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תשע "ז סיון טו"ב  ב "ה,

לקב"ה הטוב הכרת

המהרש"א וביאר מילי". הלולי, דבי אגרא אשי: רב "אמר ו,ב: בברכות

מצוה, של בדבור בשמחה וכלה.. חתן לשמח "שראוי אגדות: בחידושי

קול באומרו שסיים והוא עולם. לקיום בבריאה, המקום חסדי להזכיר

ה', את הודו המקוםאומרים בשבח יהיו השמחה לשוןשקולות וידוע ."

ובכל תמיד, לנגדם ה' אשר החסידים "מידת תקכט): סימן (בסוף הטור

להקב"ה ומשבחין מברכין ויותר יותר אז שמחתם, בעת ידעוהו, דרכיהם

שמחם". אשר

החתן היקרים, צאצאינו של חתונתם ביום המקום חסדי נזכיר אנו וגם

ר' התמים הלויהרב גדליה מרתוולפאשי'יהוסף המהוללה הכלה עם ,

לביתחנה טובות.הרשקופתחי' ושנים ימים לאורך ,

ה', יראי וכלה חתן לגדל שזכינו על מרום, לאלוקי ניכף ה' נקדם במה

של בית להקים לפלוני, פלוני בת יחדיו, להם חוברו העליונה שבהשגחה

מחורבות חורבה חדא, בצוותא ולבנות החסידות, יסודי על וקדושה תורה

ע"י דור, מדור המסורה העתיקה בדרך וזאת ו,ב), (ברכות ירושלים

נפשם שמסרו מט,א) (פסחים הגפן" בענבי הגפן "ענבי הקדושים אבותינו

נשיאינו לרבותינו פנימית התקשרות תוך הטהורה, השושלת המשך על

התחנכו שלאורו מה"מ אדמו"ר כ"ק דורנו לנשיא ועד החסידות, אבות

והכלה. החתן

לבוא שטרחו היקרים, ולידידינו המשפחה לבני מודים אנו זו, בהזדמנות

ברוח, ומקרוב בגשם מרחוק עמנו שמשתתפים או בשמחתנו, חלק וליטול

ועד שי', מצאצאיכם אמיתיות לשמחות שתזכו כולכם, את ומברכים

"ונתפלל צדקנו. משיח בביאת והשלימה האמיתית בגאולה עולם לשמחת
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בשמחת ושישמחנו שלם, בלב רצונו לעשות לעבדו לבנו שיטה להקב"ה,

(כלשון חיים" מלך פני באור לאור הבא, העולם לחיי ויזכנו העולם,

שם). הטור

"משמיע הספר תשורה, בזה מוגשת החתונה, משמחת נצח ולמזכרת

"משמיע והכלה, החתן לזכות זה שיהיה רצון ויהי החתן. מאבי שלום"

יט,ב). (ע"ז תורה אלא טוב ואין נב,ז), (ישעי' טוב" מבשר שלום

החתן אבי - וולפא הלוי דובער שלום

הכלה אבי - הרשקופ יעקב
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אשלם לה ' נדרי

ביחד לחופה, להוביל השי"ת יזכני שכאשר בדעתי, שגמרתי שנים כמה זה

לה' תודתי את אביע במשפחתנו, האחרון הילד את תחי', רעייתי עם

למעשה. זו טובה מחשבה לצרף שזכיתי וב"ה חדש. תורני ספר בהדפסת

כתיבת על פעמים כמה שזירזני הרבי, של הוראתו את גם אני מקיים בזה

חיבורים". עוד "לכתוב לי שיאמר ז"ל לאבי צוה וגם ספרים,

(ורובם האחרונות בשנים ידי על נכתבו זה, בספר שנקבצו המאמרים

סוגים: כמה בהם ויש שונים), תורה בקובצי פורסמו

שבת. להלכות השלם" ה"רמב"ם עריכת במסגרת עיונים א.

אלי. שהגיעו הלכתיות לשאלות לפענ"ד תשובות ב.

הלימוד. בעת לסוגיות וביאורים סיכומים ג.

מאנ"ש. ת"ח שכתבו תורה לדברי הערות ד.

חכמים. דברי לקיים אדמו"ר, כ"ק בתורת שנשאלו להערות תשובות ה.

דמיון ואין השונים, הנושאים בין קשר שום כלל בדרך אין זאת, כל לאור

וכו בעריכה הכתיבה, בסגנון לפרק פרק אפשרבין שהיה נושאים גם יש .'

עושק. הפנאי חושק שהלב מה אבל יותר, בהם להאריך

בזכות שרק תחי', בלומה מרת הצנו"ח רעייתי תבורך, באוהל מנשים

בילדינו שהשקיעה והחינוך הלום, עד בס"ד הגענו ונפש בלב מסירותה

ה' בעבודת בתורה, עוסקים שכולם מתוקים, פירות הניב שי', ונכדינו

שנמשיך רצון יהי שד"י. במלכות עולם לתקן אדמו"ר כ"ק ובשליחות

טובות, ושנים ימים ואריכות בריאות מתוך חסידותי, נחת מכולם לרוות
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והשלימה, האמיתית בגאולה המשיח מלך רבינו לקראת נצא ובקרוב

שגידלנו". גידולים "ראו ונכריז

הרמב"ם "מכון צוות מחברי שי', פישמן שלום הרב לידידי נתונה תודתי

תודה גם ואתן ומועילות. חשובות הערות וציין הספר על שעבר השלם",

והשלום. האמת על ולהעמידני עוד, להעיר שיואיל למי מראש,

בטהרה ולומדיה התורה בברכת

וולפא הלוי דובער שלום
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פתיחה - א' סימן

בערבין  שמע את קורין מאימתי

-א-

כתב: החזקה" ל"יד הרמב"ם רבינובהקדמת ועד רבינו משה "ומימות

וכן פה.. שבעל בתורה ברבים אותו שמלמדין חבור חיברו לא הקדוש,

הדינים וכל השמועות כל קיבץ והוא הקדוש, רבינו עד תמיד הדבר היה

שבכל דין בית ושלמדו רבינו ממשה ששמעו והפירושים הביאורים וכל

לחכמים ושננו המשנה, ספר מהכל וחיבר כולה התורה בכל ודור דור

שלא כדי מקום, בכל ורבצו כולם, וכתבוהו ישראל לכל ונגלה ברבים,

ולא כך הקדוש רבינו עשה ולמה מישראל. פה שבעל תורה תשתכח

והולכין, מתמעטין שתלמידים שראה לפי שהיה. כמות הדבר הניח

פושט רומי ומלכות ובאות, מתחדשות ומתגברת,והצרות בעולם ת

כולם ביד להיות אחד חיבור חיבר לקצוות, והולכין מתגלגלין וישראל

ולמדו דינו ובית הוא ימיו כל וישב ישכח. ולא במהרה שילמדוהו כדי

ברבים". המשנה

הרי שבע"פ, התורה נכתבה לא הקדוש רבינו של זמנו שעד מה והנה,

אומר אחד "כתוב יד,ב: בתמורה וכדאמרינן איסור. בכך שיש משום זה

'כיכתוב' אומר אחד וכתוב האלה', הדברים את פילך האלה'.על הדברים

- ושבכתב בכתב, לאומרן רשאי אתה אי - פה שעל דברים לך, לומר

הפשוטה מההלכה שינה הקדוש ורבינו פה". על לאומרן רשאי אתה אי

דברים שכתיבת ועי"ש דורות. וחמש כשלושים במשך נוהגת שהיתה

לה'" לעשות "עת משום רק ומותרת תורתך", "הפרו בבחינת היא שבע"פ

וכנ"ל. זאת לעשות הכרח שהיה הרמב"ם, שביאר וכפי קיט,קכו). (תהלים
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-ב -

לסיבה המשנה, בתחילת מיד רמז אכן הקדוש שרבינו לומר, ויש

הוא והרמז שבע"פ. התורה את וכתב בראשית סדרי שינה שמחמתה

בערבין". שמע את קורין "מאימתי המשנה בלשון

דאי ישראל", ה"תפארת כתב "קורין", תיבת בפירוש דהנה ובהקדים,

דהרי הכתב, מן שמע קריאת לקרוא שצריך בזה שהפירוש לומר אפשר

לשון הוא "אבל פירש: ולכן פה, בעל לקרותה דמותר בשו"ע מפורש

וה"נ נח,א), (ישעיה תחשוך' אל בגרון 'קרא כמו.. לפרסום, בקול קריאה

אולם הכוונה". לעורר כדי בקול, ראשון פסוק לקרות שמצוה ר"ל

יאמר מה אדע לא "אבל וז"ל: עליו חלקו שם שם" אנשי ב"תוספות

קורא הפקודים שבחומש 'ובעשור דיומא דרפ"ז פה'בהא דאלמאעל ,

קריאה לשון שייך בספר הכתוב בע"פ).דבדבר שקורין (אע"פ "

כיון "שמועה", בלשון נקראת שנכתבה קודם פה שבעל התורה והנה,

החכ ע"י הכתב.שמסירתה מן ולא לאוזן מפה היתה לתלמידיהם מים

או דין בית ראש ודור דור בכל "אלא שם: בהקדמה הרמב"ם וכמ"ש

זכרון לעצמו כותב הדור, באותו שהיה ששמענביא מרבותיוהשמועות

כחו כפי לעצמו כותב ואחד אחד כל וכן ברבים, פה על מלמד והוא

ומהלכותיה התורה ששמעמביאור דורכמו בכל שנתחדשו ומדברים ,

למדום שלא בדינים השמועהודור מדותמפי עשרה משלש במדה אלא

הקדוש, רבינו עד תמיד הדבר היה וכן הגדול, דין בית עליהם והסכימו

השמועות" כל קיבץ ה"א:והוא סוף פ"ב שני מעשר בירושלמי (ויעויין

"מתניתא ה"א: פ"ב ובדמאי מתניתא". מן אי משמועה אי ידעין "ולא

שמועה "תבטל ה"ב: פ"ד ובכתובות לי". אמר שמועה לי, יחמי לא

מתניתא"). מקמי

"מאימתי המשנה: בתחילת הקדוש רבינו שרמז מה שזהו לומר, יש ועפ"ז

הסדריםשמעאתקורין את להפוך פתאום מותר איך היינו ולקרות"?
ה" את הכתב הדברשמועותמן הניח ולא כך הקדוש רבינו עשה ("ולמה "

שהיה"). כמות
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" הוא שהמצב משום שזהו הקדוש, רבינו חושךבערביןותירץ שנעשה ,"

מתחדשות והצרות והולכין, מתמעטין שתלמידים שראה ("לפי בעולם

מתגלגלין וישראל ומתגברת, בעולם פושטת רומי ומלכות ובאות,

שילמדוהו כדי כולם, ביד להיות אחד חיבור חיבר לקצוות, והולכין

ישכח"). ולא במהרה

-ג-

סוף עד המשנה מימות שנכתבו הספרים בכל גם הוא שכן לומר, ויש

לחדש יתברך ה' בחסדי זוכים שכאשר צדקנו, משיח בביאת הגלות, ימי

הכתב על הדברים להעלות החובה הרי בתורה, ראוי וביאור נכונה הבנה

חלק ונעשים המשנה, אל הדברים מתחברים ובזה לדורות, ולהדפיסם

לה'. לעשות עת משום שנכתבה פה שבעל מתורה

טבין". דאורייתא "פטפטיא תתעח): רמז תהלים (יל"ש חז"ל אמרו וכבר

" מ"שבעיםשפתוגם אחד עכ"פ זה והרי יב,יט). (משלי לעד" תיכון אמת

להבינה והנסיון התורה שעמל ועוד, יג,טו). נשא (במדב"ר לתורה" פנים

יגיעת של בסולם נוספת שליבה נעשה דיליה, שיעורא לפום אחד כל

נכונים וביאור להבנה להגיע אחריו הבא המעיין יכול שבעזרתו התורה,

יותר. ועמוקים

ימוש לא התורה ולימוד המדרש, בית מיושבי חלקנו שישים רצון, ויהי

את ולעשות לשמור וללמד ללמוד עולם, ועד מעתה צאצאינו מפי מפינו

הימים. כל תמיד לבב, וטוב ושמחה בריאות מתוך הזאת, התורה דברי כל
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ב' סימן

פנים כנגד פנים  - תברכו כה 

-א-

הק בלשון תברכו' 'כה רבנן, "תנו לח,א-ב: בלשוןסוטה אומר אתה ודש.

'אלה להלן ונאמר תברכו כה כאן נאמר לשון, בכל אלא אינו או הקודש,

הקודש. בלשון כאן אף הקודש בלשון להלן מה העם', את לברך יעמדו

הזה. בלשון שיאמרו עד 'כה', אומר הוא הרי צריך, אינו אומר יהודה רבי

אפילו אלא אינו או בעמידה, אומר אתה בעמידה. תברכו' 'כה אידך, תניא

להלן מה לברך', יעמדו 'אלה להלן ונאמר תברכו כה כאן נאמר בישיבה,

'לשרתו אומר הוא הרי צריך, אינו אומר נתן ר' בעמידה. כאן אף בעמידה

מנלן, גופיה ומשרת בעמידה. מברך אף בעמידה משרת מה בשמו', ולברך

אומר אתה כפים. בנשיאות תברכו' 'כה אידך, תניא לשרת'. 'לעמוד דכתיב

תברכו כה כאן נאמר כפים, בנשיאות שלא אלא אינו או כפים, בנשיאות

בנשיאות להלן מה ויברכם', העם אל ידיו את אהרן 'וישא להלן ונאמר

אומר הוא הרי צריך, אינו אומר נתן ר' כפים. בנשיאות כאן אף כפים,

בניו אף כפים בנשיאות הוא מה לו, בניו מקיש הימים', כל ובניו 'הוא

אומר אתה פנים. כנגד פנים תברכו' 'כה אידך, תניא כפים.. בנשיאות

כאדם להם', 'אמור ת"ל עורף, כנגד פנים אלא אינו או פנים, כנגד פנים

בלחש, אלא אינו או רם. בקול תברכו' 'כה אידך, תניא לחבירו. האומר

לחבירו". שאומר כאדם להם', 'אמור ת"ל

עולין כולן כהנים, שכולה הכנסת בית שמלאי, א"ר אדא "אמר שם: ועוד

אבא והתני איני, שבשדות. לאחיהם זירא ר' אמר מברכין, למי לדוכן.

לא ברכה. בכלל אינן כהנים שאחורי עם חייא, בר מנימין דרב בריה

מחיצה אפילו לוי, בן יהושע רבי אמר אניסי.. דלא הא דאניסי הא קשיא,
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לשון כאן עד שבשמים", לאביהם ישראל בין מפסקת אינה ברזל של

הגמרא.

בכל נאמרת כהנים ברכת "אין הי"א: פי"ד כפים נשיאת הלכות וברמב"ם

למדו כך ישראל'. בני את תברכו 'כה שנאמר הקודש, בלשון אלא מקום

בנשיאת תברכו' 'כה בעמידה. תברכו' 'כה ע"ה, רבינו ממשה השמועה מפי

תברכו' 'כה פנים. כנגד פנים תברכו' 'כה הקודש. בלשון תברכו' 'כה כפים.

כו'". רם בקול

הקודש, בלשון אלא מברכין "אין סכ"ג: קכח סימן או"ח אדה"ז ובשו"ע

שינו אם יצאו לא בדיעבד ואפילו כפים, ובנשיאת רם, ובקול ובעמידה,

הזה. בלשון שיאמרו עד תברכו' 'כה שנאמר הקודש, בלשון מאלה. באחת

'לעמוד שנאמר מעומד, שירות מה בשמו', ולברך 'לשרתו שנאמר בעמידה,

נגד פניהם שיהיה רק לישב, רשאין הצבור אבל מעומד, ברכה אף לשרת'

פנים עמו שמדבר לחבירו, האומר כאדם להם', 'אמור שנאמר הכהנים, פני

כולם כהנים שכולה עיר שהרי מעכב, זה אין בדיעבד (אבל פנים אל

פנים כנגד פנים לחברו האומר כאדם מברכין שאין אע"פ לדוכן, עולים

לחברו, האומר כאדם להם', 'אמור שנאמר רם, בקול שיתבאר). כמו

לבין בינם הברכה אומרים אין כאן אף שישמע, כדי בקול לו שאומר

צריך ולכתחלה פה, ישנו אשר העם כל שישמעו עד אלא בלחש, עצמם

עכ"ל. בינוני", אלא קטן ולא גדול לא שבקולות, במעולה לומר

-ב -

למדו שבגמרא דמאחר אדה"ז, של לשונו בסגנון להבין צריך ולכאורה

הביאם הוא אף והרמב"ם תברכו", "כה מהפסוק הדינים חמשת כל את

זו הלכה בתחילת מיד כלל ולא אדה"ז שינה למה ההלכה, באותה ביחד

בתוך רמזו ורק פנים", כנגד פנים אלא.. מברכין ד"אין הדין את גם

הוסיף: לעמוד, צריכים אינם שהצבור הזכיר שכאשר אגב, כבדרך הדברים

האומר כאדם להם אמור שנאמר הכהנים, פני נגד פניהם שיהיה "רק

חזר כפים נשיאת דלענין ולהעיר, פנים". אל פנים עמו שמדבר לחבירו
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ד"פנים הענין את ודוקא ס"א, לעיל כבר שכתבו אע"פ החיוב, על כאן

השמיט. פנים" אל

ואדרבה, בטור, מקורו על אם כי תלונתנו, אדה"ז על לא באמת והנה

את רק כאן כתב הטור אבל כנ"ל, אגב בדרך עכ"פ זה הזכיר שאדה"ז

הזכיר ולא רם, וקול כפים נשיאת עמידה, הקודש, לשון הדינים, ארבעת

פנים". כנגד "פנים הטור:וכברכלל בהגהות הגדולה" ב"כנסת כן הקשה

פנים חלוקת השמיט למה ז"ל, הטורים בעל יעקב רבינו על לתמוה "ויש

הרגיש שלא ז"ל ב"י רבינו על התימה ומן בגמרא.. דאתמר פנים כנגד

"לא כביכול שהב"י בלבד זו דלא נראה, השו"ע את וכשנפתח בזה".

בשו"ע כן כתב עצמו הוא שאף אלא הטור, על בהגהותיו בזה" הרגיש

ובקול כפים ובנשיאת ובעמידה הקודש בלשון אלא מברכין "אין סי"ד:

ילפינן "עוד העיר: סק"נ והמשנ"ב פנים. כנגד פנים הזכיר ולא רם",

בי לא אבל פנים", כנגד פנים דצ"ל דילגבגמרא אכן למה הטעם את אר

המחבר. כך על

שמאחר י"ל, "ואולי וכתב: כנה"ג, קושית את הביא בסקי"ד והפר"ח

ממילא לחבירו, שאומר כאדם טעמא והיינו רם, בקול לברך שצריך שכתבו

כנגד פנים לחבירו לומר דרך אין דהא פנים, כנגד פנים שיהיה ג"כ נפיק

דרשא דתני ומאן נינהו, תנאי תרי בגמרא, דמייתינן דרשות תרי והני עורף.

דרשא דתני ומאן רם, דקול דרשא למיתני איצטריך לא פנים, כנגד דפנים

הפר"ח: תירץ עוד פנים". כנגד פנים למידרש איצטריך לא רם, דקול

כנגד פניהם ויהיו לברכה יכוונו והעם (סכ"ג) לקמן אמ"ש עוד "וסמכו

ז"ל". והמחבר הטור דעת ליישב נ"ל כן הכהנים. פני

השניה: תשובתו על והקשה הפר"ח, דברי הביא סק"ט במשב"ז והפרמ"ג

כללם לא אמאי הכנה"גכאן"מ"מ שאלת שהרי הקשה, גדולה וקושיא ."

זו דרשה מביא הטור אין למה רק הדרשותהיתה שאר שנלמדובהדי

הפר"ח. השיב ומה תברכו", מ"כה כולם

פנים משא"כ יצא.. לא בדיעבד הוה עיכובא ד' הנך "וי"ל תירץ: והפרמ"ג

נראה היה ראשונה ובהשקפה לעיכובא". ולא הוה בעלמא אסמכתא לפנים
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"אבל בסכ"ג כתב הוא גם כאמור שהרי אדה"ז, לדברי יתאים זה שתירוץ

מעכבבדיעבד זה בסל"ז).אין גם (וכ"כ "

-ג-

פנים" כנגד "פנים של הדין נשתנה מה מפני צ"ל, גופא שבזה אלא

באחת שינו אם יצאו לא בדיעבד "אפילו שבכולן ההלכות, ד' משאר

תברכו", מ"כה נלמד הוא שגם פנים" אל ד"פנים הדין ואילו מאלה",

הוא זה לימוד שדוקא לומר תיתי ומהיכי בדיעבד, מעכב אינו

רק הוא כהנים, שכולה מעיר אדה"ז שהוכיח ומה בעלמא. אסמכתא

דינו נשתנה למה טעם בנותן בזה אין אבל הדין, הוא שכן הוכחה

המעכבות. ההלכות משאר

צ"ע לעיכובא, אינו פנים" כנגד ש"פנים הפרמ"ג שכתב הענין בגוף וגם

משמע הפוסקים שמדברי סקכ"א, בא"א עצמו הוא שכתב ממה

דהיינו הוא.. ולכאורהכולהו"דמהתורה הרמב"ם, בדעת (כ"כ מעכבים"

ע"כ). חולקים דטוש"ע ס"ל,

שהביא ה', סימן או"ח מהדו"ק ביהודה" "נודע בשו"ת מש"כ גם וראה

תברכו כה ע"ה. רבינו ממשה השמועה מפי למדו "כך הנ"ל: הרמב"ם לשון

תברכו כה הקדש. בלשון תברכו כה כפים. בנשיאת תברכו כה בעמידה.

פשוט הדבר "ומעתה מזה: והוכיח רם". בקול תברכו כה פנים. כנגד פנים

שהרי בדיעבד, מעכב כפים נשיאת כללינהושגם והשו"ע".כחדא הרמב"ם

שהרי מעכב, פנים" כנגד "פנים שגם פשוט שהדבר נאמר, אנו אף ועפ"ז

דמשמע סקי"ד, הפר"ח וכ"כ תברכו". מ"כה וברמב"ם בגמרא כחדא נכללו

דברי על שהוסיף לאחר שם, המשנ"ב וגם לעיכובא. הוי הני דכל בגמרא

וכמעט הפוסקים רוב "וכתבו סיכם: פנים", כנגד ד"פנים הדין את המחבר

דהני הוא,כולהוכולם, אחרלעיכובא באופן יצאו לא בדיעבד ".ואפילו

לעיכובא. הוא פנים" אל "פנים דין שגם מדבריו ומשמע

להבין, צריך עצמו בזה הנה מעכב, דאינו בפירוש כתב שאדה"ז ואף

שאין מפורש זו שבהלכה וביה. מיניה עצמו דברי אדה"ז סותר שלכאורה
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"כשמחזירים כתב: בהי"ז לעיל ואילו כנ"ל, מעכב פנים" כנגד "פנים

לברך וצונו אהרן של בקדושתו קדשנו אשר מברכין העם, כלפי פניהם

ויש באהבה.. ישראל עמו כלפיאת כשפניהם זו ברכה לברך אומרים

כלפי כשפניהם הברכה להתחיל נוהגין ויש פניהם, שיחזירו קודם ההיכל

הכל ולדברי הסברות. ב' ידי לצאת וגומרים, פניהם ומחזירים ההיכל

מצות עיקר היא כפים שנשיאת כפיהם, ויפרסו שישאו קודם מברכין

אבל לכתחילה, עשייתן להתחלת עובר עליהם מברך המצות וכל (התורה)

המצוה מגוף אינה פניהם מעכבתהחזרת שהיא הריאע"פ שיתבאר". כמו

בסכ"ג. ממש"כ לכאורה היפך מעכבת, פנים שהחזרת בפירוש כתב

-ד -

מעכבת שהיא "אע"פ כאן סיים אדה"ז שיתבארוהנה אדה"זכמו ובשו"ע ."

