כאן 
 כיון שהעד האחד העיד שהוא זנה עם האשה הזאת לא אמרינן פלגינן דיבורו.  

ששון בתשובה סי' כ"ד ובסי' י"ז דלאסור  )ג( שהעדים לא ראו עדותן כאחד והוי ליה עדות מיוחדת וכבר פסק מוהר"א  
 אשה לבעלה לא מהני עדות מיוחדת ע"ש שהאריך.  

)ד( שנתקבל העדות לא בפני הבעל והאשה וכבר פסק בש"ע ח"מ סי' כ"ח דאפילו בדיעבד אם נתקבלה העדות שלא   
 בפניו לא מהני וכן פסק באה"ע סי' י"א סעיף ד'.  

עליהם שהמה חשודים ועכ"פ פסולים לעדות אשה בין לאפוקי ובין לעיולי כדאמרינן )ה( מחמת פסול העדות שהעידו   
ומודה רב נחמן בעדות אשה דפסול ואף דנתקבל שלא בפני העדים הריב"ש מכשיר לפסול עדים שלא בפניהם עיין בב"י 

פניה עיין בתשובת ח"מ סי' ל"ח ועוד דלא עדיף סוף דינא מתחילת דינא כיון שגם העדות הראשונה נתקבלה שלא ב
 רמ"א סי' י"ב.  

)ו( דפסק רמ"א בסי' י"א סעיף א' דאם יש לה בנים אין מוציאין מן הבעל בעדי כיעור וקלא דלא פסיק וכאן כיון שהעד   
השני לא ראה כדרך המנאפים לא מיחשב עד טומאה רק עד כיעור ואשה זו יש לה בנים.   ואין לומר כיון דראה בית 

הוא עד טומאה ממש דאי לא נטמאת זרע זה מנין זה אינו דאפשר דפלטה עתה זרע בעלה אף שהוא הערוה מלא זרע 
 דוחק גדול מ"מ מה דאפשר לדחוק ולאוקמי אשה בחזקת כשרות יש לנו לאוקמי בחזקת היתר ולחפש לצד זכות.  

וני בש"ס ופוסקים ראשונים הרי לך ששה היתרים אשר עלה על רעיוני בתחילת העיון והמחשבה.   וכאשר העמקתי עי  
ואחרונים לא נשאר לנו שום היתר כלל לאשה זאת ואיסורא רכיב עלה ויש לחכמי הדור לאוסרה על בעלה.   ואברר 

 דעתי בזה בעזרת הש"י:

 )שנזכה ללמוד ללמד תשובה כה ארוכה(

 האדר"ת –רבנים ראה: 

 (ויקיפדיא, אוצר החכמה)ארד היקר ועקבי הצאן 

 הבכר דוד והנודע ביהודה –רבנים 

 רמב"ם הלכות רוצח ב:ט

אדם טריפה שהרג את הנפש נהרג שנ' ובערת הרע מקרבך, והוא שיהרוג בפני בית דין אבל בפני עדים פטור שמא יוזמו 
רגין שהרי לא זממו להרוג אלא טריפה וכל עדות שאינה ראויה להזמה אינה עדות בדיני העדים ואם הוזמו אינן נה

 נפשות.

 שו"ת בית הלוי חלק ג סימן ו
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 בו יבואר דין דרישה וחקירה בעדי קידושין ועדי זנות.  

ים גם מן ]א[ בנודע ביהודה מה"ק סי' נ"ז וסי' נ"ח כתב דעדי קידושין שאמרו שאינם יודעים הזמן שנתקדשה כשר  
התורה וכן כתב בסי' ע"ב באריכות לענין עדי זנות לאסור אשה לבעלה דכשרים מן התורה באמרם אינם יודעים.   ויען 

כי הוא דין חדש שלא הוזכר בראשונים ואחרונים ואדרבה מדבריהם מבואר להיפוך אמרנו לעיין בזה, והנה כל יסודו 
יכין מן התורה ואמרי' בגמ' דסנהדרין דף מ"א ע"ב דמש"ה בחקירות אינו וטעמו הוא דהרי דרישה וחקירה וגם בדיקות צר

יודע פסול ובבדיקות כשר משום דאם אינו יודע בחקירות ה"ל עדות שאי אתה יכול להזימן משא"כ בדיקות דאין הזמה 
לל ולא נאסור על תלוי בהן כלל וא"כ עדי זנות וכן עדי קידושין הרי אם יזימום הא לא שייך בהו חיובא דכאשר זמם כ

העדים נשותיהם א"כ הא לא בעי בהו עדות שאתה יכול להזימה ושוב ה"ל חקירות כבדיקות דלכתחילה צריך ואם אמרו 
העדים שאינם יודעים כשר מן התורה והא דמבואר בפוסקים דעדי זנות צריך דו"ח היינו שיש על הב"ד לחקור 

ף דבריו, ועיין בשו"ת הריב"ש סי' רס"ו שם היה עובדא ששאלו הב"ד מדאורייתא אבל אם אמרו אינו יודע כשר, זהו תור
להעדים הזמן ואמרו שאינם יודעים וכ' שם הריב"ש דגם בקידושין שייך נעילת דלת כמו בהודאות והלואות ועידותן קיים 

הדרין דף ח' ע"ב מדרבנן יעו"ש מה שהאריך בזה, ומבואר להדיא דלא כהנו"ב דמה"ת פסולים כה"ג, וגם דברי התוס' בסנ
ד"ה והביא שכתבו דלאסור אשה על בעלה צריך דו"ח דלא גרעי מגזילות וחבלות והרי בחבלות פסול אינו יודע וכמו כן 
הוא בעידי זנות להתוס', ועוד דאם נאמר כדבריו דחקירות הם רק כבדיקות והא רק מצוה על הב"ד לעשות ואם אמרו 

ד החקירות דכשר דהא בבדיקות אם לא עשו ב"ד וגמרו הדין דינם דין ולא מצינו אינו יודע כשר הא ודאי דאם לא עשו ב"
שיהיה מעכב דיעבד, דהא לענין דיעבד אין נ"מ כלל בין לא עשו כלל להיכא דשאלו ואמרו העדים אינם יודעים כשר דמה 

לל כשר, והרי כל הני נרויח בשאלתן כיון שלא השיבו העדים עליהם וכיון דאינו יודע כשר פשיטא דגם לא שאלו כ
פוסקים שכ' דעידי זנות וקידושין צריכים דו"ח הא איירי לענין דיעבד שאין אוסרין אותה על ידיהם ופשיטא דלדידהו אם 

 אמרו העדים אינו יודע שפסול:  

]ב[ ולענין קושייתו של הנו"ב אמינא בה תלתא טעמי' א' נאמר דהא עיקר הדבר דבעי עדים דו"ח הרי אין עיקר הטעם   
משום דיהיה יכול להזימן דהא מקרא מלא אמר ודרשת וחקרת ובסנהדרין דף מ' מביא הגמרא דרשות לכל השבעה 

ה דהא ודאי דגם אם לא אמרו באיזו יום יכול להזימן ע"י חקירות ולא סגי ליה בהך טעמא דבעינן יכול להזימן, והטעם לז
שיאמרו עמנו הייתם כל היובל, והא דמפרשינן הטעם דבחקירות אם אמרו אינו יודע פסול משום דאינו יכול להזימן 

דע"כ ה"פ דהגמרא באה ליתן טעם דהרי בדיקות צריך ג"כ מדאורייתא ואפ"ה אם אמרו אינו יודע כשר וע"כ דהא 
ה התורה בדיקות אין זה תנאי בדיני עדות דבלא"ה יהיה פסול רק הוא מצוה מיוחדת על ב"ד שיבדקו אותם בכל דהצריכ

אשר יעלה על דעתם דלמא מתוך הבדיקות יתבדו העדים והרי הוא כמו שמצוה על הדיינים לפתוח בזכות תחילה 
ה כשאמרו העדים אינם יודעים כשר וכן אם וכדומה מהדינים שעל הדיינים אבל קיום העדות אינו תלוי בזה כלל ומש"

עברו הב"ד ולא עשו הבדיקות הרי חסרו מצוה ועדותן קיימת ואמאי בחקירות פסול אינו יודע ומוכרח דהפסוק של 
הדו"ח בא ליתן תנאי בהעדות דבעינן דוקא שיתברר בעדותן זמן של המעשה וכל שלא נתברר אינו עדות כלל וזהו דפריך 

תא והאי דאורייתא מנ"ל דחלוקים הם בהאי סברא, ושפיר משני דהלא בלא אמרו כלל שום זמן של מכדי האי דאוריי
המעשה הרי אי אפשר להזימן כלל בשום אופן והרי עדות שאי אתה יכול להזימן פסול וידעינן מזה דהגדת הזמן 

כל הזמנים שהצריכה התורה לעכב שהצריכה התורה הוא תנאי מדיני עדות דבלא זה אין עדותן כלל וממילא ידעינן מזה ד
נאמרו וגם באיזו שעה מעכב אע"ג דבלעדו יכול להזימן בכל היום, ועכ"פ זהו מוכרח דעיקר הדבר דצריך דו"ח ידעינן 

מהפסוק, והסברא דיכול להזימן הוא רק מגלה ביאורו של הפסוק ודרשת וחקרת דלעכב נאמר, וא"כ גם בהני דברים דלא 
זמם אטו בשביל זה משתנה בהם פירושו של הפסוק כיון דכבר ידעינן דהפסוק לעכב נאמר הרי  שייך בהו חיובא דכאשר

ממילא בכל הדברים דמרבינן בהו דו"ח וכמו בממון דילפינן ליה מקרא דמשפט א' יהיה לכם דהפסוק של ודרשת וחקרת 
 בדיני עדות נאמר ואינו יודע פסול:   קאי גם על ממון וכן בעדי נשים דילפינן להו בג"ש דבר דבר גם בהו מעכב ולתנאי

]ג[ עוד י"ל דהרי הא דבעינן שיהיה יכול להזימן נפקא לן מקרא דכתיב בהו והנה עד שקר העד שקר ענה באחיו   
]ודרשינן שתשקר גופו של עדות דהיינו הזמה של עמנו הייתם[ ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, וא"כ הרי בהאי 

העדים ע"י עמנו הייתם יתחייבו כאשר זמם, ובאה הקבלה דאין עדותן מתקיים רק כשאפשר קרא כתיב דאם יתזמו 
לקיים בהו האי קרא, וא"כ הא דאמרינן בכמה דוכתי בגמרא דבעינן עדות שיכול להזימן סובל שני ענינים וכוונות.   אחת 

ב בקרא והנה עד שקר העד, שנית דבעי דוקא שיהיה יכול להזימם דהיינו להכחישם ע"י הזמה דעמנו הייתם וכדכתי
דבעינן שיוכל לקיים בהם חיובא דכאשר זמם כדכתיב סיפא דקרא ועשיתם לו כאשר זמם, וא"כ גם בהני עדיות דלא 

שייך בהו חיובא דכאשר זמם כלל בשום אופן וכמו בעדי בן גרושה דממעטינן מדכתיב לו ולא לזרעו, מ"מ גם בהו בעי 
לבטל עדותם ע"י הזמה דעמנו הייתם ולקיים בהו קרא דוהנה עד שקר העד לשקר גופו של שיהיה יכול להזימם דהיינו 

עדות ולסתור דבריו, דאע"ג דסיפא דקרא דכאשר זמם לא שייך בהו מ"מ רישא דוהנה עד שקר העד הא שייך גם בהו דלא 
מש"ה גם בהו פסול אינו יודע, מתכשרי שום עדות רק שיהיה אפשר לקיים בהו הך והנה שקר העד, וזה א"א בלא דו"ח, ו

והרי דעת הש"ך מבואר להדי' כן דבחו"מ סי' ל"ח הביא הש"ך דברי המאור דעדות בשטר אפי' כתוב בו בזמנו כתבנוהו 
מ"מ אם הוזמו אין משלמין ממון דחיובא דכאשר זמם חידוש הוא ואין לך בו אלא חידושו דהיינו כשהעידו בעל פה ולא 

ודה המאור דמהני גם בהו הזמה למפסלינהו מהא דפרכינן בסנהדרין דיני ממון מי בעי דו"ח בשטר, וכ' הש"ך דמ"מ מ
ורמינהו שטר שכתוב בו בא' בניסן בשמיטה ובאו עדים ואמרו עמנו הייתם שטר כשר ועדים כשרים שמא איחרוהו 

לכותבו בזמנו דאל"כ הא ה"ל וכתבוהו ואי ס"ד בעי דו"ח האיך אמרינן שמא איחרוהו פי' דאי בעי דו"ח ע"כ מוכרחין 
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עדות שאי אתה יכול להזימה ומסיק דהוא מדרבנן הרי עכ"פ מבואר דגם בעדות בשטר שייך הזמה עכ"ד, הרי להדי' כתב 
הש"ך דאע"ג דבשטר ליכא חיובא דכאשר זמם מ"מ פריך הגמרא דשטר מאוחר צ"ל פסול משום דאי אפשר להזימן 

להכחיש העדות ע"י הזמה, הרי להדיא כמש"כ דגם אי ליכא חיובא דכאשר זמם והכוונה שאי אתה יכול לפסול השטר ו
מ"מ בעינן שיהיה יכול לפסול עדותן ע"י הזמה, והתימה על הנו"ב שלא הביא כלל לדברי הש"ך הללו בכל התשובה שהם 

 סותרים כל עיקר חידושו:  

]ד[ גם עוד נראה לומר דהרי בהני דברים דאין בהם חיובא דכאשר זמם מ"מ אם הוזמו לוקין משום והצדיקו כמבואר   
בריש מכות, וכן עדי זנות הא ודאי דלוקין אם הוזמו וכמו דמבואר ברמב"ם בפרק כ"א מה' עדות דעדי קינוי וסתירה 

א' דסוטה, וכן הוא בתוס' ריש מכות גבי עדי נערה המאורסה  לוקין ומקורו ברוך דכן הוא מבואר להדי' בירושלמי פרק
דאינם נהרגין משום דיכולין לומר לאוסרה על בעלה באנו וכ' התוס' דאם הוזמו לוקין משום והצדיקו, והרי הא דקיי"ל 

אמנים בכל דוכתא דבעינן עדות שאתה יכול להזימן הא לא נמצא על זה דרשה מיוחדת ורק משום דכתיב בקרא דעדים נ
בעדותן וגם מצינו בקרא דאם הוזמו חייבים כאשר זמם ידעינן מסברא דלא האמינה התורה להעדים רק אם הם בזה 

האופן דנוכל לקיים בהו החיוב הכתוב עליהם אם יתחייבו, וא"כ גם בהני עדות דליכא בהו חיובא דכאשר זמם ויש בהם 
שנוכל לקיים בהו הך חיובא, ומה לי בין חיובא דכאשר זמם  חיוב דוהצדיקו אין עדותן קיים עד שיהיה באותו אופן

דמעכב בעדים ובין חיוב של והצדיקו וזה ברור, וא"כ גם בהו פסול באומר אינו יודע הזמן דבעי שיכול לקיים והצדיקו, 
גופה  ואין לחלק ולומר דבשלמא בכאשר זמם דאינו רק ע"י הזמה דעמנו הייתם וכדדרשינן במכות דף ה' דבעי שתשקר

של עדות וזה אי אפשר בלא אמרו הזמן ומש"ה פסול עבור זה באינו יודע אבל במלקות של והצדיקו דאיכא גם בהכחשה 
בלא עמנו הייתם וכמו דאיתא בב"ק דף ע"ד עדים שהוכחשו בנפש לוקין ופרש"י דלוקים משום והצדיקו, וזה הא יוכל 

ת לה חיובא דידיה בהכחשה מ"מ כיון דע"י הזמה של עמנו הייתם להתקיים גם בלא אמירת הזמן, זה אינו דאע"ג דמשכח
הא ג"כ חייבים משום והצדיקו משו"ה בלא אמרו הזמן פסול דבעינן שיהיו העדים יכולים לקיים בהן החיוב בכל 

 האופנים שהם חייבים וכמו דחזינן בנפשות דכל השבעה חקירות מעכבים בהם משום זה הטעם דיהיה יכול להזימם והרי
גם אם לא יאמרו באיזו שעה נוכל לקיים בהו כאשר זמם על כל היום כלו שיאמרו עמנו הייתם כל היום ורק דכיון 

דמשכחת לה חיוב הזמה על ידי השעה לחודא מש"ה גם איזו שעה מעכב וכמו כן הוא בוהצדיקו כיון דע"י הזמה דעמנו 
יהיה יכול לקיים זה החיוב גם באופן זה ומש"ה אם השיבו הייתם ג"כ לוקים, וכיון דהתורה הצריכה בהו דו"ח בעינן ש

שאינם יודעים הזמן פסול, וגם דבלא"ה בעדי קידושין וזנות קשה לצייר שיהיו לוקין משום והצדיקו בלא הזמה דעמנו 
הא הייתם דהרי בב"ק שם פריך אמאי לוקין בהכחשה תרי ותרי נינהו ומשני כשבא הרוג ברגליו וא"כ בקידושין וזנות 

לעולם הם תרי ותרי ורק ע"י הזמה דעמנו הייתם משכחת לה דגזה"כ הוא דהאחרונים נאמנים, ועכ"פ הרי מכל הני 
טעמים שכתבנו בודאי דכמו דלכתחילה הא כו"ע מודים דעדי נשים מן התורה צריכין דו"ח כמו כן מן התורה פסולים 

 באמרו אינו יודע:  

י בר חמא דעדים קרובים זה לזה פסולים משום שאאילה"ז דאם יזימום נמצא והנה בסנהדרין בדף כ"ח ע"א אמר רמ  
נהרג בעדות אחיו, וכן הא דאין עד נעשה דיין כתבו התו' בכתו' דף כ"א ע"ב משום דלא יקבלו הזמה על עצמן, והרי 

שום והצדיקו ואפ"ה מצינו דגם בענינים דלא שייך בהו הזמה כלל לא לענין חיוב דכאשר זמם וגם לא שייך בהם מלקות מ
הא פסולים הני גווני, ויותר מכל גווני תנן בר"ה דף כ"ב ע"א גבי עדות החודש אב ובנו שראו את החודש ילכו לא 

שמצטרפין זה עם זה כו' והרי בזה לא שייך כלל כאשר זמם וגם והצדיקו את הצדיק לא שייך שם וא"כ תקשה לרמב"ח 
ע"ב ראוהו שלשה והן ב"ד יעמדו שנים ויושיבו מחבריהם אצל היחיד כו', הרי  אמאי אין מצטרפין, וכן תנן שם דף כ"ה

דגם שם אין עד המעיד נעשה דיין, ומוכרח ע"כ לומר כיון דבעדות החודש כתיב משפט ממילא פסול בהו כל מה דפסול 
יהיה דכל דבר  בדיני נפשות וממון אע"ג דעיקר טעם פסולן לא שייך בעדות החודש מ"מ ידעינן מקרא דמשפט אחד

דנקרא משפט דינו שוה זה כזה וחודש נקרא ג"כ משפט כדאי' בר"ה שם דף כ"ה, וא"כ הא ק"ו בדברים שהם בעצם 
משפט הגם דלא שייך בהו כאשר זמם דפסול בהון כל הני, וא"כ עדי זנות ועדי קידושין דהם משפט בעצם וכמו שיבואר 

ים אחרים משום עדות שאילה"ז, דאם נאמר דאיכא משפטים בתורה אי"ה בסמוך ודאי דפסול בהו כל מה שפסול בדינ
דהני כשר בהו א"כ מאי מעליותא דעדות החודש מה דנקרא משפט, ומוכרח דגם אינו יודע פסול בהו דמה מקום לחלק 

ד פסול בין עדים קרובים זה לזה לרמי בר חמא דפשיטא דפסול בהו, לאומרים אינו יודע הזמן, והרי אדרבה יותר יש ללמו
 באינו יודע מפסול דקרובים וכמו שכתבנו בסי' ה' אות י"א יעו"ש:  

ואגב נאמר דהרמב"ם כ' בפרק ב' מה' קידוש החודש ה"ב דין תורה שאין מדקדקין בעדות החודש דאפילו קידשו החודש   
וקרין כו', ומשמע לכאורה ע"פ עדים ונמצאו זוממין ה"ז מקודש משקלקלו האפיקורסים כו' התקינו כו' ושיהיו דורשין וח

מדבריו דס"ל דמדין תורה א"צ בעדות החודש דרישה וחקירה כלל, ולכאורה קשה דהא לרמי בר חמא הא דקרובים 
פסולים הוא משום שיהיה יכול להזימן ואפ"ה פסולים גם בעדות החודש ואמאי יהי' כשר בלא דו"ח דבלא דו"ח הא ג"כ 

ח כמש"כ הלח"מ דכוונת הרמב"ם הוא על שארי חקירות שהיו מרבים עליהם כמו אי אפשר להזימן, ולכאורה נראה מוכר
כמה הי' גבוה ולאין היה נוטה, אבל הזמן לשאול להם באיזו שעה ראו הלבנה דמעכב בכל הדינים גם בזה מעכב, אמנם 

קשה מ"ש מקרובים עיין באו"ת סי' למ"ד שחולק על הלח"מ וכ' דכוונות הרמב"ם כפשטו דא"צ דו"ח כלל ולדידיה הא 
לרמב"ח, וההכרח לחלק קצת דגבי דו"ח דכתוב ודרשת וחקרת היטב והנה אמת נכון הדבר, הרי גילה הכתוב טעם להא 

דצריך דו"ח כדי שעי"ז יתברר אם האמת כדבריהם ומש"ה בקידוש החודש דגם אם קידש וע"פ עדי שקר מקודש א"צ 
סר הבירור שהאמת כדבריהם רק דגזה"כ הוא שאין לדון ע"פ עדים דו"ח, אבל הקרובים דפסול לרמב"ח אינו משום שח
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שאי אפשר להזימן ממילא פסולין גם בזה אע"ג דכאן בלא"ה אי אפשר להזימן כיון דלא אמרו באיזו שעה ראו וכמש"כ 
 הסברא לעיל סי' ה' אות ט' יעו"ש ועדיין צ"ע בזה:  

דאמר שם דעדי נשים א"צ דו"ח משום דאיכא כתובה למשקל  והנה הנוב"י הביא דברי חידושי ריטב"א בסוף יבמות  
כד"מ הוא, והקשו שם דכי בשביל הכתובה נקל בעיקר האיסור וכ' הריטב"א בשם רבינו פנחס דעדי נשים ע"פ דין תורה 

א"צ דו"ח דלא ילפינן דבר דבר מממון רק לענין זה דבעי שני עדים ולא דיצטרכו העדים דו"ח ורק דהי' לנו לדמהו 
לנפשות דשרינן א"א לעלמא וע"ז קאמר דאדרבה יש לדמהו לממון משום כתובה, ועכ"פ הרי מבואר בדבריו להדי' דעדי 
נשים מן התורה א"צ דו"ח, אמנם אין מזה ראיה כלל, דגם הוא לא כתב כן רק על הא דאיירי שם בגמרא גבי עדי מיתת 

ילפינן דבר דבר ממון דאין דבר שבערוה פחות משנים  הבעל דשם הא ליכא שום הכחשה להעדים ורק דהוקשה לו דהא
וגם בליכא שום הכחשה וסכסוך בזה כלל ורק דכל אשה שהיא בחזקת היתר או בחזקת איסור אין יכולין להוציאה 
מחזקתו הן להתיר או לאסור רק בשני עדים וע"ז תי' דהך ג"ש לא באה רק דצריך שני עדים אבל אין דינו כמשפט 

"ח, אבל היכא דאיכא הכחשה וכמו בעדי זנות דהאשה אומרת לא פעלתי און או בעדי קידושין והיא להצריך בו דו
מכחשת אותם הא ודאי דהוא משפט גמור, ומה בין מעידים על א' שחייב או פטור ממון ובין מעידין שזו זנתה ובעלה 

אין צריך ללומדו בג"ש דבר דבר כיון דהוא אסורה לה והיא אין לה כתובה ומזונות עליו הרי ודאי דזהו דין גמור ולזה 
בעצמו משפט וריב והוא בכלל משפט אחד יהיה לכם ושפיר צריך בו דו"ח מן התורה לכו"ע, ועיין במרדכי ר"פ אחד דיני 
ממונות בעובדא שהעידו על אשה שנתקדשה ושוב חזרו בהם, והשיב הר"י דע"פ דין א"צ גט כי העדים הבאים לאוסרה 

הואיל והיא מכחישתן וכל זמן שלא נחקרו עדותן נאמנים לומר מבודין היינו דמ"ש מהעידו שהוא בן גרושה צריכין דו"ח 
דמבואר בתוספתא דיכולין לומר מבודין היינו כל שלא נחקרה עדותן, הרי מבואר להדי' כדברינו דגם אם נאמר בדליכא 

 הכחשה א"צ דו"ח מ"מ בהכחשה צריך והחילוק בהם כמו שכתבנו:  

 ב    

והנה כל מה שחקרנו לעיל הוא בעדי נשים האיך דינם מן התורה אם מעכב בהו דו"ח ונתבאר דלכו"ע מעכב בהו מן   
התורה ואם העדים אינם יודעים הזמן פסולים מה"ת אם האשה מכחשת אותם, אמנם אחר שתיקנו רבנן דבממון אינו 

ן הראשונים האיך הדין בעדי נשים, ובעדי עיגונא נחלקו מעכב וא"צ דו"ח משום נעילת דלת בזה יש מחלוקת גדולה בי
ר"ט ור"ע בסוף יבמות דר"ט סבר בודקין דכיון דשרינן א"א לעלמא כנפשות דמיא ור"ע סבר אין בודקין כיון דאיכא 

י כתובה למשקל כממון דמי' ופסקו שם כל הפוסקים כר"ע דא"צ דו"ח, אמנם בתוס' סנה' דף ח' ע"ב ד"ה והביא כתבו דעד
זנות צריך דו"ח לאוסרה על בעלה דהוא כגזילות וחבלות דגם אחר התקנה צריך דו"ח, והן הביא הב"י באה"ע סי' י"א שכן 

כתב הסמ"ג והגהות מיימוני, ולא הובא בב"י שם גם לאחד מן הראשונים שיאמר להיפוך דמדרבנן א"צ דו"ח בזנות כמו 
למ"ד הביא כמה פוסקים דזנות א"צ דו"ח, וצ"ע דבב"י לא הובא שם שום בממון, והנוב"י בסי' ע"ב כתב דהב"י בחו"מ סי' 

דעה רק הביא שם הא דפסקו דאין בודקין עדי נשים וגם הביא שם דברי הרשב"א דכ' דעדי קידושין א"צ דו"ח משום 
אומר רק כן  נעילת דלת ומכל זה אין ראי' דחולקים על סברת התוס' דזנות שאני דהוא כגזילות וחבלות, ולא מלבי אני

ראיתי למהרח"ש בקונטרס עיגונא שהביא ג"כ לדברי הנמוק"י שכ' בפ' אד"מ דעדי קידושין וגיטין א"צ דו"ח ובפ"א 
דסנהדרין כ' הנמוק"י דזנות צריך דו"ח, ומוכרח דס"ל לחלק כן, וא"כ אין שום ראי' דיש חולקים בזנות, ורק מלשון השו"ע 

יך דו"ח משמע דיש חולקין על זה ]ויש לדחות[, וגם הרא"ש בתשובה הביאו הב"י שכ' י"א דהמעידים על א"א שזינתה צר
שם אחרי שהביא פלוגתא דר"ט ור"ע כתב ולאוסרה אשה לבעלה כו"ע מודים דצריך דו"ח, הרי דגם הוא כ' לחלק בין באו 

ו"ח מבעיגונא ולא ידעתי לאסור או להתיר, ועיין בב"ש סי' י"ז ס"ק ס"ג מה שכתב לחלק למה צריך בעדי זנות יותר ד
 למה דחק בזה ולא ניחא לי' בזה שכתבו התוס' בסנהדרין דזנות שאני:  

 ג    

אה"ע סי' מ"ב ס"ד כתב הרמ"א עדי קידושין א"צ דרישה וחקירה אם לא בדבר שנר' שיש בו רמאות, וכ' הב"ש ס"ק י"ד   
ר[ שם הטעם משום חשש עיגון, או משום דין מרומה אע"ג דלאסור אשה על בעלה בעי דו"ח ]פי' דבסי' י"א כ' כן המחב

שהרי האשה מכחשת וכן בעדי קידושין היכא דהיא מכחשת בעי דו"ח, ולדבריו צ"ל הא דסתם הרמ"א דא"צ דו"ח מיירי 
רק בשאינה מכחשת וכגון שמעידים שאבי' קידשה בקטנותה והיא אינה יודעת או שאמרה לשלוחה שיקבל קידושין 

ודעת אם קיבל, ובודאי דהוא דחוק טובא לאוקמא דברי הרמ"א רק באופן זה, ועיין בריב"ש סי' רס"ו בעבורה ואינה י
בעובדא דידי' דהאשה הכחישה להעדים וגם כבר קיבלה קידושין מאחר וכ' הריב"ש דא"צ דו"ח ורק פלפל שם אח"כ במה 

רא אינו מובן דמשום דהבעל דין מכחיש שהרבה להראות כמה טעמים שהענין בעצם נראה מרומה יעו"ש, גם בעיקר הסב
להעדים יהי' נקרא מרומה והרי בכל דיני ממון הנתבע מכחיש להעדים ואפ"ה לא חשבינן לי' למרומה להצריך דו"ח, ]דאין 
לחלק דשאני ממון דכמו כן התובע מכחיש להנתבע בלא העדים וכיון דבלעדם איכא הכחשה והם מעידים כאחד מהם לא 

"כ בעדי זנות דאין מכחיש להאשה לומר עלי' שזינתה רק העדים מש"ה נקרא מרומה, זה אינו דהא נקרא מרומה משא
בממון גם בכה"ג שאין התובע מכחיש להנתבע וכגון בטוענו בספק ע"פ עדים הא פשיטא דג"כ א"צ דו"ח[ א"ו דלא נקרא 

ב ע"ב מרומה שב"ד מכירין בתובע מרומה רק אם בעצם המעשה יש הוכחות שהוא שקר וכמש"כ רש"י בסנהדרין דף ל"
זה שהוא רמאי או מבינים טענות רמאי בדבריו, וגם בלא כל הנ"ל לכאורה קשה לסמוך להקל בזה דהרי גם הב"ש לא כ' 
כן רק לתרץ הא דבסי' י"א כ' דעדי זנות צריך דו"ח, והרי גם שם כתב רק יש אומרים דעדי זנות צריך דו"ח, ומוכח דיש 

ם על זה, וא"כ הא דכ' כאן הב"ש וכן בעדי קידושין היכא דהיא מכחשת בעי דו"ח הא ע"כ לא כ' כן מהראשונים החולקי
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רק להני יש אומרים דסי' י"א אבל להחולקים בזנות גם באיכא הכחשה בקידושין א"צ דו"ח, ועוד דכיון דכל ההיתר נסמך 
דעדי ממון א"צ דו"ח ורק במרומה צריך וכ' על זה ע"ז דבהכחשה נקרא מרומה ובעי דו"ח והרי בחו"מ סי' ט"ו דכ' המחבר 

הרמ"א ומ"מ אין דינו כנפשות שיפסלו אם אמרו העדים אינם יודעים בא' מן החקירות רק שיחקרו בדין מרומה כל מה 
דאפשר, ומקורו מדברי הריב"ש הנ"ל שכ' דגם במרומה תקנו חכמים דלא יהי' מעכב דו"ח וגם באינם יודעים הזמן כשר 

רק שב"ד צריך לחקור דבריהם כדי שיתבררו הדברים יעו"ש, ]ובאמת דדברי הרמ"א בעצמן קשים קצת דכאן סתם עדותן 
הדברים וכ' דבמרומה צריך דו"ח ומשמעו ככל מקום שצריכים דו"ח ע"פ דין דפסול באמרו אינו יודע, והרי כיון דהרמ"א 

 גם במרומה פסק בחו"מ דאינו יודע כשר וצ"ע[:  פוסק דקידושין א"צ דו"ח וס"ל דהוא כדיני ממון והרי בממון 

ועיקר הדבר יעויין במרדכי סנהדרין ר"פ אחד ד"מ שנשאל הר"י בעדים שהעידו על קידושין ואח"כ חזר א' מהם, והשיב   
ר"י דלולא הלעז לא היתה צריכה גט ע"פ דין דעדים הבאים לאוסרה צריכים דו"ח הואיל והיא מכחישתם וכל זמן שלא 

ו עדותן יכולין לומר מבודין היינו דמ"ש מהעידו שהוא בן גרושה דאי' בתוספתא דיכולין לומר מבודין היינו כ"ז נחקר
שלא נחקרה עדותן, ועוד דאפי' בהודאות והלואות צריך דו"ח ]פי' במרומה[ עכ"ד, למדנו מדבריו דכשהאשה מכחשת 

קאתי עלה דהרי אח"כ הוסיף טעם השני משום דהוא  צריך דו"ח וכמש"כ הב"ש ולא מטעמו דהא הר"י לא מטעם מרומה
מרומה דגם בממון צריך ובתחילה כ' הטעם הואיל והיא מכחשת, ]ועיין בב"י חו"מ ריש סי' למ"ד הביא דברי מרדכי הללו 

וז"ל דעדים הבאים לאוסרה צריכין דו"ח הואיל והיא מכחישתן וכ' הב"י וז"ל כלומר דאי הודית הא שויתה נפשה חד"א 
כ"כ הב"י שם בסי' כ"ט, ודבריו צ"ע דזה לא הוצרך הר"י לכתוב דאם הודה האשה אין כאן ספק וכל השקלי' וטרי' הוא ו

רק משום הכחשה דידה אם העדים נאמנים, והנראה ברור דר"י נקט הואיל והיא מכחישה הוא טעם לדבריו דמש"ה ס"ל 
ר בודקין עדי נשים בדו"ח דכיון דשרינן א"א לעלמא כנפשות דצריך דו"ח[, דס"ל דהא דפליגי תנאי בסוף יבמות דר"ט אמ

דמי' ור"ע סבר אין בודקין כיון דאיכא כתובה למשקל כדיני ממונות דמי' ופסקו שם הפוסקים כר"ע דאין בודקין וס"ל 
ום לר"י דלא פליגי שם אלא בדליכא הכחשה ובעדי מיתת הבעל דאיירי בההיא סוגי' דהאשה אינו יודעת כלל ורק מש

דאין דבר שבערוה פחות משנים וא"א להוציאה מחזקת איסורא דא"א רק ע"י שני עדים דיליף דבר דבר מממון ובהא הוא 
דפליגי אם תקנו בה רבנן דלא לבעי דו"ח כמו בממון או לא תקנו, אבל עדים הבאים לאוסרה ע"י זנות או ע"י קידושין 

כו"ע העמידוהו על דין תורה וצריך דו"ח, ועיין בתשובת הרא"ש כלל והיא מכחשת אותם ס"ל לר"י דבהא לא פליגי כלל ול
מ"ו סי' א' בעדים שהעידו על אשה אחר שנשאת שנתייחדה עם בעלה הראשון אחר שנתגרשה ממנו, והביא הרא"ש הך 

ריך דו"ח, סוגיא דיבמות דפליגי תנאי אי בודקין עדי נשים בדו"ח וסיים ובנידון זה לאסור אשה על בעלה הכל מודים דצ
הרי דגם הוא ס"ל דלא בכל האופנים איירי ביבמות, ור"י ס"ל דלא איירי שם רק בליכא שום הכחשה והעדים באים 

להתירה אבל כשבאים לאוסרה והיא מכחשת הרי הוא דין גמור, ומה בין מעידים שנתקדשה ואסורה לשוק או מעידים 
"ח מדיכולין לחזור בהם כל זמן שלא נחקרו הא מוכרח דדו"ח שהוא בן גרושה ופסול לכהונה דמוכח בתוספתא דבעי דו

מעכב בהם וחשיב לא נגמרה עדותן, ]ועיין בסי' י"ז סעיף כ"א אין בודקין עדי נשים בדו"ח וכ' הב"ש הא דבסי' י"א כ' 
היא דלאסור אשה על בעלה צריך דו"ח שאני הכא דנוטלת כתובה מש"ה יש לו דין ממון אבל שם ליכא ממון דגם אם 

שרי' אין לה כתובה עכשיו, והוא דחוק טובא דודאי נראה דמה שמפסדת כתובה ג"כ נקרא דין ממון, וגם הא מפסדת 
 מזונות מעכשיו, אבל לפי מה שנתבאר ניחא דבסי' י"א הרי האשה מכחשת להעדים ומש"ה צריכין דו"ח[:  

לא מצינו מפורש בדברי הראשונים שיחלקו עליו ובחילוק זה של הר"י בין היכא דאיכא הכחשה להיכא דליכא הכחשה   
בזה, ואפי' לפי מה שכתב בנמוק"י פ' אד"מ וכן הביא הריב"ש שם דברי הרשב"א שכ' דעדי גיטין וקידושין א"צ דו"ח 

מטעם אחר משום דגם בהו שייך נעילת דלת וגם בהם תיקנו חכמים כמו בממון ולא פליגי ביבמות רק בעדי מיתה דלא 
היו עדים, והביא ראי' לזה מדלא תיקנו זמן בשטרי קידושין ובגיטין לא תיקנו זמן אלא משום פירי וגם שכיח שלא י

בכתב שנה או שמיטה כשר יעו"ש, מכל זה אין ראי' רק לענין דבאשת איש צריך עדים להתירה גם בליכא שום הכחשה 
מעידים עלי', ובזה הוא דתיקנו משום נעילת וסכסוך, רק משום דאין דבר שבערוה פחות משנים צריך שיהיו שני עדים 

דלת, אבל כשהאשה מכחשת י"ל דזהו ג"כ לא שכיח ]וה"ה בגזילות וחבלות אפשר דגם הרשב"א מודה להר"י דצריך[, ורק 
 בדברי הריב"ש מבואר דגם באיכא הכחשה ובעובדא דידי' ועכ"ז כתב דא"צ מדברי הרשב"א הללו:  

ר"י וכל דברי הרמ"א איירי במכחשת ורק כיון דהר"י כתב בעובדא דידי' שני טעמים והנראה דגם הרמ"א פוסק כן כ  
להתיר משום הכחשה ומשום מרומה הרי דגם הר"י לא סמך עצמו להתיר רק מהני שני טעמים ומש"ה כתב הרמ"א 

דין מרומה ס"ל  להחמיר וסתם דעדי קידושין א"צ דו"ח פי' ואפי' בהכחשה אם לא בדבר שיש בו רמאות, ואע"ג דבעיקר
להרמ"א להלכה דגם בו אין מעכב דו"ח וכמש"כ בחו"מ מ"מ הרי מצינו חולקים בזה על הריב"ש דהריב"ש בעצמו כ' 
דמדברי הרמב"ם לא משמע כן ומש"ה כיון דאיכא הכחשה דבלא"ה ס"ל לרמ"א לעיקר דצריך דו"ח והיכא דהוא גם 

 דעתי נוחה בסתירת דברי הרמ"א בכל זה:   מרומה פסק להקל, כן נראה לכאורה, אמנם עדיין אין

 ד    

והנה דברי הר"י בעצמם צריכים עיון שכתב דע"פ דין צריכין דו"ח כיון שהיא מכחשת וכל זמן שלא נחקרו יכולין העדים   
לחזור בהם, ומוכח מדבריו דכל ההיתר נסמך על חזרתו, ולמה הוצרך להחזרה תיפוק לי' כיון שלא אמרו דו"ח הרי 

טתו אין עדותן כשרה, ובשלמא על הא דתני' עד שלא נחקרו עדותן יכולין לחזור בהם ולומר מבודין היינו לא קשיא לשי
דנ"מ דנחשב אמירה השני' לעדות גמור ולא יוכלו עוד לחזור בהם אבל בהך דר"י קשה דבא להתיר האשה בעבור החזרה 

עתה לא יאמר הזמן כיון שאומר שלא היו דברים מעולם והא גם בלא חזרה צ"ל מותרת כיון דלא אמר הזמן והרי גם 
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וא"כ ההיתר דידה הוא גם בלא חזרת העדים, וע"כ נראה בדעתו דס"ל דבהני דברים שצריך בהו דו"ח בלא דו"ח לא מקרי 
עדים ואין לב"ד לעשות שום מעשה על פי דיבורם אבל מ"מ בדבר איסור וכמו זנות וקידושין גם בלא דו"ח הרי לא גרע 

מאלו אמר לו ע"א אשתו זינתה דאמרינן בקידושין דף ס"ו דאם נאמן לו כבי תרי חייב לגרשה, ועיין בב"י סי' קט"ו שכתב 
לחלק לדעת הטור דאם היא שותקת חייב לגרשה ע"פ דין ואם הכחישה הוא רק לצאת ידי שמים ועיין בב"ח שם שהביא 

קע"ח ס"ק ח' יעו"ש, וס"ל לר"י דא"כ כ"ש בשנים מעידים הגם בשם מהרש"ל לחלק באופן אחר הובאו דבריהם בב"ש סי' 
דלא אמרו דו"ח ואין שם עדים עליהם מ"מ לא גריעי מעד א' הנאמן כתרי והרי הם באמת שנים וכל שבלבו מאמין להם 
 הרי מחויב לגרשה לצאת ידי שמים וכ"ש שאסורה להנשא, ונהי דעל האשה בעצמה ליכא איסורא כיון דעומדת וצווחת

ומכחשת אותם אבל מ"מ אסור לאיש אחר לישא אותה לכתחילה והי' ר"י מצריכה גט, ורק כיון שחזרו בהם העדים שפיר 
שרי' כיון דלא אמרו דו"ח יכולים לחזור בהם ושרי' לכו"ע, והנראה דגם הרמ"א נתכוין לזה, והא דכ' בסי' י"א דעדים 

אמנים בתורת עדים ונ"מ כשהאשה מכחשת אותם וגם הבעל אינו האומרים שזינתה צריכין דו"ח זה כתב דבלא"ה אינם נ
מאמין בלבו להם שחושד אותם שאומרים משום שנאה וכדומה, אבל אם בלבו מאמין הא עכ"פ חייב לגרשה לצאת ידי 
ן שמים, וזהו שכ' כאן הרמ"א דעדי קידושין א"צ דו"ח פי' ואסורה לשוק מלבד בדבר שנראה שיש בו רמאות, פי' דלא מדי

מרומה קאתי עלה רק כוונתו דנראה להשומעים שהוא ברמאות ואין דברי העדים נכנסים ללב השומעים ואז אין לאוסרה 
משום נאמנות רק משום תורת עדים ושוב בעי דו"ח, ולפי"ז יצא לנו דבעובדא זו דהעדים הם פוחזים וקלי הדעת ואין 

ין להעיד יען לא הוכרז עליהם שיפסלו מ"מ כיון דלא אמרו שום אדם מאמין בלבו לדבריהם הגם דאינם פסולים ע"פ ד
דו"ח ואין תורת עדים עליהם לאוסרה שפיר שרי' גם להרמ"א דלא שייך לאוסרה רק למי שלבו נוקפו ומאמין לדבריהם 

 אבל בנראה בדבריהם שהוא רמאות שרי' וכמו שנתבאר:  

 ה    

תב בה שני טעמים א' הביא דברי הרשב"א שכתב דעד כאן לא פליגי הריב"ש בסי' רס"ו כ' דעדי קידושין א"צ דו"ח וכ  
תנאי בסוף יבמות אם בודקין עדי נשים בדו"ח רק בעדי מיתה דלא שייך בזה נעילת דלת דלא שכיחא שלא יהיו רבים 

כתב דאפי' אם יודעים, אבל עדי גיטין וקידושין שייך בהו נעילת דלת כמו בממון ולכו"ע תיקנו בהם רבנן כמו בממון, עוד 
לא נאמר כן ובכל עדות נשים פליגי תנאי מ"מ הא פסקינן שם הלכתא כת"ק דאין בודקין, ולכאורה סברתו השניה צריכה 

עיון דהא אם לא נאמר כהרשב"א הרי ע"כ יהיה מוכרח להיפוך דבקידושין כ"ע מודים דצריך דהא מפרשינן שם טעמא 
דמיא וזה שייך בנשואה אבל בארוסה דרוב הפוסקים פסקו דאין לה דת"ק משום דאיכא כתובה למשקל כדיני ממון 

כתובה כלל וא"כ הא לכו"ע צריך דו"ח, ואין לומר דכוונתו כמש"כ הנמוק"י סוף יבמות בשם הרמב"ן דכיון דרוב נשים 
מספיק נשואות הן ויש להם כתובה לא פליג רבנן בתקנתן וגם בארוסה דאין לה כתובה תיקנו דא"צ דו"ח, זה אינו 

דהנמוק"י לא כתב שם רק לענין עדות מיתת הבעל כיון דעדות זו שייך בין בנשואה ובין בארוסה ובנשואה תיקנו 
דנאמנים בלא דו"ח משום דאיכא כתובה שוב לא פליג רבנן וגם בארוסה א"צ, אבל המעידים שנתקדשה הרי בעדות זו 

ייך לא פליג בזה, ועיין בב"י סי' למ"ד שהביא לדברי הנמוק"י לעולם לא שייך כתובה דלעולם אינו רק באירוסין הא לא ש
הללו דלא פליג רבנן בין נשואה לארוסה, וסיים ע"ז הב"י אבל בעדי קידושין כיון דקיי"ל שארוסה אין לה כתובה היה 

לא שייך לא  נראה שצריך לבודקן בדו"ח, ובע"כ הב"י נתכוין לחילוק זה שכתבנו כיון דבעדות זה לא שייך לעולם כתובה
פליג כלל, ודברי הריב"ש צריך עיון דהא כיון דעיקר הספק הוא רק בדרבנן דמה"ת הא ודאי דצריך וכל השקלא וטרי' הוא 
רק אם תיקנו בזה רבנן בודאי דבלא ראיה מוכרחת מהגמרא אין להחמיר בה והרי בפשיטות יש לחלק כמש"כ, ולכאורה 

ם דיש לארוסה כתובה וא"כ גם בעדי קידושין איכא חיוב ממון, ואי דאכתי נראה מוכרח דהריב"ש אזיל בשיטת הסוברי
קשה דהא בגמרא איירי דהאשה אינה מכחשת להעדים אבל בעובדא דריב"ש האשה הכחישה ואמרה שלא נתקדשה לו 

עדים  מעולם ולפי דברי' אין לה עליו שום חיוב ממון והרי לגבי ממון היא נאמנת יותר מהעדים דהודאת בע"ד כמאה
דמיא וכל עדותן של העדים אינו מועיל רק לענין איסורא לחודא שתאסר להנשא לשוק, גם זה ניחא דהא שוב שייך 

סברתו של הרמב"ן דלא פליג רבנן בתקנתן, וכיון דבעדי קידושין שייך כתובה דהיכא דאינו מכחשתו שייך עדות זו גם 
היא אינה יודעת ממילא גם בשמכחשת לא פליג רבנן, אבל לענין כתובה וכגון שמעידין שאבי' קידשה בקטנותה ו

להפוסקים דארוסה אין לה כתובה שפיר י"ל דגם הריב"ש יודה לחילוקו של הב"י הנ"ל, וא"כ לענין הלכה הא אפסיקא 
ה הלכה בסי' נ"ה דארוסה אין לה כתובה וכ' הרמ"א דכן נוהגין, ועכ"פ עתה שכבר נהגו כן בודאי דע"פ דין אין מגיע ל

 כתובה בבירור גם הריב"ש מודה דאם נאמר דלא כהרשב"א גם לתנא קמא צריך דרישה וחקירה בעידי קידושין:  

עוד י"ל בדעת הריב"ש דס"ל דכיון דאיפסקא הילכתא דאין בודקין משום דאיכא כתובה למשקל דכל דין שנתערב גם   
כ א"צ וגם כשהיא מכחשה דליכא כתובה, דהרי העדים דין ממון דיינינן לי' כדיני ממון מש"ה ממילא גבי קידושין ג"

מעידים שנתן לה כסף לקידושין ואם נאמר דאינו מועיל עדותן משום דאינם יודעים הזמן ויכולה להנשא לאחר הרי ודאי 
דצריכה להחזיר לו הכסף דהא לענין עיקר הנתינה העדים נאמנים גם בלא דו"ח דאע"ג דפסקינן בסי' נ' דגם בחזרה היא 
א"צ להחזיר הקידושין דלא יאמרו קידושין תופסין באחותה זהו שם שבודאי נתקדשה וחלו הקידושין ורק שחזרה היא 
ויוצאה ממנו בגט ומש"ה אמרו דא"צ להחזיר הקידושין אבל היכא דמכחשת ונתקדשה לאחר להאסר עליו, ואם נאמר 

נאמנים ומחוייבת להחזיר לו וכיון דבעיקר הנתינה  דלענין איסור היא נאמנת הא מ"מ אם יתבע ממנה הכסף הרי העדים
יהי' נאמנים לענין ממון ממילא צריכים להיות נאמנים גם לענין איסור כיון דמאמינים להם בעיקר הנתינה, ואם הי' כן 

דעת הריב"ש יצא לנו דזהו רק בקידושי כסף אבל במעידים שקידשה בשטר אפשר דגם הריב"ש מודה דלא מהני 
וגם בקידושי כסף דוקא כשהיא מכחשת עיקר הנתינה ואומרת שלא נתן, אבל אם אין הכחשה בהנתינה רק  במכחשת.  
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שאומרת שהי' בחזקה ושלא ברצונה תחב לה הכסף או אומרת שהי' לשחוק וכדומה או שכבר הוחזר לו הכסף כמו 
לת"ק לא צריך דו"ח, וכדברי הב"י, אם בעובדא זו דלא שייכי עידות העדים לענין ממון כלל י"ל דגם הריב"ש מודה דגם 

 לא נאמר כסברת הרשב"א דגם בעידי גיטין וקידושין תיקנו חכמים משום נעילת דלת דשכיח:    

 תוספות מכות ב. ד"ה מעידין אנו

תימה כיון דאם הוזמו אינן נעשין בן גרושה וחלוצה א"כ גם בשלא יוזמו איך יעשה על פיהם בן גרושה דהכי הוא האמת 
 ... מאי הא הויא לה עדות שאי אתה יכול להזימה ואין זה עדותוא

 עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה

 בבא קמא עג.

 רא"ש שם

 ארץ הצבי עמ' קכז, גינת אגוז עמ' קמח

 ראה: 

 תוכן העדות או כוונת העדים –עדות 

 ס"ק ד קצות החושן סימן לח

דמי היין ככל תורת עדים זוממים, ואע"ג דבקרא  העדים לשלםיראה לי דשנים שהעידו באחד שנתנסך יינו והוזמו חייבין 
וראיה מפרק קמא  זמם לעשות לאחיו והני אין מחייבין אותו כלל אלא על היין הוא דמעידין. כתיב )דברים יט, יט( כאשר

לא על בעל דמי שור לבעלים, אלמא אף דמסהדי על השור ו דסנהדרין )י, א( פלוני רבע שורו של פלוני נהרגין ומשלמין
 משלמין דמי השור. השור אפילו הכי

אלא שיש לעיין במ"ש הרמב"ם בפרק כ' מהלכות עדות )ה"ח( ז"ל, העידו עלשורו שהרג את הנפש והוזמו הרי הן לוקין 
דאם היו  ואין משלמין את הכופר, ומשמעדאין העדים צריכין לשלם במה שרצו להפסיד שורו להורגו ולאוסרו בהנאה,

זוממין לתשלומין ולא למלקות. ודין זה דאין עדים  השור לא היו לוקין דהא בפירוש ריבתה התורה עדים משלמין בעד
דלוקין. וצריך לומר  ( וליתא שם דלוקין, והרמב"ם הוסיף מדעתו:היא ברייתא בפ"ק דמכות )ב זוממין משלמין את הכופר

 י'(: -כופר וכמ"ש הרמב"ם בפרק י' מנזקי ממון )ה"ט דהרמב"ם איירי בגוונא דאין השור בסקילה ואפילו הכימשלם את ה

 ס"ק ב נתיבות המשפט ביאורים סימן לח

ועיין בספר קצות החושן ]סק"ד[ שכתב, דעדים שהעידו שנתנסך יינו שלראובן והוזמו, דחייבין לשלם מכאשר זמם. 
לם דמי שור לבעלים וכו'.ולפי עניות דעתי בפלוני רבע שורו של פלוני והוזמו, דחייבין לש והביא ראיה מסנהדרין י' ]ע"א[

דין, כגון הריגת שור, אבל באיסורין, אפילו במקום דצריך שני  לא דמי, דלא שייך כאשר זמם רק בדבר שצריך עדות בבית
סק"ז[, ובספר חוות דעת סימן צ"ח  מקום לא צריך הגדה בבית דין, כמו שכתבתי לעיל בסימן כ"ח ]ביאורים עדים, מכל

 עדות בבית דין, לא חידשה התורה דין דכאשר זמם. אכן מה שכתב דאם כבר ים סק"א[, ע"ש, ובדבר שאין צריך]ביאור
 נפסד דחייב לשלם מדינא דגרמי, יפה כתב.

 ארץ הצבי סימן טו

 183טבילת עובר לשם גרות בלי ידיעת הבית דין –עובר ירך אמו 

 (קישור)דגול מרבבה יורה דעה רסח 

שם סג"ו)מחבר(נכרית שנתגייר' וכו' )נעה"ג( אם ידעו הב"ד בשעת טביל' שהיא מעוברת הדין פשוט אבל אם לא ידעו 
 הבית דין שהיא מעוברת יש לי בזה אריכות דברים ותליא באשלי רברבי ואין כאן מקום להאריך:

                                                 

 שליט"א לדברי הרב שי שכטרפור נפלא מכלי ראשון, שמע לדעת הרב אלישיב זצ"ל וסי 183
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תחומין ה'  – הרב זלמן נחמיה גולדברג, אמהות בהשתלת עובר ברחם של אחרתיחוס 
 (קישור) 259-248)תשמ"ד( 

אכן אם הראשונה היתה נכרית בזה הבן צריך גירות ואחר שיתגייר יתיחס לאמו שילדתו לסברת הנתיבות אם אביו היה 
זה לכאורה גוי, אכן אם היה אביו ישראל שבא על הנכרית ונתעברה והוציאו העובר והכניסו לרחם אשה ישראלית ב

מסתבר שצריך הבן גירות, שהרי הלידה לחוד אינה מספיקה לעשות הבן ישראל, שהרי מעוברת שנתגיירה צריך גם הבן 
גירות, ואף שהאב הוא ישראל מ"מ כיון שהאם שעיברתו היא נכרית נמצא שבעת שעיברתו נעשה העובר גוי. אכן לפי 

ה, א"כ יתכן שישראל שבא על נכרית כל זמן שהוא עובר הרי מה שהעלנו שאין הבן מתיחס אחר האם רק לאחר הליד
הוא כישראל שהרי אין לו יחוס אם עדיין, רק יחוס אב, ואם נאמר כן יוצא שישראל שבא על הנכרית ונתגיירה רק האם 

מו ולא גיירו העובר, ומשכחת לה כשנתגיירה האם לא ידעו ב"ד שהיא מעוברת שבאופן זה לא חל הגירות על העובר וכ
שכתב הדגול מרבבה יור"ד סימן רסח ס"ו, שאם לא ידעו הב"ד שהגיורת מעוברת תלוי הדין באשלי רברבי, וכנראה 

שכוונתו שתלוי בדין זה. אם הלכה שעובר ירך אמו, נעשה גר ממילא בגיור האם, אבל אם הלכה שאין עובר ירך אמו לא 
שנתעברה מנכרי ונתגיירה, אבל בנכרית שנתעברה מישראל  נעשה העובר גר עד שיכוונו ב"ד לגיירו, וכל זה בנכרית

 .7ונתגיירה, הבן ישראל, שהרי הורתו כל זמן שלא נולד אין לו אלא יחוס אב ובשעת הלידה הרי אמו ישראלית 

ולפי"ז גם יתיחס אחר אביו, ומסתימת הפוסקים שלא כתבו חידוש זה שבישראל הבא על הנכרית ונתעברה ונתגיירה  7
שלבן יש אחים מן האב, נראה שאין הדין כן וצריך עיון למה לא יתיחס אחר אביו, וצריך לדחוק שזרע ישראל  הנכרית

 במעי נכרית אין הבן מתיחס אחריו אף שעדיין אינו מתיחס אחר אמו.

 עוסק במצוה פטור מן המצוה

 תוספות סוכה כה. ד"ה שלוחי מצוה

פני רבו ולפדות שבויין פטורין מן הסוכה ואפילו בשעת חנייתן כך פי' הולכי בדבר מצוה כגון ללמוד תורה או להקביל 
בקונטרס וכן משמע בגמרא דקאמר הולכי לדבר מצוה פטורין מן הסוכה בין ביום ובין בלילה ומשמע אע"פ שאין הולכין 

חסדא ורבה בר רב אלא ביום דאי דאזלי ביממא ובלילה אפי' לדבר הרשות נמי פטירי כדקתני בברייתא ועוד עובדא דרב 
הונא דגנו ארקתא דסורא ותימה אם יכולין לקיים שניהם אמאי פטורין דאטו אדם שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו 

מי מיפטר בכך משאר מצות ובפ' אין בין המודר )נדרים ד' לג:( גבי המודר הנאה דמחזיר לו אבידתו אע"פ דמהני ליה 
י כל זמן שאבידה בביתו מיפטר מלמיתב ריפתא לעני אם כן שכיחא היא אלא פרוטה דרב יוסף משום דלא שכיחא וא

ודאי לא מפטר אלא בשעה שהוא עוסק בה כגון טלית של אבידה ושוטחה לצורכה או בהמה שנותן לה מזונות דלא 
צות סוכה שכיחא שבאותה שעה יבא עני לשאול ממנו וצריך לומר דהכא נמי איירי בכי האי גוונא דאי מיטרדי בקיום מ

 הוו מבטלי ממצות.

 ריטב"א סוכה כה. ד"ה מתניתין שלוחי מצוה פטורים מן הסוכה.

פי' משום דעוסק במצוה פטור מן המצוה ומייתי לה בגמרא מקרא, ותימה דהא ודאי לא אמרו העוסק במצוה פטור מן 
בציצית או שיש)י'( מזוזה המצוה אלא בשאי אפשר לקיים שתיהן, כי בעודו בסוכה או שמניח תפילין או שמתעטף 

בפתחו אין לפטרו מכל המצות, ומה שאמרו בשומר אבידה שפטור מלתת פרוטה לעני היינו בשעה שמנערה ומטפל בה 
והיינו דאמרינן ופרוטה דרב יוסף לא שכיחא כדפרישית בדוכתה, וכיון דלא מיפטר אלא בעודו עוסק במצוה זו למה לי 

י מצוה אחרת, וי"ל דהא קמ"ל דאפילו בעי להניח מצוה זו לעשות מצוה אחרת גדולה קרא פשיטא למה יניח מצוה זו מפנ
קמ"ל הימנה אין הרשות בידו סד"א איפטורי הוא דמיפטר מינה אבל אי בעי למשבק הא ולמיעבד אידך הרשות בידו, 

, ועוד וא של רשותדכיון דפטור מן האחרת הרי היא אצלו עכשיו כדבר של רשות ואסור להניח מצותו מפני דבר שה
למדנו הכתוב דאע"ג דאיכא עליה מצוה קבועה לזמן ודאי כגון קריאת שמע ושחיטת הפסח וקודם לכן באת לו מצוה 

אחרת שתבטלנו מן האחרת אם יתחיל בה, רשאי הוא להתחיל בזו שבאה לידו עכשיו ואם יבטל מן האחרת יבטל, ואינו 
דבר מצוה, שאין חיוב המצוה עליו עד שיגיע זמנה וראשונה קודמת, חשוב פורק עצמו ממנה כשפורקה מעליו מחמת 

 כנ"ל.

 ר"ן על הרי"ף סוכה יא.

שלוחי מצוה פטורין מן הסוכה. פרש"י ז"ל אפי' בשעת חנייתן והכי משמע בגמ' דאמרינן הולכין לדבר מצוה פטורין בין 
ובליליא אפילו לדבר הרשות נמי פטורי כדקתני  ביום ובין בלילה ומשמע אע"פ שאין הולכין אלא ביום דאי אזלי ביממא

 בברייתא:

ואיכא למידק אם יכולין לקיים את שתיהן אמאי פטורין דאטו מי שיש לו ציצית בבגדו ותפילין בראשו מי מפטר משאר   
מצות הא ודאי לא וה"נ מוכח בפרק אין בין המודר דאמרינן התם ]דף לג ב[ המודר הנאה מחבירו מחזיר לו אבדתו אע"ג 

זמן שאבדה בידו מפטר מליתן ריפתא לעניא הא ודאי שכיחא טובא דמהני ליה פרוטה דרב יוסף משום דלא שכיח ואי כל 
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אלא על כרחין לא מפטר אלא שעה שהוא עוסק בה כגון טלית של אבדה ששטחה לצרכה או בהמה שנותן לפניה מזונות 
דלא שכיח שבאותה שעה יבא עני וישאל ממנו לפיכך העלו בתוספות דלא פטירי אלא היכא שאם יקיימו מצות סוכה 

טלו ממצותיהן ואמרינן בגמרא ]דף כו א[ דרב חסדא ורבה בר רב הונא כי הוו עיילי לשבתא דריגלא לבי ריש גלותא יב
הוו גנו ארקתא דסורא ואמרי אנן שלוחי מצוה אנן ופטרינן בכה"ג נמי הוא דאי מטרדו בקיום מצות סוכה הוו מפגרי 

ינן בגמרא ]דף י ב[ דרב חסדא ורב הונא איקלעו לבי ריש ממצותן. ולא נ"ל כן דפשטא דמילתא לא משמע כן וה"נ אמר
גלותא ואגנינהו רב נחמן בסוכה שמופלגין נוייה ממנה ד' ואמרי ליה אנן שלוחי מצוה אנן ופטורין ופרש"י ז"ל להקביל 

רב פניו של ראש גולה דחייב אדם להקביל פנו רבו ברגל ולא אהדרו ליה דסוכה כשרה לדעתייהו כלל דהא אמר להו 
נחמן הדריתו בכו משמעתייכו ולא משמע דלהוי מפגרים מראיית רבן ברגל אי הוו מהדרי למגנא בסוכה כשרה ועוד 
מדאמרינן ]ברכות טז א[ חתן פטור מקריאת שמע עד מוצאי שבת אם לא עשה מעשה ואם איתא דביכול לקיים את 

ב[ גבי אבל וליקיים תרוייהו ולא מצית אמרת דלא שתיהם מיחייב נימא דאיבעי ליה ליתובי דעתיה כדאמר ]כאן דף כה 
מצי ליתובי דעתיה דהא תנן חתן אם רצה לקרות לילה הראשון קורא ובפרק היה קורא ]דף יד ב[ נמי אמרינן החופר כוך 

למת פטור מק"ש ומן התפלה ומן התפילין ומכל מצות האמורות בתורה ובודאי דרכן של חופרין דבתר דמחו בה טובא 
פורתא והדרי ומחו ובעידנא דמיפשי למה הוא פטור )לתת פרוטה לעני העומד אצלו( ובודאי דהחופר כוך למת מיפשי 

כדרכו שנינו ובפרק מי שמתו ]דף יח א[ נמי תניא המשמר את המת אע"פ שאינו מתו פטור מק"ש ומן התפלה ומן 
מצות ולמה אמרו פטור לפיכך נ"ל דהעוסק התפילין ומכל מצות האמורות בתורה והא משמר ודאי אפשר לו לקיים כמה 

במצוה פטור מן המצוה אע"פ שיכול לקיים את שתיהן וההיא דנדרים לא מוכחא מידי דודאי בשעה שהאבדה משומרת 
בתיבתו לא מפטר דעוסק במצוה אמרינן ולא מקיים מצוה ומי שאבדה אצלו אע"פ שהוא מקיים מצוה אינו עוסק בה 

בההיא שעתא ודאי פטור למיתב פרוטה לעני אע"פ שאפשר לקיים את שתיהן ולחזור אלא בשעה שמנערה לצרכה ו
לנערו אלא בההיא גוונא לא שכיח והיינו טעמא דמדפטר רחמנא חתן אע"ג דאפשר ליה ליתובי דעתיה ולקיים את 

ות אע"פ שתיהן וכדכתיבנא ילפינן כל שהוא עוסק במלאכתו של מקום לא חייבתו תורה לטרוח ולקיים מצות אחר
 שאפשר:

ומיהו מודינא ודאי שכל שאינו צריך לטרוח כלל אלא כדרכו במצוה ראשונה יכול לצאת ידי שניהם דבכה"ג ודאי יצא   
ידי שתיהן ומהיות טוב אל יקרא רע ומש"ה פרכינן בגמרא ]דף כה ב[ עליה דרבי אבא בר זבדא אמר רב חתן ושושביניו 

דו בסוכה דאע"ג דהעוסק במצוה פטור מן המצוה אפ"ה אין דרך המשמחין לשמח פטורין מן הסוכה וליכלו בסוכה וליח
חתן וכלה בחופה בלבד אלא אף בחדרים ובעליות ובסוכה משמחין אותן ומש"ה פרכינן דכיון דכי ארחייהו מצוה עבדי 

דכל זמן שליחותן יצאו ידי שתיהן ומיהו כל שצריך לטרוח פטור ומש"ה רבנן דהוו שלוחי מצוה הוו גנו חוץ לסוכה 
 עוסקים במצוה מיקרו ולא היו חייבים לקיים מצות סוכה:

 שו"ת מהר"ח אור זרוע סימן קסא

 זה לשון רבינו אבא מרי זצוקלה"ה.  

ברוך תהי' התורה הקדושה, הגומל חסד לאביונים, המוציא מזולל יקר, אשר העמידני על רגלי בתורתו הקדושה, יתום   
ורחום צורבא דשמעתתא, ברוך הוא וברוך שמו, ויהי רצון מלפניו שלא תמוש מפי ומפי זרעי ומפי  גרוע כמוני, וזכני חנון

זרע זרעי עד עולם אא"א סלה. העתקתי מכתיבת ידו הקדושה. זה אשר השיב לי מורי הרב ר' מתתיה בן רבינו יצחק 
ורבנו הר"ר יצחק לחיים יוחק, וזרעו והוא  זקנו. גודר פרץ, ויודע לטהר שרץ, יסוד הארץ פרי צדיק הר"ר חיים בן מורנו

יגדל. ואני הצעיר, באתי להשיב לפי חסרון דעתי אשר בי על מה שהקשה על דברי רבינו יצחק, דאמר: שומר אבידה, לא 
יפטר מליתן פרוטה לעני שהאבידה בביתו, רק בשעה שמוטפל /שמטופל/ באבדה לשוטחם. מדקאמר פרוטה דרב יוסף 

ל"ג ב'(, דאיכא למימר דלעולם מפטר, אף שלא בשעת טיפול, ואפילו הכי גבי מודר הנאה לא שכיחא  לא שכיחא )נדרים
פרוטה דרב יוסף, שהרי אינה מאחרה בביתו אחרי שהוא מכיר בעל האבדה, כאשר הוכחת דמיירי שמכיר בעל האבדה, 

האבדה עד שיתן סימנים, ומשהים אלא מריצה ביד ואינו מאחרה בידו. אבל שאר שומרי אבידה שאינם מכירים בעל 
האבדה בביתם, איכא למימר דפרוטה דרב יוסף שכיחא, משום דמפטר אף שלא בשעת טיפול, ומתוך חסרון דעתי, לא 

הבנתי שפיר קושייתם. דמחזיר לו אבידתו משמע, כמו שהיה מחזיר האבידה לאדם אחר שלא היה מודר הימנו, ולאדם 
אחר האבידה, ואפילו לא היה בעיר בעל האבידה, והיה שומרה בביתו עד שיבא בעל  אחר היה מחזיר לו, וטורח לחזור

האבידה. דמי לא עסקינן נמי, גבי מודר הנאה דבעל אבידה אינו בעיר, וצריך המוצא לשומרה בביתו עד שיבא. ואי 
כיחא. ונראין הדברים אצטריך ליתן פרוטה לעני בשעה שהאבידה בביתו שלא בשעת טיפול, א"כ הוי פרוטה דרב יוסף ש

דכך הוא, מדקאמר פרוטה דרב יוסף לא שכיחא, ולא קאמר פרוטה דהאי מודר, לרב יוסף לא שכיחא, משמע דבכל מקום 
לא שכיחא, דהכא איכא שהות כמו בעלמא כדפרישת. ומה שהבאת ראיה מהולכי לדבר מצוה )סוכה כ"ה א'(, דפטורין בין 

שעת חנייתן. ומעובדא דרב חסדא ורבה בר רב הונא, דעוסק במצוה פטור מן ביום ובין בלילה ממצות סוכה, אף ב
המצוה, אע"ג שאינו צריך להניח מצוה ראשונה לעשות מצוה שניה. שהרי הולכי לדבר מצוה, היו יכולים לעשות מצות 

נ"ל, דטעם דטרידי סוכה בשעת חנייתן, וגם רב חסדא ורבה בר בר הונא, אחר קיום מצות סוכה ללכת למצותן. לפי שכלי 
שפי' נכון, כי לפעמים טרידי כל כך להילוך מצותן, דלא דכירי מצות סוכה. ואי מיחייבת במצות סוכה, כשזוכרים מצות 

סוכה רמי אנפשיה כל כך מצות סוכה לבל ישכחו אותה, עכשיו כיון דעתה בא עליה חיוב סוכה שישכחו ללכת לדבר 
ת מוכנת. ואי מיחייבת ליה מחיוב סוכה, אתה מראה להם להניח מצוה מצוה, אחרי שאין המצוה שהולכים לעשו
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ראשונה שהולכים לעשות, אחרי שהתחילו ללכת לדבר מצוה, טרם שהגיע זמן אכילה ושינה בסוכה, אסור להם להניח 
שביל להם מצוה ראשונה שהיה עוסק בה, בשביל מצות סוכה. והוי כמו אפשר למעבד שניהם, שאין לו להניח ראשונה ב

השניה. ולא דמי לאדם שיש לו אבידה בביתו, או ציצית בבגדו, דליתא טירדא כמו הילוך לדבר מצוה. וכן משמע דלא 
פטירי הולכי לדבר מצוה אלא בשעת הליכה, אבל אם כבר הלכו עד מקום המצוה, דלא טרידי בהילוך יותר לא פטירי 

שמע בשעה שהולכים. דאי לא תימא הכי כל איש שהוא מסוכה, אם אפשר להם לעשות לתרווייהו מדקאמר הולכי מ
בעירו וטרוד לילך להקביל פני רבו או נשיא יפטר מסוכה היכא דאפשר לקיים את שניהם. אלא ש"מ דוקא הולכי דטרידי 
בהילוך פטירי, וכן התלמידים שכבר באו לבית רבם, תו לא טרידי ואפשר להם לקיים את שניהם. דמה לי כשהתלמידים 

ים ללמוד לבית רבם וכבר הם בבית רבם לרב שלומד בביתו ולומדים בביתם. דלא מפטרי מתפלה, רק ר' שמעון בן הולכ
יוחאי וחביריו דתורתם אומנתם ואי מצלו היו צריכים להניח תורתם. ומה שהקשה לפטור עוסק במצוה בשעה שהוא 

הניח מצוה ראשונה ולעסוק במצוה שנייה. מטפל בה פשיטא מה לי מצוה ראשונה מה לי מצוה אחרת ולמה יש לו ל
דלמא אצטריך קרא להיכא שהשנייה עוברת דאם לא יעשנה השתא לא תבא לידו עוד ואי הוי מתעסק במצוה שנייה היה 
יכול לחזור ולעסוק במצוה ראשונה ואפילו הכי קא ממעט קרא. דכיון שאם היה רוצה לעסוק במצוה ראשונה היה צריך 

השתא אין להניח מצוה ראשונה בשביל מצוה שניה כיון דאי אפשר לו לעשות שניהם יחד. מה  להניח מצוה ראשונה
שהקשת על מה שדקדק ר"י דשומר אבידה לא מפטר מכל המצות בשעה שהאבידה בביתו דאטו אדם שיש לו תפילין 

ה ולא מפטר מן המצות בראשו וציצית בבגדו יפטר מכל המצות? דהאי דיוקא דלא צריך דמילה תוכיח, דהוו קיום מצו
כיון שאינו מתעסק במצוה? נראה לפי שכלי דשפיר אצטריך האי דיוקא. והק' ר"י דלא מיפטר אדם שיש לו אבידה בביתו 
מטעם דטריד דאי מיחייבת ליה בשאר מצות רמי עליה חיובא שאר מצות שישכח שיש לו אבידה בביתו ויאבדנה. דאטו 

י טעמא מכל המצות דשמא יטול תפילין מראשו משום דרמיא אנפשיה טרדא אדם שיש לו תפילין בראשו יפטר מהא
דשאר מצות? והשתא לא דמי למילה דאי אפשר לעשות עצמו ערל משום טירדא דחיוב שאר מצות. ומה שהקשית 

דתימא הוא איך המלוה על המשכון יחשב שומר שכר כשאין המלוה צריך מן המשכון דמה מצוה עושה בתפיסת 
ראה לפי שכלי דתפיסת המשכון אף בשאינו צריך מן המשכון להשתמש בו גורמת לו מצות המלוה דאי לא הוי המשכון? נ

ליה משכון לא היה מלוה לו. ואי לא דמיטפל במשכון לשוטחו שלא יתקלקל ולא ישווה כנגד הלוואה לא היה מלוה. 
ומר אבידה יחשב שומר שכר משום נמצא שהשטיחה עושה המצוה ומפטר דפרוטה דרב יוסף. ומה שהקשת דלמה ש

דמיפטר בשעה ששוטחה מליתן פרוטה לעני הלא בשכר טורח שטיחה מיפטר והוי כאומן שנוטל שכרו דלא חשיב בשביל 
זה שומר שכר? לא הבינותי שפיר קושיית' דאטו אם אדם היה שוטח מלבושו של חבירו בביתו של חבירו יפטר מליתן 

וטח אבידה מליתן פרוטה לעני אלא בשביל שעוסק במצוה א"כ המצוה גורמת לו פרוטה לעני? אלא למה מפטר כשש
ליפטר. ומה שהקשית מאין בין המודר )נדרים ל"ה ב'( דמודר הנאה מחבירו מלמדו תורה והרי הוא נהנה המלמד מן 

רוטה לעני התלמוד מפרוטה לעני? דאותה פרוטה שכיחא שהרי שוהא בלימודו הרבה ובכל שעה שלמד מיפטר מליתן פ
ותיקשי אפילו לרבה לפי' ר"י בתוס' שלנו הקשו הקושיא ותירצו דאפילו אם מיירי בנכסי התלמיד אסורים על המלמד 
דוקא נכסי התלמוד /צ"ל התלמיד/ אסורים ולא גופו. וכאן המלמד אינו נהנה אלא מגוף התלמיד שמלמדו תורה וגורם 

ו שדהו וכל מלאכה יעשה לו. ועוד נ"ל דלא קשה דמסתמא בשעה שהיה לו ליפטר מפרוטה דר' יוסף. א"נ דא"כ יחרוש ל
לומד לחברו היה לומד לעצמו ובלא התלמיד היה מפטר באותה שעה מפרוטה דרב יוסף. ומה שהקשת במאי פליגי רבה 

ושה ורב יוסף? נראה דאפילו כשבא העני ופרנסו המחזיר פליגי. דלרב יוסף שומר שכר הוא והאבדה פוטרתו מטרדת ע
המצוה שאם היה רוצה לא היה מפרנסו ומתנה בעלמא קא יהיב ליה. וניחא ליה ליתן פרוטה לעני ליפטר מעונש המצוה 
אע"ג שנותן לעני הפרוטה. ולרבה פרוטה דרב יוסף לא שכיחא וליכא דאגת עונש בשביל שעה אחת שהוא שוטחה. וע"כ 

שכר מטעמא דפרישית. דאי לאו הכי לוקמה ההיא דהמודר  צ"ל דאפילו לא פטר עצמו מליתן פרוטה לעני חשיב שומר
ומחזיר לו אבידתו לכ"ע כשנכסי בעל אבידה אסורים על המחזיר. ובכה"ג לא פטר עצמו מליתן פרוטה לעני דהיא גופא 

 לא בא אלא להשמיענו דהמדיר מחזיר לו אבידתו.

 שו"ת מהר"ם שיק יורה דעה סימן רכה

   בעזהי"ת חוסט שנת תרל"ב לפ"ק

מה ששאל ממני עצה בענין הליכה להיות רב בקהל הידועה לא אדע כוונתו וסיבת ספיקתו ומה שאלה שאל אי כוונתו   
לשאול אי עדיף שיסע לא"י או ישאר בכאן לעסוק בצרכי ציבור הנה ע"ז כבר אמרו כללים הרב במעיל צדקה סי' כ"ו 

א שכללא כייל דהיינו אם יוכל להסתפק שם ע"י ממונו אבל האריך וביאר היטב דוודאי גם בזה"ז ישיבת א"י מצוה אל
להטיל עצמו על הציבור על הצדקה לא שמיעא לי' וכיו"ב דעת מרן זצ"ל בחת"ס ח"ר מאהע"ז סי' קל"ב. ובחיו"ד סי' רל"ד 

ליק לא"י כ' עוד דוודאי ללמוד התורה ולתפוס ישיבה וודאי עדיף מישיבת א"י דהרי אמרינין סופ"ק דמגילה דעזרא לא ס
כל זמן שרבו קיים ומטעם זה לא קשה מה שהקשו להנוב"י מהדו"ת סי' ר"ה מדוע לא נסעו בעלי התוס' לא"י בפרט שהן 
הקשו בסוטה דף ה' דליחשב מתי ח"ל בין הנך דלית להו בעולם התחי' ולהנ"ל לתי' הב' הם עסקו בתורה ובישיבה דעדיף 

תורה ותפיסת ישיבה ולכלל הראשון אפשר שבעלי התוס' היו אנוסים מישיבת א"י וא"כ אם א"י מזכה כ"ש לימוד ה
מאיזה טעם וחישב לעשות מצוה ונאנס הוי כאלו עשאה א"כ הרי הי' להם גם מ"ע של ישיבת א"י ושפיר זוכין לעולם 

 התחי':  
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טוב והאמת וכאשר ואם שאלתו מצד חולשתו לב יודע מרת נפשו ואיהו קים לי' בגוי' טפי וה' הטוב ידריכנו בדרך ה  
 ישים ה' בלבו בלי שום נטי' לשום צד כן יעשה וד' יצליח בידו דברי ידידו ורבו:

 הק' משה שיק מברעזאווע.    

 שו"ת מהר"ם שיק יורה דעה סימן רכו

נדרשתי לאשר נשאלתי מאת הנגיד התורני וביקש ממני לכתוב לך דעתי בענין נסיעתך וכל התקלות והמכשולים 
א עי"ז ואם אמנם שקשה לענות וליעץ בדבר הזה שאתה מבפנים ואני מבחוץ אפי"ה לא אוכל למנוע להעיר שיכולים לבו

אם אמנם שאתה יודע מעלת זכות הרבים ומקרא מלא נאמר והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים 
בים אמרי' אפי' חטא כדי שיזכה חבירך ותוס' בשבת דף ד' ע"א כתבו כדי שיזכו רבים או כדי שלא יבוא מכשול לר

 ולכאורה קשה לי ע"ז מהא דיליף בסוף פ"ק דמגילה דגדולה ת"ת מבנין ביהמ"ק מעזרא והא בנין ביהמ"ק צורך רבים הוא:  

ונראה דוודאי גם בלי עזרא לא הי' חשש ביטול הבנין שכבר היו שם נחמי' וחבריו אלא כדי שיזכה עזרא ג"כ בבנין וע"ז   
אמרו גדולה ת"ת ועל ברוך בן נרי' גופי' שהקשה המהרש"א שם מדוע לא הי' עולה לדעתי אצלו הי' ת"ת דרבים  שפיר

ורבים צריכין לו דהיינו כל ישראל שנשארו בבבל ות"ת דרבים דעדיף מהכל פשיטא דאינו נדחה מפני בנין ביהמ"ק 
ק ת"ת דיחיד ואין רבים תלויים בו נגד זה גם בנין כדאיתא במגילה דף ג' דת"ת דרבים עדיף מעבודה רק בעזרא שהי' ר

 בהמ"ק אצלו הי' רק של יחיד כדלעיל:  

אלא דעדיין קשה לי מנ"ל לש"ס לומר דטעמו של עזרא דלא עלה משום דגדול ת"ת דלמא משום דכבר עסק בו והעוסק   
דאף מצוה קלה קודמת עיי"ש ולכך במצוה פטור ממצוה אחרת ופירש"י בסוכה דף כ"ה ע"ב בד"ה שחל שביעי שלהן וכו' 

לא הניח עסק התורה וצריך לומר דבכל בוקר מתחיל חיוב חדש עסק התורה ומצות בנין ביהמ"ק אלא דאכתי קשה הא 
 אין מעבירין על המצות ולדעת הח"צ סי' ק"ו אפילו כדי לעשות גדולה ממנה וצ"ע:  

לעשות מצוה לימוד התורה ועוד שלדעתי זה הוי כמו אין  ומטעם זה נמי אצלך איך תניח מצוה דרבים שאתה עוסק בה  
ספק מוציא מידי וודאי וגדולה חזקה אמרו חכז"ל לכך הי' נ"ל שאין ראוי להניח מקום שזכות רבים תלי' בי' למקום 

ו שנראה שיהא יכול לקנות שלימות יותר אמנם הואיל ואין אני יודע תוכן הדברים ממש ואין לדיין בזה אלא מה שעיני
רואות מה שיוכל לתקן ומה שיש עוד חששות וכו' לזה אין הדבר מוכרע אצלי בבירור וה' יהי' עמך וידריכך בדרך הטוב 

 והישר בעיני ה' וזכות אבותיך יהי' בסעדך דברי ידידך ורבך הדורש שלומך:

 הק' משה שיק מברעזאווע.     

 שו"ת מהר"ם שיק יורה דעה סימן רכז

 תשרי תרל"ד לפ"ק: שיל"ת חוסט יום ה' ד'

גמר חתימה טובה וברכה והצלחה יהא לראש גבר תלמידי הרב הגדול המופלג המפורסם כש"ת מוה' זלמן שפיצער נ"י רב 
 בקהל הקודש בווין יע"א:  

מכתבך קבלתי בער"ה ונהניתי בו ובו שאלתני ליעץ אותך אם תקבל המשרה על שכמך להיות רב בק"ק מאטרסדארף   
ך כי שם תוכל להרביץ תורה ונפשך חשקה ללמוד וללמד ובוודאי בזה צדקת דמעלת הלימוד גדול מאוד יע"א הרוצים ב

ובלבד גדלה אם נהנה ממנה ולולא תורתך שעשועי וכו' אבל לעמוד על המשמר ולעמוד בפרץ אברוחי ארי בעלמא הוא 
חקת התורה דא גזירת אורייתא אשר צוה וגם אינו נוח לאדם ומרן הגאון בעל חת"ס זצ"ל המליץ על לשון התרגום בפ' 

 ה' לאמור ולהוכיח:  

ואעפי"כ צריכין אנו לדון באשר הוא שם דאמרינין בפ"ק דמ"ק דף ט' על הסתירה דבקרא א' נאמר אורח חיים פן תפלס   
כו' ומסיק דמצוה שא"א לקיים ע"י אחר אזהר אורח חיים פן תפלס אפי' וכו' ובנידון הזה כבר כתבת בעצמך שא"א 

י שם היינו אם רוצה לברר א' מהם וכ"ש אם כבר הוא לעשות כמעשיך ע"י אחר א"כ אפילו מצוה קלה קודמת כפרש"
יושב ועוסק בה דעוסק במצוה פטור ממצוה אפילו חמורה ממנה כפירש"י בסוכה דף כ"ה וממילא אסור משום אין 

מעבירין על המצות והיינו אפילו אם מעמדך הוא מצוה קטנה. אבל הרי כבר אמרו מוציא יקר מזולל כפי יהי' והקב"ה 
מבטל ואמרו גדול המחטיאו יותר מהרגו ואם להציל נפשות מסכנות הגוף אין לך דבר שעומד בפני פ"נ ק"ו גוזר והוא 

 מפני סכנת הנשמה:  

ואע"ג דתלמוד תורה הוא גדול אמרו מבטלין ת"ת להכנסת כלה כו' ורשעים בחייהן קרויים מתים. ולהרבות להכניס   
מזה וכבר נשאלתי על אותה ברייתא עצמה דמפלגת במצות הכנסת כלה  המון בני ישראל לתורה אין לך הכנסת כלה גדול

ואידך ומסיים ות"ת כנגד כולם ואנן איפכא תנינא מבטלין ת"ת ואין כאן מקומו )עיין בחאו"ח סי' ב'( וכיוצא בזה 
גדול הוא  נשאלתי מאת תלמידי הרב המאה"ג מוה' זוסמאן ני' האבדק"ק האלאש והשבתי לו כעין זה ואפי"ה כיון דדבר
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ודיני נפשות מתחילין רק מן הצד ישאל בזה גם את הגאון הצדיק מסאנז נ"י. וגם לפעמים ע"י מעמד כזה מתבטל ונלכד 
 בשגיאה ולחטוא בשביל שיזכה חבירו אין בכלל הנ"ל:  

יוצא אמנם ואם אמנם שכתבתי דעתי הוא רק אומדנא לזה ישאל גם את הגאון מסאנז ני' או להגאון מלעמבערג ני' וכ  
יש לדון עוד דבר אחר הרי הוא עומד באמצע המלחמה ואם דהתורה התירה בתחילה לילך לדבר מצוה בנידון דמעלתו ני' 

וגם יש לחוש ח"ו  אבל בעת המלחמה נאמר ופקדו שרי צבאות בראש העם ובנסיעתו יניע את לב המון בני ישראל
דעתי ואם רצון ה' להגדילך להרביץ ולהרבות תורה עוד חזון  לחילול השם ועתה אנו מתפללים יגדל נא כבוד ה' זהו

למועד וה' ידריכך בדרך אמת וטוב ומישרים למען שמו ויאושר כוחך וחילך לתורה ולעבודה ולעמוד בפרץ וחיים ושלום 
 וכל טוב יהי' לך ולכל אשר לך וגמר חתימה טובה דברי רבך הדו"ש.

 הק' משה שיק מברעזאווע.  

ה עלי לראות בעוה"ר וד' ירחם וזכרני בתפילתך ואפי"ה ראיתי בהעברה בעלמא כי טרוד אני מאוד ועוסק ע"ד ד"ת קש  
בענין אחר ולאו גברא רבה אני ולזאת אני מעיר רק בקצרה להראותך שראיתי את אשר חדשת דבבע"מ לכ"ע יש דיחוי 

בדה בו עבירה דלגבוה פסול אפילו נשתנה ועיין דהתורה גילתה כיון שעבר ולמדין מזה לכיוצא בזה ויש להסביר דהוי כנע
במג"א סוסי' תרמ"ח ואע"ג דהוי דיבור כיון דע"י דיבורו מתעביד מעשה כמעשה חשיב אלא דהא דמפרש מדנקט לא 

תקריב מוכח זה א"כ מאי פריך בתמורה דף ה' ע"ב על רבא ממקדיש בע"מ אמאי חל נימא מדגילה דאינו בר הקרבה ע"כ 
הסביר דבריו עפ"י תי' הש"ס ולסברתו א"צ לימוד דהרי מוכח כן מסברא דחולין דף קט"ו ויהי' ה' עמו דחל מיהו יש ל

 מנאי הנ"ל:

 אגרות רב חיים עוזר חלק ב סימן תשנב
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 דברי הרב עמ' ריט

 קהלות יעקב שבת

 מפניני הרב עמ' סג

 מצוות לא תעשה –עוסק במצוה פטור מן המצוה 

 מח קובץ שעורים בבא בתרא אות

דף ח ע"ב[ שם תוד"ה אכפיא לרב נתן וכו' דבצדקה כופין משום דאית ביה לאו, ומ"מ העוסק במצוה פטור מלמיתב ]
קדושין  -רפתא לעניא, דהלאו בא מכח חיוב המצוה וכיון דפטור מהמצוה ממילא ליכא לאו ]כעין מש"כ רמב"ן וריטב"א 

אם נפרש דבשעה שעוסק במצוה הוא פטור ממצוה ואם יקיים לענין מ"ע שהזמ"ג בנשים עיי"ש[ אלא דהתינח  -ל"י 
המצוה האחרת לא יצא וצריך אח"כ לחזור ולקיימה כמו באוכל מצה בשעה שהיה שוטה ואח"כ נשתפה, אבל אם נאמר 
דעוסק במצוה אינו פטור ממש אלא שהוא כמו אנוס מלקיים האחרת ואם עמד וקיימה יוצא באחרת א"כ מצות צדקה 

ואיכא ל"ת, ושמא י"ל דלענין עוסק במצוה דפטור ממצוה אין נ"מ בין עשה לל"ת אלא בין קום ועשה רמיא עליה 
לשוא"ת, והל"ת דצדקה עובר עליה בשוא"ת כמו העשה, ]ועיין ט"ז חו"מ סי' רס"ו ס"ה[ ועי' ברא"ש פ"ג דברכות בהיה 

הוא משום דטרוד במצוה ועיין במ"ב סי' ע',  אונן במוצ"ש אם חייב מחר בהבדלה משום תשלומין, ולכאורה פטורא דאונן
)וכמש"כ יש להקשות להסוברים דאיכא שעבוד נכסים בצדקה מאי מהניא עסק במצוה למפטריה, וע"כ דהשעבוד הוא 

מכח המצוה, וכיון שפטור מהמצוה ממילא ליכא שעבוד נכסים ולפי"ז בשוטה שפטור מהמצוה גם שיעבוד נכסים ליכא 
 .(נ א -סי' ר"צ בדעת הרמב"ם, וכבר הק' כן בהגהות מחנה אפרים על הרמב"ם סי"א מנחות  ולא כן כתב בקצוה"ח

 S(מגנזי הגר"ח סימן יב )עמ׳ מה

  יביע אומר חלק יא סימן ד

 בחוץ לארץ –עיבור השנה 

 החודש ועיבור השנה בחו"ל קידושראה: 

 ורהסכמת הציב –עיבור השנה 

 תוספתא סנהדרין ב:יג

אין מעברין את השנה ביהודה ואם עיברוה הרי זו מעוברת העיד חנניה איש אונו לפני רבן גמליאל שאין מעברין את 
השנה אלא ביהודה ואם עיברוה בגליל מעוברת ומעברין את השנה כל אדר שבראשונה היו אומרין אין מעברין אלא עד 

עיבור רבן שמעון בן גמליאל ור' אלעזר בר צדוק אומרין אין הפורים עד שבא ר' יהושע ור' פפייס והעידו שכל אדר כשר ל
אין מעברין את השנה בלילה כדי שיקבלו רוב ציבור עליהן מעברין את השנה ואין עושין כל צורכי ציבור אלא על תנאי 

  ואם עיברוה אינה מעוברת:

 סימנים - עיבור השנה

 סנהדרין יא.

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


872 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 שלחן ערוך אבן העזר יז:כד 

 ראש השנה כ.

 והשגות הרמב"ן שם ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנג

 שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן שי  

 גרי״ז על הרמב״ם סוף הלכות קידוש החודש 

והנה ביסוד הדבר דקובעין חדשים ומעברין שנים בזמן הזה שאין ב״ד סמוכין, כבר נחלקו הרמב״ם והרמב״ן, דדעת 
זמן שיש ב״ד מקדשין חדשים על פי הראיה ומעברין שנים מפני אביב ותקופה הרמב״ם בפ״ה מהלכות קה״ח דהל״מ ד

ופירות האילן או מפני הצורך, ובזמן שאין ב״ד דין קביעת ר״ח ועיבור שנים תלוי רק בחשבון בלבד ,וכך היא הלמ״מ 
בדבריו, והרמב״ן שבזמן שאין ב״ד אין מעברין שנים וקובעין חדשים אלא בחשבון זה שאנו מחשבין בו היום עיי״ש 

עיי״ש בדברי הרמב״ן,  הבסה״מ מצוה קנג נחלק ע״ז וס״ל דלא נאמרה הלכה מסיומת של חשבון זה עד ביאת הגאול
ולמש״כ י״ל דתליא בפלוגתא רש״י והרמב״ם שהבאנו, דלדעת הרמב״ם דנאמר דין על כל השנה שתהא שנת החמה, וזהו 

אמר בזה גם הלכה של חשבון שדין קביעות השנה תלוי בחשבון זה, אבל יסוד דין עיבור שנים, א״כ שפיר שייך לומר דנ
לדעת רש״י דהשנה בעצמה אין לה שום דינים וחשבונות כלל, וכל עיקר דין עיבור הוא רק דין של צורך, שב״ד מעבירין 

פני הצורך, אבל דות שיתקיימו בזמנן כהלכתן, א״כ כל עיקרו מהדברים המסורים לב״ד שיעברו מועאותה בשביל צורך המ
 .א וכמש״כ הרמב״ןידין של חשבון לא שייך בזה, ובע״כ דנעשה זאת ע״פ רצון הלל הנש

 רמב"ם הלכות תרומות א:ב

נביא מדעת רוב ישראל וזהו הנקרא כיבוש רבים, אבל  מלך ישראל או ארץ ישראל האמורה בכל מקום בארצות שכיבשן
אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם אינו נקרא א"י כדי  צמן מקוםאו משפחה או שבט שהלכו וכבשו לע יחיד מישראל

שינהגו בו כל המצות, ומפני זה חלק יהושע ובית דינו כל א"י לשבטים אע"פ שלא נכבשה כדי שלא יהיה כיבוש יחיד 
 כשיעלה כל שבט ושבט ויכבוש חלקו.

 סמיכה –עיבור השנה 

 ועיבור השנה סמיכהראה: 

 אין לו גוף – עיקרי האמונה

 רמב"ם הלכות תשובה ג:ז

חמשה הן הנקראים ה מינים: האומר שאין שם אלוה ואין לעולם מנהיג, והאומר שיש שם מנהיג אבל הן שנים או יותר, 
והאומר שיש שם רבון אחד אבל שהוא גוף ובעל תמונה, וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל, וכן העובד כוכב או 

+/השגת הראב"ד/ והאומר שיש שם רבון כל אחד מחמשה אלו הוא מין. מזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין רבון העולמים 
אחד אלא שהוא גוף ובעל תמונה. א"א ולמה קרא לזה מין וכמה גדולים וטובים ממנו הלכו בזו המחשבה לפי מה שראו במקראות ויותר ממה שראו 

ן. א"א כאותו שאמר אלהיכם צייר גדול היה אלא שמצא לו בדברי האגדות המשבשות את הדעות. /השגת הראב"ד/ וכן האומר שאינו לבדו הראשו
 +סמנים גדולים תהו ובהו חושך ומים ורוח ובהם עשה מה שעשה.

 .ברכות ו

 ו. חידושי הרשב"א ברכות

ולענין מה שאמרו הקב"ה מניח תפילין, פי' רב האי גאון ז"ל זה לשונו הכי פירשו רבנן שהראה הקב"ה למשה קשר 
תפילין ולימדו במראית העין כדרך שלמדו מעשה המשכן שנאמר ככל אשר אני מראה אותך את תבנית תפילין והנחת 

המשכן ככל אשר אתה מראה בהר, וכן לענין מה שאמרו שנתעטף הקדוש ב"ה כשליח צבור שיורד לפני התיבה ולמד את 
ך וגו' ועל אותה שעה אמרו ]ז' א'[ מנין משה בפרשת ויעבור ה' על פניו ויקרא וכן הוא אומר אני אעביר כל טובי על פני

שהקב"ה מתפלל והלא בתורה פירש כי כן אמר ה' ה' אל רחום וחנון, וקאמר משה אתה הראתנו לומר שלש עשרה מדות 
שנאמר כאשר דברת לאמר, וכן אמר יהי רצון שיכבשו רחמי את כעסי ללמדנו לומר יהי רצון שיכבשו רחמיך את כעסך, 

אי גאון ז"ל ומיהו מאי דקאמרי תפלי דקודשא בריך הוא מאי כתיב בהו, קשיא טובא לפירוש זה בעיני, עד כאן לשון רב ה
 .ויש לשאר החכמים ענין אחר נעלם בזה והאלהים יראנו איזה הדרך ישכון אור
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 של הקב"ה תפיליןראה: 

 תורה מסיני -עיקרי האמונה 

 שבועות לט.

 ברי הרב עמ' שידד

 הגדרתם –חצר, ובני העיר  ,עיר

 ערכין לב.

 .עירובין נט

 תוספות עירובין נז. ד"ה רב הונא

 הארץ הצבי עמ' קכ

 בעקבי הצאן סימן כ בהערה

 כמה זמן צריך לגור שם –בן עיר  –עיר 

 .בבא בתרא ח

 -ממקום למקום, ולנה בתוכה והודחה עמהן וכמה יהא בעיר ויהא כאנשי העיר וכו'. ורמינהי: החמרת והגמלת העוברת 
הן בסייף וממונן אבד! אמר רבא, לא קשיא: הא לבני מתא, הא  -הן בסקילה וממונן פלט, ואם נשתהו שם שלשים יום 

 -אסור ליהנות ממנו, פחות מכאן  -ליתובי מתא; כדתניא: המודר הנאה מאנשי העיר, כל שנשתהא שם שנים עשר חדש 
מותר ליהנות ממנו. ולכל מילי מי  -אסור ליהנות ממנו, פחות מכאן  -יר, כל שנשתהא שם שלשים יום מותר; מיושבי הע

 -לקבורה, שנים עשר  -לכסות, תשעה  -לקופה, ששה  -לתמחוי, שלשה חדשים  -בעינן י"ב חדש? והתניא: שלשים יום 
 .לפסי העיר תנן -חדש לפסי העיר! אמר ר' אסי אמר ר' יוחנן: כי תנן נמי מתניתין שנים עשר 

 מגן אברהם סימן רמח:טו

 :(ודוק' ע"ד להתיישב וי"א אפי' ע"מ להחזיר כיון דאפי' מהלך ד"א בא"י מצוה היא )כ"ה -והעולה לא"י 

 חלות שמהבית דין ל -עיר הנדחת 

 סנהדרין פ:

 סנהדרין קיב.

וחובשין. אמר ליה עולא: נמצא אתה מענה את דינן  -וחובשין, דנין  -עד שיודח רובה. היכי עבדינן? אמר רב יהודה: דנין 
וסוקלין, דנין וסוקלין. איתמר, רבי יוחנן אמר: דנין וסוקלין דנין וסוקלין. וריש לקיש  -אלא אמר עולא: דנין  -של אלו! 

 אמר: מרבין להן בתי דינין.

 ארץ הצבי עמ' רלב

 תוספות מנחות סה. ד"ה ויודעים

 מנחת חינוך תסד:יט

 רב למס' סנהדרין עמ' רכחשיעורי ה

 בתשובה החזרעיר הנדחת ש
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 רמב"ם הלכות עבודה זרה ד:ו

והיאך דין עיר הנדחת, בזמן שתהיה ראויה להעשות עיר הנדחת, בית דין הגדול שולחין ודורשין וחוקרין עד שידעו 
בראיה ברורה שהודחה כל העיר או רובה וחזרו לעבודת כוכבים אחר כך שולחים להם שני תלמידי חכמים להזהירם 

ן מצוין לכל ישראל לעלות עליהן לצבא והן צרין ולהחזירם אם חזרו ועשו תשובה מוטב ואם יעמדו באולתן בית די
עליהם ועורכין עמהן מלחמה עד שתבקע העיר כשתבקע מיד מרבין להם בתי דינין ודנים אותם, כל מי שבאו עליו שני 

עדים שעבד כוכבים אחר שהתרו אותו מפרישין אותו, נמצאו כל העובדים מיעוטה סוקלין אותן ושאר העיר ניצול, 
מעלין אותן לבית דין הגדול וגומרין שם דינם והורגין כל אלו שעבדו בסייף, ומכין את כל נפש אדם אשר בה נמצאו רובה 

לפי חרב טף ונשים אם הודחה כולה, ואם נמצאו העובדים רובה מכים את כל הטף ונשים של עובדים לפי חרב, ובין 
ה אל תוך רחובה, אין לה רחוב עושין לה רחוב, שהודחה כולה בין שהודחה רובה סוקלין את מדיחיה ומקבצין כל שלל

היה רחובה חוצה לה בונין חומה חוץ ממנו עד שיכנס לתוכה שנאמר אל תוך רחובה, והורגין כל נפש חיה אשר בה 
+/השגת ושורפין את כל שללה עם המדינה באש, ושריפתה מצות עשה שנאמר ושרפת באש את כל העיר ואת כל שללה. 

ולחים להם שני תלמידי חכמים להזהיר אותן ולהחזירן אם חזרו ועשו תשובה מוטב. א"א טוב הדבר שתועיל להם התשובה הראב"ד/ אחר כך ש
 אבל לא מצאתי תשובה מועלת אחר התראה ומעשה.+

 (קישור)צפנת פענח על התורה, פרשת וירא יח:כא, עמ' עד 

ש גבי עיר הנדחת דתחילה מתרין בהם לתשובה ואם עשו "מכאן למד רבינו הרמב"ם ז"ל בהל' ע"ז מ' ארדה נא ואראה וגו
תשובה אז אותם שעבדו ע"ז נסקלין ושאר כנשים ופק וגוף העיר תשאר אבל אם לא עשו תשובה אז הוה עיר הנדחת 

נהדרין דמדום סלה וזה ר"ל כאן הפסוק וכתרגומו כב ועי' בירושלמי בג ובתוספתא דוכולם נהרגים והעיר תשרף לכך של
 הוה גדר עיר הנדחת וכן ר"ל התרגום כאן

 עירוב תבשילין

 מגן אברהם סימן תקכז

כתב הר"ן פ"ג דפסחים דמדאוריית' אסור לבשל מי"ט לשבת ק"ו לחול אלא דשרי ע"י הואיל ואי מקלעי ליה אורחים   
שתא נמי חזי ליה מ"מ איסורא איכא וע"י עירוב שרי וכ"ה בגמ' ועססי' תקי"ב וכתבו התו' בפסחים דף מ"ו חזי ליה ה

דאם בישל סמוך לחשיכה דליכא למימר שיקלעו ליה אורחים לוקה וכ"כ המרדכי רפ"ב דביצ' וב"י בשם הג"מ ומ"ש הרב"י 
הו היש"ש דדוקא רב חסדא אית ליה האי סברא אבל דמבואר בגמ' שמדאוריית' צרכי שבת נעשים בי"ט וכו' כבר השיגו

אנן קי"ל כרבה ונ"ל שגם דעת הרמב"ם כן וא"כ ליכא פלוגתא בזה וס"ל כמ"ש המאור דע"י הואיל שרי לכתחלה לבשל 
מי"ט לשבת דחשוב כשע' הדחק רק שחכמים אסרוהו שלא יבאו לבשל מי"ט לחול או כדי שיזכור שיברור מנה יפה 

וא"כ אסור לבשל סמוך לחשיכ' דכיון שהוא איסו' דאוריי' לא שרי ע"י הואיל אע"ג שהתו' כתבו ריש  לשבת כדאי' בגמ'
ביצה דבבישול לא שייך הכנה לא כתבו כן אלא למאן דל"ל הואיל ע"ש ובל"ה דבריהם תמוהים וצריכי' ישוב עם הגמ' 

כה ולכן נהגו כשחל י"ט בע"ש מקדימין דפסחים ע"ש אבל אנן קי"ל דמדאורייתא אסור לבשל מי"ט לשבת סמוך לחשי
 להתפלל ערבית ועסי' תי"ו ס"ב דהכנה מועטת אסור ועססי' תרס"ז:

 עירובין

wan Overvie -The Laws of Eruvin  

 מחיצות ודפנות –עירובין 

 עירובין פ:

 סוכה ה.

 רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וספר תורה י:ו

לא יאחז אדם ספר תורה בזרועו ויכנס בו לבית המרחץ או לבית הכסא או לבית הקברות אף על פי שהוא כרוך 
במטפחות ונתון בתוך התיק שלו, ולא יקרא בו עד שירחיק ארבע אמות מן המת )או מבית המרחץ( או מבית הכסא, ולא 

+/השגת הראב"ד/ ולא יאחוז כו' עד עליה. כתב עליה. יאחז את ספר תורה כשהוא ערום, ואסור לישב על מטה שספר תורה ו 
 הראב"ד ז"ל /א"א/ ואם היה מקום גבוה טפח וס"ת מונח עליו מותר והכי איתא בירושלמי עכ"ל.+

 ד׳׳ה צריך :תוספות עירובין עט
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 יג-חידושי ר' חיים הלוי הלכות שבת יז:יב

יסורי הנאה עבודה זרה עצמה או אשרה שעשה אותה לחי בכל עושין לחיים אפילו בדבר שיש בו רוח חיים ואפילו בא   
כשר שהלחי עוביו כל שהוא גובה הלחי אין פחות מעשרה טפחים רחבו ועביו כל שהוא, בכל עושין קורה אבל לא 

באשרה לפי שיש לרוחב הקורה שיעור וכל השיעורין אסורין מן האשרה וכן רוחב הקורה אין פחות מטפח ועביה כל 
 שהוא עכ"ל.

ובהשגות על הך דלחי כתב ז"ל אם עביו כל שהוא גבהו מיהת צריך שיעור שיהא גבהו י' וכו' עכ"ל. וביאור הדברים   
דבכל מה דצריך שיעור פסול בשל אשרה משום דכתותי מיכתת שיעוריה וע"כ פסק הרמב"ם דלחי דלית ליה שיעורא גם 

פסולה בשל אשרה משום דכתותי מיכתת שיעורה,  בשל אשרה כשר משא"כ בקורה דאית לה שיעורא איך שתהיה ע"כ
ועל זה הוא שהשיג הראב"ד דנהי דליכא בלחי שיעורא לרחבו אבל מ"מ הרי בעינן שיהא גבוה י' וא"כ הא איכא שיעור 

 לגובהו וכיון דכתותי מכתת שיעוריה א"כ הא צריך להיות פסול וצ"ע.

אר דהך הילכתא דכתותי מכתת שיעוריה לא נכלל בזה דעצם והנה בין בדברי הרמב"ם ובין בדברי הראב"ד הרי מבו  
הדבר חשוב כמי שאינו, דא"כ הרי לא היה מועיל הא דלחי שיעורו במשהו, כיון דגם המשהו כתותי מיכתת, אם כן הרי 

לא גם משהו אין כאן, אלא ודאי דיסוד הדין הוא דהשיעור מיכתת ובטל מיניה שיעוריה, אבל עצם הדבר איתיה בעיניה ו
בטל, ולפי זה בלחי זה דמיכתת שיעוריה, מ"מ אם באנו לדון על המקום נמצא דכל הגובה עשרה שבו יש לו במקומו 
מחיצת לחי, כיון דאיתיה בעיניה, ורק דהלחי בעצמו אין בו שיעורא דעשרה טפחים, דעל זה הא מועיל הא דכתותי 

כל מחיצות רה"י דבעינן שיהא גובהן עשרה עיקר מיכתת דלית ביה שיעורא, אשר ע"כ נראה דדעת הרמב"ם היא ב
דבעינן שגובה עשרה שבו יהא מוקף מחיצות, ואם מצאנו גובה עשרה  השיעור אינו בעצם המחיצות, כי אם בהמקום,

שמוקף מחיצות בכל העשרה שבו, לא איכפת לנו כלל בעצם המחיצות אם הן מחזיקות עשרה אם לא, וע"כ גם הכא 
כתותי מיכתת שיעוריה, אבל הרי זה לא מהניא רק דעצם הלחי לית ביה שיעורא, אבל בהמקום בלחי של אשרה נהי ד

הרי עכ"פ כל הגובה עשרה חשוב מוקף מקצת מחיצה רביעית דמועיל זאת בדיני מחיצה, וע"כ לפי מה שפסק הרמב"ם 
ורה דהשיעור טפח הוא בעצם דלחי משום מחיצה, ע"כ שפיר הוי לחי גמור, וזהו שמחלק הרמב"ם בין לחי לקורה, דבק

הקורה וע"כ שפיר שייך בזה הך דינא דכתותי מיכתת שיעוריה, משא"כ בלחי דעצם הלחי אין לו שיעור כלל, והשיעור 
 הוא רק בהמקום, ע"כ לא שייך בזה הא דכתותי מיכתת שיעוריה וכשר גם בשל אשרה וכמו שנתבאר.   

 (קישור)מתוספות רשב"ם לרי"ף 

 בעקבי הצאן עמ' סא

 גינת אגוז עמ' לז

 סילוק מחיצות –עירובין 

 (קישור) ב' הערות לדינא בדין סילוק מחיצה

  תיקון עירובין החמיר שלא להעמיד הקנה תוך רה"י, דביתא כמאן דמליאא[ ב
  דמיא. והקשו עליו האחרונים, חדא, דלא קיי"ל כרבי בזה, ועוד, דאף רבי לא ס"ל

  הכי אלא ברה"י מקורה, והנתיבות הרי החמיר אפי' ברה"י שאינה מקורה. ובתשובות
  .ערובין )צב:( של סילוק מחיצותאבנ"ז ביאר דכונת התק"ע היתה באמת לדין הגמ' ד

  ואף שכתב בתשו' חבצלת השרון שאביו הגאון מעולם לא הי' חושש לחומרת
  התק"ע, וכן שמעתי )כמדומה לי( מהג"ר מענדל זאקס ז"ל, שהעולם לא נהגו לחוש

  לחומרא זו, מכ"מ כמדומה לי שבתשו' בית שלמה כתב שנהגו בכל המקומות לחוש
  בנוגע להעמדת הקנה תוך רה"י, אלא אף בנוגע להיכא שחוטלחומרא זו, ולא רק 

  הערוב עובר דרך רה"י. ואף דלפעמים החוט עובר ע"ג מכונית )העומדת ברחוב(
  אשר דינה כרה"י, בפשוטו נר' לומר, שמאחר שהמכונית אינה עומדת שמה במקום

  ןשעומד להשאר שמה בקביעות, אי -ההוא אלא באקראי, משא"כ חוט העירוב 
  צריכים לחוש ולומר שהעירוב שלנו אינו יכול ליכנס לתוך הרה"י האחרת, אלא
  אדרבא, אומרים שהרשות של המכונית אינה יכולה ליכנס אל תוך הרשות של

  העירוב. אך במקרה שיש תחת חוט העירוב רה"י העומדת שמה בקביעות, כגון חבית
  י, או בית, או חריץ שיש לושיש בה דעד"ט ודינה כרה" -גדולה המחוברת לקרקע 

  שיעורי רה"י, לכאורה הי' לנו לחוש לחומרת התק"ע הנ"ל, ולפסול את העירוב. ויש
  שטענו, שהי' לנו לדון את כל החבית כולה כקנה, כאשר נהגו בכ"מ בא"י, אלא

  שלכאורה זה קשה, שמאחר שמחיצות הרה"י עולות עד לרקיע, וכל אותו המקום
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  דין( עד מקום החבית ולא עד -א"כ נמצא דהחוט רק עובר )עפ"י כולו מסולק הוא, 
  בכלל, דא"א ליכנס אל תוך הרה"י האחרת, וא"כ נמצא שחוט העירוב הוא מן הצד

  בלבד, דעפ"י דין חלק החוט שעובר ע"ג החבית א"א להיות לו דין של צוה"פ )מטעם
  כדעת התק"ע, שאיןדין סילוק רשות(, ולפי"ז הי' נראה שלאלה הרוצים להחמיר 

 .להם להשתמש בחביות גדולות הנ"ל
 (.ב' לס' חיי שרה, תשנ"ג)

 
  ב[ ברוצים לעשות צוה"פ ע"ג גשר, ויש קנים גבוהים מאוד שעומדים ע"ג

  העובר על גבי הגשר, נראה פשוט דלא מהני לגבי -הקרקע מתחת, וקנה על גביהן 
  אותו שטח הקרקע שאנו רוצים הגשר, דבעינן ששני הקנים שמן הצדדים יעמדו ע"ג

  שיהי' מוקף. )ודלא כאלו שהיו סבורים לומר, שכל שיש לפנינו צוה"פ דיינינן ליה
  .כאילו היתה שמה מחיצה או חומה, והרי אותה החומה עוברת אף ע"ג הגשר

 (.דנראה דאין זה נכון
 

  ונראה להעיר עוד, שאפילו אם רוצים להקיף את הקרקע שמתחת ג"כ יש מקום
  לומר שלא יועיל החוט שעובר ע"ג הגשר )ליצור צוה"פ(. דבכל צוה"פ בעינן שיהו

  גם שני הקנים שמכאן ומכאן, וגם הקנה שע"ג מצורפים לשטח הקרקע המוקף, וכמו
  שיש בגמ' עירובין )צב:( ענין של סילוק מחיצה, ה"נ הי' נראה לומר בכל כה"ג שיש

  (two ground levels ג שטח קרקע אחרשטח קרקע )של דע"ד טפחים( העומד ע"
(one above the other דהחוט העובר ע"ג השטח שמלמעלה איננו מצטרף  

  להשטח שמלמטה, והשוה תשו' אבנ"ז )חאו"ח סי' רע"א אות וא"ו( דל"א גוד אסיק
  במחיצות שאינן ניכרות, שהתקרה מפסיקה, וה"נ נ"ל בנד"ד. ולפי"ז, אפילו לדעת

  ,המחודש של התקון ערובין )בנוגע לסברת ביתא כמאן דמליא דמיא( המקילין בדינו
  י"ל דהיינו דוקא בעובר החוט דרך רה"י שאין עליה גג, אבל כשהחוט עובר ע"ג

  'גג, י"ל דהתקרה מפסיקה, ואין החוט מצטרף להקרקע שמתחת. והשוה דברי התוס
  ה גג )של דע"ד(אא"כ יש שמ -למכות )יב.(, דקדושת ירושל' עולה עד לרקיע 

  'המפסיק, ואז הוא דאמרינן דגגין ועליות לא נתקדשו. ואולי י"ל דה"נ דכוותו' בהל
 .ערובין, ודומיא דסברת סילוק מחיצה, וכאבנ"ז הנ"ל

 (.ה' לס' וישלח, ט"ו כסלו, תשנ"ג)

 מן התורה או מדרבנן –עירובי תחומין 

 רמב"ן עירובין יז:

 משנה ברורה

 קרפף יותר מבית סאתים שלא הוקף לדירה –עירובין 

 עירובין ככ:

 תוספות שם ד"ה דילמא ויב: ד"ה הבא

 חזון איש אורח חיים קח:יא

 חידושי הרמב"ן והריטב"א עירובין כב: 

 משנה ברורה שמו:ג וביאור הלכה שם ד"ה קרפף

 עירובין כג.

 שלחן ערוך אורח חיים סימן שנח

 חיי אדם, נשמת אדם מט:ב
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 ות משה אורח חיים ח"א עמ' רמאשו"ת אגר

 ארץ הצבי עמ' סא

 בעקבי הצאן עמ' עג

RJJ Journal vol. 5. pg. 16 

An Overview -Halacha and Contemporary Society: The Laws of Eruvin:  

 עכו"ם לאו בני מחילה נינהו

 סנהדרין נח

 פירוש הראב"ד לתורת כהנים, פרשת בהר

 בני בחורי ישראל, בנים אתם, חביבין ישראל –עם הנבחר 

 כוזרי מאמר א

כז. אמר החבר כן הוא, וכל הנלוה אלינו מן האומות בפרט יגיעהו מן הטובה אשר ייטיב הבורא אלינו, אך לא יהיה שוה 
עמנו. ואילו היה חיוב התורה מפני שבראנו היה שוה בה הלבן והשחור, כי הכל בריאותיו. אך התורה מפני שהוציאנו 

 ם הסגולה מבני אדם.  ממצרים, והתחברות כבודו אלינו, מפני שאנחנו נקראי

 כח. אמר הכוזרי: אני רואה אותך מתהפך היהודי, וכבר שב דברך רזה אחר שהיה שמן:  

 כט. אמר החבר: בין רזה בין שמן הרחב לי לבך עד שאפרש אותו.  

 ל. אמר הכוזרי: אמור מה שתרצה.  

לא. אמר החבר: בדין הענין הטבעי נתחיב לקיחת המזון, והגידול, וההולדה, וכחותם וכל תנאיהם. והתיחד בזה הצמח 
 ובעלי חיים מבלעדי האדמה והאבנים והמוצאים והיסודות:  

 לב. אמר הכוזרי: זה כלל שצריך לפרוט אותו, אבל אמת הוא.  

כלם, ונתחייבו ממנו תנועות וחפצים ומדות וחושים נראים ונסתרים לג. אמר החבר: ובענין הנפשי התיחדו בעלי חיים 
 וזולת אלה.  

 לד. אמר הכוזרי: גם זה אין דרך לדחותו.  

לה. אמר החבר: ובדין הענין השכלי התיחד המדבר מכל החיים. והתחייב ממנו תקון המדות והמעון והמדינה והיו 
 הנהגות ונמוסים מנהגיים.  

 זה אמת.   לו. אמר הכוזרי: גם

 לז. אמר החבר: ואיזו מדרגה אתה חושב למעלה מזאת.  

 לח. אמר הכוזרי: מעלת החכמים הגדולים.  

לט. אמר החבר: איני רוצה לומר אלא מעלה תפריד את בעליה פרידה עצמית, כהפרד הצמח מן הדומם והפרד האדם מן 
 מקרית, ואינה מעלה על דרך אמת.  הבהמה, אבל הפרידה ברב ומעט אין לה תכלית, מפני שהיא פרידה 

 מ. אמר הכוזרי: אם כן אין מעלה במורגשים יתירה על מעלת בני אדם.  

מא. אמר החבר: ואם ימצא אדם שיבא באש ולא יוזק בו, ויעמוד מבלי מאכל ולא ירעב, ויהיה לפניו זוהר שאין העין 
מיו, ימות לרצונו, כמי שיעלה על מטתו לישן, ויישן יכולה להסתכל בו, ולא יחלה ולא יחלש, וכאשר יגיע אל תכלית י

בעת ידוע ובשעה ידועה, עם ידיעת העבר והעתיד מה שהיה ומה שיהיה, הלא המעלה הזאת נפרדת בעצמה ממעלת בני 
 אדם.  
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מב. אמר הכוזרי: אבל המעלה הזאת אלהית מלאכותית אם היא נמצאת, וזה מדין הענין האלהי לא מן השכלי ולא מן 
 פשי ולא מן הטבעי.  הנ

מג. אמר החבר: אלה קצת תארי הנביא אשר אין עליו חולק, אשר נראה על ידו להמון התחברות הדבר האלהי בהם 
ושיש להם אלוה מנהיגם כרצונו וכפי עבודתם והמרותם, והגיד להם הנעלם, והודיע איך היה חדוש העולם ויחס בני 

אך היה המבול ויחס השבעים אומות אל שם חם ויפת בני נח, והיאך נפרדו אדם קודם המבול, היאך נתיחסו אל אדם והי
 הלשונות, ואיפה שכנו, והיאך צמחו המלאכות ובנין המדינות ושני העולם מאדם ועד עתה.  

The Brisker Rav ( קישורחלק א' עמ' נ) 

 

 אבות ג:יד

הוא היה אומר חביב אדם שנברא בצלם חבה יתירה נודעת לו שנברא בצלם שנאמר )בראשית ט( בצלם אלהים עשה את 
האדם חביבין ישראל שנקראו בנים למקום חבה יתירה נודעת להם שנקראו בנים למקום שנאמר )דברים י"ד( בנים אתם 

יבין ישראל שניתן להם כלי חמדה חבה יתירה נודעת להם שניתן להם כלי חמדה שבו נברא העולם לה' אלהיכם חב
 שנאמר )משלי ד( כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו:

 תניא ליקוטי אמרים פרק ב

דנפח ונפש השנית בישראל היא חלק אלוה ממעל ממש כמ"ש ויפח באפיו נשמת חיים ואתה נפחת בי וכמ"ש בזוהר מאן 
 מתוכיה נפח פי' מתוכיותו ומפנימיותו שתוכיות ופנימיות החיות שבאדם מוציא בנפיחתו בכח:

184Semitism-The Meaning of Am Hanivchar; the Source of Anti (קישור) 

?Are We Still the Am Hanivchar (קישור) 

 עם הארץ

 עם הארץ –זימון  –המזון  ברכתראה: 

 טבל הטבול למעשר עני – דמאיראה: 

 עם הארץ – עדותראה: 

 עם לבן גרתי, תרי"ג מצוות שמרתי

 מגילה לא:

כתיב טויאמר ה' אלהים במה אדע כי אירשנה, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם! שמא חס ושלום 
אמר לפניו: רבונו של עולם, במה  -אמר לו: לאו.  -חוטאים לפניך ואתה עושה להם כדור המבול וכדור הפלגה? ישראל 
אמר לפניו: רבונו של עולם, תינח בזמן שבית המקדש קיים, בזמן שאין  -אמר לו: קחה לי עגלה משלשת וגו'.  -אדע? 

דר קרבנות, כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן אמר לו: כבר תקנתי להם ס -בית המקדש קיים מה תהא עליהם? 
 כאילו מקריבין לפני קרבן, ומוחל אני על כל עונותיהם.

 נדרים לג.

                                                 

 (קישור) Eileh, Anochi, and Hashem's Love for Usע"ע ב 184
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 שמואל אמר: מפני שהפריז על מדותיו של הקב"ה, שנאמר: "במה אדע כי אירשנה" )בראשית טו ח(.

 סוטה כא.

 גילוי שכינה –עמוד הענן 

 ספורנו שמות מ:לד, לו

תכף אחר שכלה משה את המלאכה הצריכה להשרות השכינה, והיא מלאכת ההקמה והעבודה בו, כסה הענן  ויכס הענן .
  :ושרתה שכינה

ובהעלות הענן . וכל כך היתה שריית השכינה קבע במשכן שלא היה מסתלק כלל משם עד שהיו ישראל צריכים לנסוע. 
מזה יהיה בבית שלישי יוב"ב כאמרו ואני אהיה לה נאם  וזה לא היה בשילה ולא בבית ראשון ולא בבית שני. אבל יותר

 :(ה' חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה )זכריה ב, ט

 עמלק

 ה-רמב"ם הלכות מלכים ה:ד

מצות עשה להחרים שבעה עממין שנאמר החרם תחרימם, וכל שבא לידו אחד מהן ולא הרגו עובר בלא תעשה שנאמר 
 לא תחיה כל נשמה, וכבר אבד זכרם.  

וכן מצות עשה לאבד זכר א עמלק, שנאמר תמחה את זכר עמלק, ומצות עשה לזכור תמיד מעשיו הרעים ואריבתו, כדי 
לעורר איבתו, שנאמר זכור את אשר עשה לך עמלק, מפי השמועה למדו זכור בפה לא תשכח בלב, שאסור לשכוח איבתו 

 ושנאתו.

 ספר החינוך מצוה תכה

המצוות[, אולי חושב יחשוב שזו מצוה שאינה נוהגת לדורות אחר ששבעה עממין כבר אבדו, וכתב הרמב"ם ז"ל ]בספר 
וזה אמנם יחשבהו מי שלא יבין ענין נוהג לדורות ואינו נוהג לדורות. וכלל דבריו זכרונו לברכה, שיש לך לדעת כי כל 

ר כן בארץ, וכן מצות הסבת נחלה מצוה שלא תהיה עשיתה נעדרת מחמת שעבר זמנה, כגון מצוות שהיו במדבר ולא אח
שלא היתה אלא לאותו הדור שהיו בחילוק הארץ בכניסתן לארץ, כגון אלו הן שנקראות אינן נוהגות לדורות, אבל כל 

מצוה שהיא נעדרת ממנו מחמת שאינה נמצאת לנו שנוכל לעשותה, אבל לא שהכתוב יתלה אותה בזמן מן הזמנים, כגון 
ועמלק שהכתוב ציונו למחות שמם ולאבדם לעולם בכל דור ודור שנמצאים, ואף כי כבר זו של אבדון שבעה עממים 

עשינו בהם המחוייב על ידי דוד מלכנו שהשחיתם וכילם עד שלא נשארו מהם רק מתי מספר שנתפזרו וטבעו בין 
ה זו מפני זה מצוה האומות עד שלא נודע זכרם ואין בידינו עתה לרדוף אחריהם ולהורגם, אף על פי כן לא תקרא מצו

 שאינה נוהגת, והבן זה העיקר והחזק בו.

 ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק נ

אמנם ספור משפחות בני שעיר ויחסם בפרט הוא מפני מצוה אחת, והוא שהשי"ת צוה למחות זכר עמלק לבד ועמלק 
נתחתן עשו עם בני שעיר כמו שהתבאר אמנם היה בן אליפז מן תמנע אחות לוטן, אך שאר בני עשו לא צוה להרגן, וכבר 

בכתוב, והוליד מהם ומלך עליהם ונתערב זרעו בזרעם ושבו ארצות שעיר כלם, והמשפחות ההם מיוחסות למשפחה 
הגוברת אשר הם בני עשו, וכל שכן זרע עמלק כי הוא היה הגבור שבהם, ואילו לא התבארו היחסים ההם ופרטיהם היו 

אר הכתוב משפחותיהם ואמר שאלו שתראו אותם בשעיר ומלכות עמלק אינם כלם בני כולם נהרגים בפשיעה, לכן ב
עמלק, אבל הם בני פלוני ובני פלוני ונתיחסו לעמלק להיות אמם מעמלק, זה כלו יושר מהשם עד שלא תהרג משפחה 

 בתוך משפחה אחרת, כי הגזרה לא היתה רק על זרע עמלק, וכבר בארנו אופני החכמה בה

 מ' פזנפש הרב ע

 מפניני הרב עמ' קלג

 בעקבי הצאן עמ' ריד

 ע' בקובץ ישורון חוברת ח' )ניסן תשס"א( עמ' שעח
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 משה ואדם הראשון –ענוה 

 רוח חיים א:א
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 ואפר עפר

 שערי תשובה סימן קעח -תשובות הגאונים 

ון וכל חד וחד מנהון אלין עשרה מילי דחסידותא דהוה נהיג בהו רב ובתריה לא יכילו כולהון שמעיה לאחזוקי בה  
רביעית. וחמשית שלא היה  ...אחזיקו בחדא מנהון: חד. דלא הוה מסגי ארבע אמות בקומה זקופה, ונהיג רב יאודה אחריו

מביט לצדדין ואפילו לפניו, דאמר שימי וכו' אלמא עד דשמע קליה לא ידע, ונהגו רב יוסף ורב ששת אחריו ולא יכלו 
 ...םלעמוד בה עד שסימו את עיניה

 הדעת טוב ורע עץ

 מורה הנבוכים א:ב

ים יודעי טוב ורע, ולא אמר יודעי שקר ואמת, או משיגי שקר ואמת, ואין בהכרחי טוב ורע כלל, קולזה נאמר והייתם כאל
אבל שקר ואמת. והתבונן אמרו, ותפקחנה עיני שניהם וידעו כי ערומים הם, לא אמר ותפקחנה עיני שניהם ויראו, כי 

קודם הוא אשר ראו אחרי כן, לא היו שם סנורים על העין שהוסרו, אבל נתחדש בו ענין אחר, שגינה בו מה אשר ראו 
 שלא היה מגנהו קודם.

 ברכות מ.

דתניא אילן שאכל ממנו אדם הראשון, רבי מאיר אומר: גפן היה, שאין לך דבר שמביא יללה על האדם אלא יין, שנאמר: 
ה אומר: תאנה היתה, שבדבר שנתקלקלו בו נתקנו, שנאמר הויתפרו עלה תאנה; רבי דוישת מן היין וישכר; רבי נחמי

 יהודה אומר: חטה היתה, שאין התינוק יודע לקרות אבא ואמא עד שיטעום טעם דגן.

 מעשה רב הלכות ימים נוראים סימן רי

 ואין לאכול ענבים בר"ה והטעם ע"פ הסוד

 עציץ שאינו נקוב

 חיי אדם

 לק א סימן משו"ת מנחת שלמה ח

אמנם דבר זה נראה עכ"פ ודאי דלא חשיב העפר כקרקע לכל דבר, כי אם דוקא לאחרי זה שכבר יש בו בהעציץ זרעים ...
שיונקים מן הארץ, דאז כיון שהזרעים מחוברים לארץ והעפר מחובר לזרעים לכן כמיחברו אהדדי דמו וחשיב הכל 

יקרי ולא אדמה וחשיב לגמרי כתלוש לכל דבר וכמו שמבואר לעיל, כקרקע, משא"כ מעיקרא פשוט הוא דרק עפר הוא דמ
גם ראיתי בחיי אדם ה' ברכת הפירות כלל נ"א אות י"ז שכתב שם לענין גידולין שגדלו בעציץ שאינו נקוב בזה"ל: ונ"ל 

של אדם  דה"ה דאינו מברך בורא פרי האדמה, דלא נקרא אדמה אלא המחובר כדאיתא בחולין דף קל"ט במצא קן בראשו
עכ"ל. ועפי"ז נלענ"ד דאפשר דאע"פ שקצירה זמירה ובצירה אסורות בגידולי עציץ נקוב דבר תורה, מ"מ לחרוש בו לא 

אסור מדאורייתא אלא דוקא בשעה שכבר יש בו זרעים ולא קודם, ואף לזרוע רק מדרבנן הוא דאסור משום האי טעמא 
זרע אלא בעפר תלוש. ולא דמי כלל לשבת שהזורע בעציץ נקוב דאמרן לעיל דבעידנא דקא זרע לאו בקרקע הוא דקא 

חייב מה"ת, דשאני התם שגם בזורע בעציץ שאינו נקוב איכא דמחייבי עלה מה"ת כמו שהביא המנ"ח במוסך השבת 
מלאכת זורע, והיינו משום דגבי שבת דאיתא בין בתלוש ובין במחובר, עיקר טעמי החיוב והפטור תלויים רק בזה אם 

כדרך הזורעים או לא כמבואר בגמ' שבת דף ק"ח ע"א עיי"ש ברש"י, ולכן בעציץ נקוב דהיינו רביתיה שפיר חייב  זרע
 לכו"ע מה"ת משא"כ גבי שביעית.

 דבר הדומה –עקירת דבר מן התורה 

 יבמות צג:

קר, והכא נמי לא משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא מש -בעו מיניה מרב ששת: עד אחד ביבמה, מהו? טעמא דעד אחד 
 לא דייקא ומינסבא?  -משום דאיהי דייקא ומינסבא, והכא כיון דזימנין דרחמא ליה  -משקר, או דלמא טעמא דעד אחד 

תצא,  -אמר להו רב ששת, תניתוה: אמרו לה מת בנך ואח"כ מת בעליך ונתייבמה, ואחר כך אמרו לה חילוף הדברים 
ילימא תרי ותרי, מאי חזית דסמכת אהני? סמוך אהני! ועוד, ממזר, ספק ממזר והולד ראשון ואחרון ממזר; היכי דמי? א
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הוא! וכ"ת לא דק, והא מדקתני סיפא: הראשון ממזר והאחרון אינו ממזר, ש"מ דוקא קתני! אלא לאו ש"מ חד, וטעמא 
 דאתו בי תרי אכחשוה, הא לאו הכי מהימן.

תתייבם,  -תנשא מת בעלי  -מנא, דתנן: האשה שאמרה מת בעלי ואיכא דאמר: הא לא תיבעי לך, דאפילו איהי נמי מהי
למישרי יבמה לעלמא, מ"ט דעד אחד? משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר, הכא נמי לא משקר, או  -כי תיבעי לך 

 דסניא ליה?  משום דאיהי דייקא ומינסבא, והא לא דייקא ומינסבא, דמיסנא הוא -דלמא טעמא דעד אחד 

תצא,  -רב ששת, תניתוה: אמרו לה מת בעליך ואח"כ מת בנך ונשאת, ואח"כ אמרו לה חילוף היו הדברים  אמר להו
והולד ראשון ואחרון ממזר; היכי דמי? אילימא תרי ותרי, מאי חזית דסמכת אהני? סמוך אהני! ועוד, ממזר, ספק ממזר 

מזר, ש"מ דדוקא קתני! אלא לאו חד, וטעמא דאתו הוא! וכ"ת לא דק, הא מדקתני סיפא: הראשון ממזר והאחרון אינו מ
בי תרי אכחשוה, הא לאו הכי מהימן! לעולם תרי ותרי, וכדאמר רב אחא בר מניומי: בעדי הזמה, הכא נמי בעדי הזמה. 

א"ל רב מרדכי לרב אשי, ואמרי ליה רב אחא לרב אשי, ת"ש: אין האשה נאמנת לומר מת יבמי שאנשא, ולא מתה אחותי 
לביתה; היא ניהי דלא מהימנא, הא עד אחד מהימן! וליטעמיך, אימא סיפא: אין האיש נאמן לומר מת אחי שאכנס 

שאייבם את אשתו, ולא מתה אשתי שאשא את אחותה; הוא ניהו דלא מהימן, הא עד אחד מהימן? בשלמא גבי אשה, 
לר"ע איצטריך, סד"א, הואיל וא"ר  -ך משום עיגונא אקילו בה רבנן, אלא גבי איש מאי איכא למימר? אלא כי איצטרי

עקיבא יש ממזר מחייבי לאוין, אימא חיישא אקלקולא דזרעא ודייקא, קמ"ל )דאקלקולא דידה חיישא, אקלקולא דזרעא 
 לא חיישא(.

רבא אמר: עד אחד נאמן ביבמה מק"ו, לאיסור כרת התרת, לאיסור לאו לא כל שכן. א"ל ההוא מרבנן לרבא: היא עצמה 
דלאיסור כרת התרת, לאיסור לאו לא התרת! ואלא איהי מ"ט לא מהימנא? דכיון דזימנין דסניא ליה לא דייקא  תוכיח,

 נין דסניא ליה לא דייקא ומינסבא.ומינסבא, עד אחד נמי, דכיון דזמ

 מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה כו'תוספות יבמות פח. ד"ה 

סבא ונאמן עד אחד בכך מן התורה אלא מתקנת חכמים הוא דנאמן נראה לר"י דלית לן למימר אנן סהדי דדייקא ומינ
ואין זה עקירת דבר מן התורה כיון שדומה הדבר הגון להאמין כמו שאפרש לקמן בפרקין )דף פט:( שבדבר שיש קצת 

 טעם וסמך לא חשיב עוקר דבר מן התורה.

 כיון דלא ירתי לה קרי ולא ענו להתוספות יבמות פט: ד"ה 

כא דירית לה מטמא לה דהוי מטמא למת מצוה ולפי זה אלמנה לכ"ג גרושה וחלוצה לכהן הדיוט לא ירית משמע דכל הי
לה מדאמר )לקמן דף צ:( ואין מטמא לאשתו פסולה דאי הוה ירית לה הוה מטמא לה כמו למת מצוה ומיהו על כרחך לאו 

"ג דבעלה הראשון יורשה דלדידיה לא קנסו הא בהא תליא דהא נשאת על פי ב"ד ואח"כ בא בעלה אמרי' דאין מטמא אע
ואע"ג דאין זכאי במציאתה ובמעשה ידיה היינו משום קנס דידה אבל ירושה אמאי ליפסיד בעל ועוד דא"כ כהן גדול ונזיר 
יטמאו לקרוביהם ולכל מורישיהם כשאין יורש אלא הם וכן לנשיהם ועוד למ"ד )כתובות דף פג.( ירושה דבעל דאורייתא 

צטריך קרא שהבעל מטמא לאשתו פשיטא דמת מצוה היא ונראה לר"י דמשום דירית לה לא הויא מת מצוה אמאי אי
אלא משום דיש כח ביד חכמים לעקור דבר שהוא מן התורה בדבר הדומה כדפירשתי לעיל דכיון דלא ירתי לה דומה למת 

מטמא לה אם כן היאך יטמא לה במקום מצוה ומיהו אינה מת מצוה גמור וכן נראה דאי משום דהויא מת מצוה גמור 
שיש ישראל דהא במת מצוה אם יש ישראל וכהן אמרינן בנזיר )דף מז.( יטמא ישראל ואל יטמא כהן ובנישואי קטנה 

דהוו דרבנן משמע דמטמא כשאר בעל שמיטמא לאשתו דאורייתא אם יש שם כמה ישראל ומדאמר לקמן )דף צ:( נמי 
 דתתגנה ותתגנה אין להוכיח דאין מיפר לאשתו פסולה כגון אלמנהולא זה וזה מיפר נדריה משום 

 נשים סימן כב סעיף ג\חזון איש אבן העזר
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 ארץ הצבי עמ' קט, קעא

 

 נגד פסוק מפורש – עקירת דבר מן התורה

 :הט"ז אורח חיים סימן תקפח

בי"ט נמי נגזר שמא יתקן כלי שיר משום שמא יטלנו בידו לילך אצל בקי ללמוד ויעבירנו ד"א ברה"ר והקשה המזרחי 
והאריך בזה ולבסוף לא תי' כלום ולעד"נ דקול השופר לא ניתן לשיר אלא לתקועי של מצוה ע"כ לא גזרו כן ועוד נ"ל 
לתרץ דאין להם לגזור ולעקור לגמרי ד"ת שצותה לתקוע ביום זה בשלמא בשבת לא מתעקר לגמרי כיון שבלא שבת 

כלל מה שעשו סייג לתור' ולא לעבור על ד"ת דזהו לעבור על ד"ת לעקרו לגמרי ומה"ט ניחא תוקעין בי"ט ונראה שזהו ב
עוד מ"ש ב"י בשם הר"ן מ"ש מילה דדחיה שבת ולא גזרי' שמא יעביר התינוק ד"א ברה"ר ותי' לחלק בין זה לזה בדוחק 

בפי' משום גזיר' וכיוצא בזה כתבתי ולפי מ"ש ניחא דהתור' רבתה בפי' וביום השמיני אפי' בשבת לא רצו לעקור ד"ת 
 בי"ד סי' קי"ז:

 ט"ז יורה דעה קיז:א

אסור לעשות בו סחורה. בב"י בשם רשב"א הטעם גזירה שמא יבא לאכול מהם יצאו חמור וגמל שאדם מגדלן למלאכה 
ותמהתי שהרי בפרק כל שעה )דף כ"ג( איתא שהוא איסור דאורייתא דתנינן נזדמנו לו מינים טמאים מותר למוכרן לעובד 

חלה נמי ומשני שאני הכא דאמר קרא יהיו בהוייתן יהיו כוכבים ומפרש טעמא דכתיב לכם שלכם יהא ופרכינן אפי' לכת
וכן כתבו התוס' שם דמדאוריי' הוא ונראה דהרשב"א כתב גזירה זו שהתורה אסרה משום זה מדחזינן היתרא משום לכם 

ואיסורא משום יהיו הרי הדבר מסור לחכמים שהם יבחרו מה יהיה אסור ומה יהיה מותר דוגמא לדבר איסור מלאכה 
המועד בפ' ב' דחגיגה וע"כ דנו חכמים שבכל מידי דהוא מאכל יש לאסרו שמא יבוא לאוכלו אבל דבר המיוחד דחול 

למלאכה מותר. שוב ראיתי בת"ה סי' ר' שכתב בשם גליון תוספות דהך דרשא הוה אסמכתא. וזה כתוב בגליון התוספות 
כתב הגליון דלאו דאורייתא ממש קאמר דבאמת פרק כל שעה שזכרתי שכתבו דאיסור סחורה באלו הוי דאורייתא ע"ז 

אינו אלא מדרבנן דאסמכתא בעלמא הוא. אלא דק"ל ממ"ש התוספות בפרק לולב הגזול )דף ל"ט( ד"ה וליתיב כו' לענין 
שביעית וז"ל ואפשר הקונה מחבירו כדי להרויח ולמכור ביוקר דהיינו נמי סחורה ובפרק ז' דשביעית תנן שאין עושין 

רות שביעית ולא בבכורות ולא בתרומות ולא בנבילות וטרפות כו' לא משכחת שיהו כולם שוין לענין סחורה סחורה בפי
אלא בכה"ג דבהדיא שרי רחמנא למכור כדכתיב או מכור לנכרי עכ"ל ואם איתא דאיסור סחורה בדברים טמאים אינו 

נכרי דהתם ודאי מותר מן התורה אלא דרבנן אלא מדרבנן מאי מוכיחים התוספות מנבילות וטריפות מן הפסוק דמכור ל
אסרוה ומתני' קאמר דמדרבנן הם שוים ונראה לתרץ דאין כח ביד חכמים לאסור דבר שפירשה התורה בפירוש להיתר 
דאין כח ביד חכמים להחמיר אלא במקום שאין בו לא איסור ולא היתר מפורש מן התורה משא"כ במקום שיש היתר 

כלל מאמרם שמעתי שב"ד היו מכין ועונשין שלא מן הדין ולא לעבור על ד"ת אלא לעשות סייג מפורש מן התורה וזהו ב
לתורה דקשה פשיטא שאין כח בשום אדם לעבור על ד"ת ובח"מ סי' ב' כתבנו מזה ולפי הנחה שזכרתי אתי שפיר טפי 
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ספות שפיר מדמצינו היתר דכאן נתכוין שאף להחמיר אין להם כח במקום שהם עוברים על ד"ת. ע"כ מוכיחים התו
 בתורה ודאי חכמים לא אסרוהו כלל למכירה אלא ע"כ דגם מדרבנן מותר והיינו היכא דלא קנה להרויח:

  הט"ז הידוע

 נשים, גרים –ערבות 

 תוספות ברכות מח:

 רא"ש ברכות ג:יג

הוה ליה מצות עשה שהזמן גרמא ונשים פטורות. תפלה ומזוזה וברכת המזון דהויא ליה ]דף כ ע"ב[ גמ')פ( ק"ש ותפילין 
מצות עשה שלא הזמן גרמא נשים חייבות.)צ( אע"ג דבתפלה כתיב ערב ובוקר וצהרים. כיון דרחמי נינהו חייבינהו.לה 

זכירה והני נשי הואיל ואיתנהו ונשים חייבות בקידוש היום דבר תורה. דאמר קרא זכור ושמור כל שישנו בשמירה ישנו ב
בשמירה איתנהו בזכירה. א"ל רבינא לרבא נשים חייבות בברכת המזון דאורייתא או דרבנן דכתיב וברכת ]על[ הארץ)ק( 

ונשים לא נטלו חלק בארץ)ר( ומנ"מ לאפוקי אחרים ידי חובתן אי אמרת דאורייתא אתי דאוריי' ומפיק דאוריי'. וא"א 
ו מחויב בדבר ואינו מוציא אחרים ידי חובתן מאי *ת"ש באמת אמרו בן מברך לאביו ועבד לרבו)ש( דרבנן הויא ליה שאינ

ואשה מברכת לבעלה אבל אמרו חכמים תבוא מארה לאדם שאשתו ובניו מברכין לו אי אמרת בשלמא דאורייתא אתי 
יך קטן בר אפוקי אחרים הוא אלא דאורייתא ומפיק דאורייתא אלא אי אמרת דרבנן אתי דרבנן ומפיק דאורייתא. ולטעמ

הכא במאי עסקינן דאכל שיעורא דרבנן ואתי דרבנן ומפיק דרבנן ולא אפשיטא הבעיא הלכך נשים אינן מוציאין את 
אחרים ידי חובתן. וא"ת מ"ש מהא דאמרי' לקמן בפרק שלשה שאכלו )דף מח א( להוציא את אחרים ידי חובתן עד 

ינו חייב אלא מדרבנן ואפילו הכי מוציא אחרים שאכלו כדי שביעה וחייבין מן התורה. שיאכל כזית דגן ובשיעור כזית א
ואם כן באשה נמי אע"פ שאינה חייבת אלא מדרבנן תוציא אחרים שחייבין מן התורה. י"ל דלא דמי דאיש אע"ג שלא 

כו ברכת הנהנין בלא אכל כלום דין הוא שיפטור את אחרים דכל ישראל ערבים זה בזה אלא מדרבנן אמרו שלא יבר
הנאה לפיכך כשאכל כזית אע"פ שאינו נתחייב אלא מדרבנן מוציא את אחרים שאכלו כדי שביעה. שערב הוא בעבורם 

ועליו הוא)ת( להצילן מן העון ולפטור אותן מן המצות אבל אשה אינה בכלל הערבות לכך אינה מוציאה אלא מי שחיובו 
 מדרבנן:

 סוטה לז.

 סנהדרין מג:

 נדה יג:רש"י 

 תוספות קידושין ע:

 ראש השנה כט.

 רש"י ראש השנה כט.

 185שו"ת שאגת אריה

 קידוש, ערבות –נשים  – שבתראה: 

 אדם –ערכין 

 סנהדרין טו.

 , הרב יוסף זויןלאור ההלכה: בעיות ובירורים - בתוך ,משפט שיילוק לאור ההלכה

 שריפת ערלה –ערלה ונטע רבעי 

                                                 

 כ"כ בצל"ח ברכות מח.  185
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 שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן רפו

והנה כתבתי במ"א דלא מצאתי בש"ס שמחוייב אדם לשרוף ערלה ורמב"ם נמי לא מייתי ליה במקומו כלל אלא ... צ  
בהל' פסולי מוקדשי' דרך אגב אשר מזה נ"ל מעולם לא נצטוה לבער ערלה מן העולם אלא שאסור בהנאה וסגי ליה 

להתיר אפרן לאפוקי בב"ח דלא סגי בהכי אבל שיהיה מצוה להדר לשורפו לא מצאתי וכן לא ראיתי מעולם  בשריפה
מרבותי ששורפים רק הניחום וירקבו הן אמת בכלאים קאמר ש"ס ר"פ ר' ישמעאל במס' ע"ז למעוטי תפלה אך התם קאי 

לו שוב אין מצוה בביעורו וקרא אמר לא על גידולו של כלאים למעט ולבטל מעשה התיעוב אבל אם נעקר ממקום גדו
תזרע כרמך כלאים פן תגרום לך שתוקד אש פי' נהי שלא תגרום איסור הנאה מאפרן עכ"פ תגרום אסור הנאה מגופן אבל 
אין מצוה בשריפה נמצא אין הבעלים צריכים להדר לחפוש אחר אותן פירות דקים וקלושים איה הם ואם נבא לידם יהא 

ואם הגנן מוכר פירות ומייתי להו מעות לבעלים פשוט שאינם צריכים לחוש בחליפי ערלה לאחר להם איסור הנאה 
שעבר הגוי ומכרן שמא היה בהן מהני פירות אע"ג דלא בטילי ברוב דהרי נכרי' הם בדקותן מכל מקום נ"ל הנ"ל ואינני 

ידין ידין ודבר ה' בפיו אמת. פ"ב ליום ה'  אומר למעשה רק פר"מ ישים עיונו על הדבר אשר יראה בעיניו יעשה יורה יורה
 י"ד מנחם תקע"ט לפ"ק. משה"ק סופר מפפד"מ.

 ערוך השלחן יורה דעה רצד:ג

כבר נתבאר דערלה אסור בהנאה והוא מהנשרפין והנקברין ]תמורה ל"ג ב[ את שדרכו לישרף ישרף את שדרכו ליקבר 
כרם דכתיב בה פן תקדש ודרשינן תוקד אש וערלה ילפינן מכלאי יקבר והיינו אוכלין בשריפה ומשקין בקבורה וכן כלאי ה

הכרם ]רש"י שם ד"ה כלאי הכרם[ ויראה לי דאין הכוונה שהוא מחוייב לשרוף ולקבור את הערלה דלא מצינו חיוב מן 
לו התורה לאבד איסורי הנאה חוץ מעבודת כוכבים וחמץ בפסח אלא הכוונה שאם רצונו לבערם מן העולם כדי שלא יכש
בהם בני אדם ישרף את שדרכו לישרף ויקבור את שדרכו לקבור ]וכ"כ הח"ס בס"ס רפ"ו[ אלא תולש פירותיהן וזורקן 

ושמעתי שיש טועים לומר שמחוייב להמתין עד שיתבטלו הפירות ואח"כ יתלשם ולאבדם וטעות הוא דרשאי לתולשם 
רך הפירות הגסים מ"מ אחר הג' שנים מותרים וביטול בעודם בוסר דהא אפילו אי לא גדלו כלל בתוך ג' שנים וזהו ד

ערלה וכלאי הכרם כשנפלו לתוך היתר מין במינו הוא במאתים של היתר ואחד של איסור כדתנן בריש פ"ב דערלה 
הערלה וכלאי הכרם עולין באחד ומאתים ומצטרפין זע"ז וא"צ להרים והטעם מפורש בירושלמי שם ע"ש במפרשי 

 דשלא במינו הוא בס' ככל האיסורים ועמ"ש בסי' רצ"ו סעי' ט"ו:המשנה וזהו במינו 

  א הלכה ג חידושי ר' חיים הלוי הלכות חמץ ומצה פרק

 פדיון נטע רבעי בזמן הזה –ערלה ונטע רבעי 

 דעת השאילתות, מצוה ומתיר –פדיון מעשר שני בזמן הזה  –שני  מעשרראה: 

 יד: ד"ה נטע רבעי סנהדרין תוספות

 תוספות קידושין ב. ד"ה אתרוג

 פסחים לג:

אמר רבא: גזירה דילמא אתי בהו לידי תקלה. אמר ליה אביי: ומי חיישינן לתקלה? והא תניא: מדליקין בפת ובשמן של 
 רמי ליה בכלי מאוס. -זריק ליה בין העצים, שמן של תרומה  -אמר ליה: פת  -תרומה שנטמאת! 

 מציעא נז.בבא 

 מחולל. -דאמר שמואל: הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה 

 ולמאן דתני כרם רבעי וכו'תוספות ברכות לה. ד"ה 

ועתה קיימא לן דרבעי נוהג אף בח"ל מיהו בכרם נוהג ולא בשאר אילנות דכל המיקל בארץ הלכה כמותו בח"ל וכרם 
 ו לנהר וכן מפורש בשאלתות דרב אחאי ]פרשת קדושים סימן ק[.רבעי בזמן הזה מחללין על שוה פרוט' ושוחקו ומטיל

 גליון הש"ס ברכות לה. ד"ה תוס' ד"ה ולמאן

 שאלתות קדושים סימן ק
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פריק ליה בשוה פרוטה ושפיר דמי דקיימא לן כשמואל דאמר הקדש שוה מנה שחיללו על שוה פרוטה מחול ואף על גב 
המקדש קיים אבל בזמן שאין בית המקדש קיים אפילו לכתחילה נמי דשמואל קאמר דאיעבד הני מילי בזמן שבית 

 מההוא דאחרים ניכסיה בפומבידתא.

 ב:ברמב"ם הלכות מעשר שני ונטע רבעי 

מדת חסידות שפודין מע"ש בזמן הזה בשוויו כדרך שפודין אותו בפני הבית, והורו הגאונים שאם רצה לפדות שוה מנה  
+/השגת הראב"ד/ והורו הגאונים וכו', יהיה זה חמור מן הקודש ומשליך הפרוטה לים הגדול.  בפרוטה לכתחלה בזה"ז פודה, לא

וכן אם חילל מעשר וכו' עד בהלכות איסורי מאכלות. א"א תמה אני אם אמרו הגאונים שיפדה מעשר שני אפילו בזה"ז פירות על פירות אלא 
 במעשר שני של ח"ל שעשאו כדמאי.+

 ורות י:יזרמב"ם הלכות מאכלות אס

כיצד פודין פירות נטע רבעי בזמן הזה, אחר שאוסף אותן מברך, בא"י אמ"ה אקב"ו על פדיון נטע רבעי, ואחר כך פודה 
את כולן ואפילו בפרוטה אחת ואומר הרי אלו פדויין בפרוטה זו ומשליך אותה פרוטה לים המלח או מחללן על שוה 

לו מחוללין על חטים אלו או על שעורים אלו וכיוצא בהן ושורף אותן פרוטה מפירות אחרות ואומר הרי כל הפירות הא
+/השגת הראב"ד/ ואומר הרי כל הפירות וכו'. א"א זהו תימה דהא ילפינן קדש קדש  כדי שלא יהיו תקלה לאחרים ואוכל כל הפירות.

 ממעשר שני ומה להלן כסף אף כאן כסף.+

 שלחן ערוך יורה דעה רצד:ו

דין מעשר שני לכל דבר, ובזמן הבית היו צריכין להעלותן לירושלים לאכלם שם, או לפדותם פירות רבעי יש להם 
ולהעלות הפדיון שם, והם מותרים מיד אחר הפדיון. והאידנא, שאין יכולין להעלותם לירושלים, פודים אותם אחר 

לים הגדול או ישחקנה ויפזרנה  שיגמרו ויתלשו. ויכול לפדות את כולם בשוה פרוטה, אפילו הם רבים, וישליך הפרוטה
לרוח או ישליכנה בנהר אחר שחיקה, ויברך בשעת פדיון: אשר קדשנו במצותיו וצונו על פדיון רבעי, או יפדה בפירות 

 שישוו שוה פרוטה...

 ביאור הגר"א יורה דעה הלכות ערלה רצד:כ

ל הרמב"ם ברפ"ב דמ"ש והורו הגאונים שאם ויכול לפדות כו'. תוס' בברכות ל"ה א' סד"ה ולמאן כו' והרא"ש וש"פ וז"
רצה לפדות שוה מנה בפרוטה לכתחלה בזה"ז פודה לא היה זה חמור מן הקדש ומשליך הפרוטה לים הגדול. ולכאורה 

צ"ע דאין ראיה מהקדש דטעמא דהקדש משום דאין אונאה להקדש כמ"ש בב"מ נ"ז א' ותמורה כ"ז א' ואף שי"ל דמ"ש 
  ...מ"מ ל"ד להקדש ועוד שהרי האמוראין אחר הבית היו פודין בשוויין כמ"ש בירושלמי רפ"ד דמ"ש בזה"ז אינן שוין כלום

וכמה עובדין מייתו שם שהיו פודין בשווייהון אלא שהרמב"ם נזהר מזה וכתב שם מידת חסידות שפודין מ"ש בשוייו 
עשה ור"ש בר' היה מקפיד על הדרומים כנ"ל כדרך שפודין אותו בפני הבית ואין זה מוציא מידי קושיא דהא הורו שם למ

ודוחק לומר שכל אלו יפלגו על שמואל אלא נ"ל דטעמם של הגאונים דקי"ל בקדושין נ"ד ב' כר"מ דמ"ש דין הקדש לו 
כמש"ש מני אילימא ר"מ מי כו' וכן בנ"ר כמש"ש ת"ש כו' וירושלמי ס"ל דהלכה כר"י גבי ר"מ וכן חכמים פליגי על ר"מ 

דפסחים )ל"ז ל"ח( ופ"ג דסוכה אבל אנן קי"ל כגמ' דידן ולכן כתב בתה"ד דאפי' מדת חסידות אינו. ואע"ג  כמ"ש בפ"ב
דבמעילה י"ד אמרינן דוקא דיעבד ואע"ג דבב"מ שם ותמורה שם פליגי אמוראי בהכי כבר כתבו תוס' שם ושם דלכ"ע 

 :דוקא דיעבד מ"מ אמרינן בערכין כ"ט א' דבזה"ז פודין אפי' לכתחלה

 ביאור הגר"א יורה דעה הלכות ערלה רצד:כא

 :בשוה פרוטה. ט"ס וצ"ל בפרוטה

 בבא מציעא נה.

שוה פרוטה. חמש פרוטות הן: ההודאה שוה פרוטה,  -שתי כסף, וההודאה  -ארבעה כסף, והטענה  -משנה. האונאה 
חייב להכריז, והגוזל את והאשה מתקדשת בשוה פרוטה, והנהנה בשוה פרוטה מן ההקדש מעל, והמוצא שוה פרוטה 

 יוליכנו אחריו אפילו למדי. -חבירו שוה פרוטה ונשבע לו 

 (קישור)העמק שאלה שאילתא ק 

 (קישור) לכתחילה ודיעבד במצות התורה

 הלכה המפרשת או מחדשת? –ערלה בחוץ לארץ  –ערלה ונטע רבעי 
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 ז–הצבי סימן לו:דארץ 

 טז–רמב"ם הלכות מאכלות אסורות י:טו

.  שלא אמרו אלא העורלה--אלא אוכל פירות שנה רביעית בלא פדיון כלל, ייראה לי שאין דין נטע רבעי נוהג בחוצה לארץ

כמו שיתבאר , אינה חייבת בנטע רבעי, ומה סוריה שהיא חייבת במעשרות ובשביעית מדבריהם, וקל וחומר הדברים

 .שלא יהיה נטע רבעי נוהג בה, חוצה לארץ לא כל שכן--בהלכות מעשר שני

והורו מקצת גאונים שכרם רבעי לבדו פודין אותו בחוצה .  בין שלא בפני הבית, נוהג בין בפני הבית--אבל בארץ ישראל

 .ואין לדבר זה עיקר; ואחר כך יהיה מותר באכילה, לארץ

 צפנת פענח

 הלכה למשה מסיני -ה ורבעי בחוץ לארץ ספק ערל –ערלה ונטע רבעי 

 ברכות לה.

 רש"י סוטה מג: ד"ה קלא

 המאור הקטן ברכות כד: בדפי הרי"ף

 ברכות לו.

 שם בגמרא מאי דעתך כר' עקיבא דמיקל ולעביד מר כב"ש כו'.פני יהושע ברכות לו. ד"ה 

לכה היינו הלכות מדינה ]קידושין שם[ כבר כתבתי דלכאורה פשטא דסוגיא זו מכרעת ואזלא כמ"ד דהא דתנינן ערלה ה 
ולפמ"ש רש"י דהנהיגו עליהם בחו"ל לפי"ז אתי שפיר הא דקאמר רבינא וליעבד מר כב"ש משום דקים להו לתלמודא 
דמעיקרא לא קיבלו עליהם מנהג זה לאיסור אלא בדבר שאין בו צד מחלוקת כלל אבל היכא דאיכא צד מחלוקת לא 

דב"ש במקום ב"ה אינה משנה הוה כאילו אין בה ספק וצד מחלוקת כלל. אלא דקשיא טובא ובהא מהדר ליה שפיר דכיון 
לשיטת הרמב"ם ז"ל וסייעתו דפסקו ]הל' מאכ"א שם[ הלכה כרבי יוחנן דערלה בחו"ל הלכה למשה מסיני ולפי"ז על 

קאמר רבינא דנעביד כב"ש כרחך דהני אמוראי דהכא נמי הכי סברי כיון דבתראי הוו וקיי"ל הלכה כבתראי וא"כ מאי 
ומהיכי תיתי דנהי דמסקינן התם בקידושין דאפילו למ"ד דהלכה למ"מ הוא אפ"ה ספק ערלה בחו"ל מותר מ"מ הא מקשי 

ליה רבי זירא לרב אסי מאי טעמא דמותר הא כל ספק דאורייתא לחומרא ואישתומם רב אסי כשעה חדא ובתר הכי 
קא מותר ודאי אסור ואם כן לפי"ז נראה מבואר דהיינו דוקא בספק ממש מהדר ליה ודלמא כך נאמרה הלכה זו ספי

ואפשר דה"ה בספק מחלוקת השקול היכא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר דבהא נמי לא מהדרי ליה אלא בלשון 
ום ודילמא משא"כ כה"ג בשמעתין למעבד כיחיד במקום רבים דמסתמא הלכה כרבים ומכל שכן למיעבד כבית שמאי במק

ב"ה מאי סברא יש בזה לאקשויי בפשיטות דאטו מי עדיף האי ספק הלכה למשה מסיני יותר משאר ספיקא דרבנן ממש 
דאע"ג דקיי"ל ספיקא דרבנן לקולא מ"מ הדבר פשוט היינו דוקא בספק גמור וה"ה לספק פלוגתא דתנאי ואמוראי היכא 

ה כרבים לגבי יחיד או כר' יהודה לגבי רבי מאיר או הלכה דלא איפסק הלכתא כחד מינייהו משא"כ כל היכי דקיי"ל הלכ
כרבי עקיבא מחבירו וכיוצא בו לא אשכחן חילוק זה לענין מילי דרבנן לבר מעירובין ואבילות דקיי"ל הלכה כדברי המיקל 

ים להו וזה לא שייך לענין הך ספיקא דהלכה למשה מסיני לענין ערלה, ונראה דוחק גדול לומר דהנך אמוראי דהכא ק
בפשיטות דכך נאמרו הלכה למ"מ בפירוש שיהיה הלכה כדברי המיקל ואפילו היכא דאיפסק הלכתא להחמיר ודבר זה 
אינו מתקבל על הדעת. כך היה נראה לענ"ד ליישב עפ"י שיטת הרמב"ם ז"ל ופירושו דהאי דספק ערלה בחוצה לארץ 

הקרוב לודאי ערלה נמי מותר כמו שנראה להדיא מדבריו  מותר לאו בספק השקול איירי כדפירש רש"י אלא אפילו בספק
)בפ"י מהלכות מאכלות אסורות הי"א( וע"ש בכסף משנה באריכות, ולפי"ז צ"ל דאף למאי דס"ל דהלכה למשה מסיני היא 

ה אפ"ה מותר אפילו בספק קרוב לודאי והיינו משום דכך נאמרה הלכה והיינו דמקשינן הכא ונעביד כב"ש אף על גב דהלכ
כב"ה, אלא משום דמפירוש רש"י ושאר מפרשים הקדמונים לא נראה כן שהם מפרשים האי דספק ערלה בספק גמור 

 ולענין האי דערלה בחו"ל הלכה למשה מסיני כרבי יוחנן לא מצאנו מי שסובר דלא כהרמב"ם.

ע ליה לרבינא דהא דמר בר לכך נראה לי לפרש בענין אחר דהא דמקשה רבינא ונעבד מר כב"ש היינו משום דהוה משמ  
רב אשי זרק את האביונות וקאכל קפריסין קאי לגמרי כשיטתיה דרב דאמר דוקא בחו"ל ולא בארץ ישראל והיינו על 
כרחך משום דתרווייהו ס"ל ערלה בחו"ל הלכות מדינה דלכאורה מוכח הכי מדזרקו את האביונות ומשמע שהשליכום 

ה שריפה בעי דבמתניתין שילהי תמורה ]ל"ג ע"ב[ קחשיב לערלה בהדי נשרפין במקום הפקר וקשה אמאי הא קיי"ל דערל
אלא על כרחך דשאני חוצה לארץ כיון דאינה אלא הלכות מדינה מנהג בעלמא לא בעי שריפה ושרי להשליכם במקום 
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לאחר  הפקר ולא חיישינן נמי לתקלה שמא ימצאם ישראל ויאכלום דאפילו לכתחלה מותר לעשות ספק זה להאכילם
כדאיתא בקידושין ]ל"ט ע"א[ כדאמר לוי לשמואל ספק לי ואנא איכול ואם כן מקשה ליה שפיר ונעבד מר כב"ש כיון 

דסבירא לך דהלכות מדינה הוא ובהא מהדר ליה מר בר רב אשי דלאו משום דסבירא ליה הלכות מדינה עביד הכי אלא 
אפילו בארץ ישראל מכל שכן בחו"ל משום דר"ע לגבי ר"א  דבאמת סובר דהלכה למשה מסיני הוא ואפ"ה קפריסין שרי

עבדינן כוותיה וכוונתו בזה דעבדינן כוותיה בכל דוכתא דקיי"ל הלכה כר"ע מחביריו ואפ"ה בחו"ל מותר לזרוק את 
האביונות ולא חיישינן שמא ימצאם אחר ויאכלם כיון דהלכה זו כך נאמרה דודאי אסור ספיקא מותר ונהי דלמ"ד הלכה 

למשה מסיני נראה שאסור לעשות ספק זה לכתחילה כמו שנראה ג"כ מלשון הכסף משנה שם מ"מ נראה דהיינו דוקא 
לעשות כן בידים בענין שיודע שאותו אחר יאכלום בודאי משא"כ הכא דאינו אלא חששא בעלמא שמא ימצאם אחר 

 בענין אחר בזה: איכא למימר שפיר בחו"ל לא חיישינן כן נראה לי נכון ובסמוך אפרש עוד

 הלכה טו חידושי ר' חיים הלוי הלכות מאכלות אסורות פרק י

יראה לי שאין דין נטע רבעי נוהג בחו"ל אלא אוכל פירות שנה רביעית בלא פדיון כלל שלא אמרו אלא הערלה, וק"ו 
כל שכן שלא יהיה נטע הדברים ומה סוריא שחייבת במעשרות ובשביעית מדבריהם אינה חייבת בנטע רבעי וכו' חו"ל לא 

רבעי נוהג בה וכו' והורו מקצת גאונים שכרם רבעי לבדו פודין אותו בחו"ל ואח"כ יהיה מותר באכילה ואין לדבר זה 
 עיקר עכ"ל.

והנראה בביאור פלוגתת הרמב"ם והגאונים, דהנה יש לפרש ההלכה דערלה נוהגת בחוץ לארץ בתרי גווני, דהלא הא   
וערלת ארץ ישראל תרי מילי נינהו וחלוקין בדיניהם, וכדחזינן דבעיקר ההלכה נאמר דערלת חו"ל ודאי דערלת חוץ לארץ 

ודאה אסור וספקה מותר, ובארץ ישראל בין ודאה ובין ספקה אסור, אלא דצ"ע אם היכא שנוהגת ערלה בחו"ל אז גם 
ת התלויות בארץ אינן נוהגות אלא היא בכלל ערלה הכתובה בתורה, דעיקר ההלכה באה לגלויי אקרא, דאע"ג דכל מצו

בארץ אבל ערלה שאני ונוהגת בכל מקום, וא"כ גם ערלת חו"ל נכללה בקרא דערלה, או דנימא דהא ודאי דערלה 
האמורה בתורה אינה אלא בארץ ישראל וערלת חו"ל אינה נכללת בה, ורק דאסורה מהלכה, וכל עיקר איסורה הוא רק 

"מ לענין נטע רבעי, דאם ההלכה באה לגלות דגם ערלת חו"ל נכללת בפרשה, ממילא מהלכה למשה מסיני ולא מקרא. ונ
די"ל דגם נטע רבעי כן דאיתקש לערלה, משא"כ אם הוא איסור חדש מהלכה למשה מסיני, א"כ ממילא דאין איסור רבעי 

 שייך כלל לזה, דעל מה דנאמרה ההלכה נאמרה ועל מה דלא נאמרה לא נאמרה. 

ה במחלוקת שנוי, דהנה הרמב"ם בהכ"א שם פסק דהאוכל כזית מערלת חו"ל מכין אותו מכת מרדות, ונראה דדבר ז  
ואם נימא דההלכה של ערלה באה לגלויי דערלת חו"ל נכללה באיסור ערלה שבקרא, א"כ הרי היא בלאו של תורה ולוקין 

רדות ש"מ דערלת חו"ל עיקר איסורה עליה מלקות מדאורייתא כערלת ארץ ישראל, ומדפסק הרמב"ם דאין בה רק מכת מ
הוא רק מהלכה, ואינה נכללת כלל באיסור ערלה האמור בתורה, וכן הוא להדיא בה"ט וי' שם וז"ל הערלה וכו' וכל 

האוכל מהן כזית לוקה מן התורה בד"א בנוטע בארץ ישראל שנאמר כי תבאו אל הארץ וכו', הרי להדיא דהקרא דכי 
תוכלל באיסור ערלה האמור בפרשה. אשר ע"כ זהו שכתב הרמב"ם דאין נטע רבעי בחו"ל  תבאו ממעט לערלת חו"ל שלא

שלא אמרו אלא הערלה, ר"ל דבההלכה הרי לא נאמרה רק ערלה, והיקשא הרי ג"כ ליכא כיון דחו"ל הרי לא נכללה 
היכי דנהגה ערלה בארץ בהפרשה כלל, וממילא דאין רבעי בחו"ל אכן יעו"ש בהלכות גדולות ושאלתות שכתבו וז"ל וכי 

הכי נהגה בחו"ל הילכתא גמירי לה וכו' אלא מאי וכי תבאו דכתיב גבי ערלה זמן ביאה עכ"ל, הרי להדיא דס"ל דמכי 
תבאו לא ממעטינן כלל חו"ל, וגם ערלת חו"ל נכללה בהפרשה ובדין ערלה האמורה בתורה, וע"כ זהו דס"ל דגם רבעי 

 ..לה.ג בחו"ל, כיון דרבעי הוקש לערנוה

 שעורי הרב הגאון רבי יוסף דוב הלוי סולוביצ'יק זצ"ל למס' קידושין עמ' כא

 ערלה שריפתראה: 

 קידושין לח.

 תוספות קידושין לח. ד"ה והוא הדין

 מנחת חינוך

 קידושין לו:

 תורת זרעים תרומות ג:ט ד"ה ובזה יבואר

"י ממאכלות אסורות הט"ו שאין נט"ר נוהג בחוץ לארץ שלא אמרו אלא הערלה משום בזה יבואר מה שכתב הרמב"ם בפו
דנהי דמצינו דינים הנוהגים בקרקע חו"ל אין זה אלא לענין איסורים כגון איסור חדש וערלה אבל דברים שהם משום 

וא משום מצוה אינו נוהג מצוה אינם שייכים אלא לא"י אבל על קרקע חו"ל לא שייך שום מצוה וע"כ נט"ר דעיקר דינו ה
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עת מקצת הגאונים שהביא הרמב"ם שם שסברי דכרם רבעי נוהג בחו"ל נראה דלשיטתם אזלי דבהלי"ח שם דבחו"ל וב
כתב הרמב"ם הורו מקצת הגאונים שאע"פ שפדה פירות שנה רביעית אסור לאכלן עד שתכנס שנה חמישית ודבר זה אין 

א בנט"ר נמי דין איסור כנמצא לפי שיטת הגאונים דלבד מצות קדושתו אי לו עיקר ויראה לי שזו שגגת הוראה עכ"ל
סברי דשפיר שייך הוא גם בחו"ל משום דין  כו ע"י פדיון וע"נלו אף לאחר שפקעה הקדושה ממכדמשום זה אסור לאו

 איסור שבו משא"כ לפי שיטת הרמב"ם שאין בו משום איסור כלל לפיכך כתב שאינו נוהג בחו"ל

 עמ' יא גינת אגוז

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות י:י

 ט-שלחן ערוך יורה דעה רצד:ח

ערלה נוהגת בכל מקום ובכל זמן, בין בשל עובד כוכבים בין בשל ישראל, אלא שבשל ארץ ישראל היא מן התורה 
שמחזיק לו הנכרי טובה על הגה: ואסור ללקוט לנכרי פירות מאילן שלו שהוא ערלה, משום שנהנה במה ובחוצה לארץ הלכה למשה מסיני. 

 (.זה )כל בו וב"ה בשם א"ח

ספק ערלה בא"י, אסור. ובחוצה לארץ, מותר. כיצד, כרם שיש בו נטיעות של ערלה, וענבים נמכרים חוצה לו, בארץ 
ישראל, אסור; ובסוריא, מותר, והוא שלא ידע שהובאו מאותו הכרם; ובחו"ל, מותר, אפילו יודע שהובאו מאותו הכרם, 

הוא ספק ערלה שהוא מותר( )כן נראה מהטור והרא"ש ומרדכי פרק קמא )וכל שכן שכרם שרק שלא יראה שנבצרו מנטיעות של ערלה. 
 (.דקדושין

 (קישור) קהלת יעקב ברכות לו

    

 עשה לך רב
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 שבת קל.

 חזון איש יורה דעה קנ:ה

 

  

 עשר מילן דחסידותא

 שערי תשובה סימן קעח -תשובות הגאונים 
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אלין עשרה מילי דחסידותא דהוה נהיג בהו רב ובתריה לא יכילו כולהון שמעיה לאחזוקי בהון וכל חד וחד מנהון אחזיקו 
 בחדא מנהון:

 חד. דלא הוה מסגי ארבע אמות בקומה זקופה, ונהיג רב יאודה אחריו:  

 הונא אחריו: שנית. דלא הוה מסגי ארבע אמות בגלוי הראש, ונהוג רב  

 שלישית. דקיים שלש סעודות כל ימיו בשבת, ונהג ר"נ אחריו:  

רביעית. וחמשית שלא היה מביט לצדדין ואפילו לפניו, דאמר שימי וכו' אלמא עד דשמע קליה לא ידע, ונהגו רב יוסף   
 ורב ששת אחריו ולא יכלו לעמוד בה עד שסימו את עיניהם:

 א הוה מקיף ולא הוה פסע ועייל קמי רבנן דלא מטרח צבורא ונהגו ר' זירא ואביי אחריו:ששית. כד הוה עייל לבי מדרש  

 שביעית. דלא הוה אכיל מסעודת הרשות משום חלב ודם וגיד הנשה:  

 שמינית. דכל דקפיד עליה אזל איהו לגביה ומפייס ליה ונהג רב זוטרא בריה דרב נחמן אחריו:  

 תשיעית. שהיה רגיל תדיר בתפילין ונהג רב ששת אחריו:  

עשירית. שהיה קולו ערב והיה רגיל לירד לפני התבה ולהיות מתורגמן לרבו ולכל מי שצריך ולקיים מה שנאמר כבד את   
ורס על יי מהונך ונהג ר' חייא בר אדא אחריו דקאמרינן רב חייא בר אדא בר אחתיה דבר קפרא הוה והיה קולו ערב כשפ

 שמע ויורד לפני התיבה אמר אהניי לבוראך ממה דאהנייך הד"דכ כבד את יי מהונך: 

 (קישור) עשר מילן דחסידותא עם ביאור האדמו"ר מראז'ין

 עשר קדושות

 ז-משנה כלים א:ו

ארץ ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדושתה שמביאים ממנה העומר והבכורים ושתי הלחם  עשר קדושות הן
 מה שאין מביאים כן מכל הארצות:  

עיירות המוקפות חומה מקודשות ממנה שמשלחים מתוכן את המצורעים ומסבבין לתוכן מת עד שירצו יצא אין מחזירין 
 אותו:

 (קישור)נטרס אוצר הספרי )ר' מנחם זעמא הי"ד( קו –ספרי זוטא  ]אמבוה דספרי[ חלק א 
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 בעקבי הצאן עמ' קז

 נפש הרב עמ' עז

 המשפטהקדוש והמלך המלך  –עשרת ימי תשובה 

 שלחן ערוך קיח:א

 טים נוספים בתפילהמשפ –עשרת ימי תשובה 

 186תוספות ברכות יב:

 פת עכו"ם –עשרת ימי תשובה 

 תוספות חולין ב: ד"ה טמא בחולין מאי למימרא

ואע"ג דאסור לגרום טומאה לחולין שבא"י היינו דוקא בפירות דשייכא בהו תרומה אבל בשר לא ואפילו יהא אסור 
ישראל שיאכלו חוליהן בטהרה מכל לטמאות גופו באוכלין טמאין כדדרשינן והתקדשתם והייתם קדושים אזהרה לבני 

 מקום יכול לטמאותן ולאוכלן בימי טומאתו.

 בית יוסף אורח חיים תרג:א

                                                 

 ע' ברא"ש שם בסוף הפרק, הובא בכה"ח תקפב:כז 186
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 שלחן ערוך אורח חיים תרג:א

הגה: ויש לכל אדם לחפש ולפשפש במעשיו ולשוב מהם בעשרת אף מי שאינו נזהר מפת של כותים, בעשרת ימי תשובה צריך ליזהר. 
ך יותר תשובה מעבירה ודאי, כי יותר מתחרט כשיודע שעשה משאינו יודע, ולכן קרבן אשם תלוי הוצרך להיות יותר ימי תשובה; וספק עבירה צרי

 ביוקר מחטאת )ד"ע ורבינו יונה ריש ברכות(.

 שיר המעלות –עשרת ימי תשובה 

 שיר המעלות –עשרת ימי תשובה  – תפילהראה: 

 הלבנה פגימת

 חולין ס:

 7נפש הרב עמ' עט הערה 

 בעקבי הצאן עמ' רכד

 השמים שמים לה' -דברי הרב עמ' רמג 

 בכור בחוץ לארץ -פדיון בכור 

 רמב"ם הלכות בכורות א:ה

מצות בכור בהמה טהורה נוהגת בארץ ובחוצה לארץ ואין מביאין בכורות מחוצה לארץ לארץ שנאמר ואכלת לפני ה' 
ויצהרך ובכורות בקרך וצאנך, ממקום שאתה מביא מעשר דגן אתה מביא בכור בקר וצאן  אלהיך מעשר דגנך תירושך

וממקום שאין אתה מביא מעשר דגן אי אתה מביא בכור בקר וצאן אלא הרי הוא כחולין ויאכל במומו, ואם הביא אין 
הבית כמו מעשר דגן, ואינה מקבלין ממנו ולא יקרב אלא יאכל במומו, ומצוה זו נוהגת בין בפני הבית בין שלא בפני 

+/השגת הראב"ד/ מצות בכור בהמה טהורה נוהגת במוקדשין כשהן בקדושתן קודם שיפדו בין קדשי מזבח בין קדשי בדק הבית. 
נעבד וכו' עד אלא הרי הוא כחולין. א"א טעות היא זו ואפי' לר"ע דאית ליה האי סברא לא אמר אלא ליקרב אבל קדושת בכור יש בו ואינו נגזז ו

 ואינו נאכל אלא במומו.+

 כסף משנה שם

מצות בכור בהמה טהורה נוהגת בארץ ובח"ל. כך היא הנוסחא האמיתית והכי משמע בסוף פ"ג דתמורה )דף כ"א( ובפ' 
אלו טריפות )דף מ"ד:( אמרינן דאמרה ליה בת רב חסדא לרבא אבא שרי בוכרא ולא זבן מיניה בשרא ובפ' קמא דבכורות 

מרי בר רחל ה"ל ההיא חיותא דהוה מקני לאודנייהו לנכרי ובפרק אין צדין )דף כ"ז:( ההוא גברא דאייתי  )דף ג':( רב
 בוכרא קמיה דרבא:

ומ"ש ואין מביאין בכורות מח"ל שנאמר ואכלת לפני ה' אלהיך וגו' אלא יאכל במומו ואם הביא אין מקבלין ממנו ולא   
כ"א( פלוגתא דתנאי ופסק כר"ע. ודע שבספרי רבינו היה כתוב מצות בכור יקרב אלא יאכל במומו. בספ"ג דתמורה )דף 

בהמה טהורה אינה נוהגת אלא בארץ וע"פ זה השיגו הראב"ד וכתב טעות היא זו גם הרמב"ן בהל' בכורות תמה עליו 
שכתבתי  והקשה עליו כמה קושיות וכן הרשב"א והר"ן בתשובה וכולם ספר מוטעה נזדמן להם בדברי רבינו והגירסא

 בדבריו היא הכתובה בספרינו והיא הנוסחא האמיתית:

 מאירי ברכות לה. ד"ה ארבע

ארבע מתנות יש לעניים בכרם פרט ועוללות שכחה ופאה ובתבואה אינן אלא ג' לקט שכחה ופאה אלא שכשהגיע זמנה 
חייבת בחלה ליתנה לכהן וכל שבעת המינים חייבים בבכורים כמו שיתבאר במקומו נטע רבעי צריך הבאה לירושלים או 

ארץ כלל אף בכרם ואף בפני הבית שכל שהוא טעון פדיון כמעשר שני ויראה לגדולי המחברים שאינו נוהג בחוצה ל
הבאת מקום אין מביאין מחוצה לארץ אלא אוכל פירות שנה רביעית אף בכרם בלא שום פדיון אבל בארץ ישראל נוהג 

אף לאחר חורבן ר"ל בזמן הזה וכשפודה בזמן הזה מברך אשר קדשנו וכו' וצונו על פדיון נטע רבעי ופודה בפרוטה ואומר 
ן מחוללין על פרוטה זו או על פירות אלו ומשליך הפרוטה לים או שורף הפירות וכל שערלה נוהגת בו רבעי נוהג הרי ה

בו שהלכה כדברי האומר נטע רבעי וכסתמן של כמה שמועות אחת מהן אתרוג שוה לאילן בג' דרכים וכו' ואחת מהן 
ץ ומעתה אף בזמן הזה כן ומ"מ אף לדבריהם דוקא לרבעי וכן כמה שמועות ויש שפוסקים שדין רבעי נוהג בחוצה לאר

בכרם אבל לא בשאר נטיעות הואיל ואף בארץ נחלקו בשאר נטיעות אם נוהג בהם רבעי אם לאו כבר אמרו כל המיקל 
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בארץ הלכה כמותו בחוצה לארץ וכרם רבעי שאמרנו דוקא כרם והוא על הפחות בה' גפנים ב' כנגד ב' ואחת יוצאה זנב 
רוחקות י"ו אמה כמו שיתבאר בפרק הספינה אבל גפן יחידית אינה בתורת רבעי אבל דין ערלה נוהג על כל ושלא יהו מ

נטע ואף בגפן יחידית אע"פ שבקצת ספרים נמצא לגדולי הרבנים במסכת סוטה הפך הדברים חס ושלום על פה קדוש 
 לאמרה ולא כונו בה אלא לענין רבעי:

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות י:טו

פדיון כלל שלא אמרו אלא הערלה, אלא אוכל פירות שנה רביעית בלא נטע רבעי נוהג בחוצה לארץ  יראה לי שאין דין
וקל וחומר הדברים ומה סוריא שהיא חייבת במעשרות ובשביעית מדבריהם אינה חייבת בנטע רבעי כמו שיתבאר 

בה, אבל בארץ ישראל נוהג בה בין בפני הבית בין  בהלכות מעשר שני, חוצה לארץ לא כל שכן שלא יהיה נטע רבעי נוהג
שלא בפני הבית, והורו מקצת גאונים שכרם רבעי לבדו פודין אותו בחוצה לארץ ואחר כך יהיה מותר באכילה ואין לדבר 

 זה עיקר.

 אב שוטה –פדיון הבן 

 מנחת חינוך שצב:א

חובו א"ד כיון דמצו' הוא ובמצוה לא יצא מה וכן הספק לענין שוטה שנתן בעת שטותו אם נפטר לכשישתפה דנפטר מ
 שעשה בעת שטותו כמ"ש וצ"ע ובאתי רק לעורר.

 איזה בעית טפי –פדיון הבן 

 שלחן ערוך יורה דעה שה:י

 פתחי תשובה יורה דעה שה:טו

אינו  ע' בת' חוט השני סימן צ"ב שכתב דאין הפירוש שנותן לו הברירה שהרי אם רצה האב להניח הבן לכהן .בעית טפי
יוצא בזה כמ"ש הרמ"א בסמוך אלא כדי לחבב הפדיון על אביו אומר כן לעשות לו חשק לפדותו דאולי לבו מהסס 

לפדותו בממון כולי האי כאילו נאנס לכך ע"פ הדבור ואז אין בנו פדוי כדא"ר חנינא לההוא גברא )בבכורות דף נ"א ע"ב( 
וי לכן כדי שיתן ברצון א"ל הכהן במאי בעית טפי משום שנאמר כי לא גמרת דיהבת מידעם ביש עבדת הילכך אין בנו פד

לי כל בכור ואם יחפוץ האב שלא לפדותו יש לו לחוש שמא יחזור הקב"ה ויקחנו ממנו כו' ע"ש )ולע"ד צ"ע מ"ש דאם 
מנדין האב נותן המעות כאילו נאנס ע"פ הדבור אין בנו פדוי חידוש זה לא שמענו וע"ל סימן ס"א סכ"ד שם איתא ש

אותו כו' ויש לחלק. ומה שהביא ראיה מר' חנינא לא הבנתי דשם דעת האב היה ע"מ להחזיר ור' חנינא לא רצה לזכות 
אלא במתנה גמורה כמ"ש בתוס' ובאשר"י שם הילכך אין בנו פדוי משא"כ הכא( וכתב עוד שם בפשיטות דאין כופין את 

דאם לא פרקיה אבוה חייב לפדות עצמו הוי כאילו נתנה לו התורה האב לפדות בנו דכיון דגמרינן מדכתיב תפדה תפדה 
ברירה שיכול לסלק מצות פה"ב מעליו ולהניחו לבן עצמו ודומה כלאו הניתק לעשה עכ"ד וכבר השיג עליו )בתשובת 

 ( הובא לעיל סק"א. ופשוט דאם הגדיל הבן ודאי גם לדעת חוה"ש כופין את הבן לפדות עצמו:ביצכם ח

 מ' רמדנפש הרב ע

 (קישור)מאמר הרב שכטר בפתיחת הספר  –קונטרס עלי ציון ופדיון בכוריה 

 187בכור אחר נפל –פדיון הבן 

 שו"ת הר צבי

 שו"ת מנחת יצחק

 מצוה דגופיה, איסור מעילה בהקדש בבן קודם פדיון –פדיון הבן 

 188ספורנו שמות יג:טו

                                                 

 ע"ע שו"ת אור לציון חלק א יורה דעה סימן כ 187
 כ"כ בפירושו לבמדבר ג:יג וח:יז 188
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כל בכור בארץ מצרים . והיו בכורי ישראל ראוים ללקות עמהם על דרך פן תספה בעון העיר )בראשית יט, טו( והצילם 
במה שהקדישם לו, באופן שהיו בכורי האדם בישראל כמו נזירים או יותר, מיוחדים לעבודת האל יתברך, ואסורים 

 בעבודת הדיוט: 

 על כן אני זובח בכור בהמה:   

 בני אפדה , כדי שיהיו מותרים בעבודת חול: וכל בכור  

 (קישור)העמק שאלה שאילתא קעא 

 

 (קישור)ענפי אר"ז חלק א' עמ' ר. להרב אליעזר זילבר 

 (קישור)ברכת שמואל חלק א קידושין סימן יח 

 פדיון הבן בשבת

 תרומת הדשן סימן רסט

ור שבאותו יום פודין אותו אם חל בשבת היאך יעשו, צריכים להמתין בפדיון עד אחד בשבת שאלה: יום ל"א של בן בכ
 או אם יש תקנה שיהא נפדה בשבת?  

תשובה: יראה דאין למצוא תקנה שיהא נפדה בשבת, ואע"ג דיכול לפדות ובכלי /שמא צ"ל: לפדותו בכלי/ כסף או   
דאין צריך לפדות דווקא במעות, ואפי' אם היה בא לפדותו  בשאר שוה כסף ה' סלעים בדבר שמותר לטלטל בשבת,

במעות היה תקנה בדבר, כגון שיתן לכהן המעות בע"ש כדי שיהא פדוי בהן לאחד בשבת. וכה"ג מהני שפיר והכי מסקינן 
לאחר בהדיא פרק יש בכור /בכורות מט ע"א/, דבין לרב ובין לשמואל אם פדאו בתוך שלשים במעות כדי שיהא פדוי בהן 

 שלשים ולא נתאכלו המעות בנו פדוי בהן.

מכל מקום נראה דלאו שפיר למיעבד כהני תרי גווני, דאי בא לפדות בכלי כסף או שוה כסף בשבת גופיה דומה למקח 
וממכר, ונראה הדברים דטפי איכא למיגזר בהכי ממאי דגזרו רבנן דאין מקדשין /מקדישין/ ואין מעריכין ביו"ט ואצ"ל 

ם גזירה דמקח וממכר כדאיתא בהדיא פ' בתרא דביצה /דף לז ע"א/. ולפי מה שכתבו הגאונים סדר הפדיון בשבת משו
 דשואל הכהן מאי בעית טפי בנך בכורך או ה' סלעים, כל כה"ג דמיא טובא לקניין ומכירה.

רכות שצריך לברך וגם ובאידך גוונא נמי שיתן המעות לכהן בע"ש כדמבואר לעיל, גם בזה יש גמגום דהיאך יעשה עם הב
עם הסעודה שרגילין לעשות בשעת הפדיון. כמו שמצאתי הועתק מספר פרנס שנוהגים לעשות סעודה לפרסומי מצות. 

וכן מוכח מן התלמוד דאפי' בימיהם היו נוהגים לעשות סעודה לפדיון הבן, כדאיתא פ' מרובה /ב"ק דף פ ע"א/ רב 
מרי לה לבי ישוע הבן ופרש"י ישוע הבן משתה היו עושין לפדיון הבן, וכתבו ושמואל ורב אסי איקלעו לבי שבוע הבן וא

שם התוס' וכן פי' בערוך ישוע הבן פדיון הבן. ואע"ג דמפרשי אינהו בשם ר"ח דהיו רגילין לעשות סעודה כשנולד זכר על 
. ואחד מהגדולים הוכיח שנושע ונמלט ממעי אמו, מ"מ בהא לא פליגי ארש"י שהיו רגילין לעשות סעודה לפדיון הבן

משם דסעודת מצוה היא לרש"י כדאית ליה ולפר"ח כדאית לי' מדאיקלע רב להתם דהא אמרינן פ' גיד הנשה /חולין צה 
ע"ב/ דרב לא הוי מתהני מסעודת הרשות, והיה רוצ"ל דמה שאנו נוהגים עכשיו לאחר שנולד זכר נכנסין לשם לטעום 

יא סעודת מצוה, והיינו אותה סעודה דפר"ח וקבעה בלילי שבת בשעת שהכל מצויין בלילי /בליל/ שבת הסמוך ללידה דה
 בבתיהם.
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וכיון דסעודת מצוה הוא דפדיית הבן כמו שביארתי, בנ"ד אימתי יעשנה אם בשעה שיתן לכהן הה' סלעים נראה דלא 
כדי שיהיה פדוי לאחר שלשים יום יתכן, דהא אכתי אין בנו פדוי ולא מלאו לו שלשים יום. ואע"ג דסבר רב דכיון דא"ל 

בנו פדוי אפילו אם יתאכלו המעות, ופסק הרמב"ם וכן סמ"ג וסמ"ק כוותיה, וכן פסק באשירי דהלכה כוותיה דרב 
באיסורי לגבי דשמואל. התוס' פ' מרובה /ב"ק ע ע"א ד"ה אמטלטלין/ בסוגיא דהרשאה פסקו בפשיטות כשמואל דאם 

כן פסק בא"ז וברוב ספרים התם פ' יש בכור גרסינן /בכורות מט ע"א/ ואע"ג דקי"ל דכל יתאכלו המעות אין בנו פדוי, ו
היכא דפליגי רב ושמואל הלכה כרב באיסורי וכשמואל בדינא הכא הילכתא כשמואל. ונראה דהתוס' התם אית להו 

תב אשירי גופיה דקי"ל כרב גירסא זו, ואשירי ע"כ לא גריס לה. וצ"ע דבריש מס' נדה גבי וסתות דאורייתא או דרבנן כ
באיסורי כדאיתא פ' יש בכור, ולא אשכחן בשום דוכתא פ' יש בכור דפליגי רב ושמואל אלא בהא דלעיל, ותוספות במס' 

נידה התם נמי מייתי מפ' יש בכור דקי"ל הלכה כרב באיסורי, אלמא גרסינן לה הא דלעיל. וכיון דקי"ל כשמואל א"כ 
לו המעות, והאיך יעשו סעודה לפרסם המצוה בעוד שאין בנו פדוי. ואם יעשו הסעודה אכתי אינו פדוי דשמא יתאכ

 בשבת שכבר פדוי הוא אם לא נתאכלו המעות, מאן נימא לן דאיכא פרסומא כה"ג, שאין רואין הפדיון בשעת הסעודה. 

תי אין בנו פדוי לשמואל, ותו דהיאך יעשה עם הברכות דברכת פדיון ושהחיינו, אם יברך בע"ש בשעת נתינת המעות אכ
וגם לרב אכתי לא מחייב לפדותו, והיאך יברך וציונו ובפלוגתא דרב ושמואל אינו אלא בדיעבד אי פדוי או לאו. ובשבת 

אין ראוי לברך דלאו מידי קעביד השתא וממילא הבן פדוי בכניסת שבת שהוא יום ל"א כל כמה דלא נתאכלו המעות, 
א' בשבת. ואע"ג דבשילהי פ"ק דבכורות משמע דלאו שפיר דמי לאחר הפדיון מל"א יום  ולהכי עדיף טפי למינטריה עד

ואילך, מ"מ אשכחן דמאחרים כמה מצות כדי לעשות כתיקונן ובהכשר ובהידור. וכן שמעתי שנמצא בספר אחד שאין 
עניין הסעודה והברכות כיון לעשות הפדיון כשחל ל"א בו ונראה לנהוג הכי. ואע"ג דנוכל ליישב כל הני גמגומים דלעיל ב

דאין לאחר הפדיון מל"א יום ואילך וכשחל בשבת אי אפשר בו ביום ולא קודם, לכן יש לדמות לנר חנוכה בע"ש 
שמדליקים מבעוד יום ומברכין כו'. ואע"ג דליכא השתא מצוה ודילמא כבתה קודם הכנסת הלילה, אלא התם דלא אפשר 

 יל נר חנוכה שכבתה בע"ש סי' רי"ח /צ"ל סי' ק"ב/.    בענין אחר, ועיין באותה תשובה דלע

 רלג סימן )פסקים וכתבים( בח" הדשן תרומת

שלומך יסגא לחדא אהובי עמיתי מה"ר יודא יצ"ו /גם סימנים רל"ד, רל"ה, רל"ו, רל"ז, רל"ח אליו/. על אשר שאלתני על 
האב דמי הפדיון בע"ש כמו שרגילין מקצת הכהנים  פדיון הבן שאירע בשבת היאך יעשו הפדיון, וגם אם אירע כך כשנתן

עשירים להחזיר. דע כבר נשאתי ונתתי בדבר זה הרבה טורח עלי לכתוב המשא והמתן. מסקנתי היתה להמתין עד יום א' 
אחר השבת, כי הוכחתי מפרש"י בפ"ק דביצה דמתנות כה"ג שהן חולין גמורין אין קפידא בשהייתן, וכן משנה שלמה 

אם משהה אינו עובר, אלא דאין להחמיץ שום מצוה, והיכא דמשהה כדי לקיימנה מן המובחר שפיר דמי, בערכין ד
 וכמדומה שכן הוא המנהג. גם מה"ר שמשון ז"ל ספר לי בהיותו פה, שמצא כך ספר חבור אחד מן המחברים דלא שכיחי.

 שלחן ערוך אורח חיים שלט:ו

 ...אין פודין הבן...

 שה:יאשלחן ערוך יורה דעה 

צוה. ואם חל יום ל"א שיעברו עליו שלשים יום; ואחר שלשים יום יפדנו מיד, שלא ישהה המאין הבכור ראוי לפדיון עד 
דאין לעשות פדיון הבן בחול המועד( )במהרי"ו בשם ספר המצות י"א )אלא ימתין עד יום א'.  , אין פודין אותו בשבת,בשבתלהיות 

 ות פ"ק דמ"ק(, )וכן עיקר(.ויש מתירין(. )תוספ)מצוה ר"ך(, 

 (קישור)שו"ת זקן אהרן )וואלקין( חלק א סימן יח 

 (קישור)מאמר הרב שכטר בפתיחת הספר  –קונטרס עלי ציון ופדיון בכוריה 

 בת כהן הנבעלה לפסול לה –פדיון הבן 

 189בכורות מז.

 נפש הרב עמ' רמה

 זמנה –פדיון הבן 

                                                 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן קצגע"ע ב 189
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 ש"ך יורה דעה שה:יב

ו וכן הוא בתשובת הרי"ש סי' קנ"ז, אין פודין אותו בשבת. משום דהוי כמקח וממכר ומטעם זה גם בי"ט אין פודין אות
נראה דפודין נמי בלילה וכן משמע בפ"ק דקדושין דף כ"ט סוף ע"א וברש"י ותוספות שם מיהו נוהגין לפדות ביום מיהו 

היכא דחל יום ל"א ביום תענית צבור יש לראות אם הגיע הבן לכ"ט י"ב תשצ"ג קודם יום התענית שהוא יום ל' יש 
כ"ט י"ב תשצ"ג כדלקמן סוף ס"ק י"ט )ואפשר לומר דמשום סעודה לחוד לא מקדמינן לפדות ביום  לפדותו ביום ל' אחר

ל'( ואם לאו אז יש לפדותו בליל ל"א של יום התענית אבל אין לפדותו ביום התענית ולעשות סעודה בליל שאחר 
בת דאם יפדוהו בערב שבת שלא התענית דליכא פרסומי כה"ג וכמו שכתב מהרא"י בת"ה סי' רס"ט גבי חל יום ל"א בש

יחול הפדיון עד לאחר שלשים דהיאך יעשו עם הסעודה לפרסם המצוה בעוד שאין בנו פדוי ואם יעשו הסעודה בשבת 
שכבר הוא פדוי מאן נימא לן דאיכא פרסומא כה"ג שאין רואים הפדיון בשעת הסעודה ע"כ מיהו שמעתי שנוהגין לפדות 

לילה שאחר התענית ויש לחלק בהך דמהרא"י וק"ל, כתוב בתשובת ר' אליה ן' חיים סי' ביום התענית ולעשות הסעודה ב
ע"ט על תינוק בכור )שמל( ]שחלה[ ולא נתרפא עד יום ל"א נראה דאע"ג דמצות פדיון הבן לעשות בעיקר זמנה יש 

ת פדיון כלל ונותן להקדים מצות המילה משום דהמילה היא אות ההכנסת ברית ואלמלא קבלת הברית אין חיוב למצו
לכהן ה' סלעים בתוך ל' שיהא פדוי לאחר ל' יום ולענין הברכה לא יברך קודם ל' כדכתב מהרא"י בכתביו סי' ר"ל בדין 

דהגיע יום ל"א בשבת וז"ל ותו דקורא אני תגר על הברכה דיברך אבי הבן בע"ש דאכתי לא מטא זמן חיובא כו' עכ"ד ולא 
' כיון דמיד בהכנסת יום ל"א ממילא הבן פדוי וכבר נעשה מצותו וכן כתב מהרא"י גופיה נהירא דא"כ איך יברך לאחר ל

בת"ה סי' רס"ט אהך דין דהגיע יום ל"א בשבת דבע"ש לא יברך כיון דאכתי לא מטי זמן חיובא ובשבת אין ראוי לברך 
די"ל דהכא כיון דמצוה עיקר זמנה דלאו מידי קא עביד השתא וממילא הבן פדוי בכניסת שבת שהוא יום ל"א עכ"ל ואע"ג 

ראוי לעשות כן מ"מ נ"ל דאין לחלק דכיון דכבר נעשה מצותו א"כ אין לברך אח"כ כמו שהעליתי לעיל סי' י"ט ס"ק ג' דכל 
המצות מברך עליהן עובר לעשייתן ואם לא בירך קודם לכן לא יברך אח"כ וגם לא מסתבר כן ליתן המעות קודם ל' מכמה 

 למולו בתחלה ביום ל"א ואח"כ לפדותו ולברך: טעמים הלכך יש

 מגן אברהם שלט:ח

ואין פודין. אפי' בכלי דדמי למקח וממכר וא"ל יתן המעות לכהן בע"ש מ"מ איך יעשה עם הברכות והסעודה יעשנה 
)ת"ה(  בע"ש עדיין לא חלה עליו המצוה ואיך יאמר וצונו ובשבת נמי לא דהשתא לאו מידי קעביד לכן ימתין עד יום א'

ובי"ד סי' ש"ה כתב הב"ח דאם מלאו לו כ"ט י"ב תשצ"ג ביום ו' יפדוהו ביום ו' דהוי חדש וכ"כ הש"ך ס"ק י"ט שם ול"נ 
דאין לסמוך ע"ז דבבכורו' דף מ"ט אמרי' מת ביום ל' כיום שלפניו כו' מ"ט דרבנן גמרי חדש חדש ממדבר מה התם ומעלה 

רבנן הא עדיין לא כלה לו חדש אלא נ"ל דה"פ כיון שכלו כ"ט י"ב תשצ"ג ה"ל אף ה"נ ומעלה וכו' קשה מאי פריך מ"ט ד
חדש ומשני דבעי' ומעל' ולכן צריך שיגיע ליום ל"א וכ"מ דקאמר מת ביום שלשים כיום שלפניו ולא חילק בין כ"ט י"ב 

נוים אפילו בל' חכמים הוי תשצ"ג ועוד דהתוספות כתבו בסנהדרין דף י"א סוף ע"א בל' תורה הוי חדש ל' יום ולאידך שי
 ל' וכ"כ ביבמות דף מ"ח וכ"מ בר"ה דף כ' ע"ב ובמגילה:

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן קצו  

 בטעו והזמינו קרואים לפדיון הבן ביום שלשים לעת ערב מע"כ ידידי הרה"ג ר' נחום דוד הערמאן שליט"א.  

יום שלשים לעת ערב ושלחו הזמנות למכיריהם ויהיה בזה בושת וכבוד בדבר מה שקבעו כבר זמן פדיון הבן בטעות על   
הבריות מה יעשו. והשבתי שלע"ד באופן כזה יכולים לעשות הפדיון אחר צאת הכוכבים שיהיה כבר ביום ל"א. ואף 

"ט יכולין שחסר עדין לכ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים שלהש"ך משמע שאין יכולין לפדותו, כיון דלהמג"א /או"ח/ סי' של
לפדות כי תלוי לדידיה רק ביום ל"א ואין יכולין לפדותו ביום ל' אחר שנעשה בר כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג חלקים דלא 
כהש"ך לכן גם לקולא ביום ל"א יכולין לפדות אף שליכא עדין כ"ט יום ומחצה ותשצ"ג וראיותיו מוכרחות. לכן במקום 

אף שהוא שלא כמו שנוהגין דגדול כבוד הבריות שדוחה לא תסור. ועיין  בושת וגדול כבוד הבריות יש לעשות הפדיון
ברמ"א /או"ח/ סי' של"ט באיחרו הנישואין עד אחר צאת הכוכבים דליל שבת שהתיר משום כבוד הבריות וכ"ש הכא. 

 ידידו, משה פיינשטיין    

 על ידי אחרים –פדיון הבן 

 משעבדיואזיל כהן וטריף להו תוספות קידושין כט: ד"ה 

כלומר בבני חרי פריק ליה לבריה שאם היה פודה עצמו בבני חרי לא היה פודה בנו ממשעבדי דמיירי שנשתעבדו קודם 
שנולד הבן ולכך מקדים פדיון בנו ואין כאן אונאה ללקוחות דמצות בנו עליו יותר ממצות גופו כפ"ה וק' דאדרבה יש 

עצמך בתחלה ואם יאמר אפדה את עצמי ממשעבדי יאמרו אין  אונאה ללקוחות דמצות גופו עדיף ויאמרו פדה את
נפרעין מנכסים משועבדים במקום בני חרי ואפי' פדה בנו בכור מבני חרי יאמרו לכהן הנחנו לך מקום לגבות ממנו אותם 

ואח"כ  חמש בני חורין ולכך פירש ר"י דמיירי כגון דאיכא חמש משועבדי' מיצחק שעשאן אפותיקי לכהן בעבור יעקב בנו
מכרה ושוב גדל יעקב והיה לו בן ועמד הוא ובנו לפדות ואין להם אלא ה' סלעים מבני חרי ור' יהודה סבר מלוה הכתובה 
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בתורה ככתובה בשטר דמי והיו לו אפותקאות בשטר לכהן קודם ולכך גובה מהן אע"פ שיש בני חרי ליעקב לפי שמצותו 
על נכסי האב ולא על נכסי הבן ואינם יכולים לומר הנחנו לך מקום בנכסי  על נכסי אביו יותר מעל נכסי עצמו דחוב האב

 יעקב שאין עליו לשלם חוב של אביו ומנכסיו אין לו כלום וכן משמע הלשון דקתני שזה מצותו על אביו.

 שלחן ערוך יורה דעה שה:י

 )ריב"ש סי' קל"א(.ואין האב יכול לפדות על ידי שליח. וגם אין ב"ד פודין אותו בלא האב הג"ה... 

 ש"ך יורה דעה שה:יא

ואין האב יכול לפדות ע"י שליח כו'. זה תמוה דהא קי"ל בכל התורה שלוחו של אדם כמותו וכן מבואר בדברי הר"ן פ' כל 
שעה דיכול לפדות ע"י שליח וגם בספר מע"מ סוף דף רס"ו תמה ע"ז שהאריך וכתב דיכול לפדות ע"י שליח וכן בספר 

בר מהר"ר יששכר בער על פירש"י בחומש האריך שם בתשובה אחת שהסכימו עמו כמה גדולי הדור דיכול צדה לדרך שח
לפדות על ידי שליח וכתב דאף הריב"ש לא קאמר אלא דלא מצינו שום חיוב מה"ת על אדם אחר שיעשה עצמו שליח 

יבים מה"ת לעשות עצמם שלוחים במקום האב לפדותו אם אין האב רוצה לפדותו או אם מת האב ואפי' ב"ד אינם מחו
במקום האב לפדותו אבל ודאי שהאב יכול לפדות ע"י שליח וכן הב"ד יכולים לפדותו בלא האב אם עבר האב ולא פדאו 

או אם מת האב קודם שנפדה וכל שכן שאבי אביו יכול לפדותו בכה"ג עכ"ד וע"ש שהאריך וכ"פ מהרש"ל בשם מהר"מ 
יכול לפדותו ע"י שליח, ובספר מע"מ כתב שם דאין הב"ד יכולים לפדותו כשמת האב מ"ץ והובא בדרישה סעיף י"ד ד

 כשהוא קטן דכל עוד שהוא קטן אינו בר חיובא כו' ואין דבריו מוכרחים וע"ל ס"ק כ':

 ביאור הגר"א יורה דעה שה:יז

 ואין האב כו' וגם כו'. עש"ך:

)ליקוט( ואין האב כו' וגם כו'. כ"ז הוא תמוה דלא מיבעיא ע"י שליח דשלוחו של אדם כמותו אלא דאף אחר יכול   
לפדות אפי' בלא דעתו של אב דלא עדיף ממ"ש שאחר יכול לפדות כמ"ש בפ"ד דמ"ש וכן נטע רבעי כמש"ש בפ"ה וכן 

גובה ממשועבדים כמ"ש בבכורות מ"ח א' ב' ושם  הקדש כמ"ש בערכין וכ"ש כאן שאינו אלא חוב בעלמא שהרי הכהן
אישתעבדו ניכסי כו' וע"ש כל הסוגיא ובקדושין כ"ט ב' ובתוס' שם וכי הפורע חובו של אחר אינו נפטר הלוה אלא 

דלכתחלה יותר מצוה באב וכמו מילה ושארי דברים שהאב חייב וגם בריב"ש ליתא מזה כלום אלא בדברי השואל שם 
 דבריו ועט"ז וש"ך )ע"כ(: וגם אינו מוכרח

 ערוך השלחן יורה דעה שה:יד

וכן נראה מדברי רבותינו בעלי הש"ע סעי' ט"ו שכתבו עבר האב ולא פדה בנו כשיגדיל חייב לפדות את עצמו ויש מי 
שכתב שכותבין לו על טס של כסף שאינו נפדה ותולין לו בצווארו כדי שידע לפדות עצמו כשיגדיל עכ"ל ומדלא כתבו 

אחרים יפדו אותו ש"מ דס"ל דאין לאחרים לפדותן אך באמת אין ראיה מזה דאינהו דינא קאמרי ועל אחרים ליכא דינא ש
שמחוייבים לעשות כן ופשיטא שאם רצונם לפדותו תבא על ידם ברכה וכן דעת אחד מהגדולים שטוב יותר שהב"ד 

נאבד הטס וישאר לגמרי בלא פדיון ]נקה"כ[ ואין זה יפדוהו בקטנותו ויזכו המעות להכהן בעבורו משום דהרבה פעמים 
כבתוך ל' יום שהרי כבר הגיע זמנו אלא שאין על מי להטיל המצוה אלא על עצמו ובאמת תיכף חל חיוב עליו אלא שלא 
שייך חיוב על הקטן ולכן אם אחרים פוטרים אותו מחיובו וודאי דטוב וישר הוא אבל לא שנאמר דהוי בתוך ל' יום ואין 

בזה שום טעם לומר שהוא כבתוך ל' ]כנלע"ד[ וגם אין לומר שאין זה זכות אלא חובה משום דרוצה לעשות המצוה 
בעצמו כשיגדיל ]וזהו טעם הט"ז[ וגם זה אין סברא כלל דאדרבא וודאי ניחא ליא שתקויים המצוה כעיקרה מבן ל' יום 

יגדיל לא פטרה גוף זה מפדיון בהגיעו לזמן חיובו אלא דהתורה כשצוותה דאם לא פדה אביו שחייב הוא לפדות עצמו כש
שאין על מי להטיל ולא הטילה תורה על ב"ד כבמילה משום שיש כאן הפסד ממון ולכן אמרה תורה דהוא מחוייב 

לכשיגדיל אבל לא שכל הזמן הזה אין חיוב כלל על הגוף הזה ]והנה הח"ס סי' רצ"ה והחמ"ש סל"א נטו להט"ז וכתבו 
ב"ד עתה בלא ברכה ולתלות לו טס שבהגדלו יפדה עוד א"ע בלא ברכה ומימינו לא שמענו זה והגר"א סקי"ד שיפדוהו 

 פסק בפשיטות כהש"ך וכן נראה עיקר לענ"ד וכמדומה שכן המנהג[:

 פתחי תשובה יורה דעה שה:טז

המלך סוף פ"ו מהלכות  ע"י שליח עבה"ט שהאחרונים חלקו ע"ז וכתבו דיוכל לפדות ע"י שליח )וכן העלה בספר שער
אישות והכריח זאת מדאיתא בתנאי כדאיתא בפ"ק דקדושין ולעיל ס"ח דאל"כ התנאי בטל משום דבעינן תנאי שאפשר 

לקיימו ע"י שליח ע"ש ועמש"ל סימן רל"ד ס"ק ב' ובסימן רל"ו ס"ק א'( ]ועיין )בת' חתם סופר סימן רצ"ג( )ורצ"ד( מבואר 
"י שליח דראוי לעשות זכר לבכורי מצרים דכתיב אני ולא השליח ה"נ יש לפדות בעצמו שם דמ"מ אין רגילים לעשות ע

טפי מבשארי מצות שמצוה ג"כ יותר בו מבשלוחו ע"ש. ושם )בסי' רנ"ז /רצ"ז/( כתב דענין השליחות שנחלקו בו היינו 
ממון עצמו בשליחות פלוני שהשליח נותן ממון של עצמו ואינו מזכה ממונו להאב אלא רוצה לפדות בנו של פלוני ב

ויהיה האב יוצא י"ח פדיון מטעם שלוחו כמותו וכמי שמפריש מתבואת עצמו על כריו של פלוני ובהא פשיטא להשואל 
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שבריב"ש דאינו נפדה ע"י שליח אבל ממון שלוח מבעלים לכהן אין זה פדיון ע"י שליח אלא הגעת ממון ע"י שליח ולכ"ע 
ע"ש עוד וכיוצא בזה כתב ג"כ הגאון מליסא ז"ל בתשו' חמדת שלמה סימן ל"ב ודעתו  אין בכך כלום והרבה שגו בזה

דהעיקר כרמ"א ז"ל ע"ש[ ועיין בדגמ"ר שכתב דכל זה כשממנה השליח אחר שלשים אבל למנות שליח תוך למ"ד שיפדנו 
יכול לפדותו אפילו אם נימא  בזמנו אינו נכון כו' ואעפ"כ אני אומר שהאב יעשה שליח אם רוצה לילך לדרכו ושוב השליח

שהשליחות לא חל אז מ"מ נעשה עתה שלוחו מטעם זכין לאדם שלא בפניו דהא חזינן דניחא ליה כו' עכ"ד ]ע"ש ועיין 
מש"ל ס"ק י"ח[ ועיין בתשובת פני אריה סימן מ"ד שכתב דכהן )או לוי ואפשר דה"ה בעל כהנת ולויה עי' בסעיף י"ח מיהו 

להיות שליח לכתחילה במקום האב לפדות את בנו דכיון שהוא עצמו פטור מפה"ב אינו ראוי להיות יש לחלק( אינו יכול 
שליח דבמידי דלנפשיה לא חזי לא מצי למיעבד שליחותא לאחריני אך בדיעבד אם כבר נפדה הבכור ע"י שליח כהן אפשר 

תב מתחלה דאפשר יפסול לוים לשליחות זו שא"צ לחזור ולפדות עצמו כשיגדיל ע"ש ]ועיין )בת' חתם סופר סימן רצ"ו( כ
ואמנם כהן פשוט דכשר לשליחות משום שהוא הוא שפודין עמו וה"ל כאיש ואשה ששניהם כשרין לשליחות הגט בין 

להולכה בין לקבלה אע"פ שהאיש אינו מתגרש והאשה אינה מגרשת מ"מ תרוייהו מקרו איתא בגירושין רק מטעם אחר 
יח לפדות ע"י כהן אחר שנראה כמזלזל בכהונת עצמו כמ"ש בש"ץ כהן שלא יקרא אחר )עי' אינו בדין שיהיה הכהן של

בא"ח סימן קל"ה סי"א( ושוב כתב מ"מ לדינא נ"ל פשוט כיון שכהן ולוי המה במ"ע לפדות בכורי ישראל ואפילו צבור 
ים ג"כ לפדיון בכורים ע"ש[ שכולם לויים ויש ביניהם בכורי ישראל מחויבים לפדותו מממון עצמם א"כ נעשים שלוח

ועיין בצל"ח בפסחים דף קכ"א ע"ב בד"ה ר' שמלאי שכתב שאם פודה ע"י שליח הא ודאי דברכת שהחיינו לא שייך בה 
שליח וגם האב אינו יכול לברך ומבוטל ברכת שהחיינו כשפודה ע"י שליח ע"ש וכ"כ בתשובת פני אריה שם דהשליח לא 

על על פדיון הבכור עיין שם ]אכן )בת' חתם סופר סימן רצ"ח( כתב דבפה"ב שאין האב  יברך שהחיינו אלא מברך אקב"ו
כאן יברך השליח ב' הברכות על פדיון הבן ושהחיינו על מצות עצמו ומ"מ מהיות טוב אם ימצא דבר חדש כגון פרי יניח 

וע' עוד בתשובת זכרון יוסף חי"ד  לפניו לאפוקי נפשו אך העיקר לברך שהחיינו ושוב מצא כן להדיא בהגהת פרישה ע"ש[
סוס"י כ"ו ובתשובת תפארת צבי חי"ד סימן מ"ב ועיין בתשובת יד אליהו סי' נ"א ובתשובת בגדי כהונה חי"ד סימן י"א. 
ומ"ש הבה"ט בשם הט"ז אם מת האב כו' עיין בזה בשו"ת יריעות האהל סימן ט"ו שהאריך וסתר כל דברי הנה"כ והעלה 

אב אין הב"ד יכולים לפדותו וכן הורה הלכה למעשה ע"ש ]גם )בת' חתם סופר סימן רצ"ה( פלפל כדעת הט"ז דבמת ה
בדברי הנה"כ הנ"ל ומסיק דמהיות טוב יפדנו ב"ד בברכה בלי שם ומלכות בממון של היתום או יזכו לו הממון ויתנו לכהן 

ויביא ב' שערות יחזור ויפדה עצמו ע"ש.  במתנה ע"מ להחזיר ויתלו לו טס של כסף שחקוק עליו ספק פדוי ולכשיגדיל
ועיין בת' חמדת שלמה סימן ל"א שהאריך ג"כ בזה ומסיק דקשה מאוד לפדות בקטנות ואין לעשות מעשה בזה ושב ואל 
תעשה עדיף אך הואיל וכתב הש"ך שרוב פעמים נאבד הטס ובא לידי ביטול מצוה לזאת נראה להמציא תקנה לצאת כל 

טס ולכתוב שלא נפדה כמ"ש הרמ"א ולזכות להכהן המעות )במתנה עכ"ל כ"מ שם( על תנאי שאם  הדעות דהיינו לתלות
כשיגדיל הבן לא יודע לו שהוא בכור ולא יפדה עצמו יהיו המעות עתה לשם פדיון ובאם יודע לו שהוא בכור יהיה מחויב 

יסא ז"ל על ענין זה ודעתו דהעיקר לפדות עצמו והמעות עתה יהיו לשם מתנה ע"ש. ובסימן ל"ב שם תשו' הגאון מל
דיכולים לפדותו מנכסי קטן מטעם דמעות פה"ב לא דמו לשאר מצות דבשאר מצות ליכא שעבוד נכסי אבל בפה"ב יש 
שעבוד נכסי והכא לאו מטעם ערבות הוא אלא דבגוף הנכסים יש לכהן חלק בו מדמועיל תפיסה וכיון דמועיל תפיסה 

מנכסי הקטן ואעפ"כ למעשה צ"ע נגד סברת הט"ז ועל התקנה שהמציא הגאון המחבר ז"ל  שיהיה פדוי מכ"ש שב"ד גובין
לפדות עכשיו על תנאי כתב הוא ז"ל דממעות הקטן ודאי דא"א להתנות שיהיו מעות מתנה וממעות אחרים אין תקנה 

להקנות ולזכות על תנאי כיון שהוא חובת הגוף )עמ"ש ברס"ק זה( אם לא שיזכו המעות לקטן ע"מ לפדות בהן ויכולים 
שאם יפדה עצמו בגדלות יהיה מתנה לכהן ובאם שלא יפדה עצמו בגדלות יהיה מעכשיו מתנה להבן ע"מ שיהיה פדוי 

 בהן. ובזה גם דעתו מסכמת כי כל מה דאפשר לתקוני לקיים מצוה דרחמנא מה טוב עיין שם[:

 נפש הרב עמ' רמה

 כסף ושטר –פדיון הקדש 

 קידושין ה.

 שטר שאין פודין בו הקדשותקידושין ה. ד"ה רש"י 

 אם כתב לגזבר שטר על מעות פדיון הקדש אין הקדישו פדוי דבעינן ונתן הכסף וקם לו.

 רשב"א קידושין ה. ד"ה מה לכסף

מה לכסף שכן פודין בו הקדשות ומעשרות אבל שטר אין פודין בו הקדשות. פרש"י ז"ל אם כתב שטר על מעות אין 
עינן ונתן הכסף וקם לו, ואינו מחוור דבכה"ג אפילו באשה אינה מקודשת דאלו האומר לאשה הרי את הקדש פדוי דב

מקודשת לי במנה ומחייב אני עצמי לך בשטר באותו מנה אינה מקודשת דמנה אין כאן ושטר אין כאן שהרי אינו מקדשה 
צ"ע מההיא דכתב לכהן דאפי' לכשיתן בקדושין בשטר אלא במנה ומנה איננו כאן ובעינן כי יקח איש כלומר בכסף )נ"א: ו

אם מקודשת כיון שנתן לה לשם פרעון השטר ולא לשם קדושין של עכשיו(, וכדתנן בבכורות פרק יש בכור )נ"א א'( גבי 
פדיון הבן ומייתינן לה בר"פ הנושא את האשה )כתובות ק"ב א'( כתב לכהן שהוא חייב לו ה' סלעים חייב ליתן לו ה' 
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בנו אינו פדוי כדי שלא יאמרו פודין בשטרות דאלמא אפילו דבר תורה אינו פדוי עכשיו אלא לכשיתן וה"נ אינה סלעים ו
מקודשת עד שיתן וההיא שעתא בכסף מתקדשת ולא בשטר, ומש"ה נ"ל לפרש מה לשטר שכן אין פודין בו הקדשות אם 

 הרי את מקודשת לי.כתב בשטר הקדש זה פדוי אינו פדוי דומיא דשטר קדושין שכותב לה 

 קב.-כתובות קא:

  קידושין ח.

 שו"ת בית הלוי חלק א סימן כג

 גיטין מ:

 רש"י גיטין מ:

 תוספות גיטין מ:

 חידושי ר' חיים הלוי הלכות מעשר שני ונטע רבעי פרק ח הלכה ז

 פדיון המתיר והמפקיע –פדיון הקדש 

 נפש הרב עמ' שטו

 פדיון פטר חמור

 בבא מציעא ו.

 יאמר דבר זהפה קדוש 

 סנהדרין כד.

 ר"ן נדרים ב. ד"ה ושבועות כשבועות

תירץ ר"ת ז"ל דה"מ במושבע מפי אחרים דהא מסוטה גמרי' לה שמושבעה מפי כהן אבל במושבע מפי עצמו לא בעי' ...
 ...שם, ותמהני עליו פה קדוש איך אמר דבר זה

 יג:עירובין 

שאמר והיה העולם שאין בדורו של רבי מאיר כמותו, ומפני מה לא קבעו אמר רבי אחא בר חנינא: גלוי וידוע לפני מי 
שלא יכלו חביריו לעמוד על סוף דעתו. שהוא אומר על טמא טהור ומראה לופנים, על טהור טמא ומראה  -הלכה כמותו 

 כמים בהלכה.שהוא מאיר עיני ח -לו פנים. תנא: לא רבי מאיר שמו אלא רבי נהוראי שמו, ולמה נקרא שמו רבי מאיר 

 נפש הרב עמ' מט

 קידש בפקדון –פועל חוזר באמצע היום ולא שומר 

 רשב"א קידושין יג. ד"ה סברה

סברה אי שדינא להו ומתברי מיחייבנא בהו. וא"ת לימא ליה לא, י"ל דלא איכפת לה כיון דלא מידי קא עבדא דמוכח 
ע"כ, ויש לדקדק כיון דדינא קאמרינן לישדינהו ולימא דניחא לה, וכן פרש"י ז"ל והא דלא מחאי משום דלא איכפת לה, 

ליה הרי שלך לפניך, ותירץ הרב אב ב"ד ז"ל דהכא בדאפקיד גבה לזמן ידוע, ואינו נכון דמאי קא חזי רב הונא בריה דרב 
א יהושע לאפוקי ברייתא מפשטה ולאקשויי והא ברייתא סתמא קתני וסתמא לא במפקיד לזמן ידוע, ועוד דכיון דעיקר

דמלתא משום הכין הוא ה"ל לפרושי בהדיא התם בדאפקיד לזמן ידוע וסברה אי שדינא להו כו', ועוד אני מסתפק בדינו 
שאפילו הפקיד לזמן למה לא תוכל להחזיר תוך זמן מי עדיף שומר חנם מפועל שחוזר בחצי היום, והראב"ד ז"ל תירץ 

י דמצי )נ"א: מקמיה דלא מצי( ידא דמרייהו למישלט בהו וקא דסברה אי שדינא להו אתי זיקא או כלבא ושדי להו מקמ
מיחייבנא, ויש מי שפירש דלאו מדינא קאמרי' אלא דלמא הכא טעיא וסברה הכי כיון דקביל עלה אחריות דלאו כ"ע דינא 
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בא בהו גמירי וכ"ש נשי, אבל הכא כיון דלקדושין יהבינהו ניהלה ולא קבלתינהו בשמירה אפילו נשי ידעי דלא מיחיי
ותשדינהו, והיינו דאמרי' סברה אי שדינא להו דמשמע דאיהי סברה וטעיא, ופריך רב אחאי אטו כ"ע דינא גמירי אפילו 

בקדושין נמי אפשר דטעיא ומש"ה לא שדיא להו )נ"א: וקצת קשה דמדפריך רב אחאי אטו כו"ע דינא גמרי לכאורה 
דאי לא הול"ל הכא נמי סברה מחייבנא בהו, כיון דרב הונא  משמע דעד השתא הוה ס"ד דדינא ידעא ומדינא קאמרי,

 גופיה הכי משמע ליה דבפקדון בדינא )כו'( ]טעו[(. )א"ה בכת"י כתוב כן אחר דברי הרמב"ן(.

 מחנה אפרים הלכות שומרים סימן יח

לה"ה ז"ל בפ"ז שומר חנם ושומר שכר שקבלו לשמור מידי לזמן ידוע אם יכולים לחזור תוך הזמן משמירתן. ראיתי 
מהלכות שאלה שכתב דאינו יכול לחזור תוך זמנו וכן כתב הרב בעל התרומות בשער נ' משם הראב"ד ז"ל ונרא' מדבריו 
שם דלא פסיקא ליה מלתא יע"ש. ולע"ד היה נראה לחלק בין ש"ח לש"ש דאפילו נימא דש"ח משעה שהתחיל במלאכתו 

ד קנין מ"מ לענין ש"ש יכול לחזור בו, וטעמא דמלתא דש"ח דוקא נשתעבד לשמור עד אותו זמן דהתחלת מלאכה עבי
הוא דאינו יכול לחזור משום דלא דמי לעבד שהרי הש"ח כל שהניח החפץ במקום המשתמר תו לא רמי עליה מידי 

להטפל בפקדון, אבל ש"ש דצריך למיתב בהדה ולנטורי יממא ולילי כמ"ש הטור סי' ש"ג ה"ז דומה לפועל וגרע מיניה 
וקי"ל דפועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. וכן נר' קצת מדברי הר"ן שהביא הנ"י בפרק השואל דף קכ"א שכתב ז"ל 

וש"ש הרי הוא כפועל וכשם שהפועל זוכה בשכרו משעה שהוא מתחיל במלאכה כן הוא דינו של ש"ש עכ"ל. וכן יש 
ו' בפ' מרובה דף ע"ט שכתבו גבי בעיא דאי תיקנו לדקדק מדברי המפרשים שהביא שם. וכן נראה קצת מדברי התוספ

משיכה בשומרים או לא דלא איבעיא ליה אלא לענין שוכר או שואל אי מצי המשכיר או המשאיל למיהדר ביה אפילו 
משך עד שיתחיל במלאכה או לא, ופשיט ליה ממתניתין דמדמחייב הגנב במשיכתן של אלו ש"מ דמשיכה גמורה היא 

בו שאם היה יכול לא היה מתחייב במשיכתן עכ"ד. ולכאורה נראה מדבריהם דש"ח וש"ש יכולים לחזור  שאין יכול לחזו'
תוך זמנם דאל"כ אמאי לא פי' דמבעיא ליה בש"ח וש"ש אי תקינו משיכה לענין שאינם יכולים לחזור בהם משמירתם. 

ז"ל ועוד אני מסופק בדינו שאפי' הפקיד וראיתי להרשב"א בחדושיו לקדושין לדף י"ג שכתב על דברי הראב"ד הנז"ל ו
לזמן למה לא יוכל לחזור תוך הזמן מי עדיף ש"ח מפועל שחוזר בחצי היום יע"ש. אמנם מדברי הריטב"א בחדושיו לפרק 
האומנין לדף פ"א ע"א נראה בהדיא דבין ש"ח בין ש"ש אינם יכולים לחזור תוך הזמן שכתב ז"ל וש"מ דאלו א"ל בפירוש 

איני רוצה לשמרו והניחו ולא נטלו שוב אינו עליו אפילו שומר חנם ואף על פי שהיה עליו שומר שכר  טול את שלך
מתחלה, וזה בין בפקדון שיש בו זמן או שאין בו זמן ועבר זמנו דאילו תוך זמנו לא כל הימנו לחזור בו ולפטור את עצמו 

זמן שאלתו הרשות בידו כי הזמן הקבוע לא היה מן השמירה שקבל עליו חוץ משואל שאם רצה להחזיר השאלה קודם 
 אלא לתועלתו שלא יוכל לתובעו המשאיל דומיא דקביעות זמן של חוב יע"ש:    

 מחנה אפרים הלכות שומרים סימן כ   

ושומר שכר היכא דאמר ליה טול את שלך יש לעיין אי הוי עדין שומר חנם. ומדברי התוספו' בפ' הזהב דף מ"ט מוכח 
שכתבו בההיא עובד' דשומשומי דאמר רבא כיון דא"ל שקול זוזך ולא שקיל אפי' ש"ח לא הוי, והא דאמרי'  דהוי ש"ח

בפרק האומנין טול את שלך והבא מעות ש"ח היינו משום דמעיקרא היה ש"ש וכשא"ל טול את שלך לא לסלק עצמו 
לפי מ"ש התוס' פ' המפקיד דף מ"ג ע"א  לגמרי משמירה קאמר אלא שלא יהיה כש"ש ע"כ. ולכאורה נראה דזה אתי שפיר

דאסור ללוקח להשתמש במעות ואינו אלא ש"ח, אבל לפי לשון האחר שפי' דמותר הלוקח להשתמש במעות דהא ודאי 
בההיא עובדא דשומשומי מעיקרא הלוקח ש"ש היה או חייב אפי' באונסין הדרא קושיא לדוכתא. ולע"ד נר' לתרץ דהתם 

ת שלך לא כדי להסתל' עצמו משמירה נתכוון, ומה שאמר ליה טול את שלך רצה לומר לו שאינו באומנין מה שא"ל טול א
מעכבו על שכרו אלא יטול את שלו וישתמש בו. אבל בש"ש כל שא"ל טול את שלך הא ודאי רצה לומר לו שאינו רוצה 

 לשמרו ולהכי אפי' ש"ח לא הוי:  

דא"ל שקול זוזך לא מיבעיא ש"ש דלא הוי אלא אפילו ש"ח לא הוי, והשתא אתי שפיר ההיא דפרק הזהב דקאמר כיון   
ולפי סברת התוס' שכתבו דמעיקרא נמי לא היה ש"ש מהיכא תיתי לומר השתא דלא הוי ש"ש. אבל לדידן אתי שפיר 

וי ש"ש דמעיקרא היה חייב באונסין כמ"ש הרי"ף וכי א"ל שקול זוזך ס"ד אמינא דלהוי עדין ש"ש כמו שואל אחר זמנו דה
קמ"ל דכל דא"ל טול את שלך הרי הוא כאלו א"ל איני שומרם עוד, ומינה נמי דשואל לאחר זמנו אי א"ל טול את שלך 
אינו ש"ש. וליישב דברי התוספו' נראה דבההיא עובדא דשומשומי מכי הדרו בהו ואמ"ל לית לן שומשומי נפטרו מדין 

ל את שלך לסלוקי עצמם משמירה לגמרי קא"ל, מה שאין כן באומנין שומר שכר ואינם אלא ש"ח, וכי חזרו ואמרו ליה טו
דהוו ש"ש כי אמרו ליה טול את שלך לא לסלוקי עצמם משמירה אלא לאפטורי נפשייהו מגניבה ואבידה כדין ש"ש וכן 

מנם נר' מדברי הרב בעל התרומות שער נ': )א"ה לפי האמור נראה דש"ש אפילו שאמר טול את שלך ש"ח מיהא הוי, א
אם הקדים לו שכרו ואחר שעבר זמן מה א"ל טול את שלך אף שמדברי התוס' נראה דאף בכה"ג ש"ח הוי, מדברי רש"י 

ז"ל בסוגיין דהאומנין דף פ"א גבי מאי דקאמר תלמודא טול את שלך איצטריכא ליה ס"ד אמינא ש"ח נמי לא הוי קמ"ל, 
קמ"ל דאינו תופשו על שכרו הוא דקא"ל יע"ש, נראה דכה"ג שכבר ע"כ שפי' ז"ל ש"ח לא הוי דאינו שומרו לו עוד קא"ל 

נתן לו שכרו אם א"ל אחר זמן טול את שלך אפי' ש"ח לא הוי. וכ"נ ממ"ש הריטב"א בחדושיו בפרק הזהב בסוגיא הנז' 
דתפיס ליה  ליישב קושית התוס' ז"ל י"ל דשאני התם שיש לאומן לקבל שכרו וכיון דכן לא סגיא דלא להוי עליה ש"ח כיון
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אאגריה ואע"ג דא"ל טול את שלך יע"ש, וכ"כ ר"י נתיב ל' ח"א משם הרמ"ה יע"ש וגם הנ"י כתב בסוגיין דפ' הזהב דכה"ג 
 אף ש"ח לא הוי(:  

ראובן שהיה לו פקדון ביד שמעון והקנהו לו ]ל[לוי בקנין סודר נ"ל דאין שמעון נעשה שומר של לוי עד שיקבל עליו   
לשומרו ללוי הקונה אותו, וכן נראה מפירוש רשב"ם ז"ל בפרק הספינה גבי ההיא דברשות המופקדים אצלו עד שיקבל 

 עליו יע"ש:    

 רמב"ם הלכות שכירות יג:ז

ר בעה"ב שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעה"ב ויבטל מעט בכאן ומעט כדרך שמוזה
בכאן ומוציא כל היום במרמה אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן שהרי הקפידו על ברכה רביעית של ברכת המזון שלא 

עבדתי את אביכן, לפיכך נטל שכר זאת אף  יברך אותה, וכן חייב לעבוד בכל כחו שהרי יעקב הצדיק אמר כי בכל כחי
  בעולם הזה שנאמר ויפרץ האיש מאד מאד. /סליקו להו הלכות שכירות/.

 רבי עקיבא איגר חושן משפט

 הלל –פורים 

 סעיף ג* שערי תשובה סימן תרצג

ן לו מגילה וכת' בר"י בשם המאירי דלהך טעמא דאמרי בש"ס משום דקריאתה זו הילולא אם אי -אין קורין בו הלל 
לקרות בה יאמר הלל כו' והבר"י כת' כיון דרבא אמר טעמא משום דאכתי עבדי אחשורוש אנן כו' לא יאמר הלל כלל 

והלכה כרבא דהוא בתרא וגם לגירסת הרי"ף הרא"ש והר"ן מתקיף לה רבא כו' משמע דהלכתא כוותיה דהא לא אותיבו 
לל ע"ש אך במח"ב הביא דבה"ג ורמב"ם כתבו ג"כ הטעם עליה ולכן סתמו הפוסקים ומשמע דלעולם לא יאמר ה

דקריאתה זו הלילא וכדמשמע מהמאירי ויהיב טעמא משום דמיסתבר להו טעמא דר"נ כו' עיין שם ולפ"ז חזר הדין דמי 
שאין לו מגילה יאמר הלל אך לענ"ד דעיקר כוונת הש"ס על עיקר התקנה אבל אחרי שלא נתקן הלל בפורים משום 

ו' ממילא שאין מקום לקרות הלל מה שלא תיקנוהו חז"ל לאומרה היום ולענ"ד דאעפ"כ כשאין לו מגילה דקריאתה כ
לקרות יש לו לקרות הלל בלא ברכה שלפניו ושלאחריו כקורא בתהלים ושפיר דמי ואף אם יש לו חומש שקורא בו 

אמירת הלל שלא נתקן שיהיה  מגילה לעצמו מכל מקום הרוצה לקרות גם הלל בלא ברכה לא הפסיד דאפשר דעדיף
 בכשרות קצת כס"ת משא"כ קריאת המגילה שעיקר תקנתה להיות כתובה כתיקנה ולכן יוצא ידי שניהם:

 הרב את ריבנו –פורים 

 סעיף א שולחן ערוך אורח חיים סימן תרצב

 סעיף יח בהג"ה יים סימן תרצשולחן ערוך אורח ח

 מגן אברהם סימן תר"צ ס"ק כד

 עמ' כגבעקבי הצאן 

 חיוב שמחה וסעודה –פורים 

 פסחים סח:

 מרדכי מגילה פרק מגילה נקראת רמז תשפט

ועדיף יומי דפוריא כיום שניתנה בו תורה כי הא דמר בריה דרבינא הוה יתיב בתענית כולה שתא לבר מתרי יומי יומא 
 דעצרתא משום שניתנה בו התורה ויומא דפוריא משום ניסא )ועי' שבת פח א(:

 190לדלג על שני הימים – פורים
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 מגילה טז.

 -תנא: המן ספר של כפר קרצום היה עשרים ושתים שנה. בתר דשקלינהו למזייה לבשינהו למאניה, אמר ליה: סק ורכב. 
בנפל אויבך אמר ליה: לא כתיב לכו  -עט ביה. אמר ליה: לא יכילנא, דכחישא חילאי מימי תעניתא. גחין וסליק. כי סליק ב

 ואתה על במותימו תדרוך. -בישראל, אבל בדידכו כתיב  -לי אמר ליה: הני מי -אל תשמח? 

 שלחן ערוך אורח חיים תרפח:ה

ונתעכב ולא חזר, קורא כמקומו; ם היה דעתו לחזור למקומו בזמן קריאה אלכרך, או בן כרך שהלך לעיר, בן עיר שהלך 
הגה: ואם הוא במדבר או בספינה, קורא המקום שהוא שם.  ם אנשיואם לא היה בדעתו לחזור אלא לאחר זמן הקריאה, קורא ע

 ביום י"ד כמו רוב העולם )כל בו(.

 משנה ברורה תרפח:יב

סעיף זה הוא לשון הרמב"ם ומפני שרבים מתקשים בסעיף הזה מוכרח אני להרחיב הדבור קצת  -בן עיר שהלך לכרך וכו' 
מע מהגר"א. וצריכין אנו לידע שלשה דברים א( דאם הוא שייך ונבארו]יג[ כפי מה שפירשוהו המגיד והכסף משנה וכן מש

לערי הפרזות אפילו יום אחד קרוי פרוז וקורא בי"ד וכן אם הוא שייך למוקפין אפילו יום אחד קרוי מוקף וקורא בט"ו ב( 
מוקפין ביום ט"ו  זמן קריאה]יד[ הוא העיקר ביום וכיון שהיה בערי הפרזות בהתחלת היום י"ד קורא בי"ד וכן כה"ג לענין

ג( זמן קריאה שכותב המחבר]טו[ היינו זמן קריאת המקום שהוא בו עתה לא זמן שיצא משם ועתה נבאר את הסעיף 
כסדר בכל פרט בפני עצמו. בן עיר שהלך לכרך אם היה דעתו בעת נסיעתו לחזור למקומו בזמן קריאה ר"ל בזמן קריאה 

י יחזור משם קודם אור היום]טז[ אף שלבסוף רואה שהוא מוכרח להתעכב של ט"ו דהיינו משהאיר היום לא יהיה שם כ
שם גם על יום ט"ו מ"מ אינו נקרא בשם מוקף וקורא ביום י"ד בהיותו בכרך אבל אם בעת נסיעתו לא היה בדעתו לחזור 

וקף וקורא עמהן מן הכרך אלא לאחר זמן הקריאה]יז[ דהיינו בבקר של ט"ו שאז כבר הוא זמן הקריאה אז חל עליו שם מ
ביום ט"ו]יח[ ואפילו אם אח"כ חזר לעירו ביום ט"ו קורא שם אם לא קרא מתחלה בכרך. ועתה נבאר הסעיף לענין אופן 

השני דהיינו בן כרך שהלך לעיר אם היה דעתו בעת נסיעתו לחזור למקומו בזמן קריאה דהיינו שיחזור משם בליל י"ד 
שלבסוף היה שנתעכב ולא חזר קוראו כמקומו דהיינו ביום ט"ו אבל אם לא היה  קודם שיאיר היום דהוא זמן קריאה ואף

בדעתו בעת נסיעתו לחזור משם רק לאחר זמן קריאה דהוא ביום י"ד בבוקר חל עליו חובת הקריאה של העיר וזה שאמר 
באותו יום י"ד דהוא המחבר קורא עם אנשי המקום אשר הוא שם ]וע"כ אף שחזר באותו יום ובא לכרך צריך]יט[ לקרוא 

נקרא פרוז בן יומו[ וכתב הט"ז דכ"ז דוקא אם היה שם בעיר בתחלת היום אבל]כ[ אם חזר למקומו שהוא כרך קודם 
 היום לא מועיל מה שחשב מתחלה להיות בעיר בעת קריאת העיר:

 (קישור)קנב -חזון איש אורח חיים קנא

 מגילה הכתובה בין הכתובים –פורים 

 :יט-מגילה יט.

לא יצא. אמר רבא: לא אמרן אלא דלא מחסרא  -אמר רב יהודה אמר שמואל: הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים 
יהודה במגילה  לית לן בה. לוי בר שמואל הוה קא קרי קמיה דרב  -ומייתרא פורתא, אבל מחסרא ומייתרא פורתא 

הכתובה בין הכתובים? אמר ליה: הרי אמרו הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא. אמר רבי חייא בר אבא אמר 
 .לא יצא. ומחו לה אמוחא: בצבור שנו -רבי יוחנן: הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים 

 :טורי אבן מגילה יט

. תמיה לי הא מלתא טובא דמשמע בציבור הוא דלא יצא אבל ביחיד ומחו לה אמוחא בצבור שנו כלו' אבל ביחיד יצא
יצא מי איכא מידי דביחיד יצא ובציבור לא אטו מפני שהן בציבור גריעי טפי. ועוד דל ציבור מהכא ויהי' נחשב כל אחד 

זה ומעתה  ואחד ליחיד בפני עצמו ולא לצטרפו אהדדי. ועוד כיון דאמרת בצבור לא יצא ממילא אין מצטרפין זה עם
נעשו כיחידים וכל אחד נחשב לעצמו ונתפרדה החבילה וממילא יצאו דהא אמרת דביחיד יצא. ועוד דהא טעמא דהקורא 

במגילה הכתובה בין הכתובים דלא יצא הוא משום דלא מפורסם ניסא. דנראה כקור' במקר' והא בקריאת ציבור שהן 
. כדאמרינן בפ' קמא )דף ה'( אליבא דכ"ע דשלא בזמנה אין בעשרה איכא משום פירסומא ניסא טפי מקריאה דביחיד

קורין אותה אלא בעשרה. ואיכא למ"ד דאפי' בזמנה צריך עשרה. וטעמא משום דאיכא פרסומא ניסא בעשרה טפי 
מביחיד. וא"כ השתא ק"ו הדברים מה ביחיד דליכא בקריאתו פרסומא ניסא כבציבור אפ"ה יוצא ידי חובתו במגילה 

ן הכתובי' ולית לן בה משום דנראה כקורא במקרא בעלמא ציבור דאיכא משום פרסומא ניסא יותר לא כ"ש הכתובה בי
דלא חיישינן להא פרסומא ניסא דלא לתחזי כקורא במקרא. ונ"ל דשמעתא זו מתפרשא ע"ד שמעתא דפרק קמא דאמר 

א ניסא אפילו ביחיד משא"כ שלא בזמנה קורין אות' ביחיד ושלא בזמנה בעשרה וטעמא משום דבזמנה איכא פרסומ
בזמנה דליכא פרסומא ניסא אלא בי' וכמ"ש שם, והשתא הא דאמרינן הכא לא אמרן אלא בציבור לאו למימרא דאיכא 
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לאפלוגי בזמן א' בין ציבור ליחיד דציבור לא יצאו ויחיד יצא דזה אי אפשר וכדפי'. אלא ה"פ בציבור שנו היינו בזמן שאין 
אלא בציבור והיינו שלא בזמנה דבעי פרסומא ניסא לפיכך אין קורין נמי במגילה הכתובה בין קורין את המגילה 

הכתובים דליכא פרסומא ניסא דנראה כקורא במקרא ואנן שלא בזמנה פרסומא ניסא בעינן, וכיון דבעי ציבור משום 
על גב דאיכא צבור אין כאן  פרסומא ניסא מגילה הכתובה בין הכתובים לא יצא דהא ליכא משום פרסומא ניסא ואף

משום פרסומא ניסא דמחזי כקורא במקרא וליכא משום פרסומא ניסא מעליא עד דאיכא תרתי ציבור וכתובה בפ"ע ולא 
בין הכתובים. אבל בזמן שקורין אותה ביחיד דהיינו בזמנה כיון דהשתא לא חיישינן לפרסומא ניסא דציבור ה"נ לא 

תובה בין הכתובים דבזמנה בכל ענין איכא מצד עצמו של יום משום פרסומא ניסא ואין חיישינן לאידך פרסומא ניסא דכ
צריך לפרסומא ניסא מצד אחר. תדע מדלא מסיים אהא דקאמר בציבור שנו אבל ביחיד יצא. א"ו דאין חילוק בהא מלתא 

ו שלא בזמנה שאין קוראין אלא בין ציבור ליחיד וכל היכא דביחיד יצא בציבור נמי יצא, והאי בציבור שנו דקאמ' היינ
בציבור. ובשלא בזמנה ביחיד לא משכחת לה כלל דהא אין קורין אותה ביחיד לגמרי. ואל תתמה על מה שפי' דהאי 
בציבור שנו היינו בזמן שאין קורין אלא בציבור דכה"ג פי' ר"ת אהא דאמר ריש פ"ק דערכין )דף ג'( גבי כלאים דבגדי 

עבודה שלא בעידן עבודה לא אישתרי דבעידן עבוד' דקאמר היינו במקדש שהוא מקום עבודה  כהונה נהי דאישתרי בעידן
ואפי' שלא בשע' עבוד' נמי שרי כמ"ש התוס' בשמו בפרק כל הבשר )חולין דף ק"י( ופ' התכלת )מנחות דף מ' ע"ב ד"ה 

ה וכדפי'. והר"ן כתב יש מפרשים לא תכלת(. ה"נ י"ל האי בציבור היינו בזמן שאין קורין אלא בציבור שהוא שלא בזמנ
אמרו אלא בציבור אבל ביחיד יצא. וכן דעת הרי"ף. ולישנא לא משמע הכי דא"כ הל"ל ה"מ בציבור ומדאמר ומחוי לי' 
אמוחא משמע שהן מחלישין כח הדבר בעצמו. לפיכך נראה דה"ק ומחו לי' אמוחא שאין לך לומר לא יצא שלא אמרו 

פי' לכתחילה הלכך בציבור דיעבד מיהא יצא אלו דבריו. מיהו קצת קושי' לפי' אכתי קשה. אלא בציבור אבל ביחיד א
והמחוור כדפי' והא דנקט לישנא דמחו לי' אמוחא דמפרש הר"ן דמשמע דמחלישין כח הדבר בעצמו. ולמאי דפי' א"א 

יד לשלא בזמנה דבציבור דל"ד לומר דהאי ומחו לי' אמוחא שמחלישין כח הדבר בעצמו דוודאי אין ללמוד מבזמנה דביח
דשלא בזמנה בעי פרסומא ניסא משא"כ בזמנה לא בעי פרסומא ניסא דהא מה"ט שלא בזמנה אין קורין אותה אלא בי' 

אפי' דיעבד נמי לא משא"כ בזמנה והאי ומחו ליה אמוחא אינו מוכרח לפרש שמחלישין כח הדבר בעצמו. והרי כל 
י לא יצא בציבור אלמא ל"ל ההוא דיקדוקא דהר"ן מלישנא דמחו לי' אמוחא. המפרשים פירשו לשיטתם דבדיעבד נמ

והטור )בא"ח סי' תרצ"א( בשם בעל העיטור פי' הא דאמר בציבור לא יצא היינו בבה"כ שהוא מקום ציבור ובעי פרסומא 
י בפ' קמא )דף ה'( ניסא אבל שלא בבה"כ אפי' בי' יצא. ונ"ל שדחקו לפרש כן כי היכי דלא ליפלוג הא אדאמר רב אס

דאמר בין בזמנה ובין שלא בזמנה אין קורין אלא בי' והכא קאמר בציבור שנו אלמא קורין אפילו ביחיד לפיכך מפרש 
בציבור היינו בבה"כ מקום ציבור ולעולם אין קורין אותה ביחיד והוא ע"ד שפי' בציבור היינו זמן ציבור ופי' תמוה הוא 

 :'תי והנכון כדפיוגם קשה לפירושו כל מה שהקש

 בעקבי הצאן עמ' קלב סימן כג

 מדברי קבלה ומדרבן –מגילה  –פורים 

 191(קישור)שו"ת בנין שלמה חלק א סימן נח 

 משלוח מנות על ידי שליח דוקא –פורים 

    שו"ת בנין ציון סימן מד

   .אלטאנא, יום ג כ"ח מרחשון תרכ"ד לפ"קב"ה 

הרמ"א בא"ח סי' תרצ"ה כתב השולח מנות לחבירו והוא אינו רוצה לקבלם או מוחל לו יצא ובדרכי משה כתב כן בשם   
מהר"י ברין והפרי חדש כתב על זה תימא דזה מניין לו ובקרבן נתנאל תירץ שיצא לו ממה דאמרינן נדרים )דף ס"ג( 

חטין ושתי חביות של יין ה"ז יכול להפר נדרו שלא ע"פ האומר לחבירו קונם אם אין אתה בא ונוטל לבנך כור א' של 
חכם ויאמר לו כלום אמרת אלא מפני כבודי זהו כבודי וכתב הרשב"א הטעם שאפילו הי' מקבל ממנו הי' יכול להחזיר לו 

 והאי טעמא שייך גם במשלוח מנות עכ"ד ולענ"ד קשה דא"כ גם במתנות לאביונים אם רצה ליתן לעני והוא אינו רוצה
לקבל יצא ולמה כתב הרמ"א רק לענין משלוח מנות כן גם כבר העיר בשו"ת חתם סופר א"ח סי' קצ"ו דתלוי זה בב' 

טעמים של משלוח מנות אם הטעם כמו שכתב המנות הלוי להראות חבה וריעות דלפ"ז י"ל דיצא בשלוח דהראה חבתו 
סייעו לא שייך זה ולענ"ד טעם המהר"י ברין ורמ"א אבל לטעם שכתב התרומת הדשן דאולי לא יספיק לו סעודתו והוא מ

כמו שכתוב ומשלוח מנות ולא כתיב ונתון מנות כמו דכתיב ומתנות לאביונים דלשון נתינה שייך גבי מנות כדכתיב ונתן 
לפנינה וגו' מנות ולחנה יתן מנה אחת אפים מזה נראה דלא הקפיד הכתוב אלא על השילוח דהיינו שיוצא מן המשלח 

מתנה לא אקרי רק מה שבא מיד הנותן ליד המקבל דרק אם בא לידו נקרא מתנה ולכן אם העני אינו רוצה לקבל  אבל
לא יצא ידי מתנות לאביונים אפילו אם מועיל לענין נדר לומר הרי הוא כאלו התקבלתי כיון דלא קיים כאן מצות הכתוב 

                                                 

 אורח חיים סימן מא -שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא ע"ע ב 191
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ה רק מצות שילוח מששלח יצא. ובהכי ניחא לי מה ויכול לקיים בעני אחר אבל כאן דכתיב ומשלוח מנות דאין ז
שנסתפקתי מי שמביא בעצמו מנות ונותן לחבירו אם יצא ידי ומשלוח מנות דאנן אמרינן שלוחו של אדם כמותו אבל 

אפכא לא מצאנו שיהא הוא כשלוחו וכיון דהכא כתיב ומשלוח מנות נימא דדוקא בעינן ע"י שליחות אבל על ידי נתינה 
שלא ראיתי לפוסקים שהעירו על זה אבל לפי מה שכתבתי י"ל כיון דב' טעמים דשילוח מנות שכתבתי לעיל  לא ותמהתי

שייכים גם בנותן הוא בעצמו ליד חבירו לכן יוצא גם בנתינה ומה דכתיב לשון שליחות הוא להורות דבשילוח לבד יצא 
ה ומכ"מ אולי לכתחלה טוב יותר לשלוח המנות ע"י אפילו אין חבירו רוצה לקבל ולכן לא הזכירו הפוסקים איסור נתינ

     .אחר כנלענ"ד הקטן יעקב

 משנה ברורה תרצה:יח

בת' בנין ציון סי' מ"ד נסתפק אם הביא בעצמו המנות ולא ע"י שליח אי יוצא כיון דכתיב ומשלוח נימא דבעינן  -לשלוח 
 :דוקא ע"י שליחות ע"ש

 נוסח המגילה –פורים 

 מן שעגב סיאור זרוע חלק 

 נפש הרב עמ' רכו

 על הנסים וחיוב סעודה –פורים 

 שלחן ערוך אורח חיים תרצה:ג

אומר: על הנסים, דבתר סעודתו ביום ומשכה עד הלילה,  אומר על הנסים בברכת המזון בברכת הארץ; ואם התחיל
 ראשונה(. ין כסבראונוהג)תחלת סעודה אזלינן; ויש מי שאומר שאין לאומרו, 

 רצה:טמגן אברהם ת

אומר על הנסים. ואם שכח על הנסים בב"ה מחזירין אותו דלא סגי דלא אכיל )של"ה רש"ל בשם ר"י פולק מט"מ( ומ"מ 
דבריו צ"ע דאטו מי עדיף מתפלה דחובה היא ואפ"ה אין מחזירין אותו וכ"ש בב"ה ולכן נ"ל דאם כבר אכל סעודה א' 

ותר וכמ"ש ב"י סי' קפ"ח בשם התוספו' ע"ש ואע"פ שרש"ל לא כ' כן ביום שוב אין מחזירין אותו, דהא אי בעי לא אכל י
נ"ל מ"ש עיקר אליבא דהלכתא כי מדינא נ"ל דלעולם אין מחזירין אותו כי לא מצינו שחייב לאכול פת בפורי' ומצי 

 :להחזירו ולחוש לספק ברכה לבטל'למיפטר נפשיה בשא' מיני מטעמי', ולכן בנדון זה שאכל כבר פשיטא דאין 

 ערוך השלחן אורח חיים תרצה:יב

כבר נתבאר דאם לא אמר על הנסים בתפלה אין מחזירין אותו וי"א דאם לא אמר על הנסים בברהמ"ז בהסעודה 
שמחזירין אותו משום דסעודה זו חיובית היא ]מג"א סק"ט בשם רש"ל ושל"ה[ ודבר תימה הוא דהא תפלה וודאי חיובית 

ום דסעודה זו היא עיקר השמחה על הנס ולכן הוי לעיכובא איני יודע מה עניין זל"ז ועכ"ז אינה מעכבת ]שם[ ואי מש
דהודאה על הנס קרינו המגילה והברכה שאחר המגילה אבל שתהא לעיכובא בברהמ"ז הוא דבר תימה ולא נזכר זה לא 

חיוב לאכול פת כמ"ש בגמ' ולא בראשונים ]והמג"א שם דחי לה מפני שאין חיוב לאכול פת וא"צ לזה דאפילו כשיש 
בסעיף ז' מ"מ שתהא לעיכובא בברהמ"ז הוא דבר תימה ועוד שהרי יכול לומר בהרחמן הרחמן הוא יעשה לנו נסים 

ונפלאות כשם שעשית וכו' וכמ"ש בחנוכה ואפילו לדבריהם אם אכל פעם אחד והזכיר על הנסים פשיטא שאין מחזירין 
 מג"א שם[:אותו בהסעודה דמדינא די בפעם אחד כמ"ש ה

 על הנסים אחרי השקיאה –פורים 

 סעיף ג' שולחן ערוך אורח חיים סימן תרצה

 עיר וכפר – עשרה בטלנין –פורים 

 עשרה בטלניןרש"י מגילה ג: ד"ה 

שבטלין ממלאכתן, שיהו מצויין תמיד בבית הכנסת שחרית וערבית, כדאמרינן במסכת ברכות )ו, ב(: כיון שבא הקדוש 
 הכנסת ולא מצא שם עשרה וכו'.ברוך הוא בבית 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


907 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 רמב"ם פירוש המשניות מגילה א:ג

עשרה בטלנין , הוא שיהא בבית הכנסת עשרה אנשים שאין להם מלאכה אלא צרכי הצבור והקריאה בתורה והשקידה 
 על בית הכנסת.

 הלכה ח רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק א

כפר שאין נכנסין בו בשני ובחמישי אין קוראין אותה אלא בארבעה עשר, ועיר שאין בה עשרה בטלנין קבועין בבית 
הכנסת לצרכי הצבור הרי היא ככפר ומקדימין וקוראין ביום הכניסה, ואם אין בעיר עשרה בני אדם תקנתו קלקלתו והרי 

שגת הראב"ד/ ואם אין בעיר עשרה בני אדם תקנתו קלקלתו והרי הן כאנשי +/ההם כאנשי עיר גדולה ואין קוראין אלא בארבעה עשר. 
ם אמרו עיר גדולה ואין קורין אלא בארבעה עשר. א"א )כתב( ]זה בירוש' )פ"א ה"ד( מצא[ אותו ואין לו טעם ואולי מפני שאינו לא כפר ולא כלום וה

משהיו בה מעשרה ועד מאה ופירשו בירושלמי )שם /סנהדרין/ פ"י ה"ו( עיר לא  כפרים מקדימין, וכן אמרו )סנהדרין טו( מאימתי נעשית עיר הנדחת
כפר עיר לא כרך, יותר ממאה כרך הוא, עשרה כפר הוא, פחות מעשרה לא עיר ולא כפר, וכל זה אינו מספיק דלעולם אימא לך עשרה ופחות 

 192מעשרה כפר הוא.+

 עשרת בני המן –פורים 

 :גשולחן ערוך אורח חיים תרצא

עשרת בני המן צריך לכתבה כשירה, ולא כשאר שירות שחלק על גבי כתב, אלא מניח חלק בין כתב לכתב; ואם לא עשה 
 כן, פסולה.

 ביאור הגר"א שם

וצריך כו'. ירושל' שם אר"י בר בון צריך שיהא איש בריש דפא ואת בסופה שניץ ונחית כהדין קונטרא ר"ל כמין ב' שנצין 
כמו משקולת הבנאים וע' במ"ס שם. ומ"ש בריש דפא ר"ל בריש שיטה ובסוף שיטה ודלא כי"מ  של כיס ושוה מב' צדדין

בריש דפא בריש העמוד דאל"כ מה בא ריב"ב להוסיף אדר"י בשם רב דאמר שם עשרת בני המן כו' ושירת מ"כ כו' אריח 
בוש הוא דהא לא נמסר לנו לכתו' ע"ג כו'. ומזה נמשך מה שכותבים עשרת בני המן בעמוד בפ"ע ובאותיות רבתות. ושי

עשרת בני המן באותיות דא"ב רבתא. אלא העיקר דמש"ש בריש דפא היינו בריש השיטה כנ"ל. וריב"ב הא גופא קמ"ל 
דאי מדר"י בשם רב ה"א כיון דנחלקה עשרת בנ"ה מכל השירות והושווה לשירות מ"כ לענין שנכתבו שתיהן לבד אריח 

גמ' א"כ לגמרי נשווינהו שלא לכתוב בתוך עשרת בנ"ה התיבה שלפניה כמו בשירת מלכי כנען ע"ג אריח כו' כנ"ל וכמ"ש ב
שמתחלת מלך כו' וז"ש ריב"ב צריך כו' איש בריש כו' וכנ"ל בריש שיטה ובסוף שיטה כעין כיס וב' שנצין כנ"ל וכשאר 

 אותיות המגילה:

 סעיף יד קיצור שולחן ערוך סימן קמא

שרת בני המן וגם תיבת עשרת הכל בנשימה אחת, להודיע שכולם נהרגו ונתלו כאחד. ונוהגין הקורא צריך שיאמר את ע
לכתחלה לומר מן חמש מאות איש הכל בנשימה אחת, ובדיעבד אפילו הפסיק בין עשרת בני המן יצא, ומה שנוהגין 

והקהל ישמעו כמו כל בקצת מקומות שכל הקהל אומרים עשרת בני המן אינו מנהג נכון, אלא הקורא לבד יאמרם 
המגילה, כשאומר הקורא בלילה ההוא נדדה וגו' יגביה קולו, כי שם מתחיל עיקר הנס, וכשאומר האגרת הזאת ינענע את 

 המגילה.

 שלחן ערוך אורח חיים תרצ:טו

ל בדיעבד ודוקא לכתחלה, אבהגה: בנשימה אחת, להודיע שכולם נהרגו ונתלו כאחד. בני המן ועשרת, הכל  צריך לומר עשרת
איש ואת פרשנדתא כו'  שימה אחת מתחלת חמש מאותהפסיק ביניהם יצא )תוס' ספ"ק דמגילה ואבודרהם ומהרי"ל(. ולכתחלה נוהגין לומר בנ אם

 עד עשרת; )מהרי"ל בשם רוקח(.

 משנה ברורה תרצ:נב

הקורא יאמרם לבד והשאר תב הח"א מה שנוהגין במקצת מקומות שכל הקהל אומרים י' בני המן אינו מנהג אלא ...כ
 ישמעו כמו כל המגילה:

 צפנת פענח חלק ג המשטות להלכות גירושין )פרק ב הלכה טז(

                                                 
192 odLakewo, Displaced Persons Camps 
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מההשמטות/ במש"כ שם דאם יוצא במה שאחר אומר לא הוי כמו שאמר הוא הלשון שאמר אחר. ועיין תוספתא דמאי /
זה דבריו קימין והלשון משמע דרק דיעבד פ"ח דאמר שם ראה אחד שהפריש תרומה ומעשרות ואמר הריני במה שאמר 

והטעם דנהי דהראשון הפריש כסדרן מ"מ השני עשאן בב"א וזה אסור לכתחילה ע' תוס' תמורה דף ד' ע"א וכ"מ ובזה 
א"ש המנהג שלנו שאנו אומרים עשרת בני המן כ"א בפ"ע ואין יוצאין בהקורא משום דהא מבואר במגילה דף ט"ז ע"ב 

ה אחת ובזה לא שייך לצאת ע"י אחר ובזה א"ש מה שהם נכתבים אותיות גדולות בתוך המגילה דצריך לאמרן בנשימ
דהא במסורה לא נמנו מאותיות גדולות דהא מבואר בתוס' ברכות דף מ"ו ע"ב ד"ה והטוב דהיכא דכל הקהל צריכין 

 193לאמר זה צריך לכתוב גדול וה"נ כן וא"ש: /ע"כ מההשמטות/

 תוספות ברכות מז

 חוץ מברכה הסמוכה לחבירתהפסחים קד: ד"ה  תוספות

פירוש לפי שחת' בראשונה אין צריך לפתוח השניה בברוך וברכה שלאחר הפטרה דצור כל העולמים עד שכל דבריו 
האמת והצדק ויש הפסק במחזורים ומתחיל נאמן אתה הוא ואין שם ברכה לא בחתימת הראשונה ולא בפתיחת השניה 

יא דכולה משתעיא בנאמנות ובאמיתות המקום ומה שיש הפסק במחזורים לפי שהיו רגילים ונראה דכולה ברכה אחת ה
 כל הציבור להפסיק שם ולומר שבח כדאמר במסכת סופרים )פרק יג הלכה י'(

 נפש הרב עמ' שב

 טוב לב משתה תמיד -פורים קטן 

 שלחן ערוך אורח חיים תרצז סעיף א' בהג"ה

ותענית; אבל  נופלים על פניהם, ואין אומרים מזמור יענך ה' ביום צרה, ואסור בהספדיום י"ד וט"ו שבאדר ראשון אין 
הגה: והמנהג כסברא הראשונה. י"א שחייב להרבות במשתה ושמחה שאר דברים אין נוהגים בהם; וי"א דאף בהספד ותענית מותרים. 

ה כדי לצאת ידי המחמירים; וטוב לב משתה תמיד )משלי ט"ו, ט"ו( בי"ד שבאדר ראשון )טור בשם הרי"ף( ואין נוהגין כן, מ"מ ירבה קצת בסעוד
 )הגהות מיימוני בשם סמ"ק(.

 ט"ז שם ס"ק ב

בהג"ה תשב"ץ סי' קע"ח כ' דיש להרבות ורבינו יחיאל מפרי"ש רגיל להרבות ולהזמין בני  -מ"מ ירבה קצת בסעוד' כו'. 
 מ"א כאן וטוב לב משתה תמיד:אדם כמשמעות לשון המשנה אין בין אדר כו' ושפיר מסיים ר

 שערי תשובה שם ס"ק ב

ועיין בר"י שכת' מור"מ ז"ל בחכמה יסד חתימה מעין פתיחה שני תמידין בכסדרן הוא פתח בריש הגהותיו שויתי ה' ...
 לנגדי תמיד וחתם וטוב לב משתה תמיד כו' ע"ש

 בבא בתרא קמה:

 מבוא לי"ד פרקים –מקור ברוך 

                                                 

 ע"ע שו"ת הר צבי אורח חיים סימן נז 193

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


909 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

 הבירהשושן ושושן  -פורים 

 (קישור)מחקרים בדרכי התלמוד וחידותיו )הרב ראובן מרגליות( פרק כא 
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 וחתן וכלה בעלי ברית –תענית אסתר  –פורים 

 שלחן ערוך אורח חיים תקנט:ט

 מגן אברהם תקנט:א

 194ב סימן עח שו"ת יחוה דעת חלק

 בעקבי הצאן עמ' קכח

 ומנהג הגר"ח שלא לעלות במנחה תענית אסתר נדחה –פורים 

 שלחן ערוך אורח חיים תקנ:? וג'

 מסורה חוברת ה עמ' מד

 נפש הרב עמ' כ 

 עירובין מא.

                                                 

ילקוט יוסף קצוש"ע אורח וב אורח חיים סימן לד )בדין אם חתן בז' ימי המשתה מותר להתענות( -שו"ת יביע אומר חלק א ע"ע  194
 דין תענית אסתר -חיים סימן תרפו 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


911 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 ספר מגן אבות )למאירי( ענין כג

הוא שהם נוהגים כל זמן שאירע פורים באחד בשבת שמקדימין את התענית ליום חמישי שלפניו. ואנו נוהגים להקדימו 
לששי לבד אעפ"י שהוא ערב שבת. וכשראו אותם התלמידים כך צוחו עלינו למה שאנו עושים שלא כהלכה וממה שראו 

"ט הרי זו שבועת שוא שמקצת ערב שבת כשבת בסוף מגלת תענית )פי"א( כל שנשבע להתענות בערב שבת ובעריו
ומקצת עיו"ט הוא יו"ט, ואע"פ שהם מודים שאם יארע אחד מארבעת הצומות בערב שבת בזמן שהיו מקדשין עפ"י 

הראיה, או עשרה בטבת בזמן הזה כגון שנה שסימנה זח"א או הש"א בפשוטה או הש"ג או זח"ג במעוברת, שמתענין בו 
אף הם משיבים שעשרה בטבת שהוא מן הצומות הקבועים, וכן הדין שהוא תענית קבוע מדברי ואין ערב שבת מפקיע. 

הנביאים ונעשה על דבר של פרענות ואקדומי פורענותא לא מקדימין )מגילה ה' א( אבל תענית אסתר שאינו חובה 
לחמישי כדי שלא להתענות  גמורה כל כך ושאין בו דין אקדומי פורענותא דאדרבא תענית של שמחה הוא, ראוי להקדימו

 בערב שבת, ונמצא שאתם עושים שלא כהלכה.  

נמתי להם בכמה מקומות אני רואה בכם שאתם יוצאים ומלקטים שמועות חיצונות ורחוקות ונגד בריאתא /ברייתא/   
ב( שלא ומניחים את הקרובות ואת הסדורות בתלמוד ערוך שלנו. והרי הדברים פשוטים בתלמוד שלנו )עירובין מ' 

הוזקקו לשאול אם מתענין בערב שבת אם לאו שזה פשוט היה להם שמותר אף בתענית של רשות ר"ל שאינו מתעניות 
הקבועים אלא ששאלו במי שמתענה בו אם רשאי להשלימו עד חשיכה כשאר הימים או אם צריך לאכילת קימעא בשעה 

ת השלמה זו אף בתעניות הקבועים שאתם מודים התכופה לכניסת שבת כדי שלא ליכנס כשהוא מעונה לשבת, ושאל
בהם היא מתפשטת, שהרי אע"פ שהשאלה היתה בתענית של רשות כדקאמר' )שם( הני בני בר בי רב דיתבי בתעניתא 
במעלי שבתא מהו לאשלומי, הרי התשובה מוכחת שאף בתענית הקבוע הוא מסופק בכך שהרי היו מביאין ראיה שלא 

מ"א א( שבתשעה באב שחל להיות בערב שבת התענה בו, ולערב ר"ל ברגע התכוף לכניסת  להשלימו מר' עקיבא )שם
שבת הביאו לו ביצה מגולגלת וגמעה בלא מלח, ולא שהיה תאב לה אלא להראות בה הלכה לתלמידים, כלומר שירגישו 

וא מתענה לגמרי, בו שמאחר שגמעה בלא מלח לא יוציאו דין שלאכילה עשה כן, אלא להלכה שלא יכנס לשבת כשה
והעלו בו לדעת ר' יוסי שהוא מתענה ומשלים, ונפסקה שם בהדיא הלכה כר' יוסי. אלמא שאף בתענית הקבוע כגון 

תשעה באב לזמן שלהם שהיו מקדשין ע"פ הראיה והיה אפשר לט"ב לחול בע"ש, והוא הדין לעשרה בטבת בזמן הזה היה 
אינו קבוע כגון הני דבני בי רב היה ר' יוסי סובר שמשלים, דלענין ר' עקיבא סובר שאינו משלים, ושאף בתענית ש

השלמה קבוע ושאינו קבוע חדא מחתא נינהו, שאלו היה חלוק ביניהם בענין זה לא היתה התשובה לשאלה מיהא לדעת 
זה של ט"ב. ר' יוסי, שהרי היה לו להשיב עד כאן לא ]אמר[ ר' יוסי דמשלים אלא בתענית של ארבעת הצומות הקבועים כ

אבל תענית של רשות כהא דבני בי רב לא, אלא דודאי חדא מחתא נינהו, ובכלהו לר' יוסי שהלכה כמותו ובכלהו מתענה 
ומשלים ולשון מתענה לכתחלה משמע. אלמא שאף בתענית שאינו קבוע כלל מתענה לכתחלה ומשלים כל זמן שיש 

בני בי רב, שפירושו התלמידים שהיה דרכם שהיו מזרזים עצמם בתענית איזה סרך מצוה אע"פ שאינו חובה כגון הני ד
ומקבלים תענית עליהם בע"ש שהוא יום האחרון שבשבוע, כדי לחזור בינם לבין עצמם תלמודם שלמדו בשבוע זו בפני 

רבותיהם. ואע"פ שאין תענית זה חובה ולא מצוה גמורה, הואיל ויש בה סרך מצוה לקיים תלמודם בידם מתענה בו 
כתחלה ומשלים, ואף תענית אסתר ממין זה הוא שאע"פ שאינו מארבעת הצומות הקבועים, מ"מ יש בו סרך תפלה ל

ופרסום הנס מביא ליתן בו הודאה ושבח לבורא ית' על הנסים ועל הגבורות, וכן יש בו סרך קבלת אבות יסוד אנשי 
ת וזעקתם. ואף למי שמפרש בני בי רב בתענית כנסת הגדולה, ומדכתיב וכאשר קיימו על נפשם ועל זרעם דברי הצומו

שהיחידים התלמידים מתענין על הגשמים שלא מתקנת ציבור אלא מאליהן, והוא שאחר שעברו שבע תעניות אחרונות 
ולא נענו אין גוזרין עוד תענית על הצבור אלא שעומדים כנזופים למקום והיחידים מתענין עד שיצא ניסן, ופירשו 

ים אלו, שלא היה להם יום קבוע, אלא שבוחרים איזה יום לעצמם זה בכה וזה בכה. אף זה אינו חובה בתעניות של יחיד
ולא מצוה גמורה אלא שיש בו סרך מצוה של תפלה בהכנעת הלב. ומ"מ הפרוש אינו נכון שלא היו היחידים מתענים על 

ונמצא שכל תעניות שיש בו סרך מצוה או הגשמים אלא בשני ובחמישי. ועיקר הפרוש בבני בי רב הוא כמו שפירשנו, 
 איזה צד של שבח והודאה או תפלה מותר לכתחלה להתענות בע"ש ולהשלים.  

וא"כ זו שבמגילת תענית אנו מפרשים אותה במתענה שלא לשום כונה טובה אלא מצד עסקו או איזה סבה של רשות   
הלכה כלל, ואף של רשות גמור מתענה בו ומשלים,  שלא לשום כונה טובה בעולם. ולא עוד אלא שיש מי שכתב שאינה

ומפרשים זו על בני בי רב שלא לכונת חזרת תלמודם הוא אלא שבמקרה הם נמשכים אחר שמועותיהם וכן הדין לדעתם 
בכל רשות שבעולם, ומביאין ראיה ממה שאמרו בירושלמי )תענית פ"ב הי"ב( ר' אבון ציים כל ערובת ראש השנה ור' 

כל ערובת שבתא, ובמקום אחר אמרו )שם( בכל מתענין חוץ משבתות וימים טובים וראשי חדשים וחנוכה  זעירא ציים
ופורים. ומתענין לכתחלה משמע. ובמקום אחר אמרו ר' אחא מפקד לסופריו מאן אתא שאיל מנכון אתון אמרין ליה בכל 

ף בשאלתות של רב אחא כשהוזכרה שמועה זו מתענין חוץ משבתות וימים טובים וחול המועד ור"ח וחנוכה ופורים. וא
של עירובין )מ' ב( לא נאמר שם בני בי רב, אלא בלשון זה הוזכרה: אלא מאן דיתיב בתעניתא במעלי שבתא מהו 

לאשלומי, ולשון זה מוכח שכל התעניות בכלל. ומ"מ אני מפרש את כולם באיזה סרך של מצוה או שבח והודאה בזכירת 
 ית אסתר בכללם.  מה שנעשה שנמצא תענ

ואף בסופרים )פכ"א ה"ג( מצינו שהבכורות מתענין בערבי פסחים ר"ל להודאה ושבח לשם מכת בכורות שהיה גמר   
 הגאולה, וכן אמרו )שם( שהצנועין מתענין בו ג"כ אע"פ שאינם בכורות, כדי ליכנס לפסח בתאבון.  
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מר בריה דרבינא יתיב כלה שתא בתעניתא בר מעצרתא ואיני מביא ראיה ממה שאמרו בפסח שני )פסחים ס"ח ב(   
ופוריא ומעלי יומא דכפורי, דההיא אף בשבת היא מבעיא והוא חלק אחד מן התעניות כמו שביארנו במס' פסח שני, ואם 
ביארנו שאין הלכה כמותו שהרי אף לר' אליעזר בשבת מיהא אסור שלא אמרה אלא בימים טובים מטעמא דכלה לה' או 

ם. וכן כתבנו שנראו קצת מפרשים מר בריה דרבינא קבלת תעניות היתה ובכלל, אלא שהיה מוציא מהם עצרת כלה לכ
 ופורים ועיו"כ וכל ששבת בכלל אינו מפסיק וישראל מקור ראיות ]למה[ שכתבנו ברורות כשמש בלא שום פקפוק.  

ות ובערבי ימים טובים בלא שום פקפוק. וזו וחזרנו לשטתינו שכל תעניות כיוצא באלו מתענין ומשלימין בערבי שבת  
של מגילת תענית )פי"א( אם הלכה פירושה בשאין שם שום כונה, או שמא אינה הלכה, שהרי הדבר ידוע שלענין שבועת 
שוא אינה הלכה שהנשבע להתענות ערב שבת אינה שבועת שוא, אדרבה חלה וחלה, וצריך לקיימה ועובר בבטולה כמו 

  שבררנו במקומו. 

זו היא שטתינו שעליה סמכנו אנו ואבותינו ורבותינו הקדומים שלא להצריך בו הקדמה לחמישי. ואף הרב הגדול   
הראב"ד כך הוא דעתו אלא שהוסיף בפירושו שאע"פ שמתענה ומשלים דוקא שלא לאכול בעוד שהחמה בעולם, ואע"פ 

לגמרי שאינו אלא תוספות אינו נמנע מלאכול  שהיא בשקיעתה אחר שדמדומי חמה עדין נוצצים, אבל מששקעה החמה
מתורת תענית, שאין תוספות לתענית במקום שתוספות שבת לוקה, וכתב בלשון זה: ולזו נהגו בתענית אסתר שחל 

 להיות בערב שבת שאוכלין תיכף ליציאתם מבית הכנסת ואין ממתינין עד חשיכה.  

והדברים נעים ונעימים ברורים ותמימים, ומנהג אבותינו תורה היא מורשה לנו ולבנינו עד עולם בעזרת שדי   
 ובישועתו, אמן.    

 נפש הרב עמ' רכו

 תחנון במנחה –תענית אסתר  –פורים 

 מפניני הרב עמ' קצא

 פיקוח נפש

 יברסכנת א –פיקוח נפש  – שבתראה: 

 להציל עצמו בממון חברו –פיקוח נפש 

 שו"ת בנין ציון סימן קסז

 פקוח מפני עצמו להציל מותר אם אכן ד"וש ע"ג ז"ע עבירות' מג חוץ נפש פקוח בפני עומד' מצו שאין בתורה גדול כלל  
 בפוסקים מבואר ראיתי לא זה נפש מסכנת עצמו להציל כדי חבירו ממון לגזול מותר אם דהיינו חבירו בממון נפש

 דוד' ויתאו'( ס דף) ק"בב כדאמרינן לסנהדרין דוד כבר שאל אשר השאלה והיא הראשונים גדולי בין פלוגתא בזה ומצאנו
 דהוו הוו דישראל דשעורים גדישים אמר הונא רב' וכו' קמבעי מאי בשער אשר לחם בית מבור מים ישקני מי ויאמר
 אתה אבל חבירו בממון עצמו להציל אסור' לי שלחו חבירו בממון עצמו להציל מהו' לי מבעיא וקא בהו פלשתים מטמרי

 מפני עצמו כשהציל לשלם חייב אי' לי' איבעי' התוספ שם וכתבו בידו מוחין ואין דרך לו לעשות פורץ ומלך אתה מלך
 שאין היא דפשיטא דמלתא ישראלים להצלת למקלינהו שרי אי' לי' מבעי לא הא ל"וז ש"הרא גם כ"וכ ל"עכ נפש פקוח

 ואמרו מתשלומין דליפטר אדעתא למיקלינהו מהו' לי' מבעי הכי אלא עבירות שלש אלא נפש פקוח בפני עומד דבר לך
 מאוד דחוק ש"והרא' התוספ של זה' פי ודאי והנה ל"עכ מתשלומין דליפטר אדעתא חבירו בממון עצמו להציל אסור' לי

 לשלם חייב חבירו בממון עצמו שהציל מי ל"הל אלא חבירו בממון עצמו להציל מהו למימר' לי הוי דלא הגמרא בלשון
 דעת אבל עצמו להציל דאסור פסקו והסנהדרין נ"פ בפני עומד דבר לך שאין כיון כן לפרש הראשונים שהוצרכו רק לא או
 כתב ויצילה החלקה בתוך ויתיצב דכתיב היינו למקלי ד"למ בשלמא'/( ס דף/ שם) ק"בב דאמרינן דאמה כן אינה י"רש
 עצמו להציל דאסור' לי דפשיטא הרי ל"עכ חבירו בממון עצמו את להציל ואסור הואיל ישרפוה שלא ויצילה י"רש

 פלשתים מיד הנפשות הציל למען ישרפוה שלא דהורה לכתחלה

 אם הוא דוד שנסתפק דמה ל"דס משמע עליהם וכתב אלה י"רש דברי שם שהביא( ט"י דרוש) דרכים בפרשת וראיתי 
 חבירו בממון עצמו להציל אסור נפש פקוח דבמקום יתכן דאיך בעיני תימה הוא והדבר חבירו בממון עצמו להציל מותר

 כמו ש"והרא' התוספ' לפי מאוד שדחוק מה מסייעו הגמרא דלשון בלבד שלא י"רש שיטת ליישוב ל"י ד"ולענ ל"עכ
 ופקוח שבת דוחה דעבודה שבת דוחה נפש דפקוח ע"ר יליף( ה"פ דף) ביומא שהרי כן לומר יש מסברא דגם אלא שכתבתי

 ומוספין תמידין עבודת מפני שבת לחלל התורה שהתירה אף פשיטא זה והרי ש"ע שבת שדוחה כ"כש עבודה דוחה נפש
 את להוציא אמרינן סתמא דהא להביאו התורה התירה לא הגזל מן אלא תמיד מצא לא דאם לגזול התירה לא מ"מכ

 של ממון התירה לא מ"מכ עבודה מפני שבת התורה שהתירה אף הרי אחר מצא ללא אחר מצא בין מחלקינן ולא הגזול
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 ואין הגזל את דוחה לא נפש פקוח גם הגזל את דוחה לא שעבודה כמו כ"ג נאמר מעבודה ילפינן נפש דפקוח וכיון אחרים
( ב"פ דף /יומא)/ שם לפרש לרבא ל"ל לחבירו ששייך מה ולא נפש פקוח מפני התורה התירה המצות דרק כ"דא לומר

 רק חבירו נפש הוי לא אפילו' לי תיפוק' וכו טפי סומק דדמך חזית מאי משום חבירו בנפש עצמו להציל דאסור הטעם
 מוחל באם נפקותא דיש ועוד חבירו נפש הוי דהא קאמר קושטא דרבא לומר דיש בו עצמו להציל מותר לא כ"ג ממונו
 מטעם אסור בכך רוצה חבירו אפילו חבירו בנפש עצמו להציל אבל מותר ודאי ג"כה דבממון בו עצמו שיציל ורוצה חבירו
 מוחל לא אם אבל י"רש' שפי כמו מנפשו לו חביבה דנפשך חזית מאי ישראל נפש ה"הקב לפני דחביב כיון חזית דמאי
 ... י"רש שיטת ד"לענ זה להציל רשאי אינו בממונו דגם ל"י ממונו על חבירו

 Autopsiesניבול המת,  –פיקוח נפש 

  עשו"ת בנין ציון סימן ק

חולה אחד נחלה בחולי נפלא ועסקו הרופאים ברפואתו ללא הועיל כי מת בחליו ויש שם עוד חולה שנחלה  -נשאלתי   
בחיים אם מותר לעשות כן  בחולי כזה ורצו הרופאים לפתוח את המת לראות ענין החולי למען מצוא תרופה לאשר עוד

 לנוול המת או לא?  

שאלה קרובה לנדון זה כתובה בשו"ת נודע ביהודה מ"ב חי"ד סי' ר"י רק דשם הי' הענין שלא הי' שם חולה  -תשובה   
כזה אלא שרצו הרופאים לנוול את המת ולפתחו למען ידעו למצוא תרופה אם יבא חולה כזה לידם והשואל שם רצה 

לך דבר עומד בפני פקוח נפש ומה דאמרינן בב"ב )דף קנ"ד( במעשה דבני ברק שאמר ר"ע אי אתם רשאים להתיר דאין 
לנוולו וכן נפסק בח"מ )סי' רל"ה ס' י"ג( שאני התם דבשביל ממון הוא אבל בשביל פ"נ ודאי מותר שהרי אפילו בשביל 

משום פסידא דלקוחות לא משגחינן בניוול המת ממון אמרינן שם ואלא אי אמרת לקוחות לינוול ולינוול הרי מבואר ד
והגאון בעל נ"ב הסכים עמו בראי' זו רק שכתב דעכ"פ אם יש שם קרובים של המת אינם רשאים לנוולו ועוד הביא 

השואל ראי' להתיר ממה דאמרינן בחולין דף י"א וכ"ת משום אבוד נשמה דהאי ננוול הרי דפשיטא להגמרא דבשביל 
לנוול הנרצח ועל ראי' זו השיב הגאון בעל נ"ב דעכ"פ שם התירה התורה לנוול דאם לא אזלינן בתר להציל הרוצח מותר 

רובא כס"ד שם ואעפ"כ צותה התורה להרוג הרוצח ע"כ אי אפשר זה אלא בענין שיבדקו הנרצח דלאו טרפה הי' ועוד 
נרצח וכל שהוא לכבודו לא שייך ניוול  השיב דשאני התם כיון דהניוול הוא למען יעשה דין ברוצח א"כ זהו כבודו של

ושלכן אין ראי' מזה אבל העיקר כתב דאין מקרי ספק פקוח נפש כיון דאין שם פקוח נפש לפנינו ולשמא יבא לפנינו לא 
חיישינן ולא מקרי זה ספק פקוח נפש דא"כ התרת כל מלאכות שבת שמא יצטרך לחולה אע"כ דלהא לא חיישינן עכ"ד 

נכונים בזה דלא מקרי פ"נ לשאם יבא כזה לידינו אבל לפ"ז בנדון השאלה הנ"ל שיש שם חולה כזה ויש והנה ודאי דבריו 
 פ"נ לפנינו יהי' מותר ע"פ סברת הגאון נ"ב לפתוח ולנתחו כשאין שם יורשים המוחים בדבר.  

לקוחות לינוול ולינוול  אכן לפענ"ד אין הדבר כן ובתחלה אשיב על ראיות המתיר דמה שהוכיח ממה דאמרינן אי אמרת  
דמכיון דמשום פסידא דלקוחות לא משגחינן ה"ה לא מפני פ"נ תמהתי היאך הסכים עמו הגאון נ"ב שלענ"ד אדרבא משם 

ראי' להיפך שהרי אמרינן שם אמאי שתקי לימרו לי' אנן זוזי יהבינן לי' לינוול ולינוול ע"ש הרי בפי' דרק משום דבאו 
להם שקבל זוזי מהם לינול ומטעם זה כתבו התוספ' שם דמשום ירושה דלא מידי יהבי אין  מכח טענה דהוא נשאר חייב

רשאים לינוולו /לנוולו/ וכן פסק גם הרמב"ם ה' מכירה )פ' כ"ט( ונפסק כן בח"מ )סי' רכ"ה( ע"ש ברמ"א וא"כ המת דלא 
תיר מחולין דאמרינן וכ"ת משום אבוד נתחייב מידי למה יתנוול הרי לא דמי ללקוחות רק לירושה וגם הראי' שהביא המ

נשמה דהאי נינוולי' מלבד מה שהשיב כבר בנ"ב על זה בלא"ה לענ"ד אין ראי' משם דהנה בכל עניני התורה אם יארע 
התנגדות בין ב' מצות אמרינן שב ואל תעשה עדיף ולכן צריך ילפותא דעשה דוחה ל"ת דמסברא הוי אמרינן מוטב ידחה 

ואל ידחה הל"ת בקום ועשה ולענין ע' ול"ת ולקצת שיטות גם לענין ל"ת שיש בה כרת דלית לן  העשה בשב ולא תעשה
ילפותא דלידחי מפני ע' באמת אמרינן דידחה העשה מפניהם בשוא"ת =בשב ואל תעשה= ועל כן גם כאן אם ימצא 

א ינוול אבל התם דצוותה התנגדות בין מצות פקוח נפש ובין מצו' שלא לנוול המת מסברא אמרינן שוא"ת עדיף ול
התורה להרוג הרוצח רק דהספק הוא אם בלא בדיקת הנרצח או אחר שיבדק קאמר שפיר דמשום אבוד נשמה דהאי 
נינוולי' דהרי הבדיקה היא לא לבד להציל הנרצח אלא להציל גם הב"ד והעדים שלא יעברו על עון רציחה שלא כדין 

ח נחשבה כרציחה ושפיר אמרינן שיש סברא דמוטב לעבור בקום ועשה בקום ועשה שאם הנרצח טרפה הי' מיתת הרוצ
על עוון ניוול המת מלעבור בקום ועשה על ספק רציחה ולכן נקט שם הלשון משום איבוד נשמה דהאי ולא נקט הלשון 

משום פקוח נפש דלא משום פקוח נפש שיעבור עליו בשוא"ת אתינן עלי' אלא משום אבוד נשמה בקום ועשה וא"כ 
בנדון השאלה דאין על הצד של פקוח נפש רק שוא"ת מסברא נאמר תדחה משום פקוח נפש בשב ואל תעשה ואל ידחה 

 איסור ניוול המת בקום ועשה.  

רק דעדיין יש לדון בזה שהרי כלל גדול בתורה דאין לך דבר עומד בפני פקוח נפש ואין חילוק בין ודאי לספק פ"נ אבל   
להתיר כאן דכבר הוכחתי במ"א )סי' קס"ז( שדעת רש"י ע"פ גמרא דב"ק )דף ס'( דאמרינן שם  נלענ"ד דגם מטעם זה אין

שאסור להציל עצמו בממון חבירו שאסור לאדם לגזול ממון חבירו למען הציל עצמו ממיתה ונגד דעת התוספ' והרא"ש 
ה לדעת רש"י כיון שאסור להציל שפירשו הסוגיא שם דוקא לענין דצריך לשלם אבל לא שיהי' אסור לכתחלה להציל והנ

עצמו בממון חבירו כש"כ דאסור להציל עצמו בקלון חבירו דכבודו חביב לו מממונו כדאמרינן בב"ק פ' החובל בהאשה 
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שבאת לפני ר"ע ע"ש וא"כ האיך נאמר דמשום פ"נ דהחולה יהי' מותר לבזות ולנוול המת דמסתמא לא מוחל על בזיונו 
שקלים )פ' ב'( רק אי מחיל אינש זילותי' לגבי יורשים ומשמע דלגבי אחר מסתמא אינו מוחל דעד כאן לא פליגי תנאי ב

אכן לא בלבד לשיטת רש"י נראה דאסור אלא גם לשיטת התוספ' והרא"ש דפסקוה הטור וש"ע בח"מ )סי' שנ"ט( נראה 
סור לו לגזול אם לא על דעת שהדין כן דז"ל הטור שם ואפילו הוא בסכנת מות ובא לגזול את חבירו ולהציל נפשו א

לשלם ודאי אין לך דבר שעומד בפני פ"נ לכך הוא רשאי לנולו ולהציל נפשו אבל לא יקחנו אלא על דעת לשלם עכ"ל וכן 
נפסק גם בש"ע שם הרי בפירוש דאסור לגזול אפילו להציל נפש אם לא על מנת לשלם דאין חילוק בין שיטת רש"י 

יטת רש"י מה דאמרינן אסור להציל עצמו בממון חבירו הוא אפילו ע"מ לשלם לבסוף לשיטת התוספ' והרא"ש אלא דלש
ולשיטת התוספ' והרא"ש לא אסור רק אם מציל עצמו ע"מ שלא ישלם לבסוף ולפ"ז בנדון זה דלא שייך שישלם לבסוף 

ומר כיון דפסקינן דאי אפשר לשלם למת את בזיונו גם לשיטת התוספ' והרא"ש אסור להציל נפש בבזיון אחר ואין ל
כת"ק בשקלים )שם /פרק ב'/( דגבו לצורך המת והותיר יתנו ליורשיו דאדם מחיל זילותי' לגבי' יורשי' כמבואר בטוש"ע 

י"ד )סי' שנ"ו( א"כ גם הכא שייך שישלם לבסוף דישלמו דמי בזיון המת ליורשיו דז"א דבשלמא התם שכבר גבו יש סכום 
ל ליורשיו אבל הכא מי ישום כמה דמי הבזיון לשלם ליורשיו ועוד דרש"י כתב בסנהדרין מקום/ בזה לומר דבזיון זה מח/

)דף מ"ח( וז"ל תנא קמא סבר מחיים אחלי' לזילותא וניחא לי' שיתבזה לאחר מיתתו להנאת יורשים עכ"ל הרי שכתב 
רק לאחר מיתה אמרינן מסתמא  דמחיים אחלי' לזילותי' והיינו דודאי לא שייך מחילה לאחר מיתה ואף דלא נגבה הממון

ידע המת שאין לו צרכי קבורה ויצטרכו לגבות בשבילו לכן מחיים כבר מחל זילותא דהמותר ליורשי' וא"כ לא שייך 
מחילה רק לענין בזיון דאסיק המת אדעתי' בחייו מה שאין כן בנדון שלפנינו וא"כ לא שייך בזה השבה וגם לשיטת 

זיון חבירו ועוד דבשלמא לענין הצלת עצמו בממון חבירו יש סברא דמותר כיון דהנגזל התוספת והרא"ש אסור להציל בב
בעצמו חייב להציל חבירו בממונו משום לא תעמוד על דם רעך כמבואר בח"מ )סי' תכ"ו( לכן מותר להציל עצמו בממונו 

דאין על המת מוטל להציל את החי  דלא מידי גזלו כיון דהוא בעצמו הי' חייב בזה אבל בנדון השאלה דלא שייך לומר כן
דכיון שאדם מת נעשה חפשי מן המצות כדאמרינן נדה )דף ס"א( לכן גם מטעם זה נלענ"ד דגם ע"פ שיטת התוספ' 

והרא"ש אסור להציל החי ע"י ביזוי המת וכל שכן כיון דהביזוי והניוול הוא ודאי ואם יגיע הצלה לחי עי"ז הוא ספק ושב 
 לענ"ד, הקטן יעקב.    ואל תעשה עדיף.   כנ

 קעאשו"ת בנין ציון סימן ע"ע 

 שו"ת נודע ביהודה מהדורה תניינא יורה דעה סימן רי

 יורה דעה הלכות אבלות סימן רח אות ז חזון איש

 בא לידי חימוץ –פסח 

 פסחים לה.

 מלחמת ה' פסחים י:

 רמב"ם

 גינת אגוז עמ' מג

 בדיקת חמץ –פסח 

 פסחים ד:

 הימנוהו רבנן בדרבנן. -מדרבנן הוא, דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה כיון דבדיקת חמץ 

 תוספות פסחים ד:

אף על גב דכל דבר שהוא בידם מהימנינן להו לנשים ועבדים ואפילו מדאורייתא דמעשים בכל  -הימנוהו רבנן בדרבנן 
ושם( גבי מאכילתו שאינו מעושר  יום שאנו מאמינים לאשה ועבד על השחיטה ועל הניקור ובפ' המדיר )כתובות עב.

משמע שסומך עליה לענין חלה ומעשר מכל מקום גבי בדיקת חמץ אע"ג דבידם מ"מ אי הוי מדאורייתא לא מהימנינן להו 
משום דאיכא טירחא יתירתא וצריך דקדוק גדול כדמוכח בירושלמי שמפרש מפני שנשים עצלניות הן ותחומין דרבנן 

לא קטן מדתניא בפ' כיצד מעברין )עירובין נח: ושם( אפילו עבד ואפילו שפחה נאמנת לומר מהימנינן להו לאשה ועבד ו
עד כאן תחום שבת אבל קטנים לא דגריעי טפי מדחשיב להו בשמעתין בסוף ובפרק שני דכתובות )דף כח. ושם( אלו 

לא היינו משום דתחומין אין נאמנים להעיד בגודלן מה שראו בקוטנן עד כאן היינו מהלכין בשבת משמע אבל בקוטנן 
 בידם כלל לכך אין נאמנים כמו בבדיקת חמץ.
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 מתבדיקת חמץ מוקד –פסח 

 פסחים ו.

זקוק לבער,  -אין זקוק לבער, תוך שלשים יום  -ואמר רב יהודה אמר רב: המפרש והיוצא בשיירא, קודם שלשים יום 
אין זקוק  -שדעתו לחזור, אבל אין דעתו לחזור  לא אמרן אלא -אמר אביי: הא דאמרת תוך שלשים יום זקוק לבער 

אלא אמר רבא: הא דאמרת קודם שלשים יום אין  -לבער. אמר ליה רבא: ואי דעתו לחזור, אפילו מראש השנה נמי? 
אפילו מראש השנה זקוק לבער. ואזדא רבא לטעמיה,  -לא אמרן אלא שאין דעתו לחזור, אבל דעתו לחזור  -זקוק לבער 
זקוק לבער. וקודם שלשים נמי לא  -אין זקוק לבער, תוך שלשים יום  -העושה ביתו אוצר, קודם שלשים יום דאמר רבא: 

 אפילו קודם שלשים יום נמי זקוק לבער. -אמרן אלא שאין דעתו לפנותו, אבל דעתו לפנותו 

 מאירי פסחים ו.

אלא מאור ארבעה עשר ויש אומרים  וכל אלו שבודקין קודם זמן יש אומרים שאין מברכין לפי שאין שעת המצוה
שמברכין ואין נראה כן וכל אותם שאין יכולים לבדוק בשעת הבעור וצריכים לבטל במקומם יש אומרים שמברכין על 
הבטול ואף גדולי המפרשים כתבוה בהדיא ואין הדברים נראין ומה שנתגלגל כאן במדת כלל ופרט כבר ביארנוהו יפה 

 בששי של סנהדרין:

 סעיף א רוך אורח חיים הלכות פסח סימן תלושולחן ע

 בל יראה –פסח 

 ביצה ב.

משנה/. ביצה שנולדה ביום טוב, בית שמאי אומרים: תאכל, ובית הלל אומרים: לא תאכל. בית שמאי אומרים: שאור /
יחפור בדקר  בכזית, וחמץ בככותבת, ובית הלל אומרים: זה וזה בכזית. השוחט חיה ועוף ביום טוב, בית שמאי אומרים:

שיחפור בדקר  -ויכסה, ובית הלל אומרים: לא ישחוט אלא אם כן היה לו עפר מוכן מבעוד יום. ומודים, שאם שחט 
 ויכסה, שאפר כירה מוכן הוא.

 צל"ח ביצה ב.

ש אומרים שאור בכזית וחמץ בככותבת וכו'. נראה דאף אם נימא דגם באיסור בל יראה חצי שיעור אסור מן התורה ב"
נימא דליכא מלקות בבל יראה מטעם דניתק לעשה, אכתי יש נפקותא אליבא דר"ש ]פסחים כט א[ דחמץ לאחר זמנו  וגם

אינו אסור רק משום קנס הואיל ועבר בבל יראה, וא"כ לב"ש אם היה לו חמץ פחות מכותבת ועבר עליו הפסח הוא 
 מותר ולב"ה אם הוא כזית הוא אסורא[.

אמר אין ביעור חמץ אלא שריפה, והא ודאי שאפילו לר"י אין שורפין חמץ ביו"ט, דיו"ט הוא ולרבי יהודה ]שם כא א[ ד  
עשה ול"ת ואין עשה דחמץ דוחה עשה ול"ת, ועיין מג"א סימן תמ"ו סק"ב, אלא שאם עבר ושרפו ביו"ט אז אם נימא 

על עשה דיו"ט ואינו לוקה, וא"כ  דאף דאין עשה דחמץ דוחה יו"ט היינו שאינו דוחה העשה אבל הל"ת נדחה ולא עבר רק
ר על אם היה לו חמץ בכזית ושרפו ביו"ט של פסח, לב"ש חמץ שיעורו בככותבת ולא קיים מצות ביעור חמץ ונמצא עב

 , ולב"ה קיים עשה דביעור חמץ ואינו לוקה.ל"ת דיו"ט ולוקה משום יו"ט

ינה הראשונה לר"ש א"כ ליכא שום נפקותא בי"ט של אלא דשני הנפקותות הנ"ל אין בהם די יישוב משנתינו, דהנפקא מ  
פסח כלל והנ"מ היא רק לאחר שעבר הפסח והרי פלוגתייהו הוא ביו"ט כמ"ש רש"י ותוס'. והנ"מ השניה ג"כ ליתא דא"כ 

ים ה"ל מחומרי ב"ש וקולי ב"ה והרי כל הני תלת מילי הם מקולי ב"ש, ועיין בדברינו בדברי התוס'. ועיין בחידושינו בפסח
דף ס"ג ע"א במשנה דהשוחט פסח על החמץ, ושם ביארתי דלב"ש לענין שחיטת הפסח שאור וחמץ שוים בשיעורן 

 ..ושניהם או בכזית או בכותבת יעו"ש בדברינו.

 ביאור הלכה תמח

 בל יראה בחמץ של אחרים –פסח 

 תוספות פסחים ד: ד"ה מצאו מצאו

 פסחים ד:חידושי הרמב"ן 
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זכירו בגמרא דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה, ודאי לא למעט בדיקה בלבד אמרו, אלא אפי' ענין ביטול חמץ זה שה
חמץ ידוע ונראה לפנינו נמי סגי ליה בביטול, כדאמרינן )ו' ב'( במוצא גלוסקא יפיפיה ובתלמיד היושב לפני רבו ויש לו 

 פניו( וביטלו אינו עובר עליו.עיסה מגולגלת )ז' א'(, ותנן נמי )מ"ט א'( ונזכר שיש לו חמץ )נמי ל

ופרש"י ז"ל דכתיב תשביתו ולא כתיב תבערו דהשבתה בלב היא, והקשו עליו בתו' דהא אמרינן )ה' א'( אך חלק ומהכא   
נפקא לן איסורא מתחלת שבע, ואי השבתה ביטול היא היכי מהניא לבתר איסורו הא אמרן דלאו ברשותיה קאי ולא מצי 

מהא דתניא )שם( רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר אך ביום הראשון תשביתו שאור מבטל ליה, ועוד קשיא 
 ומצינו הבערה שהיא אב מלאכה, אלמא תשביתו ביעור דוקא הוא ובשרפה היא, ולא משתמע ביטול כלל.

יתירא משום לפיכך פירשו בשם ר"ת ז"ל דמה שאמרו בביטול בעלמא סגי משום דביטול היינו הפקר, ונפקא להו ה  
שנאמר לך שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה כו' וזה אינו שלו, זהו דעת רבותינו הצרפתים ז"ל בביטול. וקשה א"כ למה 
הזכירו כמה פעמים בכל מסכתא זו לשון ביטול מי סני הפקר ששנו חכמים בכל מקום, ולא מישתמיט תנא למימר בחמץ 

ום בעולם, וכן לענין ע"ז ששנינו )ע"ז נ"ב ב'( נכרי מבטל כו' ע"ז שלו הפקר ולא למימר ביטול במקום הפקר בשום מק
ושל חבירו, אינו הפקר שאינו מפקיר דבר שאינו שלו, ועוד דפחס או שקטע ראש חוטמה בטלה, ואין כאן הפקר כלל. וכן 

לא שהוא עוקר דעתו נמי ביטול רשות שהזכירו לענין עירוב )עירובין ס"א ב'( אינו מפקיר ביתו שישבו בו אחרים, א
 מלדור עם השותפין ביומו כדי שיהו הם כמי שדרים לבדם.

ועוד קשה לי שהביטול דבר פשוט הוא בגמרא בלא מחלוקת דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי ליה, ואלו בהפקר איתמר   
א נפקא מרשות נותן, בנדרים בפרק אין בין המודר )מ"ג א'( דלר' יוסי הפקר כמתנה מה מתנה עד דאתיא לרשות מקבל ל

אף הפקר עד דאתי לרשות זוכה לא נפיק מרשות מפקיר, ולהך סברא הפקיר חמצו כל זמן שלא זכו בו גוים עובר, ואיכא 
דאמרי התם )מ"ה א'( הפקר בפני שלשה הוי הפקר בפני שנים לא הוי הפקר והכא מבטלו בלבו, ועוד קשה לי שהתירו 

בלבו אחד שבת ואחד י"ט, והלא הפקר נראה שאסור לאדם להפקיר נכסיו בשבת ביטול בשבת כדתניא )ז' א'( מבטלו 
כענין ששנינו )ביצה ל"ו ב'( אין מקדישין ואין מעריכין ואין מחרימין גזירה משום מקח וממכר, ועוד קשה לי ששנו 

 חכמים ז"ל בכל מקום מבטלו בלבו והפקר בפה הוא ולמה הזכירו בלבו בכאן.

ענין הזה, שהראשונים כולם אמרו בביטול כל חמירא דאיכא ברשותי יהא בטיל וחשיב כעפרא, ועוד אני מסתפק ב  
ובגמ' ירושלמי )פ"ב ה"ב( נמי כלשון הזה פירשו רב אמר צריך שיאמר כל חמץ שיש לי בתוך ביתי ואיני יודע בו יבטל, 

פר, ואפשר זה לדברי ריש לקיש )אמר ואיני יודע אם אדם מפקיר בלשון הזה שיאמר כל נכסי יהיו בטלים וחשובים כע
דהא( ]דאמר דלהבא[ משמע במס' כריתות )כ"ד א'( במקבל מתנה שאמר לאחר שבאתה מתנה לידו בטלה היא תבטל 

שכל המחזיק בה זכה בה, ומ"מ חשובים כעפר שהזכירו הגאונים ז"ל למה, הלא עפרו של אדם ]אינו[ מופקר, ועוד יש לי 
גמ' )ה' ב'( תרי קראי חד לגוי שלא כבשתו וחד לגוי שכבשתו, ואלו הפקר לא אתי מינייהו, ספק בהפקר לפי שהצריכו ב

דכיון דלית ליה בעלים ולאו דאחרים הוא אע"פ שאינן שלך אינו בכלל היתר זה, דאיהו מצי זכי ביה בנפשיה טפי וטפי 
ת תנאי תנו לא יראה לך שלך אי אתה מגוי שכבשתו, וגם זה אפשר שהוא מותר, לפי שמצאתי בירושלמי לא יראה לך אי

רואה אבל אתה רואה בפלטיא, ואית תנאי תנו אפי' בפלטיא, מן דמר אבל אתה רואה בפלטיא כשהפקירו קודם לביעורו 
כו' סוגיא, מ"מ שיהא הביטול הפקר אינו מתקבל בכל הסוגיות הללו שלנו ולא בגמ' הירושלמית הזו, דהתם פליגי 

אסר ביה דאמר דהפקר משום זכיה כר' יוסי, כלומר שאין הפקר יוצא מרשות מפקיר עד שיבא אמוראי בהפקר, דאיכא ד
 לרשות זוכה, ואילו בביטול הכל מודים דשרי, ומשנה שלימה שנינו יבטל בלבו.

אלא כך אני אומר שהביטול מועיל להוציאו מתורת חמץ ולהחשיבו כעפר שאינו ראוי לאכילה, והיתר זה מדברי ר'   
ל הוא דאמר )ו' ב'( שני דברים אינן ברשותו של אדם ועשאן הכתוב כאלו הן ברשותו, לומר דכיון שלא הקפידה ישמעא

תורה אלא שלא יהא חמץ שלו ברשותו, ואיסורי הנאה אינן ממון ולא קרינן ביה לך, בדין הוא שלא יעבור עליו בכלום, 
ן מפני שדעתו עליו והוא רוצה בקיומו, לפיכך זה אלא שהתורה עשאתו כאלו הוא ברשותו לעבור עליו בשני לאוי

שהסכימה דעתו לדעת תורה ויצא לבטלו ]שלא[ יהא בו דין ממון אלא שיהא מוצא מרשותו לגמרי שוב אינו עובר עליו, 
דלא קרינא ביה לך כיון שהוא אסור ואינו רוצה בקיומו, ולא מיבעיא לרבנן אלא אפילו לדברי ר"י הגלילי כיון שנתיאש 

מנו מפני איסורו יצא מרשותו ואין בו דין גזל, כדאמרי' )ו' ב'( בזמן שאין בעל הבית מקפיד עליהם מותרים משום גזל מ
 ופטורין מן המעשר והוו כהפקר, והכא עדיף נמי מהפקר דלא הדר איהו זכי ביה דהא שוייא כעפר ולא ניחא ליה בגויה.

מדרש תשביתו, דהכי קאמר רחמנא תשביתו אותו משאור ולא יראה ואפשר ונכון הוא לומר כדברי רש"י דנפקא לן מ  
שאור אלא שיהא בעיניך כשרוף והוי רואה אותו כעפר ואפר ולא תהא רוצה בקיומו, מדלא כתיב תבערו או תשרפו, 
שהרי בשאר איסורים ביעורן כתיב בהן, כענין שפירש בע"ז )סנהדרין נ"ה א'( השחת ושרוף וכלה, מ"מ ביטול כשמו 

שיבטלו בלבו מתורת חמץ ואינו רוצה בקיומו, וכך הוא משמעות השבתה בכל מקום כענין ולא תשבית מלח ברית אלהיך 
לא תבטל, וכן נמי משמעות שביתה ביטול ]מלאכה[, וכן אונקלוס מתרגם תבטלון חמירא, וזהו שאמרו בגמרא )י' א'( 

רייתא[ בביטול בעלמא סגי ליה, ולא )מייתורא( ]מייתי בפשיטות אטו בדיקת חמץ דאורייתא היא מדרבנן ]היא דמדאו
קרא[ דכתיב, אלמא פשטיה דקרא בביטול הוא. ומצאתי בהלכות גדולות ז"ל ובתר דבדיק מבטל ליה דכתיב תשביתו 

 שאור מבתיכם, וזהו מדרשו של רש"י ז"ל.
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אמרת נמי תבעירו היאך צוה לבער  ומה שהקשו רבותינו הצרפתים ז"ל מדדרשינן אך חלק בתשביתו אינה קושיא, דכי  
 אחר חצות והלא בשעת ביעורו כבר עבר עליו, אלא שיהא מבוער או מבוטל בחצות קאמר רחמנא.

וכן מה שהקשו מדברי ר' עקיבא מצינו הבערה שהיא אב מלאכה אינה קושיא, דאטו ביעור לאו דאורייתא הוא, אלא כל   
הא שאור בטל מבתיכם ואין ביטול בידים אלא שריפה, ומדלא כתיב שמבער ודאי משבית הוא דהכי קאמר רחמנא שי

תשרופו ש"מ ביטול בפה נמי ביטול הוא, מיהו קרא ודאי בחול כתיב בזמן שאתה יכול לבערו אף בידים, ועוד דאי ביום 
מתחלת  הראשון תשביתו )שאם( ביום טוב הוא על כרחין תשביתו בשריפה הוא, דהא אחר זמן איסורו הוא שכבר נאסר

הלילה ואין דינו אלא בשריפה דגמרינן מנותר כדברי רבי יהודה, וביטול דפה לאחר איסורו לאו כלום הוא דלאו ברשותיה 
קאי ולא מצי מבטל ליה, אלא על כרחין ביום טוב אין תשביתו אלא תבטלו אותו מן העולם בשריפה, אבל קודם זמן 

טול הן, והיינו נמי לישנא דגמ' )כ"ז ב'( דקאמר תשביתו השבתתו בכל איסורו ביטולו בדבור בעלמא נמי הוא שכולן בי
דבר שאתה יכול להשביתו וכל שמבער ודאי משבית הוא. ובירושלמי ]רבי[ אומר תשביתו שאור מבתיכם דבר שהוא בל 

 יראה ובל ימצא ואי זו זו שריפה.

שאור אתה רואה לגבוה לא יראה לך שאור ושוב מצאתי בספרי לא יראה לך שאור רואה אתה לאחרים לא יראה לך   
אתה רואה בפלטיא לא יראה לך שאור בטל בלבך מכאן אמרו ההולך לשחוט את פסחו ]וכולה[ מתני' )מ"ט א'( זו היא 

ברייתא השנויה שם, ולמדתי ממנה שאין הביטול נדרש לנו מלשון תשביתו אלא ממיעוט לך שאור, והוא כמו שפי' 
מנו מפני איסורו ומוציא בדעתו מכלל ממון ואינו בעיניו כשאור שלו אלא כעפר שאינו שוה למעלה דכיון שנתייאש מ

 כלום ואין בו דין ממון כלל יצא ידי חובתו.

נמצאת אומר שלשה מיני ביעור הן, שאמרה תורה שלא יראה חמץ שלנו ברשותנו, לפיכך ביערו מן העולם כגון     
ן, ביטלו בדבור בלבד נמי יצא שאף זה יצא מתורת חמץ כיון שהוא רוצה בשריפה או שאבדו לגמרי זהו מעולה שבה

לנהוג בו איסור שבו ואינו רוצה בקיומו והוא רואה אותו כעפר שאינו ראוי לאכילה, הפקירו נמי יצא כפי שיטת 
מיכל מיניה, הירושלמי דלא קרינא ביה לך. וכל אלו לדברי תורה אבל מדברי סופרים הצריכו לבער לגמרי דילמא אתו ל

ולא עוד אלא שהחמירו בספקו לבדוק ולאבד או למכור וליתן לגוי קודם זמנו, וכדברי ב"ש )כ"א א'( אף במכירת הגוי 
החמירו מדבריהם אא"כ ידוע שיכלה קודם הפסח דחשו להערמה, שאלו מן הדין אין בין חמץ שהיה לישראל ומכרו לא"י 

 יתו שום הפרש וחילוק.קודם זמנו ]ו[בין חמצו של א"י מתחלת ברי

ונראין הדברים שהביטול בלב הוא ואינו צריך להוציאו בשפתיו, זהו ששנו חכמים ז"ל בכל מקום מבטלו בלבו וכן   
פרש"י ז"ל, וכן לענין ע"ז שהזכירו חכמים ביטול כל שנתייאש מע"ז שלו בלבו הוי ביטול ומותרת כדמפורש בדוכתיה )ע"ז 

אלא על חמץ שלו שהוא רוצה בקיומו ודעתו עליו, הא נתייאש ממנו נ"ג ב'(, וכל זה מן הטעם שפירשתי שאין אדם עובר 
ונתן דעתו שאינו רוצה מחמת איסורו ולא יהנה בו לעולם אינו עובר, משל ]ל[ממון אבדה כיון שנתייאש ממנו בלבו יצא 

מצא גלוסקא מרשותו וכל הזוכה בו קנאו, אף חמץ בזמנו ממון אבוד הוא מבעליו ויצא מרשותו ביאוש, והיינו שמא י
יפיפיה דדעתיה עילוה כלומר שהיה דעתו עליה מתחלה ולא הוציאה מדעתו, למעוטי פירורין שאין אדם מחשב אותם 

לפיכך אינו עובר עליהן וכל שכן חמץ שביטלו, ורש"י פירש דדעתיה עילוה חשובה היא בעיניו וחס עליה ומשהא אותה 
ז"ל שאף כשלא ביטל אינו עובר אלא כשנתן דעתו עליה ורוצה  אפי' רגע ונמצא עובר עליה בבל ימצא, סובר הרב

בקיומה לאחר זמן הביעור, והפריז על המדה, אלא כל שלא נתן דעתו על החמץ לבטלו עובר הוא, דדעתיה עילוה 
מעיקרא קאמר לאפוקי פירורין דמאיליהן בטילי, ועוד שאם נתן דעתו עליה לאחר זמן האיסור וחס עליה ומשהה אותה 

י' רגע אע"פ שביטל עובר, בין שתהא גלוסקא זו הפקר או יאוש, ומ"מ כיון שרוצה בה נעשית שלו דחצירו של אדם אפ
קונה לו דבר תורה, וא"ת אין זכייה באיסורי הנאה, והא לענין ע"ז אמרינן )ע"ז מ"ב א'( גזירה דילמא מגבה והדר מבטלה 

בטלה עולמית, וכל שכן חמץ שאין ביטולו מתחלה אלא בדעתו  והויא לה ע"ז ביד ישראל וכל ע"ז ביד ישראל אין לה
 שלא רצה בקיומו וכל שחזר ונתן דעתו עליו עובר הוא.

ויש לפרש מבטלו בלבו שאפי' ביטל בפיו ולבו עליו עובר עד שיהיו פיו ולבו שוין, ואינו מחוור אלא כעין ביטול דע"ז   
 הוא, ובלבו בלבד הוא.

 משנה פסחים מו.:

כיצד מפרישין חלה בטומאה ביום טוב? רבי אליעזר אומר: לא תקרא לה שם עד שתאפה. בן בתירא אומר: תטיל משנה. 
לא זה הוא חמץ שמוזהרין עליו בבל יראה ובבל ימצא. אלא, מפרישתה ומניחתה עד הערב, ואם  בצונן. אמר רבי יהושע:

 החמיצה. -החמיצה 

 מו: ד"ה לא זהופסחים רש"י 

כדמפרש בגמרא דלאו דידיה הוא לאחר שקרא עליה שם, וקרא כתיב שלך אי אתה רואה,  -זהרין עליו לא זהו חמץ שמו
 וזה אינו שלך ולא של חבירך, דאכתי לא מטא ליד כהן.

 פני יהושע שם
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בפירש"י בד"ה לא זהו חמץ שמוזהרין כו' וקרא כתיב שלך אי אתה רואה כו' ולא של חבירך דאכתי לא מטא ליד כהן 
ולכאורה שיש ממשנתינו סתירה על מה שכתבתי לעיל בריש מכילתין בשיטת הרמב"ם ז"ל דבחמץ ידוע לא מהני עכ"ל. 

ביטול דנהי דע"י ביטול אינו עובר בבל יראה מ"מ עשה דתשביתו מיהא איכא היכא דאפשר להשביתו כמצותו דהא קי"ל 
בה. וא"כ לפי"ז מאי האי דקאמר לא זהו חמץ אין ביעור חמץ אלא שריפה וכמו שהארכתי בזה בפרק קמא במקומות הר

שמוזהרין עליו בבל יראה ומשו"ה מניחה עד הערב ואם החמיצה החמיצה, דאכתי הרי הוא גורם שעובר בעשה דתשביתו 
שאין יכול לבערו ביו"ט, אלא שכבר כתבתי לעיל בפרק קמא גבי המוצא חמץ בביתו ביו"ט ]ו' ע"א[ דכל היכא שאי אפשר 

דתשביתו שאין בידו לבערו אינו עובר בלא כלום ע"ש, וכ"ש הכא דאכתי בשעת הפרשת חלה לא החמיצה לקיים עשה 
ואין הדבר ודאי שתבא לידי חימוץ אלא מספק משום הכי לא קפיד רבי יהושע בכה"ג כיון שלא יהא אפשר לבערו ביו"ט 

 נראה לי: לית לן בה ולשמא יאכל נמי ליכא למיחש דבדיל מינה משום מצוה דחלה, כן

ובזה נתיישב מה שהקשיתי לעיל )דף ל"ב ע"א( גבי האוכל תרומת חמץ בפסח דאמאי לא מוקי לה התם כרבי יהושע   
דהכא דלדידיה חמץ בפסח בר דמים הוא שהישראל יוכל להשהותו דשל אחרים הוא וכמו שפרש"י כאן, ולמאי דפרישית 

להשהותו שצריך לקיים עשה דתשביתו כיון דבידו לבערו דאכתי  לא קשיא מידי דודאי התם דחמץ גמור הוא אינו רשאי
 לא מטא ליד כהן ואינו חייב באחריותו ודו"ק:

 רש"י פסחים ה:

 הגדה של פסח\ברכת המצוה על סיפור יציאת מצרים –פסח 

 העמק שאלה

 סוף הפתיחה –הגדה מעשה נסים 

כל דבר שתיקנו ברכה בגוף המצוה לא תיקנו ברכה שלא תיקנו ברכה כי עינינו הרואות שבה שנראה לתת טעם במה ומ
על צוותו העשיית המצות כי אינו בדין לתקן בברכה על ברכה דהא ברכת המזון גם כן מצות עשה דאורייתא היא ולא 

תיקנו לברך אקבמו"צ לברך על המזון אלא ודאי מטעם שכתבתי כיון שמברכין השי"ת בגוף המצוה אינו בדין לתקן ברכה 
ומטעם זה לא תיקנו ג"כ כאן כיון שכבר תיקנו ברכה אגוף הגאולה והוא ברכת אשר גאלנו לא תיקנו עוד ברכה  על ברכה
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 במסגרת ברכה או תפילה אחרת ברכהראה: 

 ארץ הצבי עמ' כד

 ברכת השיר –פסח 

 קיח.-קיז:ז:, פסחים קט

 ד"ה ור' יוחנן אמר נשמת כל חירשב"ם פסחים קיח. 

אף נשמת דהיינו ברכת השיר דמתני' דאילו יהללוך אנו אומרים בכל יום שאומרים בו את ההלל ומאי שנא ליל פסח 
דנקט אם לא להוסיף עוד ברכה אחרת והיינו דאמר הלכה כרבי יוחנן בתרוייהו וקבעוהו לאחר הלל הגדול שצריך לאומרן 

 בכל חדא וחדא והכי הויא מילתא שפיר כך נראה בעיני: כדלקמן דהשתא איכא ברכה

 תוספות פסחים קיח. ד"ה רבי יוחנן אמר נשמת כל חי

                                                 

 ע' שו"ת הרא"ש כלל כד סימן ב: 195
הרבה דברים צוה הקב"ה לעשות זכר ליציאת מצרים ואין אנו מברכין עליהן; כגון: וששאלת: למה אין מברכין על ספור ההגדה.   

הפרשת בכורות וכל המועדים.   שאין צריך להזכיר בהפרשת בכורות שאנו עושין אותו זכר ליציאת מצרים, אלא שצוה הקב"ה 
שאל מפרשין לו )וזהו ההגדה לצד שזוכרין לעשות המעשה ומתוך כך אנו זוכרין יציאת מצרים.   ולאו דוקא הגדה בפה, אלא אם י

 יציאת מצרים(.
 

)א"ה: משל למה הדבר דומה, הנהגת הרב עובדיה שלא לומר לשם יחוד על מצוה שמברכין עליו, שהרי מתרת הברכה עצמה היא 
זכיר את סיפור לכוון את דעתינו לקיים את המצווה בכוונה הנכונה, אז מה מועיל לשם יחוד. וכן כאן, עצם המעשה מתרתה לה

 יציאת מצרים, אז לא שייך לברך על הזכרתה ולהזכירה בפה קודם.(
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נראה ה"פ אף נשמת כל חי אחר יהללוך דאי לא תימא הכי אנן כמאן עבדינן וקורא נשמת כל חי ברכת השיר לפי 
ם ביהללוך כי אם בנשמת לבדו משום דלישנא שבשבתות אומרים אותו אחר פסוקי דזמרה ורבינו חיים כהן לא היה חות

 דברכת השיר משמע חדא ברכה.

 שולחן ערוך אורח חיים תפ:א

כוס רביעי מתחיל לא לנו וגומר עליו את ההלל; ואינו אומר יהללוך, אלא אומר אחר גמר ההלל הלל הגדול שהוא מהודו 
כל חי וישתבח עד ומעולם ועד עולם אתה אל,  ליי עד על נהרות בבל שהם כ"ו כי לעולם חסדו, ואחר כך אומר נשמת

 )וכבר נתבאר לעיל סימן תע"ד דאנו נוהגין לברך(,ואז יאמר יהללוך עד מלך מהולל בתשבחות, ושותהו בהסיבה בלא ברכה תחלה, 
ומברך )ועיין לעיל סימן תע"ב סעיף ו'(, ומברך אחריו על הגפן; ואם שותהו בלא הסיבה, צריך לשתות פעם אחרת בהסיבה, 

הגה: וי"א שיש לומר שפוך חמתך וכו' קודם לא לנו )ר"ן פרק ע"פ( ולפתוח לפניו בורא פרי הגפן, לפי שהסיח דעתו מלשתות עוד. 
שלא הפתח, כדי לזכור שהוא ליל שמורים ובזכות אמונה זו יבא משיח וישפוך חמתו על המכחשים בה' )מהרי"ב(, וכן נוהגין. ויכול לגמור הלל אף 

 סעודה. )רמב"ם והמגיד פ"ח(.    במקום 

 חק יעקב תפ:ד

ואז יאמר יהללוך עד מלך מהולל בתושבחות. ואנו נוהגין כדעת הטור והרא"ש ]פסחים פ"י סימן לב[ לומר יהללוך עד 
מעולם ועד העולם אתה אל אחר ההלל, ואחר כך הני כ"ו כי לעולם חסדו ונשמת וחותם בישתבח עד חי העולמים. ועיין 

 וף סימן תפ"ו:בט"ז ס

 נפש הרב עמ' קפח 

 געבראקס ביום ראשון –פסח 

 הגרי"ז

 נפש הרב עמ' קפח

 הגדה מעשה נסים של הנתיבות  –הגדה של פסח  –פסח 

HebrewBooks.org 

Otzar HaChochmah 

 הלל בליל פסח בבית הכנסת –פסח 

 .חידושי הרשב"א ברכות יא

 שלחן ערוך אורח חיים תפז:ד

הגה: בליל ראשון של פסח גומרין ההלל בצבור בנעימה בברכה תחלה וסוף, וכן בליל שני של שני ימים טובים של גליות. 
 וכל זה אין אנו נוהגים כן, כי אין אנו אומרים בלילה בבית הכנסת ההלל כלל.

 ביאור הגר"א אורח חיים תפז:ד

דפסחים בני העיר שאין להם מי שיקרא את ההלל הולכין וכ"ז כו'. כי לא נתקן לבקיאים כמ"ש בתוספתא פ' בתרא 
לבה"כ וקורין פרק ראשון והולכין ואוכלין ושותין וחוזרין ובאין וגומרים את כולו ואם א"א להם כן גומרין את כולו וכן 

 משמע בירושלמי הנ"ל שם ושם אם שמעה בבה"כ יצא כו':

 ברכי יוסף אורח חיים תפז

 שיעורים לזכר אבא מארי

 ש הרב עמ' קפדנפ

 מפניני הרב עמ' קז
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 כיצד –הסיבה  –פסח 

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה ז:ז

 הרי היסב אם ושתייתו אכילתו ושאר, האלו כוסות ארבעה ובשתיית מצה כזית אכילת בשעת הסיבה צריכין ואימתי...
 .צריך אינו לאו ואם משובח זה

 רא"ש פסחים י:כ

 אפיקומן של וכזית ראשון בכזית הסיבה בעי ומצה הסיבה בעו כולהו הכי ואתמר הכי דאיתמר( דאמרינן) השתא הוה
 לא מיסב לא( ק)אין מיסב משמע יצא מיסב כשהוא מצה כזית שאכל השמש ל"ריב כדאמר יצא לא הסיבה בלא אכל ואם
 בהסיבה וישתה יחזור בהסיבה שתה לא אם ושני ראשון בכוס וכן בהסיבה ויאכל יחזור הסיבה בלא אכל ואם

 שלחן ערוך אורח חיים תעב:ז

 דבזמן אומרים ויש :הגה. בהסיבה ולשתות לאכול לחזור וצריך, יצא לא  הסיבה בלא שתה או אכל אם, הסיבה שצריך מי כל
 רביעי או שלישי כוס שתה לא אם לי ונראה (. פ"ע פרק אגודה) הסיבה בלא יצא שבדיעבד עליו לסמוך ה"ראבי הוא כדאי, להסב דרך דאין, הזה

 וכן (,מנהגים) ברכה בלא וישתה יחזור, ראשונות כוסות בשני אבל; הכוסות על כמוסיף שנראה חשש בו דיש בהסיבה ולשתות לחזור אין, בהסיבה
 (.ב"מהרי. )הסעודה כל יסב ולכתחלה. מצה באכילת

 חידושי הגרי"ז על הרמב"ם הלכות  חמץ ומצה ז:ז 

 ארץ הצבי עמ' מא

 נשים –הסיבה  –פסח 

 פסחים קח.

 .הסיבה צריכה - היא חשובה אשה ואם, הסיבה בעיא לא - בעלה אצל אשה

 שלחן ערוך אורח חיים תעב:ד

 נהגו לא אך, (ירוחם ורבינו פ"ע' פ ריש מרדכי) חשובות מיקרי שלנו הנשים וכל: הגה. חשובה היא כ"א אלא הסיבה צריכה אינה אשה
 (.ע"ד) להסב אין הזה דבזמן דכתב ה"ראבי דברי על סמכו כי להסב

 זמן אכילת קרבן פסח –פסח 

 פסחים קכ:

הפסח אחר חצות מטמא את הידים וכו'. אלמא: מחצות הוה ליה נותר. מאן תנא? אמר רב יוסף: רבי אלעזר בן עזריה 
בארץ הוא. דתניא: ואכלו את הבשר בלילה הזה, רבי אלעזר בן עזריה אומר: נאמר כאן בלילה הזה ונאמר להלן בועברתי 

עד שעת חפזון. אם  -אמר לו רבי עקיבא: והלא נאמר חפזון  -אף כאן עד חצות.  -מצרים בלילה הזה מה להלן עד חצות 
בלילה הוא נאכל, ואינו נאכל ביום.  -תלמוד לומר בלילה  -יכול יהא נאכל כקדשים ביום  -כן מה תלמוד לומר בלילה 

ליה למעוטי לילה אחר הוא דאתא. סלקא דעתך אמינא: הואיל ופסח  מיבעי -ורבי עקיבא, האי הזה מאי עביד ליה? 
אף פסח, אוקים לילות במקום ימים,  -קדשים קלים ושלמים קדשים קלים, מה שלמים נאכלים לשני ימים ולילה אחד 

א הא. כתב רחמנא הזה. ורבי אלעזר בן עזריה אמר לך: גמלא תותירו עד בקר נפק -ויהא נאכל לשני לילות ויום אחד 
בקר שני. ורבי אלעזר אמר לך: כל היכא דכתב,  -הוה אמינא: מאי בקר  -ורבי עקיבא אמר לך: אי לא כתב רחמנא הזה 

פשיטא,  -לא יצא ידי חובתו.  -בקר ראשון הוא. אמר רבא: אכל מצה בזמן הזה אחר חצות, לרבי אלעזר בן עזריה  -בקר 
למילתא  -א: הא אפקיה קרא מהיקישא, קמשמע לן, דכי אהדריה קרא מהו דתימ -כפסח דמי!  -דכיון דאיתקש לפסח 

 קמייתא אהדריה.

 אכל מצה בזמן הזה כו'תוספות שם ד"ה אמר רבא 

יש מפרשים דכך הלכה דהא סתם מתני' כוותיה ואין זה ראיה דהא פרק ב' דמגילה )דף כ:( אשכחן סתמא אחרינא דלא 
ה כשר כל הלילה לאתויי אכילת פסחים ודלא כר"א בן עזריה דאמר אכילת כוותיה דתנן זה הכלל כל דבר שמצותו בליל

פסחים עד חצות היינו ודאי מדאוריית' ובתר הכי פסול למיכל אבל הא דאמרינן הקטר חלבים ואימורים עד חצות 
נפסל בכך כדאמרינן בריש ברכות )דף ב.( לא הוי אלא מדרבנן אפילו לראב"ע משום הכי אם עיכב להקטיר עד חצות לא 
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דהא מן התורה היו כשירים עד הבקר וחכמים לא עשו סייג לדבר להביאם לבית הפסול קודם הזמן ובפ' המזבח מקדש 
)זבחים פו:( נמי מוכח הא דחצות עושה )פיגול( ]עיכול[ מדרבנן וההוא דבפרק איזהו מקומן )שם נז:( דקאמ' דמתני' 

א ופריך ממאי דאורייתא דלמא מדרבנן ור"ע היא ומשני א"כ מאי אלא דהפסח אינו נאכל אלא עד חצות ר"א בן עזריה הי
פירוש אי הוה מדרבנן לא ה"ל למיתני אלא דהא לעיל גבי תודה וחטאת תנא עד חצות ולא תנא אלא דאפילו אירע דעבר 

ההוא על דברי חכמים ולא אכל קודם חצות לא נפסל ואוכלו לאחר חצות כדמשמע פ"ק דברכות )דף ט.( גבי ק"ש ב
מעשה דבאו בניו של ר"ג מבית המשתה ומ"מ איכא סייג דעבר על דברי חכמים אם לא אכל קודם חצות וה"ג התם א"כ 
מאי אלא ותו כי הנך מה הנך דאורייתא כלומר מה הנהו דאינו נאכל אלא למנוייו וצלי היינו דאוריית' אף הנך נמי דעד 

 וס' זבחים נז: ד"ה ואב"א ותוס' מגילה כא. ד"ה לאתויי[.חצות דאורייתא ורבי אלעזר בן עזריה היא ]עי' ת

 תעז:א לחן ערוך אורח חייםש

כלנו בהסיבה ויא ת כל אחד, זכר לפסח הנאכל על השובע,כזיה אוכלים ממצה השמורה תחת המפה לאחר גמר כל הסעוד
 .חצות( )ר"ן פ' ע"פ וסוף פ"ב דמגילה()ויקדים עצמו שגם ההלל יקרא קודם ויהא זהיר לאכלו קודם חצות. ולא יברך עליו, 

 ערב פסח אחר חצות –זמן אפיית מצה  –פסח 

 שלחן ערוך אורח חיים תנח:א

 בשבת, שש שעות שהוא זמן הקרבת קרבן פסח. ובי"ד שחל להיותעד אחר  מצת מצוה בערב פסח נוהגים שלא ללוש
 אחר שש שעות. לשין בערב שבת

 ביאור הגר"א אורח חיים תנח:א

ים כו'. אבל לא מדינא דאם מדינא היה צריך בי"ד שחל בשבת לאפות במ"ש וכמ"ש ר"ש משאנץ הובא במרדכי ספ"ק נוהג
וכ' דאיתקש לפסח כמ"ש בפ' ע"פ אכל מצה אחר חצות לראב"ע כו' דיליף מפסח וה"ה כאן אבל חלקו עליו דלא אתקש 

וע"כ שאפאן בי"ג דאין מביאין בי"ד כמ"ש בפ"ק אין  אלא לאכילה וראיה ממ"ש בפ"ב חלות תודה ורקיקי נזיר שעשאן כו'
מביאין כו' וכ"ש לאחר זמן איסורו ובתוספתא י"ד שחל להיות בשבת מבערין הכל מלפני שבת ואופה לו מצה מע"ש ועוד 
תניא בתוספתא יוצאין במצה ישנה ובלבד שנעשית לשם מצה ובירושלמי פ"ב הלכה ד' מצה הישנה פלוגתא דב"ש וב"ה 

כמו דפליגי בסוכה ושם פליגי בשעשאה שלשים קודם לחג ועיין תוס' דסוכה ט' א' ד"ה סוכה כו' ושם אר"י ד"ה ר"ל 
מכיון שלא עשאה לשם פסח דבר ברי הוא שלא דקדק בה אבל אם כוון אף מתחלת השנה כשירה כמ"ש בסוכה וכ"ש 

 לת"ק דאף ב"ש לא אסרי אלא קודם ל' יום וע' במרדכי שם וכן עיקר:

 ר האורה חלק א ]פ[ הלכות ארבעה עשר ]הלכות פסח[ספ

ואי איקלע ארבעה עשר להיות בשבת מבערין את הכל לפני השבת, ומשירין מזון שתי סעודות, והחסידים אופין למוצאי 
 שבת לאחר ביטול חמץ, וכך יפה לו:

 סידור רש"י סימן שסט

ונים אומרים משום הידור מצוה הוא, אבל מצינו פסח שחל להיות באחד בשבת, אסור לאפות מצות מערב שבת, הראש
בו איסורא מדאורייתא, דהא הוקשו מצות לפסח בשילהי פ' בתרא צלי אש ומצות )שמות י"ב ח'(, ומה עשיית הפסח 

אינו אלא משבע שעות ומחצה ואילך, אף מצות מצה אינה אלא משבע שעות ומחצה ואילך, ואכילת מצה נמי הוקשה 
 א[ דאמר רבא אכל מצה בזמן הזה לאחר חצות לר' אלעזר בן עזריה לא יצא ידי חובתו.לאכילת פסח, ]כדרב

 ספר הנייר ו. הלכות פסח

תשובת רש"י. אחר שנאפו המצות יש לרוץ לבית התפלה, ויתפלל כדרך חול, רק אל יאמר מזמור לתודה, דאינה קריבה   
 ביעור חמץ, ור' אומר שאין חשש בדבר.   בי"ד מפני החמץ שבה. ויש מחמירין שאין לאפות מצות עד אחר

 ( סימן יט310-254מחזור ויטרי הלכות פסח )עמ' 

 דין אפיית מצה.  

]ערב[ פסח שחל להיות בשבת. אסור לאפות מצה מערב שבת. הראשונים אומרים משום הידור מצוה. אבל מצינו בו   
איסור מדאורייתא דהא הוקשו מצות לפסח. בשלהי פ' בתרא. צלי אש ומצות. מה עשיית הפסח אינו אלא משבע שעות 

ח. כדרבא. דאמר רבא אכל מצה בזמן הזה אחר ומחצה ואילך. אף עשיית המצה ואכילת המצה נמי הוקשה לאכילת פס
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חצות לר' אליעזר בן עזריה לא יצא ידי חובתו. ואסור לאכול מצה מבעוד יום. קודם שיקדש ויאמר הגדה והלל. שנ' 
 )שמות יב( בערב תאכלו מצות. שיהא חביב עליו:    

 מסכת פסחים סימן תנב -ראבי"ה חלק ב 

להזהר, דחביבה מצוה בשעתה. ובשעת הדחק שלא ימצא לאפות בליל מוצאי שבת ואפילו בערב פסח קודם חצות צריך 
מפני יום איד הגוים ראוי לסמוך עלי]ה[ להתיר, ויזהר מחימוץ. ומכל מקום יאפה שלש מצות בליל פסח מפני שחביבה 

י יש בעלי בתים מצוה בשעתה. וכן שמעתי שמפני הדחק עושין כן בצרפת שאינם מוצאים לא במחיר ולא בשוחד, ואף כ
שם הצריכים מצות הרבה והיה נדחה הדבר עד לאחר חצות, וטעמא לא שמעתי. ובתשובות ראיתי כתוב פעם אחת אפה 

אחד מצות קודם ארבע >שעות< וכבר ביער חמצו, ואסרו רבותינו המצות. דאיתקש מצה לפסח, דאמר רבא אכל מצה 
ידי חובתו, וכיון דאיתקש ]לפסח מה פסח[ אינו >נשחט< אלא בזמן הזה לאחר חצות לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא 

משש שעות ולמעלה אף מצה כך. אך רבינו הגדול התיר, כי אמר אין איסור בדבר, אך לכתחלה צריך להזהר משום חביבה 
 מצוה בשעתה. ונתעצמו בדבר הלכה, ועיינו בספר בשר על גבי גחלים ומצאו בו היתר, וראיתו מפורשי ימים. ואני

 המחבר אבי העזרי את אשר עם לבבי כתבתי:

 מפניני הרב עמ' קג

 (Corporationחמץ ברשות חברה ) –פסח 

 שו"ת זכר יצחק חלק א' סימן ז

 (קישור)ו -שו"ת אריה דבי עילאי אורח חיים סימן ד

 היתרא בלע –חמץ  –פסח 

 תוספות עבודה זרה עו. ד"ה מכאן הבינו

 שלחן ערוך אורח חיים תנב:א

 שלחן ערוך אורח חיים תמז:ה

 מגן אברהם תמז:כד

שמבשלים בכלי חמץ. ולא שרי' מטעם נ"ט בר נ"ט דהתיר' דדוקא היתר גמור כגון בשר שנתערב אותו טעם מועט עם 
ר בחלב אבל חמץ הרי הוא שמו עליו כמו שהיה אם מעט אם הרבה אלא החלב אינו ראוי לחול עליו שם חדש דהיינו בש

 שעד עכשיו לא אסרו הכתוב ועכשיו הוא כחתיכת נבילה )ת"ה בית ד' שער ד' וכ"כ הר"ן(:

 ביאור הלכה סימן תנב ד"ה שאין

 ושאור נוקשה חמץ –פסח 

 פסחים לט:

 פסחים מח:

שנתערבו  -כקרני חגבים, סידוק  -והאוכלו חייב כרת. איזהו שיאור ישרף,  -משנה. שיאור ישרף, והאוכלו פטור. סידוק 
כל שהכסיפו פניו, כאדם  -סדקין זה בזה, דברי רבי יהודה. וחכמים אומרים: זה וזה האוכלו חייב כרת. ואיזהו שיאור 

 שעמדו שערותיו.

 מנחות נג.

 תוספות שם 

 תוספות פסחים ב. ד"ה אור
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פ"ה שלא לעבור עליו בבל יראה ובל ימצא וקשה לר"י כיון דצריך ביטול כדאמר  - אור לארבעה עשר בודקין את החמץ
בגמ' )דף ו:( הבודק צריך שיבטל ומדאורייתא בביטול בעלמא סגי אמאי הצריכו חכמים בדיקה כלל ונראה לר"י דאע"ג 

י:( דבעי רבא ככר בשמי דסגי בביטול בעלמא החמירו חכמים לבדוק חמץ ולבערו שלא יבא לאכלו וכן משמע לקמן )דף 
קורה וכו' או דלמא זימנין דנפל ואתי למיכליה והטעם שהחמירו כאן טפי מבשאר איסורי הנאה שלא הצריכו לבערם 

משום דחמץ מותר כל השנה ולא נאסר רק בפסח ולא בדילי מיניה כדאמר לקמן )דף יא.( ולא דמי לבשר בחלב וערלה 
ונזיר נמי איסוריה שרי לאחריני אי נמי שאני חמץ שהחמירה בו תורה לעבור  וכלאי הכרם שאיסורם נוהג איסור עולם

בבל יראה ובל ימצא החמירו חכמים לבדוק ולבערו אפילו היכא דביטלו משום דילמא אתי למיכליה ונראה לרשב"א 
ליכא בל יראה דאפילו לפי טעם האחרון צ"ל דהחמירו חכמים בכל חמץ אפי' בחמץ נוקשה ועל ידי תערובת אף על גב ד

לפר"ת בריש אלו עוברין )דף מב.( דהא אמר שיאור ישרף והיינו חמץ נוקשה כדמוכח התם ואיכא למ"ד נמי התם דכ"ש 
חמץ גמור על ידי תערובת משמע דאסור להשהותו דאי מותר להשהותו אמאי ישרף ישהה אותו עד אחר הפסח ויהא 

חר הפסח אלא בחמץ גמור דאיכא ג' קראי לתוך זמנו ולפני זמנו מותר אפילו לרבי יהודה דלא אסר רבי יהודה חמץ א
 ולאחר זמנו )לקמן דף כח:( אבל בנוקשה דליכא אלא חד קרא אפי' ר' יהודה מודה.

 פסחים לה:

 שלחן ערוך אורח חיים תמד:א, תסב:ד

 מנחת חינוך מצוה י אות א

אין נקרא לחם א"י. ואיזו שאינו נקרא כל שאינו  והנה דקדק הרהמ"ח וכ' לאכול לחם מצה היינו דצריך שיהא לחם ואם
מברך המוציא ובהמ"ז זה אינו נקרא לחם ולא הוי לחם נמי לענין מצה ע' ברכות סוגיא דחביצה דמקשה שם על ר"י 

דס"ל פרורין שאין בהם לחם כזית אין מברכים המוציא מהאי דליקט מכולן כזית דיי"ח מצה ואי לאו לחם הוא לענין 
אך הוי לחם לענין מצה. וע"כ כיון דהוי לחם לענין מצה א"כ הוי לחם נמי לענין המוציא א"כ לדידן כל היכי המוציא הי

דל"ה לחם לענין המוציא ל"ה לחם לענין מצה דאי הוי לחם לענין מצה הוי גם כן לחם לענין המוציא וע' סי' קס"ח 
' רש"י ותוס' באריכות. ודע דאף דאם ל"ה לחם לענין באו"ח סי"ד איזה לא נקרא לחם וכגון חלוט דממעטינן מלחם עפי

המוציא ל"ה לחם לענין מצה דאי הוי לענין מצה הוי נמי לחם לענין המוציא כמבואר בסוגיא שהבאתי מ"מ דוקא אם לא 
הוי לחם בשום ענין לגבי המוציא בודאי ל"ה לחם לענין מצה אכן אם הוי פעם לחם לענין המוציא כגון פת הבאה 

ין דאם קבע סעודתו מברך המוציא א"כ הוי לחם לענין מצה. ול"א כיון דבלא קבע ל"ה לחם א"כ ל"ה לחם לענין בכיסנ
מצה. ז"א דמבואר שם בדל"ח האי כובא דארעא מברכין מיני מזונות מר זוטרא קבע סעודתו ובריך המוציא וג' ברכות 

ביה. וכ"פ הר"מ פ"ג מהלכות ברכות דכובא דארעא היינו ואמר מר בר ר"א ואדם יוצא בה י"ח בפסח מ"ט לחם עוני קרינן 
שנאפת ע"ג קרקע מברכין עליו במ"מ ואם קבע סעודתו מברך המוציא ופ"ו מה' חו"מ פסק דאם נאפה ע"ג קרקע יי"ח 

מצה ע"ש חזינן אף דהוי לחם לענין מצה מ"מ לא מקרי לחם לענין המוציא רק בקבע עליו אבל עכ"פ בקבע עליו ודאי דין 
לחם יש לו כיון דהוי לחם לענין מצה ע"כ יש לו דין לחם מה"ת א"כ לענין המוציא נמי רק דסגי אם יהיה לו דין לחם 

בקבע לענין המוציא ובלא קבע אין לו דין לחם ומ"מ הוי לחם לענין מצה וגם לענין המוציא בקבע. וע' בטוא"ח סי' קע"ח 
א דארעא אפי' לא קבע מברכין המוציא ומר בר"א חולק אהאומרים גבי כובא דארעא בב"י שם דכתב דהטור סובר דכוב

דוקא קבע כי באמת אדם יי"ח בפסח א"כ נקרא לחם לענין המוציא אפי' לא קבע ע"ש. אבל אין כן דעת הר"מ כמ"ש 
וע"ש דהב"י תמה על הטור ונ"ל לדוחק דמר בר"א יחלוק ע"ש. והנלע"ד הטעם לזה דלענין מצה נקרא לחם ולענין 

וציא אינו אלא בקבע דבאמת גבי מצה מה דהוי לחם אינו אלא בקבע אף שאינו אוכל אלא כזית מ"מ כיון דמצוה המ
לאכול כזית המצוה קבעה והוא מבואר להדיא בטור סימן תרל"ט דאע"פ שמותר לאכול אכילת ארעי חוץ לסוכה והיינו 

זית הו"ל קבע ואסור לאכול כזית חוץ לסוכה ע"ש כביצה והוא יותר מכזית מ"מ בלילה הראשונה כיון דמצוה לאכול כ
בב"י א"כ ה"נ בליל ראשון של פסח הכזית מצה של מצוה אין לך קבע גדול מזה ע"ש בב"י הסברא חוץ ממה שאפשר 

לומר דסעודת יו"ט קובעת כמו למעשר. אך סעודות שבת ויו"ט אינו אלא דרבנן ואכ"מ אבל המצוה קובעת מה"ת 
עשו חז"ל ג"כ דין לחם לענין המוציא בקבע אבל בלא קבע לא. אבל מה שאפי' בקבע אינו דינו  כמבואר בטור שם א"כ

כלחם לענין המוציא ודאי לגבי מצה גם כן אין דינו כלחם דאי לגבי מצה דינו כלחם ע"כ דינו לענין המוציא בקבע ג"כ 
ו מצה. ולפ"ז י"ל דאם אכל כובא דארעא ליל לחם דלענין מצה צריך לחם ע"כ צריך ג"כ בודאי לענין המוציא אך בקבע כמ

ראשון של פסח לצאת י"ח או בליל ראשון של סוכות אף דאינו אוכל רק כזית מ"מ מברך עליו המוציא וג' ברכות דע"י 
מצות התורה נעשה קבע כמש"ל. ויוצא לנו עוד מזה דכל פת הבאה בכסנין אע"פ דאין מברכין המוציא מ"מ יוצא י"ח 

קבע מברכין המוציא באמת הוי לחם לענין מצה וגם לענין המוציא בקבע עס"י קס"ח דיני פת הבאה בפסח כיון דב
 בכסנין.

ובזה מיושב מה שהקשה המג"א סי' קס"ח סקט"ז על המחבר שפירש בדעת הר"מ שפת הבאה בכיסנין הוי אם עירב בה 
רכין בהמ"ז אין יוצאין י"ח מצה וכ"מ דבש. והקשה המג"א הא משמע מדברי הר"מ החו"מ שכתב זה הכלל אם אין מב

בגמרא ברכות )כמש"ל מהא דמקשה מהברייתא לר"י דחביצה( והר"מ פ"ז מהחו"מ כתב דמצה שלשה במ"פ יי"ח מצה 
וכיון שיי"ח מצה ע"כ הוי לחם לענין המוציא ואיך פסק דאם נילושה במ"פ הוי פת הב"כ ובמקומות הנ"ל משמע כ"ה 

חם לענין המוציא ע"ש. ובאמת ל"ק כלל כמ"ש דכ"ה דהוי לחם לענין מצה הוי לחם לענין דהוי לחם לענין מצה הוי ל
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המוציא בקבע עליו כמ"ש הר"מ להדיא פ"ג דכובא דארעא מברכין במ"מ ובקבע מברכין המוציא וכאן פ"י מחו"מ כתב 
בפירוש דאע"ג דיי"ח מ"מ  דיוצאין י"ח מצה כמר בר"א. ותמהתי מאוד ממאור עינינו איך נעלם ממנו ד' הר"מ דסובר

מברכין במ"מ אם לא בקבע וגם עיסה שנילושה במ"פ נמי יי"ח מצה ובקבע מברכין המוציא ואם לאו במ"מ והוא אמת 
בעזה"י. עוד הקשה המג"א סי' קפ"ח בהא דמבואר שם דאם שכח יעלה ויבא ביו"ט צריך לחזור ולברך ובר"ח א"צ הטעם 

ות בר"ח מ"מ אין חיוב לאכול פת וביו"ט צריך לאכול פת ע"כ צריך לחזור. והק' דאי בעי לא אכיל אף דאסור להתענ
הראשונים א"כ דביו"ט צריך לאכול פת מאי חילוק יש בין לילה הראשונה ליום ותירצו ביום יוכל לאכול מצה עשירה 

דאל"ה א"כ כיון  ובלילה ראשונה א"י במצה עשירה רק במצה עניה א"כ ע"כ דמברכין המוציא ובהמ"ז במצה עשירה
דיוצאין להר"מ במצה של מ"פ בלילה א"כ ביום נמי ויאכל מצה עשירה ויוצא בזה וא"צ לברך בהמ"ז ולמה צריך לחזור 

בשכח להזכיר ביו"ט. וגם זה לק"מ כי בודאי החיוב ביו"ט לאכול פת או אפי' פת הב"כ כגון מצה עשירה אבל עכ"פ הרבה 
א יצא א"כ צריך לחזור וא"כ לפמ"ש נ"מ ג"כ אם אכל בליל פסח אפי' כזית כיון דהוי דיהיה קביעות סעודה ובפחות מזה ל

קבע דהמצוה קובעת מה"ת וחייבו לברך המוציא ובהמ"ז א"כ אם שכח מעין המאורע צריך לחזור. הכלל לפמ"ש דודאי 
ם מ"מ ברכה הוא רק דרבנן היכא דהוי לחם לענין מצה ודאי הוי לחם לענין המוציא אך בקבע והטעם נהי דמה"ת הוי לח

והם אמרו דבדלא קבע א"צ אע"ג דהוי לחם וכן בהמ"ז כיון דאם אינו שבע אינו אלא דרבנן א"כ הם אמרו בפהב"כ 
וכדומה דאם לא קבע אינו חייב בבהמ"ז אבל זה אין תלוי בחבירו כלל דאפי' אם מברכין במ"מ ומעין ג' מ"מ הוה לחם 

אר להדיא כן בר"מ כמ"ש אך עכ"פ דין לחם יש לו בקבע עליו וה"ל כמו מצה דהוי לענין מצה כמו כובא דארעא שמבו
קביעות מחמת המצוה. גם מ"ש המג"א שם דכאן מיירי בחלב ושמן ודבש דגם לגבי מצה א"י לשיטת הר"מ ע"ש. א"י מה 

י לחם לענין מצה. אך ענין זה לזה דהטעם דהו"ל מצה עשירה ונתמעט מעוני אבל מ"מ לחם הוי והעיקר כמ"ש דבאמת הו
חז"ל לענין המוציא אמרו היכי דלא קבע א"צ ובקבע כיון דגבי מצה הו"ל קבע מחמת המצוה הוי לחם א"כ בקבע הו"ל 

לחם לענין המוציא. אך מה שקשה מדברי הגמרא דמקשה לר"י מהא דליקט דיי"ח מצה אף שאין בפירורין כזית ור"י סובר 
נין מצה למה ל"ה לחם לענין המוציא. ולדעת הר"מ אף דהוי לחם לענין מצה מ"מ דמברכין במ"מ וכיון דהוי לחם לע

מברכין במ"מ בלא קבע כבר הרגיש בקושיא זו גם הלח"מ ע"ש מה שתירץ. ולענ"ד ל"ק כיון דר"י אמר סתמא דמברכין 
ואר להדיא דאם במ"מ ולא אמר דאם קבע מברכין המוציא נראה דסובר אף בקבע ל"ה לחם כמו גבי כובא דארעא דמב

קבע מברכין המוציא וכן גבי פת הבאה בכיסנין מבואר להדיא אבל מדברי ר"י נראה דאפילו קבע א"כ מקשה שפיר כיון 
דהוי לחם לענין מצה ע"כ מיקרי לחם עכ"פ בקבע כמו מצה דמיקרי לחם מה"ת ומצה הוי כמו קבע וכן באמת להלכה לפי 

אין לו תורייתא דנהמא מברכין במ"מ הוא אפילו בקבע וכ"נ מד' הר"מ פ"ג  מה שמסקי שם דתלוי בתוריית' דנהמא ואם
דדוק' גבי כובא דארעא ופהב"כ דמביא ד"ז דבקבע מברכין המוציא אבל בדינים אלו דחביצה סתם הדברים וכ"מ להדיא 

שם הרגיש על  במג"א שם סקכ"ח דהנהו דינים דחביצה ל"מ קבע כנלע"ד נכון וברור שוב פקחתי עיני וראיתי בפמ"ג
 המג"א ותמה עליו מהא דכובא דארעא וממצה עשירה ונהנתי שכוונתי לד' אך לא ביאר כמ"ש.

 יורה דעה יא:גחלק ב שו"ת אחיעזר 

ויש לי לדון גם בשמרים דאע"ג דבודאי מה שראוי לחמץ בו עיסות אחרות מהני גם בשאר איסורים דלא גלי קרא כמו 
ל דלא פקע איסורי' מיני' אע"פ שאי"ר לאכילת כלב )כמבואר בתוספתא דביצה גבי בשאור דחמץ דהא שאור דתרומה וטב

שאור דחמץ שאי"ר לאכילת כלב( ובע"כ צ"ל משום שראוי להחמיץ בו עיסה מ"מ נראה דדוקא בשאור דמה שהי' אוכל 
ה שאי"ר לגר מתחלה לא נתבטל ע"י מה שנפסל שהרי ראוי לחמע בו עיסה והי' נאכל עם העיסה והא דנתמעט מנבל

דאינה קרוי' נבלה דאינה ראוי' עוד בשום פעם והאיסור מטעם נבלה, משא"כ בשאור אעפ"י שנתקשה הוא עומד לחמע 
ולהיות ראוי לאכילה כפי איסורו משא"כ בשמרי יין דאנו באים לאסור מצד תערובת היין כיון שנתיבשו ונתבטל היין 

השמרים להעמיד את העיסה עי"ז יתהפך למשקה היין והא כבר כתבו הבלוע מתורת אוכל ומשקה האם ע"י שיהי' בכח 
הפוסקים בקיבה שנתיבשה דפירשא בעלמא הוא ואין לו דין בשר אע"פ שראוי להעמיד את הגבינות אלמא דמה שראוי 
להעמדה אינו משוה את הקיבה לבשר וה"נ לא משוה לשמרים למשקה מן המעורב בו מה שיש בכחו להעמיד, ולא דמי 

פלפלין שחייב בערלה אעפ"י דביבשתא אי"ר לאכילה אלא שראוי לתבל את הקדירה משא"כ בשמרי יין שנתהוו שמרים ל
מדבר אחר ומפסולת של אוכל אחר ומה שיש בו כח העמדה לא משוי לי' לאוכל ומשקה וע"כ פקע איסורו, ועוד נראה 

כל איסורו הוא משום היין והא היין אין בו כח דבשמרי יין מה שיש בכח השמרים העמדה הוא רק בהשמרים וכיון ד
העמדה ופקע איסורו עי"ז ובכה"ג גם החוו"ד מודה, וזה נראה דעת המשכנות יעקב בסי' ס"ה שהשיג על הט"ז ביו"ד 

דעיסה שנתחמצה בשמרי שכר חדש דאסורה והקשה המשכנ"י דהא שמרים אי"ר לאכילת כלבים ופקע איסורן, ולכאורה 
ם ראוים להעמיד את העיסה וכמש"כ החוו"ד בסי' ק"ג ולמש"כ א"ש דלא דמי לשאור שראוי לחמע את תמוה דהא השמרי

העיסה ויהי' תערובות עיסה ונשאר כמו שהי' מתחלה ולא נתבטל מתורת אוכל מה שהי' אבל בשמרים אין בו רק כח 
 .העמדה ולא יתהפך למה שהי' מקודם רק פנים חדשות יבוא לכאן ודמי לקיבה

 י הצאן עמ' קסד בהערהבעקב

 שיטת הרמב"ם –חמץ שעבר עליו הפסח  –פסח 

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה כותרת
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 )א( לא לאכול חמץ ביום ארבעה עשר מחצות היום ולמעלה.

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה א:ד

ימצא ד חמץ שעבר עליו הפסח אסור בהנייה לעולם, ודבר זה קנס הוא מדברי סופרים מפני שעבר על בל יראה ובל 
 אסרוהו, ואפילו הניחו בשגגה או באונס, כדי שלא יניח אדם חמץ ברשותו בפסח כדי שיהנה בו אחר הפסח.

 חרוסת –פסח 

 .פסחים קיד

צדוק אומר:  ין חרוסת מצוה. רבי אליעזר )בן( ]ברבי[הביאו לפניו מצה וחזרת וחרוסת ושני תבשילין, אף על פי שא
 מצוה.

 פסחים קטז.

אמר רבי אמי: משום קפא. אמר רב אסי: קפא  -משום מאי מייתי לה?  -חרוסת מצוה. ואי לא מצוה  אף על פי שאין
חמימי. אדהכי והכי נימא הכי: קפא קפא, דכירנא  -חמימי[ קפא דכולהו  -כרתי, ]קפא דכרתי  -חמא, קפא דחמא  -דחסא 

מאי מצוה? רבי לוי אומר: זכר לתפוח. ורבי יוחנן  לך ולשב בנתיך, ולתמני כלתך. רבי אלעזר ברבי צדוק אומר מצוה וכו'.
זכר לטיט.  -זכר לתפוח, וצריך לסמוכיה  -אומר: זכר לטיט, אמר אביי: הלכך צריך לקהוייה, וצריך לסמוכיה. לקהוייה 

ך תניא כוותיה דרבי יוחנן: תבלין זכר לתבן, חרוסת זכר לטיט. אמר רבי אלעזר ברבי צדוק: כך היו אומרים תגרי חר
 שבירושלים: בואו וטלו לכם תבלין למצוה.

 ה צריך"ד .קטזפות פסחים תוס

ובירושלמי אמר אית דעבדי זכר לדם ומשום הכי קרי ליה טיבולו במשקה וכן עמא דבר  -צריך לסמוכיה וצריך לקהוייה 
מה לכנסת ישראל לסמוכי ובשעת אכילה מקלשין אותו ביין וחומץ ובתשובת הגאונים מפרש לעשות חרוסת בפירות שנד

בשיר השירים תחת התפוח עוררתיך כפלח הרמון התאנה חנטה אמרתי אעלה בתמר אגוז אל גנת אגוז ושקדים על שם 
 ששקד הקב"ה על הקץ.

 י:ג רוש המשניותם בפי"רמב

 הסדר שהוא משמיעך כך הוא, יביאו לפניו השולחן ויקדש כמו שאמר, ואח"כ יאכל איזה ירק שיזדמן אחרי שיטבלנו
בחרוסת ויברך עליו בורא פרי האדמה. ואמר מטבל בחזרת, כדי להשמיעך שבורא פרי האדמה מברך אפילו על החזרת 

שהיא מן המרורים שהרי במקום ירק הוא אוכלה בתחלה. אבל כשיאכל המצה והחזרת אחר כך, מברך על אכילת מרור 
עליו בתחלה בורא פרי האדמה ועל אכילת מרור  אם לא אכל מרור תחלה. אבל אם אין לו אלא מרור תחלה וסוף מברך

ואוכל, ויאכלנו בסוף בלא ברכה. ותקנו שיאכל ירק על כל פנים ואח"כ מרור בשביל שיהא בזה שנוי כדי שישאל הבן. 
ומטבל כמו ומטפל, כלומר יתעסק באכילת הירקות. והחרוסת תערובת שיש בה חמיצות וכעין תבן זכר לטיט, וכך אנחנו 

תה, שורין תאנים או תמרים ומבשלין אותן ודכין אותן עד שיתרככו ולשין אותן בחומץ ונותנין בתוכן "סנבל" עושין או
או קרנית או איזוב בלי שחיקה. ור' צדוק שאומר חרוסת מצוה חייב לדעתו לברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת 

 חרוסת. ואינה הלכה.

 חמץ ומצה ז:יא כותם הל”רמב

גרוגרות או  יצד עושין אותה לוקחין תמרים אווכ לטיט שהיו עובדין בו במצרים,וה מדברי סופרים זכר החרוסת מצ
צמוקין וכיוצא בהן ודורסין אותן ונותנין לתוכן חומץ ומתבלין אותן בתבלין כמו טיט בתבן ומביאין אותה על השלחן 

 בלילי הפסח.

 הלכות חמץ ומצה ז:יאלחם משנה 

סופרים זכר לטיט וכו'. כאן פסק כר' אליעזר בר צדוק )דף קי"ד( וכדכתב ה"ה ובפירוש המשנה כתב החרוסת מצוה מדברי 
בהפך ואמר שם דלדברי ר"א בר צדוק צריך לומר אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת חרוסת ואין הלכה כמותו. ונראה 

ב בעל המשנה כיון שהיא מצוה מדרבנן שחזר כאן ממה שכתב. ומ"מ צריך לתת טעם למה אין מברכין עליו כמו שכת
דהא מברכינן אמרור בזמן הזה דהוא מדרבנן אע"ג דיש לחלק דמרור היה מדאורייתא בזמן שבית המקדש קיים מ"מ הא 

 מברכין על שאר מצות דרבנן:

 ס"ק ה דרכי משה הקצר אורח חיים סימן תעא
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ראשון של פסח מהאי טעמא ויש נוהגים שלא לאכול  ואני ראיתי רבים שחוששים למנהג זה שלא לאכול חזרת ביום טוב
אפילו פירות שעושין מהם חרוסת וזהו שיבוש כי אין החרוסת באה לאכילה שנאמר שנצרך לאכלה לתיאבון )הגה"ה. ולי 
נראה דהמנהג יש לו טעם ממ"ש הב"י בסימן תע"ג )עמ' קל דבור ראשון( בשם הגהות מיימוניות על מ"ש הטור בשם ר"ת 

ל ראשון לא יהא בחרוסת וז"ל ופסקו ר"י ור"ת שאסור לעשות טיבול ראשון בחרוסת דעיקר מצוה הוא בטיבול דטיבו
שני למרור וקודם המצוה אין למלא כריסו מחרוסת אלא יאכל לתיאבון כמו מצה עכ"ל ספר התרומה וכו' א"כ משמע 

אכול החרוסת אף בטיבול ראשון בפסח כל שכן בהדיא דהחרוסת נמי צריך לאכלו לתיאבון כמו מצה וא"כ כיון שאסור ל
 דאסור לאכול קודם לכן וק"ל כן נראה לי(:

Charoses: Why Don’t we Recite a Beracha? 

 הצבי עמ' ידארץ 

 בעקבי הצאן עמ' עז

 מפניני הרב עמ' קח

 חצות ובוקר –פסח 

 ברכות ט.

 תוספות ברכות ט.

 ו:אאור שמח הלכות חמץ ומצה 

 (קישור)קהלת יעקב ברכות ט. 

 

 קובץ חידושי תורה עמ' יח

 (קישור)חידושי הגר"ם הלוי עמ' קסז 
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 חצות והתנאי של האבני נזר –פסח 

 שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן שפא

כול. כיון שהוא מצוה שאי א( נתתי אל לבי לעיין בענין ברכת על אכילת מצה ועל אכילת מרור. ומהראוי הי' לברך לא
אפשר לקיים על ידי שליח. והרמב"ן ]ז ע"א[ והר"ן ]בד' הרי"ף ד ע"א[ כתבו באמת בלמד לאכול. אך גירסת ספרים שלנו 

בפרק ערבי פסחים ]קיד ע"ב[ על אכילת כו' והלבוש ]סי' תע"ה ס"א[ כתב משום דבעל הבית מוציא כל המסובין שייך 
ץ זה אינו עולה למנהגינו שכל אחד מברך לעצמו ומכל מקום מברכינן על. והחק יעקב סי' תל"ב יותר על אכילת כו'. ותירו

 כתב לפי שאין משנין לשון תורה על מצות ומרורים וכו' ותימה דמה ענין על מצות לעל אכילת:  

דאי להבא משמע. ועיין ב( ולפענ"ד נראה ליתן טעם מה שמברכין על ביעור חמץ. ולכאורה הי' יותר ראוי לברך לבער דו  
בתוספות ור"ן. ולפענ"ד נראה כיון דמצוות ביעור נעשה בהגיע פסח. דאין הביעור מצוה מצד הזמן שנעשה בו הביעור, 

רק מצד הפסח שבא אחר הביעור. וכיון שבהגיע פסח כבר נתבער החמץ שייך יותר לברך על ביעור דמשמע נמי לשעבר 
   ולא לבער דלא משמע אלא להבא לבד:

ג( ובזה יש ליתן טעם דמברכינן על אכילת מצה ומרור לראב"ע ]קכ ע"ב[ דאכילת פסח עד חצות ויליף מגזירה שוה   
דועברת בארץ מצרים בלילה הזה מה להלן עד חצות אף בלילה הזה דכתיב באכילת פסח עד חצות. והדבר יפלא. שהרי 

ת פסח עד חצות. וצ"ל כיון דאי אפשר לאכול בחצות ממש העברה בארץ מצרים הי' ברגע חצות ממש. ואיך יליף לאכיל
שאין בו המשך זמן כלל. והמעשה צריך המשך זמן. על כורחך הפירוש שבחצות יהי' כבר הבשר פסח נאכל. וכן במצה 
דיליף מפסח וכל שכן מרור דכתיב גבי פסח. ואם כן כיון דמצוות מצה ומרור שבהגיע חצות יהי' כבר נאכל יותר טוב 

 ך בעל כנ"ל:  לבר

ד( ובזה יש ליתן טעם שאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. שאסור לאכול לאחר הפסח. ולהנ"ל יש לפרש כיון שהמצוה   
בהגיע חצות. אם כן צריך שיהי' טעם פסח אז בפיו שלא יהי' כלה אכילת פסח מכל וכל. על כרחך שיהי' טעם מצה אז 

 וישאר אז רושם מהמצוה:  

ראה לדינא למאן דאמר אין הפסח נאכל ]אלא[ עד חצות. והוא הדין מצה. דלאחר חצות מותר לאכול. ובלאו ה( ועל כן נ  
הכי נראה כן דודאי אין חיוב שישאר טעם פסח ומצה בפיו רק בזמן המצוה. ועל כן נראה דאם בתחילת הסעודה או 

עזר בן עזרי' יהי' לשם אפיקומן. וימתין עד באמצע רואה שהוא קרוב לחצות. יאכל כזית מצה על תנאי אם הלכה כר' אל
לאחר חצות ויאכל סעודתו. ואחר כך יאכל שנית אפיקומן ויוצא ממה נפשך. אם הלכה כראב"ע דעד חצות יוצא 

באפיקומן ראשון. ואחר חצות מותר לאכול דברים אחרים ואם הלכה כרבי עקיבא דעד שיעלה עמוד השחר יוצא 
 על אכילת מצה ע"ע להלן סי' תקל"ה[:     באפיקומן השני. ]בענין ברכת

 פסחים קכ:

 שלחן ערוך אורח חים תעז:א

ל השובע, ויאכלנו בהסיבה עכל אחד, זכר לפסח הנאכל כזית אוכלים ממצה השמורה תחת המפה לאחר גמר כל הסעודה 
 196"ן פ' ע"פ וסוף פ"ב דמגילה(.)ויקדים עצמו שגם ההלל יקרא קודם חצות( )רת. קודם חצוו, ויהא זהיר לאכלו ולא יברך עלי

 בעינן טעם מצה בפיו –פסח 

 ברכות לח:

 שלחן ערוך אורח חיים תסא:ד

 יוצא אדם במצה שרויה והוא שלא נימוחה אבל אם בשלה, אינו יוצא בה.

 מגן אברהם תסא:ז

במצ' שרוי. מדסתם הרב"י משמע דאפי' ביין שרי כמ"ש בשם הרוקח אבל לא ברותחין ולא במרק )מהרי"ל( אבל מלשון 
הרי"ף והרמב"ם והרא"ש משמע דדוקא במים אבל לא ביין שמבטל טעם מצה וכ"כ מהרי"ו דאף דשרי להטביל פסח 

כן אין להקל אם לא לחולה, ואף במים כתב הרי"ף במשקין היינו משום דנפיש טעמא טפי ממצה כדאי' בגמ' דף קי"ט, ול

                                                 

 ויקדים כו'. בשביל כוס ד' וע' בסי' תע"ב דלא כתוס' דמגילה שם:ע"ש בביאור הגר"א וז"ל:  196
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דלא שרינן אלא לזקן או לחולה, וכ"מ מלשון הש"ע ובגמ' שכתב יוצא אדם וכו' משמע בדיעבד וכל זה בין בברכת על 
 אכילת מצה בין באפיקומן:

 חידושי הגר"ח פסחים מא.

 בענין מצה שרויה

ן תס"א ס"ק ז'( כתב דדוקא שרוי במים יוצאים אבל לא ביין או יוצאים ברקיק השרוי אבל לא במבושל. ובמג"א )סימ  
בשאר משקין דטעם היין מבטל לטעם המצה. וכן מדייק מלשון הרי"ף והרמב"ם )פ"ו מהל' חמץ ומצה ה"י( חולה או זקן 

דינים  שאינו יכול לאכול שורין לו רקיק במים, משמע דדוקא ברקיק השרוי במים יוצאין ידי מצה ע"ש. והנראה דשני
נפרדים הם, דפסק השו"ע הוא דמבושל מבטלו מתורת לחם דמבטל האפיה, ושריה אינו מבטל ולא איכפת לן במה שהוא 
שורה דאינו בטל מתורת לחם. וגם ברמב"ם איתא )שם ה"ו( זה הדין יוצאין ברקיק השרוי אבל לא במבושל, וסתמא כתב 

תו מתורת לחם, והא דכתב אח"כ בזקן או חולה שאינו יכול דמשמע בכל מה ששורין אותו, לפי שאין השרייה מבטל
לאכול שורין במים, הוא משום דין אחר לגמרי דכתב דין זה בדיני הסדר, והיינו משום דצריך לאכול כזית מצה באחרונה, 

 ואיפלגו הראשונים אם הכזית מצה צריך שתהא אחר כל המאכלים או גם אחרי המשקאות, וזו שיטת הרי"ף והרמב"ם
שצריך לאכול מצה באחרונה גם אחרי משקאות ואסור לשתות אחרי כן, ומיירי בזקן שאי אפשר לו לאכול כ"א שרוי, 

ולכן כתב שישרה במים, דאם ישרה ביין יהא צריך לאכול עוד כזית מצה משום דין דאפיקומן, שיהא כזית מצה באחרונה 
דיוצאין במצה השרוי' שמיירי בכל אדם שהוא דין בכזית  אחר היין שאכל עם המצה, וזהו שכ' שורה במים, אבל בדין

 מצה שיוצאים, אין שום נפ"מ במה שישרו אותו, ששריה אינו מבטל מתורת לחם ויוצאים בו ידי חובת מצה.

 )מהגרי"ז זצ"ל(  

 בענין הנ"ל )בנוסח אחר(    

ף בשרוי ביין יוצאין, אולם מלשון הרמב"ם יוצאין י"ח מצה ברקיק השרוי, ובמג"א סי' תס"א סק"ז הביא דעת הרוקח דא  
בפ"ו מחו"מ ה"י שכ' חולה או זקן שאינו יכול לאכול שורין לו רקיק במים וכו', הרי דנקט דוקא במים ומשמע דביין אין 
יוצאין, והיינו משום דבשרוי ביין ליכא טעם מצה עכ"ד. וצ"ע דהיכן נאמר שצריך שיהא טעם מצה, דהרי אדרבה מבואר 

ות דף כג ע"ב( דמצה שתבלה בקצח או בשומשמין כשרה מצה היא אלא שנקראת מצה מתובלת, הרי דיוצאין )במנח
אע"פ שאין טעם מצה, וברמב"ם שם )פ"ה ה"כ( כתב דזהו עיקר חדושא דמצה מתובלת דיוצאין בה אע"פ שאין בה טעם 

ם דאין בו טעם פת, כמבואר ברמב"ם מצה, וברקיק המבושל דאין יוצאין אין הטעם משום דחסר טעם מצה, ורק משו
 בפ"ו ה"ו שם, אבל מצה שבישלה אינו יוצא בה י"ח באכילתה שהרי אין בה טעם פת ע"כ.

ועוד דבעיקר הדין דרקיק השרוי דיוצאין בו חובת מצה לא הוזכר כלל ברמב"ם מים, וז"ל בהל' ו, ויוצאין ברקיק השרוי   
, ורק גבי חולה או זקן כתב שרוי במים. ונראה, דבאמת לכו"ע עיקר חובת והוא שלא נימוח ע"כ. הרי דנקט שרוי סתמא

מצה יוצאין אף ברקיק השרוי ביין, ופלוגתת הרמב"ם והרוקח כאן לאו לענין לצאת י"ח מצה היא, כ"א דהוא פלוגתא 
תית משקין, אחרת, דהנה בהא דאין מפטירין אחר הפסח אפיקומן, נחלקו הראשונים אם הוא דוקא אכילה או אפי' ש

ודעת הרמב"ם דאף שתיה חוץ ממים אין מפטירין, ולפי"ז נראה דכיון דקיימינן הכא בזקן או חולה שא"י לאכול, הרי 
מהדרינן שיצא חובת מצה ואפיקומן כאחת, ומשו"ה מהדרינן לשרות במים דאם שרה ביין נהי דיצא עיקר חובת מצה 

אחר האפיקומן דחוזר ואוכל כזית מצה באחרונה, אבל אם שורין הרי זה מבטל האפיקומן, דהדין דאם אכל או שתה 
במים הרי הוא יוצא י"ח מצה ואפיקומן כאחת, ומשו"ה כתב הרמב"ם גבי זקן או חולה דשורין במים, ובעיקר הדין 

דלצאת י"ח מצה כתב רקיק השרוי סתמא, אמנם דעת הרוקח דשתית שאר משקין אין מבטלין האפיקומן ודוקא אכילה 
 טלת, להכי ס"ל דיכול לשרות גבי זקן או חולה אף ביין.מב

 )מכתבי הגרמ"ש שפירא זצ"ל( 

 חצות והתנאי של האבני נזר – פסחראה: 

 , נוסחכורך –פסח 

 חק יעקב תעה:יג

כל וכו'. והט"ז ]ס"ק ט[ כתב כהלל. הנוסח שלנו כך הוא, כן עשה הלל בזמן שבית המקדש קיים היה כורך מצה ומרור ואו
די"ל היה כורך פסח מצה ומרור, כמו שפירש רש"י בגמרא שכן עשה הלל, עכ"ל. ובאמת כן פירש רש"י שם, וכן כתבו 

הרא"ש ]פ"י סימן לד[ והטור והתוספות בפסחים דף ק"ך ]ע"א[ ד"ה באחרונה. אכן הרמב"ם פרק ח' מהלכות חמץ ]הלכה 
המקדש היה קיים לא היו כורכין הפסח עם המצה ומרור, רק אחר כך הפסח, ומסתברא ז[ כתב דאף בזמן שבית  -ו 

כוותיה כלשון המקרא פרשת בהעלותך ]במדבר ט, יא[ על מצות ומרורים יאכלוהו, דהפירוש שעל המצה ומרורים 
ואף לדעת  יאכלוהו הפסח, וכן משמעות הסוגיא שבש"ס ]פסחים קטו, א[ דרק על המצה ומרור קאמר שאכלו ביחד.
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הפוסקים שגם הפסח היה כורך עמהם בזמן שבית המקדש קיים מכל מקום הנוסחא שלנו נכון, דכיון שאמרינן כן עשה 
ועכשיו אין פסח אין להזכיר פסח, דאם לא כן איך יאמר שקר כיון שאין לו פסח, וגם אתי למטעי כיון שיזכיר הפסח 

נראה כאוכל קדשים בחוץ, לכן אין לשבש הנוסחת הישנים. ובנוסח ויאמר כן עשה יבא לאכול גם כן הצלי עמו ויהא 
 להספרדיים בספר פסח מעובין ]סימן שח[ אינו מזכיר כלל שום דבר, רק כהלל שהיה כורכן ואוכלן בבת אחת:

 כמה כזיתים בבת אחת –כורך  –פסח 

 מרדכי פסחים סדר של פסח

ית מרור וכזית )*חרוסת( ]*פסח[ ואוכלן וא"ת הא אין מחזיק בית ]שם[ כורכן בב"א ואוכלן פי' היה נוטל כזית מצה וכז
הבליעה כל כך דהא אמרינן )כריתות יד א( )דשיעור( ]דשיערו חכמים דאין[ בית הבליעה מחזיק ]יותר מב' זיתים[ היינו 

ך מחזיק כולי כביצה י"ל הני מילי כשהאוכל שלם אבל כשהוא מרוסק מחזיק טפי וכשמגיע לבית הבליעה מרוסק הוא ולכ
 האי:

 מגן אברהם תעה:ד

כזית מכל א'. דגם פרוסת המוציא צריך כזית וכ"מ בטור עמ"ש סי' קס"ז סס"א: ז"ל ד"מ בת"ה סי' קל"ט כתוב דצריך 
לאכול הכזית ביחד ולבלוע וכ"כ הב"י בשם התו' עכ"ל משמע מלשונו דדי כשיבלע כזית א' בבת אחת וכ"מ בת"ה שם 

שלשתן בבת א' מקשה המרדכי האיך מחזיק בית הבליעה כולי האי הא כזית הוא חצי ביצה וי"ל  שכ' אהא דאמרי' כורך
דכשמגיע לבית הבליעה הוא מרוסק ולכך מחזיק כולי האי ע"כ מכאן מוכח דאין לבלוע הזית של מצה מעט מעט דאל"כ 

וע מעט מעט אע"כ מצוה לבלוע ביחד לא הוי קשה מידי דשפיר יוכל להכניס כל הג' זתים ביחד לפיהו ולכוס ביחד ולבל
להלל ה"ה לדידן זית א' של מצה או של מרור עכ"ל, משמע דס"ל דדי כשבולע זית א' בבת א', ומ"ש בש"ע דיאכלם ביחד 
דהיינו שיכניסם לפיהו בבת אחת ומהרי"ל כתב דיכול לאכול מעט מעט ובלבד שלא ישהה באכילתו יותר מאכילת פרס 

קא בדיעבד יצא אבל לכתחילה צריך לאכול ביחד וכ"מ בחולין ספ"ז דצריך לבלוע ביחד מיהו אבל בסעיף ו' משמע דו
 במרור יכול לסמוך על מהרי"ל אם קשה עליו לבלוע ביחד ועסי' קע"ב סס"ט:

 עשיית הכריכה –כורך  –פסח 

 קפזנפש הרב עמ' 

 בעקבי הצאן עמ' עח

 כל המרבה הרי זה משובח –פסח 

 מפניני הרב עמ' ט

 כרפס –פסח 

 ה והדר"פסחים קטו. ד ס'תו

ונראה דאין צריך לברך בפה"א אע"ג דהגדה הוי הפסק כדפרישית לעיל ולא מיפטר בברכה  -והדר אכיל חסא בלא ברכה 
של טיבול ראשון מ"מ ברכת המוציא פוטרתן דהוה להו דברים הבאים בתוך הסעודה מחמת הסעודה שהרי ירקות גוררין 

למרור פרפרת הפת וכן אמר בכיצד מברכין )ברכות ד' מב.( בירך על הפת פטר את הפרפרת פרפר' הלב וקרי ליה נמי 
היינו דברים הממשיכים האכילה כגון דגים קטנים ותמרים וירקות והיו רגילים לאוכלם בתוך הסעודה בין מאכל למאכל 

רת היינו דבר שבא ללפת בו את הפת ולכך פטר את הפרפרת לפי שבא לצורך שעל ידי כך אוכל יותר ואין לומר דפרפ
דהא הוי בכלל הא דקתני התם דמברך על העיקר ופוטר את הטפילה וקאמר נמי רבי חייא פת פוטרת כל מיני מאכל ורב 

פפא נמי פסיק התם הלכתא דברים הבאים תוך הסעודה מחמת הסעודה והיינו הפרפרת כדפי' אין טעונין ברכה לא 
מת הסעודה תוך הסעודה כגון תאנים וענבים שאינן באין להמשיך המאכל ולא ללפת לפניהם ולא לאחריהם שלא מח

אלא לתענוג צריכין ברכה לפניהם ולא לאחריהם אחר הסעודה אפילו פרפרת טעונין ברכה בין לפניהם בין לאחריהם 
דהא משום היכירא וה"ר יוסף טוב עלם כתב בסדרו למה שאר ירקות באין תחלה לפטור חזרת מברכה ראויה לה וליתא 

באין ולא שייך כאן חבילות אלא בתרי מילי ועוד דרב חסדא מברך שתיהן אחזרת ועוד דמשמע דלא פטר ליה פת ושמא 
 אינו מחשיבו פרפרת הפת כיון שאינו אוכל ממנו אלא כזית.

 הלכות פסחים סימן רנו -ספר אור זרוע חלק ב 
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ך הם באים תחילה לעשות הכירא לתינוקות כדי שישאלו מה נשתנה שקיל גרגירא הם שאר מיני ירקו' שאינם מרור ולכ
כי בשאר לילות אין רגילים לאכול לפני המוציא ולהכי מברך אירקות בורא פרי האדמה דאסור ]ליהנות[ מן העולם בלא 

ם במשנה ברכה. גם משום קפא צריך לטבל ובטיבול זה העולם כולם רגילים לטבל בחרוסת ואינו דאינו רק משום קפא וג
לא הוזכר בחרוסת עד לבסוף ובירושלמי איתא דטיבול הראשון מטבל במלח וכן אמר הקדוש מוורמש כי החרוסת זכר 

לטיט ומרור זכר למרירות העבודה קשה וא"כ דינו עם המרור והקודמו כאילו בועל ארוסתו ואחר ירקות ]אין[ מברך 
שלאחריו ולא כדברי הפייט שפייט שבאות לפטור המרור  בורא נפשות רבות דהם באות קודם סעודה ומיפטר מברכה

מברכת בורא פרי האדמה שהרי האגדה הויא הפסק והיסח הדעת כדהויא לענין נטילת ידים וכ"ש שאין להשהות' עד 
אחר המרור מאחר שירק אכילה מועטת ושהייה מרובה )בעתרים( אין לאחרה כאשר הקפידו חכמים גבי ברכת המזון 

תר מכדי עיכול וגם אין טוב לברך ברכה שלאחריה אחר המוציא דהא אפי' בדברים הבאים שלא מחמ' שלא לאחרו יו
הסעוד' פי' רבי' יצחק שאין אנו מושכים ידינו מן הפת ואין לנו לברך ברכה שלאחריה קודם בהמ"ז כ"ש מרור שהוא 

טרו כי עושה ממנו כריכה וא"כ בא מחמת תחילת סעודה. וא"ת מי פוטר מרור מבורא פרי האדמה ופי' רבי' משולם פת פו
סעודה ועוד אחרי שהיה לפניו בשעת המוציא היה דעתו עליו דאפי' פירות אם היו לפניו נפטרות )ולאיזו( ]ולא הוו[ כמו 
)שאין( ]שבאין[ שלא מחמת סעודה. ואין לומר משום דאינו בא אלא רק לצורך מצוה ]שהרי פסח שאינו בא אלא לצורך 

ינן בתוספתא שמברכין עליו לאכול הפסח ואין מזכיר שהכל וא"ת התם טעמא משום דאין עושין מצות מצוה[ ואמר
חבילות הרי במקום דליכא רק מרור קיי"ל כרב חסדא דמברכים על מרור שתי ברכות מעיקרא והדר אכיל ליה בלא ברכה 

אם מפני שטעונה כוס ואין כוס בלא ועוד אם לא תחשוב ההגדה הפסק לגמרי למה נהגו העם לברך בפה"ג בכוס שני 
ברכה הרי ברכת המזון שטעונה כוס ואפ"ה לא הוי מברך אמימר רק אכסא קמא ואפי' מר זוטרא לא הוי מברך רק מפני 
שהיא גמר דבר אעפ"כ יש לברך אשאר ירקות אחריהם ולא על המרור. ורבינו יצחק בר' אברהם לא היה מברך בורא פרי 

ראיה לדבריו דכוס ראשון אומר עליו קידוש היום ולשם אין ברכה שהוא באמצע הסעודה אמנם הגפן בכוס שני והביא 
אין גורס ]ראשון אומר עליו ברכת המזון[ ואין עיקר אלא כוס ראשון אומר עליו ברכת המזון ולסוף ימיו חזר בו אמנם 

אחריהם לבד מכוס שני שהוא באמצע לא היה מברך אחריהם עד כוס אחרון וכן נהג ר"ת אבל קדמונים ברכו על כולם 
 הסעודה.

 , וחמץ ומצה ח:ב כותם הל"רמב

כזית הוא וכל המסובין עמו כל אחד ואחד אין רי האדמה ולוקח ירק ומטבל אותו בחרוסת ואוכל מתחיל ומברך בורא פ
ן שואל, ואומר הקורא אוכל פחות מכזית, ואחר כך עוקרין השולחן מלפני קורא ההגדה לבדו, ומוזגין הכוס השני וכאן הב

מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות שבכל הלילות אין אנו מטבילין אפילו פעם אחת והלילה הזה שתי פעמים, שבכל 
הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה והלילה הזה כולו מצה, שבכל הלילות אנו אוכלין בשר צלי שלוק ומבושל והלילה הזה 

ר ירקות והלילה הזה מרורים, שבכל הלילות אנו אוכלין בין יושבין בין מסובין כולו צלי, שבכל הלילות אנו אוכלין שא
 והלילה הזה כולנו מסובין.

חולק אחד  ת קריאת ההגדה, ולוקח שני רקיקיןואחר כך מברך על נטילת ידים ונוטל ידיו שניה שהרי הסיח דעתו בשע
ה אינו מברך על שתי ככרות כשאר ימים טובים מהן ומניח פרוס לתוך שלם ומברך המוציא לחם מן הארץ, ומפני מ

 ה. ואחר כך כורך מצה ומרור כאחדמשום שנאמר +דברים ט"ז+ לחם עוני מה דרכו של עני בפרוסה אף כאן בפרוס
ומטבל בחרוסת ומברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם אשר קדשנו במצותיו וצונו על אכילת מצות ומרורים ואוכלן, 

+/השגת הראב"ד/ ואחר כך לוקח מצה עצמה ומרור בפני עצמו מברך על זה בפני עצמו ועל זה בפני עצמו.  ואם אכל מצה בפני
 ומרור ומטבל כאחד. א"א זהו כהלל /פסחים/ )קטו(, ומ"מ זה הסדר לא דייק.+

 הגהות מיימוניות שם אות ד

פחות מכזית אלא טיבול זה הראשון אינו ]ד[ כזית זה איני יודע מה טיבו בשלמא מרור דאכילה כתיב ביה ואין אכילה 
אלא להתמיה התינוקות שישאלו כדאיתא פרק ע"פ ובכל דהו סגי שהרי ברכה כזאת אינה צריכה שיעור ויכול לברך בורא 
פרי האדמה אכל שהו רק שלא יברך ברכה אחרונה אם לא יהיה כזית כמבואר בהלכות ברכות וסבורני שטעות סופר הוא 

מטבל בחרוסת מה שהיה ראוי להיות כתוב לקמן אחר ומטבל בחרוסת דגבי מרור ותדע שהרי לקמן שכתבו בכאן אחר ו
גבי מרור לא הזכיר כלום מכזית ובהא גבי ירק ראשון הצריך כזית ובמרור בכל שהוא ליכא איניש דטעי דירק ראשון אינו 

"ם כתב והורה שאין צריך כזית בטיבול זה אלא להתמיה התינוקות ומרור כתיב ביה אכילה כ"ש גדול הדור כמוהו. ומהר
 ואם אכל כזית יברך אחר כך ואע"פ שיש שכתב לאכול כזית, ע"כ:

 מפניני הרב עמ' קח

  שטיבולו במשקה דבר ראה:

 בחיפזון –מה עני הוא מסיק ואשתו אופה  –לחם עוני  –פסח 
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 קטז.-פסחים קטו:

לחם שעונין עליו דברים הרבה. דבר  -לחם שעונין עליו דברים. תניא נמי הכי לחם עני  -אלחם עני )כתיב( אמר שמואל: 
הוא מסיק ואשתו  -אף כאן בפרוסה. דבר אחר: מה דרכו של עני  -עני כתיב, מה עני שדרכו בפרוסה  -אחר: לחם עני 

 הוא מסיק ואשתו אופה. -אופה, אף כאן נמי 

 ימן קכדשו"ת הרשב"א ח"א ס

לטודילא, שאלתם כל גלילות הארץ נוהגין על פי הרב ר' משה ז"ל שכשלשין את העיסה בפסח להתעסק בה אפילו זמן 
מרובה ואין חוששין שמא תחמיץ כל זמן שעוסקין בבצק.   וכן נהגו ללוש בבתים ולהוליך את הפת לפורני ברחוק חמשה 

מנהג בטעות הוא ואף על פי שהוא דעת הרב וקצת מן הגאונים ז"ל.   או עשרה בתים.   וראינו לאחד מן החכמים שאמר ש
ומביא ראיה לדבריו ממתניתין ומתניתא דשלוש נשים לשות עיסה כאחת.   דקתני וחכמים אומרים אחת לשה ואחת 

ו עורכת ואחת אופה.   ותנא לשה היא מקטפת וחברתה לשה תחתיה.   אלמא רבנן תרתי בעו שיהו עוסקות ושלא ילוש
כאחת ואפילו בשתי נשים כדי שלא תשהא /תשהה/ העיסה בין ידיהן ותחמיץ ואף על פי שמתעסקות בה.   ובצק החרש 

שנתנו בו שיעור מיל במתעסקת היא מתניא.   דאי לא היכי נקטי לה דלא כרבנן וקא פסיק האי צורבא מרבנן דכל זמן 
 א הוא שלא תשהא בו מיל.  שתגביה ידה מן הבצק כלל הבצק אסור?   ואפילו בעסק דוק

תשובה אל תחושו למנהגכם שכן האמת ואיני רואה בו שום פקפוק.   והדברים ברורים עד שאיני רואה שהייתי צריך   
להשיב עליהם.   אלא כדי להשלים רצונכם אכתוב רובי הראיות אף על פי שאינן צריכות.   ותלמיד היושב לפני רבו יעיד 

י שאוסר יתן לנו שיעור זמן ונדעה.   הנה הרחבתי לכם בדבר שהיא די ברמיזה אחת שהדבר על זה...   ואם כן כל מ
 מוכרח בגמרא ומוכרע מן השכל.   

ועוד תדע כי הרב מורנו ר' משה ברבי נחמן ז"ל היה מתחלה לש בביתו ושולח פתו לפורני רחוק יותר מעשרה ומחמשה 
יכן נמנע.   ולא מחמת ריחוק הפורני אלא מחמת שחשש דילמא עשר בתים ולא היה חושש.   אלא ששמעתי שלאחר מ

היה הפורני מלא והיה ירא שמא יתעכב פתו בחוץ מיל או יותר.   אבל לחוש לסלוק היד כמו שאמר המורה הזה זה לא 
 שמענו ואי אפשר.   ולא נעשה הרב והגאונים והרבנים חדשים גם ישנים כישנים וטועים גמורים.  

ם שמקטפין ומטפיחין מעט פני העוגה במים כדי להדביקה בתנור.   ואמרתם אם יש לחוש בזה משום גם מה שאמרת  
איסור אם לאו?   איני רואה בזה שום חשש שלא אמרו אלא בותיקא וכיוצא בזה שמבשלין בתוך המים.   ואי נמי כעין 

ד שמבשל/ אחמועי מחמעא.   אבל במדביק שבולין לאביי שעל ידי הבישול מים מתחמצין מזו ונופלין בזו ואדמבשל /וע
פת בתנור מיד הלחלוחית מתיבשת בתנור.   שאם לא כן אף אנו נאמר שאילו היתה העיסה רכה אסורה ואין אופין רכין 

 אלא יבשין.   וכל מדביקי פת בתנור כך עושין.   וכן נוהגין במקומנו ואין אדם חושש לדבר זה.

 (החכמה מאוצר OCR, שעוועלתולדות חייו, זמנו, וחיבוריו, עמ' ז ) –רבנו משה בן נחמן 

מאלפת ומרוממת היתה לי גם ההרפתקה בשעה שביקרתי בגירונה עיר מולדתו של הרמב"ן ראה נספה ב' בסוף ספרי 
ביתו שבקצה שכונת היהודים לפתע נתבהרו לי כמה פרטים אישיים שבחיי רבינו כן עמדתי על טעם  ועמדתי לפני שריד

השם דיפורטה שנקרא על משפחת הרמב"ן ששכנה בכניסה לשכונת היהודים בכך הוכחה לי לשונו בדרשת תורת ה' 
פיסקה משלו כשדברו  תמימה הזכרתי פירוש מלת נעשה אדם מפני זו האומה המשובשת ששואלת אותי תמיד ועוד

כל אלה אינם שוב דברי מליצה בעלמא באשר יסודתם במלחמת  ל זה היאך הדברות הן עשר עניתיםחכמי הגויים עמי ע
מגן שהוטלה על רבה של העיר כנגד האויב מפני קרבת השכונות וכאשר הלכתי מבית הרב ברחוב המקיף את שכונת 

המתאר את סדר אפיית המצות בבית הרמב"ן תדע כי הרב מורנו ר'  היהודים מלמעלה עלתה בזכרוני תשובת הרשב"א
עשר בתים ולא היה חושש  משהחוממשה בר' נחמן ז"ל היה מתחלה לש בביתו ושולח פתו לפורני רחוק יותר מעשרה 

 .ח"א קכ"ד

 שלחן ערוך אורח חיים תנט:ב

ו כל היום אינו מחמיץ; ואם הניחו בלא עסק לא יניחו העיסה בלא עסק ואפילו רגע אחד. וכל זמן שמתעסקים בו, אפיל
. הגה: ויש להחמיר למהר בענין עשיית המצות, כי יש שיעור מיל, הוי חמץ. ושיעור מיל הוי רביעית שעה וחלק מעשרים מן השעה

.  ואחר שנתעסקו (לחוש שהשהיות יצטרפו לשיעור מיל, או שיהיה במקום חם שממהר להחמיץ )הגהות מיימוני פ"ה ומרדכי פרק אלו עוברין
בבצק ונתחמם בידים, אם יניחוהו בלא עסק מיד יחמיץ. ואם התחילו בשתי עיסות כאחת והחמיצה האחת בידוע 

שהחמיצה גם השנית אפילו אין רואין בה סימני חימוץ. ואם החמיצה עד שיש בה סדקים, אפילו לא נתערבו הסדקים זה 
)פי' נשתנה מץ גמור והאוכלו חייב כרת. ואם אין בו סדק אלא הכסיפו בזה אלא אחד הולך הנה ואחד הולך הנה, הוי ח

הגה: ואם המצה עשויה וירא שלא תבא לידי חימוץ, מותר לשברה פניו כאדם שעמדו שערותיו, האוכלו פטור. מראיתו ללובן ערוך( 
 קח(.ולחזור לעשותה כדי שהעסק יבטל החימוץ; מיהו טוב ליזהר לכתחלה )מהרי"ל בשם אגודה ורו

 משנה ברורה תנט:טו
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והוא י"ח מינוטין בס"ה. ועיין בביאור הלכה דלענין מליחה דשיעורו הוא ג"כ כדי שיעור הילוך  -הוי רביעית שעה וכו' 
 מיל בדיעבד אין להקל אלא א"כ שהה כ"ד או כ"ג מינוט עכ"פ ולכתחלה שיעורו הוא כדי שיעור שעה ואין לשנות:

 ביעית שעה וכו'ביאור הלכה תנט:ב ד"ה הוי ר

עיין מ"ב דיש פוסקים שחולקין על שיעור זה ולדידהו שיעור מיל הוא שליש שעה וחלק ט"ו מן השעה )עיין מ"א ופר"ח 
וח"י וביאור הגר"א( ויש מבעלי סברא זו )עיין ביאור הגר"א ולפי גירסתנו בגמרא ועיין בספר סדר זמנים( שחושבין שיעור 

ולכתחלה במקום שאין הפסד מרובה מששהה י"ח מינוטין הוי חמץ ואסור בהנאה וכדעת  מיל לחשבון כ"ב מינוטין וחצי
השו"ע וכ"כ הגר"ז אמנם בהפסד מרובה אפשר דיש לסמוך על הני פוסקים דפליגי וכל כמה דלא שהה עכ"פ כ"ב מינוטין 

לענין מליחה יש להחמיר אף  וחצי אין לאסור אם לא ראינו בה סימני שיאור וסידוק ועיין בספר סדר זמנים שכתב דגם
 דיעבד ולאסור כל זמן שלא שהה שיעור זה:

 ביאור הלכה תנט:ב ד"ה ואחר שנתעסקו וכו' מיד יחמיץ

מקור דין זה מת' הרא"ש וכעין זה כתבו ר' אליעזר ממיץ והמרדכי לענין לישה בבית חם או אצל פי התנור וכן הביא 
יין בב"י ובט"ז ולפי טעם זה כתב הרא"ש ג"כ בבצק לאחר שנתעסקו בו האגודה בשם הגאונים לענין בית שהתנור בו ע

דהוא ג"כ חם מפני ריבוי העסק בו דג"כ מחמיץ מיד וס"ל דבזה לא שיערו חכמים מיל ושיעורא דמיל דאיתמר בגמרא 
' ע"א הוא בבצק לאחר לישתו קודם שרידדו אותו דהלישה גופא אינו מחמם העיסה הרבה לכו"ע ]עיין בפסחים דף ז

וברבינו מנוח פ"ג מה' חמץ דין י' עיי"ש היטב[ והנה אף שבעיקר סברת הרא"מ והמרדכי לא מצינו מי שחולק עליהם אכן 
בדינא דבצק לאחר שנתעסקו בו דנקט הרא"ש מצינו לרבים מן הפוסקים דפליגי עליו עיין ברמב"ם פ"ה מה' חו"מ שכתב 

' ואם הגביה ידו וכו' אם שהה כדי הילוך מיל וכו' עיי"ש הרי דגם לאחר וז"ל כ"ז שאדם עוסק בבצק אפילו כל היום וכו
שעסק בו כל היום והניחו ג"כ אינו מחמיץ אלא בשיעור מיל וכן מוכח להדיא בת' הרשב"א ח"א סי' קכ"ד מ"ש בשם 

מטעם שחשש הרמב"ן ]והובא באחרונים[ שהיה מוליך המצות לתנור שהיה בריחוק כמה בתים ואף שלבסוף חזר בו הוא 
שמא יתעכב עד כדי שיעור מיל וכדמבואר התם להדיא ומצאתי לד"מ שהעיר כבר בזה ועוד תמה על הא שהביא בעל 

ת"ה לענין שהיות מצטרפות ולסברת הרא"ש אפילו בלא צירוף משהייה ראשונה נאסרה ]ומכ"ש שאין לחלק כפי סברתו 
צק יותר הוא יותר קרוב להחמיץ אח"כ בשהייה מועטת בין עסק גדול בעיסה לעסק מעט דאדרבה כל מה שעוסק בב

קודם שיתחיל לעסוק בה עוד לפי סברת הרא"ש[ והניח בצ"ע ותימה על האחרונים שלא הביאו דברי הד"מ בזה וגם על 
הד"מ גופא תימה שהעתיק להא דת"ה בהג"ה והוא סתירה מיניה וביה להאי דהרא"ש שהביא המחבר תיכף אחר זה אם 

הד"מ חזר בו וסבר דהרא"ש מיירי בשאנו רואים שהבצק חם ובאופן כזה אפשר דכו"ע מודה ולפ"ז דינא לא דנימא ד
 דהמחבר לאו בסתם עיסות קאי אלא בשאנו רואין להדיא שנתחממה ומ"מ צ"ע:

 חזון איש אורח חיים סימן קכג אות א

 

 בציעה על הפרוסה –מוציא מצה  –פסח 

 תוספות פסחים קטז. ד"ה מה דרכו

 תוספות ביצה ב: ד"ה והיה

 שבת קיז:

 רמב"ם הלכות יום טוב ו:טז

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


933 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים טובים שנאמר +ישעיהו נ"ח+ לקדוש ה' מכובד וכל ימים טובים נאמר בהן  כשם
+ויקרא כ"ג+ מקרא קדש, וכבר בארנו הכיבוד והעינוג בהלכות שבת, וכן ראוי לאדם שלא יסעוד בערבי ימים טובים מן 

 המועדות כאילו נטפל לעבודה זרה. המנחה ולמעלה כערב שבת שדבר זה בכלל הכבוד, וכל המבזה את

 שלחן ערוך אורח חיים תקכט:א

ו בשבת. כמ "ט, וצריך לכבדו ולענגוואל יצמצם בהוצאת יומדרש וחציו לאכילה ושתייה. מצות יו"ט לחלקו חציו לבית ה
יכול לקיים סעודה שלישית ויאכל מעט  הגה: אסור לאכול ממנחה ולמעלה בעי"ט, כמו בשבת, שזהו מכלל הכבוד )רמב"ם פ"ו(; מיהו אם עי"ט שבת,

על  וחייב לבצוע פת לכבוד יו"ט. ומצוה ללוש פת בעי"ט לכבוד יום טוב )מהרי"ל הל' יו"ט(, כמו בערב שבת, כמו שנתבאר לעיל סימן רמ"ב.
שלישית.  ולא נהגו לעשות בו סעודהיהיו יותר טובים משל שבת. ובגדי יום טוב לקבוע כל סעודה על היין. שתי ככרות ו

 וממהרין לצאת, משום שמחת יו"ט( )גמרא פ' הקורא עומד(. מאחרין לבא לבית הכנסת)ובי"ט 

 ביאור הגר"א שם

ולא נהגו כו'. וכ"מ בירושלמי פרק בתרא דמ"ש הלכה ז' ויתודה בי"ט הראשון של פסח כדי שיהיה לו מה לאכול ברגל 
 ויתודה בשחרית ע"כ מצוה לאכול:

 מכירת חמץ –פסח 

 ספתא פסחים ב:ותו

 קנינים עושים עם עכו"םה תשש – מכירת חמץ –פסח 

 תוספות קידושין ג. ד"ה ואשה

 שלחן ערוך חושן משפט קכג:יד

לעובד כוכבים,  דאין שליחות וזכייההר מלכתוב בה: וקנינא מיניה, שיזעובד כוכבים ובלבד  בידיכולים לשלוח הרשאה 
 וקנה העובד כוכבים. אלא יכתוב:

 חושן משפט קכג:לש"ך 

יכולים לשלוח הרשאה ע"י עכו"ם כו'. ומהרש"ל שם סי' ס"ג חולק אזה והעלה דבהלואה ושאר דברים שאינן נקנים 
בחליפין פשיטא שאין הרשאה מועיל לעכו"ם דכיון דלא יוכל לעשות מורש' בכה"ג אלא מטעם שליחות וכמו שנתבאר 

כול להקנות לעכו"ם בק"ס שמועיל חליפים לעכו"ם אבל לא יכתוב כל לעיל ואין שליחות לעכו"ם אבל בקרקע ופקדון י
 מה דמתעני עליה מן דינא שהוא לשון שליחות כו' עכ"ד )וכה"ג כ' בתשובת מהרשד"ם סי' נ"ט ע"ש(

ובזה היה נראה לומר דגם דעת ר"ת כן שאינו יכול לעשות הרשאה אלא בדבר שנקנה בחליפין והיינו דהטור וסמ"ג 
יאו דברי ר"ת כולם הביאו טעמו בצדו דילפינן מכסף מקנתו שמועיל חליפים בעכו"ם ונרא' לדעתם דאף ומרדכי שהב

שכתב בהרשאה כל מה דמתעני מ"מ כיון שהוא בענין שנקנ' בחליפי' אמרי' דהעכו"ם קונה קנין גמור ומ"ש כל מה 
ע דהרשאה מועיל בעכו"ם חבר משמדמתעני הוא כמו שמקבל עליו אחריות ולא שיעשה העכו"ם שליח, רק מדברי המ

 בכל ענין

אך לבי מהסס בעיקר הדין שסובר ר"ת דחליפים מועיל לעכו"ם דלא אישתמיט בשום מקום בש"ס דעכו"ם קונה בחליפים 
וכן בפוסקים לא אישתמיט חד מנייהו שהזכיר דין זה במקומות שהזכירו דיני קנין לעכו"ם, וכן בש"ס פרק בתרא דעכו"ם 

ר רב להני סבוית' כי כייליתו חמר' לעכו"ם שקלי זוזי מנייהו והדר כיילי להו ואי לא נקיטי זוזי אונפיהו והדר )דף ע"א( אמ
שקלינהו מנייהו כי היכא דתיהוי הלוא' גבייהו דאי לא עבדיתו הכי כי קא הוי י"נ ברשותייכו קא הוי וכי קא שקליתו דמי 

יהו בחליפים ואע"ג דמשמע התם דלמ"ד משיכ' מועיל בעכו"ם ה"ה דהוי יין נסך קשקליתו, ואם איתא הל"ל אקנינהו ניהל
מהני משיכה היינו משום דזימנין דאיכא עכבת יין אפומי דכונתא דקמא קמא אינסך ליה וכדאיתא בש"ס שם אבל 

 תקנתא דחליפין מועיל בכל גוני ואפשר לא היו רגילי' להקנות לעכו"ם בחליפין 

וסקים למצוא היתר להקנות הבהמה לעכו"ם משום דמספקא להו אי קי"ל כר"ל או כר' יוחנן וגם גבי בכור האריכו כל הפ
דפליגי אי משיכה או מעות קונה בעכו"ם וכמו שנתבאר בי"ד סי' ש"ך ואם איתא הל"ל דיקנה לעכו"ם בחליפין וכן גבי 

ואם איתא לקנינהו ניהלי' ה חמץ האריכו הפוסקים וכל האחרונים לעשות בהיתר להקנות לו היכא דלא אפשר במשיכ
 בחליפים
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והראי' שהביא ר"ת מכסף מקנתו אף שאיני כדאי להשיב על דברי ר"ת מ"מ תורה היא ואענ' חלקי, שלפע"ד לאו ראי' היא 
דלעול' אימא לך חליפים אינו מועיל בעכו"ם והא דממעטינן מכסף מקנתו דלא נקנה בחליפים היינו דאפילו לישראל אין 

יפין דודאי אע"ג דהאי קרא דמכסף מקנתו בעכו"ם כתיב מ"מ בישראל נמי משתעי קרא ותדע דאל"כ הא נקנה ע"ע בחל
דמשמע מכל הפוסקי' דאין ע"ע נקנה בחליפין מנ"ל הא אלא ודאי כדפירשתי ועוד די"ל דקרא לגופי' אתי לגלויי' דע"ע 

רב יוסף קמפרש התם )בקידושין דף ח' ע"א( אין נקנה בחליפים לעכו"ם מטעם שאין חליפים מועיל לעכו"ם ותדע דהא 
דמכסף מקנתו ולא בתורת תבוא' וכלים טעמי' משום דלא קיץ אף ע"ג דס"ל לרב יוסף התם דכל שאר דברים בעולם אין 

רא למעוטי ע"ע אלא ודאי מועיל קנין במידי דלא קיץ כדמוכח התם מקידושי אשה ופדיון בכור וא"כ אמאי אצטריך ק
 כדפירשתי

שהקשה התוס' בקידושין דף ג' סוף ע"א וז"ל וא"ת והיכא ס"ד דנילף משדה עפרון שתקנה אשה בחליפין והא  גם מה
שדה עפרון גופא לא מיקני בחליפין דלא מצינו חליפי' לעכו"ם דהא אמרי' בבכורות מדישראל בחדא עכו"ם נמי בחדא 

כסף מקנתו כו' עכ"ל נלפע"ד העיקר כמו שהבינו וי"ל דהיינו לבר מחליפי' כו' וכן משמע לקמן גבי נמכר לעכו"ם מ
בקושיית' דאין חליפי' לעכו"ם ואפ"ה הוי ס"ד דאש' תקנ' בחליפי' כמו שדה דאע"ג דעפרון עכו"ם הוה מ"מ שדה עצמה 

נקנית בחליפין לישראל וה"א דה"ה אשה )וכן מצאתי בתשו' מהר"ם מינץ סי' ה' דף י"ב ע"א שכתב בפשיטות דלא מצינו 
ן לעכו"ם דוקא כסף או משיכ' הוי קניית עכו"ם למר כדאית ליה ולמר כדאית ליה ע"כ שוב מצאתי בתשו' חליפי

 מהרשד"ם סי' נ"ט שכ' שנלפע"ד שסברת ר"ת דעת יחיד היא כו' אך שלא כתב טעם לדבר וע"ש(:

 קצות החושן קצה:א

דעכו"ם נמי קונה בחליפין, וכ"כ תוס' ריש פרק הלוקח בקנין כיצד. כתבו תוס' פ"ק דקידושין דף )ד'( ]ג'[ )ע"א ד"ה ואשה( 
עובר פרתו )בכורות יג א ד"ה אימא(, אלא שהקשו שם מהא דאמרו שם דומיא דעמיתך מה עמיתך בחדא אף נכרי נמי 

בחדא, והא איכא תרתי כסף וחליפין או משיכה וחליפין, וע"ש שכתבו דעמיתך בחדא לא קאי אלא על קנין החדש כגון 
 משיכה, אבל חליפין שוה בתרווייהו וע"ש. כסף או

ולענ"ד נראה ליישב לפי מ"ש הרי"ף בתשובה ז"ל, ששאלת אם יש בחליפין אונאה או לא, זה שנראה מן התלמוד הוא   
שאין בו אונאה וכו', והתורה ג"כ מעידה על זה באמרה וכי תמכרו ממכר וכו' )ויקרא כה, יד(, במכר הוא דאזהר רחמנא 

אבל בחליפין לא, והובא בשיטה מקובצת פרק הזהב )ב"מ מו, ב ד"ה אבל הריא"ף(, וכ"כ בכסף משנה פי"ג בבל תונו 
ממכירה )ה"א( על מ"ש הרמב"ם המחליף כלים בכלים אין בו אונאה, והטעם בשם תלמידי הרשב"א דגבי אונאה ממכר 

ר לעמיתך לישראל בחדא ולעכו"ם בחדא, דגבי כתיב וחליפין לאו ממכר הוא ע"ש. ולפי"ז ניחא הא דכתיב וכי תמכרו ממכ
ממכר ליכא אלא כסף או משיכה, וחליפין לאו ממכר הוא. ובש"ך סימן קכ"ג )סק"ל( חולק על דברי תוס' בקנין חליפין 

בעכו"ם וז"ל, והראיה שהביא ר"ת מכסף מקנתו וכו' לפענ"ד לאו ראיה היא, דלעולם אימא לך חליפין אינו מועיל 
דממעט )קידושין ח, א( מכסף מקנתו )ויקרא כה, נא( דלא נקנה בחליפין, היינו דאפילו לישראל אין עבד בעכו"ם, והא 

עברי נקנה בחליפין, דודאי אע"ג דהאי קרא מכסף מקנתו בעכו"ם כתיב מכל מקום בישראל נמי משתעי קרא, ותדע 
אלא ודאי כדפרישית. ועוד יש לומר דקרא  דאל"כ הא דמשמע מכל הפוסקים דאין עבד עברי נקנה בחליפין מנא להו הא,

לגופיה אתי לגלויי דעבד עברי אינו נקנה בחליפין ]לעכו"ם מטעם שאין חליפין מועיל לעכו"ם[, ותדע דהא רב יוסף מפרש 
התם בקידושין דף ח' )ע"א( מכסף מקנתו ולא בתורת תבואה וכלים, טעמיה משום דלא )קי"ל( ]קיץ[, אע"ג דס"ל לרב 

דכל שאר דברים בעולם אינו מועיל קנין במידי דלא קיץ, וא"כ אמאי איצטריך קרא למעוטי עבד עברי, אלא  יוסף התם
 ודאי כדפרישית וע"ש.

ואיני רואה מזה שום קושיא על ר"ת, דנהי דבישראל נמי אין עבד עברי נקנה בחליפין וכדמשמע מהא דתנן פ"ק   
בשטר, ומשמע הא חליפין לא, היינו כיון דגלי קרא בעבד עברי הנמכר דקידושין דף י"ד )ע"ב( עבד עברי נקנה בכסף ו

לעכו"ם דאינו נקנה בחליפין הוא הדין בישראל דמאי שנא, אבל אי נימא דעכו"ם אינו בחליפין כלל א"כ מאי ענין מעוטא 
אלא ודאי דעכו"ם  דמכסף מקנתו למעט חליפין גבי עכו"ם, ואי בעי למעט עבד עברי מחליפין, הו"ל למכתב גבי ישראל,

 נמי יש לו דין חליפין אלא בעבד עברי הוא דאמעיט, ומש"ה בישראל נמי אין עבד עברי נקנה בחליפין.

ומ"ש הש"ך ועוד י"ל דקרא לגופא לגלויי דעבד עברי אינו נקנה בחליפין לעכו"ם משום דאין חליפין לעכו"ם. אינו   
בחליפין, אבל כיון דבישראל נמי אין עבד עברי נקנה בחליפין, א"כ  קושיא, דהא תינח אי נימא בישראל עבד עברי נקנה

תו ליכא למימר דקרא למעט עכו"ם מחליפין, כיון דאפילו ישראל דיש לו חליפין נמי אין עבד עברי ]נקנה[ בחליפין, ולרב 
אבל לומר דקרא אתי יוסף דאמר טעמא משום דלא קיץ ניחא, דקרא לגופא אתי לגלויי דכל מידי דלא קיץ לא הוי כסף, 

למעט עבד עברי מחליפין בעכו"ם משום דאין לעכו"ם חליפין אי אפשר לומר כן כיון דאפילו ישראל דאיתיה בתורת 
חליפין נמי אינו קונה עבד עברי בחליפין, אלא ודאי דעכו"ם נמי איתיה בתורת חליפין ומש"ה כי מיעט עבד עברי מדין 

 בחליפין, וזה פשוט: חליפין ממילא ישראל נמי אינו קונה

 ריטב"א קידושין ג.

 משנה ברורה תמח:יט
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ואין לחוש לביטול מקח שהרי יודע בעצמו ששוה יותר ומתרצה להקנות לו]מט[ כדי שלא ישאר ברשותו  -בדבר מועט 
איך  ויהא אסור בהנאה. וטפי עדיף ליה שמוכרו למכיריו דבזה מסתמא יחזור הנכרי ויתננו לו לאחר הפסח ועיין בבה"ל

מנהגנו כהיום. כתבו האחרונים דאע"ג דלכתחלה יש למכור בכסף ובמשיכה מ"מ אם החמץ מרובה]נ[ וא"א למשוך החמץ 
כולו וכן אם אין החמץ כאן שיכול העכו"ם למושכו אלא הוא בעיר אחרת או בדרך יש לו להקנותו לנכרי בשאר קנינים 

על דבר הנקנה כדי שיהיה לו סימן ידוע ועי"ז קנוי לו הרבה או כגון על ידי רושם שנהגו בקצת מקומות שהלוקח רושם 
ע"י תקיעת כף )שקורין צו שלאג( דהיינו שמכין כפיהם זה על זה]נא[ או ע"י נתינת פרוטה במקומות שנהגו שכשהלוקח 

י מוכר נותן פרוטה למוכר נגמר המקח או במקום שנהגו שמסירת המפתח הוי גמר המקח ]מיהו עכ"פ צריך שיאמר הרינ
לך חמץ פלוני ופלוני בעד סך כך וכך ולא כמו שאומרים ההמון הריני מוכר לך המפתח דזה לא חשיב כלום[ וכן כל כיוצא 

בו כל מקום ומקום כפי מנהג הסוחרים חשיב הדבר כקנין ע"פ ד"ת]נב[ ושפיר יש להקנות גם החמץ בקנין כזה. או יש 
קרקע או חדר או ישכיר לו ואגבן יאמר לו קני החמץ שיש לי במקום הקרקע למכור החמץ ע"י אגב דהיינו שימכור לנכרי 

או בכל מקום שהוא דבקנין אגב קונה אפילו אינן צבורין כאן והקרקע נקנית לנכרי]נג[ בכסף עם שטר ובשכירות]נד[ די 
ויתנה עמו הישראל שיקנה  בכסף בלבד ואפילו אם אין הנכרי נותן לו כל הכסף רק איזה זהובים )שקורין אוי"ף גא"ב( סגי

בזה האוי"ף גא"ב החדר והחמץ ושאר הכסף יזקוף עליו במלוה וכתבו עוד דאם הבית שהחמץ שם אינו שלו אלא 
ששכורה בידו אז לא יועיל מכירתו דאיך ימכור דבר שאינו שלו אלא ישכיר לנכרי אותו החדר וישכיר לו סתם]נה[ 

הדיא שמשכירו להניח בתוכו חמץ כדלקמן סימן ת"נ. ישראל שקנה חמץ להחזיק בו כליו ומטלטליו ולא יאמר לו ב
מהעכו"ם ונתן כסף ולא משך עדיין אע"ג דלכתחלה בודאי יש לו למכור קודם הפסח שהרי לפי דעת כמה פוסקים כסף 

ל קונה בין ישראל לנכרי מ"מ אם לא מכר ועבר עליו הפסח מותר דהא לרוב הפוסקים אינו קונה אלא במשיכה אב
כשמשך אפילו לא נתן כסף ועבר עליו הפסח]נו[ יש לאסור אכן אם לפי מנהג הסוחרים לקנות בכסף מצדד הפמ"ג 

 להחמיר גם בדין הראשון ועיין בשע"ת סק"ט:

 קצות החושן קכג:ו

אגב אינו וקנה העכו"ם. מדין חליפין באינו יהודי עיין ש"ך )סק"ל(. ובתומים )סקי"ב( כתב ז"ל, והנה מכאן נראה דקנין 
בגוי דאל"כ למה לא ציוה ר"ת בהרשאה של גוי לכתוב אגב קרקע, וגם בחמץ ובכורות למה לא ציוו המחברים להקנות 

 אגב קרקע ]ש"מ דאינו מועיל[ כמו שבאמת לא מצינו בשום דוכתא דקנין אגב קרקע יועיל בגוי ע"ש.

)אדם( נתיב כ' ח"ב )קעג, ע"ב( ז"ל, ולצאת ידי שניהם וכתבו אגב ריהטא דהא כבר כתוב קנין אגב בדברי רבינו ירוחם   
יקבל מהגוי מעות בשביל אזן הבהמה כו' או יקנה להגוי המקום שהבהמה עומדת שם ויקנה לו אגביו אזן הבהמה מן 
העובר וע"ש. וכבר נתפשט בכל ישראל במכירת חמץ על קנין אגב קרקע והוא מדברי הגאון מוהר"ש קודנייבור )הובא 

 נחלת שבעה סי' ל'( דשדי נרגא בקנין חצר משום דחצר מדין שליחות ואין שליחות לגוי וזה ברור: בשו"ת

 ד-קצות החושן קצד:ג

אבל במטלטלין. וכבר נחלקו בזה קמאי דקמאי, ולכן העלו בזה גבי מכירת בכור שצריך תרווייהו כסף ומשיכה לאפוקי 
ד"ה נתנה לסיטון כתבו דאפילו לר' יוחנן דס"ל דבר תורה מעות  מידי ספיקא. ובתוס' פרק הזהב )ב"מ( דף מ"ח )ע"ב(

קונות איכא למימר דעכו"ם נמי בכסף, ואע"ג דאמרו בפ"ב דבכורות )יג, ב( מדישראל בחדא ]עכו"ם נמי בחדא[ ומדישראל 
ש בסימן ק"ה בכסף עכו"ם במשיכה, מ"מ איכא למימר דישראל בכסף ועכו"ם נמי בכסף, ע"ש בשם ר' חיים כהן, ועיין מ"

 סק"ה, ועיין בטור ושו"ע ביו"ד סימן ש"ך )סעיף ו'( דכתבו בבכור דבעי תרוייהו כסף ומשיכה.

אמנם במכירת חמץ קשה הדבר במשיכה בכל חבית וחבית, ובכסף לחודיה מידי ספיקא לא נפקא, ולכן שמתי אל לבי   
י' ל' שם נמצא כתוב תשובת הגאון מוהר"ש לברר הקנין וכיצד לצאת מידי מאסר הספיקות. ובשו"ת נחלת שבעה ס

קאדנביר וז"ל, ואגב לא אוכל להמלט להודיע למע"ל מה שחדשתי מדין זה בימי חורפי והצעתי הדבר לפני רבותינו 
והסכימו עמי והוא זה, דהתוס' והרא"ש )בכורות פ"א סי' ב'( והטור )יו"ד סימן ש"כ( ושו"ע )שם סעיף ו'( שכתבו דהמחוור 

קבל פרוטה מן העכו"ם ויקנה לו מקום שהבהמה עומדת לשם והמקום יקנה לו באם וכו', וכן אנו נוהגין לענין שבכלם דמ
מכירת חמץ שמקנין לו בכסף ובשטר החדר שבתוכו החמץ והמקום קונה לו החמץ וכמ"ש הב"ח בטור או"ח )סימן תמ"ח 

ן שליחות, דאי משום יד היה צריך העכו"ם להיות אות ב'(, ותמיהא לי מלתא דהא דחצר קונה הבהמה או החמץ הוא מדי
עומד בסמוכין לו דמה יד בסמוכה וכו' כדאיתא פ"ק דמציעא )יא, ב(, וכיון דמדין שליחות קונה החצר ואנן קי"ל דאין 

שליחות לעכו"ם לא הן לדידן ולא אנן לדידהו מן אתם גם אתם כדאיתא פרק איזהו נשך )ב"מ עא, ב( וא"כ תקנה זו לא 
ענא דמנ"ל לומר דחצירו של עכו"ם קונה לו, ודוחק לומר עכו"ם לעכו"ם יש שליח וכמ"ש בשו"ת משאת בנימין סי' יד

)צ"ד( ]צ"ז[, וא"כ חצירו של עכו"ם הוי כשליח העכו"ם, דערבך ערבא צריך, דדינו של הרב משאת בנימין צ"ע למעשה וכו'. 
עג, ע"ב( שכתב וז"ל, ולצאת ידי שניהם יקבל מהגוי מעות בשביל ומצאתי ברבינו ירוחם חלק אדם וחוה נתיב כ' ח"ב )ק

אוזן הבהמה פרוטה וימשוך הבהמה, או יקנה להגוי המקום שהבהמה עומדת שם ויקנה לו אגבו אוזן הבהמה עכ"ל. 
ליה  ואמרתי טבא חדא פלפלא וכו' דלכולהו אית להו פירכא ולדידי]ה[ לית ליה פירכא כלל, דמבואר שלא מדין חצר קני

אלא מתורת מטלטלין אגב קרקע דקנה הקרקע ואגבו המטלטלין ולא מתורת חצר וכו'. ולפ"ז גם במכירת חמץ יש לנו 
להזהר למכור לעכו"ם החדר שהחמץ בתוכו וליקח פרוטה ומקנה חדר ואגבו החמץ, ולא שנותן בתורת חצר, וקלסו 

 עכ"ל וע"ש.רבותי את דברי ומקום הניחו לי רבותי האחרונים להתגדר בו 
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והנה מאי דקשיא ליה להרב מוהרש"ק בדברי התוס' והרא"ש והטור שכתבו והמקום יקנה לו חלק באם, כיון דחצר   
משום שליחות ואין שליחות לעכו"ם, המעיין בדבריהם יראה דלא כתבו כלל משום תורת חצר, וז"ל תוס' פרק השוכר 

לדברי רש"י ור"ת, המקנה בהמה לנכרי לפוטרה מן הבכורה צריך שיתן  )ע"ז( דף ע"א )ע"א( ד"ה רב אשי כו', והרוצה לחוש
הנכרי כסף וגם משיכת הנכרי בסימטא או לרשות נכרי שהוא שלו, ואם אין לו רשות מקנה לו הישראל חדר בביתו 

ימשוך והנכרי ינעול ויפתח דבהכי קני ליה ואח"כ ימשוך הנכרי הבהמה לאותו חדר עכ"ל. וכ"כ הרא"ש והטור )שם( ש
הנכרי הבהמה לחדר, ומשיכה לחצירו ודאי מהני דלא גרע ממשך לסימטא ומכ"ש לחצירו וזה ברור. אלא דגבי חמץ דאי 

 אפשר למשוך כל חבית וא"כ ע"כ צריך לומר מתורת חצר או בתורת אגב כמ"ש הרב הנזכר.

יקת גם בתורת אגב יש לגמגם לפי מ"ש אמנם מ"ש הרב הנזכר דלכולהו אית להו פירכא ולדידיה לית ליה פירכא, כד די  
תוס' והרא"ש פ"ק דב"ק דף )י"א( ]י"ב[ )ע"א תוס' ד"ה אנא ורא"ש סי' י"ד( דקנין אגב אינו אלא מדרבנן וקרא )דברי 

הימים ב כא, ג( דויתן להם ערים בצורות אינו אלא אסמכתא ע"ש, ולפי מ"ש רבינו ירוחם )חלק חוה נתיב כ"ב ח"א קפא, 
בב"י באה"ע סימן כ"ח )ד"ה היה לו מלוה על אחרים( דאם קידש אשה בחוב ע"י מעמד שלשתן דאינו קונה ע"ג( הובא 

אלא מדרבנן לא הוי קידושי תורה ע"ש, וא"כ בקדושת בכור דהוא איסור תורה אינו פקע ע"י קנין דרבנן, ואפילו לפי מ"ש 
רה, אכתי יש לחוש לדעת העיר שושן )סימן ס"ו סעיף הב"י באה"ע שם דכיון שתקנו חכמים שיהיה קונה הו"ל קידושי תו

כ"ה( והסמ"ע סימן ס"ו סק"א דלמ"ד מכירת שטרות דרבנן עכו"ם אינו קונה בתקנתא דרבנן ועיין מ"ש בסימן ס"ו ס"ק 
 ל"ב, וא"כ בקנין אגב קרקע דאינו אלא מדרבנן אפשר דעכו"ם אינו קונה.

מכירת חמץ שהוא בתורת חצר, ומאי דקשיא ליה להרב הנזכר דאין  ולכן נראה לענ"ד להעמיד הקנין בבכור וגבי  
שליחות לעכו"ם ואין חצר קונה משום יד אלא בסמוכה והיה צריך להיות עומד בסמוך, הנה בתחלה צריך להקדים דמה 

נ"ד, שנראה מדברי הרב הנזכר דאפילו נימא דאין לו חצר משום שליחות, הא בסמוך אית ליה משום יד, וזה ליתיה לע
דאי נימא דאין לו חצר, גם בסמוך לית ליה, דהא בפ"ק דמציעא דף י"א )ע"א( מסיק בש"ס דלא ילפינן חצר דגברא מחצר 

דאתתא ויש חצר לקטנה ואין חצר לקטן, וכן הוא בטור ושו"ע סימן רמ"ג )סעיף כ"ג( ע"ש, וחצר דקטנה גבי גט אינו אלא 
אפילו חצר דאתתא אינו אלא משום שליחות וכמבואר בש"ס ריש פרק בסמוכה דהוי משום יד, אבל אם אינה סמוכה 

הזורק )גיטין עז, ב( ע"ש, וא"כ אין חצר לקטן אפילו בסמוכה דחצר דגברא לעולם משום שליחות הוא דהוי, ועכו"ם 
בתורת יד דליתנהו בתורת גיטין אין לחלק בהו בין זכר לנקבה וא"כ אינו אלא משום שליחות ואפילו בחצר הסמוך אינו 

 וזה ברור.

אלא דנראה ראיה ברורה דמהני תורת חצר בעכו"ם מהא דאמרינן פרק השוכר )ע"ז( דף ע"א )ע"ב( דפריך מכי מטא   
לאוירא דמנא קנייה יין נסך לא הוי עד דנסכיה ע"ש, וכיון דכליו של אדם אינו אלא מתורת חצר, וכמ"ש בשיטה מקובצת 

הרשב"א( בהא דפריך ואי א"ל קני מי קני חצר מהלכת היא, וז"ל, שמע מינה דכליו של פ"ק דמציעא דף ט' )ע"ב ד"ה וז"ל 
אדם מדין חצר הוא דקונה, דאי לא מאי פריך מחצר מהלכת דלמא כליו שאני עכ"ל, וכיון דכליו מתורת חצר ובש"ס פריך 

שהנכרי עומד בצדו דהו"ל מתורת בפשיטות גבי עכו"ם דתקני כליו א"כ מוכח דיש חצר לעכו"ם. ואין לומר דהתם מיירי 
יד, דכבר כתבנו דאי נימא אין חצר לעכו"ם גם בסמוכה לא מהני. ועוד דכבר כתב הרב המגיד פי"ז מגזילה )ה"ח( הא 
דאמרו בחצר עומד בצדו היינו בתוכה, וכן הוא ברמ"א סימן ר' סעיף א' וע"ש, ומדפריך מכי מטא לאויר קנייה מוכח 

אפשר לדחות ראיה זו, דהתם )עא, א( רב אשי אמר משיכה בנכרי אינו קונה וכו', מנא אמינא לה  דקונה לו חצירו. ואכתי
מדאמר להו רב להני סכיותא כי כייליתו חמרא לנכרי שקלי זוזי מינייהו והדר כייל להו וכו', ודחי לה אי דקא כייל ורמי 

, לא צריכא דמנחא אארעא, ופריך ותיקני ליה כליו למנא דישראל וכו', ופריך סוף סוף כי מטא לאוירא דמנא קנייה כו'
כו', וכיון דשקלא וטריא אליבא דרב אשי לקיים דבריו או לסתור, ולרב אשי דס"ל בפרק איזהו נשך )ב"מ( דף ע"א )ע"ב( 

ן כי אמרינן אין שליחות לנכרי הני מילי אינהו לדידן אבל אנן לדידהו הוי שליח ע"ש, א"כ ודאי יש חצר לעכו"ם כיו
דהמשלח איתיה בנכרי אלא דשליח אינו בנכרי, וא"כ כי היכי דישראל אית ליה חצר ה"נ נכרי אית ליה חצר כיון דיכול 
להיות נכרי משלח, אבל לדידן דס"ל בפרק איזהו נשך דלא כרב אשי אלא אנן לדידהו נמי לא ומשום דבעינן משלח בן 

 שלח ודו"ק.ברית, א"כ לית ליה חצר כיון דליתיה לנכרי בתורת מ

אמנם ביו"ד סימן )קל"ז( ]קל"ב[ )סעיף ב'( מבואר שם ברמ"א דצריך דוקא עכבת יין אפומא דכוזנתא ע"ש, וא"כ מבואר   
דלדידן נמי קונה לו כליו, וכיון דכליו מתורת חצר שמע מיניה דאית ליה חצר וזה ברור. ומאי דקשיא ליה להרב הנזכר 

דאי לרב אשי פרק איזהו נשך דרצה לומר אנן לדידהו הוי שליח, וא"כ אין קפידא הא חצר משום שליחות וכו', נראה דו
דבני ברית אלא מצד השליח אבל לא למשלח, וא"כ ודאי יש חצר לעכו"ם וכמ"ש דמצד המשלח א"צ להיות בן ברית, 

אלמיה רחמנא ומצד החצר אין חילוק בין חצר דישראל לחצר דעכו"ם, דחצר אעפ"י שאין בו משום בן ברית אלומי 
לשליח, ועיין שיטה מקובצת פ"ק דמציעא דף )י"א( ]י'[ )ע"ב ד"ה וכתב מהר"י אבוהב( בהא דפריך שם מהא דתניא ונתן 

בידה )דברים כד, א( אין לי אלא ידה גגה חצירה מנין ת"ל ונתן )בידה( ]מכל מקום[, ופירשו מקצת מפרשים דקושית 
"כ למה לי קרא, דהא שליחות כתיב )שם( ושלח ושלחה, וע"ש פירש רש"י הש"ס הוא דאי ס"ד משום שליחות אתרבי א

)ד"ה תלמוד לומר(, וכתב עלה בשיטה וז"ל, ולא נהירא דהא מושלחה לא נפקא אלא בן דעת וא"כ אין חצר בכלל ולהכי 
בן דעת, ה"ה איצטריך ריבוי לחצר וע"ש, וא"כ כי היכי דריבתה תורה חצר דישראל לשליח אע"ג דאינו בן ברית ולא 

לעכו"ם, ומצד המשלח אין קפידא וכמ"ש, אלא אפילו למסקנא דש"ס שם דאמרו והא דרב אשי בדותא מאי שנא אינהו 
לדידן דלא דכתיב )במדבר יח, כח( אתם גם אתם לרבות שלוחכם מה אתם בני ברית אף שלוחכם בני ברית, אנן לדידהו 
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ר אין קפידא אבל מצד המשלח שאינו בן ברית לא מצי לעשות שליח, נמי מה אתם בני ברית קאמר, וא"כ נהי דמצד החצ
אמנם נראה דנהי )דאינהו לדידן( ]דאנן לדידהו[ נמי לא, אבל לחצר שפיר עבדי שליח, דהנה איכא דגרסי שם אנן לדידהו 

גם אתם וצריך  נמי בעינן אף שלוחכם בני ברית, והובא גירסא זו בשיטה מקובצת שם )ד"ה ה"ג(, וביאורו משום דכתיב
להיות השליח ג"כ בן ברית, ואם המשלח אינו בן ברית אין השליח ג"כ בן ברית אלא הוא לבדו קרוי בן ברית ולא 

המשלח, וכיון דגבי חצר לא שייך בן ברית וריבתה התורה להיות שליח, א"כ בחצר לעכו"ם ]מהני שליחות[ כיון דבחצר 
ש"י )ד"ה אנן( דכתב דלא גרסי אף שלוחכם בני ברית וגרס רש"י אנן לדידהו לא שייך תורת בן ברית, אלא דגם לפירוש ר

נמי מה אתם בני ברית קאמר, וכתב רש"י בפרק כל הגט )גיטין( דף כ"ג )ע"ב ד"ה לאו משום( משום דאתקש שליח 
אלומי אלמיה  לשולחו בהאי קרא וע"ש, וכיון דשליחות בחצר לא איתקש לשולחו דהא גבי חצר לא שייך בן ברית ואפ"ה

תורה לשליחות דידיה, א"כ מה לי חצר לישראל או לנכרי כיון דחצר לא איתקש לשולחו וכמ"ש א"כ ה"ה לנכרי, דטעמא 
דנכרי אינו עושה שליח אינו אלא משום דאיתקש שליח לשולחו, וכבר גלי קרא בחצר לשליחות אע"ג דלא הוי דומה 

נו עושה שליח לאו משום דאיתקש שליח לשולחו, אלא הא דאין למשלח וכמ"ש, משא"כ בחצר לקטן, דהא דקטן אי
הקטן עושה שליח פירש רש"י בריש פרק האיש מקדש )קידושין מב, א ד"ה והא הוו( משום דעיקר שליחות גבי גט כתיב 
ושלח ושלחה היינו בגדול ע"ש, והא דאין הקטן נעשה שליח נפקא לן בריש פרק האיש מקדש )שם( מהא דכתיב )שמות 
יב, ג( איש זוכה ואין הקטן זוכה ע"ש, וכיון דלאו מחד קרא נפקא )ו(מש"ה אע"ג דריבתה תורה שליחות לחצר שאינו בן 

דעת, אבל מצד המשלח שצריך בן דעת אין לו חצר, אבל שליחות דבן ברית דמחד קרא נפקא דכתיב אתם גם אתם 
ליחות דחצר אע"ג דאינו בן ברית, וא"כ ה"ה אם ואתקש שליח לשולחו וכמ"ש רש"י פרק כל הגט וכבר גלי קרא בש

 המשלח אינו בן ברית יש לו חצר, וזה נראה ברור.

ועיין בתוס' פ"ק דמציעא דף י' )ע"ב( ד"ה ואי משום שליחות אתרבי וז"ל, וא"ת מה צריך להוכיח מכח דאין שליח לדבר   
וכיח דחצר משום ידה אתרבי מדאתרבי מקרא עבירה, אמאי לא מוכיח מדאתרבי חצר מקרא דידו, כדבסמוך גבי גט מ

דידה ולא עביד שום הוכחה, וי"ל דבסמוך מכח התנא מוכיח דאתרבי גגה וחצירה כידה להתגרש אפילו בעל כרחה או 
אפילו היא קטנה, ואי מטעם שליחות לא היתה מתגרשת בעל כרחה ולא קטנה, אבל הכא )ד(אי אפשר להוכיח מכח זה 

נה הגניבה ]בעל כרחו[ ולא אם הוא קטן עכ"ל. ואי נימא דאין חצר לעכו"ם כיון שהוא משום דאפילו בידו אינו קו
שליחות, א"כ גבי גניבה נמי מכח התנא יכול להוכיח דמרבה חצר כמו ידו ועכו"ם קונה גניבה בידו דבני נח מוזהרין בגזל, 

ת אפ"ה אית ליה קנין חצר ניחא, ועיין מ"ש ואי משום שליחות אין לו חצר, ולפי מ"ש דאפילו חצר דעלמא משום שליחו
בסימן קפ"ח סק"ג: אמנם אם החמץ אינו בעירו וצריך למוכרו לא מצאו אחרונים דרך כיון דכסף לחודיה אינו קונה, ועיין 
פר"ח א"ח סימן תמ"ח. והנה אם יש לו קרקע יכול להקנות לו הקרקע ואגבו החמץ לפי מ"ש הרב מוהרש"ק כיון דאגב לא 

צבורין )עיין סימן ר"ב סעיף ב'(, אלא דכבר יש לנו גמגום בקנין אגב וכמ"ש בסק"ג, ועוד היכא דאין לו קרקע מאי. בעי 
וכאשר שמתי אל לבי בזה מצאתי קנין אודיתא דהיינו שיכתוב חתימת ידי תעיד עלי כו' איך שמכרתי את כל החמץ 

נה העכו"ם באודיתא זו ומשום דאודיתא הוי קנין אעפ"י לפלוני באופן המועיל, וכיון שמודה שמכר באופן המועיל ק
ששניהן יודעין שאינו כן, ולפי שלא ביארו בו האחרונים ביאור רחב בקנין אודיתא ולכן צריך אני להאריך קצת. ולענ"ד 

כן, כיון קנין שלם הוא ולא נופל הוא מכל הקנינים הן לענין ממון הן לענין איסור, ואע"ג דקמי שמיא גליא שאין הדבר 
דהוא קנין הרי נקנה לו באודיתא. ועיין בט"ז הלכות ריבית סימן קס"ח )סקי"ד( ז"ל, ועל מ"ש המרדכי )ב"מ סי' של"ז( 
שמזכה לו בשביל העכו"ם, תמה ב"י )ד"ה ומיהו גם הוא( דאנן קי"ל אין זכיה לעכו"ם )ב"מ עא, ב( כו', ומו"ח ז"ל )ב"ח 

שיהיה זוכה בו בדרך שיזכה בו העכו"ם כגון באודיתא שמודה שהוא של העכו"ם ד"ה עובד כוכבים( כתב דהכי קאמר, 
כהאי )ר"פ( ]דפרק[ מי שמת )ב"ב קמט, א( בעובדא דאיסור גיורא וכו', ולא נהירא דהאי אודיתא דאיסור אינו ענין לכאן, 

ל זהו ודאי אינו מועיל דודאי לגבי ממון אמרינן דאדם נאמן על עצמו לחובתו והודאת בע"ד כמאה עדים וכו', אב
לאפקועי איסורא בשביל שקר שלו וכו'. שוב ראיתי בתשובת מיימוני לספר משפטים סי' ל"א )בהגה"ה( שכתב לענין 

 מוכר חוב של עכו"ם דלא מהני הודאה בשם בעל העיטור )מאמר שני קנין( עכ"ל.

פרק הזהב )ב"מ( דף מ"ו )ע"א( ד"ה וניקנינהו ונראין דברי הב"ח דאפילו באיסורין מהני הודאה, וראיה מדברי תוס'   
ניהליה אגב קרקע וז"ל, וקשה דליקני ליה המעות בהודאה כמו שקנה רב מרי מרבא ע"י הודאתו של איסור בפרק מי 

שמת דף קמ"ט אעפ"י שאנו יודעין שלא היו שלו תחלה, וה"ה בברי מדקנינהו רב מרי אעפ"י דלא הוי בר ירושה, וע"ש 
יא. והרי מבואר דאפילו לאיסורין מהני קנין אודיתא דאע"ג דקמי שמיא גליא שמעות אין לו ופריק אידך שהניחו בקוש

בלא חומש, אלא מוכח כיון דהוא גופה קנין ממילא מהני גם לאיסורין. אלא דבתוס' פרק הגוזל קמא משמע להיפך ע"ש 
שאה והקניתי לו ד' אמות בחצירי וכו' אפילו אותן )ב"ק( דף ק"ד )ע"ב( ד"ה אגב אסיפא דביתא וז"ל, ומה שכותבין בהר

שאין להם קרקע, יש מפרשים משום דהודאת בעל דין כמאה עדים וכו', והאי דפרק הזהב )שם( גבי היה עומד בגורן 
דפריך וליקני ליה אגב ארעא ומשני דלית ליה ארעא, התם מדאורייתא בעינן דאית ליה ארעא דאי לית ליה ארעא לא היו 

ן מעותיו מדאורייתא שיוכל לפדות בהן פירות מעשר שני עכ"ל. והנה משמע מדבריהם דלענין איסורין לא מהני קרויי
 אודיתא.

אמנם קשה לי טובא דמשמע ממה שכתבו מדאורייתא בעינן כו' דאודיתא אינו מן התורה אלא מדרבנן, ומה בכך דהוי   
לאיסור תורה וכמ"ש הב"י באה"ע סימן כ"ח )ד"ה היה לו מלוה( מדרבנן כיון דקנין הוא עכ"פ מדרבנן מהני נמי אפילו 

במעמד שלשתן בקידשה דהוי קנין מדבריהם דהוי קידושי תורה ומשום דהפקר ב"ד הפקר, והוא מוכח ממקומו שם 
בש"ס דפריך וליקני ליה אגב ארעא, ולשיטת תוס' בפ"ק ]דב"ק[ דף )י"א( ]י"ב[ )ע"א ד"ה אנא( דקנין אגב אינו אלא 
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מדבריהם ע"ש ומהני קנין זה לפדות בהם פירות מעשר שני. מיהו נראה כיון דתוס' כתבו התם מדאורייתא בעינן דאית 
ליה ארעא כו' לא היו קרויין מעותיו מדאורייתא, ומשמע דאם היה מדרבנן היה מועיל אודיתא אפילו לענין איסור, א"כ 

ינו אלא מדרבנן, א"כ נראה דסגי לה באודיתא. ועיין מ"ש בסימן גבי חמץ דמדאורייתא סגי בביטול והא דצריך למכור א
 מ' סק"א.

ומ"ש הט"ז שוב ראיתי בתשובת מיימוני שכתב לענין מוכר חוב של עכו"ם דלא מהני הודאה, המעיין יראה דאדרבה   
מוכרו לישראל משם ראיה דמהני הודאה אפילו לאיסור ריבית וכמ"ש הב"ח וז"ל, ומה ששאלת עוד בחוב על פה כה"ג ש

חבירו אם אסור או שרי וכו', והעלה דלא מהני שום קנין בהלואה דאגב אינו מועיל כו', וכתוב שם הג"ה בשם בעל 
העיטור וז"ל, והוד]א[ה דאיסור לא מהני דא"כ הא דגרסינן בפרק מי שמת )ב"ב קמז, ב( למימרא דסבר רב נחמן מלתא 

מהא שכיב מרע שאמר הלואתי לפלוני הלואתו לפלוני, ומשני איתיה דאיתיה בבריא איתיה בשכיב מרע, ומקשה לה 
בבריא במעמד שלשתן, לישני ליה בבריא איתיה בהודאה דאיסור, אלא לאו שמע מינה לא מיקני חוב בהודאה אפילו 
ני בסברא דרבוותא אלא במעמד שלשתן עכ"ל בעל העיטור. ומוכח מדבריו דאם היה חוב בעל פה מיקני בהודאה הוי מה

אפילו לאיסור ריבית, אלא משום דחוב על פה אינו נקנה בהודאה אפילו לממון וכדמוכח לה מהאי דפרק מי שמת מלתא 
דאיתיה בבריא וכו'. וטעמא דמלתא נראה דנהי דאודיתא הוי קנין, אבל חוב על פה שאינו ברשותו לא מצי להקנותו 

קנין אלא במעמד שלשתן והוא נמי הלכתא בלא טעמא, אבל בשום ענין כיון שהוא דבר שאינו ברשותו אינו נתפס בו 
 דבר שברשותו שנתפס בו קנין גם אודיתא הוי קנין ואפילו לענין איסורין וזה ברור.

ובתוס' פרק מי שמת )ב"ב( דף קמ"ח )ע"א( ד"ה שכ"מ שאמר הלואתי לפלוני וז"ל, אע"ג דליתא בבריא בקנין שאין   
ת אגב קרקע אי גרסינן מסיק כדרב פפא, מכל מקום כיון דליתיה בקנין דלא מצי להקנות הלואה בעין, ונהי דיכול להקנו

בלא דבר אחר, לא חשיב איתיה בבריא וכו', ותימה לימא איתיה בבריא בהודאה כדמוכח לקמן דשכיב מרע שהודה קנה 
גב קרקע, וצריך לומר דמלוה בלא טעם דשכיב מרע מדקני בגר עכ"ל. ונראה דקושית תוס' הוא לפי מ"ש דהלואה נקנה א

חשיב דבר שברשותו, והכין הוא דעת בעל המאור ריש פרק שור שנגח ד' וה' )ב"ק יח, א בדפי הרי"ף( דלא הוי דבר שאינו 
ברשותו אלא גזל ולא נתייאשו הבעלים כיון דהגזלן אינו רוצה להחזיר, אבל חוב דהלוה רוצה לפרוע יכול להקדישו ע"ש, 

ו נקנה בקנין סודר אינו אלא משום דמטבע אינו נקנה בחליפין וכמ"ש רש"י ריש פרק )נערה דף נ"א( וא"כ הא דחוב אינ
]אעפ"י[ )כתובות נה, ב ד"ה מתנת שכ"מ( ע"ש, וכיון דקנין נתפס בו ומקני אגב קרקע א"כ נקנה נמי באודיתא, אבל לדידן 

ו ברשותו, וכמ"ש הרמב"ן ריש פרק שור שנגח שם דקי"ל דחוב על פה אין שום קנין נתפס בו ומשום דהו"ל דבר שאינ
)במלחמות( דאע"ג דהלוה רוצה לפרוע מלוה להוצאה נתנה ע"ש, א"כ ע"י אודיתא נמי אינו נקנה. ולכן נראין דברי בעל 

 העיטור שכתב דחוב על פה אינו נקנה באודיתא ואפילו לענין ממון.

"ב( ד"ה גופא וז"ל, אומר ריב"א וכן ר"ת דבמעמד שלשתן קונה בעל ובזה ניחא ליישב דברי תוס' פ"ק דגיטין דף י"ג )ע  
כרחו של לוה או של נפקד, דאי לא קני אלא מרצונו למ"ד דוקא בפקדון למה הוצרכו לתקן מעמד שלשתן יאמר לו זכי, 

ועוד אף באין ואין נראה לומר דהוצרכו לתקן למקום שאין הפקדון ביד הנפקד אלא ביד אחרים דלא יועיל אם יאמר זכי, 
הפקדון ביד הנפקד יקנה באודיתא וכו', אלא נראה דאף בעל כרחו של נפקד קני עכ"ל. ודבריהם נראין תמוהין דאכתי 
יקנה באודיתא, ועיין מ"ש בזה בחידושי מוהרש"ל ומוהרש"א. ולפי מ"ש ניחא, דאי נימא דמעמד שלשתן איתיה בע"כ 

ון דכפריה ואינו רוצה להחזיר, דכה"ג הו"ל דבר שאינו ברשותו וכמבואר איכא למימר דהוצרכו לתקן מעמד שלשתן בפקד
בפוסקים וא"כ אין שום קנין נתפס בו וה"ה אודיתא לא מהני, אבל אי נימא דמעמד שלשתן אינו אלא מדעת א"כ כל 

ציעא דף ו' שרוצה )לחזור( ]להחזיר[ הו"ל דבר שברשותו וכל היכא דאיתיה ברשותא דמאריה הוא כמ"ש תוס' בפ"ק דמ
 )ע"א ד"ה הקדישה( ע"ש, וא"כ שפיר נקנה באודיתא ודו"ק. ועיין מ"ש בסימן שנ"ד )סקי"ב( ]סק"ד[.

ובשו"ת רשב"ץ ח"א סי' )קנ"ג( ]קנ"ב[ ז"ל, ועוד שאין פקדון ולא מלוה נקנה בהודאה אלא בשכיב מרע משום דדברי   
יה יכול להקנות בהודאה אמאי לא תני לה גבי שאר שכיב מרע ככתובין ומסורין, אבל בבריא לא, שאם כל אדם ה

הקנאות, וכ"כ הרב בעל העיטור ז"ל, וכן דעת הרמב"ם שהוא פסק בהלכות האי דאיסור בפ"ט מזכיה )ה"ט( ואילו בהלכות 
מכירה פ"ו )ה"ז ח'( כתב שהמטבע אין לו דרך שיזכה בו מי שאינו ברשותו אלא אגב קרקע, וכתב עוד שם שהחוב אינו 

ה אלא במעמד שלשתן, ואילו היה שהודאה תועיל בבריא אמאי לא תני תקנתא דאודיתא דהלכתא בטעמא הוא, אלא נקנ
ודאי הרי הוא מסכים למה שהסכים בו הרב בעל העיטור ז"ל דלא אמרינן אלא בשכיב מרע ולא בבריא עכ"ל. וע"ש עוד 

ב( חייב אני לך מנה דמשמע דמהני הודאה, לא מוכחא  מזה בח"ג סי' שכ"ה והוסיף וז"ל, והאי דפרק הנושא )כתובות קא,
 דבחייב אני לך מנה ליכא הקנאה, )וכן( ]אבל[ הודאה דהקנאה לא מהני עד שיאמר בשטר שדי קנויה לך עכ"ל.

והן אמת דכבר נחלקו רבוותא בקנין אודיתא אם מהני בבריא או אינו אלא בשכיב מרע, אלא שכבר הכריע בש"ך סימן   
ס' )סקל"ב( דמ"ש החולקין דהך דאיסור גיורא איירי דוקא בשכיב מרע ולא בבריא ליתיה וכל הפוסקים חולקין בזה ע"ש. 

מהני בבריא נתיישב מתוך דברינו, דמ"ש להקשות מדברי  ולפי מ"ש רוב דברי הרשב"ץ שכתב להוכיח דאודיתא לא
הרמב"ם פ"ו ממכירה שכתב דחוב אינו נקנה אלא במעמד שלשתן וכו', לפי מ"ש דחוב לכו"ע אינו נקנה באודיתא א"כ 

אין דרך בו אלא מעמד שלשתן. ומ"ש רשב"ץ בהאי דחייב אני לך מנה לא מוכחא דליכא הקנאה, הגם דודאי אית דמפרשי 
בהקנאה וכמ"ש תוס' שם ריש פרק הנושא )קב, א ד"ה אליבא( דמיירי בשטר ומחייב עצמו בחיוב חדש, אבל הרמב"ם  לה

שכתב להדיא בפי"א מהלכות מכירה )הט"ו( ההיא דפרק הנושא בלא הקנאה, וכן פסק בשו"ע סימן מ' )סעיף א'( ע"ש, 
ן מ"ש בסימן מ' )סק"א(. ועיין בנימוקי יוסף פרק מי שמת א"כ מוכח דהרמב"ם ס"ל דאודיתא הוי קנין אפילו בבריא, ועיי
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)ב"ב סט, ב בדפי הרי"ף( גבי אודיתא דאיסור ז"ל, אמר המחבר מהא דלודי איסור כתבו חכמי פרובנציא והריטב"א בשם 
רמב"ם רבו ז"ל דכל שמחייב עצמו בלשון הודאה מהני אע"ג דידעינן דלא היה מחייב ליה מעיקרא עכ"ל. וזה הוא שיטת ה

 כמו שביארנו בסימן מ' שם סק"א.

ובטור יו"ד סימן רס"ז ז"ל, אבל אם אמר בעל פה עשיתי לפלוני עבדי בן חורין אינו כלום ויכול לחזור בו. וכתב הרמ"ה   
והני מילי בבריא אבל בשכיב מרע שאמר אחד מאלו הלשונות, כיון שמשמעותו לשון שחרור זכה מיד בגופו ואינו יכול 

ו וצריך גט שחרור להתירו בבת חורין, ואפילו בבריא אם אמרו דרך הודאה גמורה מהני למיקני נפשיה וצריך גט לשעבד ב
שחרור להתירו בבת חורין עכ"ל. ומבואר מדברי הרמ"ה דאפילו בא לשחררו עכשיו בלשון הודאה מהני למיקני נפשיה 

בממון דאפילו המפקיר עבדו צריך גט שחרור להתירו בבת ומשום דהודאה הוי קנין, אלא דלהתירו בבת חורין דאינו תלוי 
חורין )גיטין לח, ב(, וקנין אודיתא נמי לא מהני אלא לקנין ממון שבו. וכן נראה מדברי הרשב"א בחידושיו לקידושין דף 

יא אלא )כ'( ]כ"ו[ )ע"א ד"ה ולענין שטר( שכתב אע"פ שאינו כותב והריני מוכר לו אלא ומכרתי לו לאו שטר הודאה ה
שטר מכר, כדכתיב )בראשית כג, יג( כסף השדה נתתי דמתרגם אתן, וכהאי שאמרו בפרק השולח )גיטין מ, ב( נתתי שדה 

פלונית לפלוני וכו', ואמרינן עלה וכולן בשטר כלומר שיכתוב לו עכשיו בשטר ]לשון[ זה, ואי מדין הודאה אינו צריך 
ונה לו קאי, אבל נתתיה לא צריך דקנה מדין הודאה עכ"ל. וזה הוא נמי לשטר, ומיהו יש מי שמפרש שם דאאתננה לו נת

 דברי הרמ"ה שהובא בטור שכתב ואפילו בבריא אם אמרו דרך הודאה מהני למיקני נפשיה.

אלא שראיתי בשו"ת מוהר"ם אלשיך סי' ג' שכתב על דברי הרמ"ה שהובא בטור וז"ל, ומה יתן ומה יוסיף לו לשון   
אפילו לגופיה לא היה לו להועיל, וע"ש שהעלה טעמא דהרמ"ה לפי מ"ש הרמב"ם )פ"ח מעבדים הי"ז( הודאה, ואדרבה 

שהמשחרר עבדו בכל לשון שנראה שלא נשאר עליו שום שעבוד כלל דמהני ע"ש. ודבריו תמוהין דהרמב"ם לא אמר אלא 
 מדין הודאה וכמ"ש נמי הרשב"א.שכתבו בכל לשון ובשטר, אבל בדברים לא יוסר עבד, וטעמא דהרמ"ה משום דקנה 

וכיון דנתבאר מכל הנך פוסקים דהודאה הוי קנין ממילא נמי לענין איסור דמהני, ובפרט גבי חמץ דאינו אלא מדרבנן   
דסגי ליה בביטול וכמ"ש, וא"כ אם אין החמץ בביתו יכול למוכרו באודיתא וכמ"ש, והיינו שיכתוב בשטר מודה אני 

וכמ"ש, או שיאמר בעל פה ובפני שני עדים כשרים, דאע"ג דגבי שאר קנינים לא איברי סהדי שמכרתי באופן המועיל 
אלא לשקרי, אבל אודיתא לא הוי אלא עד שיודה בהודאה גמורה בפני עדים כשרים, וכל זמן דליכא אודיתא ממילא 

 ליכא קנין אודיתא וכמ"ש בסימן מ' ס"ק א', ועיין מ"ש בסימן צ"ט סק"ב.

ס' פרק חזקת הבתים )ב"ב( דף מ"ד )ע"ב ד"ה דלא( בהא דפריך שם וליחוש דלמא אקני ליה מטלטלין אגב ועיין תו  
קרקע, ומסיק לא צריכא דקאמרי עדים ידעינן ביה בהאי דלא הו"ל ארעא מעולם, וכתבו שם תוס' במה שנהגו לכתוב 

ודה שיש לו קרקע וחוב הוא לו שהרי על ידי בהרשאות ונתתי לו ארבע אמות בחצירי, ונראה לר"ת דהיינו טעמא כיון שמ
קרקע מקנה לחבירו, אפילו יש כמה עדים שמכחישין אותו הרי הודאת בע"ד כמאה עדים, ולא חיישינן למיחזי כשיקרא 

כדאשכחן לקמן גבי איסור גיורא דנפיק אודיתא ואע"ג שהיה איסור משקר, והקשה מהר"ר חזקיה דמ"מ ניחוש הכי דלמא 
 לטלין אגב קרקע והודה שיש לו קרקע אע"פ שלא היה לו מעולם עכ"ל.אקני ליה מט

ולפי מ"ש נראה ליישב, והוא כיון דאודיתא בעצמו קנין הוא, א"כ כשמודה שיש לו קרקע ומכר לו מטלטלין אגב קרקע   
אודיתא, אלא  הרי הוא כמודה שמקנה לחבירו באופן המועיל, ואפילו יודעין שאין לו קרקע נקנה לו המטלטלין בקנין

דגבי שעבוד מטלטלין כיון דמטלטלין גרידא לאו בני שיעבוד הוי ואפילו שעבדן לו בקנין סודר, אפ"ה מטלטלין גרידא 
לאו בני שעבוד אלא אגב קרקע הוא דמשתעבדי, וכיון שאנו יודעין שקרקע אין לו לא משתעבדי בקנין אודיתא, כיון 

א בקנין אודיתא, דאין שום שעבוד נתפס במטלטלין בלא קרקע, ומש"ה התם שקרקע אין לו לא משתעבדי מטלטלין גריד
בפרק חזקת הבתים דמיירי משעבוד שפיר משני דידעינן דלא היה לו קרקע מעולם, ובהרשאה דהוא בתורת קנין וכיון 

אנו שאין לו קרקע  דקנין נתפס במטלטלין לחודיה על ידי קנין סודר ומשיכה, נתפס ביה נמי קנין אודיתא ואפילו יודעין
נתפס הקנין על ידי אודיתא, אבל שעבוד מטלטלין בלא קרקע לאו בני שעבוד, ומש"ה לא מהני אודיתא לשעבוד כל שאין 

 לו קרקע וזה נכון ודו"ק:

 שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן שטז

נתנה קצת מעות בעד הפרה שעמדה והנה נשאלתי מהרב החרוץ המופלג מהו' פייטל נ"י אבד"קק דינדיש שהנכרית ...
ברפת המושכר לישראל ואמנם גוף הקרקע לגוי והשכרוהו לישראל והסתפק הרב הנ"ל כיון שחצר של משכיר מקנה לו 
זבל של אחרי' כמבואר בטוש"ע ח"מ סי' שי"ג הה"נ הכא החצר של העכ"ום מקנה לה הפרה וה"ל כסף וחצר ושוב פלפל 

תמ"ח כיון דאין שליחות לעכו"ם ואין חצרו קונה לו טוב להקנות לאשה נכרית שאין לה  הרב ני' במ"ש מחצית השקל סי'
בעל דאז חצר מטעם יד ולענין יד לא אימעט עכו"ם וכשעומדת בצד החצר קונה החמץ מטעם יד אלו דברי הגאון זצ"ל 

יד בעלה ולק"מ דעכ"פ המעות והרב הנ"ל פקפק ע"ז מה בין יש לה בעל או אין לה בעל הלא בנכרי לא אמרי' יד אשה כ
שהנכרי קונה בו החמץ הוא ממון בעלה ואין דעתה לגזול הממון ממנו וא"כ ממ"נ ע"כ היא קונה החמץ בממון בעלה 

ובמה יקנה הבעל אי מטעם שליחות הלא מסיק מחצית השקל שם אפי' עכו"ם לעכו"ם לא נעשה שליח ואי נימא אשה 
"כ יקנה חצרה להבעל ומה שקנתה אשה קנה בעלה ואין חצרו קונה לו שאין אינה צריכה שליחות דידה כיד בעלה א

 שליחות להעכו"ם ע"כ הצריך הגאון ז"ל שתהי' אשה שאין לה בעל ותקנה מטעם יד כשעומדת בצד חצרה.  
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וק בין אבל עדיין לא הועיל כי חצר מטעם יד מגט ילפי' וכ' הגאון ז"ל כיון דליכא מיעוטא למעט עכו"ם מזה אין חיל  
עכו"ם לישראל ולא נלע"ד לסמוך על זה דהנה תוס' בגיטין כ"ג ע"ב ד"ה גם אתם וכו' מסיימו וז"ל כיון דדרשי' שליחות 
מתרומה ומיני' ילפי' בעלמא מסתמא דלא ילפי' בעלמא אלא דומי' דאתם עכ"ל והקושי' מפורסמת א"כ גם לדידן למאי 

תם תיפוק לי' מגט ילפי' וגט לא שייך בעכו"ם ובעי' דומי' דגט וכן איצטריך למימר דעכו"ם פסול לשליחות מטעם א
הקשה פני יהושוע ובחידושי אמרתי דהוא פשוט מאד דזה תלי' בדון מינה ומינה ודון מינה ואוקי באתרי' ושפיר תי' תוס' 

בשליחות ואה"נ למאן  דלר"ש לא קשי' מנ"ל אין שליחות לעכו"ם י"ל ס"ל דון מינה ומינה וכיון דלא שייך בתרומה ליתא
דס"ל דן מינה ומינה פסול עכו"ם לשליחות אלא ש"ס מייתי אתם לרווחא דמילתא למאן דאית לי' דון מינה ואוקי 

באתרי' ודבר זה איון /אינו/ בבנין אב דהלכה כמ"ד דן מינה ומינה במחלוקת שנויי' בסוף ס' באר יעקב כלל למ"ד /ל'/ 
לפ"ז כיון דחצר דמטעם יד לא כתיב אלא בגט ונילף מיני' בנין אב בעלמא א"כ אי  וכלל ל"א ואין שם דבר ברור וא"כ

אמרי' דון מינה ומינה ועכו"ם לא שייך בגט א"כ אין לעכו"ם ולא לארמית חצר לא מטעם יד ולא מטעם שליחות ובשגם 
ות ולא מטעם יד אלא בעובדא דהרב הנ"ל לא עמדה אמרי' בצד חצרה ולא נשאר רק מה שכתבתי דחצר לא מטעם שליח

כיון שהכניס העכו"ם לבית ממש ה"ל קנין גמור וזה הוא בחצרו ממש אבל כיון שהוא מושכר ואין לו רשות להניח כליו 
לשם נהי מציאה הבאה לשם קונה להמשכיר מטעם שליחות או יד לישראל אבל לא מטעם כניסה לביתו ע"כ איני רואה 

קדושה הנל"עד כתבתי ומה שנוגע אי מותר לומר לנכרי להטיל מום בספק  שום צד להוציא כל הבכורים הנ"ל מספק
 בכור בזה"ז ]עיין לעיל סס"י ש"ו ובסס"י שאח"ז[. פ"ב יום ה' ו' כסליו תקצ"ח לפ"ק. משה"ק סופר מפפד"מ.

 הערמה במצוות התורה –מכירת חמץ  –פסח 

 ורות ג:בכ

 תוספות בכורות ג: ד"ה 

 שבת קלט:

 כא.בכור שור פסחים 

 )לאו"ח סי' תמ"ח(

מתני' ומאכיל לבהמה כו'. ראיתי להזכיר כאן מה שחידשו קצת סופרי זמנינו להתיר למכור לעכו"ם קודם הפסח     
בהמות שלו גם חמץ שדרכם לאכול כל ימות השנה כדרך מכירות חמץ הנזכר באו"ח סי' תמ"ח והבהמות אוכלים חמץ כל 

ם מהגוי ומימי לא ראיתי כך ובפרט בעיר הזאת אשר רוב משא ומתן שלהם היה ימי הפסח ואחר הפסח חוזר ולוקח אות
בעשיית חמץ יי"ש ושכר ומהפסולת היו מפטמים בהמות מהם לחלב ומהם לשחיטה ובהגיע ימי הפסח אף שכולם היו 

לים מוכרים חמץ שלהם לעכו"ם כנהוג מ"מ לא אשתמיט חד למכור גם הבהמות להאכילם חמץ והיו הבהמות מתקלק
מאד עד איזה שבועות אחר הפסח שחזרו לאיתנם ואמרתי אסורה נא ואראה המראה הגדול הזה וכי הראשונים לא ידעו 

לדמות מכירה זו למכירת חמץ ומה טעם יש בה ואחרי העיון קצת אמרתי דלא דמו להדדי כלל דהנה מעיקרא דדינא 
זה הקונה לאו גברא דאורחיה מעולם לקנות כך וזה פירכא על מכירת חמץ הנהוג הלא מוכחא מילתא דהערמה טובא ש

אין דרכו למכור כך ועל הרוב הקונה הוא עני וקונה בכמה מאות חמץ כנהוג עתה שאין מוכרים בדבר מועט ושאר 
הוכחות טובא אלא נ"ל כיון דהאיסור מדרבנן הוא דמדאורייתא בביטול בעלמא סגי וכל אחד מבטל חמצו בלב שלם 

ריך ליתן כל ממונו ולא יעבור על לא תעשה וכ"ש איסור חמור כזה ולא נשאר כ"א איסור דרבנן כמ"ש הפוסקים דצ
שצריך לבערו מן העולם הם אמרו והם אמרו להתיר מכירה זו כמו שכתב בתוספתא הביאה הב"י סי' הנזכר ואע"ג דכתב 

ון התוספתא גופה כבר התעורר שם הב"י בשם בה"ג שסיים התוספתא זו ובלבד שלא יערים והב"ח כתב שם שהוא לש
הב"י על זה והקשה הא ודאי הערמה היא זו ותירץ שלא ימכור על תנאי פי' שלא יאמר ביטול המכירה בפירוש וכעין זה 

פי' גם הב"ח שלא יעשה באופן שישאר בפסח כח הישראל על החמץ ע"י חותם וכיוצא עיי"ש, אמנם כל זה להפקיע 
הפסד גדול ורב כשיבערו כל חמצם והתירו למכור באופן הנ"ל ולא פלוג בין רב למעט  איסור דרבנן ומחמת הדחק שיהיה

אבל להפקיע איסור דאורייתא דהיינו להאכיל בהמות ישראל חמץ בפסח לא מהני מכירה שידוע שכוונתו רק להאכיל 
דרבנן היא וז"ל הך  ולא להניח כך והכי מוכח מלשון רש"י ז"ל שפי' בשבת דף קל"ט ע"ב אהא דאמרינן התם הערמה

הערמה לאו באיסור דאורייתא היא אלא באסורא דרבנן וכו' עכ"ל אלמא דאי דאורייתא לא הוה שרינן הערמה כלל ואפי' 
בדרבנן אמרינן התם היכא דמוכחא מילתא אין מערימין והא דאמרינן התם דמטילין שכר בחולו של מועד ע"י הערמה 

הכתוב מלאכת חוה"מ אלא לחכמים וכן יש לתרץ ההיא דכל כתבי דף קי"ז )ע"ב( התם נמי לאו דאורייתא הוא דלא מסר 
 וכן בגיטין דף ס"ה )ע"א( גבי מערימין על מעשר שני דהתם נמי בדרבנן היא עיי"ש.

ותו דהכא מוכחא מילתא דהערמה טפי דכי ימות מן הבהמה אין הגוי משלם לו כלום או היא חולה ושאר הזיקות     
בחמץ דמינח נייח הישראל משתדל בו ופשיטא דאין הגוי מקבל עליו האחריות הגדול הזה בשביל הנאה דשכיחי טפי מ

מועטת שיש לו. ותו דבשלמא במכירת חמץ כיון דלא סגי בלא"ה או שימכור או שיבער אמרינן דגמר ומקנה אבל הכא 
ו שתים ושלש לאיתנם ודמי למ"ש למה לו למכור בהמותיו בשביל הפסד מועט שיקולקלו זמן מה וחוזרים בשבוע א
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התוספות והרא"ש בשבת דף י"ח ע"ב דאין להשכיר סוס לגוי ויעשה בו מלאכה בשבת ע"י שיפקירו ולא דמי לגיגית 
וקדרה דשרי ע"י דמפקיר להו משום דהתם לא אפשר בענין אחר פי' ולהכי מפקיר להו באמת כי לא סגי בלא"ה משא"כ 

דלמה לו להפקיר בהמתו בשביל הנאה מועטת ואף ע"ג דיש פוסקין חולקין על התוס' בסוס אין כוונתו להפקר גמור 
והרא"ש כמ"ש הב"י סי' רמ"ו וכ"פ הב"ח דאם מפקיר בפני ג' שרי אפילו לכתחלה מ"מ משמע דעת הפוסקים דהיינו 

ז צריך הוא להחליט שמפקיר בלא ערמה כגון שא"א לו להשתכר בבהמתו אם לא שישכיר לגוי לכל צרכו אפי' בשבת ועי"
בדעתו שאם יזכה בו אחר ביום השבת והגוי יניח לו הרי היא שלו ואפי' אי לא סגי לו כ"א שמוכרח להשאיל בהמתו לגוי 

הרי הוא מפקירה באמת והכי מוכח מלשון הב"י שכתב שם וז"ל שאין לך אדם שמפקיר בהמתו בפני ג' כדי להשאילה 
פקר מעליא ואפי' התם משמע דעת רוב הראשונים והאחרונים דלא כב"ח כ"א לגוי בשבת עכ"ל אלמא דס"ל דבעינן ה

בדעבד שכבר השכיר או השאיל לגוי ועיכבה בשבת יפקירנו דאז אין לו הצלה אחרת ויעשה הצלה פורתא לסמוך על 
מץ דמינח איזה סברת יחיד אבל לא לכתחילה, גם טעם השני דתי' שם שהיא מדאורייתא אין שייך נמי כאן ולא דמי לח

נייח בחדרו, ולכן ישתקע הדבר ולא יעשה כן בישראל ואפילו אי לא נהגו מקדם כן כ"א משום חומרא בעלמא דמי לההוא 
 דפרק מקום שנהגו דף נ' )ע"ב( דאמרינן כבר קבלו אבותיכם עליהם כו' כ"ש דמדינא יש לאסור כמ"ש.

 מקור חיים )לר"י מליסא( חידושים סימן תמח

 י מליסא( ביאורים סימן תמח ס"ק יאמקור חיים )לר"

אם הוא יודע וכו'. ובנידון מכירת הבהמות לעכו"ם קודם פסח וגם החמץ והבהמות אוכלין החמץ כל ימי הפסח ואחר 
פסח חוזר ולוקח אותם, הנה התבואות שור בחידושיו לפסחים כ"א כתב לאסור. ויסוד דבריו כיון דמכירה זו הערמה הוא 

ק בדרבנן ולא בדאורייתא כמבואר בשבת קל"ט ב'. לכן חמץ דבביטול סגי מדאורייתא וליכא כי אם ולא שרינן הערמה ר
איסור דרבנן מותר להערים נגד איסור דרבנן, משא"כ במכירת הבהמות להאכילם חמץ הוא איסור דאורייתא ובפרט כי 

במכירת חמץ כיון דא"א רק שימכור הוא הערמה מוכחת דכי ימות מן הבהמה או היא חולה הישראל משתדל בו. ועוד ד
או יבער גמר ומקנה משא"כ במכירת בהמות וכו' עכ"ד. ותמוהין לי דבריו מאוד מה שכתב דהערמה אינו מותר רק 

בדרבנן והא דמערימין על מעשר שני גיטין ס"ה א' בדרבנן הוא עיי"ש עכ"ל. תמוה דהא דמוקי התם בגיטין הא דמערימין 
ן הוא משום שפחה דקתני התם במתני' שהיא קטנה, אבל ע"י גדולים ודאי דמערימין אפילו בעציץ שאינו נקוב דרבנ

בדאורייתא, וכן כתב הרמב"ם בהדיא בפ"ה מהלכות מעשר שני הלכה ח' ט' דע"י גדולים מותר אפילו בדאורייתא רק ע"י 
ס"ג[ דלא מהני הפקר בבהמה לענין קטן יש חילוק בין דאורייתא לדרבנן עיי"ש. ומה שמביא ראיה מסימן )רמ"ג( ]רמו 

שבת, לא דמי כלל דדוקא הפקר לא מהני מטעם דאינו מפקיר בלב שלם משום הפסד מועט אבל מכירה לכל ימי השבת 
מהני כמבואר במגן אברהם שם ס"ק ט'. והטעם פשוט דלמה לא ימכור בלב שלם, מה איכפת ליה אם העכו"ם יתן לו דמי 

במכירה משא"כ בהפקר ודאי אינו מפקיר בלב שלם. ועוד הרי עינינו הרואות שמנהגינו המכירה דמסתמא אינו מוזיל 
להפקיע אפילו קדושת בכור דאורייתא ע"י מכירת הבהמות במכירה כזו, וג"כ כי ימות מן הבהמה אין הנכרי משלם 

ותר יש פסידא לשוורים והישראל משתדל להצילם, וג"כ אינו אלא ספק הפסד בולד ואפילו הכי מתירין במכירה זו, וי
כשיכחישו בפסח כשלא יזונם בחמץ ממה שיש פסידא בהוולד כשיהיה בכור, וגם אינו אלא ספק הפסד דשמא יהיה 

 .נקיבה

וגם לא דמי להא דשבת קל"ט ב' וקי"ז ב' דלא שרינן הערמה רק בדרבנן, דשם עושה כל האיסור רק שמערים דלא לידעי   
כזו ודאי לא שרי רק בדרבנן, כגון לתלות המשמרת לתלות בו רימונים ותולה בו שמרים אינשי שעושה האיסור והערמה 

בשבת, דבשבת מלאכת מחשבת אסרה תורה והוא מחשב בתליית המשמרת בשביל השמרים וגם תולה בו רק שמרים 
הוא ועביד איסור הרי עושה כל האיסור רק שהעולם לא ידעו מהאיסור. וכן הטלת שכר כשיש לו ישן דאצלו שלא לצורך 

רק שהעולם אינן יודעין שיש לו ישן כמו שפירש רש"י שם ]ד"ה התם[. וכן שקיל ברא דתומי ומניח בברזא דדנא ואומר 
לאצנועי קמכוינא ובאמת הוא עושה כל המלאכת מחשבת דהא הוא מכוין רק לתקן ומתקן רק שאומר שאינו מכוין 

ור במברא ועובר רק שאומר שמכוין לישן. וכן בשבת קי"ז ב' שמזמין לתקן, וכן אזיל ונאים במברא דעושה כדי לעב
אורחין שאין צריכין. משא"כ הכא דמה בכך שמערים כיון שאין האיסור רק בשלו וכשמקנה בקנין לנכרי הרי ע"כ יצא 

י דמותר מרשותו מה בכך שיודע בבירור שהעכו"ם יחזור וימכור לו מ"מ כבר יצא מרשותו ע"י קנין, ודמי למעשר שנ
אפילו בדבר דאורייתא כמו שכתבתי לעיל. ועוד דאפילו יאמר בפירוש ע"מ שתחזור ותמכור לי, הא מתנה ע"מ להחזיר 

אינו רק חומרא בעלמא. וכן במכר ע"מ להחזיר כשקובע לו זמן כמו שכתב הסמ"ע סימן ר"ז ]ס"ק יא[, והכא דתליא ברצון 
, ובאמר לו מדעתיה הוי מכירה כמבואר בב"מ דף ס"ו א' והרי באתרוג העכו"ם להחזיר הוי כמתנה כשתרצה תחזירם לי

כשנותן לו במתנה אמרינן ע"י אומדנא דמוכח דדעתו היה במתנה ע"מ להחזיר כמבואר בסימן תרנ"ח ]ס"ה[, וא"כ ה"נ 
"מ להחזיר נהי דאיכא אומדנא דמוכח שאינו רוצה להקנות לו לחלוטין מ"מ בודאי אומדנא דמוכח אינו מבטל המכר שע

דזה אינו מזיק לשניהם, ובפרט כשתולה חזרת המכירה ברצון הנכרי ודאי דניחא ליה לתרוייהו דמה אכפת ליה לנכרי 
כשתולה הברירה בידו וגם רצון הישראל כך הוא שאם יתן לו הנכרי דמים ויקיים המקח שיהיה מקוים, וזה מועיל בכל 

 .מדעתיה מקום כמו מתנה ע"מ להחזיר, ומכ"ש כשאומר לו

אך מ"מ נראה דהכא במכירת שורים אסור, דלענין היתר הנאה לא מועיל מתנה או מכר ע"מ להחזיר דדמי להא דמבואר   
ביו"ד בש"ך סימן רכ"א ס"ק נ"ב גבי מודר הנאה ואין לו מה יאכל דנותן לאחר לשם מתנה, וכתב הש"ך דדוקא משום 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


942 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

דבאיסור הנאה אף שכבר יצא מרשותו ע"י מתנה אסור באיסורי הנאה, דאין לו מה יאכל התירו וכו', הרי מוכח בהדיא 
ומכ"ש הכא דאסור דהא מ"מ יש לו לישראל הנאה כשבהמותיו מתפטמין בחמץ כיון שיודע שעתידין שיוחזרו לו אחר 

בפסח, פסח רוצה ונהנה הוא בקיום החמץ בכדי שהבהמות שעתידין שיהיו שלו יתפטמו ממנו, והרי נהנה בחמץ של נכרי 
כי בודאי אם אחד יקנה לישראל בהמה שיהיה נקנה לישראל אחר פסח והישראל יתנהו לעכו"ם לפטמו בחמץ דבודאי 

אסור לעשות כן שנהנה הוא מחמץ, דמה לי שנהנה במה שהוא מפטם בהמה והיא עכשיו שלו או שנהנה במה שמפטם 
שהעכו"ם מפטם בחמץ יהיה בודאי לו נהנה הוא  בהמה שיהיה שלו, וא"כ ה"נ כיון דיודע הישראל בבירור שהבהמה

מחמץ ואסור, כך נראה לי טעם האיסור. ומ"מ יש לדחות דשאני התם גבי מודר הנאה דכשנותן וממציא לאיש אוהב של 
המודר מעות שיהיה יכול ליתן להמודר מהנה הוא להמודר משום הכי אסור, משא"כ הכא בשעה שמוכר השורים אינו 

דהא עדיין לא חל פסח וכשמגיע פסח אף שנהנה אינו עושה שום מעשה בגופו ומותר כמו שכתבתי עושה שום איסור 
בסימן תס"ו ]ס"ק ב[ עיי"ש. ואפילו ליתן בהמה בלא מכירה לעכו"ם בסתם ומאכילה בפסח חמץ מתיר האגודה כמו 

ב פסח יראה לאסור.* ואפילו שכתב החק יעקב ]ס"ק כ"ג[ בשמו )בסי' ת"נ( עיי"ש. אבל מ"מ לעשות כן בפסח או בער
לדעת התבואות שור נראה דדוקא למכור בהמות עם חמץ אסור דניכר שמערים בשביל פסח, אבל מי שהשכיר הבהמות 

שלו קודם פסח לעכו"ם לזון אותם יכול למכור השורים בפסח. ואם העכו"ם קיבל עליו בחיוב לזון אותם בחמץ, צריך 
ל חמץ קודם המכירה דאז כיון דאין על העכו"ם חיוב מזונות של חמץ הוי כסתם לפטור את העכו"ם מחיוב המזונות ש

דמתיר החק יעקב )בסי' ת"נ ס"ק כ"א( ]שם[, רק שכתב דלכתחלה אין להקל והוי כמו הערמה בדרבנן דמותר אפילו לדעת 
 :התבואות שור. וגם דמי למה שכתב מהרי"ל בתשובה דאין סברא לאסור בתחילת שנה

 שו"ת סימן א – נחלת יעקב
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 נפש הרב עמ' קעט

 בעקבי הצאן עמ' עג

 קבמפניני הרב עמ' 

 מינוי הרב כשליח –מכירת חמץ  –פסח 

 נפש הרב עמ' קעט

 עכו"ם שעשה שליח לקנות –מכירת חמץ  –פסח 

 מגן אברהם תמח:ד

והמ"ב סי' נ"ט כ' דצריך להקנות לו בכסף ובמשיכ' או בהקנאת מקום כמ"ש בי"ד סי' ש"ך אבל בדיעבד קנה בכסף לחוד ...
משום דרוב הפוסקים ס"ל כר"ש וכ"מ בח"מ סי' קצ"ד ועוד כיון שהחמץ אינו ברשותו אלא שהתורה אוקמה ברשותו 

לא מסר לו המפתח שרי בדיעבד ובסי' צ"ז כ' דאם הקנה  בגילוי דעת' סגי כמ"ש בב"י סי' תל"ה עכ"ל ומשמע שם דאפי'
לו במשיכה לחוד בלא כסף קני ואם העכו"ם שלח שלוחו ומשך קני ג"כ אע"ג דאין שליחות לעכו"ם ה"מ עכו"ם לישראל 
או איפכא אבל עכו"ם לעכו"ם עושה שליח וצ"ע דבירושלמי רפ"ו דדמאי איתא דאין עכו"ם עושה שליח לעכו"ם חבירו 

וכ"מ פשטא דתלמוד' רפ"ב דקדושין לכן אין להקל בזה, וכל דבר שנהגו הסוחרים לקנו' בו כגון רושם או מפתח או  ע"ש
שנתן כפו לחברו או פשוט קונה ג"כ כאן וכ"ש הקנין שבין עכו"ם לישראל דבדיניה' פשוט הוא שכיון שלקח הסחורה 

 דמים שהמקח קיים )מ"ב סי' הנ"ל(:לבית גם נתן מקצת 

 מלח על השלחן בליל הסדר –פסח 

 סעיף א שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעה

ויברך המוציא ויאחזם בידו יטול ידיו ויברך על נטילת ידים, ויקח המצות כסדר שהניחם, הפרוסה בין שתי השלימות, 
הגה: ואין המנהג לטבלה במלח . משתיהן ביחד, ויטבלם במלחמהשלימה העליונה ומהפרוסה, ועל אכילת מצה, ואחר כך יבצע 

 ...בלילה ראשונה, דפת נקי אין צריך מלח
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 Gluten Free בלי גלוטן מצה –פסח 

 שו"ת מנחת יצחק חלק ט סימן מט

 אם מותר לאפות מצות משאר מיני דגן לא מחיטים לאלו שאינם יכולים לאכול הנעשים מחיטים.  

בס"ד, ירושלים עה"ק ת"ו יום ה' בא תשמ"ג לפ"ק.   שוכט"ס א"כ ידידי הרה"ג ומהולל בתשבחות וכו' מוה"ר יעקב   
יחזקאל פויזען שליט"א, דיין דקעד"י ניויארק יצ"ו.   אחדש"ת, הנני בזה הדבר אשר נמסר לי בע"פ מאת הרב הגאון 

 ב מכ"מ.  מוה"ר שמעון שוואב שליט"א אב"ד דקהלתכם ואח"כ גם בכת

לאלו שאין יכולים לסבול  -חוץ מחיטים  -וז"ל: אם ראה או שמע התנגדות לאפות מצות מקמח הנעשה משאר מיני דגן   
לאכול דברים הנעשים מחיטים שנעשים ממש חולים ממנה, וקשה עליהם לאכול אפילו כזית של מצה אפוי' מקמח 

 חיטים עכ"ד.  

נן, הנה ברמ"א /או"ח/ )סי' תנ"ג( כתב דהמנהג ליקח לכתחילה חטים, והיא הנה לא ראיתי ולא שמעתי, ונחזי א  
ממהרי"ל, ובלבוש כתב הטעם שהוא המובחר ומוקדם למצוה, והיא במהרי"ל, מנהגים, )בהלכות עסק המצות(, וכתב שם 

מובחר הטעם משום דלא מישתמיט שום תנא בלישני' כי אם חיטין לפסח עכ"ל, ובלבוש כתב הטעם משום שהוא ה
ומוקדם למצוה, והיכא דאין לו חטים כתב בחק יעקב דלכ"ע הולכים בזה אחרי החביב, ולא על המוקדם בפסוק אחרי 

חיטים, ועי' בספר פתחי עולם ומטעמי השלחן בזה, ובספר מהר"ם שיק על המצוות )פ' בא( כתב בשם החת"ס דאין ליקח 
 קוטי מהרי"ח )ה' פסח(:  שעורים דקשה לשכחה ובמצה כתיב למען תזכור, עי' לי

אמנם הגאון המהרש"ם ז"ל בהגהותיו לספר אורחת חיים )סי' תנ"ג( שם, כתב דיש עוד טעם בדבר, והוא כתב שם   
בקיצור, ואבאר דבריו, דהנה בענין לתיתה נפסק להלכה ברמב"ם )הלכות חו"מ =חמץ ומצה= פ"ה ה"ו וז'( וז"ל אין 

שהן רפין ומחמיצים במהרה וכו'.   החטים מותר לבלול אותן וכו', וכבר נהגו כל  בוללין את השעורין במים בפסח מפני
ישראל וכו' שלא יבללו החטים במים גזירה שמא ישהו ויחמיצו עכ"ל, ומקורו בש"ס )פסחים מ' ע"א(, דאמר אין לותתין 

סור מדינא משום דממהר את השעורים בפסח וכו', ובחטים איתא שם דמותר ללתות, דהיוצא משם דלתיתה בשעורים א
 להחמיץ, ובחטים מותר מדינא אלא שנהגו לאסור וכמ"ש הרמב"ם כנ"ל.  

והנה הטור /או"ח/ )סוס"י תנ"ג( שם, כתב ג"כ כנ"ל, דאע"ג דבגמ' שרי לי בחיטי הגאונים אסרוה, וכן שדרו ממתיבתא   
עכת"ד, ובב"י שם כתב בפירוש דברי הטור,  שאין אנו בקיאים בלתיתה, הלכך אין לנו ללתות כלל לא וכל שכן בשעורים

וז"ל ובלתיתה אע"ג דבגמ' שרי לי' בחיטי, כלומר אבל לא בשערי לפי שממהרין להחמיץ יותר מהחטים, והגאונים אסרוה 
 וכן שדרו ממתיבתא וכו', פירוש הגאונים אסרוה דהא שדרו ממתיבתא שאין אנו בקיאין בלתיתה וכו' עכ"ל.  

לשון הש"ע שם /או"ח סי' תנ"ג/ )סעי' ה'(, שכתב בזה"ל האידנא אסור ללתות בין חטים ובין שעורים ובזה העירו על   
עכ"ל, וכתב המג"א שם )סק"ט(, דבטור משמע דשעורים מדינא דגמ' אסור ללתות, ואפשר דשיפון מין שעורים לענין זה 

שיפון מצטרף עם העיסה של שעורים או כוסמין עביו"ד סי' שכ"ד עכ"ל, והיינו דאיתא שם לענין חלה דאם לש עיסה של 
ולא עם מין אחר לדיעה א', מזה משמע דהוי מין שעורים מדמצטרף עמו )מהש"ק(.   ונראה דכוונת המג"א כמ"ש החק 

יעקב שם )ס"ק י"ט( וז"ל לשון המחבר אינו מדוקדק דמשמע דחטים ושעורים שוים הם, ובאמת שעורים כיון דרכיכא אף 
אסור ללתות, ואפשר האידנא אסור לקיים בבית כשהם לתותים, אף שאינם קרובים להתבקע, מה שא"כ מדינא דש"ס 

בחטים, ועמ"ש לקמן /או"ח/ )סי' תס"ז סק"ז וכ"ו( ובש"ס /פסחים/ )מ'( עכ"ל, ונראה דזה ג"כ כוונת המג"א במה שהביא 
 עורים כש"כ כנ"ל.  הטור להעיר על הש"ע דהשווה חטים ושעורים בהדדי, דלדברי הטור הוי ש

והנראה בטעם המחבר בש"ע, דאזל בזה לשיטתו בב"י )סי' תס"ז ד"ה כתב ה"ר אפרים( שהביא שם דברי הר"ן גבי   
לתיתה, שכתב בשם הרא"ה דלא איתמר שיעורא דנתבקעו אלא בשעורים, אבל בחטים כיון דאית בהו ציריא כלומר סדק 

נהירא, וגבי ארבא דטבעה, כתב והא דלא מפלגינן בהא אם נתבקעו או לא שבחטים כמאן דנתבקעו דמי, והוא כתב שלא 
נתבקעו משום דחיטי נינהו ובחיטי לא בעינן ביקוע כך כתב הרא"ה וכו' עכ"ל וכו', ורבינו ירוחם כתב בשם השר מקוצי 

רים והכי נקטינן כדברי הרא"ה וכ"כ הגה"מ בפ"ה בשם ריצב"א, אבל דעת הרי"ף והרמב"ם שאין חילוק בין חטים לשעו
עכ"ל, וא"כ יש סברא להחמיר יותר בחטים מבשעורים, מטעם דלא צריך ביקוע, משום דיש לו ציריא כנ"ל, אף דשאר 

 פוסקים חולקים והכי נקטינן כנ"ל, מ"מ כיון שלהרא"ה והעומדים בשיטתו ל"ה כש"כ סתם וכתב בלא כש"כ.  

איתי בפר"ח )סי' תס"ז אות ב'(, שהעיר על הר"ן, דמשמע מדבריו דאף וכל הנ"ל להב"י אליבא דהר"ן בשם הרא"ה, אבל ר  
בלתיתה אמרה הרא"ה, וכתב ע"ז הפר"ח דאינו מחוור כלל, דהא אמרינן התם )בש"ס דפסחים /דף מ'/( דבעל נפש אפילו 

לתתי, ואע"ג חיטי דשרירן לא ילתות, מכלל דשאינו בעל נפש ש"ד, ועוד אמרינן בי רב הונא לתתי ובי רבא בר אבין 
דלמאי דהוי ס"ל לרבא דאסור ללתות, אמרינן דהא דתניא אין לותתין שעורין, לא מיבעיא קאמר, ל"מ חיטי כיון דאית 
בי' ציריא עיילי בהו מיא אבל שערי דשיעי אימא שפיר דמי קמ"ל, הא אמרינן התם דהדר בי' רבא וכו' ואי הכי הדרינן 

ל חיטי דשרירי לא, ואולי לא אמרה הרא"ה בלתיתה דהוו מים מועטים, למאי דהוה ס"ל מעיקרא דדוקא שערי אב
דבההיא אדרבה חיטי קילי טפי, אלא דוקא בההוא ארבא דטבעא בחישתא דהוי שרי' מרובה, ומעתה מסתמא אפילו 
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ב עליו חטים דשרירן החמיצו ולא בעי נתבקעו משום דאית בי' ציריא, מה שא"כ בשעורים, וגם זה אינו נכון, וכמו שכת
הר"ן בפי' הלכות עכ"ד, והעולה מדבריו דאף להרא"ה שעורים ממהרים להחמיץ, אלא שהיכא שכבר החמיצו, מסתמא 

דהוי שרי' מרובה, אמרינן דאף דאין סימן החימוץ הביקוע אינו ניכר בחטים, אין הוכחה שלא החמיצו מחמת שיש להם 
 מתולדה.   אם אין לו ביקוע, מוכח דלא נתחמצו עוד.   ביקוע מתולדה, משא"כ בשעורים, כיון שאין ביקוע בהם

והנה ראיתי ברש"ש )פסחים מ' ע"א(, על מה דאמרינן אלא הא דתניא אין לותתין שעורים וכו' כנ"ל, כתב הרש"ש, וז"ל   
לכאורה איזה מהם ממהר להחמיץ הוא פלוגתא דתנאי לקמן /פסחים/ )מ"ח( בכמה שיעור עיסתן, אכן התם בקמח לא 
שייכו כל כך הסברות דהכא עכ"ל, היינו דאין ראי' מקמח לחטים ושעורים בעינן, דאף אם נאמר דשעורין גופייהו אינם 

ממהרים להחמיץ, אבל הקמח שלהן ממהר להחמיץ יותר, ואם נאמר כן בנוגע הקמח איזה מהם מחטים ושעורים 
 ממהרים להחמיץ תלוי בפלוגתא דתנאי.  

נאל שם )פסחים מ"ח ע"א(, בפלוגתא דתנאי בכמה שיעור עיסה, רבי ישמעאל בנו של ריב"ב אמנם ראיתי ברבינו חנ  
אומר בחיטין קבין ובשעורין שלשה קבין, ר"נ אומר חילוף הדברים וכו', כתב ע"ז הר"ח בזה"ל ואע"ג דפליגו וכו' בשיעור 

קבי שערי, וטירחא דהני טפי מהני, ור"נ אפיית עיסה והוא אמר בחטין קביים דעבדי קביים חטין פת טפי מדעבדי תלתא 
אומר בחטין שלשת קבין דשרירן כלומר חזקים וכו' עכ"ל, דש"מ מדבריו דהכל מודים דשעורים ממהרים להחמיץ מחטים 

אף בקמח, ומה דלר"י השיעור בשעורין תלתא קבין, הוא משום דבשעורים שלשה קבין עבדי קמח פחות מקביים חטים 
בשפת אמת )פסחים מ"ח( שם, שהעיר ג"כ על דברי הש"ס, דלכאורה נראה דפליגו דלמר חטים  כנ"ל עייש"ה, ושו"ר

קרובים יותר להחמיץ ולמר שעורין וזה דוחק, וע"ז הביא דברי ר"ח הנ"ל, וכתב דאפשר שגם כוונת רש"י כן, אלא שכתב 
ל והוא )ר"י בנו של ריב"ב( בחטין שם דלת"ק החימוץ בתרוויהו שוין עיי"ש, וצ"ע דהרי מפורש בלשון הר"ח שם בזה"

קביים דעבדי קביין חטין פת טפי מדעבדי תלתא קבי שערי וכו' כנ"ל, א"כ לפי"ז הקמח מתלתא קבי שערי הוי פחות 
 מהקמח של קביים, ועכ"ח משום דשערי ממהרי להחמיץ, לכן שיעור עיסתן שלא תחמיץ פחות מבחטין.  

ופייהו ובין בקמח שלהם ממהר להחמיץ יותר מבחטין, והנה מטעם הנ"ל, כתב ודאתאן מהנ"ל, דשערי בין בשעורין ג  
במג"א שם )סי' תנ"ג סק"ה( על מה דאיתא בש"ע שם /או"ח סי' תנ"ג/ )סעי' ג'( אם לא ביררו החטים מאכילת עכבר אין 

' ד'( עכ"ד, והיינו בכך כלום, וכתב המג"א, ואפשר דוקא חטה אבל שעורה ממהרת להחמיץ עס"ה ועמ"ש )סי' תס"ו סעי
דבסעי' ה' מבואר דשעורים ממהרים להחמיץ כמ"ש במהש"ק, והיינו כנ"ל, ובס' פתחי עולם על דברי המג"א הנ"ל כתב 

 דהה"ד שיפון ושיבולת שועל עיי"ש, והיינו לפמ"ש המג"א שם )ס"ק ט'( כנ"ל.  

לענ"ד לאו דוקא חטה קאמר דלא מצינו בגמ' והנה בא"ר שם )אות ט'( כתב על דברי הלבוש בשם המג"א הנ"ל, וז"ל ו  
פסחים/ )דף מ'( חילוק בין חטה לשעורה אלא ללתות לכתחילה, אבל בדיעבד אין חילוק, ובשניהם מותרים בדיעבד כל /

שלא נתבקעו, וכן מבואר להדיא בתשו' רמב"ן )סי' ק"נ( ותשו' רשב"א )תכ"ח( דמתיר מטעם שאנו רואים שאין מתבקעין, 
ם בשעורין מותר, ואדרבה מצינו סברא בגמ' שחטין גרע כיון שאינה חלקה כמו שעורה, מטעם זה יש הרבה א"כ ע"כ ג

פוסקים שאמרו בחטים אפילו לא נתבקעו כמ"ש ב"י )סי' תס"ז ס"ז(, גם נ"ל מ"ש הפוסקים החטה קשה היינו יותר 
 מקמח או עיסה כמ"ש הטור להדיא בסי' תס"ז בחטה בעיסה עכ"ל.  

ש"כ להתיר בדיעבד גם בשעורין כל שאנו רואים שלא נתבקעו, אין סתירה לענין המציאות שממהר להחמיץ, הנה מ  
אלא שמ"מ מותר בדיעבד כיון שאנו רואין שלא נתבקעו.   ומה שהביא הסברא דחטין גרע כיון שאינה חלקה, כוון לדברי 

להרא"ה הרי כתב הפר"ח דלא אמר רק בשרי' כנ"ל, הרא"ה הנ"ל, הנה חוץ מה שלהלכה לא קיי"ל כהרא"ה כנ"ל, עוד גם 
באופן דגם לדידי' אין סתירה למה דאמרינן דממהר להחמיץ כנ"ל, ומש"כ דנ"ל מ"ש הפוסקים החטה קשה היינו יותר 

מקמח או עיסה כמ"ש הטור להדיא /או"ח/ )בסי' תס"ז( בחטה בעיסה עכ"ל כנ"ל, לא הבנתי דאף אמת שהטור כתב שם 
עיסה, בזה"ל ודבר ידוע שחטה קשה ואינה ממהרת להחמיץ כמו העיסה עכ"ל, אבל מ"מ מה שייך זה לגמ' לענין חטה ב

)פסחים( שם /דף מ'/, דאיתא שם אמר רבה בע"נ =בעל נפש= לא ילתות מאי איריא בעל נפש אפילו כ"ע נמי דהא תניא 
, ופי' רש"י שהן קשין משעורין ואין ממהרין אין לותתין שעורין בפסח ה"ק בע"נ אפילו חיטין דשרירי לא ילתות עכ"ל

להחמיץ וכו' עכ"ל, ולא ידעתי האיך אפשר לומר דרצ"ל דשרירי מקמח ועיסה דלא איירי הש"ס בזה שם רק בחטין 
 ושעורין וצע"ג.  

ועז )פ' והנה בספר זכור לאברהם )ח"ר או"ח אות פ' סי' תנ"ג(, אחרי שהביא דברי המג"א והא"ר הנ"ל, כתב ועי' מעם ל  
בא דכ"ה ע"א( דכתב דצריך להסיר השעורה כשבוררין החטים, והיי"ט משום דאי נפל עליו מים או טל נבלע בה יותר 

מהחטה וע"ש עכ"ל, והיינו כמשמעות רוב הפוסקים דשעורים ממהרים להחמיץ יותר מחטים, וכיוצא מדברי הש"ס 
 )פסחים /דף מ'/( הנ"ל.  

ברי הפוסקים הנ"ל, כתב הגאון המהרש"ם ז"ל שם טעם נוסף ע"ד המנהג ליקח חטים ונחזור לנד"ד, דהנה מטעם ד  
לכתחילה המבואר במהרי"ל וברמ"א כנ"ל, משום דשעורים ושיפון )קארן בלעז( ממהרים להחמיץ, וכן שיבולת שועל 

 כמ"ש בפתחי עולם שם.  

קמח שעורין, דאסור לכתחילה דוקא  והנראה דאף שכתב הגאון המהרש"ם שם בשאלה דקמחא דפיסחא שנתערב בו  
משום המנהג של הרמ"א כנ"ל, ולא להחמיר בדיעבד, וגם לפי טעם דממהר להחמיץ אין לאסור בדיעבד, מ"מ לענ"ד קשה 
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בנד"ד להתיר אף בדיעבד, דלא דמי ללתיתה, דמותר בדיעבד אף בשעורים, להאלי' רבה כנ"ל, היינו משום שאנו רואים 
ל באפיית קמח שעורים, דיש כמה עניני זהירות במקום וסדר לישות המצות, ובהנחה בלא עסק, שלא נתבקעו כנ"ל, אב

דדינם מבואר בש"ע /או"ח/ )סי' תנ"ט( ופוסקים, וכ"ז מיירי בקמח חטים, אבל בקמח שעורים דממהר להחמיץ לא 
כול לקבל עליו האחריות בזה, נתבאר דינם בכל אלה, והיינו צריכים לחבר ש"ע חדש בזה בביאור כל פרט ופרט, ומי י

ממילא יש לחשוש אף בדיעבד, אם לא אירע איזה דבר אשר לפי ערך מהירות החימוץ בשעורים מבחטים מעכב אף 
בדיעבד.   וכמו דאיתא כה"ג )בסי' תס"ב( לענין מי פירות עם מים, דאיתא שם /שו"ע או"ח סי' תס"ב/ )בסעי' ב'( מ"פ עם 

אר עיסה הלכך אין ללוש בהם, ואם לש בהם יאפה מיד עכ"ל.   וכתב שם במ"ב )אות ח'( מים ממהרים להחמיץ יותר מש
ואופה מיד ואם עבר ושהה קודם האפי' יש לאסור באכילה אף שלא שהה שיעור מיל, ובשער הציון שם כתב דכן משמע 

מינכר בה סימני חימוץ,  ממג"א וח"י עיי"ש, ורק בהפ"מ ובשעת הדחק ובשוגג מצדד להתיר בח"י ובמ"ב שם היכא דלא
 וכנזכר )בסי' תנ"ה( לענין לישה בפושרין עיי"ש, וכמו כן י"ל בשעורים דממהרים להחמיץ וכנ"ל.  

ועי' בשפת אמת על דברי הש"ס על מה דאיתא בברייתא )פסחים( שם /דף מ'/ אין לותתין שעורים בפסח ואם לתת   
אמר ר"נ מאן דציית לי' לאבא אכיל נהמא דעיפושא וכו', וכתב  נתבקעו אסורות וכו' אמר רבה בע"נ לא ילתות וכו'

בשפ"א דלשון הברייתא אין לותתין שעורים בפסח, משמע דוקא בפסח אסור ללתות משום דיש לחוש שמא יתבקעו 
ואסור לעשות חמץ בפסח, אבל קודם פסח מותר, אך לפי"ז קשה מה דאמר ר"נ מאן דציית וכו', אכל נהמא דעיפושא הא 

ול ללתות קודם פסח, וכן מה ראי' מהך דיוצאין בפת נקי' דמותר לכתחילה ללתות, דהא י"ל דוקא בדיעבד מותר לאכול יכ
ויוצא בו אבל לא להתיר ללתות לכתחילה, לכן נ"ל דאם הי' אסור ללתות, והיינו משום דחיישינן שמא יתבקעו ויחמיץ 

ו"ם, דכיון דהי' ראוי לבוא לידי חימוץ אינו בכלל משומר, ולפי"ז שוב הוי כאלו לא שמרה מחימוץ והוי כמו בצקות של עכ
בללתות כדי לצאת בו מצת מצוה אף קודם פסח אינו רשאי כיון דצריך שימור, ע"י לתיתה נפק משימור כנ"ל, אבל לאכול 

 בשאר ימות הפסח מותר עכ"ד.  

צה אפילו בדיעבד, אבל יוקשה דא"כ ל"מ אפילו והנה לפי הנ"ל יהי' ראי' להאוסרים במי פירות עם מים לצאת י"ח מ  
אם יאפה מיד, וגם יוקשה מעיקר הלכה דיוצאין י"ח מצה בכל חמשת המינים בחטים ובשעורים וכו', ורק לכתחילה אין 
לוקחים רק חטים וכדברי מהרי"ל, ולפי הנ"ל דאסור לכתחילה בשעורים ואינך מטעם דממהרים להחמיץ, הי' לאסור גם 

בשלמא אם הי' מהני אם יאפה מיד שפיר שייך לכתחילה, אלא דלמעשה לדידן י"ל דאסור אף בדיעבד כנ"ל, בדיעבד, ו
 אבל אם נאמר דמצד הדין אסור אפילו אם יאפה מיד, האיך כתבו דיוצאים בכל חמשת המינים וצ"ע לחלק ביניהם.  

ה כזית מצה מחטים, בכן לענ"ד אין ולדעתי לא שכיח חולה כזה אשר לא יוכל לאכול אף פ"א =פעם אחת= בשנ  
 להכניס עצמו בדוחקים היכא דיבוא עי"ז אפילו לחשש חמץ לכתחילה, ומכש"כ דיש חשש גדול אף לבדיעבד כנ"ל.  

והנה אחרי כותבי קבלתי גם ע"י הדואר מכתב כ"ת עם עוד איזה שאלות, ובאשר אי אפשר לי מחמת גודל טרדתי לברר   
 כ"ת רק דברי הנ"ל ואתו הסליחה.   ואחתום בכל חותמי ברכות ידידו עוז.   יצחק יעקב ווייס.    שאלותיו הנוספות אשלח ל

 אגרות משה

 מפניני הרב עמ' סט

 ברכת על אכילת מצה, עובד לעשייתן, הפסק, ברכה על מעשה מצוה –מצה 

 נפש הרב עמ' קפז

 משנה ברורה תעה:כד

ואז היה עיקר המצוה רק בכריכה ולכן צריך שלא להפסיק כדי שתחול ר"ל דהא עושין אנו זכר למקדש  -כדי שתעלה 
 הברכה על הכריכה. ומ"מ אין זה אלא לכתחלה ובדיעבד]כב[ אם סח בינתים א"צ לחזור ולברך על הכריכה:

 מנחות מב:

 ארץ הצבי עמ' יז בהערה

 כלה בלא ברכה, שבע ברכות –מצה בערב פסח  –פסח 

 שלחן ערוך אורח חיים תעא:א

 ...משעה עשירית ולמעלה, כדי שיאכל מצה לתיאבון סור לאכול פתא
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 הלכות פסחים סימן רנו -ספר אור זרוע חלק ב 

ובמצה אסור דכל האוכל מצה בערב הפסח כאילו בועל ארוסתו בבית חמיו פי' שהוא גרגרן ומה"ר מאיר מפרובינש 
ברכות בלילה קוד' אכילתה כמו שארוסה  שמעתי דמדמה אוכל מצה בערב הפסח לבועל ארוסתו משום שטעונה ז'

 טעונה קוד' שתיבעל בהיתר.

 :אפרי מגדים אורח חיים משבצות זהב תעא

והנה פת דאסור משמע אף פחות מכזית. ועיין פרי חדש ]אות ב ד"ה כתב[ בשם הרוקח סימן ר"פ דפת אסור כל היום, ...
משמע מן התורה, וסיים הפרי חדש דלא הוה אלא מדרבנן מצה בערב תאכלו מצות ]שמות יב, יח[ ולא מבעוד יום כפסח, 

מטעם ירושלמי ]פסחים פ"י הלכה א[ כבא על ארוסה בבית חמיו בלא ז' ברכות, ומהר"י ווייל סימן קצ"ג דף ס"א א' 
חשיב פרי הגפן קידוש אשר גאלנו פרי הגפן שנית ד', על נטילת ידים ומוציא ואכילת מצה זיי"ן. שהחיינו לא חשיב, 

אומרו אף בשוק. ברכה דטיבול ראשון, חיובא לדרדקי. ולהרא"ש ]פסחים פ"י סימן כד[ דלא מברך פרי הגפן על כוס שני, ד
חשיב גאלנו ב' ברכות תחלה וסוף, יע"ש. ועיין פרישה ]אות ג[ וכנסת הגדולה ]הגה"ט[. והלבוש ]סעיף ב[ חשיב יין קידוש 

ועיין עולת שבת ]ס"ק ב[, ואיני יודע א"כ יתיר אשר גאלנו וכוס שני  זמן על נטילת ידים פרי האדמה המוציא ומצה,
לדידן, וי"ל יש בכלל מאתים מנה, ועיין חק יעקב ]ס"ק ו[. ועיין ר"מ ז"ל פרק ו' מחמץ ומצה הלכה י"ב דלוקה מכות 

מן[ נ"ה אות א' מרדות. ולכאורה בליל ט"ו בלא ברכה נמי ככלה בלא ברכה, ואמנם למה שכתב הבית שמואל באה"ע ]סי
להר"מ ז"ל ]אישות י, ו[ כלה בלא ברכה היינו חופה, א"כ בלילה י"ל דאין לוקה מכות מרדות, ולהמרדכי שם ]כתובות רמז 

 קכט בהגה[ משמע מטעם ברכות, יע"ש.

 מצה עשירה בערב פסח –פסח 

 רמב"ם וראב"ד

 נפש הרב עמ' קעט

 מצה עשירה, עיסה שנילושה במי פירות –פסח 

 לו., רש"י ותוס'-לה:פסחים 

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה ה:ב

חמשת מיני דגן אלו אם לשן במי פירות בלבד בלא שום מים לעולם אינם באין לידי חמוץ אלא אפילו הניחן כל היום עד 
 ודבש וזית ומי בון יין וחלמי פירות מחמיצין אלא מסריחין, ומי פירות הן כג הבצק הרי זה מותר באכילה, שאין שנתפח

תפוחים ומי רמונים וכל כיוצא בהן משאר יינות ושמנים ומשקין, והוא שלא יתערב בהן שום מים בעולם, ואם נתערב 
+/השגת הראב"ד/ אלא אפילו הניחן כל היום עד שנתפח כל הבצק הרי זה מותר באכילה. א"א אין בהן מים כל שהוא הרי אלו מחמיצין. 

 ין עושין חמץ גמור ואין חייבים על חמוצו כרת אבל נוקשא הוי מיהת ואסור.+דבר זה פשוט ולא הכל מודים בו דנהי דא

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה ו:ה

העושה עיסה מן החטים ומן האורז אם יש בה טעם דגן יוצא בה ידי חובתו, עיסת הכלבים בזמן שהרועים אוכלין ממנה 
ן זו משומרת לשם מצה. מצה שלשה במי פירות יוצא יוצא בה ידי חובתו, אין הרועים אוכלין ממנה אינו יוצא בה שאי

בה ידי חובתו בפסח, אבל אין לשין אותה ביין או שמן או דבש או חלב משום לחם עוני כמו שבארנו, ואם לש ואכל לא 
יצא ידי חובתו, ואין יוצאין לא בפת מורסן ולא בפת סובין, אבל לש הוא את הקמח בסובין שלו ובמורסנו ועושהו פת 

ביותר הרי זו מותרת ויוצא בה ידי חובתו בפסח ואין אומרין בה אין זה לחם  ה ידי חובתו, וכן פת סולת נקייהא בויצ
+/השגת הראב"ד/ העושה עיסה מן החטים ומן האורז אם יש בה טעם דגן יוצא ידי חובתו. א"א נ"ל והוא שיהיה שם דגן כדי שיאכל כזית עוני. 

ת הראב"ד/ מצה שלשה במי פירות יצא ידי חובתו וכו' ואם לש ואכל אינו יוצא ידי חובתו. א"א אע"ג דתניא בכדי אכילת פרס ויאכלנו. /השג
 בתוספתא )פ"ב הי"ג( יוצאין במצה מתובלת בין שתבלה בקדרה בין שתבלה באילפס ההיא שתבלה משנאפת.+

  )ע' בכ"מ ה:ב, ומ"מ ו:ה(

 מנחת חינוך מצוה י

והנה דקדק הרהמ"ח וכ' לאכול לחם מצה היינו דצריך שיהא לחם ואם אין נקרא לחם א"י. ואיזו שאינו נקרא כל  ...
שאינו מברך המוציא ובהמ"ז זה אינו נקרא לחם ולא הוי לחם נמי לענין מצה ע' ברכות סוגיא דחביצה דמקשה שם על 

דליקט מכולן כזית דיי"ח מצה ואי לאו לחם הוא לענין  ר"י דס"ל פרורין שאין בהם לחם כזית אין מברכים המוציא מהאי
המוציא היאך הוי לחם לענין מצה. וע"כ כיון דהוי לחם לענין מצה א"כ הוי לחם נמי לענין המוציא א"כ לדידן כל היכי 
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"ח דל"ה לחם לענין המוציא ל"ה לחם לענין מצה דאי הוי לחם לענין מצה הוי גם כן לחם לענין המוציא וע' סי' קס
באו"ח סי"ד איזה לא נקרא לחם וכגון חלוט דממעטינן מלחם עפי' רש"י ותוס' באריכות. ודע דאף דאם ל"ה לחם לענין 

המוציא ל"ה לחם לענין מצה דאי הוי לענין מצה הוי נמי לחם לענין המוציא כמבואר בסוגיא שהבאתי מ"מ דוקא אם לא 
ענין מצה אכן אם הוי פעם לחם לענין המוציא כגון פת הבאה הוי לחם בשום ענין לגבי המוציא בודאי ל"ה לחם ל

בכיסנין דאם קבע סעודתו מברך המוציא א"כ הוי לחם לענין מצה. ול"א כיון דבלא קבע ל"ה לחם א"כ ל"ה לחם לענין 
ות מצה. ז"א דמבואר שם בדל"ח האי כובא דארעא מברכין מיני מזונות מר זוטרא קבע סעודתו ובריך המוציא וג' ברכ

ואמר מר בר ר"א ואדם יוצא בה י"ח בפסח מ"ט לחם עוני קרינן ביה. וכ"פ הר"מ פ"ג מהלכות ברכות דכובא דארעא היינו 
שנאפת ע"ג קרקע מברכין עליו במ"מ ואם קבע סעודתו מברך המוציא ופ"ו מה' חו"מ פסק דאם נאפה ע"ג קרקע יי"ח 

לחם לענין המוציא רק בקבע עליו אבל עכ"פ בקבע עליו ודאי דין  מצה ע"ש חזינן אף דהוי לחם לענין מצה מ"מ לא מקרי
לחם יש לו כיון דהוי לחם לענין מצה ע"כ יש לו דין לחם מה"ת א"כ לענין המוציא נמי רק דסגי אם יהיה לו דין לחם 

בטוא"ח סי' קע"ח בקבע לענין המוציא ובלא קבע אין לו דין לחם ומ"מ הוי לחם לענין מצה וגם לענין המוציא בקבע. וע' 
גבי כובא דארעא בב"י שם דכתב דהטור סובר דכובא דארעא אפי' לא קבע מברכין המוציא ומר בר"א חולק אהאומרים 

דוקא קבע כי באמת אדם יי"ח בפסח א"כ נקרא לחם לענין המוציא אפי' לא קבע ע"ש. אבל אין כן דעת הר"מ כמ"ש 
א יחלוק ע"ש. והנלע"ד הטעם לזה דלענין מצה נקרא לחם ולענין וע"ש דהב"י תמה על הטור ונ"ל לדוחק דמר בר"

המוציא אינו אלא בקבע דבאמת גבי מצה מה דהוי לחם אינו אלא בקבע אף שאינו אוכל אלא כזית מ"מ כיון דמצוה 
 לאכול כזית המצוה קבעה והוא מבואר להדיא בטור סימן תרל"ט דאע"פ שמותר לאכול אכילת ארעי חוץ לסוכה והיינו
כביצה והוא יותר מכזית מ"מ בלילה הראשונה כיון דמצוה לאכול כזית הו"ל קבע ואסור לאכול כזית חוץ לסוכה ע"ש 
בב"י א"כ ה"נ בליל ראשון של פסח הכזית מצה של מצוה אין לך קבע גדול מזה ע"ש בב"י הסברא חוץ ממה שאפשר 

ינו אלא דרבנן ואכ"מ אבל המצוה קובעת מה"ת לומר דסעודת יו"ט קובעת כמו למעשר. אך סעודות שבת ויו"ט א
כמבואר בטור שם א"כ עשו חז"ל ג"כ דין לחם לענין המוציא בקבע אבל בלא קבע לא. אבל מה שאפי' בקבע אינו דינו 
כלחם לענין המוציא ודאי לגבי מצה גם כן אין דינו כלחם דאי לגבי מצה דינו כלחם ע"כ דינו לענין המוציא בקבע ג"כ 

נין מצה צריך לחם ע"כ צריך ג"כ בודאי לענין המוציא אך בקבע כמו מצה. ולפ"ז י"ל דאם אכל כובא דארעא ליל לחם דלע
ראשון של פסח לצאת י"ח או בליל ראשון של סוכות אף דאינו אוכל רק כזית מ"מ מברך עליו המוציא וג' ברכות דע"י 

אה בכסנין אע"פ דאין מברכין המוציא מ"מ יוצא י"ח מצות התורה נעשה קבע כמש"ל. ויוצא לנו עוד מזה דכל פת הב
בפסח כיון דבקבע מברכין המוציא באמת הוי לחם לענין מצה וגם לענין המוציא בקבע עס"י קס"ח דיני פת הבאה 

 ...בכסנין

 ז -סעיף ו  ערוך השולחן אורח חיים סימן תסב

רות דכתיב לחם עוני מה דרכו של עני לאכול בקמח וכן אין יוצאין ידי חובת מצה בלילה הראשון במצה שנלושה במי פי
המעורב עם מים בלבד ולא הנלוש במי פירות שזהו מצה עשירה וכן מי פירות בתערובת מים לא מקרי לחם עוני ]ח"י 
סק"ב ומג"א בסי' תע"א סק"ה[ ודע שהרמב"ם בפ"ו דין ה' כתב מצה שלשה במי פירות יוצא בה ידי חובתו בפסח אבל 

אותה ביין או שמן או דבש או חלב משום לחם עוני ואם לש ואכל לא יצא ידי חובתו עכ"ל דס"ל דמצה עשירה אין לשין 
 לא מקרי רק הני ד' דברים שחשב ולא מי פירות:

ונראה שפסק כן משום דבגמ' ]ל"ו.[ תניא לחם עוני פרט לעיסה שנלושה ביין ושמן ודבש ולענין חלב אומר שם דאמר ר' 
מא קמא לא תלושו לי בחלב ע"ש אבל א"כ תמוה דלפ"ז חזינן דלאו דווקא יין ושמן ודבש דאפילו חלב יהושע לבנו יו

מקרי נמי מצה עשירה וא"כ כל מילי נמי ואי משום דדייק דא"כ הו"ל לר"י לומר יומא קמא לא תלושו לי במי פירות 
ושה על חלב לכן צוה שליום הראשון לא דאכתי למה לא אמר יין ושמן ודבש אלא וודאי משום דהיה רגיל בעיסה הנל

יעשו לו כן וא"כ כל מי פירות נמי ויותר מזה תמוה דהא דרשינן לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות דכל 
שבא לידי חימוץ יוצאין בה חובת מצה וכל שאינו בא לידי חימוץ אין יוצאין כמ"ש בסי' תנ"ג וא"כ כיון דמי פירות אין 

יך יוצאין בה ידי חובת מצה אך בזה יש לתרץ דס"ל להרמב"ם דמהך קרא לא ממעטינן רק המינים שאין באין מחמיצין א
לידי חימוץ כמו אורז וקטניות דאל"כ למה לן קרא דלחם עוני הא בלא"ה לא יצא כיון שאינו בא לידי חימוץ אלא וודאי 

י"ל דס"ל להרמב"ם דמצה עשירה לא מקרי רק דבר  דרק על מין שאין בא לידי חימוץ אתי קרא ועל הקושיא הראשונה
שיש בו חשיבות כמו יין ושמן דאין מביאין ביכורים אלא על משקה יין ושמן ולא על שארי מי פירות כדתנן בפי"א ]מ"ג[ 

דתרומות אין מביאין ביכורים משקה אלא היוצא מן הזיתים ומן הענבים אלמא דשארי מי פירות לא חשיבי כלל וחלב 
משום דנשתבחה בהן א"י כדכתיב ]שמות ג, ח[ זבת חלב ודבש לפיכך חשיבי ומקרי מצה עשירה ולא בשארי דברים  ודבש

 ומ"מ רוב רבותינו חולקים עליו וס"ל דאין יוצאין בכל מי פירות וכן הלכה דהלכה כרבים:

 ה-שו"ת אבני נזר יורה דעה סימן תכג:ב

והר"ש כתב והביא ירושלמי ]יב ע"א[ דריב"ח אמר דלר' עקיבא דאמר   ב( שם עיסה שנילושה במי פירות חייבת בחלה. 
דמי פירות אין מחברין לטומאה.   ה"נ אין מחברין לחלה.   ור' יוחנן אמר דרע"ק מודה דמחברין לחלה.   ]ונראה דלריב"ח 

את הקמח להיות  אליבא דר"ע לאו משום דלא הוה שיעור חלה ביחד.   אלא משום דלא חשיב לישה כיון שאינו מחבר
אחד[ ר"ח בר בא בשם ריב"ל אינו מחבר מכולן אלא שבעה משקין בלבד.   והרמב"ם כתב ]פ"ו מהל' בכורים הי"ב[ עיסה 
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שנילושה ביין ושמן ודבש חייבת בחלה.   וכתב בכ"מ דפסק דלא כרע"ק.   ובב"י ]ס"ס שכ"ט[ כתב עוד דמדלא כתב דמי 
   :פירות פטור מכלל שגם במ"פ מחייב

ג( ולדידי הדברים תמוהים.   דבהדיא פסק בפי' המשניות דטבול יום ]פ"ג מ"ד[ כרע"ק.   וכן בפ"ח מהלכות טומאת   
אוכלין הלכה ט"ז פסק כרע"ק.   וכן בפ"ו מהלכות טומאת אוכלין הלכה י"ג עיסה שנילושה במ"פ אינו חיבור שאין לך 

כ גם מ"ש הב"י דרמב"ם גם במ"פ מחייב.   מדלא אמר בהדיא דבר שמחבר את האוכלין אלא שבעה משקין בלבד.   וא"
שפטור.   הסברא בהיפוך.   דמדשינה לשון המשנה מי פירות.   ונקיט אלו שהם משבעה משקין מכלל דמ"פ פטור.   ואי 

אמרת דלהרמב"ם אין סברא לחלק ביניהם.   ליתא שהרי הוא עצמו מחלק ביניהם לענין טומאה.   ש"מ דוקא בהני 
   :חייב.   מיהו אפשר לומר דרמב"ם רפויי מרפיא בידו.   אם כריב"ח אם כר"י.   ע"כ לא פסק במי פירות כלוםמ

ד( אך ברמב"ם הלכות חמץ ומצה ]פ"ו ה"ה[ דמצה שנלושה במי פירות יוצא בה ידי מצה.   ולא חשיב מצה עשירה.     
שמן ודבש.   אך לפי הירושלמי דאין מ"פ מחברין יש ליתן בו ואינו מובן הטעם.   ובודאי יש מ"פ יקרים עשר ידות מיין 

טעם נכון.   ונאמר דודאי הרמב"ם מיירי ביש מים.   דאל"כ ודאי אינו יוצא בה משום דאינו בא לידי חימוץ.   וכן הביא 
יצאתה זו  במלחמות פסחים ]בד' הרי"ף י ע"ב[ ירושלמי ]פסחים יז ע"ב[ יכול יוצא ידי חובתה ברבוכה ת"ל ושמרתם

שא"צ שימור.   וע"כ ביש מים ג"כ.   וביין שמן ודבש נתמעט משום מצה עשירה.   וע"כ דוקא בהני שמחברים הקמח 
ליעשות עיסה.   והרי היין והשמן והדבש מגוף העיסה והרי גוף המצה עשירה.   אבל מ"פ שאינן מגוף המצה חשיב כאילו 

   :טבל המצה ביין דטעם המצה אינה עשירה

ה( והראב"ד שם ]בהל' חו"מ[ כתב נראה שלמד זה ממצה מתובלת.   וליתא דהתם שתבלה לאחר שנאפית עיי"ש.     
נראה דהראב"ד פירש ג"כ דברי הרמב"ם דמ"פ אינם מחברים ואינם מגוף העיסה ודומים לתבלין.   וחולק הראב"ד דאפי' 

ל מ"פ אינם מחברים.   ורמב"ם סמך מדכתב יין שמן בתיבלה קודם שנאפית פסולה.   מ"מ מבואר מרמב"ם וראב"ד דס"
ודבש דווקא.   וכבר גילה דעתו בהלכות חמץ ומצה דמ"פ אין דומין ליין שמן ודבש.   ע"כ לא הוצרך לפטור בפירוש.   

 בשגם דחלה בזמה"ז דרבנן.   ולא נחמיר בלא ראי':

 גינת אגוז עמ' מב

 שם:ד הג"הותסב:א, אורח חיים ש"ע 

 סולוביצ'יקרב אהרן 

 מצה שמורה ועשיית לשמה –פסח 

 פסחים מ.

שימור  -שימור למאי? אי שימור דלישה  -הדר אמר רבא: מצוה ללתות, שנאמר ושמרתם את המצות אי לא דבעי לתיתה 
דלישה לאו שימור הוא, דאמר רב הונא: בצקות של נכרים אדם ממלא כריסו מהן, ובלבד שיאכל כזית מצה באחרונה. 

משום דלא עבד בהו שימור. ולעביד ליה שימור מאפיה ואילך! אלא לאו  -לא. מאי טעמא  -אין, בראשונה  - באחרונה
לא עבד לה שימור. אבל היכא  -וממאי? דילמא שאני התם, דבעידנא דנחית לשימור  -שימור מעיקרא בעינן.  -שמע מינה 

ה הוי שימור. ואפילו הכי לא הדר ביה רבא, דאמר להו הכי נמי דשימור דליש -דבעידנא דנחית לשימור עביד לה שימור 
מר בריה  מתחלתו ועד סופו בעינן. -הפיכו לשום מצוה. אלמא קסבר: שימור מעיקרא  -להנהו דמהפכי כיפי: כי מהפכיתו 

 מנקטא ליה אימיה בארבי. דרבינא

 ריטב"א פסחים מ.

]הפיכו[ לשם מצה. כתב הרי"ט ז"ל ולענין פסק נראה דאין  הדר אמר רבא מצוה ללתות וכו' עד כי הפכיתו כיפי )הכינו(  
מעכב אלא שימור דלישה כפשטא דלישנא דרב הונא וכן דעת הרא"ה ז"ל, אבל רבינו אלפסי ז"ל סמך אדרבא ואמר 

ומיבעי ליה לאיניש לנטורי קמחא דפיסחא וכו', וכתב הרי"ט ז"ל ומלשונו משמע שאינו מעכב בדיעבד ואינו אלא למצוה 
דע שהרי התירו הגאונים ז"ל ליקח קמח מן השוק בשעת הדחק ושיוצא בה ידי חובתו, הלכך כך נראה המסקנא ת

דלכתחילה עבדינן ליה שימור משעת קצירה ומיהו בדיעבד בשימור דלישה סגי, ומיהו ודאי אסור לנו ללתות דהא לא 
 בירה אסור, וכדעת רבינו אלפסי ז"ל.בקיאינן בלתיתה דאפי' לרבא אינה חובה אלא מצוה ועכשיו שיש חשש ע

והא דאמר רב הונא בציקות של גוים אדם ממלא כריסו מהן. פירש רש"י דברים כפשוטן שלשן הגוי לעצמו בביתו ואדם   
ממלא כריסו מהן שמכיר בהם שלא החמיצו שאין שם שיאור וסידוק, וכתב הרי"ט ז"ל וזה אינו כלל כי היאך לא נחוש 

פושרין או על ידי שאור שהרי לא אמרו שיאור וסידוק אלא בשלש בצונן וכמצות חכמים, ור"ח ז"ל לכליהם או שעשה ב
פירש בתשובה בציקות של גוים שלש אותן וערכן גוי בפני ישראל וראה שהיו כל מעשיו בהכשר אלא שלא היה שומר 

ראל עליו ושמר אותה לשם מצה אותם בשעת לישה לשם מצה, וכתב הרי"ט ז"ל ונראה מדברי רבינו ז"ל שאם עמד יש
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בהכי סגי, ואני דנתי לפני מורי הרא"ה ז"ל דודאי אפי' ישראל עומד על גבו לא סגי בהכי דכל היכא דבעי' לשמה גוי 
אדעתיה דנפשיה עביד ולא סגי בישראל עומד על גבו כדאמרינן גבי גט )גיטין ס"ג א'(, ואע"ג דגבי מילה אשכחן דסגי )ע"ז 

, שאני מילה דסתמא היא לשמה דאין שום טעם אחר לקציצת הערלה אבל לישה דעיסה זו סתמא לאו כ"ו ב' כ"ז א'(
לשם פסח קיימא, ובודאי דלגבי ישראל כיון דכל דקא עביד לפסח קא עביד זהו כפירש לשום מצוה, ומיהו היינו בשעת 

להפך לשם מצוה כדאמר רבא, אבל  לישה דסתמא קיימא להכי אבל שימור דקצירה שאין סתם קצירה לכך צריך שיזכור
גוי שאין לו חלק במצוה אפי' בשעת לישה לא עביד לשם מצוה, וכן נראה מדברי בעל הלכות ז"ל שכתב זה לשונו לישת 

גוי חרש שוטה וקטן לא נפיק ידי חובתיה, ועבד ושפחה דלא טבלי אסירי למילש מצה בלילה הראשון אבל שאר יומי 
ק ע"כ, אבל מורי הרא"ה ז"ל היה דן להקל דסגי בישראל עומד על גבו דלא בעי' עשיה לשם מצה שרי, והכי חזינן לכהן צד

 רק שימור לשם מצה דהכי כתיב ושמרתם את המצות, כך היה דן מורי הרא"ה ז"ל להלכה ולא למעשה, ע"כ לרי"ט ז"ל.

ש"י ז"ל דלא מסתבר להקל כולי האי והרא"ש ז"ל כתב בפירושא דמילתיה דרב הונא זה לשונו ויש תמהים על פירוש ר  
לאכול בצק שלש הגוי שלא בפנינו דחיישינן דלמא לשו בחמין, ומפרשי בצקות של גוים כגון שלש הגוי בפנינו, ולא 

נהירא לי דא"כ הוה ליה ]למימר[ קמחים של גוים כיון דרואה אותו הקמח ביד הגוי ולשה הגוי בפנינו, הלכך נ"ל כפרש"י 
 הגוי שלא בפנינו כיון שאנו רואין שאין בו לא שיאור ולא סידוק מותר ע"כ. ז"ל דאע"פ שלשה

 סעיף ד שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תנג

פלו עליהם מים משעת קצירה, ולפחות משעת טחינה. ובשעת הדחק טוב לשמרן שלא יהחטים שעושים בהם מצת מצוה 
 מותר ליקח קמח מן השוק.

 ביאור הלכה שם

מסתימת הלשון משמע דאפי' מן העכו"ם מותר דלא מחזקינן איסורא אלא שצריך לרקדן מתחלה שמא יש  -וק מן הש
בהן פירור חמץ וכמבואר בשיבולי לקט בסימן ר"י בשם רש"י וכן מפורש בכמה ראשונים. אמנם בחידושי ריטב"א 

טחינה בריחיים של מים שכיח למיעל לפסחים מחמיר מאוד בזה וז"ל מסתברא דקמחן של עכו"ם אסור בפסח דהא ע"י 
בהם מים וכן דעת הרא"ה ז"ל ואפילו קמח של ישראל הנשאר משאר ימות השנה שלא נזהרו בו כראוי מפקפק שם ומ"מ 

בסוף מסיים ובקמח של ישראל לא אסרינן בדיעבד אבל בשל עכו"ם אסור דההיא ודאי מניחן במקום התורפה כמו 
לו בשעת הדחק אין מתירין אותם כלל והגאונים ז"ל כתבו דמותר ליקח קמח מן השוק שאפשר לו ורבותיו הסכימו דאפי

בשעת הדחק ולא מחזקינן איסורא ויוצא ידי חובתו בזה. וכתב הוא ז"ל ע"ז כל היכא דלית ליה קמחא אחרינא בשום צד 
וא ובמקום מצות מצה כלל עושה מצה מקמח של עכו"ם ואוכל ממנה כזית למצוה דהאי חששא מאיסור משהו דרבנן ה

של תורה לא חיישינן ואע"פ שב"ד מתנין לעקור דבר מן התורה בשב ואל תעשה היינו דוקא היכא דאיכא איסורא ודאי 
אבל הכא חשש רחוק הוא ואפשר דליכא איסורא עכ"ל ומשאר ראשונים משמע דלא מחמרינן בדיעבד ואפילו כל ימי 

 הפסח מותר ועיין ב"ח:

 דבר תורה , קריאת שמעיציאת מצריםמצות סיפור  –פסח 

 ברכות יב:

משנה. מזכירין יציאת מצרים בלילות. אמר רבי אלעזר בן עזריה: הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי שתאמר יציאת   
הימים, כל  -ולמען תזכר את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך לילות עד שדרשה בן זומא. שנאמר: מצרים ב

 להביא לימות המשיח. -העולם הזה, כל  -הלילות; וחכמים אומרים: ימי חייך  -חייך  ימי

גמרא. תניא, אמר להם בן זומא לחכמים: וכי מזכירין יציאת מצרים לימות המשיח? והלא כבר נאמר: טזהנה ימים   
אשר העלה ואשר הביא את באים נאם ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים, כי אם חי ה' 

אמרו לו: לא שתעקר יציאת מצרים ממקומה, אלא  -זרע בית ישראל מארץ צפונה ומכל הארצות אשר הדחתים שם! 
 שתהא שעבוד מלכיות עיקר, ויציאת מצרים טפל לו.

 רע"א שם 

כל ימי חייך הלילות, מתני' להביא לימות המשיח. הא דלא קאמר בקיצור כל ימי חייך לימות המשיח כמו דקאמר ראב"ע 
י"ל דדייק בלשון להביא לומר דימות המשיח אינו בזה כמו העוה"ז כי אז לא יהיה הזכרת יצ"מ עיקר אלא טפילה לשעבוד 

 מלכיות כדאיתא בברייתא.

 גרי"ז

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנז
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לה כפי צחות לשון המספר. וכל מה והמצוה הקנ"ז היא שצונו לספר ביציאת מצרים בליל חמשה עשר בניסן בתחלת הלי
שיוסיף במאמר ויאריך הדברים בהגדלת מה שעשה לנו השם ומה שעשו עמנו המצרים מעול וחמס ואיך לקח השם 

נקמתנו מהם ובהודות לו ית' על מה שגמלנו מחסדיו יהיה יותר טוב. כמו שאמרו )הגש"פ( כל המאריך לספר ביציאת 
על הצווי הזה הוא אמרו ית' )ס"פ בא( והגדת לבנך ביום ההוא וכו'. ובא הפירוש  מצרים הרי זה משובח. והכתוב שבא

)שם ומכיל'( והגדת לבנך יכול מראש חדש תלמוד לומר ביום ההוא אי ביום ההוא יכול מבעוד יום תלמוד לומר בעבור 
ב אתה לספר. ולשון זה בעבור זה לא אמרתי אלא בשעה שיש מצה ומרור מונחים לפניך. כלומר מתחלת הלילה חיי

מכילתא ]דרשב"י במדרש הגדול[ מכלל שנאמר כי ישאלך בנך יכול אם ישאלך אתה מגיד לו ואם לאו אין אתה מגיד לו 
תלמוד לומר והגדת לבנך אע"פ שאינו שואלך אין לי אלא בזמן שיש לו בן בינו לבין עצמו בינו לבין אחרים מניין תלמוד 

ת היום הזה אשר יצאתם ממצרים. כלומר שהוא צוה לזכרו כמו אמרו )עשה"ד ע' קנה( לומר ויאמר משה אל העם זכור א
זכור את יום השבת לקדשו. וכבר ידעת לשון אמרם )הגש"פ( ואפילו כולנו חכמים כלנו נבונים כלנו יודעים את התורה 

ארו משפטי מצוה זו בסוף כלה מצוה עלינו לספר ביציאת מצרים וכל המספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. וכבר התב
 קיח א(: -פסחים )קטו ב 

 ג-רמב"ם הלכות קריאת שמע א:ב

ומה הוא קורא שלשה פרשיות אלו הן: שמע והיה אם שמוע ויאמר, ומקדימין לקרות פרשת שמע מפני שיש בה יחוד 
)זכירת( שאר כל  השם ואהבתו ותלמודו שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו, ואחריה והיה אם שמוע שיש בה צווי על

 המצות, ואחר כך פרשת ציצית שגם היא יש בה צווי זכירת כל המצות.  

אע"פ שאין מצות ציצית נוהגת בלילה קוראין אותה בלילה מפני שיש בה זכרון יציאת מצרים ומצוה להזכיר יציאת 
שלש פרשיות אלו על סדר זה  מצרים ביום ובלילה שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך, וקריאת

 היא הנקראת קריאת שמע.

 הלכות חמץ ומצה, כותרת םרמב"

הלכות חמץ ומצה. יש בכללן שמונה מצות, שלש מצות עשה, וחמש מצות לא תעשה. וזה הוא פרטן: )א( שלא לאכול 
ץ כל שבעה. )ד( שלא חמץ ביום ארבעה עשר מחצות היום ולמעלה. )ב( להשבית שאור מארבעה עשר. )ג( שלא לאכול חמ

לאכול תערובת חמץ כל שבעה. )ה( שלא יראה חמץ כל שבעה. )ו( שלא ימצא חמץ כל שבעה. )ז( לאכול מצה בלילי 
 הפסח. )ח( לספר ביציאת מצרים באותו הלילה. וביאור מצות אלו בפרקים אלו.

 פרי מגדים פתיחה להלכות קריאת שמע

דרבנן, ואם תמצי לומר דין תורה, מה הוא שחייב לקרות מן התורה, אם פרשה א' ראשונה, אי קריאת שמע דין תורה או 
 ..ז"ל פרק א' מקריאת שמע הלכה ב'. או שנים או כל שלש פרשיות דהיינו שמע והיה ויאמר, דין תורה כנראה מהר"מ

בן זומא ]ברכות יב, ב[ ד', הא דמחויב להזכיר יציאת מצרים ביום ולילה, כנראה שהוא מצות עשה מן התורה, וכדדריש 
ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות, ולמה לא מנאה הר"מ ז"ל למצות עשה בפני עצמה, לא כאן בהלכות קריאת שמע, 

ולא בפתיחה על הלכותיו ]ש[כתב רק מצות עשה אחת לקרות קריאת שמע לבד, וגם במנין המצות לא מצאתיו כעת. 
ה אם ספור יציאת מצרים מצות עשה תמיד בכל יום א' ביום וא' בלילה, למה ובפריי לאו"ח בהלכות פסח עמדתי על ז

מנאה הר"מ ז"ל בהלכות חמץ ומצה בפתיחה ]אות[ ח' לספר ביציאת מצרים באותו הלילה, וגם על הקרא קשה והגדת 
ורה פרשת חיי שרה לבנך כו', והא בכל יום מחויב בלילה ג"כ, וכי תימא והגדת באורך ובהוצעה )עיין ר"מ אלשי"ך על הת

"הגידי" נא לי בת מי את, ובתהלים קמ"ב אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו "אגיד"( זה לא ניתן להאמר כלל, דוודאי נוסח 
הגדה הכל דברי חז"ל, ומן התורה כי אמר ה' הוציאנו ממצרים יצא, ושלושה דברים פסח מצה ומרור דצריך למימרנהו 

 אי"ה.מדרבנן, וכדבעינן למימר שם הכל 

ומיהו יש לומר דביום מצות עשה לומר יציאת מצרים, אבל בלילה דאתיא מריבויא "כל" ימי חייך להביא הלילות, וכבר 
ידוע דכל מילי הבאים מריבוים לא נכנס במנין מצות ואינם מצות עשה רק מצוה בעלמא מן התורה, ויציאת מצרים 

מא מן התורה ובין מצות עשה, כמו שיראה הרואה במנחות באותו הלילה מצות עשה הוה. שהפרש יש בין מצוה בעל
)ע"ח( ]סח[ א' בעומר יע"ש בתוספות ]ד"ה ובא[ ובדף ה' ]ע"ב[ שם ]ד"ה האיר[ ובצאן קדשים, יע"ש. ובתוספת שבועת כ"ג 

אי יש  ב' ד"ה דמוקי שהשבועה חלב על חצי שיעור, דאין בו עשה רק מריבויא דכל חלב, ואעשה אין חל כו', ואפשר נמי
לו לקיים מצוה בעלמא ועשה גמורה, דחי העשה גמורה למצוה בעלמא. ונאמר עוד דסובר הר"מ ז"ל כי למען תזכור יום 

צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך זכירה בלב סגי ודי בכך, ובליל פסח צריך שיגיד בפה כדכתיב והגדת לבנך כו', וסתם 
ה שכתוב בשמואל ב' י"ט ז' הגדת היום כי מתוך דבריו כאלו הגיד. אבל הגדה נמי בפה )עיין מאיר נתיב בשורש נגד, ומ

אמירה מצינו בלב, עיין מאיר נתיב שורש אמר דברים ז' י"ז וח' י"ז כו', וגם בשורש דבר שייך בלב, ואין כאן מקומו(, א"כ 
ספר המדע במחשבה אתי שפיר שלא מנה הר"מ ז"ל לזה למצות עשה. וכל זה צ"ע הלא מצות עשה ולא תעשה בתחלת 

 הוא ומנאם, ואי"ה יבואר עוד, וכאן אין להאריך.
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 צל"ח ברכות יב:

שם מזכירין וכו'. הרי"ף והרא"ש לא הביאו משנה זו ולא כל הנאמר אח"כ בגמרא, ודבר זה יתבאר לקמן בדברינו בסוגית 
המשנה שדרכו בכל מקום שיש הגמרא ]י"ג ע"א ד"ה ולפמ"ש לעיל[, וכן דעת הרמב"ם בחיבורו. ואמנם דבריו בפי' 

מחלוקת במשנה להכריע במקומו הלכה כדברי מי, וכאן בפי' משנתינו לא הזכיר שום הכרעה להלכה. ולכן נלע"ד לשום 
לב אם יש כלל פלוגתא לדינא בין התנאים בזה. והנה לפי פירושו של הברטנורה דהאי ולא זכיתי דקאמר ר' אלעזר בן 

היה יכול לנצח את החכמים עד שדרשה בן זומא, א"כ מכלל דפליגי חכמים וס"ל שאין עזריה הוא לשון ניצוח, שלא 
מזכירין יציאת מצרים בלילות. אבל רבינו הגדול בפי' המשנה פירשו לשון זכות, שלא זכה לדעת הרמז שנרמז בכתוב 

נו מזכירין יציאת מצרים חיוב זכרון זה בלילות, וא"כ איכא למימר שבגוף הדין אין בו שום פלוגתא, ורישא דמשנתי
בלילות הוא מאמר מוחלט ואין בו פלוגתא, אלא שר' אלעזר בן עזריה רצה לעמוד על הדבר זה מאיזה מקרא למדוהו ולא 
זכה לזה עד שדרשה בן זומא מקרא דכל ימי חייך, ועל זה נחלקו חכמים שמזה אין ראיה, אבל אעפ"כ הדין דין אמת. ולכן 

פירוש המשניות להכריע שום הלכה. ובפירוש האי קרא כל ימי חייך וגו', אם כדברי בן זומא או לא הוצרך רבינו הגדול ב
כדברי חכמים, אין לזה עסק להכריע בפירוש המשנה, כי הוא הלכתא למשיחא אם יזכירו לימות המשיח יציאת מצרים 

וף חיוב זכירת יציאת מצרים בלילות לפי או לא. ובדברינו בגמ' יתבאר אם הלכה בזה כדברי בן זומא או כרבנן. ועכ"פ בג
פירושי הנ"ל אין בזה מחלוקת, ולכן פסק רבינו בחיבורו פ"א מק"ש הלכה ג' שקורין פרשת ציצית בלילה מפני שיש בה 
זכרון יציאת מצרים ומצוה להזכיר יציאת מצרים ביום ובלילה שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי 

ינו. ואמנם אע"פ שהביא קרא הזה, לדעתי אין בזה הכרע שסובר כבן זומא דדרשינן ימי חייך הימים וכל חייך, עכ"ל רב
לרבות הלילות, אבל הביא קרא זה להביא ראיה שמצוה להזכיר יציאת מצרים, דבדבר זה לא נחלקו חכמים ובן זומא 

 דעיקר מצות יציאת מצרים מהך קרא ילפינן.

הוא, דעכ"פ לכולי עלמא מצוה לזכור יציאת מצרים בכל יום, למר ביום ולמר בין ביום ובין ואמנם מה דתמיה לי טובא   
בלילה, וזהו מלבד סיפור יציאת מצרים בליל פסח שזה נפקא לן מוהגדת לבנך ביום ההוא, ואין זה מצוה בכל יום רק 

ימי חייך ונוהג בכל יום. ולפ"ז קשה לי בליל פסח בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך, וזה נפקא לן מלמען תזכור וגו' כל 
בדברי הרמב"ם שכתב בתחלת הלכות ק"ש שהיא מצוה אחת, ובהלכה ג' כתב וקריאת שלש פרשיות הללו היא הנקראת 

ק"ש, וא"כ יש כאן שתי מצות מצוה קריאת פרשת שמע והיה אם שמוע דכתיב בשכבך ובקומך ומצות זכירת יציאת 
רבינו מנה מצוה קנ"ז מצוה לספר ביציאת מצרים בליל של פסח שנאמר והגדת לבנך וגו', מצרים, וכן במנין המצות של 

ומצות זכירת יציאת מצרים בכל יום שהיא מצות למען תזכור לא מנה כלל, וכעת לא ידעתי טעם לזה, ולא ראיתי 
 למפרשי דבריו שנתעוררו בזה, וגם הסמ"ג והרמב"ן לא הזכירו מצוה זו.

זה והדרנא בי ויפה כיוונו שלא מנו מצוה זו במנין המצות, כיון שלא נאמרה מצוה זו בלשון צווי, דאם  ונתתי לבי לדבר  
היה כתיב זכור את יום צאתך וגו' היתה נחשבת מצוה לעצמה, אבל כיון דכתיב למען תזכור וגו' אדלעיל קאי, ונתינת 

תן טעם שע"י זה תזכור את יום צאתך וגו', וכן טעם הוא למה דכתיב לעיל מיניה מצות אכילת פסח ואכילת מצה, ונ
פירש"י שם בחומש ]דברים ט"ז, ג'[ למען תזכור ע"י אכילת הפסח והמצה יום צאתך, עכ"ל רש"י. ואף שבממילא אנו 

מצרים כל ימי חייך היא מצוה, וכן הוא לשון הרמב"ם בפ"א מק"ש הלכה ג' ומצוה להזכיר יציאת  יציאתלמדים שזכירת 
ו', מ"מ אינו נכנס בכלל מנין רמ"ח מצות, וזה דומה למה שהשריש הרמב"ם בשרשיו שורש חמישי, ואם כי יש מצרים וכ

 לדחות שאינו דומה ממש, מכל מקום הענין מצד עצמו נכון הוא.

 פז עמ'בדפוס החדש ., ס )סטנסיל( פסחים קטזהש"ח על הגר"חידושי 

 במצות והגדת לבנך

ירת יציאת מצרים, וא"כ מה נתוסף בליל פסח במצות סיפור יציאת מצרים שאין בזכירה הנה בכל לילה יש מצוה של זכ  
של כל השנה. ונראה לומר, שיש ג' חילוקים בין המצוה של זכירת יציאת מצרים להמצוה של סיפור יציאת מצרים: א( 

היא לספר לאחר דרך שאלה  לקיים מצות זכירה אין צריך אלא להזכיר לעצמו יצי"מ, אבל בסיפור יציאת מצרים המצוה
ותשובה כדכתיב "והיה כי ישאלך בנך וגו' ואמרת אליו" וכדכתיב "והגדת לבנך וגו'". ובהגדה הבן שואל מה נשתנה והאב 

משיב עבדים היינו, וההלכה היא שאפילו אם אחד לבדו צריך לשאול לעצמו ולומר עבדים היינו כדרך סיפור לאחר. ב( 
שתלשלות, וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, ולקיים מצות זכירה סגי בזכירת יציאת מצרים בסיפור צריך לספר כל הה

לחוד. ג( מצוה לספר טעמי המצוות של אותו הלילה, כמ"ש במשנה )פסחים קטז ע"א( רבן גמליאל היה אומר כל שלא 
ם מה וכו' מצה על שום וכו' אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו, ואלו הן פסח מצה ומרור, פסח על שו

 מרור על שום וכו'.

וג' ענינים אלו מפורשים ברמב"ם פ"ז מהל' חו"מ, דבהל' א' כתב מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו   
ה לאבותינו במצרים בליל ט"ו בניסן שנאמר זכור וגו', ומנין שבליל ט"ו ת"ל והגדת לבנך וגו'. ועוד כתב שם )בהל' ב'( מצו

להודיע לבנים ואפילו לא שאלו שנאמר והגדת לבנך, לפי דעתו של בן אביו מלמדו, כיצד אם הוא קטן או טפש וכו', ואם 
היה הבן גדול וחכם וכו', וצריך לעשות שינוי בלילה הזה כדי שיראו הבנים וישאלו ויאמרו מה נשתנה וכו', אין לו בן 

וד כתב שם )בהל' ד'( וצריך להתחיל בגנות ולסיים בשבח, כיצד מתחיל אשתו שואלתו וכו', היה לבדו שואל לעצמו. וע
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ומספר שבתחלה היו אבותינו בימי תרח ומלפניו כופרים וטועין אחר ההבל, וכו' ומסיים בדת האמת שקרבנו המקום לו 
, ומסיים בנסים והבדילנו מהאומות וקרבנו ליחודו, וכן מתחיל ומודיע שעבדים היינו לפרעה במצרים וכל הרעה שגמלנו

ובנפלאות שנעשו לנו. ועוד כתב שם )בהל' ה'( כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בליל חמשה עשר לא יצא ידי חובתו 
וכו'. ומסיים הרמב"ם: ודברים האלו כולן נקראין הגדה, עכ"ל. חזינן להדיא שכל ג' חילוקים אלו כולן נקראין הגדה 

צוה של סיפור, וכיון שמצות צריכות כוונה צריכין לכוין לצאת המצוה בג' דברים ונכללין בהמצוה של "והגדת לבנך" בהמ
 "ע בעמק ברכה בענין הגדה אות א'[אלו. ]א"ה, ע

 מרור –פסח 

 פסחים לט.

 רא"ש פסחים י:כה

ובוצע ואוכל משתיהן מכל אחת ואחת כזית הרוצה לצאת ידי כולם יברך המוציא ועל אכילת מצה ואחר כך יבצע 
 ...ואחר כך יקח המרור ויברך על אכילת מרור ויטבל בחרוסת ויאכל כזית מן המרור משתיהן

 שו"ת שאגת אריה )ישנות( סימן ק

שאלה בכריכה שאנו עושין זכר למקדש כהלל אם צריך ליקח כזית מרור עם המצה או אפילו בכל שהוא מרור נמי סגי 
 ליה:  

תשובה בפ' ע"פ תניא אכלן לחצאין יצא ובלבד שלא ישהה בין אכילה לחברתה יותר מכדי אכילת פרס וכתב הרא"ש   
משום דמברך על אכילת מרור צריך שיאכל כזית דאין אכילה פחותה מכזית אבל בירקות הראשונים שמברך עליהם 

המרור שאוכל בכריכה דאינו מברך עליהם אפילו  ולפ"ז 111בפה"א בעלמא ואינו מברך עליהם ל' אכילה א"צ מהם כזית 
בפה"א א"צ כזית דהא מדינא מרור בכ"ש סגי אלא מפני שמזכיר לשון אכילה בברכה הוא דצריכה כזית א"כ בכריכה 
וודאי א"צ כזית.   ולפ"ד ז"ל צ"ל דהא דכתיב על מצו"מ יאכלוהו האי יאכלוהו לא קאי אלא אפסח לחוד ולא אמצה 

וק"ל דא"כ הא דקי"ל מצה צריכה כזית ע"כ מהאי קרא נפקא לן דכתיב בערב תאכלו מצות דנאמר אכילה  ומרור שעמו.  
אצל מצה א"כ תקשה לך ההיא דשילהי פסחים דאמר רבא מצה בזה"ז דאורייתא ומרור דרבנן דכתיב על מצות ומרורים 

ת ורב אחא ב"י אמר אח' זה וא"ז דרבנן.   יאכלוהו בזמן דאיכא פסח אין אבל מצה אהדריה קרא דכתיב בערב תאכלו מצו
והכתיב בערב תאכלו מצות ההוא מיבעי ליה לטמא ושהיה בדרך רחוקה ורבא כו'.   והשתא מנ"ל לרבא דהא דאהדריה 

קרא למצה מבערב תאכלו מצות דלזה"ז אתי ולראב"י אהדריה לטמא ושהיה בדרך רחוקה דלמא ה"ט דאהדריה קרא 
דאי מעל מצות ומרורים יאכלוהו ה"א דא"צ לאכול כזית כמו שא"צ גבי מרור כתב רחמנא  משום שיעור אכילה בכזית

בערב תאכלו מצות לשיעור אכילה בכזית.   אע"כ דבלא האי קרא דבערב תאכלו מצות מקרא דעל מצות ומרורים 
יאכלוהו גופיה למרור  יאכלוהו ש"מ דאין אכילת מצה פחות מכזית דהאי יאכלוהו אמצה נמי קאי וא"כ הה"נ דנ"ל מהאי

דבעי כזית דכמו שקאי על מצה דכתיבא בהאי קרא הא מרור נמי בהאי קרא כתיב ועליה נמי קאי.   ועוד אפ"ת דהאי 
יאכליהו אפסח לחודיה קאי מ"מ נ"ל נמי למצה ומרור דבעי כזית הואיל ואיתקשו לפסח בהאי קרא דעל מצות ומרורים 

אמר רבא אכל מצה בזה"ז אחר חצות לראב"ע לא יצא ידי חובתו ואמרינן פשיטא כיון יאכלוהו.   וה"נ אמרינן בס"פ ע"פ 
דאתקש לפסח כפסח דמי וכיון דמהיקשא דפסח נ"ל דבעי כזית הא דאהדריה קרא בערב תאכלו מצות ע"כ לדרשא 

צריכה כזית  אחרינא לרבא כדא"ל ולראב"י כדא"ל.   וכיון דטעמא דמצה צריכה כזית משום דאיתקש לפסח מרור נמי
מה"ט גופיה.   וגם מהא קשה על הרא"ש דכמו דאמר רבא באכל מצה אחר חצות לראב"ע לא יצא הואיל ואיתקש לפסח 

ה"נ יש ללמוד מהאי היקשא גופיה לענין כזית דהא פסח בעי כזית כדאמרינן בכ"מ במס' פסחים וה"נ תניא התם אכלן 
דה"ט משום דאתקש מרור למצה דנ"ל מל"ת עליו חמץ יצא זה  דמאי יצא משמע אבל בוודאי לא יצא וכתבו התוס'

שאיסורו משום בל תאכל טבל ואתקש מצה לחמץ ובדמאי אפילו מצה יצא כו'.   והנ"מ בפרק האשה )ד' צ( דנשים 
חייבות באכילת מרור משום דאתקש למצה ונשים חייבות באכילת מצה אע"ג דהוי ליה מ"ע שהז"ג מדאתקש מצה לחמץ 

"ת עליו חמץ.   וה"נ אמרינן בפ' כ"ש )ד' לח( בעי רמי ב"ח מהו שיצא אדם י"ח במרור של מע"ש בירושלים כו' מקרא דל
במצה דאורייתא לא נפיק אבל במרור דרבנן נפיק או דלמא כל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון.   אמר רבא מסתברא 

מצה ואפילו רמי ב"ח לא מבעי' ליה אלא משום דמרור  מצה ומרור.   הרי דמקשינן מרור למצה דלא יצא י"ח במ"ש כמו
דרבנן הא לא"ה אפילו איהו פשיטא ליה דמקשינן מרור למצה לכל מילי והה"נ לענין כזית מקשינן להו מה מצה בכזית 

אף מרור בכזית.   וק"ק לי בהאי שמעתא מאי קאמר רבא מסתברא מצה ומרור אטו רמי ב"ח הא מבעיא ליה אי מקשינן 
למצה או לא הא איהו נמי פשיטא ליה דמקשינן ולא מבעיא ליה אלא מטעמא דמרור דרבנן אי אמרינן כל דתקון  מרור

רבנן כו' או לא.   א"כ מ"ק רבא מסתברא מצה ומרור הא רב"ח נמי פשיטא ליה הא דמצה ומרור וה"ל כטענו חטים 
ין דאורייתא תקון וי"ל ואין זה מקומו ונחזור והודה לו בשעורים והכי ה"ל לרבא למימר מתסברא כל דתקון רבנן כע

 לנ"ד:  
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וה"נ משמע לי ממה שפרש"י בפ' כ"ש )ד' לט( דתנן התם אלו ירקות שאדם יוצא י"ח בפסח כו' ומצטרפים זע"ז ופרש"י   
צאת י"ח אם אין לו מא' מהן כזית אם יש לו מזה חצי זית ומזה חצי זית מצטרפין זע"ז כדי לצאת י"ח ע"כ.   הרי דפי' ל

משמע הא בפחות מכזית לא יצא י"ח ולאו משום ברכה הוא.   וא"ת כיון דאיי"ח מרור בפחות מכזית א"כ תקשה לך הא 
דאמרינן בפ' ע"פ )ד' קיד( פשיטא היכא דאיכא שאר ירקות כו' היכא דליכא אלא חסא מאי אר"ה מברך מעיקרא אמרור 

כיל.   מתקיף לה ר"ח לאחר שמילא כריסו ממנו חוזר ומברך עליה בפה"א ואכיל ליה ולבסוף מברך על אכילת מרור וא
אלא אמר ר"ח מעיקרא מברך עליו בפה"א ועל אכילת מרור ואכיל ולבסוף אכיל אכילת חסא בלא ברכה ואמר ר"א בריה 

ור דרבא מהדר אשאר ירקות לאפוקי נפשיה מפלוגתא והשתא מאי כולי האי בתחלה יאכל פחות מכזית כיון דאיי"ח מר
בפחות מכזית.   אלא וודאי ידי חובת מרור יוצא בכ"ש.   ואומר אני שמזה למד הרמב"ם מש"כ בפ"ח ולוקח ירק ומטבל 

אותו בחרוסת ואוכל כזית כו' אלמא דטיבול ראשון נמי בעי כזית לדעתו ז"ל וא"א בפמ"כ ואפי' להחולקין עליו וס"ל 
ש"כ שם הה"מ י"ל דס"ל דאפילו פחות מכשיעור מן המצוה אין דטיבול ראשון דאינו אלא משום היכרא א"צ כזית כמ

ראוי לאכול בלתי ברכת המצוה וטעמא דמלתא נ"ל כמו דקי"ל חצי שיעור של איסור אסור מה"ת מטעמא כיון דחזי 
לאצטרופי איסורא אכיל כדאמרינן ברפ"ב דיומא וכר"י דס"ל התם הכי ה"נ באוכל פחות מכשיעור מן המצות בלא ברכה 

ו שפיר עביד כיון דחזי לאצטרופי ואלו השלים לכשיעור האי משהו נחשב מן המצוה אע"ג דאינו משלימה בתוך כדי לא
אכילת פרס וצריך לחזור לאכול כזית שלם בטבול שני אפ"ה לא נכון מלאכול פמ"כ בלי ברכה דהא וודאי חייב לברך בכל 

ע קודם שיגמור לשיעור כזית.   ואע"ג דל"ד כ"כ דבשלמא המצות כגון אכילת מצה קודם שיתחיל לאכול כלל ולא באמצ
התם הואיל וגומר אכילת הזית בכדי אכילת פרס נמצא משהו הראשון הוי נמי למפרע מן המצוה הואיל ומצטרף 

לכשיעור כזית אבל בין טיבול ראשון לטיבול שני כיון דיש בין זה לזה יותר מאכילת פרס כיון שהאי כ"ש לא מצטרף 
אינו נחשב למצוה ואם אוכלו בלא ברכה ל"ל בה.   והשתא אס"ד דטיבול ראשון ל"צ כזית ליכול פחות מכזית  לכשיעור

בלא ברכה אלא ש"מ דבעי כזית.   מ"מ ס"ל להני רבוותא דאפילו פחות מכזית אין ראוי לאכול בלא ברכה ול"ד להא 
ל"ל בה וכמ"ש התוס' דש"ה דבלא כוונה למ"ד  דאר"ל התם דאי מצות א"צ כוונה אם אכלן בלא מתכוין בטבול ראשון

מצות צריכות כוונה אין כאן מן המצוה כלום אבל פחות מכזית כיון דחזי לאצטרופי אין נכון לאכול בלא ברכה.   והרי 
לפי' התוס' התם ר"ח ס"ל מצות צריכות כוונה ואפ"ה אין נכון לאכול בטבול ראשון בלא ברכה בלתי כוונה ה"נ גבי פחות 

זית אמרינן הכי והרי נתברר בראיות ברורות דגם מרור צריך לאכול כזית דוקא מה"ת בזמן פסח ובזמן הזה מדרבנן.   מכ
ועוד יש לתמוה על הרא"ש דאס"ד דמרור אין צריך כזית אלא מפני הברכה לחוד שמברכים עליה לשון אכילה קשה דהיה 

יון דל"ש אכילה גביה ודוחק לומר דלא רצו חכמים לשנות להם לחכמים לתקן נוסח אחר בברכה זו ולא לשון אכילה כ
נוסח ברכה זו מנוסח שאר כל הברכות של אכילת מצה ועוד דא"כ ברכה זו מיחזי כשקרא שמברך אשר קדשנו במצותיו 

 וצונו על אכילת מרור דהיכן נצטווינו על אכילתו כיון דא"צ לאכול שיעור אכילה בכזית ומאי וצונו דקאמר בברכתו.  
ועק"ל מהא דתניא אכלן לחצאין יצא ובלבד שלא ישהה כו' ומדנקט אכלן לשון דיעבד א"כ האי ובלבד שלא ישהה דמסיק 

היינו לומר דאם שהה יותר מכדי אכילת פרס אפילו בדיעבד לא יצא וצריך לחזור ולאכול ואמאי הא כיון דמ"מ אפילו 
כ א"א לחזור ולברך כיון דיי"ח ולשון אכילה שהזכיר בברכה בשהה כבר יצא י"ח הואיל וא"צ כזית וכשחוזר ואוכל ע"

ראשונה א"א להתקן ע"י אכילה זו דהא לא עליה בירך אלא על אכילה ראשונה ואמאי חוזר ואוכל אלא וודאי ש"מ דמרור 
ל צריך כזית ובשהה אין מצטרף לכזית.   מ"מ אין אלו ראיות שצריכה כזית מה"ת דא"ל דא"צ כזית אלא מדרבנן אב

הראיות הראשונות מכריחות דמן התורה צריכה מרור בכזית ודלא כהרא"ש וכיון דאין מצות אכילת מרור פחותה מכזית 
 מעתה הדבר ברור דבכריכה שאנו עושין זכר למקדש כהלל אע"ג דאין מברך עליה אפ"ה אינה פחותה מכזית.   כנ"ל:    

 תוספות

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נו

והמצוה הנ"ו היא שצונו לאכול כבש הפסח ליל חמשה עשר מניסן בתנאיו הנזכרים והוא שיהיה צלי ושייאכל בבית אחד 
ושייאכל עם מצה ומרור והוא אמרו ית' )בא יב( ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. ואולי 

מצוה אחת ולא תמנה אותם שלש מצות ושתהיה אכילת  יקשה עלי מקשה ויאמר למה תמנה אכילת פסח מצה ומרור
מצה מצוה ואכילת מרור מצוה ואכילת פסח מצוה, אשיבנו אמנם היות אכילת מצה מצוה בפני עצמה הוא אמת כמו 

שנבאר )ע' קנח( וכן אכילת הפסח מצוה בפני עצמה אמת כמו שזכרנו אבל המרור הוא נגרר לאכילת הפסח ואינו נמנה 
צמה. וראיה לדבר, שבשר הפסח ייאכל לקיום המצוה יהיה עמו המרור או לא יהיה והמרור לא ייאכל אלא מצוה בפני ע

עם בשר הפסח לאמרו ית' על מרורים יאכלוהו. ואילו אכל מרור מבלי בשר לא עשה כלום ולא נאמר כבר קיים מצוה 
ב שמצות הפסח צלי מצה ומרור. כלומר אחת היא אכילת מרור. ולשון מכילתא צלי אש ומצות על מרורים מגיד הכתו

שהמצוה היא קבוץ אלה. ושם אמרו מנין אתה אומר שאם אין להם מצה ומרור הם יוצאין ידי חובתן בפסח תלמוד לומר 
יאכלוהו, כלומר הבשר לבדו, יכול כשם שאם אין להם מצה ומרור הם יוצאים ידי חובתן בפסח כך אם אין להם פסח 

ומרור הרי אתה דן הואיל והפסח מצות עשה ומצה ומרור מצות עשה אם למדת שאם אין להם יצאו ידי חובתן במצה 
מצה ומרור הן יוצאין ידי חובתן בפסח כך אם אין להם פסח יוצאין ידי חובתן במצה ומרור תלמוד לומר יאכלוהו. ושם 

כילת שובע. לפי שעיקר המצוה אמרו יאכלוהו מכאן אמרו חכמים הפסח נאכל אכילת שובע ואין מצה ומרור נאכלין א
אכילת הבשר כמו שאמר ואכלו את הבשר בלילה הזה והמרור מהנגרר אחר בשר הפסח וחיוביו כמו שיתבאר מלשונות 
אלו למי שיבינם. והראיה הברורה השרש שגזר בו התלמוד והוא אמרם )פסחים קטו א, קכ א( מרור בזמן הזה דרבנן. כי 
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י עצמו ואמנם ייאכל עם בשר הפסח. והיא ראיה ברורה שהוא מן הדברים הנגררים אחר מן התורה אין חובה לאכלו בפנ
 המצוה, לא שאכילתו מצוה בפני עצמה. ומשפטי מצוה זו גם כן מבוארים במסכת פסחים:    

 רמב"ם משנה תורה הלכות חמץ ומצה ז:יב

, שמצות עשה אחת לאכול בשר הפסח אכילת מרור אינה מצוה מן התורה בפני עצמה אלא תלויה היא באכילת הפסח
 על מצה ומרורים, ומדברי סופרים לאכול המרור לבדו בליל זה אפילו אין שם קרבן פסח.

 ארץ הצבי עמ' טז

 קכג –מפניני הרב עמ' קכב 

 חסה מרירה –מרור  –פסח 

 ירושלמי

 197(קישור)חזון איש אורח חיים מועד סימן קכד פסחים לט. 

 

 נאכל על השובע –פסח 

 ספר מהרי"ל )מנהגים( סדר ההגדה אות לא

                                                 

 OUו אור שמחע"ע באתר  197
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נוטל ידיו נטילה גמורה בברכת על נ"י לברכת המוציא ונטילה זו צורך הסעודה היא, משום דבסיפור ההגדה והלל הסיחו 
המצות בידו העליונה להמוציא והשלישית ללחם משנה והפרוסה על שם לחם דעתם מנטילה ראשונה. ויתפוס שלשה 

עוני. ויברך ברכת המוציא ויניח השלישית להשמיט מידו, ויברך על הפרוסה עם תפישת העליונה על אכילת מצה. וכן 
אחד, דהיינו נוהג נמי מהר"ש. ויברך שתי הברכות טרם ישברם. ואחר כך יכוף אותם ויבצע משניהם ויאכל כזית מכל 

כביצה שלימה דכזית חצי ביצה וכן יתן לכולם. ואם אין פיו מחזיק לאכול שתי כזית בבת אחת אז יאכל מקודם בציעת 
המוציא ואח"כ דעל אכילת מצה. ואם חולה הוא שאין יכול לאכול גם כזית בפעם אחת, אז ישרה המצה במים או ביין 

דיהא עדיין עליה תוריתא דנהמא. אבל אסור לשרותה במרק שקורין ברייא כדי לרכך אותה ויאכל ובלבד שלא יהא נימוח 
 דאז אם אכלה כך לא יצא.

 שלחן ערוך אורח חיים תעז:א

לאחר גמר כל הסעודה אוכלים ממצה השמורה תחת המפה כזית כל אחד, זכר לפסח הנאכל על השובע, ויאכלנו בהסיבה 
 ויקדים עצמו שגם ההלל יקרא קודם חצות( )ר"ן פ' ע"פ וסוף פ"ב דמגילה(.. )ולא יברך עליו, ויהא זהיר לאכלו קודם חצות

 ט"ז אורח חיים תעז:א

כזית כל א'. כתוב במהרי"ל צריך לאכול כשיעור ב' זתים דהיינו כביצת תרנגולת דחביבה היא משאר המצו' דשיעורם 
 "כ:בכזית שהוא חצי ביצה ואם לא יוכל לאכול כולי האי מ"מ לא יפחות מכזית ע

 מגן אברהם תעז:א

כזית. ומהרי"ל כתב לכתחלה יקח ב' זתים א' זכר לפסח ואחד זכר למצה הנאכלת עמו ולכל הפחות לא ימעט מכזית )ד"מ 
 ב"ח(:

 ביאור על ספר המצוות לרס"ג )הרב פערלא( עשין עשה מז מח מט

ה"ג( וז"ל מצוה מן המובחר לאכול  ומיהו לזה נראה קצת לומר דהרמב"ם לטעמי' אזיל שכתב )בפ"ח מהלכות קרבן פסח
בשר הפסח אכילת שובע לפיכך אם הקריב שלמי חגיגה בי"ד אוכל מהן תחילה ואח"כ אוכל בשר הפסח כדי לשבוע ממנו 

ואם לא אכל אלא כזית יצא ידי חובתו עכ"ל עיי"ש. מבואר מדבריו ז"ל דס"ל דהא דהפסח נאכל על השבע חיובא מצד 
ה מצוה לאכול מן הפסח אכילת שובע. דהיינו אכילה שיש בה שביעה. והיינו לא פחות עצמו הוא. משום דלכתחיל

מכביצה. כמבואר בפרק שלשה שאכלו )מ"ט ע"ב( דזו היא אכילה שיש בה שביעה. וכן הוא בפרק אלו עוברין )מ"ט ע"ב( 
שתהא שביעתו מן הפסח. ובפרק בתרא דיומא )ע"ט ע"ב( עיי"ש. ולפיכך אם הביא עמו חגיגה אוכל ממנה תחלה כדי 

 והיינו לכתחילה אבל בדיעבד אם לא אכל אלא כזית יצא.

ובלתי ספק מקורו של הרמב"ם ז"ל בזה הוא מהמכילתא דקתני הפסח נאכלת אכילת שובע וכו'. וכן הביאה גם הרמב"ן 
נמנו עליו חבורה אחת ז"ל )במלחמות סוף פסחים( שם עיי"ש. וכן נראה מברייתא דתניא )בפרק כיצד צולין ע"ח ע"ב( 

וחזרו ונמנו עליו חבורה אחרת ראשונים שיש להם כזית אוכלין ופטורין מפסח שני וכו' עיי"ש. נראה דוקא בדיעבד סגי 
בכזית ליפטר מפסח שני. אבל לכתחילה בעי טפי. דהיינו שיעור שביעה. וכן כתב הסמ"ג )עשין רכ"ו( עיי"ש. וכן משמע 

ד"ה ובמועט. ולקמן )ע' ריש ע"א( בד"ה על השבע עייש"ה. ומאי דתנן התם )פ"ט ע"א( מפירש"י )פסחים ס"ט ע"ב( ב
לעולם נמנין על הפסח עד שיהא כזית לכאו"א. היינו רק לענין שההמנאה נתפסת כל שיש בו מיהת כזית לכאו"א 

 יצה.ולאפוקי פחות מכזית דהו"ל כאילו לא נמנו עליו כלל. אבל ודאי לכתחילה בעינן לא פחות מכב

ולזה כוון מהרי"ל ז"ל במנהגים שלו שכתב וז"ל צריך לאכול )מהאפיקומן( כשיעור שני זיתים. דהיינו כביצת תרנגולת. 
דחביבה היא משאר מצות דשיעורם בכזית שהיא חצי ביצה. ונאכל על השובע וגם כדי שביעה וכו' עכ"ל עיי"ש. והדבר 

תא כמו שביארנו. וזהו שכתב דנאכל על השבע כדאמרינן בברייתא מבואר דכוונתו לדברי הרמב"ם והסמ"ג ע"פ המכיל
)בפרק אלו דברים ע' ע"א( וגם כדי שביעה כדאי' במכילתא דהפסח נאכל אכילת שובע. דהיינו אכילה שיש בה שביעה. 

שכתב על  והאפיקומן נאכל זכר לפסח הילכך כתב המהרי"ל דשיעורו כשיעור אכילת הפסח. ועי' בב"ח )סי' תע"ג סעי' ה'(
דברי המהרי"ל ז"ל שאין להם יסוד. ולכן העלה הילכתא כוותי' ולא מטעמי' עיי"ש. ובמש"כ עוד בזה )בסי' תע"ז( עייש"ה. 

וגם המג"א )ריש סי' תע"ג( וכמה משאר אחרונים ז"ל נמשכו אחריו בזה עיי"ש. ואשתמיטתייהו במח"כ מקור דברי 
הא"ר )ריש סי' תע"ז( יפה עשו שנמשכו אחרי דברי המהרי"ל כהילכתי' המהרי"ל אלו ולא ירדו לסוף דעתו. והט"ז ו

וכטעמו. וכ"כ במטה משה עיי"ש והפמ"ג שם הניח דברי הט"ז וא"ר בצ"ע עיי"ש. דגם הוא ז"ל לא ירד לסוף דעת 
 המהרי"ל ולא ידע מקורו. והדבר ברור כדכתיבנא:

 חזון איש

 קטניות –פסח 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


961 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 פסחים לו.

 פסחים קיד:

בשילין? אמר רב הונא: סילקא וארוזא. רבא הוה מיהדר אסילקא וארוזא, הואיל ונפיק מפומיה דרב הונא. מאי שני ת
אמר רב אשי: שמע מינה דרב הונא: לית דחייש להא דרבי יוחנן בן נורי. דתניא, רבי יוחנן בן נורי אומר: אורז מין דגן 

 ח.הוא, וחייבין על חימוצו כרת, ואדם יוצא בו ידי חובתו בפס

 פסחים מ:

נותן את הקמח ואחר כך נותן את החומץ. ויש אומרים: אף  -תנו רבנן: אין מוללין את הקדירה בפסח, והרוצה שימלול 
אמר רב חסדא: רבי יהודה היא, דתנן: האילפס והקדירה  -נותן את החומץ ואחר כך נותן את הקמח. מאן יש אומרים? 

אבל נותן לתוך הקערה או לתוך התמחוי. רבי יהודה אומר: לכל הוא נותן, חוץ לא יתן לתוכן תבלין,  -שהעבירן מרותחין 
ונוקמה כרבי יוסי, )דתנן(, +מסורת הש"ס: ]דתניא[+ רבי יוסי אומר: שורן בחומץ, וחומץ  -מדבר שיש בו חומץ וציר. 

לא. עולא אמר: אחד זה ואחד זה  -הני מילי דאיתיה בעיניה, אבל על ידי תערובת  -כי אשמעינן ליה לרבי יוסי  -צומתן! 
אסור, משום לך לך אמרינן נזירא, סחור סחור, לכרמא לא תקרב. רב פפי שרי ליה לבורדיקי דבי ריש גלותא לממחה 

קדירה בחסיסי. אמר רבא: איכא דשרי כי האי מילתא בדוכתא דשכיחי עבדי? איכא דאמרי: רבא גופא מחי לה קידרא 
 בחסיסי.

 ר' חננאל שם

א אמר בין החומץ מקודם בין אחרי כן הכל אסור למלול משום הרחק איסור כמו שאמר לנזיר התרחק מן הכרם עול...
שלא תאכל מן הענבים ר' אבא מיחי ליה בחסיסי כעין ותיקא ולא מיחה על רב פפי דשרי לדבי ריש גלותא אלא משום 

 דעבדי דלא מעלי ועבדי איסורא:

 תוספות שם ד"ה רבא

פ"ה קימחא דאבישונא וקשה דהא לעיל )דף לט:( אסרינן וליכא מאן דפליג ונראה לר"י  -רבא מחו ליה קידרא בחסיסי 
 קמח של עדשים דאין דרכם לבא לידי חימוץ כל כך. בחסיסיכדפירש בערוך 

 (קישור)שו"ת לב אריה ח"א סימן א 

 קיד-שו"ת אורח משפט )ראי"ה קוק( אורח חיים קח

 קטנים בקרבן פסח –פסח 

 .פסחים פח

 ה שה”שם ד פותתוס

 קידוש בליל הסדר –פסח 

 ה עד”פסחים צט: דפות תוס

 :ברכות כז

 תעב:אאורח חיים  שלחן ערוך

 ז שם”א וט”מג

 (קישור)רבינו יהודה שירלאון ברכות כז.  פותתוס

 נאכל על השובע –קרבן פסח  –פסח 

 פסחים סט:
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 -בזמן שהוא בא בחול, בטהרה, ובמועט. ובזמן שהוא בא בשבת, במרובה, ובטומאה  -משנה. אימתי מביא חגיגה עמו 
ן הבקר, מן הכבשים ומן העזים, מן הזכרים ומן הנקבות, ונאכלת אין מביאין עמו חגיגה. חגיגה היתה באה מן הצאן, מ

 לשני ימים ולילה אחד.  

תנא הרכבתו והבאתו דלא דחי שבת וקתני נמי חגיגה דלא דחיא שבת, והכי קאמר:  -גמרא. מאי תנא דקתני חגיגה?   
מינה: חגיגת ארבעה עשר לאו בזמן שהוא בא בחול בטהרה ובמועט. אמר רב אשי: שמע  -אימתי מביאין עמו חגיגה 

תיתי בשבת, ותיתי במרובה, ותיתי בטומאה. ובמועט מיהו מאי טעמא אתיא?  -חובה היא, דאי סלקא דעתך חובה היא 
 כדתניא: חגיגה הבאה עם הפסח נאכלת תחילה, כדי שיהא פסח נאכל על השבע.

 תוספות פסחים ע. ד"ה לאו חובה היא

אה דאי ס"ד חובה היא מן התורה שוב אין לנו לומר שיש חילוק בין שבת לחול דהוי כלומר אינו חייב מן התורה להבי
קרבן הקבוע לו זמן ותיתי במרובה ובטומאה אלא ודאי לאו חובה היא ואינה באה אלא כדי שיאכל הפסח על השבע 

אם לא היתה באה ואומר ריב"א דמשמע בירושלמי דהא דפסח נאכל על השבע היינו מדרבנן גזירה משום שבירת עצם ש
על השבע מתוך שהוא רעב לאכול הבשר שסביב העצמות היה בא לידי שבירתן וקשה לר"י דהשתא משמע דלרבנן דבן 

תימא דבסמוך הויא חגיגת ארבעה עשר דרבנן ולקמן )דף עא.( משמע שהיא מן התורה דתניא לא ילין מן הבשר וגו' לימד 
לומר דאשכחן בפ"ק דחגיגה )דף ח.( תנא דסבירא ליה שהיא מדרבנן  על חגיגת ארבעה עשר שנאכלת לשני ימים ויש

דקאמר רב אשי הא קמ"ל חגיגת חמשה עשר אין חגיגת ארבעה עשר לא אלמא קסבר חגיגת י"ד לאו דאורייתא והשתא 
לבן תימא ולתנא דלקמן דאית להו חגיגת ארבעה עשר דאורייתא דחי שבת והשתא אתי שפיר ההיא דריש תמיד נשחט 

 )לעיל נט:( בארבעה עשר שחל להיות בשבת כו'.

 פסח, מצה, מרור –ג' דברים  –רבן גמליאל  –פסח 

 קטז: –פסחים קטז. 

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה ז:ה

 מהרש"א פסחים קטז: ד"ה כל

כל מי שלא אמר ג' דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו פסח מצה ומרור פסח על שום מה כו' לא מצינו בשאר מצות 
בעיא שיאמר בהן על שם מה דסגי להו בברכה על המצוה אבל טעם הענין הוא מפורש ברפ"ק דזבחים דכל הזבחים ד

שנזבחו שלא לשמן כשרין חוץ מן הפסח וחטאת דפסולין שלא לשמן וטעם הענין מפורש שם דלפי פגמם ורחקם מן 
ת הבעלים יהיה מפורש לשמה לקרב אל הקדושה בעי טפי קירוב לקדושה דהיינו זביחה לשמה וע"כ אר"ג דגם אכיל

הקדושה וז"ש פסח על שם שפסח הקב"ה כו' שכבר היו ישראל במצרים תחת ממשלת קליפות הטומאה לעבוד ע"ז שם 
כמ"ש איש שקוצי עיניו השליכו ובזביחת הפסח ומאכילת הצאן שהיא תועבת מצרים באו לקרב אל השכינה וכן מייתי 

יה באכילת פסח מיירי דהזביחה כבר מפורש בה לשמה דכתיב )וזבחתם( זבח פסח לה' ליה מואמרתם זבח פסח דמשמע ל
כדאמרינן התם ואמר דגם במרור בעי שיאמר ע"ש מה דהיינו נמי בשיעבוד מצרים הקשה תחת ממשלת הטומאה ובעי 

לך וגו' וזכור את יום  לזה זכירה בפה דכתיב וזכרת כי עבד גו' ויפדך ה' וגו' מצינו זכירה בפה כמו זכור את אשר עשה
השבת וגו' דהיינו שיזכור בפה שרחקך מן הטומאה לקרבך אל השכינה ומרור שהוא חזרת תחלתו רך וסופו קשה מורה 

על זה כמפורש רפ"ב דבכורות גבי שאמרו חזרת שבמקומנו ס' רבוא קליפות כו' ע"ש וכן לענין אכילת מצה כתיב ז' ימים 
ר את יום צאתך וגו' דהיינו שתזכור שרחקך מן הטומאה שהוא כח שאור שבעיסה לקרבך תאכל עליו מצות גו' למען תזכו

 אל הקדושה באכילת מצה כאכילת כהן במנחות לקרב אל הקדושה כמ"ש בזה לעיל גבי מצה ע"ש מה כו'. כמפורש שם:

 תשביתו –פסח 

 המאור הקטן פסחים ג.

עובר עליו בולא כלום לא מצינו שחלק ר"ש על מדרש אך ביום הלכך חוששין לקידושיו מיהו אע"ג דס"ל לר"ש אינו 
הראשון תשביתו שאור מבתיכם אך חלק א"נ דכתיב לא תשחט על חמץ דם זבחי לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים 
ואי אכיל ליה מיכל משש שעות ולמעלה עד הערב אינו עובר באכילתו שאין לך השבתה גדולה מזו אבל לכתחלה אין לו 

הותו משנכנסה שעה ששית דקיימא עליה מצות תשביתו מתחלת שעה שביעית מדכתיב אך חלק וחכמים עשו לה לש
סייג שעה ששית מדבריהם שלא להשהותו ולא שרינן ליה לכתחלה למיכל ולא ליהנות בו אבל אם עבר וקידש חוששין 

 לקידושיו אפילו בשעה שביעית ושמינית וכל שכן בשעה ששית

 מצות הרשות, לאו או עשה –תשביתו  –פסח 
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 מנחת חינוך מצוה ט אות א 

 פסחים כח:

 פסחים צה.

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה א:ג

אינו לוקה משום לא יראה ולא ימצא אלא א"כ קנה חמץ בפסח או חימצו כדי שיעשה בו מעשה, אבל אם היה לו חמץ 
שני לאוין אינו לוקה מן התורה מפני שלא  קודם הפסח ובא הפסח ולא ביערו אלא הניחו ברשותו אף על פי שעבר על

 עשה בו מעשה, ומכין אותו מכת מרדות.

  א הלכה ג חידושי ר' חיים הלוי הלכות חמץ ומצה פרק

]ג[ אינו לוקה משום לא יראה ולא ימצא אלא אם כן קנה חמץ בפסח או חמצו כדי שיעשה בו מעשה, אבל אם היה לו 
אלא הניחו ברשותו אע"פ שעבר על שני לאוין אינו לוקה מן התורה מפני שלא חמץ קודם הפסח ובא הפסח ולא ביערו 

 עשה בה מעשה עכ"ל.

וכבר הקשו דאיך לוקה כלל על לאוי דלא יראה ולא ימצא, והרי בפסחים דף צ"ה ]ע"א[ מבואר להדיא דלאוי דלא יראה   
 חמץ בפסח דהוי מעשה לוקה, וצ"ע. ולא ימצא הויין לאו הניתק לעשה דתשביתו, וקשה על הרמב"ם שפסק דבקונה

ונראה בזה, דהנה הגרע"א הקשה על הטור שכתב דלר' יהודה דחמץ מצותו בשריפה אפרו מותר כדין כל הנשרפין   
דאפרן מותר, ולרבנן דהשבתתו בכל דבר אפרו אסור כדין הנקברין, והקשה על זה הגרע"א דלפי מה שכתבו התוס' דהא 

ן אפרן אסור הוא משום דנשרפין איכא מצוה בשריפתן וע"כ הוי נעשית מצותן, משא"כ דנשרפין אפרן מותר ונקברי
נקברין דליכא שום מצוה בקבורתן ורק משום תקלה ולא הוי נעשית מצותן, וא"כ בחמץ דגם אם השבתתו בכל דבר הלא 

תו דהשבתתו בכל דבר איכא מצוה דתשביתו א"כ הא צריך להיות לכו"ע אפרן מותר. ונראה דלא דמי המצוה של תשבי
למצות שריפה, דמצות תשביתו בשארי השבתות הוי עיקר המצוה שלא יהא להבעלים חמץ, משא"כ אם מצותו בשריפה 
הוי מצוה שחייל בהחפצא של החמץ דחלה בו דין שריפה, ולענין היתר דנעשית מצותו בעינן דוקא שיהא נעשית מצותו 

ו מצוה דרמיא עלייהו יהא ניתר בזה החפצא, וע"כ שפיר מחלק הטור בין בהחפצא אז ניתר החפץ, ולא כשהבעלים קיימ
השבתתו בכל דבר ובין שריפה, דאם השבתתו בכל דבר רק הבעלים קיימו מצוה שאין להם חמץ, וע"כ לא הותר האפר, 

 משא"כ אם מצותו בשריפה דנעשה המצוה בהחפצא והוי נעשית מצותו ע"כ הותר האפר. 

ם היטב דברי הרמב"ם דלוקין על לאוי דלא יראה ולא ימצא, דהטעם דלא חשוב לאו הניתק לעשה ולפ"ז הרי מיושבי  
צ"ל דהוא משום דס"ל דהך תשביתו עיקרו הוא איסור עשה שלא יהא לו חמץ והוי כמו כל דברים האסורין בעשה ולא 

ו שנתבאר דלמ"ד השבתתו בכל תעשה דלא הוי ניתק לעשה, וא"כ לא שייך זאת אלא אם נימא דהשבתתו בכל דבר, וכמ
דבר עיקר הקרא דתשביתו הוא שלא יהא להם חמץ, משא"כ אם נימא דמצותו בשריפה א"כ הויא מצוה הנעשית בגוף 

החפץ, ואז פשיטא דהוי ניתק לעשה כמו שריפת נותר וכדומה. ואפילו אם נימא דגם לדידיה נכלל בהך דתשביתו איסורא 
יפה שבחמץ הא פשיטא דהוי מצות עשה כשארי דברים הטעונין שריפה, וכיון דגם שלא יהא להם חמץ, אבל חיוב השר

זה נכלל בהקרא א"כ פשיטא דמיחשב על ידי זה ניתק לעשה. ולפ"ז הרי ניחא דעת הרמב"ם, דסוגית הגמ' בפסחים דף 
דהוי ניתק לעשה,  צ"ה שהבאנו הא קיימא אליבא דר' יהודה וכמבואר בסוגיא שם, ולר"י דס"ל דמצותו בשריפה פשיטא

משא"כ הרמב"ם דפסק בפ"ג מהל' חמץ ומצה דהשבתתו בכל דבר, וא"כ ליכא בהך דתשביתו רק איסור עשה לחוד שלא 
 יהא להם חמץ, ע"כ שפיר פסק דלא הוי ניתק לעשה ולוקין עליו וכמו שנתבאר.    

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה ב:ב

ץ בלבו ויחשוב אותו כעפר וישים בלבו שאין ברשותו חמץ כלל, שיבטל החמהיא השבתה זו האמורה בתורה היא ומה 
 ושכל חמץ שברשותו הרי הוא כעפר וכדבר שאין בו צורך כלל.

 רמב"ם הלכות חמץ ומצה א:ח

לוקה  ביעית ביום, וכל האוכל בזמן הזהאסור לאכול חמץ ביום ארבעה עשר מחצות היום ולמעלה שהוא מתחלת שעה ש
ט"ז+ לא תאכל עליו חמץ, כלומר על קרבן הפסח, כך למדו מפי השמועה בפירוש דבר זה לא  מן התורה שנאמר +דברים

+/השגת הראב"ד/ וכל האוכל בזמן הזה לוקה מן תאכל חמץ משעה שראויה לשחיטת הפסח שהוא בין הערבים והוא חצי היום. 
בלפני זמנו ואחר זמנו דלא דריש הנך קראי לא תאכל לא תאכלו התורה. א"א מלקות מחצות ואילך אינו מחוור דכיון דקי"ל כר"ש /פסחים/ )כח( 

בלפני זמנו ולאחר זמנו נהי דאסור באכילה מן התורה מביום הראשון תשביתו שאור או מלא תשחט על חמץ כדרבא /פסחים/ )ה( אבל איסור 
 הנאה ליכא מן התורה ומלקות נמי ליכא.+
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 תוספות

 מרדכי פסחים דף ו

ם חל י"ד בניסן ]רמז תקלג[ בשבת דארז"ל )ד' יג א( דצריך לבדוק החמץ בע"ש שהוא ליל י"ג ומניחו כופה עליו כלי וכן א
במקום צנוע ולמחר בע"ש מבערו ואם נשאר ממנו בחורין ביום שבת אחר ד' שעות מבטלו וכופה עליו כלי עד למוצא 

יך כפיית כלי ביו"ט כדי לשורפה בחול ייו"ט הראשון ומבערו וגם נאמר בשם ר"י שהחטה הנמצאת בתרנגולת בפסח צר
המועד דקי"ל כר' יהודה )ד' כא א( דאמר אין ביעור חמץ אלא שריפה דסתם לן תנא פרק בתרא דתמורה )ד' לג ב( כוותיה 

ואפילו לאחר )*איסורו( ]*ביעורו. מ"י[ דהיינו משש שעות ולמעלה הוי בשריפה ]*נל"ה וכ"ש בפסח ובמ"י אינו כתוב 
והוא הדין בפסח דאמרי' בגמ' )ד' יב ב( א"ר יהודה אימתי הוא בשריפה שלא בשעת ביעורו אבל בשעת וה"ה בפסח[ 

ביעורו השבתתו בכל דבר ופר"ת דמזמן האיסור ואילך קרוי שלא בשעת הביעור לפי שאין בני האדם ממתינין כל כך 
)ד' יב ב( שלא בשעת ביעורו היינו בשש אבל לבער ועוד דמנותר למדנו )ד' כז ב( דשריפתו לאחר זמן איסורו ורש"י פי' 

בשעת ביעורו דהיינו בשבע השבתתו בכל דבר ולפי' ר"ת דמפרש בשעת ביעורו השבתתו בכל דבר היינו בשעה ששית 
דאז רגילים העולם לבערו אין נפקותא בפסק זה כולי האי דאין אדם משהה חמצו עד אחר חצות ואף לפירוש רש"י 

ורו בשש[ ]בשעת ביעורו היינו בז' ומז' ואילך השבתתו בכל דבר[ בשעה חמישית מודה שמבערו דפירש ]*שלא בשעת ביע
בכל דבר וה"ר שמואל מפולייזא אמר שמעתי על ר"י בר' אברהם שהיה רגיל להשהות פרוסה אחת מלשורפה עד תחלת 

ו בתחלת )שש( ]שבע[ ופליאה היא שעה ז' כדי לקיים ביעור ]*חמץ בזמנו. מ"י[ כדפי' ]ר"ת[ דפי' ]דשלא[ בשעת ביעור
 דמפני )*שרפה( ]* *ברכה[ דביעור שאינה אלא מדרבנן היה סומך על השעות לעמוד בספק תשביתו מתחלת שבע:

 שיעור דרך רחוקה –פסח שני 

 פסחים צג: רש"י על הגמ' שם )ד"ה חמשה(

 ה:ט סחפרבן ק כותרמב"ם הל

 פרו ורבו בתלמידים

 רמב"ם הלכות אישות טו:ג

 נפש הרב עמ' רנה

 חכמת שלמה אבן העזר א:א

Halachic Aspects of Family Planning (קישור) 

 גויים –פרו ורבו 

 סנהדרין נט:

 תגיירו בניו עמוגר שנ –פרו ורבו 

 יבמות סב.

היו לו בנים בהיותו עובד כוכבים ונתגייר, ר' יוחנן אמר: קיים פריה ורביה, וריש לקיש אמר: לא קיים פריה ורביה. רבי 
 כקטן שנולד דמי. -יוחנן אמר קיים פריה ורביה, דהא הוו ליה; וריש לקיש אמר לא קיים פריה ורביה, גר שנתגייר 

  בכורות מז.

 .ידושי הגרי"ז בכורות מזח

בגמ' איתמר היו לו בנים בהיותו עכו"ם ונתגייר ר"י אומר אין לו בכור לנחלה וכו', וברש"י, עכו"ם אינן בני נחלה לירש 
את אביהם עכו"ם אחר שנתגיירו ע"כ, ובתוס' )ד"ה דבהיותו( הקשו דהא עכו"ם יורש אביו ד"ת וע"כ פירש אין להם נחלה 

ע"ש, והנה רש"י נשמר מזה דכתב לירש אביהם אחר שנתגיירו, אבל איה"נ בהיותם עכו"ם יש להם  היינו תורת בכורה
 נחלה.
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והנה רש"י ביבמות )דף ס"ב ע"א( כתב לכאורה כפי' התוס' דהכא, וז"ל, בנכריותן לאו בני דין נחלה נינהו דבת כבן   
לה שלהם היא אחרת משלנו דבת כבן ובכור ובכור כפשוט, עכ"ל, ונראה דהוסיף לאו דוקא בכורה אלא דפרשת נח

כפשוט, וצ"ע דברי רש"י דהכא דלאו בני נחלה נינהו אחר שנתגיירו, דהא דיינינן ליה על בהיותו עכו"ם, וא"כ מאי זה 
 טעם דעכשיו אין לו נחלה מאביו, וצ"ע.

לכל מילי וגם על דינים שנוהגים והנראה בזה דהנה יש לחקור בהאי דינא דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי, אם הוא נאמר   
בו עוד בהיותו עכו"ם מ"מ כשנתגייר פקע דין בן נח מעליו ונעשה ישראל א"כ בטלו דיני בני נח ממנו וחלין עליו דיני 

ישראל, או דנימא דבאמת כל דין דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי זה יהיה דוקא במידי דנאסר לבני נח ולא נאסר לישראל 
בזה אמרי' דכשנתגייר הוה כקטן שנולד, אבל כל שיהיה האיסור שוה בין לבני נח ובין לישראל ע"ז ל"ש אותו האיסור, ד

 כלל האי סברא דכקטן שנולד דמי.

והנה לא יקשה ע"ז מפרשת עריות אף האמורין לגבי בני נח ולישראל, דהתם ג"כ שני פרשיות המה ולא אותו האיסור   
מיוחדים, ומשו"ה שייך ע"ז דכקטן שנולד דמי, וראיה לזה מדברי הרמב"ם בהל' איסורי בתרווייהו הוה, אלא שני איסורין 

ביאה )פי"ד הלי"ז( שכתב וז"ל, העבד מותר לישא אמו כשהוא עבד ואי"צ לומר בתו ואחותו וכיוצא בהן, שכבר יצא מכלל 
סרו עליו עריות האסורות על עכו"ם ואין העריות האסורות על העכו"ם אסורות עליו ולא בא לכלל ישראל כדי שיא

 הגרים, עכ"ל.

והנה מדנתן הרמב"ם הטעם משום דיצא מכלל עכו"ם ואין העריות האסורות על עכו"ם אסורות עליו, ע"כ דהאיסור של   
ישראל אינו אותו האיסור שהוא לעכו"ם, דאל"כ לא היה שייך הכא הסברא דיצא מכלל עכו"ם כלל דהאיסור אחד הוא, 

בריו אלו וכן כתב רש"י בסנהדרין )דף נ"ח ע"ב( דפקע איסור בן נח מעליו, דאיסור עריות דבן נח מיוחד וע"כ מבואר מד
הוא ואינו אותו האיסור שהוא בישראל, ]והא דסיים הרמב"ם האסורות על הגרים כונתו לאיסור מדברי סופרים שאסור 

חר שנתגייר, ע"כ מזה מוכח דפרשת נחלה של בן נח באמו[, וא"כ נראה דזהו כונת רש"י הכא דמאחר שאינו יורש אביו לא
אינה אותה הפרשה כהדין של ישראל, דאם היה אותו הדין שוה לכולם לא היה שייך לזה כלל הכלל דכקטן שנולד דמי 
כנ"ל, וא"כ דברי רש"י ביבמות מתאימים, ושם כ' רש"י ראיה דבן ובת דיניהם חלוקות, וכאן הוכיח דדינם חלוקים ושני 

 ות המה מדלא שייך ירושת אביו לגר ע"כ דאין הפרשה של בן נח שייך לישראל.פרשי

 רמב"ם הלכות אישות טו:ו

היו לו בנים בגיותו ונתגייר הוא והם הרי זה קיים מצוה זו, היו לו בנים והוא עבד ונשתחרר הוא והם לא קיים מצות 
 פריה ורביה עד שיוליד אחר שנשתחרר, שהעבד אין לו יחוס.

 משנה הלכות אישות טו:ו מגיד

היו לו בנים בגיותו וכו'. שם מחלוקת ר"י ור"ל וידוע שהלכה כר"י ופירש רבינו שהבנים נתגיירו ג"כ ונכון הוא שאל"כ 
 היה מחוייב לישא כדי להיות לו בנים ישראלים ולא יאמר ר"י דבבנים עכו"ם די לו. ודין העבד מבואר שם:

 שו"ת מהרי"ל סימן קצו

דאמר קיים,  גייר וקיים דקיימא לן כרבי יוחנןורביה דבן חרש ושוטה לא ידענ' אמאי לא קיים, וכי גרע ממי שנתופריה 
אפילו לא נתגיירו בניו עמו דאין חילוק כדמוכח התם, ואפילו ריש לקיש לא פליג אלא משום דגר שנתגייר ]כקטן שנולד 

 ..דמי[ )כו'(.

 שלחן ערוך אבן העזר א:ז

שתחרר הוא אבל אם היו לו בנים כשהוא עבד, ונ ר הוא והם, ה"ז קיים מצוה זו.ונתגיי כשהיה עובד כוכבים,לו בנים היו 
 עד שיוליד אחר שנשתחרר.והם, לא קיים מצוה זו 

 :גבית שמואל א

וחס בנים בהיותו עכו"ם. אע"ג דקי"ל גר שנתגייר כקטן שנולד דמי מ"מ כיון דבנכרותו כבר קיים פ"ו דאז היה זרעו מי
אחריו לכן הוא פטור כ"כ תוס' ועיין בח"ה סי' רע"ז לענין בכורה קשה ג"כ קושיא זו ושם לא שייך תירוץ זה ב"ה ומשמע 
מתוס' אפילו לא נתגיירו בניו עמו קיים פ"ו וכ"כ בתשו' מהרי"ל סי' רכ"ג אלא המחבר פוסק כרמב"ם והטור דס"ל דוקא 

וטעמו מבואר בתשו' דמדמה ח"ש לעכו"ם משום דס"ל אפילו לא נתגיירו  שנתגיירו הבנים, אע"ג בח"ש פוסק כמהרי"ל
 הבנים ג"כ קיים פ"ו מ"מ המחבר בח"ש לא פוסק מטעם זה אלא מחמת שאר טעמים שכתב שם בתשובה:

 מנחת חינוך א:ב
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פטור וכבר ואם אדם טרפה חייב בפו"ר זה תלוי אי טרפה מוליד ודאי חייב דטרפה חייב בכל המצות ואי אינו מוליד 
עמדו על מבוכה זו בפר"ח בס' מים חיים הביאו בשעה"מ פי"א מהמ"א ובכרו"פ סי' נ"ז ואכ"מ. ואם נכרי היו לו בנים 

בגיותו ונתגייר הוא והם קיים מצות פו"ר אע"ג דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי כיון דבנכריותו זרעו מיוחס אחריו קיים 
לא נתגיירו הבנים קיים פו"ר אך בר"מ וטור פסקו דוקא אם נתגיירו הבנים ג"כ. עיין גמ' וש"ע. ודעת כ"פ משמע דאפי' 

ונראה דוקא אם היה לו בנים בגיותו מן הנכריות כיון דזרעו מיוחס אחריו קיים בגירותו ג"כ אבל אם הי' לו בנים 
א"כ בודאי לא היה הזרע  מישראלית כיון דאין הבנים הולכין אחריו דקיי"ל נכרי ועבד הבא על ב"י הולד ישראל לכ"ד

מתייחס אחריו כלל ואף שנתגייר ל"ק המצוה רק אם היו מנכרית דבאומות הולכין אחר הזכר ואז מתייחס אחריו א"כ 
קיים בגירותו כנלע"ד פשוט. והנה לפי מה דקי"ל הי' לו בנים ומתו ל"ק המצוה נראה בעליל דמצוה זו אינה כשאר מצות 

משך זמן רק תיכף שנעשה המצוה יצא אבל כאן אינו כן דהביאה לא הוי גוף המצוה רק  לולב ומצה ודומיהם דאין להם
הכשר מצוה ועיקר המצוה הוא לידת הבנים ובכל רגע חל עליו החיוב ואם מתו לא קיים מכאן ולהבא וז"פ. ובזה מיושב 

פאו מאן אילימא כפאו שד ע"נ מה שהקשה בס' טורי אבן להגאון ש"א בר"ה בהא דמבואר שם כפאו ואכל מצה יצא דכ
התניא כשהוא שוטה הרי הוא שוטה לכ"ד וכו' ומבואר שם דע"כ לא יי"ח באכילת מצה כשהוא שוטה כיון דאז פטור מן 

המצות ואינו נפטר בזמן החיוב במה שעשה בזמן הפטור והקשה ע"ז בס' ט"א היאך מבואר כאן היה לו בנים בגיותו 
ור מפ"ו דב"נ אינם מצויים ]עיין לקמן בדברינו אי"ה[ והיאך נפטר עתה בזמן החיוב ונתגייר קיים המצוה הא בגיותו פט

לאחר שנתגייר יעו"ש שהאריך בזה. ולפמ"ש לק"מ דבשלמא מצה ולולב דיצא המצוה כשאכל מצה או נטל לולב ע"כ 
המצוה שיהי' לו בנים שפיר אי נטל או אכל בעת שהיה פטור אינו פוטרו לזמן החיוב אבל הכא דהמצוה היא בכל רגע ו

א"כ בגירותו בעת שחל עליו החיוב מקיים מצות פו"ר דהרי יש לו בנים ואין אנו צריכין לבא מחמת קיום המצוה 
דמתחלה דאף אם קיים המצוה מתחלה ל"מ בהיה לו בנים ומתו רק עיקר המצוה שיהיה לו בנים ויתייחסו אחריו והרי 

פטור דהיינו הבעילה וזה מצוה העיקריית רק הויות הבנים וכמו בעשה הוא מקיימה כעת ורק ההכשר מצוה נעשה ב
המצה בעודו גוי ]וישראל עע"ג דמהני להרבה שיטות ע' בא"ח סי' ת"פ[ אעפ"י דבלא העשייה לא הי' עושה ואוכל המצה 

ם עיקר המצוה והאכילה באה לו ע"י העשייה והעשייה היה בפטור מ"מ בודאי יצא כי המצוה היא בחיוב וה"נ הבנים דה
הם בשעת החיוב ורק ההכשר מצוה דהיא הבעילה היה בפטור אבל עיקר המצוה הי' בזמן החיוב והראיה דאם מתו לא 

קיים המצוה דא"י כעת במה שיצא כבר ואין שום דמיון כלל לכפאו ואכל מצה וע' לקמן בדברינו במצות ספירת העומר. 
"ה כופין וחגיגה ד"ב ע"ב שהקשו דליתי עשה דפ"ו לדחות הל"ת דלא יהיה וע"פ הנ"ל איני מבין דברי התוס' ב"ב די"ג ד

קדש ותי' דלא הוה בעידנא דהל"ת היא בשעת העראה והעשה היא בגמ"ב. ולפי הנ"ל הנה בגמ"ב ג"כ לא קיים העשה 
בל"ז ]וע'  והגמ"ב אינו אלא הכשר מצוה דאי אפשר להוליד בל"ז אך לפי זה הוי ההעראה גם כן הכשר מצוה דאי אפשר

בטו"א שם שהשיג בזה על דה"ת[ אך גם לסברת התוס' אינו מובן החילוק בין העראה לגמ"ב דאף בגמר עדיין לא קיים 
המצוה ולומר דכיון דבגמ"ב מוליד ורוב נשים מתעברות ויולדות ובכ"מ אזלינן בתר רובא והוי כאלו ילדה ז"א דהרי 

וד לא קיים כלל ול"ש כלל דתלד תאומים זו"נ ודברי התוס' צ"ע כעת. אפילו נתעברה לא קיים המצוה דבבן או בת לח
ובהיותי בזה ראיתי דמה שתירצו התוס' בתי' הב' דאין עדל"ת דבדידה ליכא עשה והיאך תדחה היא הל"ת דבדידה ליכא 

"ס תיתי עשה עשה וכעין סברא זו מבואר בתוס' כתובות מ' גבי אנוסה דאם אינה ראויה לבא בקהל לא ישאנה ופריך הש
דולו תהיה לאשה ותדחה הל"ת ומתרץ אי אמרה לא בעינא ליתא לעשה כלל ומפרש התוס' דכיון דבדידה ליכא עשה 

היאך תדחה הל"ת יעו"ש בתוס'. ולכאורה אין דמיון לשם דשם אם היא אינה רוצית מסתלקת העשה לגמרי ולמה תחטא 
מיד רק שא"י לקיים אפשר בכה"ג מצוה עליה שתחטא כדי אבל כאן אין העשה שלו מסתלקת דהוא חייב בעשה זו ת

לזכות לחבירה היכא דלא פשע כמבואר בראשונים אך סברת התוס' דבכ"ע כיון דבאחד ליכא עשה אף שחבירו יקיים 
 עשה לא דחי כיון דאצלה אין עשה ומי יחלוק עליהם מסברא באין ראיה מהש"ס.

ביב ביומא גבי גדולה תשובה שדוחה ל"ת שמביא סברא זו בשם אחרונים ומצאתי בקונטרס תוספת יוה"כ למהר"מ בן ח  
דכל היכי דשנים מוזהרין והעשה אינו אלא באחד לא דחי כיון דלגבי השני ליכא עשה ותמה עליהם מהש"ס כתובות הנ"ל 

ו כן דאמאי לא קאמר בפשיטות דלהכי לא דחי העשה לל"ת דבדידה ליכא עשה ולא ראה דברי התוס' שבאמת פירש
כוונת הגמ'. עוד תמה עליהם מחייבי לאוין דמתייבמין מה"ת דעשה דיבום דוחה הל"ת ע' יבמות כ"ב והיאך דחי הא 
בדידה ליכא עשה דמ"ע דיבום הוא רק אצל היבם א"ו כיון דהיבם יקיים המצוה דוחה הל"ת אף דבדידה ליכא עשה 

' כאן בעבד דאין עשה דפו"ר דוחה לא יהיה קדש דבדידה עכת"ד התוי"כ ואני תמה דדברי האחרונים הנ"ל מפורש בתוס
ליכא עשה. ומה שהקשה התוי"כ מיבום דח"ל הנה באמת מבואר בספ"י בסוגיא דכתובות הנ"ל דמ"ע דיבום חל עליה ג"כ. 
אכן המעיין בר"ם פ"א מיבום שכתב מ"ע שייבם אדם וכו' ומ"ע מה"ת לחלוץ לה נראה דהמצוה רק עליו והרהמ"ח לקמן 

צוה תקצ"ח ותקצ"ט מונה מצות יבום וחליצה ומסיים ונוהג בזכרים וכו' ואי חל עליה ג"כ הו"ל לסיים ונוהג בזו"נ מ
כדרכו. נראה כדברי המהרמב"ח והנלפע"ד בישוב קושיתו מיבום דח"ל די"ל דהרי עיקר הל"ת שהאשה מוזהרת בפסולים 

אשה ג"כ מוזהרת וביבום כיון דהאיש אינו מוזהר דאתי מבואר בפ' יש מותרות דאתקש אשה לאיש וכ"מ שהוא מוזהר ה
עשה ודחי ל"ת היא ג"כ אינה מוזהרת וכי היכי דהעשה ליתא גבי דידה ליתא ג"כ לל"ת ודי לבא מן הדין וכו' אף דאצל 

 האיש הוא רק דרך דיחוי תיתי מהי תיתי כיון דהוא אינו מוזהר היא ג"כ אינה מוזהרת ומ"מ גבי אנוסה דברי התוס'
נכונים דבדידה ליכא עשה אף דהוא אינו מוזהר מ"מ אי אמרה וכו' איסתלק העשה מכל וכל אבל גבי יבום דהעשה 

במק"ע למה לא יקיים כיון דהיא ג"כ לא תעביד איסורא ומש"ה א"ש מ"ש התוס' בעבד דאין עדל"ת דבדידה ליכא עשה 
הי' קדש היינו דישא בת חורין ויוצא מצד חלק ב"ח דע"כ כוונת התוס' בקושיתם דתיתי עשה דפ"ו לדחות הל"ת דלא י

שלו המצוה אבל כשישא שפחה הולד הולך אחריה ולא יקיים המצוה כמבואר לעיל והנה התוס' ס"ל דעבד ושפחה הם 
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בלאו דקדש וקדשה כדעת הת"א על פסוק לא תהיה קדשה מבנות ישראל לא תסב אתתא בת ישראל לגבר עבד ולא יהי' 
ישראל וכו' עכ"פ לאו דבת ישראל שלא תקח עבד מפורש הלאו בתורה ולא משום דאתקש אשה לאיש  קדש לא יסב גבר

ומתרצים התוס' שפיר דבדידה ליכא עשה ולאו איכא וא"ל כל היכא דהוא מוזהר וכו' דהרי הכא הלאו מפורש על האשה 
שפיר כתבו התוס' דכיון דבדידה לחודה משא"כ בשאר כל הלאוין שבתורה הלאו נכתב בלשון זכר ואתקש אשה לאיש ו

ליכא עשה לא אתי עשה ודל"ת וע' תוס' ב"ב וגיטין כתבו דתיתי עשה דפ"ו וכו' ובחגיגה נרשם בחצי עיגולין עשה 
דלשבת והעיקר כמ"ש בב"ב וגיטין דהאיך יוכל עשה דד"ק לדחות ל"ת דד"ת וז"פ ואי"ה בדיני יבום יבואר ג"כ דין האשה 

 .אם מחויבת במ"ע דיבום

נחזור לענינינו בנכרי ונתגייר ובניו עמו כיון דלא עשה בפטור רק ההכשר מצוה ועיקר המצוה נעשית בעת החיוב קיים   
מ"ע אך נראה דאם נתגייר ובניו קטנים כדין גר קטן דמטבילין אותו ע"ד ב"ד כ"ז שהבנים קטנים לא יבטל ממצות פו"ר 

פ"י מה' מלכים מש"ס דכתובות וז"פ ובנתגיירה מעוברת א"י למחות דלמא ימחו כשיגדלו ונעשו גוים למפרע ע' ר"מ 
)תפארת למשה יו"ד סי' רס"ח( והטבילה תהי' ע"י ב"ד ואם א"י שהיא מעוברת עיין דגול מרבבה שם. ואם הנכרי היה לו 

לא יי"ח כי בנים בגיותו משפחה כנענית שטבלה לשם שפחות שג"כ הולד כמותה ער"מ פט"ו מה' אבל ה"ו ואח"ז נתגייר 
אין הזרע מתייחס אחריו וז"פ. והנה בעבד שהיו לו בנים בעבדותו ונשתחרר הוא והם מבואר גמ' ושו"ע דלא יי"ח דאין 

הזרע יתייחס אחריו כלל ונראה דהא דתלינן ביחוס זרע אחריו היינו דוקא בעבד ועכו"ם דלכשנתגיירו ונשתחררו אין 
דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי כמבואר בר"מ פט"ו לענין עריות וביבמות  הבנים בנים שלהם לשום ענין מדיני התורה

וסנהדרין ע"כ לענין פ"ו ג"כ לא נחשבו בנים רק בעכו"ם הגם דלא נחשבו בניו כיון דמתייחסים אחריו קיים המ"ע אבל 
ן זה המ"ל[ וראי' במקום דהם בניו אף דאינם מתייחסים אחריו זה אינו מזיק כלל וקיים פ"ו ]ויבואר לקמן אי"ה די

מיבמות דפליגי ת"ק סובר אשה אינה מצווה על פ"ו וריב"ב סובר דמצווה ולת"ק נפקא לן מקרא וקשה ל"ל קרא תפ"ל 
דהבנים אינם מתייחסים אחר האשה אלא אחר האיש ע' קדושין פ' האומר והיאך סובר ריב"ב דהאשה ג"כ מצווה הא אין 

יה לנחלה ולעריות הם בנים ממש ואלו היתה מצווה בודאי יצאה אבל הבנים מתייחסים אחריה א"ו כיון דהם בנ
בנתגיירו דהבנים אין להם שום קרבות מה"ת דגר שנתגייר כקטן שנולד ויכול לישא אמו ומותר בכל העריות מה"ת שהוא 

במקום  מחמת שאר ע"כ לא יצא אך בנתייחסו אחריו אף שאינם בנים בזה פליגי ר"י ורשב"ל והלכה כר"י דיצא אבל
 שהבנים נחשבים כבניו ודאי לא איכפת לן אם לא נתייחסו אחריו כן נראה לפי עניית דעתי וע' לקמן:  

Halachic Aspects of Family Planning (קישור) 

 טעם –פרו רבו 

 רמב"ם הלכות אישות טו:ג

מי שחשקה נפשו בתורה תמיד ושגה בה כבן עזאי ונדבק בה כל ימיו ולא נשא אשה אין בידו עון והוא שלא יהיה יצרו 
 מתגבר עליו, אבל אם היה יצרו מתגבר עליו חייב לישא אשה ואפילו היו לו בנים שמא יבוא לידי הרהור.

 (קישור))לבעל החפץ חיים( חלק א פרק טו עמ' עב שם עולם 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.yutorah.org/lectures/lecture.cfm/735664/rabbi-hershel-schachter/halachic-aspects-of-family-planning/
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?156935&pageid=P0086


968 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

 (קישור)חיי עולם )להסטייפילער( פרק ל אות יד עמ' מז 

 

 חכמת שלמה אבן העזר א:א

חייב כל אדם לישא אשה כדי לפרות ולרבות וכו'. נ"ב עיין בב"ש ס"ק א' וא"כ אפשר דמקיים לערב אל תנח במקום 
שהולך וכו' ולפענ"ד נראה דלק"מ ע"פ מה שמבואר לקמן בש"ע )סימן צ'( דאסור לאדם לישא אשה במדינ' זו ויקח אשה 

אחותו ומשמע דמדינ' היינו רק עיר נקרא מדינה בלשון הרמב"ם כמ"ש הסמ"ע בסי' במדינ' וכו' משום נמצא אח נושא 
רצ"ב וכ"מ בש"ס במה שמקש' מרב וכו' ואי נימא דמדינ' דוקא שם מדינ' בכללה נימא דרב נשא אשה באותה מדינה 

משמע כל  בעיר אחרת וע"כ דאף זה אסור וא"כ היאך יכול לקיים לערב אל תנח במקום שהולך והתנא נקט סתם
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התלמידים אף דלא פקיע שמייהו ומוכח הרמב"ם שפיר דינו אבל פ"ו יכול להיות שקיים כן נראה פשוט וא"ש וק"ל. והנה 
נסתפקתי במי שגידל יתום ויתומה בתוך ביתו אם נחשב זה קיום פ"ו כיון דאחז"ל המגדל יתום ויתומ' בתוך ביתו מעלה 

אלו קיים פ"ו או עכ"פ אינו דומה לולד ממש ולא קיים בזה פ"ו ולכאור' נראה עליו כאלו ילדו א"כ יש לומר דהוי נמי כ
דזה תלוי בפלוגתת הדריש' עם הט"ז ביו"ד )סימן רמ"ב( דדעת הדריש' דכל מקום דנאמר כאלו אין המוקש שוה אל מי 

דהוי כאלו ילדו מ"מ  שמקיש לו והט"ז חולק דהוא שוה ממש ולכך ה"נ להדריש' כיון דאינו שוה ממש ולכך נהי דאמרי'
אינו לידה ממש ואינו יוצא בה ידי פ"ו אבל להט"ז שהוא שוה ממש אז יוצא בה ידי פ"ו מיהו אף להדריש' מ"מ הוי רק 
אם לא הוליד כלל אבל אם הוליד ומתו וגידל יתום ויתומה ודאי קיים פ"ו דממ"נ אם בעינן לידה הרי הוליד ממש ואף 

 ומה ונהי דלא הוליד עכ"פ גידל ויוצא ממ"נ כן נראה לי נכון לדינא ודו"ק:דלא גדלם הרי הגדיל יתום וית

 נפש הרב עמ' נז

 ברכות י.

 (קישור)עין יעקב ברכות י. 

 

 

 

 כמה בנים –פרו רבו 

 יבמות סא:

 שלחן ערוך אבן העזר א:ה

)פי', איל הוא זכר הצאן, או הנקבה איילונית. נקבה, קיים מצות פריה ורביה, והוא שלא יהיה הבן סריס כיון שיש לאדם זכר ו
 כלומר שיש לאשה טבע הזכר וסימנים הם שאין לה שדים כנשים, וקולה עבה, ואותו מקום אינו בולט מגופה כיתר הנשים(.
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 ממזר –פרו ורבו 

 מנחת חינוך א:ג

קהל כגון ממזר אם חייב בפ"ו. עפמ"ג או"ח סי' ר"מ נסתפק בזה בדין פסולי קהל. ולכאורה כיון דממזר חייב בכל  ופסולי
המצות רק לענין פ"ק דמותר בהם והראשונים הקשו היאך יהי' ממזר מותר בשפחה יעו"ש א"כ ודאי חייב ובש"ך יו"ד סי' 

"ד סי' קפ"ב ומהרי"א אלגאזי דפ"ט השיגו ע"ז מכמה דוכתי רפ"א נראה דממזר א"ח בכל המצות ועיין נוב"י מה"ת יו
דממזר ודאי חייב בכל המצות א"כ לכאורה חייב ג"כ בפ"ו אך מ"מ צ"ע כיון דמרבה פסולים בישראל היאך תצויהו תוה"ק 

אשה חוץ שדרכיה דרכי נועם להוליד בנים ממזרים ואם יהי' לו בנים משפחה לא יקיים כי אין הולד שלו א"כ צריך ליקח 
משפחה ולא יטהרו הבנים בשום ענין ואיך שייך לומר שמצווה בפ"ו והנה אם אין מזדמן לו לישא כיוצא בו או גיורת אם 
מותר לישא כשרה ולעבור בל"ת ולשיטת רי"ו בהלכות ציצית דחי עשה ל"ת בכה"ג ולדעת הרב"י א"ד כיון דאלו הי' מצוי 

ת וע' בש"א ובאחרונים ולשיטת הרי"ו דכתבנו דוחה עשה לל"ת אף דבדידה לו הי' יכול לקיים בהיתר בלי דחיית הל"
ליכא עשה כמש"ל דדוחה כמו יבום ודוקא לאו דקדשה דמיוחד הלאו אצלה א"ד וכמש"ל אך לדעת התוס' בכל ענין לא 

בלא קידושין דחי דל"ה בעידנא ולשיטת הר"מ פט"ו מהא"ב דח"ל אין לוקין בעילה בלא קידושין א"כ יכול לקיים פ"ו 
ואינו עובר אך דעת בנו הר"א מובא בכ"מ שם דעובר משום קדשה א"כ צריך לדחות הלאו מחמת העשה ובדידה ליכא 
עשה ואין עדל"ת דקדשה אך דעת הר"א באינה מפקרת א"ע ]א"ח[ רק האיש ולא האשה א"כ בדידי' עדל"ת ובדידה גם 

ידנא כי העשה בג"ב מ"מ כבר הסכימו האחרונים ומובא בא"ז הלאו ליתא וגם אפילו אם נתפוס סברת התוס' דל"ה בע
דלאו דפנוייה מחמת קדש אינו אלא בגמ"ב לא כשאר ח"ל דבהעראה א"כ שפיר הוי בעידנא אך הה"מ פ"ט מה"א מביא 
דביאת פנויה עובר בעשה דכתיב כי יקח א"כ ה"ל עשה ול"ת ואין ע"ד ל"ת ועשה אך ידוע דעת הרשב"א הביאו מ"ל ה' 

ב דלאו הבא מכלל עשה ה"ל לאו וא"כ הו"ל רק שני לאוין ולא עשה ול"ת אך שני לאוין אי נדחין מפני עשה ע' ס' א"
 כריתות לר"ש מקינון ובאחרונים.

וגר עמוני ומואבי ג"כ צ"ע אם חייב בפ"ו כי הבנים יהיו פסולין דעמונים ומואבים פסולים לעולם אף דהבנות יהיו   
נית מ"מ המצוה של פ"ו אינה אלא בבן ובת והבנים פסולים וירבה פסולים בישראל ואפשר בכאן כשרים דעמוני ולא עמו

ירבו גם כן כשירות כי הבן ג"כ יולדו לו בנות והם כשירות ע"כ חייב במצוה זו אבל ממזר דמרבה רק פסולים צ"ע כמש"ל 
מזר חייב אבל כ"כ שהוא צ"ע והרי"ף והר"מ אך דמבואר בש"ע דאם הי' לו ממזר קיים פ"ו אף דמרבה פסולים א"כ י"ל דמ

השמיטו הירושלמי וצ"ע. ומצרי ואדומי כיון דדור שלישי ראוי לבא בקהל ודאי חייב דהבנים יהיו כשרים והנה מצרי 
ראשון שנשא מצרית שניה יש שיטות דהבן הוא שלישי דכתיב אשר יולדו להן הכתוב תלאן בלידה היינו אחר האם ודעת 

י ע' טוש"ע סי' ד' ס"ו ובש"ס שם והנה להאומרי' דתלוי באם ודאי מצוה על מצרי ראשון שישא שניה כי הר"מ דהוא שנ
הבנים יהיו כשרים וראשון ושניה מותרים לבא זב"ז כמבואר אף דהולך בתר דידה לשיטה זו ואינו מתייחס אחריו מ"מ 

רושה ולענין קורבה בעריות ובודאי קיים המצוה ולא כיון דהוא בנו לכ"ד כי הורתו ולידתו בגירות א"כ הוי בנו לענין י
אכפת לן מה דמתייחס אחר אמו לענין הכשר ופסול בקהל כמש"ל אם הוא בנו לכ"ד לא אכפת בזה רק אם אינו בנו מ"מ 

במתייחס אחריו קיים המצוה אבל אם הוא בנו לא אכפת לן ביחוס דאף אם לא יתייחס אחריו קיים המצוה כנלע"ד 
 בעזה"י.

 שבת יצרה ,נשים –רו ורבו פ

 משך חכמה בראשית ט:ז

פרו ורבו וכו' . לא רחוק הוא לאמר הא שפטרה התורה נשים מפריה ורביה וחייבה רק אנשים, כי משפטי ה' ודרכיו "דרכי 
נועם, וכל נתיבותיה שלום", ולא עמסה על הישראלי מה שאין ביכולת הגוף לקבל. ומכל דבר האסור, לא מנעה התורה 

וגה ההיתר, כמו שאמרו פרק כל הבשר. ומשום זה לא מצאנו מצוה להתענות רק יום אחד בשנה, וקודם הזהירה בס
וחייבה לאכול. וכן לא מנעה המשגל מכל בניה לבד ממשה רבינו, לפי שלו היה צריך לגודל מעלתו ולזהירות גופו. ויותר 

ל דעות כי אז לא יתכן לעצור בעד הרוח בעת חשקו  -מזה, במלחמה, בעת הנצחון, לגודל החום והרחבת הלב, ידע א 
באשה יפת תואר, והתירה התורה יפת תואר אשת איש, וכמאמרם ז"ל: 'לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע'. וכבר 

 האריך בזה מחבר אחד.

ועם". ואם כן, ומצאנו איך היה זאת לאבן פינה לאבות הקבלה, שפטרו מיבום מי שמתו בניו אח"כ, משום "דרכיה דרכי נ
לא גזרה  -ומשום זה אמרו מיתה שכיחא, עיין תוספות פג, ב ד"ה מיתה שכיחה  -נשים שמסתכנות בעיבור ולידה, 

התורה לצוות לפרות לרבות על האשה. וכן מותרת לשתות כוס עקרין, וכעובדא דיהודית דביתהו דרבי חנינא סוף הבא 
להוליד עזה משל איש. ומצאנו לרחל שאמרה "הבה לי בנים, ואם  על יבמתו. רק לקיום המין עשה בטבעה שתשוקתה

אין מתה אנכי". ובזה ניחא הך דאמר רב יוסף פרק הבא על יבמתו )סה, ב(, דאין נשים מצוות בפריה ורביה מהכא, "אני א 
החטא שלא היה די פרה ורבה" )בראשית לב, יא(, ולא קאמר "פרו ורבו". היינו דבאדם וחוה שברך אותם קודם  -ל ש  -

לה צער לידה, היה מצות שניהם בפריה וברביה, ואמר להם "פרו ורבו" )שם א, כח(. אבל לאחר החטא שהיה לה צער 
לידה, והיא רוב פעמים מסתכנת מזה, עד כי אמרו )בשעה שכורעת לילד קופצת( אשה ונשבעת שלא תזדקק )לבעלה, 
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נח, אף דכתיב "ויאמר להם פרו ורבו", הלא כתיב קודם )שם( "ויברך נדה לא, ב(. לכן ב -לפיכך אמרה תורה תביא קרבן 
את נח ואת בניו", אבל נשיהם לא הזכיר, שאינם בכלל מצוה דפרו ורבו. וביעקב קאמר "פרה ורבה", וזה נכון. ובמהרש"א 

 סנהדרין נט הניח זה ב"ויש ליישב", וכוון לה, ודו"ק. 

פריה ורביה, משום דבאמת הלא הטביעה בטבע התשוקה, ובנקבה עוד עוד יתכן לאמר בטעם שפטרה התורה נשים מ
יותר, כמו שאמרו )קדושין מא, א(: 'טב למיתב טן דו )מלמיתב ארמלו'(, ודי במה שהיא מוכרחת בטבע. ועל כן דעיקר 

ם שני המצוה היא כמו דתנן ביבמות )סא, א( לא יבטל אדם מפריה ורביה אלא אם כן יש לו בנים )בית שמאי אומרי
זכרים, ובית הלל אומרים זכר ונקבה שנאמר, "זכר ונקבה בראם"(, דאם נשא אשה ולא ילדה, מחויב ליקח אשה שיש לה 

בנים. ומדרך התורה לבלי לגדור הטבע, וכיוצא בזה אמרו "דרכיה דרכי נועם" כמו שכתבתי. ולכן לגזור על האשה כי 
אחר, זה נגד הטבע לאהוב השנוא ולשנוא האהוב. ורק האיש, תנשא לאיש ולא יוליד תצא מאהוב נפשה ותקח איש 

שיכול לישא עוד אחרת, עליו הטילה התורה מצוה. וזה המשך המאמרים שאמר רבי אליעזר ברבי שמעון סוף פרק הבא 
 על יבמתו, ודו"ק.

 בית שמואל א:ב

אשה איתא להשיא יתומים כמ"ש  אין מוכרין ס"ת אלא כדי ללמוד תורה. בכלל זה איתא הספקת תלמידים ובכלל לישא
בא"ח סי' קנ"ג ושאר ספרים נמי אסור למכור כמ"ש בי"ד סי' ר"ע, וכתב בחלקת מחוקק דוקא משום מצות פריה ורביה 
מוכרים ספר תורה אבל להשיא יתומה אין מוכרים כי היא אינה מצווה על פו"ר אלא דוקא להשיא יתום מוכרים משום 

ים ס"ת לקיים לערב אל תנח י"ל להשיא יתומה נמי מוכרים ס"ת לקיים לשבת יצרה דאשה פו"ר מיהו למ"ש לקמן דמוכר
נמי מצווה על שבת כמ"ש בתו' ב"ב דף י"ג ובתוספת גיטין דף מ"א ונכלל נמי בכלל לישא אשה היינו אפילו אם כבר קיים 

הו מ"ש ססי"ג בהג"ה בשם הש"ג אשה פו"ר כן מוכרים להשיא למי שקיים פו"ר או להשיא יתומה וכ"כ במ"א סי' קנ"ג מי
אל תשב בלא בעל משום חשד משמע דאינה מצווה על שבת וכן משמע בתו' ריש חגיגה גם בתו' הנ"ל לא כתבו את זאת 
דאשה מצווה על שבת אלא לחד תירוץ ועיין בתשו' רד"ך כתב נמי האשה מצווה על שבת ועיין באו"ח יחיד שיש לו ס"ת 

 עות מה שרוצה:ורוצה למכור ולעשות במ

 שו"ת האלף לך שלמה חלק אבן העזר סימן ב

הנה נ"ל להוכיח מן הש"ס דאף אם אשה מצווה על שבת מ"מ די אם יש לה בן אחד או בת אחת וא"צ זכר ונקבה וראי' 
)מיבמות ס"ב( דס"ל לר' נתן אליבא דב"ה דדי בזכר או נקבה ואמר רבא שם מ"ט דר"נ אליבא דב"ה שנאמר לא לתהו 

ה אלא לשבת יצרה והא עביד לי' שבת וכו' מוכח מזה דלשבת יצרה די בחד בן או בת כבר קיים שבת וא"כ נהי ברא
דקיי"ל דב"ה בעי תרתי זכר ונקבה היינו מכח דילפינן מבריאת העולם וכמ"ש בש"ס שם /יבמות ס"ב/ והיינו מכח מצות 

זה מחזקינן לסברת ר"נ לאמת דכבר קיימה שבת ואם פרו ורבו אבל באשה דלא שייך פ"ו רק מכח שבת י"ל דדי בחד דב
יש לה ולד אחד שוב י"ל דאין עוברין לכ"ע. מיהו יש לדחות די"ל דוקא לר"נ דס"ל דלא יליף מברייתו של עולם דאין דנין 

אפשר משא"א לכך ס"ל דמצד הסברא די בחד אבל לדידן כמו דלענין פ"ו אף דמקרא דפרו ורבו לא מוכח וכדמוכח שם 
הסוגיא וא"כ ילפינן מברייתו של עולם דבעינן שנים א"כ הה"נ לענין מצות שבת ילפינן נמי מברייתו של עולם ואף  כל

לשבת בעינן שנים ואין לומר דמברייתו של עולם ליכא ראי' דדילמא מכח מצות פרו ורבו הוי הרי בלא"ה י"ל דהתם לא 
ן אפשר משא"א מצד כיון דחזינן שפ"א הי' כן יש סברא לומר אפשר וכמ"ש בש"ס שם /יבמות ס"ב/ ואעפ"כ אמרינן דדני

שכן הי' דעת התורה תמיד א"כ י"ל דלענין שבת נמי ילפינן מני' אך יש לפקפק דיש להבין במה דקאמר רבא מ"ט דר"נ 
יתו של משום דכתיב לא תהו בראה וכו' והא עביד לי' שבת מי הכריחו לדברים הללו ממ"נ אם ס"ל לר"נ דלא ילפינן מברי

עולם וא"כ מלשון פרו ורבו עצמו כיון דאין מוכח כמה בעינן לכך ס"ל דדי באחד ובפרט למ"ל להביא קרא דשבת הרי 
נאמר פרו ורבו והרי פרה ורבה למה עזב הקרא דאורייתא א"ו או דס"ל דלולי קרא דשבת אף לב"ה הוי מברייתו של עולם 

ון דליכא למכרע הוי ילפינן מברייתו של עולם או דמלשון פרו ורבו עצמו דמלשון פ"ו אינו מוכח אם בעינן חד או ב' וכי
יש להוכיח דבעינן שנים או כיון דא"א להוכיח מני' כך או כך הוי ג"כ אמרינן לחומרא דבעינן שנים ולכך קאמר רבא 

ו משמעות קרא דמקרא דלשבת מוכח דדי בחד ולכך כיון דמוכח מהקרא דדי בחד שוב לא ילפינן מברייתו של עולם א
דפ"ו ולפ"ז כיון דמוכח מדברי רבא דמלשון לשבת יש הוכחה דדי באחד וא"כ כיון דקרא מוכח כך שוב י"ל דאף לדידן 

דלענין פ"ו בעינן שנים היינו לענין מצות פ"ו דכיון דמלשון פ"ו ליכא הוכחה דדי באחד לכך ילפינן מני' מברייתו של עולם 
היפוך ואף שיש קרא דלשבת ס"ל לרבנן דזה הוי מצוה בפ"ע דלענין מצות שבת באמת די דבעינן שנים כיון דליכא קרא ל

בחד אבל לא לענין מצות פ"ו דהם מצות נחלקין ולענין פ"ו ילפינן דבעינן שנים אבל לענין שבת דמוכח לישנא דקרא דדי 
ן לענין שבת די בחד. אך לפ"ז יש בחד ודאי אין ללמוד מברייתו של עולם לאפוקי לקרא ממשמעותי' לכך י"ל דאף לדיד

לעיין דא"כ בדין הי' לו בנים ומתו דקיי"ל דלא קיים פ"ו ובעינן שישארו לו זכר ונקבה ובנשתייר אחד לא מהני ואמאי 
הרי עיקר טעם ר' יוחנן דאמר דלא מהני במתו משום דלשבת יצרה וכמ"ש בש"ס שם וא"כ נימא דדי בחד אם נשתייר 

ולמה בעינן שיהי' שנים ומזה מוכח לכאו' דר"י פליג וס"ל דאף מכח שבת בעינן שנים וממילא  שהרי מכח שבת די בחד
גם באשה הדין כן. אך גם מהא ליכא ראי' די"ל דבאיש כיון שמצווה מה"ת על פ"ו ונהי שהוי ס"ד דאם הי' לו ומתו שכבר 

כיון דאהדרי' קרא אהדרי' לאיסורא קמא קיים אך כיון שכתבה התורה לשבת יצרה ומוכח דלא מהני מתו שוב אמרינן 
וכעין שמצינו בכמה דוכתי בש"ס ובתוס' דאמרינן כיון דאהדרי' אהדרי' לאיסורא קמא כן ה"נ אהדרי' קרא לאיסורא קמא 
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ושוב חייב כדין פרו ורבו שצריך שנים ותדע דהרי לכאורה קשה מה דס"ל לר' יוחנן דאם מתו לא קיים פ"ו וא"כ משמע 
צוה דפ"ו ואמאי הרי כיון דמוכח מדבריו שם דלולי קרא דשבת הי' מודה דבמתו כבר קיים רק שמשבת למד דעובר על מ

דלא מהני מתו וא"כ נימא דאם מתו עובר על מצות שבת ולמה ס"ל דעובר על פ"ו וכן משמע מדברי כל הפוסקים שכה"ג 
קרא אהדרי' לאיסורא קמא ולפ"ז זה באיש אבל דמתו לא קיים מצוה מה"ת כלל אלא ודאי משום דאמרינן כיון דאהדרי' 

באשה דאינה מצווה כלל על פ"ו ולא שייך אהדרי' לאיסורא קמא לפ"ז י"ל שפיר דמשום שבת די באחד. מיהו באמת צ"ע 
על הפוסקים מנ"ל דאף במת אחד מהם לא קיים פ"ו ולא מהני בנשתייר אחד דלמא כיון דמשום שבת קאמר ר"י דלא 

דוקא במתו שניהם מיירי ולא במת אחד מהם וכדמוכח מדברי רבא הנ"ל דשבת די בחד ואפשר דמהא מהני מתו דלמא 
גופא משמע להו להפוסקים מדקאמר ר' יוחנן מתו לא קיים פ"ו ולא קאמר דעובר על שבת רק משמע דס"ל דעובר על 

לאיסורא קמא ממילא נמי בעינן  מצות פ"ו ובע"כ דס"ל כיון דאהדרי' קרא אהדרי' לאיסורא קמא וא"כ כיון דאהדרי'
 ודאי די באחד לכ"ע:    שנים כדין מצות פ"ו כיון דאהדרי' קרא. עכ"פ נראה לדינא דבאשה 

 פרעון בעל חוב

 בבא קמא לו:

 בעל המאור ומלחמת ה' דף יח. בדפי הרי"ף

 רמב"ם הלכות אישות ה:טו

 פתגמים יהודיים

 ב, ובפרט מש"כ בעמ' עהנפש הרב עמ' ע

 הלכות גירושין ב:כרמב"ם 

מי שהדין נותן שכופין אותו לגרש את אשתו ולא רצה לגרש, בית דין שלישראל בכל מקום ובכל זמן מכין אותו עד 
ולחצו אותו  והוא גט כשר, וכן אם ד הכוהו גוים ואמרו לו עשה מה שישראל אומרין לך שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט

אנסוהו עד שכתב הואיל והדין נותן שיכתוב הרי זה גט  שר, ואם הגוים מעצמןישראל ביד הגוים עד שיגרש ה הרי זה כ
 פסול. 

למי שנלחץ ונדחק לעשות  גט זה שהרי הוא אנוס בין ביד גוים בין ביד ישראל, שאין אומרין אנוס אלא ולמה לא בטל
 רו הרע לבטל מצוה או לעשותשהוכה עד שמכר או נתן אבל מי שתקפו יצ דבר שאינו מחוייב מן התורה לעשותו כגון מי

לעשותו אין זה אנוס ממנו אלא הוא אנס  עבירה והוכה עד שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר שאסור
המצות  שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה להיות מישראל רוצה הוא לעשות כל עצמו בדעתו הרעה. לפיכך זה

 ..יצרו ואמר רוצה אני כבר גרש לרצונו. ן שהוכה עד שתששולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו וכיו

 זהר כרך ג' עמ' קסח ע"א )פ' שלח(

וכד מתגיירא גיורא חדא פרחא מההוא היכלא נשמתא ועאלת תחות גדפהא דשכינתא ונשקת לה בגין דאיהו איבא ...
 ...198דצדיקייא ומשדרת לה לגו ההוא גיורא ושראת ביה, ומההוא זמנא אקרי גר צדק

 סוכה ה.

ותניא, רבי יוסי אומר: מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר אהשמים שמים לה' והארץ 
והכתיב גועמדו רגליו  -ולא ירדה שכינה למטה? והכתיב בוירד ה' על הר סיני! למעלה מעשרה טפחים.  -נתן לבני אדם. 

 -חים. ולא עלו משה ואליהו למרום? והכתיב דומשה עלה אל האלהים! למעלה מעשרה טפ -ביום ההוא על הר הזיתים! 
 ...למטה מעשרה -אליהו בסערה השמים! והכתיב הויעל  -למטה מעשרה. 

 , הקדיש ומתאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט –צדקה 

 קידושין כט

                                                 

 ובאתר של חב"ד מביאים את מש"כ בשער הגלגולים א:יא, ע"ש זהר כרך ב' סוף עמ' צח ע"ב )פ' משפטים(ע"ע ב 198
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 שו"ת אבקת רוכל סימן פג

 על ענין מי שהקדיש נכסיו לעניי ארץ ישראל  

תשובה אין בטענת היורשים ממש שמאחר שזה היה ש"מ כשצוה אין ספק שמה שצוה לתת לעניים שבא"י במתנת ש"מ   
היה ומ"ש שהוא נותנם במתנת בריא אפשר שהוא טעות נמצא שחשב לייפות כחם באומרו שהיא מתנת בריא או הסופר 

נקנית ואין לומר כיון דקי"ל יד בעל השטר על טעה וכתב מתנת בריא מדעתו ולפי האמת היא מתנת ש"מ שבאמירה היא 
התחתונה אין לנו כח לתקן דברי השטר דלא אמרינן יד בעל השטר על התחתונה אלא בלשון הכתוב בשטר שיש לו שתי 

משמעיות אחד לזכות וא' לחובה אבל במקום שמתבטל השטר מהדרינן לקיימו והבא לבטלו עליו הראייה כדאשכחן 
בעשרה בתשרי דתנייא בפרק גט פשוט דאמרינן שטר מאוחר הוא וכשר וכ"כ שם נמקי יוסף  בשטר שכתוב בשבת או

וכ"כ מגיד משנה בפרק כ"ג מהלכות מלוה בשם רבינו חננאל ור"ש והרשב"א והרמב"ן וכ"כ הרא"ש בתשובה וכתבה הטור 
ר ובנ"ד כיון שאילו היינו חשן המשפט בסימן מ"ב וכתב שיש עוד לזה ראיות אחרות וכ"כ בעל התרומות ובעל העיטו

אומרים שלא הייתה אלא מתנת בריא דלית בה קנין הייתה המתנה בטלה צריכים לפרש בענין שתהיה קיימת זה הוא כי 
יהבינן להו כל טעותייהו שסוברים דמתנה זו כשאר מתנות דבעלמא אבל לפי האמת נ"ד דאפילו אם תהיה מתנת בריא 

ת משום דצדקה היא וצדקה כתב המרדכי בפ"ק דב"ב שהגומר בלבו ליתן צדקה חייב ממש אע"פ דלית בה קנין היא קיימ
כאלו הוציא בפיו וכתב מוהרי"ק שכ"כ ר"פ ולזה הסכים הוא ז"ל ורבים חולקים ואומרים שצריך להוציא בשפתיו לתת 

 בר.  נכסים אלו לעניים אפילו אם היה בריא שדבריו קיימים לדברי הכל ואין ליורשים שום טענה בד

וא"ת הא אמרינן בפרק שור שנגח ד' וה' גבי ההוא גברא דתקע לחבריה אמר הואיל ופלגא דזוזא לא בעינא נתביה   
לעניים הדר אמר נתביה ניהלי איזיל איברי בי נפשאי אר"י כבר זכו בה עניים ואע"ג דליכא עניים הכא אנן יד עניים אנן 

טעמא דהוה התם ר"י דהוה גבאי וזכה במעמד שלשתן הא אם לא ופרש"י אנן יד עניים אנן רב יוסף הוה גבאי משמע 
היה שם הגבאי לא זכו בו עניים וי"ל שכבר כתבו התוס' והרא"ש שרבינו חננאל פי' שזה לא היה רוצה לחזור בו מן 
 הצדקה אלא היה רוצה ללוותו לפי שעה ולהחזיר אחר לעניים תחתיו ואמר ליה ר"י יד עניים אנן וזכינו בו במעמד

שלשתן ואמרי' בפ"ק דערכין האומר סלע זו לצדקה משבאת לידי הגבאי אסור לשנותה עכ"ל דלפי פירושו צודק אנן יד 
 עניים אנן לענין לחזור בו שאף על פי שלא היה הגבאי שם לא היה יכול לחזור בו.  

אמרי' בפ"ק דר"ה בפיך זו  ועוד שהרי כתב שם הרי"ף דליכא למימר שאם לא היה שם הגבאי לא זכו עניים דבהדייא  
צדקה אלמא בדיבורא מחייב והא דאצטריך ר"י אנן יד עניי אנן משום דההוא פלגא דזוזא לא הוה ברשותיה אבל מידי 

דאיתיה ברשותיה ואמר הרי הוא לעניים זכו בו עניים ולא מצי למהדר ביה וכך תירצו התוס' והרא"ש וכן דעת הרמב"ם 
' הצדקה הרי היא בכלל הנדרים לפיכך האומר הרי עלי סלע לצדקה או הרי הסלע הזו שכת' בפ"א מהל' מתנות עניי

לצדקה חייב ליתנה לעניים מיד הרי מבואר דכל שאמר סלע זו לצדקה אף על פי שלא היה שם הגבאי זכו בו עניים מאחר 
שלא היה שם הגבאי אינו  שהיה אותו הסלע ברשותו ה"נ בנ"ד מאחר שאמר יהיו נכסי לעניים זכו בהם העניים אע"פי

יכול לחזור בו כ"ש זה שלא חזר. ועוד שהרי כתב רבינו ירוחם דאדם חשוב או טובי העיר הוו יד עניים ונראה מדבריו 
שאע"פי שאינם גבאים וכן מוכח בגמרא מדמייתי עלה הא דאמר רב יהודה ר"ג ובית דינו אביהם של יתומים הם 

ם חשובים והוו להו יד עניים ואם כן אפילו אם היו נכסים אלו שצוה לתת לעניי וכשעושים צוואה דרך להמצא שם אנשי
 א"י ביד האחרים זכו בהם עניי א"י.  

ועוד שאפילו אם היו לו נכסים מופקדים ביד אחרים זכו בהם העניים שהרי כתב הרי"ף בפ"ק דמציע' ומטלטלי דאמרינן   
קדוש הני מילי היכא דכפריה דצריך להוציאו בדיינים אבל היכא דאית  שאף על פי שיכול להוציאו בדייני' והקדישו אין

ליה פקדון גבי חבריה וכי תבע ליה יהיב ליה ניהליה כמקרקעי דמו דקי"ל דפקדון דברשותו דמריה הוא והכי נמי איתמר 
א דאייתי קרי לפום משמיה דגאון כדאמרינן עכ"ל וכ"כ הרא"ש והר"ן וכתבו עוד דהכי מוכח בפרק הספינה גבי ההוא גבר

 נהרי וכן פסק הרמב"ם ז"ל בפ"ו מהלכות ערכין:  

נמצא דאליבא דכ"ע בנ"ד זכו עניים במה שצוה לתת לעניים במתנת בריא אפילו אם היו הנכסים מופקדים ביד אחרים   
חוזר לא היה ואפילו לא היה שם בשעת הצוואה לא גבאי ולא שום אחד מחשובי הקהל לא היה יכול לחזור בו ואם היה 

ממש בחזרתו כ"ש זה שלא חזר בו שזכו בה עניי א"י וכל מי שהנכסים הנז' בידו חייב ליתנם לעניי א"י נאם הצעיר יוסף 
 קארו +א"ה התשובה זו עם השאלה היא נדפסה בתשו' מור"ם סי' מ"ז או"ב ועיין מ"ש עליו שם מור"ם בסי' מ"ח+    

 מח-מזשו"ת הרמ"א סימן 

 ז:רנמשפט  דרכי משה חושן

 ה:רנח דרכי משה יורה דעה

 שו"ת אחיעזר ח"ג סימן לד
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 י"ב טבת תרצ"ו ווילנא בדבר מצוה לקיים דברי המת בעניני צדקות לגדול אחד.  

ע"ד שאלתו בנוגע לצואת חתנו המנוח ז"ל שכתבה בהיותו בריא, וכתב כל נכסיו לאשתו ועשאה אפטרופסית, שנמצאה   
חתומה בעצם ידו ועד א' חתום עלי', ובצואתו הניח מעשר מנכסיו לדברים שבצדקה, ועתה מונחת בשלחן שלו כתובה ו

שואלת בתו האלמנה שת' אם צריכה ומחויבת בתור אפטרופסית ליתומים קטנים לקיים דברי המת בצואתו כפי שהביע 
 שם רצונו.  

לפי מ"ש הר"ן בנדרים ד' כ"ט ע"ב  לכאורה נראה בזה שמצד הצואה שכתב בעודו בריא אין שטר לאחר מיתה, ואף  
דבצדקה אם אמר סלע זו לצדקה אחר שלשים הוי כמסירתו להדיוט במעכשיו ולאחר ל', וא"כ הכא נמי הוי כמעכשיו 

ולאחר מיתה, מ"מ י"ל דלאחר מיתה גרע כמ"ש הרשב"א בתשו' ח"ג סי' קכ"ב, הובא בת' רעק"א סי' קמ"ו יעו"ש.   ובת' 
דהוי ספיקא דדינא שאין מוציאין מיד היורשין.   ובאמת בת' רמ"א סי' מ"ח העלה הב"י דמהני רעק"א גופי' שם העלה 

בככה"ג דאמרינן אמירה לגבוה כמסירה להדיוט, והרמ"א שהשיב על דבריו בכ"ז כ' שם דבטלה דעתו נגד דעת הב"י.   וגם 
שצדד בס' יד מלאכי, דהא לא גרע  ע"י כתיבה אמרי' אמל"ג כמסל"ה =אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט= דלא כמו

ממחשבה שפ' המרדכי בקדושין ד' כ"ט דגם במחשבה אמרי' אמל"ג כמסל"ה.   אולם בת' מהרי"ט הראשונות סי' כ"ב גבי 
א' שאמר שהוא מניח ר' זהובים לה' יתומות אותן שיראו בעיני פלוני ופלוני, נסתפק אם זכו היתומות בכסף זה במתנת 

אע"ג דדברי שכ"מ ככתובין וכמסורין דמי לא עדיפי מיהו מקנין דבריא ובכה"ג אלו הי' בבריא בקנין שכ"מ =שכיב מרע= ד
לא הי' מועיל שאין אותן היתומות ברורות וידועות כדי שיזכו יעוי"ש.   וא"כ גם בכה"ג שלא בירר בצואתו לאיזה דבר 

 נמי ל"ש אמל"ג כמסל"ה.   שבצדקה יתנו המעשר, רק כפי ראות עיני הוריו והורי' וה' א' כהן,

אולם נהי דל"ש בנ"ד אמל"ג כמסל"ה, מ"מ מצד מצוה לקיים דברי המת מחוייבת לקיים כפי הצואה, כמ"ש הרמב"ם   
פכ"ב מה' מכירה הט"ז אם צוה השכ"מ כל מה שיוציא אילן זה לעניים זכו העניים.   והה"מ שם כ' דאע"פ דאין הנודר 

ו שהי' מחוייב אם הי' קיים, ובקצוה"ח סי' רנ"ב ס"ב וסי' רי"ב ס"ז סק"ג, כ' ג"כ לבאר ד' קיים מצוה לקיים דברי המת כמ
הה"מ וז"ל והיינו דאע"ג דדעת הרמב"ם דלא אמרי' מלד"ה =מצוה לקיים דברי המת= היכא דלא הושלש אבל בנודר ומת 

על היורשין משום נדר מ"מ מלדה"מ  כיון דאלו הי' קיים הי' מחוייב ליתן א"כ במת נמי אמרינן מלדה"מ אע"ג דאין
 ומשום דהחיוב שחייב מחיים לקיימו לא גרע מהושלש, עכ"ל.   וכ"כ המהרי"ט בראשונות סי' ל"ט.  

אלא שהר"ן בפ"ק דגיטין כ' דמשום מלדה"מ ביתומים קטנים לאו בני מיעבד מצוה נינהו, יעוי"ש, ויעוי' במחנ"א הל'   
ת אי זוכה מעצמו מצד מצוה לקיים דה"מ כמ"ש תו' בגיטין ל"ח, ותמיהני שלא הובא זכי' סי' כ"ט מש"כ דתלוי במחלוק

חילוק זה בחו"מ סי' רנ"ב ובפוסקים שם דמשום מלדה"מ יתומים קטנים לאו בני מיעבד מצוה נינהו למאי דקיי"ל 
לדה"מ וכופין במצוה זו דמשום מלדה"מ אם מכרו מכור.   והרמב"ן כ' בחי' גיטין י"ג בד"ה לעולם בבריא בסה"ד שכ' מ

את היורשים ואפי' בשארי דברים חוץ מן השחרור של עבדים, ולא כמו שהיינו סבורים לדמות מצוה זו למצוה שעל 
היתומים לפרוע חובת אביהם, אלא מצוה זו נמסרה אף לבי"ד לכוף עלי'.   ע"כ.   ולכאו' נראה מד' הרמב"ן דמכיון 

ף ביתומים קטנים כפינן.   ומ"מ אין ראי' מדבריו לסתור ד' הר"ן, דאף דהחוב מוטל דנמסרה מצוה זו לבי"ד לכוף עלי' א
 על בי"ד לכוף היינו למי ששייך גבי' מצוה, אבל קטנים דלאו בני מיעבד מצוה נינהו גם על הבי"ד אין חוב לכופן.  

לה בעת מחלתו שכתב בצואתו  ולכאורה יש לומר דבנ"ד יש ג"כ משום דברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמי כיון שספר  
שיתנו מעשר מנכסיו לצדקה שנראה שרצה בדברים אלה לקיים צואתו שכתב לצדקה בהיותו בריא להיותה צואת שכ"מ.   

אולם לבד מה שיש להסתפק אם אפשר להחשיב ספור דברים זה כצואת ש"מ, עוד יש לסתור זה עפ"י דברי המהרי"ט 
ן שעדין אין מבורר לאיזה צדקה לא מהני גם מטעם דברי שכ"מ דגם קנין לא יועיל בראשונות ס' כ"ב שהובא לעיל שמכיו

בכה"ג.   ואע"ג דבמהרי"ט כ"כ מטעם אין ברירה והוי ספק, מיהו מספיקא לא נפיק מרשות היורשים, אף דהוי ספק ממון 
ירה להדיוט כדלעיל וס' אם י"ל עניים דאיפליגו בזה רבוותא.   אמנם לכאו' הוי ספק ספיקא דס' אם י"ל בזה אמל"ג כמס

בזה דברי שכ"מ ככתובין וכמסורין, ובס"ס =ובספק ספיקא= מוציאים מחזקת היורשים לגבי ממון עניים כמש"כ 
בקונטרס הספקות לאחי הקצוה"ח בכלל ב' דמהני ס"ס בכה"ג אלא דנגד ב' הספקות יש לנו הספק דאין ברירה ל"ש בזה 

כמל"ה ולא דברי שכ"מ ככו"מ, ותו דבספק דמטעם אמל"ג יש לנו ס"ס לטובת  קנין ממילא ל"ש לא אמירה לגבוה
היורשים דהא אם שייך אמל"ג בממון עניים ובלאחר מיתה הוי נמי ספיקא דאיפלגו בזה הב"י והרמ"א שהובא ד' לעיל 

 וכמ"ש בת' רעק"א סי' קמ"ו, וגם הספק דאין ברירה של המהרי"ט, וזה הוי שפיר ס"ס.  

לדון בנ"ד דהנה בגוף ד' המהרי"ט שדא בי' נרגא בתשו' זית רענן ח"ב סי' ע"ו בשאלת צוואת שכ"מ לצדקה  אולם יש  
דבגוונא דעומד להתברר אמרי' יש ברירה גם לד' המהרי"ט.   והכא בודאי עומד להתברר אחרי שתתיעץ עם הוריו והורי', 

חליו לחזק הצואה בנוגע להצדקות אולי הוי כמתנת  וע"כ יש לדון בזה מצד אמירה לגבוה וגם מצד דגלוי דעתו בעת
שכ"מ וכדלעיל.   גם יש לחלק בזה מנידון המהרי"ט דשם נתן עבור יתומות מיוחדות אותן שיבחרו פלוני ופלוני, משא"כ 

הכא דנתן לצדקה סתם, ולפי צוואתו המעשר מנכסיו שייך לרשות צדקה ורק שעליה להתיעץ עם ההורים לברר אופן 
, ובכה"ג אפ"ל דאין זה שייך לברירה.   ואם כי המחנ"א בה' צדקה ס"ב צדד דגם בנתן לעניים שאינם ידועים החלוקה

שייך דינא דמהרי"ט יש לחלק וגם אין זה מוסכם ועדיין מידי ספיקא לא נפקא.   אמנם אם נימא דבכה"ג אמרינן ברירה 
וי קנין, ואם כי הכרעת הרמ"א היא דל"ה אלא מצוה דאם יש לצרף ג"כ שי' התוס' והראשונים דמצוה לקיים דברי המת ה
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קדמו היורשים ומכרו מה שעשו עשו בכ"ז יש לצרף לספק ספיקא, ובפרט ששי' הר"ן דבקטנים ל"א מלקד"ה לא הובאה 
 להלכה, וא"כ יש בזה צד ספק גם לפסק הרמ"א, ובפרט שגם לד' מהרי"ט הוי רק משום דאין ברירה דג"כ הוי ספק.  

ה לפמש"כ מעכ"ת שנתן לאשתו במתנה גמורה הרי היא בודאי מחויבת לקד"ה כיון שנתן לה כל נכסיו וצוה עלי' והנ  
לתת המעשר לצדקה, אלא דבאמת הכותב כל נכסיו לאשתו לא עשאה אלא אפטרופא, ואף אם הי' אומר בפירוש שכונתו 

אם נימא דהיכא דמהני מצד חוקי המדינה לא  למתנה גמורה הא ליכא קנין דאין שטר לאח"מ =לאחר מיתה=.   ואפי'
גרע מסיטומתא, לא עדיף סיטומתא משאר קנינים דלא מהני לאחר מיתה, ובשו"ע /חו"מ/ סי' רנ"ח מבואר דבצואה לא 
אמרינן זמנו של שטר מוכיח עליו.   ומצד מלקד"ה הא בעי' הושלש מתחלה לכך או שצוה בפני היורשין, ועי' בשו"ת הר 

ן ר' מרדכי בנעט סי' ל"ט ובת' חסד לאברהם חחו"מ סי' מ"ג שהאריכו בכגון זה.   אלא דבשו"ת בנין ציון סי' המור להגאו
כ"ד מצדד דבמקום דאין היורשין מוחזקים יש לסמוך על הנך שיטות דסברי דאמרי' מלקד"ה גם בלא הושלש מתחלה לכך 

י שצוה המת ליתן לו הוא מוחזק מטעם דינא היכא שצוה לתת לאח"מ.   גם מכבר הייתי מצדד לומר דהיכא שמ
דמלכותא בקיום הצואה ע"י ערכאות לא בעי' הושלש מתחלה לכך, אלא שלא מצאתי גילוי לדין זה דל"ד לנדר שא"י 

לחזור בו וכנ"ל.   ולפ"ז בנ"ד אם הי' לנו ראי' והוכחה ברורה דנתכוין לתת לאשתו במתנה גמורה הי' אפשר לומר שתזכה 
ן מצד מלקד"ה, וממילא בודאי מחויבת ליתן המעשר לצדקה משום דהיא מצווה לקד"ה, אלא שגם בזה גם בלא קני

עומדת נגדנו שי' הר"ן בגיטין דבקטנים ל"א מלקד"ה, אבל העיקר בזה שלא נתכוין למתנה גמורה אלא לעשותה 
 אפטרופא.  

שלא הושלש מתחלה לשם כך, וגם בנוגע  המורם מזה לענין הלכה דבנוגע להמעשר לצדקה אמרי' מלקד"ה אף היכא  
 ליתומים קטנים יש בזה כמה צדדים דבנ"ד מחוייבים לקיים דברי המת,  

ובכמה ספרי אחרונים ראיתי שמצדדים בעניני צדקה לקיים הצואה היכא שנעשה כה"ג, אך בנוגע לקנין הנכסים   
תורה וכמבואר ג"כ בת' הר המור ות' חסד להוציא מיד היורשים מסכימים שיש להעמיד ברשות היורשים לקיים כ

לאברהם הנ"ל.   וע"כ בנ"ד דעתי נוטה לקיים דברי הצואה בנוגע להמעשר לצדקה ולקיים רצון המת אשר נראה בעליל 
מהצואה שזה הי' אדיר חפצו ומגמתו עד אחרית ימיו, שגם בימי חליו גלה דעתו שרצונו שתתקיים הצואה.   ובכ"ז אחרי 

 ור כ"כ נכון לדעתי לתת הרוחת זמן לשלם המעשר כפי מה שימצאו לנכון.  שאין הדין בר

וע"ד מה ששאל רומעכ"ת אם גם מהסכום שנתקבל לאחר פטירת חתנו ז"ל מחברת הבטחון ממקרי מיתה מחויבת לתת   
ת לפקוד חלק עשירי לצדקה כמו שמפורש בצואתו, או כיון שסכום זה אינו משתלם אלא לאחר מיתה לא היתה לו הזכו

 עליו ולצוות לעשר ממנו לצדקה.  

הנה בפשוטו נראה דכיון דאתי עלה משום מצוה לקיים דברי המת ובזה מועיל אפילו בדבר שאינו מועיל מטעם דברי   
שכ"מ כמש"כ המהריב"ל הובא במחנ"א הל' זכי' ומתנה ס' ל"א כגון בשכ"מ שאמר ידור פלוני בבית זה דלא אמר כלום 

דבר שאין בו ממש וכל דליתא בבריא ליתא בשכ"מ, מ"מ משום מצוה לקיים דברי המת איתא גם בדבר  דאין אדם מקנה
שאין בו ממש, וממילא דמהני גם בדבר שלא בא לעולם.   וראיתי בכמה מספרי האחרונים שכתבו ג"כ דמצוה לקיים 

און מו"ה אלחנן וואסערמאן שי' העירני דברי המת הוא גם בדבר שאינו קצוב ודבר שלא בא לעולם.   וכבוד גיסי הרב הג
דאפ"ל דהוי דבר הבא לעולם דהחוב חל מחיים אלא דזמן הפרעון הוא לאחר מיתה, והוי כשכ"מ שאמר הלואתי לפלוני 

דקנה, אלא דהכח הוי הלואת נכרי, ולמ"ד הואיל ואיתא בבריא במעמד שלשתן ל"ש בהלואת נכרי, אבל לאידך טעמא 
ני גם בהלואת נכרי, ודבר זה אינו ברור כמאן קיי"ל, ואין דבריו מוכרחים ולא הובאו אצלי בכור הואיל ויורש יורשה מה

 הבחינה, ולמעשה נראה לי דודאי יש בזה מדין מצוה לקיים דברי המת כמו שכתבתי.  

דע"כ ומה שפקפק על סברתי דשייך בזה מצוה לקיים דברי המת גם בדבר שלב"ל =שלא בא לעולם= דהכא גרע טפי   
ליכא למימר דמצוה לקיים אף בדבר שלא בא לעולם, אלא מטעם שהמת כבר נדר ומצוה לקיים דבריו כמו שהוא מחויב 

אם הי' קיים כמש"כ הה"מ, ולא שייך זה אלא בדבר ששייך בו מצדו נדר כגון מה שיוציא אילן זה תנו לעניים, דאם הי' 
מיתה שלא יצויר מצידו נדר איך יהי' חיוב על היורשים לקיים  קיים הי' מחויב, אבל בדבר שאינו משתלם אלא לאחר

דבריו, וסמוכים לזה כתב מדהתו"ס ב"ק מ"ב דה"ל ראוי דשאני כופר דלעולם הוי ראוי עכ"ד.   סברתו ישרה, אבל מד' 
, ואלו הרמב"ם והה"מ בפכ"ב מהל' מכירה דמיירי בשכיב מרע דמצוה לאחר מיתה א"כ כל עיקר הקנאתו הוא לאחר מיתה
הי' בחיים לא הי' עליו שום נדר, ומ"מ אמרינן בזה מצוה לקיים דה"מ ]ואע"פ שמתחלה התחייב כלפי היורשים ע"י 

בטחון חייו אצל החברה לשלם להם אחר מותו, מ"מ הא ביכלתו טרם שהגיע זמן החיוב בעודו בחיים לשנות ולמסור 
תו, וכיון שהוא הבעלים ובידו לשנות טרם הגיע הזמן ואין התשלומין לאחר כמו ששינה ג"כ בדברי צוואתו שמסר לאש

להיורשים שום זכי' בהם בידו לשנות למסור לצדקה, ושוב יש בזה דין מצוה לקיים דה"מ[.   ואין לחלק דשאני התם דהא 
אי באפשרותו הי' להקדיש לעניים מחיים ואם הי' קיים הי' מחויב, משא"כ בזה שאין באפשרותו להקדיש מחיים, דמ

נפ"מ הא סוף סוף השכ"מ נדר על אחר מיתה, ואלו הי' בחיים לא הי' עליו שום נדר ומ"מ אמרינן בזה מצוה לקיים דה"מ, 
ואין זה ענין לכופר דהוא בגזיה"כ והו"א דראוי הוא דוקא באופן שא"א להיות מוחזק )וגם התם נראה מדברי הש"ס 

וך מצוה נ"ח מה שחידש בזה בהל' כופר ולא כן נראה מדברי התוס' והתוס' דיש בזה דין ירושה מחמתי' ועי' במנחת חנ
 והש"ס דמוכח מדבריהם דזהו מדין ירושה משום דאתי מחמתי'(.  
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ובנ"ד כיון דכמה ראשונים ס"ל דמצוה לקיים דברי המת הוא גם בלא הושלש מתחלה לשם כך, ע"כ צידדתי לקיים דברי   
המת, אלא לפמש"כ הר"ן דביתומים קטנים ל"א מצוה לקדה"מ, ורק שצידדתי מצד אמל"ג כמסל"ה וגם דברי שכ"מ 

הראשונים דס"ל דמצוה לקדה"מ הוא מחמת קנין גם ככתובין וכמסורין וגם דעיקר הדבר במחלוקת היא שנוי' דלשי' 
ביתומים קטנים כופין על זה, אבל בכסף בטחון של אחריות דהוי דשלב"ל ולא מהני מטעם קנין, רק להטעם דהוא משום 

מצוה לקיים דברי המת ויתמי לאו בני מצוה נינהו אם לא דנימא דהוי דבר הבא לעולם כמש"כ גיסי הרב שי' שהבאתי 
אוי להתישב בדבר דאפשר דבחלק זה של אחריות מעיקר הדין בכחה לקיים הצואה לכשיגדלו היתומים, ורק לעיל, ר

 שאפשר לפשר הדבר ולהרחיב זמן הפרעון.  

וע"ד אשר העירני רומעכ"ת בשולי מכתבו אשר בהיותו באה"ק ראה ונוכח כי רובם ככלם של שומרי תורה ומצות   
ם בש"ק, כמה מהם פתחו בדרבנן לחלוב לתוך אוכל וכמה בדאורייתא, באמת מבהיל בהמושבות נהגו היתר לחלוב בעצמ

הדבר, וכאשר שמעתי כי סמכו על איזה הוראת רב מאשכנז כתבתי אודות זה להגרא"י קוק זצ"ל, יסוד הדבר הוא 
יתר, ויעוין מהלאומים הפורצים אשר אצלם עבודה עברית דוחה שבת, ואחריהם נמשכו גם המון עם בלי שום יסוד לה

בשו"ת משכנות יעקב חאו"ח ס' ק"ב שהחמיר אף לתוך אוכלין, ויעוי"ש שכ' דצ"ע להקל גם ביו"ט ומסיים בפרט שהרבה 
מקילין בזה וחולבין על מעט פרורין באותו כלי המיוחד לחלוב אשר אין בזה היתר כלל כו' ובפרט שהמה מערימין בכך 

בזה מאד עכ"ל.   וזה לא כבר נשאלתי מרב גדול באשכנז במקומות שאי אפשר ואין כונתן רק למשקה, ע"כ ראוי להחמיר 
להשיג נכרי לחלוב מה יעשו הישראלים, והסכמתי בשעת הדחק גדול לצדד להתיר לחלוב ע"י קטנים אחרים לתוך 

קנ"ב  האוכלין דבבניו הקטנים הלא איכא איסור עשה למען ינוח כמו שכ' המשכנות יעקב ובאמת כ"כ הרשב"א בשבת
בד"ה כשהיא מהלכת שכתב שם ולעיל נמי תניא קטן שבא לכבות אין שומעין לו ואוקימנא בגמ' בקטן העושה ע"ד אביו 
כלומר ועובר בזה משום לא תעשה מלאכה אתה ובנך עכ"ל ובחולב לתוך האוכלים על ידי קטנים כתבתי שאפשר להתיר 

=בעלי חיים= מבואר באו"ח סוס"י ש"ל לגבי אשה ובב"י שם בלי הוראה פומבית, ולחלוב ע"ג קרקע משום צער בע"ח 
דחולב ע"ג קרקע לא מיקרי אף מלאכה שא"צ לגופה, מ"מ לגבי בהמה יעוי' בתשו' זכר יהוסף להג' רי"ז שטערן ז"ל סי' 

 ק"א מש"כ בזה, ואינו רוצה להתיר במסקנא כ"א ע"י נכרים.  

נסה מתחלה לבוא בדברים עם הרבנים הגאונים באה"ק שעליהם ומה שמציע מעכת"ה לפרסם מחו"ל איסור על זה א  
 למחות בדבר בהיותם סמוכים למקום המעשה.   והנני ידידו מוקירו ומכבדו הדוש"ת.   

 המבזבז אל יבזבז יותר מחומש –צדקה 

 כתובות נ.

 אל יבזבז יותר מחומש. -א"ר אילעא: באושא התקינו, המבזבז 

 ירושלמי כריתות ד:ח

 ערוך יורה דעה רמט:אשלחן 

ודוקא כל ימי חייו, אבל בשעת  )ב"י בשם הגמרא פ' נערה שנתפתתה(ואל יבזבז אדם יותר מחומש, שלא יצטרך לבריות. 
 .)ג"ז שם פ' מציאת האשה ומייתי לה רי"ף ורא"ש ור"ן ומרדכי(מותו יכול אדם ליתן צדקה כל מה שירצה 

 שיטה מקובצת כתובות נ.

ז"ל המבזבז. לעניים. ובמהדורא קמא כתב המבזבז. נכסיו להקדש. ע"כ. ואמרו במדרש רבות פרשת המבזבז. כתב רש"י 
בהר רבי טרפון יהב לרבי עקיבא שית מאה קנטרין דכסף א"ל כו' עד א"ל אית בר נש יהב מגן אפוכי דידה הן היא א"ל 

ומשמע לי דה"פ אית בר נש דיהיב מגן פי' גבי דוד מלך ישראל דכתיב ביה פזר נתן לאביונים וצדקתו עומדת לעד ע"כ. 
שאין לו ונותן כל אשר לו דהא המבזבז לא יבזבז יותר מחומש ופירוש מגן בחנם כלומר על לא דבר נותן אפוכי דידה הן 
היא פי' שכרו היכן הוא ומשני ליה מדכתיב פזר נתן לאביונים וגו' פירוש אע"ג דהמבזבז אל יבזבז יותר מחומש מ"מ אם 

פזר צדקתו עומדת לעד פירוש דלעולם יהיה לו ממון כדי לעשות צדקה ולא יחסר לו. ויש לנו לחלק דלא אמרינן עבר ו
הכי אלא לתלמוד תורה וכמו שעשה רבי עקיבא אבל לחלק לעניים לא וזהו שכתב רש"י ז"ל הכא לעניים. ועוד יש לי 

 לפרש המדרש בענין אחר ואין להאריך כנ"ל.

 רמט:יג ברכי יוסף יורה דעה

אף דאמרו אל יבזבז יותר מחומש, אם בזבז עליו נאמר )תהלים קיב, ט( פזר נתן לאביונים צדקתו עומדת לעד. ויש לחלק 
דהיינו דוקא לתלמוד תורה, כדמשמע בויקרא רבה )לד, טז(, אבל עניים לא. מהר"ר בצלאל, בשיטה מקובצת כתובות שם. 

 תינו במאי דשייך לזה בס"ד יד.ובהגהותי להר"מ פ"ו דערכין הארכנו בעניו
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 צואה דאורייתא

 קלא. –בבא בתרא קל. 

לא אמר כלום, שהתנה על מה שכתוב  -מתני'. האומר איש פלוני יירשני במקום שיש בת בתי תירשני במקום שיש בן 
אין דבריו  -ליורשו דבריו קיימין, ועל מי שאין ראוי לו  -בתורה; ר' יוחנן בן ברוקה אומר: אם אמר על מי שראוי ליורשו 

 גמ'... קיימין.

בשכ"מ דבר אורותי הוא, אבל בבריא לא, או דלמא אפילו בבריא נמי?  -בעי רבא: בבריא היאך? כי קא"ר יוחנן בן ברוקה 
אמר ליה רב משרשיא לרבא: תא שמע, דאמר לו רבי נתן לרבי: שניתם משנתכם כר' יוחנן בן ברוקה! דתנן: לא כתב לה 

חייב, שתנאי ב"ד הוא! ואמר לו  -דיהוין ליך מינאי אינון ירתון כסף כתובתיך יותר על חולקיהון דעם אחוהון בנין דיכרין 
רבי: יסבון תנן; ואמר רבי: ילדות היתה בי והעזתי פני בנתן הבבלי, אלא דקיימא לן: בנין דכרין לא טרפא ממשעבדי, אי 

ש"מ: ירתון תנן; מאן שמעת ליה דאית ליה האי סברא, ר' יוחנן סלקא דעתך יסבון תנן, אמאי לא טרפא ממשעבדי? אלא 
בן ברוקה, ושמע מינה: אפי' בבריא. אמר ליה רב פפא לאביי: בין למאן דאמר יסבון, ובין למאן דאמר ירתון, הא אין אדם 

בעולם, אבל  מקנה דבר שלא בא לעולם! ואפי' לר' מאיר דאמר: אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, הני מילי לדבר שישנו
לדבר שאינו בעולם לא! אלא תנאי בית דין שאני, הכא נמי תנאי בית דין שאני! א"ל: משום דקא מפיק לה בלשון ירתון. 

הדר אמר אביי: לאו מילתא היא דאמרי, דתנן: לא כתב לה בנן נוקבן דיהויין ליכי מינאי יהויין יתבן בביתי ויתזנן מנכסאי 
אפי' רבנן  -שהוא תנאי ב"ד, והוה לזה במתנה ולזה בירושה, וכל לזה בירושה ולזה במתנה  חייב, -עד דתילקחן לגוברין 

 מודו...

 דינא דמלכותא –צוואה 

 שו"ת מהרי"ט צהלון החדשות סימן לב

עוד יש לומר מטעמא אחרינא לקיים הצוואה.   משום דינא דמלכותא דינא.   כאשר שמענו כן ראינו שמעולם נוהגים ...
אנשי קושט' להנחיל באופן זה, וכותבים חוג'יט בערכאות שלהם, הילכך דינא דמלכותא דינא, כיון שכבר נהגו כן.   ואע"ג 

את הבכור לפשוט דמנהג כזה אין ללכת אחריו כיון שהוא מנהג  דכתב מהר"י קולון זלה"הכג על מדינה שנהגו להשוות
שאין לו ראיה מן התורה אינו אלא כטועה בשקול הדעת.   וכבר כתבתי בתשובותכד והקשתי לשאול על זה דאי יש לו 

ך אחר ראיה מן התורה היאך אמרו מנהג מבטל הלכה.   ותירצתי בזה שתי תירוצים יעויין שם.   מ"מ הרי כתב דאין להל
המנהג ההוא שהוא נגד התורה א"כ הכא נמי נימא הכי.   יש לומר דלא דמי.   דהתם נהגו כן בלא טעם, אבל הכא 
בקושטא יש להם טעם משום דינא דמלכותא, לכן נהגו ללכת אחר דינא דמלכותא שנוהגים כל הגוים לעשות זה 

 גו ישראל אחר מנהג זה וי"ל דינא דמלכותא דינא.  הוואק"ף אוול"ד כדי שתתקיים נחלתם לדור דורים, ועל פי זה נה

אע"ג דכתבו הפוסקיםכה דלא אמרינן דינא דמלכותא דינא אלא כשהמלך מעמיד זה לתועלתו וכיוצא בו, אבל לעשות   
שתהיה הירושה שאינה עולה בדיננו שתהיה קיימת כיון שעולה בדיניהם זה לא נאמר דמה לו למלך בזה.   אע"ג דכפי מה 

ב רש"י ז"לכו וז"ל דינא דמלכותא של הגוים עכ"ל.   ובודאי דבריו צריכים הבנה מאי קאמר של גויים.   דלא ייתכן שכת
שבא לשלול מלכי ישראלכז אלא משמע שכוונתו לומר, שדינא דמלכותא מקרי מה שהוא בדיני הגוים המלך חפץ בו 

ני הגוים נקראים דינא דמלכותא.   וא"כ נימא נמי הכא להקים דגל תורתו.   וזהו שכתב דמלכותא של גוים, פירוש דיי
דינא דמלכותא דינא.   מכל מקום כבר אמרו שם בגמ'כח ואי בעית אימא תני חוץ מבגיטי נשים, שהוא נכנס גם מתנות 

ע וכיוצא בהם.   ולפום האי ואיבעית אימא לית לך דינא דמלכותא בענין דיני הגוים, אלא דווקא כשהוא דבר שהוא נוג
 לחק המלכות שיש הנאה למלך הא לאו הכי לית לך בה אע"ג שהוא בדיניהם.  

מכל מקום כיון שמנהג פשוט בקוסטנדינה לדון דיני ממונות על פי הערכאות, ומה גם בדיני ירושות ונחלות הם נוהגים   
לאשה לאחר מיתת הבנות על פי הערכאות, הרי כתב הריב"ש ז"ל כנדון דידן בזה סי' נ"ב וז"ל: מה שכתבתי שאחריך 

אינה כלום כיון )כיון( שהראשון ראוי ליורשו דירושה אין לה הפסק.   זה היה אמת אם היה נעשה בין יהודים מקום 
)מקום( שדנין דיניהם כדיני ישראל.   אבל המצווה הזה היה דר במיורקא בחזקת נכרי וכן האשה באה ליירש בחזקת 

לדון בדיני הגוים כי כן נהגו מעולם קהל מיורקא מרצונם וכו' עכ"ל.   הרי כתב  נכרית וכו', וגם ביהדותם היה להם
הריב"ש שגם ביהדותם היה להם לדון בדיני הגוים כי כן נהגו מעולם קהל מיורקא.   משמע שכיון שנהגו מעולם לדון 

 בדיני הגוים ראוי ללכת אחרי דיניהם ואין למחות בידם.  

ולא דמי לההיא דמהר"י קולון שנהגו להשוות הבכור לפשוט וכתב שאין ללכת אחר מנהג זה וכו', ואם כן כיצד כתב   
הריב"ש שראוי להם ללכת לדון בדיני הגוים כיון דבמיורקא נהגו כן מימי עולם, והרי אין ללכת אחר מנהג זה.   אלא 

הבכור לפשוט נהגו כן בלא סמך אלא מעצמן, הילכך אין ללכת ודאי הנכון כמו שתירצנו, באותה העיר שנהגו להשוות 
אחר מנהגם.   אבל במיורקא שנהגו לדון בדיני האומות יש להם על מה שיסמוכו, כמו שביארנו, לדון בדיני האומות, 

דדינא דמלכותא דינא, כפי מה שפירש רש"י זלה"ה דיני גוים, שרוצה לומר דינא דמלכותא דינא שרוצים המלכים 
יתקיימו משפטיהם להקים דתם.   אע"ג דשוב אמרו בגמ' אי בעית אימא תני חוץ מגיטי נשים, והרמב"ם זלה"הכט פסק ש
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כהאי איבעית אימא וסבר שחולק על מה שאמר דינא דמלכותא דינא.   ואין להקשות היאך פסק הרב כאיבעית אימא 
ד היא שלא תמוט, וגם הרמב"ם זלה"הל פסק כן, אלא דמשמע דליתא לדינא דמלכותא דינא והרי דינא דמלכותא דינא ית

שבמה שביארנו פירוש רש"י בדינא דמלכותא, שרוצה לומר דיני הגוים, זהו היו סוברים בפירוש דינא דמלכותא, שרוצה 
לומר שהמלכים רוצים שיתקיימו דיני אומתם.   לכך אמר איבעית אימא דלעולם אין דינא דמלכותא דינא לקיים דיני 

ם, אלא דוקא במה שהוא תועלת למלכות, אבל כשאין בו תועלת למלכות אפי' שבדיניהם הוא כך, אין ללכת הגוי
אחריהם ואין בזה דינא דמלכותא, זהו כפי המסקנא דאיבעית אימא.   אבל לתירוץ קמא דתריץ דינא דמלכותא דינא כפי 

פירוש רש"י.   הילכך כיון שנהגו ראוי ללכת אחר פירוש רש"י, יש להם לקהל מיורקא על מה שיסמוכו כההוא תירוצא וכ
 מנהגם, דיש להם על מה שיסמוכולא  

  א"כ הרי ממש דומה לנדון דידן דכי היכי דבמיורקא נהגו לדון בדיני הגוים גם בקושטנדי' כן הוא.   

 עמ' קפה בסוף הטור השני ,ח"ב סימן נז שו"ת לב אריה

 שבת קטז.

דהוה שקיל שמא דלא  ר אחתיה דרבן גמליאל הואי. הוה ההוא פילוסופא בשבבותיהאימא שלום דביתהו דרבי אליעז
מקבל שוחדא. בעו לאחוכי ביה; אעיילא ליה שרגא דדהבא, ואזול לקמיה, אמרה ליה: בעינא דניפלגי לי בנכסי דבי נשי. 

תון מארעכון איתנטלית אמר להו: פלוגו. אמר ליה כתיב לן: במקום ברא ברתא לא תירות. אמר ליה: מן יומא דגלי
אורייתא דמשה, ואיתיהיבת עוון גליון, וכתיב ביה: ברא וברתא כחדא ירתון. למחר הדר עייל ליה איהו חמרא לובא. אמר 

להו: שפילית לסיפיה דעוון גליון וכתב ביה: אנא לא למיפחת מן אורייתא דמשה אתיתי ]ולא[ לאוספי על אורייתא 
אמר ליה רבן גמליאל: אתא  -ם ברא ברתא לא תירות. אמרה ליה: נהור נהוריך כשרגא! דמשה אתיתי. וכתיב ביה: במקו

 חמרא ובטש לשרגא.

 (קישור)שו"ת צפנת פענח, נוא יארק 
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 199שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"א סימן קד

בדבר צואת האשה בערכאות על כספיה שמונחים בבאנק מע"כ ידידי הרב הגאון מוהר"ר בצלאל הכהן שליט"א הגאב"ד 
 פעטערסאן.  

בדבר צואת האשה על כספיה שהיו לה בבאנק ליתן מהם גם לצדקה והבעל אומר שהיו של האשה אך מחמת שהיא   
נדר גם הוא לאותה הצדקה.   ונסתפק ידידי כתר"ה אולי נתנה לאותה הצדקה שנדר גם הוא ליתן רוצה לחזור ממה ש

לדינא אין צואתה כלום דיורש אותה בעלה וממילא יכול להחשיב מעותיה שנתנה לצדקה בהצואה לתשלומי נדרו 
 ..שנתחייב הוא לאותה הצדקה.

קנין לאח"מ שכבר  ועצם הצואה כיון שנמסרה לדינא דמלכותא שודאי יעשו כדבריה אף שהיא מתנה לאחר מיתה ואין  
אינו שלה שמסתבר שלא יועיל בכגון זה הא דדינא דמלכותא דינא שתוכל ליתן דבר שאינו שלה.   אבל עכ"פ אין להבעל 

 דין הירושה על מה שנתנה דאין לך הברחה גדולה מזו ובהכרח אינו יכול לכוין עליהם ליורשם.  

המצוה בדינא דמלכותא א"צ קנין שאין לך קנין גדול מזה.    אך בעצם מסתבר לע"ד שצואה כזו שודאי יתקיים כדברי  
 ..וממילא כיון שא"צ קנין מועיל מדינא אף נגד היורשין אף שהוא מתנה לאחר מיתה.

ולכן צריך לומר דבר חדש דכיון שא"צ קנין מטעם דכתב בעת הקידושין או הנישואין דהן דברים הנקנים באמירה   
ל אדם ליתן מתנה כזו שיהיה לה דין ירושה היינו שיקנה ברגע המיתה דזה פירש למיתה מועילה צואה כזו, משום דיכו

                                                 

  ואילך 279עמ'  )l. 3Grey Matter vo (ע"ע בספר זכרון עליזה 199
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וזה פירש לחיים ואף שגם היורשין יורשין אז דכיון שלא הופסק אף רגע בין השלו לקנין המקבל ברשות היורשין יכול 
עכ"פ אינו אז בעולם להקנות ליתן שיומסר תיכף משלו לרשות המקבל.   אבל הוא רק כשא"צ קנין דבצריך קנין הלא 

וממילא נשארו של היורשין שאין צריכין להקנאתו.   וא"כ גם בצואה שנמסרה לדינא דמלכותא שיעשו ודאי כדבריה 
 שאין לך גמ"ד גדול מזה וא"צ קנין יקנה המקבל תיכף בלא הפסק רשות אחר, שיכול זה ליתן.  

ל צואות כאלו ואין חוששין מליקח המעות לצדקה ואם כי לא נחתו וזהו טעם גדול למה שבארץ הזאת נוהגים לסמוך ע...
 ..לזה מ"מ כיוונו האמת ואם אינם נביאים בני נביאים הם.

  שו"ת לב אריה ח"ב סימן נז

 אה הנהוגה בינינווצו

 חיים וברכה למשמרת שלום )ערך צואה(

 

 התחייבות דשטר חצי זכר –צוואה 

 שלחן ערוך חושן משפט רפא:ז בהג"ה

לפיכך המחלק נכסיו  לשון מתנה, דבריו קיימים. אין כל הדברים הללו אמורים אלא כשאמר לשון ירושה; אבל אם אמר
על פיו כשהוא שכיב מרע, וריבה לאחד ומיעט לאחד, והשוה להם הבכור או שנתן למי שאינו ראוי ליורשו, דבריו 

בין באמצע בין בסוף משום מתנה, אע"פ שהזכיר לשון קיימים. ואם אמר משום ירושה, לא אמר כלום. כתב בין בתחלה 
ירושה בתחלה ובסוף, דבריו קיימים. כיצד, תנתן שדה פלונית לפלוני בני ויירשנה, או שאמר: יירשנה ותנתן לו ויירשנה, 

כן אם או: יירשנה ותנתן לו, הואיל ויש שם לשון מתנה, אף על פי שהזכיר לשון ירושה בתחלה ובסוף, דבריו קיימים. ו
היו שלש שדות לשלשה יורשים, ואמר: יירש פלוני שדה פלונית ותנתן לפלוני שדה פלונית ויירש פלוני שדה פלונית, קנו 
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כדי דבור;  אף על פי שזה שאמר ליה בלשון ירושה אינו זה שאמר ליה בלשון מתנה, והוא שלא ישהה בין אמירה לאמירה
הגה: במה דברים אמורים, בשלש שדות לשלשה בני אדם. אבל אם נתנן בשלשתן.  שון המתנה מעורבצריך שיהיה לאבל אם שהה, 

לא  לאדם אחד, או שדה אחת לשלשה בני אדם, אפילו לאחר כדי דיבור מהני )טור(. וי"א דדוקא שאמר: ותנתן, בוי"ו. אבל אם אמר: תנתן, בלא ו',
חר מותו כחצי חלק זכר, דינו כירושה בעלמא ובעל חוב וכתובה קודמין למתנה מהני לשון ירושה שלפניו )נ"י בשם רשב"א(. הכותב לבתו שתקח לא

לו  זו וכן עשור נכסי הבת; וכל ימי חיי הנותן יכול למכור הנכסים, אף על פי שכתב לה: מהיום ולאחר מיתה, ואין הבת נוטלת אלא בנכסים שהיו
עולם )מרדכי פ' יש נוחלין(. מיהו נ"ל דמה שנוהגין עכשיו לכתוב שטר חוב בשעת נתינה, אבל לא אח"כ, דאין אדם יכול להקנות דבר שלא בא ל

חוב, לבתו ולהתנות שאם יתן לבתו חלק חצי זכר יפטור מן החוב, צריך ליתן לה בכל אשר לו, דעיקר הוא החוב. ולכן צריך לקיים תנאו או ישלמו ה
ותיה ובניה נוטלין בשוה, הואיל ולא כתב: יורשים יוצאי חלציה )פסקי מהרא"י(. וכן המנהג. כתב לבתו שטר חצי זכר, וכתב לה: ויוצאי חלציה, בנ

 התנה שלא יהא חלק לבתו בספרים, והלוה על הספרים אין בעל חוב קונה משכון, ולכן יש לבת חלק בהן. אבל אם הוחלטו הספרים בידו, אין לבת
 חלק בהן )מהרי"ו סי' ק"ט(.

 ר"ן נדרים מה: בסוף

דהכי אוקמא רבינא בפרק שור שנגח את  -כיון דפלוגתייהו דרבי אליעזר ורבנן ביש ברירה ואין ברירה היא ואיכא דמקשו 
הפרה )שם /בבא קמא/ דף נא:( היכי פסקינן בגמרא כר' אליעזר בן יעקב דסבירא ליה דיש ברירה והא בפרק משילין 

אבל בדרבנן אית ליה ואפסיקא הלכתא כר' אושעיא )ביצה דף לח( אסיקנא דכי לית ליה לרבי אושעיא ברירה בדאורייתא 
אלמא בדאורייתא אין ברירה וקשיא הלכתא אהלכתא תירץ ר"ת ז"ל דהכא הלכה כר' אליעזר ולא מטעמיה קאמרינן 

דאיהו סבר דיש ברירה וויתור אסור במודר הנאה ואנן סבירא לן דאין ברירה אבל ויתור סבירא לן דמותר במודר הנאה 
צר שאין בה דין חלוקה בלבד איירי אלא אפי' יש בה דין חלוקה נמי שרי ולפי פי' זה אם נדרו הנאה בפירוש הלכך לאו בח

אפי' מדריסת הרגל אסורין ליכנס לחצר ורבינו יצחק ז"ל לא נראה לו דבריו דלא מסתברא לדחות כמה סתמות שנסתמו 
יל כוותיה אזיל לפיכך תירץ הוא ז"ל דודאי קי"ל כמאן במכילתין כמאן דאמר ויתור אסור במודר הנאה וכולה פירקין דלע

דאמר אפי' בדאורייתא יש ברירה מהא דשמעתין והא דאפסיקא הלכתא כר' אושעיא בפרק משילין ממאי דאמר דבדרבנן 
יש ברירה בלחוד הוא דאפסיקא הלכתא משום דאיהי היא עיקר פלוגתייהו התם וראיה לדבר מדתנן בתמורה בפ' כל 

גבי מחיר כלב וכן שני שותפין אחד נטל עשרה טלאים ואחד נטל תשעה טלאים וכלב א' שעם הכלב כולן הפסולין 
מותרין שכנגד הכלב כולן אסורין ואקשינן עלה בגמרא ונשקול חד כנגד כלב ולשתרו אינך אלמא אפי' בדאוריי' יש ברירה 

ק ט( האחין שחלקו לקוחות הן ומחזירין ]זה לזה ולא מחוור דודאי בדאורייתא אין ברירה דהא קי"ל כשמואל דאמר )ב"
ביובל[ וכדפסק רב נחמן כוותיה בפרק השולח )גיטין מח( וטעמא דשמואל משום דקסבר אין ברירה וכדאיתא בהדיא 

בגיטין בריש פרק כל הגט )דף כה( וההיא דתמורה לא קשיא דלאו אליבא דהלכתא פריך אלא אליבא דמאן דאמר 
ובדרך אי אמרת בשלמא קא נסיב לה ודכוותיה בהש"ס טובא וכי תימא א"כ הדרא קושיא לדוכתה  בדאורייתא יש ברירה

כתב הרב רבינו משה ז"ל בהלכותיו דלא דמיא הך ברירה דהכא לדעלמא דהכא לאו מידי דלא מתברר האידנא ומתברר 
וא וכל חד משתמש בכולה למחר הוא דנימא אתברירא מילתא למפרע אלא בדהשתא הוא דחצר שאין בה דין חלוקה ה

וכיון דשותפין נינהו כי האי גוונא הוי תשמישתייהו מהשתא אמרינן כמאן דעייל בדנפשיה הוא ולא משתמש בדחבריה 
שאם תאסור עליו נמצא זה מוציא אותו מחצירו ואין אדם אוסר נכסי חבירו על בעליהן ובכי האי גוונא אתמר התם 

בהדירו דלמא אפילו רבנן מודו ליה לרבי אליעזר בן יעקב משום דכאונסים דמו  בגמרא תדע דהא מיבעיא בעיא לה הכא
ולאו כל כמיניה דאסר נכסי חבירו עליו זה לשונו ז"ל ואינו נוח לי דאם איתא מאי לישנא דאין ברירה ויש ברירה 

שאתה אומר שמשעה  דאמרינן התם בפרק הפרה הרי אין טעמו של רבי אליעזר בן יעקב משום יש ברירה כלל אלא מפני
ראשונה כל החצר קנוי לכל אחד מהם לפיכך נראין לי דברים כפשטן דברירה דהכא כברירה דעלמא אלא משום דהך 

ברירה עדיפא פסקינן הכא כר"א בן יעקב מיהו הכא נמי אנו צריכין לברירה דאיגלי מילתא למפרע כברירה דעלמא משום 
ר דאי דמר לאו דמר ואי דמר לאו דמר אלא הכי קאמרינן ששותפין הללו דליכא למימר אהאי חצר כולה דמר וכולה דמ

בשעה שלקחו החצר על דעת כן לקחוה שבשעה שישתמש בה אחד מהם תהא כולה שלו לתשמיש ולפי שמשעה ראשונה 
מש אין אנו יודעין באי זה יום ובאיזו שעה ישתמש בו כל אחד מהם אנו צריכין לברירה לומר שעכשיו שאחד מהם משת

בה הוברר הדבר למפרע שמשעה ראשונה קנה אותה כולה לשעה זו ובודאי יכול אדם להקנותה חדש אחד לראובן וחדש 
אחד לשמעון ובזמן כל אחד ואחד קנוי הוא לו לגמרי דהיינו נכסי לך ואחריך לפלוני אלא משום דהכא אין זמן כל אחד 

דאיגלי מילתא דמשעה ראשונה קנו לזמנים הללו וכי תימא  ואחד ידוע לא מהני אלא למאן דאית ליה ברירה דאמרינן
וכיון דברירה דהכא כברירה דעלמא דאיגלי השתא מאי דלא הוה ידיע לן בשעת קניה היכי פסקינן כרבי אליעזר בן יעקב 

א כיון דבעלמא סבירא לן דבדאורייתא אין ברירה היינו טעמא משום דברירה דהכא עדיפא מברירה דעלמא דהיינו טעמ
דאמרינן בעלמא דאין ברירה לפי שאין ראוי שיחול דבר על הספק ולפיכך האומר לסופר כתוב גט לאשתי ולאיזה מהן 

שארצה אגרש פסול לגרש בו לפי שיש ספק משעה ראשונה בעיקר הגט לשם מי חל וכן נמי אם בא חכם למזרח ערובי 
ה מתברר כלל איזה מהן יקנה ולפיכך כיון דבכל חד למזרח למערב ערובי לא מהני משום דבשעת קניית העירוב לא הי

מהנך עירובי איכא למימר שמא לא יקנה כלל אע"פ שלאחר מכן יתברר הדבר אין ברירה וכן נמי גבי האחין שחלקו כיון 
דמשעה ראשונה איכא לספוקי שמא לא יזכה בחלק זה כלל נמצא שהוא ספק גמור משעה ראשונה וכל כיוצא בזה אין 

ל הכא עקרו של דבר מתברר משעה ראשונה ומיעוטו לאחר מכן לפי שאף משעה ראשונה אין אנו מסופקין ברירה אב
שלא יזכה כל אחד מהם בכל גוף חצר זה ואין אנו מסופקים גם כן שמא אפילו ירצה לזכות פלוני לא יזכה בה שהרי 

כל שעה שירצה הלכך כיון שעקרו של דבר  משעה ראשונה אנו יודעין שעתיד כל אחד לזכות בכל גוף חצר זה ושיזכה בו
מתברר מתחלתו ומה שהוא מתברר לאחר מכן שלא נתבררה מתחלה אינו אלא מיעוטא דהיינו הזמן שרצה לזכות בגופה 

המיעוט המסופק מתחילתו ומתברר לאחר מכאן מעכב את הרוב שהיה  של חצר וזכה בה כל כהאי גוונא יש ברירה שאין
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י דבעלמא סבירא לן דבדאורייתא אין ברירה פסקינן הכא כר' אליעזר בן יעקב דבכי הא יש ברור מתחלתו ומש"ה נה
ברירה ורבנן פליגי עליה דכיון דמכ"מ אתה צריך לומר שהוברר הדבר עכשיו שבשעה פלונית היתה קנויה לו לגמרי שלא 

של חבירו אלא קנין שעבוד  היה מתברר זה מתחלה אפילו בכי האי גוונא אין ברירה ונמצא שאין לכל א' בחלקו
  שקונמות מפקיעין אותו כך נראה לי.

 שו"ת לב אריה ח"ב סימן נז
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 מצוה לקיים דברי המת –צוואה 

 תוספות גיטין יג. ד"ה והא לא משך

תימה מאי פריך הא קי"ל )לקמן דף טו.( מצוה לקיים דברי המת אם כן לוקי מתניתין בבריא משום מצוה  -והא לא משך 
לקיים דברי המת וי"ל כיון דחכמים פליגי אר"מ ולית להו מצוה לקיים דברי המת אע"ג דקי"ל כר"מ לא בעי לאוקמי 

מתני' כיחידאה כדאשכחן בפ' כל הגט )לקמן ל.( דלא מוקי שמואל מתניתין כיחידאה כר' יוסי דאמר עשו שאינו זוכה 
יה ועוד י"ל דלא מצי לאוקמי מתני' משום דמצוה לקיים דברי כזוכה אע"ג דבפ"ק דבבא מציעא )דף יב.( סבר שמואל כוות

המת דאם כן מאי איריא צבורין אפי' אין צבורין נמי דסבר הגמרא מצוה לקיים כו' שייך אפילו במלוה דבבריא לא 
ויש חיישינן למנה קבור מדלא פירש וא"ת ולרב גופיה תיקשי דלוקמא משום דמצוה לקיים דברי המת אפילו אין צבורין 

לומר דרב לא סבר לה כרבי מאיר אלא כר' יוסי כדפסיק שמואל בפרק מציאת האשה )כתובות דף סט:( נמי כר' יוסי ועוד 
מפרש ר"ת דלא אמרי' מצוה לקיים דברי המת אלא בדבר שהושלש מתחלה לכך ביד שליש דומיא דהמשליש מעות לבתו 

ושלש לכך מתחלה מדלא קתני תנו מנה זה לפלוני ולא דמי )שם דף סט:( ותנו שקל לבני )שם( ובמתני' משמע שלא ה
להולך מנה לפלוני דלקמן דאמרי' עלה מצוה לקיים דברי המת ואע"ג דלא תנא זה דהולך מנה לפלוני משמע שפיר בלא 

זה שמוסר לו באותה שעה להוליך יותר מבתנו מנה לפלוני וכן משמע בפרק מי שמת )ב"ב דף קמט.( גבי איסור גיורא 
לא הוי מהני ביה טעמא דמצוה לקיים דברי המת בתריסר אלפי זוזי שהפקיד לרבא לפי שלא הופקדו מתחלה לתתם ד

לרב מרי ויש לדחוק דשמא לא אמרי' מצוה לקיים דברי המת אלא כשהשליש מתרצה ורבא לא היה חפץ להיות שליש 
בירושה מצוה לקיים דבריו הואיל ולא פסק כחו  לכך ועוד אומר ר"ת דבגר לא אמרי' מצוה לקיים דברי המת דכל דאיתיה

מאותו הממון דמכחו יורשין אבל גר דליתיה בירושה ופסק כחו מממונו אין מצוה לקיים דבריו וכי האי גוונא אמרינן 
 התם דכל דאיתיה בירושה איתיה במתנת שכיב מרע כו'.

 שו"ת בנין ציון החדשות סימן כד

 ב"ה אלטאנא בחדש אדר תקצ"ח לפ"ק.  

שאלה: בריא שעשה שטר צואה בערכאות וצוה וחתם בעדים שפלוני יקבל זה ופלוני זה ולכל א' מיורשיו ג"כ צוה מה   
שיקבל מירושתו ומינה אפטרופסים )שקורין קוראטארען( שלאחר מותו ירדו הם לנחלתו ולעזבונו וימסרו לכל א' וא' מה 

היורשים לא ערערו נגד צואתו ואין ידוע אם מפני שמסכימים ומוחלים לכל א' הסך מה שיקבל או אם שצוה ליתן לו ו
מפני שמתייאשים שיודעים שהשטר אשר הוקם בערכאות כפי מנהג המדינה אין מועיל ערעור נגדו.   והנה האפטרופסים 

אחר שע"פ דין תורה אין כאן קנין גמור עשו כפי אשר נצטוו.   אבל להיראים נולד הספק אם יקבלו מה שהוקצב להם 
שיקנו וממילא בא הכל לרשות היורשים ואינם יודעים אם ימחלו היורשים והיורשים אין לפנינו לשאול את פיהם ולכן 

 שאלו אם יש חשש עבירה בזה בקבלתם מה שנכתב להם מיד האפטרופסים או לא.  

א( אמרינן תנו מנה לאיש פלוני ומת יתנו לאחר מיתה ומוקים רב תשובה: על זה השיב אאמ"ו נר"ו בגיטין )דף י"ג ע"  
בגמ' והוא שצבורין ומונחין בקרן זוית ופריך במאי עסקינן אי בבריא כי צבורין מאי הוי )פרש"י הא יכול לחזור עד 

ורין כי אין שימשוך ויורשו נמי יכול למיהדר אליבא דמאן דלית לי' מצוה לקיים דברי המת( ואלא בש"מ מאי איריא צב
צבורין נמי הא דברי ש"מ ככתובין וכמסורין דמי.   ומוקי ר"ז בבריא ובעינן צבורין דבצבורין קני כל היכי דאיתא ורב פפא 

מוקי בש"מ ובעינן צבורין דאי לא"ה חיישינן למנה קבור ע"ש.   הנה לפי דברי רש"י דהיורש לא יכול לחזור רק אליבי' 
דברי המת א"כ לפי מה דפסק בגמ' בכתובות )ס"ט( כר"מ דמצוה לקיים דה"מ א"כ לדידן אין דמ"ד דלית לי' מצוה לקיים 

היורש יכול לחזור.   אכן דעת התוס' אינה כן דהקשו שם מאי פריך כי צבורין מאי הוי לימא דטעמא דמתניתן משום 
כר"מ.   ועוד תירצו דאי משום מצוה לקיים ד"ה =דברי המת= ותירצו דלא רצה לאוקמי מתניתן כיחידאי אף דפסקינן 

מצוה לקיים ד"ה אפילו אין ציבורין נמי.   אכן ע"ז הקשו מנ"ל לרב דאיירי בצבורין דלמא אפי' באין צבורין וטעמא 
דמתני' משום מצוה לקיים ד"ה.   ותירצו דרב פסק כר"י דלא ס"ל מצוה לקיים ד"ה.   והנה כל מה שכתבו התוס' בזה 

דתלי דין זה במצוה לקיים ד"ה או לא.   אבל בשם ר"ת תירצו דלא שייך מצוה לקיים ד"ה אלא הוא אליבא שיטת רש"י 
בהושלש מתחלה לכך.   כמו המשליש מעות לבתו )בכתובות שם /ס"ט/( וכמו בתנו שקל לבני ומתניתן משמע דלא איירי 

)דף קמ"ט /ע"א, ד"ה דקא מגמרי/( בשם בהושלש מתחילה לכך מדלא קתני תנו מנה זה לפלוני.   וכן כתבו גם התוס' ב"ב 
הר"י אכן הקשו על זה מהא דאמרינן )בגיטין דף מ'( האומר פלונית שפחתי עשתה לי קורת רוח עשו לה קורת רוח כופין 
את היורשים ועושין אותה ב"ח =בת חורין= משום מצוה לקיים ד"ה.   והתם לא הושלש ביד שליש מידי.   וכתבו דצריך 

חרור יש לנו לומר יותר מצוה לקיים ד"ה מבשאר דברים.   ועוד תירצו בשם ר"ת דלכך לא מוקי הך דתנו לומר דגבי שי
מנה לפלוני משום מצוה לקיים ד"ה דלא אמרינן כן אלא היכי שאמר שדוקא לאחר מיתה יתן אבל היכי שאפשר ליתנו 

דקא מגמרי/ דלא אמרינן מצוה לקיים ד"ה אלא מחיים ג"כ לא.   ובשם ריב"ם חלקו עוד שם /ב"ב קמ"ט ע"א, בתוס' ד"ה 
היכי שאמר בפי' תנו או תנתן אבל היכי שאמר זה לפלוני או פלוני יקבל זה לא.   וכשיטה זו כ' גם הרמב"ן בחמשה 

שיטות בגיטין וכתב שהוא עיקר שיש חילוק בין אמר תנו ובין אמר פלוני יטול או יקנה או יחזיק או יזכה.   והנה 
הוצרכו לכל החילוקים הללו מפני הסתירות שבגמ' שבארבע מקומות מצינו מצוה לקיים ד"ה דהיינו בהולך הראשונים 

מנה לפלוני ובמשליש מעות לבתו ובתנו שקל לבני ובפלונית שפחתי עשו לה קורת רוח ובג' מקומות משמע דלא אמרינן 
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יורא והטור והש"ע ח"מ )סי' רנ"ב( פסקו כשיטת כן מדמתנת ש"מ בעי קנין וממה דבעי רב צבורין ומהא דרבא באיסור ג
ר"ת דלא אמרינן מצוה לקיים ד"ה אלא בהושלש מתחילה לכך שכשיטה זו כתבו הרא"ש והרשב"א והריטב"א.   ובאמת 

מזה אין ראי' שהביאו גם שאר השיטות.   ובשו"ת מהר"י בן לב )ח"ב סי' ל"ט וחלק ג' סימן מ"ג( הביא שג' שיטות בדבר: 
"ת דבעינן שיהא מושלש ואפילו שלא לשם כך, ושיטת הרא"ש וכמו שכ' התוס' בעצמם בגיטין בשם ר"ת דבעינן שיטת ר

שיהי' מושלש לשם כך, ושיטת הרמב"ן דלא בעינן מושלש רק שיצוה ליורשים או לשליח שיתן אבל באומר יזכה או יקנה 
לא ידעתי למה לא העתיק גם שיטת ר"ת האחרת או הנני נותן דמוסר דבריו בפני עדים בלבד ולא עשה שליח לא, ו

שהביאו התוס' בב"ב דהיכי שצוה ליתן לאחר מיתה בכל ענין אמרינן מצוה לקיים ד"ה, רק דהיכי שאפשר ליתן מחיים 
שלא פירש לאחר מיתה לא אמרינן כן.   והנה משיטת רש"י אין הכרע אכן מכ"מ מדהוצרך לפרש דרב ס"ל דאין מצוה 

חילק כחילוק ר"ת או כחילוק הרמב"ן משמע דלא ס"ל אלא דלמ"ד מצוה לקיים ד"ה בכל ענין אמרינן כן.   לקיים ד"ה ולא 
ומהא דאיסור גיורא לא קשה דאפשר דמתרץ כחד תירוץ התוס' דבגר כיון דליתא בירושה לא אמרינן מלד"ה =מצוה 

רץ כחד תירוץ התוס' בכתובות )דף ס"א( לקיים דברי המת=.   ומהא דש"מ במקצת בעי קנין ג"כ אין קשה דאפשר דמת
 דיש נפקותא במת מקבל בחיי נותן וכן הוא שיטת התוס' בגיטין ובב"ב.  

והיוצא מזה לדינא דתלי הנידון דשאלה בהנך שיטות דלשיטת ר"ת הראשונה דבעינן מושלש לא אמרינן בזה מצוה   
כיון שצוה בפי' ליתן לאחר מיתה.   וכן לשיטת  לקיים ד"ה אבל לשיטת ר"ת השנייה אמרינן בזה מצוה לקיים ד"ה

הריב"ם והרמב"ן אמרינן מלד"ה כיון דמינה אפטרופסים ושלוחים לקיים צואתו.   וכפי הנראה גם לשיטת רש"י אמרינן 
הכא מלד"ה כיון דפסקינן כהך מ"ד וה"ל לפ"ז שיטת ר"ת הראשונה דעת יחידי ואף שהיכי שמוחזקים היורשים פ' הטור 

כשיטת ר"ת מ"מ הכא שהירושה מוחזקת ביד האפטרופסים אפילו היו היורשים מערערים מספק אין מוציאים וש"ע 
מידם ומיד הזוכים שהרי יכולים לומר קים לי כהנך שיטות שחולקים על ר"ת וכש"כ שהם רבים ועיין בכה"ג ח"מ )סימן 

בהתנאים שבעילן /שבעינן/ לומר קים לי ואין א' כ"ה( שאפי' לצאת יד"ש א"צ להחזיר היכי שטען קים לי יע"ש שהאריך 
שמתנגד מלומר כאן קים לי.   וכן נראה משו"ת מהר"י בן לב הנ"ל שהוא ג"כ לא כ' לחוש לדעת ר"ת דבעינן מושלש אלא 
היכי דהיורשים מוחזקים אינו יכול להוציא מידם ע"פ השיטות שחולקים על ר"ת ע"ש.   וא"כ ממילא משמע היכי שאינם 

זקים לא אמרינן שאין כאן מצוה לקד"ה =לקיים דברי המת= היכי שאינו מושלש וכל זה אפילו היורשים מערערים מוח
נגד צוואת המת.   ולפ"ז כש"כ בנידון דלפנינו שלא ערערו אמרינן מסתמא דניחא להם לקיים דברי המת וידעי וקא מחלי 

הי' אפשר לכוף להיורשים לקיים הצוואה ולכן לענ"ד אפילו אפילו הוי התפיסה שלא כדין כש"כ כאן שע"פ רוב הפוסקים 
לצאת ידי שמים אין כאן בית מיחוש ומותר לקבל המתנות שנתנו מהמת ושהם משעת מיתה ואילך ביד האפטרופסים 

 ולא החזיקו היורשים בהם.  

ואל אמר תנו נותנים הא ואגב ראיתי להזכיר מה שאמרתי על הרשב"ם ב"ב )דף קע"ה ע"א( שכתב אמה דפריך ארב ושמ  
מלוה על פה הוי דדלמא הוי טעמא דידהו משום מצוה לקיים ד"ה.   ותירץ דא"כ לא הי' ליתן ע"פ דברי אביהם אלא אחר 
מותו והרשב"א בגיטין )דף י"ג( הקשה ג"כ קושיא זו ותירץ ע"פ שיטת ר"ת דלא אמרינן כן רק היכי שמושלש ושכן כ' גם 

"ן דלא ס"ל כר"ת הקושיא זו צ"ע.   ולענ"ד תמוה דהאיך אפשר לומר דטעמא דרב ושמואל הראב"ד.   וכ' שם דלהרמב
משום מצוה לקיים ד"ה הרי שמואל בפי' ס"ל בכתובות )דף ס'( דהלכה כר' יוסי דלא אמרינן מצוה לקיים ד"ה וכמו 

ן אבל מכ"מ שמואל בפי' ס"ל כן שהביאו גם התוס' בגיטין )דף י"ג( ולפי מה שרצו לבאר שם שיטת רש"י אפילו רב ס"ל כ
וא"כ הרי פריך הש"ס שפיר דאיך אפשר דהטעם משום מצוה לקיים ד"ה הרי עדיין יקשה לשמואל וצ"ע.   כנלענ"ד, הקטן 

 יעקב.    

 אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט – צדקהראה: 
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  ( קישור)ה קובץ אגרות אחיעזר ח"א דברי הלכה סימן כ

 שו"ת לב אריה ח"ב, עמ' קפו בטור השני )נדפס בסוף הקונטרס(

 עבורי אחסנתא –צוואה 

 פתחי תשובה חושן מפשט רפב ס"ק א

כתב בספר קצוה"ח ]סק"ב[ וז"ל, בתשב"ץ ח"ג  -סעיף א' )א( שמעבירין בה הירושה 
]סוף[ סי' קמ"ז כתב, ובטופסי שטרות לראשונים יש שיור ארבעה זוזי, וכתב גאון ז"ל 

דמשום כדי שתהא רוח חכמים נוחה הימנו כמ"ש בספר עיטור סופרים ]אות מ'[ במתנת 
שכ"מ כו', עכ"ל. ועיין בתשובת חתם סופר חלק חו"מ סי' קנ"א שנשאל על דבר עתיר 

שות שטר צואת בריא ליתן מרוב עשרו קרן קיימת נכסין שלא היו לו בנים, ורוצה לע
לדברים טובים והמיעוט הנשאר ליורשיו, אי שרי ת"ח להזדקק לזה. והשיב, דין זה 

מקורו מש"ס ב"ב קל"ג ע"ב הכותב נכסיו לאחרים ומניח בניו אין רוח חכמים נוחה 
נ"ג  הימנו, ומבואר בסוגיא שם אחד הכותב לאחרים ואחד המקדיש, ומוכח בכתובות

)ע"ב( ]ע"א[ בעובדא דרב פפא בי אבא סוראה דלאו דוקא כל נכסיו אלא אפילו מקצת 
נכסיו כו', ואע"ג דבש"ס איתא והניח את בניו, לאו דוקא בניו אלא יורשיו וכ"כ רמב"ם 

]המובא בציונים אות א'[ ]ושו"ע[ יורשיו, דזיל בתר טעמא דילמא נפיק מיניה בנין 
שיו. וכן מבואר בסמ"ע ]סק"א[ שכתב דמ"ש שאין נוהגים בו דמעלי, וזה שייך בכל יור

כשורה, פירוש אע"ג דנוהג כשורה במילי דשמיא כו', ואי ס"ד דבנו ממש הוא ולא נהג 
באביו כשורה למרוד בו א"כ מה טוב נשאר לו כו'. מבואר מכל זה שאפילו להקדיש רק 

לזה. ואמנם בתשב"ץ ח"ג סי' קצת נכסיו אפילו לא הניח יוצאי חלציו אין לת"ח להזדקק 
קמ"ז כתב דבטופס שטרות לראשונים יש שיור ד' זוזי, וכתב גאון ז"ל דמשום שתהא 

רוח חכמים נוחה הימנו כמ"ש בספר עיטור סופרים כו'. ודעת הגאונים רחבה מדעתנו. 
דמייתי מקודם מ"מ מאי דמייתי מהעיטור לע"ד יש להוכיח בהיפוך, דנראה דבעל העיטור קאי התם דוקא אמאי 

הירושלמי ]ב"ב פ"ח ה"ו[ דר' אבא בר ממל אמר על זה נאמר ]יחזקאל ל"ב כ"ז[ ותהי עונותם על עצמותם שהוא חטא 
גדול, ובמתניתין ]ב"ב שם[ משמע רק אין רוח חכמים נוחה הימנו, על זה כתב בעל העיטור ומסתבר דוקא בניו ודוקא לא 

כלום אפילו בניו, או שאר יורשים אפילו לא הניח כלום, ליכא משום ותהי  שייר להם כלום כו', ור"ל דאם הניח להם
עונותם, אבל לעולם איכא אין רוח חכמים נוחה הימנו כו'. אך מעשים בכל יום מי שאין לו בנים מצוה לעשות מנכסיו 

מי שאין לו בן הקב"ה קרן קיימת ודברים טובים. נראה, משום דאמרינן ריש פרק יש נוחלין ]ב"ב קט"ז ע"א[ והעברתם, 
)מ(מלא עליו עברה ואין עברה אלא גיהנם, וא"כ רצה להציל עצמו מגיהנם בצדקה זו והוא קודם לעצמו מיורשיו כו', כך 

נראה לישב המנהג, וכל מקום שהלכה רופפת הלך אחר המנהג. ואולי כל זה אינו אלא בשכ"מ, שאין המתנה חל אלא 
י יורשים והוא בא להפקיע, אבל מתנת בריא גוף מהיום ופרי לאחר מיתה לית לן בשעת מיתה ואז נופלים הנכסים לפנ

בה, דבחיים יכול כל אדם לעשות בשלו מה שירצה, וזו סברא נכונה לישב המנהג, אבל כתובות נ"ג תיובתיה. מ"מ אם 
ן לו בנים, אבל אם יש מניח ליורשיו עכ"פ מנה יפה יכול פר"מ להזדקק לזה, עכ"ד ע"ש. ומשמע מדבריו דדוקא מי שאי

לו, דלא שייך טעם והעברתם, איכא קפידא אפילו במקדיש מקצת נכסיו. ולע"ד איני יודע מנ"ל הא, ולכאורה מ"ש הגאון 
ז"ל דמבואר בסוגיא דב"ב דה"ה מקדיש לשמים הוא נכון, וכן מ"ש דמוכח בכתובות נ"ג דה"ה מקצת נכסיו הוא ג"כ נכון, 

ה, דהיינו במקדיש דוקא כל נכסיו, ובמקצת נכסיו הוא דוקא להדיוט, אבל שניהם כאחד אבל זהו כל חדא באפי נפשי
דהיינו מקדיש ורק מקצת נכסיו, זה לא מוכח בשום מקום, כי בב"ב הוה עובדא שהקדיש כל נכסיו ובכתובות הוה עובדא 

י"ל דאין קפידא וכדמשמע נמי שרצה ליתן נדוניא לבתו, י"ל דבכה"ג דוקא הוי קפידא, אבל במקדיש רק מקצת נכסים 
בכתובות ס"ז ע"ב גבי מר עוקבא, ואין לומר דמר עוקבא לא הניח בנים, דהא בפרק איזהו נשך ]ב"מ[ דף ע' ]ע"א[ בההוא 

 דודא דבני מר עוקבא ופירש רש"י ]ד"ה דבני[ יתומים היו, ובשו"ע יו"ד סימן רמ"ט סעיף א' בהגה, וצ"ע:

 ח"ב סימן מטשו"ת אגרות משה חושן משפט 

מי שאין לו בנים ורוצה לכתוב צואה, איך יחלק בין קרוביו, כמה יתן למוסדות תורה, ואיך יעשה אם יש לו יורשין 
 ידועים.  

 ט' אייר תשל"ט.   לחכם אחד.    

מבני הנה בדבר צואה, מכיון שאין לכתר"ה בנים ודאי עדיפי קרובים ממשפחתו שהם בני תורה שתורתן אומנותן, ואלו   
משפחתו שתורתן אומנותן ונתחנכו בבית כתר"ה הם עדיפי, שלכן בדרך הטוב והישר יש ליתן לאלו שנתחנכו בביתו 

יותר מעט מכפי אלו שלא נתחנכו בביתו.   אבל כל זה אם הצורך שלהם הוא בשוה דתחלה צריך להתחשב עם הצורך של 
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יש רווחים להם מאיזה מקום הכמות והאיכות דהיינו אם  כל אחד, והצורך הוא תלוי בגודל המשפחה של כל אחד ובאם
 הם רווחים קבועים או רק עראיים.  

הרצון ליתן חלק גם למוסדות התורה רצון טוב הוא מאד וראוי ונכון הוא ליתן השליש למוסדות התורה ושני שלישים   
צדקה אבל דחוקים במצבם כדי שיוכלו להקרובים בני תורה שתורתן אומנתן והם נצרכין, אף שלא במדרגת עניים ליקח 

 לחיות בריוח הראוי לפי רוחם ולא יצטרכו להתבטל מלמודם.  

אבל צריך כתר"ה לידע שאם יש לו יורשין ידועין לו כגון אחים ובני אחים אחיות ובני אחיות היכן נמצאין הא איכא   
ק"ב משמע שהביא מתשב"ץ דסגי בשיור ד' זוזי ענין דאעבורי אחסנתא דאין רוח חכמים נוחה ואף שבקצה"ח סי' רפ"ב ס

עבור היורשין הנה הוא דבר תמוה דהא לא רצה יהודה בר מרימר ליכנס עם ר"פ בשעה שבא ר"פ בדבר פסיקת נדוניא 
מטעם שלא יהיה בעבורי אחסנתא בכתובות נ"ב ע"ב אף שודאי השאיר לעצמו יותר מד' זוזי דאף דאיתא שם דכתביה 

אי לא נתן הכל והוא ישאר עני שיצטרך לחזור על הפתחים ואם נשאר לו עדיין לעשות סחורה או היה לכל מאי דהו"ל וד
בעל אומנות הרי מזה יוכל גם להוריש לבניו, וכן מב"ב דף קל"ג ע"ב לא מסתבר דיוסי בן יועזר שהיה לו עיליתא דדינרי 

אבל מכיון שחזינן מדברי התשב"ץ דאם משאיר  לא היה לו לבד זה אף ד' זוזי ונאמר שם דהוא בדין עבורי אחסנתא,
לירושה ליכא איסור נראה שיש לסמוך עליו כשהשאיר ליורשין דבר חשוב ומסתבר לע"ד שיניח להיורשין חומש שזהו 
דבר חשוב ודאי לכל מוריש כפי שהוא, וד' חומשין האחרים יתן מהם השליש למוסדות התורה ושני שלישים לקרובים 

 )וע"ע בתשו' לקמן(.   בני תורה כדלעיל

 והנני ידידו, משה פיינשטיין.      

 שו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן נ

 בענין נתינה לצדקה בצואה אם יש בזה משום אעבורי אחסנתא.  

 כסלו תשכ"ו.   למע"כ ידידי הרה"ג שליט"א.    

ם גם מחללי שבת בפרהסיא ואין מחנכין את נשאלתי בדבר אחד שיש לו שלשה בנים שנים מהן אינם שומרי תורה וה  
בניהם ובנותיהם לתורה ולמצות ובת של אחד ניסת לנכרי וקול יצא שגם נשתמדה וקבלה דתם וחלק קודם מותו רוב 

נכסיו לצדקה ומינה את הבן השומר תורה שיהיה המשגיח על קיום הצואה וחלק לכל אחד מבניו אלף דאלאר וגם 
אי כשישאו וינשאו ליהודים וגם כל הבנים הם עשירים בעצמן בעושר גדול שאין צורך להם להנכדים חלק איזה סך בתנ

 למעות הירושה אם שפיר עביד.  

 א.   אם מותר לעבורי אחסנתא כשמשאיר לבניו דבר מועט.    

לברא טבא והנה אף שלדינא איפסק כשמואל דאמר לר' יהודה שיננא לא תיהוי בי עבורי אחסנתא ואפילו מברא בישא   
בב"ב דף קל"ג ע"ב ואיפסק כן ברמב"ם פ"ו מנחלות הי"א ובש"ע חו"מ סימן רפ"ב, אבל איתא בקצוה"ח סק"ב מהתשב"ץ 

דבטופסי שטרות ראשונים יש שיור ד' זוזי וכתב גאון דמשום כדי שתהא רוח חכמים נוחה הימנו, ועיין בחת"ס חו"מ 
ניח להיורש רביע זהוב אינו כלום לעשות שיהיה רוח חכמים נוחה סימן קנ"א שהביא מתשב"ץ ח"ג סס"י קמ"ז שמה שה

הימנו אבל ד' זוזי הוא שיור שכתב הגאון שעושה שיהיה רוח חכמים נוחה.   ואף שהקשה עליו מכתובות דף נ"ג ע"א 
מ'  דמשמע דאפילו מקצת נכסיו אין להפקיע מבניו מ"מ מסיק דדעת הגאונים רחבה מדעתנו, ורק בשיטת בעה"ע באות

מתנת שכיב מרע )נ"ט ע"ב( כתב שסובר שאיכא שני דינים האיסור דותהי עונותם על עצמותם דאר"א בר ממל בירושלמי 
שהביא הרי"ף ב"מ שם דף ס"א ע"א מדפי הרי"ף( שהוא איסור חמור הוא דוקא בבניו ולא השאיר להם כלום אבל 

בשאר יורשים, אבל עכ"פ שיטת התשב"ץ בשם הגאון  האיסור הקטן דאין רוח חכמים נוחה הימנו הוא אף במקצת ואף
שבהשאיר להם ד' זוזי שהיה דבר חשוב בזמנם כבר גם רוח חכמים נוחה הימנו והתשב"ץ סובר כן גם בדעת בעה"ע לכן 

 העושה כהתשב"ץ בשם גאון וכן הסכים הקצה"ח לדינא אין לומר עליו דלאו שפיר עביד.  

מכתובות דרק ליתן לבתו ולאחרים שאינו ענין מצוה יש קפידא אפילו כשהשאיר ועיין בפ"ת סק"א שמתרץ הקושיא   
להם אבל במקדיש ונותן לצדקה ליכא הקפידא דרוח חכמים בהשאיר להם והביא ממר עוקבא שבזבז פלגא דממוניה 

, והוא לצדקה ומשמע שסובר דה"ה יותר מפלגא אם אך השאיר דבר חשוב גם לבניו דהא קאי על הא דהתשב"ץ עיי"ש
 תירוץ נכון.  

 ב.   אם יש לחוש לעבורי אחסנתא כשנותן לצדקה, והדין במכוין לעבורי.    

ולע"ד פשוט שבנותן לצדקה ודאי לא שייך לאסור דכי עדיפי בניו מהוא עצמו שבעצם הא רשאי מן הדין ליתן אף רוב   
א מחרמים כדאיתא בערכין דף כ"ח ע"א מעותיו לצדקה אלא שישייר לעצמו מקצת שליתן כל מעותיו אסור מילפות

עיי"ש, ורק מתקנת אושא היא שאל יבזבז יותר מחומש כדא"ר אילעא בכתובות דף נ' ע"א ותקנה זו הא הוא רק מחיים 
שמא ירד מנכסיו אבל לאח"מ =לאחר מותו= לית לן בה כדמתרץ בגמ' כתובות דף ס"ז ע"ב וא"כ לא שייך כלל לאסור 

מעותיו אם משאיר מקצת, וכמפורש ברמ"א יו"ד סימן רמ"ט סעי' א' שכתב אבל בשעת מותו מליתן לצדקה אף ברוב 
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יכול אדם ליתן צדקה כל מה שירצה ואפשר שכוונתו גם כולו, אך אולי אף שסתם אין כוונתו להתיר גם כולו דכיון 
שום שלא מצוי שיתן כולו דילפינן מחרמים שפשוט שאף בשעת מיתתו אינו רשאי להחרים כל נכסיו, ומה שסתם הוא מ

לצדקה, ולכן דייק וכתב יכול ליתן צדקה כל מה שירצה ולא כתב כל מה שיש לו משום דכולו אסור.   והוא טעם מה 
שנוהגין מי שאין להם בנים לעשות קרן קיימת ודברים טובים מנכסיהם שהוקשה להחת"ס והוצרך לומר מטעם דכיון 

בב"ב דף קט"ז ע"א כל שאינו מניח בן ליורשו הקב"ה מלא עליו עברה וצריך להציל דאין לו בן שא"ר יוחנן משום רשב"י 
עצמו מגיהנם ובצדקה הוא הצלה והוא קודם לעצמו מיורשיו עיי"ש, דאין צורך לזה דאף ביש לו בנים ומעלי נמי רשאי 

ולי מחמת שמי שאין לו להניח לצדקה אם מניח להם דבר חשוב.   ולכאורה קשה זה על החת"ס מה הוקשה לו כלל, וא
בנים נוהגין לעשות מכל הנכסים קרן קיימת ודברים טובים שזה סובר שאסור וכדכתבתי לעיל שלכן הוקשה לו והוצרך 

 לטעמו.  