שהרי פלא, ודבריהם ו-ל"ז. כ"ג לסעיפים ציינו מקומות, מראי עם הנדמ"ח

כנ"ל. מעכב אינו פנים" כנגד ש"פנים מפורש כתוב שם אדרבה

שטרודין אנוסים שהם כיון שבשדות, "ועם כתב: שם שבסל"ז ואף

הם אפילו ברכה בכלל הם הכנסת, לבית לבא יכולים ואינם במלאכתם

לקבל הכנסת לבית לבוא ויכול בעיר שהוא מי כל אבל הכהנים. אחורי

שאין בעצמו מראה בא, ואינו תורה של כדת פנים אל פנים הברכה

ברכה בכלל אינו לכך בשבילה, הכנסת לבית לבא בעיניו חשובה הברכה

"כמו אדה"ז כתב שע"ז לתרץ, אפשר היה ועפ"ז הכהנים". אחורי הוא אם

"פנים להתברך בא ואינו בעיר שהוא שמי זו להלכה וכוונתו שיתבאר",

בדיעבד. גם זה דין מעכב אצלו פנים", אל

ש"פנים מוכיח, שבשדות" "עם של הדין דוקא אדרבה, שהרי אינו, זה אבל

ואינו הכנסת לבית לבוא דהיכול הא שהרי לעיכובא, אינו פנים" כנגד

משום אלא לעיכובא, הוא זה שדין מפני אינו הברכה, בכלל אינו בא

לבית לבוא בעיניו חשובה הברכה שאין בעצמו ש"מראה כך על שקנסוהו

אין הרי בדיעבד, מעכב פנים" כנגד ש"פנים נאמר ואם בשבילה", הכנסת

הוא בפועל שהרי לא, או בעיניו חשובה הברכה אם להזכיר כלל מקום
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הזלזול של לטעם שנזקקים גופא וזה פנים, אל פנים של במצב היה לא

איך לשאלה, הדרנא וא"כ מעכב. אינו פנים" כנגד ש"פנים מוכיח, בברכה,

סי"ז בסוף כשכתב התכוין למה וגם אדה"ז, בדברי הסתירה את לפתור

שיתבאר". "כמו

שהזכרנו, סל"ז בין נוספת פלאית סתירה כאן יש ראשונה ובהשקפה

הכנסת, לבית בא ולא אנוס שאינו שמי כתב, שבסל"ז סכ"ג. לעיל למש"כ

בברכה, שזלזל מפני הכהנים, אחורי הוא אם בדיעבד גם ברכה בכלל אינו

אינם מזרחי כותל אחורי הכנסת.. בית בחצר העומדים "ואפילו והוסיף:

הברכה שאין שמראים הסיבה, מאותה והכל בדיעבד), (גם ברכה" בכלל

וצ"ע, תורה". של כדת פנים אל פנים הברכה "לקבל בעיניהם חשובה

הכהנים.. פני נגד פניהם שיהיה "רק בסכ"ג שכתב למה סותר זה שהרי

לדוכן, עולים כולם כהנים שכולה עיר שהרי מעכב, זה אין בדיעבד אבל

שיתבאר". כמו פנים כנגד פנים לחברו האומר כאדם מברכין שאין אע"פ

הכהנים, פני כנגד פניהם אין שאם בסכ"ג, גם אומרים לא מדוע ולכאורה

חשובה הברכה שאין שמראים כיון טעם, מאותו ברכה בכלל אינם

פנים. אל פנים לקבלה בעיניהם

כהנים, שכולה מעיר ראיה הביא מה גופא, בסכ"ג להבין צריך מזה ויותר

מיוחד דין הוא ששם (מהגמרא), בסל"ז ביאר גופא זה ענין על והרי

פניםדאניסימשום אינו אם הברכה בכלל אינו אנוס שאינו מי אבל ,

זה אין שלעולם כהנים, שכולה מעיר בסכ"ג הוכיח איך וא"כ פנים, אל

שכן מוכח חילק, ומדלא הכהנים, פני כנגד פניהם שיהיו בדיעבד מעכב

הכהנים. פני כנגד פניו ואין הכנסת בבית נמצא אלא אנוס, באינו גם הוא

-ה -

השלשה על יותר מדעתו להוסיף רשאי אינו "כהן סכ"ז: בשו"ע והנה

הבאה"ל: וכתב תוסיף". בל על עובר הוסיף, ואם כהנים, ברכת של פסוקים

הדברים כל וכה"ג כפים בפריסת היה זה גם אם דדוקא נראה, "לכאורה

בנ"כ שלא בשבירך משא"כ המצוה, על הוספה מקרי זה בנ"כ.. המעכבין
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בעלמא, ברכה כ"א הוספה מקרי אין זה וכה"ג, פנים בהחזרת שלא או

בחידוש מוכח וכן עי"ש. הגר"ז בשו"ע כתב ל"א,וכן סוכה רשב"א י

בנ"כ, המעכבין דברים שארי ה"ה ומסתמא עי"ש, כפים בפריסת דדוקא

שנא". דמאי

שהדין מ', סעיף שם אדה"ז בשו"ע למפורש כוונתו לגר"ז, שציין ומה

כהנים, ברכת של פסוקים הג' על יותר מדעתו להוסיף רשאי אינו ד"כהן

כפים בנשיאת אמר "אם רק הוא תוסיף", בל על עובר הוסיף ואם

פנים העם".ובהחזרת כלפי

וז"ל: אדה"ז, דברי על הקשה סב סימן ח"א או"ח צבי" "הר ובשו"ת

בקיום לעיכובא שאינם הדברים שאפילו מוכח, הרב שו"ע "שמדברי

בל לענין מועיל מ"מ לכתחילה, לענין אלא כהנים ברכת של המצוה

אין לשיטתו, להגרש"ז שהרי המצוה. על הוספה נקרא יהא שלא תוסיף

וז"ל: כג בסעיף כמ"ש המצוה, קיום לענין בדיעבד מעכב פנים כנגד פנים

לענין ומ"מ עכ"ל, מעכב.. זה אין בדיעבד אבל פנים אל פנים שיהיה רק

מהצבור". פניו שמחזיר כל עובר שאינו כתב, תוסיף בל

בהחזרת כשאינו תוסיף בל על עובר דאינו אדה"ז, בדברי הבאה"ל ולהבנת

אדה"ז בשו"ע לנו שיש נמצא מעכב, גם פנים" כנגד ד"פנים משום פנים,

מעכב, פנים" כנגד ש"פנים בפירוש, כתב שבסי"ז ומכופלת. כפולה סתירה

בין סתירה גופא (ובזה מעכב שאינו בפירוש כתב ו-ל"ז כ"ג ובסעיפים

אנוס שאינו במי גם או באנוס דוקא מעכב אינו אם אלו, סעיפים שני

שמעכב. משמע מ' בסעיף ושוב כנ"ל),

-ו -

שם סוטה הגמרא בלשון להבין שצריך מה נקדים בס"ד, זה כל ולהבין

לדוכן. עולין כולן כהנים, שכולה הכנסת בית שמלאי, א"ר אדא "אמר ע"ב:

דרב בריה אבא והתני איני, שבשדות. לאחיהם זירא ר' אמר מברכין, למי

אינו ולכאורה כו'". ברכה בכלל אינן כהנים שאחורי עם חייא, בר מנימין

לה היה ועדיף מנימין, דרב בריה אבא מדברי הגמרא שאלה מדוע מובן,



'á ïîéñ$íéðô ãâðë íéðô - åëøáú äë23

שהרי פנים". כנגד פנים תברכו, "כה לעיל שלמדנו מהברייתא להקשות

בכלל אינן הכהנים שאחורי ד"עם אבא ר' של דינו שכל פשוט, לכאורה

טוב וא"כ פנים", כנגד "פנים של ההלכה ותכלית סיכום רק הוא ברכה",

בלשונו להבין יש ועד"ז עליו. למדנו עתה שרק הדין ממקור לשאול יותר

גם והרי הכהנים, "שאחורי" העם את רק הזכיר למה גופא, אבא ר' של

חסר הכהנים, אל פניהם מחזירים אינם אבל לפניהם שנמצאים אלו

לכאורה. הברכה בכלל אינם הם גם וא"כ פנים, אל בפנים אצלם

פנים, כנגד פנים אמר "אתה ששאלו: שם, ע"א בגמרא להבין צריך ועוד

מסכימה הגמרא אם נפשך, ממה ולכאורה עורף". כנגד פנים אלא אינו או

מקום אין אז פנים", כנגד "פנים שצ"ל לומדים תברכו" "כה שמהפסוק

"או לשאול לה היה הזה, הלימוד על לערער רוצה הגמרא ואם לשאלה,

אפילו אלא "אפילו").עורףאינו שהוסיף רש"י (וכגירסת עורף" כנגד

יותר. תמוהה זו קושיא נעשית הגמרא, סוגית המשך בכל וכשמעיינים

מהלימוד ממש ההיפך את בגמרא הקשו השאלות, שאר בכל שהרי

אומר אתה לשון.. בכל אלא אינו או הקודש, בלשון אומר "אתה הקודם:

אינו או כפים, בנשיאות אומר אתה בישיבה.. אפי' אלא אינו או בעמידה,

בלחש". אלא אינו או רם, בקול אומר) (אתה כפים.. בנשיאות שלא אלא

במקצת, הגמרא כביכול הודתה פנים", כנגד "פנים של זה בענין ורק

אלא אינו "או רק עורף".פניםושאלה כנגד

שאין עורף, כנגד פנים אפילו אלא אינו "או בגמרא: פירש רש"י והנה

עורף כנגד הכהנים פני היינו הכהנים". לצד פניהם להסב צריכים הצבור

כנגד צ"ל הכהנים שפני להוכיח באה שהגמרא ביאר, המאירי אבל הצבור.

לי, תמיהא "וקצת רש"י: דברי על בסקי"ד כתב הפר"ח וגם המתברכים.

אחורי יהיו שלא כדי הכהנים, עורף כנגד הצבור פני פירש לא אמאי

בסוף הנדפס יוסף" "פורת בחידושי כתב ועד"ז שכינה". כלפי הכהנים

א"ר אמרינן (מ,א) דלקמן משום היא, הגמרא דכוונת "נ"ל וז"ל: המסכת

העם כלפי פניהם כהנים שהרי עליך, צבור אימת תהא לעולם יצחק

שהכהנים לומר, לנו היה הסברא דמן חזינן הרי התיבה. כלפי ואחוריהם

כל ואחוריהם התיבה כלפי פניהם להם',יעמדו 'אמור מדכתיב אך העם. פי
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וא"כ התיבה, כלפי שאחוריהם וממילא העם, כלפי שפניהם ילפינן

אחור כנגד הצבור פני (שיהיו) הוא עורף כנגד פנים (השאלה) פירוש

עכ"ל. הכהנים",

גירסת ע"פ (ובפרט כן פירש לא דרש"י בעצמו, שהוסיף למה בנוסף אבל

" (וגםאפילורש"י דבריו את להבין זכיתי לא הנה עורף"), כנגד פנים

ברור פנים", כנגד פנים תברכו "כה כשאמרו שהרי הפר"ח). דברי את

תברכו". "כה מדברים שאליהם הכהנים, פני היא הראשונה, "פנים" שתיבת

עורף", כנגד "פנים שאינו להם" מ"אמור דילפינן בגמרא כשהשיבו וגם

ה"להם", הוא השני שה"פנים" מובן הרי לחבירו, האומר כאדם שצ"ל כיון

בשאלת שהכוונה לבאר אפשר איך וא"כ המתברכים. העם פני היינו

שכנגד המתברכים פני על היא עורף", כנגד פנים אלא אינו "או הגמרא

הכהנים. עורף

ואמרו: דוכתייהו אחליפו ט"ל) (אות תברכו" "כה עה"פ שבספרי איברא,

אלא אינו היהמול"או זו גירסא לפי ואכן פנים", כנגד עורף) (היינו

אבל המתברכים, פני כנגד הכהנים עורף שיהיה השאלה, לפרש אפשר

חזרנו ושוב כרש"י. הפירוש בודאי עורף", כנגד "פנים בגמרא לגירסתנו

עורף אפילו אלא אינו "או הגמרא שאלה לא מדוע לתמיהתנו, איפוא

עורף". כנגד

-ז -

בסוטה "אמרו וז"ל: יוסף הגר"ע כתב סי"ט ח"ג דעת" "יחוה בשו"ת והנה

העם כלפי פניהם הכהנים שהרי עליך, צבור אימת תהא לעולם מ,א.

כבוד מפני שהוא לנו שמנין בזה, הקשו וכבר שכינה. כלפי ואחוריהם

כנגד פנים תברכו, כה שדרשו: כמו הכתוב, גזירת מפני שזהו נאמר צבור,

שאומר כאדם להם אמור ת"ל עורף, כנגד פנים אלא אינו או פנים.

פנים, כנגד פנים לקיים שבכדי מידי, קשיא לא באמת אולם לחברו..

הקודש. ארון כלפי אחוריהם יחזירו ולא אחר, לצד הכהנים שיעמדו אפשר
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רבב"צ הראשל"צ הגאון חרפי, בימי שהקשיתי זו קושיא על לי תירץ וכן

עכ"ל. זצ"ל", עוזיאל חי מאיר

כרעיה עקר "כי לט,א: שם בגמרא מבואר שהרי דבריו, להבין זכיתי ולא

מחזיר והוא למיסק, בעבודה כרעיה, עקר "וכי ופירש"י: כו'". אמר מאי

וכי ד"ה שם בתוס' ביארו וכן הקודש), ארון (היינו תיבה" כלפי פניו

היינו התיבה, לפני בא דבתחילה כפים, נשיאת סדר הוא דכן מהדר,

חקאן הר"ש לשון את הביא הגדולה" (וב"כנסת להיכל ופניו לעם אחוריו

משאר גרעי לא השכינה, עם מדברים ששם "וכיון שכתב: בתשובה הלוי

עומדין "כשהם בסט"ו: אדה"ז כתב וכן שכינה"). צד שצריכות תפלות

הש"ץ להן שיקרא עד העם.. כלפי ואחוריהם היכל כלפי ופניהם בדוכן

מה ועפ"ז ידיהם". ופושטים העם כלפי פניהם מחזירים שאז כהנים,

כלפי אחוריהם יחזירו ולא אחר לצד הכהנים שיעמדו "אפשר לומר שייך

העם אל כשאחוריהם ומתפללים עומדים בתחילה והרי הקודש", ארון

כלפי "פניהם שהעם העם, אל פניהם מחזירין ואז הקודש, אל ופניהם

ובמילא ה"ד) פי"א תפלה הלכות (רמב"ם התיבה" וכלפי.. הקודש

הכתוב בגזירת הדבר כלול ושוב הקודש, כלפי הכהנים של אחוריהם

כבוד מפני שהוא מנין השאלה חוזרת שוב וא"כ פנים". אל ד"פנים

פנים. כנגד פנים שצ"ל כהנים בברכת הכתוב גזירת זהו והרי הצבור,

זה אין התפלה, בשעת הקדש כלפי פניהם שהעם דמה ס"ל, (ואולי

אל פניהם אין במזרח היושבים המזרח, עדות אצל ואכן גמורה, חובה

אחוריהם יהיו ולא פנים" כנגד "פנים שיהיו אפשר וממילא הקדש,

שם). בדבריו משמע זה אין אבל להיכל.

את סקי"א כאן הפר"ח הביא כבר הנ"ל, דעת" ה"יחוה בקושית והנה

צבור אימת תהא לעולם דאמרינן "דמהא הב"י: בהגהות שכנה"ג שאלת

צ"ל ע"כ שכינה, כלפי ואחוריהם העם כלפי פניהם כהנים שהרי עליך,

"אשר מברך הכהן הרמב"ם (דלשיטת קדשנו אשר ברכת בשעת דמיירי

אין לעם שמברכין בשעה דאי הקודש). אל כשפניו באהבה" קדשנו..

זה, דבריו:דמוכרחיםלהוכיח את דחה והפר"ח פנים". כנגד פנים לעמוד

ופניהם שכינה כלפי אחוריהם הרי סוף סוף בכך, דמה למותר, "והוא
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צ" שהברכה גזה"כ שהוא דאע"פ דבריו, וביאור העם". אלכלפי פנים ל

ופניהם שכינה כלפי אחוריהם מכך כתוצאה שלמעשה מאחר אבל פנים,

הצבור. דאימת הענין את מזה לומדים הרי העם, אל

דהא משמע הגמרא מלשון כי ביאור, טעונים הדברים עדיין אבל

הוא העם, אל ופניהם שכינה כלפי הצבור,מהטעםשאחוריהם דאימת

ש" צדדי ענין שזהו סוףולא העם"סוף אל ופניהם שכינה כלפי אחוריהם

טעם גופא הוא הצבור שאימת שם, האחרים הלימודים משני (וכדמוכח

אל כשדיבר רגליו על קם הצבור כבוד שמפני המלך, מדוד האחד הדבר,

"משום לדוכן בסנדליהן לעלות רשאין הכהנים דאין מהדין והשני, העם,

צבור"). כבוד

הפנים, בהחזרת צדדי דבר הצבור" ד"אימת הענין שאין לכך ברורה וראיה

הטור דברי שעל שם. יוסף הבית מלשון היא בו, עיקרי ענין אלא

מ,א: נאמרין ואלו "בפרק הב"י: כתב העם", כלפי פניהם "וכשמחזירין

כלפי פניהם כהנים שהרי עליך, צבור אימת תהא לעולם יצחק ר' אמר

חקאן הר"ש בשם הגדולה" "כנסת הביא וכן שכינה". כלפי ואחוריהם העם

להחזיר צריכים ישראל, עם שמדברים שמברכין בשעה "אבל וז"ל: הלוי

הטעם עצמו שזהו פירשו הרי צבור". אימת משום העם, כלפי פניהם

שהרי צ"ל, ושוב הנ"ל). יוסף הגר"ע תירוץ נסתר בזה (וגם הפנים להחזרת

כהנים בברכת עיקרי דין והוא תברכו", ד"כה מגזה"כ היא הפנים החזרת

פנים". כנגד "פנים שצ"ל

-ח-

שבין הנפלא בהבדל ונתבונן הבה הנ"ל, התמיהות כל את לבאר ובכדי

דבכל תברכו". מ"כה שנלמדו הדינים לשאר פנים", כנגד ד"פנים הדין

תלוי הדבר אין רם, וקול כפים נשיאות עמידה, הקודש, לשון הדינים:

שהכהן בכך די אין פנים", כנגד ד"פנים בתנאי משא"כ עצמו. בכהן אלא

שגם המתברך, של הפעולה שיתוף את גם צריך כי העם, כנגד פניו יחזיר

אל פניו החזיר הכהן אם שאף מזה, ויותר הכהן. כנגד פניו יכוין הוא



'á ïîéñ$íéðô ãâðë íéðô - åëøáú äë27

כנגד פניהם שאין ואחרים הכהן כנגד שפניהם כאלו ביניהם ויש העם,

דין מתקיים אין ובחלקם פנים, כנגד פנים מתקיים בחלקם הרי הכהן,

פשוט. זה וכל זה.

"כה יעבור בל תנאי התורה קובעת איך להבין, לכאורה צריך ומעתה

ואי שלו, החלק על רק שליטה יש לכהן והרי פנים", כנגד פנים תברכו,

הכהן יעשה ומה בשליטתו. שאינו דבר על תברכו" "כה לצוותו אפשר

ברכתו תהיה האם ההפוך, לצד מסתכלים והם העם, אל פניו יחזיר כאשר

נשיאות עמידה, הקודש, שלשון דכשם כתבנו, וכבר ושלום. חס לבטלה

צריך כן לבטלה, ברכתו לכאורה ובלעדיהם לעיכובא, הם רם וקול כפים

בשו"ע וכמפורש הפסוק, מאותו שנלמד פנים" כנגד ב"פנים גם להיות

שהברכה כן לומר יתכן ואיך וכנ"ל. מעכבת" שהיא "אע"פ סי"ז שם

עצם שגם אלא בלבד, זו ולא באחר. תלויה תהיה הכהן, של ח"ו לבטלה

בקהל, תלויה תהיה ישראל, עמו את לברך הכהן של עשה המצות קיום

עשה. ג' וביטל המצוה את הכהן קיים לא פניו, כנגד יעמדו לא דאם

היא, האחת שונות. הלכות שתי כאן שיש הנ"ל, התמיהות מכלל והעולה

פנים", כנגד "פנים צ"ל שהברכה והשניה, פנים". "בהחזרת מצווה שהכהן

הפנים דהחזרת הראשון הדין והנה העם. על אלא הכהן, על חיוב אינה וזו

מהטעם אכן הוא העם, אל הכהנים הצבורשל ואימת ואינודכבוד כנ"ל,

הלכה הוא פנים", אל "פנים של הלימוד ואילו דוקא, כהנים בברכת דין

כהנים, בברכת הכהנים.שהמתברכיםמיוחדת אל פניהם להסב צריכים

אדה"ז בשו"ע וכ"כ העם", כלפי פניהם "ומחזירין ס"י: השו"ע כתב ולכן

כי זה. לענין פנים" אל "פנים הלשון את כלל הזכירו לא ושניהם סט"ו.

סקל"ז). המשנ"ב במש"כ צ"ע (ומכאן שונים דינים בשני כאמור מדובר

אדה"ז: שו"ע וכלשון העם. על חיוב הוא פנים" כנגד "פנים של הדין ואילו

הכהנים".הצבור"אבל פני נגד פניהם שיהיה רק לישב, רשאין

על הרי תברכו", מ"כה הנ"ל הדרשות כל את הגמרא למדה כאשר ולכן

"כה במילים כתוב היכן כלומר, וכו'", אלא אינו "או שאלו מהן אחת כל

ואולי רם, ובקול הקודש ובלשון ובעמידה כפים בנשיאת שצ"ל תברכו"

ב"פנים אבל כו'. ובלחש ובישיבה נ"כ בלי תברכו" ד"כה הנכון, הוא ההיפך
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זה כי עורף", כנגד עורף אלא אינו "או לשאול שייך לא פנים" כנגד

צבור אימת תהא דלעולם העם, כנגד פניו להחזיר צריך שהכהן פשוט

עורף", כנגד פנים אלא אינו "או רק הגמרא שאלת היתה ולכן עליך,

שהעם תיתי מהיכי אבל העם, אל פניו מחזיר שהכהן אמת דהן כלומר,

תלוי אינו זה שדבר ובפרט (וכפירש"י). הכהנים פני כנגד פניהם מחזירים

עורף". כנגד "פנים אפילו הוא תברכו" ש"כה אפשר ולכן כנ"ל, בכהן

כאדם צ"ל שהברכה להם", "אמור הפסוק: בהמשך זה שנרמז והשיבו,

בו, תלוי שלא מה על הכהן את לצוות שייך שלא ואף לחבירו. האומר

שלומדים החידוש אבל המצוה, קיים מצדו שהכהן דאף בזה, הביאור הנה

שגם תברכו"), ב"כה נכלל (ובמילא להם" צ"לקבלתמ"אמור הברכה

פנים". אל ד"פנים באופן

של פנים החזרת כשאין חלה לא שהברכה יתכן איך גיסא, לאידך אמנם

של ומשמעותה ומלכות, בשם עליה וברך המצוה קיים הכהן והרי העם,

דאף לומר, מכריח וזה אותו. שמברכים מי על חלה שהיא היא "ברכה"

אינה העם של הפנים החזרת אבל מעכבת, הכהן של הפנים שהחזרת

להם" "אמור התורה שבציווי כלומר, דלכתחילה. דין רק והוא מעכבת,

שותף להיות צריך הישראל שגם הוא, הברכה של הרצוי שהמצב נרמז,

הישראל החזיר לא אם גם אבל פנים, כנגד פנים של באופן בקבלתה

לא הכהן אם משא"כ חלה. והברכה מעכב הדבר אין הכהנים, אל פניו

לעיכובא. שזהו העם, אל פניו החזיר

בהדי פנים" אל ד"פנים הענין את ואדה"ז, והמחבר הטור מנו לא ולכן

עצמו, לכהן שנאמרו הדינים כל כי תברכו". מ"כה הנלמדים הדינים אותם

לעם השייך דין הוא פנים", אל "פנים משא"כ כנ"ל, לעיכובא הם

אותם עם ביחד להכלל יכול אינו ובמילא מעכב, אינו וגם המתברכים

צבי הרב לידידי (ותודה בברכתו. להתנהג עליו איך לכהן המורים הדינים

לי שהיתה בשקו"ט עלה לעיל, מהאמור שחלק אנג'לס, מלוס שי' רייזמן

זו). בסוגיא איתו

בלשון לא הכהן, על המוטל הדין את ואדה"ז והשו"ע הטור שכתבו וזהו

את שלהמצבהמבטא בלשון אלא פנים", כנגד "פנים -פעולהשל
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ואומריםהחזרת" ההיכל כלפי פניהם עם עומדים שהכהנים דלאחר פנים".