ואולי היכא שכוונת המוריש המצוה הוא להעביר נחלה כהא דעובדא דיוסף בן יועזר שאקדיש העיליתא דדינרי דהיה לו   
הג כשורה בב"ב דף קל"ג ע"ב אסור אף שנתן להקדש דכיון שיש איסור להעביר נחלה ורק מחמת משום שבנו לא היה נו

שמצות צדקה עדיפא הוא דוקא כשעושה לכוונת מצות צדקה אבל כשעושה אדרבה לכוונת העברת הנחלה דהוא לכוונת 
ר שעדיפא מהקדש דהא אין האיסור לא הותר לו אף שנתן להקדש.   וכן הוא אולי גם בנותן לצדקה אף שצדקה מסתב

שום חוב על האדם להקדיש איזה דבר אף שנקרא מקדיש ומעריך מצוה גמורה בביצה דף ל"ו ע"ב ברש"י, וצדקה הא הוא 
חוב על האדם ליתן צדקה, מ"מ מכיון שכוונתו הוא לא להמצוה אלא להאיסור דהעברת נחלה יש טעם גדול שאסור אבל 

 שוט שמותר כשמניח להיורשים דבר חשוב כד' זוזי דבתשב"ץ.  היכא דהכוונה הוא למצות הצדקה פ

והנה לטעם החת"ס שכיון שזכות מצות הצדקה תצילהו מעברת הקב"ה למי שאין לו בן הוי הוא קודם לעצמו מיורשיו,   
כאי מימיו הרי גם כשיש לו בנים יש לו לחוש לעונשי שמים אחר מיתתו על איזה חטאים כי הרי אין גדול מרבן יוחנן בן ז

עד ימות המשיח וגם הוא היה ירא מעונשי שמים דגיהנם כדאיתא בברכות דף כ"ח ע"ב ונמצא שכל אדם צריך לזכות 
הצדקה להצילו מגיהנם שהוא קודם לעצמו אף מבניו, ולכן החלוק של החת"ס צע"ג ויש לסמוך לדינא שאף מי שיש לו 

ניח דבר חשוב לבניו וליורשיו כהא דד' זוזים בזמן הגאון כדכתבתי בנים יכול לחלק נכסיו לצדקה ומצוה קא עביד אך שי
לעיל.   ואף בלא יראת גיהנם אם רוצה להוסיף זכיות נמי הוא טובה גדולה לעצמו שקדים לבניו וליורשיו לסברא זו 

 דהחת"ס.  

מן הגאון היה רשאי ליתן ולכן כיון שהשאיר לכל בן אלף דאלאר הוא ודאי דבר חשוב אף בזמננו יותר מד' זוזים שבז  
 השאר אף שהוא סך היותר גדול אף אם היו בנין מעלי, ורוח חכמים נוחה מזה.  

 ג.   הדין בעבורי אחסנתא מבנים מומרים לחלל שבת.    

והנה בבנין דלא מעלי פשוט שהוא רק בברא בישא בעלמא דאינו זהיר כל כך במצות אבל הוא מאמין בה' ובתורתו   
יו ללכת בתורת ה' ולשמר מצותיו שבזה יש ודאי ספק דיפקו מיניה זרעא מעליא, ואף אם הוא חוטא היותר ומחנך את בנ

גדול בין אדם לחברו כמסור נמי כיון דהוא נזהר בדברים שבין אדם למקום מחנך את בניו לתורה ומצות לכן יש ספק 
בפרהסיא ועוברים על איסורי התורה ואין לזרעא מעליא כדאיתא בסוף ב"ק קי"ט ע"א, אבל המומרים לחלל שבתות 

מחנכים את בניהם לתורה ומצות אין להסתפק בזרעא מעליא ואף שאירע לפעמים שגם ממומרים לשבת ולכל התורה 
נפיק בן שומר תורה ודאי הוא רק מיעוט שלא מצוי ואין לחוש לזה שלכן ודאי רשאי לא רק ליתן לצדקה אלא אף ליתן 

ים נוחה מזה וגם זכור לטוב שבזה לא יפלגו על רשב"ג.   וגם יותר מזה אף במסור שיש ספק לאחרים רשאי ורוח חכמ
דליפוק מיניה זרעא מעליא שמטעם זה אסור לאבד ממונו ביד מסתבר שהוא רק שלא לאבד מה שיש לו כבר אבל רשאי 

על העיטור דע"י גרמא או להעביר נחלה ממנו, דהא גדולה מזה איתא בש"ך סימן שפ"ח ס"ק ס"ב כתב מהטור בשם ב
גרמי מותר לאבדו וכן הוא ביש"ש פ"ב דב"ק סימן נ' וכ"ש העברת נחלה דאינו מזיק כלל ממה שהיה לו אלא שמונע שלא 

יתוסף לו שרשאי, ולהי"א שהביא הרמ"א שמותר ליטול ממונו לעצמו ורק לאבד אסור כ"ש שליכא איסור להאב ליתן 
לשבתות ולאיסורי התורה שאין לחוש לזרעא מעליא לפי רובא דרובא שמותר.   לאחרים וכ"ש לצדקה, וכ"ש במומר 

ועיין בחת"ס חו"מ סימן קנ"ג שג"כ מפרש ברא בישא שאינו מומר אלא בישא בעלמא שהוא שאינו זהיר כל כך במצות או 
מרינן דאסור לאבד שאינו נוהג כבוד באביו כפי' הסמ"ע, משמע דמומר מותר להעביר נחלה ממנו, ומש"כ שם במסור שא

ממונו משום חשש זרעא מעליא כ"ש ברא בישא, הוא רק לענין חשש זרעא מעליא אבל לענין העברת נחלה פשוט 
שמותר להעביר נחלה ממסור כדלעיל אף שלשונו משמע דאסור ולא דק בלשונו וצע"ק.   אבל בן מומר לחלל שבתות 

ביר נחלה ממנו.   ונמצא שיפה עשה האב בצואתו מטעמים ואיסורי התורה שאינו מחנך את בניו לכו"ע מותר להע
 הברורים שכתבתי.  

 והנני ידידו, משה פיינשטיין.      

 קנין לאחר מיתה –צוואה 

 קפה –שו"ת לב אריה הנ"ל עמ' קפד 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


990 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 צוואת רבי יהודה החסיד

 200(קישור) כזסימן  ורה דעהשו"ת שם אריה י

מאבותיו, אשר בזמן הרב ושמעתי מהרב המנוח הישיש מו"ה מרדכי מרגליות, חבדק"ק סטנאב שהיה לו בקבלה 
דות צוואת רי"ח, ועמד באסיפת גדולי הדור שהיה בעת הזאת ובתוכם היה הגאון מהרש"א ז"ל דברו על או מהרש"א,

הגאון מהרש"א על רגליו ואמר, אני מבני בניו, ובצוואה הנ"ל כתוב שלא יקרא איש מזרעו את בנו לא יהודא ולא 
שמואל, ואני זה שמי שמואל ושם אבי יהודא, ושאלתיו טעם הדבר למה באמת לא חששו לצוואת זקינם רי"ח, והשיב לי 

קפיד על שם יהודא ושמואל נ"ל כי הרב ז"ל בעצמו היה שמו יהודא, ושם אביו כך שמעתי סתם, והוא פלא באמת, ומה 
היה שמואל, והוא הנקרא ר' שמואל הנביא כדאי' בסדר הדורות בהמעשה נורא מקשירת התפילין ובספרו סי' רמ"ד, כתב 

אם יקראו על שמו ושם  כי יש שם פלוני שכל מי שנקרא אחריו לא יצליח, וראה וידע בחכמתו כי לא יצליחו בניו אחריו
אביו, לכן צוה שלא יקראו בניהם על שמם. הגאון מהרש"א ואביו אפשר לא נקראו בשמות אלו על שמם לכן אין קפידא 

בזה, דעיקר הקפידא שלא יקראו על שמם, או אפשר דהצוואה לא היו רק לזרעו ממש ולא לדורות הבאים אחריהם, והרב 
כמה דורות וע"ז לא צוה הרב ז"ל שלא יקראו בשמות אילו. אבל לא ידעתי א"כ מאי מהרש"א היה זמן רב אחריו ואיפלג 

סהדותיה דהגאון מהרש"א, ואפשר דסהדותו היה שלא צוה רק לבניו ולא לדורות הבאים אחריהם, ועכ"פ לא ידעתי 
אחרי שלא ידענו  מקום להקל שלא לחוש לצוואת הרב רי"ח ז"ל כי קשה לסמוך על המעשה הנ"ל מעדות הגאון מהרש"א,

 על נכון טעם הדבר

 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן ד

 באחד שרוצה לישא אשה ששמה כשם אמו מע"כ ידידי הרב הגאון ר' משה לייטער שליט"א.  

בדבר שאחד רוצה לישא אשה ששמה כשם אמו קשה להשיב בזה דבר ברור כי כל מה שדברו האחרונים בזה הוא   
א בלא מקור וכתר"ה ראה דבריהם. ואף שבזה יש יותר חשש כדאיתא בדברי חיים חלק אה"ע סי' ח' מסברת הלב בעלמ

משום דזה נמצא גם בס' נשמת חסידים בשם האריז"ל ושם ליכא לפרש שהוא רק לזרעו מ"מ ודאי אם יש קצת שינוי בין 
 כאשר יחקור כתר"ה מהם.  בשם יהודית בין בשם הלעז דאנגלית אין לחוש לכלום. וברור שיש איזה שינוי 

אך העצה שהוזכרה בפ"ת סי' ב' סק"ז בשם ס' כרם שלמה ששמע שהחת"ס עשה מעשה לשנות השם, אין זה כלום   
במדינה זו שלא יקראו אותה בשם החדש דהא יקראו אותה בשם האנגלי שכן הוא שמה בניירות המדינה ושכן רגילין 

"ד לעירות שבמדינות יוראפ /אירופה/ ובפרט בזמן החת"ס שהיה רק השם במדינה זו שאין קורין אף בשם דמעריסה ול
שנקראין בין היהודים וכשצוו לשנות הפסיקו לקרא בשם הראשון אלא בשם החדש והוקבע כן שמועיל זה אף לענין 

י יכתבו גיטין אבל במדינה זו לא יקבעו השם החדש שיקראו אותה בשם יהודית אחר ולכן אינו כלום ויש למנוע מזה כ
בכתובה שם החדש וכיון שלא הוקבע שם זה אין זה שמה ותהיה כתובה פסולה ויהיה כשוהה עם אשתו בלא כתובה, 

 וגם יש /לחוש/ לצאת תקלה לענין גט כאשר אירע דבר כזה.  

אך אולי אם יקבעו לה שם אחר באנגלית והיא תאמר לחברותיה שמעתה שינתה שמה לשם אנגלית זה אפשר שיקבע   
זה. ויותר מסתבר שגם זה לא יקבעו במדינה זו שישחקו לה ולא ישמעו לבקשתה וגם היא תתבייש לומר זה לחברותיה 

 ולכן אין לעשות זה.  

ובכלל מכיון שהחתן בעצמו והכלה בעצמה אין מקפידין אינו כלום דבכה"ג אמרינן מאן דלא קפיד לא קפדינן וקפידת   
לא להאם אלא להחתן והכלה וכיון שהם אין מקפידין אין להאם מה להקפיד בזה. האם אין שייך לכאן כי החשש הוא 

 ידידו, משה פיינשטיין    

 , לבישת טלית, קיום מצוה בלי ברכהציצית בלילה

 רמב"ם הלכות ציצית ג:ז

עטנז כסות של פשתן אין מטילין בה תכלת אלא עושין הלבן בלבד של חוטי פשתן, לא מפני שהציצית נדחית מפני הש
אלא גזירה מדבריהם שמא יתכסה בה בלילה שאינה זמן חיוב ציצית ונמצא עובר על לא תעשה בעת שאין שם מצות 
עשה, שחובת הציצית ז ביום ולא בלילה שנאמר וראיתם אותו בשעת ראייה, וסומא חייב בציצית אע"פ שאינו רואה 

 .אחרים רואין אותו

 תוספות קידושין לד. ד"ה ותפילין וציצית

                                                 

 דעתהועתק מאתר  – מובא בפי' המהרש"ם על הצוואה, סי' סא, ובשו"ת יביע אומר, ח"ב אה"ע ז, ובשו"ת יחוה דעת, ח"ג עז ועוד 200
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אע"ג דקיימא לן בהקומץ רבה )מנחות דף לו:( דלילה זמן תפילין והלכה ואין מורין כן מ"מ שפיר הוי מצות עשה שהזמן 
גרמא שהרי אין נוהגין בשבתות ובי"ט כדדרשינן בפרק המוצא תפילין )עירובין דף צו.( לפי שאין צריכין אות דשבת גופא 

ן הכא מצות עשה שהזמן גרמא אומר ר"י דהיינו כרבי שמעון דבפרק איקרי אות כדכתיב כי אות היא וציצית דחשבינ
התכלת )מנחות דף מג.( דסבר לילה לאו זמן ציצית הוא ופוטר נשים כדאיתא התם וכן הלכה דהא בפרק במה מדליקין 

וד )שבת דף כה:( מפרש טעמא דסדין פטורה מן הציצית גזירה משום כסות לילה והיינו טעמא לרבי שמעון דוקא וע
קאמר בפ"ב דברכות )דף יד:( דבמערבא אין אומרים פרשת ציצית בלילה ומסיק נמי אביי אנן מתחילינן מדמתחלי 

במערבא וכיון דמתחילינן גמרינן ותימה היכי חשיב ציצית מ"ע שהזמן גרמא למ"ד )מנחות דף מא.( ציצית חובת טלית 
כלל דבין ביום בין בלילה חייבין ואפילו למ"ד )שם( ציצית  היא כיון דכלי קופסא חייבין בציצית והתם ליכא זמן גרמא

חובת גברא הוא קשה דכמו דכסות לילה פטורה כשהוא לובשה ביום ה"נ כסות יום חייבת כשלובש בלילה דהכי אמרינן 
ה בירושלמי כסות יום שלבשה בלילה חייבת בציצית וא"כ היכי חשיב לה זמן גרמא כיון שחייבת בין ביום ובין בליל

 .ואומר ר"י כיון שחיובו תלי במה שהזמן גרם לבישתה ביום יש לה ליחשב זמן גרמא שזמן לבישתה גורם החיוב

 תוספות ברכות יד: ד"ה ויאמר

 שלחן ערוך אורח חיים יח

 201ט"ז אורח חיים תקפא:ב

ול"נ תמוה דכיון וכתב בלבוש שהש"ץ שמתפלל סליחות מתעטף בטלית ואינו מברך כדאיתא סי' י"ח בענין כסות לילה 
דלהרא"ש חייב בברכה בכסות המיוחד ליום אפי' לבשו בלילה כמ"ש סי' י"ח למה יכניס עצמו תחלה לזה שילבש דבר 

שיש בו ספק ברכה ולא יברך לכך נ"ל דודאי בלא עטיפה כלל א"א משום כבוד השכינה ובפרט בסליחות שאומר ויעבור 
טלית חבירו ובזה לא יעבור כלום כי כבר הוכחנו בהל' ציצית דאין לברך  ואי' בגמ' שנתעטף הקב"ה כש"ץ כו' אלא יקח

על טלית שאולה ואפי' למאן דפסק לברך שם היינו כששאלו כדי לצאת בו אבל כאן לא נתכוין אלא משום צניעות 
 בעלמא כ"ע מודים דא"צ לברך כנ"ל נכון.

 מפניני הרב עמ' כב

 חשיבות המצוה –ציצית 

 ות( סימן נז   ספר חסידים )מרגלי

ברכי נפשי את ה' וכל קרבי את שם קדשו )תהלים ק"ג א'( אפי' קרביים של בני אדם ובני מעיים צריכים לברך את ה' 
לפיכך צריך לבדוק עצמו יפה כשהוא בא להתפלל ואין נאה להביא בטן מלא צואה לפני הקב"ה לברכו. וצריך לנענע כל 

רנה ה' מי כמוך )תהלים ל"ה י'( כתיב שמור רגליך כאשר תלך אל בית גופו בשעת התפלה דכתיב כל עצמותי תאמ
האלהים )קהלת ד' י"ז( שלא יהיו רגליך מטונפות וכתיב הכון לקראת אלהיך ישראל כשאדם בא לפני מלך ב"ו לא יבא 

שמו עאכ"ו כאדם שבא בשוק אלא יתעטף להיות לפניו באימה וביראה ובכבוד אנו שהולכים לפני אדון כל הארץ יתברך 
אוי להם לאותם הממתינים מלהתעטף משבת לשבת כדי שלא ישחקו שיש לנו להתעטף להיות לפניו באימה וביראה. 

עליהם בני אדם ואינן חושבין שמא ימותו ולא יוכלו ליתן כבוד למי שנתן כתנתו עצמה שכתוב עליו יתברך לבושי' כתלג 
 יכין צדיק ורשע ילבש.  ועליהם ועל כיוצא בהם נאמר חיור )דניאל ז' ט'(

 טלית לבחורים רווקים –ציצית 

 נפש הרב עמ' כה

 מפניני הרב עמ' קעא

 עטיפה –ציצית 

 שו"ת מהר"ח אור זרוע סימן סב

   .תשובה
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שמואל הרואה, פרי תואר נחמד למראה, בר אבהן ובר אוריין יאי ויאי. מאין לי שכל להשכילך, והמדע והשכל שלך.   
למ"ד ציצית חובת גברא בין למ"ד ציצית חובת טלית היא. אי איתא ליה טלית בת חיובא חייב למרמי  ומשלך אתן לך. בין

בה חוטי בין מעוטף בה בין אין מעוטף בה. דמצוה להטיל ציצית בטלית נמי חיובא כמו מזוזה לבית. אלא זה ביניהם 
. כדאיתא פ' התכלת דאין עשייתה גמר למ"ד חובת גברא אין הטלת ציצית גמר מצוה כמו קביעת מזוזה עד שיתעטף

מצוה. א"כ מה יתקן בזה שיפשיטנה. וההיא דסוף הקומץ רבה שכתבת שהיא ראיה ברורה אין ענינה לדין זה. דהתם 
מיירי שנפסקה הקרן עם הציצית ולא נשארו בה כ"א ג' כנפות דפטורה לגמרי. וכי לית טלית בת חיובא לא מיחייב בין 

למ"ד חובת גברא. כדאמר נהי דחייביה רחמנא כי מכסי טלית בת חיובא. לאיכסויה מי חייביה למ"ד חובת טלית בין 
רחמנא. וכדאמר פרק ר' אליעזר דמילה )קל"א ב'(. הואיל ובידו להפקירו. כלומר הואיל ויכול לפטור עצמו מחובת ציצית. 

ה אינה מצוה למאי הלכתא שרא רחמנא ותאיר עיני למ"ד חובת טלית. עשייתה גמר מצותה כמו מעקה ומזוזה. ועטיפ
כלאים בציצית. ושמא כל חדא מצוה באפי נפשה היא. וצריך ב' ברכות ברכה בשעת עשיה לעשות ובשעת עטיפה 

     1להתעטף. הא מנא לן. דעת נקיה של מורי אביך הודיעני ודעתך. הרב ר' משולם כתוב לי. 

 שו"ת מהרש"ל סימן עב

 היתר לישב ולאכול בגילוי ראש.  שאלה למי שראשו כבד יש לו 

תשובה אין אני יודע איסור לברך בלא כסוי ראש ומהרא"י פשוט לו שאסור בהזכרת שם בלא כיסוי הראש ולא ידענא   
ממאי והנה מצאתי שכתב במסכת סופרים )פי"ד הט"ו( יש בו מחלוקת שכתב פוחח הנראים כרעיו או בגדיו פרומים או 

שמע וי"א בכרעיו ובבגדיו פרומים פורס אבל לא בראשו מגולה ואינו רשאי להוציא הזכרה  מי שראשו מגולה פורס את
מפיו ע"כ. ור' ירוחם כתב בסוף נתיב ט"ז שאסור לברך בגילוי הראש ולולי שאינני רגיל לחלוק על הקדמונים א"ל שיש 

רי איתא במדרש רבה )ויקרא פרשה גדול שיסייעני הייתי נוטה להקל ולברך בגילוי הראש ואפילו לקרות ק"ש שרי שה
כ"ז( אמר רבי ברכיה מלך בשר ודם משגר פרוטגמא שלו למדינה מה הם עושין כל בני המדינה עומדים על רגליהם 

ופורעים את ראשיהן וקוראין אותה באימה ביראה ברתת ובזיע אבל הקב"ה ית' אומר לישראל קראו ק"ש פרוטגמה דידי 
לא עומדים ולא פרועי ראש כו' משמע להדיא דליכא איסור בפריעת ראש אלא שלא הרי לא הטרחתי עליכם לקרות 

החמיר עליהם ומה אעשה שכבר הורו לאיסור אבל בזה תמיהני שנהגו איסור בפריעת ראש אף בלא תפילה ולא ידעתי 
ות הוא שלא לילך מאין זה להם כי לא מצינו איסור בפריעת הראש כי אם לאשה כדאיתא בפ' המדיר )ע"ב( וממידת חסיד

תיתי לי דלא סגינא ד' אמות  1ד' אמות בגילוי הראש ודוקא הליכה ד' אמות כדאיתא פ' כל כתבי )קי"ח:( אמר ר' חנינא
בגילוי הראש והוא ממידת חסידות כמו שחשיב שם אינך תיתי לי כו' ועוד ראייה מפ"ק דקידושין )ל"א( דמסיק שם אמר 

זקופה שנ' מלא כל הארץ כבודו רב הונא בריה דרב יהושע לא מסגי ד' אמות בגילוי  ריב"ל אסור להלוך ד' אמות בקומה
הראש אמר שכינה למעלה מראשי משמע דוקא בקומה זקופה הוא אסור אבל בגילוי הראש אין בו איסור אלא שרב הונא 

ים והעשירים הולכים החמיר על עצמו מכח מידת חסידות ועכשיו הוא להיפך בקומה זקופה אינם נזהרים ואדרבה הגא
נטויי גרון ובגילוי הראש נזהרים לא מחמת חסידות אלא סוברים דת יהודית הוא. עוד מצאתי כתוב הא דגלוי הראש כו' 

היינו באויר השמים דוקא וכן נראה לפרש הא דקומה זקופה אף שמלא כל הארץ כבודו מ"מ אינו נראה כאילו אינו 
ר השמים ושם יש לו לזכור ולהתעורר אף שמהררא"י כתב שאין לחלק בין בית משגיח בעושיהן כי אם מי שהולך באוי

לחצר כי מלא הארץ כבודו היינו בהזכרת השם וכן מסתבר שמדת חסידות הוא בהזכרת השם שלא יהא בגילוי הראש 
מחות שכל זה מידת חסידות אלא שהר"ף כתב שיש ל 2כמו הולך ד' אמות באויר השמים וכן מצאתי כתוב בשם הר"ם

שלא לכנס בב"ה בגילוי הראש וכן הטור לא כתב ויכסה ראשו אלא גבי תפילה ולא גבי ק"ש ומה אעשה שהעם נהגו בו 
איסור ואיני רשאי להקל בפניהם. ושמעתי על חכם אחד כשהיה לומד היה לומד בגילוי הראש ואמר שכבד עליו המשא 

ידות כשאינו מזכיר השם מ"מ לת"ח יש לו להזהר מאחר ומ"מ נראה בעיני אף שאין איסור בדבר ואף לא מידות חס
שהעם תופסים בה לקלות ולפריצות כאלו עובר על דת יהודית ואפילו לומד בחדרו אין לסמוך על זה שמא העם הארץ 

יראה ויקל בו לא בחינם אמרו כל שאסור מפני מראית העין אפי' בחדרי חדרים אסור ועכשיו אני אגלה את קלון 
ודאי מי ששותה יין נסך במלון של גוים ואוכל דגים מבושלים בכלים שלהם והמחמיר הוא שמאמין האשכנזים ב

לפונדקית שלא בשלו בה אין חוששין עליו ואין בודקין אחריו ונוהגין בו כבוד אם הוא עשיר ותקיף ומי שהיה אוכל 
כ החכם עיניו בראשו שידע להשמר שלא ושותה בהכשר רק שהיה בגילוי הראש היו תופסין אותו כאלו יצא מן הכלל. ע"

יתפשו עליו ואם כבד עליו להניח על ראשו דבר כבד יכסה ראשו בבגד פשתן דק או במשי ומ"מ נראה אפי' מי שירצה 
לברך ברכת נהנין והוא בלילה שאין לו כובע עליו או כשרוחץ באמבטי די לו במה שמכסה את ראשו בידיו אף שגדול 

ררא"י הביאו וראייתו מר"ת שכשהיה רוחץ בחמין והיה שותה היה מתכסה בבגד כנגד לבו כו' אחד העתיק לאיסור ומה
משמע דוקא בבגד ולא בידים אין זה ראייה כי מ"ה לא חשוב כיסוי שדרך האדם להניח ידיו על לבו והרואה לא ידע 

בר הניכר מספיק בכיסוי היד שצריך לכסות את הלב או ידמה לו שלא כסהו ממש כנגד הלב אבל למעלה מראשו שהוא ד
 בפרט לפי מה שכתבתי שאין בו איסור כ"א חסידות מספיק לו כיסוי היד בפרט באקראי בעלמא.    

 ט"ז אורח חיים ח:ג

ונכון שיכסה ראשו בטלית. בטור כתב ומכסה ראשו שלא יהיה בגלוי הראש ופי' בו ב"י שלא יהיה בגלוי הראש מטלית 
בציצית לקיים מצוה מן המובחר עכ"ל וז"ל ד"מ אף כי מצוה לשמוע דברי ב"י ופירושו  של מצוה שצריך שיכסה ראשו
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מ"מ נ"ל דמ"ש רבינו הוא כפשוטו שלא יהיה בגילוי הראש כי בלא ציצית אין איסור לילך בגילוי הראש רק מדת חסידות 
"ד דאדרבה בא רבינו להזהיר כמ"ש בסי' ב' בשם הר"ם ולכן כתב בשעת עטיפת ציצית צריך לכסות ראשו עכ"ל. ולענ

שיהיה נזהר כ"כ בכיסוי הראש שאפילו בשעה שמעוטף בטלית של מצוה צריך שלא יזוז ממנו כסוי של ראשו. והטעם 
שטלית של מצוה פעמים הוא מסולק מראשו כמ"ש רבינו בשם העיטור ונמצא שיהיה אז בגילוי הראש אבל לא הקפיד 

ם מצות ציצית. ובענין עיקר הדבר אם יש איסור להיות בגלוי הראש כתב רש"ל רבינו שיהיה הטלית ג"כ על הראש מטע
בתשו' סי' ע"ב דאין איסור מצד הדין דלא כמהרא"י וראייתו ממה שמצינו גבי ק"ש שאמר הקב"ה לישראל הרי לא 

' כל כתבי הטרחתי עליכם לקרו' פרוע הראש משמע דאין איסור בדבר וכתב עוד דמדת חסידות הוא לבד מדאמרינן פ
תיתי לי דלא מסגינ' ד"א בגילוי הראש ודוקא הליכת ד"א ומסקנתו דמ"מ אפילו בלא תפלה יש ליזהר מאחר שהעם 

תופסים אותו לקלות ולפריצות ובשעת הלימוד אם הבגד כבד עליו יכסה ראשו בבגד דק או משי ואפי' ירצה לברך ברכת 
ו במה שמכסה ראשו בידיו אף שלענין מכסה את לבו לא סגי בכיסוי הנהנין והוא בלילה שאין לו כובע או באמבטי די ל

היד כמו שכתב מהרא"י היינו מטעם שדרך האדם לכסות לבו בידיו ולא ניכר שצריך לכסות הלב אבל למעלה מראשו 
וא שהוא ניכר די בכך בפרט באקראי בעלמא עד כאן לשונו ונראה לי שיש איסור גמור מטעם אחר דהיינו כיון שחוק ה

עכשיו בין העכו"ם שעושין כן תמיד תיכף שיושבין פורקין מעליהם הכובע ואם כן זה נכלל בכלל ובחוקותיהם לא תלכו 
כ"ש בחוק זה שיש טעם דכיסוי הראש מורה על יראת שמים כההיא דסוף שבת כסי רישך כי היכי דליהוי עלך אימתא 

מרו כמה חציף האי גברא כו' וכ"כ בס' המורה פנ"ב ע"ג גדולי דמרך וכן בקדושין דף ל"ג ההוא גברא דלא מכסי רישי' א
חכמינו נמנעים מלגלות ראשם להיות השכינה חופפת וסוככת אותן וכן היו ממעטים דבריהם לזאת הכוונה כו' עכ"ל. 
אף ודאי ירחיק עצמו בזה יותר משאר חוקותיהם אבל מכל מקום מה שכתב רש"ל דדי בכסוי היד על הראש ודאי די בזה 
לסלק חוקות העכו"ם כיון שהוא מורה בזה שאסור לו לישב בגלוי הראש אבל לא יועיל לענין שיצא דבר קדושה מפיו 

 :וכמ"ש בסימן ע"ד וצ"ע כנ"ל

 ניילון –ציצית 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן א

 בבגדים של ניילאן ורייען וכדומה אם חייבין בציצית  

נשאלתי מידידי הנכבד והחשוב מאד הר' יהודה באדענהיימער שליט"א אם יכול ללבוש בימי הקיץ החמים בגד של ד'   
כנפות לקיום מצות ציצית מהמינים ניילאן ורייען וכדומה שנתחדשו בשנים אלו. והשבתי כי מסתבר לע"ד כי מינים אלו 

ת אף משאר מינים שאינם של צמר ופשתים, והטעם דהא מודו פטורין מציצית אף להסוברים דכל הבגדים חייבין בציצי
שיש בגד שפטור מציצית כמו בגד של עור כמפורש בגמ' מנחות דף מ' היא של עור וכנפיה של בגד פטורה ורבא אמר זה 

אף שהוא סובר דבגדים של שאר מינים נמי חייבין מדאורייתא בדף ל"ט שם /מנחות/, והוא משום דלא מרבינן מהכנף 
אלא מינים שנעשים מחוטים כמו בגדים מצמר ופשתים ולא בגדים מעורות שאינם בדומה להם. ופשוט שאף אם עשה 

מהעור רצועות דקות כחוטין וארגם ועשה בגד הוא בדין בגד עור שפטור מציצית, וראיה מהר"ש והרע"ב פכ"ז מכלים 
עור דאם עשה ממנו רצועות דקות וארגו אין בו מ"א שעל מוסף עליו דעור השק שהוא מטמא משום אריג כתב משא"כ ב

טומאה, ואף הרמב"ם שפי' בעור שאין בו משום אריג לפי שכל שהוא אינו ארוג יחסר מן המנויים משום ארוג לפי שאין 
אריגות בו, נמי כוונתו דאף אם עשאו לחוטין וארגם לבגד אין לזה חשיבות ארוג ולכן לא כתב שאין מציאות דאריגות בו 

ם דודאי איכא מציאות דאריגות באם עשאו לחוטין אבל אין לזה חשיבות דאריגה ונתן טעם לפי שכל שהוא אינו משו
ארוג בעצם דהרי שייך לעשות ממנו הבגד בלא אריגה אין לו חשיבות אריגות אף כשעשאו באופן שיצטרך לאריגה והוא 

בעשאו לחוטין וארגו אין בו טומאה והרמב"ם כתב ממש כפי' הר"ש והרע"ב אך הם לא נתנו טעם אלא כתבו הדין דאף 
הטעם לזה וטעם זה שייך גם לפטור מציצית. וא"כ גם בגדים דמינים אלו דניילאן ורייען וכדומה שג"כ אין צורך לעשותן 
חוטין ולארוג מהן בגד דאפשר לעשות מהן בגד בלא חוטין ואריגה לכן אף כשעשאן חוטין וארגן לבגד אין להם חשיבות 

ריג ואין לרבותן מהכנף כמו שלא מרבינן בגד מעור ויש לפוטרן מציצית אף כשעשאן באריגה וכ"ש כשעשאן בגדים בלא א
אריגה שפטורין מציצית. וכ"ש להסוברין דשאר מינים הוא רק מדרבנן שלא חייבו אלא בהמינים שדומין לצמר ופשתים 

ו בכל בגדים משום שאפשר אין הטעם שלא יטעו להשוות שמוכרחים לטויה ואריגה. אך שאולי יש לומר דחכמים חייב
הבגדים ואם יפטרו בשאר מינים יפטרו גם בצמר ופשתים אלא משום דלאו כל אדם יכול להיות לו בגד מצמר ופשתים 

וישארו בלא מצות ציצית שחביבה מאד משום שראיה מביאה לידי זכירה וזכירה מביאה לידי עשיה כדאיתא בדף מ"ג 
כן תיקנו שיתחייב בציצית גם בכל בגדים וכדמשמע קצת כן בלשון הרמב"ם בפ"ג מציצית ה"ב שכתב אבל מנחות/ ל/

טלית של שאר מינים אין חייבין במצות ציצית אלא מדברי חכמים כדי להזהר במצות ציצית, שפשטות לשון זה הוא לא 
ית שיבא התועלת מהראיה גם אותם בשביל חשש טעות אלא בשביל המצוה גופה שכל אדם יוכל להזהר במצות ציצ

לזכירה ומהזכירה לעשיה ואף שלא יהיה בזה קיום המצוה ממש כיון דפטורות מציצית, וא"כ הרי יש לחייב לטעם זה גם 
הבגדים שלא דמו לצמר ופשתים בציצית, אבל הא גם ברמב"ם נקט הדין דשל עור פטורה וג"כ סתם דהוא אף בעשה 

מא דעכ"פ לא תיקנו אלא בבגדים הדומין לצמר ופשתים, וגם אולי אף לשון כדי להזהר מהעור חוטין וארגם לבגד אל
במצות ציצית נפרש שהוא שלא יטעו במה שפטורין מציצית בבגדים דשאר מינים שדומין בכל לבגדים דצמר ופשתים 

פ לדינא הרי גם ולא יזהרו בשביל זה במצות ציצית גם בבגדים דצמר ופשתים החייבים אף שהוא דוחק קצת. עכ"
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הרמב"ם פוטר בבגדים של עור וא"כ יש למילף מזה שיפטור גם בגדים ממינים אלו כיון שגם הם לא דמו לבגדים דצמר 
 ופשתים אלא לבגדים של עור.  

ואף שיש קצת לחלק מבגדי עור שעשאן חוטין וארגן דהתם היה כבר עור שלם שהיה ראוי לעשות ממנו בגד כמו שהוא   
וחתכו תחלה לחוטין שלכן אין ע"ז שם אריגות, אבל מינים דניילאן ורייען אם מתחלה נעשו לחוטין שממילא אך ששינה 

האריגה הכרח בהם אולי יש להם חשיבות אריגות דל"ד לעור שמתחלה לא היה חוטין, לא נראה כלל לחלק מאחר דעכ"פ 
מי לעור לא נפטר הא בגד הוזכר לחיוב ולכן לא דמו לבגדים דצמר ופשתים דכי עור נאמר לפטור שנימא שמה שלא ד

 צריך שידמה לבגד לחייבו ועור שלא דמי לבגד פטור א"כ גם בגדים דמינים אלו לא דמו שלכן אין לחייבם.  

ולענין ללבוש בימים החמים בגד דק הנעשה ממינים שאין מחממין כמו מצמר גפן וכדומה, הנה להרמב"ם והמחבר   
ורייתא נמצא שאינו מקיים המצוה דציצית מדאורייתא שבעידן ריתחא הא אמר מלאכא לרב ששאר מינים פטורין מדא

קטינא בדף מ"א /מנחות/ דענשינן אעשה משום שיש לו למיהדר לקיים עשה אף שאינו מחוייב כדאיתא שם /מנחות/ 
ת אסרו שנמצא שבבגד בתוס' ובדף מ' כתבו שאף בשביל ציצית מן המובחר שסובר דבגד פשתן חייב בציצית ורק בתכל

זה קיים מצות הציצית דמאחר דאפקעו מחיוב תכלת הרי אין מעכב הלבן ומ"מ הי"ל ליקח בגד של צמר בשביל קיום 
מצות תכלת וא"כ כ"ש שיש לו להשיג בגד שחייב מדאורייתא בשביל קיום עצם מצות ציצית שמדאו' לא קיים המצוה 

דל לילך בבגד צמר אבל להרמ"א שפוסק כרוב הראשונים שכל בגדים בבגד משאר מינים שודאי יש לו מצד זה להשת
חייבין מדאו' יכול לילך בבגד של שאר מינים, ובאופן זה שאינו מצד החיוב אלא מצד הדור לקיים מצוה יש לסמוך על 

משה  הרמ"א גם שלא להחמיר לילך דוקא בשל צמר כיון שקשה לו מצד החום אבל מ"מ בע"נ המחמיר תבא עליו ברכה.
 פיינשטיין.    

 צבע הבגד –ציצית 

 רש"י

 רמב"ם הלכות ציצית ב:ח

טלית שהיא כולה אדומה או ירוקה או משאר צבעונין עושה חוטי לבן שלה כעין צבעה אם ירוקה ירוקין אם אדומה 
הכל חוט אדומין, היתה כולה תכלת עושה לבן שלה משאר צבעונין חוץ מן השחור מפני שהוא נראה כתכלת, וכורך על 

+/השגת הראב"ד/ טלית שהיא כולה אדומה כו' עד שאינן צבועין. כתב הראב"ד אחד תכלת כדרך שעושין בשאר ציציות שאינן צבועין. 
ז"ל ראיתי מי שהקשה עליו ועל זאת הברייתא שהקפידה על הצבע שיהא הציצית מצבע הטלית כדי שיהא ממין הכנף והוקשה עליו מה שאמר רבא 

מידי ציבעא גרים להיותו מין כנף, ולאו קושיא היא דהתם לענין אקדומי תכלת ללבן קא פריך דאין ראוי שיקדים תכלת ללבן בשביל בריש התכלת 
הצבע אע"פ שהטלית כולו תכלת אלא ודאי מצוה להקדים לבן לתכלת אע"פ שהיא מינה והתורה אמרה על ציצית הכנף פתיל תכלת לעולם התכלת 

 לומר שיהא התכלת אחרון בו ומ"מ צריך שיהא בו ממין צבע הטלית כדי שיהיה בו ממין הכנף עכ"ל.+יבא על ציצית הכנף כ

 שלחן ערוך אורח חיים ט:ה

ן:  ַבע ַהַטִּלית ְוַהְמַדְקְדִקים נֹוֲהִגים ּכֵּ ָצִריְך ַלֲעשֹות ַהִציִציֹות ִמצֶׁ ין נֹוֲהגִ יֵּש אֹוְמִרים שֶׁ ים ַלֲעשֹות ַהִציִציֹות ַרק ְלָבִנים ַהָגה: ְוָהַאְשְּכַנִזים אֵּ
ין ְלַשנֹות )ת''ה ִסיָמן מ''ו(.  ַאף ִבְבָגִדים ְצבּוִעים ְואֵּ

 משנה ברורה ט:טז

מ"מ ראוי למדקדק לעשות דוקא ד' כנפות או ט"ק לבן כדי שיהיה יצא ידי הכל כשיעשה הציצית  -אף בבגדים צבועים 
 חיור ומה ששפת הבגד כעין תכלת בטליתות שלנו בתר עיקר הבגד אזלינן:לבנים גם משום דכתיב ולבושיה כתלג 

 שעורים לזכר אבא מארי

 תכלת בבגדי כהונה ובציצית –ציצית 

 מנחות מג:

 מפניני הרב עמ' כא

 תוספות ברכות ט:

 רמב"ם

 בדבר הטלת התכלת בציצית –גנת אגוז סימן ב עמ' יב 
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 ימינולאור המדע בת קביעת הלכה על פי החקירה 

 כמה לאווין באכילתם – שרצים ראה:

 שבת קז:

כהורג גמל בשבת. מתקיף לה רב יוסף: עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי  -דתניא, רבי אליעזר אומר: ההורג כינה בשבת 
פליגי. ושניהם לא למדוה אלא  לא -אליעזר אלא בכינה, דאינה פרה ורבה. אבל שאר שקצים ורמשים דפרין ורבין 

אף כל שיש בו נטילת נשמה. ורבנן סברי:  -מאילים, רבי אליעזר סבר: כאילים, מה אילים שיש בהן נטילת נשמה 
 אף כל דפרה ורבה -כאילים, מה אילים דפרין ורבין 

 הקדמה לס' דור רביעי על מס' חולין

 פחד יצחק, ערך "צידה"
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פי"ז פרק ז סימן  -יצורים בלתי מכוונים עמ' קעא  –ם מענדל כשר( מפענח צפונות )לרב מנח
 202ב

                                                 

 בהערה 50ובקונטרס "האדם על הירח" עמ' ע"ע במש"כ בתורה שלימה ח"א עמ' קנ  202
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 שו"ת מלמד להועיל חלק ג )אבן העזר וחושן משפט( סימן פב, מקורות בענין פסק בטעות

 שני אלפים של תורה: ראה

 רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ב:ח

ההורג את הטריפה אע"פ שאוכל ושותה ומהלך בשוק הרי זה פטור מדיני אדם, וכל אדם בחזקת שלם הוא וההורגו נהרג 
  203לה תעלה באדם ובה ימות אם לא ימיתנו דבר אחר.עד שיודע בודאי שזה טריפה ויאמרו הרופאים שמכה זו אין 

 יג-רמב"ם הלכות שחיטה פרק י:יב

ואין להוסיף על טריפות אלו כלל, שכל שאירע לבהמה או לחיה או לעוף חוץ מאלו שמנו חכמי דורות הראשונים 
 והסכימו עליהן בבתי דיני ישראל אפשר שתחיה, ואפילו נודע לנו מדרך הרפואה שאין סופה לחיות.  

שמקצתן אינן ממיתין ואפשר שתחיה מהן אין וכן אלו שמנו ואמרו שהן טריפה אף על פי שיראה בדרכי הרפואה שבידינו 
 לך אלא מה שמנו חכמים שנאמר על פי התורה אשר יורוך.

 סי' ה? אבן העזרג ק לחשו"ת דבר יהושע 

 204בעקבי הצאן עמ' נח

 חלק התשובות עמ' קנב -אוצר הגאונים לגטין סח: 

 שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן שלח

שאמרה התורה כי יהי' באיש חטא משפט מות והומת וכו' לא תלין וכו' כי קבור תקברנו ונחזי אנן הנה בלי ספק כ...
והעובר על זה בשום מת עובר על עשה ול"ת ע"כ אז נמסר לנו שיעור מיתה אולי הי' אז מסורת מבעלי טבעיים 

ר פר"ע פ"ה ע"א וסמכו הראשונים אעפ"י שנשכח מרופאי זמנינו ועליהם סמכו חז"ל בהרבה ענינים מעניני התורה כמבוא
אקרא לא תסיג גבול ריעך אשר גבלו ראשונים או אם לא היה להם מסורת מהטבעיים ע"כ קבל מרע"ה השיעור מהל"מ 
=מהלכה למשה מסיני= או שסמכו עצמן אקרא כל אשר רוח חיים באפו דהכל תלוי בנשימת האף וכמבואר ביומא פ"ה 

 ...ע"א ופסקו רמב"ם וטוש"ע.

 205פר שם סימן קאשו"ת חתם סו

והשתא נהי שלא נסמוך על זה לעשות מעשה לאכלם זע"ז דאפשר דה"ל כמו דבר הנאסר במנין ואפשר דלא שייך בזה ...
כל הני תירוצי' הנאמרי' בגילוי ומש"וה אנו נזהרים ומנהג אבותינו תורה מ"מ הרווחנו שיצאנו מחמירת סכנתא דהשתא 

הי' הסכנה אלא במין ביניתא ולא במינים המצוים בינינו כלל וליכא אלא אי' מיהת ליכא סכנתא ואפשר שגם בזמנם לא 
 206...קל דרבנן דנהי דדבר שבמנין דאורייתא הוא היינו הנאסר משום סייג וגדר איסור אבל בכה"ג קילא טובא

 חידושי ברמב"ן חולין מב.

ו הדבר בנסיונות הרבה, אפשר שקיימו מה שנחלקו חכמי ישראל בטרפה אם היא חיה או אינה חיה. תמוה היאך לא בדק
מן הטרפות שהם הלכה למשה מסיני פעם אחר פעם ומצאו שלא היו מתקיימות שנים עשר חדש, ואעפ"כ מי שראיות 

חכמתו או קבלתו נותנת לו שהיא חיה אינו חוזר בו שהרי אומר שמתה במקרה כדאמרינן )נ"ד א'( גמירי דאי מבדרי לה 
מס' תרומות )פ"ג ה"א( גבי קשות ונמצאת מרה בעי בן לוי וכי בדבר שאפשר לעמוד עליו חכמים סימני חיה, ובירושלמי ב

 פליגין אלא בעיקר בדיקתה פליגין.

                                                 

 בענין טרפה וגוססשו"ת אגרות משה חושן משפט חלק ב סימן עג ע'  203

 Gray Matter vol. 3, pg 168ע' בספר  204
והיה דרכם לאכל שום בלילי שבתות ובתחלת הלילה לפי שהיה עוזר להם לתשמיש לפי מאכליהם   -ע' רמב"ם פה"מ נדרים ח:ד  205

 וארצם. ע"ע תוס מו"ק יא. )נשתנו הטבעים( ויומא עז: )בענין רוח רע בזמן הזה(
 היות כןע"ע שם חלק ג )אבן העזר א( סוף סימן קלו וחלק ד )אבן העזר ב( סימן סא ד"ה  206
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 207ים של שלמה מסכת יבמות ח:ח ד"ה ולענין פסק הלכה

להכריתו, אבל מה מ"מ נראה, דאין פוסל אלא מי שנכרת כדי שלא יוליד, או ע"י חולי שבא כבר בבציו, שהיה בהכרח 
שכורתים עכשיו הרופאים, מחמת האבן, או שבירת הגוף, ויודעין לתקן הדבר היטב, ובבירור, שיוליד, ואינם מקלקלים 

  החוטים, ושביל הזרע הולך כתיקנו, ותלוי בחכמת הרופאים, אין בידינו לפוסלו כל עיקר, ובניהם כשרים,

 הפקעתה –קדושת ישראל 

 חליצת מומר, הפקעת קדושת ישראל –יבום וחליצה ראה: 

 שני סוגים, מישאל ואלצפן במקום אלעזר ואיתמר –גדולה  קדושת כהונה

 ז-פסוק ו רמב"ן ויקרא פרשת שמיני פרק י

והנה משה הזהיר כאן לאהרן שלא יפרע ושלא יפרום, כי היא מצוה נוהגת בו לדורות שהוא הכהן הגדול. אבל בניו   
שהיו משאר הכהנים, לא היו רשאין להקריב ביום הזה כי היו אוננין, ואונן שעבד חלל, והיו חייבים להטמא לאחיהם, וכן 

מכל זה הוראת שעה, ולכן צוה אל מישאל ואלצפן שיטמאו למתים היו רשאין או חייבין לפרוע ולפרום, ומשה הזהירם 
הם ולא הכהנים, וצוה להם שלא יפרעו ושלא יפרומו כאביהם ולא יבכו כלל. וזה טעם ואחיכם כל בית ישראל יבכו את 
השרפה, ולא אתם, והנה הכל שלא לערבב שמחתו של מקום, והחמיר בזה להיות להם חיוב מיתה אם יערבבו השמחה 

 כלל: 

ויתכן שנצטוה משה בכך מפי הגבורה, ואע"פ שלא נכתב. או שלמד זה ממה שנצטוה )לעיל ח לה( ושמרתם את משמרת   
ה' ולא תמותו, כי "משמרת ה'" יוסיף גם היום השמיני, והנה גלוי וידוע היה לפני מי שאמר והיה העולם כי עתידין בני 

 המקדש, א"כ לא יטמאו ולא יתאבלו כלל: אהרן להיות אוננין, ואע"פ כן צוה שלא יניחו

והנה בני אהרן הכהנים המשוחים, אע"פ שהם כהנים הדיוטים עשה דינם בימי המלואים כדין משוח מלחמה לדורות   
שהוא אינו פורע ואינם פורם ולא מיטמא לקרובים ככהן גדול, אבל אינו מקריב אונן, וגם הם לא הקריבו באותו היום, 

ים קא א( הן היום הקריבו את חטאתם, וכי הם הקריבו שהם הדיוטות אני הקרבתי שאני כהן גדול. כמו שדרשו )זבח
והנה בכל המקרה הזה לא נתבטל דבר במלואים, שכבר קרבו הקרבנות, ולערב אכלום כולם הראוי לאכילה. ואפשר 

היה זה טעם כי שמן המשחה, וי שיהיה זה כל ימיהם באלעזר ואיתמר שיהיה דינם כמשוח מלחמה, בעבור שנמשחו בשמן
 משחת ה' עליכם...

 :יב חידושי הגר"ח יומא

 בענין מינוי כהן גדול וסילוקו

ת"ר אירע בו פסול ומינו אחר תחתיו ראשון חוזר לעבודתו שני כל מצות כהונה גדולה עליו דברי ר"מ, ר' יוסי אומר   
ראשון חוזר לעבודתו שני אינו ראוי לא לכ"ג ולא לכה"ד וכו' כ"ג משום איבה כה"ד משום מעלין בקודש ולא מורידין. 

נא ראוי להיות כה"ג מדאורייתא אלא גזרו ביה רבנן משום ובתוס' הקשו דמדקאמר טעמא משום איבה, משמע דמדי
איבה, וא"כ תימה אמאי איצטריך לפרושי טעמא דאין משמש בכה"ד משום דמעלין בקודש ואין מורידין תיפו"ל דהוי 
מחוסר בגדים ועבודתו פסולה, דכה"ג ששימש בד' בגדים הוי מחוסר בגדים, ותירצו דכהן גדול מתמנה בפה ומסתלק 

 ובירושלמי דריש לה מקרא ע"ש, וכ"כ התוס' בזבחים יח ע"א.בפה 

ופי' הגבו"א דכוונת התוס' דמסלקין אותו מלהיות כה"ג וממילא דינו ככה"ד וע"כ לא חשיב מחוסר בגדים אם עבד בד'   
ר בגדים, ורק משום דמעלין בקודש ואין מורידין אין מניחים אותו לשמש בד' בגדים, והקשה הגבו"א מהא דמבוא

בהוריות יב ע"ב דכה"ג שעבר ממשיחתו מחמת מומין או צרעת דאינו ראוי לעבודה כלל לעולם, אפ"ה אסור באלמנה 
ויליף לה מקרא, וא"כ חזי' דאף שעבר עדיין הוא בקדושתו ולא פקע מיניה דיני תורת כהונה גדולה, וכן הקשה מהא דתנן 

פר כדין כה"ג, הרי דאף שעבר עדיין הוא בקדושתו, וכ"ה שם בדף ט ע"ב דמשוח שעבר ממשיחתו ואח"כ חטא דמביא 
 בטו"א מגילה דף ט ע"ב.

                                                 

וז"ל ויראה ודאי להרמב"ם וסיעתו דס"ל דניטל ביצה א' בידי אדם פסול א"כ ע"כ  שו"ת חתם סופר ח"ג )אבן העזק א( סימן יזכ"כ  207
מקובל בידינו מסיני שאינו מוליד דכלל גדול כל שמוליד אינו פסול אע"כ שאינו מוליד א"כ כל העדיות לא יזיזו זיז כל שהוא 

האמתיו' ואלו הי' שום מציאות רפואה למכתו לא הוה שתיק מרע"ה מיני' וכדאמרי' גבי טריפות אפי' ירבה כחול מתורתינו וקבלתינו 
ימים לא יניח קבלה אמתיות שבידינו אבל ר"ת נראה לו לפרש הסוגי' שיהי' ניטל א' בידי אדם כשר א"כ לא אמר בי' מרע"ה מידי אם 

ויכול להיות בימי חכמי התלמוד לא ידעו רופאים להזהר ליטול ביצה א' באופן שיוליד מוליד או אינו מוליד והוא מהלכות הרופאים 
 ועכשיו אכשר דרא בהא...
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הנה שמעתי על הקושיא הנ"ל תירוץ אחר מהרב )שליט"א( זצ"ל בשם אביו הגר"ח הלוי זצ"ל, וזה תוכן דבריו: דלכאורה   
ינים א' דין משיחה, שבה הוא קשה עוד קושיא אחרת, דאמאי מתמנה בפה, הא כה"ג בעי משיחה, ותירץ, דבכה"ג יש ב' ד

מתקדש לכה"ג וב' דין מינוי, שלבד המשיחה עוד יש לו דין אחר, שהוא נתמנה לכה"ג, ונמצא שדין משיחה שלו אינה 
בטלה לעולם, כמו כלי שרת שנמשח, שאין יכול לעולם להתבטל מקדושתו וליעשות חולין, דעל קדושת המשיחה אין 

ול להתבטל, דעל מינוי שייך ביטול וסילוק, וזה כוונת הירושלמי "כה"ג מתמנה בפה", פי' שייך ביטול, אבל המינוי שלו יכ
שלבד המשיחה עוד יש לו דין מינוי, ולפיכך "מסתלק בפה", דעל מינוי שייך סילוק, אבל המשיחה אינה יכולה להתבטל 

ו שיש לו דין מינוי, לפיכך יכול לעולם, ואי לא היתה לו אלא משיחה לבדה לא היה יכול להסתלק לעולם, אבל עכשי
להסתלק, ונמצא לפי"ז, שכה"ג משוח שעבר אין לו דין מינוי, דהא נסתלק ועבר הוא מכהונתו, אבל דין המשיחה שלו יש 

 לו, דאינה בטלה לעולם.

יה לזה ועכשיו נתבונן מה הן הדינים והמצות הנוהגים בכה"ג מצד המשיחה ומה הן הדינים הנוהגים מצד המינוי, ורא  
הוא, ממה דחזינן דכהן משוח מלחמה מצווה בה' דברים האמורים בפרשה, לא פורע לא פורם ואין מטמא לקרובים 

ומוזהר על הבתולה ואסור באלמנה כמבואר בהוריות דף יב ע"ב, אף שאין לו דין מינוי כה"ג, דהא אינו כה"ג כלל, ואין לו 
הגים בו מצד המשיחה, א"כ גם במשוח שעבר אף שאין לו דין מינוי, כ"א דין משיחת כה"ג, נמצא שכל אותן דברים נו

דהא נסתלק, מ"מ כיון שיש לו עדיין דין המשיחה, מתחייב הוא מחמתה בכל ה' דברים האמורים בפרשה, כמו משוח 
אפי' מלחמה, ובגמ' איתא שהמשוח מלחמה ומשוח שעבר שוין בדיניהם, ועוד שגם בני אהרן שנמשחו לכהנים הדיוטים, 

 הכי היו מצווין בה' דברים האמורים בפרשה, כמו משוח מלחמה, הרי שהמשיחה לבדה מחייבתן.

ובזה מתורץ מה דאיתא בנזיר דף מז ע"א שכה"ג ונזיר שפגעו במת מצוה יטמא נזיר שקדושתו קדושת שעה ואל יטמא   
לם, הא כה"ג מסתלק בפה, כמו דאיתא כה"ג שקדושתו קדושת עולם, ולכאורה קשה דאמאי הוה כה"ג קדושתו קדושת עו

 בירושלמי הנ"ל, אבל לפי"ז מתורץ היטב, שקדושת המשיחה אינה בטלה לעולם כנ"ל, עכ"ד ז"ל.

ושאלתי להרב )שליט"א( זצ"ל, הא כהן משוח שעבר מצווה עוד בששה דברים יתר על ה' דברים האמורים בפרשה   
מצות, משמש בשמונה כלים, עובד עבודת יוה"כ, מקריב אונן, מקריב הנוהגים כמשוח מלחמה, ואלו הן פר הבא על כל ה

חלק בראש, נוטל חלק בראש, וכולם אינם במשוח מלחמה, כמו דאיתא לקמן בברייתא דף יב ע"ב דתניא, דברים שבין 
ועשירית כה"ג לכהן הדיוט אלו הם פר הבא על כל המצוות ופר יוה"כ וכו' וכולן נוהגים במשוח שעבר חוץ מפר יוה"כ 

 האיפה וכולן אין נוהגין במשוח מלחמה חוץ מה' דברים האמורים בפרשה, ע"כ.

ואמר לי שמשום הסתירה הזאת, מה שאין משוח שעבר ומשוח מלחמה שוין בדיניהן, לא נכתבה החד"ת הנ"ל בין   
הפי' בכוונת הירושלמי "כתבי יד חד"ת" של אביו ז"ל, ואמר לי, שלא נסתרה אלא התירוץ על קושית הטו"א, אבל מ"מ 

והתירוץ על מסכת נזיר הוא אמת, ע"כ שמעתי. ]א"ה, ועי' בחידושי הגרי"ז זבחים יח ע"א שכתב בשם הגר"ח ענין זה 
 בקיצור, ועי' בחידושי הגרי"ז סוטה מב ע"א שהובא כל הענין בארוכה[.

 3ארץ הצבי עמ' עז בהערה 

 מפניני הרב עמ' תיט

 המשתמש בכהונה מעלשני סוגים,  –קדושת כהונה 

 גיטין רמז תסא הגהות מרדכי

אין כהן נרצע מעשה בכהן שיצק מים ע"י ר"ת והקשה לו תלמיד הא שנינו בירושלמי המשתמש בכהונה מעל והשיב לו 
אין בהם קדושה בזמן הזה דקי"ל בגדיהם עליהם קדושה עליהם ואי לא לא והקשה א"כ כל מיני קדושה לא ליעבד להו 

השיב ה"ר פטר דנהי דיש בהן קדושה יכול למחול כדאמרינן פ"ק דקדושין אין כהן נרצע מפני שנעשה בעל ושתיק ר"ת ו
מום והשתא בלא הך טעמי תקשי היאך מצי משתעביד ביה אלא ודאי מצי מחיל והלכך איצטריך לטעמא לבעל מום דא"כ 

 היה נרצע:

 שלחן ערוך אורח חיים קכח:מה

 מחל על כך )מרדכי בהגהות דגיטין(. ל בהקדש אם לאדהוי כמועפי' בזמן הזה, ור להשתמש בכהן, אאסהג"ה... 

 משנה למלך הלכות עבדים ג:ח

עבד עברי כהן וכו'. שם )דף כ"א( ולא ידעתי למה הביאו קרא דושב דמיירי במכרוהו ב"ד שתים ושלש שנים לפני היובל 
להביא קרא דואיש אל משפחתו תשובו דמיירי בנרצע דהיובל מוציאו וליכא למעוטי מהאי קרא רציעה מכהן היה להם 

כדאמרינן בגמרא )דף ט"ו( ומהתם מימעיט כהן מרציעה כיון שאינו שב למוחזק שבמשפחתו. וראיתי בהגמ"י דפירקין 
שהקשו מהא דאמרינן בירושלמי המשתמש בכהונה מעל דכתיב אתם קדש והכלים קדש ומתלמודא דידן משמע דלא 
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ציעה אבל אה"נ דנמכר והסמ"ק במ"ע סימן פ"ג תירץ דע"כ לא אמרינן דאסור להשתמש בכהונה מימעיט כהן אלא מר
אלא בחנם אבל בשכר שרי וכתב הרב מהר"ש יפה דכהן שאינו מיוחס לא אסור להשתמש בו והביא ראיה ממ"ש בסימן 

מיר על המבזה ולגעור בו מצד צ"ד על מי שביזה לכהן. ולעד"נ דאין ראיה מדברי הריב"ש דשאני התם שרצה הריב"ש להח
היות המבוזה כהן מש"ה כתב שכיון שאינו כהן מיוחס מספיקא אין מחמירין על המבזה אבל לעולם דאסור להשתמש 

בכהן אע"פ שאינו מיוחס כיון שהוא ספק כהן והא דקי"ל דכהן שנשא אחת מן הנשים האסורות לו דמנגדינן ליה אע"פ 
ו החזיק עצמו בכהן ומש"ה מנגדינן ליה מפני חזקתו וכמ"ש מהר"ש יפה ומ"מ נראה שאינו כהן מיוחס שאני התם דאיה

דיש ללמוד מתשובת הריב"ש הלזו דאם הכהן הוא ע"ה דאין אסור להשתמש בו ולפ"ז אפשר לומר דמאי דאמרינן דאין 
רק כיצד הרגל )דף כ'( כהן נרצע דמשמע דנמכר מיירי בכהן ע"ה ומ"מ עדיין צריכין אנו לחילוק הסמ"ג משום ההיא דפ

דאמר ליה רמי בר חמא לרב חסדא לכי תשמש לי ולפי הסמ"ג י"ל דהתם השכר היה מה שהיה אומר לו הראיה 
ממתניתין. ולפי תירוץ מהרש"י איכא למימר דמאי דאמרינן דכהן נמכר מיירי בכהן שאינו מיוחס וכ"ת אי כהן שאינו 

לאו הכי אינו יכול לעבוד וכמ"ש רבינו פ"ו מהלכות ביאת מקדש י"ל מיוחס מאי איכפת ליה אם יהיה בעל מום הא ב
 דשמא למחר ימצא כתב יחוסו. ומ"מ נראה לי שאם יש לכהן מום קבוע דנרצע דאין הפרש בין מום אחד לשני מומין:

 עב-ערוך השלחן אורח חיים קכח:סו

ועל בהקדש אם לא מחל על כך עכ"ל כתב רבינו הרמ"א בסוף סי' זה אסור להשתמש בכהן אפי' בזמה"ז דהוה כמ
ולכאורה אינו מובן דאם הוה כמועל בהקדש מאי מהני מחילה ולכן יש לנו לבאר דין זה שנתחבטו בו ראשונים ואחרונים 

ומקור הדין מירושלמי פ"ח דברכות ]ה"ה[ והכי איתא שם דרבב"ח ור' חונא היו יושבין ואוכלין ור' זעירא עומד ומשמש 
הם כוס ושמן ביד אחת וב"ה אומרים שם שנוטל השמן בימינו והכוס בשמאלו וא"ל רבב"ח לר"ז האם עליהם והושיט ל

ידך השנית קטוע שאתה הבאתן בידך האחת וכעס אביו של רבב"ח עליו וא"ל לא דייך שאתה יושב והוא עומד ומשמש 
וזרני שאתה תעמוד ור"ז יושב ועוד דר"ז כהן ואמר שמואל המשתמש בכהונה מעל אלא שעוד אתה מבזה אותו לכן ג

ואתה תשמש לו ומנין שהמשתמש בכהונה מעל אמר ר"א בשל שמואל דכתיב בעזרא ]ח, כח[ כשמסר להכהנים כסף 
וזהב וכלים לבהמ"ק אמר עזרא אתם קודש לה' והכלים קודש מה כלים המשתמש בהם מעל אף המשתמש בכהנים מעל 

 אביו של רבב"ח עד שביזהו ולא מיחה בו מה שר"ז שימש לפניהם:  עכ"ל הירושלמי ויש לדקדק דאם כן למה שתק 

ובהגמי"י פ"ג מעבדים בדין דאין עבד כהן נרצע אבל מותר למכור אותו כעבד עברי כתב דמזה משמע דשירות כהן מותר 
וקשה מזה הירושלמי דהמשתמש בכהונה מעל ונשאר בקושיא ע"ש ותימא מאי קא ק"ל הא מזה הירושלמי עצמו מוכח 

תירץ זה וז"ל הסמ"ג מכאן יש להוכיח דאע"ג דאמר  דמותר שהרי ר"ז שימש לפניהם והסמ"ג במ"ע פ"ג בדין עבד עברי
בירושלמי דברכות המשתמש בכהונה מעל מ"מ בשכר מותר להשתעבד בו עכ"ל ואינו מובן אטו העבד עברי נוטל שכר 
והלא נמכר בגניבתו ובמרדכי גיטין בהגהות הביא ]עט"ז סקל"ט[ מעשה בכהן שיצק מים ע"י רבינו תם והקשה תלמיד 

ו בירושלמי המשתמש בכהונה ה"ז מעל והשיב ר"ת אין קדושה בזמה"ז דקיי"ל בגדיהם עליהם קדושה אחד הא שנינ
עליהם ואי לא לא והקשה התלמיד א"כ כל מיני קדושה לא לעביד להו ושתק ר"ת והשיב רבינו פטר דנהי שיש בו קדושה 

טעמא היה יכול להשתעבד בו עכ"ל  יכול למחול כדאמרינן אין עבד כהן נרצע מפני שנעשה בעל מום ואי לאו האי
ותשובתו של ר"ת אינה מובנת כלל ואיך אמר שאין קדושה בזמה"ז והרי מעשה דירושלמי היה בזמן הזה בזמן 

 האמוראים:  

האמנם בירור הדברים כן הוא דהתורה קידשה את הכהנים לעבודת בהמ"ק וקראן קדושים כדכתיב ]ויקרא כא, ו[ 
' כי את אשי ה' הם מקריבים והיו קדש וגו' וגם עלינו צוה הקב"ה שנקדש אותם כדכתיב קדושים יהיו לאלהיהם וגו

]ויקרא כא, ח[ וקדשתו כי את לחם אלהיך הוא מקריב קדוש יהיה לך וגו' וזהו ציוי שאנחנו נקדש אותם וצריך ביאור 
חנו האם בידינו להקדישם אך דבשלמא הקב"ה שקידשם שיעבדו במקדש ושלא ישאו לנשים גרושות וזונות שפיר אבל אנ

פירושו הוא שאתה תכבדנו כדבר של קדש ולזה אמרו חכמים בגיטין ]נ"ט:[ וקדשתו לכל דבר שבקדושה לפתוח ראשון 
ולברך ראשון וליטול מנה יפה ראשון כלומר שיהא מכובד עליך ולפ"ז הדבר ברור דבמה שהקב"ה קידשם אין כח בידם 

זירת מלך היא אבל במה שעלינו לקדשם כלומר לכבדם הלא בידם למחול שהרי אפילו לשנות ולאו בדעתם הדבר תלוי דג
הרב שמחל על כבודו כבודו מחול ולכן בכל דבר יכול למחול ורק בקריאת התורה לברך ראשון תקנו חכמים שאינו יכול 

עבירה נקראת מעילה  למחול מפני דרכי שלום ויתבאר בסי' קל"ה ודע דשם מעילה לאו דוקא בחיוב קרבן מעילה וכל
כדכתיב ]דברי הימים א' ה, כה[ וימעלו בה' אלהי אבותם ואונקלס תרגום על מעילה לשון שקר ע"ש וכן כתיב ]במדבר ה, 

ו[ למעל מעל בה' על דבר פעור ולהדיא שנינו במעילה ]י"ח.[ אין מעילה אלא שינוי וכן הוא אומר ]במדבר ה, יב[ איש 
מעל וכן הוא אומר וימעלו וכו' ע"ש דכל שעושה דבר נגד התורה נקרא מועל ובזה א"ש  איש כי תשטה אשתו ומעלה בו

 הכל כמו שנבאר בס"ד:  

דר' זעירא כששימש לרבב"ח ולר"ח ברצונו הטוב לא היה לאביו של רבב"ח מה להתרעם אך כשרבב"ח גער בו שלא 
וא"ל לא דייך שאתה יושב והוא עומד ומשמש שימשו כהוגן ופגע בכבודו ונמצא כאלו מוכרח לשמשו ולכן כעס אביו 

כלומר שחולק לך כבוד ועוד שהוא כהן ומחל על כבוד כהונתו אלא שעוד אתה מבזה אותו ונמצא שאתה מכריחו 
לשמשו והמשתמש בכהונה מעל כלומר המשתמש שלא ברצון הכהן עובר עבירה שמשנה קדושת שמים שהתורה צותה 
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ואל מדאמר עזרא אתם קדש והכלים קדש מה כלים המשתמש בהם שלא ברשות וקדשתו ואתה מבזה אותו ואמר שמ
 מעל אף כהנים המשתמש בהם שלא ברשות מעל כלומר עובר עבירה:  

ולפ"ז שפיר מקשה בעל הגהמי"י שהרי מוכרין עבד עברי מפני גניבתו והוה המכירה בע"כ כמובן והרי המשתמש בכהונה 
שלא ברצונו מעל אמנם הסמ"ג תירץ דבשכר מותר להשתמש בו כלומר דהא אם השכיר עצמו לרצונו מותר שהרי מוחל 

רה אותו כדי שישלם גניבתו והוא מוכרח לקבל עליו על כבודו וא"כ לא תהא קטנה רצון התורה מרצונו דהתורה השכי
 רצון התורה שיאמר רוצה אני וכופין אותו עד שיאמר רוצה אני כבגיטין וקרבנות כידוע:  

ור"ת ס"ל כן דעיקר קדושתם הוא בשעה שנושאים בגדי כהונה ולהדיא אמרינן בזבחים ]י"ז:[ וחגרת אותם אבנט וגו' 
בזמן שבגדיהן עליהן כהונתם עליהם אין בגדיהם עליהם אין כהונתם עליהם אך לפ"ז והיתה להם כהונה לחוקת עולם 

למה אמרו קדשתו לפתוח ראשון וכו' והא אין בגדיהם עליהם ולכן ס"ל לר"ת דבזמן שבגדיהן עליהן אין קדושתן בידן 
ז ליה ר"ת בתשובתו והתלמיד לא ואין יכולין למחול אבל בזמן שאין בגדיהן עליהן קדושתן בידם ויכולין למחול וזהו שרמ

הבין עד שהסביר לו רבינו פטר וכוונת ר"ת היתה שכיון שכשאין בגדיהן עליהם יכולין למחול ובפרט שכבוד הוא לשמש 
לאדם גדול כר"ת ומובן הדבר שר"ת לא היה נאה לפניו לומר בעצמו כן ולכן רמיז לו דדוקא כשבגדיהם עליהם לא מהני 

 ני והתלמיד לא הבין עד שר"פ הסביר לו:  מחילתו אבל עכשיו מה

ולפ"ז הדין ברור דכהן ברצונו יכול לשמש ולשרת כרצונו ודלא כמי שאומר דכשלא יגיע להכהן הנאה אסור ולא מהני 
מחילתו ]ט"ז סוף סקל"ט[ וכבר השיגוהו ]א"ר סק"צ ובאה"ט סקפ"ג[ וכן לא נראה לענ"ד מי שכתב שבכהן עם הארץ 

"מ שם[ דאטו התורה חילקה בין ע"ה לת"ח והרי מבואר לקמן סימן קל"ה דהמנהג הפשוט דאפילו מותר להשתמש ]מל
כהן ע"ה קודם לקרות לפני חכם גדול ישראל ע"ש וכן יש כתב להקל משום דהאידנא ליכא מיוחסי כהונה וחלילה לומר 

יקרא דדינא כן הוא דשלא ברצון הכהן כן ולהטיל דופי בקדושת כהנים וכבר צווחו על זה ככרוכיא ]עכנ"י ס"ס נ"ו[ וע
אסור להשתמש בו וברצונו מותר ונ"ל דגם כהן בכהן אסור להשתמש או אפשר דוקדשתו הוא רק על ישראל וכל מה 

שחשבו חז"ל בוקדשתו לפתוח ראשון וכו' לא שייך מכהן לכהן וצ"ע לדינא וגם יש להסתפק אם מותר להשתמש בכהן 
 ה ולא קרינן ביה כי את לחם אלהיך הוא מקריב וכן נראה עיקר:בעל מום כיון דלא חזי לעבוד

 גינת אגוז עמ' ר

 קדושת לויה ושבט לוי

 פסוק מג משך חכמה במדבר פרשת במדבר פרק ג

והיו לי הלויים אני ה'. דע, דהא דאמרו בפרק בני העיר )מגילה כו, ב( דתשמיש קדושה קדוש, ותשמיש דתשמיש לא, יצא 
רה. דאשכחן דכהנים המה משמשי קדושה, קדושה אית בהו, "וקדושים יהיו... ולא יחללו"... )ויקרא להם לדעתי מדין תו

כא, ו(. וכהנת שזנתה נפסלה מן המעשר, דקדישא גופא. אכן לוים המה נתונים לאהרן ובניו )לעיל ג, ט(, והוי משמשי 
גופא. ולכן בעת משא מלאכת הקודש, היו משמשין, ולכן לית בהו קדושה, ולויה שזנתה אוכלת במעשר, דלא קדישא 

הקרשים נטענים על העגלות, ועבודת בני קהת אשר היה בכתף היה מכוסה בבגדים, כדי שהבגדים יהיו משמשי קדושה, 
והלויים יהיו תשמיש דתשמיש. וכן הדין, דחדא הוי כליין, והשני כלי הוי תשמיש דתשמיש. וכמו כאן, שהבגדים היו 

היו הלויים תשמיש דתשמיש. וכיוצא בזה אמרו ברכות סוף פרק ג )כו, א(: גלימא אקמטרא ככלי בתוך כליין, ובכל זאת 
וזה  -והיא תשמיש דתשמיש  -כלי דמי. ולכן כתוב "והיו לי הלויים אני ה'", לרמז שמהשם יתברך משמו יש שני הפסקות 

המלבוש, ש"אני" הוא שם משם ע"ב, והוא כמו שם "לי" "אני". וכן "ולקחת הלויים לי אני ה'". ו"אני" הוא התשמיש ו
היכל הוא שם א"ד. ועיין רש"י  -אדנות, שהוא כסא להשם המפורש, כמו שנאמר )חבקוק ב, כ( "וה' בהיכל קדשו" 

ותוספות סוכה מה, א בזה. וכן כתוב בעזרא ח, כח: "ואמרה אליהם, אתם קדש לה' והכלים קודש... )פסוק כט( שקדו 
 כדפרשנו, ודייק היטב. ושמרו..."הרי

ובזה נתבאר לנו דבר נכון, דבכהנים דאיכא בהו קדושה, לכן במתנותיהם איכא קדושה, דאינם נאכלים בטומאה, כמו 
תרומה, דקודש הוא. אבל לויים, דהוי תשמיש דתשמיש ליכא בהו קדושה, לכן מתנותיהם נאכלין בטומאה. ואפילו לר' 

, מכל מקום סבור דנאכלים בטומאה, דכתיב )במדבר יח, לא( "ואכלתם אותו בכל מאיר דאמר מעשר ראשון אסור לזרים
 אפילו בקבר, כמו שפירשו תוספות ביבמות דף פו, ב, יעויין שם. -מקום" 

ולפי זה יתבאר לנו עוד, דמה דפליגי ר' מאיר וחכמים במעשר ראשון, דקדושה לית ליה במעשר, דגלי רחמנא "ואכלתם 
אפילו בקבר. אבל בזרות פליגי, משום דזרות איכא בלויים, שכתוב )במדבר א, נא( "והזר הקרב יומת".  -אותו בכל מקום" 

"והזר הקרב יומת".  -לכן גם במתנותיהם אשר הוא חלף עבודתם באהל מועד, אע"ג דקדושה לית ביה, זרות איכא גביה 
בו. ואי משום דכתיב "והזר הקרב יומת", אין זה לכן זר אסור במעשר ראשון. וחכמים דפליגי, סברי דזרות גם כן ליכא 

משום זרות, דהא אפילו משורר ששיער במיתה, אע"ג דאינהו תרווייהו לויים. אם כן אין זה משום זרות, רק הוא שייך 
לסדר העבודה, אבל אין זה מצד זרות במין האדם, שבאדם אין הבדל. ולפי זה יסבור ר' מאיר דמשורר ששיער אינו 

ששימש בעבודת הלויה  -הוא ישראל  -באזהרה, "והזר הקרב יומת" אין זה רק בזר מוחלט. ואם כן זר גמור  במיתה רק
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הוא במיתה. ומשורר ששיער אינו רק באזהרה, ואם כן איכא זרות. לכן מעשר ראשון שהוא חלף עבודתם אינו רק 
הלבן, האדם. אבל על שם העצם לא יבוא ה"א, ללויים, ולזרים אסור. והנה ידוע, דעל שם התואר יתכן ה"א כמו החכם, 

כמו הראובן, לבד שם המין. ומטעם זה כתוב האדם, השמש, שמינו הוא פרטיותו. לכן בריש כריתות מדמה הא דכתיב 
בתרומה "זר לא יאכל בו", וכתיב בשמן המשחה )שמות ל, לג( "אשר יתן ממנו על זר", דבזר שלא מעיקרו פליגי אם מקרי 

זר באותה עבודה, אע"ג  -"הזר" בה"א, הוא שם התואר  -שם דף ו, ב. אבל כאן דכתיב "והזר הקרב יומת"  זר, יעויין
דהמשורר כשיפסל בקול יחזור לעבודת השוערים, כמו שפסק רבינו משה בהלכות כלי המקדש. ובכי האי גונא גבי 

ראל, לאו זרה היא, דשם כתוב בלא ה"א, תרומה, היכא דהיא ראויה עוד לשוב לאכול תרומה, כמו בת כהן שניסת ליש
וזה שם העצם, ולא שם התואר. והמופת על אמיתת נושא הדבר דבכהנים איכא קדושה לא בלויים, דבכהנים כתיב "ה' א 

להים" אליהם לבד בכל התורה רק ה'.  -להיכם" )ויקרא כ, ו(, וכן בכהן גדול )שם שם יב(. אבל בשבט לוי אינו מיחס "א  -
 להיו", ושם בכהן מדבר! יעויין בכל התורה ותשכח וזה ענין נכון. -שופטים כתוב )יח, ז( "ושרת בשם ה' א  אך בפרשת

 אלא כהנת כיון דאיבעילה ]ליה[ הויא לה זרהמז. ד"ה  בכורותתוספות 

לענין ואפי' קדושת לויה פקעה מינה וגרעה מלויה אשת כהן שנשבית דאע"ג דמיפסלא מתרומה לא פקעה מינה קדושתה 
 ה' סלעים אבל כהנת דקדושתה מגופה אתיא כשמתחללת פקעה קדושתה לגמרי.

 .חידושי הגר"ח בכורות מז

 :טחידושי ר' חיים הלוי הלכות איסורי ביאה טו

 עזרא קנס את הלויים –תרומות ומעשרות ראה: 

 בת כהן הנבעלה לפסול לה –הבן  פדיוןראה: 

 אין כל חדש תחת השמש –קהלת 

 קהלת א:ט

 בבא מציעא פג:

 מסילת ישרים פרק ב'

 (קישור)פאר הדור חלק ג' עמ' עט 
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 קדשי קדשים וקדשי קלים –קרבנות 

 א:יז רמב"ם הלכות מעשה הקרבנות 

וכל העולות והחטאות והאשמות ושני כבשי שלמים של עצרת נקראים קדשי קדשים, אבל שלמים של יחיד והבכור 
 והמעשר והפסח נקראים קדשים קלים

 ראש השנה כח. 

מאי טעמא עיון  אמר רב יהודה בשופר של עולה לא יתקע ואם תקע יצא בשופר של שלמים לא יתקע ואם תקע לא יצא.
 דמעל בה נפקא לה לחולין

 208שיטה מקובצת מנחות ד: בהשמטות אות יח

 מצות אכילת קדשים – קרבנות

                                                 

 תוס' חדשים בריש מנחות דהאיסור בשלמים הוי מה"ת משום בל יחל דברו 208
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 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה פח

והמצוה הפ"ח היא שצוה הכהנים לאכול שירי מנחות והוא אמרו יתע' )ר"פ צו( והנותרת ממנה יאכלו אהרן ובניו מצות 
מצוה כיוצא בו יבמה יבא עליה מצוה. רוצה לומר שאכילת שירי מנחות כמו בעילת היבמה  תאכל. ולשון ספרא תאכל

שהיא מצות עשה )סי' ריו( לא ענין התר לבד. וכבר התבארו דיני מצוה זו במקומה במסכת מנחות. ולשון התורה שמצוה 
 זו מיוחדת בזכרים והוא אמרו יתעלה )שם( כל זכר בבני אהרן יאכלנה:    

 צוות לרמב"ם מצות עשה פטספר המ

ז(, והוא אמרו  -והמצוה הפ"ט היא שצוה הכהנים לאכול בשר קדשים, כלומר החטאת והאשם שהם קדשי קדשים )צו ו 
יתעלה )תצוה כט( ואכלו אותם אשר כופר בהם. ולשון ספרא מנין שאכילת קדשים כפרה לישראל תלמוד לומר ואותה 

הם לפני י"י ]שמיני י יז[ הא כיצד הכהנים אוכלים וישראל מתכפרין. ומתנאי נתן לכם לשאת את עון העדה לכפר עלי
מצוה זו שזאת האכילה שהיא מצוה אמנם תהיה ליום ולילה עד חצות )איזהו מקומן נג א, נד ב( ואחר כך תיאסר אכילת 

מיוחדת בזכרי החטאת ההיא או האשם אמנם תהיה אכילתם מצוה בזמן המוגבל. ומבואר הוא )צו שם( שמצוה זו 
הכהנים ואין הנשים חייבות בה. כי קדשי הקדשים שבא בהם זה הכתוב לא תאכלנה אותם הנשים. אמנם שאר הקדשים 

כלומר קדשים קלים הנה הם ייאכלו לשני ימים ולילה אחד, זולת תודה ואיל נזיר שהם ליום ולילה עד חצות ואע"פ שהם 
שים הקלים )שם נה א, נו ב(. ואכילתם גם כן היא נגררת אחר המצוה. וכן קדשים קלים, ותאכלנה הנשים גם כן אלו הקד

גם כן התרומה הנה אכילתה נגררת אחר המצוה. אבל אין אכילת קדשים קלים ותרומה כמו אכילת בשר חטאת ואשם. 
מה שלא שאכילת הבשר הזה מן החטאת ומן האשם בה תשלם כפרת המתכפר כמו שבארנו ובו בא לשון הציווי באכילה, 

בא לא בקדשים קלים ולא בתרומה, ולפיכך היא נגררת במצוה והאוכל אותה עושה מצוה. ולשון ספרא עבודת מתנה 
אתן את כהונתכם לעשות אכילת קדשים בגבולין כעבודת מקדש במקדש מה עבודת מקדש במקדש מקדש ידיו ואחר כך 

 בר התבארו משפטי מצוה זו במקומות מזבחים:   עובד אף אכילת קדשים בגבולין מקדש ידיו ואחר כך אוכל. וכ

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נה

והמצוה הנ"ה היא שצונו לשחוט שה הפסח ביום ארבעה עשר מניסן והוא אמרו יתעלה )בא יב( ושחטו אותו כל קהל 
ין אשה. כי כבר התבאר עדת ישראל בין הערבים. ומי שעבר על צווי זה ולא הקריבו בזמנו במזיד חייב כרת. בין איש ב

בגמר פסחים )צא ב( שפסח ראשון חובה לנשים ודוחה את השבת, כלומר הקרבתו בארבעה עשר שחל להיות בשבת, כמו 
כל איש ואיש מישראל. ולשון התורה בחיוב הכרת בו הוא אמרו )בהעלותך ט( והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה 

רתות כשמנו המצות שיתחייב העובר עליהם כרת והם כולם מצות לא וחדל לעשות הפסח ונכרתה. ובתחלת מסכת כ
תעשה אמרו והפסח והמילה במצות עשה. וכבר זכרנו זה בהקדמה )עמ' ר(. והנה התבארו משפטי מצוה זו במסכת 

 פסחים:    

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נו

ו הנזכרים והוא שיהיה צלי ושייאכל בבית אחד והמצוה הנ"ו היא שצונו לאכול כבש הפסח ליל חמשה עשר מניסן בתנאי
ושייאכל עם מצה ומרור והוא אמרו ית' )בא יב( ואכלו את הבשר בלילה הזה צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. ואולי 

יקשה עלי מקשה ויאמר למה תמנה אכילת פסח מצה ומרור מצוה אחת ולא תמנה אותם שלש מצות ושתהיה אכילת 
מרור מצוה ואכילת פסח מצוה, אשיבנו אמנם היות אכילת מצה מצוה בפני עצמה הוא אמת כמו  מצה מצוה ואכילת

שנבאר )ע' קנח( וכן אכילת הפסח מצוה בפני עצמה אמת כמו שזכרנו אבל המרור הוא נגרר לאכילת הפסח ואינו נמנה 
ו לא יהיה והמרור לא ייאכל אלא מצוה בפני עצמה. וראיה לדבר, שבשר הפסח ייאכל לקיום המצוה יהיה עמו המרור א

עם בשר הפסח לאמרו ית' על מרורים יאכלוהו. ואילו אכל מרור מבלי בשר לא עשה כלום ולא נאמר כבר קיים מצוה 
אחת היא אכילת מרור. ולשון מכילתא צלי אש ומצות על מרורים מגיד הכתוב שמצות הפסח צלי מצה ומרור. כלומר 

רו מנין אתה אומר שאם אין להם מצה ומרור הם יוצאין ידי חובתן בפסח תלמוד לומר שהמצוה היא קבוץ אלה. ושם אמ
יאכלוהו, כלומר הבשר לבדו, יכול כשם שאם אין להם מצה ומרור הם יוצאים ידי חובתן בפסח כך אם אין להם פסח 

למדת שאם אין להם יצאו ידי חובתן במצה ומרור הרי אתה דן הואיל והפסח מצות עשה ומצה ומרור מצות עשה אם 
מצה ומרור הן יוצאין ידי חובתן בפסח כך אם אין להם פסח יוצאין ידי חובתן במצה ומרור תלמוד לומר יאכלוהו. ושם 
אמרו יאכלוהו מכאן אמרו חכמים הפסח נאכל אכילת שובע ואין מצה ומרור נאכלין אכילת שובע. לפי שעיקר המצוה 

בלילה הזה והמרור מהנגרר אחר בשר הפסח וחיוביו כמו שיתבאר מלשונות אכילת הבשר כמו שאמר ואכלו את הבשר 
אלו למי שיבינם. והראיה הברורה השרש שגזר בו התלמוד והוא אמרם )פסחים קטו א, קכ א( מרור בזמן הזה דרבנן. כי 

ם הנגררים אחר מן התורה אין חובה לאכלו בפני עצמו ואמנם ייאכל עם בשר הפסח. והיא ראיה ברורה שהוא מן הדברי
 המצוה, לא שאכילתו מצוה בפני עצמה. ומשפטי מצוה זו גם כן מבוארים במסכת פסחים:    

 חידושי הגרי"ז סימן קיד
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תצוה )כ"ט, ל"ג( ואכלו אותם אשר כפר בהם. וכתב רש"י אהרן ובניו לפי שהם בעליהם. וצ"ע הרי בגמרא יליף מהך קרא 
דכהנים אוכלים ובעלים מתכפרים וא"כ ע"כ הכפרה היתה מדין כהנים ולא מדין בעלים. )ואמנם שיטת רש"י בכ"ד דאף 

 הם(. על אכילת בעלים נאמר הך דינא דואכלו אותם אשר כפר ב

ונראה דהנה כתב הר"מ בספר המצוות מ"ע פ"ט דאכילת ק"ק היא מ"ע על הכהנים מהך קרא דואכלו אותם וכו' ומצוה זו 
היא מיוחדת בזכרי כהונה, ואכילת קדשים קלים ותרומה אינה דומה לאכילת ק"ק שהיא עיקר המצוה ובה תשלם כפרת 

אכלים לזכרי כהונה הוי גדר אחר של אכילת קדשים וחלוק הוא התכפר ע"ש היטב בדברי הר"מ, ומבואר דאכילת ק"ק הנ
בעצם החפצא מאכילת קדשים קלים, ולפ"ז י"ל דבהך ואכלו אותם אשר כפר בהם לא נאמר אלא דקיום זה דאכילת 
 קדשים הוא הגומר כפרה ועי"ז שנתקיים בקרבן מצות אכילת קדשי קדשים לזכרי כהונה עי"ז הוא דנשלמה הכפרה. 

א"ש דברי רש"י דאין כוונת דבריו אלא מאיזה דין זכו באכילה ולזה כתב דזכיתן לא היתה מדין כהנים אלא משום ולפ"ז 
שהם בעלים אבל זכייתם בחפצא היה לה דין אכילת ק"ק הנאכלין לזכרי כהונה וזה לא איכפת לן מאיזה דין זכו בהך 

מצוה דאכילת קדשים לזכרי כהונה שהיא מצוה אכילה דלהך דינא דואכלו אותם לא בעי אלא שתתקיים בקרבן ה
 מיוחדת וחלוקה מכל אכילת קדשים דעלמא. 

ועי' תו"כ ר"פ שמיני אותו היום נטל י' עטרות וכו' ראשון לאכילת קדשים. ועי' רש"י שבת פ"ז שביאר דהיינו על אכילת 
בהראב"ד כתב דהוי ראשון לאכילת  קדשים במחיצה דעד עכשיו היו נאכלים בכ"מ, ובתו' שם כתבו גירסא אחרת, אמנם

ק"ק האסורים לזרים שלא קרבו בבמות, והביאור הוא כמ"ש דאכילת קדשי קדשים הוי קיום מיוחד דאכילת קדשים 
 וחלוק מאכילת קק"ל ויתר הקדשים ולאכילת קדשים זו היה זה היום הראשון. 

 צפון – רבנותק

 קרן אורה זבחים מח. 

מ הוי לי' למיתני "ל דמ". לכאורה תנא נקט סידרא למיתני ברישא כל המרובה בעבודה...וצגמרא וניתני עולה ברישא כו'
 'עולה ברישא, דצפון כתיבא גבי

 יומא לח.

 זבחים נח. 

 209קו התאריך
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 סנהדרין פז.

  ראש השנה כ:

 בעל המאור ראש השנה ה.

]שם ע"ב[ כי סליק רבי זירא אמר צריך שיהא לילה ויום מן החדש יש בכאן שלש שמועות עמוקות בסודותיהן וקשות 
בפירושיהן והם סתומות ונעלמות מלב רוב החכמים עד שדנו לפי דעתם שאינן כהלכה וזה דבר של תימה איך יהיו כל 

ל הקונדריסין המחוברים בסוד העיבור ונניח התלמוד הדברים אמורים בתלמוד בסוד העיבור שלא כהלכה ואיך נסמוך ע
הערוך לפנינו ועל כן אני אומר כי כל השמועות הללו כהלכה הן אמורות וכל דבריהם הם יסוד לסוד העיבור המסור 

בידינו אבל הפירוש הרחוק מי ידענו ועמוק עמוק מי ימצאנו ואני אומר כמי שאמר כי בער אנכי מאיש ולא בינת אדם לי 
א למדתי חכמה ודעת קדושים אדע וכמעט שהדיחוני בחכמתם חכמי ספרד ז"ל נשאני לבי לכתוב דעתי בפירוש ול

שמועות הללו וראיתי להקדים לך הקדמות שהן לך כיסודות והעמודים לתמוך בהם הסודות הרמוזים מדרכי החכמה 
יישוב ולא בכל הארץ כולה כי כל עשרים בשמועות הללו דע לך כי אין היום והלילה שוים בזמנם כאחת בכל מקומות ה

וארבע שעות מן היום ומן הלילה כל שעה מהן היא ערב במקום אחד ובקר במקום אחר על פני אורך הארץ כולה והיא 
כהקפת הגלגל עליה המקיף ממזרח למערב וזה הוא הפי' בויהי ערב ויהי בקר האמור בימי בראשית והקו המקיף את 

הרביעי משבעת הפלכים והוא האמצעי ביישוב יש לו ד' נקודות כנגד ד' רבעי היום שהם תחלת  אורך הארץ על פני הפלך
היום ותחלת הלילה וחצי היום וחצי הלילה וגם אלה ד' רבעי היום הם במזג מן הלח והיבש ומן הקור והחום כנגד ד' 

ויושביה הם השוכנים על שפת ים תקופות השנה וארבע נקודות אשר בקו הסובב את אורך הארץ הראשונה קצה המזרח 
אוקיאנוס במזרח והנקודה השנית היא שכנגדה והוא קצה המערב ויושביה גם הם שוכנים על שפת ים אוקיאנוס במערב 
והנקודה השלישית היא אמצעית בין שתי הנקודות הראשונות האלה על פני כל הארץ והיא נקראת טבור הארץ ויושביה 

ישראל והנקודה הרביעית שכנגדה מתחת לארץ וגם היא אמצעית בין שתי הנקודות הם יושבי ירושלים וכל ארץ 
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הראשונות והיא נקראת טבור הים או לב הים או נקודות תהום ויש בין כל נקודה ונקודה מארבע נקודות אלו עד 
וכה לה מהלך הנקודה שכנגדה מרחק מהלך י"ב שעה באורך הארץ כפי ההקפת הגלגל עליהם ומכל נקודה אל נקודה הסמ

ו' שעות באורך הארץ מהקפת הגלגל עליהם והמשל על זה כי כשיהיה בקר לשוכני מזרח לא יהיה בקר לשוכני ירושלים 
עד ו' שעות לאחר מיכן ועל דרך הזה אתה מחשב בכל שעה ושעה המרחק מכל נקודה מארבע הנקודות אל הנקודה 

על ד' נקודות אלה ודע כי חשבון הימים הנמנים מימי השבוע הסמוכה לה וזהו מהלך החמה בהקפת הגלגל בכ"ד שעות 
תחלתו מן הנקודה השלישית שהיא טבור הארץ והיא א"י והמשל על זה כי כשמתחיל יום ראשון מימי השבוע לשוכני 

ירושלים וא"י לא יתחיל לשוכני קצה המערב עד ו' שעות לאחר מיכן ובטבור הים שלמטה מן הארץ והיא נקודת התהום 
א יתחיל עד י"ב שעות לאחר מיכן ולשוכני קצה המזרח לא יתחיל עד י"ח שעות לאחר מיכן וכן בכל יום ויום מימי ל

השבוע וכן בכל שעה ושעה מן היום ומן הלילה כך הוא סדרן לעולם ונתברר לך מזה כי יש הקדמת י"ח שעות במנין ימי 
שוכני ירושלים מקדימין על שוכני קצה המזרח אע"פ שאין השבוע ושעותיהם בין שוכני ירושלים לשוכני קצה המזרח ש

המרחק ביניהם כפי מהלך הגלגל הגדול אלא שש שעות כשאתה מתחיל למנות מקצה המזרח אבל במנין ימי השבוע 
ושעותיהם כך הוא הסדר להן וזהו הסדר הנסדר להן מששת ימי בראשית וזהו המרחק ביניהן במהלך הגדול כשאתה 

ארץ ישראל ודע כי סוד העיבור המסור בידינו יסודתו בהררי קדש והם שתי הנקודות מן הארבע מתחיל למנות מ
הנזכרות האחת ארץ ישראל והוא אדמת קדש אשר בה עיר הקדש והוא המקום אשר בחר השם לשום את שמו שם 

ביא והנה כבוד שנאמר עליו לשכנו תדרשו ובאת שמה והשנית קצה המזרח שהוא תחלת היישוב וכנגד מה שאמר הנ
אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבודו ופי' הענין הזה כי חשבון המולד שאנו 

אומרים שהוא ביום פלוני בכך וכך שעות מן היום או מן הלילה הוא כנגד ירושלים ומה שאנו דנין על ראיית הלבנה מתוך 
לאי לפני ר' שמואל הוא על ראיית הלבנה בקצה המזרח ועוד נוסיף לך חשבון המולד כפי מה שאמר אבוה דרבי שמ

ביאור בזה במקומו בתוך פי' השמועה ודע כי אין אור ללבנה מעצמה כי אם אור הנאצל על פניה מאור החמה ומולד 
ת הלבנה הוא דבוק הלבנה בחלק אחד כנגד גלגליהם והדבוק הוא כהרף עין ולאלתר נפרדת זו מזו והלבנה הולכ

ומתרחקת מן החמה לפאת מזרח ואור החמה הולך ופושט על הלבנה על פניה שכנגד הארץ כפי המרחק קו לקו קו לקו 
זעיר שם זעיר שם ואין כח העין שולט עליו עד שיגיע המרחק לי"ב מעלות ממעלות הרקיע שהם שלש מאות וששים 

בכן האור פושט על פניה עד שכח העין שולט עליו מעלות ברקיע כולו וזהו יתרון מהלך הלבנה על החמה בכ"ד שעות ו
לראותו קודם שקיעת אור החמה וזהו תחלת דקות הלבנה בחידושה והוא הנראה בפאת מערב וכנגד זה בלבנה הישנה 

הנראית בפאת מזרח בתכלית דקותה עם הנץ החמה והוא כשיעור המרחק הנזכר שהוא י"ב מעלות ולאלתר היא הולכת 
ומסתתרת תחת אורה עד שהיא חוזרת להדביק בה כבתחלה ועל הסדר הזה חוזרת חלילה. ואחר ומתקרבת אל החמה 

שהקדמנו ההקדמות הללו שהן כיסודות לפי' ג' שמועות הרצופות בכאן זו אחר זו נתחיל בפי' השמועה הראשונה בעזרת 
אנו קובעין היום ר"ה אא"כ היה  המלמד לאדם דעת. כי סליק רבי זירא אמר צריך שיהא לילה ויום מן החדש כלומר אין

בו המולד מתחלת הלילה במקום אחד ממקומות היישוב ואע"פ שאין המולד נתקן אלא עד י"ח שעות ואין לנו מן החדש 
אלא שש שעות אנו מוצאין מקום אחר שיש בו לילה ויום מן החדש ולבאר הענין הזה אני נותן לך משל ודמיון באחד מן 

ר"ה שהוא ר"ח תשרי כשאנו קובעין אותו ביום שבת אין אנו קובעין אותו עד שיהא המולד  הימים שאנו קובעין בהם
בירושלים יום שבת קודם חצות ואותה שעה שהיא המולד היא בקצה המזרח תחלת לילי שבת כמו שביארנו לך כי שוכני 

ת ואחר שתלך הלבנה ברקיע ארץ ישראל מקדימין בסדר מנין ימי השבוע ושעותיהם לבני שוכני קצה המזרח י"ח שעו
השמים כ"ד שעות אחר המולד היא תחלת דקותה והיא שיעור החדוש הנראה נמצאת הלבנה נראית בחדושה ליושבי 

קצה המזרח בסוף יום שבת לפני שקיעת אור החמה ולפיכך היה יום שבת יום ראוי לקובעו ר"ח בכל מקום מפני הלבנה 
ם שקיעת אור החמה ולא נמלט היום מראיית הלבנה במקום אחד ממקומות שנראית ביום שבת בערב בקצה המזרח קוד

הארץ ושם היה להם הלילה והיום מן החדש כולו אחר המולד ואע"פ שלבני ארץ ישראל לא נראתה הלבנה ביום שבת 
מפני שהיתה שעת תחלת דקות הלבנה והיא שיעור לחדוש הנראה בחצי יום ראשון להם מימי השבוע ואור החמה 

וקף עליה מכהה את אורה ומונעו מהראותו עד הערב שהוא סוף יום ראשון ותחלת יום שני זה הוא פי' צריך שיהא הת
לילה ויום מן החדש וגם הוא פי' הברייתא השנויה בסוד העיבור הסמוכה לזו השמועה לפי שדברי שתיהן שוין לכך אמר 

לדתו נולד קודם חצות כלומר אם נולד בירושלים ביום זה שאמר אבוה דרבי שמלאי לפני רבינו הקדוש מחשבין את תו
שבת קודם חצות בידוע שנראה סמוך לשקיעת החמה ביום שבת לשוכני קצה המזרח ולא נמלט היום ההוא מראיית 

הלבנה ולפי' נראה היום ההוא לקובעו ר"ח בכל מקום וה"ה לשאר הימים נולד אחר חצות בידוע שלא נראה סמוך 
כל אור החמה ויוצא אור שבת  שבת בשום מקום בעולם כי כשנראה לשוכני קצה המזרח כבר שקע לשקיעת החמה ביום

לפיכך נדחה היום ההוא מלקבעו ר"ח בכל מקום וזה הוא סוד העיבור בדחיית מולד זקן שהוא לאחר י"ז שעות תתרע"ט 
ם ימי בגה"ז כי אם שתי דחיות חלקים שהוא נדחה בכל ראשי שנים לעולם ואין לנו בימים הראויים לקביעת ר"ח שה

אחרות והם בשנים הפשוטות הדחייה האחת בט"ו תקפ"ט לאחר מעוברת והשנית ג"ט ר"ד בכל שנה פשוטה והמולד 
הזקן הוא נדחה לעולם ושרש דחייתו מן הלכה הזאת והוא מסור בידינו על פי החשבון בסוד העבור מימי הלל בן יהודה 

פי החשבון ועל פי הראייה מדוחק הגלות שלא היו העדים מצויין ללכת להעיד לפני  בן רבינו הקדוש שהנהיג לקדש על
ב"ד ולא השלוחים לכל המקומות יכולין לצאת להודיע קידוש ב"ד משום שבוש דרכים אבל בדורות הראשונים שהיו 

עת הדחק כמו שנהגנו מקדשין על פי הראייה לא היינו נוהגים בסוד הזה שאנו נוהגים בו אלא שאפשר שיסמכו עליו בש
אנו לסמוך עליו ועל כן שאלנו בגמרא למאי נפקא מינה כלומר מה איכפת להם לדורות הראשונים להיות מחשבין תולדת 
הלבנה תדיר והלא הם לא היו מקדשין אלא על פי הראייה ובאה התשובה על השאלה זאת נפקא מינה לאכחושי סהדי כי 

איה שהיא לאחר מכן בכ"ד שעות כמו שאמרנו ואם העידו העדים שראו את מחשבון המולד אתה יכול לדעת שעת הר
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החדש קודם הזמן הזה הרי הם מוכחשים וזה הוא הצורך לחשבון המולד בכל זמן ובכל מקום שהיו מקדשים ע"פ הראייה 
ץ כמו שמפורש ואפילו בח"ל כעקיבא בן יוסף וחנניא בן אחי רבי יהושע שהיו מעברים שנים וקובעין חדשים בחוצה לאר

במסכת ברכות זה הוא הצורך לחשבון וזה הצורך הגלוי וידוע לכל אבל הסוד היה לקבוע על פיו בשעת הדחק ולכך נקרא 
סוד שלא היו רוצין לגלותו ולפרש דבריו וטעמו למה נמסר החשבון כנגד מקום אחד והראיה כנגד מקום אחר לפי שהיה 

וכל חכם ומבין בחשבון יכול הוא להוציא חשבון זה מחשבון זה בכל מקום להם כדבר מוצנע לעת הצורך ולשעת הדחק 
ובכל זמן כפי מה שיצטרך וכפי מה שפירשנו והרי השלמנו פירוש שתי השמועות הקשות והם קשורות ותלויות זו בזו. 

כו' וגם בזו ונשאר לנו לפרש השמועה השלישית והיא אמר רבי זירא אמר רב נחמן עשרים וארבע שעי מיכסי סיהרא ו
ראיתי להוסיף ולהקדים לך הקדמות שיפתחו לבך לפירושי כבר ידעת כי כל לדידן האמור בתלמוד הוא לבני בבל וכל 

לדידהו הוא לבני ארץ ישראל ואלה שבבל מדינחאי ואלה שבארץ ישראל מערבאי ובעלי המחקר חקרו על ארך הנמצא 
מות וא"א שימצא ביניהם ההפרש הגדול הנאמר בשמועה זו בכל בין בבל ובין ירושלים ולא מצאו בו שתי שעות שלי

סיהרא חדתא ועתיקא על כן הוצרכנו לומר כי המקום הרמוז כאן על לשון לדידן הוא קצה המזרח שהגיעה שם מלכות 
בבל בימי שבור מלכא שהיה מלך גדול בבבל בימי רבותינו ז"ל ועוד הוצרכנו לומר שהסהר האמור כאן אינו משעת 

וק עד שעת הדבוק אבל מתחלת הדקות בחדשה ועד תכלית הדקות בישנה וזהו זמן בכל סהר וסהר שכח העין שולט הדב
עליו לולא שהוא נמנע ומתכסה במקום אחד זולתי מקום אחר מפני המונע אותו והמכסה כמו שאנו עתידים לפרש והרי 

ה כי כשנראית הלבנה בתחלת דקותה שהיא אנו מתחילים לך בפי' השמועה כבר נתברר לך ממה שפירשנו לך למעל
בחדושה לשוכני קצה המזרח בסוף יום שבת בפאת מערב עם שקיעת החמה היא עומדת באותה שעה ברקיע על ראשי 

שוכני ארץ ישראל והוא להם חצות יום ראשון לפי שהן מקדימין שמונה עשרה שעות ואין הלבנה נראית להם מחצות זה 
ערב שהוא ליל שני ולא מפני מיעוט הלבנה ודקותה מן השיעור הנראה שהרי נראתה כבר שהגיע לשיעור המראה עד ה

לשוכני קצה המזרח אלא מפני אור החמה התוקף עליה וזו היא הלבנה החדשה הנכסית לשוכני א"י ו' שעות אחר 
תכלית הדקות שהגיעה לשיעור הנראה שנראתה בו בקצה המזרח והוא היה תחלת הדקות ואם הגיעה הלבנה הישנה ל

לשוכני קצה המזרח שחרית יום שבת בפאת מזרח עם הנץ החמה והיא עומדת באותה שעה כנגד נקודה הרביעית שהיא 
טבור ים אוקיאנוס ואותה שעה היא לשוכני א"י חצות ליל יום ראשון לפי שהם מקדימין י"ח שעות והם לא ראו הלבנה 

ה כל יום השבת ומפני הסתירה תחת הארץ מתחלת מוצאי שבת מאחרי שחרית יום שבת מפני אור החמה התוקף עלי
עד חצות ואע"פ שלא הגיע עד כאן לתכלית דקותה שהרי נראתה בשעה זו לשוכני קצה המזרח ומשם ואילך היא נכסית 

ונסתרת מכל העולם כולו כאחד וזו היא הלבנה הישנה שנכסית משוכני א"י י"ח שעות קודם שתגיע לתכלית דקותה וזהו 
י' לדידהו שית מחדתא ותמני סרי מעתיקא וכנגד זה הוא פי' לדידן שית מעתיקא ותמני סרי מחדתא שאם הגיע הלבנה פ

הישנה לתכלית לשוכני א"י שחרית יום שבת עם הנץ החמה והיא עומדת באותה שעה ברקיע על ראש שוכני קצה 
או הלבנה מאחרי שחרית יום ו' ולא מפני המזרח והוא להם חצות יום ו' לפי שהם מתאחרים י"ח שעות והם לא ר

שהגיעה לתכלית דקותה אלא מפני אור החמה התוקף עליה מיום ו' שחרית עד חצי היום שהגיעה לתכלית דקותה ואז 
נכסתה מהם ומכל העולם כאחת וזו היא הלבנה הנכסית לשוכני קצה המזרח ו' שעות קודם שהגיעה לתכלית דקותה 

וש הלבנה היתה לשוכני א"י בסוף יום שבת עם שקיעת החמה והיא עומדת באותה שעה ואם תחלת הדקות שהיא בחד
על ראשי שוכני קצה המערב והיא חצות ליל שבת לשוכני קצה המזרח לפי שהם מתאחרים משוכני א"י י"ח שעות והם 

לין לראותה מפני אינם יכולים לראות הלבנה כל הלילה מפני שהיא מסתתרת תחת הארץ ואף בכל יום השבת אינם יכו
שהיא הולכת אחר החמה ואור החמה תוקף עליה ומונעה מלהראות עד סוף יום שבת עם שקיעת החמה אע"פ שכבר 

עברו מתחלת דקותה י"ח שעות זו היא הלבנה החדשה הנכסית לשוכני קצה המזרח י"ח שעות מאחר שהגיעה לשיעור 
ה הוא פי' לדידן שית מעתיקא ותמני סרי מחדתא לדידהו המראה שנראתה בו לשוכני א"י והוא היה תחלת הדקות וז

שית מחדתא ותמני סרי מעתיקא ובזה נשלם פי' ג' שמועות הקשות בעזרת השם הנותן חכמה. ועוד אני מוסיף לך לפרש 
מה שסמכו לזה בגמ' צריך שיהא לילה ויום מן החדש מנא לן ר' יוחנן אמר מערב עד ערב ריש לקיש אמר עד יום האחד 

עשרים לחדש בערב מאי בינייהו וכו' עד רבא אמר חצות לילה איכא בינייהו לר' יוחנן דאמר מערב עד ערב כשם ו
שהשביתה בכל ימים טובים נמנית מתחלת לילה עד תחלת לילה כדרך שביתת השבתות כך ימי החדש שהמועדים תלוים 

מן החדש ולריש לקיש דאמר עד יום האחד ועשרים בהן כולן נמנין על הדרך הזה לפיכך צריך שיהא כל הלילה עם היום 
לחדש בערב ס"ל מדכתיב בערב ולא כתיב עד הערב לומר לך שאף הערב כולו הבא לאחר יום אחד ועשרים הוא נמנה 

בחשבון ימי החדש שעברו והוא עד חצות ליל יום שנים ועשרים ולא לענין אכילת מצה וחמץ הזכירו הכתוב אלא ללמדך 
סוף ימי החדש שעברו וזה הוא שאמר לחדש בערב כלומר שסוף ימי החדש תלוי בערב ומזה אתה למד שעד כאן הוא 

כשם שסופן בחצי הלילה כך תחלתן בחצי הלילה וכן מצינו שנקרא חצות ראשון מן הלילה ערב כדכתיב בארבעה עשר 
מור באכילת מצה לא רצה יום לחדש בערב תאכלו מצות ומצה הנאכלת עם הפסח היא עד חצות אבל מזה הערב הא

לדקדק מפני שהוצרך לגופו ללמד זמן אכילת מצה ולפיכך דקדק מסוף הפסוק שלא נאמר לענין מצוה התלויה בו אלא 
למנין ימי החדש ולדברי ריש לקיש אם היה חצי הלילה והיום מן החדש דיו וליתא לדריש לקיש שאילו היה כדבריו לא 

 זקן כר' יוחנן אזן וחקר ותקן. היה מולד זקן נדחה ומי שדחה מולד

 ( קישור)חזון איש קונטרס שמונה עשרה שעות 

 על מנהגים אסור לספותו בידים –קטן 
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 שו"ת יחוה דעת ח"א סוף סימן ט

 אם הוא שוטה – אסור לספותו בידים –קטן 

 שו"ת שיבת ציון סימן ד

אומר דאין ללמוד חרש מקטן כלל דלא ליספו ליה דבר איסור בידים די"ל מה שגדולים מוזהרין על הקטנים ומעתה אני 
שלא להאכילם בידים דבר איסור, היינו הואיל ובודאי אתי לכלל מצות וקטן עומד להתגדל אבל חרש לא שכיח שיתפקח 

 ויבא לכלל מצות אין הפקחים מוזהרין כלל מלהאכילו דבר איסור

 חתם סופר חלק א )אורח חיים( סימן פג שו"ת

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן פח 

 להפרישו מן האיסור –קטן 

 שו"ת משכנות יעקב ח"א סימן קיח

 קידוש החודש
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 רמב"ם הלכות קידוש החודש א:ו

ומדקדקים עד  בית דין מחשבין בחשבונות כדרך שמחשבים האצטגנינים שיודעין מקומות הכוכבים ומהלכם וחוקרים
שידעו אם אפשר שיראה הירח בזמנו שהוא ליל שלשים או אי אפשר, אם ידעו שאפשר שיראה יושבין ומצפין לעדים כל 

היום כולו שהוא יום שלשים, אם באו עדים ודרשום וחקרום כהלכה ונאמנו דבריהם מקדשין אותו, ואם לא נראה ולא 
ואם ידעו בחשבון שאי אפשר שיראה אין יושבים יום שלשים ואין באו עדים משלימין שלשים ויהיה החדש מעובר, 

 מצפין לעדים, ואם באו עדים יודע בודאי שהן עדי שקר או שנראית להם דמות לבנה מן העבים ואינה הלבנה הודאית.

 ראש השנה כד.

בזמנו מקדשין אותו,  ראש בית דין אומר מקודש וכל העם עונין אחריו מקודש מקודש. בין שנראה בזמנו בין שלא נראה
 אין מקדשין אותו, שכבר קידשוהו שמים. -רבי אלעזר ברבי צדוק אומר: אם לא נראה בזמנו 

 אתם אפילו מוטעים –קידוש החודש 

 ראש השנה כה.

 )כמו רא"ש ד:ה( בראשוים , סנהדרין לג."טעות לעולם חוזר"

 רש"י דברים יז:יא

אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, וכל שכן שאומר לך על ימין ימין ועל שמאל  -ימין ושמאל 
 שמאל:

 רמב"ן שם

או על שמאל שהוא ימין, לשון רש"י. וענינו, אפילו תחשוב בלבך אפילו אם אומר לך על ימין שהוא שמאל  -ימין ושמאל 
שהם טועים, והדבר פשוט בעיניך כאשר אתה יודע בין ימינך לשמאלך, תעשה כמצותם, ואל תאמר איך אוכל החלב 

הגמור הזה או אהרוג האיש הנקי הזה, אבל תאמר כך צוה אותי האדון המצוה על המצות שאעשה בכל מצותיו ככל אשר 
יורוני העומדים לפניו במקום אשר יבחר ועל משמעות דעתם נתן לי התורה אפילו יטעו, וזה כענין רבי יהושע עם ר"ג 

 ביום הכיפורים שחל להיות בחשבונו )ר"ה כה א(:

והצורך במצוה הזאת גדול מאד, כי התורה נתנה לנו בכתב, וידוע הוא שלא ישתוו הדעות בכל הדברים הנולדים, והנה   
ו המחלוקות ותעשה התורה כמה תורות. וחתך לנו הכתוב הדין, שנשמע לבית דין הגדול העומד לפני השם במקום ירב

אשר יבחר בכל מה שיאמרו לנו בפירוש התורה, בין שקבלו פירושו עד מפי עד ומשה מפי הגבורה, או שיאמרו כן לפי 
( להם התורה, אפילו יהיה בעיניך כמחליף הימין משמעות המקרא או כוונתה, כי על הדעת שלהם הוא נותן )ס"א לנו

בשמאל, וכל שכן שיש לך לחשוב שהם אומרים על ימין שהוא ימין, כי רוח השם על משרתי מקדשו ולא יעזוב את 
חסידיו, לעולם נשמרו מן הטעות ומן המכשול. ולשון ספרי )שופטים קנד( אפילו מראין בעיניך על הימין שהוא שמאל 

 א ימין שמע להם:ועל שמאל שהו

 חשבון התקופה –קידוש והחודש ועיבור השנה 

 עירובין נו.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן יז   

 בעניין שאלת טל ומטר מס' יום אחר תקופת שמואל בע"ה י"ג תשרי תשמ"א לרב אחד.  

חו"ל שהוא מיום ס' לתקופה לפי הנה אקדים תחלה כלל גדול אשר קורא לדבר שנוהגין כל ישראל בדבר טל ומטר ב  
חשבון של שמואל )עירובין נ"ו ע"א( ולא לפי חשבון של ר' אדא שהוא שגגה ונמצא שכתר"ה חושב שהוא גדול יותר מכל 

רבותינו הראשונים והאחרונים ומכל גאוני זמננו שכולם שגגו בזה, והוא ראה שהוא שגגה, וימחול לי כתר"ה שהוא 
כן וכ"ש שלא לומר ולכתוב כן.   וידע כתר"ה כי כל מה שחזינן שעושין אף רק קהל גדול  יהירותא יתרתא אף לחשוב

בישראל אינו דבר טעות שודאי נעשה זה ע"פ חכם מאחר שהוא קהל משומרי תורה ומצות, וצריך למצא טעם למה 
אין לנהוג כמותם בצנעא שנוהגין כן ולא נחשבו לטועים, אף אם שאר קהלות אין נוהגים כן אבל כיון שהוא קהל אחד 

ויש לעיין בכל דבר ודבר.   אבל דבר שנהגו כל ישראל מוכרחין לעשות כמותם אף מי שחושב שהוא טעות דצריך הוא 
לידע שכלל ישראל עושין כדין ואף שיש לו קושיא עלייהו ואינו יודע לתרץ אינו כלום.   ועיין מה שכתבתי בדברות משה 
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ור דברי רש"י ורמב"ם בעניני חיובים ואיסורין שג"כ מצינו שפוסקין הלכתא כמנהג וכ"ש על שבת סימן י' שהארכתי בבא
 בעניני תפלה.  

אבל בענין זה ליכא קושיא כלל.   משום דבמחלוקת שמואל ור' אדא לא נפסק בברור וחזינן ברמב"ם פ"ט מקדוה"ח   
ע החשבון אליבא דשמואל ובפ"י ביאר =מקדוש החודש= שבכל הפרק ביאר בפרטיות כל עניני התקופה ואיך ליד

בפרטיות אליבא דרב אדא, אלא דלא נבטלו דברי שמואל, אך בפ"י ה"ו כתב ונראין לו הדברים שעל חשבון תקופה היו 
סומכין לענין עיבור השנה בעת שב"ד הגדול היה מצוי ומסיק לפי שחשבון זה הוא האמת יותר מן הראשון והוא קרוב מן 

אצטגנינות יותר מן חשבון הראשון.   הרי מפורש רק שהוא האמת יותר מן הראשון וקרוב הדברים שנתבארו ב
באיצטגנינות יותר מן חשבון הראשון שלשון זה הוא רק שיותר נוטה כן אבל לא שחשבון הראשון בטל, ולכן תיכף בה"ז 

ט ה"ג שהקשה אליבא דשמואל הזכיר שני הדעות שמשמע שצריך להתחשב אם אפשר לשני הדעות.   ועיין בהפירוש בפ"
דיתחייב מזה שתהיה התקופה אחר שנים רבות באייר לפי שיתקבץ מכל מחזור שעה ותפ"ה, ומתרץ דנאמר דכן הדין 
אבל עד יבא מורה צדק ויודיענו מה יהיה הדין בזה העת המאוחר, הרי אף שהוקשה לא אמר על שמואל שטעה ושגג 

מזה ולא חש לזה שלא ידעינן כשיבא עת המאוחר, וא"כ הרי רואה כתר"ה  אלא שמ"מ אין לחוש לזה וגם שמואל ידע
שאין בזה שגיאה ושגגה וטעות.   ולכן לענין טל ומטר שאין התחלת לומר טל ומטר הכרח דוקא ליום זה אלא שמשם 

שהתקופה ואילך טוב שירד מטר ברוב השנים לכן קבעו לומר טל ומטר מיום ההוא משום שאין לשנות בהשנים, וכיון 
לחשבון דשמואל היא יותר קלה מהחשבון דר' אדא וגם שמואל היה מריה דבבל יותר מר' אדא נהגו שם כשמואל, וגם 

כיון שלא הוזכר שרב פליג עליו משמע שגם רב היה נוהג כשמואל, ואנן דאמרינן נמי רק אחר ס' לתקופה אינו לפי צורך 
יו נוהגין מיום ס' לתקופת שמואל כמפורש ברש"י תענית דף י' גם אנו מדינותינו אלא דאזלינן בתר בני בבל והם הא ה

 צריכין לנהוג כן.   והנני מברכו באהבה לחג שמח, משה פיינשטיין.    

 כבר קידשוהו שמים –קידוש החודש 

 :חאור שמח הלכות קידוש החודש פרק ב

 קידוש החודש ועיבור השנה בחו"ל

 סנהדרין יא:

 :ברכות סג

   סג:צל"ח ברכות 

וכל כך למה משום שנאמר כי מציון תצא תורה וגו'. ויש לדקדק ואטו דוקא חישוב חדשים ועיבור שנה נקרא תורה, ואם 
אנו מפרשים פסוק זה בדוקא א"כ כל התורה לא תצא אלא מציון. וראיתי שהמפרש בהל' קידוש החודש בסוף פרק א' 

הגבלת קביעת החדשים בלבד אלא הוא כולל כל התורה כולה, הרגיש בזה וכתב, וא"ת זה הפסוק אינו מורה על 
והתשובה על זה אע"פ שהפשט מורה על כל התורה יועיל לנו בזה הענין שהרי הוא מכלל התורה, והואיל וכל התורה 

 יוצא מירושלים גם זה יוצא מירושלים, עכ"ל. ודבריו תמוהים, דא"כ נימא כן בכל התורה שאינה יוצאה מח"ל, והרי לא
 מצינו זה רק בחדשים ועיבורים.

ולכן נלע"ד דבכללות התורה לא שייך לתלותה במקום, והתורה אינה משתנית, האסור והמותר והטהור והטמא והחיוב   
והפטור לא ישתנה ממקום למקום, זולת קצת מצות התלויות בארץ. ואם לענין המורה שלא יורה רק בציון, ג"כ לא שייך, 

ים בהוראת המורה, הטהור והמותר נשאר בטהרתו ובהתירו אפילו אם יורה המורה בהיפוך, דאטו דיני התורה תלו
והוראת המורה הוא רק להודיע איך הוא דין תורה, ולכן לא שייך בו קביעות מקום, מלבד זקן ממרא שאינו חייב על 

והביאו רש"י דברים י"ז, י"א[ המראתו אלא א"כ המרה כנגד יושבי לשכת הגזית. ומה שאמרו ]ספרי פר' שופטים קנ"ד, 
שאפילו אמרו על ימין שמאל, היינו שאפילו נראה לך שאומרים לך על ימין שמאל צריך אתה לקבל מהם, אבל הם עצמם 

חלילה שיאמרו על ימין שמאל, ואם טעו בדין ואח"כ עמדו על האמת חייבים הם עצמם לחזור מהוראתם להורות 
ולכן אין שייך לומר על התורה שתצא מציון, אבל בחידוש חדשים חידשה לנו עים. כהלכה, ולא אמרינן אתם אפילו מוט

 התורה אתם אפילו שוגגים אפילו מוטעים אפילו מזידים, בזה שייך לומר כי מציון תצא תורה.

ואמנם דין זה דאתם אפילו שוגגים וכו' שייך רק בחידוש חדשים לענין מלא וחסר, ולא מצינו בגמרא דבר זה רק   
במסכת ראש השנה דף כ"ה ע"א גבי עובדא דר"ג ור' יהושע דשלח לו שיבוא ביום הכפורים שחל  בקידוש החודש

אבל בעיבור השנה לא מצינו זה שישאר בחשבונו, ור' יהושע היה סבור שראוי לעבר החודש, ור"ג קידשו ביום שלשים, 
עברים עליהם מצינו שאמרו ואם עברוה אינה קיים מה שעשו שלא כהלכה, ואדרבה מצינו להיפך על דברים שאין מ

, וכן כתבו התוס' במסכת ראש השנה דף כ"א ע"א בד"ה מעוברת, מכלל דלא אמרינן בזה אתם אפילו שוגגין ומוטעין וכו'
לוי איקלע וכו', בסוף הדיבור, דלא שייך דרשה דאתם וכו' רק לענין יום שלשים ויום שלשים ואחד אימת לחדשו דהיינו 
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לא, אבל לא לענין עיבור השנה. וכן משמע ברמב"ם שלא הזכיר דבר זה בעיבור השנה רק בקידוש החודש, וזה חסר ומ
לשונו בפ"ב ]מהלכות קידוש החודש[ הלכה י', ב"ד שקידשו את החודש בין שוגגין ובין מוטעין וכו', ובפרק ד' בדיני עיבור 

 תצא תורה רק קידוש החודש אבל לא עיבור השנה.שנה לא הזכיר מזה כלום. וא"כ אין ללמוד מקרא דמציון 

, תנו רבנן אין מעברין את השנה אלא ביהודה וכו', אמר ובזה היה אפשר לתרץ קושיית התוס' בסנהדרין דף י"א ע"ב  
קרא לשכנו תדרשו ובאת שמה כל דרישה שאתה דורש לא יהיה אלא בשכנו של מקום. והתוספות שם בד"ה אין מעברין 

וקשה קצת דבברכות נפקא לן מדכתיב כי מציון תצא תורה והכא מייתי מלשכנו תדרשו, ונשארו בקושיא.  וכו', כתבו
ולפי מה שכתבתי ניחא, דשם מיירי לענין עיבור שנה ולהכי לא מייתי מקרא כי מציון וגו', אבל מלשכנו תדרשו נראה לי 

רי מהכא דריש בראש השנה דף ד' ע"ב דברגל אחד דשפיר מייתי, דסיפא דקרא הוא ובאת שמה, והיינו עליה לרגל, דה
עובר אי לר' מאיר בלאו ואי לרבנן בעשה. וא"כ הכי קאמר לשכנו תדרשו, אימת הוא הזמן ובאת שמה, כי לפי החסר 

 והמלא ולפי עיבור שנה ישתנה זמן הרגל.

ן את השנה אלא ביהודה דכתיב ואולי זה כוונת רש"י כאן בתחלת הסוגיא ]ע"א[ בד"ה מעבר שנים, ותנן אין מעברי  
לשכנו תדרשו וכו' בפ"ק דסנהדרין. והדבר תמוה, דמה חסר לרש"י בטעם כי מציון תצא תורה שמפורש כאן בסוגיא 

דכאן, ורש"י הביא לימוד אחר והביא ממרחק מסוגיא דסנהדרין, והמהרש"א הרגיש בזה ונשאר בקושיא. ולפי מה 
 שנים, וזה ליכא למילף מקרא דכי מציון וכאשר כתבתי.שכתבתי ניחא, דרש"י מרשים על מעבר 

ואמנם איפכא קשה, למה מביא הגמרא כאן קרא דכי מציון שהוא דברי קבלה בנביאים, וגם ליכא למילף מיניה רק   
קידוש חדשים, וכי כעורה ראיה שהביא בסנהדרין מקרא דלשכנו תדרשו שהוא כתוב בתורת משה, וגם איכא למילף 

ידוש חדשים ובין עיבור שנים. ואמנם ראיתי כאן בדברי מהרש"א ]ברש"י ד"ה מעבר שנים[ דבר שהוא פלא מינה בין ק
בעיני, דהמהרש"א כתב דמקרא דלשכנו לא ממעטינן אלא גליל אבל מקרא דכי מציון ממעטינן כל ארץ ישראל ודוקא 

עטינן אפילו כל ארץ ישראל. אבל גוף דברי ירושלים לבדה. ולפי דבריו ניחא קצת, דיותר ניחא להש"ס להביא קרא דממ
מהרש"א תמוהים בעיני, ומקרא דכי מציון לא ממעטינן אלא חוץ לארץ לבד, אבל מלשכנו תדרשו ממעטינן אפילו גליל 

שהוא בארץ ישראל. ובאמת לא מצינו לומר שיאמרו אין מקדשין את החודש אלא בירושלים או ביהודה, ולא מצינו אלא 
ל שעשה כן בח"ל, אבל בעיבור שנים שנינו בברייתא שם בסנהדרין ]י"א ע"ב[ שאין מעברין את השנה כאן שהקפידו ע

אלא ביהודה. וזה לשון הרמב"ם בפ"א ]מהלכות קידוש החודש[ הלכה ח', אין מחשבין וקובעין חדשים ומעברין שנים 
בר וקבע ועיבר לא עשה כלום, עכ"ל. הרי אלא בארץ ישראל שנאמר כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים וכו', ואם ע

שמקרא דכי מציון לא מיעט אלא ח"ל אפילו דיעבד אינו מועיל, וגם ממעט קביעת חדשים ועיבור שנים. ובפ"ד הלכה י"ב 
כתב, ואין מעברין את השנה אלא בארץ יהודה שהשכינה בתוכה שנאמר לשכנו תדרשו, ואם עברוה בגליל מעוברת, 

מלשכנו ממעט יותר דבעינן לשכנו היינו מקום ששכינה שריא, ושם לא הזכיר קביעת חדשים כלל. עכ"ל. הרי שאדרבה 
 ולפי הנראה דעתו דקביעת חדשים מותר אפילו לכתחלה בכל ארץ ישראל אפילו גליל.

קרא  ועוד אומר אני אלמלא דברי רבינו הגדול הרמב"ם שהביא קרא דלשכנו, הייתי אומר דלהכי לא הביא כאן בברכות  
דלשכנו אף שהוא כתיב בתורה, דבמחלוקת שנוי, דהרי שם בסנהדרין כך הוא הסוגיא תנו רבנן אין מעברין את השנים 
אלא ביהודה ואם עיברוה בגליל מעוברת, העיד חנניה איש אונו אם עיברוה בגליל אינה מעוברת, א"ר יהודה בריה דר' 

יה אמר קרא לשכנו תדרשו וגו'. וא"כ טעמא דחנניה הוא מהך קרא, )שמואל בן פרחיה( ]שמעון בן פזי[ מאי טעמא דחננ
ולכך סובר שאפילו בדיעבד אינו מעובר כיון שהוא גזירת הכתוב, אבל רבנן ס"ל דהך קרא לא קאי לענין עיבור, רק קרא 

רבנן, ולכך לענין קרבנות לשכנו תדרשו ובאת שמה והבאת שמה וגו', ומה שאין מעברין אלא ביהודה הוא רק מעלה מד
בדיעבד מעובר. ולהכי לא מביא כאן קרא דלשכנו, דרבנן לא ס"ל הך דרשה. ואמנם מה אעשה ורבינו הגדול פוסק כרבנן 

 דאם עיברוה בגליל מעוברת, ואעפ"כ מביא קרא דלשכנו.

שמע שלא שוב ראיתי שהמהרש"א בחי' אגדות כאן כתב טעם נכון על שלא הביא כאן קרא דלשכנו, משום דלשכנו מ    
הקפיד אלא בזמן שהמקדש קיים והשכינה שורה שם, אבל חנניה שעשה כן היה אחר החורבן, ולכן לא הביא כאן קרא 

דלשכנו. ואמנם ילפינן מקרא דמציון תצא תורה גם עיבור שנים, כיון דחזינן על כל פנים דקפיד קרא בזמן המקדש אפי' 
מבשאר התורה, ילפינן שוב מקרא דמציון תצא תורה למעוטי ח"ל בכל ארץ ישראל, וחזינן שקפדה התורה בזה יותר 

אפילו בזמן הזה. ולכן שפיר הביא רש"י כאן קרא דלשכנו תדרשו, ומזה עצמו ילפינן דקרא דכי מציון לא קפיד אלא על 
יון סתם ולא ח"ל, דהרי חזינן דהתורה לא קפדה רק בזמן השכינה, ואיך קפיד הנביא אפילו אחר החורבן, דכיון דכתיב מצ

הוזכר כאן שריית שכינה הרי לעולם שם ציון קיים, אלא ודאי דהתורה שמיעטה אפילו בארץ ישראל גופה, לכן לא 
 הקפידה רק בזמן השראת שכינה, אבל הנביא כאן לא מיעט אלא ח"ל, לכן שייך אפילו אחר החורבן.

 אאות  מנחת חינוך מצוה ד

יכולים לקבוע שם מחמת איזה אונס אינו מבואר בר"מ אם יוכלו הקטנים מהם והנה אם יש גדול הדור בא"י אך שאינם 
לקדש בח"ל או עכ"פ השוים כמותם אך בתוס' סנהדרין שם כתבו וז"ל ובירושלמי אמרינן בהדיא דאם אינם יכולים לעבר 

א"י לקבוע בא"י קובעים בא"י מעברין בח"ל ירמי' יחזקאל ברוך בן נרי' עיברו בח"ל עכ"ל נראה מדבריהם דעל כל אונס ש
דהא דהמצוה היא בא"י היינו משנבחרה א"י בח"ל ולכאורה נראה דאין ראי' מהנביאי' ההם שעיברו בח"ל דנ"ל פשוט 
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ובודאי מרע"ה וב"ד קידשו חדשים ושנים עפ"י הראי' במדבר וכה"ג מבואר במס' מגילה אבל קודם שנבחר' כשר בכ"מ 
  .ה הארץ כל הארצות הוכשר' אך משנבחרה הארץ לא הוכשר אלא בארץ א"כ ה"נגבי הלל על נס שבח"ל דעד שלא נבחר

וע"ש במגילה דאמרינן כיון שגלו חזרו להכשירן הראשון והיינו בגלות בבל דפסקינן דקדושה הראשונה ל"ק לע"ל כמבואר 
שו בבבל א"כ היו רשאין בכ"מ בש"ס ובר"מ פ"א מה' תרומות א"כ בגלות בבל לא הי' א"י קדוש כלל והנביאים הללו קיד

לקדש כי הי' אז א"י ככל הארצות ובודאי שאין לקדש אם אין א"י קדוש א"כ אין ראי' לזה"ז שא"י קדוש דקדושה שני' של 
עזרא לא בטלה שיהיו יכולים לקדש בח"ל אם א"י לקדש בא"י ואפשר דהוי כמו בזמן שאין סמוכים דהל"מ הוא דקובעין 

 .'פ"ה ולא עפ"י הראיעפ"י החשבון המקובל ער"מ 

אך מ"מ ראיית הירושלמי נכונה כיון דעיקר הדין שיהי' הקידוש והעיבור בא"י נפקא לן מפסוק כי מציון תצא תורה או 
מלשכנו תדרשו ע' ברכות וסנהדרין א"כ תלוי זה במקום הקדוש בקדושת השכינה ולא בקדושת תו"מ ער"מ פ"ו מה' בית 

דש בקדושה הראשונה ל"ב בגלות בבל א"כ הי' אז ירושלים בקדושה ומ"מ קידשו הבחירה פ' דירושלים ובהמ"ק נתק
 :ועיברו בח"ל ע"כ מוכח דאם א"י לקדש בא"י מקדשין בח"ל ובדין קדושת א"י וירושלים הארכתי לקמן ב"ה ע"ש

 מנחת חינוך מצוה ד אות ד

דכל א"י כשר אף דנלמד מפסוק כי מציון קה"ח וכו' וע"ש וכו'. ער"מ דגבי קה"ח כתב דאין מקדשין אלא בא"י משמע 
תצא תורה מ"מ כשר כל א"י ובפ"ד גבי עיבור שנים כתב דלכתחלה אין מעברין אלא ביהודה ולא בגליל וכ"מ בסנהדרין 

דוקא ע"ש יש לו מעלה זו דדוקא בא"י וקה"ח אינו מוזכר וצע"ק כיון דמפסוק כי מציון תצא משמע דגם קה"ח הוא 
לכתחלה ביהודה אבל קה"ח כל  נהשיבור בצל"ח סוף ברכות מפלפל בענינים אלו וכ' ג"כ דדוקא ע בירושלים דוקא וע'

 ...א"י כשרה ע"ש. והנה הארכנו לעיל בדין דאתם אפילו מוטעים

 עיין שם באריכות אות ו

 ארץ הצבי עמ' קלו

 ונפש הרב עמ' רצז

 רמב"ם ספר המצוות עשה קנג והשגות הרמב"ן שם

 יין המצוותמנ –קידוש החודש 

 רמב"ם ספר המצוות עשה קנג והשגות הרמב"ן שם

 רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק א'

הלכות קדוש החדש. מצות עשה אחת והיא לחשב ולידע ולקבוע באיזה יום הוא תחלת כל חדש וחדש מחדשי כותרת: 
 השנה. וביאור מצוה זו בפרקים אלו.

שיחשבו וידעו אם יראה הירח או לא יראה, ושידרשו את העדים עד שיקדשו מצות עשה מן התורה על בית דין הלכה ז: 
את החדש, וישלחו ויודיעו את שאר העם באיזה יום הוא ראש חדש כדי שידעו באיזה יום הן המועדות, שנאמר אשר 

 תקראו אותם מקראי קדש ונאמר ושמרת את החקה הזאת למועדה

 נין ממונאוכן לע –הנאה ככסף  –אדם חשוב  –קידושין 

 קידושין ז.

 ר"ן קידושין ג. בדפי הרי"ף

גרסי' בגמ' ]דף ז א[ איתמר משמיה דרבא וכן לענין ממונא. כלומר הנך שמעתתא דילפינן קדושין מדין ערב ומדין עבד 
כנעני כן לענין ממונא מכר לו שדה ואמר לו תן הכסף לפלוני ותהא השדה מכורה לך בו קנה מדין ערב הילך מנה ותהא 
השדה מכורה לפלוני קנה אותו פלוני השדה מדין עבד תן מנה לפלוני ותקנה לו שדי קנה מדין שניהם כך כתב רש"י ז"ל 

ולפיכך לא פי' דקאי נמי אהילך מנה ותקנה לך שדי באדם חשוב דסמכא להך מימרא טפי משום דבקידושין גופייהו ספוקי 
א תו וכן לענין ממונא אבל לדידן ]כיון דפשיטא לן[ דבאדם חשוב מספקא ליה לרבא ולא איפשיטא ליה ואם כן היכי לימ

מקודשת משמע דהוא הדין נמי לענין ממונא וכן דעת רבינו חננאל ז"ל שכתב הילך מנה ויקנה לך נכסי ואמר דההיא 
א תטעה הנאה מיחשבא ככלי דיהביה הקונה למקנה וקונה בו בתורת חליפין אותן נכסים ולפי זה אף מטלטלי קנה בה ול
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בדבריו לומר שהוא סובר דההיא הנאה מדין חליפין ]קניא[ ולא מדין דמים שאם כן אשה שאינה נקנית בחליפין היאך 
נקנית באותה הנאה אלא כך דעתו ז"ל דההיא הנאה דאדם חשוב חשיבא ליה כנותן בחליפין ובדמים ולפיכך אשה נקנית 

קנין בשניהם מדין שניהם ולא נודע למה השמיטה לזו הרב אלפסי בה מדין דמים מטלטלין מדין חליפין קרקעות שהן נ
ז"ל וכתב הרמב"ם ז"ל בפרק קמא מהלכות מכירה האומר לחבירו תן מנה לפלוני ויקנה ביתי לך כיון שנתן קנה הבית 

רינן מעבד מדין ערב ולא ידעתי למה לא כתב גם כן מדין עבד כנעני ומדין שניהם שמא סובר הוא דדוקא לגבי קידושין גמ
כנעני משום דעבד ואשה כהדדי נינהו דעבד ]דף כג א[ גמר לה לה מאשה אבל לענין ממון אין למדין מעבד כנעני אבל אין 

 זה מחוור וצריך עיון:

 קידושין מח

 מנחת חינוך שצב:א

אם הנאה שוה  ופשוט כיון דש"כ מהני א"כ כל הנאה כגון שחוק לפני או רקוד כו' דמהני בקידושין אם הנאה ש"פ ה"נ
ה"ס. וכן כהן האומר תן מנה לפלוני ויהיה בנך פדוי דבקידושין כה"ג מהני מדין ערב ועי' בריטב"א דהטעם דיש לה הנאה 

 ה"נ כאן שמין הנא' אם שוה ה"ס ומדין ערב כמו בקידושין.

 ארץ הצבי סימן כז, עמ' קצב

 אדם חשוב, נתן הוא ואמרה היא, שדכנות –קידושין 

 אבן העזר כז:טשלחן ערוך 

ואתקדש לך, ולקחו ואמר לה: הרי את מקודשת לי בהנאה זו שקבלתי ממך  נתנה היא ואמרה לו: הילך דינר זה מתנה
מתנה, אם אדם חשוב הוא, הרי זו מקודשת, שהנאה יש לה בהיותו נהנה ממנה, ובהנאה זו הקנתה עצמה לו. וצריך 

ויש מחמירין אפילו לא אמרה תחלה כשנתנה: ואתקדש לך, רק נתנה סתם גט.  חקירת חכם מי נקרא אדם שאינו חשוב להתירה בלא
 ואמר לה: התקדשי כו' ושתקה )תשו' הרשב"א סי' תרי"ג(.

 ט"ז אבן העזר כז:ט

ואתקדש לך. בגמ' איתא נמי הכי שאמרה היא כן ולכאורה קשה למה לי באמת האי מילתא דהא לא תליא האמירה בה 
אמת טעם היש מחמירין שמביא רמ"א על זה ונראה דסתם נתינה היא לטובת המקבל ואפילו אלא באמירתו דוקא וזה ב

באדם חשוב ולא טובת הנותן אלא דיש קצת בני אדם שיש טובה להנותן במה שמקבלו ממנו אדם חשוב משו"ה באשה 
ירור שהיא רודפת לא הוי קידושין מסתמא באדם חשוב דלאו כל אשה מתבקשת להינשא לת"ח אלא כל שאנו רואים בב

אח"ז דהיינו שאומרת בשעת נתינת המעות שהיא יש לה הנאה מזה אז מהני אמירתו אח"כ בזה וכן כתב הרמב"ם בפ"ה 
כמו שמביא ב"י ובתשובות הרשב"א סי' תרי"ג מביא ג"כ דבעינן שתאמר ואתקדש אני לך מטעם שזכר אלא שכתב שם 

א אחרת הו"ל ברמב"ם אלא שהטור ס"ל דאין תלוי באמירתה תחילה דלהרמב"ם לא צריך לאמירתה תחילה ובודאי נוסח
כלום אלא אפילו נתנה סתם ואמר הוא יש חילוק בזה אם הוא חשוב מקודשת והא דנקט בגמ' דף ז' דבעי רבא הילך מנה 

ם יש ואקדש אני לך מהו היינו מדאמר תחילה שם אמר רבא תן מנה לפלוני ואקדש אני לך מקודשת מדין ערב וכו' וש
הכרח שתאמר תחילה ואקדש אני לך דבזה מקניה נפשה כדאיתא שם על כן בעי רבא אח"כ גם בזה אם אמרה ואקדש 
אני לך אם יש גם בזה איזה הקנאה ופשטו שם דיש חילוק בין אדם חשוב וא"כ לא צריך כלל לאמירתה תחילה ואקדש 

ם הרי"ף והרא"ש וס"ל לרמב"ם דאין חילוק בין אדם אני לך כן נראה לי סברת הטור אלא דהוא כתב שהרמב"ם חולק ע
חשוב או לא וכבר תפס עליו ב"י וכתב שגם הרמב"ם ס"ל חילוק זה אלא שלא הוצרך להזכירו כיון שזכרו במקום אחר 
וכדין תפס עליו ויש רוצים לישב דברי הטור דמביא מחלוקת של הרמב"ם לענין דס"ל דלא מהני אדם חשוב אלא אם 

ה ואקדש אני לך דוקא והטור לא ס"ל כן וכמו שזכרנו ואי אפשר לומר כן דהא הטור סיים לומר וסברא אומרת תחיל
ראשונה הוא סברת הרי"ף וכן כתב א"א ז"ל עכ"ל ובאמת לא נזכר ברי"ף רק כמו בגמ' דהיינו בברייתא דנתנה היא ואמר 

כתב באמרה היא תחילה ואקדש אני לך דאז הוא דהוה ספק ולא זכר שם דמהני באדם חשוב ולקמן גבי מילתא דרבא 
מהני אדם חשוב ואם כן היינו כמו הרמב"ם אלא דבאשר"י כתב גם לעיל בנתנה היא ואמר הוא וז"ל אם לא באדם חשוב 
כדאמר לקמן עכ"ל ובודאי יש לפרש דבריו במ"ש כדאמר לקמן היינו באם אמרה תחילה ואקדש אני לך ואין לנו לעשות 

 הרמב"ם להרא"ש: מחלוקת בחנם בין

 ביאור הגר"א אבן העזר כז:ט

 )ליקוט(

לד( נתנה כו'. ל' הרמב"ם וכשיטת הרי"ף שכ' שם וכן אם נתנה היא ואמר הוא לא הוי קדושין וכ' הרשב"א דר"ל       
 אפילו באדם חשוב דהא אמרי' שם ז' א' דבאדם חשוב מקודשת דוק' בשחזר הוא וא"ל התקדשי לי בהנאה זו שאני מקבל
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ממך מתנה זו וכן פי' ר"ח שם וא"כ ה"ל נתן הוא ואמר הוא אבל נתנה היא ממש ואמר הוא אינה מקודשת כלל כו'. 
ובתשובה סי' תרי"ג כ' אפילו חזר ואמר לה אינה מקודשת עד שתאמר בתחלה ואתקדש אני לך כלישנ' דרבא ע"ש וע"ל 

 סימן כ"ט סעיף בג"ד:

 ש"י שם ד"ה באדם חשוב שאינו כו' וכ"כ הר"ן שם:לה( וצריך חקירת כו'. ועיין ר      

 )ליקוט(  

לו( ויש מחמירין כו'. הוא דעת הרא"ש שכתב שם וכן אם נתנה היא ואמר הוא אינה מקודשת אם לא באדם חשוב       
ומ' דאפילו לא אמרה כלל וגם א"צ שיאמר בהנאה זו שקבלתי כו' דא"כ ה"ל נתן הוא כמ"ש הרשב"א אלא הרי את 

ודשת במנה שנתת לי וכמ"ש הרא"ש שם סוף ס"ו וכן הוא בטור וכ"ה דעת תוספות והראב"ד כמ"ש הרשב"א בשמם מק
וז"ל וא"ת תידוק מינה נמי נתנה היא ואמר הוא ותי' הראב"ד דההי' לא פסיקא ליה דאיכא אדם חשוב וכן בתו' ועיין תו' 

וש ונראין דבריהם דהא דאמר לקמן באדם חשוב היינו שם ד"ה הא כו' אבל הרי"ף והרמב"ם כתבו דאין כאן בית מיח
כשחזר הוא ואמר לה התקדשי בהנאה זו כולי כנ"ל נמצא דבתרתי פליגי והרב לא כיון יפה שדין זה הוציא מתשובת 
הרשב"א סימן תרי"ג כמ"ש בד"מ אבל שם מבואר להדי' כס' ראשונה כנ"ל רק שחשש שם למעשה מפני סברת בה"ג 

היא ואמר הוא נמי ספיקא הוה כמו בס"ח ולפ"ז אפילו באינו חשוב וכ"ש דאצ"ל בהנאה זו כו' ולא  שכתב וה"ה נתנה
   אמירתה תחילה אבל הר"ן דחה דברי בה"ג אבל דעה זו אתי שפיר לדעת תוס' וראב"ד ורא"ש כנ"ל:

 בבא קמא נח

 תוספות בבא קמא נח

 קח.-כתובות קז:

 מעותיוחנן אומר איבד תוספות כתובות קז: ד"ה 

ליכא לאקשויי מהא דקיימא לן )לעיל פ.( היורד לתוך שדה של חבירו ונטעה שלא ברשות דשמין לו כאריס ולבונה 
חורבתו של חבירו דנותן לו מה שההנהו )ב"מ קא. ע"ש( דהתם השבח בעין הוא ודין הוא שיטול אבל הכא לא השביח לו 

די יהיב ליה והוה כמבריח ארי מנכסי חבירו דאע"ג דמהנה אותו שום שבח נכסים אלא שהצילו מגביית בעל חובו ולא מי
לא מתחייב מידי כדמסיק בנדרים באין בין המודר )דף לג:( וא"ת הא אמרי' בהשוכר את הפועלים )ב"מ דף צג:( שומר 

לו לקדם ברועים ובמקלות ולא קידם חייב ומפרש שומר חנם בחנם שומר שכר בשכר ומסיק דחוזר ונוטל  חנם שהיה
מבעל הבית משמע דשומר חנם נמי אם קדם ברועים ובמקלות בשכר חוזר ונוטל מבעל הבית ואמאי אברוחי אריא 

מר לו תן לי סלע אלא נותן לו שכרו בעלמא הוא וכן הא דתנן בפ' אלו מציאות )ב"מ דף לא: ושם( היה בטל מסלע לא יא
כפועל בטל של אותה מלאכה דבטיל מינה ופירש בקונטרס שאם היה עוסק במלאכה חמורה ונוטל שכר מרובה כמה היה 

פוחת משכרו ויעסוק במלאכה קלה כמו השבת אבידה וכך יתנו לו ואמאי אברוחי אריא בעלמא הוא ולפי מה שפירש 
שתו קאמר חנן לפי שיכולה לצמצם ולהתפרנס בדוחק אבל שאר פורע לו חובו לא כמו רבינו תם דדוקא במפרנס את א

שאמר לקמן לא קשיא מידי ואומר רבי כי מן הדין היה ודאי פטור כדמשמע הכא אלא תקנת חכמים התם שישלמו לו כדי 
שיעסוק להבריח את שישיב אבידתו של חבירו וכן בקדם ברועים ובמקלות בשכר דחוזר ונוטל שכר מבעל הבית כדי 

הארי ואפי' עולה השכר כדי דמיהן נפקא מינה לכושרא דחיותא אבל פורע חובו ועמד אחר ופרנס את אשתו למה לנו 
לעשות תקנה על זה ומהאי טעמא נמי הא דאמר בהנזקין )גיטין נח:( הבא מחמת חוב ומחמת אנפרות אין בו משום 

ותן רביע לבעלים ויחזיק בקרקעות אלא מחזיר לו הקרקע נראה לרבי סיקריקון פירוש אם שהתה בידו י"ב חדש אין נ
דלא בחנם מחזיר אלא משלם לו מה שהוציא להוציאה מיד העובד כוכבים ורבינו גרשון פי' בתשובותיו כמו כן דאע"ג 

"כ אין דלא הוי אלא כמבריח ארי בעלמא יש לו לשלם מידי דהוה אקדם ברועים ובמקלות בשכר וגבי משיב אבידה דאל
לך אדם מציל של חבירו מיד העובדי כוכבים ולא כפי' הקונטרס שפירש בגיטין שמחזיר לו בחנם וא"ת והא דתנן בהגוזל 

בתרא )ב"ק דף קטו:( שטף נהר חמורו וחמור חבירו שלו יפה מנה ושל חבירו מאתים והניח זה את שלו והציל את של 
ו לשלם והיה רבי רוצה לומר דמשום הכי אין לו אלא שכרו דמיירי כגון חבירו אין לו אלא שכרו ואמאי דמי חמורו היה ל

שבעל החמור בפניו וכי עשו חכמים תקנה ה"מ שלא בפניו אבל בפניו לא וקשה א"כ אפי' שכרו לא יהא לו דהא תנן בפ' 
בריח ארי מנכסי הכונס )שם דף נח. ושם( נפלה לגינה ונהנית משלמת מה שנהנית ומפרש רב בגמרא אפי' נחבטה דס"ד מ

חבירו ומה שנהנית נמי לא משלם קמ"ל ופריך אימא ה"נ ומשני מבריח ארי מנכסי חבירו מדעתו והאי שלא מדעתו א"נ 
מבריח ארי לית ליה פסידא האי אית ליה פסידא ומשמע לישנא קמא מדעתו אע"ג דאית ליה פסידא פטור ועל כורחין לא 

דף לא:( ודהשוכר את הפועלים )שם דף צג:( אלא הכי פירושו מבריח ארי אפשר לפרש כן מההיא דאלו מציאות )ב"מ 
מדעתו היכא דלית ליה פסידא האי שלא מדעתו לאו משום דאי לא הוי פסידא יהא חייב דפשיטא אם נחבטה ולא 

נתקלקלו הפירות למה יהא חייב אלא כלומר האי שלא מדעתו שעל כרחו הוא מבריח ארי ואם דוחקים את האדם על 
כרחו להבריח את הארי ממצרו של חבירו אע"ג דלית ליה פסידא חייב לשלם לו שכר טורחו והשתא בההיא דהגוזל 

בתרא אם נפרש דדמי חמורו אינו חייב לשלם לפי שהוא בפניו אלמא חשבינן כאילו לית ליה פסידא א"כ לא יהא לו אפי' 
יינו טעמא דאינו משלם דמי חמורו שלא תקנו חכמים שכרו כיון דמדעתו הוא ולית ליה פסידא על כן נראה לרבי דה
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שיהא חייב לשלם אלא מה שהוא מהנה אותו ואינו מהנה אותו אלא כדי שכרו שהרי גם הוא היה מוצא להציל בכדי 
 שכרו דעל כרחך מיירי שיכול להציל שלא יזכה אותו מן ההפקר.

 שלחן ערוך חושן משפט קפח:י

וכל שכן שאין לסרסור למכור חפץ באשראי, אלא אם  חייב הסרסור.המבקר להחזירו, סרסור שנתן כלי לבקרו, ולא רצה 
הגה: השדכן הוי כמו סרסור. ואם השדכן רוצה שישלמו לו מיד שכר שדכנות, והבעלים אינם רוצים לשלם עד כן נטל רשות מבעל הכלי. 

קום שאין צריך לשלם לו עד הנישואין, אם חזרו בהן ונתבטל השדכנות הנישואין, תלוי במנהג המדינה. ובמקום שאין מנהג, הדין עם הבעלים. ובמ
על מנת שיתפייס, ואז צריך לשלם לו מיד, אפילו יחזרו בהן )פסקים וכתבים מהרא"י  אלא אם כן התנו בהדיא פטורים הבעלים מלשלם לו שכרו,

 סימן פ"ה(.

 שלחן ערוך יורה דעה קכ:י

ויש חולקין )טור  הגה:אינו צריך טבילה. )כן משמע ממרדכי(.  עשות לו ממנו כלי,בד כוכבים לישראל שנתן כסף לאומן עו
בשם ריצב"א(. ויש לטובלו בלא ברכה. ואם מקצת הכסף שנעשה ממנו הכלי של עובד כוכבים, צריך טבילה )משמע ממרדכי(. וכן אומן ישראל 

עובד כוכבים נתן כל המתכות )ארוך(; אבל אם עשאו לעצמו רק שקנה שעשה כלי לעובד כוכבים וקנאו ממנו, יטבילנו גם כן בלא ברכה אם ה
 המתכות מן העובד כוכבים, או שנתן מקצת מתכות משלו, אין צריך טבילה )ב"י בשם הגהות אשיר"י(.

 ארץ הצבי עמ' קצב

 איסורי הנאה –קידושין 

 רמב"ם הלכות אישות ה:א

בחלב וכיוצא בהן משאר איסורי הנאה אינה מקודשת,  המקדש בדבר שהוא אסור בהנאה כגון חמץ בפסח או בשר
 ואפילו היה אסור בהנאה מדבריהם כגון חמץ בשעה ששית מיום ארבעה עשר אינה מקודשת.

 משנה למלך הלכות אישות ה:א

ונסתפקתי הגע עצמך שהיתה האשה חולה והיתה מסוכנת דשרו לה איסורים אלו וכן אם היא חולה שאין בו סכנה 
ורי הנאה של דבריהם למ"ד דכל איסורים דרבנן הותרו בחולה אף שאין בו סכנה אם עבר וקדשה מהו. מי וקדשה באיס

אמרינן דטעמא דהמקדש באיסורי הנאה דאינה מקודשת הוא משום דמה שנתן לה אינו מועיל לה כלום שהרי אינה 
ת. או דילמא טעמא דאינה מקודשת הוא יכולה ליהנות ממנו ולפי זה אם היתה חולה בענין שיכולה ליהנות הויא מקודש

משום דלמקדש אינו שוה כלום ונמצא שלא נתן לה פרוטה ולפי זה אם היתה חולה אינה מקודשת דנהי דלדידה שרי 
מ"מ המקדש לא נתן לה כלום כיון דלדידיה אסור בהנאה ועוד היה אפשר לומר דטעמא דאינה מקודשת הוא משום דכיון 

מקדש נמצא שנהנה בהם ומש"ה אמרו דאינה מקודשת לפי שאסור ליהנות מאיסורי ערלה דאיסורי הנאה נינהו וכש
 )ע"ש באריכות( ...ודכוותיה ולפ"ז אף אם היתה חולה אינה מקודשת:

 אמירת האשה באדם חשוב –קידושין 

 קידושין ה:

הרי  -לי הרי את לי לאינתו ת"ר: כיצד בכסף? נתן לה כסף או שוה כסף, ואמר לה הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת 
אינה מקודשת.  -זו מקודשת; אבל היא שנתנה, ואמרה היא הריני מקודשת לך, הריני מאורסת לך, הריני לך לאינתו 

אינה מקודשת, אימא סיפא: אבל היא שנתנה  -מתקיף לה רב פפא: טעמא דנתן הוא ואמר הוא, הא נתן הוא ואמרה היא 
הוו קידושין! רישא דוקא,  -ין; טעמא דנתנה היא ואמרה היא, הא נתן הוא ואמרה היא לא הוו קידוש -לו ואמרה היא 

פשיטא דהוו קידושין, נתן הוא  -סיפא כדי נסבה. ותני סיפא מילתא דסתרא לה לרישא? אלא ה"ק: נתן הוא ואמר הוא 
מקודשת, נתנה היא  -מר הוא נעשה כמי שנתנה היא ואמרה היא, ולא הוו קידושין. ואב"א: נתן הוא וא -ואמרה היא 
 ספיקא היא וחיישינן מדרבנן. -אינה מקודשת, נתן הוא ואמרה היא  -ואמרה היא 

 תוספות קידושין ה: ד"ה הא נתן

מה שלא הזכיר כלל נתנה היא ואמר הוא משום דלא פסיקא ליה דפעמים מקודשת באדם  -הא נתן הוא ואמרה היא כו' 
 חשוב כדאמר לקמן )דף ז.(.

 קידושין ז.
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 קידושין מח.

 עבודה זרה יט

 ארץ הצבי עמ' קצג

 אמירה בקידושין –קידושין 

 קידושין ה.

 גינת אגוז עמ' קיז

Rabbi Michael Hecht 

 המהרש"םעיצת  –בזמן הזה  אפקעינהו –קידושין 

 קידושין יג.

 תוספות גיטין לג. ד"ה ואפקעינהו

 210שו"ת מהרש"ם חלק א סימן ט

...ולא אכחד כי אם היה כת"ר מתייעץ עמי, טרם שעשו מעשה גירושין של בעל הראשון, הייתי ממציא עצה ותושיה 
"כ יחפה על בת אחותו, להלכה ולא למעשה ע"פ דברי התוס' גיטין )ל"ג ע"א( ד"ה ואפקעינהו וכו'. שהקשה הר"ש: א

דכשיבואו עדים שזינתה ישלח לה גט ע"י שליח, ויבטלנו שלא בפני שליח, ופקעו קידושין? )וע"ש בתוס' ל"ב ע"ב ד"ה 
ור"נ וכו' דגם לרבי, מודה בבטלו בפני א', לר"נ אינו מבוטל לכ"ע(. וחי' הר"י: דכיון דכדין מחפה אין לחוש. ושם בסוה"ד 

י' דלכך מתכוון, לא מפקעינן קידושין, דלתקנה עשו חכמים ולא לתקלה, שמתוך כך יהיו בנות תי' עוד: דהיכא דידע
ישראל פרוצין בעריות ע"ש. וא"כ, לא מיבעיא לתי' הראשון, פשיטא שהי' מועיל בנ"ד להכשיר הממזר למפרע, באופן זה, 

שעשתה בטעות על פי ב"ד, אין בזה חשש שישלח לה גט על ידי שליח ויבטלנו בפני ע"א. וגם לתי' ב', י"ל: דבכה"ג 
תקלה, ושפיר הפקיעו הקידושין למפרע. וע"ש ברשב"א ואס"ז כתובות ג', שתי' עוד, דע"י הפקעת קידושין גמר ויהיב 

גיטא. אבל יש מקום לסמוך ע"ד התוס' וש"פ שלא תי' כן. ועוד די"ל דבנ"ד שיעשה כן בעצת ב"ד, גם הרשב"א מודה. ואף 
שיעשה כל בעילותיו ביאת זנות, אאל"ח =אין אומרים לאדם, חטא= כדי שיזכה חבירך, כיון דמחזקינן לה די"ל, דכיון 

כמזידה בשביל שלא דייקא, דמה"ט תצא מבעלה. אם כן בפשעה הרי קיי"ל דאאל"ח, ועתוס' שבת דף ד', ועוד בכמ"ק, 
סי' קנ"ז סוסק"ו, דבכה"ג ליכא משום ב"ז, ור"ל ובתשו' נו"ב מ"ת א"ע סי' ל"ז, מ"ש בדעת רשב"א בזה. אך לפמ"ש הב"ש 

כיון שהוא בעל בהיתר, ולא היה לו לחוש שמא יזדמן אח"כ סיבה לבטל הקידושין, ע"ש ותבין. אם כן ה"נ בזה. וע"ש 
בב"ח בביאור היטב ד"ז. ובפרט בשו"ת מעיל צדקה סי' ב', וע"ע בשו"ת כתב סופר חא"ע סי' ע"ה. אולם בנ"ד שכבר נעשו 

 ה הגירושין אין חכמה ואין עצה ותושיה...מעש

 ארוח לה זמנה –קידושין 

 החזרת רבית, הערמת רבית, ובדין ארווח לה זמניה –ריבית ראה: 

 דארווח לה זמנאתוספות הרא"ש קידושין ו: ד"ה 

ור"ח פי' דארווח לה זימנא שמסרה לו הממון שהיתה חייבת לו והחזירו לה ליהנות בו עד זמן שהרויח לה ואמר לה ...
, שאם לא נאמר כן נמצא הטפל חמור מן העיקר דקי"ל המקדש בההיא הנאה דשביקנא לך עד כען זימנא מיקדשת לי

במלוה אינה מקדשת כ"ש בהנאת מלוה, ולא מחשיב ליה רבית גמורה כיון דלא קץ לה מידי ולא שקיל ולא מידי אלא 
 ..הערמת רבית הוי ואסור.

 שאחר חופהביאה  – קידושין

                                                 

ע' בשו"ת עונג יו"ט קסט, כתב סופר אה"ע נא, האלף לך שלמה אה"ע לד, מנחת שלמה חלק א סימן עו וציץ אליעזר חלק טו סימן  210
 אתר ישיבה, ובבמאמרו של הרב הדיין דוד מלכאנח, 
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 ש רמז תקמוידושין הגהות מרדכי פרק האיש מקדמרדכי ק

מעשה לפני רש"י באחד שקדש ונמצא אחד מעידי קדושין קרוב או לא היה שוה פרוטה והשיב אע"פ שצריך לקדש ובא 
פעם אחרת אין צריך לא כניסת חופה ולא ברכה אחרת של אירוסין ונשואין ואע"פ שצריך לקדש פעם אחרת ונמצא 

קדושין קדושין עד שיגדלו ויבעלו ואמרי' שהיתה החופה קודם הקדושין מה בכך הרי קטנה שהשיאוה אחיה ואמה אין ה
פרק הכותב קטן שהשיאו אביו כתובתו קיימת שעל מנת כן קיימה ואמר רב הונא לא שאנו אלא מנה מאתים כו' נמצאת 

 חופתו קודמת לקדושין:

 רש"ש קידושין י:

שקודם קדושין ג"כ מהני.  רש"י ד"ה ה"ד. א"נ ביאה שלאחר חופה כו'. עי' בהגמ"ר סי' תקמ"ו שהביא בשם רש"י דחופה
אבל לכאורה אינו מובן מה דחקו שלא לפרש דר"ל ביאה שלאחריה היתה החופה דומיא דכסף שע"י חופה ועי' בסמוך 

 ישוב לזה:

 קידושין במחובר

 תוספות קידושין ה. ד"ה שכן פודין

 ד"ה אין כותבין :כא גיטיןרשב"א חידושי ה

משום דכשקוצץ מן הקרקע ה"ל מחוסר תלישה ואפי' אם נתן לה את הקרקע מתני' אין כותבין במחובר לקרקע. כלומר 
פסול משום דכתיב ספר מה ספר מיוחד שהוא בתלוש אף כל דבר שהוא בתלוש, וה"ג לה בירושלמי. ואע"ג דבגמרין 
דכתיב אמרי' דספר לספירת דברים בעלמא הוא דאתא מ"מ מדאפקיה בלשון ספר קמ"ל דספירה בתלוש בעי'. וי"מ משום 

ונתן בידה דבר הניתן מיד ליד דהיינו תלוש ומעיקרא אשמעי' מתני' דעל הקרן של פרה ועל היד של עבד כשר והוא שיתן 
לה את הפרה ואת העבד אבל קצץ לא, ואח"כ קתני דכתבו על המחובר לקרקע אע"פ שלא קצץ אלא שנתן לה את 

 הקרקע פסול ומן הטעם שכתבנו.

  ואור שמח הלכות גרושין א:

ומנין שלא יהיה מחוסר מעשה אחר כתיבתו, שנאמר וכתב ונתן כו' יצא דבר שמחוסר קציצה אחר הכתיבה וכו', וכן אם 
 כתב במחובר, אף על פי שחתמו בו העדים אחר שתלשו ונתנו לה אינו גט:

נים הביאו הך הנה טעמא דאין כותבין במחובר לקרקע אף שנותן לה הקרקע לא נתברר בדברי רבינו ז"ל. והראשו  
דמפורש בתוספתא )גיטין פ"ב ה"ו( ובספרי )תצא נ"ט( וירושלמי )פ"ב ה"ג( ר' יהודא בן בתירא אומר מה ספר מיוחד 

שהוא תלוש מן הקרקע אף כל שהוא תלוש מן הקרקע, יצא דבר שמחובר לקרקע, והא דבעינן שיתן לה כל העבד וכל 
כמחוסר קציצה, שעומד הקרן להקצץ מן הפרה, ונתמעט מן וכתב ונתן, הפרה, היינו דאם נשאר הפרה לבעלים, הרי הוא 

שאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה, אך האחרונים הקשו על הגמרא )גיטין כא, ב( דאמר בשלמא יד דעבד א"א למקציה 
ניחא  אלא קרן של פרה לקציה וליתב לה כו' דלא ידע המקשה הך דשאינו מחוסר אלא כתיבה ונתינה, אם כן איך הוה

 ליה אמאי בעי שיתן לה כל העבד, הלא אם אינו נותן לה רק היד סגי, וכ"ז צ"ע.

אולם הב"ח ביורה דעה )סימן ו' ד"ה כגון( הקשה דאמאי כשר על ידו של עבד, הא שן בהמה מקרי מחובר גבי שחיטה   
מרא אבל בהמה דתלושה הויא, ואיך יעו"ש, ותירוצו אינו מחוור יעו"ש. ועוד דגבי עו"ג במסכת ע"ג )דף מו, א( אמר הג

מקרי מחובר. לכן נראה ברור דסכין קרוי מאכלת, וא"כ בעינן שיהא המאכלת בעצמו אינו מחובר מצד גידולו מעיקרא 
לדבר שאינו מאכלת, כמו שן בהמה, שגידולו מבהמה שאינה מאכלת, אבל הכא בעי שיהא ספר, תלוש לא מחובר אל דבר 

אבל יד של עבד הרי כל העבד ראוי לכתוב על כל גופו ספר, וא"כ אם כתב על ידו הרי ספר שאינו ספר מצד גידולו, 
מקריא, וזה דלא כמו שהבין הגאון רעק"א )בשו"ת סימן נ"א( דאדם הוי כקרקע, ושן שלו הוי כמחובר לקרקע, משא"כ 

דאם עיקר גידולו מדבר שאינו  בשן בהמה, דז"א, דהיכן נזכר קרקע, רק שלא יהא המאכלת מחובר לדבר שאינו מאכלת,
מאכלת כמו שן וציפורן פסולים לשחיטה אם הם מחוברים לבע"ח שגדלים ממנו, וכ"ז פשוט. ולפ"ז ניחא מה דבעינן 

שיתן לה כל העבד וכל הפרה, דכל כמה דלא נתן הבעל כל העבד לאשה, מיפסל מטעם שהוא מחובר, היינו הגט הכתוב 
ריתות, דכיון דהעבד נשאר אצל הבעל, א"כ היד מחובר בדבר שעיקר גידולו מצד העבד על היד מחובר למידי דלא ספר כ

נשאר אצל הבעלים, אבל כי נתן לה כל העבד, א"כ כל העבד הוא קרוי ספר כריתות בכללו ספר אחד, וא"כ לא שייך 
גרשת בנתינת ידו בפ"ע, שהיד מחובר, כיון שהעבד בכללו קרוי ספר, אבל אם לא נתן לה העבד א"כ צריך את לדון שמת

 א"כ הוא מחובר, וספר בעי שיהא תלוש בפני עצמו, לא מחובר בגידולו אל דבר אחר, וז"ב:

ובזה יש לתרץ קושית הק"ע )בשיורי קרבן גיטין יב, ב( על הך דלא נתמעט עבדים דהוי בכ"מ כקרקע. ולפ"ז ניחא,   
דאין לו רק עבדות עליו, אף שהוא איש בוחר לרצונו כמו  דבכ"מ דממעטינן משום דאינו דבר המיטלטל ממעט נמי עבד,
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האדון, נמי ממעטו, אבל הכא משום דלאו ספר הוא, א"כ עבד בר ספר הוא, ואיך נמעיטו, ודוק. תורף דבר, דכיון דכל 
וא העבד ראוי לכתוב עליו ספר כריתות, א"כ כשנותן לה העבד לא מחלקין היד מן העבד, רק אנו דנין שהעבד בכללו ה

 הספר, וכולו בכלל ספר מיקרי, וכל העבד בכללו אינו מחובר לשום דבר, וזה ברור מאד:

]נ"ב. ולפ"ז, נראה דאם נתן לה העבד ואמר ה"ז גיטך, מהני דלא כמו שכתב הר"ן )גיטין ט, א בדפי הרי"ף( בשם הרמ"ה.   
, ובתוספתא )פ"ב ה"ז( נראה דאמר ובאמת הא דאמר בגמרא )שם כ, ב( מ"ט אוירא דמגילתא הוא קאי על הברייתא

התקבלי כתובתך, וכל הלשון ה"ז גיטך והשאר לכתובתך קאי על פרה ועבד, וע"ז אמר כו' בגמרא מ"ט אוירא דמגילתא 
 ממלואים[. -הוא, ובהרי זה גיטך סגי ומגורשת ולא בטס של זהב דוקא כדפירש הרמ"ה. 

)גיטין כא, ב( ספר לספירת דברים הוא דאתי, ודלא כדאמר בירושלמי אולם בגמרא דילן לא נזכר הך דספר, ורבנן אמרי   
)שם פ"ב ה"ג( דרבנן דפליגי עליה דריה"ג ומכשירים באוכלים, דסברי מה ספר בתלוש אף כל מידי דתלוש, לאפוקי מחובר 

הביא מקרא )דנותן( דלא, א"כ ע"כ הא דאין כותבין במחובר ידעינן מקרא אחרינא. והרשב"א )שם כא, א ד"ה אין כותבין( 
]דונתן[ בידה, דבר הניתן מיד ליד לאפוקי מחובר, וא"כ תו אין כותבין במחובר, דמחוסר קציצה הוי, אך א"כ הוי ליה 

 דממעטיןלמעט עבדים דהוי כקרקע, וכמו גבי אונאה דפרק הזהב )ב"מ נו, ב( ממעט מדכתיב מיד דבר הנקנה מיד ליד, 
 :קעות, ולא שייך תירוץ שכתבתי לעילקרקע, וממעטינן עבדים דדמי לקר

ובאמת לאחר העיון עמדתי בס"ד על הגדר הברור, דהך דחשיבי עבדים כקרקע הוא דוקא למילי דתלינן בממון,   
ובחשיבות ממון חשובים עבדים כמו קרקע, ולזה באונאה ומעילה ושבועה וקנין, דחשיבות הממון פועל הדבר, שכפר 

וגזל ממון וכיו"ב, באלו נאמר דאדם איתקש לקרקע, ובפרט עבד דחשיבותו בממון הוא כמו בממון, או מעל בממון הקדש 
קרקע, אבל במידי דאינו תלוי בממון, ולא בעי שיהא בדבר חשיבות ממון, כמו הכשר ושחיטה, שזה ענין דתיי שאינו שייך 

אה כשר, אף דכתיב ספר, אפ"ה תנן אל חשיבות ממון, באילו לא הוה אדם כמו קרקע, ולכן בגט דכתבו על איסורי הנ
)גיטין יט, א(, כותב על ידו של עבד ונותן לה העבד, משום דאינו כקרקע בזה, דנתינה דגט אין זה נתינת ממון, רק נתינת 
גט, והוא ענין דתיי שאינו תלוי בחשיבות ממון כלום, ודאי דלא שייך לומר דאדם הוי כקרקע, ובפרט לחלק בין בן חורין 

ק גדר מחובר ותלוש, וגם עבד כשנותן כל העבד הוי תלוש. ומזה תראה איך לא צדק בזה בשו"ת רעק"א )סימן לעבד, ר
נ"א( שהעיר דלענין שחיטה נחלק בין אדם לב"ח, דהוא ענין דתיי, דלא שייך שיהא בסכין חשיבות ממון כלל, ואפילו אינו 

ינן מויקח את המאכלת דבעי תלוש, ומאי שנא בין שן אדם שוה כלום כקרומית של קנה וסכין של עו"ג וכיו"ב, רק דילפ
 לשן בע"ח. ובחידושי לספר תורת הבית הארכתי ואכמ"ל:

אך בכ"ז לא נהירא לומר דמונתן בידה ילפינן דאינה מתגרשת במחובר, והוא בקרקע, דמוכח בסוגיא דב"מ תמן )נו, ב(   
ארצו מידו, והכא דרשינן )גיטין עז, א( מונתן בידה גגה חצירה, דכל היכי דמפרשינן יד רשות הוי קרקע בכלל, כמו ויקח 

והוי ידה רשותה. א"כ הוי קרקע בכלל דאתי לרשותה. הן דבר זה צריך הכרע, דאפשר דהך בידה הוי דוקא יד, רק דמונתן 
פיר איתמעיט מרבינן בכלל ופרט כל מידי דדמי לפרט, וכמוש"כ התוספות ריש פרק הזורק )שם ד"ה ת"ל ונתן(, וא"כ ש

קרקע, אך א"כ הא לא דמי כללא קמא לכללא בתרא, דמוכתב איתרבי אף מחובר, ומונתן בידה רק דבר הניתן מיד ליד, 
ותו תליא בפלוגתא דתנא דבי רב ותנא דבי ר"י )ב"ק סד, א(, אם דרשינן בכה"ג כלל ופרט וכלל, והתוספות )גיטין עא, ב 

לל ופרט וכלל, אולם המחוור דלא כמוש"כ התוספות בגיטין, רק מדכתיב תרי ד"ה תלמוד לומר( כתבו דריה"ג דריש כ
זימני וכתב בפרשה מרבה כל דבר, כמוש"כ הרשב"א לקמן ריש פרק הזורק גבי ונתן עיי"ש. וכן פירשו תוספות בעצמם 

יטין פ"ב ה"ו( דמייתי בפ"ב דסוטה )דף יז, א( תד"ה לא על הלוח ולא על הנייר כו' עיי"ש, כהרשב"א. ועיין בתוספתא )ג
הנך דריב"ב, והדר אמר כתב על קרן הצבי וחתכו וחתמו ונתנו לה פסול, שנאמר וכתב ונתן, מה נתינה בתלוש אף כתיבה 

בתלוש עכ"ל. ואין כונתו דמונתן ממעטינן מחובר, דא"כ אף אם נתן לה הצבי יהיה פסול, רק כונת התוספתא דלא יהא 
 לן, וז"פ:מחוסר קציצה, כדאמר בגמרא די

והנה בספרי )תצא נ"ט( דריש שיכתוב על דבר של קיימא בספר, וגם זה השמיט רבינו, יעוין מש"כ ההמ"ג לקמן פ"ד ה"ז   
שהשמיט התוספתא )גיטין פ"ב ה"ה( שפוסלת ע"ג עלי בצלים, כיון שלא הוזכר בגמרא, ולדעתי, משום דרבנן דילן דסברי 

ז, וא"כ טעמא בעי למה אין כותבין במחובר, דכמו דלא דרשינן דבר של קיימא ספר לספירת דברים הוא דאתא פליגי ע"
 כן לא דרשינן תלוש:

לכן נראה דטעמא דאין כותבין במחובר משום דהוי כטלי גיטך מע"ג קרקע, דנחזי בחזקה, נראה ברור דלא מהני,   
ג קרקע, שאף שבלא רצונו שתזכה לא דבחזקה, הבעל הא לא עביד ולא מידי, שרק היא מחזקת, ודמיא ממש לנטלה מע"

זכתה בנייר מ"מ לאו ונתן הוא, כש"כ גבי חזקה דליכא ונתן, דהא רק היא עשתה החזקה ]ודברי הב"ש סימן קכ"ד ס"ק 
י"ב שהאשה קונה בחזקה בעציץ נקוב צע"ג, וכמוש"ב[ ואף בכותב שטר על הקרקע ונותן השטר לידה, נראה ג"כ דלא הוי 

אינה רוצה האשה בשטר, לא קנתה הקרקע, נמצא דהקנין בא מרצונה, והוי טלי גיטך מע"ג קרקע, ולא נתינה, דכיון דאם 
קשה לפי דברינו א"כ במכר לה החצר שהגט מונח בתוכו אמאי קנתה החצר והגט, הא הוי טלי גיטך מע"ג קרקע, דז"א, 

והחצר באין כאחד, והקנין שקנתה דהתם חזינא דאם יש לה חצר קנתה אפילו בע"כ, דחצירה כידה, רק הכא הגט 
בחצירה הוא מדעתה, אבל מה שקנתה הגט הוא מתורת חצר, שע"ז לא בעי דעתה כלל, ומה שהגט בא מרשותו לרשותה 

הוי החצר כמוליך ונותן בחצירה, כמו שפירשו תוספות פרק הזורק )גיטין עז, ב( ד"ה תיזל איהי יעו"ש, והבן. אבל כאן 
קנתה מאתו השטר מתנה קודם, האם תקנה מאתו נכסים אח"כ בשטר זה, וכן במוכר קרקע במחובר, הגע בעצמך אם 
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לחבירו עשר שדות בעשר מדינות קנה )קידושין כז, א(, ואם יחזיק באחת שמכבר קנאה, האם יקנה השאר, נמצא דעיקר 
השדה, וכן אם רצונה לקנות הקנין בא כאחד, שאל"כ אין כאן מקום לקנין כלל, וברצונה לקנות הדבר שתחזיק קנתה כל 

השטר קנתה בדבר הניתן בתוך השטר, וא"כ אין הקנין מתהוה ומתקיים אלא דוקא ברצונה בכל הנקנה, וא"כ אין נתינת 
הגט מתיחס טפי אל הבעל מהקבלה להאשה, והוא רק כמו קונה ומקנה בכל מקח וממכר, לכן אין קנין במחובר כלל, דכל 

קנות, וז"ב. ]ומטעם זה נראה דלא כפרש"י שפירש בריש פרק הזורק )גיטין שם ד"ה ותיחוד( הקנינים הוא דוקא ברצונה ל
בהך דתיזול ותיחוד כו' דמתורת אגב קרקע, דזה בעי ברצונה בדבר הנקנה הוא הגט, ולא הוי נתינה, והראשונים השיגו 

 דזה לא הוי בכלל ידה[:

פז, א( משום דתלש כ"ש קנה כו', דא"ל לך יפה לך קרקע כ"ש,  אולם אחר העיון מצאתי פירכא מהך דאמרינן )ב"ב דף  
וקני מה שעליה, וכתבו בתוספות )שם ד"ה לך( החזק בקרקע ע"י יפוי, דהוי כעין נעל וגדר כ"ש, ותהא שאולה לך להיות 

ל"ל עומדין כחצירך לענין זה שתקנה מה שעליה, א"כ מצאנו תורת חצר בקרקע, וכן מוכח בתוספות )ב"ק דף יב, א( ד"ה 
בתוכה, פירוש ע"כ לא מטעם חצר קנה כו', ומטעם אגב נמי לא קני, דקרקע לא מיקני אגב קרקעי, הרי דמתורת חצר 

 מועיל לקנות בעבדים אף אם כקרקע דמיין, והנתיבות )סימן רמ"א ס"ק ג'( לא דק בזה יעו"ש.

לבנו לאחר מיתה, והניח פירות מחוברין  וכן מוכח מהא שמבואר בההמ"ג סוף הלכות זכיה ומתנה, בכותב מתנה  
לקרקע, דלשיטת רבינו הרי מחולין לבן בשעת המיתה, לכן אם מכר האב לאחר הפירות שמין פירות שמחוברין בעת 

מיתת אב ללוקח, והבן נותן דמים, ובמה קנה הבן בעת מיתה להפירות המחוברין, על כרחן דקנה אותם מתורת חצר, ויש 
המחוברין לקרקע כקרקע דמי, ודוק, )))נ"ב. דאין לומר מתורת נחלה, דמנחיל לבן בין הבנים סמוך  חצר בקרקע, דפירות

למיתתו, דאם כן בבת בין הבנים לא יהיה דין זה, וזה אינו נכון. ]ממלואים[((( וזה ראיה עצומה. והא דאמר בסוגיא כאן 
עים, ולא קנה הזרעים מתורת חצר, כיון שהזרעים )גיטין כב, א( מכר בעל זרעים לבעל עציץ לא קנה עד שיחזיק בזר

יונקים מן הקרקע לא הוי העציץ חצר של הזרעים, ומיחשב כאילו מונח מטלית ע"ג זרעים זרועים, האם הוי חצר של 
הזרעים, ופשוט. נמצא, דהא משכחת קנין גט במחובר, שכתב הגט על עלה שמחובר לקרקע, ונתן לה הקרקע עצמה, 

בהקרקע תקנה העלה, או שכתב לה שטר על הקרקע, ותו קנתה העלה מתורת חצר, וזה סתירה גדולה ורוצה שבחזקתה 
 לכל מה שראינו בהך דאין כותבין במחובר למחברים שונים, דזה דומה ממש למוכר לה חצירה וגט בתוכה:

דלא הוי דומיא דידה, לכן נראה לדעתי טעם פשוט, דעל הנך דמכר לה חצירה וגט בתוכה פריך אביי )שם כא, א(,   
דמדעתה אין בע"כ לא, והוא, דבהך נתינה אף על גב דהגט כתוב על דבר שראוי ליתנו בע"כ מ"מ פליגי בה דלא הוי דומיא 
דידה, אבל בהא כו"ע מודו דהך פרשה כתובה בע"כ, דאם לא מצא חן בעיניו וכו', א"כ בעינן ספר שיהא ראוי ליתן בע"כ, 

 יתן בע"כ ודאי פסול, ובכתיבה פסול מטעם שמחוסר קציצה, וזה הוא מה שרצינו לבאר:משא"כ במחובר דלא חזי ל

]ולפי מה שהעלינו נראה דיש מקום לצדד דבקדושין אם מחובר פסול בכותב שטר קדושין ע"ג מחובר משום דאתקוש   
לא מדעת האשה הוי' ליציאה, מה גט במחובר פסול כן בהוי' בקדושי שטר, תלי' בפלוגתא דאם כתב לשמה וש

המתקדשת אם כשר', דרבא ורבינא סברי )קידושין ט, ב( דמה יציאה לשמה ושלא מדעתה, פירוש, דהבעל כותב הגט, 
וצריך להיות מדעתו לבד, כן בקדושין דהבעל כותב השטר צריך להיות מדעתו דמקדש לבד, הוא הבעל, אם כן אנו דנין 

ב במחובר, הלא איתקש הויה ליציאה, ומה יציאה בעי שלא יהיה מחוסר רק על הבעל בלבדו, לפ"ז מדעתו לבד, אם יכתו
קציצה בין כתיבה לנתינה כן בקדושין, ואם תאמר דהלא מצי לכתוב שטר על הקרקע ולמסור לידה שתקנה הקרקע 
 ותהא מתגרשת במה שמונח בחצירה )גיטין כא, א(, הלא אנו דנין רק מצד הבעל לחודא, ומצדו חסר מעשה דקציצה,

דלקנותו במידי דקני' בעי שיהא מדעתה, ובגט צריך להיות ספר וכתיבה דגם בע"כ יהא ראוי ליתן אותו, כן בשטר 
קדושין, אף על גב דנתינתו אינו רק מדעתה ורצונה, וכמו דמקשת דבקדושין כשר כשנכתב שלא לרצונה, אף על גב דבלא 

ה"נ להיפך בקדושין איתקש ליציאה דפסול במחובר. אבל רצונה אינה מתקדשת, מ"מ בעת כתיבה הוי דומיא דיציאה, 
לרב פפא ור"ש דפסלי בשלא מדעתה )קידושין שם(, דההיקש הוא דכמו בגט מדעת הבעל ה"נ בקדושין הוי מדעת מקנה, 
א"כ בעת כתיבת השטר קדושין הוי ספר מקנה ע"י שנכתב מדעת שניהם, וכמו דגט שנכתב רק מדעת הבעל לחודיה בעי 

ז בעת כתיבה ראוי בלא חסרון מעשה לנתינה בע"כ, ולפיכך פסול במחובר, כן בשטר קדושין, דאינו ספר עד שיהא א
שיהא נכתב מדעת שניהם האיש והאשה, בעינן ראוי להנתן להאשה מדעת שניהם בלא חסרון קציצה ותלישה בין 

קנה לה האילן בשטר או בחזקה, ותקנה הנתינה שהיא ג"כ צריכה להיות מדעת ורצון שניהם, וזה ראוי במחובר ג"כ שי
העלה מתורת חצר, ויהיה השטר קדושין בידה, ודו"ק כי זה נכון. ובקדושין מ"ח ע"א מוקי הך דשטר קדושין שכתבו שלא 
מדעתה בפלוגתא, וחכמים סברי דמקודשת, א"כ לדידהו בעי להיות פסול דמחובר גם בשטר קדושין דמחוסר קציצה או 

, ולפי זה אתי שפיר מה דאמר גיטין דף י' ע"א מילתא דאיתא בקדושין לא תני, לרבנן דר' מאיר וכן תלישה כמו שביארנו
ר' אלעזר דסברי דאם נכתב שלא מדעתה כשר, אם כן גם בשטר קדושין פסול בכתבו במחובר, אבל לדידן דפסק )הל' 

ובר כשר בקדושי שטר, לכן לא זכר זה אישות פ"ג ה"ד( רבינו כר"פ דאינה מקודשת בכתבו שלא מדעתה, א"כ צ"ל במח
רבינו לעיל פ"ג מה"א, יעוין ההמ"ג שם, ודבר ה' אמת בפי רמ"א )א"ה סימן ל"ב ס"ד( שכתב דיש מכשירין במחובר ודו"ק. 

 ממלואים[. -

ובירושלמי )גיטין פ"ב ה"ד( שמואל בר אבא בעי כתבו וחתמו בתלוש, חברו ותלשו ונתנו לה מה אמר בה ר' יודא, וזה   
לשיטת הירושלמי דמפיק דצריך כתיבה בתלוש משום דספר כתיב, והוי תלוש, אבל להבבלי דפליג וסבר דספר לספירת 

דמחוסר קציצה, ורבנן בתוספות )סוטה דף יז, א ד"ה לא על דברים הוא דאתא, והטעם דאין כותבין במחובר הוא משום 
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הלוח( העירו בזה. לכאורה נראה דאם נעשה מחובר בינתים בין כתיבה לנתינה תלוי בבעיא דבעי רב אשי בפרק טבול יום 
יעוין )בזבחים דף קב, ב( נטמא בינתים מהו כו', או דלמא עד שיהא טהור משעת זריקה ועד הקטר חלבים יעו"ש. אמנם 

בפני יהושע פרק מי שאחזו )גיטין ע, ב ד"ה גמרא(, שהאריך דהא דאין כותבין גט בעודו שוטה עד שישתפה הוא מקרא 
דוכתב ונתן, שיהא בעת כתיבה ]לשיטת הפוסקים דלא בעי שליחות בכתיבה[ ראוי ליתן הגט יעו"ש. ולפ"ז אם נשתטה 

י לכאורה בבעיא זו דרב אשי וירושלמי, ובזה הסכימו כל הפוסקים בין כתיבה לנתינה ונתפקח קודם הנתינה, נראה דתלו
דלא איכפת לן, ויעוין ב"י )אבן העזר( ריש סימן קכ"א שהאריך בדברי התוספות )שם ע, ב ד"ה התם( שכתבו אור"י שצריך 

לן, וצריך  ליזהר שלא יתקלקל בין כתיבה לנתינה יעו"ש שכונתם רק על שעת הנתינה לחודא, אבל בינתים לא איכפת
לחלק בכ"ז. ועיין בערכין )דף יח, א( שאני התם דאמר קרא או ראה או ידע בראיה והגדה תלה כו' משום דלשון עבר הוא 
לא איכפת בינתים. ויעוין פרק כסוי הדם )דף פ"ד( בתוספות ד"ה יצא זה כו' דבדם הניתז כו', ומה שבינתים לא איכפת לן 

 ז:אם עכשיו מחוסר גרירה, ודוק בכ"

 ארץ הצבי עמ' קפג

 ר"ן קידושין א. בדפי הרי"ף ד"ה איסר האיטלקי

מיהו איכא מאן דאמר דאע"ג דשוה כסף ככסף לענין קדושין ה"מ מטלטלין אבל קרקעות לא דבגמרא ]דף ה א[ אמרינן ...
בין את הגט דמקשינן הויה ליציאה ומהך היקשא ילפינן קדושי שטר וכיון דמקשינן מה יציאה במחובר לא שאין כות

במחובר לקרקע כדאיתא בפרק המביא תנין )דף כא ב( אף הויה נמי במחובר לא והביאו ראיה ממה דאמרינן בפ"ק דגיטין 
)דף ט א( גבי הא דתניא התם בג' דברים שוו גיטי נשים לשחרורי עבדים דפרכינן עלה והא איכא מחובר ומשנינן מילתא 

ושין לא קתני אלמא דמחובר אף בקידושין פסולין וליתא דכי אמרי' התם דאיתא בקידושין קתני מילתא דליתא בקיד
דמחובר פסול בקידושין ה"מ בקידושי שטר שאם כתב לה על המחובר הרי את מקודשת לי ונתנו לה לא הוו קידושין 

נן דומיא דקידושי שטר הוא דמקשינן ליציאה אבל נתן לה קרקע או מחובר בתורת כסף ודאי מהני דהויה דכסף לא בעי
 דיציאה.

והכי מוכח לקמן בגמרא ]דף ט א[ גבי בעיין דשטר אירוסין שכתבו שלא לשמה מהו דאמרינן עלה מה הויה דכסף לא בעי 
לשמה אף הויה דשטר לא בעינן לשמה. כלומר דלא בעינן שתהא צורת הדינר טבוע לשמה ואע"פ שאפשר לדחות ראיה 

יציאה אפ"ה אינו בדין דניבעי שיהא הדינר טבוע לשמה שהרי אינה מתקדשת זו ולומר דאפי' מקשינן הויה דכסף נמי ל
מפני טבועו אלא מפני שוויו דאע"ג דכי מקשינן ]נמי[ הויות להדדי לגמרי מקשינן להו כדמוכח ההיא אפ"ה כיון דההיא 

ין וכן דעת דגיטין לא מוכחא ובתוספתא דמכילתין מוכח בהדיא שאם קדש במחובר מקודשת מסתברא דהוו קידוש
 211הרשב"א ז"ל:

 חידושי הרשב"א קידושין 

 שלחן ערוך אבן העזר לב:ד

הגה: כתבו על דבר המחובר צריך להזכירם בגט. ויש מי שאומר שצריך שיזכיר שמות האיש והאשה בשטר קדושין, כשם ש
 ..תר"ג(.לקרקע או על איסורי הנאה, י"א שהוא פסול )המ"מ פ"ג דאישות(, ויש מכשירים )הרשב"א סי' 

 לכתחילה או בדיעבד –בתו קטנה  –קידושין 

 קידושין מא

 תוספות קידושין מא

 דעתו על גמר ביאה –קידושין 

 קידושין י.

 תוספות קידושין י. ד"ה תחילת

 (קישור)בענין הערה  –דברי יחזקאל )בורשטיין( סימן מא 

                                                 

 ע"ש במנחת יצחק על התוספתא 211
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 אגרות משה חלק א אבן העזר סימן כד

 מלבושי יום טוב אבן העזר

 מפניני הרב עמ' שמג

 ונפשטו קידושי בכולה –קידושין 

 תוספות קידושין ז. ד"ה ונפשטו

 אבני מילואים לא:יח

 ז.אעגליוני הש׳׳ס קידושין 

בלשון קידושין נ׳׳ב צ׳׳ע להבין זה דמאחר דהחלות הוא שם תוד"ה חצייך בפרוטה וחב"פ כ' וי"ל דאי הוי מיירי דאמר לה 
אחד בענינו דקידושין הם שחלים א׳׳כ מדוע יהיה תלוי באיזה לשון הוא אומר וע"ע כזה בתוס' נזיר ל' ב' ד"ה בעי רבא 

 מש"ש ג"כ חילוק בין אומר לה תולין לאומר ל' הקדש אף דחלות וגוף הדבר הוא אחד בעינו עש"ה

 קידושין ז. ד"ה דברים ירי(בית הבחירה )מא

שאין הנשמה תלויה בו וכמו שפירשנו אבל אם אמר ראשה של זו או לבה של  אברדברים אלו לא נאמרו אלא במקדיש 
זו עולה הואיל והקדיש אבר שהנשמה תלויה בו הרי כלה עולה שמא תאמר אף באשה כשאמר חצייך מקדשת יתפשטו 

לה דעת שתעכב שלא תתקדש אבל אשה יש בה דעת אחרת בזולת דעתו של  הקדושין בכלה אין זה כלום שהבהמה אין
מקדש ואין הכל תלוי בו ואינה נשמעת אלא למה ששומעת והוא חציה והרי אינו כלום וזהו שאמרו בגמרא הא לא דמיא 

יש החצי אלא להא דאמר ר' יוחנן בהמה של שני שותפין הקדיש חציה וחזר ולקחה והקדישה ר"ל שאחד מן השתפין הקד
שלו וחזר ולקח חלק האחר והקדישו הרי היא קדושה כלה הא קודם שלקחה לא שהרי אינו יכול להקדיש מה שדעת 

אחרת מעכבתו ויש שאין גורסין והקדישה אלא מכיון שלקח חצי האחר ואע"פ שלא הקדיש עדין אותו חצי שלקח 
הקדשה בכלה אלא שבספרים מוגהים  קדושה היא שמאחר שכבר הקדיש חציה תכף שלקח חציה האחר נתפשטה

 ...ח ראשון וכן כתבוה גדולי המחבריםמצאנוה כנוס

 טלי קידושיך מעל גבי קרקע –קידושין 

 בית שמואל כז:ג

 ואומר לה. ואם אמר טלי קידושיך מע"ג קרקע הרי זה ספק קדושין תשובה רש"ך:

 בית שמואל ל:א

ך מע"ג קרקע כ' בתשו' ש"ך סימן קנ"ב דהוי ס"ק, ול"ד לפקדון שהיה אין צריך שיתן הקידושין לידה. ואם אמר טלי קדוש
 כבר בידה ועכשיו מקדש אותה בו דהוי קדושין אע"ג דעכשיו לא נתן לה כלום דשם בתחלה נתן לה ובנתינה בא לידה:

 יד לקידושין –קידושין 

 ברכת שמואל קידושין סימן א

 נדרים ו:

היכי דמי? אילימא דאמר לה לאשה הרי את מקודשת לי, ואמר לחבירתה ואת נמי, בעי רב פפא: יש יד לקידושין או לא? 
פשיטא, היינו קידושין עצמן! אלא כגון דאמר לה לאשה הרי את מקודשת לי, ואמר לה לחבירתה ואת, מי אמרינן ואת 

פסי בה קידושין נמי אמר לה לחבירתה, ותפסי בה קידושין לחבירתה, או דלמא ואת חזאי אמר לה לחבירתה, ולא ת
בחבירתה? ומי מיבעי ליה לרב פפא? והא מדאמר ליה רב פפא לאביי: מי סבר שמואל ידים שאין מוכיחות הויין ידים? 

 מכלל דסבירא ליה לרב פפא דיש יד לקידושין! חדא מגו מאי דסבירא ליה לשמואל אמר ליה לאביי.

 יש יד לקידושיןתוספות נדרים ו: ד"ה 
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ד לקידושין והלא בנדרים לא ידעינן יד אלא מדאתקוש נדרים לנזירות כדאמרי' לעיל וא"כ אמרינן תימה מהיכא תיתי י
היכא דגלי גלי היכא דלא גלי לא גלי ועוד תדע דהא בסמוך בענין דפאה וצדקה לא מספקא ליה אלא משום דאיתקש 

יד לקידושין כמו הקדש מיהו אכתי  לקרבנות וי"ל דקידושין נמי כיון דאסר לה אכ"ע כהקדש לכך מספקא לן דשמא יש
קשה דלעיל אשכחן דפליגי ר' יהוד' ורבנן בידים שאין מוכיחות בגיטין משמע לכ"ע יש יד לגיטין והשתא מהיכא תיתי 

דיש יד לגיטין ואפילו אם ת"ל דגיטין וקידושין משום ויצאה והיתה דאיתקש יציאה להוייה גם בקדושין איבעיא לן ולא 
ר דודאי בגיטין לא פליגי ביד דהא לשונות גמורים כתובים בתוך הגט וגם מגרש בלשון גירושין גמורין איפשוט ויש לומ

ומה שהזכיר לעיל ידים לאו דוקא אלא כלומר פליגי ר' יהודה ורבנן אי בעינן דיבור מוכיח או לא וא"ת והא מדמה לעיל 
נדרים בידים שאין מוכיחות בידים ממש וי"ל דמ"מ מדמה פלוגתא דר' יהוד' ורבנן בגיטין לפלוגתא דאביי ורבא דפליגי ב

שפיר כי היכי דפליגי ר' יהודה ורבנן בגיטין אי בעי שיהא מוכיח מתוך הגט שמגרש הוא הלכך בנדרים דגלי קרא בהו 
 ידות הוו פליגי ר' יהודה ורבנן בידים שאין מוכיחות אי מהני אי לא.

RCA Ketubah 

 גיטין כו.

צריך שיניח מקום  -צריך שיניח מקום האיש, ומקום האשה, ומקום הזמן; שטרי מלוה  -מתני'. הכותב טופסי גיטין   
צריך שיניח מקום הלוקח, ומקום המוכר, מקום המעות,  -המלוה, מקום הלוה, מקום המעות, מקום הזמן; שטרי מקח 

ום הזמן, מפני התקנה; ר' יהודה פוסל בכולן; ר' אלעזר מכשיר בכולן, חוץ מגיטי נשים, שנאמר: אוכתב מקום השדה, ומק
 לשמה.   -לה 

גמ'. אמר רב יהודה אמר שמואל: צריך שיניח אף מקום הרי את מותרת לכל אדם, ור' אלעזר היא, דאמר: עדי מסירה   
כרתי, ובעינן כתיבה לשמה. וצריכא; דאי אשמעינן הך קמייתא, בההיא הוא דאיכא לאוקמה כר"א, דקתני אין כותבין 

ו, אימא ר"מ היא, דאמר: עדי חתימה כרתי; ואי אשמעי' וקתני כתבו, אבל סיפא דקתני שאין קיום הגט אלא בחותמי
 אימא מדסיפא ר"א הוי רישא לאו ר"א, צריכא. -בההיא, ההיא נמי איכא לאוקמה כר"א, אבל הא 

 גיטין פה:

 ר"ן נדרים ה: ד"ה רבי יהודה אומר

 מרדכי גיטין

 ביאור הגר"א אבן העזר כז:כב

ים שאין מוכיחות לא הוי ידים והכי אמרינן בנדרים ה' ב' לימא קסבר אינה מקודשת. מסקנ' דגמ' שם דס"ל לשמואל יד
כו' אין כו' מדקאמר אין משמע ודאי דס"ל לשמואל כן ולאו טעמא דמתניתין מפרש וא"ל דא"כ מאי פריך שם אמאי דחיק 

מאי דוחקה כו' שמואל כו' כיון דס"ל כן י"ל דשמואל לא שביק רבנן ועבד כר"י אי לא דאשכח האי סתמ' כר"י וז"ש ו
רשב"א. וצ"ע דהא אמרינן בפ"ב דמגילה דשמואל חייש ליחידאה ע"ש ואפשר דדוק' לחומר' והר"א ממיץ תירץ דהכי פריך 

אע"ג דס"ל כן לא הוי מוקי למתני' בהכי דהא בגיטין ל' א' ושמואל כו' ועתוס' שם ד"ה כיחידאה כו' אלא דבנזיר ב' ב' 
ה"ג אמרי כו' וכ"כ ר"ת. והרשב"א גורס שם לימא קסבר שמואל ידים שאין מוכיחות אמרינן לימא כו' ועתוס' שם ד"ה 

הוי ידים לא בזמן כו' ומביא משם ראיה דשמואל ס"ל כן וא"ת הא דאמרינן בגיטין כ"ו אמר שמואל כו' ול"ק נמי ודין 
רשב"א ועמ"ש למטה והכי כמש"ל י"ל דלענין כתיבה לשמה משום הוכחה א"צ לשמה הרא"מ ועי"ל דמלת' פסיקת' נקט ה

ס"ל לרבא בנדרים שם והלכת' כוותיה בר מיע"ל קג"ם אע"ג דבנזיר ס"ב א' הגי' להיפך כבר כ' תוספת שם בשם ר"ת דגי' 
הפוכה היא ומשובשת שם ע"ש ד"ה איש כו' ומ"ש לאתויי הוי כמו למעוטי דהכי אשכחן בב"ק ס"ד ב' לאתויי דבר שאינו 

"ה דבר וא"ת כו' וא"צ לזה וכ"כ הרא"ש כלל ל"ה ס"ד ועיין רשב"א בנדרים שם והגמ"ר סוף מסוים ועתוס' שם ס"ג א' ד
 גיטין ורא"ש בקדושין שם:

 תוספות קידושין ה:

 תוספות נזיר ב.

 לישנא דרבנן –קידושין 

 גליוני הש"ס קידושין ב

 גליוני הש"ס קידושין מא.
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 אבן העזר סימן א -שו"ת אחיעזר חלק א 

 יבמות יא.:

 תוספות יבמות יא.

 212מט –כוזרי מאמר ג' אות מח 

 אמר הכוזרי: עם כל זה טוב הוא בעיני לדעת למה צוה השם השמירה מן הטומאות.  מח. 

מט. אמר החבר: הטומאה והקדושה שני ענינים זה כנגד זה, לא ימצא האחד אלא בהמצא השני, ומקום שאין קדושה אין 
דבר שאסר על בעליו לנגוע בדבר מדברי הקדושה ממה שהוא מקודש לאלהים,  טומאה, כי ענין הטומאה איננו כי אם

כמו הכהנים ומאכלם ומלבושם והתרומות והקרבנות ובית המקדש וזולת זה הרבה. וכן ענין הקדושה דבר שאסר על 
שאצלנו היום בעליו לנגוע בדברים רבים ידועים ומפורסמים, ורב מהם תלויים במעמד השכינה, וכבר חסרנו אותה, ומה 

 ...מאיסור שכיבת הנדה והיולדת, אינו מפני הטומאה אבל היא מצוה גרידה מאת הבורא

 שו"ת אבני נזר אבן העזר סימן רמ

... 

ה( אך יש לדון באיסור עשה דונטמאה אם עובר בלא קידושין, והנה ראיתי באבני מלואים שם וז"ל והרשב"א דמיירי   
מר דבעל נמי עובר בעשה, הנה דמספקא לי' אם עובר בבעילה לבד בעשה, ולפענ"ד בבועל דאיכא איסור עשה איכא למי

נראה דאינו עובר, דאף דנטמאת הלא לר' יוסי בן כיפר דטומאה במחזיר גרושתו כתיבא, וכן ללישנא קמא דפ"ק דיבמות 
טומאה גם על מחזיר דאפי' לרבנן דאחרי אשר הוטמאה לרבות סוטה שנבעלה מ"מ אין מקרא יוצא מידי פשוטו וקאי 

גרושתו, מ"מ אין איסור מדאורייתא בלא קידושין, )והטעם בזה פשוט דאין טומאה כי אם במקום קדושה וכמו שהאריך 
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בזה בספר הכוזרי ]מאמר ג' סי' מ"ט[ בענין נדה דלאו משום טומאה דאין טומאה כי אם בקדשים, וע"כ מבואר בפוסקים 
 ברה"י, וכבר הארכתי בזה במקום אחר. ]עי' אבנ"ז חו"מ סי' קל"ט[(:   דספק נדה לבעלה לא חשוב ספק טומאה

ו( וע"כ סוטה דהאיסור לבעלה משום טומאה, דווקא שקידשה, וכן מחזיר גרושתו אין איסור אלא א"כ קידשה אח"כ,   
שבתורה לא  וע"כ סוטה לבועל ג"כ אין איסור אא"כ קידשה, וכן סוטה לבעלה אחר שגירשה אין איסור אא"כ קידשה,

נכתב האיסור רק שהיא טמאה, ומה בכך שהיא טמאה, מ"מ אין איסור אלא בקידושין וכמו במחזיר גרושתו משנשאת 
 דאף שנטמאה אין איסור כי אם בקידושין:  

ח( העולה מכל זה דבסוטה אין איסור בביאה לבד רק עם קידושין, היינו שבא עלי' קודם שגירשה או שקידשה אח"כ,   
ואף את"ל דאיסור סוטה אפי' לא קידשה אחר הגירושין מ"מ אין איסור רק מחמת קידושין הראשונים, דהנה בתוס' ב"ק 

ולכאורה אינו מובן, אך ברורן של דברים עפימ"ש בס' הכוזרי )י"א ע"א( דנדה לבעלה הוי ספק איסור ולא ספק טומאה, 
דאין טומאה אסורה אלא במקום קדושה כגון בקדשים תרומה ומעשר אבל בעלה דחולין הוא כדאיתא בחולין )ל"א ע"א(, 

אין  ע"כ נדה לאו משום טומאה הוא אלא איסור גרידא, עכ"ד הכוזרי הנחמדים מפז, ואלה דברי התוס' דספק נדה לבעלה
לדון דין ספק טומאה ברה"י או ברה"ר דספק איסור גרידא הוא, והשתא צריך להבין הא דגמרינן ספק טומאה ברה"י 

 מסוטה איך תאסר סוטה משום טומאה הלא בעלה חולין הוא:  

מצד ט( אך התירוץ לזה דהא דאמר בגמ' בעלה חולין הוא, היינו לענין איסור נדה דמיירי בש"ס שם, דאין איסור   
הקידושין, דפנוי' בנדתה ג"כ חייב כרת עלי', ובקידושין נדה אין שום איסור, וכיון דאין שייכות האיסור נדה לקידושין, רק 

לביאה גרידא, אפי' בלא קידושין ודאי חולין הוא, אבל סוטה דהאיסור רק לבעלה שמקודשת לו, וקידושין כמו הקדש 
שין ז ע"א[ פריך ונפשטו קידושין בכולה דמדמי לי' לקרבן[, וכיון דהוי קדושה דאסר לה אכולי עלמא כהקדש ]ובגמ' ]קידו

ע"כ אסור בו טומאה, והיא לבעלה קדשים בטומאה, ובסוטה )ו' ע"א( פירש"י דסוטה נתקלקלו הנשואין עיי"ש, הרי 
ביבמות ר"פ האשה דהאיסור הוא בהקידושין, ע"כ שפיר אסור משום טומאה, ]ועיקרן של דברים ביארנו היטב בעז"ה 

רבה[ ואפי' נתגרשה מ"מ נשאר רושם קידושין לאיסור קרובים, ובתוס' יבמות )מ"ט ע"א( דמחזיר גרושתו משנשאת הוי 
 :דהאיסור מחמת קידושין ראשונים לאו דשאר כיון

 רש"י דברים כב:כב

 מאחריהם. לרבות הבאים -גם 

 עמר נקא לרבנו עובדיה מברטנורא, דברים כב:כב

 

 

 הצבי עמ' קה וקי ארץ

 גינת אגוז עמ' קב

 כסף –קידושין 

 רש"י קידושין ב.

 ב:אישות א רמב"ם הלכות

וליקוחין אלו מצות עשה של תורה הם, ובאחד משלשה דברים האשה נקנית, בכסף או בשטר או בביאה, בביאה ובשטר 
מן התורה ובכסף מדברי סופרים, וליקוחין אלו הן הנקראין קידושין או אירוסין בכל מקום, ואשה שנקנית באחד משלשה 

בביאה ובשטר מן התורה ובכסף מדברי סופרים. א"א זה שבוש ופרוש  /+/השגת הראב"דדברים אלו היא הנקראת מקודשת או מאורסת. 
 משובש הטעהו.+
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 כסף משנה שם

ובאחד משלשה דברים וכו' בביאה ובשטר מהתורה ובכסף מדברי סופרים. זה דבר קשה היאך כתב שהכסף מדברי 
ות הוי דבר תורה. ומצאתי סופרים שהרי למדו קידושי כסף קיחה קיחה משדה עפרון וכל דבר הנלמד באחת מי"ג מד

כתוב שהרמ"ך בהגהותיו העיד שרבינו עצמו הגיה בספרו ושלשתן דבר תורה וגם אני מצאתי כן בתשובות ה"ר אברהם 
בנו מכל מקום לי נראה שאין עדותו נכון ממ"ש רבינו עצמו בפ"ג וממה שכתב בספר המצות שלו וכמו שכתב ה"ה, ומה 

א מן השורש השני שהניח הרב בספר המצות וכו'. ודע שאני מצאתי סעד לדברי רבינו שכתב רבינו הוא מדברי סופרים הו
מדתנן בפרק הנחנקין )סנהדרין דף פח( חומר בדברי סופרים מד"ת האומר אין תפילין כדי לעבור על דברי תורה פטור 

חייב אלא על דבר שעיקרו  חמש טוטפות להוסיף על דברי סופרים חייב )ובגמרא( אמר ר' אלעזר אמר רבי אושעיא אינו
מד"ת ופירושו מד"ס ויש בו להוסיף ואם הוסיף גורע הרי דלארבע טוטפות קרי דברי סופרים אע"פ שהם דאורייתא שהרי 

זקן ממרא אם הורה לעשות חמש טוטפות ממיתין אותו והא פשיטא דאין ממיתין אלא אם כן הורה לעשות הפך הדבר 
י סופרים קרא לדבר שהוא דאורייתא אלא שאינו מפורש בתורה וקרינן ליה דברי שהוא מדאורייתא ואם כן ע"כ דדבר

סופרים כלומר דבר שאילולא שקבלו סופרים פירושו לא היינו מבינים אותו כך. ויש עוד ראיה לדבר מדתנן בפ"ו 
ה מפני שהיא דמקואות )דף ק"ל( עירוב מקואות כשפופרת הנאד ספק כשפופרת הנאד ספק שאינה כשפופרת הנאד פסול

מן התורה וכן כזית מן המת וכזית מן הנבלה וכעדשה מן השרץ, ושנו בתוספתא כזית מן הנבלה וכעדשה מן השרץ ספק 
יש בהן כשיעור ספק אין בהם כשיעור ספיקן טמא שכל דבר שעיקרו מן התורה ושיעורו מדברי סופרים ספיקו טמא 

כה למשה מסיני הלכך ע"כ לומר שדברי סופרים מיקרי כל דבר שאינו ויקשה על זה מה שאמרו בריש עירובין שיעורין הל
מפורש בתורה אע"פ שאותו פירוש מקובל מסיני והוא דבר תורה וממיתין ועונשין עליו מיקרי דברי סופרים מהטעם 

ח שכתבתי +עי' מ"ש רבינו בעצמו בפירושו פי"ז דכלים משנה ב' ע"ש היטב+. ועוד קצת ראיה מדתניא בפרק השול
)גיטין מב( בכולן עבד יוצא בהן לחירות וצריך גט שחרור מרבו דברי רבי ישמעאל רבי מאיר אומר אינו צריך ר"א אומר 
צריך ר"ט אינו צריך ר"ע אומר צריך המכריעין לפני חכמים אומרים נראין דברי רבי טרפון בשן ועין הואיל ותורה זכתה 

הוא קנס הא קראי קא דרשינן אלא אימא הואיל ומדרש חכמים הוא.  לו ודברי ר"ע בשאר איברים הואיל וקנס חכמים
ופירש רש"י בכולן כ"ד איברים האמורים במסכת נגעים עבד יוצא בהן לחירות דמומין שבגלוי הם ואינם חוזרים כשן 

'( על ועין ואיתרבו בכלל ופרט בפרק קמא דקידושין עכ"ל. ובהכי ניחא מאי דקשיא ליה לרש"י בריש כתובות )דף ג
המפרשים הא דקאמר גמרא כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש ומקשה עליה תינח קדיש בכספא קדיש בביאה מאי איכא 

למימר דהיינו לומר קדיש בכספא דקידושי דרבנן נינהו והקשה עליהם דאי אפשר לומר כן חדא דדבר הלמד בגזירה שוה 
על ידו ומביאין חולין לעזרה על שגגתו ולדרך רבינו ל"ק ולא  כמו שכתוב מפורש הוא ועוד דאי דרבנן נינהו היאך סוקלין

מידי דהא דבר הנלמד בג"ש דבר תורה ממש הוא וסוקלין על ידו ומביאין קרבן על שגגתו ככל דברים המפורשים בתורה 
לומר  ולא קרי להו דרבנן אלא לומר שאלמלא שהם קבלוהו כן מסיני לא היינו מפרשים אותו כך ומאחר שהוא כן שייך

 כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש וכו':

כתב הר"א בנו של רבינו שהקשו לו על מה שכתב רבינו מצות עשה של תורה לקדש את האשה ממ"ש בפרק אלו   
מגלחין )מ"ק דף יח( לא מיבעיא קאמר לא מיבעיא לארס דלא עביד מצוה שאסור אלא אפילו לישא דקא עביד מצוה נמי 

ות בתחלת ההלכה אמר שהמצוה לישא אשה בכתובה וקידושין ולא אמר לקדש אשה וזה אסור. ותירץ שבמנין המצ
שאמר וליקוחין אלו מצות עשה לפי שהיא תחלת מצות הנישואין אבל אירוסין בלא נישואין ודאי לא השלים המצוה 

 עדיין:

 רמב"ם הלכות אישות ג:כא

ה כסף, וכן אם רצה לקדש בשטר מקדש, אבל אין אע"פ שעיקר הדברים כן הוא נהגו כל ישראל לקדש בכסף או בשו
מקדשין בביאה לכתחלה ואם קידש בביאה מכין אותו מכת מרדות כדי שלא יהיו ישראל פרוצים נ בדבר זה אע"פ 

 שקידושיו קידושין גמורין.

 קביעת הלכה על פיהם –דברי חלומות ראה: 

 אלפא ביתא סימן א -ספר אור זרוע חלק א 

 אלפא ביתא

קראתי בשם זה החיבור אני המחבר יצחק בר' משה נב"ה מפני חבה יתירה שמצאתי בזה המקרא אור זרוע לצדיק   
ולישרי לב שמחה סופי תיבות ר' עקיבה ונכתב בפירוש ולא ברמז. ורי"ש במילוי היינו רב"י כי ש' בא"ת ב"ש ב' ומפני 

ה המקרא אור זרוע למדתי מכאן שיש לכתוב ר' עקיבה החיבה גדולה שהאיר הקב"ה את עיני שמצאתי את שמו נכתב בז
בה"א ולא באל"ף אשריך ר' עקיבה שכתבך דוד המלך בנבואה בספרו ואשריך שהראה הקב"ה תורתך למשה רבינו כההיא 

דהקומץ רבה דאמר רב יהודה אמר רב בשעה שעלה משה למרום מצאו להקב"ה שיושב וקושר כתרים לאותיות אמר 
עולם מי מעכב על ידך אמר לו אדם אחד שעתיד להיות בסוף כמה דורות ועקיבא בן יוסף שמו ושעתיד לפניו רבונו של 

לדרוש על כל קוץ וקוץ תילי תילים של הלכות. וכן אשכחן מכאן שהי' דורש אותיות כדתניא באלפא ביתא דר' עקיבה 
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מת למד פיך/ כדי שתזכה לחיי עולם הזה. אמר ר' עקיבה אל"ף בי"ת גימ"ל אלף מלמד שאמרה תורה א"מת ל"מד פ"יך /א
פ"יך ל"מד אמ"ת /פיך למד אמת/ כדי שתזכה לחיי העוה"ב מפני מה מפני שהקב"ה נקרא אמת שנא' וה' אלהים אמת 

כסאו מאז יושב עליו באמת שנא' והוכן בחסד כסא וגו' ופניו יקדמו חסד ואמת שנא' חסד ואמת יקדמו פניך וכל דבריו 
אש דברך אמת וכל דבריו משפטי אמת שנא' משפטי ה' אמת וכל דרכיו אמת שנא' כל ארחות ה' חסד דברי אמת שנא' ר

ואמת. ד"א אלף אפתח לשון פה אמר הקב"ה אפתח פה של כל בשר ודם כדי שיהיו מקלסין לפני בכל יום וממליכין אותי 
ת עולמי. ומנין שלא ברא הקב"ה את בארבע רוחות העולם שאילמלא שירה וזמרה שמזמרין לפני כל היום לא בראתי א

עולמו אלא בשביל שאומרים שירה שנא' הוד והדר לפניו עוז ותפאר' במקדשו הוד והדר לפניו בשמים ועוז ותפארת 
בארץ. שמים מכסין הודו והארץ מלאה תהלתו שנאמר כסה שמים הודו ותהלתו מלאה הארץ וכו' כדאי' באלפא ביתא 

רה גדול ומקובל לפני הקב"ה כההיא דפרק השוכר את הפועלים בב"מ שאמוראי' היו דר' עקיבא ואשכחן דפלפול תו
משתבחין בפלפול תורה ומפני שזהו כבודו של הקב"ה שמפלפלין בתורה כדי להעמיד דבר על בוריו וכדאמרי' התם ר' 

קלה ע"י צדיקים. כי שמעון בן לקיש הוה מציין מערתא דרבנן שלא יכשלו הכהנים לעבור עליהם ולהאהיל שלא יארע ת
מטא למערתא דר' חייא איעלמא מני' חלש דעתי' אמר שמא ח"ו לא פלפלתי תורה כמותו יצתה בת קול ואמרה לו תורה 

כמותו פלפלת תורה כמותו לא רבצת. כי הוו מנצו ר' חנינא ור' חייא אמר לי' ר' חנינא לר' חייא בהדי דידי קא מינצת 
וכו'. ואמרי' בשוחר טוב במזמור קמ"א הדורה היא ומשובחת שמועתו של ר' יוחנן דעבדי לתורה שלא תשתכח מישראל 

ושל ר' שמעון בן לקיש שהיו יושבין ומפלפלין בה. ואשכחן בפ' הבונה דדייקי ודרשי מילי מעלייתא באלפא ביתא דאפי' 
ר זה החבור לפלפל באותיות בימי יהושע בן נון לא אתמר כוותייהו: הלכך מלאני לבבי אני יצחק ב"ר משה נב"ה המחב

של אלפא ביתא ולפלפל בהם כיד הקב"ה הטובה עלי נטויה ולברכה ולרויה. ונתתי את לבבי לדרוש אלף האותיות שלו 
 ולקיים משמעותו לפי המדרש שאני מוצא שדרשו רבותינו וכתבו:    

 דברי סופרים

 ספר החינוך מצוה תקנב

משרשי המצוה שתצונו התורה לעשות מעשה באשה יורה ענין זיווגם טרם ישכב עמה, ולא יבוא עליה כבוא על הזונה 
תחתיו מבלי מעשה אחר קודם ביניהם. וגם נאמר שהוא כדי שתתן אל לבה לעולם שהיא קנויה לאותו האיש ולא תזנה 

ולא תמרוד בו ותתן לו יקר והוד לעולם כעבד לאדוניו, ובכן יהיה שבתם וקימתם בשלום לעולם ויתקיים הישוב ברצון 
האל שחפץ בו. ומהיות מיסוד המצוה מה שזכרתי, נהגו ישראל לקדש בטבעת להיות בידה תמיד למזכרת, ואף על פי 

משוה פרוטה אין מקדשין, שכך אמרו זכרונם לברכה ]שם ג' שבשוה פרוטה לבד אפשר לקדש מן הדין. ואמנם בפחות 
ע"א[ דבפחות מכן לא מקניא נפשה, כלומר שלא תחוש מעשה קטן כזה לכלום, ואף על פי שהיא נקנית בשטר ואף על פי 

 שאין בו שוה פרוטה, שטר מעשה חשוב הוא בעיניה שכן רוב קניות העולם הן בשטר, ומזה הטעם אין חליפין קונין בה
 לפי שחליפין הן בכלי ואף על פי שאינו שוה פרוטה.

 שלחן ערוך אבן העזר כז:א

וי"א שי"ל לה: כדת משה  הגה:מקודשת לי בזה.  הרי את שוה פרוטה, ואומר לה:בפני שנים פרוטה או כסף כיצד, נותן לה 
 וישראל )כל בו(. וכן נוהגין לקדש בטבעת, ויש להם טעם בתיקוני הזוהר )דברי הרב(.

 טבעת שאין בה אבן –כסף  –קידושין 

 קידושין ט.

 תוספות קידושין ט. ד"ה והלכתא

וא"ת אמאי איצטריך לפסוק כרבה לגבי רב יוסף דהא בבבא בתרא )דף קמג:( פסקינן  -והלכתא שיראי לא צריך שומא 
א הלכתא כרבה כדמוכח הלכתא כרבה בר משדה ענין ומחצה וי"מ דהיינו דוקא במילי דב"ב ולא נהירא דע"כ בכולי גמר

פרק מי שאחזו )גיטין דף עד:( גבי ההוא דאמר ליה לאריסיה כ"ע דלו תלתא ושקלו ריבעא כו' וקאמר ותסברא דרבה 
כרשב"ג והא קי"ל הלכתא כרבה ובהא קי"ל אין הלכה כרשב"ג משמע מדקאמר והא קי"ל הלכתא כרבה משמע דבכולי 

ש ספרים דגרסי בהא קי"ל הלכתא כרבה דמשמע בהא דוקא ולא בכולי גמרא הלכתא כוותיה ושמא יש לדחות דהתם י
גמרא מיהו קשיא אמאי לא קאמר בהדיא הלכתא כוותיה דרבה כדאמר הלכה כר' אלעזר והלכתא כרבא אמר רב נחמן 

כך ואומר ר"ת דאתא לאשמועינן דדוקא שיראי הוא דלא צריכי שומא לפי ששומתן ידוע קצת ואין רגילין לטעות בו כל 
אבל שאר דברים כגון אבנים טובות ומרגליות שיש שאינם טובות אלא מעט ורגילים לטעות בהרבה יותר משוויים צריכי 

שומא משום דלא סמכה דעתה ולפיכך נהגו העולם לקדש בטבעת שאין בה אבן והא דאמר לקמן בפרק שני )דף מח:( 
ך כעין שיראי שידוע שוויו קצת וההוא גברא דקדש באבנא שהוסיף לה נופך משלו יש לומר ששמו אותו אי נמי ההוא נופ

דכוחלא )לקמן דף יב.( והוה רב חסדא משער אי אית ביה שוה פרוטה אבנא דכוחלא לא הוי כשאר אבנים טובות אלא 
כעין אבני שיש כדאשכחנא פ"ה דסוכה )דף נא:( בהורדוס דבניה לבהמ"ק באבני דשישא וכוחלא ומרמרא וי"מ משום הכי 
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צטריך לפסוק כרבה לגבי רב יוסף משום דרב יוסף הביא לעיל )דף ח.( כמה ראיות לדבריו עוד י"מ מש"ה לא קאמר אי
הלכתא כרבה דלא תימא דהיינו רבה דאיכא דאמרי דבכל דהו לא צריכי שומא אבל אמר לה חמשין ושוי חמשין בעי 

א דאיצטריך לפסוק כרבה אע"ג דבכל דוכתא קי"ל שומא לפיכך פסק דבשום ענין לא בעי שומא לפי זה הטעם יתיישב ה
 כוותיה.

 שלחן ערוך אבן העזר לא:ב

כגון אבנים טובות ומרגליות וכיוצא בהם, ואמר מתן ופעמים טועים בהם הרבה, י"א שאם קדשה בדבר שאין בקיאין בשו
לו קידשה באבן סתם, ולא שאפילא סמכה דעתה. ויש מי שאומר דששוה נ' זוז, צריך שומא, באבן זו י לי לה: התקדש

הגה: ואם קדשה בטבעת שיש בו אבן, או בסתם אמר לה ששוה נ' זוז, צריכה שומא, ולכך נהגו לקדש בטבעת שאין בה אבן. 
טבעת, ונמצא של נחושת, אע"פ שאין דרך לקדש בכך, חיישינן לקידושין )ב"י בשם תשובת הר"ש בר צמח ומרדכי פ"ק דקדושין(. ואפילו אמרו 

ם תחת החופה שהוא של זהב, ונמצא נחושת, אע"ג דלענין דינא נראה דלא הוי מקודשת, אפ"ה יש להחמיר לענין מעשה )תשובת מיימוני סוף העדי
הלכות נשים(. ומ"מ נוהגין תחת החופה לשאול לעדים אם הטבעת שוה פרוטה, כדי שתדע הכלה שאין מקדשה רק בשוה פרוטה )א"ח(. גם נוהגין 

 לות הצנועות, ואינן מקפידות במה מקדש אותן )מבואר בתשובת הרשב"א(. לכסות פני הכ

 מפניני הרב עמ' ערה

 שיעורי הגרי"ד על מסכת קידושין ט.

 מנה אין כאן משכון אין כאן, משכון דרב יצחק –קידושין 

 שיעבודא דאורייתא וקנין לחצאיןראה: 

 נתיבות המשפט סימן עב

 ארץ הצבי עמ' קנב וקסו

 שו"ת בית הלוי חלק א סימן כג

 יחקור להפוסקים דקנין כסף מהני בעו"ג אם לא נתן כסף רק שטר חוב על הכסף אי הוי ככסף לקנות בו או לא:   

הנה עיקר הך דינא הוא בשו"ע אה"ע סי' כ"ט סעיף ו וז"ל אמר לה התקדשי בדינר ונתן לה משכון עד שיתן הדינר אינה   
מקודשת וכתב על זה הרמ"א וכ"ש אם נתן לה שטר חוב על הדינר דלא הוי קידושין הרי מבואר דשט"ח לא הוי ככסף 

. אמנם יש לדבר בזה דהנה דין משכון דלא מהני שכתב המחבר זה ואפי' בענין קידושין לא חיישינן ליה כלל להצריכה גט
מבואר בגמרא קידושין דף ח' התקדשי לי במנה והניח לה משכון עליה אינה מקודשת מנה אין כאן משכון אין כאן. ועי' 

לגבי  שם בר"ן שהביא מחלוקת הראשונים בזה דדעת הרמב"ן דגם אם היה באופן דבמתנה היה נתחייב ליתן המנה מ"מ
קנין לא מהני לקנותו בו דהמנה אכתי אגיד גבי הקונה ומש"ה אינו יכול לקנות בו ובהמשכון אינו יכול לקנות דגוף 

המשכון לא הקנה לה כלל. וכן הוא דעת הרשב"א בחידושיו שם. ודעת הראב"ד הוא משום דע"י משיכת המשכון לא 
הסכים הרא"ש שם אבל אם נתן לה משכון באופן שנתחייב ליתן נתחייב ליתן לה המנה וממילא לא הוי משכון כלל. וכן 

לה המנה שפיר מקודשת בו וכ"כ שם הר"ן להדי' וכן הסכים הריטב"א בחידושיו שם. וגם מלשון רש"י מוכח כהראב"ד 
דס"ל שכ' וז"ל מנה אין כאן הלכך משכון אינו שוה כלום שאין המשכון מתנה וכ"כ שם בסמוך גבי פריטי אין כאן ומוכח 

כהראב"ד דכיון דלא נתחייב בהמנה הלכך לא הוי משכון אבל אם הי' באופן שיתחייב במנה משמע דס"ל דהוי מקודשת. 
וגם דעת הג"מ הוי כן דבפרק ה' מה' אישות ה' כ"ג כ' הרמב"ם הך דמנה אין כאן משכון אין כאן. וכ' בהג"מ וז"ל כ' ר"י 

 אבל אם הקנהו בקנין כתב ר"י דמועיל:דה"ה במתנה כה"ג שאין המשכון מועיל לכלום 

... 

 (קישור)יונת אלם סימן יד 

 מצוה בפני עצמה או הכשר מצוה –קידושין 

 רמב"ם כותרת להלכות אישות

 ..)א( לישא אשה בכתובה וקידושין.

 רא"ש כתובות א:יב
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 ז.פסחים 

 ש"ך יורה דעה יט:ג

וכשימצא כשר מברך כו'. ובד"מ מביא בשם הג"ה אשר"י פ"ק דחולין דאפילו בכשרה אם שכח ולא ברך קודם השחיטה 
יברך אחר השחיטה עכ"ל וכן נמצא במקצת שחיטת האחרונים ובהג"ה אשר"י שם סיים דכל מצות שלא ברך עובר 

עכ"ל ובפ"ק דברכות כתבו וז"ל היכא דלא בירך קמיה דמצוה מברך  לעשייתן מברך אחר עשייתן כדפירש בברכות מא"ז
אחר המצוה ויוצא ידי חובתו אכן בסעודה דאסור לאדם שיהנה בלא ברכה כיון דעבר ואכל והגיע ברכה אחרונה הואיל 

ו הפריש ואידחי אידחי א"ז עכ"ל אכן אין כן דעת הרמב"ם ר"פ י"א מהל' ברכות דין ו' שכתב אם שחט בלא ברכה אפיל
תרומות ומעשרות או שטבל ולא ברך אינו חוזר ומברך אחר עשייה וכן כל כיוצא בזה עכ"ל ובספר ברכת אברהם סוף 

חלק א' וריש חלק י' האריך מאד לסתור דברי הרמב"ם במליצות והרצאות דברים ועיקר יסודו דאם איתא דאינו מברך 
סס"ב( וכן שאר חייבי טבילות )כדלקמן סי' ר'( ושאר מצות לברך אחר עשייתן א"כ היכא שרינן לגר )כדלקמן סי' רס"ח 

לכתחלה אחר עשייתן ואי משום דלא היה אפשר לברך קודם הברכה לא הוה ליה לברך כלל עכ"ל וכל דבריו אינם נראין 
ם לפע"ד דהא ודאי קי"ל כל הברכות הם מדרבנן חוץ מברכת המזון וכדאיתא בברכות בכמה דוכתי ובפוסקים א"כ ה

אמרו לברך קודם המצוה ולא אחר המצוה כלל והם אמרו בגר ודכותיה דאכתי גברא לא חזי יברך אחר המצוה והכי 
משמע בפ' ג' שאכלו )דף נ"א ע"א( דאמרי' התם אמר רבינא הלכך אפילו גמר מלאכול יחזור ויברך דתניא טבל ועלה 

רא לא חזי הכא מעיקרא חזי והואיל ואידחי אידחי ע"כ אומר בעלייתו ברוך אקב"ו על הטבילה ולא היא התם מעיקרא גב
אלמא דדוקא גבי טבילה ודכותיה משום דלא חזי מעיקרא אבל היכא דחזי מעיקרא ולא בירך לא יברך אח"כ ואע"ג 

דבספר ברכת אברהם כתב דה"ה דה"מ לשנויי ליה ולא היא התם ברכת המצות היא כו' אלא דעדיפא מיניה קאמר אין זה 
לל ועוד דהא רבינא ע"כ לא ס"ל חילוק זה ולא חזינא דפליג עליה ש"ס בהאי והכי משמע מדברי הר"ר יונה פ' ג' מוכרח כ

שאכלו שם דה"ה בכל שאר הברכות שמברך עובר לעשייתן אם לא בירך אינו מברך אח"כ ע"ש )ועוד( ראיה ברורה דגרסי' 
רך עליהן עובר לעשייתן חוץ מן הטבילה דאכתי גברא לא חזי ברפ"ק דפסחים )דף ו' ע"ב( בי רב אמרי כל הברכות כולן מב

תניא נמי הכא טבל ועלה אומר בעלייתו ברוך אקב"ו על הטבילה ואם איתא מאי ראיה מייתי מהך ברייתא דלמא דוקא 
טבל ועלה אבל לכתחילה לא וכרבינא דהוי מפרש לה דיעבד דוקא דהא בשאר מצות נמי אי לא ברך מעיקרא מברך אח"כ 

אלא ודאי ס"ל לש"ס דאם איתא דלא אמרינן אכתי גברא לא חזי ושרי לכתחלה א"כ אפילו דיעבד אינו מברך הואיל 
ואדחי אדחי והכי משמע להדיא מדברי התוס' פ' לולב הגזול )דף ל"ט ע"א( והרא"ש שם שכתבו דאם נטל הלולב בידו 

נגמרה עדיין לגמרי דבעי נענוע עכ"ל משמע הא אם  בלא ברכה דצ"ל )אח"כ( ע"כ דה"ט דמברך אח"כ הואיל והמצוה לא
גמר כל המצוה וכן בעלמא דלא שייך האי טעמא אינו מברך( )בנקודת כסף מוחק מן ועוד ראיה עד כאן, ויש מגיהין שם 

 א"כ אפילו דיעבד אינו מברך הואיל ואדחי אדחי ודו"ק( וגם בפסקי רקנ"ט סי' ע"ב הביא דברי הא"ז ואח"כ דברי הרמב"ם
במסקנא משמע דהכי ס"ל וכ"כ הר"ד אבודרהם בשם בעל המאור כהרמב"ם וכן נראה מדברי הרי"ף בתשובה גבי ברכת 

 המילה שהביא ר"מ אלשקר בתשו' סי' י"ח ועוד דהא קי"ל כל ספק ברכות להקל:

 פריצותא –מקדש בביאה  –קידושין 

 תוספות קידושין יב: ד"ה משום פריצותא

תא לפי שצריך או עדי ביאה או עדי יחוד ודבר מכוער שמעמיד עדים על כך וקשה דביבמות פ' מפרש ר"ת דהיינו פריצו
ר"ג )דף נב.( מייתי לה מצות יבמה מקדש והדר בעיל לא קדיש לוקה מכת מרדות מדרבנן כרב והתם לאו משום עדים 

צות שעושין תחלת קניינן בביאה תליא טעמא דהא יבמה מדאורייתא אינה נקנית אלא בביאה אלא נראה לר"י דהיינו פרי
 דומיא דמקדש בלא שידוכי.

 ועל דמקדש בביאהתוספות הרא"ש קידושין יב: ד"ה 

פר"ת משום פריצותא לפי שצריך עדי ביאה או עידי ייחוד ודבר מכוער הוא להעמיד עדים על כך, וקשה דביבמות פ' ר"ג 
ת מרדות מדרבנן כדרב והתם לא מצי לפרושי משום עידי מייתי לה גבי מצות יבום מקדש ואח"כ בועל לא קדש לוקה מכ

ייחוד דאפי' אי קדיש תחלה אכתי צריך עידי ייחוד דיבמה אינה נקנית מדאורייתא אלא בביאה, ונ"ל דהיינו פריצותא 
 דעושה תחלת קניינו בביאה דומיא דקדיש בלא שידוכי.

 נערה מקבלם על ידי עצמה או אביה –קידושין 

 גיטין סד:

 מד-קידושין מג:

 מלחמת ה'
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 קידושין ג:

 ד"ה וכי תימאג: קידושין תוספות הרא"ש 

 עד אחד –קידושין 

 ידושין יב:ק

 קידושין סה:

אין חוששין לקידושיו, ואפילו שניהם מודים. אמר  -אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא משמיה דרב: המקדש בעד אחד 
רבה אמרי: אין חוששין לקידושיו. מאן בי דינא רבה? רב. ואיכא דאמרי, בי דינא  -רבה בר רב הונא: המקדש בעד אחד 

בי דינא רבה אמרי: אין חוששין לקידושיו. מאן בי דינא רבה? רבי.  -אמר רבה בר רב הונא אמר רב: המקדש בעד אחד 
עבדי וזו חבילתי, מתיב רב אחדבוי בר אמי: שנים שבאו ממדינת הים ואשה עמהם וחבילה עמהם, זה אומר זו אשתי וזה 

צריכה שני גיטין, וגובה כתובתה מן  -וזה אומר זו אשתי וזה עבדי וזו חבילתי, ואשה אומרת אלו שני עבדי וחבילה שלי 
החבילה; היכי דמי? אי דאית ליה סהדי להאי ואית ליה סהדי להאי, מי מצי אמרה אלו שני עבדי וחבילה שלי? אלא לאו 

דכ"ע לא פליגי דשרי, והכא הכי קאמר: צריכה  -כחשה מי מהימן? אלא למישרי לעלמא בעד אחד! ותסברא? עד אחד בה
שני גיטין כדי לגבות כתובתה מן החבילה, ור' מאיר היא, דאמר: מטלטלי משתעבדי לכתובה. מאי הוי עלה? רב כהנא 

מאי דעתיך? דילפת דבר דבר אמר: אין חוששין לקידושיו, רב פפא אמר: חוששין לקדושיו. אמר ליה רב אשי לרב כהנא: 
מממון, אי מה להלן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי, אף כאן הודאת בעל דין כמאה עדים דמי! א"ל: התם לא קא חייב 

 לאחריני, הכא קא חייב לאחריני.

 שלחן ערוך אבן העזר מב:ב

לו קדשה בפני עד אחד ואחר כך שניהם מודים בדבר ואפי ד אחד, אינם קדושין. ואפילוהמקדש שלא בעדים, ואפילו בע
ויש מחמירים אם מקדש לפני עד אחד )טור בשם סמ"ג( אם שניהם הגה: קידשה בפני עד אחר, זה שלא בפני זה, אינה מקודשת. 

וק בין יש לסמוך אדברי המקילין. ואין חיל קום עיגון ודוחק,מכחיש העד, אין לחוש )כך מפרש הרשב"ץ לדעת הסמ"ג(. ובמאבל אם אחד מודים; 
תשובת הרשב"א(. והוא לבד ראה, והאחרים אומרים שלא ראו )ב"י וכן משמע בד, או שאומר שנתקדשה לפני שנים אומר העד שנתקדשה לפניו לב

 לפני שנים, והאחד מהם קרוב, הוי כמקדש לפני עד אחד. וע' לקמן סימן מ"ז סעיף ג'.וכן אם קידש 

 עדות בקידושי כסף –קידושין 

 רמז תקלאקידושין פרק האומר מרדכי מסכת 

בספר החכמה בסי' קפ"ז. ]רמז תקלא[ מעשה בנערה שהיתה משודכת לכהן ולא נתקדשה ובא פריץ אחד בבית הנערה 
עם שני עדים ונכנס עמה בדברים ונתן לה טבעת ולא הזכיר שום קדושין עד לאחר שעה אז אמר הוו עלי עדים 

נתינת הטבעת )*ושני( ]*והשני[ אומר אף נתינת הטבעת לא ראיתי כי גוף שקדשתיה ואחד מן העדים אומר אני ראיתי 
הפריץ הפסיק בינו לבינה ולא יכולתי לראות רק כשאמר הוו עלי עדים אמרתי לה השליכי כי לקידושין נתן לך והשליכה 

 ןואז קמו קרובי הנערה וכפו ]*את[ הפריץ שיתן לה גט והשוו כל הגדולים שהקדושין לא היו קדושי

)*הרא"ם( ]*ורי"א[ הביא ראיה מפ"ק דקדושין ]דשתיקה[ דלאחר מתן מעות לאו כלום הוא ועוד הוכיח סופה על תחלתה 
שהשליכתה ואמר פ"ב דחולין ופרק יש נוחלין דכ"ע מודו היכא דאיכא למיתלי השתיקה באמתלא מוכחת הוכיח סופה 

שלא דבר כלום על עסקי קדושין אין בכך כלום על תחלתה אמרינן ואפילו אם היה בלב שניהם להתקדש מאחר 
 כדאמרינן בפ"ב אע"ג שאמרה בלבי היה להתקדש לו לא אמרה כלום.

ור"ת הביא ראיה מפ"ק התקדשי במנה נטלתו וזרקתו לים או לכל דבר האבד אינה מקודשת ומסקינן דכ"ש כי שדנהו 
נאסרה לכהן הראשון ששדך וראיה מפרק האומר ]*דף קמיה דלא הוו קדושין ופסק ה"ר אליעזר מביה"ם דכיון שקבלה גט 

סה[ דתניא היא אומרת קדשתני והוא אומר לא קדשתיך הוא מותר בקרובותיה והיא אסורה בקרוביו ואמר רב עלה כופין 
]ושמואל אמר[ מבקשים אותו ליתן לה גט ופרכינן עלה בשלמא מבקשין לחיי אלא כופין אמאי לימא לא ניחא לי 

בותיה ]*אלמא מוגה במרדכי מהר"ר ל"ט[ מ"מ כיון שנתן גט )*ונתינת( ]*ובנתינת[ הגט לא היה מעכב רק דאיתסר בקרו
להתירה לשוק לפי דברי' משמע שהגט אוסרו בקרובותיה והיא כגרושתו ה"נ ל"ש ולא דמי לסריס שחלץ ואילונית 

י ועוד הביא ראיה מפ"ב דכתובות גבי שחלצו לה דלא פסלה דהתם סימני אילונית וסריס מוכיחים עלה וליכא למיטע
מעלין משטרות ליוחסין דמסיק אלא דכתב ביה ואני פלוני כהן לויתי מפלוני מנה וחתימי סהדי ומשמע התם )*דמאן( 
]*דלמאן. מ"י[ דאית ליה מעלין אכולה מלתא מסהדי וסומכין על כך אפילו להקל וביוחסין עשו מעלות הכא נמי בגט 

 הות אנתתי מן קדמת דנא )*משמע( דיש להחמיר בגרושה לכהן והאריך ואני קצרתי.דכתיב אנת פלונית ד
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ונחלקו עליו ר"י הלבן ורא"ם וכתב ר"י הלבן נראה לי דאשה שאמרה לא קדשתני כמו הרישא דההיא מתניתא דהאומר 
זה כמודה לדבריו  לאשה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני כו' אם היא כפאתו לגט לאחר כן לא מיתסרא בקרוביו ואין

שאומר קדשתיך בפני פלוני ופלוני והלכו למדינת הים )*בשטר פי' ר"ת( ]*בשיטת פי' ר"ח. מ"י[ כדאמרינן בסיפא דמתני' 
כשהוא אומר לא קדשתיך והיא אומרת )*לא( קדשתני בשלמא מבקשין לחיי אלא כופין אמאי לימא )ליה( לא ניחא לי 

איל וכתב בגט וכדו פטרית ותרוכית יתיכי ליכי אנת אנתתי כו' הרי הודה בקדושין דאיתסר בקרובותיה דהתם ]שאני[ הו
להדיא הלכך מדרבנן אסור בקרובותיה שהרי )*לא( הודה מעצמו וכדי להתירה לשוק כתב כך אבל ברישא אם האשה 

*ועוד  כופתו על גט אינה מודה דאדרבה היא צווחת שלא קדשה מעולם אלא שקבלה מחמת חשש הנמנע לנושאה
דקאמרינן התם בגמרא אמר רב כופין וקא פריך אילימא ארישא לא כופין איכא ולא מבקשין איכא כלומר אין צריך שהרי 

אומרת לא קדשתני אבל ]אינו[ אומר אדרבה ארישא ]ולאשמועינן[ דמתסר בקרוביו אפילו יתן לה גט בע"כ ]*לא רצה 
ין** ועוד דלא משתמיט כמו שאמר רב אסיפא דההוא אם נתן גט לפי שנאסר בקרוביו[ דעידי הגט הן הן עידי קדוש

מעצמו כופין אותו ליתן כתובה ועוד אמר רב הונא שלהי המגרש אשת איש שפשטה ידה וקבלה קדושין בפני בעלה כו' 
 אבל זה אינו אומר שפשטה ידה וקבלה גט מאחר שמגרש ראשון ונושא שני

א לאיש ולא לאשה אינו פוסלה לכהונה והוי ככותב ונותן גט לפנויה ואע"פ והרא"ם כתב נראה לי כל גט שאינו מתיר ל
שנכתב ונחתם הגט כהלכתו כדין גט מעושה בעובד כוכבים שלא כדין אפילו ריח גט אין בו ותנן נמי האשה שהלך בעלה 

יא דקדושין דאמר כו' נתקדשה אע"פ שנתן לה אחרון גט לא פסלה מן הכהונה ומה שדימהו הרב ר' אליעזר מביה"ם להה
דאין כופין דאמר לא ניחא לי דאתסר בקרובותיה שאני התם דגט צריך הוא לה וכשכופין ב"ד יאמרו גרושה היא ועל 
)*כן( ]*כרחיה[ נאסר בקרובותיה והמפרש לא ניחא לי דאתסר בקרובותיה מטעם הודאה לא יפה כיון וכ"כ ר"ב. ומה 

תא קא מסהדי נראה לי דלא דמי דוקא התם שהעדים באים להכשיר שדימהו למעלין משטרות ליוחסין דאכולה מל
השטר )*ולעדות( ולעזרת המלוה ואם לא היה כהן ונכתב כהן היה השטר פסול הלכך יש לנו לומר שידעו שכהן הוא 

ט דאלמלא כן לא היו חותמין וגם מלוה מידק דייק ולא הוה מחתים ועוד ראיה מפרק רבן גמליאל וחכמים אומרים יש ג
אחר גט ומאמר אחר מאמר אבל לאחר בעילה וחליצה אין כלום ומה שדימה הרב מביה"ם נדון זה לחליצת מעוברת 

 דשמה חליצה התם אנן סהדי בשעת החליצה היתה זקוקה ליבם.

בספר החכמה בסי' שפ"ד כתב הרא"ם בתשובה דהיכא דאחד מן העדים לא ראה נתינת הטבעת אין לבטל בכך הקדושין 
ששין לדברי רב פפא דאמר חוששין לקדושין ואע"ג דבסמ"ג ]*דבה"ג. מ"י[ פוסק כמאן דאמר אין חוששין מ"מ חדא דחו

ראיתי מעשה ולא היה כח ביד המתירין להוציאה בלא גט ועוד אם עד רואה דבר מוכיח ונראה )*שיכול( ]*יכול[ להעיד 
מר הן הן עדי יחוד הן הן עידי ביאה ]ואמרינן[ בכ"מ ונדון כאילו ראה גוף המעשה כדאמרי' בגיטין ובקדושין וב"ה או

 במנאפין עד שיראה כדרך המנאפין עיין פרק המגרש תשובת הר"ם:

 תשובות מיימוניות אישות סימן א

 דין ראובן שקידש לאה וזרק לה קידושיה לתוך חיקה וניענעה בגדיה להשליך הקידושין ממנה תוך כדי דיבור.

ידש שם אינו שלה אפילו זרק לה הקידושין לתוך ד' אמותיה אינה מקודשת, כדתנן בהזורק נראה ודאי כיון שחצר שק  
)גיטין עז א( לתוך ביתו או לתוך חצירו אפילו עומד עמה אינה מגורשת, אבל אם זרקו לתוך חיקה או לתוך קלתה ה"ז 

מותו להא דאמרינן פרק קמא מגורשת, אע"פ שראו העדים שנענעה בגדיה להשליך הטבעת של קידושי' מעליה אין לד
דקידושין )ח ב( התקדשי לי במנה נטלתו וזרקתו לים או לאור או לכל דבר האבד אינה מקודשת וכו' עד לא מיבעיא 

שדיתנהו קמיה דאינה מקודשת וכו', דשאני התם דאיהי לא אמרה ליה מעולם מקודשני לך, אבל בנדון זה כיון דשמעו 
לוני בא וקדשני וגם שוב בשעת קידושין כשאמר בפני כולם פלונית בקשה ממני העדים דאיהי אמרה לו מעיקרא פ

לקדשה וכן אעשה ושתקה. אע"ג דבתר דנפל לתוך חיקה שדיתנהו איכא למימר דמעיקרה קבלה לשם קידושין וכי 
די דיבור שדיתנהו בתר הכי מיהדר קא הדרא בה, וכיון דקבלה כבר לשם קידושין תו לא מציא הדרא. ואע"ג דבתוך כ

לקבלה שדיתנהו ואישתכח דהדרא בה בתוך כדי דיבור וקיימא לן תוך כדי דיבור כדיבור דמי, הני מילי בעלמא אבל 
בקידושין משום חומרא דאשת איש קיימא לן דלאו כדיבור דמי כדאיתא פרק יש נוחלין )קכט ב( ובפרק בתרא דנדרים 

מע"ז וקידושין ומגדף ומגרש. ואע"ג דאמרה בלבי לא היה אלא לשחוק  )פז א( הילכתא כל תוך כדי דיבור כדיבור דמי חוץ
ולהתלוצץ עמו ומעולם לא נתרציתי לו אלא לחוכא ואיטלולא בעלמא, דברים שבלב נינהו ודברים שבלב אינם דברים. 

גון גבי ואע"ג דאיכא למימר דאנן סהדי דלא נתכוונה אלא להתלוצץ וכל כי האי גוונא אזלינן שפיר בתר מחשבה, כ
מברחת )כתובות עט א( וכרבי שמעון בן מנסיא )ב"ב קמו ב( שכתב כל נכסיו לאחר ולא ידע שהיה לו בן ושוב נודע שהיה 

לו בן, וההיא דמרובה )פ א( שאמרו חכמים לא נתכוונה זו אלא להגון לה וכיוצא בהן רבות בתלמוד דאזלינן בתר אומדן 
נסמוך על אומדן דעתא לומר לא היה בלבה כך ודאי, וליכא אומדן דעתא  דעתא, גבי קידושין משום חומרא דא"א לא

 דמוכח כיון דאיכא נמי למימר איתתא בכל דהו ניחא לה.

אמנם דקדקתי בכתב העדיות והנה כתוב בו שהעדים לא ראו אם נפלה הטבעת של הקידושין בחיקה או לאו, ולפ"ז נ"ל 
דאינה צריכה גט, והא דאמרינן בפרק ארבעה אחין )ל ב( וכולן שהיה בהן ספק קידושין וכו' כיצד ספק קידושין ספק קרוב 

ים לא ידעו אם קרוב לו אם קרוב לה אלא כדמוקי לה בגמרא כת לו ספק קרוב לה, לא איירי בכי האי גוונא ששני העד
אחת אחד אומר קרוב לו ואחד אומר קרוב לה, ואע"ג דמדאורייתא אינה מקודשת דאוקי חד לבהדי חד ואוקי איתתא 
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אחזקתה דמעיקרא בחזקת פנויה הואי, מכל מקום כת אחת ספיקא דרבנן היא ומשום דאיכא חד דאמר קרוב לה גזרו בה 
רבנן, אבל בנדון זה דליכא סהדותא כלל ואפילו אחד מהן אינו אומר שראה שנפלה הטבעת לתוך חיקה אין כאן אפילו 
חשש קידושין. וראיה מההיא דפרק ארבעה אחין מדאוקי בכת אחת אחד אומר קרוב לה ואחד אומר קרוב לו, לוקמה 

מינה דכל כי האי גוונא אין כאן בית מיחוש דאוקמה  כגון ששני העדים מספקא להו אי קרוב לה אי קרוב לו, אלא שמע
אחזקה. ואפילו אם היא יודעת בטוב שנפלה לתוך חיקה, בעינן דליהוי סהדי שהגיעו הקידושין לידה דילפינן דבר דבר 

 מממון ואין כאן קידושי תורה אלא עד דחזו תרי סהדי דמטו הקידושין לידה והיכא דאיכא תרי סהדי אחד אומר קרוב לה
ואחד אומר קרוב לו הוו ספק קידושין כדפרישית, והיכא דליכא אפילו חד שראה שהגיעו הקידושין לידה אינה מקודשת 
אפילו מדרבנן אע"פ שהיא בעצמה מודה שנפלה הטבעת בחיקה, דומיא דאמרינן )קידושין סה ב( המקדש בעד אחד אין 

דנפק עלה קלא דאיקדשא ולקלא דמקמי נישואין חיישינן, חוששין לקידושיו אפילו שניהם מודים. ואין לאוסרה משום 
הא כיון דאישתכח והוברר ע"פ העדים דלאו כלום היא, קיימא לן כסוראי אתרא דרב דמבטלי קלא ולא כנהרדעי אתרא 

"י( דשמואל דלא מבטלי קלא )גיטין פט א( והילכתא כרב באיסורי, ורבי יוחנן נמי סבר לה כוותיה בירושלמי )גיטין פ"ט ה
ואע"ג דהילכתא כרב ששת באיסורי כמו שפסקו הגאונים עלה, בהא נראה דהילכתא כרב, חדא דבשל סופרים הלך אחר 

המיקל ועוד מדפשט ליה רב יוסף לאביי סתמא מבטלינ' קלא מכלל דהכי הלכתא לבד מנהרדעי ואתרוותא דעבדי 
א, מכלל דלדידן מבטלינן קלא, ועוד אי לא נפק עלה כשמואל. ועוד מדקאמר התם כמה זימנין אפילו למ"ד לא מבטלין קל

קלא אלא בתר דנתארסה לשני הו"ל קלא דבתר אירוסין, וקיימא לן כרב חביבא דאמר )שם ב( דאפילו בתר אירוסין לא 
 חיישינן.

 ועוד יש להביא ראיה למאי דפרישית דאי לא חזו סהדי דנפל לחיקה לא בעיא גיטא, מדאמרינן פרק הזורק )פא א(
המגרש את אשתו ולנה עמו בפונדקי וכו' עד ב"ש סברי לא אמרי' הן הן עידי יחוד הן הן עדי ביאה ]ומודים בנתגרשה מן 

האירוסין שאינה צריכה הימנו גט שני דאין לבו גס בה ולא אמ' הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה[ ועל כרחין הא דקאמ' 
דושי שני לא, מדלא קאמר לבית שמאי אינה מקודשת ולבית הלל בית הלל צריכה גט ה"מ לחומרא אבל להפקיע קי

מקודשת מכלל דבנתגרשה מן האירוסין לא בעיא גט אפילו לחומרא, ואפילו אם תימצי לומר דלבית הלל ודאי קידושין 
לא ביאה, הן כיון דגייסי בהדי הדדי ודאי בעל כיון דראו שנתייחד ואין צריך עידי ביאה גדול מזה ולא פירשו זה מזה ב

מכל מקום בנתגרשה מן האירוסין אפילו ספק מקודשת נמי לא הויא מדקאמרינן אינה צריכה גט, אלמא כל היכא דלא 
חזו סהדי למלתא הוי קרוב לודאי שלא קדשה. ודכוותה אי הוו סהדי שזרק לה הקידושין בחצרה ודאי שהגיעו הקידושין 

ת היתה צריכה גט. אבל בנדון זה כיון שזרק מרחוק דילמא לא מטא נגד אויר חצרה ולא ראו שנפלו לתוך חלל המחיצו
לתוך חיקה. וגדולה מזו נ"ל דאפילו חזו סהדי שנכנס עמה לקדשה בכסף ולא ראו שקדשה לא בעיא גט כיון דלא חזו 

הבהבת ממש שקדשה, דדוקא בביאה אמרי' הן הן עידי יחוד הן הן עידי ביאה, משום דאיכא למימר אש בנעורת ואינה מ
ועוד מפני שלבו גס בה, ועוד כיון דאי אפשר לראות כמכחול בשפופרת דגנאי הוא ולא מסרו הכתוב אלא לחכמים, וכי 

האי גוונא אמרינן במסכת מכות )ז א( דקטלי' משיראו כדרך המנאפים אע"ג דלא ראו כמכחול בשפופרת אע"ג דאיכא 
וי קרוב לודאי וקטלינן, ולהכי גבי קידושין נמי בעידי יחוד תלינן למיתלי דילמא דרך איברים בא עליה תלינן במילתא דה

לחומרא דקרוב לודאי כיון דלבו גס בה ויצרו תקפו, אבל בנדון זה אינו קרוב לודאי, דדילמא לא נפל לחיקה ועוד אפילו 
זורק )עח ב( היתה נפל לחיקה דילמא היה חיקה עשוי קטפרס ואויר שאין סופו לנוח לאו כמונח דמי ]כדאמרינן פרק ה

ידה עשויה קטפרס אע"ג שהגיע הגט לידה אינה מגורשת[, ואע"ג דמוקי לה תלמודא )שם( בעומדת על גב הנהר דאויר 
שאין סופו לנוח לא קני, הכי נמי כיון דקיימא בחצר דלאו דידה אינה מקודשת דאויר שאין סופו לנוח כרשות הרבים הוי. 

ה גט אפילו בידוע ששניהם נתכוונו לקידושין, כל שכן בנדון זה שהכל יודעים ואנן מכל הדברים שכתבנו לא היתה צריכ
 סהדי ואומדנא דמוכח דלא היה דעתה להתקדש אלא לחוכא ואיטלולא, שלא להצריכה גט.

ועי"ל אם תימצי לומר לפי שהעדים לא ראו שהגיעו הקידושין לידה אלא ראו שזרק כנגדה ואינם יודעים אם הגיעו לידה 
בלאו הודאתה לא שייך למימר מקודשת אבל היכא דמודה מקודשת, א"כ בפרק האומר בקידושין )סה א( כי פריך האומר ד

לאשה קדשתיך והיא אומרת לא קדשתני הוא אסור בקרובותיה והיא מותרת בקרוביו, ולוקמה דאיכא עדים דמספקא 
והודאתו והיא מותרת לפי שאינה מודה, אלא שמע להו אם באו הקידושין לידה אם לאו ולהכי הוא אסור דאיכא עדים 

מינה דאין חילוק בין הודאה ובין לא הודאה אלא בעדים ובראייתן תלוי הכל. ואין להקשות בכת אחת אמאי מקודשת 
מספק היכא דאחד אומר קרוב לה ואחד אומר קרוב לו הא ליכא אלא חד סהדא דקידושין ואמרינן המקדש בעד אחד אין 

ושיו, די"ל כיון דתרווייהו מסהדי שזרק לה הקידושין, האי דאמר קרוב לו הוה ליה כחד לגבי שנים מדרבנן, חוששין לקיד
אבל כל היכא דתרווייהו לא ראו שהגיעו הקידושין לידה ליכא למיחש כדפרישית. ועוד בנדון זה כיון דהני סהדי דאמרי 

דלא אתו עד לאחר שנתקדשה ולא עדיפי מאחד אומר  ראינו שזרק לה הקידושין ולא ידעני היכן נפלה הטבעת כמאן
 נתקדשה ואחד אומר לא נתקדשה דאמרינן בפרק שני דכתובות )כג א( דאם נשאת לא תצא.

ושוב מצאתי כדברי בספר רבי' משה בן מיימון זצ"ל )פ"ג מאישות ה"ה( דדוקא בקידושי ביאה אמרי' הן הן עידי יחוד הן 
ין עד דחזו דמקדשה. גם כתב )גירושין פ"י הי"ח( המגרש אשתו ולנה עמו בפונדקי אין הן עידי ביאה, אבל בשאר קידוש

כאן אלא ספק קידושין כדפרשי' לעיל. ואם יסכימו רבותי טוב ואם לאו הנני נמשך ונגרר אחריהם לכל אשר יעשו. וטוב 
יק נדוד ונמצאת זאת העלובה כל בעיני שלא להחמיר להצריכה גט לחומרא פן יתן המקדש כתף סוררת כדי לעגנה או ירח

 ימיה עגונה. ושלום מאיר ב"ר ברוך שיחיה.
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 )תשובות מהר"ם דפוס פראג סי' תתקצג, מרדכי גיטין רמז תנא והגמ"ר קדושין סוף רמז תקמח(      

 שו"ת חתם סופר חלק ג )אבן העזר א( סימן ק

י בשמו פ' האומר בקידושי' סי' תקל"א שם מעשה והנה דברי הרא"ם הללו הן הנה דבריו שבספר החכמה דהביא מרדכ...
בפריץ א' שגופו הפסיק בין הנערה ובין העדים ושמעו כשאמר הרי את מקודשת לי ואח"כ ראו אותו הטבעת שלו באצבע 
וע"א =ועד אחד= ראה הנתינה וא' לא ראה כי הפסיק הפריץ בינו לבין הנערה ועל זה פלפלו באורך שם רא"פ ור"ת ור"א 

ובסוף כ' בס' החכמה מתשובת רא"מ הנ"ל דאם עד רואה דבר מוכיח ונראה יכול להעיד כאלו ראה גוף המעשה מביהם 
כדאמרינן בגטין ובקידושין הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה ואחר שהעתיק המרדכי דברי ס' החכמה בשם הרא"ם סיים 

ר"ל דפליג אהר"ם ורבי' טרחו ליישב דלא פליגי המרדכי בעל הספר לעיין פ' המגרש תשו' מהר"ם היינו מהר"ם מר"ב 
והנה בלי ספק דפליגי שהרי משמעת לשון מרדכי תלמידו נאמן ביתו דפליגי אבל במאי פליגי אבאר אי"ה דהנה בפ' 

המגרש סי' תנ"א והיא ג"כ באריכו' בתשו' מיי' ריש הל' אישות במעשה א' שהשליך לתוך חיקה וניערה והפילה הקידושי' 
זה ובתוך הדברי' כ' שאפי' הן הן עדי יחוד דאש בנעורת מ"מ אינו אלא להחמיר להצריכה גט אבל אם נתקדשה האריך ב

תפסי בה קדו' שני' מספק ומסייע וגדולה מזה אם חזו סהדי שנכנס עמה לקדשה בסו"ף בכסף לא ראו שקידשה לא בעי' 
מדפיס בתשו' מיי' והוא העיקור דקאי אלעיל אותה גט כיון דלא חזו ממש שקידשה וכו' ע"ש האי תיבה בסו"ף השמיט ה

שניערה קידושי' מחיקה אם אח"כ עוד נוסף על הנ"ל נכנס עמה לקדשה הרי יש לנו לומר בצע אמרתו אפ"ה אינו דומה 
 להן הן עדי יחוד אפי' להחמיר להצריכה גט כיון שלא ראו הקידושין אין דנין בדמיונו' והנה אין ספק דפליגי הרא"מ ור"מ

בפי' הן הן עדי יחוד וכו' דלהרא"ם מקודשת גמורה ואין קידושי' תופסי' בה ולהר"מ הוה רק ספק אבל בגוף הדין לא 
פליגי לפע"ד דהר"מ לא יחלוק על סברת דבר דבר ממון וכל אומדנא שמוציאי' בה ממון כגון חובל ונחבל שכתבתי לעיל 

חובל ונחבל משום דבעי' לזה תרי חזקה מכח רובא רוב אנשי' אינו הרי היא מקודשת אלא דס"ל הן הן עדי יחוד לא דמי ל
מעמיד עצמו כשיש אש בנעורת ולבו גס בה ורוב מאותן הרוב אין עושי' בעילתו זנות וכשיחסר א' מאלו אין כאן קידושי' 

ים זהו סברת וא"כ לו יהי' שהי' בזה האיש שניהם יחד שבא עלי' וקידשה מ"מ העדים לא ידעו זה וה"ל מקדש בלא עד
הר"מ אבל בעובדא דר"מ שראו הטבעת ביד המקדש וכרגע אח"כ ראוהו בידה ושמעו הרי את מקודשת לי ואחר לא הי' 

ביניהם דניחוש שע"י ממוצע בא הטבעת לידה א"כ זה הוה כחובל ונחבל בלי ספק דמוציאי' ממון ומתקדשת בו וגם 
עת בידו ולא בידה אין כאן התחלה הרי גזים אינש ולא עביד ע"כ הרא"ם יודה לר"מ באמרו נכנס לקדש ולא ראו שום טב

 ...לו להעיד וה"ל מקדש בלא עדים(אם קידשה בחדרה מ"מ העדי' לא יכ

 אשו"ת חתם סופר חלק ג )אבן העזר א( סימן ק

ל =את והנה ידוע מ"ש רשב"א בתשו' סי' תק"ף בעדים ששמעו שאמר הנני נותן לך אתרוג זה ושמעה שאמר הרי אמ"...
מקודשת לי= דלא מהני ידיעה בלא ראי' בקידושין ובב"ש סי' מ"ב ס"ק י"ב מייתי המרדכי דפליג ויעוי' בפנים והעלה ב"ש 
דהסוברי' בד"מ =בדיני ממונות= מהני ראי' בלא ידיעה ה"ה בקידושין למאי דס"ל דדומה לד"מ דלא בעי דרישה וחקירה 

מע מתוך דבריו דאיכא פלוגתא אי מהני בד"מ ידיעה בלא ראי' אין בזה ע"ש ושותא דמר לא ידענא במ"כ אלף מה דמש
שום חולק וש"ס ערוך הוא פ' שבועת העדות ל"ד ע"א רק הא דגמל האוחר לא קיי"ל משום דליכא אפי' ידיעה אלא מכח 

רוב א"כ אפילו רובא ואין הולכי' בד"מ אחר הרוב כמבואר ר"פ המוכר פירות בהך דגמל ומינה בקידושין דהולכים אחר ה
בגוני דגמל האוחר מחשב ידיעה גמורה ומכ"ש דעובדא דמרדכי דומה לנחבל שאפי' בממון הולכים בו אחר האומדנא 

ועיי' ר"ן דפוס ז"ב גטין פ' המגרש קצ"ב ע"א גבי ג' גיטין פסולי' שהעלה בסוף דבריו דלר"א עדי מסירה כרתי סגי בעדי 
א מהבעל לידה וה"ל אנחנו כלנו עדי מסירה ע"ש והיינו ידיעה בלא ראי' כנ"ל חתימה משום שעי"כ אנו יודעים שהגט ב

ממש ומ"ש הב"ש דמשום דדמי קידושין לד"מ בענין דו"ח =דרישה וחקירה= יש לתמוה דה"ל לאתויי מרגניתא דברי 
הא"ז ורבנו שמחה תה"ד סי' ר"ז והוא ברמ"א לקמן סי' מ"ה וב"ש ס"ק י"ב השיאו לדבר אחר והמעיי' שם בפנים יראה ש

ור"א ממיץ כולם שוים גם סבלונות דידיעה בלא ראי' מהני מטעמא כיון דלא ידעי' עדות בקידושי' וגטין אלא מדבר דבר 
שבממון א"כ כל עדות דמועיל בממון מועיל בגטין וקדושי' וצ"ל אע"ג דשניהם מודים מועיל בדיני ממונות ולא בקידושי' 

מר ליישב זה אבל מי יכול לדחות דברי גאונים הנ"ל עד שהי' לי צער גדול על רשב"א איך כבר האריך רשב"א בחי' פ' האו
יחלוק על כל זה ועיינתי בתשו' רשב"א בפני' שתשובה זו כפולה בסי' תק"ף שהעתיק ב"י קיצר אמנם בסי' אלף קצ"ג 

ם רשב"א השיב אפי' ראינו שעלי' רמז ד"מ האריך ושם מבואר שהעדים לא ראו כלל האתרוג מתחת יד קרובתה ואמנ
עכשיו האתרוג מת"י עצמה אינה מקודשת וכ"כ משמע דלא מיירי אלא בראינו עכשיו אחר המעשה אתרוג יוצא מת"י 

אבל כעין נדון המרדכי וכעין נדון שלפנינו שלא הי' בחדר כ"א המקדש והיא ואין שום אדם שיתן לה טבעת זו כ"א הוא 
מיד ראו אותו הטבעת שהי' על ידו נתן הוא על אצבעה פשיטא דדומה יותר לעדי יחוד ולא הי' הפסק ענין בנתיים כ"א 

וביאה מאשר דומה עדי סבלונות שבתה"ד דמייתי ב"ש סי' מ"ה ס"ק י"ב הנ"ל ויותר דומה לגט חתום בעדי' היוצא מת"י 
עצי ארזים גם הוא משוה דאמרי' גטה מוכיח שנמסר מידו לידה ולא בעי עדי מסירה מכ"ש הכא שוב מצאתי שהגאון 

 דעת רשב"א למרדכי פ' האומר הנ"ל ואתי' עלה מטעמים אחרים ע"ש והמעיי' יבחר.  

ומ"מ יש לי הרהורי דברים בהא דמרדכי הנ"ל נהי דברור לנו בידיעה בלי ראי' שהחפץ הזה בא מידו לידה וגם שמעו הרי   
לעיל בשם רשב"א ומהרי"ל דשתיקה דלאחר מתן מעות  את מ"ל מ"מ שמא אחר מתן מעות הי' האמירה ומכ"ש לפי מ"ש

שלא אמר בתחלה לשם פקדון גריע טפי ואינה מקודשת כלל וא"כ אפי' ידיעה לא הוה וצ"ל חזקה כל שנתן לה וגם שמעו 
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האמירה מסתמא כדינא עשו וכמו גבי יחוד דאמרי' הן הן עדי יחוד וכו' משו' אש בנעורת למה לא נימא שמא לא קדשה 
ה וצ"ל חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות ומסתמא קדשה ומצירוף ב' ידיעות חיישי' לקידושי' א' אש בביא

בנעורת ומסתמא בעל ועוד כיון שבעל מסתמא קידש דאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות וה"נ דכוותי' מסתמא מידו 
וא"כ לפ"ז בנידון שלפנינו דעכ"פ העד מיכל לידה בא וכיון שגם שמענו אומר הרי את מקודשת לי מסתמא כדין עשה 

אמר שבשעת נתינה לידה לא אמר כלום ולא אתאינן עלה אלא מטעם שאח"כ נטלה היא הטבעת להתקשט בו דה"ל כמו 
אמירת הן ומזה אין שום ידיעה ולא שום חזקה להעד יואל שאם נאמר חזקה שעשה כדרך כל המקדשי' שאמר בשעת 

מכחיש זה ולמה שהעיד העד מיכל אין חזקה ושום ידיעה להעד יואל א"כ אין ממש בעדותו נתינה מיד הרי העד מיכל 
 לכאור'.  

ועוד דברי המרדכי פ"ג דקידושי' הנ"ל צל"ע דלכאור' נ"ל אפי' דיינינן בקידושי' בידיעה בלי ראיה היינו בשני עדים דלא   
ר בדדמי לא דהנה בתוספתא דמייתי לי' רי"ף פ' מי אמרו בדדמי דדיינינן על הוכחה ואומדנות שלהם אבל בע"א דאומ

שאחזו דפוס זולצבאך קע"ט ע"ב ובר"ן שם ראוהו שנים שנתיחדה עמו צריכה גט שני א' אינה צריכה גט א' שחרית ואחד 
בין הערבים אינה צריכה ע"ש ופי' הר"ן משום אין דבר שבערוה פחות משנים וקשה לי אמאי לא פשיט בקידושי' המקדש 

א דאין חוששי' לקידושי' מהך תוספת' ותו קשי' לר"פ דס"ל חוששין לקידושי וניחא לי דהתם היינו כיון דהוה רק עדי בע"
יחוד בעלמא לא חיישי' לע"א נהי ב' עדים אמרי' הן הן עדי יחוד וכו' בע"א לא אמרי' כן אבל לעולם בע"א המעיד 

כן בעד יחוד דאש בנעורת מכ"ש באומדנא כעין נידון שלפנינו  בקידושי' ממש אפשר חוששי' לקידושי' כן צ"ל ואם נאמר
וכעין מרדכי פ' האומר וא"כ איך חייש מרדכי לעדותו כלל וצ"ע לפע"ד והאמנם מסדורו של רי"ף משמע דמייתי 

להתוספת' אחששא דגט ישן שמא יאמר גיטה קודם לבנה אבל בתוספתא פ"ה דגיטין תני' לי' להדיא אקידושין והיינו 
ירש אשתו ואח"כ לנה עמו בפונדקי וכן בב"י דמייתי לה אקידושי' רש"י מ"ב ולהרי"ף נמי נראה ק"ו אם לגנו ישן לא שג

 חיישי' ביחוד דע"א ק"ו לקידושי' דלא ניחוש.

תו קשי' לי בגוף הדין מש"ס דשבועות ל"ד דאמרי' קרא בשבוע' העדות לא מיירי אלא בעדות ממון ולא בעדו' איסור 
מבואר בסי' הקודם בד"ה ותשובת[ איכא התם תנאי טובא וריה"ג מפיק לי' מדכתי' או ראה או ידע בעדות והיתר ]כ

דמתקיימת בראי' בלא ידיעה וידיעה בלא ראי' וזה לא שייך אלא בממון ולא באיסור ע"ש ואי איתא הא בקידושי' וגטי' 
שם בשבועות באמר להד"מ והוחזק כפרן וה"נ שייך ראי' בלא ידיעה וכן בהיפוך דראי' בלא ידיעה דממון מפורש 

בקידושין כמבואר ברמ"א /אה"ע/ סי' מ"ב סעי' ג' בשם מהרמ"פ סי' ל"ב וב"ח סס"י ק"ח שם וידיע' בלא ראי' משכחת 
כנ"ל להמרדכי אם כן דלמא קרא איירי בשבועת העדות של איסורי קידושין ואין לומר קידושי' היינו ממונא למ"ד כתוב' 

ז"א דאפי' כתובת אירוסי' נמי דאוריית' מ"מ ה"ל משביע עדי קרקע ושאר כסות ועונה ליכא בארוסה ובידו  דאוריית'
לגרשה קודם שתנשא לו באופן שאין כאן תביע' ממונא אלא איסורא וא"כ דלמא קרא בהכי מיירי וי"ל דהכא שייך נמי 

ה"נ מי לא בעי מידע אי ישראלית קידש או נכרית תי' הש"ס גבי רוצח אטו מי לא בעי מידע אי ישראל הרג או מצרי ו
בשלמא בממון כיון שהעיד שגוף זה חייב לגוף זה ממון אפילו לא ידע אי ישראל או מצרי מ"מ אם אח"כ נתברר להב"ד 
שזה הגוף הוא בעל דת חייב לשלם משא"כ בקידושי' אם יעידו זה קידש את זו ולא ידעו העדים אם הם ישראלי' אפי' 

נו שהם ישראלי' מ"מ כיון שבשעת ראיית העדות לא ידעו לא נתקיימו הקידושין דראיית העדים כרתי ועושים שתברר ל
הקידושי' וה"נ ברוצח אם אמרו פלוני הרג את זה ההרוג אפי' נמצא שזה הי' ישראל מ"מ בשעת התראה לא ידעו שהי' 

וכן נרא' בט' ישראלי' ומצרי א' ביניהם והרג א' מהם ישראל לא מתחייב עיי' סנהדרין ע"ב ע"ב ישראל הוא בן ברית הוא 
דפטור משום קבוע היינו בנמצא אח"כ שישראל הרג מ"מ פטור משום דבשעת הריגה הי' קבוע כמע"מ =כמחצה על 

מחצה= והוה התראת ספק ועתוס' ספ"ק דכתו' ד"ה וספק נפשות להקל דאי נאבד ההרוג ולא נודע את מי הרג נראה 
ה קבוע כגון ט' ישראלי' ומצרי א' ופירש א' וזה הרגו אינו נהרג עליו אם לא נודע שהי' ישראל אף על גב אפילו אי לא הו

דההתראה הי' התראת ודאי דמרובא פריש מ"מ היינו אם יודע אח"כ שישראל הי' זה אבל כל זמן שלא נודע אין הורגין 
ה היינו ברובא היכא דלא איקבע מיעוטא אבל היכי את זה אע"ג דקיי"ל הולכי' בנפשות אחר הרוב ר"פ בן סורר ומור

דאיקבע לפנינו מיעוטא מצרים לא נקטול נפשא כנ"ל לכאורה והארכתי בזה כי נוראות נפלאתי על דברת תשו' רשב"א 
הובא בית יוסף בטי"ד סי' שע"ד על חלל שנמצא ולא נודע אם הוא ישראל וכו' מבואר לעיל משום דבאיסורי' הולכי' 

ושמא אף בד"נ =בדיני נפשות= כן ועוד מדאמרי' ספ"ק דכתובו' מדאוריית' מנ"ל מוארב לו וכו' אלמא משום  אחר הרוב
קבוע פטרי' לי' הא ניידי חייב וכו' ועוד דבדיני נפשו' כתיב והצילו העדה ומ"מ ההיא דפ"ק דכתובות מכרעא וכו' עכ"ל 

פריש לא תיקשי מההוא דר"פ בן סורר דהכא שאני  הנה מה שרצה לומר בד"נ כתיב והצילו העדה לא נימא מרובא
דאיקבע מיעוטא דאיתא קמן מיעוט מצרים אך מ"ש ההוא דפ"ק דכתו' מכרעא תמוה דהכא בנמצא אח"כ שישראל הרג 

 ..ומ"מ פטור משום דקבוע משוי' לי' התראת ספק וצ"ע.

 213(קישור)דברי יחזקאל סימן מ 

 צאי וקבלי קידושיך –קידושין 

                                                 

 ע"ע שלחן ערוך אבן העזר מב:ד ובית שמואל שם 213
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 רשב"א קידושין יט. ד"ה אמר רבא

אמר רבא אר"נ אומר אדם לבתו קטנה צאי וקבלי קדושיך מדר' יוסי בר' יהודה. קשיא לן מאי שנא מדר' יוסי בר' יהודה 
ושיך הוה ליה כמאן דאמר לה כל הנותן לך פרוטה הרי את תיפוק לי דמקודשת מדין ערב דכי אמר לה צאי וקבלי קד

מקודשת לו כאלו נתנן לי ולא גרע מתן מנה לפלוני ואתקדש אני לך דמקודשת מדין ערב, וי"ל דלא דמי לערב כיון שלא 
ה אמר כלום למקדש וערב מדבר הוא עם המלוה אלא כשאומר לה צאי וקבלי קדושיך ה"ל כאלו נותן לה זכותו שנתן וזכ

לו התורה עליה שיקבל בה קדושין והיא תתקדש לדעתה לכל מי שתרצה היא, וזה דומה לדר"י בר"י שהמכירה אנו 
חושבין כאלו אמר לה זכותי שיש לי בך אני נותן לך שתתקדש עצמך לאדון זה, ואע"פ שאינו דומה לגמרי דבהא דר"י 

ובאומר לבתו צאי וקבלי קדושיך אם רצה האב לחזור בו בר"י אלו רצה האב לחזור בו אינו יכול אא"כ קדשה ממש לאחר 
הדעת נותנת שחוזר, וא"ת א"כ היאך היא מתקדשת דהא אין זכיה לקטן ואפילו לר' יוסי דאמר במציאת קטן שיש בה גזל 
גמור הא אסיקנא דגזל גמור מדבריהם קאמר אבל דאורייתא לית ליה זכיה כלל, וי"ל דדעת אחרת מקנה שאני וכדמשמע 

גטין פרק האומר )ס"ד ב'( דקטן שמבין בין צרור לאגוז זוכה לעצמו דבר תורה, ואכתי לא ניחא דזו זוכה לאחרים היא ב
דכסף קדושיה דאביה הוא והתם משמע דאינו זוכה לאחרים עד שיגדל ויביא שתי שערות, וכדאמרי' התם אמר רב יהודה 

זוכה לאחרים חפץ ומחזירו זוכה בין לעצמו בין לאחרים ושמואל א"ר אסי צרור וזורקו אגוז ונוטלו זוכה לעצמו ואינו 
אמר דא ודא חד היא אחד זה ואחד זה זוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים, ופסק שם רבי' אלפסי ז"ל כשמואל, ושמא נאמר 

רים אינו דטעמא דזוכה לעצמו ואינו זוכה לאחרים משום שלזכות עצמו נותן דעתו ומתכווין הוא לזכות אבל לזכות לאח
נותן דעתו כ"כ ואינו זוכה להן והכא כיון שהמקדש נותן לה והיא מתכוונת לקנות לעצמה אע"פ שהאב חוזר ונוטל ממנה 

משום שבח נעורי' שזכתה לו תורה מ"מ זכייתה זכייה, א"נ איכא למימר דיד דידה כיד אביה היא לזכות לו היכא דאיכא 
בזכות שלא מדעתו, ואיכא למידק בהא משום דחצר המהלכת היא, ונראה דעת אחרת מקנה דלא גרע מחצרו דקונה לו 

דרבותינו בעלי התוס' ז"ל דעתם לפסוק כרב יהודה א"ר אסי דאמר חפץ ומחזירו זוכה בין לעצמו בין לאחרים דהא 
יקשי מידי אותיבו רב חיננא ורב אויא עליה דשמואל מברייתא, ואע"ג דשנינהו שינויי דחיקי נינהו, ולדעתם ז"ל לא ת

 דמוקמי' קטנה זו ביודעת להחזיר החפץ לאחר שעה שזוכה בין לעצמה בין לאחרים.

 אין שליחות לקטן ואין שליחות לעכו"ם –שליחות ראה: 

 דעת אחרת –קטן לגדולה  –קידושין 

 אבן העזר סימן נב -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא 

 שו"ת מהרי"ק סימן

 קבלתם על ידי עצמה –קטנה  –קידושין 

 קידושין ג:

 תוספות קידושין ג: ד"ה ואימא

 מד.-קידושין מג:

 תוספות הרא"ש קידושין מג: 

 קידושי מיאון –קידושין 

 רמב"ם אישות ד:טז

המקדש אשה שחציה שפחה וחציה בת חורין אינה מקודשת קידושין גמורין עד שתשתחרר וכיון שנשתחררה גמרו 
 קידושיה כקידושי קטנה שגדלה ואינו צריך לקדשה קידושין אחרים, בא אחר וקידשה אחר שנשתחררה הרי זה ספק

. +/השגת הראב"ד/ וכיון שנשתחררה גמרו קידושיה כקדושי קטנה שגדלה. א"א דבר זה יש לו ב' פנים לא נודע מדבריו אם קידושין לשניהם
קטנה שגדלה גומרין קידושיה מן התורה אם לא, אבל ממה שכתב למעלה נודע שהוא סבור שגומרין מן התורה ואמר שגם זו כמו כן קידושיה 

ה ואם גומרין מן התורה כי בא אחר וקדשה אחר שנשתחררה למה אסרה על הראשון אלא אפילו לא בא אחר וקידשה קידושי גומרין מן התור
 הראשון אינם קידושין גמורין וצריך לחזור ולקדש כדי שתהיה לו לאשה גמורה.+

 כסף משנה אישות ד:טז

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


1039 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

נו המקדש אשה שחציה שפחה וכו' כקידושי המקדש אשה שחציה שפחה וחציה בת חורין וכו'. כתב הר"ן על מ"ש רבי
קטנה שגדולה וכו' ולמאי צריכינן להכי +עיין בהר"ן בפ"ג דקידושין שיש בדבריו גמגום ותוספת בלשון רבינו+ והא כיון 

דמספקא לן אי גמרי קידושיה אי לא פשיטא שאינה יכולה להשמט ממנו ומה ענין זה לקטנה שגדלה ואם בא לומר 
ו קידושיה א"כ כשבא אחר וקידשה למה כתב שה"ז בספק קידושין וכבר השיגו הראב"ד. וראיתי מי דמדאורייתא גמר

שרוצה לקיים דבריו ואומר דה"ק שאם בעל לאחר שנשתחררה גמרו קידושיה כקידושי קטנה שגדלה ובעל לאחר מכן 
מקודשת גמורה היא לפי שאדם שהיא מקודשת גמורה ואין זה כלום אצלי דקטנה שגדלה ובעל לאחר זמן היינו טעמא ד

יודע שאין קידושי קטנה כלום כדאיתא בכתובות וביבמות אבל בחציה שפחה וחציה בת חורין כיון דתפסי בה קידושין 
וכשנשתחררה מספקא לן אי פקעי קידושי היכי נימא ידוע שאין קידושיה כלום וגמר ובעל לשם קידושין ומי איכא מידי 

ולפיכך אין דברי הרמב"ם במקום הזה מחוורין עכ"ל. ול"נ דיש ליישב דאנן הכי קא אמרינן אדם דאנן לא ידעינן והוא ידע 
יודע שאין קידושין תופסין בשפחה וכשהיא חציה שפחה וחציה בת חורין ספוקי מספקא ליה אי תפסי אי לא 

דושין אלו איפליגו בהו וכשנשתחררה גמר ובעל לשם קידושין. ונראה ליישב דברי רבינו כשלא בעל וה"ק אע"פ שקי
אמוראי אם הוא מקודשת היינו דוקא לענין אם בא אחר וקידשה אבל לענין למקדש על ידיהם לד"ה עלו לו אותם 
קידושין ואינו צריך לקדשה קידושין אחרים דקידושין הללו שיש בהן צד של תורה דהא לא שייר בקנינו לא גריעי 

 אותם קידושין וא"צ לקדשה קידושין אחרים וה"נ דכוותה: מקידושי קטנה שהם דרבנן וכשגדלה עלו לו

 ארץ הצבי עמ' קעו

 קניית נשים –קיחה קיחה משדה עפרון  –קידושין 

 רש"ר הירש בראשית כג:יט

ניתן כאן מקום עוד לשתי הערות. אומות העולם מונות את ישראל בנטייתם למקח ולממכר, למסחר ולעסקים. והנה, 
משפט שלנו מבקש לו דוגמה בכתבי הקודש ללמוד ממנה את הצורות של מקח וממכר, הרי מוזר הדבר: כאשר מדע ה

וקנין השדה בירמיהו, אותו שדה שהנביא נצטווה לקנות לאשור נבואת  -שדה עפרון  -נמצא לו רק קנין הקבר כאן 
לו דוגמה אלא לפני העתיד, כאשר הכוח הבבלי כבר הכין את חורבן המדינה לפני שערי ירושלים; הרי שלא נמצאה 

 ההתחלה והסוף של היותנו עם היושב על אדמתו )עי' קידושין ב ע"א; בבא בתרא קס ע"א(.

גם קידושי אשה נלמדים מקיחת שדה עפרון. "היהודי קונה את אשתו", כך מאשימה אותנו תקופה חסרת מחשבה. אמת 
מכבד אותה כקנינו העליון עלי אדמות. ואשרינו אם ויציב, הוא קונה את אשתו; אך כנגד זה היא נשארת שלו, והרי הוא 

ידי זכרון זה, כל נישואינו נוסדים כביכול במקום קבורת שרה, וחדורים מרוח אותם חיי הנישואין שאברהם ושרה  -על 
 מזכירים לבניהם, אותה רוח, שמצאה את ביטויה האחרון והקיים ב"קנין מערת המכפלה".

 קנין באשתו –קידושין 

 יהושע גיטין מג. ד"ה שם אמר רב חסדאפני 

שם אמר רב חסדא חציה שפחה וחציה בת חורין שנתקדשה לראובן ונשתחררה כו' ואין אני קורא בה אשת שני מתים 
כו'. וקשיא לי דאכתי משכחת אשת שני מתים בשלא נשתחררה וחזרה ונתקדשה לשמעון דנהי דקדושי ראובן תפסי בה 

קידושין הללו אלא אשם כדמשמע מפירש"י ז"ל וכמ"ש הרא"ש ז"ל ]סימן ל"ז[ א"כ נראה  מ"מ כיון שאין חייבים ע"י
דקדושי שמעון נמי תפסי בה דהא קי"ל קידושין תופסין בחייבי לאוין והכא ליכא אפילו לאו אלא אשם גרידא. )מהדורא 

אשכחן כלל זיקת שני יבמין  בתרא מהמחבר נ"ע. כל זה שייך בלשון התוספות בד"ה ואין אני קורא דמשמע להו דלא
מדאורייתא והוצרכו לפרש דאשכחן לה בעלמא ואהא קשיא לי שפיר דמשכחת לה בהאי גוונא דשמעתין כשלא 

נשתחררה וע"ש לקמן בלשון התוספות ודו"ק(. ונראה לענ"ד ליישב דהא דקי"ל בעלמא קידושין תופסין בחייבי לאוין 
ין לא ובלא"ה לא משכחת קידושין אחר קידושין דכיון שתפסו קידושין של היינו חייבי לאוין דעלמא אבל ע"י קידוש

 ראובן הרי היא ברשותו ואין לה יד לקבל קידושין מאחר, כן נראה לי:

 214דד:אבני מילואים מ

המקדש מי שחצי' שפחה. והיינו שפחה חרופה האמורה בתורה והיא אשת איש להתחייב עלי' באשם תלוי ולא למיתה. 
ז"ל ואם קידש אחר קודם שחרור אין תופסין קידושי שני דע"כ לא מיבעיא בש"ס אלא אם בא עלי' אחר וכתב הב"ש 

 שחרור אבל קודם שחרור דצד בת חורין תופסין לראשון ותו אין תופסין קידושי שני עכ"ל.
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ולענ"ד נראה דבזה תופסין קידושי שני דהא בפ' האומר )דף ס"ז( ]סז, ב[ אמרו מנלן דאין קידושין תופסין בחייבי   
כריתות ומייתי עלה מאחות אשה ופריך בשלמא כולהו אתיין אלא אשת איש ואשת אח איכא למיפרך כו' א"א נמי איכא 

שת איש שיש לה היתר בחיי אוסרן אלא כו' אמר קרא כל למיפרך מה להנך שכן אין להם היתר בחיי אוסרן תאמר בא
אשר יעשה מתועבות האלה ונכרתו הוקשו כל העריות כולן לאחות אשה מה אחות אשה לא תפסי בה קידושין אף כל 

העריות כולן לא תפסי בהו קידושין ע"ש, וכיון דא"א גופא לא נפקא לן אלא מהקישא ושם לא נפקא אלא חייבי כריתות 
ונכרתו, וכיון דבשפחה חרופה ליכא לא מיתה ולא כריתות א"כ מנלן דלא תפסי בה קידושין, וא"כ נראה דודאי דכתיב 

תפסי בה קידושין דלדידן ליכא מידי דלא תפסי בה קידושין אלא חייבי מיתות וכריתות וגמרינן לה מאחות אשה, וכן 
 תהי' אבל בעלמא לא. ביבמה לשוק דמספקא לן אע"ג דהיא חייבי לאוין משום דכתיב לא

ובחידושי פני יהושע פ' השולח )דף מ"ג( הקשה דאכתי משכחת אשת שני מתים קודם שחרור וחזרה ונתקדשה לשמעון   
דקדושי שמעון נמי תפסי בה כיון שאין חייבין על קידושי ראובן רק אשם, לא הוי אפי' כחייבי לאוין דעלמא דקידושין 

למא קידושין תופסין בחייבי לאוין היינו חייבי לאוין דעלמא אבל ע"י קידושין בלא"ה תופסין בה, ומתרץ דהא דקי"ל בע
 לא משכחת קידושין אחר קידושין דכיון שתופסין קידושי ראובן הרי היא ברשותו ואין לה יד לקבל קידושין מאחר עכ"ל.

ושין עד דגמר לה מהקישא דאחות ונעלם ממנו הסוגיא דפ' האומר הנ"ל דשקיל וטרי באשת איש מנלן דלא תפסי קיד  
אשה ואי נימא דאין קידושין אחר קידושין מאי פריך אשת איש מנלן, אלא ודאי דאפי' בא"א הוי תפסי קידושין אי לאו 

דהוא מחייבי מיתות ב"ד ונפקא ליה מהקישא דהוקשו כל העריות, וא"כ שפחה חרופה שהיא אינה אלא באשם ולא 
 ..ופסין בה, וזה ברור.הוקשו בכלל עריות קידושין ת

 שו"ת אבני מילואים

 ה פרוטה במקום אחרשו –קידושין 

 ר"ן על הרי"ף קידושין ו. ד"ה אמר שמואל

אמר שמואל קדשה בתמרה וכו' הא בקידושי ודאי. אם ישנן שוה פרוטה במקומן הוו קידושי ודאי ואם בא אחר וקדשה 
אינן שוה פרוטה במקומן קידושי ודאי לא הוו לבטל קידושי שני אחר כך מותרת לראשון ואינה צריכה גט מן השני ואם 

אבל קידושי ספק הוו ואינה מותרת לאחר בלא גט דחיישינן שמא שוה פרוטה ]במדי[ ושיעורא אהני לדעת שאלו הן 
 קידושין גמורין שמאחר שקדש בשוה פרוטה במקומן אין גמגום בדבר:

רי' דקידושי ספק הוו ה"מ בדבר המתקיים שאם היה לו דרך למדי אפשר וכתב הר"ם במז"ל בפ"י מהלכות אישות דכי אמ
להוליכו שם ויהיה שם שוה פרוטה אבל בדבר שאין מתקיים ליכא למיחש כלל דהא הכא לא שוי מידי וקודם שיגיע 
זירת למקום היוקר יפסד אבל לפי מה שכתבו בתוספות נראה דאפי' בדבר שאינו מתקיים חיישינן שהם פירשו דמשום ג
 הרואין נגעו בה דשמא יש כאן אחד מאנשי מדי ואם יראה שאין אנו חוששין להם כאן אף במקומו לא יחוש להם:

וכתב הרמב"ן ז"ל וכן בתוס' דהא דאמרינן חיישינן לאו למימר' דאי ידעינן בודאי ליהוו קידושין גמורין אלא לומר דאפי' 
נמי דאפילו ידעינן דשוה פרוטה במדי לא הוו קידושין גמורין כיון  בסתמא חיישינן שמא שוה פרוטה במדי אבל אין הכי

דהכא לא שוה דהא לענין גזל דגר אמרי' בפרק הגוזל קמא )דף קה א( דבפחות משוה פרוטה אפי' בגזילה קיימת אין צריך 
ו אלמא אין להוליך אחריו דאין חוששין שמא תתיקר ולא חיישינן נמי שמא שוה פרוטה במדי ומביא אשם ומתכפר ל

לממון אלא מקומו ושעתו כדאמרינן בערכין ]דף כד א[ לגבי הקדש אלא חומרא דרבנן בעלמא הוא באיסור אשת איש 
ולשון הא בקידושי ספק לפי זה לא אתי שפיר לפיכך נראה לי דאי שוה פרוטה במדי קדושי תורה הן דכיון שהיא נתרצתה 

ים שדרכה לתת פרוטה באותו דבר הוה ליה כאילו אמרה לדידי שוה לי בהן ושוין פרוטה באי זה מקום אילו ידעו העד
 כדאמרינן לגבי חמש סלעים של פדיון בכור כדאיתא לעיל ]דף ח א[:

 פני יהושע קידושין יב. ד"ה אמר שמואל

שם אמר שמואל קידשה בתמרה כו' מקודשת חיישינן שמא שוה פרוטה במדי. משמע לכאורה דהיכא דידעינן בודאי 
ה פרוטה במדי הוי קדושי ודאי ואפשר דאפילו מדאורייתא כמ"ש הרא"ש ז"ל ]סימן י"ז[ שכן משמע מלשון הרמב"ם ששו

ז"ל. אלא דבשם ר"י בעל התוס' כתב דמדאורייתא ודאי אינה מקודשת אפילו בודאי שוה פרוטה במדי דקי"ל אין להקדש 
כאורה אין ראיה זו מוכרחת דודאי כל היכא דשייך חשבון אלא מקומו ושעתו, ואף שאיני כדאי מ"מ להתלמד אני צריך דל

ושומא כל אנפי שוין דאזלינן אחר מקום ושעה דהאידנא ועל זה לא נחלק אדם מעולם, אלא דבשוה פרוטה דקידושין 
ושדה דלאו בחשבון ושיווי תליא מילתא דהא אפילו נתרצית להתקדש בפחות משוה פרוטה אינה מקודשת וכן להיפך 

קדון אמרינן אם נשאר שוה פרוטה מקודשת ואם לאו אינה מקודשת אלמא דגזירת הכתוב הוא א"כ י"ל דמכיון כגון בפ
 שהוא שוה פרוטה בשום מקום או בשום זמן מיקרי מדאורייתא כסף.
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ולכאורה לפמ"ש בסמוך בפרוטה דאחד משמינית באיסר האיטלקי מקודשת אפילו במקום שהפרוטות יותר גדולות אפ"ה 
דהיתה פרוטה בימי משה הוי שפיר קידושין א"כ ה"ה לשוה כסף, אלא דלפי"ז תיקשי נמי לדברי הרמב"ם ז"ל שכתב כיון 

דבדבר שאינו מתקיים עד מקום רחוק לא חיישינן כלל ואכתי ניחוש שמא היה שוה פרוטה בימי משה אלא על כרחך דגם 
 הרמב"ם ז"ל מודה דאזלינן בתר השתא.

כסף של מטבע אזלינן בתר מטבע של משה היינו משום שדבר מבורר הוא משא"כ בשוה כסף ונראה לי הטעם דנהי דב
כיון שאינו מבורר אם היה שוה פרוטה בימי משה אם כן על כרחך הדבר מסור לחכמים והיינו היכא דשוה פרוטה באותו 

אורחא להתם שויא לדידה  מקום ואותו זמן, אלא דבדבר המתקיים סובר הרמב"ם ז"ל דמקודשת כיון דאי אית ליה לה
כסף דהיינו פרוטה ועיין בחידושי הרשב"א והריטב"א ז"ל, והוצרכתי להאריך קצת ליישב לשון הסוגיא דשילהי שמעתין 

 בסמוך, ומה שהקשה הבית שמואל )סי' ל"א ס"ק ו'( מסוגיא דלקמן )דף כ"ד ע"א( גבי מעשר שני יבואר שם בעזה"י ודו"ק:

 שטר –קידושין 

 דרישה וחקירה –שטרות ראה: 

 גיטין יז.

 סנהדרין לב:

 נימוקי יוסף סנהדרין י: דבפי הרי"ף

יך לחקור העדים בדרישה וחקירה עד שידע כאן בדין מרומה וכו'. מתני' שנראה לדיין שיש רמאות בדבר התביעה אז צר
אמיתת הדבר: והא דאמרינן בשבועות )דף לא א( מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר אחתכנו ויהא קולר 

תלוי בצואר העדים ת"ל מדבר שקר תרחק דמשמע שאין לו ליזקק להם כלל התם מיירי בידוע שהוא ודאי מרומה שיודע 
הכא אינו ודאי מרומה ולהכי סגי בהכי אבל היכא דליכא ספק רמאות לא בעי דרישה וחקירה  שהעדים מכזבין אבל

כדאמרינן הכא כאן בדין שאינו מרומה ואף על גב דמדאורייתא בעינן כבדיני נפשות דכתיב משפט אחד יהיה לכם רבנן 
א מי ילוה וכן גט דמכשרינן אפילו הוא דתקון הכי כדי שלא תנעול דלת בפני לוין אי הוה בעי דרישה וחקירה לא תמצ

אין בו זמן מהאי תקנתא הוא דלא בעינן דרישה וחקירה כיון דשכיחי טובא כהודאות והלואות ויש כח ביד חכמים 
לעשות משום דכל דמקדש אדעתא דרבנן קא מקדש ובהאי גט אפקעינהו רבנן לקדושי מיניה וכן למקדש בשטר לא בעינן 

 טעמא וכדאיתא בהדיא פ' ד' אחין ]יבמות דף לא ב[: שיהיה זמן כתוב בשטר מהאי

 יבמות לא.

וארעא אוקמא בחזקת בר שטיא! אלא אמר אביי: איגיד עליו ריעו, תנא בקידושין וה"ה לגירושין, תנא בגירושין וה"ה 
ויש בגירושין מה  לקידושין. א"ל רבא: אי יגיד עליו ריעו, מאי זהו דקתני? אלא אמר רבא: כל שיש בקידושין יש בגירושין,

שאין בקידושין, וזהו דגירושין לאו דוקא, אלא משום דתנא זהו בקידושין, תנא נמי זהו בגירושין. וזהו דקידושין למעוטי 
 אי? למעוטי זמן, דליכא בקידושין.מ

ליתקין ומפני מה לא תקנו זמן בקידושין? הניחא למ"ד משום פירי, ארוסה לית לה פירי, אלא למ"ד משום בת אחותו, 
זמן! משום דאיכא דמקדש בכספא ואיכא דמקדש בשטרא, לא תקון רבנן זמן. א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי: 
והא עבדא, דאיכא דקני בכספא ואיכא בשטרא, ותקון רבנן זמן! התם רובא בשטרא, הכא רובא בכספא. אב"א: משום 

זמנין דבת אחותו היא ומחפה עלה, לינחה גבי  -נחה גבי דידיה דלא אפשר, היכי ליעביד? לינחה גבי דידה. מחקה ליה, לי
זמנין דחזו מכתבא ואתו מסהדי, ורחמנא אמר: מפיהם ולא מפי כתבם. אי הכי,  -אי דזכירי ליתו ליסהוד, ואי לא  -עדים 

 בגירושין נמי נימא הכי! התם להצלה דידה קאתי, הכא לחובה דידה קאתי.

 בעל המאור שם

 לספר המצוות, שורש ב, אות יחהשגות הרמב"ן 

והוליד בן פריץ שופך דם. אמרו )סנה' פא א( והוליד בן פריץ שופך דם בסייף ואת אשת רעהו טמא זו אשת איש בחנק 
ואל הגלולים נשא עיניו זו ע"ז בסקילה וכתיב מות יומת דמיו בו יהיה בסקילה, מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אימ' כולהו 

מאי קמ"ל ודלמא תורה קא מהדר אם כן אבעי ליה לאהדוריה כדאהדרה משה. ויש להם ז"ל דין גדול  בסקילה וכו' אם כן
עושין בו מעשה בקדושין ובגירושין ובקרבנות למדוהו מפסוקי הנביאים כמו שאמרו בגמר גיטין )לו ב( ומי איכא מידי 

ית דין הפקר שנ' וכל אשר לא יבא דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקנו רבנן דתשמט ומתרץ רבא אמר הפקר ב
לשלשת הימים בעצת השרים והסגנים יחרם כל רכושו ר' אלעזר אמר ואלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן 
נון וראשי האבות וכי מה ענין ראשים אצל אבות אלא לומר לך מה אבות מנחילין את בניהם כל מה שירצו אף ראשים 
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צו. וזה אצלם תורה שלימה כמו שאמרו )שם נה ב( כרת מדבריהם מי איכא והשיבו כרת מנחילין את העם כל מה שיר
שעל ידי דבריהם באת לו אוקמוה רבנן ברשותיה כי היכי דליחייב עליה. ובראשון שלחולין )יז ב( אמר רב חסדא מניין 

בעיא בדיקה והשיבו לחכם  לבדיקת סכין מן התורה שנאמר ושחטתם בזה ואכלתם והקשו פשיטא דכיון דכי נקבה טרפה
קאמרינן וחקרו לחכם והא א"ר יוחנן לא אמרו להראות סכין לחכם אלא מפני כבודו שלחכם והעלו אלא מדרבנן וקרא 

אסמכתא בעלמא. ונלמד מזה כי פסוקי הנביאים להם עליהם השלום תורה הם דורשין אותם ולומדים מהם ועושים 
יד א( ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות עמדו להם לישראל לא פיחתו מהם גם כן אסמכתות. וכבר אמרו )מגלה 

ולא הותירו על מה שכתוב בתורה אפילו אות אחת חוץ ממקרא מגלה מאי דרוש א"ר חייא בר אבין משום ר' יהושע בן 
והגזירות  קרחה קל וחומר ומה מעבדות לחירות אמרו שירה ממות לחיים לא כל שכן. למדו אותנו בזה כי כל התקנות

אינן תוספת אבל הן גדר וסייג לתורה אבל מקרא מגלה היא תוספת לפי שנכתבה בתורה והוקבעה חובה לדורות אלא 
שסמכו על חיובה בקל וחומר הזה ועל כתיבתה מן הרמז שמצאו כתוב זאת זכרון בספר. והלאוין והאזהרות שבדברי 

ואה. וכבר יצא עוד הענין הזה בדברי הרב עליו השלום להפסד נביאים הם גמרא בידם מסיני והסמיכו אותן לכתוב בנב
גדול שכתב בספר שופטים )עדות פ"ג ה"ד( דין תורה שאין מקבלין עדות לא בדיני ממונות ולא בד"נ אלא מפי העדים שנ' 

מין כדי על פי שנים עדים מפיהם ולא מפי כתבם אלא מד"ס שחותכין דיני ממונות בעדות שבשטר אע"פ שאין העדים קיי
שלא תנעול דלת בפני לווין ואין דנין בעדות שבשטר בדיני קנסות ואצ"ל במכות ובגלות אלא מפיהם ולא מפי כתבם. 

ועוד חזר וכתב )שם רפ"ו( כבר בארנו שקיום שטרות מדבריהם כדי שלא תנעול דלת בפני לווין. ואע"פ שמצא הרב 
שנ' )ירמי' לב( שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים בגמרא )קדושין כו א( שאמרו חתימת העדים מן הכתוב 

דן בזה שהוא מדרבנן כשאר כל דברי נבואה שהוא גוזר בהן שהם דרבנן ועם הסיוע הזה שמצא לדבריו כפי דעתו ממה 
נן שאמרו )יבמו' לא ב, גטין עא א( מפיהם ולא מפי כתבם. וכבר השיבו עליו חכמי הדורות בזה תשובות גמורות אי

נעלמות מכל מבין עם תלמיד, מהן שאנו דנין בגיטין בעידי חתימה בלבד והאשה המוציאה לפנינו גט חתום מקיימין 
אותו בחותמיו ומתירין אותה להנשא על פי עדות השטר. וזה לדברי הכל. ומפורש אמרו בפרק השולח )לד ב( והעדים 

קון העולם דאורייתא הוא דכתיב וכתוב בספר וחתום והעד חותמין על הגט מפני תיקון העולם והקשו )לו א( מפני תי
עדים אמר רבא לא נצרכה אלא לר' אלעזר דאמר עידי מסירה כרתי תקינו רבנן עידי חתימה דזימנין דמייתי סהדי אי נמי 

 דאזלו למדינת הים. עשו הלימוד הזה שלמדו מן המקרא וכתוב בספר וחתום והעד עדים דאורייתא. ומה שאמרו קיום
שטרות דרבנן כוונתם בו הפך מדברי הרב, לומר דמן התורה בלא קיום דנין בהן כמו שהזכירו בתחילת גיטין )ג א( בדין 
הוא דקיום שטרות לא ליבעי כדאמר ריש לקיש עדים החתומין על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד ורבנן הוא 

ו )כתובות כח א( כיון דקיום שטרות דרבנן הימנינהו רבנן דאצרוך והכא משום עיגונא אקילו בה רבנן. ומפני זה אמר
בדרבנן. ואני מוצא דיני נפשות ודיני קנסות בעדות שבשטר. ראובן שהיה לו עבד כנעני והוציא שמעון שטר חתום 
ידי שמכרו לו, ראשון אינו בדין יום או יומים אלא נהרג עליו והשני ישנו בדין יום או יומים. קדש ראובן את האשה בע

חתימה ובא עליה שמעון שהיה בעלה והוציאה גט ממנו חתום בעדים נהרג עליה. וכן בדיני השור והבור מחייבין כופר 
ושלשים שלעבד בראיה שלשטר. ובגמר יבמות )לא ב( אמרו בזמן דשטר דבגיטין להצלה דידה קא אתי ובקדושין לחובה 

מחקא ליה. שאילו יצא שטר לפנינו נדונת כאשת איש בחנק. אבל קא אתי וזמנין דבת אחותו ומחפה עליה ואי גבה דידה 
מה שאמרו מפיהם ולא מפי כתבם אינו בשטר שבעל דבר כותבו כגון גיטין וקידושין והלואות ומכירות. וכבר נתפרש זה 

וחתום. ביד גדולי המפרשים בראיות גמורות אין זה מקום לבארם. אבל חתימת עדים דאורייתא היא נלמד מוכתוב בספר 
שדברי נבואה דברי תורה הם בכיוצא בדברים הללו. וכן קנין חליפין הנלמד )ב"מ מז א( מבועז דבר תורה הוא מפני 

שאמר הכתוב )רות ד( וזאת התעודה בישראל ולא שמעתי חולק בו לומר שיהיה קניינו מדבריהם בלבד. וזה מה שהיה 
כי עוד שמועות רבות בגמרא סותרות עניינו, כי הספר הזה לרב בדעתי לכתוב על העיקר הזה בתכלית הקיצור. וידעתי 

ז"ל עניינו ממתקים וכולו מחמדים מלבד העיקר הזה שהוא עוקר הרים גדולים בתלמוד ומפיל חומות בצורות בגמרא, 
 והענין ללומדי הגמרא רע ומר, ישתקע הדבר ולא יאמר:

 רמב"ם הלכות עדות ג:ד

בדיני ממונות ולא בדיני נפשות אלא מפי ב העדים שנאמר על פי שנים עדים מפיהם דין תורה שאין מקבלין עדות לא 
ולא מכתב ידן, אבל מדברי סופרים שחותכין דיני ממונות בעדות שבשטר אף על פי שאין העדים קיימים כדי שלא תנעול 

 א מפיהן ולא מכתב ידן.דלת בפני לוין, ואין דנין בעדות שבשטר בדיני קנסות ואין צריך לומר במכות ובגלות אל

 עדות ג:דחידושי ר' חיים הלוי הלכות 

דין תורה שאין מקבלין עדות לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות אלא מפי העדים שנאמר על פי שנים עדים מפיהם ולא 
 מכתב ידן אבל מדברי סופרים שחותכין דיני ממונות בעדות שבשטר וכו' עכ"ל.

' הקשה עליו וז"ל מהן שאנו דנין בגטין בעדי חתימה בלבד והאשה המוציאה לפנינו גט והרמב"ן בספר המצות שרש ב  
 חתום מקיימין אותו בחותמיו ומתירין אותה להנשא על פי עדות השטר וזה לדברי הכל עכ"ל.

ר והנה קושיית הרמב"ן על הרמב"ם נחלקת לשנים, חדא דהיאך הדין באם גירש או קידש בשטר שיש עליו עדים שפי  
דמי, הא קיי"ל דהמגרש והמקדש בלא עדים לאו כלום הוא, וא"כ להרמב"ם דלא חשיבא עדות כלל מדין תורה, מפני מה 

מהניא עדות שבשטר לשויה גירושין וקידושין על פי עדות זו. ואם כי בזה פליגי ר"מ ור"א אי עדי חתימה כרתי או עדי 
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א הוי מפי כתבם. וביותר קשה על הרמב"ם בעצמו שפסק בפ"א מסירה כרתי, אכתי קשה לר"מ איך מהני עדי חתימה ה
מה' גירושין הט"ז וז"ל חתמו בו שנים ועבר ונתנו לה בינו לבינה וכו' ה"ז כשר הואיל ועדים שבו כשרים והרי הגט יוצא 

ועוד קשה  מתחת ידה עכ"ל, הרי דפסק להדיא דעדי חתימה מהני לכו"ע אפילו לר"א, ואמאי הא הוי מפי כתבם, הא חדא.
על הרמב"ם, דאמאי סמכינן באשה המוציאה גט לפנינו לומר שנתגרשה, וסומכין על זה ע"י עדי חתימה שבגט, והרי 
להביא ראיה שנתגרשה בעינן עדות גמורה מדין תורה, משום דאין דבר שבערוה פחות משנים, ועדות זו פסולה מדין 

 תורה, משום דהויא מפי כתבם להרמב"ם.

והנה על קושייתו הראשונה י"ל, דהא דלא מהני מפי כתבם, הוא רק לענין דין הגדת עדות, דמפי כתבם לא חשיבא   
הגדה כלל, אבל לענין הך דינא דהמקדש בלא עדים לאו כלום הוא, הרי אין זה שייך להגדת עדים, אלא דבעינן עדים על 

שטר, דנהי דלא חשיבא הגדת עדות, אבל עדות מ"מ הויא, מעשה הגירושין וקידושין, ולזה שפיר מהניא גם עדות שב
ומועלת לשויה גירושין וקידושין. אבל הקושיא השניה תקשי עדיין, דאיך סמכינן על השטר לענין ראיה שנתגרשה, דבזה 

תבם. הרי בעינן גם הגדת עדות, ככל עדות דעלמא, כיון דאין דבר שבערוה פחות משנים, ואיך סמכינן אשטרא דהוי מפי כ
אכן באמת דגם קושיא הראשונה במקומה עומדת, דהרי כל עדי חתימה אינם יודעים כלל מגוף הגירושין וקידושין, וליכא 

רק הגדתן שמעידין על הגירושין וקידושין, או על השטר, ובעל כרחך צ"ל, דזהו גזירת הכתוב, דהגדתן שבשטר משויא 
של הגירושין וקידושין וכדומה, וא"כ הרי כל זה לא שייך רק אם ליה לשטרא וחשיבא גם עדות ראיה על גוף המעשה 

נימא דהויא הגדה כשרה, ואז ממילא חזר בו כל הגזירת הכתוב של שטרות, אבל לדעת הרמב"ם דהויא הגדה פסולה, 
בטלה משום דהויא מפי כתבם, א"כ ממילא אין כאן עדות כלל, וקשה דאיך מהני עדי חתימה בלא עדי מסירה, והא כיון ד

הגדתן הרי אין כאן שום עדות לאשווייה שטרא, וממילא אין כאן עדות על עצם הגירושין וקידושין, והוי מקדש ומגרש 
בלא עדים דבטל הגירושין וקידושין. ועוד דלא הוי שטר כלל, וכדקי"ל דבעינן עדי חתימה או עדי מסירה גם לענין אשוויי 

השטרות הוא משום דעדים החתומין על השטר נעשה כמו שנחקרה עדותן  שטרא, וכמבואר בכתובות דף י"ח ע"ב דיסוד
 בב"ד, וקשה על הרמב"ם שפסק דהמגרש בעדי חתימה לבד מהני, דהא הוי מפי כתבם, וצ"ע.

ונראה לומר, דהנה באמת הרי מבואר בגטין דף ע"א ]ע"א[ דעדות בכתב בטלה, מהך דרשא דמפיהם ולא מפי כתבם,   
ר לדין שטרות דעדותן בכתב קיימת, משום דשני דינים הם, עדות בכתב פסולה, ועדות שבשטר ופשוט דאין זה סות

כשרה, ובזה גם הרמב"ם סובר כן, ורק דאם באנו לדון איזו מקריא עדות שבשטר, בזה חולק הרמב"ם וס"ל, דאין שטר 
לייהו דין שטר מדין תורה, אבל מה אלא מה שנעשה לקנין, כמו גירושין וקידושין ושחרורים וקנינים וכדומה, דאיכא ע

שנעשה רק לראיה בזה דעת הרמב"ם דלא מקרי שטר, אלא עדות בכתב, ועל כן פסול בהו מפי כתבם. האומנם כי גם 
לדעת הרמב"ם הרי עיקרן של שטרות הוא רק במה שנעשה מדעת המתחייב, וכדעת כל הראשונים, אבל מ"מ זהו דין 

היכא שנעשה לקנין, ועל כן כל שטרי ראיה, אף דנעשו כדין שטרות, מ"מ לא חייל  בפני עצמו דלא חייל דין שטר רק
עלייהו דין שטרות, והויין רק עדות בכתב, ופסולים משום מפי כתבם, ורק מדרבנן הוא דעדותן מתקיימת ונוהג בהן דין 

מר מעשה ובין לעדות, ומיושב שטרות, אבל אה"נ דשטרי מעשה וקנין גם לדעת הרמב"ם הם מדין תורה, ומועילין בין לג
 היטב דעת הרמב"ם.

והנה בסנהדרין דף ל"ב ]ע"ב[ איתא ולטעמיך תקשי לך מתני' שטרי חוב המוקדמין פסולים והמאוחרין כשרים ואי ס"ד   
בעינן דרישה וחקירה מאוחרים אמאי כשרים וכו' אר"ח דברי תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה 

מר משפט אחד יהיה לכם ומ"ט אמרו דיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירה כדי שלא תנעול דלת בפני לוין, וקשה שנא
לפי"ז מהא דתנן בגטין דף פ"ו ]ע"א[ דגט שאין בו זמן אם נישאת הולד כשר, וקשה דהרי התם מדאורייתא בעינן דרישה 

אי אין הולד ממזר, וכבר הקשה זאת הנמוקי יוסף, ותירץ משום וחקירה, וכיון דאין בו זמן הלא הגט פסול דבר תורה, ואמ
דאפקעינהו רבנן לקידושין מיניה. ואכתי קשה לפי"ז מהא דקאמר הגמ' בגטין דף י"ז ]ע"א[ מפני מה תקנו זמן בגטין 
פסול. ומפרש שם משום בת אחותו או משום פירי, וקשה והלא מדאורייתא בעינן זמן משום דרישה וחקירה, דבלאו הכי 

וכן קשה מהא דאיתא ביבמות דף ל"א דבשטר קידושין לא תקנו זמן משום דלא שייך הך תקנתא דשמא יחפה ומשום 
פירי, וקשה דהרי אכתי מדאורייתא בעינן זמן משום דרישה וחקירה. וכן קשה מהא דאיתא שם דבשטר שיחרור לא בעינן 

א"כ הוא עבד גמור מדאורייתא לכל דבריו. ובהא לא שייך זמן, והלא מדאורייתא בעינן זמן משום דרישה וחקירה, ו
תירוצו של הנ"י משום דאפקעינהו רבנן לעבדות מיניה, דהלא אם גם אפקעינהו לא עדיף מהמפקיר עבדו דצריך גט 

שיחרור, ואם נימא דאפקעינהו רבנן לעבדות מיניה כמו שלא היה עבד מעולם, א"כ אין כאן גירות כלל, דהלא גייר עצמו 
רק לשם עבדות ולא לשם ישראל, וחסר לו קבלת עול מצות הנוהגים בישראל ולא בעבדים, וגם בעיקר הגירות חסר לו 

הא דלשם ישראל, ואם אין כאן עבדות אין כאן גירות כלל, והא קיי"ל ביבמות דף מ"ח דבשעה שמשתחרר לא בעינן 
זו אינה אלא מדבריהם, משום שכבר גייר עצמו בשעה דעתו ומטבילין אותו בעל כרחו, ולדעת הרבה מהראשונים טבילה 

שנעשה עבד, ובעל כרחך מוכרח דלא אפקעינהו רבנן לעבדות מיניה, וא"כ אמאי א"צ זמן. ובאמת דכמה דיני עדות ליכא 
 בשטרות, וכדתנן בגטין דף י"ז דנחתם בלילה כשר, והרי קי"ל דאין מקבלין עדות בלילה.

מר הגמ' עדים החתומין על השטר נעשה כמו שנחקרה עדותן בב"ד, זהו כל עיקר גזירת ועל כן נראה פשוט, דזה דקא  
הכתוב דשטרות, דלא שייכי גבייהו כל דיני קבלת עדות והגדת עדות, והרי עיקר יסוד קבלת עדות היא דוקא בפני ב"ד, 

ה ולא בעינן דוקא ביום, דכל זה והכא בשטרות לא בעינן ב"ד כלל, וממילא כיון דלא בעינן ב"ד לא בעינן דרישה וחקיר
לא נאמר אלא בב"ד איך יקבלו העדות, אבל מאחר דבשטרות לא בעינן ב"ד, לא בעינן כל הדינים הנאמרים בקבלת עדות, 
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וזהו הדין דעדים החתומין על השטר נעשה כמו שנחקרה עדותן בב"ד, דלא בעינן בשטרות כל דיני קבלת והגדת עדות. 
רין על שט"ח המאוחרין אמאי כשרים הא בעינן דרישה וחקירה, היינו משום דהתם קאי על שטרי והא דפריך הגמ' בסנהד

ראיה, דאין עליהם דין שטר כלל, רק דין עדות בכתב, וכמו שכתבנו למעלה בדעת הרמב"ם, ועל כן שפיר פריך הגמ' אמאי 
דדין שטר עליהם, ובשטר הרי לא בעינן לא בעינן דרישה וחקירה, משא"כ בשטרי גירושין וקידושין ושיחרור וקנין, 

דרישה וחקירה, וכמו שנתבאר למעלה, ועל כן שפיר כשרים דבר תורה גם באין בהם זמן. עכ"פ נתבאר, דהא דאמרינן 
בגמ' עדים החתומין על השטר נעשה כמו שנחקרה עדותן בב"ד, נכלל בזה דלא בעינן בשטרות כל דיני קבלת עדות 

דוקא בשטרי קנין, דדין שטר עליהם, אבל לא בשטרי ראיה, ולפי"ז שפיר פסק הרמב"ם בהך והגדתה, וגם נתבאר דזה 
פסולא דמפי כתבם, דזהו ג"כ פסול האמור בדין הגדת עדות, דשטרי ראיה מדאורייתא פסולים משום דהויין מפי כתבם, 

סלינן להו משום מפי כתבם, דהתם ולא תקשי עליה משטרי גירושין וקידושין וקנין ושיחרור דכשרים מדאורייתא, ולא פ
הלא דין שטר עליהם, ובשטרות הרי לא בעינן דין הגדת וקבלת עדות וכמו שנתבאר, ועל כן לא שייך בהו גם פסולא 

 דמפי כתבם ג"כ.

ולכאורה אכתי יש לפקפק בזה, דכל זה ניחא רק הא דלא בעינן יום ולא מפיהם בשטרות, משום דזהו דין איך יגידו   
דותן, וזה לא בעינן בשטרות, אבל הא דבעינן דרישה וחקירה הוא דין בעצם העדות, דאימתי סמכינן על עדותן העדים ע

ועדותן מתקבלת רק בעדות דרושה וחקורה, א"כ אכתי תקשי אמאי לא בעינן דרישה וחקירה בשטרות כיון דהוי דין 
ע"ב[ ובר"ה דף כ"ו ]ע"א[ דההורג בפני ב"ד חייב בעצם העדות. אכן הרי איתא בסנהדרין דף ע"ח ]ע"א[ ובב"ק דף צ' ]

מיתה משום דלא תהא שמיעה גדולה מראיה, והא ודאי דאין הב"ד נאמנים יותר מהעדים, וא"כ קשה הלא חסר הך דינא 
דדרישה וחקירה, דהרי לא בעינן שידעו הב"ד היום והשעה, דאם נימא שיתקיים בב"ד הדין של דרישה וחקירה בראייתן, 

דין עדים על הב"ד ואין עד נעשה דיין, אלא ודאי, דנהי דדרישה וחקירה הוי דין בעצם העדות, אבל מ"מ כל זה  הלא אז
הוא היכא דעדותן צריכה להתקבל, אבל בלאו הכי לא בעינן כלל דרישה וחקירה בעדותן, וא"כ בשטרות דלית בהו דין 

 שנתבאר.קבלת עדות, ממילא דלא בעינן בהו דרישה וחקירה ג"כ, וכמו 

ובזה ניחא מה דקשה עדיין בהסוגיא דסנהדרין שהבאנו דשטרי ראיה צריכין דרישה וחקירה משום דדינם כעדות בכתב,   
וקשה דהרי כל זה הוא מדבר תורה, אבל מדבריהם הרי פשיטא דגם שטרי ראיה דין שטר עליהן, כמבואר בכתובות דף 

על השטר נעשה כמו שנחקרה עדותן בבית דין, וקשה דמאי פריך  י"ח ]ע"ב[ דגם בשטרי ראיה אמרינן עדים החתומין
בגמ' על שטרי חוב המאוחרין דחסר דרישה וחקירה, והא לפי מה דתקינו רבנן דגם שטרי ראיה יהיה דין שטר עליהם, 

רישה א"כ הא לא בעו דרישה וחקירה, וכמו דכשר בהו מפי כתבם כמו כן לא בעינן דרישה וחקירה. אכן לפי המבואר דד
וחקירה הוי מעצם העדות, ואך דבשטרות הוי דינא דלא בעינן דרישה וחקירה, א"כ י"ל דאפילו לבתר דתקינו רבנן דגם 

שטרי ראיה יהיו בכלל שטרות, מ"מ כל זה הוא רק לענין מפי כתבם וכדומה, דהויין רק מדיני הגדת עדות, אבל בכל 
ן שתהא עדותן מועלת וכשרה, והא דשטרי ראיה דין שטרות עליהם הצורך לעצם העדות, בזה דיני עדות עלייהו, ובעינ

אף בלא דרישה וחקירה, הוא רק משום התקנה דגם עדות דיני ממונות לא בעיא דרישה וחקירה, וזהו דפריך הגמ' על 
מה'  שט"ח המאוחרין דהא חסר דרישה וחקירה, ומשני דעדות דיני ממונות לא בעיא דרישה וחקירה. ועיין ברמב"ם פ"ח

עדות שפסק דהעדים ששכחו עדותן נתבטל השטר, הרי דס"ל דגם לבתר התקנה מ"מ כל שטרי ראיה דין עדות עליהם 
בכל הנוגע לעצם העדות, ואפילו לדעת הראב"ד שחולק שם, הוא רק היכא דהשטר כבר נעשה בהכשר, אבל לענין אשוויי 

ה בכל הנוגע לעצם העדות, וכפי המבואר בסוגיא שטרא מתחלה, י"ל דגם לדעת הראב"ד בעינן שתהא עדותן כשר
 דסנהדרין שהבאנו.

והנה ביבמות דף ל"א ]ע"ב[ ומפני מה לא תקנו זמן בקידושין וכו' אבע"א משום דלא אפשר היכא ליעביד וכו' לינחה גבי   
י כתבם, וכבר הקשו עדים אי דזכירי ליתו ליסהוד ואי לא זימנין דחזו מכתבא ואתו ומסהדי ורחמנא אמר מפיהם ולא מפ

הראשונים דבשטרות הא ליכא להך פסולא דמפיהם ולא מפי כתבם. ונראה לומר, דהנה בפ"ח מה' עדות הל"ה כתב 
הרמב"ם ז"ל אחד הכותב עדותו על השטר או שנמצא כתוב בפנקסו בכתב ידו פלוני העיד אותי עליו ביום פלוני בכך וכך 

מעיד ואם לאו אסור להעיד שאין זה דומה אלא למי שאמר לו אדם נאמן אם זכר מעצמו או הזכירוהו אחרים ונזכר 
פלוני יש לו אצל פלוני כך וכך והעיד הוא שיש לזה אצל זה והוא אינו יודע מן הדבר כלום אלא מפי האחר שמע והעיד 

אר דעדותן עכ"ל, וקשה למה נקט הרמב"ם טעמא דביטול עדות זו משום דהוי עד מפי עד, והרי בסוגיא דיבמות מבו
בטלה משום דהויא מפי כתבם. אכן נראה דשני הטעמים אמת, דאם באנו לדון שעדותו הראשונה שבכתב ידו הוא מביא 
לב"ד, בזה הוי הפסול משום דהוי מפי כתבם, ואין זה עד מפי עד, כיון דעדות של עצמו הוא שמביא לב"ד, אבל אם נימא 

ו מהשטר שנחקר בבית דין, זה הוי עד מפי עד, דזה שנעשה שטר דעתה הוא מעיד עדות כשרה על פי מה שנודע ל
ונחקרה עדותן לא חשיבא עדות עצמו, ועל כן הוי עד מפי עד. ומעתה הרי ניחא הסוגיא דיבמות דקאמרה דהוי מפי 
הוי כתבם, ואע"ג דכל שטרות דעלמא לא הויין מפי כתבם, דבאמת בשטר איכא תרי דיני, דין תורת עדות שבו, וגם זה ד

שטר ונחקרה העדות שבו, והעדות ממה נפשך בטילה, דמדין תורת שטר שבו הוי עד מפי עד, ובלאו האי טעמא דשטר 
דהוי כמו שנחקרה עדותן הא הוי מפי כתבם, ועדותן ממה נפשך בטלה. ואשר על כן זהו שהביא הרמב"ם גם הך טעמא 

להך פסולא דמפי כתבם, ועל כן מיישב הרמב"ם דכל דעד מפי עד, משום דקשה בהסוגיא דיבמות דבשטרות הא ליכא 
עיקר דין שטר דכשר ביה מפי כתבם, הלא זהו רק במה שנחקרה עדותן בבית דין, ולענין לסמוך על זה הוי עד מפי עד. 

והמבואר מזה, דדעת הרמב"ם דבשטרות ליכא לפסולא דמפי כתבם ומשום טעמא דעדותן כמו שנחקרה בבית דין, והיינו 
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תבנו דלהכי לא בעינן בשטרות כל דיני קבלת והגדת עדות, וכמו שנתבאר. וצ"ל דהטעם דעד מפי עד שהזכיר כמו שכ
 הרמב"ם הוא רק משום שטר, אבל לענין כתב ידו בחדא מתרי טעמי סגי, או דהוי עד מפי עד, או דהוי מפי כתבם.

ית בהו הך דינא דעדים החתומים על השטר ובאמת קשה מאד לפי דברי הרמב"ן דגם שטרי ראיה דין שטר עליהן, וא  
נעשה כמו שנחקרה עדותן בבית דין, ואפילו הכי אמרינן בסנהדרין דמדבר תורה בעינן דרישה וחקירה, א"כ קשה משטרי 

גירושין וקידושין ושיחרור דכשרים דבר תורה אף שאין בהם זמן, והא חסר דרישה וחקירה. ונראה לומר, דהנה בהא 
ינן בעדים דרישה וחקירה, חדשה התורה בזה שני דברים, אחד דהעדים צריכין להיות דרושים דאמרה תורה דבע

וחקורים, והב' דהחקירות הן מגופה של עדות, דאי לאו קרא הוה אמינא דהחקירות אינם שייכים לגופה של עדות, ודבר 
רת הכתוב דלא בעינן בהו דרישה אחר הוא, והשתא מקרא ידעינן דהחקירות הן כגופה של עדות. והשתא בשטרות דגזי

וחקירה, היינו רק דגילתה התורה דבשטרות לא בעינן דרישה וחקירה, וכשר בלא זה, אבל מ"מ אם כתבו בשטר הדרישה 
וחקירה, הא מיהא דגם זה הוא בכלל גוף העדות שבשטר, וממילא בהוכחשו בחקירות הויא עדות שבטלה מקצתה 

דרישה וחקירה, אבל מ"מ דין הכחשה בדרישה וחקירה לא פקע מינייהו, ובטלה עדותן, דבטלה כולה. וגם דנהי דלא בעינן 
כיון דהדרישה וחקירה הויין מגופה של עדות גם בשטרות. ולפי זה הרי נוכל לפרש קושיית הגמ' משט"ח המאוחרין, 

ידושין ושיחרורין משום דמאוחרין הוי הכחשה בדרישה וחקירה דפסול גם בשטרות, וממילא לא קשה מגירושין וק
 שהבאנו דלא בעינן בהו זמן, דזה הא הוי רק חסרון דרישה וחקירה דכשר בשטרות.

והנה לפי זה נמצא, דלפי תירוץ הגמ' דתקנת חכמים כדי שלא תנעול דלת וכו', כשר בדיני ממונות גם בהוכחשו   
קנה גם בהוכחשו בדרישה וחקירה בדרישה וחקירה, ובאמת בזה נחלקו הרמב"ם והרמב"ן, דהרמב"ן סובר דלאחר ת

עדותן קיימת, הובאה דעתו בבעל התרומות שער כ"ט ח"ד, ועל כן שפיר נוכל לפרש קושיית הגמ' בסנהדרין משטר 
מאוחר, דהוי הכחשה בחקירות, ועל זה מתרץ הגמ' דתקנת חכמים היא דגם בהוכחשו עדותן קיימת, אבל לשיטת 

לאחר התקנה אם הוכחשו העדים בחקירות עדותן בטילה, א"כ בעל כרחך  הרמב"ם שפסק בפ"ג מה' עדות הל"ג דגם
מוכרח לפי זה דמאוחרין לא הויא הכחשה כלל, וקושיית הגמ' הויא רק משום דנהי דמאוחר לא הויא הכחשה, אבל מ"מ 

ל כרחך מוכרח לא עדיף מאין בו זמן דחסר דרישה וחקירה, וא"כ קשה משטרי גירושין וקידושין ושיחרורים כדלעיל, ובע
לדעת הרמב"ם דשטרי ראיה לחוד ושטרי קנין לחוד, וקושיית הגמ' היא רק משטרי ראיה, ועולים יפה דברי הרמב"ם בפ"ג 

   מה' עדות, וכמו שנתבאר למעלה, ודוק.  

 .ח סנהדרין לב"חידושי הגר

קדושין ושחרורין בלא זמן והא בעי ובזה יתורץ קושית הנ"י בסנהדרין )דף י' ע"ב בדפי הרי"ף( איך כשר שטרי גיטין ו
דו"ח, ולפי האמור ניחא דהיכא דליכא זמן דמי לאומרים אין אנו יודעים, ואז כל החסרון הוא משום עדות שאי אתה יכול 

להזימן, ובעדות שבשטר ליכא דין הזמה ולכן כשר באין בו זמן, אבל בשטרי חוב המאוחרין שהוכחשו בדו"ח, זהו פסול 
טר, אך כ"ז אם חקרו אותם ואמרו אין אנו יודעים אז כל הפסול הוא משום עדות שאי אתה יכול אחר שיש גם בש

להזימן, אבל אם לא חקרו אותן כלל פסול, ובדיקות יוכיחו דאם אמרו אין אנו יודעים כשר ואם לא בדקו אותם כלל 
 פסול )סנהדרין דף מ' ע"א(.

  כתובות יח:

  תוספות כתובות כ:

 גיטין ע.

תורה שאין מקבלין עדות לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות אלא מפי ב העדים שנאמר על פי שנים עדים מפיהם דין 
ולא מכתב ידן, אבל מדברי סופרים שחותכין דיני ממונות בעדות שבשטר אף על פי שאין העדים קיימים כדי שלא תנעול 

 צריך לומר במכות ובגלות אלא מפיהן ולא מכתב ידן.דלת בפני לוין, ואין דנין בעדות שבשטר בדיני קנסות ואין 

 רש"י גיטין ג. ד"ה נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד

 דלא חציף איניש לזיופי

 תוס' גיטין ד. ד"ה דקיימא לן הלכה כר"א בגיטין

אע"ג ...ולפיכך צריך ליזהר שיהו עדי מסירה בשעת נתינת הגט דאינהו כרתי דאי ליכא שם עדי מסירה אינה מגורשת 
דאיכא עדי חתימה ולא מהני עדי חתימה אלא שאם ימותו עדי מסירה או ילכו להם למדינת הים שתינשא ע"י עדי 

 חתימה דמסתמא בהכשר נעשה

 תוספות גיטין לד.
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 נתיבות המשפט ביאורים סימן מו ס"ק כו

מלוה דבעינן או שטר הקנאה או ונראה דשאני שטר, לא מיבעיא למאן דס"ל ]ב"מ י"ב ע"ב[ גבי כותבין שטר ללוה בלא   
שיראו המסירה, א"כ חתימתן שבשטר הוי כמעידין על המעשה שפלוני חייב לפלוני, דהיינו שמעידין בחתימתן שראו 

הקנין או המסירה, וכשאומרים אח"כ כתב ללוות ולא לוה, הוא היפך ממה שמגידין בשטר, והוי חוזרין ומגידין, וכן 
ר ומגיד, כיון שבשטר הוי כאילו נתפרש שהמעשה היה בלא תנאי כמ"ש הרמב"ן ]כתובות כשאמרו תנאי היה, הוה כחוז

י"ט ע"ב ד"ה והא[ הביאו הר"ן ]שם ז' ע"א מדפי הרי"ף[. ואפילו למאן דס"ל ]ב"מ י"ג ע"א[ עדיו בחתומיו זכין לו ולא 
מעכשיו ולכשימסור, וכשחוזרין בעינן שיראו המסירה, מ"מ הוי הגדתן שבשטר כמגידין שזיכה לו בשעת חתימה מנה 

ומגידין ואומרין שאין ממש בזיכוי זה או שהזיכוי היה על תנאי, אומרים היפך ממה שהגידו בשטר והוי כחוזר ומגיד, 
דעוקר סהדותא שהעיד בשטר, שבשטר מעידין בחתימתן שהקנה לו סתם או שזיכה לו בהחתימה סתם, למאן דס"ל עדיו 

מרע ליה לסהדותא ואומרים שלא הקנה וזיכה רק על תנאי, משא"כ בגט שכותבין לאיש אע"פ בחתומיו זכין לו, ועכשיו 
שאין אשתו עמו ואין עדי חתימה בשעת חתימה מעידים כלל שנתגרשה שהרי אינם יודעים מהמסירה, וגם כל הגט לשון 

י בגיטין, והעדים אינן מעידים הבעל הוא ואין ניכר בו כלל בלשון הגדת עדים שנתגרשה, כמ"ש הפני יהושע בכמה דוכת
רק שהגט נכתב בציווי הבעל ומסרוהו לבעל כמו שכתב הבית שמואל סימן ק"ל ]סקי"ט[. ומה שמחזיקין אותה בגרושה 
על פי הגט, ההיא מטעם כיון שהגט בידה, אנן סהדי דודאי מסרוהו ומיד הבעל בא לה, וכ"כ הפני יהושע בגיטין דף י"ח 

 ע"ש.  ]ע"ב[ בד"ה א"ל פסול,

והא דלא חיישינן שמא מסר לה לפקדון או על תנאי, דכיון שמסר בידה הימניה שיהיה לגירושין אם תאמר לגירושין 
אפילו אם תשקר, כמו בשליש כמבואר בפוסקים ]עיין אה"ע סימן קמ"א[, או משום דתפיסתו מוכחת עליו כמ"ש הר"ן 

היה על תנאי, אין זה חוזר ומגיד ואינו סותר להגדתן שהיה בשטר, ]גיטין כ"ט ע"ב מדפי הרי"ף[, וא"כ כשמגידין אח"כ ש
דבשטר לא הגידו כלל על גוף המסירה והגירושין, רק )שכתב( ]שנכתב[ בציווי הבעל, ואנן דמסהדינן על המסירה 

לפקדון והגירושין, מש"ה כשחוזרין ומגידין שהיה תנאי על הגירושין, אין זה חוזר ומגיד, ואפילו אם יאמרו העדים 
ולאמנה מסר הגט בידה, אין זה חוזר ומגיד, דהגדתן שבשטר לא היתה על המסירה רק על שחתמו בציווי הבעל, והגדתן 

האחרונה היא לסתור מה שאנן סהדי שמסר לידה לגירושין והם מכחישין אותנו ואומרים שלאמנה ופקדון מסר בידה, 
הותנה התנאי, דהא התנאי ג"כ אין תלוי בהחתימה כלל, כי מה  ומכ"ש כשאומרים לתנאי, ואפילו אמרו שקודם החתימה

יש לו להתנות על החתימה הא אין מזכין לה בהחתימה, וגם אין מעידין כלל בהחתימה, דהא בגט הוא לשון הבעל כמ"ש 
 הפני יהושע, ועיקר התנאי הוא על המסירה שאם יהיה כך לא תתגרש בהמסירה, מש"ה לא הוי חוזר ומגיד. משא"כ
בשטר, התנאי תלוי ג"כ בחתימה למאן דס"ל דעדיו בחתומיו זכין, וכן בשטר הקנאה או בשטרא דלאו הקנאה ומסר 

בפניהם, כיון דהשטר לשון העדים הוא, שמגידין שהיה כך המעשה, הרי הן כמגידים בחתימה אם היה תנאי בהמעשה או 
 לאו, והוי כחוזר ומגיד.

כחיש מה שאנן סהדי, תרי ותרי הוא. הא ליתא, דהא אנן ליתינן סהדי שלא נמסר ואין לומר דבגט נמי כיון דבאו לה 
בידה לפקדון ולתנאי, רק מטעם דהימניה או מטעם דתפיסתו מוכחת עליו, והוא כמו במטלטלין חזקה שכל מה שתחת 

בי יש לי אחים, כמו יד האדם הוא שלו, וכיון שמצד חזקה הוא, אתו עדים ועקרו לחזקה, כמבואר בקדושין ]ס"ד ע"ב[ ג
במטלטלין כשמביא עדי פקדון. וכן אם נאמר מטעם דהימניה, אתי שפיר ג"כ, דלא הימניה שיהיה לגירושין אם תאמר 
לגרושין, רק כשלא יהיו עדים מכחישין אותה, כמו בשליש שאינה מגורשת אם העדים מכחישים אותו, ומש"ה אפילו 

בפניהם, לא משוי נפשייהו רשיעי, דאין המסירה תלויה בהן. משא"כ בשטר כשאומרין שמסר הגט בידה לפקדון ולאמנה 
חוב, שהן הן המגידים על המסירה, ואם צריך השטר למסירה, צריכה שתהיה בפניהם או שיהיה המלוה במעמד, דהוי 

מניה שיהיה כמסירה בפניהם, ומש"ה כשמוסר לאמנה, משוי נפשייהו רשיעי, ולא שייך לומר מה בכך שהוא לאמנה הא הי
כך אם יאמר כך, זה אינו, דדילמא שכיב ונפיל קמי יתמי כדאמרינן בב"מ דף ס"ח ]ע"א[ גבי זקפי רווחא אקרנא, ומש"ה 

בשטר דלאו אחריות, ולא אמרינן מה איסורא עביד אם הימניה על  אפילובשטר כי מסר לאמנה, איכא איסורא למלוה 
 מעות שלו אלף זוז ומאמינו. עצמו, ולא יהא אלא כמוסר בידו מטלטלין או

 קונטרס השטרות -ארץ הצבי סימן כג 

 לשמה –שטרות 

 גיטין ט:

 .גיטין כו

מתני'. הכותב טופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש ומקום האשה ומקום הזמן שטרי מלוה 
צריך שיניח מקום המלוה מקום הלוה מקום המעות מקום הזמן שטרי מקח צריך שיניח מקום 
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ומקום המוכר מקום המעות מקום השדה ומקום הזמן מפני התקנה ר' יהודה פוסל הלוקח 
 :בכולן ר' אלעזר מכשיר בכולן חוץ מגיטי נשים שנאמר )דברים כד, א( וכתב לה לשמה

 קידושין ט.

 בעי ר' שמעון בן לקיש: שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה, מהו? הויות ליציאות מקשינן, מה יציאה בעינן לשמה, אף
הוייה בעינן לשמה, או דלמא הויות להדדי מקשינן, מה הוייה דכסף לא בעינן לשמה, אף הוייה דשטר לא בעינן לשמה? 

 'בתר דבעיא הדר פשטה: הוייה ליציאה מקשינן, דאמר קרא: 'ויצאה והיתה

 מזוייף מתוכו –שטרות 

 גינת אגוז עמ' קנ

 מכירת שטרות –שטרות 

 שםבבא בתרא עו., רשב"ם ותוספות 

 בבא בתרא קמז:

 כתובות פה.

 רי"ף כתובות מד: בדפי הרי"ף

 רמב"ם הלכות מכירה ו:יב

 רא"ש כתובות ט:י

 בבא בתרא קעג

 חידושי הרמב"ן שם

אלא הא דתניא כשם שאין מוציאין שטר חוב זה על זה וכו' במאי קא מיפלגי באותיות נקנות במסירה קא מיפלגי דתנא 
רה. וחיישינן שמא האחד הלוה הלואה זו ומכר ומסר לזה ולא קנה, ואליבא דאביי ברא סבר אין אותיות נקנות במסי

דחייש, ותנא דידן סבר אותיות נקנות במסירה וליכא למיחש כלל, ואפי' למאן דחאיש לכולהו חששי, משום דלנפילה 
א נמי סבר אותיות נקנות דחד ודאי לא חיישינן, ואי לפקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקיד גביה, ואיבעית אימא תנא בר

 במסירה, אלא דקסבר צריך להביא ראיה חיישינן לפקדון או לנפילה.

וכולה סוגיא אליבא דאביי אבל לרבא אפי' למ"ד אין אותיות נקנות במסירה לא חיישינן למסירה ]נ"א לנפילה[ אלא   
בפרק האשה שלום )קט"ו ב'( מי חיישינן אמרינן האי דמוחזק ביה דידיה הוא והוא ניהו מלוה, וראיה לדבר הא דגרסי' 

לתרי יצחק ריש גלותא או לא אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן אמר רבא מנא אמינא לה דהנהו שטרי דנפקי 
בנהרדעא וכתוב בהו הכי נאני בר חבו וחבו בר נאני ומגבי בהו רבה בר אבוה זוזי והא חבו בר נאני ונאני בר חבו 

א אלמא לא חיישינן ואביי התם למאן ניחוש לה אי לנפילה מיזהר זהיר ביה אי לפקדון כיון דשמיה בנהרדעא שכיחי טוב
כשמיה לא מפקיד גביה מאי אמרת דילמא מסר ליה אותיות נקנות במסירה, אלמא לרבא לא צריך האי טעמא אלא 

כי דלא חיישינן לתרי יצחק ריש לעולם מגבינן להו למאן דמוחזק בשטרא, ואע"ג דשכיחי טובא דשמייהו כשמיה כי הי
 גלותא התם דגמרא מדמי להו אהדדי.

ואי קשיא לך היכי אמר אביי הכא צריך להביא ראיה והא התם אמר גבי בלא ראיה, איכא למימר אביי לאו אאותיות   
ליגי תנאי דשמיה כשמיה קאמר, אלא אשאר אותיות, ודקאמרינן דאיתמר, לומר כי היכי דפליגי אמוראי בשאר אותיות פ

הכא, אי נמי התם לאו סברא דנפשיה קאמר אלא טעמא דרבה בר אבוה מפרש, לומר דלא פליגא עליה בהא דאמר איהו 
חיישינן לתרי יצחק, דהתם טעמא אחרינא אית ליה לרבה במלתא משום דלנפילה דחד ולפקדון לא חייש, וסבירא ליה 

חרים, אבל אביי כתנא ברא סבירא ליה, ובפרק כל הגט )כ"ד א'( כתנא דמתני' דאמר שני יוסף בן שמעון מוציאין על א
נמי אמר רבה זאת אומרת שני יוסף בן שמעון מוציאין על אחרים ואביי דחי ליה מינה ]נ"א, אפשר[ משום דלא סבירא 

 ליה הכי.
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בן שמעון הדרין בעיר מ"מ לפי דרכנו למדנו דאף על גב דקיימא לן אין אותיות נקנות אלא בכתיבה ומסירה, שני יוסף   
אחת לרבא מוציאין על אחרים ולא חיישינן שמא מסר זה לזה ולא קנה, אלא אמרינן הוא המלוה, וכן פסק רבינו הגדול 

ז"ל, ושמא זה הזקיקו לרב ר' יוסף הלוי תלמידו ז"ל לומר דמהימן איניש למימר שטר מקח היה לי ואבד ואינו צריך ראיה 
אין אותיות נקנות במסירה, ואינו כן כדמפורש בפרק זה בורר )ל"א א'( בההיא איתתא דמפקא ואפי' אליבא דרבנן דאמרי 

שטרא מתותי ידה ואמרה ידענא ביה בהאי שטרא דפריעא הוא והימנה רב נחמן אמר ליה רבא כמאן כרבי דאמר אותיות 
לא מהימנא למימר שלי היא,  נקנות במסירה א"ל לא אפי' תימא רבנן שאני הכא מגו דאי בעיא קלתה, אלמא לרבנן

ושמעתין נמי מוכחא דקאמרינן ומר סבר אין אותיות נקנות במסירה, ואמאי אעפ"כ יהו מוציאין שטר חוב על אחרים 
מתוך שיכולין לומר שטר מכר היה לנו ואבד דהא סבירא לן השתא להאי פירוקא אינו צריך להביא ראיה, והא דאמר רבא 

לתנא דברייתא קאמר, ומוקי לה כרבי מדקאמר א"צ להביא ראיה ולאותוביה לאביי דאמר  אחין דשמטי אבל אחריני לא,
לכולי עלמא צריך להביא ראיה, אבל לרבנן דבעו כתיבה ודאי צריך ראיה כדפרישית, וה"נ מוכחא הא מילתא מההיא 

ואבד ולא לומר במתנת דבפרק האשה שלום דאי לאו דאותיות נקנות במסירה חיישינן, ולא מצי למימר שטר היה לי 
שכיב מרע או באגב נתנו לי, וכל שכן במקום שצריך לשטר שלא מצינו טענה זו אלא לאחר שלש שני חזקה, וכן דעת 

 רבינו הגדול ז"ל ומפורש בהלכות בפ' הכותב.

 מכר שטר חוב וחזר ומחלו –שטרות 

 קצות החושן יב:א

בדלא נקיט שטרא אבל נקיט שטרא לא מהני מחילה בלא קנין. מחילה א"צ קנין. כתב בסמ"ע )סקכ"א(, היינו דוקא 
ובמרדכי פ"ק דסנהדרין )סי' תר"פ( הביא ראיה דמהני מחילה בשטר אפילו בלא קנין מהא דאמרינן )כתובות פה, ב( 

 המוכר שטר חוב וחזר ומחלו, ועיין בחלקת מחוקק באה"ע סימן ק"ה )סקי"ד( שסמך עצמו על ראיה זו.

שיטת רבינו תם )הובא ברא"ש כתובות פ"ט סי' י' ובר"ן שם מד, ב בדפי הרי"ף( בטעמא דמוכר שטר חוב אמנם נראה ל  
יכול למחול, והוא משום דשני שעבודים יש למלוה שעבוד הגוף ושעבוד נכסים, ושעבוד הגוף לא נמכר לפי שאין בו 

עבוד נכסים דאינו אלא ערבות, וא"כ כיון ממש ונשאר אצל המוכר, ולהכי יכול למחול את שעבוד הגוף וממילא פקע ש
דטעמא דמחילה ותפס שטרא לא מהני היינו משום דכל העומד לגבות כגבוי דמי, ואע"ג דאנן קי"ל דלא כבית שמאי 

)סוטה כה, א( דאמרי כל העומד לגבות כגבוי אפילו הכי חזינן דשטרא לכמה מילי הוי כגבוי, דהא מגו להוציא לא אמרינן 
דנכסים משועבדים בשטר אמרינן מגו להוציא, )עיין לקמן סימן פ"ב סק"י( וכבר עמד בזה בעל כנסת הגדולה ובשטר כיון 

סימן פ"ב )הגה"ט אות נ"ז( ומיישב באיזה ענין הוא כגבוי ובאיזה ענין לא הוי כגבוי, ע"ש שהעלה דבספק לבד לא הוי 
ר חוב דכבר מכר את שעבוד נכסים ללוקח א"כ לא הוי כגבוי אבל בשטר ברור הוי כגבוי וע"ש, ולהכי ניחא במוכר שט

כגבוי אצל המוכר דהא המוכר לעולם לא יגבה ולא נשאר אצלו אלא שעבוד הגוף, וכיון דלעולם לא יבא ליד המוכר לידי 
גביה משום הכי יכול המוכר למחול בלא קנין, אבל בשטר חוב דידיה כיון דשעבוד נכסים בתוך השטר הוי כגבוי ולא 

ני מחילה. וכ"כ בתשובת )הרשב"א המיוחסות ל(רמב"ן )סי' ק'( דלכך אמרינן מגו להוציא במקום שטר דהוי כאילו מה
מוחזק בממון, ולא דהוי כגבוי לגמרי דהא קי"ל כבית הלל דאינו כגבוי עכ"ל. ומכל מקום שיטת רוב הפוסקים דמהני 

 ..מחילה בשטר.

 קצות החושן סו:לג

הוא דעת הראב"ד פ"ו ממכירה )הי"ב(. וברא"ש )כתובות פ"ט סי' י'( חולק וז"ל, ואפילו לדברי ולכל מאן דאתי מחמתך. ו
המפרשים דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול יש לחלק דשאני התם דשלשתן עומדים במעמד אחד וכו', אבל במוכר שטר 

ה אלא מחמת שכותב לו הלוה למלוה חוב כיון שאין קנין המלוה מועיל שיהיה שעבוד גופו קנוי ללוקח מכח קנין המלו
משתעבדנא לך ולמאן דאתי מחמתך אנן סהדי דאין הלוה רוצה שיהא גופו משועבד לשניהם, למלוה לפי שלא הועיל 

הקנין להיות גוף הלוה משועבד ללוקח מכח קנין המלוה ונמצא שנשאר עדיין שעבוד גוף הלוה אצל המלוה, וגם ללוקח 
 מתך, אלא ודאי על שעבוד נכסים כותב ע"ש.לפי שכתב לכל מאן דאתי מח

אבל נראה דהראב"ד לשיטתו בהא דמוכר שטר חוב וחזר ומחלו מחול פ"ו ממכירה )שם( כתב, א"א לא מן השם הוא זה   
אלא מפני שהלוה אומר ללוקח אני לא שעבדתי עצמי לך, לפיכך אם כותב לו בשטר חוב הריני משעבד לך ולכל הבא 

מחול משמכר שטר חוב ע"כ. ולפי שיטתו נראה דהמלוה מצדו יכול למכור הכל אפילו שעבוד גוף, אלא מכחך אינו יכול ל
מצד הלוה לא מהני המכירה לפי שאומר אני לא שעבדתי את עצמי לך, ולפיכך כשכותב לו ולכל הבא מכחך ודאי מועיל 

 י מחמתך, ועיין מ"ש בס"ק )כ"ה( ]כ"ו[.דהא מצד המלוה מהני ומצד הלוה נמי מהני כיון שמשעבד עצמו לכל מאן דאת

ובר"ן פרק קמא דגיטין )ו, א בדפי הרי"ף( כתב ז"ל, אבל הרמב"ן ז"ל כתב דבמעמד שלשתן וכן נמי אי כתב בשטרא   
משתעבדנא לך ולכל מאן דאתי מחמתך מצי מחיל, ונתן טעם לדבריו משום דאפילו כתב ליה הכי לא מהני לאשתעבודי 

ין ברירה, ולמאי דפרישית לא קשיא דכי אמרינן אין ברירה הני מילי במלתא דאי דהאי לאו דהאי אבל ליה מדאורייתא דא
הכא אפשר שיהיה משועבד לכל העולם זה אחר זה הלכך לא שייך הכא ברירה כלל עכ"ל. ועיין מ"ש באורך בסימן ס"א 

 )סק"ג( בזה:
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 נתינה והקנאת גט ושטר קידושין –שטרות 

 הנקנים באמירהשטרי פסיקתא, הן הן דברים  –קידושין 

 קידושין ט:

 כתובות קב.

 גינת אגוז עמ' קצג

 קידושין שלא נמסרו לביאה

 תוספות קידושין ז: ד"ה שתי

 נא: –קידושין נא. 

 תוספות קידושין נא. ד"ה קידושין

 פני יהושע קידושין נא. ד"ה בא"ד לכך

י"ז היה נראה לי לתרץ שיטת הרי"ף והרא"ש בא"ד לכך נראה לפרש כו' ועכשיו ע"י הקידושין נאסרו שתיהן כו' עכ"ל. ולפ
ז"ל שכתבו דבאומר לאב אחת מבנותיך הו"ל קידושין שאין מסורין לביאה וכדמשמע נמי לקמן בשמעתין והקשיתי לעיל 

דלמ"ד יש ברירה בתולה בדעת אחרים א"כ הו"ל מסורין לביאה דכשאמר אחת מבנותיך משמע דתלה בדעת האב 
ת התוספות דהכא אתי שפיר טפי דנהי דהיכא שנתרצה האב בסוף על אחת מהם אמרינן ותירצתי בדוחק, ולפי שיט

הוברר הדבר דבשעת קידושין לזו נתכווין מ"מ משעת הקידושין עד שיברר האב הוגרע כח הבנות לגבי המקדש דמעיקרא 
ידושין מגרעין זכותו לגבה שהקתרווייהו הוו פנויות לגביה ועכשיו כל אחת אסורה עליו בספק אחות אשה וא"כ כל כה"ג 

, כן נראה לי ודו"ק, ובענין זה היה נראה לי לפרש דברי רבינו סעדיה גאון שהביא הב"י באה"ע )סי' ל"ו( לא הוי קידושין
שכתב דבפירוש אמרו דלא פליגי אביי ורבא אלא באומר אחת מבנותיך אבל באומר בתך מקודשת לי אפשר דמודה רבא 

היינו כדפרישית דדוקא באחת מבנותיך שתלה הדבר בדעת האב א"כ על כרחך ע"י הקידושין דתפסי קידושין בשתיהן ו
עומד יותר בספק איסור דאורייתא מדמעיקרא עד שיברר האב דעתו משא"כ באומר בתך שתלה הדבר בדעת עצמו אפשר 

 דחשיבי מסורין לביאה, כן נראה לי נכון ודו"ק, ויבואר עוד לקמן בעזה"י:

ה לפרש כו' ועכשיו ע"י הקדושין נאסרו שתיהן עכ"ל. וכתבתי ליישב בזה ולפרש דברי רבינו סעדיה גאון בא"ד לכך נרא
שהביא ב"י באה"ע )סי' ל"ז( שכתב דלא פליגי אביי ורבא אלא באומר אחת מבנותיך אבל באומר בתך מקודשת לי אפשר 

 נחית לשיטה זו: דרבא נמי מודה דתפסי קדושין. וכתבתי ג"כ דנראה לי דרש"י ז"ל נמי

 בית יוסף אבן העזר לז:טז

ואע"פ שכתבו שרבי' שמחה הביא כמה ראיות לדברי ר"ת כתבו שהר"מ הורה כדאמר. וכ"כ בתשובות הגאונים )שו"ת 
ש"ג סי' יב( רב סעדיה גאון תמה על מי שעלה על דעתו לומר דבאומר בתך מקודשת לי שלא קידש  215שערי צדק ח"ב

בפירוש אמרו שמחלוקת אביי ורבא היה באומר אחת מבנותיך אבל באומר בתך סתם אפשר אלא אותה ששידך שהרי 
דמודה שתפסו הקידושין בשתיהן ואין משגיחין לשידוכין הראשונים ולא יועיל לו מה שצוה כשאמרו לו נאסרו עליך 

מקדש )נדרים פז., ב"ב  שתיהן ואמר לא קידשתי אלא פלונית דבארבעה דברים לא יועיל תוך כדי דיבור וחד מינייהו
 ..קכט:( הילכך שתיהן צריכות שני גיטין ואין חשש לדבר זה עכ"ל.

 (קישור)מאמרו של הרב שמעון שקאפ  –קונטרס מערכת הקנינים סימן א 

 סימן א –בעקבי הצאן עמ' ו 

 סימן טו –ארץ הצבי עמ' קי 

 תחילת המסכת –קידושין 

                                                 

 א"ה: חלק ג' הוא טעות סופר וצ"ל חלק ב' 215
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 סבוראים וגאונים בנוסח הגמרא –בבלי  תלמודראה: 

 אב שקידש את אשתונאמנות ה –דשתי את בתי יק

 סד. -סג: קידושין 

אין נאמן לכנוס, מפני שהיא מחפה  - האשה שאמרה נתקדשתי ואיני יודעת למי נתקדשתי, ובא אחד ואמר אני קידשתי...
עליו. איבעיא להו: מהו לסקול על ידו? רב אמר: אין סוקלין, ורב אסי אמר: סוקלין. רב אמר אין סוקלין, כי הימניה 

לאיסורא, לקטלא לא הימניה; רב אסי אמר סוקלין, לכולה מילתיה הימניה רחמנא לאב. אמר רב אסי:  -רחמנא לאב 
נתקדשתי שאין סוקלים. ואמר רב אסי: הני שמעתתא דידי מרפסן איגרי, השתא ומה במקום שאם בא ומודינא, באומרת 

אינו דין שסוקלין. ולא היא, לאב הימניה רחמנא, לדידה  -אמרת סוקלים, מקום שאם בא לכנוס אין כונס  -לכנוס כונס 
 ..אין סוקלין. -לא הימנה. ורב חסדא אמר: אחד זה ואחד זה 

נאמן; קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה, והרי  -תי את בתי, קדשתיה וגרשתיה כשהיא קטנה, והרי היא קטנה מתני'. קדש
 אינו נאמן.   -אינו נאמן. נשבית ופדיתיה, בין שהיא קטנה בין שהיא גדולה  -היא גדולה 

אה לחלל, דקא פסלה גמ'. מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא? רישא בידיה, סיפא לאו בידיה. ולא? והרי בידו להשי  
מכהונה! הא לא קשיא, כרבי דוסתאי בן יהודה, דאמר: בנות ישראל מקוה טהרה לחללין. והרי בידו להשיאה לממזר! 

כרבי עקיבא, דאמר: אין קדושין תופסין בחייבי לאוין. הרי בידו להשיאה אלמנה לכהן גדול וכר' סימאי! דתניא, ר' סימאי 
ממזר חוץ מאלמנה לכהן גדול, שהרי אמרה תורה: אלא יקח בולא יחלל, חלולים עושה, אומר: מן הכל עושה ר' עקיבא 

הולד  -ואין עושה ממזרים! כר' ישבב, דאמר: בואו ונצווח על עקיבא בן יוסף, שהיה אומר: כל שאין לו ביאה בישראל 
קאתי, הרי בידו להשיאה לחייבי שפיר, אלא אי לאפוקי מטעמא דר' סימאי  -ממזר. הניחא לר' ישבב אי לטעמיה דנפשיה 

עשה. אמר רב אשי: ותסברא, רישא משום דבידו הוא? נהי דבידו לקדשה, בידו לגרשה? ועוד, אילו אמר האי דלא ניחא 
בגוה, מי מצי מקדש ניהליה בעל כרחיה? אלא אמר רב אשי: רישא רחמנא הימניה, כרב הונא, דאמר רב הונא אמר רב: 

התירה, בנישואין  -אסרה הזה  -ת בתו מן התורה? שנאמר: גאת בתי נתתי לאיש הזה, לאיש מנין לאב שנאמן לאסור א
 הימניה רחמנא לאב, בשבוייה לא הימניה.  

 (קישורחידושי רבינו מאיש שמחה שם )ח"א, עמ' פט, 

לסקול על ידו, רב אמר אין סוקלין, ורב אסי אמר סוקלין, רב אמר אין סוקלין כי הימניה רחמנא לאב  איבעי להו מהו
לאיסורה, לקטלא לא הימניה. רב אסי אמר סוקלין לכולה מילתיה הימניה רחמנא לאב, אמר רב אסי ומודינא באומרת 

רמב"ם )פט"ז סנהדרין ה"ו( ומקורו מירושלמי נתקדשתי שאין סוקלין. וכל הרואה הלא יתפלא, הלא הלכה מפורשת היא ב
נזיר )פ"ח ה"א(, דאם העיד אחד פירות אלו כלאי הכרם כו' ושתק חבירו, ואח"כ אכל בעדים לוקה, אעפ"י שעיקר האיסור 

בעד אחד, ומ"ש הך דאביה. והפנ"י עמד ע"ז, וכתב שלא מצא מקום בזה, ובקו"א תירץ בדוחקים. וראיתי לשו"ת רעק"א 
ק"ז( שחילק בין מלקות למיתה ולא ביאר הטעם, וראיתי להפתח הבית )סימן י' שורש ד' ענף ה'( ג"כ כזה והודה כי )סימן 

ז"א והניח למי שדעתו רחבה. ולענ"ד בלתי אפשרי לחלק בין מלקות למיתה דאמרינן ורב חסדא אמר אחד זה אין סוקלין 
ומה מלקות למיתה, אף דתוספות הקשו הא תמן לאו לגבי ואזדא ר"ח לטעמיה כו' אבל לא למכות ולעונשין, הרי דד

 נשואין כו"ע מודו, מ"מ פשטא דגמרא א"א להכחיש דלזה למכות ולעונשין שוה נשואין לשאר מילי ופשוט.

לכן אפתח פתחא לנפשאי מה שנראה לי בזה אף שדעתי קצרה. הנה למ"ד סוקלין ע"י, צ"ב אם אמר האב קדשתיה     
חישו, מסתבר דאין ראובן אסור בקרובותיה כלל, דלגבי זה ודאי לא הוי כשני עדים לאסרו בקרובותיו, לראובן וראובן מכ

דאינו נאמן רק מה שנוגע לגבי דידה ולאוסרה ואפ"ה לעלמא מהימן ואם בא עליה אחד סוקלין הבועל, וע"כ טעמו, 
רינן דקדשה לאחר, ופלגינן דבוריה דאב, וה"ה אכולי עלמא, ע"ז נאמן כשני עדים, אבל מה שנוגע לפלוני אינו נאמן ואמ

, כגון שהוא אומר שקידשה לראובן ומת ראובן, והניח אח שמעון, ולהם עוד אח לוי, שהיה נשוי לגבי אחר אינו נאמן
אחותה, ומת אח"כ לוי ולא הניח בנים, לא מתסר שמעון באשת לוי, משום שהיא אחות זקוקתו, אף דלא היה בשעה 

, ראובן, להכחיש האב, דלגבי אחר אינו נאמן כמו שאינו נאמן שארי עד אחד, בדבר שבערוה, ודוק כי זה שהעיד האב כאן
ברור בס"ד. ומוכרח דאע"ג דנאמן לומר שהיא אשת איש, בכל זה גבי הענינים דבעינן לומר שהיא של פלוני, בזה הוה 

הזה אין כאן מקום להאריך, עיין פתח הבית )שם  דבר שבערוה ואין עד אחד נאמן, אע"ג דבמקום דלא אתחזק, צ"ע בפרט
 שורש ב' ענף ג'( ודוקמב(.

והנה באומרת אשה נתקדשתי לפלוני או נתקדשתי סתם, בודאי אין על זה נאמנות כלל, וכמו דכ"ע מודו דאין סוקלין,     
אחרים וכדאמר הגמ' )ס"ד  ונאמנות מטעם הואיל ובידה לא שייך, דאין זה בידה להתקדש לאחר, דהוא דבר התלוי מרצון

, דעל עצמו וטעמא רק משום שויה אנפשיה חד"אא(, ועוד אילו אמר האי כו' כו', ועיין תוספות כתובות )כ"ב א( בת"י, 
נאמן אדם כמאה עדים, אף במקום דבעינן עדים שנים, אבל אנן לא מהמנין לה שנתקדשה ובודאי הי' רשאי אדם לבוא 

ם דבר האסור לה, ולא שייך חזקה שתוחזק מפי עצמה, כיון דאינה נאמנת לגבי אחרים, ולא עליה, רק דאין מאכילין לאד
מצאנו חזקה ללקות או ליהרג על ידה רק בחזקת הנהגה, כמו דאמרינן )בירושלמי פ' עשרה יוחסין הלכה י'( איש ואשה 
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עם אשתו, וכן מעשה דתלמודין  שבאו ממדה"י הוחזקו הורגין עליהם, והיינו הוא חזקת הנהגה שמתנהג בה כמו איש
באשה שבאה ותינוק מורכב על כתיפה והגדילה, הרי הכל בחזקת הנהגה, דנהרג משום בא על אמו, וכן האשה שהוחזקה 

נדה, דלענין זה יש לה נאמנות אמיתית כמו דלמדנו מקרא דוספרה לה, ובעי חזקה, היינו אע"ג דלא אמרה כלל בפנינו 
ה היינו חזקת הנהגה, שלבשה בגדי נדותה והנהיגה עצמה כנדה, הרי הוא כאילו אמרה בפה שהיא נדה, בכ"ז כי הוחזק

מלא, ובעלה לוקה עליה משום נדה. אבל דא ברור, במקום דאין לה תורת נאמנות רק היא שויה אנפשה חתיכא 
ה נאמנת אף אם תוחזק דאסוריה, אינה נאמנת להלקות הבא עליה, או ליהרג הבא עליה, וכן להרגה ולהלקותה, ג"כ אינ

מפיה זמן כביר, והא דמועיל חזקה הוא חזקה של הנהגה, ופוק חזי ראיתו של הירושלמי שם מקרא דמכה אביו וכ"ז הלא 
רק בחזקה דהנהגה, וברור בס"ד, לולא שראיתי להמקנה במכ"ת דברים שאינם, שכתב בענין חזקה שמועיל מפיו ולא 

 תהא הוראה כזאת בישראל.

תב רבינו הרמב"ם )פ"א איסורי ביאה הכ"ג( וכן האשה שאמרה מקודשת אני אינה נהרגת על פיה, עד שיהיו ומה שכ    
שם עדים או תוחזק, כוונתו חזקת הנהגה שתבוא עם איש אחד ויתנהגו כבעל עם אשתו, וכמו שכתב בהלכה כ"א וברור, 

ורגין עליהם כו' עד כמה היא חזקה כו' שלשים ובאפשרי הא דאמרינן בירושלמי איש ואשה שבאו ממדינת הים הוחזקו ה
יום. אפשר דטעמו משום דבתוך ל' יום ודאי התנהג עמה עניני אישות כמו דאמרינן ביבמות פרק י"ג )קי"א ב( חזקה אין 
אדם מעמיד את עצמו שלשים יום, אך זה אינו, דמוכח ב"ב )קס"ז ב( דכל ענין שיתפרסם בעי שלשים יום עיי"ש, והרב 

 בציונו לב"ב כוון לזה. המגיד

והא דכתב רבינו שם )פ"כ הי"ג( מי שבא בזמן הזה ואמר כהן אני אינו נאמן כו' אבל אוסר עצמו בגרושה כו' ואם נשא     
גרושה כו' לוקה, וכתב המגיד דווקא הוא לוקה, לא היא, אלמא דהיכי דשויא אנפשי' חד"א מהימן על עצמו ללקות. נראה 

ד נאמן להחזיקו בכהן, אבל האומרת נתקדשתי ודאי דעד אחד לא מהימן בדבר שבערוה, והיא דווקא במקום שעד אח
נאמנת מטעם שויא אנפשה חד"א, אין בזה לא מלקות ולא עונש לא על אחר ולא על עצמה וברור כ"ז בס"ד. והראוני 

אליו, ועיין שו"ת רע"ק )סימן קצת מזה בחוות דעת )סימן קפ"ה ס"ק ה'( שהאריך בגדרי אמתלא בדברים נפלאים ראוים 
פ"ה( דיבור המוסגר ובגליון )ד"ה אולם עוד( ובסימן קכ"א ד"ה אמנם מה שיש לצדד להיתר כו', מה שהביא בשם 

 המהרי"ק, ואכמ"למג(, והנלע"ד כתבתי. אחרי זה ראיתי בשלטי הגבורים בסוף קידושין בשם ריא"ז, וממש כמ"ש בס"ד.

עתי, הא דאב נאמן, הנה נאמנתו רק באשה שאמרה נתקדשתי לפלוני, דאין ע"ז תורת ונחזור לעניננו דנראה לד    
נאמנות לעלמא, ובכ"ז האשה שהיא יודעת שמקודשת לא תבוא לידי איסור וכי"ב, ככה האב מקדש שיקדש בתו שלא 

נאמנות לעלמא רק בפניו ויהי' אינו נאמן ותבעל בתו לאחר ותשא עוונה, לכן נתנה התורה נאמנות באופן שלא יהיו 
לבתו גופה תאמין לאב ותהי' כמו שהיא שוויה אנפשה חד"א, אבל לאחרים אינו נאמן כלל, ולכך אם באו עליה אנשים 

אין הורגין דאנן אמרינן ששקר היא אומרת, וכן שקר אומר האב שלה, רק דמה דאסור לאחר לבוא עליה, הוא מטעם 
יא קטנה לא ספינן לקטן בידים, וא"כ סרה תמיהת הפנ"י מאליו, דתמן שאינו מאכיל לאדם דבר האסור לה, ואף אם ה

העד נאמן באיסורין לעלמא, וכי קאמר פירות אלו כלאים הן, אסור בהם חבירו, ולכך בלא הכחשה לוקה על פיו, ]ודוקא 
לא מלקינן על על אכילה שלאחר כך, דבזה לא חב לשום אדם בעדותו שלא הי' לו לאכול, אבל כי אכיל מעיקרא בודאי 

פי העד שיעיד אחר כך, דנמצא חב בעדותו לאותו אדם, וכ"ש מממון דאינו נאמן עד אחד ופשוט, והפתח הבית לא דק 
בזה במח"כ[, אבל גבי אב דעדותו על דבר שבערוה והימני' רחמנא ליה כדי שתפרוש מהאיסור אם יקדשנה פעמים שלא 

 א ומה שאומר האב הוה כאילו אמרה היא, ודוק בכ"ז.בפניו אין גדר עדותו רק כמו שויא אנפשה חד"

אך דא צריך להבין דזה אם שני עדים מעידים שנתקדשה לראובן, והיא ואחר יודעים שלא נתקדשה, מותרים זה לזה     
רק באופן שלא יהי' אדם רואה אותן וכדאיתא בכריתות )י"ב ב( גבי שנים אומרים נטמאתה והוא אמר לא נטמאתי, לא 

אלא בינו לבין עצמו ולעצמו, ועיין פנ"י )כתובות כ"ב ב( ביאור בשיטת רשב"א, גבי באומרת ברי לי דאע"ג דאיכא  אמרה
חזקה יעו"ש היטב, א"כ הכא שאב אומר שנתקדשה לעלמא, א"כ לגבי כולי עלמא אינו נאמן רק לגבי בתו ואם בתו 

ר דהיא מחוייבת להאמינו ולמיפלג דיבוריה שקידשה יודעת ואומרת ששקר בפיו מאין יבוא האיסור, אך ע"ז נקל לאמ
 שלא בפניו וכי"ב, ודוק.

ובזה יבואר בנקל מה שתירץ הר"ן )ס"ד א( על קושיתו אמאי לא מהימן לומר נשבית ופדיתיה במיגו דקדשתיה בביאה     
נראה דעיקר נאמנות מה לפסול, ותירץ, דע"ז ג"כ אינו נאמן, ועיין בחידושי לקמן באורך לפקפק בזה. ולפי דברינו 

דהימניה רחמנא הוא רק במילי שיכול לעשות שלא בפניו כדי שתיפרש מן האיסור, ולכך לא האמינה התורה רק שהיא 
תאמין אותו והיוצא מפי אביה כאילו דברה בפיה, ולפ"ז בדברים שבלתי אפשרי לגרום פסול רק בפניה אינו נאמן ]ולומר 

לא עדיפא מקטנה שאין לה אב[, והכא בעי שיאמר שנבעלה לפסול, מה תאמר שהיא  שהיא קטנה ולאו בר דעת למידכר,
יודעת ששקר הוא א"כ תו לא מצית לפוסלה דמשום מאי, דבשביל דברים שנעשו שלא בפניו אינה פסולה, דהא לא 

על כרחה, נבעלה לפסול, וזה טעם מחודד לדברי הר"ן, אשר בלא זה לא הבנתי טעמו, דאביה מצי למוסרה לביאה ב
ולקדושי פסולים ג"כ בידו, ובודאי מצי לקדשה בביאת פסול בעל כרחה, ואמאי אינו נאמן, ועיין מהרי"ט בזה. אכן כבוד 

 מלכי רבנן חקור דבר לאמיתו ע"פ הסברא שכתבתי בס"ד.

 שו"ת חוט המשולש חלק א סימן ג
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תי את בתי דמהני בי' אמתלא לאו דוקא בהא בהא סלקינא ונחתינא דחכמי המקילין שהעלו להתיר באב שאומר קדש ...
הוא דמקילין משום דלא מהימנינן ליה לכולא מלתא אלא לחומרא בעלמא לאוסרה מטעם דשווי אנפשה חד"א.   אלא 
דה"ה היכא דמהימנינן ליה לכולא מלתא נאמנות גמורה.   מ"מ מהני ביה אמתלא משום דאינו בכלל והוא עד ואם לא 

 יגיד כו':

 בה אבן העזר סימן מז ס"ק בפתחי תשו

ועיין עוד בתשו' רע"ק איגר ס"ס פ"ה שכ' בשם הגאון בעל הפלאה )בכתובות דף כ"ב( דהא דמהני אמתל' באומרת א"א 
אני דוקא בלא אמרה כן בב"ד אבל אמרה בב"ד כיון דנאמנת מדין עדות כיון דבידה לקדש א"ע אינה חוזרת ומגדת 

נפשות דאינם נאמנים ואין לך אמתל' גדול מזה ע"ש. והוא ז"ל כתב עליו שדבריו  באמתל' כמו באנוסים היינו מחמת
תמוהים דבאמת היא אינה נאמנת מכח דבידה כמ"ש תוס' ישנים בכתובות דף כ"ו דלא מקרי בידה כיון דאולי לא תמצא 

ק מדין שויא אנפשה איש שירצה לקדשה אלא דהתורה האמינתו לאב מגזה"כ כ"ז שבידו לקדשה אבל היא לא מהימנ' ר
חד"א וא"כ שפיר מהני אמתל'. אלא דמ"מ נ"מ לדברי הרב באב שאמר בפני הב"ד קדשתי את בתי דלא מהני אמתל' עכ"ד 

)עב"ש לעיל ס"ס ל"ז דמשמע דעתו בפשיטות דמהני אמתלא ועיין בתשו' מהריב"ל כלל ו' סי' ל"ט דבדבר זה נסתפקו 
ת' שמעתא ו' פרק ח' ובתשו' חמדת שלמה סי' נ"ו ופלפלו בזה באורך(. וע"ש חכמי פרובינצא והובא ג"כ בס' שב שמעת

בסי' ק"י שהביא ג"כ סברת הפלאה הנ"ל על נדון דידיה )הובא לעיל סי' י"ג ס"ק י"ח( ובסוף התשובה כתב ומ"מ נ"ל לצדד 
יזבורג לא משמע דמיירי להקל דמסתימת הפוסקים גבי אשת איש אני ומדברי הגהת ש"ע לעיל סי' ד' סכ"ט בשם הרב מר

דוקא חוץ לב"ד גם י"ל כו' ע"ש )גם בס' ש"ש שם הביא ראיה זאת מדברי הרמ"א הנ"ל ובתשו' חמדת שלמה שם האריך 
 בזה(:

  שב שמעתתא ו:ח

יתיישב בזה ספיקא דשמואל, דלכאורה תיקשי מאי מספקא ליה דמאי שנא מאשת איש דאם נתנה אמתלא לדבריה ...ו
, ובר"ן שם כתב וז"ל אף בזו אם נתנה אמתלא לדבריה נאמנת, ואע"ג דבידה לתקן סמכינן אאמתלא נאמנת כמבואר שם

ולא אמרינן לה הא מיא בנהרא זילי טבלי ע"ש, ולפמ"ש ניחא דאמר ליה אף בזה דהימנה רחמנא דכתיב וספרה לה אפ"ה 
אלא בהגדת שני עדים ובהו כתיב אם לא  מהני אמתלא, וא"כ מוכח דע"כ לא אמרינן כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד

יגיד ונשא עונו דבעי הגדה בפני ב"ד ושוב אינו חוזר ומגיד, אבל העדאת ע"א באיסורין דלא בעי ב"ד מש"ה אפילו אומר 
בפני ב"ד יכול לחזור אם נותן אמתלא לדבריו, ואפ"ה חש שמואל ולא עבד עובדא כדאיתא בירושלמי, ומש"ה חש לה 

 ימנה מוספרה לה וכמ"ש:כיון דרחמנא ה

 קיצור מעשה:

 קידש את בתו .1
 דעת הגרשז"א זצ"ל .2
 נקמת האם .3
 חזר והגיד .4

 שלמי שמחה עמ' שצג

 קים לי

 בית שמואל צ:ו

דהרמב"ם כתבו בשם הר"י מיגש דס"ל דיורש מלוה לכן נ"ל אף אם תפס א"י לו' קים לי כהאי אף למ"ש המגיד פ"א ה"נ 
 ס"ל כהר"י מ"מ הוי דיעה אחת כמ"ש בתשו' מהר"י לבית הלוי סי' נ"ה:

 קלסתר פניו של משה

 ילקוט שמעוני שמות סימן תו

ויהי ברדת משה מן ההר ]לד, כט[ מהיכן נטל משה קרני ההוד רבותינו אומרים מן המערה שנאמר והיה בעבור כבודי 
רכן של לוחות ששה טפחים ורחבן ג' והיה משה מחזיק בב' טפחים והקב"ה ושמתיך וגו', רבי ברכיה אומר מן הלוחות, א

 בב' טפחים וב' טפחים ריוח באמצע משם נטל משה קרני ההוד:  

]רמז תז[ רבי יהודה בר נחמן אמר כשמשה כתב את התורה נשתייר בקולמוס קימעא והעבירו על ראשו ומשם נעשו לו   
כל ההוד שנטל ממתן שכר אבל הקרן קיימת לו שנאמר קרנים מידו לו וגו',  קרני ההוד. ומשה לא ידע כי קרן וגו'
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וכשיטלו הצדיקים שכרן לעולם הבא יטול הוא שכרו שנאמר הנה אדני ה' בחזק יבוא וזרועו מושלה לו הנה שכרו אתו 
 ופעולתו לפניו, וייראו מגשת אליו ]לד, ל[ )כתוב ברמז שס"ג(:

 קם ליה בדרבה מיניה

 216הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ד"ם רמב

הגלות, לפי שאין ערי מקלט קולטות אותו  המתכוין להרוג את זה והרג את זה פטור ממיתת בית דין ומן התשלומין ומן 
לתוך עדה מישראל והרג אחד מהן פטור ממיתת בית דין. +/השגת הראב"ד/המתכוון  כמו שיתבאר, לפיכך הזורק אבן

 +רוכרבי שמעון. פטור ממיתת ב"ד. א"א כר"ש הוא זה ואין הלכה להרוג את זה והרג את זה

 כתובות לה.

לא חילקת בו בין בשוגג בין במזיד, בין מתכוין לשאין מתכוין,  -תנא דבי חזקיה: מכה אדם ומכה בהמה, מה מכה בהמה 
ין בשוגג בין במזיד, בין לא תחלוק בו ב -בין דרך ירידה לדרך עלייה, לפוטרו ממון אלא לחייבו ממון, אף מכה אדם 

 מתכוין לשאין מתכוין, בין דרך ירידה לדרך עלייה, לחייבו ממון אלא לפוטרו ממון

 תוספות בבא קמא כב: ד"ה 

 כתובות ל.

מתחייב בנפשו ופטור מן  -דתניא: רבי נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכפורים כשבת לתשלומין, מה שבת 
 מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין. -התשלומין, אף יום הכפורים 

 קם ליה בדרבה מיניה, ערב, אנכי אערבנו

  ברכות ל:

 בבא בתרא קעג:

 (קישור)העמק שאלה פרשת מקץ שאילתא לא 

                                                 

 חידושי הר"ן מסכת סנהדרין דף עט.ע"ע  216
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 קם תחתיו

 נזיר ל:

 ארץ הצבי עמ' רכג

 אודיתא –קנינים 

 חליפין בעבדים קניןראה: 

 אותיות נקנות במסירה, המוכר שטר חוב לחברו ומחלו –קנינים 

 רש"י סנהדרין לא. ד"ה אותיות נקנות במסירה

 יד רמה שם

נחמן אמר ליה רבא כמאן ההיא איתתא דנפקא שטרא מתותי ידה בבי דינא אמרה ידענא ביה דפריעא הוא הימנה רב   
כר' דאמר אותיות נקנות במסירה ומגו דאיבעיא אמרה לקוח הוא בידי כי אמרה דפרוע מהימנא הא ליתא לדר' אמר ליה 

לא שאני הכא כו' כלומר אע"ג דאי אמרה לקוח הוא בידי לא מהימנא כי אמרה דפריעא היא מהימנא דאיבעיא קלתיה. 
מר ליה רבא והא איבעיא קלתיה אמר ליה כיון דאיתחזק שטרא השתא בבי דינא לא ואיכא דאמרי לא הימנה רב נחמן א

מהימנא למימר דפריעא הוא משום טעמא דאיבעיא קלתיה דהשתא מיהת לא קלתיה ואי נמי הוה קליא ליה בתר הכי לא 
ינא איבעיא הוה מפסיד מהאי שטרא ולא מידי דהא אתחזק שטרא בבי דינא. דבר אחר כיון דאיתחזק שטרא בבי ד

 קלתיה לא אמרינן דהשתא מיהת לא הוה יכלה למקלייה:

 קידושין מז:

 בבא בתרא עו:

 רמב"ם הלכות מכירה ו:יב

קנין השטרות בדרך הזאת מדברי סופרים, אבל מן התורה אין הראיות נקנות אלא גוף הדבר בלבד קנוי, לפיכך המוכר 
+/השגת הראב"ד/ קניין השטרות וכו'. א"א לא מן השם הוא זה אלא מפני שטר חוב לחבירו עדיין יכול למחול ואפילו יורשו מוחלו. 

צמי לפיכך אם כתב לו בשטר חובו הריני משועבד לך ולכל הבאים מכחך אינו יכול למחול משמכר שהלוה אומר ללוקח אני לא שעבדתי לך את ע
 שטר חובו, עכ"ל.+

 שבועות ד:

 יורה דעה סימן רג -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא 

 תשובה שלום לכבוד אהובי תלמידי ידידי האלוף והתורני המופלא כבוד מוה' חיים נר"ו:  

מה שהקשה במסכת שבועות ד' ע"ב אמרינן דטעמיה דר"ע דמחייב בשבועה לשעבר דדריש ריבויי ומיעוטי ולא דריש   
כלל ופרט ומוכח התם דמאן דדריש ריבויי ומיעוטי סובר כרבי דבכל פודין בכור אדם חוץ מן השטרות ורבנן דפליגי על 

הרמב"ם בפ"א משבועות כר"ע דמחייב לשעבר ופסק בפ"א רבי וממעטי גם קרקעות ועבדים דרשי כלל ופרט ואיך פסק 
והנה שיטה זו אם דרשינן כל התורה בכלל ופרט או בריבוי  1מבכורים דאין פודין בעבדים וקרקעות.   זה תורף קושייתו

ומיעוט הוא נוגע במקומות הרבה אבל מחמת סתירה זו שהקשה לא קשיא ולא מידי והרמב"ם לשיטתו דאפילו אם 
בריבוי ומיעוט ג"כ ממעטינן בפדיון בכור עבדים וקרקעות וזה לשון התוספות שם בד"ה יצאו שטרות הא דמשמע דרשינן 

הכא דשייך בשטרות מכר מדאיצטריך למעוטי שטרות מפורש במקום אחר.   והנה מדברי התוספות הללו יש לי פליאה 
המוכר שט"ח וחזר ומחלו מחול כתב הר"ן רבה על דברי הר"ן בפ' הכותב שעל דברי הרי"ף בטעמא דשמואל דאמר 

שהעלה הרי"ף דשטרות אי אפשר להקנותן בהקנאה אלא שחכמים תיקנו להם מכר כו' ור"ת חולק בדבר ואומר דמכירת 
שטרות דאורייתא והביא ראיה מדתנן בפ' הזהב אלו דברים שאין להם אונאה העבדים ושטרות וקרקעות ואמרינן מנה"מ 

וגו' או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד יצאו קרקעות שאין מטלטלין ויצאו עבדים שהוקשו דת"ר כי תמכרו ממכר 
לקרקעות ממכר מי שגופו מכור וגופו קנוי יצאו שטרות כו' אלמא דמכירת שטרות דאורייתא דאי לא מהני אלא מדרבנן 

י מהלכות זכיה מסכים לדברי הרי"ף היכי אתא קרא למעוטינהו מאונאה כו' אלו דברי ר"ת ז"ל.   והרמב"ם ז"ל בפ"
דמכירת שטרות מדרבנן וזו שהביא ראיה מפרק הזהב אפשר לדחותה דעיקר קרא למעוטי עבדים וקרקעות אתא ואפ"ה 

   2מפקינן שטרות מאונאה לפי שאין בכלל הכתוב אלא דבר המיטלטל וגופו קנוי ומכור כו' 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


1058 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

ה יענה הר"ן לדברי רבי גבי בכור שאינו ממעט רק שטרות לחוד והנה יפלא אם דחה הר"ן ראיית ר"ת מפרק הזהב מ  
ואם אין לשטרות קנין מן התורה לאיזה צורך הוצרך למעטן גבי פדיון ולזה רמזו התוספות במסכת שבועות הנ"ל דמשמע 

משם אין הכא דשייך בהו מכר.   ועל ר"ת ג"כ קשה שהביא ראיה מפ' הזהב ולא הביא ג"כ מפדיון בכור.   ולכן נראה ד
ראיה דמה בכך דמוכח מדברי רבי דמכירת שטרות דאורייתא כיון דשמואל סובר דמכירת שטרות דרבנן מדאמר שיכול 

למחלו שבקינן דברי רבי בשביל הכרעת שמואל וא"ת ושמואל גופיה איך הוא חולק על רבי ואף דרבנן פליגי על רבי בגוף 
כיון דאפשר לפרש טעמייהו דדרשי כללי ופרטי כדמוקי באמת בש"ס א"כ  דין פדיון וס"ל דגם בעבדים וקרקעות אין פודין

בהא דסובר רבי דמכירת שטרות דאורייתא אין לנו ראיה דפליגי ואיך פליג שמואל על רבי.   נלע"ד דטעמיה דשמואל 
ים ס"ל דסבר דרבנן ור"מ במסכת קידושין מ"ז ע"ב דפליגי במקדש בשט"ח פליגי בדשמואל כדמוקי שם בגמרא וחכמ

שיכול למחול ופסק כחכמים.   ובאמת גם במסכת שבועות ובמסכת בכורות פלוגתייהו דרבי ורבנן היה יכול לאוקמי 
דכ"ע ס"ל דדרשינן ריבוי ומיעוט אלא דרבי סבר מכירת שטרות דאורייתא לכך סובר דמיעוט הוא למעוטי שטרות ורבנן 

שטרות וע"כ למעוטי קרקעות ואז ממילא אף אחר שתיקנו רבנן  סברי דמכירת שטרות דרבנן ואי אפשר לאוקמי קרא על
קנין לשטרות אין פודין בהם ק"ו מקרקעות דבכל מקום משמע עכ"פ דקרקעות עדיפי משטרות שאין גופן ממון כלל אלא 

בכך ולכן  כיון דבהא אי דרשינן כללי ופרטי או ריבויי ומיעוטי מצינו בלא"ה פלוגתא דתנאי אוקי גם פלוגתא דרבי ורבנן
לא רצה ר"ת להביא ראיה מפדיון הבן דאולי אף דרבי סובר קנין שטרות דאורייתא אולי שמואל לא ס"ל כן ולכן הביא 

ראיה מפרק הזהב דדריש כולהו מקראי דמיעוטא דקרקעות דריש מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד וממכר דריש מי שגופו 
דריש וכיון דקרא ממעט שטרות מאונאה מוכח דמכירה שלהם היא מן מכור למעוטי שטרות וסובר ר"ת דמיתורא דקרא 

מוכח מן הכתוב אי אפשר שיהיה בו מחלוקת וא"כ ע"כ גם שמואל סובר דמכירת שטרות דאורייתא sהתורה ועל דבר ה
ואפ"ה יכול למחול והר"ן דחה ראייתו וסובר דממכר אינו מיותר ועיקר קרא למעוטי קרקעות אלא דממילא קרא לא 
איירי אלא בדבר שגופו מכור אבל מודה הר"ן דרבי דדריש גבי פדיון למעוטי רק שטרות ודאי סובר שמכירתן היא מן 

התורה.   ומעתה הרמב"ם לשיטתו שפסק בפ"ז מהלכות מכירה שמן התורה אין לשטרות מכירה כלל וכן בפ"י מהלכות 
דפדיון הבן על קרקעות קאי לכך פסק דגם בקרקעות  זכיה וא"כ אף שסובר דדרשינן ריבוי ומעוטי מ"מ ע"כ דמיעוטא

 ועבדים אין פודין וממילא גם בשטרות אין פודין בק"ו מקרקעות ועבדים.   דברי רבך הד"ש.    

 ארץ הצבי סימן כב

 גינת אגוז סימן מד

 שיעורי הרב לא.

 (קישור)שיעורים לזכר אבא מארי ז"ל עמ' רפב 

 גויים –קנינים 

 קנינים עושים עם עכו"םה תשש – מכירת חמץ –פסח ראה: 

 דעת אחרת מקנה ודעת קונה –קנינים 

 תוספות סנהדרין סח: ד"ה קטן

 ש"ך חושן משפט רמג:ו

ודוקא כשיש דעת אחרת מקנה לו אבל במציאה לא. דליכא אלא משום דרכי שלום כדלקמן ר"ס ע"ר באמת כן כתבו הר"ן 
וה' המגיד פ"ד מה' זכיה וכן נראה מדברי שאר הפוסקים שסתמו וכתבו לקמן סי' ע"ר דמציאת קטן ליכא בפ' המקבל 

אלא משום ד"ש אבל לפע"ד צ"ע בזה דהפוסקי' הכריחו כן מהא דאמרי' פ' התקבל קטן שנותנין לו צרור וזרקו אגוז 
ום דרך שלום ותירצו דדוקא לענין מתנה זוכה ונוטלו זוכה לעצמו ואלו בפ' הניזקין אמרינן דמציאת חש"ו אינו רק מש

לעצמו דדעת אחרת מקנה אותו משא"כ במציא' ולפע"ד דוחק להמציא חילוק שלא נזכר בש"ס דאע"ג דמצינו לקמן ס"ס 
רס"ח דדעת אחרת מקנה עדיף מ"מ בזה דקטן דזוכה לעצמו לא מצינו בש"ס לחלק בכך וגם אין סברא לחלק בכך דאם 

הרי שיש בכחו לזכות למה לא יזכה ג"כ במציאה אלא נ"ל דהא דאמרי' בפ' הניזקין מציאת חש"ו אין  זוכה לעצמו במתנה
בו רק מפני ד"ש היינו בקטן שהוא פחות מזה ואין זה דוחק לפרושי סתם קטן דמתני' בהכי דהא בפ' מ"ש נמי תנן זכין 

כא דתנן קטן דומיא דשוטה דאין לו דעת כלל סתמא ופי' התוס' והר"ן פ' התקבל דהיינו בקטן שהוא פחות מזה כ"ש ה
וכן הוא בירושלמי להדיא פ"ד דמעשר שני הלכה ד' ובערובין פרק חלון ובגטין פ' הניזקין בין בדעת אחרת מקנה אותה 
בין במציאה שלש מדות בקטן ומפרש התם להדיא מתני' דפ' הניזקין דמציאת חש"ו מפני ד"ש היינו בשלא הגיע למדה 

ו ע"ש וגם הר"ש מקוצי מביא הירוש' הזה פ"ד דמעשר שני בקצרה אמנם בירושלמי עצמו מבואר בביאור שזוכה לעצמ
יותר וגם התוס' ריש פ' בן סורר ומורה רמזו הירושלמי הזה וגם בעל העיטור באות זיכוי שהביא הירושלמי הזה ומשמע 

זוכה לעצמו מן התורה דגרסי' בפ"ק דמציעא סוף דס"ל הכי להלכה ועוד נלע"ד ראיה גם מן הש"ס דילן דגם במציאה קטן 
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)דף י'( ומי איכא למאן דאמר חצר לאו משום יד אתרבאי והתניא ידה אין לי אלא ידה גגה חצרה קרפיפה מניין ת"ל ונתן 
מ"מ לענין גט כ"ע ל"פ דחצר משום ידה אתרבאי כי פליגי לענין מציאה מר סבר ילפינן מציאה מגט ומר סבר לא ילפינן 

ציאה מגט ואב"א בקטנה כ"ע ל"פ כי פליגי בקטן כו' מ"ס ילפינן קטן מקטנה ומ"ס לא ילפי' אלמא דלכ"ע יש יד לקטן מ
וקטנה מדאורייתא אלא דפליגי גבי חצר אי הוי כיד או כשליח ואע"ג דהתוס' כתבו שם בריש דף י"א וז"ל ילפינן מציאה 

א מדרבנן אפי' לר' יוסי דאמר גזל גמור מדבריהם ולענין יד ל"פ מגט האי ילפינן הוא מדרבנן דמציאת קטן לא הוי אל
דילפינן אלא לענין חצר עכ"ל מ"מ נראה לפי עניות דעתי דבריהם דחוקים חדא דדוחק לפרשו ילפינן מדרבנן דפשטא 

מלשון הרי"ף דש"ס משמע ילפינן מקרא ועוד מ"ט דמ"ד דלא יליף הא כיון דלענין יד יליף ה"ל למילף ג"כ לענין חצר וגם 
והרא"ש שם שכתבו ותניא ידה אין לי אלא ידה גגה חצרה קרפיפ' מנין ת"ל ונתן מ"מ וילפינן מציאה מגט כשם שחצרה 

כידה לענין גט כך חצרה כידה לענין מציאה אבל חצר דגברא משום שליחות איתרבאי והואיל ואין לו שליחות אין לו 
א האי ילפינן מדאורייתא לכך נ"ל הדברים כפשטן ולענין יד ל"ש כלל חצר דלא ילפינן קטן מקטנה עכ"ל משמע להדי

למילף קטן מקטנה דהא יד לאו בקטנה כתי' אלא קטנה וקטן שוים בזה ויש להם יד מדאוריית' אלא דפליגי לענין חצר 
להדיא דאיכא  אי ילפינן קטן מקטנה דחצר גבי אשה כתיב בקרא דונתן בידה כתיב כן נ"ל ברור סוגית הש"ס וא"כ מוכח

יד לקטן מדאורייתא אף לענין מציאה וא"כ בע"כ הא דתנן דמציאת חש"ו יש בו משום ד"ש היינו בקטן שהוא פחות 
מצרור וזרקו אגוז ונוטלו דאינו זוכה לעצמו משום שאין לו יד וכדמפרש בירושלמי שהבאתי הך מתני' בקטן כזה שאינו 

עא )דף י"ב ע"א( וסבר ר' יוסי קטן אית ליה זכייה והא תנן מציאת כו' לישני זוכה ואין להקשות א"כ מאי פריך בפ"ק דמצי
דקטן דאמר ר"י דאית ליה זכייה היינו שהגיע לצרור וזרקו אגוז ונוטלו לק"מ דא"כ היאך פליגי רבנן עליה דר' יוסי דהא 

 קאמר בירושלמי דקטן שהגיע לזכיה זוכה במציאה אף לרבנן ודוק:

 . ד"ה בא"ד וי"לפני יהושע גיטין לט

בא"ד וי"ל דדעת אחרת מקנה אותן שאני עכ"ל. וכ"כ לקמן בפרק התקבל )דף ס"ה ע"א ד"ה ופדו( ובריש פרק בן סורר 
ומורה ]סנהדרין ס"ח ע"ב ד"ה קטן[ ובפ"ק דכתובות וכ"כ כל הפוסקים וכן הוא בש"ע חו"מ )סי' רמ"ג סע' ט"ו( אבל הש"ך 

כל הפוסקים כיון שלא נזכר חילוק זה דדעת אחרת מקנה בש"ס אלא לענין חצר אי  שם ]סק"ו[ השיג מסברא דנפשיה על
בעינן עומד בצד שדהו אבל לענין קטן לא מצינו חילוק זה, ולכך העלה דבקטן שהגיע לצרור וזורקו זוכה לעצמו בכל 

אור בפרק התקבל ]שם[ אי"ה ענין, וכבר העירותי על דבריו בפ"ק דב"מ )דף י"ב ע"א( ועוד אוסיף שנית ידי בתכלית הבי
לברר וללבן שאין ממש בדבריו ודברי התוספות כאן עיקר כמו שהסכימו כל הפוסקים, ומה שהביא ראיה לדבריו 

מהירושלמי נראה לענ"ד דלא מיבעיא דלא מסייע ליה אלא דהוי תיובתא גמורה לדבריו כמו שאבאר אי"ה שם כי שם 
מה שנוגע לסוגייתינו. ובאמת נראה לכאורה שנעלם מהש"ך דברי התוספות מקומו וכאן לא באתי אלא כמקצר ועולה מ

כאן ובכמה דוכתי שהכריחו לחלק בין דעת אחרת מקנה והש"ך לא הזכירם מיהו מההיא דהכא אפשר שהש"ך אינו חושש 
למה שכתבו  לקושיית התוס' דאיהו מפרש קטנים דהכא דאיירי אבא שאול ורבנן דהיינו בפחות מצרור וזורקו ולא חייש

התוס' דבקידושין משמע דהוי בן דעת שאין זה מוכרח כל כך. אלא דלכאורה יש לדקדק עוד דהיאך אפשר לומר דקטנים 
דשמעתין היינו בפחות מצרור וזורקו דא"כ היאך מדייק הש"ס לקמן מה גבי אשה בין גדולה בין קטנה אף עבד בין גדול 

חרור ואי בקטן שהוא פחות מצרור וזורקו אפילו באשה כה"ג אינה בין קטן ומשמע דיש לו תקנה מיהא בשטר שי
מגורשת דממעטינן להדיא בפרק התקבל ]לקמן ס"ד ע"ב[ וכמו שכתבו שם התוספות ]בד"ה וכל[ דממעטינן מושלחה 

 דבעינן משלחה ואינה חוזרת או מונתן בידה שאין יד לקטנה גמורה ולשיטת רש"י ז"ל שם אף ע"י אביה אינה מתגרשת
ותוספות חולקין אבל ע"י עצמה ודאי לא ואם כן היכי משכחת שיחרור בעבד שהוא קטן גמור דהא אין לו יד כלל, מיהו 
אפשר דהש"ך סובר כשיטת רש"י ז"ל וא"כ אשה מתגרשת בין גדולה בין קטנה דהיינו ע"י אביה, ובעבד קטן נמי משכחת 

ירות דמהאי טעמא מהני שיחרור לעובר במעי שפחה. ועוד י"ל שיחרור ע"י אחרים למאי דקי"ל זכות הוא לו שיוצא לח
דהא דאמרינן לקמן מה אשה בין גדולה בין קטנה לא איירי לענין שטר כפרש"י ז"ל אלא שהש"ך מפרש לענין שיוצאת 
 במיתת הבעל וכה"ג בעבד לענין מיתת הגר. מיהו בעיקר דברי הש"ך כבר כתבתי דלענ"ד אין לזוז מדברי כל הפוסקים

 שהסכימו לשיטת התוספות דהא דאמרינן בקטן שהגיע לצרור וזורקו זוכה מדאורייתא היינו דוקא בדעת אחרת מקנה.

ומה שכתב הש"ך שחילוק זה לא נזכר בש"ס אלא בחצר נראה לענ"ד דדא ודא אחת היא כיון דבדעת אחרת מקנה     
עת ולא גרע יד דידיה מחצר, ועוד דמילתא דפשיטא קונה בחצר אף אם אינו עומד בצדו כל שכן דמהני בקטן שיש בו ד

היא דבדעת אחרת מקנה יש יד לקטן שהגיע לצרור וזורקו מדאורייתא אליבא דכו"ע דהא יש להם יד לענין גיטין 
מדאיצטריך למעט משלחה ואינה חוזרת דהיינו פחות מצרור וזורקו אלמא דבצרור וזורקו יש לה יד וה"ה בקטן לענין 

ילפינן לה לה מאשה, ולפי"ז ע"כ הא דפליגי ר"י ור"ל בפ"ק דב"מ )דף י' ע"ב( לענין קטן וקטנה היינו לענין שיחרור דהא 
מציאה דוקא אי ילפינן מציאה מגט היינו משום דבמציאה ליכא דעת אחרת מקנה ובגט איכא דעת אחרת מקנה כדאיתא 

לא חשיב ליה דעת אחרת מקנה משום דחוב הוא לה  שם )דף י"ב( ]י"א ע"ב[ ומאן דיליף מציאה מגט היינו משום דגט
כדאיתא שם ומש"ה יליף דוקא בקטנה ולא בקטן דשאני שיחרור דהוי דעת אחרת מקנה כיון דזכות הוא משא"כ במתנה, 

וכל היכא דשייך דעת אחרת מקנה נראה לענ"ד דמילתא דפשיטא היא דקטן שהגיע לצרור וזורקו יש לו יד ואפילו חצר 
פינן מגט ושיחרור דהיינו קטנה מגט וקטן משיחרור דילפינן לה לה מאשה ובהכי אתי שפיר הסוגיא דב"מ יעויין יש לו דיל

 שם ואין להאריך ודוק היטב:

 ארץ הצבי עמ' קעט
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 בעקבי הצאן עמ' קצד

 סימן מב –גינת אגוז עמ' קסא 

 חצרו של אדם קונה שלא מדעתו –קנינים 

 שיטה מקובצת בבא מציעא קב

 מצותם –קנינים 

 ספר החינוך מצוה שלו

 שורש הדינין ידוע, כי הוא דבר ששכל בני איש מעיד עליו ומבקש אותו. כי בדין יתקיים ישוב בין בני אדם.  

מדיני המצוה, מה שאמרו זכרונם לברכה שדיני המקח והממכר חלוקים לפי הדברים הנמכרים והנלקחים. שהקרקעות   
טר ובחזקה, ובכל אחד מאלו, כיצד בכסף וכיצד בשטר וכן בחזקה, יש בהן פרטים רבים כמו והעבדים נקנין בכסף ובש

שבא בקידושין בפרק קמא. והמטלטלין נקנין בדרכים אחרים, יש מהן שנקנין בהגבהה, וזאת הקניה גדולה ומספקת לכל 
 מזו והיא המסירה.  המטלטלין, ויש מהן שנקנין בקניה פחותה מזו והיא המשיכה, ומהן שנקנין בפחותה 

והביאו זכרונם לברכה ראיה על היות המטלטלין צריכין אלו הקניות ושאינן נקנין כמו הקרקעות, מדכתיב ]ויקרא כ"ה,   
י"ד[ או קנה מיד עמיתך, ופירשו הם זכרונם לברכה ]ב"מ מ"ז ע"ב[ מצד הקבלה בפירוש או קנה מיד, כלומר דבר הנקנה 

ה על קניית הקרקעות בכסף בשטר ובחזקה מכתובים אחרים, כמו שבא שם בקידושין ]כ"ו מיד ליד. וגם כן הביאו ראי
 ע"א[.  

ואין ספק כי אלו הקניות כולן מתקנת חכמים הן, והביאו הכתובים לסמוך בהם דבריהם. והאמת כי חכמתם היקרה   
אינו על אותן אסמכתות, נלמדות  העתידה להגלות על ידם היתה רמוזה וגנוזה בתוך הכתובים, ואע"פ שעיקר הכתובים

 הן מתוכן.

 משיכה והגבהה –קנינים 

 בבא מציעא 

 בענין חרש ופקח שהגביהו –גינת אגוז עמ' קסו, סימן מה 

 קנין אגב –קנינים 

 ג:דברי הימים ב כא

 אנא מתניתא ידענאתוספות בבא קמא יב. ד"ה 

 שכן פודיןתוספות קידושין ג. ד"ה 

 גליון הש"ס שם

 חושן משפט סימן ס שלחן ערוך

 שם ש"ך

 התחייבות מדעת  -קנין דברים  –קנינים 

 רמב"ם הלכות מכירה א:א

 תוספות סנהדרין כד:, כתובות קב.

 ר"ן על הרי"ף כתובות סא. )קב.(
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ומדמקשינן עלה דר"ש בן לקיש כו' הרי"ף ז"ל רצה להכריח דבמסקנא לאו במודה עסקינן אלא במחייב עצמו לכתחלה 
כ"ש אם אמר אתם עדי וכו' לאו במחייב עצמו קאמר אלא כ"ש אם אמר אתם עדי במודה כך פירש לשון זה ומ"ש בסמוך 

הרמב"ן ז"ל ואין הלשון מראה כן ועוד שהרמב"ם ז"ל כתב בפרק י"א מהלכות מכירה המחייב עצמו בממון לאחר כו' הרי 
כתב לו בשטר הריני חייב לך מנה אע"פ שאין שם זה חייב כיצד האומר לעדים הוו לי עדים שאני חייב לפלוני מנה או ש

עדים או שאמר לו בפני עדים הריני חייב לך מנה בשטר אע"פ שלא אמר להם אתם עדי הואיל ואמר בשטר הרי זה כמו 
שאמר הוו עלי עדים וחייב לשלם אע"פ ששניהן מודים והעדים יודעים שלא היה אצלו )ממונו( כלום וכו' ולפי זה נראה 

בר דכי אמרי' מעיקרא אי דאמר להו אתם עדי מ"ט דר"ל דפטר בבא להתחייב עסקינן דפשיטא להו דכל שאמר שהוא סו
אתם עדי מחייב וכי מפרקינן כגון דאמר חייב אני לך מנה בשטר דר' יוחנן סבר דכמ"ד להו אתם עדי דמי ה"ק דכל 

יב ואמר אתם עדי דמי כיון שהזכיר שטר ואף שאומר )להם( בפני עדים הריני חייב לפלוני מנה בשטר כמי שבא להתחי
דברי ההלכות מטין כן ולפי זה י"ל דכי איצטרכינן לאוקמוה בבבא מציעא ]דף נח א[ בשקנו מידו לאו דוקא דה"ה דבאומר 
אתם עדי מהני דהא על כרחין הוה מצי לאוקמוה בשחייב עצמו בשטר כיון דקיימא לן כר' יוחנן אלא דנקט קנו מידו לפי 

 א ההקנאה היותר רגילה ובערב היינו טעמא דלא מהניא ביה אתם עדי לפי שהוא דומה לאסמכתא זה נ"ל:שהי

 שלחן ערוך חושן משפט מ:א וקצות החושן שם

 קידושין ט: ותוספות שם

 בבא מציעא עג:

 כג: סנהדרין תוספות

 קנין חליפין בעבדים –קנינים 

 תוספות קידושין ח. ומאי ניהו חליפין

עברי נקנה בחליפין ולא קונה עצמו בחליפין דמה שהוא קונה בכסף נפקא לן מהאי קרא דמכסף מקנתו לקמן אין עבד 
)דף יד:( אבל עבד כנעני נקנה בחליפין כדתני בפ' השולח )גיטין דף לט:( גבי שקל כומתא ושדא בה אמר לה קני האי וקנה 

אבל בכליו של קונה קנתה ומתורת חליפין משמע ולא  נפשך ומשמע משום דהויא ליה כליו של מקנה לא עשה ולא כלום
 בתורת כסף וכך פירש רבינו חננאל שם.

 ל. ד"ה ולא-תוספות ערכין כט:

ואי קשיא פשיטא דאהך דהמוכר שדהו בשנת היובל קאמר שמואל דהמקח בטל  -ולא ידענא הי מינייהו המקח בטל 
ואל איכא בינייהו אי שמיט לוקח וקצץ אילנות שהיו בה לרב אבודין מאי ]איכא[ בין רב לשמ ומעות חוזרים דאי מעות

דאמר מכורה ]היא[ שדה הדרא בעינא ואילנות דקץ קץ לשמואל דאמר אינה מכורה ומעות מתנה הדרי אילנות ואע"ג 
דלוקח לא שקיל זוזי אי נמי כגון שמכר עמה מטלטלין והחזיק הלוקח בקרקעות ולא משך המטלטלין דקיימא לן נכסים 

אין להן אחריות נקנים עם נכסים שיש להן אחריות בכסף בשטר ובחזקה ואין צריך משיכה לרב דאמר מכורה ]ויוצאה[ ש
שדה הדרא ומטלטלי מיקנו לשמואל דאמר אינה מכורה ומעות מתנה לא מיקנו מטלטלי דחזקה דקרקע לא הוי חזקה 

מיקנו מטלטלין בהדייהו מקשין העולם מההיא דפ"ק עכ"ל רש"י ולפי האי שפרש"י דאמר במכור חוזר לבעליו מיד מ"מ 
דב"מ )דף יא.( מעשה בר"ג וזקנים שהיו באים בספינה אמר מעשר שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מושכר לו 

)ואיכא בתוספתא( ]ותני בסיפא[ דנתקבלו שכר זה מזה וליתבי ההוא אתרא במתנה ע"מ להחזיר )או( וליקני לו בחליפין 
אי נמי לישייליה ההוא אתרא ויקנה ליה בקנין סודר וי"ל דכל דבר החוזר לבעלים כגון מתנה ע"מ להחזיר א"נ דסודר 

שאלה או שכירות בכולם לא מיקנו בחליפין משום דהוה כמו טובת הנאה דאמרינן )שם:( דאינה ממונא לקנות בחליפין 
 ומש"ה הוצרך שיתקבלו מעות זה מזה.

 רא"ש

 מטבע –ין חליפקנין  –קנינים 

 :בבא מציעא מד

 חידושי הרמב"ן בבא מציעא מד: ד"ה אלא

 קנין יד בגיטין –קנינים 
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 שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן רכב  

)כג( מה שהקשית בני עוד )באות ז'( על הר"ן פ' הזורק במ"ש בפשיטות דע"י קנין אגב לא מתגרשה דבעי' בידה ממש דדין 
ר"ז בעימסר לה הגט במסירה מהו וכו ידידי בני אעתיק לך מה דכתבתי בגליון הירושלמי הנ"ל  זה אבעיא בירושלמי גיטין

והעמדתי דברי על דברי הקרבן עדה שם ד"ה או שניי' כו' וקשה וכו' וזה לשוני, במחכ"ת, בפשוטאניחא דחצר אתרבאי 
החצר עכ"פ שלוחה ויד שלוחה כידה, אבל מידה והוי כמונח בידה ממש וכן בתזכה לי חצירו אף שאינה עומדת בצידו הוי 

קנין המסירהמועיל דקנתה הגט ומ"מ אינו בידה ולא מהני לגבי גרושין כמ"ש הר"ן רפ"ח דגיטין גבי קנין אגב, א"כ י"ל 
דזהו ספיקא דהירושלמי אי מהני קנין בגט, או דבעי'ידה ממש, וביותר י"ל דזהו ודאי דבעי' בידה ממש כמ"ש הר"ן 

דהכא במסירה דתופסת בשערה או באפסר הקשור בבהמה הוי כאוחזת קצתהבהמה ממש ובזה י"ל כיון  בפשיטות אלא
דגליון הגט בידה וקנתה כולו מהניא או דבעי' שיהא הגט כולו בידה וכדדייק לישנא דהירושלמי או שניי' וכו' עד שיהא 

מידה, דאף דקנתה כל הגט בהגבה', מ"מ אין  כולו בידה,וחידוש בעיני דלא נזכר הדין דצריך שלא יהא מקצת הגט יוצא
בידה וצריכין לזהר בזה דאם הגט על קלף גדולומצוי דלפעמים מקצת הגט למעלה מידה ואינו כולו בידה וצ"ע לדינא, עד 

 .כאן לשוני שם

 שלא מדעתו –קנין יד  –קנינים 

 קצות החושן רסח:ב

סי' ק"נ ז"ל, מיהו י"ל דידו עדיף מעודר בנכסי הגר, דאשכחן חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו. וכתב מוהרי"ט ח"א 
חצירו של אדם קונה לו שלא מדעתו וכיון דחצירו קונה לו שלא מדעתו כל שכן ידו, ועודר שאני דמדין חזקה הוא ולא 

רש"י כתב מדין זכיה עכ"ל. ונראה דהא דכתב דידו קונה לו שלא מדעתו מכל שכן דחצירו, תליא במחלוקת רש"י ותוס', ד
)בפ"ב( ]בפ"ג[ דכתובות דף ל"א )ע"א ד"ה דאי בעי( דהגבהה אפילו בידו בעינן שלשה טפחים. ובתוס' שם )ד"ה דאי בעי( 

הקשו על רש"י וכתבו דכל שבידו אין צריך הגבהה שלשה דהא תנן )גיטין עז, א( זרק לתוך קלתה מגורשת ע"ש, וא"כ כיון 
ענין שיקנה שלא מדעתו נמי. אבל לשיטת רש"י דידו אינו קונה אלא בהגבהה דכל שבידו לא גרע מחצירו א"כ ה"ה ל

שלשה טפחים, וא"כ אינו קונה לו ידו בתורת חצר אלא בתורת קנין הגבהה וכל קנין צריך כוונה ושלא מדעתו אינו קונה. 
ין ואכל תוך שלשה דלאו ועיין בשיטה מקובצת )פ"ב( ]פ"ג[ דכתובות שם )ד"ה והתוספות( בהא דפירש רש"י דאי בעי גח

הגבהה היא וז"ל, בתוס' שלנו הקשו דמה הגבהה שייך בדבר שהוא תופס בידו דונתן בידה אמר רחמנא )דברים כד, א( 
ואמרו בגיטין פרק הזורק זרק לתוך קלתה כו'. ולי נראה דברי רש"י עיקר, דאפילו ידו הוצרכו ללמוד שיקנה מהא דאמר 

בת ידו של אדם חשובה לו כד' אמות וכמו שפירש רש"י לקמן בשמעתין דמגרר )שם ד"ה רבא )כתובות לא, ב( לענין ש
כדרבא(, והיינו משום דלא מצינו בדרכי הקניות אלא הגבהה ומשיכה ומסירה והלכך אין למידין מגיטין לדרכי הקניות, 

"ג דלענין גט כתיב ונתן בידה, ויש לזה ראיות ואין להאריך עכ"ל. עוד שם )לא, ב ד"ה רב אשי( כתב דס"ל לרש"י דאע
שמא היינו דוקא כשמגביה שלשה מן הארץ והאי דקלתה שאני משום דהוי הכלי שלה וקניא מדין רשותו עכ"ל. וכיון 

דלדברי רש"י מוכח דידו אינו קונה מדין רשותו דרשותו לא בעי הגבהה שלשה וידו בעי הגבהה שלשה, וכיון דאינו אלא 
 וא כמו משיכה דאינו קונה שלא מדעתו כמו בעודר בנכסי הגר:בתורת קנין הגבהה הרי ה

 צבורין ואגב –קנין מטלטלין  –קנינים 

 ט-רמב"ם הלכות מכירה ג:ח

המקנה קרקע ומטלטלין כאחד כיון שקנה קרקע בכסף או בשטר או בחזקה נקנו המטלטלין עמהם בין שהיו שניהם 
   .ן שמכר הקרקע ונתן המטלטלין כיון שקנה קרקע קנה מטלטליןבמכר או במתנה, בין שמכר מטלטלין ונתן קרקע, בי

במה דברים אמורים כשהיו אותן המטלטלין צבורין באותה קרקע, אבל אם היו במקום אחר צריך שיאמר לו קנה 
מטלטלין אגב קרקע, אפילו היו המטלטלין במדינה אחרת ואמר לו קנה אותם על גבי קרקע פלונית כיון שקנה הקרקע 

ו המטלטלין אע"פ שאינן צבורין בתוכה, ואם לא אמר קנה אגב קרקע לא קנה, וקרקע כל שהיא קונין על גבה כל נקנ
+/השגת הראב"ד/ אגב קרקע לא קנה. א"א זה ההפרש שכתב בין צבורין לשאינן צבורין אינו מחוור דשמעתא לא מיחזיא מטלטלין שירצה. 

ה דאי לא היכי פסקה למילתיה ואמר והלכתא אגב וקני בעינן צבורין לא בעינן והא זמנין דצבורין אלא לעולם אגב וקני בעינן אפילו בצבורין ב
 +בעינן ואגב לא בעינן עכ"ל.

  קנין סודר –קנינים 

 יג-רמב"ם הלכות מכירה ה: יב

או שמחל  נהגו רוב המקומות להקנות למקצת אלו הדברים או כיוצא באלו, ואומרים וקנינו מפלוני שעשה פלוני שליח,
 לפלוני חוב שיש לו אצלו, או שבטל המודעה שמסר על גט זה וכיוצא באלו, אע"פ שאינו צריך.  
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קנין זה שנהגו להקנות באלו הדברים אינו מועיל כלום, אלא להודיע שאינו אומר דברים אלו כמשחק ומהתל אלא שגמר 
 לעשות דבר זה אין צריך דבר אחר כלל.בלבו ואחר כך אמר, לפיכך אם אמר בלב שלם אני אמרתי וגמרתי 

 תוספות קידושין כו: ד"ה ה"ג

 (קישור)אורחות רבינו הקהלות יעקב חלק ב עמ' יב 

 

 נפש הרב עמ' קעט 

 מפניני הרב עמ' רעח

 אודיתא,, חליפין\קנין סודר –קנינים 

  קנין צריכהמחילה אינה ראה: 

 בבא בתרא מ. ותוס' שם ד"ה קנין

 רמב"ם הלכות מכירה ה:ט

עדים, אלא אם היה בינו ובין חבירו קנה, שלא הצריכה תורה עדים בדיני ממונות אלא  זה הקניין אין צריך להיות בפני
כר או המשאיל וכיוצא בהן אין צריך עדים, וכיון שקנה הקונה בדרך אחד מן לכופר, אבל המוכר או הנותן או השו

הדרכים שקונין בהן, בין בהגבהה, בין במשיכה, בין במסירה, בין בקנין, בין בכסף, בין בשטר או בחזקה קנה, ואף על פי 
 +/השגת הראב"ד/ שאין שם עדים וכו'. א"א אין הכל מודים בקניין עכ"ל.+ שאין שם עדים.

 ד"ה קנין בבא בתרא מ.שיטה מקובצת 

המעש מתקיים שאין אלא הוא כפירה לאומפחד שנים בפני להו דאמרינן הא לכאורה אברהם אמר :ז"ל הראב"ד לשון וזה
ומחילו מתנותומכירות חברו עם אדם שיעשה המעשה כל גם הוא כפירה מפחד שאם מודהלו הוא ואפילו בשנים אלא ה
נראה אבל אלו את ומהימנו צריכות אינם ויש כתיבה מהםצריכות ויש שנים צריכות כולם ותוהלוא בחפץ חפץ וחלופי ת
 שאין לומר שטרות קיום לומר ולפיכךהוצרך בעדים אלא מתקיימים אין ואלו שניהם בהודאת מתקיימים שארהדברים כי

 ואני בדבר חולק ז"ל צחקי שה"ר אלא .ז"ל גאון כתב וכן בעדים אלא מתקיים אין קנין מעתה בשלשה אלא מתקיים
ואט כחוכא מחזי בעדים ושלא ומתן משא בושום שאין מפני נאמר בלבד הסודר תפיסת על כי ז"ל הגאון דברי על מוסיף
 :עכ"ל .נראהלי כן .לו שיודה מה אלא לעדות צריך אין לרעהו ונתן נעלו שלף במקרא האמור בקנין אבל לולא

 כד:סנהדרין תוספות 

 217:אורים קצונתיבות המשפט ביא

ונקנה ג"כ במשיכה. הפני יהושע בחידושיו ]קדושין כ"ב ע"ב ד"ה אמר[ תמה הא עבד איתקש לקרקע, ותירץ דאין דנין 
אפשר משאי אפשר, דקרקע אי אפשר במשיכה. וקשה לי הא מבואר בסימן ר"ב ]סעיף י"א[ גבי עציץ נקוב דאינו קונה 

                                                 

 אולי לזה התכוון רבנו שליט"א 217
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במשיכה, והוא ש"ס מפורש בגיטין כ"ב ]ע"א[, אלמא דקרקע אף דאפשר הזרעים במשיכה משום דאין קרקע נקנה 
 במשיכה לא נקנה במשיכה. והעיקר כתירוץ הראשון שכתב הפני יהושע שם ע"ש.

 ספר החינוך מצוה שלו

 מנחת חינוך שם

בכורות פ"ב והנה קנין חזקה ליתא במטלטלין כמבואר להדיא בקדושין דף כ"ב ע"ב ובכל הפוסקים ותימא על פסקי תוס' 
 סי' כ"ה שכ' חזקה שייך במטלטלין דמשמע שכן הדין חזקה מועיל במטלטלין וז"א כמ"ש

 אש218מגילת רות ד:ז

 ח-אבן עזרא רות ד:ז

 בימים קדמונים שעברו כמו הפנים שהם הראשונים: -)ז( לפנים 

 אם אדם יגאל או יחליף שדה בשדה: -על הגאלה 

 מעידים, ויש מפרש במלת תעודה רגילות ומנהג והראשון הוא הנכון:מגזרת עדות על זה היו  -וזאת התעודה 

בועז שלף נעלו ונתן אותו לגואל והנה זה כאשר אמרו חכמינו ז"ל חליפין והטעם שקבלת זה הנעל  -)ח( וישלף נעלו 
ויש ונתת תחתיו גאולתך וטעם נעל בעבור שהוא נמצא תמיד ולא יתכן להסיר חלוק או מכנסים שלא ישאר ערום, 

 אומרים כי הגואל שלף נעלו ונתנו לבועז, והטעם כאשר נתתי לך זה הנעל כן הגאולה:

 :יח בכורות רש"ש

 חזון איש בכורות יב:יג

 רמב"ם הלכות מכירה כט:א, ט

שלשה אין מקחן מקח ואין ממכרן ממכר דין תורה, החרש השוטה א והקטן, אבל חכמים תקנו שיהיה החרש והקטן 
 ומעשיו קיימין משום כדי חייו.נושא ונותן 

וכן +/השגת הראב"ד )שייך לה"ח(/  ואין קניין מיד הקטן כלום שהקניין בשטר ואין העדים חותמין אלא על שטר של אדם גדול.
 +אם קנה הוא בקניין קנה שהמקנה מקנה לו כל קניינו ואינו חוזר בו

 :אקצות החושן מ

 כתובות קב. ד"ה אליבא תוספות

 שםפני יהושע 

 חידושי הריטב"א בבא בתרא עו.

 דהא מטלטלי לאו בני שטרא נינהו לפי שאי אפשר לסיימם כמו קרקע במצריו או עבד בשמו.

 6ארץ הצבי עמ' קצח, גינת אגוז עמ' קיח הערה  

 רמב"ם הלכות תרומות פרק א

 בבא בתרא קמט., תוס' גיטין יג: ד"ה גופא

 וחכמת שלמה שם

                                                 

שיש נעל שהוא על היד ובלע"ז גנ"ט והוא נעל שנתן בעז לגואל דכתיב איש נעלו ונתן לרעהו וז"ל:  ה:ג דעת זקנים על שמותע'  218
 וגם עכשיו רגילים השרים והשלטונים לקנות בגנ"ט שלהם.
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באודיתא כו' נ"ב פי' שיודה הנותן שהממון שהפקיד ביד הנפקד שזה אינו שלו אלא הוא של תוס' בד"ה גופא כו' יקנה 
אותו פלוני המקבל ואז יועיל אפי' אינו ביד הנפקד לאותו העת ואע"פ שאודיתא מהני אפי' בע"כ כדמוכח גבי רבא מ"מ 

א יכון לנגד עיניו וחכמים הרחיקו לא קשה למה תקינו מעמד שלשתן יקנה באודיתא י"ל משום דשיקרא הוא ודבר שקר ל
זו המדה כמה פעמים משום דמחזי כשיקרא תקנו מעמד שלשה שיהיו כל הקנינים על פי הדעת והאמת אבל מאחר דזכי 
מהני אלא משום דדלמא איתרמי שלא יהיה הפקדון ביד הנפקד משום מילתא דלא שכיחא כי האי לא הוה להו לתקוני 

 בדבר באודיתא ודו"ק. )עי' במהרש"א(: מעמד ג' מאחר שיש ג"כ תיקון

 :ארסטיב:א וקצות החושן 

 219:אנתיבות המשפט ביאורים רסט

המגביה מציאה. עיין סמ"ע ]סק"א[ שכתב דבעינן דוקא שאמר, והש"ך ]סק"א[ חולק וכתב דבמחשבה סגי. ובקצוה"ח 
בחידושיו לקדושין דף נ' ]ע"א[  ]סק"א[ חולק על הש"ך דהא דברים שבלב אינן דברים. ואישתמיטתיה דברי הרשב"א

דדוקא במקום דהדברים שבלב סותרין לדברים שבפה לא הויין דברים שבלב דברים, אבל דברים שבלב סתמן הויין 
דברים כמו בתרומה דמהני מחשבה ]גיטין ל"א ע"א[. ומ"ש ראיה מבגדים שצבע לשמן, אין ראיה, דשם יש הוכחה שנצבע 

מר בפירוש שמגביה לצורך עצמו ומודה שנתכוין ]לחבירו[ לא קנה חבירו, כיון שהדברים לשמן שבגדיהן הן. מיהו אם א
 שבלב סותרין לדברים שבפה אינן דברים.

 קנינים מדרבנןכח , להקנות הפקר בית דיןראה: 

 יסודה, פרעון דמי המקח או קנין שעבוד –קנין קרקע בכסף  –קנינים 

 קידושין ו:

 סמ"ע חושן משפט קצ:א

ונתן לו כסף שוה פרוטה. דפחות מפרוטה אין חשיבות לקנות בו. ואיירי דוקא בשנתן לו השוה פרוטה על דמי הפרעון 
שנתבאר בסימן זה בסעיף י', וקיצר כאן וסמך אמ"ש אחר זה, והשאר זקף עליו במלוה, או לא עייל ונפק אזוזי, ועל דרך 

או כשכל שיווי המקח אינו אלא פרוטה. אבל אין לומר דלא איירי כאן בכסף שנותן בשביל שיווי המקח, אלא שנותן לו 
ה וקנין פרוטה שבפרוטה זו נשתעבדו זה לזה, זה לקנות וזה למכור, ושאין אחד יכול לחזור בו, דומיא דקנין שטר וחזק

סודר, דזה אינו, דהא קנין כסף נלמד משדה עפרון ]עיין קדושין ב' ע"א[ וכסף הנזכר בשדה עפרון היה דמי שיווי השדה, 
 ועיין פרישה ]סעיף ב'[:

 ט"ז חושן משפט קצ:א

כתב שו"ע סעיף ב'. שוה פרוטה. מ"ש סמ"ע סק"א דכל שלא נתן בתורת שיווי מקח אינו קונה, לא הבנתי דבריו, דהא 
רמ"א סעיף )י"א( ]י'[ באמר ערבוני יקן קנה הכל. ועוד, הא גם גבי קנין דאשה בכסף נלמד מעפרון כמו דאיתא ריש 

 קדושין, וזה פשוט דבאשה קונה אותה דרך נתינה לחוד ולא בתורת שיווי מה שהיא שוה:

 נתיבות המשפט ביאורים קצ:ב

נתן בתורת התחלת פרעון רק לתורת קנין דלא קנה, ובט"ז השיגו כסף שוה פרוטה. עיין בסמ"ע ס"ק א' שכתב דכל שלא 
עיי"ש. והנה מה שהשיג עליו מהא דערבוני יקון דלקמן ]סעיף י'[ יתבאר בסמוך. וגם קשה דברי הסמ"ע במה שכתב דכסף 

נו. ועיין נלמד משדה עפרון, דהא בהדיא מבואר בקדושין דף כ"ו ]ע"א[ דנלמד מקרא ]ירמיה ל"ב מ"ד[ דשדות בכסף יק
 בתוס' שם ד"ה אמר קרא דאי אפשר ללמוד כלל משדה עפרון ע"ש.

אמנם בפרישה ]סעיף ב'[ כתב וז"ל, דא"כ מהיכן ילפינן דאין כסף פחות משוה פרוטה קונה, מאשה, ואשה גמרינן משדה   
י ]שם[ לא כתב כלל עפרון, והכסף דשדה עפרון היה דמי שוויו של השדה, עיין שם. אמנם גם זה לא אתי שפיר, דהב"

הטעם דאין פחות משוה פרוטה קונה משום דנלמד מאשה ושדה עפרון, רק שכתב וז"ל, מדאמרינן בקדושין ג' ]ע"א[ 
ואשה בפחות משוה פרוטה לא מיקניא נפשה, וכתבו התוס' ]ד"ה ואשה[ הטעם דגמר קיחה קיחה משדה עפרון דכתיב בו 

וכונת הב"י הוא, דכיון שכתבו התוס' דפחות משוה פרוטה לא מיקרי כסף, כסף ופחות משוה פרוטה לא מיקרי כסף ע"ש 
א"כ גבי קנין קרקע בכסף דנלמד מקרא דשדות בכסף יקנו, ממילא שמעינן דלא מיקני בפחות משוה פרוטה, דהא פחות 

תן לו השוה משוה פרוטה לא מיקרי כסף וקרא כתיב שדות בכסף יקנו. ועוד קשה לי על דברי הסמ"ע שכתב דדוקא כשנ

                                                 

 :א ד"ה לכןהמשפט ביאורים סימן רהוכן כתבו בנתיבות  219
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פרוטה על דמי הפרעון, דהא אפילו נתן לו הכסף ע"מ שיחזירהו לו קנה אף שלא יזכה לו על דמי שיווי השדה. וצריך 
לומר בדוחק דגם פרעון ע"מ להחזיר חשיב פרעון, וזה דוחק. לכן העיקר כהט"ז דאפילו נותן לו הכסף רק כדי לקנות 

 השדה קונה, ועיין מ"ש בסעיף י' עוד מזה.

 (קישור)מאמר הרב שכטר בפתיחת הספר  –קונטרס עלי ציון ופדיון בכוריה 

 מחאה שקטה של הרמב"ם נגד הקראים –קראים 

 רמב"ם הלכות אישות ג:כא

או בשוה כסף, וכן אם רצה לקדש בשטר מקדש, אבל אין  אע"פ שעיקר הדברים כן הוא נהגו כל ישראל לקדש בכסף
מקדשין בביאה לכתחלה ואם קידש בביאה מכין אותו מכת מרדות כדי שלא יהיו ישראל פרוצים נ בדבר זה אע"פ 

 שקידושיו קידושין גמורין.

 :ארמב"ם הלכות שבת ב

בו סכנה עושין לו כל צרכיו בשבת על פי רופא דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצות, לפיכך חולה שיש 
של אותו מקום, ספק שהוא צריך לחלל עליו את השבת ספק שאינו צריך, וכן אם אמר רופא לחלל עליו את השבת אומן 

 ..ורופא אחר אומר אינו צריך מחללין עליו את השבת שספק נפשות דוחה את השבת.

 א:רמב"ם הלכות שבת ז

סקילה וכרת במזיד או קרבן חטאת בשגגה, מהן אבות ומהן תולדות, ומנין כל אבות מלאכות מלאכות שחייבין עליהן 
ארבעים חסר אחת, ואלו הן: החרישה, והזריעה, והקצירה, והעימור, והדישה, והזריה, והברירה, והטחינה, וההרקדה, 

והנסכת המסכה, והאריגה, והבציעה, והלישה, והאפיה, והגזיזה, והלבון, והנפוץ, והצביעה, והטויה, ועשיית הנירין, 
והקשירה, וההתרה, והתפירה, והקריעה, והבנין, והסתירה, וההכאה בפטיש, והצידה, והשחיטה, וההפשטה, וההעבדה, 

 ומחיקת העור, וחתוכו, והכתיבה, והמחיקה, והשרטוט, וההבערה, והכיבוי, וההוצאה מרשות לרשות.

 רמב"ם הלכות מילה ב:א

ואפילו ערל ועבד א ואשה וקטן מלין במקום שאין שם איש, אבל עכו"ם לא ימול כלל ואם מל אינו הכל כשרין למול 
צריך לחזור ולמול ב שנייה, ובכל מלין ואפילו בצור ובזכוכית ובכל דבר שכורת, ולא ימול בקרומית של קנה מפני הסכנה, 

 ראל בסכין.ומצוה מן המובחר למול בברזל בין בסכין בין במספרים, ונהגו כל יש

 :ירמב"ם הלכות שחיטה פרק יב

מותר לשחוט את המעוברת עובר ירך אמו הוא, ואם יצא העובר חי אחר שחיטה והפריס על גבי קרקע אין שוחטין אותו 
 ביום אחד ואם שחט אינו לוקה.

 גויים, בעל מום –קרבנות 

 מנין למחוסר אבר שאסור לבני נחתוספות עבודה זרה ה: ד"ה 

מלשון אסור שהוא איסור גמור ובן נח מוזהר בדבר ותימה מ"ט לא חשיב ליה בהדי ז' מצות שנצטוו ויתחייבו יש לדקדק 
עליו מיתה ואין לומר משום דאזהרתיה לא כתיבא בהדיא הא מכלל הן אתה שומע לאו כדדרשינן מכל עץ הגן אכל תאכל 

דמאיש איש מרבינן שהעובדי כוכבים נודרים נדרים ולא גזל ודבק באשתו ולא באשת חברו אלא י"ל דהאי קום עשה הוא 
ונדבות כישראל ואם נדר מחוסר אבר אמרינן ליה קום והבא קרבן שלם וקום ועשה לא קחשיב והא דאמרינן פ"ק 

דקדושין )דף כד:( דמצרכינן מן העוף ולא כל העוף למעוטי יבשה גפה נקטע רגלה ל"ל פשיטא דמי איכא מידי דלישראל 
כוכבים אסור וי"ל דס"ד כיון ששאר מומין הפוסלין בבהמה הותרו בעוף כדאמרינן תמות וזכרות בבהמה שרי ולעובד 

ואין תמות וזכרות בעוף ובבהמה אין חילוק בין במומין בין במחוסר אבר בעוף נמי נימא כיון שהותרו המומין מחוסר 
מחוסר אבר לישראל הוה אמינא דבני נח משתרו אבר נמי נשתרי קמ"ל מן העוף ועוד י"ל דאי לא כתיב מן העוף לאסור 

והכתוב בא לאסור לישראל אע"ג דכתיב גבי בני נח כדאמר בפ' ארבע מיתות )סנהדרין דף נט.( כל מצוה שנאמרה לבני 
 נח ולא נשנית בסיני לישראל נאמרה ולא לבני נח נשנית בסיני לזה ולזה נאמרה ]וע"ע תוס' זבחים סח: ד"ה ושניסמית[.

 הש"ס שם גליון
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 חטאת העוף והקרבת עולת ראיה ביום טוב –קרבנות 

 כריתות ט.

כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה וטבילה והרצאת דם, אף הם לא יכנסו לברית  -רבי אומר: ככם 
להקל  אלא במילה וטבילה והרצאת דמים, להביא פרידה אחת א"א, שלא מצינו בכל התורה כולה. לא אמרו קן אלא

לא  -מה ת"ל? לפי שנאמר בתורים הוהקריב, שומע אני האומר הרי עלי עולת העוף  -עליו. ולא? והתניא: דוהקריבו 
 יפחות משני פרידין, ת"ל: והקריבו, אפי' פרידה אחת! חובה מיהא לא אשכחן.

 רמב"ם הלכות איסורי ביאה יג:א

 בשלשה דברים נכנסו ישראל לברית במילה וטבילה וקרבן.

 אור שמח הלכות חגיגה א:א

ונראה ברור בדעת רבינו דמביא רק פרידה אחת לראייתו, והא דאמרו פ"ב דכריתות )ט' ע"א( להביא פרידה אחת א"א 
שלא מצאנו בכל התורה כולה כו', חובה מיהא לא אשכחן, פירושו, דהכא מביא חגיגה בהדיה, דראיה בלא חגיגה ליכא, 

חייב בחגיגה, והוי כיולדת עשירה דמביאה חטאת עוף ועולת בהמה, ולא מקרי שבא כמוש"כ רבינו כל החייב בראיה 
 לבדו, ופשוט, ועיין קרית ספר להמבי"ט:

 פסוק ז אבן עזרא ויקרא פרשת ויקרא פרק ה

)ז( ואם לא תגיע ידו כי היד היא העושה כל מלאכה, והיא הקונה, רמז למי שאין לו. אחד לחטאת ואחד לעולה ויאמר רב 
כנגד האמורים,  -חק, כי טעם אחד עולה, בעבור שלא תגיע ידו, אולי עלה על רוחו מחשבה. והקרוב אלי שהאחד יצ

 חטאת כמשפט: -והשני 

 (קישור)בדין עולת ראיה ביום טוב 

 יקריב אותו, לרצונו, הכל צריכים דעת חוץ ממחוסרי כפרה –קרבנות 

 נדרים מ?

 כריתות ח:

מתני'/. ארבעה מחוסרי כפרה, וארבעה מביאין על הזדון כשוגג. ואלו הן מחוסרי כפרה: הזב, והזבה, והיולדת, והמצורע; /
 ליינו ותגלחתו וטומאתו. -הדם, נזיר  רבי אליעזר בן יעקב אומר: גר מחוסר כפרה עד שיזרוק עליו

 יד-רמב"ם הלכות נזירות ב:יג

קטן שהגיע לעונת נדרים ונדר בנזיר הרי זה נזיר ומביא קרבנותיו, ואף על פי שעדיין לא הביא שתי שערות כשאר 
בר זה הלכה הנדרים, והאיש מדיר את בנו קטן בנזיר אע"פ שלא בא לעונת נדרים, ואין האשה מדרת את בנה בנזיר, וד

+/השגת הראב"ד/ קטן שהגיע לעונת נדרים ונדר בנזיר ה"ז נזיר ומביא קרבנותיו. א"א דבר זה מפי הקבלה הוא ואינו נוהג בשאר נדרים. 
אינו מחוור למ"ד מופלא סמוך לאיש דרבנן היכי מייתי חטאת שהיא חולין לעזרה ואפשר דהלכתא כמ"ד דאורייתא דרב כהנא ור' יוחנן ורשב"ל 

 פליגי ור' יוחנן ורשב"ל סבירא להו דאורייתא פ' יוצא דופן.+ 

כיצד האב שאמר לבנו הקטן הרי אתה נזיר, או שאמר בני פלוני נזיר או הרי זה נזיר, ושתק הבן, הרי זה נזיר וחייב האב 
 הנזירים הגדולים.לנהוג בו כל דקדוקי נזירות ואם נטמא מביא קרבן טומאה, וכשישלים נזירותו מביא קרבן טהרה כשאר 

 כסף משנה שם

כתב הראב"ד דבר זה אינו מחוור למ"ד מופלא סמוך לאיש דרבנן היכי מייתי חטאת שהיא חולין לעזרה ואפשר   
דהלכתא כמ"ד דאורייתא דרב כהנא וכו' ור' יוחנן ור"ל ס"ל דאורייתא פ' יוצא דופן עכ"ל. ותמהני למה כתב כן בדרך 

 "ל:אפשר דמילתא דפשיטא היא דלית הלכתא כרב כהנא לגבי ר"י ור

והאיש מדיר את בנו קטן בנזיר וכו'. משנה ספ"ד דנזיר )דף כ"ח:( האיש מדיר את בנו בנזיר ואין האשה מדרת את בנה   
 בנזיר ובגמ' מ"ט דר' יוחנן אמר הלכה היא בנזיר. ומשמע בגמ' דדוקא בנזיר אבל לא בשאר נדרים:
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 נדרים כח:

אמר ריש לקיש: כדי  אמר: הלכה היא בנזיר, ורבי יוסי ברבי חנינאגמ'. איש אין, אבל אשה לא, מאי טעמא? ר' יוחנן 
 לחנכו במצות.

 

 כל שאור וכל דבר לא תקטירו –קרבנות 

 בבא בתרא צז.

אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: אין אומרים קידוש היום אלא על היין הראוי לינסך על גבי המזבח. למעוטי מאי? 
כשר; וכיון דאם הביא כשר, אנן אפילו  -ר' חייא: יין מגתו לא יביא, ואם הביא  אילימא למעוטי יין מגתו, והא תאני

 ...דאמר רבא: סוחט אדם אשכול של ענבים ואומר עליו קידוש היום! ואלא למעוטי מפיה ומשוליה לכתחלה נמי!

 אילימא למעוטי יין מגתו כו'תוספות שם ד"ה 

ן עליו בפ"ה מדלא קאמר למעוטי יין מבושל דלאו ראיה היא דאפילו אין להוכיח מכאן דיין מבושל כשר לקידוש ומברכי
אין מקדשין עליו לא מצי למימר למעוטי יין מבושל דאם כן הוה ליה למימר אין מברכין עליו בפ"ה אבל יש להביא ראיה 

א מקדשין מירושלמי דשקלים ודערבי פסחים דיין גמור הוא דאמר התם ארבע כוסות שאמרו יוצאים ביין מבושל אלמ
 איין מבושל ודלא כפרש"י והר"ש שכתבו דיין מבושל מברכין עליו שהכל דאישתני לגריעותא ואין להאריך כאן.

 רמב"ם הלכות שבת כט:יד

אין מקדשין אלא על היין הראוי לנסך על גבי המזבח, לפיכך אם נתערב בו דבש או שאור אפילו כטיפת החרדל בחבית 
אנו מורין בכל המערב, ויש מי שמתיר לקדש עליו ואומר לא נאמר היין הראוי לנסך על גבי גדולה אין מקדשין עליו, כך 

+/השגת הראב"ד/ ]ויש מי שמתיר וכו'[ המזבח אלא להוציא יין שריחו רע או מגולה או מבושל שאין מקדשין על אחד מהן. 
מת הוא זה וכן מפורש בירושלמי )פסחים פ"י ה"א( שמקדשין ביין להוציא יין שריחו רע או מגולה או מבושל שאין מקדשין על אחד מהן. א"א וא

 קונדיטון.+

 שלחן ערוך אורח חיים רעב:ח

הגה: והמנהג לקדש עליו אפילו יש לו יין אחר רק שאינו מקדשין על יין מבושל ועל יין שיש בו דבש, וי"א שאין מקדשין עליהם. 
 טוב כמו המבושל או שיש בו דבש )אגור(. 

 מנחות פז. קרן אורה

שם גמרא, בעי ר' יוחנן הקדישו מהו שילקה משום בע"מ, מדקבע הש"ס להך בעיא עלה )בר"י( ]דר"י[ בר"י ביין שיש בו 
קמחין היה נראה דדוקא בהא מיבעי ליה, דהוי כעין פסול מום בבהמה, אבל באינך פסולי דמתניתין כמו מעושן ומבושל 

קדיש בע"מ, דלא דמי לפסול מום, אלא דלעיל )פ"ו ע"א( גבי שמן משמע דפסול הוא מחמת שנשתנה לית ביה משום מ
דבכבוש ושלוק ג"כ מיבעי' ליה, אבל י"ל דכבוש ושלוק בשמן הוא ג"כ כעין )מים( ]מום[ דמחמת גריעותא דהזיתים צריך 

סכים פסול משום לכבשן, אבל הכא ביין מבושל דכתב הרא"ש ז"ל בב"ב שם )פ"ו סימן י'( דנשתנה למעליותא, אלא דלנ
דנשתנה ע"ש, הי' נראה דלא הוי בכלל בע"מ לענין הקדש, אבל מדברי הרמב"ם ז"ל לא נראה כן, שכ' )ה' איסורי מזבח 

פ"ו ה"ב( בכל יינות הפסולין אם הקדישן יש לספק בהן משום בע"מ, הן אמת דבה' שבת )פכ"ט הי"ד( נראה מדבריו 
גם כן, ואפילו לענין ברכת בפה"ג יש אומרים דאינו מברך, ע"ש בד' הה"מ דמבושל אישתני לגריעותא ואוסרו לקידוש 

ובב"י )או"ח( סי' רע"ב הנ"ל, ושפיר הוי כולהו פסולי דמתני' מחמת גריעותא והוי כבע"מ, אבל אכתי איכא יין פסול 
נפסל ע"י תערובות מחמת דבר אחר, כגון גפן שהדלה ע"ג תאינה דפסולי מפני שנשתנה, אבל לא דמיא לבע"מ, וכן אם 

שאור או דבש כ"ש דפסולי משום לאו דכל שאור כו', אבל לא מיקרי בע"מ, והיכי כייל הרמב"ם ז"ל כל פסולי יינות מזבח 
בכלל מקדיש בע"מ, הא פסולין לאו מקרא דתמימים יהיה לכם ונסכיהם, אלא משום כל שאור כו', או מקרא דזבח 

ורות )י"ז ע"א(. ומה שכתב הרמב"ם ז"ל )ה' שבת פכ"ט הי"ד( דפסול שאור או ונסכים, מה זבח שלא נשתנה כדאיתא בבכ
דבש איתא גם בנסכים צ"ע קצת, הא קרא קאמר כל שאור כו' לא תקטירו ממנו אשה לה', ויין נסכים לאו לאישים הוא, 

בכל העולין  אלא לשיתין אזלו, ומנ"ל דיש בו אזהרה דשאור ודבש, אלא דמשמעתין נמי משמע דכל אזהרות שיש
לאישים ישנן נמי בנסכים, אע"ג )דלישתן( ]דלשיתין[ אזלי וכדבעי לה ר' יוחנן לענין הקדש )או( ]אי[ לוקה משום מקדיש 
בע"מ, אע"ג דכתיב נמי ואשה לא תתנו מהם נסכים נמי בכלל לאו זה או לאו, דאפשר אין מום אלא בבהמה ודוק )וכיון( 

י הרמב"ם ז"ל דפסק דלא כר"י בר"י ולא הזכירו כלל, אבל לכתחלה גם ת"ק מודה דלא, ]וביין[ שיש בו קמחים נראה מדבר
 וכדאמר מפי' מפני הקמחין, ועיין בש"ע סי' הנ"ל.

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


1069 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 נפש הרב עמ' קפד

 מנחת חינוך מצוה קיז

בש ואם נפל שאור או דבש לתוך הקטורת נפסלה ואם הקטיר ממנו בהיכל לוקה כ"ה בר"מ כאן ופ"ח מהכה"מ ג"כ דד...
פוסל בקטורת מברייתא דכריתות. וע"כ הטעם מפני הכתוב כי כל שאור וכל דבש כו' כמבואר בברייתא ולמה אין מערבין 

 בה דבש כו'.

ונראה הא דמבואר דאם נתן בה דבש פסלה היינו לכתחלה אין מקטירין מפני הלאו הזה ואם עבר והקטיר קטורת בדבש 
ורית כרשינה וכו' ועוד דברים ומה"ת לא מיפסל רק עבר על הלאו אבל או בשאור כשר ול"ה כמוסיף סמנים כמו ב

הקטורת כשרים וא"צ להקטיר עוד פ"א ולא נפסל משום מהב"ע ע' תוספות סוכה ל' דיוכל לקיים המצוה בלא עבירה 
דלא  ובפרט להסוברים מה"ב דרבנן אם כן נראה דהקטרה כשרה. והנה מברייתא הנ"ל דמבואר על קטורת ג"כ פסוק זה

תקטירו ע"כ כ' הר"מ דאם הקטיר בהיכל לוקה ובכ"מ כ' דוקא בהיכל דהקטרת הקטורת הוא בהיכל אבל חוץ להיכל אינו 
מקום הקטרה וא"ע משום הקטרת שאו"ד ונראה דאפי' בהיכל ג"כ א"ח רק בהקטיר על מזבח דשם מקום הקטורת אבל 

שנעקר דק"ל מקטירין קטורת במקומו ע' זבחים נ"ט ובר"מ שלא על המזבח א"ח דלאו מקום הקטרה היא וכן מזבח הזהב 
פ"ג מתוס' ג"כ חייב אם הקטיר שאו"ד. ע"כ לא כ' הר"מ מזבח הפנימי רק בהיכל דפעמים כשרה הקטרה בהיכל בלא 

מזבח וחייב אז על הקטרת שאו"ד ועיין תוס' כאן במנחות נ"ז ע"ב ד"ה כבש. וכן ביה"כ דמקטיר בקה"ק על המחתה שלא 
המזבח ג"כ חייב כיון דהוא מקום הקטרה ע"כ נקט הר"מ היכל דכולל כל ההיכל אף קה"ק. ונראה ג"כ ביה"כ דהקטורת  על

כשר ואסור להקטיר עוד כיון דאלו כשרים אם הקטיר עוד ה"ל קטורת שלא לצורך וח"מ משום ב"ר ומשום חילול יה"כ 
 כנ"פ דאין שום צד לפסול הקטורת שנתערב בהם שאו"ד.

 :שי הגרי"ז מנחות נזחידו

שם, בגמ' המעלה מכולן על גבי הכבש, עיין ברגמ"ה שכתב המעלה מכולן ע"ג הכבש בלא הקטרה, וצ"ע מאי איסור 
 בהעלאה יש בלא הקטרה, וצ"ע.

הרמב"ם בהל' איסו"מ )פ"ה הל"ב( כתב נפל מהם כ"ש בקטורת נפסלה, וצ"ע מנין לו זה הדין דנפסלה, דלכאורה אין     
דין דאסור להקטירה משום דיש בה שאור או דבש אבל לא דהקטורת עצמה נפסלת, וכן צ"ע מ"ש דנקט דין זה זה רק 

דוקא גבי קטורת ולא נקט דין זה גם לגבי מנחה דנפסלת בנפל בה דבש וצ"ע, והנה לענין יין לקידוש כתב הרמב"ם בהל' 
המזבח לפיכך אם נתערב בו דבש או שאור אפילו  שבת )פכ"ט הלי"ד( אין מקדשין אלא על היין הראוי לנסך על גבי

כטיפת החרדל בחבית גדולה אין מקדשין עליו, ומוכח מזה דנפסל גם היין בעצמו ולא רק דאסור לנסך משום איסור דבש 
שבו דאם רק משום האיסור שבו לא חזי לנסוך א"כ אין זה שייך לפוסלו לקידוש שהלא היין בעצמותו ראוי לניסוך, ועל 

וכח מזה דאף היין נפסל בנתערב בו דבש, ומשו"ה אינו ראוי לקידוש כיין מבושל וכדומה, ]ואף דצ"ע גם איזה איסור כן מ
יש לנסך שאור ודבש דהא אין זה הקטרה למזבח, והנה כעין זה צ"ע ברש"י שכתב בזבחים )דף ע"ו ע"ב ד"ה ואי( דבשירי 

ינו מזה על המזבח כי אם כנגד הפרוכת ]ובתוס' שם פירשו הלוג חייב על הזאותיו משום כל שממנו לאישים אף דא
 אחרת[ וצ"ע[.

והנה בגמ' לקמן )דף נ"ח ע"א( אמרינן דשאור הותר מכללו במקדש ומפרשינן דהיינו שתי הלחם דקרב עם הכבשים   
י הותר והותרו להקרב עמהן, ולכאורה צ"ע במאי זה חשיב הותר מכללו הלא החמץ אינו קרב כלל למזבח ובמאי הו

מכללו בהאיסור דכל שאור ודבש לא תקריבו, וע"כ נראה בזה דכיון דחשיב קרבן אחד הלחם עם הכבשים וא"כ יש בקרבן 
זה חמץ ונפסל דהחמץ פוסל וכמבואר בר"מ הנ"ל דהשאור פוסל להקטורת וכיון דמקריבין הכבשים אף דהיה להם להיות 

איה לשיטת הרמב"ם דשאור ודבש פוסלין ולא רק דאסור להקריבם פסולין משום חמץ ע"כ דהותר מכללו, וא"כ מכאן ר
 ומשו"ה חשיב ליה הותר מכללו.

והנה לעיל )דף נ"ג ע"א( פריך בגמרא אהא דלא תאפה חמץ חלקם דילמא ללאו הוא דאתא ומנלן דמיפסל ע"ש, וצ"ע   
דהא מיפסלא מטעם שאור דהיינו החמץ שמעורב בו דהא אמרינן דשאור ודבש פוסלין, וא"כ אף בלא קרא דלא תאפה 

 סל, וצ"עמזה דשאור ודבש אינו פו חמץ ידעינן דמיפסלא, וצ"ע דהיה משמע

 מחצית השקל, קרבנות ציבור –קרבנות 

 ח-רמב"ם הלכות שקלים א:ד

ּלּו ַהַמְטְבעוֹ  י ְסָלִעים ְוהּוא ָהָיה ִנְקָרא ַדְרּכֹון. ְואֵּ ָהָיה ִמְשָקלֹו ְשתֵּ ר ָהָיה ָשם שֶׁ ַע ַאחֵּ ַאְרנּו ִמְשַקל ְועֹוד ַמְטבֵּ ָאַמְרנּו ּובֵּ ת ּכָֻּּלן שֶׁ
ן הֵּ  הֶׁ ָחד מֵּ ש ִמְשָקָלם ְבָכל ָמקֹום:ָּכל אֶׁ ְהיֶׁה ָצִריְך ְלָפרֵּ ֹּלא אֶׁ י שֶׁ ַאְרנּום ְּכדֵּ ן ְבָכל ָמקֹום. ּוְכָבר בֵּ ְמַשֲעִרין ָבהֶׁ  ן שֶׁ

ַע ָגדֹול  ל אֹותֹו ַהְזַמן ֲאִפּלּו ָהָיה אֹותֹו ַמְטבֵּ ַע שֶׁ ן ַמֲחִצית ַמְטבֵּ ִיתֵּ ל זֹו ִמְצָוָתּה שֶׁ קֶׁ ינֹו ִמשֶׁ ַמֲחִצית ַהשֶׁ ש. ּוְלעֹוָלם אֵּ ל ַהֹקדֶׁ קֶׁ
ָאה ְוִשִשים ְשעֹוָרה: הּוא ִמְשָקלֹו מֵּ נּו שֶׁ ה ַרבֵּ י משֶׁ ָהָיה ִבימֵּ ל שֶׁ קֶׁ ֲחִצי ַהשֶׁ ל ָפחֹות מֵּ  שֹוקֵּ

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


1070 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

ן ְבַמֲחִצית ַהשֶׁ  ָחד נֹותֵּ ָחד ְואֶׁ ל אֹותֹו ְזַמן ַדְרּכֹונֹות ָהָיה ָּכל אֶׁ ַע שֶׁ ָהָיה ַמְטבֵּ ַע ְסָלִעים ִבְזַמן שֶׁ ָהָיה ַהַמְטבֵּ ַלע. ּוִבְזַמן שֶׁ ּלֹו סֶׁ ל שֶׁ קֶׁ
ַע  ָהָיה ַהַמְטבֵּ י ִדיָנִרין. ּוִבְזַמן שֶׁ הּוא ְשנֵּ ַלע שֶׁ ּלֹו ֲחִצי סֶׁ ל שֶׁ קֶׁ ָחד ְבַמֲחִצית ַהשֶׁ ן ָּכל אֶׁ ן ָהָיה נֹותֵּ ָחד נֹותֵּ ָחד ְואֶׁ ַלע ָהָיה ָּכל אֶׁ ֲחִצי סֶׁ

ל אוֹ  קֶׁ ל תֹוָרה:ְבַמֲחִצית ַהשֶׁ ל שֶׁ קֶׁ ֲחִצי שֶׁ ל ָפחֹות מֵּ קֶׁ ל ְבַמֲחִצית ַהשֶׁ עֹוָלם ֹלא ָשְקלּו ִיְשָראֵּ ַלע. ּומֵּ  תֹו ֲחִצי ַהסֶׁ

ְחָרִרים. ֲאָבל ֹלא נָ  ִרים ַוֲעָבִדים ְמשֻּ ִלים ְוגֵּ ל ֹּכֲהִנים ְלִוִיים ְוִיְשְראֵּ קֶׁ ן ַמֲחִצית ַהשֶׁ ים ְוֹלא ְקַטִנים. ִשים ְוֹלא ֲעָבדִ ַהּכל ַחָיִבין ִלתֵּ
ִהְתִחיל ָא ם. ָקָטן שֶׁ הֶׁ ין ְמַקְבִלין מֵּ ל אֵּ קֶׁ ָנְתנּו ַמֲחִצית ַהשֶׁ ם. ֲאָבל ַהּכּוִתים שֶׁ הֶׁ ל ְוִאם ָנְתנּו ְמַקְבִלין מֵּ קֶׁ ן ָעָליו ַמֲחִצית ַהשֶׁ ִביו ִלתֵּ

ן ָעָליו ְבָכל ָשָנה ְוָשָנה ַעד שֶׁ  ָּלא נֹותֵּ ק אֶׁ ינֹו פֹוסֵּ ן ַעל ַעְצמֹו:שּוב אֵּ  ַיְגִדיל ְוִיתֵּ

ת ַהְשָקִלים בֵּ  ית ַהִמְקָדש ַקָים נֹוְתִנין אֶׁ בֵּ י ַהַבִית. ּוִבְזַמן שֶׁ ָּלא ִבְפנֵּ יָנן נֹוֲהִגין אֶׁ ץ. ַהְשָקִלים אֵּ ין ְבחּוָצה ָלָארֶׁ ל בֵּ ץ ִיְשָראֵּ רֶׁ ין ְבאֶׁ
ץ ִיְשָראֵּ  רֶׁ ב ֲאִפּלּו ְבאֶׁ הּוא ָחרֵּ ין נֹוֲהִגין:ּוִבְזַמן שֶׁ  ל אֵּ

 חכמת אדם שער רינה וישועה כלל קנ סימן א

מצות עשה מן התורה לפדות כל איש מישראל בנו שהוא בכור לאמו הישראלית בחמש שקלים והם לפי חשבון הגר"א  
 שלושים זהובים ומעט יותר וכן נהגו פה ק"ק ווילנא וקרוב לזה שמעתי שבק"ק פראג נותנין חצי סאפרען ועוד כמה
קרייצער שעולה גם כן כמעט כחשבון הזה )אמת שכן כתוב בביאורי הגר"א ביורה דעה אך זוכרני בימיו היו נותנים 

ארבעים זהובים פוליש שהם חמש רובל טאהלר וסתם רובל טאהלר במדינה זו הוא שמונה זהובים וראיתו משקלים פרק 
שקול טבעין עיין שם בפירוש הרמב"ם דתמיד נותנים כפי ב' משנה ד' שהיו שוקלין דרבונות חזרו לשקול סלעים חזרו ל

המטבע היותר גדולה ועיין ברמב"ם פרק א' מהלכות שקלים הלכה ה' מחצית השקל מצותה שיתן מחצית מטבע של 
אותו זמן בכל מקום ועיין בבכורות דף נ"ב בגמרא ומכל מקום עכשיו גם בקהילתנו נתבטל שם רובל טאהלר אלא רובל 

יך ליתן ה' רובל כן נראה לי ומאשכנ"ז אין ראיה דהתם הרובל טאהלר הוא ששה זהובים(. ואין האשה חייבת ואם כן צר
 לפדות בנה )סימן ש"ה סעיף א' וב'(:

 סכין מקדש –קרבנות 

 תוספות זבחים

 מנחות עח:

 מפניני הרב עמ' רג

 220(קישור)בדברי הב"י בנס חנוכה  –תוצאות חיים לר' מנחם זעמבא 

 

                                                 

 בכמה מהודרות מודפס בסוף הספר 220

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.otzar.org/wotzar/Book.aspx?106028&


1071 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

 (קישור)מסורה חוברת כב עמ' יא 

 קדש הקומץרש"י סוטה ו: ד"ה 
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ה ארבע עבודות כנגד ארבע עבודות של דם זבחים שקמצה ונתן הקומץ בכלי שרת קדש בקדושת קומץ שהמנחה טעונ
קמיצה מתוך כלי שרת כנגד שחיטה שהסכין של כלי שרת מקדש את הדם ומתן כלי להקדיש הקומץ בכלי שרת שני כנגד 

 קבלת דם הולכה כנגד הולכה והקטרת הקומץ כנגד זריקת הדם.

 עולה ויורד, עולת העוף בלילה, חלומו של האור שמח –קרבנות 

 חולין כב

 אור שמח הלכות מעשר שני ונטע רבעי ז:ג

אמרתי להעתיק מה שכתבתי בחידושי לחולין )דף כ"א( בגמ' ר' ישמעאל אומר משפט חטאת העוף כו' עיי"ש. הנה רש"י   
)שם ד"ה ובידו( ותוס' )ד"ה כמשפט( נדחקו להבין טעמא מהיכא מפקי הך דבא מן החולין. ובהגהות יפה עינים כתב 

דלר' ישמעאל דסבר בירושלמי דעירובין )פ"ג ה"א( דדוקא וולדי ולדות הארץ נקחין בכסף מעשר, ובבבלי שם  להעיר
)עירובין כ"ח ע"א( אמרינן דלהאי מ"ד אינן נקחין עופות דמן הרקק נבראו, וא"כ עופות אינן נקחין בכסף מעשר, ולא 

דף ס"ב ע"ב ד"ה העלה( דהא דממעט דבר דלאו פרי  צריך קרא. ונראה עפ"י מש"כ בתוס' פרק השוכר את הפועל )ע"ז
מפרי ולאו גדולי קרקע זה דוקא היכי שלוקחן בכסף מעשר, שיהא קדושת מעשר חלה על דבר הניקח, והמעות יצאו 

לחולין, אבל היכי שלוקחן באופן שהמעשר יהא נשאר בקדושתו אצל הלוקחן זה המוכר, ובשביל זה לוקח מאתו דברים 
א ממעטינן מקראי, כן פירש רבינו יהודה, עיי"ש, ולפ"ז א"ש דאם לוקח עופות בכסף מעשר שיהא נשאר אחרים, בזה ל

הכסף בקדושתו אצל המוכר בזה מצי לקנות עופות, וע"ז בעי קרא למעטן, דמן החולין דוקא מביא, ולא עבור כסף 
ר לו, ולא משל מעשר, דאשר לו דריש מעשר, דילפינן מפרו של אהרן, דכתיב ושחט אהרן את פר החטאת אשר לו, מאש

כמו מאשר לו, וא"כ אף באופן זה אינו רשאי להביא שיהא המעות בקדושתן, וכן ר' אליעזר יליף במנחות )פ"ב ע"א( 
 מפסח מצרים דאינו בא ממעשר דעדן לא היה מעשר, ג"כ שבאופן זה אינו בא רק מן החולין, ודוק:

חולין כ"א ע"א ד"ה כמשפט( הא עולות אינן נקחין בכסף מעשר, דבעי ואכלת, אך על התוספות עדיין צע"ק, דהקשו )  
פרט לעולה שאינה נאכלת, ולפ"ז לק"מ, דהא דממעט עולה היינו שיהא המעשר יוצא לחולין, ובזה יקח לעולה, אבל היכי 

שרי לקנות לחי דומיא שהמעשר ישאר בקדושתו אצל הלוקחן, ועבור זה נותן לו עולה, הלא לא גרע ממלבושין וכיו"ב ד
דמת. ועוד קשה, הא כיון דממעטינן מאשר לו מע"ש, על כרחין דסבר דמעשר ממון גבוה הוא, דאי ממון הדיוט הלא אשר 
לו מיקרי, וכיון דסבר דממון גבוה הוא הלא לא מצי לתת המעשר לאיש באופן שישאר קדושת מעשר עליו ביד המקבלו, 

קח בכסף מעשר, דגדולה מזו מצאנו בקדושין )דף נ"ד ע"ב( דלתת במתנה לא מצי יהיב ויקח ממנו עבור זה דבר שאינו ני
מע"ש למ"ד ממון גבוה, בשלמא ליקח דבר שחלה עליו קדושת מעשר זכות זכתה לו תורה לאכול משל גבוה, ולקנות דבר 

לא אף במתנה לא מצי הנאכל בכל אשר תאוה נפשו, אבל לקנות דבר שאינו חל על החליפין קדושת מעשר מי מצי, ה
יהיב, ופשוט. ודברי רבנן בתוס' ב"מ )דף נ"ג ע"א( ד"ה והן נכסי כהן בחד תירוץ שכתבו דלר"מ דממון גבוה ג"כ שרי 

לקנות מלבושין תמוה, דאם באופן דישאר המעשר בקדושתו בכ"מ שהוא הלא לא מצי, דלא גרע ממתנה ]ואולי גלי קרא 
א ליה רחמנא, כיון שנהנה מתמורתו, וזה צ"ע, דאטו בשביל הנאתו מהמלבושין שהן דלחי דומיא דמת דבכה"ג שרי, וזכי

חולין יהא זכי לי' רחמנא לתת המע"ש, מידי דאפילו במתנה לא מצי יהיב, ויעוין פסחים )דף צ' ע"א( לקנות בו חלוק, 
כו', אלא המעות יהי' בקדושה כו'  שנאמר החייהו משה, ולא דמי, ועיין בקדושין )דף נ"ו ע"א( תד"ה אבל במתכוין להוציא

יעו"ש, דזה לרבי יהודה דמע"ש ממון הדיוט, והוי מכר[ ואם לומר שיהא חל קדושת מעשר על המלבושים זה איתמעט 
מקרא, דדוקא פרי מפרי, וצ"ע, ויעויין תוס' יבמות )דף ע"ג ע"א ד"ה נכסי כהן( דכתבו בפשיטות דלר"מ דאמר ממון גבוה 

ושים, וזה עיקר. נחזור לדברינו דקשה למה נדחקו תוס', הלא פשוט לר' ישמעאל דעופות אינן נקחין, לא מצי לקנות מלב
 דבעי וולדי הארץ:

והנראה לנו, דבירושלמי פ"ג דמע"ש ה"ב אמר שלמים שלקחן בכסף מעשר פקע מהן קדושת מעשר, ולהכי כי הוממו   
וכן פסק רבינו לקמן הי"ח דפקע מהן קדושת מע"ש. א"כ  סבר דאינו מוסיף המקדיש רק חומש אחד, לא שני חומשין,

א"ש, דכל הנך דממעטינן מידי דלאו פרי מפרי זה דוקא באופן שיהא חלה קדושת מע"ש על דבר הניקח, לכן בעי פרי 
מפרי וגדולי קרקע או וולדות הארץ, אבל לשלמים, שיהא חל קדושת שלמים ויפקע מהן קדושת מעשר ע"ז לא בעי כל 

נאים, כיון דקדושת מע"ש נפקע ונתבטל לגמרי, לא על המעות לא על דבר הניקח, לכן הוה"ד גם עופות הו"א הנך ת
 דנקחין לחטאת, ועיין בפירוש הר"ש על המשנה סוף מע"ש )פ"ה מי"ב(, בנידון ליקח מלבושין יעו"ש ודוק:

החולין וביום ובידו הימנית, נראה דנפקא אולם ליישב קושיית רש"י ותוס' דמהיכן ילפי ר' ישמעאל וראב"ש הך דמן   
להו מחטאת העוף, בהיקשא דכמשפט חטאת העוף, ואי דחטאת העוף גופיה בהיקישא אתי, מדאיתקרי חטאת )חולין כא, 

א תוד"ה כמשפט(, ובקדשים אין למדין למד מן הלמד )תמורה כא, ב(, ז"א, כיון דיליף ענין הלמד מחטאת העוף, דבר 
מול עורף, או כשהוא אחוז הראש בגוף מזה, למד נמי מחטאת העוף דבר הלמד מחטאת בהיקשא,  הכתוב בגופיה זה

ובכה"ג למדין, ואע"ג דר' ישמעאל בסוף פרק איזהו מקומן )זבחים נ"ז ע"א( גם דבר הלמד ממנו ודבר אחר סבר דאין 
( חוץ מבפנים בחדא זימנא גמר, דכיון למדין, בהא גמר, וכמו דפרש"י )ד"ה ואיבעית אימא( על הא דאמר )יומא נ"ז ע"א

דהוצרך ללמוד ממנו דבר המפורש בו למד הכל בבת אחת, ויעוין בתוס' יומא )דף נ"ז ע"א( ד"ה חוץ מבפנים כו', דדוקא 
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מה דהוי חד ענינא יעו"ש. ונראה דגם הכא הוי חד ענינא, וכמו שנבאר בס"ד. דבפ"ג דמע"ש )מ"ב( תנן אין לוקחין תרומה 
שר מפני שממעט אכילתה, אמר כו' מה אם הקיל בזבחי שלמים שהוא מביאן לידי פיגול כו' לא נקל בתרומה, בכסף מע

אמרו לו מה אם הקיל בזבחי שלמים שהן מותרין לזרים. ובתוספתא )מע"ש פ"ב הי"א( תנינא ע"ז אמר להם ר"ש והלא 
לא אמר שכן איכא אימורים, אך באמת אימורים  שלמים יש בהן משום חזה ושוק שהן אסורים לזרים, וצריך מובן, דלמה

לא חזי לאכילה, שהן חלב, רק קונה אותן דבעי למיכל בשרא, והוי כיין שניקח אגב קנקנו, וצאן אגב גיזתה כו', דמרבה 
בפרק בכל מערבין )עירובין כ"ז ע"ב( מקראי, אמנם הלא איכא יותרת הכבד ושתי כליות. אולם באמת מאימורים לא 

רי האימורים מתירין את הבשר לאכול לבעלים, שכל זמן דלא מקטירי אימורים לא מתאכיל בשר, ואף חלק קשה, שה
הבעלים, כדמוכח פסחים )דף ע"ז ע"ב( גבי שלמים ]ויעוין תוס' זבחים )דף מ"ג ע"א( ד"ה והלבונה[ דאמר ומה אימורים 

חזה ושוק הלא אינן מעכבין אכילת בשר לבעלים, ורבנן  דכי איתנהו מעכבי, יעו"ש, והוי כמו יין שמינטרי אגב קנקן, אבל
סברי דכיון דחד גופא הוי, וכדאמר בעור )בריש פרק בכל מערבין עירובין כ"ז ע"ב( ועוד דכל כמה דכהנים לא אכלי בשר 

ב בעלים לא מתכפרי, דואכלו אשר כופר בהם כתיב, כדאמר בפרק תמיד נשחט )פסחים נ"ט ע"ב( לא חיישי, ונקנין אג
 בהמה אע"ג דאין בהם אכילה.

]ומתוספתא דא מוכח דלא כמוש"כ הכסף משנה בשיטת רבינו פ"ו מפסולי המוקדשין ה"י, דלקצת הקרבן דממעט   
אכילתו לא חייש, ויש לחלק בין מע"ש לקרבן, ועיין[ וחזינא דפלפלו ר"ש ורבנן בהא דנקנין שלמים וממעט אכילתן, ועיין 

לבשר תאוה וילדה בכור אם קרבו האימורים דמפקע אכילתן יעו"ש )מע"ש( בפ"א ה"ב, אבל ירושלמי לענין לקח בהמה 
דא ברור דבין לר"ש בין לרבנן התירה תורה ליקח בהמה לשלמים, אע"ג דממעט אכילתן, משום דע"י קדושתן ממעט 

נן, דתוס' )חולין כא, א ד"ה באכילתן, דמיקדשי טפי מקדושת מע"ש, ואסורים לישראל מפני זרות. וכיון שכן א"ש, דנתבו
כמשפט( הקשו למה לי קרא דעולה אינו ניקח אלא מן החולין, הא בספרי ממעט נדבה עולה משום דליכא בה אכילת 
אדם. ונראה דכאן חייבה התורה להביא חטאת, ועוף תחת חטאת בהמה, וזה כמו שכתב הראב"ע )ויקרא ה, ז( דתחת 

לעני להביא עולת העוף, דבחטאת העוף ליכא מידי דהקרבה, דכולה לכהנים,  האימורים של חטאת בהמה חייבתו תורה
וכיון שכן המה ביחד כמו קרבן בהמה, דאיכא ביה אימורים ואכילת אדם, לכן סלקא אדעתין דשניהם ביחד מביא העולה 

ותרת הכבד ושתי אף מן המעשר, דשניהם יחד הוי כמו קרבן שלמים דאיכא בהו אכילת אדם ואכילת מזבח באימורים בי
כליות דמותרין לאדם, ולגבוה סלקי, ואליה בכבש דלגבוה, וע"ז מיבעי לן קרא הכא ]וכפי הנראה משו"ה תני תנא ביום, 

דאע"ג דביום צוותו כתיב, סד"א כיון דנגד האימורים דבחטאת בהמה מביא העוף, והקטרת אימורים כשרה בלילה, סד"א 
ח"ז ראיתי בשו"ת רשב"א סימן רע"ו מה שנשאל על לשון הגמ' בחולין )כב, א עיי"ש( דעולת העוף כשרה בלילה. )))נ"ב. א

ההוא מביום צוותו נפקא. סד"א הני מילי חטאת העוף, אבל עולת העוף אימא לא, קמ"ל, ותמהו, וכתב דגירסא משובשת 
והפירוש הוא בעולת העוף היא יעוי"ש, ולפי מה שפירשנו היא נוסחא דווקנית, ושמחתי מאד שהנחני ה' בדרך אמת, 

הבאה עם החטאת, כמוש"כ דאתי תחת האימורים של חטאת בהמה, וסד"א דהוי כמו הקטרת אימורים דכשרה בלילה, 
 קמ"ל. ]ממלואים[.

ואפ"ה לא ניחא לגמרא, משום דכיון דבעי בה עבודה, דמעכבא תחלת עבודה, אכולהו כייל רחמנא בקרא דזאת התורה   
הבאה ממעשר, דגבי מעשר כתיב ואכלת פרט לעולה, סד"א שיביא מן המעשר, דהוי כמו אימורים  לעולה, משא"כ לענין

דלא קפיד בהו בבהמה, ודוק[ וכיון שכן השתא דממול עורף ג"כ הכא, ונמצא דאסורה לפ"ז משום נבילה, דכיון דלא 
אכל מליקה לוקה משום נבילה, אשתראי לזר אסורה משום נבילה, וכדאמר פרק ד' אחין )יבמות דף ל"ב ע"ב( דזר ש

והעדר אכילה לזר הוא משום איסור נבילה, בלא מעלת הקדושה, כיון שמולק ממול עורף ]דבל"ז אולי סבר אין שחיטה 
לעוף מה"ת, או מוליך ומביא כשר במליקה[ א"כ שפיר אסור למעט אכילתו בכה"ג מן המעשר שני שניתן לאכילה, ולכן 

 נינא, ודוק היטב בכל מש"כ בזה:מביא מן החולין, והוי חד ע

 שו"ת הרשב"א חלק א סימן רעו

שאלת הא דגרסינן בפרק קמא דשחיטת חולין )דף כ"ב( גבי כמשפט ביום מביום צוותו נפקא. סלקא דעתך אמינא הני 
 מילי חטאת העוף. אבל עולת העוף אימר לא. קא משמע לן. וקשיא לי מאי אולמא דחטאת העוף דתיליף מביום צוותו

 טפי מעולת העוף? ורצו לתרץ לי דלא ילפינן למד מלמד בקדשים ולא ידענא מאי קאמרי.  

תשובה גם אנכי לא ידעתי. ואם הקושיא קושיא דבריהם לא יעלו ארוכה לה. אלא שהקושיא אינה דגירסא משובשת   
כתב ביום צוותו להקריב. דאלמא נזדמנה לך. ואנן הכי גרסינן ביום מביום צוותו נפקא כדי נסבא. כלומר בכל הקרבנות 

בין חטאת בהמה בין חטאת העוף ועולת העוף. וכן כל הקרבנות מהתם נפקא דכולהו ביום ולא בלילה. ופריק אין הכי 
נמי ומאי דקתני מה חטאת בהמה ביום כדי נסבה ואין העיקר אלא מה חטאת בימין. וכן הגירסא בכל ספרינו. ורש"י ז"ל 

נפקא למה לי למילפה מחטאת בהמה? הא בכולהו קרבנות כתב ביום צוותו להקריב דמשמע  זה לשונו מביום צוותו
 ביום ולא בלילה וכל הקרבנות במשמע. עד כאן לשון הרב ז"ל.    

 אבן עזרא ויקרא ה:ז
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 ואם לא תגיע ידו כי היד היא העושה כל מלאכה, והיא הקונה, רמז למי שאין לו. אחד לחטאת ואחד לעולה ויאמר רב
כנגד האמורים,  -יצחק, כי טעם אחד עולה, בעבור שלא תגיע ידו, אולי עלה על רוחו מחשבה. והקרוב אלי שהאחד 

 חטאת כמשפט: -והשני 

 (קישור)הקדמת הרב חיים שטיין לספר מקור ברוך חלק א 

  

 עני שהפריש קרבן עשיר –עולה ויורד  –בנות קר

 מנחת חינוך מצוה קכג

והנה עשיר מביא קרבן עשיר ודל קרבן עני ודל ביותר מביא מנחה ועני שהקריב קרבן עשיר יצא ועשיר שהקריב קרבן 
הים מנ"ל עני לא יצא כ"ה בר"מ כאן פ"י וע' לח"מ והרהמ"ח כ' כאן דאם עני הקריב קרבן עשיר לא יצא ודבריו תמו

אדרבה במשנה סוף נגעים מפורש דעני יצא בקרבן עשיר. וער"ש דאפי' לכתחלה מביא ותע"ב ועמ"ל בהגהות בסוף הספר 
 תמה על הרהמ"ח.

 דיחוי במצוותראה: 

 עולת ראייה ועולת הגר –קרבנות 

 חגיגה ו:

 ..דתניא, רבי יוסי הגלילי אומר: שלש מצות נצטוו ישראל בעלותם לרגל: ראייה, וחגיגה, ושמחה.

 רמב"ם הלכות חגיגה א:א

שלש מצות עשה נצטוו ישראל בכל רגל משלש רגלים ואלו הן: הראייה שנאמר יראה כל זכורך, והחגיגה שנאמר תחוג 
לה' אלהיך, והשמחה שנאמר ושמחת בחגך, הראייה האמורה בתורה היא שנראה פניו בעזרה ביום טוב הראשון של חג 

רה ביום ראשון ולא הביא עולה לא דיו שלא עשה מצות ויביא עמו קרבן עולה בין מן העוף בין מן הבהמה, ומי שבא לעז
עשה אלא עובר על לא תעשה שנאמר לא יראו פני ריקם, ואינו לוקה על לאו זה שהרי לא עשה מעשה, החגיגה האמורה 
בתורה היא שיקריב שלמים ביום טוב הראשון של חג בבואו להראות, והדבר ידוע שאין השלמים באים אלא מן הבהמה, 

צוות אלו שהן הראייה והחגיגה אין הנשים חייבות בהן, והשמחה האמורה ברגלים היא שיקריב שלמים יתר על ושתי מ
שלמי חגיגה, ואלו הם הנקראים שלמי שמחת חגיגה שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלהיך, ונשים 

קרבן אלא בשמחה שתשמח עם בעלה שתעלה עמו והוא ישמח +/השגת הראב"ד/ ונשים חייבות במצוה זו. א"א לא בחייבות במצוה זו. 
 אותה.+

 כסף משנה הלכות חגיגה א:א

הראייה האמורה בתורה וכו'. בפ"ק דחגיגה )דף ז'( מאי הראיון ר"י אמר ראיית פנים בעזרה ור"ל אמר ראיית פנים בקרבן 
ופירש"י עיקר הרגל ביו"ט ראשון. ומ"ש ויביא בעיקר הרגל כ"ע לא פליגי דראיית פנים בקרבן כי פליגי בשאר ימות הרגל. 

עמו קרבן עולה. מבואר שם. ומ"ש בין מן העוף בין מן הבהמה. יש לתמוה על זה דהא תניא בפ"ק דחגיגה )דף ו'( לא יראו 
פני ריקם בזבחים אתה אומר בזבחים או אינו אלא בעופות ומנחות ודין הוא וכו' אף ראייה האמורה לגבוה זבחים ומה 

זבחים עולות. ופירש"י בזבחים צריך להביא קרבן בהמה הזבוחים בסכין ולא עולת עוף שהיא נמלקת מה חגיגה  הן
האמורה להדיוט זבחים של בהמה דכתיב לא ילין חלב חגי עד בקר במידי דאית ליה חלב הקרב לגבוה קאמר עכ"ל. והיאך 

ינו אלא בעופות היה גורס רבינו או אינו אלא במנחות או כתב רבינו בין מן העוף. וכתב הר"י קורקוס ז"ל שבמקום או א
 היה גורס או אינו אלא בכספים כמו שהיא שנויה במכילתא ומשמע ליה דעופות בכלל זבחים הם:
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 .ה )מאירי( חגיגה זבית הבחיר

בכאן עולה ראיה שזכרנו יש אומרים שאינה באה אלא מן הבהמה כשלמי חגיגה ושלמי שמחה וכן שטת הגמרא מוכחת 
ממה שאמרו אתה אומר בזבחים ר"ל קרבן בהמה שהוא קרבן הזבוח או אינו אלא בעופות ומנחות נאמ' חגיגה להדיוט 

ר"ל וחגותם אותו וראייה לגבוה ר"ל ולא יראו פני ריקם מה חגיגה בזבחים שהרי אין שלמים אלא בבהמה אף ראיה 
מצאנוה במדרש מכלתא שאינו גורס בשמועה שבכאן או  בזבחים ומגדולי המחברים פסקו שהיא באה אף מן העוף וכן

אינו אלא בעופות ומנחות אלא או אינו אלא בכספים ולא למעט עופות אלא למעט כספים שלא יביאם בעזרה ומ"מ 
בירושלם מביא כספים והוא שכתבו גדולי המחברים שמי שאין בידו עולות יביא עמו כסף אבל לא יבא לשם בלא כסף 

ו שוה כסף שכך אמרו בבכורות פרק בכור לנחלה כל הנפדין נפדין בכסף ובשוה כסף חוץ משקלים ומעשר ואפי' יש ביד
והראיון כלו' דהנהו דוקא בכסף שקלים דתנן מצרפין שקלים דרכונות מפני משוא הדרך מעשר דכתיב וצרת הכסף ראיון 

 שמא )יבא( ]יביא[ סיגה לעזרה:

 טורי אבן חגיגה ב.

ו'. בירושלמי קאמר בד"א בראיית קרבן אבל בראיית פנים בעזרה הכל חייבין כמו בהקהל אנשים משנה חוץ מחש"ו כ
ונשים וטף. והתוס' פי' דגמ' דידן לא ס"ל הכי, והביאו ראי' לזה ואינו מוכרח. אבל ל"נ להביא ראי' דאפי' מראיית פנים 

אמרינן הא לא מיחייבה בראי' או דילמ' הא אית'  נמי פטורין מפ"ק דר"ה )דף ו ב( דבעי ר' זירא אשה מהו בבל תאחר מי
בשמחה, א"ל אביי תיפוק לי' דהא איתה בשמחה, ופריך והאמר אביי אשה בעלה משמחה ומשני לדבריו דר"ז קאמר. ואי 
אשה חייבת בראיית פנים מא קא מיבעי לי' לר"ז פשיט' דאית' בב"ת כיון דמחוייבת בראיית פנים. ואפי' אביי לא קאמר 

וק לי' דהא איתה בשמחה אלא לדבריו דר"ז, משמע למאי דס"ל לדידי' דאשה בעלה משמחה ליתה בב"ת ואמאי תיפ
תיפוק לי' דאית' בראיית פנים. אלא ש"מ דאפי' מראיית פנים פטורה. והתוס' הביאו ראי' מדאמרינן בגמ' )דף ו( אימי' 

משמע דפטורה. ולדידי אינו ראיה דנקט שמחה דמילתא דמחייבה בשמחה אייתי', ולא קאמר נמי דמיחייבה בראיית פנים 
דפסיקתא היא. דאלו בראיית פנים הרבה פטורי' כגון שומע ואינו מדבר או מדבר ואינו שומע כדאמרינן בגמרא מגז"ש 
דראי' ראי' מהקהל. ובהא וודאי אפי' גמרת ירושלמי מודה דהני פטורי דמתני' מייתי לה לחיובא בראיית פנים מהקהל 

אי גז"ש א"כ מאן דפטור מהקהל בראיית פנים וודאי נמי פטור, אבל בשמחה וודאי מחייבי כדאמרינן בגמרא וכן מי בה
שאין לו קרקע פטור מראיית פנים וחייב בשמחה וכמו שאכתוב לקמן. אבל מהא דפ"ק דר"ה וודאי ראי' ברורה היא דהא 

כל הני פטורי דאמרן דאם לא כן מ"ש אשה דקא מיבעי' דשקיל וטרי אשה מהו בבל תאחר בע"כ מיירי שאין בה אחד מ
ליה ה"ל למיבעי נמי באיש כיון דפטור מן הראי' מהו בב"ת. אלא וודאי מאשה דיש בה כל תנאי דחיובי ראי' דאיש כה"ג 

וודאי איתא בב"ת דהא איתא בראי' ואפ"ה מיבע"ל באשה ש"מ דאשה מצד עצמה פטורה מן הראי' לגמרא דידן ודלא 
 שלמי.כירו

ועוד נ"ל להביא ראי' לזה מהא דפריך בגמ' )דף ד א( זכור להוציא את הנשים למ"ל קרא מ"ע שהז"ג היא, ואי בראיית   
פנים נשים חייבות ובע"כ קרא דזכור בא להוציא את הנשים מקרבן ראיי', הא קרבן ראיי' מקרא דלא יראו פני ריקם 

"ג קי"ל דנשים חייבות כדתנן בפ"ק דקידושין. א"ו ש"מ דנשים אפי' נפקא דהוה לא תעשה, מאי ק"ל הא ל"ת אפי' שהז
מראיית פנים פטורים וכיון דפטורים מעיקר ראיית פנים דה"ל מ"ע שהז"ג, ממילא פטורה מהל"ת דלא יראו פני ריקם 

א פריך שפיר דנפק' לן מיני' קרבן ראייה דתליא ובא מחמת מ"ע דראיית פנים דהא לא יראו פני ריקם כתב רחמנ', והשת
 ל"ל קרא. ולפנינו בסוגי' דאיזה קטן אבאר עוד.

ומ"מ נ"ל ללמוד מן הירושלמי הזה שראיית פנים וקרבן ראי' תרתי נינהו, ואם ראה פנים ריקם בלא קרבן ראי' מצות   
רתי נינהו ראיית פנים מיהו קיים, שהרי לפי דברי הירושלמי יש שמחויבים בראיית פנים ואין חייבין בקרבן ראיי' דת

ואפשר להא בלא הא, א"כ אפי' מאן דמחויב בקרבן ראיי' אם עבר וראה פנים בלא קרבן אע"ג דעבר בל"ת דלא יראו פני 
ריקם מ"ע דרא"פ מיהו קיי'. והרמב"ם ז"ל כתב )בפ"א מה' חגיגה הלכה א( מי שבא בעזרה ביום ראשון ולא הביא עולה 

ר לא יראו פני ריקם, ולפי דעתו צריך לומר דלאו דלא יראו פני ריקם הוא לא די שלא עשה מ"ע אלא עובר על ל"ת שנאמ
תנאי לעשה דיראה כל זכורך ואם ראה פנים ריקם מ"ע לא קיים, וק"ל מההיא דירושלמי. והא וודאי אין סברא לחלק בין 

זה. דהא כיון דמשכחת  מי שמצווה על לאו דלא יראו פני ריקם דלזה הא בלא הא לא סגי, ובין מי שאינו מצווה על לאו
לה למצוות ראיית פנים בלא קרבן ש"מ דאין קרבן מעכב למצוות ראיית פנים. א"ו המחויב בקרבן ראייה אם ראה פנים 

בלא קרבן אע"ג דעבר בל"ת מ"ע דרא"פ מיהו קיים. מיהו בהא י"ל דודאי לפי דברי הירושלמי דאיכ' מאן דמחייבי בראיית 
אייה אין קרבן ראייה מעכב למ"ע דראיית פנים. אבל לפי גמרא שלנו דס"ל דליתא חיוב פנים ואפ"ה פטורים מקרבן ר

ראיית פנים בלתי קרבן ראייה והחייב בזה חייב בזה והפטור בזה פטור בזה קרבן ראיה מעכב לראיית פנים ואם ראה 
 פנים בלא קרבן ראיה אפי' מצוות ראיית פנים לא קיים. ולקמן אכתוב עוד בזה:

 פר הלכות חגיגה א:אקרית ס

מצות קנז. לשמוח ברגלים והוא אומרו יתעלה ושמחת בחגך פ"ק דחגיגה תניא רבי יוסי הגלילי אומר שלש מצות עשה 
נצטוו ישראל בעלותם לרגל ראיה וחגיגה ושמחה הראיה האמורה בתורה היא שנתראה פניו בעזרה ביו"ט הראשון של 

איון רבי יוחנן אומר ראיית פנים בעזרה ור"ל אמר ראיית חג ויביא עמו קרבן עולה בין מן העוף בין מן הבהמה שם מאי ר
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פנים בקרבן בעיקר הרגל שהוא יום טוב הראשון כולי עלמא לא פליגי דראיית פנים בקרבן כי פליגי בשאר ימות הרגל 
ה איתיביה ריש לקיש לרבי יוחנן לא יראו פני ריקם דמשמע דראיית פנים דכתיב יראה כל זכורך בקרבן הוא ומשני לי

בעיקר הרגל שהוא יו"ט הראשון איתיביה לא יראו פני ריקם בזבחים דצריך להביא קרבן בהמה הזבוחים בסכין ולא 
עולת העוף שהיא נמלקת אתה אומר בזבחים או אינו אלא בעופות ומנחות דין הוא נאמרה חגיגה להדיוט ונאמרה ראיה 

בוה זבחים ומה הם זבחים עולות אתה אומר עולות או לגבוה מה חגיגה האמורה להדיוט זבחים אף ראיה האמורה לג
אינו אלא שלמים ודין הוא נאמר חגיגה להדיוט ונאמר ראיה לגבוה מה חגיגה האמורה להדיוט בראוי לו אף ראיה 

האמורה לגבוה בראוי לו וכן בדין שלא יהא שלחנך מלא ושלחן רבך ריקם והשתא קשיא דמשמע דעולת ראיה אינו אלא 
והרב ז"ל כתב בין מן העוף בין מן הבהמה ואפשר דמפרש הרב ז"ל סיפא דהאי מתני' הכי או אינו אלא מן הבהמה 

שלמים דין הוא נאמר חגיגה להדיוט ונאמר ראיה לגבוה מה חגיגה דהדיוט בראוי לו למאכל הדיוט דהיינו שלמים דכתיב 
יראו פני ריקם דכתיב משמע לצרכי אני שואל חלב חגי עד בקר במידי דאית ליה חלב אף ראיה דגבוה בראוי לו דלא 

דהיינו עולות ומשום דברישא דבריתא יליף ראיה דגבוה מחגיגה דהדיוט לזבחים קאמר בסיפא או אינו אלא שלמים 
כלומר כיון דילפת מחגיגת דהדיוט לזבחים דהיינו בהמה ולא עופות ומנחות א"כ נילף נמי דהאי בהמה דראיה דליהוי 

דיוט דזבחים סתמא שלמים משמע להכי קאמר דין הוא דליהוי עולות ולא שלמים כך הוה משמע שלמים כחגיגת ה
מילפותא דרישא דנאמר חגיגה להדיוט וראיה לגבוה מה חגיגה דהדיוט בראוי לו אף ראיה דגבוה בראוי לו דהיינו עולות 

ט אלא מה זה בראוי לו אף זה בראוי לו וכן בדין שלא יהא שלחנך מלא ושלחן רבך ריקם והשתא לא ילפינן מחגיגת הדיו
וממילא משמע כל הראוי לגבוה דהיינו עולה בין מן העוף בין מן הבהמה דברישא הוה ילפינן זבחים לגבוה מזבחים 

דהדיוט ולהכי הוה משמע שלמים אבל השתא דלא ילפי' אלא ראוי לו מראוי לו אשתאר כל חד בדיניה עולה לגבוה בין 
ים להדיוט בהמה ואם לא על דרך זה אף על פי שהוא פי' דחוק בבריתא איני רואה שום סמך למה בהמה בין עוף ושלמ

שכתב הרב ז"ל והאי עוף צריך לומר דהוי קן אחד דלא מצינו בכל התורה להביא פרידה אחד חובה כדאיתא ריש פרק ד' 
כאן אמרו כל הקינין שבתורה חציין מחוסרי כפרה אלא דאכתי קשה דגרסי' בסיפא דהאי בריתא בספרי פרשת שלח לך מ

עולות וחציין חטאות חוץ משל גר שכולו לאישים ואפשר דשייר הא דכוותה דהוי כולו לאישים כדאמרינן ואין למדין מן 
 הכללות אפילו במקום שאומר בהם חוץ:

 חידושי הגרי"ז על הרמב"ם הלכות מעשר שני יד:ב

 חוץ לארץ, קרבן ציבור –קרבן פסח  –קרבנות 

 תוספות פסחים ג:

 משנה למלך 

 , הוראת שעהפסח מצרים ופסח דורות –קרבנות 

 קדושת לוי פרשת בא ד"ה ובני ישראל

לו(. הנה בכל מקום כתיב ויעשו בני ישראל 'כאשר צוה ה'  -ובני ישראל עשו כדבר משה כו' וינצלו את מצרים )יב, לה 
הנביא אזי הוא בבהירות גדול, רק האדם השומע מפי הנביא אזי את משה'. הכלל, הדיבור והציווי שיצא מפי הקב"ה אל 

אינו בבהירות כאשר יצא מפי הגבורה. והנה משה רבינו קיבל הדיבור מפי הבורא וישראל שמעו ממנו, ובעת ששמעו 
רלב, ממנו היה המצוה מאיר להם כאילו שמעו מפי הבורא, לפי ששכינה היתה מדברת מתוך גרונו כידוע )עי' זוה"ק ח"ג 

א; הוספות שם שו, ב(. ולכך בכל המצות כתיב ויעשו בני ישראל 'כאשר צוה ה' את משה', בזה הבהירות שקיבל משה 
מפי הקב"ה. אבל כאן שנצלו את מצרים והיה זה עליית ניצוצות כמבואר בספרים, ובאמת בעליית ניצוצות צריך האדם 

, ולכך לא כתיב כאן רק ובני ישראל עשו 'כדבר משה', כי אז לצמצם ולהשפיל עצמו במחשבת הניצוץ כדי להעלות אותו
 לא היה להם בהירות:

 בעקבי הצאן עמ' קלב

 ערל, אנוס רחמנא פטריה, פסח שני –פסח  –קרבנות 

 עא: –יבמות ע. 

 רש"י יבמות ע. ד"ה מתני'. הערל, כהן

 שמתו אחיו מחמת מילה.

 רמב"ן יבמות ע. ד"ה מתני'
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ל כהן שמתו אחיו מחמת מילה, ואיכא דקשיא ליה והא בגמ' בעי רמי בר חמא בקטן ערל ערלות מתני' הערל, פירש"י ז"
שלא בזמנה מעכבא או לא מעכבא, והא נמי ערלות שלא בזמנה היא דלאו בר ממהליה הוא, ושמעתי שר"ת ז"ל היה 

מחמת מילה ולפיכך מפרש ערל שמחמת פחד מיתה לא מל לפי שראה אחרים שמתו מחמת מילה או שמת לו אח אחד 
לא מל, והיינו דאמרינן לקמן בפ' נושאין )ק' א'( דערל מינס אניס, ומ"מ בר ממהליה הוא, אבל מתו אחיו מחמת מילה 

 ...למול, הילכך אין ערלות מעכבת בהןבתרי זימני או בתלתא זימני, הוחזקו ואסור 

 רמב"ם הלכות קרבן פסח ה:ז

וכן קטן שהגדיל בין שני פסחים, חייבין לעשות פסח שני, ואם שחטו עליו  גר שנתגייר בין פסח ראשון לפסח שני,
 בראשון פטור.

 רחנמא פטריה אנוס ראה:

 נשים – פסח –קרבנות 

 רמב"ם פירוש המשניות מכות ג:א

מחוייב כרת בלבד או מיתה בידי שמים, צריך אתה לדעת את הכללים המרובים האלו שאזכיר במקום זה, מהם, שכל 
ויהיה אותו החיוב בלא תעשה אם היה הדבר בעדים והתראה סופג מלקות, ואם ספג מלקות ועשה תשובה נפטר מן 

 וידוע שכל המצות הם צווי ואזהרה, הצווי הוא מצות עשה, והאזהרה מצות לא תעשה... הכרת.

ת דין או לאזהרת כרת אין לוקין עליו, כגון אמרו לא יקח איש את החלק הראשון מהם לאו שניתן לאזהרת מיתת בי...
אשת אביו, לא יהיה קדש מבני ישראל, לא יהיה לך אלהים אחרים, ודומיהם, לפי שלא בא הלאו הזה אלא לאזהרה, לפי 

נש הכלל שאצלינו שלא חייבה תורה מיתה ולא כרת עד שיהא באותו דבר לאו מיוחד והוא מה שאנו אומרים לא ע
 הכתוב אלא אם כן הזהיר, ולפיכך אין אנו מוציאים לפועל שום עונש מן העונשין אלא אחר התראה.

 איסור עשהראה: 

 קרבן הגר –קרבנות 

 שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן שדמ

 עמ' רפח הרבנפש 

 שלמי שמחה –קרבנות 

 הלכות חגיגה ב:י אבי עזרי חלק ג מהדורה קמא

 תמיד של שחר ובין הערבים –קרבנות 

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה לט

מרו יתעלה )פינחס כח( והמצוה הל"ט היא שצונו להקריב במקדש שני כבשים בכל יום. ואלו נקראין תמידין. והוא א
 ד(:     -כז ב( ובמסכת תמיד )פ"ג  -שנים ליום עולה תמיד. וכבר התבאר סדר הקרבתם ומעשיהם בשני מיומא )כה 

 ספר המצוות לרמב"ם שורש יא

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שורש יא

מקובץ מהם מצוה אחת וזה דבר העיקר האחד עשר שאין ראוי שימנו חלקי המצוה חלק חלק בפני עצמו כשיהיה ה
מבואר בחלקים המעכבים זה את זה כגון ארבעה מינין שבלולב ושתי צפרים ועץ ארז ושני תולעת בטהרתו שלמצורע. 
אבל אמר הרב שזה דבר קשה בעניינים שנאמר עליהם שאינם מעכבים זה את זה לפי שהקודם במחשבה הוא שנאמר 

ריך לחבירו יהיה כל חלק מהם מצוה בפני עצמה כגון אמרם התכלת אינה שאחר שאלה החלקים כל חלק מהם אינו צ
מעכבת את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת והיינו אומרים שהלבן והתכלת ימנו שתי מצות לולי שמצאנו להם לשון 

לכם מבואר במכלתא דר' ישמעאל והוא אמרם שם יכול יהו שתי מצוות מצות תכלת ומצות לבן תלמוד לומר והיה 
לציצית אחת היא ואינה שתי מצות, הנה התבאר לך שאפילו החלקים שאינם מעכבים זה את זה יהיה לפעמים מצוה 
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אחת כשיהיה הענין אחד. אלו דברי הרב. ואני אומר אם הנראה לרב הוא שראוי למנות החלקים שאינם מעכבים זה את 
הזו שהיא באמת כך פירושה יכול יהו שתי ]מצות[ כלומר זה מצות רבות כמניין החלקים אל ישנה סברתו מפני הברייתא 

שלא יעכבו זא"ז תלמוד לומר והיה לכם לציצית וראיתם אותו דמשמע שהיא מצוה אחת שהתכלת מעכב את הלבן 
והלבן מעכב את התכלת והברייתא הזו נשנית אליבא דרבי דאמר בגמר מנחות )לח א( וראיתם אותו מלמד שמעכבין זה 

היא ששנינו במשנתנו במנחות )כח א( ושנו אותה בספרי ארבע ציציות מעכבות זו את זו שארבעתן מצוה את זה. וזו 
אחת רבי ישמעאל ]אומר[ ארבעתן ארבע מצות. ומכאן תלמוד שבאמרם מצוה אחת ירצו בו שהם מעכבין זה את זה 

זו התכלת והלבן אינם מעכבין זה והאומר שאינם מעכבין יעשה אותם מצות רבות. והתמה מן הרב אם לדעת המכלתא ה
את זה לאי זה ענין שנו שם מצוה אחת ואינם שתי מצות. וכי בא התנא הזה עכשיו למנות מאתים וארבעים ושמנה 

מצות עשה וללמדנו שלא נביא ענין ציצית בחשבוננו אלא למצוה אחת )יד א(. זה הדבר איננו ראוי לטעות בו. ועם כל 
שלהרב בזה שראינו לבעל הלכות שמנה מצות ציצית מצוה אחת לפי שהיא ענין אחד זה אנחנו לא נשבש מניינו 

שבתשלום התכלת והלבן תשלם לנו הכונה במצוה הזאת לזכור את כל מצות י"י ולעשותם, ואע"פ שאמר ר' ישמעאל 
בון המצות העניין )מנחות כח א( בארבע ציציות ארבעתן ארבע מצות, לעניין שאינן מעכבין זה את זה אמרו כך אבל בחש

בתשלומו נמנה אחד. וזו סברא תסבול אותה הדעת לבעל ההלכות שמנה גם כן מצות תפילין אחת. אבל הרב מנה 
יג(. ושתים אלו נשנו משנה אחת התכלת אינה מעכבת את הלבן והלבן אינו מעכב את התכלת  -התפלין שתי מצות )יב 

ת שליד. ואם נביט לעניינם הרי התפלין ייחשבו יותר ענין אחד, תפלה שליד אינה מעכבת שלראש ושלראש אינה מעכב
שכל מה שכתוב בזה כתוב בזה והעניין בהם אחד למען תהיה תורת י"י בפינו שומה כנגד הלב והמוח משכנות המחשבה. 

נם לבד אם יטעון הרב שזה המעשה אחד לבישת התכלת והלבן כאחד והתפלין שני מעשים, ולא יחשבו שני מעשים שאי
מעכבים זה את זה אלו שתי מצות אע"פ שהוא מונה קרית שמע שחרית וערבית מצוה אחת )י'( והקטרת בוקר וערב 

 אחת )כח( ושני תמידין אחת )לט(:    

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת הלאוין

ם מגאוני הדורות וכתבנו ...וזה אשר ראינו לכתוב בענין חשבון המצות אשר נתעוררו בו בעל ההלכות והרב וזולת
במחלוקותיהן כפי הנראה אלינו במיעוט הפנאי ורוב הטרדות ובצוק העתים. ובאמת שחשבון המצות הוא דבר אשר אני 

חושד בו את כולנו ומניח ביאור אמתתו במחשבתי למי שהניחו לו כל הספקות. נאמר בו אנחנו החסרים מה שאמרו 
עתיד לפרש פרשה זו. ואף גם זאת אם יאריך השם ימינו וינעים שני זקוננו  השלמים בכל חכמה )מנחות מה א( אליהו

 וירווח צוקת זמננו נוסיף עוד ביאור מאשר חסמנו פינו מהתחיל בביאורו:  

ואתה אם תבין כל מה שכתבנו בדיני מצות עשה תראה שסלקנו מחשבונו של הרב מצות... כולם עשרים ושש. ויבואו   
שכתבנו ששכחן הרב. ושער נזיר )עי' לעיל ל"ת ו(. ועשיית ארון וכפורת )כמ"ש בע' לג(. ונדרי  במקומן שש עשרה מצות

 -גבוה ונדרי ביטוי הן שתים )כמ"ש בע' צד(. וקידוש החודש ועיבור שנה נעשה אותם שתים כדעת בעל ההלכות )אות עד 
מה )כמ"ש בע' רלה(. ושני תמידין וקטרת בקר ח( וכן מפיל שן עבדו מצוה בפני עצ -ה הביאו בע' קנג ושרש א עמ' מו 

 וערב וקרית שמע נמנים שתים שתים שהן מצות אינן מעכבות זו את זו וזמנה שלזו לא זמנה שלזו )כמ"ש סוף שרש יא(.

 קרי וכתיב

 סנהדרין ג:

 מגילה ז., נדרים לח

 רד"ק, בסוף הקדמתו:

ספרים ונטלטלו. והחכמים יודעי התורה מתו ואנשי כנסת ונראה כי מלות האלה נמצאו כן לפי שבגלות ראשונה אבדו ה
הגדולה שהחזירו עטרה ליושנה מצאו מחלוקת בספרים, והלכו בהם אחר הרוב לפי דעתם; ובמקום שלא השיגה דעתם 
 על הבירור, כתבו האחד ולא נקדו או כתבו מבחוץ ולא כתבו מבפנים, וכן כתבו בדרך אחד מבפנים ובדרך אחר מבחוץ...

 ת חינוך מצוה תריג:אמנח

ונלע"ד בירורן של דברים דיש שני מיני חו"י אחד דע"י החסר או יתיר נשתנה פירוש התיבה או יוכל להשתנות כהנהו 
דמבואר בסנהדרין דרך משל כתיב בסכת חסר וע"י זה דרשינן דסוכה שתחת הבית פסול או שתים כהלכתן דסכת חסר 

הדין דסוכה ולא משמע להיפך או כדומה קרנות מלא או חסר משתנה הדין כי משמע אחד ע"ש א"כ בכתב מלא משתנה 
 מלא הוא שנים וחסר הוא אחת...

 (קישור)ןאויעכ  –נח עם שבע שגיות 

  אם למקרא, יש אם למסורת יש ראה:
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 אחוריו לספר תורה –קריאת התורה 

 שלחן ערוך יורה דעה רפב:א

חייב אדם לנהוג כבוד גדול בס"ת. ומצוה לייחד לו מקום ולכבד המקום ההוא ולהדרו ביותר. ולא ירוק כנגד ספר תורה. 
כנגדו. ולא יניחנו על ראשו כמשוי. ולא יחזור אחוריו, אלא אם כן גבוה ממנו  ולא יגלה ערותו כנגדו. ולא יפשוט רגלו

עשרה טפחים, אלא ישב לפניו בכובד ראש וביראה ופחד, שהוא העד הנאמן על כל באי עולם, שנאמר: והיה שם בך לעד 
 )דברים לא, כו(, ויכבדנו כפי כחו.

 ט"ז יורה דעה רפב:א

דהס"ת צריך שתהיה גבוה מן האדם אבל איפכא לא הוה דרך כבוד אלא דבטור כתב  גבוה ממנו. כן הוא ברמב"ם ונראה
גבוה ממנה ונראה דרבנים שעומדים לפני ארון הקודש אינן בכלל איסור זה שעומדים אחוריהם לארון הקודש כיון 

 שהס"ת מונחת בארון הקודש הוה כמו ברשות אחרת:

 ב-ערוך השלחן יורה דעה רפב:א

בו קדושה יתירה וכבוד גדול וחייב אדם לנהוג כבוד גדול בס"ת ומצוה לייחד לו מקום מהודר ולכבד  ס"ת כשר נוהגין
אותו המקום ולהדרו ביותר שיהיה נקי ומהודר וכל המכבד את התורה גופו מכובד על הבריות ולא ירוק כנגד הס"ת ולא 

י ולא יחזור לו אחוריו אא"כ גבוה ממנו עשרה יגלה ערותו כנגדו ולא יפשוט רגליו כנגדו ולא יניחנו על ראשו כמשו
טפחים אלא ישחה לפני הס"ת בכובד ראש ובאימה וביראה ובפחד שהוא העד הנאמן על כל באי עולם שנאמר והיה שם 

 בך לעד ובשביל התורה נברא העולם והקב"ה משתעשע בתורתו הקדושה והטהורה ולכן צריך לכבדו בכל כחותיו:  

דרשה עומד הדורש פניו אל העם ואחוריו אל ארון הקודש דכיון שהס"ת מונחת בארון הקודש ואין לתמוה שבשעת ה
הוה כרשות אחרת ]ט"ז סק"א[ ועוד דזהו עצמו כבוד התורה שדורש בהתורה ובמצותיה והתורה עצמה צותה כן בכעין 

תא בסוטה ]ל"ח א[ כה תברכו זה כמו בברכת כהנים שהכהנים פניהם כלפי העם פנים כנגד פנים והתורה גזרה כן כדאי
פנים כנגד פנים וה"נ הרי התורה גזרה להודיע חוקי האלקים ואת תורותיו ובהכרח לדרוש פנים כנגד פנים ובמדרש 

 איתא בא וראה כמה גדול כבוד הציבור שהחכם הדורש פניו וכו':

 שלחן ערוך אורח חיים קנ:ה בהג"ה

לפי העם, ושאר העם כולם יושבים שורות שורות, פניהם כלפי הקודש וסדר הישיבה כך היא: הזקנים יושבים פניהם כ
 ופני הזקנים. )טור(.

 ט"ז יורה דעה קנ:ב

וסדר הישיבה כו'. כתוב בלבוש עכשיו אין ענין לסדר זה כי קונין המקומות מ"מ יזהרו שלא יעשו שום מקום לישב עליו 
ואחוריו להיכל דגנאי הוא ועוד שלא יפסיק בין המברך על  בין הבימה ובין ההיכל באופן שיהיה פני היושב נגד הבימה

 הס"ת ובין היכל דנראה כמשתחוה לו המברך עכ"ל:

 פרי מגדים אורח חיים משבצות זב קנ:ב

)ב( וסדר. עיין ט"ז. הביא דברי הלבוש. ועכשיו עושים מקומות אצל הבימה שקורין אלמימר"א ופני היושב להיכל ואחוריו 
שאחוריו לספר תורה מכל מקום רשות אחרת היא הבימה. ומכל מקום לטעם השני דנראה כמשתחווה לו לבימה, ואף 

המברך, דהיינו שנוהגין לכרוע בברכת התורה, עיין מ"א ]סימן[ קל"ט אות וי"ו, אם כן אין נכון זה. וי"ל כשאחוריו לבימה 
צ' בב"י ]פג, ב ד"ה ולא[ בשם תוספות ]ברכות כז, ב  אין נראה כמשתחווה לו. ואע"ג דאחורי רבו יש אוסרים, עיין סימן

ד"ה ולא[, אפשר לא קיימא לן כהך טעמא, או שאני רבו. ועיין יו"ד ]סימן[ רפ"ב בט"ז ]ס"ק[ א' רבנים בדרשה אחוריהם 
להיכל, דספר תורה ברשות אחרת, לפי שעה שאני, אבל בקביעות גנאי שיהא אחוריו להיכל. דע שמה שכתב המחבר 

יף א' כופין זה את זה לבנות בית הכנסת, דווקא כשיש עשרה מנין, כמו שכתב הלבוש ]סעיף א[, והוא מר"מ פרק י"א בסע
מהלכות תפלה הלכה א'. ומשמע הוא הדין תנ"ך דווקא כהאי גוונא שיש מנין, הא בפחות לא. והטעם, דתנ"ך להפטורה 

 מ"א אות א' משמע אפילו פחות מעשרה קונין ספרים, וצ"ע: בעינן, ופחות מעשרה ליכא קריאה והפטורה בציבור. ועיין

 )ווילליגער( עמ' קלד פרדס מרדכי
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 שערי אפרים פתח שערים ג:ט )שערי חיים י:יט?(
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 תוספות סוטה לט. ד"ה כיון

 שאינו מחויבבזמן  –קריאת התורה 

 שו"ת משיב דבר חלק א סימן טז

 לכבוד הרב וכו' בעיר סינסינאטא באמיריקא:  

אשר דרש מע"כ נ"י על דבר אשר קרה בקהלה אחת בעירו כי חברה אחת ביום טובה שלהם שזכו לחנך ארון הקודש   
ועשו הקפות עם הס"ת בשמחת לבבם ורצה אחד שיקרא בתורה בצבור ביום א' ומע"כ מיחה בדבר, וביאר טעמו ונמוקו, 

כסברת המרדכי במגילה )פ"א( לענין מקרא מגילה כי הקורא בתורה שלא בזמן שקבעו חז"ל הרי זה עובר משום ב"ת ו
 בט"ו אם מכוין לקריאה:  

והנה אם משום הא לא איריא, ידע כ' כי אין בקה"ת משום בל תוסיף אפי' בברכה מדאיתא בעירובין )דף צו( ועוד הישן   
נה לאו תוספת היא ולהכי בשמיני ילקה ופירש"י ואנן מיתב יתבינן בשמיני ספק שביעי לכתחילה אלא שלא בזמנו בלא כו

שרינן דאי שמיני הוא לא מכוין למצות סוכה עכ"ל, ומש"ה ליכא משום בל תוסיף, וא"כ קשה מהא דיו"ט שני של גליות 
 דקרינן בתורה ומברכינן דלא שייך בזה סברת רש"י דאי שמיני לא מכוין למצות סוכה, דהרי מברכינן:  
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ב דמיו"ט שני של גליות לא קשה כלל דתק"ח היא, ונראה מדבריו דמפרש דלא הן אמת דבחי' הרשב"א ר"ה )דף ט"ז( כת  
כפרש"י, אלא הישן בא"י בשמיני בסוכה ילקה, מ"מ הרי רש"י פי' בהדיא ביו"ט שני של גליות ובחיבורי הע"ש )סי' מו 

ורה ומברכינן ביו"ט אות ה( בארתי דגם הרשב"א אינו חולק על פירש"י. איך שהוא הלא יקשה לפירש"י מהא דקרינן בת
שני של גליות, אלא מוכח מהא דלא שייך איסורא דב"ת אלא במצוה דאורייתא משא"כ בקה"ת שעיקרו מדרבנן, ומשום 
זה נמי לא קשה מהא דמקדשין ביו"ט שני של גליות, דקידוש יו"ט ג"כ מדרבנן כמש"כ המג"א )סי' תקצז(, וכן כתב הגאון 

"י אע"ג דשם אין דבריו צודקים לענ"ד כמש"כ שם בחיבורי )סימן נד אות ד( מ"מ בעל טורי אבן ספ"ג דר"ה בדעת רש
האמת כך הוא דס"ל לרש"י דקידוש יו"ט מדרבנן ומש"ה אין בזה משום ב"ת, ואע"ג דעדיין יש להקשות מתפלת יו"ט 

ליו בברכותיו לומר דמסיימינן מקדש ישראל והזמנים, ולפרש"י שבועות )יג( בד"ה לא קראו מקרא קודש, דלא קבלו ע
מקדש ישראל ויוה"כ, דמשמע דס"ל לרש"י דתפלת יו"ט דכתיב מקרא קודש מה"ת מ"מ יש לומר שאין כונת רש"י דעיקר 

תפלת יו"ט מ"ע מה"ת אלא אי מתפלל ומברך מצוה להזכיר קדושת יו"ט, וגם אינו בלשון מ"ע דיהא משום זה המוסיף 
וגיא דעירובין הנ"ל שאין בקה"ת אפי' בברכה איסורא דב"ת, והא שכתב ביום אחר לאו דב"ת, והא מיהא מוכרח מס

המרדכי דבקריאת המגילה יש משום ב"ת, ע"כ צ"ל דקריאת המגילה דמצות נביאים הוא הוי כמ"ע דאורייתא והכי דעת 
 הגאון בטורי אבן מגילה )דף ד( בד"ה חזקיה דדברי קבלה כדברי תורה דמי:  

ורא דבל תוסיף ליכא, אבל הא פשיטא דלקרא בברכה ביום שלא תקנו חז"ל הוא ברכה לבטלה, נחזור לענין דמשום איס  
איברא בלא ברכה לכאורה אין בזה איסור, והוי כקורא בתורה, מ"מ שפיר הוכיח מע"כ נ"י דביום שאין קה"ת כלל יש 

רהם זקן וכו', וזה לא נהגו אלא איסורא בדבר מהא שהביא המג"א )סימן קמד( מהא שנהגו להוציא לחתן ס"ת לקרוא ואב
ביום קה"ת ש"מ דיש איזה איסור בדבר להוציא ס"ת ביום שאין בו קרה"ת, אלא דלא נתבאר הנפקותא בין יום שאין 

קוראין מתק"ח ז"ל כלל בין יום שקוראין בתורה ומוציאין ס"ת אחרת. ונראה משום דשיטת הירושלמי ברכות פ' שלשה 
ינו בעת שקוראין בתורה ברבים, והוא דעת ר' יוחנן בתלמודין ברכות )דף כא( דיליף שאכלו דהא דברה"ת מה"ת הי

ברה"ת לאחריו מברהמ"ז וזה אינו אלא בציבור, וכ"ז אינו כתלמודן דעיקר בה"ת מה"ת היינו בינו לבין עצמו בשעה 
וכבר בארנו זה בבאורנו  שעומד ושונה בכל יום, אבל קרה"ת ברבים הא שמברכין אינו אלא תק"ח משום כבוד התורה,

בהרח"ד )פ' משפטים כד יב( בס"ד א"כ נהי דקיי"ל כתלמודן, מ"מ יש לחוש לדעת הירושלמי שלא לקרות בתורה בציבור 
בלא ברכה, ואחר שהברכה מה"ת שוב אין נ"מ אם קוראין בזמן שהתקינו חז"ל אם לא אחר שמה"ת אין שום יום 

"כ דהדין כך לשיטת הירושלמי דאימת שיהא אם קורין בתורה בצבור מחויבין שמחויבין לקרות בתורה בציבור, וא"כ ע
לברך מה"ת ולפי"ז נוכל לומר דזהו הנ"מ דביום קרה"ת שמברכין בס"ת ראשונה על פי דין ויוצאין בברכה זו אף על הס"ת 

רות בס"ת ביום שאין השני ומשו"ה מותר להוציא ולקרות בס"ת לקראת חתן לפי המנהג המובא במג"א אבל להוציא ולק
בו קרה"ת ודאי אסור דהאיך נעביד אם לקרות בלא ברכה יש לנו לחוש לדעת הירושלמי דקריאה בציבור צריך לברך 

מה"ת ולקרות בברכה ביום שלא תקנו חז"ל הרי היא ברכה לבטלה, וה"ה להוציא ס"ת ולקרות אף ביום קריאת התורה 
ב יש גם כן איסור בדבר, מפני הטעם שהסברנו לעיל, ובאמת לא ידעתי אך לא בעת הקריאה כמו לאחר התפלה או בער

מה ראה האיש המתחרה לעשות מעשה כזה שלא נודע מקורו, ואם אינו קטיל קניא מהנכון שיבאר איזה מקור ואם אין 
איזה מקור לו מקור נכון אינו אלא שטות וגסות רוח להתהלך בגדולות המפליאות לב ההמון. דרך כלל לע"ע שלא ידעתי 

לדברים אלו, צדק מע"כ נ"י שמיחה בזה, ולא יחוש למאן דמצער ליה, חרפתו אל חיקו תשוב, וכבוד לאיש שבת מריב כו'. 
 וה' יזכנו שיהיו כל בניך למודי ה' ורב שלום בניך. דברי העמוס בעבודה:  

 נפתלי צבי יהודא ברלין.      

 א שמעבטלו פרשיות, השלמת פרשיות של –קריאת התורה 

 שלחן ערוך אורח חיים קלד:ב

הגה: אם בטלו שבת אחת קריאת הפרשה מקום שמפסיקין בשבת בשחרית, שם קורין במנחה, ובשני ובחמישי, ובשבת הבאה. 
 בצבור, לשבת הבאה קורין אותה פרשה עם פרשה השייכה לאותה שבת )אור זרוע( )ועיין לקמן סי' רפ"ב(.

 מגן אברהם קלה:ד

ה אם התחילו ולא סיימו מחמת קטט אבל אם היו ב' מחוברין באותו שבת שבטלו אין קורין בשבת בטלו שבת. וה"
הבאה ג' דלא מצינו לעולם שקורין ג' וא"ל יקראו ב' לכל הפחות דאין תקנה לחצאין )ובהגמ"נ כתוב ע"ז ולא נראין דבריו 

ות צריך לקרות חד גבר' מסוף סדרא ראשונה בעיני( ואם בטלו פ' ויחי אין לקרותו עם פ' שמות כי כשקורין ב' סדר
 לתחלת סדרא שניה כדי שיהיו מחוברין וזה אין נכון לעשות בשני ספרים )רמ"מ סי' פ"ה(:

 )חזון איש( חלק ג עמ' לג פאר הדור
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 דילגו פסוק וכבר החזירו את הספר –קריאת התורה 

 שלחן ערוך אורח חיים קלז:ג

א פסוק המדולג, אינו חוזר; ואם בלוקרא יו"ד פסוקים  במנחה בשבת או בב' וה'דלג פסוק אחד ולא קראו, אם הוא אם 
וקורא הוא  ואמר קדיש חוזרר את התורה חוזר וקורא, ואפילו אחר שהחזי לו דילג פסוק אחדאפילאו, חוזר. אבל בשבת, 

)דינם( כמו מנחה בשבת ושני וחמישי, לפי שכבר וקורא. פרשת המועדים  ושנים עמו; ואפילו הפטיר והתפלל מוסף, חוזר
 קראו הפרשיות בשבתות שלהן.

 לחן ערוך אורח חיים רפב:זש

מוסף, חוזר  חוזר וקורא הוא ושנים עמו; ואפילו הפטיר והתפלל שבת ודילג פסוק אחד,שחרית בקרא הפרשה בתפלת 
 וקורא.

 וספות רי"ד מגילהת

 דעת תורה אורח חיים קלז:ג
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 ירמיהו ושדה אחוזה –הפטרת בהר  –קריאת התורה 
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 נפש הרב עמ' ש

 חתן בשבעת ימי המשתה –עניינא דיומא  –הפטרה  –קריאת התורה 

 שלחן ערוך אורח חיים רפה:ז

של  ה)מרדכי ה"ק(, ומ"מ נהגו לקרות יא ההפטרה; ובשבת של חתונה יקרא ההפטרהגה: וכן א"צ לקרות ההפטרות פרשת יו"ט. א"צ לקרות 
 שבת ולא שוש אשיש )פסקי מהרא"י סי' ק"א(.

 הוספות עליות –ת התורה קריא

 מגילה כב

 ר"ן על הרי"ף

 שלחן ערוך אורח חיים רפב:ב

להוסיף על מנין הקרואים )רמב"ם פ' י"ב  הגה: וה"ה ביו"ט מותרמוציאין ס"ת וקורין בו שבעה; ואם רצה להוסיף, מוסיף. 
ט אין מה"תותשובת מהר"ם וב"י(. וי"א דביו"ט אין להוסיף )ר"ן פרק הקורא( וכן נהגו במדינות אלו מלבד בשמחת תורה שמוסיפין הרבה, גם בכל יו"

 המפטירין ממנין הקרואים,

הגה: ויש אוסרים )מרדכי סוף מגילה(, וכן כך כלום. מותר לקרות עולים הרבה אע"פ שקרא זה מה שקרא זה וחוזר ומברך אין ב
 נהגו במדינות אלו, דחוץ מבשמחת תורה, שנהגו להרבות בקרואים ונהגו כסברא הראשונה.

 מתוך קלף –הפטרה ומגילות  –קריאת התורה 

 משנה ברורה רפד:א

היה נ"ל שאין יוצאין כלל בקריאת כתב הלבוש תמהתי על שלא ראיתי נוהגין לכתוב ההפטרות כדין ספר כי  -מפטירין 
ההפטרה בחומשים הנדפסין כיון שאין נכתבין בכל הלכות הס"ת או מגילה והט"ז ומ"א יישבו המנהג וס"ל דאף שהוא 
ע"י דפוס וגם על הנייר ושלא בגלילה מותר לענין זה ומ"מ דעת המ"א דצריך לקרות ההפטרה]א[ מתוך]ב[ נביא שלם 

ד הנדפסת בחומש וכן ג"כ דעת הא"ר ע"ש ומ"מ אם אין להם רק הפטרה הנדפסת בחומש]ג[ הנדפס ולא מתוך הפטרה לב
יש לסמוך להקל שלא לבטל קריאת הפטרה אך לכתחלה בודאי ראוי ונכון שיהיה לכל צבור נביאים שנכתבין בקלף כדין 

גר"א בקהלתו וכעת נתפשט שאז גם השמות נכתבים בקדושה משא"כ כשהוא על הנייר הנדפס ]עיין בא"ר[ וכן הנהיג ה
 זה בהרבה קהלות ישראל]ד[ ואשרי חלקם:

 חובת היחיד או הציבור –קריאת התורה 

 ג. בדפ׳׳ה ד׳׳ה אמר הכותב מלחמת ה' מגילה

אמר הכותב השנוים במשנתינו כולם חובות הצבור הן ואינן אלא במחויבים בדבר אבל מגילה כשם שהצבור חייב כך כל 
ד שלא קרא צריך י' משום פרסומי ניסא ובין שיצאו הן או שלא יצאו קורין בי' להוציא היחיד יחיד ויחיד חייב ויחי

 ...משא"כ בשאר כל המצות

 מעתיקי השמועה חלק ב עמ' יח

 נפש הרב עמ' קל

 חזק חזק ונתחזק –קריאת התורה 

 שלחן ערוך אורח חיים קלט:יא
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מכו מנהג זה על מה שנאמר ביהושע לא ימוש ספר התורה הזה מפיך חזק הגה: וס הקורא בתורה צריך לאחוז בספר תורה בשעת ברכה.
 221ט( ומזה נהגו לומר למסיים לקרות בתורה בכל פעם חזק )ב"י בשם אורח חיים(. -ואמץ )יהושע א, ח 

 חתן תורה וחתן בראשית –קריאת התורה 

 מפניני הרב עמ' קפד

 טלטול ספר תורה לשלשה קריאות –קריאת התורה 

 השלחן אורח חיים קלה:לבערוך 

ועוד אמרו דזהו רק כשמביאים התורה מבהכ"נ בשעת הקריאה ואח"כ מחזירין אותה לבהכ"נ אבל אם מביאים אותה 
מקודם ומניחין אותה בארון או בתיבה שיש לה מקום מיוחד על איזה זמן לית לן בה והמנהג לדקדק שיקראו בה ג' 

ה שטלטלוה מביהכ"נ אבל בפחות מג' פעמים טלטלוה לצורך עראי ויש בזיון אף פעמים דזה מקרי כקביעות ואין בזיון במ
אם הביאוה מקודם ומכל מה שנתבאר מבואר דלא יפה עושים רבים מהמון העם בר"ה ויוה"כ ושמחת תורה שקודם 

תורה הקריאה נוטלין ס"ת מהבהכ"נ לקרא במקום אחר ואחר הקריאה מחזירין אותה לבהכ"נ וכוונתם כדי לעלות ל
בימים המקודשים האלה אבל יצא שכרם בהפסידם לעבור עבירה בימים המקודשים ולא לחוש לכבוד התורה ולכן ראוי 

 למחות בהם ולגזור שלא יעשו כן והשומע תבא עליו ברכת טוב:

 : תפילה פרק יב סעיף לחשלמההליכות 

                                                 

 למנהגם חב"דע' באתר  221
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 לימוד תורה באמצע –קריאת התורה 

 ברכות ח.

 תוספות ברכות ח. ד"ה

 (קישור)הלת יעקב ברכות ח. ד"ה ר' אבוה ק
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 (קישור)ברכת ראש ברכות ח. ד"ה בעי רב פפא 

 

 מחזור השנה –קריאת התורה 

 מגילה כט:

 יג:ארמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים 

 מחילת הכהן –קריאת התורה 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן לד

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן כ

 משנה ברורה קלה:ט

 פרי מגדים קלה

 ערוך השלחן אורח חיים קלה:י

 גיטין נט:

 תוספות גיטין נט: ד"ה אבל

 לישראל )הענקין( עמ' קסד עדות

 קריאת התורה מן התורה

 תפילה מן התורה –קודש  מקראיראה: 

 מנהג קריאת שם העולה לתורה –קריאת התורה 

 שו"ת אבני נזר חלק חושן משפט סימן קג   

 תשובה לק"ק טשענסטחוב בשנת תרמ"ג.
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בדבר אשר חדשים מקרוב באו וחפצים לשנות מנהג אבותינו להפר חוק מלקרוא בשם לעולי תורה רק יעמוד כהן יעמוד 
 לוי וכו':  

 אשיבהו כי חלילה וחלילה להפר המנהג בקריאה לס"ת בשמות אשר הנהיגו וגבלו ראשונים:    

ד ע"ב( שאינה מצוה רק מנהג בעלמא ואעפי"כ והנה רש"י פירש בהא דערקתא דמסאנא יהרג ואל יעבור )סנהדרין ע"  
מאחר שכוונתו לעבור על דת יהרג ואל יעבור. וזה ברור שהחפצים לשנות את מנהג הקריאה לא במרד ובמעל חלילה 

יעשו זאת כי מה עול מצאו בהמנהג הזה כי ירחקו ממנו רק יחפצו להתדמות להחדשים באשכנז. וזאת ידוע כי 
המנהגים הי' חפצם ומגמתם לעקור את הדת בכללה ופוק חזי מה דסליק בהו ומה המה בני המתחילים באשכנז לשנות 

המשנים. הגם כי עתה באשכנז מעשה אבותיהם בידיהם ואינם מתכוונים בזה למאומה אעפי"כ הנה ידוע מ"ש הרשב"א 
אחריו אינם מתכוונים רק  בתשו' )חלק ד' ]סי' צ'[( בלאו דלא ילבש גבר דאם הראשון עשה להתדמות לנשים אף דהבאים

להתדמות אליו מ"מ כולם נידונין עפ"י כוונת הראשון. וא"כ בנ"ד נמי מאחר שהמחדש הראשון כוונתו לעבור על דת שוב 
 גם הבאים להתדמות להחדשים נידונים ג"כ כאילו היתה כוונתם לעבור על דת ואפילו ערקתא דמסאנא יהרג ואל יעבור:  

גי ישראל לא על תהו נתיסדו ח"ו ובכולם יש בהם סודות עמוקים ונכוחים למבין. וגם המנהג ומהראוי שתדעו כי מנה  
הזה לקרוא בשמות לעלות לתורה יסודתו בהררי קודש כנודע למביני מדע. ועוד שהדבר הזה נוגע להם יותר ויותר כי 

ה השם ויש חשש א"א וממזרות מאחר שלא יקראו כלל בשם יהדות ואף לס"ת ואם יארע להם גט כריתות יש חשש נשתנ
לעולם ולעולמי עולמים. הגם שאין להרהר על הגיטין הנתונים במקומות אשכנז שהנהיגו כן כי יש לומר היתר בדיעבד. 

 אבל חלילה וחלילה לעשות כן לכתחילה:  

יכם בלשון ועתה אמרו לאחיכם עמי וקראו להם לשלום ותבארו להם המכתב באר היטב. אך השמרו לכם לדבר עם אח  
רכה. ואפי' הני תלת מילי דצריך אדם לומר ערב שבת עם חשיכה בתוך ביתו אצרכינהו למימר בניחותא כי היכי 

דלקבלינהו מיני' מה גם דברים הנאמרים לרבים. ואם כה תעשו בטח ישמעו לכם ולא יוסיפו עוד לחפוץ כדבר הזה. מה 
 א נחשדו ישראל על כך ח"ו:  גם בזה שאין בו שום יתרון כי אם להמרות פי ה' ול

 אלה דברי המצפה להשיג מכם אגרת שלום ואמת בשורתא טבתא מיהודאי דלא יעידון מאורייתא:  

 הק' אברהם:

 שערי רחמים סמן יט

 שערי חיים סימן כ לשערי אפרים א:כו

 שערי רחמים סימן כא

 מצות זכירת מעמד הר סיני –קריאת התורה 

 רמב"ם דברים ד:ט

אז כשלא תשכחום, ותעשום על אמתתם, תחשבו חכמים ונבונים, ואם תעוותו  -וגו' פן תשכח את הדברים  רק השמר לך
אותם מתוך שכחה, תחשבו שוטים, לשון רש"י. ואינו נכון כלל. אבל הכתוב הזה לפי דעתי מצות לא תעשה, הזהיר בה 

חזר ואמר רק אני מזהירך מאד להשמר  מאד, כי כאשר אמר שנזהר בכל המצות ונשמור החוקים והמשפטים לעשותם,
ולשמור עצמך מאד מאד לזכור מאין באו אליך המצות, שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר ראו שם עיניך 

הקולות והלפידים את כבודו ואת גדלו ודבריו אשר שמעת שם מתוך האש, ותודיע כל הדברים אשר ראו עיניך במעמד 
יך עד עולם. ופירש הטעם כי השם עשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו כל הימים הנכבד ההוא לבניך ולבני בנ

 ואת בניכם תלמדון לדורות עולם, אם כן עשו אתם ככה ואל תשכחו אותו:

והנה קודם שיזכיר הדברות שנאמרו שם, הזהיר במצות לא תעשה שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא נסירהו מלבנו   
ות עשה שנודיע בו לכל זרענו מדור לדור כל מה שהיה שם בראיה ובשמיעה. והתועלת במצוה הזאת לעולם, וצוה במצ

גדולה מאד, שאם היו דברי התורה באים אלינו מפי משה בלבד, אע"פ שנבואתו נתאמתה באותות ובמופתים אם יקום 
ס ספק בלב האנשים, אבל כשתגיע בקרבנו נביא או חולם חלום ויצונו בהפך מן התורה ונתן אלינו אות או מופת יכנ

אלינו התורה מפי הגבורה לאזנינו ועינינו הרואות אין שם אמצעי, נכחיש כל חולק וכל מספק, ונשקר אותו, לא יועילהו 
 אות ולא יצילהו מופת מן המיתה בידינו, כי אנחנו היודעים בשקרותו:

גם כן הדבר לבנינו ידעו שהיה הדבר אמת בלא ספק  זהו שאמר שם )שמות יט ט( וגם בך יאמינו לעולם, כי כשנעתיק  
כאלו ראוהו כל הדורות, כי לא נעיד שקר לבנינו ולא ננחיל אותם דבר הבל ואין בם מועיל. והם לא יסתפקו כלל 
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בעדותנו שנעיד להם, אבל יאמינו בודאי שראינו כולנו בעינינו, וכל מה שספרנו להם. והענין הזה יבוא עוד בפרשת כי 
 בקרבך נביא או חולם חלום וגו' )להלן יג ב(, וכבר הזכרתיו שם בפרשת בחדש השלישי )שמות יט ט(: יקום

 מגן אברהם ס:ב 

איתא בכוונות ובכתבים והזכירות הללו הם מ"ע לכן כשיאמר ובנו בחרת יזכור מ"ת, וקרבתנו מעמד הר סיני, לשמך ...
מעשה מרים,  ק להודות ולא לדבר לשון הרע וזהונברא רהגדול מעשה עמלק שאין השם שלם, להודות לך הפה לא 

וזכרתם את כל מצות ה' זהו שבת ששקולה כנגד כל המצות וכשאומר והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ יניח הכנפות 
של הטלית שעל כתפיו ליפול למטה עכ"ל, ובילקוט פ' בחקותי מביא ג"כ זכור את אשר הקצפת את ה' אלהיך במדבר וגו' 

ור בפה ע"ש בשם ספרי ונ"ל שיזכור זה כשיאמר באהבה לאפוקי באותו פעם לא היו אוהבין השם וצריך טעם למה זכ
תקנו לקרות פ' עמלק מה שלא תקנו בזכירות אחרים עססי' תרפ"ה וי"ל דמ"ת יש לנו חג עצרת וה"ה שבת ומעשה מרים 

 ומעשה עגל לא תקנו מפני שהי' גנותן של ישראל:

 נתפרדה החבילה –קריאת התורה 

 גיטין נט:

 רש"י גיטין נט: נתפרדה

 עמידה בזמן קריאת התורה –קריאת התורה 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן כב

 שו"ת דבר יהושע חלק ב סימן טו בסוף

 הזי"ו ל"ך –פרשת האזינו  –קריאת התורה 

 ראש השנה לא.

אמר רב: הזי"ו ל"ך. ואמר רב חנן בר רבא אמר רב: כדרך במוספי דשבתא מה היו אומרים? אמר רב ענן בר רבא 
 כך חלוקין בבית הכנסת. -שחלוקים כאן 

 רש"י ראש השנה לא.

 -זכור ימות עולם, השלישי  -האזינו, השני  -פרשת שירת האזינו חולקים אותה לששה פרקים, הראשון  -הזי"ו ל"ך 
 וירא ה' וינאץ. -ירכבהו על במותי ארץ, הרביעי 

 ה כב., ברכות יב:מגיל

 שלחן ערוך אורח חיים תכח:ה בהג"ה

פעם אחת לששת ימי השבוע תה במקדש, שהיו קורין השירה פרשת האזינו מחלקין פרשיותיה כדרך שהיו מחלקין או
וסימן: הזי"ו לך, האזינו, זכור, ירכיבהו, וירא, לו חכמו, כי אשא אל שמים עד סוף השירה, והשביעי קורא מסוף השירה 

 ין לחוש, )מרדכי פרק הקורא עומד(הגה: ודוקא בשבת מחלקין הפרשיות, אבל במנחה בשבת וב' וה', אעד סוף הפרשה. 

 (קישור) דבר אברהם ח"א סימן לו

 מגן אברהם ריש סימן רפב

כתב הזוהר פ' ויקהל ע' שס"ט אסור למאן דקרי באוריית' למיפסק בפרשתא או אפי' מלה חדא אלא באתר דפסק משה ...
בתא אחרא בשבתא דא וכו' נ"ל דכונתו דאם בא לסיים הסדרא שלא פרשת' לעמא לאשלמ' יפסיק ולא יפסוק מילין דש

במקומה המיוחד אסור אבל איש א' מותר להפסיק אפי' במקום שלא פסק פ' בתורה דכולהו ז' גברי כחד חשיבי דהא 
ז'  בזמן התלמוד הראשון מברך לפניה והאחרון לאחריה תדע דהא פ' ויצא ופ' מקץ אין בה פ' כלל בתורה והאיך יקראו

לא פסקינן ע"ש וקאי שם שאם  כל פ' דלא פסקה משה באורייתאגברי אלא ודאי כדאמרן וכ"מ בברכות ספ"ק דאמר' 
רוצה לקרות הפסוק ולא יותר ומ"מ צ"ע דקורין בב' וה' ומפסיקין אפילו בפ' דלא פסקי' משה וצ"ע ועוד דהא במקדש היו 

 ...דעתו להשלימו למחר שרימחלקין פ' האזינו כמ"ש סימן תכ"ח ס"ה וצ"ל כיון ש
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 נפש הרב עמ' קמ

 קיצור שולחן ערוך קכט:יב

בשעת הוצאת ספר תורה נוהגין לומר שלש עשרה מדות ויש להתחיל מן ויעבור, ויאמר ויעבור ה' על פניו ויקרא ה' ה' 
 וגו'.

 טורי אבן מגילה כא:

 זכר או זיכר –פרשת זכור  –קריאת התורה 

 (קישור)הסכמת הרב חיים מוואלזין  –מעשה רב 

 

 (קישור)מעשה רב סימן קלד 
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  222משנה ברורה תרפה:יח

 נשים וכהנים –רשת זכור פ –קריאת התורה 

 ספר החינוך מצוה תרג

 ...מצוה לזכור מה שעשה עמלק לישראל בצאתם ממצרים

 ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן, בזכרים כי להם לעשות המלחמה ונקמת האויב, לא לנשים.

 מנחת חינוך מצוה תרג

                                                 

 (קישורן לב ושו"ת קול מבשר חלק א עמ' רכא בקונטסר בשורת אליהו אות ג )ע"ע שו"ת אגרות משה חלק ח אורח חיים סימ 222
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 זכור את אשר עשה לך עמלק וגו'    

עמלק לישראל וכו' מבואר בר"מ פ"ה מה' מלכים. והנה המצוה לזכור בפה כמבואר  )א( שנצטוינו לזכור מה עשה    
בספרי ומובא בש"ס דילן במגילה זכור יכול בלב כשהוא אומר לא תשכח הרי שכחת הלב אמור הא מה אני מקיים זכור 

עשה ול"ת. והאמת  שתהא שונה בפיך וכמדומה לי שראיתי בס' דרך פקודיך שהקשה מנלן זה דאפשר הוא בלב אך דהוא
כ"ה דעובר בעשה ול"ת אם שוכח כמ"ש הרהמ"ח ואין הספר בידי וצ"ע כעת. ולשון הר"מ ומ"ע לזכור תמיד וכו' נראה 
מדבריו דהוא מן המצות התמידיות כמו שמנה הרהמ"ח בהקדמת הספר באיגרת שיש מצות תמידיות ומדברי הרהמ"ח 

בפ' זכור עכ"פ זה ודאי ברור דהמצוה ביחיד ג"כ מקיים רק פ' זכור בעשרה נראה דדי בפ"א כל ימיו ועיין בראשונים מ"ש 
ובס"ת הוא מדרבנן אבל מה"ת די שיזכור בפה כל יחיד וז"פ. והרהמ"ח פוטר נשים ממצוה זו ונראה קצת דפוטר אותם 

ומ"ש כי להם  מהלאו ג"כ ובר"מ אינו מבואר זה וצריך ראיה לפטור נשים ממ"ע שאין הזמ"ג ובפרט במקום לאו ג"כ
לעשות המלחמה ולא לנשים באמת מלחמת מצוה הכל יוצאין אפי' כלה מחופתה כמבואר בש"ס ובר"מ פ"ז כאן גם מי 

עמד בסוד ד' ית' אם הטעם מחמת הנקמה דאפשר גזה"כ שנזכור שנאתו מאיזה טעם ואנחנו אין יודעים ואפשר אף 
מ"מ הזכירה יהי' תמיד מ"ע לזכור ולא לשכוח ע"כ צ"ע דפוטר  בביאת משיחנו שיכרת עמלק מכל וכל ולא יהי' זכר להם

נשים ממ"ע זו. ונראה דכל אישי ישראל חייבים כמו כל מ"ע שאין הזמ"ג כ"נ. והנה אם שכח עובר בעשה ובל"ת רק זכר 
 בלב ולא בפה אינו עובר על הלאו רק לא קיים העשה ואם זכר לא עבר ומקיים מ"ע גם כן ופשוט:    

 בנין שלמה מפתחות עמ' טו סימן נזשו"ת 

 

 

 ארץ הצבי עמ' רסח

 רמז תלבמרדכי גיטין 

אמנם אין להביא ראיה מכל היוצא למלחמת בית דוד כו' דהא גם כהנים היו עמהם ולכל הפחות צריך להיות עמהם כהן 
תיפוק ליה דכהן היה אחד הקורא מי האיש הירא ורך הלבב דא"כ מה שאל התלמוד פ"ק דקדושין כהן מהו ביפת תואר 

במלחמה דגם כהן משוח היה במלחמה אלא ודאי לא קאי עליה דשמא היה חוזר לביתו ולא היה נכנס בעורכי המלחמה 
גם בנדון זה לא תפשוט ועוד דיש מפרשים דההיא דכל היוצא למלחמת בית דוד כו' שהיו נותנין גט גמור מעכשיו כדפי' 

 ע"כ:בפ"ק דכתובות ובשבת בפרק במה בהמה 

   שו"ת בנין ציון החדשות סימן ח

נ"י אב"ד דק"ק  ב"ה אלטאנא יום ה' ח"י אדר תרכ"ח לפ"ק. לחתני הרה"ג וכו' מו"ה משה ליב באמבערגער הלוי
 קיססינגען יע"א.

 על דבר שאלתך אם נשים מחויבות לשמוע קריאת פרשת זכור.    

ב"ד דק"ק ווירצבורג בשם רבו החסיד שבכהונה הגאון מו"ה תשובה: קבלתי מאדמו"ר הגאון ר' אברהם בינג זצ"ל הגא  
נתן אדלער זצ"ל שהנשים חייבות ושהקפיד שאפילו משרתת שלו הוצרכה לשמוע פרשת זכור וכן נהגתי אחריו. וטעמו 

נלע"ד מפני שאינה מצות עשה שהזמן גרמא שאין קפידא באיזו זמן שתקרא כמש"כ המג"א )סי' תרפ"ה( רק שיקרא פעם 
בשנה ולכן הוי כשאר מצ"ע שאין הזמן גרמא שנשים חייבות בהן. אמנם כעת ראיתי בס' החינוך )מצו' תר"ג( שכ' א' 

שנוהגת מצוה זו בזכרים כי להם לעשות המלחמות ונקמת האויב ולא לנשים עכ"ל. ולא הבנתי שהרי מצות מחיית עמלק 
ם החינוך בפני עצמה ואם היא אינה בנשים למה שנצטו' במלחמה תמחה את זכר עמלק היא עשה בפני עצמה שמנה ג
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לא תהי' מצות זכירת מעשה עמלק בנשים אף שלא בנות מלחמה נינהו עם כל זה אפשר שזכירת השנאה תהי' תועלת 
למחייתו ומעשה אסתר יוכיח וכן נס חנוכה ע"י יהודית שבשנאתה לאויב בא על ידה תשועה לישראל וביעל כתיב תבורך 

ם באהל תבורך שדרשו חז"ל על אמהות הרי כמה גדולה נחשבה התשועה שבאה על ידה במיתת סיסרא מנשים יעל מנשי
ולמה לא תהי' זכירת מעשה עמלק לעורר השנאה גם בנשים לתועלת מצות מחייתו. והנה כתבת שאחיך הרה"ג וכו' מו"ה 

ו( שר"א שחרר עבדו לצרפו לעשרה שמחה נ"י רצה להוכיח שגם דעת הרא"ש כן שנשים פטורות ממה שכ' )בפ' ג' שאכל
משום קריאת פ' זכור שהיא דאורייתא ולמה הוצרך לכך דאם אשה חייבת גם עבד חייב אע"כ דדעת הרא"ש דנשים 

ועבדים פטורים עכ"ד. ולפענ"ד אין מזה ראיה דגם אם אשה ועבד חייבין בקריאת פ' זכור מכ"מ כיון דאין קורין בס"ת 
ן במגילה )כ"ג( ויליף מונקדשתי בתוך ב"י לכן צריך לזה עשרה אנשים גדולים שנקראו בצבור בפחות מעשרה כדאמרינ

בנ"י שאין עבדים בכלל שאע"ג שהם חייבין בקריאת הפרשה מכ"מ אינם ראוים להשלים עדה קדושה ואין זה תלוי 
ה לקרוא בצבור בס"ת בחיוב. ודמי לישראל שחייב בקרבן אבל צריך כהן להקריבו לו כן צריך העבד והאשה עדה קדוש

ולהוציאם. ובלא"ה מה שכ' אחיך נ"י וכן כ' גם התרומת הדשן ואחריו שאר פוסקים שהרא"ש מפרש דר"א שחרר עבדו 
לצורך קריאת פ' זכור אינו מכוון דאדרבה הרא"ש דחה זה וכ' דאין סברא לפרש כן דמשמע דסתמא קתני ולכן בלא"ה אין 

חה פי' זה עכ"ז אפשר דחד מב' טעמי נקט אבל העיקר כמו שכתבתי דאפילו ראיה מזה כ"כ שאע"ג שלא מטעם זה ד
 העבד מחויב מכ"מ הוצרך לשחררו להיות נמנה בכלל עדה קדושה. כנלע"ד, הקטן יעקב.    

 (קישור)הוראות חזון איש אות כג  –טעמא דקרא )רב חיים קנייבסקי( 

 

 בנין ציון החדשות סימן ח 'כתשו אין נשים חייבות לשמוע פרשת זכור ודלאכג. 

 שומע כעונה –פרשת זכור  –קריאת התורה 

 שו"ת מנחת אלעזר חלק ב סימן א אות ו

בקריאת פ' זכור צריכין עוד ראיתי לעורר )בשולי היריעה( כי לפע"ד נראה שאותן שאין אומרים זכירות בכל יום ויוצאין 
לומר עם הקורא בע"פ כ"א וא' הפ' זכור כדי שיצאו י"ח מד"ת )או שיכוונו לצאת בעת קריאתן הפרשה שמו"ת ממחיית 

עמלק( כיון שמקורו מהספרי והת"כ וש"ס מגיל' כנ"ל דאמרי' זכירה בפה דוקא וא"כ י"ל דל"ש בזה שומע כעונה שזה לא 
ובק"ש דאורייתא באמת דעת מהר"ם אלשקר ז"ל דלא יצא י"ח בשומע כעונה רק צריך  תיקנו רק בברכו' קדיש וקדוש'

שיאמר בפיו כמבואר בשו"ת הר"א מזרחי )ח"א סי' מ"א( ומובא ג"כ בעולת תמיד ובבעה"ט סי' ס"ב והר"א מזרחי ז"ל שם 
עונה כיון דבחדא מחתא דעתו דיוצא גם בק"ש בשומע כעונה ולפי"ז הי' נראה דגם כאן בפ' זכור יוצאין בשומע כ

מחתינהו שם בספרי עם יציאת מצרים וזכירת שבת שצ"ל בפה דוקא וכיון דדעת הר"א מזרחי דיוצאין בק"ש בשומע 
כעונ' אם כן גם יציאת מצרים בכלל ויוצאין בע"כ ג"כ בשומע כעונה לדעתו וע"כ ס"ל דכונת הספרי בפה היינו בשומע 

כן. אבל להר"ם אלשקר דאין יוצאין י"ח בק"ש רק כשאומר בפה א"כ י"ל באמת כונת  כעונה הוי ג"כ בפה א"כ גם בפ' זכור
הספרי הן ביציאת מצרים והן בשבת והן בפ' זכור שיהי' בפה דוקא ולא בשמיעה והא דיוצאין בקידוש ליל שבת בשמיע' 

ח בערבית שלא תקנו י"ל דהיינו מחמת שכבר התפלל תפלת שבע של ערבית והזכיר שבת ובזה ל"ש הש"ץ מוציא י"
להש"ץ חזרת התפלה בערבית וכיון שהתפלל ערבית יצא כבר זכירת שבת מה"ת כמבואר בפוסקים ומדרבנן הוא קידוש 

על הכוס ע"כ שומע כעונה כמו בכל ברכות דרבנן. אבל בפ' זכור מנ"ל דיוצאין בשומע כעונה. וצ"ע. וע' בס' יד דוד במגיל' 
 י"ל דהך ספרי הנ"ל הוא שלא אליבא דהילכתא ע"ש לעניינו וצ"ע:שם ובשאג"א סי' י"ג שכ' אולי 

 שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן תלא 

 ב"ה יום ג' יוד אלול סת"ר לפ"ק.

 החוה"ש וכ"ט לכבוד בני וכו' מוהר"ש נ"י.  

לקרב הברכה אל  א( אודיעך משלומינו כו' בדבר המנהג לכסות השופר במפה עד אחר הברכה. ולכאורה יפלא הלא ראוי  
המצוה בכל מה דאפשר. ובתפילין מברכין מהאי טעמא בין הנחה לקשירה ]וכן כתב הר"ן ]פסחים בד' הרי"ף ד ע"א[ דעל 

כן לא תקנו ברכה בקידושי ביאה משום דאין לברך על המצוה אלא בשעה שמזומנת לפניו לעשותה. ואז הוא עמה במטה. 
 ה ישתנה שופר:  ואסור משום לא יראה בך ערות דבר[ ולמ

ב( ונראה לי דהנה בתשו' רמב"ם ]סי' נ"א[ ששאלוהו מה בין ברכת על תקיעת שופר בין לשמוע קול שופר. והשיב   
דהמצוה בשמיעה לבד והתקיעה כעושה סוכה לישב בה על כן מברכין לשמוע. והדבר יפלא דאם כן השומע תקיעת חרש 

כבר אמרתי בזה כמו בספר תורה אינו יוצא בספר שהניחו לו אבותיו. ואינו שוטה וקטן ואשה נמי יצא כמו סוכת גנב"ך. ו
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יוצא אלא בספר שכתבה הוא או שלוחו או שקנה אותה. מאחר שעשה מעשה. לא שהמצוה תבא מאלי'. הכי נמי בשופר 
שאינו נעשה  אינו יוצא בשמיעה אלא אם כן עשה מעשה שישמע. היינו שתקע הוא או שלוחו. ועל כן מי שאינו בר חיוב

 שליח. כמו שאין העבד נעשה שליח לקבל גט אשה מיד בעלה אינו יכול לתקוע לו:  

ג( אך לפי זה לכאורה הי' יכול לברך על התקיעה. שהרי מחויב לתקוע הוא עצמו או שלוחו כנ"ל. אך ברכה זו לא יהי'   
נימול על ידי אחר שהמוהל מברך. ]ולא דמי  רק להתוקע לעצמו ולא להשומעים. כמו כל העושה מצוה על ידי שליח שבנו

למגילה שמברכין על מקרא מגילה דבמגילה אין השומע יוצא משום שליחות. דאם תמצא לומר דיוצא מטעם שליחות 
יהי' הדין דאפי' לא שמע כלל רק צוה את חבירו לתקוע בשבילו הי' יוצא כמו המברך עצמו שלא השמיע לאזנו. אלא 

יך שליחות דהוי מצוה שבגופו. רק בשמיעה יצא דילפינן מקרא דשומע כעונה וחשוב כאילו קרא ודאי דבדיבור לא שי
בעצמו. ועל כן גם השומע יכול לברך על מקרא מגילה. אבל שופר שאינו דיבור לא אשכחינן בי' שומע כעונה. אלא משום 

גופו שפועל השמיעה. ושפיר מהני דמצוותו בשמיעה. והתקיעה הוא רק שיהי' השמיעה במעשה. והוי המעשה שחוץ ל
שליחות על מעשה דתקיעה[. ועל כן אי אפשר שיברך השומע על התקיעה כמו שאין אבי הבן מברך על בנו שנימול על 

 ידי אחר. על כן מברכין לשמוע. שברכה זו גם לציבור לא להתוקע לבד. ]וע"ע באבנ"ז יו"ד סי' שס"ו ב'[:  

ר. דאם לא כן כשמברך על קול ולא על השופר הי' נחשב מעביר על המצוות לגבי ד( ובזה ניחא מה שמכסין השופ  
התוקע. שהוא באמת יכול לברך על תקיעת שופר גם כן. על כן מכסין בשעת ברכה. גם יש לפרש לפי זה כמו שמכסין 

השופר. מכסין  הפת בשעת קידוש שלרא יראה הפת בושתו שאין מקדשין עליו. והכא נמי כיון שיכול לברך התוקע על
     :שלא יראה השופר בושתו

 שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן תלט   

שאלה. השומע ממי שלא השמיע לאזנו כגון שהניח קרי באודני'. בין בשופר בין במגילה. מהו הדין. אם נדמהו לחרש 
ח לכל דבריו. ובמגילה לדעת המדבר ואינו שומע שהשומע ממנו בשופר דברי הכל לא יצא. אף דקיימא לן דהוא כפיק

הבית יוסף סי' תרפ"ט ס"ב גם כן לא יצא. ולדעת הב"ח שם לכתחילה לא ישמע מחרש. או דילמא דדוקא מי שאינו יכול 
לשמוע לא הוי בר חיוב וכמו שכתב הבית יוסף שם בשם התשב"ץ. אבל השומע אלא שעכשיו אטם אזנו משמוע דבר 

אינו דומה לחרש. וגם אין לדמותו לדברי ירושלמי שהביא הר"ן רפ"ב דמגילה )י"ח חיוב הוא אלא שעכשיו אינו שומע. 
ע"ב פ"ב ה"א( יודע אשורית ויודע לעז מהו שיוציא בלעז את שאינו יודע אשורית ויודע לעז. ופשיט לי' דכיון דהוא עצמו 

חרים. מה שאין כן הכא שגם הוא אינו יוצא גם לאחר אינו מוציא. דליתא. בשלמא התם כשם שלעצמו אינו מוציא כך לא
עצמו אם שומע יוצא. גם אחרים השומעים יוצאים. ודומה להא ]ר"ה כט ע"א[ דכל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציא 
אף שלעצמו אינו מוציא באותו פעם ואינו מתכוון לצאת עכשיו מאחר שכבר יצא ואף על פי כן מוציא אחרים. הוא הדין 

 בזה ודו"ק:  

ובה. אף דמדברי הבית יוסף ]סי' תקפ"ט[ מבואר בטעם חרש שאינו שומע אינו מוציא משום דלאו בר חיוב הוא. א( תש  
ולפי זה פשוט דאם אטם אזנו משמוע יכול להוציא אחרים. אין דבריו מובנים לי. ועי' במגן אברהם סי' ל"ט ]סק"ה[ דמי 

ב לי' אבל גברא בר חיובא הוא ]וידידי הרב ר' יואב שנקטעה זרועו השמאלית כשר לכתוב תפילין דפומא הוא דכאי
יהושע נ"י הזכירני כי המה דברי התוס' יבמות )דף מ"ד ע"א( שהקשו והרי חרש וחרשת שאין עולים לחליצה ועולים 

 ליבום. וי"ל דהתם בני חליצה נינהו ופומייהו דכאיב להו עד כאן[. וכן כתב בתוספי הרא"ש שם. והכא נמי החרש בר חיוב
שופר ומגילה הוא ופומי' כאיב לי' שאינו יכול לקיים. ואם כן דומה להא דכל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציא משום 
ערבות. והכא נמי אף דבאותו תקיעה אינו מחוייב לעצמו שהרי אינו יוצא בה. מכל מקום מחוייב להוציא אחרים משום 

חיוב בעצמותו אינו בכלל ערבות לאחרים במצוה שבעצמו אינו ערבות וחשיב שומע תקיעת חיוב. ודווקא שאינו בר 
מחוייב כמו שכתב הרא"ש בברכות ]פ"ג סי' י"ג[ בטעם אשה אינה מוציאה אחרים במצוות שאינה חייבת בהם. דאינם 

בכלל ערבות. והיינו משום שאינה מחוייבת בעצמה. אבל בקידוש פשיטא שאפי' יצאה מוציאה אחרים. אבל בחרש 
 מתוס' ורא"ש ומגן אברהם דחשיב בר חיוב שוב יהי' מוציא אחרים משום ערבות:  דמוכח 

ב( גם מטורי זהב בהלכות מגילה סי' תרפ"ט שכתב בטעם חרש שאינו מוציא אחרים אף דקיימא לן לא השמיע לאזניו   
חשיב בר חיוב כלל.  יצא. דחרש שאני שאינו ראוי לשמיעה. ואי אמרת דחרש למאן דאמר לא השמיע לאזנו לא יצא לא

אם כן הוא הדין לדידן דבדיעבד יצא רק לכתחילה צריך להשמיע לאזניו. אם כן חרש אין בו חיוב לכתחילה לשמוע. אם 
כן יהי' דומה לכל הני דתנן בבכורים מביאין ואין קורין ולא חשובים אינן ראויים לבילה כמו שכתב הרשב"ם בפרק 

א אמרי' אינו ראוי לבילה אלא במקום שמחוייב ואינו ראוי לעשות. מה שאין כן המוכר את הספינה ]ב"ב פא ע"ב[ דל
בהני שאינם מחוייבין בקריאה כלל. ואם כן אי אמרת דחרש אינו מחוייב בשמיעה אם כן איך יעכב. וכן כתב המגיה 

יב בקריאה ]אולם אין במשנה למלך ]בכורים פ"ג ה"ד[ דאלם אינו מביא ביכורים דאינו ראוי לקריאה אלמא דחשיב מחוי
להביא ראי' מאלם דאינו חולץ דהתם שאני דזיקת יבום עליו ואין מוציאה מזיקתה אלא חליצה רקיקה קריאה או ראוי 
לקריאה. ולא דמי לביכורים. שאם לא היו מחוייבים גם בהבאה הי' חולין גמורים. והשתא שאינו מחוייבים בקריאה רק 

איסורן. מה שאין כן הכא דאפי' לא היתה מחוייבת בחליצה כלל היתה אסורה  בהבאה לבד הבאה לבד מוציאה מידי
 לשוק דזקוקה ליבום על כן כל שאין כאן חליצה כתקנה אסורה. וזה פשוט וברור[:  
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ג( נחזור לענינינו דמוכח מדברי כולם דחרש בר חיוב הוא. וקשה למה לא יוציא אחרים דחשיב תקיעת חיוב משום   
ל כן נראה לי מוכח דהיינו טעמא דלמאן דאמר לא השמיע לאזנו לא יצא ולא חשיב דיבור לצאת בו. על כן ערבות כנ"ל. ע

גם השומע ממנו חשוב כעונה עצמו. כמו הקורא עצמו דלא חשוב מדבר גמור. כמו כן השומע ממנו לא חשוב מדבר 
 א הדין והוא הטעם:  גמור. ולפי"ז הוא הדין כשהקורא אוטם אזנו ואינו שומע. דהשומע ממנו הו

ד( ונראה לי ראי' לזה מהא דמבואר בסוגיא פ"ב דמגילה ]יט ע"ב[ דלמאן דאמר לא השמיע לאזנו יצא. מכל מקום   
לכתחילה אין החרש יכול לקרות המגילה להוציא אחרים. ואי אמרת דחסרון ופסול החרש משום דלאו בר חיובא להוציא 

ן דאין שמיעה מעכב. ובשמיעה מה בכך דלאו בר חיובא הוא הלא שומעים אחרים. הא בקריאה בר חיובא הוא כיו
בעצמם. ]איברא דקושיא זו קשה בשופר למה שכתב הטור דבשופר נמי תרתי בעי' תקיעה ושמיעה. והא דהשומע לבד 

מוע יוצא משום דשומע כעונה. וכן מוכח בר"ן פ"ק דפסחים ]בד' הרי"ף ד ע"א[ שהקשה מה שנא דבשופר מברכין לש
ובמגילה על מקרא. ואי אמרת דבשופר אין צריך לטעמא דשומע כעונה. אם כן מעיקרא לא קשה מידי[. אלא ודאי דכיון 

 דלכתחילה צריך לשמוע על כן לא חשוב קריאה גמורה לצאת בו לכתחילה. וכמו שכתבתי:  

ן יעבור על בל תוסיף וחשיב זמני' כיון ה( עוד ראי' מדברי התוס' ]ר"ה טז ע"ב[ שהקשו אהא דתוקעין וחוזרין ותוקעי  
דאילו מיתרע לי' ציבורא אחרינא הדר תקע להו זמני' הוא. ואי אמרת דהתוקע אף שלא שמע בעצמו מוציא אחרים. אם 

כן שוב אינו בר חיוב על השמיעה רק על התקיעה ותקיעה בלא שמיעה אינו כלום לצאת. והוא הדין לעבור. אלא ודאי 
 ינו מוציא אחרים:  דתוקע שלא שמע א

ו( שוב ראיתי בתשו' שבות יעקב חלק ב' חלק אורח חיים סי' ל"ג שכתב בפשיטות דלמאן דאמר לא השמיע לאזנו לא   
יצא. אם החזן כבדו אזניו משמוע רק אם בקול גדול יצעקו אליו. אם החזן קרא בקול בינוני באופן שבודאי לא שמע 

בקול גדול ישמע ואם כן מחוייב בשמיעה. מכל מקום כיון שלא שמע ממש אינו בעצמו אינו מוציא אחרים. הרי דאף ש
מוציא. וכמו שכתבתי. אך ראיתי להגאון ר' עקיבא איגר ז"ל בתשו' סי' ז' שהוקשה לו בדין חרש שאינו מוציא בשופר וכן 

מחוייב אינו בערבות. במגילה למאן דאמר לא השמיע לאזנו לא יצא. מ"ש מהא דאם יצא מוציא. ותי' דכיון דאינו 
 ולעניות דעתי זה אינו וכמו שהוכחתי בראיות ברורות. ועי' דרישה סי' תקפ"ה:

 הק' אברהם:    

 פרשת פרה, זכירת מרים –קריאת התורה 

 מגן אברהם ס:ב 

לשמך איתא בכוונות ובכתבים והזכירות הללו הם מ"ע לכן כשיאמר ובנו בחרת יזכור מ"ת, וקרבתנו מעמד הר סיני, ...
מעשה מרים,  ק להודות ולא לדבר לשון הרע וזהוהגדול מעשה עמלק שאין השם שלם, להודות לך הפה לא נברא ר

וזכרתם את כל מצות ה' זהו שבת ששקולה כנגד כל המצות וכשאומר והביאנו לשלום מארבע כנפות הארץ יניח הכנפות 
מביא ג"כ זכור את אשר הקצפת את ה' אלהיך במדבר וגו' של הטלית שעל כתפיו ליפול למטה עכ"ל, ובילקוט פ' בחקותי 

זכור בפה ע"ש בשם ספרי ונ"ל שיזכור זה כשיאמר באהבה לאפוקי באותו פעם לא היו אוהבין השם וצריך טעם למה 
תקנו לקרות פ' עמלק מה שלא תקנו בזכירות אחרים עססי' תרפ"ה וי"ל דמ"ת יש לנו חג עצרת וה"ה שבת ומעשה מרים 

 עגל לא תקנו מפני שהי' גנותן של ישראל: ומעשה

 תורה תמימה במדבר יט:קכה

וראינו להעיר כאן בסוף פרשה זו הערה אחת השייך לענין פרשה זו בכלל, ותכליתה לקיים דעת איזו מן הראשונים 
 שכמעט נדחו מכל האחרונים כדברים שאין להם כל טעם ורמז וסברא, וזה הוא.

הובא דעה אחת דקריאת פרשת פרה הוי חיוב דאורייתא כמו פרשת זכור, ובמג"א בריש עיין באו"ח סי' תרפ"ה ס"ז 
 הסימן ובבאורי הגר"א ועוד אחרונים דחו זה מהלכה, מפני כי לא מצינו זה בשום מקום, וגם אין טעם ורמז לחיוב זה.

לכפר על מעשה העגל,  והנה בפסוק כ"ב הביא רש"י בשם מדרש אגדה דכל ענין פרה אדומה, תכליתה ומטרתה, הוא
 עיי"ש בכל פרט ופרט באריכות המצייר מערכה מול מערכה, כל פרט שבעבודת הפרה כנגד ענין כמהו במעשה העגל.

ועיין מש"כ בפ' עקב )ט' ז'( דמצות זכירת מעשה העגל היא מ"ע כשאר המצות, ממה דכתיב זכור אל תשכח את אשר 
י"ש, וכתב המג"א בסי' ס' ס"ק ב' דמה שלא תקנו לקרות פרשה זו כמו הקצפת את ה' אלהיך במדבר עשו להם מסכה עי

פרשת זכירת עמלק, הוא מפני שיש בזה משום גנותן של ישראל, אבל באמת אין טעם זה מספיק לבטל מ"ע דאורייתא 
אל, וגם מפורש אמרו במגילה כ"ה ב' מעשה עגל הראשון נקרא ומתרגם, ומפרש דאע"פ שיש בזה משום גנותן של ישר

 ניחא להו כי היכי דליהוי להו כפרה, וא"כ גם הכא נימא כן.
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ולכן נראה לומר בצירוף סברת המג"א, כי ע"פ מדרש אגדה שברש"י שהבאנו דכל מעשה הפרה היא לכפר על מעשה 
העגל, ולכן כדי לקיים מ"ע דזכירת העגל ועם זה שלא לפרסם מפורש גנותן של ישראל ]היכי דאפשר לקיים הענין 

 א"ה[ תקנו לקרות פ' פרה, ויוצא מזה דקריאת פרשה זו היא מדאורייתא, כמבואר.בל

והנה אף אם נאמר שלא כוונו הראשונים במה שפסקו דקריאת פ' פרה הוי מדאורייתא להסברא שכתבנו, עם כ"ז נראים 
 הדברים כדאי לאמרם:

 )קישור( מקור ברוך חלק ב פרק טו סעיף ג הערה ג

 

 

 חפץ חיים קונטרס זכירת מרים

 פרשת פרה מן התורה –קריאת התורה 

 תוספות ברכות יג. ד"ה בלשון

 שלחן ערוך אורח חיים תרפה:ז

פיכך בני הישובים שאין להם מנין צריכים לבא י"א שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חייבים לקראם מדאורייתא, ל
הגה: ואם אי אפשר להם לבא, מ"מ יזהרו לקרותם  למקום שיש מנין בשבתות הללו כדי לשמוע פרשיות אלו שהם מדאורייתא.

 .(בנגינתם ובטעמם )מצא כתוב

 ביאור הגר"א אורח חיים תרפה:ז
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י"ז ב' וכן באשרי פרק )ו'( ]ז'[ דברכות ליתא אלא זכור  ופרשת פרה. בתוספות שלפנינו ליתא לא בברכות ולא במגילה
 :ונסחא משובשת נזדמנה לו

 ערוך השלחן אורח חיים תרפה:ז

ועדיפי לעניין הילוך למניין מקריאת המגילה ואע"ג דקריאת המגילה דוחה כל הדברים כמ"ש בסי' תרפ"ז מ"מ הא אפשר 
א בעשרה ]ט"ז סק"ב בשם תה"ד[ אך גדולי האחרונים תמהו לקרותה ביחידית משא"כ פרשיות שבתורה אין קורין אל

מאין לנו לומר דגם פרשת פרה היא מן התורה דאין שום רמז לזה בגמ' ולכן פסקו דאינה מן התורה ]מג"א[ ולענ"ד נראה 
לם דיש לזה רמז בתורה דהנה בפרשת פרה אדומה כתיב באמצע הפרשה ]במדבר יט, י[ והיתה לבני ישראל וגו' לחקת עו

ודרשינן בספרי ]פיסקא קכ"ד[ שתהא נוהגת לדורות ע"ש דאפר פרה אינו תלוי במקדש דגם בזמן האמוראים היה להם 
אפר פרה כדאמרינן חבריא מדכן בגלילא ]חגיגה כ"ה. וע' נדה ו': ברש"י ד"ה קדש[ ובסוף פרשה כתיב עוד ]במדבר יט, 

ין קריאת הפרשה אף בזמן דליכא אפר פרה כעניין שאמרו כא[ והיתה להם לחקת עולם ומיותר הוא אלא דאתי לעני
בזבחים ]צ'.[ למקראה הקדימה הכתוב ופירש"י בנדה שם שיהא קורין בעניין ע"ש וכ"ש בזמן הזה דליכא עצם המצוה 

 :שהיתה ראויה להיות בזמן הזה אם היה לנו אפר פרה דוודאי יש לומר שיש חיוב לקרות הפרשה

 )קישור )פרשת חוקת, עמ' נטברכת פרץ )סטייפלר( 
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 קטנים –קריאת התורה 

 ד-רפב:ג חייםשלחן ערוך אורח 

שיודע למי מברכין, אבל אמרו חכמים: אשה לא תקרא בצבור מפני כבוד ה, אפילו אשה וקטן הכל עולים למנין שבע
 ...הגה: ואלו דוקא מצטרפים למנין הקרואים, אבל לא שיהיו כולם נשים או קטנים )ר"ן וריב"ש(הצבור. 

 וכן נוהגיםהגה: וחוזר וקורא עם המפטיר מה שקרא השביעי. ם הפרשה ואומר קדיש, נוהגים לקרות שבעה ולגמור עמה
ג', המפטיר או  יר. וביום שמוציאין ב' ספריםביו"ט שאין מפטיר ממנין הקרואים, אבל בחול שאסור להוסיף על מנין הקרואים, השלישי הוא מפט

 ..אע"פ שיש חולקים. רדכי פרק ב' דמגילה(,בד' פרשיות שמוסיפין באדר, וכן נוהגים )ר"ן ומ לקרות בפרשת המוספין אווקטן יכול קורא באחרונה. 

 מגן אברהם רפב:ו

וקטן. אבל להיות הוא מקרא אינו יכול עד שיביא ב' שערו' )ר"מ מלונדרש בתשו' ב"י סימן מ"ג( אם אין שם כהן אלא 
קטן קוראין אותו אבל בלוי אני מסופק אם יקראו לכהן פעמים ]רי"ט סי' קמ"ה[ ורדב"ז כ' דאין קורין לכהן קטן למנין ג' 

סי' קל"ה( ול"נ דמ"ע דוקדשתו לא נאמר על כהן קטן דהא כתיב כי את לחם אלהיך הוא מקריב  אבל קורין למנין ז' )כ"ה
וקטן לאו בר עבודה הוא והאידנא לא נהיגי לקרות קטן אלא למפטיר, ומצאתי בריב"ש סי' שכ"א בשם רש"י דמ"ש בגמר' 

י' קל"ה בשם הרוקח ומיהו משמע דלאחר הכל עולין וכו' היינו דוקא למפטיר וכ"מ בהג"מ גבי עבדים כנענים ובב"י סס
שנשלם מנין הקרואים מותר לקרותו ואין נוהגין כן, משמע מכאן דאשה חייבת לשמוע קריאת התורה ואע"פ שנתקנה 
משום ת"ת ונשים אינן חייבות בת"ת מ"מ מצוה לשמוע כמו מצות הקהל שהנשים והטף חייבים בה עסי' קמ"ו, ומיהו 

יבות עולות למנין וכ"כ התוספות סוף ר"ה אבל במ"ס פי"ח כתוב הנשים חייבות לשמוע קריאת י"ל דאף על פי שאינן חי
 ספר כאנשים ומצוה לתרגם להם שיבינו עכ"ל וכאן נהגו הנשים לצאת חוצה:

 משנה ברורה רפב:כג

בדבר אינו  ואע"פ שפרשת זכור היא חובה מן התורה שישמענה כל אדם מישראל והקטן שאינו מחויב -או בד' פרשיות 
יכול להוציאם י"ח  ]כז[  מ"מ הרי עכשיו הש"ץ קורא ומשמיע לצבור ומוציאם ידי חובתן ויש מחמירין בדבר שלא 

לקרותו לקטן לפרשת זכור וכן לפרשת פרה שי"א שגם היא מדאורייתא וכן הסכים בא"ר ודה"ח. וביום א' של שבועות 
ן השירה ובשבת שובה ג"כ נוהגין שאין קורין אותו לכתחלה שקורין המרכבה למפטיר וכן בשביעי של פסח שקורי

למפטיר ובתשובת פרח שושן העלה לעיקר דהקטן לא יקרא בד' פרשיות והביאו בחידושי רע"א. ואמנם גם בשאר מפטיר 
ג"כ דוקא בקטן שהגיע לחינוך שיודע לחתוך האותיות בטוב ודלא כאותן שמניחים קטנים הרבה לומר ההפטרה ]מ"א[ 

 יין בבאור הלכה:וע

 איזה הפטרה –שתי פרשיות  –קריאת התורה 

 ספר אבודרהם סדר הפרשיות וההפטרות
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שבת שקורין בה שתי פרשיות כגון ויקהל עם אלה פקודי או אשה כי תזריע עם זאת תהיה נוהגין ברוב המקומות ...
ה כי תזריע. ויש מקומות בספרד שמפטירין ההפטרה של הפרשה הראשונה כלומר ההפטרה של ויקהל או של אש

 .שמפטירין ההפטרה של הפרשה שנייה משום דסליק מיניה וכן כתב הרמב"ם ז"ל

 שתי פרשיות, מקום חיבורם, והוספות –קריאת התורה 

 ט"ז אורח חיים רפב:א

דהיינו וה"ה בי"ט וכו'... וכתב בלבוש... שבשבת שקורים שתי פרשיו' שיש לקרות מנין חצי הקרואים בכל סדרא ונראה 
 :מנין ז' אבל לא מה שמוסיפים דבזה אין שום חיוב מן הדין

 נפש הרב עמ' כ

 קריאת שמע בזמנה על סדר הברכות

 שו"ת פרי יצחק חלק א סימן א

 כח-ארץ הצבי עמ' כז

 נפש הרב עמ' קיד

 אמת ויציב –קריאת שמע 

 שגות הרמ"ך על הרמב"ם הלכות קריאת שמע ב:טזה

 פירוש עיון תפילה  – 284עמ'  סידור אוצר התפלות

 

 

 בעקבי הצאן עמ' פז

 ברוך בם כבוד –קריאת שמע 

 מגן אברהם סא:יא

בכוונה צריך צ"ל ברוך שם כו'. ואם לא אמר בשכמל"ו אין מחזירין אותו ]ב"ח ש"ג[ ולבוש כתב שאפי' אמרו ולא אמרו 
 :לחזור וכ"מ רס"י ס"ו

 (קישור)בראשית מט:א  יעקבנחלת 
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 שעורים לזכר אבא מארי
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 בשכבך ובקומך –קריאת שמע 

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה י

קריאת שמע בכל יום ערבית ושחרית והוא אמרו יתעלה )פ' שמע( ודברת בם והמצוה העשירית היא שצונו לקרוא 
ג כו א, ל א, סא ב, סג ב(. ושם  -בשבתך בביתך וגו' ובשכבך ובקומך. וכבר התבארו משפטי מצוה זו במסכת ברכות )פ"א 

כך נתנו חכמים  )כא א( התבאר שקריאת שמע דאורייתא. ולשון התוספתא )רפ"ג( כשם שנתנה תורה קבע לקריאת שמע
זמן לתפלה. כלומר שזמני התפלה אינם מן התורה. אמנם חובת התפלה עצמה היא מן התורה כמו שבארנו )ע' ה( 

והחכמים סדרו לה זמנים. וזהו ענין אמרם )שם כו ב( תפלות כנגד תמידין תקנום. כלומר סדרו זמניה בזמני ההקרבה. 
 :ומצוה זו אין הנשים חייבות בה

 כות קריאת שמע א:יגכסף משנה הל

יש שואלים מ"ט בשכבך דרשינן כל זמן שבני אדם שוכבים על מטתם וכדאמרינן בהא דרשב"י פעמים שאדם קורא 
קריאת שמע ב' פעמים ביום אחת קודם הנץ החמה ואחת אחר הנץ החמה ויוצא י"ח אחת של יום ואחת של לילה 

ההיא שעתא וע"כ אין פי' שבאותה שעה עולים על מטתם לשכב ומסיק התם דקרי ליה ליליא משום דאיכא אינשי דגנו ב
דאין דרך בני אדם לשכב באותה שעה אלא פי' שעדיין שוכבים על מטתם ואם כן בשכבך פי' בעודם שוכבים והיינו לרוב 

הכי בני אדם עד שיעלה עמוד השחר ולמה לא דרשו כן ובקומך כל זמן שבני אדם קמים דהיינו כל היום. וי"ל דאה"נ ד
דרשינן ליה ומ"ה אמרי' הקורא מכאן ואילך לא הפסיד הברכות ואילו לא היה זמן קריאת שמע כלל היו ברכותיו לבטלה 

אלא משום דקי"ל דצריך לסמוך גאולה לתפלה ותפלות כנגד התמידין תקנום והתמיד היה קרב עד ד' שעות ואם כן קודם 
שלש שעות ואסמכוה אקרא ובקומך בשעה שדרך בני אדם קמים צריך לקרות קריאת שמע ולכך הקדימו זמנה עד סוף 

ותדע דאסמכתא היא ולא עיקר פירושא דקרא דתלי טעמא עד סוף ג' שעות דשכן דרך בני מלכים לעמוד בשלש שעות 
 :ואטו בני מלכים מי הוו רובא דעלמא אלא ודאי כדאמרן כנ"ל

 מגן אברהם נח:ז

אלין מ"ש דדרשי' כ"ז שבני אדם שוכבים גבי ק"ש של לילה גבי ק"ש של יום נמי אע"פ שזמנ' וכו'. כתב הכ"מ ספ"א יש שו
נדרוש ובקומך כ"ז שבני אדם קמים דהיינו כל היום, וי"ל דאה"נ דהא אמרי' הקורא מכאן ואילך לא הפסיד הברכות ואלו 

תדע דאטו בני מלכים  לא היה זמן ק"ש הוי ברכותיו לבטלה והא דאמרי' בשעה שבני אדם קמים אסמכתא בעלמא הוא
רובא דעלמא נינהו אלא ודאי כדאמרן עכ"ל, ודבריו צ"ע חדא דהא הברכות אינן שייכי' לק"ש כמ"ש סי' ס' וא"כ אין ראיה 

מהברכות וע"ק דא"כ אף אחר שעה ד' יקרא הברכות ועוד דלדבריו ק"ש מדאוריית' זמנה כל היום וכל הלילה וה"ל מ"ע 
כמ"ש סי' ק"ו ס"ב ובגמרא אי' בהדיא דה"ל מ"ע שהזמן גרמא ול"נ דקושיא מעיקר' ליתא  שלא הזמן גרמא דומיא דתפל'

דבשלמא בשכבך פי' כ"ז שהוא שוכב אבל קימה לא מקרי אלא כשעומד ממטתו אבל אח"כ לא מקרי קימה רק עמידה או 
 :"הישיבה או הילוך וכ"מ בס' חינוך וכ"כ בס' מ"ב בח"ה מ"ה ומ"ש מבני מלכים כ"כ מזה בס

 התחלת זמנה –קריאת שמע 

 תוספות יומא לז:

 ודברת בם –קריאת שמע 

 ולא בתפילה –ודברת בם  – תפילהראה: 

 האומר שמע שמע משתקין אותו –קריאת שמע 

 223נפש הרב עמ' ל

 מדת יום בלילה –קריאת שמע 

 בעקבי הצאן עמ' כא

                                                 

 ע"ש שרבנו לא הזכיר שהאדם גדול היה הרב מבריסק 223
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 מדרבנן קריאת שמע מן התורה או 

 עד סוף האשמורה הראשונהרש"י ברכות ב. ד"ה 

שליש הלילה, כדמפרש בגמרא, )/ברכות/ דף ג א( ומשם ואילך עבר זמן, דלא מקרי תו זמן שכיבה, ולא קרינן ביה בשכבך, 
כדי  -ת, לא יצא ידי חובתו, אם כן למה קורין אותה בבית הכנס -ומקמי הכי נמי לאו זמן שכיבה, לפיכך הקורא קודם לכן 

לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה, והכי תניא בברייתא בברכות ירושלמי, ולפיכך, חובה עלינו לקרותה משתחשך, ובקריאת 
 יצא. -פרשה ראשונה שאדם קורא על מטתו 

 מאימתי קורין וכו'תוספות ברכות ב. ד"ה 

פרש בגמ' על כן פירש רש"י שקריאת שמע פי' רש"י ואנן היכי קרינן מבעוד יום ואין אנו ממתינין לצאת הכוכבים כדמ
שעל המטה עיקר והוא לאחר צאת הכוכבים. והכי איתא בירושלמי אם קרא קודם לכן לא יצא ואם כן למה אנו מתפללין 

קריאת שמע בבית הכנסת כדי לעמוד בתפלה מתוך דברי תורה. תימא לפירושו והלא אין העולם רגילין לקרות סמוך 
ונה )לקמן דף ס:( ואם כן שלש פרשיות היה לו לקרות. ועוד קשה דצריך לברך בקריאת שמע לשכיבה אלא פרשה ראש

שתים לפניה ושתים לאחריה בערבית. ועוד דאותה קריאת שמע סמוך למטה אינה אלא בשביל המזיקין כדאמר בסמוך 
מר תפלות באמצע תקנום פי' )דף ה.( ואם תלמיד חכם הוא אינו צריך. ועוד קשה דא"כ פסקינן כרבי יהושע בן לוי דא

באמצע בין שני קריאת שמע בין קריאת שמע של שחרית ובין ק"ש של ערבית. ואנן קיי"ל כר' יוחנן דאמר לקמן )דף ד:( 
איזהו בן העולם הבא זה הסומך גאולה של ערבית לתפלה. לכן פי' ר"ת דאדרבה קריאת שמע של בית הכנסת עיקר. ואם 

ך מבעוד יום. ויש לומר דקיימא לן כרבי יהודה דאמר בפרק תפלת השחר )דף כו.( דזמן תפלת תאמר היאך אנו קורין כל כ
מנחה עד פלג המנחה דהיינו אחד עשר שעות פחות רביע ומיד כשיכלה זמן המנחה מתחיל זמן ערבית. ואם תאמר היאך 

כרבנן דאמרי זמן תפלת המנחה  אנו מתפללין תפלת מנחה סמוך לחשכה ואפילו לאחר פלג המנחה. יש לומר דקיימא לן
עד הערב ואמרינן לקמן )דף כז.( השתא דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד. מכל מקום 

קשיא דהוי כתרי קולי דסתרן אהדדי שהרי מאיזה טעם אנו מתפללין ערבית מיד לאחר פלג המנחה משום דקיימא לן 
ודה ומיד הוי זמן ערבית ובזמן התפלה עצמה לא קיימא לן כרבי יהודה אלא כרבנן. על דשעת המנחה כלה כדברי רבי יה

כן אומר ר"י דודאי קריאת שמע של בית הכנסת עיקר ואנו שמתפללין ערבית מבעוד יום סבירא לן כהני תנאי דגמרא 
מבעוד יום ומאותה שעה דאמרי משעה שקדש היום וגם משעה שבני אדם נכנסים להסב דהיינו סעודת ע"ש והיא היתה 

הוי זמן תפלה. וגם ראיה )לקמן כז( דרב הוי מצלי של שבת בערב שבת ומסתמא גם היה קורא קריאת שמע. מכל אותן 
הראיות משמע דקריאת שמע של בית הכנסת היא עיקר. והא דקאמר בירושלמי למה היו קורין בבהכ"נ וכו' אומר ר"ת 

מו שאנו רגילין לומר אשרי תחלה ואותה ק"ש אינה אלא לעמוד בתפלה מתוך שהיו רגילין לקרות ק"ש קודם תפלתם כ
 דברי תורה. ומכאן נראה מי שקורא ק"ש על מטתו שאין לברך וגם אינו צריך לקרות אלא פרשה ראשונה.

 (קישור)מים חיים ברכות ב. 

 

 רבי עקיבא איגר ברכות א:א
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 תוספות סוטה לב:

 פרי חדש אורח חיים סז

 ג-רמב"ם הלכות קריאת שמע א:ב

ומה הוא קורא שלשה פרשיות אלו הן: שמע והיה אם שמוע ויאמר, ומקדימין לקרות פרשת שמע מפני שיש בה יחוד 
שמוע שיש בה צווי על )זכירת( שאר כל השם ואהבתו ותלמודו שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו, ואחריה והיה אם 

 המצות, ואחר כך פרשת ציצית שגם היא יש בה צווי זכירת כל המצות.  

אע"פ שאין מצות ציצית נוהגת בלילה קוראין אותה בלילה מפני שיש בה זכרון יציאת מצרים ומצוה להזכיר יציאת 
כל ימי חייך, וקריאת שלש פרשיות אלו על סדר זה מצרים ביום ובלילה שנאמר למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים 

 היא הנקראת קריאת שמע.

 פרי מגדים אורח חיים פתיחות פתיחה לקריאת שמע

מצות עשה אחת והיא לקרות קריאת שמע פעמים ביום, הר"מ ז"ל ]ריש קריאת שמע[. ור"ל מעת לעת שהוא נקרא יום 
 תחיל מצאת הכוכבים. וראיתי להעיר בזאת ההלכה כמה הערות.שלם, דזמן קריאת שמע של לילה לדידיה ]שם א, ט[ מ

ראשונה, אי קריאת שמע דין תורה או דרבנן, ואם תמצי לומר דין תורה, מה הוא שחייב לקרות מן התורה, אם פרשה א' 
 ...ז"ל פרק א' מקריאת שמע הלכה ב' או שנים או כל שלש פרשיות דהיינו שמע והיה ויאמר, דין תורה כנראה מהר"מ

ד', הא דמחויב להזכיר יציאת מצרים ביום ולילה, כנראה שהוא מצות עשה מן התורה, וכדדריש בן זומא ]ברכות יב, ב[ 
ימי חייך הימים כל ימי חייך הלילות, ולמה לא מנאה הר"מ ז"ל למצות עשה בפני עצמה, לא כאן בהלכות קריאת שמע, 

לקרות קריאת שמע לבד, וגם במנין המצות לא מצאתיו כעת.  ולא בפתיחה על הלכותיו ]ש[כתב רק מצות עשה אחת
ובפריי לאו"ח בהלכות פסח עמדתי על זה אם ספור יציאת מצרים מצות עשה תמיד בכל יום א' ביום וא' בלילה, למה 
מנאה הר"מ ז"ל בהלכות חמץ ומצה בפתיחה ]אות[ ח' לספר ביציאת מצרים באותו הלילה, וגם על הקרא קשה והגדת 

ך כו', והא בכל יום מחויב בלילה ג"כ, וכי תימא והגדת באורך ובהוצעה )עיין ר"מ אלשי"ך על התורה פרשת חיי שרה לבנ
"הגידי" נא לי בת מי את, ובתהלים קמ"ב אשפוך לפניו שיחי צרתי לפניו "אגיד"( זה לא ניתן להאמר כלל, דוודאי נוסח 

נו ממצרים יצא, ושלושה דברים פסח מצה ומרור דצריך למימרנהו הגדה הכל דברי חז"ל, ומן התורה כי אמר ה' הוציא
 מדרבנן, וכדבעינן למימר שם אי"ה.הכל 

ומיהו יש לומר דביום מצות עשה לומר יציאת מצרים, אבל בלילה דאתיא מריבויא "כל" ימי חייך להביא הלילות, וכבר 
שה רק מצוה בעלמא מן התורה, ויציאת מצרים ידוע דכל מילי הבאים מריבוים לא נכנס במנין מצות ואינם מצות ע

באותו הלילה מצות עשה הוה. שהפרש יש בין מצוה בעלמא מן התורה ובין מצות עשה, כמו שיראה הרואה במנחות 
)ע"ח( ]סח[ א' בעומר יע"ש בתוספות ]ד"ה ובא[ ובדף ה' ]ע"ב[ שם ]ד"ה האיר[ ובצאן קדשים, יע"ש. ובתוספת שבועת כ"ג 

י שהשבועה חלב על חצי שיעור, דאין בו עשה רק מריבויא דכל חלב, ואעשה אין חל כו', ואפשר נמי אי יש ב' ד"ה דמוק
לו לקיים מצוה בעלמא ועשה גמורה, דחי העשה גמורה למצוה בעלמא. ונאמר עוד דסובר הר"מ ז"ל כי למען תזכור יום 

ח צריך שיגיד בפה כדכתיב והגדת לבנך כו', וסתם צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך זכירה בלב סגי ודי בכך, ובליל פס
הגדה נמי בפה )עיין מאיר נתיב בשורש נגד, ומה שכתוב בשמואל ב' י"ט ז' הגדת היום כי מתוך דבריו כאלו הגיד. אבל 

(, א"כ אמירה מצינו בלב, עיין מאיר נתיב שורש אמר דברים ז' י"ז וח' י"ז כו', וגם בשורש דבר שייך בלב, ואין כאן מקומו
אתי שפיר שלא מנה הר"מ ז"ל לזה למצות עשה. וכל זה צ"ע הלא מצות עשה ולא תעשה בתחלת ספר המדע במחשבה 

 הוא ומנאם, ואי"ה יבואר עוד, וכאן אין להאריך.

 שו"ת שאגת אריה הישנות סימן א וסימן ב

 משיכיר את חבירו –קריאת שמע 
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 וסימן  דחלק  ייםחרח אגרות משה אושו"ת 

 שעיינתי הרבה פעמים בימים בהירים השערתי בעניותי שהוא ערך ל"ה ואולי ארבעים מינוטן קודם נץ החמה.וכפי 

 אשל אברהם )בוטשאטש( אורח חיים נח:א

ברחוק ד' אמות. יש להסתפק בשיעור הזה כי לפעמים מצטרף אור הלבנה באמצע החודש או כשהשלג מאיר ומכיר, ואלו 
א היה מכיר, וקצת מסתבר שחז"ל ]ברכות ט, ב[ קבעו בזה לפי כל זמן יהיה היאך שיהיה, לא היה אור הלבנה או השלג ל

כיון שעל כל פנים עכשיו הוא מכיר על ידי הצטרפות אור היום, ואלו לא היה אור היום לא היה מכיר על ידי זה, יש בזה 
יתי מהי תיתי, וכן יש חילוקים בסגנון כח גדר הארת אור היום ואין לנו אלא מקומו ושעתו כל שניכר על ידי אור היום ת

 הראות של כל אחד ואחד, ומכל מקום צריך עיון עוד בזה:

שם. ויכירנו. שיעור שיכיר חברו אם שלג מאיר ואם לא היה שלג לא היה מכיר עדיין, אולי אינו בגדר יכיר. וגדר יכיר   
 את שמע טרם יכיר, כי עלות השחר יום היטב:י"ל הוא רק מדרבנן וספק קיל, ואולי בדיעבד יצא ידי חובת קרי

עוד מצאתי נוטה שהשיעור בקריאת שמע יכיר רק מדרבנן, ועי"ז כשהאיר שחר באמצע או קרוב אל סוף סעודה אומר   
קריאת שמע טרם יכיר וגומר סעודתו. ובפרט אם ספק אם אכל שיעור ב' זתים הרי צריך לאכול בסעודה לצאת ידי חובת 

נטילת ידים ואין להיות ביניהם הפסק כדי אכילת פרס, שלהשלים שיעור המוציא מכל ספק נחוץ. ואחר  ספק בברכת על
יכיר ישהה כדי אכילת פרס, גם שמפסיקין לקריאת שמע מצד שמהתורה הק' מכיון דטרם יכיר אמר ב' פרשיות ראשונות 

ורה הק' הרי מה דצריכין להפסיק לקריאת של קריאת שמע גומר סעודתו. וגם אי נימא צד ספק אולי שיעור יכיר מהת
שמע הוא רק סייג דרבנן וספק בכך קיל, וגם ששיעור הנ"ל ג"כ ספק בדרבנן. וביותר הרי יכול לשהות עד שיכיר ויאמר 

קריאת שמע ויאכל אח"כ שיעור הב' זתים כולם רצופים, עם כל זה מכיון דנוטה דשיעור יכיר מדרבנן, ישלים תיכוף, 
פק שאז שיעור יכיר רק חושש ביותר. ואין להקל גם בסמוך לעליית השחר הרחוק משיעור יכיר לומר וביותר אם ס

שקודם יכיר אין צריך להפסיק כי עדיין אין זמן קריאת שמע וכבלילה. אין צריך להפסיק אם שיעור יכיר מדרבנן, ובדיעבד 
אך גם אם שיעור יכיר מהתורה הק' י"ל שמוטל  י"ל שיצא ידי חובה מהתורה הק' קודם יכיר, דפשיטא שמוטל להפסיק.

 להפסיק, כי לכמה מילי מעלות השחר משהו הוה ליה כיום. וראוי להקדים קיבול עול מלכות שמים על עצמו היטב:

 נשים –קריאת שמע 

 ברכות כ:

 ב-בית יוסף אורח חיים ע:א

שלישי( נראה דעבד ואשה חייבים הם בקבלת נשים ועבדים פטורים מק"ש... כתוב באהל מועד )שער ק"ש דרך שני נתיב 
 היחוד דהיינו פסוק ראשון:

 שלחן ערוך אורח חיים ע:א

נשים ועבדים פטורים מק"ש, מפני שהיא מצות עשה שהזמן גרמא, ונכון הוא ללמדם שיקבלו עליהן עול מלכות שמים. 
 הגה: ויקראו לפחות פסוק ראשון )ב"י בשם אוהל מועד(.

 מגן אברהם ע:א

וכו'. נ"ל דנשים פטורות ג"כ מברכת ק"ש דיש להם ג"כ זמן קבוע כמ"ש ס"ס נ"ח וכ"מ ממ"ש תר"י וז"ל ואע"פ  נשים
שהתפל' יש לה זמן קבוע מ"מ כיון שאמרו הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו כמצוה שאין הז"ג דיינ' לה א"נ מפני שהוא 

כת הלבנה הם פטורין כמ"ש סי' תכ"ו אך נ"ל דמ"מ רחמים עכ"ל וכ"ה בגמר' משמע דפטורין מברכות אלו גם מבר
 מחוייבים לומר אמת ויציב דזכירות י"מ הוא דאוריית' כמ"ש סי' ס"ו וא"כ צריכי' לסמוך גאולה לתפלה:

 פרי מגדים אשל אברהם ע:א

ת מצרים(. ואיני נשים. עיין מ"א. )טעות סופר החמיר, רחמים. סוף סימן תכ"ו, ריש סימן תכ"ו. דזמירות י"ח, אמירת יציא
יודע למה לא הביא דברי התוספות ברכות כ' ב' ד"ה בתפלה מהלל דפטירי אע"ג דרבנן הוה, וכפי הנראה שם דלרש"י ]שם 

ד"ה הכי גרסינן[ מצות עשה דרבנן שהזמן גרמא נשים חייבות. ולפי זה על כרחך א' משני פנים, או פרשה א' עכ"פ דין 
שים פטורות רק מדרבנן כתב אהל מועד ]שער קריאת שמע דרך ב נתיב ג[ דחייבין, תורה, או פסוק ראשון מן התורה נ

עיין אליה רבה ]ס"ק א[ בשם ל"ח ]דברי חמודות שם פ"ג אות לב[. והנה לר"ת ]תוספות שם ד"ה וקטנים[ והמחבר בסעיף 
]ד"ה וכן[ לומר נשים דומיא ב' פסק קצת כמותו, א"כ קשה קושית תוספות ד"ה וקטנים )שם כ' א'(, וצ"ל כתירוץ הב"ח 

דקטנים, אפילו מדרבנן פטור. והא )הב"י( ]הב"ח[ בסימן ס"ז ]סוף ד"ה ספק[ פוסק כרשב"א בתשובה ]ח"א[ ]סימן[ ש"ך 
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דפסוק א' דין תורה, בהכרח נשים פטורים מפסוק א' מן התורה, רק מדרבנן. וזהו שכתב ]המחבר[ "ונכון" היינו מדרבנן, 
[ )בא"ר ס"ק א' הובא דבריו(. ועיין נחלת צבי ]ס"ק א[ דלהמחבר "נכון" כל פרשה א', והרב הגיה וכמו שכתב הל"ח ]שם

דעכ"פ פסוק א' מחויבין, ומכל מקום י"ל רק מדרבנן פסוק א' מחויבין, לא מן התורה, וכאמור. ומה שכתב ]המ"א[ 
ים בלילה י"ל דרבנן )וסמכתא( דיציאת מצרים מחויבין, בסימן ס"ז ]אשל אברהם ד"ה מה[ כתבתי דיציאת מצר

 ]ואסמכתא[, ולפי זה נשים מדרבנן רק חייבין ביציאת מצרים, יע"ש. עיין מה שאכתוב לקמן.

 דעת הרמב"ם –סוף זמנה  –קריאת שמע 

 רמב"ם הלכות קריאת שמע א:ט

עלה עמוד ד שלא לה, ואם עבר ואיחר וקרא עקריאת שמע בלילה מצותה משעת יציאת הכוכבים עד חצי הלי אי זהו זמן
 ,השחר יצא ידי חובתו שלא אמרו עד חצות אלא כדי להרחיק אדם מן הפשיעה.

 ביאור הגר"א קלה:יג

 (קישור)קהלת יעקב ברכות ד: 

  

 קבלת עול מלכות שמים –קריאת שמע 

 הלכות קריאת שמע א:ב רמב"ם

ומה הוא קורא שלשה פרשיות אלו הן: שמע והיה אם שמוע ויאמר, ומקדימין לקרות פרשת שמע מפני שיש בה יחוד 
השם ואהבתו ותלמודו שהוא העיקר הגדול שהכל תלוי בו, ואחריה והיה אם שמוע שיש בה צווי על )זכירת( שאר כל 

 .בה צווי זכירת כל המצותהמצות, ואחר כך פרשת ציצית שגם היא יש 

 מפניני הרב עמ' ל

 קורא בלא תפילין –קריאת שמע 

 מפניני הרב עמ' קנב

 סוף זמנה –מע של שחרית קריאת ש
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 שלחן ערוך אורח חיים נח:ו

קראה קורא אותה בברכותיה כל שעה ד' שהוא שליש עה ג' ולא אם עברה שה נמשך עד סוף השעה הג', אע"פ שזמנ
שמע  –קריאת שמע קוראה בלא ברכותיה כל היום.עברה שעה ד' ולא קראה, היום, ואין לו שכר כקורא בזמנה. ואם 

 אחד –ישראל 

 ()קישורח כלל מט -בית האוצר א

  

 קריעה על ערי יהודה בחורבנן 

 מועד קטן כו.

 ועל ערי יהודה, ועל המקדש, ועל ירושלים. וקורע על מקדש ומוסיף על ירושלים. ...ואלו קרעין שאין מתאחיןת"ר 

 ב-שלחן ערוך אורח חיים תקסא:א

מוך להם כמו מן כשמגיע סוקורע )ואינו חייב לקרוע אלא בחורבנן אומר: ערי קדשך היו מדבר,  הרואה ערי יהודהא: 
 .  הצופים לירושלים(

מר: ציון היתה מדבר שממה; וכשרואה בית המקדש, אומר: בית קדשינו ותפארתנו אשר הרואה ירושלים בחורבנה, אוב: 
פים; ואח"כ כשיראה מן הצו שרפת אש וכל מחמדנו היה לחרבה, וקורע. ומהיכן חייב לקרוע, הללוך בו אבותינו היה ל

על המקדש, טפח, קרע אחר, וכל קריעה טפח; ואם בא דרך המדבר, שאז רואה המקדש תחלה, קורע  המקדש קורע
 .כל שהוא אה ירושלים מוסיף על קרע ראשוןואח"כ כשיר

 אמגן אברהם תקסא:

 אע"פ שיושבין בהן ישראל כיון שהאומות מושלים עליהם מקרי חורבן: -בחורבנן 

 רמב"ם הלכות מלכים א:י

אלא מלך ישראל מזרע אין מושחין מלכי ישראל בשמן המשחה אלא בשמן אפרסמון, ואין ממנין אותן בירושלים לעולם 
 דוד, ואין מושחין אלא זרע דוד.

 נפש הרב עמ' עח

 בדין קריעה על ערי יהודה בחורבנן –בעקבי הצאן עמ' צז 

 קרקע אינה נגזלת

 תוספות בבא מציעא סא. ד"ה אלא

ין אונאה לאו דגזל למה לי לכובש שכר שכיר. וא"ת ולוקמיה בגזל גופיה ובגזל עבדים דלא אתי מרבית ואונאה דא אלא
לעבדים כדקאמר לעיל )דף נו:( דהא קרקע אינה נגזלת אינו מן המקרא אלא משום דאי אפשר לזוזה ממקומה אבל עבדי 

 :דהוקשו לקרקעות יעבור בלא תגזול דניידי אע"ג
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 בד"ה אלאפני יהושע בבא מציעא סא. 

יין במהרש"א שהקשה לו אחד מהחכמים בד"ה אלא לאו דגזל כו' דהא דקרקע אינה נגזלת אינו מן המקרא כו' עכ"ל. ע
הא בפרק הגוזל ממעטינן קרקעות ועבדים מכלל ופרט וכלל והאריך מהרש"א ליישב ודבריו אינם נראין לי בכוונת 

התוספות. ולענ"ד הדברים כפשטן דהא דאמרינן בכל דוכתי קרקע אינה נגזלת וממעטינן לה מכלל ופרט וכלל היינו לענין 
ין הגזלן קונה אותה בשינוי ומכל מילי דכתיבי בעניינא דוהשיב את הגזילה דהתם כתיב כלל ופרט השבון וכן לענין שא

וכלל, אבל למעט מאיסור גזילה לא שמענו דהא לאו דגזלה לא כתיב בהאי ענינא, ואם כן שפיר כתבו התוספות דמסברא 
עבדים שפיר יש לומר דשייך מיהא באיסור שייך למעט קרקעות אף מאיסור גזילה כיון שאי אפשר לזוזה ממקומה, אבל ב

 דלא תגזול, אלא על כרחך דממעטינן ליה לשאר מילי דכתיבא בענינא דהשבון ודו"ק:

 כסף ומעות –קרקע 

 בבא מציעא מז:

 ארץ הצבי עמ' קסז

 קרקעות

 סנהדרין טו.

 תוספות מגילה כג: ד"ה עשרה כהנים

 דאין ב"ד שקול בכל דבר שהוא תלוי שעומד בשקול הדעת.קשיא לי אמאי לא בעי אחד עשר  -עשרה כהנים כו' 

 ריטב"א שם

והא דאקשינן ואימא חמשה כהנים וחמשה ישראלים. יש מפרשים משום דמסתמא דיו לבא מן הדין להיות כנדון,   
 ואחרים פירשו משום דכהן ראשון דוקא והשני מיעוט אחר מיעוט וכן כולם וכן פרש"י ז"ל.

 קשר רשעים

 ברכות מה.

משנה/. שלשה שאכלו כאחת חייבין לזמן. אכל דמאי, ומעשר ראשון שנטלה תרומתו, מעשר שני והקדש שנפדו, /
מזמנין עליו. אכל טבל, ומעשר ראשון שלא נטלה תרומתו, ומעשר שני והקדש שלא נפדו,  -והשמש שאכל כזית, והכותי 

דים וקטנים אין מזמנין עליהן. עד כמה מזמנין? עד אין מזמנין עליו. נשים ועב -והשמש שאכל פחות מכזית, והנכרי 
 כזית; רבי יהודה אומר: עד כביצה.

 )קישור( Kesher Israel -כתר ישראל 

 המלך הקדוש בליל ראש השנה –ראש השנה 

 סעיף י חיי אדם חלק א כלל כד

ברכה ג' נקראת קדושת ה' שהיא "אתה קדוש" וחותם האל הקדוש. ואם טעה וסיים המלך הקדוש, אין צריך לחזור )א"ה 
בשם כ"ג סס"י קי"ח(. ובעשרת ימי תשובה מסיים המלך הקדוש. ואם טעה וסיים האל הקדוש, אם נזכר בתוך כדי דבור 

אש התפלה. והוא הדין אם מסופק אם אמר, צריך לחזור לראש ואמר המלך הקדוש, יצא. ואם לאו, צריך לחזור לר
התפלה, ואין שייך כאן תקנה הנ"ל שיאמר צ' פעמים, כי איך יאמר הברכה )תקפ"ב(. והגאון מוהר"ר אבלי פסוועליר נ"י 

יעלה אמר כאן דין מחודש, שאם טעה בליל ראש השנה ולא אמר המלך הקדוש, אינו צריך לחזור, כדין טעה ולא הזכיר 
ויבוא בליל ראש חודש שאינו צריך לחזור, מחמת שאין מקדשין את החודש בלילה, אם כן גם בליל ראש השנה הדין כן 

 שאין צריך לחזור. עד כאן לשון הגאון הנ"ל:

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קע

 באם לא אמר המלך הקדוש בליל ראש השנה תרפ"ט ליובאן.  
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לת השחר ד"ה שאין מקדשין כתוב ואית דמפרשי ביו"ט של ר"ה כיון שתלוי בר"ח אם טעה ולא הזכיר הנה בתר"י פ' תפ  
של יו"ט בערבית אין מחזירין אותו והוא פליג שאע"פ שתלוי בר"ח כיון שהוא יו"ט ומצות יו"ט אלימא טפי שיש בה 

מחזירין אותו עיי"ש ולע"ד יש להוכיח עוד  איסור מלאכה יש לנו לדון אותו כמו יו"ט ואם לא הזכיר בערבית מעין יו"ט
מזה שביו"ט שני של גליות מתפללין של יו"ט ומחזירין אותו אם לא הזכיר כדי דלא ליתי לזלזולי בו וטעם זה יש אף 

בערבית של ר"ה. ויקשה מזה לכאורה על מש"כ הח"א כלל כ"ד סעי' י' בשם הגאון ר' אבלי פאסוועלער שאם טעה 
לא אמר המלך הקדוש אינו חוזר כדין ר"ח בערבית וכתב הח"א שהוא דין מחודש, הא הוא כשיטת בערבית של ר"ה ו

האית דמפרשי ולדינא אינו כן כדמסיק הר' יונה ומוכרח כן כדהוכחתי. ודוחק לומר דרק ביו"ט שני שהוא מדרבנן חששו 
ק דאורייתא לא יזלזלו ולכן לא אלמוהו, דלא ליתי לזלזולי ואלמוהו רבנן אבל בערבית דר"ה שהוא דאורייתא או אף ספ

דאף אם היה אפשר לומר כן אם היה מבואר הדין אבל מנא לו חדוש זה ולכנוס בדחוקים ובפרט שהוא נגד הר' יונה 
 בפירוש דמחזירין.  

כיר של והנכון לע"ד דודאי בלא הזכיר של יו"ט בערבית יסברו גם הר"א פאסוועלער והח"א כהר' יונה שמחזירין אך בהז  
יו"ט ולא אמר המלך הקדוש בזה חידשו דאין מחזירין כמו בר"ח. והטעם דהא איתא בר"ה דף ח' מלמד שאין ב"ד של 

מעלה נכנסין לדין אא"כ קידשו ב"ד של מטה את החדש ולכן מאחר שאין מקדשין את החדש אלא ביום אין נכנסין לדין 
תא ברש"י ברכות דף י"ב לפי שבימים אלו הוא מראה מלכותו אלא ביום למחר, וזה שאמרינן בעשי"ת המלך הקדוש אי

לשפוט את העולם, וא"כ לא שייך זה אלא למחר שנכנסין אז לדין ולהלן כל י' הימים אף בלילות אבל בליל א' של ר"ה 
שעדיין לא נכנסו לדין דהא לא קידשו החדש עדיין אין צורך בעצם לומר המלך הקדוש ורק לכתחלה אומרים כמו 

זכירין בר"ח ערבית את של ר"ח כדי שלא לשנות הלילה מהיום וחשו לזה רק לכתחלה ולא להחזירו בשכח ולא הזכיר שמ
וכן הוא בר"ה ערבית לענין המלך הקדוש. וזהו דין מחודש ממש שלא הוזכר בתר"י והוא נכון ונמצא לדינא שאם לא 

 "ט רק לא אמר המלך הקדוש אינו חוזר.  הזכיר של יו"ט בערבית ר"ה חוזר כהר' יונה ואם הזכיר של יו

ובערבית דליל ב' היה מסתבר שחוזר דלא גרע מכל עשי"ת אך אפשר שאם נצריכו לחזור יהיה זה זלזול דיו"ט שני   
שהיה מוכח דאינו יו"ט אבל יותר נוטה שמצד דבר דלא שכיח ליכא זלזול ולכן יש להחזירו. והח"א סתם בזה משמע קצת 

 ליל א' דר"ה לליל שני אבל הנכון דבליל שני יש להחזירו כדכתבתי.   שאינו מחלק בין

ולמה שבארתי נמצא דבמתפלל שחרית ר"ה קודם הנץ ושכח לומר המלך הקדוש לא יחזור דל"ד לר"ח שחוזר משום   
דבר דבדיעבד אם קדשו משעלה ע"ה קודם הנץ נמי מקודש אבל כיון דלכתחילה צריך לקדש החדש דוקא אחר הנץ ככל 

שצריך ביום ודאי לא קדשו מעולם קודם הנץ א"כ ממילא לא נכנסו ב"ד של מעלה לדין עד אחר הנץ. אבל מ"מ מסתבר 
 שחוזר דאין לחלק משאר היום כיון שהוא בדין יום גם קודם הנץ. וצע"ק לדינא. משה פיינשטיין.

 ארץ הצבי עמ' מה

 נפש הרב עמ' רב

 הרבהקראת התקיעות על ידי  –ראש השנה 

 שלחן ערוך אורח חיים תקפה:

 חלק ו אסיפת דינים מערכת ראש השנה סימן ב אות טז שדי חמד
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 יום טוב שני –ראש השנה 

 טוב שני של ראש השנה יוםראה: 

 מלכויות זכרונות ושופרות, הפסוקים –ראש השנה 

 חוברת ב' עמ' יג, צויין בנפש הרב עמ' רב קובץ מסורה

 דעת הרב יוסף אליהו הענקין –עות קידוש קודם התקי –ראש השנה 

ב(, -קובץ הפרדס )מד:א(, קובץ נועם )טז עמ' קיא(, לב עיברא )עמ' מח(, תשובות עיברא )לג:א
 224קס( ועוד כהנה-לוח עזרת תורה, שו"ת גבורות אליהו )אורח חיים קנח

 שהחיינו בלילה השני –ראש השנה 

 רא"ש ראש השנה ג:יד

י בתשובה רבותינו אמרו שאין אומרים אלא ביום ראשון לפי שהן קדושה אחת וכיומא ולענין זמן בליל שני כתב רש"
אריכתא דמי מה שאין כן בשני ימים טובים של גליות שהן משום ספק ושתי קדושות הם ואומר זמן בשניהם. אבל אני 

ה לשאר ימים טובים של אומר שצ"ל בו זמן וכן נוהגין במקומינו ובכל המקומות שעברתי ואין חילוק בין י"ט של ר"
גליות אלא לענין ביצה ומחובר אסור את של זה בזה וטעמא משום דאף בזמן ב"ד פעמים שהיו עושין שניהם יום טוב 

אע"פ שלא היה שם ספק דיום שני היה עיקר יום טוב והיו גומרים יום ראשון בקדושה כדי שלא יזלזלו לשנה הבאה אבל 
א אומר ואי אמנהגא דב"ד סמכינן שהיום נוהגים קודש ולמחר קודש אומר זמן)ע( לענין זמן ממה נפשך אי ספיקא הו

דהא מיום שני היו מונין תיקון המועדות והוא עיקר ר"ה וצ"ל בו זמן וכן הלכה ע"כ. וכן כתב רשב"ם בשם רש"י זקנו וכן 
וש ולא בשופר. וכן כתב רבינו מסתבר טעמא הלכך י"ל זמן גם ביום שני. והגאונים כתבו שאין לומר זמן בשני לא בקד

יצחק בר יהודה. ובעל העיטור כתב כרש"י. וכן השיב רבינו משולם בר קלונימוס ז"ל. וטוב שיקח אדם פרי חדש ויניחנו 
 לפניו ויברך שהחיינו ויהיה דעתו על הפרי ויצא ידי ספק וכן היה אומר רבינו מאיר ז"ל. 

 תקיעה בירושלים –ראש השנה שחל להיות בשבת 

 (קישור)הרב עקיבא שלזינגר 

 (קישור)המועדים בהלכה עמ' נג 
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 שמחה ותענית –ראש השנה 

 שו"ת שאגת אריה )ישנות( סימן קא 

 שו"ת שאגת אריה )ישנות( סימן קב   

מ"מ עדיין הדבר שקול אם יש בו משום קדושת י"ט כשאר י"ט ונ"מ להא דאמרן בסי' שלפני זה או לא דמה שנראה 
להביא  לכאורה מההיא דר"ה שאין בו איסור תענית משום קדושת י"ט כבר דחינו בטוב טעם בס"ד בסי' הקדום ואין

ראיה מהא דאמר רבא רפ"ב דביצה )ד' טו( דטעמא דתקנו רבנן עירוב תבשילין בי"ט שחל בע"ש כדי שיברור מנה יפה 
לשבת ומנה יפה לי"ט והרי בי"ט של ר"ה שחל בע"ש תקנו נמי רבנן לע"ת כדאמרי' במס' ביצה ואי ס"ד דבר"ה אין בו 

ום ר"ח ככל ר"ח דעלמא א"כ כיון דטעמ' דתקנו ע"ת לי"ט הוא משום שמחת י"ט ואין בו אלא איסור תענית בלבד מש
משום כדי שיברור מנה יפה לשבת כלומר שלא יכלה את הכל לי"ט ולא יניח לשבת כדי כבודו מה יום מיומים לתקן ע"ת 

בר"ח זה של תשרי יותר משאר כל ר"ח שחל בע"ש שלא תיקנו ע"ת ולא חיישינן לכדי שיברור מנה יפה לשבת משום 
שאין מצוה כ"כ להרבות בסעודה של ר"ח ומשום איסור תענית שבו באכילה מועטת סגי ליה ולא חיישי' לשמא יכלה 

הכל בר"ח ולא ישייר לשבת לפי כבודו כמו שלא חיישינן להכי בכל ע"ש שדרכן של ב"א לאכול בהן וה"נ בר"ה שחל 
יכלה הכל בר"ה כיון שאין מצוה באכילתו משום  בע"ש למה תיקנו ע"ת שחשו רבנן לכדי שיברור מנה יפה לשבת ולא

שמחת י"ט אלא משום ר"ח לחוד לא עדיף משאר ר"ח בשלמא לרב אשי דמפרש התם טעמא דע"ת שתקנו רבנן כדי 
שיאמרו אין אופין מי"ט לשבת ק"ו מי"ט לחול א"ש דתקנו נמי ע"ת בר"ה שחל בע"ש דהא ר"ה אסור בעשיית מלאכה 

ול כמו בשאר י"ט אבל לרבא קשה אלא ע"כ די"ט של ר"ה שוה נמי לשאר י"ט בהא שמצוה לשמוח ואין אופין בו מי"ט לח
ולהרבות בו מטעמים וחיישינן לבירור מנה יפה לשבת משא"כ בשאר ר"ח מש"ה תקנו בו ע"ת. מ"מ אע"ג דלכאורה ראיה 

ר א"ל נמי טעמא דר"א דכדי שיאמרו גדולה היא יש לי ללמוד זכות על הגאונים ז"ל דרבא דמפרש טעמ' דע"ת כדי שיברו
אלא שרבא בא להוסיף טעם אחר לע"ת  113ובר"ה דל"ש טעמא דידיה משום טעמא דרב אשי לחוד תקנו רבנן לע"ת.

שתקנו בכל י"ט חוץ מר"ה משום כדי שיברור ונ"מ בזה כמש"כ הרא"ש שם ויראה דנ"מ בין אלו ב' טעמים דלרבא צריך 
מנה יפה לשבת ולר"א יכול לערב אפי' קודם עי"ט ע"כ. נמצא שרבא מוסיף בטעמא דידיה  לערב דוקא מעי"ט כדי שיברור

שצריך לערב בערב יו"ט דוקא ולא קודם לכן מה שאין כן לטעמא דר"א ולפי זה ר"ה שחל בע"ש אפי' רבא מודה דיכול 
ל אס"ד דבר"ה ל"ש שמחת י"ט לערב קודם ערב יו"ט דבר"ה ל"ש טעמא דידיה כי אם טעמא של ר"א לחוד. מ"מ עדיין ק"

אלא כשאר ר"ח דעלמא הרי בגמ' ביצה מצינו הרבה דברים שהיה מן הדין לאסרם בי"ט ומשום דלא אתי לאמנועי 
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משמחת יום טוב התירו אותן ומהן עור לפני הדורסן ותריסי חניות ולר"י התירו לחפור ולשחוט ולכסות ול"ח דילמא 
ליה אתי לאמנועי משמחת י"ט ול"מ שהוציאו חכמים י"ט של ר"ה משאר כל י"ט מימלך ולא שחיט משום דאי לא שרי' 

בכל הא אדרבה ר"ה נמי בכלל י"ט מיקרי וכדתנן י"ט של ר"ה שחל בשבת במקדש היו תוקעין ואי אין בו משום שמחת 
מחת י"ט כיון י"ט רק אסור בתענית כשאר ר"ח דעלמא למה התירו בו אותן דברים שלא התירו ביום טוב אלא משום ש

שאין שמחת י"ט נוהג בו. וי"ל דכיון דבכל יום טוב נראה לחכמים להתיר אותן דברים משום דיש בהן משום שמחת י"ט 
ולא גזרו עליהם לא גזרו נמי עליהם אי"ט של ר"ה דהואיל ושרו בכל י"ט ביו"ט של ר"ה נמי לא גזרו וכדאמרינן גבי 

 ה"כ נמי שרי ולא גזרו עליו ועיין משכ"ל סימן שאח"ז:  טבילת אדם )ד' יח( הואיל ובשבת שרי בי

מ"מ נ"ל להביא ראיה ברורה דשייך שמחת י"ט בר"ה נמי כשאר י"ט דהא תנן רפ"ו דפסחי' )ד' סו( הרכבתו כלומר של   
פסח והבאתו מחוץ לתחום וחתיכת יבלתו אין דוחין את השבת ר' אליעזר אומר דוחין אר"א והלא דין הוא מה אם 

יטה שהיא משום מלאכה דוחה את השבת אלו שהן משום שבות אינו דין שידחו את השבת א"ל ר"י י"ט יוכיח שח
שהתירו בו משום מלאכה ואסור בו משום שבות א"ל ר"א מה זה יהושע מה ראיה רשות למצוה ובגמ' ר"י לטעמיה דאמר 

ותה או יושב ושונה רי"א חלקיהו חציו לאכילה שמחת י"ט נמי מצו' היא דתנן רא"א אין לו לאדם בי"ט אלא או אוכל וש
ושתיה וחציו לבה"מ אר"י ושניהם מקרא אחד דרשו כתוב אחד אומר עצרת לה' אלהיך וכא"א עצרת תהיה לכם רא"ס או 

כולו לה' או כולו לכם ורי"ס חציו לה' וחציו לכם. וק"ל מה השיב ר"א לר"י מה ראיה רשות למצוה כלומר מה לשמחת 
שות מש"ה אסרו בו משום שבות אבל פסח שהוא משום מצוה ושפיר יש להקשות לקל וחומר אם התירו לו י"ט שהוא ר

משום מלאכה לא יתירו לו משום שבות הרי ס"ל לר"א בפ"ב דסוכה )ד' כז( י"ד סעודות חייב אדם לאכול בסוכה א' ביום 
ה א' ביום וא' בלילה אף סוכה א' ביום וא' וא' בלילה ומה"ת הוא דהא יליף לה התם מקרא תשבו כעין תדורו מה דיר

בלילה והרי מאלו י"ד סעודות הוי ב' סעודות של י"ט ראשון של חג שהוא י"ט שחייב לאכול בו ב' סעודות א' ביומו וא' 
בלילו וא"כ איכא למיפרך ק"ו דר"א מדידיה גופיה י"ט ראשון של חג הסוכות יוכיח שהוא מצוה והתירו בו משום מלאכה 

התירו בו משום שבות ואף אני אביא פסח אע"פ שהתירו בו משום מלאכה לא נתיר בו משום שבות. ואע"ג דתנן ולא 
התם ועוד אמר ר"א מי שלא אכל ליל י"ט ראשון של חג ישלים ליל י"ט אחרון של חג ופריך בגמ' והא אר"א י"ד סעודות 

ש"י חזר בו ר"א אצל חכמים לומר אין לדבר קצבה ואם חייב לאכול בסוכה ואמרי' אמר בירי א"ר אמי חזר בו ר"א ופיר
רצה להתענות יתענה חוץ מליל י"ט ראשון כו' ע"כ. הרי הכריחו התוס' התם דלא חזר ר"א מהא דמצריך י"ד סעודות א' 

 ביום וא' בלילה דלעולם בעי י"ד סעודות ולא חזר בו ר"א אלא ממה שהיה מצריך סוכה א"כ קושיא דידן במקומה עומדת.
ושם בפסחים אמרינן אר"א הכל מודים בעצרת דבעינן נמי לכם מ"ט יום שניתנה בו תורה הוא וכתבו התוס' תימא 

לריב"א א"כ מ"ק ר"א מה ראיה רשות למצוה דנימא עצרת יוכיח שהוא מצוה וי"ל דהא דבעי ר"א עצרת ל"ד מקרא אלא 
"ת וכמש"כ מאי איכ' למימר דבשלמ' מליל י"ט ראשון והרי בב' סעודות של י"ט ראשון של חג דהוי מה 114מסברא ע"כ.

של פסח שמ"ע של תורה לאכול בו מצה והתירו בו משום מלאכה ללוש ולאפות בו מצות ואסרו בו משום שבות ל"ל 
יוכיח למיפרך מיניה ק"ו דר"א דלאו פירכא היא לר"א דהא ס"ל בפר"א דמילה )ד' קל( דמצה וכל מכשיריה דוחין את 

סח ויליף לה התם מקרא א"כ האי ק"ו דקאמר ר"א גבי פסח אם התירו בו משום מלאכה א"ד שיתירו בו השבת כמו פ
משום שבות ה"נ יש לדון האי ק"ו גופיה גבי מצה אפי' בשבת כ"ש גבי י"ט אבל גבי סעודת י"ט ראשון של חג הסוכות 

שיריה דוחין את השבת ויליף לה התם ליכא קרא ואפי' לר"א שידחו את השבת ואע"ג דס"ל לר"א התם סוכה וכל מכ
מקרא ה"מ בעשיית סוכה גופיה אבל ביד"ס ל"ל קרא אפי' לר"א שידחו את השבת. כ"ש למאי דהדר ביה ר"א וס"ל דיד"ס 

חייב לאכול בי"ט של סוכות אבל לא בסוכה דלא תליא הסעודות במצות סוכה כלל ולא יפו כחם משמחת י"ט דכל י"ט 
ואפ"ה לא התירו בהם משום שבות אע"פ שהתירו בהם משום מלאכה ואע"פ שהסעודות של י"ט לר"י דהוו משום מצוה 

ראשון לר"א הוי נמי משום מצוה אף אני אביא ק"פ שאע"פ שהתירו בו משום מלאכה לא נתיר בו משום שבות ואכתי 
"י דס"ל דשמחת כל הי"ט הוי איכא למיפרך ק"ו דר"א מיניה דידיה יו"ט של סוכות יוכיח. ובע"כ נ"ל דלק"מ דבשלמא לר

מצוה ול"מ שהתירו בהם משום מלאכה לדבר הרשות דהא כל אוכל נפש שהתיר' תורה בי"ט לצורך י"ט הוי מצוה של 
שמחת י"ט א"כ שפיר י"ל אק"ו דר"א י"ט יוכיח שאף ע"ג שלא הותר משום מלאכה אלא לדבר מצוה אפ"ה לא התירו 

ח אע"פ שהותר משום מלאכה לא נתיר משום שבות אע"פ שהוא לדבר מצו' משום שבות אף שהוא לדבר מצוה ה"נ פס
דהא כה"ג מצינו נמי גבי מצו' של שמח' י"ט אבל ר"א דס"ל שמחת י"ט רשות חוץ מב' סעודות של י"ט ראשון של חג 

רשות וע"כ כל מלאכת אוכל נפש שהותרו ביו"ט כולן משום דבר הרשות הותרו ושבות של דבריהם לא התירו לדבר ה
ומזה אינו פירכא לק"ו דר"א גבי פסח דאין ראיה רשות למצוה א"כ אפי' משבות דדבר מצוה שלא התירו חכמים בי"ט 
ליכא פירכא דע"כ צריך אתה למיפרך י"ט יוכיח דומיא דק"ו דר"א גבי פסח דאם התירה בו משום מלאכה משום מצות 

"ט ראשון של סוכות יוכיח שהתירו בו משום מצוה משום פסח לא נתיר בו משום שבות משום מצות פסח היאך תאמר י
מלאכה ולא התירו בו משום מצוה משום שבות דאין זה פירכא דמה לי"ט ראשון הא דהתירו בו משום מלאכה לאו 

משום מצוה הוא שהרי מלאכת י"ט הותר בכל י"ט אע"פ שאין בהם משום מצוה לר"א דס"ל שמחת י"ט רשות נתיר בו 
י שבות של י"ט חמיר בהא ממלאכה לא נדחה מפני דבר הרשות. אבל פסח בשבת שלא נדחה מלאכת מושם שבות שהר

שבת מפני דבר הרשות רק משום דבר מצוה של פסח א"ד שנדחה משום מצות פסח את השבות כיון דיפה כח מצות פסח 
ל חג דדוחה משום מלאכה לדחות מלאכה דחמירא כ"ש שבות דקיל מיניה ולא יוכיח סעודת מצוה דיום טוב ראשון ש

דחמיר ואינו דוחה משום שבות דקיל דאין לו שום יפוי כח משום מצותו לדחות משום מלאכה רק כמו דבר הרשות של 
שאר י"ט שדוחה משום מלאכה די"ט ודין הוא דגם משום שבות לא יהא לו שום יפוי כח משאר י"ט שאינו דוחה משום 

דאין ראיה רשות למצוה. ולמש"כ א"צ לתירוץ התוס' על מה שהקשו דנימא  שבות ומשאר י"ט אין לומר יוכיח לפסח
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עצרת תוכיח שהיא מצוה דלר"א אין זה תוכיח כיון דס"ל שמחת שאר י"ט הוי רשות וכדאמרן וכיון שהוכחתי שא"א 
י"ט לדבר למיפרך ק"ו דר"א גבי פסח ונימא י"ט יוכיח אם לא שנאמר דשמחת כל י"ט הוי מצוה ול"מ שהותרה מלאכת 

הרשות אבל אם מצינו בשום מקום שהותרה מלאכת י"ט לדבר הרשות ליכא למיפרך ק"ו דר"א אפי' ממקום מצוה 
 שמצינו שהותר מש"מ ולא הותר מש"ש שהרי מה"ט ל"ח ליה ר"א פירכא מי"ט ראשון של חג וכדאמרן:  

כן מאי קאמר הגמר' ר"י לטעמיה דאמר  והשתא אס"ד די"ט של ר"ה אין בו משום מצוה של שמחת י"ט כשאר י"ט אם  
שמחת י"ט נמי מצוה הוא כלומר מש"ה מייתי ראיה מיניה למיפרך ק"ו דר"א מה בכך אף ע"ג דשמחת כל י"ט הוי מצוה 

מ"מ הואיל ושמחת ר"ה הוי רשות ואין בו אלא איסור תענית בעלמא כמו ר"ח ואפ"ה הותרה בו אוכל נפש שהוא משום 
לאכת י"ט מפני דבר הרשות וכיון שמצינו בא' מהן שהותרה בו משום מלאכה לדבר הרשות כגון מלאכה אלמא הותרה מ

ר"ה ה"ה דשוב א"ל יוכיח למיפרך ק"ו דר"א אפי' משאר י"ט וכדאמרן אליבא דר"א בסוכות. אע"כ לר"י דס"ל שמחת י"ט 
במקום מצוה. וא"ת כבר כתבתי  מצוה הוא ר"ה נמי בכלל א"כ לא מצינו בשום מקום שהתירה תורה מלאכת י"ט אלא

לעיל סי' ס"ח דאינו נוהג מצות שמחה בליל י"ט ראשון ואפ"ה אוכל נפש היתר בו אע"ג דה"ל שלא במקום מצוה ומ"ק 
ר"י י"ט יוכיח תירוץ לדבר זה תמצא לקמן בדיני ח' של חג בסי' בס"ד. וענ"ל לה"ר לזה שהרי היתר מלאכת אוכל נפש לא 

ג המצות וילפינן לכל י"ט מיניה ואפי' ר"ה ולהאי סברא דשמחת שאר י"ט מצוה ושל ר"ה רשות נאמרה אלא בי"ט של ח
היאך ילפינן לר"ה מחג המצות שנא' בו היתר אוכל נפש בפ' בא דשאני חג המצות שהותר בו אוכל נפש שהוא משום 

י"ט לפיכך שפיר איכא למילף  מצוה נתיר בר"ה שהוא משום רשות. אלא וודאי שמחת י"ט של ר"ה נמי מצוה הוא כשאר
היתר אוכל נפש בר"ה מחג המצות דגלי ביה קרא היתר אוכל נפש בהדיא כיון דדמי ליה בהא דשמחתו נמי של מצוה 

הוא. אבל מ"מ ראיה זו יש לדחות דהא דשרי מלאכת אוכל נפש בי"ט לאו משום דגמרינן לכלהו מחג המצות דכתב 
משום דכתיב בכל חד וחד כל מלאכת עבודה לא תעשו ומלאכת עבודה לא  רחמנא אך אשר יאכל לכל נפש כו' אלא

מיקרי אלא מה שאינו לצורך אוכל נפש וכמש"כ הרמב"ן בפי' התורה בפ' אמור בשם ר"ח כל מלאכת עבודה מגיד שאינו 
ם ומפני מתיר אלא במלאכת א"נ כדכתיב בענין זה במ"א וביום הראשון מקרא קודש יהיה לכם כל מלאכה לא יעשה בה

שמזכיר שם כל מלאכה הוצרך לפרש אך אשר יאכל לכל נפש הוא כו' פי' מלאכת עבודה מלאכה המשתמרת לעבודת קנין 
כגון זריעה וקצירה וחפירה וכיוצא בהן אבל אוכל נפש אינו מלאכת עבודה ע"כ. והסכים הוא ז"ל לדברי ר"ח והרי גבי 

אוכל נפש דשרי ואם כן אזדא לה ראיה זו להאי פי'. מ"מ ראיה ר"ה נמי כל מלאכת עבודה לא תעשו כתיב למעוטי 
ראשונה ראיה גמורה היא וגם מהא דשרי אוכל נפש בי"ט של ר"ה ראיה היא למאי דפירש"י בפי' התורה דכל מלאכת 

ו עבודה לא תעשו דכתב רחמנא גבי כל י"ט למלאכת דבר האבוד אתי ולומר דאסור בי"ט ולא לאוכל נפש אתי. הרי זכינ
לדין דל"מ דאסור להתענות בר"ה אלא דשמחתו מצוה היא כשאר י"ט אלא שאין בו קרבן שלמי שמחה דל"נ קרבנות של 

רגלים אלא בג' רגלים בלבד אבל בשאר מילי מצות שמחת י"ט עליו. ועוד ראיה שהרי בעזרא נאמר גבי ר"ה לכו אכלו 
יום לאדונינו ואל תעצבו כי חדות ה' היא מעוזכם ודרשינן משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש ה

ברפ"ב דביצה מאי כי חדות ה' היא מעוזכם אר"י משום ר"א בר"ש אמר הקב"ה לישראל בני לוו עלי וקדשו קדושת היום 
בר והאמינו בי ואני פורע ומדקאמר לוו עלי וקדשו קדושת היום אלמא אכילתו מצוה היא וקדושת היום קרינן ליה והד

ברור דמצד איסו' תעני' של ר"ח אין ראוי לקרותו קדושת היום וש"מ דקרוי קדושת היום כשארי י"ט והדבר פשוט לי 
שחייב בקידוש כשאר י"ט ואסור לטעום כלום קודם הקידוש ואין קידוש אלא במקו' סעודה וכל דין סעודו' י"ט עליו. 

 כנ"ל:    

 תקיעות על סדר הברכות –ראש השנה 

 .יב-הקטן ראש השנה י.המאור 

ומה שנהגו לתקוע כל התקיעות כשהן יושבין ומברכין עליהן ברכת התקיעה נ"ל כי לא היה כן בימי רבותינו חכמי 
התלמוד אלא מנהג הוא שהנהיגו דורות האחרונים משום חולין ומשום אנוסין דקדמי ונפקי מבהכ"נ ולא נטרי עד צלותא 

תלת שעי קמייתא כדאיתא בפרקא קמא דע"ז ואפילו בצבור ]נהגו[ העם לאחר דמוספי דלא מצלי לה ביחיד בר"ה ב
ולאנפושי קרובות בסדורא דיומא לפיכך הקדימו בשבילן אלו התקיעות שמיושב והנהיגו לברך עליהם ברכת התקיעה 

ומטבע קצר במטבע קצר וסמכו להם על מה דגרסינן בפסחים אמרי בי רב חוץ מן הטבילה ושופר אלמא יש לשופר ברכה 
כשם שיש לטבילה והתם בדוכתא אדחיא לה ההיא דשופר ואי נמי לא אדחיא לה י"ל הא כדאיתי' והא כדאיתיה ואין 

ברכה במטבע קצר בשופר אלא ממנהג אחרונים אבל עיקר הברכות הם הברכות שלתפלה והם מלכיות זכרונות ושופרות 
דר"י דאמר למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין ותוקעין ומריעין ועליהם שנינו מי שבירך ואח"כ נתמנה לו שופר וההיא 

כשהן עומדין ענין אחר הוא כמו שאנו עתידין לבאר בסוף דברינו אבל באמת אין לנו ברכת התקיעה מדברי רבותינו אלא 
 ברכות של תפלה בלבד.

צריך היה לתקוע תשר"ת ונשתנו המנהגות בדורות אחרונים כמו שאתה רואה משורש ההלכה ומתקנת ר' אבהו ש  
תש"ת תר"ת במלכיות וכן בזכרונות וכן בשופרות ואין אנו עושין כן אלא תשר"ת במלכיות תש"ת בזכרונות תר"ת 

בשופרות והרי"ף ז"ל נתן טעם לדבר בהלכותיו שלא להטריח צבור ואין הטעם הזה מספיק לנו כל הצורך ורבינו האי גאון 
ה בידם דבין גנוחי ובין ילולי כולהו תרועות מקריין ונפיק איניש ידי חובתיה בהכי ז"ל כתב בתשובת שאלה כי קבלה הית

ובהכי והיו מקומות בישראל חלוקין במנהגיהם איכא דעביד הכי ואיכא דעביד הכי ובא רבי אבהו להשוות המנהגות 
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שון הזה מצינו לו ולהחזיר כל המקומות למנהג אחד שלא תהא מחלוקת ביניהם וסדר להם כל המנהגות כאחד וכל
בתשובה אל תחשבו בלבבכם כי בימי רבי אבהו נפל ספק בדבר זה שהרי משניות קדומות אחת אומרת תרועה שלש 
יבבות במשנתנו ואחת אומרת תרועה שלש שברים והא דאמרי' בהדיא אמר אביי בהא פליגי וכך היה הדבר מימים 

ת ומהן עושין תרועות יבבות כבדות שהם שברים ואלו יוצאין קדמונים מנהג בכל ישראל מהן עושין תרועה יבבות קלו
י"ח ואלו יוצאין י"ח כי שברים כבדים תרועה הן ויבבות קלות תרועה הן והיה הדבר נראה כחלוקה אע"פ שאינו חלוקה 

משנתם והרי התנאים כמו שאמרנו למעלה הללו שונין שיעור תרועה ג' יבבות והללו שונין שיעור תרועה ג' שברים אלו 
כמנהגם ואלו משנתם כמנהגם וקאמר אביי בהא פליגי ולאו פלוגתא היא ולא היו אלו מטעים את אלו ואלו מטעים את 
אלו אלא מר כי אתריה ומר כי אתריה קתני וחכמים של הללו מודים כי שברים תרועה היא וחכמים של הללו מודים כי 

יו כל ישראל עושין מעשה אחד ולא יראה ביניהם דבר יבבות תרועה הן וכשבא רבי אבהו ראה לתקן תקנה שיה
שההדיוטות רואין אותה כחלוקה אלו דבריו של רבינו האי גאון ז"ל והם טובים ונאים ומתוקים מדבש ונופת צופים. ואל 
תתמה על מה שאמרנו שנשתנו המנהגות בדורות האחרונים מדורות הראשונים כי אני זכור כי ראיתי בילדותי כל הצבור 

מתפללין במוספין שבע וש"ץ לבדו היה מתפלל תשע והיו תולין מנהגם במנהגי ישיבות הגאונים כי כן מצאו כתוב 
 בספריהם וכן תמצא בהלכות ה"ר יצחק בן גיאת ועכשיו חזרו הכל להיות מתפללים תשע ברכות.

בשחרית בין במוסף בין במנחה ואני אומר כי משרש ההלכה אין בר"ה שבע ברכות אלא תשע הן לעולם בין בערבית בין 
כמו שתראה בפרק תפלת השחר הני שמונה עשרה כנגד מי הני שבעה דשבתא כנגד מי הני תשע ברכות דראש השנה 
כנגד מי נראה לנו מכאן שאין לנו לחלוק בתשע ברכות בכל תפלות היום כמו שאין לך לחלוק בשמנה עשרה של חול 

אלא במוסף כדתנן העובר לפני התיבה ביום טוב של ראש השנה השני מתקיע ובשבע של שבת ואף על פי שאין תוקעין 
הא לענין ברכות זה וזה שוין וההיא דאמרינן התם הני עשרין וארבע דתעניתא כנגד מי שני ההיא שאינה אלא בחבר עיר 

תפלת היום וההיא ופעם אחת ביום אבל תשע ברכות של ראש השנה כיון שכל יחיד ויחיד חייב בהן נראה לנו שהן בכל 
דגרסינן בעירובין בפרק בכל מערבין אמר רבי זירא שאני ר"ח מתוך שכולל ערבית ושחרית כולל נמי במוספין לא תסתבר 

לך מכללא דליכא תשע ברכות בראש השנה אלא במוספין בלבד דלא אתא ר' זירא לאשמועינן אלא דכללינן לה לברכה 
פין מתוך שכוללה שחרית וערבית מתוך שהמקשה לא הקשה אלא מתפלת דר"ח ואפילו במוסף ואע"פ שחולקין במוס

המוסף כשאמר ואם איתא אחת עשרה מיבעי ליה כלומר הלא אתה מוצא אחת עשרה במוספין והיו להו בית שמאי 
דמהדרי לאפושי ברכות למיתנא אחת עשרה כיון דאיכא מוספין דאית בהו אחת עשרה ולפי שהקשה המקשה מתפלת 

השיב לו רבי זירא מתפלת המוספין ולעולם בכל תפלת של ראש השנה תשע ברכות הן אלא שמנהג הוא בידינו המוספין 
מאבותינו ואבות אבותינו שאין מתפללין תשע אלא במוספין ובשאר תפלות מתפללין שבע ומנהג אבות תורה היא ואין 

שהן יושבין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין לשנות ודאתאן עלה מהא שמעתא דרבי יצחק דאמר למה תוקעין ומריעין כ
כדי לערבב את השטן יש שמדקדקין בשמועה זו על הסדר שאנו נוהגין היום מה הן התקיעות שהן לערבב את השטן אם 
אותן שתוקעין מעומד הלא הם על סדר ברכות התפלה והן נראין כשל תורה וכדרבא דאמר רבא אמר הקב"ה אמרו לפני 

זכרונות ושופרות וכו' ואם אותם שתוקעין מיושב הם לערבב את השטן היאך מתחילין בהן בראש השנה מלכיות 
ומברכין עליהן ונראה לן פי' שמועה זו דרבי יצחק כעין ההוא שמעתא דרבי חייא בר גמדא דאמר אין תוקעין אלא בזמן 

שהן יושבין אלו התקיעות שתוקעין שב"ד יושבין ובעי ר' זירא ננערו לעמוד ולא עמדו מהו הכא נמי התקיעות שתקעו כ
בסדר ברכות בתפלת שליח צבור ואע"פ שהן מעומד לשליח צבור אינן לשאר העם אלא מיושב ותקיעה שמעומד היתה 
מנהג בידם שהיו תוקעין אותה כשהיו יוצאין מבית הכנסת ומצאתי סעד לדברי בחבורי הגאונים כדאמר רב סעדיה ז"ל 

ה גדולה לערבב השטן וכן אמר רב עמרם גאון ז"ל ואמר רב האי ז"ל אין אנו עושין כן אחר תפלת המוסף מריעין תרוע
בתורת מנהג ולא שמענו שאבותינו נהגו כן אלא שיחידים מתעסקין בהן כל אחד ואחד כתאותו כי הא דכי אתא רב 

קועיה למדנו שהיו יצחק בר יוסף אמר כי מסיים שליחא דצבורא תקיעתא ביבנה לא שמע איניש קל אודניה מקול ת
רגילין כן ראשונים שיחידים תוקעין לאחר התפלה ולא שחייבין כן כי שליח צבור מוציאן ידי חובתן אלא מצוה מן 

המובחר וכדי לערבב את השטן ושפיר דמי לעשות כן ואם אין עושין כן אין בכך כלום אלו הן דברי הגאונים ז"ל ואע"פ 
ובותיו מעט חילוף מדברינו לקחנו מהם מה שנראה לנו לסמוך בהם פירושנו וברוך שיש בדברי רבינו האיי בזו ובשאר תש

היודע אמת. וזו שכתב הרי"ף ז"ל בהלכותיו שאלו מקמי ריש מתיבתא המברך יום ראש השנה על תקיעת שופר בתר ס"ת 
ין בזה שסח וכו' והסיח ודבר צריך לברך על התקיעות של סדר ברכות או לא ואהדר להו הכין קא חזו רבנן שגוער

כדכתיבנא בהלכות )מבואר ברא"ש סי' ל"ב( ולפי מה שפירשנו אנו שאין משרש ההלכה ברכת שופר אלא ברכות של 
תפלה אין אנו זקוקין בזה לגערה ולנזיפה וההיא דתפילין אין לה שום ענין בכאן ואין לנו כיוצא בה בכל הברכות ובכל 

סח בין תפלה לתפלה עבירה היא בידו אע"פ ששתי מצות הן כיון דכתיב בהו המצות ולפי דעתי נראה לי מה טעם אמרו 
בתפילין של יד ושל ראש והיו לאות על ידך ולזכרון בין עיניך צריך זכירה שתהא תכף תפלה של ראש לתפלה של יד כדי 

רך ברכה של תפלה שתהא הויה אחת לשתיהן ואם הסיח דעתו והפליג בדברים ביניהם עבירה היא בידו לפיכך חוזר ומב
של יד וממשמש בתפלה של יד ומחזק את הקשר ועוד מברך ברכה שניה על של ראש ותוכף שתי מצות זו לזו וזו היא 

שאמרו סח מברך שתים לא סח מברך אחת שאם לא סח ביניהן מברך ברכה אחת על זו וברכה אחת על זו ואם סח 
של יד ותוכף לה ברכה שעל של ראש וה"ל כמברך שתים על של ביניהן מברך שתים על של ראש לפי שחוזר מברך ברכת 

ראש וכך פירשוה הגאונים הראשונים וכך נמצא בשאילתות דרב אחאי גאון ובהלכות רבי שמעון קיירא אבל הרי"ף ז"ל 
 לא היה סובר כן וכן נראה מדבריו ממה שכתב כאן וממה שכתב בהלכות תפילין ועל זאת כתב בהלכות תפילין ואשכחנא
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בהא מלתא בהלכות גדולות טעותא והרבה מחכמי דורינו הכריעו כדברי ר' שמעון בעל ההלכות וכן נהגו עד היום כל 
 חכמי צרפת ז"ל.

 במסגרת ברכה או תפילה אחרת ברכהראה: 

 איסור מלאכה לנשים –ראש חודש 

 פרקי דרבי אליעזר פרק מה

ראה, שנהרג חור בן אחותו. ובנה מזבח, שנאמר ]שם ה[ ויבן מזבח. דן אהרן דין בינו לבין עצמו, אמר אם  וירא אהרן. מה
אני אומר להם תנו לי כסף וזהב, מיד הם מביאים, אלא הריני אומר להם תנו נזמי נשיכם בניכם ובנותיכם, ומיד הדבר 

ים, ולא רצו, ולא קבלו עליהן לתן נזמיהן לבעליהן, אלא בטל, שנאמר ]שם ב[ ויאמר ]אלהם[ אהרן פרקו וגו'. שמעו הנש
אמרו להם לעשות שקוץ ותועבה שאין בו כח להציל לא נשמע לכם. ונתן להן הקדוש ברוך הוא שכרן בעולם הזה, שהן 

משמרות ראשי חדשים יותר מן האנשים. ונתן להם שכר לעולם הבא, שהן עתידות להתחדש כמו ראשי חדשים, שנאמר 
ם קג, ה[ המשביע בטוב עדיך וגו'. ראו האנשים שלא שמעו הנשים להם לתן נזמיהן לבעליהן, מה עשו, עד אותה ]תהלי

השעה היו הנזמים באזניהם, כמעשה המצרים וכמעשה הערביים, פרקו את נזמיהם אשר באזניהם ונתנו לאהרן, שנאמר 
 באזני נשיהם אין כתיב כאן, אלא אשר באזניהם.]שמות לב, ג[ ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב אשר באזניהם. אשר 

 דעת זקנים מבעלי התוספות שמות לד:כב

ויבואו האנשים על הנשים. כלומר לשלול מהן תכשיטיהן כדכתיב חח ונזם ואעפ"כ הנשים שמחות וזהירות במלאכת 
לפי שבמעשה העגל שמים כדכתיב כל הנשים אשר נשא לבן אותנה לפיכך זכו הנשים שלא לעשות מלאכה בראש חדש 

לקחו תכשיטיהן בעל כרחן כדמשמע מדכתיב ויתפרקו וגו' ובמעשה המשכן שמחו בנתינה לפיכך נתן להם ר"ח לי"ט ונ"ל 
 דזהו ר"ח ניסן שבו הוקם המשכן ואגב אותו ר"ח משמרות כל ר"ח השנה:

 שלחן ערוך אורח חיים תיז:א

הגה: ואם המנהג לעשות מקצת מלאכות בו מלאכה הוא מנהג טוב. ר"ח מותר בעשיית מלאכה, והנשים שנוהגות שלא לעשות 
 ולא לעשות קצתן, אזלינן בתר המנהג )ב"י(.

 משנה ברורה תיז:ד

דבודאי מעיקרא אדעתא דהכי קבילו עלייהו לנהוג והיכא דידעינן שנהגו בסתם]ז[ אין להם להקל  -אזלינן בתר המנהג 
מים יש דעות בפוסקים ]ח[ יש שכתבו דצריכין להיות בטלין שני ימים בשום מלאכה ועיין בה"ל. אם היה ר"ח שני י

ממלאכתם]ט[ ויש שכתבו דזה תלוי במנהג המקום ]וכ"מ מפמ"ג[ ומ"מ אף לדעה זו אין להם להקל רק יום א' של ר"ח 
 שהוא השלמת חודש העבר]י[ אבל לא ביום ב' שהוא עיקר ר"ח]יא[

 ביאור הלכה סימן תיז:א

צ"ע בכוונת המחבר אם לדעתו עכ"פ מצד מנהג מחויבות כל הנשים לנהוג כן מצד שהוא מנהג  -ות * והנשים שנוהג
קדום שאמותיהם החזיקו בו כבר וכשאר דברים המותרים שבנות ישראל קבלו עליהם מזמנים קדמונים שבודאי כל 

אין רשאה לחזור ממנהג זה וכמו כל הדורות מחויבים לנהוג כן או כוונתו רק לומר דאשה שנוהגת כן הוא מנהג טוב ]וגם 
מנהג של מצוה שאין להתירו וכדמוכח בב"י בשם שב"ל[ אבל לכתחלה אין כל אשה מחויבת לנהוג כן אף מצד המנהג 

ומדברי ר' ירוחם )ומובא בב"י( שכתב דלאותן שנהגו וכו' וכן ממה שמסיים שם וז"ל והיה להן לאסור כל מלאכה וכו' או 
שמע דאף מצד המנהג אינה מחויבת כל אשה לנהוג כן רק למי שכבר נהגה במנהג זה אבל לא שהוא להתיר וכו' עיי"ש מ

מנהג לכל ישראל שכל אשה ואשה בכל דור ודור מחויבת לנהוג כן מצד אל תטוש תורת אמך וכן משמע לכאורה ממ"א 
שדעת ר' ירוחם להקל בזה מ"מ  סק"ג בשם ב"י ושארי פוסקים דבנשי דידן הדבר תלוי עיי"ש אלא דבאמת אף אם נימא

אין להקל כי מרוב הפוסקים הראשונים משמע שאין הדבר תלוי כלל בנשי דידן אלא מצוות ועומדות הן מאמותיהם 
מדורות קדומים עיין בשב"ל שכתב שהרי קבעוהו לחוק מימות משה רבינו וכן דעת הרוקח והאו"ז שכתבו בסתם נשים 

וכן דעת אבודרהם וכן משמע בס' המנהיג וכן מוכח דעת רש"י ותוס' במגילה אסורות במלאכה וכן משמע באשכול 
ובשארי מקומות ושלא כמשמעות ר' ירוחם שהיה המנהג חדש בעיניו ושנהגו שלא ע"פ ש"ס שלנו רק ע"פ הירושלמי 

ינה רשאה עכ"פ עיי"ש וגם ממג"א ס"ק ג' אין סתירה דאף לדברינו שכל אשה צריכה לקבל עליה מנהג זה היינו דאינו דא
לעשות יום זה כחול ממש לעסוק בכל המלאכות דלענין זה מצוות ועומדות מימים קדמונים אבל לענין שלא תעסוק 

בשום מלאכה תלוי הדבר במנהגה ואם משעה שגדלה נהגה לעשות מקצת מלאכות אין לאסור עליה שעל זה אינה מצווה 
בימים קדמונים יש שנהגו לעשות קצת מלאכות ויש שקדשו עצמם כלל שבזה לא היה מעולם מנהג שוה לכל ישראל וגם 

ולא עשו בשום מלאכה אלא דאם היא בעצמה נהגה מתחלה שלא לעשות שום מלאכה או בסתם הוי כקיבלה עליה 
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לפרוש מכל מלאכה ועל אופן זה אמורים דברי מג"א ואין סתירה כלל מדבריו שגם הוא מודה שעכ"פ כל בת ישראל 
 ג לפרוש עכ"פ ממקצת מלאכות ושיהא הבדל בין יום זה לשאר ימות החול: מחויבת לנהו

הב"ח כתב שיטה אחרת בזה ולדבריו האי מנהג לאו לאחמורי אנשיא קאתי ולמונען ביום זה ממלאכה רק  -* מנהג טוב   
ל רשאי לכופן לאקולי והיינו דהן בעצמן אם רוצין לעשות מלאכה אפילו מלאכה כבדה בודאי מותרות אלא דאין הבע

לעשות מלאכה )חוץ ממלאכת הבית כבישול ואפיה וכדומה( והוסיף עוד דלאו דוקא לאשתו אין הבעל יכול לכופה אלא 
אפילו למשרתיו ג"כ אין יכול לכוף ]ובשביל זה קרא הכתוב לער"ח יום המעשה ולא ר"ח ע"ש[ אלא שיש חילוק בדבר 

ו אינו יכול לכוף לעסוק בשום מלאכה אף לקלה עי"ש אכן מכל דלמשרתיו אינו יכול לכוף למלאכה כבדה ולאשת
הפוסקים שהבאתי למעלה לא משמע כדבריו אלא דיש מצוה על הנשים למנוע בר"ח ממלאכה ]וממילא בודאי אינו יכול 

לכופה למלאכה[ גם מה שמשמע מדבריו דלתירוץ בתרא דתוספות הוא רק לענין שאינו יכול לכוף למשרתיו בר"ח 
מלאכה כבדה ]והיינו אף דהשכירן למלאכה זו והם עוסקים בה תמיד[ מפשטיות לישנא דתוספות לתירוץ זה  לעשות

משמע דמלאכות כבדות מדינא אסור לכל אכן בין כך ובין כך הוא דבר חדש שלא נזכר בפוסקים שהוא רק תירוץ חד 
ר"ח דאנשים שנוהגין שלא לעשות מלאכה בתוספות דאסור מדינא מלאכות כבדות וש"פ אין סוברין כן וכמו שכתב הפ

בר"ח הוא מנהג בטעות וכ"כ הברכי יוסף והעתיקו בש"ת. והרב יעב"ץ במור וקציעה כתב דמסתברא דבלילה מותרים 
במלאכה דהוי בצנעא ולא נאסרה בר"ח אלא מלאכת פרהסיא ולא חמיר נמי מת"צ ועי"ש עוד במה שכתב להקל 

 ו כדבריו בכל זה:במלאכות קלות ואיני יודע אם נהג

 הלל –ראש חודש 

 בראש חודש, ברכות על מנהגים הללראה: 

 יום א' או ב' מה"ת, עולת חודש בחודשו –ראש חודש 

 שלטי הגיבורים ראש השנה ה:

 א: וספתא שבועותת

 תוספות ראש השנה ח: ד"ה שהחודש

 תוספות ביצה טז. ד"ה איזהו

 הישר )חלק התשובות( סימן מגספר 

 ...נו משלם לר"תמכתב רב

ב. )בענין שעיר ר"ח בר"ה(. ומה ששמע רבינו אומרים משמי ששעיר ר"ח דאינו קרב, שמע השומע וטעה, כי לא אמרתי 
שלא היה קרב אלא כך אמרתי שלא היה נזכר במקום שהיה לו להזכר. אלא כסהו התורה ואיזה זה ראש השנה, כי 

קודים כשהזכיר במוסף ראש השנה ושעיר עזים אחד לחטאת, אמר הכתוב מלבד עולת החודש. הרי דהוא בחומש הפ
עיקר קרבן החדש ועוד דהא בחטאת משתעי קרא, והיה לו לומר זה חטאת תקריבו מלבד חטאת החודש שכבר קרב, 

לא רצה הכתוב לזכרו וכסהו כדרך שהזכיר במוסף של יום הכפורים ושעיר עזים אחד לחטאת מלבד חטאת הכפורים. ו
 ל קיטרוג הלבנה ובהבלעה היה קרב.שלא רצה להזכירו על שבא חטאת לה' ע

 דספר הישר )חלק התשובות( סימן מ

 ..]תשובת ר"ת לר"מ על הנ"ל[.

ג. )בענין שעיר של ראש חדש בר"ה(. ועל שעיר של ראש חדש ששלחתי לך שקרב מההיא דתניא בתוספתא דשבועות 
הן מוספי  שפייטומדברי ר' אליעזר הקליר  וכו'ן אומר שלשים ושנים שעירים קרבים לישראל בכל שנה היה ר' שמעו

חדש עשתי עשרה, ונתיישב לך אלא שפירשת בכסא מתכסה בו שהתורה כיסהו דלא כתיב ביה. בכפא נשרוף חרדלא 
קטנה הכא חיסר יתר שחטאת לא הא את הוא דאמרת בתשובתך שהעיקר חיסר שהיה לו לומר ניכר בלבנה  דרבאשנאיה 

ועוד  דשבועותהזכיר. ועוד אי כתב מלבד חטאת קשיא טובא דהוה לו למידרש כדדרשינן מלבד חטאת הכפורים בפ' קמא 
לשון חג שהחדש מתכסה בו לא משתמע אלא איזהו חג שהחדש מתכסה. ועוד חג לא מיתוקם שפיר אלא כדפרשי' או 

 ודידך ליתה. מדרש"פ תבחר לשון ערומים כדמפרש בערוך ע

 וספר הישר )חלק התשובות( סימן מ
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 ...תשובת ר"ת אל רבנו משלם

ב. )בענין איזה חדש שהחג מתכסה בו(. גם על שכתבת כי לא אמרת ששעיר של ר"ח אינו קרב אלא אמרת כיסתו תורה 
מודין בו, שאלו הטעמים שיש כפרה לשמים, דבר זה דומה למה שכתבת כי לא יאמר אמרה תורה אלא לדבר שהצדוקים 

אינן לא מד"ת ולא מן המקרא ולא מן המשנה ולא מן התלמוד אלא דעת הכרס ודבר שאין בו ממש כ"ש שהיה לו 
להזכירו שיתכפרו בו )שאר(. ואשר כתבת שהיה לו לכתוב מלבד חטאת החודש כדכתיב גבי יה"כ. דרשה זו אינה מסורה 

ית רבן אנן מפרשין שליום הכפורים שניהם לכפרת ישראל והוצרך בו מלבד, לכאן ואין ענינה לכאן. אך לתינוקת של ב
אבל בר"ה לא הוצרך שהרי שעיר של ר"ה כתיב בו לכפר  8להודיע שיש שתי כפרות לדבר אחד כדאמרינן גבי עצרת

יום הכפורים עליכם ושל ר"ח ]לה'[ כתיב ואין כפרתן שוה אלא זה להדיוט וזה לגבוה ולמה יבטל זה את זה אבל בשעיר 
ובשל עצרת הוצרך לפרש שלא יבטל )כפרה( זו את זו, אע"פ שכפרה אחת היא, גם בעולות התמיד שלא יבטלו משום 

עולות של יום, ולא יהיו בכללן ליבטל בשבילן. ולא תהא ]תורה[ שלימה של רבינו שלמה ושלנו כשיחה בטלה זו. שכל 
נמצא בברייתא דר'  9, עליהם יש לסמוך, וכמו שפי' נביא לבב חכמהדבר סתום בתלמוד שלנו ומדרשי אגדה מאריכין בו

אליעזר בכסא ביום שמתכסה ובפרשת אמור אל הכהנים בויקרא רבה תקעו בחודש שופר וכי כל החדשים אינן חודש 
אין לו  ]אלא[ בכסא ]וכל החדשים אינן נכסין[ אלא ליום חגינו והוא ניסן חודש ונכסה ויש בו חג. אלא שחגו בן יומו,

חודש שהוא נכסה ויש בו חג וחגו בן יומו אלא תשרי. ואפי' בלא שום ראיה פי' רבינו שלמה )נוח( ]נוחו עדן[ יקל פתרונו 
קשה ומקולקל, כ"ש שכיון לשמועה. ואז לא חשתי להשיב, אך ראיתי ענותנותו של רבינו שמואל וחכמי צרפת היא גרמה 

 וכדבריך עשיתי. 10ואתה הודעתני להוכיחך בפני עצמך לך לשאת ראש להיות מורה להפיל חללים.

 נפש הרב עמ' שח

 מפניני הרב עמ' צט

 כריכת תפילין קודם מוסף –ראש חודש 

 נפש הרב עמ' רנ

 איש ההלכ עמ' ע

 פיסוק הפסוקים –קריאת התורה  –ראש חודש 

 מגילה כא.

 ביאור הגר"א אורח חיים תכג:ב

דולג קאי אר"ח ואמצעי היינו שני דא"א לומר דקאי אמעמדות דא"כ הלכתא למשיחא. ולוי חוזר. כפי' הגאונים והלכתא 
אבל הר"ן בפ"ד דמגילה כת' שהרמב"ן ז"ל חלק עליהם והקשה דא"כ מה הועילו חכמים בתקנתן והלא אותה חששא 

ים ואי לא דנכנסין במקומה עומדת שהרואה אותו מתחיל בפסוק ג' שבפרשה א' יאמר הראשון לא קרא רק ב' פסוק
חיישינן לנכנסין בדלא אפשר כו' יקראו השנים בפ' צו והג' יקרא וביום השבת ופסוק אחד מפ' ובראשי חדשיכם דמאי 

איכא משום דאין מתחילין כו' והא זהו אינו אלא משום הנכנסין וכיון דאפי' בדולג אכתי איכא ההיא חששא למה ידלוג 
לא אפשר לפיכך פירש הוא ז"ל דפלוגתא דרב ושמואל אמעמדות קאי דהתם יקרא כדרכו ולא נחוש לנכנסין כו' כיון ד

ליכא אלא תמניא פסוקי הלכך לא אפשר אלא בדולג ופוסק עכ"ל הר"ן שם. וקושייתו ודאי קושיא גדולה היא מאד אבל 
ד. הראשון שיטה המרווחת יותר נראה עיקר לנהוג כמ"ש במ"ס פי"ז הלכה ט' וז"ל ובחודש עצמו קורא ג' בקרבן תמי

קורא וידבר. צו. ואמרת. והשני קורא את הכבש האחד. ועשירית. עולת. ונסכו. ואת הכבש. והשלישי חוזר למעלה וקורא 
עולת תמיד. ונסכו. ואת הכבש. וביום השבת. עולת שבת. מפני שאמרו אין קוראין בפרשה פחות מג' וי"א אין משיירין 

שא דנכנסין ויוצאין כלל והא דקאמר בפ"ג דמגילה והלכתא דולג ואמצעי בפרשה פחות מג' ע"ש. ולפ"ז ליכא שום חש
דולגן קאי אמעמדות שאין שם אלא ג' גברי לבד ושייך שפיר לשון אמצעי דאי קאי אר"ח הל"ל ושני וכן פי' רש"י ז"ל שם 

מחלוקת ובלי שום דקאי אמעמדות וכיון דבר"ח לא איפסקא בגמ' דילן מסתבר טפי לנהוג כמו שמפורש במ"ס סתם בלי 
 חששא וע' בתוס' דברכות י"ח א' ד"ה למחר. ובמ"ס כו' ובמגילה ל"א ב' ד"ה ר"ח כו' וכן אנו נוהגים ע"פ מ"ס כו'...

 (קישור) 1295מקור ברוך חלק ג פרק כג "חדש וישן" סעיף ג עמ' 
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 בראשי חדשיםוקבלת פני רבו עלייה לרגל  –שבת בשבתו  –ראש חודש 

 ילקוט שמעוני ישעיה רמז תקיד

זה שאמר הכתוב מתי אבוא ואראה פני אלהים, אמרו ישראל רבש"ע אימתי אתה מחזיר לנו את הכבוד שהיינו עולים ...
ים בשנה שלש פעמים, כשיגיע הקץ אתם בשלשת פעמי רגלים ורואים את השכינה, א"ל הקב"ה בני בעוה"ז הייתם עול
 עתידים להיות עולים שם בכל חדש וחדש שנאמר והיה מדי חדש בחדשו וגו':

 (קישור)מעשה רב החדש סימן יד 

 

 

 קידושין לג

 חיים סימן צדאורח  -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא 
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בע"ה ניסלא סמוך לפראג כ"ד אייר תקל"ט לפ"ק: תשובה לכבוד אהובי, ידידי וחביבי, הרב הגאון הגדול המושלם מאד 
 בתורה ובמעשים טובים כבוד מוה' ישעיה ברלין. לק"ק ברעסלא.  

' יצחק )ר"ה דף ט"ז( במכתבו סימן ב' כתב וזה לי כהרבה בשנים נפלאת היא בעיני דטור וש"ע השמיטו הא דאמר ר  
וסתמא דתלמודא בסוכה דף כ"ז קמותיב מיני' והאמר ר' יצחק חייב אדם להקביל פני רבו ברגל והרמב"ם הביא לההיא 

וג"כ נלענ"ד לתרץ. ובאמת לישנא דר' יצחק שם במס' ר"ה תמוה מאד  1דר' יצחק וכו'. יורנו בזה. עכ"ל דברי מעלתו.
ברגל שנאמר מדוע וגו' לא חדש ולא שבת וגו' מכלל דבחודש ושבת איבעי לה למיזל דקאמר חייב אדם להקביל פני רבו 

עכ"ל. והנה פתח ברגל וסיים בחודש ושבת וכיון דקרא בחודש ושבת מיירי הוה לי' למימר חייב אדם להקביל פני רבו 
 :  ברגל וחודש ושבת. וכבר הרגיש בזה הריטב"א והביאו הרי"ף בעין יעקב וכל דבריהם דחוקים

והנלענ"ד בזה הוא זה. דודאי מהאי קרא ילפינן דבשבת וחודש שיש בו תוספת קדושה שהרי יש בו קרבן מוסף יש   
מקום לקבל פני רבו שגם על הרב ניתוסף אז שפע להשפיע על תלמידו והה"ד ברגלים. ואמנם להטיל חוב אי אפשר 

למיד רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית שלא יהי' מטעם שאמרו בקידושין דף ל"ג אמר אייבו אמר ר' ינאי אין ת
כבודו מרובה מכבוד שמים, ואף שהטור יורה דעה סימן רמ"ב מביא דעת החולק היינו משום דזה לא מקרי כבודו גדול 
מכבוד שמים במה שעומד מפניו בכל עת שרואהו דאטו אם היה רואה פני השכינה בכל רגע מי לא היה קם יעויין שם 

 "ש ובטור, והך אינו רשאי היינו אינו חייב כמ"ש התוס' שם וכן הוא בהגהת רמ"א שם בש"ע סעיף ט"ז בסופו:  ברא

ומעתה גם לקבל פני רבו אי אפשר לחייב בכל שבת ור"ח דא"כ יהיה כבוד רבו גדול מכבוד השכינה שאינו הולך   
בעמידה מודים דכאן שפיר הוה כבוד רבו גדול מכבוד לירושלים רק שלש פעמים וגו' בחג המצות וגו' ובהא אף החולקים 

שמים שלכבוד השכינה אינו הולך רק בג' רגלים ולקבל פני רבו הולך כמה זימני בשתא. וא"כ לפי זה בזמן הזה שבעו"ה 
נתקיים והשימותי את מקדשיכם שאפילו בשעת שממה קדושתה עלי' והשכינה לא זזה מכותל מערבי ואין אנחנו הולכים 

ל פני השכינה שמה כלל כי לא חייבה אותנו התורה כ"א בקרבן חגיגה ועולות ראי', אין מקום להטיל חיוב לקבל פני לקב
רבו כלל כשאינו הולך בלאו הכי ללמוד ממנו אלא שילך רק לקבל פניו דאם כן כבודו גדול מכבוד שמים ור' יצחק על זמן 

דרב יצחק על ר"א בסוכה דף כ"ז שאמר לר' אילעי אינך משובתי המקדש אמר שחייב לקבל פני רבו. והא דהקשה מימרא 
הרגל היינו משום דגם ר"א בזמן הבית הי' ועוד דהרי ר' אליעזר קרא דריש ושמחת בחגך ושפיר מקשה איך אפשר לקבל 

ן שלעתיד פני רבו ברגל אפילו בזמן המקדש והא צריך שלא לצאת מביתו ברגל ומשני באזיל ואתי ביומי'. וממילא נפקא ל
כשיבנה המקדש ושם נעלה ונראה יחזור חיוב זה לקבל פני רבו ברגל למקומו. ולכן הביא הרמב"ם הא דר' יצחק שכן 
דרכו להביא כל הנוהג בזמן המקדש. וגם הרי"ף והרא"ש העתיקו מימרא דר' יצחק במקומו במס' ר"ה שהם מעתיקי 

שנכון לקבל פני רבו. אף שאין עתה חיוב מ"מ לא גרע מקימה הגמרא העתיקו גם מימרא זו כיון שיש בה עכ"פ תועלת 
מפני רבו שאינו רשאי היינו שאין חוב אבל ראוי מצד המוסר. אבל הטור והש"ע שאינם מעתיקי הגמרא אין דרכם להביא 

  ...רק מה שהוא ע"פ הדין ובזמננו זה לכן השמיטו דבר זה שאינו חיוב עתה

 בעקבי הצאן סימן ב

 רמז דברי הרב עמ'

 שקי, אדושם –ות השם שמראה: 

 ט"ז אורח חיים תרכא:ב

במוסף אומר. שלא היתה עיקר העבוד' של כ"ג אלא במוסף י"כ עם קרבנות שעירים של י"כ: בטור הביא דעות שי"ל אנא 
השם בראשונה ואח"כ אומר אנא בשם כפר נא וכ"ה במחזורים ונ"ל הטעם דכשמבקש רחמים אומר בשם דהיינו 

יושיעו ע"י שם העצם שהוא רחמים גמורים בלי תערובות דין כלל כנ"ל ובפי' של מחזור כתוב שמתפלל שהוא ית' 
דכשאומר אנא השם לא היה מזכיר שם המפורש רק בכינוי אדנות רק בפעם שנית ונעלם ממנו הברייתא בפרק טרף 

הזכיר התנא במשנה וכן בקלפי שעשרה פעמים זכר שם המפורש ג' פעמים בוידוי ראשון: בנוסח אנא השם חטאתי לא 
אנחנו בתפיל' שם של אדנות כדרכנו בכל השמות והטעם לפי שאין זה אלא סיפור דברים של כ"ג ולא דברי עצמנו והא 

דאמרי' לפני ה' תטהרו אע"פ שזה ג"כ סיפור דברי כ"ג אין קפיד' דהוא לשון הפסוק וכ"כ הטור בשם רב סעדיה גאון 
נא השם. כתב הרי"ץ גיאות אם אומר לפני ה' אין בכך כלום דקרא הוא דקרי' ואין אנו שראוי לו' לפני השם תטהרו כמו א

הוגין השם באותיותיו עכ"ל דרך זה צריכים אנו לו' במה שאנו אומרים בכל יום בתפלת יוצר קק"ק ה' צבאות ואין זה 
ומרים בפיוט צעק לה' חטאת אלא ספור דברי המלאכים והיה לנו לו' השם אלא דפסוק הוא וכתב מו"ח ז"ל שכשאנו א

בתפלת כה"ג יר"מ ה' שתהא השנה הזאת וכן באנשי השרון יר"מ ה' וכו' ראוי לומר באלו לשון השם ולא ימצא במחבר 
שהתעורר ע"ז ונלע"ד ודוקא במקום שהיה הכ"ג הוגה השם המפורש דהיינו במעשה העבוד' אנו אומרים השם במקום 

וי ואלו היינו אומרים אדנ"י ה"א שגם כ"ג אמר כן אבל בתפלתו של כ"ג לא זכר שם אדנ"י להורות שהיה באזכרה זו שינ
המפורש אלא כשאר התפלות כדאיתא בפ' טרף בקלפי ת"ר י"פ מזכיר כ"ג את השם בו ביום ג' בוידוי ראשון דהיינו אנא 

ת פי' כשאומר לה' חטאת ע"כ השם חטאתי אנא השם כפר לפני ה' תטהרו וג' בוידוי שני וג' בשעיר המשתלח וא' בגורלו
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אין קפידא במה שאנו אומרים שם אדנ"י דעכ"פ אינו לבטלה דעי"ז אנו מתעוררים ומתפללים ומכוונים למה שאנו 
צריכים ג"כ בזמנינו כמו שמצינו שיש בנוסח תפלת כ"ג שנה שתעלנו בשמחה לארצינו דזה לא אמר הכ"ג שהרי ישב 

ך לנו אלא שבמ"ש צעק לה' חטאת שבזה היה הכ"ג מזכיר שם המפורש אנו צ"ל בא"י אלא שאנו מכניסים זה למה ששיי
להשם חטאת כמ"ש מו"ח וקצת י"ל גם בזה דלישנא דקרא הוא אשר עלה עליו הגורל לה' ועשהו חטאת אבל נרא' 

דנות דעצהי"ט יאמר בזה להשם חטאת כנלע"ד ונראה ללמוד מדברי רי"ץ גיאות דכל הקורא פסוק יוכל לומר השם בא
כמו שאומרו בתפלה ועוד יש ללמוד מדברים הנזכרים כאן דבמקום שאין אנו רוצים להזכיר שם של אדנות י"ל השם ולא 

 כמ"ש המון עם אדושם כי אין זה דרך כבוד של מעלה אלא י"ל בלשון התנא השם:

 מפניני הרב עמ' רמט

 , זאת התורה לא תהא מוחלפתשמות החדשים

 שכח יעלה ויבוא –ראש חודש 

 מגן אברהם קכו:ג

כל מקום. כ' מ"ע סי' כ"ה אי לאו דמסתפינא הייתי אומר יחיד שלא הזכיר ר"ח בשחרית והתפלל מוסף אין צריך שוב 
חלה לרבים ודברים של טעם הם להלכה ע"כ, ול"נ דנכון למעשה שלא להתפלל שחרית דלא גרע דיעבד ליחיד מלכת
 יתפלל דלא יהא אלא ספק ]כ"ה סימן תכ"ב[:

 גדרו – רבו מובהק

 פסחים כב:

 -כדתניא: שמעון העמסוני, ואמרי לה נחמיה העמסוני, היה דורש כל אתים שבתורה. כיון שהגיע חלאת ה' אלהיך תירא 
אמר להם: כשם שקבלתי שכר על הדרישה, כך אני  -כל אתים שדרשת מה תהא עליהן?  פירש. אמרו לו תלמידיו: רבי,

 לרבות תלמידי חכמים. -מקבל שכר על הפרישה. עד שבא רבי עקיבא ודרש: את ה' אלהיך תירא 

 תוספות בבא קמא מא: ד"ה , ברכות לא: ד"ה מורה

 :ישולחן ערוך יורה דעה הלכות כבוד רבו ותלמיד חכם רמד

)מי שהוא גדול הדור ומפורסם בדורו בכך, נקרא מופלג בחכמה(. ) ת"ה מופלג בחכמה, אפילו אינו רבו, דינו כרבו מובהק.  אאם הו
 225סימן קל"ח ותוס'(.

 נפש הרב עמ' לא, סב

 דברי הרב עמ' שט

 פועל חוזר אפילו באמצע היוםגדרה, ו רבים,

 מנחת חינוך מצוה תסב:א )ע"ש באריכות(

והנה הדין אמת בין שהי' המסית אחד או יותר הוי מסית וכן הניסתים ומ"מ ל' הר"מ שכ' או יחידים נראה דוקא אם הם 
יחידים אבל רבים הניסתים אינו חייב )אעפ"י דלהכ"מ מיירי עתה במסית מ"מ בניסת דבר ברור הוא דרק ליחידים חייב 

מבואר פ"ז גבי מדיחים דכל שהעיר אינה נעשית עהנ"ד אין  ולא לרבים דלרבי' לא נקרא מסית( והדבר מוכרח דהרי
המדיחים בסקילה ויש הרבה תנאים בעה"נ דנשים אינם בעהנ"ד וגם לא פחות משנים מדיחים וגם דצריך שהמודחי' 

 יעבדו ע' בר"מ ובלא אלו התנאים נראה דאין עונשים המדיחים ות"ל דלחייבו משום מסית דנשים חייבים גם כן וכן אפי'
לא עבדו וכן שאר התנאים שא"צ במסית. ומבואר להדי' פ"ז הלכה ו' דאם לא הי' רובם נדחי' אין עושי' דין במדיחין 

וקשה יתחייבו משום מסית ע"כ מסית הוא רק ליחיד ולרבי' אין לו דין מסית רק מדיח וצריכים כל התנאים שנתבארו 
ם כי מסית אינו רק ליחידי' ולא לרבים ואפשר דהטעם דרבים גבי מדיחים בפ"ד ואם לא נשלמו כל התנאים אינם חייבי

לא ממשכי וגזה"כ הוא וכמה הוא רבים כיון דבר"מ מבואר בין שהיה יחיד או יחידי' וא"א לומר דיחידי' היינו שנים דהא 
סית כ"א מבואר במשנה בסנהדרין דף ס"ו אמר לשנים הן עדים וכו' וכן מבואר בר"מ כאן סוף הלכה ב' וא"א לומר דה

                                                 

 מפני שיבה תקום -ילקוט יוסף דינים לאשה ולבת הערות פרק נג , ובחוה דעת ח"ג סי' עבע"ע בשו"ת י 225
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בפ"ע א"כ האיך מעידין עליו הא הו"ל עדות מיוחדת בד"נ ואינו עדות כלל אף עפ"י שמסית חמור לענין התראה מ"מ אין 
לנו רק מה שנתפרש בש"ס ופשיטא לכל הדברים שוה לד"נ ע"כ לשני' הוי יחידים ורבי' היינו שלשה כמבואר ביו"ד סי' 

יטין דף מ"ו וראיתי בלח"מ כאן שכתב חילוק זה בין המוסת יחיד דחייב המסית ר"מ גבי נדר ע"ד רבי' דהיינו שלשה וע' בג
ובין אם הם רבי' אינו חייב כמו שמבואר בפ"ד וכתב מה שמבואר בר"מ כאן יחידים היינו לכל אחד בפ"ע וכן מ"ש הר"מ 

ע"כ מדמבואר במשנה  המסית לשני' הן עדים היינו כ"א בפ"ע וכו' והוא תמוה האיך יכולים להורגו בעדות מיוחדת
דלשנים הוי מסית דנקראו יחידי' ולשלשה דמצינו דנקראו רבים לא הוי דין מסית וצריכים כל התנאים של עהנ"ד. שוב 
ראיתי בספר משנ"ח במצוה כ"ב שכתב חילוק בין מסית היינו ליחיד ובין מדיח היינו לרבים ומביא בשם מהר"א שטיין 

כמ"ש דלפי פסק הלכה פסקינן דרבי' היינו ג' כמבואר ביו"ד שם ובגיטין שם. שוב  דעד עשרה הוי יחידים ע"ש. ונראה
ראיתי בספר משנ"ח במצוה י"ט שמביא דברי הלח"מ ולא הקשה עליו ואח"ז מביא דברי הרהמ"ח במצוה פ"ז שכתב 

דהוי עדות מיוחדת דלאחד הוי מסית ולשני' הוי מדיח ותמה עליו מד"ז דהאומר לשנים כו' ולא נוכל לומר כ"א בפ"ע 
כמ"ש א"כ נראה דשנים ג"כ הוי מסית וג' הוי רבי' והוי מדיח ופטורים עד שנתקיים בהן דין עהנ"ד ועיין בכ"מ פ"ד הלכה 

ו' מה שמחלק בין מסית למדיח על דברי הר"מ ודבריו אינם מובנים היטב. וע' בסמ"ג בחלק ל"ת כתב ומה בין מסית 
בים וקודם לזה כתב דין דאמר לשנים הן עדים כו' ע"כ כמ"ש הוא הנכון דשנים הוי למדיח מסית יחידים ומדיח את הר

יחידים ושלשה היינו רבים והוא במצוה כ"ו בחלק הלאוין. ומ"ש הר"מ הרי זה שהדיח רוב אנשי העיר נקרא מדיח ולא 
נהרג וגם בלא"ה אחד לא מסית אין כונתו דוקא רוב דבמיעוט נמי אינו נקרא מסית כמו שמבואר בפ"ד דמיעוט אינו 

נקרא מדיח רק כונתו בקיצור דדין זה של רוב העיר נתבאר לעיל בפ"ד ומ"מ לשונו צע"ק אך בודאי סברתו כסברות כל 
הראשונים דמסית הוא רק ליחידים ולרבים לא הוי מסית ופטור במיעוט העיר כמ"ש בפ"ד וגם אחד פטור וצריכים 

המסית הן בלשון יחיד והן בלשון רבים וז"ל הר"מ כאן המסית כו' כיצד כו' האומר להתקיים כל התנאים שבעהנ"ד כנ"ב. ו
אעבוד אלך ואעבוד נלך ונעבוד אזבח כו' וכן מבואר במשנה וקא חשיב עבודה היינו כדרך עבודתה שח"מ על עבודה 

המסית ג"כ חייב מבואר דעל כדר"ע וכן ד' עבודות היינו זביחה וניסוך והקטרה והשתחואה דעל ד' עבודות אלו ג"כ ח"מ ו
עבודות שאין ח"מ אינו חייב המסי' ג"כ כגון מגפף כו' ע' בר"מ פ"ג וכן מבואר כאן בספרי להדיא יכול אף המגפף כו' ת"ל 
כו'. והנה בר"מ פ"ג מבואר דעל כדר"ע וארבעה עבודות חייב העובד וכן המקבלו באלקי והוא בש"ס דסנהדרין ובפ"ד גבי 

כתב האומר נלך ונעבוד או זביחה או הקטרה או ניסוך או השתחואה או נלך ונקבל באלקי כו' וכאן גבי עהנ"ד בהלכה ה' 
המסית לא כתב נקבל לאלקי. ונראה דאף כאן הדין כן כיון דעל קבלות אלקות חייב העושה ה"ה המסית כיון שהסיתו 

מ קצ"ע דבספרי מרבינן הד' עבודות מקרא לעבודה שח"מ והר"מ לא חשש לכתבו שסמך על מ"ש פ"ד גבי מדיח ה"נ. ומ"
דבכתוב מבואר נלכה נעבדה כו' היינו כדר"ע וצריך ריבוי על ד' עבודות א"כ כיון דזה לא נתרבה א"כ מנלן. אך באמת גבי 

מדיח ג"כ כתיב בלשון עבודה ומ"מ חייב בד"ע כמבואר בר"מ ואפשר דילפינן הדחה הדחה ממסית ע' בדף פ"ט ע"ב 
כ מבואר גבי מדיח בר"מ קבלת אלקות וקצ"ע. והנה בלשונות אלו המבוארים אלך ואעבוד אלך ואזבח נלך בסנהדרין וג"

ונעבוד כו' הקשה הכ"מ האיך הוא מסית אם אומר אלך כו' או אעבוד כו' כיון שאינו מסית לאחר כלל דאינו אומר לו 
כו' וע' בס' יסל"מ שמביא דברי הפ"ח שא"צ  תעבוד או תזבח כו' ותירץ שאמר אעבוד ואתה אחרי או אזבח ואתה אחרי

לומר בפירוש ואתה אחרי אלא אם משמעות דבריו שהוא מסיתו חייב וע"ש בספר הנ"ל ואין הפר"ח ת"י לעיין בו. 
והמסית לשנים הן עדיו ומביאין אותו לב"ד וסוקלין אותו דדוקא אם הם אנשים ורחוקים אבל אם הם פסולי עדות 

לד"נ פסולים גם כאן דאין חומרא במסית משאר ד"נ רק מה שמפורש בש"ס וז"פ. ובימי חורפי באיזה פסול שפסולים 
הקשיתי על ד"ז לשיטת הר"מ פח"י מהלכות עדות דאם הי' הזמה והכחשה כאחד אינם נעשים זוממים כגון שאומרים 

וני רבעני לאונסי מובא בתומים עמנו הייתם וגם ההורג או הנהרג וקושית הגאון מוהר"ר חיים יונה תאומים מפורס' בפל
סי' ל"ח ה"נ דהם עדיו אם יוזמו הו"ל הכחשה ג"כ דהניסת הי' עמם א"כ הו"ל עדות שאאי"ל. אח"ז ראיתי שהגאון בעל 

 משנ"ח הקשה זה ואין להאריך והדברים עתיקים.

 שלחן ערוך חושן מפשט סימן שלג סעיף א

הגה: ויש אומרים ית הטעה אותם, אין להם זה על זה אלא תרעומת. השוכר את הפועלים והטעו את בעל הבית, או בעל הב
 ...דאם משך בע"ה כלי אומנות שעושה בהם מלאכה, אין הבעל הבית יכול לחזור בו, ולא הפועל אם הוא קבלן )טור בשם ר"ת(

 ש"ך שם ס"ק

 רבי עקיבא איגר חושן משפט סימן שלג

העושה על דעתן אף דלא התחיל א"י לחזור. דרבי' לא בעיא קנין וג' בד"א שלא הלכו. נ"ב רבים ששכרו מלמד או יחיד 
 מקרי רבים. ד"מ אות ה' וכ"כ מוהריק"ש ועיין תשו' רמ"א סי' נ':

 דרכי משה חושן מפשט שלג:ה

)ה( וכתב נמוקי יוסף פרק האומנין )דף ק"ד ע"ב( )מו: ד"ה עד ארבעים וכו'( ודוקא אם שכר עליהם פועלים אבל אם לא   
ר ]עליהם[ אלא הפסיד בהמתנתן אינן צריכין לשלם ]שהרי לא קבלו עליהם לשלם[ אלא שאם רצה ]בעל הבית[ שוכר שכ

עליהם כן הסכימו האחרונים ז"ל עכ"ל ובמרדכי פרק האומנין )ע"ד( )סי' שמט( בתשובת מוהר"ם לענין מלמד שחזר בו 
ס כלי אומנותו אבל אם אין בידו כלי אומנותו רק יש פסק הא דיכול לשכור עליהם יותר מכדי שכרן היינו דוקא שתפ
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בידו דברים אחרים שהם של פועל אינו יכול לשכור עליו יותר מכדי שכרו. ולא משמע כן מדברי רבינו בעל הטור 
והרמב"ם בפרק ט' מהלכות שכירות )ה"ד(, אבל בתרומת הדשן סימן שכ"ט פסק כדברי מוהר"ם מיהו פסק ודוקא בדבר 

נו ממון כגון מלמד החוזר בו אבל אם הוא דבר האבוד שבממון צריך לשלם לו כל ההפסד מדינא דגרמי האבוד שאי
 ...ועיי"ש

 ב-ערלה א:א

הנוטע לסייג ולקורות פטור מן הערלה ר' יוסי אומר אפילו אמר הפנימי למאכל והחיצון לסייג הפנימי חייב והחיצון 
 פטור:  

ר נטעו אף על פי שלא כבשו חייב הנוטע לרבים חייב ר' יהודה פוטר הנוטע עת שבאו אבותינו לארץ מצאו נטוע פטו
 ברה"ר והעובד כוכבים שנטע והגזלן שנטע והנוטע בספינה והעולה מאליו חייב בערלה:

 חזון איש ערלה א:טו

 

 גטין מו.

ג'; רבי יצחק אמר: עשרה,  -ב', רבים  -וכמה רבים? רב נחמן אמר: ג', ר' יצחק אמר: עשרה. רב נחמן אמר: ג', ימים 
 דכתיב עדה.

 3ארץ הצבי עמ' ריג וריד בהערה 

 בעל התניא ושלחן ערוך הרב –אדמו"ר הזקן  –רבנים 

 )פגישתו עם נפוליון( הרב עמ' קי דברי

 איסור גיורא ורב מרי בר רחל –רבנים 

 .כתובות כג

 .רש"י ברכות טז

 בקדושה כו'תוספות בבא בתרא קמט. ד"ה רב מרי בריה הורתו שלא 

וביבמות פרק החולץ )דף מה: ושם( אמרינן אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואע"ג דכתיב מקרב אחיך כו' 
כיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינן ביה וזה ודאי היה גר ויוכל להיות שהוא אותו שבכאן בנו של איסור מיהו בפרק מי 

( רב מרי בר רחל ישראל גמור היה דקאמר התם רבה אבוה דרב מרי בר רחל שהחשיך )שבת דף קנד. ושם ד"ה ואמרי
וצ"ל דתרי רב מרי בר רחל הוו מיהו מה שפירש רבינו שמואל דרב מרי בר איסור גיורא שבא על בת שמואל קודם 
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אמת במה שנתגייר והורתו שלא בקדושה שנשבית כדאמרינן בכתובות )דף כג.( אין נ"ל דהא אמרינן בירושלמי שאמרה 
שאמרה נשביתי וטהורה אני וה"נ משמע בגמרא שלנו דאמר ליה ר' יוחנן לרב שמן בר אבא זיל איטפל בקרובתך על כן 

נראה דהא דאמרינן בעלמא רב מרי ברה דבת שמואל אחר הוה ושמא הוא שנזכר אביו בפרק מי שהחשיך )שבת דף קנד.( 
שמואל כדאשכחן רבנא עוקבא ורבנא נחמיה בני ברתיה דרב וכן ומה שקורא אותו על שם אמו לפי שרוצה ליחסו אחר 

 רבי שמעון בן פזי ואבא שאול בן אמא מרים )כתובות פז.(.

 רשב"ם בבא בתרא קמט.

 אחר –אלישע בן אבויה  –רבנים 

 127 -124חמש דרשות, מטל השמים ומשמני הארץ, עמ' 

 בעל שם טוב והנודע ביהודה –רבנים 

 169עמ'  מועדים –סיפורי צדיקים 

 

 

 בשמים ראש –רבנים 

 הסכמת הנודע ביהודה –שו"ת בשמים ראש 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?144220&pageid=P0170


1125 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

 שם הגדולים מערכת ספרים אות ב ]קכז[ בשמים ראש

בשמים ראש עתה מקרוב נדפס ספר זה בברלין ויש בו סימנים שצ"ב מתשובות הרא"ש ושאר גדולים וזה שמו בשמים 
גימטריא שצ"ב. רא"ש תשובות הרא"ש. וזה הספר הכינו וקבצו וחקרו הרב הגדול מהר"ר יצחק די מולינא ז"ל אשר מצא 

לת וזיקק ולקט קובץ זה ועשה עליו הגהות כמפורש ספר גדול משו"ת הרא"ש וגדולים אחרים אצל גביר אחד והוא סי
שם. ועוד יש הגהות כסא דהרסנא. ואשמע אחרי קול רעש כי יש בספר זה קצת דברים זרים ואמרו שהמעתיק הראשון 
בארץ תוגרמה מכ"י הרב יצחק די מולינא ז"ל יש לחוש שהוסיף וגרע. ולכן הקורא בס' זה לא יסמוך עליו דאפשר דתלי 

קי בגדולים עד אשר יחקור ויברר הדברים ודברי אמת ניכרים. ודי בזה. ואחר זמן ראיתי בדפוס דברי הגאון בוקי סרי
הגדול המפורסם ר"מ ואב"ד דק"ק ברלין יע"א מהר"ר צבי הירש נר"ו אמר מר כי שמע מוציאי דבה על הס' הנזכר. והפיץ 

והיה עשר שנים בביתו טרם שנדפס. ואהניא לן יק"ר  והדיח כל הדברים יגעים ואסהדתיה דרב כי הס' תמים כתיב ביה
 סהדותא דפו"ס בדת"א ותנן בבחירת"א:    

 ימן חשו״ת טוב עין ס

איכו השתא חדשות אני מגיד כי עתה מקרוב אני בצדק אחזה בספר חדש זה שמו בשמים ראש והוא מתשובות הרא"ש ...
ים אותה מבעוד יום או לא בשני של פסח איני רגיל לאומרה ושאר גדולים וכתב בסוף סימן קכ"ב וז"ל ולענין אם אומר

כי אם אחרי הסדר כי דבר מגונה הוא לומר היום יום אחד לעומר ולסדר אח"כ סדר של פסח. ואף שההפך גם כן מר 
וקשה וכו' עם כל זה זה זרות כפול ומגונה מאד. ואף שראיתי תשובה אחת לרבינו קלונימוס מוכיח בראיות דכי האי 

ונא ודאי גזרינן שישכח מתוך השכרות ולא יספור איני חושש לדבריו בזה. ובשאר ימים איני מקפיד שיהיה עם חשיכה גו
 ..עכ"ל.

ומ"ש בתשובת הרא"ש שבספר בשמים ראש הנז' בסוף דבריו ובשאר ימים איני מקפיד שיהיה עם חשכה משמע דלא   
אומרים אותה מבעוד יום כמבואר. ]אע"ג דבספר זה יש  היה מקפיד אפילו שיהיה בין השמשות וקאי על מ"ש ואם

תשובות משאר גדולים ובתשובה זו לאו הרא"ש חתים עלה ניכר שהיא תשובת הרא"ש דבסמוך כתב מורי רבינו מאיר 
ע"ש[. וק"ק דהרא"ש גופיה בסוף פסחים כתב דספק חשכה יכול לברך וא"צ להמתין שיהיה ודאי לילה כיון דהוי ספיקא 

 ויראה דצ"ל ובשאר הימים אני מקפיד שיהיה עם חשכה והיה טעמו דהוא ספיקא דרבנן.     דרבנן.

 שו"ת חתם סופר חלק א )אורח חיים( סימן קנד

 ...והנה שאלה זו לקוחה מכזבי הרא"ש שבס' בשמים ראש סי' י"ז

 שו"ת חתם סופר חלק ג )אבן העזר חלק א( סימן סט

 ...ובזה נזדייף ספר בשמים ראש

 בן בג בג –ם רבני
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 תוספות חגיגה ט: ד"ה בר הי הי להלל

 יש מפרשים שגר היה והיינו בן אברהם ושרה שנתוסף ה"א בשמן וכן בג בג דכולה הגמרא עולה ה'. -בר הי הי להלל 

 

 דרך פקודיך להבני יששכר –רבנים 

 נפש הרב עמ' שח

 ביאור הלכה ריד:א

אינו יוצא בשתיהם מ"מ יש חילוק ביניהם לענין לא תשא דברכה בשם  ואף דלענין ברכה -ואם דילג שם או מלכות וכו' 
בלא מלכות נמי יש בה משום לא תשא ]פמ"ג בפתיחה בשם ב"י וב"ח[ אבל במלכות בלבד בלא שם אינו עובר דלא תשא 

 את שם ה' וגו' כתיב משא"כ מלכות ]דרך פקודיך מ"ע ל' ע"ש[:

 האדר"ת –רבנים 

 (ויקיפדיא, אוצר החכמה)ארד היקר ועקבי הצאן 

 הבכר דוד והנודע ביהודה –רבנים 

 אבן העזר סימן עג -שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא 

"ק קונשטאנטינא רבתא ליד הגאון המפורסם הרב המובהק חכם יצחק בכר ...אמר יחזקאל התשובה שלי הנזכרת הגיע לק
 דוד וכתב לי תשובה ארוכה.   ומדברי תשובתי שהשבתיו יובן מה שהשיג הרב על איזה פרטים: 

 שם סימן עד

  )וזה תשובתי אליו( /התשובה מתייחסת לדברי הרב מקונשטאנדינא שהשיב על התשובה הקודמת/ מי כמוהו דעה מורה. 
שר התורה.   ארך האברה.   חכמתו פניו תאירה.   ה"ה כבוד מעלת יקר תפארת ישראל.   ראש גולת אריאל.   איש חי 
רב פעלים מקבצאל, רב הרבנים גאון הגאונים פאר העתים חמדת הימים.   ראש הבשמים.   המאור הגדול מאיר עיני 

רסם לשבח בתורה ובמעשים טובים.   לתורתו הכל תאבים.   הגולה החכם הכולל.   אין גומרין עליו את ההלל.   המפו
 מרביץ תורה לרבים.   נ"י פ"ה ע"ה שמו הקדוש והטהור הכל מפארים ומשבחים, חכם יצחק בכר דוד ה"י לנצח...

 המעשה עם הר' חריף והגר"ח –נפש הרב עמ' רלד 

 (קישורשו"ת דברי אמת, חלק אורח חיים סימן א )

 גינת אגוז עמ' קמו

 הלכות גדולות –רבנים 

 תוספות חולין מד.

 ובה"ג מפרש כדי תפיסת יד כדנקיט איניש בשתי אצבעותיו ודבריהם דברי קבלה ויש לסמוך עליהם

 שם הגדולים מערכת ספרים אות ה ]סא[ הלכות גדולות

דולות מהרמב"ם בס' המצות והרמב"ן שם ובמלחמות והרז"ה נראה דחיברו רבינו שמעון קייר"א. אך התוס' הלכות ג
בכמה דוכתי מיחסים אותו לרבינו יהודאי גאון וכ"כ סמ"ג וכבר כתבו האחרונים בזה. ורבינו שמעון קיירא היה שנת ד' 

 אלפים ת"ק:

 הגרי"ז –רבנים 

 (קישור)אחיעזר קובץ אגרות חלק א סימן ח 
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 עם הגר"ח עוזר והסטודנט –מפניני הרב עמ' צב 

 חמרא וחיי מבעל כנסת הגדולה –רבנים 

 שם הגדולים מערכת גדולים אות ח ]יז[ מה' חיים בנבנשת

הגדולה אשר נדפסו בשמונה חלקים ובלעדו לא ירים איש מורה הוראה הרב הנזכר מאיר עיני גולה הוא בספרי כנסת 
הבקי בדרכי הוראה והוא מיראי הוראה את ידו בשום הוראה עד שילך מהרה לבית הכנסת ויראה מה בפיו ומה ירמזון 

ובה כי עיני חכמתו. ואחר צאתו מבית הכנסת בנחת רוח יערה יורה יורה. וכבר הפליג מהר"ר ישראל פואה בשבחו בתש
באה בשו"ת הרב הנדפסות ח"ב מא"ח גם הרב המגן לא זו מחבבו לס' כנה"ג כמ"ש הרב המני"ח משמו בשו"ת הלכות 

קטנות. ולמפורסמות אין צריך ראיה ידעי רבנן מורי הוראות יושבי כסאות ומחברי ספרים כי גבר עלינו חסדו ויסגור ה' 
ו ועשה הרב מהדורא בתרא לחלק א"ח ולקצת ח"מ אשר העלה ואשר בעדו כן יתן לידידו כח לעשות חיל ברוך שם כבוד

הביא על מזבח הדפוס קרא בשם שיירי כנה"ג. ואת היותר חיבר המהדורות קמא ובתרא והיו לאחדים. ולכן לא יצדק שם 
 שיירי על חלק י"ד האחרון

 וגם ראיתי שיטת סנהדרין כ"י מהרב. ...

 ויקיפדיה

 סתירות וסדר כתיבתו – ה ברורהנמש –חפץ חיים  –רבנים 

 41עמ'  מכתבי הרב חפץ חיים
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 כתיבת משנה ברורה ברציפות –חפץ חיים  –רבנים 

 48עמ'  מכתבי הרב חפץ חיים

 

 הספדים –חפץ חיים  –רבנים 

, 1933thThe New York Times, Saturday, September 16 
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 יד דוד –רבנים 

 (קישור)דרוש לז' טבת והספד על בעמה"ס יד דוד זצ"ל  –פב -דרשות חתם סופר עמ' פ
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 סיבת סגירתה האמיתית –ישיבת וולוז'ין  –ים נרב

 226(קישור)ואילך  130תולדות בית ה' בוואלאז'ין עמ' 

 אשת הנצי"ב, אחות התורה תמימה –רבנים 

 (קישור) 125אילן( עמ'   רבן ישראל )ר' מאיר בר

 

 מגדל עוז –רבנים 

 (ישורק) 137תולדות חכמי ישראל )שולמן( חלק ג' עמ' 

                                                 

 חרדיע"ע באתר  226
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 שם הגדולים מערכת ספרים אות מ ]לה[ מגדל עז

]לה[ מגדל עז על הרמב"ם. הרב המחבר יש מי שכתב שהוא הריטב"א ואין זה אמת אלא הוא רבינו שם טוב ן' אברהם בן 
גאון ספרדי וחיבר כתר שם טוב על שמו וכ"כ בקורא דף כ"ד שהוא תלמיד הרשב"א. ועלה הרב מגדל עז לארץ ישראל 

ש פ"ז מלולב. ומהרש"ל השיג עליו בקמא כידוע. ובא וראה קדושת מרן שאינו מזכירו אלא לאיזה צורך לבקיאות או כמ"
 למה שמביא מתשו' לחכמי לוניל וכיוצא:

 בהקדמה למסכת בבא קמא ים של שלמה
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הדברים בלי טעם ורח, והמגדול עוז כתב, תמה אני אם יצא ההשגה מפי הראב"ד. וכתב דבריו כמצליף, ומקלקל ומעות 
ועובר בבל תשחית הדיו. כאשר כתבתי עליו בפרק החובל סימן יו"ד. ובכמה מקומות. כל זה מסמיון עינים, שלא היה 

  227מביא ראייה וזכרון לדבריו. אפילו מעט בתכלית הקיצור היה מספיק. ומי יבוא אחרי המלך שכבר עשהו:

 מהרש"ם –רבנים 

 (קישור)דרכי תשובה חלק א, עמ' א 

 

 מחנה אפרים –רבנים 

    שם הגדולים מערכת גדולים אות א ]רכז[ מהר"ר אפרים נבון

מהר"ר אפרים נבון הורתו ולידתו בקושטנדינא והי' בן גילו של הרב בני יעקב ואח"כ בא עם חמיו הגביר כה"ר יהודה 
אירגאז ונתישב בירושלים ת"ו ושם נתבודד למעלה מעשר שנים ולמד הש"ס והר"ם ובית יוסף והלך בשליחות 

טנדינא וחיבר מחנה אפרים וחכמתו ובקיאותו ניכר לקושטנדינא ומהר"י רוזאניס מינהו לדיין וגדל מאד והיה רב בקוש
 מספרו הנורא. ושמענו נפלאות מתורתו ובקיאותו וחסידותו. ובנו הרב החסיד הרב המחבר קרית מלך רב:    

 נתיבות המשפט ביאורים קפח:א

 ...אחר כך בא לידי ספר מחנה אפרים שחיבר גאון קדמון...

 מלבושי יום טוב )שו"ת( –רבנים 

 הרב עמ' שמג מפניני

 מלבי"ם –רבנים 

                                                 

ומה אעשה עם המשובש בעל מגדול עוז, שכתב שאף רש"י כיון : מסכת יבמות, פ"ו, סימן כ'ע"ע במש"כ שם ב 227
ואל : מסכת כתובות, פ"ג, סימן ז'... ובברי המ"מ, שאמר, שנדחק לפירוש זהלפירושו, והוא ממש היפך פירושו, ומה יפה ד

 ...ליישבו, ואמר שפסק כר"מ, כי לא ראה באור השכל, כאשר כתבתי עליו בפ' החובלתשגיח במה שרצה בעל מגדול עוז 
 והמגדול עוז האריך בפלפול לישבו, בדברים שאין בהם ממש.ובבא קמא פ"ח סי' י': 

 )א"ה: ע' במש"כ הרדב"ז בהקדמתו לספר שופטים(
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 228נפש הרב עמ' רנא

 מנחת חינוך –רבנים 

 מפניני הרב עמ' רט

 מנחת חינוך -דברי הרב עמ' רה 

 מנהגי ליטא –משנה ברורה  –רבנים 

Minhagei Lita (Customs of Lithuanian Jewry) by Rabbi Menachem Mendel Poliakoff229 

 מקורותיו –משנה ברורה  –רבנים 

 גינת אגוז עמ' קפ בהערה

 נח נפשיה דרב –רבנים 

                                                 

228 Making of a Godol pg. 1118 (קישור) 

 

 
 (Manual Poliakoff’ Rקוף )אבהספד על הרב מנחם מנדל )מנואל( פוליע"ע  229
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 דברי הרב עמ' קב

 ספר הצבא לרז"ה –רבנים 

 )על הרי"ף( ספר הצבא

מצאתי הגמרא נדרש גם הוא בי"ג מדות חליפות במדות שהתורה נדרשת בהן, ומנהגיהן ברוב מקומותיהם ידועים, אך 
לפי שיש מקומות שמנהגיהן מתחלפים בהם ראיתי להזהיר עליהם שלא יטעו התלמידים בהם, וכבר העירונו בהם 

זקין ונשים, והמאור הקטן לממשלת מועד, במקצת הספר הנקרא מאור, המחולק לשני חלקים המאור הגדול לממשלת נ
ולכן חברנו הספר הזה אליהם בשום המדות האלה מאירות ומזהירות בגמרא ככוכבי השמים לרוב, אבל אנחנו לא באנו 
לאסוף כל הנמצא מהן, אך לקחנו ראשי דברים מהמזומן ללמד על המקומות המשתנים במנהגות המדות האלה, להזהיר 

מוד ממה שהזכרנו על מה שלא הזכרנו כדכתיב תן לחכם ויחכם עוד, ומפני שרוב הדברים גלויים ולעורר לב המתלמד לל
וידועים לא טרחנו להאריך ולפרש, ולקחנו הדרך הקצרה כי היא הטובה והישרה. וקראנו בשם החבור הקטן הזה ספר 

ומצדיקי לים יזהירו בזוהר הרקיע הצבא והשם נאות לו לפי ענינו, ואלהינו יזכנו להמנות עם מי שנאמר בהם והמשכי
 ...הרבים ככוכבים לעולם ועד

 ..מדה שנית דבר אמור בשני מקומות בלשון אחד וענייניהם חלוקין ורחוקים זה מזה.

 מדה שביעית תנא והוא בעל התוספתא מנהגו בגמרא לפרש משנתינו או להוסיף אבל לא לחלוק. ויש שנמצא חולק.

 פסקי תוספות –רבנים 

 הגדולים מערכת ספרים אות פ ]קכ[ פסקי תוספותשם 

קכ[ פסקי תוספות יש מי שכתב שחיברם הרא"ש, והוא הרב המופלא מהר"י בכ"ר דוד בספרו הבהיר דברי אמת, ועתה ]
ראיתי בספר משנה לחם להגאון מה' יעב"ץ בסוף פסחים שכתב שחיברם הטור, ואני בעניי לא ידעתי שרש לדברים 

 :הללו

ת, כתב מהר"י הלוי סי' י"ד דף ל"ו ע"ד שהוא מסתפק אם מחבר התוספות עצמם כתבם או רב אחר שקרא פסקי תוספו
  :התוספות ועשאם, ולעיל כתבתי דיש מי שכתב דעשאם הרא"ש ויש מי שכתב דעשאן הטור

של ודע דזמנין טובא דמשכחת חידושים בפסקי תוספות דליתנהו בגופן של התוס' דקמן והטעם שפסקי תוספות 
המסכתא ההיא נתחברו על תוספות שאנץ וכיוצא, והתוס' שלפנינו הם תוס' טוך וכיוצא באופן שאינם פסקי תוס' 

שלפנינו, ואני בעניי כתבתי כן בפרטות על פסקי תוס' דמס' סוטה, ועתה אנה ה' לידי תוספות כ"י למס' סוטה והגם 
 :תחברו עליהםשהם מוטעים וחסרים ראיתי דפסקי תוספות שבידינו בדפוס נ

 ראב"ד –רבנים 

 ש"ך חושן משפט לט:ב

ואולי תרי ראב"ד נינהו, או חזר בו בתשובה, או אגב שיטפאנקט שם בהשגות הכי, דהשגה לא תליא בהכי, דאפילו 
 .שעבודא לאודאורייתא משיג שפיר, מדקי"ל מלוה ע"פ גובה מן היורשים, ע"ש

 דודרב דוד רפפורט, בעל הצמח דוד והמקדש  –רבנים 

 יאקיפדיו

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
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 רב חיים מבריסק –רבנים 

 דרכו של ר' חיים –בריסק  –תורה  תלמודראה: 

 רב חיים עוזר –רבנים 

 230(קישור)ט -הפרדס יד חוברת ז עמ' ה –הספד הגרי"ד 

                                                 

 (קישור) Traditionהרב מאיר טבערסקי ב ע"ע במאמרו של 230
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  Yaakov GesundheitRabbi –בעל התפארת יעקב  יעקב גזונדהייטרב  –רבנים 

 נפש הרב עמ' רמז

 מפניני הרב עמ' רנט

 231(אנגלית( )עברית)תולדותיו 

s: Reflections on Rabbi Joseph B. SoloveitchikMentor of Generation  '(קישור) 172עמ 

 

 רב מרדכי יפה, בעל הלבוש –רבנים 

 שם הגדולים מערכת ספרים אות ל ]יב[ לבוש

בויניציא שנת לבוש חיברו הגאון זקן ויושב בישיבה מה' מרדכי יפה תלמיד מור"ם בעל המפה והרב הנזכר בבחרותו היה 
 שכ"א מחמת גרוש שהי' בפיה"ס ונפשו אותה ללמוד חכמות למודיות וטבעיות והיה אצל הרב אבוהב קדמון: 

ופעם אחת על שלא ענה אמן נדהו הרב אבוהב להרב מהר"ם יפה ואח"כ פייסו וסיפר לו איך נהרג חסיד א' על שלא ענה 
צר המלך שהיתה שעה עוברת ולכך התפלל בזוית אחת ולכן אמן לברכת כומר א' למלך שהיה החסיד מתפלל מנחה בח

נדהו שיתכפר לו מה שלא ענה אמן כי הוא עון חמור כמ"ש בזהר הקדוש וגם אחר שראינו שאפילו במלך ב"ו נתחייב 
 מיתה. וזה תורף קצור המעשה הכתוב בס' מוסר קטן שנקרא דרך משה:

ד' טורים ולבוש האורה על רש"י ומפרשיו. לבוש שמחה וששון  ומהר"ם יפה עשה והצליח וחיבר עשרה לבושים. ה' על
דרשות. לבוש אור יקרות על המורה וקדוש החדש. לבוש אדר היקר על התכונה לבוש אבן יקרה בחכמת הקבלה פי' 

 לספר מהר"ם ריקאנטי ובהקדמתו שם ביאר הכל בפרטות וכל העשרה לבושים נדפסו:

והנה לבוש א"ח חלקו לשנים לבוש התכלת ולבוש החור ועליהם חיבר הרב מהר"א שפירא ס' אליה זוטא. וגם ס' אליה 
רבה חיברו על הלבוש וא' מתלמידיו סידרו על הש"ע. ולבוש י"ד קראו עטרת זהב ומזכירים אותו הט"ז והש"ך בשם 

י' קי"א. ולבוש א"ה נקרא לבוש הבוץ. ולבוש ח"מ עט"ז. וחיבר על מקצתו הרב חגורת שמואל מתחלת סי' כ"ט עד ס
נקרא עיר שושן והרב סמ"ע תדיר מזכירו ומשיג עליו והרב מהר"ר יוסף דיין באמשטרדם כתב בסוף הרי"ף דפוס 

                                                 

( קישור( ובתולדות המחבר שנכתבו על ידי א' מתלמידיו בחלק ד )קישור) ע"ע בהסכמת הבית הלוי לספרו תפארת יעקב חלק ג 231
( הודיע שכמה תחומים אשר דיבר עליהם אינם להלכה בזמן שאין מלכות לישראל קישורומענין איך שבסוף הקדמתו לחלק א )

וב ( כתוב שרקישורובכולם דינא דמלכותא דינא ובתוך הרשימה מונה את הלכות גירות, הלואה, ועוד. במערכת שלו בוויקיפדיא )
 מספר הזה נאבד על ידי הצנצור...
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אמשטרדם שהוא חיבר ספר לישב השגות הסמ"ע על הלבוש ובכמה מקומות קורין ס' הלבוש ולא ש"ע לגירסא לפי שבס' 
 ר באורך ומילתא בטעמא:הלבוש הדין יות

  232הקדמת הסמ"ע לשלחן ערוך חושן משפט ד"ה ואף שאחריהן

 

 רבי אליעזר ברכוהו –רבנים 

 ברכות יט.

 סנהדרין סח.

 (קישור)קונטרס עמר ברכה  –פרקי רבי אליעזר עם פירוש הרד"ל 

 אליעזר שמותי הוא ביר –רבנים 

 :בבא מציעא נט

                                                 

לצרף כמה  בפורום של אתר בחדרי חרדיםשוב העיר לי מו"ר הרב אליהו צבי רייך שליט"א )ר"מ בישיבת שעלבים( ממש"כ אחד  232
 ושאי הכלים חלקו על הלבוש מאותו טעם וז"ל: וכמה מקומות בשלחן ערוך שנ

למקורות:  לעניניו, נראה כי עקב טרדותיו של בעל הלבוש ששימש בפועל כרב וכמנהיג, לא היה ביכלתו של הגאון המחבר ללמוד את ההלכות במקור, ובהקשר
 הסתמך על הזיכרון.

 עטרת זהב, כינוי של ספר הלבוש(: –דוגמאות )הערה: עט"ז 
ש"ס ורש"י עט"ז ואישתמיטתיה ש"ס ערוכה", )ש"ך יו"ד נז' לד'(. "העט"ז כתב וז"ל אסור.. והרי בש"ס התירו להדיא", )ש"ך יו"ד עג' יב'(. "כן הוא ב"עכ"ל 

לבוש ראיתי שמסתפק בזה וכתב ותוס' וכל הפוסקים דלא כהעט"ז שנעלם ממנו זה", )ש"ך יו"ד קנא' ט'(. "כ' העט"ז.. והאמת שלא עיין בש"ס", )ש"ך יו"ד שמב' ו'(. וב
ל מכשול כזה דפסק סברות לכאן ולכאן ואישתמיטתיה סוגיא שלימה בריש המוצא תפילין", )ט"ז או"ח לד' ב'(. "בלבוש כתב על חלוקה זו דשניהם אסורים ותמהתי ע

א", )ט"ז יו"ד יד' י'(. "ובלבוש כתב בזה.. כל זה שגגה גדולה ולא עיין בהדיא נגד הגמ'", )ט"ז או"ח שפב' טז'(. "בגמרא הוא.. ובלבוש לא ראה מקור דין זה.. ושגגה הי
א דנפשיה", )ט"ז בגמרא כלל אלא מדעת עצמו כתב דברים בזה והם טעות", )ט"ז יו"ד כח' יא'(. "בלבוש אשתמיט מיניה דברי הגמ' שזכרנו ועשה מזה קושיא מסבר

 רא", )מג"א תרטו' ג'(.יו"ד רלב' לד'(. "ובעל הלבוש כתב כאן פנים נגד הגמ
ין על "ובלי ספק שלא ראה בעל הלבוש דברי הספרים שזכרנו", )ט"ז או"ח תסז' יב'(. "מאוד אני תמה על בעל הלבוש שהורה מסברא שלו ולא ביקש לעי

ה היא דלא עיין בגוף הדין גם בדברי עצמו סי' קעו'", )ט"ז מקור הדין כלל", )ט"ז א"ח תרלט' כ'(. "הלבוש לא עיין אפילו בב"י", )ט"ז יו"ד קכד' כה'(. "ובלבוש כתב.. ושגג
כט'(. "ז"ל העט"ז.. ומה אעשה  יו"ד קעג' ל'(. "ובלי ספק לא עיין בעל הלבוש במקור הדין וזה גרם לו שכתב כן", )ט"ז יו"ד שכו'(. העט"ז לא ראה הדרכ"מ )ש"ך יו"ד כח'

.. שגג מאד בזה דהא ספר ב"י היה לפניו ולא עיין.." )ט"ז יו"ד קכג' יח'(. "העט"ז האריך מאד לחלוק ע"ז.. ושארי ליה שלא עיין בד"מ ובת"ח", )ש"ך יו"ד עב' יט'(."הלבוש
ן זה", )ש"ך יו"ד רכח' מאריה שנעלם ממנו דברי הרב בד"מ שהשיג על הב"י בזה", )ש"ך יו"ד קס כב'(. "עכ"ל עט"ז ונעלם ממנו דברי הריב"ש סי' קפ"ז שמשם מקור די

 נד'(. "ובלבוש.. וברור הוא שלא עיין בתשובת מהרי"ק סי' ז' שהוא המקור לדין זה", )ט"ז יו"ד רנז' ו'(.
ם "הטעם כתבו הרא"ה בבדק הבית והג"א ומהרש"ל שם.. דלא כמו שדחק בעט"ז בטעם", )ש"ך יו"ד א'(. "דלא כהעט"ז דאישתמיטתיה ש"ס זו וכתב טע

בעט"ז לא ידע מקור דין זה ולכן כתב הטעם.. וסוגיא דהתם לא אזלא כלל לפ"ז", )ש"ך י"ד יד' יד'(. "כן משמע בטור וכ"כ מהרש"ל פא"ט אחר ע"ש", )ש"ך יו"ד יד' יג'(. "ו
א היא דהא רשה אסמכתסי' י"ז וכ"פ האו"ה שם ובעט"ז תלה דין זה בנראה לי כאלו הוא למראה עיניו ישפוט", )ש"ך יו"ד מא' ג'(. "ותו קשה על מ"ש הלבוש דהאי ד

 ליתא לא בגמ' דילן ולא בירושלמי אלא הרמב"ם כתב לה", )ט"ז או"ח קכח'(.  
'(. "וכמדומה לי שעל ידי טעות הועתק לכאן ואע"ג דהלבוש העתיקו כמ"ש לפנינו אין ראיה שהוא נגרר תמיד אחר מה שמצא לפניו", )ט"ז או"ח שכה

 ובעט"ז ערבב הדברים", )ש"ך יו"ד פו' ב'(. "בעט"ז העתיק ל' המחבר כהווייתו ולא חלי ולא מרגיש", )ש"ך יו"ד צד' טו'(.  "ועיין בעט"ז שערבב הדברים", )ש"ך יו"ד נ' ב'(. "
'כה'(. "העט"ז כתב בסעיף זה דברים מעורבים", )ש"ך יו"ד קי' יא'(. "העט"ז שלא העתיק אלא דברי המחבר ותו לא לא חלי ולא הרגיש" )ש"ך יו"ד קי

י'(. "העט"ז העתיק  בב הדברים", )ש"ך יו"ד קלד' יא'(. "דלא כהעט"ז.. שדבריו מעורבבים", )ש"ך יו"ד קעב' ז'(. "העט"ז.. דבריו מעורבבים", )ש"ך יו"ד קעב'"ובעט"ז עיר
ח' ח'(. "ובלבוש נתן טעם אחר מלבו ואינו דברי הרב ולא חלי ולא הרגיש", )ש"ך יו"ד שו' ג'(. "ובלבוש כתב הטעם.. והוא פירוש בדוי מלב אין לו מקור", )ט"ז יו"ד ק

דעת הרמב"ם והכניס  נכון כלל", )ט"ז יו"ד קעז' לו'(. "והלבוש כתב טעם מלבו" )מג"א קסב' ב'( "הרבה תיוהות קא חזינא בלבוש כאן שהעתיק דברי הש"ע כאן והם
 הוא בתוכה קצת דברים מדעת הרא"ש", )ט"ז יו"ד שכב' ד'(. 

ו, לא הורידה את ערכו של בעל הלבוש בעיני הפוסקים החשובים האלו, ובכל שאר המקומות הם מביאים אותו כמקור סמכות ואף כאמור, כל הבקורת הז
 כל הקיצורים והליקוטיםדנים בכוונתו. וזה באמת ענין גדול לענות בו, מסתבר כי בדורינו ספר כזה היה נעשה ללעג ולקלס )מלבד שבדורינו כבר אין צריכים כל כך ל

וידעו שניתן לסמוך עליו מסוג זה כי יש מספיק והגישה לספרות יותר קלה(, והיו מוציאים נגדו קונטרסים. אך בדורותיהם, הכירו את האדם, הבינו את ערכו וגדולתו, 
 ולכבד מאד את דבריו, חוץ מבתחום זה של שליטה במקורות בעת חיבור ספרו. נקודה נפלאה בעיני.
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אמר רב יהודה אמר שמואל: שהקיפו דברים כעכנא זו, וטמאוהו. תנא: באותו  -וזה הוא תנור של עכנאי. מאי עכנאי? 
חרוב חרוב זה יוכיח. נעקר  -היום השיב רבי אליעזר כל תשובות שבעולם ולא קיבלו הימנו. אמר להם: אם הלכה כמותי 

ממקומו מאה אמה, ואמרי לה: ארבע מאות אמה. אמרו לו: אין מביאין ראיה מן החרוב. חזר ואמר להם: אם הלכה 
אמת המים יוכיחו. חזרו אמת המים לאחוריהם. אמרו לו: אין מביאין ראיה מאמת המים. חזר ואמר להם: אם  -כמותי 

המדרש ליפול. גער בהם רבי יהושע, אמר להם: אם תלמידי כותלי בית המדרש יוכיחו. הטו כותלי בית  -הלכה כמותי 
אתם מה טיבכם? לא נפלו מפני כבודו של רבי יהושע, ולא זקפו מפני כבודו של רבי  -חכמים מנצחים זה את זה בהלכה 

אצל  מן השמים יוכיחו. יצאתה בת קול ואמרה: מה לכם -אליעזר, ועדין מטין ועומדין. חזר ואמר להם: אם הלכה כמותי 
אמר  -מאי אלא בשמים היא?  -רבי אליעזר שהלכה כמותו בכל מקום! עמד רבי יהושע על רגליו ואמר: לא בשמים היא. 

 -רבי ירמיה: שכבר נתנה תורה מהר סיני, אין אנו משגיחין בבת קול, שכבר כתבת בהר סיני בתורה באחרי רבים להטת. 
אמר ליה: קא חייך ואמר נצחוני בני,  -דשא בריך הוא בההיא שעתא? אשכחיה רבי נתן לאליהו, אמר ליה: מאי עביד קו

נצחוני בני. אמרו: אותו היום הביאו כל טהרות שטיהר רבי אליעזר ושרפום באש, ונמנו עליו וברכוהו. ואמרו: מי ילך 
העולם כולו. מה אמר להם רבי עקיבא: אני אלך, שמא ילך אדם שאינו הגון ויודיעו, ונמצא מחריב את כל  -ויודיעו? 

אמר לו רבי אליעזר: עקיבא, מה  -עשה רבי עקיבא? לבש שחורים, ונתעטף שחורים, וישב לפניו בריחוק ארבע אמות. 
אף הוא קרע בגדיו וחלץ מנעליו, ונשמט וישב על גבי  -אמר לו: רבי, כמדומה לי שחבירים בדילים ממך.  -יום מיומים? 

ם שליש בזיתים, ושליש בחטים, ושליש בשעורים. ויש אומרים: אף בצק שבידי אשה קרקע. זלגו עיניו דמעות, לקה העול
טפח. תנא: אך גדול היה באותו היום, שבכל מקום שנתן בו עיניו רבי אליעזר נשרף. ואף רבן גמליאל היה בא בספינה, 

מד על רגליו ואמר: רבונו של עמד עליו נחשול לטבעו. אמר: כמדומה לי שאין זה אלא בשביל רבי אליעזר בן הורקנוס. ע
עולם, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, אלא לכבודך, שלא ירבו מחלוקות בישראל. נח 

אימא שלום דביתהו דרבי אליעזר אחתיה דרבן גמליאל הואי. מההוא מעשה ואילך לא הוה שבקה ליה  -הים מזעפו. 
ה. ההוא יומא ריש ירחא הוה, ואיחלף לה בין מלא לחסר. איכא דאמרי: אתא עניא וקאי לרבי אליעזר למיפל על אפי

אבבא, אפיקא ליה ריפתא. אשכחתיה דנפל על אנפיה, אמרה ליה: קום, קטלית לאחי. אדהכי נפק שיפורא מבית רבן 
 .לים חוץ משערי אונאהגמליאל דשכיב. אמר לה: מנא ידעת? אמרה ליה: כך מקובלני מבית אבי אבא: כל השערים ננע

 :שבת קל

 .יחיד ורבים הלכה כרבים -דרבי אליעזר שמותי הוא, ועוד  -היאך מניחין דברי חכמים ועושין כרבי אליעזר. חדא 

 רש"י שם ד"ה שמותי הוא

 מתלמידי שמאי היה. -ברכוהו, כדאמרינן בהזהב )בבא מציעא נט, ב(, ובתלמוד ירושלמי מפרש: שמותי הוא 

 הוא שמותיה ז: ד"ה תוספות נד

פירש"י שברכוהו וקשה דמסתמא לא היה מזכיר לשון שמתא ובמעשה גופיה דפרק הזהב )ב"מ דף נט:( אינו מזכיר אלא 
לשון ברכה ופירש ר"ת ורשב"ם דשמותי הוא היינו דהוה מתלמידי שמאי וכן איתא בירושלמי פרק קמא דתרומות דתנן 

תרומה טהורה ב"ש אוסרין ובית הלל מתירין לאחר שהודו א"ר אליעזר  סאה של תרומה טמאה שנפלה לתוך מאה של
תירום ותשרף מי הודה למי וקאמר ב"ש לב"ה א"ר אסי מתניתין אמרה כן לאחר שהודו אמר ר' אליעזר יתרום ותרום 

חין )דף ותשרף ורבי אליעזר לאו שמותי הוה בתמיה וכן מפרש באלפא ביתא דרבי מכיר +הקשה הר' ראבי"ה דבאלו מגל
טו.( איבעיא לן מנודה מהו בתפילין תיקו ור' אליעזר היה מניח תפילין כדאמר בסוף פ' ד' מיתות )דף סח.( ואין לומר דלא 

 233.חש לנידוי דהא חלץ מנעליו פסק, גי'+

ענוותנותו במקום  –השמטת שיטת רבי מן המשנה  –יא שרבי יהודה הנ –רבנים 
 גדולתו

 סנהדרין ב.