זו ובהפנייה העם, כלפי פניהם להפנות עליהם הרי רצון", ה"יהי את

פנים החזרת של בדין הכהנים של תפקידם אתמסתיים החזירו הם כי ,

כלל בדרך העם פני נמצאים ששם הרוח שהוא מערב, לכיוון פניהם

שהכהנים כמובן אבל כנ"ל). התיבה", וכלפי.. הקודש כלפי "פניהם (שהעם

גם ולכן אחר, לצד פניהם יפנו לא שהמתברכים כך על אחראים אינם

המצוה את הכהן קיים זאת בכל מהכהנים, פניהם העם הפנו אם

העם. פני לכיוון פניו החזיר הוא כי בשלימותה,

משום הוא הפנים החזרת של דהטעם בגמרא שאמרו מה מובן ובזה

פנים. אל דפנים גזה"כ זהו שהרי הקושיא, את לעיל והבאנו הצבור, כבוד

מצות אלא הכהנים מצות אינה פנים אל פנים אכן שכנ"ל אלא

ובזההמתברכים אחר. ענין היא העם אל הכהנים של פנים החזרת ואילו ,

משום היא המתברכים, העם אל הכהנים פני החזרת של שהפעולה ביארו,

מפנה שבכך אע"פ לברכם, כדי פניו הכהן מחזיר דכאשר הצבור, כבוד

כבו ניכר בזה הרי מהשכינה, הצבור.פניו ואימת ד

-ט -

בסי"ח כתב מעכבת, הפנים שהחזרת בסי"ז אדה"ז שפסק אחרי מיד והנה,

ההיכל אם אפילו אלא הש"ץ, כלפי הכהנים פני להיות צריך "אין וז"ל:

לפני עומדים הכהנים במזרח, היא לפניה שהש"ץ והתיבה בצפון קבוע

כלל מעכבם ההיכל אין ומ"מ העם. כלפי לדרום ופניהם בצפון ההיכל

מחזירים הכהנים תורה, ספר שם שאין במקום שאפילו כפים, בנשיאת

הסעיף, בסוף שכתב זה דין ומקור עכ"ל. ומברכים", העם כלפי פניהם

סק"י מהפר"ח הוא כפיהם, נושאים הכהנים ס"ת שאין במקום שגם

כללי, באופן רק כתבו שהם אלא וסקי"ד. סק"א היטב" ה"באר שהביאו

זאת וכתב שינה אדה"ז אבל הכהנים, ברכת דין את מעכב ההיכל שאין

ספר שם שאין במקום "שאפילו הפנים: החזרת של הדינים פרטי בתוך

הכהנים פניהםתורה, ומברכים".מחזירים העם כלפי
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הגדר את שחידש לאחר כי אחד. מקור אל הולכים אלו דיוקים וכל

זו שפעולה שוב, להדגיש בא הפנים, החזרת פעולת של שמחזיריםמיוחד
כלפי מתפללים היו שבתחילה "טכני", צורך רק זה אין העם, אל פניהם

פנים העם את לברך שיוכלו בכדי להסתובב מוכרחים ועכשיו הקודש

כהנים. בברכת המעכב עצמו, בפני ענין היא הפנים שהחזרת אלא בפנים,

יכולים הכהנים היו ששם והיכל, ס"ת שאין במקום שגם לזה, וההוכחה

לומרמלכתחילהלבוא אלא ברירה להם אין מ"מ העם, אל כשפניהם

" יוכלו שמיד בכדי וזאת מזרח, לכיוון דוקא רצון" ה"יהי להחזיראת

ולברך. העם אל פניהם"

בדרום, והעם בצפון הוא ההיכל שאם הסעיף, בתחילת שכתב מה גם וזה

מול אלא שבמזרח, הש"ץ למקום לצדדין, פניהם מחזירים הכהנים אין

המעכב עיקרי דבר היא העם, אל הפנים החזרת כי דוקא, העם פני

הכהנים. בברכת

מעכבת) פנים דהחזרת הא (על הקודם הסעיף בסוף שכתב מה מובן ובזה

ובעיקר בסי"ח, הפנים החזרת דיני לפרטי היא והכוונה שיתבאר", "וכמו

שלפני למה קשר ללא אופן, בכל פנים החזרת להיות שצריכה להדגשה

מ', בסעיף למש"כ שכוונתו שי"ל מה מלבד (וזאת ההיכל. אל פניהם זה

זהו וגם תוסיף, בבל עובר אינו פנים החזרת בלי ברכה הכהן דכשמוסיף

להלן). בזה ביאורים עוד וראה מעכבת. הפנים שהחזרת משום

פנים שהחזרת בסי"ז מש"כ כי אדה"ז. בדברי הסתירה גם נפתרה ומעתה

בסעיף כתב ולכן העם, אל הכהן של הפנים החזרת דוקא הוא מעכבת,

תוסיף. בבל עובר אינו פנים, בהחזרת שלא ברכה הכהן הוסיף שכאשר מ'

כלפי הישראל של הפנים הפניית על מדבר ו-ל"ז כ"ג בסעיפים אבל

כנ"ל. מעכב אינו בודאי וזה (כדלהלן), הכהנים

-יו "ד -

ד"עם אמרו, סכ"ד ובשו"ע שבגמרא עצומה. קושיא מתורצת זה ובכל

אנוסים, שהם לי מה ולכאורה דאניסי. משום ברכה, בכלל הם שבשדות"
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בשדות גם בפועל עומדים הם מאחורישממזרחוהרי היינו הכנסת, לבית

וביארנו וכו'"), אנוסים הם אם נמי, "ולאחריהם המחבר: (וכלשון הכהנים

הכהן שאם (וכשם לעיכובא היא העם אל הכהנים פני שהחזרת לעיל

יכול שאינו הפוסקים כתבו הרי כפים, בנשיאת לברך יכול ואינו חולה

כשאנוסים גם צ"ל היה כך לעיכובא, היא כפים נשיאת כי המצוה, לקיים

לא כי כלל, ברכה בכלל יהיו שלא הכהן, של פניו לפני מלעמוד העם

העם). אל הכהן פני החזרת של הדין כאן נתקיים

בא, לא ואעפ"כ הכנסת, לבית לבוא שיכול דמי אמרו, שם בשו"ע והנה

ש כיון ברכה בכלל שאינו דינו הכהנים, עורף מאחורי בברכתועומד מזלזל

סיבה בזה אמרו למה מובן, אינו ולכאורה בעיניו. חשובה שאינה הכהן

ברכה בכלל להיות יכול אינו זה אדם והרי הדיןצדדית, בגללמעצם ולא ,

זה אין הכהן, בעורף בעומדו שהרי בעיניו. חשובה הברכה שאין שמראה

אדה"ז שלדעת וביארנו פנים", כנגד (הכהן) "עורף אלא עורף" כנגד "פנים

את צריך מה לשם וא"כ לעיכובא. היא המתברך אל הכהן פני החזרת

בעיניו. חשובה הברכה שאין דמראה הטעם

של הפעולה רק הוא לעיכובא, מהכהן שנדרש שמה לומר, יש הנ"ל וע"פ

מצבם אבל הכנסת, בבית העם של הטבעי מקומו נגד אל הפנים החזרת

מעכב אינו זה למערב, או למזרח הם אם המתברכים, העם של בפועל

ובתנאי הברכה, עליהם חלה הכהן בעורף עומדים הם אם ואפילו בדיעבד.

בבהכ"נ ציבור שיש מיירי שהרי (ועוד, בברכתו. זלזול מראים שאינם

על גם הברכה חלה שוב פנים, החזרת שקיים וכיון אליהם, פניו והחזיר

כלפיהם). גם פניו את להחזיר יכול אינו שהרי שמאחריו, אלו

על לשאול הגמרא באה כאשר מדוע ו', באות שהקשינו מה יובן ובזה

מ"אמור מקשה היא אין שבשדות, לעם המברכים כהנים שכולה עיר

וכל לעיכובא, אינו פנים אל פנים להנ"ל כי פנים. אל פנים שצ"ל להם"

החזרת את אצלם שאין אלו דהיינו הכהנים, שאחורי מהעם היא השאלה

ו"עורף הכהנים, בעורף הם עומדים כי הכהן, של פניםהפנים הואכנגד "

הכהן של הפנים החזרת גם הרי אנוסים, הם דכאשר ותירצו לעיכובא.

בעורף בעמדם ברכה בכלל הם אין אנוסים כשאינם אבל מעכבת. אינה
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בכלל הם אנוסים באינם גם פנים", אל "פנים בדין משא"כ הכהנים.

לעיכובא. זה אין כי ברכה,

-יא-

על הברכה חלה לא אנוסים, אינם דכאשר בסל"ז, אדה"ז שהדגיש וזהו

ומקומם הכנסת לבית כלל באו לא אם בין הכהנים, אחורי שנמצאים אלו

באו המג"א) (לדעת אם ובין המברכים, הכהנים בעורף היינו העיר, במזרח

אניסי דלא ד"ה שם רש"י (וראה המזרח בכותל ועומדים הכנסת לבית

"והן מחיצה: ד"ה ובתוס' הכהנים", אחורי הכנסת בבית "העומדים שכתב:

בא שלא מי אבל ברכה"). בכלל "אינם אלו שרק עורף", אחורי עומדים

שגם אלא בלבד זו ולא העיר, של המערבי בצד ומקומו הכנסת לבית

שנמצא מי או הכהנים, פני לכיוון ועורפו למערב שמסתכל באופן עומד

חלה עליהם הנה עורפו, את אליהם ומפנה הכהנים פני מול הכנסת בבית

בסכ"ג. גם כמ"ש הברכה

מי דלכאורה לסכ"ג, סל"ז בין ד' אות לעיל כבר שהקשינו הסתירה וזוהי

פניו מחזיר ואינו הכנסת בבית שנמצא או העיר של מערב בצד שנמצא

בעיניו" חשובה הברכה שאין בעצמו "מראה לכאורה הוא גם הכהנים, אל

בדיעבד מעכב זה אין ומדוע תורה", של כדת פנים אל "פנים אותה לקבל

אנוס. שאינו אף

הכהנים, בעורף ומקומו בעיר שנמצא מי כי היטב, החילוק מובן הנ"ל וע"פ

עליו תחול שלא קנסו אותו הרי בא, ואינו הכנסת לבית לבוא ויכול

מנגד הוא הכהנים, עורף מאחורי נפש בשאט עומד שכאשר מפני הברכה,

הפך שהכהן ובשכינה, בכהן זלזול כשמראה כהנים, בברכת המעכב לענין

בכך מזלזל והוא המתברך, של כבודו מפני המתברך אל מהשכינה פניו

בצד ומקומו הכנסת לבית בא שלא מי משא"כ הכהן. בעורף ועומד

הנה למערב, ופניו הכנסת בבית שנמצא מי גם או העיר, של המערבי

העם של זו פנים החזרת הרי הכהן, אל פניו מחזיר אינו בכוונה אם גם



'á ïîéñ$íéðô ãâðë íéðô - åëøáú äë33

של הפנים החזרת את דוחה הוא שאין הוא העיקר כי מעכבת, אינה

הברכה. בכלל הוא ולכן הכהנים, בברכת המעכב ענין שהיא הכהן,

הכהן פני שהחזרת הדין על בסי"ז במש"כ אדה"ז נתכוין לכך גם ואולי

שאחורי דעם ל"ז שבסעיף שההלכה כיון שיתבאר", "וכמו בדיעבד מעכבת

מ"מ הכהן, בברכת זלזולו מפני קנס שהיא אף ברכה, בכלל אינו הכהנים

מי את קנסו ולא העם, אל הכהן פני בהחזרת שמזלזל מי את רק קנסו

הכהן. אל המתברכים פני בהחזרת שמזלזל

-יב -

פנים" אל ד"פנים הענין על מדבר אדמו"ר שכ"ק ה' בחסדי ומצאתי

הקדוש: לשונו את בזה להביא והריני דוכתי, בכמה

ש ר"ה מסכת על שיחות"בסיום ("לקוטי תשי"ב אב מנחם כ' ביום נאמר

ברכה, בכלל אינם הכהנים שאחורי עם למה מובן "בברכה :(40 ע' ח"י

והם מאומה,מראיםהיות מועלת הברכה אין לכן בהברכה, חפצים שאינם

ממנו".. ותרחק ממילא) (ובדרך בברכה חפץ "ולא קט,יז) (תהלים כמ"ש

כלי להיות להכנה.. צריך השתלשלות מסדר מלמעלה להמשיך בכדי

עצמו ומעמיד וכו', עצמו על שמדקדק הישראל הכנת היא כמו"כ לקבלה..

אינה השתלשלות. מסדר דלמעלה ההמשכה לקבל בכדי פנים.. כנגד פנים

אלא באהבה.. שמברך הברכה גוף היינו עצמו, הכהן הכנת מספיקה

פנים כנגד פנים שיעמוד הברכה, מקבל מצד גם הכנה להיות שצריכה

אנוס)". אינו (אם

שאחורי "עם מה): ע' חי"א קודש" ("אגרות תשט"ו ניסן כ"ח מיום במכתב

מהקב"ה, באה שהברכה שאע"פ אומרת, זאת הברכה, בכלל אינם הכהנים

כנגד פנים שיעמוד הפחות לכל המתברך, מצד גם צ"ל במקצת הכנה

לזכות יכולים הכהנים ואין להענין.. הדעת הקירוב על מורה שזהו פנים,

בזה". אניסי דלא כיון מאחוריהם, העומדים אותם
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הלשון על מדבר ,(284 ע' ח"ו שיחות" ("לקוטי תש"כ שבט יו"ד בשיחת

הברכה, לקבלת "להתכונן "הכן": המילה את ומבאר כולכם", הכן "עמדו

חביבות על המורה פנים, כנגד פנים להיות שצריכה כהנים בברכת וכמו

באהבה". וקבלתה הברכה
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ג' סימן

התפלה אחר "ברכו " אמירת

-א-

מדיני שאחד מט,ב) ברכות (ממשנה וס"ו ס"א נז סימן בשו"ע מבואר

רם, בקול המבורך" ה' את "ברכו אומר שהש"ץ הוא, בצבור התפלה

"פורס לענין ס"א סט ובסימן ועד". לעולם המבורך ה' "ברוך עונים והצבור

בעצמו לברך יודע אחד שכל שהיום והרמ"א, המחבר מבארים שמע", על

(מגילה שבמשנה שמע" על "פורס של הגדר הרי שמע, קריאת ברכות

ברכו שמע שלא מי ולכן הש"ץ. ע"י וברכו קדיש אמירת הוא כג,ב),

אלא הקהל. לפני וברכו קדיש לומר והיינו שמע על לפרוס יכול מהש"ץ,

ששה לפחות שיהיו שצריך או שמע, לא בלבד שהוא מספיק אם שנחלקו

אין ואם ששה, שיהיו ישתדלו שלכתחלה להלכה, ונפסק שמעו. שלא

אחד. עבור אפילו שמע על לפרוס יכול ששה,

מקומות "ויש שלד): (סימן הריב"ש דעת מביא ס"ד אדמוה"ז ובשו"ע

מי להוציא כדי האחרון, קדיש אחר יום בכל ברכו אומר שהש"ץ שנוהגין

שלא אירע אם ואף ברכו. עדיין שמע ולא הכנסת לבית לבא שמתאחר

ויו"ט משבתות לבד בכך, מדקדקים אין ברכו, אחר הכנסת לבית אדם בא

אומרים אין טוב ויום "בשבת בשו"ע: ושם קל"ג". בסימן שיתבאר כמו

במקום ד"אפילו הריב"ש) בשם (מהב"י וברמ"א בתרא", קדיש אחר ברכו

ברכו, כשאמרו בבהכ"נ יחידים היו לא שמא החול, בימות לאומרו שנהגו

ברכו". קודם לבהכ"נ באין דהכל לאומרו, אין ויו"ט בשבת מקום מכל

אחר ברכו כלל לומר שאין אומרים דיש הוסיף, שם בריב"ש אמנם

כדי להתפלל מקדימים שאז טובים וימים שבתות בליל מלבד התפלה,

באמצע הבאים מהקהל רבים יש ובמילא הקודש, על מחול להוסיף

ברכו. שמעו ולא התפלה
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-ב -

כמה (והוספנו תשט"ו שבט ז' ממכתב רצו ע' ח"י קודש" וב"אגרות

התפלה.. אחר בבוקר יום בכל ברכו לאמירת "בהנוגע בסוגריים): ביאורים

אף בסידור, הענין הביא שלא ממה בזה, מבוארת הזקן רבינו דעת הנה

בית ממנהג כן) (מוכח יותר ועוד שבת. דקבלת השני הברכו שם שישנו

בקצוה"ש שהביא ואף זה.. ברכו אמירת ע"ד נשמע לא שמעולם הרב,

אחר ברכו לומר (שהמנהג ת"ו ארה"ק מנהג לו) והערה ס"י כד (סימן

ע"פ הנה) הקבלה, ע"פ שזהו שם וכתב בשבת, ואפילו דרבנן הקדיש

ברכו אמירת גם שהרי ליה. סבירא שלא נראה הזקן, רבינו מסידור הנ"ל

סל"ה) יז (פרק הכולל בשער עי"ש – קבלה ע"פ היא שבת דקבלת שני

בזה. עוד ועי"ש יום". בכל אמירתו הביא ולא הביאה, זאת ובכל

מספר הביא ,157 ע' ח"ב אדמוה"ז" לשו"ע והערות ציונים "לקט ובספר

שבת בליל לומר שתיקנו דמכיון רסה, סימן או"ח ח"ג אברהם" "ברכת

מי כשאין אף אותו ואומרים לבוא, המאחרים בשביל שבע" מעין "ברכה

לומר לקבוע שראוי הדין הוא המאחרים.שאיחר, בשביל ברכו

שיש הנ"ל, בשו"ע הזקן רבינו מש"כ ע"ד למודעי, "וזה שם: באג"ק וסיים

הכנסת בבית מנהגם לבטל "ואין שם: ובשו"ע בזה". ממחלוקת להזהר

לנהוג יש למחלוקת, לחוש שאין המדרש בבית אבל המחלוקת, מפני

משמע, ומלשונו ברכו". אחר אחד בא א"כ אלא ברכו הש"ץ יאמר שלא

ברכו אחר אחד בא אם מ"מ שבת, בליל רק לאומרו שאין למנהגנו דאף

למונעו. אין בצבור, ברכו לומר ורוצה
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ד' סימן 

בברכה או בהדלקה  שבת קבלת

-א-

קשר שאין או הנר, וברכת בהדלקת חלה השבת האם הפוסקים, נחלקו

"ברכו" באמירת רק תלויה והיא השבת, לקבלת והברכה ההדלקה בין

לאחר כי החמה, שקיעת לפני רק היא שהשאלה (וכמובן ערבית בתפלת

וסיכם עדיין). התפללו ולא הדליקו לא אם גם השבת חלה הרי השקיעה,

מקומות): מראי קצת (והוספנו ס"ז רסג סימן אדה"ז בשו"ע הדברים את

אומרים, שבת,"יש נר שהדליק בעשייתשכיון ונאסר השבת עליו חל

כן אם אלא כג,ב), ר"ן רצג, רמז מרדכי חנוכה, הלכות (בה"ג מלאכה

ח'). סימן בתשב"ץ (מהר"ם זו בהדלקה שבת עליו מקבל שאינו התנה

שאחר הנשים, נוהגות זה פי והדליקוועל לארץשברכו משליכות הנרות,

הלקט (שבלי אותה מכבות ואינן הנרות בה שהדליקו שבידן הפתילה

שבת עליהן חל שכבר נט), זוסימן הדלקה להדליקבגמר יכולות אבל .

עד חלה השבת קבלת ואין הן, אחת הדלקה מצות שכולן הרבה, נרות

והגה"מ (טור זה על חולקים ויש בה"ג). כתב ד"ה (ב"י ההדלקה גמר אחר

כג,ב. ורשב"א רמב"ן מדליקין, במה סו"פ רא"ש התוס', בשם פ"ה סוף

ואומרים יב) נתיב ירוחם בהדלקתרבינו כלל תלויה שבת קבלת שאין
"ברכו",נרות הש"ץ שאמר שכיון שבת, של ערבית תפלת בהתחלת אלא ,

שיקבל צריך הכל לדברי מקום [ומכל עיקר וכן ממלאכתם, פורשים הכל

אבל למעלה]. שנתבאר כמו ההדלקה אחר לאלתר הואשבת המנהג

הראשונה המדלקת,כסברא אשה שאותה בהדלקה, עליה שבת מקבלת
אבלזו סקי"ז), א"ר סקי"ט, (מג"א תחלה מנחה תתפלל ולכן ס"י), (רמ"א

אם אשה, אותה ואפילו "ברכו". עד במלאכה מותרים הבית בני שאר

תחלה בלבההתנית להאפילו מועיל זו, בהדלקה שבת מקבלת שאינה
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ויהיה לעשייתה, עובר יברך "והמדליק שם: (מרדכי הצורך במקום זה תנאי

במקוםבדעתו שלא אבל שבת"), נר הדלקת לאחר עד שבת לקבל שלא

זרוע (אור אומרים שיש לפי סק"כ), (מג"א התנאי על לסמוך אין הצורך

בכלבו, הובא יד, סימן בתשב"ץ פרץ רבינו יא, סימן שבת ערב הלכות

שבת שקבלת האומרים דעת לפי כלל מועיל תנאי שאין שם) מג"א

שהן השלחן שעל הנרות כשהדליקה זה וכל שבת. נר בהדלקת תלויה

בבית שמדלקת הנרות שאר אבל השבת, קבלת תלויה ובהן המצוה עיקר

לעשות לה ומותר הכל, לדברי בהן תלויה שבת קבלת אין חדרים, ובשאר

באשה, זה וכל השלחן. שעל נרות שתדליק עד המלאכות, כל אחריהן

הדין עיקר על ומעמידין כלל, מנהג שום בו אין המדליק, באיש אבל

מקום ומכל "ברכו". באמירת אלא נרות, בהדלקת תלויה שבת קבלת שאין

אדה"ז. שו"ע עכ"ל סקי"ח)". מג"א (ב"ח, לכתחלה להתנות טוב

קודם שמברכין (המרדכי) אומרים שיש ס"ה, הרמ"א כתב הברכה ולענין

כט) סימן והלכות דינין בחידושי ווייל (המהר"י אומרים ויש ההדלקה,

רצו ש"לא וטעמן נשים". "מקצת מנהג הוא וכן ההדלקה, אחר שמברכין

כתב וכן לאדלוקי". תו מצו ולא השבת קבלו דא"כ הדלקה, קודם לברך

ותהא לשבת, קיבלה תחלה תברך שאם שסוברין "לפי ס"ח: אדה"ז בשו"ע

שמברכים "והמנהג שם: וסיים לקמן). שיתבאר (וכפי להדליק" אסורה

שאחר הנשים, "נוהגות בס"ז: דמש"כ וצ"ל ההדלקה". והדליקואחר שברכו
מכבות ואינן הנרות, בה שהדליקו שבידן הפתילה לארץ משליכות הנרות,

ההדלקה. קודם דמברכין המרדכי, כשיטת היינו אותה".

"שאחר הנ"ל, הנשים מנהג לגבי לחקור יש והדליקוועפ"ז הנרות,שברכו

ההדלקה פעולת מפני היא השבת קבלת האם לארץ". משליכות

" משום שם כלשונו דוקא או היאשברכוכשלעצמה, והנפ"מ והדליקו".

אפשר האם א"כ מברכים, ואח"כ תחלה שמדליקין דלמנהגנו למעשה,

ההדלקה, אחר הגפרור את ברכולכבות לא שעדיין ערוה"שכיון (כ"כ

בהדלקה השבת את שקבלו כיון להשליכו, צריך שמ"מ או אע"פסקי"ד),
ברכו לא וב"כףשעדיין ח', אות שניה שנה נח פ' חי" איש ב"בן (כ"כ

סקל"ד). החיים"
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שכתב ממה ברכה, ללא שבת קבלת שאין לכך ראיה להביא יש ולכאורה

צריכה שהרי טבילה, בליל הנשים מנהג לגבי סי"א לקמן אדה"ז בשו"ע

הנרות. את תדליק ומתי משחשיכה, ולטבול יום מבעוד בחמין לרחוץ

שבת מקבלת שאינה תנאי עשית של אפשרות על דיבר ובתחלה

לכתה קודם לכתחלה להדליק לה אין "אבל כתב: ואח"כ בלאבהדלקה,
קודםברכה אז ולברך הנרות לפני ידיה תפרוש מהטבילה.. ובבואה ,

כבר דולקות והן להדליק, וצוונו תברך שהאיך לפי לאורן.. שתהנה

קבלת בה אין ברכה בלא שהדלקה בדבריו, לכאורה מפורש והרי מקודם".

שעדיף הס"ד כל זהו והרי כן), לנהוג אין צדדית מסיבה (ורק כלל שבת

שבת, בכך מקבלת אינה ומאידך תדליק, עצמה היא שמחד כך, לעשות

ואח"כ תחלה שמדליקין למנהגנו וא"כ ההדלקה. בשעת תברך שלא משום

בהדלקה שבת קבלה לא כי הגפרור, להשליך לכאורה צורך אין מברכים,

הברכה. לפני

כיון מכאן, להוכיח שאין כתב, סקי"ד בבדה"ש עד סימן בקצוה"ש והנה

שהרי צ"ע, ודבריו בהדלקתה. שבת תקבל שלא התנתה שהאשה דמיירי

מדבר ועכשיו זו, הלכה בתחלת אדה"ז שו"ע הביא תנאי, לעשות זו עצה

ברכה. בלא להדליק חדשה בעצה אלא תנאי, בלא גם

ש" לומר, נרצה אכן שאם הברכהברכואלא ובלי בדוקא, הוא והדליקו"

ס"ז: שבהמשך אדה"ז שו"ע בלשון מאד יוקשה הרי שבת, קבלת אין

זה פי הנשים"ועל והדליקושאחרנוהגות לארץשברכו משליכות הנרות

זו.. הדלקה בגמר שבת עליהן חל שכבר שבידן.. הואהפתילה ..המנהג

המדלקת אשה זושאותה בהדלקה עליה שבת משוםמקבלת רק (והיינו "

" כתב: ובס"ח כנ"ל), ברכה וא"כוהמנהגשכבר ההדלקה". אחר שמברכים

למנהג, ממנהג סתירה כאן לאחרשהמנהגיש הפתילה את שמשליכה

ההדלקה), קודם ברכה כבר (כי לאחרוהמנהגשהדליקה שמברכת הוא

למנהג שגם לומר, כרחך ועל כמובן. תתכן לא כזו וסתירה ההדלקה.
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אבל עצמה. בהדלקה היא השבת קבלת מ"מ ההדלקה, לאחר שמברכים

כנ"ל. מסי"א קשה עפ"ז

-ג-

תלויה שבת דקבלת בה"ג, "כתב כאן: הב"י לשון את נקדים זה ולבאר

לדברי מסכים שהוא שם המרדכי מדברי נראה וכן וכו'.. הנר בהדלקת

שמדלקת אשה יד).. סימן בתשב"ץ פרץ רבינו (בשם כתב והכלבו בה"ג..

שהדליקה, לאחר מלאכה לעשות אסורה איןהיא עליה, שמברכת דכיון
מזו גדולה קבלה שמדליקיןלך אנשים יש נט), (סי' הלקט שבלי וז"ל ..

ותימה לארץ.. הפתילה משליכין הנר והדליקו שבירכו ואחר בפתילה, הנר

קבלת חשובה שהברכה תאמר שאם שבה"ל), של (אחיו בנימין לה"ר

שדעתם לומר שאפשר ונראה ע"כ. להדליק אסור יהא כן אם שבת,

הקבלה". היא הנר דבהדלקת

"דכיון הוא פרץ רבינו לשון שהרי להבין, צריך עליהשמברכתולכאורה

"ואחר הוא שבה"ל לשון וגם הפתילהשברכוכו'", משליכין הנר והדליקו

ומה שבה"ל, בעל אחיו של מלשונו בנימין לר' הוקשה זה ועל לארץ",

משמע משבה"ל והרי הקבלה". היא הנר דבהדלקת "שדעתם הב"י עונה

הב"י, שלדעת לומר, כרחך ועל השבת. לקבלת גורמת היא הברכה שדוקא

הברכה, אמירת בעצם היא השבת שקבלת לומר התכוין לא שבה"ל גם

שמברכת "דכיון פרץ, רבינו גם שדייק כמו קבלהעליה,אלא לך אין

דהיינו מזו", שבאמתבברכהשההדלקהגדולה כלומר השבת. קבלת היא

גם וזוהי בברכה. שהיא כזו הדלקה רק אבל הקבלה", היא הנר "הדלקת

נר להדליק שבירך "מפני שכתב: סי"א, שבת ערב הלכות האו"ז כוונת

שההדלקה כלומר עליה", לשבת קבליה במאי כן לא שאם שבת, של

פעולת (כי בברכה נעשית שהיא מפני רק אלא עצמה, מצד מספקת אינה

השבת). את מזכירה אינה הברכה, לולא כשלעצמה ההדלקה

אין לשבת", קיבלה תחלה תברך "שאם נשים מקצת שסברו מה ומעתה,

כמ"ש (ודלא ההדלקה פעולת היא שהעיקר דס"ל הבה"ג כשיטת זה
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שבת שקבלת לכך רק כוונתו אא"כ - ס"ה סוף המג"א על הגר"א בביאור

בקושיתו בנימין ר' סברת זוהי אלא ערבית), לתפלת ולא להדלקה קשורה

לאחר שמברכים כך המנהג את זאת בכל שקבעו ומה כנ"ל. הב"י שהביא

שקבלת בנימין ר' מקושית העולה כסברא הלכה שאין אע"פ ההדלקה,

היא ידה שעל ההדלקה של כחה שכל דמכיון הוא בברכה, היא השבת

הנשים אצל חשש מזה נעשה כן על הברכה, מפני הוא השבת, קבלת

החשש ולהסיר בנימין, ר' וכקושית ההדלקה, ולא העיקר שזהו לטעות

הברכה. לפני שמדליקים כך המנהג נעשה

ולכן, שבברכה. בהדלקה אלא עצמה, בברכה תלוי הדבר אין להלכה אבל

בכל בהדלקה, שבת שמקבלים שהמנהג שמברכיןאע"פ המנהג זאת

השבת שקבלת ממקומו הראשון המנהג את מזיז לא וזה ההדלקה, לאחר

שזוהי מפני זה הרי בהדלקה, שבת כשמקבלין גם כי בהדלקה. היא

היא הברכה אם כלל נפ"מ ואין מיד, עליה שמברכין שבברכה, הדלקה

ועפ"ז, שבברכה. הדלקה שזוהי הוא שהעיקר אחריה, או ההדלקה לפני

"אחר השבת שמקבלים שבה"ל שכתב הכוונהשברכומה אין והדליקו",

הברכה את הדלקהשלפנילהדגיש שזוהי רק אלא דוקא, ההדלקה

מדליקה ששם הטבילה, לגבי בסי"א אבל כללשבברכה. מברכת ואינה
הדלקה זו שאין בודאי רב, זמן לאחר אלא לאחריה, ולא לפניה לא

כלל. שבת קבלת כאן ואין שבברכה,

-ד -

שכתב מה בברכה, או בהדלקה שבת קבלת של זה בענין לבאר יש עוד

שסברו לפי ההדלקה, אחר לברך נהגו הנשים שמקצת הנ"ל, ווייל מהר"י

ולכאורה הברכה. אחרי להדליק יוכלו ולא בברכה היא השבת שקבלת

בשם זה מנהג להביא למה א"כ צודקות, אלו נשים אם נפשך, ממה

ולכן הברכה, ע"י היא השבת קבלת שלהלכה בפירוש שיאמר הנשים,

אחרי נגררנו למה א"כ צודקות, אינן הנשים ואם תחלה. להדליק יש

המוטעה. מנהגם
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"אבל הנ"ל: אדה"ז בשו"ע שהובא כפי ס"י הרמ"א לשון בהקדים ויובן

הראשונה, כסברא הוא עליהשאותההמנהג שבת מקבלת המדלקת אשה

" שהדגיש מה ניחא הא דלכאורה זו". הואאשהבהדלקה המדלקת",

שכתב מהו אבל השבת, מקבל שאינו הוא המנהג המדליק שבאיש משום

השבתשאותה" מקבלת המדלקת דאשה שהמנהג לומר והו"ל אשה",

הבית בני שאר "אבל מיד שכתב למה כוונתו שבפשטות והגם בהדלקתה.

דהאשה שיאמר מספיק היה עדיין אבל ברכו", עד במלאכה מותרים

" שהדגיש ומהו הבית, בני שאר משא"כ שבת מקבלת שאותההמדלקת

זה דאין הרמ"א, לנו השמיע גדול שדבר וי"ל קובעיםאשה". שאנו
הוא חלהשהמנהג שבתחלתדהשבת הי"א (כדעת האשה בהדלקת

שבת נר שהדליק "שכיון השבתההלכה עליו שאכןחל אלא אותה"),
עצמה שבאמתאשה זו עושהמקבלתהיא שהיא ורק זו, בהדלקה שבת

המנהג. הוא שכך משום כן

הדלקה שזוהי משום היא בהדלקה, השבת שקבלת לעיל, להמבואר וכ"ז

להחשב ההדלקה של חשיבותה שכל יודעות שהנשים ומאחר בברכה,

נשים מקצת יש לכן ההדלקה, על ברכה שעושות מפני היא שבת, כקבלת

השבת את לקבל מתכוונות להדליק.הברכהע"ישאמנם להן אסור וכבר ,

שבת", של נר "להדליק כשאומרת השבת תקבל שלא לאשה לומר וקשה

שבה ההדלקה של שכחה אמיתית, נקודה על המיוסד נפשי ענין זהו כי

לגרום שלא ובכדי ההדלקה. שעל הברכה מפני הוא שבת, מקבלים

שבת קבלת לאחר הדלקה של המברכתלקלקול ידליקובלב שכולן תקנו ,

היא השבת שקבלת היא האמת עדיין אבל יברכו. שהריבהדלקהואח"כ ,

שבברכהזוהי וכנ"ל.הדלקה

"ובעיקר וז"ל: סקי"ב, המג"א על הגרעק"א גליון קושית בזה (ומתורצת

מבין, איני קבלה, (הברכה) דהוה הדלקה, קודם מברכים אין דבשבת הדין

קבלה, הוי אחד נר הדלקת דאחר אמרינן ולא נרות, כמה מדלקת דהא

דהברכה פשיטא כן אם ההדלקה, בגמר היא שבת דהקבלת כרחך ועל

שהעיקר דמאחר לומר, יש הנ"ל וע"פ וצע"ג". הדלקה, מהתחלת עדיף לא

לקבל דעתה אין הרי המדלקת", אשה "אותה של בפועל הקבלה הוא
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"סוברין הן הרי הברכה בענין אבל הנרות, הדלקת סיום לפני השבת את

קבלה כי להדליק" אסורה "תהא ולכן לשבת", קיבלה תחלה תברך שאם

בדעתה). השבת

להשליך יש מ"מ ההדלקה, לאחר שמברכים למנהגנו שגם מובן, זה ובכל

ובגמר שהואיל בהדלקה, השבת את קבלה כי לכבותה, ולא הפתילה את

אף שבברכה הדלקה הו"ל בפועל, ומברכת לברך מתכוונת ההדלקה

לברכה. קודם

-ה -

ההלכה בלשון ז"ל אשכנזי הגרמ"ש דייק כבר דהנה בזה, להוסיף ויש

מכבות שאינן מה ניחא הא דלכאורה הפתילה, את "משליכות" שהנשים

מספיק ולא "להשליך" עליהן למה אבל כיבוי, איסור משום שזהו אותה,

ההדלקה שע"י השבת שקבלת דמאחר בזה, וכתב מידן. הפתילה שיניחו

הפתילה והרי דרבנן, באיסורין גם נאסרת ולכן יום, של עיצומו קבלת היא

מוקצה כדין הפתילה, את מיד להשליך היא חייבת ולכן מוקצה, היא

ובקובץ ,1236 מס' ב"אספקלריה" מאמרו (ראה בהיתר לידיה שהגיע

תש"ע). תשרי חב"ד כפר והערות" "ביאורים

נתקנה שבת נרות שהדלקת לומר, יתכן איך כי בזה, צ"ע לכאורה אבל

כזה,מלכתחלה בכניסתבאופן בידיה מוקצה מחזיקה המדלקת אשה שכל

קצר,השבת לזמן פתילהעכ"פ בידיה שמחזיקה בזמן עליה חלה והשבת
ע'דולקת חכ"ד בלקו"ש אדמו"ר כ"ק לשון וראה כלל. יתכן לא שזה ,

במצות הוספה ע"י כזה לחשש להכנס וביה, מיניה סתירה זה "והרי :290

שלדברי צ"ל, ועוד שבת". קדושת ענינה שכל קודש) שבת (נרות נש"ק

לכתוב, צריך אדה"ז היה ז"ל, אשכנזי אתשאסורהרב לכבות לנשים

והן רקמדינאחייבותהפתילה כתב ולמה אותה, שנוהגותלהשליך
על מיוסד זה שכל מאחר שזהו לומר ואין שבתהמנהגהנשים. לקבל

עם בקשר בשו"ע כתוב הפתילה את להשליך האזהרה את כי בהדלקה,

שהדליק.. "שכיון הי"א השבתדעת עליו מלאכה"חל בעשיית ונאסר
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"מדינא שנוהגות הוא ס"י המחבר שלשון (ולהעיר המנהג. מצד ולא קצת,

ח"ו). שבת ומחללות מכבות הן האם הנשים, רוב עם ומה נשים",

" הנ"ל: ההלכה בלשון צ"ל לארץעוד שהדליקומשליכות שבידן הפתילה

הנרות, אותהבה מכבות העיקרואינן את בתחלה לומר לו היה דלכאורה ."

ורק משאצל"ג), היה (לולא מהתורה שעיקרו איסור שהוא מכבות, שאינן

שלאחר ועוד, מוקצה. איסור מניעת שהיא הפתילה השלכת את אח"כ

כי מכבות, שאינן לומר מיותר כבר הרי הפתילה, את שמשליכות שאמר

שהובא כפי שבה"ל שבלשון (ולהעיר, לכבותה בלי הפתילה השליכו כבר

צ"ל, ועוד לכבותה). שאסור ולא הפתילה, שמשליכות רק כתוב אכן בב"י,

הרי הפתילה, את להשליך מותר לכיבויאיך לגרום עלולה היא גופא ,בזה

שקבלת יתכן איך ושוב, תכבה. שלא בזהירות להניחה היה יותר וטוב

בזמן השבת את שמקבלת כזה, באופן היא ישראל בת כל ע"י שבת

לכיבוי גורמת ולפעמים אותה משליכה ואז דולקת, פתילה שמחזיקה

שבת. שקבלה לאחר

-ו -

עד השבת את מקבלת אינה אכן שהאשה לומר, צריך השלכתוע"כ לאחר

לעילהפתילה למבואר בהמשך וזהו ובדעתה, בקבלתה תלוי .שהדבר

מוקצה, איסור על תעבור שלא בכדי אינה הפתילה, את להשליך והאזהרה

שיש ורק בידיה, שהפתילה זמן כל השבת את מקבלת אינה כך בין כי

שיש החול מעשה בין והמעבר ההדלקה סיום יהיה בדיוק איך שאלה לנו

אזהרת ולולא השבת. קבלת לבין מוקצה, וטלטול הבערה מלאכת בו

את מקבלת ואז הפתילה את מכבה טבעי באופן האשה היתה השו"ע,

"קצת (או נוהגות שהנשים השו"ע, לנו מודיע ולכן הכיבוי. לאחר השבת

והטעם, בכיבויה. ולא הפתילה בהשלכת ההדלקה מצות את לסיים נשים")

כלל, הנרות להדלקת קשורה שאינה חיובית חדשה פעולה הוא הכיבוי כי

של נוסף צדדי במעשה ולא ההדלקה, בסיום היא השבת קבלת והרי

עצמו ושהוא ההדלקה, מפעולת נפרד בלתי חלק שאינו פתילה, כיבוי
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שלילי במעשה ההדלקה פעולת את לסיים נוהגים ולכן אסורה. מלאכה

שלא מובן ועפ"ז ככיבוי. נוספת בפעולה ולא הפתילה והשלכת עזיבת של

מכיבוי לחשוש ושאין קצר, לזמן אפילו מוקצה איסור על כלל עברה

אחרי רק היא השבת שקבלת כיון לארץ, השלכתה ע"י שנעשה הפתילה

ההשלכה. רגע

ש"אין הא') (בדעה אדה"ז שכתב ממה לזה, ראיה כדמות להביא ויש

עד חלה השבת גמרקבלת לכתובאחר דייק (ולאאחרההדלקה", גמר

ש" שלילה, של בלשון זה שניסח ועוד "בסוף"). שלא: וכ"ש אין"בגמר".
כו' השבת גמרקבלת אחר ההדלקה".עד

ידם שעל מיוחדים מציתים מצויים היום כי להלכה, נפ"מ תהיה זה ובכל

הרבה להדליק צריכים שאין היא, בזה המעלה הנרות. את מדליקים

אבל נרות), הרבה ומדליקה גדולה משפחה לה שיש למי (ובפרט גפרורים

המצית, כפתור על ללחוץ מפסיקים ההדלקה שבסיום הוא, החסרון

לכיבויובמילא בידים שאינהגורמים דמאחר לומר, יתכן הנ"ל וע"פ .

או הפתילה בהשלכת שזהו וכנ"ל ההדלקה, סיום עד השבת את מקבלת

המצית, פעולת סיום היינו הפתילה השלכת שכזה במצית הרי הגפרור,

בזה להדליק מותר שיהיה ואפשר פתילה, ככיבוי נפרדת פעולה זה ואין

לכיבוי. ולגרום

צריך שאין בפתילה, או בגפרור להדליק היה מוטב עדיין שמ"מ אלא

רק אלא הנחה, פעולת אפילו בהם מגשהשלכהלבצע על או הארץ על

וכנ"ל. הנרות,
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ה' סימן 

השביעית, בשעה  מלקדש הזהירות
המזלות  וענין

-א-

ראשונה בשעה לקדש שלא נזהרים "יש ס"ג: רעא סימן אדה"ז בשו"ע

הלילה קודם או אלא היום..], חצות אחר שביעית שעה [דהיינו הלילה של

מאדים מזל הוא הראשונה שבשעה לפי הלילה, תוך שעה לאחר או

עליו". מושל וסמא"ל

והוספנו האר"י. (מתלמידי שבת" ה"תקוני בשם סק"א שם במג"א ומקורו

ליל בתחלת כי לילה, קודם "שיקדש שבת): התקוני מלשון בסוגריים

צדק מזל הוא ו' יום ובסוף עליו), מושל (וס"מ מאדים מזל הוא שבת

ממשלת שיעבור עד ימתין (או בצדק יקדש לכן צדקיאל), (ומלאכו

ויקדש)". מאדים,

בקידוש השבת את יקבל שלא טוב "והנה סק"א: שבת" ב"עולת והוסיף

ומקורו אמן". יענה כרחו בעל והרע הטוב, בממשלת רק הרע בממשלת

אחד שבת, בליל לאדם המלווין מלאכים "שני קנב: סימן מהרי"ל בשו"ת

סדר לפי דהיינו מורי.. מפי הטעם ושמעתי קיט,ב). (שבת רע ואחד טוב

חנכ"ל היפך".שצ"מ ואחד טוב אחד הן והן נכנס, ומאדים יוצא צדק ,

חנכ "ל  שצ"מ המזלות של ענינם  מה 

שבעת בענין שכתב קכט,ב. שבת רש"י לשון נקדים זה, ענין ולהבנת

(ר"ת: חנכ"ל "שצ"מ בסוגרים): ביאור קצת (והוספנו דק,צ בתי,ש המזלות

והמזלותל וכב,כוגה,נ מה,חאדים,מ  המאורות כשנתלו השעות. סדר בנה)

של ראשונה שעה העולם), תחלתרביעי(בבריאת רביעי, ליל (היינו בשבת
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שימש שלישי) יום מחצות שביעית ובשניהש שעה ואחריוצ בתאי, דק,

ואחריומ  ואחריוחאדים, ואחריונ מה, ואחריוכוגה, שבעל וכב, נמצאו בנה,

השעות, לשבע לעולםהמזלות חלילה ימים,וחוזרים 7 יש בשבוע (שהרי

בשבוע מחזורים 24 אחד כל משמשים המזלות 7 וא"כ שעות, 168 שהם

כשנתלו המחזור בתחילת בו ששימשו לזמן שבוע אחרי וחוזרים בדיוק,

בתחלת המשמשין מזלות סימני לעולם זה בסדר נמצא ליליהמאורות).
חל"םהשבוע: שלוכצנ"ש ראשונה שעה - שבת מוצאי לילכ, תחלת וכב,

- סימניצ שני תחלת וסדר כצנ"ש:הימיםדק.. אחדחל"ם של א' שעה :

- -חבשבת בשבת שני ושל -ל מה, בשבת שלישי ושל אדים".מ בנה,

רביעי, ליל של ראשונה שעה שם "שבתאי, נט,ב: ברכות בפירש"י הוא וכן

חנכ"ל. שצ"ם חלילה וחוזרות הן שעות ושבע מאורות, נתלו שעה שבאותה

שעות סימני עולם של סדרן בהקף הלילותתמצא חל"ם;תחלת כצנ"ש :

א') ליל (תחלת שבת -כמוצאי שני ליל תחלת לילצ וכב, תחלת דק,

- -נ שלישי רביעי ליל תחלת -ש וגה, חמישי ליל תחלת מה,חבתאי,

- ששי ליל -ל תחלת שבת ליל תחלת וסדרמ בנה, הימיםאדים. תחלת

כצנ"ש". חל"ם השחר: כעלות

- סדורם "וזהו כו: סימן תשובות קובץ סופר" "חתם בשו"ת יותר וביאר

שבתאי, ר"ל חנכ"ל. שצ"מ שסימנם לכת, כוכבי לשבעה הם גלגלים ז'

נקראו ובל"א לכת.. כוכבי ונקראו לבנה. כוכב, נגה, חמה, מאדים, צדק,

מהירת על לכת, כוכבי נקראו האלו הכוכבים ז' פלאנעטען". "זיבען

ידועים, לדברים בעולם ושרות כח ניתן ולהם כוכבים, שארי על תנועתם

ואעפ"י לעולם. עד חלילה וחוזר היום, מן אחת בשעה שולט אחד וכל

יום בכל מקום מכל שלו, שעה על שרות לו יתירהשיש שליטה יש
הלילה וכן בממשלתו, היה היום שתחלת כוכב חודש,לאותו בכל יהיה וכן .

וכן הכוכב. לאותו יתירה ממשלה יהיה הלבנה, מולד שתהיה שעה באיזה

כשנתלו החדשים.. מן וחדש הימים מן ויום השעות מן בשעה שנולד למי

דיום באורתא היינו היה, רביעי ליל תחילת להתגלגל, והתחילו המאורות

שבתאי נמצא חנכ"ל. שצ"מ כסדרן לשמש והתחילו ד', נגהי שלישי

שבת מוצאי ליל לתחלת כוכב שבא עד חלילה וחזרו ד', ליל תחילת

סדר לעולם תהיה ועד"ז א'), יום ליל של ראשונה שעה (היינו קודש
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צדק, בשבת א' ליל כוכב, שבת מוצאי חל"מ: כצנ"ש סימן השבוע, לילה

כולם, מאדיםוכן קודש שבת ליל תחילת שתהיה (שעהעד הימים וסימן .

כנ"ל". ג"כ כצנ"ש, חל"מ היום) של ראשונה

השביעית  השעה 

מובן, הנ"ל בלילהמכל ראשונה שלשהשעה בסדר היא השבוע, ימי לפי

דהיינו: חל"ם, כצנ"ש

כ – צ וכב,א  – נ דק,ב – ש וגה,ג  – חבתאי,ד  – ל מה,ה – מ בנה,ו – אדים.ז

שבת, ליל בכל שבוע מדי הלילהוא"כ של הראשונה השעהבשעה (שהיא

וכפיהשביעית מאדים, הוא בעולם המשמש המזל ששי), יום מחצות

העליונה): בשורה ביותר השמאלית (במשבצת בטבלה שנראה

השבוע ימי לפי המזלות שימוש טבלת
ובלילה. היאביום במאוזן, העליונה השורה

ליל ובתחילת הלילות. של ראשונה השעה
היממה, של הראשונה בשעה כלומר שבת,
היום, מחצות השביעית השעה שהיא
מ' באות (מסומן מאדים מזל שולט
ובשעה משמאל). הקיצונית במשבצת
(שורה צדקיאל מזל שולט הקודמת,
במשבצת בטבלה, מלמטה אחרונה
צ'). באות מסומן ששי, יום של האחרונה

"לפי קידוש, אז לעשות אין ולכן

מאדים מזל הוא הראשונה שבשעה

שם רש"י (ובלשון עליו" מושל וסמא"ל

ממונה מאדים ש"מזל דבריו, בתחלת

הפורעניות"). ועל הדבר ועל החרב על

אחד הן "והן נכנס", ומאדים יוצא צדק חנכ"ל, שצ"מ סדר לפי "דהיינו
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בממשלת בקידוש השבת את יקבל שלא טוב "והנה היפך". ואחד טוב

יקדש לכן צדקיאל, ומלאכו צדק מזל הוא ו' יום "בסוף משא"כ הרע".

כפי חמה, (במזל ויקדש" מאדים, ממשלת שיעבור עד ימתין "או בצדק",

אמן". יענה כרחו בעל "והרע מנהגנו)

לשלום" "צאתכם הכרזנו  כבר הקידוש לפני הרי

היינו בשבת, האדם את המלוים המלאכים שני המהרי"ל, לדברי כאמור,

סימן המג"א וכתב היפך". ואחד טוב "אחד ומאדים בצדק המשמשים אלו

חוץ דבר לזרוק מותר בפסקיו, ווייל מהר"י כ' ד"מ, "ז"ל סק"א: רסב

ואפשר ע"כ. המלאך, שזורקין שאומרים לאותן לחוש ואין לשלחן

א"כ בשבת, הבית לכבד יוכל ולא דבר יזרוק שאם משל, דברי שדבריהם

ראיתי לא אבל נכון. והדבר המלוה, הטוב המלאך ויצא מנוול יהיה

של"ז, סימן כמ"ש המותר בדבר הבית כך אחר ומכבדין לזה חוששים

עיין לזרוק אסור שבת, בליל לכבד נהגו שלא במקום וא"כ עכ"ל.