                                                 

 שי פרק א הלכה חהליכות עולם שער חמי 233

מינייהו היא דאין אין הלכה כרבי אליעזר משום דשמותי הוא, פירוש שמותי ברכוהו כמעשה הידוע בפרק הזהב, כך פירש"י ז"ל, והתוספות הקשו עליו טובא, וחדא 
"ל מתלמידי בית שמאי, ואע"ג דר"א מתלמידי ראוי להזכיר עליו שם לשון שמתא דבשעת מעשה לא אמרו אלא ברכוהו, ולכך פירשו הם כבעל הערוך ז"ל דשמותי ר

כמותו בכל מקום  דריב"ז הוה כדאיתא בפ"ב דאבות וריב"ז מתלמידי ב"ה הוה כדאיתא בפרק י"נ אפילו הכי קים ליה לגמרא דבכל דבריו קאי כב"ש ולכך אין הלכה
 :מר ארבעה נשים דיין שעתן וזולתן שםזולתי במקום שמפרש בהדיא בגמרא שהלכה כמותו, כגון בפרק קמא דנדה רבי אליעזר או
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 א:א תוספתא סנהדרין

ממונות בשלשה ר' אומר בחמשה כדי שיגמר הדין בשלשה הביצוע בשלשה דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' ביחיד סמיכה דיני 
 בשלשה וסמיכות זקנים בשלשה ר' יהודה אומ' בחמשה:

 234מצפה שמואל על התוספתא א:א

 (HebrewBooks Linkו כלל לג )-בית האוצר )אנגל( א

ע' סוטה דף מ"ט ע"א משמח רבי  ,ה דהוא דרך ענוהאי שהי' שגור על לשונו של רבי נרהבנת ענין הלשון אומר אנ הנה
 ל"עושה כן עכמו גדול הי' צשלא להראות ע.. בטלה ענוה בו' ובהוריות דף י"ד ע"א אמר רבא אניי' רבי דענוותנא הוא 

ה כך וכדרך שרגילין היום אאל עצמו שלו נר סוחהחלט רק אומר אותו ביי רךוהכוונה שאיננו אומר את הדין והדבר ד
 ... ע"שומר אניזה הלשון א ן"כ מעין עניגד כן הוא "לכתוב מליצת נלענ

 יוחנן וריש לקיש ביר –רבנים 

 .יבמות לו

 ...אמר רבא: הלכתא כוותיה דר"ל בהני תלת

 תוספות שם ד"ה הלכתא כר"ל בהני תלת

הא דפליגי בפרק ב' דחולין )דף כט: ושם( גבי ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף לא חשיב הכא אע"ג דסבירא ליה כוותיה 
בפ' ב' דזבחים )דף ל. ושם( היינו משום דר"ל משמיה דלוי סבא אמרה ותימה דלא חשיב הא דפ"ק דמסכת ע"ז )דף ו: 

דר"ל דנשא ונתן מותר כיון דחשיב הכא מידי דתניא כוותיה ואור"י דמ"מ התם הלכתא כר' יוחנן  ושם( דתניא כותיה
דהתם גבי הא דתנן וחכ"א לפניהם אסור לאחריהם מותר פריך חכמים היינו ת"ק ומשני נשא ונתן איכא בינייהו ובפרק 

 .אליבא דר"א ולא סבירא להו כוותיהקמא דסנהדרין )דף טו: ושם( גבי זאב וארי דתניא כוותיה דר"ל התם פליגי 

 235הליכות עולם שער חמישי פרק ב הלכה ג

רבי יוחנן וריש לקיש הלכה כר' יוחנן בר מתלת דהלכה כריש לקיש וסימניהון חלץ ירש קנה. חלץ החולץ למעוברת 
סיו על פיו ריבה והפילה, ר' יוחנן אמר אינה צריכה חליצה מן האחין, וריש לקיש אמר צריכה חליצה. ירש המחלק נכ

לאחד ומיעט לאחד, ואמרינן עלה כי אתא ר' אבין אמר יירש פלוני שדה פלוני ותנתן שדה פלוני לפלוני, רבי יוחנן אמר 
קנה ור' אלעזר אמר לא קנה, וריש לקיש מעולם לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלוני שנתתיו להם במתנה 

חר מיתתו וכו', ואתמר עלה מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ר' יוחנן אמר לא קנה וכו'. קנה הכותב נכסיו לבנו לא
 :לוקח וריש לקיש אמר קנה לוקח

 מובלנא מאניה בתריה לבי מסותא –יוחנן  'ר –רבנים 

 מא.-בבא מציעא מ:

 דאמר רבי יוחנן: מאן דמתרגם לי חבית אליבא דחד תנא מובלנא מאניה בתריה לבי מסותא.

 (קישור)תנאים ואמוראים אות י מערכת ר' יוחנן  –הדורות סדר 

                                                 

אני אומר לך כלל גדול בזה, דאף שרבינו הקדוש סידר כעי"ז כתב הצל"ח ברכות טו. ד"ה שם דלמא ר' יהודה היא בזה"ל:  234
המשניות, מ"מ היו עמו קיבוץ חכמים, ובכל פלוגתא דתנאי נמנו ורבו, וכאשר נגמר במנין סתם רבי כוותיה אף שרבי עצמו לא 

סבירא ליה כן, ולכן תמצא הרבה סתמי דמשניות שהם דלא כרבי, ולא בשביל זה חזר בו רבי מדעתו, אלא שסתם המשנה כדעת 
 הרוב שבקיבוץ חכמים שהיו עמו. ומה שאמרו בחולין ראה רבי, היינו רבי וחביריו, אלא שהוא היה העיקר נקט ראה רבי.

 יד מלאכי כללי התלמוד כלל תקעגוכ"כ ב 235

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=20921&st=&pgnum=96&hilite=
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?50123&pageid=P0395


1147 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

 איסור גיורא ורב מרי בר רחל –רבנים 

 .כתובות כג

 .רש"י ברכות טז

 מרי בריה הורתו שלא בקדושה כו'רב תוספות בבא בתרא קמט. ד"ה 

וביבמות פרק החולץ )דף מה: ושם( אמרינן אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל ואע"ג דכתיב מקרב אחיך כו' 
כיון דאמו מישראל מקרב אחיך קרינן ביה וזה ודאי היה גר ויוכל להיות שהוא אותו שבכאן בנו של איסור מיהו בפרק מי 

רחל ישראל גמור היה דקאמר התם רבה אבוה דרב מרי בר רחל  שהחשיך )שבת דף קנד. ושם ד"ה ואמרי( רב מרי בר
וצ"ל דתרי רב מרי בר רחל הוו מיהו מה שפירש רבינו שמואל דרב מרי בר איסור גיורא שבא על בת שמואל קודם 

שנתגייר והורתו שלא בקדושה שנשבית כדאמרינן בכתובות )דף כג.( אין נ"ל דהא אמרינן בירושלמי שאמרה אמת במה 
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רה נשביתי וטהורה אני וה"נ משמע בגמרא שלנו דאמר ליה ר' יוחנן לרב שמן בר אבא זיל איטפל בקרובתך על כן שאמ
נראה דהא דאמרינן בעלמא רב מרי ברה דבת שמואל אחר הוה ושמא הוא שנזכר אביו בפרק מי שהחשיך )שבת דף קנד.( 

חן רבנא עוקבא ורבנא נחמיה בני ברתיה דרב וכן ומה שקורא אותו על שם אמו לפי שרוצה ליחסו אחר שמואל כדאשכ
 רבי שמעון בן פזי ואבא שאול בן אמא מרים )כתובות פז.(.

 רשב"ם בבא בתרא קמט.

 רבן יוחנן בן זכאי –רבנים 

 סנהדרין לט.

 סוכה כז.

 אות ז ספרי דברים פרשת וזאת הברכה פיסקא שנז

ועשרים שנה ואלו הם משה והלל הזקן ורבן יוחנן בן זכיי  ומשה בן מאה ועשרים שנה, זה אחד מארבעה שמתו בן מאה
ורבי עקיבה משה היה במצרים ארבעים שנה ובמדין ארבעים שנה ופירנס את ישראל ארבעים שנה הילל הזקן עלה מבבל 
בן ארבעים שנה ושימש חכמים ארבעים שנה ופירנס את ישראל ארבעים שנה רבן יוחנן בן זכיי עסק בפרגמטיא ארבעים 

שנה ושימש חכמים ארבעים שנה ופירנס את ישראל ארבעים שנה רבי עקיבה למד תורה בן ארבעים שנה ושמש את 
 החכמים ארבעים שנה ופירנס את ישראל ארבעים שנה

 ראש השנה לא:

 גר שנתגייר בזמן הזה צריך שיפריש רובע לקינו. אמר רבי שמעון בן אלעזר: כבר נמנה עליה רבן יוחנן וביטלה מפני
 .. התקלה.

והתניא: כל שנותיו של רבן יוחנן בן זכאי מאה ועשרים שנה: ארבעים שנה עסק בפרקמטיא, ארבעים שנה למד, ארבעים 
 שנה לימד.

 תקנותיו –רבן יוחנן בן זכאי  –רבנים 

 מנחות סח:

 ראש השנה ל:

 יום מיתתו –רבן יוחנן בן זכאי  –רבנים 

 ברכות כח:

 דברי הרב עמ' רכ

 ר' יצחק אור זרוע והרב ישעיה אחרון ז"ל –ריא"ז  –רבנים 

 שם הגדולים מערכת גדולים אות י ]שד[ רבינו יצחק מויינא

 רבינו יצחק מויינא תלמיד רבינו יהודה מפרי"ש וראבי"ה ותלמידיו הרמ"ה ומהר"ם בר ברוך:

זרוע וזימנין קרו ליה ריא"ז והוא ר"ת ודע דהפוסקים זימנין דקרו ליה הר"י מוויינא וזימנין קרי ליה רבינו יצחק אור 
רבינו יצחק אור זרוע שהרב הוא המחבר ס' אור זרוע. ואני הצעיר חזה הוית ספר אור זרוע כ"י על נשים ונזיקין כסוגית 

 התוס' באריכות וגדול האיכות והכמות:

 ריטב"א –רבנים 

 , דף השערשבת –חידושי הריטב"א 
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 רלב"ג –רבנים 

 ה:טכסף משנה הלכות תמידין ומוספין 

 כסף משנה הלכות עבדים ב:יב

אדון שמת אם הניח בן זכר וכו'. ברייתא שם )דף י"ז ע"ב( עבד עברי עובד את הבן ואינו עובד את הבת ובברייתא אחרת 
לוי בן גרשון בפרשת משפטים שיתבאר מזה שאין האדון שליט למכור עבדו או  אמרו דאינו עובד את האח וכתב רבי

 לתתו לאחר:

 (קישור) 17מבוא לפירושו על התורה, מוסד הרב קוק, עמ' 

 פירושי הרמב"ם בשם "המלך"  –רמב"ם  –רבנים 

 (קישור)הקדמת המוציא לאור  - ישועות מלכו\ספר קרית ארבע –טרונק יהושע'לה קוטנער  ביר

 

לה יטמא, לעולם בהם תעבודו, וקנא את  –רבי עקיבא ורבי ישמעאל  –רבנים 
 רשות או חובה –אשתו 
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 קידושין יז:

אינה עובדת לא את הבן ולא את הבת, הנרצע  -עובד את הבן ואינו עובד את הבת, אמה עבריה  -תנו רבנן: עבד עברי   
עובד את הבן ואינו עובד את הבת.  -אינו עובד לא את הבן ולא את הבת. אמר מר: עבד עברי  -והנמכר לעובד כוכבים 

ולא לבן?  -ולא ליורש, או אינו אלא לך  -ולא ליורש; אתה אומר: לך  -ים, לך מנהני מילי? דתנו רבנן: גועבדך שש שנ
ולא ליורש. מה ראית לרבות  -הרי לבן אמור, הא מה אני מקיים ועבדך שש שנים? לך  -כשהוא אומר: דשש שנים יעבד 

מרבה אני את האח,  את הבן ולהוציא את האח? מרבה אני את הבן, שכן קם תחת אביו ליעדה ולשדה אחוזה. אדרבה,
שכן קם תחת אחיו ליבום! כלום יש יבום אלא במקום שאין בן, הא יש בן אין יבום. אלא טעמא דאיכא הא פירכא, הא 

אח עדיף, ותיפוק לי דהכא תרתי והכא חדא! שדה אחוזה נמי, מהאי פירכא הוא דקא נפקא ליה לתנא כלום  -לאו הכי 
 יש יבום אלא במקום שאין בן.

 סוטה ג:

 זבחים ק.

 סוכה כו

 יד דוד

 שו"ת כתב סופר

 שר מקוצי –רבנים 

 שם הגדולים מערכת גדולים אות ש ]לה[ 

רש"י. מצאתי כתוב בקונטרס ישן נושן שקראוהו רש"י והוסיפו יו"ד לרמוז שם אביו ר' יצחק כדי שלא לומר ר"ש. וכן 
לכתוב ר"ש עכמ"ך. ואנו קבלנו דמ"ש השר מקוצי  נזהרו לכתוב על רבינו שמשון הש"ר משאנץ וכן הש"ר מקוצי כדי שלא

 הוא על סמ"ג.

 תורת חסד מלובלין )שו"ת( –רבנים 

 וגרפיה()בי שניאור זלמן פרדקין

 236(רושיקמובא מספר "פוסק הדור" )

עוד נטען שם, שהרב עובדיה ממליץ ללמוד ס' תורת חסד על הש"ס של הגאון מלובלין, שהוא ביושר העיון ואין בו פלפולים רחוקים. ויש שהיה 

 .מים והוגה בורבינו מסתגר ימים של

 תפקיד ומינוי הרב –רבנות 

                                                 

: כדבריהם, כן הוא.א"ה 236
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 קונטרס שש מעלות לכסא -שו"ת אבני נזר חלק יורה דעה סימן שיב 

 וה' יאיר עינינו להספיק ללמוד תשובה כל כך ארוכה

 ל-ערוך השלחן אורח חיים נג:כח

כשצבור שוכרים ש"ץ בשכירות מה שייך לומר שבנו קודם והרי יכולים לומר לך רצונינו ליתן מעות ולא לבנך ואטו יש ...
למעות חזקה והרי בפוסק מעות לחתנו ומת חתנו ונפלה ליבום שהתורה גזרה כן ועכ"ז שנינו ברפ"ו דכתובות שיכול 

שים כתב עם ש"ץ או רב שישלמו לו כך וכך לשנה איך נכוף לומר לאחיך הייתי רוצה ליתן ולך אי אפשי ליתן ק"ו לעו
אותם שישלם לבנו אף אם ממלא מקום אביו וכ"ש אם הכתב הוא לכך וכך שנים ולכן זיכה הרשב"א לש"ץ זה רק מטעם 

 מנהג שלהם כמ"ש ולסיוע בעלמא הביא מספרי:  

כשמינו אותו לכל ימי חייו או אפילו במינוהו ולכן רבינו הרמ"א לא כתב דין זה שבנו קודם כשמת האב ורק בזה פסק 
לזמן אלא שכן מנהג העולם שאין מסלקין בכלות הזמן והוי כשכירות לעולם וממילא הוי כהתנו שכשיצטרך לסיוע כדרך 
בני אדם שמזקינים או יחלו לפרקים שיקח לו עזר כפי רצונו ועתה ממילא שבנו קודם כשראוי לכך אבל כשמת ודאי אין 

 מחויבים לקבל הבן אא"כ רוצים ובוחרים בו עתה ולא מפני הירושה ]עמג"א סקל"ג ודו"ק[:  הציבור 

ובהתמנות רבנות לבד הטעם שנתבאר לא שייך ירושה בתורה ולכן מצינו בחז"ל שמי שהיה ראש גולה לא היה בנו יורשו 
ואחריו היה רב חסדא אף שלרב הונא כמו שמצינו בהזוגות בפ"א דאבות וכן בחכמי הגמרא כמו רב הונא היה ראש גולה 

היה בנו רבה בר רב הונא והרבה כיוצא בזה וזה שמהלל ואילך ירשו הנשיאות עשו כן תקנה להעמדת התורה מפני 
הורדוס וסייעתו ]עמג"א שם[ מיהו אם באמת הבן ממלא מקום אביו ראוי לאנשי העיר להקימו על מקום אביו וכן ראוי 

 לזרעו של אברהם:

 טו-לחן חושן מפשט שלג:ידערוך הש

לפי מה שגזרה התורה י"א דמהאי טעמא אסור לפועל או מלמד או סופר להשכיר עצמו להיות בבית בעה"ב יותר מג' 
שנים ]ש"ך[ דבשכיר מצינו בקרא דהם ג' שנים כדכתיב שלש שנים כימי שכיר וביותר מזה שם עבד עליו ולא שכיר ויש 

שנים אבל על חמש שנים משכיר את עצמו והטעם דכתיב בעבד עברי כי משנה שנזהרים שלא להשכיר עצמו על שש 
שכר שכיר עבדך שש שנים ולכן בשש שנים שם עבד עליו ולא בפחות ויש שחולקים בכ"ז דדוקא עבד שאינו יכול לחזור 

עני מותר אפילו לשנים בו אסור אבל בשכיר שיכול לחזור בו אין זה עבד ]תוס' ב"מ י'. ומרדכי פ' האומנין[ מיהו אם הוא 
 הרבה דהא אפילו למכור בעבד מותר בכה"ג כמ"ש הרמב"ם בפ"ה מעבדים וכ"ש להשכיר א"ע ]ש"ך[:  

לפיכך יש רבנים שאין מקבלין כתב רבנות על שש שנים ויש שאין מקבלין על יותר מג' שנים והם יכולים לחזור אפילו 
ת קדימה לצרכיו חייב לשלם להם לפי ערך הזמן שחוזר בו דהא הם תוך הזמן כדין פועל מיהו נ"ל שאם קבל מהעיר מעו

לא נתנו לו רק על זמן הכתב ולא על פחות מזה ואנשי העיר אין יכולין לסלק להרב ממקומו אף כשכלה זמן הכתב 
ומשלמין לו שכירות והכנסה כמקדם ]ח"ס[ וכן נהגו בכל תפוצות ישראל דהזמן שקובעין הוא למען העיר שהרב לא 

יחזור בו תוך הזמן דאף שמדינא יכול לחזור בו מ"מ הוי מחוסר אמנה ויש להם עליו תרעומות ולאחר זמן הכתב יכול 
להשכיר עצמו למקום אחר או להסתלק לגמרי ואין בזה אפילו מדת חסידות וכן נהגו כל גדולי עולם אבל אנשי העיר אין 

אחד יעקור סיכי ומשכני אותו ואת ביתו וזרעו ואח"כ חוזרים בהם לעולם אם לא שנמצא בו פסול דאין סברא ש
יסלקוהו שישאר בלי מקום למחיתו וכן הדין בש"ץ ושמש וכל מיני התמנות שכל זמן שלא נמצא בו פסול אין מעבירין 

 אותו כל ימי חייו וכן המנהג ועיין בסעיף כ"ט:

 שו"ת שרידי אש חלק א סימן קלו

לג' שנים ולסלקו אח"כ אם יכשר הדבר בעיניהם, ואף שכתב החת"ס ז"ל דברב  והנה, בערי אשכנז המנהג לעשות חוזה
ושו"ב שנתמנו לג' שנים, אסור להעבירם כל ימי חייהם, מ"מ באשכנז אין המנהג כך ועיין ברמ"א ביור"ד סי' רמ"ח סכ"ב: 

 , הרשות בידם".ם שיש מנהג לקבל רב על זמן קצוב"ובמקו

 (קישור) 297חלק א עמ' בר אילן(  מוולוזין עד ירושלים )הרב מאיר

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?19040&pageid=P0157L


1152 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

 וע-השו"ת אגרות משה חושן משפט חלק א סימן ע

 מפניני הרב עמ' רלא

 רוב בדיני נפשות

 תוספות בבא קמא כז.

 .בית הבחירה למאירי מסכת יומא דף פב

פ "כמאה בזו הוא שדנין אותן השנים שאמרוצריך כאותם השלשה או יותר שאמרו אינו צריך ואעולמדת שדין תרי 
 :מתחלתו להיות הרוב נדון ככולו הולכין אחר הרוב בדיני נפשות אין הענין אלא מפני שהדבר צריך מנין שבמנין סנהדרין

 כתובות טו:

 רמב"ם הלכות איסורי ביאה טו:כז

ם או ספק עבד "ם הראויה לילד הואיל והאסופי הנמצא שם ספק עכו"שפחה או עכויראה לי שכל מדינה שיש בה 
כשישא הגיורת כמו שביארנו הרי זו ספק אשת איש והבא עליה פטור שאין הורגין על ספק, וכן יראה לישה שתוקי 

ד "וכו'. כתב הראביראה לי  /.שנשא אשה שאפשר שהיא ערוה עליו והרי היא ספק אשת איששאין קידושין תופסין בעריות
א/ מצאנו במס' סנהדרין שהולכין בדיני נפשות אחר הרוב ובמס' מכשירין ר' יהודההיא שאמר כן שאם היתה שם שפחה או "ל/א"ז

 .ל"ם היא חשודה להשליך עכ"עכו

 שב שמעתתא א:א ד"ה והקשו להרמב"ם, ושם ד:ח

 שערי יושר שער ג פרק א

 צפנת פענח פ"א מאיסורי ביאה
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כך דגבי אישות החזקה הוא עושה האישות לא בגדר בירור וזה כונת רבינו כאן בסוף פ' או תוחזק ועיין תוס' אך באמת 
 ב"ק דף ע' ע"ב מוכח ג"כ זה דזהו גופא הוה גדר א"א לא מחמתדהוה כמו בירור שנתקדשה לו

 טו:כז צפנת פענח

דזה רק לענין היתר אבל לומר דאשתו יהא א"א והנה ה"נ אף דאנן אמרינן דהולכין בתר רובו הוה ישראל ס"ל לרבינו 
גמורה א"א כאן לומר זה דהרי אם נתברר שהיה עבד או נכרי ודאי אינה א"א ועל זה בשעה שנולד הספק לא היו דנין 

 עליה לענין א"א ולכך לא מקריא הוחזקה א"א

 .טסנהדרין ס

 :סנהדרין פ תוספות

מרדכי את רבינו תם אמאי קאמר רבי שמעון ידונו בסקילה שהשריפה  שאל הרב ר' יצחק בן הרב ר' -הנסקלין בנשרפין 
חמורה ניזיל בתר רובא להחמיר בדיני נפשות כדאיתא בפרק קמא דחולין )דף יא.( ותירץ דלא אזלינן בתר רובא לחייב 

 אותו שהוא זכאי מכל וכל שלא הרג כלל ולא דמי לאותן שהרגו ודאי אלא

 שב שמעתתא ד:ח

 :זמשנה מכשירין ב

מצא בה תינוק מושלך אם רוב עכו"ם עכו"ם ואם רוב ישראל ישראל מחצה למחצה ישראל רבי יהודה אומר הולכין אחר 
 רוב המשליכין:

 סימן לז, עמ רנב ,ארץ הצבי

 רוב וקרוב

 בבא בתרא כג:

הכי רובא עדיף. מתיב הולכין אחר הרוב, ואע"ג דרובא דאורייתא וקורבא דאורייתא, אפילו  -אמר רבי חנינא: רוב וקרוב 
ואע"ג דאיכא אחריתי דנפישא מינה! בדליכא. וליזיל בתר רובא דעלמא!  -רבי זירא: אוהיה העיר הקרובה אל החלל 

הרי הוא של בעל השובך; ואף על גב דאיכא אחרינא דנפיש  -ביושבת בין ההרים. תנן: ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה 
הרי הוא של מוצאו; ואי דליכא, ודאי מההוא נפל! הכא במאי  -: חוץ מחמשים אמה מיניה! בדליכא. אי הכי, אימא סיפא

אין מדדה יותר מנ'. בעי ר' ירמיה: רגלו אחת בתוך נ' אמה  -במדדה, דאמר רב עוקבא בר חמא: כל המדדה  -עסקינן 
בין שני שובכות, קרוב ורגלו אחת חוץ מחמשים אמה, מהו? ועל דא אפקוהו לרבי ירמיה מבי מדרשא. תא שמע: נמצא 

ששניהן שוין. וליזיל בתר רובא  -שלו; ואף על גב דחד מינייהו נפיש מחבריה! הכא במאי עסקינן  -שלו, וקרוב לזה  -לזה 
 - דעלמא! הכא במאי עסקינן

 ז -רמב"ם שם ו 

שברחוקה מרובין  אין העיר הקרובה מביאה אלא בזמן שמנין העם שבה כמו מנין העיר הרחוקה ממנה אבל אם היו אלו
 על אנשי הקרובה ממנה הולכין אחר ג הרוב והמרובין מביאין העגלה.  

 פ שהולכין אחר הרוב מן התורה והולכין אחר הקרוב הרוב עודף.  "אע

 כסף משנה שם הלכה ו

דליזיל בתר ל לדחוק ולומר שסובר רבינו דקושיא "ויש לתמוה על רבינו למה לא כתב חילוק זה דיושבת בין ההרים ונ
רובא דעלמא לאו קושיא הוא דפשיטא דקרובה בעינן דהא בקרובה תלה רחמנא ואי הוה אזלינן בתר רובא דעלמא 

  :ל ביושבת בין ההרים לפי דרכו השיבו אבל לקושטא דמילתא ליתיה"לעולם היו מודדין לעיר הגדולה שבעולם ומאי דא

  מנחת חינוך מצוה תקל אות ג

העיר היותר קרובה מביאה ע"ע. אפי' אם נראה בעליל וידוע שהעיר הזאת היא יותר קרובה מצוה ומודדין אל הערים ו
למדוד עיין במ"ל מה שפי' בדעת הר"מ בידוע דהיא קרובה יותר אינו צריך למדוד עיירות הסביבות רק לאותו עיר מודד 

ה קרובה יותר אבל המצוה למדוד תמיד לקיים מצות מדידה ובאין נודע החיוב למדוד עיירות הסביבות כדי לידע איז
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דאין דעתו כן אלא צריך למדוד לכל עיירות ואין דבריו « באר שבע»כמבואר בגמ' ובר"מ ע"ש. וראיתי בס' ב"ש 
  237מוכרחים.

 .תוספות רי"ד בבא בתרא כג

ם שאין שם דרך ומתרץ הב"ע ביושבת בין ההרים פי' מה שאמרה תורה שהקרובה מביאה עגלה כגון שיושבת בין ההרי...
להולכי דרכים כ"א לא ולעיירות שסביבותיה העומדות שם בין ההרים אבל אם היתה עומדת העיר הקרובה על אם הדרך 

 ...לא היתה מביאה שיש לומר אחר עבר כאן מעיר גדולה הרחוקה מאוד והרגו

 מנחת חינוך שם

עיר רחוקה מזו רק אנשים מרובים יותר מזו  ומודדין אל הערים והעיר הקרובה ביותר צריכים להביא ע"ע. ואם יש
הקרובה הולכין אחר הרוב והמרובין מביאים עגלה אע"פ שהולכין אחר הרוב מה"ת והולכין אחר הקרוב הרוב עדיף כ"ה 

לשון הר"מ כאן בהלכה ו' ז'. וד"ז שמסיים הר"מ דהמרובים מביאים ע"ע דבר חדש הוא. ואצלי צ"ע דד"ז נובע ממסכת 
דניפול דף כ"ג ע"ב דאמרינן שם אמר ר"ח רוב וקרוב הולכין אחר הרוב אע"ג דרוב דאורייתא וקורבא  ב"ב בסוגיא

דאורייתא רובא עדיף מתיב ר"ז והיה העיר הקרובה וכו' אע"ג דאיכא אחריתי דנפישי מינה ותירץ בדליכא ומקשינן תו 
' דר"ח סובר דקרוב דאורייתא ילפינן מכאן ומ"מ וליזל בתר רובא דעלמא ומתרץ ביושבת בין ההרים וכו' והנה הפשט בגמ

רובא עדיף ע"כ מקשינן הא כאן חזינן דקרוב עדיף מרוב דהתורה חייבה לקרוב ע"ע אף במקום רובא ותירצו דלא מוכח 
זה דהתורה חייבה לקרוב במקום דליכא רוב אבל במקום דאיכא רוב באמת לא חייבה התורה לקרוב והפסוק מיירי 

רוב כנגדו אז התורה חייבה מטעם קרוב ובמקום רוב לא חייבה התורה לקרוב ופטורה הקרובה ג"כ אבל במקום דליכא 
)לא( להתחייב העיר המרובה זה אין סברא כלל דהעיר הקרובה כתיב אף דלר"ח הטעם דתולין דמן העיר הוי ההורג מ"מ 

 .'ה ההורג מעיר רחוקה אינה מביאאפשר דגזה"כ הוא דאם מן העיר הקרובה הי' ההורג מביאה ע"ע אבל אם הי

הכלל דעיקר אם היה רוב כנגדה גם הקרובה אינה מביאה אבל לא שיביאו המרובים כיון דבתורה אינו מוזכר רק העיר 
הקרובה והאיך נחייב הרחוקה תדע דהש"ס מקשה דליזול בתר רובא דעלמא וכי ס"ד דכל העיירות יביאו ע"ע אלא עיקר 

א אבל זה אין סברא כלל דהעיר הקרובה כתיב והאיך נחייב הרחוקה וצ"ע. אך כיון דדעת הר"מ הקושיא דהקרובה לא תבי
דעיר המרובה מביאה ע"ע בטלה דעתי והרהמ"ח כ' כאן הולכין אחר הרחוקה וכו' שכן אמרו רוב וקרוב הולכין אחר הרוב 

[ הקרובה ולא המרובה מביאין כמ"ש. וכו' ולא סיים דהרוב מביאה והשמיט לשון הר"מ נראה דס"ל כמ"ש )דאך( ]דלא
)ואח"ז נדפס ספר תוס' רי"ד על ב"ב ושם מבואר להדיא שאף המרובה אין מביא דהקרובה כתיב וע"ש ותלי"ת שכוונתי 

 (לדעתו

 .יומא כג

קדם , מעשה בשני כהנים שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש: תנו רבנן. מעשה שהיו שניהן שוין ורצין ועולין בכבש
אחינו בית : ואמר, עמד רבי צדוק על מעלות האולם. נטל סכין ותקע לו בלבו -אחד מהן לתוך ארבע אמות של חבירו 

על העיר או ? אנו על מי להביא עגלה ערופה, הרי הוא אומר בכי ימצא חלל באדמה ויצאו זקניך ושפטיך! ישראל שמעו
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שאפילו נמצא בעליל לעיר היו מודדין. נ"ל שרצה לומר היו מודדין כדין מדידה המפורש בקרא )דברים כא, ב( אל )כל( הערים אשר 
העיר הקרובה סביבות החלל, ואפילו אל העיר הקרובה אל החלל בעליל, דאם לא כן לא הוה ליה לסתום אלא לפרש, שמניחין אותה 

אל החלל בעליל ומודדין אל שאר עיירות. ועוד דזיל בתר טעמא, למה אמרינן שאפילו נמצא בעליל לעיר היו מודדין. והוא כמו 
שכתבו המפרשים )מורה נבוכים ח"ג פ"מ מובא ברמב"ן דברים שם פסוק ה', רבינו בחיי וחזקוני דברים שם(, שמתוך שיהיו עסוקים 

דם לבא מתוך הערים הנמדדות, וירבו לדבר בו ויגלה הדבר מי הרוצח, ומי שהלך מביתו ולא חזר באים בני במדידה, ירבו בני א
משפחתו ומכירים הנרצח, אם מכירין אותו מעידין עליו ולא תהיה אשתו עגונה, ובניו יורדים לירושת אביהם ואין בית דין ממחין 

ו, ופעמים מתפרסם על ידי כן מי הרוצח. וכבר אמרו )ירושלמי כאן ה"א( בידם, ומתוך כך יהא נודע מי הלך עמו ומי נתלוה עמ
שאפילו תבא שפחה ותאמר פלוני הוא הרוצח לא תערוף. א"כ אין שייך לחלק בין עיר הקרובה אל החלל בעליל לשאר עיירות אשר 

א ופיהמ"ש משנה ב'( וסמ"ג )מ"ע ע"ח( סביבות החלל, אלא לכולם היו מודדין, ולהכי סתמו וכתבו הרמב"ם )הלכות רוצח פרק ט' ה"
ושאר המחברים, שאפילו נמצא בעליל לעיר היו מודדין כלשון הגמרא בשמעתין. ואם איתא שרצה לומר שלא היו מודדין לעיר 

הקרובה אל החלל בעליל, או להפך שלא היו מודדין לשאר עיירות אלא דוקא לעיר הקרובה אל החלל בעליל, אי אפשר דלא הוה 
יט חד מנייהו לפרש כן בהדיא. ומכאן קשה לי על הרב הגדול המזרחי שכתב בפרשת שופטים )דברים שם( וז"ל אל הערים משתמ

אשר סביבותיו, לכל צד לידע איזו קרובה, לא שהוא חובה למדוד מן החלל עד כל עיר ועיר אשר סביבותיו, אלא כדי למצא העיר 
ה אל החלל, לפיכך אם היה החלל מוטל סמוך לעיר שאין ספק בו שהיא היותר קרובה היותר קרובה אליו כדכתיב והיתה העיר הקרוב

אל החלל אין צריך שם מדידה ע"כ. ומיהו דברי רש"י גופיה היה אפשר ליישב, אבל דברי הרב הגדול המזרחי קשה ליישב, ולפי דעתי 
  אשתמיטתיה מיניה הלכה זו
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, ועדיין בני מפרפר, הרי הוא כפרתכם: אמר. כשהוא מפרפר בא אביו של תינוק ומצאו. געו כל העם בבכיה? על העזרות
הרבה ]וכן הוא אומר גוגם דם נקי שפך מנשה . ללמדך שקשה עליהם טהרת כלים יותר משפיכות דמים. ולא נטמאה סכין

עשרה דברים נאמרו : והתניא? וירושלים בת אתויי עגלה ערופה היא... ירושלים פה לפה[ את]עד אשר מלא [ מאד
אלא כדי . והא נודע מי הכהו -אלא נודע מי הכהו כתיב : ועוד. אינה מביאה עגלה ערופה: וזו אחת מהן, ושליםביר

  .להרבות בבכיה

 238בבא קמא פב:

דכתיב: כי ימצא חלל באדמה אשר ה' אלהיך נותן לך  -עשרה דברים נאמרו בירושלים... ואינה מביאה עגלה ערופה 
 .טיםלרשתה, וירושלים לא נתחלקה לשב

 :סוטה מה

 גרם רציחה, כח אחר מעורב בו –רוצח 

 סנהדרין עז.

 -חייב. סוף חמה לבא, סוף צינה לבא  -פטור. ואמר רבא: כפתו בחמה ומת, בצינה ומת  -אמר רבא: כפתו ומת ברעב 
פטור, הני אזלי, והני חייב. רב אשי אמר: אפילו לפני יתושין נמי  -פטור, לפני יתושין  -פטור. ואמר רבא: כפתו לפני ארי 

 אתו.

 חידושי הר"ן סנהדרין עז.

כפתו לפני ארי פטור לפני יתושין חייב. פי' רש"י ז"ל טעמא דכפתו לפני ארי פטור משום דאי נמי לא היה כפות אינו יכול 
פטור אלא להציל מן הארי. וי"מ דהא דכפתו לפני ארי דפטור אין צריך לומר אם כפתוהו ואח"כ בא ארי ואכלו שהוא 

אע"פי שהיה הארי שם וכפתוהו לפניו פטור משום דארי אדעתא דנפשי' קא אכיל ואין זה כמצמצם לתוך המים או לתוך 
האור דהתם עכ"פ ישרף או יטבע במים אבל הכא אין ההיזק מחויי' לבא. וגדולה מזו תנן במשסה את הכלב ואת הנחש 

פשוט שאם התחיל הארי לאוכלו והוא היה בורח ממנו ובא זה  שפטור משום דאדעתי דנפשייהו קא אכלי. אבל הדבר
וכפתו לפניו עד שהמיתו זהו ודאי ככבש עליו המים ואין יכול לעלות משם דחייב. ולפי שיטה זו כי אמר רבה לפני 

 יתושין חייב א"א לומר אם כפתו ואח"כ באו היתושין ואכלוהו או אף אם כפתו לתוך היתושין שהיו שם דמ"מ מעצמן
הם באים ואוכלים בו. אלא דמיירי שכבר התחילו בו לאכול והוא היה בורח ובא זה וכפתו לפניהם שהוא חייב כמי 

שכבש עליו לתוך המים והחיוב שבא למד מן היתושין יותר מן הארי מפני שאותן יתושין שהתחילו בו אין גומרין מיתתו 
יתושין שם אחד הם כענין המים שוודאי אינו מת באותן המים דהני אזלי והני קא אתו ואע"פ כן הוא חייב מפני שכל ה

שנכבש לתוכן אם הם מים זוחלין דהני אזלי ואחריני אתו שמת בהם אלא טעמא דמילתא דחיי' דשם מים אחד הם ה"נ 
ל שם היתושין אחד הם. ורב אשי פליג דאפילו ביתושין נמי פטור דלא דמו למים מפני שכולן מתדבקו' והן גוף אחד אב

היתושין הן גופין נחלקים ואיכא למימר בהו הני אזלי והני אתו ופטור. כך פירש בתוספות ז"ל ויפה פירשו. ולענין הלכה 
משמע לי דהלכתא כרב אשי דהוא בתרא וטעמא דמסתבר הוא. והרמב"ם ז"ל שלא הביא דין זה בפ"ג מה' רוצח ושמירת 

 פטור:נפש סמך על מה שפסק דסוף חמה לבא וסוף צנה לבא 

 גוייםהריגת  –רוצח 

 רמב"ם הלכות רוצח ושמירת הנפש א:א

כל הורג נפש אדם מישראל עובר בלא תעשה שנ' +שמות כ' י"ד+ לא תרצח, ואם רצח בזדון בפני עדים מיתתו בסייף 
 שנאמר +שמות כ"א כ'+ נקם ינקם, מפי השמועה למדו שזו מיתת סייף, בין שהרג את חבירו בברזל בין ששרפו באש

 מיתתו בסייף.

 פרישה אורח חיים קכח:מו

 כהן שהרג את הנפש וכו'. נראה לי דרצונו לומר ישראל שהרי הראיה דמייתי ידיכם דמים מלאו בהורגי ישראל:

 סנהדרין טז.
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 מאי חזית דדמא דידך סומק טפיסנהדרין עד. ד"ה רש"י 

ן לומר וחי בהם ולא שימות בהם, שלא התיר מי יודע שיהא דמך חביב ונאה ליוצרך יותר מדם חבירך, הלכך אין כא
הכתוב אלא משום חביבות נפשם של ישראל להקדוש ברוך הוא, וכאן שיש אבוד נפש חבירו לא ניתן דבר המלך לדחות 

 שצוה על הרציחה.

 נודע ביהודה

 דרבנן –ריבית 

 אור הישר תנ"ך זרעים מועד עמ' ב
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 ג' אופנים –ריבית דרבנן 

 גינת אגוז עמ' עא

 קיח ע"ב –פלתי המדע לשלחן ערוך יורה דעה הלכות רבית, דף קיז ע"ד 

 מלחמת ה' בבא מציעא לו. בדפי הרי"ף

כתוב בספר המאור המלוה את חבירו לא ידור בחצירו חנם מה שכתב בזה הרי"ף ז"ל אינו מחוור ומדברי ה"ר אפרים ז"ל 
 מתברר וכו':
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נוטה כדבריו דהא אילו בגזלה דר בגווה לית ליה אגרא מיניה ולא כלום אמר הכותב יפה כוון ה"ר אפרים ז"ל בזו שהדעת 
ואפילו תפס מדידיה כ"ש באבק רבית הכי נמי אמרינן רבית יוצא מדין גזלה קאמרינן דחשיב גזל מדאסריה רחמנא א"נ 

נה וזה לא חסר רבנן והכא ליכא גזל ודין ממון ואפי' בכלים ואצ"ל בהלוהו ולא שמענו תורת רבית במדת סדום זה נה
והכי נמי משמע לקמן בהלוהו גבי רב יוסף דא"ל לבריה הדרי בי אלמא לא מחייב לאהדורי מידי דהא לא שקיל מיניה ולא 

דאי ס"ד צריך לאהדורי לא הוה אמר הדרי בי אלא מהדרנא להו דמי מאי דאשתמשי בהו מדקאמר הדרי בי ש"מ לא  כלום
צאת ידי שמים והיינו דאמרינן מחזי כרבית אלמא לאו רבית הוא ולא ]אבק[ רבית צריך לאהדוריה ליה כלום ואפי' בבא ל

אלא דמיחזי כרבית בעלמא והאי הלוהו ודר בחצירו דקאמר הלוהו והוא דר בחצירו צריך להעלות לו שכר ולא ידור בה 
אכל לא מפקינן מיניה  בחנם אבל במה שאמר הרב ז"ל דמשכנתא בלא נכייתא מחשבינן ליה ומסלקינן ליה אינו דהא אי

וכל היכא דאי אכיל לא מפקינן מיניה לא מסלקינן ליה בלא זוזי דאפוקי מיניה הוא ולענין המחלוקת שחלק על רבו ז"ל 
ואמר דלא אמרינן אפוקי מיניה הוא אלא במשכנתא אבל לא בהלוהו ודר בחצרו מנפשיה אי נמי דקאמר ליה לוה בתר 

אין הכרעת בעל המאור מכרעת והדעת נוטה כדברי רבינו הגדול ז"ל וכמה הוא רחוק הלואה דור בה וכן בשאר הלואות 
שנאמר במי שהיה חייב מנה לחבירו ונתן לוה למלוה כלים במתנה סתם או שהשאיל לו בהמה וכלים שיהיו מחשבין 

אין צריך לומר חצר ופוחתין לו ואדרבה משכונה חמורה מזה דהיא הלוני ואכול פירות כל זמן שמעותיך בטלות אצלי ו
דלא קיימא לאגרא בין דדר בה מנפשיה בין מדעת לוה סתם דלא מחשב כלום ובין בשאר אבק רבית אין מחשבין כדעתו 
של רבינו ז"ל ודברי הרב ר' אפרים בעצמן אינן מכוונים דקאמר אבל חצר דקיימא לאגרא דחסריה ממונא כיון דבעלמא 

יכא דהלוהו זה הלשון אינו עולה כהוגן וכי צריך לומר הלוהו ודר בחצירו שלא בלא הלוהו חייב להעלות לו שכר ק"ו ה
מדעתו בחצר דקיימא לאגר דבעלמא חייב דהכא חייב ואפילו פדאו מוציאין ממנו אבל בדר בה מדעתו בחנם בזה אנו 

במקום הרב והוי  אומרים שאין מחשבין מתנה נתן לו סתם ולא מצינו בה חשבון לעולם וסוף דבר שאין הלכה כתלמיד
יודע כי השתבשו רבים בתשובת רבינו הגדול ז"ל שהן סבורין שחלק במשכנתא בחוב שקדם ולא כן הדבר אלא חלק בין 

 שהלוהו על חצירו בתורת משכנתא ובין הלוהו ואח"כ בא לדור בחצירו שלא בתורת משכנתא ותשובתו מוכחת כן:

 שלחן ערוך יורה דעה קסא:ב בהג"ה

)מלבד רבית מוקדמת ומאוחרת אפילו לצאת ידי שמים י שמים, חייב להחזיר. לצאת ידנה יוצאה בדיינים. ואם בא אבק רבית, אי
 אינו חייב להחזיר(. )ב"י בשם תשובת הרשב"א(.

 משנה בבא מציעא סה.

הרי הוא  -משנה. מרבין על השכר ואין מרבין על המכר. כיצד? השכיר לו את חצרו, ואמר לו: אם מעכשיו אתה נותן לי 
סלע לחודש, מותר. מכר לו את שדהו, ואמר לו: אם מעכשיו אתה נותן  -לך בעשר סלעים לשנה, ואם של חודש בחודש 

 אסור. -הרי היא שלך באלף זוז, אם לגורן בשנים עשר מנה  -לי 

 תוספות בבא בתרא פו: ד"ה דינר

סה.( מרבין על השכר ואין מרבין על המכר האי דשרי נראה לרשב"א דהא דתנן באיזהו נשך )ב"מ דף  -דינר ליום כו' 
 להרבות על השכר כגון שנכנס מיד לתוך הבית דבענין אחר לא שרי להרבות דמיחזי כאגר נטר כדאמרינן הכא.

קולת החכ"א שהרב בעל התניא ושאר האחרונים  )ע"ד (קישור)שו"ת אמרי יושר ח"א סימן קנ 
 נחלקו עליו( 

 רמב"ם הלכות מלוה ולוה ה:טו

יש דברים שהן מותרין ואסור לעשותן מפני הערמת רבית, כיצד אמר לו הלוני מנה אמר לו מנה אין לי חטים יש לי במנה 
הערמת רבית שהרי נתן לו תשעים ונתן לו חטים במנה וחזר ולקחן ממנו בתשעים הרי זה מותר אבל אסרוהו מפני 

ולוקח מנה, ואם עבר ועשה כזה הרי הוא מוציא ממנו מאה בדין שאפילו אבק רבית אין כאן, וכן מי שהיתה שדה 
ממושכנת בידו לא יחזור ס וישכיר אותה לבעל השדה מפני הערמת רבית שהרי זה עומד בשדהו כשהיה ונותן לזה שכר 

 בכל חדש בשביל מעותיו שהלוהו.

 מגיד משנה הלכות מלוה ולוה ה:טו

יש דברים שהן מותרין ואסור לעשותן וכו'. ברייתא בשם ר' חייא שם )דף ס"ב( בראש הפרק ואמר אביי שם שאם זה 
מותר מן הדין כ"ש נותן לו פירות במנה כשער שבשוק שאפילו לכתחלה מותר כיון שפירות נטל ופירות מחזיר וכתבו 

אעפ"י שנדחית אוקימתא זו דאביי דינו אמת והלכה כמותו ודוקא שלא התנו מתחלה ליתן לו הרמב"ן ז"ל והרשב"א ז"ל 
 בפחות שאל"כ ה"ז כמין ריבית גמורה אלו דבריהם ז"ל:

 ואם עבר ועשה וכו'. כך כתבו קצת מהמפרשים ז"ל וכן הכריע הרשב"א מלשון הברייתא אבל הרמב"ן ז"ל אוסר:  
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ו'. שם )דף ס"ח( לית הילכתא כחכירי נרשאי וכו' וכתב הרב ז"ל שאינו אלא הערמת וכן מי שהיתה שדה ממושכנת וכ  
ריבית והודו לו הרמב"ן והרשב"א ז"ל אבל רש"י פירש שהוא רבית גמורה כלומר דאיגלאי מילתא למפרע שעל דעת כן 

 ]השכינו[ ולפיכך הוא רבית גמורה:

 בבא בתרא קסח.

שטרו ואמר לו: אם לא )נתתי( +מסורת הש"ס: ]אתן[+ לך מכאן ועד יום  מתני'. מי שפרע מקצת חובו, והשליש את
 רבי יוסי אומר: יתן, רבי יהודה אומר: לא יתן. -פלוני תן לו שטרו, הגיע זמן ולא נתן 

 חידושי הריטב"א שם

. פי' מתני' מי' שפרע מקצת חובו והשליש את שטרו ואמר אם לא נתתי את השאר מכאן ועד יום פלוני תן לו שטרו
ויגבנו כולו. ר' יוסי אומר יתן. פי' ויגבנו כולו דסבר אסמכתא קניא כדאיתא בגמ'. וא"ת והיאך גובה בשטר זה מה שכבר 

פרע לו והא נמחל שיעבודו, י"ל שכן התנה אם לא נתתי את השאר מכאן ועד יום פלוני תן לו את שטרו ויגבנו כולו 
משום רבית כיון דאילו פרעיה בזמניה לא יהיב מידי ואין כאן אגר נטר לי  ויהיה מה שנתתי לו עתה מתנה גמורה, וליכא

כלל, ויש למידין מכאן שיש אסמכתא אפי' במה שנותן לו חבירו מיד שלא כדברי הרמב"ם, ואיברא דליתא להאי סברא 
א כי בכאן לא תלי דהרמב"ם כדכתיבנא במסכת מציעא )מ"ח ב'( גבי הנותן ערבון לחבירו על הבית, אבל מהא ליכא קושי

עיקר האסמכתא על המעות שנתן דא"כ למה שנאוה בהשליש את שטרו ליתני מי שפרע מקצת חובו ואמר לו אם לא 
פרעתיך ]עד[ יום פלוני הרי זה שלך וגבה כל חובך, ועוד למה לא יחזיר שליש את שטרו והא ליכא אסמכתא בהחזרת 

ה אומר לא יגבה ר' יוסי אומר יגבה כולו, אלא ודאי על חזרת השטר השטר אלא במתנת המעות והוה להו למימר ר' יהוד
הוא שנחלקו שעליה היא האסמכתא, ומה שהוקשה להם משטר שנמחל שעבודו ל"ק דודאי כשיחזיר לו את שטרו לגבות 

בו הויא ההוא מקצת שפרע מתנה או מחילה אלא שזה תלה מתנתו בהחזרת השטר כלומר אם לא נתתי עד יום פלוני 
החזיר לו שטרו לגבותו כולו ויהיו מעות אלו מתנה ולא יהו פרעון כלל, ויהיו המעות תלוים ועומדים ברשותו עד אותה 

 שעה, דהשתא עיקר אסמכתא בהחזרת השטר תלויה ובו תלוי מתנת המעות, וכן פירש הרשב"א נר"ו.

 ר"י מיגאש שם

 פתחי תשובה יורה דעה קסא:א

ת חות יאיר סוף סי' ק"צ שכתב דאפילו אם לא היה כאן הלואה כלל ולא בדרך מקח עיין בתשוב -)א( כללא דרבית 
הנעשה בפועל מיד ליד אלא שהיה לו אצלו שכר פעולה או שזיכה לחבירו במעמד שלשתן או שזכה מדר' נתן וכן מלוה 

י' קע"ו ס"ו בהג"ה דטרף לקוחות וחזרו על המוכר בכל אלו אם מרצה לבעל חוב באגר נטר אסור. וזה נלמד מלקמן ס
בנדוניות חתנים. מיהו פשוט דלא הוי רק אבק רבית ע"ש ומשמע מלשונו דאפילו לדעת הרמב"ם דלקמן סימן קס"ו ס"ב 

אין זה רק א"ר ולע"ד צ"ע. ועיין בתשובת שבות יעקב ח"א סי' ס"ד באחד שלא פרע חובו לזמנו והתרה בו המלוה שיפרע 
לא יצטרך לשלם לו מה שהיה יכול להרויח בו חבירו קבל התראתו ונתרצה ליתן לו לו מעותיו שיפול להרויח בהם ואם 

הריוח ועכשיו אינו רוצה ליתן לו משום איסור רבית וכתב שזה פשוט שיש בזה איסור רבית כי הוא אגר נטר גמור והשיג 
 ה להקל ע"ש:על הסמ"ע בח"מ ס"ס פ"א שנראה מדבריו דאין בזה שום איסור דליתא ואין לסמוך עליו בז

 בבא מציעא עב: 

פוסקין, ואף על פי שאין לזה יש לזה. היה הוא תחילה  -משנה. אין פוסקין על הפירות עד שיצא השער, יצא השער 
פוסק עמו על הגדיש, ועל העביט של ענבים, ועל המעטן של זיתים, ועל הביצים של יוצר, ועל הסיד מששקעו  -לקוצרים 

ל כל ימות השנה, רבי יוסי אומר: אין פוסקין על הזבל אלא אם כן היתה לו זבל באשפה, בכבשן. ופוסק עמו על הזב
יכול לומר: תן לי  -וחכמים מתירים. ופוסק עמו בשער הגבוה, רבי יהודה אומר: אף על פי שלא פסק עמו בשער הגבוה 

 כזה או תן לי את מעותי. 

 גמרא שם עד. 

אפילו מאה פוסק,  -אינו פוסק. ושמואל אמר: בידי אדם  -פוסק, שלש  -היה הוא תחלה לקוצרים אמר רב: מחוסר שתים 
 -אפילו אחת אינו פוסק. תנן: פוסק עמו על הגדיש, והא מחוסר משדא בחמה, למיבש ולמידש, ומידרא!  -בידי שמים 

 -אחת אינו פוסק, והא מחוסר מידרא, דבידי שמים היא!  כגון דשדא בחמה ויבש. ולשמואל, דאמר בידי שמים אפילו
כדתני רבי חייא: על  -אפשר בנפוותא. ועל העביט של ענבים. והא מחוסר מכמר ועיולי לבי מעצרתא למידש ולמנגד! 

 באתרא דההוא דזבין הוא דנגיד. ועל המעטן -והא מחוסרי תלת!  -על הכומר של ענבים.  -הכומר של זיתים, הכא נמי 
 -הא איכא תלת!  -תני רבי חייא: על כומר של זיתים.  -של זיתים. והא מחוסר מכמר ועיולי לבי דפי למידש ולמנגד! 

באתרא דההוא דזבין ההוא מנגיד. ועל הביצים של יוצר. אמאי? והא מחוסר לפופי ויבושי, עיולי לאתונא למישרף 
תרא דההוא דזבין הוא דמפיק. ועל הסיד משישקענו בכבשן. והא בא -והא איכא תלת!  -כגון דמלפפה ויבישו.  -ולמיפק! 
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אפילו מאה פוסק, למה לי  -באתרא דההוא דזבין ההוא דייק. ולשמואל, דאמר בידי אדם  -מחוסר מקלה, ואפוקי, ומידק! 
 אימא: משראוי לשקעו בכבשן. -משישקענו בכבשן? 

 פתחי תשובה יורה דעה קעג:ח

"א סי' ס"ה שכתב בענין זה דכיון דאיסורא איכא במלתא חייב להחזיר המוכר לקונה מעותיו עיין בתשב"ץ ח -)ח( אסור 
ובודאי אילו נתקיים המקח בקנין או בא' מדרכי הקנאה היה המקח קיים ונותן לו כשער של היתר אבל אם לא נתקיים 

עשה המקח באיסור בטל לגמרי ולא המקח אלא לענין לקבולי מי שפרע כגון שנתן לו מעות ולא הקנה לו בסודר כיון שנ
מקבל עליו מי שפרע )עי' בב"י סוף סי' קע"ה שמביאו בקצרה( וחייב להחזיר לו מעותיו מיד ואינו יכול לומר אתן לך 

הסחורה כשער של היתר לזמן שקבעתי. ומיהו אם עבר המוכר ונתן לקונה כשער של איסור אין הקונה חייב להחזיר לו 
ההיתר משום דאבק רבית הוא ואפילו בבא לצאת י"ש פטור ע"ש ונראה שהוא סובר כדעת י"א מה שיתן יתר על שער 

 שהובא בב"י ובד"מ לעיל סימן קס"א דבכל א"ר להחזיר אפילו לצאת י"ש אבל לדידן גם בזה חייב להחזיר לצאת י"ש:

 בבא מציעא עה.

אבל אומר לו: הלויני עד שיבא בני, או עד שאמצא משנה. לא יאמר אדם לחבירו: הלויני כור חטין ואני אתן לך לגורן. 
והלל אוסר. וכן היה הלל אומר: לא תלוה אשה ככר לחברתה עד שתעשיה דמים, שמא יוקרו חטין, ונמצאו  -מפתח 

 באות לידי רבית.

 תוספות בבא מציעא עב: ד"ה אין לוין

י זבין בשוקא או יש לו מעט כדרבי יצחק בסוף ומסקנא דלוין לפי ה"ג דאיירי סאה בסאה מיירי ביש לו מעות ללוה דמצ
פירקא )דף עה.( יש לו סאה לוה עליה כמה כורים וק"ק למה לי שער רק שימצא פירות לקנות אפילו ביוקר ואית דגרסינן 

 אין לוין על פירות שבשוק.

 239החזרת רבית, הערמת רבית, ובדין ארווח לה זמניה –ריבית 

 קידושין ו:

 הרש"י קידושין ו: ד"

 תוספות קידושין ו: ד"ה

 רמב"ם הלכות מלוה לוה ד:יג

דו שמחל או נתן מתנה מקצת הגאונים שהלוה שמחל למלוה ברבית שלקח ממנו או שעתיד ליקח אע"פ שקנו מיהורו 
כלום שכל רבית שבעולם מחילה היא אבל התורה לא מחלה ואסרה מחילה זו ולפיכך אין המחילה מועלת  אינו מועיל

ו ברבית של דבריהם, יראה לי שאין הוראה זו נכונה אלא מאחר שאומרים למלוה להחזיר לו וידע הלוה ברבית אפיל
 גזלנין ומלויאם רצה למחול מוחל כדרך שמוחל הגזל, ובפירוש אמרו חכמים שה בר איסור עשה ויש לו ליטול ממנושד

הורו מקצת הגאונים וכו' ולפיכך אין המחילה מועלת +/השגת הראב"ד/ ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן מכלל שהמחילה מועלת. 
להם  ברבית אפילו ברבית של דבריהם יראה לי שאין הוראה זו נכונה. א"א חיי ראשי הוראת הגאונים נכונה היא, אם כן מלוי ברבית יעשו כן להתיר

 ה.+הרבית, והגזלנין ומלוי ברבית שהחזירו בדרך תשובה אין מקבלים מהן כדי להדריכם בתשוב

 רמב"ם הלכות מלוה ולוה ו:ג

הורו רבותי שהמלוה את חבירו ולאחר זמן תבע חובו ואמר לו הלוה דור בחצרי עד שאחזיר לך חובך ה"ז אבק רבית לפי 
+/השגת הראב"ד/ הורו רבותי שהמלוה את חבירו עד שנאמר לא תתן לו בנשך. א"א שלא קצץ בשעת הלואה שנאמר לא תתן לו בנשך. 

 א יפה הורו שאם הגיע זמן הפרעון וארווח ליה זמניה משום ההוא דירה כשעת מתן מעות דמיא וקידושין יוכיחו עכ"ל.+חיי ראשי ל

                                                 

  The Oxford, ובמאמרו של הרב דניאל צבי פלדמאן ב479טב"א מהדורת מוסד הרב קוק קידושין ו: הערה ע"ע בהערות לרי 239
Handbook of Judaism and Economics '( ]א"ה ע"ש שבטעות ציינו רמב"ם הלכות מתנות עניים ד:יג במקום מלוה קישור) 249עמ

 (קישורלוה ד:יג[ ובמאמר מישיבת הר עציון )
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 240לחם משנה הלכות מלוה לוה ו:ג

הורו רבותי. כתב הראב"ד ז"ל חיי ראשי לא יפה הורו וכו' ובסוף ההשגה כתב וקידושין יוכיחו. ונראה דאזיל לטעמיה 
דהמקדש בהנאת מלוה מקודשת כפירוש ההלכות שמפרשים שאחר שהגיע הזמן ליפרע האריך לה הזמן דהוא מפרש הא 

וקדשה בזה ומהני הכי דבהארכת הזמן מקודשת דהוי כמתן מעות וכן הוא הסכים לזה הפירוש בהלכות אישות פ"ה 
שה בשביל הארכת הזמן בהשגות אבל רבינו אזיל לטעמיה דפירש שם הנאת מלוה שר"ל שבעת שנותן לה המעות מקד

 ודחה פירוש ההלכות כמבואר שם ולדעתו ז"ל נתבטלה הראיה:

 רמב"ם הלכות אישות ה:טו

אותה עתה מאתים זוז ואמר לה הרי את מקודשת לי בהנאת רי זו מקודשת, כיצד כגון שהלוה המקדש בהנאת מלוה ה
ד זמן פלוני הרי זו מקודשת, שהרי יש לה הנאה זמן שארויח לך במלוה זו שתהיה בידך כך וכך יום ואיני תובעה ממך ע

מעתה להשתמש במלוה זו עד סוף זמן שקבע, ואסור לעשות כן מפני שהיא כרבית, ופירשו רבותי בהנאת ה מלוה דברים 
ן המלוה +/השגת הראב"ד/ ופירשו רבותי בהנאת מלוה דברים שאין ראוי לשמען. א"א הראשונים פירשו כגון שהגיע זמשאין ראוי לשמען. 

ו ליפרע ומעותיו בידה מזומנים לפרוע והיא היתה נותנת מיד ברצון דינר למי שמאריך לה הזמן חדש אחד והאריך לה בשכר הקידושין מקודשת וזה
 דארווח לה זימנא וכ"ש מה שכתב הוא.+

 בעל המאור בבא קמא יח.

 ראב"ד תמים דעים סימן סג

                                                 

י"א כו'. ממש"ש הלויני וקאמר שם כיון דמעיקרא לאו אדעתא כו' וסברא האחרונה ע"ע בביאור הגר"א יורה דעה קסו:ז בזה"ל:  240
יהו הוא מחלוקת רש"י ותוס' בקדושין ו' ב' וע"ש ד"ה דארווח ס"ל דכל בשעה שמרויח הוי כמו בתחלת הלואה וז"ש והוא כו' ופלוגתי

 (.קישורע"כ. הובא באתר הערות ) כו':
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 ארץ הצבי עמ' קצה

 ואסור לעשות כן מפני הערמת רבית בהנאת מלוה מקודשת ריטב"א קידושין ו: ד"ה

אמרינן האי הנאת מלוה היכי דמי אילימא דאמר לה ארבע בחמשה. פי' וקידשה בזוז החמישי של רבית שהיא חייבת לו. 
רבית מעלייתא הוא. פי' לישנא בעלמא קא קשיא ליה היכי קרי ליה הערמת רבית, אבל ודאי אפילו ברבית גמורה אם 

ר פרעתו לו וחזר וקידשה בו מקודשת, דמעות דרבית שפרעם לוה למלוה קנינהו לגמרי וממון גמור הם לו אלא שיש כב
עליו חובה להחזירו ובית דין מוציאין ממנו, ואם מת אין בניו חייבין להחזיר אלא בדבר מסויים מפני כבוד אביהם, ולא 

גזל בהשבון וכדפרישית בפרק איזהו נשך )ב"מ ס"א ב'( פירוש עוד אלא דאפילו בחזרה לא מיתקן לאויה כדמתקן לאו ד
 מרווח.

 ור' יוחנן אמר אפילו רבית קצוצה אינה יוצאה בדיינין ריטב"א בבא מציעא סא: ד"ה

יש אומרים דדוקא בדיינין אבל בידי שמים חייב להחזיר, והא דאמרינן למורא ניתן ולא להשבון היינו השבון בב"ד, והא 
ממתני' לר' יוחנן משום דלישנא דקתני מחזירין או חייבין להחזיר בב"ד משמע דומיא דגזלנים דקתני,  דאקשינן לקמן

והיינו דגרסינן בתוספתא המלוה את חברו ברבית ועשה תשובה חייב להחזיר והא אפילו לר' יוחנן הוא מדלא מותבינן 
חי אחיך עמך מאי עביד ליה מאי קושיא לוקמה בבא ליה מינה בשמעתין, ואין זה נכון דא"כ כי אקשינן לר' יוחנן האי ו

לצאת ידי שמים, ועוד אמאי אמרינן לקמן דלת"ק דר' נחמיה מחייב את המלוה מפני שאינו חייב להחזיר כר' יוחנן ולית 
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ביה קום עשה, והא איכא קום עשה שחייב להחזיר בדיני שמים, אלא ודאי לר' יוחנן אפילו בדיני שמים אינו חייב 
יר, והא דלא מותבינן ליה מן התוספתא או משום דלא מיתניא בי רבי חייא ור' אושעיא או משום דמוקמינן לה כר' להחז

נחמיה וכדאוקימנא ברייתא דהגזלנין, והא דאמרינן לקמן אי בשעשה תשובה מאי בעי גביה היינו משום דכיון דדבר 
יש לכבוד עצמו למה יהיו בניו חייבים להחזיר מפני המסויים הוא חייב להחזיר משום לזות שפתים, דאי הוא לא חי

 כבודו.

ומיהו לית הלכתא כר' יוחנן אלא סוגיין בכוליה פרקין כר' אלעזר דקאמר רבית קצוצה יוצאה בדיינין, אבק רבית דרבנן   
פרעו, אבל אם אינו יוצא בדיינין, וכדאיפסיקא הלכה כוותיה בהדיא לקמן בפרקין )ס"ה ב'(, ודוקא שאינו חוזר לאחר ש

לא גבאו לא יפרענו כלל, ומנכה אותו מאותו חוב עצמו, אבל אינו מנכה מחוב אחר דכל סלוקי בלא זוזי אפוקי מיניה 
הוא, ואין צריך לומר שאין לו רשות לתפוס בשבילו שום דבר של חברו ואפילו מפקדון שיש לו אצלו, וכן הסכימו כל 

י' התם מודה ר' יוחנן שאם היה שטר קיים דו מקיז ליה ושאין שטר )קיים( המפרשים ז"ל, וכן מוכיח בירושלמי דגרס
זוקק לחברו ע"כ, ומר' יוחנן ברבית קצוצה נשמע לדר' אלעזר באבק רבית, ונראה דאבק ריבית בדבר מסויים חייב 

ין ואפילו בידי להחזיר בבא לצאת ידי שמים אם עשה תשובה, ושמעינן לה מרבית קצוצה לר' יוחנן שאינה יוצאה בדיינ
שמים והוא מודה שחייב הוא ובניו להחזיר בדבר מסויים בשעשה תשובה וה"ה לאבק רבית מדרבנן, ויש לומר דבאבק 

 רבית דרבנן לא החמירו כ"כ, והראשון יותר נכון.

 241(קישור)ברכת שמואל בבא מציעא סימן מח 

 (קישור)ברכת שמואל קידושין סימן ד 

 היתר עיסקא –ריבית 

 שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ב סימן סג

 כסף קדשים לשלחן ערוך חושן משפט סימן רפב

 

 

 

 

                                                 

 (, צוין במאמרו של הרב לוין הנ"לקישורע"ע בשו"ת לב אריה ח"א סימן טו אות א ד"ה ואדמו"ר ) 241
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 (קישור)שו"ת חבצלת השרון )מהדורה קמא( יורה דעה סימן סד 

 242מעשה רב החדש סימן יג

                                                 

. ע"כ. ע"ש בהערות פעולת שכיר ובקובץ מפרשים אין היתר ברוחים כלל. רק בקניות שטר חובדבזה"ל:  מעשה רב סימן קח וכ"כ ב 242
 לה-ע בביאור הגר"א יורה דעה קעז:לדבמהדורת תשס"ח )זלושינסקי( וע"
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 השותפים באיסור –ריבית 

 משנה בבא מציעא עה:

אומרים: אף הסופר, עוברים משום אלא תתן ומשום ואלו עוברין בלא תעשה: המלוה והלוה והערב והעדים, וחכמים 
באל תקח מאתו, ומשום גלא תהיה לו כנושה, ומשום דלא תשימון עליו נשך, ומשום הולפני עור לא תתן מכשול ויראת 

 מאלהיך אני ה'.

 ככר לחם בככר לחם –ריבית 

 שלחן ערוך יורה דעה קסב:א

בהוצאה, דשמא יתייקרו  כן כל דבר, חוץ ממטבע כסף היוצאו ון.אפילו לא קצב לו זמן לפרע אסור ללוות סאה בסאה,
שיעשנו דמים שאם יתייקרו יתן לו אותם הדמים. ואם לא עשהו דמים, ן לו יותר ממה שהלוהו, אם לא ונמצא שנות

הזה מטבע הגה: יש מי שכתב דבזמן לו נותן לו הסאה שהלוהו. ואם הוזדמים שהיו שוים בשעת הלוואה, ונתייקרו, נותן לו ה
ר דמותר של זהב דינו ככסף ולוין זהוב בזהוב, וכן נוהגין להקל ואין למחות בידם, כי יש להם על מי שיסמוכו. )פסקי מהרא"י סי' נ"ד( יש מי שאומ

 ן נוהגין להקל.ללוות ככר לחם בככר לחם, כמטבע של כסף, דמאחר דדבר מועט הוא לא קפדי בני אדם להדדי בזה. )הטור והרבה פוסקים ועב"י(. וכ

 תוספות בבא מציעא סד: ד"ה אבל חצר

כהאי לישנא קמא דאפילו הלוהו אסור  -אבל חצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר אימא לא קא משמע לן 
קיימא לן כדמוכח רבא מיניה בסמוך והשתא קשה דאדם שמלוה לחבירו וכי אסור לעשות לו שום טובה שבעולם לא 

שאין רגילות להשאיל חנם כגון בית או סוס וכיוצא בהן דאסור להשאיל למלוה אפילו הוא אוהבו כל כך  מיבעיא דברים
דבלאו הכי היה משאיל אלא אפילו דברים שרגיל להשאיל חנם לאחרים שאין רגילות ליטול שכר מהם יהא אסור דומיא 

א במילי דפרהסיא ואוושא טובא אסר הכא דחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר דמסיק דאסור וי"ל דדוק
כולי האי כגון לדור בחצירו ולתקוף בעבדו אבל להשאיל כליו או סוסו מותר כיון דבלאו הכי נמי הוה משאיל לו ודיקא 
נמי דנקט במתני' חצירו ולא נקט ולא ישכיר את כליו או בהמתו בפחות ועוד י"ל דדוקא לדור שלא מדעת חבירו אסור 
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י' בחצר דלא קיימא לאגרא וגברא דלא עביד למיגר דכיון שלא ברשות עושה נראה דעל המלוה סומך בכל ענין אפ
שבשבילו יסבלו הבעלים אבל מדעתו לא אסור אלא בדבר שלא היה עושה לוה למלוה בלא הלואה דומיא דהקדמת 

בהכי איירי מתניתין כדמשמע שלום דסוף פרקין )ד' עה:( שאין אסור אלא באותו שלא היה רגיל מקודם לכן להקדים ו
הפשט דאיירי במלוה הדר מדעת לוה ולא אסור אלא בחצר דקיימא לאגרא וכן משמע מדקתני לא ישכור הימנו בפחות 

ומשמע נמי דמתחילת דירתו שוכר הימנו מדעתו והא דקא מסיק קמ"ל לא בעי למימר קא משמע לן דמתניתין איירי 
 לעולם איירי בדקיימא לאגרא כיון דמדעתו נכנס. אפילו בחצר דלא קיימא לאגרא דמתני'

 יב, שם סע' כג בהג"ה-שלחן ערוך יורה דעה קס:י

 או גמרא, כל זמן שמעותיו בידו, אם לא היה רגיל בזה מקודם.  בנו מקרא  או את אסור ללמד את המלוהי. 

 אם לא היה רגיל להקדים לו שלום, אסור להקדים לו.  יא. 

הגה: וכן שאר רבית דברים בעלמא, אסור. )טור(. ואפילו לטובת הנאה קום פלוני. הודיעני אם בא איש פלוני ממלא יאמר לו: יב. 
 בעלמא, כמו שיתבאר בסוף הסימן. אסור לקדש אשה בהנאת מלוה, כגון שהיא חייבת לו ומרויח לה הזמן כדי שתתקדש לו )גמרא פ"ק דקדושין(.

הגה: ולמאן דאמר טובת הנאה הוי ה שתבא לידו יתן אותה למלוה לעשותה, אסור. שכל מלאכהמלוה מעות על לז מנת כג. 
ואפילו לא התנו מתחלה, אם אינו רגיל לעשות בלאו הכי,  .ממון, מיקרי רבית קצוצה. )כך דקדק הב"י מלשון הרא"ש(, מאחר שהתנו מתחלה בו כך

פעמים הלוה למלוה ופעמים להיפך, שרי. )הגהות מרדכי דא"נ והגהות מיימוני אסור. וכן כל טובת הנאה. אבל אם כל אחד מחזיק טובה לחבירו, ל
 פ"ה דה"מ(.

 ריבית מאוחרת וריבית דברים

 בבא מציעא עה:

רבן גמליאל אומר: יש רבית מוקדמת, ויש רבית מאוחרת. כיצד? נתן עיניו ללוות הימנו, והוא משלח לו ואומר: בשביל ...
זו היא רבית מוקדמת. לוה הימנו והחזיר לו את מעותיו, והוא משלח לו, ואומר: בשביל מעותיך שהיו בטילות  -שתלוני 

רבית דברים; לא יאמר לו דע כי בא איש פלוני ממקום פלוני. ואלו  זו היא רבית מאוחרת. רבי שמעון אומר: יש -אצלי 
עוברין בלא תעשה: המלוה והלוה והערב והעדים, וחכמים אומרים: אף הסופר, עוברים משום אלא תתן ומשום באל 

 תקח מאתו, ומשום גלא תהיה לו כנושה, ומשום דלא תשימון עליו נשך, ומשום הולפני עור לא תתן מכשול ויראת
 מאלהיך אני ה'.  

גמרא. תניא, רבי שמעון בן יוחי אומר: מנין לנושה בחבירו מנה, ואינו רגיל להקדים לו שלום שאסור להקדים לו שלום   
 אפילו דיבור אסור. -תלמוד לומר ונשך כל דבר אשר ישך  -

 עוד ענינים )שלא סדרנו לפי כותרת עדיין( –רבית 

 ן סגשו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ב סימ

בדבר באנק של שומרי תורה איך ינהגו בהלואותיהם ח' כסלו תשל"א.   מע"כ ידידי הנכבד מאד מגזע תרשישים וגדולים 
 בר אוריין ויר"ש באמת מהר"ר יהושע מאיר פרישוואסער שליט"א.  

הנה ענין היתר עיסקא הוא שהלוה אם יאמר שהפסיד לא יהיה נאמן אלא בעדים כשרים ואם יאמר שלא הרויח או   
שהרויח רק מעט לא יהיה נאמן אלא בשבועה הרי לא טוב לפני באנק שהוא עסק להלוות לאלפים אנשים וגם לאינם 

לוה ללוה דיש מי שנאמן בשבועה ויש מי שאין  שומרי תורה ואף לנכרים שיהיה היתר עיסקא כללי, דהא יש חלוק בין
להאמינו בשבועה דצריך להתנות עמו שלא יהיה נאמן אלא בעדים כשרים, ואף עדים כשרין כשיהיה נוסח כללי תלוי 

במקום פומבי הרי אי אפשר לומר למי שיאמר שהפסיד ויביא עדים שהם ידועין לחשובים במדינה לומר עליהם שאינם 
ם נכרים או יהודים שאינם שומרי תורה, ואף אם יהיה כתוב בהנוסח מפורש שיהיו כשרים ע"פ דין נאמנים משום שה

התורה יהיה חשש איבה שהרבנים יאמרו שאין נאמנים, ואסור לגרום ח"ו שיהיה איבה דהרי הרבה דברים הקלו משום 
וגם הא אם יהיה נוסח כללי גם הנכרים  חשש איבה, ומשום דרכי שלום, ואין לסמוך לומר שבזמן הזה אין לחוש כל כך.  

יהיו בכלל ולכתוב שרק ליהודים הוא בתנאי זה ולנכרים הוא בהלואה בלא תנאי העיסקא אין לעשות בפומבי דבר חלוק 
בין לוים נכרים ללוים ישראלים, ולכן במדינותינו לא שייך לפני באנק לעשות היתר עיסקא כללי, ואף בבאנק שבא"י 

ישראלים לא מובן לי איך עשו וכי הקארט שהוא חילוני שאינו נוהג כדיני התורה גם בא"י יסכים על שכמעט כולם הם 
 עדים מחללי שבת שהם פסולים לעדות אבל בלאנדאן ודאי לא שייך זה.  

עוד יש לידע בענין היתר עיסקא שלא טוב לפני המלוה כשתהיה ההלואה לעסק מיוחד כמו לקניית בתים וקרקעות,   
אפשר שכו"ע יודעין וכ"ש הבאנק אם היה הפסד ויפטר הלוה משבועה ומלברר בעדים, וכמובן הבאנק לא ירצה דאז 

להפסיד, שלכן צריך לכתוב שהלוה יעשה כל עסק שלפי האומדנא של האינשי יש להרויח לא פחות מכפלים מסך שקבעו 
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המעות לקניית בית זה דהא אפשר שהיה לו  לריבית, שאז יצטרך הלוה לברר בעדים ובשבועה אף שאמר להמלוה שלוקח
מעות לקנות הבית אך רצה שיהיו לו מעות גם לעיסקא אחרת וא"כ אפשר שהרויח בעסק אחר ויצטרך לברר בעדים 

ובשבועה בכל אופן כשיאמר שלא הרויח ושהפסיד אף שיהיה ידוע שהפסיד בדבר שאמר שלצורך זה הוא לוה.   
ו בהשטר שהוא לחשיבות משכון ולא שההלואה הוא רק על הבית, ולא כל לוה יבין והמארגיטש על הבית צריך שיכתב

זה.   שלכן אף לעשות היתר עיסקא מיוחד עם כל לוה ולוה מיהודים אין זה עצה טובה להבאנק שיהיו הרבה מאינם 
ו להם הרי לא יועיל שומרים תורה שאם יסבירו להם ענין ההיתר יש לחוש שישקרו וישיגו עדים שקרנים, ואם לא יסביר

 כלום.  

אבל הנה אני אמרתי חדוש בענין איסור ריבית והוא לדעתי ברור לדינא, בדבר זה שרובא דרובא דאינשי מניחין   
מעותיהן במדינותינו בהבאנק ונוטלין הריבית שנותנין בכל באנק ובפרט באלו שנקראו סייווינג באנק ויש גם באנק שהם 

על איסורי ריבית דאיכא על המלוה והלוה, משום דסתם מלוה הרי איכא שעבוד הגוף שיש על של יהודים, שאין עוברין 
גופו של הלוה אף שאין לו כלום חיוב לשלם, וכדאיתא בכתובות דף פ"ו פריעת בע"ח מצוה, ויש עליו חיוב להשיג מעות 

להלוה כשמת ולא פרע החוב אף כשלא ע"י פעולה ושאר ענינים לשלם וכשלא ישלם עבר על חיובו.   ומה"ט איכא בזיון 
היה לו ממה לשלם, שלכן איתא בכתובות דף צ"א דאמר אביי מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהן משום כבוד אביהן, 

והוא אף בלא השאיר האב אחריות נכסים כדכתבו התוס' דף פ"ו ד"ה פריעת.   ואף שלא הניח כלום אף לא מטלטלין 
רא רשע דכתיב לוה רשע ולא ישלם, והוא אף באין לו כלום דהא בב"ב דף מ"ה אמר הגמ' זה איכא הקלון דהרי נקרא בק

לטעם לפוסלו לעדות כשמכר שדה לחברו שלא באחריות ולית ליה ארעא אחריתי והנ"מ לו בעדותו הוא משום דלא 
ע בנק"ח =בנקיטת חפץ= ניחא דליהוי לוה רשע ולא ישלם, והא איירי בלית לו אפילו מטלטלין דהא צריך הלוה לישב

שאין לו כלום יותר על הדברים שמסדרין לו ואף שחיוב השבועה הוא רק מתקנת הגאונים כדאיתא ברמב"ם פ"ב ממלוה 
ה"ב ובש"ע חו"מ סימן צ"ט סעיף א', מ"מ הא כתב הרמב"ם שם מתחלה כשכתב דין התורה כתב שאסור ליכנס לביתו לא 

י שיש לו ולא יתן לבעל חובו, הרי סובר דמדין התורה מחרימין וכדכתב המ"מ הוא ולא שליח ב"ד אבל מחרימין על מ
שהוא מגמ' דמו"ק דף ט"ז דאמר רבא מנלן דמחרמינן, ומפורש זה בלח"מ שם דאית ליה לרבינו ז"ל דהך חרם הוי מן הדין 

א הוזכר זה בש"ע פשוט שכתב דין תורה ואח"כ כתב כשראו הגאונים משמע דאית ליה דהך חרם הוי מדין תורה, ומה של
שהוא משום דעתה אחרי שתיקנו הגאונים לישבע אינו נוגע זה למעשה והש"ע נקט רק מה שנוגע למעשה.   ואף 

שהרמב"ם כתב טען שיש לו והחביא אותן מחרימין פשוט שאין צורך לטענת ברי שהוא רק ענין לשבועה וגם הא כתב 
בא עליו בטענת ברי שיש לו במה לפרעו אלא אפילו טוען שמא יש לו הכ"מ בשם בעה"ת ששבועה זו אפילו אין המלוה 

משביעין אותו, וכן כתב בב"י ולא משמע מדבריו שהרמב"ם חולק ע"ז, וא"כ מסתבר שהדין דמחרימין דהוא מדינא נמי 
שכתב  הוא אף בלא טען ברי, וגם הלח"מ הקשה מהמחרימין שכתב הרמב"ם בפ"א ה"ד שגובין מן הקרקע אחר שמחרימין

המ"מ שהוא מתקנת הגאונים ולא תירץ שהתם הוא בלא טען המלוה ברי שיש לו והכא שהוא מדינא הוא דוקא בטען 
המלוה ברי, אלא ודאי אין צורך שיטעון ברי לחייב להחרים, וכוונת הרמב"ם במש"כ טען שיש לו הוא שטוען לב"ד 

מאמין לו הלוה וזה לא הוצרך לכתוב בפ"א משום שיחרימו מחמת שחושדו שמא יש לו דמעצמנו לא נחרים דאולי 
דהתם שאיירי שיש לו קרקע לגבות והשבועה היא לענין לגבות מהקרקע וסתם אינשי הא אית להו נשים שהיא 

משועבדת לכתובה שלכן אף שהוא אינו חושדו שמא יש לו, יש להחרים בשביל החשד שלא להפקיע שעבוד הכתובה, 
תצטרך לילך בדינא ודיינא לטרוף בחזרה מהמלוה, לכן מחרימין אף בלא תביעת המלוה  ואף אם שעבוד הכתובה קדים

שנחרים, אבל בפ"ב שאין להלוה קרקעות לגבות ולא הוי צורך החרם אלא להמלוה בלבד לכן מצריך הרמב"ם שיתבע 
 המלוה שיחרימו הב"ד משום שחושדו אבל מעצמנו לא נחרים.  

ורה כשאומר הלוה שאין לו לשלם הרי בלית ליה ארעא אחריתי ודאי עשו כדין והחרימו עכ"פ כיון דמחרימין מדין הת  
אף אם לא תבע המלוה שיחרימו מצד הלוקח שהבע"ח יגבה ממנו כשאין לו מעות ומטלטלין ומ"מ נקרא לוה רשע ולא 

נתעצל בזה נמצא ישלם, והוא מטעם החיוב שעליו לפרוע שהי"ל להשתדל בכל הכחות לשלם אף בעבודות קשות וכש
שעבר על חיובו גם בלא אונס.   ומה שליכא מצוה על היתומים לפרוע חוב אביהן משום כבוד אביהן כשלא ירשו ממנו 

שום ירושה הוא משום דנפסק בכבוד אב הלכה משל אב כר' נתן ב"ר אושעיא בקידושין דף ל"ב, וכן מפורש בהג"א 
הם כלום אין כופין אבל מצוה איכא משום כבוד אביהן פי' ר"י מיהו כתובות דף פ"ו שכתב מיהו היכא דלא הניח אבי

איכא למ"ד שאינו חייב בכבוד אביו רק משל אביו אבל משלו אפילו מצוה ליכא וכן קיי"ל סוף פ"ק דקידושין, וטעם הר"י 
משלו עיי"ש.   וגם  נראה דהוא לטעמיה בקידושין שם בתוס' ד"ה אורו דאם אין לאב ממון והבן יש לו דצריך הבן לפרנסו

אולי דלהצילו מבזיון סובר הר"י דהוא גם משל בן, ואף שברמ"א יו"ד סימן ר"מ סעיף ח' איתא ואין חלוק בין לכבדו או 
לצערו דאינו משל בן, אולי הר"י סובר דלצערו שאני דהוא אף משל בן ובזיון הוא כענין צער ואולי עוד עדיף מצער.   

' אינו מוכרח דהתה"ד איירי לענין שהאב אינו מניחו לילך ללמוד אצל רב שהוא בטוח וראית הרמ"א מתה"ד סימן מ
שיזכה ללמוד הימנו ואביו אינו מניחו מחמת שיצטער כשילך ממנו שידאג תמיד, שבזה כתב דכיון דכבודו ומוראו 

כן הוא עדיף ממורא וכן תרוייהו מצות עשה שוה נינהו אין לחלק בינייהו לענין שלמוד תורה שעדיף מכבוד אב דכמו 
כתב שהוא לטעם שאין שומעין להאב לעבור אף על איסור דרבנן משום שכולכם חייבין בכבודי דכן נדרש לענין מורא, 

אבל לענין זה דחיוב כבוד הוא משל אב אפשר שלהציל מצער הוא גם משל בן, שכן הוא דבר המסתבר וכן הוא 
משלו להצילו מהצטער, והנידון שאיכא בתוס' בלית ליה לאב ואית לבן,  כשמצטער האב מרעב וכדומה נמי יתחייב הבן

יש לפרש דהאב עדיין ראוי לעשות מלאכה ולהתפרנס משל עצמו אך שמתעצל בזה פליגי והר"י סובר גם בזה דהוא משל 
סי' ר"מ/ סק"ו בן, ואולי גם הר"י מודה דאין בזה חיוב על הבן אלא ממעות צדקה, עיין בסעיף ה' דפליגי בזה הש"ך /
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והט"ז סק"ו אליבא דהרמב"ם, אבל כשהאב אינו ראוי שוב למלאכה שהוא הצלה מצער רעבון יסבור הר"י שהובא בהג"א 
לכו"ע דחייב משל בן ואולי ליכא בזה מחלוקת כלל.   עכ"פ מסקנת הג"א דפטורין היתומין לשלם משלהם הוא מטעם 

רק משל אב כמפורש בדבריו, ואולי הא דכתב הרמ"א דליכא חלוק בין  דסובר כהרמ"א דגם בשביל צער ליכא חלוק והוא
לכבדו או לצערו אינו מתה"ד כפי הציון אלא הוא מהג"א.   וכן כתב הסמ"ע סימן ק"ז סק"א שהוא משום דכבוד אב הוא 

 משל אב ולא מהבן עיי"ש.  

שישלם ואין תלוי כלל אם יש לו ממה וזהו סתם מלוה שבתורה ובגמ' ובכל מקום שהוא עושה חיוב על גוף הלוה   
לשלם או אין לו לשלם נעשה עליו חיוב זה ונקרא רשע כשאינו מקיים חיובו, והוא שעבוד הגוף שיש על הלוה שזהו 

העיקר ושעבוד הנכסים בא מזה, ועיין בר"ן כתובות דף פ"ו ד"ה המוכר שט"ח מש"כ בשם ר"ת טעם על שהמוכר שט"ח 
שמכירתו הוא מדאורייתא לפי ששני שעבודים יש לו למלוה על הלוה שעבוד גופו של לוה לחברו יכול למחול אע"פ 

שהוא מחוייב לפרוע והוא עיקר השעבוד ושעבוד על נכסיו אם הוא לא יפרע מדין ערב ושעבוד הגוף שיש למלוה על 
הגוף וממילא פקע שעבוד הלוה לאו בר מכירה הוא הלכך אינו נמכר אלא שעבוד נכסים בלבד וכיון שמחל פקע שעבוד 

נכסים שאינו אלא מדין ערב, הרי מפורש שמלוה הוא דבר המחייב את הגוף לפרוע.   וממילא נראה שרק בסתם מלוה 
שעושה חיוב תשלומין על הלוה נאסרה בתורה מליקח ריבית אבל מלוה כזו שאינו עושה שום חיוב על גוף האדם לשלם 

שום חיוב לשלם וליכא עליו העשה דתשלומין ולא יהיה רשע כשלא ישלם לא שאף שיש לו ממון הרבה אין על גופו 
נאמר ע"ז איסור ריבית.   וכן הוא ענין הביינק /הבנקים/ שבמדינתנו באמעריקא שגוף הבעלים של הביינק אינם 

יסור ריבית מחוייבין כלום לאלו שהניחו מעותיהם בהביינק אף אם יזדמן שלא יהיה בהבאנק מעות לשלם, שלכן ליכא א
אף כשהבאנק הוא של ישראל.   ואם גם בלאנדאן הוא כן ליכא איסור ריבית על מה שהקאמפאניע דאינשורענס שלכם 

 נותנין רבית לאלו שלקחו אינשורענס אצלכם עבור המעות שנתנו לזה.  

ש עליו שעבוד הגוף אבל טעם זה אינו מועיל להתיר ללוות מהבאנק כשהוא של ישראלים אם הלוה הוא איש פרטי שי  
והעשה דפריעת בע"ח לשלם, ואף אם הוא קאמפאניע אם הבאנק המלוה רוצה דוקא שגם בעלים דהקאמפאניע עצמן 

יתחייבו מחמת שעסק הקאמפאניע לא כל כך בטוח.   אבל להלוות לקאמפאניעס כפי הסתם שבפה מדינתנו שאין 
ם גם בלאנדאן הוא כן תוכלו להלוות מקאמפעניע דאינשורענס הבעלים מחוייבין בעצמן לשלם ליכא איסור ריבית.   וא

שלכם לקאמפאניעס אחרים גם בסתם, ואם בלאנדאן אינו כן בסתם הלואות אלא שאיכא חיוב גם על הבעלים בעצמן 
שלא כבכאן אמעריקא יש להתנות בפירוש בשטר הלואה שאין החיוב בתשלומין אלא על עסק הקאמפאניע ולא על 

.   ויש עצה גם להלוות לאיש פרטי כשלוה לבנין בית שנקרא מארגיטש היינו להתנות בשטר הלואה שאין הבעלים עצמן
על גוף הלוה שום חיוב תשלומין אף לא למצוה בעלמא וכל החיוב הוא רק על הבית לבד, וכמובן באופן כזה לא יהיה 

לוה שאז אין צורך לגביית המלוה אפשר לכם לעשות הלואה אלא כשהבית הוא שוה למוכרה יותר הרבה מסך המ
 לשעבוד הגוף ושעבוד שאר הנכסים, אלא יהיה די בבית זה שעשו המארגיטש עליו.  

ואם בלאנדאן ליכא ענין זה דקאמפאניעס אלא גם הבעלים חייבין בעצמן הרי ליכא היתר זה ותצטרכו לעשות עם   
 יתר עיסקא, אף שלא טוב להעסק כדלעיל.  ישראלים היתר עיסקא עם כל יחיד ויחיד ולהסביר להם ענין ה

וכן הוא בדבר החברות מנכסי דלא ניידי אם השעבוד הוא רק על הנכסים שיש להקאמפאניע ולא על הנכסים של כל   
יחיד ויחיד בעצמו ליכא איסור ריבית, ואם השעבוד הוא גם על הנכסים של כל יחיד ויחיד בעצמו שזה בא בהכרח מחמת 

ג"כ הוא מחוייב בתשלומין איכא איסור ריבית אם המלוין הם ישראלים.   ולכן בהלואות שתלוו אתם  שכל יחיד ויחיד
מהיום ולהבא הרי תוכלו לעשות כן, אבל החובות שנעשו מזמן קדום ע"י הבעלים הראשונים קודם שקניתם שנקראו 

ה הוא גם עתה אחר שנעשה שלכם באנדס אם נעשו הבאנדס באופן שגם מנכסי הבעלים עצמן יוכלו לגבות ובאופן ז
שנכסים הפרטים של כל אחד ואחד משועבדים להם, תצטרכו לשנות באופן שהשעבוד יהיה רק על נכסים השייך 

 להקאמפאניעס שלכם.  

וכן הוא ענין הקאמפאניעס של החמשה שותפין עצמן שיש השייכים רובו לאחד ומקצתו לעוד שנים ויש שכולו לאחד   
חרים וצריכין לפעמים ללוות קאמפעניע אחת מאחרת, דההיתר הוא דוקא כשהבעלים עצמן לא יתחייבו וגם יש בעלים א

בכלום אלא אותה הקאמפאניע בכספיה וקרקעותיה בלבד.   וכן א"א להאנשים הבעלים עצמן להיות ערבין, לא סתם 
בין להלואות מבנקים אחרים בין  ערב וכל שכן לא ערב קבלן אלא רק הקאמפאניע לבד תוכל להיות ערב אף ערב קבלן

להלואות שעושין הקאמפאניע של השותפין זה מזה.   ויש לידע שלהלואות שעושין החברות של השותפין עצמן זה מזה 
 לא יועיל היתר עיסקא שהרי ידוע להם הריוח וההפסד ולא שייך להצריך שבועה ועדים.  

רק מאה אלף ומעות אחרים יש שם מאתים פעמים, הנה הבאנק של ישראל שכתבתם לדוגמא שמעות שלו יש שם   
תלוי זה בהאחריות דאם האחריות הוא על הישראל בעל הבאנק נחשבו כל המעות שבבאנק שלו ואם אין האחריות על 

 הבאנק הוו בעלי המעות המלוים והבאנק הוא רק שליח שלהם, והעיקר למעשה הוא להנהיג כדלעיל.  

הנכרים פקידי שדה שמוכרים תעודות אחריות של אינשורענס וגובים מהם הממון מכיון ובענין שבת הנה אלא ק"פ   
 שאין להם שעות קבועות וימים קבועים הם עדיפי מקבלנים ורשאים לעבוד במכירת תעודות האינשורענס מתי שירצו.  
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העסקים שהוא נכרי יש לו  וי"ב המשרדים אשר הנידון בימי החורף בתחלת השבת וכן בי"ט, אין זה היתר מה שהמנהל  
גם חלק מהרווחים דגם שותף נכרי כשהוא מחוייב לעבוד בשבת אין מקום להתיר, דלא שייך להתיר אף להי"א בש"ע 

או"ח/ סימן רמ"ה סעיף א' ברמ"א דמתיר בשותף נכרי כששניהם עוסקים ביחד כל ימי החול ובשבת עוסק הנכרי בעצמו /
וא מחוייב לעסוק בשבת.   ואף שבכה"ג איתא /או"ח/ בסימן רמ"ד סעיף ו' ביהודי אלא כשעוסק ברצון עצמו, ולא כשה

הקונה מכס ומשכיר לו א"י לקבל מכס בשבת מותר אם הוא בקבולת דהיינו שאומר לו לכשתגבה מאה דינרין אתן לך כך 
בולת כזה משום דאי לא וכך, הא שם נמי בעצם הוא אסור כיון שמוכרח לגבות גם בשבת רק שהתירו בעסקים גדולים בק

שריית לו אתי לידי איסורא דאורייתא משום דאדם בהול על ממונו כדאיתא /או"ח סי' רמ"ד/ בט"ז סק"ו ומג"א ס"ק י"ז, 
וזה ליכא כאן שנוגע זה רק לימים טובים שאין בזה הפסד כל כך להיות בהול בשביל זה.   וגם אני רואה ממכתבכם 

 בהיתר ברור.  שאינכם רוצים בהיתר דחוק אלא 

אבל מה שכתב מע"כ שפקידי השדה עצמו יכנסו להאפיס של המשרדים לענות על השאלות הבאות ע"י הטעלעפאן, זה   
יש להתיר שהרי ממש עבדי אדעתא דנפשייהו, אם המשרדים אינם במקום יהודים או שלא ידוע שהוא של פרישוואסער 

 ידם מוקירם, משה פיינשטיין    כלל שלא יהיה איסור מצד מראית עין.   והנני יד

 ר"ן על הרי"ף, כתובות מד: בדפי הרי"ף

ולא פש לי גביה ולא מידי והקשה עליו הרי"ף ז"ל דאם כן המכנסת שטר חוב לבעלה אמאי אינה יכולה למחול ועוד ...
כן אפילו שכיב מרע  נתנו במתנת שכיב מרע נמי אמאי ]אינו[ יכול למחול אי משום דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב אם

גופיה לא מצי מחיל והתם לא קאמרינן אלא שאין יורש יכול למחול אבל ש"מ ודאי מצי מחיל ועוד הקשו עליו דבמקום 
שחב לאחרים לאו כל כמיניה לומר שטר אמנה הוא כדאיתא פרק האשה שנתארמלה )דף יט א( וה"ה לפרוע ואדרבה 

מן לומר פרוע אלא משום דמצי מחיל דהתם אמרינן גבי מצא שובר בזמן דבסוף פ"ק דב"מ )דף יט ב( מוכח שאינו נא
שהאשה מודה יחזיר לבעל וליחוש דילמא זבינתה לכתובתה כו' שמע מינה איתא לדשמואל דאמר חזר ומחלו מחול 

 אלמא דטענת מחילה לא תליא בטענת פרעון דאדרבה לא מהימן לומר פרוע אלא מפני שהוא יכול למחול לפיכך העלה
הרי"ף ז"ל דהיינו טעמא משום דשטרות אין גופן ממון ואי אפשר להקנותן בהקנאה גמורה אלא שחכמים תקנו להם צד 

מכר ולפיכך יכול למחול לפי שלא זכה בהן לוקח מן התורה ור"ת ז"ל חולק בדבר ואומר דמכירת שטרות דאורייתא 
אונאה העבדים והשטרות והקרקעות ואמרי' מנה"מ דת"ר  והביא ראיה מדתנן בפרק הזהב )דף נו א( אלו דברים שאין להן

כי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד ליד יצאו קרקעות שאין מטלטלין ויצאו עבדים שהוקשו 
לקרקעות ממכר מי שגופו מכור וגופו קנוי יצאו שטרות שאין גופן מכור ואין גופן קנוי אלא לראיה שבהן אלמא דמכירת 

טרות מדאורייתא דאי לא מהניא אלא מדרבנן היכי אתא קרא למעטינהו מאונאה וכי תימא אי מכירת שטרות ש
דאורייתא היאך מוכר יכול למחול דהא אמרינן בפרק מי שמת )דף קמז ב( דמשום שעשאוה למתנת שכיב מרע כשל תורה 

תורה הויא לה כירושה וכדילפינן לה התם יורש לא מצי מחיל לאו קושיא היא דמתנת שכיב מרע כי משוינן לה כשל 
מוהעברת יש לך העברה אחרת שהיא כזו וסוגין דהתם נמי מוכחא דבין מדאוריי' בין מדרבנן כירושה היא דאמרינן התם 

]דף קמח א[ דשכיב מרע שאמר הלואתו לפלוני מהני הואיל ויורש יורשה ובעובדא ]שם דף קמט א[ דאיסור גיורא נמי 
ש"מ כירושה שויוה רבנן הילכך אי מתנת ש"מ דאורייתא ה"ל כיורש דאורייתא וכי היכי דשני אחים אמרינן דמתנת 

שירשו שטרות מאביהם אין אחד מהם יכול למחול חלקו של חבירו במקבל מתנה נמי אי דאורייתא ה"ה והוא הטעם 
ו למלוה על הלוה שעבוד גופו של אבל מוכר שטר חוב אע"פ שמכירתו מדאורייתא יכול למחול לפי ששני שעבודים יש ל

לוה שהוא מחוייב לפרוע והוא עיקר השעבוד ושעבוד על נכסיו אם הוא לא יפרע מדין ערב כדאמרי' ]בב"ב דף קעד א[ 
נכסוהי דבר איניש אינון ערבין ביה ושעבוד הגוף שיש למלוה על הלוה לאו בר מכירה הוא הילכך אינו נמכר אלא שעבוד 

שאינו נמכר לא פקע אבל כי חזר ומחלו פקע שעבוד הגוף וממילא פקע שעבוד נכסים שאינו אלא נכסים בלבד ואע"פ 
מדין ערב ומיהו כשמת לוה אע"פ ששעבוד גופו פקע שעבוד נכסיו לא פקע לפי שעיקר ערבותן של נכסים בענין זה הוא 

ה אף שעבודא של נכסים נפקע אלו שכל זמן שלא ימצא הלוה שירד לנכסיו ויפרע מהן אבל כל זמן שנפקע מחמת המלו
דברי ר"ת ז"ל והרמב"ם ז"ל מסכים לדברי הרי"ף ז"ל דמכירת שטרות דרבנן וכ"כ בפ"י מהלכות זכייה ומתנה וזו שהביא 

ר"ת ראיה מההיא דפרק הזהב דמכירות שטרות דאורייתא אפשר לדחותה דעיקר קרא למעוטי עבדים וקרקעות אתא 
ונאה לפי שאין בכלל הכתוב אלא דבר המטלטל וגופו קנוי ומכור אבל מידי אחרינא לא ואפילו הכי מפקינן שטרות מא

 והילכך שטרות למכירה דרבנן כיון שאין גופן קנוי ומכור אין להן אונאה:

 שלחן ערוך יורה דעה קע:א

ב תחלה, נמצא אחר להיות לו ערב. שכיון שבדיניהם תובע הער בד כוכבים ברבית, אסור לישראלישראל שלוה מעות מעו
הערב תובע את ישראל ברבית שהערב חייב בה לעובד כוכבים. לפיכך אם קבל עליו העובד כוכבים שלא יתבע את הערב 

המנהג כך שתובעין ודוקא במקום שהגה: והאידנא מסתמא הוי כאלו קבל עליו הכי, דסתם ערבות כך הוא. )טור(. תחלה, הרי זה מותר. 
)פירוש ערב שמנקה את הלוה מדין המלוה, כשלוף דוץ שהוא מין עשב שמיבשין אלא בערב שלוף דוץ  רהלוה תחלה. וי"א שאינו אסו

הגה: ואם עבר דהיינו שאין דין המלוה עם הלוה כלל, שהוא יכול לדחותו אצל הערב. אותו ורוחצין בו את הידים להעביר הזוהמא( 
אינו צריך לתת הרבית שנותן בשבילו, דאין אומרים ליתן רבית )טור(. ואיכבר פרע לו  ונעשה ערב בעדו, צריך לשלם כל הפסד המגיע לו על ידו אבל
 הרבית, אין מוציאין מידו דלא גרע מאבק רבית. )סברת הרב(.
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 ש"ך יורה דעה קע:ב

וכתב ב"י דלכתחלה מורים דכל שיכול לתבוע לערב תחלה אסור עד שיקבל עליו שלא לתבעו עד שיתבע  -וי"א שאינו כו' 
לוה תחלה ולא ימצא לגבות ממנו או שיהא אלם ואין ב"ד יכולים להוציא ממנו או שאינו בא לדין כגון שברח וכה"ג ה

דכל שהוא ערב כעין ערב דעלמא שרי אבל בדיעבד סמכינן אהי"א והיכא דקיימי זוזי שבקינן להו כדין הספיקות שהמע"ה 
הרבית מוציאין מידו שלא כדעת הרב ובד"מ והב"ח מיקל עוד עכ"ד מבואר מדבריו דבערב שלוף דוץ אפי' כבר פרע לו 

ופסק כהר"י קרקוז"א דאינו אסור אלא לכתחלה אבל בדיעבד יש לו כל ההפסד כיון דמחמתיה קפסיד ואין בזה משום 
אבל רבית אפילו בערב שלוף דוץ ודעת כל הפוסקים אינו כן ונלפע"ד דהר"י קרקוז"א גופי' לא הקיל בזה אלא בערב קבלן 
לא בערב שלוף דוץ ע"ש, ובהכי ניחא מה שהניח בתשובות משאת בנימין ס"ס ס"ז בקושיא על הר"י קורקוז"א והרב 
דבש"ס משמע דבישראל ערב הוי רבית דאורייתא די"ל דבש"ס מיירי בשלוף דוץ ובלאו הכי נמי לק"מ די"ל דס"ל כמו 

 כבים שלוה מישראל כו' ע"ש:שכתב בעל העיטור והביאו ב"י דבש"ס מיירי דוקא בעובד כו

  סימן קיד שו"ת אגרות משה יורה דעה ח"ב

 בהוזלו המטבעות לענין מעשר כספים כ"ה אדר תשל"א.   מע"כ ידידי הנכבד הרה"ג מהר"ר דוב שטערנבוך שליט"א.  

הנה בדבר היוקר הגדול שבזמננו והוא ברור מחמת שהמטבעות הוזלו טובא איך הדין לענין מעשר כספים, כגון בקנה   
בית לפני עשר שנים באלף פונט בענגלאנד /באנגליה/ ועתה מכר אותו בשני אלפים שלענין קניית כל דבר הוו אותן שני 

מאות כשיוים היום או שצריך להחשיב לריוח כל האלף השני.   אלפים רק כאלף ומאתים אם צריך להחשיב ריוח רק שתי 
והנה נשאלתי מאיש נכבד שמו ר' ראובן גראס מכאן שאלה זו לענין ריבית דכיון דהדאלדרס /דהדאלרס/ ניזולים בכל יום 

ר הרבה וסך הריבית אינו משלים זול המעות מ"ט יהיה זה ריבית.   דכל מה שהיה קונה אז בשעה שהלוה היה שוה יות
 מריבית שלקח ואדרבה מדיני ממון יש לחייבו לשלם מה שהוזל.  

והנה במטבע ממש של כסף ושל זהב הוא דין להחשיב זול ויוקר בכל הפירות והדברים ולא בהמטבע שהוא אינו ביוקר   
והזול בא מצד  וזול כמפורש בב"מ דף מ"ד דטבעא הוא מידי דקייץ שאינו ביוקר וזול, ופשוט שהוא אף בידוע שהיוקר

המטבע ולא מצד הפירות, דאל"כ לא שייך לומר דהוא מידי דקייץ, דודאי דוחק לומר דהוא משום דהרוב בא היוקר והזול 
מצד הפירות, דבשלמא פירות ממש לגבי מטבע יש מקום עוד לפרש כן, אבל זהב וכסף זה לגבי זה שתרוייהו בעצם הוא 

ב היוקר והזול שלחד מ"ד כספא טבעא ולחד מ"ד דהבא טבעא לא שייך זה טבעא והנידון הוא זה לגבי זה במי נחש
שלענין המציאות איך הוא הרוב לא שייך לפלוגי בזה, אלא ודאי שהוא דין שמטבע נקבע להחשיבה שהיא לא ניזולה ולא 

ו הפירות ונחשב נתייקרה מעולם אלא הזול והיוקר הוא בכל אופן בהפירות והמטבע לפעמים הוא הגורם שיזולו ויתייקר
 רק גורם להשינוי בהפירות אבל הוא לא משתנה לעולם כל זמן שהוא מטבע.  

ובחדושי בארתי לתרץ קושית קצה"ח סימן שפ"ו סק"י דאיך אמר אביי בב"ק דף י"א האי טורח נבלה ה"ד, אילימא   
בשביל הוצאה מהבור דהא אמר דבבירא שויא זוזא ואגודא שויא ארבע כי טרח בדנפשיה טרח, הא אין לחייב להמזיק 

רבה הזורק מטבע של חברו לים הגדול פטור בדף צ"ח, דיש חלוק גדול בין מטבע לחפצים דכל החפצים שבעולם שהם 
ביוקרא וזולא הרי כפי שיוי שכר פועל להוציא הוזל והרבה פעמים עוד יותר, ולכן שפיר אמר אביי דבדנפשיה קא טרח 

לא זוזא ולא יוכל לנכות אלא זוזא ואגודא הא שויא ארבע ומנכה לו ארבע, אבל סלע דהרי כשהנבלה בבור לא שויא א
שהוא מטבע שליכא בזולא ויוקרא הרי בכל מקום שנמצא הוא באותו השיוי דסלע ממש בים כמו ביבשה, ונמצא שלא 

ראה בשכר הוא רק הזיקו מגוף הדבר כלום ורק שהפסידו מה שגרם שאינו יכול להשתמש בו עד שיוציא אותו בר אמו
גרם היזק שפטור, והוא טעם ברור ואמת וכמה דברים מתורצים בגמרא בזה, וזול זה הא ודאי הוא בהמטבע ומ"מ נידון 

 כלא הוזל אלמא דהוא דין דמטבע הוא דבר קייץ שמציאותו הוא בשיוי זה ולא שייך שישתנה מזה.  

ע לא שייך שיתחייב יותר וכשיטול יותר יהיה ריבית, וכן ולכן אם היה במטבע ממש ודאי אף שהזול הוא מצד המטב  
לענין מעשר כספים יתחשב מה שהרויח מסחורתו יותר מטבעות ריוח אף שלא יוכל לקנות בהם יותר פירות מכפי שקנה 

במעט המטבעות דמתחלה שהיו לו, והוא ממש כמו אם יוקר הפירות היה מצד הפירות דכן נקבע שהמטבע הוא דבר 
כל שינוי נידון שהשינוי הוא בהפירות ולא בהמטבע, אבל במטבעות דהניירות שרק מטבעות אלו איכא קייץ וב

במדינותינו שאין בעצמן שום שיוי, ואף שיוי דשטרי מלוכה שהיו להם שצריכים למי שרוצה להחליפם על מטבעות כסף 
ותם במטבעות כסף וזהב פירשו זה ממש וזהב שהיו מחליפין להם ג"כ אין להם דלבד שלמעשה חזינן שאין מחליפין א

שאין המלכות מחוייב לשלם להם בשום דבר רק שמ"מ קונים במטבעות אלו של נייר שאיכא חותם המדינה כל דבר אולי 
משום שהמלכות ג"כ מקבלתן בחשיבות מעות בעד המסים ובעד דברים שקונים מהם הרי ודאי אין מקום להחשיב זה 

ביוקר וזול, דכיון דכל חשיבותם הוא מצד שהמלכות מקבלתן בחשיבות מעות הרי זה שייך  לדבר שיהיה קייץ ולא יהיה
להוקיר ולהוזיל ענין זה דתלוי לפי אופן הצורך להמטבע לדברים שבני המדינה משלמין להמלכות וכן אף כשיש סבות 

בוע וקייץ בשויו מאחר דאין לו שום אחרות לזה שקונים בעד ניירות אלו נמי שייך שיוקרו ויוזלו ולא שייך שיהיה דבר ק
שיוי בעצם.   ואפשר שמה שקונים בעצם כל דבר אולי הוא משום דסוברים דהמלכות ודאי במשך הזמן ישלמו בעדם 

איזה סך שלכן כשעובר עוד שנה ועוד שנה ואין משלמין כלום נתקטן אצל העם עצם המחשבה שישלמו איזה סך וגם אם 
 י שחשבו תחלה ולכן ניזולין מיום ליום.  ישלמו הוא רק לסך קטן מכפ
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ולכאורה הוא חלוק לדינא דאם השיוי של מטבעות אלו מה שקונים בזה הוא משום שהמלכות מקבלתן בחשיבות   
מעות במסים וכדומה נעשה להם ממילא שיוי בעצם שלכן כשלוה אחד מעות דנייר אלו לא שייך לחייבו מדין ממון יותר, 

ריך לשלם אותן פירות מדינא ויהיה ריבית קצוצה סאה בסאתים אף כשהוזלו הסאתים ואינם שוים דהוא כלוה פירות שצ
אלא כהסאה בזמן שלוה, אבל הוא רק במעות שלוה אחר שכבר אין משלמין בכסף וזהב דהמעות אף של ניירות שלוה 

היה משום הנאמנות למלכות כשהיו משלמין בכסף וזהב לא יפטר אלא בשיוי אותן דאלארן ממש, ואם נימא דהשיוי 
שישלמו איזה סך ואח"כ נתקטן הנאמנות אולי יש לחייבו מדין ממון שישלם הלוה כערך שהיה אז השיוי דהא דמי זה 

לאחד שלוה מחברו מאה דאלאר ונתן לו שט"ח שהיה לו על ראובן על מאה דאלאר, וכי יפטר כשיתן לו שטר של ראובן 
גדול אם יגבו ממנו, ואף כשכל הלואתו היה שילוה לו שטר שיש לו על ראובן  על מאה דאלאר כשהעני ראובן וספק

שהט"ז כתב /יו"ד/ בסימן קס"א סק"א בסופו דאיכא ריבית בשטרות שודאי כוונתו כשישלם לו כששטר ראובן הוא 
לאר שכתוב באותו השיוי שאם יתן לו שטר על יותר ממאה יהיה ריבית, אבל כשהעני ראובן ואין שטרו שוה המאה דא

שם בהשטר ודאי יתחייב מדינא לשלם מאה דאלאר ואם ישלם בשטר של ראובן ודאי יצטרך לשלם בשטר גדול שישוה 
בטוה"נ לפי מצבו של ראובן כשהעני, דהא הטעם כתב הט"ז שם דכשמלוה לו השטר מלוה לו על הממון ועיקר ההלואה 

היתה על שטר של ראובן הוא בהכרח על סך הממון שהיה הוא הממון.   ונמצא שמה שהלוה לו אף כשתחלת הלואתו 
שוה אז, שלכן פשוט דכשהעני ראובן ואין שטרו של מאה שוה המאה אין זה תשלומין אלא כפי מה ששוה עתה וצריך 

להשלים לו עד מאה דאלאר ואם ישלם לו בשטר של ראובן יצטרך לשלם בשטר על סך יותר שישוה מאה דאלאר 
וכן הוא בלקיחת מטבעות דניירות אלו אם הוא מחמת הנאמנות למלכות שישלמו איזה סך שהוא כשימכרהו לאחרים, 

 כלוה הסך שהאמינום ולאחר זמן שנקטן הנאמנות היה לן לכאורה לחייב לשלם כפי ערך השיוי שהיה מתחלה.  

ם הרמב"ן דאף להסוברים אבל מ"מ הא בעניני תשלומין דינא דמלכותא דינא כדכתב הש"ך ביו"ד סימן קס"ה סק"ח בש  
דרק בעניני מסים דדמ"ד מודים בעניני תשלומין מצד שהופחת המטבע שאם דד"מ הוא שיפרעו ממטבע החדשה הוא 

דינא שלכן כתב שאף שבחו"מ סוף סימן ע"ד כתב הרמ"א דיש חולקין לא הביא שיטה זו ביו"ד משום שלדינא סובר 
מה דסובר בסימן שס"ט סעיף ח' דהעיקר דדדמ"ד בכל עניני ממון  הרמ"א שלכו"ע הוא במטבע דדמ"ד כהרמב"ן לבד

עיי"ש בש"ך, ומאחר שנפטר מחיובו בסך הדאלארס והפונטים שלוו ממילא איכא איסור ריבית כשישלם לו ביותר, ואף 
שמע שלא הוזכר בפירוש הדין לענין ריבית בפחתו מהמטבע אלא הדין בהוסיפו על המטבע שאין בו משום ריבית אבל מ

דהוא כן גם להיפוך בפחתו מהמטבע שכיון שנפטר מחיובו בדד"מ הוא ריבית כשיתן לו יותר, ופשוט דבשביל זה נקט 
 הדין דמטבע שהוסיפו או פחתו בהלכות ריבית משום שנוגע זה גם לריבית.  

ייך גם הטעם שיש וזהו לענין ריבית אבל לענין מעשר כספים הא לא שייך ענין דד"מ לענין תשלומין, ואף לא ש  
במטבעות אלו שיוי ממון בעצם מה שהמלכות לוקחת אותן בחשיבות ממון למסים ולכל הדברים שמשלמים להמלכות 

שלענין חיוב ממון הוא רק באותן המטבעות אף שהוזלו כלוה פירות שהחיוב הוא לשלם אותן פירות, דלענין מעשר 
פסד ופירות שנתייקרו הוא ריוח, ולכן מטבעות אלו שאיכא בהו כספים הוא תלוי בהרוחה ממש ופירות שהוזלו הוא ה

זולא ויוקרא דלא שייך להחשיבם טבעא ממש, לכן כיון שידוע לכל שהזול הוא בהמטבעות דהניירות אין להחשיב לריוח 
ל מה שבית שקנה לפני עשר שנים היה אלף פונט בענגלאנד או אלף דאלאר במדינתנו ועתה מכר אותו בשני אלפים כ

האלף שלקח עתה אלא מה ששוה אלפים דהיום נגד אלף דמאז לענין פירות, ועיין בב"ק סוף דף צ"ז במטבע שהוסיפו 
עליו לענין חיוב התשלומין שתלוי באם הוזלו פירות מחמת זה הרי דשייך לברר ע"י שיוי הפירות אף על מטבע דאין בה 

ונה ואיפסק זה ביו"ד סימן קס"ב.   וכ"ש הכא שאפשר לברר ע"י יוקר וזול אם הוגדלה וכמה הוגדלה מטבע זו לגבי הראש
יוקר הפירות כמה הוזלו המטבעות דהניירות במשך עשר השנים שעברו, אבל מכיון שלא לכל דבר הוזלו הפונטים 

והדאלארים בשוה ונמצא שיש לאיזה דברים גם טעמים אחרים להשינוי כמחמת תרעא וכדומה צריך לשער לפי הפירות 
נים זה ביותר רוב בנ"א ובדברים הנחוצים וקונים תמיד כעניני אכילה וכדומה שהן צרכי החיים ממש לחיותם, כי שקו

הדברים הגדולים כבתים וקרקעות והדברים שקונים אותם רק מהרוחה גדולה שיש לאדם לא שייך לשער בהם כי 
הם ואם היה עדיין ריוח לפי חשבון שינוי לדברים האלו יש הרבה טעמים שמשנים את השיוי שלהם ולא שייך לשער ב

יוקר הפירות יצטרך ליתן מהם מעשר כספים.   זהו מה שנלע"ד בזה.   והנני ידידו מברכו בחג כשר ושמח.   משה 
 פיינשטיין    

 שלחן ערוך יורה דעה קס:א בהג"ה

הגה: ואין חילוק בין אם מלוה לעני או ים. צריך ליזהר ברבית, וכמה לאוין נאמרו בו. ואפי' הלוה הנותנו והערב והעדים עובר
' לעשיר. )הגהות מיימוני פ"ד מהל' מלוה ולוה(. והא דלוה עובר, דוקא ברבית דאורייתא אבל ברבית דרבנן אינו עובר אלא משום לפני עור וגו

 )ויקרא יט, יד(. )ר"ן פ' זה בורר ובנ"י פא"נ וכ"כ ר' ירוחם ני"ח(.

 (קישור)דעה סימן ג'  שו"ת גליא מסכת חלק ב יורה

 מעותיו בנכריתוספות בבא מציעא סא: ד"ה שתולה 

וא"ת והלא אפילו יהא אמת שהם של נכרי אסור כיון שאין ללוה עם הנכרי כלום ומיהו לפי מה שנביא ראיה לקמן 
אחריות הנכרי מותר להלותם ברבית לישראל אתי שפיר אי נמי י"ל דאיירי כגון ישראל שיש בידו מעות נכרי והם ב
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שאמר ליה חבירו הלויני מעות מן הנכרי ואמור לו שיסמוך עלי או כגון שנתן לו משכנותיו ליתנם לנכרי והוא הלוה לו 
 משל עצמו ואומר שעשה כדבריו.

 שנשא ונתן בידתוספות בבא מציעא עא: ד"ה כגון 

נו תם דהשתא תו לא אמרינן סיפא לחומרא כדהוה אמרינן מעיקרא אלא מיירי נמי כגון שנטל ונתן ביד שקיבל אומר רבי
ישראל המעות מן הנכרי ונתנם לחבירו וקמ"ל דלא אמרינן אדעתא דנכרי גמר ומקני ליה וה"נ איכא בשלמא בס"פ 

וו שליח ומתוך פ"ה ור"ח משמע דלעולם סיפא ארבעה אחין )יבמות דף לד.( דלא קאי גבי בשלמא כולהו משכחת להו דש
לחומרא כתוב בירושלמי ישראל שמנהו נכרי אפוטרופוס או סנטר מותר ללוות ממנו ברבית ונכרי שמנהו ישראל 

אפוטרופוס או סנטר אסור ללוות ממנו ברבית מעותיו של נכרי שמופקדין ביד ישראל אסור ללוות ממנו ברבית מעותיו 
ביד נכרי מותר ללוות ממנו ברבית זה הכלל כל שהוא באחריות ישראל אסור באחריות נכרי מותר  של ישראל שמופקדין

ובתשובה אחת כתב רבינו תם דהיתר גמור הוא כהאי גוונא שישלח ישראל הלוה משכנותיו על ידי נכרי או על ידי עבדו 
מר המלוה אני מלוה לך בשביל הנכרי ולא והמלוה יקבל משכונות מיד נכרי ויתן המעות לנכרי או אפי' לישראל אך שיא

יהא סומך המלוה כלל על הלוה כ"א על המשכונות והלוה הוא מסולק מן המשכון שהרי אם אבד אין לו דין ודברים עם 
המלוה שהרי לא קבלו אלא מיד נכרי ומותר לישראל להיות ערב בשביל נכרי דישראל המלוה לא בתר ערבא אזיל אלא 

 לא יפרע הנכרי יפרע הערב הקרן והרבית דהשתא הוא דמוזיף לנכרי.בתר לוה אזיל ואי 

 ריבית על ידי שליח

 תוספות קידושין ו: ד"ה ארווח

 שו"ת רש"י סימן קעז

ועוד מצאתי בתשובת רש"י: דשרי ישראל למימר לחבריה ישראל לך ולוה לי מעות מפלוני ישראל ברבית וגם תביא לו 
הבאה מיד הלוה ליד המלוה: וגם השליח לא עשה שום איסור, דהאי ריבית לאו הרבית. דלא אסרה תורה אלא רבית 

 דידיה הוא. ואי משום שלוחו של אדם כמותו, הא קיימא לן דאין שליח לדבר עבירה להתחייב שלוחו. ואין לפרסם הדבר.

 מרדכי בבא מציעא רמז שלח

אל ע"י עובד כוכבים כשיודע מתחלה שבא אחריות כתב ה"ר טוביה וז"ל לפי המסקנא משמע שאסור ליטול רבית מישר...
החוב על הישראל אבל אם לא ידעו מתחלה על זה כתב רש"י בתשובה הנמנע ליקח רבית מישראל בענין זה הרי זה חסיד 

שוטה ועוד מצאתי בתשובת רש"י דשרי לישראל למימר לחבריה ישראל לך ולוה לי מעות מפלוני ישראל ברבית וגם 
דלא אסרה תורה אלא רבית הבאה מיד הלוה ליד המלוה וגם השליח לא עשה שום איסור דהאי רבית  תביא לו הרבית

 לאו דידיה הוא ואי משום שלוחו של אדם כמותו הא קי"ל דאין שליח לדבר עבירה להתחייב שולחו ואין לפרסם הדבר*

עובד כוכבים לא לקולא ולא כו' אמנם ומביא שר"ת היה מתיר )*לשלוח( ]*להלוות[ ע"י עובד כוכבים דאין שליחות ל 
מביא שר"ח פסק שיש שליחות לעובד כוכבים להחמיר אבל לא להקל ]*כו'[ השיב ר"י היכא דא"ל ישראל לעובד כוכבים 
לך ולווה לי מעות מישראל ברבית וכל מאי דיפוק מן דינא עלי הדר והמלוה אינו יודע שלצורך ישראל לוה נ"ל דאין זה 

ות דאפילו היה אסור כשעושה את העובד כוכבים שליח אין לי לומר שהיה רשע ועשאו שלוחו אלא דומה כלל לשליח
היה בדעתו שהעובד כוכבים ילוה לצורך עצמו מישראל ויחזור העובד כוכבים וילוה לו ואפילו פירש בהדיא בפני עדים 

אלים המלוה והלוה יודעים בדבר שעשאו שליח לא דמי לחומרא דאמרי' בסיפא דמתניתא כי שם )הב'( ]*ב'[ הישר
 ומתכוין המלוה ליטול הרבית הבא מכח ישראל ולכך יש להחמיר אבל הכא ליכא איסורא לגבי המלוה והלוה עכ"ל

ר"י מתוך דבריו משמע דהיכא דהמלוה והלוה יודעים בדבר ומתכוין המלוה ליקח רבית הבא מכח ישראל שיש להחמיר 
פעם אחד היה לר"ת משכון מעובד כוכבים והוצרך למעות ונתן המשכון בידי ללוות כתב ר"י וז"ל בדידי הוה עובדא ש

ממני מעות עליו ויהיה החוב שלי ואמרתי לו היאך אהיה מותר ברבית העובד כוכבים לוה ממך וחייב לך הרבית ואתה 
ר לך כל המשכון ולא לוה ממני על משכונך ונמצאתי מקבל רבית שלך ממנו על המלוה שאתה לוה ממני וענני אני מוכ

תענה לי עוד ממנו אם אינך רוצה ואני פוטרך שלא תענני עוד ממנו ולא אתחייב לך )*מעות( ]*המעות[ ואתה לא 
תתחייב להחזיר לי המשכון ובענין זה עשה עמי עכ"ל הרי פירש להדיא דבעינן )*שיסתלק( ]*שיסלק[ הישראל בפירוש מן 

 ...המשכון

 בית יוסף יורה דעה קס:טז

ומיהו לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מיד לוה למלוה. עלה ס"ט )ע"ב(. וכתוב במרדכי )סי' שלח( דמטעם זה התיר 
רש"י )תשו' רש"י מהד' אלפנביין סי' קעז( שיאמר ישראל לחבירו לוה לי מעות מפלוני ישראל ברבית וגם תביא לו הרבית 

: וכתב מהרי"ק בשורש י"ז שאם ירה וכתב שאין לפרסם הדברלדבר עבולא מיתסר משום דשלוחו כמותו דהא אין שליח 
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שליח ראובן שלא מדעת משלחו הלוה לשמעון וקצץ עמו רבית ונשתעבד שמעון לראובן בכתב ידו אפילו לרש"י אסור 
ואם קבלו חייב להחזיר לו משום דכיון שנשתעבד הלוה למלוה בשטר שיש בו רבית מיד לוה למלוה קרינן ביה ומשעת 

ת השטר עביד ליה. והוי יודע שאין דעת שום אחד מהפוסקים שוה לדעת רש"י דלכולי עלמא רבית הוי כדמשמע כתיב
מתוך מה שאמר רבינו בסמוך וגם לא יחזור ויקחנו מהלוה וכתבו כן הרבה פוסקים וגם מדין ישראל הלוה ברבית על ידי 

ולכן אסור להקל בכך כלל ועיקר. ומשמע לי שלא התיר י.(  -גוי וגוי הלוה על ידי ישראל המפורשים בסימן קס"ט )ט 
 :טועה כתבו ותלה עצמו באילן גדול רש"י דבר זה מעולם אלא איזה תלמיד

 דרכי משה יורה דעה קס:ז

ואני אומר דראיות בית יוסף אינן ראיות לדחות דברי רש"י דמה שכתב רבינו וגם לא יחזור ויקחנו מהלוה ושכן כתבו 
הראיה איני מכיר דכל הפוסקים לא דיברו אלא כשהלוה לוה בעצמו מן המלוה אלא שהשליח נותן הרבה פוסקים זו 

הרבית ובזה פשיטא דאסור כמו שכתבתי בשם המרדכי לעיל )אות ו( גם מה שהביא ראיה מסימן קס"ט אינו ראיה כמו 
רש"י וכן פסק בנימין זאב  שאכתוב לקמן )שם אות ג( בס"ד. ומ"מ טוב להחמיר שלא לעשות מעשה לכתחלה כתשובת

 )סי' שנח(:

 שלחן ערוך יורה דעה קס:טז

ואינו סומך על ר כן, והוא שיהא גדול לפלוני שילוני. ואפילו לבן המלוה מותר לומלומר לחבירו: הילך זוז ואמור  מותר
י"א שמותר לישראל לומר לחבירו ישראל: לך הגה: י"א דאסור למלוה ליקח ממקבל זה הזוז, שלא יבואו להערים. )המ"מ פ"ה דה"מ(. שלחן אביו. 

והלוה לי מעות מפלוני ישראל ברבית ומותר לתת אחר כך הרבית לשליח להביאו לו, דלא אסרה תורה אלא רבית הבא מיד לוה למלוה והשליח 
ואין לפרסם הדבר בפני עם הארץ.  אינו עושה שום איסור, דהאי רבית לאו דידיה הוא, ואי משום ששלוחו של אדם כמותו, אין שליח לדבר עבירה.

ומ"מ אם הלוה קבל  ם(, יש לסמוך עליו לעת הצורך.)מרדכי בשם רש"י(. וכן עיקר, אע"ג דיש מפקפקין בהיתר זה ומחמירים לאסרו, )ב"י ובנמוקי
שה שטר על שם המלוה, הוה ועשליח המלוה הלוה ללוה בריבית אבל אם לו הרבית, אסור. )שם במרדכי(.  המעות בעצמו מן המלוה, רק ששולח

כאילו הלוה לו המלוה עצמו ואסור, אפילו עשה השליח בלא דעת משלחו, דהשטר עביד לה עיקר הלואה והוא נכתב על שם המלוה )מהרי"ק שורש 
 י"ז(.

 ביאור הגר"א יורה דעה קס:לה

"ל שלא יחזור כו' וכנ"ל וכמ"ש י"א דמותר כו'. כמש"ש דלא אסרה תורה כו'. והנה לא דמי לשם כמ"ש תוס' דקדושין הנ
בסי"ג וכבר כתבו ב"י ולבוש וט"ז שהוא טעות גדול ואיזה תלמיד טועה כתבו ואף שד"מ וב"ח וש"ך קיימוהו ל"נ וטעות 

 גמור הוא:

 ערב –ריבית 

 קידושין ז.

 שלחן ערוך יורה דעה קס:יד

אפילו אם אותו פלוני הוא עובד כוכבים, אע"פ )במרדכי דא"נ( , )או להקדש(שתתן זוז לפלוני אסור לומר: אלוך מנה על מנת 
)ואין חילוק בין אמר המלוה כך או שאמר  הוא.)פי' שקצץ והתנה לתת כך וכך בשביל שמלוהו( ורבית קצוצה )טור סי' קס"ט( חייב לו, שאינו 

 הלוה מעצמו כך והוא מלוה לו משום זה( )ב"י בשם תשו' רשב"א(.

 שלא מדעתו –יד  קניןראה: 

 חליפין, אודיתא,\סודר קניןראה: 

 ציוווי המצווה –ריבית 

 ספר המצוות להרמב"ם עשה קצח

ואפילו בענין והמצוה הקצ"ח היא שצונו לבקש ריבית מן הגוי ואז נלוה לו עד שלא נועילהו ולא נעזור לו אבל נזיקהו 
הלואה שנתנה עמו כמו שהוזהרנו )ל"ת רל"ה( מעשות כך לישראל. והוא אמרו יתעלה )תצא כג כא( לנכרי תשיך. והנה 

בא לנו הפירוש המקובל כי זה מצוה לא רשות והוא אמרם בספרי לנכרי תשיך זו מצות עשה ולאחיך לא תשיך זו מצות 
 לא תעשה.

 רת שוחדריבית קצוצה יוצאה בדיינים, החז
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 בבא מציעא סא:

אינה יוצאה בדיינין. רבי יוחנן אמר: אפילו רבית קצוצה נמי  -יוצאה בדיינין, אבק רבית  -אמר רבי אלעזר: רבית קצוצה 
דאמר קרא הבנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה את כל  -אינה יוצאה בדיינין. אמר רבי יצחק: מאי טעמא דרבי יוחנן 

יתה ניתן ולא להישבון. רב אדא בר אהבה אמר: אמר קרא ואל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת למ -התעבות האלה עשה 
הוקשו מלוי רבית  -זמות יומת דמיו בו יהיה  -למורא ניתן ולא להשבון. רבא אמר: מגופיה דקרא שמיע ליה  -מאלהיך 

ן. אמר רב נחמן בר יצחק: מאי טעמא אף מלוי רבית לא נתנו להשבו -לשופכי דמים, מה שופכי דמים לא ניתנו להשבון 
 ...אהדר ליה כי היכי דניחי -אוחי אחיך עמך  דרבי אלעזר דאמר קרא

 תמורה ו.

 -יוצאה בדיינין, אבק רבית  -דאביי ורבא במאי פליגי? ברבית קצוצה קמיפלגי, וכדרבי אלעזר. דא"ר אלעז': רבית קצוצה 
ת קצוצה אינה יוצאה בדיינין. א"ל: התם בסברא פליגי? התם בקראי פליגי! אינה יוצאה בדיינין. ור' יוחנן אמר: אפי' רבי

לחיים ניתן ולא להישבון. רב אחא בר  -אמר קרא אבנשך נתן ותרבית לקח וחי לא יחיה  -דא"ר יצחק: מ"ט דרבי יוחנן 
האל עשה מות יומת  למורא נתתיו ולא להישבון. רבא אמר מהכא: גהתועבות -אדא אמר מהכא: בויראת מאלהיך אני ה' 

לא ניתנו להישבון, אף מלוי  -דמיו בו ]יהיה[ והוליד בן פריץ שופך דם, הוקשו מלוי רבית לשופכי דמים, מה שופכי דמים 
אהדר ליה כי היכי  -דאמר קרא דוחי אחיך עמך  -לא ניתנו להישבון. ואמר רב נחמן בר יצחק: מ"ט דרבי אלעזר  -רבית 

 דניחי עמך.

 מצוה יז ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת העשיןהשגות הרמב"

שנצטוינו להחזיר הרבית שלקחנו מאחינו. וענין המצוה הזאת כי כאשר מנענו ית' שלא נגזול ]ל' רמה[ ואם גזלנו צוה 
אותנו להשיב את הגזילה כמו שאמר )ס"פ ויקרא( והשיב את הגזלה אשר גזל והיא מצות עשה ]קצד[, כן מנענו שלא נקח 

מישראל ]ל' רלה[ ואם לקחנו אותו צוה אותנו להשיבו לנותן אע"פ שנתנו לנו ברצון נפשו ולא גזלנוהו והיא גם כן רבית 
מצות עשה והוא אמרו ית' )פ' בהר( אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלהיך וחי אחיך עמך. דרשו בו )ב"מ סב. 

סא ב, תמורה ו א( רבית קצוצה יוצאה בדיינין, והלכה  תמורה ו ב( אהדר ליה דליחי עמך, ומזה אמר רבי אלעזר )ב"מ
 כמותו )ב"מ סה רע"ב(, כמו שנתבאר בחמישי שלמציעאה ובראשון שלתמורה:

 מגילת אסתר שם

מצוה יז. נראה לי כי מה שלא מנאה הרב היה לפי שהיא נכללת במצות השבת הגזלה כמו שלא מנה גם כן מצות השבת 
 בריש הלכות גזלה ואבדה שחייב להחזירו: העושק ומ"מ כתב בחבורו הגדול

 אמר אפילו רבית קצוצה אינה יוצאה בדיינין.ריטב"א בבא מציעא סב. ד"ה ור' יוחנן 

יש אומרים דדוקא בדיינין אבל בידי שמים חייב להחזיר, והא דאמרינן למורא ניתן ולא להשבון היינו השבון בב"ד, והא 
דלישנא דקתני מחזירין או חייבין להחזיר בב"ד משמע דומיא דגזלנים דקתני, דאקשינן לקמן ממתני' לר' יוחנן משום 

והיינו דגרסינן בתוספתא המלוה את חברו ברבית ועשה תשובה חייב להחזיר והא אפילו לר' יוחנן הוא מדלא מותבינן 
ה מאי קושיא לוקמה בבא ליה מינה בשמעתין, ואין זה נכון דא"כ כי אקשינן לר' יוחנן האי וחי אחיך עמך מאי עביד לי

לצאת ידי שמים, ועוד אמאי אמרינן לקמן דלת"ק דר' נחמיה מחייב את המלוה מפני שאינו חייב להחזיר כר' יוחנן ולית 
ביה קום עשה, והא איכא קום עשה שחייב להחזיר בדיני שמים, אלא ודאי לר' יוחנן אפילו בדיני שמים אינו חייב 

מן התוספתא או משום דלא מיתניא בי רבי חייא ור' אושעיא או משום דמוקמינן לה כר'  להחזיר, והא דלא מותבינן ליה
נחמיה וכדאוקימנא ברייתא דהגזלנין, והא דאמרינן לקמן אי בשעשה תשובה מאי בעי גביה היינו משום דכיון דדבר 

בניו חייבים להחזיר מפני המסויים הוא חייב להחזיר משום לזות שפתים, דאי הוא לא חייש לכבוד עצמו למה יהיו 
 כבודו.

 הזמנה לגבי גופי קדושהראה: 

 בעל המאור סוכה ד: בדפ׳׳ה

 בדין הזמנה מילתא בגופי קדושה –ארץ הצבי עמ' רמ סימן לד 

 חידושי מהר"ם בנט

 ארון ה' והמשכן –הזמנה 
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 ימן קמטחידושי הגרי"ז ס

עקב )י', א'( בעת ההיא אמר ה' אלי. ובפרש"י, בסוף מ' יום נתרצה לי ואמר לי פסל לך ואח"כ ועשית ארון, ואני עשיתי 
 ארון תחלה כשאבוא והלוחות בידי היכן אתנם וגו'. וצ"ב דלפ"ז למה נצטווה להיפך.

, ובזה המחלוקת היא למשל על תיק של והנראה דהנה יש מחלוקת בסנהדרין )מ"ז ע"ב( אם הזמנה מילתא היא או לא
תפילין אם הזמין התיק בשביל תפילין הגם שאין לו תפילין, אבל אם לא נאמר כלל דין תפילין לא שייך לומר שיזמין תיק 

בשביל תפילין, דל"ש הזמנה לדבר שאיננו, ולפי"ז הארון הוא רק בשביל הלוחות, )וגם הארון של מקדש הוא רק בשביל 
ראיה שהרי בבית שני לא עשו ארון ומוכרח דהטעם הוא בשביל שלא היו הלוחות(, וא"כ א"א היה לצוות על הלוחות, וה

כל זמן שלא היו הלוחות, דלא שייך עשיית ארון דתכליתו ל"לוחות"  -עשיית ארון קודם שנאמר "פסל לך שני לוחות" 
 יר שייך שיעשה קודם הארון, ודו"ק.    קודם שנאמר בכלל לוחות בעולם, אבל כשנאמר "לוחות" שוב בעשיה שפ

 החזרת ריבית ושוחד

 שלחן ערוך חושן משפט הלכות דיינים סימן ט' סעיף א'

. כשיתבענו הנותןלקחו, צריך להחזירו, אפי' לזכות את הזכאי. ואם הדיין ליזהר שלא ליקח שוחד, צריך מאוד מאוד 
ולא שוחד ממון בלבד,  ובר בלפני עור לא תתן מכשול )ויקרא יט, יד(.וכשם שהלוקחו עובר בלא תעשה, כך הנותנו ע

א היה לו לדיין ששאל שאלה, פסול לדון לזה שהשאילו. במה דברים אמורים, כשלאלא אפילו שוחד דברים. וכל דיין 
י בעלמא, ולא מוכח הגה: ודוקא ברגיל לשאול ממנו, אבל באקראהיה לו להשאיל, כשר, שהרי גם זה שואל ממנו.  להשאיל, אבל

 שעושה משום הדין, לא )מהרי"ק שורש י"ז /ט"ז/(.

 ביאור הגר"א שם ס"ק ב'

 ואם לקחו. תמורה ד' ב' רבא אמר כו' ושם ו' ע"ב בריבית קצוצה כו' וה"ה כאן וז"ש כשיתבענו כו'. שם יוצאה בדיינין:

 בירוא הגר"א חושן משפט פז:לג

בנן לא נחתינן דגזל דרבנן לא מפקינן מדרבנן כמ"ש במציאת חש"ו וכיוצא וכן י"א שחייב כו'. דטעמא דנשבע שבועה דר
רבית דרבנן וה"ה בנשבע ונוטל כיון שמדאורייתא נוטל בלא שבועה הרא"ה ולפ"ז דוקא באותן שמן הדין נוטלין בלא 

 שבועה כגון פוגמת ועש"ך )ע"כ(:

  שו"ת אבני נזר יורה דעה קסג:ו

אם בא לצאת ידי שמים חייב להחזיר.   הנה דבר זה מחלוקת בין הראשונים.   והר"ן בחי'  א( מחבר סעיף ב' אבק רבית
]סא ע"ב[ כתב דהא מילתא תליא ברבית קצוצה לר' יוחנן דאינה יוצאה בדיינין אם חייב לצאת י"ש.   דאבק רבית לדידן 

לצאת י"ש הביאו ראי' מדפריך הש"ס )ס"ב כמו רבית קצוצה לר' יוחנן.   והפוסקים דרבית קצוצה לר' יוחנן פטור אפי' 
ע"א( לר' יוחנן מהא דהגזלנין ומלוי ברבית אעפ"י שגבו מחזירין.   ואמאי לא משני דמחזירין לצאת י"ש.   והר"ן דוחה 

מדקרי לי' גזלנים משמע לי' דומיא דגזלנים דמחזירין בדיינין.   וקשיא טובא דהא בהגוזל קמא )צ"ד ע"ב( מוקי להא 
גופא מחזירין לצאת י"ש משום קושיא דגזלנים ומלוי ברבית שהחזירו אין מקבלין מהן.   וא"כ באמת אף  ברייתא

 הגזלנים מחזירין רק לצאת י"ש.   וכבר הקשו התוס' ]סב ע"א[ קושיא זו על פריב"ן דלצאת י"ש חייב:  

ם בא לעשות תשובה מעצמו אין מקבלין ב( וליישב דברי הר"ן נראה.   דהנה לקמן )סעיף ז'( ובש"ך )סקי"ב( דוקא א  
ממנו אבל אם עומד במרדו מוציאין ממנו בע"כ.   והוא מדברי התוס' פרק הגוזל ]צד ע"ב[.   והביאו ראי' מכמה משניות 
שנשנה בדין השבת גזילה.   אלא שהקשו ע"ז דא"כ מה הקשה הש"ס מהא דהגזלנים ומלוי ברבית מחזירין והאי ברייתא 

 י בעבדי תשובה.   ]ואדרבה למה דס"ד דמחזירין בדיינים.   א"כ אין עושים תשובה מעצמם[:  לא משמע דמייר

ג( ונראה ליישב דבאמת בגזלן שעומד במרדו מוציאין ממנו בדיינין.   וע"כ נשנה כל דיני גזילה.   אבל ברבית דאין   
ואף דאנוס הוא אגב אונסי' ומצוה גמר ומקני.     יורדין לנכסיו רק שהב"ד כופין אותו שיקנה בעצמו וכמ"ש בש"ך )סק"ז(. 

וכמו בכל מקום דאמרינן כופין אותו עד שיאמר רוצה אני.   וכתב הרמב"ם ]גירושין פ"ב ה"כ[ הטעם משום דרוצה להיות 
ישראל לכל דבר רק שיצרו תוקפו וכיון שתשש יצרו ואמר רוצה אני באמת נתרצה יע"ש.   וא"כ שפיר מקשה הש"ס 

ברבית.   דאף דעומד במרדו.   מ"מ לאחר שיכפוהו ויקנה באמירת רוצה אני.   הרי בא לעשות תשובה ואין ממלוי 
מקבלין ממנו.   ושוב למה יכפוהו תחילה שיכפוהו להשיב.   ולאחר שירצה להשיב לא נקבל ממנו ולא ישוב כלל ולמה 

יינים דומיא דגזלנים.   וה"נ הב"ד כופין עד שישוב.   וכי יכפוהו.   ומשני מחזירין לצאת י"ש.   ושפיר הפירוש מחזירין בד
תימא בשעה שישוב שוב יהי' הדין שלא ישוב.   ליתא דלצאת י"ש חייב להחזיר.   ושפיר ישוב רק שאין מקבלין ומחזיר 

ומיושבין   לצאת י"ש.   ושוב שפיר מתחילה כופין כיון שעומד במרדו.   דומיא דגזלנים דמוציאין כיון שעומד במרדו. 
 דברי הר"ן:  
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ד( מכל מקום עיקר תירוץ הר"ן מדקרי לי' גזלנים משמע לי' דומיא דגזלנים דמחזירין בדיינים קשה קצת.   והרי אפי'   
 לדידן אינו דומה לגזלן דיורדין לנכסיו ומלוה ברבית אין יורדין לנכסיו:  

ז[ והרמב"ן ]סד ע"ב[ והר"י מיגאש בתשו' ]הו"ד בשטמ"ק ה( ומכל מקום באבק רבית דעת רוב ראשונים הרא"ש ]סי' ט"  
שם[ דחייב לצאת י"ש.   והרא"ש הולך בכל מקום בשיטת התוס'.   והרי התוס' סוברים ברבית קצוצה לר' יוחנן אפי' בא 

 לצאת י"ש פטור.   ומ"מ באבק רבית סובר דחייב לצאת י"ש.   משמע דס"ל דלאו הא בהא תליא:  

סברא דלר' יוחנן כיון דליכא מצוה כלל בחזרת רבית מהיכי תיתי יתחייב לצאת י"ש.   אבל ברבית דרבנן ו( וכן הוא מ  
לדידן כמו שברבית של תורה מחויב להשיב מה"ת כן ברבית דרבנן מדרבנן.   רק שאין מוציאין בדיינין כמו גזל דרבנן 

וציאין בדיינין כמו כן באבק רבית לדידן.   ובגזל דרבנן דקי"ל דלא כר' יוסי.   והוי רק גזל מפני דרכי שלום.   ואין מ
 משמע ג"כ דחייב לצאת י"ש והב"ד אומרים לו להשיב רק שלא יכפוהו:  

ז( וראי' לזה דבשבועות הדיינין ]מא ע"א[ מדמי הא דמשביעין אותו שבועות היסת לגזל דרבנן דלא נחתינן לנכסי'.     
ה"נ אם אינו רוצה לישבע לא נחתינן לנכסי'.   ומשמע דהש"ס מדמה כמו בגזל דרבנן אין כופין.   ה"נ אין כופין אותו 

ו רוצה לישבע האי נקטי' בכובסי' דלנקטי' לגלימי' ומה קושיא באמת שישבע.   מדפריך שם אהא דמשמתינן לי' אם אינ
כופין אותו על השבועה.   והרי בידו לישבע ולפטור.   רק אם אינו רוצה אין מוציאין ממון אבל כפי' על השבועה שפיר 

רת דהתם אין הב"ד דמי.   אלא ודאי הש"ס מדמי דכמו התם אין כופין על הממון ה"נ אין כופין על השבועה.   ואי אמ
אומרים לו כלל להשיב.   ה"נ לא יאמרו לו הב"ד כלל לישבע.   ועל כרחין חלוק דין שבועת היסת מדין גזל דרבנן.   ומה 

מקשה הש"ס האי נקטי' בכובסי' כו'.   אלא ודאי גם בגזל דרבנן הב"ד אומרים לו להשיב רק שהם לא יכפוהו.   וכן 
"ך ז"ל הובא בקצה"ח )סי' פ"ט ]סק"א[( בכל הנשבעין ונוטלין לא נחתינן לנכסי' כמו משמע להדיא בס' תקפו כהן להש

 בגזל דרבנן.   והרי מ"מ אומרים לו שישלם.   וה"נ באבק רבית מחויב לצאת י"ש רק שאין כופין:  

אם לא רצה אין ח( ואי קשיא למה בנשבעין ונוטלין לדעת הש"ך לא נזכר לצי"ש רק הב"ד אומרים לו סתם לשלם.   ]ו  
כופין[ ואלו ברבית אומרים לו רק לצאת ידי שמים.   י"ל עפ"י דברי התוס' סנהדרין ]עב ע"א[ בד"ה לא קבלינהו דמי 

שמחויב לצי"ש והחזיר מפני שסבר שמחויב אף בדיני אדם אסור לקבל ממנו דחשיב נתינה בטעות.   א"כ הכא באבק 
שמחויב גם בדיני אדם שיכפוהו להשיב ויהי' נתינה בטעות ויהי' אסור רבית אם יאמרו לו הב"ד סתם שישוב יחשוב 

 ללוה לקבל.   אבל בנשבעין ונוטלין הנוטל יודע האמת שנשבע ע"כ אומרים לו סתם לשלם:  

ט( ולפי זה בגזל דרבנן אומרים לו שישוב לצי"ש ואף שלא נזכר תיבת לצי"ש.   כיון שאומרים לו הדין שלא יכפו אותו   
היינו לצי"ש.   אבל בנשבעין ונוטלין אין אומרים לו כלל שלא יכופו אותו.   ומה שבשבועת היסת אם לא רצה לישבע 

עושין לו כלום.   דבשבועת היסת אי אפשר שהב"ד לא יעשו לו כלום  מנדין אותו ובאבק רבית אם אינו רוצה להשיב אין
רק נחייבו בדיני שמים.   שהוא יאמר בשמים יודעין האמת שאינו חייב כלום.   וע"כ מחשבין אותו עבריין בידי אדם 

 דחייב לצי"ש:   ומנדין אותו שלשים יום.   אך לא לעולם דא"כ יהי' כפי' ודו"ק.   כן נראה ביאור שיטת רוב הפוסקים

י( ולדעת הסוברים באבק רבית אפי' לצאת ידי שמים פטור נראה עפ"י מה שביארנו )סי' קמ"ה אות ד'( דברבית דרבנן   
אינו עובר משום נשך רק משום תרבית.   ואלו עשה דהשבת רבית ילפינן לה מקרא דוחי אחיך עמך אהדר לי' כי היכי 

כו ונטל חיותו מחויב להשיב כי היכי דניחי.   כן פירש הרשב"א פרק הגוזל בתרא ]קיב דניחי בהדך.   והיינו כיון שהוא נש
ע"א[.   ופשוט.   וברבית דרבנן שאינו עובר כלל משום נשך רק משום שממונו נתרבה.   והרי העשה אינו בא כלל לחסר 

חויב.   וכן דעת הרשב"א ב"ק ע"ה רבית המלוה רק להשלים חסרון הלוה כי היכי דניחי.   ע"כ אפי' לצאת י"ש אינו מ
הובא בביאורי הגר"א דאפי' לצי"ש אינו מחויב.   ומ"מ לדינא פשיטא דנקטינן כדעת רוב פוסקים ופסק הש"ע דחייב 

 לצאת ידי שמים:    

 בעקבי הצאן עמ' רד

 שומא מילתא –ריבית 

 בבא מציעא סב.

לאו  -ואת הערב, מפני שיש בהן קום עשה. מאי קום עשה דתניא: רבי נחמיה ורבי אליעזר בן יעקב פוטרין את המלוה 
 -לקרוע שטרא.  -לא, מאי קום עשה  -משום דאמרינן להו קומו אהדורו? מכלל דתנא קמא סבר: לאו בני אהדורי נינהו. 

 -לום! הא לא עבוד ולא כ -מאי קסבר? אי קסבר שטר העומד לגבות כגבוי דמי, והא עבדו איסורייהו, ואי לאו כגבוי דמי 
לעולם קסבר שטר העומד לגבות לאו כגבוי דמי, והא קא משמע לן: דשומא מילתא היא. הכי נמי מסתברא, דתנן: ואלו 

עבוד מעשה, אלא עדים מאי עבוד? אלא, לאו שמע  -עוברים בלא תעשה: המלוה והלווה, הערב והעדים. בשלמא כולהו 
 מינה דשומא מילתא היא, שמע מינה.

 א איגר ליורה דעה קס:אחידושי ר' עקיב
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וכמה לאוין נאמרו בו. המלוה עובר בו' לאוין. את כספך ל"ת בנשך. ובמרבית ל"ת. לא תהיה לו כנושה. אל תקח מאתו 
נשך. ולא תשימון. לפני עור. והלוה עובר בב' ל"ת לפ"ע והה"מ כתב דבנוסחא שלפנינו בסוגיא הלוה עובר משום ל"ת 

 ש בתשו' )סי' קס"ב( מסתפק אם הלוה עובר משעת הלואה או משעת נתינה דוקא עי"ש:ולאחיך ל"ת. ובמ"ל כ' ומוהר"

 שכר שבת מהבנק –ריבית 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן נט

 רבית מבאנק /מבנק/ של גויים עבור שבת ויו"ט בע"ה. מע"כ בני חביבי הרב הגאון מוהר"ר דוד פיינשטיין שליט"א.  

עכשיו שהבאנק משלם ריבית לפי סך הימים שהיו המעות בהבאנק, שא"כ הרי יש לאסור מליטול בדבר מה שנתחדש   
ריבית עבור ימי שבת וימים טובים מאיסור שכר שבת כדאיתא במג"א סימן ש"ו סק"ז, יפה כתבת דכיון דהם חושבין יום 

הוא בהבלעה דשעות של חול מחצות הלילה עד חצות הלילה שלכן הוו התשלומין דריבית עבור שעות דחול ג"כ ש
ממוצאי שבת עד חצות הלילה, אבל כששבת ויו"ט סמוכין דהוא בין שיו"ט חל בע"ש =בערב שבת= בין שיו"ט הוא 

במוצאי שבת יש לאסור מליטול בעד יום הראשון דמתחיל אצלם בחצות לילה ונמשך עד חצות לילה השני, דהרי בין 
מיו"ט אסורין, אבל הריבית בעד יום השני מותר דהרי איכא שעות אחרונות  השעות שהן משבת אסורין ובין השעות שהן

דהן חול. ובשני יו"ט של גליות מסתבר דכיון דעשו לדין יו"ט שני בדין ספק דהא ביצה שנולדה בזה מותרת בזה לרב 
חד, וממילא בריבית בביצה דף ד' והלכה כמותו, א"כ לא שייך לאסור שכר יו"ט בפועל ששמר שני הימים אלא בעד יום א

של הבאנק שהיום מתחיל מחצות הלילה ונגמר בחצות הלילה הרי ליכא שום איסור דאליבא דהודאי איכא ודאי גם 
שעות דחול ביום שמשלמין עבורו ריבית והוי בהבלעה שמותר. ובאיכא תלתא יומי כמו כשיו"ט הוא ביום ה' וע"ש או 

ו"ט נמי רק יום אחד דהוא כשיו"ט ביום ה' וע"ש =וערב שבת= אסור ליקח במוצאי שבת ויום ב' אסור מדין שכר שבת וי
בעד יו"ט שני דבע"ש, ואם יו"ט הוא במוצ"ש =במוצאי שבת= ויום ב' אסור בעד יום השבת )ובשני יו"ט של ר"ה אולי 

 יש לאסור בעד יום אחד דהרי הם כיומא אריכתא לרוב הדינים וראוי להחמיר( זהו מה שנראה לע"ד.  

ונראה דהשכר דיום האסור שלא שייך להניחו שם יתנהו לאיזה צדקה ובאופן שלא ידעו כלל ולא יהיה לו שום הנאה   
 אף לא הכרת טובה משום אדם. והנני אביך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין.

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן לח אות ט

ובה כניתנת בהבלעה מחמת שהבאנק משלם ריבית רק על פיקדון באנק שמשלם ריבית יומית, אם הריבית לשבת חש  
 לזמן ממושך  

ובדבר מה שכתבתי באג"מ או"ח ח"ד סימן נ"ט, בבאנק שמשלם ריבית לפי סך הימים שהיו בהבאנק, שבעצם היה זה   
מחול שהוו אסור מאיסור שכר שבת. ורק מחמת שאצלם חושבין היום מחצות לילה עד חצות לילה, שאיכא איזה שעות 

תשלומי הריבית גם עלייהו, שנמצא שהוא בהבלעה, יש להתיר. שלכן כששבת ויו"ט סמוכין, יש לאסור רק מליטול בעד 
יום הראשון שהוא מחצות לילה דראשון עד חצות לילה דשני, אבל על יום השני מותר, בשביל שעות אחרונות דהן חול. 

אנק לא מעוניין בריבית של יום אחד אלא בהמשכת ריבית דהרבה זמן, וכתר"ה העיר שיש טעם להתיר לגמרי, משום דהב
ולא היו מקבלים כלל על יום אחד. וא"כ אף שמשלמין בחשבונם על כל יום, הווי זה בדרך הבלעה. וכתר"ה שמע מנכדי 

קח גם עבור הר"ר מרדכי שליט"א, שהוריתי להיתר לאחד שיש לו מושב זקנים ומקבל תמיכה מהמדינה לכל יום ויום, לי
ימי שבת ויו"ט מצד טעם זה שבשביל יום אחד לא היו נותנין, שא"כ הויא תמיכתם על ריבוי הזמן, ורק החשבון בעלמא 

נקל להם לעשות בחלוקה לימים, שלכן הוא בדרך הבלעה. שא"כ קשה מ"ט לא כתבתי היתר מטעם זה גם בעניין הבאנק, 
 גם בעד שני הימים.  ויהיה מותר ליקח כשיהיו סמוכין שבת ויו"ט 

הנה אף שלכאורה צדק כתר"ה, אבל כשמעיינין איכא חילוק. דבהא דתמיכת המדינה, מה שלא היו נותנים כשהיה הזקן   
העני שם זמן מועט כיום ויומיים, הוא משום שתמיכתם זו היתה רק סך קטן שבעל המושב זקנים היה מקבלה אף בלא 

ן לו הזקן בעצמו או קרוביו ומכיריו, ואולי גם היה בעל המושב זקנים מחזיקו תמיכתם, אף בשביל סך הקטן שהיה נות
שם בחינם בשביל שם טוב. ורק כשאיכא זמן גדול שהוא סך גדול, שא"א לבעל מושב זקנים לקבלו בדרך אחרת, משלמת 

ת על הימים, דהימים לו המדינה. ונמצא שאין זה מצד ריבוי הימים, אלא מצד ריבוי ההוצאה. שלכן אין תמיכתן נחשב
הם רק גורמים לריבוי ההוצאה עי"ז. והרי ודאי אף ביום אחד שהוא הוצאה גדולה, כגון שהיה חולה והוצרכו לעשות לו 

ניתוח שעלה זה סך גדול, ישלמו זה מהמדינה. שלכן אף סתם ההוצאה מה שאין משלמין מהמדינה לזמן קצר, הוא משום 
משום דרוצין וסומכין שבעל המושב זקנים יקבלהו גם בלא תמיכתם. ולכן אף שאח"כ דבהוצאה קטנה אין רוצים לתמוך, 

 כשהתחילו לתמוך מחשבין לפי הימים, הוא חושבנא בעלמא.  

אבל ענין הריבית דהבאנק, הא הוא ודאי על כל יום ויום ששייך להרוויח בהם. ומה שלא היו מקבלין כשהיה רק על זמן   
שום שאין רוצים לטרוח בעד שכר מועט, ולפעמים הוא גם הפסד, דטיפול העובדים שם יעלה קצר כיום ויומיים, הוא מ

שכרם יותר מרווח הריבית שיהיה בעד היום. אבל עכ"פ בהונח הכסף בבאנק סתמא, ואף בפירוש על ימים רבים, הוא 
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לכל יום ויום, אף כשאין  בעצם ובהכרח כפ"מ שדרכם לשלם, שהוא עכשיו לפי סך הימים שיהיו המעות בהבאנק, שהוא
לו רשות ליקח משם המעות, וכ"ש ביש לו רשות ליקח משם. דלכן נמצא שלימי שבת ויו"ט הוא כשכר שבת, שהוצרכתי 

להתיר רק מחמת דחושבין התשלומין ליום המדינה שמתחיל מחצות הלילה, והויא בהבלעה מצד שעות דחול דמוצ"ש 
לאסור מליטול בעד יום הראשון כדכתבתי שם. וגם יש עוד טעם להתיר במושב  עד חצות. דלכן בשבת ויו"ט סמוכין, יש

זקנים, שכל המלאכות שצריכין לעשות להאכילה, אף ההבאה מן השוק, הוא רק בששת ימי החול. וכמובן אף אם יזדמן 
ד ששת ימי החול, שלא יוכל לאכול, הרי צריכין המדינה לשלם מאחר שהוכן לפניו. ונמצא שהמעות הם צריכין לשלם בע

להמזונות שהיו מתקלקלין. ואף שאיכא גם מזונות שלא מתקלקלין, שהחיוב עלייהו רק כשאוכלם בשבת, הרי איכא 
 הבלעה. אך אין צורך לזה דטעם הראשון הוא טעם נכון.  

 והנני ידידו ואוהבו בלו"נ, מוקירו מחותנו, משה פיינשטיין.  

 243עניית אמן ויציאת ידי חובה –רם קול 

 ראש השנה כז

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן קח

בקריאת המגילה ע"י מיקראפאן /מיקרופון/ מע"כ הרב הגאון המפורסם מוהר"ר חיים דובער גינזבערג שליט"א הגאב"ד 
 וואנקאווער.  

הנה בדבר קריאת המגילה ע"י מיקראפאן קשה לומר בזה הלכה ברורה כי לא נתברר כראוי איך נשמע ע"י זה ע"י   
אנשים הראוי לסמוך עליהם. ולכן אין ראוי לקרא המגילה שישמעו ע"י המיקראפאן ועד עתה כמדומני שלא נשאלתי על 

 עיר אחד שאמרתי שאין למחות בידם.  זה לומר בזה הלכה ואיני זוכר כלל מה שכותב כתר"ה בשם רב צ

אבל מה שפשיטא ליה לכתר"ה שאין יוצאין בשמיעה ע"י מיקראפאן מטעם שהוא כמו ששומע מאינו בר חיובא לפ"מ   
דאומרים המומחים בטיבו של מיקראפאן שלא מוציא ממש הקול של האדם המדבר אלא הד הברה בעלמא, ולא דק 

הברה שבמתני' דר"ה דף כ"ז שהרי הכא נשמע קול חזק ובריא אך כוונת כתר"ה היא  כתר"ה בלשונו דאין שייך זה לקול
שאומרים שנשמע קול אחר שנברא מקולו ולכן שייך דמיונו לנשמע מלאו בר חיובא דקול הברה לא שייך ללאו בר 

אחר שנעשה חיובא, הנה לדידי מספקא טובא אף אם נימא שהאמת כאמירת המומחים שלא נשמע קול האדם אלא קול 
מקולו, מטעם שכיון שעכ"פ רק כשהוא קורא נשמע הקול יש להחשיב זה כשמיעת קולו ממש דהרי כל זה שנשמע עושה 

קולו ממש. ומנין לנו עצם כח השמיעה איך הוא שאולי הוא ג"כ באופן זה שנברא איזה דבר באויר ומגיע לאזנו. וכן 
לוך עד האזן וגם יש קצת שיהוי זמן בהלוכו, ומ"מ נחשב שהוא מסתבר לפי מה שאומרים חכמי הטבע שהקול יש לו ה

קול האדם לכן אפשר שגם הקול שנעשה בהמיקראפאן בעת שמדבר ששומעין אותו הוא נחשב קולו ממש וכן הא יותר 
מסתבר. וגם לא ברור הדבר מה שאומרים שהוא קול אחר. ומטעם זה אפשר אין למחות ביד אלו שרוצים לקרא המגילה 

המיקראפאן מצד ההלכה. וקלקול למצות אחרות שהוא לשופר וקריאת התורה בשבת וי"ט אי אפשר לבא מזה דהא  ע"י
אסור לדבר במיקראפאן בשבת ויום טוב ובמצות דבור שבחול אם ג"כ יקראו במיקראפאן הא אם אין למחות במגילה 

 כ"ש באלו.  

למחות כדי למונעם מלרדוף אחרי חדשות אחרות שלהוטים  אך מ"מ כיון שלא ברור להיתר והוא ענין חדש, בכלל יש  
 בזה במדינות אלו כמו שכותב כתר"ה. ידידו מוקירו, משה פיינשטיין.    

 אות ד שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן צא

ד' בענין שמיעת הבדלה ע"י טעלעפאן /טלפון/ לאשה הנמצאת בבית החולים הנה אם אי אפשר לה שתשמע הבדלה 
במקומה ודאי יש לה לשמוע על הטעלעפאן שיותר נוטה שיוצאה בזה כדכתבתי בתשובה חאו"ח ח"ב סימן ק"ח גבי 
קריאת מגילה וה"ה גבי הבדלה משום דכל מצות דבור דבחול הוא כמגילה לבד ק"ש ובהמ"ז =קריאת שמע וברכת 

כיון שא"א לה לשמוע הבדלה בבית החולים המזון= שצריך למחות באלו הרוצים לצאת במייקראפאן /במיקרופון/, שלכן 
 צריכה לשמוע ע"י הטעלעפאן, וכן צריך לענות אמן על ברכה ששומעין ע"י טעלעפאן וע"י מייקראפאן מספק.

 שו"ת מנחת שלמה חלק א סימן ט

הנפת קול, היות שהדבר הזה נחשב רק כ -קצור הדברים הוא שאין להשתמש בביהכ"נ לצרכי תפילה במיקרופון ורם  ...
סודרים שהיתה באלכסנדריה של מצרים לדעת היכן החזן עומד בתפלתו, אבל אי אפשר כלל לצאת בשמיעה זו בשום 

דבר שחייבים לשמוע מפי אדם. ואף שיודע אני שרבים יתמהו על כך וכמו זר יהיה דבר זה בעיניהם, עם כל זאת האמת 
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יודעים כלל מה טיבם של המכשירים האלה )וחושבים  הוא כדברינו, וברור הוא בעיני שזה מוזר רק לאלה שאינם
מחשבות הבל שחוטי הטלפון או גלי הרדיו מוליכים ממש את קול האדם. וכדי להוציא מלבם טעות זו הארכתי מאד 

הערת /בביאור הדברים( אבל לא ליודעים את האמת, כי בדברי בזה עם מביני מדע ויודעים בהלכה כולם הסכימו לי. 
ר שכבר נדפס מאמר זה נזדמן לי לדבר עם מרן בעל החזו"א זצ"ל ואמר לי שלדעתו אין זה כ"כ פשוט, ויתכן דכיון שהקול הנשמע המחבר/ +לאח

נוצר ע"י המדבר וגם הקול נשמע מיד כדרך המדברים "אפשר" דגם זה חשיב כשומע ממש מפי המדבר או התוקע, וכמדומה לי שצריכים לומר לפי"ז 
קול, ולענ"ד הוא חידוש  -קול הברה שמע לא יצא, היינו מפני שקול הברה נשמע קצת לאחר קול האדם משא"כ בטלפון ורם דמה שאמרו בגמ' אם 

 ...גדול מאד ואין אני מבין אותו.+

 בין ישראל לעמים, שכבת זרע –רפואה 

 :פו-שבת פו.

שנאמר אהיו נכנים לשלשת  - משנה. מנין לפולטת שכבת זרע ביום השלישי )שתהא( +מסורת הש"ס: ]שהיא[+ טמאה
   ...ימים

טהורה, דברי רבי אלעזר בן עזריה. רבי ישמעאל אומר: פעמים  -גמרא... תנו רבנן: פולטת שכבת זרע ביום השלישי   
שהן ארבע עונות, פעמים שהן חמש עונות, פעמים שהן שש עונות. רבי עקיבא אומר: לעולם חמש. ואם יצאתה מקצת 

 ...נין לה מקצת עונה ששיתנות -עונה ראשונה 

 -חביל גופייהו, נכרים דלא דאיגי במצות  -בעי רב פפא: שכבת זרע של ישראל במעי נכרית מהו? ישראל דדאיגי במצות 
חביל גופייהו,  -חביל גופייהו? ואם תמצי לומר כיון דאכלי שקצים ורמשים  -לא, או דילמא: כיון דאכלין שקצים ורמשים 

 -לא, או דילמא: לא שנא?  -מסרחת, אבל בהמה דלית לה פרוזדור  -ה )היא( דאית לה פרוזדור במעי בהמה מהו? אש
 .תיקו

 :רש"י ברכות כה

 הלכה על פי החקירה לאור המדע בת ימינו קביעתראה: 

 אשת איש או היתר גמור? –הזרעה מלאכותית  –רפואה 

 244(קישור)חוסן יוסף )ענגיל( סימן סב 
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  245שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן י

 נפש הרב עמ' רנה

 ארץ הצבי עמ' קיג

 246חלקת מחוקק אבן העזר א:ח

באמבטי אם קיים האב פ"ו ואם מקרי בנו לכל דבר ובלקוטי מהרי"ל  היה הבן ממזר וכו'. יש להסתפק אשה שנתעברה
נמצא שבן סירא היה בנו של ירמיה שרחץ באמבטי כי סירא בגי' ירמי"הו וע' בס' עבודת הקודש להרב איש האלקי 

קדושה מוהרר"מ קורדאווי"רו זצ"ל בחלק התכלית פרק י"ז )וז"ל ס' יצירה מזמן אברהם אבינו ע"ה נמצא בין אומתו ה
וירמיה ע"ה בזמן בית הראשון היה מתעסק בו כמו שנמצא בס' הבטחון שעשה ר"י בן בתירא ע"ה הביאו רב חמאי גאון 
ז"ל בס' היחוד וגם הביאו הקדוש קנה ז"ל בספר הפליאה שירמיה הנביא ע"ה היה מתעסק בספר יצירה בינו לבין עצמו 

ונתעסקו בס' יצירה שלשה שנים לקיים הכתוב אז נדברו יראי ה'  יצתה בת קול ואמרה קנה לך חבר הלך אצל סירא בנו
 וגו' עכ"ל(:

 פ-שו"ת שרידי אש אבן העזר עט

                                                 

חלק ב סימן יא וסימן יח, אבן העזר חלק ג סימן יא, אבן העזר חלק ד ע"ע שם ב אבן העזר חלק א סימן ע וסימן עא, אבן העזר  245
 יז-סימן לב אות ה, יביע אומר חלק ב אבן העזר סימן א, אוצר הפוסקים חלק ט פ"ט

 ע"ע ברכי יוסף שם ס"ק יד, ט"ז יורה דעה קצה:ז,  246
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לפי דעת הרה"ג מהרי"ל צירלסון שם, האשה אסורה לבעלה והולד הנולד הוא ממזר והוא סומך את דעתו על הפסוק: 
מסור לנו לדרוש מקראות ועלינו לברר שאלות "ואל אשת עמיתך לא תתן שכבתך לזרע לטמאה בה".   אבל אין הדבר 

 כאלו רק על יסוד ש"ס ופוסקים.

 הפלה –רפואה 

 סנהדרין עב

 שו"ת תורת חסד אבן העזר סימן מב

 גקונ' רפואה במשפחה שער  -שו"ת ציץ אליעזר חלק ט סימן נא 

 שו"ת ציץ אליעזר חלק יג סימן קב

 שו"ת ציץ אליעזר חלק יד סימן קא

 אות ד אליעזר חלק טו סימן מגשו"ת ציץ 

 ורפא ירפא –רפואה 

 שו"ת אבני נזר חלק חושן משפט סימן קצג   

 תשובה מאת אבי המחבר הגה"ק זצ"ל האבד"ק ביאלא.  

 ב"ה אור ליום ד' פ' דברים ה' לחודש מנחם אב תרל"ג פה ביאלא יע"א.  

 לכבוד ידידי בני הרב הגאון מוהר"א שליט"א.  

ם מותר לחולה לשתות לרפואה חלב טמא. וגם אם הרופאים אומרים שצריך אם מותר לחולה להחמיר נידון השאלה א  
 על עצמו שלא לשתות:  

הדבר פשוט דאין מותר רק עפ"י רופא מומחה שאומר שיש סכנה לחולה גם שיאמר שאין רפואה בדבר היתר רק בחלב   
ר להתיר אפי' בחולה שאין בו סכנה ולומר כיון שדרך החלב טמא כמבואר בסי' קנ"ה. ולכאורה הי' אפשר לחפש קצת הית

לשתותו מבושל ולרפואה שותה בלתי מבושל הוה שלא כדרך אכילתן. והגם שטובה השתי' גם בלתי מבושל. הלא מי 
פירות גם כן טובים לשתי' ואפילו הכי אמרה הגמ' )פסחים כ"ד ע"ב( דמקרי שלא כדרך אכילתן כיון שדרך לאכול הפירות 

ולא לשתות מימיהן. אולם לא ידעתי אם החלב טמא הדרך של נכרים לשתות מבושל. ועוד הא כתב הרמב"ם ז"ל )פי"ד 
מהל' מאכלות אסורות ]ה"י[( כל האוכלין האסורין אינו חייב עליהם עד שיאכל אותן דרך הנאה וכו' כיצד הרי שהמחה 

לב חי או שעירב דברים מרים כגון ראש ולענה לתוך יין את החלב וגמעו כשהוא חם עד שיכוה גרונו ממנו או שאכל ח
נסך או לתוך קדרה של נבלה ואכלן כשהן מרין או שאכל אוכל האסור אחר שהסריח והבאיש ובטל מאוכל אדם הרי זה 

פטור עכ"ל. הרי שפירש דאוכל שלא כדרך אכילתן היינו שאכל באופן שרע לאכול משמע דחלב טמא חי כיון שטוב 
חי חייב. אך קשה עליו מגמ' הנ"ל. ויש לומר דר' זירא שהי' רוצה לפשוט ממי פירות הי' פושט מק"ו דמה מי לשתות גם 

פירות מקרי שלא כדרך אכילתן כ"ש חלב חי שרע לאכול ודאי מקרי שלא כד"א. אבל לפי תירוץ אביי דהתם משום דזיעה 
בעלמא ולא משום דהוי שלא כד"א דזה לא מקרי בעלמא הוא יש לומר דגם לפי האמת הטעם כן דמפרש משום דזיעה 

שלא כד"א רק בחלב חי כיון שרע לאכול. ולא ראיתי מי שחולק על הרמב"ם בזה ובודאי הלכה כהרמב"ם. ]והנה אתה 
כתבת דחלב טמא ודאי מקרי כדרך אכילתו אפי' בלא מבושל דלא גרע מבשר עוף דרכיך דמקרי כד"א ומי פירות שאני 

ה. ויפה הוכחת. עכ"ז הטעם י"ל כדבריי דמאחר שנדחו דברי ר"ז ובמי פירות אמר אביי הטעם משום דנעשה מאוכל משק
דזיעה בעלמא הוא ממילא י"ל שלא מקרי שלכד"א רק באוכל רע כמ"ש הרמב"ם ז"ל. ובשר עוף דרכיך גם כן הוי כדרך 

 אכילתן משום דלא מקרי רע לאכילה כשהוא חי[:  

בו סכנה עפ"י הרופאים ואמרו לו רפואה במאכלות אסורות אם מותר לחולה להחמיר על ובשאלה שני' בחולה שיש   
עצמו. הנה לפי דברי אבן עזרא )פ' משפטים( שפירש על ורפא ירפא דוקא במכות ופצעים שמבחוץ לא על חולי שמבפנים 

תר להחמיר על עצמו בחולי ומביא ראי' מפסוק )דהי"ב ט"ז( וגם בחליו לא דרש את ה' כי ברופאים לדבריו בודאי מו
שבפנים ולא די שמותר רק איסור יש לרפאות עצמו בחולי שבפנים מרופאים. והרמב"ן ז"ל כתב )פ' בחקותי( וז"ל והכלל 

כי בהיות ישראל שלמים וגם רבים לא יתנהג ענינם בטבע כלל לא בגופם ולא בארצם לא בכללם ולא ביחיד מהם כי 
ה מקרבם עד שלא יצטרכו לרופא ולא להשתמר בדרך מדרכי הרפואות כלל כמו שאמר יברך ה' לחמם ומימם ויסיר מחל

כי אני רופאך. וכן היו הצדיקים עושים בזמן הנבואה גם כי יקרם עון שיחלו לא ידרשו ברופאים רק בנביאים כאשר הי' 
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דבר הרופאים נהגו בהם מ"ט ענין אסא וחזקי' בחלותו ואמר הכתוב גם בחליו לא דרש את ה' כי אם ברופאים ואלו הי' 
שיזכיר הרופאים אין האשם רק בעבור שלא דרש השם אבל הוא כאשר יאמר אדם לא אוכל מצה בחג המצות כי אם 

חמץ אבל הדורש השם בנביא לא ידרוש ברופאים ומה חלק לרופאים בבית עושי רצון ה' אחר שהבטיח וברך את לחמך 
ם אין מעשיהם רק על המאכל והמשקה להזהיר ממנו ולצוות עליו וכך אמרו ואת מימיך והסירותי מחלה מקרבך והרופאי

כל עשרים ותרתין שנין דמלך רבה רב יוסף אפי' אומנא לביתי' לא קרא והמשל להם תרעא דלא פתיח ]למצותא פתיח 
ם כפי לאסותא[ והוא מאמרם שאין דרכם של בני אדם ברפואות אלא שנהגו שאלו לא הי' דרכם ברפואות יחלה האד

אשר יהי' עליו עונש חטאו ויתרפא ברצון ה' אבל הם נהגו ברפואות וה' הניחם למקרה הטבעים וזו היא כוונתם באמרם 
ורפא ירפא מכאן שניתנה רשות לרופא לרפאות לא אמרו שניתנה רשות לחולה להתרפאות אלא כיון שחלה החולה ובא 

לקם בחיים אין לרופא לאסור עצמו ברפואתו לא מפני חשש להתרפאות כי נהג ברפואות והוא לא הי' מעדת ה' ושח
שמא ימות בידו אחרי שהוא בקי במלאכה ההיא ולא בעבור שיאמר כי השם לבדו הוא רופא כל בשר שכבר נהגו ועל כן 

האנשים הנצים שהכו זה את זה באבן או באגרוף יש על המכה תשלומי הרפואה כי התורה לא תסמוך דיני' על הנסים 
אמרה כי לא יחדל אביון מקרב הארץ מדעתו שכן יהי' אבל ברצות ה' דרכי איש אין לו עסק ברפואות עכ"ל  כאשר

הרמב"ן ז"ל. והנה לדעתו ג"כ החולה רשאי להחמיר על עצמו. כי לדעתו אין נכון לחולה לדרוש ברופאים. ובאמת שלולא 
ם ג"כ כי בודאי צדיק כאסא דרש את ה' רק מפני דברי הרמב"ן ז"ל הייתי אומר שחטא אסא הי' רק על שדרש ברופאי

שדרש גם ברופאים לא הי' נקרא דורש השם. כי הרמב"ן מביא הפסוק וגם בחליו וכו' כי "אם" ברופאים ובפסוק כתיב כי 
ברופאים ולא כתיב תיבת "אם" יוכל היות הפי' כנ"ל. אמנם קשה לי על הרמב"ן ז"ל ממס' ברכות )ס' ע"א( הנכנס להקיז 

אומר יר"מ וכו' שאין דרכן של בני אדם לרפאות אלא שנהגו ופירש"י כלומר לא הי' להם לעסוק ברפואות אלא לבקש  דם
רחמים אמר אביי לא לימא אינש הכי דתנא דבי ר"י ורפא ירפא מכאן שנתנה תורה רשות לרופא לרפאות. ולפי דברי 

כן של בני אדם לרפאות דלא הי' לחולה לעסוק ברפואות הרמב"ן ז"ל שניתן רשות לרופא ולא לחולה שפיר היא שאין דר
ואמאי אמר אביי לא לימא אינש הכי. והנה הט"ז )בסי' של"ו ]סעי' א'[( כתב דאילו הי' האדם זכאי לא הי' צריך לרפואות 

רק מחמת כי ירדה התורה לסוף דעתו של אדם שלא יהי' זכאי כ"כ הסכימה התורה שיעסוק ברפואות לכך עתה חיוב 
ומצוה בדבר כיון דלפי מעשה האדם חיותו תלוי' בכך וזה הוא פירוש הגמ' לא לימא אינש הכי. וכתב הט"ז ז"ל שכן כתב 
הרמב"ן ז"ל. ולא ידעתי היכן כתב הרמב"ן ז"ל כן דהא הרמב"ן כתב שניתנה רשות לרופא ולא לחולה משמע שאפי' אינו 

ז הי' קשה על הרמב"ן ז"ל מהגמ' הנ"ל ותירץ הט"ז שהרמב"ן ז"ל לא זכאי גמור ג"כ לא ניתן רשות לחולה. ונלע"ד שלהט"
דיבר אלא מצדיקים ומה שאמר הרמב"ן לא ניתן רשות לחולה היינו בצדיק והגם כי התורה צותה לכל אדם שיהי' צדיק 

אינש שאינו אבל בשאינו צדיק ניתן רשות גם לחולה וממילא שפיר קאמר אביי לא לימא אינש הכי ]דלשון אינש הוא על 
צדיק גמור[. היינו כיון שנכנס להקיז דם נמצא שאינו צדיק גמור כי אם הי' צדיק גמור לא הי' עוסק ברפואות. ממילא גם 

באיש כזה גם התורה נתנה רשות שיעסוק ברפואות. ממילא באיש צדיק שרוצה להחמיר על עצמו במאכלות אסורות 
אף שבלא מאכלות אסורות עוסק ברפואות ואין מחזיק עצמו צדיק כ"כ. ובוטח בהש"י כדי שלא לאכול מאכלות אסורות 

וגם שרוצה לקיים דעת הב"ח ז"ל שאביא אי"ה לקמן. אבל אם במאכלות אסורות רוצה לסמוך עצמו על הרמב"ן ז"ל 
דרש שפיר דמי. ולפי"ז אסא שהי' דורש ברופאים וכתבתי למעלה שלולא פירוש הרמב"ן ז"ל י"ל שדרש בה' רק מחמת ש

גם ברופאים הי' נקרא שלא דרש ה' טעמו מה שדרש גם ברופאים הי' מפני שלא החזיק עצמו לצדיק כ"כ ובשאינו צדיק 
גמור מותר ומצוה לדרוש ברופאים כדברי הט"ז ז"ל עכ"ז גבי צדיק גדול כאסא הי' זה נקרא חטא. והיינו שאמר הכתוב 

וזהב למלך ארם כדי שיפר בריתו עם מלך ישראל. וזה הי' ג"כ מפני  וגם בחליו היינו שקודם נכתב בפסוק שהי' שולח כסף
שלא הי' מחזיק עצמו לצדיק כ"כ שיהי' ראוי לנס. והוכיחו הנביא כי לצדיק גדול כמותו הי' לו לבטוח בה' לבדו ולא 

פאים ולא בטח לעשות שום פעולה עפ"י הטבע. ע"כ הפסוק וגם בחליו וכו' היינו שגם בחליו הי' לו חטא זה שדרש ברו
בה' לבדו. ויהושפט בנו תיקן חטא זה של אסא אביו ועליו אמר הפסוק ויגבה לבו בדרכי ה' כי כאשר בא לדרכי ה' גבה 

לבו ובטח בהש"י לבדו בכל כחו ולא אמר שאינו ראוי לנס כי אינו זכאי כ"כ אבל גבה לבו בדרכי ה' ובבוא עליו עמון 
ים ב' כ' ואמר ליהודה וליושבי ירושלים האמינו בה' וכו' וכתוב בפסוק כ"ב ובעת ומואב עמד בתפילה כמבואר בדברי הימ

החלו וכו'. אולם הב"ח ז"ל כתב )ביו"ד סי' של"ו( דחטא אסא הי' שלא דרש בה' כלל רק ברופאים אבל אם בטח בה' 
גבול ישראל עכ"ל.  שישלח לו רפואה ע"י הרופא מותר לדרוש ברופאים אפי' במכה הבאה בידי שמים וכך נהגו בכל

ולדבריו נראה שאסור לחולה להחמיר על עצמו אפי' במאכלות אסורות כיון שהתורה לא אסרה זה כלל אפי' לצדיק 
ומותר לכל אדם לדרוש ברופאים ממילא מחויב לשמוע לרופא אפי' במאכלות אסורות כמו שאינו רשאי להחמיר מלחלל 

 שבת עבור חולה שיש בו סכנה:  

ומ"מ נראה דודאי יוכל החולה הצדיק לסמוך על האבן עזרא והרמב"ן כשנוגע למאכלות אסורות בחולי שבפנים שלא   
לסמוך על הרופאים כי האבן עזרא והרמב"ן ז"ל המה רוב כנגד הב"ח ז"ל. ומש"כ הב"ח ז"ל שכן נהגו בכל גבול ישראל 

גמ'. אמר כן אבל כתב הרמב"ן שהמנהג אינו מצד החסידות. ואין אינו ראי' כיון שהרמב"ן ז"ל בעצמו כתב שכן נהגו וכן ה
לומר שאין הולכין בפקוח נפש אחר הרוב. זה אינו כי נראה בחוש שהרופאים מועדין לקלקל וטוב לפני ה' ימלט מהם. 

ואמרו וגם נראה לי ראי' להרמב"ן ז"ל מדברי הגמ' במס' ב"ק )פ'( דאיתא שם מעשה בחסיד אחד שהי' גונח דם מלבו 
הרופאים שאין לו תקנה עד שיינק חלב רותח משחרית לשחרית לימים נכנסו חבריו לבקרו כיון שראו אותה עז קשורה 
בכרעי המטה חזרו לאחוריהם ואמרו לסטים מזויין בביתו של זה ואנו נכנסין לבקרו ואף הוא בשעת מיתתו אמר יודע 

י. וקשה הא פקוח נפש דוחה כל האיסורים. אלא ודאי כיון שהי' אני שאין בי עון אלא אותה העז שעברתי על דברי חבר
חסיד לא הי' צריך לעשות עפ"י הרופאים כדברי הרמב"ן ז"ל ובפרט בדבר איסור. והנה השיטה מקובצת הקשה קושיא 
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הנ"ל ותירץ בשם הרב המאירי דבדבר שנאסר משום תקנה ומחשש פסידת אחרים ראוי להחמיר בו ביותר. והנה לפי 
רוצו היה צריך דין זה להיות בפוסקים שפקוח נפש אין דוחה איסור כזה. ולא מצינו בפוסקים דין זה. אך לפי דברי תי

הרמב"ן ז"ל אתי שפיר דנהי דמן הדין מי שאינו צדיק גמור ורוצה להתרפאות ברופאים פקוח נפש דוחה גם איסור זה רק 
ן זה כיון דמן הדין מותר משום פקוח נפש אפי' איסור כזה כנ"ל. אך לחסיד הי' נחשב עון כנ"ל. לכן לא הביאו הפוסקים די

כל הנ"ל בצדיק אבל מי שאינו צדיק ורוצה להחמיר על עצמו במאכלות אסורות נגד הרופאים עדיין יש לשאול בזה אם 
שמחמיר  מותר כיון שבסתם אדם כתב הט"ז שחיוב ומצוה יש להתרפאות מרופאים. אך נראה לי דלענין זה מקרי צדיק

על עצמו במאכלות אסורות ובוטח בהש"י אפי' במה שיש בו סכנת נפשו וא"כ אפי' מי שאינו צדיק אפילו הכי מותר לו 
 להחמיר על עצמו במאכלות אסורות נגד הרופאים:  

אך עדיין יש לשאול אם מותר שלא לשאול ברופא באינו נוגע למאכלות אסורות כיון שהט"ז כתב שלמי שאין צדיק   
חיוב ומצוה יש כיון שחיותו תלוי' בכך. עם כל זה נראה לפע"ד כיון שנראה בחוש שהרופאים מועדין לקלקל יוכל לבטוח 

בהש"י כדי שלא להכניס עצמו לסכנת נפשות במעשה. וגם שלענין זה מקרי צדיק שבוטח בהש"י. וגם כי מפשט דברי 
מקרי צדיק לענין זה. ולכל אדם יש רשות ומצוה לעשות  הרמב"ן נראה שכל אדם שאינו עוסק ברפואות ובוטח בהשי"ת

כן. ומה דאמר הגמ' לא לימא אינש הכי היינו כיון שהוא עוסק ברפואות וכנ"ל וגם כי פשט הפסוק וגם בחליו וגו' משמע 
כן דאל"כ לא הי' נחשב חטא לאסא מה שלא הי' מחשיב את עצמו לצדיק גמור ולמעלה כתבתי שזה הי' חטא לצדיק 

ותו. אבל הפשט לא משמע כן. וגם מעשה דהגמ' בחסיד ג"כ לא הי' נחשב חטא מה שלא החזיק את עצמו לצדיק גמור. כמ
ומה שאמר בשעת מיתתו אפשר שהי' נגלה אליו אז זה. רק משמע שלכל אדם יש לבטוח בהש"י ולא לעסוק ברפואות. 

וך על פשט דברי הרמב"ן ושלא להביא עצמו לכך האידנא שנראה בחוש שהרופאים מועדין לקלקל נראה שיוכל לסמ
 לסכנת נפשות בידים:  

 כל הנ"ל כתבתי להלכה ולא למעשה כי אין אנכי כדאי להורות בענין חמור כזה. והשי"ת ברחמיו יאיר עיני בתורתו:  

 אביך הדו"ש הק' זאב נחום במוהר"א ז"ל:    

 לימוד הרפואה על ידי ניתוח מתים –רפואה 

 דעת הגאון רב שלמה זלמן אוירבאך זצ"ל

 כי תצא פרק כא פסוק כב -רמב"ן דברים פרשת שופטים 

ולא תטמא את אדמתך. על דעת רבותינו איננו טעם בלבד, בעבור שלא תטמא את אדמתך, שא"כ יהיה מותר בחוצה 
אפילו המת בארץ עובר בשני לאוין ועשה, ובחוצה לארץ בעשה ולא לארץ, אבל הוא לאו שני. והנה המלין התלוי או 

תעשה אחד, שהוא למד מן התלוי, כאשר פירשתי. ומן הלאו הזה קבר יהושע מלכי כנען ביומן, אע"פ שאין בתלייתן 
 הקללה שהזכירו רבותינו במגדף ועובד ע"ז, אבל היה בהם משום טומאת הארץ, או שחשש לקללת אלהים מן המשל של

 :שני האחים, כאשר פירשתי

 ארץ הצבי עמ' צ

 בעקבי הצאן עמ' רכו

 לידה בעזרת רופאים, יוצא דופן, מילה בשבת  –רפואה 
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 247 (קישור)הפרדס תשרי תשל"ב  –דעת הגרי"א הענקין 

 

 248על ידי בחינות סוגי הדם קביעת אבהות –רפואה 

 נדה לא.

 שו"ת ציץ אליעזר יג:קד

 היש אפשרות לקבוע זהות אבהות על יסוד תוצאות בדיקות סוגי הדם.  

ב"ה. ט"ז מנח"א תשל"ז. ירושלים עיה"ק תובב"א. למכובדי היקר הרופא המהולל דגמיר וסביר וירו"ש ד"ר א. ס. אברהם   
 נ"י שלום ורב ברכה.  

נני מתכבד לענות לו על ק הגיע לידי יקרת מכתבו, ושמחתי לשמוע ממנו אחרי שזה זמן שלא ראיתיו, והביום ועש"  
 ..שאלותיו.

ואבוא בזה לשאלתו השניה. וז"ל שאלתו השניה: ידוע שעל ידי בדיקות סוג הדם אפשר לשלול בודאות שראובן הוא   
יתכן שהוא האבא( האם בדיקה ותוצאותיה תופס מקום רק ש -האבא של ילד )אף פעם אי אפשר לוודא שהוא כן האבא 

 בדיני תורה עכ"ל.  

ואשיבנו כדלקמן: במס' נדה ד' ל"א ע"א איתא: ת"ר שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו, אביו מזריע הלובן   
ושחור שבעין,  שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן שבעין, אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות

 והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וכו'.  

והנה באודם שהאשה מזרעת ברור שכלול בזה )ואולי עוד בראש ובראשונה( הדם. ובהגהות הגר"א ז"ל מגיה בהדיא   
בגמ': ודם וכ"כ בהדיא גם בשאילתות יתרו שאילתא נ"ו, ובהעמק שאלה שם כותב שבמדרש קהלת מבואר ג"כ בפירוש 

ם, דזה פשיטא דעיקר יצירת הולד היינו מדם דם עיי"ש. ז"א שהדם בא מן האשה, וכפי שמסביר שם העמק שאלה ש
שבאשה ודם מוליד דם ע"ש. וא"כ מכיון שהדם בא מן האשה זיהות דם יכול להיות ולקבוע בין בן לאמו אבל לא בין בן 

לאביו בהיות שדם הבן לא בא ממנו. וזה באמת הנימוק למה שכבו' כותב שאף פעם אי אפשר לוודא ע"י בדיקת סוג הדם 
אבא, והיינו מפני שזהות הדם הוא רק בין הבן להאם בהיות שהדם בא מן האשה. וא"כ מינה גם זאת, דגם מה שהוא כן ה

שבדיקת סוג הדם מראה לשלול בודאי שהוא לא האבא של הילד המדובר, ג"כ אינו אומר עוד כלום, ואי אפשר מתוך זה 
 להחליט שפלוני איננו אבי הילד.  

זיאל להרה"ר הראש"ל המנוח הגרב"צ עוזיאל ז"ל בח"ב שער מ' פ"א סעי' י"ח שפוסק בזה והכי ראיתי גם בספר שערי ע  
וז"ל: כל מקום שאין שורת הדין מחייבת האב למזונות ילד זנונים, אין סומכין על בדיקה מדעית של דם הילד בדמיונו 

מזריע/ הלובן וכו' אמו מזרעת /לזה של האב, שכן קבלה מרז"ל שלשה שותפין באדם הקב"ה ואביו ואמו, ואביו מזרע 
אודם וכו' והקב"ה נותן בו רוח ונשמה. וכל בדיקה מדעית מתבטלת נגד קבלתם הנאמנה של רז"ל שכל דבריהם נאמרו 

ברוח הקודש, ברוך שבחר בהם ובמשנתם עכ"ל. ומאד נאמנו דבריו ז"ל. ואם הוא מדבר על החיוב, שע"ז, כפי שכבו' 
אה רק על ספק שיתכן, אבל לא על וודאות, ברור אבל שאותו הנימוק ואותו הטעם ישנו כותב, גם הבדיקה המדעית מר

 גם כאשר הבדיקה מראה בודאות על השלילה, באשר כי כל בדיקה מדעית מתבטלת נגד קבלתם הנאמנה של חז"ל.  

                                                 

 בביאור דבריוע"ע במש"כ הרב י. דוד בלעיך  247
 (קישור) 168חלק ג עמ'  Gray Matterב ע"ע 248
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ל ונאמין לבדיקה ולפי דעתי אין במקרה הזה גם סתירה בין הבדיקה המדעית לבין דברי חז"ל, מפני דגם אם נקב  
המדעית השוללת בודאות זיהות הדם בין הילד לבין האב, אין עוד זאת אומרת שהוא איננו אביו, ויוכל להיות אביו גם 

 אם סוגי הדם אינם זהים ביניהם בהיות והדם של הילד לא בא מן האב. כי כאמור הדם בא מן האשה.  

ז סק"א וביאור הגר"א סק"ד דסברי גם לגבי מילה שהדין של מתו מחמת ויעוין עוד ביו"ד סי' רס"ג סעי' ב' ברמ"א ובט"  
מילה לא שייך באיש רק באשה לפי שהדם בא מן האשה. ומסתברא שגם הדעה הראשונה במחבר שם שסוברת ששייך 
כי גם באיש מודה ג"כ לזה שהדם בא מן האשה, ורק לגבי מילה שאני, מפני שסוברת שענין המיתה הוא לא רק מן הדם, 

אם גם מן הכח וכדו' מדברים הבאים מהאיש. וכך מבאר בהדיא גם בשו"ת חתם סופר חאה"ע ח"א סימן קל"ו כיעו"ש, 
 ויש להאריך.  

)ג( אמנם בספר חסידים סי' רל"ב מסופר על רב סעדיה שעשה מעשה לקבוע זהות הבן ולתת לו הירושה ע"י הקזת דם   
זה שנבלע הדם בעצם קבע שהוא בנו כי הוא גוף אחד יעו"ש. אבל נראה בספל ולקיחת עצם המת ושימו בספל, ואצל 

דאין לקבוע מזה הלכה בהיות ולא מצינו מבכזה בש"ס וספרי הלכה )יעוין בב"ב ד' נ"ח ע"א וברש"ש ועוד, ואכמ"ל( ועוד 
מה לדעת  זאת דשם הא היתה הבדיקה בעצם ועצמות הבן הא הוא מהאב כדאיתא בנדה שם, וגם אין אתנו יודע עד

 חכמתו בזה.   -מהות צורת הבדיקה והקביעה שעל פיה קבע רב סעדיה ועל מה הוטבעו אדני 

)ד( כסניף נוסף לכל האמור יש להוסיף גם זאת, דנראה שהקביעה המדעית בזה ע"י בדיקת סוגי הדם איננה יוצאת עכ"פ   
דע קובע לוודאות כהיום, כעבור זמן מה מגדר השערה של באשר הוא שם. כפי שאנו רואים בהרבה מקרים שמה שהמ

קובעת בעצמה אחרת ומבטלת מה שקבעה בודאות תמול, וזאת לפי ההתפתחות והגילוים החדשים שמגלה לאחר מיכן. 
והא הרי ידוע דעת גדולי הפוסקים שאין להסתמך ולא לקבוע הלכה על אומדנות הרופאים. וברור שאין זה דומה למה 

 או ראי שסברי רבנן שבזה כן נותנים לו נאמנות.  שהרופא קובע ע"י צילום 

וזהו מחוץ מה שיש עוד לומר, שלפעמים מאיזה סיבה שהיא שקורה בחיים משתנה סוג הדם אצל האחד מהם מכפי   
שהיה מתחילתו, והאם כשמחליפים דם אצל בן אדם, או נותנים לו מנות דם מאחרים, האם על ידי כך לא משתנה סוג 

 שהיה לפני כן? וזהו אולי הסיבה מה שלפעמים לא מזדהה סוג הדם של הבן גם עם סוג הדם של אמו?   הדם אצלו מכפי

)ה( על כן מכל האמור, ובעיקר ממה שביארנו עפ"י הגמ' בנדה, נראה דבדיקת סוג הדם ותוצאותיה אינו תופס מקום   
 ..רה. כדי לקבוע עי"כ זהות אבהות.בדיני תו

 (קישור) לה עמ' מטחלק אסיא 
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 אבר שהנשמה תלויה בו –קביעת עת המות  –רפואה 

 גוססראה: 

 (קישור)אור הישר ערכין כ. 
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 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן קמו

 בענין סימני מיתה כ"ד מנ"א תש"ל. מע"כ ידידי הרב הגאון מהר"ר חיים דובער גולעווסקי שליט"א.  

ומיתה הוא בהמוח שאם לפי השערותיהם אין המוח פועל פעולתו הוא כבר  מה שאומרים הרופאים שסימני חיות  
נחשב למת אף שעדיין הוא נושם וכתר"ה האריך לסתור זה, ודמיון כתר"ה למה שאר"ה בחולין דף מ"ה מוח זה דחוט 

ראש, ואולי השדרה אינו מעלה ואינו מוריד, לא מובן לי בתרתי דהתם איירי במוח דחוט השדרה והרופאים על המוח שב
לענין זה גרע מוח שבראש, ועוד דהתם איירי רק לענין נפסק אבל המוח קיים ובריא, דאם המוח נתמרך ונתמסמס טרפה 
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כמפורש התם, וכן במוח הראש טרפה בנשפך כמים או כדונג, ואף שהטרפות הוא מצד דסופו לנקב את הקרום, עכ"פ 
השדרה, ולכן אפשר שזה עושה שלא יפעל פעולתו בגוף שהוא  איכא טרפות במוח בין במוח הראש בין במוח שבחוט

כמיתה להרופאים. אבל האמת ודאי שלא זה שפסק המוח לפעול הוא מיתה דכל זמן שהוא נושם הוא חי, רק זה שפסק 
המוח לפעול פעולתו הוא דבר שיביא למיתה שיפסוק לנשום, ואפשר כיון שעדיין הוא חי שאיכא מיני סמים בעולם 

עים לאינשי או שעדיין אינם ידועים שיעשו שהמוח יחזור לפעול פעולתו, וכן שייך להתפלל להשי"ת שירפאנו מהידו
שהוא רק בחשיבות חולה ומסוכן שרשאים להתפלל ולא שהוא בחשיבות מת שאסור להתפלל מפני שהוא תפלת שוא. 

דהא לא הוזכר בגמ' ובפוסקים שיהיה  שלכן פשוט שההורגו הוא רוצח וחייב מיתה אם ליכא חסרון המטריף בהמוח,
סימן חיות במוח, ולא שייך לומר נשתנו הטבעים בזה, דגם בימי חז"ל היה המוח פועל הפעולות כמו בזמננו וכל חיות 

 האדם היה בא ממנו ומ"מ לא היה נחשב מת בפסיקת פעולת המוח, וכמו כן הוא ברור שגם בזמננו הוא כן.

 קידושין כד:

עבד יוצא בהן לחירות, מ"ט? מחוסר אבר הוא; ותנא תונא: תמות וזכרות  -היתה עינו סמויה וחטטה א"ר ששת: הרי ש
 ולא כל העוף. -בבהמה, ואין תמות וזכרות בעופות; יכול יבשה גפה, נקטעה רגלה, נחטטה עינה? ת"ל: מן העוף 

 רשב"א קידושין כד: ד"ה יבשה גפה

 מחוסר אבר מיקרי כיון שכל כחו של עוף בכנפיו ויבשו. כתב הראב"ד ז"ל אע"פ שעדיין מחובר בגופו

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן ח

 בענין יבשה ידו השמאלית למצות תפילין ובנחלה במחלת הפארליז /שיתוק/.  

 מוצש"ק ג' חנוכה תש"ו.    

 מע"כ ידידי הרב הגאון הגדול המפורסם בשמו ובחבוריו הנעלים מוהר"ר יעקב הכהן מעסקין שליט"א.    

בדבר שכ"ג ידידי רוצה בענותנותו לידע דעתי בדבר יד שמאל שנחלה בפאראליז לענין הנחת תפילין, הנה ראיתי   
שודאי נחשב כליכא יד כלל וכהא דיבשה גפה תשובתו בחבורו אבן יעקב סי' צ"ה ודברי כ"ג נכוחים באם יבש היד ממש 

שמשמע מקידושין דף כ"ד שהוא מצד שנחשב מחוסר אבר וכדהביא כ"ג מרשב"א בשם הראב"ד שהוא יותר מפורש. וגם 
ברמב"ם רפ"ג מאיסורי מזבח מפורש בסוף דבריו שמה שפסול יבשה גפו בעוף הוא מצד שאין מקריבין חסר כלל, ומזה 

ו שכתב בד"א במומין קטנים עיי"ש שהיה נראה לכאורה דמה שמסיק שפסול עוף שיבש גפו הוא משמע שגם תחלת דברי
מחמת שהוא מום גדול ולא מחמת שנחשב חסר אבר ממש, אינו כן אלא שלחסר קורא הרמב"ם מום גדול אבל הפסול 

 הוא מצד שנחשב חסר ממש כדמסיק.  

הכבד טרפה משום דכל יבש כנטול דמי, ומשמע לו זה מגמ' שם ועוד מפורש בחולין דף מ"ו ברא"ש בשם בה"ג שיבש   
חולין מ"ו/ דמדמה דין יבש בריאה ליבש האזן דמום בבכור ואם לא היה מדין חסר לא היה שייך לדמות כ"כ. וכן כתב /

הרמב"ם פ"ח משחיטה ה"ז שיבש מקצת הריאה הוא מדין חסר עיי"ש. ולכן אף להרמב"ם מסתבר שיודה לבה"ג שגם 
בש הכבד טרפה וגם בכל האברים שמטריפין בחסר ונטול דמ"ש מריאה וכבד אף שלא נאמר בהו בפירוש. ולכן גם בי

לענין הנחת תפילין על יד יבש כיון שלא נחשב יד אין שייך להניח שם כדכתב כ"ג ידידי. ודברי עמודי אש שהביא ידידי 
' כ"ז סק"ג במחלוקת תוס' והאו"ז ויש להניח בימין בלא ברכה אינו כלום. ולענין אם יניח בימין תלוי להמג"א /או"ח/ סי

 ולהרמ"א בתשובה פטור לגמרי וכדכתב כ"ג ידידי.  

והנה יש שרצו לדחות הראיה מלשון הראב"ד שהביא הרשב"א קידושין משום שמשמע להו ממה שכתב שם ביבש גפה   
ק גבי גף ולא בשארי אברים, אבל פשוט לע"ד דלא ניתן דמחוסר אבר מיקרי כיון שכל כחו של עוף בכנפיו ויבשו, שהוא ר

זה להאמר כלל שביבש ברור דהוי כחסר האבר וכדבארתי ממה שהיא הבה"ג ראיה לדין יבש הכבד מיבשה הריאה, וכוונת 
הראב"ד הוא לא על יבשה גפה דוקא דה"ה אם היה נקיט נקטעה גפה נמי היה אומר טעם זה דסובר דלא בכל האברים 

וף למזבח בחסרון אלא בחסר מאברים שהם עיקר גופה וכחה. וגם לשון הרמב"ם משמע כן שהרי כתב בפ"ג נפסל ע
מאי"מ =מהלכות איסורי מזבח= בד"א במומין הקטנים אבל עוף שיבש גפו או נסמית עינו או נקטעה רגלו אסור לגבי 

בו מום גדול שהוא רק באברים מזבח שאין מקריבין חסר כלל משמע דוקא שהוא במחוסר אבר כזה שיש להחשי
העיקרים ולא במחוסר אבר כזה שאין לו צורך גדול להעוף שזה היה כשר. ולכן כתב הראב"ד טעם על מה שיבשה גפה 
וה"ה נקטעה גפה שנאסרה למזבח אף שכיון שאין אבר זה בשאר בע"ח =בעלי חיים= היה מקום לומר דאינו מאברים 

 שהוא משום דבעוף הוא עיקר באבריו לפי שאין כח העוף אלא בכנפיו. וזה ברור.  העיקרים שיפסלוהו להעוף בחסרון, 

אבל פשוט לע"ד שהוא רק ביבש לגמרי שהוא דוקא באם לא תוציא טפת דם כרבנן דבכורות דף ל"ז, שגם היד הוא   
ט בה זיקא ויצטרך דוקא כאזן דשליט בה זיקא עיין בחולין דף מ"ו. ואין לחלק דבאדם שהולך לבוש בבגדים לא נחשב שלי

שיהיה נפרד בצפורן כהא דריאה, דאם גם כסוי בגדים מהני לזה לא היה נחשב גם באזן בכור מום קבוע לשחוט כ"ז שלא 
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נפרך בצפורן מאחר דאפשר לרפאותו ע"י כסוי בגדים, דהא מצינו לענין מומין הקבועין שאם יכול להתרפא גם ע"י מעשה 
דף ל"ח, ועיין בתוס' שם ד"ה וסימניך שאיכא תרי לישני שם אם מום שיכול להתרפאות לא נחשב מום קבוע בבכורות 

ע"י מעשה דוקא נחשב מום עובר ועיין במהרי"ט אלגזי דמסיק דהתוס' סברי לדינא עיקר שנחשב רק מום עובר. עכ"פ 
ה נשמע גם לכו"ע דלא יפלגו לחד לישנא בתוס' ודאי איכא ראיה דע"י כסוי בגדים לא נחשב לא שליט בה זיקא ומלשון ז

 בזה. ולכן אם יבש אף רק באופן שלא תוציא טפת דם אף שלא נפרך בצפורן נמי כיון שהלכה כרבנן הוא כחסר היד.  

אבל במחלת הפאראליז ברור שמוציא דם הרבה כמו ביד בריא לכן אין שייך זה כלל ליבש שעושהו כחסר דהא ברור   
א עדיפא מיבשה האזן דבהמה דאינו מום בכגון הא דפאראליז. וגם אין ניכר בה שום שיבשה גפה דפסול בעוף למזבח ל

יבשות כלל רק שהוא מחלה כזו שאינו מרגיש בהיד ואינו יכול להניעה וברוב הפעמים אין הסבה כלל בהיד אלא מצד 
יה כעל כל יד שמאלית. מחלה שבמוח לכן אף שאינו יכול להשתמש בה לא הוי כחסר וממילא מחוייב בתפילין להניח על

וגם אולי ידוע כלפי שמיא שיש לזה רפואה אף שרופאים שלנו אין יודעים לזה רפואה. עכ"פ אין לנו להחשיב כחסר אלא 
מה שמצינו שהוא בשעור שתנקב ואינה מוציאה טפת דם שזה אינו במחלת הפאראליז שודאי תוציא דם. וזכורני שאבא 

שבעה חדשים האחרונים מחייו במחלת הפאראליז בצדו השמאלית הניח תפילין על מארי הגאון זצ"ל שהיה ל"ע חולה 
 ידו השמאלית שהיתה ג"כ פאראליזירטע /משותקת/.  

ולכן אף שאני מסכים וסובר כדברי כ"ג ידידי ביבש היד שמאלית שאין להניח תפילין עליה מ"מ בזה שכ"ג מדמה גם   
אלא שחייב להניח תפילין עליה משום שאינו בדין יבש כדלעיל. והנני ידיו  כשנחלה בפאראליז לדין יבש היד לא מודינא

 מוקירו כרום גאונו, משה פיינשטיין.    

 שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן שלח

שלום וכל טוב לה"ה הרב המאה"ג החרוץ המופלג זית רענן יפה פרי תואר קרא שמו כבוד מו"ה פלוני נ"י אב"ד ור"מ 
 ני.  דק"ק פלו

יקרתו הגיעני ונפשו היקרה בשאלתו נידון עיר א' שהרופא כהן ומנימוסי המדינה שאין המתים נקברים עד אחר שבדקו   
הרופא ומעיד עליו שנתיאש אחר נפלו אם מותר לכהן לכנס אפי' ליגע לבדוק כנ"ל וחפץ מעלתו להתיר ובנה יסודו על ב' 

תי' שהוא בעשה ול"ת והתירו משום ס' נפשות ה"ה יש להתיר כאן )ב'( דברים )א'( אם הדור שלפנינו התירו הלנת מ
 נתלה בשו"ת בית יעקב שפלפל אם להתיר לכהן ליכנס לחולה גוסס.  

הנה בקראי דברים אלו יוצאים מפה גברא דכוותיה עמדתי מרעיד ונבהל מאד מי הוא זה ואיזהו שהתיר בדור שלפנינו   
אל לא שמעתי ולא ראיתי והנה פר"מ נתלה באילן גדול בתשו' יעב"ץ ח"ב ודמיונו הלנת מתים ולהתיר עפ"י חכמי ישר

וזכרונו כוזב לו כי לא נמצא שם כן אך בספרי המאספים ובס' בכורי עתים נמצא אגרות משנת תקל"ב שהחכם רמ"ד טען 
יים למות וא"א אלא בעיכול להתיר איסורן של חכמי ישראל באמרו כי רופאי זמנינו אמרו שאין נודע גבול המגביל בין ח

הבשר והביא ראיתו ממתני' סוף מס' נדה הזב והזבה והנדה וכו' מטמאי' עד שיתעכל הבשר וכן פסק הרמב"ם ועוד מריש 
פרק ח' דמסכתת שמחות שמבקרים על המתים עד ג' ימים ופ"א חי אחד אחרי כן כ"ה שנים והוליד בנים וא"כ ק"ו ומה 

הביא לו ארון ותכריכים כש"כ מפני פקוח נפשו וכ' מאז חפרו בכוכין והיה אפשר לדפוק על משום כבודו של מת מלינים ל
קברו אבל בזמנינו שקוברין בארץ ממש על כרחך להלינו אלו דבריו והאי חילוק בין קברים לכוכין הזכיר הפרישה בי"ד 

 סי' שצ"ד ובש"ך שם סק"ב.  

י בעוכלא ולא נשא לו פנים וגם אגרות מהרב המ"ץ דשווארין יע"ש כי אך הגאון מו"ה יעב"ץ מחה לי' אמוחא מאה עוכל  
היטב דיבר הרב ההוא ומעתה לא ידעתי מאן ספון מאן חשוב להתיר וכמדומה לי הואיל במדינת קיסר יר"ה הורגלו להלין 

 מטעם המלך וגדוליו נשכח הדבר עד שחשבוהו לדין תורה.  

כי יהי' באיש חטא משפט מות והומת וכו' לא תלין וכו' כי קבור תקברנו ונחזי אנן הנה בלי ספק כשאמרה התורה   
והעובר על זה בשום מת עובר על עשה ול"ת ע"כ אז נמסר לנו שיעור מיתה אולי הי' אז מסורת מבעלי טבעיים 
"א וסמכו הראשונים אעפ"י שנשכח מרופאי זמנינו ועליהם סמכו חז"ל בהרבה ענינים מעניני התורה כמבואר פר"ע פ"ה ע

אקרא לא תסיג גבול ריעך אשר גבלו ראשונים או אם לא היה להם מסורת מהטבעיים ע"כ קבל מרע"ה השיעור מהל"מ 
=מהלכה למשה מסיני= או שסמכו עצמן אקרא כל אשר רוח חיים באפו דהכל תלוי בנשימת האף וכמבואר ביומא פ"ה 

 ע"א ופסקו רמב"ם וטוש"ע.  

אשר כ' ידידי נ"י תמי' גדולה בעיני וכי קרא נשמת רוח חיים במפולת מיירי ועוד דבר ידוע ולומר נפל מפולת שאני כ  
בהיפוך כי המתים מיתה פתאומיות יש לחוש יותר שנדמה כמת מחמת בהלה וכעין חולה שיתוק שקורין )שלאג( ואפ"ה 

בידינו מאז היתה עדת ה' לגוי כשפסקה נשמתו שוב אין מחללין שבת וע"כ כלל הוא לכל המתים שזהו שיעור המקובל 
קדוש וכל הרוחות שבעולם אם ימלאו חפניהם רוח לא יזיזונו ממקום תורתינו הקדושה והנה כן משמע ברמב"ם פ"ד 
מאבל הל' ה' כ' והמעמץ עם יציאת נפש הר"ז שופך דמים אלא ישהה מעט שמא נתעלף והנה היה לנו להודיע אימת 

לו אע"כ סמך עצמו אמ"ש פ"ב מהל' שבת במפולת שבודקין עד חוטמו ושם ניכר  יציאת הנפש ואיזה שיעור וגבול יש
יציאת הנפש וע"ז כ' כאן שאחר כך ישהה מעט זמן מועט שמא נתעלף ואז מותר לעמץ עין אע"פ שכתב לעיל שהמעמץ 
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ה בו סימני עם יציאת הנפש הר"ז שופך דמים מ"מ אחר ששהה מעט שוב יצא מהחשש עילוף ולא אמר שימתין עד שירא
עיכול היינו כתמים שחורים וירוקים שהוא סי' שכבר התחיל הבשר להתעכל בפנימיות והוא לכל הפחות כמה שעות 

 אחר יציאת נשמה או אפי' יום או יומים אע"כ לא חשש הרמב"ם לספק בזה כלל.  

ני לא ידעתי שום תפיסה עליו והנה הריב"ש בתשו' סוף סי' מ"ה תפס קצת על הרמב"ם במ"ש מבן הצרפת /הצרפית/ וא  
כי ז"ל בספר המורה ח"א פמ"ב שם המיתה הוא מיתה ממש גם החולי החזק וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן ]גבי נבל[ 
פי' והרי לא מת ממש ולזה ביאר בבן הצרפת /הצרפית/ ויהי חליו חזק מאוד עד אשר לא נותרה בו נשמה פי' דאי הוי 

כעין מיתה קמ"ל לא נותרה בו נשמה כלל שוב כ' והאנדלוסי' אומרי' נתבטלה נשימתו עד כתיב וימת הוי אפשר לומר 
שלא הושגה לו נשימה כלל כמו שיקרה לקצת חולים בחולי השיתוק ]שלאג[ ובהחנק הרחם ]קראמפף /כאב של 

ואר מת חולי חזק התכווצות/[ עד שלא יודע אם הוא חי או מת ויתמיד זה הספק יום או יומים עכ"ל הנה להרמב"ם ית
מש"ה הוצרך לבאר בצרפית עד שלא נשארה בו נשמה נמצא להרמב"ם אפשר בן השונמית לא מת ממש אך בן הצרפית 

מת ולא נשארה בו נשמה ולהאנדלוסי' הוא בהיפוך סתם מיתה הוא מיתה ממש רק בנבל פרט הכתוב וימת לבו והוא לא 
ו כי לא האמין להם ובצרפית פי' בהיפוך לא נותרה בו נשימה אבל מת כי בטלו הדופקים כמ"ש רמב"ן בפסוק ויפג לב

הדופקים דפקו כי כן יארע בחולי )שלאג( וחינוק הרחם וחולי )קאלערא /כולירע/( ר"ל שלא נרגש בו אלא דפק בעורק 
ה הצדעים או הצוואר אבל נשימה ליכא אבל סתם מיתה הוא מיתה ממש נמצא לדידהו בהיפוך הוא בן השונמית הי

תחיית המתים ממש אבל בן הצרפית לא היה רק החזרת הנשימה וסברא זו כתבו רדב"ז ח' חמישי סי' ב' אלפים ר"ג ושם 
דחה כל דבריהם ע"ש עכ"פ בין לרמב"ם בין לאנדלוסין לא יכחישו תח"ה =תחית המתים= או בבן הצרפית או בבן 

 שונמית אלא לרז"ל שניהם מתו ושניהם החיו אחרי מותם.  

אבל כל שאחר שמוטל כאבן דומם ואין בו שום דפיקה ואם אח"כ בטל הנשימה אין לנו אלא דברי תורתינו הקדושה   
שהוא מת ולא ילינו אותו והמטמא לו אם הוא כהן לוקה אחר ההתראה ומ"מ בש"ס נדה ס"ב ע"ב אמרי' גזרה שמא 

טמא לא גזרי' אחר מותו וקשה אימתי נדע יתעלפו דבר פשוט הוא וממקומו הוא מוכרע דאמרי' בעכו"ם דבחי לא מ
שיעור מיתתו שנטהר מסמא שלו הלא טרם סימני עיכול אין מיתתו נודע ומה בינו לישראל אלא האמת יורה דרכו כי 
כמה שעות או אפי' יום ויומים קודם החלט מיתתו עפ"י בקיאי' המבינים סי' מיתה כמו אנשי החברא המתעסקים עם 

זה כבר בטלו חושיותיו והרגשותו ומוטל כאבן דומם בעילוף הסמוך למיתה והמתעסקים עומדים מתים בזמנינו קודם ל
עליו ומצפים רגע יציאת הנפש עפ"י קבלתם שבידם והוא הרגש כ"ש בנשימה ודפיקה ידועה אבל לכל ההמוני' אין הפרש 

א"כ משעת עילוף ההוא עד סי' עיכול בין צורתו ושכבו קודם יציאת הנשמה ובין כמה שעות אח"כ עד התחלת ס' עיכול ו
שהוא לפעמים יום ויומים אין שום היכר לההמונים אעפ"י שבינו לבינו הבינו המבינים שיצאה נשמתו בביטול נשימה 

קלה ההיא מ"מ כל בני בית לא ידעו ולא יבינו מה בין כלי מסמא שקודם או אח"כ כי בגופו לא הורגשו שום שינוי על כן 
שנולדו בו סי' עיכול ובעכו"ם שאינו מטמא מחיים אז מיד שהמבינים אמרו שבטלה נשימתו הקלה  טמאו את הכל עד

 האחרונה אז מטהרין הכלי מסמא מיד.  

וע"ד הברייתא דמס' שמחות רפ"ח דתני' התם יוצאים לבית הקברות ופוקדים על המתים עד ג' ימים ואין בו משום   
נים וכו' ורצה הדרישה לומר שזה היה בזמן שקברו בכוכין ומהר"י יעבץ דחה זה דרכי האמורי מעשה שפקדו א' וחי כ"ה ש

שהרי מבואר ברמב"ם פ"ה מהל' אבל הנ"ל שגם בכוכין היה משליכים עליו עפר וא"כ צלע"ג מה יועיל לפקוד על הקבר 
הלא ימות בקברו אם הלא המתעלף ומניחים אותו בכוך ועפר על גביו וגם אם אח"ז תשוב רוחו אליו מעילוף הראשון 

אין אדם עומד שם עוסק עמו ברפואת וכדומה והיה לנו לתקן שיעמדו שומרים ג' ימים שם וכשירגשו בקבר שום נדנוד 
ותנועה יבוא לסיועתו אבל עתה שהניחוהו בבית הקברות מה יועיל לבקרו פעם ביום וצע"ג אבל האמת יורה דרכו כי זהו 

אלף שנים שיקום אחרי נפלו וביטול נשימתו וימסור לבקיאים ואפי' מיעוטא מקרה בעלמא ממקריים הרחוקים א' ל
דמיעוטא לא הוי כמו חוני המעגל שישן שבעים שנה ועיין אגרת בקורת מעשים ומקרים נפלאים חוץ להיקש הטבעיי 

מעשי האמורי ואינו נכנס בגדר חוששי' למיעוט בפ"נ =בפקוח נפש= אך זאת לדעת כי ההלנה והדפיקה על המתים הוא מ
כאשר רמז מהר"י יעב"ץ באגרותיו להחכם רמ"ד והרי הם קוברים מתיהם בבית תפלתם וכבר גילה סודם הרמב"ן בדרוש 

בסרקוסטה לפני המלך ושם אמר שגם הקשקוש בזוג למתים הוא ממעשה אוב וידעוני יע"ש והנהיגו ישראל ג"כ לבקר על 
אין בזה מדרכי האמורי כיון שכבר נמצא פ"א שמצא קרובו חי ועזרהו המתים והיה ראוי לאסור ממעשי האמורי ואמר ש

עד שחי כ"ה שנים והוליד ה' בנים א"כ המבקר מתו אין לתלות במעשה אמורי' כחק בלי טעם כי יש לתלות שרוצה לחוש 
מה שוב איננו אולי יחי' קרובו אעפ"י שהוא רחוק ומוקצה מן הדעת כמו מסמר מן הצלוב וכדומה כיון שיש לתלות בדבר 

 חק אמורים.  

ובזה יובנו דברי הרמב"ם פ"ד מאבל הל' ד' שכ' צדיקים אין בונין נפש על קברם שדבריהם הם זכרונם ולא יפנה אדם   
לבקר הקברות והריב"ש בתשו' כתב שהמעתיקים עשו מזה בבא בפ"ע ומשמע שאין לבקר הקברות והוא נגד מס' שמחות 

צדיקים דבריהם הם זכרונם וע"כ אין מבקרים אותם כי אינם צריכים לכך ועיין כ"מ שם הנ"ל אע"כ בבא אחד הוא עם ה
והוא דוחק גדול וגם לשבש כל הספרים שעשו ממנו בבא בפ"ע ועוד צ"ע דהרי הרמב"ם לא מייתי כלל הך דמס' שמחות 

"ע היא הנה כבר כתבתי דמבקרים ואיך כ' כאן דאין מבקרי' קברי צדיקים אבל מה שנראה לע"ד בזה דודאי בבא בפ
דהדרישה ר"ל דאז שהיה קוברים בכוכין הי' שייך שיחי' אחר נופלו ומהריעב"ץ מקשה דגם בכוכין זורקין עליו עפר ונטמן 

בעפר ואומר אני כל דברי חכמים קיימים עפ"י הירושלמי ס"פ שני דסנהדרין ודפ"ק דמ"ק בראשונה היה קוברים אותו 
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שראל היה נוהגים ללקט עצמות ע"כ קברו במהמורות עד שתעכל הבשר ושוב ליקטו עצמות במהמורות ע"ש פי' לפנים בי
וקברו במקומן ע"ש ומשמע שהיה קבר עראי בעלמא ושם היה אפשר לקום אחרי נופלו ומזה מיירי המסכת שמחות 

ר הקבר משום ומשבטלו מהמורות כבר בימי אמוראים שבירושלמי שוב ל"ש שיקום מקברו א"כ ממילא שוב אסור לבק
דרכי האמורי נמצא מברייתא זו למד הרמב"ם דאין לפנות לבקר בבית הקברות כלל משום דרכי האמורי ולפענ"ד כוונתי 

 האמת.  

מ"מ בהא סלקינן אנו אין לנו אלא דבר התורה ולקבלת אבותינו וכל המהרהר מהרהר אחר השכינה ואיסור הלנת מתים   
 ר"ה וממילא בטלו כל דבריו בטומאת הכהן הרופא חלילה וחלילה.  במקומו עומד זולת מקפידת המלך י

ומ"ש רמכ"ת בסוף דבריו דלהראב"ד כהנים בזה"ז אינם מוזהרים על הטומאה כיון שכולנו טמאי מתים יעיין בדגול   
ונה הגאון מרבבה בי"ד סי' שע"א /שע"ב/ ד"ה אמר יחזקאל וכו' ונהירנא כד הוינא טלי יוצק מים ע"י מורי חסיד שבכה

מה"ו נתן אדלער ז"ל שנת תקמ"ג בעברנו דרך פראג ראה פני הגאון נב"י זצ"ל והי' פלפולם בדברי הראב"ד והנב"י הראה 
למורי זצ"ל את אשר כ' על גליונו ומ"ו ז"ל פלפל עליו ונפרדו זה מזה והחליפו פלפולם ע"י ואני הייתי מוציא ומבי' 

ף על הגליון הך אמר יחזקאל וכו' ואני בעניי אח"ז כמו שלשים שנים מצאתי שכ"כ הדברים ואז חזר בו הגאון נב"י והוסי
הראב"ד בתמים דעים סס"י רל"ו דאסורי' מן התורה ודברי סמ"ק סי' מ"ח אין לו מובן וצ"ע על כל פנים אין לו למכ"ת 

 משען בזה.  

מת מ"מ עדיין ספק הוא וכגוסס יחשב ומותר ונבוא אל יתר דבריו בעז"ה דלפי דעתו אחר שכבר החלטנו לפי הבנתינו ל  
לכנוס משום ס' פ"נ דלמא יצטרך לרפואה וירפאהו הרופא ונתלה בס' למודי ה' אשר נשען על ס' בית יעקב הנה ס' 

לימודי ה' לא ידענא לי' אבל תשו' בית יעקב נמצא אתנו וראיתי אותה תשובה והנה עלו כלו קמשונים כ' שם דבת"כ 
אמו ודאי אביו ספק מניין ת"ל ולאביו משמע דילפינן מזה דמטמא לספק ורמי' לי אאידך דת"כ לה  איתא אין לי אלא

יטמא ולא לס' למעוטי נתערב וולדה בולד שפחתה משמע שלא יטמא לספק ותירץ לחלק שאם האב ספק יטמא לו מפני 
"כ אסור לכהן רופא לטמא לגוסס קו' הר"י הצרפת לרשב"א ממ"נ אם איננו אביו הוא אינו כהן אבל לספק אחר לא ע

הצריך לרפואה שמא לא תועיל לו רפואתו אלו דבריו הנה העתיק לשון הת"כ בטעות כי איתא שם אביו חזקה מניין לא 
אביו ספק ונבאר לקמן אי"ה הנה מ"ש לה יטמא ולא לנתערב ולדה בולד שפחתה לכאורה למה לי קרא פשיטא דאוריי' 

ן נתערב ולדה בולד שפחתה לכ"ע דאוריי' נלע"ד דהכא איכא מ"ע =מצות עשה= לטמאות בחתיכה א' משתי חתיכות כגו
הכהן לקרוביו וכופין אותו ומטמאין בע"כ והוי ספק להיפוך אולי אחותו היא ומחוייב לטמא ונרא' לר' יהושע בעירובין 

ם ועשה ה"נ פשיטא דספיקא דקום ק"ו ובר"ה כ"ז והיא משנ' בזבחים מתן א' במתן ארבע דדוחין שב ואל תעש' מקמי קו
ועשה שיטמא הכהן דוחה לספיקא שב וא"ת לא יטמא לספק קרוב ולר' יהושע ס"ל לה יטמא לאידך דרשא שם לה ולא 

לאחרים עמה ע"ש והך דרשא למעוטי ספק אתי' כר"א דס"ל התם ינתנו במתן ד' דחייש לשב ואל תעשה דבל תגרע ע"ש 
 ותבין.  

ו ר"ל אביו שהוא ספק אלא כל אב אינו ודאי רק מחזקה דבירושלמי יליף מאביו ואמו דאזלינן בתר והך דאביו חזקה אינ  
חזקה ובש"ס דילן פ"ק דחולין דאזלינן בתר רובא עיין בב"ש סי' י"ט במח"כ שגה וסבר דהירושלמי יליף מכאן חזקה כעין 

רה יוחסין מעשה שבנה מורכב על גבי כתפה אותה חזקה דפ"ק דחולין דילפינן מבית מנוגע וליתא אלא חזקה דפ' עש
והוא חזקת המנהג שנהגו וזה ילפינן מאביו אע"ג דמחמת רובא הוא דרוב בעילות אחר הבעל מ"מ מי ראה אותו בועל 
רוב בעילות אולי אפי' לא חדא אך מחמת המנהג כיון שנשא אשתו ומתנהגים זה ע"ז כמנהג העולם מסתמא בעל רוב 

יהם חזקה ורובא מחזקינן זה לאביו ודאי ואפ"ה קאמר בת"כ אביו חזקה מנין וע"ז הקשה הר"י בעילות נמצא מכח שנ
צרפית ממ"נ אם אינו אביו איננו כהן והרשב"א סי' רכ"ז האריך מאד וסוף דבריו צריכים ביאור והכוונה לפע"ד כך הנה 

קדשתו כי את לחם אלקיו מקריב ה"א ע"כ צריכים להניח אע"ג דלכל התורה הוה אביו חזקה אביו ממש מ"מ לענין ו
להחמיר טפי ושאני קדושת כהונה ועיין ר"פ האשה רבה כיוצא בזה ע"כ צריכים קרא והנה להקריב ע"ג המזבח אין לנו 
ספק א"כ לא שבקת שום כהן עומד ומקריב וע"כ דסמכינן אחזקה והשתא אפי' קמי שמיא גלי' שזה המקריב איננו כהן 

ן לאביו חזקה מ"מ הוא מקריב כדין וקרבנותיו רצויים כי כן ציוה נותן התורה ית"ש דניזל בתר והוא מהמיעוט שאינו ב
חזקה וכמו שאנו אוכלין בשר אע"פ שיארע בהמה מהמיעוט טריפות מ"מ אכלנו בהיתר כי לא ביקש מאתנו אלא שנאכל 

אם קמי שמיא גלי' שאינו כהן מ"מ אם מרוב וכן מקריבין בהמות ע"ג המזבח עד"ז והנה הכהנים בעצמם המקריבים אפי' 
לחם אלקיך הוא מקריב כדין וכהלכה וראוי להיות כה"ג ונכנס לפני ולפנים ומכפר ומרצה ואם נניח שאותו שמקריב לחם 
אלקיך צריך קדושה יתירה ולא ניזל בתר רובא וחזקה לטמא אותו א"כ הוי סד"א לא יטמא לאביו חזקה דהרי עכ"פ לחם 

ב אפי' אינו אביו ואותו שמקריב לא יטמא למתים כ"א לקרוביו וודאי ע"כ צריך קרא לאביו זו היא פי' אלקיך הוא מקרי
 דברי ב' ברייתות דת"כ לפענ"ד.  

מתוך הדברים למדנו מה שבנה פר"מ יסודו אם הקילו בהלנת המת למה לא נקל בטומאת כהן ליתא אם הקילו בהלנת   
להקל בקום ועשה בטומאת כהנים החמורה שאפי' על אביו חזקה צריכים קרא  המתים בשב וא"ת והלנת המת קיל נבוא

 וכל זה לפי דעתו שהתירו הלנה וישתקע ולא יאמר.  

מ"מ פשוט יותר מביעא בכותחא דאפי' להפוסקים דכהן אסור לכנס לבית הגוסס מעיקור הדין מקרא להחלו כדעת   
=פקוח נפש= שרי' ויש לי בזה תמי' רבתי בנזיר ד' ע"ב דאמרי' בשמשון הב"ח יו"ד סי' ש"ע ובנזיר מ"ג מ"מ משום ס' פ"נ 
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בלחי החמור דלמא גוססים שווינהו הקשו תוס' הא אסור לטמא לגוסס ותי' הרא"ש הובא בשיטה מקובצת שם דשאני 
ס בידי שמים גוסס בידי אדם מגוסס בידי שמים ע"ש וצ"ל גוסס בידי אדם אינו להחלו כל כך דאינו קרוב למיתה כמו גוס

והוא היפוך ש"ס סנהדרין ע"ח ע"א וצ"ע עכ"פ פשוט דיכנוס ויעסוק ברפואתו אך כל זה אי אנו רואים שצריך לרופא 
ורפואה וה"נ בנידון דידן אם אירע אחר שהחלטנוהו מת ואנו מרגישים בו שום נדנוד ורפרוף ימהר הכהן ויחוש ויכנוס 

בית אולי ימצא בו באותו רגע הרגש חיות ויחייהו א"כ נשחט ונבשל בשבת משום ס"ס =ספק ספיקא= דפ"נ אבל ליכנס ל
 אולי יזדמן חולי ויהיה מוכן לו אשתומא קאמר זה הכהן אינו נכנס לרפואתו אלא לראות אם כבר מת למהר קבורתו.  

אחר אחר הנה הא גם מ"ש עוד אע"ג דימצא רופאים אחרים מ"מ פ"נ הותרה ר"ל כל התורה אצל פ"נ ואין צריך לחזור   
דפ"נ הותרה לא ידענא מנ"ל הנה בכל התירוצים דמייתי הרא"ש שלהי פ' יוה"כ סי' י"ד ליכא דס"ל הותרה אלא מהר"ם 

מרט"ב דכ' מש"ה אין מאכילין נבלות לחולי משום דשבת הוי כחול גבי חולה א"כ מבואר מדבריו דוקא שבת הותרה ולא 
מ"מ עדיף לשחוט ולבשל בשבת וע"כ ס"ל וחי בהם דקאי אכל התורה אינו אלא  נבלות דלדידי' אפי' נבלה מוכנת לפניו

לדחות ולא להתיר אבל ושמרו בני ישראל את השבת לשמור שבתות הרבה הוא מתיר שבת לגמרי וא"כ טומאת כהנים 
פקוח נפש= דחוי' ולא הותרה ולשארי פוסקים לא שמענו אלא הרמב"ם פ"ב משבת כ' להדי' שבת דחוי' היא אצל פ"נ =

וכ' הכ"מ בשם הרשב"א דיליף מטומאה דחוי' ה"ה פ"נ ואם כי דבריו תמוהים דהא ס"פ טרף בקלפי אמרי' להדי' לענין 
קרבנות שבת הותרה טומאה דחוי' וא"כ כשם שחילקו בקרבנות בין שבת לטומאה דלמא לענין פ"נ נמי מ"מ אנו אין לנו 

נ ולו יהיבנא ליה טעותי' היינו אי עומד לפנינו פ"נ ויש לפנינו כהן מי שיאמר כל התורה הותרה ולא דחוי' אצל פ"
וישראל נאמר כל הזריז הרי זה משובח ולא נדקדק בין כהן לישראל אבל שיהי' כהן מכין לעצמו לוותר קדושת כהונתו 

כנו' ליולדת שאם יזדמן לפניו פ"נ יהיה הוא המתעסק ולא אחר וכי אין אנו מצווי' להכן בע"ש =בערב שבת= כל הה
 ולחולה ולצרכי מילה כדי שלא נצטרך לחלל שבת אלא אם לא הביא מע"ש ואירע בשבת אז הזריז הרי זה משובח.  

בודאי יפה כ' בזה פר"מ דלרמב"ן דס"ל פראד"מ אין למצוה אלא מקומה ושעתה ומותר למול אע"פ דלית לי' חמימי ואם   
לכהן להיות רופא אע"פ שאם יזדמן אח"כ גוסס הצריך לרפואה מותר  אח"כ נצטרך לחמימי יהיה פ"נ וה"נ אין לאסור

לבקרו ולעסוק ברפואתו אע"פ שאינו דומה ממש למילה התם מצוה היא ומוטלת עליו ואין לה אלא מקומה ושעתה ואין 
ימים=  צריך לדאוג מה שיהיה אח"ז אבל הכא לאו מצוה המוטלת עליו שיהיה רופא מ"מ יש ללמוד כן מספינה ג"י =ג'

קודם שבת דלרמב"ן לטעמי' דאין הטעם משום דמתנה לחלל שבת והתם לדבר מצוה אפילו לרז"ה מותר ולרמב"ן אפי' 
בלא דבר מצוה מותר ועיין ב"י גבי מכס מ"מ התם אולי ואולי יזדמן חילול שבת וגבי מכס איננו אלא איסור דרבנן 

זדמן גוסס שיצטרך לרופא וכולי האי ואולי ע"כ בשעה שנעשה רופא והקילו בהפסד דלא גזרו רבנן בכך וה"נ ברופא אולי י
בהיתר נעשה וכל שיזדמן אח"כ גוסס הצריך לרופא מתירין לו אבל ביקור מתים אפי' בלי שיצטרכו לו ועל כל המתים 

אי חי או מת צריך ליכנס הוי כמוותר כהונתו משו' פרנסתו זה לא יעלה על הדעת ח"ו וכ"ז אי היה ספק לנו במתים הללו 
אבל אין לנו ספק שקבלתינו אמת והמקיל בהלכה זולת פקידת המלכות יר"ה עובר על עשה ול"ת דאורייתא והכהן 
המטמא הרי הוא כהן המטמא למתים ולא ישא כפיו כמבואר בטוש"ע /או"ח/ סי' קכ"ח. הנלע"ד כתבתי וה' יראנו 

 הכ"ד.   נפלאות מתורתו ויצילנו משגיאות ויעשה עמנו לטובה אות

אחרי שובי התבוננתי לפי הנראה הרופא הזה ממונה גם על בדיקת מתי העכו"ם כמבואר בשאל' ואיך עלה ע"ד השואל   
להתיר משום פ"נ תינח במתי ישראל בשאר מתים מא"ל =מאי איכא למימר= ע"כ נראה הרופא הזה לא ביקש ולא שאל 

הוא מכשירי יראי ה' אי מותר להם לקרוא לו לטמא  והוא מהמוני' הפריצים והוא מטמא מעצמו לכל מת עכו"ם והשאלה
עצמו לבדוק מתים שלהם או אסור להם משום לפני עור ומשום מסייע ידי עוברי עברה ואם כך הוא נ"ל אם אפשר להם 
להשתדל לסלקו מכל וכל מה טוב ואם א"א א"כ הרי המתים מוטלים בבזיון בלי קבורה מפקידת המלך שלא לקבור מבלי 

פא שבדקו ומצאו מת וא"כ אי לא יבדקנו הרופא צריך שיהי' מוטל עד שיסריח וא"כ ה"ל מת מצוה שאין לו עדות הרו
קוברים שכהן מטמא לו ונהי שאין זה היתר והתנצלות להכהן כמ"ש לעיל דיוכל למסור אומנת זה לאחר ולא יהיה מת 

ו שומע לקול מלחשים חובר חברים מחוכם ואין מצוה וכי רשאי לו לעשו' טצדקי לטמא למתים מ"מ כיון שעכ"פ הוא אינ
בידינו לסלקו א"כ לדידן ה"ל מת מצוה ומותר וזה היתר ברור. ומ"מ לא הודעתיו להשואל פן יאמרו סתם שהסכמתי 
להתיר מטעמא דידהו כשם שתלו בוקי סריקי בהגאון מהר"י יעב"ץ ז"ל שהתיר הלנת המתים ככה יתלו בי שהתרתי 

תי ידי למו פי וגדולה מזו ר"פ מי שהחשיך עוד אחת הי' ולא רצו חכמי' לגלותה וה"נ דכוותי' פ"ב טומאת כהנים ע"כ שמ
 נגהי ליום ד' יוד א"ר כסליו תקצז"ל. משה"ק סופר מפפד"מ.    

 (קישור)חלק א, דרכי הוראה חלק א סימן א  –כל ספרי מוהר"ץ חיות 

 (קישור)חלק ב, שו"ת מהר"ץ סימן כח  –כל ספרי מוהר"ץ חיות 

 בעקבי הצאן סימן לו, עמ' רלח

Determining Death (קישור) 

 קביעת עת המוות ומכשיר חמצן –רפואה 
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 249שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג' סימן קלב

 שכר שכת, שכר בטלה –רפואה 

 השמטות סימן קצד -שו"ת חתם סופר חלק ה 

הנה שכרו נ"ל שיתנהו לצדקה כיון שהוא שכר שבת לא יהנו ממנו נהי דאין לומר שירפאו בחנם ולא יקבל שכר כלל ז"א ו
דהא רב יוסף אולידי בשכר בשבת שרי שהרי קמן דשרי ליקח שכרו ומצוה איכא משום לא תחנם אבל עכ"פ אינו ראוי' 

דבר מה שיהי' לו כפרה עיי' ש"ע א"ח סס"י של"ד ולכל הפחות ליהנות ממנו ומחלקים לעניים דבלאה"נ ראוי' לקבל עלי' 
 למחות בכח איכא סכנתא להמוחה ואין בידינו להעמיד הדת על תילה בדורות הללו בעו"ה:

 שאלת שלום בשם, מחיקת ה', כתיבת ב"ה במכתבים

 ברכות נד.

 רמב"ם הלכות יסודי התורה ו:ד

יו"ד ה"א מיהוה אינו נמחק, ואצ"ל יה שהוא שם בפני עצמו, מפני שזה השם מקצת שם 5כתב אל"ף למ"ד מאלהים א
+/השגת הראב"ד/ כתב אל"ף למ"ד מאלהים. א"א המפורש הוא, אבל הכותב שי"ן דל"ת משדי צד"י בי"ת מצבאות הרי זה נמחק. 

 הוה אבל ש' וד' משדי וצ"ב מצבאות הרי אלו נמחקים.+זה אינו כלום שלא אמרו אלא באל"ף למ"ד מאלהים ויה מי

 250קצז-שו"ת צפנת פענח ניו יורק סימן קצו

                                                 

by Dr. Fred Rosner and R. Moshe David Tendler, ” Practical Medical Halachah (2nd edition, Feldheim, 1980)“ ע"ע ב 249
66-pp. 60  ואתרTorah Musings " בתגובתShalom Spiraלדיון המלא " 
 כ"כ בסימן קנה סוף אות ד 250
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 מפניני הרב עמ' רמט

 שבועה בנקיטת חפץ

 שבועות לח:

היכי משבעינן ליה? אמר רב יהודה אמר רב: משביעין אותו בשבועה האמורה בתורה, דכתיב: ואשביעך בה' אלהי 
לרב אשי: כמאן? כרבי חנינא בר אידי, דאמר: בעינן שם המיוחד! אמר ליה: אפי' תימא רבנן, השמים. אמר ליה רבינא 

צריך לאתפושי חפצא בידיה, וכדרבא, דאמר רבא: האי דיינא דאשבע בה' אלהי השמים,  -דאמרי: בכינוי, ונפקא מינה 
שה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר. נעשה כמי שטעה בדבר משנה וחוזר. ואמר רב פפא: האי דיינא דאשבע בתפלין, נע

והלכתא כוותיה דרבא, ולית הלכתא כוותיה דרב פפא. הלכתא כוותיה דרבא, דהא לא נקיט חפצא בידיה; ולית הלכתא 
 -מיושב. שבועה בספר תורה, תלמיד חכם  -כוותיה דרב פפא, דהא נקיט חפצא בידיה. שבועה מעומד, תלמיד חכם 

 לכתחלה בתפלין.

 :טושן משפט פזשולחן ערוך חו

ולא יאמר: אני נשבע בספר תורה זה, אלא יאחוז הספר תורה בידו ויאמר: אני נשבע  חפץ זה צריך שיהיה ספר תורה.
בה'. ואם לא אחז בידו אלא תפילין, א"צ לחזור ולהשביעו. ותלמיד חכם, אף לכתחלה אין צריך לאחוז בידו אלא תפילין. 

הגה: וי"א דספר תורה לאו כשאר כל אדם ובספר תורה.  ה, אבל מכאן ואילך הרי הואויש מי שאומר דהני מילי בפעם ראשונ
ידו  דווקא, אלא הוא הדין שאר ספרים שיש בהן שמות )מהרי"ו סימן קע"א(. וי"א דנוהגין להשביע שבועת הדיינים שהספר תורה מונח לפניו. ומניח

יני מסים, אבל בשאר שבועה, כגון אשה שנשבעת על כתובתה, נשבעת על ספר אחר עליה, אבל אינו נוטלו בזרועו. וכן עושין כשנשבעים בעני
 )פסקי מהרא"י סימן ל"ו(.

 שבועות

 :שבועות מד

מתני'/. כל הנשבעין שבתורה נשבעין ולא משלמין. ואלו נשבעין ונוטלין: השכיר, והנגזל, והנחבל, ושכנגדו חשוד על /
 .השבועה, וחנוני על פנקסו

 רש"י שם

כל המחויבין שבועה מן התורה נשבעין ולא משלמין כלומר לא חייבה תורה שבועה לישבע וליטול אלא  -הנשבעין כל   
 .הנתבע ישבע לתובע ולא ישלם ובגמרא יליף לה

 .שתיקנו להם חכמים לישבע וליטול -ואלו נשבעין ונוטלין   

 .שבועות ל

ן ולא בקרובין, בכשרין ולא בפסולין, ואינה נוהגת אלא מתני'/. שבועת העדות נוהגת באנשים ולא בנשים, ברחוקי/
בראוין להעיד, בפני בית דין ושלא בפני ב"ד מפי עצמו, ומפי אחרים אין חייבין עד שיכפרו בהן בב"ד, דברי ר' מאיר; 

ה ועל שגגתה אינן חייבין עד שיכפרו בהן בב"ד. וחייבין על זדון השבוע -וחכמים אומרים: בין מפי עצמו ובין מפי אחרים 
 .עם זדון העדות, ואינן חייבין על שגגתה. ומה הן חייבין על זדון השבועה? קרבן עולה ויורד

 .שם לא

אינה נוהגת אלא בראוין להעיד כו'. לאפוקי מאי? אמר רב פפא: לאפוקי מלך, ורב אחא בר יעקב אמר: לאפוקי משחק 
 .משחק בקוביא מדאורייתא מחזא חזי, ורבנן הוא דפסלוהו בקוביא. מ"ד משחק בקוביא, כל שכן מלך; ומ"ד מלך, אבל

 תלמוד ירושלמי )וילנא( מסכת שבועות פרק ד
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מפי ב"ד. להוציא עד אחד. בשאמרו לו הרי את מקובל עלינו כשני עדים יהא חייב ות"ל והוא עדאו ראה או ידע אם לא 
 יד:יגיד ונשא עונו את שכשר להעיד עדות תורה יצא אחד שאינו כשר להע

 קרבן העדה מסכת שבועות פרק ד

 ה"ג בפני ב"ד להוציא עד אחד יכול יהא חייב ת"ל כו'. וה"פ יכול יהא חייב דהא חבירו משלם ממון על פיו

ת"ל והוא עד כו'. צריך שיהא עד ראוי להוציא ממון מן הנתבע בע"כ על פי התורה לאפוקי עד אחד שקיבלו אותו בשנים 
 ע פטור מקרבן שבועה:שאינו נאמן אלא ע"פ הנתב

 שואלין ודורשין –שבועות 

 בית יוסף אורח חיים תכט:א

תניא שואלין בהלכות פסח קודם הפסח שלשים יום. בפרק קמא דפסחים )ו.( ואם תאמר והא תניא בפרק בני העיר 
)מגילה לב.( משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בהלכות פסח בפסח הלכות עצרת בעצרת הלכות חג בחג ויש 

מרא דאנו מחוייבים לשאול ולדרוש בהלכות הפסח לומר דהא דתניא שואלין ודורשין קודם הפסח שלשים יום לאו למי
אלא דמשום דקיימא לן בעלמא )תוספתא סנהדרין פ"ז ה"ה( בשני תלמידים ששואלים אחד שואל כענין ואחד שלא כענין 

נזקקין לשואל כענין אתא לאשמועינן דכל ששואל בהלכות הפסח שלשים יום קודם לפסח חשיב שואל כענין וכן פירש 
 ב: ד"ה פורים, פסחים ב: סד"ה העושה(.  הר"ן )מגילה

ועוד יש לומר דדיני פסח על כל פנים צריך להודיעם לעם קודם לפסח שלשים יום כדי שיהיה להם שהות רב להתעסק 
בטחינת החיטים ואפיית מצה והגעלת כלים וביעור חמץ דאילו בפסח לית להו תקנתא אי לא עבדו להו כהלכתייהו 

בשאר מועדים דבעצרת ליכא דינים יותר מבשאר יו"ט ובסוכות אף על גב דאיכא מצות סוכה מקמי הכי מה שאין כן 
ולולב אין צריך ללמוד בהם כל כך דינים דאפילו סוכת גנב"ך ורקב"ש כשרה )סוכה ח:( ובדפנות סגי בשתים כהלכתן 

לולב מרובה ודיין להתעסק בהם ושלישית אפילו טפח )שם ו:( ולולבים ואתרוגים רובם כשרים ועוד שאין טרחת סוכה ו
בערב החג ומשום הכי לא בעי לשאול ולדרוש בהלכותיו כל כך זמן קודם והא דתניא ששואלין בהלכות פסח בפסח 
והלכות חג בחג היינו לדרוש בטעמים שבעבורם נצטוינו במועד ההוא וגם כן לדרוש בדברים שאסור ומותר לעשות 

בו הלכות אחרות אלא אלו וכן שואלין בפסח וחג לא קאמר אלא על הלכות אלו  ביו"ט ותדע דדומיא דעצרת קתני שאין
 אבל שאר הלכות קודם לכן שואלין ודורשין בהם קודם לפסח שלשים יום קודם ובסוכות יום או יומיים.

דקו ועוד יש לומר דבפרק קמא דעבודה זרה )ה:( אמרינן דטעמא דבעינן קודם לפסח שלשים יום מפני הקרבן כדי לבו
ממומין כלומר שכל ישראל חייבין להקריב קרבן לחג זה צריכין שלשים יום לדרוש להם בהלכות הפסח כדי שיהא שהות 

לכולם ליקח להם קרבנות בדוקים ממומין ואף על גב דהשתא בעוונותינו אין לנו קרבן כיון דבזמן שהיה קרבן התקינו 
 :ים יום קודם תקנה לא זזה ממקומהשיהו דורשין שלש

 מגילה כח:

 בחוץ לארץ –אין נשבעין על הקרקעות  –שבועות 

 ערכין כט.

 רמב"ם הלכות ערכין וחרמין ח:יא

מי שהחרים בזמן הזה מטלטלין סתם הרי אלו נותנן לכהנים הנמצאין באותו מקום, אבל אם החרים שדה בארץ ישראל 
סתם או שהחרימה לכהנים אינה חרם, שאין שדה חרמים נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג, החרים לכהנים קרקע בחוץ 

+/השגת הראב"ד/ שאין שדה חרמים נוהגת אלא בזמן ים. לארץ ואפילו בזמן הזה הרי הוא כמטלטלין בארץ ישראל ותנתן לכהנ
שהיובל נוהג. א"א יש מי שסובר מה שאמר אין שדה חרמים נוהג וכו' לומר שלא יהא לכהן אלא לשמים, ויש מקצת ראיה שאמר בנדרים אין אנשי 

 זה אלא לשמים.+ הגליל מכירין בחרמי כהנים וכיון שהחרמים ניתנין לאנשי משמר ועכשיו אין משמר לא נתכוון

 תשובות ופסקים סימן קסב -ראב"ד 

שאלה אם מתחייב אדם שבועה דאוריתא על קרקעות שבחוצה לארץ מפני שהגאונים שעברו היו מטילים עליהם שבועה 
 דאוריתא מפני שעומד לימכר

כמטלטלין דמו תשובה. אין נשבעין אף על הקרקעות שבחוצה לארץ אלא היסת ]הוא[ שנשבעין עליהם. ומי שכתב ד  
סמך על מאי דגרסינן בערכין ההוא גברא דאחרמינהו לנכסיה בפומבדיתא ]...[ ומתרץ התם לא קשיא כאן במקרקעי כאן 
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במטלטלי, והא מעשה דפומבדיתא )מקרקעי( ]במקרקעי[ נמי ]הוה[, ומשני מקרקעי דחוצה לארץ כמטלטלי דארץ ישראל 
ין חרמין להא מלתא, דשדה דחרמין שאני שאינו נוהג אלא בזמן שהיובל נוהג )הוו( ]דמו[. זאת היתה ראיתם, ולא דמי ענ

דיליף משדה אחוזתם מה התם אין חייב בו אלא בארץ ישראל אף שדה חרמין אין דינן אלא בארץ ישראל, הלכך 
חזינא כמטלטלי דארץ ישראל דמו להא מלתא. אבל לענין שבועה ואונאה מקרקעי נינהו דהא ליתנהו מיטלטלי. ולא 

 251לרבוואתא דיקני דשוו פלוגתא ביניהו לא לענין שבועה ולא לענין אונאה, מיהו הסת משבעינן עליה

 שו"ת הרשב"ש סימן שכב 

הילכך אם יש לו ראיה בשטר או בעדים שבאחת משתי הלשונות נתנה לו בקנין בפני הבעל, קנה וידור בה לתשלום ...
ע הבעל שהוא יורשה ושהפירות שלו. ואע"פ שאין נשבעין על כפירת טענת עשר שנים. ואם אין לו ראיה, יש לו להשבי

קרקע כדאיתא בפרק שבועת הדיינים ובפ"ק דמציעא, היינו דוקא אלו היתה הטענה על גוף הקרקע, אבל טענה זו אינה 
טוען. ואם אלא על פירותיו, ועל פירות הקרקע נשבעין כדאיתא התם בשבועות, וכן כתב הרמב"ם ז"ל בפ"א מהלכות 

תמצא לומר זו טענת קרקעות היא אליבא דרב נחמן דאמר מגוף הקרקע סלק נפשו, אפילו הכי לא הרויח כלום אלא 
שנעתק משבועה דאורייתא לשבועת היסת, דאע"פ שאין נשבעין על הקרקעות היינו שבועה דאורייתא אבל שבועת 

בפרק הנזכר וכן כתב בעל הטורים בספר החשן בסי' צ"ד.  היסת נשבעין, וכן כתב הריא"ף ז"ל בפרק חזקת והרמב"ם ז"ל
אבל הגאונים ז"ל מוסיפים לומר דמה שאמרו שאין נשבעין על טענת הקרקעות היינו דוקא בארץ ישראל אבל בחוצה 

לארץ נשבעין לפי שהן חשובין כמטלטלין. ואעפ"י שהראב"ד ז"ל כתב שאין חלוק, אבל לעניות דעתי מצאתי ראיה 
דברי הגאונים ז"ל, שבמסכת ערכין סוף פרק המוכר שדהו אמרינן מקרקעי דחוצה לארץ כמטלטלי דארץ מפורשת כ

ישראל דמו. ובין לדברי הגאונים ז"ל ובין לדברי הראב"ד ז"ל חיוב שבועה יש, ואין הפרש ביניהם אלא אם היא 
 מדאורייתא או מדרבנן, וכפי הראיה שכתבתי דברי הגאונים אמת הם. 

 גלגול שבועה –שבועות 

 קידושין כז:

 סוטה יח:

 שבועת העדות

 שבועות לא:

מתני'. שבועת העדות כיצד? אמר לשנים בואו והעידוני, שבועה שאין אנו יודעין לך עדות, או שאמרו לו אין אנו יודעין 
 -לב"ד והודו הרי אלו חייבין. השביע עליהם חמש פעמים חוץ לב"ד, ובאו  -לך עדות, משביע אני עליכם ואמרו אמן 

אינן חייבין אלא אחת. אר"ש: מה  -חייבין על כל אחת ואחת. השביע עליהן ה' פעמים בפני ב"ד וכפרו  -פטורין; כפרו 
הראשון חייב והשני פטור.  -שניהן חייבין, בזה אחר זה  -טעם? הואיל ואינם יכולין לחזור ולהודות. כפרו שניהן כאחד 

שתיהן חייבות, מפני  -ב. היו שתי כיתי עדים, כפרה הראשונה ואח"כ כפרה השניה הכופר חיי -כפר אחד והודה אחד 
 שהעדות יכולה להתקיים בשתיהן.

 רש"י שם

אילו כפרו בראשונה הואיל ובב"ד הם שוב לא היו ראוין להעיד שכבר הגידו שאינן  -ואיל ואין יכולין לחזור ולהודות 
אע"ג דלא כפרו אלא לבסוף כל השבועות היו לבטלה חוץ מן הראשונה שאם  יודעין לו עדות ושוב אינו חוזר ומגיד הלכך

שתקו בראשונה כפירה היא שוב אינן ראוים להשביען ואם אינה כפירה הרי מושבעין ועומדין ומה זה שבועה על שבועה 
"ד שהיה ועל כרחך כי כתב לאחת לחייב על כל אחת ואחת אשבועה חוץ לב"ד וכפרו בב"ד כתב דשבועות דחוץ לב

 משביען שיבואו לב"ד ויעידו לא יצאו לבטלה וראויות לחלק שהרי אפי' כפרו שם בראשונה היה ראוי לחזור ולהשביען.

 שביעית בזמן הזה

 ספרא בהר פרשה ב סוף פרק א

                                                 

צדוק גאון אמר עיין תשובות הגאונים חמדה גנוזה סי' כב ותשובות גאונים קדמונים סי' מג שמר רב שם בהערה ו' כתוב בזה"ל:  251
שמשנת אין משביעין על הקרקע בדורות הראשונים נשנית שהיו משביעין בשבועה של תורה, אבל בדורות אחרונים שנמנעו 

 מלהשביע בשבועת התורה משביעין גם על הקרקעות וקבלוה חכמי ישיבה ממנו.
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)ב( מניין שיספור לשני שבוע תלמוד לומר והיו לך ימי שבע שבתות השנים מנין שיספור לשני יובל תלמוד לומר והיו לך 
תשע וארבעים שנה מניין עשה שביעית אע"פ שאין יובל תלמוד לומר והיו לך שבעשבתות שנים ומנין עשה יובל אע"פ 

הודה וחכמים אומרים שביעית נוהגת אע"פ שאין יובל והיובל שאין שביעית תלמוד לומר תשע וארבעים שנה דברי ר' י
 אינו נוהג אלא אם כן יש עמו שביעית:  

 מועד קטן ג.

 גיטין לו.

 ד"ה בזמן שאתה משמט. לושם תוספות 

 ערכין לב:

 רש"י סנהדרין כו.

 כה:רמב"ם הלכות שמיטה ויובל ד

 הארץ וגו', ונוהגת בין בפני הבית בין שלא בפני הבית. אין שביעית נוהגת אלא בארץ ישראל בלבד שנאמר כי תבואו אל

 כסף משנה שם

ונוהגת בין בפני הבית וכו'. בפרק השולח )גיטין דף ל"ו( לגבי פרוזבול רבי היא דתניא וזה דבר השמטה שמוט בשתי 
שאי שמטות הכתוב מדבר אחת שמטת קרקע ואחת שמטת כספים בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים ובזמן 

אתה משמט קרקע אי אתה משמט כספים ופירש רש"י אע"ג דהלל בבית שני הוה ס"ל לאביי דבבית שני הואיל ולא היה 
היובל נוהג לא נהגו שמיטין מדאורייתא ודאמרי' בערכין מנו יובלות לקדש שמיטין מדרבנן קאמר ]ומצאתי בתלמידי 

בירושלמי כך היא וזה דבר השמיטה שמוט ר' אומר שני שמיטין  רבינו יצחק הלוי שכתב במס' גיטין[ בירושלמי +גרסתינו
שמיטה ויובל בשעה שהיובל נוהג השמיטה נוהגת מדברי תורה+ מניין שאין השמטה נוהגת אלא בזמן שהיובל נוהג 

שנאמר וזה דבר השמטה שמוט אחת שמטת יובל ואחת שמטת שביעית אבל בת"כ ראיתי דשביעית נוהגת בזמן שאין 
הג ואומר אני שהוא מחלוקת עכ"ל. ומדברי רבינו פה נראה שהוא סובר דאף שלא בפני הבית נוהגת מן התורה יובל נו

ופסק כההיא דת"כ משום דמשמע דההיא כחכמים דפליגי עליה דרבי והלכה כרבים אבל קשה שהרי כתב בפרק ט' ההיא 
ול ליתא אלא אליבא דרבי וכיון שרבינו דקתני רבי בזמן שאתה משמט קרקע אתה משמט כספים ועוד דההיא דפרוזב

פסקה לההיא דפרוזבול משמע דסבר לה כרבי והיאך נאמר שכאן פסק כחכמים לפיכך נ"ל דלעולם כרבי ס"ל ול"ק שהוא 
ז"ל מפרש הא דאמר רבי בשתי שמטות הכתוב מדבר אחת שמטת קרקעות לא אשמטת קרקעות בשביעית קאמר דההיא 

ית אלא ליובל קרי שמטת קרקעות שהרי השדות חוזרות לבעלים וכמבואר בדבריו רפ"ט לעולם נהגה אף שלא בפני הב
וכן פירש ר"ת אבל קשה שכתב רבינו בפירוש בזמן שאין היובל נוהג אינו נוהג אחת מכל אלו חוץ משביעית בארץ 

ם ואפילו שביעית והשמטת כספים בכל מקום מדבריהם הרי שכתב בשביעית בזמן שאין היובל נוהג אינה אלא מדבריה
דקרקעות וי"ל דמדבריהם דקאמר לא קאי אלא להשמטת כספים דסמיך ליה דאילו שמטת קרקעות מדאורייתא נמי נהגה 

בכל זמן ואי הוה אמרינן שמה שכתב רבינו כאן דנוהגת אף שלא בפני הבית מדרבנן הוה ניחא אבל פשטא דמילתא 
 דמדאורייתא קאמר:

 252ת רוכל סימן כדקאב

 שון הרב כמוהר"ר משה מטראני רנ"ו  כל זה ל

 ואני יוסף קארו לא נכשרו בעיני דברי החכם הנזכר והנני אומר:    

כי זה עשרים שנה ראיתי מה שכתב הר' שלמה שירילייו זלה"ה לנהוג דין שביעית בפירות הגויים הגדלים בארץ וראיתי   
לנהוג דיני שביעית בפירות הגויים הגדילים בארץ ולא  ראיותיו וזה לשוני מה שכתבתי אז ראיתי מה שטען בקונדריסו

נראה לי שיש בראיותיו כדי לבטל מנהג הקדמונים שלא נהגו כן דמה שהביא ראיה מדתנייא בתוספתא אין מוכרין ולא 
 לוקחין מן הגוי פירות שביעית איכא למימר דהיינו דוקא בפירות שגדלו בשדה ישראל.  

ומה שהביא ראיה מדכתב הרמב"ם פ"ד בסוף גוי שקנה קרקע בארץ ישראל וזרעה בשביעית פירותיה מותרין משום   
ספיחין דלא גזרו על הספיחים אלא משום עוברי עבירה והגויים אינה /אינם/ מצווים על השביעית כדי שנגזור עליהם 

ווים אבל לענין קדושת הפירות בקדושתן הם עומדים משמע דאין קולא בשדות גויים אלא משום ספיחים משום דאין מצ

                                                 

 אתר ישיבה, וכן עיין ביורה דעה סימן לז אות ב -שו"ת יביע אומר חלק י ע"ע  252
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דחייבום /דחייבים/ לשמור בהם כל דיני קדושת שביעית עכ"ל.   איכא למימר דרבותא קמ"ל דאע"ג דבישראל אפילו 
הספיחים אסורין בגוי אפי' זרע ביד מותרים ולא אמרינן ליתסרו משום דלא גרעי מספיחי ישראל ומש"ה נקט פירותיה 

משום ספיחים ולאו למימר דדוקא משום ספיחים מותרין אבל חייבים בביעור דא"כ לא הוה שתיק מיניה ובמה מותרין 
שאכתוב לקמן דברי הרמב"ם יתבאר שמה שכתב דלשון הרמב"ם מותרים משום ספיחים טעות הוא שאין טעם התירם 

ו על הספיחים כו' לא לתת טעם אלא אלא מפני שהיא שדה גוי ולא עבדה מי שהוא אסור בעבודה ומה שכתב ולא גזר
לתרץ קושיא שהיה אפשר להקשות על מה שהתיר פירותיה וכמו שיתבאר בע"ה.   ומה שהביא ראיה עוד מדגרסינן בפ' 

בנות שוח עלה דההיא דתנן אבל לא תבור ולא תטחן עמו /עמה/ רבי פינחס בעי במה קנסו במקום שזורעים אוכלין 
ם ולא אוכלין מה נפיק מביניהון /וכו'/ ראו אותו לוקח מן הסירקי מותר.   ופירש דהכי ואוכלין/ או במקום שזורעי/

קאמר במה קנסו לחשודה בשביעית שלא לבור ולא לטחון עמה במקום שזורעים בשביעית ואוכלין לאחר הביעור או 
סוף לא תבור ולא תטחון עמה אפילו במקום שזורעין אבל אין חשודין לאכול אחר הביעור ומפרש מה נפיק מבניהון דסו' 

כיון שחשודים על הזריעה ומפרש נפקא מינה בראו לזה החשוד שלקח תבואה בשביעית מן הסירקי דהיינו ערבי שמוליך 
חטים למכור במוצאי שביעית דפשיטא שהגוי זרען בשביעית ופירות שביעית נינהו אין תימא בחשודים לאכול אחר 

ייען דודאי יאכלם אחר הביעור ומסייע ידי עוברי עבירה איכא ואי חשידי לזרוע ולא הביעור בלוקח מן הסירקי אסור לס
לאכול ראו אותו לוקח מן הסירקי מותר לטחון עמו דהא הני לאו איהו זרען אלא הישמעאלי ולא חשידי אאכילה כלומר 

צוות ביעור לא חשידי אלמא לאוכלן אחר הביעור אבל נאמר דלאוכלן קודם הביעור שקיל להו ואם ישארו יבערם דעל מ
דפירות הגוים אסורין אחר הביעור עכ"ל.   איכא למימ' דאין פירושו מוכרח בירושלמי הזה דהא איכא לפרושי דהכי 

קאמ' במה קנסו שלא לסייעה לחשודה הזו במקום שזורעין ואוכלין ממה שזורעין או אפילו במקום שאין אוכלין ממה 
יניהון כלומר מה טעם יש לקנוס בזה מבזה כיון שזו בוררת וטוחנת לאכול היא עושה כן שזורעין קנסו ובעי מה נפיק מב

מסתמא מפירות זריעתה היא עושה ואע"פ שחזקתן שאין אוכלין ממה שזורעין מן הסתם יותר ראוי לומר שמה שבוררת 
שזורעים ואין אוכלין ממה  וטוחנת הוא מפירות זריעת' והדר ליה נפ"מ דהיכא דראו אותם לוקח חטים מן הגוי דמקום

שזורעים נאמר ודאי כי חטים אלו שבוררת וטוחנת לאכילתה מאותם שלקח מן הגוי הם ומותר לסייעו ובמקום שזורעין 
ואוכלין ממה שזורעי' אע"פ שראינוהו לוקח חטים מן הגוי אסו' לסייעו לברו' ולטחון דכיון שחזקתו לאכול ממה שזורע 

וא בורר וטוחן מזריעתו הן ולא משל הגוי.   ואם נפשך לפרש דהאי אוכלין ואין אוכלין אחר חיישינן שמא חטים אלו שה
הביעור היה ג"כ נתפרש על דרך זה דבמקום שחשודים לאכול אחר הביעור אע"פ שראינוהו לוקח חטים מן הגוי אסו' 

וי ואם אינם חשודים לאכול אחר לסייעו דחיישינן שמא פירות אלו שבור' וטוחן מזריעתו הן ולא מאות' שלקח מן הג
הביעור מותר לסייעו משום דאמרינן חטים אלו שהוא בורר אותם שלא מן הגוי הם דאין בהם משום ביעור ודוקא 

כשראינוהו לוקח חטים מן הגוי אבל מן הסתם אסו' לסייען דחיישינן שמא זריעתם הם.   ועוד יש לומר שהגירסא בפ' 
מוחלפת השיטה והכי איתא בסו' פרק הניזקין בירושלמי מה נפיק מביניהון ראו אותו בנות שוח בטעות היא שנוייא ו

לוקח מן הסירקי אסו' ואין תימ' במקום שזורעין ואוכלים ראו אותו לוקח מן הסירקי מותר וגירסא זו ישרה ומיושבת 
ית ואין אוכלין מפירות היא והכי פירושא אין תימא שקנסו אף /תיבת אף כפולה ומיותרת/ אף את הזורעים בשביע

שביעית א"כ אפי' ראינוהו לוקח חטים מן הגוי ואותם חטים עצמם הוא בורר וטוחן אסור לסייעו ואין תימא שלא קנסו 
שלא לסייע אלא את הזורעים ואוכלין א"כ כשראו לוקח חטים מן הגוי ואותם חטים הוא בורר וטוחן מותר לסייעו שלא 

חטי זריאתן /זריעתן/.   והשתא לפי פי' שני לא מסתיין דלא סתר הירושלמי למנהגא גזרו אלא כשהוא בורר וטוחן מ
דעלמא דלא נהיגי ביעור בפירות הגוים אלא ראיה נמי איכא לאתויי מיניה דהא להאי פירושא פשיטא דלא נהגו מצות 

סינן בסוף פ' כלל גדול רבה ביעור אלא בפירות הגדלים בשדה ישראל.   ומ"ש עוד לפי דעתו והשתא אתי שפיר ההיא דגר
ר"י ן' לוי אזל מן לוד לבית גוברין בגין משחי והאריך בביאורו ובסוף דבריו כתב ואי סלקא דעתך אין בתבן של גויים 

קדושה וכי לא היה מרחץ בעירו של ר"י ן' לוי של גוים אלא כולם ישראלים היו ותו מאי רבותיה דישראל פושעים היו עד 
סור לסייע ידי עוברי עבירה עכ"ל.   מה שתמ' וכי לא היה מרחץ בעירו של רבי יהושע בן לוי של השתא לא שמעינן א

גוים וכן מה שכתב ומה אמר ליה רבי יוסי בר חנינא לפוגא שמעיה פוק אצור לי פרי ג' שנים כו' כדאיתא בפ' הספינה 
ות שביעית אפי' דגוי בעו ביעור עבד הכי אומר ואי פרי דגוי אין בהם חיוב ביעור למה היה צריך לאצור אלא משו' דפיר

אני דאין מכאן ראיה כלל שהדבר ידוע שבאותו זמן היתה כל א"י מיושבת מישראל וגוים בה מעט מעוטא וא"כ אין 
לתמוה אם לא היה במקומו של רבי יהושע בן לוי מרחץ של גוים וכן אין לתמוה אם אמר רבי יוסי בר חנינא לשמעיה 

לש שנים ולא היה לוקח פירות מן הגוים דכיון דגוים מעט הוו לא היו נמצאי' פירות גוי למכור ועוד אצור פירי לש
דאפשר שלא היה רוצה לקנות פירות משום אדם ומאי דקאמר לשמעיה פוק אצור לי פירי משדותיו קאמר ליה שיצור 

 אותם.  

היו כו' אין זו ראיה דלא אתא תלמודא לאשמועינן  ומ"ש אההיא דרבי יהושע ן' לוי ותו מאי רבותי' דישראל פושעים  
רבותיה דרבי יהושע בן לוי אלא לאשמועינן דינא והכי איתא התם ואם היה אדם של צורה הרי זה לא ירחוץ בהדא כרבי 

 יהושע בן לוי אזל מלוד לבית גוברין בגין משחי.  

ומ"ש ועוד במעשרות ושביעית אזל בחדא שיטא ומעשרות בגידול גוים קדושים הם אלא דגזרת הכתו' שאין צריך   
לתיתן לבעליהן אלא תרומת מעשר מוכרה לכהן כדאיתא בבכורות ופסקו הרמב"ם ז"ל הכי נמי בשביעית קדושים 

ון ביד ישראל תלה רחמנא ומש"ה אע"ג דגידולים הגדולין דהא כתיב כי לי הארץ כו' עכ"ל יש לומר דמעשרות שאני דבדיג
 ביד גוי כיון שמירחן ישראל חייבין אבל ביעור דשביעית ליתי /לית'/ אלא ביד ישראל האוסף פירותיו לתוך ביתו ע"כ.  
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ועתה ראיתי מה שכתב החכם כמוהר"ר משה מטראני נר"ו לפטור בשביעית ממעשרות גדולי שנת השמטה בקרקע גוי   
שראל ממנו קודם מירוח ומירחן וטען ראשונה כי מן התורה אין בשנת השמטה חיוב במעשרות כו' ואני אומר כי ולקחם י

מה שהוא סובר שהוא עקשות הוא היושר כי לא נפטרו פירות שביעית ממעשרות אלא מטעם הפקר וכל שאינו מופקר 
לומר שזהו כמודיע הדבר בסתום ממנו דאיכא  לא נפטר ממעשרות ומה שטען אטו ישראל שגדר כרמו ולא הפקיר' כו' יש

למימר בהא אין הכי נמי שהיא חייבת אע"ג דרחמנא אפקירה כיון דאיהו לא אפקרי' ואפי' אם תמצי לומר דפטורה איכא 
 למימר שאני התם דרחמנא אפקרי' מה שאין כן בשל גוי כו'.  

אני כי אין משם ראיה כי מה שהביא ממשנה דמסכת  ומ"ש שמצא לו און ממשנה ברייתא ותוספתא וירושלמי כו' אומר  
ידים בפלוגתא דרבי טרפון ור"א ן' עזרייא בעמון ומואב מה הם מעשרים בשביעית ולמה לא אמר אחד מהם ממעשרות 
א"י בשנת השמטה מהלקוח מהגוי בלי מירוח שהוא מעשר עני או מעשר שני כבר הרגיש הוא עצמו בחולשת ראיה זו 

יליף אלא עמון ומואב בקרקע ישראל כו' וחזר ואמר הא לפחות הוייא סייעתא כל דהו לחד מינייהו כו'  וכתב וכ"ת דלא
זה ממה שיקל תירוצו דמה להם להביא ראיה כל דהו במקום דיכולים להביא ראיה גמורה.   ועוד יש לומר דכשם 

מעשר עני או מעשר שני וכיון שזו בכלל שנחלקו בעמון ומואב כך נחלקו בלקוח מן הגוי בארץ בלי מירוח אם יפרישו 
מחלוקותם היאך יביאו ראיה ממנה ועוד שבאותו זמן היתה א"י כולה מיושבת מישראל ולא היו בה גוים כי אם מעט ולא 

 היה ישראל צריך ליק' מהגוי וכיון דהוייא מילתא דלא שכיח לא שייך ביה מנהגא והיאך יביאו ראיה ממנו.  

של עזיקה כו' יש לדחות דהיינו לומר דאי הוה נאמן הוה חיישינן שמא פירות ישראל ביד גוי הם  ומה שהביא מברייתא  
ומה שטען כנגד זה אמאי קאמר דלא אמר כלום משום דלא נתכוון אלא להשביח מקחו נימא דאמר כלום ונאמן אלא 

עיקרא ואין לו נאמנות כלל דלא חיישינן שהם של ישראל בידו כו' יש לומר דעדיפא מינה קאמר לעקור דבריו מ
 דלהשביח מקחו מכוין.  

ומה שהביא מתוספתא דסוף אהלות איכא לאוקמא בפירות ישראל ביד גוי ומה שהביא מהירושלמי דשביעי' מהו לטחון   
עם הגוי בשביעית כו' ההיא נמי איכא לאוקומא בפירות ישראל ביד גוי ומה שהביא מהרמב"ן בפרשת בהר סיני ההיא 

מא אמרה ובתחלה כתב שבעיר שרובה ישראל מיירי דחיישינן שמא הוא אריס ישראל ומשמר לו שדהו או בדרך ש
חוששין שמא משל ישראל לקט ומכר או שהפירות של ישראל והוא מוכר ע"י עכ"ל.   משמע שמה שהוא ז"ל וסובר 

לגוי בארץ להפקיע משביעית ומ"ש סובר/ ונוטה אליו יותר דלא נהגא שביעית בשל גוים ובדרך שמא כתב דאין קנין /
ועוד אפשר דלא מספקא ליה להרמב"ן אי פירות של גוי חייבין בשביעית כו' הדבר ברור לכל מעיין שאין טבע הלשון 

 מורה על פי' זה.  

ומ"ש וגם אם הוא מסתפק רש"י ורבותיו ור"ת והרא"ש סברי דאיירי בפירות שגדלו בקרקע של גוי כו' דבר תימא הוא   
י מייתי מרש"י ורבותיו דהא איכא למימר דטעמא משום דחיישינן שמא קרקע של ישראל הוא כו'.   ומה שהביא מא

מרבינו תם והרא"ש דאוקמא בקרקע של גוי איכא למימר דהא הרמב"ם דהוא מריה דארעא פליג כמו שיתבאר והרי ספר 
הלוקחי' מהגוי.   והחכם הח"ר משה נר"ו הניח  כפתור ופרח כתב בפשיטות שתרומות ומעשרות נוהגים בשביעית בפירות

דברי בעל הספר ותפס דברי הגה"ה שאמר' שמה שהוא אסו' מן התור' מפני שבת הארץ וקדושתה לא הופקעה בקנין הגוי 
וכתב שהוא הלכתא בטעמא ואיני רואה טעם בסברא זו מבזו דאיכא למימ' דבמחלוקת שנויה נחלקו דמר סבר יש קנין 

בשביעית ומר סבר אין לו קנין לכך.   ואם באנו לדון יותר טעם יש לאומר שיש לו קנין להפקיע משביעית  לגוי להפקיע
דקרא כתיב והיתה שבת הארץ לכם לכם ולא לגוי' ועוד שהרמב"ם מפרש בפ"א מה' תרומות שמה שאמרו אין קנין לגוי 

נה ככיבוש יחיד ולא /אלא/ הרי היא כאלו לא בארץ להפקיע מן המצות היינו לענין שאם חזר ישראל ולקחה ממנו אי
נמכרה לגוי מעולם אבל כמו זה ביד גוי מופקעת היא ומה שפירותיה חייבים במעשר אלא בשמריחם /בשמירחם/ ישראל 
דוקא.   ומכאן תשובה ג"כ למה שכתב הר' שלמה ז"ל להביא ראיה שפירות גוים חייבים בביעו' מדברי הרמב"ם והגאונים 

"ש קדושת הפירות ואיסורן לאחר הביעור דהוייא דאורייתא דפשיטא דאין קנין לגוי בארץ ישראל להפקיע כו' ע"ד כ
 מקדושתה לפירות שביעית כדאמרן עכ"ל ונר' שהוד' לו החכם הר' משה נר"ו שהרי לא כתב נגדו דבר בזה.  

לא הופקע בקנין הגוי הוא מיוסד  ועוד שמה שכתב בעל הגה"ה במה שהוא אסור מן התורה מפני שבת הארץ וקדושתה  
ועל ששבת הארץ וקדושתה הם מן התורה בזמן הזה וזה איני /אינו/ שהרי כתב הרמב"ם בפ"ט מהל' שמטה דשמטת 

קרקע בזמן שאין היובל נוהג אינו אלא מדבריהם וכיון שכן אזדא לה ההגה"ה: ויש לתמוה על הח' הר' משה נר"ו שעלה 
שכתב להשיג על הרמב"ם שכתב גוי שקנה קרקע בא"י וזרעה פירותיו מותרין שלא גזרו על בדעתו שדבר' בעל ספר לחוד 

הספיחים אלא מפני עוברי עבירה והגוים אינם מצווים על השביעית כדי שנגזור עליהם וכתב עליו וז"ל תימא על זה 
הגה"ה זו הם דברי בעל הספר  אמאי פירותיו של גוי מותרים מזה הטעם כו' עד וסמכו ישראל עליהם הרי מבואר שדברי

שכתב לתמוה על הרמב"ם ומלשון הגה"ה הוא מוכרח שפתח וכתב תימא אמאי מותרים וזה מבואר שאין לו ענין כלל 
עם מה שכתב מי שלא חל עליו חוב שביעית ועל דברי הרמב"ם הוא מתקשר יפה.   והנני יוסיף להפליא שהחכם ה' משה 

ל הספ' שכתב הרמב"ם ולא שת לבו לזאת שדברי הגה"ה הם דברי בעל הספ' שכתב נר"ו בסוף דבריו העתיק דברי בע
להשיג על הרמב"ם ולא עמדו דבריו כמו שנתבא' ומאח' שבעל הספ' עצמו לא סמך על דבריו שיחתים הכתב אל הרב יש 

בר נתבא' שאומ' לי להאמין אף על שמאל שהוא ימין היאך נסמוך אנחנו על דברי הגה"ה שהם דברי בעל הספ' כ"ש שכ
דברים אלו לא חש לקמחיה שדבריו מיוסדים על ששבת הארץ וקדושת' בזמן הזה הם דאורייתא וכיון שנתבא' שדעת 

 הרמב"ם שאינם אלא מדרבנן אין כאן תמיהא.  
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ומה שהוקשה לו מדקתני לא נאכל ולא נעבד והרב בעצמו פירש שאם תעבד ע"י אחר אסו' לאכול ממה שתוציא יש   
שאע"פ שבפירוש המשנה כתב כן בחיבורו פ"ד מה' שמטה פירש' דלא נאכל היינו לעני' ספיחים ועוד שמה שכתב  לומר

בפי' המשנה שאם תעבד ע"י אחר אסור לאכול ממה שתוציא היינו דוקא כשאותו אחר ישראל אבל אם הוא גוי מותר 
רי ביטול גזרת ספיחים לא ביטל עבודה ומ"ש הכא נמי אינם חייבים בשביעית אבל בפירותיהם נוהג שביעית שה

בשביעית וכמ"ש הוא ז"ל שהספיחים מותרין ועבודה אסורה עכ"ל.   הדבר ברור שאינם ענין זה לזה דהתם בשדה ישראל 
שהחזיקו בה עולי מצרים ולא עולי בבל והכא בשדה גוי ומ"ש ואין לומר מי שספיחיו אסורים פירותיו אסורים ומי 

רותיו מותרים שהרי איסור הפירות אינו בא מכח הספיחים אלא איסור הספיחים בא מכח איסו' שספיחיו מותרין פי
הפירות ותלי תניא בדלא תניא ואיך נתלה התר פירות הגוי מפני היתר ספיחיו והספיחים אסורים משום גזרה לא הפירות 

.   וממשנת אינו נאכל ואינו נעבד יראה וכבוש עולי מצרים אם עבדו ישראל אסו' מדרבנן ולזה אם עבדו הגוי נאכל הוא
ג"כ בפי' שפירו' הגוי בעבודתו הם אסורים ולזה לא מצא הרמב"ם התר לפירות שביעית אלא משום שהגוים אינם 

מצווים על השביעית דאל"ה לכתוב פירות הגוי מותרים בשביעית ולשתוק מכל, אילו היה יורד לדעת הרמב"ם לא היה 
ה שכתב הר"ם במז"ל ולא גזרו על הספיחים לא טעם להתר פירות שזרע הגוי בשדהו יבא כמו כותב כן שהדבר ברור ממ

שנראה מדברי כפתו' ופרח אלא לתרץ קושייא שפי' דבריו כך הם גוי שקנה קרקע בא"י וזרעה בשביעית פירותיה מותרים 
דה ע"י ישראל ולכך הם מותרים כלומ' מפני שהשדה של גוי וגם לא נעבד בה עבודה /תיבת עבודה אחת מיותרת/ עבו

ומשום דאיכא לאקשויי אהא אע"פ שלא נעבדה ע"י ישראל היה לנו לאוסרה דלא גרעי מספיחים שלא נעבדו ע"י ישראל 
ואפ"ה אסורים לכך תירץ אילו היו הספיחים אסורים מן הדין היה כדבריך אבל מאח' שהספיחים אינם אסורים אלא 

שייך לגזור שמא יזרעו שהרי אינם מוזהרים על השביעית הילכך ליכא קושייא  משום גזרה שמא יזרע ובגוים לא
מספיחים ואין שום פקפוק בדברי הרמב"ם.   ויש לתמוה על בעל הספר שהביא ההיא דפ' חלק שהיא מפורשת בדברי 

 רבינו שאכלו ישראל מה שזרעו הגויים בשביעי' והיאך תמה עליו.  

מב"ם מדגרסי' בירושלמי פ"ט דשביעי' ר' יהושע ן' לוי הוה מפקר לתלמידיה כו' וממה ועוד יש להביא ראיה מדברי הר  
שמצא בשם רבינו שמשון מבוא' שאין ביעו' נוהג בפירות שדה גוי שזרעה גוי.   ומעתה יש לתמוה על שעלה על דעתו 

מורה להתר ואף מי שלא ראה לחייב בביעור פירות שדה גוי שזרעה גוי אפי' אם היו כמה ראיות מאחר שרבינו שמשון 
דברי רבינו שמשון מאחר שהרמב"ם הוא מאריה דארעא כתב להתיר היאך יעלה על דעת לאסור מפני דברי הגה"ה אחת 
אף אם היה לה טעם כ"ש שכבר נתבאר ביטולא וגם נתבאר שהיא דבר ספר כפתו' ופרח שכתב לתמוה על דברי הרמב"ם 

ברי הרמב"ם וכ"ש שהוא עצמו חתם דבריו שלדברי הרב יש לו לשמוע והראיות וכבר נתבאר ביטול תמיהותיו ועמדו ד
שהביאו לחייב הביעור כולם נדחו ואדרבא יש ראיות לפיטור וכ"ש במקום שהמנהג פשוט להתיר כי מעולם לא נשמע על 

ש במקום שום אדם בשום עיר מא"י שנהג ביעור בשביעית והא קי"ל דכל מקום שהלכה רופפת הלך אחר המנהג כ"
שהלכה מסכמת למנהג כמו שנתבאר.   וכיון שהוא דבר פשוט שהם פטורים מן הביעו' היאך ימצא ידיו ורגליו הפוטרים 

מהמעשרות ואם העלם יעלים עיניו מכל הכתוב ויאמר לא כי אלו הם חייבים בביעור ועל כי אני פוטרם מהמעשרות 
הגת חיוב ביעו' דא"כ קלא הוה לה למילתא וזהו דבר שאין עליו נאמר לו אי אתה נאה מקיים דאנן סהדי שמימיך לא נ

 תשובה נאם הצעיר.   יוסף קארו  

אח"ך כתבו לי מרושלים /מירושלים/ תובב"א כי כן מנהגם מימי קדם להפריש תרומה ומעשרות בשביעית מפירות   
 וסף קארו    שזרע הגוי בשדהו ונתמרחו ביד ישראל וכמ"ש והנהגתי.   גם אלה דברי הצעיר י

 שלחן ערוך יורה דעה שלא

 ביאור הגר"א שם

 הלכות ארץ ישראל ,ספר התרומה

והשתא הוכחתי דקדושת יהושע בטלה מר"מ ורבי שהתירו בית שאן וממדרש רות וב"ר וירושלמי דמסכת שביעית ולא   
דתניא ראשונה ושנייה יש תימא מ"מ הלכה קדושת עזרא לתרומה ומעשר קיימת לעולם אף בזמן הזה כתנא דסדר עולם 

להם שלישית אין להם אלמא קדושת עזרא קיימת אין הלכה כן אלא בזמן הזה בטלה ואין חייב מן התורה להפריש 
 תרומה ומעשר

 שו"ת הרא"ש ב:א

 ז-רמב"ם הלכות שמיטה ויובל י:ה

 שו"ת בית הלוי חלק ג סימן א

 (קישור)אוצרות יוסף: שביעית בזמן הזה 

 וקראתם דרור בארץ לכל יושביה
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 מיץ תפוזים –שביעית 

 ... חיי אדם שערי צדק

 חזון איש ? כה:לב

 פירות שביעית מצוה לאכול –שביעית 

 מצוה ג׳השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת העשין 

מצוה שלישית שאמרה תורה בפירות שביעית )ר"פ בהר( והיתה שבת הארץ לכם לאכלה ודרשו לאכלה ולא לסחורה. וזה 
דבר תורה הוא כמו שאמרו באחרון שלע"ז )סב א( נמצא פורע חובו בפירות שביעית והתורה אמרה לאכלה ולא לסחורה. 

סוכה מ א, וש"נ( בא כלשון הזה. ונכפלה זאת המצוה באמרו ית' וכן במקומות רבים מן התלמוד )בכורות יב ב, ועי' 
)משפטי' כג( ואכלו אביוני עמך. שלא אמר לאביוני עמך תעזוב אותם כמו שאמר )ר"פ קדושים( לעני ולגר תעזוב אותם 

 בעשה: בלקט ושכחה אבל לשון אכילה מזכיר בהם הכתוב בכל מקום )שם ופ' בהר ב"פ(. והנה העושה סחורה בהם עובר 

 הסוגיא – בני נח שבע מצוות

 נט –סנהדרין נו 

 'רמב"ם הלכות מלכים פרקים ט' וי

 (קישור) ספר חמדת ישראל, קונטרס על רמב"ם הלכות מלכים

 גוי ששבת –שבע מצות בני נח 

 תקונא תשיעאהתיקוני זוהר 

בראשית יר"א שבת דאיהי שכינתא דעלה אתמר מחלליה מות יומת דעאלו אויבים בחלל דילה דאיהו קדש קדשים 
ואתמר בהון את מקדש י"י טמא חלל ממלכה ושריה ושפחה עאלת באתר דגבירה דאיהי נדה שפחה גויה זונה וסאיבת 

וברחת  שבת ואיהי לא עבדת כך אלא חלל ממלכה ושריה אתרהא דתמן הוה נייחא דשכינתא וקלא הוה נחית ואמר ירא
שכינתא מתמן בההוא זמנא שחקו על משבתיה ואמרת שפחה לאו האי כגוונא דעבדת שרי לשפחה דילה הדא הוא 

בריך הוא ברתא דרשא חייבא והא אף על גב דשרי תרכת לה אנא  דכתיב מפני שרי גברתי אנכי ברחת אמר קודשא
מעלמא  ואתון לא עבדתון הכי אלא גרמתון ביש תחות טב אנא אומינא לאעברא מלכותא חייבארחימנא עלה ועל בנה 

 ולא יהא חדוה קדמי עד דיתאבידו מעלמא ובההוא זמנא יהא חדוה קדמי הדא הוא דכתיב )משלי י"א( ובאבד רשעים רנה

 גירושין –שבע מצוות 

 רמב"ם הלכות מלכים ט:ח

הרי זה נהרג עליה משום אשת חבירו, ואינו חייב עליה עד שיפשט הדבר ואמרו לה  בן נח שייחד שפחה לעבדו ובא עליה
העם זו דבית עבד פלוני, ומאימתי תחזור להתירה משיפרישנה מעבדו ויפרע ראשה בשוק, ומאימתי תהיה אשת חבירו 

ם גירושין בכתב, כגרושה שלנו משיוציאנה מביתו וישלחנה לעצמה, או משתצא היא מתחת רשותו ותלך לה, שאין לה
 .ואין הדבר תלוי בו לבד, אלא כל זמן שירצה הוא או היא לפרוש זה מזה פורשין

 ירושלמי קידושין א:ב

הרי למדנו גויים אין להן קידושין מהו שיהא להם גירושין, ר' יודה בן פזי ור' חגיו בשם ר' חונה רובה בציפורין או שאין 
ה, ר' יוחנן דצפרין ר' אחא ר' חיננא בשם ר' שמואל בר נחמן כי שנא שלח וגו' להן גירושין או ששניהן מגרשין זה את ז

 עד את ה' אלקי ישראל, בישראל נתתי גירושין, לא נתתי גירושין באומות העולם

 פסוק ה בראשית רבה )וילנא( פרשת בראשית פרשה יח

רבי אבהו בשם רבי יוחנן אמר בני נח על הנשואות חייבין ועל הארוסות פטורין, רבי יונה בשם רבי שמואל אמר זונה 
שהיא עומדת בשוק ובאו עליה שנים, הראשון פטור והשני חייב משום בעולת בעל, וכי נתכוון הראשון לקנותה בבעילה, 
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הם גירושין, ר' יהודה בר' סימון ור' חנין בשם ר' יוחנן אמר שאין הדא אמר בעילה בבני נח קונה שלא כדת, ומנין שאין ל
להם גירושין או ששניהם מגרשין זה את זה, אמר רבי יוחנן אשתו מגרשתו ונותנת לו דופורון, תני ר' חייא עובד כוכבים 

ל בעלה הראשון אשר שגירש את אשתו והלכה ונישאת לאחר והלכו שניהם ונתגיירו, איני קורא עליו )דברים כד( לא יוכ
 שלחה וגו'

 פני יהושע קדושין יג: בתוספות ד"ה לכו"ע

תוספות בד"ה לכו"ע בעשה. אומר ר"י דאיכא עשה באשת איש כגון ודבק באשתו כו' עכ"ל. ונראה דלפי"ז אפילו לפי 
הא דקאמר המסקנא דבישראל איכא קרא דמיתת הבעל מתיר אפ"ה בבן נח אסור מעשה דודבק, ובזה הוי אתי שפיר 

יהודה הוציאוה ותשרף משום דתמר בת כהן הוה ואכתי פנויה הוה, ולשיטת ר"י אתי שפיר דבבן נח אין מיתת הבעל 
מתיר אבל לאחר שאמר יהודה צדקה ממני וא"כ ראה ונזכר והכיר בה שהיא בתולה דער ואונן שלא כדרכן שמשו ובבן נח 

נח לא מהני מידי והיינו דקאמר צדקה ממני ולא יסף לדעתה אפילו  לא הוי בעולת בעל אלא בכדרכה וקידושין נמי בבן
למ"ד לא פסק, כן נראה לי נכון. אלא דלפי"ז יש לדקדק מאי מייתי בסמוך מאלמנה לכ"ג דלמא קרא לאלמנה מן 

ע האירוסין איצטריך דבהא לא שייך עשה דודבק. מיהו בהא איכא למימר דמההיא עשה דודבק בלא"ה מקשה שפיר דלכו"
בעשה ולכ"ג בלאו אלא דמקרא דפן ימות במלחמה לא מייתי מידי דהאי קרא ודאי בארוסה איירי ולא שייך עשה דודבק 

 :ולפרש"י אתי שפיר

 .סנהדרין נח

 גזל וקים ליה בדרבה מיניה –שבע מצוות 

 .עירובין סב

 רש"י שם ד"ה לא ניתן להישבון

 תוספות שם ד"ה בן נח נהרג

 זיקיןדינים ונ -שבע מצוות 

 :סנהדרין נו

 רמב"ן על התורה בראשית לד:יג

הנה חמור ושכם אל אביה ואל אחיה דברו, אבל הזקן לא ענה אותם  -ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה 
 :דבר, כי בניו ידברו במקומו בענין הזה לכבודו, כי בעבור היות הדבר להם לקלון לא ירצו שיפתח פיו לדבר בו כלל

ש כאן שאלה, שהדבר נראה כי ברצון אביה ובעצתו ענו, כי לפניו היו, והוא היודע מענם כי במרמה ידברו, ואם כן וי  
למה כעס. ועוד, שלא יתכן שיהיה רצונו להשיא בתו לכנעני אשר טמא אותה. והנה כל האחים ענו המענה הזה במרמה, 

 :ושמעון ולוי לבדם עשו המעשה, והאב ארר אפם להם לבדם

והתשובה כי המרמה היתה באמרם להמול להם כל זכר, כי חשבו שלא יעשו כן בני העיר, ואם אולי ישמעו לנשיאם   
ויהיו כלם נמולים יבואו ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו את בתם מבית שכם, וזאת עצת כל האחים וברשות 

 :אביהם, ושמעון ולוי רצו להנקם מהם והרגו כל אנשי העיר

שהיה הכעס ליעקב שארר אפם על שהרגו אנשי העיר אשר לא חטאו לו, והראוי להם שיהרגו שכם לבדו. וזהו  ויתכן  
מה שאמר הכתוב ויענו בני יעקב את שכם ואת חמור אביו במרמה וידברו אשר טמא את דינה אחותם, כי כולם הסכימו 

 :לדבר לו במרמה בעבור הנבלה שעשה להם

ני יעקב הצדיקים המעשה הזה לשפוך דם נקי. והרב השיב בספר שופטים )רמב"ם הלכות ורבים ישאלו, ואיך עשו ב  
מלכים פ"ט הי"ד( ואמר שבני נח מצווים על הדינים, והוא להושיב דיינין בכל פלך ופלך לדון בשש מצות שלהן, ובן נח 

זה הרואה יהרג בסייף. ומפני  שעבר על אחת מהן הוא נהרג בסייף, ראה אחד שעבר על אחת מהן ולא דנוהו להרגו הרי
 :זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה שהרי שכם גזל, והם ראו וידעו ולא דנוהו

ואין דברים הללו נכונים בעיני, שאם כן היה יעקב אבינו חייב להיות קודם וזוכה במיתתם, ואם פחד מהם למה כעס   
 :והלא הם זכו ועשו מצוה ובטחו באלהים והצילםעל בניו וארר אפם אחר כמה זמנים, וענש אותם וחלקם והפיצם, 
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ועל דעתי הדינין שמנו לבני נח בשבע מצות שלהם אינם להושיב דיינין בכל פלך ופלך בלבד, אבל צוה אותם בדיני   
גנבה ואונאה ועושק ושכר שכיר ודיני השומרים ואונס ומפתה ואבות נזיקין וחובל בחבירו ודיני מלוה ולוה ודיני מקח 

ר וכיוצא בהן, כענין הדינין שנצטוו ישראל, ונהרג עליהן אם גנב ועשק או אנס ופתה בתו של חבירו או שהדליק וממכ
גדישו וחבל בו וכיוצא בהן. ומכלל המצוה הזאת שיושיבו דיינין גם בכל עיר ועיר כישראל, ואם לא עשו כן אינן נהרגין, 

זהרה שלהן זו היא מיתתן, ולא תיקרא אזהרה אלא המניעה בלאו, שזו מצות עשה בהם, ולא אמרו )סנהדרין נז א( אלא א
 :(וכן דרך הגמרא בסנהדרין )נט ב

ובירושלמי אמרו בדינין של נח, הטה דינו נהרג, לקח שחד נהרג. בדיני ישראל, כל דין שאתה יודע שאתה שלם ממנו אי   
לברוח ממנו, אבל בדיניהם אף על פי שאתה אתה רשאי לברוח ממנו, וכל שאתה יודע שאי אתה שלם ממנו אתה רשאי 

יודע שאתה שלם ממנו אתה רשאי לברוח ממנו. נראה מכאן שרשאי הגוי לאמר לבעלי הדין איני נזקק לכם, כי תוספת 
היא בישראל לא תגורו מפני איש )דברים א יז(, אל תכניס דבריך מפני איש )סנהדרין ו ב(, וכל שכן שלא יהרג כשלא 

 :ן שוטר ומושל לשפוט את אדוניויעשה עצמו קצי

ומה יבקש בהן הרב חיוב, וכי אנשי שכם וכל שבעה עממין לא עובדי עבודה זרה ומגלה עריות ועושים כל תועבות   
השם היו, והכתוב צווח עליהן בכמה מקומות )דברים יב ב( על ההרים הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן וגו', לא 

ט(, ובגלוי עריות כי את כל התועבות האל עשו וכו' )ויקרא יח כז(, אלא שאין הדבר מסור  תלמד לעשות וכו' )שם יח
 :ליעקב ובניו לעשות בהם הדין

אבל ענין שכם, כי בני יעקב, בעבור שהיו אנשי שכם רשעים ודמם חשוב להם כמים רצו להנקם מהם בחרב נוקמת,   
משמעתו, ואין הברית אשר נמולו נחשב בעיניהם למאומה כי היה  והרגו המלך וכל אנשי עירו כי עבדיו הם, וסרים אל

להחניף לאדוניהם, ויעקב אמר להם בכאן כי הביאוהו בסכנה שנאמר עכרתם אותי להבאישני, ושם ארר אפם כי עשו 
חמס לאנשי העיר, שאמרו להם במעמדו וישבנו אתכם והיינו לעם אחד, והם היו בוחרים בהם ובעטו בדבורם, ואולי 

 :(ישובו אל ה' והרגו אותם חנם, כי לא הרעו להם כלל. וזהו שאמר כלי חמס מכרותיהם )להלן מט ה

ואם נאמין בספר "מלחמות בני יעקב" )הוא ספר הישר( בא להם פחד אביהם כי נאספו שכני שכם ועשו עמהם שלש   
כאשר יספר בספר ההוא. ורבותינו  מלחמות גדולות, ולולי אביהם שחגר גם הוא כלי מלחמתו ונלחם בם היו בסכנה,

)ב"ר פ י( הזכירו מזה בפסוק אשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי )להלן מח כב(, אמרו נתכנסו כל סביבותיהם 
להזדווג להם, חגר יעקב כלי מלחמה כנגדן, כמו שכתב רש"י שם. אבל הכתוב יקצר בזה, כי היה נס נסתר, כי אנשים 

הושיעה למו, כאשר קצר הכתוב בענין אברהם באור כשדים, ולא הזכיר מלחמת עשו עם החורי גבורים היו וכאלו זרועם 
כלל, אבל הזכיר בכאן כי היה חתת אלהים על הערים אשר סביבותיהם, ולא נאספו כולם לרדוף אחרי בני יעקב, כי היו 

ם אימתה ופחד מן הגבורה אשר נופלים עליהם כחול אשר על שפת הים לרוב. וזה טעם "חתת אלהים", כי נפלה עליה
ראו במלחמה, ולכך אמר )להלן לה ו( ויבא יעקב לוזה הוא וכל העם אשר עמו, להודיע שלא נפקד מהם ולא מעבדיהם 

 :איש במלחמה

 .חולין צב

עולא אמר: אלו שלשים מצות שקבלו עליהם בני נח, ואין מקיימין אלא שלשה: אחת שאין כותבין כתובה לזכרים, ואחת 
 .שמכבדין את התורה -אין שוקלין בשר המת במקולין, ואחת ש -

 שו"ת הרמ"א סימן י

גרסינן בסנהדרין פרק ארבע מיתותב אר"י שבע מצות נצטוו בני נח דאמר קרא ויצו ה' אלהים על האדם לאמר מכל עץ 
ו'ד ה' זו ברכת השם, וכן הוא הגן אכל תאכלו ויצו אלו הדינין, וכן הוא אומר כי ידעתיו את /למען/ אשר יצוה את בניו וג

אומר ונוקב שם ה' וגו'ה אלהים זו ע"ז, וכן הוא אומר לא יהיה לך אלהים אחרים וגו'ו כו', עד כי אתא רבי יצחק תני 
איפכא, ויצו זו ע"ז אלהים זה דינים.   בשלמא אלהים זה דינים דכתיב ונקרב בעל הבית אל האלהיםז אלא ויצו זו ע"ז 

ורב יצחק בר אבדימיח חד אמר סרו מהר מן הדרך אשר צויתים עשו להם וגו'ט וחד אמר עשוק אפרים  מנ"ל.   רב חסדא
רצוץ משפט כי הואיל הלך אחרי צוי פירש"י ז"ל: עשוק אפרים מיד שונאיו ורצוץ על ידי משפטיו של הקב"ה, הואיל והלך 

ור"י בר אבדימייא ומשני: איכא בינייהו כותי שעשה  אחרי צווי נביאי הבעל.   ופריך בגמרא מאי בינייהו פירוש בין ר"ח
ע"ז ולא השתחוה לה, למ"ד עשו משעת עשייה מחייב, למ"ד כי הואיל הלך אחרי צו עד דאזל בתרה ופלח לה, ע"כ סוגית 

   .הגמרא

דימי יותר ויש לנו להקשות על בעל התלמוד, למה פריך מאי בינייהו על משמעות דורשין של רב חסדא ורב יצחק בר אב  
מעל רבי יוחנן ורבי יצחק דפליגי אי ויצו הוא ע"ז או אלהים, הלא גם הם אין ביניהם רק משמעות דורשין.   ולכן נראה 
לומר שאין צריך לפרש חלוק שבין רבי יוחנן ורבי יצחק, כי הוא ברוריב כשמש בצהרים כי רבי יוחנן הלומד דינין מויצו 

ר המנהג המדיני ולדון בין איש ובין אחיו ובין גרו משפט יושר, אבל אינו בדרך דיני סובר שבן נח אינו מצווה רק לשמו
ישראל שמסרם לנו משה מסיני, רק הוא חק נימוסי.   ולכן לומד דינים מפסוק ויצו ולומד הג"ש מדכתיב כי ידעתיו וגו', 

"ג דדרשינןיג עקב אשר שמע אברהם בקולי שעדיין לא ניתנה התורה ולא היה לאברהם דינין אלו שניתנו לנו בסיני.   ואע
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מלמד ששמר אברהם אפילו עירוב תבשיליןיד אם כן שמע מינה שהיה נוהג כפי התורה והמצוה אפילו מצוה מדרבנן.   
מכל מקום נוכל לומר אם הוא שמר אנשי ביתו לא שמרו רק החק הנימוסי הנמסר להם, דהיינו ז' מצות בני נח.   דמי 

ו אבינו יעקב ע"ה אשר נשא שתי אחיות.   אלא ע"כ צריכין אנו להודות ולומר כי הכתוב שאמר למען לנו גדול מאדוננ
אשר יצוה וגו' לא קאי רק אאותן שבע מצות של בני נח.   ולכן סובר ר"י דלמידין דיני בני נח מויצו, כי דיני בני ישראל 

דינין מאלהים בג"ש דונקרב בעל הבית וגו', כלומר וסובר לחוד ודיני בני נח לחוד.   ורבי יצחק רוח אחרת עמו, ולומד 
שדיני בני נח הן אותן דינים שנצטוו ישראל בסיני ולכן לומד אותן מקרא הנאמר בסיני והכל אחד.   כן נראה לפרש 

   .סוגיא זו

מחוייבין לדון ואף כי הרמב"ם פסק בהלכות מלכים שאין מצווין לדון רק בשבע מצות שלהן, מכל מקום באותן מצות   
בדין ישראלטו והנדון שלפנינו שהוא הגזל הוא אחד משבע מצות שלהן.   /הערה זו מתייחסת למילים בהלכות 

מלכים/טז גם נראה לפסוק כרבי יצחק מדשקלא וטריא הגמרא בתריה למיפרך מאי בינייהו כו'.   ועוד אחרת, מדפריך 
צטוו ישראל במרה, שבע מצות בני נח והוסיפו עליהן דינין ושבת בגמראיז דינין בני נח איפקוד והתניא עשר מצות נ

וכבוד אב ואם, ומשני אמר רבה בר אבוהיח לא נצרכה אלא לעדה ועדים והתראה.   והנה רש"י ז"ל פירש עדה ועדים 
דבן נח  להיות דנין בסנהדרין של כ"ג, כדאמרינןיט עדה שופטת ועדה מצלת, ובן נח אינו מוזהר בהכי כדילפינן לקמןכ

נהרג בעד אחד ודיין אחד.   והדר פריך בגמרא א"ה מאי והוסיפו עליהם דינים.   אלא אמר רבא, לא נצרכה אלא לדיני 
קנסות.   ופירש"י בשכלו הבהיר: דיני קנסות, דבן נח אינו מוזהר על דיני קנסות דכתיב ויצו, והתם גבי אברהם כתיב 

שפט הוא דקנסינן ליה טפי מדיניה.   הדר פריך בגמרא, אי הכיכא הוסיפו צדקה ומשפט דהיינו דינין, וקנסות לאו מ
עליהם בדינין מיבעיא ליה, פירוש דהוה משמע שהוסיפו עליהם בהלכות דינין, אבל גם כן היו להם דינין כבר.   ושקיל 

רוס וכלאיםכב דתניא וטרי עד דקאמר: אלא אמר רבא, האי תנא תנא דבי מנשה הוא דמפיק דינין וברכת השם, ועייל סי
   .כו', ע"כ הסוגיא

והנה נדקדק ונאמר שמוכח הוא מזה שהלכתא היא כרבי יצחק, שעל כל דיני ישראל בכלל ובפרט נפקדו.   דאם לא כן   
אלא שהיה להם מקצת דינים, למה ליה לרבא בתחילת סברתו שלא ידע א"כ בדינין מיבעיא ליה, לדחוק ולומר לא נצרכה 

סות, הלא גם כן בדיני משפט נמי יש מהן שלא נצטוו.   והיה לו לומר בקצרה, לא נצרכה אלא לשאר אלא לדיני קנ
דיניןכג שלא נפקדו מתחילה.   אלא ע"כ צריכין אנו לומר שהלכתא היא כר' יצחק, שעל כל הדינין ביחד נפקדו כדרך 

לין אנו לדקדק דהלכתא היא כר' יצחק, שניתנו לישראל בסיני.   גם מבעל המאור הגדול רש"י ומלשונו הזכה, יכו
מדהוצרך להביא ראייה על כל דבר שניתוסף שאינו בבני נח, כגון עדה ועדים והתראה ודיני קנסות.   משמע דוקא היכא 

שיש לנו ידים מוכיחות שלא נצטוו, אבל במה שאין לנו לא נוציא אותו מכללא ולחלק אותו, רק הוא בכלל דיני ישראל.   
אדם לומר הלא רש"י ז"ל נקט קרא שמביא רבי יוחנן, שפירש גבי אברהם כתיב צדקה ומשפט, אם כן שמע  ואם יתחכם

מינה שפוסק כר' יוחנן.   אי משום הא לא איריא, די"ל דחדא מינייהו נקט, אף כי רבי יוחנן הנאמר במימרא ראשונה.   
נאמר בדיני שומרים ולא בקנסות.   א"כ מכל הלין  אבל מכל מקום שג"כ הוא מחותן לר' יצחק, דונקרב בעל הבית וגו'

   .ש"מ שבן נח מוזהר בכל דיני ישראל ככל חקותיו ומשפטיו

ואם יטעון הטוען שמא ההלכה היא כדתנא דבי מנשה דאפיק ד"ב ועייל ס"ךכד זה אינן דברים של טעם, דהא ר' יוחנן   
ם לדבריה, כי היו יודעים שאינה עיקר ולא מיתניא בי ר' חייא ור' יצחק טפי היו יודעין הברייתא יותר ממנו ולא שתו לב

ור' אושעיה.   ומטעם זהכה פסק האלפסי, ומייתי בסמ"גכו כאמימר ורבא גבי בור הגולהכז אע"פ שהירושלמי פליג 
 עליהם, ועיין שם בדבריהם.   ואין להקשות ולומר דהרי בפרק השוכר את הפועליםכח אמרו אסור לכותי לסרס בהמה
שלנו, דסבירא לן כר' חדקא שאומר בני נח מצווין על הסירוס, ועודכט משום לפני עור לא תתן מכשול, וכן מייתי לה 

בסמ"ג לפסק הלכהל א"כ ש"מ היה לנו לומר דהלכתא כתנא דבי מנשה דמפיק ד"ב ומעייל ס"ך, וא"כ הדרא קושיא 
דמדקאמר לשם כר' חדקא ולא אמר כתנא דבי מנשה ש"מ לדוכתה דבני נח לא נצטוו אדינין.   דאדרבא דהיא הנותנת, 

דלית הלכתא כוותיה בדינין וסרוס, אלא כר' חדקא דמפיקלא סירוס לחוד.   ואין להקשות מדתניא פ"ק דע"זלב תני ר' 
יוסף: מאי דכתיב עמד וימודד ארץ רארה /ראה/ ויתר גויםלג מה ראה ראה שבע מצות בני נח שקבלו עליהם ולא 

כיון שלא קיימום עמד והתירן להם.   א"כ ש"מ שבן נח אינו מצווה עתה מצוה כלל.   זה אינו כלום, שהרי הקשו קיימום, 
בגמרא: אתגורי אתגור, א"כ מצינו חוטא נשכר.   ומשני: אמר רב יוסף לומר אע"פ שהן מקיימין אותן אין מקבלים 

ל מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה.   ופירש"י ז"ל: עליהם שכר, אלא כמי שאינו מצווה ועושה, דאמר ר' חנינא גדו
   .מה שויתר אינו טובתן אלא שאינן מקבלין שכר אם מקיימים, ע"כ.   א"כ ש"מ שעדיין הם מוזהרים כבראשונה

א"כ הוכחנו וביררנו שדנין בני נח בדיני ישראל הואיל ומצווה עליהם.   ואם בכל זאת יתעקש המתעקש לאטום אזנו   
מוע דבר זה, ורוצה לחלוק ולומר שדיניהם של בני נח אינן כדינינולד אף אנו נאמר לו כלך מדרך זו, דגרסינן בב"ק מש

פרק הגוזל בתראלה תניא, ישראל וכותי שבאים לפניך לדין אם אתה יכול לזכותו בדיני ישראל זכהו ואמור לו כך דיננו.   
ואם לאו באין עליו בעקיפין דברי ר' ישמעאל.   ר' עקיבא אומר אין באין בדיני אומות העולם, זכהו ואמור לו כך דינכם, 

עליו בעקיפין מפני קדוש השם.   פירש רש"י: בעקיפין בעלילותלו עד שפוטרין הישראל, ע"כ הסוגיא.   ושמעינן מן הכא, 
יגי שדנין אותו, וצריך לשמור דע"כ לא פליגי ר"ע ור"י אלא לבוא עליו בעקיפין, אבל לדון אותו בדיני ישראל כ"ע לא פל

   .כשידנו תקיפה עליהם
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והואיל וביררנו והוכחנו שדנין כותי בדיני ישראל ונידון כותי עם ישראל כשני נימולים, נבוא ונקפץ אל המקום אשר   
ה דברינו הולכים לשם ונדבר על המעשה אשר נעשה בעולם.   הנה הוא איש בארץ לועז אשר נודע שמו במרחקים.   דל

דלה מים עמוקים, מימיו מתוקים, גוזר ומקים, יברכהו שוכן שחקים.   הוא האילן הגדול אשר פריו למאכל ועלהו 
לתרופה, אמרתו צרופה, הוא ה"ה הגאון מהר"ר מאיר מפאדוואה.   והנה שם מגמותיו רעיוניו ומחשבותיו והשתתף עם 

מן מדפיסי הספריםלח והסכימו יחדיו להדפיס החיבור הגדול אחד מאנשי ארצו ומגדוליה דהיינו יענטילומרלז והוא אחד 
משנה תורה, אשר חבר הרב הכולל האמתי רבינו משה בן הרב המובהק הדיין רבינו מיימון.   וכאשר חשב כן החלו 

לעשות בעז"ה עד שלע"עלט נגמר הדבר.   והגיה אותו בשכלו הזך עד אשר לא נשאר בתוך הבר תבן, וסלק המסלה עד 
שאר בה אבןמ והנה קם אחד גם כן יענטילומר מעשירי הארץ נגדומא ואמר אעשה גם אנכי לביתי ואדפיס אנכי גם לא נ

אני, וכן עשה.   והעיקר הוא מאתו שעושה דבר זה על מה שלא נשתתף עמו הגאון הנ"ל, ועושה דבר זה להכעיס ולכלות 
שיכבד עליו המשא מנשוא.   והנני לדון בדיני ישראל, באם  ממון הגאון הנ"ל ח"ו.   כי ידוע אם לא ימכור הגאון ספריו

היו שני אנשים ישראלים על פי תורתנו הקדושה, ונוכיח שזכה הגאון הנ"ל בדינו.   ונפרד מזה ונהיה לארבעה ראשים, 
הואיל ועל אלו הארבעה יסודות נרכיב הדבר ועניינו.   ואומר, שדין הוא עם הגאון שהוא ימכור ספריו ראשונה.   ו

ובעונותינו שרבו אין ידנו תקיפה לעשות כפי תורתנו, מ"מ לא נניח את שלנו ולומר שכל ישראל ומי שבשם ישראל יכונה 
   .לא יקנה שום ספר מיימוני החדשים רק מאותן היוצאים מתחת יד הגאון הנ"ל או באי כחו, והוא מארבעה טעמים

רב הונא האי בר מבואה דאוקים ריחיא ואתא בר מבואה חבריה  היסוד הפשוט הראשון הוא בפרק לא יחפורמב אמר  
וקא מוקים גביה דינא הוא דמעכב עליה.   ומשמע מדקאמר ואוקי גביה שעשה דבר זה בידיעתומג ואפ"ה יכול לעכב 

כפי  עליו.   אם כן הרי לפנינו שמדינינו אין לו ליענטילומר שני לדפוסמד זה כלל והגאון הנ"ל היה יכול לעכב עליו
שהוכחנו לעיל, וכן מצוה על הדיינין של ישראל.   רק שבעונות ידםמה תקיפה עלינו, מ"מ נעשה מה שעלינו מוטל 

לעשות ונחתוך הדין כדפרישית.   ואע"ג שהרב אלפסי והרא"שמו פסקו דלא כרב הונא דקם ליה כיחידאי, מכל מקום 
ורמז מייתי בשם אביאסף, וז"ל: מבוי הסתום משלשה צדדין אומר אני שיש להתיישב בדבר.   שהרי במרדכי פרק לא יחפ

רק בצד אחד הוא פתוח לכנוסמח בו, ודר ראובן אצל סופו הסתום ובא שמעון לדור כנגד הצד הפתוח, שאין כותי יכול 
ליכנס למבוי אם לא שיעבור על פתח שמעון, דינא הוא דמעכב עליו כדרב הונא עכ"ל.   א"כ משמע שהלכתא כוותיה 

רב הונא מדמייתי ראייה מיניה.   אלא ע"כ צריכין אנו לחלק דבדבר דברי היזקא כגון הכא גבי מבוי שבודאי יזיק לו, ד
כ"ע מודו דהלכתא כרב הונאמט ואם כן בנדון דידן נמי בריא היזקא הוא, כי היענטילומר השני נתן להכריז שכל ספר 

יו לקנות ממנו, ויכול הוא להוזיל כי הוא מעשירי הארץ.   לכן גם יוזיל זהוב טפי מהגאון.   ומי ראה זאת ולא יבא אל
בדינינו הלכתא היא כרב הונא ונדון בן נח בדין ישראל, ולכן נחתוך הדיןנ כדפירשתי.   ואין לומר דמשום שלום מלכות 

ריש פ"ק דע"אנא או איבה נקיל בדבר ונעבור קו המשפט, דבר זה אינו כדמפרשים בעלי התוס' אשר מימיהם אנו שותים 
דבדבר מקח וממכר לית ביה איבה משום דכל אחד יוכל להתנצל ולומר אינו צריך לקנות ולמכור, עיין שם בדבריהם.   

   ולכן לית דין צריך בששנב

היסוד השני הוא חד קל ההולך קדמת יושרנג והוא ג"כ בפרק לא יחפורנד דגרסינן שם: רב דימי מנהרדעא אייתי   
נה, א"ל ריש גלותא לרבא פוק חזי אי צורבא מרבנן הוא נקוט ליה שוקא.   והופיע לנו אור גדול רש"י ז"ל גרוגרות בספי

בפירושו, שמפרש: נקוט ליה שוקא, הכרז שלא ימכור אדם גרוגרות בעיר עד שימכור הוא שלו.   וכן גרסינן בנדריםנה: 
נן אנא שרו לי תגראי ברישא, דכתיב ובני דוד כהנים אמר רבא שרי לצורבא מרבנן לאודועי נפשיה ולמימר צורבא מרב

היונו וכי כהנים היו, אלא מה כהן נוטל חלק בראש אף ת"ח נוטל חלק בראש.   אם כן ג"כ נוכל ללמוד מזה, באם 
דשניהם ישראלים דינא הכי הוא שהגאון הנ"ל ימכור שלו בראשונה.   אך עתה אף ע"פ שדינו נמי הכי הוא מ"מ 

   .'ז לא יקבל עליו הדין, ולכן צריכין לגדור גדר שלא יקנה כוהיענטילומרנ

ואין לפקפק ולומר, הרי אמרינן במסכת אבותנח כל המשתמש בתגא חלף כו', וא"כ בודאי הגאון בעי חיי ואינו רוצה   
שלו, כי דבר  ליהנות מתורתו.   הנה זה הבל, כי כבר קדם לנו הנשר הגדול הרמב"ם והשפיע לנו משכלו בפירוש המשניות

זה שימכור סחורתו בראשונה הוא חלקו ונחלתו משלחן גבוה, כתרומה מן הגורן לכהן ומעשר ללוינט ולכן נפסוק הדין 
כדלעיל.   ועוד ראוי על כל אדם להנות הגאון הנ"ל מנכסיו ולהטיל מלאי לכיסוס כדי לקיים מצות והגית בו יומם ולילה, 

   שמספיק לאחרים מנכסיו מקיים בו והגית וגו'סא דכן פסק בטור י"ד סימן רמ"ו, דמי

היסוד הגדול השלישי, הנה הוא במדרש תורת כהנים פרשת בהרסב וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנה וגו /וגו'/סג   
למדה תורה דאם באת לקנות קנה מיד עמיתך, וכן למכירה.   הנה הוא בהדיא מפורש, שאילו לא היה הגאון הנ"ל רק 

עמי הארץ זכה בדין והדין עמו, כ"ש וק"ו עתה.   ואין לומר דזהו דוקא כשהכותי והישראל נותנין בערך  כאחד מבני
ובמקח אחד, אבל כשהכותי מוזיל טפי שרי ליקח ממנו כדי להרויח במקחו.   הנה דברים אלו ג"כ הבל המה, דהא גרסינן 

תי עמי קודם, עני ועשיר עני קודם כו'.   ופריך בגמרא פרק איזהו נשךסד: תני רב יוסף אם כסף תלוה את עמיסה עמי וכו
עמי וכותי עמי קודם פשיטא, ומשני אמר רב נחמן אמר רב הונא, תנא לא נצטרכה אלא דאפילו לכותי ברבית שנאמר 

לנכרי תשיךסו אפ"ה דוחה עשה של אם כסף תלוה עשה זו.   כ"ש וק"ו כאן בנדון דידן, שהגאון זכה בדין להיות ידו 
אשונה.   ואין לומר דדוקא התם שאינו מפסיד משלו אלא שאינו מרויח, אבל במקום שמפסיד משלו כי הכא אינו בר

צריך להקדים לישראל.   וזה החילוק מחלקים פרק מי שהחשיךסז: נותן כיסו לנכרי כו', ואמרינן בגמרא אמר רבא לא 
דא דקרנא לפסידא דרווחא, וכן מחלק שם בשם שנו אלאסח כיסו אבל מציאה לא.   א"כ ש"מ שיש חילוק בין פסי
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הירושלמי בסמ"ג בהלכות חוה"מסט דלא מיקרי דבר האבוד אלא אגרמא דקרנא.   אומר אני שאלו הדברים דבר האבוד 
הם, דהא בהדיא גרסינן פ"ק דע"זע ובפסחים פרק כל שעהעא: תניא לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך תתננה ואכלה 

ב אין לי אלא לגר בנתינה ולנכרי במכירה, לגר במכירה מניין ת"ל תתננה או מכור נמצא אתה אומר כו'.   או מכור לנכריע
פירש רש"י: וקאי אגר דלעיל מיניה, לגר תתננה ואכלה או מכור.   והדר פריך בנתינה לנכרי מנלן ת"ל תתננה ואכלה או 

רי ככתבו אתא דלנכרי אסור ליתנה, הכי איבעיא ליה למיכתב, מכור לנכרי.   פירש רש"י: ודרוש תרווייהו אנכרי, דאי אנכ
תתננה ואכלה לגר אשר בשעריך או מכור לנכרי, ולא מצי למיקריעג קרייה דנתינה אנכרי.   ר' יהודה אומר דברים ככתבן 

חמנא תתננה לגר בנתינה או לנכרי במכירה ופריך שפיר קאמר ליה ר"מ, אמר לך ר' יהודה: אי ס"ד כדקאמר ר"מ לכתוב ר
ואכלה ומכור, או למה לי ש"מ לדברים ככתבן הוא דאתא.   ור"מ, ההיא לאקדומי נתינה דגר למכירה דנכרי.   פירש 

רש"י: אם יש גר לא תמכרנו לנכרי, ולהכי אתא או למשמע הכי, לגר אשר בשעריך תתננה והוא עיקר מצוה, או אם אין 
כיון דגר אתה מצווה להחיותו וכותי אי אתה מצוה להחיותו, להקדים לא  גר מוכרה לנכרי.   והדר פריך לר"י, ומשנה:

צריך קראעד ע"כ הסוגיא.   וא"כ נאמר דע"כ לא פליגי ר"מ ור"י אלא לאצרוכי קרא להיות גר קודם, אבל בהא כ"ע מודו 
ן דידן שמחוייב כל דגר קודם ואע"פ שמפסיד בקרנא שלו מ"מ הוא מחוייב לקיים לגר אשר בשעריך תתננה.   ה"ה בנדו

אדם לקיים מיד עמיתך, עמיתך קודם.   ואף נאמר, שאף מכאן נלמוד הא דמפרש קרא דמיד עמיתך קודם הוא אע"ג 
דכותי נוזיל גביה, דהא פסקינןעה פרק מי שהוציאוהו בעירוביןעו ר"מ ור"י הלכה כר"י, ור"י קאמר הכא דלאקדומי לא 

מיתך מיירי כשמוזיל גביה, דאם בשווין הכתוב מדבר לא צריך קרא, דפשיטא צריך קרא.   א"כ הא דאמר הכתוב מיד ע
הוא דעל עמיתך גמור הוא חייב להחיות.   אלא ש"מ דה"ק, דאפילו בגר במעות ולחבירו בהפסד מ"מ חבירו קודם.   ולכן 

   .לית דין צריך בששעז כי הגאון הלז זכה בדינו להיות מוכן ומזומן למכור ספריו ראשונה וד"ל

היסוד הרביעי אשר הבנין נכון עליו הוא בפ"ב דכתובותעח דגרסינן התם: אסור להשהות ס"ת שאינו מוגה תוך ביתו   
יתר משלשים יום משום שנאמר לא /ואל/ תשכן באהלך עולהעט ומפרש האשריפ וכן בהגהת מיימוניות פ"ז מהלכות 

רי קודש, כגון התלמוד ופסקי ההלכות לדידן שתורה ס"תפא דלאו דוקא ס"ת אלא אפילו נביאים וכתובים ושאר ספ
שבע"פ ניתנה ליכתב.   וכ"ש הוא, דעיקר מה שאנו פוסקים הוא מתלמוד ושאר ספרי המחברים, ואם יהיה הספר מוטעה 

בקל יבא לטעות בדין לאסור המותר ולהתיר האסור וכן לטהר הטמא כו'.   וכן גרסינן נמי פרק לא יחפורפב: אמר רבא 
תרי מקרי דרדקי חד גריס ולא דייק וחד דייק ולא גריס מותבינן ההוא דגריס ולא דייק, דשבשתא ממילא נפקא.   רב הני 

דימי מנהרדעא אומר מותבינן ההוא דדייק ולא גריס, דשבשתא כיון דעל על, דכתיב כי ששת חדשים ישב שם יואב וכל 
מ"ט עבדת הכיפד א"ל דכתיב כל זכרפה א"ל והא אנן זכר  ישראל עד הכרית כל זכר באדוםפג כי אתא לקמיה דדוד א"ל

בסגלפו קרינן כו', עד שקל ספסרא למיקטל לרביה שנאמר ארור עושה מלאכת ה' רמיהפז ע"כ הסוגיא.   הנה לא פליג 
שה רבא אלא בדגריס ולא דייק, אבל כשיש אחד דדייק וגריס והשני גריס ולא דייק פשיטא מוקמינן דדייק וגריס, שלא יע

מעשה יואב.   ולכן גם אנחנו בנדון דידן ראוי לכל ישראל דלא ליקו בארור ולקנות ספר שאינו מוגה ולעבור על לא תשכן 
   .באהלך עולה

ואם יטעון בעל דין לומר, הנה לכל אדם ידוע שאלו המדפיסים הרביצו תורה בישראל ולולא זאת כבר ח"ו היתה התורה   
חוש לדבר שלא תיפוק חורבא.   זה אינו כלום, שהרי כבר פירשתי שבדבר מקח אין שייך משתכחת מישראל, ולכן ראוי ל

בו איבה, כי נוכל לומר הספרים הללו אינן צריכין לנו.   ועוד, כי מושכל ראשון הוא שאלו המדפיסים אדעתא דנפשייהו 
פעם אחת לא ימנעו מחמת זה  קא עבדי כדי להרויח בדבר כדרך שעוסקים בשאר דברי סחורות, ולכן גם אם יפסידו

מלדפוספח ואדרבא יהיו בהולים למלאות חסרונם.   ואם יוסיף השואל לשאול, סוף סוף מחמת שלא לשמה בא לשמה 
וזיכה את ישראל, והאיך נשלם לו רעה תחת טובה.   אף אתה אמור לו היא הנותנת, מדגרסינן בב"ב פ"קפט: איפרא 

בע מאה דינרי לקמיה דר' אמי לא קבלינהו ושדרתינהו לקמיה דרבא וקבלינהו.   הורמיז אימיה דשבור מלכאצ שדרא אר
שמע רבי אמי ואיקפד אמר לית ליה ביבוש קצירה תשברנהצא פירש לנו רש"י ז"ל: כשיבוש זכות שבידם ולחלוחית 

אלא משום שלום צדקה שבידיהם ישברוצב ופריך ורבא, ומשני משום שלום מלכות.   א"כ ש"מ שאפילו רבנן לא קאמרי 
מלכות.   והואיל ובנדון דידן ליכא חששא משום שלום מלכות כדפירשתי לעיל בשם התוספות, ודאי ראוי ונכון הוא 

   למנוע מהם זכות וטובות בל יזכו בהםצג

קנצי למילין שהגאון הנ"ל זכה בדינו לנקוט לו שוקא ברישא למכור ספריו ראשונה, ושלא יקנהצד שום אדם ספר   
מוני הנדפסים מחדש מקרוב באו כי אם היוצא מתחת יד הגאון הנ"ל או באי כוחו.   לכן לישקול לזמור ולקטוע מיי

במקטע דפרזלא על כל מי שיעבור דרכו ודינו.   גם אנחנו מסכימים מנדיןצה ומשמתין ומחרימין בנידוי חרם שמתא 
הוא שלא יקנה שום אדם במדינתנו מן הנדפסים  בגזירת עירין ובמאמר קדישין על כל תלמיד וצורב קטן וגדול שם

החדשים א"לצו מאותן היוצאין מתחת יד הגאון הנ"ל או מב"כצז וכל מי שפורץ יפגענו חויא דרבנן וצוחה ופרץ, וכל 
המחזיק בהם הם בחרם כמוהם.   ומחוייבים כל ישראל לנדות החטאים האלה בנפשותם, ולא יכופר להם עד ימותון 

קבורתםצח והרואה אל הנח"ש וחיצט יקבל ברכות מאל שדי, עד שיבלו שפתותיו מלומר דיק נעשה יום  וקבר חמור תהא
א' ארבעה ימים בחדש אלול שנת ש"יקא נאם הקטן הרוצה להתאבק בעפר של ת"ח ולשתות בצמא את דבריהם, ולא 

ים שבהם.   אלה הדברים אשר דבר עד כה אלא כדי להתלמד להרגיל עצמו בתוך מדותיהם, להיות כעבד אחד מן הקטנ
     .דבר משה בן לא"א ישראל שלי"ט המכונה משה איסרלש מקראקא

 רמב"ם הלכות מלכים ט:יד
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וכיצד מצווין הן על הדינין, חייבין להושיב דיינין ושופטים בכל פלך ופלך לדון בשש מצות אלו, ולהזהיר את העם, ובן נח 
ומפני זה נתחייבו כל בעלי שכם הריגה, שהרי שכם גזל והם ראו וידעו ולא שעבר על אחת משבע מצות אלו יהרג בסייף, 

 .דנוהו, ובן נח נהרג בעד אחד ובדיין אחד בלא התראה ועל פי קרובין אבל לא בעדות אשה ולא תדון אשה להם

 הפלת עובר –שבע מצוות 

 :סנהדרין עב

 יהרג ואל יעבור –שבע מצוות 

 :סנהדרין עד

 י:ברמב"ם הלכות מלכים 

בן נח שאנסו אנס לעבור על אחת ממצותיו, מותר לו לעבור, אפילו נאנס לעבוד ע"ז עובד, לפי שאינן מצווין על קדוש 
 .השם, ולעולם אין עונשין מהן לא קטן ולא חרש ולא שוטה לפי שאינן בני מצות

 משנה למלך שם

רך האתרים )דף ו'( וחידש הרב בדין זה בן נח שאנסו אנס כו'. )א"ה נתבאר יפה בדברי הרב המחבר בדרשותיו בד
דבשפיכות דמים מצווה הבן נח שיהרג ואל יעבור דכיון דמסברא נפקא דמאי חזית כו' אין הפרש בין ישראל לעכו"ם 

יע"ש באורך. וכתב בספר המצות וז"ל המצוה הט' היא שצוונו לקדש את שמו כו' ובגמ' סנהדרין אמרו בן נח מצווה על 
ו מצווה ת"ש שבע מצות נצטוו בני נח ואם אתה אומר כן תמניא הוו הנה נתבאר לך שהיא מכלל מיני קדוש השם או אינ

המצות כו'. וצריך להבין ראיה זו שהרי בתר הכי דחייה בגמרא אמר רבא אינהו וכל אביזרייהו והיינו לומר דאין טעם 
דאיפשיטא בעיין דאין בן נח מצווה על  למנות קדוש השם למצוה בפ"ע כמ"ש רש"י שם ויש ליישב דלפי שיטת הר"ם

 :(קדוש השם ע"כ דלא חיישינן לדיחויא דרבא וסבירא לן דקדוש השם לאו אביזרייהו דשבע מצות הוא

 דרוש שני -פרשת דרכים דרך האתרים 

 כלאים  –שבע מצוות 

 אתרוג המורכבראה: 

 לנדב שאר מצוות –שבע מצוות 

 רמב"ם הלכות מלכים י:י

בן נח שרצה לעשות מצוה משאר מצות התורה כדי לקבל שכר, אין מונעין אותו לעשותה כהלכתה, ואם הביא עולה 
ניזון מישראל ומצוה עליהם מקבלין ממנו, נתן צדקה מקבלין ממנו, ויראה לי שנותנין אותה לעניי ישראל, הואיל והוא 

 .להחיותו, אבל העכו"ם שנתן צדקה מקבלין ממנו ונותנין אותה לעניי עכו"ם

 מילה –שבע מצוות 

 בני קטורה – מילה: ראה

 מפותת אביו –שבע מצוות 

 רמב"ם הלכות מלכים ט:ו

מכל מקום, וחייב על אשת אביו אפילו לאחר מיתת אביו, וחייב  בן נח חייב על מפותת אביו ואנוסת אביו הרי היא אמו
על הזכור בין קטן בין גדול ועל הבהמה בין קטנה בין גדולה, והוא נהרג לבדו, ואין הורגין את הבהמה, שלא נצטוו 

 .בהריגת בהמה אלא ישראל

 הלכות מלכים ט:ומשנה למלך 

 ש(רב המחבר בספר דרשותיו בדרך האתרים דף ד' ע"ד יע"בן נח חייב על מפותת אביו כו'. )א"ה עיין במ"ש ה
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 דרך האתרים דרוש א –פרשת דרכים 

ומה שנראה בזה הוא עם מ"ש בפרק ב' דסנהדרין, מאי נשים ומאי פילגשים, אמר רב יהודה אמר רב, נשים בכתובה ...
מהל' מלכים דין ד', וכן הוא דעת הרמב"ן וקדושין, פילגשים בלא כתובה ובלא קדושין, ע"כ. וזו היא גירסת הרמב"ם פ"ד 

   .פרשת חיי שרה בפסוק ולבני הפילגשים, יע"ש

והנה חילוק זה דנשים ופלגשים הוא לדידן דאית לן קדושין, א"כ כל שלא קידשה בביאה אף שהיתה אצלו זמן רב, לא   
תא, כיון שלקחה ובא עליה חשיבא חשיבא אשתו ונקראת פלגש, אך לבני נח דלית להו קדושין כי אם בבעילה תליא מל

   .אשת איש, דלא מצינו בבני נח שיכוין בבעילה לשם קדושין, אלא משלקחה לאשה ובא עליה חשיבא אשת איש

ומאי דכתב הרמב"ם, בפ"ט מהל' מלכים דין ו', בן נח חייב על מפותת אביו ועל אנוסת אביו הרי היא אמו מכל מקום,   
אבל משום אשת אביו לא. הא לא קשיא כלל, דדוקא אנוסה או מפותה שלא היתה כונתו דמשמע דוקא משום אמו חייב 

לקחתה לו לאשה אלא במקרה בעלמא בא עליה, פשיטא דלא חשיבא אשת איש, משום דבעינן שתהיה כונתו לקחתה לו 
רע מבן נח לאשה בבעילה זו, אבל המייחד לו אשה ובא עליה, פשיטא דמשעה שבא עליה חשיבא אשת איש, דלא ג

   .שייחד שפחה לעבדו שנהרג עליה משום אשת חברו, וכמו שכתב הרמב"ם ז"ל שם

איברא, דאיכא למידק מהא דאמרינן בבראשית רבה פרשה י"ח סימן ט']וז"ל, ר' אבהו בשם ר' יוחנן אמר, בני נח על   
ומדת בשוק ובאו עליה שנים, הנשואות חייבים ועל הארוסות פטורים, ר' יונה בשם ר' שמואל אמר, זונה שהיא ע

הראשון פטור, והשני חייב משום בעולת בעל, וכי נתכוין הראשון לקנותה בבעילה, הדא אמרה בעילה בבני נח קונה 
   .שלא כדת, ע"כ

הרי דמוכח מהכא דלא בעינן שיתכוין לקנותה, אלא כל שבא עליה חשיבא אשת איש, ואם כן יש לתמוה על הרמב"ם   
מה ליה משום אמו, תיפוק ליה דאפילו אינה אמו חייב עליה משום אשת אב, דחייב עליה אפילו לאחר דמפותת אביו ל

 .מיתת אביו

שוב ראיתי מקור דין זה דהרמב"ם בגמ' בפרק ז' דסנהדרין דף נ"ח שהקשו לר"ע דאמר אמו, אמו ממש, היינו באשתו   
   .ולא באשת חבירו, ותירצו אמו מאנוסתו, ע"כ

קא אנוסתו לא חשיבא אשתו, אך מפותה חשיבא אשתו, וכפשט דברי המדרש, והכי דייקי דברי הגמרא, דלא ואפשר דדו  
נקט אלא אמו מאנוסתו ולא אמו ממפותתו, ואם כן יש לתמוה על הרמב"ם, דכתב דחייב במפותת אביו משום אמו, 

   .דתיפוק ליה משום אשת אב

ק דקדושין הלכה א', דגרסינן התם, על הבעולות הם חייבים ואינם שוב ראיתי שדין זה הוא מחלוקת בירושלמי פ"  
חייבים על הארוסות, מלתיה דר' אלעזר אמרה והוא שנתכון לקנותה, מלתיה דשמואל אמרה אפילו לא נתכון לקנותה, 

ולפי זה  דאמר ר' יונה בשם שמואל, זונה עומדת בשוק, באו עליה שנים, הראשון אינו נהרג והשני נהרג על ידו, ע"כ.
 .הרמב"ם פסק כר"א, ומשום הכי לא חייב במפותה כי אם משום אמו, וצריך טעם למה פסק כר"א ולא כשמואל

 ארץ הצבי עמ' קמ

 חמדת ישראל מלכים שם ס"ק יב

שם בר"מ ז"ל ה"ו ב"נ חייב על מפותת אביו ואנוסת אביו ה"ה אמו מ"מ עכ"ל הנה בגמ' דילן נזכר על קושיות הגמ' אמו 
אשת אביו ותרצינן אמו מאנוסתו ולא נזכר מפותתו ועי' בבנין שלמה בשם הפר"ד שכ' דבדוקא נקטה הגמ' כן  היינו

דבמפותתו לא משכח"ל לפ"מ דמבואר בירושלמי פ"ק דקידושין דשמואל ס"ל דקונה אפי' שלא בכוונה לשם אישות וא"כ 
ז"ל הוסיף בכיוון מפותתו להורות דאפי' מפותתו  במפותתו תמיד ה"ה אשתו ועי' בב"ר פי"ח ס"ט. ולפי"ז נראה דהר"מ

 :אינה אשתו וא"כ יהיה מוכרח מד' הר"מ ז"ל היפוך הירושלמי

אמנם לענ"ד נראה דז"א דבודאי מודה שמואל דאם שניהם לא כיוונו לשם אישות אלא לשם זנות דודאי אינו קונה אותה 
אל בב"נ קונה בלא כוונה היינו אם היא מתכוונת ואינה אשתו ואם בא עלי' אחר אח"מ מצד א"א ומה דקאמר שמו

להקנות א"ע לו בזה ס"ל לשמואל אע"ג דהוא אינו מתכוון לקנותה מ"מ קונה אותה כיון דקימ"ל דבדעת אחרת מקנה 
א"צ כוונה לקנות וכבר התעורר הג' בנו"ב גם בישראל בקדושי קטן אמאי ל"מ מטעם דבדעת אחרת מקנה א"צ כוונה 

שה מקנית עצמה לו ותי' האחרונים משום דהוי כי תלקח והתורה כ' כי תקח אשה צריך שיהי' הקיחה לקנות והרי הא
מצדו וא"כ בב"נ דל"כ כי יקח אלא והיא בעולת בעל א"כ אם היא מקנית עצמה לו קונה אותה אפי' בלא כוונה וה"ה 

וא"ש בזה מה שיש להקשות על מה  אשתו. ולפי"ז יצא לנו מזה דבב"נ מהני בעולת קטן ג"כ לעשותה לאשתו מה"ת.
שהיתה תמר חייבת שריפה מצד שומרת יבם הא ער ואונן מתו כשהיו קטנים כמבואר ברמב"ן ז"ל עה"ת ועי' בבע"ת 

עה"ת הטעם דנענשו אף כשהיו קטנים משום דבזה תלי' בדעת והארכנו בזה במק"א א"כ הרי לא היתה אשתו כלל ואיך 
בב"נ דל"ב שיהי' הלקיחה מצדו דווקא שוב גם אשת קטן הוי אשתו מה"ת מטעם ד"א היתה זקוקה ליבם ולהנ"ל א"ש ד
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מקנה כנ"ל. איברא דיש להעיר בזה לפמ"ש הקצוה"ח בסי' ער"ה סק"ד דהטעם דבד"א מקנה ל"צ כוונה לקנות הוא משום 
  :זכיי' ובעכו"ם ל"מ עיי"ש א"כ נסתר זה אך לפ"ד המ"ב בת' דנכרי לנכרי יש שליחות א"ש

מנם בל"ז י"ל לפ"ד המחנ"א דאע"ג דא"ש לעכו"ם בפועל יש שליחות ולפ"ז י"ל דהכא כיון דא"נ דמהני הקנאה שלה ה"ה א
אשתו וקניי' לו ושוב הוי כפועל ואמרי' דבאין כאחת ובלימוד התלמידים אמרתי דלכאו' י"ל עפ"מ דמבואר במנחות )דף 

נין סמיכה ע"י אשתו וא"כ י"ל אף דא"נ דגם בפועל נכרי אין צ"ג ע"ב( דאשתו דכגופו דמי' עדיף גם מעבד עי"ש לע
שליחות מ"מ אשתו כגופו דמי' מהני גם בב"נ וא"כ הכא כיון דעיד"ז שמקנית עצמה לו ה"ה נעשית אשתו ושוב מהני 

תו דאם הזכיי' וקונה אף בלא כוונה אך י"ל דעיקר ד"ז אם בב"נ ג"כ שייך אשתו כגופו דמי' תלי' אי יש קה"ג לב"נ באש
אין לו קה"ג ל"ש לומר אשתו כגופו ולא עדיף מפועל וכ"כ לעיל דזה תלי' אם יש גירושין בב"נ או לא והנה יש להכריח 

דשמואל ע"כ סובר דמהני גירושין בב"נ דאל"כ ל"ש לומר דהוי זכי' ומהני בד"א מקנה כיון דא"י לגרשה כשירצה א"כ א"ז 
א"נ דכוונת שמואל משום ד"א מקנה וזה משום זכיי' ע"כ דס"ל דמהני גירושין זכות עבורו מה שמקנית עצמה לו ואם כן 

  :בב"נ וא"כ ע"כ אין לו קה"ג ושוב ל"ש אשתו כגופו ושוב אמרי' א"ז לעכו"ם וא"כ ל"מ ד"א מקנה

למי שו"ר בפר"ד בפנים בדרך האתרים ד"א שכ' בהדיא כן דמד' הר"מ ז"ל נראה מבואר היפוך ד' הירושלמי דלד' הירוש
במפותתו ה"ה אשתו נראה שלא ניחא לי' לומר בפירוש הירושלמי כדברינו דס"ל דבנכרי ל"מ ד"א מקנה וע"כ דס"ל 

לירושלמי דל"צ כוונה כלל לקנות אך לא אדע א"כ אמאי באנוסתו לא תהי' אשתו ומה בכך שלא הי' רצונה בזה ואולי י"ל 
מ ז"ל בשכם שנתחייב מיתה מה"ט וכיון שיש עבירה בביאתו לא דבאנס אותה כיון דעובר על איסור גזל וכמו שכ' הר"

יוכל לקנותה בזה אמנם במפותה מרצונה אע"פ שלא היתה כוונת שניהם לשם אישות אלא לזנות בעלמא מ"מ נעשית 
אשתו ויהיה נפשט מזה ספק הפר"ד המובא בהגהת מל"מ )כיון( אם ב"נ בא על ערוה וכיוון לקנותה אם קונה אותה או 

ולהנ"ל מוכרח מזה דהיכא דהיא ביאת איסור ל"ק וראי' מירושלמי דל"צ כוונה לקנות כלל ומ"מ באיסור ל"ק אך  לא
בעיקר הדבר נלענ"ד ברור כדאמרן דהירושלמי מודה דאם שניהם לא כיוונו לשם אישות אינה נעשית אשתו בע"כ וראי' 

היא א"א וכן איך בא עלי' יהודה והניח אותה  ברורה לזה מיהודה שחשב לתמר לקדשה ורצה לבוא עליה וקשה הא
שתזנה אח"כ עם אחרים הלא נעשית אשתו א"ו דבזונה ואין כוונתה להקנות לו לשם אישות אינה נעשית אשתו בע"כ 

 :וכוונת שמואל בירושלמי הוא כדאמרן וד' הפר"ד צ"ע לענ"ד

 סירוס –מצוות שבע 

 .בבא קמא צ

 :סנהדרין נו

 :ידשלחן ערוך אבן העזר ה

 עד אחד ודיין אחד –שבע מצוות 

 תרגום אונקלוס בראשית ט:ו

 :דיישוד דמא דאנשא בסהדין על מימר דייניא דמיה יתאשד ארי בצלם אלהים עבד ית אנשא

 צדקה –שבע מצוות בני נח 

 ו: ד"ה ויצו אלו הדיניןר׳׳ן סנהדרין נ

לעשות צדקה ומשפט אלא משום דצדקה לא חשיב וכן הוא אומר כי ידעתיו וכו' ה"נ ה"ל למיחשב צדקה דהא כתי' 
לקמן. ואין לומר דבצדקה לא מחייבי דהא איקשי' לקמן ואשה לא מיפקדא והא  משום דקום עשה לא קחשי' כדאיתא

מחייבי ואשכחן דמיענש עלה  כתי' כי ידעתיו למען אשר יצוה וכו' ואמרינן בניו לדין ביתו לצדקה אלמא דבצדקה נמי
ואביון לא החזיקו. וכן נמי אמרינן לקמן כותי ששבת חייב מיתה ר"ל שלא לקבוע להם יום מנוחה דכתי' דכתי' ויד עני 

נמצאו חייבים בני נח על שבע מצות לא תעשה והם כדברי ת"ק דינין וברכת השם ע"א ג"ע וש"ד  יום ולילה לא ישבותו.
ועל השביתה פשיטא דחיי' מיתה כדאית'  לשבותוגזל ואבר מן החי וחייבין נמי על שני מצות עשה והם הצדקה ושלא 

בהדיא בגמ' לא ישבותו דאיכא לאו ואזהרתן היא מיתתן. אבל הרמב"ם ז"ל בפ"י מה' מלכים כתב דמכין אותן ועונשין 
ומודיעם אותן שהם חייבי מיתה אם יחדשו איזה דבר לעצמן אבל אינו נהרג. אבל על הצדק' דליכא אזהרה איכא  אותן

שהם מכלל הז' מצות אע"ג דהוו מצות עשה חייבין עלי' מיתה.  בה חיוב מיתה. וכן נראה אבל לענין הדינין למימר דלית
והקשו עליו  וכן כתב הרמב"ם ז"ל שעל ידי זה נתחייבו בני שכם מית' מפני שלא עשו דין בשכם שלא דנוהו למיתה.

רג אבל בני העיר שישבו להן ולא הושיבו דיינין דוודאי בן נח שהטה את הדין ועבר על לא תעשו עול במשפט ודאי נה
מית' להרגם בידי' שזו מצות עשה הוא להם. ועוד קשה לי דהא במקום שכם  בכל עיר ועיר ובכל פלך ופלך אין חייבין
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שמצינו בכמה חכמי ישראל  אפשר שהיה שם דיינין אלא שלפי שהיה שכם בן חמור אדון עליהם לא יכלו לשופטו כמו
הרע בעיני ה' ולא היו הורגי' אותם ישראל. ומ"מ אפשר לומר לענין הריגת בני שכם שכבר היו חייבין מיתה  שהיו עושים

אלא שלא היה דינם נמסר לבני יעקב שלא היה ספק בידם לעשו' זה המשפט לולי השגח' הש"י  לפי שהיו עובדי ע"א
 הארץ באישני ביוש' שנתן חתתם על יושבי הארץ וז"ש יעק' עכרתם אותי לה

 תלמוד תורה לנכרים –שבע מצוות 

 סוטה לב. ומהר"ץ חיות שם

 חגיגה יג. 

 ע"ש תוס' ואמר רבי אמי: אין מוסרין דברי תורה לנכרי, שנאמר הלא עשה כן לכל גוי ומשפטים בל ידעום.

 253נו )כסימן צט במודפס(-שו"ת שרידי אש חלק ב סימן נה

 מנין שישים וחמש הפרשיות פרשה נביאור על ספר המצוות לרס"ג )הרב פערלא( 

ופרשת ברכות וקללות שבהר גריזים והר עיבל. אע"פ שלא נאמרו אלא להוראת שעה ולא למצוה לדורות. ומטעם זה ...
השיג עליהם הרמב"ם ז"ל שם עיי"ש. ועל זה השיב הרמב"ן ז"ל שם שאע"פ שלא נאמרו מצות אלו אלא לאותה השעה 

לנו לדורות עולם. כמו אבנים גדולות שהמצוה היתה לכתוב עליהן את כל התורה באר  בלבד. מ"מ כיון שענינם קיים
היטב בשבעים לשון להיותם לנו זכר לדורות. וכן ברכות וקללות שהן קבלה שקבלו עליהם אבותינו ועל זרעם כל התורה 

 ת...עה פעם אחא נעשה זאת אלא לאותה שכולה לדורות עולם בכלל ובפרט באלה ובשבועה. הילכך אע"פ של

 פרשה נזושם 

ומצוה זאת נוהגת לדורות עולם. ונצטוו עליה וקיימוה עליהם וקבלוה בהר גריזים ועיבל בארבעים ושמונה בריתות. ...
וא"כ אין שום ספק שהיא מצוה נמנית במנין המצות. והגאונים ז"ל שמנאוה במנין הפרשיות. היינו מצד שחובה מוטלת 

ומנהיגיהם לפשפש תמיד ולחזור ולחקור על מעשה העם הנגלות והנסתרות משום מצוה זו  על דייני ישראל וחכמיהם
 ..דערבות.

 אין מקדישין –שבת 

 (קישור)סוף מאמר הרב שכטר בפתיחת הספר  –קונטרס עלי ציון ופדיון בכוריה 

 

 254עכו"םאמירה ל –שבת 

 כריתות ח.

 תוספות יבמות מו

 רש"י עבודה זרה טו. ד"ה כיון

 בבא מציעא עא:

 הגהות מיימוניות הלכות שבת פרק ו אות ב

 ארץ הצבי עמ' נט

 שו"ת חוות יאיר סימן מט

                                                 

 4ע"ע באריכות ביביע אומר ח"ב יו"ד סי' יז בפרט במש"כ באות ז לגבי המהר"ץ חיות וע"ע במהדו"ח בהערה  253
 קול תורהע' בכל זה במאמרו של הרב חיים ג'כטר שליט"א באתר  254
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ניכר שדעתו וע"ד מה שבדק לן מר אם אסור לומר לנכרי שיאמר לנכרי אחר לעשות לו מלאכה בשבת ומתוך כותלי כתבו 
נוטה להקל.   ולענ"ד שהוא אסור גמור וחילי דידי מהא דתנן בפ' שואל דף ק"ן ע"א לא ישכור פועלי' בשבת ולא יאמר 

 ינן פשיטא מה לי הוא מ"ל חבירו.אדם לחבירו לשכור לו פועלים ע"כ ובגמרא אמר

ם דייקי מכאן שאסור לאדם לומר לנכרי אמר ר"פ חבירו נכרי מתקיף ליה רב אשי אמירה לנכרי שבות כו' ע"כ והפוסקי
שישכור לו פועלים.   והנה נלע"ד מ"ש לא ישכור פועלים בשבת ר"ל שלא יאמר לפועלים ולשאול אותם אם ירצו 

להשתכר אעפ"י שלא הזכיר להם סכום מעות.   דהא איתא עוד התם תנא דבי מנשה משדכין על התינוקות ליארס בשבת 
 יך אסור וחפצי שמים מותרי' ע"כ.מדו אומנות דאמר קרא ממצוא חפציך ודבר דבר חפצועל התינוק ללמדו ספר ולל

וכתב הטור בסי' ש"ו בשם מהר"מ מרוטינבורג וז"ל ודווקא לדבר אליו אם רוצה להשתכר אבל לשכרו ולהזכיר לו סכום 
שדבר רשות אסור לומר מעות אסור עכ"ל וכן דעת הרמב"ן ושארי גדולים עיין בב"י וכן פסק בש"ע.   א"כ משמע 

לפועלים אם ירצו להשתכר אעפ"י שלא שכר ולא הזכיר להם סכום מעות וכיון שפירוש דמתניתין מ"ש לא ישכור 
פועלים ר"ל שלא יאמר להם אם רוצים להשתכר ממילא מ"ש ולא יאמר לחבירו )היינו נכרי( לשכור לו פועלים ר"ל נמי 

ה להשתכר ממילא נשמע שאסור לומר לנכרי שיאמר לנכרי אחר לעשות לו שלא יאמר לנכרי שיאמר לנכרי אחר אם רוצ
מלאכה והוא מה שרצינו בלי פקפוק ולענ"ד שאין לראי' זו שום פירכא.   גם מצד הסברא הוא אסור למ"ד שלחומרא יש 

 שליחות לנכרי.   +/מהגהות ב"ד/ ע' שו"ת שבו"י ח"ב )סי' מ"ב( ותוס' שבת )סי' רמ"ג(.+   

 ות יאיר סימן נגשו"ת חו

אחר ד"ש הראוי אודיע למכ"ת שזה חודש ימים אשר בשכוני בראי חוץ לקהלתינו הוינא ובבואי הלום לשלום מצאתי את 
שאהבה נפשי ה"ה בג"י מאירת עינים כמעשה לבנת הספיר ועצם השמי' וענוותנותו תרבני במה שהרשני לומר לפניו אם 

וגעים לדינא ובפרט במ"ש בענין אמירה לגוי אלה הם קצות דבריו הנדברים דבריו נוחים ומקובלים בעיני בדברים הנ
מתוך ענוה לשמה וכבר כתבתי ושניתי שהם מקובלים ונוחי' כעולות מחים.   ברורים וצחים.   נקיים ומרוחים.   מבאר 

י לשדות קצת נרגא האמת לקוחים.   וממחצב השכל גוחים ומכל השגה בטוחים.   ואף אם באיזה דבר פרטי עלה ברעיונ
 באיזה סברא והוכחה זחלתי ואירא לבא לפניו לסתור ח"ו דבריו ותליתי הגמגום בגמגומי והחסרון בחסרון הבנתי.   

אבל זאת הפעם אשר מחל הרב על כבודו הרב אליו אשים דברתי ברצוא ושוב אחר בקשת המחילה ממקום שבא     
משובח.   והוא מ"ש רוממות מכ"ת ]ע"ל תשו' מ"ו /מ"ט/[ לאסור בשבת מכ"ת לעוררני בקול דודי דופק קול נעים קול 

לומר לגוי שהגוי )וע' בת"ה סי' רצ"א הביאו רמ"א בהג"ה א"ה ס"ס ה' אם אין הגוי מסרסם רק אומר לגוי אחר וכו' ודוק( 
ודבר דבר  יאמר לגוי אחר לעשות מלאכה מסוגיא דפרק שואל ק"נ דבמסקנא מסיק שם בגמרא מקרא ממצוא חפציך

חפציך אסורים חפצי שמים מותרים להתיר לשדך תינוקת לארס ועל התינוק ללמדו ספר וכתב הטור א"ח סי' ש"ו וז"ל 
והר"מ מרוטינבורג כתב דווקא לדבר אליו אם רוצה להשתכר אבל לשוכרו ולהזכיר לו סכום מעות אסור וכן הסכימו רוב 

בלי סכום מעות אסור וא"כ גם הא דתנן במשנה ולא יאמר אדם לחבירו  הפוסקים ודייק מכ"ת מזה הא בדברי רשות אפי'
לשכור לו פועלי' בכה"ג מיירי ורב פפא מוקי ליה בחבר גוי ומתקיף לה רב אשי אמירה לגוי שבות ש"מ דאמירה לגוי 

יי' כלל לומר לגוי אחר אם רוצה להשתכר אסור ע"כ תמצית אמרי נועם דמכ"ת ומטיבותא דמכ"ת אמינא שאין זו רא
שכבר בארתי בכתבי דאמירה לגוי לעשות דבר שהוא משום שבות לא קמבעיא לי שזה מחלוקת ישינה בין הפוסקים 

כמבואר בסי' ש"ז וזו היא ממש סוגיא הנ"ל דאחר דשכירות פועלים לו יהי בלא פסוק דמים אסור מקרא דממצוא חפציך 
לים הוי כאומר לגוי לעשות לו דבר שהוא משום שבות אפילו וגו' מעתה מ"ש לא יאמר אדם לחבירו גוי לשכור לו פוע

אם נאמר דקרא אסמכתא בעלמא הוא וכ"ש לפי מה שכתבו התוס' דדבור דאסור הוא איסור דאורייתא יע"ש וכדבריהם 
מוכח בע"ד בש"ס ממה דמתקיף לה רב אשי על מ"ש ר"פ בחבר גוי אמירה לגוי שבות ואיכא לתמוה מה קשיא הא טובא 

ן דאפילו אמירה לגוי בדבר שאין בו מלאכה דאורייתא ממש אסור שהרי אכתי לא ידעינן רק במלאכה דאורייתא קמ"ל
כדפי' רש"י מנכרי שבא לכבות וכו' אלא ע"כ ס"ל דגם שכירות פועלים מדאורייתא )וע"כ נאמר כך דלא תקשה סוגיא זו 

יא פרק הפועלים צ' וכ"ש לדעת רבינו ה"מ הש"ס לדעת המתירין אמירה לגוי בדבר שבות( וכדבריהם משמע לי בסוג
לומר דקמ"ל לאסור אמירה לאמירה בעלמא דודאי קיל טפי אחר דאין בו מעשה כלל אלא ע"כ אין כאן רק אמירה אחת 
ומה שהגוי שוכר פועלים אינו ענין לאמירה מגוי לגוי רק אסור גמור ולכן נלע"ד דאסור אפילו לא בא לכלל מעשה כלל 

ו לשמור פירות או ללקט מציאות דמה ששכרו הוא האיסור אי מדאורייתא כדעת התוס' הנ"ל או מדרבנן כדברי כגון שכר
התוס' פרק כל כתבי קכ"א ומשם ג"כ ראי' עצומה לדברי לע"ד יע"ש ומוכח עוד כדברי ממה דמקשה בפ' שואל שם 

ר דנפקא לן אסורי' מקרא לחוד ואמירה לגוי ודיבור מי אסור וכו' דקשה וכי לא ידע אמירה לגוי שבות אלא ע"כ דדבו
דאסרו חז"ל לחוד )וא"א לומר דמה שכתבו התוס' ודיבור מי אסור פירוש מן התורה דק"ל מה שהקשינו דוכי לית ליה 
אמירה לגוי שבות דא"כ קשה הרי במסקנא נשאר קיים זה לדברי התוס' דאסור מן התורה ומה זה שבות שארז"ל אלא 

הסתפקו בזה כלל רק היה קשה להם דקארי לה מאי קארי ליה כפשיטא דלדבר מצוה שאני לכן פרשו  ע"כ גם התוס' לא
דעל דיליף אסורי' מקרא מקשה ושפיר משני הש"ס דילפינין מקרא גופי' היתרא דדבר מצוה( וא"ת באמת לענין מה אסרו 

כהרי זה דלא אסרה תורה רק מדבר דבר רז"ל אמירה לגוי לעשות מלאכה אם כבר למדנו דדבור אסור נ"ל דלא הרי זה 
שהוא דרך בני אדם במשא ומתן למצוא חפציהם והוא השכירות אפילו לומר רק היה נכון עמי לערב ע"מ לשכרו דאחר 
דלשונו היה נכון משמע כך הוי בכלל ודבר דבר כמ"ש הרמב"ם וכ"ש אם שואלו אם רוצה להשתכר כמ"ש הר"מ ואחר 
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לגוי לעשות זה הוי אמירה לגוי מש"כ אמירה לגוי שבות דבכל מקום אינו ענין לזה דהוי שנאסר זה מעתה גם האמירה 
ממש אמירה ותו לא כי אינו רק מדבר לגוי שיעשה דבר מה ואינו מזכיר לו שום תשלומין או שכירות או לשון דמשתמע 

בור שהוא דרך משא ומתן כך דאע"פ דקרא סתמא אמר ודבר דבר מ"מ מדהקדים ממצוא חפציך לא נילף מינה רק די
 ומגזרת משא ומתן.

ומ"מ אסרו חז"ל אמירה לגוי בין לומר לו עשה מלאכה היום או עשה מלאכה מחר כמ"ש הר"ן מש"כ אמירה לגוי לאמר    
לגוי אחר אכתי לא איפשיטא אפילו אם הגוי השני עושה מלאכה דאורייתא בשבת וכ"ש אם אינו רק שבות וכ"ש אם 

לגוי או לישראל הדר אצלו שיעשה מלאכה פלונית למחר ואף כי מ"ש לחלק אינו רק סברת הכרס מ"מ  אומר לגוי שיאמר
הדבר מוכח ומוכרח מצד עצמו לחלק ביניהם ואם שגיתי אתי תלין משוגתי: +/מהגהות ב"ד/ דלא אסרה תורה רק מדבר 

 שבת רס"י רמ"ג שהעיר בזה.+    דבר וכו' ערש"י ע"ז )ט"ו( ד"ה כיון דזבנה קני, ומצאתי לא"ז הגאון תוס' 

 משנה ברורה סימן שז ס"ק כד

 בעקבי הצאן עמ' נב

 שו"ת חתם סופר אורח חיים סימן ס

 ביאור הלכה סימן שז ד"ה ואפילו

 בעקבי הצאן עמ' פה

 בגדי שבת ויום טוב –שבת 

 נפש הרב עמ' קנז ורנז

 מפניני הרב עמ' קע

 בין השמשות –שבת 

 שפת אמת שבת לד.

במשנה ספק חשיכה כו' אין מעשרין את הודאי פירש"י דקסבר גזרו על השבות אף על ביה"ש לכאורה קשה מ"ש מכל שם 
ספק דרבנן דאזלי' לקולא ואפשר לומר כיון דבין השמשות קיים וקבוע לעולם מיד כשגזרו על שבותין בשבת נכלל ג"כ 

זו אפשר ג"כ לשדות נרגא במ"ש הר"ן בסוכה בפ' לולב בין השמשות אע"ג דהוי ספק כמו שגזרו על הוודאי וע"פ סברא 
וערבה בספק אם נטל לולב דפטור מליטול בשביעי בה"ש מכח ספק דרבנן ע"ש ובמ"ש לעיל )כ"ב( מזה ולהנ"ל י"ל נמי 

 דספק דבה"ש חמור טפי הגם שיש לחלק:

 בציעת הפת –שבת 

 ד:אשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רע

הגה: ודוקא בלילי שבת, אבל ביום השבת או בלילי יו"ט בוצע  רות )שלימות(, שאוחז שתיהן בידו ובוצע התחתונה.ככ שתי בוצע על
 על העליונה והטעם הוא על דרך הקבלה.

 חיוב נשים –הבדלה  –שבת 

 סעיף ח שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רצו

 הגה: ע"כ לא יבדילו לעצמן רק ישמעו הבדלה מן האנשים.לק. ויש מי שחובהבדלה כשם שחייבות בקידוש,  נשים חייבות

 יצא ממוציא, ברכת הגפן –הבדלה  –שבת 

 ברכת הגפן בקידוש, הבדלה, ושבע ברכות –מוציא  יצאראה: 

 עמידה או ישיבה –הבדלה  –שבת 
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 תוספות ברכות מג. ד"ה הואיל

 רצו:ושלחן ערוך אורח חיים 

ס בשמאל ומברך על ואוחז היין בימין וההד וי"א מעומד )אגודה וכל בו ואגור(, וכן נוהגין במדינות אלו, הגה:מיושב.  אומר הבדלה
 ומברך על ההדס, ומחזיר היין לימינו.והיין בשמאל  וטל ההדס בימיןנ היין, ושוב

 ביאור הגר"א אורח חיים רצו:ו

 ה דידן כמו הסיבו. תוס' שם וכן עיקר:אומר. מתני' שם הסיבו כו' וישיב

 (קישור)255ברכת ראש ברכות מג.

 

 נפש הרב עמ' קמח

 ב' או ג' בעלי בתים –הדלקת נרות  –שבת 

 ד"ה חובה :כהתוספות שבת 

 שלחן ערוך אורח חיים רסג:ח

ויש מגמגם בדבר. ונכון ליזהר בספק ברכות ל מנורה שלו, במקום א', י"א שכל אחד מברך עב' או ג' בעלי בתים אוכלים 
 אין נוהגין כן. הגה: אבל אנוולא יברך אלא אחד. 

 מגן אברהם שם ס"ק טו

דכל מה דמתוסף אורה יש בה שלום בית ושמח' יתירה להנאת אורה בכל זויות וזויות וכן מה שנוהגת  -שכל א' מברך 
ם כשהיא ליל טבילה והמקוה סמוכה לבה"כ ואינם רוצים לילך לביתם שלא יטנפו ולכן מדליקין נרות שלהם מקצת נשי

בבית הכנסת אין למחות בעדם מ"ד אהדלקה ביה"כ א"נ כשמדליקין בבית ואוכלין בחצר, וא"ת התם משתמש קצת 
למצוא אבל נרות המיוחדות בלא"ה  לצורך אכילה ה"נ אפשר דעבדי מידי בבה"כ דנהנה בו בלילה לצורך אכילה וקל

לבה"כ אין לברך עליהם דאין עשויה להאיר רק לכבוד ומיהו בעיר שב"הכ של נשים הוי מרתיפו של השמש שמא חשיב 
 לצורך סעודה למשוך יין בלילה )מהרי"ל סי' נ"ג( וכת' של"ה דמ"מ לא יברכו שנים במנור' א' שיש להן קנים הרבה:

 ברכתה –הדלקת נרות  –שבת 

 ד"ה חובה :כהשבת  תוספות

 אות א הגהות מיימוניות הלכות שבת פרק ה

וכן ביום טוב נהגו להדליק נר וכן איתא בירושלמי פרק המביא כדי יין המדליק נר ביום טוב צריך לברך אשר קבמ"ו 
 לכבוד שבת. להדליק נר של יו"ט. ובפרק הרואה ירושלמי גרסינן להדליק נר לכבוד יו"ט ודכוותיה בשבת אומר

 חיים רסג:ה בהג"ה אורחשלחן ערוך 

קודם ההדלקה, ויש מי שאומר שמברך * )כז( יב ]י[ אחר ההדלקה )מרדכי סוף ב"מ(, וכדי הגה: יש מי שאומר שמברכין 
שיהא עובר לעשייתו לא יהנה ממנה עד לאחר הברכה, ומשימין היד לפני הנר אחר הדלקה ומברכין, ואח"כ מסלקין היד 

 קרי עובר לעשייה, וכן המנהג )מהרי"ל(.וזה מ
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 אות יא אורח חיים סימן מח -חלק ו יביע אומר 

והעידו לי מגידי אמת שכן פסק הגאון ר' איסר זלמן מלצר זצ"ל לבני ביתו ולמשפחתו לברך קודם ההדלקה בע"ש.   וכ"כ 
ם נטו קו בזה מד' הרמ"א ללכת אחר בשו"ת פאר עץ חיים ח"ב )דט"ו סע"ג והלאה(.   הרי שאף מגדולי רבני האשכנזי

הוראות גדולי הפוסקים ומרן וכ"ש אנו שקבלנו הוראות מרן.   )ובב"י סי' רסג הביא דברי הרמב"ם להלכה לברך קודם 
ההדלקה(.   לכן מצוה לפרסם שהעיקר להלכה לברך קודם ההדלקה ולא יכנסו בחשש ברכה לבטלה.   וכן התפשט המנהג 

 דת ודין.   וכל מודה על האמת יודה לדברינו, להבין ולהורות, לשעה ולדורות.מקרוב אצל כל יודעי 

 הכנה וקיפול הטלית –שבת 

 שבת קיג.

 תוספות שבת קיג. ד"ה מקפלים

 רבנו חננאל שבת קיג:

 כריתות טז:

 ארץ הצבי עמ' עט

 שלחן ערוך אורח חיים שב:ג

 הרב עמ' קע מפניני

 חצי שיעור –הוצאה  –שבת 

 ג: ד"ה ישי( שבת )מאירבית הבחירה 

יש לדון במה שכתבנו שמא יחזור וישכח ויבא לידי חיוב חטאת תינח לדעת האומר אין ידיעה לחצי שיעור ר"ל שאין 
ידיעה שבין שני חצאי השיעור מחלקת וחייב חטאת ר"ל שאם אכל חצי זית חלב ונודע לו וחזר ושכח ואכל חצי זית אחר 

ה ידיעה לחלק ביניהם ויתחייב חטאת אבל לדעת האומר יש ידיעה לחצי שיעור בהעלמת ידיעה שבנתים אינה קרוי
ושהלכה כן כמו שביארנו בשני של שבועות שאין זה תחלתו וסופו בשגגה היאך אתה אומר כן תדע שמתוך קושיא זו יש 

ך הואיל ונזכר מי שאומר שזה שאמרו בסוגיא זו משחשיכה דאי שדי להו אתי לידי חיוב חטאת לא ליקנסוה ועל כרח
בנתים אתה צריך לפרשה בחזר ושכח אינה אלא לדעת האומר שאין ידיעה מחלקת לחצי שיעור ומ"מ אנו קבלנו בפרושה 

שאף לדעת האומר בעלמא יש ידיעה לחצי שיעור מודה הוא בזו שלא אמרו כן אלא כשעשה איסור בהעלמה כגון כתב 
איסור מיהא איכא אבל הוצאה שאינה עיקר מלאכה ולא מעשה  אות אחת או אכל חצי זית חלב שאע"פ שאינו חייב

עיקר החיוב בהנחה הוא והכל נגרר אחריה ואע"פ שאמרו שהמעביר שתי אמות בשוגג ושתים במזיד ושתים בשוגג פטור 
מ"מ ההעברה דומה למעשה יותר מן ההוצאה כך קבלנו בענין זה וכך כתבוהו חכמי הדורות אלא שאינם דברים ברורים 

 ל כך:כ

 )קישור(תוצאות חיים )להרב מנחם זעמבע( סימן ח 

 דיבור חול בשבת –ודבר דבר  –שבת 

 תוספות שבת קיג: ד"ה שלא

 (קישור)שו"ת בנין של שמחה אורח חיים סימן יד 
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 עדות -ויכלו  –שבת 

 שבת קיט:

אמר רבא ואיתימא רבי יהושע בן לוי: אפילו יחיד המתפלל בערב שבת צריך לומר ויכלו. דאמר רב המנונא: כל המתפלל 
נעשה שותף להקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שנאמר ויכלו, אל  מעלה עליו הכתוב כאילו -בערב שבת ואומר ויכלו 

שנאמר אבדבר ה' שמים נעשו. אמר רב חסדא אמר מר  -תקרי ויכלו אלא ויכלו. אמר רבי אלעזר: מניין שהדיבור כמעשה 
ם לו עוקבא: כל המתפלל בערב שבת ואומר ויכלו שני מלאכי השרת המלוין לו לאדם מניחין ידיהן על ראשו ואומרי

 בוסר עונך וחטאתך תכפר.

 זוכרהו על הייןתוספות פסחים קו. ד"ה 

דזכירה כתיב על היין זכרו כיין לבנון )הושע יד( נזכירה דודיך מיין )שיר א( והאי זכירה היינו קידוש דויכולו לא מצינו על 
תו ומה שרגילין לומר ויכולו הכוס אלא בתפלה כדאמר בשבת )ד' קיט:( ולא ניתקן על הכוס אלא להוציא בניו ובני בי

אחר התפלה בקול רם היינו משום י"ט שחל להיות בשבת שמתפללין אתה בחרתנו ואין אומר ויכולו בתפלה ותקנו נמי 
 ...לומר בכל שבתות שלא לחלק בין שבת לשבת

 סעיף ז שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רסח
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בת שאין אומרים אותו בתפלה, וגם להוציא למי שאינו יודע; ואומרים חוזרים לומר ויכלו, משום יו"ט שחל להיות בש
 אותו בקול רם ומעומד.

 מגן אברהם רסח:י

מפני שהעדים צריכין להעיד ביחד ומעומד לפיכך צריך שיעמדו ויאמרו אותו ביחד )טור( וצ"ע דבח"מ סי' כ"ח  -ומעומד 
"ז דאחר שאמרו ביחד חוזרים לומר אח"כ כל אחד ואחד כתב דכל עד אומ' בפ"ע ע"ש וצ"ל כמ"ש הסמ"ע סי' כ"ח סל

בפ"ע ומ"מ למסקנא לא קאי הכי בסמ"ע וי"ל דמ"מ עבדי' כת"ק ע' בגמ' וכ' מט"מ אם שכח לאמרו בב"ה יאמר אותו 
 שבקידוש מעומד:

 סעיף ז ביאור הגר"א אורח חיים סימן רסח

מציבור ולפ"ז ניחא דאשמעינן דסמכינן אר' נתן בסנהדרין ל' ואומרים כו'. עמ"א וז"ש בגמ' אפי' יחיד דלכאורה מ"ש יחיד 
 אבל יותר עדיף כת"ק:

 256חשמל –שבת 

 רמב"ם הלכות שבת ט:ו

 רמב"ם הלכות שבת יב:א

 שו"ת מהרש"ם ח"ב סימן רמו

 שו"ת חלקת יעקב חלק א סימן נא

 שות אחיעזר חלק ג סימן ס

 חזון איש אורח חיים סימן נ אות ט

 א סימן יב שו"ת מנחת שלמה חלק

 טבילה בחמין –שבת 

 ברכות כב.

 (קישור) 12ומפלגת חב"ד חלק א עמ'  מלאדיהרב 

 

 יומא לא:

משנה. פשט, ירד, וטבל, עלה ונסתפג. הביאו לו בגדי זהב ולבש וקידש ידיו ורגליו. הביאו לו את התמיד, קרצו, ומירק 
אחר שחיטה על ידו. קבל את הדם וזרקו. נכנס להקטיר קטורת של שחר, ולהיטיב את הנרות, ולהקריב את הראש ואת 
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ה בין דם לאברים, של בין הערבים בין איברים לנסכים. אם האברים והחביתין, ואת היין. קטורת של שחר היתה קריב
 מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן, כדי שתפיג צינתן. -היה כהן גדול זקן או איסטניס 

 יומא לד:

אם היה כהן גדול זקן או איסטניס וכו'. תניא, אמר רבי יהודה: עששיות של ברזל היו מחמין מערב יום הכפורים, ומטילין 
אמר רב ביבי: שלא הגיע לצירוף. אביי אמר: אפילו תימא שהגיע לצירוף,  -והלא מצרף!  -צונן, כדי שתפיג צינתן.  לתוך

אפילו במקום שיש שם בהרת יקוץ, דברי רבי  -ומי אמר אביי הכי? והתניא: בשר ערלתו  -דבר שאין מתכוין מותר. 
הני מילי בכל התורה כולה,  -, דאמר דבר שאין מתכוין אסור! יאשיה. והוינן בה: קרא למה לי? ואמר אביי: לרבי יהודה

 257צירוף דרבנן הוא. -אבל הכא 

 הלכות מקוואות למרדכי )שבועות( רמז תשנ

שמעתי קורא תגר ומליזין על בנות ישראל הטובלות אם נכנסו אחר הטבילה במרחץ וכן כתב נמי רבינו שב"ט דלא 
רו על הבא ראשו ורובו במים שאובים לאחר טבילה משום שהיו אומרים לא עלתה לה טבילה וראייתם מי"ח דברים שגז

אלו מטהרין אלא אלו מטהרין ורש"י ז"ל פי' התם הבא ראשו ורובו במים שאובים בו ביום של טבילה ובעניותי נראה לי 
ליתא אלא דגזרו דלא נפסלה הטבילה וקרוב הדבר בעיני דאפי' לכתחלה יכולה לרחוץ בתר טבילה לאלתר דההיא גזירה 

טומאה על המים שפוסלים )*אדם( ]*האדם[ שטבל כבר ונטהר וכן פי' רש"י ז"ל משמע מכאן ]שאדם[ דעלתה לו טבילה 
דכי גזרו על אדם שקבל טומאה אע"פ שאין משקה מטמא אדם והני מילי לענין לפסול התרומה ]*כדתנן ואלו פוסלין את 

ו' מ"י[ ובעלה חולין הוא כדאמרינן פ' שני דשחיטת חולין גבי נדה שנאנסה התרומה כו' אבל לחולין לא גזרו ובעלה כ
וטבלה ע"כ לשון הרב והוא האריך וכן שמעתי ממהר"ם להתיר ולי הדיוט נראה דבמרחצאות שלנו של זיעה ליכא מאן 

"ל אמרו לי שהיית דפליג דשרי אפי' לכתחלה ואפילו לתרומה לא גזור וזאת אשר השיב רבינו שמשון משנץ לר"י אחיו וז
רוצה להתיר למלא מקוה מים חמים ולחברו אל הנהר בשפופרת הנוד ודבר זה ראוי לאסור יותר משום גזירת מרחצאות 

דאמרינן פ"ב דנדה אמר רבא אשה לא תעמוד על גבי כלי חרס ותטבול סבר רב הונא למימר טעמא משום גזירת 
ר דמי וכ"ש שראוי כאן לגזור ולאסור ואני שמעתי ואיני יודע אם מרחצאות הא ע"ג סילתא ]*פי' רש"י בקעת עץ[ שפי

ממורי ר"ת עצמו או ממורי רבינו הקדוש שהיה מקוה אחד שהיו מחממות הנשים יורה מלאה מים ומשליכות למקוה 
לחממו בימות החורף ואסר להן רבינו תם והטעם *לא נאמר ושמא מטעם זה אסור ואל תשיבני מחמי טבריא שיש 

וספ"ק דתעניות נמי אמרי' במאי אילימא בחמין מי איכא והא שאובין נינהו פירוש דכשאובין חשיבי וכן בברכות הפרש 
פ' מי שמתו א"ל רבי אבא וכי יש טבילה במים חמין ואע"ג דתנן פרק אמר להם הממונה אי היה כ"ג אסטניס מחממין לו 

התירו במקדש ואסרו בגבולין מדרבנן כדאשכחן גבי עששית חמין ומטילין לתוך הצונן כדי שתפיג צנתן י"ל כמה דברים 
בגמרא לפי הספרים דגרסי' אבל הכא צירוף דרבנן ואין שבות במקדש וכל הנך דתנן פרק המוצא תפלין דשרו במקדש 
אבל לא במדינה כ"ש בעבודת יום כפורים דתקיפי טובא והא דתניא בתוספתא דמסכת מקואות פרק בתרא קומקמום 

פירורין והטבילו טמא שפשפו או שהטבילו בחמין טהור איכא לאוקמי בחמי טבריא עכ"ל ואני מצאתי שהרב שהוא מלא 
ר' יצחק מוינא התיר לטבול בחמי טבריא וראיה מפ"ק דתענית בסופו לא נצרכא אלא לחמי טבריא ועוד דבפ' כל הבשר 

 :איתא בהדיא כל גופו טובל בהן ידיו ורגליו לא כ"ש עס"פ בהמה המקשה

 שלחן ערוך יורה דעה רא:עה

יש מי שאוסר להטיל יורה מלאה מים חמין לתוך המקוה לחממו, וכן למלאת מקוה מים חמין ולחברו לנהר בשפופרת 
הגה: ויש מקילין ומתירין להטיל חמין למקוה כדי לחממו )הגהות מרדכי דהל' נדה בשם ראבי"ה וריב"א(. ומכל מקום יש להחמיר אם לא הנוד. 
שנהגו להקל, אז אין למחות בידן )בנימין זאב(; ובחמי טבריא מותר לכולי עלמא )מרדכי בסוף שבועות(. ולאחר הטבילה במי מקוה כשרים,  במקום

 מותרת ליכנס למרחץ כדי שתחמם עצמה )מרדכי(; אבל לחזור ולרחוץ אח"כ, יש אוסרים )מרדכי בשם ר' שבט(, וכן נהגו.

 כבוד ועונג –שבת 

 כבוד ועונג –טוב  יוםראה: 

 כמה חלות –לחם משנה  –שבת 

 מעשה רב סימן קכג

                                                 

ריטב"א שם ד"ה ופרכינן: ...ועוד דדילמא מודה אביי שרבי יהודה אוסר מדרבנן והכא מדאורייתא קאמר שהוא מותר, ובמקדש לא  257
גזרו מפני צורך השעה, או משום דאין שבות במקדש כדלקמן, ואע"ג דמשמע דהשתא לא ידעינן דאתי עליה מההוא טעמא דאין 

 שבות במקדש.
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ובוצע על שתי חלות שלימות דהיינו חותך שתיהן ביחד )וכן כל סעודה וכן ביו"ט( כדעת הרשב"א ז"ל נמצא לכל השבת 
  ובצע את כולן: כולו ששה חלות ומכוון ע"פ הזוהר ופעם אחד היו מונחים לפניו כמה חלות

 רבי זירא בצע אכוליה שירותיהד"ה  :רשב"א ברכות לט

פי' רש"י ז"ל פרוסה גדולה שיהא די לו לכולה סעודה, ואינו מחוור בעיני חדא דלא הוה ליה למימר אכולה שירותא אלא 
ב בוצע, ועוד דבר בצע כולה שירותא, ועוד דא"כ היכי פריך מחזי כרעבתנותא אדרבה היינו עין יפה דעלה אמרו בעה"

הלמד מענינו הוא דאמר ר' חייא צריך לבצוע על שתי ככרות אלא ודאי הכי פירושו בצע על כל הככרות המונחות לפניו 
לאכול והא מחזי כרעבתנותא והיינו נמי דאמר רב אשי בתר הכין כי הוינן בי רב כהנא הוה שקיל תרתי ובצע חדא, וכן 

איניש בשבתא אתרתי ובצע חדא כרב כהנא שפיר דמי ואי בצע להו לתרוייהו אפי' לכולה פי' ר"ה גאון ז"ל וז"ל אי מברך 
 שירותיה כר' זירא שפיר דמי.

 שלחן ערוך אורח חיים רעד:א

 ...)שלימות(בוצע על שתי ככרות 

 ביאור הגר"א אורח חיים רעד:א

ורה"ג אכולה שירותא דלפירוש רש"י קשה על שתי כו'. עמ"א והעיקר כמ"ש רש"ל ושל"ה לחתוך שניהם כפי' הרשב"א 
 מאד מאי מחזי כרעבתנותא גם הלשון אכולא שירותא דחוק וע' ב"ח:

 שתי שלמות –לחם משנה  –שבת 

 תוספות ברכות לט: ד"ה והלכתא

 שו"ת משיב דבר חלק א סימן כא

 לבני יקירי יחיה.  

מה ששאלת אודות המנהג בבית חותני זקנך הגאון מוהר"י זצ"ל בהתאחר אחד מהמסובין בש"ק או ביו"ט נותנים לו   
שתי חתיכות ללחם משנה, והקשו החברים דזה לא חשיב לחם משנה והביאו ראיה מהרא"ש שהצריך בליל פסח שלמים 

לא מצוה מן המובחר לברך על השלם כמו בחול לבד הבצועה ודחה אותם על נכון דהא דהצריך הרא"ש שלמים אינו א
בא', ומהא לא איריא, אך מה ששאל עוד דא"כ מי שיש לו א' שלם ראוי יותר לבצע על שני פרוסות לקיים לחם משנה 

ולא כן מתבאר דעת רמ"א )סי' רצ"א( דז"ל ולפחות לא יהיה לו בסעודה שלישית פחות מככר אחד שלם, ותו יש להקשות 
)ל"ט( ד"ה והלכתא דז"ל התוס' ומיהו בשבת נכון להחמיר ולברך קודם שיחתוך שלא לבצוע קודם שתכלה מתוס' ברכות 

הברכה שאז לא יהיה לו לחם משנה. הרי מבואר בהגהת רמ"א בשו"ע )סי' קס"ז ס"א( דבשבת לא יחתוך עד אחר הברכה 
יפך דאי איתא דבצועות לא מקרי לחם כדי שיהיו הככרות שלמות. והנה באמת יש להביא ראיה מדעת הרי"ף ז"ל לה

משנה, היאך יוצא בפסח ידי לחם משנה לדעתו דלא מצריך אלא שתי מצות וחדא הלא היא פרוסה. ואע"ג דמלשון הרי"ף 
ז"ל שכתב דאתא לחם עוני וגרעא לפלגא דחדא הלכך בצעינן על חדא ופלגא משמע דהטעם דהאי קרא מפיק מהאי קרא. 

)דף ו ב'( אתי הלכתא וגורעת לחדא משמע דאי לאו האי קרא דלחם עוני צריך שלמים דוקא, ודמי להא דאיתא בסוכה 
אבל ודאי לא דמי דאי לחם משמע שלם דוקא, ורק בפסח אתי קרא לאפוקי דלא בעינן בי' לחם משנה מנ"ל דבעינן בי' 

קיים לחם משנה, וא"כ חדא לחם משנה כלל נימא דסגי בפרוסה חדא כיון דאף בחדא שלמה ובחדא פרוסה נמי לא מת
שלימתא מה"ת למיתי, ותו הא לחם עוני אינו אלא בחדא פרוסה, אלא ע"כ דלא לאפוקי ממש אתי אלא ללמדנו דבפסח 
בעינן דלהוי חדא פרוסה דוקא וכוונת הרי"ף שכתב וגרע כו' שגרע ממה שראוי להיות שלמים משום מצוה דבפסח בעינן 

סח בעינן נמי לחם משנה ואדרבה מפסח יש להוכיח על כל השנה דפרוסה מיקרי דוקא חדא פרוסה אבל באמת גם בפ
לחם בדיעבד וכדאיתא במנחות )ז':( פשיטא לי קומץ מכלי שע"ג קרקע שכן מצינו בסילוק בזיכין כו' ואע"ג דהתם א"א 

א מצינו בפירוש דלא בע"א מכ"מ מדלא מצינו מפורש להיפך דלא מקרי קמיצה בכה"ג יש ללמוד שפיר מהכא ה"נ כיון דל
מיקרי לחם משנה בפרוסה יש לנו ללמוד מפסח דבעינן ג"כ לחם משנה ומ"מ סגי בפרוסה. וממילא מהרא"ש ז"ל נמי יש 

להוכיח ג"כ דבפרוסה נמי בדיעבד יוצאים משום לחם משנה דהא ודאי מודה הרא"ש ז"ל דאי ליכא אלא שתי מצות, 
א, ואי איתא הא סוף סוף לא הוי לחם משנה, ולמה לי תרתי כלל ליסגי דיבצנע /דיבצע/ האחת ויברך על חדא ופלג

בחדא, אלא ודאי מודה הרא"ש ז"ל דבדיעבד מיקרי ל"מ ורק דסובר דיש לקיים המצוה ל"מ כראוי על שתי שלמות 
ם, לכתחלה אבל אי ליכא אלא שתי מצות מחויב לבצוע על שתים משום ל"מ. ותו יש להביא ראיה מחלה דכתיב בה לח

ופרוסות ג"כ מתחייב בחלה, ואין כונתו שאם אפה שיעור חלה, וכבר נתחייב דלא מיפטר אחר שנתפרס כיון שכבר 
נתחייב, אבל בהא דקיי"ל דהסל מצרף לחלה ודאי אפילו אין בסל אלא פרוסות מכ"מ מתחייב והחיוב מתהוה בעת 

חם ושפיר מתחייב וזה פשוט. אבל קשה מהא הצירוף ונימא מלחם הארץ דוקא כתיב אלא ודאי פרוסה ג"כ בכלל ל
דאיתא במנחות )דף יב ב'( בלחם הפנים שאם נפרסה א' מהן פסולות משום חסר עיי"ש ואיך מיקרי חסר במה שנפרסה 
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הלא לא נאבד מהלחם כלל רק שנפרסה ולדידן מ"מ לחם מיקרי. אך מלחה"פ לק"מ דהתם י"ב חלות בעינן בצמצום וכל 
אם נפרס א' מהם פסול ממ"נ אם נצרף שתי הפרוסות והחלות דליחשב פרוסה כשלמה הווין שלשה חלה משני עשרונים ו

עשר ואי לא נצרף הווין חסר משיעור חלה ולחשוב השתים כחדא זה אי אפשר ולכך פסולות. אבל הא קשיא לי בלחמי 
מעכב כדאיתא בנדה )דף ו:( תודה דתניא שם )דף מו( דאם נפרס אחד מהן פסול מזה הטעם, והתם אין שיעור חלות 

 חלות אינן אלא למצוה וא"כ יצרף שתי הפרוסות ולחם מקרי מ"מ אלא מוכח מהכא דפרוסה לא נקרא לחם:  

לכן נלע"ד לחלק בכה"ג דהעיקר תלוי איך בא הלחם לפנינו, אם בא הלחם לפנינו שלם או אפילו פרוס אם נפרס ונקטן   
' בא לפנינו לחם קטן כזה היה קרוי לחם שפיר אבל כיון שנפרס לא מקרי מכמותה מיקרי חסר אע"ג דאם מתחלה הי

לחם אבל אם בא פרוס לפנינו ולא נשתנה מכמות שהיה מיקרי לחם שפיר. ובהכי מתיישב הכל, דלהכי בלחמי תודה כיון 
נינו בשעה שבשעה שנאפה לשם תודה הי' שלם מיקרי אח"כ חסר בפריסתו ולא זה הלחם שבא לפנינו וה"נ אם בא לפ

שרוצה לאכול לחם שלם והוא יפרסנו לשנים אינו לחם משנה דבכה"ג אינו מיקרי לחם דכבר חסר לחמו, ולהכי שפיר 
כתב הרמ"א דלכתחלה יראה שיהא לו על סעודה שלישית לחם אחד שלם ולא מהני אם יפרוס לשנים כיון שבא לפנינו 

לפניו פרוס מיקרי שפיר לחם ולמה זה הדבר דומה להא דאיתא שלם אם יפרוס לא מהני מידי דחסר מיקרי אבל אם בא 
בב"ק )ע"ח( מי שגנב ומכר חוץ מא' ממאה שבו לא מיקרי ומכרו כולו ותניא התם דהגונב את המקוטעות כו' חייב דמ"מ 

 שור מקרי אלא שאם גנב כולו וחסר אבר אחד ממכירתו לא מיקרי ומכרו כולו אלמא דשם שור קאי נמי אחסר רק אם
החסיר ממנו אז לא נקרא כולו, ה"נ שם לחם מיקרי גם פרוסה, אך אם נפחת מכמות שהיה אז לא נקרא שם לחם ולא 

עוד אלא אפילו בא לפניו פרוסה גדולה א"א לבצעו לשנים, דכבר נחסר לחמו ודמי לגונב קיטעת ברגל א' ומכרו חוץ 
שבת נכון להחמיר ולברך קודם שיחתוך שלא יבצע מרגל השני דג"כ פטור ומש"ה שפיר כתבו התוס' בברכות שם דב

קודם שתכלה הברכה כיון דהלחם בא לפנינו שלם ואם יבצע קודם תו לא מקרי לחם וכמו שבארנו אבל מי שאין לו לחם 
שלם שפיר מצי לבצוע על ב' פרוסות לקיים לחם משנה וזה ודאי המביא לפניו יש לדקדק להביא שתי פרוסות ולא 

לעצמו. וכן כד דייקת בסעודת ח"ז זצ"ל לא פרס הרב לפניו אלא מאשר מצא שתי פרוסות נתן לו ובכה"ג שיפרוס המברך 
שפיר מיקרי לחם לקיים בהם לחם משנה, ועפי"ז ניחא מה שמחצים המצה לפני ההגדה דוקא כדי שלא יהא בא לפניו 

כשבא לאכול נמצא שהיא פרוסה  לאכול בשלמות וכשיפרוס לא יקיים לחם משנה לכך מחצים לפני ההגדה ואח"כ
ואפילו להרא"ש ז"ל דמצריך ג' מצות עכ"פ הלא יש נ"מ למי שאין לו אלא שתים. ומפני זה תיקנו לחצות המצה תמיד 

 קודם ההגדה:  

 הנני אביך נפתלי צבי יהודא ברלין.      

 ארץ הצבי עמ'

 לחם משנה ביום טוב שחל בערב שבת –שבת 

 חלק א סימן יט שו"ת בנין שלמה

 כלי שמלאכתו לאיסור לצורך גופו –מוקצה  –שבת 

 שער הציון 

 שביתה הניכרת –מוקצה  –שבת 

 יג –רמב"ם שבת כד:יב

ועוד, כשיבקר ויטלטל כלים שמלאכתן לאיסור, אפשר שיתעסק בהן מעט, ויבוא לידי מלאכה.  ועוד, מפני שמקצת העם 
אינם בעלי אומנייות, אלא בטילין כל ימיהן, כגון הטיילין ויושבי קרנות, שכל ימיהן הן שובתים ממלאכה; ואם היה מותר 

יתה הניכרת; לפיכך שביתה מדברים אלו, היא שביתה השווה להלך ולדבר ולטלטל כשאר הימים, נמצא שלא שבת שב
 בכל אדם.  ומפני דברים אלו, נגעו באיסור הטלטול; ואסרו שלא יטלטל אלא כלים הצריך להם, כמו שיתבאר. 

 תפילין, כל מלאכתו לאיסור –מוקצה  –שבת 

 הא אין עליה מעות שריא אע"ג דהוו עליה כל בין השמשותתוספות שבת מד: ד"ה 

קשה לרשב"א דמאי פריך לוקמא בשכח ולהכי אין עליה מעות אע"ג דהוו עליה כל בין השמשות שריא כדאמר בפרק 
נוטל )לקמן קמב:( ובזמן שיש עליה מעות אסור לגוררה אפי' בשכח שהוא טלטול גמור וקמ"ל דבאינה נשמטת שרי 

משמע אפי' לצורך מקומה ואי בשכח הא אמרי'  לגוררה טלטול גמור ומתרץ דע"כ במניח איירי דהא אין גוררין אותה
בפרק נוטל )ג"ז שם( לא שנו אלא לצורך גופו אבל לצורך מקומו מטלטלו ועודן עליו )ומיהו מטה שיחדה והניח עליה 
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מעות איכא למימר דמודה ר"ש דמדקפיד עליה מיחד לה מקום כדאמרי' בריש כל הכלים )שם קכג. ושם( הכל מודים כיון 
ה מיחד לה מקום ופר"ת דהכל מודים אפי' ר"ש והא דפריך לעיל מנר היינו משום שאין לחלק בין מטה לשאר דקפיד עלי

 דברים אלא כשהניח עליה מעות ולפ"ז לא קשה לעיל אפי' הקונטרס שפי' דדייק מדקתני אבל לא ישן(.

 אור זרוע

 שלחן ערוך אורח חיים שח:ד

י' אינו אלא לצורך הכלי שמא ישבר או יגנב; )כא( >ב< י( ד'( אבל שלא כלי )כ( ט שמלאכתו להיתר, מותר לטלטלו אפ
לצורך כלל, אסור לטלטלה. )כב( י יא( כתבי ]ט[ הקודש ואוכלין, מותר לטלטלם אפי' שלא לצורך )כג( כלל. הגה: >ג< יב( 

ו )כה( ז'[ כי אם לצורך גופו או ותפילין אין לטלטלם )כד( כי אם לצורך )תרה"ד ועיין בב"י(. יא יג( ושופר יב אסור לטלטל
 מקומו )הג"א סוף פרק במה מדליקין(. 

 ט"ז אורח חיים שח:ג

ותפילין אין לטלטל כ"א לצורך. ב"י הבי' דברי מהרי"ל חביב בזה דמתיר את הטלטול בתפילין דלא כספר אחד שאוסר 
תן בשבת ע"כ. ותימא לי דכיון דהיתר הטלטול מטעם מוקצה כיון שאסור בהנחת תפילין דכתבו התוס' שאין איסור בהנח

הטלטול תלוי במה שאין איסור בהנחתן הא כבר פסק הב"י וש"ע בסי' ל"א שיש איסור בהנחתן בשבת ויו"ט כדברי 
 הזוהר וא"כ שפיר אסור הטלטול מטעם מוקצה ולמה הסכימו ב"י ורמ"א כאן להתיר הטלטול וצ"ע:

 מגן אברהם שח:יא

אפי' שלא לצורך גופו כלל שרי לטלטלו אלא דלא הוי ככתבי קדש דשרי לטלטלו שלא לצורך ושופר כו'. משמע דתפילין 
כלל אבל תפילין שרי ולא הוי ככלי שמלאכתו לאיסור דשבת א"צ אות אבל אם ירצה להניחם אין איסור בדבר כמ"ש 

"ש בשבת, וגם התוס' בשבת דף התו' ספ"ק די"ט ]ב"י[ ותימא דבסי' ל"א פסק כהזוהר דהמניח תפילין בח"ה חייב מיתה כ
ס' משמע דס"ל דאסור להניח תפילין אלא דס"ל כלי שמלאכתו לאיסור מותר לשלחו וכמ"ש סי' תקי"ו ע"ש דאל"כ 

לדידיה למה אין מניחין תפילין בשבת ומה שדייק הב"ח מדקתני לא יצא בתפילין מכלל דבבית שרי ובתו' מנחות דף ל"ו 
תפילין אפי' בבית אסור וכ"כ המרדכי ה' תפילין ויש ליישב דה"ק דכיון דלאו זמן תפילין שכתבו שם דלמ"ד שבת לאו זמן 

הוא לא מחייב למשמש בהן וחיישי' שמא יצא לר"ה ועיין בסנהדרין ריש דף ס"ח ומ"מ הוי ככלי שמלאכתו לאיסור 
' בשם הפוסקים דשרי בטלטול ואסור לטלטלו כ"א לצורך גופו ומקומו כ"מ בתו' שבת דף מ"ו מיהו בש"ג רפ"ו דשבת כ

 עסי' ש"ג סי"ח ומ"ש סל"ג:

 משנה ברורה שח:כד

או חור שלה אסור. מדלענין טומאה לאו מנא הוא לענין שבת נמי לאו מנא הוא, וא"ת ומ"ש משברי כלים כמ"ש ס"ז וי"ל 
למיתוח )תו' דף מ"ט(  דהתם מהני בהו יחוד לטומאה משא"כ במחט דלא מהני ביה יחוד אא"כ עשה בו שום שינוי ותיקון

ובזבחים דף צ"ד כתבו וז"ל עור לח אע"ג דמקבל טומאה במחשבה כיון דלא מיחדו לישיב' בעוד שהוא לח אסור לטלטלו 
וכן צ"ל גבי מחט שניטל חודה או עוקצה דאסור לטלטלה אף ע"ג דאם התקינה למיתוח טמאה עכ"ל, וכונת' דדוקא 

ש אחר שרי לטלטלם משא"כ במחט דרגילין לזורקו בין הגרוטאות כשנשברה בשברי כלי' דרגילין להשתמש בהם תשמי
כדאית' בגמרא וכן נלע"ד עיקר דפשטא דמתני' משמע דאם התקינה למיתוח טמאה בלא שום תיקון וכ"פ הרמב"ם פי"א 

 מכלים:

 שמירת שבת כהלכתא פרק כ הערה לב

 נפש הרב עמ' קעא

 מטריה –שבת 

 רא אורח חיים סימן לשו"ת נודע ביהודה מהדורה בת

 חזון איש אורח חיים סימן נב אות ו

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן קה אות ג

 בכל לשון –מלאכת כותב  –שבת 
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 מגילה ח:

משנה. אין בין ספרים לתפלין ומזוזות אלא שהספרים נכתבין בכל לשון, ותפלין ומזוזות אינן נכתבות אלא אשורית. רבן 
 גמליאל אומר: אף בספרים לא התירו שיכתבו אלא יוונית.שמעון בן 

 עירובין סח.

נחים ליה נכרי אגב אימיה. אמר ליה רב  -ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה, אמר להו רבא: נישיילה לאימיה, אי צריכא 
ישתפוך אמר ליה: אימור, תונבא בעלמא הוא דנקט לה. ההוא ינוקא דא -משרשיא לרבא: אימיה קא אכלה תמרי! 

חמימיה, אמר להו רבא: פנו לי מאני מבי גברי לבי נשי, ואיזיל ואיתיב התם ואיבטיל להו הא חצר. אמר ליה רבינא 
אמר ליה: אנא כרבי יוחנן סבירא לי, דאמר יש ביטול מחצר  -לרבא: והאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר! 

, וניבטיל להו לדידהו, וניהדרו אינהו וניבטלו ליה למר. דהא אמר ניתיב מר בדוכתיה לחצר. ואי לא סבר לה מר כשמואל,
אנא בהא כשמואל סבירא לי, דאמר: אין מבטלין וחוזרין ומבטלין. ולאו חד טעמא הוא?  -רב: מבטלין וחוזרין ומבטלין! 

י, והוה ליה כבן לאו משום דכיון דבטליה לרשותיה, אסתלק ליה מהכא לגמר -מאי טעמא אין מבטלין וחוזרין ומבטלין 
התם היינו טעמא כי היכי דלא ליהוי מילתא דרבנן  -לא ניבטיל!  -חצר אחרת, ואין ביטול רשות מחצר לחצר. מר נמי 

 כחוכא ואטלולא.

 גיטין ח:

כקונה בפרוארי ירושלי'; למאי הילכתא? אמר רב ששת: לומר, שכותבין עליו אונו ואפילו בשבת.  -והקונה שדה בסוריא 
ד? כדאמר רבא: אומר לעובד כוכבים ועושה, ה"נ אומר לעובד כוכבים ועושה; ואע"ג דאמירה לעובד כוכבים בשבת ס"

 שבות, משום ישוב א"י לא גזור רבנן.

 תוספות שם

אבל משום מצוה אחרת לא היינו מתירין  -אע"ג דאמירה לעובד כוכבים שבות משום ישוב ארץ ישראל לא גזרו רבנן 
במלאכה דאורייתא כדמוכח בפרק הדר )עירובין דף סח.( ההוא ינוקא דאשתפיך חמימיה אתו  אמירה לעובד כוכבים

לקמיה דרבא אמר להו לשיילו לאימיה אי צריכה ניחיימו ליה אגב אימיה ולכאורה משמע דביום המילה היה שהיו צריכין 
לין עליו שבת וע"י עובד כוכבים לחממו כדי למולו וקודם המילה היה דאי לאחר המילה מסוכן הוא ובלא אימיה מחל

איירי התם כדפי' שם בקונט' וכן פי' ר"ח כדאמרינן בפרק מפנין )שבת דף קכט.( דחיה משבעה עד שלשים אפילו אמרה 
צריכה אני אין מחללין עליה את השבת והא דאמר בסוף מפנין עד מתי פתיחת הקבר אביי )משמיה דרב יהודה( אמר 

ה אמר ז' ואמרי לה ל' לא לחלל עליה שבת קאמרי ופליגי אלא מר אמר חדא ומר אמר שלשה ורבא משמיה דרב יהוד
חדא ולא פליגי וכולהו ס"ל כנהרדעי דאמרי חיה ג' שבעה שלשים ודוחק לומר דמעת לעת בעינן והא עובדא הוה תוך ז' 

ה חמימי מגו ביתיה ומוקי של מעת לעת והא דאמר התם לעיל באידך ינוקא דאישתפיך חמימיה ואמר להו רבה נייתו לי
לה על ידי עובד כוכבים ודאי איסורא דרבנן שרי בחצר שלא עירבו משום מצות מילה אבל איסורא דאורייתא כגון לחמם 
לו חמין אסור ואין ללמוד מכאן היתר לומר לעובד כוכבים להביא ספר בשבת דרך כרמלית דלא דמי דדוקא משום מילה 

מיהו בהלכות גדולות משמע דאפי' איסורא דאורייתא שרי על ידי עובד כוכבים לצורך דהיא גופה דחיא שבת התירו ו
מילה שפירש דליתו מתוך ביתא דרך רה"ר לפי זה הא דקאמר נחים ליה אגב אימיה נוקמה תוך ז' ואמרה צריכה אני 

ות בשביל קטן כדאמר שמחללין עליה שבת ונראה דלא יתכן לומר דנחים ליה ע"י ישראל דע"י ישראל היה אסור להרב
בפ"ק דחולין )ד' טו:( המבשל לחולה בשבת אסור לבריא גזירה שמא ירבה בשבילו אבל ע"י עובד כוכבים ניחא דשרי 
להרבות ושמא דוקא לצורך המילה הוא דשרי אבל לצורך דבר אחר אפילו ע"י עובד כוכבים אסור להרבות והא דתנן 

רגליו אלא א"כ ראויין לשתיה ואמרי' נמי בגמרא דביצה )ד' יז.( ממלאה אשה בפ"ב דביצה )דף כא:( לא יחם אדם חמין ל
קדירה בשר אע"פ שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת וכן ממלא נחתום חבית של מים אע"פ שאינו צריך אלא לקיתון אחד 

 משום שמחת יום טוב התירו חכמים להרבות.

 שלחן ערוך אורח חיים שו:יא

הגה: שלהם, בכתב שלהם; דאינו אסור רק מדרבנן, חותם ומעלה בערכאות. אל מן הא"י, בשבת, ובארץ ישרמותר לקנות בית 
 ומשום ישוב א"י לא גזרו )א"ז(.

 משנה ברורה וביאור הלכה שם

 ערוך השלחן אורח חיים שו:כב

האינו יהודי  ודע דברור אצלי לענ"ד דטעות גדול נפל בדפוס בש"ע סעיף י"א שכתבו מותר לקנות בית בארץ ישראל מן
בשבת וחותם ומעלה בערכאות עכ"ל וכצ"ל מותר להקונה בית בארץ ישראל מן האינו יהודי לומר לאינו יהודי לחתום 
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ומעלה בערכאות דכן הוא להדיא בגמ' וברמב"ם שם ואין חילוק באיזה כתב שהוא דבכל כתב ולשון הכותב במזיד חייב 
דין י' וז"ל והכותב בכל כתב ובכל לשון חייב ע"ש וכל הראשונים כתבו  סקילה ובשוגג חייב חטאת כמ"ש הרמב"ם בפי"א

כן ובהכרח לומר כן שהרי אפילו בשני רושמות חייב כמ"ש בסי' ש"מ ]ובהגה"ה כתוב בסעיף זה דבכתב שלהם אינו אסור 
מקום בדין וח"ו אלא מדרבנן ע"ש ומצוה רבה למוחקו מן הספרים וכמה מן הפוקרים תלוי בזה בעוה"ר ואין לזה שום 

לומר כן וכ"כ המג"א לקמן בסי' ש"מ סק"י וכן האריך בזה בעל מ"ב ובלבוש לא כתב זה וכן הגר"ז ובשם נדפס כנצרך ע"ש 
 ומ"ש הלבוש שאינו אסור אלא מדרבנן כוונתו על האמירה לאינו יהודי כמ"ש הא"ז שם וכ"כ הא"ר סקכ"ד[:

 כד תכשיטי כלה –מסכת שבת  –שבת 

 יח:א בראשית רבה

 מדרש תנחומא כי תשא פרק טז

א"ר לוי אמר רשב"ל מה הכלה הזו מקושטת בעשרים וארבעה מיני תכשיטין כך ת"ח צריך להיות פקח וזריז בעשרים 
 וארבעה ספרים.

 מלאכת שלמה שבת א:א

 

 חיוב גרמא  – Kosher Switch, מעשה וגרמא –שבת 

 שבת קכ.:

עור של גדי על גבי שידה תיבה ומגדל שאחז בהן את האור, מפני שהוא מחרך. רבי שמעון בן ננס אומר: פורסין משנה: 
ועושין מחיצה בכל הכלים, בין מלאין בין ריקנים, בשביל שלא תעבור הדליקה. רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים מלאין 

י: גרם כבוי מותר, ורבי יוסי דרבנן סברגמרא:...  מים, לפי שאין יכולין לקבל את האור, והן מתבקעין ומכבין את הדליקה.
 )ע"ש( סבר: גרם כבוי אסור

 שלטי הגיבורים שם

 רמז שצט מרדכי מסכת שבת פרק כל כתבי

קרובי כיבוי ... מיהו ופר"ת וראבי"ה דאין הלכה כרבי יוסי דאמר גרם כיבוי אסור... דגרם כיבוי מותר כדאמרינן בגמרא...
' עובדיה משום ה"ר יו"ט התיר ביו"ט לתת סכין או כלי או דבר הניטל על אסור כדפרישית בסוף כירה וה"ר קלונימוס בר

אבל רבינו יואל פי' דאפילו ביו"ט לא שרינן גרם כיבוי נר של שעוה שלא במקום הדלקתה שאינו אלא גרם כיבוי 
ל שלא יתעשן וה"ק בביצה אין )*מבקעין( ]*מכבין[ הבקעת כדי לחוס עליה ]*ואם בשבי לכתחלה אלא במקום היזק דוקא

 הבית או הקדירה מותר[ וכן רב יהודה לא שרי הכא אלא במקום היזק:

 :כבשולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שלד

עור של גדי מצדה האחר שלא תשרף; ועושים מחיצה בכל הכלים להפסיק בין ה שאחז בה האור, יכול לפרוס תיב
הגה: במקום פסידא דגרם כיבוי מותר. דאי יתבקעו כשתגיע להם הדליקה, שו מים הדליקה, אפילו כלי חרס חדשים מלאים

 )מרדכי פרק כ"כ(.

 ביאור הלכה סימן שלד

שאין להם כח לקבל האור מפני שחדשים הם ומשמע בגמרא דאפילו אם מכוין לזה ]והוא מדף מ"ז ע"ב  -שודאי יתבקעו 
מותר בניצוצות אפילו בשבת אף דהוא מכוין שיכבה דאמר שם מתחלה קודם דמתרץ מפני שמקרב את כיבויו דלרבנן 

עי"ז[ ג"כ שרי כיון דהוא אינו אלא גרמא וכן מוכח שם גם בדף ק"כ ע"ב דמפיק דגרמא שרי מדכתיב לא תעשה בו מלאכה 
 עשייה הוא דאסור גרמא שרי ודומיא דעשייה שרינן בגרמא:

 ה לגופה דאפילו בכל מלאכות הדין כן וכנ"ל:לאו דוקא כיבוי דהוא מלאכה שאינה צריכ -דגרם כיבוי מותר 
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 :אאור שמח הלכות שבת פרק יח

ולולא דמסתפנא לחלק מסברא הו"א דשאני בשול ואפיה מקצירה, דיש מלאכות הנגמרות על ידי האדם עצמו, ויש 
גמרא )שבת ג, מלאכות הנגמרות מאליהם, כמו אפיה ובישול, שאינו חייב רק עד שיאפו ויבשלו כמאכל בן דרוסאי, ובעי 

ב( אם התירו לו לרדות קודם שיאפה, כי היכי דלא לבא לידי חיוב, שכל מלאכה כפי דרכה של אותה מלאכה היא, ולכן 
בקצירה שהגמר שלה בא על ידי האדם אם מרבה בעשית הדבר הנקצר חייב, אבל באפיה ובשול שגמר שלהן בא מאליו, 

, שהוא מרבה יתר מכפי מה שצריך לחולה פטור, ולית כאן איסורא אלא שהאדם הוא הגורם, לכן אם בא הגרם ברבוי
 אלא מדברי סופרים

 ביצה לד.

תניא, אחד מביא את האור, ואחד מביא את העצים, ואחד שופת את הקדרה, ואחד מביא את המים, ואחד נותן בתוכו 
דאייתי  -דאייתי אור מעיקרא, הא  -א: הא לא קשי -כולן חייבין. והתניא: אחרון חייב וכולן פטורין!  -תבלין, ואחד מגיס 

אמר רבי שמעון בן לקיש: הכא  -אור לבסוף. בשלמא כולהו קא עבדי מעשה, אלא שופת את הקדרה מאי קא עביד? 
 בקדרה חדשה עסקינן, ומשום לבון רעפים נגעו בה.

 258והמסתפק ממנו חייב משום מכבהתוספות ביצה כב. ד"ה 

לא הוי אלא גרם כבוי וגרם כבוי ביום טוב שרי אע"פ שממהר כבויה ובשבת נמי אינו חייב אינו ר"ל מפני שממהר כבוי ד
אלא היינו טעמא הואיל דבאותה שעה שהוא מסתפק ממנה מכבה קצת ומכסה אורו דלא יכול לאנהורי כולי האי כי 

טה ממנה כיון דבשעה איכא שמן מועט בנר ולכך נראה ככבוי ומכאן יש להתיר קנדיל"א של שעוה גדולה לחתוך למ
שחותך אותה אינו מכחיש מאור שלה כלל אע"ג שהוא גורם לגרום כבויה שרי ודוקא לחתוך אותה באור אבל בסכין 

 אסור אליבא דכולי עלמא דאמר לקמן במתני' )דף לב.( חותכה באור בפי שתי נרות.

 רא"ש ביצה ב:יז

הגביה הנר להרחיק השמן מן הפתילה כדי שימהר לכבות. עולא איקלע לבי רב הונא קם שמעיה זקפיה לשרגא. פירוש 
איתיביה רב יהודה לעולא הנותן שמן בנר חייב משום מבעיר המסתפק ממנו חייב משום מכבה. כתבו התוס' הא דחשיב 
ליה מכבה היינו משום דכשממעט השמן ומרחיקו מפי הנר שהוא דולק מיד כהה אור הנר ואין דולק יפה כבתחילה והוה 

מכבה.)נ( אין לפרש משם שממהר כביית הנר כשיכלה השמן דהיינו גרם כיבוי שנחלקו רבי יוסי וחכמים דתנן )שבת ליה 
דף קכ א( עושין מחיצה בכל הכלים בין מלאים בין ריקנים בשביל שלא תעבור הדליקה. רבי יוסי אוסר בכלי חרס חדשים 

לן כרבנן דגרם כיבוי מותר*  259ין את הדליקה. וקיימא)ס(מלאים מים שאין יכולין לקבל את האור והן מתבקעין ומכב
ומיהו ההיא דשפופרת על פי הנר דאסור )שבת דף כט ב( דלמא אתי לאיסתפוקי מניה היינו על כרחך מפני שממהר כיבוי 

שאינו מכחיש מאור הנר כלל שהרי הנר לעולם מלא שמן]ו[ כי מן השפופרת מטפטף תמיד לאור הנר)ע( אף אם יסתפק 
עט משמן שבתוך השפופרת אינו מכחיש מאור הנר. הלכך נראה לי טעמא דמסתפק מן הנר משום שממהר כיבויו. ואף מ

דעד כאן לא פליגי התם אלא משום דאינו נוגע בדבר הדולק אלא עושה דבר  רבנן דרבי יוסי מודו בהאי גרם כיבוי דחייב.
השמן והפתילה שתיהן גורמים את הדליקה והממעט מאחד חוצה לו הגורם את הכיבוי כשתגיע שמה הדליקה. אבל הכא 

** והיינו טעמא דנותן שמן בנר משום דמאריך בהבערתו. דאילו לא נתן שמן בנר היה כבה מהן וממהר את הכיבוי חייב
כשיכלה השמן שבנר. ומה שהוא דולק מכאן ואילך הוי כאילו הוא הדליקו. וכן לענין כיבוי נמי ממהר הכיבוי על ידי 

שנסתפק מן הנר הוי כאילו כבה הוא.)פ( ואין ליטול פתילה דולקת מנר זה וליתן בנר אחר דמיד שסלקה מן הנר הוי ליה 
 מכבה ומה הועיל אם חזר והדליק:

                                                 

 ע"ש בתוס' שבת מז: 258

וקי"ל כרבנן דגרם כיבוי מותר. מכאן משמע דלא ס"ל להתוס' ורבינו כדעת רבינו יואל במרדכי פרק כל  :]ס[קרבן נתנאל אות  259
כתבי וכ"פ רמ"א סימן של"ג דלא התירו חכמים כ"א במקום פסידא דהא הכא ליכא פסידא. וראיה זו אח"כ מצאתי במ"א סימן תקי"ד 

אין לומר דה"פ וקי"ל כרבנן דגרם כיבוי מותר כשיש פסידא א"כ במקום דליכא פסידא אינו אסור אלא מדרבנן. א"כ אמאי ס"ק ז'. ו
קתני בברייתא המסתפק ממנו חייב. דע"כ צ"ל אף לדברי רבינו הא דקתני חייב היינו מכות מרדות כמ"ש תוס' דנראה ומחזי ככיבוי 

י' לרבי יוסי נמי דאסיק פ' כ"כ שם דלא אוסר ר"י גרם כיבוי מדאורייתא דכתיב לא תעשה דאלת"ה מאי האי דקאמר וקי"ל כרבנן אפ
כל מלאכה וזה אינו עושה ע"ש. אלא דראיה זו יש לדחות דמצינו למימר דרבינו דקאמר וקי"ל כרבנן אינו אלא כמעתיק לשון תוס'. 

י' קי"ל כר"י נמי קשה. אלא דלפ"ז מה קא סותר פי' תוס' אבל הוא בעצמו ס"ל חייב דקתני בברייתא מדאורייתא הוא ולדידיה אפ
מההוא דשפופרת שאינו מכחיש אור הנר. התם טעמא משום גרם כיבוי דהא התם ליכא פסידא והתם לא קתני חייב. אלא ש"מ דס"ל 

 :לרבינו אנן דקי"ל כרבנן שרינן גרם כבוי אפי' בלא מקום פסידא. ועי' בסוף כירה סי' כ"ד מה שחדשתי שם
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 260:גשולחן ערוך אורח חיים הלכות יום טוב סימן תקיד

דבר המונע מלישרף,  דם שידליקנונר של שעוה שרוצה להדליקו בי"ט וחס עליו שלא ישרף כולו, יכול ליתן סביבו קו
שמדליקים גם למטה כדי לקצרה, וכן נוהגין; אבל   הגה: ויש מתירין לחתוך נר של שעוה באור, דהיינובענין שיכבה כשיגיע שם. 

 במקום שהרוח שולט, כדי ומותר להעמיד נרע"י סכין, אסור, )הגהות מיימוני פ"ז והגהות אשירי ומרדכי ותוספות פ"ק דביצה(. 
 שיכבה; אבל אסור להעמידו שם, אם כבר הרוח מנשב )מהרי"ל(.

 הגדרתן, כח אחר מעורב בו – מעשה וגרמא –שבת 

 בבא קמא ס.

 בענייני מעשה וגרמא –סימן לח  –ארץ הצבי עמ' רנו 

 חשמל בשבתנפש הרב עמ' קנו 

 הגדרת גרמא לדעת הגרי"דנפש הרב עמ' קסט 

 בעקבי הצאן עמ' מג 

 הווייתו על ידי דבר המקבל טומאה, כח ראשון ושני, ציצית מכונה - מקוואותראה: 

 מצות שמחה, ישמחו במלכותך –שבת 

 (קישור)אין מערבין שמחה בשמחה  –שדי חמד חלק ז מערת האל"ף כללים כלל פב 

 נפש הרב עמ' קצד

 מקרר –שבת 

 OUKosher  '54261עמ 

 מרבה בשיעורים –שבת 

 ביצה יא.

 מנחות סד.

 רשב"א ור"ן ביצה יט

 מתעסק –שבת 

 מתעסקראה: 

 ניקוי שיניים בשבת –שבת 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים ח"א סימן קיב

 לנקות שנים בשבת ויו"ט  

                                                 

מג"א ס"ק ה' ז' וי' )וכן בקרבן נתנאל שבת פרק כל כתבי אות ר'(, ט"ז ס"ק ו', משנה ברורה ובשער הציון שם, מאמר מרדכי ע"ש ב 260
 ס"ק י' ובהג"ה ס"ק ט', וכף החיים אות זן, ובהערות ביצחק יקרא על מש"כ באו"ח שם

 ובדיה שבת ח"א עמ' צ וח"ו עמ' קיזובכל זה ע' בשו"ת יביע אומר ח"א או"ח סימן יט וכא וע"ע בחזון ע

261 K-Star 
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ובדבר לנקות שנים בשבת ויו"ט עם טוט פעיסט /משחת שינים/ פשוט שאסור שהוא ממחק.   ובלא טוט פעיסט   
בהבראש /במברשת/ המיוחד לזה מותר שהוא כמו רחיצת שאר אבר אחד אבל ישטוף רק בצונן.   ואת הבראש טוב שלא 

את הבראש אף שלא בשפשוף שאין שם ללחלח במים קודם הניקוי מחשש סחיטה בשער.   ואחר הניקוי לא ירחץ 
 סחיטה משום שאין לו צורך שוב היום ואין לרחוץ בשביל מחר.

 נפש הרב עמ' קסח

 נשים –סעודה שלישית  –שבת 

 ספר הישר חלק התשובות סט:ד

יש מצילין עגול דבילה וחבית של יין. ו 38)בענין סעודה שלישית בפירות ואם אשה חייבת(. והא דתנן בכל כתבי קודש 
וגם אמרו שגם רבינו מורה ובא ]כן[ אך לא תלו ]בו[ ראייה זו. וק"ל  39לומדין מכאן דהמשלים שלש סעודות בפירות יצא

אי משום הא לא אריא, דהא דקתני מצילין משום דבילה ויין צורך ג' סעודות של לחם הם, ובאים ללפת בהם את הפת 
כרות ויכול לצאת בהם אפילו הכי התירו לו דבילה ויין משום או לקינוח סעודת לחם. ואע"פ שכבר הציל סל מלא כ

הציל פת הדראה מציל פת נקייה, אלמא אע"ג דאי אכיל פת הדראה נפק אפילו הכי התירו לו פת נקייה  40תענוג. כדתניא
ני אם השלים במיני תרגימא יצא ואיכא למ"ד התם ביומא מי 42וביומא 41להציל ה"נ לא שנא. ואע"ג דתניא בסוכה

פרי לא בעי סוכה, וא"כ הא דקתני אם השלים  43תרגימא פירי נינהו, הא ליתא דהא ק"ל כרבא דאמר בפרק אחרון דיומא
במיני תרגימא יצא לא בפירי קאמר דהא לא בעי סוכה, ודקאמר תלמודא פירות נינהו דחוי בעלמא הוא ולא נסמוך עלה, 

ודא ואמר דלמא מיני תרגימא פירי נינהו ואי משום הא לא דקאי אהך דקאמר תלמודא נימא מסייע ליה ודחי תלמ
תסייעהו, וכ"ש דלא הוה תיובתא. ועוד נידוק לאידך גיסא דאם השלים בפירות לא יצא אליבא דרבא ואפילו בשמיני 

דקא חשיב התם סעודה  44דאינו זמן סוכה, א"כ מסתבר דאם השלים ג' סעודות לא יצא והכי מסתבר בכתובות בפ' אע"פ
 45לישית בככרות של חטין )דסעודות( ]דב' סעודות[ גם ילמדנו רבנו אם אשה חייבת בג' סעודות כדאשכחן התם ש

המשרה אשתו ע"י שליש, דטעמא לא ידענא, דק"ל כל מ"ע שהזמן גרמא נשים פטורות. או דלמא התם היינו טעמא 
אות לא שנא לכבוד עצמו לא שנא לכבוד קונו דכיוון שהוא נזקק להמשיך פרפר 46דמשום דעולה עמו ואינה יורדת עמו

 47תתחייב גם בשל עצמה.

 ר"ן על הרי"ף שבת מד. ד"ה וכתב

וכתב ר"ת ז"ל דנשים חייבות בג' סעודות וכן נמי לבצוע על שתי ככרות שאף הן היו בנס המן ואין צורך שבכל מעשה 
ו בשמירה ישנו בזכירה ובכלל זה הוי כל חיובי שבת איש ואשה שוין כדילפינן ]ברכות דף כ ב[ מזכור ושמור את שישנ

 שבת:

    שו"ת האלף לך שלמה חלק אורח חיים סימן קיד

שאלתו למה לא נהגו הנשים בלחם משנה ואין לומר דהזכר מוציאם בשלו א"כ לא יברכו ברכת המוציא ג"כ וזה גרם לו 
מה שראה בפמ"ג שכתב בשם אבודרהם דגם נשים חייבין בלח"מ מכח דאף הם היו באותו נס. לדעתי מנהג ישראל תורה 

ומגילה דעיקר המצוה הוי לזכרון והודאה על הנס עצמו  הוא כי אין דברי האבודרהם נראין בזה דבשלמא גבי ד' כוסות
לכך שייך לומר דאף הן היו באותו נס אבל בלח"מ אטו הוי זה להודאה על נס המן ז"א רק זה הוי זכרון על מה שירד ביום 

ות הששי לחם משנה וזה עדות ואות על מצות שבת וא"כ הוי מצותו רק לזכרון ועדות על השבת וא"כ הוי רק כשאר מצ
והריב"ש כתב לולי דגלתה התורה דכל שישנו בשמירה ישנו בזכירה היו נשים פטורין אף מקידוש השבת לכך נהי דילפינן 
מזכור ושמור דחייבין בק"ה מיהו לשאר מצות שבת דהוי בקום ועשה פטורין דהוי מעשהז"ג. ועו"נ דהתוס' בחולין הובא 

ראל במדבר הי' המדבר מצמחת עי"ש וא"כ לפ"ז לא היו צריכין למן או"ח/ בפמ"ג סי' שמ"ה במשבצות דבזמן שהיו יש/
אחר שהי' אפשר לזרוע במדבר אך י"ל ע"פ חז"ל בשבת פ"ה /נ"ג/ גבי מי שלא הי' לו שכר להניק וכו' דח"א כמה גרוע 

כדרך הטבע  אדם זה וכו' ופירש הבעל עקדה הכונה דס"ל דנס שלא כדרך הטבע גרוע וטפי הי' עדיף אם הי' נעשה לו נס
א"כ ה"נ בודאי הי' בידו ית' למעט בנס שהצמיח להם תבואה במדבר אך כיון דהם לא המתינו והתלוננו עליו ית' לכך 

עשה להם נס שלכדה"ט =שלא כדרך הטבע= וירד המן מן השמים להראות כמה גרוע אדם זה וא"כ תינח הזכרים דהם 
אה לכך נחשב זה הנס להם לטובה דעכ"פ נתן להם מן ולא מתו התרעמו ולא היו ראוין לנס כדה"ט להצמיח להם תבו

ברעב אבל הנשים הם לא התרעמו ולא היו במתלוננים כמו שלא היו בעגל ובמרגלים א"כ הם לא נצרכו לנס המן רק הי' 
אפשר להם למעט בנס ולהצמיח להם במדבר כדרך הטבע לכך אין להם ליתן הודאה על זה ולכך אין נוהגין בזה 

דרהם ומנהג ישראל תורה הוא. +שנית להשואל מה ששאל נהי דסתרי דברי האבודרהם דלא שייך בזה שאף הן היו כאבו
באותו נס אכתי הרי הר"ן פרק כל כתבי כתב טעם של אבודרהם בשם הר"ת ואח"כ כתב דבלא טעם זה כיון דאיתקש 

יאם המג"א סי' רצ"א ס"ק י"א עכ"ל הנה אין זה זכירה לשמירה ונשים חייבין בקידוש היום ד"ת ה"ה לכל חיובי שבת והב
מוכרח דהרי קיי"ל די"ל קים לי כהפוסקים בהאי ולא קים לי בהאי א"כ ה"נ כיון דר"ת ואבודרהם נתנו טעם מכח שאף הן 

היו באותו נס ולא כתבו מכח דאיתקש זכירה לשמיר' בע"כ דלא ס"ל כהר"ן רק ס"ל דדוקא לזכירה איתקש ולא לשאר 
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"כ בזה קיי"ל כוותייהו דליכא בזה חיובא לנשים מכח ההיקש ובזה לא קיי"ל כוותייהו לומר דאף הן היו באותו דינים א
הנס מטעם שכתבתי ובפרט דלשון הש"ס דא"ר אדא ב"א נשים חייבות בק"ה ד"ת ולא אמר נשים חייבות בכל מ"ע של 

קיי"ל בזה כהר"ן רק כר"ת ואבודרהם ולטעם  שבת ד"ת מכח ההיקש מוכח דרק לק"ה הוקש ולא לשאר דברים ולכך לא
דידהו נמי לא קיי"ל מטעם הנ"ל ובאמת הטו"ז /או"ח/ בסי' רצ"א לא נקט הטעם של המג"א בסעודה ג' רק מכח דלכולם 

 נאמר אכלוהו היום והיינו דס"ל כמ"ש דאין הכרח לומר דלכל מילי שוין הם ודו"ק:+    

 אות ד ימן כחאורח חיים ס -שו"ת יביע אומר חלק ו 

השאלה השניה, אשה ששכחה לומר רצה והחליצנו בברכת המזון בשבת, האם צריכה לחזור, כדין האיש, או לא? לזאת 
אשיב, כי הנה המרדכי )בפרק כל כתבי הקדש סימן שצ"ז, ובפ"ק דמגילה סי' תשפ(, כ', שהשיב רבינו תם לרבינו משה 

אע"ג דהוו מ"ע שהז"ג, משום שאף הן היו באותו הנס של ירידת המן, מפונטיזא, דנשים חייבות בשלש סעודות בשבת, 
שמשום כך נתקנו שלש סעודות. וכן הוא בתשו' מהר"ם בר ברוך )דפוס פראג, סי' תרמ"ב(. ובס' הישר לר"ת הובאה 

נס, תשובת ר"ת לה"ר משה מפונטיזא במילואה, בזה"ל: ונשים אם חייבות בג' סעודות, נראה שאף הן היו באותו ה
דירידת מן לחם משנה היתה לכולם, ולכן חייבות לבצוע ג"כ על ב' ככרות. ועוד דמ"ע דרבנן שוה בכל. עכ"ל. )והובא 

במחזיק ברכה )סי' רצא סק"ח(. וע' בתוס' ברכות )כ רע"ב(. ובתוס' מגילה )כד( ד"ה מי. ובשו"ת הרשב"ש )סי' תנב(. ע"ש(. 
ב', דקל"ח ע"ב(, שנשים חייבות בג' סעודות, שכל מ"ע דרבנן אע"פ שהזמן גרמא וכ"כ בארחות חיים )דיני ג' סעודות אות 

שוה בין באנשים בין בנשים, ולכן חייבות ג"כ לבצוע על ב' ככרות. עכ"ל. והרמב"ן והר"ן )שבת קיז( כתבו על טעמו של 
בשבולי הלקט )ס"ס צג( כ', ר"ת )שאף הן היו באותו הנס(, שאין צורך בזה, שבכל מעשה שבת האנשים והנשים שוים. ו

בכתובות )סד:( מוכח שהנשים חייבות בשלש סעודות, ותימה שהרי מ"ע שהז"ג היא, וכל מ"ע שהז"ג נשים פטורות, 
ונראה בעיני שעל כולם הוא אומר אכלוהו היום, ובין אנשים ובין נשים נתרבו באכילה זו. ע"כ. ובס' הבתים כת"י כ' 

דות, שמענין זכירת היום וקדושתו הוא, שהנשים חייבות. )והובא במחזיק ברכה שם(. )וע"ע וז"ל: והנשים חייבות בג' סעו
בס' המקנה קידושין לה ותורת חסד מלובלין חאו"ח ר"ס נד(. וראיתי להגאון מהר"ש קלוגר בשו"ת האלף לך שלמה 

שהפמ"ג כ' בשם הר"ד  )חאו"ח סי' קיד( שנשאל, למה לא נהגו הנשים להקפיד על לחם משנה בשבת, והשיב, שאף
אבודרה"ם שגם נשים חייבות בלחם משנה שאף הן היו באותו הנס, הנה אין דבריו נראין בזה, ומנהג הנשים נכון, 

דבשלמא גבי ד' כוסות ומגילה ונ"ח שעיקר המצוה היא לזכרון והודאה על הנס עצמו, שייך הטעם שאף הן היו באותו 
ל הנס, רק זכר למה שירד ביום הששי לחם משנה שזהו עדות וזכרון על יום הנס, אבל בלחם משנה אין זה להודאה ע

השבת וא"כ הוי רק כשאר מצות. לכן אין נוהגים כהר"ד אבודרהם ומנהגן תורה היא. ובהערה הוסיף, שאף שהר"ן )שבת 
קידוש היום ד"ת, קיז( הביא טעמו של הרד"א בשם ר"ת, ואח"כ כ' דבלא"ה כיון דאתקש שמירה לזכירה ונשים חייבות ב

הוא הדין לכל חיובי שבת, וכ', שגם זה אינו מוכרח, ובכה"ג י"ל קים לי כהפוסקים בהאי ולא קים לי בהאי, שכיון דר"ת 
לא כ' טע"ז אלמא דלא ס"ל כהר"ן אלא דוקא לזכירה איתקש ולא לשאר מילי וקי"ל כוותייהו שאין חיוב לנשים מכח 

תי איך הרהיב עוז לדחות דברי כל גדולי הפוסקים הנ"ל חבל נביאים שכולם שוים ההיקש וכו'. עכת"ד. ונוראות נפלא
בעיקר הדין שהנשים חייבות בג' סעודות ובלחם משנה, )ורק לענין הטעם כל אחד נותן טעם בפ"ע(, משום מנהג נשים 

הנ"ל, אתמהא. ואף בעירו ושער מקומו שלא נהגו כן, ואטו אשינויי דמר ניקום ונסמוך לדחות דברי כל הפוסקים 
בפלוגתא דרבוותא, כל שהרוב עומדים בשטה אחת, אפילו אינם מסכימים כן מטעם אחד, אלא לכל אחד יש טעם בפני 

עצמו, כ' הרמ"א בחו"מ )סי' כה ס"ב(, שהואיל ולענין הדין מסכימים לדעה אחת, חשיבי רבים, ואזלינן בתרייהו. מהרי"ק 
"ס רמ"ב( כ', שהמהרי"ק לא כ' כן באופן ברור, רק ליישב מנהג האשכנזים, וכן שרש מ"א. ע"כ. ואף שהש"ך ביו"ד )ס

משמע מד' מהרא"י שאין להקל בכיו"ב באיסור תורה. ע"ש. מ"מ כשכל הפוסקים שוים לענין הדין גם הש"ך יודה בזה אף 
"ש ע"ד הש"ך בזה. ע"ש. להקל, ומכ"ש להחמיר כמו בנ"ד. וע"ע בשו"ת שער אפרים )סי' סח( ובהגהת יד אברהם )שם( מ

וע"ע בישועות ישראל )סי' כה סק"ח(. ע"ש. ועכ"פ דברי הגרש"ק בזה שגבו ממני. ויותר היה לו להזכיר מ"ש בשו"ת 
מהר"ם מרוטנבורג )דפוס פראג סי' תעג(, להשיב ע"ד ר"ת הנ"ל, דה"ט שנשים חייבות באותו הנס, לא שייך אלא היכי 

יא דארבע כוסות ומילה ונר חנוכה, משא"כ לענין לחם משנה בירידת המן, הילכך לא שישראל היו בסכנה וניצולו, דומ
ידענא אי אתי שפיר האי טעמא. ע"כ. ומיהו גם מהר"ם לא חלק בעיקר הדין. וכד' הפוסקים הנ"ל. )וע' בט"ז א"ח סי' 

מדכתיב לחם משנה. וגם שלש תרע"ח, שכ', שהפת דלחם משנה בשבת לכ"ע הוי מדאורייתא, כדיליף בפ' כל כתבי )קיז:( 
סעודות מדאורייתא. ע"ש. ומדברי הפוסקים הנ"ל מוכח להדיא דהוי רק מדרבנן, דהא בדאורייתא לא אמרינן דנשים 

חייבות משום שאף הן היו באותו הנס. כמ"ש התוס' )פסחים קח:(. וגם בטעמו השני של ר"ת, וכן בארחות חיים, מבואר 
 סי' רנד ס"ק כג(. ודו"ק(. וע' בשו"ת דברי מלכיאל חלק ו' )סי' ד( ע"ש.דהוי רק מדרבנן. וע' במג"א )

 פיקוח נפש ואיבה –שבת 

 שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן קלא

 שלום וכ"ט להרב המאה"ג המופלג כבוד מו"ה שלמה נ"י.  

דות בקיאה אשר למדה לפני נפשו היפה בשאלתו בארץ תוגר פקד השר על כל אנשי העירות וכפרים להשכיר להם מיל  
חכמיהם בבית מדרשיהם ואפילו יש להם חיות פקחות מ"מ צריכות דוקא להשכיר להם אותה שעמדה בנסיון לפני חכמי 
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הרופאים והנה נמצא איזה כפרים שלא מצאו לפי שעה מלומדת כ"א ישראלית ושאלו השואל אם רשאי להשכיר עצמו 
 להם בין בחול ובין בשבת.  

ז כ"ו ע"א מבואר בחול מותר משום איבה ובשבת אסור משום דמצי לאישתמוטי וכ' תוס' אפי' שאין בו חילול במס' ע"  
שבת ומייתי ליה בש"ע י"ד סימן קנ"ה ב' הדינים דשבת ודחול אע"ג דהא דשבת כבר מייתי ליה בש"ע א"ח סימן ש"ל ס"ב 

מ"מ תמה עליו הכ"מ פ"ט מהל' ע"ז מ"ט לא מייתי ליה מ"מ הדר כ' בהל' ע"ז והרמב"ם דמייתי הך דשבת פ"ב דהל' שבת 
 הא דשבת גם שם בהל' ע"ז.  

והנה בי"ד סי' קנ"ד מייתי בבד"ה דרמב"ן עסיק להתעבר עמלקי' וכ' לו ר' יונה תבוא עליך ברכה שהרבית זרעו של   
עי אהרמב"ן ואין לומר דהוה עמלק ע"ש וצ"ל דלא היה שייך שם איבה דאל"ה לא היה ר' יונה מערער עליו וא"כ טעמא ב

ס"ל גוי' בזמנו לאו עע"ז נינהו דפשוט דהיינו לענין אזיל ומודה וכן לענין סתם יינם דלא אדיקי בזה"ז כולי האי אבל 
פשיטא דעבודתו ע"ז גמורה היא עמ"ש רמב"ם פי"א ממ"א הל' ד' ובספרי רמב"ם שלפנינו חסר שם וצריך לעיין בדפוס 

דוקא ופשוט דלא מורידין ולא מעלי' ואסור להרבות זרעו של עמלק וא"כ קשה אהרמב"ן וצ"ל אמשטרדאם או ווינציא 
כמ"ש תוספ' בע"א דף ב' ע"א בסופו כיון דשכיח להם מעות הרבה לתקרובות ע"ש ה"נ היה שכיח להם רופאים הרבה 

כרו אשר קיבל ולפי זה מכ"ש שהיה יכולים לעשות רפואה ההיא ועכ"פ ירבה זרעו של עמלק וא"כ למה יפסיד הרמב"ן ש
בנידון שלפנינו שיש להם כמה חיות בקיאות שבהגיע עת לידת הגוים ולא מצא עדיין מילדות עפ"י המלכות מ"מ לא 

יתאחר לידת הולד כרגע שהרי בקיאות מוכנת לפניה' ורק לי"ח פקידת המלך צריכי' להמציא להם מילדות מלומדת א"כ 
 בה ולמה תפסיד הישראלית שכרה על מגן וזה פשוט לפע"ד.  פשיטא דשרי אפי' בלא טעמא דאי

והנה בפ"ב משבת שכ' רמב"ם דאסור להוליד בשבת אפי' ליכא חלול שבת והוא מוכח מש"ס ע"ז כ"ו ע"א כמ"ש תוספ'   
שם כ' עליו הכ"מ מפני שיכולה להשמט ולומר שיש בזה חלול עכ"ל מבואר מלשונו זה דלאו מטעם חלול שבת אסור 

אין בו חילול שבת אלא מטעם מגדל בן לע"ז דכיון דמצי לאשתמוטי ולהטעות העכ"ום ולומר שיש בו חילול שבת  דהא
ולמאן דלא מינטר שבת לא מחללינין ממילא אסור משום מגדל בן לע"ז א"כ היכי דלא שייך גידול בן לע"ז כמ"ש לעיל 

ליכא חלול שבת והיינו טעמא דמייתי ליה ש"ע בהל' דיש בלא"ה הרבה בקיאות שיולידו אותה מותר גם בשבת במקום ד
ע"ז כיון דכל עיקר טעמא משום ע"ז ולא משום שבת ואית ביה נפקותא לדינא כנ"ל והיינו דתמה כ"מ על הרמב"ם דלא 

מייתי ליה נמי בהלכות ע"ז כנ"ל ואפשר דרמב"ם ס"ל כרבי' יונה דלא כרמב"ן אלא אפילו איכא רופאים אחרים נמי אסור 
שראל לסייע לזה וא"כ ליכא שום היתר לילד בשבת משו"ה לא מייתי ליה בהל' ע"ז דלא נפקא מיניה מידי מ"מ לי

להלכתא נ"ל דיש לסמוך אהרמב"ן דעביד עובדא בנפשיה הלכה למעשה וא"כ מותר אפילו בשבת במאי דלית ביה חילול 
סק"ו ואמנם לחתוך הטבור שהוא מלאכה  שבת דהיינו ביושבת על המשבר שכבר עקרו הולד וכמ"ש מג"א סי' ש"ל

דאורייתא תצו' לנכרי' הבריאה העומדת על צדה לחתוך ואם יש באיבה זו חשש סכנת נפשות יש להתיר אפילו מלאכה 
דאורייתא אף ע"ג דמלשון מג"א סס"י של"ד משמע דוקא כיבוי דהוה משאצ"ל =מלאכה שאינה צריכה לגופה= הותר ולא 

ן עירובין מ"ד ע"ב במתניתין ומ"ש עליו שלטי גבורים שם יראה להדיא אפילו מלאכה דאורייתא מלאכה גמורה מיהו עיי
 הותר אם א"א בלעדה והנלע"ד כתבתי. יערגן יום ד' כ' מנחם תקצ"טל. משה"ק סופר מפפ"דמ.    

 השמטות סימן קצד -שו"ת חתם סופר חלק ה  

ע"ד רופא יהודי הקבוע לרפאות בשכר ונוסע על העגלה ביום ש"ק לפקח על נפשות חולי יהודים ועובדי ככבים אם   
צריך למחות בידו כמו דאחז"ל ביולדות דלא שייך בזה איבה דנימא להו אנן דמנטרי שבתא מחללי' עלי' שבתא אתון דלא 

 ...מנטרי שבתא לא מחללי' עליכו שבתא:  

דכל הדברי' לא נאמרו היכא דליכא אלא איבה בעלמא יכול להתנצל ולומר כנ"ל אבל היכא דאיכא למיחש אמנם כנ"ל   
לסכנתא שאנחנו דרים ביניהם ויוסיפו שנאה ותחרות ויאמרו כי דמו של עובד ככבים קל בעינינו ולא יקבלו תי' דמנטר' 

ישראל ואולי בש"ס נמי לא אמרו אלא בימיהם שבתא ועוד ברוב המקומות הרופאי' הם גוים ויותר בעיניהם דמן של 
שלא הי' שכיחי תערובות ישראל וגוי' וכמו שכ' תוס' חלוק זה בע"ז ט"ו ע"א ד"ה אימור וכו' לחלק בין ימיהם לימינו וכן 
כ' הרא"ש שם פ"ק דע"ז סי' א' לענין לשאת ולתת עמהם דנשתנה הענין עתה ובהגה' מיימוני פ"ו משבת פסקו בש"ע סי' 

"ה סעי' ב' דבגוי אלם מותר או משום דרכי השלום ועיי' בט"ז שם סק"א וגדולה מזה התירו בכיבוי דליקה אפי' יוצאת שכ
מבית גוי שאין סכנה לישראל מחמת יציאת האש מ"מ אם לא יסייע לכבות יבוא לידי סכנה וע"ש בד"מ ובתה"ד בפנים 

י שבתא לא מחללי שבת על הדליקה שבבתיכם מ"מ כיון אע"ג דלכאורה גם שם יכול להתנצל ולומר אתון דלא מנטר
דליכא אלא אי' דרבנן ולא סמכינן אפירוקא לסכנתא כי נשתנו העתים ובאמת יש לתמו' קצת על שלא הגיה ברמ"א 

 ...בש"ע י"ד סי' קנ"ד הנ"ל ביולדות דהיכא דאיכא למיחש לסכנתא שרי:  

על כן נ"ל דאם יש שום חולי בתוך י"ב מיל לא יסע להחולי שחוץ לי"ב מיל ומכ"ש אם יש חולי סמוך וקרוב טפי   
מאלפים אמה לא יסע אפי' חוץ לאלפים אמה וק"ו בן בנו של ק"ו אם יש שני חולי' בתוך העיר שלא יזוז ממקומו כלל כי 

ו פלוני הקדים לזמן אותי לצורכו ולא אוכל לגרוע אמונתי יתנצל לומר לא אוכל לזוז מכאן מפני סכנת זה החולי א
דבהתנצלות כי האי ליכא שום סכנה והן דברים המתקבלים על הלב ושכיחא טובא אצל רופאים המתאחרים לבא משום 
חולי אחר שקדם לזה ואם א"א להתנצל בשום אופן ויסע על העגלה וסוסי' של נכרי' ויאמר לו שנוסע לצורך נכרי אחר 
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ותו נכרי ישלם לו שכרו ויעלה על העגלה בשעה שהתחילו הסוסים להלוך וכשינוחו להטיל גללים ירד מיד ולא יעלה וא
 ...עד אחר נסיעתם:  

ונ"ל דעכ"פ אסור לחזור למקומו אחר שעסק ברפואו' של אותו הגוי דלא דמי לההולכי' להציל מן הגייס דחוזרים   
לא ילכו ויהי' סכנה לישראלים אבל הכא אף ע"ג דאם לא ילך לעסוק למקומם דהתירו סופם משום תחלתם שמא 

ברפואות אפשר שהי' סכנה מ"מ אין להתיר לחזור משום תחלתם דהכא שגם הוא בסכנה אדרבא עיקור הסכנה הוא על 
גייס עצמו ליכא למיחש שאם לא יתירו לו לחזור לא ילך פעם אחרת ז"א דהוא יחוש לעצמו משא"כ בהולכי' להציל מן ה

   ...וכו' שהולכי' להצלת אחרים בהא איכא למיחש וק"ל:  

וכל דברינו נאמרים לענין גוים עובדי כוכבים אבל לא האומות אשר אנחנו חוסים בצילם כאשר יבין מעלתו והחכם   
 כסליו קע"ל.   משהק"ס מפפד"מ:עיניו בראשו א"נ.   פ"ב כאור בקר יזרח שמש עש"ק כ"א 

 (קישור)יים סימן של פתחי תשובה אורח ח

 שלחן ערוך אורח חיים של:ב

 כותית אין מילדין אותה בשבת, אפי' בדבר שאין בו חילול שבת.

 משנה ברורה של:ח

"ד סימן קנ"ד הכא אסור משום דיכולה ואפילו בשכר דבחול מילדין משום איבה כמבואר ביו -כותית אין מילדין 
להשתמט ולומר דאין מחללין שבת כ"א לההוא דמנטר שבתא וכתב המג"א ובמקום דאיכא למיחש לאיבה גם בכה"ג שרי 

אם אין בה חלול. ודע דהרופאים בזמנינו אפי' היותר כשרים אינם נזהרים בזה כלל דמעשים בכל שבת שנוסעים כמה 
כבים וכותבין ושוחקין סממנים בעצמן ואין להם על מה שיסמוכו דאפילו אם נימא דמותר פרסאות לרפאות עובדי כו

לחלל שבת באיסור דרבנן משום איבה בין העו"ג ]אף דג"ז אינו ברור עיין בפמ"ג[ איסור דאורייתא בודאי אסור לכו"ע 
 ומחללי שבת גמורים הם במזיד השם ישמרנו:

 קפד שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן

בענין נכרי שרוצה שיקבע לו המשכיר מזוזה בפתחו ז' מנחם אב תשי"ט. מע"כ ידידי ואהובי הרה"ג מוהר"ר אפרים 
 גרינבלאט שליט"א.  

בדבר נכרי ששכר דירה מאחד ורוצה דוקא שיקבע לו מזוזה בפתחו שרמ"א ביו"ד סימן רצ"א סעיף ב' מתיר במקום   
זה לישראל, שנסתפקת באם החשש הוא רק שיצא הנכרי מהדירה אם הוא כמו  דאיכא למיחש משום איבה ושירע משום

 שמרע לו שמפסידו שכר הדירה שיזדמן שוכר אחר או שהוא רק כמניעת הריוח ואולי אף משום הפסד אסור.  

הנה לע"ד משמע דהרמ"א מתיר בשביל שני דברים משום איבה אף שהוא באופן שאין לו מה לירא מהעכו"ם בשביל   
איבתו, וכן מתיר כשיש לחוש שירע לישראל אף שלא יעשה שונאו בזה כגון שיקבל מה שיאמר לו הישראל שהיכא 

שפטור ממזוזה יש איסור אף לישראל וכיון שבית הנכרי פטור הוא אסור ליתן לו אבל מ"מ ירע לו בעד זה נמי מותר, 
. דהא אין לפרש שהוא לטעם על היתר דאיבה והואו דושירע משום זה לישראל הוא ואו המחלקת כפירוש או שירע

שהוא משום שיש לחוש שירע לו משום זה, דמ"ש מהא /יו"ד/ דבסימן קמ"ח סעיף י"ב לענין שנוהגין בזמננו היתר משא 
ומתן בימי אידיהן כתב רק דאית בזה משום איבה ולא הוסיף לבאר פירוש שהוא משום שירעו להישראל באיבתן ומ"ט 

על הקפידא להתיר מחשש איבה. דמשם משמע דא"צ באור דפשיטא דאיבה שיש לעכו"ם על ישראל הוא נקט בכאן באור 
דבר שיכול להביא לידי הפסדים והיזקות גדולות, וגם אפשר לפעמים לבא לידי סכנה דלכן אף לאולודי בשבת אי לאו 

דף כ"ו. והתם בעצם יש להקשות דאין לחוש לאיבה מטעם דאית ליה לאשתמוטי היה מותר משום איבה כדאיתא בע"ז 
דהא התם ודאי לא כל חששות דאיבה שוין דלחלל שבת ולעבור על שאר איסורין דאורייתא לא הותר בחשש דאיבה 

שהוא רחוק לחשש סכנת נפשות ועיין בחת"ס סימן קל"א הובא בפ"ת יו"ד סימן קנ"ד סק"ב דבסתם איבה אין להתיר 
זו חשש סכנת נפשות יש להתיר אפילו מלאכה דאורייתא ומ"מ לא נקט הרמ"א מלאכה דאורייתא שכתב ואם יש באיבה 

 באור בשביל איזה איבה התירו לישא וליתן בימי אידיהן וליילד העכו"ם.  

ולכן הנכון לע"ד בזה דאיבה מעכו"ם שאמרו חכמים לנו לחוש יש בזה שני דברים )א( שיש איבה כזו שירצה העכו"ם   
לנקום מהישראל )ב( דגם בלא זה ואף שלא עשה לו הישראל דבר שירצה לנקום בשביל זה  בשביל זה שעשה הישראל

אבל אם נעשה לו שונאו, הרי אף בישראל שלא חשודים על שפיכות דמים דרשו חז"ל והובא בפרש"י בחומש פ' שפטים 
"ד, וכ"ש בעכו"ם על הקרא וכי יהיה איש שנא לרעהו והכהו נפש ומת שמי שעבר על לא תשנא סופו בא לידי ש

שחשודים על ש"ד גם בלא שום טעם שבשנאתם ירצו להרוג וישתדלו קצת על זה. ולכן אין צורך לבאר פירושו כי לשון 
 איבה עצמה שהוא שנאה הוא כמפורש ממילא מה שאפשר לבא מזה גם לידי רציחה.  
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רגהו כשיזדמן לו בקל וגם ישתדל אבל ממילא יש חלוק לדינא דמצד שנעשה שונאו כדבר הב' אף שזה עושה שיה  
שיזדמן לו כפי האפשר לו בקלות, אף שהוא מדה שהיה שייך לחלל שבת ע"ז, מ"מ אסור לעבור איסור דאורייתא, דהוא 

רק כניתוסף עוד מזיק בעולם שצריך ליזהר ממנו. והוי זה כהא דשבת דף קכ"א שא"ר הונא להגברא דקטיל זיבורא 
דאף רבא בריה דפליג עליה, הוא רק דבזיבורא שנמצא בין בנ"א נידון כרץ אחריו לנושכו שלימתינהו לכולהו, ומסתבר 

וא"א ליזהר ממנו, ועיין במ"מ פי"א משבת ה"ד לענין החמשה שנהרגין בשבת שדעת הרמב"ם שפ"נ הוא בהראותן לבד 
זיבורא ושאר מזיקין להורגם  וזהו טעמו של רבא בר"ה בנחשים ועקרבים בכ"מ שנראו, אבל ודאי גם לדידיה אסור לבקש

בשבת. ואף בחול ליכא שום חיוב לבקש אחריהם ולהורגם, וגם לא מצינו איסור אף לסייע להוליד אריות ודובים וכדומה 
וכל אדם ישמור עצמו וילדיו מהם. וכ"כ אין להתיר איסורים כדי שלא יעשה שונאו דהוא רק כסיוע ממנו שיולד עוד 

תירו איסורים דרבנן גם בשביל זה שלא יהיה מזיק זה דאיבת עכו"ם על ישראל בעולם. והטעם מזיק בעולם, ורק שמ"מ ה
אולי הוא משום שקשה ליזהר ממזיק שיש בו דעה ותחבולה להרע יותר מבע"ח המזיקים שאין בהם דעה ותחבולה 

כו"ם לנקום הוי זה כרץ להזיק, אבל אין זה טעם להתיר איסורים דאורייתא. אבל כשהאיבה היא מדבר הא' שירצה הע
אחריו שמותר אף במזיקים בע"ח לחלל שבת אף באיסור דאורייתא, וכ"ש באדם הרץ להרוג וזה שרוצה לנקום הוא כרץ 

 להרוג.  

ולכן דבר שיביא שהעכו"ם ירצה באיבתו לנקום כגון כשלא ירצה לכבות הדליקה שבבית עכו"ם או שמילדת ישראלית   
כבים באופן שליכא לאישתמוטי שלא יקבלו מה שתאמרי שאסור ליילד בשבת לאלו דלא לא תרצה ליילד לעובדת כו

מנטרי שבתא שאם תמות ותחלה מזה ינקום העכו"ם באיבתו עליה על שלא הולידה לאשתו ובתו שעיד"ז מתה וחלתה 
ה שהוא שנאה הוא כרץ אחריו שמותר לעבור אף על חלול שבת דאורייתא ושאר איסורין ודברים שמביאים לסתם איב

בעלמא כגון כשלא ישאו ויתנו עמהם בימי אידיהן וכדומה אף שג"כ אפשר לבא לסכנת נפשות התירו רק איסורים דרבנן 
ולא איסורים דאורייתא. והוי כוונת החת"ס בחתיכת הטבור שהיא מלאכה דאורייתא שביש נכרית עומדת על צדה תצוה 

כו"ם כ"כ דאף שיראה שביולדת ישראלית חותכת בעצמה ויהיה משינוי לה לחתוך שבזה ליכא איבה דלא יקפיד ע"ז הע
זה איבה הוא רק איבה ושנאה בעלמא שהוא כהולדת עוד מזיק שאסור לעבור איסור דאורייתא בשביל זה, אבל אם יש 

באיבה חשש סכ"נ שהוא שירצה לנקום שהוא כגון בליכא נכרית עומדת על צדה שיפחד העכו"ם שעד שישיג נכרית 
 תהיה סכנה לאשתו ולבתו היולדת מותרת לחתוך בעצמה דהוי זה כרץ אחריו.  

וא"כ גם בכאן במזוזה שכתב הרמ"א דאיכא למיחש משום איבה שג"כ פירושו הוא שיעשה שונאו, אבל מצד זה אפשר   
סור לקבוע מזוזה אין לחוש שירצה באיבתו לנקום בגופו יש ג"כ חלוק בין איסור דאורייתא לאיסור דרבנן ולכן אם אי

בפתחו של נכרי כשמבקש הנכרי שאוסר מהרי"ל הוא איסור דאורייתא יש לאסור ואם הוא רק איסור דרבנן יש להתיר. 
ולכאורה יש מקום לומר שהוא איסור דאורייתא דכיון דהוא משום חשש בזיון ולבזות כתבי קדש הוא אסור מן התורה 

"ם זה הוא שירצה לנקום. וא"כ אפשר נפרש שלכן ביאר כאן הרמ"א לפרש שלכן אין להתיר אלא כשידוע שאיבה של עכו
דדוקא באיבה כזו שיש לחוש שירע משום זה להישראל היינו שירצה לנקום עבור זה שלא נתן לו וקצת משמע כן 

מהגר"א שציין לדף כ"ו שהוא לזה שבליכא לאישתמוטי היה מותר ליילד לעכו"ם אף בשבת אף שיש גם חלול שבת 
אורייתא דהא סתמא נאמר שם דהוא אף כשלא נעקר הולד ואף לחתוך הטבור. אבל דוחק גדול הוא לפרש כן חדא ד

דא"כ היה לו לרמ"א לפרש יותר ולכתוב ושיהיה משום זה חשש סכ"נ לישראל ולא סתם שירע משום זה. ועוד דא"כ אין 
 בסברא או מראיה.  זה חדוש דין ולא היה כותב ונראה לי שמשמע שהוא חדוש שנראה לו 

ולכן אמינא דאין בזה איסור מדאורייתא משום שאין לחוש לבזיון כיון שרוצה לקובעה בפתחו כדי שתשמרהו ודאי   
יזהר בכבודה, רק שמ"מ אסור משום חשש רחוק דשמא ימות ויורשיו יבזו אותה שאין לאסור בשביל זה מדאורייתא אלא 

ן לחוש לסכ"נ אלא שירע באיזה דבר היזק ממון. וא"כ יקשה דלא הי"ל לבאר מדרבנן ולכן מתיר הרמ"א אף באופן שאי
פירוש על משום איבה שהרי איסור דרבנן יש להתיר בשביל סתם איבה כבשאר מקומות. ולכן מוכרחין לומר שרמ"א 

היה איבה התיר בשביל כל אחד מהן בלבד ותרתי אמר, משום איבה כמו דמתירין בשאר מקומות, רק הכא שלא מצוי שי
בשביל זה משום שהרבה יקבלו הטעם ולא יהיה איבה ולכן אסר מהרי"ל בסתם, לכן כתב הרמ"א דנראה לו חדוש 

דבמקום שאיכא למיחש משום איבה דהוא במבין שלא יקבל הטעם מותר משום שהוא רק איסור דרבנן, ועוד חידש 
ע שירע לו משום זה אף בלא שנאה לענשו ע"ז להתיר כאן אף כשמקבל הטעם ולא יהיה איבה מחמת זה אך מ"מ יוד

שלא נתן לו כרצונו ולא בטל טעמו מפני רצונו, משום דכיון דחשש רחוק הוא שיבזה להמזוזה סובר הרמ"א שאין זה 
 איסור ממש אף מדרבנן אלא חומרא בעלמא שציוה מהרי"ל להחמיר לכן יש להתיר אף בשביל חשש הפסד ממון לבד.  

א בעובדא זו שאם מה שיצא הנכרי מהדירה יהיה בשביל האיבה, וניכר זה ממה שאמר לו שלכן יצא וא"כ נראה לדינ  
ממנו וישכור מעכו"ם אחר שגם שם הרי לא יהיה לו מזוזה הרי נמצא דיצא משום איבה, יהיה מותר לו לקבוע מזוזה 

איבה אלא מצד שרצונו במזוזה  בפתחו. ואם אמר שישכור מישראל אחר שהוא יקבע לו מזוזה הרי אין יציאתו מצד
שלכן יהיה אסור. ומצד הפסד השכירות עד שימצא שוכר אחר נראה שאין להתיר, ואם הוא באופן שאין להשיג שוכר 

אחר יש מקום להתיר למה שבארתי להרמ"א דשירע משום זה הוא אף בידוע שהוא רק חשש הפסד ממון. אבל רק באדם 
 תו מזה אין להתיר כשליכא חשש איבה.  שמשכיר דירות לפרנסתו דבאין פרנס

ומה ששאלת אולי יקבע לו מזוזה פסולה, פשוט שאסור כמפורש בחולין דף צ"ד דאמר שמואל אסור לגנוב דעת הבריות   
אפילו דעת נכרי ואיפסק כן ברמב"ם ובש"ע, דהנכרי הא מבקש ממנו מזוזה לקבוע בפתח כמו שעושין ישראל והקב"ה 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


1231 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

וזה כשרה. ורבנו הקדוש ששלח לארטבן מזוזה שאיתא בירושלמי פאה ה"א ברור שהיתה כשרה, שומרם שהוא רק במז
ומה שהבאת מספר יד שאול שלא כתב לשם מזוזה אלא לשם קמיע הוא טעות שאסור לכתוב פסוקים בקמיע כמפורש 

שיש לחוש לשמא ימות ויבזו בסימן קע"ט סעיף י"ב. וא"כ ראיה גדולה שבידוע שהנכרי לא יבזה מותר מדינא ליתן לו אף 
היורשין, ורק שמהרי"ל אסר לחומרא בעלמא משום שהוא ראוי להחמיר כדבארתי להרמ"א, ומה שרבי לא החמיר אף 
שארטבן לא ביקש ממנו שישלח מזוזה הוא משום שהיה לו איזה צורך גדול בזה אף שלא הוזכר זה. ולא מובן כלל מה 

כשרה דלענין ביזוי גם כשאינה כשרה למזוזה אסור לבזות דלא גרע מהלכות הרויח היד שאול בזה שר"ל שלא היתה 
ואגדות שאסור לזורקן ולבזותן כדאיתא בסימן רפ"ב סעיף ה' ואסור ליכנס לבית הכסא כדאיתא שם בסעיף ו' והאיסור 

ו לקמיע בעירובין ליתן לעכו"ם הוא מחשש בזיון שאף בפסולין אסור, דרק להביא מרה"ר לרה"י אסור אף בתפילין שנעש
דף צ"ו וכן אין ניצולין מפני הדליקה כדאיתא בשבת דף קט"ו אבל לאיסור בזיון שוין כשרין ופסולין, אלא צריך לומר 

 דאיירי בליכא חשש בזיון שא"כ יש להתיר אף בכשרה. והנני ידידו ואוהבו, משה פיינשטיין    

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עט

 א בשבת י"ז אדר תשל"ט. מע"כ ידידי מוה"ר מנחם דוד זעמבא שליט"א.  הנהגת רופ

הנה כאשר מע"כ גמר למודו לרופא יצליחהו השי"ת להיות שלוחא דרחמנא לרפאות החולים שיבואו ורוצה אתה לדעת   
 לענין זה.  איך להתנהג בכמה דברים הנוגע להלכה, ואכתוב בזה קצת גם ליותר ממה שנשאלתי מאחר שזהו עיקר גדול 

הנה הרמב"ם רפ"ב משבת כתב דחויה היא שבת אצל סכנת נפשות כשאר כל המצות, וכתב הכ"מ דכוונתו דהיא דחויה   
ולא הותרה שלכאורה תמוה דבשבת לחולה הא אף כשאפשר לעשות ע"י נכרים שהוא בהיתר נמי מותר ואדרבה הא כתב 

אלו ע"י נכרים וע"י קטנים ופי' הכ"מ שמא יאמרו הרואין בקושי הרמב"ם דאף כשאיכא נכרי לפנינו אין עושין דברים 
התירו ויבא הדבר דלא ירצו לחלל שבת ע"י ישראל גדולים וגם מחמת שאינם זריזים כל כך כדהביא הכ"מ מרמ"ך, וא"כ 

נן לאיזה דבר נוגע מה שהיא דחויה ולא הותרה דהא ל"ד לטומאה שהותרה בצבור שלר' ששת שהיא רק דחויה מהדרי
להביא טהורין אפילו מבית אב אחר כדאיתא ביומא דף ו' ע"ב, וצריך לומר שאף שאינו נוגע למעשה לענין השתדלותו 

אהדורי בתר היתרא יש לנו לידע אם עשיית מלאכה בשבת לפקוח נפש הוא מעשה איסור אך שמ"מ נדחו ומחוייבין 
שאינם מעשה איסור כלל כשהוא לפ"נ, ואף שאינו נוגע  לעבור האיסור דשבת וכן שאר איסורין לפ"נ =לפקוח נפש=, או

זה למעשה כשכבר בא החולה לידו איכא חלוק לענין הרופא שאם הוא במקום שאיכא עוד רופאים אין לו להמציא עצמו 
שיהיה נקל למצא אותו אלא צריך לסגור המשרד שלו, ומספר הטעלעפאן /הטלפון/ שיוכלו למצא אותו לא יהיה רשום 

הטעלעפאן מביתו אלא מהמשרד, כדי שלא יוכלו למצא אותו אלא המכירין אותו בלבד אף אם היה נוגע זה  בפנקסי
לחולים ישראל, וכן לא ישא עמו בשבת טעלעפאן ששומע כל מי שקורא אותו, דמאחר דאיכא עוד רופאים אין עליו שום 

ש עליו חיוב שישתדל שלא יבואו אליו מאחר חיוב רק לאלו שבאו אצלו מטעם דלא מכל אדם זוכה להרפא אבל הרופא י
שיש רופאים אחרים וגם נכרים שילך אליו החולה אף שהם ישראלים, אבל אם הוא רק רופא אחד בעיר מוכרח להיות 

 במקום שאם איכא חולה יוכל לבא אליו.  

ואם הוא במקום שהרוב עכו"ם ומעט ישראלים שדרים שם מכירים אותו ויודעין לבא אליו כשיצטרכו לרופא במקום   
סכנה, אז לענין העכו"ם יעשה כדיני המדינה שודאי יש לרופא להיות לו יום חפשי שכיון שהרופא הוא שומר שבת הרי 

הוא וכן יצטרך לעשות או באופן אחר שלא ימצאהו. ואף קבע לו יום השבת ליום חפשי שלו שיכול ליסע מביתו ליום ה
שלדין זה ולרוב הדינים אינו נוגע מה שדחויה יותר מהותרה מ"מ זריזות איכא להרופא שיודע שהוא דבר איסור אך 

 שהותרה לפ"נ שיזהר ביותר לחלק בין מה שמותר ובין מה שאסור.  

ועתה כשהקדמתי מה שצריך הרופא לידע ואין לחוש שיבא לזלזל בשבת מצד מה שצריך לפעמים בשביל חולה לעשות   
עבור החולה גם מלאכה בשבת אשיב על שאלת מע"כ בדבר עכו"ם, דהא ברור ופשוט שהתירוץ אמר אביי בע"ז דף כ"ו 

מנטרי שבתא לא מחללינן לא תתקבל תשובה כזו  ע"א דיכולין לומר דידן דמנטרי שבתא מחללינן עלייהו דידהו דלא
במדינות שלנו לא אצל החולים וקרוביהן ולא לראשי המדינה, שלכן ודאי אם הוא בבית חולים ויאמר תירוץ זה לא רק 

שלא יועיל כלום דכשלא יהיה שם רופא אחר ולא ירצה לרפא ודאי לא ישגיחו על דבריו ואם לא יהיה שם רופא אחר 
אותו כפושע ורוצח אם ח"ו יהיה איזה סבה, שלכן לענין שמוש בבית חולים הרי ודאי בכל בית חולים יש ודאי ידונו 

הרבה רופאים וגם הרבה שעדיין צריכין שימוש והרוב הרי רוצים יותר כשלא יצטרכו להיות שם ביום הראשון לשבוע 
שבת ורופאים הנכרים יהיו ביום השבת ואני יכולין הרופאים שומרי תורה להחליף שזמנם יהיה לעולם ביום הראשון ל

יודע שהרבה רופאים שומרי תורה עשו כן. ובעצם אף עם רופאים יהודים שאינם שומרי תורה שרוצים ג"כ יותר להיות 
שם שבת מיום ראשון יש אופן המותר ממש היינו שרופא השומר תורה ישתדל אצל הממונים על זה בבית החולים 

ם א' בשבת שאף שבשביל זה יהיה מוכרח באם ליכא הרבה נכרים שירשום זמנו ליום השבת שאותו ירשום תמיד ליו
יהודי אחר אף שגם האחרים הם שומרי תורה שהוא רק כלפני דלפני דלא מפקדינן וכ"ש כשאיכא גם רופאים נכרים 

ף את היהודים שאינן שלכן אף כל שומרי תורה יכולין להשתדל שלא ירשמו אותן להיות שם בשבת אף שעי"ז ירשמו א
שומרי תורה שיהיו שם בשבת, אבל אף שלא נעשה כן ונרשם שומר תורה על יום השבת יש לו להחליף הזמן עם נכרים, 

ויש גם טעם גדול להתיר אף עם יהודים שאינם שומרי תורה שגם שכשישארו בביתם יחללו שבת במזיד בכל מלאכות 
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לים באיסור שא"כ אין בזה לפ"ע בזה שהוחלפו להו מלאכות במלאכות, שיזדמן לא פחות מהמלאכות שיעשה בבית החו
 ויותר נוטה שהופחתו כי יש הרבה חולים שמותר וגם הרבה הוא רק מדרבנן ומה שעושה בביתו רובן הם מדאורייתא.  

ת בא אבל כשנזדמן שהוא מוכרח להיות שבת בבית החולים או כשהוא כבר רופא קבוע שאף שהמשרד שלו סגור בשב  
דוקא אליו נכרי חולה בדבר שהוא סכנה הוא מוכרח להזדקק לו אף בחלול שבת באיסור דאורייתא, וכ"ש כשנזדמן איזה 

אסון סמוך לביתו שקורין לרופא הסמוך יותר מאחר דלא מתקבל במדינותינו הדחוים שאמר אביי הוא סכנה ממש גם 
שתהא סכנה לו בעצמו יש לחוש לאיבה גדולה כל כך מצד  בעצם לגופו ממש מקרובי החולה, וגם אם הוא אינו חושש

אנשי המדינה וגם מהממשלה שיש ודאי לחוש גם לעניני סכנה מתוצאות זה, ואף שהתוס' שם ד"ה סבר תמהין איך 
אפשר להתיר משום איבה איסורא דאורייתא, כפי המצב במדינותינו בזמן הזה איכא מצד איבה סכנה גדולה אף במדינות 

לכל אדם מישראל להתנהג בדיני התורה, שהוא עכ"פ שלא כשע"י זה לא ירצה להציל נפשות. ופלא על הגאון  שהרשות
הח"ח )מ"ב סי' ש"ל ס"ק ח'( שכתב דהא הרופאים אפילו היותר כשרים נוסעים כמה פרסאות לרפאות עכו"ם ושוחקין 

ה, הא ברוסלאנד /ברוסיה/ בעיירות הקטנות סממנים בעצמן ומסיק דמחללי שבת גמורים הם במזיד אף שיהיה איבה מז
שהיה רק רופא אחד לכל הסביבה הרי ודאי ברור אם לא היה הולך לרפאות את העכו"ם היה ברור שהיו הורגין אותו 

בטענתם שגרם מיתה לבנם ובתם וכדומה וגם שופטי המדינה לא היו מענישין אותם כל כך או לגמרי לא היו מענישין 
ורגו ואפילו באופן שהשופטין היו מענישין באיזה עונש קל הא היה שייך לחוש שיהרגהו בצנעא, וגם את העכו"ם שהיה ה

הא חזינן שחשש לזה פן יעשה איבה מזה שלכן הדפיס למטה הגה על זה שכוונתו הוא רק במדינת אנדיא /הודו/ ואם לא 
פ ספק הא אף בשביל ספק קטן הוא לקולא היה זה חשש סכנה לכלל ישראל לא היה צריך להגיד זה, וכיון שאיכא עכ"

בפ"נ =בפקוח נפש=. ועיין בחת"ס חיו"ד סימן קל"א שכתב בפירוש ואם יש באיבה זו חשש סכנת נפשות יש להתיר 
אפילו מלאכה דאורייתא. ולשון הדברי חיים )ח"ב או"ח סי' כ"ה( אחר שכתב דמשום איבה לא מחללינן שבת באיסור 

הג ברופאים שמקילין ושמעתי שהוא מתקנות ארצות להתיר להם, שלכאורה לא מובן איזה דאורייתא שמסיק, אך המנ
תקנה שייך בזה, וצריך לומר שכוונתו שאף שסובר בעצמו דאין לחוש לסכנה בשביל איבה, מ"מ לא אמר למחות 

נה הא היה זה בהרופאים שמקילין דהוא משום דלא ברור לו שליכא חשש סכנה מהטעם דאומדנא שלו שאין לחוש לסכ
רק על מקומו שאולי היה במקומו והסביבה הרבה רופאים ולא היה איכפת להו כל כך שאף שודאי ניתוסף שנאה יותר 
בשביל זה הוא שנאה בעלמא כסתם שמעולם מעכו"ם לישראלים שיש שונאים ביותר שמ"מ אין בזה ענין סכנה, אבל 

שש סכנה, אבל כתב שנוהגין הרופאים להקל גם במקומו ואינו ידע שודאי איכא מקומות שלא מצוי רופאים שיש שם ח
מוחה בהם כי שמע שאיכא תקנה להתיר להם בכל מקום מטעם שלא יטעו להחמיר אף במקומות שהאיבה יביא לסכנה, 
כהא דמצינו בט"ז סימן שכ"ח סק"ה שאף במזומן נכרי יעשו גדולי ישראל ומביא מהא דנמצא הרבה פעמים בגמ' נמצאת 

ילם לעתיד לבא, וכ"ש בזה שאיכא כשלון גם תיכף משום שמצוי חולי עכו"ם מסוכנים בכל מקום וזהו טעם תקנת מכש
הארצות ואין זה ענין תקנה אלא מעיקר הדין לדידהו ולשון תקנה הוא על שיפרסמו זה, )עיין במנחות דף ס"ח ע"ב איכא 

ר דממקום למקום לא יבואו למילף עכ"פ לא מיחה אף במקומו לשון התקין לכוונה זו(. והדברי חיים בעצמו אולי היה סבו
שלא היה חשש סכנה, אבל בזמננו יש לחוש לסכנה כמדומני בכל מקום, וגם מצד פרסום הידיעות ע"י העתונים תיכף מה 

שנעשה בכל העולם איכא המכשול למילף ממקום למקום וגם הסתה להגדיל השנאה עד לרציחה גדול עי"ז לכן פשוט 
 מננו יש לדון זה כסכנה ממש, ויש להתיר כשנזדמן זה.  שבז

מה ששמע בשם האדמו"ר מקלויזענבורג שליט"א שלא יקחו שכר עבור הריפוי ודאי אסור להרויח מחלול שבת אלא   
שצריך לעשות רק מדין הצלה, וגם הוא עצה טובה שלא יבא לטעות ולומר שיש בזה חשש סכנה אבל לומר שעי"ז יהא 

ריכה לגופה אין זה נכון לע"ד, וסברת טהרת המים דבשביל פ"נ =פקוח נפש= הוא מלאכה שא"צ לגופה היא מלאכה הצ
 סברת מהרי"ק )סי' קל"ז( עיין בתשובותי אג"מ ח"א דאו"ח סימן קכ"א. ידידו, משה פיינשטיין.    

 חיים חלק ה סימן כה ת אגרות משה אורח"שו

 הצלת נפשות בשבת על ידי נכרי  

 כ"ד סיון תשמ"ב   בע"ה  

 מע"כ נכדי היקר והחביב מאד הרה"ג מוהר"ר מרדכי טענדלער שליט"א.    

הנה בדבר חברי הצלה אשר עושים רק לשם שמים למצוות הצלת נפשות דישראל, שהוא נחוץ מאד בכרכים הגדולים   
וסק מלנשום, או לא יכול שמרובים באוכלוסי ישראל בחסד השי"ת. שכמה פעמים אירע שאדם אחד בבית וברחובות פ

פתאום להלך מאיזה חולי שבא עליו, שמטפלין בו קצת במה שיודעין ואפשר לפניהם, ומביאין אותו תיכף לבית חולים. 
שכתבתי כבר בזה בסיון תשל"ח ונדפס באג"מ ח"ד דא"ח סימן פ', בעניין הנידון להוליך את המכונית )מאשין( 

תי כשמצוי בלא שום שיהוי אף לא לרגעים, שיקחו נכרי להוליך. מטעם כי והאמבולאנס, ששם )בריש הסימן( החמר
בהולכת מכונית ואמבולאנס ליכא בעצם חילוק, כי כל מי שיוליך יהיה מוכרח להוליך במהירות האפשרי במציאות. ויש 

ה וליכנס לבית אדרבה זריזות יותר, דאצל בית החולים יכול הישראל שהולך עם החולה לצאת תיכף מהמכונית עם החול
 החולים, והנכרי יטפל בהעמדת המכונית.  
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והנה נודעתי אחר זה שאינו כן, כי חסר לנכרים השכורים אף הזריזות בעצם הולכת המכונית, שלכן התחילו להצריך   
שהישראל ינהיג את המכונית והאמבולאנס, והנכרי שלוקחין הוא לטפל עם העמדת המכונית והנהגת המכונית בחזרה. 

בל אחר זה ראו שיש הרבה הפסד לחולה כשהנכרי נמצא כאשר באין אל החולה, ויש דברים שחברי הצלה למדו איך א
לעשות להחולה שאינו יכול לנשום, וכאשר לפי דעתם סוברין שיש לחוש שאם לא יעשו כלום יש לחוש שלא יגיעו עמו 

"פ דיני המדינה, וכשהנכרי נמצא שם לא יוכלו כשהוא חי עד בית החולים, עושים שיוכל לנשום. וזה אין לעשות ע
לעשות זה. וכמו כן איכא דברים הרבה כאלה שבמי שנעשה חולה פתאום לרובן צריך לעשות איזה דבר. ואי אפשר 

שיהיה שם אז נכרי, כי יש ודאי לירא ממנו. ואפילו ישתוק עתה יש לחוש, כי יהיו מוכרחין ליתן לו כל מה שירצה וכל 
וגם לא יעשה מה שאומרים לו לעשות, עכ"פ. ודאי יש לחוש לזה, ואין לעשות כלום כשהנכרי נמצא שם, שכר שירצה, 

שממילא נמצא שהוא כליכא נכרי, שצריכין ומחוייבין מדין פיקוח נפש לילך בלא נכרי אף בשבת. ואם לא יוכל להשיג 
עצמו המכונית אף אם יהיה שם נכרי אם לא נכרי ליסע בחזרה יוכל בעצמו להוליך גם בחזרה, ויהיה רשאי להוליך ב

 מכירו שאינו חשוד לרציחה, והוא לא יכול להשאר שם עד מוצאי שבת כדכתבתי שם.  

וזה שבארתי סגי לעניין זה שאין ליקח נכרי שיהיה שם בשעה שבאים אל החולה. אבל איכא עוד טעמים, דכשיתפרסם   
אצל הנכרים, הרי יהיו מוכרחין ליקח גם נכרים חולים כשיקראום, אף אצל )אולי צ"ל על ידי( הנכרי שאיכא דבר כזה 

שהוא רק דבר של ישראל, משום איבה ודרכי שלום, וגם משום סכנת נפשות )עי' ביאור הטעמים הללו והחילוקים 
שהנכרים  ביניהם באג"מ יו"ד ח"א סי' קפ"ד, ואו"ח ח"ד סי' ע"ט ד"ה אבל כשנזדמן(. ולא יוכלו ליקח אז חולה ישראל,

הא הם בערך ששה או שבעה פעמים נגד ישראל אף בנוא יארק, שזה הפסד היותר גדול אף בימי החול. וגם בשבת יהיו 
מוכרחים ליקח, דטעמי הגמ' )עבודה זרה כ"ו ע"א( שליכא איבה משום דאין מחללין שבת לחולה בשביל פ"נ אלא דוקא 

רק להמון עם של הנכרים, אלא אף לא לשלטוני המדינה ולא  לשומרי שבת, פשוט שבזמן הזה אין זה התנצלות לא
לשלטוני העיר. וא"כ הוא כמפורש בגמ' שמוכרחין להצילם גם בחילול שבת במלאכה דאורייתא, כיון שלא יועיל טעם זה 

מקום לסלק ממנו. וכשאין לחוש אלא לאיבה יהיה מותר רק לאיסורין דרבנן. ובזה איירי המג"א סימן ש"ל סק"ה שכ' דב
דאיכא חשש איבה מותר ליילד את הנכרית רק אם אין חילול שבת, אבל אם מצד האיבה הוא גם סכנת נפשות פשוט 

שמותר גם במלאכה דאורייתא וכמפורש זה בחת"ס חיו"ד סימן קל"א והועתק בגליון הש"ע או"ח שם, והוא ברור ופשוט 
"ב ע"ב מדפי הרי"ף ס"ק א'(. ]ותמוה קצת מה שהוצרך החת"ס ואין צורך להביא ראיות על זה מהשלטי גבורים )עירובין י

להביא זה מהש"ג, והיה סבור שיש לומר גם שהמג"א סובר דאסור במלאכה דאורייתא אפילו כשאיכא סכנת נפשות, 
 שלכאורה לא אפשר לומר כלל דבר כזה[.  

והנה מצד חשש התרשלות לאלו שלא  וזהו נמי טעם גדול שאין ליקח נכרי ומוכרחין חברי ההצלה להוליך בעצמן.  
בקיאי בדינא, שאם נימא דכשאיכא נכרי מוכן שיעשה בלא שיהוי כלל אין לעשות ע"י ישראל, שא"כ יאמרו דאיכא בזה 

חטא ולא ירצו לחלל שבת להוליך את החולה לבית חולים אף כשליכא נכרי. וחשש זה איתא בגמ' ביומא דף פ"ד ע"ב 
ן דברים הללו ע"י נכרים ולא ע"י קטנים שהטעם כתב הר"ן שם )ד' ע"ב מדפי הרי"ף ד"ה ואין( דתניא בברייתא ואין עושי

שמא יאמרו הרואין בקושי התירו פיקוח נפש ואין מתירין אותו לכתחילה ע"י המחוייבין במצוות שמא יבוא הדבר 
כתב בסימן שכ"ח סעיף י"ב דאם שכשלא ימצאו נכרי וקטנים לא ירצו לחלל את השבת ע"י גדולי ישראל. ואף שהרמ"א 

יש נכרי שג"כ יעשה בלא איחור כלל עושין ע"י הנכרי, עיין בט"ז שם סק"ה שתמה ע"ז, והנכון לדינא כהט"ז. והראו לי 
 ז'(, וג"כ תמה על הרמ"א.   -שכן מסיק בעה"ש לדינא )סעי' ו' 

יתא דיומא. דמסיק בסוף, אם אין שם לא ]ובשה"ג יומא דף פ"ד איכא שם דברים תמוהין, לבד מה שפסק דלא כברי  
נכרים ולא קטנים אלא גדולי ישראל אין מחללין את השבת ע"י נשים ולא ע"י הדיוטות שמא הן מצטרפין לדעת אחרים 

ועולה בדעתן לחלל אפילו במקום שאינו ראוי לחלל, לפיכך מותר לחלל ע"י חכמים שיודעין באיזה מקום ראוי לחלל 
אוי לחלל, אלא בחולה שיש בו סכנה, ע"כ. חדא, דכיוון דאיכא שם גם אנשים הרי איירי דגם האנשים ובאיזה מקום אין ר

אמרו דצריך לחלל עליו את השבת משום שיש שם חשש סכנה, ואיירי רק לענין עשיית מעשה הרפואה דיש בה חילול 
את החולה ולעיין בו כלל, אלא רצו  שבת בפועל ממש. ואם נימא דאיירי דכיוון שיש שם נשים לא רצו האנשים לראות

לסמוך על הנשים, שע"ז סובר דאין להם לסמוך על הנשים משום שיש לחוש שיקילו בשבת, לחלל אפילו כשאין חשש 
סכנה להחולה. שלכן מחוייבין האנשים לעיין בהחולה ולומר דעתן, דרק אם האנשים יאמרו שצריך לחלל שבת יחללו, 

ברור ופשוט שאם יהיה מחלוקת באומד החולה והמחלה אפילו בין איש לאשה ובקיאותן ולא כשהנשים אומרות. הנה 
שוה, ילכו בתר המיקל ומתיר לחלל שבת אפילו כשהמיקל היא אשה. וגם ברור ופשוט שלכתחילה צריכין כל הנמצאים 

שה כהמיקל בפיקוח נפש שם לעיין בהחולה ולומר דעתן, ושיצא מכל הנמצאין שם דעה שווה איך לעשות. ואם יחלקו, יע
 אם הבקיאות שוה, ולא הוזכר בשום מקום חילוק בין איש לאשה לעניין לסמוך עלייהו באיסורין.  

ועוד כיוון שבקיאותן שווה ונמצא שהמחלוקת שבינייהו הוא בשביל נטיה בעלמא בלא טעם חשוב, אלא משום   
תר פיקוח נפש מאיסור שבת, הא אדרבא הדין עם האשה דלהאיש חמור יותר איסור שבת מפיקוח נפש, ולהאשה חמור יו

ולא עם האיש. ואף אם נימא שמה שאמרה האשה להקל הוא מצד טבעה לרחם ולחוש יותר לפיקוח נפש מלאיסור שבת, 
מה בכך, הא מאחר דכשאומרת שברי לה שאין בזה חשש סכנה הרי אומרת שא"צ לחלל שבת, א"כ כשאומרת עתה שלא 

אצלה, ומדינא צריכה לחלל שבת. ועוד לא מובן לשון לפיכך מותר לחלל ע"י חכמים שיודעין באיזה ברי לה הוא ספק 
מקום ראוי לחלל, הא גם הנשים והדיוטות דאיירינן הוא שיודעין שרק בסכנת נפשות מותר לחלל. דאם איירי בנשים 
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ריו, ואם אין חכם יחלל כל מי שאומרות שמותר לחלל שבת אף על חולה שאין בו סכנה, איך מסיק שם בהמשך דב
שימצא שם, והיינו כמה שסוברין האשה והקטן שצריך לחלל, הרי וודאי מחוייבין לומר להם שרק לחולה שיש בו סכנה 

צריך לחלל אם לא יודעין זה. אלא וודאי שיודעין זה, שלכן אמרינן להו שיעשו כמו שסוברין, דרק אם יש להו ספק שהוא 
אם כוונתו שאין להחשיב זה לספק אלא מה שחכם ישראל אומר שהוא ספק, הי"ל לומר לפיכך אינו סכנה יש להו לחלל. ו

מותר לחלל אלא ע"י חכמים שיודעין. ועוד מה שמסיק דידיעת החכם היא שאין לחלל אלא בחולה שיש בו סכנה לא 
 מובן דהא בלא ידיעה זו לא שייך לדון כלל וצ"ע[.  

דיש להצריך שיוליך הנכרי כשהוא נמצא שם ויהיה בלא שיהוי כמו אם היה מוליך אבל מ"מ כתבתי בתשובה שם   
ישראל, מטעם שדרך כל מוליכי מכוניות להוליך במהירות האפשרי, שממילא לא שייך גם התרשלות בזה. וגם לא שייך 

בורו, אף שהוא לחוש שיאמרו שיש חטא בזה, מאחר דהישראל נמי הולך בהמכונית למקום החולה לעשות מה שצריך ע
ג"כ במלאכות הרבה. שא"כ לא שייך לטעות אף למי שלא בקי בדינים, מאחר שרואה שבאותו רגע עצמו הוא ג"כ הולך 

לעשות מלאכה עבור החולה וכן עושין כל ישראל, וגם הולך עצמו לשם עי"ז שהוא נמצא בהמכונית שהוא ג"כ דבר 
עם דכל כובד מגדיל האש. שלכן אף מי שלא למד כלל לא שייך איסור, והאינשי מחשיבין זה לאיסור דאורייתא מט

שיטעה לומר דלהוליך את המכונית יהיה אסור אף כשליכא נכרי. ואף שלא ידע טעם נכון מדוע נכרי דווקא מוליך את 
 המכונית וישראל עוסק ברפואת החולה, ידע שהולכת המכונית שאני לעניין כשיש נכרי, ולא לענייני מעשה הרפואה.

וממה דלא יבין הטעם אין לחוש שיהיה קלקול שלא יאמין שמותר לחלל שבת לחולה שיש בו סכנה. דלא מצאנו שיש 
לחוש, שלא יחושו אנשים שלא למדו להדין שאומרין לו כשלא מבין הטעם. דהרי יודע שלא שייך לו לידע טעם נכון 

יך המכונית מאחר דאין לחוש להתרשלות. אבל מאחר מאחר שלא למד, וסומך על אלו היודעין. שלכן כתבתי שהנכרי יול
שראו שאיכא גם בזה התרשלות מהנכרי, וגם התרשלות מישראל שלא למדו, פשוט שאין לסמוך על הנכרי אלא הישראל 

 בעצמו יוליך ויביא כדלעיל.  

ך להתיר זה דליכא ובדבר צלצול בטעלעפאן לנכרי שילך למקום החולה, להביא את מי שהלך להחולה בחזרה, לא שיי  
שום פיקוח נפש בזה. ומותר רק אם אמר מי שהלך לשם דכשלא ישלחו מכונית אחריו להביאו בחזרה לא ילך להחולה. 

וגם זה רק באופן שאי אפשר להשיג מכונית באופן שיוכל לילך ברגליו להנכרי שיש לו מכונית, לשוכרו לילך במכונית 
כלל למעשה, דהא יכול ליקח עמו כשהלך להחולה מעות לשכירת טעקסי שהן להביאו בחזרה. וגם לא מובן נידון זה 

מצויין בכל מקום בכרכין, ובפרט אצל בית חולים. ולהוציא המעות מהבית, יהיה בהנחתו בכובעו או במנעלו שאינו דרך 
בדרך הוצאה  הוצאה, שלא יעבור על איסור דאורייתא, אלא על איסור טלטול מוקצה דרבנן, ועל איסור הוצאה שלא

שהוא רק איסור דרבנן אף לרה"ר דאורייתא, וברוב מקומות שהוא רק כרמלית הוא תרי איסורי דרבנן, וליכא שום צורך 
לצלצל בטעלעפאן. וכן צריך להנהיג בחברי ההצלה כשמוכרחין לחזור )ואין כאן סתירה למה שפסק באו"ח ח"ד סימן פ' 

 כשאי אפשר לחזור בעניין אחר(.   דמותר לחזור אף בחילול שבת, דהוא דווקא

וכל נידון זה הוא כשהמכונית שהלך להחולה נשאר שם אצל החולה או אצל בית החולים. אבל אם הוא מוכרח להביאו   
בחזרה במקום המיוחד לחברי הצלה, הרי יבוא בחזרה בהכרח עם מכונית זה. ואם יש שם נכרי לשוכרו להוליך את 

א יוליך בעצמו, אף שיהיה בתוך המכונית, משום שהתירו לו גם לחזור כדלעיל, ג"כ הוא המכונית בחזרה, והישראל ל
מותר דווקא כשיכול להשיג נכרי בלא מלאכה, כאיכא שם נכרי, או בסמוך שיכול לילך לשם ברגליו, אבל לא כשצריך 

מלאכות אחרות אפילו  לצלצל להנכרי בטעלעפאן. דלא התירו מלאכה אלא לפיקוח נפש, ולא בשביל להמנע מאיסור
יותר, עיין בסימן שכ"ח סעיף י' ברמ"א, וה"ה מאיסור מלאכה דשבת לאיסור מלאכה אחרת, ואפילו ליותר מלאכות, ליכא 

 היתר הצלה על ידי חילול שבת במלאכה אחרת והוא פשוט וברור.  

 והנני זקנך אוהבך בלו"נ, משה פיינשטיין.      

 בעקבי הצאן עמ' נ

 גזירת שחיקת סממנים בזמן הזה –נפש  פיקוח –שבת 

 ל.דף על הדף ביצה 

בהג"ה( בשם הגרי"ד סלובייצ'יק ז"ל מבוסטון  132הגאון ר' צבי שכטר שליט"א כותב בקובץ אור המזרח )קובץ ל"ג ע' 
שכעס על אלו הרוצים להתיר רפואה בש"ק בזה"ז דלא שייך כל כך החשש דשחיקת סממנים, וכותב שם וז"ל: שמעתי 

מו"ר וכו' שכעס על המתירים, ועל מה שהביאו להוכיח מדברי התוס' ביצה )ל א( אהא דתנן אין מטפחין, דלדידן שרי, מ
דדוקא בימיהן וכו', וכן מדברי הטו"ז לאו"ח סי' של"ט סק"ג, שהסביר בכונת התוס' הנ"ל, מ"ט לא חשיב כדבר שבמנין, 

 , שאין אנו מבינים באמת מ"ט לא יהי' זה כדבר שבמנין.אמר על כך מו"ר בזה"ל, שעל הראשונים אנו מצטערים

 הכנסה לתוך הסכנה –פיקוח נפש  –שבת 

 שבת קלג:
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 בעל המאור נג. בדפי הרי"ף

כתב הרי"ף ז"ל בהלכות מרחיצין את הקטן כדרכו בין לפני המילה בין לאחר המילה בין בחמין שהוחמו בשבת בין בחמין 
אלא כך מרחיצין את הקטן כדרכו לפני מילה בחמין שהוחמו מע"ש ולאחר מילה אם שהוחמו מע"ש ולא היה לו לומר כך 

נשפכו חמין שלו מחמין לו חמין אף בשבת מפני שסכנה היא לו והוא שנשפכו לאחר מילה אבל אם נשפכו קודם מילה 
ן וכ"כ הרי"ף ז"ל המילה נדחית ואין השבת נדחה וראיה לדבר מההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה כדאיתא במסכת עירובי

בסוף זה הפרק והיכא דאשתפוך חמימא דינוקא או דאיבדור סמנים בתר דאימהול עבדינן ליה בשבתא משום סכנה 
דשמעינן מיניה דאי אישתפוך חמימי מקמיה דאימהול תדחה מילה ולא תדחה שבת ואע"פ שמכשירין שלאחר שחיטת 

ש אבל מכשירין של מילה כגון חמין לרחוץ בו שאפשר הפסח דוחין את השבת התם במכשירין שא"א לעשותם מע"
מילה וגרסינן נמי התם בפרק אלו דברים אמר  להחם לו מע"ש אינן דוחין את השבת אלא אם כן נשפכו חמין שלו לאחר

רבא לדברי ר"א הכל אצל מילה חולין הן ולא שנא בריא ולא שנא חולה אין מחמין לו חמין בשבת להברותו ולמולו 
הדר ביה רבא מההיא לטעמיה דר"א משום דאיתותב והדר ליה לטעמא אחרינא ואמר קסבר ר"א שוחטין וזורקין ואע"ג ד

על טמא שרץ וכו' מ"מ אליבא דרבנן ליכא ספיקא דלא דחינן שבת להחם חמין לתינוק אלא כשנשפכו חמין שלו לאחר 
שהוחמו מערב שבת רוחצין אותו כדכתיב מילה וביום ראשון אם אפשר לרחצו במים צונן או בחמי חמה או בחמין 

בפרשת תוכחה ובמים לא רחצת למשעי ואם אי אפשר לעשות כן מפני הצינה מחמין לו חמין אף בשבת שכל האמור 
 בפרשת תוכחה עושין לחיה ולתינוק בשבת.

 ר"ן שבת נג. בדפי הרי"ף ד"ה והיכא

מין ושוחקין מפני הסכנה ומיהו כל היכא דאפשר והיכא דאישתפוך חמימי א"נ אבדור סמני לאחר מילה פשיטא דמח
לשנויי משנינן וכדתנן במתני' לא שחק כמון מערב שבת לועס בשיניו ונותן מיהו היכא דאיכא חמימי לרחוץ קודם מילה 
ואישתפוך הנך דלאחר מילה בכה"ג הוא דאיכא למידק אי אמרינן תדחה מילה כיון שאם נימול נצטרך אחר כך לחלל את 

מכשירין או דילמא השתא מיהת בדין מהלינן ובתר הכי פקוח נפש הוא שדוחה את השבת והרמב"ן ז"ל כתב השבת ב
דשרי למימהלי שאין למצוה אלא שעתה ואין דוחין את המילה מפני שנצטרך אח"כ לדחות את השבת דבתר הכי פקוח 

ון מערב שבת לועס בשיניו ונותן אם לא נפש הוא דדחי ליה ולא מכשירי מילה ומתני' דיקא לה הכי דקתני לא שחק כמ
התקין מע"ש כורך על אצבעו ומביא ולא קתני בשאין לו כמון בביתו או שא"א ללעוס בשיניו ותדחה דמדקתני תקנתא 

ולא קתני דחיה ש"מ כדאמרן ועוד דכורך על אצבעו ומביא דרך רה"ר ואפילו מחצר אחרת בשלא נשתתפו איסורא דרבנן 
א דמכשירין לאחר המילה כמקמי מילה תדחה מילה שהרי העמידו דבריהם במקום כרת אלא ש"מ מיהא איכא ואם אית

שאין צרכי סכנה שלאחר מילה דוחין את המילה בתחילה אלא שמל וא"כ מחלל לצורך הסכנה זהו דעת הרמב"ן ז"ל לפי 
קין בדאישתפוך חמימי דקודם מילה זה הא דאמרינן בעירובין בההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה ומייתי לה הרי"ף ז"ל בפיר

 היא:

 שלחן ערוך אורח חיים שלא:ט 

 לחולה שאין בו סכנה –פיקוח נפש  –שבת 

 (קישור)שו"ת משכנות יעקב חלק א אורח חיים סימן קיז 

 

 פחות פחות מכשיעור –פיקוח נפש  –שבת 

 פחות פחות מכשיעור – לענין חולים –חצי שיעור ראה: 

 פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה –שבת 

 (קישור) משה צבי נרי'ה, הרב על היתר מלחמה בשבת

 סכנת איבר –נפש  יקוחפ –שבת 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1095&st=&pgnum=112&hilite=
http://www.daat.ac.il/daat/tsava/maamar/al-heter-2.htm
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 כח:עבודה זרה 

מותר לכוחלה בשבת. סבור מיניה: הני מילי הוא דשחקי סמנין  -אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב: עין שמרדה 
מאתמול, אבל משחק בשבת ואתויי דרך רשות הרבים לא; א"ל ההוא מרבנן ורבי יעקב שמיה, לדידי מיפרשא מיני' דרב 

רב יהודה שרא למיכחל עינא בשבת. אמר להו רב שמואל  מותר. -יהודה: אפילו מישחק בשבת ואתויי דרך רשות הרבים 
בר יהודה: מאן ציית ליהודה מחיל שבי! לסוף חש בעיניה, שלח ליה: שרי או אסיר? שלח ליה: לכ"ע שרי, לדידך אסיר, 

וכי מדידי הוא? דמר שמואל היא. ההיא אמתא דהואי בי מר שמואל דקדחא לה עינא בשבתא, צווחא וליכא דאשגח בה, 
מותר לכוחלה בשבת; מאי טעמא? דשורייני דעינא באובנתא  -קעא עינא. למחר נפק מר שמואל ודרש: עין שמרדה פ

ותחלת אוכלא, לאפוקי סוף אוכלא  -דליבא תלו. כגון מאי? אמר רב יהודה: כגון רירא, דיצא, דמא, דימעתא, וקידחא 
 ופצוחי עינא דלא.

 מאירי עבודה זרה כח: ד"ה עין

מותר לכחלה בשבת ואפילו לשחוק סמנים בשבת ולהביאם דרך רשות הרבים מותר וקצת מפרשים כוללים עין שמרדה 
בזה שענין זה נאמר דוקא בחולי שהרופא מכיר בו שיש בו שם סכנת הגוף וכמו שנאמר הטעם בו שגידי העין בחלל הגוף 

שיש בו סכנה לענין הפסד הראות אין  הם משתרשים כלומר שיש שם סכנת הגוף אבל חולי שאין שם סכנה לגוף אע"פ
שוחקין את הסמנין בשבת ואף גדולי הרבנים כתבו סבור מינה הני מילי דשחיקי מאתמל אבל משחק לכתחלה לא מפני 

שאין בו סכנת נפש אלא סכנת עורון ואין הדברים נראין אלא אף בסכנת אבר אחד מחללין ולא אמרו שורייני דעינא 
סד סכנת האבר קרובה לבא ומ"מ אף לדבריהם בשחוקים מאתמל אף לאבר אחד מותר שכל בלבא תלו אלא לומר שהפ

שאינו אלא שבות מתירין להצלת אחד מן החושים אע"פ שאין שם סכנה לגוף ומאחר שכבר נשחקו הסמנין מאתמל אין 
ש בו מעשה דאי שם אלא איסור חכמים מגזרת שחיקתן בשבת וכל שבסכנת אבר אין חוששין לשבות ואפילו שבות שי

לית ביה מעשה הרי כל צרכי חולה נעשין על ידי גוי אע"פ שאין בו סכנה אלא אף על ידי מעשה ואם אין שם סכנה לשום 
דבר כגון סוף אוכלא ופציחי עינא אפילו שבות אסור ואף מה שהתירו לבריא אסור לו משום שחיקת סמנין הואיל ומכוין 

יגמע בהם את החומץ וא"ת והלא אסרנוה מטעם שלא נתברר אם יש שם סכנה  לרפואה והוא ענין החושש בשניו שלא
אם לאו אלמא כל שיש בו סכנת הפלת השן אסור בזו מפני שאפשר בהתר כגון שיהא מגמע ובולע וכמו שאמרו בחמין 

לגוי ועושה ושמן אין נותנין אותם על גבי המכה אבל נותנן חוץ למכה ושותת ויורד על המכה ומ"מ יש דברים שאומר 
וחולי של כל הגוף אף שאין בו סכנה מחללין עליו את השבת ומתירין בשבילו שבות שיש בו מעשה ובלבד על ידי שנוי 

והוא ענין גונח יונק חלב בשבת מפני שיונק כלאחר יד הוא ובמקום צערא לא גזור ודוקא כדנפיש ליה צערא או שיש בו 
אסורין של דבריהם אין מתירין שהרי אסרו חזרת רטיה בגבולין כמו  סכנת אבר אבל חושש לבד בלא צער גדול אף

 שהתבאר באחרון של ערובין ויש חולקין בקצת דברים ובמסכת שבת יתרחבו בו הדברים בע"ה:

 רמז תסג מרדכי מסכת שבת הגהות מרדכי )פרק שבעה עשר(

ש כל האי צריך דשמעתא שנראה לו שימות חולה אומר צריך ורופא אומר ]רמז תסד[ אינו צריך ר"י בר שלמה היה מפר
אם לא יאכילוהו דסבור להסתכן בכך וגם יש ספרים שכתבו אמילתא דר' ינאי חולה אומר צריך כו' עד פשיטא ספק 

נפשות הוא מהו דתימא איבעותי מיבעית סבר אי לא אכיל מיית קא משמע לן וכל הני דמייתי בגמרא הם היו בקיאים 
כנה בדבר כגון הדלקת נר ושבירת דלת לתינוק ונראה דאין אנו בקיאין בענין האכילה כמו החולה ברפואות וידעו שהיה ס

ואם אמר החולה לא אסתכן בכך למות אם לא אוכל אסור להאכילו ודכוותה לענין חילול שבת תדע מדאמרינן ]ע"ז דף 
ליין אבל משום איבוד העין לא ור"ת כח ב[ גבי עין שמרדה מותר לכוחלה בשבת ומפרש משום דשורייני דעינא בלבא ת

נחלק עליו והורה הלכה למעשה להיתר וזה לשונו וכי חולים נביאים הם או בקיאים הם אך כיון שיודע החולה או החיה 
שהוא שבת או יום כפורים ואומר צריך ואינו יכול לסבול מחמת החולי מאכילין אותו ואפילו סבורים החולים שאינן 

נו סכנה לנשיכת כלב שוטה למות או כההיא דרב אשי ומר זוטרא ]*בפ' אע"פ דף סא א[ ואע"פ שרוב מסוכנין שהיכן מצי
חולים לחיים הקילו בפיקוחם מספק וכן בטירוף דעת ולישנא דמיית אל יטעך שכן לשון התלמוד דא"כ דדייקת לישנא 

ואל לאכול או לשתות שמותר מאי ספק נפשות אלא האי מיית שמתירא לחלות ולהתקלקל ודבר פשוט הוא שאם ש
להאכילו ולהשקותו כי חסרון האוכל מכאיב הלב ומתוך כך הוא מתעלף ופעמים אינו מתרפא ואפילו דאבון אחד 

מאיבריו אני קירא בו סכנה ומחללין עליו את השבת כדאמר גבי מכה של חלל אע"פ שרובן אינם מתים בכך וכן עוברות 
ירו להאכילן אלא כל חסרון הגוף וחסרון אבר ועובר סכנה הוא צא ולמד מחיה המריחות אנו רואין שאינן מתות והת

ועוברה ומקיז דם ונצטנן שהתירו לעשות מדורה להם אפילו בימות החמה אע"פ שאינו סבור למות בכך ואם שמואל 
ך וחזור בך רופא היה ג"כ חכמים ידעו ברפואות קצת ואמרו לב יודע מרת נפשו ואם מיתה דוקא כל אדם בקיאים בכ

מלהפוכי מימרא אלא אפילו עומד וצוח שלא ימות כיון שאנו אומדים אותו ]*שאינו יכול לסבול[ מותר ונפלא בעיני רבי 
 אבי"ה שפסק אפילו בדאבון אבר אחד שיש להשיב עליו מעין שמרדה ובתלמוד מפרש:

 חש בעיניו תוספות סוכה כו. ד"ה ואפילו
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ר כסכנת נפשות אפילו לחלל עליו את השבת כדמוכח פרק אין מעמידין )ע"ז דף כח:( אע"פ שאין בו סכנת עין דסכנת אב
 גבי עין שמרדה.

 תוספות הרא"ש סוכה כו. ד"ה ואפילו

ואפילו חש בעיניו, ואע"פ שאין בו סכנת עין, דסכנת עין כסכנת נפשות אפילו לחלל עליו את השבת כדאמרינן בפרק אין 
 מעמידין גבי עין שמרדה.

 )הערות למאמרו של הרב משה שטרנבוך( אות א  שרידי אש חלק ב סימן לדשו"ת 

עין במאירי לעבודה זרה כ"ח, ב שהביא בשם גדולי הרבנים )רש"י ושאר הראשונים( סבור מינה ה"מ שחוקי מאתמול 
אף בסכנת  אבל משחק לכתחילה לא מפני שאין שם סכנה לנפש אלא סכנת עוורון. ואין ]עמוד תכו[ הדברים נראין אלא
 אבר אחד מחללין, ולא אמרו שוריינא דעינא בלבא תלוי, אלא לומר שהפסד סכנת אבר קרובה לבוא, עכ"ל.  

והה"ג המו"ל כתב בהערה שלא מצאנו לרבנו חבר בזה. אבל באמת כן היא דעת ר"ת הובא במרדכי פי"ז דשבת שחולק   
דשוריינא דעינא בליבא תליא, אבל משום איבוד העין לא, על ר"י בר"ש שכתב דדוקא בעין שמרדה מותר לכוחלה בשבת 

 ור"ת נחלק עליו והחרה להלכה למעשה להיתר, ועיי"ש שמסיק דאפילו דאבון באחד מאבריו מחללים עליו את השבת.  

אמנם שהב"ח באו"ח סי' שכ"ח פירש דבריו באופן אחר, עיי"ש, וכן בפרישה, אבל הראבי"ה הבין דברי ר"ת כפשוטם.   
עיי"ש במרדכי שכתב ונפלא בעיני ראב"י שפסק אפילו בדאבון אבר אחד, שיש להשיב עליו מעין שטרדה, והוא בהג"מ ד

 פ"ב דשביתת עשור, וכן בב"י או"ח סי' תרי"ח. ועי' ביש"ש בפ"ח דחולין סי' י"ג שהביא ג"כ דברי ר"ת כהראבי'.  

תחת עין ולא עין ונפש תחת עין ואי ס"ד ממש וכו' זימנין ויש סמוכים לדברי ר"ת מבבא קמא פ"ד, א דאיתא שם עין   
דבהדי דעויר נפקא ליה נשמתי'. ומאי קושיא, דילמא מימר אמרינן לי' אי מצי מקבל עבדינן לי' וכו', ומשמע דלאו משום 

וכיח שוריינא דעינא בליבא תליא, דאם לא כן הוה מצי למפרך דילמא עין לא אבל שאר אברים ממש. ויש לדחות, דמ
דכמו דעין תחת עין לאו ממש כן בכל הפסוק, ועוד דקוצץ אבר הוא מת מחמת היסורים, וכעין שחילק בפרי מגדים או"ח 

 סי' שכ"ח במשבצות זהב ס"ק ו' בישוב דברי הש"ך בסימן קנ"ז עיי"ש.  

והמאירי הנ"ל, ומכלל והנה הפוסקים סתמו להלכה דעל איבוד אבר אחד אין מחללין את השבת, ולא הביאו דברי ר"ת   
שדחו אותם מהלכה. ולכאורה יש להביא ראי' לדברי הר"ת והמאירי מיומא פ"ה, ב דיליף שם פקוח נפש ממילה שהוא 
אחד מרמ"ח איבריו של אדם ודוחה את השבת וכו', ועיי"ש ברש"י שכתב שהוא תיקון אחד מאיבריו. וא"כ אם תיקון 

 אבר דוחה מכל שכן הצלת אבר מאיבוד.  

ואולם בחי' הרשב"א כתב תיקון אבר במצוה מכל שכן תיקון כל הגוף לקיום מצותיו עיי"ש, ולפי"ז י"ל דרק תיקון ע"י   
מצוה דוחה אבל לא הצלת אבר. וגם מרש"י משמע כן שכתב שחייבין כרת וכו', וברש"ש שם תמה הא בזמנה אין כרת, 

וב כ"כ שמצילו מכרת. ועי' בפי' ר"ח שכתב שהמל את התינוק אולם כוונת רש"י לומר דתיקון האבר ע"י מצות מילה חש
מצילו מן המיתה כמו באליעזר בנו של משה וכו', וקשה דלפי"ז נסתר הק"ו. וכן יש להעיר מבבא קמא פ"ד, א דא"ש עין 

 תחת עין ולא עין ונפש תחת עין דזמנין דבהדי דעויר לי' נפקא נשמתו ויש לדחות וקצרתי.  

ר' ירוחם הובא בב"י או"ח סי' תרי"ח דבמחלוקת הפוסקים אזלינן בתר המיעוט המקיל, צ"ע אי בסכנת  והנה לפי דעת  
אבר יש לחוש לדברי ר"ת והמאירי. ועי' בספר פקוח נפש להגרא"מ פייבלזון זצ"ל שהאריך בזה. ולמעשה צע"ג באיבוד 

 אבר גדול אי יש להתיר מחשש סכנה כפי דעת הנ"ל.  

על הש"ך בסי' קנ"ז מאו"ח סי' שכ"ח כבר הקשה כן בפרמ"ג במ"ז סק"ו, וכתב דהש"ך לא התיר אלא ובדבר קושייתו   
בשאר לאווין אבל לא באיסור שבת שחמור דהוקשה לעבודה זרה, עי"ש, וכן תירץ בספר אגלי טל בהקדמה. מיהו תימה 

ם מבואר ההיפוך. ואם רצה הש"ך לחלק גדולה על הש"ך שבעצמו ציין לאו"ח סי' שכ"ח, וכן לשו"ת ריב"ש סי' שפ"ז וש
 ע"ג.  fבין שבת לשאר לאווין, או בין קציצת אבר לרפואה, היה לו לפרש דבריו, וצ

ועי' בש"ך יו"ד סי' קע"ט ס"ק א' בשם מהרש"ל דבסכנת אבר מותר לשאול בקוסמים אם החולי בא ע"י כישוף, ולפי   
ם הוא לאו גמור ומ"מ מותר בסכנת אבר, וש"מ דגם ברפואה מותר דעת היש"ש בחולין פ"ח סי"ג האיסור לשאול בקוסמי

 בסכנת אבר, ולא כמש"כ הרה"ג רמ"ש נ"י, ועי' מה שאכתוב להלן ]הערה ה'[ בביאור דברי הט"ז שם בסי' קע"ט סע' ז'.  

ת מלמד להועיל ודברי ר"ת מובאים גם באור זרוע הל' יוה"כ סי' ר"פ, ומרן הגאון רד"צ הופמן ז"ל בספרו הבהיר שו"  
יור"ד סי' ל"ב הביא גם ]עמוד תכז[ מתוס' סוכה כ"ו, א ד"ה ואפילו, שמשמע מדבריהם דסכנת אבר כסכנת נפשות לחלל 
עלי' את השבת, ומדכתבו סכנת אבר ולא כתבו סכנת עין משמע דס"ל כר"ת, דמה שאמרו בעבודה זרה כ"ח, ב שוריינא 

 אלא בכל אבר גדול יש סכנה לנפש.דעינא באבנתא דליבא תלי לאו דוקא עין, 

 אם אינו עושה פעולה בחפצא של המלאכה –פסיק רישיה דלא ניחה ליה  -שבת 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


1238 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 שבת קו:

 רשב"א שבת קו:

 ר"ן שם

 מנחת חינוך מוסך שבת מלאכת צד

 מגן אברהם

 תוספות יום טוב, כלכלת שבת

 גינת אגוז עמ' קעז

 פסיק רישיה דלא ניחא ליה בתרי דרבנן –שבת 

 יביע אומר ח"א אורח חיים סימן כאשו"ת 

בדין מקרר חשמלי בשבת, העלה שמותר מדינא לפתוח את הדלת של המקרר בשבת בין בשעה שהמנוע פועל, ובין 
כשהפסיק את פעולתו.   אולם ראוי ונכון שלא לפתחו אלא בשעה שהוא פועל.   וברור שצריך להוציא מע"ש את 

ע"ש.   )ושם אות טז יז יח, יבאר שמותר למלאת את השעון בשבת כשהוא    המנורה הדולקת בפנים מיד עם פתיחתו.
 הולך.   ע"ש(.

 מהותו –קידוש  –שבת 

 רמב"ן שמות כ:ח

אבל לרבותינו עוד בו מדרש ממלת לקדשו, שנקדשהו בזכרון, כענין וקדשתם את שנת החמשים שנה )ויקרא כה י(, ...
ש, אף כאן צוה שנזכור את יום השבת בקדשנו אותו. וכך אמרו במכילתא שהוא טעון קדוש ב"ד לומר ביובל מקודש מקוד

)כאן( לקדשו, קדשהו בברכה, מכאן אמרו מקדשין על היין בכניסתו, אין לי אלא ליום, ללילה מנין, ת"ל ושמרתם את 
ייבות בקדוש היום השבת )להלן לא יד(, וזהו קדוש היום, והוא מן התורה, אינו אסמכתא. וכך אמרו )ברכות כ ב( נשים ח

דבר תורה, וזה על קדוש הלילה, לפי שכל הטעונים קדוש מתקדשים בכניסתן פעם אחת, כגון קדוש החדש, וקדוש 
היובל, אבל ביום אסמכתא, ואין אומרים בו מקודש כלל, שדיינו בפעם אחת בכניסתו. וכן על היין אסמכתא ואינו קבע 

 כלל:

 דברי הרב עמ' ערה

 סעיף א חיים הלכות שבת סימן רעאשולחן ערוך אורח 

 מיד. לאכול שיבא לביתו ימהרכ

 רמב"ם הלכות שבת כט:יא

הכוס ערב שבת מבעוד יום אף על פי שלא נכנסה השבת, וכן מבדיל על הכוס מבעוד יום אף על  יש לו לאדם לקדש על
 פי שעדין היא שבת, שמצות זכירה לאמרה בין בשעת כניסתו ויציאתו בין קודם לשעה זו במעט.

 קידוש במקום סעודה –שבת 

 (מפרש נזיר ד. ד׳׳ה והרי מושבע )ראש העמוד

 תוספות נזיר ד. ד׳׳ה מאי

 תוספות פסחים קו. ד׳׳ה זכרהו על היין

 רא׳׳ש פסחים י:ה

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


1239 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

וה"ר יונה פירש דאינה ברכה לבטלה דהא דאמרינן דאין קידוש אלא במקום סעודה היינו מדרבנן ואסמכוה רבנן אקראי 
וקראת לשבת עונג. ועיקר הקידוש מן התורה הוא כדכתיב זכרהו על היין בכניסה. הלכך כיון שיש בני אדם שאינם 

ודעים לקדש נהגו לקדש בבית הכנסת כדי שיצאו ידי קידוש מן התורה.)ג( והא דקאמר אין קידוש אלא במקום סעודה י
לא משמע כפירושו דמשמע שאינו קידוש כלל. וכן הא דאמר רבה ובקדושא דהכא לא נפקיתו. ועוד קשה מאי קאמר 

לקדש בביתו. ובין רב ושמואל תרווייהו סבירא להו לשמואל למה לי לקדושי בבי כנישתא נימא להוציא מי שאינו יודע 
  :ידי יין לא יצאו ותניא כוותייהו דתניא שינוי יין אין צריך לברך שינוי מקום צריך לברך. וכן הלכתא

 שלחן ערוך אורח חיים רסט:א

)וע"ל סי' ודה נוהגין לקדש בבהכ"נ, ואין למקדש לטעום מיין הקידוש אלא מטעימו לקטן, דאין קידוש אלא במקום סע

. ומעיקרא לא נתקן אלא בשביל אורחים דאכלי ושתי בבי כנישתא, להוציאם י"ח, ועכשיו אע"ג דלא אכלי אורחים רע"ג(
בבי כנישתא לא בטלה התקנה, זהו טעם המקומות שנהגו לקדש בבהכ"נ. אבל יותר טוב להנהיג שלא לקדש בבהכ"נ, וכן 

 ה שמקדשין בבית הכנסת.הגה: ונהגו לעמוד בשעמנהג ארץ ישראל. 

 מטה אפרים

 אחיזת היין בימין ובשמים בשמאל – והבדלהקידוש  –שבת 

 ברכות מג:

 שלחן ערוך אורח חיים רצו:ו

ואוחז היין בימין וההדס בשמאל ומברך על  ,וכן נוהגין במדינות אלו "א מעומד )אגודה וכל בו ואגור(,הגה: וימיושב. אומר הבדלה 
 ומברך על ההדס, ומחזיר היין לימינו.וטל ההדס בימין והיין בשמאל היין, ושוב נ

 (קישור)אמרי נועם ברכות מג: 

 

 דברי הרב עמ' קעג

 חמר מדינה –קידוש והבדלה  –שבת 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן עה

 במיני משקה של סאדע וכדומה אם יש להבדיל עליהן כדין חמר מדינה מע"כ ידידי מוהר"ר נתן גדליה נאדעל שליט"א.  

בדבר המשקאות של מיני סאדע /סודה/ אם יש להם דין חמר מדינה לקדש בשחר ולהבדיל עליהן, הנכון לע"ד דהן   
ן בהם אבל הוא רק כשתיית מים לצמאון ולהתקרר כמים בעלמא דאף ששותין אותם גם בסעודות החשובות ומכבדי

בימים החמים ובשעה החם להם, והכבוד בהם הוא ג"כ רק כשצריכין לזה וגם במים צוננין מכבדין כשצריכין להם. 
וחשיבות משקה הוא שאין השתיה מחמת שצריכים להם לצמאם אלא שותים אותם אף בלא צורך לגופם אלא בשביל 

ורחים, דאין שום אדם שותה יין ויי"ש ושכר לצמאו דע"ז שותין מים שיותר עדיפי אלא רק כבוד הסעודה וכבוד הא
 לכבוד בעלמא שותין אותן ואלו המינים נקראים בשם משקה וחמר מדינה.  

ואף המתירין לקדש ולהבדיל על טיי /תה/ מתוק עיין בעה"ש סימן ערב סעי' י"ד נראה שבטיי דרך העולם שמכבדין   
אף שאין צריכים כלל לשתות אלא מפני הכבוד ולכן מחשיבים זה למשקה אף שלכאורה הם מים ממש.  ושותים זה
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והמתירין גם על חלב אולי הוא מחמת שחלב שותין שלא לצורך צמאון וכשמכבדין לאורח בכוס חלב לא יוכל לומר 
וצה להתכבד ולכבד, לכן מחשיבין שאינו רוצה לשתות משום דאינו צמא, דחלב שותין גם שלא לצמאון ויתחשב שאינו ר

זה למשקה שמכבדין בו כחמר מדינה, אבל המיני סאדע אין שותים אותם אלא לצמאון וכשיכבדו אותו במשקה סאדע 
והוא אינו צמא ולא ישתה לא יתחשב לאינו רוצה להתכבד ולכבד לכן אף לדידהו אין להחשיב זה למשקה דחמר מדינה 

 ואין לקדש ולהבדיל עליהן.  

ובעצם גם בטיי ובחלב רק בדוחק גדול יש לסמוך עלייהו להבדיל ולקדש עליהם וגם בעה"ש שם כתב שרק מפני הדחק   
יש מקילין על טיי וחלב. ובמ"ב /סי' ערב/ ס"ק כ"ד כתב שאין לקדש ולהבדיל על חלב בשם הברכ"י, ואודות טיי לא 

הראוי לעשות, ובפרט שבמדינתנו מצוי יין אבל מ"מ אם נזדמן הזכיר משמע שגם על טיי אין לקדש ולהבדיל, וכן ודאי מן 
שאין לו יין ולא שום משקה אחר אלא טיי וחלב יכול לסמוך על המקילין בהבדלה והקידוש יהיה על הפת. ולענין טיי 

להכריע וחלב מה עדיף לפ"מ שבארתי בטעם המתירין נמצא שטיי עדיף, אך אולי מצד החשיבות חלב עדיף, ולכן אין בידי 
 מה עדיף לו בשעת הדחק. אבל במיני סאדע גם בשעה"ד לא יקדש ולא יבדיל עלייהו. ידידו, משה פיינשטיין.    

 טעימת יין –קידוש והבדלה  –שבת 

 ברכות נא:

 שלחן ערוך אורח חיים רעא:יד

ואין שתיית שנים מצטרפת למלא לוגמיו,  , יצא;)פי' מלא פיו(א לוגמיו אחד מהמסובין כמלאם לא טעם המקדש, וטעם 
טרפת לכשיעור. דכיון שבין כולם טעמו כמלא לוגמיו יצאו, דשתיית כולם מצ שיטעמו כולם. וי"אומ"מ מצוה מן המובחר 

לחוש לדבריהם; ודוקא בקידוש, אבל בשאר דברים הטעונים והגאונים סוברים שאם לא טעם המקדש לא יצא, וראוי 
 ם דסגי בטעימת אחר.כוס מודים הגאוני

 העמק שאלה שאילתא נד אות ד
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 262תשובות והנהגות כרך א סימן רסד

שאלה: נשאלתי על המנהג לקדש אחר התפלה למזונות ואחר כך בבית שוב, ואם כל השומעין חייבין לטעום מן היין 
 ביום  

ס של קידוש. הבאתי דבריו בסוף הגדה ודעת מרן הגאון מבריסק זצ"ל שבקידוש היום כל אחד חייב לטעום מדינא מכו...
של פסח, ויסוד דבריו שביום המצוה היא רק בגדר ברכת הנהנין דהיינו בורא פרי הגפן, ולא שייך להתקיים אם אין 

טועמין כלל, וכן מבואר בריטב"א ובמרדכי בפ' ערבי פסחים ק"ה, אמנם בר"ן פרק ערבי פסחים מפורש שזהו בגדר שירה 
יוצאין בלי טעימה בגדר שירה ולא כברכת נהנין, וכן מפורש ב"העמק שאלה" שיוצאין אף שלא טעמו, על היין, ואם כן 

וכן בתוס' פסחים ק"ה ד"ה באין מפורש שיוצאין בקידוש ביום בלי שתיה, וכן דעת הרבינו ירוחם הובא בב"י סי' רע"ג וכן 
 נהנין לא אמרינן בו "אם יצא מוציא".  פסק ברמ"א ר"ס רע"ג שמוציא בקידוש היום אף שיצא אע"פ שבברכת ה

אמנם כסברת מרן זצ"ל מפורש ברבינו דוד )ק"ה( שבורא פרי הגפן הוא רק ברכת הנהנין ולכן לא אמרינן בזה אם יצא   
מוציא, וכן מוכח מהא דאין אומרים שירה אלא על היין ובקידוש היום מועיל בחמר מדינה אף שאינו יין, ומשמע שאין 

רה דוקא, וכן דעת הריטב"א ומרדכי וכמשנ"ת לעיל, וסברת מרן זצ"ל גופא רק לחומרא ולא פסק כן לדינא, זה בגדר שי
והמיקל בזה כמנהג ישראל יש לו על מה לסמוך, וכן נוהגין בכל הישיבות שאין כל אחד טועם שאין בו כדי טעימה לכל 

, שמרן זצ"ל סיפר שהציע חידוש זה לאביו הגר"ח אחד, והמחמיר לעצמו תע"ב. )וכפי ששמעתי מאחד מב"ב של הגריז"ס
זצ"ל ולא קיבל הדברים שהפוסקים לא השמיעו חידוש זה שבקידוש היום חייבין דוקא לטעום, אבל אח"כ כשביקר אצל 
אביו ראה שאביו מדקדק כן, והיינו כמ"ש שאין זו הוראה, אחר שברמ"א לא פסק כן, אבל לחומרא לבד הסכים שכדאי 

 כל אחד לעצמו(.   להחמיר בזה

ועיין בח"ב )קס"ד( שהבאתי שהגר"ח זצ"ל דקדק לא לומר שום פסוקים לפני קידוש ביום, רק בורא פרי הגפן לבד,   
והסברנו שאם אומר פסוקים מדמין שהפסוקים הם הקידוש, ובורא פרי הגפן רק כדי לשתות, והאמת שבורא פרי הגפן 

לצאת בו דוקא, חסר לו עיקר מצות קידוש ביום. ומיהו נהגתי לומר "סברי היא גופא לבד הקידוש, ואם אינו מכוון 
רבותי" עם בורא פרי הגפן לבד כהנ"ל, ועיין תוס' ברכות מג. )ד"ה הואיל( שבזה קובעין עצמם ויכולים להוציא, וכן 

 מכינים עצמם בזה ומטים אוזן לשמוע הקידוש.

 נשים –קידוש והבדלה  –שבת 

 :ארמב"ם הלכות שבת כט

מצות עשה מן התורה לקדש א את יום השבת בדברים שנאמר +שמות כ'+ זכור את יום השבת לקדשו, כלומר זכרהו 
 זכירת שבח וקידוש, וצריך לזכרהו בכניסתו וביציאתו, בכניסתו בקידוש היום וביציאתו בהבדלה. 

 רמב"ם הלכות שבת כט:יח

מקדשין בלילי ימים טובים ומבדילין במוצאיהן ובמוצאי יום ה כשם שמקדשין בלילי שבת ומבדילין במוצאי שבת כך 
הכפורים שכולם שבתות ה' הן, ומבדילין במוצאי ימים טובים לחולו של מועד ובמוצאי שבת ליום טוב, אבל אין 

 מבדילים במוצאי יום טוב לשבת.

 מגיד משנה הלכות שבת כט:א

שהוא סובר שההבדלה ג"כ דבר תורה והכל בכלל זכור. וראיתי מצות עשה מן התורה וכו'. מדברי רבינו נראה בביאור 
המפרשים ז"ל חלוקים בזה יש סוברים כדברי רבינו ואע"ג דבגמרא פ' ערבי פסחים )דף ק"ו( אין שם אלא זכרהו על היין 

ולשון  בכניסתו אין לי אלא בלילה וכו' מ"מ ילפינן ליה מדכתיב ולהבדיל כמ"ש פרק ידיעות הטומאה )שבועות י"ח:(
מכילתא זכור את יום השבת קדשהו בברכה ובביאור אמר זכרהו על היין ואמרו גם כן קדשהו בכניסתו וקדשהו ביציאתו. 

וי"א שההבדלה אינה אלא מד"ס אבל הקידוש הוא דבר תורה. ודע שלדברי הכל אחד אנשים ואחד נשים חייבין הם 
היום דבר תורה. ונפקא לן מזכור ושמור והבדלה נמי אם היא  בקידוש היום ומימרא מפורשת היא נשים חייבות בקידוש

דבר תורה נפקא לן חיובא דנשים מהתם ואם היא מדבריהם דומיא דקידוש תקנוה ורבינו ז"ל סתם כאן וכיון שלא הזכיר 
מזמן  בהן פטור מכלל שהן חייבות ופרק י"ב מהלכות עבודת כוכבים ומזלות וחקותיהם כתב רבינו וכל מצות עשה שהיא

לזמן ואינה תדירה נשים פטורות חוץ מקידוש היום ואכילת מצה בלילי פסחים ואכילת פסח והקהל ושמחה שאף הנשים 
חייבות ע"כ ונסח הקידוש ידוע הוא. ונוסח ההבדלה נחלקו בו שם פ' ערבי פסחים )דף ק"ג ק"ד( והעלו בגמרא כדברי 

 רבינו. וזה מוסכם:
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 תוספות נזיר ד.

 

 ח:אורח חיים רצושולחן ערוך 

נשים חייבות בהבדלה כשם שחייבות בקידוש, ויש מי שחולק. הגה: ע"כ לא יבדילו לעצמן רק ישמעו הבדלה מן 
 האנשים.

 (קישור)העמק שאלה שאילתא קסו 
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 אקדושא רב –קידוש והבדלה  –שבת 

 263מפניני הרב עמ' פז

 קידוש לנשים וערבות –שבת 

 שלחן ערוך אורח חיים רעא:ב

משום דאיתקש זכור )שמות כ, ח( )פי' מצות עשה התלויה בזמן(, נשים חייבות בקידוש אע"פ שהוא מצות עשה שהזמן גרמא 
האנשים הואיל וחייבות מן התורה לשמור )דברים ה, יב( והני נשי הואיל ואיתנהו בשמירה איתנהו בזכירה ומוציאות את 

 כמותם.

 מגן אברהם רעא:א

לאכול מיד. היינו לקדש כדי שיזכור שבת בכניסתו ועסי' רע"ג ס"ג, וכתוב בתקוני שבת שיקדש קודם לילה כי בתחלת 
' ליל שבת הוא מזל מאדים ובסוף יום ו' הוא מזל צדק לכן יקדש בצדק וכ"כ בתשובות מהרי"ל סי' קס"ג ומ"ע בתשוב

כתב שאם אינו תאב לאכול יכול להמתין שכבר זכר אותו בכניסתו בבה"כ ע"ש, ובירושלמי ריש ברכות אי' שדרך לאכול 
שעה או ב' בלילה וכ"מ ברש"י ריש דף ג', כ' הרמב"ם פכ"ט קידוש היום דאורייתא בלא יין ורבנן תקנו על היין וכ"כ 

אמר בתפל' סגי דקרא כתיב זכור את יום השבת והרי זכר אותו התוס' בסוכה פ"ג דף ל"ח ונ"ל דמדאוריי' בקידוש ש
וקידוש במקום סעוד' רבנן תקנוהו כמ"ש סי' רס"ט וכ"מ בתוס' שכתבו דלר"ת מי שאין לו יין לא יקדש כלל וק' וכי 
בדלה יעקור מ"ע דאורייתא אלא ע"כ דדי בתפלה ועוד דאמרי' בקדושה אע"ג דמקדש בצלותא וכו' ע' בברכות פ"ה וגם ה

י"א דאורייתא היא וכמ"ש המ"מ פכ"ט ואפ"ה אמרי' בגמ' דבתחלה קבעוהו בתפלה כו' ע"ש וכ"מ ל' הרמב"ם וכ"מ בתוס' 
פ' ע"פ בשם הירוש' ע"ש: ודע דהקידוש בי"ט הוא דרבנן כמ"ש המ"מ פכ"ט מ"מ יש לו כל דין קידוש של שבת ואם אין לו 

 אלא כוס א' של שבת קודם:

 מגן אברהם רעא:ב

מוציאות את האנשים. הקשה הב"ח מ"ש ממגילה דאין מוציאות וכמ"ש סימן תרפ"ט ואשתמיטתיה דברי התוס' בסוכה ו
דף ל"ח שכתבו כיון דרבים הם זילא בהו מילתא שתוציאם אשה ע"ש ועסי' קפ"ו וע' באגודה פ"ג דסוכה שכתב בשם ר"י 

ין מורין כן עכ"ל ופשוט דקטן אינו מוציא האשה ועוד דאין מוציאות והוא פוסק שמוציאות ובשבועות סימן ט' כתב שא
נ"ל דאפילו בן י"ג שנה חיישינן שמא לא הביא ב' שערות דבמילי דאורייתא לא סמכינן אחזקה שהביא ב' שערות עד 

 שיתמלא זקנו, כמ"ש בח"מ סי' ל"ה לכן תקדש האשה לעצמה ועמ"ש רסי' קצ"ג:

 דגול מרבבה אורח חיים רעא:ב

( דבמילי דאורייתא. והיינו אם לא התפללה האשה ערבית. אבל אם כבר התפללה ערבית, כבר יצאה ידי )מג"א ס"ק ב
חובה דאורייתא במה שהזכירה בתפלה, וכמבואר ]במ"א[ בס"ק הקודם, ולכן קטן בן י"ג מוציאה, וסמכינן אחזקה 

קטן פחות מי"ג מוציא האשה אם  שמסתמא הביא שתי שערות. שוב מצאתי כן באליה רבה ]ס"ק ג[. ולפי זה, אפילו
התפללה ערבית, דאתי דרבנן ומפיק דרבנן. ואם גם הקטן התפלל ערבית והוה הקטן תרתי דרבנן והאשה חדא דרבנן, 

עיין לעיל בסימן קפ"ו במג"א ס"ק ג'. ואין חילוק בזה בין אשה לאיש, דגם איש אם התפלל ערבית יכול הקטן להוציאו 
. ואם גם הקטן התפלל, תליא באשלי רברבי, כמו שכתוב במג"א בסימן קפ"ו כנזכר לעיל. ועל אם הקטן עדיין לא התפלל

אפילו באיש המקדש ומוציא אשתו ובני ביתו,  ואמנם מה שאני מסתפק,כל פנים צריך לומר להקטן שיתכוין להוציא. 
התורה, והנשים שלא התפללו  אם הנשים לא התפללו ערבית והאיש כבר התפלל ערבית, ואם כן האיש אינו מחויב מן

חייבות מן התורה, אם יוצאין בשמיעתן מן האיש. ואף שכל הברכות אף שיצא מוציא, כמו שכתוב במסכת ראש השנה 
דף כ"ט ע"א, היינו מטעם ערבות, שכל ישראל ערבים זה בזה כמו שכתב רש"י שם ]ד"ה אע"פ[, והרי כתב הרא"ש במסכת 

סימן יג[ שהאשה אינה בכלל ערבות לכך אינה מוציאה אלא מי שחיובו מדרבנן, ע"ש.  ברכות בפרק ג' דף כ' ע"ב ]סוף
ואני מסתפק, אם האשה אינה בכלל ערבות דהיינו שהיא אינה עריבה בעד אחרים, אבל האנשים שקיבלו ערבות בהר 

למא כשם שהנשים לא גריזים והר עיבל נתערבו גם בעד הנשים, וא"כ שפיר מוציא האיש את האשה אף שכבר יצא, או ד
נכנסו בכלל ערבות כך לא קיבלו האנשים ערבות בשביל נשים. ועיין ביבמות דף מ"ז ע"ב בתוספות ד"ה קשים גרים, 

 וצ"ע:

 רבי עקיבא איגר אורח חיים רעא:ב
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]מג"א ס"ק ב[ ועמ"ש רסי' קצ"ג. בס' דגול מרבבה כ' דאיש שכבר התפלל ערבית א"י להוציא בקידוש לאשה שלא 
התפללה ערבית דהוא אינו מחוייב בדבר מדאורייתא דאף דבברכות המצות אם יצא מוציא. הא הטעם משום דכולם 

עריבים זה בזה כמ"ש תוס' ר"ה כ"ט. והרי הרא"ש כ' בפ"ג דברכות דאשה אינה בכלל ערבות לכך אינה מוציאה אלא למי 
חרים. אבל אנשים ערבים גם על הנשים עיי"ש. ולענ"ד שחיובו מדרבנן. ובזה יש להסתפק די"ל נשים אין עריבים בעד א

דאין חלוק בין אנשים לנשים לענין ערבות ולא מצינו בשום דוכתא דבנשים אין הדין דאם יצא מוציא והרי גבי ינאי 
מלכא ומלכתא דכריכו ריפתא משמע דאם היה אוכל שמעון בן שטח כזית שפיר עבד והא אם נשים מחוייבות בבהמ"ז 

א. איך היה יכול להוציא לאשת ינאי דהיא מחוייבת מדאורייתא ורשב"ש מדרבנן והא ליכא ערבות. זולת שנאמר דאוריית
דנשים אין ערבים לאחרים. אבל אנשים ערבים גם לנשים. א"כ עכ"פ נפשט ספקו דהגאון הנ"ל. אבל נראה דכוונת 

ם. ואם נשים בבהמ"ז דאורייתא באמת אם יצאו הרא"ש דהערבות היה רק לגבי מי שמחוייב במצוה זו הוא ערב על אחרי
מוציאים לאנשים. דכיון שהם שייכים במצוה זו ישנם ג"כ בכלל ערבות. אבל במצוה שאין חייבים בה דהיינו אם נשים 

בבהמ"ז דרבנן. אין להם דין ערבות במצוה א'. ובתשובות כתבתי ראיה ברורה לזה מהא דמבואר בסוגיא דמגלה אם חרש 
יע לאזנו לא יצא א"י להוציא אחרים דהוא אינו מחוייב בדבר. וכן פסקי' לקמן סימן תקפ"ה ס"ב. ובזה יקשה שא"י להשמ

ק' הרא"ש דהא יצא מוציא וליתא לתי' הרא"ש. דהא התם מיירי באנשים דישנן בכלל ערבות. אע"כ דאין כוונת הרא"ש 
מצוה זו אינו בכלל ערבות על אחרים ומש"ה בשופר לחלק בין נשים לאנשים לענין ערבות. אלא דמי שאינו בר חיוב ב

 כיון דאינו שומע. ואינו בחיוב מצות שופר אינו בכלל ערבות על אחרים ודו"ק:

 שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן ז

 ביאור הלכה רעא:ב

כתב דבעינן והנה ראיתי בחדושי רע"א שמסתפק דאולי יוצא המ"ע באמירת שבתא טבא בלבד ולפלא דהרי הרמב"ם 
 :זכירת שבח וקידוש

 נשים, גרים – ערבותראה: 

 קידוש על מיץ ענבים –שבת 

 בבא בתרא צז:

 שלחן ערוך אורח חיים רעב:ב

 (קישור, OCR) 264יץבה הורומהרב יצחק שמחיד הלוי על ספר המצוות, מצוה קנה, 

והוא הנקרא קדוש כיום. ]ב[ הוא הבדלה. ] ג [ כמ״ש כפסחיס )קי״ז כ.( וצריך שיזכיר יציאח מצרים בקדוש היום )עיין  [
אכרהס )סי׳ רע״א כדק א.( שכתכ דכתפלכ שאנו מחפללין ככהכג״ם׳ כפרשכ״ס שם( והוא מוסכם כאין חולק ועיין כמגן 

יוצאין ידי קדוש היום מה״ח וקדוש על היין שאנו עושין בביח׳ כמקוס סעודה׳ אינו אלא מדרכנן וכזה דחו הדג״מ והפמ״ג 
ציאה מצרים׳ שם פסק הט״ז כס״ק י״ט שם ע״ש. והמ״ח חמה מאד ע״ז׳ כיון דכנוםח החפלה של ליל שבח אין זכר שם לי

האיך יוצאין מה״ח ידי קדוש כחפלה ע״ש. ואין כאן מן החימה כלל׳ שככלל החפלה שאגו מחפללין ליל שכה הוא ג״כ 
פרשיוח של ק״ש* וא״כ הלא יש שם זכר ליציאה מצרים׳ ודכרי המג״א קיימין. ]ד[ וכן הוא בספרא )ד״פ כחקוחי( אי זכור 

ח הרי שמירח הלכ אמורה )עיין כמצוה הקודמח( מה אני מקיים זכור שחהא יכול כלכ׳ כשהוא אומר שמור אח יום השכ
שינה כפיך. )ה[ ומשמע שכן היה גרםחו כגמרא׳ ולא כגרסה שלפניגו׳ והמפרשים נא מצאו מקור לרעהו דגם הבדלה הוא 

ומבדילין  מה״ח׳ והוא מכואר. וכשם שמקדשין גלילי שבח ומכדילין כמוצאי שכחי כך מקדשין בלילי ימים טובים
במוצאיהן ובמוצאי יו״כ׳ שכלם שכחוה ד׳ הן׳ )ר״מ פכ״ט משבח הי״ח( והוא מהמכילחא על פסיק זכור אח יוס השכח 

לקדשו׳ מכאן אמרו מקדשין טל היין ככגיסחו׳ ואין לי אלא שבח יו״ט מגין׳ ח״ל אלה מועדי ד אשר חקראו אוחם מקראי 
כלילה מקדש והולך כל יום השבח כלוי ואם לא הכדיל כלילה מכדיל והולך עד  קודשי )עיין ר״ה ל״כ א.( ] ו [ ואס לא קדש

 (:סוך יום שלשי/ אכל אינו מכרך על האור אלא כמוצאי שכח כלכד׳ )פסחים ק״ה ור״מ שס ה״ד

 ונראה דעה רכנו דאע״פ שהקדוש עצמו הוא מה״ח׳ אכל הקדוש על היין הוא מדרכנן )עיין נזיר ד׳ כרש״י וחוס׳ שם( וכן
הוא הסכמה רוב הפוסקים׳ והטעם שבררו ביין הואי משום דבראש אסיין אגא חמר )ב״ב נ״מ ב.( ומכל המשקין לא כחר 

הקכ״ה להקריכו לפניו אלא כיין לנסכים׳ שהוא משמח אלהיס ואנשים שאין אומרין שירה אלא טל היין׳ והוא סמיד 
הוא מעורר אח הלב ומשמח אח הנפש כמ״ש החנוך׳ ומאליו ומשמח )ברכוה ל״ה( ואין שמחה אלא ביין )פסחיס נ״ט א.( ש

מובן דאס נטלו ממגו כח המחמורר שכוי והוא כח האלקמלי כמו הגרייפ יוס שלנו׳ והוא קיוהא דענכיס׳ שמחממין אוחו 
קודס שמחחיל לחסום׳ וע״י החמימה נפסד כח האלקהלי עד שאינו משכר לעולם׳ נאבד השיבוהו׳ ואפילו כמי פירוח 
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מא לא הוי׳ כי לכלס ישנם כטכע ממט מכח האלקהאלי הנוחן טעס לשוחיו׳ משא״כ כהגרייפ יום שנפסד כחו זה כמל
לגמרי׳ והיה כמשקה הלעמן והארמנדש שנוחנין ממנו מעט למי הסאדמ׳ ויושכי קרנוח שככל טיר גדילה מוכרין אוחן לבל 

״ שבזמננו והוא מהכח שהולכים ונקרטיס מקהל קראיםגאון הטובר׳ והמשקה הזה שאין בו לא ריח ולא טעם יין׳ חפץ ״
ישראלי להכשירו לקדוש ולהבדלה׳ וכקונטרסו אשר הוציא לחושך בשם חשוכה כדבר יינוה הכשריס והפסולים למצוה׳ 

ההר להוכיח בדברים שטטמס כטטם המשקה שרצה להכשירו׳ שלא לבד שהם כשרים למצוה׳ הלא גס מצוה מן המובחר 
יג טל המ״א )סי׳ רט״כ ס״ק ג׳ וסי׳ ח״כ ם״ק א׳( שכחב בשם המנהגים ״שאך שמקדשין על חידושי מ״מ לקדש טליו׳ והש

יין ישן מצוה מן המובחר״ וכחכ מל המגן אברהם שגחן טמם פגוס להמגהג משוס שנמלם ממנו מקורו׳ ולוא היה לפני 
אה של האשכגזיס׳ ושמדכריהס מוכח שלא המ״א ספר המנהגים או המהרי״ל׳ כי אז בודאי לא היה חולק על עמודי ההור

לכד שאין למגהג זה שוס עגין למעלה יין ישן על יין חדשי אלא שבפירוש אמרו שטוב ויפה לקדש מל יין חדש גס בשיש 
 :לו יין ישן׳ והנני מביא דברי הראשונים בלשונם כדי לברר אח האמח״ מכ״ל

מהשגה הדרדקי הזה אשר כמדומה לי שאין לו מוח כקדקדו כי  והנה נא אבא כזה נהגן על כבוד רכגו המ״א ז״ל להצילו
לולא זאח איך הרהיב כנפשו להכחיש אח הידומ והמוסכם לכלי ואפילו נוי קטן יעיד ע״ז שיין ישן טוכ ויפה וחכיכ לרוב 

אחה יין  האדס יוחד מחידוש שלא מכרו מליהס ימי חסיסחס׳ וכמו שאמרו בקדושין)כ׳ א.( כי טוב לו ממך וכר שלא תהא
ישן והוא שוחה יין חדש וכו׳׳ ואם הוא משובח יוחר וחביב מל השוחיס ביוחר׳ בודאי מצוה מן המובחר לקדש טליו יוהר 
מטל חירוש שאינו חביב כל כך׳ דהחביכ לכדי דין קדימה לו לברכה אך בשאינו משובח )כר״מ פ״ח מה׳ ברכוה וטוש״ט סי׳ 

ובח׳ וכפירוש נאמר טל רכ )פסחים ק״ו ב.( זמנין דחביבא מציה רפחא מקדש רי״א[ וכש״כ הכא דאיכא הרחי חביב ומש
אריפחא׳ זמנין דחביבא ליה חמרא מקדש אחמרא׳ והוא דבר ידוט ומוסכס שאין צריך לראיה אלא שדרכן שנ המחבריכ 

שלא כדכרי  ירושנהסמיך דבריהם על גדולים מהם אפילו בדבר הידוע׳ והמחבר דנן לוא אפילו מצא במהרי״ל ומנהגים בפ
המ״א׳ היה נו לשכש הגרסה ולסרס דכריהכ עד שישוו נדכרי המ״א הנאמרים כטוכ טעם׳ כי בדבר הזה׳ להניה ולחסד 

וליחר ולהפוך דכרי אלהיס חייס של הראשונים ז״ל הראה המחכר כהו כקונטרסו זמ אכל כאמח טמדחי משחומס כראוחי 
  : ר אח האמח שלו׳ שהן הן דכרי המגן אכרההדרי המהרי״ל לספר המגהגיס שהכיא המחכר לכר

רי המהרי״ל והמנהגים מוסכים והולכים לטנין כרכח שהחיינו כגיל כ׳ של ר״ה׳ שרכוחיו של רש״י הורו שאין בדוהנה 
: פסק לאומרין כו זמן כככל יו״ט שגי של גליוח מפני ששני ימים של ר״ה קדושה אחח הן׳ וכחד יומא אריכא דמי ורש״י ז״

רין זמן גס כליל כ׳ דר״ה כככל יוס טוכ שני של גליוח )טיין כטוש״ט או״ת סי׳ ח״כ( וכדי לאפיקי נפשיה מפלוגחא דאומ
ולצאת לכל הדטוח׳ היה נכון לכאורה לקדש אחירוש׳ והוא יין חדש משגה זו שלא טעים טור׳ ויש לו לכרך טל היין הזה 

חר ומצרה מן המובחר לקדש טליו׳ והראיה דיין ישן משוכח יוחד אמנם יין ישן משנה שעכרה משוכח יו : שהחיינו כלא״ה
.( או אולי ימצא ירושלמי כמקום אחר יוחר מכורר( דהיכא 3היא מן הדין המובא בירושלמי׳ )הביאו החום׳ בברכוח )נ״ט 

ידוש דברך אחירוש אינו מוציא אח הישן׳ דישן משובח יוחר וקובע ברכה לעצמו* ואם ברך טל הישן מוציא אח הח
דהחירוש אינו חשוב כ״כ׳ ואינו קוכע כרכה לעצמו )עיין כשו״ע סי׳ קע״ה סע״ג( וע״ז כחב המהרי״ל וז״ל יש פוסקים 
שיעשה הקדוש בליל שני של ד׳ה על כוס יין ישן ולא אחירוש׳ דהא החידוש אינו מוציא אח הישן מכרכחו כדאיחא 

ע״פ שככר כרך על החדש׳ וכיון דיין ישן קיכע כרכה לעצמו׳ חשוב בירושלמי׳ גא לו יין ישן כחוך הסעודה יכרך שניח׳ א
הוא ומוקדם לקדוש׳ וכשיגיע לומר זמן׳ אז יחפוס כוס יין חדש כידו עכ״ל המהרי״ל׳ הועחק אוח באוח כפי שהכיא 

מחכר המחכר דידן בקוגטרסו׳ ודכריס כדורים הם כמ״ש המ״א כשמו׳ לא יטעה כו אפילו כר כי רכ דחד יומא׳ אמגס ה
ע״ז וז״ל ודכרי המהרי״ל כרור מללו שקדימח יין ישן טל יין חדש הוא משום כרכה׳ שכיון שהוא נכון לשחוח יין  3דידן כח

ישן בחוך כסעודה׳ יקדש עליו׳ שכרכחו כוללח גס חדש ולא להיפך׳ אכל אם אינו רוצה לשחוח יין ישן כחוך הסעודה יכול 
ש כי לא אבין דבר אחר מדבריו המחוכמים האלו אולי חדע אחה ידידי הקורא׳ לקדש טל יין חדש עכ״ל. ואודה ולא אכו

 :ואסיר חודה אהיה לך אם חפרשם לי

הלאה יאמר המחכר וז״ל וכדי להוציא מדעה מחעקש שיאמר כיון שיין ישן כרכחו כולנח יוחר מכרכח יין חדש׳ למולס יין 
שה שאמר הר״י סג״צ גליל שני דר״ה להביא גס יין חדש לבית ישן קודם ליין חדש׳ אביא נם םוך דכרי מהרי״ל וז״ל מע

הכנסח׳ והיו מקדשין מל יין חדש׳ ושאלו אח פי מהר״י סג״ל מ״ש דבבית ימשו להיפך כדפרש למיל׳ והשיג הר״י ז״ל 
מן הוא דשאני הכא׳ דיין חדש מיקר משום החינוקוח דלגם נגרר אחריו׳ אגל גםעודה יין ישן דמחס נוחה הימנו׳ ולכן מזו

שם לכרכה מכ״ל המחכר׳ עם סוך דכרי מהרי״ל שהכיא כמחכרחו׳ ודכרי מהר״י סג״ל פשוטים וישרים מאד׳ דאחרי דיין 
קדוש כיח הכנסח שוחין ממנו החינוקוח לכד׳ ואצלס יין חדש שהוא מחוק חגיכ יוחר כידוט׳ ואשר ט״כ צוה לקדש שם 

ו מפלוגחא גכרכח שהחיינו׳ דכליל כ׳ דר״ה הים המעשה׳ מה שא״כ טל החדש׳ כדין חגיכ שהוא קודם לטולס׳ ויפיק טצמ
גכיחו דיין ישן נוחה להם יוחר׳ והיה להם למשוח כדגרי מהרי״ל הקודמין׳ אמנס החכם כעל המחכר הוכיח מזה וז״ל ומזה 

ים המין מוכח שלדעה מהרי״ל אין חשיגוח ליין ישן על יין חדש אלא כמקום שרוצה לשתות שניהם׳ ואז צריך להקד
שכרכתו כוללח׳ וזה יין ישן׳ אכל כמקוס שאין רוצה לשחוח אלא יין חדש׳ וכפרט כשאין לו אלא ממין זה׳ אין קדימה ליין 

ישן כלל׳ ולכן ככיח הכנסה קדשו על יין חדש כדי למשוח נחת רוח לחינוקוח׳ ונדחים דכרי המ״א טכ״ל׳ וגס כאן איני 
ם וכחוכם גם המ״א דאין דץ קדימה כשאינו רוצה לשחוח מין האחר׳ וכש״כ דלא יודט מה היא שח מדאי כולי עלמא מודי

שייך דין קדימה כשאין לו׳ והיכא שאין רוצה לשחוח אלא יין חדש׳ או שאין לו יין ישן כלל׳ אין דין קדימה ליין ישן כלל׳ 
לא מיירי כמקום שרוצה לשחוח  ואדרגה דין הקדימה הוא לחדש שיש לו׳ או שרוצה וחגיכ מליו גיוחר והמ״א והמהרי״ל
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שניהם׳ אלא שיש לו שניהם דאז מצוה מן המוכחר לקדש על יין ישן שמשוגח וחגיג הוא מל שוחיו כיוחר׳ דרוכ המולם 
 :דמחם נוחה מיין ישן

הלאה מגיא המהגר מספר המנהגים גשס החשכ״ץ פסק זה׳ וז״ל יין הגא מניחו שפיר לקדש מליו׳ דאמר רגא סוחט אדם 
ל של מנכים ואומרים מליו קדוש היום׳ וכן הלכה׳ וכן היה נוהג מהר׳׳ם גליל שני של ר״ה )מכ״ל כפסק( ומזה נראה אשכו

)יאמר המחכר( שאי אפשר לומר כדגרי הרג כעל מנן אכרהם שיין ישן מצוה מן המוכחר׳ שא״כ היעלה על הדמה שהד׳מ 
חמהה׳ ואל חשיגני שהרג כרך מל יץ מניחו גמקום שלא מריטנוכנ אחד מחסידי נמלי אשכנז לא היה מדקדק גמצוח׳ א

היה לו יין ישן׳ דא כוכרחא׳ שהרי אי אפשר לומר שכך היה נוהנ מהר״ס אלא על דגר שהיה רגיל גוי ולא על דגר שאירמ 
פמס אחה ושהים׳ וגם אי אפשר לומר שגמקומו של הרג לא היה מצוי יין ישן׳ מכ״ל׳ מריה דאכרהס׳ איך יוכל איש 

כלו שלם׳ לדגר דגרי הכל כאלה במת שדגרי ספר המנהגים גרור מללו׳ שמהד׳ם היה נוהג לקדש מל היין מגיתו אך שש
מקדש איין ישן משוס מצוה  כליל שני של ר״ה כדי לאפוקי נפשיה מפלונתא כאמור׳ ואדרכה׳ מזה מוכח דככל השנה היה

 :רים אנו אמוריןמן המיבחר׳ ומהנראה כי המחבר נא ידע כלל וכלל מהענין שדב

יתר דכרי המחכר לא אכיא חחח שכטי הבקורח׳ כי כלם הכל ורעוח רוח המה* למטה מן הבקורח׳ וגס שהם אינס ו
מעניננו כללי אבל אביא סוף דבריו כאשר ישיכ אל קיאו להחענין כהגרייפס־יוס וכחכ שסי *׳וככר ראינו שלא נחלק אדס 

ן מגיחו לכהחלה׳ ודכרי הרכ בעל מגן אכיהם שאומר מצוה מן המוכחר על ההלכה הפסוקה שכחלמוד׳ שמקדשין על יי
להדר אחר יק ישן דחוים מכל וכלי אכל כודאי היה מודה שטוכ יוחד לקדש על יין חדש מלהיוח גורס חלול השם וחלול 

לו יץ אחרי וגס האומה״ פכ׳׳ל וכרכר הזה הנני מודה לוי כי אמח הוא שהלכה פסוקה הוא שמקדשין על יין מגיחו אם אין 
הייתי מסכים שםוכ יוחר לקדש על יין מגיחו׳ מלהיוח לדכה לאחינו הקרעים שונאיגו ומגדינו האלה׳ המבאישים את 

ריחנו בעיני הגוים שכנינו הישרים כלכוחס׳ אשר יניחו לכל עם לילך כשם אלהיו׳ אכן הגרייפס־יוס איגד יין מניחו. דיין 
ו מטט מחוזק האלקהל נשמת היין׳ הסועד ומשמח ומעורר את הלב׳ ומה״ט אס שתה כהן מגיםו טעמו וריחו יין׳ וגם יש ל

ממנו הוא מוזהר לכלי לכנס נמקדש )כרש״י כריתות י״ג כ.( וכן הוא בר״מ )רפ״א מב״מ מיין כ״מ שם( אכל הנרייפם־יוס 
שין עליו )כשו״ע סי׳ רט״כ( ואין מכרכין אין כו טטס יין כללי ואפילו ריח יין אין ביי וכל שאין כו טעס יין לכו״ע אין מקד

טליו כפה״ג ושם סי׳ ר״ד( ואפילו כיין מכישל׳ שכחכ הרא״ש דטל ידי הכישול מחחזק ביותר׳ אלא שטעמא משתנה מעט 
לגריעותא׳ כדמשמע ממשגה )פ״ב ופי״א מתרומות( דעח הרכה פוסקים מגדולי הראשמיס׳ כרכ צמח גאון׳ ורכ האי גאון 

ש״י שאין מכרכין טליו בפה״ג׳ וממילא אין מקדשין עליו וכש״כ בהני קיוהא דענכי דגשחגא לגריעוחא והר״י גיאוח ור
 :לגמרי׳ וגיטל ממגו חזקו טעמו וריחו׳ דלכו״ע אין מכרכין מליו כפה״ג׳ ואין מקדשין עליו ואין כהם משום מגע עכו״ם

אלוני רכים וכן שלמים״ וכו׳ מי ומי היו השואלים ובתשלום המנץ הנני חוזר לראש דכרי המחכר שכחכ ׳׳נדרשחי לאשר ש
שאלה דחיח לאיש הרחוק מדחי יהודים חרדים השומרים וזוכרים אח יום השכח לקדשו על היין׳ בטח לא הלכו אליו 

לדרוש דכר ד׳ אחרי כי ישנס כ״ה למדי כארץ הזאח׳ וכפרט כנויארק׳ רכניס גאונים וצדיקים החרדיס לדבר ד ׳ לשואלס 
קדשו גס לעתיד בגרייפ־*כה׳ ויהודים ממיגו׳ הלא ככר טשו שכחם חולי ולא קדשו אוחו כיין גמור לשטבר׳ ולא דכר הל

הנימתו —לכס ולא לו —? יוס׳ ואין לי דרך אחרה לחשוכ אלא דשאלח אחד מהארכטה כגיס׳ מה הטכודה הזאה לכס
המדינה׳ אשר לא מבני ישראל המה׳ שלא יחנו יעשו דבריו רושס׳ וישפיע על מגהיגי —תשב—לזאת בתשובתו׳ ואולי

עוד רשיון לקהלוח החרדים להשיג השתיה כדתי והיה זה שכרו׳ שזה דרכם עם ישיכתס לרכנים אשר יממידו תלמידים 
הרבה להסיר אח ישראל מדרכי ד׳׳ אמנס הו״ל חסדו׳ כי העם אשר אנחנו יושכים כקרכו׳ הס ישריה וצדיקים׳ ולא נכחד 

ל חרבוח האנשים החטאים האלו בנפשותס׳ ולא יתנו אזן קשבת לדבריהם׳ ואני קיימחי בזה השוכח מהם תנואתס ש
 :כטל ההגדה טל השאלה הזאה׳ ושלום טל ישראל

 נפש הרב עמ' קפה

 265מפניני הרב עמ' ע

 מיקרופון )רם קול( –שבת 

 נפש הרב עמ' קסט

 שבות דשבות –שבת 

 עירובין סח.

נחים ליה נכרי אגב אימיה. אמר ליה רב  -ההוא ינוקא דאישתפוך חמימיה, אמר להו רבא: נישיילה לאימיה, אי צריכא 
אמר ליה: אימור, תונבא בעלמא הוא דנקט לה. ההוא ינוקא דאישתפוך  -משרשיא לרבא: אימיה קא אכלה תמרי! 
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ל ואיתיב התם ואיבטיל להו הא חצר. אמר ליה רבינא חמימיה, אמר להו רבא: פנו לי מאני מבי גברי לבי נשי, ואיזי
אמר ליה: אנא כרבי יוחנן סבירא לי, דאמר יש ביטול מחצר  -לרבא: והאמר שמואל אין ביטול רשות מחצר לחצר! 

ניתיב מר בדוכתיה, וניבטיל להו לדידהו, וניהדרו אינהו וניבטלו ליה למר. דהא אמר  לחצר. ואי לא סבר לה מר כשמואל,
אנא בהא כשמואל סבירא לי, דאמר: אין מבטלין וחוזרין ומבטלין. ולאו חד טעמא הוא?  -: מבטלין וחוזרין ומבטלין! רב

לאו משום דכיון דבטליה לרשותיה, אסתלק ליה מהכא לגמרי, והוה ליה כבן  -מאי טעמא אין מבטלין וחוזרין ומבטלין 
התם היינו טעמא כי היכי דלא ליהוי מילתא דרבנן  -א ניבטיל! ל -חצר אחרת, ואין ביטול רשות מחצר לחצר. מר נמי 

 כחוכא ואטלולא.

 גיטין ח:

כקונה בפרוארי ירושלי'; למאי הילכתא? אמר רב ששת: לומר, שכותבין עליו אונו ואפילו בשבת.  -והקונה שדה בסוריא 
ושה; ואע"ג דאמירה לעובד כוכבים בשבת ס"ד? כדאמר רבא: אומר לעובד כוכבים ועושה, ה"נ אומר לעובד כוכבים וע

 שבות, משום ישוב א"י לא גזור רבנן.

 גיטין ח: ד"ה אע"ג תוספות

אבל משום מצוה אחרת לא היינו מתירין  -אע"ג דאמירה לעובד כוכבים שבות משום ישוב ארץ ישראל לא גזרו רבנן 
( ההוא ינוקא דאשתפיך חמימיה אתו אמירה לעובד כוכבים במלאכה דאורייתא כדמוכח בפרק הדר )עירובין דף סח.

לקמיה דרבא אמר להו לשיילו לאימיה אי צריכה ניחיימו ליה אגב אימיה ולכאורה משמע דביום המילה היה שהיו צריכין 
לחממו כדי למולו וקודם המילה היה דאי לאחר המילה מסוכן הוא ובלא אימיה מחללין עליו שבת וע"י עובד כוכבים 

בקונט' וכן פי' ר"ח כדאמרינן בפרק מפנין )שבת דף קכט.( דחיה משבעה עד שלשים אפילו אמרה  איירי התם כדפי' שם
צריכה אני אין מחללין עליה את השבת והא דאמר בסוף מפנין עד מתי פתיחת הקבר אביי )משמיה דרב יהודה( אמר 

גי אלא מר אמר חדא ומר אמר שלשה ורבא משמיה דרב יהודה אמר ז' ואמרי לה ל' לא לחלל עליה שבת קאמרי ופלי
חדא ולא פליגי וכולהו ס"ל כנהרדעי דאמרי חיה ג' שבעה שלשים ודוחק לומר דמעת לעת בעינן והא עובדא הוה תוך ז' 
של מעת לעת והא דאמר התם לעיל באידך ינוקא דאישתפיך חמימיה ואמר להו רבה נייתו ליה חמימי מגו ביתיה ומוקי 

אי איסורא דרבנן שרי בחצר שלא עירבו משום מצות מילה אבל איסורא דאורייתא כגון לחמם לה על ידי עובד כוכבים וד
לו חמין אסור ואין ללמוד מכאן היתר לומר לעובד כוכבים להביא ספר בשבת דרך כרמלית דלא דמי דדוקא משום מילה 

י על ידי עובד כוכבים לצורך דהיא גופה דחיא שבת התירו ומיהו בהלכות גדולות משמע דאפי' איסורא דאורייתא שר
מילה שפירש דליתו מתוך ביתא דרך רה"ר לפי זה הא דקאמר נחים ליה אגב אימיה נוקמה תוך ז' ואמרה צריכה אני 

שמחללין עליה שבת ונראה דלא יתכן לומר דנחים ליה ע"י ישראל דע"י ישראל היה אסור להרבות בשביל קטן כדאמר 
ולה בשבת אסור לבריא גזירה שמא ירבה בשבילו אבל ע"י עובד כוכבים ניחא דשרי בפ"ק דחולין )ד' טו:( המבשל לח

להרבות ושמא דוקא לצורך המילה הוא דשרי אבל לצורך דבר אחר אפילו ע"י עובד כוכבים אסור להרבות והא דתנן 
ה )ד' יז.( ממלאה אשה בפ"ב דביצה )דף כא:( לא יחם אדם חמין לרגליו אלא א"כ ראויין לשתיה ואמרי' נמי בגמרא דביצ

קדירה בשר אע"פ שאינה צריכה אלא לחתיכה אחת וכן ממלא נחתום חבית של מים אע"פ שאינו צריך אלא לקיתון אחד 
 משום שמחת יום טוב התירו חכמים להרבות.

 שכר שבת –שבת 

 שכר שבת מהבנק –ריבית ראה: 

 שעון שבת – שבת

 Kosher Switch, מעשה וגרמא –שבת ראה: 

 (קישור) מפירושו של הרמב"ם ז"ל למס' שבת ה: עמ' יח
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 שו"ת אגרות משה אורח חיים ח"ד סימן ס

מלאכה הנעשית בשבת ע"י שעון שבת בעה"י כ' טבת תשל"ז.   מע"כ נכדי אהובי וחביבי מוהר"ר מרדכי טענדלער 
 שליט"א.  

טרי( אפשר ע"י מורה שעות הנעשה לכך שיעמידנו בע"ש =בערב שבת= באופן הנה בדבר שע"י חשמל )ענין העלעק  
שיתחיל לבשל למחר ביום השבת כשעה לפני זמן האכילה, אשר אחיך נכדי היקר אהרן ברוך שליט"א שואל, הנה לענ"ד 

עקטעריס( פשוט שאסור להתיר זה דהרי ע"י מורה שעות כזה יכולים לעשות כל המלאכות בשבת ובכל בתי החרושת )פ
ואין לך זלזול גדול לשבת מזה, וברור שאם היה זה בזמן התנאים והאמוראים היו אוסרין זה, כמו שאסרו אמירה לעכו"ם 

מטעם זה, וגם אולי הוא ממילא בכלל איסור זה דאסרו אמירה לעכו"ם, דאסרו כל מלאכה הנעשית בשביל ישראל מצד 
למה שמותר להעמיד קדרה ע"ג האש אפילו רגע אחת קודם השבת  אמירת הישראל וכ"ש מצד מעשה הישראל.   ול"ד

שיתבשל בשבת ולא אסרו רבנן כשליכא חשש חתוי בשבת דף י"ח ע"ב, דהוא משום דכל מלאכה דעושה האדם במלאכת 
בשול הוא העמדת הקדרה ע"ג האש דבעצם הבשול אינו עושה האדם, ולכן בהעמדתו הקדרה ע"ג האש בע"ש הוא כגמר 

ל מעשיו במלאכה זו דבשול ולא שייך לאסור על מה שעושה שוב האש, אבל היכא שעדיין לא שייך להחשיב האדם כ
כנעשה המלאכה כהא דהעמיד בע"ש את המורה שעות שיותחל המלאכה דוקא בשעה פלונית בשבת זה הרי לא נעשה 

 בהמלאכה עדיין כלום מבע"ש, שאין להתיר מצד זה.  

ע"א שתירץ על מה שהוקשה לו למ"ד אשו משום חציו היכי שרינן עם חשיכה להדליק את ועיין בנ"י ב"ק דף כ"ב   
הנרות והדלקתה הולכת ונגמרת בשבת וכן מאחיזין את האור במדורה והולכת ונגמרת הדלקתה בשבת דהרי הוא לדידיה 

יצא החץ מתחת ידו כאילו הבעירה הוא בעצמו בשבת, דהוא משום שחציו אינו שנחשב שאחר כך עושה אלא שבשעה ש
באותה שעה נעשה הכל והוי כמאן דאגמריה בידים בההוא עידנא שהדליק שהיה זה בע"ש, ושייך טעמו גם בהא דתניא 

בשבת דף י"ח ע"א פותקין מים לגינה ע"ש =ערב שבת= עם חשיכה ומתמלאת והולכת כל היום כולו ומניחין מוגמר 
שהמים הם עדיין רחוקים מן הגינה אבל הא התחילו המים לילך וגפרית, שתיכף הותחלה המלאכה להעשות, ואף כ

שבהלוך זה יבואו להגינה להשקותה, וכן היה מותר מדינא ליתן חטין לתוך הרחים של מים אי לאו גזירה דמשמעת קול 
דאמר רבה, אף דטחינת החטים שיוטחנו בשבת לא הותחלו מאחר דכח הגלגול להרחים שיעשו הטחינה על כל החטים 

הונחו שם הותחל מע"ש, אבל לא שייך זה בהעמידו מורה שעות באופן שהעלעקטרי שעושה המלאכה יתחיל לעשות ש
מלאכתו בשעה פלונית, שעל הליכת מורה השעות שזה נעשה מתחלה קודם שנתחבר העלעקטרי לא שייך להחשיב 

חמה לבא דאין להחשיבו למעשיו שעושה, ועל תחיבת העלעקטרי באופן שיתחבר בשעה פלונית בשבת הרי הוא כסוף 
עתה בע"ש כדאיתא בסנהדרין דף ע"ז דכה"ג לא נחשב מעשיו לחייבו דודאי לא שייך לדמות לכפתו והביאו במקום שסוף 
חמה לבא דהוא כמקרב הדבר אצל האש דנחשב חציו, דהא דומה זה לאישקיל עליה בדקא דמיא דרק בכח ראשון נחשב 

 ר נעשה בע"ש.  מעשיו, שא"כ אין להחשיבו ככב

ומאחר שלא נחשב כנעשה מע"ש, הרי אף שלא שייך לחייבו ואף לא לאסור מדאורייתא אף לא להנ"י, דהא אין זה   
חציו, שלתירוץ הנ"י ענין חציו הוא דנחשב כנעשה תיכף וליכא כלל ענין חשיבות שהוא כעושה אז בשעת הדליקה, ואף 

א מובן כל כך דאף אם נימא כהקושיא דנחשב מעשיו אח"כ בעת שנשרף אם נימא שלא כהנ"י משום דעצם סברת הנ"י ל
גדישו של חבירו לא שייך זה לחיובי שבת, דלענין נזיקין הוא חייב מדין כחו כגופו דהא מפורש בגמ' דכשהכלב עשה האש 

=נזק שלם=  הוא בדין צרורות דחייב רק ח"נ =חצי נזק=, שלכן באדם שליכא חדושא דצרורות להקל מגופו חייב נ"ש
וכשהרג אדם חייב מיתה כדאיתא בדף כ"ב לר' יוחנן משום דגם על כח חייב, אבל לענין חיוב שבת לא מצינו שיהיה חייב 
על הכח כשבא ממעשה גופו שעשה קודם השבת, אף אם דין חציו הוא על זמן שנעשה בשבת וצ"ע דברי הנ"י, שודאי לא 

לאסור מאותו האיסור שאסרו מדרבנן אמירה לעכו"ם עוד מכ"ש דהא מה  שייך לחייבו מדאורייתא, מ"מ מסתבר ששייך
שבא מצד כחו עדיף ממה שבא מצד דבורו.   ואף אם נימא דאיסור אמירה לעכו"ם הוא שאסרו מצד שליחות נמי כיון 

שליכא דין שליחות ממש אלא מתקנה מחמת שעושה מצד ציווי הישראל ודאי יש להחמיר על מה שנעשה בכחו 
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שראל.   אבל אף אם נימא שאין לאסור אלא מה שתיקנו חכמים ואין למילף מזה לאסור גם מה שבסברא הוא חמור דהי
כיון שעכ"פ לא אסרו אף שהיה זה מחמת שלא היה ענין זה בימי חז"ל אין לזה איסור ממש מ"מ אין להתיר זה כיון 

 שהוא דבר הראוי ליאסר.  

אבל יש טעם גדול לאסור מטעם אחר דהא זילותא דשבת ואף זילותא דיו"ט הא אסרו בכמה דברים וכיון שברור   
שאיכא זילותא דשבת הוא בכלל איסור זה ממילא אף שלא אסרו זה ביחוד דכל ענין זילותא הוא האיסור.   וגם פשוט 

בוד שמשמע שהוא ג"כ חיוב התורה שנתפרשו ע"י לע"ד דעושה דבר שהוא זילותא לשבת הוא עובר בידים על חיוב הכ
הנביאים שכתב הרמב"ם ריש פרק שלשים מהלכות שבת ד' דברים נאמרו בשבת שנים מה"ת =מן התורה= ושנים מדברי 
סופרים והן מפורשין ע"י הנביאים שלא כתב שתיקנו הנביאים משמע שהוא מדאורייתא ולשון מדברי סופרים הוא כדרך 

ל דבר שלא מפורש בתורה דברי סופרים אף שהוא מדאורייתא בין שהוא דבר הנלמד מג"ש ובין מה הרמב"ם שקרי לכ
שנאמר הלכה למשה מסיני כדאיתא במ"מ ובכ"מ ריש פ"א מאישות שקידושי כסף הוא מדברי סופרים עיי"ש, והוא 

למדנו עד שבא יחזקאל כדא"ר אשי על פרועי ראש דבמיתה ועל ערל לב וערל בשר שאר"ח דמתורת משה רבינו לא 
ולימדנו דגמרא גמירי לה ואתא יחזקאל ואגמרה אקרא בסנהדרין דף כ"ב ע"ב ובעוד כמה מקומות, וכן הוא חיוב הכבוד 
לשבת שהוא מהלכה ונתפרשו ע"י הנביאים בקרא, והרמב"ם שם ה"ב פירש המעשים המחוייבים לעשות לכבוד השבת, 

ותא לשבת הוא ג"כ עובר על מצוה זו דכבוד שבת ועוד גרוע דהרי עובר זה וממילא מובן דהדברים שעשייתן הוא זיל
במעשה, שלכן אף שנימא שאינו בכלל הגזירות דחכמים, אבל גם בלא צורך הוא עובר במעשה על חיוב כבוד השבת, וזה 

עקטרי למחר שהוא זילותא הוא דבר שמובן לכל, שלכן מסתבר לע"ד שאסור להעמיד בע"ש ע"י מורה שעות שיעשה העל
 מלאכה.  

אבל עכ"פ מה שכבר נהגו להעמיד ע"י מורה שעות לכבות הנרות דעלעקטרי שהודלקו וגם שיחזרו להדלק אח"כ בסוף   
היום, אין לאסור מאחר דלכבוי הנרות של המנורות הגדולות שנקראו בלע"ז לאמפן שהיו דאש ממש נהגו בכל המקומות 

היו נוהגין לחזור ולהדליקם בביהמ"ד לתפלת נעילה ביו"כ ונמשך מזה באיזה לכבותם ע"י עכו"ם והיו גם מקומות ש
מקומות שגם בשבת לעת ערב הדליקו ע"י נכרי לאמירת המזמורים אף שכבר צוחו הרבה עיין בנוב"ק חאו"ח סימן ל"ג 

ליק לצורך סעודה אבל נתן טעם להמתירין, והרמ"א /או"ח/ בסימן רע"ו סעי' ב' שנהגו רבים להקל לצוות לעכו"ם להד
בפרט בסעודת חתונה או מילה ומשמע שבמקום צורך גדול מתיר שלכן אף שמן הראוי להחמיר ובגבולנו ביוראפ 

החמירו, מ"מ כיון שיש רבוותא שהתירו ונהגו כן בהרבה מקומות, אין לאסור מה שכבר נהגו להקל בהעמדת העלעקטרי 
זמן שהעמידו, וגם ממילא ליכא זילותא לשבת בזה וליכא טעם בע"ש ע"י מורה שעות שיכבה וגם שידליק בשבת לה

האחרון לאסור כיון שהיו מקומות שנהגו בזה אדרבה למצות כבוד סעודת שבת, ונשאר רק טעם הראשון שיש ג"כ לסמוך 
 .ייןלהתיר, אבל הבו דלא לוסיף עלה להתיר גם לבשול ומלאכות אחרות ויש לאסור.   זקנך אוהבך, בלו"נ, משה פיינשט

 בבא קמא כג.

 נימוקי יוסף שם

 התחלת אבלות –תוספת שבת  –שבת 

 שו"ת משיב דבר חלק ב סימן עג

 ב"ה ג' כסלו תרמ"ז. כבוד ידידי הרב הגדול חו"ב י"א מ' חיים נ"י.  

ע"ד השאלה אשה שהדליקה נרות בש"ק שחל ביו"ט. ונודע לה אבלות ונהגה אבלות בשעה קלה זו עד שחשכה. אם   
 לה שלא תצטרך לנהוג אבלות אחר החג:  עולה 

לענ"ד לא מיבעי אם כבר נהגה אבלות שעולה לה שהרי לדעת הרמב"ם אין לנו תוספת בש"ק ויו"ט כלל. והדלקת   
הנרות אינו קבלה וא"כ היתה מחויבת לנהוג אבלות וממילא עולה לה. ואפילו נימא שגם לדעת הרמב"ם שאין בהדלקת 

כה מכ"מ אחר שכבר נהגו בכך. נעשה כנדר וכמ"ש הלבוש בקבלת שבת כמבו' בלבוש סי' רס"ג. הנרות חיוב לשבות ממלא
מכ"מ אינו נדר ממש כ"ז שלא אמרה בפיה הנני מקבלת שבת. אבל בל"ז אינו אלא כמנהג שלשה פעמים דהוי כנדר כמ"ש 

'( כל הרגיל לבוא לביהכ"נ ולא בא הרא"ש והר"ן בנדרים )פ"א ב(. ובזה האופן נדחית מפני המצוה וכדאיתא בברכות )ו
יום אחד. הקב"ה משאיל בו שנא' מי בכם ירא ה' אשר הלך חשכים ואין נוגה לו. ואם לדבר מצוה הלך נוגה לו כו'. פי' 

דכיון שהוא רגיל לבוא לבהכ"נ בכל יום נעשה עליו כנדר. ומש"ה אם לא בא יום א' הקב"ה משאיל בו ומענישו ע"ז כמ"ש 
מס' מכות )כ"ד א( בד"ה כגון ראבר"ש כו' אלמא בחייו הי' רגיל לדקדק בכך לפיכך הקפיד הקב"ה כו' וה"נ מי הריב"ן שלהי 

שרגיל לבוא לביהכ"נ. ובכ"ז מפורש אם לדבר מצוה הלך נוגה לו. ומזה יש לדון דמי שנוהג בהדלקת הנרות איסור מלאכה 
כ אינו אלא מנהג טוב. ונדחית מפני מצות אבלות שחלה ובקדושת השבת שלדעת הרמב"ם וסיעתו אינו מעיקר הדין וא"

עליו וממילא עולה ובאבלות הלכה כדברי המיקל. כ"ז דברנו באם כבר נהגה אבלות אבל אם באה לשאלה אם תנהוג 
אבלות. יש להתיישב בדבר. אם מחויבת לנהוג אבלות בשעה זו או לא אחרי שהלכה פסוקה כדעת בה"ג דהדלקת הנרות 

שבת עפ"י ד"ת משום תוס' שויו"ט וא"כ אין מורין לה לנהוג אבלות. ונראה דזה תלוי אם תוס' יו"ט מועיל גם הוי קבלת 
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לשמחת יו"ט או רק לשביתת מלאכה ולא למצות שמחה. ואם נימא דאינו מועיל לשמחת יו"ט אין מורין לנהוג אבלות 
ושת שבת שאין נוהג אבלות בפרהסיא מיהא אסורה בפרהסיא דהיינו לחלוץ מנעל ולישב על הארץ. שהרי מכ"מ הוי כקד

 בשמחה ובשארי דברים שבצנעה. ידידו העמוס בעבודה רבה: נפתלי צבי יהודה ברלין.    

 נפש הרב עמ' קנד

 דעת הרמב"ם – תוספת שבת ויום הכיפורים –שבת 

 ראש השנה ט.

 רמב"ם הלכות שביתת עשור א:ו

כך שבות לעינוי בין ביום בין בלילה, וצריך להוסיף מחול על הקדש בכניסתו  כשם ששבות מלאכה בו בין ביום בין בלילה
וביציאתו שנאמר +ויקרא כ"ג+ ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב, כלומר ג התחיל לצום ולהתענות מערב 

תשבתו  תשעה הסמוך לעשירי, וכן ביציאה שוהה בעינויו מעט מלילי אחד עשר סמוך לעשירי שנאמר מערב עד ערב
 שבתכם.

 מגיד משנה הלכות שביתת עשור א:ו

וצריך להוסיף וכו'. מדברי רבינו נראה שאין תוספת דבר תורה אלא בעינוי אבל לא בעשיית מלאכה לא ביוה"כ ולא 
בשבתות וזהו שכתב מתחיל לצום ולהתענות וזהו שלא נזכר בדבריו בהלכות שבת תוספת כלל מן התורה. ובפרק יוה"כ 

ר במחלוקת תנאים ששם יש מי שדרש יכול יהא מוזהר על תוספת מלאכה ת"ל וכל מלאכה לא תעשו בעצם נראה שהדב
היום הזה על עצומו של יום הוא מוזהר ואינו מוזהר על תוספת מלאכה וברייתא אחרת שנו שם ועניתם את נפשותיכם 

בתו שבתות מנין ת"ל שבתכם הא למדת וכו' מכאן שמוסיפין מחול על הקדש וכו'. ימים טובים מנין תלמוד לומר תש
שכל מקום שנאמר שבות מוסיפין מחול על הקדש. ושם אמרו דאיכא מאן דמוקים לה להאי קרא לדרשא אחריתא והיא 
ידועה בגמרא שכל האוכל ושותה בתשיעי ונתענה בעשירי מעלה עליו הכתוב כאילו נצטוה להתענות ט' ועשירי והתענה 

נוי בלבד. אבל ההלכות נראה דעתם לפסוק כדברי הברייתא ששונה תוספת לכל יום קדש ולזה כתב רבינו תוספת בע
והביאו משני הברייתות מקצתן כאילו הן ברייתא אחת ופ"ק דר"ה )דף ט'( אמרו דר' ישמעאל דורש תוספת מועניתם 

שאר המפרשים שתוספת  ור"ע דורש לכל האוכל ושותה וסובר רבינו שהם חולקים וידוע דהלכה כר"ע מחבירו. אבל דעת
 יש מן התורה אפילו בשבתות וימים טובים וכן נראה מן ההלכות:

 שדי חמד

 א:ו)חעלמא( הלכות שביתת עשור מרכבת המשנה 

כשם ששבות וכו'. דברי רבנו תמוהים ודברי הרב המגיד סתומים דאכתי פסק רבנו דלא כמאן כמו שהאריך הלח"מ וגם 
שבכלם ה"ה הרב בעל קרבן אהרן דף רכ"ט האריך מאד בסתירת דברי הלח"מ ודברי  בשו"ת בן לב האריך מאד. ואחרון

מהר"י בן לב בתשובות נצחיות ונלאתי להעתיק דבריו דרשהו משם והוא העלה ביישוב דברי הרה"מ דס"ל דתנא דעצם 
ו' ותנא דאידך עצם ממעט תוספת עינוי לגמרי מאזהרה ואפילו מאיסור ומוקי קרא דועניתם לכל האוכל בתשיעי וכ

ברייתא ס"ל דמקרא דועניתם דרשינן תוספת עינוי ומלאכה אפילו בשבתות ויו"ט ובמסכת ר"ה איכא נמי פלוגתא דר' 
ישמעאל ור' עקיבא דר' ישמעאל ס"ל תוספת בכלל דאורייתא מקרא דועניתם כתנא דאידך ברייתא הנ"ל ור"ע דדריש 

שביעית מבחריש ובקציר תשבות בהכרח לית ליה תוספת דאורייתא  ועניתם לכל האוכל ושותה בתשיעי ומפיק לתוספת
כלל רק בשביעית גרידא דכי היכי דמתוספת עינוי לא היינו לומדים תוספת שבתות ויו"ט אי לאו דכתיב תשבתו שבתכם 

יעית ה"נ ליכא למילף תוספת שבתות ויו"ט מתוספת שביעית ותו דמהיכי תיתי ניליף תוספת שבתות ויו"ט מתוספת שב
דשאני תוספת שביעית שחריש של ערב שביעית גדל בשביעית וכן קציר של מוצאי שביעית הביאה שליש בשביעית אלא 

ודאי דמדרשא דחריש וקציר ליכא למילף כלל תוספת שביתה מיהו שפיר י"ל דר"ע דריש ועניתם לתוספת עינוי ביוה"כ 
יו"ט דא"כ ה"ה לכל שביתה שבתורה ובחריש ובקציר אע"ג דבהכרח לא דריש ר"ע תשבתו שבתכם לתוספת שבתות ו

למה לי ומדדריש ר"ע בחריש ובקציר לתוספת שביעית מכלל דלא דריש תשבתו שבתכם אבל שפיר י"ל דדריש ועניתם 
לתוספת עינוי ביוה"כ אלא דבגמרא מדחה די"ל דר"ע אפילו תוספת עינוי לית ליה אלא דריש ועניתם לכל האוכל ושותה 

יון דמספקא לן אליבא דר"ע משו"ה פסק רבנו כאן לחומרא בתוספת עינוי ובפ"ג מהל' נדרים פסק לחומרא בתשיעי וכ
 דאסור להתענות בערב יוה"כ דדלמא דרש ר"ע ועניתם לכל האוכל ושותה בתשיעי עד כאן תורף דברי הקרבן אהרן.  

בהכרח לא דריש ר"ע תשבתו שבתכם לכל ואח"כ הקשה דהאיך ס"ד דדריש רבי עקיבא ועניתם לתוספת עינוי דכיון ד
שביתה שבתורה א"כ תשבתו שבתכם למה לי. ומסיק הקרבן אהרן דודאי זה קשה ג"כ לר' חייא מדיפתי דנהי דרישא 

דקרא איצטריך ועניתם את נפשותיכם תשעה לחדש לכל האוכל ושותה בתשיעי סיפא דקרא בערב מערב עד ערב 
דר' חייא מדיפתא דריש סיפא דקרא לתוספת עינוי יוה"כ גרידא ולית לן קרא על תשבתו שבתכם כולו מיותר אלא ודאי 
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תוספת כל שביתה שבתורה משא"כ מאן דדריש רישא דקרא לתוספת עינוי אייתר לן סיפא דקרא לכל שביתות שבתורה 
שבתו מאכילה וזהו דעת ר"ע דדריש כר' חייא מדיפתי רישא דקרא לכל האוכל ושותה בתשיעי וסיפא דקרא לתוספת ת

ושתייה שבתכם לתוספת שארי עינויין. וכן תנא דעצם עצם לפי מה דמסיק רבינא דאזהרת עינוי ילפינן מג"ש דעצם עצם 
ולית לן מיעוט על תוספת יו"כ א"כ לא שמעינן מדאיצטריך עצם עצם למעט תוספת מאזהרה וכרת מכלל דאיסור איכא 

דריש תוספת עינוי מסיפא דקרא דועניתם ורישא דקרא לכל האוכל דאיצטריך עצם עצם לג"ש לאזהרת עינוי אלא ד
ושותה בתשיעי דליכא למימר דדריש רישא דקרא לתוספת עינוי וסיפא דקרא לכל שביתה שבתורה דא"כ האיך ס"ד 

מעיקרא לדרוש עצם עצם למעט תוספת מאזהרה וכרת אלמא דאיסור איכא ולמה לי קרא דעצם עצם להורות 
א איסור תיפוק ליה מועניתם עד כאן תורף דבריו והאריך שתי ניירות ועדיין הדבר דחוק מאד כמבואר מדאיצטריך דאיכ

 ונגלה לעיני כל מעיין.  

ולענ"ד נראה פשוט בכוונת הרב המגיד דמ"ש יש מי שדרש יכול יהא מוזהר על תוספת מלאכה וכו' אלמא דהאי תנא ס"ל 
דאיכא לאפלוגי בין תוספת עינוי לתוספת מלאכה ויש תוספת לחצאין דהא מצריך תרי קראי למעט תוספת עינוי 

א תליא וא"כ לפי מה דמסיק דאיכא למיפרך מה מאזהרה וכרת ולמעט תוספת מלאכה מאזהרה וכרת מכלל דלאו הא בה
לעינוי שלא הותר מכללא וכו' א"כ לפי המסקנא לית לן מיעוט על תוספת עינוי מאזהרה ושפיר י"ל דבתוספת עינוי איכא 

אזהרה ואיסור משא"כ בתוספת מלאכה דאימעיט מאזהרה ומאיסור דאע"ג דלפי מה דמסיק רבינא דעצם עצם גמרינן 
ון דאין ג"ש למחצה גמרינן נמי עינוי ממלאכה דליכא אזהרה ואיסור לתוספת עינוי מ"מ לאינך אמוראי בג"ש וא"כ כי

דהתם דלית להו הך ג"ש וילפי אזהרה לעינוי מלמודים אחרים שפיר י"ל דס"ל דלא אימעיט תוספת עינוי מאזהרה כיון 
לאסור אפילו תוספת מלאכה ואפילו שבתות  דאיפרך הק"ו ומסיים הרה"מ וברייתא אחרת שנו שם דדריש ועניתם וכו'

ויו"ט אלא שלא סמך רבנו על ברייתא זו כיון דאיכא מ"ד דמוקים לה לדרשא אחריתא דכל האוכל ושותה בתשיעי וכו' 
וא"כ אין לנו לימוד כלל על תוספת מלאכה לאיסור. ומסיק דרבי עקיבא דריש האי קרא לאוכל ושותה בט' וידוע דהלכה 

מר דאכתי ניליף תוספת מלאכה אליבא דר"ע מבחריש ובקציר די"ל דודאי משביעית ליכא למילף לתוספת כר"ע ואין לו
 מלאכה וכמ"ש הקרבן אהרן.  

ואין להקשות דא"כ כיון דפסק רבנו כר' חייא מדיפתי א"כ מנלן איסור כלל בתוספת עינוי אין זה קושיא די"ל דכיון 
וכרת ותוספת עינוי מכרת אימעט ולא אימעט מאזהרה מכלל דיש  דאשכחן דמיעט רחמנא תוספת מלאכה מאזהרה

איסור ואזהרה בתוספת עינוי. ולפ"ז לא מפרש הרב המגיד קושית הגמרא ותנא דעצם עצם בתשעה לחדש מאי עביד ליה 
כפי פירוש רש"י דמדאיצטריך למעט מאזהרה מכלל דאיסור איכא דלדעת הרה"מ כיון דאימעט מאזהרה אימעט אף 

ור והיינו דפריך דבהכרח תנא דעצם עצם לית ליה תוספת מלאכה כלל ומשני דס"ל כר' חייא מדיפתי וכל זה ברור מאיס
בכוונת הרה"מ. גם נראה לי ליישב דברי רבנו דודאי ליכא לפרש קושיית הגמרא ותנא דעצם עצם מכח מדאיצטריך דאין 

ומלאכה לא הוה דרשינן כלל עצם עצם למעט תוספת זה קושיא דאי לאו דגלי לן רחמנא דיש איסור בתוספת עינוי 
מאזהרה וכרת אלא לדרשא אחריתי וכמ"ש הקרבן אהרן דבתורת כהנים מקדים דרשא דועניתם לתוספת ואח"כ קדריש 

יכול יהא ענוש כרת ומוזהר וכן משמעות הגמרא דמתחיל ועניתם את נפשותיכם כל מלאכה לא תעשו יכול וכו'. ותו 
האי תנא דדריש ועניתם לתוספת עינוי ומלאכה ובודאי לא ס"ל דיש אזהרה וכרת בתוספת דליכא  קשה לפרש"י דא"כ

מ"ד שיסבור זה וא"כ מנ"ל למעט תוספת מאזהרה וכרת אלא על כרחך דדריש עצם עצם והדרא קושיא לדוכתא דלמה לי 
בתשעה לחדש דהא איצטריך  בתשעה לחדש כיון דידעינן איסור תוספת מכח מדאיצטריך. ותו דמאי פריך ל"ל קרא

לתוספת מלאכה דשבתות ויו"ט דליכא למימר דא"כ לכתוב רחמנא תשבתו שבתכם בדוכתא אחרינא לרבות שבתות 
ויו"ט דאז לא הוה ידעינן במה משתעי קרא לזה הוצרך הכתוב לכתוב תוספת עינוי בהדיא וסמיך ליה תשבתו שבתכם 

 לרבות שבתות ויו"ט.  

ה לבעל הש"ס דאי יש תוספת מלאכה ביוה"כ כ"ש בשבת והיינו הא דפריך דתנא דעצם עצם לפי אלא ודאי דפסיקא לי
מה דמסיק רבינא דאית ליה ג"ש וא"כ בהכרח ילפינן עינוי ממלאכה לאזהרה ומלאכה מעינוי לתוספת ושפיר קשה 

יר איצטריך תשבתו תשבתו שבתכם למה לי דודאי ילפינן שבת מיוה"כ בשלמא למאן דלא דריש ג"ש דעצם עצם שפ
לרבות תוספת מלאכה דשבת ויוה"כ כיון דליכא למילף מלאכה מעינוי דאיכא פירכא כנ"ל ואיצטריך שבתכם לרבות יו"ט 
דקיל ואין בהן כרת אלא לאו משא"כ למ"ד דילפינן ג"ש עצם עצם קשה ומשני דדריש כר' חייא מדיפתי וכו' ובהכי ניחא 

ו' ולא פריך לרב פפא דדריש תשבתו שבתכם לאזהרת עינוי רישא דקרא ל"ל הא דפריך בגמרא ותנא דעצם עצם וכ
דבהכרח ר"פ לא דריש תשבתו שבתכם לכל שביתה שבתורה כדמסיק בגמרא דטעמא דרב אחא דלא דריש כר"פ משום 
 דמוקים תשבתו שבתכם לכל שביתה שבתורה מכלל דר"פ לא דריש די"ל דבודאי ר"פ דריש רישא דקרא לתוספת עינוי

גרידא ותשבתו שבתכם דריש לאזהרת עינוי ואע"ג דר' חייא מדיפתי בהכרח דריש סיפא דקרא כר"פ דאל"כ תשבתו 
 שבתכם ל"ל כמ"ש הקרבן אהרן מ"מ אין המאמר מתהפך בשוה דר"פ לא דריש רישא דקרא כר' חייא אלא לתוספת עינוי.  

נפקא ליה מדכתיב תשבתו שבתכם דמשמע שתי  גם אפשר לומר דהא דדריש ר' חייא כאילו התענה תשיעי ועשירי
שביתות וא"כ בהכרח פליג ר' חייא אדרב פפא ועל כרחך דריש ר"פ רישא דקרא לתוספת עינוי ודלא כר' חייא. א"נ 

דדרשא דר' חייא הכי מתפרשא ועניתם את נפשותיכם בתשעה לחדש בערב מבעוד יום ומינה דייקינן על דרך לאו הבא 
ערב אסור להתענות וכל האוכל ושותה כאלו קיים תשבתו שבתכם שתי שבתות ר"ל כאלו התענה מכלל עשה דקודם מב

תשיעי ועשירי וא"כ לפ"ז אפילו אליבא דר' חייא מתפרש קרא לתוספת עינוי היוצא מזה דרבנו פסק כרב פפא דסיפא 
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רבנו מהא דקיי"ל במסכת  דקרא לאזהרת עינוי ורישא דקרא לתוספת דהלכה כר' פפא דבתרא הוא. ויש ראיה לדברי
ביצה דף ל' דתוספת יוה"כ דאורייתא ובפ"ק דשבת תנן ובכולן בית הלל מתירין עם השמש אלמא דלא דרשינן תשבתו 

שבתכם לתוספת מלאכה וכבר הרגיש בזה הר"ן ותירץ לדרך ר"ת דשתי שקיעות הוו ויש ביניהם ג' רבעי מיל והא 
ראשונה שהוא שיעור תוספת אמנם לדעת רבנו דס"ל פ"ה מהל' שבת ה"ד דקאמרי ב"ה עם חשכה היינו משעת שקיעה 

דתכף אחר שקיעת החמה מתחיל בין השמשות וליכא שתי שקיעות מוכרח דלית להו לב"ה תוספת מלאכה כלל והיינו 
 כדרב פפא.  

בנו דביוה"כ איכא וכל זה לפי הבנת הרב המגיד דדעת רבנו דאף ביוה"כ ליכא תוספת לענין מלאכה אבל לדעתי סובר ר
אלא דפסק  תוספת מלאכה נמי כנראה מלשונו שכתב וצריך להוסיף מחול על הקדש ואין סברא לעשות תוספת לחצאין

רבנו כרב פפא דתשבתו שבתכם אתי לאזהרת עינוי מכח ראיות הנ"ל וגם איסור תענית בערב יוה"כ מדבריהם כדעת 
עט מאזהרה ואיסור והיינו דפריך בתשעה לחדש מאי דריש ומשני הכ"מ פ"ג דנדרים ומפרש רבנו דתנא דעצם עצם ממ

כדר' חייא מיהו אפ"ה שמעינן תוספת עינוי מדכתיב בעצם היום במלאכה ולא כתיב בעינוי אלא דלרבינא ממעטינן 
תוספת עינוי מג"ש משא"כ לאינך אמוראי. מיהו מדאיצטריך בגמרא תרי מיעוטי בעינוי ובמלאכה משמע כדעת הרב 

יד דלפי המסקנא מאן דלית ליה ג"ש איכא אזהרה לתוספת עינוי וליכא אזהרה לתוספות מלאכה והוה התוספת המג
 קדוש לחצאין והבוחר יבחר.

 שלחן ערוך אורח חיים רסא:ב 

 "א שצריך להוסיף מחול על הקודשי

 י"ח מינוטין –תוספת שבת  –שבת 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים ב:ו

גות הנשים להדליק י"ח מינוטן /דקות/ קודם השקיעה הוא משום שיטת היראים שבין ומש"כ כתר"ה שמה שנוה
השמשות הוא ג' רבעי מיל קודם התחלת השקיעה שהביאו הב"ח והמג"א בסימן רס"א סק"ט ומטעם זה אדם חשוב יש 

אלא הוא  לו להחמיר, הנה הגר"א שם כתב שבזה לא נראו לו דבריו ולכן לא מסתבר שהמנהג הוא מצד שיטה זו
לתוספת. וגם בהרבה מקומות מדליקות רק כעשרה מינוט קודם השקיעה וכמדומני שאף בעלי נפש אין מחמירין לפרוש 
ממלאכה אותם שאין מדליקין הנר, משעת הדלקת הנרות. אבל ודאי המחמיר כהיראים כדאיתא בב"ח תבוא עליו ברכה. 

 .כה כדכתבתי שםובכל אופן ליכא איסור מראית עין בעושה איש אז מלא

 יחיד וציבור –תוספת שבת  –שבת 

 גינת אגוז עמ' מו

 כבר הבדיל –תוספת שבת  –שבת 

 תוספות ברכות כז:

 צל"ח ברכות כז:

 מפניני הרב עמ' צא

 תוספת שבת כנדר –שבת 

 סעיף יז לבוש אורח חיים סימן רסג

בנדרו וקיבולו עליו קדושת שבת ונוכל לומר שזה לי נראה... לא דמי עיולי שבת לאפוקי שבת. דבעיולי שבת הדבר תלוי 
קיבל עליו וזה לא קיבל עליו, אבל באפוקי שבתא שכבר נאסר עליו בהכל ביום השבת והוא ממשיך בקדושתו בלילה, כל 
האיסורים נמשכים עמו דלא שייך לומר הותרו מקצתן ומקצתן לא הותרו, שאם מקצתן הותרו כולם הותרו כמו גבי נדר. 

שכולם לא הותרו, שהרי הוא אסור בעשיית מלאכה גם מקצתן לא הותרו וכיון שבשבת אסור מה שאחרים וכיון 
מי  מבשלים בין גוים בין יהודים גם במוצ"ש נשארו באיסורן עד שיברך ברכת המזון ויסיח דעתו גם הוא מן השבת...

בעצמו, אפילו אחר שקבלו עליו, כגון על שקיבל עליו שבת קודם חשיכה איסור קל הוא, שבקל היה הוא יכול לעשותו 
ידי התרת נדרו, שהרי איסור זה אינו עליו אלא משום נדר בעלמא... אבל במוצאי שבת, אף על גב דגם איסורו אינו 
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דאורייתא, מכל מקום הוא חמור יותר, מפני שקדושת שבת נמשכת עליו מעצמו ואינו תלוי בנדרו, רק הוא מושך כל זמן 
 שבת... משך סעודתו של

 נפש הרב עמ' קנד

 מפניני הרב עמ' צא

 ארץ הצבי עמ' נז

 בעקבי הצאן עמ' ע

 גינת אגוז עמ' מו

 מנחה סמוך לשקיעה –תוספת שבת  –שבת 

 הליכות שלמה

 (קישור)שו"ת ארץ צבי חלק א סימן ס 
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 נפש הרב עמ' קנב

 סעודה בזמן תוספת –תוספת שבת  –שבת 

 שלחן ערוך אורח חיים רסז:ב

)וע"ל סי' רל"ג מקדימין להתפלל ערבית יותר מבימות החול, ובפלג המנחה יכול להדליק ולקבל שבת בתפלת ערבית מיד 
 כיצד משערין שיעור פלג המנחה(.

 מגן אברהם רסז:ב

ל דאסור לאכול קודם ק"ש וי"ל כיון שקרא מבע"י מפלג המנחה ואילך אע"ג דאיכא מ"ד ולאכול מיד. הקשה הרב"י הא קי"
דצריך לחזור ולקרות משתחשך מ"מ רשאי לאכול קודם עכ"ל ולא ראה מ"ש הרא"ש דרב קרא ק"ש אחר צ"ה ולא סמך 

י' רל"ה: ועכ"פ גאולה לתפלה ומה שאכל קודם ק"ש היינו שהתחיל לאכול חצי שעה קודם זמנה וכ"כ ל"ח ועמ"ש ס
הנוהגים להתפלל ערבית בע"ש מבע"י מ"מ כשיגיע חצי שעה סמוך לזמן ק"ש אסורין להתחיל לאכול דהם לא נפקי כלל 

 בק"ש דיממא

 סופרים דבריראה: 

 סעודה קודם ערבית –תוספת שבת  –שבת 

 תוספות פסחים צט:

 שלחן ערוך אורח חיים רעא:ד

 אסור לטעום כלום קודם שיקדש, אפי' מים. ואפי' אם התחיל מבעוד יום, צריך להפסיק, שפורס מפה ומקדש...

 מגן אברהם רעא:ה

אסור לטעום. נ"ל דשרי לרחוץ פיו כיון דאינו מכוין להנאת טעימה וכ"מ בת"ה סי' קנ"ח ועסי' תקס"ז ותרי"ב ומשחשיכה 
ע"י אסור לטעום )ב"ח( ונ"ל דאם רוצה לקבל שבת מבע"י ולקדש ולאכול אפי' לא קבל שבת ואם קיבל שבת אפילו מב

 ולהתפלל ערבית בלילה רשאי וכמ"ש סי' רס"ז ועמ"ש רסי' ער"ב...

 מעשה רב סימן קיז

זה לשון הרב המאה"ג המפורסם המנוח מהו' חיים כ"ץ מ"ץ דקהלתנו ונתבקש בישיבה של מעלה בצפת תוב"ב עי' סי' 
תב ונ"ל דאם רוצה כו' ושמעתי בשם הגאון החסיד שאמר שזה אינו נכון מדאמרינן בברכות )דף כ"ז רע"א במ"א סק"ה שכ

ע"ב( רב צלי של שבת כו'. ת"ש א"ר נחמן אמר שמואל כו' משמע דוקא כשמתפלל תחלה אז יכול לקדש מבע"י אבל 
ת בע"ש מבע"י מדעת מקדש נמי כשאינו מתפלל אינו יכול לקדש. וכן מצאתי בראב"ן סי' ק"ע שכתב והמתפלל של שב

 על הכוס מבע"י משמע דוקא שהתפלל תחלה עכ"ל הרב ר' חיים כ"ץא:

 רמב"ם הלכות שבת ל:י

אכילת בשר ושתיית יין בשבת עונג הוא לה, והוא שהיתה ידו משגת, ואסור לקבוע סעודה על היין בשבת ובימים טובים 
ים מתפלל אדם בשבת שחרית ומוסף בבית הכנסת ויבוא לביתו בשעת בית המדרש, אלא כך היה מנהג הצדיקים הראשונ
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ויסעוד סעודה שניה וילך לבית המדרש יקרא וישמע עד המנחה ויתפלל מנחה ואחר כך יקבע סעודה שלישית על היין 
 ויאכל וישתה עד מוצאי שבת.

 שיעור חצי שעה –תוספת שבת  –שבת 

 ברכות כז.

 תוספות ביצה ל. ותוס' ר' פרץ שם

 בעקבי הצאן עמ' ע

 גינת אגוז עמ' מו

 שמחת יום טוב –תוספת שבת  –שבת 

 .תוספות כתובות מז

 קובץ שיעורים

 תענית חלום –שבת 

 ברכות לא:

 תענית יב:

אמר רב יהודה אמר רב: לוה אדם תעניתו ופורע. כי אמריתה קמיה דשמואל, אמר לי: וכי נדר קבל עליה דלא סגי דלא 
לא מצער נפשיה. איכא דאמרי, אמר רב יהודה  -מצער נפשיה. אי לא מצי  -ביל עליה, אי מצי משלם? לצעורי נפשיה ק

אמר רב: לוה אדם תעניתו ופורע. כי אמריתה קמיה דשמואל, אמר לי: פשיטא, לא יהא אלא נדר! נדר, מי לא מצי בעי 
סי, עבדו ליה עגלא תילתא. אמרו ליה: לשלומי ומיזל למחר וליומא אחרינא? רב יהושע בריה דרב אידי איקלע לבי רב א

אמר להו: בתעניתא יתיבנא. אמרו ליה: ולוזיף מר וליפרע, לא סבר מר להא דאמר רב יהודה אמר  -ליטעום מר מידי! 
אמר להו: תענית חלום הוא. ואמר רבה בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב: יפה  -רב: לוה אדם תעניתו ופורע? 

לנעורת. )אמר( +מסורת הש"ס: ואמר+ רב חסדא: ובו ביום. ואמר רב יוסף: ואפילו בשבת. מאי  תענית לחלום כאש
 ליתיב תעניתא לתעניתא -תקנתיה? 

 תוספות תענית יא: ד"ה אמר

וקשיא דאמרינן בפ' החובל )ב"ק דף צא: ושם( החובל בעצמו רשאי אבל  -אמר שמואל כל היושב בתענית נקרא חוטא 
חייבים ומפרש התם הא דקאמר החובל בעצמו רשאי אמר שמואל ביושב בתענית אלמא משמע אחרים שחבלו בו 

דשמואל קאמר דיושב בתענית לא נקרא חוטא ויש לומר דודאי הוי חוטא כדאמרינן הכא מקל וחומר מנזיר ומה נזיר 
ירה ממה שהוא מצער שלא ציער עצמו אלא מיין וכו' אבל מכל מקום המצוה שהוא עושה התענית גדול יותר מן העב

נפשו דמצוה לנדור כדאמרינן )סוטה דף ב.( הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין ומכל מקום יש קצת חטא מידי 
דהוה אמתענה תענית חלום בשבת דקורעין גזר דינו ונפרעין ממנו תענית של שבת ומאי תקנתיה ליתב תעניתא 

 לתעניתיה.

 מרומי שדה תענית יא:

מר שמואל כו', וקשיא דאמרינן בפ' החובל החובל בעצמו רשאי כו'. והנה לפי המסקנא בב"ק שם דתנאי הוא תוס'. ד"ה א
בחובל ממש, ואיכא תנא דרשאי אפילו לחבול בעצמו, ואיכא תנא דאינו רשאי. והיינו דרשא דר"א הקפר. א"כ לק"מ, 

תם היא לפי מאי דס"ד דלחבול לכו"ע אינו דשמואל כאן אתיא כר"א הקפר. והתם האי תנא דפליג ע"ז. אלא דקושיי
רשאי, ורק להתענות רשאי. ולא מוקי לה בתנאי, ע"ז הקשו שפיר דהרי גם תענית אסור לר"א הקפר וכשמואל כאן. וע"ז 

יישבו דודאי יש נפ"מ בין לחבול דאין שום מצוה בזה לכו"ע אסור להאי יישוב, אבל להתענות אע"ג דהוי ג"כ איסור, 
שם דרשאי להרע לעצמו, משום דמצוה ג"כ איכא. וכיוב"ז ביושב בתענית בשבת, דהא ודאי אינו דומה מכ"מ קורא 

לעושה מלאכה בשבת משום פקו"נ, דא"כ אמאי צריך כאן תענית לתעניתו, משא"כ במחלל שבת משום סכנה. אלא ודאי 
נו שם קרבן. אלא ודאי משונה דין אינו דומה דיחוי זה להא דפקו"נ שדוחה שבת או עשה שדוחה ל"ת, שהרי לא מצי

 המתענה בשבת. וה"נ הנודר להתענות אע"ג שנקרא חוטא, מכ"מ מצוה קעביד ונקרא רשות:
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 ברית עולם –שואה 

Greenberg, Irving. “Voluntary Covenant.” Perspectives: A CLAL Thesis. (1984(: 27‐44 

Since there can be no covenant without the covenant people, is not the covenant shattered in this event? In 
Elie Wiesel’s words: “The Jewish people entered into a covenant with God. We were to protect His Torah, 
and he in turn assumes responsibility for Israel’s presence in the world…Well, it seems, for the first in history, 
this very covenant is broken.” Or as Jacob Glatstein put it: “We received the Torah at Sinai/and in Lublin we 
gave it back/Dead men don’t praise God/The Torah was given to the Living…”. morally speaking, God must 
repent of the covenant, i.e., do teshuvah for having given his chosen people a task that was unbearably cruel 
and dangerous without having provided for their protection. Morally speaking, then, God can have no claims 
on the Jews by dint of the covenant. What then happened to the covenant? I submit that its authority was 
broken but the Jewish people, released from its obligations, chose voluntarily to take it on again. We are living 
in the age of the renewal of the covenant. God was no longer in a position to command, but the Jewish 
people was so in love with the dream of redemption that it volunteered to carry on its mission. 

For the Sake of Heaven and Earth: The New Encounter, between Judaism and 
Christianity, By Irving Greenberg (Review Essay By David Berger) 

 שוויה אנפשיה חתיכה דאיסורא

 כתובות כב.

נאמנת. והא שוויה לנפשה חתיכה דאיסורא! אמר רבא בר  -ת"ר: האשה שאמרה אשת איש אני, וחזרה ואמרה פנויה אני 
אינה נאמנת, ואם  -אני, וחזרה ואמרה פנויה אני  רב הונא: כגון שנתנה אמתלא לדבריה. תניא נמי הכי: אמרה אשת איש

נאמנת; ומעשה נמי באשה אחת גדולה, שהיתה גדולה בנוי וקפצו עליה בני אדם לקדשה, ואמרה  -נתנה אמתלא לדבריה 
להם מקודשת אני, לימים עמדה וקידשה את עצמה, אמרו לה חכמים: מה ראית לעשות כן? אמרה להם: בתחלה שבאו 

אינם מהוגנים, אמרתי מקודשת אני, עכשיו שבאו עלי אנשים מהוגנים, עמדתי וקדשתי את עצמי; וזו עלי אנשים ש
נאמנת. בעא מיניה שמואל מרב:  -הלכה העלה רב אחא שר הבירה לפני חכמי' באושא, ואמרו: אם נתנה אמתל' לדבריה 

נאמנת. תנא מיניה  -אמתלא לדבריה  אמרה טמאה אני, וחזרה ואמרה טהורה אני, מהו? אמר ליה: אף בזו אם נתנה
 ארבעים זימנין, ואפ"ה לא עבד שמואל עובדא בנפשיה.

 ז-שו"ע אבן העזר סי' קנב:ו

האשה שבאה ואמרה: אשת איש הייתי וגרושה אני, נאמנת, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. וי"א דוקא כשאומרת כך 
 בתוך כדי דיבור, אא"כ נתנה אמתלא לדבריה.  

אם יש עדים שהיתה אשת איש, אינה נאמנת לומר: גרושה אני, ואם נשאת, תצא. ואפילו אם נשאת קודם שבאו העדים 
הגה: באו עדים שהעידו שהיתה אשת איש. אבל חוששין לדבריה ופסולה לכהונה לעולם; ואם מת, חולצת ולא מתייבמת. 

ד שיעידו שהיא גרושה )ריב"ש סימן תק"ד(. אבל אם אין עדים שהיא אשת איש, רק ואמרו: שמענו שהיא מגורשת, אין זה עדות להוציא מחזקתה, ע
 אומרים: שמענו שנתקדשה ונתגרשה, דינו כקול בעלמא, וכדרך שנתבאר לעיל סי' מ"ו. 

 סעיף ג' שולחן ערוך יורה דעה הלכות נדה סימן קפה

ואם נתנה  ם הוא לאחר כדי דבור( )ב"י בשם רבינו ירוחם(.)אאמרה לבעלה: טמאה אני, ואחר כך אמרה: טהורה אני, אינה נאמנת. 
אמתלא לדבריה, כגון שאומרת שלא אמרה לו כן, תחלה אלא מפני שלא היה בה כח לסבול תשמיש, או טענ אחרת 

נת, אפילו הגה: מכל מקום מי שרוצה להחמיר על עצמו, שלא להאמין לה, מדת חסידות הוא. )ב"י(, אבל מדינא נאמכיוצא בזה, נאמנת. 
בשתיקה אח"כ רק שהיא באה ושוכבת אצל בעלה והוא יודע ומכיר שמה שאמרה תחלה: טמאה אני, עשתה מחמת קטטה שהיה לו עמה, )מהרי"ו 

סימן כ"ב(, וכדומה לזה. אבל אם ראוה לובשת בגדים המיוחדים לימי נדותה, ואח"כ אמרה: טהורה אני, אע"פ שנתנה אמתלא לדבריה, אינה 
 )אמרה: פלוני חכם טהר לי כתם, והחכם אומר שהיא משקרת, החכם נאמן, וטמאה היא(. )ב"י בשם הרמב"ם ורבינו ירוחם(.נאמנת. 

 כעונה שומע

 רש"י ותוספות במגילה 

 'ריטב"א מגילה ב. ד"ה מגילה נקראת בי"א בי"ב וכו
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)ברכות ב' א'( קורין את שמע, משום הא דקתני לישנא דמגילה נקראת ולא קתני לישנא דקורין את המגילה כדקתני התם 
דהכא קריאה אחת שאחד קורא וכולם בשמיעה, משא"כ בק"ש שכל אחד מהם חייב לקרוא ולשנן בפיו ואין אחד מהם 

 266מוציאם ואפילו בצבור וכדאיתא בירושלמי )ברכות פ"ג ה"ג(.

 ברכת המזון בחבורה –נפש הרב עמ' לה 

 שומע כעונה בברכות הנהנין

 ברכות מג.

 א:יברמב"ם הלכות ברכות 

רבים שנתועדו לאכול פת או לשתות יין ובירך אחד מהן וענו כולם אמן הרי אלו מותרין לאכול ולשתות, אבל אם לא 
נתכוונו לאכול כאחד אלא זה בא מעצמו וזה בא מעצמו אע"פ שהן אוכלין מככר אחד כל אחד ואחד מברך לעצמו, במה 

שאר אוכלים ומשקין אינן צריכין הסיבה אלא אם בירך אחד מהן וענו כולן אמן הרי  דברים אמורים בפת ויין בלבד אבל
+/השגת הראב"ד/ רבים שנתוועדו כו' עד להסב כאחד. כתב הראב"ד ז"ל אלו אוכלים ושותין, ואף ע"פ שלא נתכוונו להסב כאחד. 

סיבה אבל שאר מילי לא מהניא להו הסיבה וכל חד מברך לנפשיה א"א/ תמיה אני למה הניח איכא דאמרי דמשמע לר' יוחנן פת ויין מהניא לה ה/
 והוא חומרא עכ"ל.+

 שלחן ערוך אורח חיים ריג:א

יותר, אחד פוטר את חבירו אפילו בלא הסיבה, חוץ מפת ויין, אם היו האוכלים שנים או על כל פירות ושאר דברים, 
וי ישיבה כמו הסיבה לדידהו; ולפי זה לדידן דלית לן הסיבה ולדידן היין בעי הסיבה; ישיבה מיהא בעי, ודוקא פת ומיהו 

דבישיבה אפילו פת ויין אחד מברך לכולם; ושלא בישיבה, בשאר דברים נמי כל אחד חילוק בין פת ויין לשאר דברים, אין 
 ונהראשונה; אבל בברכה אחר בברכההפת, ה"מ  חוץ מןינן דאחד מברך לכולם בשאר דברים מברך לעצמו. והא דאמר

הגה: וי"א דבכל הדברים חוץ מפת ויין לא מהני הסיבה, והוא הדין ישיבה לדידן ימון לפירות. דאין זחלק וכל א' מברך לעצמו, צריכין לי
 )ב"י סי' קע"ד בשם הראב"ד(; ולכן נהגו עכשיו בפירות, שכל אחד מברך לעצמו.

 פני יהושע ברכות מג.

  חזון איש אורח חיים סימן יט אות ח

 

 מע כעונה בחצי ברכהשו

 ברכות כ:

 תוספות ברכות כ:

 (קישור)דרוש וחידוש ברכות כ: 

                                                 

 (קישור) ע"ע בקהלת יעקב ברכות ב. ד"ה מאימתי 266
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 תוספות ברכות מו. ד"ה ולמ"ד

  (קישור)ברכת ראש ברכות כ: 

 ז-מועד סימן כח אות ו\חזון איש אורח חיים
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 ארץ הצבי עמ' מח

 חרש המדבר ואינו שומע –שופר ומגילה  –שומע כעונה 

 שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן תלא 

 "ק.ב"ה יום ג' יוד אלול סת"ר לפ

 החוה"ש וכ"ט לכבוד בני וכו' מוהר"ש נ"י...

ג( אך לפי זה לכאורה הי' יכול לברך על התקיעה. שהרי מחויב לתקוע הוא עצמו או שלוחו כנ"ל. אך ברכה זו לא יהי'   
רק להתוקע לעצמו ולא להשומעים. כמו כל העושה מצוה על ידי שליח שבנו נימול על ידי אחר שהמוהל מברך. ]ולא דמי 

למגילה שמברכין על מקרא מגילה דבמגילה אין השומע יוצא משום שליחות. דאם תמצא לומר דיוצא מטעם שליחות 
יהי' הדין דאפי' לא שמע כלל רק צוה את חבירו לתקוע בשבילו הי' יוצא כמו המברך עצמו שלא השמיע לאזנו. אלא 

א דילפינן מקרא דשומע כעונה וחשוב כאילו קרא ודאי דבדיבור לא שייך שליחות דהוי מצוה שבגופו. רק בשמיעה יצ
בעצמו. ועל כן גם השומע יכול לברך על מקרא מגילה. אבל שופר שאינו דיבור לא אשכחינן בי' שומע כעונה. אלא משום 

דמצוותו בשמיעה. והתקיעה הוא רק שיהי' השמיעה במעשה. והוי המעשה שחוץ לגופו שפועל השמיעה. ושפיר מהני 
מעשה דתקיעה[. ועל כן אי אפשר שיברך השומע על התקיעה כמו שאין אבי הבן מברך על בנו שנימול על שליחות על 

 ידי אחר. על כן מברכין לשמוע. שברכה זו גם לציבור לא להתוקע לבד. ]וע"ע באבנ"ז יו"ד סי' שס"ו ב'[:  
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 חיים סימן תלט    אורחשו"ת אבני נזר חלק 

נו כגון שהניח קרי באודני'. בין בשופר בין במגילה. מהו הדין. אם נדמהו לחרש שאלה. השומע ממי שלא השמיע לאז
המדבר ואינו שומע שהשומע ממנו בשופר דברי הכל לא יצא. אף דקיימא לן דהוא כפיקח לכל דבריו. ובמגילה לדעת 

דדוקא מי שאינו יכול הבית יוסף סי' תרפ"ט ס"ב גם כן לא יצא. ולדעת הב"ח שם לכתחילה לא ישמע מחרש. או דילמא 
לשמוע לא הוי בר חיוב וכמו שכתב הבית יוסף שם בשם התשב"ץ. אבל השומע אלא שעכשיו אטם אזנו משמוע דבר 
חיוב הוא אלא שעכשיו אינו שומע. אינו דומה לחרש. וגם אין לדמותו לדברי ירושלמי שהביא הר"ן רפ"ב דמגילה )י"ח 

הו שיוציא בלעז את שאינו יודע אשורית ויודע לעז. ופשיט לי' דכיון דהוא עצמו ע"ב פ"ב ה"א( יודע אשורית ויודע לעז מ
אינו יוצא גם לאחר אינו מוציא. דליתא. בשלמא התם כשם שלעצמו אינו מוציא כך לאחרים. מה שאין כן הכא שגם הוא 

לן אף על פי שיצא מוציא עצמו אם שומע יוצא. גם אחרים השומעים יוצאים. ודומה להא ]ר"ה כט ע"א[ דכל הברכות כו
אף שלעצמו אינו מוציא באותו פעם ואינו מתכוון לצאת עכשיו מאחר שכבר יצא ואף על פי כן מוציא אחרים. הוא הדין 

 בזה ודו"ק:  

א( תשובה. אף דמדברי הבית יוסף ]סי' תקפ"ט[ מבואר בטעם חרש שאינו שומע אינו מוציא משום דלאו בר חיוב הוא.   
דאם אטם אזנו משמוע יכול להוציא אחרים. אין דבריו מובנים לי. ועי' במגן אברהם סי' ל"ט ]סק"ה[ דמי  ולפי זה פשוט

שנקטעה זרועו השמאלית כשר לכתוב תפילין דפומא הוא דכאיב לי' אבל גברא בר חיובא הוא ]וידידי הרב ר' יואב 
והרי חרש וחרשת שאין עולים לחליצה ועולים יהושע נ"י הזכירני כי המה דברי התוס' יבמות )דף מ"ד ע"א( שהקשו 

והכא נמי החרש בר חיוב ליבום. וי"ל דהתם בני חליצה נינהו ופומייהו דכאיב להו עד כאן[. וכן כתב בתוספי הרא"ש שם. 
שופר ומגילה הוא ופומי' כאיב לי' שאינו יכול לקיים. ואם כן דומה להא דכל הברכות כולן אף על פי שיצא מוציא משום 

רבות. והכא נמי אף דבאותו תקיעה אינו מחוייב לעצמו שהרי אינו יוצא בה. מכל מקום מחוייב להוציא אחרים משום ע
. ודווקא שאינו בר חיוב בעצמותו אינו בכלל ערבות לאחרים במצוה שבעצמו אינו ערבות וחשיב שומע תקיעת חיוב

מחוייב כמו שכתב הרא"ש בברכות ]פ"ג סי' י"ג[ בטעם אשה אינה מוציאה אחרים במצוות שאינה חייבת בהם. דאינם 
ם. אבל בחרש בכלל ערבות. והיינו משום שאינה מחוייבת בעצמה. אבל בקידוש פשיטא שאפי' יצאה מוציאה אחרי

 דמוכח מתוס' ורא"ש ומגן אברהם דחשיב בר חיוב שוב יהי' מוציא אחרים משום ערבות:  

ב( גם מטורי זהב בהלכות מגילה סי' תרפ"ט שכתב בטעם חרש שאינו מוציא אחרים אף דקיימא לן לא השמיע לאזניו   
יע לאזנו לא יצא לא חשיב בר חיוב כלל. יצא. דחרש שאני שאינו ראוי לשמיעה. ואי אמרת דחרש למאן דאמר לא השמ

אם כן הוא הדין לדידן דבדיעבד יצא רק לכתחילה צריך להשמיע לאזניו. אם כן חרש אין בו חיוב לכתחילה לשמוע. אם 
כן יהי' דומה לכל הני דתנן בבכורים מביאין ואין קורין ולא חשובים אינן ראויים לבילה כמו שכתב הרשב"ם בפרק 

נה ]ב"ב פא ע"ב[ דלא אמרי' אינו ראוי לבילה אלא במקום שמחוייב ואינו ראוי לעשות. מה שאין כן המוכר את הספי
בהני שאינם מחוייבין בקריאה כלל. ואם כן אי אמרת דחרש אינו מחוייב בשמיעה אם כן איך יעכב. וכן כתב המגיה 

אה אלמא דחשיב מחוייב בקריאה ]אולם אין במשנה למלך ]בכורים פ"ג ה"ד[ דאלם אינו מביא ביכורים דאינו ראוי לקרי
להביא ראי' מאלם דאינו חולץ דהתם שאני דזיקת יבום עליו ואין מוציאה מזיקתה אלא חליצה רקיקה קריאה או ראוי 
לקריאה. ולא דמי לביכורים. שאם לא היו מחוייבים גם בהבאה הי' חולין גמורים. והשתא שאינו מחוייבים בקריאה רק 

אה לבד מוציאה מידי איסורן. מה שאין כן הכא דאפי' לא היתה מחוייבת בחליצה כלל היתה אסורה בהבאה לבד הב
 לשוק דזקוקה ליבום על כן כל שאין כאן חליצה כתקנה אסורה. וזה פשוט וברור[:  

משום ג( נחזור לענינינו דמוכח מדברי כולם דחרש בר חיוב הוא. וקשה למה לא יוציא אחרים דחשיב תקיעת חיוב   
ערבות כנ"ל. על כן נראה לי מוכח דהיינו טעמא דלמאן דאמר לא השמיע לאזנו לא יצא ולא חשיב דיבור לצאת בו. על כן 

גם השומע ממנו חשוב כעונה עצמו. כמו הקורא עצמו דלא חשוב מדבר גמור. כמו כן השומע ממנו לא חשוב מדבר 
 מע. דהשומע ממנו הוא הדין והוא הטעם:  גמור. ולפי"ז הוא הדין כשהקורא אוטם אזנו ואינו שו

ד( ונראה לי ראי' לזה מהא דמבואר בסוגיא פ"ב דמגילה ]יט ע"ב[ דלמאן דאמר לא השמיע לאזנו יצא. מכל מקום   
לכתחילה אין החרש יכול לקרות המגילה להוציא אחרים. ואי אמרת דחסרון ופסול החרש משום דלאו בר חיובא להוציא 

ה בר חיובא הוא כיון דאין שמיעה מעכב. ובשמיעה מה בכך דלאו בר חיובא הוא הלא שומעים אחרים. הא בקריא
בעצמם. ]איברא דקושיא זו קשה בשופר למה שכתב הטור דבשופר נמי תרתי בעי' תקיעה ושמיעה. והא דהשומע לבד 

א דבשופר מברכין לשמוע יוצא משום דשומע כעונה. וכן מוכח בר"ן פ"ק דפסחים ]בד' הרי"ף ד ע"א[ שהקשה מה שנ
ובמגילה על מקרא. ואי אמרת דבשופר אין צריך לטעמא דשומע כעונה. אם כן מעיקרא לא קשה מידי[. אלא ודאי דכיון 

 דלכתחילה צריך לשמוע על כן לא חשוב קריאה גמורה לצאת בו לכתחילה. וכמו שכתבתי:  

עין וחוזרין ותוקעין יעבור על בל תוסיף וחשיב זמני' כיון ה( עוד ראי' מדברי התוס' ]ר"ה טז ע"ב[ שהקשו אהא דתוק  
דאילו מיתרע לי' ציבורא אחרינא הדר תקע להו זמני' הוא. ואי אמרת דהתוקע אף שלא שמע בעצמו מוציא אחרים. אם 

אי כן שוב אינו בר חיוב על השמיעה רק על התקיעה ותקיעה בלא שמיעה אינו כלום לצאת. והוא הדין לעבור. אלא וד
 דתוקע שלא שמע אינו מוציא אחרים:  
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ו( שוב ראיתי בתשו' שבות יעקב חלק ב' חלק אורח חיים סי' ל"ג שכתב בפשיטות דלמאן דאמר לא השמיע לאזנו לא   
יצא. אם החזן כבדו אזניו משמוע רק אם בקול גדול יצעקו אליו. אם החזן קרא בקול בינוני באופן שבודאי לא שמע 

א אחרים. הרי דאף שבקול גדול ישמע ואם כן מחוייב בשמיעה. מכל מקום כיון שלא שמע ממש אינו בעצמו אינו מוצי
מוציא. וכמו שכתבתי. אך ראיתי להגאון ר' עקיבא איגר ז"ל בתשו' סי' ז' שהוקשה לו בדין חרש שאינו מוציא בשופר וכן 

ותי' דכיון דאינו מחוייב אינו בערבות.  במגילה למאן דאמר לא השמיע לאזנו לא יצא. מ"ש מהא דאם יצא מוציא.
 ולעניות דעתי זה אינו וכמו שהוכחתי בראיות ברורות. ועי' דרישה סי' תקפ"ה:

 הק' אברהם:    

 (ורקיש)מועד )הרב אליעזר פלצינסקי( סימן פד  –שלום יהודה 
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 (קישור)שו"ת לב אריה חלק ב סימן א 
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 נפש הרב עמ' קלז

 גינת אגוז עמ' צ

 , ספק סכנהשומר פתאים ה' ומניעת הריון

 יבמות יב:

 יומא פד:

 (קישור)פאר הדור חלק ג עמ' קפג 
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 שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק א סימן סד

 אבן העזר סימן כג -שו"ת אחיעזר חלק א 

וביותר ולפ"ז באופן דלדברי הרופאים לא יהי' תועלת שימת המוך אחרי כן שתקלוט הזרע י"ל דבכה"ג גם הר"ת מתיר ...
י"ל דדוקא בג' נשים שזהו מיעוט שאינו מצוי שתתעבר ולהכי כיון דשרי לאחר תשמיש אין אנו חוששין שמא לא תועיל 

ויעוי' בתשו' חמדת  המוך להפליט, אבל ברוב נשים המתעברות ויולדות כיון דתבוא לידי סכנה בכה"ג גם לר"ת מותר
מוך על שי' הראשונים דמותרות לשמש במוך גם לרבנן ועל ד' שלמה מש"כ דברים קרובים לזה, וע"כ לדינא יש לס

היש"ש שהקיל מפורש בזה ועל דברי הרדב"ז וגם י"ל דהר"ת מודה בזה וכן מצאתי אח"כ שכמה מחברים הקילו בזה.   
+עי' מזה בת' בית יצחק שמעלקיס ז"ל אה"ע דאינו מסכים לת' ח' ולא ראה מ"ש בת' צמח צדק החדש אה"ע סי' צ"ט 

 "ש בשי' א' פפא"מ.   ד' שלח כ"ה סיון תרפ"ט.   מ' מ' ק' ר'.+ע

“Halachic Aspects of Family Planning” (RJJ Journal vol. 2 pg 3( 

 הצאן עמ' רכט בעקבי

 שור המדבר

 נזיר י.

  כלבו של כהן גדול, בכ"ג שור הנסקל

 בבא קמא מא.

ת"ר: ממשמע שנאמר סקל יסקל השור, איני יודע שנבילה היא ונבילה אסורה באכילה? מה ת"ל לא יאכל את בשרו? 
 מנין? ת"ל: ובעל השור נקיאסור באכילה. אין לי אלא באכילה, בהנאה  -מגיד לך הכתוב, שאם שחטו לאחר שנגמר דינו 

 זבחים ע:

 תוספות שם

 אימא לקטלא הוא דאתאתוספות טו: ד"ה 

 אין דנין את המלך –סנהדרין יט. 

 267הלכה ו תוספתא מסכת כלים )בבא קמא( )צוקרמאנדל( פרק א

הצנוע לפני ר'  נכנסין לבין האולם ולמזבח שלא רחוץ ידים ורגלים דברי ר' מאיר וחכמים אומרים אין נכנסין אמר שמעון
אליעזר אני נכנסתי לבין האולם ולמזבח שלא רחוץ ידים ורגלים אמר לו מי חביב אתה או כהן גדול היה שותק אמר לו 

בוש אתה לומר שכלבו של כהן גדול חביב הימך אמר לו רבי אמרת אמר לו העבודה אפילו כהן גדול פצעין את מוחו 
יוסי אומר כשם שהכל פורשין מבין האולם ולמזבח בשעת הקטרה כך פורשין בגזירין מה תעשה שלא מצאך בעל הפול ר' 

בשעת מתן דמים פר כהן משיח פר העלם דבר של צבור ושירי עבודה זרה ודמים של יום הכפורים הוי מה מעלה בין 
 לעבודה בלבד:האולם ולמזבח ולהיכל אלא של בין האולם ולמזבח נכנסין לעבודה ושלא לעבודה ולהיכל אין נכנסין אלא 

 דיני נפשות של שור –שור הנסקל 

 רמב"ם הלכות נזקי ממון יא:ז

                                                 

הגאון הרוגאצ'ובי זצ"ל הסביר בדברי הגמ' כמין כאן בזה"ל: דף על הדף הובא בתוספות יומא ה:, וכל זה הובא בשם הרוגוצ'ובי ב 267
לשיטה אחת כאן יצטרכו לדון בהמת כי  חומר את דברי התוספתא שמביאים התוס' ביומא )ה ב( "שכלבו של כהן גדול חביב ממך".

ומעניין לציין שהרב מבענדין בספרו "יכהן פאר" עה"ת מביא  כהן גדול וה"ה כלבו בב"ד של ע"א, ואילו אותו עצמו בב"ד של כ"ג.
"א מדיליה חידוש זה ומסיים: כן אמרתי לבני ר' יוסיל'י שי'. ואמר לי אחד אשר כן איתא בצפנת פענח מהגאון מרוגיטשוב שליט

 עכ"ד.
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שור תם שהמית והזיק דנין אותו דיני נפשות ואין דנין אותו דיני ממונות, ומועד שהמית והזיק דנין אותו דיני ממונות 
 יני ממונות.וחוזרין ודנין אותו דיני נפשות. קדמו ודנוהו דיני נפשות תחלה חוזרין ודנין אותו ד

 סנהדרין לו:

 רמב"ן בראשית פרשת נח פרק ט 

תמה אני, אם הדרישה כמשמעה, מיד החיה כמו מיד האדם להיות עונש בדבר, ואין בחיה דעת  -מיד כל חיה אדרשנו 
האדם לבדו, שכל החיה שתטרוף אותו תטרף כי גזרת מלך היא, וזה  שתענש או שתקבל שכר. ואולי יהיה כן בענין דם

שור המדבר חייב  סקול יסקל השור ולא יאכל את בשרו )שמות כא כח(, ואיננו להעניש את בעליו בממון, כי אפילו טעם
 מיתה )ב"ק מד ב(. וצוה כן בבני נח כבישראל:

 מורה נבוכים ג:מ 

ן אלא היא עונש לבעליה. לכ והריגת הבהמה כאשר היא הורגת אדם אינו עונש לה כפי שמלעיזים עלינו המורדים,
נאסרה ההנאה מבשרה כדי שבעליה של הבהמה יפליג לשמור אותה וידע שאם היא תהרוג קטן או גדול בן חורין או עבד 

 הוא בהכרח יפסיד את מחירה.

 ה:ברמב"ם הלכות סנהדרין 

אין דנין דיני נפשות בפחות מעשרים ושלשה שהן סנהדרי קטנה בין דיני נפשות של אדם בין דיני נפשות של בהמה, 
הרובע אלא בבית דין של עשרים ושלשה, אפילו ארי ודוב וברדלס  פיכך אין דנין שור הנסקל ולא הבהמה הנרבעת אול

ד/ אין ".+/השגת הראבשהן בני תרבות ויש להן בעלים שהמיתו מיתתן בעשרים ושלשה, אבל נחש שהמית אחד הורג אותו
 .+א זהו כר' עקיבא ולא ידעתי למה"אחד הורג אותו. א דנין דיני נפשות בפחות מעשרים ושלשה וכו' אבל נחש שהמית

 ארץ הצבי עמ' רנו

 תוכן העדות או כוונת העדים –עדות  ראה:

 זמן חלות איסור הנאה –שור הנסקל 

 .סנהדרין עט

 'כו דינו נגמר שלא בשורתוספות שם ד"ה 

 (קישור) שו"ת דבר אברהם ח"ב סימן לג

 , מאי דהוה הוהשור סיני

 רש"י ריש פרשת יתרו

 סנהדרין נו:

 תוספות טו: ד"ה אימא לקטלא הוא דאתא

 מאירי סנהדרין טו. ד"ה שור סיני

שור סיני והוא שנאמר עליו אם בהמה אם איש לא יחיה לא היה נידון אלא בעשרים ושלשה שנאמר אם בהמה אם איש 
מה איש דינו בעשרים ושלשה אף שור כן ושמא תאמר מה לנו בכך ומאי דהוה הוה פירשו בה לנודר שיהא עליו להלביש 

וה לענין מה שאמרו בתלמוד המערב או ירה יירה לרבות עניים כמנין הדיינין שהיו צריכים לדון שור סיני ויש שפירש
שילה ובית עולמים ושאל שור סיני בכמה שאם יכנס שור בשילה ובית עולמים יתברר ענין דינו להיותו כשור של סיני 

 לידון בעשרים ושלשה:

 שור רעהו

 הלכא: אבן עזרא שמות )הפירוש הארוך( פרשת משפטים
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תואר לשור. ולא ראה, כי שור איש סמוך הוא, וכן הוא: שור רעהו. ואין לשור ריע רק בן  -ו וכי יגף. אמר בן זוטא, כי רעה
 זוטא לבדו. וזה השור שהוא תם ישלם בעליו חצי נזק:

 אותו ואת בנו –שחיטה 

 ט"ז יורה דעה טז:ד

 טעם לזה:הולך אחר הלילה. כמו במעשה בראשית לאפוקי בקרבן הלילה הולכת אחר יום שלפניו ובגמרא נותן 

 :דפרי מגדים יורה דעה משבצות זהב טז

היום הולך . עט"ז דבגמרא יליף לה. דלא תימא הואיל ובענינא דקדשים כתיב הלילה הולך אחר היום שלפניו יליף בגזירא 
שוה יום א' ממעשה בראשית ורבי דאמר התם יום המיוחד טעון כרוז אסמכתא הוא ועיקר לגזרא שוה עיין סוף פרק 

ואת בנו. והא ליכא למימר דלחייב בין ביום אחר הלילה כמו במעשה בראשית מגזירא שוה ואהני היקשא דקדשים אותו 
דגם לילה אחר היום דזה טעות דיום אחד כתיב משמע או זה או זה אלא הא קשיא למ"ש התוספות בגיטין מ"א ב' ד"ה 

ק אם כן קשה גם זה אינו דמיותר הגזירא שוה דכולי עלמא דהיקשא עדיפא ושאני התם דעיקר שטר מגזירא שוה מפי
והיקשא דקדשים איצטריך לשום דרשא כמ"ש התוספות ריש אותו ואת בנו ד"ה מנין ועיין לבוש ס"ו כתב דשור ולא חיה 
ושה ולא עוף והא איצטריך להפסיק דאם כן לכתביה בעלמא והא התוס' כתבו לשום דרשא כתיב בקדשים ולקושייתו יש 

 ובהמה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום א' וצ"ע: לומר דלכתוב

 איתחק בבי דינא –שטרות 

 דאיתחזק בבי דינארש"י סנהדרין לא: ד"ה 

 דאיתחזק בבי דינאתוספות סנהדרין לא: ד"ה 

 בהמה שהורה בה חכם –שחיטה 

 שלחן ערוך יורה דעה קטז:ז

הגה: בהמה שהורה בה חכם מסברא, ולא חמירים על עצמם שלא לאכלה. מ ל פי שניתרת בשחיטה, המדקדקיםמסוכנת, אף ע
 נמצא הדין בפירוש שהיא מותרת, בעל נפש לא יאכל ממנה )גמרא פ' א"ט והג"א שם(.

 ברכת שחיטה, סח בין שחיטה לשחיטה, עובר לעשייתן –שחיטה 

 ליעההפסק דיבור בין ברכה וב – ברכותראה: 

 תוספות חולין פז. ד"ה ומכסי

יש להסתפק אם סח בין שחיטה לשחיטה אם צריך לחזור ולברך כמו גבי תפילין דאם סח בין תפילין  -ומכסי בחדא ידא 
לתפילין דמברך שתים לרש"י להניח על של יד ועל מצות על של ראש ולדברי ר"ת מברך על של ראש שתים או שמא אין 

באמצע סעודה שיכול לדבר וא"צ לחזור ולברך המוציא ומיהו אם אומר מענין שחיטה כמו תביא  צריך לחזור ולברך כמו
עוף לשחוט או הסכין פשיטא דאין צריך לחזור ולברך כמו )ברכות דף מ.( טול ברוך גביל לתורי ואם צריך לחזור ולברך 

רבה )מנחות דף לו.( דעבירה היא בידו כמו בתפילין אז אסור לדבר בין שחיטה לשחיטה כמו בתפילין כדאמר בהקומץ 
וחוזר עליה מעורכי המלחמה ואין ראיה מתפילין דהתם היא מצוה אחת ואין לו להפסיק אבל בשחיטה אי בעי שחיט אי 
בעי שביק ליה ומ"מ נראה דאיסורא הוא להביא עצמו לידי לחזור ולברך כדמוכח בפרק אלו נאמרין )סוטה דף מא.( דתנן 

בו אחרי מות ואך בעשור ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה ופריך בגמרא ונייתי ס"ת וניקרי ביה  נוטל ס"ת וקורא
ומשני ר"ל משום ברכה שאינה צריכה ונראה היכא דצריך לחזור ולברך כגון שהסיח דעתו מלשחוט שצריך לכסות קודם 

 שא"צ לחזור ולברך. מה שכבר שחט דהא אשכחן ר' יהודה שמצריך לכסות בין חיה לעוף אף על פי

 פסחים קכא.

 ו-רמב"ם הלכות ברכות יא:ה
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העושה מצוה ולא בירך, אם מצוה שעדיין עשייתה קיימת מברך אחר עשייה ואם דבר שעבר הוא אינו מברך, כיצד הרי 
שנתעטף בציצית או שלבש תפילין או שישב בסוכה ולא בירך תחלה חוזר ומברך אחר שנתעטף אשר קדשנו במצותיו 

 נו להתעטף בציצית, וכן מברך אחר שלבש להניח תפילין, ואחר שישב לישב בסוכה וכן כל כיוצא באלו.  וצו

אבל אם שחט בלא ברכה אינו חוזר אחר שחיטה ומברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על השחיטה, וכן אם כסה הדם בלא 
 עשייה וכן כל כיוצא בזה.      ברכה או הפריש תרומה ומעשרות או שטבל ולא בירך אינו חוזר ומברך אחר

 אור זרוע )הל' קריאת שמע סי' כה(

למדנו מכאן דכל היכא שלא ברך קודם המצוה מברך לאחר כן ויוצא ידי ברכה וראיה לדבר טבילת גר שמברך אחר טבילה 
משום גברא דלא חזי לא מצי לברך קודם לכן ה"ה לשכח דלא אפשר לי' לברך כבר עובר לעשייתה שמברך לאחר כך. ותו 

' יוחנן אומר עובר לשחוט ר' יוסי בר נהוראי אומר משישחוט ראי' דאמר בירושלמי פ' הרואה שחיטה אימתי מברך עלי' ר
למה שלא תתנבל בשחיטתה הרי למדנו שאדם יוצא ידי חובת הברכה אחר עשיית המצוה מעתה היכא ששכח לברך 

עובר לעשייתה יברך אחר כך כההיא דפ' שלשה שאכלו דאמר רבינא )הילכתא( ]הלכך[ אפי' גמר כל הסעודה כולה יחזור 
אמר רבינא מנא אמינ' לה דתניא טבל ועלה בעלייתו אומר אקב"ו על מצות טבילה ולא היא התם מעיקרא גברא  ויברך

דחוי' הוא והשתא הוא דמחזי הכא מעיקרא גברא חזיא הוא והשתא הוא דאדחי הוי נראה ונדחה וכל שנראה ונדחה שוב 
 אינו נראה. 

לענין סעודה איתמר ולפר"ח דפי' התם דלית הילכתא כרבינא אם נראה בעיני דליתא לראי' דרבינא מגר מיהו דרבינא 
באת לדמותה לשאר מצות תיקשי דפר"ח אדפר"ח דהכא פסיק דמצי לברך יוצר אור אחר ק"ש אלא ודאי ההיא דרבינא 
ה שאני דמיירי בסעודה דאסור לאדם שיהנה מן עוה"ז בלא ברכה וכיון דעבר ואכל והגיע ברכה אחרונה ]צריך לברך ברכ

 אחרונה[ משא"כ ברכת המצות הואיל ואין אחרי' ברכה אימא אפי' אחר מעשה יחזור ויברך.

והביא ראי' הרב רבי' משה ב"ר יעקב זצ"ל דתנן סוף פרק ערבי פסחים ברך על הפסח פטר את הזבח וזבח היא חגיגת י"ד 
ביאו את הפסח וברך עליו וקתני והיתה נאכלת בראשונה והיכי משכחת לה לאו כגון ששכח ואכל הזבח בלא ברכה וה

פטר הא לא ברך על הפסח לא פטר וצריך לברך על הזבח אע"פ שגמר ואכל דהיינו כרבינא ודלא כדברי הרב רבי' משה 
ב"ר מיימון זצ"ל שכתב שאם קדש את האשה ולא ברך קודם קידושין לא יברך אחר קידושין אפי' לפי דבריו שעושה אותו 

הגינן לקדש ואח"כ לברך דאין זו ברכת הקידושין הואיל שאין אנו מברכין אקב"ו לקדש את כברכת המצות מיהו אנו נ
האשה או על קידושי אשה אלא משום חובת אירוסין תקנוה כמו שתקנו שש ברכות לחובת נישואין ואסר לנו את 

י למנסב איתתא מבעי הארוסות לעצמינו מלאו דלא תסור דכלה בלא ברכה אסורה לבעלה כנדה ומדרבנן. ה"ג מאן דבע
לי' לקדוש' ברישא ולברוכי ברכת אירוסין ולא נבריך ברישא טעמא מאי מכדי אכתי לא קניא לה והיכי מברכי' ואסר לנו 

את הארוסות אלא לקדש ברישא והדר מברך שבעה ברכות מידי דהוה אטבילה טעמא מאי טביל והדר מברך משום גברא 
 להדלא חזי הכי נמי עד דמקדש לא קני' 

 שלחן ערוך יורה דעה יט:א

הגה: ואם שחט דבר השוחט צריך שיברך קודם: אשר קדשנו במצותיו וצונו על השחיטה; ואם שחט ולא בירך, כשרה. 
דאתיליד בו ריעותא וצריך בדיקה, ישחטנו בלא ברכה, וכשימצא כשר מברך על השחיטה, ובלבד שיהא סמוך לשחיטה )בא"ז הלכות כסוי(. ואם 

המטבחים, שהוא מקום מטונף, יברך ברחוק ד' אמות קודם שיכנס לשם, ולא ידבר עד אחר השחיטה. )הגהות שחיטות ישנים בשם  שחט בבית
 אגודה(.

 ש"ך יורה דעה יט:א

וכשימצא כשר מברך כו'. ובד"מ מביא בשם הג"ה אשר"י פ"ק דחולין דאפילו בכשרה אם שכח ולא ברך קודם השחיטה 
וכן נמצא במקצת שחיטת האחרונים ובהג"ה אשר"י שם סיים דכל מצות שלא ברך עובר יברך אחר השחיטה עכ"ל 

לעשייתן מברך אחר עשייתן כדפירש בברכות מא"ז עכ"ל ובפ"ק דברכות כתבו וז"ל היכא דלא בירך קמיה דמצוה מברך 
ע ברכה אחרונה הואיל אחר המצוה ויוצא ידי חובתו אכן בסעודה דאסור לאדם שיהנה בלא ברכה כיון דעבר ואכל והגי

 ואידחי אידחי א"ז עכ"ל

אכן אין כן דעת הרמב"ם ר"פ י"א מהל' ברכות דין ו' שכתב אם שחט בלא ברכה אפילו הפריש תרומות ומעשרות או 
שטבל ולא ברך אינו חוזר ומברך אחר עשייה וכן כל כיוצא בזה עכ"ל ובספר ברכת אברהם סוף חלק א' וריש חלק י' 

יסודו דאם איתא דאינו מברך אחר עשייתן א"כ היכא האריך מאד לסתור דברי הרמב"ם במליצות והרצאות דברים ועיקר 
שרינן לגר )כדלקמן סי' רס"ח סס"ב( וכן שאר חייבי טבילות )כדלקמן סי' ר'( ושאר מצות לברך לכתחלה אחר עשייתן ואי 

משום דלא היה אפשר לברך קודם הברכה לא הוה ליה לברך כלל עכ"ל וכל דבריו אינם נראין לפע"ד דהא ודאי קי"ל כל 
הברכות הם מדרבנן חוץ מברכת המזון וכדאיתא בברכות בכמה דוכתי ובפוסקים א"כ הם אמרו לברך קודם המצוה ולא 
אחר המצוה כלל והם אמרו בגר ודכותיה דאכתי גברא לא חזי יברך אחר המצוה והכי משמע בפ' ג' שאכלו )דף נ"א ע"א( 

רך דתניא טבל ועלה אומר בעלייתו ברוך אקב"ו על הטבילה דאמרי' התם אמר רבינא הלכך אפילו גמר מלאכול יחזור ויב
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ולא היא התם מעיקרא גברא לא חזי הכא מעיקרא חזי והואיל ואידחי אידחי ע"כ אלמא דדוקא גבי טבילה ודכותיה 
משום דלא חזי מעיקרא אבל היכא דחזי מעיקרא ולא בירך לא יברך אח"כ ואע"ג דבספר ברכת אברהם כתב דה"ה דה"מ 

י ליה ולא היא התם ברכת המצות היא כו' אלא דעדיפא מיניה קאמר אין זה מוכרח כלל ועוד דהא רבינא ע"כ לא לשנוי
ס"ל חילוק זה ולא חזינא דפליג עליה ש"ס בהאי והכי משמע מדברי הר"ר יונה פ' ג' שאכלו שם דה"ה בכל שאר הברכות 

 שמברך עובר לעשייתן אם לא בירך אינו מברך אח"כ ע"ש

( ראיה ברורה דגרסי' ברפ"ק דפסחים )דף ו' ע"ב( בי רב אמרי כל הברכות כולן מברך עליהן עובר לעשייתן חוץ מן )ועוד
הטבילה דאכתי גברא לא חזי תניא נמי הכא טבל ועלה אומר בעלייתו ברוך אקב"ו על הטבילה ואם איתא מאי ראיה 

ינא דהוי מפרש לה דיעבד דוקא דהא בשאר מצות נמי מייתי מהך ברייתא דלמא דוקא טבל ועלה אבל לכתחילה לא וכרב
אי לא ברך מעיקרא מברך אח"כ אלא ודאי ס"ל לש"ס דאם איתא דלא אמרינן אכתי גברא לא חזי ושרי לכתחלה א"כ 

אפילו דיעבד אינו מברך הואיל ואדחי אדחי והכי משמע להדיא מדברי התוס' פ' לולב הגזול )דף ל"ט ע"א( והרא"ש שם 
ם נטל הלולב בידו בלא ברכה דצ"ל )אח"כ( ע"כ דה"ט דמברך אח"כ הואיל והמצוה לא נגמרה עדיין לגמרי שכתבו דא

דבעי נענוע עכ"ל משמע הא אם גמר כל המצוה וכן בעלמא דלא שייך האי טעמא אינו מברך( )בנקודת כסף מוחק מן 
אדחי אדחי ודו"ק( וגם בפסקי רקנ"ט סי' ע"ב ועוד ראיה עד כאן, ויש מגיהין שם א"כ אפילו דיעבד אינו מברך הואיל ו

הביא דברי הא"ז ואח"כ דברי הרמב"ם במסקנא משמע דהכי ס"ל וכ"כ הר"ד אבודרהם בשם בעל המאור כהרמב"ם וכן 
 נראה מדברי הרי"ף בתשובה גבי ברכת המילה שהביא ר"מ אלשקר בתשו' סי' י"ח ועוד דהא קי"ל כל ספק ברכות להקל:

 ארץ הצבי עמ' לא

 בשר מחירה ובשר תאוה –שחיטה 

 וטעם וזבחת וגו' כאשר צויתיךרמב"ן דברים יב:כא ד"ה 

והנה מתחלה צוה שיהיה כל מה שהם אוכלים שלמים, והם שחוטים כמשפט הקרבנות, ועתה כשבא להתיר בשר ...
ת נפשך, לומר שיתירם בהיותם קרבנות, ותאכל אותם חולין בכל תאו -החולין אמר וזבחת מבקרך ומצאנך כאשר צויתיך 

חולין בכל מקום ובלבד שיהיו זבוחין כאשר צוה מתחלה בהיותם כולם קרבנות, וזהו פשוטו של מקרא זה על הנכון. 
 ..ה קדשים בשחיטה אף חולין בשחיטה.ושמא רבותינו נתכונו בזה כשאמרו בספרי )ראה לט(, כאשר צויתיך, מ

 טריפה חוזרת להכשירה –שחיטה 

 חולין סח:

לפי שמצינו במעשר שני ובכורים שאף על פי שיצאו חוץ למחיצתן וחזרו  -ר בשדה טרפה לא תאכלו מה תלמוד לומר בש
מותרין, יכול אף זה כן, תלמוד לומר טרפה. מאי תלמודא? אמר רבה: כטרפה, מה טרפה, כיון שנטרפה שוב אין לה  -

 כיון שיצא חוץ למחיצתו שוב אין לו היתר! -היתר, אף בשר 

 חידושי הרמב"ן חולין עו. ד"ה ולפי

ולפי דעתי שהדין הזה כך הוא נותן דנחתכו רגליה לגמרי במקום צומת הגידים ושחטה ודאי טרפה שהרי יש בה מכה 
שאינה חיה בה, ואע"פ שהיא חיה הימנה אם בא לחותכו למעלה, מ"מ אינה חיה באותה טרפות שבה באותו ענין שהוא 

מבדרי לה סמא נמי לא חיי, אבל אם חתך למעלה מצומת הגידין וחיתה ואח"כ נשחטה לאו עכשיו וטרפה היא זו דאי 
נטולת הגידין היא זו אלא חתוכת הרגלים למטה מן הארכובה היא זו וכשרה, וא"ת שמא כבר התחילה מכתה להמית בה, 

ך בבשרא טרפה הדר סביך חולי הוא זה ומסוכנת כשרה, ובודאי מצינו טרפה ונכשרת, ריאה שניקבה מתחילה לא סבי
בבשרא הוכשרה. וכן לקמן )ע"ז א'( והוא דקנה גרמא דידיה, אלא דהתם מתחלה פסול החוזר להכשירו מעצמו הוא, אבל 
זו כל זמן שהיא נטולת הגידין טרפה ולוקין עליה חתך הרגל למעלה לאו נטולת הגידין היא זו, וכללו של דבר בזה לקיימה 

 ך, ומכאן נלמוד דחסר ברגל במקום צומת הגידים כשרה עד שיהא חסרון למעלה מן הארכובה.כל י"ב חדש ולהכשירה בכ

 רא"ש חולין ד:ז

והקשה הרמב"ן ז"ל א"כ אם נחתכו הגידין יחתוך כל הרגל למעלה מצומת הגידין ותחזור להכשירה. ותירץ דאין הכי נמי ...
דחזרה להכשירה אלא ודאי אם שחט אחר שנטלו צומת הגידין טריפה שהרי יש בה מכה שאינה חיה בה ואע"פ שאם היה 

טריפות בא בה אינה חיה)ט( אפילו בבירור סמנין אבל אם חותך הרגל למעלה היתה חיה בה השתא מיהא באותו ענין שה
חתך למעלה מצומת הגידין קודם שחיטתה וחיתה ואח"כ שחטה לאו נטילת הגידין היא זו אלא חתוכת רגליה למטה מן 

הארכובה וכשירה. וא"ת כבר התחילה מכה זו להכניס בה מיתה. מסוכנת היא ולא טריפה. וכשירה וכן מצינו טריפות 
ות ריאה שניקבה ולא סביך בבישרא טריפה חזרה ונסבכה הוכשרה. ודעת רחוקה היא זו שטריפה תחזור להכשירה נכשר

בידי אדם אלא מיד כשנחתכה בצומת הגידין מתה היא. ואילו חתכה מתחלה למעלה היתה חיה.)י( אבל אחר שנחתכה 
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להן תקנה בתוספת ברוב ולא דמי לריאה  בצומת הגידין שוב אין לה תקנה שכבר נכנס בה חולי הטריפות)כ( ואין
 ..שמעצמה עומדת ומתחיל להסתבך.

 שלחן ערוך יורה דעה

 ש"ך יורה דעה קה

 חולין קח

 אגרות משה 

 מומר לחלל שבת בפרהסיא –שחיטה 

 שלחן ערוך יורה דעה ב:ה

או שהוא מומר לעבודת כוכבים או לחלל שבת בפרהסיא, או שהוא מומר לכל התורה,  אפי' לדבר אחד,להכעיס, מומר 
הגה: ומי שאינו חושש בשחיטה ואוכל נבלות בלא תיאבון אף על פי שאינו אפילו חוץ משתים אלו, דינו כעובד כוכבים. )ר' ירוחם(. 

 "ש(עושה להכעיס, דינו כמומר להכעיס, )כך העלה הב"י מדברי הרא

 א איגר יורה דעה ב:הרבי עקיב

לחלל שבת בפרהסיא. בתשב"ץ ח"ג ענין מ"ג ומ"ז כתב דמחללי שבת ליתא אלא בעבודת קרקע וצל"ע הנה במחלל שבת 
במלאכה דרבנן אי הוי מדרבנן כמומר לכה"ת כולה ושחיטתו אסורה מדרבנן נחלקו בזה האחרונים דעת הב"ה דהוי מומר 

בתוס' חולין )י"ד ע"א( העלו דאף בשוחט במזיד ובפרהסיא שחיטתו כשירה והפר"ח בק"א חלק עליו והנלענ"ד הנה 
דמשום פ"א לא נעשה מומר. ויעויין בחי' הר"ן חולין שכתב בשם תוס' הטעם דשחיטתו הראשונה ששוחט לע"א או 
נו בשבת בפרהסיא לא נאסרה שאינו נעשה מומר אלא עד גמר השחיטה וראיה לדבר מפ' או"ב דאמרי' ראשון לשולח

והשני לע"א חייב משום או"ב ואם איתא דשחיטה הראשונה שחיטת מומר חשבי' לי' אמאי מחייבי רבנן והלא אינו 
שוחט כלל אלא נחירה בעלמא אלא ודאי משמע דלאו שם מומר עליו אלא מאותה שחיטה ואילך ויש דוחים דלא דמי 

וא דנכשיר שחיטתו הראשונה דנעשית בהכשר שבת לע"א דבשוחט לע"א דאינו עובד אותה אלא בגמר זביחה הדין ה
אבל שוחט בשבת הרי בתחלת שחיטתו חילל שבת דחובל הוא הלכך אפילו בשחיטתו הראשונה הוי מומר ואין זה כלום 

אצלי דבשבת נמי לא מחייב עד גמר שחיטה דמקמי הכי הוי מקלקל בחבורה דקיי"ל דפטור אלא שדוחי' עוד דאפשר 
ה באכילה מ"מ לא הוי כשחיטת ע"א לטמויי במשא דמ"מ אינו כע"א דהרי קדושיו קדושין. דשחיטת מומר נהי דמתסר

ואם איתא דהכי הוא אע"פ שנעשה מומר בשחיטה ראשונה מ"מ מחייב לרבנן משום או"ב דשחיטה שא"ר מקרי שחיטה 
פה קדוש אומר כן הרמב"ם כיון דמטהר משום נבילה עכ"ל והנה אע"ג דדחה הר"ן הסברא הראשונה בב' ידים. מ"מ מצינו 

 :בפי' המשניות במשנה זו דהשוחט בשבת דכתב להדי' דבמזיד שחיטתו אסורה דבתחלת שחיטתו נעשה מומר ע"ש

ונמצא למידי' דג' שיטות בזה. דעת הרמב"ם דבשוחט בפרהסיא בשבת הוי שחיטת מומר דבתחלת שחיטה נעשה מומר   
א עם גמר השחיטה דמקמי הכי הוי מקלקל ודעת הסברא האחרונה ודעת הר"ן דשחיטתו כשירה דלא נעשה מומר אל

בר"ן הנ"ל ויכונה בדברינו בשם יש דוחים דבשחיטה הראשונה בין בע"א ובין בשבת הוי שחיטת מומר ואסורה באכילה 
ואינו מטמא במשא. ויש בזה צד חומרא דהשחיטה הראשונה דשבת אסור באכילה וצד קולא דאף שחיטתו שניה אינו 

מא במשא גם למדנו מדברי הר"ן אלו דהיכי דמטמא במשא משום נבילה לכ"ע לא הוי שחיטה דהוי כנחירה. אבל מט
היכא דמתסרא באכילה ואינו מטמא הוי בכלל שחיטה שא"ר דאפלגו בי' ר"ש ורבנן והנה לכאורה ראיה ברורה להפר"ח 

תו הראשונה דשבת בפרהסיא דמותר דלא הוי הנ"ל דמשום חילול שבת דרבנן לא מקרי מומר ממה דהעלה הר"ן דשחיט
מומר עד גמר שחיטה דמקמי הכי הוי מקלקל והא מ"מ מקלקל הוי איסור דרבנן אע"כ ברור דס"ל להר"ן דמשום מלאכה 

דרבנן לא הוי מומר. ומדברי הרמב"ם בפי' המשניות הנ"ל אין להביא ראיה בהיפוך די"ל דס"ל דתחלת שחיטה הוי מלאכה 
י מקלקל ע"מ לתקן אמנם נ"ל ראיה ברורה דגם הרמב"ם ס"ל בזה כהר"ן דהוי מקלקל. וע"כ הא דהוי מומר דאורייתא דהו

בתחלת שחיטה היינו במלאכה דרבנן הוי גם כן מומר כדעת הב"ה הנ"ל ומתחלה נאמר מה דיש לתמוה לכאורה באמת 
שחיטה ראויה היא וכו' לוקמי בטבח על סברת היש דוחים הנ"ל מסוגיא דב"ק )ע"א( דפריך הש"ס אלא שחיטת שבת 

בפרהסיא במזיד דאסורה באכילה ואינו מטמא במשא והוי בכלל שחיטה שא"ר מש"ה מחייב ר"מ ורבנן פטרי אע"כ ברור 
דשחיטת מומר מטמא משום נבילה והוי כנחירה ושפיר פריך לא מיבעיא לדעת הר"ן דגם בשבת בשחיטה הראשונה לא 

א אף לשיטת הרמב"ם דהוי שחיטת מומר. מ"מ פריך שפיר כיון דמטמא במשא והוי נעשה מומר ומותר באכילה אל
כנחירה גם לר"מ לא להוי שחיטה אע"כ דמיירי בצנעא ושפיר פריך דשחיטה ראויה היא אבל לומר דשחיטתו הראשונה 

שחיטה כמו כל הוי שחיטת מומר ואסור באכילה ואינו מטמא בודאי התמי' קיימת דלוקי בטבח בפרהסיא ולר"מ הוי 
שחיטה שא"ר והוא לכאורה תמיה גדולה ועצומה ולכאורה מוכח כשיטת הרמב"ם הנ"ל דהרי באמת צריכים להבין להר"ן 
הנ"ל דבתחלת שחיטה הוא מקלקל הא הוי מקלקל ע"מ לתקן וצ"ל עפמ"ש תוס' בשבת )ק"ו ע"א( ד"ה חוץ מחובל. ותוכן 
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טור ולא מחייב רק בחובל וצריך לכלבו ולר"י גם בזה פטור וע"ז כתבו דבריהם דלר"י גם לר"ש מקלקל גמור בחבורה פ
לחלק לר"י בין חובל וצריך לכלבו ובין כל שוחט דעלמא בב' אופנים או דבחובל וצריך לכלבו פטור דאין דרך לחבול 

חר שנעשה בשביל כלבו. משא"כ בשוחט. או דבחובל וצריך לכלבו אין התיקון מיד בשעת הקלקול אלא לאחר מכן דלא
החבורה בא הדם משא"כ בשוחט מיד בשעת קלקול בא התיקון להוציא מידי אמ"ה לב"נ. ולפ"ז אם נדון על תחלת 

שחיטה לחייבו תליא בב' תירוצים אלא דלפי תירוץ הא' חייב כיון דהדרך כך לעשות תחלת שחיטה בשביל סופו אבל 
שחיטה דעדיין לא בא התיקון דהא עדיין לא יצא מידי לאידך תירוצא דבעינן התיקון בשעת הקלקול ממילא בתחלת 

אמ"ה עד גמר השחיטה הוי כמו חובל וצריך לכלבו דפטור וא"כ י"ל דזהו טעמא דהר"ן דס"ל כסברא ב' דתוס' הנ"ל 
ובהיות שכן אם נימא כשיטת הר"ן הנ"ל עדיין יקשה על פירכת הש"ס לוקי בטבח בפרהסיא ור"מ מחייב דלא הוי שחיטת 

כיון דלא מחייב עד גמר שחיטה דמקודם לכן הוי מקלקל ורבנן דפטרי הא אוקימנא מאן חכמים ר"ש. ור"ש מומר 
לשיטתי' דמחייב בחובל וצריך לכלבו א"כ מכ"ש דמחייב בתחלת שחיטה ונעשה מומר קודם גמר שחיטה והוי שחיטת 

ע"כ לא מיירי בפרהסיא ושפיר פרכינן מומר אע"כ מוכח כשיטת הרמב"ם דאף לדידן הוי שחיטת מומר ומדמחייב ר"מ 
ולפ"ז יהא מוכח דאפי' מדאורייתא השחיטה אסורה דמיד בהתחלת השחיטה הוי מלאכה דאורייתא דאם נימא דהוי רק 

מומר מדרבנן דמקלקל הוי מלאכה דרבנן עדיין לא יתיישב סוגיא דב"ק הנ"ל דהא לענין ד' וה' אזלינן בתר שחיטה 
אלא למ"ד מעשה שבת דרבנן מ"ט דחכמים דפטרי וא"כ עדיין יקשה דלוקי בטבח בפרהסיא דאורייתא כדפרכינן התם 

ולר"מ דמקלקל בחבורה פטור הוי רק מומר דרבנן וחכמים דהיינו ר"ש לשיטתיה הוי מומר דאורייתא. אע"כ דגם לדידן 
ל וצריך לכלבו דפטור משום הוי מומר דאורייתא וכיון שכן ממילא מוכח לכאורה כסברא א' של תוס' בשבת הנ"ל דחוב

 :דאין דרך וכו' דאלו לסברתם הב' מהראוי דלא יהיה מומר דאורייתא בתחלת שחיטה כיון דאין התיקון בא מיד וכנ"ל

אמנם מ"מ אין להקשות מזה על סברא ב' של תוס' דנ"ל ברור דכל הויכוח של הר"ן הנ"ל אם הוי מומר בתחלת שחיטה   
ן בטעמא דשחיטה ראשונה לא הוי שחיטת מומר משום דאין נעשה מומר אלא עם גמר או לא זה רק לפ"מ דנקט הר"

השחיטה ונגמר השחיטה בהכשר מש"ה בשחיטה בשבת אם נעשה מומר בתחלת שחיטה הוי הגמר ע"י מומר וכשחיטה 
ואר דס"ל אחרת דמי. אבל למה דנקטו תוספות בחולין דבפעם א' לא נעשה מומר ולפי ראייתם מההיא דב' אוחזים מב

דמה שישחוט אח"כ ג"כ לא נאסר וע"כ הטעם דלא מקרי מומר אלא ברגיל בכך ומועד לעבור א"כ בודאי דשחיטת שבת 
בפרהסיא אף אם מהתחלת שחיטה הוי מלאכה גמורה מ"מ לא מקרי בשביל זה רגיל בכך ולומר כיון דבכל פורתא 

כל כוונתו רק למעשה שחיטה זה בפעם א' ולא מקרי  ופורתא מחלל שבת הוי כעושה פעמים רבות לא נ"ל דמכל מקום
מועד לעבור בכך וזהו נ"ל ברור כשמש בעזה"י וא"כ שפיר י"ל דחובל וצריך לכלבו דפטור דהטעם דאין התיקון מיד 

ובאמת גם בתחלת שחיטה הוי מקולקל ומ"מ לא הו"מ הש"ס לומר דמיירי בטבח בפרהסיא דאף לר"ש דמקלקל בחבורה 
לכלבו חייב ונעשה מומר בתחלת שחיטה מ"מ לא מקרי שחיטת מומר דאפי' מה שישחוט אח"כ מותרת  בחובל וצריך

ולכאורה נ"ל להביא ראיה לדעת תוספות הנ"ל עפי"מ דתמהו תוס' בכתובות )דף ל"ד( לשינויא דהש"ס כי קפטרי רבנן 
ה ונ"ל ליישב די"ל דהברייתא אשארא אמאי נקט כלל טבח בשבת הא ר"מ דמחייב בשחיטה שא"ר ק"ו בשחיטה ראוי

מלתא דפסיקא נקט דחייב בכל ענין אף בטבח במזיד ובפרהסיא וא"כ אי הוי תני טבח לע"א לחוד הו"א דוקא בזה כיון 
דממילא ע"כ מיירי באומר בגמר זביחה הוא עובדה מש"ה לא הוי שחיטת מומר דכיון דלא הוי מומר רק עם הגמר כבר 

טבח בשבת ס"ד לומר כיון דבתחלת השחיטה נעשה מומר מפסלא השחיטה משום נעשה השחיטה בהכשר משא"כ ב
שחיטת מומר לזה קמ"ל דמ"מ חייב ד' וה' והיינו משום דבפ"א דאינו רגיל בכך אינו נעשה מומר וכ"ז לשיטת תוס' חולין 

א מוכח מכח אבל לפי"מ דנקטו הראשונים דרק אותה שחיטה מותרת ומטעם דנעשה בהכשר קודם שנעשה מומר ממיל
פירכת הש"ס מדלא מוקי בטבח בפרהסיא היינו דגם לדידן הוי מומר וכנ"ל ומדמחייב ר"מ מוכח דמיירי בצנעא ישאר 

 :קושי' תו' דלמ"ל דנקט טבח בשבת וק"ל

אמנם נלע"ד ליישב קושי' תוס' באופן אחר ובהקדם סוגי' דסנהדרין )ע"ד ע"א( הבא במחתרת וכו' והלכתא דשדינהו   
ועי' הרמב"ן במלחמות שם דדוקא בשיבר בעודו במחתרת אבל ביצא ואח"כ שיבר חייב דבשעה ששברה לא הוי  בנהרא

קלבד"מ וכן בגונב כיס מיירי דשלשל ידו ועשאו קטפרס וקיבל וזרקו מיד אבל בזרק לאחר מיכן חייב דבשעה שזרקו לא 
ן ודייק כן מל' הרמב"ם פ"ג מהל' גניבה דכתב או הוי קלבד"מ ועי' בב"ח חוה"מ )סי' שנ"א( שכתב דגם דעת הרמב"ם כ

שגנב כיס בשבת והיה מגררו עד שהוציא מרשות בעלים שהיא רה"י לרה"ר ואבדו שם הרי זה פטור דקדק למנקט ואבדו 
שם היינו מיד אבל לא לאחר מיכן ע"ש וזהו ג"כ דעת תוספות בב"ק )דף ע' ע"ב( ד"ה כמאן כרע"ק ע"ש והנה בדרישה 

ל כתב דמדכתב הטור גבי מחתרת בשם הר"ר ישעיה דבעינן דוקא שיבר בעודו במחתרת ולא כתב מקודם גבי סימן הנ"
גונב כיס דבעינן השליכו מיד ע"כ דס"ל לחלק דדוקא במחתרת דמיד שיצא ממחתרת אזדאי לחיוב מיתה דעתה אסור 

עליו קאי ולא פקע מיניה מש"ה אף להורגו ול"ש תו קלבד"מ משא"כ בגונב כיס דחיוב מיתה ע"י חילול שבת עוד 
בשדינהו אחר מיכן פטור ויעוין בדרישה )בסי' ש"ן( בההיא דכתב הטור שם גנב ומכר בשבת אם נעשה המכירה באיסור 

כגון דא"ל עקוץ תאינה וכו' פטור דאיסור שבת ואיסור גניבה באים כאחד וכן טבח בשבת ולע"א פטור וכתב עלה 
בזה ג"כ דמיתה ותשלומים באים כאחד משום דבאמת אין באים כאחד דמיד ששוחט סימן בדרישה דהא דלא כתב רבינו 

א' נתחייב מיתה אלא דמ"מ פטור כיון דנתחייב מיתה באותו מעשה בתחלה לא מחייב תו ממון על אותו מעשה וכדמוכח 
רה דאם מדברי הטור בטבח סברא זו בסי' שנ"א )והיינו כדבריו הנ"ל גבי גונב כיס( ע"ש ודברי הדרישה תמוהים לכאו

בשבת יהיה מוכרח דאף דנתחייב בתחלת שחיטה לא מחייב ממון א"כ יקשה מזה על סברת הרמב"ן הנ"ל בגונב כיס דהא 
הך מלתא דטבח בשבת דהוי קלבד"מ הוא סוגיא ערוכה ואיך יתיישב זה לשיטת הרמב"ן ורציתי לדחוק בכוונת הדרישה 

תה עד גמר שחיטה דמקודם הוי מקלקל כדעת הר"ן הנ"ל ורק מדקדוק לשון הטור דלהרמב"ן י"ל דס"ל דלא נתחייב מי
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דלא כתב גם בטבח בשבת דאיסור מיתה ותשלומין באין כאחד ע"ז בנה יסודו דס"ל להטור דלא הוי מקלקל ואין באים 
שט פשיט ליה זה כאחד ומ"מ פטור מתשלומין. אמנם מלבד דדחוק ורחוק לומר כן בכוונת הדרישה דמבואר בלישנא דמפ

דנתחייב בתחלת שחיטה גם אינו מספיק ליישב שיטת הרמב"ן דיקשה מסוף הסוגי' דב"ק הנ"ל דפריך מי מצית מוקמית 
מתני' כר"מ וכו' מכלל דבכולהו מתני' מודה וכו'. ובזה יקשה הא לר"ש לשיטתיה דסבר בחובל וצריך לכלבו דחייב 

א"כ מש"ה מחייב בטבח ביה"כ דכבר נתחייב מלקות בתחלת שחיטה ולזה וממילא גם בתחלת שחיטה חייב וכמש"כ לעיל 
אחרי המחילה אלף פעמים מכבודו הגדולה של הדרישה זצ"ל נלע"ד דטבח בשבת לא דמי לגונב כיס דדוקא בגונב כיס 

דעל דלאחר שהוציא לרה"ר שוב אינו מחלל שבת והחיוב מיתה רק על מה שעשה כבר מש"ה חייב בהשליכו לאחר מיכן 
מעשה השלכה זו אינו חייב מיתה כלל וה"נ כוונת התוס' בב"ק ד"ה כמאן כרע"ק דמיד שבא לאויר החצר ונתחייב משום 
קלוטה ומה שיורד אח"כ החפץ לקרקע החצר אין בזה חיוב שבת כלל דכבר נח מקודם ברה"י משא"כ בטבח בשבת דאף 

הוא ג"כ חובל ואף דלא אתרו ביה שנית מ"מ הוי חייבי דנתחייב מיתה בתחלת שחיטה מ"מ גם על הגמר חייב מיתה ד
מיתות שוגגי' דקיי"ל דפטור וסברא זו הובאה בהקדמת הפ"י לכתובות בחידושי הגאב"ד דק"ק גלוגא זצ"ל בשם 

 :הירושלמי במדליק גדיש ונכון בעזה"י

ומשלם בזה יקשה הא כבר  אמנם יש לעי' במ"ש הרמב"ם פ"ט מהל' גניבה טבח ביה"כ והתרו בו פטור דאינו לוקה  
נתחייב מלקות בתחלת שחיטה והוי הגמר בלי התראה דקיי"ל חייבי מלקיות שוגגי' חייבים בתשלומין וא"כ יתחייב ד' וה' 
על הגמר למה דכתב הב"ח בדעת הרמב"ם דאזיל בשיטת הרמב"ן בגונב כיס ודאי בפירכת הש"ס מכלל דכולה מתני' מודה 

סוגי' אזיל אליבא דר"ל דחייבי מלקיות שוגגי' פטורי' מתשלומי' ולדידי' קיימא סברתנו דגם ר"ש שפיר כתבנו דהרי כל ה
 :בשעת הגמר חייב מלקות אבל לדינא על הרמב"ם יקשה כנ"ל

ולזה מוכרח לענ"ד בהחלט דעת הרמב"ם כדעת הר"ן דבתחלת שחיטה הוי מקלקל ולא מחייב מיתה עד הגמר וא"כ   
' המשניות דשוחט בפרהסיא בשבת דשחיטתו אסורה דבתחלת שחיטה נעשה מומר הא יקשה איך כתב הרמב"ם בפי

הוכחנו דהוי מקלקל אע"כ דטעמא דהרמב"ם דמ"מ מקלקל הוי מלאכה דרבנן והוי מומר מדרבנן והיינו כדעת הב"ה הנ"ל 
הנ"ל דהנה אף דמשני דבמומר לחלל שבת בדרבנן הוי מומר מדרבנן ושחיטתו אסורה ולפ"ז י"ל קושי' תוספות דכתובות 

באומר בגמר זביחה הוא עובדה מ"מ למה דמסקי' גבי שור הנסקל שמסרו לשומר ממילא ה"נ יש לאוקמי ההיא דטבח 
לע"א בכה"ג וא"צ לאוקימתא דבגמר זביחה עובדה דאף דנאסרה מתחלת שחיטה מ"מ כיון דיכול לומר הרי שלך לפניך 

לומר הש"ל והוי גורם לממון וכיון שכן י"ל דאי הוי נקט רק טבח לע"א לא כדמוכח בשור הנסקל דקודם גמר שחיטה יכול 
היינו מוכרחים לאוקמי בטובח ע"י אחר דיש לאוקמי בהיפוך באומר דרק בתחלת זביחה עובדה ומש"ה לא הוי קלבד"מ 

ת מומר ליכא דבשעת הגמר דאתי עלה חיוב ממון ליכא כאן חיוב מיתה וכההיא דגונב כיס הנ"ל וממה דלא הוי שחיט
למידק דמיירי באומר בגמר זביחה עובדה די"ל דמיירי בשוגג וא"כ לא היה נשמע הדין דטובח ע"י אחר חייב ד' וה' לזה 

נקט טבח בשבת דבזה בודאי חייב מיתה גם בשעת הגמר והוי קלב"מ ומוכח דמיירי בטובח על ידי אחר ומעתה שבררנו 
חיטה ליכא חילול דאורייתא דהוי מקלקל ורק שחיטתו אסורה מדרבנן בעזה"י דדעת הרמב"ם בזה כהר"ן דבתחלת ש

דמדרבנן הוי מומר וצריכין אנו ליישב מה דהקשינו לעיל דמאי דפרכינן שחיטת שבת שחיטה ראוייה דלמא מיירי 
בפרהסיא ולר"מ לא הוי רק מומר מדבריהם ור"ש לשיטתי' דמקלקל בחבורה חייב הוי שחיטת מומר דאורייתא נראה 

לעניות דעתי לפי מ"ש הב"ש )סי' קמ"א סקמ"ז( דמומר לאו בר שליחות הוא כמו ע"א ושכן משמע מהרמב"ם ע"ש וכ"כ 
ג"כ במג"א )סי' קפ"ט( וא"כ י"ל דליכא לאוקמי בטבח בפרהסיא כיון דע"כ מיירי בטובח ע"י אחר וכיון דמיד בתחלת 

על הגמר ואף שכתבנו דלענין ד' וה' תליא בדאורייתא שחיטה נעשה מומר מדבריהם שוב בטלה השליחות ואינו חייב 
כדמוכח מפירכת הש"ס אלא למ"ד מעשה שבת דרבנן וכו' לעד"נ דדוקא לענין שחיטה ראוייה בזה הסברא דכל 

שהשחיטה עשה פעולה להוציא מידי איסור דאורייתא מקרי שחיטה ראוייה וכן לענין שחיטת מומר כיון דמ"מ הועיל 
מא מדאורייתא שם שחיטה עליו ולא שם נחירה עליו משא"כ בענינים אחרים כל דלא נתקיים הענין השחיטה דאינו מט

מדרבנן ממילא פטור מהממון ועי' במל"מ רפ"ז מהל' תרומות וא"כ י"ל לענין שליחות אף במקום דהוי רק מומר מדרבנן 
ושפיר פריך ולפ"ז אפשר דבזה מיושב ג"כ בטלה השליחות ולא מתחייב בד' וה' וא"כ מדמחייב ר"מ מוכח דאיירי בצנעא 

תמיהתנו על היש דוחים הנ"ל די"ל ג"כ הכי דאף דלא ס"ל בזה כהרמב"ם דנעשה מומר בתחלת שחיטה מ"מ י"ל כיון 
דלדידהו דגם באותה שחיטה נעשה מומר הרי דס"ל כיון דהכשר שחיטה ועשייתו מומר בהדדי קאתי מקרי שחיטת מומר 

כיון דבאותו שליחות באותו מעשה בגמר השליחות נעשה מומר הוי בכלל אין שליחות למומר  ה"נ י"ל לענין שליחות
וכעין זה כתבו תוס' כתובות )דף י"א( בגר קטן כיון דבאותו מעשה השליחות נעשה ישראל אינו בכלל אין שליחות לנכרי 

ין יש לפקפק כיון דהם סוברים דאין ה"נ י"ל בהיפוך דאם באותו מעשה נעשה מומר הוא בכלל אין שליחות למומר ועדי
שחיטת מומר משוה נבילה ואינו בכלל ע"א י"ל דג"כ אינו בכלל ע"א לענין ביטול שליחות ויש לחלק עכ"פ להרמב"ם י"ל 

 :כנ"ל. היוצא לנו מדברינו בעזה"י דדעת הר"ן דמשום חילול שבת דרבנן לא הוי מומר ולהרמב"ם הוי מומר

 מליחה בסוכר –שחיטה 

 (קישור)ציונים לתורה )ענגיל( כלל מ 

 מצוות שחיטה –שחיטה 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?11572&pageid=S0062


1280 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 מנן המצוות הקצר לרמב"ם

כך  +/השגת הראב"ד */ לשחוט בהמה חיה ועוף ואחרקמו לשחוט בהמה חיה ועוף ואחר כך יאכל בשרן שנ' וזבחת מבקרך וכו'. 
 +יאכל בשרן. א"א זה אין לו טעם ואולי לאו הבא מכלל עשה עשה.

 רמב"ם ספר המצוות מצוות עשה קנו

והמצוה הקמ"ו היא שצונו לשחוט בהמה חיה ועוף ואחר ייאכל בשרן ושלא יהיה להן התר אלא בשחיטה לבד. והוא  
זבחת מה מוקדשין בשחיטה אף חולין בשחיטה אמרו יתעלה )ראה יב( וזבחת מבקרך ומצאנך כאשר צויתיך. ולשון ספרי ו

כאשר צויתיך מלמד שנצטוה משה על הושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ועל רוב שנים בבהמה. וכבר התבארו משפטי 
 מצוה זו וכל דקדוקיה במסכתא המחוברת לה כלומר מסכת חולין:

 כסף משנה

 ט"ז יורה דעה א:טז

מדבר ואינו שומע דלא ישחוט לכתחלה מתרומה והקשה ב"י אמאי לא יליף גם אם אחר מברך. בב"י בשם הרא"ש דיליף 
נשתתק לאסור לכתחלה מתרומה דאילם וערום לא יתרומו ותירץ דתנא לא רצה לשנות תקנתא ותמוה לי דאדרבה 

א משמע במתני' דלא מהני תקנתא דהא תנא דומיא דערום ושם לא מהני אחר מברך ומזה הטעם ס"ל באמת לא"ז שמבי
ב"י בשם הגהת אשר"י דאילם לא ישחוט ואחר מברך ונ"ל תחלה לישב מה שקשה על הא"ז דמאי שנא מההיא דס"פ 
ראוהו ב"ד כל הברכות אע"פ שיצא מוציא פירש"י שהרי כל ישראל ערבים זה בזה למצות חוץ מברכת הלחם כו' פי' 

ברוך וא"כ קשה למה לא יברך אחר בתרומה ברכת הנהנין דבזה אין ערבות שאין חובה על האדם דלא לתהני ולא ל
ושחיטה ונראה דמחלק בין כל המצות שאדם צריך לעשות בגופו דוקא לא ע"י אחר מ"ה הכרח הוא באם אינו יכול לברך 

דיברך אחר משא"כ בתרומה ושחיטה דאפשר לעשות ע"י אחר א"כ אותו שיעשה המצות יברך ולא נחלק המצוה לזה 
ה דגם הוא ס"ל דאילם לא יתרום ואחר מברך מטעם שזכרתי אלא דבשחיטה נראה טעמו והברכה לזה ולהרא"ש נרא

דאחר מברך שפיר דברכת השחיטה אינה באה על השחיטה עצמה דהא אין חיוב לשחיטה אם אינו רוצה לאכול אלא 
ותה ברכה עיקר הכוונה לתת שבח למקום ב"ה על שאסר לנו אכילת בשר בלא שחיטה ובזה ודאי כל ישראל שייך בא

שהרי על כולם יש איסור אלא שאין מקום לברך שבח זה אלא בשעת שחיטת שום בהמה דוגמא לדבר שזכר ב"י בסי' 
רס"ה בשם ר"ת בברכת להכניסו בברית שהיא שבח והודיה בכל שעה על קדושה זו ע"ש ומ"ה ניחא בברכת אירוסין 

לכל ישראל אבל בהפרשת תרומה הוה עיקר הברכה על שהחתן מארס והרב מברך דגם שם מברך על איסור עריות שאסר 
מצות הפרשה לא על איסור אכילת טבל שהרי מצות ההפרשה חיוב עליו אפילו אם אינו רוצה לאכול מן התבואה עדיין 

א"כ הוה מצוה זאת כשאר מצות וכיון שאין הוא חיוב בגופו לעשות כן דאפשר לתרום ע"י שליח לא נחלק המצוה 
אלא התורם יברך ומ"ה ניחא בההיא דאילם לא יתרום דלית ליה באמת תקנתא לברך ובמה שכתבתי  והברכה זה מזה

נתיישב מה שהוקשה לבעל הדרישה למה יברך אחר כאן והלא ברכת הנהנין אם יצא אינו מוציא ותירץ מה שתירץ ומו"ח 
ומברך וכמ"ש הג"ה אשיר"י ולי לא ז"ל כתב ג"כ דהך אם אחר מברך דגבי שחיטה פי' אם אחר שוחט לעצמו ג"כ בהמה 

נראה בזה דא"כ לא היה שותק מלפרש כן בהדיא אם אחר מברך על שחיטה אחרת אלא כמ"ש דאין כאן ברכת הנהנין 
 כלל אלא שבח והודיה על האיסור כמו בברכת אירוסין:

 (קישור)נשמת חיים )ברלין( יורה דעה סימן כ 
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 ארץ הצבי עמ' כט

 גינת אגוז עמ' י

 מפניני הרב עמ' תיג

 (קישור) מצות התורה ודיעבדלכתחילה 

 םנשי –שחיטה 

 268לאלדד הדני ספר הלכות ארץ ישראל

 

                                                 

 בליקוטי הלכותע"ש  268
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 תוספות חולין ב. ד"ה הכל

 לכות ארץ ישראל לאלדד הדניה
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 בית יוסף יורה דעה א:א

ישראל )ה"ש לאלדד הדני לקוטי הלכות  ומ"ש נשים. כן כתבו התוספות בריש חולין )ב. ד"ה הכל(א* ודלא כהלכות ארץ
( שכתבו דנשים לא ישחטו מפני שדעתן קלה שמא יתעלפו והפוסקים הסכימו לדעת התוספות. והאגור 28אות א עמ' 

)סי' אלף סב( כתב שאף על פי שדעת הפוסקים כן המנהג בכל גלות ישראל שלא ישחטו ומעולם לא ראיתי נוהג לשחוט 
כי המנהג מבטל הלכה ומנהג אבותינו תורה היא )מסכת סופרים פי"ד הי"ח( עכ"ל: ואני אומר ולכן אין להניחן לשחוט 

שאם היה אומר שהיו רוצות לשחוט ולא הניחון היה אפשר לומר שהיא ראיה אך ראיית לא ראינו אינה ראיה )עדיות פ"ב 
כתב שהנשים שוחטות לעצמן משמע שאין מ"ב, זבחים קג:(. וכתב הכל בו )סי' קז פ"ד פב:( ה"ר יצחק )סמ"ק סי' קצז( 

שוחטות לאחרים עכ"ל ודבר תימה הוא מה חילוק יש בין שוחט לעצמו לשוחט לאחרים דכמו כן הכשר צריך לזה כמו 
 לזה ומה שכתב רבי יצחק לעצמן היינו לומר שהן לבדן שוחטות ואין צריך שיעמוד אחד על גבן:
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 לחן ערוך יורה דעה א:אש

ין ַהנָ ַהֹּכל שֹוֲחִטין ְלַכְתִחָּלה, ֲאִפּלּו ָנִשים.  אֵּ ן ַהִמְנָהג שֶׁ ֹּלא ִלְשֹחט, ְוכֵּ ְּכָבר ָנֲהגּו שֶׁ ין ְלַהִניַח ָנִשים ִלְשֹחט, שֶׁ אֵּ ִשים שֹוֲחטֹות ַהָגה: יֵּש אֹוְמִרים שֶׁ

ם ָהָאגּור(. ף ְבשֵּ ית יֹוסֵּ ה ַוֲעָבִדים ְוָכל ָאָדם, ֲאִפּל )בֵּ ְמחֶׁ הּוא מֻּ ין יֹוְדִעין בֹו שֶׁ ף, ְוַגם אֵּ ֹּלא ִיְתַעּלֵּ ְחָזק ִלְשֹחט שֶׁ מֻּ ין ַמִּכיִרין אֹותֹו שֶׁ ּו אֵּ
ֹרב ָהְרִגיִלין לִ  ֱאֹכל ִמְשִחיָטתֹו, שֶׁ ָתר לֶׁ ן לֹו ְלַכְתִחָּלה ִלְשֹחט, ּומֻּ ָתר ִלתֵּ ַע ִהְלכֹות ְשִחיָטה, מֻּ ְזקַ ְויֹודֵּ ם ְבחֶׁ ְמִחין ְשֹחט הֵּ ת מֻּ
ֱאֹכל ִמְשִחיָטתֹו ְוסֹוְמִכים ַעל ַהֲחָזקָ  ָתר לֶׁ ינּו, ָאז מֻּ ינֹו ְלָפנֵּ אֵּ ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים, ְבשֶׁ ְחָזִקין. ַבמֶׁ ינּו, ָצִריְך ּומֻּ ה. ֲאָבל ִאם הּוא ְלָפנֵּ

ין ָצִריְך ְלשָ  ַע ִהְלכֹות ְשִחיָטה, ֲאָבל אֵּ ה ְויֹודֵּ ְמחֶׁ ף. ְלָבְדקֹו, ִאם הּוא מֻּ ָּלא ֲאלֹו ִאם ִנְתַעּלֵּ ין ִלְסֹמְך ַעל ַהֲחָזָקה אֶׁ אֵּ ַהָגה: ְויֵּש אֹוְמִרים שֶׁ
ִר  ין ִלְסֹמְך ַעל ַהֲחָזָקה, ְבָמקֹום ִדיכֹוִלין ְלָבְררֹו, )ָמְרְדַכי ְוַהָגהֹות ֲאשֵּ ם אֹור ָזרּוַע ּוְשִאְלתוֹ ְבִדיֲעַבד, ֲאָבל ְלַכְתִחָּלה אֵּ ת ָפָרַשת ְבַהֲעֹלְתָך(. ְוָכל זֶׁה י ְוָאגּור ְבשֵּ

ט ַעְצמֹו ֹלא ִיְשחֹ  ט ָבִקי אֹו ֹלא, ֲאָבל ַהשֹוחֵּ יָנן ְבִקיִאין ְויֹוְדִעין ִאם זֶׁה ַהשֹוחֵּ אֵּ ִרים, שֶׁ ָשַחט ג' ַמְיִרי ַבֲאחֵּ ה, ַעד שֶׁ ְמחֶׁ ַע ִהְלכֹות ְשִחיָטה ּומֻּ יֹודֵּ ט, ַאף ַעל ִפי שֶׁ
ם ָהַרְמַב''ם(ְפָעִמים ִבְפנֵּ  ֹּלא ִיְתַעּלֵּף. )טּור ְבשֵּ הּוא ָרִגיל ְוָזִריז שֶׁ ַע שֶׁ יֹודֵּ ה ְבִהְלכֹות ְשִחיָטה, שֶׁ ְמחֶׁ ן ָנַטל  י ָחָכם ּומֻּ ָּלא ִאם ּכֵּ ט אֶׁ ין ָאָדם שֹוחֵּ אֵּ ן נֹוֲהִגין שֶׁ ְוָלכֵּ

ָחכָ  ין הֶׁ ם ִהְלכֹות א''י(. ְואֵּ י ָחָכם, )ָאגּור ְבשֵּ ָּכל ַהבָ ַקָבָלה ִלְפנֵּ ן נֹוֲהִגין שֶׁ ַע ִהְלכֹות ְשִחיָטה ּוָבִקי ַבָיד. ְוָלכֵּ הּוא יֹודֵּ יֵַּדע בֹו שֶׁ ן לֹו ַקָבָלה, ַעד שֶׁ ִאין ם נֹותֵּ
צֶׁ  ם ְלַכְתִחָּלה, ְוֹלא ַבְדִקיָנן אֹוָתם ֹלא ַבְתִחָּלה ְוֹלא ַבסֹוף, ְדָכל ַהְמצּוִיין אֵּ יהֶׁ י ָחָכם, )ד''ע(. ּוִבְקָצת ִלְשֹחט, סֹוְמִכין ֲעלֵּ ל ְשִחיָטה ְּכָבר ָנְטלּו ַקָבָלה ִלְפנֵּ

ט ָנַתן לֹו ַקָבָלה. ְוָכל שֹוחֵּ ָחָכם, ִלְרָאָיה שֶׁ ל ְּכָתב ִמן הֶׁ ל נֹוטֵּ ַיֲחֹזר ִלְפרָ ְמקֹומֹות נֹוֲהִגין ְלַהְחִמיר עֹוד, ְדַהְמַקבֵּ ה שֶׁ ָנַטל ַקָבָלה, ִיְראֶׁ ִקים ִהְלכֹות , ַאף ַעל ִפי שֶׁ
ם מהר''ש(. ּוְכמֹו שֶׁ  ִוי ְבשֵּ ם )מהר''ר ַיֲעֹקב ַהּלֵּ ֹּלא ִיְשְּכחֵּ ִיְהיּו ְשגּוִרים ְבִפיו ּוְבִלבֹו שֶׁ ָבא ִלְשֹחט, ָּכְך הּוא ַהִדין ְשִחיָטה, שֶׁ ַהִדין ְבִהְלכֹות ְשִחיָטה ּוְבִמי שֶׁ

ָאה ּוְבִמי שֶׁ  ה ְבָכל זֶׁה, )ד''ע(. ְויֵּש לב''ד ַלְחֹקר ְוִלְדֹרש ַאַחר ַהבֹוְדִקים ְוַהשֹוחֲ ְבִהְלכֹות ְבִדיקֹות ָהרֵּ ִיְהיּו ָבא ִלְבֹדק, ְוִדיָנם ּוִמְנָהָגם ָשוֶׁ ִטים, ְוִלְראֹות שֶׁ
ָלה ִבְשִחיטֹות  ִרים, )מהרי''ו סי' נ'(. ִּכי ָגדֹול ִאסּור ַהַמְכשֵּ ְמִחים ּוְכשֵּ ינֹו ְבִקיִאים ּומֻּ אֵּ ק, ְוִנְמָצא שֶׁ ט ּובֹודֵּ יזֶׁה שֹוחֵּ ּוְבִדיקֹות ַהְמסּוִרים ַלֹּכל. ְוִאם ָבְדקּו אֵּ

ָשַחט, ְדַאְמִריָנן ַהְשָתא הּוא ְדִאְתַרע, ַע ַמה שֶׁ ין ַמְטִריִפין ְלַמְפרֵּ ע, ִאם ָנַטל ַפַעם ַאַחת ַקָבָלה אֵּ י ֲאגָֻּדה(. ֲאָבל ִאם ֹלא  יֹודֵּ עֹוָלם, ָּכל ַמה )ִחדּושֵּ ָנַטל ַקָבָלה מֵּ
ר, )רשב''א ִסיָמן רי''ח(. ְכשֵּ ָשַחט, ְצִריִכין הֶׁ ן ַמה שֶׁ ִבְשלּו ָבהֶׁ ִלים שֶׁ ָפה, ַגם ָּכל ַהּכֵּ ָשַחט, ְטרֵּ  שֶׁ

 לחן ערוך יורה דעה א:יאש

 רמב"ם הלכות מלכים א:ה

 נשים – סמיכהראה: 

 סימני עוף טהור, מצוות בדיקתם –שחיטה 

 רמב"ם ספר המצוות עשה קנ

ולשון ספרי )מדרש תנאים ממדרש הגדול ראה יד( כל צפור טהורה .. והמצוה הק"נ היא שצונו לבדוק בסימני העוף גם כן.
 269..תאכלו זו מצות עשה.

 סרכיה נקט –שחיטה 

 ברכות טז.

 ט"ז יורה דעה סט:כד

"י הא אין מסיח ל"ת נאמן אלא בעדות אשה ותירץ דבמילי דרבנן נאמן בכל מקום כמ"ש או במסיח ל"ת. הקשה ב
מהרא"י בת"ה סי' ע"ט והך בשר כיון דמליח כרותח הוי דם שבישלו ואינו עובר עליו וכ' רמ"א בד"מ עליו דלא היה צריך 

מלג עובד כוכבים תרנגולת ולא למליח כרותח דבלא"ה לא הוי אלא איסור דרבנן דהרי הוא מבושל בפנינו ומה"ט אם 
ידעינן אי בכלי ראשון או בכלי שני נאמן דאי נמי עבד בכלי ראשון אין כאן איסור דאורייתא ולכך נאמן עכ"ל ורש"ל כתב 

ג"כ על ב"י דלא היה צריך לתת טעם משום בישול דהא מחמת מליחה ג"כ אזיל ליה איסור דאורייתא ומעשה בא לידינו 
ר ושכחה אם מלחה אותו תחילה אם לאו והתרנו מכח זה דלא הוי אלא ספיקא דרבנן ולקולא באשה אחת שבשלה בש

וא"ל דמוקמי' לה אחזקה דמעיקרא שלא היתה מלוחה דאם כן גם כאן אמאי אנו מתירין מכח מסיח לפי תומו מחמת 
פק אם הדיח הדחה שהוא דרבנן ולא אמרינן אוקי אחזקה דמעיקרא שלא היתה מודחת ועוד מצאתי בקובץ ישן בס

אחרונה מצאתי כתוב שכשר מאחר דמליח הוא מדרבנן הוי ספיקא דרבנן ולקולא כדאיתא בהג"ה ש"ד שער ד' ד"ה 
מעשה שנמלחו ב' פרות עכ"ל ואע"ג דהב"י סי' פ"ז כתב בשם רש"י ורמב"ם דס"ל אפילו בבישול יש איסור מן התורה 

ועוד יש לתת טעם להתיר דבודאי עשתה האשה כדרכה א תלמוד ערוך מ"מ הא קמן דכל האחרונים לא חשו לזה כיון דהו
 ומלחה תחלה כעין ההיא דאמרינן גבי ק"ש טעה בוכתבתם והתחיל למען ירבו כו' א"צ לחזור דסירכיה נקיט ואתי

                                                 

האוכל כזית מבשר עוף טמא לוקה מן התורה, שנאמר "ואת אלה תשקצו מן העוף לא ב:ד וז"ל: מאכלות אסורות ע' הלכות  269
 הא טמאה לא תאכלו.  -יאכלו", והרי עבר על עשה שנאמר "כל צפור טהורה תאכלו " 

 
 ע"ע בהשגות הרמב"ן לשורשים א' וו'
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א"ש כנלע"ד והאי דלא אזלינן כאן בתר חזקה דיש רוב נגד החזקה דרוב פעמים מולחין תחלה ורוב עדיף מחזקה כמ"ש הר
 ריש כתובות בפשט דפתח פתוח מצאתי:

 שחיטת עכו"ם –שחיטה 

 יב-ד:יארמב"ם הלכות שחיטה 

עכו"ם ששחט אע"פ ששחט בפני ישראל בסכין יפה ואפילו היה קטן שחיטתו נבלה ולוקה על אכילתה מן התורה, שנאמר 
וקרא לך ואכלת מזבחו, מאחר שהזהיר שמא יאכל מזבחו אתה למד שזבחו אסור ואינו דומה לישראל שאינו יודע הלכות 

 שחיטה.  

 ע"ז שחיטתו נבלה.  וגדר גדול גדרו בדבר שאפילו עכו"ם שאינו עובד 

 תוספתא חולין א:א

הכל כשרין לשחוט אפילו כותי אפילו ערל ואפילו ישראל משומד שחיטת המין עבודה זרה ושחיטת גוי הרי זו פסולה 
 ושחיטת הקוף הרי זו פסולה שנ' וזבחת ואכלת לא שזבח הגוי ולא שזבח הקוף ולא שנזבח מאליה:

 חולין לח:

שחיטתו כשרה; ור"א פוסל, אמר ר"א: אפילו שחטה לאכול לעובד כוכבים מחצר כבד שלה  -כוכבי' מתני'. השוחט לעובד 
פסולה, שסתם מחשבת עובד כוכבים לעבודת כוכבים. א"ר יוסי: ק"ו הדברים, ומה במקום שהמחשבה פוסלת,  -

שלא יהא הכל הולך אלא אחר  במוקדשין, אין הכל הולך אלא אחר העובד, מקום שאין מחשבה פוסלת, בחולין, אינו דין
 השוחט:

 עשו סייג לתורה –את משמרתי  ושמרתםראה: 

 שחיטת סימנים

 חולין כז.

 רש"י חולין כז.

 תוספות חולין כז.

 (קישור)לב אריה חולין כז. 

 גינת אגוז עמ' ט

 דאורייתא לכתחילהראה: 

 דיןשטר מעשה בית 

 יבמות לט

 הפטור בענין –מפניני הרב עמ' רעט 

 שטר מעשה דית דין ממלוה על פה

 ושלחוד"ה  רש"י סנהדרין כט:

 ועומד בדין נעשית כמלוה בשטר שגלויה לכל הלכך כתבינן. שליח בשמייהו ללוה למיתי קמייהו לדינא ואודויי, והואיל

 בבא קמא ח.
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 -כולן גובין מן האחרון, אין לו  -כולן נכנסו תחת הבעלים, בזה אחר זה  -ת"ר: מכר לאחד או לשלשה בני אדם כאחד 
דאיכא למימר חד  גובה משלפני פניו. מכרן לאחד היכי דמי? אילימא בבת אחת, השתא לשלשה -גובה משלפניו, אין לו 

מינייהו קדים, אמרת כולן נכנסו תחת הבעלים, מכרן לאחד מיבעיא? אלא פשיטא בזה אחר זה, ומ"ש שלשה? דכל חד 
וחד אמר ליה: הנחתי לך מקום לגבות ממנו, האי נמי אכל חד וחד לימא ליה: הנחתי לך מקום לגבות ממנו! הכא במאי 

 אמר רב ששת: כגון שלקח עידית באחרונה. כגון שלקח עידית באחרונה. וכן -עסקינן 

 רש"י שם

 ביום א' מי שהיה עליו נזקין וכתובת אשה וב"ח והיו לו עידית ובינונית וזיבורית. -מכרן לא' או לג' בני אדם 

נכנסו הלקוחות כדין המוכר ומי שלקח עידית יפרע לניזק ולוקח בינונית ישלם את החוב  -כולן נכנסו תחת הבעלים 
 זיבורית את הכתובה.ולוקח 

 כולן נכנסו תחת הבעלים תוספות בבא קמא ח. ד"ה

וא"ת והא נזקין מלוה על פה נינהו ומלוה על פה לא גבי ממשעבדי וי"ל דכשעמד בדין כמלוה בשטר דמיא כדאמר בהגוזל 
 בתרא )לקמן קיב( ובכמה דוכתין אי נמי מלוה הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמיא וחייב.

 ין כט: ד"ה שלשהרש"י סנהדר

 עשאן בית דין והפקירן הפקר, ויכולין לשנותו לעשות מלוה בשטר, ולהיות במקום הלוה לעשות שליח לכותבה.

 דעת הראב"ן –שנים מקרא ואחד תרגום : עוד ראה

 ראב"ן שאלות ותשובות )בתחילת הספר( סימן פח

לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור ב' מקרא ואחד תרגום. נ"ל דביחיד הדר בכרך מיירי שאין לו עשרה לקרות 
בתורה, שצריך לכוין השעה שקורין הציבור בפרשה בבהכ"נ ויקרא גם הוא ביחיד שנים מקרא כנגד שנים הקורין בב"ה 

ה כ"ג ב[ הקורא בתורה לא יפחות לקרות פחות מג' ואחד תרגום כנגד המתרגם בב"ה, שכן היה מנהגם כדתנן ]מגיל
פסוקים ולא יקרא למתרגם יותר מפסוק אחד, דאם כמו שפירשו רבותיי דבקריאת הפרשה בבוקר בשבת מיירי כמו שאנו 

רגילין, לימא לעולם יקרא אדם הפרשה בשבת שנים מקרא וכו', עם הציבור למה לי, אלא ודאי עם הציבור ממש 
שנים מקרא וכו' למה לי הלא ישמעו בב"ה ויצאו ידי חובתן. ואעפ"כ מנהגינו מנהג גמור, דזימנין דלא  כדפרישית, ועוד

 מצי מכוין דעתיה בב"ה לכל הפרשה ויצא בקריאה שקרא כבר.    

 שמונה פסוקים שבתורהתוספות בבא בתרא טו. ד"ה 

ו שליח צבור ואין נראה לר"ת דהא כל התורה ה"ר משולם היה מצריך מכאן לקרות לאחד אותן ח' פסוקים שלא יקרא עמ
כולה נמי אחד קורא כדתנן במגילה )דף כא:( קראוה שנים יצאו ואמר בגמ' תנא מה שאין כן בתורה ואומר ר"ת דיחיד 

קורא בלא הפסקה שלא יקראו שנים זה ד' פסוקים וזה ד' ומה שנוהגים עתה לקרוא שנים ]בכל התורה[ אומר ר"ת כדי 
מי שאינו יודע לקרות בעצמו כענין שמצינו במסכת ביכורים )פ"ג מ"ז( דתנן כל מי שיודע לקרות קורא שלא יתבייש 

בעצמו ושאינו יודע לקרות מקרין לפניו נמנעו מלהביא ביכורים התקינו שיהיו מקרין את מי שיודע לקרות ואת מי שאינו 
ל לבי כנישתא וחזא חזנא דקאים וקורא ולא קאי יודע לקרות והא דאמר בירושלמי במגילה רבי שמואל בר רב יצחק ע

בר איניש תחתיו א"ל אסור כשם שנתנה תורה על ידי סרסור כך אנו צריכין לנהוג בה על ידי סרסור אע"ג דמשמע שחזן 
עומד אצל הקורא לא שיקרא עמו אלא יעמוד ויקרא אותם שיש להם לקרות כדי שתנתן תורה על ידי סרסור ועוד אומר 

 ל להיות שקצת מסייע לו בנחת והא דמשמע במגילה שלא יקראו שנים היינו שניהם שוין בקול רם.ר"י דיכו

 עטרות ודיבון –שנים מקרא ואחד תרגום 

 (קישור)דברי נועם להגר"א ברכות ח: ד"ה ואפילו עטרות ודיבון 
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 וילונות –שעטנז 

 ביצה יד:

שיש בהן כלאים, והן לצורך המועד. אבל לא סנדל המסומר, ולא מנעל משנה. משלחין כלים, בין תפורין בין שאינן תפורין, ואף על פי 

  ביום טוב משלחין אותו.  -, מפני שצריך אומן. זה הכלל: כל שנאותין בו לבןשאינו תפור. רבי יהודה אומר: אף לא מנעל 

חזו לכסויי, אלא כלאים למאי חזו?  -חזו למלבוש; שאין תפורין נמי  -גמרא. בשלמא תפורין   
אבל אתה יכול להציעו תחתיך. אבל  -וכי תימא: חזו למימך תותיה, והתניא: אלא יעלה עליך 

אמרו חכמים: אסור לעשות כן, שמא תכרך לו נימא על בשרו. וכי תימא: דמפסיק מידי ביני 
האמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי אמר רבי יוסי בן שאול אמר רבי משום ביני, ו

אסור לישן  -קהלא קדישא דבירושלים: אפילו עשר מצעות זו על גבי זו וכלאים תחתיהן 
והאמר עולא: מפני מה אמרו וילון טמא  -אלא בוילון.  -עליהם, )משום שנאמר לא יעלה עליך( 

כנגדו! אלא בקשין, וכי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע: האי  מפני שהשמש מתחמם -
נמטא גמדא דנרש שריא. אמר רב פפא: ערדלין אין בהן משום כלאים, אמר רבא: הני צררי 

יש בהם משום כלאים. רב אשי אמר: אחד זה ואחד  -דפשיטי אין בהם משום כלאים, דבזרני 
 בכך. זה אין בהן משום כלאים, לפי שאין דרך חמום

 תוספות ביצה יד: ד"ה מפני

 שלחן ערוך יורה דעה שא:יא

הגה: אבל פרוכת וילון, אם הוא רך, אסור לעשותו מכלאים, מפני שהשמש מתחמם בו לפעמים. ואם היה קשה, מותר. 
 .שלפני ארון הקודש, או המפות שפורסין בארון או סביב התורה, מותר להיות מכלאים. )שם בהגהות אשיר"י(

 יורה דעה שא:יאט"ז 

או סביב התורה. כן הוא בהגה' אשר"י פרק בני העיר אבל מפה שפורסין בארון הקודש תחת ספרי תורה או סביב התורה 
אבל בפירוש המשניות להרמב"ם פרק בתרא דכלאים מפות ספרים היינו מספר תורה שיאחז בהם ספר תורה בשעת 

טפחת ספר תורה כו' וע"כ נראה דודאי אסור לעשות המעיל של ספר קריאתו יש בו משום כלאים. וכן כתוב במיימוני מ
תורה שקורין מענטלי' או המפה שכורכין סביב הס"ת עצמה מכלאים דהרי אנו רואין שהשמש אוחזה הרבה פעמים בידו 

או ויש לחוש לחימום בעת הקור ובהגהת אשר"י לא מיירי מזה אלא שעושין בארון הקודש עצמו איזה מפה תחת הס"ת 
 סביב התורה אבל אין אותם המפות נכנסות ויוצאות עם הס"ת אלא נשארו בארון הקודש לעולם כנלע"ד:

 שלחן ערוך אורח חיים קנד:ו

אין עושין מתיבה כסא לס"ת; אבל מותר לעשות מתיבה גדולה קטנה, וכן מותר לעשות מכסא גדול כסא קטן, אבל אסור 
וכן מותר לעשות מוילון גדול וילון קטן, או לעשות ממנו כיס לס"ת; אבל  לעשות ממנו שרפרף )פי' כסא קטן( לכסא;

הגה: ופרוכת שאנחנו תולין לפני הארון אין לו קדושת ארון, רק קדושת בהכ"נ; וכן הכלונסות שבו תולין לעשות ממנו כיס לחומש, אסור. 
 נן קדושים כמו הם )פסקי מהרא"י סי' רכ"ה(.הפרוכת, ומ"מ אסור לעשות מהם העצים שמסמנים בו הקריאה לחובת היום, שאי

 מגן אברהם קנד:ג
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אין לו קדושת ארון. דלעולם אין נותנין עליו הס"ת בלי מטפחת וכ"כ מהר"מ פדואה סי' פ"ב 
דמותר לעשות מפרוכת מפה שעל השלחן ומ"מ צ"ע למה נהגו לפורסו לחופה לחתנים ואפשר 

 דלב בית דין מתנה עליהם וכמ"ש ס"ח ועס"י:

 לבישת חליפה –שעטנז 

 תוספות הרא"ש ברכות יח.

 רמב"ם הלכות כלאים

 שלחן ערוך יורה דעה

 שו"ת יביע אומר חלק ו יורה דעה סימן כז

The Jewish Observer (February 2003, page 25) – Rav Mottel Pogromansky 

 

 שעיבוד למצוות

 ואזיל כהן וטריף ממשעבדיד"ה  תוספות הרא"ש קידושין כט:

תימה אכתי אמאי לא קאמר לוקח הנחתי לך מקום לגבות ממנו אותם חמש סלעים בני חורין, ואין לומר דמיירי דבשעה 
ין, דאפי' בענין זה נראה שיכול לומר לו שקנה הוא לא הניח לו מקום לגבות אלא אח"כ קנה אותם חמש סלעים בני חור

מקום הנחתי לך לגבות ממנו שהרי אם היה בא לגבות מן הלקוחות בעוד שישנן חמש בני חורין ביד המוכר מצי הלוקח 
לומר לך אצל בני חורין אשר ביד המוכר דאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין, הילכך אפילו מכרם נמי 

לדחותם אצל הני בני חורין לפי שכבר נכנסו שעבודם תחת שעבוד הנכסים, ועוד אם הלוקח לקח באחריות  מצו לקוחות
למה לא יחזור ויגבה אותם חמש בני חרי מן הכהן, וצ"ל דאיירי כגון דהנך חמש משעבדי הם מנכסים ששעבדם האב והנך 

סי הבן, ובהא ניחא נמי דקאמר ר' יהודה בנו חמש בני חורין מנכסי עצמו דחוב האב מוטל על נכסי האב ולא על נכ
קודמו שמצותו על אביו והא אמרינן דלכ"ע מצוה דגופיה עדיף אלא ודאי ה"פ שמצותו על אביו ויכול הכהן לגבות פדיון 

עצמו מנכסים ששעבד אביו, והא דאמרי' דכהן טריף ממשועבדין לא שיפדה בקרקע דאין פודין בכור בקרקע אלא ב"ד 
קע המשועבד לפדיון הבן ומוכרין אותו ופודים בדמים, וי"מ דחמש בני חרי במטלטלין איירי והשתא לא מצו גובין הקר

 הדרו עלייהו לקוחות ולא מצו למימר הנחתי לך מקום לגבות הימנו.

 תוספות בכורות

 ביאור הגר"א שלחן ערוך חושן משפט

 דאורייתא שעיבודא

 דרישה וחקירה –שטרות 

 גיטין יז.
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 סנהדרין לב:

 נימוקי יוסף סנהדרין י: דבפי הרי"ף

יך לחקור העדים בדרישה וחקירה עד שידע כאן בדין מרומה וכו'. מתני' שנראה לדיין שיש רמאות בדבר התביעה אז צר
אמיתת הדבר: והא דאמרינן בשבועות )דף לא א( מנין לדיין שיודע בדין שהוא מרומה שלא יאמר אחתכנו ויהא קולר 

תלוי בצואר העדים ת"ל מדבר שקר תרחק דמשמע שאין לו ליזקק להם כלל התם מיירי בידוע שהוא ודאי מרומה שיודע 
הכא אינו ודאי מרומה ולהכי סגי בהכי אבל היכא דליכא ספק רמאות לא בעי דרישה וחקירה  שהעדים מכזבין אבל

כדאמרינן הכא כאן בדין שאינו מרומה ואף על גב דמדאורייתא בעינן כבדיני נפשות דכתיב משפט אחד יהיה לכם רבנן 
א מי ילוה וכן גט דמכשרינן אפילו הוא דתקון הכי כדי שלא תנעול דלת בפני לוין אי הוה בעי דרישה וחקירה לא תמצ

אין בו זמן מהאי תקנתא הוא דלא בעינן דרישה וחקירה כיון דשכיחי טובא כהודאות והלואות ויש כח ביד חכמים 
לעשות משום דכל דמקדש אדעתא דרבנן קא מקדש ובהאי גט אפקעינהו רבנן לקדושי מיניה וכן למקדש בשטר לא בעינן 

 טעמא וכדאיתא בהדיא פ' ד' אחין ]יבמות דף לא ב[: שיהיה זמן כתוב בשטר מהאי

 יבמות לא.

וארעא אוקמא בחזקת בר שטיא! אלא אמר אביי: איגיד עליו ריעו, תנא בקידושין וה"ה לגירושין, תנא בגירושין וה"ה 
ויש בגירושין מה  לקידושין. א"ל רבא: אי יגיד עליו ריעו, מאי זהו דקתני? אלא אמר רבא: כל שיש בקידושין יש בגירושין,

שאין בקידושין, וזהו דגירושין לאו דוקא, אלא משום דתנא זהו בקידושין, תנא נמי זהו בגירושין. וזהו דקידושין למעוטי 
 אי? למעוטי זמן, דליכא בקידושין.מ

ליתקין ומפני מה לא תקנו זמן בקידושין? הניחא למ"ד משום פירי, ארוסה לית לה פירי, אלא למ"ד משום בת אחותו, 
זמן! משום דאיכא דמקדש בכספא ואיכא דמקדש בשטרא, לא תקון רבנן זמן. א"ל רב אחא בריה דרב יוסף לרב אשי: 
והא עבדא, דאיכא דקני בכספא ואיכא בשטרא, ותקון רבנן זמן! התם רובא בשטרא, הכא רובא בכספא. אב"א: משום 

זמנין דבת אחותו היא ומחפה עלה, לינחה גבי  -נחה גבי דידיה דלא אפשר, היכי ליעביד? לינחה גבי דידה. מחקה ליה, לי
זמנין דחזו מכתבא ואתו מסהדי, ורחמנא אמר: מפיהם ולא מפי כתבם. אי הכי,  -אי דזכירי ליתו ליסהוד, ואי לא  -עדים 

 בגירושין נמי נימא הכי! התם להצלה דידה קאתי, הכא לחובה דידה קאתי.

 בעל המאור שם

 לספר המצוות, שורש ב, אות יחהשגות הרמב"ן 

והוליד בן פריץ שופך דם. אמרו )סנה' פא א( והוליד בן פריץ שופך דם בסייף ואת אשת רעהו טמא זו אשת איש בחנק 
ואל הגלולים נשא עיניו זו ע"ז בסקילה וכתיב מות יומת דמיו בו יהיה בסקילה, מתקיף לה רב נחמן בר יצחק אימ' כולהו 

מאי קמ"ל ודלמא תורה קא מהדר אם כן אבעי ליה לאהדוריה כדאהדרה משה. ויש להם ז"ל דין גדול  בסקילה וכו' אם כן
עושין בו מעשה בקדושין ובגירושין ובקרבנות למדוהו מפסוקי הנביאים כמו שאמרו בגמר גיטין )לו ב( ומי איכא מידי 

ית דין הפקר שנ' וכל אשר לא יבא דמדאורייתא לא משמטא שביעית ותקנו רבנן דתשמט ומתרץ רבא אמר הפקר ב
לשלשת הימים בעצת השרים והסגנים יחרם כל רכושו ר' אלעזר אמר ואלה הנחלות אשר נחלו אלעזר הכהן ויהושע בן 
נון וראשי האבות וכי מה ענין ראשים אצל אבות אלא לומר לך מה אבות מנחילין את בניהם כל מה שירצו אף ראשים 

צו. וזה אצלם תורה שלימה כמו שאמרו )שם נה ב( כרת מדבריהם מי איכא והשיבו כרת מנחילין את העם כל מה שיר
שעל ידי דבריהם באת לו אוקמוה רבנן ברשותיה כי היכי דליחייב עליה. ובראשון שלחולין )יז ב( אמר רב חסדא מניין 

בעיא בדיקה והשיבו לחכם  לבדיקת סכין מן התורה שנאמר ושחטתם בזה ואכלתם והקשו פשיטא דכיון דכי נקבה טרפה
קאמרינן וחקרו לחכם והא א"ר יוחנן לא אמרו להראות סכין לחכם אלא מפני כבודו שלחכם והעלו אלא מדרבנן וקרא 

אסמכתא בעלמא. ונלמד מזה כי פסוקי הנביאים להם עליהם השלום תורה הם דורשין אותם ולומדים מהם ועושים 
יד א( ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות עמדו להם לישראל לא פיחתו מהם גם כן אסמכתות. וכבר אמרו )מגלה 

ולא הותירו על מה שכתוב בתורה אפילו אות אחת חוץ ממקרא מגלה מאי דרוש א"ר חייא בר אבין משום ר' יהושע בן 
והגזירות  קרחה קל וחומר ומה מעבדות לחירות אמרו שירה ממות לחיים לא כל שכן. למדו אותנו בזה כי כל התקנות

אינן תוספת אבל הן גדר וסייג לתורה אבל מקרא מגלה היא תוספת לפי שנכתבה בתורה והוקבעה חובה לדורות אלא 
שסמכו על חיובה בקל וחומר הזה ועל כתיבתה מן הרמז שמצאו כתוב זאת זכרון בספר. והלאוין והאזהרות שבדברי 

ואה. וכבר יצא עוד הענין הזה בדברי הרב עליו השלום להפסד נביאים הם גמרא בידם מסיני והסמיכו אותן לכתוב בנב
גדול שכתב בספר שופטים )עדות פ"ג ה"ד( דין תורה שאין מקבלין עדות לא בדיני ממונות ולא בד"נ אלא מפי העדים שנ' 

מין כדי על פי שנים עדים מפיהם ולא מפי כתבם אלא מד"ס שחותכין דיני ממונות בעדות שבשטר אע"פ שאין העדים קיי
שלא תנעול דלת בפני לווין ואין דנין בעדות שבשטר בדיני קנסות ואצ"ל במכות ובגלות אלא מפיהם ולא מפי כתבם. 

ועוד חזר וכתב )שם רפ"ו( כבר בארנו שקיום שטרות מדבריהם כדי שלא תנעול דלת בפני לווין. ואע"פ שמצא הרב 
שנ' )ירמי' לב( שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים בגמרא )קדושין כו א( שאמרו חתימת העדים מן הכתוב 
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דן בזה שהוא מדרבנן כשאר כל דברי נבואה שהוא גוזר בהן שהם דרבנן ועם הסיוע הזה שמצא לדבריו כפי דעתו ממה 
נן שאמרו )יבמו' לא ב, גטין עא א( מפיהם ולא מפי כתבם. וכבר השיבו עליו חכמי הדורות בזה תשובות גמורות אי

נעלמות מכל מבין עם תלמיד, מהן שאנו דנין בגיטין בעידי חתימה בלבד והאשה המוציאה לפנינו גט חתום מקיימין 
אותו בחותמיו ומתירין אותה להנשא על פי עדות השטר. וזה לדברי הכל. ומפורש אמרו בפרק השולח )לד ב( והעדים 

קון העולם דאורייתא הוא דכתיב וכתוב בספר וחתום והעד חותמין על הגט מפני תיקון העולם והקשו )לו א( מפני תי
עדים אמר רבא לא נצרכה אלא לר' אלעזר דאמר עידי מסירה כרתי תקינו רבנן עידי חתימה דזימנין דמייתי סהדי אי נמי 

 דאזלו למדינת הים. עשו הלימוד הזה שלמדו מן המקרא וכתוב בספר וחתום והעד עדים דאורייתא. ומה שאמרו קיום
שטרות דרבנן כוונתם בו הפך מדברי הרב, לומר דמן התורה בלא קיום דנין בהן כמו שהזכירו בתחילת גיטין )ג א( בדין 
הוא דקיום שטרות לא ליבעי כדאמר ריש לקיש עדים החתומין על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד ורבנן הוא 

ו )כתובות כח א( כיון דקיום שטרות דרבנן הימנינהו רבנן דאצרוך והכא משום עיגונא אקילו בה רבנן. ומפני זה אמר
בדרבנן. ואני מוצא דיני נפשות ודיני קנסות בעדות שבשטר. ראובן שהיה לו עבד כנעני והוציא שמעון שטר חתום 
ידי שמכרו לו, ראשון אינו בדין יום או יומים אלא נהרג עליו והשני ישנו בדין יום או יומים. קדש ראובן את האשה בע

חתימה ובא עליה שמעון שהיה בעלה והוציאה גט ממנו חתום בעדים נהרג עליה. וכן בדיני השור והבור מחייבין כופר 
ושלשים שלעבד בראיה שלשטר. ובגמר יבמות )לא ב( אמרו בזמן דשטר דבגיטין להצלה דידה קא אתי ובקדושין לחובה 

מחקא ליה. שאילו יצא שטר לפנינו נדונת כאשת איש בחנק. אבל קא אתי וזמנין דבת אחותו ומחפה עליה ואי גבה דידה 
מה שאמרו מפיהם ולא מפי כתבם אינו בשטר שבעל דבר כותבו כגון גיטין וקידושין והלואות ומכירות. וכבר נתפרש זה 

וחתום. ביד גדולי המפרשים בראיות גמורות אין זה מקום לבארם. אבל חתימת עדים דאורייתא היא נלמד מוכתוב בספר 
שדברי נבואה דברי תורה הם בכיוצא בדברים הללו. וכן קנין חליפין הנלמד )ב"מ מז א( מבועז דבר תורה הוא מפני 

שאמר הכתוב )רות ד( וזאת התעודה בישראל ולא שמעתי חולק בו לומר שיהיה קניינו מדבריהם בלבד. וזה מה שהיה 
כי עוד שמועות רבות בגמרא סותרות עניינו, כי הספר הזה לרב בדעתי לכתוב על העיקר הזה בתכלית הקיצור. וידעתי 

ז"ל עניינו ממתקים וכולו מחמדים מלבד העיקר הזה שהוא עוקר הרים גדולים בתלמוד ומפיל חומות בצורות בגמרא, 
 והענין ללומדי הגמרא רע ומר, ישתקע הדבר ולא יאמר:

 רמב"ם הלכות עדות ג:ד

בדיני ממונות ולא בדיני נפשות אלא מפי ב העדים שנאמר על פי שנים עדים מפיהם דין תורה שאין מקבלין עדות לא 
ולא מכתב ידן, אבל מדברי סופרים שחותכין דיני ממונות בעדות שבשטר אף על פי שאין העדים קיימים כדי שלא תנעול 

 א מפיהן ולא מכתב ידן.דלת בפני לוין, ואין דנין בעדות שבשטר בדיני קנסות ואין צריך לומר במכות ובגלות אל

 עדות ג:דחידושי ר' חיים הלוי הלכות 

דין תורה שאין מקבלין עדות לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות אלא מפי העדים שנאמר על פי שנים עדים מפיהם ולא 
 מכתב ידן אבל מדברי סופרים שחותכין דיני ממונות בעדות שבשטר וכו' עכ"ל.

' הקשה עליו וז"ל מהן שאנו דנין בגטין בעדי חתימה בלבד והאשה המוציאה לפנינו גט והרמב"ן בספר המצות שרש ב  
 חתום מקיימין אותו בחותמיו ומתירין אותה להנשא על פי עדות השטר וזה לדברי הכל עכ"ל.

ר והנה קושיית הרמב"ן על הרמב"ם נחלקת לשנים, חדא דהיאך הדין באם גירש או קידש בשטר שיש עליו עדים שפי  
דמי, הא קיי"ל דהמגרש והמקדש בלא עדים לאו כלום הוא, וא"כ להרמב"ם דלא חשיבא עדות כלל מדין תורה, מפני מה 

מהניא עדות שבשטר לשויה גירושין וקידושין על פי עדות זו. ואם כי בזה פליגי ר"מ ור"א אי עדי חתימה כרתי או עדי 
א הוי מפי כתבם. וביותר קשה על הרמב"ם בעצמו שפסק בפ"א מסירה כרתי, אכתי קשה לר"מ איך מהני עדי חתימה ה

מה' גירושין הט"ז וז"ל חתמו בו שנים ועבר ונתנו לה בינו לבינה וכו' ה"ז כשר הואיל ועדים שבו כשרים והרי הגט יוצא 
ועוד קשה  מתחת ידה עכ"ל, הרי דפסק להדיא דעדי חתימה מהני לכו"ע אפילו לר"א, ואמאי הא הוי מפי כתבם, הא חדא.