קס"ג". סימן מהרי"ל בתשובות

הפייט נוסח לפי [סק"א], שבת תוספת בספר "וכתב שם: ובמחה"ש

הפיוט בסוף הכנסת מבית ביציאתו שבת ליל לשלוםשאומרים צאתכם

דהמלאך משמע מידכו', ליתאיוצא א"כ הכנסת, מבית ביאתו אחר

כל האדם אצל הם כרחך על ווייל מהר"י דברי דלפי ווייל, מהר"י לדברי

נדפס אחד תפלה סדור שראה וכתב השבת. צאתכםוהשמיטיום נוסח

דאף פשוט, ולענ"ד ליישב. שכתב מה שם ועיין אחד, גדול פי על לשלום

לשבש אין מקום מכל השבת, יום כל האדם אצל נשאר דהמלאך גב על

אתה וברוך בבואך אתה ברוך דרך על הוא כי לשלום, צאתכם נוסח

מקום מכל עתה, המלאכים יציאת דאין גב על ואף כח,ו). (תבוא בצאתך

לשלום צאתכם כשתהיהאומר היציאה זמן ".על

בשם שכתב ברכה במחזיק ועיין בה"ט, "עיין שם: בשע"ת כתב ועד"ז

לשלום, צאתכם חרוז עליכם שלום בנוסח מחק אחד שגדול שבת, תוספת

דהכוונה וליתא, עמו. שיצאווהסכים ולאשבעת לשלום, צאתם יהיה
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ואומר גמר הוא צאתם, יודע שאינו ולפי ופוטרם. מעליו אותם שדוחה

בהערות יוסף" ב"ילקוט וכ"כ ישראל". ברוב שנהגו דבר למחוק ואין עכשיו.

רעא. לסימן

נפרדים מלאכים שיש מבאר, קסו,א. ח"א בזוהר דהנה לומר, יש ועוד

- (ויצא אמת" ב"שפת כתב ועפ"ז לש"ק. נפרדים ומלאכים החול לימי

למלאכי היינו ש"ק, בליל עליכם" "שלום שאומרים מה שזה תרסא),

שבת, של החולהשרת למלאכי לשלום" "צאתכם בספרואומרים וכ"כ .

אומרים שאנו מה לפרש יש "ובזה שרה): (חיי מסוכטשוב משמואל" "שם

שכמו הגיד, זצללה"ה אדומו"ר אבי כ"ק דהנה לשלום. צאתכם למלאכים

ומלאכי ישראל ארץ מלאכי מלאכים, מחנות שתי לו היו אע"ה יעקב

למלאכי אומרים עליכם ושלום שבת, ומלאכי חול מלאכי יש נמי כן חו"ל,

"דברי בשו"ת עוד וראה חול". למלאכי אומרים לשלום וצאתכם שבת,

קכג. סימן או"ח יציב"

היום תחילת של המזל ע"פ השבוע, ימי שמות

המזלות שסדר עוד, מובן ומהחת"ס, מרש"י לעיל שהובא מה בשעהע"פ

היום של כלומר:הראשונה כצנ"ש, חל"ם הוא

ח – ל מה,א  – מ בנה,ב  – כאדים,ג  – צ וכב,ד  – נ דק,ה – ש וגה,ו – בתאי.ז 

שימוש של הזה הסדר על ידעו העולם אומות שגם לראות ומעניין

המזל לפי השבוע ימי שמות את קבעו ולכן ראשוןהמזלות, המשמש

היום וכדלקמן:באותו ,

שמש.חדייסאנ(א) = (סאן) מה

ירח.ל דיימאנ(ב) = (מון) בנה

מאדים.מסדייטיו(ג) על ממונה הכוזבת שלדעתם ע"ז הוא "טיו", = (מרס) אדים

מרקורי.כסדייוודנ(ד) על ממונה הכוזבת שלדעתם ע"ז הוא "וודן" = (מרקורי) וכב

יופיטר.צסדייטור(ה) על ממונה הכוזבת שלדעתם ע"ז הוא "טור", = (יופיטר) דק
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וונוס.נדייפריי(ו) על ממונה הכוזבת שלדעתם ע"ז הוא "פרייה", = (וונוס) וגה

(סטורן).ש דייסאטר(ז) בתאי

לימוד לשם שזהו מלבד כי שלהם, הע"ז שמות מזכירים שאנו תתמה ואל

כוכבי ז' "שמות א': סימן יאיר" "חוות בשו"ת כתב כבר הרי בתורה, ענין

עובדים, שהיו מלהזכירלכת מונע ויוב"שואין שבתי, הוא סטורני' שם ,

דאין ועוד ע"ז. לעובדי ע"ז של שמות שהם אף נוגה, שם ולוציפור צדק,

כלל". לאלוה אותה מחזיקים ואינם אותה עובדים הגוים

המזלות  על משפיעה ביהמ "ק  המנורה הדלקת

כנגד הנרות, בשבעת המנורה המדרש, "וע"ד תרומה: פרשת בחיי וברבינו

אות (בהעלותך בתנחומא דרשו כך הארץ, בכל שמשוטטים כוכבים שבעה

כנגד נרות, שבעה "למה תשיט: רמז שם שמעוני בילקוט הוא וכן ה'.

בפקודי עוזיאל בן יונתן בתרגום גם וכ"כ חנכ"ל". שצ"ם לכת כוכבי שבעה

ופועלים ברקיעים, נרות הם לכת כוכבי שבעה כי זה, ובאור לט,לז).

תמיד הזה השפל העולם את ומנהיגים ובלילהבשפלים שבעהביום וכן ,

תמידהנרות ה' לפני ובלילה ביום דולקות ומובןהיו בחיי. רבינו עכ"ל ,"

שבע על קדושה המשכת פועלת במקדש, הנרות שהדלקת מדבריו,

הבריאה. לכללות השפעתם על גם ובמילא המזלות,

צדקה" "שמש  בפסוק  מעניין פירוש

צדקה שמש שמי יראי לכם "וזרחה ח,ב: תענית אגדות חידושי ובמהרש"א

דאיירי ליה דמשמע וי"ל עכ"ל. שבת, שומרי - שמי יראי פירש"י, וגו'.

לישנא מהאי צדקהבשבת, הואדשמש סדרן המזלות ז' מהלך כי שצ"ם..

השבועחנכ"ל ימי ז' של הלילות ותחלת חל"ם, היוםכצנ"ש ותחלת חל"ם,
מתחילכצנ"ש הלילה בתחלת בשבת נמצא מתחילמאדים. היום ובתחלת ,

וכוכבשבתאי הרע.. על מורים ושבתאי מאדים אלו מזלות וב' שהואצדק,

משמש הוא הטוב.. על שבתמורה ליל שקודם שעה מזלאותה קודם
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מתחיל הוא וגם שבתמאדים, יום על אחת שבתאי.שעה מזל אחר

הלילה קודם אחת שעה בתוספת שבת לקבל הקב"ה ציונו זה ומטעם

וכןשמ לילה. שקודם שעה באותה משמש צדק שעדיין מאדים, תחיל

לפי היום, על אחת שעה לשהות שיש בבוקר, בו כתיב לא השבת ביום

צדק. מזל אח"כ לשמש שיתחיל עד שבתאי, מזל משמש שעה שבאותה

יום הוא עדיין לילה שקודם שעה שבאותה במזלוהשמשולפי זורחת

אמרצדק כן על צדק, במזל החמה נץ מתחיל ביום אחת שעה וכן שמש,
ע"שצדקה בסוף צדק במזל הוא שהשמש שבת, מאדים,בתחלת קודם

זריחתה בתחלת צדק במזל הוא שבתוגם והיינוביום שבתאי. אחר

בלילה, ובין ביום בין שבת בקבלת שמי' יראי לכם השמש'וזרחה שתהיה

צדק בכנפיה".במזל מרפא

עמיתך", תשפוט "בצדק (יט,טו) עה"פ קדושים פרשת הטורים" וב"בעל

פירוש "בצדק, צדקכתב: בתחילתו"במזל ה' וביום ב' ביום משמש וצדק ,

בשעה שהוא ב' ביום משא"כ בתחילתו, צדק מזל אכן ה' דביום (וצ"ע,

בתחילת ראשון משמש צדק שמזל דמאחר לומר ויש הלילהשלישית.
צדק). משפט שיהיה היום על גם משפיע זה הרי ב', ליום אור

בו  שנולד האדם תכונות על המזל השפעת

האי [ע"א], קנ"ו שבת ז"ל חכמינו "אמרו כתב: שם החת"ס דברי בהמשך

אכיל יהיה, זיותן גבר חמה, בכוכב שנולד פירוש, יהיה, דבחמה מאן

כחמה, ותואר זיו לו שיהיה פירוש, גלין. ורזוהי מדיליה, ושתי מדיליה,

מתגלין וסודותיו שלה, האור שכל כחמה רעהו גבול יסיג ולא משלו ויאכל

צדקן גבר יהיה דבצדק, מאן האי מצליח.. לא גניב ואם המאירה, כחמה

או אשי רב ומסיק דמא, אשיד גבר יהיה דבמאדים, מאן האי במצות.

על ממונה דמאדים רש"י פירש גנבא, או טבחא או אומנא או מוהלא

וכו'". פורעניות ועל החרב

בראשונים בזה האריכו כבר הרי (שם), לישראל" מזל ש"אין ואע"פ

בכחם אבל לישראל, גם מזל שיש דאף דבריהם וכללות ובאחרונים,
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ראה טובים. ומעשים ותפלה תשובה ע"י עליו ולהתגבר המזל לשנות

401-2 ע' ח"ב תשמ"ח השיחות בספר בזה אריכות ועיין שם, פירש"י

ואכ"מ. שם, ובהערות

השביעית  השעה  מתחילה  מתי מחשבים איך

ששימוש (1 חשובים: כללים כמה לידע צריך השעות, חישוב לענין

שסוף (2 זמניות. שעות לפי ולא דקות 60 של שעה לפי מתחלק המזלות

שעת כלומר האמצעי, בחצות הוא שביעית שעה ותחלת ששית שעה

בכלל שרגילים שמה (3 דקות. 60 של שעות 6 לפי המתקבלת חצות

(כי קהיר באופק רק הוא והלילה, היום חצות בשם 12:00 לשעה לקרוא

שכל הארץ, בכדור אורך מעלות 15 של חדש קטע מתחיל זה באופק

הממוצע שהוא ב-12:00 הוא שם חצות וזמן אחת), בשעה זזים מעלות 15

אורך במעלת שהוא קהיר, באופק השנה בכל האמיתי חצות של השנתי

הרי ,*35 אורך במעלת לקהיר מזרחה הנמצאת ישראל בארץ אבל ,(*30

שליש הם אורך מעלות ש-5 (כיון קהיר לפני דקות כ-20 הוא חצות

.17:40 בשעה בערך בא"י מתחילה השביעית השעה ולכן שעה),

שלא הזהירות אודות שכתב "במה רכו: ע' חי"ב קודש" "אגרות וראה

שהכוונה מובן הנה שבת, בערב 6-7 משעה רגעיםלקדש ששים בת ,לשעה

חילוק אין היום בחצות וגם ובחורף, בקיץ הוא שוה המזלות הילוך כי

שעות שש היינו הששית שעה ובמילא ובצפון, שבדרום המקומות בין

היום". חצות לאחר שוות

בינונית שעות ששה לחשוב התוכנים "הסכמת נו,א: עירובין הרש"ש וכ"כ

ו' וכן היום, חצי קודם במעל"ע] מכ"ד א' חלק היא שעה שכל [היינו

ללילה והלאה משם וכן טבת, בתקופת אף ליום שאחריו בינונית שעות

תמוז". בתקופת אף

שעות שש להיות צריך היה "לכאורה :576 ע' חט"ז שיחות" וב"לקוטי

חצות דלכאורההאמיתיאחר – החמה) ושקיעת החמה נץ בין (האמצע

– נוהגין שראיתי מה ע"פ והכוונה בראשו. כשהחמה לדעתו, לאדם קל

חצות אחר שעות ".האמצעישש
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ו' סימן

החמירו  שבת חומר  משום

-א-

להשהות האיסור לגבי כתב סי"ג, רנג סימן שבת הלכות אדה"ז בשו"ע

דרוסאי, בן מאכל "שיעור וז"ל: כמאב"ד, נתבשל שלא תבשיל שבת בערב

שהוא אומרים ויש אדם, לכל הראוי בישול שליש כמו שהוא אומרים יש

אע"פ הלכה, ולענין בישולו. חצי המיקלכמו אחר הלך סופרים ,שבדברי

מקום שבתמכל חומר בישולומשום חצי שיתבשל לכתחילה ליזהר צריך

יום". מבעוד

מעצים מדורה לעשות האיסור לגבי אדה"ז כתב ס"ג, רנה סימן להלן והנה

שלהבת שתהא עד כך כל האור את בהם מצית א"כ אלא לחשיכה סמוך

האור בהם אחז לא אפילו שבפחמין, אומרים "יש וז"ל: מאליה, עולה

והולכים דולקים שהם לפי מותר, זה הרי יום, מבעוד שהוא כל אלא

זה, על חולקין ויש המיקלמאליהם, אחר הלך סופרים ".ובדברי

שבד"ס שאע"פ לעיל, להמבואר סתירה האחרונה זו בהלכה יש ולכאורה

מקום מכל המיקל, אחר להחמירהלך צריך שבת חומר גםמשום ומה .

"שמא הוא החשש ההלכות שבשתי שווה, ממש הוא המדובר שהנושא

המיקל, אחר הולכים אין שבת" חומר "משום בראשונה זאת ובכל יחתה",

שבת. בחומר מתחשבים ולא המיקל אחר הולכים ובשניה

-ב -

לסימן רנג בסימן המיקל" אחר "הלך בין הבדל שיש לומר, אפשר והיה

שמחמיר מי שיש מודו עלמא כולי הרי השהייה, איסור לגבי כי רנה.

באיסור אבל בישול. שליש ולא בישול חצי שיתבשל שצריך ואומר
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(סימן הטור לדעת הרי מאליה, עולה שלהבת שתהא עד האור להדליק

לדעתם, כי אופן, בכל מותר שבפחמין כך על חולק אין ירוחם) ורבינו רנה

על חולק אינו שהוא" כל "בפחמין כ,א) (שבת במשנה שאומר יהודה רבי

פ"ג שבת בהלכות שהרמב"ם אע"פ ולכן דבריו. לבאר בא אלא שם, ת"ק

שלהבת שתהא צריך בפחמין שגם וס"ל יהודה, רבי דעת השמיט הי"ט

אין הטור לדעת שעכ"פ מאחר הרי ה"כ), שם כס"מ (עיין מאליה עולה

ואין יותר, בתוקף הוא כאן "המיקל" לכן במשנה, כך על שחולק מי

שבת. חומר משום בזה להחמיר שיש אומרים

לכך רמז אין כי החילוק, טעם שזהו לומר גדול דוחק העיון לאחר אבל

ספק הוי שוב א"כ כך, על חולק שהרמב"ם דמאחר וגם אדה"ז. בדברי

שבת. חומר משום כהרמב"ם, יחמירו שלא ולמה שקול,

-ג-

שמשום כזה כלל יש אם דלכאורה פשוטה, קושיא בהקדים לומר ויש

א"כ שבת, בהלכות הקיימת מחלוקת בכל להחמיר יש שבת למהחומר

לרמ"א הב"י שבין המחלוקות בכל שיחמירו מצינו בהלכותלא ולדוגמא, .

דעת אדה"ז בשו"ע שהביא ס"ט, רנג בסימן עסקינן דבהן גופא שהייה

כמאב"ד, שנתבשל תבשיל שאפילו יונה, ורבינו והרמב"ן והרמב"ם הרי"ף

להקל שהמנהג סיים ואעפ"כ להשהותו, אסור לו ויפה מצטמק אם מ"מ

הרמ"א), שפסק שבת(כפי חומר משום להחמיר לו היה וגםולכאורה .

שלא לח בדבר בישול אחר בישול שאין כהרמ"א מיקל שיח בסימן להלן

מספיק דלא כהב"י, שבת חומר משום מחמיר אינו ומדוע לגמרי, נצטנן

בהלכות דברים שבכמה רבות כהנה ועוד היס"ב. צ"ל אלא נצטנן שלא

המחמיר. כב"י ולא המיקל כרמ"א פוסק שבת

חולקים שהפוסקים דבשעה פשוט, בזה גופאוהביאור שבת הריבהלכות ,

שנחמיר לומר שייך ולא המיקל, אחר הלך סופרים שבדברי אמרינן בזה

שבת, חומר חומרמשום של מהענין ידעו המקילים הפוסקים גם הרי כי
הקלו זאת ובכל שבת,שבת, בהלכות אינו המחלוקת שורש כאשר אבל .
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מחלוקת אףכלליתאלא בזה הנה שבתורה, הלכות לכמה הנוגעת

יש כאשר מ"מ המיקל, אחר הלך שבד"ס ההלכות שאר לגבי שאומרים

חומר משום להחמיר יש שם שבת, הלכות לגבי מחלוקת מאותה נפ"מ

החמורה. בשבת גם כן הקיל לא עצמו, שהמקיל דיתכן, שבת,

-ד -

רנה שבסימן רנה. לסימן רנג סימן בין הסתירה היטב מתיישבת ועתה

שלא בפחמין להחמיר יש האם שבת, שבהלכות מחלוקת על מדובר

שבת, כניסת לפני מאליה עולה שלהבת שתהא עד האור בהם להדליק

שהוא. כל להדליק מספיק שבפחמין המיקל, אחר אנו הולכים ובזה

כללית, מחלוקת על מדובר רנג בסימן בןאבל "מאכל של הגדר מהו
בישול,דרוסאי" שליש שהוא ס"ח קיג סימן ביו"ד המחבר פסק שבזה ,

בסימן שכאן המחבר, בדברי סתירה הקשה סק"ח רנד בסימן והמג"א

והיינו שבת. חומר משום שזהו ותירץ בישול, חצי שהוא כתב ס"ב רנד

עכו"ם בישול לענין הנה מאב"ד, שיעור מהו הכללית שבמחלוקת

החמירו בשבת אבל בד"ס, המיקל אחר הולכים שם ביו"ד המדובר

שבת. חומר משום בשיעורו
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ז' סימן

בידו  עודה

-א-

עליה נותנים ובגבבא, בקש שהסיקוה "כירה (ופירש"י): לו,ב שבת במשנה

בית האפר.. את שיתן עד או שיגרוף, עד יתן לא ובעצים, בגפת תבשיל.

ובית כמבשל) דמיחזי (בשבת, מחזירין לא אבל נוטלין אומרים, שמאי

וגרוף)". (הואיל מחזירין אף אומרים, הלל

תדאי, רבי אמר אבא רבי אמר זריקא רבי "אמר (ופירש"י): לח,ב ושם

דבטלי (להחזיר, אסור קרקע גבי על הניחן אבל בידו, שעודן אלא שנו לא

תדאי רבי אמי, רב אמר לכתחלה). כמטמין והוי דאתמול, הטמנה לה

הכי אלא כמותו), הלכה ואין בדבר, הוא (יחיד דעבד הוא לגרמיה דעבד

פליגי מותר. קרקע גבי על הניחה אפילו יוחנן, רבי אמר חייא רבי אמר

אמרי. אלעזר דרבי משמיה ותרוייהו יהודה, בר שמואל ורב דימי רב בה

גבי על הניחן אמר, וחד אסור, קרקע גבי על מותר, בידו עודן אמר, חד

או דמי, בידו (כעודן מהו במקל תלאן ירמיה, ר' בעי מותר.. נמי קרקע

תיקו". מהו.. מטה גבי על הניחן דמי), קרקע גבי על כהניחן

ס רנג סימן שבת הלכות ונטלובשו"ע וקטומה גרופה שהיא "כירה "ב:

ולא רותחת, שהיא זמן כל להחזירה מותר בשבת, אפילו מעליה הקדרה

קרקע"): ע"ג הניחה "ולא המילים (לפני הוסיף והרמ"א קרקע", ע"ג הניחה

בידו". "ועודה

אמי רב נגד תדאי כרבי פסקו והרמ"א שהמחבר והמשנ"ב, המג"א וביארו

בבעיה נחלקו אבל אסור", קרקע ע"ג מותר בידו ש"עודן בגמרא וכמד"א

(בתיקו פסק שהמחבר מטה, ע"ג הניחן או במקל בתלאן ירמיה ר' ששאל

הא קרקע", ע"ג הניחה ש"לא הוא שהעיקר כתב ולכן לקולא, שבגמרא)
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ולכן לחומרא, פסק והרמ"א להחזיר. מותר מטה, ע"ג או במקל תלאן אם

כהניחה דהוי מטה וע"ג במקל בתלאן משא"כ בידו", "ועודה שצ"ל הדגיש

רק הוא רותחת", שהיא זמן "כל המחבר שמש"כ (וכמובן, קרקע. ע"ג

מספיק סט"ו שם לרמ"א אבל היס"ב, שצ"ל ס"ד שיח בסימן לשיטתו

ואכ"מ). לגמרי, נצטנן שלא

-ב -

אם הדין יהיה מה האחרונים, עדייןהניחוחקרו אבל בההקדרה, מחזיק

בידו קרקע,גם ע"ג כהניחה הוי קרקע) ע"ג כך (כשהניחה למחבר האם ,

ונפקא מידו. כהניחה הוי שלחן) או מטה ע"ג כך (כשהניחה לרמ"א והאם

כשלא האם במטבח, השיש על הקדרה שמניחים לדידן למעשה, מינה

המכוסה הכירה אל להחזירה יכול השיש, על המונחת מהקדרה ידו הניח

קבוע מקום שהוא שלנו שהשיש האחרונים, שהעירו ממה (ולהעיר בפח

קרקע). ע"ג כהניחה הוי למחבר שגם יתכן רותחות, קדרות להנחת

שלא "בתנאי שכתב: כירה ריש בפיה"מ הרמב"ם מלשון הוכחה והביאו

אלא דבר, על הקדרה באוירתנוח ויחזירנה".שתהיה ממנה שישפוך עד

הקדרה תנוח "שלא הדגיש הרמב"ם דברוהנה כשיטתעל פסק הרי ,"

דוקא, באויר שהיא בידו" "עודה ופירש בקרקע), דוקא (דלאו הרמ"א

בידו". "עודה נקרא זה שאין בה, ומחזיק דבר על מונחת שאם ומשמע

בספר וכן לג) אות בישול עניני עד, סימן (ח"ד משה" שב"אגרות אלא

שביד כיון מפיה"מ, להוכיח שאין כתבו תשמ"ה), גליק, (רי"ש שבת" "פני

באויר. שצ"ל זה תנאי הזכיר לא ה"י פ"ג שבת הלכות החזקה

הגר"י דחה סק"ו) ביאורים סט"ז תשיעי (פרק כהלכה" "שבת ובספר

שאין הרמב"ם פסק החזקה ביד שהרי וטענתו, דבריהם. את שי' פרקש

(וכשיטת קרקע ע"ג הניחה שלא רק הוא והתנאי בידו", "עודה כלל צריך

שישפוך. עד באויר שתהיה שידרוש שייך לא שבודאי "ובמילא המחבר),

לנקוט שיש הרי אסור, וכו' כסא ע"ג שגם להלכה שנקטינן כפי משא"כ

עכ"ל. המשניות", בפירוש שכותבו כפי בזה הכלל הגדרת
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הרמב"ם כתב בפיה"מ כי והפנ"ש, האגר"מ את קצת להצדיק יש ולפענ"ד

כשיטת פסק שבזה דבר, על הקדרה תנוח שלא ראשית דברים, שני

מחזיק גם ועדיין הניחה אם (למעוטי באויר שצ"ל ושנית כנ"ל, הרמ"א

אלו נקודות ששתי הרי באויר, שצ"ל להוסיף הרמב"ם ומדהוצרך בה),

דבר" על ינוח ש"לא להיות, יכול היה שהרי בזו, זו תלויות דוקא אינן

בה ומחזיק דבר על שמונח אלא באויר ממש להיות צריך שאין פירושו,

ממש שתהיה שצ"ל לאפוקי שבא וזה "מנוחה"), זו אין (שאז בידו גם

שפיר זו, לאפשרות מתייחס שהרמב"ם בפיה"מ, שמצינו ואחרי באויר.

שהנחת סובר, הרמב"ם היה החזקה ביד גם שאם הנ"ל, האחרונים הוכיחו

בהלכה להוסיף צריך היה הקדרה, של המנוחה גדר את מבטלת אינה ידו

שלא צ"ל קרקע", ע"ג הניחה "שלא בגמרא כדיעה כשנקטינן שגם זו,

אם אבל הקרקע, לגבי באויר" ש"עודה היינו הקרקע, על כלל הניחה

דינה בה, מחזיק ועדיין הקרקע ע"ג מונחת אלא באויר אינה הקדרה

שהנחת להלכה וס"ל זה, מגדר בו שחזר אפשר כן, כתב ומשלא כמונחת.

כרמ"א, שנקטינן לדידן אף ובמילא הקדרה. מנוחת גדר את מבטלת היד

דוקא. באויר עודה שצ"ל להלכה סובר שהרמב"ם הוכחה אין

ממש"כ החזקה ביד הרמב"ם בו שחזר שיתכן אף גיסא, לאידך אמנם

שצ" כהרמ"אבפיה"מ דנקטינן אנן למעשה, מ"מ וכנ"ל, דוקא באויר ל

כשיטת שהוא החזקה ביד הרמב"ם מהשמטת דבר ללמוד הכרך אין

שצ"ל מההלכה בו שחזר מה את מקבלים אנו שאין כשם (כי המחבר

מה את נקבל לא כך בידו", שצ"לשאולי"עודה מההלכה בו חזר

לשיטת מפיה"מ ללמוד לנו יש שלהלכה בודאי ולכן באויר"), "שתהיה

אלא דבר, על הקדרה תנוח "שלא כפשוטו פירושו בידו" ש"עודה הרמ"א,

באויר". שתהיה

-ג-

לרמב"ם): כפיה"מ (שלא סי"ט שם כהלכתה" ב"שבת פסק למעשה והנה

הדרך כך כל שאין מהמקומות בזה וכיוצא ספסל, כסא, ע"ג "הניחה
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על לסמוך ניתן בידו, גם בה ומחזיק הבישול, בגמר הקדרה שם להניח

מותר". הדבר להחזירה, בדעתו היה שאם המקילים

"דמשק ספר בשם זה לפסק הוכחה הביא סקל"ו שם והערות ובציונים

ה"ה): סוף (פ"ג מירושלמי תרכה), לנדא מר"א הגר"א, ביאור (על אליעזר"

א"ר מותר. ספסל, ע"ג ונתנו ביתד תלוי כו', לטלטלו אסור בארץ "הניחו

אסור". ממנו ידו העביר אבל ממנו, ידו את העביר בשלא ברבי, יוחנן

ממנה.. ידו העביר דלא אף מהני לא הארץ על "דבמניח מכאן ומוכח

גוונא". בכהאי שרי מטה ע"ג הניחה או במקל דבתלוי

שהעיקר המחבר, כשיטת הוא הירושלמי שהרי ראייתו, להבין זכיתי ולא

ברבי יוחנן רבי הוסיף גופא שבזה ורק קרקע, ע"ג הניחה שלא הוא

ע"ג הניחו או ביתד בתלאו שההיתר המחבר), כתב (שלא נוסף חידוש

כהרמ"א, שפוסקים אנו אבל ממנו. ידו העביר שלא בתנאי הוא ספסל,

ומה ממש, בידו" "עודה צ"ל כי הדין, מעיקר אסורים וספסל יתד הרי

האגר"מ דברי את פרקש הרב דחה (ואם ממנו. ידו העביר שלא לן איכפת

כשיטת לרמב"ם ס"ל החזקה שביד בטענה החזקה, מיד בהוכחתם והפ"ש

לדחות לו היה מזה, יותר והרבה עצמה, סברא שבאותה וק"ו כ"ש המחבר,

למעשה). היתר ע"ז לבנות ולא מהירושלמי, הראיה

אדרבה, כי המחבר, לשיטת אפילו מהירושלמי להוכיח אין שבאמת גם מה

בבבלי, ולא ממנו", ידו העביר "שלא הזכירו בירושלמי שרק גופא מזה

וראיה לאו. אם ידו העביר אם מינה נפקא כלל אין דידן שלגמרא מוכח

שאם הענין את כלל הזכירו לא והמחבר שהרמב"ם מזה היא לכך ברורה

נזכר לא שלנו שבגמרא משום וזהו אסור, ממנו ידו והעביר במקל תלאה

וכ"ש המחבר, לדעת אפילו מהירושלמי הוכחה שאין הרי כלל. זה חילוק

רמ"א". ביד ה"יוצאים לדידן שלא

-ד -

הרמ"א מלשון אליעזר", ה"דמשק בשם נוספת הוכחה שם הביא עוד

לו והיה קרקע, ע"ג הניחה ולא המחבר דברי קודם בידו עודן "שציין
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מודה הרמ"א דגם ניחא, הנ"ל לפי אך המחבר. על פלוגתא בלשון לכתוב

ממנה היד העביר לא אם (גם) והיינו הארץ, על בהניח רק אסור דאין

אסור, קרקע ע"ג דבהניח המחבר דברי דעל כלומר, הדמש"א). (עכ"ל וכו'"

להחזירה אסור קרקע, ע"ג שהניחה דכל ור"ל בידו", "ועודה הרמ"א, הוסיף

שרי. בידו, ועודה מקל ע"ג הניחה הא ומשמע, בידו. שעודה ואע"פ

את הרמ"א כותב היה אם שהרי ההוכחה, את מבין אינני בזה וגם

לבאר טועים היינו קרקע", ע"ג הניחה "ולא המחבר שכתב לאחר דבריו

קרקע, ע"ג ההנחה לענין בהמשך הוא בידו" "ועודה שכותב שמה דבריו,

גם בה מחזיק ועדיין קרקע ע"ג הניחה שאם להודיענו שרוצה היינו

היינו לא עדיין ומזה לכירה. להחזירה ויכול גמורה, הנחה הוי לא בידו,

ולכן להחזירה. אסור מטה ע"ג הניחה או במקל תלאה שאם יודעים

שהעיקר להדגיש בכדי המחבר, דברי לפני בידו" "ועודה הרמ"א כתב

ממש. בידו עודה הוא

במקל "תלאן ירמיה ר' בעיית על בפירש"י כשנתבונן ביותר, זאת ונבין

שאם מובן, שבזה דמי". קרקע גבי על כהניחן או דמי, בידו כעודן - מהו

סוברים שאנו היינו מטה, ע"ג והניחה במקל בתלאה לאסור אנו פוסקים

כעודה שדינם היינו להיתר, אנו פוסקים ואם קרקע, ע"ג כהניחה שדינם

"ולא המחבר מש"כ לפני בידו" "ועודה הרמ"א כותב כאשר ובמילא בידו.

ובמילא ממש, בידו" "ועודה שצ"ל הדברים, פירוש קרקע", ע"ג הניחה

תלאה לא שגם הרמ"א, לשיטת פירושו קרקע", ע"ג הניחה "ולא ההמשך

קרקע. ע"ג כהניחה דינם הם שגם מטה, ע"ג הניחה ולא במקל

לשון ממש הם המחבר, מש"כ לפני דוקא דבריו שכתב הרמ"א לשון והרי

אמר אבא רבי אמר זריקא רבי "אמר אלאהגמרא: שנו לא תדאי, רבי

בידו עודן אמר "חד ושוב: אסור", קרקע גבי על הניחן אבל בידו, שעודן

הרמ"א. לשון ממש וזהו אסור". קרקע גבי על מותר,

שכשמחזיק מהרמ"א, או מהירושלמי הוכחה שום שאין ברור ועפ"ז

לדעת להחזירה ח"ו מותר ספסל או כסא ע"ג מונחת והיא בידו הקדרה

וכ"ש השלחן על וכ"ש הכסא על הניחה שאם ברורה, וההלכה הרמ"א,
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הכירה אל להחזירה אסור בידו, מחזיקה אם גם הנה השיש, על וק"ו

מידו הסירה שלא בידו, עודה "אם בשו"ע: אדה"ז של וכלשונו המכוסה.

"לא אלא ממנה", ידו הסיר "לא כתב שלא - הכירה" מעל כשנטלה

ממנה, ידו הסיר לא אם גם והניחה, מידו הסירה אם הא מידו", הסירה

ההחזרה. נאסרה
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ח' סימן

בשבת  תה  כוס הכנת

-א-

נתבשל שלא דבר שרק משמע, וסי"ב סי"א שיח סימן או"ח אדה"ז בשו"ע

כבר והמים שהעלין תה בתמצית משא"כ שני, בכלי ליתנו אסרו לגמרי

ככל בישול איסור בה יש (ובמילא קרה התמצית אם אף הנה נתבשלו,

שהיא רותחין מים של בכוס להכניסה מותר מ"מ לגמרי), שנצטנן לח דבר

שני. כלי

שלא שמחמירים למה טעמים שני כתב אדה"ז דהנה יותר: בזה ואפרט

הראשון הטעם מבשל"). אינו שני ש"כלי (אע"פ שני בכלי דבר שום ליתן

סופרים. מדברי איסור בזה יש שלכן כמבשל", שנראה "מפני שם: בסי"א

שני, בכלי גם שמתבשלים רכים דברים שיש "מפני בסי"ב: השני והטעם

איסור חשש כאן יש ועפ"ז בכולן", להחמיר ויש בהן.. בקיאין אנו ואין

איסור אין כלל, נתבשל שלא שב"תבלין" שם, מפורש והנה דאורייתא.

א) הנ"ל: הטעמים ב' בו שייכים שלא כיון רותח, שני בכלי להכניסו

ב) הקדירה". את למתק עשויין "שהתבלין כיון כמבשל", נראה "דאינו

ליתנם בפירוש חכמים "התירו שהרי הבישול, מקלי התבלין אין שבודאי

שני". בכלי

ובמילא וקר לח שהוא אע"פ כבר, שנתבשל בדבר שגם מובן ועפ"ז

נראה שאינו כיון שני, בכלי ליתנו איסור אין מ"מ בישול, איסור בו יש

תה תמצית שזוהי רואים שהרי מתבלין).מבושלתכמבשל, (ובמכ"ש

והמים התה עלי שהרי הבישול, קלי של הטעם כאן שייך לא וכן

כבר. נתבשלו
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-ב -

דבר ליתן האיסור על שם שדיבר הנ"ל, הי"ב מסוף לדבר אפויוראיה

ליתנו אסור וקר לח מבושל דבר שגם קל רמז שום נתן ולא שני, בכלי

לשבתא", רבתא ב"הלכתא אדה"ז מסידור ברורה ראיה ועוד שני. בכלי

אסור שלכן רק כתב לח, כדבר דינו הנימוח שדבר שחידש שלאחר

ראשון מכלי כילערות שני, בכלי הצוקר ליתן אסר לא אבל צוקר, על

כלשונו נתבשל" "שלא בדבר רק הוא שני, כלי של האיסור שכל פשוט

שם. בסי"א

שני, בכלי ליתנו אסר לא ולכן "תבלין", הוא שסוכר שכתבו, יש והנה

"תבלין" גדר כי כן, הדבר שאין פשוט נראה אך כבר. שנתבשל משם ולא

ליתן רק הוא בבישול ענינו וכל עצמו, מצד אותו צריך שאין דבר הוא,

במאכל, טעם שנתן שלאחר שם, שבשו"ע "שום" (כגון אחר במאכל טעם

ובעיקר דוקא היא שבו הבריאות ותועלת אותו. לזרוק כשאינואפשר
לגוף,מבושל אנרגיה למתן אותו שצריך מאכל שהוא הסוכר משא"כ ,(

כתבלין, דינו שהסוכר כן יהי לו גם אבל הקדירה". "למתק רק עשוי ואינו

תבלין, של לא אחרת, דוגמא ליתן שם בסידור לאדה"ז היה אדרבה, הרי

דבר ליתן איסור שום שאין ומוכח שני. בכלי גם ליתנו שאסור ולחדש

שני. בכלי וקר לח מבושל

-ג-

וז" נאה הגרא"ח כתב סקל"א בבדה"ש קכד סימן בקצוה"ש "כתבוהנה ל:

ולא שני, מכלי מבושל) תה (תמצית הסענס על לשפוך הצ"צ אדמו"ר

שני, כלי דהוי הכוס לתוך מהכ"ר חמים המים שישפוך בפשיטות כתב

המים פעמים דכמה הזה). דרך המשנ"ב (וכמ"ש הסענס לתוכו יתן ואח"כ

מועטים צונן לתת ואסור הנ"ל, הצ"צ וכלשון האמבטי, וכחום הרבה חמין

וא"כ ס"י". בפנים שכתבתי כמו שני, בכלי אפילו הרבה חמין שהם למים

שהיא לכוס תה תמצית ליתן שאסור ז"ל, נאה הגרא"ח בדברי מפורש הרי

כוס שממלאים פעם בכל והרי מאד. חמים שבתוכה המים אם שני, כלי

ביותר. חמים שבכוס המים גם הרותחים, המים של מהדוד
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שכאשר זה חידוש כלל נמצא לא אדה"ז, בשו"ע כשנעיין באמת אמנם

שהוסיף בחומרות וגם כאמבטי. דינם יהיה מאד, חמים הם שבכוס המים

ומה כלום. מזה רמז לא לשבתא", רבתא ב"הלכתא בישול הלכות על

כחום חמים שהמים בלשונו נקט צדק" שה"צמח הגרא"ח שכתב

מים על מדבר שהוא יראה בצ"צ המעיין הרי ראשוןהאמבטי, ,שבכלי

משקה על מהם לערות אסר ולכן האמבטי, כחום שחומם אמר שעליהם

בדבריו כלל נזכר לא אבל שניהטייא, ראשוןשכלי ככלי דינו רותח,

האמבטי. מדין

-ד -

דינו בו", נכוית "שהיד רותח שני דכלי הגרא"ח, שכתב זו חומרא והנה

יו"ד הב"י דברי נגד וזהו ס"ד), כ' (כלל אדם" ב"חיי מקורה ראשון, ככלי

פשטות נגד הוא וגם רתיחה. מעלה אפילו שני בכלי ליתן שהתיר סק"ה,

גם גווני, בכל דמשמע מבשל", אינו שני "כלי מ,ב: שבת הגמרא לשון

בדבר לסתום לגמרא היה לא בזה, חילוק היה ואם מאד. חמים כשהמים

שכתבו מינה, ושמע ד"ה שם התוס' דברי ע"פ ובפרט תורה. לאיסור הנוגע

הולך ולכן ראשון ככלי חמין דפנותיו אין כי שני, כלי של ההיתר בטעם

בו. נכוית ליד בו סולדת יד בין חילוק בזה אין וא"כ ומתקרר,

בספרו החי"א שהביא (ומה נותן אבל ד"ה מב,א. בריטב"א מפורש וכן

כבר הט"ו, פ"ג מעשרות הלכות מהרמב"ם לדבריו ראיה פ"ב צדק" "שערי

סקי"ט) נב סימן (או"ח החזו"א וגם שם). הרמב"ם על ברדב"ז זה תירץ

איסור דאין נראה הדין מעיקר "ומיהו סיים: לדבריו, וחשש לחי"א שהביאו

הרמב"ם הרי"ף הפוסקים זה הזכירו דלא כיון נכוית, היד אפילו שני בכלי

וטוש"ע". והרא"ש

הרי בשו"ע, זו חומרא אדה"ז הזכיר שלא דמכיון כנ"ל, נאמר אנו ואף

עצמו נאה הגרא"ח וגם החי"א. שחידש בחומרא להחמיר לנו שאין בודאי

החמין שנתנו אחרי הכוס לתוך הסענס לתת ההיתר "מיהו שם: סיים

פשוט הרבה, רותחין החמין כשאין ע"כ האחרונים, בכל מוסכם לתוכו,
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הרבה, ברותחין גם להתיר באחרונים שפשוט הודה הוא שגם הרי דמותר".

רק היא נאה הגרא"ח שחומרת ספק שאין ומאחר בזה. החמיר ומ"מ

אין למעשה כן על אדה"ז, פוסק שכן דס"ל משום ולא החי"א, ע"פ

בכך. להחמיר
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ט' סימן

בשבת  חמה  קדרה  ע "ג צוננת קדרה  הטמנת

"דובר בספרו לוין שי' הרשד"ב ידידי שכתב מה את בזה להעתיק הריני

שם: לשונו וזה הגליון. בשולי הערות כמה והערתי ואילך, קיב ע' שלום"

מותר בו, סולדת שהיד חם דבר בו שיש "כלי סי"ד: שיח סימן בשוע"ר

תחת להטמינו אסור אבל בבגדים... הטמונה קדרה ע"ג בשבת להניחו

רנ"ג". בסי' שנתבאר כמו הבגדים

"אסור הסעיף בסוף מ"ש שגם לכאורה, נראה הלשון להטמינומפשטות
בו שיש דכלי הסעיף, בתחלת מ"ש על קאי הבגדים", חםתחת דבר

אותם שמתחת כאן ומוסיף בגדים, הטמונה הקדרה גבי על בשבת מניחו

אסור בדבר1הבגדים בשבת חמין הטמנת של זה שאיסור צ"ע, אמנם .

א דהיינו ס"ב, רנז סימן לעיל מבואר הבל, מוסיף ע"גשאינו כשאינו ף

דוקא להטמינו שאסור כאן, שמחדש זה ומהו בבגדים, הטמונה קדרה

בהם טמונה שהקדרה !?2בבגדים

ההלכה .1. לתחלת בהמשך שבא לשונו כפשטות חם , בדבר שמדבר ספק בלי

בדבר 2. יום  מבעוד טמונה שהיתה  שקדרה  כותב, ס"ח  רנז  שבסימן מפני י"ל, אולי

אפשר  והיה בשבת. שוב לכסותה  מותר כיסויה , נתגלה  ובשבת הבל , מוסיף שאינו 

תחת  קדרה  עוד להוסיף גם אפשר יום, מבעוד טמונה קדרה יש שכאשר לטעות ,

כבר  המשמשים בגדים  תחת גם להטמין שאסור וקמ"ל כבר. הקיימת זו  הטמנה

בשבת  הטמנה  שאסרו הטעם  שהרי העיקר, והוא לומר יש  ועוד יום . מבעוד להטמנה 

זה חשש אבל  שיטמינה . לפני הקדרה ירתיח שמא הוא הבל , מוסיף שאינו  בדבר

מעל הנמצאים בבגדים מטמין  כאשר משא"כ סתם, בבגדים מטמינים  כאשר רק הוא

אותה מניח  הוא כי עתה שמטמינה  הקדרה  להרתיח  צורך לו אין הרי רותחת, קדרה

חלקו  דלא הבגדים, תחת להטמינה  אסור שאעפ"כ וקמ"ל רותח. במקום  מלכתחלה 

הבאה . הערה וראה בגזרתם . חכמים 
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וציונים במ"מ וראיתי רנג. לסימן זו בהלכה שמציין מהו מובן לא גם

כי בזה, צ"ע אמנם סי"ד. סוף רנג לסימן שמציין ז"ל) אשכנזי (להרב

אסור מהכירה, קדרה דכשמסיר בירושלמי, המובא מיוחד דין מבואר שם

לציין דידן לנידון הקשר כן אם ומהו הבל, מוסיף שאינו בדבר להטמינה

אינו של דין להם יש הבגדים שגם שם שהוזכר למה הכוונה ואם לשם.

לעיל המבוארים הטמנה הלכות בעיקר מבואר זה גם הרי הבל, מוסיף

וכיו"ב, בלויים בגדים כמו רך דבר כל מוכין, פירוש שזהו ס"ה, רנז סימן

סי"ד רנ"ג שבסי' המיוחדת להלכה דוקא בזה שמציין א"כ .3ומהו

"מותר ס"ה: רנג סימן המחבר בשו"ע הוא זו, להלכה המקור באמת אמנם

צרכו כל שבת מערב שנתבשל תבשיל בשבת, חמין קדירת פי על לתת

להטמין אבל בכך, בישול דרך שאין לפי לחממן, וכיו"ב פנאדי"ש כגון

בפנאדי"ש ומיירי אסור". ודאי המיחם, ע"ג הנתונים הבגדים צונןתחת
רוטב בו שאין יבש שהוא כיון בישול בו שאין שבת, בערב שנתבשל

שאע"פ הוא, שבזה החידוש ועיקר סקל"ג). שם במ"א (כמבואר

שבת (כדתנן בשבת הצונן להטמין שמותר ואע"פ צונן, הוא שהפנאדי"ש

לעיל וראה הכסת". תחת או הכר לתחת ונותן הקיתון את "ממלא נא,א:

ע"ג הנתונים הבגדים תחת להטמינו אסור מ"מ וש"נ), ס"ט רנז סימן

צונן מיקרי לא החמה, הקדרה ע"י המתחמם שהתבשיל כיון .4המיחם,

לפרש נצטרך (ולפי"ז סי"ד שיח בסי' כאן רבינו למ"ש המקור וזהו

הבל ,3. מוסיף שאינו בדבר ההטמנה דין  לעצם  שמציין לומר אפשר אכן  ראשית,

הקודמת  בהערה  נתבאר שהרי העיקר, והוא ועוד לראשונה. נזכר סי "ד רנג שבסימן

מונחת  היא (כי  הקדרה עתה  שירתיח  לחוש  שאין באופן  דגם הוא, כאן  שהחידוש

סי "ד, רנג  בסימן המיוחד זהו והרי בשבת. להטמין אסור מ"מ חום ), של מקור על 

וא"כ  שבת, מערב עליה אותה שהשהה מהכירה הקדרה  את הוריד עתה שזה  דאע"פ

להטמינה . אסור מ"מ ירתיחנה, שמא חשש ואין  רותחת, בקדרה מדובר

הכוונה4. אין  כי מדויק). לא באופן נכתב שעכ"פ  (או כן  אינה  ההלכה  הבנת לפענ"ד 

חומו  לשמור כדי רק הוא הצונן, את להטמין  שמותר שמה  אלא צונן . מיקרי דלא

וזהו  חדש . חום בו שנולד באופן מיחם ע"ג להטמינו  אסור אבל  יותר, יצטנן שלא

וכדלקמן. הרשב"א של החידוש 
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מיירי5בדוחק הסעיף וסוף חם, דבר בו שיש בכלי מיירי הסעיף שתחלת ,

צונן דבר בו שיש בכלי ).6בעיקר

תבשיל ליתן "מותר סכ"ו: שם לעיל גם הובאה זו הלכה של עיקרה

ישן תבשיל הוא ואפילו האש... ע"ג הטמונה חמין קדרת פי על בשבת

בו שאין כגון בישול משום בו שאין בענין שהוא אלא לגמרי, ונצטנן

שבשו"ע ההלכה שסיום אלא ס"ה. שם שבשו"ע ההלכה שזוהי מרק".

לא המיחם", ע"ג הנתונים הבגדים תחת "להטמין שאסור שם, המחבר

בשוע"ר שם הוספה7הובאה נכתבה ואולי סי"ד). שיח בסימן כאן (כ"א

זה ציון מכוון ואליה לידינו), הגיעה שלא (אלא רנג סימן בשוע"ר גם זו

רנ"ג". בסי' שנתבאר "כמו

(יט,א. בר"ן היא ס"ה) רנג (שבסימן זו להלכה המקור שהרי צ"ע, ועדיין

הלכה שלומד מביא), סד"ה (מ,ב. מהרשב"א זו הלכה שמביא מביא), סד"ה

(מח, דקומקומא אפומא דמיא דכוזא עובדא שמפרש יונה, מרבינו זו

בבגדים, הטמונה חמה קדרה ע"ג צוננת קדרה להטמין שאסור רע"א),

רנח סימן בשוע"ר אבל הבל. מוסיף שאינו בדבר שניהם להטמין כדי

זו, הלכה הביא לא רותחת) קדרה ע"ג קר תבשיל הטמנת בדין (שדן

הבאה .5. הערה וראה ,1 בהערה  וכמ"ש  נכון, שאינו פירוש  אלא "דוחק", זה אין 

צונן 6. לדבר יעבור ואח"כ חם, בדבר ההלכה  יתחיל  שאדה "ז כלל , יתכן שלא דבר זהו

בשו"ע מקום בשום  כתבו שלא חידוש ויאמר צונן , על  מדבר שעתה  לנו לגלות בלי

שכמה העיקר, והוא ועוד צונן. על פתאום שמדבר בנבואה שנדע עלינו ויסמוך שלו ,

את אדה "ז כתב זה  לאחר הגמור סעיפים כלל).ההיפך מזכירו אינו  שהרשד"ב (ופלא

משקין  שאר של או מים של  קיתון להעמיד "מותר שם ): (ובמוסגר בסכ"ג שם והוא

שמותר  בתוכה , כולו להטמינו (ואפילו חמין מים בו שיש  שני כלי  בתוך צוננים 

הן  והחמין  רנז , בסימן שנתבאר כמו הבל, מוסיף שאינו בדבר הצונן  את להטמין

להטמין  שמותר מפורש  הרי רנח)". בסימן כמ"ש הבל , מוסיף שאינו  דבר נקראים 

וא"כ  ס"ה . רנג בסימן הנ"ל  המחבר כשו"ע  ודלא חום, שמוסיף באופן אפילו הצונן

לתחלת  בהמשך אלא צונן, הטמנת על אדה"ז מדבר לא סי"ד שיח שבסימן בודאי 

חם . דבר בהטמנת ההלכה 

הנ"ל .7. בסכ"ג וכמ"ש  מזה , ההיפך אלא בשו "ע, הכי ס"ל  שלא כיון
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ההיא שפירש הר"ן שהביא הרר"י מדברי "ולאפוקי ע"ז: כתב שם ובקו"א

ורא"ש התוס' כפירוש בהדיא ס"ל אלא ולאיסור, גוונא בכהאי כו' דכוזא

שיח" בסי' ושו"ע .8וטור

רנ"ח סוס"י הב"י "מלשון סק"ב: סוף קו"א רנז בסימן רבינו כתב גם

וכתב הבל).. מוספת חמה הקדרה אין שהרי הטמנה, שאינה הטעם (שכתב

דלא בפשיטות שתופס נראה חולק". יונה רבינו שהר"ר אף הוא, ופשוט

ע זה יתאים איך וא"כ יונה. כרבינו בזה זוקיי"ל הלכה שהביא מה ם

סי"ד!? שיח 9בסימן

כמשמעות יונה, כרבינו בזה פוסק שרבינו נראה זאת, כל שלמרות אלא

סי"ד שיח בסימן מבואר10לשונו "דבהדיא סק"א: רנז סימן בקו"א וכ"ה .