על הרמב"ם, דאמאי סמכינן באשה המוציאה גט לפנינו לומר שנתגרשה, וסומכין על זה ע"י עדי חתימה שבגט, והרי 
להביא ראיה שנתגרשה בעינן עדות גמורה מדין תורה, משום דאין דבר שבערוה פחות משנים, ועדות זו פסולה מדין 

 תורה, משום דהויא מפי כתבם להרמב"ם.

והנה על קושייתו הראשונה י"ל, דהא דלא מהני מפי כתבם, הוא רק לענין דין הגדת עדות, דמפי כתבם לא חשיבא   
הגדה כלל, אבל לענין הך דינא דהמקדש בלא עדים לאו כלום הוא, הרי אין זה שייך להגדת עדים, אלא דבעינן עדים על 

שטר, דנהי דלא חשיבא הגדת עדות, אבל עדות מ"מ הויא, מעשה הגירושין וקידושין, ולזה שפיר מהניא גם עדות שב
ומועלת לשויה גירושין וקידושין. אבל הקושיא השניה תקשי עדיין, דאיך סמכינן על השטר לענין ראיה שנתגרשה, דבזה 

תבם. הרי בעינן גם הגדת עדות, ככל עדות דעלמא, כיון דאין דבר שבערוה פחות משנים, ואיך סמכינן אשטרא דהוי מפי כ
אכן באמת דגם קושיא הראשונה במקומה עומדת, דהרי כל עדי חתימה אינם יודעים כלל מגוף הגירושין וקידושין, וליכא 

רק הגדתן שמעידין על הגירושין וקידושין, או על השטר, ובעל כרחך צ"ל, דזהו גזירת הכתוב, דהגדתן שבשטר משויא 
של הגירושין וקידושין וכדומה, וא"כ הרי כל זה לא שייך רק אם ליה לשטרא וחשיבא גם עדות ראיה על גוף המעשה 

נימא דהויא הגדה כשרה, ואז ממילא חזר בו כל הגזירת הכתוב של שטרות, אבל לדעת הרמב"ם דהויא הגדה פסולה, 
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בטלה משום דהויא מפי כתבם, א"כ ממילא אין כאן עדות כלל, וקשה דאיך מהני עדי חתימה בלא עדי מסירה, והא כיון ד
הגדתן הרי אין כאן שום עדות לאשווייה שטרא, וממילא אין כאן עדות על עצם הגירושין וקידושין, והוי מקדש ומגרש 

בלא עדים דבטל הגירושין וקידושין. ועוד דלא הוי שטר כלל, וכדקי"ל דבעינן עדי חתימה או עדי מסירה גם לענין אשוויי 
השטרות הוא משום דעדים החתומין על השטר נעשה כמו שנחקרה עדותן  שטרא, וכמבואר בכתובות דף י"ח ע"ב דיסוד

 בב"ד, וקשה על הרמב"ם שפסק דהמגרש בעדי חתימה לבד מהני, דהא הוי מפי כתבם, וצ"ע.

ונראה לומר, דהנה באמת הרי מבואר בגטין דף ע"א ]ע"א[ דעדות בכתב בטלה, מהך דרשא דמפיהם ולא מפי כתבם,   
ר לדין שטרות דעדותן בכתב קיימת, משום דשני דינים הם, עדות בכתב פסולה, ועדות שבשטר ופשוט דאין זה סות

כשרה, ובזה גם הרמב"ם סובר כן, ורק דאם באנו לדון איזו מקריא עדות שבשטר, בזה חולק הרמב"ם וס"ל, דאין שטר 
לייהו דין שטר מדין תורה, אבל מה אלא מה שנעשה לקנין, כמו גירושין וקידושין ושחרורים וקנינים וכדומה, דאיכא ע

שנעשה רק לראיה בזה דעת הרמב"ם דלא מקרי שטר, אלא עדות בכתב, ועל כן פסול בהו מפי כתבם. האומנם כי גם 
לדעת הרמב"ם הרי עיקרן של שטרות הוא רק במה שנעשה מדעת המתחייב, וכדעת כל הראשונים, אבל מ"מ זהו דין 

היכא שנעשה לקנין, ועל כן כל שטרי ראיה, אף דנעשו כדין שטרות, מ"מ לא חייל  בפני עצמו דלא חייל דין שטר רק
עלייהו דין שטרות, והויין רק עדות בכתב, ופסולים משום מפי כתבם, ורק מדרבנן הוא דעדותן מתקיימת ונוהג בהן דין 

מר מעשה ובין לעדות, ומיושב שטרות, אבל אה"נ דשטרי מעשה וקנין גם לדעת הרמב"ם הם מדין תורה, ומועילין בין לג
 היטב דעת הרמב"ם.

והנה בסנהדרין דף ל"ב ]ע"ב[ איתא ולטעמיך תקשי לך מתני' שטרי חוב המוקדמין פסולים והמאוחרין כשרים ואי ס"ד   
בעינן דרישה וחקירה מאוחרים אמאי כשרים וכו' אר"ח דברי תורה אחד דיני ממונות ואחד דיני נפשות בדרישה וחקירה 

מר משפט אחד יהיה לכם ומ"ט אמרו דיני ממונות לא בעינן דרישה וחקירה כדי שלא תנעול דלת בפני לוין, וקשה שנא
לפי"ז מהא דתנן בגטין דף פ"ו ]ע"א[ דגט שאין בו זמן אם נישאת הולד כשר, וקשה דהרי התם מדאורייתא בעינן דרישה 

אי אין הולד ממזר, וכבר הקשה זאת הנמוקי יוסף, ותירץ משום וחקירה, וכיון דאין בו זמן הלא הגט פסול דבר תורה, ואמ
דאפקעינהו רבנן לקידושין מיניה. ואכתי קשה לפי"ז מהא דקאמר הגמ' בגטין דף י"ז ]ע"א[ מפני מה תקנו זמן בגטין 
פסול. ומפרש שם משום בת אחותו או משום פירי, וקשה והלא מדאורייתא בעינן זמן משום דרישה וחקירה, דבלאו הכי 

וכן קשה מהא דאיתא ביבמות דף ל"א דבשטר קידושין לא תקנו זמן משום דלא שייך הך תקנתא דשמא יחפה ומשום 
פירי, וקשה דהרי אכתי מדאורייתא בעינן זמן משום דרישה וחקירה. וכן קשה מהא דאיתא שם דבשטר שיחרור לא בעינן 

א"כ הוא עבד גמור מדאורייתא לכל דבריו. ובהא לא שייך זמן, והלא מדאורייתא בעינן זמן משום דרישה וחקירה, ו
תירוצו של הנ"י משום דאפקעינהו רבנן לעבדות מיניה, דהלא אם גם אפקעינהו לא עדיף מהמפקיר עבדו דצריך גט 

שיחרור, ואם נימא דאפקעינהו רבנן לעבדות מיניה כמו שלא היה עבד מעולם, א"כ אין כאן גירות כלל, דהלא גייר עצמו 
רק לשם עבדות ולא לשם ישראל, וחסר לו קבלת עול מצות הנוהגים בישראל ולא בעבדים, וגם בעיקר הגירות חסר לו 

הא דלשם ישראל, ואם אין כאן עבדות אין כאן גירות כלל, והא קיי"ל ביבמות דף מ"ח דבשעה שמשתחרר לא בעינן 
זו אינה אלא מדבריהם, משום שכבר גייר עצמו בשעה דעתו ומטבילין אותו בעל כרחו, ולדעת הרבה מהראשונים טבילה 

שנעשה עבד, ובעל כרחך מוכרח דלא אפקעינהו רבנן לעבדות מיניה, וא"כ אמאי א"צ זמן. ובאמת דכמה דיני עדות ליכא 
 בשטרות, וכדתנן בגטין דף י"ז דנחתם בלילה כשר, והרי קי"ל דאין מקבלין עדות בלילה.

מר הגמ' עדים החתומין על השטר נעשה כמו שנחקרה עדותן בב"ד, זהו כל עיקר גזירת ועל כן נראה פשוט, דזה דקא  
הכתוב דשטרות, דלא שייכי גבייהו כל דיני קבלת עדות והגדת עדות, והרי עיקר יסוד קבלת עדות היא דוקא בפני ב"ד, 

ה ולא בעינן דוקא ביום, דכל זה והכא בשטרות לא בעינן ב"ד כלל, וממילא כיון דלא בעינן ב"ד לא בעינן דרישה וחקיר
לא נאמר אלא בב"ד איך יקבלו העדות, אבל מאחר דבשטרות לא בעינן ב"ד, לא בעינן כל הדינים הנאמרים בקבלת עדות, 

וזהו הדין דעדים החתומין על השטר נעשה כמו שנחקרה עדותן בב"ד, דלא בעינן בשטרות כל דיני קבלת והגדת עדות. 
רין על שט"ח המאוחרין אמאי כשרים הא בעינן דרישה וחקירה, היינו משום דהתם קאי על שטרי והא דפריך הגמ' בסנהד

ראיה, דאין עליהם דין שטר כלל, רק דין עדות בכתב, וכמו שכתבנו למעלה בדעת הרמב"ם, ועל כן שפיר פריך הגמ' אמאי 
דדין שטר עליהם, ובשטר הרי לא בעינן לא בעינן דרישה וחקירה, משא"כ בשטרי גירושין וקידושין ושיחרור וקנין, 

דרישה וחקירה, וכמו שנתבאר למעלה, ועל כן שפיר כשרים דבר תורה גם באין בהם זמן. עכ"פ נתבאר, דהא דאמרינן 
בגמ' עדים החתומין על השטר נעשה כמו שנחקרה עדותן בב"ד, נכלל בזה דלא בעינן בשטרות כל דיני קבלת עדות 

דוקא בשטרי קנין, דדין שטר עליהם, אבל לא בשטרי ראיה, ולפי"ז שפיר פסק הרמב"ם בהך והגדתה, וגם נתבאר דזה 
פסולא דמפי כתבם, דזהו ג"כ פסול האמור בדין הגדת עדות, דשטרי ראיה מדאורייתא פסולים משום דהויין מפי כתבם, 

סלינן להו משום מפי כתבם, דהתם ולא תקשי עליה משטרי גירושין וקידושין וקנין ושיחרור דכשרים מדאורייתא, ולא פ
הלא דין שטר עליהם, ובשטרות הרי לא בעינן דין הגדת וקבלת עדות וכמו שנתבאר, ועל כן לא שייך בהו גם פסולא 

 דמפי כתבם ג"כ.

ולכאורה אכתי יש לפקפק בזה, דכל זה ניחא רק הא דלא בעינן יום ולא מפיהם בשטרות, משום דזהו דין איך יגידו   
דותן, וזה לא בעינן בשטרות, אבל הא דבעינן דרישה וחקירה הוא דין בעצם העדות, דאימתי סמכינן על עדותן העדים ע

ועדותן מתקבלת רק בעדות דרושה וחקורה, א"כ אכתי תקשי אמאי לא בעינן דרישה וחקירה בשטרות כיון דהוי דין 
ע"ב[ ובר"ה דף כ"ו ]ע"א[ דההורג בפני ב"ד חייב בעצם העדות. אכן הרי איתא בסנהדרין דף ע"ח ]ע"א[ ובב"ק דף צ' ]
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מיתה משום דלא תהא שמיעה גדולה מראיה, והא ודאי דאין הב"ד נאמנים יותר מהעדים, וא"כ קשה הלא חסר הך דינא 
דדרישה וחקירה, דהרי לא בעינן שידעו הב"ד היום והשעה, דאם נימא שיתקיים בב"ד הדין של דרישה וחקירה בראייתן, 

דין עדים על הב"ד ואין עד נעשה דיין, אלא ודאי, דנהי דדרישה וחקירה הוי דין בעצם העדות, אבל מ"מ כל זה  הלא אז
הוא היכא דעדותן צריכה להתקבל, אבל בלאו הכי לא בעינן כלל דרישה וחקירה בעדותן, וא"כ בשטרות דלית בהו דין 

 שנתבאר.קבלת עדות, ממילא דלא בעינן בהו דרישה וחקירה ג"כ, וכמו 

ובזה ניחא מה דקשה עדיין בהסוגיא דסנהדרין שהבאנו דשטרי ראיה צריכין דרישה וחקירה משום דדינם כעדות בכתב,   
וקשה דהרי כל זה הוא מדבר תורה, אבל מדבריהם הרי פשיטא דגם שטרי ראיה דין שטר עליהן, כמבואר בכתובות דף 

על השטר נעשה כמו שנחקרה עדותן בבית דין, וקשה דמאי פריך  י"ח ]ע"ב[ דגם בשטרי ראיה אמרינן עדים החתומין
בגמ' על שטרי חוב המאוחרין דחסר דרישה וחקירה, והא לפי מה דתקינו רבנן דגם שטרי ראיה יהיה דין שטר עליהם, 

רישה א"כ הא לא בעו דרישה וחקירה, וכמו דכשר בהו מפי כתבם כמו כן לא בעינן דרישה וחקירה. אכן לפי המבואר דד
וחקירה הוי מעצם העדות, ואך דבשטרות הוי דינא דלא בעינן דרישה וחקירה, א"כ י"ל דאפילו לבתר דתקינו רבנן דגם 

שטרי ראיה יהיו בכלל שטרות, מ"מ כל זה הוא רק לענין מפי כתבם וכדומה, דהויין רק מדיני הגדת עדות, אבל בכל 
ן שתהא עדותן מועלת וכשרה, והא דשטרי ראיה דין שטרות עליהם הצורך לעצם העדות, בזה דיני עדות עלייהו, ובעינ

אף בלא דרישה וחקירה, הוא רק משום התקנה דגם עדות דיני ממונות לא בעיא דרישה וחקירה, וזהו דפריך הגמ' על 
מה'  שט"ח המאוחרין דהא חסר דרישה וחקירה, ומשני דעדות דיני ממונות לא בעיא דרישה וחקירה. ועיין ברמב"ם פ"ח

עדות שפסק דהעדים ששכחו עדותן נתבטל השטר, הרי דס"ל דגם לבתר התקנה מ"מ כל שטרי ראיה דין עדות עליהם 
בכל הנוגע לעצם העדות, ואפילו לדעת הראב"ד שחולק שם, הוא רק היכא דהשטר כבר נעשה בהכשר, אבל לענין אשוויי 

ה בכל הנוגע לעצם העדות, וכפי המבואר בסוגיא שטרא מתחלה, י"ל דגם לדעת הראב"ד בעינן שתהא עדותן כשר
 דסנהדרין שהבאנו.

והנה ביבמות דף ל"א ]ע"ב[ ומפני מה לא תקנו זמן בקידושין וכו' אבע"א משום דלא אפשר היכא ליעביד וכו' לינחה גבי   
י כתבם, וכבר הקשו עדים אי דזכירי ליתו ליסהוד ואי לא זימנין דחזו מכתבא ואתו ומסהדי ורחמנא אמר מפיהם ולא מפ

הראשונים דבשטרות הא ליכא להך פסולא דמפיהם ולא מפי כתבם. ונראה לומר, דהנה בפ"ח מה' עדות הל"ה כתב 
הרמב"ם ז"ל אחד הכותב עדותו על השטר או שנמצא כתוב בפנקסו בכתב ידו פלוני העיד אותי עליו ביום פלוני בכך וכך 

מעיד ואם לאו אסור להעיד שאין זה דומה אלא למי שאמר לו אדם נאמן אם זכר מעצמו או הזכירוהו אחרים ונזכר 
פלוני יש לו אצל פלוני כך וכך והעיד הוא שיש לזה אצל זה והוא אינו יודע מן הדבר כלום אלא מפי האחר שמע והעיד 

אר דעדותן עכ"ל, וקשה למה נקט הרמב"ם טעמא דביטול עדות זו משום דהוי עד מפי עד, והרי בסוגיא דיבמות מבו
בטלה משום דהויא מפי כתבם. אכן נראה דשני הטעמים אמת, דאם באנו לדון שעדותו הראשונה שבכתב ידו הוא מביא 
לב"ד, בזה הוי הפסול משום דהוי מפי כתבם, ואין זה עד מפי עד, כיון דעדות של עצמו הוא שמביא לב"ד, אבל אם נימא 

ו מהשטר שנחקר בבית דין, זה הוי עד מפי עד, דזה שנעשה שטר דעתה הוא מעיד עדות כשרה על פי מה שנודע ל
ונחקרה עדותן לא חשיבא עדות עצמו, ועל כן הוי עד מפי עד. ומעתה הרי ניחא הסוגיא דיבמות דקאמרה דהוי מפי 
הוי כתבם, ואע"ג דכל שטרות דעלמא לא הויין מפי כתבם, דבאמת בשטר איכא תרי דיני, דין תורת עדות שבו, וגם זה ד

שטר ונחקרה העדות שבו, והעדות ממה נפשך בטילה, דמדין תורת שטר שבו הוי עד מפי עד, ובלאו האי טעמא דשטר 
דהוי כמו שנחקרה עדותן הא הוי מפי כתבם, ועדותן ממה נפשך בטלה. ואשר על כן זהו שהביא הרמב"ם גם הך טעמא 

להך פסולא דמפי כתבם, ועל כן מיישב הרמב"ם דכל דעד מפי עד, משום דקשה בהסוגיא דיבמות דבשטרות הא ליכא 
עיקר דין שטר דכשר ביה מפי כתבם, הלא זהו רק במה שנחקרה עדותן בבית דין, ולענין לסמוך על זה הוי עד מפי עד. 

והמבואר מזה, דדעת הרמב"ם דבשטרות ליכא לפסולא דמפי כתבם ומשום טעמא דעדותן כמו שנחקרה בבית דין, והיינו 
תבנו דלהכי לא בעינן בשטרות כל דיני קבלת והגדת עדות, וכמו שנתבאר. וצ"ל דהטעם דעד מפי עד שהזכיר כמו שכ

 הרמב"ם הוא רק משום שטר, אבל לענין כתב ידו בחדא מתרי טעמי סגי, או דהוי עד מפי עד, או דהוי מפי כתבם.

ית בהו הך דינא דעדים החתומים על השטר ובאמת קשה מאד לפי דברי הרמב"ן דגם שטרי ראיה דין שטר עליהן, וא  
נעשה כמו שנחקרה עדותן בבית דין, ואפילו הכי אמרינן בסנהדרין דמדבר תורה בעינן דרישה וחקירה, א"כ קשה משטרי 

גירושין וקידושין ושיחרור דכשרים דבר תורה אף שאין בהם זמן, והא חסר דרישה וחקירה. ונראה לומר, דהנה בהא 
ינן בעדים דרישה וחקירה, חדשה התורה בזה שני דברים, אחד דהעדים צריכין להיות דרושים דאמרה תורה דבע

וחקורים, והב' דהחקירות הן מגופה של עדות, דאי לאו קרא הוה אמינא דהחקירות אינם שייכים לגופה של עדות, ודבר 
רת הכתוב דלא בעינן בהו דרישה אחר הוא, והשתא מקרא ידעינן דהחקירות הן כגופה של עדות. והשתא בשטרות דגזי

וחקירה, היינו רק דגילתה התורה דבשטרות לא בעינן דרישה וחקירה, וכשר בלא זה, אבל מ"מ אם כתבו בשטר הדרישה 
וחקירה, הא מיהא דגם זה הוא בכלל גוף העדות שבשטר, וממילא בהוכחשו בחקירות הויא עדות שבטלה מקצתה 

דרישה וחקירה, אבל מ"מ דין הכחשה בדרישה וחקירה לא פקע מינייהו, ובטלה עדותן, דבטלה כולה. וגם דנהי דלא בעינן 
כיון דהדרישה וחקירה הויין מגופה של עדות גם בשטרות. ולפי זה הרי נוכל לפרש קושיית הגמ' משט"ח המאוחרין, 

ידושין ושיחרורין משום דמאוחרין הוי הכחשה בדרישה וחקירה דפסול גם בשטרות, וממילא לא קשה מגירושין וק
 שהבאנו דלא בעינן בהו זמן, דזה הא הוי רק חסרון דרישה וחקירה דכשר בשטרות.
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והנה לפי זה נמצא, דלפי תירוץ הגמ' דתקנת חכמים כדי שלא תנעול דלת וכו', כשר בדיני ממונות גם בהוכחשו   
קנה גם בהוכחשו בדרישה וחקירה בדרישה וחקירה, ובאמת בזה נחלקו הרמב"ם והרמב"ן, דהרמב"ן סובר דלאחר ת

עדותן קיימת, הובאה דעתו בבעל התרומות שער כ"ט ח"ד, ועל כן שפיר נוכל לפרש קושיית הגמ' בסנהדרין משטר 
מאוחר, דהוי הכחשה בחקירות, ועל זה מתרץ הגמ' דתקנת חכמים היא דגם בהוכחשו עדותן קיימת, אבל לשיטת 

לאחר התקנה אם הוכחשו העדים בחקירות עדותן בטילה, א"כ בעל כרחך  הרמב"ם שפסק בפ"ג מה' עדות הל"ג דגם
מוכרח לפי זה דמאוחרין לא הויא הכחשה כלל, וקושיית הגמ' הויא רק משום דנהי דמאוחר לא הויא הכחשה, אבל מ"מ 

ל כרחך מוכרח לא עדיף מאין בו זמן דחסר דרישה וחקירה, וא"כ קשה משטרי גירושין וקידושין ושיחרורים כדלעיל, ובע
לדעת הרמב"ם דשטרי ראיה לחוד ושטרי קנין לחוד, וקושיית הגמ' היא רק משטרי ראיה, ועולים יפה דברי הרמב"ם בפ"ג 

   מה' עדות, וכמו שנתבאר למעלה, ודוק.  

 .ח סנהדרין לב"חידושי הגר

קדושין ושחרורין בלא זמן והא בעי ובזה יתורץ קושית הנ"י בסנהדרין )דף י' ע"ב בדפי הרי"ף( איך כשר שטרי גיטין ו
דו"ח, ולפי האמור ניחא דהיכא דליכא זמן דמי לאומרים אין אנו יודעים, ואז כל החסרון הוא משום עדות שאי אתה יכול 

להזימן, ובעדות שבשטר ליכא דין הזמה ולכן כשר באין בו זמן, אבל בשטרי חוב המאוחרין שהוכחשו בדו"ח, זהו פסול 
טר, אך כ"ז אם חקרו אותם ואמרו אין אנו יודעים אז כל הפסול הוא משום עדות שאי אתה יכול אחר שיש גם בש

להזימן, אבל אם לא חקרו אותן כלל פסול, ובדיקות יוכיחו דאם אמרו אין אנו יודעים כשר ואם לא בדקו אותם כלל 
 פסול )סנהדרין דף מ' ע"א(.

  כתובות יח:

  תוספות כתובות כ:

 גיטין ע.

תורה שאין מקבלין עדות לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשות אלא מפי ב העדים שנאמר על פי שנים עדים מפיהם דין 
ולא מכתב ידן, אבל מדברי סופרים שחותכין דיני ממונות בעדות שבשטר אף על פי שאין העדים קיימים כדי שלא תנעול 

 צריך לומר במכות ובגלות אלא מפיהן ולא מכתב ידן.דלת בפני לוין, ואין דנין בעדות שבשטר בדיני קנסות ואין 

 רש"י גיטין ג. ד"ה נעשה כמי שנחקרה עדותן בב"ד

 דלא חציף איניש לזיופי

 תוס' גיטין ד. ד"ה דקיימא לן הלכה כר"א בגיטין

אע"ג ...ולפיכך צריך ליזהר שיהו עדי מסירה בשעת נתינת הגט דאינהו כרתי דאי ליכא שם עדי מסירה אינה מגורשת 
דאיכא עדי חתימה ולא מהני עדי חתימה אלא שאם ימותו עדי מסירה או ילכו להם למדינת הים שתינשא ע"י עדי 

 חתימה דמסתמא בהכשר נעשה

 תוספות גיטין לד.

 נתיבות המשפט ביאורים סימן מו ס"ק כו

מלוה דבעינן או שטר הקנאה או ונראה דשאני שטר, לא מיבעיא למאן דס"ל ]ב"מ י"ב ע"ב[ גבי כותבין שטר ללוה בלא   
שיראו המסירה, א"כ חתימתן שבשטר הוי כמעידין על המעשה שפלוני חייב לפלוני, דהיינו שמעידין בחתימתן שראו 

הקנין או המסירה, וכשאומרים אח"כ כתב ללוות ולא לוה, הוא היפך ממה שמגידין בשטר, והוי חוזרין ומגידין, וכן 
ר ומגיד, כיון שבשטר הוי כאילו נתפרש שהמעשה היה בלא תנאי כמ"ש הרמב"ן ]כתובות כשאמרו תנאי היה, הוה כחוז

י"ט ע"ב ד"ה והא[ הביאו הר"ן ]שם ז' ע"א מדפי הרי"ף[. ואפילו למאן דס"ל ]ב"מ י"ג ע"א[ עדיו בחתומיו זכין לו ולא 
מעכשיו ולכשימסור, וכשחוזרין בעינן שיראו המסירה, מ"מ הוי הגדתן שבשטר כמגידין שזיכה לו בשעת חתימה מנה 

ומגידין ואומרין שאין ממש בזיכוי זה או שהזיכוי היה על תנאי, אומרים היפך ממה שהגידו בשטר והוי כחוזר ומגיד, 
דעוקר סהדותא שהעיד בשטר, שבשטר מעידין בחתימתן שהקנה לו סתם או שזיכה לו בהחתימה סתם, למאן דס"ל עדיו 

מרע ליה לסהדותא ואומרים שלא הקנה וזיכה רק על תנאי, משא"כ בגט שכותבין לאיש אע"פ בחתומיו זכין לו, ועכשיו 
שאין אשתו עמו ואין עדי חתימה בשעת חתימה מעידים כלל שנתגרשה שהרי אינם יודעים מהמסירה, וגם כל הגט לשון 

י בגיטין, והעדים אינן מעידים הבעל הוא ואין ניכר בו כלל בלשון הגדת עדים שנתגרשה, כמ"ש הפני יהושע בכמה דוכת
רק שהגט נכתב בציווי הבעל ומסרוהו לבעל כמו שכתב הבית שמואל סימן ק"ל ]סקי"ט[. ומה שמחזיקין אותה בגרושה 
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על פי הגט, ההיא מטעם כיון שהגט בידה, אנן סהדי דודאי מסרוהו ומיד הבעל בא לה, וכ"כ הפני יהושע בגיטין דף י"ח 
 ע"ש.  ]ע"ב[ בד"ה א"ל פסול,

והא דלא חיישינן שמא מסר לה לפקדון או על תנאי, דכיון שמסר בידה הימניה שיהיה לגירושין אם תאמר לגירושין 
אפילו אם תשקר, כמו בשליש כמבואר בפוסקים ]עיין אה"ע סימן קמ"א[, או משום דתפיסתו מוכחת עליו כמ"ש הר"ן 

היה על תנאי, אין זה חוזר ומגיד ואינו סותר להגדתן שהיה בשטר, ]גיטין כ"ט ע"ב מדפי הרי"ף[, וא"כ כשמגידין אח"כ ש
דבשטר לא הגידו כלל על גוף המסירה והגירושין, רק )שכתב( ]שנכתב[ בציווי הבעל, ואנן דמסהדינן על המסירה 

לפקדון והגירושין, מש"ה כשחוזרין ומגידין שהיה תנאי על הגירושין, אין זה חוזר ומגיד, ואפילו אם יאמרו העדים 
ולאמנה מסר הגט בידה, אין זה חוזר ומגיד, דהגדתן שבשטר לא היתה על המסירה רק על שחתמו בציווי הבעל, והגדתן 

האחרונה היא לסתור מה שאנן סהדי שמסר לידה לגירושין והם מכחישין אותנו ואומרים שלאמנה ופקדון מסר בידה, 
הותנה התנאי, דהא התנאי ג"כ אין תלוי בהחתימה כלל, כי מה  ומכ"ש כשאומרים לתנאי, ואפילו אמרו שקודם החתימה

יש לו להתנות על החתימה הא אין מזכין לה בהחתימה, וגם אין מעידין כלל בהחתימה, דהא בגט הוא לשון הבעל כמ"ש 
 הפני יהושע, ועיקר התנאי הוא על המסירה שאם יהיה כך לא תתגרש בהמסירה, מש"ה לא הוי חוזר ומגיד. משא"כ
בשטר, התנאי תלוי ג"כ בחתימה למאן דס"ל דעדיו בחתומיו זכין, וכן בשטר הקנאה או בשטרא דלאו הקנאה ומסר 

בפניהם, כיון דהשטר לשון העדים הוא, שמגידין שהיה כך המעשה, הרי הן כמגידים בחתימה אם היה תנאי בהמעשה או 
 לאו, והוי כחוזר ומגיד.

כחיש מה שאנן סהדי, תרי ותרי הוא. הא ליתא, דהא אנן ליתינן סהדי שלא נמסר ואין לומר דבגט נמי כיון דבאו לה 
בידה לפקדון ולתנאי, רק מטעם דהימניה או מטעם דתפיסתו מוכחת עליו, והוא כמו במטלטלין חזקה שכל מה שתחת 

בי יש לי אחים, כמו יד האדם הוא שלו, וכיון שמצד חזקה הוא, אתו עדים ועקרו לחזקה, כמבואר בקדושין ]ס"ד ע"ב[ ג
במטלטלין כשמביא עדי פקדון. וכן אם נאמר מטעם דהימניה, אתי שפיר ג"כ, דלא הימניה שיהיה לגירושין אם תאמר 
לגרושין, רק כשלא יהיו עדים מכחישין אותה, כמו בשליש שאינה מגורשת אם העדים מכחישים אותו, ומש"ה אפילו 

בפניהם, לא משוי נפשייהו רשיעי, דאין המסירה תלויה בהן. משא"כ בשטר כשאומרין שמסר הגט בידה לפקדון ולאמנה 
חוב, שהן הן המגידים על המסירה, ואם צריך השטר למסירה, צריכה שתהיה בפניהם או שיהיה המלוה במעמד, דהוי 

מניה שיהיה כמסירה בפניהם, ומש"ה כשמוסר לאמנה, משוי נפשייהו רשיעי, ולא שייך לומר מה בכך שהוא לאמנה הא הי
כך אם יאמר כך, זה אינו, דדילמא שכיב ונפיל קמי יתמי כדאמרינן בב"מ דף ס"ח ]ע"א[ גבי זקפי רווחא אקרנא, ומש"ה 

בשטר דלאו אחריות, ולא אמרינן מה איסורא עביד אם הימניה על  אפילובשטר כי מסר לאמנה, איכא איסורא למלוה 
 מעות שלו אלף זוז ומאמינו. עצמו, ולא יהא אלא כמוסר בידו מטלטלין או

 קונטרס השטרות -ארץ הצבי סימן כג 

 לשמה –שטרות 

 גיטין ט:

 .גיטין כו

מתני'. הכותב טופסי גיטין צריך שיניח מקום האיש ומקום האשה ומקום הזמן שטרי מלוה צריך שיניח מקום המלוה 
ומקום המוכר מקום המעות מקום השדה מקום הלוה מקום המעות מקום הזמן שטרי מקח צריך שיניח מקום הלוקח 

ומקום הזמן מפני התקנה ר' יהודה פוסל בכולן ר' אלעזר מכשיר בכולן חוץ מגיטי נשים שנאמר )דברים כד, א( וכתב לה 
 :לשמה

 קידושין ט.

 בעי ר' שמעון בן לקיש: שטר אירוסין שכתבו שלא לשמה, מהו? הויות ליציאות מקשינן, מה יציאה בעינן לשמה, אף
הוייה בעינן לשמה, או דלמא הויות להדדי מקשינן, מה הוייה דכסף לא בעינן לשמה, אף הוייה דשטר לא בעינן לשמה? 

 'בתר דבעיא הדר פשטה: הוייה ליציאה מקשינן, דאמר קרא: 'ויצאה והיתה

 מזוייף מתוכו –שטרות 

 גינת אגוז עמ' קנ

 מכירת שטרות –שטרות 

 שםבבא בתרא עו., רשב"ם ותוספות 
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 בבא בתרא קמז:

 כתובות פה.

 רי"ף כתובות מד: בדפי הרי"ף

 רמב"ם הלכות מכירה ו:יב

 רא"ש כתובות ט:י

 בבא בתרא קעג

 חידושי הרמב"ן שם

אלא הא דתניא כשם שאין מוציאין שטר חוב זה על זה וכו' במאי קא מיפלגי באותיות נקנות במסירה קא מיפלגי דתנא 
רה. וחיישינן שמא האחד הלוה הלואה זו ומכר ומסר לזה ולא קנה, ואליבא דאביי ברא סבר אין אותיות נקנות במסי

דחייש, ותנא דידן סבר אותיות נקנות במסירה וליכא למיחש כלל, ואפי' למאן דחאיש לכולהו חששי, משום דלנפילה 
א נמי סבר אותיות נקנות דחד ודאי לא חיישינן, ואי לפקדון כיון דשמיה כשמיה לא מפקיד גביה, ואיבעית אימא תנא בר

 במסירה, אלא דקסבר צריך להביא ראיה חיישינן לפקדון או לנפילה.

וכולה סוגיא אליבא דאביי אבל לרבא אפי' למ"ד אין אותיות נקנות במסירה לא חיישינן למסירה ]נ"א לנפילה[ אלא   
בפרק האשה שלום )קט"ו ב'( מי חיישינן אמרינן האי דמוחזק ביה דידיה הוא והוא ניהו מלוה, וראיה לדבר הא דגרסי' 

לתרי יצחק ריש גלותא או לא אביי אמר חיישינן רבא אמר לא חיישינן אמר רבא מנא אמינא לה דהנהו שטרי דנפקי 
בנהרדעא וכתוב בהו הכי נאני בר חבו וחבו בר נאני ומגבי בהו רבה בר אבוה זוזי והא חבו בר נאני ונאני בר חבו 

א אלמא לא חיישינן ואביי התם למאן ניחוש לה אי לנפילה מיזהר זהיר ביה אי לפקדון כיון דשמיה בנהרדעא שכיחי טוב
כשמיה לא מפקיד גביה מאי אמרת דילמא מסר ליה אותיות נקנות במסירה, אלמא לרבא לא צריך האי טעמא אלא 

כי דלא חיישינן לתרי יצחק ריש לעולם מגבינן להו למאן דמוחזק בשטרא, ואע"ג דשכיחי טובא דשמייהו כשמיה כי הי
 גלותא התם דגמרא מדמי להו אהדדי.

ואי קשיא לך היכי אמר אביי הכא צריך להביא ראיה והא התם אמר גבי בלא ראיה, איכא למימר אביי לאו אאותיות   
ליגי תנאי דשמיה כשמיה קאמר, אלא אשאר אותיות, ודקאמרינן דאיתמר, לומר כי היכי דפליגי אמוראי בשאר אותיות פ

הכא, אי נמי התם לאו סברא דנפשיה קאמר אלא טעמא דרבה בר אבוה מפרש, לומר דלא פליגא עליה בהא דאמר איהו 
חיישינן לתרי יצחק, דהתם טעמא אחרינא אית ליה לרבה במלתא משום דלנפילה דחד ולפקדון לא חייש, וסבירא ליה 

חרים, אבל אביי כתנא ברא סבירא ליה, ובפרק כל הגט )כ"ד א'( כתנא דמתני' דאמר שני יוסף בן שמעון מוציאין על א
נמי אמר רבה זאת אומרת שני יוסף בן שמעון מוציאין על אחרים ואביי דחי ליה מינה ]נ"א, אפשר[ משום דלא סבירא 

 ליה הכי.

בן שמעון הדרין בעיר מ"מ לפי דרכנו למדנו דאף על גב דקיימא לן אין אותיות נקנות אלא בכתיבה ומסירה, שני יוסף   
אחת לרבא מוציאין על אחרים ולא חיישינן שמא מסר זה לזה ולא קנה, אלא אמרינן הוא המלוה, וכן פסק רבינו הגדול 

ז"ל, ושמא זה הזקיקו לרב ר' יוסף הלוי תלמידו ז"ל לומר דמהימן איניש למימר שטר מקח היה לי ואבד ואינו צריך ראיה 
אין אותיות נקנות במסירה, ואינו כן כדמפורש בפרק זה בורר )ל"א א'( בההיא איתתא דמפקא ואפי' אליבא דרבנן דאמרי 

שטרא מתותי ידה ואמרה ידענא ביה בהאי שטרא דפריעא הוא והימנה רב נחמן אמר ליה רבא כמאן כרבי דאמר אותיות 
לא מהימנא למימר שלי היא,  נקנות במסירה א"ל לא אפי' תימא רבנן שאני הכא מגו דאי בעיא קלתה, אלמא לרבנן

ושמעתין נמי מוכחא דקאמרינן ומר סבר אין אותיות נקנות במסירה, ואמאי אעפ"כ יהו מוציאין שטר חוב על אחרים 
מתוך שיכולין לומר שטר מכר היה לנו ואבד דהא סבירא לן השתא להאי פירוקא אינו צריך להביא ראיה, והא דאמר רבא 

לתנא דברייתא קאמר, ומוקי לה כרבי מדקאמר א"צ להביא ראיה ולאותוביה לאביי דאמר  אחין דשמטי אבל אחריני לא,
לכולי עלמא צריך להביא ראיה, אבל לרבנן דבעו כתיבה ודאי צריך ראיה כדפרישית, וה"נ מוכחא הא מילתא מההיא 

ואבד ולא לומר במתנת דבפרק האשה שלום דאי לאו דאותיות נקנות במסירה חיישינן, ולא מצי למימר שטר היה לי 
שכיב מרע או באגב נתנו לי, וכל שכן במקום שצריך לשטר שלא מצינו טענה זו אלא לאחר שלש שני חזקה, וכן דעת 

 רבינו הגדול ז"ל ומפורש בהלכות בפ' הכותב.

 מכר שטר חוב וחזר ומחלו –שטרות 

 קצות החושן יב:א
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בדלא נקיט שטרא אבל נקיט שטרא לא מהני מחילה בלא קנין. מחילה א"צ קנין. כתב בסמ"ע )סקכ"א(, היינו דוקא 
ובמרדכי פ"ק דסנהדרין )סי' תר"פ( הביא ראיה דמהני מחילה בשטר אפילו בלא קנין מהא דאמרינן )כתובות פה, ב( 

 המוכר שטר חוב וחזר ומחלו, ועיין בחלקת מחוקק באה"ע סימן ק"ה )סקי"ד( שסמך עצמו על ראיה זו.

שיטת רבינו תם )הובא ברא"ש כתובות פ"ט סי' י' ובר"ן שם מד, ב בדפי הרי"ף( בטעמא דמוכר שטר חוב אמנם נראה ל  
יכול למחול, והוא משום דשני שעבודים יש למלוה שעבוד הגוף ושעבוד נכסים, ושעבוד הגוף לא נמכר לפי שאין בו 

עבוד נכסים דאינו אלא ערבות, וא"כ כיון ממש ונשאר אצל המוכר, ולהכי יכול למחול את שעבוד הגוף וממילא פקע ש
דטעמא דמחילה ותפס שטרא לא מהני היינו משום דכל העומד לגבות כגבוי דמי, ואע"ג דאנן קי"ל דלא כבית שמאי 

)סוטה כה, א( דאמרי כל העומד לגבות כגבוי אפילו הכי חזינן דשטרא לכמה מילי הוי כגבוי, דהא מגו להוציא לא אמרינן 
דנכסים משועבדים בשטר אמרינן מגו להוציא, )עיין לקמן סימן פ"ב סק"י( וכבר עמד בזה בעל כנסת הגדולה ובשטר כיון 

סימן פ"ב )הגה"ט אות נ"ז( ומיישב באיזה ענין הוא כגבוי ובאיזה ענין לא הוי כגבוי, ע"ש שהעלה דבספק לבד לא הוי 
ר חוב דכבר מכר את שעבוד נכסים ללוקח א"כ לא הוי כגבוי אבל בשטר ברור הוי כגבוי וע"ש, ולהכי ניחא במוכר שט

כגבוי אצל המוכר דהא המוכר לעולם לא יגבה ולא נשאר אצלו אלא שעבוד הגוף, וכיון דלעולם לא יבא ליד המוכר לידי 
גביה משום הכי יכול המוכר למחול בלא קנין, אבל בשטר חוב דידיה כיון דשעבוד נכסים בתוך השטר הוי כגבוי ולא 

ני מחילה. וכ"כ בתשובת )הרשב"א המיוחסות ל(רמב"ן )סי' ק'( דלכך אמרינן מגו להוציא במקום שטר דהוי כאילו מה
מוחזק בממון, ולא דהוי כגבוי לגמרי דהא קי"ל כבית הלל דאינו כגבוי עכ"ל. ומכל מקום שיטת רוב הפוסקים דמהני 

 ..מחילה בשטר.

 קצות החושן סו:לג

הוא דעת הראב"ד פ"ו ממכירה )הי"ב(. וברא"ש )כתובות פ"ט סי' י'( חולק וז"ל, ואפילו לדברי ולכל מאן דאתי מחמתך. ו
המפרשים דבמעמד שלשתן אינו יכול למחול יש לחלק דשאני התם דשלשתן עומדים במעמד אחד וכו', אבל במוכר שטר 

ה אלא מחמת שכותב לו הלוה למלוה חוב כיון שאין קנין המלוה מועיל שיהיה שעבוד גופו קנוי ללוקח מכח קנין המלו
משתעבדנא לך ולמאן דאתי מחמתך אנן סהדי דאין הלוה רוצה שיהא גופו משועבד לשניהם, למלוה לפי שלא הועיל 

הקנין להיות גוף הלוה משועבד ללוקח מכח קנין המלוה ונמצא שנשאר עדיין שעבוד גוף הלוה אצל המלוה, וגם ללוקח 
 מתך, אלא ודאי על שעבוד נכסים כותב ע"ש.לפי שכתב לכל מאן דאתי מח

אבל נראה דהראב"ד לשיטתו בהא דמוכר שטר חוב וחזר ומחלו מחול פ"ו ממכירה )שם( כתב, א"א לא מן השם הוא זה   
אלא מפני שהלוה אומר ללוקח אני לא שעבדתי עצמי לך, לפיכך אם כותב לו בשטר חוב הריני משעבד לך ולכל הבא 

מחול משמכר שטר חוב ע"כ. ולפי שיטתו נראה דהמלוה מצדו יכול למכור הכל אפילו שעבוד גוף, אלא מכחך אינו יכול ל
מצד הלוה לא מהני המכירה לפי שאומר אני לא שעבדתי את עצמי לך, ולפיכך כשכותב לו ולכל הבא מכחך ודאי מועיל 

 י מחמתך, ועיין מ"ש בס"ק )כ"ה( ]כ"ו[.דהא מצד המלוה מהני ומצד הלוה נמי מהני כיון שמשעבד עצמו לכל מאן דאת

ובר"ן פרק קמא דגיטין )ו, א בדפי הרי"ף( כתב ז"ל, אבל הרמב"ן ז"ל כתב דבמעמד שלשתן וכן נמי אי כתב בשטרא   
משתעבדנא לך ולכל מאן דאתי מחמתך מצי מחיל, ונתן טעם לדבריו משום דאפילו כתב ליה הכי לא מהני לאשתעבודי 

ין ברירה, ולמאי דפרישית לא קשיא דכי אמרינן אין ברירה הני מילי במלתא דאי דהאי לאו דהאי אבל ליה מדאורייתא דא
הכא אפשר שיהיה משועבד לכל העולם זה אחר זה הלכך לא שייך הכא ברירה כלל עכ"ל. ועיין מ"ש באורך בסימן ס"א 

 )סק"ג( בזה:

 נתינה והקנאת גט ושטר קידושין –שטרות 

 לשמה – שטרותראה: 

 קצות החושן ר:ה

עד שישכיר לו מקומו. ונסתפקתי בראובן שנתן שטר מתנה לשמעון על ביתו ונתן השטר תוך ביתו ואמר לו הנני נותן לך 
ין עז, א ב( הבית עם השטר מתנה שבתוכו, מי נימא כה"ג חצירו ומתנתו באין כאחד, דכה"ג אמרו ריש פרק הזורק )גיט

חצירה מה שקנתה אשה קנה בעלה, ומסיק יד דעבד כיד רבו אלא גיטו וידו באין כאחד וה"נ חצירה וגיטה באין כאחד, 
והרי בשעה שזרק לה הגט תוך חצירה עדיין אינו חצירה אלא ע"י הגט נעשה חצירה, וכמו גבי עבד דנעשה ידו ע"י הגט 

 מתנה שבחצר.שחרור, וה"נ נעשה חצר דשמעון ע"י השטר 

ולאחר העיון נראה פשיטא דכה"ג אינו זוכה, דכיון דהחצר והשטר עדיין לא יצא מרשותו איך יזכה בו המקבל ומאין   
יהיה לו להמקבל זכיה בביתו ובשטרו. והא דאמרינן גבי גט חצירה וגיטה באין כאחד, נראה דגט שאני דגט אשה ודעבד 

ועבד בע"כ ואין זכיה בע"כ, אלא ודאי דגבי אשה לא בעי רק ונתן בידה וכן  לא בעי זכיה שיזכה דרך זכיה כיון דאשה
בעבד וליכא תורת זכיה והקנאה בע"כ, ומהאי טעמא נמי נראה בהא דקי"ל )גיטין כ, א( כתבו על איסורי הנאה כשר, 
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א כדברי ריב"ש )סי' ואע"ג דליכא תורת זכיה כלל באיסורי הנאה וכמ"ש הרשב"א בתשובה )ח"א( סי' תר"ב ע"ש, וזה דל
 ת"א( דס"ל דיש זכיה באיסורי הנאה, אלא ודאי משום דגירושין בע"כ לא בעי זכיה כלל אלא ונתן בידה.

ולפ"ז נראה בשטר מתנה שכתבו על איסורי הנאה דלא מהני, ומשום דגבי שטר מתנה כתיב )ירמיה לב, יא( ואקח את   
אה לא שייך תורת זכיה לפי מ"ש הרשב"א בתשובה הנזכרת, ואפ"ה גבי ספר המקנה ובעינן שיזכה בו המקבל ובאיסורי הנ

קידושין מהני כתבו באיסורי הנאה וכמ"ש בחלקת מחוקק באה"ע סימן )ל'( ]ל"ב[ )סק"ו( משום דאתקש ויצאה והיתה, 
כאחד סגי לה וכיון דלא בעינן בגט אשה ועבד תורת זכיה בשטר אלא ונתן בידה או בחצרה, ומש"ה כל שידה וגיטה באין 

והוי ונתן בידה כיון דהחצר והיד באין עם נתינת הגט כאחד, אבל במתנה דבעינן שיזכה המקבל בשטר מתנה דרך זכיה 
וכל זמן שלא בא החצר לידו לא זכה בשטר מתנה. ועיין לשון רש"י ריש פרק הזורק )שם( גיטה וידה באין כאחד, ע"י הגט 

 משום דלא בעינן התם זכיה רק נתינה ודו"ק. באה ידה לה ע"י נתינתו עכ"ל, והיינו

ובהכי ניחא מאי דקשיא לי בהא דקי"ל בשטר שחרור שלא לשמה דפסול, והיא הלכה רווחת בישראל כדאיתא בפ"ק   
דגיטין דף ט' )ע"ב(, והא גופו של שחרור הרי את בן חורין הרי את לעצמך הרי את קנוי וכדאיתא בפרק )השולח( ]המגרש[ 

, ב(, וא"כ אמאי לא קני עצמו בתורת שטר, דמאי שנא מנותן את עבדו לאחר וכותב לו עבדי קנוי לך דנקנה )גיטין פה
בשטר ולא בעי לשמה, והשתא דהקנה אותו לעצמו אמאי אינו קונה את עצמו בשטר. ואין לומר הא דבעי לשמה היינו 

קשי לשמואל דס"ל פרק השולח )שם( דף )מ'( להתירו בבת חורין, אבל למקני נפשיה קני אפילו שלא לשמה, דא"כ תי
]ל"ח[ )ע"א( המפקיר עבדו יצא לחירות ומותר בבת חורין ומשום דבעי עבד איש ע"ש, ולשמואל כיון דקנה נפשיה ממילא 

מותר בבת חורין. ולפי מ"ש ניחא דשלא לשמה כיון דאינו בתורת שחרור אלא בתורת קנין ובעי זכיה בשטרו, וכיון דיד 
רבו הו"ל כנותן שטר מתנה לחבירו על חצירו ונתן השטר מתנה בחצר דלא קנה לא החצר ולא השטר ודו"ק.  עבד כיד

 ולפ"ז בשטר ע"י אחרים קנה נפשיה אלא שאסור בבת חורין, ועיין פ"ק דקידושין דף כ"ג )ע"א( ואכתי צ"ע:

 אבני מילואים כח:נט

ף התשוב' סי' תר"ג יראה דבתחלת דבריו כתב דמקודשת אבל אם קידשו בשטר. כתב בח"מ ז"ל המעיין ברשב"א בגו
דמדמה לה לגט מכל מקום בסוף דבריו אסיק עפ"י הירושלמי דאף בגט יש לחלק בין איסור הנאה מדברי תורה לאיסור 
הנאה דרבנן ואף דאפשר דגמרא דידן פליגא אירושלמי בגט מכל מקום בקידושין לא אשכחן דפליג וכו' ודבר הנאסר על 

 קונם כדבר האסור בהנאה דבר תורה ע"ש.ידי 

ולולי דברי הרשב"א נראה לענ"ד דאפי' לשטת ירושלמי דמחלק בין איסור הנאה דבר תורה ופסול בגט היינו דבר   
האסור בהנאה גם למגרש ומשום דבעינן וכתב ונתן שיהי' הנתינה מדידי' ואיסור הנאה לאו דידי' וכמ"ש הרשב"א סי' 

אה שאינו אלא לאשה כיון דקבלת הגט אין בו משום זכי' דהא מגרשה בע"כ ואינה רוצה לזכות בגט תר"ב אבל איסור הנ
 ואין צריך אלא נתינה לידה וא"כ מה בכך שאסור בהנאה לאשה מחמת הקונם ועמ"ש בקצה"ח סי' ר' סק"א.

ר קידושין אין צריך זכי' רק ולפי זה הוא הדין בקידושי אשה דאתקש לגירושין משום דכתיב ויצאה והיתה א"כ גם בשט  
 נתינה לידה ועמ"ש )בסי' ל"ז ס"ק( ]סי' קל"ט סקי"ג[.

 אבני מילואים קלט:יג

כיון שקנתה החצר בשטר. ר"פ הזורק פריך מה שקנתה אשה קנה בעלה, ומסקינן יד דעבד מי לא קני' לרביה אלא גיטו 
 וידו באין כאחד ה"נ גיטה וחצירה באין כאחד.

טר מתנה לאשתו על חצר והניח השטר מתנה והגט בתוכו לכאורה יש לומר דכי היכי דקנתה הגט ע"י והיכא דכותב ש  
גיטה וחצירה באין כאחד ה"נ נקנה השטר מתנה לאשה ומשום דבאין כאחד דהא יד דעבד כולו לרבו ואפ"ה קונה 

 מגיע לחצירה. השחרור משהגיע לידו ומשום דבאין כאחד ה"נ שטר המתנה והגט באין כאחד וכאלו הי'

אך לא יתכן לומר כן דא"כ מי שכותב שטר מתנה על ביתו לחבירו והשטר מונח תוך ביתו הכי יעלה על הדעת שיקנה   
המקבל מתנה ע"י זה שנאמר שבאין כאחד הא ודאי ליתא, וטעמו של דבר אע"ג דגבי יד עבד נמי הוי כאלו מונח הגט 

י' ר' ]סק"ה[ דהתם גבי גט ושחרור אינו בתורת זכי' וקני' דהא איתי' בע"כ בביתו ואפ"ה קנה כבר ביארנו בס' קצוה"ח ס
וקנין בע"כ ליתי', אלא ודאי דגבי גט אשה ועבד לא בעינן אלא נתינה לידה וכל שנתן לידה אע"פ שאינה רוצה לזכות בגט 

שפירש"י ר"פ הזורק עם נתינתו  אינו משום זכי' אלא משום נתינה וכן בעבד ומש"ה אמרי' בהו גיטן וידן באין כאחד וכמו
באה לידה והיינו עם נתינתו נעשה ידה וכן בעבד עם נתינת השחרור באה לו יד דכיון דאין צריך זכי' רק נתינה גמורה 

אמרי' עם הנתינה זכה בידו, אבל בשטר מתנה דבעי' שיקנה המקבל מתנה בשטר בתורת זכי' ושיבא השטר לרשותו ממש 
א שייך למימר ששטרו וחצרו באין כאחד דכל זמן שלא זכה בשטר מתנה ליכא חצר דלא מהני שיזכה בו קנין גמור ל

נתינת השטר כמו בגט דסגי בנתינה לחודא אבל הכא זכיית השטר בעי' וכל שלא זכה בשטר ליכא חצר וא"כ אין כאן לא 
 שטר ולא חצר וע"ש.
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ומה"ט נ"ל דדוקא בגט אשה ושחרור פסקי' כתבו על אסורי הנאה כשר אבל בשאר שטרי הקנאה נראה דלא מהני אם   
כתבו על אסורי הנאה, וראי' דבפ"ק דקדושין ]ט, א[ לא תני אלא כתבו על החרס אע"פ שאין בו ש"פ, דכתבו שם התוס' 

"פ כו' ע"ש, וא"כ לא קאמר אלא דאע"ג דאין בו ש"פ אבל )דף ט'( דקמ"ל אע"ג דכתיב ואקח את ספר המקנה ס"ד דבעי ש
איסורי הנאה לא, ומשום דגבי גט דוקא דלא בעי אלא נתינה ולית ביה משום זכי' וכמ"ש מש"ה כתבו על איסורי הנאה 

נמי אית ביה נתינה, אבל שטרי הקנאה דבעי קנין וזכי' בגוף השטר ומשום דכתיב ואקח את ספר המקנה לא מהני 
ורי הנאה דלא שייך ביה זכי' ולא קרינן ביה ואקח את ספר המקנה, ואע"ג דכתב ריב"ש בסי' ת' דבאיסורי הנאה נמי באיס

אית ביה משום זכי' ע"ש, היינו היכא דמכוין לזכות בו באיסורא אבל מ"מ אסור הוא לזכות בו וא"כ בסתם איסורא לא 
ביה ואקח, משא"כ בגט אשה ועבד דלא בעי' ואקח דאיתי' בע"כ ניחא ליה למיעבד וכל שאינו רוצה לזכות בו לא קרינן 

 ...ולא בעי' אלא נתינה

ומה"ט נראה דשטר קידושין פסול אם כתבו על איסורי הנאה אע"ג דבגיטין כשר אפי' איסור הנאה דאורייתא ואתקש   
קידושין דליתי' בע"כ ובעינן מדעתה הוי' ליציאה, מ"מ שאני גט דהוי בע"כ לא בעי זכי' רק נתינה לחודה סגי וכמ"ש, אבל 

איתא נמי בתורת זכי' כמו שאר שטרי הקנאה ופסול אם כתבו על אסורי הנאה. ועיין רמ"א סי' כ"ח סעיף כ"א וב"ש שם 
 סקנ"ו ורמ"א סי' ל"ב.

א ויתיישב בזה מה שהקשתי לעיל סי' ל"ה סעיף י"א ]סקי"ג[ לשמואל דס"ל בפ' השולח ]לח, א[ המפקיר עבדו יצ  
לחירות דכתי' עבד איש עבד שיש לרבו עליו רשות ע"ש, וא"כ שלא לשמה דפסול גבי שחרור אמאי הא גופו של שטר 

שיחרור הוא הרי את בן חורין הרי את קנוי לך ואמאי לא מהני הרי את קנוי לך בתורת קנין כמו שיכול להקנותו לאחרים 
 באותו קנין ומהני אפי' שלא לשמה.

ל שלא לשמה אינו בתורת שטר שיחרור שהוא מצד נתינה לחודה דשייך בע"כ אלא בתורת קנין וצריך ולפמ"ש ניחא דכ  
 שיזכה בשטר. ובקנין כה"ג כיון דיד עבד כיד רבו ה"ל כמניח שטר מתנה על ביתו בביתו דלא מהני ודו"ק.

 ארץ הצבי עמ' קע

 גינת אגוז עמ' קכו

 עדי חתימה כרתי \עדי מסירה כרתי  –שטרות 

 ץ הצבי עמ' קצזאר

 270תוספות רי"ד בבא בתרא עז.

 דקיימא לן הלכה כר"א בגיטיןתוספות גיטין ד. ד"ה 

ועוד דרגיל ר"ת לומר דאפילו לר"מ בעי עדים בשעת נתינת הגט דאין דבר שבערוה פחות משנים וכן שטר מתנת  ...
 קרקע או שטר מכר שהוא לקנין קרקע ואינו לראיה אין מועיל כלום לר' אלעזר אם ידוע שלא נתנו בפני עדים

 ר"ן גיטין )מד. בדפי הרי"ף( ד"ה ואי כתבו

ן דקי"ל עדי ]מסירה[ כרתי אפילו על הנייר מחוק ועל הדפתרא כשר כדאיתא בפ' המביא וטעמא דמלתא דכיון דלדיד
 תניין )דף כב א( אף בנקרע קרע ב"ד ראוי שיהא כשר

 ותשטרקיום  –שטרות 

 כתובות כא:

אמר רב הונא אמר רב שלשה שישבו לקיים השטר שנים מהם מכירין חתימת ידי עדים ואחד אינו מכיר עד שלא חתמו 
 דין בפניו וחותם משחתמו אין מעידין בפניו וחותםמעי

 שלחן ערוך חושן משפט מו:כד

 על השטר , נאמנותושליש –שטרות 
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 מהרש"א סנהדרין לא:

בד"ה אין עליו עדים ויוצא השטר והסמפונות מתחת כו' עכ"ל פירוש לדבריהם דלא נראה להם כפירש"י להאמין השליש 
דאפילו לרבא לא נאמין לשליש אלא משום מגו דאי בעי קלתי' וא"כ הכא באין עליו בכל דבר הואיל ושניהם מודים כו' 

עדים בסמפון מאי מגו איכא לשליש ולכך הוצרכו לפרש שיוצא השטר והסמפונות מתחת יד שליש דאית ליה מיגו דאי 
ב בהגהת אשר"י ע"ש בעי קלתיה לשטר ואפילו בלא סמפון השליש נאמן דאינו אלא לזכרון דברים בעלמא כו' כמו שכת

וכתבו עוד א"נ יש לפרש כו' אלא יש עליו עדים ולא ידעי אי פרעי' כו' דאית ליה מגו דאי בעי הוה יהיב ליה כבר השובר 
 ליד הלוה וק"ל:

 ב?ש"ך חושן משפט סימן סה ס"ק כ

 שטרך בידי מאי בעי –שטרות 

 בבא בתרא ע.

 דקיימא לן הלכה כר"א בגיטיןתוספות גיטין ד. ד"ה 

 שו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן קלז

עוד לו.   ומ"ש מעכ"ת על ספיקו דבעל שושנת העמקים, בתרי ותרי במקום רוב, דמוכח ממה דמשמע בראב"ד )הובא 
בש"ך סי' ע"א סי"ב( דמשמע בתרי ותרי על פרעון השטר דלא מגבינן, הרי אף דבחזקת שטרא בידך מה בעי דמוציאין 

 דאין מוציאין ואפ"ה לא מהני בתרי ותרי.  בזה, עדיף מרוב 

לפמ"ש לעיל אין זה ראיה דהאמת דשטרך בידי מאי בעי אלים מרוב, מכל מקום גם עדות עדיף מרוב, והחזקה דשטרך   
בידי הוי כמו הוכחה ואנן סהדי, והוי כמו כת עדות, ושוב אמרינן תרי כמאה, משא"כ במקום רוב, י"ל דבתרי ותרי כיון 

ק במלתא תלינן הדבר ברוב, דכך אמרה תורה, דבכל ספק תיזול בתר רוב, וה"נ בתרי ותרי, ובפרט למה דהוכחנו דהוי ספ
מההיא דבר שטיא דבממון אוקמינן אדין תורה.   א"כ בודאי יקשה אמאי לא אמרינן אוקי תרי בהדי תרי ונתקיים חזקה 

עלה הוי כמו כת עדים, וא"כ שוב ליכא ראי' לענין רוב.    דשטרך בידי מה בעי, אע"כ כנ"ל, כיון דמדין אנן סהדי אתיא
 ידידו ד"ש.   עקיבא במ"ו הרר"מ זצללה"ה    

 נתיבות המשפט מו:כו

 בעל המאור יבמות לא. )ט. בדפי הרי"ף(

כתב הרי"ף בהלכות הא מילתא מקשו בה רבנן היכי אמרי' הכא אמר רחמנא מפיהם ולא מפי כתבם והתנן נאמן אדם 
כתב ידו של אבא וזה כתב ידו של אחי וכו' ופריק בה הוא ז"ל הפירוק הכתוב בהלכות ול"נ דפירוק הנכון כך מפי  לומר זה

כתבם הוא שפסולה עדותן אבל מפי כתבו לא וכל שטרי הלואה ומקח וממכר הלוה והמוכר הוא שמצוה את העדים 
ו ואם אי אתה אומר כן עקרת מה שכתוב בקבלה ואמר כתבו וחתמו וכן בגיטי נשים ואין זה מפי כתבם אלא מפי כתב

וכתוב בספר וחתום והעד עדים ומקרא מלא כתוב בתורה וכתב לה ספר כריתות אלמא כל כה"ג כתבו שלו הוא ולא 
כתבם של עדים אבל היכא דכתבי מנפשייהו בשטר שצריך לומר כתובו ולא אמר להם כתובו הא ודאי מפי כתבם הוא 

מכתבא ואתו ומסהדי בני דינא על פה הא נמי מפי כתבם הוא שאין ב"ד רואין את העדות מן א"נ היכא דחזו אינהו 
 הכתב אלא מפי העדים הוא ששומעין והם ראו מן הכתב וה"ל מכתבם ולא מפיהם.

 קנהקל וארץ הצבי עמ' 

 ברכת שמואל בבא בתרא )אולי מב:ב או מה(

 על קן צפור יגיעו רחמיך –שילוח הקן 

 271כב:זרבינו בחיי דברים 
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ויהי בימי. רבי בון כל יומוי הוה בקסרין יומא חד חמא עמא דסרחי דהוו מסכני אזלו ולא משגיחין עלייהו אמר ודאי דינא אתחזי 

הכא קם ואזיל ליה. יומא חד חליש דעתיה פגע בכפר סיכנין ברמון ואדמוך שמע חד קלא לחד )תנינא( ]תנא[ דלעי ברננא דאורייתא 
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ויש עוד דעת אחרת, שיש בקיום מצוה זו התעוררות רחמים על כל העולם, והוא כי מתוך שהוא משלח ...וע"ד הקבלה: 
את האם הנה היא מצטערת ודואגת על חרבן קנה ורחוק בניה ומצטערת והולכת ורוצה לאבד את עצמה, ומתוך צערה 

חמים מהקב"ה, ואז הקב"ה שכתוב בו: )תהלים קמה, ט( "ורחמיו על כל הגדול השר הממונה על העופות מבקש ר
מעשיו", ממשיך שפע הרחמים על כל המצטערים והצריכים רחמים ומרחם עליהם. נמצאת אומר: שהמקיים מצוה זו 

ו ומשלח הוא סבה לעורר רחמים על כל העולם וטוב לו עמהם, וזהו שאמר: למען ייטב לך והארכת ימים, כלומר אות
 השלוח יהיה לטוב לך והארכת ימים עליו, כי אריכות ימים בסבת הרחמים.

 שינה עליו הכתוב לעכב

 תוספות זבחים ד: ד"ה אימא

 ד"ה ת׳׳ל רש"י קידושין יד.

 משנה נגעים יד:ט

כאחד  הכניס ראשו ונתן על תנוך אזנו ידו ונתן על בהן ידו רגלו ונתן על בהן רגלו רבי יהודה אומר שלשתם היה מכניס
אין לו בהן יד בהן רגל אזן ימנית אין לו טהרה עולמית רבי אליעזר אומר נותן הוא על מקומן ר"ש אומר אם נתן על של 

 שמאל יצא:

 תוספות יום טוב נגעים יד:ט

כתב הר"ב ודוקא כשנקטעה כו' לאחר שהוזקק לטהרה. דאי קודם לכן הא אפילו שמואל דבעי  -אין לו טהרה עולמית 
תיב. מודה בעדים זוממים כדאמר התם ]בסנהדרין[ כ"כ הר"ש וכן הוא בתו' דהתם ר"ל פרק נגמר הדין דף מ"ה. קרא כדכ

דאמר שמואל התם נקטעה יד העדים פטור דבעינן יד העדים בראשונה וליכא ומקשי' אמאי אמר נקטעה דהיינו לאחר 
כבר פירש"י יד שהיתה להם תהי' להם בשעת  מכאן לימא גדמי' דמעיקרא ומשנינן שאני התם דאמר יד העדים שהיתה

מיתה אבל גדמי' דמעיקרא לא משתמע מיני' דזו היא יד שלהם ע"כ. וכמו דשמואל דס"ל דבעינן קרא כדכתיב ומש"ה אי 
לא מקיים קרא כדכתיב פטור ואפ"ה מודה שאם היו גדמי' מעיקרא דזו היא יד שלהם. ה"נ הכא אי הוה גדם מעיקרא. 

ו. ואני תמה על הרמב"ם שברפ"ה מה' מחוסרי כפרה העתיק משנתנו כלשונה ולא כתב והוא שנקטעה כו' היינו בהונותי
אע"ג דפסק לדשמואל בפי"ד מה' סנהדרין. ותו קשיא לי עליו דבפ"ח מה' נזיר כתב נזיר ממורט אינו צריך להעביר תער 

טמא. ואם הביא כו' שכל דברים אלו למצוה ולא ואע"פ שאין לו שער או שאין לו כפים הרי זה מקריב קרבנות וישתה וי
                                                 

פור לפניך וכו' קן זה )תשובה( ]מלכות[ בדרך זה רחל שנא' )ודרך( ]ואורח[ צדיקים כאור נוגה הולך ואור עד נכון דאמר כי יקרא קן צ
היום ]משלי ד[ וצדיקים תרין בנין יוסף ובנימין והיא נקראת לבנה הולכת כל הלילה ומאיר להם עד נכון היום שהוא יעקב. בכל עץ 

ה שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. על הארץ דא ארץ התחתונה. אפרוחים דא שנים עשר ]כל[ דא צדיק חי העולמים. עץ דא שכינ
שבטים דלעילא. או בצים דא ישראל דלתתא דאינון כמלבושא דגופא. והאם רובצת על האפרוחים וכו' שלח תשלח את האם שנאמר 

לא. דאמר ]קב"ה[ חס על דא לא אמר ולא כלום. ובפשעכם שולחה אמכם. ואת הבנים תקח לך. ארכין רבי בון אודנוי ושמע ההוא ק
מאן דחס שבק אימא ובנהא ואזיל ליה. ומה דאימא מתרכא מן הקן ]דילה[ מה היא אומרת ]דף כט עמוד ב[ אוי שהחרבתי את ביתי 

קת על בני' ושרפתי את היכלי והגליתי בני לבין האומות ועל דא ירחם הקב"ה דהא רחמנא לא אשתכח אלא הכי. ועל דא שכינה צוע
והא כתיב שלח תשלח תרין שלוחין )דאינון בית ראשון ובית שני שלח תשלח אפי' ק' זימנין( )דאהדר( ]דאי אהדר[ על גוזליה גו 

רחימו דבנהא שלח אפי' כמה זמנין עד דאזל ליה וסתר קן שלה ויטול בנין טמירין דקונטרא למיטל אגרא הא רחמנא לא אשתכח 
שיאריך רוגז מן ששת ימים שנקראו )בנים( ]ימים[ ה' ה' אל רחום וחנון א"א וגו'. )חזקיה( ]חידקא[ אמר רבי אלא הכי. והארכת ימים 

יוסי בן קיסמא אמר רבי שמואל כד ברא הקב"ה עלמא ברא ליה בתלת קיטרין ואינון חכמה ותבונה ודעת דכתיב ה' בחכמה יסד ארץ 
וכלהו קיטרין בבר נש וקיטרא )נ"א וקוטרא( דהימנ"א ]נ"א דתבונה[ דפקע  כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו ]משלי ג[

מינייהו אתפשט בשאר )ברזין( ]בריין[ ובכולהו אית סוכלתנו לפום אורחיה. האי עופא כד פרח מגוזליה ואשתלח מעל בנהא מצפצפא 
מעשיו אפילו ]על[ יתושא זעירא בעלמא  ואזלא ולא ידעה לאן אתר אזלא מנדדא למיבד גרמה. הקב"ה דכתיב ביה ורחמיו על כל

רחמין דיליה על כלא. ההוא דממנא על עופא איתער לגבי הקב"ה והקב"ה אתער על בנוי כדין קלא נפקא קמיה ואמרה כצפור נודדת 
ירי לבא מן קנה כן איש נודד ממקומו ]שם כז[ כדין איהו אתער רחמי על כל אינון דאזלי מנדדי מאתר לאתר ומדוך לדוך אחרא. תב

תבירי חילי. ואיתער רחמי על כל עלמין וחס עלייהו ושביק חובי דמנדדן מאתרייהו וחס עלייהו ועל כל עלמא. וע"ד אמר הקב"ה 
אשרי צפורא לבר והיא איתערת רחמין על כל עלמא מאן גרים למיחס על עלמא ולאיתער רחמין עלייהו ההוא בר נש דשלח ההוא 

כי אתער הקב"ה ואתמלי רחמין על כל אינון מארי דצערא ועל כל אינון דמנדדי מדוכתייהו. ובג"כ אגריה ציפור לצערה בתרין גוונין ה
דהאי בר נש מה כתיב ביה למען ייטב לך והארכת ימים. קם ר' בון על רגלוהי וחדי ואמר בריך רחמנא דשמענא להאי קלא ואלמלא 

ר ההוא קלא כמלקדמין. פתח ואמר מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית לא אתינא לעלמא אלא למשמע דא דיי ]ע' תיקונא ו'[ אהד
וגו' ]תלים קד[ כל עלמא לא איתון אלא בחכמה ובר נש אתמלי בכולא. שאר בריין בטופסא ]נ"א בתוספתא( דחכמתא דאשתאר בבר 

י בניין לדיוריה. עופא בני בניין נש ואע"ג דכולהו בריין הכי. לא הוה בריה קליל למירדף בתר עובדא דבר נש כעופא. בר נש בנ
לדיוריה. בר נש אתיא מזוני לבריה עופא אתיא מזוני לבניה. בר נש אסי למרעין בעשבא. עופא בעשבא מסי למרעין. בר נש אומנא 

ח ומרומם ועביד ארבין בימא. עופא נטל )גוזליה( ]קוזליה[ ואתקין ליה ואזל ביה על ימא )נ"א ואתקין ליה על כיף ימא(. בר נש משב
למלכא עילאה עופא מצפצפא ומשבחא למריה דהוא אלהא עילאה ובג"כ למען ייטב לך )מטיב( ]אטיב[ לך לא כתיב אלא ייטב לך 

ההוא שלוחא דציפורא דמשלח דאתער על עלמא לאוטיב לך. רבי בון קם ואזיל גביה ואשכח דהוא רבי ינאי סבא מן )חבריה( 
 שא אמר כמה דמנחמת לבאי כך ינחם הקב"ה לך. יתיבו כחדא:]חברייא[ עאל גבוי ונשיק ליה ברי
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לעכב ע"כ. ואמאי לא אמרי' דבעי' קרא כדכתיב וכ"ש דבס"פ ג' מינים במס' נזיר מדמי להו אהדדי הא דנזיר להך דהכא 
 דמצורע )וכן עוד בס"פ הוציאו לו במס' יומא ]דף ס"א[ וכל זאת לא העיר הכ"מ כלום(.

 חזון איש נגעים יב:כ

 

 

 (קישור)ורייתא כלל יב אתוון דא
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 ארץ הצבי עמ' רמז

 גינת אגוז עמ' י

 שיעור אכילה לאיסור אכילת דם

 מנחת חינוך פרשת צו מצוה קמח ד׳׳ה ומבואר

ב בלב בהמה אם יש בדמו כזית חייב. וצריך אני להתלמד ומבואר דהאוכל כזית מדם חייב וכ"ה בר"מ מהש"ס כריתות כ"
בד"ז כיון דדם הוא משקה והיא א' מז' משקים שמכשירין למקבלין טומאה ע' בש"ס כ"פ ובמשנה דמכשירין ובר"מ פ"א 

מהט"א ומצינו כ"פ במשקים ששיעורן רביעית כאשר אביא לך כאן ומנין שזה ברביעית וזה בכזית. וארשום מקומות שפי' 
להדיא השיעור ובכ"מ דסתם הר"מ דבריו. בפ"ג בה' ברכות לענין ברכה אחרונה כ' הר"מ דאוכלים בכזית ומשקים 

ברביעית ושם הוא רק מדרבנן ע"ש פ"א דעתו. והכ"מ כ' טעם הר"מ מדאשכחן בעלמ' לענין אכילת איסורים דשתית 
מ שיעור משקין ברביעית. והנה לענין ברכה אחרונה משקין ברביעית דומיא דאוכלים בכזית ע"כ נ' דפשוט להכ"מ דגבי א"

התוס' מסופקים אי בכזית או ברביעית ועטאו"ח סי' ר"י.... ואל יקשה לך דבר"מ פ"ה מה' נזירות כ' להדיא דהשורה פת 
' ביין אם יש רביעית יין חייב הרי דאף דרך אכילה צריך רביעית ל"ק דאפשר התוס' לא כ' רק במקום דכתי' אכילה ושתי
בכלל אז יש חילוק בין דרך אכילה לדרך שתי' אבל בנזיר דכתי' שתי' בכ"ע ברביעית אך הו"ל להר"מ להביא חילוק זה 

בשבועה ובמעשר דכתיב אכילה. והרהמ"ח כאן כתב דהאוכל דם בכזית ולקמן מצוה קנ"ד גבי בהמה טמאה כ' השותה 
ס"ל דאין לוקין יתבאר אי"ה. אך עכ"פ סובר שם דא"ח אלא מחלב' רביעית לוקין. והנה מה שנטה שם מדרך הר"מ דהר"מ 

על רביעית ועיין לקמן פ' ראה מצוה תמ"ד גבי לאו דמע"ש של יצהר כ' שיעור אכילת השמן בכזית ואע"פ שהוא משקה 
לאכילה הוא עומד לכל ב"א ואם וכו' מחלק בין העומד לאכיל' ובין שהוא משקה אפשר כס' התוס' לעיל זבחים ק"ט 

באתי. והנה לאו זה ככל הלאוין של מ"א לענין שלכד"א ושאר ענינים אך יש חילוק בכל אכילות אם אכל חצי חצי שה
מצטרף בכא"פ יתר אין מצטרף וכאן הצירוף רק בשיעור שתיית רביעית וביותר אין מצטרף כדין משקין שכ' הר"ם בה' 

שהה מתוע"ס כדי אכילת ג' ביצים מצטרף יתר ע"ז אין  שביתת עשור וזה מבואר בר"ם כאן פי"ד ה"ח שכ' האוכל כו' אם
מצטרף וכו' ובהלכ' ט' כ' המחה חמץ או חלב או ששתה מן הדם מעט מעט אם שהה מתוע"ס כדי שתיית רביעית 

מצטרפין ואם לאו אין מצטרפין. גם זה צ"ע למה לענין השיעור פוסק דדינו כאוכלים בכזית להחמיר ולמה לענין צירוף 
נו כמשקין להקל דביותר מרביעית אין מצטרף דהיא קולא דכא"פ הרבה יותר כידוע והנה כ"ז כ' למזכרת פוסק דדי

והשי"ת יעזרני לעמוד ע"ד אמת וכעת לא למדתי בעיון )ע' יבמות קי"ד ב' מבואר להדיא דדם צריך רביעית דוקא וזה פלא 
 :(ע"ש דסותר גמרא כריתות כ"ב דדם בכזית ע"ש וצ"ע

 "ז נזיר לד.חידושי הגרי

]א[ מתני' שלשה מינין אסורין בנזיר וכו' וכל היוצא מן הגפן מצטרפין זה עם זה. ופירש רש"י כגון חרצן ויין וחומץ 
 מצטרפין זה עם זה לכזית, וצ"ע איך מצטרפין לכזית הא יין וחומץ הוין משקין דשיעורן ברביעית.

והנה כל עיקר דין צירוף נלמד מכל אשר יעשה מגפן היין, ויש להסתפק אם כשאוכל חרצן ויין עובר על לאו דיין ולאו   
דחרצן, רק כיון דאין בכל אחד מהם כשיעור, בעינן לדין צירוף שיהא נשלם בזה השיעור, וזה ילפינן מהך דכל אשר יעשה 

דחרצן ויין ליכא כאן משום דאין בכל אחד מהם כשיעור, אלא דהוא  וכו', אבל אין זה איסור מחודש, או דילמא לאו
איסור מחודש מכל אשר יעשה מגפן היין, ובכתוב זה לא נאמר דין צירוף של נזיר אלא דהוא איסור מיוחד על כל היוצא 

אכלות מגפן היין, ואם נאמר כהצד השני אתי שפיר דברי רש"י עפ"י מה שאמר הגר"ח לבאר דברי הרמב"ם בהל' מ
אסורות )פ"ו הל"א( שכתב האוכל כזית מן הדם במזיד חייב כרת שנאמר וכל דם לא תאכלו וכו', וצ"ע הא הוי משקה 

וצריך להיות שיעורו ברביעית, ואמר הגר"ח דכיון דבקרא נכתב האיסור בלשון אכילה לכן שיעורו בכזית אף דהוא משקה, 
אוכל אלא באיסור אכילה ואיסור שתיה, וכל היכא דנכתב בלשון משום דשיעורי כזית ורביעית אינו תלוי במשקה ו

אכילה הוי איסור אכילה אף במשקה ולכן שיעורו של דם בכזית, ומה שכתב הר"מ )בפי"ד הל"ט( או ששתה מן הדם מעט 
כלין, מעט אם שהה מתחילה ועד סוף כדי שתיית רביעית מצטרפין וכו', ואמאי לא הוי השיעור כדי אכילת פרס כמו באו

ואמר הגר"ח דבדין צירוף תלוי במעשה האכילה או במעשה השתיה, ולכן בדם דהוא מעשה שתיה, הוי השיעור בכדי 
שתיית רביעית. ועפי"ז א"ש דברי רש"י דכתב דיין וחומץ וחרצן מצטרפין לכזית, דהרי לפי המתבאר האיסור הוא לא 

פן היין דגביה כתיב לא יאכל, וא"כ הוי איסור אכילה ולכן משום יין לא ישתה אלא דהוא איסור מחודש מכל היוצא מג
 השיעור כזית אף ביין וחומץ...

והנה התוס' בזבחים קט ע"א ד"ה עולה הקשו על הא דתנן במעילה ה' דברים בעולה מצטרפין זה עם זה הבשר והחלב 
קין ברביעית, ותירצו ה"מ בשתיה והסלת והיין והשמן, דאיך חלב ויין מצטרפין הא אין שיעורן שוה דחלב בכזית ומש

אבל דרך אכילה ששרה פתו ביין שיעורו בכזית ע"ש, ומבואר דשיטת התוס' דאע"ג דשיעור שתיה ברביעית מ"מ כששותה 
בכזית. ]אמנם הרמב"ם לא ס"ל כהתוס', דעי' בפ"ה מנזירות ה"ה  -דרך אכילה דשרה פתו ביין השיעור הוא כמו שאוכל 

ביין שיעורו הוא ברביעית ולא בכזית, דלא איכפ"ל מה שהוא בדרך אכילה ולעולם השיעור הוא שכתב דאף כששרה פיתו 
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ברביעית, ולשיטת הר"מ הדרא קושית התוס' לדוכתיה דאיך החלב והיין מצטרפין הא חלב בכזית ויין ברביעית, ואמנם 
חלב ויין חדא שיעורא נינהו, והא  הר"מ בפ"א ממעה"ק ה"ב פסק דגם יין של נסכים הוי בכזית, ולפי"ז ניחא דבאמת

דשיעורו הוא בכזית כבר אמר הגר"ח דשיעורי כזית ורביעית אינו תלוי במציאות של אכילה ושתיה אלא תלוי באיזה 
לשון נאסר בתורה דאם נאסר בל' אכילה אז שיעורו הוא בכזית אף במשקין, ואם נאסר בלשון שתיה שיעורו הוא 

לא יאכל אף במשקין השיעור בכזית, וכן בדם פסק הר"מ בפ"ו ממאכל"א ה"א דשיעורו בכזית ברביעית, ולכן פיגול דכתי' 
אף דהוא מידי דשתיה ומשום דאזהרתו נאמרה בל' אכילה, וע"כ ס"ל לר"מ דחלב ויין מצטרפין לענין אכילה לחייב 

 ה[.עליהם בפיגול כיון שאיסורו נאמר בל' אכילה, וע"ע במנ"ח מצוה קמח שהאריך בענין ז

 בעקבי הצאן עמ' מב

 שיעור גרוגרת

 שולחן ערוך אורח חיים קצז:א

שנים שאכלו כאחד וגמרו, )א( ובא שלישי, >א< כל היכא דאי מייתי להו א( מידי * )ב( א א[ מצו למיכל מיניה, * )ג( 
ונבריך, * אבל אם  מצטרף בהדייהו; )ד( וחייבים ליתן לו לאכול כדי שיצטרף עמהם א'( והוא שבא עד שלא אמרו: הב לן

 אמרו: הב לן ונבריך ב[ ואחר כך ב בא השלישי, * )ה( א'[ אינו מצטרף * ]א[ עמהם

 גר׳׳א אורח חיים קצז:אביאור ה

כזית כו'. מרדכי ונראה שלמד ממש"ש ט' שאכלו כו' דמ' שאינו חלוק מהן אלא במין שהוא אוכל ירק אבל בשיעורין שוין 
 :אחת והוא פחות מכזית כמ"ש בר"פ י' דשבת וג"כ אמרו עלה של ירק אבל צ"ע דהא אמרינן שם גרוגרת

 שולחן ערוך אורח חיים שסח:ג

כמה הוא שיעור העירוב בתחלתו, ב( ה'[ בזמן שהם שמונה עשרה או פחות שיעורו כגרוגרות לכל א'; )י( ואם הם יותר 
הם שמונ' עשרה גרוגרות, )יא( ב ג'( שהם כששה משמונה עשרה, אפילו הם אלף או יותר, שיעורו ו'[ מזון שתי סעודות, ש

  ביצים, )יב( וי"א שהם כשמנה ביצים.

 יד סולדת בו –שיעור 

 משנה ברורה שיח:מה

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ב סימן נב

 שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן לא

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד בישול אות ג

 3כתה פרק א הערה שמירת שבת כהל

 כדי אכילת פרס –שיעור 

 שערי תשובה רד:יב

בנ"ר. עבה"ט וע' בר"י שכ' שהגאון מופת הדור בעל בתי כהונה כ' בגליון היד אהרן שכ' שראה שמניחין עד שתצטנן כו' 
וז"ל אין דרך שתייתו בכך ולא עבדי ליה כה"ג ואין זה דרך הנאתו ותיקונו ואנשים הללו בטלו דעתם אצל כל אדם 

בתוס' בבכורות דף כ"ג וברמב"ם פרק י"ד ממ"א ופ' ח' הל' ט"ז וכההיא דכותח דאמרי' אי שרף כו' וע' במנחות דף ע' ו
בדברי ה"ה דבעינן דרך אכילה כתקונו וע' מ"ש מורי הפר"ח ביו"ד סי' ק"ג ואותם שכ' הרא"ש פרק כל שעה אינו אלא 

נה משרים איסור' דרבנן לחומרא ועיין מ"ש במ"ל בפ"ח מהל' מ"א ומורי פר"ח בתשובה סי' יו"ד ומכל הנ"ל עיניך תחזי
דאנשי מעשה הללו לא עשו כלום דעכ"פ לענין ברכה כה"ג בטלה דעתם וזה ברור עכ"ל ולפענ"ד צ"ע דמה בטלה דעתם 
שייך לענין ברכה אחרונה דבנ"ר אפי' שותה מים לצמאו מברך לאחריו בנ"ר ואם לו' כיון שאין דרך הנאתו בטלה דעתו 

צריך לברך על הנאה כל שהוא אם לא דאוזיקו מזיק ליה הא לא"ה  ולא יברך לפניו שהכל פשיטא דגם הא ליתא דודאי
צריך לברך ובמדינתינו אין מקפידין כ"כ לשתות בחמימות ביותר ולא שייך בטלה דעתו ולכן בסוף השתי' שהוא קצת 
דגם מצונן יכול לשתות רביעית בלא הפסק בכדי שתיית רביעית ושפיר מברך ברכה אחרונה ומכ"ש דדעת הרבה פוסקים 

בשתיה בעינן הפסק בכדי א"פ וגם די"ל כיון דדרך שתייתה בכך לא חשיב הפסק ועיין לקמן סי' ר"י בט"ז לענין יין שרף 
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וכבר האריכו בזה בספרים שהביאו בבה"ט ושאר ספרים ונראה דאם נסתפק אם הפסיק כדי שיעור רביעית אם לא אף 
ה רביעית או שיאכל דבר שברכה אחרונה שלו בנ"ר ויצא גם שספק ברכות להקל מ"מ כיון דאפשר לתיקוני ע"י שישת

בשתיית הקאו"י מידי ברכה אחרונה ועיין בשו"ת שמש צדקה סימן ב' תשובות בדבר מבעהמ"ח ובנו ובדעתם מסכמת 
 לברך ע"ש באורך:

 חיי אדם ג:טו

 משנה ברורה רי:א

הראויה להן אם משבעת המינין ברכה מעין ג' אם כל האוכלין]א[ מצטרפין לכזית לברך עליהן ברכה אחרונה  -האוכל 
שלא מזיי"ן מינים לענין בנ"ר. אכל חצי זית משבעת המינין וחצי זית אחר]ב[ מברך אחריהן בורא נ"ר]ג[ וה"ה כשאכל חצי 
 זית פת וחצי זית מדבר שמברכין בנ"ר מברך בנ"ר]ד[ וכל המשקין מצטרפין לרביעית האוכל והשותה ]דהיינו שאכל פחות

מכזית ושתה פחות מרביעית[ אין]ה[ מצטרף אפי' לענין בנ"ר.]ו[ ציר שע"ג ירק מצטרף לכזית דכל אכשורי אוכלא ]משקה 
הבא למתק אוכל[ אוכלא הוא וה"ה בפת השרוי במשקה או ביין]ז[ או ברוטב אבל אם אכל הפת]ח[ עם הרוטב בלא טבול 

ין עליהן כמו על המאכל ]ומבואר בסימן ר"ה[ אפשר דמצטרף אין מצטרף אך אם היה הרוטב של המאכל מדברים שמברכ
הרוטב להמאכל וצ"ע ]ח"א[. אכל הכזית מעט ונשתהה הרבה באכילתו אם יש]ט[ מתחלת האכילה עד סוף האכילה יותר 

 מכדי אכילת פרס אינו מצטרף ]ושיעור פרס עיין לקמן סימן תרי"ב שיש דעות אי ג' ביצים או ד' ביצים והכא מסתברא
דאין מצטרף אפילו רק בכדי ג' ביצים דשיעור כזית אפילו בפת לענין בהמ"ז הוא רק דרבנן וכן משמע מח"א[. וכתב 

הפמ"ג דכ"ז הוא רק לענין שיעור כזית]י[ אבל לענין פת כדי שביעה דחיובו הוא מן התורה חייב אף שאכל מעט מעט דהא 
אין האוירים שבו נרגשים האוכל כזית ממנו כמות שהוא אינו עכ"פ ושבעת קרינן ביה. היה פת סופגנין שנתפח עד ש

מברך דלפי האמת לא אכל כזית וכן אם היה כזית ונצטמק ונתמעט בשיעורו אין מברכין אחריו אלא א"כ דחזר ונתפח 
]אחרונים[. ולענין שתיית רביעית אם שתה]יא[ והפסיק מעט וחזר ושתה עד שהשלים לרביעית]יב[ יש אומרים דאינו 

מצטרף וי"א דמצטרף אם לא ששהה מתחלת השתיה עד סוף השתיה יותר מכדי אכילת פרס ]מלקמן בסימן תרי"ב ס"י[ 
והגר"א הסכים שם בביאורו דהלכה כדעה זו השניה. והנה לענין שתיית טה"ע וקאפ"ע שהדרך לשתותו כשהוא חם וקשה 

רבה בין הפוסקים אם צריך לברך ברכה אחרונה]יד[ לשתותו בלא הפסק כדרך שאר משקין כ"א מעט מעט]יג[ יש מחלוקת 
לדעה ראשונה הנ"ל ובמחצית השקל ובח"א מצדדים שלא לברך וכ"כ בדה"ח וכן הוא מנהג העולם. ואנשי מעשה נוהגין 

שלבסוף שתייתן מניחין כדי שיעור רביעית שיצטנן מעט כדי שיוכל לשתות רביעית בלא הפסק ולברך ברכה אחרונה 
כן כדי לצאת אליבא דכו"ע ובפרט לדעת הגר"א הנ"ל דפסק כדעה שניה דהשיעור הוא כדי אכילת פרס וטוב לעשות 

לענין צירוף גם בשתיה]טו[ בודאי נכון לעשות כן. אם אכל פחות מכשיעור והלך לחוץ וחזר מיד דבודאי]טז[ צריך לברך 
לת פרס אם מצטרף דאולי כיון שהלך לחוץ שנית בתחלה אפילו בפת יש לעיין אם חזר ואכל פחות מכשיעור בכדי אכי

 הוי כמו היסח הדעת ועיין במ"א דמצדד דמצטרף:

 מנחת חינוך שיג:ב

ומ"ש הרהמ"ח שאכל מאוכלים הראויים כו' מבואר בש"ס ור"מ דאם אכל אוכלים שאינם ראויים או שתה משקים שא"ר 
ה ואם אכל אוכלים הראויין רק אכל שלא כדרך פטור ובטואו"ח מביא בשם ראבי"ה דאף מותר לכתחלה ובש"א מפלפל בז

אכילה כגוונא דמבואר בר"מ פי"ד מהמ"א דין י"א ע' בש"א דעתו דביה"כ כיון דלא כתיב אכילה חייב אף שלכד"א וכבר 
פלפלו האחרונים בזה ואין להאריך במה שהאריכו המחברים. ומבואר בש"ס ור"מ דאפילו אכל מעט מעט מצטרף בכא"פ 

ורים שבתורה כמבואר בכריתות דף י"ג והלכה כחכמים והיא הלכה פסוקה ומובא בש"ס הרבה פעמים אין וכן בכל איס
מספר וכ"פ הר"מ כאן ופי"ד מהמ"א לענין שאר איסורים. ואני בעניי צריך אני להתלמד בד"ז כי מבואר בש"ס דעירובין 

והנה לא נתבאר דזה ידוע דאין כל טבעי אנשים  דפרס היינו ד' ביצים או ג' ביצים וכבר נחלקו הראשונים בזה ואכ"מ.
שוים יש ממהר באכילתו ויש מאחר א"כ ידוע דרך משל אצל א' שוהה אכילת פרס היינו ג' או ד' ביצים רביעית שעה 

ובא' יותר ובא' פחות היאך משערינן אם משערין לפי טבעו מי שטבעו לאכול הפרס ברביעית שעה כזית שלו או ככותבת 
שעה ואם שהה יותר פטור ובמי שטבעו לאכול בחצי שעה מצטרף וחייב אם אכל השיעור בחצי שעה ובמי  מצרף ברבע

שטבעו לאכול הפרס בחצי רבע שעה א"ח אלא אם אוכל בזמן כזה וביותר אינו מצטרף הכלל כ"א בדידי' משערינן א"ד 
ילת אדם בינוני פרס כשיעור הזה מצרף ולא משערינן הכל באדם בינוני ואין חילוק בין אנשים כלל רק השיעור בזמן אכ

יותר אף שהוא דרכו לאכול ביותר או בפחות. ולכאורה נראה דמשערינן באדם בינוני דאי משערינן לפי מה שהוא אדם 
ה"ל למחשביה במשנה דכלים גבי יש שאמרו לפי מה שהוא אדם כו' וחשיב מלא לוגמיו ג"כ ה"ל לחשוב זה ג"כ וע' 

שמע ג"כ כן. וכ"נ להדיא בסוכה דף מ"ב ע"ב קטן שיכול לאכול כזית מרחיקין כו' אר"ח והוא שיכול עירובין דף פ"ב מ
לאכול בכא"פ ושם א"א להיות לשער בקטן כי הוא א"י לאכול אלא כזית )ובאמת אפשר ליישב זה עפ"י הגרסות דאם 

א"כ בכ"מ משערינן בבינוני אך קשה כיון  דוקא דגן או לא ואכ"מ( וכפירש"י שם בהדיא ד"ה והוא כו' פרס לבינוני כו'
דמשערינן כל השיעורים בבינוני אם כן השיעור ידוע ולמה לא ביארו הפוסקים שנדע כמה זמן הוא כמו שביארו מלא 

 לוגמיו בינוני הוא פחות מרביעית ועוד ענינים בש"ס וכעת אנחנו לא נדע איזה שיעור יש וצ"ע שלא ביארו זה:

 שיעור כזית
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 רוך אורח חיים תפו:אשולחן ע

הגה: ויאכלנו ביחד ולא מעט מעט; ובירקות צריך למעך חלל האויר שבין הירק, ולשער שיעור שיעור כזית, יש אומרים דהוי כחצי ביצה. 
 הכזית בירקות עצמן ולא באויר שביניהם.    

 משנה ברורה תפו:א

שליש ביצה ועיין במ"א וביאור הגר"א מש"כ בזה. בינונית עם קליפתה ודעת הרמב"ם דכזית הוא כ -דהוי כחצי ביצה 
ולענין דינא במצוה דאורייתא]א[ כגון במ"ע דאכילת מצה יש להחמיר ולאכול עכ"פ כחצי ביצה ]אם לא שהוא חולה 
וקשה לו לאכול כחצי ביצה]ב[ יכול לסמוך על הרמב"ם[ ולענין מרור וכה"ג שהוא דרבנן יש לסמוך בדיעבד אם אכל 

ג[ אך לכתחלה כיון שצריך לברך על המרור נראה דאין להקל בזה אם לא שהוא אדם חלש וקשה לו יכול כשליש ביצה]
לסמוך ולאכול רק כשליש וכנ"ל. ולענין בהמ"ז ששיעורו מד"ס בכזית ]וכן לענין ברכה אחרונה[ ספק ברכות להקל ולא 

בספק ברכות ויאכל כחצי ביצה או פחות הרבה יברך עד שידע שאכל כחצי ביצה. ולכתחלה נכון ליזהר שלא יכניס עצמו 
משליש ביצה ]פמ"ג[ ולענ"ד נראה דנכון לכתחלה שיאכל כביצה פת דאל"ה יש חשש ברכה לבטלה על הברכה שבירך 

מתחלה על הנטילה לאיזה פוסקים וכנ"ל בסימן קנ"ח ס"ב עי"ש. ועתה נחזור לעניננו דע דמש"כ המחבר כזית כחצי ביצה 
א היא בזמנינו דיש מאחרונים]ד[ שהוכיחו דביצים המצויים בזמנינו נתקטנו הרבה עד למחצה מכפי לאו מלתא פסיקת

שהיו בימים הקדמונים שבהם שיערו חכמים ולפ"ז בכל מקום שהשיעור הוא כחצי ביצה צריך לשער בכביצה בזמנינו 
לדבר שחיובו מדרבנן כגון מרור בזה"ז ועיין בשע"ת שהכריע שיש לחלק בזה לענין שיעורין בין דבר שחיובו מן התורה 

ואפיקומן]ה[ וכוסות ונמצא לפ"ז בזמנינו יתחייב לאכול מצה עד כשיעור ביצה ומרור יצא בדיעבד אף אם לא אכל רק 
 כשליש ביצה וכנ"ל ועיין במש"כ לעיל סימן רע"א בבה"ל בד"ה של רביעית:

 בעקבי הצאן עמ' מ

 פרוטה –שיעור 

 קידושין ב.

 .קידושין יב

 שלחן ערוך אבן העזר לא:ב

 בבא מציעא מד:

 חזון איש חושן משפט טו:ל
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 שיעורי המצוות על פי החזון איש –עמ' סה  שיעורין של תורה )להסטייפלר(

 

 272בעקבי הצאן עמ' רסח

 יורה דעה חלק א סימן קפט שו"ת אגרות משה

בענין פדיון הבן וכתובה וכל חיובי התורה כשדהבא טבעא י"ד מרחשון תרפ"ג ליובאן. מע"כ דודי הגאון הגדול מוהר"ר 
 יעקב קאנטאראוויץ הגאב"ד טימקאוויץ שליט"א.  

הנה בעש"ק העבר קבלתי מכתב כ"ג דודי היקר לי מאד כי הסכים לי בו שדהבא במדינתנו בזמן הזה הוא טבעא וכספא   
. אך בזה שבפדיון הבן סובר כ"ג שצריך לשלם אף עתה בכספא ולא לפי חשבון הזהב ואין הבדל בענינים אלו אם פירא

כספא טבעא או פירא וראייתי מר"פ הזהב דחה כ"ג בשתי ידים ועוד תמה עלי. הנה אחר כל זה עדין אני אומר כדברי 
יו נוהגין בזה"ז צריך לחשוב על חשבון מטבע זהב ואף שגם בפדיון הבן וכל כיוצא בזה בכסף החייב מדיני התורה אם ה

שיכול לפדות ולשלם בכל דבר לבד קרקעות ושטרות ועבדים אבל כפי שיוי זהב. וראיה גדולה שאין עליה תשובה היא זו 
שהבאתי דלמ"ד דהבא טבעא צריך לחשוב על זהב ונותן לו רק ד' חומשי דינר זהב אשר לפעמים הם שלשים דינרי כסף 

פעמים רק ט"ו כדאיתא ברש"י שם. ופשוט שאף אם יתן במטבע של כסף יצטרך ליתן כפי שיוי ד' חומשי דינרי זהב. ול
ותמיהני מאד על כ"ג דודי פה קדוש איך אמר דבר זה אשר בעת שמשלם בכסף ושארי דברים יצטרך ליתן כפי שיוי 

דיה ד' חומשי דינר זהב אף ששוים אז ל' או ט"ו עשרים דינרי כסף אף למ"ד דהבא טבעא ורק אם משלם בזהב יתן לדי
דינרי כסף שזה אינו עולה על הדעת כלל וברור שהפדיון שוה בכל דבר שמשלם ומאחר שאיתא ברש"י שם שלמ"ד דהבא 
טבעא נותן ד' חומשי דינר זהב בין כשהוא ל' דינרי כסף בין כשהוא ט"ו, ודאי אף אם יתן בדינרי כסף יצטרך ליתן לו כפי 

וי ד' חומשי דינרי זהב. ועיין בר"ח שנדפס בגליון שמפורש שלמ"ד דהבא טבעא נותן בדינרי כסף כפי שיוי ד' חומשי שי
 דינר זהב ואם שוה ל' נותן לכהן כ"ד דינרי כסף ואם ט"ו נותן י"ב דינרי כסף וכן גם לרש"י כן.  

ונים וכולם הם בסגנון אחד שא"א לומר ומה שקשה ע"ז הא בתורה כתיב כסף כבר הקשו זה בשט"מ שם הרבה ראש  
שהתורה תחייב דבר שאינו קצוב שאפשר שיוקר ויוזל ולכן מוכרחין לומר דהתורה חייבה לפי שיוי זהב שהיה אז בעד 

חמשת סלעים כיון שדהבא טבעא ולא ניזול ונייקר והתורה כתבה חמשת סלעים כסף כפי המקח שהיה אז סך ד' חומשי 
שלגבי נפשיה הוי אף כספא טבעא לכו"ע לענין חלול מעשר כדאיתא בגמ' אין שייך זה לפה"ב, דלענין זהב עיי"ש. ולכן אף 

חלול מעשר בעי רק שיהיה מטבע שיוצא בהוצאה ולכן כסף שחריף הוי מטבע לגבי פירא ומחללין עליה מעשר אף ששייך 
חסרון דידיה הוא זה שאינו חריף ומ"מ בה יוקרא וזולא לגבי דהבא, ובזהב למ"ד כספא טבעא מחלוקת בגמ' מאחר ד

סובר חד מ"ד דלגבי נפשיה הוא טבעא ומחללין עליה מעשר משום דעכ"פ יוצא בהוצאה )ורק בימי ר' האי גאון שלא יצא 
כלל הוי פירא כדאיתא בתוס'( וכן לענין מקח וממכר הוי טבעא לגבי פירא ולענין דינר בדינר לחד לישנא. אבל לפדה"ב 

ר' חייבה סך כסף אין סברא שתחייב דבר שאינו קצוב דשייך בה יוקר וזול ולכן אף שכתוב כסף בתורה מ"מ וכדומה שהתו
אם דהבא טבעא מוכרחין לומר שחיוב התורה היה על חשבון זהב רק שנכתב כסף משום שאז היו חמשת סלעים שוין ד' 

מטעם קרא דכסף ריבה והוא צריך לזה  חומשי דינר זהב כפי הטעם שמבואר בשט"מ. ועיין בבעה"מ שמחלק במעשר
משום שרוצה לחלק מעשר ממו"מ כר' האי גאון אבל לשאר הראשו' אין מחלקין בין מעשר למו"מ וכדומה אבל פדה"ב 

וכל חייבי התורה לכו"ע חלוק ממעשר דלמ"ד כספא טבעא בעי דוקא אף בזהב כפי שיוי חמשת סלעים כסף ולמ"ד דהבא 
 ' חומשי דינר זהב אף אם נותן בכסף כדאיתא בר"ח וכן הוא שיטת רש"י והראשונים שבשט"מ.  טבעא בעי לעולם כשיוי ד

ומזה הוכחתי דנהי שלדידן נפסקה ההלכה דכספא טבעא אבל עתה שנתהפך והוי כספא פירא ודהבא טבעא דדין זה   
בי התורה כפי חשבון דבר שאינו משתנה לפי הזמן והמקום כדאיתא ברי"ף ורא"ש, א"א להיות התשלומין דפדה"ב וכל חיו

קצוב. וכ"ש בשנים אלו במקומותינו לא הוי כספא טבעא אף לגבי נפשיה שאינו חריף כלל שאף אלו שלוקחין מטבעות 
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כסף נוטלים אותם בדרך פירא שחושבים כמה הם על זהב וכשאומרים סתם מקח ברובל הכוונה ברובל של זהב ולא בשל 
לול מעשר אם היה שייך האידנא לא היו יכולין לחלל עליהם וכן לענין מו"מ והלואה. אך כסף ולכן מסתבר שאף לענין ח

לענין חליפין מסופקני דאפשר שעכ"פ דעתיה אצורתא ועיין ברמב"ן במלחמות שאומר סברא זו לדחות דברי בעה"מ 
ל מהמטבעות אולי ואולי בכאן אין דעתם כלל אצורתא והשיוי הוא מחמת כסף הנסכא שבהם ואף שנסכא הוא בזו

משום שהרובלים הם כסף שידוע שהם כסף נקי וא"כ יודה בזה גם הרמב"ן וצ"ע למעשה לדינא בזה. אבל לענין פדה"ב 
וכל חיובי התורה אף אם היה לגבי נפשיה טבעא אין לחשוב לפי חשבונו כיון דהוא פירא לגבי דהבא דאין לחשוב על דבר 

וב בזהב שהוא הטבעא עתה ואינו ביוקר וזול, ולא היתה כוונתי מחמת שהכסף שאינו קצוב. ולכן החלטתי שצריך לחש
הוא בזול גדול נגד הזהב שבעד מטבע של עשרה רובלים של זהב נותנים מ"ה וגם נ' רובלים של כסף כמו שטעה כ"ג דודי 

הגמ' והראשונים בדברי דודאי לא איכפת לן אם הוזל לגבי דהבא אם לא אם אך כספא טבעא כמו שהיה הדין בזמן 
משום דאז היוקר והזול לא תלוי בהכסף אלא בהזהב. ולכן כשהיה זקוק כסף שהוא משקל ט"ז לייט שוה רק ב' זהובים 

כדאיתא בהגר"א סי' ש"ה סק"ד, והכוונה נגד מטבעות של זהב, והטבעא היה כספא היו פודין בשליש מזה משום דנחשב 
הזהב נתייקר דאין שייך יוקר וזול בטבעא אבל עתה שנשתנה והזהב הוא לן הכסף עומד במקומו ולא הוזל כלל רק ד

המטבע הוא להיפוך וצריך ליתן לפי חשבון זהב ולא איכפת לן שוב בכסף אם הם ביוקר או בזול דכל הזמן שדהבא טבעא 
 דגמ'.   צריך ליתן כפי מקח הזהב ולכן איני מבין מה שהקשה כ"ג עלי מזמן הגאונים שהיה כספא הטבעא כדינא

אך מה שיש לעיין הוא כמה זהב צריך ליתן בעד פדה"ב דבשלמא למ"ד דהבא טבעא ידוע לנו שיטת ר"ת בר"פ הזהב   
שהזהב היה י"ב פעמים ככסף ודינר זהב היה שקול יותר מכפלים מעט מדינר כסף ולכן כשמשקל הכסף הוא ה' לייט 

א ד' חומשי דינר זהב. אבל לדידן אין שייך חשבון זה דהא ושליש היה זה בזהב משקל חצי לייט פחות חלק י"ח שהו
לדינא היה כספא טבעא אז וא"כ נהי שאצלינו עתה אין הכספא טבעא, אין לנו לחשוב לפי מקח דהבא שהיה אז דמה לנו 

א ולמקח ההוא שלא היה זה מקח קצוב ואפשר שאח"כ נייקר או ניזול וא"כ איזה מקח צריך לחשוב היום. ונלע"ד מסבר
שצריך לחשוב כפי המקח שהיה בעת שנתחלף הטבעא מכספא לדהבא. ואף שהיו גם שנים שלא הכספא ולא הדהבא היו 
טבעא ששניהם לא היו חריפים כלל כגון בשנות תרע"ו עד תרפ"ב וא"כ לא נוכל לידע. אבל באמת החלוף מכספא לדהבא 

א שהוא גם במקומותינו המטבע כסף ולכן היה כתוב לענין חשיבות טבעא היה זה מדינא דמלכותא שמתחלה היה ברוסי
אף על מטבעות הנחשת תיבת סערעבראם שהוא פירוש כסף בלשון רוסיא והוא להראות שנחשב המטבע על כסף וכן 

בכל השטרות של המלוכה היו כותבין רובל סערעבראם ואח"כ נעשה דינא דמלכותא לחשוב על זהב ובכל שטרי המלוכה 
שלם בעד כל רובל מהשטר אחת מחמשה עשר מאימפעריאל שהוא משקל כך וכך זהב )ושמעתי היה כתוב שצריך ל

מהגרא"ז מסלוצק שליט"א שבעת שנשתנה דד"מ אסרו לכתוב רובל סערעבראם אף בשטר פרטי כדי לחזק הדבר עד 
ע"ד ושס"ט. וגם שנתחזק לכתוב סתם או רובל זאלאטאם שפירושו זהב( ובדברים כאלו דד"מ דינא כדאיתא בחו"מ סי' 

א"צ לזה שאחר שיצאו שטרי המלוכה היה דהבא יותר חריף מכספא ואפילו שוה נמי הוי דהבא טבעא מצד החשיבות. 
ולכן צריך לשלם כפי שהיו שוין אז מטבעות כסף צרוף של משקל ה' לייט ושליש במטבעות זהב ומאז ולהלן לא נעשה 

ייך בו יוקר וזול ואם נעשה שינויים הוא בהכסף שהוא פירא מאז לגבי שום שינוי בזהב משום דנעשה הזהב טבעא ואין ש
דהבא. והוא היה המקח דקודם המלחמה. ולכן מאחר שהיו נוהגין ליתן חמשה רובל בפדה"ב צריך ליתן עתה ה' רובל זהב 

 דהזהב לא נתייקר דהוא הטבעא אלא הכסף הוזל וצריך לחשוב בכל מה שישלם כפי הטבעא שהוא בזהב.  

)וזה שנהגו בחמשה רובל צ"ע לכאורה דלפי החשבון היה סגי בארבעה רובל כדכתב גם כ"ג. ואולי מפני שלא סמכו ע"ז   
שכתוב שהוא כסף נקי והוסיפו מחמת זה עד חמשה רובל. ויותר נראה שנהגו כדעת החכ"א שכתב דבר חדש שאף שמצד 

ה כמו שסובר הרמב"ם בפ"א משקלים לענין מחצית החשבון סגי בפחות מ"מ צריך ליתן ה' מטבעות ממטבע הגדול
השקל. ולכאורה דבריו נכונים אך שקשה שא"כ נצטרך לומר שהרמ"א שכתב שסך פדה"ב הם ב' זהובים היתה בזמנו 

מטבע הגדולה של כסף רק חמישית מב' זהובים ולא משמע כן ברמ"א ולא בכל האחרונים והטעם צריך לומר שלא ילפינן 
דבעי דוקא מטבע ולא בשוה כסף. ועיין בבכורות דף נ"א ברש"י שם שמשמע שאף בשקלים הוא רק משקלים דחמירי 

מדרבנן בעי כסף דוקא ומדאורייתא אף בשו"כ מ"מ יש לדחות דלא ילפינן חולין מקדשים וצ"ע בזה. עכ"פ מנהג מקומות 
כשיוי זהב מטעם אחר כיון דרובל זהב  שלנו שנותנין חמשה רובל מסתבר שהוא כדבריו. וא"כ לדידיה ודאי שצריך ליתן

הוא המטבע עתה וזה שהוא זהב אינו כלום דהא דרכונות שנתנו לשקלים נמי של זהב היו והוצרכו ליתן מחציתה משום 
שהיתה מטבע הגדולה לשיטת הרמב"ם וכ"כ צריך ליתן עתה לדעת החכ"א גם מטעם שהיא מטבע הגדולה. וזה שא"צ 

רובל זהב, משום שלא נקראה מטבע אחת אלא נקראת האחת שהיא ה' מטבעות בשם רובל  ליתן ה' מטבעות בני חמשה
והמטבע הוא רובל אחד. זהו לשיטת החכ"א ונהגו כדבריו אך לענין שצריך לשלם בחשבון זהב אין אנו צריכין לטעמו 

"מ צריך ליתן בחשבון דאף אם לא נפסוק כמותו שצריך ליתן ה' מטבעות ממטבע הגדולה רק כשעור כסף דמן התורה מ
 זהב כדבארתי לעיל(.  

ומה שהקשה עלי כ"ג ממה שהוזכר בכל מקום ה' סלעים לא קשה כלום דלבד מה שלדידן איפסק דכספא טבעא לא   
 קשה אף אמ"ד דהבא טבעא משום דלא נחית בכל דוכתא לדין זה ולכן הזכיר לישנא דקרא שהוא ה' סלעים.  

ג דודי שצריך לשלם ע"ה רובל זהב אך מטעם אחר מחמת שבתחלה נתקן רק על חשבון ובדבר כתובה שהסכים לי כ"  
הזהובים של זהב ומחמת זה הוי המנהג לשלם ע"ה רובל דהם ת"ק זהובים אף שכתוב בכתובה מאתים זקוקים כסף שהם 

ל זהב ובאיזה מאה פונט שהוא הרבה מאד משום שהחשבון היה על זהב והיה בזמן הגאונים זקוק רק ב' זהובים ש
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מקומות כגון בליטא שהוא במקומנו ב' זהובים וחצי שהם ת"ק זהובים שהוא ע"ה רובל. הנה לדעתי תמוה הדבר מ"ט 
יתקנו על זהב כיון שכספא טבעא. ודוחק לומר שאף בזמן הגאונים היה דהבא טבעא שלא מצינו זה בשום דוכתא 

לגבי נפשיה וא"כ מה"ת יוסיפו על הכתובה שיהיה בזהב שלא  ואדרבה מצינו שבימי רב האי גאון היה דהבא פירא אף
כעצם הדין ועוד אם ההוספה היה שיהיה על חשבון זהב מ"ט תקנו לכתוב בכתובה זקוקים כסף שלא כהתקנה ונהי 

שהיה אז מאתן זקוקים ת' או ת"ק זהובים של זהב והיה החשבון שוה מ"מ מאחר שיכול להשתנות איך הנהיגו לכתוב 
לא כהתקנה. וגם לפ"ז נמצא שכספא לגבי דהבא היה בזול גדול מאד הרבה יותר מכפי שהיה בזמננו כמו שכתב דבר ש

כ"ג בעצמו בזה הלשון היש לך זול יותר גדול מזה בכספא לגבי דהבא שזקוק כסף ששוקל ט"ז לייט כסף נקי היה שוה רק 
ה הוא זקוק וזקוק הוא רק חמשה זהובים וגדול וחצי ב' זהובים של זהב, ומצינו בפירוש שר"ת בעצמו שהוא אומר שמנ

בזמן ר"ת היה דינר כסף כדאיתא כל זה בחלקת מחוקק סי' ס"ו אמר בפירוש בתוס' ר"פ הזהב שבזמנו זהב לגבי כספא 
הוא לכל היותר רק י"ב פעמים ובבכורות איתא בתוס' רק י' פעמים אך הגיהו גם התם כמו בב"מ ומסיק ר"ת דאף בזמן 

היה כן דלדעתו א"א להיות אחרת וא"כ ודאי בזמן הגאונים עד ימיו היה כן דאל"כ לא היה מקשה על זמן הגמ'. וי"ב  הגמ'
פעמים לגבי כספא אינו יוקר כ"כ דבזמננו היה דהבא לגבי כספא יותר מעשרים פעמים ביוקר לפ"מ שכתוב המשקל על 

 בון זהובים של זהב.  המטבעות. וא"כ חזינן מזה שא"א לומר כפי' כ"ג שהוא לחש

ולכן הנכון לע"ד דלא חשבו הגאונים על זהב דאיך יחשבו על זהב שלא היתה מטבע הקצובה וכל החשבון היה על כסף   
אך עובדא דמלתא כך היה שבימות הראשונים היתה המטבע גדולה משום שבין הכסף ובין הזהב היו בזול ולא היו נותנין 

שו המטבעות גדולות עד ששני זהובים היינו המטבעות שנקראו גילדענס שכל גילדען במעט כסף וזהב שום דבר ולכן ע
הוא ט"ו קאפיקעס, היו הרבה כסף ט"ז לייט וזהב לייט ושליש וכמו שראינו בענינינו /בעינינו/ שמטבעות הנחשת דמזמן 

כסף גדולות מאד עד שב' ניקאלאי הראשון היו גדולים פי שלש מבזמן האחרון וכ"כ היו בימות הראשונים מטבעות 
גילדען היה זקוק שהוא ט"ז לייט כסף נקי. וזהו פי' זהובים שברמ"א. ונהי שלדינא מאחר דכספא טבעא אין היוקר והזול 

תלוי בהו וחשבינן שהפירות שבעולם נתייקרו, לכל הדינים עכ"ז הסיבה העיקרית יש לחשוב כפי שחזינן. ומאחר שלדינא 
ר הכתובה שוה ואם כתובה דרבנן היה כל הכתובה זהוב אחד פחות שתות שהם י"ב כספא הוא הטבעא היה עיק

קאפיקעס וחצי ואף אם כתובה דאורייתא היה רק ששה זהובים ותרי תלתא שהם רק רובל אחד והיתה קלה להוציאה 
יו בליטא לכך הנהיגו להוסיף עד מאתן זקוקים שהיה אז ת' זהובים ומה שאצלינו הוא ת"ק הוא משום שמטבעות ה

גדולות מבפולין והיו ת' זהובים דליטא ת"ק זהובים דפולין כדאיתא בדרישה אה"ע סי' ס"ו עיי"ש. ומה שלא כתבו 
בזהובים משום דמטבע הגדולה דכסף היה זקוק וכתבו על מטבע הגדולה כנהוג בכל הלשונות לכתוב בשטרו' מטבע 

שהמטבעות נעשו קטנות מכפי שהיו מתחלה מטעם שהוקר הגדולה ואח"כ בימי ר"ת היה הזקוק חמשה זהובים מחמת 
כסף והיו נותנים פירות וכל דבר בעד מטבע הקטנה כמו מתחלה בעד הגדולה ועשו זהוב מחמישית זקוק ונעשה ממילא 
הזקוק הראשון של משקל ט"ז לייט חמשה זהובים וממילא הויא עיקר הכתובה יותר מבתחלה אך מ"מ נהגו אף אז יחד 

ה רק ת"ק זהובים כמו מתחלה משום שא"צ להוסיף לה יותר כיון דאין קלה גם עתה להוציאה מאחר דת' עם ההוספ
ות"ק זהובים של עתה היו חשובים להאדם אף שהם פחות כסף כמו ת' ות"ק זהובים דמתחלה דהיו הרבה כסף מאחר 

ותר עד שעיקר כתובה היה קרוב שהשיגו בעדם כל דבר כמו מתחלה. ובימי רמ"א נתקטנו עוד יותר ובזמננו עוד י
לארבעים רובל כפי המשקל שכתוב על המטבעות ומ"מ לא נהגו להוסיף יותר משום דזהובים הקטנים שהיו בזמננו היו 

חשובים להאדם כמו זהובים ההם הגדולים ומאחר שעדין איכא יותר מעיקר כתובה לא איכפת לן. ובודאי אם היו 
יהיו ת"ק זהובים כשעור עיקר כתובה לדידן דנוהגין כהרא"ש לכתוב דחזו ליכי  המטבעות נתקטנו עוד יותר עד שלא

מדאורייתא שהוא נ"ג לייט ושליש כסף נקי היו מוכרחין ליתן יותר אבל כל זמן שעדין איכא הוספה לא איכפת לן. 
רק כ"ד זהובים בזמן ובודאי אף מטבעות זהב היו גדולות בכל זמן הגאונים כמו שסובר ר"ת והיה ט"ז לייט זהב שוה 

 הגאונים ובזמן ר"ת רק ס' זהובים או עוד פחות מטעם דלעיל.  

וכן משמע מלשון כל האחרונים שלא הזכירו כלל מטבעות זהב ויש שחשבו על גדולים שהיו מטבעות נחשת כדאיתא   
ות רק ת"ק זהובים אדעתא בח"מ ס"ק כ"ג. ואף שלא שינו הנוסח וכותבין עד היום זקוקין בכתובה מ"מ מאחר שנהגו לגב

דהכי ניסת והוי כוונת זקוק שבכתובה גם עתה ב' זהובים או ב' וחצי כמו שהיה אז וכדאיתא בהגר"א סי' ש"ה סק"ד 
וכדבארתי דלא הוצרכו להוסיף יותר משום דכך חשובים זהובים אלו כמו זהובים דמתחלה. ולא הקפידו לשנות הנוסח 

דמנהגא ניסת. )ועיין ברא"ש פ' הגוזל קמא הביא בשם הראב"ד דאף לענין תשלומי  משום שלדינא אין נוגע לן דאדעתא
חובות א"צ לשלם יותר אף אם פחתו המטבע הרבה אי לא נתייקרו פירי מחמת פחת המטבע דפשטות הדברים קאי 

בות מטבע הראב"ד ע"ז ששבח לענין נסכא ונהי שלא סברינן בזה כהראב"ד מחמת ששבח לענין נסכא מ"מ לענין חשי
אצל האדם ודאי יש לומר סברא זו ולכן לא נהגו להוסיף יותר אלא ת"ק זהובים כמתחלה יחד עם עיקר הכתובה כהב"ש 

 סי' ס"ו(.  

וא"כ אף עתה שנעשה דהבא טבעא שבארתי שהיא גובה בכתובתה ע"ה רובל זהב או שויין צריכין אנו לטעמא שנעשה   
מטבע הקצובה דבלא טעם זה לא היתה גובה בזהב. רק אולי היה צריך אז לתקן דהבא טבעא וכל דיני התורה נעשה על 

להוסיף כמו שתקנו הגאונים הוספה כדי שלא תהא קלה להוציאה אבל כל זמן שלא תקנו זה לא היתה גובה. אבל למה 
ובל זהב עיקר שבארתי שדהבא טבעא עתה והסכים לי כ"ג צריך ליתן בחשבון דהבא כמו דפדה"ב והוא קרוב לארבעים ר

 הכתובה והשאר תוספת. ב"ג מוקירו מאד ואוהבו בלו"נ, משה פיינשטיין    
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 רמב"ן הלכות בכורות פרק ח, סג.:

, אשתכח דסילעא שפ"ד חכהקנז הוי, וחכהקנז גופא כמה הויא, מתקל חדא שעורה ואמור רבנן דפרוטה פלגא חכה
דחרוב דמיקריא גרה, הויא ליה סילעא צ"ו גיראות, וכל תמניא  דכספא דמינקי, וארבע מן חכה עבדן כי תקלא דגרעיניתא

והכין אמר רבינו האיי גאון ז"ל בתשובה, ארגינץ לפום תקלא דאתרין. מנייהו הויין כמתקיל ארגינץ, הויא ליה סילעא י"ב 
הוא, ולית עמא מאי דאשכחתון למר רב יהודאי גאון ז"ל דהאי טופיינא משום דכל הפודה הקדש מוסיף חומש לאו ט

 עסק לפדיון הקדש בהא

 רביעית דם –שיעור 

 ברכות מא:

 רמב"ם הלכות מאכלות אסורות ו:א

 .ברכות מאבית הבחירה )מאירי( 

גפן לכדי רביעית יין לנזיר ולא ללמד להלקותו אם שתה כדי רביעית יין שזו מיהא אין מלת גפן מורה דבר זה והרי 
פירושה ששיעור הסעודה יהא בחטה אלא רביעית יין לנזיר הלכה למשה האחרים כלן השיעור בהן עצמן ואף החטה 

מסיני וגפן בא לענין שאר אסורי נזיר כגון חרצנים וזגים ששיעור רביעית שלהן משוער בגפן ר"ל ביין כלומר בכדי שאם 
יך ר"ל שהוא עב יניחום בכלי מלא יין ישפך ממנו רביעית מחמתם שהוא חייב ולמדנו מגפן ששיעור זה דוקא ביין דסמ

ואינו נשפך במהירות ופחז כמים וכן אמרו בתוספתא מביא כלי מלא יין ומביא זית אגורי ונותנו לתוכו ואם שתה 
בשיעור זה חייב והזהר מלפרשה באכילת גפן כשיעור רביעית שהלולבים של גפנים אף הרכים שבהם מותרים לנזיר כמו 

ם ללמד שאם שתה פחות מרביעית יין והשלימם בחרצן וזג שהוא חייב שיתבאר במקומו אלא כמו שפירשנו ויש מפרשי
וכן פרשוה גדולי הרבנים בראשון של סוכה ואין הלכה כן ואע"פ שחרצנים וזגין דינן בכזית הואיל ונאמרה בהם אכילה 

ף לזו אנו שיעור אחד הוא שרביעית יין כשהוא קרוש עומד על כזית כמו שיתבאר במסכ' שבת פרק המוציא ע"ז א' וא
צריכים למלת גפן להודיע שרביעית של יין דוקא כשהוא קרוש עומד על כזית אבל של מים רביעית קרוש אין בו כזית 

 משום דקלישי וכן אמרוה במנחות ק"ד א' בדם והוא שאמרו שם רביעית דם שיכול לקרוש ולעמוד על כזית

 )הרב שמחה זיסל ברוידא( ד: חידושי המאירי על מסכת עירובין חלק א
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 שיעור רביעית

 שיעור רביעית במשקין לברכה אחרונה – ברכותראה: 

 תשלומין בכסף –שכירות פועלים 

 שלחן ערוך חושן משפט שלו:א

ואינו יכול , וחוזר ונוטל מחבירו מה שההנהו בשלו והראהו בשל חבירו, נותן לו שכרו משלםשות השוכר את הפועל לע
אבל אם שכרו לעשות בשל חבירו כרך עלי, אלא שכרו סתם. לומר, לו: טול מה שעשית בשכרך, אפילו לא אמר לו ש

שכרו בפני חבירו ושתק חבירו, הגה: כן.  סתם, יכול לומר: טול מה שעשית בשכרך. ואם אמר ליה: שכרך עלי, אינו יכול לומר לו
אחד שאמר לחתנו: תלמוד עם בנך ואני אשלם לך, פטור מלשלם לו הדין בשוכר מלמד לבן חבירו.  והוא וחייב לתת לו שכרו.שתיקה כהודאה 

 )מרדכי פרק זה בורר(.

 "ך חושן משפט שלו:בש

דדוקא בתבן וקש לא יכול לומר טול מה שעשית אבל אם שכרו בשל חברו כו'. כתב המרדכי ריש ב"ק בשם מוהר"ם 
בשכרך אבל במידי דאכילה כגון חיטין ושעורין שומעין לו )נ"ל דהיינו כששוה כשיעור השכירות( עכ"ל וכן כתב הגה"מ 

פ"ט משכירות והביאו ג"כ בהגהת סמ"ע ועיין בספר ב"ה ודו"ק ועיין במרדכי שכן נראה לו בחלום וי"ל דברי חלומות לא 
 273ן ולא מורידין:מעלי

 אם יצא מצוות אכילה –שלא כדרך אכילה 

 משנה למלך יסודי התורה פרק ה׳

 רש"י פסחים לה. ד׳׳ה אין אדם יוצא בה ידי חובתו

 דלאו דרך אכילה קאכיל ליה

 .רש"ש פסחים לה

בסופה דגם במ"ע ד"ה אין אדם דלאו דרך אכילה קא"ל. לכאורה נפשט מזה ספיקו של המל"מ בפ"ה מהל' יסוה"ת ה"ח 
 :'בעינן כדרך אכילתן. אולם )בחולין קכ( אמרי' טעמא לחם עוני א"ר כו' ע"ש בתוס

 אין שליח לדבר עבירה אפילו בשוגג –שליחות 

 קידושין מב:

פיקח חייב;  -פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים, שילח ביד פיקח  -והא דתנן: השולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן 
דברי מי  -נימא: שלוחו של אדם כמותו! שאני התם, דאין שליח לדבר עבירה, דאמרינן: דברי הרב ודברי תלמיד ואמאי? 

בעל הבית מעל; כי עשה שליחותו דבעל  -שליח מעל, עשה שליחותו  -שומעים? והדתניא: שליח שלא עשה שליחותו 
אני מעילה, דילפא חטא חטא מתרומה, מה תרומה בעל הבית מיהא מעל, אמאי? נימא: אין שליח לדבר עבירה! ש -הבית 

 ...משוי שליח, אף מעילה משוי שליח

 סעיף א' שולחן ערוך חושן משפט הלכות שלוחין סימן קפב

הגה: בכל דבר שלוחו של אדם כמותו, חוץ מלדבר עבירה דקיימא לן אין שליח לדבר עבירה )טור(. ודוקא שהשליח בר חיובא, אבל אם אינו בר 
 הוי שליח אפילו לדבר עבירה )הגהות מיימוני פרק ה' דשלוחין(.חיובא 

 ש"ך שם ס"ק א
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 סעיף ח' שולחן ערוך חושן משפט הלכות גניבה סימן שמח

ראובן תבע לשמעון שנכנס לחדרו וגנב ספריו והוציאם מרשותו, והשיב שמעון: אמת היה שהוצאתים אבל כך היה 
א יכלה שאתם ולא ידעתי של מי היו וגם לא הגבהתים אך היא הגביהתם המעשה שבקשתני קרובתי כלתך להוציאם כי ל

ונתנתם לי, שמעון חייב להחזירם, כי מה לו ליכנס לחדרו להוציא הספרים, וניכר הדבר שכיון לסייע לגזול חמיה. ומה 
יאם משם אם לא שטוען שהיא הגביהתם ונתנתם לו, מ"מ הרי טוען שהיו כבדים ולא יכלה שאתם, וכיון שלא יכלה להוצ

סייעה, הוה ליה כאילו הוציאם הוא, ויגבה ראובן ממי שירצה, מכלתו שהודית לו שהם ברשותה; ואם ירצה, יגבה 
הגה: וכן אם הטמין הגנב הגניבה והוצרך לצאת מן העיר עד שאינו יכול להבריח הגניבה, ושלח אח"כ איש אחד להביא לו הגניבה, משמעון. 

עיקר הגנב, מאחר שידע שהוא גניבה )מרדכי פרק הספינה(. המראה לחבירו לגנוב או שלחו לגנוב, אין המשלח חייב )ת"ה  השליח חייב לשלם, דהוא
באשה סימן שט"ו(, דאין שליח לדבר עבירה )ד"ע(. מיהו אם השליח אינו בר חיובא, י"א דהמשלח חייב )מרדכי פ"ק דמציעא(. ועיין בא"ע סימן פ"ו 

 ל אומר שגנבה ממנו.שמכרה או משכנה והבע

 ש"ך שם ס"ק ו

 אין שליחות לקטן ואין שליחות לעכו"ם –שליחות 

 רא"ש קידושין א:טו

אמר רבא אמר רב נחמן כתב על הנייר או על החרס אע"פ שאין בו שוה פרוטה בתך מקודשת לי בתך מאורסת לי בתך לי 
בגרה כתב על הנייר או על החרס אע"פ שאין בו  לאינתו בין על ידי אביה בין על ידי עצמה מקודשת מדעתו והוא שלא

שוה פרוטה הרי את מקודשת לי הרי את מאורסת לי הרי את לי לאינתו בין על ידי אביה בין על ידי עצמה מקודשת 
מדעתה והוא שבגרה. הא דאמר בקטנה מדעתו מקודשת מיירי בדאמר לה צאי וקבלי קידושיך כדאמרינן לקמן )דף יט א( 

תו קטנה צאי וקבלי קידושיך ופירש הראב"ד ז"ל דלאו מתורת שליחות הוא דקטן וקטנה לאו בני שליחות אומר אדם לב
נינהו אלא משום דהוי ליה כמו שאמר)ת( תן ככר לכלב שלי)א( או תן ע"ג סלע שלי ותתקדש בתי לך וכיון שאמר לבתו 

לו נתנו לי והתקדשי בו ומיהו קשה דיד קבלת קבלי קידושיך הוה ליה כמי שאמר מי שיתן לך מנה מעלה אני עליו כאי
קידושין הוא המעשה)ב( ונהי דנתינת כסף הקידושין אי אפשר להיות אלא מטעם שליחות דחשבינן להו כאילו קבל אביה 
קידושין וכן שטר הקידושין צריך שיבא ליד האב וידה לא הויא כחצר האב דאף לעצמה אינה קונה להתקדש דקטנה שאין 

לה קידושין מן התורה כלל וא"כ על כרחינו צריכין אנו לומר כשקבלה קידושין מדעת אביה הויא היא שליח  לה אב אין
האב דאין לה יד להתקדש מכח קבלתה הלכך נראה לי דהא דאין שליחות לקטן היינו כשעשה שליחות לזכות לאחר 

בגט ובתרומה ובפסח לקמן בריש פ' דמיעוטא דקטן משליחות היינו משום דאיש כתיב בכל דוכתא דאתרבאי שליח 
האיש מקדש )דף מא א( והיינו דוקא לזכות לאחר בשליחותו אבל בקידושי קטנה שהיא זוכה לעצמה בשליחות אביה 
מהני שליחותה לעצמה כאילו קבל אביה קידושין בשבילה דקטן אית ליה זכייה כשדעת אחרת מקנה לו)ג( ובשליחות 

 אביה היא זוכה לעצמה:

 עא י:בבא מצי

 קצות החושן קצד:ג

 נתיבות המשפט ריש סימן ר

 עבודה זרה עא

 סימן מז –גינת אגוז עמ' קעח 

 לעכו"םמעכו"ם  –שליחות 

  מגן אברהם סימן תמח:ד

אבל עכו"ם לעכו"ם ואם העכו"ם שלח שלוחו ומשך קני ג"כ אע"ג דאין שליחות לעכו"ם ה"מ עכו"ם לישראל או איפכא 
 ... עושה שליח וצ"ע

 

 שקי, אדושם –ות השם שמ

 ט"ז אורח חיים תרכא:ב

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


1317 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

במוסף אומר. שלא היתה עיקר העבוד' של כ"ג אלא במוסף י"כ עם קרבנות שעירים של י"כ: בטור הביא דעות שי"ל אנא 
השם בראשונה ואח"כ אומר אנא בשם כפר נא וכ"ה במחזורים ונ"ל הטעם דכשמבקש רחמים אומר בשם דהיינו 

יושיעו ע"י שם העצם שהוא רחמים גמורים בלי תערובות דין כלל כנ"ל ובפי' של מחזור כתוב שמתפלל שהוא ית' 
דכשאומר אנא השם לא היה מזכיר שם המפורש רק בכינוי אדנות רק בפעם שנית ונעלם ממנו הברייתא בפרק טרף 

הזכיר התנא במשנה וכן בקלפי שעשרה פעמים זכר שם המפורש ג' פעמים בוידוי ראשון: בנוסח אנא השם חטאתי לא 
אנחנו בתפיל' שם של אדנות כדרכנו בכל השמות והטעם לפי שאין זה אלא סיפור דברים של כ"ג ולא דברי עצמנו והא 

דאמרי' לפני ה' תטהרו אע"פ שזה ג"כ סיפור דברי כ"ג אין קפיד' דהוא לשון הפסוק וכ"כ הטור בשם רב סעדיה גאון 
נא השם. כתב הרי"ץ גיאות אם אומר לפני ה' אין בכך כלום דקרא הוא דקרי' ואין אנו שראוי לו' לפני השם תטהרו כמו א

הוגין השם באותיותיו עכ"ל דרך זה צריכים אנו לו' במה שאנו אומרים בכל יום בתפלת יוצר קק"ק ה' צבאות ואין זה 
ומרים בפיוט צעק לה' חטאת אלא ספור דברי המלאכים והיה לנו לו' השם אלא דפסוק הוא וכתב מו"ח ז"ל שכשאנו א

בתפלת כה"ג יר"מ ה' שתהא השנה הזאת וכן באנשי השרון יר"מ ה' וכו' ראוי לומר באלו לשון השם ולא ימצא במחבר 
שהתעורר ע"ז ונלע"ד ודוקא במקום שהיה הכ"ג הוגה השם המפורש דהיינו במעשה העבוד' אנו אומרים השם במקום 

וי ואלו היינו אומרים אדנ"י ה"א שגם כ"ג אמר כן אבל בתפלתו של כ"ג לא זכר שם אדנ"י להורות שהיה באזכרה זו שינ
המפורש אלא כשאר התפלות כדאיתא בפ' טרף בקלפי ת"ר י"פ מזכיר כ"ג את השם בו ביום ג' בוידוי ראשון דהיינו אנא 

ת פי' כשאומר לה' חטאת ע"כ השם חטאתי אנא השם כפר לפני ה' תטהרו וג' בוידוי שני וג' בשעיר המשתלח וא' בגורלו
אין קפידא במה שאנו אומרים שם אדנ"י דעכ"פ אינו לבטלה דעי"ז אנו מתעוררים ומתפללים ומכוונים למה שאנו 

צריכים ג"כ בזמנינו כמו שמצינו שיש בנוסח תפלת כ"ג שנה שתעלנו בשמחה לארצינו דזה לא אמר הכ"ג שהרי ישב 
ך לנו אלא שבמ"ש צעק לה' חטאת שבזה היה הכ"ג מזכיר שם המפורש אנו צ"ל בא"י אלא שאנו מכניסים זה למה ששיי

להשם חטאת כמ"ש מו"ח וקצת י"ל גם בזה דלישנא דקרא הוא אשר עלה עליו הגורל לה' ועשהו חטאת אבל נרא' 
דנות דעצהי"ט יאמר בזה להשם חטאת כנלע"ד ונראה ללמוד מדברי רי"ץ גיאות דכל הקורא פסוק יוכל לומר השם בא

כמו שאומרו בתפלה ועוד יש ללמוד מדברים הנזכרים כאן דבמקום שאין אנו רוצים להזכיר שם של אדנות י"ל השם ולא 
 כמ"ש המון עם אדושם כי אין זה דרך כבוד של מעלה אלא י"ל בלשון התנא השם:

 מפניני הרב עמ' רמט

 , זאת התורה לא תהא מוחלפתשמות החדשים

 רמב"ן שמות יב:ב

שתהיה הזכירה ביום השבת במנותינו ממנו אחד בשבת ושני בשבת, כאשר אפרש )להלן כ ח(, כך הזכירה ביציאת  וכמו  
מצרים במנותינו החדש הראשון והחדש השני והשלישי לגאולתינו, שאין המנין הזה לשנה, שהרי תחלת שנותינו מתשרי, 

( בצאת השנה, אם כן כשנקרא לחדש ניסן ראשון דכתיב )להלן לד כב( וחג האסיף תקופת השנה, וכתיב )שם כג טז
ולתשרי שביעי, פתרונו ראשון לגאולה ושביעי אליה. וזה טעם ראשון הוא לכם, שאיננו ראשון בשנה, אבל הוא ראשון 

 :לכם, שנקרא לו לזכרון גאולתינו

ב"ר מח ט(, כי מתחלה לא היו  וכבר הזכירו רבותינו זה הענין, ואמרו שמות חדשים עלו עמנו מבבל )ירושלמי ר"ה א ב,  
להם שמות אצלנו, והסבה בזה, כי מתחלה היה מניינם זכר ליציאת מצרים, אבל כאשר עלינו מבבל ונתקיים מה שאמר 

טו( ולא יאמר עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר  -הכתוב )ירמיה טז יד 
פון, חזרנו לקרא החדשים בשם שנקראים בארץ בבל, להזכיר כי שם עמדנו ומשם העלנו הביא את בני ישראל מארץ צ

הש"י. כי אלה השמות ניסן אייר וזולתם שמות פרסיים, ולא ימצא רק בספרי נביאי בבל )זכריה א ז, עזרא ו טו, נחמיה א 
פור הוא הגורל )שם(. ועוד היום א( ובמגילת אסתר )ג ז(. ולכן אמר הכתוב בחדש הראשון הוא חדש ניסן, כמו הפיל 

הגוים בארצות פרס ומדי כך הם קוראים אותם ניסן ותשרי וכלם כמונו. והנה נזכיר בחדשים הגאולה השנית כאשר 
 :עשינו עד הנה בראשונה

 ספר העיקרים מאמר ג פרק ט"ז

לפי שכתוב החדש הזה לכם ראש וכן מצינו בימי עזרא שבטלו מנין החדשים מניסן, שהיו מונין כן כפי משפטי התורה,   
חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה )שמות י"ב ב'(, והיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, כי אף על פי שתשרי ראש 

השנה למנין שנות העולם כמו שאמר הכתוב וחג האסיף תקופת השנה, וחג האסיף בצאת השנה )שמות כ"ג ט"ז(, וממנו 
תורה למנות מנין החדשים מניסן בכל חשבונותיהם, לפי שאז יצאו ישראל ממצרים מונין לשמיטין וליובלות, צותה 

והיתה תחלת צמיחת האומה, וכן תמנה היא גם כן כל חשבונותיה מניסן, ויהי בשנה השנית בחדש השני בעשרים בחדש, 
ואין לחדשים שמות בחדש השלישי וגו', ובחדש השביעי באחד לחדש, ובעשור לחודש השביעי הזה יום הכפורים הוא, 

במשפטי התורה, אבל ראוי שיהיה שמם שני שלישי רביעי חמישי ששי שביעי לניסן זכר ליציאת מצרים, וזהו שאמר 
הכתוב ראשון הוא לכם לחדשי השנה, כלומר למנין החדשים תמנו מניסן אף על פי שלמנין שנים ראוי למנות מתשרי 

 .כמו שאמרנו
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כר לגאולה השנית ועשו זה בשני דברים, האחד שהניחו כתב עברי ובחרו להם כתב וכאשר עלו מבבל ראו לעשות ז  
אשורי זכר שגלו אל אשור ונגאלו משם, וכן אמרו רבותינו ז"ל בתוספתא דמסכת סנהדרין, למה נקרא שמו אשורית 

תב. ולפי שעלה עמהם מאשור, רבי אומר בכתב זה נתנה תורה לישראל וכו' ולמה נקרא שמה אשורית שמאושר בכ
הנראה מסוגית הגמרא ריש פרק כל כתבי הכתב שבידינו היום שהספרים נכתבים בו אינו כתב עברי בלי ספק, ואם כן יש 
לומר כי רבי אינו חולק אלא לומר שאחר שהלוחות היו כתובים בו לא נקרא שמו אשורית על שעלה עמהם מאשור, אבל 

נשתנה, ואף אם תאמר שהוא חולק בזה ידוע הוא שאין דברי רבי יודה שהכתב הנהוג באומה מקדם שהיה כתב עברי 
 .שהוא יחיד במקום דברי חכמים כלום

ועוד דבגמרא סנהדרין פרק כהן גדול פירשו האמוראים דברי חכמים, שכך אמרו שם אמר רב חסדא אמר מר עוקבא   
י עזרא ביררו להם כתב אשורי ולשון בתחלה נתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקדש, כיון שעלו בני הגולה בימ

הקדש והניחו להדיוטות כתב עברי, כלומר לכותים שהיו דרין אז בארץ ישראל, קודם שעלו הם הניחו להם כתב עברי 
 .ולשון ארמי. הרי שהאמוראים מסכימים שהכתב שבידינו היום אינו כתב עברי

מטבע קדום של כסף שהיה רשום בו צנצנת המן ומטה וכן העיד הרמב"ן ז"ל כי כשעלה לארץ ישראל מצא שם בעכו   
אהרן שהיה כתוב סביבו כתב שלא ידע לקרותו, עד שהראו לכותיים לפי שהוא כתב עברי הקדום שנשאר אצל הכותיים, 

וקראו הכתב ההוא והיה כתוב בו שקל השקלים. ואלו הם הדברים שהגיה בסוף פירושו וששלח מארץ ישראל, ויתבאר 
 .בידינו היום אינו כתב עברימהם שהכתב ש

 סנהדרין יא רמב"ם פירוש המשנה

 הלכות מלכים א:גרמב"ם 

 יבמות עא:

 שם תוספות

ומ"מ אברהם פרע מילתן אע"ג דלא נצטווה כדאמר בב"ר )פ' )ס"ד( ]מ"ז[( דאפי'  -לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו 
יכי גמרינן מיניה הא כתיב )ויקרא כז( אלה המצות שאין עירוב תבשילין קיים וא"ת אם לא ניתנה פריעה עד יהושע ה

 נביא רשאי לחדש דבר מעתה ויש לומר דהלכה למשה מסיני הוא ויהושע אסמכיה אקרא.

  סנהדרין כא:

 בעקבי הצאן סימן ב

 כבוד התורה –שמחת תורה 

 שו"ת האלף לך שלמה אורח חיים סימן שעה

לאכול קודם קידוש. הנה לא יפה עושין הן האוכלים בלי קידוש הן שאלתו על המנהג בשמחת תורה ליל ערבית 
המקדשים להוציא אחרים אם אין אוכלין שם מה דראוי להיות נחשב סעודה ואין לנו להמליץ עבורם כמו על שאר מנהגי 

מצוה  ש"ת כגון הבערת פולוואר ואין לנו להמליץ אלא מה שאחז"ל דגדולה עברה לשמה אם מכוונין לש"ש לשמחה של
 וכבוד התורה.

 (יש קנין ביד נכרי להפקיע) מכירההיתר  –שמיטה 

  רמב"ם הלכות תרומות א:יא

פירות העכו"ם שגדלו בקרקע שקנה בא"י, אם נגמרה מלאכתם ביד עכו"ם ומרחן העכו"ם פטורין מכלום שנאמר דגנך 
  ולא דגן עכו"ם...

  כסף משנה שם

ינו לא שמענו פוצה פה לחלוק על זה. ועתה קם חכם אחד ונראה לו שהוא והמנהג הפשוט בכל א"י כדברי רבינו ומימ
מתחסד בעשותו הפך המנהג הפשוט ומעשר פירות שגדלו בקרקע העכו"ם ונגמרה מלאכתן ביד עכו"ם וגם מירחן עכו"ם. 

דו ועוד והולך ומפתה אחרים שיקבלו עליהם לעשות כדבריו. ונראה פשוט בעיני שראוי למנעם מזה משום לא תתגוד
שמאחר שבכל אלו המדינות קבלו עליהם לעשות כדברי רבינו מלבד מה שנוגע בכבוד הראשונים שנהגו כן והרי ריב"א 
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לא מלאו לבו לסמוך על סברתו לבטל המנהג ומי הוא זה ואיזהו אשר מלאו לבו לעשות כן ועוד שדבר זה הוא דבר שאין 
ם שלא ינהגו כן ואם יסרבו יכופו אותם כההיא דשמואל דא"ל אכול רוב הצבור יכולין לעמוד בו לכן יש לגזור עליה

משחא ואי לא כתיבנא עלך זקן ממרא. אח"כ נתפשטו הדברים עד שהוצרכו חכמי העיר לתקן ונתקבצו כולם וגזרו גזירת 
 274נח"ש שעוד כל ימי עולם לא יעשר אדם לקוח מן העכו"ם אלא כמו שנהגו עד עתה ע"פ רבינו:

 חלק א סימן כא -שו"ת מבי"ט  -ני רבי משה מטרא

 שו"ת מהרי"ט חלק א סימן מג

 סעיף א שולחן ערוך יורה דעה הלכות תערובות סימן קיא

שתי קדרות אחת של היתר ואחת של איסור, ולפניו שתי חתיכות אחת של היתר ואחת של איסור; אם החתיכה היא א 
מאיסור דרבנן, כגון שומנו של גיד, ונפלו אלו לתוך אלו, מותרים, שאנו תולים לומר האיסור נפל לתוך האיסור וההיתר 

ניה. וכן הדין אם לא היה כאן אלא קדירה אחת של בשר לתוך של היתר. אפילו אם ההיתר שבקדרה אינה רבה על שלפ
שחוטה, ונפל בה אחת מאלו השתי החתיכות, ואין ידוע איזו היא, אנו תולין דשל היתר נפלה, אפילו אין ההיתר רבה על 
ן האיסור. או אם לא היה כאן אלא חתיכה אחת מאיסור דרבנן, ויש שתי קדירות, אחת של היתר ואחת של איסור, ה ואי

 תולין להקל. בזוידוע לאיזו נפלה, גם 

 רמב"ם הלכות תרומות א:לו

התרומה בזמן הזה ואפילו במקום שהחזיקו עולי בבל ואפילו בימי עזרא אינה מן התורה אלא מדבריהן שאין לך תרומה 
מו שהן של תורה אלא בא"י בלבד, ובזמן שכל ישראל שם  שנאמר כי תבואו ביאת כולכם כשהיו בירושה ראשונ' וכ

 עתידין לחזור בירושה שלישית, לא כשהיו בירושה שנייה שהיתה בימי עזרא שהיתה ביאת מקצתן

 ארץ הצבי עמ' רי

 נפש הרב עמ' פב

 מפניני הרב עמ' רנו

 דברי הרב עמ' רמ

 ולא לסחורה להלאכ –שמיטה 

 ד"ה ימכרו .תוספות סנהדרין כו

תרומה. וא''ת והא אסור לעשות סחורה בפירות שביעית כדאמרינן במסכת ע''ז )דף סב:( לאכלה ולא  לכהנים בדמי ימכרו
לסחורה וי''ל דסחורה היינו כשמוכרה בשוק כעין חנות דדמי לסחורה אבל פעם א' כעין אקראי בעלמא ליכא משום 

 סחורה

 פרוזבול -שמיטת כספים 

 .גיטין לז

 תוספות קידושין כו: ד"ה ולכתוב

                                                 

 .חזון איש שביעית סימן א אות גע"ע ב 274

שלא היו מעולם של  דכיון פטורין' מדרבנן דאפידעת רבנו  בזה"לשכתב  שליט"א קניאבסקי( להג' ר"ח קכע' בדרך אמונה )אות 
בזה אבל המנהג כדעת רבנו  שנסתפקומדרבנן ויש  דחייבישראל לא גזרו עליהן וכן דעת כמה ראשונים אבל דעת הרבה ראשונים 

שהחרימו חכמי צפת שלא להחמיר לעשר וכן הוא מנהגינו להקל: וע' בציון רכז שהביא דברי הרבה אחרוני אשכנז שנקטו  הכ"מוכתב 
 תקצז. וע"ע בביאור ההלכה שם. ולשואפים ללמוד ולהורות ע' בילקוט יוסף ח"א ממצוות התלויות בארץ עמ' החזו"אומהם  לחומרא

 .ולהלן לכל המקורות

 באריכות ארץ חמדהוע' בדפי מקורות של 
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 ר"ן גיטין

 שני אלפים של תורה

 סנהדרין צז.

 תנא דבי אליהו: ששת אלפים שנה הוי עלמא, שני אלפים תוהו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח. 

 מהרש"א שם

פירש"י מן הנפש אשר כו' וקע"ב קודם השלמת ד' אלפים נחרב הבית ולסוף אותן קע"ב שלמו ב' אלפים תורה ואיידי 
ים תוהו קאמר ב' אלפים תורה ולא שתכלה תורה אחר ב' אלפים עכ"ל והוא דחוק לומר איידי בכה"ג דאמר ב' אלפ

והנראה לפרש הדברים כפשטן כי באמת אחר שגלו ישראל גלות גמורה אין בהם תורה כדכתיב מלכה ושריה בגוים אין 
ר התנאים ועדיין לא נתדלדלו הישיבות תורה מ"מ קע"ב שנים אחר בית שני מקרי עדיין מיהת שנות תורה כי אז היו דו

עד אחר שמת רבי וגבר הגלות ורבו הצרות וכלו ימי תורה ומשם ואילך מתוך הגלות והצרות בכל אותו זמן ראוי לבא 
 משיח וימי חבלי משיח מקרי כפירש"י שבבוא משיח תכלה הגלות ויבטל שעבוד מישראל עכ"ל

 בבא מציעא פו. 

 רב אשי ורבינא סוף הוראה.

  275חזון איש יורה דעה הלכות טרפות סימן ה' אות ג

                                                 

 ע"ע במש"כ בדומה לזה על הרמב"ם הלכות ממרים פ"ב ה"א, גם הובא בספר ארחות איש עמ' קפז בהערה 275
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 שני כתובין הבאין כאחד

 לה. -קידושין לד: 

 דעת הראב"ן –שנים מקרא ואחד תרגום 

 ראב"ן שאלות ותשובות )בתחילת הספר( סימן פח

לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הציבור ב' מקרא ואחד תרגום. נ"ל דביחיד הדר בכרך מיירי שאין לו עשרה לקרות 
בתורה, שצריך לכוין השעה שקורין הציבור בפרשה בבהכ"נ ויקרא גם הוא ביחיד שנים מקרא כנגד שנים הקורין בב"ה 

ה כ"ג ב[ הקורא בתורה לא יפחות לקרות פחות מג' ואחד תרגום כנגד המתרגם בב"ה, שכן היה מנהגם כדתנן ]מגיל
פסוקים ולא יקרא למתרגם יותר מפסוק אחד, דאם כמו שפירשו רבותיי דבקריאת הפרשה בבוקר בשבת מיירי כמו שאנו 

רגילין, לימא לעולם יקרא אדם הפרשה בשבת שנים מקרא וכו', עם הציבור למה לי, אלא ודאי עם הציבור ממש 
שנים מקרא וכו' למה לי הלא ישמעו בב"ה ויצאו ידי חובתן. ואעפ"כ מנהגינו מנהג גמור, דזימנין דלא  כדפרישית, ועוד

 מצי מכוין דעתיה בב"ה לכל הפרשה ויצא בקריאה שקרא כבר.    

 שמונה פסוקים שבתורהתוספות בבא בתרא טו. ד"ה 

ו שליח צבור ואין נראה לר"ת דהא כל התורה ה"ר משולם היה מצריך מכאן לקרות לאחד אותן ח' פסוקים שלא יקרא עמ
כולה נמי אחד קורא כדתנן במגילה )דף כא:( קראוה שנים יצאו ואמר בגמ' תנא מה שאין כן בתורה ואומר ר"ת דיחיד 

קורא בלא הפסקה שלא יקראו שנים זה ד' פסוקים וזה ד' ומה שנוהגים עתה לקרוא שנים ]בכל התורה[ אומר ר"ת כדי 
מי שאינו יודע לקרות בעצמו כענין שמצינו במסכת ביכורים )פ"ג מ"ז( דתנן כל מי שיודע לקרות קורא שלא יתבייש 

בעצמו ושאינו יודע לקרות מקרין לפניו נמנעו מלהביא ביכורים התקינו שיהיו מקרין את מי שיודע לקרות ואת מי שאינו 
ל לבי כנישתא וחזא חזנא דקאים וקורא ולא קאי יודע לקרות והא דאמר בירושלמי במגילה רבי שמואל בר רב יצחק ע

בר איניש תחתיו א"ל אסור כשם שנתנה תורה על ידי סרסור כך אנו צריכין לנהוג בה על ידי סרסור אע"ג דמשמע שחזן 
עומד אצל הקורא לא שיקרא עמו אלא יעמוד ויקרא אותם שיש להם לקרות כדי שתנתן תורה על ידי סרסור ועוד אומר 

 ל להיות שקצת מסייע לו בנחת והא דמשמע במגילה שלא יקראו שנים היינו שניהם שוין בקול רם.ר"י דיכו

 עטרות ודיבון –שנים מקרא ואחד תרגום 

 (קישור)דברי נועם להגר"א ברכות ח: ד"ה ואפילו עטרות ודיבון 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
https://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?106029&pageid=P00400019


1323 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

 וילונות –שעטנז 

 ביצה יד:

משנה. משלחין כלים, בין תפורין בין שאינן תפורין, ואף על פי שיש בהן כלאים, והן לצורך המועד. אבל לא סנדל 
ביום  -המסומר, ולא מנעל שאינו תפור. רבי יהודה אומר: אף לא מנעל לבן, מפני שצריך אומן. זה הכלל: כל שנאותין בו 

  טוב משלחין אותו. 

חזו לכסויי, אלא כלאים למאי חזו? וכי תימא: חזו למימך  -חזו למלבוש; שאין תפורין נמי  -גמרא. בשלמא תפורין   
אבל אתה יכול להציעו תחתיך. אבל אמרו חכמים: אסור לעשות כן, שמא תכרך לו  -תותיה, והתניא: אלא יעלה עליך 

האמר רבי שמעון בן פזי אמר רבי יהושע בן לוי אמר רבי יוסי בן נימא על בשרו. וכי תימא: דמפסיק מידי ביני ביני, ו
אסור לישן עליהם,  -שאול אמר רבי משום קהלא קדישא דבירושלים: אפילו עשר מצעות זו על גבי זו וכלאים תחתיהן 

כנגדו!  מפני שהשמש מתחמם -והאמר עולא: מפני מה אמרו וילון טמא  -אלא בוילון.  -)משום שנאמר לא יעלה עליך( 
אלא בקשין, וכי הא דאמר רב הונא בריה דרב יהושע: האי נמטא גמדא דנרש שריא. אמר רב פפא: ערדלין אין בהן משום 

יש בהם משום כלאים. רב אשי אמר: אחד זה ואחד  -כלאים, אמר רבא: הני צררי דפשיטי אין בהם משום כלאים, דבזרני 
 בכך. זה אין בהן משום כלאים, לפי שאין דרך חמום

 תוספות ביצה יד: ד"ה מפני

 שלחן ערוך יורה דעה שא:יא

הגה: אבל פרוכת שלפני וילון, אם הוא רך, אסור לעשותו מכלאים, מפני שהשמש מתחמם בו לפעמים. ואם היה קשה, מותר. 
 .ארון הקודש, או המפות שפורסין בארון או סביב התורה, מותר להיות מכלאים. )שם בהגהות אשיר"י(

 יורה דעה שא:יאט"ז 

או סביב התורה. כן הוא בהגה' אשר"י פרק בני העיר אבל מפה שפורסין בארון הקודש תחת ספרי תורה או סביב התורה 
אבל בפירוש המשניות להרמב"ם פרק בתרא דכלאים מפות ספרים היינו מספר תורה שיאחז בהם ספר תורה בשעת 

טפחת ספר תורה כו' וע"כ נראה דודאי אסור לעשות המעיל של ספר קריאתו יש בו משום כלאים. וכן כתוב במיימוני מ
תורה שקורין מענטלי' או המפה שכורכין סביב הס"ת עצמה מכלאים דהרי אנו רואין שהשמש אוחזה הרבה פעמים בידו 

או ויש לחוש לחימום בעת הקור ובהגהת אשר"י לא מיירי מזה אלא שעושין בארון הקודש עצמו איזה מפה תחת הס"ת 
 סביב התורה אבל אין אותם המפות נכנסות ויוצאות עם הס"ת אלא נשארו בארון הקודש לעולם כנלע"ד:

 שלחן ערוך אורח חיים קנד:ו

אין עושין מתיבה כסא לס"ת; אבל מותר לעשות מתיבה גדולה קטנה, וכן מותר לעשות מכסא גדול כסא קטן, אבל אסור 
וכן מותר לעשות מוילון גדול וילון קטן, או לעשות ממנו כיס לס"ת; אבל  לעשות ממנו שרפרף )פי' כסא קטן( לכסא;

הגה: ופרוכת שאנחנו תולין לפני הארון אין לו קדושת ארון, רק קדושת בהכ"נ; וכן הכלונסות שבו תולין לעשות ממנו כיס לחומש, אסור. 
 נן קדושים כמו הם )פסקי מהרא"י סי' רכ"ה(.הפרוכת, ומ"מ אסור לעשות מהם העצים שמסמנים בו הקריאה לחובת היום, שאי

 מגן אברהם קנד:ג

אין לו קדושת ארון. דלעולם אין נותנין עליו הס"ת בלי מטפחת וכ"כ מהר"מ פדואה סי' פ"ב דמותר לעשות מפרוכת מפה 
 שעל השלחן ומ"מ צ"ע למה נהגו לפורסו לחופה לחתנים ואפשר דלב בית דין מתנה עליהם וכמ"ש ס"ח ועס"י:
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 לבישת חליפה –שעטנז 

 תוספות הרא"ש ברכות יח.

 רמב"ם הלכות כלאים

 שלחן ערוך יורה דעה

 שו"ת יביע אומר חלק ו יורה דעה סימן כז

Mottel PogromanskyRav  –(February 2003, page 25)  The Jewish Observer 

 

 שעיבוד למצוות

 ואזיל כהן וטריף ממשעבדיד"ה  תוספות הרא"ש קידושין כט:

תימה אכתי אמאי לא קאמר לוקח הנחתי לך מקום לגבות ממנו אותם חמש סלעים בני חורין, ואין לומר דמיירי דבשעה 
ין, דאפי' בענין זה נראה שיכול לומר לו שקנה הוא לא הניח לו מקום לגבות אלא אח"כ קנה אותם חמש סלעים בני חור

מקום הנחתי לך לגבות ממנו שהרי אם היה בא לגבות מן הלקוחות בעוד שישנן חמש בני חורין ביד המוכר מצי הלוקח 
לומר לך אצל בני חורין אשר ביד המוכר דאין נפרעים מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין, הילכך אפילו מכרם נמי 

לדחותם אצל הני בני חורין לפי שכבר נכנסו שעבודם תחת שעבוד הנכסים, ועוד אם הלוקח לקח באחריות  מצו לקוחות
למה לא יחזור ויגבה אותם חמש בני חרי מן הכהן, וצ"ל דאיירי כגון דהנך חמש משעבדי הם מנכסים ששעבדם האב והנך 

סי הבן, ובהא ניחא נמי דקאמר ר' יהודה בנו חמש בני חורין מנכסי עצמו דחוב האב מוטל על נכסי האב ולא על נכ
קודמו שמצותו על אביו והא אמרינן דלכ"ע מצוה דגופיה עדיף אלא ודאי ה"פ שמצותו על אביו ויכול הכהן לגבות פדיון 

עצמו מנכסים ששעבד אביו, והא דאמרי' דכהן טריף ממשועבדין לא שיפדה בקרקע דאין פודין בכור בקרקע אלא ב"ד 
קע המשועבד לפדיון הבן ומוכרין אותו ופודים בדמים, וי"מ דחמש בני חרי במטלטלין איירי והשתא לא מצו גובין הקר

 הדרו עלייהו לקוחות ולא מצו למימר הנחתי לך מקום לגבות הימנו.

 תוספות בכורות

 276ביאור הגר"א שלחן ערוך חושן משפט

 דאורייתא שעיבודא

 קידושין יג: 

 קידושין יג: פותתוס

                                                 

רבינו הוכיח כן ממ"ש בשם " כתב רבנו בזה הלשון: 127בהערה לרשימות שיעורים שנערכו בקובץ מסורה כרך כא עמ' סה הערה  276
דצריך להוציא עליה כסף. ולא אמרינן דפדיון הבן שאני שעיקר המצוה  הבן ילפינן לכל מצוה המחייבת בזבוז ממון הגר"א דמפדיון

הבן הוא פרעון  היכן אמר הגר"א כן. ואדרבה מדבריו בביאורו ליו"ד סימן ש"ה סקי"ז משמע שעיקר חיוב פדיון פרעון חוב. ולא מצאנו
 (קישור" )אינו יכול לפדות ע "י שליח הואחוב. שהגר"א כתב שמ"ש הרמ"א שם שהאב 
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  לט:ב חושן משפטש"ך 

 קצות החושן לט:א

תו יש להקשות אליביה דרב ושמואל דסבירא להו שעבודא לאו דאורייתא אפילו במלוה הכתובה, הא דתניא בפרק ...
קמא דקידושין דף ט"ז )ע"ב( ואלו מעניקין להם היוצאים בשנים וביובל ובמיתת האדון ואמה העבריה בסימנין, והיכי 

ון הא אינו גובה מיורשין אפילו כתובה בתורה. ובש"ס סוף פרק גט פשוט פריך לרב ושמואל משכחת הענקה במיתת האד
מחופר בור ומשני כשעמד בדין, ובזה לא שייך הך שינויא. ואפשר דהך הענקה במיתת אדון אינו חוב אביהם אלא חוב 

ו קנו יורשין עבד והוציאו לחירות, עצמם ומנכסי עצמן צריך ליתן הענקה אפילו אם לא הניח אביהן נכסים, דהו"ל כאיל
 ..ואע"ג דלא קנו ליה מעולם דהא נפיק במיתת אדון, מ"מ בבת אחת בא הקנין והחירות. אך דסברא לא מכרעת הכי וצ"ע.

 שו"ת שיבת ציון סימן קד

 עוד להרב הנ"ל.  

חלק בין הלוה עצמו שחייב מה שהקשה מעלתו על דברי אאמ"ו הגאון ז"ל בנו"ב מהדורא קמא בחלק חו"מ סימן י"א ל  
תיכף מעת שהלוה משא"כ לטרוף מלקוחות עיקר הטריפה הוא ע"י השטר וע"ז הקשה מעלתו שמלשון התוס' במסכת 

 גיטין דף כ' ע"ב ד"ה וכותב וכו' דמשמע לענין טריפת הלקוחות לא הוי השטר אלא לראיה בעלמא.  

רייתא ומלוה על פה בעדים גובה מנכסים משועבדים רק שתקנת אהובי ידידי, התוס' כתבו זה אם אמרינן שעבודא דאו  
חכמים הוא משום פסידא דלקוחות אינו טורף ממשעבדי אלא בשטר שיש לו קול כמו שמפורש שלהי מס' ב"ב דף קע"ה 

ע"ב ד"ה שיעבודא דאורייתא בזה כתבו התוס' שהשטר הוא רק לראיה בעלמא דעיקר השיעבוד הוא על ידי הלואה.   
ין ברשב"ם שלהי מסכת ב"ב דף קע"ה ע"ב ד"ה שיעבוד דאורייתא.   אמנם אי אמרינן שיעבודא לאו דאורייתא א"כ ויעי

 ע"י הלואה לא נעשה משועבד לטרוף מלקוחות כי אם ע"י השטר הוא טורף.  

רו שם ומעתה דברי אאמ"ו הגאון זצ"ל נכונים אשר שם מתווכח עמי על שהיה פשוט בעיני בתשובתי שם מה דאמ  
במסכת ע"ז דף י' ע"א סברוה רבנן למימר האי שטר מאוחר הוא ניעכביה עד דמטי זמניה ולא טריף, ואני אמרתי שגם 

מהלוה עצמו לא טריף, וע"ז השיב לי אאמ"ו הגאון זצ"ל שם דיש לומר דקאי רק דלא טריף ממשעבדי ולחלק בסברא בין 
ר שיעבודא לאו דאורייתא וממילא לדידן שאין לנו הכרע אי קיי"ל הלוה ללקוחות, ובאמת הסוגיא בע"ז קאי למאן דסוב

שיעבודא דאורייתא כמו שהאריך בש"ך בחו"מ סימן ל"ט ס"ק ב' א"כ ממילא יש לחלק בין הלוה עצמו בשטר מאחר 
 . שגובה קודם זמן הכתוב בשטר ומלקוחות אינו גובה עד דמטי זימניה

 שיעבודא דאורייתא וקנין לחצאין

 מנה אין כאן משכון אין כאן, משכון דרב יצחק –קידושין ראה: 

 ריטב"א קידושין יג:

וטעמא דמאן דאמר שעבודא לאו דאורייתא משום דסבר שאין הקנאה לחצאים, ושעבוד קנין לחצאין ולא חייל אנכסי 
רשותו, וכיון שכן כל זמן דאיתנהו בשעת הלואה וכל שכן אנכסי דקנה אחר שלוה שאין אדם מקנה דבר שלא בא ל

שהנכסים ברשותו כופין אותו לפרוע לקיים מצותו, אבל כשנתרוקנו הנכסים ליורשים או ללקוחות אינו מן הדין לגבות 
מהם כלל אפילו מלוה בשטר, אלא דבמלוה בשטר מיהת עבוד רבנן תקנתא משום נעילת דלת שתגבה מהם אבל מלוה 

 רשין.על פה אוקמוה אדינא אפילו לגבי יו

ורבי יוחנן אמר אפילו לא הפרישתה מחיים. כופין את היורשין להביא עולתה. קסבר שעבודא דאורייתא דאע"ג דאין   
הקנאה לחצאין ואין הקנאה בדבר שאינו ברשותו, היינו הקנאה גמורה אבל שעבודא דמתלא תלי וקאי חייל אנכסי 

הלכך אפילו מלוה על פה גובה בין מן היורשין בין מן דהשתא ואנכסי דאקנה כל היכא דאיתנהו ברשותיה מיהת, 
הלקוחות מן הקרקעות שהיו לו כשלוה, אבל לא מן המטלטלין, דכיון שהן עשויין להבריח לא סמך עליהן בעל חוב ולא 

 לקחם לערבים לאחר שנתרוקנו לרשות יורשין או לקוחות.

 שיעורי הגרי"ד קידושין יג:

 ארץ הצבי עמ' קנב וקצז

 המשפט לט:ב נתיבות
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והמלוה את חבירו בשטר וכו'. עיין ש"ך ]סק"ב[ שהאריך לפלפל אי שעבודא דאורייתא אי לאו דאורייתא, והואיל ואינו 
נוגע כל כך לדינא לא הארכתי בו. והנה בפירושא דשעבודא דאורייתא, ליש פוסקים הפירוש דמאן דס"ל שעבודא 

למכור ולהוריש, ולמאן דס"ל לאו דאורייתא, האמת דמיניה גובין דאורייתא הוא דשעבוד הוי כקנין ואינו יכול 
מדאורייתא, רק דס"ל דמכאן ולהבא גובה ולא אלים בשעת שעבוד כקנין, וכשמכר והוריש קודם הגביה שוב אינו יכול 

כסים הוא לגבות מהן. ויש פוסקים סבירא להו דאפילו מיניה לא שייך גוביינא ושעבוד כלל בנכסים, רק הא דנחתינן לנ
מטעם כיון דפריעת בעל חוב מצוה וכופין ומכין אותו עד שתצא נפשו, והא דנחתינן לנכסים הוא ג"כ מתורת כפיה. דוק 

בתוס' וברמב"ן סוף פרק גט פשוט ]ב"ב קע"ה ע"ב תוד"ה דבר ורמב"ן שם[ ובשאר פוסקים. ונראה נפקא מינה באם 
נכסים ונחתינן לנכסים דלא גרע מיורש, רק הנפקא מינה נשתטה אחר הלואה, דהנה מדרבנן ודאי נשתעבדו ה

מדאורייתא, דלמאן דס"ל דמיניה נשתעבדו נכסים מדאורייתא, גובין ממנו מדאורייתא, משא"כ למאן דס"ל דהוא מצד 
כופין אותו לקיים המצוה, וכמו שמכין אותו עדיף טפי למיחת לנכסים מלהכותו, עיין ברמב"ן סוף פרק גט פשוט ]שם[, 

 ושוטה לאו בן מיעבד מצוה הוא.

ועיין בש"ך סק"ב בד"ה עוד הביא מהרש"ל שם עד וזה ברור. כונתו, שהש"ך הבין בדברי רש"ל ]יש"ש ב"ק פ"א סי' ט"ז   
ופ"ה סי' ל"ב[ במה שכתב מדמחלקינן לתרי מימרי וכו', היינו שלפי דברי התוס' ]קדושין י"ג ע"ב ד"ה אמר וב"ב קע"ו ע"א 

רב פפא מחלק בין מלוה הכתובה בתורה לשאר מלוה, על כרחך ס"ל דמלוה הכתובה בתורה אלים ובודאי ד"ה גובה[ ד
ככתובה בשטר דמיא, וא"כ הרי המימרות סותרות עצמן, דמעיקרא אמר דלאו ככתובה בשטר דמיא, ואחר כך אומר דכולי 

משיג הש"ך על הרש"ל, דרב פפא לא  עלמא סבירא להו דרב פפא, ורב פפא ודאי ס"ל דככתובה בשטר דמיא. ועל זה
סבירא ליה כלל דככתובה בשטר דמיא, רק דסבירא ליה דבמלוה הכתובה בתורה שעבודא דאורייתא. אבל באמת כונת 
מהרש"ל להוכיח דרב פפא על כרחך לא מיירי במלוה הכתובה בתורה, דאי רב פפא מיירי במלוה הכתובה בתורה דגובה 

 היה לו לאתויי כלל רק הא דרב פפא, ושוב לא קשה מה שהקשה הש"ך. מהיורשין ולא מהלקוחות, לא

והנה בתומים ובקצוה"ח ]סק"א[ מביאין קושיית העולם, למאן דס"ל שעבודא לאו דאורייתא ואין בעל חוב גובה   
ן היורשין מיורשין כלל, א"כ קשה הא דאמרינן בשבועות פרק כל הנשבעין ]מ"ז ע"א[ שבועת ד' תהיה בין שניהם, ולא בי

וכו', הא בלאו הכי אינו גובה מן היורשים מדאורייתא. ועוד הקשו, דהא על כרחך אינו גובה מן היורשין רק מקרקע ולא 
ממטלטלים, א"כ הוי כפירת קרקעות, עיין בדברי הפוסקים. ולפי עניות דעתי נראה, דמשכחת לה במשכון בין בשעת 

ילה למצוה או לפקדון, ומבואר בסימן צ"ז סעיף כ"א דכשיש ללוה מיגו הלואה בין שלא בשעת הלואה, שהחזיר הכר בל
נאמן לומר פרעתי במיגו דהחזרתי ע"ש, ומכל שכן כשאינו ידוע כלל בעדים שהיה הדבר ההוא ממושכן בידו, שנאמן 

במקצת, דחייב לטעון לא לויתי מעולם או פרעתי במיגו דלא לויתי. וזה פשוט דאם המשכון ביד לוה ויש לו מיגו ומודה 
שבועה דאורייתא במקום דלא הוי המשכון הילך כגון שאכלו, )דה"א( ]דהא[ מודה במקצת אפילו יש לו מיגו חייב שבועה 

דאורייתא. )ומכל שכן להך דעה שהביא הש"ך בסימן ע"ב סקצ"ד, דאפילו בידוע שהוא משכון ולית ליה להמלוה מיגו, 
ה, ודאי דאם הלוה מודה במקצת דחייב שבועה דאורייתא כשאין המשכון הילך )דהלוה( ]דהמלוה[ נאמן לטעון כמה שהלו

כגון )שנוטל( ]שנאבד[ מחמת הלוה(. ולפי"ז שפיר משכחת לה ביורשים, כגון שהחזיר המשכון לפקדון או למצוה ללוה, או 
הלוה( ]שהמלוה[ תובע ק'( או לפקדון ליורשים, ואכלום, דכיון דהיה אביהם נאמן לטעון שלא )הלוה( ]לוה[ רק נ', )אף )ש

שפרע מקצת במיגו דאי בעי אמר שלא היה הדבר ההוא משכון כלל ביד המלוה, ואנן טענינן ליורשים כל מה שאביהן 
יכול לטעון, ואם כן אם היורשים מודים בחמישים, ובחמישים טוענין איני יודע, ודאי דפטורין מחמישים כיון שאביהן 

יב שבועה ואינו יכול לישבע משלם גבי יורשים, היו חייבים בודאי לשלם כל המאה, דנהי היה נאמן. אך אם שייך מחו
דטוענין להן כל מה שאביהן יכול לטעון, מ"מ הא אביהן חייב לישבע שבועה דאורייתא כמודה במקצת, וא"כ כיון 

ול לישבע דמשלמין, והוצרך שהיורשים אינן יכולים לישבע השבועה בברי, הוה אמינא דהויין כמחויב שבועה ואינו יכ
הקרא דשבועת ה' תהיה בין שניהם ולא בין היורשים, דביורשים לא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם, וממילא אין 

 חייבים לשלם רק החמישים שהודו והשאר פטורין.

יתא ובדרבנן עבדא ובקצוה"ח ]שם[ הקשה על הש"ך דמסיק דלהכי אין גובים מן העבדים משום דשעבודא לאו דאורי  
כמטלטלי דמי, ומסיק ג"כ דלרב פפא ס"ל דבמלוה הכתובה בתורה שעבודא דאורייתא, א"כ קשה הא דב"ק דף י"ד ]ע"ב[ 

דאמר שוה כסף דבר הנקנה בכסף, ופריך עבדים נמי, ולדברי הש"ך הא שם בניזקין מיירי דהוא מלוה כתובה בתורה 
עי דמי, ע"ש. ולא קשה מידי, דהא בלאו הכי היה לו להקשות מה פריך דשעבודא דאורייתא ובזה באמת עבדא כמקרק

הש"ס מעבדים, הא הרבה אמוראים סבירא להו בב"ק דף י"ב ]ע"א[ בהדיא דבעל חוב גובה מעבדים אפילו מיתמי, ועל 
כתובה כרחך צריך לומר דקושיית הש"ס היא לרב ושמואל והרבה אמוראים דסבירא להו דאין חילוק כלל בין מלוה ה

 בתורה או לא, ובכולהו שעבודא לאו דאורייתא.

 גינת אגוז עמ' רו

 קצות החושן סו:כו

ומחלו ללוה מחול. ונאמרו ונשנו בזה שלשה שיטות. הא' שיטת הרמב"ם בפ"ו מהלכות מכירה )הי"ב( לפי שמכירת 
תובות פ"ט סי' י' ובר"ן שם מד, שטרות הוא מדברי סופרים לפיכך יכול למחלו. הב' היא שיטת רבינו תם )הובא ברא"ש כ

ב בדפי הרי"ף( דמכירת שטרות דאורייתא אלא לפי שיש שני שעבודים על הלוה אחד שעבוד הגוף והשני הוא שעבוד 
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נכסים ושעבוד הגוף ליתיה במכירה לפי שהוא דבר שאין בו ממש ואינו נמכר אלא שעבוד נכסים ונכסוהי דבר אינש 
א(, ולכן כשמוחל שעבוד הגוף שהוא שלו ממילא נפטר הערב כיון דנפטר הלוה. ועוד יש  אינון ערבין ביה )בכורות מח,

בזו דעה שלישית והיא סברת הראב"ד בפ"ו מהלכות מכירה בהשגות על דברי הרמב"ם שפירש טעמא דיכול למחול משום 
מר ללוקח אני לא שעבדתי שהמכירה הוא מדברי סופרים כתב עליו וז"ל, א"א לא מן השם הוא זה אלא מפני שהלוה או

לך את עצמי, לפיכך אם כותב לו בשטר חוב משתעבדנא לך ולכל מאן דאתי מחמתך אינו יכול למחול משמכר שטר חוב 
עכ"ל. ונראה מתוך דבריו שאינו מחלק בין שעבוד גוף לשעבוד נכסים ומצד המלוה היה המכירה קיים, אלא אחר 

משתעבדנא מה לי במכירתו של המלוה. וזה נראה שיטת רש"י פרק הכותב  שהמלוה מוחל אומר הלוה ללוקח לדידך לא
)כתובות( דף פ"ה )ע"ב( המוכר שטר חוב לחבירו וחזר ומחלו מחול ז"ל, דאמר ליה לוה ללוקח לאו בעל דברים דידי את 

 עכ"ל. והיא שיטת הראב"ד. 

ד )תמים דעים סי' ס"א( דכל כמה דלא כתב זיל דון ועיין בבעל התרומות שער )נ"ד( ]נ"א[ )ח"ד סי' ה'( כתב בשם הראב"  
ואפיק לנפשך אע"פ דכתב ליה קני )ליה( ]לך איהו[ וכל שעבודיה לא מצי לתבוע ללוה, וכתב שם ראיה מהא דאמרינן 

)כתובות פו, א( אי פקח הוא מקרקש ליה בזוזי וכתב ליה שטרא בשמיה שמע מינה דלא יכול לתובעו ע"ש. והקשה 
ומה דהא שם טעם אחר כדי שלא יהא המוכר יכול למחול, ע"ש שהניח בצ"ע. אך הן הן דברי הראב"ד בשיטתו בגידולי תר

דסבירא ליה בטעם דיכול למחול מפני שהלוה אומר לאו בעל דברים דידי את ולא שעבדתי עצמי לך, ומשום הכי כיון 
נו אלא שליחות, אבל אי נימא דאע"ג דלא דלא מצי תבע ללוה אלא מחמת הרשאתו משום הכי יכול למחול דהרשאה אי

כתב ליה דון ואפיק לנפשך רק דכתב ליה קני לך איהו וכל שעבודיה מצי תבע ללוה, ע"כ מחמת הקנאה הוא, א"כ אינו 
יכול למחול ולמה ליה לכתוב שטרא בשמיה יכתוב קני לך כו', דהראב"ד בשיטתו סבירא ליה דאי הוי קנה אינו יכול 

עם דהקנין אינו מועיל לגבי לוה דאמר לאו בעל דברים דידי את ואינו אלא מחמת הרשאה ומשום הכי למחול ועיקר הט
 יכול למחול ודו"ק.

ובר"ן פרק הכותב )כתובות מד, ב בדפי הרי"ף( כתב על דברי ר"ת ז"ל, ומיהו כשמת הלוה אע"פ ששעבוד גופו פקע   
נין זה הוא שכל זמן שלא יצא הלוה ידי חובו שירד לנכסיו שעבוד נכסים לא פקע, לפי שעיקר ערבותן של נכסים בע

ויפרע מהם, אבל כל זמן שנפקע מחמת המלוה אף שעבודו של נכסים נפקע עכ"ל. וביאור דבריו, דשעבוד נכסים דין ערב 
ם, ממש הוא, ודון מיניה דערב אילו הלך הלוה למדינת הים או מת הלוה ולא הניח אחריו כלום ודאי הערב חייב לשל

ואילו היה המלוה מוחל ללוה גם הערב נפטר, ומשום דהערב נתערב בשביל הלוה אם לא יפרע חובו מן הלוה אזי יהיה 
קם תחתיו לפרוע חובו, ובזה נתחייב מתחילת הערבות בעוד שהיה חל על הלוה שעבודו ובשעה שהיה הלוה קיים, אלא 

כ ממילא נפטר הערב כיון שכבר קיבל המלוה את חובו על דכשהלוה פורע בעצמו או שמחל לו המלוה דהוי כפרעון א"
ידי פרעון או על ידי מחילה דהוי כפרעון ממש. והוא הדין בנכסוהי דבר אינש אינון ערבין ביה בשעה שהיה הלוה חי אם 

לם לא יפרע מהלוה יהיה נכסוהי ערבין ביה ושעבוד הזה נעשה בעוד הלוה קיים, ולכן כשמת הלוה צריכין הנכסים לש
כיון שנתערבו עבור זה מתחילה, אבל אם היה פרעון או מחילה דהוי כפרעון והוי כאילו קיבל המלוה את חובו ממילא 

 נפטר הערב.

הארכתי בפשוטות לפי שראיתי בסימן זה בתומים )סקמ"ג( שכתב על דברי )הר"ן( ]ר"ת[ שאינו מובן לו והקשה מיורש   
בודא במיתתו, ותירץ דכשירש נכסים גם הוא נשתעבד כמו אביו ע"ש. ומה שמשלם אחר מות אביו כיון שכבר פקע שע

יענה בערב שמשלם אחר מות הלוה, אלא כיון שלא קיבל המלוה את חובו אף שפקע החיוב מעל הלוה במיתתו צריך 
ן בפ"ק הערב לשלם, אלא בפרעון או במחילה דהוי כפרוע אז נפטר הערב וכמ"ש. אלא דצריך ישוב בהענקה במיתת האדו

דקידושין דף ט"ז )ע"ב( ע"ש, וכיון דבמיתת הלוה פקע שעבוד גופו וגבי הענקה לא שייך לומר דהנכסים נתערבו בעודנו 
חי וכמו שכתבנו דהא הענקה בא החיוב אחר מיתתו. ואולי הענקה דמיתת אדון בא החיוב מחמת היורשין ולא מחמת 

 ..אביהן המת, וכמו שכתבנו בסימן ל"ט סק"א.

 :חושן משפט סו ש"ך

 וריביתחמץ  –( ובאנק Corporationחברה )ראה: 

 שעת הדחק כדיבעד דמי

 (קישור)בענין הגעלת כלי בישול שוקולד לפסח בלי מים בבית חרושת  OUKosherמאמר מ

 פתחי תשובה אבן העזר סימן יז ס"ק עב

עבה"ט ועיין במה"צ ס"ק נ"ו שהרבה להקשות על הט"ז והעלה דאפשר שגם המקילים לא  -)עב( פלוגתא בדינין אלו 
הקילו אלא במקום שיש אומדנות המוכיחות שמת דבכה"ג כבר יצאה מחזקת א"א מן התורה כמ"ש הרמ"א בסמוך 

ת הדחק סומכין אפי' על יחיד נגד רבים היכא דלא אתמר הלכתא לא כמר ולא כמר דעכשיו הוי פלוגתא בדרבנן ובשע
וכמ"ש הש"ך בי"ד סימן רמ"ב ודלא כמשמעות הט"ז כאן ע"ש. ומ"ש הח"מ ס"ק ל"א כי גם בעיגון אין כל העגונו' שוות 

הרב השואל תמה על הח"מ כו' עיין בתשובת שבו"י ח"ג סימן ק"י. )ועיין בתשובת חתם סופר סי' ס"א באמצע התשובה ד
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בתשובתו בהך דפנחס מארלא שכתב דפלוגת' הפוסקים הוה כב' כתי עדים ומוקמי אשה בחזקת א"א דמה לי עדים ומה 
לי דיינים ופקפק עליו דודאי לא דמי דעדים מכחישים אהדדי לגמרי זה אומר מת וזה אומר חי אבל הפוסקים לא מכחשי 

על עדות כזו מ"מ אפשר שהוא מת והוא ז"ל כתב לו דיפה תמה וראוי למי שאומרה לגמרי דגם להמחמירים שאין לסמוך 
 277ועב"ש ס"ק מ"ז ובק"ע סימן רכ"ו כו' עכ"ל ע"ש(:

 שערו העומד ליגזוז כגזוז דמי

 ר' חננאל טו. ד"ה וקי"ל בשערו

 חשק שלמה על ר"ח שם

 278הלכה י אור שמח הלכות מעילה פרק ה

 , וכ"כ בחולין טז. ד"ה לעניןופסלו אין לא גדעו ופסלו לא גדעותוספות עבודה זרה מח. ד"ה 

 ...דודאי יש חילוק בין אילן לבית דאילן שהוא מושרש בקרקע בטלה תפיסתו כדפרישית לעיל הלכך...

 םכמה לאווין באכילת – שרצים

 מכות טז:, פסחים כד.

לוקה שש. רש"י: לוקה  -לוקה חמש, משום שרץ השורץ על הארץ; צרעה  -אמר אביי: אכל פוטיתא לוקה ארבעה; נמלה 
 שני לאוין כתובין בשרץ המים אחד בתורת כהנים ואחד במשנה תורה ושני לאוין כתובין בשרץ סתם  -ארבעה 

 ספר המצוות לרמב"ם שורש ט 

נין ההוא אם היה מן המצווה בו או לרבוי האזהרות שבאו ממנו אם היה מן המוזהר ... ולא נביט לרבוי הצוויין שבאו בע
ממנו. כי כלם הם לחזוק לבד. כי פעמים ישוב בענין אחד בעצמו אזהרה אחר אזהרה לחזוק וכן יבא בו צווי אחר צווי 

 לחזוק גם כן... כי לא ברבוי הלאוין או העשה ירבו המצוות. 

 לא תעשה קעט ספר המצוות לרמב"ם מצות 

]בפירוש הגמ' במכות הנ"ל ע"פ רש"י ושאר המפרשים[ וזהו הפירוש שפירש כל מי ששמעתי אומ' או ראיתי דבריו 
בפירושו אשר פירש בזה המאמר שהוא אכל פוטיתא לוקה ארבע וכו'. והוא פירוש בלתי אמתי לא ימשך ולא ישלם אלא 

 התלמוד...  על חלוף השרשים האמתיים שבא עליהם המופת בלשון

והמאמר האמתי אשר לא תתמה ממנו ולא תרחיקהו כי מי שאכל בעל חיים יהיה הוא בעצמו שרץ העוף ושרץ המים 
ושרץ הארץ לוקה שלש מלקיות לבד. אחת משום שרץ העוף שהתבאר בו לאו, ואחת משום שרץ הארץ שהתבאר בו לאו 

ים גם כן בכלל כל שרץ באמרו אל תשקצו את נפשותיכם גם כן, ואחת משום אל תשקצו את נפשותיכם שיאסור שרץ המ
 בכל השרץ השורץ. ]ע"ע באריכות[ 

 השגת הראב"ד להלכות מאכלות אסורות פרק ב:כג 

המאסף הזה אסף דברים שאינם בעולם שלא שמענו מימינו נמלה גדלה במים ולא שרץ העוף גדל במים, ואם בשביל 
 לו מצאו חכמים מין זה לא היו משנים מפוטיתא לנמלה ומנמלה לצרעהששולין דגים ואוכלין טעות הוא בידו ואי

 , חזקת האם מהני לבתואסופי שתוקי

 כתובות טו

                                                 

  מהר עציוןמאמר , שו"ת שבות יעקב חלק ג סימן קיהיתר עגונה צעירה בסוגיית מים שאין להם סוף:  277
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 תוס' כתובות כו:, רש"י קידושין סו:

 רמב"ן כתובות טז:

 קידושין עד., רש"י ותוס'

 יבמות סח:

 רמב"ם הלכות איסורי ביאה יח:ה 

איסור, שהרי הבא על הנדה ועל הקדשה והנרבעת לבהמה נבעלה בעילה  הא למדת שאין היותה זונה תולה בבעילה של
של איסור ולא נעשית זונה, ומי שנשאת לחלל נבעלה בעילה של היתר כמו שיתבאר ונעשית זונה ואין הדבר תלוי אלא 

 בפגימה ומפי השמועה למדו שאינה פגומה אלא מאדם האסור לה או מחלל

 279יבמגיד משנה הלכות איסורי ביאה טו:

 רמב"ם הלכות איסורי ביאה טו:כז 

יראה לי שכל מדינה שיש בה שפחה או עכו"ם הראויה לילד הואיל והאסופיהנמצא שם ספק עכו"ם או ספק עבד כשישא 
שהשתוקי שנשא אשה  הגיורת כמו שביארנו הרי זוספק אשת איש והבא עליה פטור שאין הורגין על ספק, וכן יראה לי

+/השגת הראב"ד/ יראה לי וכו'. כתב הראב"ד והרי היא ספק אשת איששאין קידושין תופסין בעריות.  שאפשר שהיא ערוה עליו
ז"ל/א"א/ מצאנו במס' סנהדרין שהולכין בדיני נפשות אחר הרוב ובמס' מכשירין ר' יהודההיא שאמר כן שאם היתה שם שפחה או עכו"ם היא 

 חשודה להשליך עכ"ל.+

 רוב בדרשות התורה –מידות שהתורה נדרשת בהם ראה: 

 )קישור( שו"ת לב אריה ח"א סימן נ

 תוך כדי דיבור כדיבור דמי

 נדרים פז.

 ר"ן נדרים פז.

ומקדש ומגרש שאם קדש או גירש וחזר ... תכ"ד כדבור דמי בר ממגדף ועובד עבודת כוכבים ומקדש ומגרש -והלכתא   
בו תוך כדי דבור לא מצי הדר ביה ולא ידענא מ"ש הני ומנא להו לרבנן הכי ונראה בעיני דבשאר מילי דלא חמירי כולי 

גמר דעתו הוא עושה אלא דעתו שיכול לחזור בו תוך כדי דבור אבל הני כיון דחמירי כולי האי כשאדם עושה אותם לא ב
האי אין אדם עושה אותם אלא בהסכמה גמורה ומשום הכי חזרה אפי' תוך כדי דבור לא מהני וראיתי לרבינו משה בר 

דתקון רבנן משום תלמיד הלוקח נחמן ז"ל בפרק יש נוחלין שכתב בשם ר"ת ז"ל דתוך כדי דבור כדבור דמי תקנתא הוא 
מקח ופגע בו רבו שיוכל ליתן לו שלום והשוו מדותיהן בכל מילי בר מהני ולא ניחא לי וכי ב"ד מתנין לעקור דבר מן 

 התורה לעולם בקום עשה בנדרים אלא ודאי כדאמרן.

 כז:ט אבני מילואים

דאמרינן בב"ב )קכ"ט, ב( תכ"ד כדיבור חוץ ממקדש ...עוד ראיתי שם בס' הפלאה כתב ז"ל אלא דלכאורה קשה מהא 
ומגרש, והרי מקדש ומגרש איכא מעשה ומאי אריא מקדש ומגרש אפי' מכירה ומתנה נמי, ונראה דלא קשה מידי כיון 
דמקדש ומגרש קי"ל דבעינן דיבור עם המעשה אבל אם נתן לה גיטה וקידושיה סתם אף שהיה כוונתו לקידושין אפי' 

א מהני משום דבעינן דוקא דיבורו עם המעשה א"כ כיון דבתכ"ד מבטל דיבור הראשון ה"א דממילא באמרה היא ל
הקידושין והגירושין בטלין כו' קמ"ל חוץ מקדש ומגרש אבל במכר ומתנה דאין צריך אמירה פשיטא דאינו יכול לחזור 

 אחר המשיכה אפי' תכ"ד עכ"ל.

נראה דודאי אינו יוצא מרשות לרשות עד שיתרצה הנותן או באמירה או והנה מ"ש מתנה ומכר אין צריך אמירה אינו   
בדברים שבלב כל אדם וכגון מדבר על עסקי מכירה ונתינה דה"ל נמי כמו דיבור בשעת מעשה או נותן בסתם אי נימא כל 
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עיקר הקנין הוא בסתמא הוי מתנה ה"ל כמו דברים שבלב כל אדם ובגיטין וקידושין נמי מהני עסוקין באותו ענין, אלא 
בשעת מעשה ע"י הכוונה לגרש או לקדש או למכור וליתן וכשחוזר תכ"ד הרי חוזר מריצוי שלו והכוונה לא עדיף מן 

הדיבור וכמ"ש, משא"כ באמירה לגבוה דאמירה גופיה מעשה הוא. ומאי דקשי' ליה מהא דאמרו חוץ מקדש ומגרש כבר 
ו יכול לחזור תכ"ד היינו דוקא במשיכה וחזקה דהוא בגוף הנקנה אבל נתיישב מתוך דברי ב"י דאפי' מאן דס"ל דאינ

בשטר וכסף לכ"ע יכול לחזור תכ"ד וא"כ מקדש ומגרש אינו אלא כמו כסף ושטר ואנן קי"ל דאפי' במשיכה וחזקה יכול 
 לחזור תכ"ד וכמ"ש ב"י ודו"ק.

 גינת אגוז עמ' קטז

 תוספתא דרב חייא ורב אושעיא

 280בה ד:אכסף משנה הלכות תשו

ארבעה ועשרים דברים מעכבין את התשובה וכו'. ברייתא כתבה הרי"ף בפ' בתרא דיומא. וכתב הר"ן לא ידעתי היכן היא 
שנויה. ומצאתי כתוב יגענו וחפשנו ולא מצאנו בברייתות הנמצאות אצלנו שהוא הנקרא תוספתא משני חבורי רבי חייא 

 לעצמן:ורבי אושעיא וזולתו אבל נמצאת במסכת קטנות 

 ספר חסידים )מרגליות( ברית עולם ושומר הברית סימן יט

עשרים וארבעה דברים מעכבין את התשובה וכו' העתק מדברי הרמב"ם ה' תשובה פרק רביעי בשינוי קצת. והנה מרן 
נו בכסף משנה שם כתב וז"ל ברייתא כתבה הרי"ף פ' בתרא דיומא וכתב הר"ן לא ידעתי היכן שנויה ומצאתי כתוב יגע

ולא מצאנו בברייתות הנמצאות אצלנו שהוא הנקרא תוספתא משני חבוריו רבי חייא ורבי אושעיא וזולתו אבל נמצאת 
 במסכתות קטנות לעצמן עכ"ל.

ומדברי מרן הללו בשם מ"כ למדנו דהתוספתא אשר בידינו שם כלולות ברייתות רבי חייא וברייתות רבי אושעיא והיו   
ון התלמוד כל ברייתא דלא מתניא בי רבי חייא ובי רבי אושעיא וכללום בחדא מחתא והוא שני חבורים וכדמוכח מלש

חבור זה אשר אנו קוראין תוספתא ואינה תוספתא רק ברייתות ר' חייא ור' אושעיא אשר התלמוד כתב עלייהו הנפק 
ידעי קמאי דקמן דלא לבד חיברו דיש לסמוך על ברייתא דר' אושעיא ורבי חייא. אמנם דא עקא דסיים וזולתו וזה מורה ד

ברייתות דרבי חייא ורבי אושעיא אלא שהוסיפו ברייתות מזולתם והוא זה החיבור שבידינו ולפי זה נתפקפק קצת כי 
 אנחנו לא נדע איזו ברייתות מרבי חייא ורבי אושעיא ואיזה מזולתם.

קטנות מוכח כאילו אמר אני ראיתיה  ובמאי דקמן דמ"כ שכתב דפשפש ולא מצא בברייתות אבל נמצאת במסכתות  
וישבתי על תלה או ידע בידיעה ודאית שנמצאת שם ולא הודיענו באיזו מסכתא ממסכתות קטנות. אמנם זאת מצאנו 

להרמב"ם בתשובותיו בספר פאר הדור סימן י"ב שכתב על זה וז"ל זה הענין אינו בתלמוד ולא בתוספתא ולא בספרי כי 
לא ידעתי אל מי מקדושים אמנם מצינו רמזים הרבה במשנה ובתלמוד והשאר יסדוה אם יסדוה האחרונים אבל 

האחרונים מהדברים הדומים וכאשר ראינו והבננו היטב ראינו דברים מכולם וסיבתם אשר כלם מעכבין התשובה עכ"ל. 
את במסכתות ומדברי הרמב"ם הללו מוכח דליתא במסכתות קטנות. ואם אמת הדבר כדמשמע לשון הרב הכותב שנמצ

קטנות נאמר דגם המסכתות קטנות נתחברו בדורות האחרונים אחר התלמוד וכמ"ש הרא"ש בהלכות ס"ת דמסכת 
 281סופרים נתחברה בדורות האחרונים. וזהו כוונת הרמב"ם במ"ש יסדוה האחרונים. ודוחק.

 תופסין את דמיהן

 נד: -עבודה זרה נד. 

אלא אמר רב אדא בר אהבה: כגון שניסך לה יין בין קרניה, דעבד בה מעשה, וכי הא דאתא עולא אמר רבי יוחנן: אף על 
אסרה. אמר להו רב נחמן, פוקו ואמרו ליה לעולא: כבר  -פי שאמרו המשתחוה לבהמת חבירו לא אסרה, עשה בה מעשה 

ת חבירו רבוצה בפני עבודת כוכבים, כיון ששחט בה סימן תרגמה רב הונא לשמעתיך בבבל, דאמר רב הונא: היתה בהמ
אסרה. מנא לן דאסרה? אילימא מכהנים, ודלמא שאני כהנים, דבני דעה נינהו! ואלא מאבני מזבח, ודלמא  -אחד 

 -כדר"פואלא מכלים, דכתיב: אואת כל הכלים אשר הזניח המלך אחז במלכותו במעלו הכנו והקדשנו, ואמר מר: הכנו 
שהקדשנו אחרים תחתיהן, והא אין אדם אוסר דבר שאינו שלו! אלא כיון דעבד בהו מעשה איתסרו  -ם, והקדשנו שגנזנו

אסרה. כי אתא רב דימי א"ר יוחנן: אע"פ שאמרו המשתחוה לקרקע עולם לא  -להו, הכא נמי כיון שעשה בה מעשה 
ודה א"ר יוחנן: אע"פ שאמרו המשתחוה לבעלי אסרה. כי אתא רב שמואל בר יה -אסרה, חפר בה בורות שיחין ומערות 
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אסרן. כי אתא רבין אמר: פליגו בה רבי ישמעאל ב"ר יוסי ורבנן, חד  -חיים לא אסרן, עשאן חליפין לעבודת כוכבים 
אמר: חליפין אסורין, חליפי חליפין מותרין; וחד אמר: אפילו חליפי חליפין נמי אסורין. מ"ט דמ"ד: חליפי חליפין אסורין? 

ולא חליפי חליפין.  -אמר קרא: בוהיית חרם כמוהו, כל שאתה מהיה ממנו הרי הוא כמוהו. ואידך? אמר קרא: הוא, הוא 
מקודשת. ואידך? ערלה וכלאי הכרם לא  -ואידך? ההוא מיבעי ליה למעוטי ערלה וכלאי הכרם, שאם מכרן וקידש בדמיהן 

 י כתובין הבאין כאחד, וכל שני כתובין הבאין כאחד אין מלמדין. צריכי מיעוטא, דהויא להו עבודת כוכבים ושביעית שנ

עבודת כוכבים, הא דאמרן. שביעית, דכתיב: גכי יובל היא קדש תהיה לכם, מה קדש תופס את דמיו ואסור, אף שביעית 
לין! ת"ל: תופסת את דמיה ואסורה; אי מה קדש תופס את דמיו ויוצא לחולין, אף שביעית תופסת את דמיה ויוצאה לחו

יצא בשר  -אלו ואלו מתבערין בשביעית, לקח בבשר דגים  -תהיה, בהוייתה תהא, הא כיצד? לקח בפירות שביעית בשר 
יצא יין ונכנס שמן, הא כיצד? אחרון אחרון נתפס בשביעית, ופרי  -יצאו דגים נכנס יין, ביין שמן  -נכנסו דגים, בדגים יין 

 ובין הבאין כאחד מלמדין, ואיצטריך הוא למעוטינהו. עצמו אסור. ואידך? קסבר: שני כת

 סוכה מ:

 הבריאה תכלית

 מסילת ישרים פרק א

ואם תעמיק עוד בענין תראה כי העולם נברא לשימוש האדם. אמנם הנה הוא עומד בשיקול גדול. כי אם האדם נמשך   
אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל, ומקלקל העולם עמו. ואם הוא שולט בעצמו ונדבק בבוראו ומשתמש 

עצמו מתעלה עמו. כי הנה עילוי גדול הוא לבריות  מן העולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם
ובענין אבני המקום שלקח יעקב ושם מראשותיו אמרו ... רךכולם בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתב

 )חולין צא(: אמר רבי יצחק: מלמד שנתקבצו כולן למקום אחד והיתה כל אחת אומרת, עלי יניח צדיק ראשו.  

מעשה האלהים וגו'  -הזה העירונו זכרונם לברכה במדרש קהלת )רבה, ז( שאמרו, זה לשונם: ראה את והנה על העיקר   
)קהלת ז(, בשעה שברא הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן ואמר לו, ראה מעשי כמה 

ותחריב את עולמי. כללו של דבר, האדם נאים ומשובחים הן, וכל מה שבראתי בשבילך בראתי, תן דעתך שלא תקלקל 
לא נברא בעבור מצבו בעולם הזה אלא בעבור מצבו בעולם הבא, אלא שמצבו בעולם הזה הוא אמצעי למצבו בעולם 

 הבא שהוא תכליתו.

 מפניני הרב עמ' שלו

 מגילה כא:

בראשית נמי  -! י תשעה הוובראשית? הנויאמר  -נברא העולם. הי נינהו?  ורבי יוחנן אמר: כנגד עשרה מאמרות שבהן
 בדבר ה' שמים נעשו וברוח פיו כל צבאם.מאמר הוא, דכתיב 

 רמב"ן בראשית א:י

 הוא קיומם בחפצו. והענין, כי כאשר הלבישם הצורה הזו חפץ בהם והיה הקיום -ים כי טוב קוירא אל

 שער היחוד והאמונה פרק א –תניא 

ים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת אין עוד. וצריך להבין וכי תעלה על קוידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האל
דעתך שיש אלהים נשרה במים מתחת לארץ שצריך להזהיר כ"כ והשבות אל לבבך. הנה כתיב לעולם ה' דברך נצב 

בתוך  בשמים ופי' הבעש"ט ז"ל כי דברך שאמרת יהי רקיע בתוך המים וגו' תיבות ואותיות אלו הן נצבות ועומדות לעולם
רקיע השמים ומלובשות בתוך כל הרקיעים לעולם להחיותם כדכתיב ודבר אלהינו יקום לעולם ודבריו חיים וקיימים לעד 

כו' כי אילו היו האותיות מסתלקות כרגע ח"ו וחוזרות למקורן היו כל השמים אין ואפס ממש והיו כלא היו כלל וכמו 
שבכל העולמות עליונים ותחתונים ואפי' ארץ הלזו הגשמית ובחי'  קודם מאמר יהי רקיע כו' ממש וכן בכל הברואים

דומם ממש אילו היו מסתלקות ממנה כרגע ח"ו האותיות מעשרה מאמרות שבהן נבראת הארץ בששת ימי בראשית 
 היתה חוזרת לאין ואפס ממש כמו לפני ששת ימי בראשית ממש

 ותיק תלמיד

 מדרש רבה, ויקרא, כב 

 עתיד לחדש כבר נאמר למשה בסיני""כל מה שתלמיד ותיק 
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 הקדמת ספר קצות החושן

ובזה יובן הא דאיתא בזוהר מחידושי אורייתא דבורא ארץ חדשה ומי יבא אחרי המלך את אשר כבר עשהו ולחדש דבר ...
מעתה והכל ברא הקב"ה חוץ מן השקר שבני אדם בודין מלבן ומאן דמשקר ח"ו אין זה חידושי תורה והאמת כבר היה 

בל הקב"ה בחר בנו ונתן לנו את התורה כפי הכרעת שכל האנושי אע"פ שאינו אמת וא"כ המחדשו הוא חידוש גמור רק א
שיהיה אמת בהכרעת שכל האנושי וזו שהראה הקב"ה כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש כי נתחדשו הדברים על פי 

 התלמיד המחדשו.

 איבעית אימא קרא איבעית אימא סברא –תלמוד בבלי 

 שבועות כב:, בבא קמא מו:

 תוספות שבועות כב: ד"ה איבעית

בספ"ק דקדושין )דף לה:( גבי כל שישנו בהשחתה אמר הכי וכן בכמה מקומות ותימה כיון  -איבעית אימא קרא כו' 
דאיכא סברא ל"ל קרא דהכי פריך בפ"ב דכתובות )דף כב.( גבי הא דאמר רב הונא מנין להפה שאסר הוא הפה שהתיר 

למה לי קרא סברא הוא הוא אסרה הוא שרי לה ויש לחלק דיש דברים שאין הסברא פשוטה כל כך וצריך הפסוק 
 להשמיענו הסברא.

 ביאורי משניות נגד הביאור הגמרא –תלמוד בבלי 

 מקור ברוך

 תפילת הערב אין לה קבע –ערבית  – תפילהראה: 

 אם תמצי לומר –תלמוד בבלי 

 רא"ש בבא מציעא ח:יא

קמייתא לא סליק בתיקו אלא תרין בעיא בתרייתא. והנהו נמי כיון דסלקי  דכל את"ל פשיטות לבעיא שאמרו הגאונים
 ממונו משואל: בתיקו לא מפקינן מיניה

 שמו מרבןגדול  –תלמוד בבלי 

 282תוספתא עדויות ג:ד

בי נשתכחו תלמידיו קוראין אותו רבן נשתכחו אילו ואילו קוראין אותו מי שיש לו תלמידים ותלמידיו קוראין אותו ר
 בשמו:

 גופא, אמר מר –תלמוד בבלי 

 משום הכי מטמא ר' יוסירש"י סוכה יד. ד"ה 

                                                 

 ע' בהליכות עולם )כללי הש"ס( שער ראשון ג:ד וז"ל: 282

אמרו ז"ל גדול מרב רבי גדול מרבי רבן גדול מרבן שמו כמו שמעון הצדיק שמעיה ואבטליון שנקראו כן מרוב מעלתן 
ומכים לדון דיני כדרך הנביאים שאין מכנין אותם. כל רב ומר מבבל, וכל רבי מארץ ישראל. לפי שבארץ ישראל היו ס

קנסות וקורין אותו רבי דכתיב עד האלהים יבא דבר שניהם ואין אלהים אלא מומחה ומוסמך כדאיתא בסנהדרין וזהו 
שתמצא בגמרא בהרבה מקומות רב זירא ור' זירא ומפרש"י בכתובות שקודם שעלה לא"י היו קורין לו רב ולאחר שעלה 

מי שנקרא מר ורב. רב מרי בר רחל בת שמואל היתה ונשבית ונשאה עכו"ם ונסמך נקרא רבי. ולא מצינו בחכמי המשנה 
 ונתגייר ושמו איסור גיורא ורב מארי הורתו שלא בקדושה היתה ומחמת כבודו יחסוהו על שם אמו:
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דקסבר מעשה זוטא לא בטלה תורת ידות מינייהו, שאלתי את מורי: מגופה דמשנה דמייתי אגב גררא בשמעתין, מי שייך 
כדגרסינן במימרות האמוראים ואמר לי רבי: משום דהך משנה מן הטהרות, שאין מהם שום גמרא בעולם, למיתני גופא 

 לפיכך נוהג התלמוד לומר גופא כדי לפרש. -ולא מפורשת כשאר המשניות 

    יד מלאכי כללי התלמוד כלל עג

ת דמשום דהא רבי יוחנן קאמר עליה אמר מר, מצינו על דברי אמורא, ע"ז ריש פרק ר' ישמעאל ]דף[ נ' א' ואפשר לדחו
אמר מר משום דר' יוחנן תנא הוא מיהו מוהרי"ק ז"ל מצא על דברי רב הונא והוא חידוש שלא מצינו ברב הונא שיאמרו 

 עליו תנא הוא כמ"ש על רב ור' יוחנן כ"כ מוהר"ש אלגאזי ז"ל בספר הליכות אלי כלל פ"ג.

כ' ב' דקאמר אמר מר על מימרא דר' זירא וכן בסוף פ"ק דיומא ]דף[ כ"א  ואני המך מצאתי עוד בפרק קמא דר"ה ]דף[  
סוף ע"ב קאמר הכי על מימרא דרב יצחק בר אבדימי גם בפרק כסוי הדם ]דף[ פ"ה ב' קאמר אמר מר על מימרא דר' אבא 

הוא ופליג דליתא ע"ש, עיין בתחלת אות הריש שהוכחתי בראיות נכונות נגד מה שכתב כאן פעם ושתים דר' יוחנן תנא 
 מלבד שהפך מזה כתב איהו גופיה ביבין שמועה דף ח"י ב' ע"ש:    

 זהר וקבלה נגד הגמרא –תלמוד בבלי 

 , מאמרים בסוף הספר אות טוכתר ראש

 

 

 ים, רב תנא הוא ופליגכח אמוראים לחלוק על תנא –תלמוד בבלי 

 תוספות כתובות ח. ד"ה רב תנא הוא ופליג

לא בעי לשנויי כי תניא ההיא בברכת המזון כדמשני רבי יוחנן דנראה לו דוחק להעמיד כן ונוח לו טפי לומר דפליג 
להקשות דאמאי ומדלא קאמר ר' יוחנן תנא ופליג יש להוכיח דר"י אמורא היה דאי הוה תנא הוה משני כדמשני לרב ואין 

לא משני רבי יוחנן אנא דאמרי כרב דתנא הוא דרבי יוחנן לא היה מחזיק רב כתנא דפליג עליו בכל דוכתא ומיהו איכא 
 נמי רבי יוחנן שהיה תנא דתניא בשילהי דנזיר )דף סה. ושם( וכמה שיעור תפיסה פירש רבי יוחנן כו'.

 רמב"ם הלכות ממרים ב:א

מדות כפי מה שנראה בעיניהם שהדין כך ודנו דין, ועמד אחריהם ב"ד אחר ונראה לו טעם ב"ד גדול שדרשו באחת מן ה
אחר לסתור אותו הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו, שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם אינך חייב ללכת 

 אלא אחר בית דין שבדורך.
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 283כסף משנה הלכות ממרים ב:א

למד כן רבינו ממאי דאשכחן תנאי בתראי דפליגי אקמאי וכן אמוראי בתראי פליגי אקמאי בית דין הגדול שדרשו וכו'. 
והא דתנן בפ"ק דעדיות )משנה ה'( שאם יראה ב"ד את דברי היחיד ויסמוך עליו שאין ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חבירו עד 

בגזירה או תקנה כלומר שאם ב"ד פסק שיהא גדול ממנו בחכמה ובמנין מוקי לה רבינו בשאותו יחיד ואותם רבים נחלקו 
כדעת היחיד אין ב"ד אחר יכול לחלוק ולפסוק כדעת הרבים אלא אם היה גדול וכו' וכמו שיתבאר בסמוך אבל אם נחלקו 
בשזה דורש באחת מן המדות וזה באחרת אה"נ שיכול לבטל דבריו אפילו שאינו גדול כמוהו בחכמה ובמנין. ואם תאמר 

גי אמוראי אתנאי דהא בכל דוכתא מקשינן לאמורא ממתניתין או מברייתא וצ"ל אנא דאמרי כי האי אם כן אמאי לא פלי
תנא ואם לא יאמר כן קשיא ליה וכפי דברי רבינו הרשות נתונה להם לחלוק על דברי התנאים. ואפשר לומר שמיום 

בחתימת הגמ' שמיום שנחתמה לא  חתימת המשנה קיימו וקבלו שדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים וכן עשו גם
  ניתן רשות לשום אדם לחלוק עליה:

 מלחמת ה' בבא קמא

 שלחן ערוך חושן משפט כה:א

כל דיין שדן דיני ממונות וטעה, אם טעה בדברים הגלויים והידועים, כגון דינים המפורשים במשנה או בגמרא או בדברי 
י"א דאם נראה לדיין ולבני דורו מכח ראיות מוכרחות שאין הדין כמו שהוזכר הגה: מיהו הפוסקים, חוזר הדין ודנין אותו כהלכה. 

בפוסקים, יכול לחלוק עליו, מאחר שאינו נזכר בגמרא )טור בשם הרא"ש(. מכל מקום אין להקל בדבר שהחמירו בו החבורים שנתפשטו ברוב 
 רמ"א(. ישראל, אם לא שקבל מרבותיו שאין נוהגין כאותה חומרא )פסקי מהרא"י סימן

 ביאור הגר"א חושן משפט כה:ו

 )ליקוט( מיהו י"א כו'. כמ"ש בכמה מקומות בש"ס שאמרו האמוראים לית הלכתא כהך מתני' )ע"כ(:

 284קובץ שעורים בבא בתרא אות תרלג

דר' תרלג( ]דף קע ע"א[ אמר רב אין הלכה לא כר' יהודה ולא כר"י, ופירשב"ם דרב תנא ופליג, ובתוס' כתובות ד"ח כתבו 
יוחנן פליג בזה, וכיון דקיי"ל רב ור"י הלכה כר"י א"כ ס"ל דרב אינו תנא ולא יוכל לחלוק על תנאים, וקשה איך פסקינן 
הכא הילכתא כרב נגד המשנה, וד"ז שאלתי מכר' מו"ר הגר"ח הלוי זצ"ל מבריסק, והשיב, דבאמת גם אמורא יש בכוחו 

אמוראי, הוא משום דאמורא אינו חולק על תנא, ואילו ידע דברי התנא לחלוק על תנא, והא דמותבינן תיובתא מתנאי ל
לא היה חולק עליו, אבל במקום שחולק להדיא, אפשר להיות הלכה כמותו עכ"ד, ונראה מוכח כן ממה שנמצא בגמ' 

תין בכמה מקומות שאמרו האמוראים על משנה זו אינה משנה, וז"ל רב שרירא גאון באגרתו, והיכא דמשכחינן במתני
מילתא משבשתא, וצריכא למסמי מינה מידי דאית בה קושיא ולא סליק, אמרינן סמי מכאן כך וכך, כי הנך דאותו ואת 

בנו דאמרינן אמר ר' יוחנן פרת חטאת אינה משנה עגלה ערופה אינה משנה, אלמא אי סלקא מתניתין ולא סלקא 
בטהרות מסרק של פשתן שניטלו שיניו, ואמרינן בהחולץ ר' מברייתא, ואף מסברא דחינן מתניתין כולה, כי ההיא דתנינן 

יוחנן ור"ל דאמרי תרווייהו זו אינה משנה ולא עבידנן כוותיה, ממאי דמסיימי דוקני וכו' עכ"ל, מיהו בעיקר דברי תוס', 
דאיתינון תנאי  דאיכא פלוגתא אי רב הוי תנא או אמורא, אינו נראה כן מדברי רבינו שרירא, וז"ל והוו נמי רבנן אחריני

ואמוראי, כגון ר' חנינא ור' ינאי ורב דהוו תלמידי דרבי וכו' ובכמה דוכתי אמרינן רב תנא ופליג, והוו נמי רבנן אחריני 
דהוו אמוראי בלחוד, כגון שמואל ורב שילא וכו' עכ"ל, ונראה הכונה "דהוו תנאי ואמוראי" שהיו במדרגה ממוצעת בין 

ם על תנאים וגם אמוראים חולקים עליהם, אלא דאכתי לא מיתרצא קושית תוס' שם לימא תנאי לאמוראי, וע"כ חולקי
דהא דמותבינן תיובתא מתנא  -ב"ב קל"א  -ר' יוחנן אנא דאמרי כרב דהוא תנא, וחידוש גדול נמצא בחידושי הרמב"ן 

לחלוק על דברי התנא, וכן לאמורא הוא רק אם דברי התנא נשנו במשנה או בברייתא, אבל אם הן בלשון מימרא אפשר 
כתב שם בשיטה בשם רבינו יונה "ואף על פי שאין דרך האמוראין לחלוק על התנאים, הני מילי בדבר שסיימו אותו 

במשנה או בברייתא" וכן נראה מלשון הגמ' גיטין דף מ"ב, מימרא הוא ומימרא לרבא לא ס"ל, ופירש רש"י מימרא 
א, ונראה טעם החילוק הזה, משום דמשניות וברייתות נסדרו בהסכם כל חכמי בעלמא היא ואינה לא משנה ולא בריית

הדור, ]וזהו טעם מ"ש בתוס' דדין מחלוקת ואח"כ סתם אינו תלוי בסידור המשנה שסידר רבי אלא לפי הסדר ששנה 
כמת כל חכמי לתלמידיו, היינו דכח סתם משנה אינו מפני הכרעתו של רבי דמאי אולמא דרבי משאר תנאי אלא מפני הס

הדור שלמד עמהן[ אבל מימרא נאמרה על דעת עצמו של התנא שאמרה, ולפי"ז נמצא דהחילוק אינו בין תנאי לאמוראי 
אלא בין משנה וברייתא למימרא, ונמצא בגמ' דמקשינן גם מאמוראי קמאי כגון רב ורבה אף דהן מימרא, וצ"ל דמ"מ לא 

שנה או ברייתא, אלא דהיכא דאפשר לשנויי משנינן, מיהו בסוגיא דיאוש מותבינן תיובתא מינייהו, כמו דמותבינן ממ

                                                 

 ע"ע במש"כ מרן בכלל הגמרא על הליכות עולם שער שני פרק ב אות י 283
 (קישורמובא באורחות איש עמ' קפו )ע"ע ב קובץ אגרות חזון איש ח"ב איגרת כד,  284
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שלא מדעת קאי בתיובתא לרבא ממימרא דר' יוחנן משום ר' שמעון בן יהוצדק ]שמעתי[ וע"ע ברש"י נדה דף כ"ו ע"א 
 .ד"ה אמר אביי וכו' לא תימא תני ר' חייא וכו' אלא אימר אמר ר"ח וכו' ור"ח תנא ואמורא וכו' עיי"ש

 כללי התנאים –תלמוד בבלי 

 בבא בתרא כב.

 דאמר להו לרבנן אדמגרמיתו גרמי בי אביי תו אכלו בישרא ]שמינא[ בי רבא

 ד"ה אנא רבך בבא בתרא כב.מהרש"א 

משום דבהלכות מועטות הלכה כאביי לגבי דרבא ביע"ל קג"ם אמר כן אדגרמיתו גרמי בי כו' וחושבניה דדין כחושבניה ...
 דדין וק"ל:

 עירובין מו

 גיטין סז.

גל של  -חכם לכשירצה, ר' טרפון  -חכם וסופר, ר' יהודה  -דתניא, איסי בן יהודה היה מונה שבחן של חכמים: ר"מ 
קופה של  -קופת הרוכלים, רבי אלעזר בן עזריה  -אוצר בלום, ר' יוחנן בן נורי  -חנות מיוזנת, ר"ע  -אגוזין, ר' ישמעאל 

טוחן הרבה ומוציא קימעא. תנא: משכח  -נמוקו עמו, רבי שמעון  -קב ונקי, ר' יוסי  -ר בן יעקב בשמים, משנת ר' אליעז
קימעא, ומה שמוציא אינו מוציא אלא סובין. וכן אמר ר"ש לתלמידיו: בניי, שנו מדותי, שמדותי תרומות מתרומות 

 מידותיו של ר"ע.

 ( חלק א שו"ת סימן עח אות זרב אלעזר מאיר פרייל)ל המאור
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 ניות בארמיתמילות יוו –תלמוד בבלי 

 יכין פסחים פרק י משנה ח אות נא -תפארת ישראל 

אין מפטירין וכו' אפיקומן. כתב רבינו אליעזר אשכנזי במעשה ה', ששני המלות מפטירין ואפיקומן, יוונית הם, ]אפטיר[ 
פטיירא[ הוא טעימה בלשון יון, ]ואפא קומן[ ר"ל אחר השומן, של פסח, כדי לקנחו מהפה, ואני שמעתי דבלשון יון ]

אכילה ]ועפי פאגאן[ ר"ל אחר הסעודה ובלשונינו הוא ]דעססער[, או ]נאכטוש[, והן פירות ומגדים שאוכלין אחר הסעודה 
)ג( וקאמר התנא הכא דאסור לאכל שום דבר אחר אכילת הפסח, וה"ה בזה"ז אסור לאכול שום דבר אחר הכזית מצה 

ום משקין אחר הד' כוסות מה"ט, וי"א דטעם אסור השתייה, כדי שלא שאוכל בסוף הסעודה, וכמו כן אסור לשתות ש
להעביר טעם המצה ]ותמהני הרי כבר עבר ע"י ב' כסי בתראי[, אמנם עיקר טעם איסור השתייה כדי שלא ישתכר וימנע 

 מלספר ביציאת מצרים עד שתחטפנו שנה, לפ"ז משקה שאינה משכרת רשאי לשתות:

 י:גבועז פסחים  -תפארת ישראל 

)ג( ונ"ל דאע"ג דנראה שהמלות נסתרסו הרבה ממה שהן במקורם בלשון יון. אבל חז"ל שהם הם בעלי לשון הקדש 
כרמב"ם ריש תרומות כך דרכם בקדש. שכשקבלו מלה יונית לתוך לשונינו הקדושה. הכריחוה להתיהד תחלה, לכן שבשו 

הנאות לפרשה ע"פ דרך לשונו הקדושה, כדאמרי' ]שבת  המלה במקורה בכוונה, והסבו לקרותה באופן אחר, דהיינו כפי
דע"ז ב'[ דרגא דרך גג, מתכילתא מאי תכלא דא. וכמו כן אסימן רפ"ד דב"מ, ביונית נקרא אסימייאס, וקראוהו אסימן 
נוטריקון אי סימן כדברי בני הרב המופלג מהור"ר משה מרדכי שליט"א, וכמו כן המסס, נקרא בלשון לטינא הומסוס, 

סבו לקרותו המסוס, על שם העברי כמסוס נוסס, וכמו כן ארמון, שנקרא בלשון יון טראכלוס, הסבו שמו לקרותו וה
טרקלין, נוטריקון טרוק גלי, ר"ל פתח סתום ]ועי' מ"ש עירובין פ"ו בפרושי סי' לא[. וכמו כן הכא קרבו מלת פטיירא, 

על דרך הנפטר מחבירו, ומצאנוהו גם בלשון הקודש, כי לא  ועשו ממנו הפעיל בעברית ואמרו אין מפטירין, כדי לפרשו
פטר יהוידע ]ד"ה ב כג[, וכמו כן מלות טפי פייגאן הסיבוהו לקרותה אפיקומן, כדי שיהיה נאות לנוטריקון אפיקו מן, ר"ל 

 הוציאו מזון רק וענוג כמו מן, ושמור זה[:

 משנת רבי אליעזר בן יעקב קב ונקי –תלמוד בבלי 

 . גיטין סז
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 285תיז -יד מלאכי כלל תיד 

 סבוראים וגאונים בנוסח הגמרא –תלמוד בבלי 

 תוספות כתובות ב:

 ריטב"א קידושין ג. ד"ה קבלנו

קבלנו מרבותינו ז"ל דכולה סוגיין עד הכא דבתר הוראה היא ומדרב הונא גאון ז"ל מסורא איהו תני ליה, ואיהו דאסר 
 דנהיגי בה גאונים ז"ל.כנתא, וביומוהי תקינו תקנתא דמורדת 

 ברכות לו:

 תוספות ברכות לו: ד"ה והלכתא

 סברא –תלמוד בבלי 

 גמרא אלא סברא אסור לו לאדם כו'בפני יהושע ברכות לה. ד"ה 

משמע מלשון כל הפוסקים דלפום הך מסקנא דהכא כל ברכת הנהנין הן מדרבנן לבר מברכת המזון לחוד ולרשב"א ברכת 
מדאורייתא אבל בשאר ברכות מודה. ולענ"ד לכאורה יש לתמוה דהא בכל הש"ס משמע דמידי ז' מינין דלאחריו נמי 

דאתיא מסברא הוי מדאורייתא ואדרבה מקשה הש"ס הא למה לי קרא סברא הוא ובאמת מלשון התוס' אין הכרע 
דסברא הוא תו לא  דאפשר דמה שכתבו וקרא דנסיב לעיל היינו אסמכתא בעלמא אפשר דנתכוונו לזה הענין עצמו דכיון

איצטריך קרא. מיהו נראה לענ"ד דאפילו אם תמצי לומר דסברא זו הוי נמי מדאורייתא אפ"ה אתי שפיר הא דקיי"ל 
דספק ברכות להקל משום דלא שייך להחמיר דכיון דאסור לברך ברכה שאינה צריכה מש"ה ממילא אזלה לה הך סברא 

המזון אינו מברך לפניו דכיון דלא מחייב אלא מסברא והוא מונע עצמו ומהאי טעמא גופא נמי אתי שפיר דבעל קרי על 
משום כבוד השם אינו שייך הך סברא. ועוד דעל המזון מברך מיהו לאחריו אם כן אינו נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, 

 כן נראה לי ועדיין צ"ע ועיין בקונטרס אחרון:

 סברוה –תלמוד בבלי 

 ספר הצבא

שאינו בטל. בפרק המוכר את הבית )ע' ב'( סברוה דכ"ע אית להו דנהרדעי דאמרי האי עיסקא פלגא מדה רביעית. סברוה 
מלוה ופלגא פקדון, ודוגמתו בב"מ פרק המקבל )ק"ט ב'( סבר רב אשי למימר רבעא דהוא דנקא ולפי דעתו של הרב 

ברי' דרב יוסף ודחאה לדרב אשי  אלפסי ז"ל שפסק כרב אשי ודלא כרב אחא בריה דרב יוסף. ור"ש ז"ל פסק כרב אחא
והראה פנים לפירושו. וכיוצא בו מאי לאו, בכל מקום סופו להדחות, ויש שנמצא מתקיים, בנדה בפרק כל היד )י"ד א'( 
בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסה ומסקנא מאי לאו בזקנותו דר' חייא הוא שטהר משום נדה וטמא משום 

י לאו בילדותו הוה דלא הוה חשיב למפלג עליה דר' חשיב מיניה וקשיש מניה אלא ודאי כתם דמפליג עליה דר' ודח
 בזקנותו הוה, שמע מינה:

 קשיא ותיובתא  –תלמוד בבלי 

 רשב"ם בבא בתרא נב: ד"ה ופסק ר' חננאל 

דהלכתא כשמואל דהיכא דמית על האחין להביא ראיה וכן פירש נקטינן מרבותי ז"ל כל היכא דאמר בגמ' תיובתא דפלוני 
תיובתא בטלו דברי מי שהתיובתא עליו לגמרי אבל היכא דעלתה בקשיא כי הך דשמואל לא בטלו דבריו דאמרינן לא הוה 

א בההוא שעתא דתליא וקיימא ואעפ"כ אין נראה בעיני דלא ברירא להן דבטלה שמועה זו לגמרי אלא לא אשתכח פירוק
שנא תיובתא ולא שנא קשיא דקאי אמילתא דאמוראי חדא היא ולא הויא עיקר אלא לגבי תיובת' ממשנה או מברייתא 
שייך לומר תיובתא ומפירכא דאמוראי שייך למימר קשיא והא דשמואל נראה בעיני דלא סמכינן עליה כל עיקר וכן בפי' 

 "ח כתב מרי"ש גאון כי זה שאמר שמואל ומודי לי אבא שאם מת על האחין להביא ראיה אין הלכה כמותו. ר

                                                 

 ע"ע בספר עין יצחק להראשון לציון הרה"ג הרב יצחק יוסף שליט"א, ח"א עמ' רמב 285
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 ספר "קשות מיושב" מגילה כג:

 

 

 רב ושמואל –תלמוד בבלי 

 הרש"א בבא מציעא פומ

 רבי יוחנן ורבי יהושע בן לוי –תלמוד בבלי 

 286כוותיה דרב פפי מסתבראתוספות מגילה כז. ד"ה 

משמע דהלכה כר' יהושע בן לוי לגבי דר' יוחנן מדמייתי ראיה דהלכה כרב פפי משום דרבי יהושע בן לוי קאי מהכא 
 כוותיה אע"ג דרבי יוחנן פליג עליה.

 רמז –תלמוד בבלי 

 קבורה )סנהדרין מו:(

 מכות לעדים זוממים )מכות ב:(

                                                 

 כללי התלמוד כלל תקעבע"ע יד מלאכי  286
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 יחוד )קידושין פ:(

 כיסוי ראש לנשים )ספרי(

 תיובתא –תלמוד בבלי 

 סברא –תלמוד בבלי ראה: 

 גמרא אלא סברא אסור לו לאדם כו'בפני יהושע ברכות לה. ד"ה 

משמע מלשון כל הפוסקים דלפום הך מסקנא דהכא כל ברכת הנהנין הן מדרבנן לבר מברכת המזון לחוד ולרשב"א ברכת 
מדאורייתא אבל בשאר ברכות מודה. ולענ"ד לכאורה יש לתמוה דהא בכל הש"ס משמע דמידי ז' מינין דלאחריו נמי 

דאתיא מסברא הוי מדאורייתא ואדרבה מקשה הש"ס הא למה לי קרא סברא הוא ובאמת מלשון התוס' אין הכרע 
דסברא הוא תו לא  דאפשר דמה שכתבו וקרא דנסיב לעיל היינו אסמכתא בעלמא אפשר דנתכוונו לזה הענין עצמו דכיון

איצטריך קרא. מיהו נראה לענ"ד דאפילו אם תמצי לומר דסברא זו הוי נמי מדאורייתא אפ"ה אתי שפיר הא דקיי"ל 
דספק ברכות להקל משום דלא שייך להחמיר דכיון דאסור לברך ברכה שאינה צריכה מש"ה ממילא אזלה לה הך סברא 

המזון אינו מברך לפניו דכיון דלא מחייב אלא מסברא והוא מונע עצמו ומהאי טעמא גופא נמי אתי שפיר דבעל קרי על 
משום כבוד השם אינו שייך הך סברא. ועוד דעל המזון מברך מיהו לאחריו אם כן אינו נהנה מן העולם הזה בלא ברכה, 

 כן נראה לי ועדיין צ"ע ועיין בקונטרס אחרון:

 סברוה –תלמוד בבלי 

 ספר הצבא

שאינו בטל. בפרק המוכר את הבית )ע' ב'( סברוה דכ"ע אית להו דנהרדעי דאמרי האי עיסקא פלגא מדה רביעית. סברוה 
מלוה ופלגא פקדון, ודוגמתו בב"מ פרק המקבל )ק"ט ב'( סבר רב אשי למימר רבעא דהוא דנקא ולפי דעתו של הרב 

ברי' דרב יוסף ודחאה לדרב אשי  אלפסי ז"ל שפסק כרב אשי ודלא כרב אחא בריה דרב יוסף. ור"ש ז"ל פסק כרב אחא
והראה פנים לפירושו. וכיוצא בו מאי לאו, בכל מקום סופו להדחות, ויש שנמצא מתקיים, בנדה בפרק כל היד )י"ד א'( 
בדקה בעד שאינו בדוק לה והניחתו בקופסה ומסקנא מאי לאו בזקנותו דר' חייא הוא שטהר משום נדה וטמא משום 

י לאו בילדותו הוה דלא הוה חשיב למפלג עליה דר' חשיב מיניה וקשיש מניה אלא ודאי כתם דמפליג עליה דר' ודח
 בזקנותו הוה, שמע מינה:

 קשיא ותיובתא –תלמוד בבלי 

 תנא, תניא –תלמוד בבלי 

 תוספות קידושין טז. ד"ה אמר

 ספר הצבא לבעל המאור

שביעית תנא והוא בעל התוספתא מנהגו בגמרא לפרש משנתינו או להוסיף אבל לא לחלוק. ויש שנמצא חולק. מדה 
בפרק הגוזל )קי"ד א'( תנא ומחזיר לבעלים הראשונים, ובמשנתנו שנינו הרי אלו שלו. ובקדושין )טז א'( בעבד עברי תנא 

ת עבד עברי גופו קנוי וסוגין בכולי גמרא שאין עבד וקונה את עצמו בכסף ובשוה כסף ובשטר אמר רבה עלה זאת אומר
עברי גופו קנוי אלא למעשה ידיו בלבד. ואע"פ שהביא ראיה הגאון ז"ל שמעתא דרבה בשער השני מספר המקח לסמוך 

דברי חכמתו אסמכתא בעלמא היא והמבין יבין, ואין צריך להזכיר המקומות שהוזכרה מחלוקתם בגמ' בפירוש כגון 
 )י"ח א'( תנא אף השעירים, ובנדה פרק כל היד )ט"ו א'( תנא וחייבין באשם תלוי: ביומא פ"ק

 תיקו –תלמוד בבלי 

 יעיר אוזן מע' ת אות לו
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 ירושלמיתלמוד 

 רי"ף עירובין לה:

לך ואנן לא סבירא לן הכי דכיון דסוגיין דגמרא דילן להתירא לא איכפת לן במאי דאסרי בגמרא דבני מערבא דעל גמרא 
דילן סמכינן דבתרא הוא ואינהו הוי בקיאי בגמ' דבני מערבא טפי מינן ואי לאו דקים להו דהאי מימרא דבני מערבא לאו 

 דסמכא הוא לא קא שרו ליה אינהו

 סנהדרין מד: ורש"י שם

 ירושלמי חגיגה ב:ב

 בחינם –תלמוד תורה 

 נדרים לז.

 תוספות קידושין יז. ד"ה חלה

 דרכו של ר' חיים –בריסק  –תלמוד תורה 

 (קישור)המעין )גליון ניסן תשס"ז(, על ראשונים ועל אחרונים לההרב יחיאל יעקב ויינברג זצ"ל 

גאוני קדמאי ובתראי של בבל, שהם הי' ...לפענ"ד צריך ידידנו הגרי"ש זווין לדקדק יותר בהבאת מקורות ראשונים ודעות 
באמת ממשיכי התלמוד במובן העמוק של מילה זו. מה שאין כן האחרונים. הם ממשיכים את חוט המחשבה של 

התלמוד, אבל אין לכנותם ממשיכי התלמוד. בשעתו אמרתי להגר"מ סולובייציג ז"ל, בנו של מרן הגרח"ה ז"ל, כי חידושי 
ים מבחינת המחשבה ההגיונית, אבל אין הם אמיתיים מבחינה היסתורית. להרמב"ם ז"ל היתה אבי' הגאון ז"ל הם אמיתי

דרך לימוד ומחשבה אחרת לגמרי. הבאתי ראיות חותכות, שבתשובות הרמב"ם לא נמצא אף דבר אחד הדומה במהותו 
, פירוש אחר. או: טעות לחידושי הגר"ח ז"ל. הרמב"ם מתרץ את עצמו באופן אחר לגמרי. הוא אומר: לי גירסא אחרת

המעתיק או הכורך וכו'. וגם: טעיתי ושכחתי... אבל אין לקפח שכרו של הגר"ח חלילה, בו קם לנו רמב"ם חדש שהינהו 
 פאר למחשבה התורנית.

 גדולה שימושה יותר מלימודה –תלמוד תורה 

 מהר"ץ חיות ברכות ז:

 גדר חידוש –תלמוד תורה 

 אשם מצורע לידון בדבר החדש לפי שיצאתוספות יבמות ז. ד"ה 

מה שחטאת מצורע טעונה נסכים ושאר חטאות אין טעונות לא חשיב דבר חדש ואין קרוי דבר חדש אלא כשסותר כללו 
כי הכא דשאר אשמות טעונות כל הדם לגבי מזבח ואשם מצורע נותן ממנו לבהונות וכגון אשת אח שנאסרו כל העריות 

חטאת מצורע טעונה נסכים אין סותר את כללו וא"ת ולמ"ד בריש איזהו מקומן וזו הותרה שסותר כללו אבל מה ש
)זבחים דף מט:( דכללו גמר מיניה יהיו כל אשמות טעונות מתן בהונות ולילפו נמי כולהו עריות מאשת אח וי"ל דלא גמר 

י התם דאם כן היה יוצא מיניה אלא דבר דלא חדש בו כגון שחיטת צפון לעכב אבל לענין חידוש לא גמר מיניה כדפרש"
 לידון בדבר החדש כיוצא בו ללמד על הכלל כולו ]ואין זה חידוש[.

 ע' בהקדמה לספר גינת אגוז
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 דרוש וקבל שכר –תלמוד תורה 

 סנהדרין עא.

 גינת אגוז עמ' ג

 דרך הלימוד של בבל –תלמוד תורה 

 287קדמת העמק )הקדמת הנצי"ב לשאילתות( סימן א' אות ח' וט'

כל ימי בהמ״ק היו מורים הכהנים והלוים כדרכם בהוראה לשעתה, והיו בוטחים על אור הארון שבבהמ״ק  ואחר שלמה
וקדושת כ״ג שיכוונו לאמיתה של תורה, עד שהגיע לזמן יאשיהו המלך, שראה שידעך אור הרארון ממקומו בקה״ק, 

 …בסייעתא דשמיאוישראל יגלה מעל אדמתו, ומלכה ושרי׳ בגיום אין תורה, אור זורח ההוראה 

וכשבאו לבבל היו נצרכים עוד יותר להזהר באזהרת יאשיהו המלך שלא להורות כי אם על פי חקירה והכרעה ולעמוד על 
ובסנהדרין דף כד במשכים הושבני כמתי עולם … עומק הדין מהלכה המקובלת לשאינו מקובל כמו שהורה שלמה המלך

ח׳׳ו תלמוד בבלי אלא ה׳׳ק באשר בבל הוא מצולה חשיכה שאין בה אור אמר רבי ירמיה זה למודה של בבל ולא שגיגו 
תורה בעצם כלל רק ע׳׳י אבוקה גדולה כל הפלפול דש״ס בבלי יהיה מאור גם במחכים להוציא אור ההוראה  ומשום הכי 

 אי׳ שם עוד מאי בבל אר׳׳י בלולה במקרא בלולה במשנה בלולה בגמרא 

 רש"י זכריה א:א

סתומה היא מאוד כי יש בה מראות דומות לחלום הניתן לפתרון ואין אנו יכולים לעמוד על אמיתת  -נבואת זכריה 
פתרונו עד יבא מורה צדק ולפי היכולת אתן לב ליישב המקראות אחד אחד מן הפתרונות הדומות לו ואחר פתרונות של 
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 סוטה ד:

 העוסק בתורה שלא לשמה –תלמוד תורה 

 א סימן מושו"ת משיב דבר חלק 

 הרחב דבר תולדות כז:ט

 בעקבי הצאן עמ' כו

גמ' מכדי תנא ממכות קא סליק מאי שנא דקתני שבועות. הרב ר' יהוסף הלוי ז"ל הקשה הא קי"ל אין סדר למשנה ומנא 
ליה דממכות סליק, ופריק כולה נזיקין חדא מסכתא היא ולאו אתלתא בבי בלחוד איתמר אלא אכוליה סדר נזיקין והאי 

ירוצא אתיא אליבא דרב יוסף )ב"ק ק"ב א'(, אבל רב הונא לא סבירא ליה כוליה נזיקין חדא מסכתא היא, ועוד דמשמע ת
דאבבי בלחוד איתמר דאינהו חדא מסכתא נינהו בודאי וכן תלתא בבי דבמסכת כלים אבל סדרי אחריני לאו כחדא 

מי, והכי אמרינן בהגדה בויקרא רבה נזיקין ל' פרקים מסכתא נינהו דאי הכי הוה לן למימר חדא סידרא כחדא מסכתא ד
כלים ל' פרקים דתלתא בבי מקרו מס' נזיקין ואקרו מס' כלים, וכך ראיתי בכיצד נכתבה המשנה +הכונה לאגרת רב 

שרירא גאון+ דאמר רב יוסף בבבא דנזיקין דחדא מסכתא היא, ופירוק אחר אמר דכי אמרינן אין סדר למשנה ה"מ לענין 
ומי ואחורי אבל לענין מיסמך יש סדר דאי נמי שבועות מקמי מכות מכל מקום סמיכי אהדדי, והאי נמי לא נהיר דאי אקד

ידעינן מסמך מסכתי ידעינן נמי אקדומינהו ואחורינהו דאי מכות סמוך לשבועות או לעבודה זרה או לסנהדרין על כרחין 
כיון דידעי' למסמך ביה )בה( דאי מכות סמוך לשבועות נמצא מכות מקמי שבועות נמצא דידעינן נמי אקדומי ואחורי 

מכות מקמי הוא ואין הסדר בשתים אלו בלבד יותר מן השאר, ועיקר התשובה בקושיא זו משום דודאי כו"ע ידעי 
דשבועות בסדר נזיקין נשנית, ולפיכך הקשו מכדי תנא ממכות קא סליק כלומר מכדי מאי אית לך למימר דתנא ממכות 

דדמי לשבועות טפי מכוליה סדר נזיקין דליכא בנזיקין מאי דדמי ליה כלל אלא מכות, דתרויהו חיובי לאוין תנו  סליק
ואית בהו מכות, מכל מקום מאי שנא דתני שבועות כלומר דיני השבועות דהיינו שבועות ביטוי בהעלמה לקרבן, בשלמא 
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כנ"ל, וכיוצא בה במסכת נזיר מכדי תנא בסדר נשים קאי  מזיד איכא מכות אלא שבועות שתים שהן ארבע מי דמי למכות
 תלמוד תורה, תלמוד בבלי, ושילוש הלימוד –ושננתם לבניך  –תלמוד תורה וזו ראיה לדברי.

 סדר רב עמרם גאון )הרפנס( ברכות השחר

בני ישראל ואני אברכם יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על 
 כ"ז+.   -+במדבר ו', כ"ד 

 וידבר ה' אל משה לאמר. צו את בני ישראל וגו' עד ריח ניחוח לה'.  

 י'+.   -ובשבת מוסיף וביום השבת שני כבשים וגו' עד על עולת התמיד ונסכה +במדבר כ"ח, א' 

 וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות +מלאכי ג', ד'+.    

 איזהו מקומן של זבחים וגו'. עד ואינו נאכל אלא צלי  

 ר' ישמעאל אומר בי"ג מדות התורה וכו' עד עד שיבא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם.  

ר' ישמעאל, כך מצוי בשאלות ותשובות, וכך מנהג כל ישראל וסדר שכתבנו לקרוא בצו ולשנות באיזהו מקומן ולדרוש ב  
באספמיא. וראיה מנין, דאמר רב ספרא משום ר' יהושע בן חנניה מאי דכתיב ושננתם אל תקרא ושננתם אלא ושלשתם. 

לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד, ומקשינן מי ידע שניא כמה חיי, ומשנינן לא 
 , ליומי.צריכא

 כה. ד"ה בלולהסנהדרין תוספות 

 קידושין ל. ותוס' שם

אמר רב ספרא משום ר' יהושע בן חנניא, מאי דכתיב: דושננתם לבניך? אל תקרי ושננתם אלא ושלשתם, לעולם ישלש 
 .אדם שנותיו, שליש במקרא, שליש במשנה, שליש בתלמוד

 יב-רמב"ם הלכות תלמוד תורה א:יא

למידתו, שליש בתורה שבכתב, ושליש בתורה שבעל פה, ושליש יבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו וחייב לשלש את זמן 
ויוציא דבר מדבר וידמה דבר לדבר ויבין במדות שהתורה נדרשת בהן עד שידע היאך הוא עיקר המדות והיאך יוציא 

   .האסור והמותר וכיוצא בהן מדברים שלמד מפי השמועה, וענין זה הוא הנקרא גמרא

כיצד היה בעל אומנות והיה עוסק במלאכתו שלש שעות ביום ובתורה תשע, אותן התשע קורא בשלש מהן בתורה 
שבכתב ובשלש בתורה שבעל פה ובשלש אחרות מתבונן בדעתו להבין דבר מדבר, ודברי קבלה בכלל תורה שבכתב הן 

במה דברים אמורים בתחלת תלמודו של אדם  ופירושן בכלל תורה שבעל פה, והענינים הנקראים פרדס בכלל הגמרא הן,
אבל כשיגדיל בחכמה ולא יהא צריך לא ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה יקרא בעתים מזומנים 

תורה שבכתב ודברי השמועה כדי שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה ויפנה כל ימיו לגמרא בלבד לפי רוחב שיש בלבו 
 .ויישוב דעתו

 סף יורה דעה רמו:דבית יו

בדק הבית[ וכתב רבינו ירוחם )נ"ב ח"א טז ע"ד( יש מהמפרשים שכתבו דהא דאמרינן שליש במקרא דוקא לתינוק ]
שעדיין לא קרא מקרא כל צרכו אבל אדם שקרא מקרא אינו רשאי לעסוק בה שליש ימיו ויבטל מן המשנה ומן התלמוד 

ם שהיה לבם פתוח ודי להם למשנה ולתלמוד שני שלישי ימיהם אבל ורמ"ה כתב דלא אמרו זה אלא לדורות הראשוני
  :[לדידן למקרא בגירסא דינקותא והלואי יספיקו שאר ימותינו למשנה ותלמוד עכ"ל ]עד כאן

 289שולחן ערוך יורה דעה הלכות תלמוד תורה רמו:ד
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מכולם, עכ"ל, וכפי וכתבו התוס' בשם ר"ת דאנו סומכין בקיום דין דרשה זו על מ"ד בסנהדרין כ"ד א' מאי בבל, שבלולה במקרא במשנה ובגמרא דתלמוד בבלי בלול 
"ז קשה, דמשמע שלמעליותא לתלמוד בבלי אמרו זה, והלא מכל ענין הסוגיא שם מבואר מאי תלמוד בבלי, אך לפי -הנראה מדבריהם הבינו מ"ש בגמ' מאי בבל 

י זה תלמודה שדברו בגנות הלומדים הבבלים, כמו שאמרו שם שת"ח שבבבל נקראים חובלים שמחבלים זל"ז בהלכה, וכן אמר ר' ירמיה שם עה"פ במחשכים הושיבנ
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דהיינו תורה שבעל פה, ופירושי  חייב אדם לשלש למודו, שליש בתורה שבכתב, דהיינו הארבעה ועשרים; שליש במשנה,
תורה שבכתב בכלל זה; שליש בתלמוד, דהיינו שיבין וישכיל אחרית דבר מראשיתו, ויוציא דבר מתוך דבר, וידמה דבר 
לדבר וידון במדות שהתורה נדרשת בהם עד שידע היאך עיקר המצות והיאך יוצא האסור והמותר וכיוצא בזה, דברים 

היה בעל אומנות ועוסק במלאכתו ג' שעות ביום וט' בתורה, קורא ג' מהם בתורה שבכתב, שלמד מפי השמועה. כיצד, 
ובג' תורה שבעל פה, ובג' יבין דבר מתוך דבר. במה דברים אמורים, בתחילת לימודו של אדם. אבל כשיגדיל בתורה ולא 

ם תורה שבכתב ודברי תורה יהא צריך ללמוד תורה שבכתב ולא לעסוק תמיד בתורה שבעל פה, יקרא בעתים מזומני
הגה: וי"א שבתלמוד שבעל פה, כדי שלא ישכח דבר מדיני התורה, ויפנה כל ימיו לתלמוד בלבד לפי רוחב לבו וישוב דעתו. 

בבלי שהוא בלול במקרא, במשנה וגמרא, אדם יוצא ידי חובתו בשביל הכל. )טור בשם ר"ת וע"פ ע"ל סי' רמ"ה ס"ו(. ואין לאדם ללמוד כי אם 
מקרא, משנה וגמרא והפוסקים הנמשכים אחריהם, ובזה יקנה העולם הזה והעולם הבא, אבל לא בלמוד שאר חכמות. )ריב"ש סימן מ"ה ותלמידי 
ק רשב"א( ומ"מ מותר ללמוד באקראי בשאר חכמות, ובלבד שלא יהיו ספרי מינים, וזהו נקרא בין החכמים טיול בפרדס. ואין לאדם לטייל בפרדס ר

 .(לא כריסו בשר ויין, והוא לידע איסור והיתר ודיני המצות )רמב"ם סוף מדע ס"פ ד' מהל' יסודי התורהלאחר שמ

 כד תכשיטי כלה –שבת  מסכתראה: 

 שולחן ערוך אורח חיים נג:ו

אפילו בילדותו; ושיהיה עניו ומרוצה ש"ץ, צריך שיהיה הגון. ואיזהו הגון, שיהא ריקן מעבירות; ושלא יצא עליו שם רע 
 .לעם; ויש לו נעימה; וקולו ערב; ורגיל לקרות תורה נביאים וכתובים

 שלחן ערוך אורח חיים תקעט:א

 ...רגיל לקרות בתורה נביאים וכתוביםרגיל בתפלה, ו תפלל בתעניות אלו, איש שהואומי הוא הראוי לה...

 ידיעות בכל התורה –תלמוד תורה 

 ע"ש בכל הפרק באריכות –סעיף ז  ערוך הרב יורה דעה הלכות תלמוד תורה פרק בשולחן 

כי מה לי הלכות אלו ומה לי אלו משא"כ במי שאינו חוזר כראוי לו גם על ההלכות הקלות עליו ועל ידי זה בא לידי 
שו כמו שדרשו חכמים שכחה אע"פ שעוסק תמיד בתלמוד תורה ואינו מסיר דברי תורה מלבו הרי זה עובר ומתחייב בנפ

על פסוק לא יחרוך רמיה צידו לא יחיה ולא יאריך ימים כו' שהרי לא נאמר ופן תסיר מלבבך אלא ופן יסורו מאליהם 
דהיינו שלא ישכחו מלבו כמ"ש פן תשכח ואף שחוזר על לימודו לאחר שגומר כל ההלכות או אפילו מקצתן כמה וכמה 

כמו שדרשו חכמים על פסוק הון מהבל ימעט וקובץ על יד ירבה אם עושה תורתו פרקים הואיל ואין חזרה זו מועלת לו 
חבילות חבילות מתמעטים ונשכחים רק יקבוץ על יד מעט מעט א"כ העובר על דבריהם ברצונו ודעתו שיודע ורואה 

רונו ועובר על פן הרי זה כמסיר דברי תורה מלבו וזכ ואינו רוצה לחזור ולקבוץ על ידבעצמו שאינו זוכר היטב כראוי 
 תשכח ופן יסורו מלבבך(

                                                 

לומדיהם, מפני שהאומרים האלה היו בני א"י וחן מקום על יושביו, וכמ"ש בפסחים ל"ד ב' משום דיתביתו בארעא של בבל, ואין חידוש בזה שגינו תלמוד הבבליים ו
 .דחשוכא ]בבל[ אמריתו שמעתתא דחשוכא, וכ"א בכתובות ע"ה א' וסנהדרין ק"ט א', ובכ"מ

קרא ובמשנה ובגמרא, והלא גם ש"ס ירושלמי כמו כן ברוח אחד ובסגנון ותו קשה לפי' התוס' דהפי' מאי בבל קאי על תלמוד בבלי, כי האם רק ש"ס בבלי בלול במ
 .אחד כמעט הולך כמו ש"ס בבלי ובלול ג"כ במקרא ובמשנה ובגמרא

מי רים אצלם ולולא דברי התוס' היה אפשר לפרש דכונת הגמ' כאן אינו על גוף התלמוד ולשבח אלא אסדר למודי הבבליים והלומדים דשם, שאין הענינים מסוד
ם שם המדברים שראוי למקרא לבד ומי למשנה ומי לגמרא, אלא כל תלמודם בלול מכל ואין מסודר לכ"א, ויהיה לפי"ז השאלה והתשובה ברוח אחד עם יתר המאמרי

 - בגנות הבבליים וערך למודם.

נותיו שליש במקרא וכו', ולבד זה קשה על דברי ר"ת שאומר ולפי זה הנה לכאורה נשאר הענין אינו מבואר על מה אנו סומכין בקיום דין זה לעולם ישלש אדם ש
 .יש האותשיוצאין בכולם בתלמוד בבלי, והלא מגוף המאמר לא מבואר כן, שאמרו שישלש במקרא ובמשנה ובגמ' ש"מ שבגמ' לבד אין יוצאין, ועי' מש"כ בר

בלי, והוא כמש"כ הרמב"ם בפ"א הי"ב מת"ת בענין זה וז"ל, במה דברים אמורים אך אמנם לדעתי כונה אחרת בדברי ר"ת מה שאמר ואנו יוצאין דין זה בתלמוד ב
שמועה כדי שחייב לשלש למודו בתחלת למודו של אדם, אבל כשיגדיל בחכמה ולא יהא צריך לו ללמוד תורה שבכתב יקרא בעתים מזומנים תורה שבכתב ודברי ה

בד לפי רוחב לבו, עכ"ל. ולפי"ז י"ל דגם כונת ר"ת במה שאמר ואנו יוצאין וכו', כן היא, כלומר, אנו הגדולים שלא ישכח דבר מדברי דיני תורה ויפנה כל ימיו לגמרא בל
סמך כלשון נופל על  יוצאין דין זה בתלמוד בבלי, ]והוא הדין בתלמוד ירושלמי, אלא שדבר בהוה, שרוב למודם היה בתלמוד בבלי, וגם שלתלמוד בבלי יש בענין זה

 .מאי בבל וכו[, ויתכן שאמר כן ר"ת לבני ישיבתו או כתב כן לאדם גדול, וכיון במלת "אנו" על הגדולים שכבר הרבו בנעוריהם מקרא ומשנה לשון מהאגדה

 - ק.ועיין בלח"מ על הרמב"ם שם שהפריד דעת הרמב"ם ור"ת לשתי דעות ועשה מחלוקת ביניהם, ולפי דברינו הנה דבריהם מתאימים כתאמי צביה, ודו"

טענו האחרונים והרבו הנה ביו"ד סי' רמ"ו ס"ד ברמ"א ובש"ך בנו יסוד על דברי ר"ת דאין עתה חיוב ללמוד מקרא אחרי דאנו לומדים תלמוד בבלי וכו', וידוע מה שו
בילדותם וכדברי הרמב"ם, אשר  דברים בזה, אבל לפי מה שבארנו לא כיון כלל ר"ת לכל ישראל מנעוריהם ומילדותם כן אלא רק לגדולים שכבר קראו ושנאו הרבה

 :לזה גם הסברא והדעת נוטה, ועיין בזה
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 שמותיו של הקב"ה, תמונת ה' הכל התורה כול –תלמוד תורה 

 כי שם ה' אקרא -מהרש"א ברכות יא: 

 חבק המלך עם כתונת עור שלו –בעל התניא 

 אילו ידעתיו הייתיו –כוזרי 

 גינת אגוז עמ' ב

 כולה ענין אחד התורהכל  –תלמוד תורה 

 ז:ז תוספתא סנהדרין

אין שואלין אלא כעינין ואין משיבין אלא במאורע ולא ישאל בעינין יותר משלש הלכות אחד שואל ואחד א' שלא ...
לישאל נזקקין לשואל והשואל מעשה צריך שיאמר מעשה אני שואל והשואל כעינין והשואל שלא כעינין משיבין את 

שאלתי דברי ר' מאיר וחכמ' אומ' אינו צריך שכל התורה  השואל כעינין והשואל שלא כעינין צריך שיאמר שלא כעינין
 כולה ענין אחר עינין

 לימוד דינים מפסוקים בנביאים וכתובים –תלמוד תורה 

 העמק שאלה ח"א, שאלתא ח אות י

 בעקבי הצאן עמ' קלז

 לפני תמיד, לא ימיש –לחם הפנים ותלמוד תורה  –תלמוד תורה 

 רמב"ם הלכות תלמוד תורה א:ח

איש מישראל חייב בתלמוד תורה בין עני בין עשיר בין שלם בגופו בין בעל יסורין בין בחור בין שהיה זקן גדול כל 
שתשש כחו אפילו היה עני המתפרנס מן הצדקה ומחזר על הפתחים ואפילו בעל אשה ובנים חייב לקבוע לו זמן לתלמוד 

 תורה ביום ובלילה שנאמר והגית בו יומם ולילה.

 ות תמידים ומוספים ה:דרמב"ם הלכ

וכיצד מסדרין את הלחם ארבעה כהנים נכנסים, שנים בידן שני סדרין, ושנים בידם שני בזיכין, וארבעה מקדימין לפניהם 
שנים ליטול שני סדרים ושנים ליטול שני בזיכין שהיו שם על השולחן, הנכנסין עומדין בצפון ופניהם לדרום, והיוצאין 

 לצפון, אלו מושכין ואלו מניחין וטפחו של זה בתוך טפחו של זה שנאמר לפני תמיד.עומדים בדרום ופניהם 

 לחם משנה הלכות תלמוד תורה א:ח

חייב לקבוע לו זמן וכו'. במנחות פרק שתי הלחם )דף צ"ט( על ההיא מתניתין דאמרינן התם גבי לחם הפנים אלו מושכין 
ו סילק את הישנה שחרית וסידר את החדשה וכו' אמר ר' אמי מדבריו ואלו מניחין וכו' אמרו בגמרא ר' יוסי אומר אפיל

של ר' יוסי נלמוד כלומר דמשום דעמד שחרית מעט וערבית מעט קרי ליה לפני תמיד א"כ אפילו לא שנה אדם אלא 
פסוק אחד שחרית ופסוק אחד ערבית קיים מצות לא ימוש וכו' ע"כ. והשתא קשה לדברי רבינו דמשמע לכאורה דהא 

דאמרינן קרא פסוק אחד שחרית ואחד ערבית קיים לא ימוש היינו דוקא לר' יוסי דלא דייק לפני תמיד אבל לרבנן דדייקי 
תמיד משמע דלדידהו נמי לא ימוש כו' הוי מדוייק וצריך שיקראו כל היום וכל הלילה כדי לקיים לא ימוש וא"כ רבינו 

איך כתב כאן שבקובע שתי שעות קיים מצות והגית בו יומם ולילה. שפסק כרבנן בפרק חמישי מהלכות תמידין ומוספין 
וי"ל דמשמע ליה לרבינו דלשון תמיד מורה יותר על התמידות מלשון לא ימיש ורבנן דאמרי דתמיד מדוייק ודאי דסברי 

נא דבי ר' דלא ימיש אינו מדוייק דאם לא כן מלאכתו אימתי נעשית ואנן קי"ל דיפה ת"ת עם דרך ארץ וכן אמרו שם ת
ישמעאל דברי תורה אינם חובה וכו' ואינם רשות וכו' שר"ל כמו שפירשו התוס' שיפה תלמוד תורה עם ד"א. ומה שאמר 

בגמרא מדבריו של ר' יוסי נלמוד הכי פירושו דאמרינן כן אפילו לרבנן מכיון דלר' יוסי אפילו בתמיד לא דייק ודאי דלכולי 
לא פליגי רבנן עליה דר' יוסי אלא בתמיד אבל בלא ימיש מודו והשתא אתי שפיר  עלמא לא דייקינן לא ימיש דעד כאן

דהך דינא דמדבריו נלמוד הוי אליבא דרבנן דאל"כ היה קשה איך אמר ר' אמי מדבריו נלמוד כיון דלית הלכתא כוותיה 
רא אלא קריאת שמע שחרית דר' יוסי מה לנו ללמוד דין מדבריו ולא רצה רבינו לפסוק כר' יוחנן דאמר שם אפי' לא ק
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וערבית קיים מצות לא ימיש אע"ג דבפ"ק דנדרים )דף ח'( משמע לכאורה דהלכתא כותיה דר' יוחנן שהרי אמרו שם גבי 
מימרא דרב גידל הא קמ"ל דאי בעי פטר נפשיה בק"ש שחרית וערבית נראה כר' יוחנן מ"מ משמע ליה קולא גדולה והלך 

 מר ודבר זה אסור לאומרו בפני עם הארץ:להחמיר דהא ר' יוחנן בעצמו א

 מאמרי חז"ל הידועים ובלתי נמצאים –תלמוד תורה 

 (קישור) שו"ת אבני חפץ סימן כט
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 (Jastrowמילון ג'סטרו ) –תלמוד תורה 

Jastrow Dictionary (קישור) 

 מועד קטן יז.

HALACHAH AND THE FALLEN RABBI: Q & A WITH RABBI HERSHEL 
SCHACHTER (קישור) 

 עמלות בתורה, ממית עצמו עליה –תלמוד תורה 

 עמ' ה אישים ושיטות
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 נשים –תלמוד תורה 

 נשים, שני דינים בתלמוד תורה –התורה  ברכותראה: 

 שהשמחה במעונו בסעודת מצוה –סיום מסכת  –תלמוד תורה 

 290סימן לו ים של שלמה מסכת בבא קמא פרק ז

כל כתבי )שבת קי"ח ע"ב( דאמר אביי, תיתי לי, דכי  וסיום הספר נמי נראה בעיני שהוא סעודת מצוה. וכן ראיה מפרק
חזינא צורבא מדרבנן דשלים מסכת, עבידנא יומא טבא לרבנן. ובסוף פרק זה אאריך בו בעזרת השם יתברך לעד ע"ש. 
ומשום זה היה נראה לברך שהשמחה במעונו בסיום מסכת. דאין לך שמחה יותר לפני הקב"ה, אלא שמחה ורינה של 

להקב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכה )ברכות ח' ע"א(. דלא גרע מפדיון הבן. דלפרסום מצוה בעלמא הוא.  תורה. דאין
וכן הוריתי פעם אחת הלכה למעשה. ונתבלבל השמחה במהומות גדולות, על ידי סיבות קשות. ותליתי הסרחון בי, 

בחתונה ובפדיון הבן. ובמילה ג"כ, לולי צערא  שעברתי על דברי רבותיי, שלא שמעו מעולם דבר זה. על כן לא כתבו אלא
דינוקא. אבל במצות אחרינא לא, ובוודאי כל דבריהם בקבלה, ובסודות פנימיות, על כל שיחה ומלה. ואיך נתקן דוקא 

לאותה מצוה, ולא לענין אחר. דהא בי"ט מחויב להרבות בסעודות, ולשמוח. ואפ"ה לא מברכינן. ומ"מ סיום הספר הוא 
צוה לכולי עלמא. אבל סעודת חינוך הבית, בודאי הוא דרך ריעות. בפרט בעו"ה אותם סעודות וחנוכים שעושין סעודת מ

ההמון עכשיו, הוא קלון, ורק לרוות הגרון בשחוק וקלות ראש. וכן מצאתי שפסק מהר"ם. ומ"מ נראה, מי שהוא ירא 
ננו, ולא הניח מתחילה לשתות בביתו, ולשחוק בו, אלקים, ורוצה לחנך ביתו בתורה ובמצות. וליתן שבח למקום אשר ח

ולנהוג קלות ראש. אלא מתחילה עושה סעודה לחנכו, ולומר בו דברי תורה, ולדרוש בו מעין המאורע. שפיר הוא סעודת 
 מצוה. ועליו נאמר המקרא )שה"ש ה, א(, שתו ושכרו דודים, בימי המלואים )שהש"ר שם(.

 למסכת סנהדריןסמיכת מסכת מכות  –תלמוד תורה 

 רמב"ם הקדמה לפירוש המשניות

אח"כ נתעסק בחלוקת הדברים בסדר נזיקין, וחלק עניני המסכתא הראשונה לשלשה חלקים. והתחיל בבבא קמא וענינה 
בדיני הנזקים ומניעתם כגון השור, והבור, וההבער, והחבלות, ודומיהם. ומחובת הדיין להקדים תחלה סלוק הנזקים מבני 

כ בבא מציעא וענינה בדיני הטענות והפקדונות, וההשכרה, והתביעות, והשכירות, וכל מה שראוי להסתפח אדם. אח"
לענין זה, כדרך שעשה הכתוב, אחר דיני שור ובור והבער וכי ינצו אנשים דבר בדין ארבעה שומרין. אח"כ בבא בתרא 

יני שכנים, ובטול קשרי מסחר בהגלות מום, וענינה במשפטי חלוקת הקרקעות, ודינים השייכים בבתים משותפים, וד
 ודינים המסופקים בעניני מקח וממכר והיאך לדון בהם, ודיני ערבות והירושות.

ואיחר חלק זה מפני שכולו קבלה ודברי סברא, ולא נתבארו במקרא, וכאשר הודיע את הדינים בא לדבר על הדיינים  
אבל מסכת מכות בכמה העתקות היא מחוברת ן לבבא בתרא. המוציאים לפועל אותם הדינים, ולכן הסמיך סנהדרי

למסכת סנהדרין ונחשבת עמה, שכיון שאמר אלו הן הנחנקין הסמיכו לו ואלו הן הלוקין, ואין זה נכון, אלא היא מסכתא 
כדי  , והוא מאמר ה' והפילו השופט והכהו לפניובפני עצמה, ונסמכה לסנהדרין לפי שאין מלקין ועונשין אלא הדיינים

רשעתו, ואחר מכות שבועות לפי שיש דמיון בדינים שבסוף זו ותחלת זו כמו שנזכר בתלמוד, ועוד שגם היא ממעשה 
 הדיינים, לפי שלא יכוף על השבועה כי אם הדיין.

וכאשר גמר לדבר על הדינים והדיינים ומה שמסור לב"ד, ההלקאה וחיוב השבועות, דבר על עדיות, ורוב עניני מסכתא  
למסור לך כל ההלכות שהעידו בהם אנשים נאמנים. לפי שעדותם הלכה למעשה, והרי היא מסוגי הדינים, לפי שאין  זו
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ומה שאומרים לשון מעונו מפני שמשם מברך הקב"ה את ישראל כדכתיב השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך וגו' 

ם עיקר השירה של מלאכי השרת בלילה וביום חשים מפני כבודן של ובתפלה למשה אמר ד' מעון אתה היית לנו בדור ודור ובש
ישראל ]חגיגה י"ב ב[ לכך מזכירין זה בעת שמחת נשואין ולא נתקנה בשום סעודת מצוה רק בנשואים ואחד מן הגדולים רצה 

ותלה הדבר במה שיאמרוה בעת סיום מסכת שהרי אין לך שמחה כשמחת התורה והורה כך ונתבלבלה השמחה במקומות גדולות 
שרצה לחדש דבר שלא תקנוהו קדמונינו ז"ל ]יש"ש ב"ק פ"ז סל"ז[ ונ"ל הטעם דאדרבא לכן תקנוה בנשואין דכשנתבונן אין בנשואין 
שמחה שלימה דאלמלי היה האדם קיים באיש לא הוצרך לנשואין ולהעמיד זרע ומפני שהאדם קיים רק במין מוכרח לישא ולהוליד 

רו זרעו תחתיו ולכן אחד מן החכמים שבר זכוכית יקרה בחופת בנו ויש שאמר וי לן דמיתנן וי לן דמיתנן ]ברכות כי סופו למות וישא
ל"א א[ והכוונה כמ"ש ולפיכך אנו אומרים שהשמחה במעונו כלומר שבעוה"ז ליכא שמחה שלימה ורק למעלה שמחה שלימה כמ"ש 

וה"ז כדתנן באבות יפה שעה אחת בתשובה ומע"ט בעוה"ז מכל חיי העוה"ב עוז וחדוה במקומו אבל לימוד התורה השמחה שלימה בע
וכ"ש לימוד התורה ששקולה נגד כל המצות לפיכך אין לומר אז שהשמחה במעונו דאף לנו יש אז שמחה שלימה ובסעודת ברית 

במעונו ]יש"ש שם[ ורבינו הרמ"א מילה ג"כ אין אומרים מפני צערא דינוקא ]כתו' ח' א[ ובסעודת פדיון הבן י"א שיברכו שהשמחה 
 ביו"ד סי' ש"ה כתב שלא לברך ע"ש והכי נהוג:
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עדות אלא בפני ב"ד, וכן כל עדות מאלה לא היתה אלא בפני ב"ד, ואיחרה אחר שבועות לפי ששבועות ענינים הצריכים 
ייני זמנם וקבלום. אח"כ דבר בדיני ע"ז לפי שהוא ענין במשך הדורות, ועדיות הודעת דינים שכבר העידו בהן לפני ד

הכרחי לדיין, ובה תהיה שלמות הדיין בידיעת חוקי אותם הנעבדים וכל הצריך להם, כדי שידע היאך לדון בהם, לפי 
שהעובד שבתאי בעבודת נוגה או שדרש צדק כנהוג למאדים לא יתחייב מיתה כמו שקבלנו בקבלה האמתית, ואיחרה 

 יא מעט המציאות זולתי בדרך מקרה.לפי שה

 חידושי הרמב"ן שבועות ב: ד"ה גמ'

 תלמוד תורה עם דרך ארץ

 ברכות לה:

 נפש החיים שער א פרק ח   

הנה רז"ל אמרו בענין הכרובים )ב"ב צ"ט א'( כיצד הן עומדין. ר"י ור"א. ח"א פניהם איש אל אחיו. וחד אמר פניהם לבית. 
אחיו הכתיב ופניהם לבית. לא קשיא כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום כאן בזמן ולמאן דאמר פניהם איש אל 

שאין ישראל עושין רצונו של מקום וע' רש"י. ולמ"ד פניהם לבית הכתיב ופניהם איש אל אחיו. דמצדדי אצדודי. ר"ל 
שין כו'. דכיון דעיקר עשיית קצת לבית וקצת זה לזה. וע' רש"י ז"ל והא ליכא לתרוצי כדלעיל כאן בזמן שישראל עו

כרובים פניהם לבית. לא היה להם לעשותו לסימן שאין ישראל עושין רצונו של מקום. וכ"כ תוס' שם דמסתמא העמידום 
 תחלה לפי מה שהיו עושין רש"מ

פ' ולכאורה אכתי תקשי למה העמידום תחלה כרובי שלמה פניהם מצודדין ולא איש אל אחיו ממש. והענין הוא. כמ"ש 
כיצד מברכין )לה ב'( ת"ר ואספת דגנך כו' לפי שנאמר לא ימוש ספר התורה הזה מפיך גו' יכול דברים ככתבן. ת"ל ואספת 

דגנך הנהג בהן מנהג ד"א דברי ר' ישמעאל רשב"י אומר אפשר אדם חורש בשעת חרישה כו' תורה מה תהא עליה. אלא 
ע"י אחרים כו'. ובזמן שאין ישראל עושין רש"מ מלאכתן נעשית בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית 

ע"י עצמן שנאמר ואספת דגנך. ולכאורה תמוה דמוקי לקרא דואספת דגנך. כשאין עושין רש"מ. והא לעיל מינה כתיב 
 והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי וגו' לאהבה וגו' ולעבדו בכל לבבכם וגו'. ועלה קאמר ואספת דגנך.

כי ודאי שאין דעת ר' ישמעאל שיהא הרשות נתונה לאדם לפרוש ח"ו אף זמן מועט מעסק התורה. ולעסוק  אבל הענין.
בפרנסה ויהי' בטל אותו העת מעסק התורה לגמרי ח"ו. אמנם רמזו ר"י בלשונו הק' הנהג בהן מנהג ד"א. ר"ל עמהן עם 

רך וההכרח לחיות נפש. עכ"פ ברעיוני הד"ת. היינו שגם באותו העת ושעה מועטת שאתה עוסק בפרנסה כדי הצו
מחשבתך תהא מהרהר רק בד"ת. וכן רבא אמר לתלמידיו ביומי ניסן ותשרי לא תתחזו קמאי דיקא. שלא לבא לבית 

מדרשו. אבל ודאי שתלמידי רבא לא היו בטלים ח"ו לגמרי מעסק התורה גם בביתם באלו הימים. ואמרו שם הרבה עשו 
שו כרש"בי ולא עלתה בידם. היינו רבים דוקא. כי ודאי שלכלל ההמון כמעט בלתי אפשר כר"י ועלתה בידם. והרבה ע

שיתמידו כל ימיהם רק בעסק התורה שלא לפנות אף שעה מועטת לשום עסק פרנסת מזונות כלל. ועז"א באבות כל 
דתו ית"ש. ודאי שחובה תורה שאין עמה מלאכה וכו'. אבל יחיד לעצמו שאפשר לו להיות אך עסוק כל ימיו בתורתו ועבו

מוטלת עליו שלא לפרוש אף זמן מועט מתורה ועבודה לעסק פרנסה חס ושלום. וכדעת ר' שמעון ב"י )*(: והנה פסוק 
ואספת דגנך וגו' הוא מוצא מכלל פ' והיה שכולה נאמרה בל' רבים ופסוק ואספת נאמר בלשון יחיד. לכן קרי ליה אין 

 אף מעט לעסק פרנסה... עושה רצונו של מקו' כשמפנה עצמו

 .פני יהושע קידושין פב

שם ר' נהוראי אומר מניח אני כל אומניות שבעולם ואיני מלמד את בני אלא תורה כו'. לכאורה נראה דר' נהוראי לית 
ליה הא דאמרינן לעיל בפ"ק ]דף כ"ט ע"א[ דחייב אדם ללמד בנו אומנות ואמרינן נמי בפרקי אבות ]פרק ב' משנה ב'[ כל 

ורה שאין עמה מלאכה ודרך ארץ סופה בטילה אלא דלמאי דפרישית בסמוך אתי שפיר דלא פליג דודאי מידת כל אדם ת
ללמוד תורה ודרך ארץ דאין כל אדם זוכה לכך שיהא מלאכתו נעשית ע"י אחרים וא"כ ח"ו אפשר שיבא לידי לסטיות או 

ראה שבנו זריז וממולח ותלמודו מתקיים בידו בענין שיהא לידי בזיון התורה אמנם ר' נהוראי כלפי עצמו אמר כן לפי ש
ת"ח גמור וצדיק גמור שמלאכתו יהא נעשית ע"י אחרים ומש"ה אמר דמניח כל אומניות שבעולם ואינו מלמדו אלא 

תורה ואין לו לחוש לפרנסתו בתורה עם דרך ארץ כיון שמלאכתו יהא נעשית ע"י אחרים דגם במעלליו יתנכר נער גם כי 
 קין לא יסור ממנה ומסיק ואזיל שהתורה משמרתו מכל רע...יז

 אוצרות יוסף )ענגיל( שביעית אות ט )קישור(
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 חידושי מרן הגרי"ז על התורה, פרשת חיי שרה

 (קישור)אמת ליעקב מועד עירובין יג: 
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 אל יספר עם אשה בשוק –ד חכם תלמי

 ברכות מג:
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 (קישור )נשמת חיים )ברלין( יורה דעה סימן קמג
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 תמים תהיה עם ה' אלקיך

 (קישור)שו"ת בנין אב חלק ג אבן העזר סימן נז 

 אברהם | אבהרם, משה | משה –תנ"ך 

 נפש החיים שער ג פרק יג

והוא ג"כ ענין מאמרם ז"ל בס"פ כסוי הדם גדול שנא' במשה ואהרן יותר ממ"ש באברה'. דאלו באברהם כתיב ואנכי עפר 
במשה ואהרן כתיב ונחנו מה. כי עפר ואפר עכ"פ מתראה עדיין למציאות עפר. )*( אבל משרע"ה אמר ונחנו ואפר ואלו 

מה כאלו אין שום מציאות בעולם כלל לגמרי. )ועם כי גם את אהרן כלל אתו בזאת הבחי' וכמאמרם גדול שנאמ' במשה 
יקר בזאת המדרגה הנוראה היה הוא לבד(. ואהרן. לפי שתלונת ישראל היתה על שניהם השיבם בלשון רבים אבל הע

וז"ש בשמות רבה פי"א יצחק אמר למשה אני גדול ממך שפשטתי צוארי כו' וראיתי את פני השכינה. א"ל משה אני 
נתעליתי יותר ממך שאתה ראית פני השכינה וכהו עינך כו' אבל אני הייתי מדבר עם השכינה פנים בפנים ולא כהו עיני. 

ע' מ"ש הרח"ו ז"ל בס' הגלגולים בפי' מאמרם ז"ל אברהם אברהם יעקב יעקב פסיק טעמא. ומשה משה ומבואר למבין. ו
 לא פסיק טעמא. שהוא על ענין הפסק וחציצה מועטת מענין הגוף ע"ש:

 יהושע א:א קרד"

האל יתברך מי ששם כל כחו וכוונתו וכל השגחותיו בשם יתברך ואף בהתעסקו בעניני העולם מתכוין לעבודת  -עבד ה' 
 הוא יקרא עבד ה' כמו אברהם עבדי דוד עבדי עבדי הנביאים שהם כמו העבד לאדון:

 מחלון וכליון –אדם חשוב  –תנ"ך 

 בבא בתרא צא:

 רמב"ם הלכות מלכים ה:ט

 אלישע והאשה השונמית –תנ"ך 

 משך חכמה

 נחמיה בן חכליה, שם ספרו –תנ"ך 

 סנהדרין צג:

 291יטמרגלחות הים סנהדרין צג: אות 
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 אחר הדברים האלה –עקידה  –תנ"ך 

 רשב"ם בראשית כב:א

כל מקום שנא' אחר הדברים האלה מחובר על הפרשה שלמעלה. אחר הדברים האלה, שהרג  -ויהי אחר הדברים האלה 
אברהם את המלכים אמר לו הק', אל תירא אברם, מן האומות. ויהי אחר הדברים האלה, שנולד יצחק, ויוגד לאברהם 

עוד ובתואל ילד את רבקה. וכן אחר הדברים האלה, שהגיד מרדכי על בגתן ותרש, גדל המלך אחשורוש את המן,  לאמר
שרצה להרוג את מרדכי והועיל לו מה שהציל את המלך ונתלה המן. אף כאן אחר הדברים שכרת אברהם ברית לאבימלך 

ל הק' על זאת שהרי ארץ פלשתים בכלל גבול ישראל לו ולנינו ולנכדו של אברהם ונתן לו שבע כבשות הצאן וחרה אפו ש
והק' ציוה עליהם לא תחיה כל נשמה וגם ביהושע מטילין על ערי חמשת סרני פלשתים גורל, לכן והאלהים נסה את 

אברהם קינתרו וציערו כדכת' הנסה דבר אליך תלאה, על נסותם את י"י, מסה ומריבה, בחנני י"י ונסני. כלומר נתגאיתה 
תתיו לכרות ברית ביניכם ובין בניהם, ועתה לך והעלהו לעולה ויראה מה הועילה כריתות ברית שלך. וכן מצאתי בבן שנ

אחרי כן במדרש של שמואל ויהי ארון י"י בארץ פלשתים שבעה חדשים. כת' את שבע כבשות הצאן תקח מידי. אמר לו 
בניך ונוצחין אותן. ד"א חייך שבניו הורגים שבע  הק' אתה נתתה לו שבע כבשות, חייך שבניו עושים שבע מלחמות עם

צדיקים מבניך ואילו הן שמשון חפני ופנחס שאול ושלשה בניו. ד"א חייך שבניו מחריבים שבע משכנות, ואילו הן אוהל 
מועד וגלגל נוב ושילה ]וגבעון[ ובית עולמים ]תרין[. ד"א שארון מחזיר בשדה פלשתים שבעה חדשים. נסה 

 :קונטרארי"אה

 פרעה, אבימלך, רציחה עדיף מאשת איש -תנ"ך 

 (קישור) עמר נקא לך לך אות יב

 

 תנ"ך, ציונות, ולשון הקודש

 ברכות כח:

למדנו אורחות חיים ונזכה בהן לחיי העולם הבא. תנו רבנן: כשחלה רבי אליעזר, נכנסו תלמידיו לבקרו. אמרו לו: רבינו, 
דעו  -אמר להם: הזהרו בכבוד חבריכם, ומנעו בניכם מן ההגיון, והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים, וכשאתם מתפללים 

 לפני מי אתם עומדים, ובשביל כך תזכו לחיי העולם הבא.

 רש"י ברכות כח:

 ם דמשכא, לשון אחר: משיחת ילדים.לא תרגילום במקרא יותר מדאי, משו -מההגיון 

 צל"ח ברכות כח:

רש"י ד"ה מההגיון, לא תרגילום במקרא יותר מדאי משום דמשכא. נלע"ד משום שלימוד המקרא גם האפיקורסים 
לומדים בשביל הלשון כמו שלומדים שאר לשונות, ואם לא תשגיח על בנך בילדותו רק על לימוד המקרא, יכול להיות 

אחר משלהם כי גם הם יודעים ללמדו, ומתוך כך בנך נמשך אחריהם גם בדיעות נפסדים. ובפרט בזמנינו שתקח לו מלמד 
שנתפשט התרגום אשכנזי וזה מושך לקרות בספרי הגוים כדי להיות בקי בלשונם, ולכן הזהיר מזה, אבל חנוך לנער על פי 

מקרא קח לו מלמד תלמיד חכם וירגילו תיכף גם דרכי התורה והושיבום בין ברכי תלמידי חכמים, גם בילדותם בלמדם 
 במשנה וגמרא. והרבה יש להוכיח על זה בדורינו שפשתה המספחת מאד, ומן השמים ירחמו.

 בעקבי הצאן עמ' קלט

 פירוש המשנה להרמב"ם אבות ב:א
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 אחר כך אמר שראוי להזהר במצוה שייחשב בה שהיא קלה, כגון שמחת הרגל ולמידת לשון קודש

 ת השלום מהדורה קמאספר מצו

 292(קישור)ספר מצוות השלום מהדורה תנינא 

 חמשה עינוים בשאר תעניות –תעניות 

 נפש הרב עמ' קצו

 מיעוט חלב ודם בתורת קרבן –ת ותעני

 בעקבי הצאן עמ' פב

 קריאת התורה –תענית ציבור 

 הגר"א אורח חיים תקסו:אביאור 

בשחרית ומנחה בין כו'. לשון הטור י"א שכל תענית שיארע בב' וה' שקורין שחרית פ' היום ובמנחה ויחל דתדיר קודם 
כו' ור"ע כ' שבתעניות הכתובים בפסוק דוקא קורין ויחל ורב שר שלום כת' שבכל ת"צ וכל תעניות שגוזרין על הגשמים 

ל בשחרית ומנחה בין בב' וה' בין בשאר ימים וכ"כ כאן בש"ע ובהג"ה ס"ב פ' כר"ע לבד בה"ב וכ"ד הצריך להם קורין ויח
והר"ן בפ"ק כ' מדאמרי' שם מפלגא דיומא לפניא רבעא דיומא כו' מ' שלא היו קורין בשחרית בפ' תענית וכ"כ רב פלטיא 

על מנהגינו שקורין גם בשחרית ויחל  בתענית של ב' וה' בצפרא קרינן בפרשה דשבתא ובמנחה בפ' תענית ויש לתמוה
עכ"ל. ועב"י סי' תקע"ה. ויש לתמוה הלא בסוף מגילה להדיא מ' כדברי רב שר שלום ומנהגינו דאמרינן שם ובתעניות ל"ל 
הפסקה ליקרי מצפרא כו' מסייע כו' וא"א לומר שהר"ן מפרש כפירש"י שם דא"כ למה אמר שקורין בפ' השבוע לרש"י אין 

שחרית ובלא"ה דברי רש"י דחוקים שאם כדבריו שלא היו קורין בשחרית כלל לא הוי ל"ל ליקרי מצפרא כו' קורין כלל ב
הל"ל למה אין קורין בשחרית וגם אין הקושיא שייך כלל לשם ודאי לא היו מסופקים במנהגם. ותימה גדול על המפרשים 

שמע בירושלמי שקורין בשל תעניות בשחרית ואף לקרות בשחרית בפ' דשבת הלא מתני' ערוכה לכל מפסיקין כו' וכן מ
בר"ח כמ"ש למטה ומ"ש ריבעא דיומא כו' לאפוקי שאין מפטירין בשחרית וכמ"ש תוס' שם כ"א א' ד"ה הקורא וז"ש 

 בהג"ה ומפטירין כו' ובשחרית כו':

 קודם מצוה מלאכהאכילה ועשיית  –תפילה 

 תוספות ברכות ד: ד"ה וקורא

 א מציעא קטז:בב בית הבחיה )מאירי(

 מנחת חינוך רמח:ה

 שלחן ערוך אורח חיים רלב

 פתחי תשובה יורה דעה שה:יח

יפדנו מיד עיין מ"ש לעיל סימן רל"ב ס"א בנ"צ שם לענין אם מותר לאכול ולעשות כל המלאכות הנזכרות בא"ח סימן 
 רל"ב קודם שיפדנו:

 אמירת קרבנות –תפילה 

 בעקבי הצאן עמ' ריג

 אין להם סדראמצעיות  –תפילה 
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 ברכות כח:

 ברכות לד.

 רש"י ברכות לד. ד"ה אין להם סדר

 תוספות ברכות לד. ד"ה אמצעיות אין להן סדר

 עומד לפני המלך ופירוש המילות –ב' כוונות בתפילה  –תפילה 

 ברכות לד.

 חידושי ר' חיים הלוי הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ד:א

שהגיע זמנה וכו' וכוונת הלב וכו' כיצד כל תפלה שאינה בכוונה אינה תפלה ואם ה' דברים מעכבין את התפלה אע"פ 
 התפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה מצא דעתו משובשת ולבו טרוד אסור לו להתפלל עד שתתישב דעתו עכ"ל.

מה שפסק מסתימת לשון הרמב"ם מבואר דדין כוונה הוא על כל התפלה שכל התפלה הכוונה מעכבת בה, וקשה מ  
הרמב"ם בפ"י שם ז"ל מי שהתפלל ולא כיון את לבו יחזור ויתפלל בכוונה ואם כיון את לבו בברכה ראשונה שוב אינו 

 צריך, דמבואר להדיא דהכוונה אינה מעכבת רק בברכה ראשונה, וצ"ע.

כוונה, ושנית שיכוון שהוא ונראה לומר דתרי גווני כוונות יש בתפלה, האחת כוונה של פירוש הדברים, ויסודה הוא דין   
עומד בתפלה לפני ד'. כמבואר בדבריו פ"ד שם ז"ל ומה היא הכוונה שיפנה את לבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאלו 

עומד לפני השכינה. ונראה דכוונה זו אינה מדין כוונה רק שהוא מעצם מעשה התפלה, ואם אין לבו פנוי ואינו רואה את 
ל אין זה מעשה תפלה, והרי הוא בכלל מתעסק דאין בו דין מעשה. וע"כ מעכבת כוונה זו עצמו שעומד לפני ד' ומתפל

בכל התפלה, דבמקום שהיה מתעסק דינו כלא התפלל כלל, וכאלו דלג מלות אלה, והלא ודאי דלענין עצם התפלה כל 
יודע פירוש הדברים שזה דין הי"ט ברכות מעכבין. ורק היכא שמכוון ומכיר מעשיו ויודע שהוא עומד בתפלה אלא שאינו 

מסוים רק בתפלה לבד, הוספת דין כוונה. בזה הוא דאיירי הסוגיא דברכות דף ל"ד ]ע"א[ המתפלל צריך שיכוון לבו בכל 
הברכות ואם אינו יכול לכוון את לבו בכולם יכוון באחת מהן, אמר ר' חייא א"ר ספרא משום חד דבי רבי באבות. ובאמת 

דינים יש בזה, חדא דין כוונה שמכוון לעשות המצוה והוי מדין כוונה של כל המצות דקי"ל מצות  דגם בדין כוונה תרי
צריכות כוונה. ובזה אין חילוק בין ברכה ראשונה לשאר התפלה, כיון דהוא דין הנוהג בכל המצות, וכשאר המצות דכל 

כולה צריכה כוונה. וזהו שפסק כן הרמב"ם  המצוה כולה צריכה כוונה ולא מהני כוונת מקצתה, הכי נמי בתפלה דכוותה
דהא דבעינן שידע שהוא עומד בתפלה מעכב בכל התפלה כולה. והיינו מתרי טעמי, חדא משום דבלאו הכי הוי מתעסק. 

ועוד משום דין מצות צריכות כוונה, דתרווייהו מעכבי בכל התפלה כמו בכל המצות. ורק בכוונת פירוש הדברים דהוא 
 בתפלה בזה הוא דקי"ל דלא מעכבא רק בברכה ראשונה דאבות וכמבואר בהסוגיא דברכות דף ל"ד.דין מסוים רק 

והנה בפ"ד גבי כוונת שיודע שהוא מתפלל כתב הרמב"ם ז"ל כוונת הלב כיצד כל תפלה שאינה בכוונה אינה תפלה ואם   
להתפלל עד שתתישב דעתו, ובפ"י שם  התפלל בלא כוונה חוזר ומתפלל בכוונה, מצא דעתו משובשת ולבו טרוד אסור לו

לא כתב הרמב"ם רק חד גוונא מי שהתפלל ולא כיון לבו יחזור ויתפלל בכוונה, ואינך תרי בבי שימוד דעתו אם יכול 
לכוון וכן הא דבלא כיון הוי כלא התפלל השמיט. ונראה דדעת הרמב"ם דשני מחלקות הן בתפלה, זאת הכוונה שהוא 

ד בתפלה דזה הוי משום דין מתעסק ומשום דין מצות צריכות כוונה, דזה הדין והעיכוב הלא נוהג מכוון ומכיר שהוא עומ
בכל התורה ובכל המצות לחוד. וכונת פירוש המלות לחוד. ותרי גווני חיובי המה בתפלה, מחויב הוא לכוון שהוא עומד 

ים משום חובת כוונה המסוים רק בתפלה משום דלא שניא תפלה משאר המצות, ומחויב הוא בכוונת פירוש הדבר
בתפלה. ושני החיובים אין מעכבין זה את זה, אלא דיוצא מזה ממילא, דאם הוא מתעסק או חסר לו דין כוונה של כל 

המצות א"כ הרי בטל עיקר המצוה, וממילא דהרי הוא כלא התפלל, ואם אינו יכול לכוון אל יתפלל כיון דאין זה תפלה 
של פירוש הדברים כיון דהויא מסוימת רק בתפלה ע"כ אמרינן דאע"ג דאינו יכול לקיימה מ"מ כלל. אכן בחובת כוונה 

 שפיר חיילא עליה חובת תפלה שיעשה אותה ככל המצות ואית בה דין תפלה.

ואם שיוכל להיות כן גם בלא טעמא. אבל יש להוסיף עוד, לדעת הרמב"ם דחובת התפלה ומצותה הוא מדין תורה,   
ולקים על הרמב"ם היינו רק בחיובה אבל קיומה וענינה הוי לכו"ע מדין תורה, וא"כ מתעסק דהוי דין ואפילו להח

דאורייתא בכל התורה כולה דמתעסק אינו כלום מדין תורה, וכן הא דמצות צריכות כונה דנוהג בכל מצות התורה, הוי 
משא"כ דין כונה של פירוש הדברים המסוים רק  ג"כ דין עיכוב שלו מדין תורה ואינה תפלה מדין תורה, ע"כ לא יתפלל,

בתפלה הרי גם בתפלה עצמה אינו רק מתקנת חכמים, וא"כ שפיר נוכל לומר כיון דמדאורייתא מיהא הויא תפלה על כן 
יתפלל גם בלא יכול לכוון זאת. ואך אם יכול לכוון רק שהתפלל בלא כוונה יחזור ויתפלל משום הך כוונה שחיובה 

 "כ לא הביא הרמב"ם רק שיחזור ויתפלל ולא יותר וכמו שנתבאר.    מדבריהם, וע
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 חזון איש

 יכנס אדם שני פתחים, מהירות יציאה –בית הכנסת  –תפילה 

 ברכות ח. סב:

 סנהדרין קיב.

 נפש הרב עמ' קמד

 יש נוחלין פרק ב אות יא )קישור(

 

 

 בית המרחץ –תפילה 

 רמב"ם הלכות קריאת שמע ג:ב

בית הכסא החדש שהוכן ועדיין לא נשתמש בו מותר לקרות קריאת שמע לנגדו אבל לא בתוכו, מרחץ החדש מותר 
לקרות בתוכו, היו שני בתים זימן אחד מהם לבית הכסא ואמר על השני וזה, הרי השני ספק אם הזמינו לכך אם לא, 

זומנין ואין קוראין בהן, חצר המרחץ והוא המקום לפיכך אין קורין בו לכתחלה ואם קרא יצא, אמר גם זה הרי שניהם מ
+/השגת הראב"ד/ בית הכסא חדש שהוכן ועדיין לא נשתמש בו מותר שבני אדם עומדין בו לבושין מותר לקרות בו קריאת שמע. 

ולא כתב לחומרא כדכתב  לקרות ק"ש כנגדו אבל לא בתוכו. כתב הראב"ד ז"ל א"א הרב כתב והזמנה בבית הכסא לצלויי בגויה בעיא ולא אפשיטא
 לענין צואה דבוקה בסנדלו ואיכא למימר בהא דלקולא דהא קיימ"ל דהזמנה לאו מילתא היא ומשום גזירה או משום בזיון הוא דאיבעיא לן הילכך

 ספיקא לקולא עכ"ל.+ 

 כסף משנה הלכות קריאת שמע ג:ג

"א עומדים לבושים יש שם קריאת שמע ותפלה חצר המרחץ וכו'. פ"ק דשבת )שם( תניא הנכנס לבית המרחץ מקום שב
 מקום שב"א עומדים ערומים ולבושים יש שם שאלת שלום ואין שם ק"ש ותפלה:

וכתב ה"ר מנוח וא"ד דכיון דאיסור מרחץ מפני שעומדים שם ערומים ה"ה להני מקואות שטובלות בהם הנשים אסור   
ינו אלא משום איסור זוהמא והבלא דאית ביה על ידי לברך או לקרות בתוכו ולא מסתבר דעיקר איסור המרחץ א

שתשמישו בחמין אבל הני מקואות שהמים שלהן צוננין ליכא זוהמא ומותר וצ"ע דהא לענין מזוזה בית הטבילה כבית 
 המרחץ עכ"ל:

 תפילה בלשון ארמית

 סוטה לג:
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 שבת יב:

 (קישור)תמים דעים סימן קפד 

 

 

 בלשון תורה תפילה

 ברכות מ.

 גר"א

 שלחן ערוך אורח חיים תרסח:א
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הגה: ואנו נוהגין שא"א חג בשמיני, דלא מצינו בשום מקום ליל שמיני אומר בתפלה: ותתן לנו את יום שמיני חג העצרת הזה. 

ובחוצה לארץ, אוכלים בסוכה בלילה וביום, מפני שהוא ספק שביעי, ואין  )מנהגים(.שנקרא חג, אלא אומרים יום שמיני עצרת 
 מברכין על ישיבתה, ומקדשין ואומרים זמן.

 ט"ז אורח חיים תרסח:א

 אבודרהם

 נצי"ב

 הגרי"ד

 הגרי"ז

 חובה או רשות –תפילה בציבור 

 מטעם נדר מדרבנן מנהגראה: 

 (קישור)עמק ברכה ברכות ק״ש אות א 
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 293הצטרפות גולם למנין –תפילה  –תפילת הציבור 

 סנהדרין סה:

 שו"ת חכם צבי סימן צג

נסתפקתי אדם הנוצר ע"י ספר יצירה כאותה שאמרו בסנהדרין רבא ברא גברא וכן העידו על זקני הגאון מוהר"ר אליהו 
אבדק"ק חעלם מי מצטרף לעשרה לדברים הצריכין עשרה כגון קדיש וקדושה מי אמרינן כיון דכתיב ונתקדשתי בתוך בני 

ל יתום בתוך ביתו מעה"כ כאילו ילדו מדכתיב חמשת בני מיכל ישראל לא מיצטרף או דילמא כיון דקיי"ל בסנהדרין המגד
כו' וכי מיכל ילדה והלא מירב ילדה אלא מירב ילדה ומיכל גדלה כו' ה"נ כיון שמעשה ידיהם של צדיקי' הוא הו"ל בכלל 

שהרגו ואי ס"ד בנ"י שמע"י של צדיקי' הן הן תולדותם ונ"ל דכיון דאשכחן לר' זירא דאמר מן חבריי' את תוב לעפרך הרי 
שיש בו תועלת לצרפו לעשרה לכל דבר שבקדושה לא היה ר' זירא מעבירו מן העולם דאף שאין בו איסור שפיכת דמים 

דהכי דייק קרא )אף שיש בו דרשות אחרות( שופך דם האדם באדם דמו ישפך דוקא אדם הנוצר תוך אדם דהיינו עובר 
יצא ההוא גברא דברא רבא שלא נעשה במעי אשה מ"מ כיון שיש בו הנוצר במעי אמו הוא דחייב עליה משום שפכ"ד 

מהגהות ב"ד/ +ע' שם הגדולים /תועלת לא היה לו להעבירו מן העולם א"ו שאינו מצטרף לעשרה לכל דבר שבקדושה כך נ"ל 
ו לברכות שם שגם הוא העיר בזה ועיין החדש )מערכת ספרים אות מ' סימן קמ"ג( מ"ש בשם רא"ז מרגליות מברכות )מ"ז( ועיין זכר יהוסף בחידושי

רב שאילת יעב"ץ )ח"ב סימן פ"ב( ודברי חן )סימן י"ט( וסדרי טהרה על אהלות )פ"א ד' ה' מדפי הספר(+ /מבן החכם צבי בשם אביו/ +בספר דברי 
ר"ם קרדבורא שער היכלות פ' יו"ד משולם שאלה י' הביא מאביו הח"צ בכתי"ק וז"ל למה שכתבתי בספרי סי' צ"ג. וראיתי בס' הפרדס שחיבר מה

אחר שהביא המאמר דרבא ברא גברא כו' ופלפל בהם כתב וז"ל הנה הבריאה ההיא שהיא בצורת האדם כו' ולא שיהי' בה נשמה ולא נפש ולא רוח 
ים הטעונים עשרה או שלשה אלא חיות בעלמא עכ"ל ונסתייע סברתי' סיוע שיש בו ממש שכיון שאין בו אפילו נפש אדם אין לו עסק וענין עם דבר

נפשות מישראל וגריעי טובא מנפשות נשי ישראל שאינן מצטרפות לשום דבר מהנזכרים ועוד נראה ברור שע"כ אי אתה יכול לכללו בכלל עשרה 
בר ברור שאינו בני ישראל גדו' החייבים במצות וכל דבר שבקדושה הטעון עשרה אי אתה יכול לצרף אלא את שיש בו כל המדות הללו באופן שהד

 צבי אשכנזי ס"ט: מצטרף ואפילו למ"ד תינוק שבעריסה מצטרף היינו משום דאתי לכלל חיוב לאפוקי האי דלא אתי לכלל חיוב ע"ש+

 משנה ברורה נה:ד

 חזון איש יורה דעה קטז:א

 

 תפילה בציבור ותפילת הציבור

 נפש הרב עמ' קכג

 תפילה בציבור עם השליח ציבור

 חיים קט:בשלחן ערוך אורח 

אם מתחיל להתפלל עם ש"צ, כשיגיע עם ש"צ לנקדישך, יאמר עמו מלה במלה כל הקדושה, כמו שהוא אומר, וכן יאמר 
עמו מלה במלה ברכת האל הקדוש וברכת שומע תפלה, וגם יכוין כשיגיע ש"צ למודים יגיע גם הוא למודים או להטוב 

הגה: אבל לכתחלה לא יתחיל עד אחר שאמר קדושה והאל הקדוש, אלא שאם  שמך ולך נאה להודות, כדי שישחה עם הש"צ במודים.
 הוצרך להתחיל מכח שהשעה עוברת, כדי לסמוך גאולה לתפלה, דינא הכי )טור וד"ע(.

 שלחן ערוך אורח חיים רלב:א
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וש, אם אין אם השעה דחוקה, יתפללו בלחש ואחר כך יאמר שליח ציבור: מגן, ומחיה, ויענה קדושה, ומסיים: האל הקד
 הגה: ויש אומרים שיתפלל השליח צבור עם הקהל בקול רם, וכן נוהגין ועיין לעיל סי' קכ"ד סעיף ב'.שהות ביום לגמור י"ח ברכות. 

 294חזון איש אורח חיים יט:ז

 

 

 תפילה בציבור מחדר אחר

 מפניני הרב עמ' מא

 תפילה בציבור שמתפלל במהירה

 ם סימן זאורח חיי -שו"ת יביע אומר חלק ב 

 רצה ברכה –תפילה 

 נפש הרב עמ' קכב

 ג׳ פסיעות לפני ואחרי התפלה –תפילה 

 שלחן ערוך אורח חיים צה:א

                                                 

 שיש מחלוקת בדעת החזון איש ורבנו נקט כביאור הגר"ח קניבסקי 23ע"ע במשנה ברורה מהדורת דרשו סימן קט הערה  294
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יכוין רגליו זה אצל זה בכיון, כאלו אינם אלא א', להדמות למלאכים דכתיב בהן: ורגליהם רגל ישרה )יחזקאל א, ז( 
 ילך לפניו ג' פסיעות, דרך קרוב והגשה לדבר שצריך לעשות( )רוקח(.)וי"א כשעומד להתפלל כלומר: רגליהם נראים כרגל אחד 

 דרכי משה הקצר אורח חיים צה:א

וכתב הרוקח )סי' שכב( וכשיחפוץ להתפלל ילך לפניו ג' פסיעות דכתיב ג' הגשות לתפילה )בראשית יח כג( ויגש אברהם 
 )בראשית מד יח( ויגש יהודה )מלכים א יח לו( ויגש אליהו עכ"ל

 מדרש תנחומא )בובר( פרשת שמות )יג(

ויאמר משה אסורה נא ואראה )שמות ג ג(. ר' יוחנן אמר שלש פסיעות פסע משה, ר"ל אמר לא פסע אלא צוארו עקם, 
א"ל הקב"ה נצטערתה לראות, חייך שאגלה עליך, מיד ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנני )שם 

לו הקב"ה אתה אמרת הנני, חייך שתבא שעה ותאמר תפלה על ישראל ואנכי אענה אותך מיד,  שם /שמות ג'/ ד(, אמר
 .(שנאמר אז תקרא וה' יענה תשוע ויאמר הנני )ישעיה נח ט

 ערוך השולחן אורח חיים צה:ג

נכון לעשות כי ויש מי שכתב דכשעומד על מקומו א"צ לחזור לאחוריו ג' פסיעות כדי לילך לפניו ]א"ר[ ואין המנהג כן וכן 
כל דבר של קדושה צריך הכנה והזמנה והמהרי"ל כשהגיע לתהלות לאל עליון היה נוהג לעמוד ובמנחה כשהש"ץ מתחיל 

 :קדיש וכן בערבית

 יומא נג:

 שלחן ערוך אורח חיים קכג:ד

 מי שמוסיף על ג' פסיעות, הוי יוהרא.

 שפתי תפתח, יהיו לרצון אמרי פי, תפילה אריכתא ה' –תפילה 

 ברכות ד.

 ביאיר הלכה סימן קיא ד"ה חוזר ואומר

 שלחן ערוך אורח חיים קכג:ו

 )אבל אינו אומר בסוף התפלה יהיו לרצון( )ד"ע וב"י בשם אוהל מועד(.כשיחזור ש"צ התפלה, יאמר ג"כ: ה' שפתי תפתח; 

 ביאור הגר"א אורח חיים קכג:יג

 תפלה הוא:כשיחזור כו'. דהא אמרי' דכתפלה אריכתא דמי ומענין ה

 מגן אברהם קכג:יד

 יהיו לרצון. דסומך על תתקבל צלותהון ובשל"ה כתוב לומר יהיו לרצון:

 שלחן ערוך אורח חיים קכח:י

 אור שמח הלכות תפילה ונשיאת כפים י:טז

 ואם לאו ימתין עד שיתחיל שליח צבור להתפלל בקול רם ויתפלל עמו בלחש מלה במלה.

שפתי תפתח, וגם החזן אומר בקול רם אד' שפתי תפתח, אבל לשון רה"ג ברי"ף )ברכות יג,  ודאי דהיחיד צריך לאמר אד'  
ב בדפי הרי"ף( כן: וכד פתח ש"ץ מתחיל אד' שפתי תפתח ואומר בהדי ש"ץ מלתא בלחש כו', מוכח דהך מתחיל על 

"ץ בלחש( וכמו שמוכח היחיד קאי, משום דהש"ץ אינו אומר אד' שפתי תפתח )או אולי כמו שכתוב במג"א דאומר ש
 מלשון רבינו פסק בשו"ע )או"ח( סימן קי"א )סע"ב( וסימן קכ"ג )סע"ו(, יעוי"ש בית יוסף.

 חידושי הרשב"א ברכות יז. ד"ה מר
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מר בריה דרבינא בתר צלותיה אמר הכי אלהי נצור לשוני מרע וכו' יהיו לרצון אמרי פי וגו' כך כתוב בספרים, ומשמע 
תחנונים שאמרו כאן לאחריהן היו אומרים יהיו לרצון אמרי פי והראב"ד ז"ל כתב שאין נכון לומר יהיו מיהא שכל אותן 

לרצון לאחר תחנונים אלו אלא קודם להן לאחר סיום שמנה עשרה ברכות כמו שאמרו דוד לאחר שמונה עשרה 
בעבודה חוזר לעבודה נזכר  מזמורים, ועוד מדאמרינן בפרק תפלת השחר ]כ"ט ב'[ טעה ולא הזכיר של ראש חודש

בהודאה חוזר לעבודה וכו' סיים חוזר לראש ואמרינן עלה הא דאמרת סיים חוזר לראש לא אמרן אלא שאינו רגיל לומר 
תחנונים אחר תפלתו וכו' ואי איתא דיהיו לרצון אומר בסוף תחנונים כי אינו רגיל לומר מאי הוי הא בעי למימר יהיו 

 לרצון.

 יטבעקבי הצאן עמ' 

 שכח יעלה ויבוא או רצה –הזכרת מעין המאורע  –תפילה 

 .ברכות מ

 .שבת כד

 :ביצה ל

 מגן אברהם קכו:ג

 ארץ הצבי סימן ה עמ' מג

 נפש הרב עמ' קעד

 הקב"ה מתפלל –תפילה 

 ברכות ז.

 נפש הרב עמ' ע

 דברי הרב עמ' קז

 הלכה פסוקה –לה יתפ

 רמב"ם סדר תפילה

... אמר רבי זירא, בנות  :בשחר, אחר שקורין פרשת צו וברכת כוהנים; קוראין משנה זוא  נהגו העם לקרות בכל יום 
 .ישראל הם החמירו על עצמן, שאפילו רואות דם טיפה כחרדל, יושבות עליה שבעת ימי נקיים

 המאחר לבוא לבית הכנסת –תפילה 

 שלחן ערוך אורח חיים סימן נב

 משנה ברורה נב:ו

משכנות יעקב האריך בזה והוכיח דברכת ב"ש וישתבח תקנה קדומה היא מימי התנאים וע"כ ובתשובת  -יקרא ק"ש 
מוטב להתפלל ביחידי משידלג לגמרי ברכת ב"ש וישתבח. אך]ג[ אם לא יצטרך לדלג לגמרי שיוכל לאמר ב"ש ואשרי 

פילת י"ח עם הצבור וישתבח בעת שהחזן מאריך המלות מיוצר והלאה לכו"ע יעשה כן דעיקר קפידא הוא שיתפלל ת
בלחש אך פשוט דכ"ז הוא בתנאי דעי"ז לא יחסר מצות קריאת שמע כדין המבואר לקמן בסימן ס"א דלא דחינן מלקיים 

 המצוה כתקונה בשביל תפלה בצבור:

 נפש הרב עמ' קטז

 השכיבנו –תפילה 
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 תלמידי רבינו יונה על הרי"ף ברכות ב: ד"ה ואע"ג

בגאולה כגאולה אריכתא דמיא. והטעם שאינו הפסקה מפני שהשכיבנו מעין הגאולה הוא ואע"ג דצריך לומר השכיבנו 
שבשעה שעבר השם לנגוף את מצרים היו מפחדין ומתפללין לבורא לקיים דברו ושלא יתן המשחית לבוא אל בתיהם 

השם מכל דבר רע  שדרך הצדיקים שיראים תמיד שמא יגרום החטא וכנגד אותה התפלה התקינו לומר השכיבנו שיצילנו
וישמור צאתנו ובואנו וכיון שהתקינו לאמרו כנגד מה שהיה בשעת הגאולה אמרו דלא הוי הפסקה דכגאולה אריכתא 

 דמיא:

 ברכות ט.

 רשב"א ברכות ט. ד"ה אמר רבי זירא

דהא בעינן  אמר רבי זירא ובלבד שלא יאמר השכיבנו, פי' הרב רבי יצחק ז"ל בן גיאת לא שלא יאמר כל אותה ברכה כלל
שתים לאחריה אלא שלא יאמר אותן המלות מפני שאינו זמן שכיבה אלא מתחיל הברכה תקננו בעצה טובה מלפניך, 

והא דאמר רבי זירא אפשר לומר דלאו דוקא בקורא קודם הנץ החמה ממש קאמר אלא כל שקורא לאחר שיעלה עמוד 
 לומר דכל זמן דרובא גנו אמרינן, והראשון נראה לי עיקר. השחר דכיון דקיימי אינשי תו ליכא למימר השכיבנו, ואפשר

 רא"ש ברכות א:ט

א"ר זירא ובלבד שלא יאמר השכיבנו פירש"י הקורא ק"ש של לילה שחרית סמוך לעמוד השחר לא יאמר השכיבנו. שאין 
עמוד השחר. עתה זמן תחלת שכיבה אלא זמן סוף השכיבה. ויש מפרשים דלא קאי אלא אהיכא שקרא]יט[ אחר שעלה 

אבל קודם שיעלה עמוד השחר יכול לומר השכיבנו. וכן משמע מדקבע מילתיה דר' זירא בתר ברייתא דר"ש בן יוחי. וה"ר 
יצחק גיאת ז"ל כתב לא שלא יאמר כל הברכה)ש( דהא בעי למימר שתים לאחריה. אלא שלא יאמר אלו המלות השכיבנו 

בה מלפניך.)ת( ואין משמע כפירושו דאם כן הוה ליה לגמרא לפרושי ה' אלהינו לשלום אלא מתחיל ותקננו בעצה טו
 כדלקמן בפרק שני )דף יד ב( דקאמר לא אמר אני ה' אלהיכם אינו צריך לומר אמת ומפרש גמרא היאך יאמר הברכה:

 משנה ברורה רלה:לב

 קהלת יעקב ברכות ט.

 בעקבי הצאן עמ' יט

 השתדלות ותפילה –תפילה 

 נדה ע:

ויתעשר? אמר להן: ירבה בסחורה, וישא ויתן באמונה. אמרו לו: הרבה עשו כן ולא הועילו! אלא: יבקש  מה יעשה אדם
 רחמים ממי שהעושר שלו. שנאמר לי הכסף ולי הזהב.

 ולא בתפילה –ודברת בם  –תפילה 

 :יומא יט

אחרים. רבי אחא אומר: ודברת בם יש לך רשות לדבר, ולא בדברים  -בם ולא בתפלה, ודברת בם  -תנו רבנן: ודברת בם 
בם ולא בדברים  -עובר בעשה, שנאמר ודברת בם  -עשה אותן קבע, ואל תעשם עראי. אמר רבא: השח שיחת חולין  -בם 

 .אחרים, רב אחא בר יעקב אמר: עובר בלאו, שנאמר הכל הדברים יגעים לא יוכל איש לדבר

 :רש"י יומא יט

 .פיךשיש לך להשמיע מה שאתה מוציא מ -בם 

 .שהתפלה בלחש, שנאמר )שמואל א, פרק א( וקולה לא ישמע, כך מצאתי בשאלתות דרב אחאי גאון -ולא בתפלה 

 .בדברי תורה -בם 

 תוספות ברכות יג. ד"ה ובאמצא
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 נפש הרב עמ' קז

 בעקבי הצאן עמ' פז

 גינת אגוז עמ' צ

 ושמרו בערבית ליל שבת –תפילה 

 רביתשולחן ערוך הרב פסקי הסידור תפלת ע

 תפלת ערבית

מנהג העולם לומר קודם חצי קדיש בחול ברוך ה' לעולם אמן ואמן ובשבת ושמרו )וביום טוב וראש השנה ויום 
הכיפורים פסוקים אחרים מעין קדושת היום( ויש להם על מה שיסמוכו אבל הנוהגין שלא לומר בחול ברוך ה' לעולם 

אש השנה ויום הכיפורים( אין להפסיק בפסוקים. ואין להפסיק אמן ואמן מפני חשש הפסק גם בשבת )ויום טוב ור
 להכריז יעלה ויבא בליל ראש חדש. 

 ואומרים ויכלו.

 ואומר הש"ץ ברכה מעין ז' ואין אומרים בליל א' של פסח.

 כשיבוא לביתו יאמר זה: שלום עליכם כו':    

 שולחן ערוך הרב אורח חיים רסז:ו

את השבת כו' יש להם על מה שיסמוכו ואין זה הפסק בין גאולה לתפלה לפי שאם שמרו הנוהגין לומר ושמרו בני ישראל 
 ישראל שתי שבתות מיד נגאלין והרי זה מעין גאולה גם כן:

 ה' שפתי תפתח –חזרת הש"ץ  –תפילה 

 שלחן ערוך אורח חיים קיא:ב

 החזן, כשמתחיל י"ח בקול רם, חוזר ואומר: ה' שפתי תפתח ופי יגיד וכו'.

 מגן אברהם קיא:ד

חוזר ואומר כו'. בלחש ה' שפתי ]כתבים[ אבל שומע תפלה ושאר פסוקים א"צ הואיל וכבר אמרם בלחש קודם התפלה 
ואפי' בשחרית וערבית שלא אמרם קודם תפלתו אין צריך לאומר' ]ב"י מהרא"י סי' ק"י[ משמע דש"ץ רשאי להפסיק אחר 

 שהתפלל בלחש: 

 (קישור)כל פה קיא:ב )נוניס ואיס( קונטרס  –שיח יצחק חגיגה 
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 משנה ברורה קיא:י

דפסוק זה הוא שייך לתפלה וכנ"ל וטוב]ד[ שיאמרנו בלחש אבל שאר פסוקים א"צ לומר ואם רצה לומר  -חוזר וכו' 
אי להפסיק לאחר שהתפלל בלחש רק לדבר מצוה כגון לענות איש"ר וכדומה אבל רשאי. כתב בפמ"ג דהש"ץ אינו רש

 לדבר הרשות נראה דלא:

 אור שמח הלכות תפילה ונשיאת כפים י:טז

ודאי דהיחיד צריך לאמר אד' שפתי תפתח, וגם החזן אומר בקול רם אד' שפתי תפתח, אבל לשון רה"ג ברי"ף )ברכות יג,   
תח ש"ץ מתחיל אד' שפתי תפתח ואומר בהדי ש"ץ מלתא בלחש כו', מוכח דהך מתחיל על ב בדפי הרי"ף( כן: וכד פ

היחיד קאי, משום דהש"ץ אינו אומר אד' שפתי תפתח )או אולי כמו שכתוב במג"א דאומר ש"ץ בלחש( וכמו שמוכח 
 מלשון רבינו פסק בשו"ע )או"ח( סימן קי"א )סע"ב( וסימן קכ"ג )סע"ו(, יעוי"ש בית יוסף.  

 ארץ הצבי עמ' קנב

 יגדל –תפילה 

 נפש הרב עמ' קסה

 נפש הרב עמ' רלא

 משאת כפי )הרב דוד כהן( חלק א עמ' יב 

 משאת כפי חלק א עמ' קפד
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 295משאת כפי חלק ב עמ' ז

 הוא יושב בטל –יזכור, מי שכבר התפלל  –תפילה 

 ברכות כ:

 שו"ת ציץ אליעזר חלק יב סימן לט

 נפש הרב עמ' קנג

  קכהמפניני הרב עמ' 

 י"ט ברכות –תפילה 

 תוספות רי"ד תענית יג.

אלא שזה מתפלל ח"י וזה מתפלל י"ט. פי' המורה סתם תפלה קרוי ח"י דברכת הבייתוסים ביבנה תקנוה כדאמרי' 
בברכות )דכ"ח ע"ב( ואינו נ"ל דכיון דשמואל הקטן תיקנה היאך שונה התנא ח"י ונ"ל דלהכי תני ח"י )דתניא בתוספתא 

ת בשלהי פ"ג ח"י( ברכות שאמרו חכמים כנגד חי הזכרות שבהבו לה' בני אילים וכולל של בייתוסים ושל במס' ברכו
פושעים במכניע זדים ושל זן ושל גרים במבטח לצדיקים ושל דוד בבונה ירושלי' ואם אמר אלו לעצמן ואלו לעצמן יצא 

שתיקנו ברכות הבייתוסים מונה אותם התנא ח"י.  ומייתי' לה בירו' בפ' היה קורא ובפ' תפלת השחר מוכח מכאן דלאחר
וטעמא דמלתא שהיו כוללים של דוד בבונה ירושלים. וכך אתה מוצא בקרובות שנתקנו על ח"י ברכות בפורים וביום 

הושענא ובי"ז בתמוז ובי' בטבת הוא כולל של דוד בבונה ירושלים )ת"י ועיין במדרש רבה ובתנחומא סוף פ' קרח על פ' 
פרים שפתינו אמרו ישראל רבש"ע בזמן שבהמ"ק קיים היינו מקריבים קרבן ומתכפר ועכשיו אין בידינו אלא  ונשלמה

תפלה טוב )בגי' י"ז( תפלה י"ט ברכות הוצא משם ברכות המינין שתיקנוה ביבנה וכן צמח דוד שתקנן אחריו עכ"ל( אבל 
ירושלים בפני עצמו דהכי אמרי' בפ' הקורא את התלמוד שלנו מוכיח שאנו מברכים של דוד בפני עצמו ושל בונה 

המגילה למפרע שמסדר שם כל ח"י ברכות ומונה ברכת הצדיקים לאחריה בונה ירושלים לאחריה ברכת דוד ואע"פ 
שבתחילה אמר ח"י דאמרי' התם תפלה מנלן פירוש שאם אמרם למפרע לא יצא דתניא שמעון הפקולי הסדיר ח"י ברכות 

יבנה וא"ר ירמיה ואיתימא ר' חייא בר אבא ואמרו לה במתניתא תנא ק"ך זקנים ומהם כמה נביאים לפני ר"ג על הסדר ב
תקנו ח"י ברכות על הסדר ואח"כ הולך ומונה י"ט א' אבות ב' גבורות ג' קדושת השם ד' חונן הדעת ה' השיבנו ו' סלח 

ינו י"ב ברכת הבייתוסים י"ג על הצדיקים י"ד לנו ז' גאולה ח' רפואה ט' ברכות השנים י' קבוץ גליות י"א השיבה שופט
ברכת ירושלים ט"ו ברכת דוד ט"ז שומע תפלה וג' אחרונות הרי י"ט לאחר שהוקבעה ברכת הבייתוסים בימי ר"ג 

כדאמרי' בפ' תפלת השחר )דכ"א ע"ב( ר"ג אומר בכל יום מתפלל אדם ח"י ומקשה תלמוד הני ח"י י"ט הויין א"כ ברכת 
ה תקנוה. ת"ש שמעון הפקולי הסדיר ח"י ברכות על הסדר לפני ר"ג א"ל ר"נ לחכמים כלום יש כאן אדם הבייתוסים ביבנ

שיודע לתקן ברכה לבייתוסים ירד שמואל הקטן ותקנה ואע"ג שתיקן שמואל הקטן ברכות הבייתוסים לא היו אומרים 
רכות. אבל התלמוד שלנו סובר כדתני' אלא ח"י ברכות שהיו כוללים ברכת דוד בבונה ירושלים כדתניא בתוספתא דב

בההיא ברייתא ואם אמר אלו לעצמן ואלו לעצמו יצא וכך נהגנו אנו )בתלמוד( ]כתלמוד[ שלנו שאנו מברכים י"ט ברכות 
של דוד בפני עצמה ושל בונה ירושלים בפני עצמה. והכי אמרי' בפ' ע"פ אמר רבא בר שילא בצלותא מצמיח קרן ישועה 

ד ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ תני רב יוסף זה מגן דוד אלמא מברכים מצמיח קרן בהפטרתא מגן דו
ישועה במלכות בית דוד ואינו כוללה עם בונה ירושלים. ופליגי בה תלמוד שלנו עם תלמוד ירושלמי דבפ' בתרא דר"ה 

ירושלים בנביא אומרים אלהי דוד ומצמיח  גרסי' בירו' ר' אבא בשם אבא בר רב הונא בתפלה הוא אומר אלהי דוד ובונה
ישועה. והכי גרסי' נמי בפ' תפלת השחר בירו' בנוי לתלפיות תל שהכל פונים לו תל שכל הפיות מתפללים עליו בברכה 

וק"ש ובתפלה בברכה בונה ירושלים בק"ש פורס סוכת שלום ומנחם ציון ובונה ירושלים בתפלה אלהי דוד ובונה 
וד שלנו סובר שאינו כוללן ותלמוד ירו' סובר שהוא כוללן. ועוד פליגי בהא דתלמוד ירו' סובר ירושלים. אלמא תלמ

שמברכים אלהי דוד ובפ' חלק )דק"ז( בהלכה וד' הדיוטות גרסי' אר"י אמר רב לעולם לא יביא אדם עצמו לידי נסיון 
ני מה אומרים אלהי אברהם אלהי יצחק שהרי דוד הביא עצמו לידי נסיון ונכשל מיד אמר דוד לפני הקב"ה רבש"ע מפ

ואלהי יעקב ואין אומרים אלהי דוד א"ל לדידהו נסינא יתהון וכו' אלמא שאין אומרים אלהי דוד ולפי דברי הירו' הרי 
אומרים אותו בבונה ירושלים. ועוד מאי דתני רב יוסף ועשיתי לך שם גדול כשם הגדולים אשר בארץ זה מגן דוד למה 

י דוד ובונה ירושלים. אלא ש"מ התלמוד שלנו סובר שאין מזכירים אלהי דוד כלל הלכך טעות הוא לא אמר זה אלה
לאומרו )אבל( ]אפילו[ לדברי היר' שאומר אותו ה"מ בכולל ברכת דוד עם בונה ירושלים. אבל אנו שאנו עושים כפי 

וטות גדולה היא לומר אלהי דוד בבונה התלמוד שלנו ואין אנו כוללים אלא מברכים בברכת דוד מצמיח קרן ישועה הדי
ירושלים שבברכתו אין אומרים אלהי דוד והיאך נאמר אותו בברכת ירושלים אם יש לאומרו נאמר אותו בברכתו ואל 
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נחתום מצמיח קרן ישועה אלא אלהי דוד. אלא ודאי בורות וטעות הוא לאומרו כלל כי כל היכא דפליגי תלמוד בבלי עם 
תלמוד בבלי כ"ש שאנו עושים כתלמוד בבלי שלא לבלול ואנו חותמים בברכת דוד מצמיח קרן ישועה תלמוד ירו' הלכה כ

מה טיבו של אלהי דוד בבנין ירושלים )ת"י דברי הרב ז"ל הביאם מר אבי זלה"ה בס' בית יצחק כ"י על ש"ע א"ח )ס"ס 
 296קי"ח( ופלפל עליהם באורך וברוחב:

 יעלה ויבוא –תפילה 

 מסתבראתוספות ל: ד"ה 

 שלא במקומו –יעלה ויבוא  –תפילה 

  שו"ת יביע אומר חלק יא אורח חיים סימן מ

 יראו עינינו, ברוך ה' לעולם –תפילה 

 תוספות ברכות ד: ד"ה 

 שבת כד.

 כיוון –תפילה 

 .ברכות ו

 תוספות ברכות ו. ד"ה אחורי בית הכנסת

 שלחן ערוך אורח חיים צ:ט

ישתדל אדם להתפלל בב"ה עם הציבור, ואם הוא אנוס שאינו יכול לבוא לב"ה, יכוין להתפלל בשעה שהציבור מתפללים, 
וכן אם נאנס ולא התפלל  )והוא הדין בני אדם הדרים בישובים ואין להם מנין, מ"מ יתפללו שחרית וערבית בזמן שהציבור מתפללים, סמ"ג(.

 .ביחיד, אעפ"כ יתפלל בב"ה בשעה שהתפללו הציבור והוא מתפלל

  שו"ת משיב דבר חלק א סימן י

   .חקירה בענין תפלה לצד מזרח

בק'... יש הרבה בכנ"ס שלהם שההיכל קבוע בדרום ויש ביהכנ"ס שההיכל קבוע במזרח כדין ועלה בדעת הגבאים לעקרו   
ה בית תפלה לעבודת אלילים במזרח ממקומו ולקבוע בדרום להרחיב בזה הכנסות בהכ"נ וגם מצאו תואנה כי עתה נבנ

   :בהכ"נ זו נגד החלונות שבמזרח ושאלו אם רשאים לעשות כך או לא וזה החלי בס"ד

הנה להתפלל לצד מזרח שהוא לא"י וירושלים תוב"ב הוא הלכה פסוקה עפ"י ברייתא ברכות )דף ל':( היה עומד בחו"ל   
וכו' ]וכתבו התוס' דלא גרסינן לבו דאפניו קאי כדקתני סיפא היה  יכוין לבו כנגד א"י שנאמר והתפללו אליך דרך ארצם

עומד במזרח מחזיר פניו למערב כו'[ היה עומד בא"י יכוין נגד ירושלים וכו' היה עומד בירושלים יכוין נגד ביהמ"ק וכו' 
ים בו, מוכח מסתמא נמצא עומד במזרח מחזיר פניו למערב וכו' מאי קראה כמגדל דויד כו' לתלפיות תל שכל פיות פונ

דברייתא דצריך להתפלל לצד מזרח ואע"ג דבב"ב )כ"ה( יש עלה מחלוקת תנאי ואמוראי דר"ע ס"ל שכינה במערב ומש"ה 
ס"ל לריב"ל להתפלל דוקא לצד מערב ור"ט ס"ל שכינה בכ"מ מש"ה ס"ל לר"ש דמותר להתפלל לכל צד לבד לצד מזרח 

רכות כמש"כ התוס' שם ד"ה לכל, והנראה דהני תנאי דפליגי אברייתא וסברי דמורי בה וכו' ופליגי אסתמא דברייתא דב
דקראי דשלמה דמביא הברייתא אינו אלא לכוין בלב נגד ירושלים כלשון תחלת הברייתא שם סומא ומי שאינו יכול לכוין 

אדם תליא רק בלב אבל  את הרוחות יכוין לבו נגד אביו שבשמים וסבירא לי' להני תנאי ואמוראי דהוא הדין אפילו לכל
בפניו יכול לעמוד באיזה צד שירצה אבל אנן קיי"ל כסוף ברייתא זו נמצא עומד במזרח מחזיר פניו דוקא למערב כו' 

ובב"ב שם איתא א"ל ר"ח לרב אשי כגון אתון דיתבין לצפונא דארעא דישראל אדרימו וכ"כ הטור בסי' צ"ד והכי איתא 
ילה פ"ג חזן הכנסת וכל העם פניהם כלפי הקודש שנאמר ותקהל העדה פתח אוה"מ בשו"ע שם עוד תניא בתוספתא דמג

למדנו מזה דמצוה לקבוע ההיכל במזרח כדי שיהיו פני העם בשעה שמתפללין למזרח כלפי ארון הקודש וכ"כ הרמב"ם 
ההיכל כשיעמדו לתפלה )פי"א מהל' תפלה ה"ד( ובונין היכל זה ברוח שמתפללין נגדו באותה העיר כדי שיהיו פניהם מול 
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וכ"ה באו"ח )סי' ק"נ ס"ה( אין כו' כדי שישתחוו מן הפתח נגד הארון שהוא ברוח שמתפללין נגדו מבואר מכ"ז דבביהכ"נ 
   .חובה להעמיד ההיכל הוא ארון הקודש דוקא במזרח כדי שיהיו פני העם בשעה שמתפללין למזרח כלפי הקודש

עולם ידרים כו' ומקשה הגמ' והא אמר ריב"ל שכינה במערב ומשני דמצדד אצדודי והנה בב"ב שם איתא דריב"ל אמר דל  
ופרש"י דעיקר פניו למערב כלפי שכינה רק מעט יצדד לצד דרום וממילא לדידן דקיי"ל בזה דלא כריב"ל נקטינן שיהא 

שכינה לריב"ל למערב ולדידן פניו למזרח ויצדד לדרום. והסמ"ג פי' להיפך דמי שרוצה להדרים ידרים רק שיצדד פניו לצד 
למזרח והמחבר בשו"ע )סי' צ"ד( חולק בזה עם הגהות רמ"א שם דבהגהת רמ"א כתב ומי שרוצה לקיים כו' והוא שיטת 

הסמ"ג וכ"כ הב"י בשם מהר"י אבוהב אבל הב"י השיג על מהר"י אבוהב והביא פירש"י להיפך וסיים הב"י ועכ"ז כיון 
ללמוד משם דמי שמתפלל כלפי צפון או דרום דסגי בצידוד פניו כלפי א"י וירושלים  דאשכחן דמצדד אצדודי מהני יש

והוסיף דכ"כ הסמ"ג, שהרי להסמ"ג ודאי דהדין כן דכך ראוי לעשות מש"ה אפילו לשיטת רש"י דאין ראוי לעשות כן אלא 
טעם שיהיה, אם מחמת שנהגו כך דווקא שיהא פניו למזרח ולצדד לצפון או לדרום מכ"מ אם אינו יכול לעשות כן מאיזה 

שלא עפ"י ד"ת או שהוא יושב על החמור מהני מיהא במה שצידד פניו כלפי ארץ ישראל והן הן לשון המחבר אם מתפלל 
לשאר רוחות יצדד וכו' ופי' המג"א במקום שמנהגם כך או שיושב על החמור, אבל מי שרוצה לקיים מאמרם הרוצה 

   :ה כפרש"י שיהא עיקר פניו למזרח ויצדד לצפון או לדרוםלהעשיר כו' או להחכים כו' יעש

מעתה אם נקבע עפ"י איזה סיבה ההיכל הוא ארון הקודש בצד דרום שלא כפי הדין המבואר בסי' ק"ן היה הדעת נותן   
עת דתליא במחלוקת רש"י והסמ"ג שהוא מחלוקת המחבר והרמ"א אם יותר טוב שיהיו פניו כלפי היכל ויצדד למזרח וכד

הרמ"א או להיפך כפרש"י והמחבר שיהא פניו למזרח ולצדד להיכל, אבל המג"א )סי' צ"ד סק"ג( כתב בפשיטות אפי' קבעו 
ההיכל לצד דרום יתפלל למזרח ומסופקני בכונת המג"א אם משום שדעתו נוטה לדעת המחבר והכי משמע בסק"ה 

גם הרמ"א מודה דיותר טוב שיהא פניו לא"י כקראי  שהביא פירש"י ולא כהרמ"א או אפשר שס"ל להמג"א דבזה האופן
דשלמה ודרשה דתלפיות שצריך לפנות לזה הצד שא"י שם והא דתניא בתוספתא דמגילה דבעינן שיהא פני הציבור כלפי 

ההיכל משום שנאמר ותקהל העדה וגו' אינו אלא דמכאן למדנו דבשעה שמעמידין ההיכל צריך להעמידו באופן שיהא פני 
כלפי ההיכל, אבל אם כבר נקבע בדרום א"א להטות הפנים מצד המזרח לצד ההיכל אלא להיפוך יהא הפנים  המתפלל

למזרח ויצדד כלפי הארון. מכ"ז למדנו שבביהכ"נ שכבר נקבע הארון בדרום היה ראוי שיהו עכ"פ מתפללין לצד מזרח 
מה שההמון מורגלים להתפלל לצד ההיכל אלא שלא נהגו כך, והטעם שנהגו להיפך ממש"כ המג"א לפי הנראה הוא מ

ואינם יודעים לכוין את הרוחות ולחשוב כי שאני ביהכ"נ זה משארי בתי כנסיות שההיכל בהם נקבע כדין בצד המזרח 
משא"כ כאן שההיכל קבוע בצד אחר והמון רבה עושים כפי ההרגל להיות פניהם כלפי ההיכל, ובדיעבד יכולים להתפלל 

ו סומא ומי שאינו יודע לכוין את הרוחות צריך לכוין לבו כנגד אביו שבשמים וכיון דהם מתפללין אף לא לצד מזרח כמ
לצד ההיכל הוי כאילו כוונו לבם לאביהם שבשמים וסגי ובאמת יש מקום לחשוד בזה את הגבאים ומנהיגי ביהכ"נ שהם 

"כ בדרום כל הקרוב הקרוב למשכן התורה הנהיגו בכונה שלא עפ"ד דין זה פשוט דאם ההיכל בדרום חשיבות המקומות ג
ה"ז חשוב כמו בשעה שההיכל עומד במזרח דכל החשוב יותר הוא קרוב אל הארון, ומקומו ביוקר, כך הוא בשעה 

שהארון עומד בדרום מש"ה הנהיגו הגבאים להתפלל לצד דרום כדי שיהיו החשובים שבביהכ"נ פניהם כלפי הכותל ולא 
ההמון והמנהג באמת הי' בטעות שלא עפ"י מורה וד"ת, אולם בדיעבד אחרי שכבר נהגו  העומדים במזרח שהם פשוטי

   :אין למחות בידם כמו שביארנו

אבל כ"ז אם כבר הוקבע ההיכל בדרום משא"כ לכתחלה ודאי החובה לקבוע הארון לצד מזרח כדי שיתפללו העדה לצד   
דש ממקומו הראוי לו לצד דרום ויהיו גורמים להחטיא את מזרח וכלפי ההיכל ומכש"כ שאסור להעביר את הארון הקו

הרבים להתפלל לצד הארון שלא עפ"י ד"ת כמש"כ המג"א וגם אלו בעלי מקומות שבמזרח יכולין למחות עפ"י דין שהרי 
יוזלו מקומות שלהם שהוחזקו לעמוד בצד שהארון שם, וע"ד התואנה שנבנה בית ע"א למזרחה של ביהכ"נ ומש"ה עלה 

תם להתפלל בצד דרום אין בזה טעם כלל, כיון שביהכ"נ הוא בית בפ"ע, אין מה שבחוץ לכותלי ביהכ"נ חשש כלל בדע
דהיכא דרשות אחרת מותר כמבואר גבי אשפה וגבי צואה מקום גבוה י' טפחים או נמוך י' טפחים מותר דמיקרי מקום 

במכת ברד שאמר משה לפרעה כצאתי את העיר ופרש"י  מיוחד לעצמו יעיין רא"ש ברכות )סי' פ"ג סי' מ"ו(, תדע שכתוב
בשם מ"ר שלא התפלל בעיר משום שהיתה מלאה גלולים ותקשה מ"ש מכת ברד ממכת צפרדעים וערוב שלא אמר משה 
כך אלא משום שהי' ביהכ"נ שמה מקום מיוחד לתפלה כמבואר שלא פסקה ישיבה אף בהיותם במצרים והיה מתפלל שם 

מבחוץ כיון שהתפלל במקום אחר במחיצות אבל במכת ברד רצה משה להתפלל תחת שמי הרקיע ולא חשש לגלולים ש
כדי להעציר את המטר שיחדלו מלירד לארץ מש"ה היה חושש לגלולים שמבחוץ, וה' יורנו דרך האמת, והיא התכלית 

     :והחותמת, העמוס בעבודה

 משנה ברורה צד:ט

 ביאור הלכה סימן קנ ד"ה שברוח

 כוונה מכרעת –תפילה 

 רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים י:ו
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מי שהיה עומד בתפלה ונזכר שכבר התפלל פוסק ואפילו באמצע ברכה, ואם היתה תפלת ערבית אינו פוסק שלא התפלל 
וח +/השגת הראב"ד/ מי שהיה עומד בתפלה וכו'. כתב הראב"ד ז"ל /א"א/ אין כאן נחת ראותה מתחילה אלא על דעת שאינה חובה. 

 עכ"ל.+

 :וחידושי ר' חיים הלוי הלכות תפילה ונשיאת כפים י

מי שהיה עומד בתפלה ונזכר שכבר התפלל פוסק ואפילו באמצע ברכה, ואם היתה תפלת ערבית אינו פוסק שלא התפלל 
 אותה מתחלה אלא על דעת שאינה חובה עכ"ל.

 ובהשגות ז"ל אין כאן נחת רוח עכ"ל.  

עיין בכ"מ שפי' ההשגה משום דס"ל דגם תפלת ערבית קבלוה בחובה ודינו שפוסק באמצע הברכה. ולדעת הרמב"ם צ"ל   
דהא דחובה ונדבה לא מצטרפי הוא משום דהן חלוקין בעצם החפצא של תפלה, דזו תפלת חובה וזו תפלת נדבה. 

בה על עצמן להתפלל תפלת רשות ונדבה, אבל וערבית דין רשות ונדבה עלה, והא דקבעוה לחובה פירושו שקבעו חו
התפלה בעצמותה נדבה ורשות היא, כיון דבעיקר תקנת וחובת תפילה אינה רק רשות ונדבה. וע"כ שפיר פסק הרמב"ם 

דערבית הואיל והיא בעצמותה רשות ונדבה מצטרפת עם תפלת נדבה דחד מינא נינהו, שארי תפלות דהויין חובה בעיקר 
 תרי מיני ולא מצטרפי עם נדבה.מילתייהו הויין 

והנה ברי"ף בדין תפלת ערבית רשות סיים ז"ל מיהו הנ"מ היכא דלא צלי ליה כלל אבל היכא דצלי ליה לתפלת ערבית   
כבר שוויהו עלייהו לחובה וכו', ואפילו למ"ד רשות חובה הוא דליתא אבל מצוה איתא והאידנא נהוג עלמא לשוויהו 

ם כתב ז"ל ואין תפלת ערבית חובה כתפלת שחרית ומנחה ואעפ"כ נהגו וכו' להתפלל תפלת כחובה, והרמב"ם בפ"א ש
ערבית וקבלוה עליהם כתפלת חובה. ונראה דהשמיט הא דכתב הרי"ף דמשהתחיל להתפלל שוויהו חובה דהוי דין 

נדבה,  בעצמותה של התפלה דמשהתחיל להתפלל נעשית חובה מאליה, דלפ"ז התפלה בעצמה שניא היא מתפלת
והרמב"ם דסובר דתפלת ערבית בעצמותה הויא חד מינא עם תפלת נדבה, ע"כ השמיט וסיים רק הא דקבעוה כחובה ר"ל 

 דנהגו להתפלל התפלת נדבה וכמו שנתבאר.

ועיין עוד בפ"ג מהל' תפלה שכתב הרמב"ם ז"ל תפלת הערב אע"פ שאינה חובה המתפלל אותה זמנה מתחלת הלילה עד   
השחר וכו' המתפלל תפלה קודם זמנה לא יצא ידי חובתו וחוזר ומתפלל אותה בזמנה וכו' ויש לו להתפלל שיעלה עמוד 

תפלת ערבית של שבת בערב שבת קודם שתשקע החמה וכו' לפי שתפלת ערבית רשות. הרי להדיא דדעת הרמב"ם 
צטרפת עם תפלת רשות ונדבה, וחד דתפלת ערבית דין רשות ודין נדבה עלה גם בשעה שמתפלל אותה. והיינו כטעמי' דמ

מינא נינהו. והראב"ד שם השיג וכתב שאין ראוי לעשות כן אלא לצורך שעה, והיינו כדעת הרי"ף, דלא הויא חד מינא עם 
 נדבה ובשעת התפלה חוזרת להיות חובה מאליה וכמו שנתבאר.

אמר שמואל היה עומד בתפלה ונזכר אולם אשר יראה בדעת הראב"ד, דהנה בברכות דף כ"א ]ע"א[ אמר ר' יהודה   
שהתפלל פוסק ואפילו באמצע ברכה וכו', ואמר ר' יהודה אמר שמואל התפלל ונכנס לבית הכנסת ומצא ציבור 

שמתפללין אם יכול לחדש בה דבר יתפלל ואם לאו אל יתפלל, וצריכא דאי אשמעינן הכא משום דלא אתחיל בה אבל 
הרי"ף דהא דר"י אמר שמואל לא פליגא אדר' יוחנן דהלואי שיתפלל אדם כל  התם דאתחיל בה אימא לא צריכא. וכתב

היום כולו דההיא ג"כ ביכול לחדש קמיירי ואי לא אל יתפלל, ואפילו באמצע ברכה פוסק, אכן ברש"י בשם בה"ג פסק 
בי יוחנן פליגי. דהלכה כרבי יוחנן בספק התפלל וכר"י אמר שמואל בודאי התפלל. ומבואר בדעתם דר"י אמר שמואל ור

וברמב"ם פ"א מהל' תפלה פסק וז"ל תפלות אלו אין פוחתין מהם אבל מוסיפין עליהם וכו' וכל אותן התפלות שמוסיף 
כמו מקריב נדבות לפיכך צריך לחדש דבר, הרי להדיא בדעת הרמב"ם דהא דצריך שיחדש דבר הוא משום דהוי תפלת 

אמר הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו לא פליג אדר"י אמר שמואל דצריך נדבה, וזהו להדיא כדעת הרי"ף דרבי יוחנן ד
שיחדש בה דבר, דאדרבה הואיל והיא נדבה ע"כ צריך שיחדש בה דבר, והראב"ד שם חולק וכתב ז"ל אעפ"י שלא יחדש 

דשמואל. ופוסק עכ"ל, והיינו משום דס"ל כדעת רש"י והבה"ג דרבי יוחנן דאמר הלואי שיתפלל אדם כל היום כולו פליג א
 כרבי יוחנן דא"צ חידוש דבר בנדבה.

והנה במימרא שניה דשמואל דבעמד להתפלל ונזכר שכבר התפלל פוסק ואפילו באמצע ברכה, עיין ברי"ף שפי' דשמואל   
תרי דינים תני בתפלת נדבה, חדא דאם אינו יכול לחדש דבר פוסק. ושנית דגם ביכול לחדש אם התחיל בתורת חובה 

צטרפת לנדבה ופוסק באמצע ברכה. אכן לדעת הראב"ד י"ל דבאמת ליתא כלל דינא דאם התחיל בתורת חובה אינה מ
אינה יכולה להיות שוב נדבה, דאין בההתחלה שעל דעת חובה שום גריעותא כלל לענין דין נדבה, וגם התפלה שעל דעת 

ילו באמצע ברכה הוא זה גופא הדין הראשון חובה אם רק אינה חובה חוזרת להיות נדבה, והא דקאמר שמואל פוסק אפ
דשמואל דאם אינו יכול לחדש דבר אל יתפלל ומשום הכי הוא דפוסק. או דאיירי גם הכא באינו יכול לחדש דבר. או 

דאפילו ביכול לחדש מ"מ כיון דההתחלה היתה שלא בתורת נדבה וחידוש דבר א"כ הוי בכלל אינו יכול לחדש דבר 
להתפלל בכה"ג תפלת נדבה, אבל שום הוספת דין מחמת אתחלותא דחובה לא נאמר בזה כלל. דלשמואל אינו יכול 

ונראה דזהו ביאור ההשגה שכתב אין כאן נחת רוח, והיינו דהראב"ד פליג על עיקר הדין של הרמב"ם דאם נזכר שכבר 
בל אנן קי"ל כרבי יוחנן התפלל פוסק. ומשום דלדעת הראב"ד כל זה הוא לדעת שמואל דסובר דבעינן שיחדש דבר א

דיכול להתפלל תפלת נדבה גם בלא חידוש דבר, וממילא דגם בהתחיל בתורת חובה גומר ודין תפלת נדבה עלה. ולפ"ז 
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קיימא ההשגה אתחלת דברי הרמב"ם דאם נזכר שכבר התפלל פוסק בתפלת חובה, על זה הוא שהשיג דגם בתפלת חובה 
ה וכטעמי' לעיל בפ"א דיכול להתפלל תפלת נדבה גם בלא חידוש. וכמו אם נזכר שכבר התפלל גומרה בתורת נדב

 שנתבאר דלדעת הראב"ד גם ההתחלה שעל דעת חובה מצטרפת להחשב תפלת נדבה ותליא רק בדין חידוש דבר.    

 כיסוי הלב, עד שיכסה את לבו –תפילה 

 ברכות כד:

 חידושי הגרי"ז סימן ב

שניהם וידוע כי עירומים הם ויתפרו עלה ויעשו להם חגורות. וישמעו את קול  י"א( ותפקחנה עיני -בראשית )ג' ז' 
אלקים מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני ה' אלקים בתוך עץ הגן. ויקרא ה' וגו' ויאמר לו איכה. ויאמר 

עץ אשר צויתיך לבלתי אכל את קולך שמעתי בגן ואירא כי עירום אנכי ואחבא. ויאמר מי הגיד לך כי ערום אתה, המן ה
 ממנו אכלת. ע"כ.

וצ"ב מאי האי דאדם התחבא מפני ה' הלא מופלא הוא. וגם לא מצינו בקרא שתבעו ממנו את זה, ורק מי הגיד לך. 
והנראה, דהנה איתא בברכות כ"ד ב תנ"ה היתה וכו' חגורה על מתניו מותר לקרא ק"ש, אבל לתפילה עד שיכסה את לבו, 

תפילה צריך הוא להראות את עצמו כעומד לפני המלך, ולעמוד באימה, אבל ק"ש אינו מדבר לפני המלך, ופירש"י אבל ל
ע"כ, הרי דחלוק קיום מצוה מתפילה, דקיום מצוה די שיכסה ערותו, אבל תפילה כשעומד לפני המלך צריך לכסות את 

ים הדברים היטב, דכשאדם וחוה ידעו כי לבו, דצריך לעמוד באימה להראות את עצמו כעומד לפני המלך. ולזה מבואר
עירומים הם תפרו עלה תאנה ועשו להם חגורות בכדי שיוכלו לקבל עליהם עול מלכות שמים. וגם לעבדה ולשמרה היה 
מ"ע עליו, עי' פרש"י, אך כששמעו את קול ה' אלקים מתהלך בגן, והיו צריכים לכסות את לבם, ולזה התחבאו וכסו את 

קולך שמעתי" והיינו שאצטרך לעמוד לפני המלך, "ואירא" הרי עלי דין מורא, שצריך להיות כאדם  עצמם. וענהו "את
העומד לפני המלך ולעמוד באימה, "כי עירם אנכי ואחבא" ואני הלא ערום ולזה התחבאתי, וע"ז אמר לו ה' הן זה נכון 

ס עצמך בדין זה. אין זה כי אם "המן העץ אשר שצריך מעתה לעשות כן אבל "מי הגיד לך כי ערום אתה" מי גרם לך להכני
 צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת".

)ואח"כ כתוב )ג' כ"א( ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבשם, והיינו דעכשיו כבר הוכחו לכתנות להיות להם 
פני ממה"מ הקב"ה, ע"כ. לכסות לבם(, וזהו דמבואר במה שאיתא באבות פ"ד ועל כרחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון ל

וצ"ב מה שאיתא דהאדם עצמו יתן "דין" על מעשיו למה שעשה כך וכך, שבאמת מצד הדין היה עליו לעשות כך וכך אבל 
יתן גם "חשבון" מה שגרם שיהיה הדין כך, והיינו כנ"ל שהיה באמת צריך להחבא מצד הדין, אבל עשה לו חשבון שהוא 

 גרם לזה.

 התפילה להתנועע בשעת –תפילה 

 (קישור)ספר חסידים אות נז 

 וצריך לנענע כל גופו בשעת התפלה דכתיב כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך )תהלים ל"ה י'(

 ברית עולם על ספר החסידים אות נז )חיד"א(

ת תפילה וכו' הרב המקובל מהר"ר ישראל סרוק ותלמידו הרמ"ע זכרם לברכה כתבו שאין ומ"ש וצריך לנענע כל גופו בשע
לנענע גופו בתפלת י"ח שהוא כעומד לפני המלך עכ"ד ומיהו אם נוהג לעשות תנועה כשמזכיר ה' כמ"ש כל עצמותי גם 

 בתפלת ח"י יעשה הרגש קטן כנ"ל.

 לעבור לפני המתפלל, סתירה בין הגמרא והזהר –תפילה 

 שלחן ערוך אורח חיים קב:ד

 אסור לעבור כנגד המתפללים בתוך ד' אמות, ודווקא לפניהם, אבל בצדיהם מותר לעבור ולעמוד.

 ביאור הגר"א אורח חיים קב:ד

 ודוקא כו'. לשון הטור וכ"כ תר"י ועיין זוהר ח"א קל"ב א':
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 297(הזוהר לפרשת חיי שרה )ח"א קל"ב ע"ב

 אמות סמיך ליה ואוקמוה להני ארבע אמות לכל סטר )צד( בר לקמיה".ומאן דצלי אסיר למעבר ארבע 

 עליות אליהו )ביוגרפיה(

 מודים דרבנן –תפילה 

 .סוטה מ

 :ברכות לד

 :חידושי הרשב"א ברכות לד

 תלמידי רבינו יונה

 טור אורח חיים קכח:כו

 בית יוסף אורח חיים קכז

 נפש הרב עמ' קכח

 בעקבי הצאן עמ' פ

 רי מנחה, עשה דהשלמהמוסף אח –תפילה 

 ברכות כח.

 (קישור)חזון איש אורח חיים סימן השמטות לסימן רפו 

                                                 

 ודברי הפוסקים שהביאו שם שטייגןע"ע מש"כ באתר  297
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 חזון איש קדשים מנחות לג:ז

 

 זמנה – מוסף –תפילה 

 ברכות כז.

מתפלל של מנחה ואחר כך של מוסף, שזו תדירה וזו  -מוסף ואחת של מנחה ותניא: היו לפניו שתי תפלות, אחת של 
 אינה תדירה; רבי יהודה אומר: מתפלל של מוסף ואחר כך של מנחה, שזו עוברת וזו אינה עוברת

 שלחן ערוך אורח חיים רפו:ד
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ו' שעות )ומחצה, טור( היו לפניו שתי תפלות, אחת של מנחה ואחת של מוספין, כגון שאיחר מלהתפלל תפלת מוסף עד 
הגה: ומיהו אם הקדים של מוסף, יצא )ב"י בשם שהוא זמן תפלת מנחה, צריך להתפלל של מנחה תחלה ואח"כ של מוסף. 

וי"א דהיינו דוקא שצריך עתה להתפלל שתיהן, כגון שרוצה לאכול ואסור לו לאכול עד שיתפלל מנחה, אבל אם  הרשב"א(.
 הגה: ומיהו אם הגיע מנחה קטנה יתפלל מנחה תחלה )הר"י והרא"ש בשם ירושלמי(.דים של מוסף. א"צ עתה להתפלל מנחה יכול להק

 ויש מי שהורה שאין עושים כן בצבור להקדים תפלת מנחה לתפלת מוסף, כדי שלא יטעו.

 מוסף לנשים –תפילה 

 ברכות כו.

 תוספות ברכות כו. ד"ה תפלת

 שם ושל מוספין וכו'צל"ח ברכות כו. ד"ה 

עיין בתוס' ]ד"ה תפלת[ שהקדים תפלת המנחה למוספין אף שהיא קודמת משום שהיא תדירה בכל. ואכתי יש לדקדק 
שהיה להתנא להקדימה עכ"פ לתפלת ערבית, שאף שיש לערבית מעלה דתדיר, הרי היא רק רשות ושל מוספין חובה. 

 שיכול להשלימה בערבית וכמ"ש לעיל. ואולי לא רצה להפסיק בין מנחה לערבית להורות שאם שכח תפלת המנחה

ומדברי התוס' למדתי כונה אחרת רמוזה בלשונם שכתבו משום שהיא תדירה בכל, ולכאורה מלת בכל אין לה הבנה,   
שהיה להם לומר שהיא תדירה בכל יום או בכל זמןא[ ולכן אני אומר שכיונו במה שאני מסתפק אם תפלת המוספין 

ה שהזמן גרמא, ואף שהתפלה אין מן התורה רק מדרבנן, הרי לדעת התוס' לעיל דף כ' ע"ב נוהגת בנשים שהרי היא מצו
]ד"ה בתפלה[ גם במצות דרבנן שהזמן גרמא נשים פטורות אלא שבתפלה חייבינהו רבנן כיון דרחמי נינהו כמבואר לעיל, 

בחול רחמי נינהו לכן לא חילקו בין והיינו בשלש תפלות הקבועות בכל יום, ואפי' בשבת וי"ט שהם רק שבח מ"מ כיון ד
שבת ויו"ט לחול, וכמ"ש רבינו יונה כאן ]י"ח ע"א מדפי הרי"ף ד"ה טעה[ לענין תשלומין בתפלה שאחריה, אבל תפלת 

מוסף שאיננה רחמי כמבואר ברבינו יונה כאן דלכך אין לה תשלומין, והיא מצות עשה דרבנן שהזמן גרמא, ודאי דנשים 
'. וא"כ זהו כוונת התוס' שהקדים תפלת המנחה למוסף משום שהיא תדירה בכל, ותרתי קארי פטורות לדעת התוס

למעליותא דמנחה, חדא שהיא תדירה, ועוד שהיא נוהגת בכל באנשים ונשים, משא"כ מוסף שאינה תדיר ואינה נוהגת 
 בנשים.

זמן גרמא, נדבר עתה אם הם מותרות וכיון שעלה בידינו שתפלת מוסף אינה נוהגת בנשים מטעם שהיא מצות עשה שה  
להתפלל מוסף. ונלע"ד שהרשות בידם, לא מבעיא לדידן שאנו נמשכים אחר דברי הפוסקים שהנשים יכולות לברך על כל 
מצות עשה שהזמן גרמא אף שהם פטורות וכמבואר באו"ח סי' תקפ"ט סעיף ו' בהג"ה ע"ש, פשיטא שיש רשות להנשים 

פילו לדעת הרמב"ם ]הלכות ציצית פ"ג ה"ט[ והיא דעת המחבר שם בשלחן ערוך שנשים לא להתפלל תפלת מוסף. אלא א
יברכו על מצות עשה שהזמן גרמא, מ"מ נלע"ד שמודה המחבר שיכולים להתפלל תפלת מוסף, שהרי מבואר שם בב"י 

המצות, אבל בתפלה לא  הטעם שאינן מברכות שאיך יאמרו וצונו והרי לא נצטוו רק שמקיימות מעצמן, וזה שייך בברכת
אמרינן וצונו, אלא שברכות התפלה הם עצם המצוה עצמה, וכיון שנשים רשאות לקיים כל מצות עשה שהזמן גרמא גם 

תפלת מוסף רשות להן להתפלל, מ"מ חיובא ליכא עלייהו לגמרי. משא"כ תפלת הערב אף שאין לה קבע והיא רשות אפי' 
י מצוה אחרת שהיא עוברת מחשבא רשות, אבל בחנם אינו רשאי לבטלה כמבואר לאנשים, מ"מ אינה רשות לגמרי, ולגב

 כאן בתוס' ד"ה טעה וכו', ונשים ואנשים שוין בה, לכן הקדים במשנה תפלת הערב למוסף.

 שלחן ערוך אורח חיים קו:ב

יעו לחינוך, הזמן גרמא; וקטנים שהגמ"ע שלא שהיא חייבים בתפלה, מפני  נשים ועבדים, שאע"פ שפטורים מק"ש
 לחנכם.חייבים 

 משנה ברורה קו:ד

כ"ז לדעת הרמב"ם שרק זמני התפלה הם מדברי סופרים אבל עיקר מצות תפלה היא מן התורה שנאמר  -שהיא מ"ע וכו' 
ולעבדו בכל לבבכם איזו עבודה שהיא בלב הוי אומר זו תפלה אלא שאין לה נוסח ידוע מן התורה ויכול להתפלל בכל 

ובכל עת שירצה ומשהתפלל פ"א ביום או בלילה יצא י"ח מן התורה וכתב המ"א שע"פ סברא זו נהגו רוב נוסח שירצה 
הנשים שאין מתפללין י"ח בתמידות שחר וערב לפי שאומרות מיד בבוקר סמוך לנטילה איזה בקשה ]ה[ ומן התורה 

פלה היא מד"ס שהם אנשי כה"ג יוצאות בזה ואפשר שאף חכמים לא חייבו יותר אבל דעת הרמב"ן שעיקר מצות ת
שתיקנו י"ח ברכות על הסדר להתפלל אותן שחרית ומנחה חובה וערבית רשות ואע"פ שהוא מ"ע מד"ס שהזמן גרמא 

והנשים פטורות מכל מ"ע שהזמן גרמא אפילו מד"ס כגון קידוש הלבנה אעפ"כ חייבו אותן בתפילת שחרית ומנחה כמו 
ם. וכן עיקר ]ו[ כי כן דעת רוב הפוסקים וכן הכריע בספר שאגת ארי' ע"כ יש אנשים הואיל ותפלה היא בקשת רחמי

להזהיר לנשים שיתפללו י"ח ונכון ג"כ שיקבלו עליהן עול מלכות שמים דהיינו שיאמרו עכ"פ שמע ישראל כדאיתא 
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נין שחרית ומנחה ]ז[ בסימן ע' ויאמרו ג"כ ברכת אמת ויציב כדי לסמוך גאולה לתפלה כמו שכתב המ"א בסימן ע' וכ"ז לע
אבל תפלת ערבית שהוא רשות אע"פ שעכשיו כבר קבלוהו עליהם כל ישראל לחובה מ"מ הנשים לא קבלו עליהם ורובן 

 אין מתפללין ערבית. ותפלת מוספין בצל"ח כתב דפטורות אבל בספר מגן גבורים פסק דחייבות עי"ש:

 (קישור)שו"ת בשמים ראש סימן פט 

ונשים פטורות מתפילת המוספין, דזאת התפלה אינה באה, לא משום זכר לחיוב הקרבנות, ואשה לא היתה שוקלת, ואין 
 להם חלק בקרבנות צבור, אבל כבר נהגו להתפלל כל דבר וחייבו את עצמן בכל המצוות:

 מטרתה –תפילה 

 (קישור)נחלת יעקב ברכות ו: ד"ה אמר רבי חלבו 

 

 מי רגלים –תפילה 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן כז   
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ז' שבט תשי"ח. מע"כ ידידי  בענין עמוד דמי רגלים ובחולה שהמ"ר =שהמי רגלים= יוצאים דרך קנה של ראבער /גומי/
 הרב מוהר"ר אריה ליב היימאן שליט"א.  

בדבר קושיתו על הרשב"א ברכות דף כ"ב שכתב דמי רגלים אינו אסור דאורייתא אלא כנגד עמוד ומדכתיב ולא יראה   
ר התורה נגד בך ערות דבר, הא קרא זה קאי על ערוה ואין שייך זה למי רגלים. הנכון לע"ד דהוקשה לרשב"א אם איסו

העמוד הוא משום דעמוד דמי רגלים מאוס כצואה ומדין צואה הוא איזה טעם יש להתיר כשנפול לארעא בלא כסוי, דאף 
אם נימא דעל הקרקע אולי כיון שעומדין ליבלע נחשבו כבלועין או שנבטלו להקרקע אבל הא גם כשהם בכלי שאין 

מדאורייתא באם לא נאסר הכלי מדין עביט, ולכן פי' שמה שאסור כנגד עומדין ליבלע ואין שייך שיבטלו נמי אינו אסור 
 העמוד הוא מצד שנחשב העמוד כהערוה מצד החבור להערוה.  

והוצרך הרשב"א לטעם זה למה שהוכיח כאן שאינו צריך להרחיק בעומד בתפלה ומים שותתין על ברכיו הד' אמות,   
עמוד מדין צואה אך שלא נחשבו מדאורייתא כצואה כשנפלו לארעא שתניא בצואה לעיל מזה ואם היה איסור כנגד ה

היה לן להצריכו להרחיק ד' אמות גם מצד האיסור דרבנן שיש אף בנפלו לארעא, דכיון שעיקרו דמי רגלים מדין צואה 
ן כתב הוא דאורייתא כשאסרו מדרבנן גם בנפול לארעא כעין דאורייתא תקון, ויש להרחיק כמו מצואה דאורייתא. ולכ

שאיסור כנגד העמוד דאורייתא אינו מדין צואה שמי רגלים לא החשיבה תורה כצואה כלל אלא שהוא מדין ערוה שאין 
שייך זה בנפול לארעא והוי מה שאסרו מדרבנן מדין צואה איסור דרבנן שאין עיקרו מדאורייתא לכן אין זה כעין 

 דאורייתא והקלו בעומד בתפלה.  

קותם באם צריך להרחיק שהגמיי' =שהגהות מימוניות= פ"ד מתפלה הי"ג סובר שכשחוזר וזה נראה בטעם מחל  
להתפלל צריך להרחיק, וכן מביא הב"י /או"ח/ סוף סי' צ' מרוקח שרש"י יצא מביהכ"נ באמצע תפלתו כשהשתין תינוק 

לו לארעא חמיר שיש שם דהם סברי דכנגד העמוד שאסור מדאורייתא הוא מדין צואה, והוי אף האיסור דרבנן בנפ
להצריך להרחיק כעין דאורייתא, והרשב"א שסובר שא"צ להרחיק הוא מטעם דסובר דבמ"ר ליכא מדאורייתא איסור 

 צואה כלל אלא מדין ערוה, ולכן אף שרבנן אסרו מדין צואה אין זה כעין דאורייתא ולכן הקלו בעומד בתפלה.  

ת של החלונות העמוד של מי רגלים דיהיה אסור כמו ערוה בעששית ולפ"ז איכא חומרא להרשב"א ברואה דרך זכוכי  
 וחמור לענין זה מצואה שמותר, ולרש"י והגמיי' יהיה מותר דהוא כצואה שמותר בעששית.  

ולהרשב"א צריך לפרש הא דמים שותתין על ברכיו דהוא באופן שנראה העמוד ואף שנראה רק לחלוחית המים מהעמוד   
מחובר לו אבל כשמכוסה העמוד והלחלוחית בהבגדים לא יצטרך לפסוק. ואולי מדוייק לפ"ז מה דהוא ג"כ כהעמוד ד

שנקט על ברכיו ולא סתם מים שותתין שהוא לכל מקום שהוא, משום דעל ברכיו הוא מקום הנראה שהרבה בזמנם לא 
  היו מכסים ברכיהם. ולרש"י והגמיי' צריך לומר דהוא לאו דוקא דאף בלא נראה אסור. 

והנה הב"י /או"ח/ בסי' ע"ח הביא דברי הרשב"א והשמיט הא דכתב ומדכתיב ולא יראה בך ערות דבר, ומסיק שנקטינן   
להלכה כהרשב"א, אם כן סובר דהוא מדין צואה ומ"מ מאחר שהוא רק מדרבנן הקלו שלא להרחיק כשעומד בתפלה. 

ע"ד סתירת הב"י ממה שפסק בס"ס צ' כהרוקח בשם ולטעמו ניחא מה שתירץ הלבוש שהביא בדברי חמודות פ"ג אות 
רש"י שיצא כשהשתין תינוק, דבשותתין על ברכיו ובגדיו לא תועיל הרחקתו משא"כ כשהתינוק השתין עיי"ש, שלכאו' 
הרי יכול לפשוט בגדיו וללבוש נקיים ולקנח הניצוצות שעל ברכיו, וצריך לומר כהפמ"ג באשל אברהם /או"ח/ סי' ע"ח 

פסק גדול ומלאכה חששו והתירו לו לגמור תפלתו כיון שהוא רק מדרבנן, ובהליכה דאינו הפסק כ"כ לא סק"א שלה
התירו אף שהוא רק מדרבנן. והטעם משום דבעצם אף שהוא רק איסור מדרבנן, נמי כיון שיש גם מדאורייתא ענין זה 

דלהפסיק באמצע התפלה נמי הוא דבר איסור הרי הוא דבר איסור ואין שייך לומר שלא תקנו לאסור בכה"ג, אלא דכיון 
רואין איזה איסור חמור שידחה השני, והכריעו שהפסק גדול הוא איסור יותר חמור מלהתפלל בד' אמות דמי רגלים 

והפסק קטן דהליכה הוא איסור קיל מאיסור תפלה בד' אמות דמ"ר. אבל אם נימא כדבארתי להרשב"א שמה שהקלו הוא 
ים כלל מדאורייתא לצואה, והוא ענין חדש מדרבנן להחשיב מי רגלים לצואה שייך לומר שלא אסרו משום דמ"ר אין שייכ

בכה"ג שהוא להפסיק בתפלה ואינו ענין הכרעת שיקול האיסורים, ולכן אין לחלק בין הליכה להפסק גדול ואין להפסיק 
שהוא בעל קרי שלא יפסיק שהוא אף להליכה כדסובר הרשב"א. והוא להרשב"א ממש כהטעם בעומד בתפלה ונזכר 

 מטעם שלא גזרו לאסור להפסיק התפלה כיון שהוא איסור שאין דוגמתו באורייתא.  