בר"ן מבואר והטעם הבגדים, תחת להחם דאסור ס"ה רנג סי' בשו"ע

הבל" מוסיף שאינו בדבר להטמין .11דאסור

בשו"ע מפורשת הלכה על יחלוק שאדה"ז כלל מסתבר לא בלא"ה וגם

בשום לבאר ומבלי ומ"א), ט"ז (רמ"א חולק כל מבלי ס"ה, רנג סימן

שבשו"ע זו הלכה על שחולק .12מקום

בסימן 8. שפסק אלא הרשב"א, את הביא שלא רק שלא כנ"ל  אבל ברורה , ראיה  וזוהי

כדבריו. שלא סכ"ג שיח 

שפירש9. כמו  ודלא צונן, על  כלל  מדובר לא סי"ד שיח בסימן כי מאד, מתאים  אכן  זה 

מדבריו. כלל  כך משמע  שלא וכנ"ל  בדוחק, אדה "ז דברי

לשונו ".10. "משמעות  שזה  עתה כותב ואיך בסי "ד, כן לפרש  שדוחק כתב הרי

בקו"א 11. אדה"ז שמביאו המג"א דהנה  הקו"א. קושית בהבנת הכותב שגה לפענ"ד

שם , משו"ע  אדה"ז שואל  וע "ז קצת. שנצטנן  ראשון  כלי  להטמין שמותר מחדש שם ,

שהמחבר  עתה , שלמד מה ע"פ וזהו קצת. שנצטנן הגם הפנאדי"ש  להטמין שאסור

שיש יונה  רבינו  פסק משום  (ולא ההטמנה דין  עצם  על  רק מדבר שם  רנג בסימן 

שאינו  בדבר להטמין שאסור משום שהטעם מהר"ן שהביא וכמו חמה), קדרה תחתיו

כל להטמינו  שאסור דין אותו לו יש  קצת, נצטנן  שכבר דבר שגם היינו הבל , מוסיף

שאסור  סובר שאדה"ז הוכחה שום אין זו מקושיא ובמילא ראשון. בכלי שהוא זמן

שאין  הנ"ל בסכ"ג  מפורש  שבזה חמה , קדרה ע "ג ממש  הצונן הדבר את להטמין

הבאות. בהערות וראה  להטמינו. מותר חום מקור על  ושגם בצונן, הטמנה  איסור

הטמנת 12. דין  עצם  על רק מדבר שהמחבר אדה "ז למד שבקו"א שבקושיתו  לעיל ביארנו
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בין יום מבעוד "להטמין רק הוא שההיתר בפירוש כתב רנח בסימן גם

דבר ע"ג כמטמין זה ואין רותחת קדרה ע"ג קר תבשיל בין חם תבשיל

תבשיל "בין להטמין אסור עצמה בשבת כי מלשונו נראה הבל", המוסיף

רותחת" קדרה ע"ג קר תבשיל בין ואם13חם הנ"ל. יונה רבינו וכפסק

ההלכה לפרש צריך היה יונה, רבינו של הנ"ל פסק על חולק שרבינו נאמר

עצמה בשבת גם צונן) (בתבשיל רנח חשש14בסימן בזה שאין (באופן

וסט"ו). סי"ד שיח בסימן כמבואר בישול,

דוקא היינו הר"ן", שהביא הרר"י מדברי "לאפוקי רנח סימן בקו"א ומ"ש

בדבר הטמנה לה דהוי הוא האיסור שטעם יונה רבינו דברי את נפרש אם

בקו"א בזה שדן מה (ראה יום מבעוד גם להטמין שאסור הבל, שמוסיף

דין כל מן ובר ד"ה וסק"ב סק"א רנז ד"ה15סימן רנט לסימן ובמהדו"ב ,

זו הרי יונה לרבינו שגם במהדו"ב, מסקנתו אמנם ואילך). דהסכים, והא

הבל מוסיף באינו הב"י,16הטמנה מיניה אפיק לא זה פירוש שלפי .

מקום שבשום לומר אפשר איך וא"כ חום . מקור ע "ג דוקא ולאו  קצת, שנצטנן דבר

המג"א  פסק שכן בפירוש, ע"ז  מדבר הנ"ל  ובקו"א ס"ט רנז בסימן והרי מבאר, אינו

(לפענ"ד הרשד"ב שלמד מה  לפי  ואפילו  ס"ה. רנג מסימן ע"ז  מקשה  ),בטעות ואכן 

של מקור על הצונן להטמין דאסור שמחדש  המחבר בדברי הקו "א למד שבקושיא

מה מלבד שהרי שחולק, מקום בשום  ביאר שלא לשאול  אפשר אי  ע "ז גם הרי  חום,

חולק  בפירוש  שהרי  זאת עוד הנה  שחולק), (מפני  רנג  בסימן המחבר את העתיק שלא

המחבר). עם מסכימים  שהפוסקים (אף הנ"ל בסכ"ג ע "ז

גם13. מותר קר אבל חם ", "תבשיל  משום הוא יום" "מבעוד מש "כ כי דוקא, לאו

משחשכה .

חומן 14. כי  הבל , המוסיף דבר נקראים אינם  חמים  שמים  רנח, בסימן החידוש עיקר

החמים , המים ע "ג  הצונן  את להטמין שמותר לחדש המקום  זה ולא ומתמעט. הולך

סכ"ג. שיח בסימן הוא שמפורש וכנ"ל 

מה15. היפך שהם  דברים בשו"ע  שיכתוב כלל  יתכן לא וא"כ שם. בקו "א מפרש שכך

בקו "א. שפירש 

מיחם ,16. ע "ג הצונן להטמין שאסור הוא יונה רבינו שחידוש במהדו "ב, שם  ומסקנתו

חום . בו  מוליד כי
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ס"ה רנג סימן בשו"ע כוותיה פסק שיח17ואדרבא בסימן רבינו וכ"פ ,

.18סי"ד

בסימן 17. סק"א בקו"א וגם המחבר. של  זו הלכה  את במהדו"ב שם ביאר אכן ועפ"ז

הרשב"א  בדברי שהמעיין  וציין  בו  חזר מהשו"ע , המג"א על  שהקשה לאחר הנ"ל , רנז

לאסור  מתכוין  שהרשב"א יראה שהמעיין לומר וכוונתו מידי , קשיא דלא יראה

שנצטנן  מה להטמין סתם ולא חום , של  מקור ע"ג הצונן להטמין  רק יונה  כרבינו

היא בקו "א זו ששורה  ספק ואין המג"א. וכדברי  בהטמנה  מותר שזה הוספה קצת,

המהדו "ב.מאוחרת  את שכתב לאחר אלא והשו"ע, הקו "א כתיבת בזמן נכתבה  שלא

יראה דהמעיין  הוסיף ואח"כ תירץ , ולא המג"א על מהמחבר הקשה בתחלה  שלכן

דלכאורה , בסגנון  המג"א על שואל  היה ביחד, הכל כותב היה ואם  מידי . קשיא דלא

נכתבה זו שהוספה  בודאי לפנינו , שהוא באופן משא"כ התירוץ . כותב לאחר ומיד

המהדו"ב  לחידושו כתיבת בה שמסכים שם  בס"ט שבחצע"ג ההוספה  שגם ולהעיר .

שבק  כקושיתו (ולא המג"א במהדו"ב של מסקנתו לאחר היא גם נכתבה  בודאי ו"א),

למקום לב כששמים  הדבר ומוכרח מידי"). קשיא (ד"לא שבקו"א ההוספה עם  ביחד

השו"ע , עם  ביחד כתוב היה  שבס"ט החצע "ג  דאם  הקו"א. של א' אות את ציין שבו

חזר  "אם על  ולא שבחצע"ג, קצת" נתקרר "ואם המילים על  צ "ל  הציון היה

היטב. בזה  ועיין כלל ). זה מענין  (שאינו שבשו"ע והחזירו "

שסי"ד 18. יתכן ולא חם, דבר על  מדבר שבסי "ד זה. לדין סי "ד בין קשר שום שאין כנ "ל

ואוסר  מסכ"ג אדה"ז בו חזר שבמהדו"ב אמת והן מיד. אחריו  הבא לסכ"ג יסתור

דבריו את לפרש אפשר אי  אבל  חום , של  מקור על  הצונן ע "פבשו"ע להטמין

במהדו"ב כאשר בוהמהדו"ב, סק"א חזר רנז סימן שבקו"א וכנ"ל  בשו"ע . ממש "כ

ההיפך  את כתב סכ"ג  שיח ובסימן מזה , הפוך המקומות בכל  כתב וסק"ג סק"ב

הגמור.
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יו"ד סימן 

מחבץ מלאכת בגדר  בירור 

-א-

הראשון: בפירושו ופירש"י בורר". משום חייב "מחבץ צה,א: בשבת

עור חתיכת החלב בתוך ששם היינו בקיבה". החלב המעמיד "המחבץ,

(כמבואר העגל בקיבת הנמצא קרוש חלב חתיכת או הבהמה, מקיבת

בתוך כגוש, שנעשית הגבינה מפריד ועי"ז סל"ה), פז סימן יו"ד בערוה"ש

ורא"ש פיה"מ ורע"ב, מ"ה פ"ו נדרים (ראה "קום" הנקראים החלב מי

כלי כמין עושה מחבץ נראה, "ולי נוסף: פירוש רש"י כתב ואח"כ שם).

ונותן ומיהקפויגמי בתוכו, חלב) מי קצת עוד בה שיש הגבינה (היינו

"מחבץ אחר: בנוסח השני פירש"י הביא הי"א פ"ח ובמ"מ נוטפין". החלב

ונותן גומא כמין כלי ומהרש"להקוםעושה המהר"ם גם גרסו (וכך לתוכו

מהם ולהוציא לסננם כדי החלב מי את שנותן והיינו גבינהעודברש"י,

בפירוש זו (וכגירסא נוטפין" נסיובי שהן החלב ומי בלבד) מים רק וישארו

פ"זהשנ שבת בהלכות והרמב"ם דלקמן). אדה"ז בשו"ע כתב רש"י של י

לחבצו, כדי קיבה בו ונתן חלב הלוקח "וכן הראשון: כפירוש כתב ה"ו

החלב". מן הקום הפריש שהרי בורר, תולדת משום חייב זה הרי

דבריו ועל בורר", תולדת הוא הרי "המחבץ הרמב"ם: כתב הי"א ובפ"ח

שברש"י השני הפירוש את הנ"ל, המ"מ הביא כוונתובלחודאלו ולכאורה ,

דבריו, הביא זורה מלאכת סוף והמנ"ח הרמב"ם. דברי את בזה לפרש

בחלב הקבה שמניח פירוש עוד מביא צה,א. שבת רש"י "עיין והקשה:

שפירש (בפ"ח) המגיד הרב על וצ"ע ה"ו.. פ"ז הרמב"ם כתב וכן עי"ש,

הראשון". כפירוש מבואר דבר"מ אחר, פירוש
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מאחר הוא רש"י, של השני הפירוש המ"מ שהביא דמה לישב, ואפשר

בפ"ז הרמב"ם כוונת אין הפעולהלהגבילשלדעתו היאהראשונהשרק

ומחבץ, בורר בהלכות מיירי לא שם כי בדבריו, קיצר ששם אלא מחבץ,

שלבי שכל מודה הרמב"ם גם אבל לתולדה, כדוגמא זאת הביא רק

הכל שכלל סי"ז שיט סימן בשו"ע גם וראה מהמלאכה. חלק הם החיבוץ

בורר תולדת החלב) מן חמאה שמוציא (פירוש "המחבץ וכתב: בקיצור

כדי קיבה בו ונותן חלב שלוקח "המחבץ, כתב: סקי"ח שם והמג"א הוא".

כלי כמין עושה פירש ורש"י החלב.. מן הקום הפריד שהרי חייב, לחבצו

הרי עי"ש". פ"ח המ"מ וכ"כ נוטפין. החלב ומי בתוכו הקום ונותן גמי

וכן לדינא. נכונים הפירושים ששני ללמד הנ"ל, והמ"מ פירש"י שהביא

מיני שאר או קיבה בו ונותן חלב "הלוקח סקס"ב: שם המשנ"ב כתב

החלב ומי בתוכו הקום ונותן גמי כלי כמין העושה או לחבצו, כדי חימוץ

המאירי בחידושי (אבל דבורר". תולדה דהוא מחבץ בכלל זה כל נוטפין,

חולקים שיש רש"י, של השני פירושו על ר"ללהתירכתב "והמחבץ בזה:

וי"מ החלב. מן הקום את שמפריש בורר משום חייב החלב, את המעמיד

כן"). להתיר חולקים שיש אלא מאליו, יוצא והקום בסל שנותנו במחבץ

חלב שלוקח היינו "המחבץ האופנים: ב' הביא סכ"ה שם אדה"ז ובשו"ע

מן הקום הפריש שהרי בורר, משום חייב לחבצו, כדי קיבה בו ונותן

זה הרי מתוכו, נוטפים החלב ומי הכלי, בתוך הקום נתן אם וכן החלב.

"ואע"פ והוסיף: וחייב". וכברה נפה ע"י פסולת מתוך אוכל בורר תולדת

הואיל אעפ"כ כלל, פסולת כאן ואין אוכל מין שניהם והחלב שהקום

בורר משום בזה יש מפרידן, והוא יפה מתערבים שהם לחים דברים והם

מפסולת". אוכל במפריד כמו

ע"י פסולת מתוך אוכל בורר תולדת זה "הרי לומר שדקדק מה והנה

דבריו בתחלת כדכתב דבורר, תולדה שהוא סתם כתב ולא וכברה", נפה

הגמרא בהמשך מפירש"י משמע כן בורר". משום "חייב קיבה הנותן גבי

"בורר ופירש"י: בורר, משום חייב מחבץ שאמרו פסולתשם, מתוך ".אוכל

לכן פסולת, מתוך אוכל בורר שחשיב דכיון אדה"ז, בשו"ע הוסיף ולכן

אינו לאלתר) לאכול מנת (על אוכל הבורר שכן בכלי, דוקא שיהיה בעינן
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הקום שנותן הוא, בכלי בורר וה"נ בכלי. כשבירר אלא גמיחייב ,בכלי

נוטפים. והמים

"שהרי אדה"ז: ושו"ע והמג"א ה"ו) (פ"ז הרמב"ם שהדגישו דמה לומר, ויש

כי לבורר. נחשב זה שגם לחדש, בכדי הוא החלב", מן הקום הפריש

זה המעורבבים נפרדים מינים שני שיש מזה מתחיל בורר כלל בדרך

כאן אבל מזה, זה מפרידם והבורר המאכל, לתוך שנפל זבוב כמו בזה,

(לפירוש דמחבץ החידוש וזהו החלב. שהוא אחד דבר רק יש הרי

נתחלק שעי"ז הפרדה, בו ויצרנו אחד מין לנו יש כאשר שגם הראשון),

והוציא שגילה בורר, נקרא זה גם מינים, מקורו,לב' מתוך הקום את

- האוכל את שבירר נקרא זה הרי אוכל, מין ששניהם מפני (ורק החלב.

הקום). - הפסולת מתוך בה, רוצה שהוא הגבינה

-ב -

יש אכן אדה"ז, ושו"ע רש"י של השני לפירושו דאמנם להעיר, שיש אלא

בקיבה, החלב שמעמיד הראשון לפירושו אבל כנ"ל, בכלי כבורר להגדירו

אדה"ז, בשו"ע דייק (והרי בורר משום חייב ולמה כלי, כאן אין לכאורה

דבורר הענין הזכיר לא קיבה, הנותן גבי גופא זו בהלכה דבריו שבתחלת

בכלי). הקום נתינת גבי זאת הזכיר אח"כ ורק בכלי,

דבורר ס"ל הראשון בפירושו דאכן לומר, אפשר היה רש"י בדעת והנה

מאוכל אפילופסולת ולכן פסולת, הוא החלב לגבי שהקום לפי הוא,

השני פירושו לפי אבל מאוכל. פסולת הבורר כדין חייב, נמי כלי בלא

למעלה נשארת שהגבינה מאחר הרי נוטפין, החלב ומי בכלי הקום שנותן

חייב, דמ"מ והא מפסולת. אוכל כבורר הוא במילא נוטפין, החלב ומי

אוכל בורר דהוא רש"י שסתם ומה לו. המיוחד בכלי שבורר משום הוא

שסובר משום זהו מאוכל, פסולת הוי הראשון שלפירושו אף פסולת, מתוך

זה פירוש ולפי נראה", "ולי שכתב לשונו כדמשמע עיקר, השני שפירוש

הסוגיא. שאר פירש
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"שהקום כתב: שהרי בכך, מתיישבים לא עדיין אדה"ז שו"ע דברי אמנם

לכאורה זאת ומדכתב כלל", פסולת כאן ואין אוכל מין שניהם והחלב

הציוריםבהמשך בתוךלשני הקום ו"נתן קיבה" בו "נותן המחבץ: של

דומה רק מאוכל, פסולת בורר זה אין הראשון לציור שגם משמע הכלי",

מתערבים שהם לחים דברים והם "הואיל שסיים: כמו מפסולת לאוכל

בורר, משום בזה יש מפרידן, והוא א"ככמויפה מפסולת". אוכל במפריד

כלי. כאן אין והרי בקיבה, החלב במעמיד חייב למה ביאור צריך

" דבורר זו שהגדרה אדה"ז, שו"ע מדברי מוכח דלכאורה אוכלולהוסיף,
פסולת הקיבהבכלימתוך שנותן מחבץ, של הראשון לציור גם שייכת ,"

"ואע"פ כתב שהרי החלב. והחלבבתוך ולשוןשהקום אוכל", מין שניהם

את מפריד ששם בחלב, קיבה נותן של הראשון לציור בעיקר שייך זה

"ואע"פ הול"ל: השני, לציור רק מתכוין היה אם משא"כ מהחלב, הקום

בכלי)שהקום החלב(שנותנו בציורומי כי אוכל", מין שניהם (הנוטפים)

כללזה חלב הציורים,אין שני על שקאי מוכח והחלב" "שהקום ומלשונו .

הראשון בחיבוץ שנפרד והקום הברירה, לפני הראשוני החלב בהם: שנכלל

בכלי. הראשון הקום נתינת ע"י שנוטף (הנסיובי) הסופי והקום הגבינה, עם

פסולת מתוך אוכל בורר תולדת זה "הרי שכתב דבריו המשך גם ועפ"ז

וכברה נפה איךע"י צ"ל ושוב מחבץ, של הציורים שני על ג"כ מוסב ,"

הראשון. הציור לפי זה דבר מתפרש

חיבוץ, למטרת חלב בו שיש בכלי הקיבה נתינת שגם לומר, אפשר ואולי

פסולתכמוזהו מתוך אוכל בורר לברירהפעולת המיוחד הקיבהבכלי כי ,

דבעינן דהא החלב. של הברירה לפעולת המיוחד והכלי המכשיר היא

המיועד דבר כל א"כ הבוררים, כדרך שיברור כדי היינו בברירה, "כלי"

זה. לענין כלי חשוב לברירה,

-ג-

אחד, אוכל מין שניהם והחלב שהקום "אע"פ אדה"ז שו"ע ממש"כ והנה,

היה פסולת, הקום היה דאילו משמע, וכו'", אעפ"כ כלל, פסולת כאן ואין



ã"åé ïîéñ$õáçî úëàìî øãâá øåøéá77

בכלי, הקום שנותן השניה בדוגמא ובשלמא בורר. חשיב מדוע יותר מובן

בדוגמא אבל פסולת. נחשב היה הקום אילו גמור בורר הו"ל שפיר

אוכל מין היה לא הקום אם גם דלכאורה להבין, צריך עדיין הראשונה

כי מאוכל, פסולת בירור כאן היה לא עדיין פסולת, ממש בפעולתאלא
נוטלהברירה ושובאינו מזה, זה נפרדים רק שהם אלא כלל, הפסולת

אדה"ז שו"ע מדגיש ולמה מפסולת, אוכל הפרדת בשם לזה לקרוא אפשר

אוכל. מין ששניהם

כשבאים הרי המעורבים, נפרדים מינים בשני שאמנם לבאר, כרחך ועל

בצורת הדבר תלוי ממה, נברר מה אםפעולתלהחליט נוטליםהברירה,

אבל הפסולת. מתוך האוכל את או האוכל, מתוך הפסולת את בפועל

אלא מינים, שני מלכתחלה כאן שאין לחבצו, כדי לחלב הניתנת בקיבה

עתה ורצונולייצרשבאים פסולת, היה הקום אם הנה השני. המין את

פסולת בורר נקרא זה היה הגבינה, את לאכול בכדי החלב מתוך להוציאו

פעולה עשה כי מהאוכלמאוכל, אותו והוציאה פסולת מפנישיצרה ורק .

עתה, בו רוצה שאינו משום רק פסולת נקרא והוא אוכל, גם הוא שהקום

להפרידה פעולה ועושה בגבינה רוצה שהוא מחשבתו, אחרי הולכים בזה

זה. בכל צ"ע ועדיין מפסולת. אוכל בירור זה והרי מהקום,
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י "א סימן

עוגת  באכילת אותיות מחיקת
בשבת  התינוקות

-א-

עליה שכתב עוגה לשבר "אסור הרמ"א: כתב ס"ג שמ סימן או"ח בשו"ע

במרדכי ומקורו מוחק". דהוי לאכילה, רק מכוין שאינו אע"פ אותיות, כמין

מרוטנברג) (מהר"ם מאיר רבינו "נשאל וז"ל: שסט סימן גדול כלל בפרק

אותם אוכלים איך ותיבות, אותיות עליהם שכותבים התינוקות עוגות על

דאורייתא איסורא ליכא מוחק, משום אי והשיב, טוב. ביום התינוקות

לכתוב, מנת על במוחק איכאאלא דרבנן איסורא איןומיהו ובתינוק ,

ליה ספינן דלא היכא להפרישו מצווין ב"ד אין נבלות אוכל דקטן לחוש,

התורה מן שדוקא לגדול, דרבנן איסור בזה שיש בדבריו, ומבואר בידים".