ובחולה שנתנו הרופאים קנה חלול דרך האמה והשתן יוצא דרך הקנה לכלי זכוכית ודאי ליכא דין נגד העמוד אף   
להאוסרין /או"ח/ בסי' ע"ו סעי' ד' שפוסקין כר' חסדא  להסוברין דהוא מדין צואה, דהיה מקום לאסור כצואה שעל בשרו

ברכות/ בדף כ"ה, וגם במקומה הא אסור לכו"ע כדאיתא ביומא דף ל' ואיפסק שם בסעי' ה', אבל הא לא נגע כלל בגופו /
ין בחוץ והמים והצואה שבתוך הגוף ודאי אינו כלום שכל אדם הוא כן עיין בתוספתא סוף ידים לבאור הגר"א, וא"כ א

לאסור מצד קלוח העמוד, וכ"ש שאין לאסור להרשב"א שהוא מדין ערוה שהרי הוא מכוסה בהקנה. ונשאר רק מצד המ"ר 
שהם כבר בהכלי שכיון שהוא סתום ליכא איסור לרוב הפוסקים בזכוכית ורק להט"ז /או"ח/ סי' פ"ז שסובר שיש לחוש 

בכלי חרס= אף בכפאו על פיו יש לחוש לכתחלה אם אפשר להסוברים דכלי זכוכית הרי הוא כחרס ולהאוסרים בכ"ח =
לכסות הכלי. והקנה שהוא מראבער אפשר שהוא ככלי עץ שלהאוסרים אף בכפאו על פיו שהלכה כמותם כדפסק המחבר 

או"ח פ"ז/ בסעי' ז' צריך לכסות מדינא. ונמצא שלכתחלה צריך לכסות גם הכלי ואם א"א לכסות הכלי יכול להתפלל אף /
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נו מכוסה אבל הקנה של ראבער מוכרחין לכסות. ואם הקנה הוא מפלאסטיק אפשר עדיף מראבער ומ"מ טוב כשאי
 לכסותו.  

והנה בהכניסו קנה קטנה ויוצא הקלוח לחוץ שהוא מגולה נגד העמוד, אפשר אסור גם מדאורייתא, ול"ד לרואה דם   
דה דף כ"א, דהכא לא שייך זה דאם הוא מדין צואה בשפופרת שטהור משום דחוצץ מכותלי בית הרחם כדאיתא ברש"י נ

אין מקום לחלק בין יצא דרך האמה או דרך הקנה דעכ"פ הרי הוא כצואה, אבל למה שבארתי להרשב"א שהוא מדין ערוה 
מסתבר שכיון שבא דרך הקנה אף שהקנה הוא דרך האמה אין להחשיבו לקלוח כערוה ואין לאסור אף בלא כסוי. אבל 

 אסור כשאינו מכוסה גם מדאורייתא כרוב הראשונים שהוא מדין צואה, ובמכוסה ברור שמותר כדלעיל.  למעשה יש ל

 ידידו, משה פיינשטיין.      

 מינוי רב ושליח ציבור –תפילה 

 שלחן ערוך אורח חיים נג:יט

ה חזן אם לא שכבר הסכים יש מונעים גר מלהיו' ש"צ ונדחו דבריה' אפי' יחיד יכול לעכב ולומר איני רוצ' שפלוני יהי
הגה ודוקא שיהי' לאותו יחיד טעם הגון ע"פ טובי העיר אבל בלאו הכי אין היחיד יכול למחות בש"ץ ]מהרי"ו סי' ס'[ ואם הוא עליו מתחיל': 

תור' כשקורא  שונאו יכול למחות בו קודם שהסכים עליו ]מהר"ם פדואה סי' ק"ד ומהרי"ק שורש מ"ד[ ומי שהוא שונא לש"ץ לא יעלה לספר
 התוכחה: ]אור זרוע[:

 כא-מגן אברהם נג:כ

אפילו יחיד. וגם בכל המינוים יכול למחות ואפילו במרביץ תורה )רשב"ם סי' מ' ור"ב סימן כ"ה ומ"צ סי' ע"ה ע"ו( מיהו 
יחיד יכול דוקא כשרוצה לקבל אחר ע"ש )כ"ה( וביש"ש פ"ק דחולין סי' נ"א כתב דוקא שיש אחר לשכור בדמיו של זה אז 

למחות, ובלבוש כתב ועכשיו הולכין אחר רוב פורעי המס אפי' פסולי קורבה ביניהם ויש מקומות שממנין י"א או י"ג 
אנשים על זה והכל שלא ירבו המחלוקת ואין משגיחין על יחיד וכ"כ בכ"ה בשם רשד"מ ומהר"א די ביטין סי' ב', ונ"ל 

בתפלתו אז היה יחיד יכול לעכב דאין נעשה שלוחו בע"כ משא"כ עתה  דדוקא בזמניהם שהיה הש"ץ מוציא הרבים י"ח
שכלם בקיאין רק הש"ץ הוא לפיוטים אע"פ שאומר קדיש וברכו אין כ"כ קפידא, וכ' ראב"ח ח"ב סי' מ"א אפי' למ"ד יחיד 

 יכול למחות אם בא בטענת פסול אין יכול למחות דיש לחוש לפגמו:

למחות אפי' אחר שהסכימו )כ"ה( אפי' מיעוט כופין את הרוב לקבל מרביץ תורה )ר"ש שכבר הסכים עליו. ורבים יכולים 
 הלוי כ"ה(:

 מנחה גדולה –תפילה 

 (קישור)במהדורה החדשה(  117במהדורה הישנה, ועמ'  99תנועת המוסר חלק א פרק ד )עמ' 

 

 משנה ברורה

 זמנה –מנחה  –תפילה 
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 רש"י פסחים נח. ד"ה אלא אמר רבא

 גליון הש"ס פסחים נח.

 רש"י פסחים צג: ד"ה חמשה עשר מילין

 ב-משנה ברורה רלג:א

דתפלת המנחה כנגד תמיד של בין הערבים תקנוה וזמן שחיטתו מדאורייתא התחלתו אחר שש  -)א( שהתפלל וכו' 
חצי שעה אחר חצות היום ורק משום כדי שיהיו יכולין להקריב קרבנות יחיד מקודם ]שאחר שעות]א[ ומחצה דהיינו 

התמיד של בין הערבים אסור להקריב שום קרבן[ לכן היו מאחרין הקרבתו בכל יום עד ט' שעות ומחצה לבד מערב פסח 
לכתחלה הוא מט' ומחצה  שחל להיות בע"ש]ב[ שהיו שוחטין התמיד בשש שעות ומחצה וע"כ עיקר זמן תפלת המנחה

ולמעלה כנגד התמיד שהיו מקריבין בכל יום ומ"מ אם התפלל משש ומחצה ולמעלה יצא אחרי דעיקר זמנו של תמיד 
מדאורייתא מתחיל מאותו זמן]ג[ ויש מהראשונים שמקילין לכתחלה משש שעות ומחצה ולמעלה]ד[ ועכ"פ אם רוצה 

לל עם הצבור ואם ימתין על מ"ק לא יהיה לו מנין לכו"ע מותר להתפלל לאכול או לצאת לדרך]ה[ או שעתה יוכל להתפ
 לכתחלה משש שעות ומחצה ולמעלה:

משמע דמקודם לכן לא יצא אפילו דיעבד ]כ"כ מ"א ודה"ח וברכ"י[]ו[ ויש מאחרונים דס"ל דאף  -)ב( ומחצה ולמעלה יצא  
יעבד שהתפלל בזו החצי שעה לא יתפלל שנית. דלכתחלה אסור להתפלל קודם שנשלם החצי שעה שאחר חצות מ"מ בד

ודע דמש"כ עד הלילה לרבנן]ז[ לאו דוקא דהא לערך רבע שעה קודם צאת הכוכבים לכו"ע בכלל בין השמשות הוא 
 כדלקמן בסימן רס"א ואין להתפלל מנחה אז ועיין לקמיה בהג"ה שניה מה שכתבנו בענין זה למעשה:

 תפילה מן התורה

 רמב"ם

 מצוותרמב"ן ספר ה

 תפילה מן התורה –קודש  מקראיראה: 

 מנין הברכות –תפילה 

 ברכות כח:

 ראש השנה

 בעקבי הצאן עמ' כז

 מפניני הרב עמ' קה

  (Junion Congregation)מנין לקטנים  –תפילה 

 מעדני יום טוב מסכת ברכות פרק ח:ש

עומד סימן י"ג מוכח בהדיא דא"א קדיש בפחות מעשרה מונקדשתי בתוך בני ישראל ואומרים קדיש. והא דבפרק הקורא 
ובפרק דלעיל סימן כ' מסיק רבינו שיהיו לפחות ט' גדולים והעשירי אינו נעשה סניף אלא אם כן הביא שתי שערות ואין 

בנן כל עשרה מישראל או נראה לחלק בין קדיש שבתפלה לקדיש דרבנן שבלימוד וז"ל הרמב"ם בסוף ספר אהבה קדיש דר
יותר שעוסקים בתלמוד תורה שבע"פ ואפילו במדרשות או בהגדות כשמסיימים אומר אחד מהן קדיש ע"כ ואע"פ שלא 

פירש שיהיו דוקא גדולים ובני חורין מפורש הוא מדין שאר קדישים שהזכיר שם קודם לכן שמבוארים בפ"ה מה"ת 
שאע"פ שבוודאי שכן הוא דין כל הקדישים בשוה מ"מ יכולים הם לומר קדיש  שצריכים לי' גדולים ובני חורין ולכן נ"ל

ג"כ כשיש שם עשרה גדולים חוץ מהם ואע"פ שהם אינם לומדים כי אם התינוקות הם שלומדים מ"מ יאמרו התינוקות 
"ד והשמיט פי' קדיש ע"ד החינוך וכמו שמפטירין בנביא ומסתייע לי שהוא כן מדהש"ע פסק לפירוש רש"י ולפירוש הראב

הי"מ ולא מצינו לו בב"י שדחה לפירושם ואם הוא כמ"ש שע"ד החינוך אומרים הקדיש ניחא דהשמיט לפירושם לפי 
 :שלענין הדין כבר נכלל בפי' הראב"ד וליכא בינייהו אלא משמעות הפירושים עיין בד"ח
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 דברי חמודות מסכת ברכות פרק ח:מ

ל שצריך עכ"פ שיהיו שם עשרה גדולים ובני חורין ומ"מ יצא לו מזה שכל שיש ואומרים קדיש. כבר הוכחתי במעי"ט דנ"
עשרה גדולים ובני חורין במעמד או מושב הלימוד ואע"פ שאין כולם מן הלומדים אלא שנים או שלשה דשפיר מתקיים 

מרים קדיש על ונקדשתי בתוך בני ישראל ואומרים קדיש דהא הכא התינוקות הם שלמדו בלבד ואעפ"כ כשיש עשרה או
דרך החינוך וה"נ לא יגרעו שנים וג' כשלומדים ועוד דפורס על שמע יוכיח שתלמידי רש"י ז"ל כתבו שאפילו בשביל א' 

 :שלא שמע פורסים ואומרים קדיש וברכו וכמו שהוא מנהגינו כמ"ש בפרק הקורא עומד

 מנינים משותפים ומנינים לנשים –תפילה 

Women at Prayer 

 (קישור)ע"ד המנינים המשותפים 

 נשים –סמיכה ראה: 

 נשים – תפיליןראה: 

 המצות –תפילה 

 א:ארמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים 

 שנאמרולעבדו תפלה היא זו שעבודה למדו השמועה מפי ,אלהיכם 'ה את ועבדתם שנאמר יום בכל להתפלל עשה מצות
ה מן הזאת משנההתפלה ואין ,התורה מן התפלות מנין ואין ,תפלה זו שבלב עבודה היא זו אי חכמים אמרו לבבכם בכל

 .התורה מן קבוע זמן לתפלה ואין ,תורה

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ה   

בר נכפל צווי זה פעמים, אמר )משפטים כג כה( ועבדתם את י"י אלהיכם והמצוה החמישית היא שצונו לעבדו יתעלה וכ
ואמר )ראה יג ה( ואותו תעבודו ואמר )ואתחנן ו יג( ואותו תעבוד ואמר )ס"פ עקב( ולעבדו. ואעפ"י שזה הצווי הוא גם כן 

פרי ולעבדו זו תפילה. מן הציוויים הכוללים כמו שביארנו בשרש הרביעי הנה יש בו יחוד שהוא צוה בתפילה. ולשון ס
ואמרו גם כן ולעבדו זה תלמוד. ובמשנתו של רבי אליעזר בנו שלרבי יוסי הגלילי )פרש' יב עמ' רכח( אמרו מנין לעיקר 

תפילה בתוך המצות מהכא את י"י אלהיך תירא ואותו תעבוד. ואמרו )מדרש תנאים ממדרש הגדול פ' ראה( עבדהו 
 שם להתפלל בו ונגדו כמו שבאר שלמה עליו השלום )מ"א ח דה"ב ו(:     בתורתו עבדהו במקדשו. כלומר ללכת

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם מצות עשה ה

כתב הרב המצוה החמשית שנצטוינו בעבודתו שנ' ועבדתם את י"י אלהיכם וגו' ואומר ולעבדו בכל לבבכם. אמר ז"ל 
ואע"פ שמצוה זו מן המצות הכוללות כלומר שאינן נמנות כמו שבארנו בעיקר הרביעי יש בו גם כן פרט והוא מצוה 

שלר' יוסי הגלילי אמרו מניין לעיקר תפלה בתוך המצות בתפלה ולשון ספרי ולעבדו זו תפלה ובמשנתו שלר' אליעזר בנו 
מהכא את י"י אלהיך תירא ואותו תעבוד ואמרו עבדו בתורתו עבדו במקדשו כלומר ללכת שם להתפלל בו כמו שביאר 
שלמה. כל אלה דברי הרב. ואין הסכמה בזה. שכבר בארו החכמים בגמרא תפלה דרבנן כמו שאמרו בשלישי שלברכות 

ניין בעל קרי שקורא קרית שמע ומברך על המזון לאחריו ואינו מתפלל והעלו הטעם בזה אלא ק"ש וברכת )כא א( לע
המזון דאורייתא תפלה דרבנן. ואמרו עוד )שם( ספק קרא ק"ש ספק לא קרא ק"ש חוזר וקורא ק"ש ספק התפלל ספק לא 

א( אמרו גבי תפלה דתנן ואם התחילו אין התפלל אינו חוזר ומתפלל דק"ש דאורייתא תפלה דרבנן. ובגמר סוכה )לח 
מפסיקין והקשו מלולב דקתני נוטל על שולחנו אלמא מפסיק והשיבו בדרך תימה מאי קושיא הא דאורייתא הא דרבנן. 

וכבר ראינו בהלכות תפלה )רפ"א( שאמר שחייב אדם מן התורה בתפלה בכל יום אלא שאין מנין התפלות ולא משנה 
תב בזה המאמר במצו' עשירית שזמני התפלה אינם מן התורה אבל חובת התפלה עצמה היא מן התפלה מן התורה וכך כ

התורה. וגם זה איננו נכון בעיני. שבעל קרי מברך על המזון לאחריו מפני שהוא מן התורה ואינו מתפלל עד שיטבול 
מו ספק התפלל ספק לא אפילו עמד כמה ימים בקריו. ועוד שמי שנאנס ולא התפלל בשחרית ובמנחה נסתפק בעצ

התפלל אם כן לפי דבריו שלהרב היה צריך לחזור ולהתפלל והם פסקו לעולם בכל ספק בתפלה שאינו חוזר ומתפלל מפני 
שהיא מדרבנן. ואם איננה מצוה בכל יום מתי תהיה החובה הזאת המוטלת עלינו מה"ת שיתפלל יום אחד בשנה או בכל 

( ברב יהודה דמתלתין יומין לתלתין יומין הוה מצלי, לפי שהיה עוסק בתורה וסומך ימיו פעם אחת. וכבר אמרו )סוף ר"ה
על מה שאמרו )שבת יא א( חברים שהיו עוסקין בתורה מפסיקין לק"ש ואין מפסיקין לתפלה, שהיא דרבנן לעולם. אלא 

בכל קראינו אליו. ועיקר ודאי כל ענין התפלה אינו חובה כלל אבל הוא ממדות חסד הבורא ית' עלינו ששומע ועונה 
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הכתוב ולעבדו בכל לבבכם מצות עשה שתהיה כל עבודתינו לאל ית' בכל לבבנו כלומר בכוונה רצויה שלימה לשמו ובאין 
הרהור רע, לא שנעשה המצות בלא כונה או על הספק אולי יש בהם תועלת. כענין ואהבת את י"י אלהיך בכל לבבך ובכל 

לאהוב את השם בכל לב ולב ושנסתכן באהבתו בנפשנו ובממוננו. ומה שדרשו בספרי נפשך ובכל מאדך שהמצוה היא 
)עקב( ולעבדו זה התלמוד ד"א זו תפלה אסמכתא היא או לומר שמכלל העבודה שנלמוד תורה ושנתפלל אליו בעת 

י( וכי תבאו מלחמה  הצרות ותהיינה עינינו ולבנו אליו לבדו כעיני עבדים אל יד אדוניהם. וזה כענין שכתוב )בהעלותך
בארצכם על הצר הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני י"י אלהיכם והיא מצוה על כל צרה וצרה שתבא על 

הצבור לצעוק לפניו בתפלה ובתרועה והוא הענין שבאר שלמה ע"ה כמו שכתוב )מ"א ח דה"ב ו( בהעצר השמים ולא 
דפון ירקון ארבה חסיל כי יהיה כי יצר לו אויבו בארץ שעריו כל נגע כל יהיה מטר וכתיב רעב כי יהיה דבר כי יהיה ש

מחלה כל תפלה כל תחנה אשר יהיה לכל האדם לכל עמך ישראל אשר ידעו איש נגע לבבו ופרש כפיו אל הבית הזה. 
א כבר נאמר וכבר דרשו עוד שם בספרי רבי אליעזר בן יעקב אומר ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם מה תלמוד לומר והל

בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך להלן ליחיד וכאן לצבור כאן לתלמוד כאן למעשה. יאמר שנצטוינו לעבוד השם ית' בכל 
לבבנו בלמוד תורתו ובעשיית מצותיו. וכן זו ששנויה שם ואותו תעבודו עבודו בתורתו עבודו במקדשו פירושו לומר 

ר וההשתחואה שם מוסיף על עבודת המצות. לפי שאמר הכתוב )ראה יג שיעבדו אותו במקדשו בעבודת הקרבנות והשי
ה( אחרי י"י אלהיכם תלכו ואותו תיראו ואת מצותיו תשמורו ודרשו שם בספרי ואת מצותיו תשמורו זו מצות עשה 

 ובקולו תשמעו ליתן לא תעשה בקול נביאיו. הנה עשיית המצות כלן כבר נאמ' ולכך דרשו ואותו תעבודו בעבודת
המקדש ואמרו בפירוש כלל הפסוק עבודו בתורתו עבודו במקדשו לומר שצוה תחלה עבודו בתורתו כלומר בעשיית 

המצות כולן מרישיה דקרא וצוה עבודו במקדשו מן ואותו תעבודו לומר כי בזה כולו תהיה עבודתינו שלימה אליו 
בכם בעניין חדש להיות כל לבבנו מיוחד אליו יתעלה. והנה הם מצות כוללות. אבל מפני שצוה אותנו בפסוק בכל לב

יתעלה בענין עשיית המצות כאשר פירשתי יתכן שתבא המצוה הזאת בחשבון רמ"ח מצות עשה. ומן הטעם הזה אצלו 
לא ימנו המצות הכוללות מפני שכבר נמנו בפרטן וכמו שלא נמנה הכפל מצוה מן המצות פעמיים שלש בפרט אלא אחת 

כלל אלא לאחת. ואולם אם חדש בכפילן והוסיף בו עניין ראוי להמנות ימנו. ואם אולי יהיה מדרשם כן לא נמנה כפילן ב
בתפלה עיקר מה"ת נמנה אותו במניינו שלהרב ונאמר שהיא מצוה לעת הצרות שנאמין שהוא יתברך ויתע' שומע תפלה 

 והוא המציל מן הצרות בתפלה וזעקה. והבין זה:    

 (קישור) טו קהלות יעקב ברכות סימן
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 מקום קבוע –תפילה 

 תלמידי רבינו יונה ברכות

 שו"ת מהר"ם שיק יורה דעה סימן שסט

 :בעזהי"ת חוסט יום א' תרומה תרל"ה לפ"ק

ומופלג בתורה וביראה מוה' שמואל בראך נ"י יושב בשבת יצו ה' אתך את הברכה והצלחה לתלמידי האברך המופלא 
   :תכחמוני בק"ק אוהעל יע"א

מכתבך קבלתי ובו ראיתי שמת אביך היקר ע"ה תנצבה"ח המקום ינחם אותך בתוך שאר אבלי ציון ואשר שאלתני על   
פתחי תשובה ביו"ד סי' שצ"ג הא דהדין דאבל חייב לשנות מקומו בביהכ"נ ונראה לך שצריך לשנות חוץ לד' אמות וכ"כ ב

סעי' ב' והביא ראי' מדברי המג"א סי' צ' ס"ק ל"ד דהא דיקבע מקום לתפילתו היינו בתוך ד' אמות ותמוה לך עלי שראית 
ממני בהיותי מתאבל על בתי הצדיקת מרת רבקה עלי' השלום שניתי מקומי רק מעט דהיינו שעמדתי נגד מקומי בביהכ"נ 

ל בקצרה והנה בגוף הדין נראה לי ראי' ממג"א הנ"ל בהיפוך שכ' דין הנ"ל על הא דאמרינין שם במקום הליכת רבים עכ"
   :דגם בביתו צריך לקבוע מקום ולא כתב כן על התחלת הסעי' דצריך לקבוע מקום לתפילתו יעויי"ש
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ם הפקר ולחד מ"ד אפי' ומזה נראה לי ראי' פשוט דהא דאמרינין דד' אמות של אדם חשוב כבמקומו היינו דווקא במקו  
ברה"ר גם לענין שבת דאמרינין ביוצא חוץ לתחום יש לו ד"א משבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו היינו דיש לו ד"א 
היינו ג"כ ברה"ר ואם נתנוהו בדיר או בסהר כל המקום המחיצה לדידי' כד' אמות ואפי' למ"ד דגם שם אין לו אלא ד"א 

דרבנן כמ"ש התוס' בעירובין דהאדם עד ראשו מרגליו מחזיק ג' אמות ואם פושט ידיו משבו איש תחתיו היינו הכל מ
מחזיק ד' אמות והיינו שבו איש תחתיו דהיינו תחתיו של אדם. וכן לענין מקום נקי מצואה לענין דברי תורה ותפילה 

בן אליעזר בברכות דף כ"ה דכל  דכתיב בקרא והי' מחניך קדוש ולשון מחנה דנקט היינו תוך ד' אמות וגם בזה ס"ל לר"ש
   :הבית כד' אמות

ובאלי' רבה סי' א' סק"ד הביא בשם השבות יעקב דמפרש דהמרדכי והב"י ס"ל כן לענין הדין שלא ילך ד' אמות בלי   
נטילת ידים דגם שם כל הבית נחשב כד' אמות והא"ר השיג עליו דלא קיי"ל כרשב"א ומ"מ האמת דבכמה מקומות מצינו 

בית נקרא חד מקום וכדקי"ל באו"ח סי' קע"ח לענין שינוי מקום דכל שמוקף מחיצות לא מקרי שינוי מקום והיכא דכל ה
דרואה את מקומו אפי' אינו מוקף לא מקרי שינוי מקום. ובסוף פ' שלשה שאכלו אמרינין חבורה שרואין זה את זה 

היכא דכתיב מקומו דהיינו מקום הקבוע לו ממש  מצטרפין והיינו לענין מקום אבל היכא דבעינין קביעות מקום או
   :כדאמרינין גבי כיבוד אב שלא ישב על מקומו

וזה הוא הטעם שעל תחילת הסעיף דאמר שם דיקבע מקום לתפלתו לא כ' המג"א דסגי בתוך ד' אמות דמסתמא   
וכן מוכח מסיום לשון המג"א בביה"כ האידנא דיש לכל אחד מקום קבוע ובעי' שיהי' התפילה במקום המיוחד לו ממש. 

דמסיים דא"א לצמצם והיינו במקום שאין מקומות מיוחדים אבל אצלינו בביהכ"נ כל מקום מיוחד ומסויים בפ"ע. ובהא 
דאמרי' בסי' ק"ב דלא ישב בד"א של אדם המתפלל דחק עצמו בהגהות יד אפרים במג"א ס"ק ד' שאצלינו שמקום כל 

ו אם ישב כבר דאמרינין דהשני בא בגבולו עיי"ש ולי נראה להסביר דהטעם הוא אחד מיוחד בפ"ע למה לא חשיב כמ
משום דכתיב הנה חונה מלאך ה' סביב ליראיו וחני' כבר כתבנו שהוא שיעור ד' אמות ואיך ישב במקום חניית מלאך ה' 

בל דבעינין שישנה את דבוודאי מחזיקינין המתפלל לירא ה' ולכך דווקא אם ישב כבר מותר. וע"כ נראה לי דלענין א
   :מקומו היינו מקום קביעתו המיוחד לו לתפילתו. וא"כ אצלינו בביהכ"נ כל שישנה מקומו המיוחד לו סגי

ונראה לי עוד ראי' מהא דקי"ל באו"ח סי' תקנ"ט דבת"ב אין צריך לשנות מקומו וכ' הגאון ר' אלי' ווילנא זצ"ל בפירושו   
ובראשונה הוא מתאבל וכיון דת"ב הוי כשבת ראשונה אינו צריך לשנות מקומו. דהנה אבל בשבת שני' משנה מקומו 

והוא גופי' תקשה אם הי' צריך לשנות מקומו ד' אמות מנ"ל דבת"ב אינו צריך לשנות בשלומא באבל אינו יוצא לביהכ"נ 
היינו לענין ישיבה.  משא"כ בת"ב וע"כ כיון דצריך לישב ע"ג קרקע הרי כבר שינה מקום ישיבתו דעיקר שינוי מקום

ובספר לשון חכמים ראיתי שהעתיק בשם ס' נוהג כצאן יוסף דבק"ק פפ"ד נוהגין שאין מחליפין מקומם רק עם השכנים 
העומדים אצלם ועכ"פ ראוי להחליף עם אותו שכן שהוא רחוק יותר מארון הקודש ולא לקרוב יותר לשם עכ"ל והיינו 

   :הוא חשוב יותר. נראה דאין להחליף למקום שהוא חשוב יותר משום שמקום הקרוב יותר לארון הקודש

ולכאורה הי' נ"ל להביא ראי' ממ"ק דף כ"ב סי' ע"ב דתנן התם בחכם שמת דכולן צריכין לשנות מקומם היושבין בדרום   
מקרי בית יושבין בצפון וא"כ מוכח דצריכין שינוי מצפון לדרום ומסתמא ביהכ"נ רחב ד' אמות דפחות מד' אמות לא 

גמור ובפלוגתא הוא שנוי' לענין מזוזה אמנם בש"ע יו"ד סי' שד"מ לא העתיק כן אלא כתב סתם דכולם משנין מקומן 
   :והוא תימה בעיני אם לשון הגמ' דווקא למה לא העתיקו בש"ע לשון הש"ס

ום החשוב יותר לא מקרי ונראה לי לישב משום דקשה לי מאי יעשו היושבים במערב עם היושבים במזרח כיון דלמק  
שינוי ואם יחלפו עם היושבים במזרח או לצדדים הרי יהיו קרובים יותר לארון הקודש וזה הוי שינוי לעילוי ולא חשיב 
שינוי וע"כ דהם צריכין לשנות עם שכניהם היושבין ג"כ במערב וא"כ ע"כ דלשון הגמרא היושבין בצפון יושבין בדרום 

דלא בעי' שינוי לגריעותא למקום שהוא קרוב לפתח יותר ומזה עצמו משמע דא"צ ג"כ חוץ  הוא לאו דווקא אלא להורות
לד' אמות דמאי פיסקא דהביהכ"נ רחב שמונה אמות ועכ"פ מלשון המחבר ששינה לשון הגמרא וכ' סתם דצריכין לשנות 

יוסף הנ"ל לא ישנה למקום  את מקומם משמע ג"כ דכל דמשנה את מקומו המיוחד לו סגי אלא לפי מ"ש בס' נוהג כצאן
   :הקרוב לארון הקודש יותר וכן נראה לפי ענ"ד לדינא

אבל באמת מה שכתבת שראית שאני עמדתי בשינוי קצת היינו במקום הילוך רבים נגד מקומי זה אין לו ענין ושייכות   
נותנין לו מקום מיוחד  לפלפול הנ"ל וטעמי הי' משום שאני מסתפק אם הרב שבעירו שנוהגין בכל הקהילות שהקהל

בראש ביהכ"נ והוא לכבוד הציבור והכבוד של הציבור הוא בכה"ג נראה לי דאין חייב לשנות דאינו ראוי למחול כבוד 
הציבור ונהי דאפי"ה לא יעמוד בוודאי על מקומו משום דעמי הארץ ילמדו מזה ויאמרו דא"צ לשנות והם לא ידעו לחלק 

שראיתי שהגאון הברכ"י הביא בשם האר"י הקדוש שבשבת לא שינה מקומו ונהי  לכך עשיתי פשרה כל דהו ובפרט
דדווקא לגברא דכוותי' הותר כזה מ"מ בשבת יש קולא טפי וראיתי ג"כ בש"ע וכו' זה הי' טעמי ולדינא נראה כמ"ש לעיל 

     :'רא ופשטימיהו בוודאי אם נוהגין דווקא לשנו' למקום שקרוב לפתח יותר דאין לשנו' המנהג ונהרא ונה

 צל"ח ברכות ו: ד"ה שם הי חסיד הי עניו
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ויש לדקדק מה ענוה שייך בזה שקובע מקום לתפלתו, ואם יש בו טרחה שצריך לילך למקום ההוא שייך לקרותו צדיק או 
חסיד, אבל ענוה לכאורה לא שייך בזה. ונראה דעיקר טעמא של קביעת המקום לפי שהמקום ההוא כיון שהתפלל שם 

המקום קדושה, ושוב כשמתפלל פעם שנית קדושת המקום מסייע לו שתקובל תפלתו. והנה מצינו בתענית דף כ"א  קנה
ע"ב שאמרו לא מקומו של אדם מכבד אותו אלא הוא מכבד את מקומו, וא"כ המתגאה אומר שהוא אינו צריך שמקומו 

ן בתפלתו, וכמו כן שתוכל תפלתו לעלות למעלה יכבד אותו, דהיינו שהמקום יסייע לו להשרות עליו קדושה ויוכל לכוי
מרוב קדושה שבמקום, אלא אדרבא הוא מכבד מקומו ובכל מקום שהוא יתפלל יתקדש המקום ממנו, ולא שהוא יתקדש 

ממקומו, וזה גאוה. אבל זה שקובע מקום הוא מורה שצריך סיועת קדושת המקום שיגרום לו שלא יבלבל תפלתו 
 .שתוכל תפלתו לעלות למעלה, זה מורה שהוא עניו במחשבת חוץ, ומסייע לו

 מהר"ץ חיות ברכת ו: ד"ה וכשמת

 נוסח ספרד –תפילה 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן כד

באחד שהוא ממשפחה שמתפללין נוסח ספרד והוא נתרגל בנוסח אשכנז אם צריך לשנות לנוסח משפחתו כ"ה שבט 
   .זעליג הכהן רובינשטיין שליט"אתשכ"ב. מע"כ ידידי מו"ה אשר 

בדבר שאביך הוא ממשפחה של החסידים שמתפללים בנוסח שקורין אותה נוסח ספרד אבל מכיון שאביך גר במקום   
שמתפללים בנוסח אשכנז וגם למדת בילדותך להתפלל בנוסח אשכנז משום שכן למדו שם ולא רצה אביך לבלבל אותך 

מחוייב לחזור ולהתפלל בנוסח ספרד שמתפלל אביך או אתה מחוייב להשאר  ועתה שגדלת מסופק אתה אולי אתה
   .להתפלל בנוסח אשכנז שהורגלת

הנה ידוע שכל אנשי פולין ואונגארן ורוסלאנד לבד מקומות הרחוקים קרים וקאווקאז וכדומה הם בני אשכנז אף   
ח"כ התחילו ראשי החסידים להנהיג החסידים ועד שנתפשטה שיטת החסידות התפללו כולם בנוסח אשכנז אך א

להתפלל בנוסח אחר באיזה שינוים. ונמצא שאין להחשיב שינוי מנהג מה שהתחלת להתפלל נוסח אשכנז אף שאביך 
ועוד ב' וג' דורות התחילו להתפלל בנוסח החדש, שהרי אדרבה הם שינו מנהג אבותיהם ורבותינו אדירי עולם חכמי 

ברור במה שהתירו לשנות נוסח הקבוע נגד הירושלמי שהביא המג"א ר"ס ס"ח, כי מה צרפת ואשכנז. ואין ידוע טעם 
שיש אומרים שנוסח ספרד הוא נוסח כללי למי שאינו יודע שבטו עיין בחת"ס או"ח סימן ט"ז שבטל סברא זו. וגם לבד 

רק באיזה מקומות שינו זה הא הנוסח שמתפללין אינו נוסח ספרד שהעתיק הרמב"ם דברוב הדברים הוא כנוסח אשכנז ו
ונמצא שאין הנוסח לא כנוסח אשכנז ולא כנוסח ספרד. אבל עיין באשל אברהם שדחק בכל השינוים ליתן טעם ונתן 

כלל שלהוסיף לא נחשב שינוי, וכלל זה לא נראה כי מאין לו דבסברא א"א לומר זה דלפעמים המוסיף גורע. עכ"פ אין אנו 
היה להם טעם שרשאין לשנות בזה. אבל כשאחד רוצה לחזור ולהתפלל נוסח אשכנז מערערים על אלו ששינו כי ודאי 

   .שהוא נוסח אבותינו ורבותינו ודאי רשאי שהרי חוזר לקדמותו

ומה שהתפילין שלך הם באותיות שקורין כתב אר"י אין זה תרתי דסתרי דלא שייכין שני הדברים להחשיב סתירה מזה   
יהכ"נ בצבור הנה בדברים שבקול רם אסור לשנות מהצבור ובלחש נמי טוב להתפלל לזה. ובעצם כשאתה מתפלל בב

 298בנוסח הצבור /עיין במשיב דבר לנצי"ב שחולק/. ידידו, משה פיינשטיין.

 דברי הרב עמ' קנ

 נוסח אר"י, שער הכולל –תפילה 

 מגן אברהם סימן סח

 נכח המקדש –תפילה 

 א:גב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים רמ

יה רגיל מרבה בתחנה ובקשה ואם היה ערל שפתים מדבר כפי יכלתו ובכל עת שירצה, וכן מנין התפלות כל אחד אם ה
כפי יכלתו, יש מתפלל פעם אחת ביום, ויש מתפללין פעמים הרבה, והכל יהיו מתפללין נכח המקדש בכל מקום שיהיה, 

 וכן היה הדבר תמיד ממשה רבינו ועד עזרא.
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 :ההעמק דבר דברים יב

לשכנו תדרשו . כשתתפללו יהי לשכנו, כידוע דהמתפלל צריך להפוך פניו לירושלים, שנאמר והתפללו אל המקום הזה, 
 והיינו לשכנו תדרשו, אפילו בשעה שתהיו בביתכם במדינה:

 נשמת כל חי –תפילה 

 299חיי אדם יט:ו

ויאמר כמו בחול, כי הם תדירים. ואם יש נראה לי דבשבת ידלג המזמורים שמוסיפין בשבת מן "למנצח" עד "יהי כבוד", 
שהות יותר, יאמר "למנצח" "ולדוד בשנותו" "ותפלה למשה", והם קודמין לשאר מזמורים )כדאיתא בזוהר(. ועוד נראה לי 

דבשבת מחוייב לומר "נשמת" והיא נקראת ברכת השיר, ומוטב שידלג מזמורים. ואם אין שהות כלל, יאמר ברוך שאמר 
יאמר נשמת וישתבח. ונראה לי דאסור להתחיל בשבת ישתבח אלא דוקא נשמת. וכמדומה ששמעתי כן ותהלה לדוד ו

 בשם הגר"א שנשמת נקראת ברכת השיר )כדאיתא בע"פ שם(:

 נפש הרב קיא

 מפניני הרב עמ' פ

 ברכת השיר – פסחראה: 

 התחיל רגע לפני –סוף זמנה  –תפילה 

 ברכות ז.תוספות 

 גליוני הש"ס

 ערוך השלחן

 נפש הרב עמ' קיז

 על הנסים ועל הנס –תפילה 

 שלחן ערוך אורח חיים קפז:ד

הגה: ואומרים על הנסים בחנוכה ובפורים, קודם ועל הכל וכו'; ואם לא בבונה ירושלים מלכות בית דוד, מחזירין אותו. אם לא הזכיר 
סימן תרפ"ב. ומ"מ יוכל לאומרו בתוך שאר הרחמן, ויאמר: הרחמן הוא יעשה לנו נסים כמו שעשה בימים ההם אמרו, אין מחזירין אותו )טור(. וע"ל 

 וכו', והכי נהוג )כל בו(.

 שלחן ערוך אורח חיים תרפב:א

אין מחזירין אותו  מודים; ואם לא אמר, בבה"מ בברכת הארץ, ובתפלה בברכתחנוכה אומר על הניסים  כל שמונת ימי
בין אתה להשם, חוזר.  ; ומיהו אם נזכר באותה ברכה כל זמן שלא הזכיר את השם, אפילו נזכר' רצ"ד סעיף ד' וה'()וע"ל סי

יאמר: הרחמן יעשה לנו נסים ונפלאות כשם שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה  ןהגה: י"א כששכח על הניסים בברכות המזון כשמגיע להרחמ
 תבאר סימן קפ"ז סעיף ד'(.בימי מתתיהו כו' )כל בו, וכבר נ

 ועשאום ימים טובים בהלל ובהודאה.גמ'  בכור שור שבת כא: ד"ה

כתב בהגהה שו"ע או"ח סי' קפ"ז דאם שכח בחנוכה לומר על הניסים בברכת המזון יאמר הרחמן יעשה לנו ניסים כמו 
יעשה לו נס ואע"ג דלא נזכר בהדיא שעשה בימים ההם ע"כ. וקשה לי דודאי מוכח פ' הרואה דף ס' )ע"א( דאין להתפלל ש

בשו"ע או"ח סי' ר"ל מ"מ סתמא כפירושו דהכא אמרינן בגמ' אמתניתין דהמתפלל יה"ר שתלד אשתי זכר ה"ז תפלת שוא 
ולא מהני רחמי כו' לא תהא רחל אחותי כא' מן השפחות מיד נהפכה לבת ומשני אין מזכירין מעשה ניסים והשתא אכתי 

וא הרי הוא מתפלל שיעשה לו ג"כ נס כדרך שנעשה לרחל וללאה אלא דהמתפלל שיעשה לו נס קשה אמאי הוה תפלת ש
ה"ז תפלת שוא. ואפשר לחלק דודאי יחיד לא יתפלל על הנס דמאן יימר דחזי לזה אבל אם מתפלל שלרבים יעשה ניסים 
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על הנס בלשון רבים אמורים על  כנוסח הרחמן יעשה לנו ניסים שפיר דמי, וכן כל נוסחאות שבפיוטים שנזכר שמתפללין
ניסים דלעתיד כמ"ש כימי צאתך וגו' אראנו נפלאות ולכן ביה"ר שאומרים אחר נשיאת כפים מנוסחת האר"י ז"ל לא 

יאמר ותעשה לי נפלאות וניסים רק יאמר ותעשה לנו. עוד יש לחלק בין ניסים של טבע העולם שמלחמות החשמונאים 
לם משא"כ להחליף נקבה שתעשה זכר הוא נס שלא כדרך טבע העולם כלל וכיוצא בזה משמע שהיו ניסים דרך טבע העו

הוה תפלת שוא וצריך ליזהר שלא יתפלל שיעשה לו נס היוצא מטבע העולם ואין ראיה מר"ח בן דוסא שקירה בית 
 "ל.בתפלתו וכמה עובדי דשם בתענית דשאני הוא דרב גובריה ומעשיו על דרך ותגזור אומר ויקם לך, וק

 :אחכמת שלמה אורח חיים תרפב

יש אומרים כששכח על הנסים וכו'. נ"ב, עיין בתבואות שור ]בכור שור[ במסכת )ברכות( ]שבת[ ]כא, ב[ שהשיג על זה, 
דאין להתפלל על הנס. וכבר כתבנו ליישב זה בחידושינו. ועיין מה שכתבתי בדרוש לחנוכה בשנת תקצ"ט ליישב בדרך 

ניסא דיחיד לניסא דרבים, דדוקא ביחיד אין לו לסמוך על הנס ולבקש עליו, אבל לבקש עבור הכלל  אחר נכון, לחלק בין
 מותר לסמוך על הנס ולבקש עליו, ע"ש בטעמו כי טוב, ודו"ק:

 עניית אמן לברכת אפיקורס –תפילה 

    שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן נ

   .להוציא אחרים, ולענות אמןבענין ברכה שאמר אפיקורס אם היא ברכה 

הנה בדבר שמוכרח מע"כ בשביל הקאמפיין לעניני א"י לארגן בענקעטס ולהזמין גם את הראבאייס של הרעפארמער   
וקאנסערוואטיוון וגם לכבד אותם בכיבודים שונים אף בברכות כמו לברך המוציא ולומר איזה תפלה, ורוצה מע"כ לידע 

   .איסור דעתי העניה אם אין בזה חשש

הנה לע"ד ברור שאף אם היה מברך הברכה כתקונה ובלא הפסק לאכילה נמי כיון שהוא כופר בה' ובתורתו כרוב   
הראבאייס שלהם שנמצא שהזכרת השם הוא אצלו רק כדברים בעלמא לא בכוונה להשי"ת, אין זה בשם ברכה כלל דהוא 

   .כבלא שם ומלכות כלל

מיסוה"ת ה"ח שכתב בטעם אפיקורס ישראל שכתב ס"ת ששורפין אותו עם האזכרות שבו, ומקורי הוא מרמב"ם פ"ו   
שהוא מפני שאינו מאמין בקדושת השם והוא מעלה בדעתו שזה כשאר הדברים והואיל ודעתו כן לא נתקדש השם, ואף 

, ע"ז מסיק ומצוה שמצד זה לא היה מצוה לשורפו דמ"ש משאר דברים ונמצא שהוא טעם רק להתיר לשורפו ולא לחייב
לשורפו כדי שלא להניח שם לאפיקורסים ולא למעשיהם עיי"ש, וכוונתו דאם היה נחשב כאזכרה והיה אסור לשורפו אף 
שלא נכתב בקדושה, דהא גם בעכו"ם שכתב את השם גונזין אותו כדאיתא שם ברמב"ם, ואף בשם שנכתב על קורה ושם 

רכין דף ו' וברמב"ם שם לעיל מזה אף שודאי לא נכתבו לשם קדושה שעל בשרו אסור לשורפן ולמוחקן כדאיתא בע
משום דעכ"פ הוא שם השם, ואף בנכתב רק דרך התעסקות נמי אסור למחוק. והש"ך יו"ד סימן ער"ו ס"ק י"ב שהתיר 
ק"ט בנכתב שלא לקדושה הוא רק לצורך תיקון דוקא כמפורש בדבריו, ואף בנכתבו בפירוש שלא לשמן נמי איתא בפ"ת ס

שהמתיר הוא רק לצורך עיי"ש, וגם יש חולקים דאף לצורך אין למחוק אף שנכתב שלא בקדושה, עיין בגליון מהרש"א 
בשם תשובת מ"ע, והוא משום דאותיות של השם מקדשין מעצמן. ולכן כיון שהיה אסור לשורפו לא היה שייך לחייב 

בור בשביל זה, אבל כיון שהאפיקורס מעלה בדעתו לשרוף מטעם שלא להניח שם להם ולמעשיהם שאיסורים אין לע
שהוא כשאר הדברים לא נחשב כלל שם וליכא איסור לשורפו וממילא מחוייב לשרוף כדי שלא להניח שם להם 

   .ולמעשיהם

חזינן מהרמב"ם דמי שאינו מאמין בקדושת השם הוו אותיות השם כשאר דברים, וא"כ פשוט שגם כשמזכיר השם נמי   
ים בעלמא. )ואף שברור שמחוייב עונש על הזכרת שם שמים לבטלה אף שהוא אפיקורס ולא אמרינן דמה הוא כדבר

שהזכיר הא היה לדעתו שאינו שם כלל, הוא משום דאסור להגות אותיות אלו שנשמע מהם שם השם. וגם כיון 
לכן בהזכרתו השם אף  שהאיסור להזכיר שם שמים לבטלה הוא מקרא דאת ה' אלקיך תירא כדאיתא בתמורה דף ד'

שהוא לו כדברים בעלמא, עבר עוד ביותר שעל זה גופיה שמחשיב זה כדברים בעלמא הרי ודאי הוא משום שאינו ירא. 
ואפשר דעל ברכה שיאמר נהי שלא הזכיר לבטלה בפה מ"מ כיון שבמחשבתו הוא כדברים בעלמא יש לו ליענש על מה 

יון שעכ"פ בפה היה זה בלשון שאינו לבטלה לא יעבור על חיוב מורא כיון שעשאו במחשבתו לדברים בעלמא, אך אולי כ
שלא ניכר מזה שאינו ירא, ועל מה שבלבו שחשבן לדברים בעלמא הרי בלא זה עובר על מה שאינו ירא. ונ"מ לדינא אם 

בו לברכה דהוי רשאין לומר לאחד שידוע לו שהוא כופר שיברך דלטעם א' אין רשאין ולטעם ב' רשאין(. ואין להחשי
כברכה שאין בה הזכרת השם, וכן הוא גם כאין בה מלכות כיון שאינו מחזיקו למלך העולם אלא אומר זה לפטומי מילי. 
וממילא הרי לא יוציא את אלו ששומעין ברכתו ואין מברכין בעצמן שבשביל זה הרי מכבדין לאחד שיעשה ברכה בקול 

   .רם
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ש בטעם ס"ת שכתבו מין ישרף דודאי לשם ע"ז כתבו, שטעם זה לא שייך באפיקורסים ועיין ברש"י גיטין דף מ"ה שפיר  
כהראבאייס הרעפארמער שאין מאמינים גם בע"ז, ולדידיה ס"ת שכתבו אפיקורס כזה לא יהיה מחוייב לשרוף. אך אולי 

שרוף מטעם שלא מודה להרמב"ם שיהיה מותר לשרוף מטעם דמעלה בדעתו שהוא כשאר הדברים, אבל אינו מחויב ל
להניח להם שם ולמעשיהם דלא סבר טעם זה ולכן לא גרע מסתם דברים שאף שמותר לשרוף ליכא חיוב לשרוף. וא"כ 

בברכה שאומר האפיקורס גם הוא מודה שאינה ברכה דהוא כליכא הזכרת שם ומלכות כדכתבתי להרמב"ם. וכיון 
לא מצינו בפירוש. ונמצא שיש איסור לכבד להראבייס שאפשר שלא פליג רש"י בזה אין לנו לעשות מחלוקת במה ש

האפיקורסים שיברכו ברכת המוציא אף אם מברכים כדין משום דברכתם לא נחשב ברכה ולא יוציאו את השומעים. וגם 
     .אין צריכים לענות אמן אחר ברכתו. ידידו, משה פיינשטיין

 זמנה –ערבית  –תפילה 

 ברכות כו.

 יעקב תוספות ברכות כו: ד"ה

 פני יהושע ברכות כו: בד"ה יעקב תיקן תפילת ערבית

תימה דאמר בפרק גיד הנשה דהתפלל ערבית ביום וקשה למתני' דפ"ק כו' ולפי מה שפירשנו דקי"ל כר"י ניחא כו' עד סוף 
שפיר  הדיבור. ולכאורה יש לתמוה שאם כוונתן במ"ש ולפי מה שפירשנו היינו דלא כפרש"י בריש מכילתין א"כ לא אתי
דהא לפרש"י אדרבא ניחא טפי שהרי לפירושו עיקר זמן תפלה לא תליא כלל בק"ש דזמן ק"ש לא הוי אלא בצאת 

הכוכבים לתנא דמתני' אבל זמן תפלה הוי קודם לכן כמו שהביא רש"י להדיא לשון הירושלמי דמשמע הכי, מיהו לפי מה 
וס' כאן. אלא דנראה דהתוס' לא נחתו להכי כדפרישית לעיל שכתבתי לעיל בריש מכילתין בשיטת רש"י יש ליישב דברי ת

וא"כ צריך לפרש דברי תוס' כאן על כוונה אחרת. והיינו שרוצין להכריע כאן כשיטת ר"ת דלעיל ]ב' ע"א תוד"ה מאימתי[ 
כהני דמנהגינו משום דקיי"ל כרבי יהודה. משא"כ לשיטת ר"י דריש מכילתין שכתב ליישב מנהגינו משום דסבירא לן 

תנאי דברייתא וכבר כתבתי שם בשיטת ר"י דהא דסמכינן אתנאי דברייתא לגבי סתם מתניתין היינו משום טורח הציבור 
שיתפללו תפלת מנחה ותפלת ערבית כאחד כמ"ש הפוסקים וא"כ לפי"ז משמע דלעולם עיקר מצות זמן תפלת ערבית 

א להו הכא מפרק גיד הנשה דמשמע דיעקב התפלל ביום היינו בצאת הכוכבים כתנא דמתניתין וא"כ לפי"ז שפיר קשי
וא"כ לפי"ז ודאי דעיקר זמנה ביום כיון דיעקב תיקנה, כן נראה לי בכוונת התוס' ומה שסיימו בדבריהם שטוב להתפלל 

מבעוד יום קצת צריך לי עיון דהא למ"ש דקיי"ל כר' יהודה ולקמן בשמעתין משמע דלרבי יהודה לאחר שעבר זמן תפילת 
מנחה מתחיל מיד זמן תפלת ערבית וא"כ משמע דעיקר זמן הוא מיד לאחר פלג המנחה ובאותו שעה טוב להתפלל 

 דזריזין מקדימין דמסתמא נמי דיעקב התפלל באותו שעה כיון דהוי דעתיה למיהדר. ויש ליישב בדוחק:

יעקב באותו זמן לא היה בדעתו מיהו כל זה כתבתי לשיטת התוספות, אמנם לולי דבריהם היה נראה לי דתפלת     
לקובעה תפלת ערבית אלא שרצה להתפלל דרך נדבה כדמשמע לישנא דהתם דאמר אפשר שעברתי על מקום שהתפללו 

אבותי, אלא לאחר שראה יעקב ששקעה לו החמה שלא בעונתה מש"ה לאח"כ נקבע זמן תפלת ערבית לאחר שקיעת 
נראה שמזה הטעם קי"ל תפלת ערבית רשות והוי קשיא לן מן התורה היא החמה והיינו כתנא דמתניתין דריש מכילתין. ו

כיון דיעקב תיקנה ולמאי דפרישית אתי שפיר כיון שהוא עצמו לא התפלל אותה התפלה אלא דרך נדבה. ובדרוש 
הארכתי עוד להוכיח שבאותה שעה היה מתפלל תפלת מנחה לפי מה שמצאתי במדרש שהשקיע הקב"ה חמה שלא 

תי שעות ועוד הוכחות אחרות שלאחר ששקעה לו החמה חזר והתפלל תפלת ערבית וכאן אין להאריך יותר בעונתה ש
 ודו"ק:

 תפילת הערב אין לה קבע –ערבית  –תפילה 

 (קישור)שנות אליהו ברכות ד:א 

 

 האש –ערוה  –תפילה 
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 שלחן ערוך אורח חיים עד

The Soloveitchik Heritage -  (קישור)הזמנת חתונת הרב משה סולובייצ'יק 

 

 גארטל -לבו רואה את הערוה  –ערוה  –תפילה 

 300(קישור)שו"ת זקן אהרן )וואלקין( חלק ב אורח חיים סימן ו 

                                                 

 (קישורע"ע במש"כ בסביב ליראיו ביאורי לספר היראים סימן יב אות ד ) 300
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 שוק באשה –ערוה  –תפילה 

 ברכות כד.

 שלחן ערוך אורח חיים עה:ב

הגה: וי"א דוקא באשתו, אבל באשה טפח מגולה באשה, במקום שדרכה לכסותו, אפי' היא אשתו, אסור לקרות ק"ש כנגדה. 
פחות מטפח הוי ערוה )הגהות מיימוני פ"ג(. ונראה מדברי הרא"ש דטפח באשה ערוה, אפי' לאשה אחרת, רק שבעצמה יכולה לקרות אחרת אפילו 

 אע"פ שהיא ערומה, כדלעיל סי' ע"ד.

 מגן אברהם עה:ד

לותן שרגילים לצאת מחוץ. וכתב ר"מ אלשקר סי' ל"ה אותן נשים הבאים מארצות שאין דרכן לגלותן למקום שדרכן לג
מותרים לגלותן אם אין דעתן לחזור )עיין סימן תס"ח( ועסי' קט"ו בא"ע שם משמע דוקא בשוק אסור אבל בחצר שאין 

אנשים מצויים שם מותרים לילך בגילוי הראש וכ"כ התו' בכתובות אבל בזוהר פ' נשא ע' רל"ט החמיר מאוד שלא יראה 
 שום שער מאשה וכן ראוי לנהוג:

 חיי אדם חלק א ד:ב

כל גופה של אשה מה שדרכה להיות מכוסה נקראת ערוה. ולכן כשמגולה ממנה טפח, אסור)א( בדברי תורה אפילו אינו 
מסתכל כלל בה, ואסור לקרות כמלא עיניו. אבל פניה וידיה כפי המנהג שדרך באותו מקום לגלות הידים, לא נקרא ערוה, 

במקום שדרך לילך יחף, מותר. אבל זרועותיה ושוקה, אפילו רגילין  כיון דרגילין בזה, אין כאן הרהור. וכן פרסות רגליה
 בכך כדרך הפרוצות, אסור:

 משנה ברורה עה:ב

אבל פניה וידיה כפי המנהג שדרך להיות מגולה באותו מקום וכן בפרסות רגל עד השוק ]והוא עד המקום  -לכסותו 
שכיון שרגיל בהן אינו בא לידי הרהור ובמקום שדרכן שנקרא קניא בל"א[ במקום שדרכן לילך יחף מותר לקרות כנגדו 

 :לכסות שיעורן טפח כמו שאר גוף האשה אבל זרועותיה ושוקה אפילו רגילין לילך מגולה כדרך הפרוצות אסור

 301(קישור)חזון איש אורח חיים טז:ח 

 שיער באשה –ערוה  – תפילה

 ערוך השלחן אורח חיים עה:ז

ועתה בואו ונצווח על פרצות דורינו בעוונותינו הרבים שזה שנים רבות שנפרצו בנות ישראל בעון זה והולכות בגילוי 
 הראש וכל מה שצעקו על זה הוא לא לעזר ולא להועיל ועתה פשתה המספחת שהנשואות הולכות בשערותן כמו

                                                 

 ע"ע שו"ת יביע אומר חלק ו אורח חיים סימן יד 301
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הבתולות אוי לנו שעלתה בימינו כך מיהו עכ"פ לדינא נראה שמותר לנו להתפלל ולברך נגד ראשיהן המגולות כיון שעתה 
רובן הולכות כך והוה כמקומות המגולים בגופה וכמ"ש המרדכי בשם ראבי"ה בספ"ג וז"ל כל הדברים שהזכרנו לערוה 

לוי שיער לא חיישינן דליכא הרהור עכ"ל וכיון שאצלינו גם דוקא בדבר שאין רגילות להגלות אבל בתולה הרגילה בגי
הנשואות כן ממילא דליכא הרהור ]והרי"ף והרמב"ם השמיטו לגמרי דין שיער וקול משום דס"ל דלאו לק"ש איתמר 

 עב"י[:

 מגן אברהם עה:ג

פנויות וא' אשת איש וכ"כ בתולות שדרכן כו'. ק' דבא"ע סי' כ"א ס"א כ' לא תלכנה בנות ישראל פרועו' ראש בשוק א' 
הרמב"ם פכ"א מהא"ב ועוד דאי' בכתובות רפ"ב אם יצאה בהינומ' וראשה פרועה זהו סי' שהיתה בתולה ודוחק לומר 

דפנויות דקתני היינו אלמנה דא"כ ה"ל לפרש וי"ל דפרוע' ראש דכתב בא"ע היינו שסותרות קליעות שערן והולכות בשוק 
רש"י פ' נשא על ופרע ראש האשה ומ"מ צ"ל דפנויה לא מתסרי מדאוריי' דא"ת דקרא איירי דזה אסור אפי' בפנויה וכן פי

גם בפנויה א"כ גם בגילוי הראש תהא אסור' לילך דמהכא ילפינן בכתובות פ"ז שלא תלכנה בנות ישראל בגילוי הראש 
 אלא ע"כ קרא לא איירי בפנויה רק שמדת צניעות היא לבתולות שלא לילך כן:

 תרעומת המינים עשרת הדברות, –תפילה 

 ברכות יא:

 שו"ת הרמב"ם סימן רסג

שאלה מה תאמר הדרת כבו' גדו' קדו' יק' מ"ו משה אור העולם מופת הזמן יהי שמו לעולם בר כבו' גדו' מרינו /מורנו/ 
תורה בציבור, רב מימון הרב הגדול ז"ל בדבר עיר, שהנהיגו לה חכמיה ומכובדיה לישב בעת קריאת עשר הדברות בספר ה

הואיל וזאת העיר היתה מקודם מעוטת החכמה וכאשר בא אליה רב גדול, כונן החכמה בה וגדר בה כמה גדרות. והיה 
מנהגם מקודם לפני בוא זה הרב ז"ל, שיעמדו כולם בעת קריאת הדברות בספר התורה בציבור מסיבת הדברות א וביטל 

ן ומנעם מלעמוד. ופשט המנהג דור אחר דור. והופיעה תשובתו זה הרב לזה המנהג והנהיג להם לישב בעת קריאת
בחתימת ידו למי ששאלו בזה, והביא ראיה לדבריו ממה שביטלו רבותינו ז"לב שיקראו אותן עם קרית שמע מפני 

המינים, לפי שהם אומרים, שלהן מעלה על שאר התורה. ואמר בכלל תשובתו, שכל מי שרוצה לקום בעת קריאת ספר 
בעשר הדברות, ראוי לגעור בו, לפי שלעשות זאת )הוא מדרכי( המינים, המאמינים שלעשר הדברות מעלה על התורה 

שאר התורה, לפי שכל דבר, אשר למינים בו אמונה שונה מדעת רבותינו ז"ל, חייבים אנו להתרחק )בו( מהם ולהבדל 
ת הפרה להוציא מלבם של צדוקים. ובכמה מהם. הלא תראה כיצד אומריםג עליהם השלום, מטמאין היו כהן השורף א

מקומות הם אומריםד אל תתנו מקום למינים לרדות, כל שכן בזה, אשר )בו( התרחקו מהם רבותינו מזמן. ובא לזאת 
העיר ממונה מממוני אחת הערים, ממי שמנהג אנשי עירו לעמוד בעת קריאת י' הדברות, ואין הוא מגיע אל זה הרב 

חיל עומד בעת קריאתן, ונמשכו אחריו בזה אנשים. ואמרו לו אנשי העיר: אין ראוי לנו לשנות בחכמה. הוא נתמנה והת
מנהג אבותינו ואבות אבותינו ולהתרחק מהם במה שהנהיג להם מורם וממונם, והוא הרב, אשר הם ואנחנו ממימיו 

בניהו לקמיה דר' יוחנן, אמרי ליה: שותין. וכבר אמרו ז"לה בני בישן נהוג דלא למיתי מצור לצידון במעלי שבתא. אתו 
אבהתן נהוג, אנן לא אפשר לן. אמר להן: כבר קבלו עליהו אבהתכון, וכתיב: שמע בני מוסר אביךו וכו'. ואמרו ג"כז מנא 

לן דמנהגא מלתא היא? אמר ר' שמעון בר אבא אמר ר' יוחנן: שמע בני. זה, אפילו כשאין בזה קשר מצד הדין, אין אנו 
יח מנהג אבותינו ולהימשך אחרי מנהג עירך, כל שכן כשיש בזה מחלוקת ופרוד בינינו לבין עצמנו בדברי יכולים להנ

הלכה, וכבר אמרוח לא תתגודדו לא תעשו אגדות אגדות. וכל שכן כשההלכה מחזקת אותנו בזה, כי כבר ביטלו מזמן 
כן כשאנו מבדילים אותה בעמידה בה משאר שיאמרון עם קרית שמע, אפילו הוא מיושב, מפני תרעומת המינים, וכל ש

התורה, ואף נעשים דומים לקראים, העומדים בעת קריאת התורהט אמר הוא: כבר מצינו שישראל, כששמעו אותן בעת 
שדבר )ה' אליהם(, היו עומדים, כמ"שי ויתיצבו בתחתית ההר. אמרו: לא היה זה אלא להקביל פניו יתעלה ולשמוע 

שה את העם לקראת האלהים, ואין זה חובה עלינו. ולו היה זה חובה, היינו מתחייבים כגון זה דבריו, כמ"שיא ויצא מ
בקריאת אתם נצביםיב לפי שהיו עומדים. אמר להם: הנה מצינום בבגדאד עומדים. אמרו לה: זה מפני שראש המתיבה 

שראו חיצוניות מנהגם לעמוד,  או ראש הקהל הוא אשר יקרא, ויעמדו בפניויג ואפשר שעשו כמותה מקצת ערים, לפי
ואפילו היה זה מנהג אנשי בגדאד, איננו חייבים להימשך אחרי זה. יורינו אדוננו, אם יש לחוש לזה בזאת העת, ומה היא 

התרעומת, שחששו לה רבותינו, ואם )המינים( הם הקראים או הכותים, כי מקצתם אוחז בחיצוניות המקרא כולו 
ק ממנו, ומה מעלתן )של י' הדברות( על שאר התורה, והאם רשאי זה הממונה לבטל מנהג ומקצתם אוחז בחיצוניות חל

זאת העיר שיימשכו אחרי מנהגו ושנניח מנהג האבות, והאם ראיתו לעמוד מן ויתיצבו )היא( ראיה? יורינו אדוננו ושכרו 
 כפול.  

איות נכונות לפי דיני אנשי העיון, ואין להוסיף התשובה זה, אשר הנהיג הרב הנפטר נ"ע לישב, הוא הראוי, וראיותיו ר  
עליהן. וכך היה ראוי לעשות, )ר"ל( בכל מקום, שמנהגם לעמוד, צריך למנעם, בגלל מה שמגיע בזה מן ההפסד באמונה 

)ומה שמדמים(, שיש בתורה מדרגות ומקצתה מעולה ממקצתה, וזה רע עד מאד. ומן הראוי לסתום כל הפתחים, 
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אמונה הרעה. ומה שטען החכם האחר, שבגדאד ומקצת הערים עושות זאת, אין זה ראיה בשום פנים, שמביאים לזאת ה
לפי שאם נמצא אנשים חולים, לא נחליא הבריא מאנשיהם, כדי שיהיו שווים, אלא נשתדל לנתח כל חולה שנוכל. ואלה 

וביתוסיןטו להוציא הכותיםטז והמינים הקראיםיד אינם אלה אשר קורין אותם החכמים מינים, אלא קורין אותם צדוקין 
הם אשר נתפסדו להם האמונות בעיקרי התורה, ומכללם האומרים אין תורה מן השמיםיז וכבר ביארו, שאין הפרש בין 

המכחיש התורה כולה או מכחיש פסוק אחד ואומר משה מפי עצמו אמרו. והיה מן המינים מי שהאמין, שאין מן השמים 
אר התורה משה מפי עצמו אמרו, ולכן ביטלו קריאתן בכל יום. ואסור בשום פנים לעשות בתורה אלא י' הדברותיח ושש

 מקצתה מעולה ממקצתה, ועיינו בדברינו בזה בפירוש המשנה בפרק חלקיט וכתב משה.    

 שיר המעלות –עשרת ימי תשובה  –תפילה 

 מגן אברהם נד:ב

 דגול מרבבה אורח חיים נד:ג

ממעמקים קראתיך ה' בין ישתבח ליוצר וצ"ע. ועיין בעטרת זקנים סימן נ"ו ס"ק ב' מה שכתב בשם רש"ל )מג"א ס"ק ב( 
ועיין שם במג"א ס"ק ז'. ועיין ברמב"ם פרק ז' מהלכות תפלה ]הלכה יג[ שיש נוהגין לקרות שירת הים  302]שו"ת סימן סד[,

 ושירת האזינו בין ישתבח ליוצר:

 )ישור)ק עמק ברכה עמ' ז

 

 נפש הרב עמ' רג

 פיוטים –תפילה 

 קהלת ה:א

י ָהֱאֹלִהים ִּכי ָהֱאֹלִהים ַבָשַמִים ְוַאָתה ַעל הָ  ר ְלהֹוִציא ָדָבר ִלְפנֵּ ל ַעל ִפיָך ְוִלְבָך ַאל ְיַמהֵּ ן יִ ַאל ְתַבהֵּ ץ ַעל ּכֵּ יָך ָארֶׁ ְהיּו ְדָברֶׁ
 ְמַעִטים:

 אבן עזרא קהלת ה:א

אל יוציא פיך מלין לפניו בביתו בבהלה ולבך אל ימהר כי אם תביננו כי הלב כמו אובד ותועה בעסקי  -אל תבהל    
העולם על כן אמר משיח ה' מצא עבדך את לבו ודע כי האלהים נצב עליך ורואה אותך ושומע דבריך כי הוא בשמים 

ם הגבוהים ואתה על הארץ ואין למטה ממך על כן יהיו דבריך מעטים שלא תסתכן כמו שהיה כהן גדול ביום בגבהי מרו
 הכפורים מתפלל תפלה קצרה ויוצא

אמר אברהם המחבר, הנה נא הואלתי לדבר, כי בעבור היות כבוד המקום מלא כל מקום ולא יוכל האדם להשמר בכל 
מקום הוכן לו מקום שיהיה לו קבוע לתפלתו והוא חייב לכבדו גם חייב הוא האדם להודות ולשבח לאלהיו בכל רגע כי 

היות האדם מתעסק בעסקי העולם הושם לו זמן חסדו עמו בכל חלקי הרגע שיחיינו ויתענג בהרגשות רק בעבור 

                                                 

ש משום הפסק שבין ישתבח ליוצר אור, משום שלא אסרו ויכול לומר אלו הפסוקים אפילו בתפלת יוצר, ואין לחו וז"ל: ... 302
 להפסיק אלא במילי דבטלה, אבל דברי השבח מעין המאורע פשיטא דשרי.
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שיתפלל בו והם עתים ידועים ערב ובקר וצהרים כי כל מי שיש לו עינים ידע עת צאת השמש ועת נטותו ועת בואו על 
כן חייב אדם שיתפלל שישמור פתחי פיו ויחשוב בלבו שהוא עומד לפני מלך, בידו להחיות ולהמית על כן אסור שיתפלל 

בתוך תפלתו פיוטין לא ידע עיקר פירושם ולא יסמוך על המחבר ברצונו הראשון כי אין אדם אשר לא יחטא  אדם ויכניס
 או המעתיקים חטאו

וכלל אומר יש בפיוטי רבי אליעזר הקליר מ"כ, ארבעה דברים קשים, הדבר האחד כי רובי פיוטיו חידות ומשלים ואזכיר 
פיל, ליום זה פור הפיל, ומציון ימלוך, יש מפרשים כי ליראי הוא ביו"ד וענינו מפיוטיו אחד והוא, ליראי יקפיל, וחדשים יכ

הוא המשיח יקפיל הארץ לפניו וחדשים יכפיל שיכפול חדשי השנים וימהר ביאתו, ויש אומרים כי הוא בלא יו"ד וענינו 
הדור יפרשו ליראי יקפיל יעביר כמלת ראי דרכך בגי וחדשים יכפיל יסתיר והם העצבים החדשים מקרוב באו, וחכמי 

שיעביר אלה השמים הנמשלים לראי מוצק וחדשים יכפיל הם השמים החדשים גם זה איננו נכון כי אין משמע לשונו כי 
אם יעביר ראי ויכפיל חדשים אולי עבותים הם ויכפילם כדי שתהיה המכה בהם קשה, היתכן שיאמר אדם אין בכל 

שנאמר ועיר פרא אדם יולד או יאמר אשרי העם עובדי אש ומשתחוים לשמש החיים חכם כעיר ויאמר כי ענינו אדם 
ויאמר כי אש הוא השם הנכבד והנורא שנאמר כי יי' אלהיך אש אוכלה הוא אל קנא, גם הוא שמש שנאמר כי שמש ומגן 

ך אתה אריה יי' אף כי אלה בלי כ"ף דמות כראי חזקים ולא דמה הכתוב השחקים לראי כי אם בחוזק היתפלל אדם ברו
בעבור שנמצא על המקום כאריה ישאג הייטיב בעיני יי' ולמה לא נלמד משלמה שלא היה חכם אחריו כמוהו והנה 

תפלתו שהתפלל מודעת וכל יודע לשון הקדש יבין אותה ואיננה חידות ומשלים וכן תפלתו של דניאל שהיה משרא 
חכמים אף כי המתפלל על אנשים רבים וכלם אינמו חכמים קטרין והנה אלה לא התפללו כי אם בדברים מבוארים שהיו 

וכן כל תפלה לחול ולקדש שתקנו הראשונים אין בה חידות ומשלים ומה ענין יש שיכפיל השמים החדשים היהיו שנים 
 ויכפילם ולאמר על המקום ליום זה פור הפיל איננו נכון כי המשליך גורל לא ידע מה יהיה והיה ראוי שיברח ממלת פור

הפיל כי לא תמצא כי אם במקום הצורר, ועוד אחר שיעביר אלה השמים והארץ איך ימלוך מציון והיא חלק מהארץ, ענה 
אחד מחכמי הדור ואמר כי חרוז יקפיל הצריכו שיאמר פור הפיל השיבותיו כי לא מצאנו הנביאים בכל תפלתם שיעסקו 

פיל ואותו לארץ יפיל ואם ראה בחלום שיעשה חרוז על פיל  בחרוז ועוד כי היה לו לעשות על חרוז אחר ולמה רכב על
והוצרך בהקיץ לפתור חלומו יהיה אומר, לוחץ יעפיל, להתנשא יפיל, ורמי לב ישפיל, ומציון ימלוך, והדבר השני שפיוטיו 

שון תלמוד מעורביים בלשון תלמוד וידוע כי יש כמה לשונות בתלמוד ואינמו לשון הקדש וכן אמרו לשון מקרא לחוד ול
לחוד ומי הביאנו בצרה הזאת להתפלל בלשונות נכריות הלא נחמיה הוכיח המדברים לשון אשדודית ואף כי בעת התפלה 
ולמה לא נלמד מן התפלה הקבועה שהיא כלה דברי צחות בלשון הקדש ולמה נתפלל בלשון מדי ופרס ואדום וישמעאל, 

הם טעיות גדולות כמו אנסיכה מלכי לפניו והנמצא מזה הענין והדבר השלישי אפילו המלות שהם בלשון הקדש יש ב
ואני נסכתי מלכי והוא מן הבנין הקל על משקל נפלתי ונדרתי והעתיד אסוך או אנסוך כמו אפול ואדור ומן הבנין הכבד 

ש אנסיכה יאמר הפיל והעתיד אפיל וכן מן הסיך יאמר אסיך או אנסיך בהראות הנו"ן כמו ולנפיל ירך והנה יהיה פירו
מלכי אעשה ממנו נסוך כמו בל אסיך נסכיהם מדם ויש מפרשים נסכתי מלכי כמו משחתי ואם היה הפירוש אמת תהיה 

טעות שנית ולמה לא אמר ארומם מלכי או אשבח ואודה או אקדש רק בקש מלה להראות חכמת לשומעים ואנחנו 
המזון שיאמרו זננו ולא ידעו כי זננו היא מן זנה כמו חייבים לדעת דקדוק הלשון היטב שלא נטעה כמו המברכים ברכת 

עננו מן ענה ולא יאמר מן זן כי אם זוננו כמו שובנו אלהי ישענו ופעם יאמר צו לשון עבר והוא לשון ציווי כאשר יאמרו 
ו חל רבים בתענית שחל עניו פניך וידוע שהשי"ן במקום אשר כמו מה שהיה הוא שיהיה וחל הוא לשון צווי לעתיד כמ

נא את פני יי' והנכון לומר שחלה כמו ובהכנעו חלה את פני יי' ועוד כי לשון הקדש ביד רבי אליעזר נ"ע עיר פרוצה אין 
חומה שיעשה מן הזכרים נקבות והפך הדבר ואמר שושן עמק אויימה וידוע כי ה"א שושנה לשון נקבה וישוב הה"א תי"ו 

התי"ו יהיה לשון זכר כמו צדקה וצדק ואיך יאמר על שושן אויימה ולמה כשיהיה סמוך שושנת העמקים ובסור הה"א או 
ברח מן הפסוק ולא אמר שושנת עמק אויימה ועוד מה ענין לשושנה שיתארנה באימה התפחד השושנה ואין תואר 

ה השושנה כי אם קטופה או רעננה או יבשה, אמר אחד מחכמי הדור הוצרך לומר אויימה בעבור שתהיה חרוזתו עשיר
השיבותי אם זאת חרוזה עשירה הנה יש בפיוטיו חרוזים עניים ואביונים מחזרים על הפתחים שחיבר הר עם נבחר אם 
בעבור היות שניהם מאותיות הגרון אם כן יחבר עמה אל"ף ועי"ן ועם הבי"ת והוי"ו שהוא גם מחבר לוי עם נביא יחבר 

ותיות ואם סבת חבור ה"א עם חי"ת בעבור היות דמותם עמם מ"ם ופ"ה ויהיו כל החרוזים חמשה כמספר מוצאי הא
קרובות במכתב אם כן יחבר רי"ש עם דל"ת ואף כי מצאנו דעואל רעואל דודנים רודנים וכן יחבר משפטים עם פתים כי 
 הם ממוצא אחד ונמצא הטי"ת תמורת תי"ו במלת נצטדק הצטיידנו ויצטירו וכן חבר ויום עם פדיון ועליון, גם זה איננו
נכון אע"פ שנמצא מ"ם במקום נו"ן כמו חיין וחטין איך יחליף מ"ם יום שהוא שורש עם נו"ן עליון פדיון שהוא מן עלה 

ופדה והוא איננו שרש ועוד מה ענין החרוז רק שיהיה ערב לאוזן ותרגיש כי סוף זה כסוף זה ואולי היתה לו הרגשה 
אחד ועוד חבר עושר עם עשר תעשר גם זה איננו נכון רק אם היה ששית שירגיש בה כי המ"ם כמו הנו"ן ואינמו ממוצא 

המתפלל אפרתי, יש אומרים אין משיבין את הארי אחר מותו התשובה רוח אל עשתנו כלנו ומחומר קורצו הקדמוני' 
ה דניאל כמונו ואוזן מלים תבחן וכלנו נדע כי דניאל היה נביא ורב על כל חרטומי בבל וחכמיה והנה אמרו חכמים ז"ל טע

בחשבונו והחשבון הוא דבר קל ועוד כי ירמיה הנביא בזמן דניאל היה ואחר שהראו חכמינו הראיה על טעותו האמור 
יאמר להם אילו היה דניאל חי היה מטעה המטעים אותו, ואחרים אמרו רחמנא ליבא בעי א"כ למה נצטרך לדבר כי הוא 

כפור היה עם פיפיות שלוחי עמך בית ישראל ואל יכשלו בלשונם, יודע תעלומות לב והלא תקנו הקדמונים לאמר בצום 
והדבר הרביעי שכל פיוטיו מלאים מדרשות ואגדות וחכמינו אמרו אין מקרא יוצא מידי פשוטו א"כ אין ראוי להתפלל 

נינים אלא על דרך פשט ולא על דרך שיש לו סוד או הוא על דרך משל או הוא כעניין שאין הלכה כמותו או שיתפרש לע
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רבים הלא ידענו ממדרש שיר השירים שכל שלמה האמור שם הוא קדש וענינו המלך שהשלו' שלו הנכון שיאמר אדם 
בתפלתו הושיעני המלך שלמה והנה מצאנו במקרא האומרים מה משא ה' וידעו כי יש משא כמו נבואה והמדברים 

אם מענין איש איש על משאו ואמר היודע  לירמיה הנביא מה משא ה' לא ידע הנביא סודם שלא היו אומרים כי
הנסתרות לנביא שיאמר להם כי המשא יהיה לאיש דברו והפכתם את דברי וגו' אכן תאמרו מה דבר ה' ומה ענה ה' שאין 
במלה ספק כענין וכן לא תקראו לי עוד בעלי והלא הוא בעל נעורים כמו אישי לכן בעבור היות שם בעל ספק עם הבעל 

הנביא אפי' מלה שיש בה ספק כענין צלם לא תאמרי לי כי אם אישי, והגאון רב סעדיה נשמר מאלה שהוא צלם אמר 
הארבעה דברים בבקשותיו השתים שלא חבר מחבר כמו הם והם על לשון המקרא ודקדוק הלשון באין חידות ומשלים 

אינמו נכונים מהם שאמר  ולא דרש, וחכם היה בצרפת גם הוא חבר בקשה תחלתה אמרי האזינה ה' ויש בה דברים
הרחבת עולמות אין להם גבול ומה שאין לו גבול איננו נברא ואמר כי שמך בך ובך שמך ואילו ידע מה פירוש שם לא היה 

זה הדבור עולה על לבו ועוד אחר שאמר כי שמך בך הלא הוא בעצמו בך שמך כי מה הפרש בין שלום עליך או עליך 
תפשום חיים או חיים תפשום יברכך ה' וישמרך יי' ישמרך מכל רע ואין זה דרך תפלה שלום ראובן אתה או אתה ראובן 

אלא דרך שחוק, וחכם אחד שחבר שתי מלות והיו לאחדים בפיו כמו אברמל פירוש אבאר מלה או אברר מלה והנה עשה 
ני אלף מטעות הפך מה שאמר כי לא באר המלה ולא דבר ברור רק בלל בשפתו שפת הקדש ולא אוכל לבאר אחד מ

 הפייטני' והטוב בעיני שלא יתפלל אדם בהם כי אם התפלה הקבועה ויהי דברינו מעטים ולא נענש בדין:

 אז ישיר, השח בין ישתבח ליוצר –פסוקי דזמרה  –תפילה 

 רמב"ם הלכות תפילה וברכת כהנים ז:יג

 נפש הרב עמ' קי

 תקנות חז"ל –, ברוך שאמר וישתבח דזמרא פסוקי –תפילה 

 פרי חדש נא:א

אומרים ברוך שאמר וכו'. תמהני מאחר שנסתם ונחתם התלמוד איך יכלו הגאונים לתקן ברכות מחודשות. ומהתימה על 
 הרא"ש שתמה ]קידושין פ"א סימן מא[ גבי ברכת פדיון הבן ובכאן ]ברכות פ"ה סימן ה[ הודה להם נמי, וצ"ע:

 (קישור)שו"ת משכנות יעקב חלק א אורח חיים סימן סז 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=1095&pgnum=71


1398 

 

  שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


1399 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 גדרם –פסוקי דזמרה  –תפילה 

 מפניני הרב עמ' כז

 על הסדר –פסוקי דזמרה  –תפילה 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן טז

 בענין פסד"ז אם צריכים לאומרם דוקא על הסדר ט"ו תמוז תש"כ. מע"כ ידידי הנכבד הר"ר משה שמעון שפירא שליט"א.  

הנה בדבר אם פסוקי דזמרה צריכים לאומרם דוקא על הסדר הנה לא ראיתי מפורש דבר זה. ולכאורה דבר שלא נאמר   
שצריך על הסדר דוקא אין לנו מעצמנו לומר שיצטרך דוקא שיהיו על הסדר, שאלו שצריכין על הסדר הא נאמרו במגילה 

בק"ש ובתפלה ומצריך קראי, ובתפלה הוצרך לומר בברייתא  דף י"ז הקורא את המגילה למפרע לא יצא תנא וכן בהלל וכן
שמעון הפקולי הסדיר י"ח ברכות לפני ר"ג על הסדר ור' יוחנן אמר ק"כ זקנים ובהם כמה נביאים תיקנו על הסדר שהם 
אנשי כנה"ג ונאמר אח"כ טעמים בברייתא, וממילא בדברים שלא נאמרו שהם על הסדר אף שיש לנו סדר איך לאומרם 

וא רק לכתחלה ואינו בדוקא. ואף בתפלה סובר רש"י בברכות דף ל"ד לר' אסי באמצעיות אין להם סדר שאם דלג ברכה ה
אחת ואח"כ נזכר בה אומרה אף שלא במקומה ומפרש שהסדר הוא רק לכתחלה ול"ד למגילה והלל וק"ש דאיכא קראי וג' 

ם לרש"י אף בדיעבד צריך לחזור אם שכח ואמר אמצעיות ראשונות הוא משום דהן כברכה אחת וכן ג' אחרונות. ומה שג
תחלה להתחיל ג' ראשונות ולומר עוד הפעם האמצעיות, וכן כשהתחיל באחרונות תחלה, דהתם הוא משום שא"א לבקש 
בתפלתו קודם שיסדר שבחו של מקום כדדריש ר' שמלאי ופרש"י בע"ז דף ז' שהוא שיאמר מתחלה ג' ראשונות שאין בהן 

לא שבח, ומפורש ברמב"ם פ"א מתפלה ה"ב שהוא מעיקר חיוב תפלה דמן התורה שכתב על חיוב המצוה תפלה א
מדאורייתא חיוב מצוה זו כך הוא שיהא אדם מתחנן ומתפלל בכל יום ומגיד שבחו של הקב"ה ואח"כ שואל צרכיו שהוא 

ולכן א"א לשנות לא מצד הסדר שתיקנו צריך להם בבקשה ובתחנה ואח"כ נותן שבח והודיה לה' על הטובה שהשפיע לו, 
כי זה סובר רש"י שהוא בתפלה רק לכתחלה, אבל הוא שכן הוא חיוב התפלה שלא שייך לשנות דלכן עשו גם אנשי כנה"ג 

בסך הברכות שתיקנו ג' ראשונות שהוא סדור שבחו של מקום שצריך לסדר קודם שמתפלל ומבקש צרכיו ואח"כ 
ואח"כ ג' האחרונות ליתן שבח והודיה על הפרס שכבר קבלנו כדאמר בגמ' ומפורש האמצעיות שהוא בקשת הצרכים 

ברמב"ם אבל האמצעיות ששייך לבקש גם האחרון בהקדם אך שאנשי כנה"ג ושמעון הפקולי תיקנו סדר מצד הטעמים 
ה אף שלא שנאמר שם שיבקשו זה תחלה וזה אח"כ, בזה סובר רש"י דהוא דין לכתחלה אבל בשכח ונזכר אח"כ אומר

 במקומה אם נזכר קודם ג' האחרונות. והתוס' והרמב"ם רפ"י סברי דהסדר שתיקנו הוא לעיכובא.  

ומסתבר שמחלוקת רש"י ותוס' הוא בהגירסא במגילה /דף י"ז/ דרש"י גריס כדאיתא בגירסא דידן וכן בהלל וכן בק"ש   
ממש כבמגילה אלא שלתפלה הוא רק לכתחלה לכן ובתפלה שעל תפלה לא אמר וכן לכן מדייק מזה שלתפלה אינו וכן 

לא אמר וכן אלא על הלל ועל ק"ש שהם ממש כבמגילה שאף בדיעבד לא יצא והתוס' הא גרסי וכן בק"ש וכן בתפלה 
כדהביאו לשון הברייתא בברכות שם לכן סברי דגם בתפלה הוא לעיכובא כמו במגילה כהלל וק"ש, וכן ודאי גרסי גם 

 הרי"ף והרמב"ם.  

עכ"פ אף שמצינו שתיקנו סדר צריך להוכיח שהוא לעיכובא, וא"כ כ"ש בדברים שלא מצינו כמו פסד"ז רק שחזינן שהן   
מסודרין מה לומר תחלה ומה אח"כ, שיש גם מקום לומר שגם לכתחלה לא תיקנו שיהיה קפידא שלא ישנו הסדר אלא 

טעמים על מה שנהגו בסדר זה, וכן משמע ברמב"ם בפ"ז  שהנהיגו כן כדי שלא יתראו כמחולקין, אך שיותר מסתבר שיש
מתפלה הי"ב שכתב ושבחו חכמים למי שקורא זמירות מספר תהלים מתהלה לדוד עד סוף הספר וכבר נהגו לקרות 

פסוקים לפניהם ולאחריהם, הרי להזמירות מתהלה לדוד עד אחר כל מזמורי הללויה כתב שהוא מהגמ' ומה שלפניהם 
ממנהגא וכן איתא במג"א סימן נ"ב גם מהרי"ף דעיקר פסד"ז הם מתהלה לדוד ע"ס כל הללויה עיי"ש ולאחריהם הוא 

ומכיון שאומרים פסד"ז ותיקנו גם ברכה לפניהם ולאחריהם שחזינן שטוב להנהיג עוד לומר קראי משבח וזמרה אף שהם 
ז שהוא כהכנה והזמנה להפסד"ז ויש דברים קראי מפוזרים ויש להם ודאי טעמים כמוסים ליודעי חן יש מהן קודם הפסד"

כויברך דוד שג"כ ראו שצורך גדול לאומרם אבל מתחלה יש לומר מה שנחשב כחיוב שהוזכר בגמ' ושתיקנו בשביל זה 
הברכות שהוא כל הללויה ואח"כ מה שהנהיגו א"כ יש טעמים גם להסדר שהנהיגו. ואף להסמ"ג שהביא המג"א שם 

כשצריך לדלג מארבעה מזמורי הללויה הראשונים, מ"מ כיון שתהלה לדוד והללו בקדשו עדיפי דסובר דויברך דוד עדיף 
מויברך דוד דמפרש דרק שני אלו הוא כחיוב מהגמ' מ"מ א"א להפסיק המזמורים שנאמרו כסדרן ולומר ד' מזמורים אלו 

ך דוד ורק כשצריך לדלג פליג. והודו אחר ויברך דוד לכן אומרם מתחלה קודם הללו בקדשו כפי סמיכתן בקרא ואח"כ ויבר
קראו בשמו שלנוסח הרמב"ם לא אמרו זה כלל ולנוסח שלנו אומרים זה תיכף אחר הברכה והרבה אומרים זה קודם 

הברכה, הוא משום דמה שהנהיגו לומר זה במקומותינו אינו משום דיהיה מפסד"ז אלא משום שאמרו אותו בשעת 
תפלה ולכן שייך לומר אותו קודם שהתחילו סדר התפלה שהוא עתה מפסד"ז אבל הקרבת התמיד אמרינן אותו קודם ה

כיון שהוא ג"כ משירי דוד התחילו הקדמונים לומר זה אחר הברכה משום שכל שירי דוד אם יאמרו אחר הברכה יהיו ג"כ 
לאמרו משום מענין פסד"ז ועדיף ממילא להרמ"א מהפסוקים המלוקטים ומה שאומרים קודם אשרי אף שאין חיוב 

 שמקומו הוא קודם כל התפלה כדכתבתי.  
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ונמצא שיש טעמים על הסדר שהנהיגו אבל מ"מ הוא רק לכתחלה ולא לעיכובא וכשנזדמן ששכח איזה דבר יכול   
לאומרו אח"כ או בעובדא שחשב מתחלה שצריך לדלג הרבה ואח"כ קודם ישתבח רואה שיכול לומר עוד דבר מסתבר 

דם אף אח"כ. אך קצת יקשה מהמ"ב סימן נ"א סקט"ז בלא נתכוין בקרא דפותח את ידיך שצריך שיכול לומר מה שקו
לחזור לומר מפסוק פותח ע"ס המזמור שאם לא נזכר עד שכבר אמר מזמורים אחרים ואין לו שהות לחזור יאמר אחר 

יה גם החזרה בהברכות כיון התפלה ולמה שכתבתי יכול לומר זה אחר המזמורים בלא המזמורים האחרים וזה עדיף שיה
שעיקר תהלה לדוד בשבילו נאמרה והוא עיקר פסד"ז מדוע לא יהיה בהברכות. ולכן נראה שיש לעשות כדכתבתי שבנזכר 

 אחר המזמורים ואין לו שהות לחזור יאמר אותו אחר המזמורים שהסדר אינו לעכובא דלא כהמ"ב.  

ה פשוט דשלא כדין עושין דליכא שום דין לענות בריך הוא אלא נוהגין ובדבר שיש שעונים בריך הוא באמצע פסד"ז נרא  
מטעם שכתב מג"א בסימן נ"ו סק"ח כדי שהחזן ידע שלא להפסיק וגם כתב שרק קצת נוהגין לומר זה וא"כ ודאי לא עדיף 

פסד"ז כיון מב"ה וב"ש שהוזכר בסימן קכ"ד סעיף ה' ויש לזה מקור מגמ' דאיתא בהגר"א ובמ"ב שמ"מ אין לענות ב
שליכא חיוב וכ"ש בריך הוא שאין לענות בפסד"ז אבל בין ישתבח ליוצר יכול לענות. והנני ידידו מוקירו מאוד, משה 

 פיינשטיין.

 פסיעה בד' אמות לפני המתפלל –תפילה 

 זהר וקבלה נגד הגמרא –בבלי  תלמודראה: 

 למנין עשרהצירוף אפיקורס  –תפילה 

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן כג

 אם לצרף צרף בשעה"ד =בשעת הדחק= מחללי שבתות לעשרה לקדיש וקדושה.   

שליט"א אם יש בשעת הדחק לצרף מחללי שבתות לעשרה, והשבתי  הרב ר' אברהם יוסף ראזענבערגנשאלתי מתלמידי   
דלמנהגנו שאף בשביל יחיד פורסין על שמע ואומרין קדושה כתלמידי רש"י בשם רש"י שהביאו תוס' במגילה דף כ"ג 

 ואיפסק כן בש"ע או"ח סי' ס"ט יש לצרפם, דהא כיון שמקרא אחד ילפינן הדין בקדוש השם ליהרג בשאר עבירות שהוא
בעשרה, והדין שאין אומרין דבר שבקדושה בפחות מעשרה, ולכן כשם שקדוש השם ליהרג הוא מחוייב אף לפני עשרה 
כופרים ומומרים אם אף הם מישראל כדמוכח כן מהא דסנהדרין דף ע"ד דפשיט בעית ר' ירמיה בתשעה ישראל ונכרי 

היו כולהו ישראל כדפרש"י והתם הא היו כופרין אחד שאינו מחוייב אלא בכולהו ישראל דאתיא תוך תוך ממרגלים ש
בפרהסיא שגריעי ממחללי שבתות עיין בערכין דף ט"ו אלמא שלזה עדיפי מומרים מנכרים א"כ בהכרח שגם לענין לומר 

 דברים שבקדושה מצטרפי.  

התוס' כן לענין אבל להסוברין דבעי לכה"פ רוב מנין אפשר שכיון דלא מקיימי יש להחשיבם כלא מתחייבי כדסברי   
שחיטה שלא מיחשבי בר זביחה ולכן אפשר שלא יצטרפו כדסובר הפמ"ג וגם לדידהו יש לפקפק דאולי רק התם משום 
שמפרשין דמה שמצריך תורה שהשוחט יהיה בר זביחה שהוא מקרא דמוזבחת שילפינן מה שאתה זובח אתה אוכל יש 

שיהיה מחוייב בזביחה, וכן בגיטין דף מ"ה שממעט מוקשרתם  בלשון הזה גם שיהיה זובח למעשה כמו שיש בלשון הזה
כל שאינו בקשירה שפסול לכתיבת סת"מ אף מומר נמי משום שבלשון זה יש גם שיהיה קושר למעשה כמו שיש בלשון 

שיהיה מחוייב בקשירה, אבל לא משום שסברי דלא מקיימי הוא כלא מתחייבי במקום שלא נאמר לשון ששייך ע"ז גופא, 
כן אם אך עתה מתפללים יש מקום להתיר לצרפם אף לדידהו, אבל לדידן לברכו ולקדיש ולקדושה יש לצרפם.   ואם ול

ישמעו להש"ץ יכול לומר כל התפלה להוציאם דכיון שמחוייבין בתפלה יכול להוציאן אבל מעלת תפלה בצבור מסתבר 
 כו.  שלא יחשב, אבל יש לעשות כן בשעה"ד לצאת ידי קדיש וקדושה ובר

ולענין קריאת התורה שצריך דוקא שיהיו כולם או רובן מחוייבין הוא ג"כ בספק זה שבארתי להסוברים דבעי רוב מנין   
הפריסת שמע, כי גם קה"ת שבעינן עשרה משמע במגילה שם שהוא מדין דבר שבקדושה לא יהיה בפחות מעשרה.   

 משה פיינשטיין. 

 קדיש, מתן תורה –תפילה 

 :בסימן נו משנה ברורה

נוסח הקדיש יתגדל ויתקדש ]ב[ שהוסד ע"פ המקרא והתגדלתי והתקדשתי האמור )ביחזקאל לח( לענין מלחמת  -הקדיש 
גוג ומגוג שאז יתגדל שמו של הקב"ה דכתיב ביום ההוא יהיה ד' אחד ושמו אחד. ויאמר הדלית דיתגדל ויתקדש ]ג[ בצירי 

בשני שוואין כאלו התיו והגימל בשווא אלא הגימל בפתח. וידגיש]ד[ הגימל  כי הוא עברי ולא תרגום ]עיין בב"י[ ולא
. אח"כ יתחיל יתברך וכו']י[ בקול רם ויש בו ח' לשונות של ..דיתגדל דלא לישתמע יתקדל לשון עורף תרגום עורף קדל

ונות של שבח שהם שבח]יא[ כנגד ז' רקיעים והרקיע שעל גבי ראשי החיות ובתחלה אומר יתגדל ויתקדש שהם ב' לש
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בס"ה עשרה לשונות של שבח כנגד עשרת הדברות. מן כל ברכתא ג' תיבות ]יב[ ובימים שכופלים הקדישים לעילא 
 ולעילא אין לומר רק מכל ברכתא כדי שלא יהא בס"ה רק כ"ח תיבות:

 נשים –קדיש  –תפילה 

 פתחי תשובה יורה דעה שעו:ו

 בעקבי הצאן עמ' עד בהערה

 על ידי אפיקורסקדיש  –תפילה 

 חתם סופר

 קדיש של סיום התפילה –תפילה 

 שלחן ערוך אורח חיים קלב:ב בהג"ה

ין ואומרים קדיש יתום אחר עלינו, ואפי' אין יתום בבית הכנסת יאמר אותו מי שאין לו אב ואם; ואפילו מי שיש לו אב ואם יכול לאומרו, אם א
 סי' ס"ד(; אביו ואמו מקפידין )אגור ותשב"ץ ותשובת מהרי"ל

 תפילה קצרה, הביננו

  ברכות ל.

 ברכות ג.

 תוספות ברכות ג. ד"ה היה לך

 הפסק באמצע העמידה –שומע כעונה  –תפילה 

 סוכה לח:

 רש"י סוכה לח: ד"ה הוא אומר ברוך

 שמע ולא ענה יצאתוספות סוכה לח: ד"ה 

שלא ענה יצא וכן למתפללין בצבור ושליח  מי שאינו יודע לקרות ולא לענות אם שמע וכיון את לבו לשמוע אף על פי
צבור אומר קדושה או יהא שמיה רבא מברך ישתקו מתפלתן וישמעו והרי הן כעונין ולכשיגמור קדושה יחזרו לתפלתן 
וכן יסד רב יהודאי גאון בה"ג כדפירש בקונטרס וקשה מהא דאמרינן פרק מי שמתו )ברכות דף כא:( אם יכול להתחיל 

גיע שליח צבור לקדושה יתפלל ואם לאו לא יתפלל וי"א שם כן במודים ולמה לן כולי האי יתפלל כדרכו ולגמור עד שלא י
ולכשיגיע שם ישתוק אלא ודאי אם היה שותק היתה שמיעתו הפסקת תפלתו ומיהו שמא אע"ג דשומע כעונה מ"מ עונה 

 עדיף ומצוה מן המובחר.

 רמב"ם הלכות תפילה י:טז

לתפלת הציבור, הנכנס לבית הכנסת ומצא ציבור שמתפללין בלחש אם יכול לו למתפלל בציבור שיקדים תפלתו אסור 
יתפלל, ואם לאו ימתין עד שיתחיל שליח ציבור להתפלל בקול רם עד שלא יגיע שליח ציבור לקדושה להתחיל ולגמור 

שה עם הציבור ומתפלל שאר תפלה לעצמו, ציבור לקדושה ועונה קדוו בלחש מלה במלה עד שיגיע שליח ויתפלל עמ
ואם התחיל להתפלל קודם שליח ציבור והגיע שליח ציבור לקדושה לא יפסיק ת ולא יענה קדושה עמהן, וכן לא יענה 

 אמן יהא שמיה רבא מברך והוא באמצע התפלה ואין צריך לומר בשאר הברכות.

 הגהות מיימוניות הלכות תפילה י:ת

כולהו תלמידי דר' יוחנן לכל אין מפסיקין חוץ מיהא שמיה הגדול וכו' ועד לית הלכתא כוותיה כי אתא רב דימי אמר ו
ואפילו לשתוק לא יעשה וכן פסק רבינו תם ור"י ודלא כה"ג וראבי"ה ורש"י שכתבו דיש לשתוק ולשמוע ולכוין דמאחר 
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לראבי"ה כי יכול לענות עיין דקיימא לן דשומע כעונה אי שתיק חשיב הפסק. ולאחר שסיים עושה שלום נראה 
 בתוספתא פרק לולב הגזול:

 :הר"ן על הרי"ף סוכה יט

ובהכי נמי מידחי מה שרצו להביא ראיה מההיא דאמרינן ]הכא[ דשמע ולא ענה יצא היינו דוקא בשראוי לענות אבל ...
בשמיעה ולפיכך אמרו דמי שנכנס אם אינו ]יכול[ לענות כגון שאינו בקי או שמתפלל ואינו רשאי להפסיק אינו יוצא 

לבהכ"נ ומצא צבור שמתפללין שאם אינו יכול להתחיל ולגמור עד שלא יגיע ש"צ לקדושה אל יתפלל כדי שיאמר קדוש' 
עם הצבור ולא סגי ליה שישתוק בתוך תפלתו כיון שאינו רשאי לענות ולאו ראיה היא כדאמרן דאע"ג דשמע ולא ענה 

 לענות ופירוש דברי רש"י ז"ל עיקר:יצא אפ"ה מצוה מן המובחר 

 (קישור)שיעורים לזכר אבא מארי חלק ב' עמ' צא 

 כל הראוי לבילה רשב׳׳ם בבא בתרא פא: ד׳׳ה

ן הקטניות דאינה כלום שכל דבר שצוה וכשהוא מביא ששים ואחד מנחה כזו לא צוה להביא והרי הוא כמביא מנחה מ
 הקב''ה להביא יש עיכוב בעיקר הבאתו להביא באותו ענין שצוה הכתוב ולא בענין אחר

 303תרומות א:ו

 ...חמישה לא יתרומו ואם תרמו תרומתן תרומה: האילם

 הראוי לבילה אין בילה מעכבת בו כלראה: 

 מנץ החנה או מעמוד השחר –תחילת זמנה  – שחרית –תפילה 

 שלחן ערוך אורח חיים פט:א

ואם התפלל משעלה עמוד  ה(עם שמש )תהילים עב,  עם הנץ החמה, כדכתיב: ייראוךת השחר, מצוותה שיתחיל זמן תפל
אחר ד'  פללאו עבר, והתאם טעה, ושך זמנה עד סוף ד' שעות שהוא שליש היום. יצא. ונמוהאיר פני המזרח,  השחר

הגה: ואחר חצות אסור להתפלל תפלת שחרית )ב"י כר תפלה מיהא איכא. שאין לו שכר כתפלה בזמנה, ש שעות עד חצות, אע"פ
 בשם הרשב"א פרק תפלת השחר( וע"ל ריש סי' ק"ח.

 :אפרי חדש אורח חיים פט

והעיקר הוא דשלשה זמנים יש ואם התפלל משעלה עמוד השחר והאיר פני המזרח יצא. המחבר סתם בכאן ולא פירש,   
 ולכתחילהלהתחלת זמן התפילה. והנה עיקר מצותה הוא מהנץ החמה וכותיקין דכתיב ]תהלים עב, ה[ יראוך עם שמש. 

יכול להתפלל משעלה עמוד השחר והאיר פני המזרח, מידי דהוה אתמיד, ומיהו אם התפלל משעלה עמוד השחר יצא, 
משעלה עמוד השחר יצא, וגם התמיד אם שחטהו משעלה עמוד השחר לא נפסל, אלא  וכדתנן במגילה ]כ, א[ וכולן שעשו

שלכתחילה כל דברים שמצותן ביום עיקר הזמן הוא מהנץ החמה, אלא שבתמיד שצריך להקריב כל הקרבנות קודם תמיד 
לא כדמשמע של בין הערבים הקדימו זמן מועט קודם הנץ החמה, אבל אם עשו משעלה עמוד השחר פשיטא דיצא. וד

 מדברי רבינו ירוחם ז"ל ]נתיב ג ח"ג[ שהביא בב"י ]ד"ה זמן[ ומדברי המחבר ז"ל וזה פשוט:

 פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן תצד

 ומתפללים מיד כשיאיר היום, אע"ג דראוי לאחר הנץ, עיין סימן פ"ט במ"א ]ס"ק[ א', מכל מקום מפני הטורח, יע"ש.

 משנה ברורה פט:א

היא]א[ השעה שהחמה מתחלת לזרוח בראשי ההרים.]ב[ וראוי ונכון ליזהר בזה לכתחלה אף בימי  -ם הנץ א( ע)
הסליחות]ג[ וכן בחורף כשמשכימים ובאים לבהכ"נ בבוקר השכם ימתינו מלהתפלל עד הנץ וכדלעיל בסי' נ"ח ס"א ע"ש 

בס"ח עכ"פ ימתינו מלברך על התפילין עד  אך כשמשכים לצאת לדרך]ד[ וכה"ג שאר דחק ואונס דמותר להקדים כדלקמן
שיכיר את חבירו הרגיל עמו קצת ברחוק ד"א דמקודם אסור לברך עליהן וכדלעיל בסימן ל' ס"א עי"ש במשנה ברורה 
כתב]ה[ בפמ"ג בסימן תצ"ד דבחג השבועות שניעורין כל הלילה מותר להתפלל קודם הנץ דכשילכו לביתם בהשכמה 

                                                 

 (קישורע"ע בחבל נחלתו א:סג ) 303
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ומ"מ יש ליזהר שלא לקרות ק"ש כ"כ בהשכמה דהיינו קודם שיראה את חבירו ברחוק ד'  טורח הוא להתקבץ שנית.
 :אמות ויכירנו דזה אסור לכתחלה וכדלעיל בסימן נ"ח עיי"ש

 שו"ת פרי יצחק חלק א סימן ב

במקום שהצבור מקדימין להתפלל קודם נץ החמה ולא יתפללו עוד בצבור לאחר הנץ כיצד יש להתנהג אם להתפלל 
 ור קודם הנץ או שטוב יותר להתפלל לאחר נץ החמה אף ביחידות.  בצב

הנה הרמב"ן במלחמות ריש פ"ק דברכות כתב, וז"ל, ולא עוד אלא שצורת הגמ' מוכחת שכך היה מנהג חכמים שלא   
לסמוך גאולה לתפלה שהרי אמרו אדם גדול הוא ושמח במצות זימנא חדא סמך גאולה לתפילה ולא פסק חוכא מפומיה 

שהרי המלך חזקיה כו' מפני זה נראה שהוא שבח גדול כו' וא"ר זירא אנא סמכי, והרי דבר גדול הוא אפילו לאדם גדול 
ודבר שא"א לקיימו בכל יום לפי שאין אדם יכול לכוין ולקרות בכדי שיגמור עם הנץ ולהתפלל מיד ביום והיו מקדימין 

וקורין ק"ש ולא היו רוצים להתפלל אלא עם השמש, ולפיכך לא היו סומכין גאולה לתפילה והיו משבחין הסומך גאולה 
תפילה, עכ"ל ע"ש. ועכ"פ מתבאר מדבריו דתפלה לאחר הנץ עדיף ממסמך גאולה לתפילה שהרי מנהג חכמים היה שלא ל

לסמוך גאולה לתפילה ומשום שהיו מקדימין וקורין ק"ש ולא היו רוצים להתפלל אלא עם השמש כנ"ל, והרי היו יכולים 
"ל דתפלה שיהיה לאחר הנץ עדיף ממסמך גאולה לתפילה לסמוך גאולה לתפילה ולהתפלל באמת ג"כ קודם הנץ, ובע"כ צ

ולכך לא היו סומכין גאולה לתפילה כדי להתפלל לאחר הנץ. והנה מסמך גאולה לתפילה עדיף מתפלת הצבור כמבואר 
בשו"ע או"ח סי' קי"א )סעי' ג'(, ולפי"ז תפלה לאחר הנץ דעדיף אפילו מסמיכת גאולה לתפילה א"כ מכש"כ דעדיפא 

 צבור, ולפ"ז אם הצבור מקדימין להתפלל קודם נץ החמה יש להמתין עד אחר הנץ להתפלל אפי' ביחידות.  מתפלת ה

אמנם נלע"ד להביא ראיה דמסמך גאולה לתפילה עדיף מתפילה לאחר הנץ, דהנה בברכות )ל, א( אבוה דשמואל ולוי כי   
אן כי האי תנא דתניא השכים לישב בקרון או הוו בעו למיפק לאורחא הוו מקדמי ומצלי וכי מטי זמן ק"ש קרו כמ

בספינה מתפלל וכשיגיע זמן ק"ש קורא, רשב"א אומר בין כך ובין כך קורא ק"ש ומתפלל כדי שיסמוך גאולה לתפילה, 
במאי קמיפלגי מר סבר תפלה מעומד עדיף ומר סבר מסמך גאולה לתפילה עדיף. ועי' בפרש"י הוו מקדמי ומצלי קודם 

קשו על פרש"י וכתבו דנראה כפי' ר"ח דמשעלה עמוד השחר קאמר, והוו מקדמי קודם הנץ החמה קאמר היום ובתוס' ה
ועדיין אינו עיקר זמן תפילה. ולכאורה צ"ע דמ"ט לא אמר בגמ' מ"ס דתפלה לאחר הנץ עדיף משיתפלל קודם הנץ 

ורק מסמך גאולה לתפילה עדיף במעומד, ובע"כ צ"ל דס"ל להגמ' דמשום תפלה לאחר הנץ אין לדחות לתפלה מעומד 
מתפלה מעומד. ולפ"ז מוכרח דמסמך גאולה לתפילה עדיף מתפלה לאחר הנץ. שוב ראיתי בשו"ת משכנות יעקב סי' )ע"ד( 

 ]ע"ז[ שכ"כ ע"ש.  

מיהו לכאורה יש ליישב בפשיטות דלכך קאמר בגמ' מ"ס מסמך גאולה לתפילה עדיף ומשום דרשב"א קאמר בהדיא בין   
כך קורא ק"ש ומתפלל כדי שיסמוך גאולה לתפילה. אלא דבאמת יש להוכיח מדברי רשב"א גופיה מדקאמר כדי  כך ובין

שיסמוך גאולה לתפילה ולא כדי שיתפלל לאחר הנץ וש"מ דמסמך גאולה לתפילה עדיף מלאחר הנץ דרק מסמך גאולה 
לתפילה וה"ה דלאחר הנץ עדיף מתפילה לתפילה עדיף מתפילה מעומד. ואין לומר דרשב"א נקט כדי שיסמוך גאולה 

מעומד, דזה אינו דכיון דרשב"א לא הזכיר בדבריו נץ החמה כלל א"כ ל"ל לעשות מחלוקת בחנם בין ת"ק לרשב"א לענין 
תפילה לאחר הנץ, וכיון דת"ק ס"ל בהדיא דתפילה מעומד עדיף מלהתפלל לאחר הנץ אפשר דרשב"א לא יחלוק ע"ז אלא 

 ה עדיף אפילו מתפלה מעומד וכש"כ מלאחר הנץ.  דמסמך גאולה לתפיל

אלא דבאמת נראה להביא ראיה ברורה מסוגיא שם דלכו"ע מסמך גאול"ת עדיף מתפילה לאחר הנץ, דשם בסמוך איתא   
רב אשי מצלי בהדי צבורא ביחיד מיושב וכי הוה אתי לביתיה הדר ומצלי מעומד, אמרי ליה רבנן וליעבד מר כאבוה 

, אמר להו לא חזינן לרבנן קשישי מינן דעבדי הכי. ופירש"י וליעבד מר כאבוה דשמואל ולוי שמתפללין דשמואל ולוי
קודם היום בביתם מעומד ולא תצטרך לב' תפילות ומשום מסמך גאולה לתפילה כיון דמצלי קודם ק"ש לא קפדי. לא 

צוה לסמוך תפילה אחר גאולה כו' ע"ש. ועי' חזינן כו' שיקדימו תפילה לק"ש הלכך כיון דממתין מתפילה עד זמן ק"ש מ
בשו"ת שאג"א סי' ג' שכתב דלפרש"י צ"ל דהא דאמר בגמ' מר סבר מסמך גאולה לתפילה עדיף אע"ג דקודם ק"ש לא 

חייש לסמיכה, צ"ל דהכי קאמר, מוטב שימתין מלהתפלל עד זמן ק"ש כדי שיתחייב לסמוך ויקייים מצוות סמיכת גאולה 
מעומד קודם זמן ק"ש אע"פ שאכתי עדיין לא חל עליו חיוב מצוות סמיכת גאולה לתפילה, ע"ש. לתפילה משיתפלל 

ועכ"פ מתבאר מפרש"י דמ"ד תפילה מעומד עדיף היינו רק בכה"ג שמתפלל קודם זמן ק"ש דאכתי לא חל עליו חיוב 
יכה גאול"ת כ"ע מודים סמיכה גאולה לתפילה אלא שלא קיים המצוה, אבל במתפלל לאחר ק"ש דחל עליו חיוב סמ

 דמסמך גאולה לתפילה עדיף מתפילה מעומד. ומזה צ"ע על המג"א מש"כ בסוף סימן פ"ט, ועי' בחי' רע"ק שם.  

אלא דבעיקר הדבר צע"ג דל"ל לרש"י לפרש כן בטעמא דמ"ד דתפילה מעומד עדיף משום דמתפלל קודם ק"ש לא   
חיישינן למסמך גאולה לתפילה, הא בפשיטות אפ"ל דגם במתפלל קודם ק"ש חיישינן למסמך גאולה לתפילה כמו 

ולה לתפילה בכל גווני, וכבר הקשה כן במתפלל אחר ק"ש, אלא דמ"מ ס"ל דתפילה מעומד עדיף מעיקר מצות סמיכת גא
 השאג"א בתשובה שם וכתב שישב זאת במקום אחר, ולא זכינו לדבריו.  
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ונראה לומר דרש"י הוכרח לפרש כן לפי הסוגיא, דהנה לכאורה צע"ג בהא דאמרי ליה רבנן לר"א וליעבד מר כאבוה   
התפלל באמת מעומד כי אתא לביתיה, ומ"מ הרי  דשמואל ולוי והיינו להתפלל קודם היום במעומד וקשה הא רב אשי

רצה להתפלל במיושב ג"כ כדי שיסמוך גאולה לתפילה וא"כ מאי עדיפותא שיתפלל מעומד קודם ק"ש, ואדרבה הרי יותר 
טוב להתפלל מעומד אחר הנץ, ואי דס"ל לרבנן דר"א דכיון דתפלה מעומד עדיף א"כ ל"צ להתפלל במיושב, א"כ 

ר כיון שאתה מתפלל מעומד אח"כ ל"ל להתפלל במיושב כלל, אבל מאי ענין לומר להתפלל מעומד בפשיטות הו"ל לומ
קודם ק"ש ומאי יתקן בזה. ולכך הוכרח רש"י לפדש דהא דס"ל למ"ד דתפלה מעומד עדיף היינו משום דבמתפלל קודם 

כי אתא לביתיה לא סגי, דמכיון ק"ש לא קפדינן על סמיכת גאולה לתפילה, ולפ"ז ניחא שפיר דבתפלה שהתפלל מעומד 
שהתפלל אחר ק"ש א"כ מסמך גאולה לתפילה עדיף מתפילה מעומד, ולכך הוכרח להתפלל מיושב כדי לסמוך גאולה 

לתפילה, ולכך אמרי ליה וליעבר מר כאבוה לשמואל ולוי להתפלל מעומד קודם ק"ש דבכה"ג דלא חל עליו עדיין חיוב 
מד עדיף ולא תצטרך לב' תפלות. והיינו מש"כ רש"י אח"כ דלא חזינן כו' כיון דממתין סמיכת גאולה לתפילה, תפילה מעו

 מתפלה עד זמן ק"ש מצוה לסמוך כו', וז"ב.  

ועכ"פ מכיון שנתבאר הכרח לפרש"י מן הסוגיא לפ"ז הרי יש ראיה ברורה דמסמך גאולה לתפילה עדיף מתפלה לאחר   
ש כ"ע מודים דמסמך גאולה לתפילה עדיף מתפלה מעומד. והנה תפלה מעומד הנץ, ולפי פרש"י וכנ"ל ובמתפלל לאחר ק"

בודאי עדיף מתפלה לאחר הנץ דהרי אבוה דשמואל ולוי הוי מקדמי ומצלי קודם הנץ כדי להתפלל במעומד, וא"כ מכש"כ 
ורין ק"ש דמסמך גאולה לתפילה כשמתפלל אחר ק"ש דעדיף מתפלה לאחר הנץ. וא"כ צע"ג על הרמב"ן שכתב שהיו ק

ולא היו סומכין גאולה לתפילה כדי להתפלל לאחר הנץ דהרי מסמך גאולה לתפילה עדיף מתפלה לאחר הנץ ומכ"ש לפי 
מה שנתבאר דמסמך גאולה לתפילה עדיף מתפלה לאחר הנץ דלא כמש"כ הרמב"ן, לפ"ז שוב אין הכרח לענין תפלת 

 הצבור או תפילה לאחר הנץ החמה הי עדיף טפי.  

בעיקר מה שפי' רש"י דמשום מסמך גאולה לתפילה כיון דמצלי קודם ק"ש לא קפדי כנ"ל. כתב השאג"א שם דהאי  והנה  
קודם ק"ש היינו קודם זמן ק"ש ולא משום דבמתפלל קודם ק"ש לא קפדי אע"ג שכבר הגיע זמן ק"ש וע"ש שהביא ראיה 

"ב זה הסומך גאולה לתפלה של ערבית הלכך מבעי מהא דאמר ריב"ל תפלות באמצע תקנו ור' יוחנן אמר איזהו בן עוה
לאקדומי ק"ש לתפלה, והרי אף אם יקדים תפלה לק"ש ל"ל בה וא"צ לחוש לסמיכת גאולה לתפילה בכה"ג, אלא ודאי 

 דכל היכא דבעי למסמך גאולה לתפילה אינו רשאי להקדים תפלה לק"ש, ע"ש.  

אמת דכשמתפלל קודם ק"ש לא קפדי על סמיכת גאולה לתפילה מיהו באמת אין זה ראיה דאפ"ל דכונת רש"י הוא ב  
וטעמא רבה איכא, דעיקר סמיכת גאולה לתפילה הוא כמבואר בירושלמי משל לאוהבו של מלך שבא ודפק על פתחו של 
מלך יצא המלך ומצאו שהפליג כו' וכפרש"י בברכות )ד ב, ד"ה זה הסומך( ע"ש. ולפ"ז היינו דוקא כשמתפלל לאחר ק"ש 

מובן. אך הא דס"ל לר"י דצריך להקדים ק"ש לתפלה של ערבית היינו כדי שיתחייב לסמוך ויקיים המצוה, וכמו שפי' כ
השאג"א דברי הגמ' דמ"ס מסמך גאולה לתפילה עדיף לפרש"י וכנ"ל. מיהו מצאתי באור זרוע הגדול הל' ק"ש )סי' נ"א( 

לה כיון דמצלי קודם זמן ק"ש לא קפדי, ע"ש. ומבואר בהדיא שהעתיק דברי רש"י הנ"ל בזה"ל, ומשום מסמך גאולה לתפי
 כמש"כ השאג"א.  

והנה לפי פרש"י הנ"ל וכנ"ל יש לבאר דברי הגמ' בהא דאמר ר' יוחנן איזהו בן עוה"ב זה הסומך גאולה לתפלה של   
ע. ולפי"ז יתבאר שפיר, ערבית. וזה הלשון צ"ע, וכן מאי שנא של ערבית דנקט. ורש"י פי' כש"כ של שחרית, ועדיין צ"

דהנה תפלה של שחרית מצותה הוא אחר זמן ק"ש, וא"כ כיון שהגיע זמן ק"ש הרי בהכרח חל עליו חיוב סמיכת גאולה 
לתפילה, אולם תפלה של ערבית לר"י דס"ל תפלת המנחה עד פלג המנחה בשעה זו מתחיל זמן תפלת ערבית, וכמבואר 

ית הוא קודם זמן ק"ש, דזמן ק"ש הוא בצה"כ, וא"כ אם יתפלל של ערבית מיד בברכות )כז, א(. ולפ"ז זמן תפלת ערב
לאחר פלג המנחה לא חל עליו עדיין חיוב סמיכת גאולה לתפילה, אלא דבאמת צריך להמתין עם תפלה עד זמן ק"ש כדי 

ב זה הסומך כו' והיינו שיתחייב לסמוך ויקיים המצוה של סמיכת גאולה לתפילה, ולפ"ז היינו דא"ר יוחנן איזהו בן עוה"
 שממתין עם תפלה של ערבית עד זמן ק"ש להכניס עצמו בחיוב של סמיכת גאולה לתפילה כנ"ל.  

נחזור לענין דלפי מה שנתבאר דמסמך גאולה לתפילה עדיף מתפלה לאחר הנץ לפ"ז אין הכרע לענין תפלת הצבור   
ה"א כתב תפלת השחר מצותה שיתחיל להתפלל עם הנץ  ולאחר הנץ הי עדיף טפי, אולם הנה הרמב"ם בפ"ג מה' תפלה

החמה כו' ושם הלכה ז' כתב ואם התפלל תפלת שחרית בשעת הדחק אחר שעלה עמוד השחר יצא, ע"ש. וכ"כ הרא"ש 
בר"פ תפה"ש )סי' א'( וז"ל, ותחלת זמנה יראה משעלה ברק השחר והאיר פני המזרח מידי דהוה אתמיד השחר אע"ג 

הנץ החמה כדכתיב ייראוך עם שמש, מ"מ אם התפלל בזו השעה יצא, עכ"ל. ומתבאר מדבריהם דעיקר מצותה עם 
דהמתפלל קודם הנץ לא יצא רק בדיעבד. ולפ"ז נראה דתפלה לאחר הנץ עדיף מתפלת הצבור דגבי תפלת הצבור אינו 

 י' )פ"ט( צ' סעי' ט'( ע"ש.  ענין לומר דכשמתפלל שלא בצבור יצא רק בדיעבד אלא דהוא רק למצוה, וכמבואר בשו"ע )ס

אולם הנה הב"י בסי' )זה( ]פ"ט[ הביא דברי רבינו ירוחם שכתב זמן תפלה משיכיר את חבירו ברחוק ד' אמות ומצוה מן   
המובחר שיתפלל אחר הנץ החמה מיד, ועוד פשוט בתפה"ש דאם התפלל משעלה ברק השחר והאיר פני המזרח יצא, 

שהוא סובר דהא דאמר אביי לתפלה כאחרים להתפלל קאמר ונראה ג"כ שהוא סובר  עכ"ל. ועי' בב"י שכתב דנראה
דמשיראה את חבירו ברחוק ד' אמות ומשעלה עמוד השחר זמן אחד הוא. ועי' בב"ח. והנה הפרישה )דרישה סק"א( 

זמנים הם,  האריך להקשות על הב"י דבע"כ משיראה ועמוד השחר אין זמן אחד וע"ש שפי' דברי רבינו ירוחם דשלשה
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דלמצוה מן המובחר הוא כותיקין אחר הנץ מיד ומי שאינו מדקדק כ"כ יכול לקרות לכתחלה משיכיר ומיהו אם התפלל 
משעלה עמוד השחר נמי יצא, ע"ש. ועי' להפר"ח בסי' זה )סק"א ד"ה ואם התפלל( שכתב דהעיקר הוא דמשהאיר פני 

ותיקין, ובדיעבד יצא משעלה עמוד השחר. וכ' הפרמ"ג )א"א סק"ג( המזרח יכול להתפלל לכתחלה, ולמצוה מן המובחר כו
דכן משמע מהטור. ועכ"פ מתבאר מדברי הר"י דדוקא משעלה עמוד השחר קודם שיכיר לא יצא רק בדיעבד, אבל משיכיר 

 הוא זמן תפלה לכתחלה אלא שאינה מן המובחר. ולפ"ז שוב אין הכרע לענין תפלת הצבור ולאחר הנץ כנ"ל.  

והנה לכאורה אפ"ל דרבינו ירוחם לא יחלוק על הרמב"ם והרא"ש, דמש"כ הרמב"ם והרא"ש דמשעלה עמוד השחר לא   
יצא רק בדיעבד היינו קודם השיעור דמשיכיר, אבל משיכיר הוא זמן תפלה לכתחילה, ובאמת דוחק לומר דרבינו ירוחם 

דהנה הרמב"ם לא הזכיר כלל הך שיעור דמשיכיר גם גבי יחלוק על רבו הרא"ש. מיהו בדברי הרמב"ם הוא דוחק לומר כן 
 ק"ש. ולפ"ז נראה דמש"כ הרמב"ם אחר שעלה עמוד השחר היינו כל הזמן שקודם הנץ לא יצא רק בדיעבד.  

אולם בכ"ז נראה דמדברי הרמב"ם אין סתירה לשי' הר"י, דהנה בעיקר הדבר דתפלת שחרית עיקר מצותה לאחר הנץ   
טעמים, טעם אחד פשוט ומבואר בגמ' ברכות )ט, ב( ומשום דכתיב ייראוך עם שמש וכ"כ הראשונים,  יש לומר ע"ז שני

טעם שני י"ל ע"פ המשנה במגילה )כ' ע"א( לא מלין ולא טובלין כו' עד שתנץ החמה וכולן שעשו משעלה עמוד השחר 
ורק בדיעבד יצא משעלה עמוד השחר. כשר. וע"ש בפרש"י, הרי דכל הדברים שזמנם ביום עיקר מצותן הוא לאחר הנץ 

ולפ"ז אפ"ל דה"ה בתפלת השחר דעיקר מצותה הוא לאחר הנץ ועי' בתו' יומא )לז, ב, ד"ה אמר אביי( שהביאו שי' ר"ת 
דס"ל דעיקר זמן ק"ש הוא אחר הנץ, והביא ראיה ממשנה זו דדבר שזמנו ביום מצותו אחר הנץ, ע"ש. ואף דהראשונים 

דזמן ק"ש הוא קודם הנץ ולא חשו לראיה זו צ"ל דשאני ק"ש דלא תלי' ביום ולילה דכתיב בשכבך  חולקים על ר"ת וס"ל
ובקומך, ולכך עיקר זמן ק"ש הוא קודם הנץ החמה שהוא זמן קימה לרובא דאינשי וכמש"כ הרמב"ן במלחמות, אבל לגבי 

לפי זה צ"ל דכל שמתפלל קודם הנץ לא תפלה אפ"ל דעיקר מצותה הוא לאחר הנץ דומיא דכל הנך דחשיב במשנה. אלא ד
יצא רק בדיעבד וכמבואר במשנה במגילה שם כנ"ל. ולפ"ז הרי צ"ע על רבינו ירוחם שכתב דמשיכיר הוא זמן תפלה 

לכתחלה, וקשה נהי דקרא ייראוך עם שמש י"ל דהוא רק למצוה מן המובחר לוותיקין מ"מ נימא דתפלה הוא דוקא לאחר 
 יום, וממילא קודם הנץ לא יצא רק בדיעבד וכמבואר במשנה וכנ"ל.  הנץ ככל המצות שזמנם ב

אך נ"ל בזה דשאני תפלה דאינו ענין לומר שתהיה זמנה דוקא לאחר הנץ, דלפמ"ש הראשונים דעיקר זמן ק"ש לכתחילה   
פ"ז ניחא שפיר הוא משיכיר, ולפ"ז מכיון דצריך לסמוך גאולה לתפילה ממילא גם זמן תפלה לכתחילה הוא קודם הנץ. ול

דברי הרמב"ם דאזיל לטעמיה, דהנה הב"י בסי' נ"ח כתב בשי' הרמב"ם דס"ל דעיקר זמן ק"ש הוא כותיקין מעט קודם 
הנץ, דאביי דאמר לק"ש כוותיקין פליג על ר"ה דאמר הלכה כאחרים, והיינו שלא הזכיר הרמב"ם כלל השיעור דמשיכיר. 

ד השחר קודם הנץ ממילא י"ל דעיקר זמן תפלה הוא רק דוקא לאחר הנץ, ולא ולפ"ז כיון דעיקר זמן ק"ש הוא בסוף עמו
משום קרא דייראוך עם שמש בלבד אלא משום דהוי ככל המצות שזמנם ביום דמצותם הוא רק לאחר הנץ, ומשום ק"ש 

ם הנץ לא יצא אינו ענין להקדים, דהרי זמן ק"ש הוא שיגמור עם הנץ ואח"כ מיד הוא זמן תפלה. ולפ"ז אם התפלל קוד
רק בדיעבד וכנ"ל. אולם לפי מה דקי"ל דעיקר זמן ק"ש הוא משיכיר וכמש"כ הראשונים ממילא גם זמן תפלה לכתחלה 

 הוא משעה זו אלא משום דכתיב ייראוך עם שמש והוא רק למצוה מן המובחר וכמש"כ רבינו ירוחם וכנ"ל.  

הנץ היינו רק מקרא דייראוך עם שמש כנ"ל. והנה מדברי  אלא דלפי מה שנתבאר דהא דתפלת השחר מצותה הוא אחר  
הראשונים נראה דעיקר המצוה הוא עם שמש ממש סמוך מיד לאחר הנץ. ועי' בתו' יומא שם שהביאו שי' ר"ת דס"ל 

דעיקר מצות ק"ש הוא לאחר הנץ אלא שהוותיקין היו ממהרין שלא כדין בשביל חיבת התפלה שתהיה עם שמש. וע"ש 
ה דעיקר חביבות התפלה הוא בשעת הנץ ע"ש, וכן מתבאר מדברי הרר"י בסוגי' דוותיקין ע"ש. ולפ"ז נראה שהביא ראי

דמי שלא יוכל לכוין להתפלל מיד לאחר הנץ שתהיה עם שמש ממש ממילא אין נ"מ אי מקדים להתפלל קודם הנץ או 
"פ ביום מ"מ אין לזה הכרע, ואפ"ל דכיון לאח"כ מופלג מהנץ. ואף די"ל דמ"מ מקרא דייראוך עם שמש משמע שיהיה עכ

דזמן תפלה לכתחילה הוא משיכיר אלא דלמצוה מן המובחר הוא כוותיקין שתהיה עם שמש, לפ"ז כל שאינה עם שמש 
ממש אין נ"מ אי מקדים ג"כ להתפלל קודם הנץ. ועכ"פ כיון דעיקר מצוה מן המובחר הוא עם שמש ממש, ולפ"ז נראה 

התפלל קודם הנץ ואם לא יתפלל בצבור ג"כ לא יוכל לכוין להתפלל עם שמש ממש לפ"ז בודאי דאם הצבור מקדימין ל
 דטוב יותר להתפלל בצבור קודם הנץ מלהתפלל אח"כ ביחידות.    

 סוף זמנה –שחרית  –תפילה 

 ברכות כו.

 רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים ג:א

א עד סוף שעה רביעית שהיא שלישית היום, ואם עבר או תפלת השחר מצותה שיתחיל להתפלל עם הנץ החמה וזמנה 
טעה והתפלל אחר ארבע עד חצות היום יצא ידי חובת תפלה, אבל לא יצא ידי חובת תפלה בזמנה, שכשם שתפלה מצוה 

 מן התורה כך מצוה מדבריהם להתפלל אותה בזמנה כמו שתקנו לנו חכמים ונביאים.

 כסף משנה הלכות תפילה ג:א
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וף שעה רביעית וכו'. ריש פ"ד דברכות )דף כ"ו( תפלת השחר עד חצות ר' יהודה אומר עד ארבע שעות וזמנה עד ס
ואסיקנא התם )שם כ"ו( הלכה כרבי יהודה וכתב רבינו שהוא שלישית היום לרמוז אל מ"ש בפירוש המשנה פ"ק דברכות 

המשנה הם השעות הזמניות הם השעות  אצל מה ששנינו גבי ק"ש גומרה עד ג' שעות דע כי כל השעות הנזכרות בכל
שיש מהם י"ב שעות ביום וי"ב שעות בלילה ומ"ש עד ג' שעות כאילו אמר עד כלות רביע היום בין שיהיה היום יום 

תקופת תמוז או תקופת טבת. וכתבו הרי"ף והרא"ש ז"ל ואע"ג דליתא לדרבנן דאמרי עד חצות היכא דטעי וצלי לאחר ד' 
ליה שכר תפלה בזמנה לא יהבו ליה. ונ"ל הטעם דכיון דקי"ל טעה ולא התפלל שחרית מתפלל  שעות שכר תפלה יהבו

מנחה שתים ויוצא י"ח שחרית כ"ש עד חצות דאכתי לא מטא זמן תפלת מנחה אבל אם נזכר אחר שהגיע זמן המנחה 
נו לכתוב עד חצות וחצי מתפלל תחילה תפלת המנחה ואח"כ מתפלל תפלת שחרית. ומ"מ יש מדקדק שהו"ל להרי"ף ורבי

שעה יותר דהא אכתי לא מטא זמן תפלת מנחה ונ"ל דאה"נ אלא דלא דק בין חצות לחצי שעה יותר וכיון דאשכחו רבנן 
דאמרי עד חצות אסמכוה למילתייהו ואמרו עד חצות אבל ה"ה עד שיגיע זמן המנחה כנ"ל אלא שמדברי הרשב"א נראה 

 לא"ח סימן פ"ט: דעד חצות דוקא אמרו וכמ"ש בס' ב"י

 כתוב שם לראב"ד פסחים כ.

אמר אברהם: טעם מסורטט הוא זה. אבל טעמו של רבי יהודה מפני שהקדוש עכשיו הוא זמנו וברכת המזון אינו 
בשעתו. ודומה זה למה שאמרו ]ברכות דף כו ב[מי שלא התפלל במנחה בשבת מתפלל ערבית שתים של חול ומבדיל 

 מצוה בשעתה. וכן בתפלת המנחה ושל מוספין של מנחה קודמת ]ברכות דף כז א[.בראשונה וכו' מפני שהיא 

 מפניני הרב עמ' מד

 ערוך השלחן אורח חיים רלג:ו

אך לפענ"ד העניין כן הוא דהנה תפלת המנחה הוא כנגד תמיד של בין הערבים ולפי שבכל יום הקריבוהו בתשעה ומחצה 
הרמב"ם שם מקודם ע"ש ודבר ידוע שהקרבתו לא היה שוהה עד הלילה  כדתנן ר"פ תמיד נשחט ]פסחים נ"ח.[ וכמ"ש

שהרי היו צריכין להקטיר קטורת ומנחה וניסוך היין והשיר ולכל היותר לא שהו בהקרבתו יותר ממחצה זמן זה דהיינו 
קאמרי שעה ורביע ולזה שפיר קאמר ר"י שהרי קרב עד פלג המנחה כלומר שכן היתה הקרבתו התמידית ורבנן שפיר 

שהרי קרב עד הערב כלומר אם יארע שלא קרבוהו בט' ומחצה הלא מותר להקריבו עד הערב ולפ"ז שפיר קאמר הש"ס 
השתא דלא אתמר הלכתא וכו' כלומר דבזה לא שייך לומר יחיד ורבים הלכה כרבים דוודאי גם רבנן מודים לר"י דעד פלג 

דלר"י אין לו להתפלל אחר פלג המנחה מפני שברוב הימים לא  המנחה הוא העיקר כיון שכן היה בכל יום אלא דפליגי
נאחרה הקרבתו מפלג המנחה אבל רבנן סברי דוודאי לכתחלה יותר טוב להתפלל עד פלג המנחה אך בדיעבד אם לא 

 התפלל יכול להתפלל עד הערב ]וכ"מ להדיא מרמב"ם פ"ג ה"ז וא"צ לדוחק של הכ"מ ע"ש ודו"ק[:

 שיר של יום –תפילה 

 מב"ן שמות כ:חר

ובמכילתא )כאן( רבי יצחק אומר, לא תהא מונה כדרך שהאחרים מונים, אלא תהא מונה לשם שבת. ופירושה, שהגוים ...
מונין ימי השבוע לשם הימים עצמן, יקראו לכל יום שם בפני עצמו, או על שמות המשרתים, כנוצרים, או שמות אחרים 

ם שבת, אחד בשבת, שני בשבת, כי זו מן המצוה שנצטוינו בו לזכרו תמיד שיקראו להם, וישראל מונים כל הימים לש
 ...בכל יום

 תחנונים אחר התפילה, תחינות האמראים –תפילה 

 בעקבי הצאן עמ' כ

 מפניני הרב עמ' שמ

 (קישור) דברות משה בבא מציעא חלק א עמ' ג
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 תחנון –תפילה 

 רמב"ם

 טור אורח חיים קלא

 ורב נטרונאי כתב נפילת אפים בציבור על פניהם אחר התפלה רשות היא ונופלים בבית האבל ואין נופלין בבית החתן

 שלחן ערוך אורח חיים קלא:ו

נהגו שלא ליפול על פניהם בט"ו באב, ולא בט"ו בשבט, ולא בר"ח, ולא במנחה שלפניו, ולא בחנוכה, וי"א גם במנחה 
 )בל"ג בעומר אין נופלין, בעי"כ אין נופלין, וכן בערב ר"ה אפי' שחרית, מנהגים(.. בפורים, אין נופלים על פניהם )וכן נוהגין(שלפניו, 

 תיקון חצות –תפילה 

 סימן אמעשה רב 

 א לקום בחצות ולעשות תקון חצות:

 דברי שלמה על מעשה רב סימן א

 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


1410 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


1411 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 

 שבח, בקשה, הודאה –תכונתה  –תפילה 

 304ענף ב אות ב שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן סג

ובתפלה נצטרך לומר למה הצריכו לקדש גם בתפלה אף שלא יצא מצות הקידוש מאחר דכוס מעכב דהוא מצד מצות 
תפלה עצמה, דהוא שתיקנו אנשי כה"ג במקום ברכות האמצעיות שהוא שאלת צרכי האדם שהוא עיקר בתפלה כדאיתא 
ברמב"ם פ"א מתפלה ה"ב, שבשבת אסור לבקש צרכיו בתפלה תיקנו להזכיר ענין קדושת היום ולהתפלל על עניני השבת 

לא תיקנו להזכיר יציאת מצרים בברכת התפלה שממילא הוא גם ענין קידוש בשביל מצות התפלה, ואולי בשביל זה 
בשבת שמשמע שהוא עכוב בקידוש כדא"ר אחא בר יעקב לקמן דף קי"ז מגז"ש משום דהוא רק ענין תפלה ולא מצות 

הקידוש, )ועיין ברשב"ם שם שפי' דהא דאראב"י וצריך שיזכור יציאת מצרים בקידוש היום, שכוונתו בברכת קידוש היום 
בין בתפלה, אבל הא חזינן דאין עושין כהרשב"ם דבכל הנוסחאות לא נמצא יציאת מצרים בתפלות שהוא בין בכוס 

שבת, ואולי גם הרשב"ם עצמו לא הזכיר יצ"מ =יציאת מצרים= בתפלות דשבת דפשוט שנוסח רבותינו בעלי התוס' היה 
סובר שאין הלכה כמותו אלא בקידוש  כנוסח שאנו אומרין היום בלא שום שינוי וצריך לומר שאף שפי' כן בהא דאראב"י

שעל הכוס ולא בברכת הקידוש שבתפלה(, והוא משום דרק למצות קידוש הוא צורך להזכיר יצ"מ מגז"ש ולא בתפלה 
וברכת קידוש היום דתפלה הוא רק נוסח התפלה במקום ברכות האמצעיות ולא ענין קידוש, ובתפלות יו"ט דמזכירין 

קרו מצד יצ"מ לכן גם נוסח התפלה של יו"ט הוא בזכירת יצ"מ ולא מצד הא דא"ר אחא בר יצ"מ משום שכל יו"ט הוא עי
 יעקב. והוא דוחק קצת.

 תפילת חול בשבת –תפילה 

 (קישור)גליוני הש"ס ברכות כא. 
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 והתפללו וכו' תוספות ברכות כז: ד"ה הואיל

 הכא נמי נימא לענין חומרא ואמאי שרי ליה ובקונטרס פי' בפנים אחר.

 תוספות ברכות כז: ד"ה שאני צבור

 אע"ג דלא מטא זמן אין איסורה איסור בעשיית מלאכה אף על גב דטעותא הוא.

 תוספות ברכות כז: ד"ה צלי של מוצאי שבת וכו'

לעשות במוצאי שבת כגון ללכת למול תינוק ולא יהיה לו יין להבדלה אם לא יש לומר דהכא מיירי שיש לו צורך מצוה 
יקדים דודאי צריך להוסיף מחול על הקדש דאורייתא אבל בחנם לא ופשיטא שלא היו ממהרים להבדיל ולהתפלל של 

 מוצאי שבת בשבת דגם במלאכה אסור עם חשיכה.

 305'.צל"ח ברכות כז: ד"ה הואיל והתפללו וכו', הכא נמי וכו

נלע"ד דכוונתם דודאי הני דצלו של מוצאי שבת בשבת ע"י שחשבו שחשיכה, ודאי שאמרו הבדלה בחונן הדעת, והורה 
להם רבי הואיל והתפללו התפללו ועלתה להם הבדלה שאמרו בחונן הדעת שהיו מותרים תיכף משחשיכה במלאכה 

"ט ]סעיף י'[, וא"כ עלתה להם תפלת של מוצאי שבת קודם שיבדילו, ועי' במס' שבת דף ק"נ ]ע"ב[ ובש"ע סוף סימן רצ
בשבת לקולא, הכא נמי תועיל תפלת שבת בערב שבת להיות קבלה אפי' בטעות. וזהו כוונת התוס' בדיבור שאח"ז 

שכתבו אע"ג דלא מטא זמן אין איסורם איסור בעשיית מלאכה וכו', היינו קודם שיבדילו מחדש. אע"ג דטעותא היא, 
 ה שבאותה התפלה היתה בטעות.היינו שההבדל

 תרתי דסתרי בציבור –תפילה 

 ברכות כו.

 תוספות ברכות ב. ד"ה מאימתי

 משנה ברורה רלו:יב

 צבור מתפללין מבע"י אפ"ה יתפללדתפלת הצבור עדיפא ממסמך גאולה לתפלה]ח[ דערבית ]ואפילו אם ה -יתפלל עמהם 
דערבית מבעוד יום[ אבל  רל"ג ס"א מתי יוכל להתפלל שמ"ע בסי'עמהם ויקרא ק"ש וברכותיה כשיגיע זמנה ועיין לעיל 

 כ"ז דוקא כשהוא משער שלא יוכל להשיג אח"כ מנין להתפלל עמהם דאל"ה אין לו לבטל מצות סמיכת גאולה לתפלה:

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן ס
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עביד וכמר עביד. אבל לתרוייהו חזינן דתפלה  עכ"פ לדינא יש לן שתי שיטות ואין שייך להכריע לנו בזה ודעביד כמר
בצבור עדיף מלהתפלל אח"כ ביחידות אחר צה"כ. ומסתבר שהוא כשמתפללים בשעה שלעולם אין מתפללין מנחה אבל 

אם הוא בזמן שמתפללין לפעמים גם מנחה דהוו תרתי דסתרי וכ"ש בהתפלל באותו יום ממש מנחה אף שהצבור מקילין 
שהוא מפני שהקלו בתפלה, אין ברור כ"כ דתפלה בצבור עדיף אף בזה ורשאי היחיד להמתין עד  מפני הדוחק גם בזה

אחר צה"כ גם בתפלה. ועיין בבאור הלכה /סי' רל"ה/ שבמעשה רב של הגר"א סובר דלעולם תפלה בזמנה עדיף מתפלה 
כל דבר, אבל עכ"פ מכריע זה שבאם בצבור אבל כיון שהוא נגד רוב הראשונים אין לנהוג כמותו אלא מי שנוהג כמותו ב

הוא בזמן שהם תרתי דסתרי שהוא חסרון גם בדין התפלה שטוב להמתין עד אחר צה"כ אף שלא יהיה בצבור. ואף אם 
נפקפק בזה ונימא שיותר טוב להתפלל בצבור משום מעלת תפלה בצבור אף באופן שהוא תרתי דסתרי כיון שעכ"פ 

יקרא ק"ש והברכות דע"ז הא איכא ראיה מאבוה דשמואל ולוי שכיון שגם התפלה התירו לצבור, מ"מ נראה דבזה לא 
הוא רק מדוחק אין לקרא הק"ש והברכות שעלייהו ליכא דוחק זה דאין עלייהו דין תפלה בצבור. ולכן באופן כזה אין 

 לעשות כהש"ע אלא כרב האי גאון.

 תשלומין, קביעת התפילה על ידי כוונה –תפילה 

 ברכות כו:

 רכות כא.ב

 תוספות ברכות כא.

 שו"ת הרשב"א

 ביאור הגר"א אורח חיים

 מהרש"א פסחים קב.

 גליון הש"ס ברכות 

 כל בו הלכות אבל סימן קיד

 רשב"א ברכות יב.

 מגן אברהם רסח:ג

ה"ל התחיל בשל חול. ואפי' בערבית ומנחה דגם תפלת שבת מתחיל באתה ואף ע"ג דכתב הראב"ד דלא מצינו שתהא 
נפסדת בחסרון הכונה לא סמכינן עליה דאשר"י כתב עליה דכשמתכוין לדבר אחר מפסיד וכ"מ מפירש"י וכו' הברכה 

והיכא דידע שהוא שבת לאו טעות מקרי כמ"ש המרדכי וכו' עכ"ל ת"ה מבואר דאזיל לדעת רש"י אבל לפי מש"ל בסימן 
ה אתה וסבור שהוא חול אומ' אתה קדשת או ר"ט דאפי' כיון לדבר אחר אין הברכה נפסדת א"כ אם אמר בערבי' ומנח

אתה אחד דלא מקרי התחל' בשל חול אלא בשחרית שדיבר ג"כ שלא כהוגן וכמ"ש סי' ר"ט ולכן השמיט הרב"י מ"ש 
בת"ה אפי' אי קאי באתה קדשת או באתה אחד כו' דלא כלבוש שהעתיקו כהוויתו, צ"ל לעבדך באמ' שבת קדשך אוהבי 

 בע"ש כ' בשם כ"ג מה"ב מנהג לו' בליל שבת וינוחו בה וביום וינוחו בו ובמנחה וינוחו בם:שמך )ס"ח סי' תתפ"ב( ו

 השגות הראב"ד על הרי"ף ברכות יג.

 ארץ הצבי עמ' ה סימן א

 אמן בין של יד ושל ראש –תפילין 

 סימן טו הלכות קטנות לרא"ש )מנחות( הלכות תפילין

תניאס סח בין תפלה לתפלהסא)ס( עבירה היא )בידו( וחוזר עליה מעורכי המלחמה)ע( שעל שם קיום מצות תפילין)פ( 
שתקנו)צ( יתקיים באנשי המלחמה וטרף זרוע אף קדקודסב ואף ליהא שמיה רבה ולקדושה ולענות]א[ אמן אין להפסיק. 

ל ראש אם סח שיחת חולין חוזר עליה מעורכי המלחמה. ובהל' תפילין עתיקתא כתב סח בין תפילין של יד לתפילין ש
ואם בקדושה ויהא שמיה רבה סח אין חוזר עליה מעורכי המלחמה אלא חוזר ומברך על של ראש שתים מפני שכל 

תפילין טעונות שתי ברכות. ואם ברכן כאחת עולות זו לזו. ואם הפסיקן בקדושה בטלה הראשונה וצריך לברך ב' על של 
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קאמר מפני שכל תפילין טעונין ב' ברכות תפילין של ראש קאמר ]כלומר[ לעולם טעונין שתי ברכות)ק( ואם ראש. הא ד
לא הפסיק גם עלייהו קאי ברכת להניח. לכך כשהפסיק צריך לחזור ולברך ברכת להניח ואפילו דאין חוזר מעורכי 

ר עליה מעורכי המלחמה מ"מ איכא איסורא המלחמה אם הפסיק לענות קדושה ואמן נהי דאין העבירה גדולה כ"כ לחזו
שגורם לברך ברכה שאינה צריכה. כדמוכח)ר( ביומא פרק בא לו )דף ע א( ופרק אלו נאמרין )דף מ ב( דתנן נוטל ס"ת 

וקורא בו באחרי מות ובאך בעשור וכו' ובעשור שבחומש הפקודים קורא על פה)ש( ופריך בגמרא וניתי ס"ת ונקרי ביה 
ם ברכה שאינה צריכה. אלמא כל היכא שיכול לפטור עצמו בברכה אחת אם גורם שצריך ברכה אחרת ומשני ר"ל משו

מיקרי ברכה שאינה צריכה.סג תנא כשהוא מניח מניח של יד ואח"כ של ראש. וכשהוא חולץסד חולץ של ראש ואח"כ 
 ין עיניך.חולץ של יד. בשלמא בהנחה של יד קודם דכתיב וקשרתם לאות על ידך והדר לטוטפות ב

 ב' ברכות –תפילין 

 מנחות לו.

חוזר ומברך. סח אין, לא סח לא, והא שלח רב חייא בריה דרב הונא משמיה דר'  -אמר רב חסדא: סח בין תפילה לתפילה 
יוחנן: על תפילה של יד, אומר: ברוך אשר קדשנו במצותיו וצונו להניח תפילין, על תפילין של ראש, אומר: ברוך אשר 

מברך שתים. תנא: סח בין  -מברך אחת, סח  -צותיו וצונו על מצות תפילין! אביי ורבא דאמרי תרוייהו: לא סח קדשנו במ
מניח של יד ואחר כך מניח של ראש,  -תפילה לתפילה עבירה היא בידו, וחוזר עליה מערכי המלחמה. תנא: כשהוא מניח 

מניח של יד ואח"כ מניח של ראש, דכתיב:  -שהוא מניח חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד. בשלמא כ -וכשהוא חולץ 
חולץ של ראש ואח"כ חולץ של יד מנלן? אמר  -אוקשרתם לאות על ידך והדר והיו לטוטפת בין עיניך, אלא כשהוא חולץ 

 רבה: רב הונא אסברא לי, אמר קרא: והיו לטוטפת בין עיניך, כל זמן שבין עיניך יהו שתים.

 א סחלרש"י מנחות לו. ד"ה 

 אין מברך אלא על של יד בלבד.

 לא סח מברך אחת סח מברך שתיםתוספות מנחות לו. ד"ה 

 ו-רמב"ם הלכות תפילין ומזוזה וס"ת ד:ד

תפלה של ראש אינה מעכבת של יד ושל יד אינה מעכבת של ראש מפני שהן שתי מצות זו לעצמה וזו לעצמה, וכיצד 
מברכין על של ראש מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו על מצות תפילין, ועל של יד מברך אשר קדשנו במצותיו וצונו 

 להניח תפילין.  

יח שתיהן * מברך ברכה ב אחת והיא להניח תפילין, וקושר של יד במה דברים אמורים כשהניח אחת מהן אבל אם הנ
 ואחר כך מניח של ראש, וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואחר כך חולץ של יד.  

מי שבירך להניח תפילין וקשר תפילין של יד אסור לו לספר ואפילו להשיב שלום לרבו עד שיניח של ראש, ואם שח הרי 
 שנייה על מצות תפילין ואחר כך מניח של ראש.זו עבירה וצריך לברך ג ברכה 

 תוספות ברכות ס: ד"ה אשר קדשנו

 ארץ הצבי עמ' ל

 306תפילין בחול המועד

 יט. -מועד קטן יח: 

הרי זה יכתוב. אין כותבין ספרים תפילין  -משנה. אין כותבין שטרי חוב במועד. ואם אינו מאמינו, או שאין לו מה יאכל 
וטווה על מגיהין אות אחת אפילו בספר עזרא. רבי יהודה אומר: כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו,ומזוזות במועד, ואין 

 יריכו תכלת לציציתו.  

גמרא. תנו רבנן: כותב אדם תפילין ומזוזות לעצמו, וטווה על יריכו תכלת לציציתו, ולאחרים בטובה, דברי רבי מאיר.   
זר וכותב לעצמו. רבי יוסי אומר: כותב ומוכר כדרכו כדי פרנסתו. אורי ליה רבי יהודה אומר: מערים ומוכר את שלו, וחו

רב לרב חננאל, ואמרי לה רבה בר בר חנה לרב חננאל: הלכה, כותב ומוכר כדרכו כדי פרנסתו. וטווה על יריכו תכלת, תנו 
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ים: אף באבן. רבי יהודה אומר רבנן: טווה אדם על יריכו תכלת לציציתו, אבל לא באבן, דברי רבי אליעזר. וחכמים אומר
משמו: באבן, אבל לא בפלך. וחכמים אומרים: בין באבן בין בפלך. אמר רב יהודה אמר שמואל, וכן אמר רבי חייא בר 

 אבא אמר רבי יוחנן: הלכה, בין באבן בין בפלך. והלכה: כותב כדרכו ומוכר כדי פרנסתו.

 תוספות מועד קטן יט. ד"ה רבי יוסי

מכאן שמותר להניח תפילין דדלמא רבי מאיר ורבי יהודה לטעמייהו דסבירא להו פרק המוצא תפילין אין ראיה ...
)עירובין דף צו: ושם( שבת זמן תפילין ]ורב[ ורבה בר בר חנה נמי הכי מצי סברי ואע"ג דכולהו אמוראי דפרק הקומץ 

ר' יצחק בן אברהם היה מביא מן הירושלמי  רבה )מנחות דף ל"ו: ושם( משמע דאית להו שבת לאו זמן תפילין הוא אבל
להתיר להניח דאמר בירושלמי חד בר נש אובד תפילוי בחולא דמועדא אתא לקמיה דרב חננאל פי' שיכתוב לו לפי שהיה 

סופר כדאיתא במגילה )דף יח:( שלחיה לקמיה דרבה בר בר חנה אמר ליה זיל הב ליה תפיליך ואת כתב לך דתנן כותב 
עצמו אתא לקמיה דרב אמר ליה כתוב ליה פירוש בלא הערמה מתני' פליגא על רב כותב אדם תפילין אדם תפילין ל

ומזוזה לעצמו הא לאחר לא רב פתר לה בכותב להניח פירוש רב מעמיד המשנה להניחם אחר המועד אבל להניחם 
בתות וימים טובים מימים במועד שרי ובהלכות גדולות פסק דאסור להניח תפילין בחולו של מועד ולטעם שממעט ש

ימימה מסתבר שפיר דממעט חולו של מועד ולמאן דדריש )מנחות דף לו:( מלך לאות יצאו שבתות וימים טובים שהן 
בעצמן אות יש לומר לפי שאין עושין מלאכה כי אם בדבר האבד אבל קשיא למאי דפרישית לעיל )דף ב. ד"ה משקין( 

להו יש לומר הואיל ואוכל מצה ויושב בסוכה אין צריך אות ואם הוא אמת  דמלאכה דחול המועד מדרבנן היכי ממעט
דבחול המועד חייב בתפילין יש לומר הואיל ועושין מלאכה בו אין אות ומימים ימימה נמי לא ממעט אלא יום טוב 

 דחלוק משאר ימים.

 ארץ הצבי עמ' עז

 שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן ב

 זמנם –תפילין 

 מנחות לו

 רמב"ם הלכות תפילין ד:יא

מי שהניח תפילין קודם שתשקע החמה וחשכה עליו אפילו הן עליו כל הלילה מותר, ואין מורין דבר זה לרבים אלא 
מלמדין את הכל שלא יניחו תפילין עליהן בלילה אלא יחלצו אותן משתשקע החמה, וכל המניח תפילין לכתחלה אחר 

 את החקה הזאת וגו' מימים ימימה. שתשקע החמה עובר בלאו שנאמר ושמרת

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן י

 במי שהולך כל היום לעבודה מה יעשה בתפילין.  

 ז' כסלו תרצ"ב ליובאן. מע"כ ידידי הרב הגאון המפורסם מהר"ר שמעון טרעבניק שליט"א.    

בדבר מי שהולך על כל היום לעבודה וא"א לו שם להניח תפילין בכל היום אם יש להתיר לו להניח תפילין קודם עמוד   
השחר, הנכון לע"ד שצריך להניח כיון שליכא כבר חשש שינה כמו במשכים לדרך בש"ע /או"ח/ סי' ל' סעי' ג' שמניחם. 

ור /או"ח/ סי' ל' שיכול גם לברך דלהגירסא במנחות דף ל"ו אבל מסתבר שיש לסמוך בכגון זה על ר' פרץ שהביא הט
שהוא גירסת רוב הראשונים וחשך והניח תפילין ליכא כלל גזירה שלא להניח בלילה אלא שאין מורין כן והזריז יכול 
ר להניח לכתחילה כדאיתא בנ"י ולכן יכול לומר וצונו, דאיסור חכמים שמונע מברכה הוא רק כשאסרו לכל כמו בשופ

ולולב אבל הכא אין כאן איסור ממש ולכן בעובדא דידן שליכא חשש שינה שכבר קם משנתו יש להורות לו באונס כזה 
שא"א לו להניח ביום שגם יברך. ואף שבגמ' /מנחות ל"ו/ איתא שמברך אח"כ כשיגיע זמנן ואף הש"ע פסק כן אף 

הניח לכתחלה בלילה אסרו מדרבנן דגריס וחשך ולא שהש"ע סובר דלילה זמן תפילין מדאורייתא הוא משום דסובר דל
סליק תפילי כדאיתא בכ"מ פ"ד מתפילין הי"א להרמב"ם אבל הר' פרץ סובר דליכא כלל איסור אף להניח בתחלה אלא 

שאין מורין כן, כדבארתי לכן גם מברך ועיין בהגר"א שם ולכן אף שבמשכים לדרך שיכול לברך אח"כ יש לעשות כהש"ע 
דא דידן שלא יהיו עליו התפילין אח"כ יש לעשות כהר' פרץ שגם יברך, ואנוס ודאי יש להחשיבו דאין לחייבו אבל בעוב

להפסיד עבודתו שהוא הפסד יותר מחומש בשביל מצות עשה, וכ"ש במדינה זו שא"א להשיג עבודה אחרת כי הכל הוא 
ח אף בברכה כי להניח בלא ברכה לא יבין איש שאינו בידם ולא יתנו לו, ולכן כדי שלא יפסיד מצוה חביבה זו יכול להני

ת"ח ויבא להקל ולזלזל בהנחתם אך ת"ח יותר טוב שיניח בלא ברכה שספק ברכות להקל, וק"ש ותפלה יחכה על היום 
 ו מוקירו מאד, משה פיינשטיין.ויקרא כשיעסוק במלאכתו. ידיד
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 שעון יד –חציצה  –תפילין 

 ים סימן בשו"ת יביע אומר חלק ב אורח חי

 בהערה שו"ת יחוה דעת חלק ג סימן ב

הנה הגאון מצ'יבין זצ"ל בשו"ת דובב מישרים חלק ב' )סימן ל"ז( העלה להחמיר בנידון דידן, וכשזכיתי לקבל פני שכינה, 
בחיים חיותו, והשתעשעתי עמו בדברי תורה, העירותי בזה על דברי קדשו, ממה שהבאנו ראיות להתיר בשו"ת יביע 

חלק ב' )חלק אורח חיים סימן ב'(, וכנ"ל, ענה לי כבוד הגאון זצ"ל, כי הוא סבר ששעון היד מקומו למעלה, לפני אומר 
שבעת הכריכות שבזרוע, ולכן כתב להחמיר, אולם לפי האמור שמקום שעון היד הוא סמוך לכף היד, מודה הוא שיש 

 הוא לכל חסידיו. תנצב"ה.להקל בזה, ואין להחמיר כלל. עד כאן תורף דברי קדשו. והדר 

 חשיבות המצוה –תפילין 

 שבת מט.

 307ספר מצוות גדול עשין סימן ג

ולפי שפרשה זו חביבה לפני הקב"ה והיא מפתח יראתנו שיש בה ייחוד הבורא ואזהרת אהבת שמו בכל לב ובכל נפש 
שר בעיניו לכך צוה הקב"ה ובכל מאד וכל התורה כלולה בזה כי מי שאוהב את המלך כל מחשבותיו לעשות הטוב והי

לעשות לו חמשה זכרונות בכל יום. א. לקרוא פרשה זו בשכבו, ב. ובקומו, ג. שתהא פרשה זו נכתבת כנגד לבבך בתפילין 
של זרוע שמאל וקבועין כנגד הלב שנאמר )דברים יא, יח( ושמתם את דברי אלה על לבבכם ודרשו רבותינו )מנחות לז, ב( 

ד. שתהא פרשה זו נכתבת כנגד נפשך שתפילין של ראש יהו מונחים על המוח שהוא מכוון כנגד שתהא שימה כנגד הלב, 
האויר שבין העינים מלמעלה ועיקר חיות הנפש שם וישוב דעת של אדם וזהו והיו לטוטפות בין עיניך ה. שתהא פרשה זו 

במקרא לב תחילה ואחר כך נפש ואחר נכתבת כנגד מאדך על מזוזת ביתך ובשעריך שממונו של אדם שם, וכסדר שנכתבו 
כך הממון כך נצטוו אחר כך על הסדר הזה, וקשרתם לאות על ידיך כנגד לבבך והיו לטוטפות בין עיניך כנגד נפשך 

וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך כנגד מאדך, כך דרשתי פרשה זו בגליות ישראל להוכיח שכל אחד ואחד חייב בתפילין 
להם כי משש מאות ושלש עשרה מצות שנצטוו לישראל אין לך שום מצוה שתהא אות ועדות כי  ומזוזות, ועוד דרשתי

אם שלש מצות והם מילה ושבת ותפילין שנכתב בשלשתן אות והם שלשתן אות ועדות לישראל שהם עבדים להקב"ה 
הוא יהודי הלכך בשבת ועל פי שנים עדים יקום דבר כל אחד מישראל אינו יהודי שלם אלא אם כן יש לו שני עדים ש

ויום טוב שנקרא שבת ושבת נקרא אות פטור אדם מלהניח תפילין )מנחות לו, ב( כי די שיש לו שני עדים שהוא יהודי, 
עדות שבת ועדות מילה. אבל בחול חייב כל אדם להניח תפילין כדי שיהא לו שני עדים, אות תפילין עם אות המילה וכל 

כי אם עד אחד שהוא יהודי ולכך חשבו כמנודה לשמים בפרק ערבי פסחים )קיג, ב(. ואם  מי שאינו מניח תפילין אין לו
תאמר מאחר שתפילין אות ועדות כמו מילה ושבת מדוע היתה רפוייה ביד ישראל כבר פירשו רבותינו דבר זה )שבת קל, 

ין. ולפי ששלשתן אות ועדות א( כל דבר מצוה שלא מסרו עצמן עליה בשעת השמד עדיין היא רפוייה בידם כגון תפיל
נשקלו כל אחד כנגד כל התורה כולה שהרי, במילה נכרתו עליה שלש עשרה בריתות ובתורה נכתב שלש בריתות )ברכות 

מח, ב( ותורה ותפילין ושבת השוו יחד בכמה מקומות ואחד מהם )נחמיה ט, יג יד ע"ש( ותתן להם תורה ומצות ואת 
 למען תהיה תורת ה' בפיך )שמות יג, ט(: שבת קדשך הודעת להם, ותפילין 

 עי' קריאת שמע פ"א ה"א, תפילין  פ"ד ה"א וכס"מ, ה"ב, י, מזוזה פ"ו הי"ג, או"ח כז סעי' א, ט, לא סעי' א.  

עוד זאת דרשתי להם כי מה שאמרו רבותינו )שבת מט, א( תפילין צריכין גוף נקי כאלישע בעל כנפים שלא ישן ושלא   
ו באדם שמניחן כל היום כולו כמצותן פן ישכחם עליו ויעשה בהם דבר שאינו הגון, אבל בשעת תפילה אין יפיח בהם, זה

לך רשע שלא יהא ראוי לתפילין, קל וחומר מספר תורה שהוא מקודש יותר שיש בו כל התורה כולה ובתפילין אין בו כי 
 לה שהכל יכולין להתנהג בטהרה בשעת תפילה: אם ארבע פרשיות שהם בתוך עור, והכל אוחזין בספר תורה בשעת תפי

 עי' תפילין  פ"ד הט"ו, או"ח לז סעי' ב.  

ועוד הבאתי להם מה שדרשו רבותינו בפרק קמא דבכורות )ה, א וקידושין לז, ב ורש"י( והיה כי יביאך בפרשת תפילין   
לא אמר הקב"ה עשו מצוה זו שבשבילה למה נאמר, שהרי תפילין חובת הגוף הן ונוהגין בין בארץ בין בחוצה לארץ, א

תזכו ליכנס לארץ. עוד אמרו רבותינו במסכת מנחות )מד, א ע"ש( כל שאינו מניח תפילין עובר בשמנה עשה, בכל יום, 
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שהרי יש שם ארבע פרשיות ובכל אחת יש מצות עשה של יד ומצות עשה של ראש. עוד אמרו רבותינו )ברכות יד, ב( כל 
 לא תפילין כאלו מעיד עדות שקר בעצמו: הקורא קריאת שמע ב

 עי' תפילין  פ"ד הכ"ו, או"ח כה סעי' ד ובמ"ב.  

עוד אמרו רבותינו בפרק קמא דראש השנה )יז, א( פושעי ישראל בגופן שנידונין שנים עשר חדש בגיהנם קרקפתא דלא   
לישע( כגון שנמנע מתפילין משום מרד מנח תפילין, פירוש קרקפתא גולגולת, ופירש רבינו יעקב )שבת מט, א תד"ה כא

וביזוי המצוה כדאמרינן ביומא )לו, ב( פשעים אלו המרדים. ורב אלפס פירש )ר"ה דף ד, א( מי שלא הניח תפילין מעולם, 
 ויש להשיב על דבריו שהיה לו לומר דלא אנחה תפילין, ושניהם אין להם ערבות שיהא הפירוש כדבריהם לכך יש ליזהר: 

 פ"ג ה"ה והגמ"י, או"ח לז סעי' א.   עי' תשובה

עוד זאת דרשתי להם כי יותר חפץ הקדוש ברוך הוא באדם רשע שיניח תפילין מאדם צדיק ועיקר תפילין נצטוו להיות   
זכרון לרשעים ולישרם דרך טובה ויותר הם צריכין זכר וחיזוק מאותם שגדלו ביראת שמים כל ימיהם, והבאתי ראיה 

תפילין יש ארבע פרשיות ובכל אחת כתוב לטוטפות חוץ מאחת ששינה בה הכתוב וכתוב בה ולזכרון גדולה וחזקה כי ב
 ללמד שעיקר חיוב תפילין לאותם שצריכין יותר זכר: 

עוד אמרו רבותינו במסכת מנחות )מג, ב( כל מי שיש לו תפילין בראשו ובזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הוא   
)קהלת ד, יב( והחוט המשולש לא במהרה ינתק ואומר )תהילים לד, ח( חונה מלאך ה' סביב  בחזקה שלא יחטא שנאמר

ליריאיו ויחלצם, פירוש )רמב"ם( מלאך הם מצות השם החונים סביבותיו ומזכירין אותו עבודת הבורא וכן מצינו שם 
)שם( כל המניח תפילין מאריך ימים באדם אחד שנמנע מעבירה גדולה על ידי ציציותיו שראה ונזכר. ועוד אמרו רבותינו 

שנאמר ה' עליהם יחיו. ויהי אחר ארבעה אלפים ותשע מאות ותשעים וחמש שנים לבריאת עולם היתה סיבה מן השמים 
להוכיח ובשנת תתקצ"ו הייתי בספרד להוכיחם ואמץ הקב"ה זרועותי בחלומות היהודים ובחלומות הגוים וחזיונות 

להים ועשו תשובות גדולות וקבלו אלפים ורבבות מצות תפילין  -הארץ ותהי לחרדת א  הככבים ויט עלי חסדו ותרגז
וציצית וכן בשאר ארצות הייתי אחר כך ונתקבלו דברי בכל המקומות ובקשו ממני לכתוב פירוש המצות בקוצר  \מזוזות\

 להי גליות ישראל וחפצו בידי יצליח:  -והנני שואל עזר מאת א 

 .עי' מזוזה פ"ו הי"ג

 נשים –תפילין 

 קידושין לה.

 תוספות ברכות יד. והגהות הב"ח שם

 רש"י ברכות כ. ד"ה נשים

 גליון הש"ס ברכות כ: ד"ה גמ' ומן התפילין

 תוספות עירובין צו: ד"ה לא ס"ד

 308שו"ת חתם סופר חלק א )אורח חיים( סימן קפה

השם חכמה בטוחות, ישיגהו שובע שמחות, ואור צח וצחצחות, וינהלו על מי מנוחות, לה"ה אהובי כנפשי מחותני הרב 
 הגאון המופלא ומופלג כש"ת מו"ה בונם גינס נ"י אב"ד ור"מ דק"ק מ"ד יע"א:  

בהם היום יום יקרת מכתבו הגיעני יום אתמול ביום התענית, ולהיות אמרותיו חביבים עלי אמרתי להשתעשע   
שמחתינו ותהי' לי למשיבת נפש. וע"ד אשר שדר לן חורפא ואיהו חוליא מתקו לחכי דברי תורתו, ואשר נתקשה 

להסוברים דאף הן היו באותו הנס סברא דאורייתא היא ]עי' תוס' מגילה ד' ע"א ד"ה שאף[ לחייב נשים במצות עשה 
ל התורה מהם לפטור מ"ע שהז"ג ]קידושין ל"ד ע"א[ ותפילין גופי' שהזמן גרמא, הא אבוהון דכולהון תפילין דילפינן כ

כתיב בהו סוף פרשת בא כי ביד חזקה וגו', והרי נשים היו באותו הנס ואפ"ה פטורין מתפילין, וא"כ הוא הדין כל מצות 
ור ושמור בדבור עשה שהזמן גרמא אף על פי שהיו באותו הנס יפטרו, אלו דברי פר"מ. והוא הדין דקשה נמי למה לי זכ

אחד לחייב נשים ]בקידוש היום, ברכות כ' ע"ב[ תיפוק לי' דבדברות שניות תלה שבת ביציאת מצרים ואמרינן בפ' ערבי 
פסחים ]קי"ז ע"ב[ דצריך לומר בקידוש היום זכר ליציאת מצרים וכתבו תוס' שם ]ד"ה למען[ דפר"ך בא"ת ב"ש וג"ל, 

ת זכר ליציאת מצרים ע"ש, ואם כן פשיטא דנשים חייבות שאף הן היו באותו שהם בגמטריא ט"ל מלאכות שנאמרו בשב
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הנס ולמה לי היקשא דזכור ושמור. וכן יש להקשות בפרק התכלת ]מ"ג ע"א[ דאמר ר' יהודה רמא חוטי אפרזומא דאינשי 
י קושיא, דלמא ביתי', ומקשה הש"ס מדרמי שמע מינה ס"ל לילה זמן ציצית אם כן אמאי מברך בכל צפרא ע"ש, ומא

לעולם ס"ל לילה לאו זמן ציצית והא דחייבות נשים בציצית משום שהן היו בנס יציאת מצרים וכתיב בציצית יציאת 
מצרים וכתב ב"י ]סי' ח' ד"ה ומחזיר[ בשם המדרש דבקריעת ים סוף הכריז גבריאל שיקרעו המים שלפניהם בזכות 

ריהם, וא"כ כיון שהנשים היו באותו הנס יתחייבו בציצית אע"ג ציצית שלפניהם, ושל אחריהם בזכות ציצית שלאח
 דלילה פטור מציצית:  

אבל האמת יורה דרכו, דתפילין אינם מטעם יציאת מצרים לחוד כי הוא מחק אהבת אוהבים לישא כל אחד חותם   
ה כמות אהבה, וכן כתב ו'[ שימני כחותם על לבך כחותם על זרועך כי עז -אהבת חברו על עצמו, וכדכתיב ]שה"ש ח' 

החסיד בעל חובת הלבבות ]בפתיחה לשער היחוד[, ולכן אחז"ל ]ברכות ו' ע"א[ הקב"ה מניח תפילין, ותפילין דמרי עלמא 
מאי כתיב בהו אהבת ה' את ישראל והני דידן מאי כתיב בהו אהבתינו את ה' וקבלת עול מלכותו ויחודו וכדכתיב 

זכר יציאת מצרים כלל, אך הואיל וגם זה מעורר האהבה לזכור חסדו אשר עשה בפרשת שמע ובפרשת והיה ושם לא נ
עמנו בצאתנו ממצרים, על כן לסניף בעלמא אמר בשעה שנכתוב אהבת ה' לנו על חותם לבנו נזכיר גם את זה ואיננו 

באותו הנס, ולא אלא סניף, והפטור מעיקור החותם לא נתחייב בסעיף מסעיפי המצוה שהוא יציאת מצרים אעפ"י שהי' 
שייך לחייב נשים שאף הם היו באותו הנס אלא בפסח חנוכה ופורים, וגם בסוכה לולי האזרח משום שכל עיקור המצוה 
לא נתקן אלא בשביל זה, אבל לא בתפילין וכן בציצית שעיקור המצוה וראיתם אותו וזכרתם את כל מצות ה', ועל דרך 

וף כנ"ל עפ"י המדרש, וכן שמירת שבת עיקרו זכרון למעשי בראשית וסעיף אגב נזכיר גם יציאת מצרים וקריעת ים ס
 סעיפי' הם זכר ליציאת מצרים, ואלו היו נשים פטורות מן העיקור לא יתחייבו משום שהיו בני יציאת מצרים, וזה פשוט:  

 הכ"ד א"נ יום שמחה וששון ליהודים תקע"ג לפ"ק. משה"ק סופר מפפד"מ      

 י בעקבי הצאן עמ'

 מפניני הרב עמ' כב

 309(קישור)כל העדה כולם קדושים 

  (Junion Congregation)מנין לקטנים  –תפילה ראה: 

 מעדני יום טוב מסכת ברכות פרק ח:ש

עומד סימן י"ג מוכח בהדיא דא"א קדיש בפחות מעשרה מונקדשתי בתוך בני ישראל ואומרים קדיש. והא דבפרק הקורא 
ובפרק דלעיל סימן כ' מסיק רבינו שיהיו לפחות ט' גדולים והעשירי אינו נעשה סניף אלא אם כן הביא שתי שערות ואין 

בנן כל עשרה מישראל או נראה לחלק בין קדיש שבתפלה לקדיש דרבנן שבלימוד וז"ל הרמב"ם בסוף ספר אהבה קדיש דר
יותר שעוסקים בתלמוד תורה שבע"פ ואפילו במדרשות או בהגדות כשמסיימים אומר אחד מהן קדיש ע"כ ואע"פ שלא 

פירש שיהיו דוקא גדולים ובני חורין מפורש הוא מדין שאר קדישים שהזכיר שם קודם לכן שמבוארים בפ"ה מה"ת 
שאע"פ שבוודאי שכן הוא דין כל הקדישים בשוה מ"מ יכולים הם לומר קדיש  שצריכים לי' גדולים ובני חורין ולכן נ"ל

ג"כ כשיש שם עשרה גדולים חוץ מהם ואע"פ שהם אינם לומדים כי אם התינוקות הם שלומדים מ"מ יאמרו התינוקות 
"ד והשמיט פי' קדיש ע"ד החינוך וכמו שמפטירין בנביא ומסתייע לי שהוא כן מדהש"ע פסק לפירוש רש"י ולפירוש הראב

הי"מ ולא מצינו לו בב"י שדחה לפירושם ואם הוא כמ"ש שע"ד החינוך אומרים הקדיש ניחא דהשמיט לפירושם לפי 
 :שלענין הדין כבר נכלל בפי' הראב"ד וליכא בינייהו אלא משמעות הפירושים עיין בד"ח

 דברי חמודות מסכת ברכות פרק ח:מ

ל שצריך עכ"פ שיהיו שם עשרה גדולים ובני חורין ומ"מ יצא לו מזה שכל שיש ואומרים קדיש. כבר הוכחתי במעי"ט דנ"
עשרה גדולים ובני חורין במעמד או מושב הלימוד ואע"פ שאין כולם מן הלומדים אלא שנים או שלשה דשפיר מתקיים 

מרים קדיש על ונקדשתי בתוך בני ישראל ואומרים קדיש דהא הכא התינוקות הם שלמדו בלבד ואעפ"כ כשיש עשרה או
דרך החינוך וה"נ לא יגרעו שנים וג' כשלומדים ועוד דפורס על שמע יוכיח שתלמידי רש"י ז"ל כתבו שאפילו בשביל א' 

 :שלא שמע פורסים ואומרים קדיש וברכו וכמו שהוא מנהגינו כמ"ש בפרק הקורא עומד

 מנינים משותפים –תפילה 
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 נשים –סמיכה ראה: 

 קשר של תפילין –תפילין 

 שבת כח:

בהמה טהורה בלבד, למאי הלכתא? לתפילין. תפילין? ואלא הא דתני רב יוסף: לא הוכשרו במלאכת שמים אלא עור 
מן המותר בפיך. אלא לעורן. והאמר אביי: שין של תפילין הלכה למשה  -בהדיא כתיב בהו אלמען תהיה תורת ה' בפיך 

הא נמי הלכה למשה מסיני הוא, דתניא: תפילין מרובעות הלכה למשה  -אלא לכורכן בשערן ולתופרן בגידן.  -מסיני! 
נהי  -אלא לרצועות. והא אמר רבי יצחק: רצועות שחורות הלכה למשה מסיני.  -י, נכרכות בשערן ונתפרות בגידן. מסינ

 טהורות מי גמירי? -דגמירי שחורות 

 שי"ן של תפיליןרש"י שם ד"ה 

י', דהיינו שיהא העור נקמט מבחוץ שלושה קמטין ודומה לשי"ן, והרצועה נקשרת כמין דלי"ת, ויש רצועה כפופה כמין 
 שדי, וכיון דאות השם נכתב בקמטין שלו מותר בפיך בעינן, ומקרא נפיק.

 ברכות ו.

 אלו תפילין שבראשתוספות שם ד"ה 

לפי שיש בהן רוב שם של שם שדי שהשי"ן כתובה בקמט שבבתים והדלי"ת ברצועות. ותימא משבת פרק במה מדליקין 
עות מתורת ה' בפיך. ועוד דבפ' בתרא דמגילה )דף כו ב( קרי לרצועות )דף כח ב( דקאמר מן המותר בפיך ולא מפיק רצו

תשמישי קדושה בעלמא. אלא י"ל אלו תפילין שבראש לפי שהן בגבהו של ראש ונראין דשייך בהו וראו אבל תפילין של 
 יד מכוסין דכתיב )שמות יג( לך לאות על ידך ולא לאחרים לאות.

 שו"ת אבני נזר אורח חיים סימן קפג

 לר' צבי יהודה נ"י.  

א( דבר מה שכתבתי ]באג"ט[ במלאכת אופה בסק"ט אות י' בהא דחייב במתיך ובממסס וכו' אף שחוזר לקדמותו ובדבר   
שאינו מתקיים הא פטור בשבת כמו שכתב הרמב"ם והרב המגיד פרק ט' ]הי"ג[. ואמרתי ליישב משום דמצינו במשכן 

קשה ממה שראה כתביי ביד תלמידים בקושר דאינו חייב אלא בקשר של קיימא היתוך מתכת שאינו מתקיים. ועל זה ה
אין הטעם משום דלא חשיב חיבור דמאי שנא מתפילין וכלאים דחשיב חיבור אף שאינו של קיימא רק הטעם משום 

בני מכתבים שאינו מתקיים ]וכן ראה בספר לשון הזהב[ ואף דהי' במשכן קשר שאינו של קיימא ביתידות אוהלים. לא ישי
כאלה ואולי נשתבשו. או דקטנותא הם ]עיין גיטין כ"ט ע"ב הא דאבא דקטנותא הוא[ ובודאי הטעם משום דלא מבטיל 

 לי'. לא חשוב קשר כהאי גוונא. ]ע"ע לעיל סי' ק"פ אות י"ג[:  

י' דצריך לקשור בכל ב( ומתפילין אדרבה יש ראי' דהא כתב בהגהות מרדכי פרק קמא דחולין בהא דסבירא לי' לר' אל  
יום ורבינו תם חולק מדאסר לקשור בשבת ואי צריך לקשור בכל יום הא לא הוי של קיימא. וכתב במרדכי שאין זה ראי' 

דאף דלאו של קיימא רחמנא קרי' קשר ]וכהא דסוכה פרק ב' ]כא ע"ב[ דאף דאהל שאינו עשוי ביד אדם אינו אהל. גבי 
כדכתיב ועצמות וגידין תסוככני[. והיינו מדכתיב וקשרתם. והלכה למשה מסיני קשר השור חשיב אהל דרחמנא קרי' אהל 

של תפילין. ולר' אלי' דצריך בכל יום ולא הוי של קיימא ואף על פי כן נקרא קשר גלי קרא דהא חשוב קשר אף שאינו של 
יימא ובתפילין גלי קרא קיימא ואסור בשבת. אך מזה מוכח דטעם ההיתר בשבת משום דלא חשיב קשר כשאינו של ק

דחשיב קשר. אבל אם הטעם משום שאינו מתקיים מה בכך דבתפילין הוי קשר. מכל מקום מותר בשבת משום שאינו 
מתקיים. ובכלאים גם כן לא ראיתי מפורש דאסור אפילו אינו של קיימא. אך אם תמצא לומר כן יש לומר דילפינן מיחדיו 

מ"א[ דאין איסור אלא אם קשרן יחד. והא אינו קשרן באופן שיהי' קשורים זה  דכלאי בהמה דכתב הרא"ש ]כלאים פ"ח
 בזה לעולם:  

ג( ועיקר טעם דבר שאינו מתקיים באינו של קיימא פריכא הוא דדבר שאינו מתקיים בשבת פטור אבל אסור והא באינו   
אומן יש ליישב דבאינו מעשה אומן של קיימא כלל מותר. ולדעת רי"ף ורמב"ם דאין חיוב אף בשל קיימא רק במעשה 

דאין איסור אלא מדרבנן התירו באינו של קיימא לגמרי כיון דהוי תרתי לריעותא. אך לשאר פוסקים דבשל קיימא אפילו 
אינו מעשה אומן חייב ומכל מקום באינו של קיימא כלל מותר לכתחילה אין טעם שאינו מתקיים מספיק. ועל כרחך דלא 

 נא:  חשיב קשר כהאי גוו

ד( עוד ראי' ממה שכתב הרב המגיד פרק י' ]ה"ג[ דאף דחבל הוי דבר קל ונפסק ממילא חשיב של קיימא. ואינו תלוי של   
קיימא אלא באיכות קשר וצורך קשר עיין שם. והיינו שאם עושה הקשר רפוי ניכר שדעתו להתירו ולא מבטל לי'. וכן אם 
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תקיים. כל שכן שאם ניתק מאליו דאינו מתקיים. ואם כי רש"י שלהי שבת צריך להתירו. ואם הי' הטעם משום שאינו מ
]קנז ע"ב[ כתב דגם מינתק מאליו חשיב אינו של קיימא. אינו מוכח מדבריו דהטעם משום שאינו מתקיים אלא שגם 

מלאכתו  כהאי גוונא לא חשיב קשר וחיבור. ועוד דעיקר הדין שלמד הרב המגיד ]פ"ט הי"ג[ מלשון המשנה ]קב ע"ב[
מתקיימת בשבת אינו עולה לפרש"י והר"ן, ומאי טעמא פטור לדידהו קשר שאינו של קיימא ע"כ דלא חשיב קשר וחיבור 

 כהאי גוונא:  

ה( ראיתי להזכיר כאן מה שלמדתי מהגהות מרדכי דחולין דלדידן דלא קיימא לן כר' אלי' אינו יוצא בתפילין אלא בקשר   
יב קשר אלא של קיימא. דלדידן אין לומר דרחמנא קרי' קשר אף אינו של קיימא. דמנא לן של קיימא כמו בשבת דלא חש

הא דלדידן סתם קשרי תפילין של קיימא הם. והני דנסבי תפילין של אחרים ומשנין הקשר לפי מדת ראשם לאו שפיר 
א ידי חובתו. ומצוה לפרסם עבדי דהבעלים ישנו אחר כך הקשר לפי מדת ראשם. נמצא ראשון לא הוי של קיימא ולא יצ

 הדבר:    

 שו"ת צפנת פענח סימן שג

 ביאור הגר"א סדר חליצה ס"ק סז

 יכניס קרסי כו'. שזהו חומרתא דגמרא כמש"ל:

 קו-נפש רב עמ' קה

 רש"י ורבנו תם –תפילין 

 כרך יב מילואים סימן מו תורה שלמה

 תפילין של הקב"ה

 .ברכות ו

 .חידושי הרשב"א אגדות הש"ס ברכות ו
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 אין לו גוף –עיקרי האמונה ראה: 

 אכילת קבע –תרומות ומעשרות 

 רש"י ביצה יג.

 ו-רמב"ם הלכות מעשר ג:ה

המביא לבית סוכי תאנה ובהם תאנים, מכבדי תמרה ובהם תמרים, אם הכניסום תינוקות או פועלים לא נקבעו למעשר, 
ואם הכניסן בעל הבית חייב במעשר, הכניס שבלים לעשות מהן עיסה לא נקבעו, לאכלן מלילות נקבעו למעשר, בד"א 

 בתבואה אבל בקטניות לא נקבעו למעשר. 

אה להכניסה במוץ כדי שתהיה בהמתו אוכלת ופטורה מן המעשר, וזורה מעט מעט אחר שהכניס מותר להערים על התבו
 לביתו ופטור לעולם מן התרומה ומן המעשרות שהרי אינו מתחיל לגמור הכל.     

 (ישורקמקדש דוד חלק א זרעים סימן נו )
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 הקדים בשבלים –תרומות ומעשרות 

 רמב"ם הלכות ברכות א:כ

 רמב"ם הלכות תרומות ג:יג

 מאירי 

 זורע בשדה של הפקר -תרומות ומעשרות 

 ירושלמי מעשרות א:א

 רבי זעירא רבי יסא בשם רבי לעזר הזורע שדה הבקר חייב במעשרות. רבי יונה מפיק לישנא בזכה בשדה הבקר וגידוליה.

 משה שםפני 

 הזורע שדה הפקר. זכה בה בכך וחייב במעשרות:

ר' יונה מפיק לישנא וכו'. כלומר דלא שנאה כדשני ר' זעירא דפשיטא הוא דמכיון שזרעה משלו חייב במעשרות אלא 
דשנאה בלישנא דטפי מפקא ומיתפרשא דהכי איתמר בזכה בשדה הפקר וגדוליה שהיו בה וקמ"ל דאע"פ שגדלו בעודו 

 כיון שזכה בשדה ובהגידולין נתחייבו במעשרות אצלו:הפקר 

 רמב"ם הלכות תרומות ב:יא

 חייב בתרומה ומעשרות.  אבל הזורע שדה הפקר , מן התרומה ומן המעשרות, ואפילו הפקירו העכו"ם לוההפקר פטור וכן 

 :אחידושי ר' חיים הלוי הלכות מלוה ולוה כא

שהשביחו מחמת הוצאה בין ששבחו נכסים מאליהן אלא שאם שבחו בעל חוב גובה את השבח שהשביח הלוקח בין 
 מאליהן טורף כל השבח ואם השביחו מחמת הוצאה גובה חצי השבח עכ"ל.

והנה קשה לדעת הרמב"ם, היאך גובה הבעל חוב את השבח דממילא מדינא, והרי כיון דהשבח נעשה ברשות הלוקח ...
הוא של הלוקח, ואין להמוכר בו שום זכות מעולם, ואיך גובה הבעל  שגוף השדה שלו, וא"כ הא נמצא דהשבח מעיקרו

חוב של המוכר מהשבח שהוא של הלוקח. ואי דנימא דהרמב"ם ס"ל דכיון דיש להבעל חוב שעבוד על גוף הקרקע אמרינן 
]ע"א[  דקרקע שלו היא דאשבחה, א"כ הא קשה דאמאי בשבחא דמחמת הוצאה לא שקיל מדינא, והרי קי"ל בב"מ דף ק"א

דהיורד לתוך שדה חבירו ברשות וזרעה ונטעה דנוטל כאריס, והיינו משום דהקרקע של בעלים היא שהשביחה, וא"כ גם 
הכא, כיון דהרמב"ם ס"ל דהבעל חוב שיש לו שעבוד על קרקע יכול לומר ג"כ ארעאי הוא דאשבח, אם כן גם בשבח הבא 

. ונראה ..וקח מדינא אלא כאריס, והמותר יטול הבעל חוב מדינאמחמת הוצאה גם כן לימא ארעאי אשבח, ולא יהא להל
לומר, דבאמת גם הרמב"ם ס"ל דאין הבעל חוב יכול לומר ארעאי אשבח, דהרי אין להבעל חוב רק שעבודא, והך דינא 
דארעאי אשבח לא שייך אלא במי שגוף הקרקע היא שלו, והא דס"ל דהבעל חוב גובה משבחא דממילא מדינא, ואע"ג 

דהשבח הרי לא היה של המוכר מעולם, היינו משום דמשעה שנשתעבדה לו הקרקע שוב אינו צריך כלל לשעבודא 
ולהכי אמרינן דכמו דאית ליה שעבודא על הקרקע רמי גם כן שעבודא על  ...דמוכר, ואקרקע גופה אית ליה שעבודא

אם היה חשוב כגובה מן המוכר, אבל מאחר  השבח, ולא מהניא לן מידי מה דהשבח הוא של הלוקח, דכל זה היה שייך
שבא לגבות מהקרקע, על כן השבח שייך להקרקע, וכגופה של קרקע דמי למיחל גם עליה ממילא שעבודא מדינא גם בלא 

 דאקני.

ולפי זה הרי ניחא הא דמחלק הרמב"ם בין שבחא הבא מחמת הוצאה לשבחא דממילא, דהנה בירושלמי פ"א דמעשרות   
רא ר' יסא בשם ר' לעזר הזורע שדה הבקר חייב במעשרות, וכן הוא ברמב"ם פ"ב מהל' תרומות הי"א, הרי איתא ר' זעי

להדיא דאע"ג דביורד לתוך שדה חבירו הוי השבח של הבעלים, מ"מ בזורע שדה הפקר לא אמרינן דהשבח יהיה הפקר, 
יות טבל וחולין מעורבין זה בזה, ובעל כרחך אלא דהכל של הזורע, דאם לא היה דינו רק כאריס לפי חלקו הרי צריך לה

דכל השבח הוא של הזורע, וא"כ אתי שפיר הא דאין הבעל חוב נוטל מהשבח הבא ע"י הוצאה, כיון דהלוקח זרעה או 
נטעה א"כ הרי השבח שייך להלוקח, אלא דהיכא דאיכא בעלים הרי קרקע של בעלים היא דאשבחה, אבל הבעל חוב דאין 

ין גוף הקרקע קנויה לו, ולא שייך לומר ביה ארעאי הוא דאשבח, חזר דינו כמו בהפקר, דהשבח הוא של לו רק שעבוד וא
המשביח, וממילא דאין לו בזה שום שעבוד כלל, כיון דהוא של הלוקח, גם בלא זכות הקרקע, ועל כן פסק הרמב"ם 

בשבחא דממילא, כיון דהשבח שייך דשבח הבא מחמת הוצאה אין לבעל חוב בו כלום מדינא וכמו שנתבאר, משא"כ 
 להקרקע, ואין השבח שייך להלוקח אלא ע"י זכות הקרקע, על כן הוי דינא כמו גוף הקרקע דגובה מיניה מדינא, וכמו 
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 מופלא הסמוך לאיש –תרומות ומעשרות 

 שלחן ערוך יורה דעה שלא:לג

 .אם תרם תרומתו תרומהקטן שהגיע לעונת נדרים, אע"פ שלא הביא שתי שערות ולא נעשה גדול, 

 ביאור הגר"א יורה דעה שלא:עח

קטן כו'. פסק כר' יוסי שם וע' בנדה מ"ו ב' )ועיין ש"ך וכ"ה ברמב"ם( ול"נ דהלכה כסתם דלעולם לא הוי תרומה כמש"ש 
 חמשה לא יתרומו ואם כו' ומש"ש קטן שלא כו' הוא פירושא דמתני' הנ"ל דמ"ש קטן אין )תרומתו( תרומה עד אימתי

הוא קטן ואמר כל זמן שלא הביא שתי שערות והוא דברי ת"ק שהוא ר"מ שהוא סתם מתני' וכמ"ש בירושלמי שם משום 
ר"מ והביאו הר"ש שם ואע"ג דקי"ל )מופלא הסמוך לאיש דאורייתא ואף למ"ד דרבנן הא קי"ל( תרומה בזה"ז דרבנן 

מוהים דודאי גירסא של הגמ' משובשת וכמ"ש משום הא לא אריא ועתוס' בנדה שם ד"ה אי כו' אלא שדבריהם ת
בתוספתא ובירושלמי שם מאן תני קטן דלא כר' יהודה וש"מ אלא דאעפ"כ תירוצם מוכרח דמ"מ ליסייעי מדברי ר"מ 

 :'וער"ש שם במתני

 תוספות קידושין כו: ד"ה מעשר ברבן גמליאל

 רב צלי של שבת בע"שתלמידי רבינו יונה על הרי"ף ברכות יח: ד"ה 

כלומר היה מתפלל קודם שקיעת החמה ולאחר יציאת הכוכבים היה קורא ק"ש בעונתה ואע"פ שלא היה סומך גאולה 
לתפלה כיון שהיה מתכוין למצוה לקבל שבת מבעוד יום ולהוסיף מחול על הקדש לא חיישינן להכי וזהו מפלג המנחה 

וכשרוצה להתפלל ולקבל עליו השבת מבעוד יום  ואילך דמשם ואילך יכול אדם לקבל השבת בתפלתו אבל קודם לכן לא
צריך שידליק תחלה שאחר שקבל השבת בתפלה אינו יכול להדליק ולעשות שום מלאכה אח"כ וא"ת והיאך יכול להדליק 

כל כך מבעוד יום שהרי אמרו )שבת דף כג ב( ובלבד שלא יקדים ובלבד שלא יאחר י"ל דהני מילי כשאינו מקבל השבת 
ן שאינו מקבל השבת עד הערב אין לו להקדים ההדלקה אבל כשמקבל שבת מבעוד יום ומדליק תחלה עד הערב דכיו

סמוך לקבלה אע"פ שעוד היום גדול אין בכך כלום והיה אומר ה"ר יעקב מאורלינ"ש ז"ל שאע"פ שתוספת שבת די בכל 
ומר שאינו אלא מדרבנן אפ"ה אסור שהוא אפ"ה אם הוא מוסיף הרבה יותר בכלל תוספת הוי וחייב עליו אע"פ שאפשר ל

לעשות בו שום דבר כמו תוספת כל שהוא וכיוצא בזה אמרו לענין תרומה )ע"ז ע"ג וכ"מ( שאע"פ שחטה אחת פוטרת כל 
 ...הכרי אפ"ה )תרומות פ"ד מ"ה( אם תרם הרבה הכל דיינינן ליה תרומה

 רהפרשת תרומות ומעשרות: מצוה ומתי –גינת אגוז עמ' פט, סימן כד 

 מן המוקף –תרומות ומשערות 

 רש"י גיטין ל: ד׳׳ה מוקף

 תוספות גיטין ל: ד׳׳ה לתרום

 עזרא קנס את הלויים –תרומות ומעשרות 

 כתובות כו.

דתניא: תרומה לכהן, מעשר ראשון ללוי, דברי ר"ע; ר"א בן עזריה אומר: מעשר ראשון אף לכהן. אימור דאר"א בן עזריה 
מי אמר? אין, בתר דקנסינהו עזרא. ודלמא איקרו ויהבו ליה! אמר רב חסדא: הכא במאי  אף לכהן, לכהן ולא ללוי -

כגון דמוחזק לן באבוה דהאי דכהן הוא, ונפק עליה קלא דבן גרושה ובן חלוצה הוא, וחלקו ליה לדידיה מעשר  -עסקינן 
וא, לא מיבעיא למאן דאמר מעשר ראשון בן גרושה או בן חלוצה ה -דלאו לוי הוא, מאי איכא למימר  -בבית הגרנות, לוי 

אסור לזרים, דלא הוו יהבי ליה, אלא אפילו למ"ד מעשר ראשון מותר לזרים, הני מילי למיספק להו, אבל בתורת חלוקה 
 לא יהבי ליה.

 רמב"ם הלכות מעשר א:ד

אין אותן מכהן לכהן, ציהמעשר מיד הכהנים שנאמר כי תקחו מאת בני ישראל וכן כל מתנות כהונה אין מואין מוציאין 
 אלא ינתן לכהנים לפי שלא עלו עמו לירושלים.א יתנו להן מעשר ראשון שלרא קנס את הלוים בזמנו ועז

 מנחת חינוך מצוה שצה
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והנה מצוה זו ליתן ללוים מעש"ר והוא פלוגתא בגמ' בכ"מ עיין בכ"מ דר"ע סובר דדוקא ללוים ולא לכהנים וראב"ע סובר 
מקומות נקראו הכהנים לוים ע' בגמ' והלכה כר"ע מחבירו א"כ דוקא ללוים. ומבואר בגמ' כ"פ דעזרא  דגם לכהנים דבכ"ד

קנסינהו ללוים דלא יתנו להם רק לכהנים והר"מ כתב כאן ועזרא קנס את הלוים בזמנו שלא יתנו להם מע"ר אלא ינתן 
אלא בימיו היינו בדורו לבד והכ"מ הקשה ע"ז  לכהנים לפי שלא עלו עמו לירושלים עכ"ל. ונרא' מדבריו שלא קנס אותה

דמבואר בגמרו' אלו ביבמות דפ"ו ובכתובו' פ"ב דאף לדורות קנס וע"ש שכתב דלדורות לר"ע דמה"ת ללוים לא קנס 
אותם לדורות שלא ינתן ללוים רק הקנס היה שינתן גם לכהנים ולמי שירצה יתן אך בזמנו היה קונס אותם לגמרי ע"ש 

וספות במקומות הללו דלר"ע הי' הקנס שיטלו הכהנים ג"כ ע' באריכות. ולכאורה קשה לפי דעת הט"ז ביו"ד וכן כתבו הת
סי' קט"ז ובה' שופר שכתב דדבר המפורש בתורה אינם יכולים חכמים לעקור משום סייג וכן כתב הכ"מ בה' מלכים גבי 

לכי' אין דנים הוא רק מדרבנן ממעשה שהי' גבי ינאי מלכות בית דוד דדן וכו' שנאמר דינו לבוקר וכו' והקשה הא זה דמ
המלך וכו' ותירץ כיון דכתיב בפי' בקרא אין כח ביד חז"ל לעקור משום סייג וכו' וע' בס' שעה"מ מה שפלפל בתחיל' הס' 

ט"ז ביסוה"ת וא"כ כיון דלר"ע מעשר ראשון ללוים ומפורש בתורה האיך הי' יכול עזרא לעקור וע"ש בשעה"מ שחלק על ה
מ"מ דעתו דמצו' א"י לעקור ע"ש והדברים עתיקים ועיין בש"ע או"ח גבי שופר דכתבו האחרונים דחז"ל לא יכלו לעקור 
שלא יתקע בשופר משום גזירה דתיקון כ"ש דהאיך יעקרו מ"ע מה"ת מכל וכל רק בשבת גזרו והמ"ע נתקיים בי"ט שחל 

ן הוא מ"ע מן התרי"ג כמ"ש לעיל והיאך הי' יכול לעקור מ"ע מכל בחול וא"כ האיך יכול עזרא לעקור מ"ע מה"ת ולהרמב"
וכל שא"צ ליתן ללוי דהוא מ"ע ודבר המפורש בתור' וע"י ביטול מצוה זו נתבטל עוד מ"ע וידוי מעשר כמבואר במשנה 

יב וגם נתתיו דמע"ש ובר"מ סוף מע"ש דיוחנן כה"ג העביר הודיו' המעשר וע"ש הטעם כיון דאין נותנים ללוי ובוידוי כת
ללוי ע"ש אם כן נעקרו שתי מצות של תורה. ולענ"ד נראה דמזה יצא להר"מ סוף פ"א דתרומות דסובר דתו"מ בזה"ז ואף 

בזמן עזרא הוא רק מדרבנן א"כ הכל ניח' כיון דהוא רק מדרבנן הם אמרו והם אמרו. ולענ"ד מ"ש הר"מ דעזרא קנס 
בדורו הו"ל לכתוב קנס וכו' את הלוים שבזמנו והיה משמע דקנס הלוים שהיו  הלוים בזמנו. ולפי פי' הכ"מ דהיינו שהיו

בדורו אבל עתה נרא' לפרש דעזרא קנס הלוים בזמנו היינו כל ימי הב"ש נקרא על שם עזרא כלשון הר"מ בסוף פ"א 
אף בב"ש מ"מ כיון  מה"ת תרומה בזה"ז ואפי' בימי עזרא וכו' דהפשט דהיינו בזמן ב"ש א"כ כאן נמי קנס בזמנו היינו

דהכל הפרשה והנתינה הוא רק מדרבנן הם אמרו והם אמרו וגזרו דלא יתנו להם אבל בבית הג' תוב"ב דיהי' הכל מה"ת 
דיהי' ביאת כול' בודאי יתנו ללוים ולא נעקר מצות מה"ת שייך שפיר לכתוב קנס הלוים בזמנו וכו' ואפילו אם נא' כפי' 

ות שהוא רק מדרבנן אך לשיטת הראב"ד דתו"מ בימי עזרא ובזה"ז הוא מה"ת א"כ עזרא הכ"מ עכ"פ נכונים דבריו לשיט
קנס אותם ועקר מצוה המפורשת בתור' וגם מ"ע של וידוי צ"ע מאוד כמ"ש. והנראה לפי השיטות שהוא מה"ת ומבואר 

שיטת הר"מ ניחא ובאתי סתם דקנס אותם בלא זמן קצוב קנס אותם אפי' בבית הג' תוב"ב הוי עקיר' מ"ע לעול' אבל ל
רק לעורר. והנה לשיטת הר"מ דבימי עזרא היה תו"מ דרבנן א"כ הא דמבואר דיוחנן כה"ג ביטל וידוי מעשר ובאמת כיון 

דאין תו"מ היה נוהג מה"ת א"כ לא היה וידוי ג"כ מה"ת וצ"ל דהיה ג"כ מדרבנן ויוחנן הפסיק לגמרי מה"ט. וצ"ע על הר"מ 
דבימי ב"ש הי' מדרבנן כמו שכ' בפ"א מהל' תו"מ לענין תו"מ ובעזה"י יתבאר עוד לקמן במצות בסוף מע"ש שלא כתב זה 

 ..ת ב"ה כי אשנה פ"ז ואבוא בארוכה.וידוי מעשר. ויודע אני שבמצוה זו לא כתבתי אפי' כטיפ' מן ים הגדול ואקוה להי"

 עם הארץ ודברי חברות –תרומות ומעשרות 

 סימן קי סעיף ו ערוך השלחן העתיד זרעים דמאי

 

 שעת הבעור לירקות –תרומות ומעשרות 
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 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קפו

והנה בחדושי בארתי שאם אזלינן באתרוג בתר לקיטה כירק הוי זמן הבעור בר"ה משום שאחר ר"ה ליכא במחובר ...
שלקיטה הוא גמר פירי ואתרוגים תלושין מסתבר פירות של שביעית להסוברים דהוא לקיטה ממש לא כתוס' ר"ה דף י"ג 

שלא מצוי בשדות וא"כ היה להרמב"ם שסובר שאחר הבעור אסור באכילה פסול ביום ראשון ולהמג"א גם בכל הז', ולמה 
שבארתי אף להמג"א כשר בשאר הימים כיון שאין האיסור ברור דבאתרוג הוא רק ספק אם בתר לקיטה או בתר חנטה 

פ"ד משמיטה הי"ב ועיי"ש בכ"מ, דיש לסמוך על המכשירין כדלעיל, אבל לבד זה הא מסיק הכ"מ בפ"ז  כדאיפסק ברמב"ם
ה"ג דלהלכה סומכין על הראשונים שמתירין לאכול אחר שהפקיר וזכה בהו מחדש, ולכן טוב להוציאם לחוץ ולהפקירם 

האתרוג אף ליום ראשון כיון דבידו  ולחזור ולזכות בהם מספק מצות בעור, אך אם לא עשה כן מסתבר שאין לפסול
להפקיר כמו שכשר של טבל כדאיתא בר"ן וברשב"א בשם הרמב"ן אף שקודם שתיקן הוא איסור אכילה ונהי שאין עליו 
דין שותפות מכיון שיכול להפריש עליו ממק"א כדהוכיח הרמב"ן מפ' יש נוחלין אבל הא כולו אסור באכילה אלמא דכיון 

 באכילה לא נחשב איסור אכילה לכן גם אחר הבעור כיון שבידו להתיר ע"י הפקר אין לפוסלו. דבידו לתקן ולהתירו

 פשוטו של מקרא –תרגום אונקלוס 

 איסור ישראל לשפחה כנענית –עבד כנעני ראה: 

 רפט נפש הרב עמ'

 דברי הרב עמ' קנד

 , מים שאין להם סוףתרי רובי

 יבמות קכא:

ההוא דהוה קאמר ואזיל: מאן איכא בי חסא, טבע חסא! אמר רב נחמן: האלקים! אכלו כוורי לחסא. מדיבוריה דרב 
ן להם נחמן, אזלא דביתהו דחסא ואינסבא, ולא אמרו לה ולא מידי. אמר רב אשי, שמע מינה: הא דאמור רבנן מים שאי

 לא מפקינן לה מיניה -אשתו אסורה, הני מילי לכתחלה, אבל אי נסיב  -סוף 

 רבי עקיבא איגר שם

אר"נ האלקים כו'. בתשו' מיי' ס' נשים סימן י"ב כ' ואין לתמוה על ר"נ דאשתבע דאכלי כוורי לחסא היכי אשתבע הכי 
דרובם אין ניצולין ור"נ שפיר אשתבע דאפי' בדיני כיון דאמר אשתו אסורה אלמא מספקא ליה אי מיית אי לא וי"ל 

נפשות אזלינן בתר רובא אלא דבעריות מחמירין ואמרי' דלכתחלה לא תנשא אע"ג דרובם מייתי עכ"ל ועי' תשובת 
 הראנ"ח ח"ב סימן מ"א.

 (קישור) קהלת יעקב חלק א שו"ת סימן ט

 פתחי תשובה אבן העזר סימן יז:קלג

קהלת יעקב מהגאון מקארלין סי' ט... זכורני כי בימי חרפי עת היותי בית כבוד מו"ר הגאון מהר"ח ז"ל מוולאזין ועיין בת' 
וך המים ונאבד נשאלה שאלה כעין זו באחד שנפל מהגשר שהיה גבוה הרבה מהקרח ונפל מהגשר על הקרח ומהקרח לת

ולא נמצא וצידד להתיר מטעם תרי רובא היינו דנפילה גבוה ב' קומות רובן למיתה מהך דבית הסקילה כו' ומדין טריפות 
הנפולה שהוא הלל"מ ובהדי ריעותא דמים שאל"ס והאריך בזה בתשובה וכדומה שהותרה האשה אז בהסכמת כל חכמי 

מאיזה תשובת האחרונים אך אין לחוש כ"כ במים שאל"ס דרבנן ויש לסמוך ווילנא וידעתי כי ימצא בזה צדדים להחמיר 
שלא הזכיר דברי התוס' ביבמות קכ"א ע"א בד"ה ולא היא דמבואר וקצת חידוש בעיני  עכ"ל על המקילין במקום עיגון

 שם דאפילו בתרי רובא לא תנשא לכתחילה ע"ש מיהו אפשר לחלק וצ"

 סימן ד אבן העזר -שו"ת יביע אומר חלק ו 

 אבן העזר סימן טז -שו"ת יביע אומר חלק ז 

 (Twin Towers/9-11 Teshuva to Rav Willigאבן העזר סימן יח ) -שו"ת יביע אומר חלק י 

 כ 'גנת אגוז עמ
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 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 תרי"ג מצוות

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שורש א

שידעתי שהכל מחזיקים בו כדברפשוט וזה במה וטרם אתחיל לדבר עם לבבי בענין הזה אומר מה שנסתפק לי אע"פ 
כד א( דרש ר' שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו למשה בסיני... והנה על פי  -שאמרו בסוף מסכת מכות )כג ב 

זו המימרא בא בעל הלכות גדולות ומנאןאחת לאחת למצוא חשבון ואחריו נתפשט הדבר מאד והוסכם בין כל החכמים 
סם בהמוןשזה סכום כל המצות ונתחברו בזה שירות פיוטין ואזהרות נעימי זמירות. מהם לחכמי ספרד והתלמידים ונתפר

רבות מאדבארץ אנדלוס כאשר הזכיר הרב זצ"ל )בהקדמה( ומהם בארצות אחרות בכל פנות הגולה. וכבר אמר הרבז"ל 
 .)שם( שזה דבר שלא יסכל אותו אחד מכל מי שמנה המצות שזה הוא מניינם

בעניי עם כל זה עלה בלבי ספק על זו המימרא אם היא דברי הכל או יש בה מחלוקת. וספק אחר אם היא הלכה  ואני
למשהמסיני. כלומר שנאמר למשה מפי הגבורה כך וכך מצות אני מוסר לך לצוותם בישראל מורשה, או שהואאסמכתא 

ן לפי המנין שמנהבהם ונתן בהם סימנין ובא בעלמא מן הגמטרייה הזאת, שזה החכם ר' שמלאי הדורש זה מצא המצות כ
רב המנונא אחריו וסמך המנין הזה לגמטריה הזו. ומה שהביא אותי לידי ספקמפני שמצינו מחלוקת בגמרא בפסוקים 
רבים אם הם מצוה או רשות. מהם מה שאמרו במסכת סוטה )ג א(וקנא את אשתו דברי ר' ישמעאל רשות ר' עקיבא 

תעבודו ר' עקיבא אומר חובהר' ישמעאל אומר רשות, לה יטמא רשות ר' עקיבא אומר חובה.  אומר חובה, לעולם בהם
 ...הנה לדעת ר' ישמעאל יחסרון כאן שלשמצות מן רמ"ח

אלו וכיוצא בהןלדברי האומר חובה הן מן המניין של תרי"ג מצות ולדברי האומר רשות אינן נחשבין וצריך הוא  …
ת אחרות כמספרם וישלים עשה במקום עשה ולא תעשה במקום לאו וצריך שיהיוהדברים להביאבמניין זה של תרי"ג מצו

ההם שיביא הוא במנין הזה אינן מצות לדברי האומר באלו חובה. ואין לנו בתורה עניינים כאלו... אבל מן הסתם יסמכו 
 .על זה המנין כי הוא המקובל בידם

 תרתי דסתרי

 ספר המצוות לרמב"ם שורש א

ון שאין ראוי למנות בכלל הזה המצות שהן מדרבנן. דע כי זה הענין לא היה ראוי לעורר עליו לבאורו כי השרש הראש
אחר שהיה לשון התלמוד שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה בסיני איך נאמר בדבר שהוא מדרבנן שהוא 

מגלה בכלל מצות עשה וכן מאה ברכות בכל מכלל המנין. אבל העירונו עליו מפני שטעו בו רבים ומנו נר חנוכה ומקרא 
יום ונחום אבלים ובקור חולים וקבורת מתים והלבשת ערומים וחשוב תקופות ושמונה עשר יום לגמור בהן את ההלל. 
והשתכל ממי שישמע לשונם נאמרו לו למשה בסיני וימנה קריאת ההלל ששבח בו דוד עליו השלום האל יתעלה שצוה 

ה שקבעוהו חכמים בבית שני וכן מקרא מגלה. אמנם היות משה נאמר לו בסיני שיצונו כי בה משה וימנה נר חנוכ
כשיהיה באחרית ממלכתנו ויקרה לנו עם היונים כך וכך יתחייב לנו שנדליק נר חנוכה, הנה איני רואה שאחד ידמה זה או 

אשר קדשנו במצותיו וצונו על שיעלהו במחשבתו. ומה שייראה לי שהביאם אל זה היותנו מברכין על אלו הדברים 
מקרא מגלה ולהדליק נר ולגמור את ההלל ושאלת התלמוד )שבת כג א( היכן צונו ואמרו מלא תסור. ואם מטעם זה מנו 
אותם הנה ראוי שימנו כל דבר שהוא מדרבנן כי כל מה שאמרו חכמים לעשותו וכל מה שהזהירו ממנו כבר צווה משה 

הוא אמרו )ר"פ שופטי'( על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך תעשה רבינו בסיני שיצונו לקיימו ו
והזהירנו מעבור בדבר מכל מה שתקנו או גזרו ואמר )שם( לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ואם יימנה כל 

נו בפרט אלו ולא מנו מה שהוא מדרבנן בכלל תרי"ג מצות מפני שהוא נכנס תחת אמרו יתעלה לא תסור, מפני מה מ
זולתם וכמו שמנו נר חנוכה ומקרא מגלה היה להם למנות נטילת ידים ומצות ערוב כי הנה אנו מברכים אשר קדשנו 
במצותיו וצונו על נטילת ידים ועל מצות ערוב כמו שנברך על מקרא מגלה ולהדליק נר חנוכה והכל מדרבנן. ובבאור 

מאי מצוה אמר אביי מצוה לשמוע דברי חכמים, כמו שאמרו במקרא מגלה ונר  אמרו )חולין קו א( מים ראשונים מצוה
 חנוכה היכן צונו מלא תסור.

 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שורש א

והנה בכאן הביא אותנו משך העניין לדבר במה שהרב מתמיה אותנו. הוא זצ"ל סבור שיש בכלל לאו דלא תסור כל מה 
ן מצות כגון מקרא מגילה ונר חנוכה או שהן מן התקנות והסייגים כגון בשר עוף בחלב שהוא מדברי חכמים בין שה

ושניות לעריות בין שהם בקום עשה כגון שלש תפלות בכל יום ומאה ברכות ולולב שבעה שבגבולין ובין שהן בלא תעשה 
ר אותו התלמוד או יצוה עליו כגון כל שהוא משום שבות בשבת ויום טוב וכן י"ט שני בגולה ותשעה באב כל מה שיאסו

שאנחנו מוזהרים להתנהג כדבריהם מלאו דלא תסור. וזאת הדעת רמזה הרב הנה במאמר והוא שכתב ]עמ' טו[ שכל מה 
שצוו חכמים לעשותו וכל מה שמנעונו ממנו נאמר למשה בסיני שיצונו לעשותו והוא אמרו יתעלה על פי התורה אשר 

תעשה כי מנענו ית' שלא נשנה את דבריהם בכל מה שיסדרוהו או יעשו בו היקש יורוך ועל המשפט אשר יאמרו לך 
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ואמר לא תסור מן המצוה אשר יגידו לך ימין ושמאל. וכן כתב עוד בלשון הזה במצות קע"ד אמר שנצטוינו לשמוע בקול 
או הדבר שיסכימו עליו בית דין הגדול ולעשות כל מה שיצוו ואין הפרש בזה בין הדבר שיראוהו או שיוציאוהו בהיקש 

 שהוא סוד התורה או לפי ענין מהעניינים שיראה להם שיהיה יושר וחזוק ותקון הדת.

ובתחלת חבורו הגדול אמר במנין המצות ויש מצות אחרות שנתחדשו אחרי מתן תורה וקבעו אותן נביאים וחכמים 
בין כל אלו המצות חייבין אנו לקבלם ולשמרם ופשטו בכל ישראל כגון מקרא מגלה וחנכה ותשעה באב ונטילת ידים וערו

שנ' לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל. ומבואר מזה עוד כתב בספר שופטים )ממרים פ"א ה"ב( כלשון הזה 
אחד דברים שלמדו אותם מפי ]השמועה והם תורה שבעל פה ואחד דברים שלמדום מפי[ דעתם באחת מן המדות 

דברים שעשו אותם סייג לתורה ולפי מעשה השעה והם הגזרות והתקנות והמנהגות בכל  שהתורה נדרשת בהן ואחד
אחד ואחד משלשה דברים אלו מצות עשה לשמוע להם והעובר על כל אחת מהן עובר בלא תעשה הרי הוא אומר על פי 

שפט אשר יאמרו לך התורה אשר יורוך אלו הגזרות והמנהגות שיורו בהם לרבים כדי לחזק הדת ולתקן העולם ועל המ
אלו דברים שילמדו אותם מן הדין באחת מן המדות שהתורה נדרשת בהן מכל הדבר אשר יגידו לך זו הקבלה שקבלו 

 איש מפי איש. כל אלו דברי הרב.

ונתחייב עוד לפי זאת השטה לומר שנעשה זקן ממרא על הגזרות והתקנות לפי שכל העובר על לא תסור אם הורה בזדון 
ממרא וחייב מיתת ב"ד שנאמר והאיש אשר יעשה בזדון וגו' וראה הרב בדעתו כל זה שהוא כן וכתבו מפורש נעשה זקן 

)שם רפ"ד( וכן אם חלק עליהם בגזרה מן הגזרות שגזרו בדבר שיש בו בשגגתו חטאת וזדונו כרת כגון שהתיר את החמץ 
 יב מיתה וכן כל כיוצא בזה.ביום ארבעה עשר בשעה ששית או אסרו בהנאה בשעה חמישית הרי זה חי

והנה הרב בונה חומה גבוהה סביב לדברי חכמים אבל היא כפרץ נופל נבעה בחומה נשגבה אשר פתאום לפתע יבוא 
שברה לפי שהיא סברא נפסדת ברוב מקומות בתלמוד. כי הנה לדעתו המשתמש במחובר כגון שנסמך על האילן או 

ועשה ואפילו הפסיע פסיעה גסה עובר הוא על עשה ועל לא תעשה מן  שמטלטל המחט מחמה לצל בשבת או שאמר לגוי
התורה וראוי הוא ללקות מלקות ארבעים אלא שפטרו הרב שם בספר שופטים )שם פ"א ה"ב( מפני שניתן לאזהרת 

מיתת ב"ד שכל חכם שממרה על דבריהם מיתתו בחנק. והנה לדבריו לוקה הוא לדעת האומר בתלמוד לאו שניתן 
 מיתת ב"ד לוקין עליו כמו שהוזכר בפרק מי שהחשיך )קנד ב(.לאזהרת 

וראוי לפי הדעת הזו להחמיר מאד בדברי סופרים שכולם תורה הם אין ביניהם שום הפרש ואין בתורה דבר חמור יותר 
מן השבות שלדבריהם אלא במחוייבי כרתות או מיתות לא בחייבי לאוין שכל דבריהם לאו ועשה הם. ורבותינו בכל 

התלמוד אומרים הפך מזה שהרי הם דנין כל דברי סופרים להקל. מהם באיסורין כמו שאמרו )ביצה ג ב, וש"נ( ספיקא 
דאורייתא לחומרא וספיקא דרבנן לקולא. והקלו בחשש איסורין דדבריהם לומר שאני אומר בפרק ראשון שלפסחים )ט 

אני אומר. והאמינו הקטנים שאינם ראויים להעיד כמו ב( אימר דאמרינן שאני אומר בדרבנן בדאורייתא מי אמרינן ש
שאמרו שם )ד ב( בדיקת חמץ דרבנן והמנינהו רבנן בדרבנן. וכן בענין תחומין נאמן הקטן לומר עד כאן תחום שבת 

קסבר תחומין דרבנן והמנינהו רבנן בדרבנן כדאיתא בעירובין )נח ב, נט א(. ובכתובות )כח ב(. ומהם עוד במצות הקלו, 
אמרו )ברכות כא א( ספק קרא קרית שמע ספק לא קרא אינו חוזר וקורא ק"ש ספק אמר אמת ויציב ספק לא אמר חוזר 
ואומר אמת ויציב מאי טעמא ק"ש דרבנן אמת ויציב דאורייתא. ולא עוד אלא אפילו דברים הסותרים זה את זה הקלו. 

ו לאחד ערב עליו מבעוד יום ואחד ערב עליו בין השמשות אמרו בפרק במה מדליקין )לד א( אמרו לו שנים צא וערב עלינ
זה שערב עליו מבעוד יום נאכל ערובו בין השמשות וזה שערב עליו בין השמשות נאכל ערובו משחשכה שניהם קנו ערוב 

ושאלו מה נפשך אי בין השמשות יממא הוא בתרא ליקני קמא לא ליקני אי בין השמשות ליליא הוא קמא ליקני בתרא 
 ליקני, בין השמשות ספיקא הוא וספיקא דרבנן לקולא. כלומר זיל הכא לקולא וזיל הכא לקולא... לא

ואולי תתעקש ותאמר לדעת הרב כי מה שאמרו בכל מקום להקל בדברי סופרים הוא במחילה ובתנאי מאתם שהם התנו 
פריש בין מה שהוא דבר תורה ובין בגזירות ובסייגים שעשו לתורה וכן במצות שלהם שנהלך בהם לקולא כדי לחלק ולה

מה שהוא מדבריהם אע"פ שבכל אנו מצווים מן התורה ולא היו ספיקות שבדבריהם ראויות להתיר אותן אלא מפני 
 התנאי הזה שעשו בהם מתחלתן. ואין אלו דברים הגונים ולא שלעיקר.

 שבת לד.

 פסחים י.

 תוספות פסחים י. ד"ה בבת אחת ד"ה טמאים

 ז עמ' מדמסורה חוברת 

Noraos HaRov vol. 3 page 110 

 מפניני הרב עמ' רי
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 הכרת החטא –תשובה 

 תוספות שבועות ד: ד"ה ונעלם ונעלם ב' פעמים

...א"נ איצטריך לידיעה בתרייתא למעוטי הפריש קרבן קודם שנודע לו דאפי' למ"ד בפ' דם שחיטה )כריתות דף כב:( אשם 
 אשמו קודם שידע הוי קדוש כחטאת דכתיב או הודע אליו מודה דבעי ידיעה...ודאי לא בעי ידיעה בתחלה ואם הפריש 

 קובץ הערות סג:ד

 מפניני הרב עמ' תט

 וכפרה תשובה

 מפניני הרב עמ' קנז

 יתמו חטאים מן הארץ –תשובה 

 ברכות י.

 (קישור)נחלת יעקב ברכות י. ד"ה הנהו בריוני 
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 נפש הרב עמ' רעח
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 תשמישי קדושה ותשמישי המת

 שו"ת רבי עקיבא איגר קמא סימן מה

 לכבוד ידידי וחביבי הגאון רבי יעקב נ"י אב"ד דק"ק ליסא.  

...ואף אם אינו בבירור שיעור ביטול, כיון דעכ"פ יש ספק ביטול, יש לסמוך על רוב הפוסקים על רבינו ישעי' דגם עפר   
שתולשים ומחזירים לקבר אינו אסור בהנאה ובצירוף דעת הרשד"ם בשו"ת דדוקא מת עצמו אסור בהנאה מדאוריי' אבל 

א הביא דברי רש"י המפורשים בסנהדרין )דף מ"ז ע"ב( שכתב תשמישי מת וקבר אסור רק מדרבנן ]ובאמת נפלאתי של
להדיא דקבר א"ב =אסור בהנאה= מדאורייתא, ובזה הי' אפשר ליישב מה דתמה הגאון מה' דוד הנ"ל בתשו' דדברי רש"י 

רש"י סותרים לכאורה דגבי קבר הנמצא כ' רש"י דידוע לבעלים דבגזילה נקבר משמע דבספיקו אסור ואלו בקבר הידוע כ' 
שהי' מדעת בעלים, משמע דספיקו מותר, ונדחק בזה, ולפי הנ"ל ניחא דגבי קבר הנמצא דקתני דמותר בהנאה בזה דהוא 
דאורייתא, ספיקא אסור, ובעינן דוקא דידוע בגזילה, וגבי קבר הידוע דקתני אסור לפנותו ומקומו טמא, דהוא דרבנן אינו 

דין דפנוי ומקומו טהור ואסור בהנאה כדין מזיק לרבים, ובזה יש לדון על אסור אלא בידוע דמדעת בעלים ואלו ספיקא ה
קושית הב"י סי' שס"ד דבטור כ' בקבר הנמצא דאין ידוע אם הוא מדעת בעלים וברש"י כ' דידוע דבגזילה, ולפי הנ"ל 

' ראוי להקל דהטור לא הזכיר דמותר בהנאה רק דמותר לפנותו ומקומו טהור וזה גם לרש"י מותר בספק[, א"כ הי
במחלוקת רבינו ישעי' והפוסקים לדון כספק דרבנן ובפרט דרבו החולקים על רבינו ישעי' א"כ יש להקל עכ"פ ביש עוד 

 ספק ביטול.  

ועוד לולי דמסתפינא הי' נ"ל בלשון הטור בשם רבינו ישעי' שהעפר שמכסין בו את המת בתוך הקבר אסור בהנאה י"ל   
דוקא כשיעור כסוי פני המת שזהו לכבוד המת, אבל מה שהוא למעלה מזה י"ל דעושים רק שיהי' הקרקע שוה שלא יפול 

מותר בהנאה וא"כ מה שחופרים עתה לפינוי המתים מתערב הנופל או לעשות מקום פנוי לקבורת מתים, י"ל דהך עפר 
זה עם זה והוי רוב, אולם מדברי הט"ז )א"ח סי' תקכ"ו ס"ב ובמג"א שם סק"י( לא משמע כן אלא דהכל הוי צורך המת. 

 ידידו קשור באהבתו. עקיבא בן רבי משה גינז מא"ש    
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מסכת סנהדריןבחינות   
& Answers QuestionsReview Bechinah  

 בחינה א'

Potential Questions 

 גמרא

באר גדר הסמיכה הנהוגה אצלנו. האם תוקפה כסמיכה שבתקופת התנאים? באר את המחלוקת תוספות  .1

 .ורשב"א בהגדרת סמיכה וקבלת גרים

 ?מהו ההבדל היסודי שבין הוראת חכם לבין פסק ב"ד .2

 .המוסגים ותן ג' הבדלים ביניהםמלוה הכתובה בתורה ושאינה כתובה בתורה. באר את  .3

 .עיד פסול לדון. באר היטב את המחלוקת בין בעלי התוספות האם נשים כשרים לדוןהכל הפסול ל .4

דיניהם אין באר איך הרמב"ם פוסק שיחיד מומחה דן דיני ממונות )ה:יח( בניגוד למה שפסק ששנים שדנו  .5

 (.דין )ב:י

 .ן אלו לבין תשלומי ממון וקנסימכפרה. תן ג' נפקא מינות להלכה בין תשלו .6

נתיבות בשנים אומרים הקצות והבאר היטב את דעת התוס' שצריכים ב"ד של כ"ג לכופר בהקשר למח'  .7

 .נתנסך יינך

 .תן ב' מג' המקומות ששור נהרג בסקילה ובאר את המח' ראשונים באופי חיוב המיתה .8

הלא אף בעדות ממון בעינן מן התורה דרישה וחקירה. שטר שאין בו זמן, מ"ט כשר הוא מעיקר הדין,  .9

 דרישה וחקירה.

לשיטת  -מכח איזה דין היה צ"ל חייב לשלם הדיין שטעה? ומכח איזה דין הוא נפטר לשלם בנטל רשות  .10

 ?הרמב"ן

 ?מונים ע"ב דיינים לדיןשכך מקובלני מפי ב"ד של ע"ב. לאיזה שיטה אפשר  .11

 .תן ג' נפקא מינות בין דיני ממונות לדיני נפשות .12

 ?האם הולכים בממון ובנפשות אחר הרוב? איך בעלי התוספות התקשרו שני הסוגיות האלו .13

 ?מהן ה' סוגי חזקה לדעת הפרי מגדים בפתיחה הכוללת .14

 ?למה דעת רבי הושמט ממתני' ומופיעה רק בתוספתא .15

הגדול אם איך שמעיה ואבטליון כיהנו כנשיא ואב בית דין בבית דין באין גר כשר לדון. תן שני ביאורים  .16

 .היו גרים כמ"ש הרמב"ם

רמב"ן בביאור דינא דגרמי. כאיזה מהם הדינא דגרמי. כמו איזו תנא אנו פוסקים ובמה נחלקו התוס' ו .17

 .פוסקים ותן נ"מ ביניהם

 ?"למקרא אבלמקרא" ולא " אםלמה אומרים "יש  .18

ם מברך ברכה אחרונה? מה אם חצי רביעית שתייה וחצי זית אאכל חצי זית של עוגה וחצי זית של ירק ה .19

 ?ירק

 ?חצי שיעור אסור מן התורה. א"כ איך מתירים מלך וכלה לרחוץ את פניהם ביוה"כ .20
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 בת היענה. איזו הלכה למדנו מכאן? .21

 .דם שבשלו מותר. מה חידש בזה הגר"ח למעשה בחופת בתו .22

זאת התורה לא תהא שאיך היה מותר. הרי למה נתנו שמות לחדשים ובאר חדשים. בענין שמות ה .23

 .מוחלפת

 .באר את שיטת הרמב"ם שקידשו את החודש עד ימי אביי ורבא למרות שלא היה ב"ד הגדול בלשכת הגזית .24

 ?האם רשות הריש גלותא יותר חזק משל הנשיא בארץ ישראל .25

 .אלו ואלו דברי אלקים חיים. תן ג' מוסגים בהלכה שמבוססים על כלל הזה .26

 .יקול הדעת מה שעשה עשוי. באר מאיזה כח נובע דין זהטעה בש .27

פועל גם  דין באר מחלוקת הפוסקים האם קנינים מדרבנן פועלים מן התורה ומאיזה כח הפקר בית .28

 .להקנות

 .חליפין. האם קנין זה צריך לעדות לקיום הדבר. באר את הענין .29

 .מחילה בלב. מה דינה. באר את הענין .30

 .בעניני שמיטה, הא בעניני הפרשת תרומ"ע( החרימו הב"י ורבני צפתעל איזה ב' ענינים )הא  .31

 איזה קנינים יש בעבד עברי ובאיזה השלכות נחלקו בגמ' ובראשונים. .עבד עברי גופו קנוי .32

 .מצוה הבאה בעבירה. באר את הענין .33

 .חלה. מתי מפרישים חלה. באר שיטת ר"ת בזה .34

 ?העגלן עשה כדין או שלא כדין במה שעשה את האם אהר .35

 ?כמה מצוות יש במיתת בית דין .36

באר את המח' רש"י ותוס' איך דנים מסית בהקשר ל"והצילו העדה". )במקומות אחרים, ספק נפשות  .37

 (להקל

 .לדיני נפשות? באר את המחלוקת דותע תהאם צריכים ב"ד לקבל .38

 עניינים שונים

 .נדרי מצוה ונדרי הרשות. תן ג' נפקא מינות ביניהם .39

 .את הראשי תיבות והדין השייך להם בזמן הזה הזי"ו ל"ך. באר .40

 .חייב אדם לטהר עצמו ברגל. תן ב' טעמים לדין זה ונ"מ ביניהם .41

 ?ספק שמונה ספק תשעה. האם מילתו דוחה יום טוב שני של גלויות .42

במה נחלקו רש"י והרמב"ם בנוגע למילת בני קטורה, ומה הוסיף הרמב"ם לכתוב בנוגע  –מילת בני קטורה  .43

 .בזה"ז שלא מללנכרי 

Potential Answers 

Gemara 

1. It works MiDin Shelichutayhu, which the Tosafot seems to say works Min HaTorah, 

because we need a Beit Din to supervise Gerut. Rashba says that Shelichutayhu is only 

MiDeRabbanan and for Hefker Beit Din and that we don’t need Semuchim for Gerut. 

The Rav elaborated that Tosafot thinks Semichah is a din in Beit Din, and the Rashba 
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argues that it’s a din in Horaah. It seems that the Rambam also holds that it’s a din in 

Horaah. The Ran says it’s just Mechilat Kavod HaRav.310 

2. Abstract vs. Marshia the Gavrah.311 

3. Milveh HaKetuvah baTorah is a Hitchayvut Mammon that the Torah imposes on a 

person against his will, such as paying back Gezel. Milveh She’einah Ketuvah baTorah is 

a self-imposed debt, i.e. a Hitchayvut MiDaat, such as a loan or present. There are 

differences with respect to קים ליה בדרבה מיניה, paying מיטב vs. דין של מומחין בית ,זיבורית  

or 312.קנין דברים ,קטן שלוה והגדיל , פחות משוה פרוטה,שיעבודא דאורייתא ,חד נמי כשר 

4. One opinion in Tosafot suggests עיד פסול לדיןהכל הפסול ל  only applies to Ed HaMeid, not 

Ed HaRoeh, such as women and others who aren’t in the Parsha of Edut. Therefore, a 

woman may be able to serve as a Dayan. We don’t pasken like that in Shulchan 

Aruch.313 

5. The Rav says the Rambam holds Semichah is a din in abstract Horaah, so Chad Nami 

Kasher for Dinei Mammonot as long as he has Semichah (5:18). The Ohr Sameach says 

that (2:10) was about two Hedyotot.314 

6. Nafka Minot between Kapara and Mammon: Kim Leh, Mechila, Achar mitah, Shevuat 

HaPikadon, Ed Echad Ne’eman B’Issurin Kapparah and not Mammonot. Safek Mammon 

LeKula but Safek Kapparah LeChumra.315 

7. The Ketzot says we look at the result of the Edut, which is Dinei Mammonot, and the 

Netivot says we go by the Tochen, which is Issur veHetter. Tosafot seems to be 

assuming like the Netivot that since the Tochen is that the Shor needs to be killed, which 

requires a Beit Din of twenty-three.316 

8. Three Shevarim get Sekilah: Rovea/Nirba, Shor HaNiskal, and Shor Sinai. In the Moreh 

Nevuchim, it says it’s a punishment for the owner, but in Mishneh Torah he calls it Dinei 

Nefashot of the Shor. The Ramban sounds like the Mishneh Torah.317 

                                                 

גיטין פח:, נתיבות המשפט א:א בחידושים ובביאורים, רמב"ם הלכות סנהדרין ה:יח, חידושי הר"ן מסכת סנהדרין ב:, שו"ת חתם  310
 'סופר חלק א )אורח חיים( סימן פד, ארץ הצבי קונטרס הסמיכה, שיעור א

 'ארץ הצבי שם. שיעור א 311
 'בא' וג, ש"ך חושן משפט לט:נט, גינת אגוז סימן נ', שיעור -מנחת חינוך נז:טו, סנהדרין ב ,מאירי ב"ק ע:, ב"ק ב., ח., ולד: 312
, מהר"ם, מהרש"א, וערוך לנר שם. נתיבות המשפט ד"ה נרבע תוספות ב"ק טו. ד"ה אשר תשים, משנה נדה מט., תוספות מכות ו. 313

 'חידושים לו:י, גינת אגוז עמ' קמה, שיעור ב
 ב'ארץ הצבי קונטרס הסמיכה, שיעור  דרין ב:י וה:יח, אור שמח ב:י,רמב"ם הלכות סנה 314
תוספות מג. ד"ה מאי מחלק בין ממון וכפרה שאין מחילה בכפרה, והר"ש על מחילה: תוספות כתובות ל:  קים ליה בדרבה מיניה: 315

שם, שאין חיוב כפרה על היורשים. : תוספות לאחר מיתהמיוחד.  פירעוןמשניות תרומות חולק שמחילה אינו פועל כיון שצריכים 
 שיעור כ"ו

ס"ק ב, ארץ הצבי סימן טו, שיעור  ובביאורים תוספות ב. ד"ה דיני, קצות החושן סימן לח ס"ק ד, נתיבות המשפט שם בחידושים 316
 'ג

 'רמב"ם הלכות סנהדרין ה:ב, מורה נבוכים ג:מ, רמב"ן בראשית פרשת נח פרק ט, שיעור ג 317
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9. Reb Chaim explains that a Shtar without Zeman has Hagadat Edut Min HaTorah and it is 

as if it was stated in front of Bet Din at this time BeKashrut. The Zeman or Derisha and 

Chakirah are only Birurim we need for Hagadat Edut in front of Bet Din.318 

10. Garmi. MeIkar Hadin, just like Dayanim, a doctor is responsible for only the Nezek of 

malpractice and not the other Tashlumei Nezikin, but in order to encourage good 

doctors to stay in medicine, we give them financial protection through Hefker Beit 

Din.319  

11. According to Tosafot the Chachamim can say there were 71 Dayanim and the 72nd was 

the Muflah of the Beit Din, and, according to the Steipler, it can even be according to R’ 

Yehudah, because they only argue about the minimum number of Dayanim and not also 

the maximum.320 

12. 3 Dayanim as opposed to twenty-three, by Nefashot we preface by saying we won’t kill 

unless proven guilty ( פותחים בזכות ולא בחובה) , we are Mezakeh and Mechayev with a 

Rov of one by Mammonot but only LeZakot in Nefashot from (  מטים על פי אחד לזכות

 321.דנים בלילה ,(ולחובה

13. We Darshen Pesukim lefi Rov, so in Nefashot, we kill a Ben Sorer uMoreh if he’s 

between thirteen and thirteen and three months based on Rov Nashim LeTisha Yaldan, 

in which case, his potential wife will be noticeably pregnant after three months and the 

boy will then be ראוי לקרותו אב. By Dinei Mammonot, we pasken in Bava Batra that we 

do not follow Rov, but Tosafot in Sanhedrin suggests that really we even follow Rov in 

Dinei Mammonot based on a Kal vaChomer from Nefashot. When the Gemara in Bava 

Batra says that we don't, it was referring to a Rov which would not be a high enough 

percentage to work in Nefashot either. Alternatively, Tosafot elsewhere says that we go 

after Rov in Dinei Nefashot because there is no Muchzak in Dinei Nefashot, in Dinei 

Mammonot, where there is a Muchzak, we do not follow Rov. The Rambam seems to be 

against the Gemara and says that we won’t kill an Eshet Asufi SheZinta, who al Pi Rov, 

should be an Eshet Ish. One could argue that we only follow Rov to be kovea the 

Halacha.322 

14. Chezkat HaBatim, Chezkat Kinyan, Chezkat Shalosh Peamim (Machaloket Tannaim), 

Chazaka Meikara/Issur/Status-quo, Ruba DeLeta Kamman.323 

                                                 

תוס' שם כ., בעל המאור יבמות לא:, ש"ך חושן משפט מו:קיט, חידושי הגר"ח על הרמב"ם הל' עדות ג:ד, ארץ  כתובות יח: כב:, 318
 'הצבי עמ' קנה בענין שטרות, שיעור ג

 'ענין המיחוש )ו(, אור שמח הלכות רוצח ושמירת הנפש פרק ה:ו, שיעורים ג' וד –ספר תורת האדם שער המיחוש  319
 ', משנה ידים ד:ב, שיעור דתוס' ג: ד"ה רבי יהודה 320
 'משנה סנהדרין לב., שיעור ד 321
סנהדרין סט:, רמב"ם דיני ממונות,  תוספות ג: ד"ה דיני נפשות ו"והצילו העדה":: רמב"ן במלחמת ה' ברכות . דרשות התורה 322

ארץ הצבי עמ' רנג  ד"ה המניח, בבא בתרא צב., בבא קמא כז.: דיני ממונות ,טו:כזו צפנת פענח פ"א מאיסורי ביאההלכות עדות ב:ד, 
 'בהערה, שיעורים ה' וו

 'פרי מגדים פתיחה הכוללת לאורח חיים חלק ה סימן ב, שיעור ו 323
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15. Because he knew he was outvoted, and the Talmidim who wrote the Tosefta wanted to 

include his Shitah, anyway.324 

16. Maharal: They were children of Gerim. The Rav and Rav Schachter: they only 

participated in the learning role of the Beit Din HaGadol and not the Paskening one.325 

17. We hold like R’ Meir who is דן דינא דגרמי. Tosafot says it’s a Kenas, and the Ramban says 

it’s a Din. Nafka Minah of no Shogeg Atu Mezid if it’s a Kenas, and Adam Muad LeOlam if 

it’s not. We hold like the Tosafot.326 

18. Rif: When the concept is applicable elsewhere, it’s called Av, and when it’s a local idea, 

such as Em LaMikrah and Masoret, which are both Nekevah, we say Em.327 

19. On half a kazyit of a cookie and half a Kazayit of potato, the Magen Avraham says one 

makes a Boreh Nefashot. On half a Reviit of a drink and half a Kazayit of a potato, 

Tosafot would say not to make a Boreh Nefashot, but according to the Beit Ephraim one 

would.328 

20. One must distinguish between a Shiur Mitztarfin, where Chatzi Shiur is Assur, and a 

Shiur Nekudah, where it’s not. The Inuy on Yom Kippur is רחיצת כל גופו; washing one 

body part is not at all 329.כל גופו 

 330.היוצא מן הטמא טמא .21

22. Reb Chaim: Dam SheBishlo takes off the Issur Dam, but not the Issur Treifah. Yes, 

Tosafot concludes that Dam is Bichlal Basar, but R’ Lazer Telz pointed out that that’s 

only about Nevelah, not Tereifah.331 

23. Ramban: To fulfill HaChodesh Hazeh Lachem and remember the Geulah. They had a 

Halacha LeMoshe MiSinai like Milah and Priah.332 

24. The Rav: There are two functions of the Beit Din HaGadol: Beit Din and representing Klal 

Yisrael. The former must be in the Lishkat HaGazit and consist of seventy-one Dayanim. 

The latter requires one to be in Eretz Yisrael to represent the the Ikar Klal Yisrael, which 

is only in Eretz Yisrael. Kiddush HaChodesh and Semichah by definition are functions of 

Klal Yisrael, so they can only be in Eretz Yisrael.333 

                                                 

 מצפה שמואל על התוספתא סנהדרין א:א, שיעור ו' וכ"ג 324
כות ממרים א:א הקדמת רמב"ם למשנה תורה, תוספות יום טוב אבות א:י ד"ה שמעיה ואבטליון, דרך חיים למהר"ל, רמב"ם הל 325

 והלכות סנהדרין ג:א, ארץ הצבי עמ' רלד, שיעור ח' וכ"ג
 בבא קמא ק, בבא בתרא ב, תוספות ורמב"ן שם ובקונטרס דינא דגרמי, ש"ך חושן משפט שפו:א, גינת אגוז סימן נ, שיעור ג' וכ"ג 326
 'עמנואל )אופק( סימן ה, שיעור ו -תשובות הגאונים החדשות  327
 'סימן רי ס"ק א, קרן אורה מעילה יז., בעקבי הצאן סימן ו אות ו, שיעור זלפי המגן אברהם  328
 'צפנת פענח, שיעור ז 329
 שיעור ד' וכ"ד 330
 'קסב, שיעור ח בעקבי הצאן עמ' 331
ותוס' שם, סנהדרין כא:, בעקבי הצאן סימן ב, שיעור  :רמב"ן שמות יב:ב, רמב"ם פה"מ סנהדרין יא, הלכות מלכהם א:ג, יבמות עא 332
 'ח

קונטרס הסמיכה, ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנג והשגות הרמב"ן שם, ברכות סג., מפניני הרב עמ'  –ארץ הצבי סימן לב  333
טכס הסמיכה, פירוש המשנה לרמב"ם מסכת  –קמא -תטו, שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן שי, שרידי אש חלק ד' עמ' קלט

 'בכורות פרק ד משנה ג, שיעור ט
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25. The Resh Galuta is Shevet, and Nasi is Mechokek. Shevet has Koach of Hefker Beit Din, 

which is based on Dina DeMalchuta. Therefore, the Resh Galuta has the power to grant 

a more powerful Reshut than the Nasi does to not hold crackerjack Dayanim/doctors 

liable for mistakes.334 

 ,כדאי הוא היחיד לסמוך עליו בשעת הדחק ,טעה בדבר משנה אינו חוזר ,הלכה כדברי המיקל באבל .26

 335.הלכה כדברי המיקל בערוב ,כל המיקל בארץ הלכה כמותו בחו"ל

27. It’s based on אלו ואלו: the Halacha hasn’t been הוקבע yet for it to be a טעות בדבר משנה, 

so each opinion is valid LeHalacha, if the Dayan says Kim Li like that Shitah.336 

28. Rabbenu Yerucham, Netivot: only MiDeRabbanan. Beit Yosef, Ketzot: even Min 

HaTorah. The Netivot will say Hefker Beit Din has Haknaah built in, and the Ketzot must 

say it’s a new din called Shtar Maaseh Beit Din.337 

29. The Rambam hold you don’t and Ra’avad holds you do, except only for Suddar and not 

Shaveh beShaveh. The Rambam agrees that Kinyanei Karka don’t work for Metaltelin 

and vice versa, but he thinks it’s a strong Gemirut Da’at, so no Edim necessary. The 

Ra’avad holds that Suddar is a Kinyan Mamash, so you need Edim to avoid any potential 

looking like a joke. Shaveh beShaveh is already Muchach that it’s a Kinyan, so no Edim 

necessary.338 

30. Ketzot: Mechilah baLev is invalid. Netivot: it is valid.339 

31. The Mabit, who was on the Beit Yosef’s Beit Din in Tzefat, paskened that if the Goy 

produced grain in Israel there is a Chiyuv Terumah and Ma’aserot. Beit Yosef disagreed 

and his Beit Din made a Cherem on anybody who was Machmir, because the Mabit was 

outvoted. There was another Machloket about whether there’s Kedushat Shevi’it on 

those Peirot and there was no Cherem on that. Chazon Ish held like Mabit that there’s 

Kedushat Sheviit. Maharshdam says the Cherem was also on Shivit.340 

32. Nafka Minah for eating Terumah, eating Korban Pesach without master's permission, 

and marrying a Shifcha Kenaanit. Machloket Ramban and Tosafot if there's a Kinyan 

Issur besides the Kinyan Mammon. Machloket Rav and Shmuel if by removing the 

                                                 

 שש מעלות לכסא, שיעור ד' וכ"ה –אבני נזר יורה דעה סימן שיב  שו"ת י ה. ד"ה שבט, שו"ת דבר אברהם א:א,רש" 334
 קהלת יעקב ברכות יא:, נודע ביהודה מהוד"ק יורה דעה סימן פח, בעקבי הצאן עמ' רנט בהערה, שיעור כ"ו 335
 שם 336
רלה:ד, בפרט בד"ה אמנם שטת תוס', קהלת יעקב כח:יג, נתיבות בית יוסף אבן העזר כח:יג, אבני מילואים כח:לג, קצות החושן  337

 המשפט ביאורים רלה:יג, סנהדרין ל, רמב"ם הלכות מכירה א:א וכט:א, צמח דוד על שו"ת ראק"ע סימן רכא, שיעור י"ג
פש הרב עמ' קעט ומפניני יג, תוספות קידושין כו: ד"ה ה"ג, נ-תוס' ו. ד"ה צריכה קנין, רמב"ם הלכות מכירה ה: יב ענין חליפין: 338

הרב עמ' רעח, בבא בתרא מ. ותוס' שם ד"ה קנין, רמב"ם הלכות מכירה ה:ט, שיטה מקובצת שם ד"ה קנין, תוספות סנהדרין כד:, 
כתובות קב. ותוס' ד"ה אליבא, שלחן ערוך חושן משפט סימן מ:א וקצות החושן שם, נתיבות המשפט ביאורים קצו:א, ספר החינוך 

עדים מנחת חינוך שם, רש"ש מסכת בכורות דף יח:, רמב"ם הלכות מכירה כט:א וט, חידושי הריטב"א בבא בתרא עו.  מצוה שלו,
 , וכ"זי"ד, , גינת אגוז עמ' קיז, שיעור י"גמסורה חוברת ב' עמ' מג, ארץ הצבי עמ' קפגלקיום הדבר בגיטין וקידושין: 

 רסט:א, שיעור י"ד קצות החושן יב:א ורסט:א, נתיבות המשפט ביאורים 339
וכסף משנה שם. ע"ע בדרך אמונה שם אות קכ ובילקוט יוסף ח"א ממצוות התלויות בארץ עמ' תקצז  רמב"ם הלכות תרומות א:יא 340

 ולהלן לכל המקורות. שיעור ט"ו וכ"ז
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Kinyan Mammon the Kinyan Issur falls apart on its own or it requires a formal get 

Shichrur.341 

33. Using of a Cheftza Shel Aveirah as a Cheftza Shel Mitzvah.342 

34. We hold that if it’s baked Belilah Rakkah or Avah with Kavanna to bake at any step of 

the way, it’s Chayav in Challah. Rabbeinu Tam holds that even if it’s Belilah Avah and 

fried that it’s Chayav in Challah, so the Shach recommends to be Machmir to bake it a 

little first to be Mechayev it in challah before frying it.343 

35. Rashi holds it was an Aveirah; Tosafot holds it was KaDin. Seemingly, their Machaloket 

is rooted in whether Lifnei Iver of Avodah Zarah is Yehareg veAl Yaavor like Avodah 

Zarah itself or not.344 

36. Bahag: 1 / Chiyuv Mitah | Rambam: 1 / Mitah | Ramban: just 345.ובערת הרע מקרבך 

37. Rashi: No Edim or Hatraah, as we don’t try to see if he’s Mezid or Shogeg. Tosafot: 

There are at least hidden Edim and an implicit Hatra’ah.346 

38. Rashi sounds like three Dayanim are Mekabel Edut for Dinei Nefashot, apparently 

because it’s a Maaseh Beit Din. The Ramban says one needs all twenty-three in general, 

and the Rambam either holds one always needs all twenty-three or maybe only by Edut 

SheNigmar Dino beVeit Din.347 

 

Inyanim Shonim 

39. Nidrei Reshut need הפלאה ,הרינו נודר, and are not subject to בל תאחר, that which is not 

true by Nidrei Mitzvah.348 

40. HaZiv Lach is Roshei Tevot for the sections of Parashat Ha’azinu, which must be read 

KaSeder without Hosafot, because that’s how it was done in the Mikdash. Either that’s 

the poetic form, or because it’s 349.כל פרשתא דלא פסק משה אנן לא פסקינן 

41. Pashtut is like the Shaagat Aryeh that it’s for Basar Shelamim, so it doesn’t apply 

nowadays. The Rosh quotes Rav Saadiah Gaon who says even on Erev Yom Kippur we 

                                                 

ת יג:ז, תוספות יבמות ע: שו"ת סימן יז, רמב"ם הלכות שכירו –קידושין טז., חידושי הרמב"ן שם ד"ה זאת אומרת, אבני מילואים  341
 , כ"ז, וכ"חיג, תוספות קידושין טז., שיעור ט"ו-ד"ה אלמא, חוסן יוסף א, מאירי קידושין שם, רמב"ם הלכות איסורי ביאה יב:יא

בבא קמא צא, ריטב"א סוכה לא., ראש השנה כו., רשב"א שבת קה:, ארץ הצבי עמ' כא ולח, מנחת חינוך מצוה שכה ד"ה יש,  342
 "זשיעור ט

תוספות ו: ד"ה , בכורות כו: והלכות לרמב"ן שם, שלחן ערוך אורח חיים קסח:יג ובביאור הלכה ד"ה ונהגו להקל, שלחן ערוך יורה  343
 וכ"ח ג, ש"ך שם ס"ק ד, נפש הרב עמ' קלב, שיעור ט"ז-דעה שכט:ב

סנהדרין עד:, בעל המאור )יח. בדפי  יג:, מגילהלפני עיור בעבודה זרה: רש"י ז. ד"ה מקרא זה, תוס' שם ד"ה כנגד מקרא זה,  344
 הרי"ף(, מלחמת ה' שם, רבי עקיבא איגר יורה דעה סימן קפא:ו, שולחן ערוך יורה דעה קנז:א בהג"ה, שיעור י"ז

 , השגות הרמב"ן שם, שיעור כ'ספר המצוות לרמב"ם שורש יד 345
, שיעור כ' עמ' רמג בפרט מש"כ ענף ג –בדין והצילו העדה ארץ הצבי , רש"י ח: ד"ה ושאר כל חייבי מיתות, תוס' שם ד"ה בעדה 346

 וכ"א
ואור שמח  רמב"ם הלכות סנהדרין יג:ז, רמב"ן דברים יז:ו , חידושי הר"ן יז. ד"ה כל עיר,ד"ה שנים לדבר ויז. רש"י ח: ד"ה אביי, 347

 שם, שיעור כ"א
 כי תצא –פרשה שיעור רמב"ם ספר המצוות עשה צד ובהשדות הרמב"ן שם,  348
ראש השנה לא:, מגילה כב., ברכות יב:, שלחן ערוך אורח חיים תכח:ה בהג"ה, דבר אברהם ח"א סימן לו, מגן אברהם ריש סימן   349

 האזינורפב, נפש הרב עמ' מ, שיעור פרשת 
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need to, which some Acharonim say is because of Takanat Ezra. R’ Yosef Engel explains 

it’s necessary because Kedushat Yom Tov isn’t strong enough to pierce through the 

Kelipah like Kedushat Shabbat. Aruch HaShulchan says it’s Lifnei Hashem Titharu.350 

42. Rambam: Yes. Rosh: No. Shulchan Aruch paskens like the Rosh, and the Noda 

BeYehudah says it should be a Safek Sefekah.351 

43. Rashi: Only Bnei Keturah themselves needed Milah. Rambam: All of their descendants 

do, as well, who are probably the Arabs. He adds that they don’t get Mitah, either 

because it’s beShev veal Taaseh or not a Lav.352 

Questions requiring further pursuit and/or proper formulation: 

 353ה חסר ומלאקרי וכתיב, מנחת חינוך, נער .1

  354רביעית דם. .2

 

 בחינה ב'

Potential Questions 

 גמרא

 ?מוציא שם רע. לאיזה ממון מתכוון הגמרא בזה .1

 .באר גדרי עונש של מוציא שם רע לפי הסתירות בגמרות .2

 .בעדות אשה. באר את מח' הנודע ביהודה והבית הלוי הזהדרישה וחקירה  .3

 .באר היטב את מח' בעלי התוספות למי יש שם עד ותן ג' נ"מ בזה .4

 ?האם צריכים יחוד עדים תחת החופה .5

 ?לא בא שלישי להקל עליו אלא להחמיר עליו. איך נחלקו הראשונים בדברי רבי עקיבא .6

 .ושלושה עדיםמקיש שלושה לשנים. תן ג' שיווים בין שנים  .7

 ?באר את דברי המלעיגיםאדמגרמיתו גרמי בי אביי, תו אכלו בישרא ]שמינא[ בי רבא.  .8

 .תן ב' גדרים במומר אוכל נבילות לתיאבון .9

  .באר גדר פסול רשע דאינו חמס וב' נ"מ בזה .10

 ?פטור גרושין. מאיזה כח יש לנו לכתוב שטר כזה בלי דעת המתחייב .11

את יישובם  באר היטב איך נתקשו התוספות בדברי הגמרא ובארממון לזה ונפשות לזה חייב.  .12

 .בזה

 ?גואל הדם. רק אם הרגו בשוגג או אפילו במזיד .13

                                                 

 –רשה שיעור סח, גליוני הש"ס חגיגה, ערוך השלחן אורח חיים תרו:ה, פ –רא"ש יומא ח:כד, שו"ת שאגת אריה )ישנות( סימן סה  350
 האזינו, ושיעור כ"ד

רמב"ם הלכות מילה א:טו, שו"ת הרא"ש כלל כ"ו סימן ה', שלחן ערוך רסו:ח, שו"ת נודע ביהודה מהדורה קמא אורח חיים סימן  351
 'ל

 לך לך –, פרשה שיעור ?רש"י סנהדרין נט: ד"ה לרבות, רמב"ם הלכות מלכים י:ח, רמב"ן עה"ת  352
 'תריג:א, שיעור ומנחת חינוך מצוה  353
 'תוספות ד. ד"ה מניין לרביעית דם, קרן אורה יז., שיעור ז 354
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 ?אוהב ושונא. באר האם שושביני החתן יכולים לכהן כעדי קידושין .14

 .באר גדר פסול נוגע בעדות .15

 .המודה שעבר עבירה, למה אין בית דין עונשים אותו על פיו .16

 ?יה אם עדות שבטלה מקצתה בטלה כולהאיך פלגינן דיבור .17

 .אין אדם משים עצמו רשע. מה חילק ר' שלמה איגר בין נד"ד לפה שאסר, ומה מקור הענין בקרא .18

באר למה הרמב"ם מונה מצוות כמקלל אביו ואמו בנפרד ממקלל חבירו כשהוא עצמו חולק על  .19

 .בת כהן שזנתה ואשת איש שזנתהאת מצוות נפרדות במונה שהבה"ג 

 .מז ל... מן התורה מנין. לאיזה סוג איסור מתכוון הגמרא בזהר .20

 .תן ב' מקרים שמלקין על לאו שאין בו מעשה .21

מלקות במקום מיתה עומדת. באר מחלוקת הראשונים בגדר הענין ונפקא מינה למעשה שהיה  .22

 .בצפת

 .מלקותהבאר את מטרת  .23

 .שלא להעניש בשבת. מאיזה כח נובע דין זה ותן ב' נ"מ לדבר .24

לא תהיה הטייתך לרעה כהטייתך לטובה, ומלקות במקום מיתה עומדת. א"כ, איך מלקין על פי  .25

רוב של ב' בבית דין של ג' אם אי אפשר שיהיה ב' מחייבים יותר מהמזכין אלא אם כן כולם 

 ?מחייבים

 ?כבר קדשוהו שמים. איך ביאר האור שמח את דעות הרמב"ם והתוספות על פי מילים אלו .26

 ?אורייתא. היש כזה עניןלכתחילה ד .27

 ?כמה מצוות יש בקידוש החודש ועיבור השנה .28

 ה.משום פריצותא. תן ב' ביאורים בז רב מנגיד אמאן דמקדש בביאה .29

  ?האם ציריכים עדות לקיום הדבר ביבום ובחליצה .30

 ?יבום. במה נחקלו אבא שאול וחכמים בדין זה .31

 .באיזה יסוד בלוח היהודי נחלקו תוספות והרמב"ם .32

 ?מאיזה כח מקדשין חדשים בזמן הזה .33

 ?על ידי כמה סימנים בינוניים מתירים אשה שבעלה נאבד ונמצא גוף שיכול להיות שהוא שלו .34

 ?באר היטב גדרי ערי יהודה, ירושלים, ובית המקדש בחורבנן. על איזה קורעים בזמן הזה .35

 .כדוגמא לדרך האמצעי מאוד מאוד הוי שפל רוח. באר איך הרמב"ם פסק כן וגם הביא גאוה וענוה .36

 .לשכנו תדרשו ובאת שמה. באר קושיית התוספות ותירוץ הצל"ח לקושייתם .37

 .טומאה הותרה בציבור. באר יסוד דין זה .38

 .קדושה ראשונה וקדושה שניה. באר מחלוקת הראושנים בהגדרת מושגים אלו .39

 .הרמב"םבאר גדר כח בעלות של כלל ישראל על ארץ ישראל בהקשר לפירוש "חזקה" בדברי  .40

 ?אין מעברין את השנה אלא היהודה. איך הנביאים האחרונים עיברו את השנה בבבל .41

 .כיבוש יחיד שמיה כיבוש. למאי נפקא מינה? הרי מאי דהוה הוה .42

 .מתי עכו"ם אין מטמאין באוהל. א"כ באר למה בשלחן ערוך החמירו לאסור .43

 .כהניםחרב הריהו כחלל. באר היטב את סתירת ההיתר ללימוד רפואה ל .44

 ?מלאכת חול המועד. האם איסורו מן התורה או מדרבנן .45

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


1441 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

 ?נולדו תאומים, א' בכ"ט אדר הראשון ואחיו בא' אדר השני. איזה מהם יגדל קודם בשנה פשוטה .46

 ?נפטר בשנה פשוטה. באיזה אדר קובעים את יום היארצייט .47

מצות עשה שהזמן באר יסוד סברא חיצונית של הגמרא שנשים חייבות בקרבן פסח למרות שהוא  .48

 .גרמא

 .תן ג' בעיות שמעכבים הקרבת קרבנות בזמן הזה .49

 ?האם אפשר לציבור או לנסמך לדחות את סמכותו .50

 ?האם סומכים ביד או בשם והאם תמיד עשו כן .51

 .עגלה ערופה. באר כמה דיינים צריכים למדידת עגלה וכמה לעריפתה .52

  ?, איזה עיר מביאה עגלהרוב וקרוב. נמצא קרוב לעיר הקטנה ורחוקה מעיר הגדולה .53

 .מלמד שהמקום גורם. על איזה מקום מדובר .54

 ?על איזה שווי כסף מחללים נטע רבעי ומעשר שני בזמן הזה .55

 ?אונאת הגוי. האם זה מותר לכתחילה .56

 .באר גדרי חיובי מצוות עשה ולא תעשה ביחס לעכו"ם .57

 ?המיאונין בשלשה. מה דקדק הנודע ביהודה מדברי רש"י בזה .58

 ?הוקשו לקרקעות. האם בני חורין בכללעבדים  .59

 .שמין אותו כעבד הנמכר בשוק. באר מחלוקת הראשונים באיזה עבד מדובר .60

 ?האם שווי סנטימנתילי נחשב כשווי .61

כל העומד לגזוז כגזוז דמי. באר איך לנוהגות לגלוח כל שערן יום אחרי החתונה אין חשש חציצה  .62

 .במה שכנראה מקפידות על שערן בעת הטבילה

 .רובו ומקפיד עליו חוצץ. תן ב' פירושים לכלל זה .63

 ענינים שונים

באר כוונת הרמב"ם ש"גר שלא בדקו אחריו או שלא הודיעוהו המצות ועונשן ומל וטבל בפני ג'  .64

 ?הדיוטות הרי זה גר" היתכן שאם יתגייר בלי קבלת על מצוות יהיה גר

Potential Answers 

1. Rashi: Ketubah. Rabbeinu Tam: Meah Kessef.355 

2. The Gemara in Arachin sounds like the Aveirah is the Lashon HaRa, and the Gemara in 

Ketubot sounds like it’s the attempt to have her killed. Some Rishonim: One Gemara is 

LeHalacha and the other is Aggadah or the other way around. Shitah Mekubetzet: 

Malkot is for trying to kill her, and Meah Kessef is for trying to be take away the 

Ketubah.356 

                                                 

 רש"י ט. ד"ה ואמר, תוספות שם ד"ה מוציא שם רע, שיעור ל' ומ"ח 355
 ', כתובות מו., שיטה מקובצת כתובות מד: בשם הריטב"א, שיעור כסנהדרין נאתוספות ח: ד"ה והביא האב, ערכין טו.,  356
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3. The Noda BeYehudah says you don’t need Edut SheAtah Yachol LeHaZimah by Edut 

Ishah, so you don’t need Zeman uMakom. The Beit HaLevi argues that that’s a Chisaron 

in the Edut itself.357 

4. Ri: Ed HaMeid. Rashi/Rashbam: Ed HaRoeh. Karov/Pasul, Ein Ed Naaseh Dayan, Ad 

SheYuzmu Kulam.358 

5. Not at all. We don’t hold like the Ritva; The Rav did it as a Chumra.359 

6. Rishonim in Makkot: R' Akiva agrees that you don't kill them until all three are Huzmu. 

Ritz Geut: Kill the third even if you are only Mezim the other two. Rashi could be read 

either way.360 

עד שיוזמו כולם, תרי כמאה, ענש הכתוב את הנתבע לעוברי עבירה כעוברי עבירה, נמצא אחד מהם  .7

 361.קרוב או פסול

8. Maharsha: They were telling the still undecided Talmidim to come learn by Rava 

because there are more Halachot that we follow Rava than Abayeh.362 

9. Either he is willing to violate his values for cheaper food or because he's willing to 

compromise on his religious principles for Hanaat haGuf, because it tastes better.363  

10. It’s no worse than a Pesul Karov, so he’s believed as an עד אחד במקום איגון and 364.למפרע 

11. Because it’s a Shtar Maaseh Beit Din, like Petur Chalitzah, which may be based on  אשר

פניהם, אלו כלי הדייניםתשים ל . Perhaps a Get also needs a Beit Din of three, but it’s 

somewhat difficult to say such.365 

12. Rabbeinu Tam: Mitah is always laShamayim and never LaZeh, except Zomemim, which 

needs to be LaZeh to be Yachol leHazimah. Rivam: Rotzeach and Edim Zomemim are the 

only Mitot LaZeh, except, when he becomes a Rodef, he’s Mitah laKol.366 

13. Rashi: Only beShogeg. Ramban: Even beMezid, as Yado baRishonah.367 

14. Maharshal: Soneh Gamur is pasul leEdut. Ketzot: Same by an Ohev Gamur, so no.368 

                                                 

, נפש הרב עמ' רלה, נודע ביהודה מהדורה קמא אבן העזר סימן עב, רמב"ם הלכות רוצח ב:ט, שו"ת ד"ה והביא האבתוספות ח:  357
 , שיעור ל"א ומ"חתוספות מכות ב. ד"ה מעידין אנובית הלוי חלק ג סימן ו, 

 תוספות ט. ד"ה כיון שהתרו בהם 358
, לנר שם, נתיבות המשפט חידושים וביאורים לו:י, ארץ הצבי עמ' קכזתוספות מכות ו. ד"ה, מהר"ם לובלין שם, ערוך  קרוב או פסול:

: ראש השנה כה:, סנהדרין לד:, בבא בתרא קיג:, רשב"ם שם ד"ה שנכנסו, תוספות אין עד נעשה דיין, 360ע' הערה  :עד שיוזמו כולם
 שיעור ל"א, ל"ב, בבא קמא צא: ד"ה כגון )הא'(, קצות החושן ז:ד

, קצות החושן שם ס"ק א' וו'מג., שלחן ערוך חושן משפט לו:א, ש"ך שם ס"ק י',  ריטב"א מכות ו. ד"ה למחזי, הריטב"א קידושין 359
נחת אשר חלק ב' אבן העזר סימן פג, נפש הרב עמ' רסא, שיעור ל"ב ונ"א, ע"ע בשו"ת חתם סופר שו"ת מ ,שו"ת מהר"י וייל סימן ז'

 אבן העזר סימן כז -אבן העזר ח"א סימן ק ובשו"ת אחיעזר חלק א 
 ., שיעור ל"א ומ"טנימוקי יוסף מכות ב"ה לא בא, תוספות ט. ד"ה לא בא שלישי, מכות ה:, רש"י ד 360
  שיעור מ"ט 361
 סנהדרין כז., בבא בתרא כב. ומהרש"א שם ד"ה אנא, שיעור מ"ט 362
 ד"ה לרצונו, שיעור מ"ט תוספות ט: 363
 ז:יח ארץ הצבי עמ' רלז, שיעור ל"ה ומ"ט, פתחי תשובה אבן העזר יקצות החושן מו:יז ונב:אתוספות ט: ד"ה לרצונו,  364
 שיעור ל"ג, נ"א, יבמות לט, מפניני הרב עמ' רעט 365
  תוספות ט: ד"ה ממון לזה, ובבא קמא כ: ד"ה בגדי דחד, שיעור ל"ד 366
 השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת העשין מצוה יג, שיעור ל"ד, רש"י במדבר לה:טז 367
 , שיעור ל"דשו"ת מהרש"ל סימן לג, קצות החושן סימן לו ס"ק א, סנהדרין כז: במשנה, חכמת שלמה שם, תוספות ט: ד"ה לרצונו 368
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15. Levush: Chashash Meshaker. Shach: Gezerat HaKatuv. The Rav: the Rashba found both 

opinions in the Yerushalmi.369 

16. He may have lost his mind, be depressed and trying to get away with suicide, and it’s 

Gezerat HaMelech.370 

17. Ra’avad: He’s a Baal Davar, so he’s not beTorat Edut, and we can say Palginan Dibbureh. 

Rashi, Tosafot, and Rambam: It’s a separate Hagadat Edut, so it’s not Batlah 

Miktzatah.371 

18. R’ Shlomo Eiger: It’s a different Parasha of Ne’emanut, because Kerovim are 

Ne’emanim, like Peh SheAssar. Rav Schachter: The Makor is 372.אשר ירשיעון אלהים 

19. When the Aveirah is slightly different but the punishment is of similar caliber, i.e. some 

form of Mitah or just Malkot , then it’s all one Lav, but when the tradition is that one 

form of the Aveirah gets Malkot and another gets Mitah, then it follows that there are 

separate Lavin, as well.373  

20. Usually an Asmachtah, except cases like Kevurah for non-Harugei Beit Din, Makkot for 

Edim Zomemim, Yichud, Kisui Rosh for women, and giving a Kohen Rishon.374 

21. Nishba laSheker, Mekalel Chavero, and (not according to Rav Yochanan) Temurah.375 

22. Rambam: Malkot nowadays is Min HaTorah with Semuchim. Samag: MiDeRabbanan. 

Therefore, Rabbanei Tzefat wanted to be Mechadesh Semichah to give former Marranos 

Malkot.376 

23. Maharal: Deterrent. Chazon Ish: Punishment LeSheavar for him and a deterrent for 

others.377 

 One may not administer punishment on .לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת .24

Shabbat, but a deterrent like throwing him in jail so he can’t run away and be Me’Agen 

his wife or Kofin on Mitzvot Aseh would be fine.378 

                                                 

 , שיעור ל"דאלול תשס"ב חוברת ז' עמ' סג, ש"ך חושן משפט לז:א, גרי"ד בחוברת מסורה לז:אלבוש עיר שושן  369
 , רדב"ז שם, בעקבי הצאן עמ' רמ, שיעור ל"דרמב"ם הלכות סנהדרין יח:ו 370
בפסקי הרא"ש מכות א:יג, חידושי ר"ן סנהדרין י., : הובא ברמב"ן מכות ז. ודעת הראב"דתוספות ד"ה פלגינן דיבורא, מכות ו.,  371

 , שיעור ל"ה ונ"בורמב"ם הלכות עדות ב:יב
  , שיעור ל"ו, נ"גארץ הצבי עמ' רלזתוספות ט: ד"ה אין אדם משים עצמו רשע, כתובות יח:, דרוש וחידוש שם,  372
רמב"ם הלכות תשובה א:ב, רמב"ם ספר המצוות שורש ט, רמב"ם ספר המצוות לא תשעה ש, שיז, שיח, ושיט, השגות הרמב"ן לא  373

תעשה שיח ושיט, דרך מצוותיך לבעל משנה למלך, מגילת אסתר ולב שמח )לא לתשעה שיח(, ארץ הצבי עמ' רסח בהערה, גינת אגוז 
 עמ' כו, שיעור ל"ו ומ"ט

ת, לחם משנה הלכות אבל יב:א, )ע"ע סה"מ שורש ג' ובריש השגות הרמב"ן שם, יביע אומר יורה דעה ח"ג סי' כא רמב"ן עה" 374
  ופסקים וכתבים להרב הרצוג יורה דעה סי' קנ(, שיעור

פרשת נשא יוצאי דופן: קבורה: סנהדרין מו:, מכות לעדים זוממים: מכות ב:, יחוד: קידושין פ:, כיסוי הראש לנשים:ספרי במדבר 
 פיסקא יא, שיעור ל"ו

 שיעור ל"ו 375
 סימן קה, שיעור ל"ו ומ"ט וסמ"ג, ב-רמב"ם הלכות סנהדרין טז:א 376
 גור אריה ויקרא יט:כ, שיעור ל"ו 377
שלחן ערוך אורח חיים , בית יוסף אורח חיים סימן רסגע' בהערה הקודמת, שמות לה:ג, יבמות ו:, רמב"ם הלכות שבת כד:ז,  378

 , ארץ הצבי עמ' רסז, דברי הרב עמ' קעב, שיעור ל"והערות רבי עקיבא איגר שם, שם ס"ק ג' מג"א, שלט:ד
 

mailto:EizerLeTzvi@Gmail.com


1444 

 

 שלח הערה  הוכן על ידי התלמידים

25. Minchat Chinuch: Because Ruba deMinkera is 66% not 70%, just like Zimun, where 2/3 

Dayanim is sufficient.379 

26. Tosafot: “בשמים,” Beit Din Shel Maalah. Rambam: “שמים,” Teva, Behechreach 380 

27. Tosafot in Niddah: there’s no such thing. Tosafot in Gittin: Of course, it’s Mitzvah 

beShelmutah and exists by Mitzvot Aseh.381 

28. Rambam: One Mitzvah of Keviat haLuach for both. Bahag: One for declaring Rosh 

Chodesh and one for being mechashev the Tekufot/declaring Shanah Meuberet.382 

29. It’s inappropriate to ask Edim to bear witness to one entering a room for Tashmish 

HaMitah, or because it’s foolish to start a marriage with in such a manner.383 

30. Binyan Tzion: Yes.384 

 or vice versa.385 מצות יבום קומדת למצות חליצה .31

32. Rambam: the purpose of Ibbur haShanah is to have solar years and lunar months. So the 

reasons related to the Tekufot and Regalim are primary, and sometimes we take 

external factors into account. Tosafot: The only purpose is lunar months, and the year 

really is also lunar. We are always Me’aber the year for external factors.386 

33. Rambam: Without a Beit Din, it works via the Cheshbon, which is a Halacha LeMoshe 

MiSinai via Klal Yisrael in Eretz Yisrael. Ramban: When Hillel created the calendar, that 

created all future Roshei Chodashim.387 

34. No number of Simanim Beinonim can be Mattir a woman. Only Simanim Muvhakim.388 

35. Arei Yehudah and Yerushalayim BeChurbanan: In Non-Jewish control. Beit HaMikdash: 

Literally, beChurbanah, meaning not built. We tear on Arei Yehudah and the Beit 

HaMikdash, not Yerushalayim.389 

36. The Rambam uses humility and arrogance as an example of taking the Middle Path with 

Middot, but he later quotes the Mishnah in Avot to be extremely humble. The Lechem 

Mishneh explains that the former is Min HaTorah and the latter is a Takanna 

MiDeRabbanan, because it’s too difficult for people to determine the “middle” when it 

comes to arrogance.390 

                                                 

 , ומנחת חינוך שם אות ג', שיעור נ"גספר החינוך מצוה עח 379
 , ואור שמח שם, שיעור ל"ז ונ"גהלכות קידוש החודש פרק ב:חתוספות י: ד"ה שכבר קדשוהו, רמב"ם  380
 , שיעור ל"זגינת אגוז סימן א, בעקבי הצאן סימן טו, י לבילהתוספות נדה סו: ד"ה כל הראו 381
 בכותרת ובהלכה ז, שיעור ל"ז רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק א', רמב"ם ספר המצוות עשה קנג והשגות הרמב"ן שם 382
 ד"ה משום פריצותא, שיעור ל"ז תוספות קידושין יב: 383
 שיעור ל"זשו"ת בנין ציון סימן קמז, ובחדשות סימן כ,  384
 , שיעור ל"זאבן העזר סימן יד -שו"ת יביע אומר חלק ו , שלחן ערוך אבן העזר קסה:איבמות לט:,  385
 , נפש הרב עמ' שח, שיעור ל"חרמב"ם הלכות קידוש החודש א:א 386
 , שיעור ל"חגרי״ז על הרמב״ם סוף הלכות קידוש החודש, ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנג והשגות הרמב"ן שם 387
ארץ הצבי , שלחן ערוך אבן העזר יז:כד, רמב"ם והלכות גירושין ג:יאכז:, רמב"ם הלכות גזילה ואבידה יג:ה, -בבא מציעא סוף כז. 388

 , שיעור ל"טבעקבי הצאן עמ' קצט, עמ' ערה
בעקבי , מ' עחנפש הרב ע, רמב"ם הלכות מלכים א:י, מגן אברהם שם ס"ק א, ב-שלחן ערוך אורח חיים תקסא:א, מועד קטן כו. 389

 , שיעור ל"טבדין קריעה על ערי יהודה בחורבנן –הצאן עמ' צז 
 , שיעור ל"טלחם משנה שם א:דוב:ג,  רמב"ם הלכות דעות א:ה 390
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37. The Gemara (Berachot) learns the same din, that one can only be Me’aber the Shanah in 

Yehudah from Ki MiTzion Tetze Torah, not this pasuk. The Tzlach says that’s a din in 

Kiddush HaChodesh, and not Ibbur haShanah.391 

38. It has nothing to do with Korbanot Tzibbur; rather, it’s a din in Korbanot SheZemanam 

Kavuah.392 

39. Rabbeinu Chananel: Avraham Avinu and Yehoshua, respectively. Everyone Else: 

Yehoshua and Ezra.393 

40. Rav Shach and Rav Goren: The Rambam meant Kinyan Chazaka, so we lost ownership of 

Eretz Yisrael. The Rav and The Chazon Ish: Absolutely not! The Rambam simply means 

“moving in.”394 

41. Minchat Chinuch: It was Galut Bavel, and there was no Kedushah! The Rav: They 

represented Klal Yisrael, which is BeTorat Beit Din HaGadol/Nasi, and Eretz Yisrael still 

had a Shem Eretz Yisrael, just not Kedushat Eretz Yisrael.395 

42. Reb Chaim: It’s Nogea to when we take over parts of Eretz Yisrael which weren’t part of 

Kedushah Sheniah, since Kedushah Sheniah was just a renewal of Kedushah Rishonah.396 

43. Because we hold like Tosafot that the Halacha doesn’t follow R’ Shimon about Metei 

Akum baOhel, or we’re afraid there are always some Jews buried there, or the Issur is to 

come close to Tumah, not just to become Tameh.397 

44. The Rav: It's a Bizayon HaTorah to try to find a Hetter on something that's Mekubal 

leIssur. Rav Moshe: Even if Eliyahu comes and says do Chalitzah differently, this is how 

we do it. Rav Schachter: Cherev Harehu KeChallal is clearly a different din, as it’s 

actually Muttar, unlike a Met.398 

45. Shulchan Aruch: MiDeRabbanan. Rama: Min HaTorah.399 

46. Shulchan Aruch: The one born on 1st of Adar II becomes Bar Mitzvah before the one 

born on the 29th of Adar I.400 

47. Shulchan Aruch: Adar II. Rama: Adar I. GRA: Both.401 

                                                 

, צל"ח ברכות סג: ד"ה וכל כך, ומשום שנאמר כי מציון תצא תורה וגו'.תוספות יא: ד"ה אין מעברין, מהרש"א ברכות סג: ד"ה  391
 , ונ"גמ"אשיעור ל"ט, מ,  ואות ו, ארץ הצבי עמ' קלו, ונפש הרב עמ' רצז, ד אות דמנחת חינוך מצוה 

 'שיעור מ, משנה תמורה ב:אתוספות יב: ד"ה טומאה,  392
 , שיעור מ"אטז –רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכות יד , תוספות יבמות פב: ד"ה ירושה ראשונה ושניה יש להן כו' 393
 עמ' עז ופ, שיעור מ"א, נפש הרב אבן האזל שם 394
 )עניני סמיכה כבר הובאו בדף חזרה הקודם(, שיעור מ"א צבי בקונטרס הסמיכההארץ ברכות סג:, מנחת חינוך מצוה ד:א,  395
 , כסף משנה שם, חידושה הגר"ח שם, ארץ הצבי עמ' רי, שיעור מ"א ומ"דה –רמב"ם הלכות תרומות א:ג , גיטין ח. 396
, רמב"ם הלכות טומאת מת ד"ה ממגעשם ותוספות , יבמות סא., שם ד"ה מהו שיסדרו בבעל חוב תוספות, ובבא מציעא קיד. 397

 הערה ו, שיעור מ"אובעקבי הצאן עמ' רלד  ,ארץ הצבי עמ' ח הערה ג, שלחן ערוך יורה דעה שעב:בא:יג, 
, בעקבי אילו אב מטמא אדם וכליםתוספות בבא קמא ב: דמשה יורה דעה חלק ג סימן קנה,  שו"ת אגרותמפניני הרב עמ' רנו,  398

 הצאן עמ' רלז, שיעור מ"א
 , שיעור מ"אשלחן ערוך אורח חיים תקל:אחגיגה יח.,  399
 , שיעור מ"אמג"א שם ס"ק י, שלחן ערוך אורח חיים נה:י 400
 , ביאור הגר"א שם, שלחן ערוך יורה דעה תב:יב בהג"ה, שיעור מ"אשלחן ערוך אורח חיים תקסח:ז, נדרים סג. 401
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48. Sefat Emmet: There must also be an Issur Aseh, because there’s a Karet.402 

49. Minui Kohen Gadol, Bigdei Kehunah, Kohanim Meyuchasim, Makom HaMizbeach, Issur 

Bamot BaZeman HaZeh, bringing Korbanot beTumah, going up to Har HaBayit BaZeman 

HaZeh.403  

50. Either the recipient or the Tzibbur can, depending on how you read the word 404.קבלו 

51. Gemara: Only Moshe did BaYad. From him on, it was always BaShem.405 

52. Medidah – of the Beit Din haGadol, R’ Shimon: Three, R’ Yehudah: Five, R’ Eliezer ben 

Yaakov: Seventy-one. 

Arifah – of the local Beit Din, Rashi: Three. Rambam Twenty-three, because the purpose 

is to raise awareness and catch the Rotzeach.406 

53. Rambam: Just go by the Rov. Tosafot Rid: If there’s clash between Rov and Karov, 

nobody brings.407 

54. Tosafot: Lishkat heGazit. Rash: Yerushalayim.408 

55. She’eltot: Shaveh Prutah. Rambam: Middat Chassidut to do the full value like the 

Geonim who disagree.409 

56. Even though there’s no penalty, there’s still an Issur.410 

57. Of course one must observe all Lo Ta’asehs with respect to Goyim, but, because Mitzvot 

Aseh SheBein Adam LaChaveiro are inherently reciprocal, one is not Chayav to observe 

them with respect to Goyim.411 

58. That Gittin and, therefore, Miyun requires a Beit Din of three.412 

                                                 

מפניני , ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קנ וקנו, משנה ברורה תרמ:לאת אמת מסכת פסחים דף צא:, בעקבי הצאן עמ' יד, שפ 402
איגר לשלחן ערוך אורח חידושי ר' עקיבא , תוספות מגילה כ. ד"ה דכתיבקידושין כט., תוספות שם ד"ה אותו ואת בנו,  , הרב עמ' תיג

 ונ"ג מצוה ב', שיעור מ"בחיים קפח:ו, מנחת חינוך סוף 
 מעילה יז:, תוספות שם ד"ה כהן גדול, רמב"ם הלכות כלי המקדש ד:טו, תוספתא סנהדרין ג:ה :מינוי כהן גדול 403

 י, רש"י על התורה שמות כח:ד-רמב"ם הלכות כלי המקדש פרקים ח בגדי כהונה:
 רלוכתובות כד:, שו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן כהנים מיוחסים: 

 ב-רמב"ם הלכות בית הבחירה ב:אמקום המזבח: 
 תוספות מגילה י. ד"ה ומאי טעמא הדר ביה משום קושיא דרב מרי, תוספתא זבחים יג:יטאיסור במות בזמן הזה: 

  צאגוז סימן נג עמוד רב, מלחמת ה' לרמב"ן עבודה זרה נב:, ארץ הצבי עמ' אמא ו:, כפתור ופרח פרק ו', גינת : יוהקרבה בטומאה
 ד, משנה ברורה תקסא:ה-דרישת ציון, שו"ת משיב דבר חלק ב סימן נו, שו"ת בנין ציון סימן אהכניסה להר הבית הזמן הזה: 

 שיעור מ"ג, ע"ע בגינת אגוז עמ' רב וצרף לכאן 
, חלק ב סימן אשו"ת שרידי אש , הקדמה לבית הבחירה למאירי, אגרת רב שרירא גאון יא יעב"ץ יד. ד"ה סמכיה ר"ע ולא קבל, 404

 ארץ הצבי עמ' רלה, שיעור מ"ד
 אגרות משה חושן משפט ח"א סימן א, שיעור מ"ד שו"תסנהדרין יד.,  405
 בביאור דברי התוספות יד. ד"ה עגלה, רמב"ם מורה הנבוכים ג:מ, ארץ הצבי עמ' רלג, שיעור מ"ה 406
 בבא בתרא שם, מנחת חינוך תקל:ג, שיעור מ"ה ז וכסף משנה שם, תוספות רי"ד-בבא בתרא כג:, רמב"ם הלכות רוצח ט:ו 407
 תוספות יד: ד"ה מלמד, ר"ש כלים א:ח, שיעור מ"ה ומ"ו 408
שאלתות קדושים , תוספות ברכות לה. ד"ה ולמאן דתני כרם רבעי וכו', בבא מציעא נז., פסחים לג:, תוספות יד: ד"ה נטע רבעי 409

 הלכות מאכלות אסורותו ב:ב רבעירמב"ם הלכות מעשר שני ונטע והעמק שאלה שם,  סימן ק
 , שיעור מ"ובבא מציעא נה., ביאור הגר"א יורה דעה הלכות ערלה רצד:כ, י:יז 

רש"ש בכורות יג: ד"ה גמרא ואי אתה מחזיר  ,גוז עמוד עאאת גינמשכנות יעקב חושן משפט סימן נט, מנחת חינוך שלז:א,  שו"ת 410
 , שיעור מ"ואונאה לעובד כוכבים

 , שיעור מ"ובעקבי הצאן עמ' פח, חכם צבי סימן כוע' בהערה הקודמת, אברבנאל דברים טו:ד, שו"ת  411
 , שיעור מ"ורש"ש ב. ד"ה מיאונין, שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא-אבן העזר סימן קיד  412
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59. Rashi: Yes. Tosafot: No. Rambam: Stirah.413 

60. Rashi: Either Eved Kena’ani or Eved Ivri. Rosh: Only Eved Kena’ani, because he’s sold 

forever, unlike an Eved Ivri who is sold for only up to six years and can sell himself over 

and over.414 

61. Netivot: No.415 

62. Chatam Sofer: The Minhag is to shave their heads davka after Biah Rishonah, so the 

Kepedah doesn’t start until then, either.416 

63. Generally Assumed: Rov haGuf. Geonim (Meiri): Rov of each Eiver. Geonim (Rambam): 

Rov of one’s hair.417 

 ענינים שונים

1. The Rav, Rav Moshe beshem his father, Rav Chaim Ozer: The Rambam didn't mean 

Kabbalat Ol Mitzvot aren’t Meakev. He meant the dramatic Kabbalat Ol Mitzvot before 

the dip in the Mikveh isn't Meakev, but you have to know in advance that he's 

mekabel.418 

 

Questions requiring further pursuit and/or proper formulation: 

 419 .שני סוגי הלל .1

 420גיד הנשה. .2

 

 

 בחינה ג

Potential Questions 

  גמרא

 .בביאור מילים אלו טעויות הפרופסוראת באר . וזר הקרב יומת .1

  את יסוד הפתגם.באר  ."שכלבו של כהן גדול חביב ממך" .2

 שור סיני בכמה. באר את הנ"מ, הרי מאי דהוה הוה. .3

                                                 

שיעור  ונטען פרק ה הלכה ו,וען משנה למלך הלכות ט, תוספות שם ד"ה אם כן, רש"י שם ז. ד"ה שיש להן אחריות, קידושין כב: 413
 מ"ז

   חידושי הגרי"ז ערכין ב., שיעור מ"ז בבא קמא פג:, רש"י שם, רא"ש שם ח:א, 414
 נתיבות המשפט ביאורים קמח:א, שיעור מ"ז 415
 , שיעור מ"זשו"ת חתם סופר חלק ב )יורה דעה( סימן קצה 416
 , שיעור מ"זד:בית הבחירה להמאירי, עירובין רמב"ם הלכות מקואות ב:טו,  417
, דברי הרב עמ' קצח, אגרות משה יורה דעה חלק א' סימן קנז, אחיעזר ח"ג סימן כו סוף יח-רמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק יג:יד 418

 אות ד', פרשת וישלך
מפניני  ,רמב"ם הלכות תעניות א:ד, מנחת חינוך מצוה רפד, מהרש"א שם, ד"ה שם אין אומרים שירה, י: -ערכין י. , שבת קיח: 419

 , שיעור מ"דהרב עמוד שסב
 פרשת וישלח 420
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 .נ"מ לביאורו במה חקר הגמרא בזה ותן הגרי"ז דיני נפשות של שור. לביאור .4

 . האם טוענין להם?מסית ומדיח .5

 קה. באיזה מקרה אינו חייב לשים מעקה על גגו.פטור מע .6

באר את ההבדל בין חלוקת הארץ בין השבטים  והתנחלתם הארץ בגורל למשפחותיכם כו'. .7

 לחלוקתה לבין המשפחות לדעת הראב"ד.

ספק שמא רוב העיר הודח, וגם אם דנין וסוקלין עד שיודח רובה. באר היטב איך אין בזה התראת  .8

 יתרו בו התראת סקילה, התראה לדבר החמור לא הוי התראה לדבר הקל.

 . לפי זה, איך ממיתים את כל אנשי עיר הנדחת ביום אחד?אין דנים שנים ביום אחד .9

 .כלל זהור איבב באר איך נחלקו הראשונים .אלא אם כן קבלה מרבו מעצמו שוה אין אדם דן גזרה .10

 דן שאר הכללים כמו היקש האם אדם. ואדם דן קל וחומר מעצמו מעצמו שוה אדם דן גזרהאין  .11

 ?מעצמוובנין אב 

 רשות. איך נחלקו רש"י והרמב"ם בגדרים אלו?\מלחמת מצוה .12

 מחיית עמלק. האם מי שפוגש עמלקי ברחוב חייב להרגו? .13

 האם הנאצים נחשבים כמו עמלק? .14

 הוציא השיטה מקובצת מכלל זה?המבזבז על יבזבז יותר מחומש. את מי  .15

אנשי עיר הנדחת שחזרו בתשובה קודם שבית דין ערך עליהם מלחמה מוטב. באר את כוונת  .16

 הרמב"ם בענין זה.

 כרתי ופלתי. באר מחלוקת רש"י ותוס' במלים אלו.  .17

 למה הרמב"ם פסק כמאן דאמר שיאשיהו גנז את הלוחות במשנה תורה. למאי נפקא מינה? .18

 מים חייבים להלחם במלחמת מצוה שנאמר בה אפילו חתן מחדרו?האם תלמידי חכ .19

 ובאו בה פריצים וחיללוה. מי הם הפריצים האלו? .20

 מה מצינו. באר מידה זו. .21

 דרשינן טעמא דקרא. באר בדיוק נקודת מחלוקת התנאים בזה. .22

 ה. באר למה בחר בסימן הזה דוקא.אין, לא יהי לך כן, ואם תראה אותי לוקח מאיתך, יהי אם .23

 נבלת עוף טהור מטמא בבית בליעה. תן ב' הסברים בדין מוזר זה. .24

האם דין זה נאמר בבעלי דינין או  ע"פ שנים עדים, שלא תהא סנהדרין שומעת מפי התורגמן. .25

 בעדים?

 באר גדר עשרה בטלנין לדעת רש"י והרמב"ם. .26

שני בעלי  מנהג עוקר הלכה ודינא דמלכותא דינא. באר היטב האם כללים אלו שייכים גם אם .27

 הדינים הם יהודים.

 זבל"א. האם הדיין הנברר חייב להפך לזכות את מי שבירר אותו? .28

 פה קדוש יאמר דבר זה. על איזה תנא ואיזה ראשון נאמר תמיהה זו ועל ידי מי? .29

 כבר הורה זקן. על איזה תנא ואיזה אחרון נאמר הכרזה זו ועל ידי מי? .30

 אלו ומחלוקת הראשונים בדרך קיומו.. באר דרשת הגמ' ממילים ושננתם לבניך .31

 גניזת הארון. מה היתה כוונתו של יאשיהו המלך לדעת הנצי"ב? .32
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אחד ראה שהחזן אכל חזיר ואחד ראה שהחזן בא על נכרית. האם מצטרפין יחד לפוסלו? למאי  .33

 נפקא מינה?

 עבר עבירה מדרבנן. האם צריך הכרזה לפוסלו? .34

 ספות בגדר דין אסמכתא.אסמכתא לא קניא. באר מחלוקת רש"י ותו .35

 אסמכתא לא קניא. באר היטב שיטת הרמב"ם בזה. .36

 אסמכתא לא קניא. מן התורה או מדרבנן? תן ב' נ"מ לדבר. .37

 באר מחלוקת בעלי התוס' איך סומכים על תנאי שידוכין. הרי אסמכתא לא קניא.  .38

 למה? ?האם מותר לקנות כרטיס השתתפות בהגרלה .39

 יני ממונות.באר את כח צוואות אזרחיות בד .40

 . באר איך הכשירו את ה"זיבו" לאכילה.מסורת כשרות לבהמות .41

 לא תחמוד. למה אין מלקין על לאו זה? .42

 . האם חייבים לשלם מסים בארץ ובחו"ל?דינא דמלכותא דינא .43

 . באר את הענין.גזלנותא דמלכותא\חמסנותא .44

 . מה דינם בזמן הזה?מגדלי בהמה דקה בארץ ישראל .45

 בתדרבנן. תן ב' ביאורי הראשונים בזה. והנ"מ שביניהם לדינא שהציע בתשו אך שביעית בזמן הזה .46

 .בית הלוי

 . באר את המחלוקת הבית יוסף והמביט בזה.הפקעת קדושת הארץ על ידי מכירה לעכו"ם .47

 תן ב' מג' הדברים שתופסין את דמיהן. .48

 מכת מרדות, בית דין מכין ועונשין שלא מן התורה. מהי מקור לדינים אלו? .49

. באר מעשה דרב חמא אקפה רב חמא בר טוביה חבילי זמורות ושרפה. אמר רב יוסף: טעה בתרתי .50

 לדעת רב יוסף והאחרונים שחלקו עליו.

 האם דיינים כשרים צריכים את כל ז' המידות שמנה הרמב"ם בפ"א מהל' סנהדרין? .51

 מרא בזה.. באר את כוונת הגאדמגרמיתו גרמי בי אביי תו אכלו בישרא ]שמינא[ בי רבא .52

 . תפתח את הראשי התיבות.יע"ל קג"ם .53

 באר את נקודת המחלוקת בין אביי ורבא לגבי חידושו של עדים זוממים וזמן חלות פסולם. .54

 מהי שיטת רבנו תם בימי טוהר של יולדת? האם ההלכה כמותו? .55

 האם מותר לדיין לקבל מתנת הוקרה אחרי גמר דין? .56

 שמיט מצוה זו מספר המצוות.החזרת ריבית. תן יישוב לדעת הרמב"ם שה .57

 החזרת שוחד. על פי איזה כלל חייב להחזירו? .58

 מואבי ולא מואבית. האם דרשות חז"ל חלים למפרע או מכאן ולהבא? .59

דברי סופרים. באר במה התקשו הראשונים בהקשר לנידוננו בהבדל בין דינים המפורשים בקרא  .60

 ודברי סופרים.

 דינם? המקדש והמגרש בפסולי עדות מדרבנן. מה .61

 אפקעינהו ברבנן אקידושי מיניה. האם יש כח ביד חכמים להפעיל את הדין הזה בכל מקום? .62

 שלישי בראשון. האם עדותו כשרה? .63
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ראובן ושמואל נשאו שתי אחיות והולידו בנים ובנות. באר את כשרותו של ראובן, בנו, וחתנו  .64

 להעיד לשמואל, בנו, וחתנו.

 יוצאים מן הכלל הזה. יד העדים תהיה בו בראשונה. תן ב' .65

באר האם איסורי תורה הם איסורי גברא או איסורי חפצא ואיך הרוגוצ'ובי העמיס את השאלה  .66

 במחלוקת ר' עקיבא ור' ישמאעל.

 האם מותר לשני אחים לישא שתי אחיות? .67

 קנין?\הלכתא עדי מסירה כרתי. האם זה אמור גם בשטרי ראיה .68

 ה תחת החופה.תן ב' הסברים למנהגינו לקרות את הכתוב .69

 וכפר בעדו ובעד ביתו. באר גדר "ביתו" ועיכוב הדבר. .70

 נתן עיניו לגרשה. אם מתה קודם שגירשה, האם חייב להתאבל עליה? .71

 הלכה כדברי המיקל באבל. מהי יסוד לדין זה לסוברים שאבילות היא מצוה מן התורה? .72

 איזה ג' שטרות צריכים להיות לשמה? .73

 נוהג אפילו מאירוסין או רק מנישואין?מחזיר גרושתו. האם איסור זה  .74

 מת. מה הן ג' הבעיות ההלכתיות בקשר להשתמשות בגוף המת לשם למוד רפואה. .75

 הוראת שעה. האם דברי הנביא חייבים להיות למיגדר מילתא? האם הדין כן גם בבית דין? .76

 חטא בשביל שתזכה חברך. איזה דין ביסס הרשב"א על כלל זה? .77

 דברי הגר"ח מוואלאזין שכלל זה אינו נוהג בזמן הזה.עבירה לשמה. באר את  .78

 ספירת העומר. באר את כוונת הרמב"ן שמצוה זו הוי מצות עשה שאין הזמן גרמא. .79

 חרש ושוטה. באר מושגים אלו וההבדל ביניהם. .80

 באר את מנהגינו להתיר את נדרי הבעל קודם שמגרש את אשתו. .81

 זו?שומר פתאים ה'. האם מותר להסתכן עם השקפה כ .82

 מניעת הריון. האם מותר להשתשמש במוך קודם תשמיש כשתשמיש בלי מוך מסוכן לאשה? .83

 ענינים שונים

 וכי יגף שור את שור רעהו. באר כוונת "רעהו." .1

 . באר את המילים אלו.מלאתך ודמעך .2

כל ימי עני רעים וטוב לב משתה תמים. באר כוונת הט"ז בהסכמתו לשייכות מילים אלו לפורים  .3

 קטן.

 ן פרשיות התורה. תן ב' ביאורים לדברי הזוהר באיך יש נ"ד פרשיות למנינו.ג" .4

Potential Answers 

Gemara 

1.  

 VeZar HaKarev Yumat 421 

                                                 

 שיעור נ"ו 421
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Jewish Studies Professor: A Goy who enters the Azarah Mitat Beit Din 
The Torah: Non-Kohen who brings a Korban Mitah Bidei Shamayim 

2. Tosefta: One only needs three Dayanim to judge a person, while one needs seventy-one 

to judge the Shor of a Kohen Gadol.422  

3. Tosafot: Peshuto shel Mikra. Meiri: Shor Sinai was a Hora’at Sha’ah, as the Shechinah on 

Har Sinai was only temporary. The Ikar haDin is for animals brought onto Har HaBayit, 

which is LeDorot.423 

4. R' Yeruchem Gurelik: The Griz: The Gemara's Safek was if these are three local dinim or 

one din klali of shevarim; therefore, it's not מאי דהוה הוה, as it still applies by Shor 

HaNiskal. Rav Schachter: There’s no Nafka Minah! We don’t apply והצילו העדה by 

animals for it to matter: we’ll use twenty-three Dayanim either way.424 

5. Ohr Sameach: Certainly not by Mesit, but the Gemara’s Machaloket regarding the Pasuk 

for Mesit determines whether or not we apply והצילו העדה to a Madiach, as well.425 

6. Ritva: When nobody is going to use the roof.426 

7. Ra’avad: They only needed Urim veTumim, Kalphi, and Ruach HaKodesh for Chalukah 

LeShvatim, but from there to Mishpachot was like any other Chalukat Yerushah. Reb 

Chaim: The former is Gemar Kibbush, so it’s Issur veHetter, while the latter is Dinei 

Mammonot.427 

8. The Rav: All aspects of Dinei Nefashot, even the Masa uMattan and Kabbalat Edut, 

require 23 Dayanim. The same is true for any form of Avodah Zarah, whether it be an 

individual’s or a city’s. Kach Ne’emrah Halachah, that to bestow the Shem “Ir 

HaNidachat” on a city, one needs a Beit Din of 71 Dayanim, as there are differences with 

respect to changing their Mitah from Sekilah to Hereg, killing the women and children, 

burning the Shalal, etc, but it’s not a Gemar Din. Therefore, any Maaseh Aveirah that 

comes before the declaration of the city as an Ir HaNidachat is BeTorat an individual, 

regardless of the actual number of citizens involved. Rav Schachter: The Gemara says 

that to judge a Shevet sheHudach we need a Beit Din of 71 Dayanim, and there’s no 

Chalot Shem there.428 

9. Ohr Sameach: The Gemar Din of the Beit Din HaGadol makes it all one big Aveirah, not 

numerous individual ones. 429 

                                                 

 א:ו, שיעור נ"ו בשם הרוגוצ'ובי, וכ"כ בשמו בדף על הדף כאן, ע"שכלים )בבא קמא( )צוקרמאנדל( תוספתא מסכת סנהדרין טז.,  422
 , שיעור נ"וטו. ד"ה שור סיני מאירי סנהדרין, תוספות טו: ד"ה אימא לקטלא הוא דאתא, סנהדרין נו:, רש"י ריש פרשת יתרו 423
 , שיעור נ"וסנהדרין לו:, רמב"ם הלכות נזקי ממון יא:ז 424
 שיעור נ"ו , אור שמח הלכות סנהדרין יא:הסנהדרין לג:,  425
 , שיעור נ"וביאור הלכה סימן תקמ ד"ה וכן אם עשה מעקה וכו' 426
 , שיעור נ"זארץ הצבי עמ' רט, חידושי הגר"ח הלכות שכנים ב:יא, שיטה מקובצת בבא בתרא קכא: 427
, סנהדרין טז., שיעורי הרב מנחת חינוך תסד:יט, תוספות מנחות סה. ד"ה ויודעים, ארץ הצבי עמ' רלב, סנהדרין קיב., סנהדרין פ: 428

 שיעור נ"ז וע"ט למס' סנהדרין עמ' רכח,
 , שיעור נ"זא נגעים א:יא ויגתוספתאור שמח שם,  ,רמב"ם הלכות סנהדרין יד:י, תוספות סנהדרין מו. ד"ה שתי 429
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10. Rashi: The exact words and locations. Tosafot: The number of Gezerah Shavahs. 

Halichot Olam: We know that certain Parashiot/Pesukim are supposed to have them. 

Shitah Mekubetzet: We know the specific words, just not the locations.430  

11. Halichot Olam: Rashi: The other eleven are like Gezerah Shavah. Tosafot: No, they’re 

like Kal vaChomer.  

Chidah: Rashi was only speaking for R’ Yehudah in that Sugya, but, LeHalacha, he agrees 

with Tosafot.431 

12. Rashi: Yehoshua’s Kibbush HaAretz was Milchemet Mitzvah. Seemingly, everything else 

was Reshut. Rambam: Mechiat Amalek, Kibbush HaAretz, and Hatzalat Yisrael are all 

Mitzvah.432 

13. No, it’s a Din in Milchama, not a Chovat HaYachid.433 

14. The Rav: Yes, it’s an ideological group. Other Soloveitchiks: No, the Moreh Nevuchim 

sounds like it’s a biological status.434 

15. Talmud Torah and Yeshivot.435 

16. Ra’avad: Very nice, but there is no Teshuvah after Hatra’ah and a Ma’aseh! Seemingly, 

they’re totally peturim. Rogotchover: No, they lost their status of Ir HaNidachat and not 

get Sekilah, not Sayaf.436  

17. Rashi: The Urim veTumim, which were consulted after consulting the Sanhedrin. 

Tosafot: The Sanhedrin itself.437 

18. The Rav: The Luchot are integral to Kedushat HaMikdash, so it’s not just a historical 

Machaloket, but, rather, a Halachic one.438 

19. Chazon Ish: He’s only Chayav if they need him, just like the Chatan is only Pattur if they 

don’t.439 

20. Baal HaMaor: Yehudim. Ramban: Goyim.440 

21. Peri Megadim: Rashi: Binyan Av. Others: Kal vaChomer.441 

                                                 

 , שיעור נ"זתוספות שבת צז. ד"ה גזירה שוה לא גמיר, שיטה מקובצת בבא מציעא פז:, הליכות עולם שער רביעי פרק ב אות י 430
עמ' גינת אגוז , יעיר אוזן )החיד"א( אות ה' סימן מא, תוספות שם ד"ה ור"י סבר, רש"י שם ד"ה לא מקשינן, סוכה לא. הערה הנ"ל, 431

 , שיעור נ"זקנח
 , שיעור נ"זבענין המדינה ומלחמותיה -בעקבי הצאן עמ' רה , אה:רמב"ם הלכות מלכים רש"י סנהדרין ב. ד"ה במלחמת הרשות,  432
 הערה הנ"ל, שיעור נ"ח 433
ע' , צאן עמ' רידבעקבי ה, מפניני הרב עמ' קלג, נפש הרב עמ' פזה, קול דודי דופק פרק י, -הלכות ד רמב"ם הלכות מלכים פרק ה 434

 , שיעור נ"חספר מורה הנבוכים חלק ג פרק נ, בקובץ ישורון חוברת ח' )ניסן תשס"א( עמ' שעח
 , שיעור נ"חשיטה מקובצת כתובות נ. 435
 , שיעור נ"ח(קישורצפנת פענח על התורה, פרשת וירא יח:כא, עמ' עד ), רמב"ם הלכות עבודה זרה ד:ו 436
 , שיעור נ"טתוספות שם ד"ה ואחרי אחיתופל, רש"י ד"ה ואביתר ,סנהדרין טז: 437
 , שיעור נ"טארץ הצבי עמ' צא, יומא נב. 438
 , שיעור נ"טעמ' קסזהלכות עירובין סימן קיט אות ג, מועד -חזון איש אורח חיים 439
 בדפי הריף, שיעור נ"ט כד: עבודה זרהומלחמת ה' המאור הגדול , עבודה זרה נב: 440
 , ארץ הצבי עמ' ח, שיעור ס'סנהדרין פט., בבא בתרא קל:א, ת העמקים )לבעל הפרי מגדים( כלל שושנ:, סגקמא רש"י בבא  441
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22. They both agree that we are obligated to derive the moral, ethical, or religious principles 

that the Torah is trying to teach us. The Machaloket is whether it’s one of the Middot 

SheHaTorah Nidreshet BaHem or not.442 

23. R’ Ephraim Zalman Margaliot: Because anyone whose Nevuah piggy-backs off of 

Eliyahu’s will faint when the source disappears. If Elisha’s persists, then it means his 

Nevuah stands on its own, separate from Eliyahu’s.443 

24. Reb Chaim and R’ Yosef Engel:444 

a. Ma’aseh Tuma 

b. A special Tumat Maga 

c. Based on our Tosafot, Tumat Masa Beit HaBlia 

25. Rambam and Yad Ramah: Both. Ritva: Only Edim.445  

26. Rashi: Batel from work to always be in shul Shacharit and Arvit. Rambam: Sole 

employment is Tzorchei Tzibbur, Torah learning, and shul upkeep.446  

27. Rashba: Dina DeMalchuta only applies when one of the parties is a Goy. Shach – 

Mordechai: If, in business, one deals with both Jews and non-Jews and has to keep 

switching frameworks or might not know the status of the other party, he can deal with 

everyone in Dina Demalchuta. It’s self-understood if that's the Minhag HaMedinah, so 

it’s Keilu Hitnu. Chazon Ish agrees.447 

28. Rosh: Chas veShalom, that’s a misread of Rashi!448  

29. Resh Lakish on R’ Meir and the Ran on Rabbeinu Tam.449 

30. R’ Yehudah HaNasi on R’ Yosi and the Noda BeYehudah on the Pnei Yehoshua.450 

31. One should always be meshalesh his learning. The Rambam took it quantitatively per 

day, the one should begin his learning by splitting his day in three, while Rabbeinu Tam 

took it to mean a much smaller unit, to the point that learning Talmud Bavli could fulfill 

the obligation, as Gemara is a mix of Mikra, Mishnah, and Talmud.451  

32. Natziv: When the Aron was there, the Sanhedrin didn't have so much difficulty 

paskening, because they had special Siyata DeShmaya. Yoshiahu HaMelech wanted to 

                                                 

 ע"פ התוס' גיטין מט: ד"ה ורבי שמעון היא והמנחת חינוך תסד:א, שיעור ס' ופ"א 442
 שיעור ס' 443
אתוון דאורייתא כלל א' באופן , חידושי ר' חיים הלוי שם, אג:רמב"ם הלכות שאר אבות הטומאה , יז. ד"ה יודעסנהדרין וספות ת 444

 , שיעור ס"בהשני
רמב"ם א, ריטב"א שם ד"ה שלא תהא, רש"י שם ד"ה שלא תהא סנהדרין שומעת, מכות ו: ,רש"י ד"ה מפי המתורגמן סנהדרין יז., 445

 , שיעור ס"במנחות פ:, כא:חהלכות סנהדרין 
 , שיעור ס"גחא:רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה , רמב"ם פירוש המשניות מגילה א:ג, רש"י מגילה ג: ד"ה עשרה בטלנין 446
ש"ך חושן משפט עג:לט וע"ש סעי' , דרכי משה חושן משפט עג:ו, מרדכי בבא קמא, רמז קנד, ירושלמי ב"מ פ"ו מס' סופרים פי"ד 447

 (, שיעור ס"ג464ושן משפט ליקוטים טז:א )עמ' ח חזון איש, :ייד ובסי' שנו
 , שיעור ס"גרא"ש סנהדרין ג:ב, רש"י כג. ד"ה שיצא הדין לאמיתו 448
 , שיעור ס"הר"ן נדרים ב. ד"ה ושבועות כשבועות סנהדרין כד., 449
 , שיעור ס"האבן העזר סימן קט -שו"ת נודע ביהודה מהדורא תניינא סנהדרין כד.,  450
שולחן , בית יוסף יורה דעה רמו:ד, יב-רמב"ם הלכות תלמוד תורה א:יא, קידושין ל. ותוס' שם, כה. ד"ה בלולהסנהדרין תוספות  451

 , שיעור ס"השולחן ערוך אורח חיים נג:ו, ערוך יורה דעה רמו:ד
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prepare the Talmidei Chachamim for the newer Derech HaLimud of Bnei Bavel - 

 by taking away the Aron.452 - שמחבלים זה את זה

33. Melamed LeHoil: Yes. Nafka Minah for all the Ketubot he signed until now, but not 

Tefillot he lead.453 

34. The Rav: No, if he does a Melacha MiDeRabbanan, he's Pasul MiDeRabbanan, but he 

doesn't need Hachraza: only the one who’s not Osek BeYeshuvo Shel Olam needs 

Hachraza.454 

35. Rashi: The more BeYado it is, the more of an Asmachta it is. Rabbeinu Tam: Even if it’s 

not BeYado, as long as there’s no potential Harvacha for them to be גמר ומקני on. Ri 

agrees with Rashi. They all agree it’s an insufficient level of Gemirut Da’at in a Tenai 

after a Kinyan was performed, while they disagree regarding the type of Tenai.455 

36. Rambam: Da’at Al Tenai without a Kinyan, just like R’ Tarfon’s case. The Ketzot couldn’t 

believe it and therefore reinterpreted the Rambam, but Pashtut is like he says. The GRA: 

It’s based on Rav Hai Gaon, and he paskens like Rav Sheshat that Mesachek beKubya is 

Pasul leEdut but also like Rami bar Chama that Ashmachta Kanya, because he doesn’t 

have our Girsa in the Gemara.456 

37. Mordechai: Only MiDeRabbanan, because it does work for Hekdesh and Tzedaka. Bach: 

and it’s only a problem with Jews, not Goyim. Keren Orah: How can it be 

MiDeRabbanan?! It’s based on a Pasuk by Nezirut!457  

38. Rabbeinu Tam: When we invite the whole town, the people are like a Beit Din Chashuv, 

which makes it a good Kinyan. Ri: The supreme embarrassment is enough to scare 

people from breaking it and still not be a Guzma.458 

39. Rav Shternbuch: The chances of winning are so far removed from Mesachek veKubia, 

that it’s Gamar uMakni and Muttar.459 

40. Rav Moshe: A secular will constitutes a Kinyan, because everyone knows that the court 

will only honor it, thereby making it a strong Gemirut Da’at. Dayan Grusnuss: It’s against 

the Gemara!460 

                                                 

דברים א:ג ובהרחב דבר בסוף ע"ע בהעמק דבר סנהדרין כד., קדמת העמק )הקדמת הנצי"ב לשאילתות( סימן א' אות ח' וט',  452
 ס"ו , שיעוררש"י זכריה א:א, הספר

, שיעור שו"ת מלמד להועיל חלק ג )אבן העזר וחושן משפט( סימן נה, כה:נגשולחן ערוך אורח חיים , א:רמב"ם הלכות עדות יב 453
 ס"ו

 שיעור ס"ו, ע"ב, ופ"ד ,ו:יאו ד-ג:רמב"ם הלכות עדות י 454
 , שיעור ס"הבבא מציעא עג:, כה.רש"י ותוספות , סנהדרין כד: 455
, חידושי הר"ן סנהדרין כד: ד"ה מתניתיןד"ה ופי' אסמכתא, חידושי הרמב"ן בבא בתרא קסח. ג, -:ארמב"ם הלכות מכירה פרק יא 456

שולחן , שלחן ערוך חושן משפט מ:א וקצות החושן שםותוס' ור"ן שם,  רמב"ם הלכות מכירה א:אתוספות סנהדרין כד:, כתובות קב.
 , שיעור ס"ד וס"הגינת אגוז עמ' קצה, ביאור הגר"א שם ס"ק ה, ב-א:רזערוך חושן משפט 

 , שיעור ס"וקרן אורה נדרים כא. ,ב"ח חושן משפט רז:טו, מרדכי בבא קמא סוף פרק ד )שור שנגח( רמז מו 457
 שיעור ס"ז, תוספות נדרים כז: ד"ה והלכתא אסמכתא קניא וכו', ונדרים כז., בבא בתרא קסח. 458
 , שיעור ס"ח'ע"ע יביע אומר ח"ז חושן משפט סימן ו ,והנהגות ד:שיגשו"ת תשובות , שלחן ערוך חושן משפט שע:ג 459
 279עמ'  )Grey Matter vol. 3 (ע"ע בספר זכרון עליזה, שו"ת לב אריה ח"ב סימן נז, שו"ת אגרות משה אבן העזר ח"א סימן קד 460

 , שיעור ס"חואילך
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41. Even though the Shach requires a Masorah to eat even animals that have Simanim, 

since the cows could mate with Zebu, not only is the Kashrut passed to the offspring, 

but the Masorah does, as well.461 

42. Rambam: Because it’s a Lav She’ein Bo Maaseh. Ra’avad: You’re only over if you did a 

Ma’aseh of taking it! Rather, there’s no Malkot because it’s a Lav HaNitak LaAseh.462 

43. Absolutely. Even if one assumes like the Ran, who isn’t even quoted in Shulchan Aruch, 

the role of taxes today is not to enrich the king, but to offer services, which is imposable 

miDin Shutafin. Therefore, one who doesn’t pay taxes is stealing from the citizens of the 

country, not the government/king.463 

44. If the Melech takes one’s property for no legally reasonable reason, it’s Gezel.464 

45. Shulchan Aruch: It used to be Assur, but now that there are no Jewish farmers, it seems 

to be Muttar. Rav Schachter: Nowadays, we’ve reverted to the original din, so it’s Assur 

again.465 

46. Rashi: Batlah Kedushat HaAretz or a lack of Yovel. Beit HaLevi: Yesh Kiyan LeNochri 

nowadays for Shemitta and Safek Shemitta leKullah or LeChumra.466 

47. Beit Yosef: It works. Mabit: It doesn’t.467 

 468.שיביעת, קודש, ועבודה זרה .48

49. Megillat Ta’anit: ובערת הרע מקרבך.  

 469.יש כח ביד חכמים לעקור דבר מן התורה בקום ועשה להוראת שעה ולמיגדר מילתא

50. Rav Yosef: He administered Mitat Beit Din at a time when we no longer do so, and he 

misinterpreted the Mitah of Serefah as a literal burning. Maharshal and Maharam: It 

was LeHora’at Sha’ah uLeMigdar Milta, so it was done in an abnormal way to indicate 

so.470 

51. Lechem Mishneh: No. Chazon Ish: Yes.471 

                                                 

, קונטרס פני שור )להרב הרצוג( יורה דעה א:כ, חזון איש יורה דעה סימן יא, חכמת אדם לו:א, ש"ך יורה דעה פ:א, חולין נט: 461
 , שיעור ס"טבכורות ז.

, שו"ת אחיעזר ח"א אבן העזר סימן כב, רסו-לא תעשה רסהרמב"ם ספר המצוות , יב-רמב"ם הלכות גזילה א:ט, תוספות כו: 462
רמב"ם הלכות , רמב"ם הלכות אישות ד:א, בבא בתרא מח:, אבן עזרא, שמות כ:יד, מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק כ פסוק יד

 , שיעור ס"טגינת אגוז עמ' קיט, בעקבי הצאן עמ' קצו, ערכין כא., מכירה י:א
ביאור הגר"א שם , שלחן ערוך חושן משפט שסט:ו ,יא:רמב"ם הלכות גזלה ואבדה ה, ה במוכס העומד מאליור"ן שם ד", נדרים כז: 463

 Taxation and Dina Demalchusa  ,Dina De'malchusa(TorahWeb) ,שלחן ערוך חושן משפט קסג:א ,מאירי נדרים שם ,ס"ק לד
Dina: Secular Law as a Religious Obligation ,שיעור ע'נפש הרב עמ' רסט , 

 , ע' במאמרים במקורות דלעיל, שיעור ע'חיורה דעה שלא:שלחן ערוך , מגיד משנה שם,יד -ב"ם שם הלכה יגרמ 464
 ותכה:ה, שיעור ע' ובחושן משפט תט:א ג:שיו א:קנחיורה דעה שלחן ערוך  465
, רש"י סנהדרין כו., שה בספרא )תורת כהנים( בהר פר, ערכין לב:, תוספות שם לו. ד"ה בזמן שאתה משמט, גיטין לו., מועד קטן ג. 466

ספר התרומה , ביאור הגר"א שם, שלחן ערוך יורה דעה שלאוכ"מ שם, שו"ת אבקת רוכל סימן כד,  רמב"ם הלכות שמיטה ויובל ד:כה
 , שיעור ס"ו, ע'דרורהפעמון , שו"ת בית הלוי חלק ג סימן א ז-רמב"ם הלכות שמיטה ויובל י:ה, שו"ת הרא"ש ב:א, הלכות ארץ ישראל

, א:שולחן ערוך יורה דעה קיא, חלק א סימן כא -שו"ת מבי"ט  -רבי משה מטראני , כסף משנה שם, רמב"ם הלכות תרומות א:יא 467
 , שיעור ע'רמב"ם הלכות תרומות א:לו

 ע"א נד:, שיעור-עבודה זרה נד. 468
, רבינו יונה אבות א:א, ירושלמי גיטין ד:ב, יבמות צ:, בבלי א:חושן משפט ב, מגילת תענית )ליכטנשטיין( הסכוליון, סנהדרין מו. 469

 , שיעור ע"ב גינת אגוז עמ' קמו, תוספות סח: ד"ה קטן, חזון איש יורה דעה ב:יז, קונטרס דברי סופרים סוף סימן ד'
 , שיעור ע"בשו"ת מהר"ם מלובלין סימן קלח, שםחכמת שלמה , סנהדרין נב: 470
 , שיעור ע"גחזון איש חושן משפט ליקוטים סימן ב' אות ב', לחם משנה שם, רמב"ם הלכות סנהדרין ב:ז 471
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52. Maharsha: Rava’s Talmidim were recruiting Abayeh’s Talmidim by contrasting the 

number of times the Halacha follows each’s rebbe.472 

יאוש שלא מדעת, עדים זוממים פסולים למפרע, לחי העומד מאיליו\ימי לידה שאינה רואה בהן את  .53

 473.הדם, קידושין שלא נמסרו לביאה, גילוי דעת בגיטין, מומר אוכל נבילות להכעיס פסול

54. According to the Tur: The Chiddush is that the second group is Ne’eman even though it’s 

Trei uTrei, and Abayeh argues there’s no Chiddush. 

But, according the Netivot, the Machaloket is what the Chiddush is. Rav Schachter: Rov 

is a Hanhaga, since we don’t really know the truth; rather, the Torah dictates how to act 

in such a situation. Therefore, a Hanhaga only works Mikaan u’leHaba. Similarly, 

according to Rava, the Chiddush is that we believe the second set of Edim over the first, 

which we can only do from now on, as it’s also a Hanhaga. According to Abayeh, it is a 

Birur, because, the second set is testifying on the Kashrut of the first set, not on their 

testimony. As such, it’s איגלאי מילתא למפרע that they’re Pasul.474 

55. Rabbeinu Tam: A lady who gave birth will not be able to count Yimei Tohar for Zivah, so 

she’ll have to go to Mikveh twice: once for Zivah when she stops bleeding, and again for 

Leidah. No.475 

56. Rosh: No, it would be Shochad Meuchar.476 

57. Megillat Esther: He included it in 477.והשיב את הגזלה 

58. GRA: 478.מילתא דאמר רחמנא לא תעביד אי עביד לא מהני 

59. Chidah: LeMafrea.479 

60. Mordechai: How can one be Yotze Kiddush Min HaTorah during Tosefet Shabbat 

MiDivrei Sofrim?480 

61. Rashba: Mekadesh needs a Get, and Megaresh isn’t even a Reiach HaGet. 481 

62. Rashba: No, only in the places outlined in the Gemara.482 

63. Rov Rishonim: Yes. Rabbeinu Tam: No. 483 

                                                 

 , שיעור ע"גמהרש"א שם ד"ה אנא רבך, בבא בתרא כב. 472
 שם ד"ה ביע"ל קג"ם, עירובין טו., גיטין לד. שיעור ע"ג סנהדרין כז., רש"י שם ד"ה יע"ל קג"ם, בבא מציעא כב., קידושין נב., תוס'  473
הובא בהגהות  תוספתא תרומות, שלחן ערוך יורה דעה צד:בולח:א,  כב:נתיבות המשפט ביאורים מו, טור חושן משפט לח:ו 474

 , שיעור ע"גגינת אגוז עמ' ז וריד, בעקבי הצאן עמ' קעא, הגר"א שם ס"ק ח
 , שיעור ע"גש"ך ס"ק או דרכי משה שם ס"ק ג ,שלחן ערוך יורה דעה קצד:א, וס' הישר חי' סי' קפא תוס' שם ד"ה אביי,, נדה לז. 475
 , שיעור ע"דרא"ש סנהדרין ג:יז, בבא מציעא עה: 476
 יוחנן, שיעור ע"ד ריטב"א בבא מציעא סב. ד"ה ור', מגילת אסתר שם, השגות הרמב"ן לספר המצוות שכחת העשין מצוה יז 477
 , שיעור ע"דבעקבי הצאן עמ' רד, ביאור הגר"א שם ס"ק ב, אט:שלחן ערוך חושן משפט , ו. -תמורה ד: , בבא מציעא סה. 478
 , שיעור ע"הגינת אגוז עמ' ו, חידושי הגרי"ז סימן קצג ,שמחת הרגל למרן החיד"א א:ז 479
פרי מגדים פתיחה הכוללת לאורח חיים , נה שםרבמ"ם הלכות אישות א:ב וכסף מש, מרדכי מגילה פרק הקורא למפרע רמז תרצח 480

 , שיעור ע"הד:רעגמשבצות זהב ו יג-א:יב
סימן אלף קפה )וכן הוא בשו"ת ו חלק א סימן אלף קסו שו"ת הרשב"א, תוספות גיטין ד., שלטי הגיבורים סנהדרין ו. בדפי הרי"ף 481

 , שיעור ע"הגינת אגוז עמ' קא, ג-ה החדשות סימן בשו"ת שאגת ארי ,חלק ב סימן רל ,הרשב"א המיוחסות לרמב"ן סימן קכה(
 רשב"א הנ"ל, שיעור ע"ה 482
תוספות שם , רשב"ם שם ד"ה ולית הלכתא, קכח. -בבא בתרא קכז: , תוספות סנהדרין כח. ד"ה רב דאמר כר' אלעזרסנהדרין כח.,  483

, נפש הרב עמ' רסא, הגר"א על הרא"ש שם אות אהגהות , רא"ש סנהדרין ג:יח, ב:שולחן ערוך חושן משפט לג, ד"ה לית הלכתא
 שיעור ע"ה
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64. The rule is that Rishon beRishon, Rishon beSheni, and Sheni beSheni are Pasul, and, 

according to all opinions, Baal KeIshto on one side is also Pasul in all of those cases. 

Regarding applying Baal KeIshto twice, everybody agrees it’s Pasul in Rishon beRishon 

(Giso), but Rishon beSheni is a Machaloket Rishonim. For Gittin, the Rama is Machmir to 

even invalidate a Revii beRevii. 484 

 "גיסו לבדו" ראובן בן ראובן חתן ראובן
ראשון בשני, תרי בעל 

 מחלוקת –כאשתו 
חד בעל  –ראשון בשני 

 כאשתו פסול 
ראשון בראשון, תרי בעל 

 פסול –כאשתו 
 שמואל

שני בשני, חד בעל 
 פסול –כאשתו 

ראשון בשני, חד בעל  פסול –שני בשני 
 פסול  –כאשתו 

 בן שמואל

שני בשני, תרי בעל 
 כשר  –כאשתו 

שני בשני, חד בעל 
 פסול –כאשתו 

ראשון בשני, תרי בעל 
 מחלוקת –כאשתו 

 חתן שמואל

65. Mesit, Shor HaNiskal, and Goel HaDam.485  

66. Rashba: Not sure. Shulchan Aruch: Machaloket. Rogotchover: In parallel to their 

Machaloket about Shor SheNagach, R’ Akiva says Issur Cheftza and R’ Yishmael says 

Issur Gavra. Regarding Mattan Torah, R’ Akiva says they said Hen on everything (they 

accepted everything together in the same way) because it’s Chal on the Cheftza, while 

R’ Yishmael says they accepted each Issur on the Gavra, each according to the type of 

Mitzvah, Hen for Asehs, and Lav for Lo Taasehs.486   

67. R’ Yehudah HeChassid: Assur. Minhag HaOlam: Muttar.487 

68. Tosafot Rid, The Rav: One still needs Edei Chatimah for Shtarei Kinyan.488  

69. Based on the Geonim, so there should still be some Hefsek between Erusin and Nissuin 

even after the Geonim instituted to do them one after the other. Hagahot Maimoniot: 

To more easily fit with Rabbeinu Tam’s requirement of a Birkat HaGefen on each of the 

two cups of wine.489 

70. Bavli: Ishto Nesuah. Yerushalmi: Ishto Arusah. Ri HaLavan: It’s a Machaloket. Tosafot: 

The Yerushalmi meant something else. Tosafot Yeshanim: It’s only Lechatechilah and 

not Me’akev.490 

71. Maharshal: No. Rav Schachter: Yes.491 

                                                 

, שיעור שלחן ערוך אבן העזר סדר הגט סעיף ב' בהג"ה, שלחן ערוך חושן משפט לג:ד כח:, תוס' שם ד"ה רמב"ן בה"מ,סנהדרין  484
 ע"ה

, רמב"ם הלכות סנהדרין יד:ח: גואל הדם,  :שור הנסקל, הלכות עבודה זרה ה:ד ,ספר המצוות מצות לא תעשה טז רמב"ם: מסית 485
 שיעור נ"ו וע"ו

., לגו בבא קמא טו:ו, -:הרטושולחן ערוך יורה דעה , שו"ת הרשב"א חלק א סימן תרטו, ר"ן נדרים יח. ד"ה הלכך, נדרים ב: 486
 , שיעור ע"ו158, צפנת פענח מהדו' תניינה עמ' מסכתא דבחדש פרשה ד -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו 

 , שיעור ע"זסימן תעזו רגליות( צואת ר' יהודה החסידספר חסידים )מ 487
 תוספות גיטין ד., תוספות רי"ד בבא בתרא עז., ארץ הצבי עמ' קצז, מפניני הרב עמ' רפ, שיעור ע"ז 488
 , שיעור ע"זכגג: הגהות מיימוניות הלכות אישותוכתובות סימן סב,  אוצר הגאונים יבמות סימן שפא 489
, תוספות יומא יג: ד"ה לחדא, תוספות ישנים יומא ב. ד"ה שמא תמות אשתו, יומא פרק א' סוף הלכה א רושלמיבבלי יומא יג., י 490

 תוספות ר"י הלבן יומא יג. ד"ה דמקדש, גינת אגוז עמ' קד, שיעור ע"ז
:ד, ה גיטין בים של שלמ, ה:שולחן ערוך אבן העזר צ, בבא בתרא קמו:, רשב"ם שם ד"ה נפלה, תוספות שם ד"ה נכנס, גיטין יח. 491

שמחות מערכת  ה למשמרת שלום על הלכותכספר חיים ובר, רבי עקיבא איגר יורה דעה סימן שעד סעיף ד, רש"ש בבא בתרא קמו:
 , שיעור ע"חא' אות פז, עמ' לה
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72. Ramban: לה יטמא, a Kohen is only able to be Metame to a Vaday relative, not a Safek 

one.492 

73. Gittin (וכתב לה), Kiddushin (מקיש הויה ליציאה), and Shichrur (לה לה).493 

74. The Tanna R’ Yosi ben Kippur holds it’s even from Erusin, but we don’t hold like him.494 

75. Human bodies, even those of Goyim, are Assur BaHanaah; Bizayon HaMet; Delaying the 

Kevurah; 495.ולא תטמא את אדמתך 

76. Tosafot: Eliyahu permitted Shechutei Chutz beTorat Talmid Chacham, not Navi, which 

assumes that they both need to be LeMigdar Milta. Maharatz Chayut: No, Horaat Shaah 

can be implemented regardless. Migdar Milta makes it Kiyum HaTorah as opposed to 

Akirat Hatorah, so it can last LeDorot and not just LeShaah. Natziv: Tosafot was 

correct.496 

77. Rashba: You can be Mechallel Shabbat to save someone from being taken captive by the 

Goyim and converted to Christianity.497 

78. Keter Rosh: Reb Chaim Volozhiner meant it as a Guzma to attack the Chassidim.498 

79. The Rav: It’s a Taut Sofer. Avnei Nezer: The Yom Tov the day before is gorem, not the 

day itself, so women are Chayavot, just like all other Mitzvot of the first day. Maharam 

Challawa: Because it’s not really a Mitzvah that one can become Chayav in with time. 

Rather, it depends on Hakravat HaOmer, just like Birkat HaMazon depends on eating.499 

80. Cheresh means that he’s retarded; deaf-mute, is just an example. Therefore, if he goes 

to a special school and gains a higher level of Da’at, he becomes a Bar Da’at. Shoteh 

means deranged, which means that he could be a super genius, a successful 

businessman, and even be running for president, he’s just crazy.500 

81. Lechatechilah, we do so in case he’s just divorcing her because he took a Neder to do so, 

which may be a lack of Da’at on his part if he doesn’t want to anymore.501 

82. It depends if the person is nervous or not.502 

                                                 

סוף דימן שו"ת משכנות יעקב יורה דעה , ענין האבלות )פ( -האדם שער האבל תורת , גינת אגוז עמ' צה, ו:רמב"ם הלכות אבל ב 492
 , בעקבי הצאן עמ' רנח, שיעור ע"חעה ד"ה ומה שהקשה הרא"ש

 שיעור ע"ח ,:גיטין ט שיחרור: קידושין ט., קידושין: גיטין כו., גיטין: 493
 יבמות פח:, שיעור ע"ח 494
 דעת, ביאור הגר"א שם ס"ק א, ופתחי תשובה שם, אשלחן ערוך יורה דעה שמט:, עבודה זרה כט:: איסור הנאה ממתי עכו"ם 495

דור רביעי, שם  חידושי הרמב"ןו כתובות ס. ומגיד משנה שם, רמב"ם הלכות מאכלות אסורות ב:ג: מבשר אדם הנאה, זצ"ל א"שזהגר
 ע"ט שיעור, בעקבי הצאן עמ' רכו, ארץ הצבי עמ' צ, כב:רמב"ן דברים כא: ולא תטמא את אדמתך ,פתיחה, סוף אות ב

בענין הוראת שעה  תורת הנביאים )למהר"ץ חיות(, תוס' שם ד"ה וליגמר, סנהדרין פט:, תוס' שם ד"ה אליהו, מגילה ב:, יבמות צ: 496
 , שיעור פ"אגינת אגוז עמ' קס, (, הובא גם בדבר העמק מלכים א' יח:לוה לגק)ראה פיס , עמק הנצי"ב(קישורפ"ג )

 , בעקבי הצאן עמ' יז, שיעור פ"אבית יוסף אורח חיים סימן שו בשם הרשב"א 497
 , בעקבי הצאן עמ' יז, שיעור פ"א(קישורסימן קלב ) כג, כתר ראש-נפש החיים שער א' פרקים כבנזיר כג:,  498
נפש הרב עמ' , לד. -חידושי הרמב"ן קידושין לג: , ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה קסא, רמב״ם הלכות תמידין ומוספין ז:כב וכד 499

מבנו  אמרי שפר, ספר שו"ת אבני נזר או"ח סימן שפד, הרב עמ' קכד מפניני, בהערות רמב"ם פרנקל לספר המצוות עשה קסא קצא
 , שיעור פ"ג(קישור) מהר"ם חלאווהשל 

שו"ת יחוה דעת ח"ב סימן , ע' שיעור פ"ד, ע"ע בשו"ת זכרון יוסף אבן העזר סימן י אות ב, דעה ריש סימן ארבי עקיבא איגר יורה  500
 ו

 שיעור פ"ד ,גינת אגוז סימן לב, עמ' קיג, סדר הגט סעי' ידו ד, שולחן ערוך שם וקלד:בית יוסף אבן העזר קנד:כג)ב( 501
502 (RJJ Journal vol. 2 pg 3)” Halachic Aspects of Family Planning“ע' בהערה הבאה, שיעור פ"ד , 
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83. Rav Moshe: Assur. Rav Chaim Ozer and many other: Muttar.503 

Inyanim Shonim 

84. Ben Zuta the Karaite: His friend, another Shor. Ibn Ezra: A Shor’s only friend is Ben Zuta. 

It means the Shor of your fellow.504 

85. Rav Saadia Gaon: Tirosh and Yitzhar, as they are the filling (מלאה) of grapes and olives. 

Karaite Ben Zuta: מלאתך is pregnancy, and דמעתך is שכבת זרע. One should get married 

and have children as young as possible. Ibn Ezra: Then why does the pasuk say 

pregnancy first and zera second? The former is also in the hands of Hashem, not man!505  

86. Gemara: כל ימי עני רעים refers to those who learn Gemara, as it’s slow and uneventful, 

while טוב לב משתה תמיד refers to those who learn Mishnayot and, thereby, make 

Siyumim more frequently. Mekor Baruch: One who only analyzes the Mishnah in 

Megillah is left with the impression that the Mitzvah of Seudah is equally applicable to 

Adar I; however, from the Gemara, it is clear that this is not so. Therefore, the Rama 

buttressed the Inyan to do so with the second half of the Pasuk.506 

87. Chidah:507 

 Nitzavim and Vayelech are one Parasha .א

 The Zohar means there are 53 Parashiot read on Shabbat to exclude VeZot .ב

HaBeracha which is read on Simchat Torah 

 Terumah and Tetzaveh are one LiChvodo Shel Moshe Rabbeinu whose name was .ג

left out of Tetzaveh 

Questions requiring further Biur/formulation 

  508נאמן עלי אבא. .5

 509 אחד אומר איני יודע, יוסיפו הדיינים. .6

 510ראו כולן לחובה. .7

 511אין המקרא יוצא מידי פשוטו. .8

                                                 

 , מאמר הנ"ל, שיעור פ"דאבן העזר סימן כג -שו"ת אחיעזר חלק א , א סימן סד שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק, יבמות יב: 503
 שמות כא:לה, פרשת מפשטיםאבן עזרא שמות )הפירוש הארוך(  504
 שמות כב:כח, פרשת משפטיםאבן עזרא שמות )הפירוש הארוך(  505
מבוא  –מקור ברוך , קמה: ,בבא בתרא, שערי תשובה שם ס"ק ב, ט"ז שם ס"ק ב, שלחן ערוך אורח חיים תרצז סעיף א' בהג"ה 506

 , שיעור ע"דלי"ד פרקים
שם הגדולים מערכת ספרים אות ג קונטרס אחרון ]ו[ ג"ן פרשיות , מדרש הנעלם כרך א )בראשית( פרשת וירא, עמ' ק. -זוהר  507

 באתר דעת, פרשת תצוה, ע"ע במאמר התורה
 , שיעור ס"דגליני הש"ס )אנגל( סנהדרין כד. 508
, שער משפט יח:א, ארץ הצבי עמ' רל, כסף משנה שם, ב-רמב"ם הלכות סנהדרין ח:א, ר' שמעון שקאפ –מפניני הרב עמ' רפא  509

 , שיעור ס"אקהילות יעקב סנהדרין סימן ג'
 'מקור ברוך ח"ג פרק כ"ה "פנים חדשות" סעיף א, מהר"ץ חיות סנהדרין יז., סנהדרין ט:ארמב"ם הלכות סנהדרין יז., יד רמה שם,  510

(HebrewBooks.org) ,ר ס"א , שיעונפש הרב עמ' סג ,ב:ר החיים שמות כגאו, אור שמח הלכות סנהדרין ט:א 
 , ר"ן סנהדרין כז., שיעור ע"ההשגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שורש ב 511
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 512דעת על תנאי. באר מתי צריכים משפטי התנאים. .9

 בחינה ד'

Potential Questions 

  גמרא

רק לכתחילה ואם יעבור יצא באיסור או אפילו בדיעבד וכל דבש לא תקטירו ממנו. האם פסולו  .1

 אינו יוצא?

 משמשתו נדה. האם מפסדת כתובתה? .2

 כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. תן ג' מקרים שאפשר לחזור על ידי אמתלא. .3

שנים שהעידו שכך כתוב בשטר העם עדותן כשרה. מה הקשה וחידש בזה  מפיהם ולא מפי כתבם. .4

 הגר"א וואסרמן?

 מאן מסיק בי אלא פלוני ופלוני. באר למה לא צריך אמתלא לחזור בדבריו.  .5

האב נאמן שקדש את בתו. באר מהות נאמנות זו ונ"מ למעשה במעשה שהיה באב שהאגין את  .6

 בתו קטנה בב"ד.

 כמה אנשים נקראים רבים? .7

 האם דין מסית נוהג רק בעבודה זרה או גם בשאר איסורים? באר את מקור הענין. .8

י עור לא תתן מכשול. האם מותר להזמין מחלל שבת בפרהסיא לסעודת שבת או תפילה בבית לפנ .9

 הכנסת אם ידוע שיחלל שבת כדי להגיע שמה?

כל המוסיף גורע. תן ב' ביאורים בדברי הרמב"ם שעוברים על בל תוסיף כשקובעים גזירות דרבנן  .10

 על דבריו.הפמ"ג בפתיחה הכוללת והקושיא  צרף דבריכדינים דאורייתא. 

 מלוה להוצאה ניתנה. תן ב' גדרים לכלל זה.  .11

נאבד לבר עכו"ם כסף הלואה של ראובן. האם חייבים להחזיר לו את המעות אם חילול ה' לא בא  .12

 בחשבון? באר את הענין.

 באר דברי הגמרא שהנותן מתנות כהונה לכהן קטן יוצא ידי חובתו. הרי אינו בר דעת. .13

 ור למכור איסורי הנאה.תן ב' מג' תשובות למה שאס .14

 שטרך בידי מאי בעי. איך מוציאין ממון על פי חזקה זו? הרי אין הולכין בממון אחר הרוב. .15

נאמנות דבידו. באר איך בעל שאמר גרשתי את אשתי אינו נאמן למפרע לכולי עלמא כיון שהיא  .16

 .למפרע נגד החזקה אבל עד אחד בנאמן בשחיטה

 ת דין זה.מעשר שני ממון גבוה. באר משמעו .17

דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין. תן ב' הסברים איך מצינו שחשו חז"ל לדברי חלומות בכמה  .18

 מקומות.

 האוכל שליש כזית חלב. מה דינו. .19

                                                 

, בעל המאור גיטין לז:, יד:ושן משפט רזוח שולחן ערוך אבן העזר לח:ג, רמב"ם הלכות אישות ו:יז, רי"ף גיטין לז: בדפי הרי"ף 512
ארץ הצבי סימן יג, , ומלחמת ה' שם ור, ביצה י. בדפי הרי"ףבעל המא, רי"ף בבא בתרא סו: בדפי הרי"ף)או לד.(,  .מלחמת ה' שם לח

 , שיעור ס"חבענין דעת על תנאי –עמ' צט 
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 מ' סאה למקוה. מה הן שני סוגי המקוואות מן התורה? .20

 מים פסולים במקוה. האם פסולם מן התורה או מדרבנן? .21

 השייכים לה?טבילת במקוה. מהן הג' מטרות  .22

 אחרי רבים להטות. מה הג' דינים שלומדים מפסוק זה ע"פ הגר"ח? .23

 וקדשת את הלוים. האם יש קדושה בלוים? .24

 איך ביארו התוספות את פטור אדם המזיק מאונס גמור. האם ההלכה כדבריהם? .25

 עדה למשפט. מה למדו חז"ל מפסוק זה?הפני לעד עמדו  .26

 ממונות לנפשות לדברי הבית הלוי.באר את החילוק בעדות מיוחדת בין  .27

 מה למלקות שכן הותר מכללה בבית דין. האם גם רציחה הותר מכללה בבית דין? .28

 מתי חל חיוב מיתת העובר לאו שעונשו מיתת בית דין? .29

באר קושיית הטורי אבן  שומעין דבריו של זה היום וכשיבא חבירו למחר שומעין את דבריו. .30

 .ויישוב הגר"מ סולובייצ'יק בזה

 אי בעית אימא קרא אי בעית אימא סברא. הרי אם יש לי סברא, למה לי קרא סברא הוא. .31

 באר את סדר המסכתות שמסכת מכות באה אחרי מסכת סנהדרין. .32

 באר גדר נאמנות עד אחד באשה שמת בעלה. ואיך מתירים אותה לשוק לסוברים שפועל מדרבנן. .33

לא הוכשר למלאכת שמים אלא עור בהמה טהורה בלבד. באר את דעת ר"ת שנעל חליצה צריכה  .34

 להיות מעור בהמה טהורה. מה הדין בשופר ודפנות סוכה? 

 מופלא סמוך לאיש. מהי מחלוקת רש"י והרמב"ם בזה וביאור הגר"ח בדבריהם? .35

ן הגמ' בכתובות להתוספתא כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד. באר את הסתירה של הפרופסור בי .36

 ויישוב הענין.

דרישה וחקירה. אם הוכחשו בדיני ממונות בחקירות או בבדיקות בזמן הזה, האם עדותן פסולה?  .37

 באר את הענין.

 שנים אומרים מנה שנים אומרים מאתים. מהי קושיית החזון איש ותירוצו? .38

 לם?לוה ככר לחם מחבירו ובא לפרוע את חובו. מעיקר הדין, איך יש .39

והועד בבעליו. באר את דברי הגמ' ב"ק שבשעת הדחק מקבלין עדות שלא בפני בעלי דין בדיני  .40

 ממונות. הרי בדיעבד אינו קבלה.

 שאני הכא, דאי בעיא קלתיה. תן ב' ביאורים לכח נאמונתה על שטר זה. .41

 איזה סתירה בין הזוהר והגמרא לא הצליח הגר"א ליישב? .42

 ענינים שונים

 .שה מיוחדת לזכירת עגל הזהב כמו עמלקלמה לא תקנו פר .1

 . מה חידש בגדרו הגר"ח.משוח מלחמה .2

 ?האם עבד כנעני מקבל טומאה .3

 ?האם צריכים מסורת על כשרות מיני דגים שיש להם סימנים .4

 . באר את היתר כשרותו.זיבו .5

 . מה מיוחד במבנה גוף חיה זה?שסועה .6

 העם תרנגולת הודו כשרה? .7
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 ?שקין מכשירין לטומאהכי יותן מים על זרע. איזה מ .8

 .תן ג' נפקא מינות בין טומאה היוצא עליו מגופו לשאר טומאות .9

Potential Answers 

Gemara 

1. Minchat Chinuch: Only Lechatechilah, Griz: Mamash Pasul. 513 

2. Ra’avad: She doesn’t lose her Ketubah, because אין אדם משים עצמו רשע. Ran: Yes, she 

does.514 

3. Hoda’at Baal Din, Shavyah Anafshah Chatichah deIssurah, Ed Echad.515 

4. R’ Elchanan: It’s not Ed MiPi Ed when the Hagadat Edut was (according to some, 

accepted) in Beit Din.516 

5. It’s not called Hoda’at Ba’al Din that it should need an Amatlah to allow one to 

retract.517 

6. According to the Ohr Sameach, it’s an extension of Shavyieh Anafsheh, so Amatlah 

works to back out. If it’s like Edut, then the Ran says you can’t back out if it was said in 

front of Beit Din.518 

7. Mishnat Chachamim: It’s always three, except certain cases.519 

8. Yad Ramah: We aren’t Toen Divrei HaRav for Shaliach leDavar Aveirah; rather, he has to 

do it for himself. Rav Moshe: There’s a din of Mesit by all Aveirot, even if there’s no 

issue of Lifnei Iver.  Rav Schachter: Pashtut is the Gemara is only on Mesit, like Rashi on 

Chumash that the Nachash told her Kefirah, that she could be like Hashem by eating 

from the Etz HaDa’at. That’s also called Mesit.520 

9. Shach, Dagul Mervava: Yes, לפני עור בחד עברא דנהרה is only for observant Jews. The Rav: 

Assur. Rav Moshe: Mesit, but perhaps Muttar if the information is relayed in the right 

manner and they know they won’t get Kibbudim.521 

10. Ra’avad: The Rambam means literally presenting Dinim DeRabbanan as DeOraita is Bal 

Tosif, and he’s wrong, because we do it all the time with Asmachtas. Reb Chaim: No, 

that’s just an Issur Sheker; rather, the Rambam means applying the Chumrot of 

DeOraitas to DeRabbanans. Peri Megadim: There are two types of Asmachtas: 
                                                 

מנחת , נפש הרב עמ' קפד, שלחן ערוך אורח חיים רעב:ח, רמב"ם הלכות שבת כט:יד, תוספות שם ד"ה אילימא, בבא בתרא צז. 513
 :, שיעור פ"וחידושי הגרי"ז מנחות נז, חינוך מצוה קיז

 , שיעוא פ"ור"ן על הרי"ף שם )לב:(, כתובות עב. 514
 שיעור פ"ו, פ"ז, וצ"ט 515
 קובץ הערות סימן כז אות ז, שיעור פ"ו ופ"זיבמות לא: ותוספות שם ד"ה דחזו, כריתות יב.,  516
 סנהדרין כט:, תוספות שם ד"ה כך אדם, שיעור צ"ט 517
, שב שמעתתא ו:ח, במז:פתחי תשובה אבן העזר , גשו"ת חוט המשולש א: ,שם שמחה מאיש רבינו חידושי., סד -קידושין סג:  518

 שיעור פ"ז ,והגיד חזר ,האם נקמת ,ל"זצ א"הגרשז דעת ,בתו את קידש שלבי מעשה שהיה:
חזון איש ערלה ן ערוך חושן מפשט שלג:א, דרכי משה שם ס"ק ה, רעק"א שם, שלח, מנחת חינוך מצוה תסב:א )ע"ש באריכות( 519

 , ארץ הצבי עמ' קיג וקיד בהערה, שיעור כללי בעניני פסח, שיעור צ"חגטין מו., א:טו
 ארץ הצבי עמ' רמה, שיעור פ"ז וצ"ח ,חלק ב סימן זו שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן צטסנהדרין כט., יד רמ"ה שם,  520
 , ש"ך שם ס"ק ו, דגול מרבבה שם, דברי הרב עמ' קע, שיעור פ"זשלחן ערוך יורה דעה קנא:אעבודה זרה א:ב, ורא"ש שבת א:א  521
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Asmachta Be’alma is a Din DeRabbanan, while a regular Asmachta is a Din Min HaTorah 

that’s Merumaz in the Pasuk. Rav Schachter: The Ra’avad’s Lashon was “Asmachta 

Be’alma.”522 

11. Pashut Peshat: There’s a complete transfer of ownership at the end of the Halva’ah. 

Rashi: The money still belongs to the Malveh; rather, the Loveh just has the right to 

spend it.523 

12. Rama: No. Shach: But Milveh LeHotza’ah Nitenah! Must be a Taut Sofer. Tumim: The 

money still belongs to the Malveh; rather, the Loveh just has the right to spend it.524 

13. Peri Chadash: Because we pasken like Tosafot that a Kattan is Koneh Min HaTorah when 

Da’at Acheret Makneh. The money still belongs to the Malveh; rather, the Loveh just has 

the right to spend it. Ketzot: But we pasken Tovat Hana’ah Eino Mammon; rather, it 

belongs to Shevet Kehunah already. Netivot: The whole question is wrong: one does not 

need to be Makneh Matnot Kehunah.525 

14. It isn’t Shelo, it isn’t Birshuto, and it isn’t worth a Shaveh Perutah to be sellable.526 

15. R’ Akiva Eiger: The Kellal is only true by a weak Rov, while this is a strong one. Meaning, 

it’s a Ruba deLeta Kamman and works. Reb Chaim: No, whatever is probably the case is 

included in the Hagadat Edut of the Shtar, as long as there’s Tefisat and Ta’anat Baal 

HaShtar.527 

16. Shach, Beit HaLevi, Reb Chaim: New type of Ne’emanut vs. Ed Echad neged Chazakah. 

When it’s Ed Echad neged HeChazaka, like claiming the food is kosher, the Beyado 

avoids making Ed Echad beHakchasha, and leaves him inherently ne’eman. However, 

when it the beyado is what grants the Ed Echad his Ne’emanut in the first place, it 

doesn’t help him avoid the Hakchasha.528 

17. Ran: Doesn’t belong to the owner. The Soloveitchiks: The Rambam didn’t take 

Mammon Gavoah literally, so it still belongs to the owner beDin; rather, it’s just a 

Melitzah.529 

                                                 

כא, בעקבי הצאן עמ' קי, נפש הרב עמ' -ם ב:ט, שו"ת בית הלוי ג:א, פתיחה כוללת לאו"ח א:כסנהדרין כט., רמב"ם הלכות ממרי 522
 קעז, מפניני הרב עמ' י, שיעור צ"ח

 ט”, שיעור פהגהות הגר"א שם אות אומז., בבא מציעא ד., רש"י שם ד"ה והילך,  קידושין ו: 523
 ט”,  שיעור פתומים שם ס"ק נד )ע"ש באריכות גדולה( ,ש"ך שם ס"ק קנג, לחך חושן משפט עב:שולחן ערוהערה הנ"ל,  524
 ,החכמה אוצר מים חיים, שו"ת סימן ד' )לבעל הפרי חדש,מים חיים, שו"ת סימן ד' , תוספות סנהדרין סח:צט:,  יבמות 525

HebrewBooks ,) ,ח, בבא מציעא יא:, מפניני הרב עמ' תא, נתיבות המשפט שם בביאורים ס"ק חולין קלג., קצות החושן רמג:ד
 ט”שיעור פ

סוכה כז: ד"ה כל  ,סוכה לה. ד"ה לפי שאין בה דין ממון ,נו מוקדשרש"י בבא קמא מה. ד"ה אירש"י פסחים ז., קצות החושן תו:  526
 ט”, בשיעור פהאזרח

 תוס' גיטין ד., ,)אולי סימן מב אות ב או סימן מה( בבא בתרא ח"ד לברכת שמואשו"ת רבי עקיבא איגר מהדורא קמא סימן קלז,  527
 'ט וק”פארץ הצבי עמ' קנו, שיעור 

, שו"ת ?:?, שב שמעתתא גקכז:שולחן ערוך יורה דעה הלכות יין נסך סנהדרין ל., יבמות פח., תוספות שם ד"ה ברי לי ורמב"ן שם,  528
שיעורי בבא בתרא קלד:, , ש"ך יורה דעה קכז:יד, טווי הלכות רוצח ט:חידושי ר' חיים הלרבי עקיבא איגר מהדורא תניינא סימן קג, 

 ', שיעור צ' וקשם, גיטין ב: הרב סנהדרין ל. ובהערות
 , קידושין נד:, חידושי הר"ן סנהדרין ל., שב שמעתתא ז:ד,יבשני )ליברמן( פרק ה הלכה ט יא  תוספתא מסכת מעשרסנהדרין ל.,  529

ידושי (, חקישורי ), ראב"ד לתורת כהנים )ספרא(, פרשת בחוקותי פרשתא ח פרק יב אות זבחים ו.תוספות הרא"ש סנהדרין ל., 
 'ט וק”הגרי"ז מפי השמועה שם שיעור פ
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18. Tashbetz: We’re choshesh when there’s a Safek Sakanah. Ran: Inyanei Hafla’ah.530 

19. Some Acharonim: Not Assur Min Hatorah, because it’s less than half. Rav Schachter: 

Absolutely wrong.531 

20. There are two Dinim of Mikveh: One Mikveh of 40 Seah and another of Reviit. Only the 

former works for Adam, while Kelim can be put even in the latter.532 

21. Kulo Shauv is a Machaloket Rishonim and Acharonim. Gimmel Lugin Shauv is definitely 

MiDeRabbanan.533 

 534.היתר נדה לבעלה and ,מעלה בקדושת ,מטהר את הטמאים .22

 535.ביטול ברוב and ,רובו ככולו ,מברר אפשרויות .23

24. Meshech Chochmah: No. Rav Schachter: The Gemaras all say yes.536 

25. Tosafot: אדם המזיק באונס גמור is only Pattur on כעין גניבה but not כעין אבידה, since it’s 

closer to פשיעה. Not even quoted in Shulchan Aruch.537 

 538.אין גומרין דינו של אדם אלא בפניו .26

27. Beit HaLevi: It’s a sufficient Birur for Mammonot and even enough to put him in the 

Kipah by Nefashot, but Mitat Beit Din needs an Edut LeGuf HaMa’aseh, not just a 

Birur.539 

28. Ohr Sameach: No, the guilty party is a Gavra Ketilah already, so there’s no need. Rav 

Schachter: The whole thing is wrong: Shaliach Beit Din is Mitzvato beKach. Huttar 

Michlalo is a different din.540 

29. R’ Akiva Eiger: Right away. R’ Elchanan Wasserman: From Gemar Din.541 

30. Turei Even: If you assume you need יכול להזימה in all cases, isn’t it אי אתה יכול להזימה if 

they come on separate days? Can’t the first Ed Sheker claim he only wanted to be 

Mechayev a Shevuah, not to kill the guy. Rav Moshe Soloveitchik: Beit Din’s job is to 

figure out which punishment to administer when there’s more than one possibility, not 

what the Edim are thinking. There’s no room for reinterpretation when they agree that 

the Baal Din is Chayav money, unlike אשתו זנתה, which can be understood as either 

 Rav Schachter: It was motivated by the fact that there’s no concept of .להורגה or לאוסרה

                                                 

ר"ן נדרים ח: ד"ה כשם שא"א , גיטין נב., סנהדרין ל., גליון הש"ס שם, שו"ת תשב"ץ חלק ב סימן קכח, העמק שאלה, נדרים ח. 530
 ', שיעור צכו-תורה', עובדות והנהגות לגרא"מ שך, הרב אשר ברגמן, עמ' כה ספר 'שימושה של, לבר בלא תבן

 שיעור צ"א 531
 , שיעור צ"אבעקבי הצאן סימן כט(, קישור) שו"ת צפנת פענח סימן קיטרא"ש בבא קמא ז:ג,  532
 שיעור צ"א, ז:גבא קמא רא"ש ב 533
 , שיעור צ"אארץ הצבי עמ' ח, קובץ הערות סימן לט 534
 שיעור צ"א 535
 , שיעור צ"אמגמשך חכמה במדבר ג: 536
, בבא מציעא פב:, תוספות ד"ה וסבר, ורמב"ן ד"ה ואתא, רמב"ם הלכות חובל ומזיק א:יא וו:א, תוספות בבא קמא כז: ד"ה שמואל 537

 , שיעור צ"אס"ק א ש"ך שםשלחן ערוך חושן משפט שעח:א, 
 רש"י בבא קמא מה: ד"ה מה בעלים, שיעור צ"ב 538
 , שיעור צ"בשו"ת בית הלוי חלק ב סימן לט אות ג 539
 כתובות לב., אור שמח הלכות רוצח ב:ט, ארץ הצבי עמ' רסב ורסד, שיעור צ"ב 540
ארץ הצבי עמ' רסא, בעקבי הצאן עמ' רעו,  גליון הש"ס מכות ה., שיטה מקובצת כתובות מה., קובץ שיעורים ח"ב סימן יג אות ה, 541

 , שיעור צ"ב1גינת אגוז עמ' קכט הערה 
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Baalei Din and Ta’anot in Dinei Nefashot, only Baal Davar. Perhaps the Makor for giving 

the lesser punishment is 542.לאחיו ולא לאחותו 

31. Tosafot: The Gemara only says למה לי קרא by exceptionally compelling Sevarot, but 

weaker, more questionable Sevarot, need a Sevara.543 

32. Rambam: Some say that it’s really part of Masechet Sanhedrin, but the correct answer is 

that מכות ועונשין are the responsibility of the Dayanim.544 

33. Tosafot Rid: He's Ne'eman Min HaTorah like any Ed Echad beIssurin. R' Chaim Ozer: 

Can't be! The Gemaras later say it's a Kullah MiDeRabbanan. Tosafot: Chazal can be 

יש קצת טעם וסמך\עוקר דבר מן התורה בקום ועשה בדבר הדומה . Chazon Ish: That’s not what 

Tosafot meant. Rav Schachter: Questionable.545 

34. Aruch HaShulchan, Torah Temimah: Anything that needs to be from עור must be from 

 ,צומח or דומם while Succah walls, which can be made of anything, even עור בהמה טהורה,

do not.546 

35. Rashi: Between twelve and thirteen. Rambam: Shanim without Simanim. Reb Chaim: 

According to Rashi, Shanim create the Gadlut, and, according to the Rambam, they are a 

Siman LaDavar that there are Se'arot.547 

36. Some Professor: The Gemara says they only have until Toch KeDei Dibbur, while the 

Tosefta says they have until their Edut is investigated in Beit Din. Rav Schachter: No 

Stirah. It ends with the investigation and they have toch kedei dibbur after it to back 

out.548 

37. Shulchan Aruch: It's not Nitpas as Edut until after Chakirot, so, if they’re contradicted in 

Chakirot, they’re batel, while if they’re contradicted in Bedikot, they’re fine. Shach: 

Ra’avan: Even if it’s in Chakirot, they’re kasher. Fundamentally, the Machaloket 

Rishonim is regarding the nature of R' Chanina's Din: is it still Nitpas as Edut if they’re 

huchshu in Chakirot/Bedikot and then Pasul or no the Hagadat Edut is already done.549 

38. Chazon Ish: Isn't it עדות שאי אתה יכול להזימה, as you don't know who's responsible?! 

We’re mesupak which one is true, but נ"ממ , one of them is telling the truth, so they’re 

both Mechayev him equally and we can say they’re both BeTorat כאשר זמם, regardless 

of whether they’re Mechayev him BeTorat Vaday or Safek. Alternatively, the Edut is 

                                                 

 , שיעור צ"ג וק"אגבורת ארי מכות ב.גליון הש"ס סנהדרין ל., טורי אבן ראש השנה כג:, תוספות מכות ב. ד"ה זוממי,  542
 שבועות כב:, בבא קמא מו:, תוספות שבועות כב: ד"ה איבעית, שיעור צ"ב וק"א 543
 , שיעור צ"גחידושי הרמב"ן שבועות ב: ד"ה גמ', רמב"ם הקדמה לפירוש המשניות 544
סנהדרין ל:, רש"י ותוס' שם ד"ה בעדות בכור, בבא בתרא קכו:, רשב"ם ד"ה מוחזק אני, תוספות רי"ד שם אות לב, יבמות לט:,  545

תוספות יבמות  ,ספות יבמות פח. ד"ה מתוך חומרתושבת קמה:, רש"י שם ד"ה לעדות אשה, יבמות צג:, שו"ת אחיעזר ח"ג סי' כט, 
, שיעור צ"ד וק"א )שבו יישב הרבה קעאו , ארץ הצבי עמ' קטנשים סימן כב סעיף ד\חזון איש אבן העזר, פט: ד"ה כיון דלא ירתי

 (מהקושיות על התוס' רי"ד והפנ"י
 , שיעור צ"דמזתמימה שמות יג:, תורה לגקסט:ערוך השולחן אבן העזר , תוס' שם ד"ה ואענלך, יבמות קב: 546 

 , חידושי הגר"ח שם, שיעור צ"דטוהלכות אישות ב: ד, רמב"ם הלכות נדרים יא:רש"י נדה מו. ד"ה כי יפליא 547
 שיעור צ"ה 548
 , ש"ך שם ס"ק ו, שיעור צ"השלחן ערוך חושן משפט ל:ב 549
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valid, because at any given time, one of the pairs can be Huzam, and we’ll pasken based 

off of the other’s Edut.550 

39. Chavot Da’at, Rav Moshe, The Rav: MeIkar HaDin, You’re supposed to give back the 

type of item you borrowed; Bediavad, money works, as well.551 

40. Ohr Sameach: They removed it along with Derishah vaChakirah.552 

41. Yad Ramah: It’s BeYadah. The Rav: At this step of the Gemara, it means that it’s like it’s 

actually hers.553 

42. Gemara: Can walk behind someone davening Shemonah Esrei. Zohar: Cannot.554 

Inyanyim Shonim 

1. Magen Avraham: A special parasha for Miriam is a Genai, so we fulfill the Zechirah with 

the regular Sidra instead of making a special Keriah. Torah Temimah: That’s why we 

read Parashat Parah, as an implicit Zecher for the Egel HaZahav.555 

2. Ramban: Either to prevent ruining the Simcha or because they were Nimshechu 

beShemen HaMishcha. Reb Chaim: A Meshuach Milchama has Kedushat Kohen Gadol, 

but not Minui Kohen Gadol.556 

3. Tosafot: No. R’ Akiva Eiger: The Gemaras say yes!557 

4. Zichron Yehudah: No.558 

5. Since they breed with cows, the mesorah for cows transfers along with the Kashrut.559 

6. Torah Temimah: They claim to have found such an animal.560 

7. Rav Schachter: Officially, the OU gives a Hashgacha on Turkey for those who have a 

Mesorah. The Ashkenazim do not have one, and they can’t pick up the Sephardi one, 

either.561 

8. Rambam: Only Yad Shachat Dam. Ra’avad: All Mashkin.562 

9. Entering Har HaBayit, Safek Tuma, Tuma Huterah beTzibbur, Challat Chutz LaAretz 

(MiDeRabbanan).563 

                                                 

רמב"ם חזון איש חושן משפט, הערות סנהדרין סימן כב, עמ' רסג, תוספות סנהדרין לא. ד"ה בית שמאי אומרים נחלקה עדותן,  550
   , שיעור צ"המפניני הרב עמ' תכו ג:ג, -ות עדות א:ההלכ

 , מפניני הרב עמ' תכ, שיעור צ"הסנהדרין לא., עו:גרות משה יורה דעה א(, אקישורסא )חוות דעת יורה דעה ריש סימן ק 551
 , שיעור צ"ואור שמח הלכול עדות ג:טתוספות סנהדרן לא. ד"ה חייביה רב נחמן, בבא קמא קיב:, חידושי הרשב"א שם ד"ה הא,  552
 שיעור צ"ו וצ"ז ד רמה שם,י, אותיות ניקנות במסירהסנהדרין לא., רש"י ד"ה  553
 שלחן ערוך אורח חיים קב:ד, ביאור הגר"א שם, זוהר לפרשת חיי שרה )ח"א קל"ב ע"ב(, עליות אליהו )ביוגרפיה(, שיעור צ"ח 554
 , פרשת שמיניתורה תמימה במדבר יט:קכהס:ב,  מגן אברהם 555
 , פרשת שמינימפניני הרב עמ' תיט, 3ארץ הצבי עמ' עז בהערה , חידושי הגר"ח יומא דף יב:, ז-ו:רמב"ן ויקרא י 556
 פרשת שמיני 557
 פרשת שמיני ,בית יוסף יורה דעה סימן פג, תוס' ע"ז מ. ד"ה אמר רבא ,שו"ת זכרון יהודה סימן לב 558
 צוג( יורה דעה א:כקונטרס פני שור )להרב הר, חזון איש יורה דעה סימן יא, חכמת אדם לו:א ,ש"ך יורה דעה פ:א, חולין נט: 559

 ., פרשת שמיניבכורות ז
 ,י בהערה כ-ז:ורה תמימה דברים ידת, חולין סט: 560
חוברת מסורה חוברת כא עמ' פו , נפש הרב עמ' רלא, ש"ך שם ס"ק ו, שלחן ערוך יורה דעה פב:ג בהג"ה, חולין סב. ורש"י שם 561
 , פרשת שמיני(קישור)

 , פרשת שמינידרמב"ם הלכות טומאת אוכלין א: 562
 פרשת תזריע 563
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