ד"ה לא,ב. (רש"י מקלקל והוי לכתוב, מנת על הוי דלא משום חייב, אינו

מדרבנן. אסורין אבל קה,ב) (שבת פטורין המקלקלין וכל לעולם),

אפילו דהא זה, הבנתי "ולא והקשה: הרמ"א על חלק סק"ב שם והט"ז

כן עשה שהוא כיון אכילה, במקום שייך אין בורר, כגון מלאכה אב שיש

בטוחן כן וסט"ו), ס"א שיט (סימן לעיל כמ"ש אכילה, שכאלצורך (סימן

לכתוב מנת על מוחק שאין כיון מקלקל שהוא בזה שכן כל בהג"ה), סי"ב

אכילה". דרך אסור יהיה למה פטורין, המקלקלין וכל

לומר יש "התם וטוחן: מבורר הט"ז קושית תירץ שם במשב"ז והפרמ"ג

וכוונתו אותיות". שובר משא"כ עליה, מלאכה שם ולא בכך.. בורר דרך אין

האוכל לטחון היא האכילה שדרך כיון האכילה, בזמן וטוחן דבבורר לומר,

האותיות בשבירת אבל כלל. מלאכה שם ע"ז אין הלכך מהפסולת, ולבררו

אין כלל בדרך כי אותיות, מחיקת ע"י היא אכילה שדרך לומר שייך לא

במאכל. אותיות
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וז"ל: הרמ"א, על חלק סק"ג שם הנו"ב) (לבעל מרבבה" ה"דגול וגם

רישיה, פסיק מותר דרבנן דבאיסור דס"ל הדשן להתרומת מבעיא "לא

כיון כאן מתכויןא"כ לכתובשאינו ע"מ שלא מוחק והו"ל למחוק,

סק"ה) שיד (סימן להמג"א אף אלא מותר. דבודאי מדרבנן, דאיסורו

באופן הרי מ"מ בדרבנן, פ"ר ידשאוסר כלאחר ועושה גםשמקלקל ,

דכולהו כאן ומכ"ש פ"ר. והוא מתכוין שאינו בדבר שם מתיר המג"א

שובר כשאינו ומכ"ש בכך, מחיקה דרך שאין יד וכלאחר מקלקל, איתנהו,

ע"מ שלא מוחק שהוא דרבנן איסור והוא אכילתו, דרך בפיו רק בידו

דבר הוא גמור דהיתר נלע"ד ולכן פ"ר, דהוי אע"ג דשרי פשיטא לכתוב,

דעת נגד להקל לבם מלאם שלא אלא ע"ז, תמהו האחרונים כל וכן זה,

מרוטנברג". מהר"ם

מיירי דמהר"ם "שמכיון הדגמ"ר: ביאר אסר, זאת שבכל המהר"ם ובדעת

לכתובהבעוגות רגילים שהיו במה דמיירי ע"כ הידיעה, בה"א תינוקות

שיתחכם לסגולה שיאכלנה הויבכוונה האכילה) ע"י (המחיקה זה וא"כ ,

הואוגםבמתכוין מקלקל אבללאו לתינוקות, אלא התיר לא משו"ה ,

לאחרים". ולא לעצמו יחמיר והמחמיר לגדולים. אף מותר אחר בענין

-ב -

למחוק אפילו אסור סופרים "מדברי כרמ"א: אסר ס"ד שם אדה"ז ובשו"ע

אותיות, כמין עליה שעשו עוגה לשבור אסור ולכן לכתוב, מנת על שלא

כבר שאדה"ז ואע"פ מוחק". שהוא מפני לאכילה, רק מכוין שאינו אע"פ

ס"ל כי התינוקות", "עוגות הזכיר לא מ"מ הדגמ"ר, את הסתם מן ראה

כסגולה, שאוכלין התינוקות בעוגת מיוחד דין זה שאין כהדגמ"ר, דלא

אותיות. עם עוגה בכל הוא כן אלא

אם זה, "לפי הדגמ"ר: על הקשה ד' אות בבדה"ש קמד סימן ובקצוה"ש

מנהג אין דהא לסגולה, מתכוין דאינו התינוק של העוגה אוכל הגדול

מותר, ויהא מקלקל וגם מתכוין אינו הוי שוב לגדולים, סגולות לעשות

לחוש אין ובתינוק איכא, דרבנן איסורא ומיהו וז"ל: כתב המרדכי והרי
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יש דבגדול משמע ע"כ. להפרישו, מצווין בי"ד אין נבלות אוכל דקטן

העוגה דשבירת כיון ותו, התינוקות.. עוגת כשאוכל אפילו דרבנן איסור

היו גמור, היתר זה בגדול.. אבל התינוק, לגבי ודוקא דרבנן איסור היא

אפילו לקטן גם להתיר לפיוצריכין שמאליתנו הוא לקטן דהאיסור כיון ..

כו'". בגדלותו כן לעשות ויבוא יסרך

מקלקל הוי אותיות שעליה סתם עוגה שבאכילת הדגמ"ר טענת ועל

העוגה בעוד האותיות משבר "אם דאכן בדה"ש, משיב האותיות), (לגבי

להאותיות, כלל צריך אין שאז אכילה בשעת אבל.. מקלקל, הוי קיימת

לתמיד האותיות נעשו שלא אחרי בזה.. שייך קלקול זמןואיזה עד רק
שאסורהאכילה כתבו אדה"ז ושו"ע שהרמ"א (ולהעיר ושינולשבר" העוגה,

איסור על שדיבר המהר"ם של לומראכילתמלשונו יש ולבדה"ש העוגה.

שאינו "אע"פ שסיימו: ממה וכדמוכח לאכילה בסמוך לשבר שכוונתם

אכילה, בזמן שלא סתם האותיות לשבר משא"כ לאכילה". רק מכוין

לכו"ע). גמור מקלקל שהוא אפשר

בדה"ש: השיב בכך, מחיקה דרך דאין יד כלאחר מוחק דהוי הטענה ועל

האותיות ומשבר הגליון הקורע גליון.. על הכתובות באותיות "דבשלמא

הרי העוגה, שעל באותיות אבל יד, כלאחר הוי מחיקתםשפיר דרך זוהי
שבירה אחרע"י באופן האותיות מוחקים אין בחול אפילו העוגות (שהרי) ..

כדרכו". הוי בפיו שובר וגם בשבירה, רק

-ג-

העוגה), באכילת איסור (שיש דא"כ עיון, "צריך הקשה: סק"ו ובמג"א

עליו כתובין המוחקהצורותאפילו וא"כ חייב, צורה הצר דהא אסור, יהא

אמרו שהרי נכונים, דבריו "ודאי שם: בדגמ"ר ע"ז והעיר וצ"ע". חייב,

בלילה היינו 'יוצאין', והרי בפסח, המצוירין בסריקין יוצאין לז,א) (פסחים

חימוץ, משום רק עשייתן אסר לא לכתחילה ואף טוב, יום שהיא ראשונה

היינו המצוירין וסריקין לכתחילה.. בהם יוצאים עשויים כבר הם אם אבל

המצות את לאכול שמותר כשם וא"כ, ודגים". עופות צורת עליהם שמצויר

העוגה. גם מותרת כן למוחק, חיישינן ולא המצוירין
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"דדוקא כו: סימן הלוי הר"ש בשם הביא דבריו בסוף שם והמג"א

מהעוגה היא כשהכתיבה אבל אחר, מדבר אותיות העוגות על כשכותבין

ציורים, עליהם שיש העוגות אוכלים ולכן שרי, בידים, או בדפוס עצמה

ההיתר בין לסתירה הפתרון זהו שאכן הדגמ"ר, ע"ז וכתב וצ"ע". עכ"ל,

הרמ"א שכתב האיסור לבין המצויירין, סריקין לאכול בגמרא המבואר

מדבר הם שהאותיות מפני הוא, בעוגה שהאיסור אותיות. עם עוגה לאכול

לאוכלם. מותר ולכן עצמה מהמצה הם המצות, שעל הציורין ואילו אחר,

המצוירין סריקין לעשות דאין פסק, ס"ז תס סימן אדה"ז בשו"ע והנה

עבר שאם שם, ובס"ט זו. שהיה ע"י חימוץ לידי לבא דיכולים לפסח,

ובסימן חובתו. ידי בהן יצא חימוץ, שיעור בציורן שהה לא אם ועשה,

שמניחין המצות שלשת על סימן לעשות דיש הרמ"א, כתב ס"ז תעה

לתחתונה, ואיזו לאמצעית ואיזו העליונה למצה תשמש איזו הסדר, בליל

לא בהן, שעושה "והסימנים הוסיף: ובס"ח זה, מנהג הביא שם ואדה"ז

כמין אותן טעמיםאותיותיעשה שני וכתב בידיו". או דפוס ידי על

הנ"ל), (ס"ז רס" בסימן שיתבאר "מטעם (במוסגר): הראשון זה: לאיסור

ביום לשברם צריך "שהרי והשני: חימוץ. שיעור בעשייתן ישהה שלא והוא

מתכוין שאין אע"פ אותיות, כמין בה שיש עוגה לשבור אוסרין ויש טוב,

סימן במשנ"ב וכ"פ שמ". בסימן שנתבאר כמו ביו"ט לאכלם אלא למחקם

הפוסקים, בשם כן שהביא קיט, סימן הרמ"א משו"ת והוא סקמ"ז, תעה

פסח של מצות השלשה על לכתוב איזהאותיות"שאסרו לידע אב"ג

ביו"ט". הכתב מוחק ושוברה, הסדר דכשעושה משום ראשונה, היא

האותיות אם בין חילוק שאין אדה"ז, ושו"ע הרמ"א בדברי מפורש הרי

כמג"א (אלא הלוי כר"ש ודלא והמצה, העוגה מגוף או אחר מדבר הם

שם וח"י ס"ז תעה סימן והלבוש צ"ע, שדבריו הלוי ר"ש על שכתב

שבסוף ובהערות הלוי, הר"ש את שהביא סק"ג שם בדה"ש וראה סקכ"ו).

באותיות מדובר במצות שהרי בזה, גם אוסר אדה"ז דשו"ע הזכיר ח"ז

בא להתיר כנה"ג, בשם כתב המשנ"ב (אבל העשויותהחקוקות ותיות

אלו וכ"ש עצמה העוגה).החקוקותמהעוגה על
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שכתב תשע"ו) משפטים ש"פ יורק (ניו וביאורים" "הערות בקובץ וראיתי

האותיות לעשות לכתחלה רק אוסר אדה"ז דשו"ע שי', טייאר שבתי הרב

דז"א, נראה להאמור אך בדיעבד. לאוכלם אוסר לא אבל המצה, שעל

הר"ש דברי הזכיר לא ושם שמ, בסימן למש"כ שם בשו"ע ציין שהרי

כלל. הלוי

והרי המצויירין, בסריקין בדיעבד התירו למה ביאור, צריך שעפ"ז אלא

וצורות רשמים הרושם גם אלא באותיות רק שלא ס"י, שמ בסימן מבואר

שם העו"ב (ובקובץ מוחק משום חייב והמוחקן כותב משום חייב בשטר

המג"א קושית בעצם שזוהי ציין ולא הלוי, כהר"ש להלכה מזה הוכיח

עליהם). חולק אדה"ז דשו"ע ספק שאין והדגמ"ר,

על דהרושם ס"ז, שמ בסימן לשיטתו אדה"ז ששו"ע לומר ועלהעורויש

כתב, תבנית שאינם סימנים לכתחילהקלף אפילו זהמותר שאין מפני ,

ואף ועי"ש. המתקיים, דבר משום גזרו כתב בתבנית (ורק המתקיים דבר

לעצמו). רק יחמיר שמים שירא סיים הרי האוסרים, שיטת אח"כ שהביא

מתקיים. אינו כך שבין ציור שמוחק כיון שמותר, במוחק וכ"ש ברושם וזהו

בודאי שהם המצה, שעל בסימנים שמותר כ"ש וקלף, בעור מותר ואם

המתקיים. דבר אינם

עצמה, בעוגה החקוקות באותיות גם אדה"ז שו"ע שלדעת ברור ומעתה

הדגמ"ר סברת את אין במצות והרי ואכילה. שבירה איסור יש במצות, כמו

לסגולה, האותיות במחיקת כוונה יש ששם התינוקות עוגות לגבי שכתב

המצות שעל באותיות שגם משום והיינו במצות, אסרו ואעפ"כ מתקן, והוי

זה אין וגם המצות, עם לאוכלם ע"מ מלכתחלה נעשו כי קלקול, זה אין

ומצה. עוגה שעל האותיות מחיקת דרך זוהי אלא יד, כלאחר מוחק

" כתב פסח שבהלכות אוסריןומה שאינוויש ומשמע כו'", עוגה לשבור

אלא שם), טייאר הרב (כדברי הלוי הר"ש לשיטת קשור זה אין לכו"ע,

והדגמ"ר הט"ז שהרי העוגה, שעל האותיות מחיקת של האיסור לעצם

נכנס לא פסח בהלכות מקומו כאן שאין ומאחר וכנ"ל, ע"ז חולקים

שלא למנוע בכדי אוסרין" ש"יש העובדה ומספיקה זה, בענין כאן לפסוק
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אחרי (שכתבן שבת בהלכות אבל אותיות. עם מצות מלכתחלה יאפו

הט"ז. דעת את כלל הביא ולא ברור באופן פסק פסח) הלכות

-ד -

לשבור דאסור ס"ו, תקיט סימן אדה"ז בשו"ע מש"כ גם לבאר יש ובזה

האגרתהאותיות נעשושבחותם שהרי בשבירתן, קלקול שאין מפני והוא .

בזמן ושבירתם האגרת, לפתיחת עד רק קיימים להיות מלכתחילה

וכן השבירה. ע"י מחיקתן דרך היא זו וגם ויעודם. תיקונם זהו הפתיחה

הפתיחה. ע"י האותיות שישברו רישיה פסיק כאן יש

או המצה או העוגה שעל אותיות דשבירת שבנדו"ד לומר, יש מזה ויותר

כיון ממש, מתכוין אלא מתכוין שאינו בדבר רישיה פסיק זה אין החותם,

ומצה בעוגה כי בידים. האותיות את שובר דאגרתא הקריינא או שהאוכלם

בפועל הרי למחיקה, מתכוין שאינו אף אותיות, עם חותם מהאו זה

עושה סימןשהוא שלמה" "מנחת (ראה באחרונים ומבואר ישיר, באופן

ובלבד מטה.. אדם "גורר בדוגמת רק לומר שייך מתכוין", שאינו ש"דבר ו')

גרירה פעולת עושה שהוא ה"ה), פ"א (לעיל חריץ" לחפור יתכוין שלא

שנעשה נוסף דבר הוא בהוצאהממילאוהחריץ משא"כ פט"ו, (להלן

מים יעביר שמא עצמו, מנגב עולה כשהוא בים, לרחוץ "היורד הכ"ב):

הרי ד"א, להעברת מתכוין שאינו דאע"פ בכרמלית", אמות ארבע שעליו

עושהבפועל שהוא מה מתכוין,זה אינו בזה שייך שלא בנדו"ד גם וכך .

מוחק הוא ישירכי .באופן

"שאין הוא אדה"ז שו"ע שלשון שם, תקיט בסימן צ"ע שעדיין אלא

לא ומאיצורהבחותם מוחק. איסור יש בצורה שגם הרי אותיות", ולא

בפשטות, לומר ויש המצות. שעל ומהסימנים המצוירין, מסריקין שנא

בידים), אותה ששוברים (לולא המתקיים דבר היא שבחותם שהצורה

אלו אותיות שאין והמצה, העוגה על או העור על הרושם משא"כ

האכילה. ע"י למוחקן מותר ולכן זמן, למשך מתקיימות
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-ה -

אריזות או ממתקים שקיות פתיחת להתיר למעשה, נפ"מ מכאן ולכאורה

זהו שהרי השקית. קריעת ע"י ונמחקים אותיות, עליהם שיש תרופות של

עד רק האותיות נעשו שמלכתחלה בעוגה כמו זה אין כי גמור, קלקול

האותיות כמו מחיקה לשם האותית נעשו לא בשקית וגם האכילה. זמן

אבל שבפנים, מה את לאכול כדי היא השקית שתכלית (ואף העוגה שעל

הקורע לגבי משמעות שום אלו לאותיות ואין לאותיות, קשר שום לזה אין

לחתוך בלי והתרופות הממתקים להוציא שאפשר וגם השקית, את

שהמחיקה וגם למחיקה, כלל מתכוין אינו בודאי שהוא ועוד אותיות).

מחיקה היא אותיות עם נייר שקריעת קצוה"ש וכמ"ש יד, כלאחר היא

יד. כלאחר
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י"ב סימן 

לכתוב  מנת על המוחק 

-א-

שתי לכתוב מנת על והמוחק מלאכות.. "אבות עג,א: שבת במשנה

מיבעיא למאי מפרש (קג,ב) לקמן ומוחק. "כותב ופירש"י: אותיות".

אות וכותב זוגו, בן איזה לידע המשכן קרשי על רושמין שכן למשכן,

בזו. ואות שטעהבזו פעמים ה"ט:ומוחק, שבת מהלכות פי"א וברמב"ם ."

אבל חייב.. אותיות, שתי המחק במקום לכתוב מנת על כתב, "המוחק

פטור". לקלקל, מנת על המוחק

וסותר), קורע (מלבד המלאכות משאר לכאורה שונה מוחק מלאכת והנה

יש וא"כ חדש, דבר יצירת ולא והריסה קלקול של מעשה שהיא בכך

כלל. למלאכה נחשבת היא מדוע לתמוה,

פ"ט שם וז"ל המלאכה, במהות מחודשת הגדרה מצינו הרא"ש ובדברי

אות מחק "ת"ר.. דבריו): ביאור שנראה כפי בסוגריים (והוספנו ז' סימן

פעמים כי טעמא, והיינו חייב.. שתים לכתוב במקומה ויש גדולה אחת

במקומה. אחרת לכתוב כדי ומוחק אחד, קרש על טעות במשכן כתב

אף לחייב ראוי היה הדין מן אחת) אות מוחקין היו שבמשכן (ומאחר

לחייב ראוי שאינו אלא במקומה, אחרת אות לכתוב כדי אחת אות מוחק

כתיבהעל מוחקמחשבת שמלאכת דמה (כלומר, עצמה כתיבה מעל יותר

זה אין מלאכה, משוםרקנחשבת גם אלא האותיות, מחיקת עצם משום

נחשבת אינה אחת אות שכתיבת וכיון לכתיבה, הנייר את מכשיר שבכך

ויראה, מלאכה). יהא לכתיבתה מקום דהכשר יתכן לא כתיבה, מלאכת

כמה לכתוב אפשר) (שבמקומו אפילו דיו, טשטוש מחיקת על חייב שאין

לכתיבה, הכנה היא מוחק מלאכת שמהות האמור למרות (וזאת אותיות
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הרי סו"ס דברים, שאר או אות מוחק לי דמה לומר מקום היה וא"כ

אלא במשכן היה לא כי כן), אומרים שלא והטעם הנייר. את הכשיר

מחיקתאותיותמחיקת תרתי, בעינן (וא"כ במקומו" לכתוב ,אותכדי

בכך). לכתיבה מקום והכשר

פטור) דיו טשטוש (דהמוחק זה כתבי "אחרי הרא"ש: הוסיף שאח"כ אלא

מחק בברייתא מדנקט וגם הסברא, דמוחקאותמתוך נימא (ואי אחת

מחק לומר, לברייתא היה חייב, ג"כ בעלמא לכתובדיו אחת),כדי אות

נפלה בה: וכתוב בתוספתא ומחקו,דיוראיתי ספר הפנקסשעוהעל על

בריר לא וטעמא חייב. אותיות שתי לכתוב כדי במקומו יש אם ומחקו,

כמאן בטעות במשכן) הקרש (על שנכתב דאות טעמא, דהיינו וי"ל לן.

מחיקת נחשב זה אין (וכשמחקוה, דמיא כמחיקתאותדליתיה אלא ,

מלאכת דמהות ע"כ זו, ממחיקה נלמדה מוחק ומלאכת והואיל טשטוש,

(אינו החיוב ועיקר כלל), אותיות מחיקת אינה בשבילאלאמוחק (

מחק בברייתא דנקט והאי נמי, דיו טשטוש אפילו הלכך הכתיבה, מחשבת

דבריו, ממסקנת למדנו גדולה". אחת אות כתב דתני איידי גדולה, אות

סתירת אינה מוחק מחמתאותיותדמלאכת כמלאכה נחשבת ואינה ,

שעושה שנעשהבאותיותהמעשה המעשה היא המלאכה מהות אלא ,

ובנייר נחשבתבקלף היא מדוע היטב ומבואר חדשה, לכתיבה המכשירו

אלא המחיקה, עצם משום אינו שבה המלאכה שם שאכן מפני למלאכה,

יצירה אכן וזו לכתיבה, מקום יצירת .חיוביתמחמת

-ב -

מוחק מלאכת את דמחשיב הר"ן, בדברי מצינו כן על ממלאכתיתר כחלק
תוכות",כותב "חק ע"י בשבת דהכותב מבואר, קד,ב. שבת ברשב"א דהנה .

דכשם פטור, אות, צורת נשאר וממילא האות סביב והנמיך שחקק דהיינו

דחה לז,ב. הרי"ף על ובר"ן שבת. לענין ה"ה סת"ם, לענין כתב דאינו

ירכות, לחק תוכות חק בין קפידא ליכא שבת דלגבי נראה.. "ולי דבריו:

מיחייב, מחשבת מלאכת דהוי היכא לכתובדכל ע"מ מוחק אפילו שהרי
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כלל.חייב מובנת ואינה סתומה לכתוב, ע"מ דמוחק מהא וראייתו ."

להר"ן דס"ל כך, הר"ן דברי דפירש מבואר, קז סימן או"ח נזר" וב"אבני

שמכשיר משום אלא עצמה מצד מלאכה אינה מוחק דמלאכת כהרא"ש

וזה כותב, למלאכת כסניף היא מוחק מלאכת וא"כ הכתיבה, את בזה

כשלא אף לכתיבה תיקון משום שחייב שמצינו דמאחר הר"ן, שביאר מה

עצמה דבכתיבה כ"ש הכתב, את מוחק ואדרבה כלל כתיבה פעולת עושה

וז"ל תוכות). חק (היינו הרגילה כתיבה בצורת זה שאין אפילו יתחייב

משום יתחייב ולמה תוכות, בחק מלאכתו עיקר אין כתיבה "והנה האבנ"ז:

מחיקה דמלאכת משום אך מחשבת. לכתובמלאכת שגורם משום ..עיקר

מיני ומחיקה כתיבה אי וזה כתיבה, שגורם משום תוכות בחק מחייבין

בכותב יתחייב למה להקל, גם לשתים חלוקים אם אבל נינהו, דהדדי

במוחק". כך שמצינו משום

דל"ת של גגו נטל "אם שם: וז"ל המאירי, דברי גם פירש דעפ"ז ועי"ש

ביר בה ופירשו רי"ש, אחתועשאו שמחק מפני כשתים, נידון שהוא ושלמי

הדל"ת של גגו דכשנטל כלומר, לכתיבה". מצטרפת והמחיקה אחת, וכתב

וכתב הדל"ת את מחק פעולות, שתי עשה הרי לרי"ש, נעשתה והאות

מחק לא הרי מ"מ וכתב, שמחק דאה"נ למאירי, והוקשה וחייב. רי"ש,

אחתאלא אלאאות כתב אחתולא ולאאות מחיקה לא כאן ואין ,

זה והרי והמחיקה, הכתיבה דמצרפין המאירי, ופירש דאורייתא. כתיבה

לגבי כשתים" ש"נדון צ"ל (לכאורה אותיות שתי מחק או כתב כאילו

אינו אבל אותיות, שתי כתב כאילו הכתיבה, שא"אשתייםחייבחיוב ,

כמוחק וגם אותיות ב' ככותב גם ולהחשיבו למחיקה הכתיבה את לצרף

המחיקה מצטרפת כיצד תמוהים, הדברים עדיין ובפשטות אותיות). ב'

אמנם, מצטרפין". נינהו, דהדדי דמיני "כיון כנ"ל: האבנ"ז וביאר לכתיבה.

להירושלמי דגם נוטה, "הדעת כתב: ד' אות נג סימן ח"ג הלוי ב"שבט

שהמחיקה דידן כנדון דוקא הוא מצטרפין, ומוחק דכותב הא והמאירי

אבל וכה"ג, הרי"ש כתיבת עושה דדלת תגא דמחיקת הכתיבה, גורם היא

מצטרפי". לא בעלמא
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-ג-

על והמוחק "הכותב, ס"ד: שמ סימן אדה"ז שו"ע כתב הרא"ש וכדברי

קרשי על כותבין היו שכן הן, מלאכות מאבות שמחק, במקום לכתוב מנת

שכתב מה מוחק והיה שטעה ופעמים זוגו, בן איזה לידע לסימן המשכן

במקומו, וכותב במשכןוחוזר היה לא לכתוב, מנת על שלא למחוק אבל

כלל מלאכה מעין זו כןואין שעושה משום הוא המוחק וחיוב והואיל .

מחק לא אפילו לפיכך לכתיבה, מקום שמתקן דהיינו לכתוב, מנת על

והוא חייב, הפנקס.. על שנפלה שעוה או בלבד דיו טשטוש אלא אותיות,

אותיות". ב' לחקוק או לכתוב כדי במקומו שיהא

על "מוחק המשנה לשון על לכאורה להעיר דיש מה יומתק, ולדבריהם

שתהא דבעינן הפרט את זו במשנה כבר הוסיפו מדוע לכתוב", מנת

רק המשנה שכתבה המלאכות משאר בשונה לכתוב, ע"מ במחיקה כוונתו

שאח"כ במשניות נתפרשו הלכותיה ושאר לא, ותו המלאכה שם את

את המשנה שכתבה מה על האורג, ד"ה עג,א. בדף התוס' קושית (וכעין

לחיוב תנאי זה אין דאכן שפיר, אתי ולהנ"ל אותיות). דשתי השיעור

שם תוס' עיין (אמנם מוחק מלאכת מהות מעצם שזהו אלא בעלמא,

זו). להערה אחר יישוב מבואר שמדבריהם וסותר, ד"ה לא,ב.

"יראה בסוגריים): ביאור (בתוספת סק"א משב"ז שם הפרמ"ג כתב ועפ"ז

וכן בדיו, עליה לכתוב לבנה שתהא וליבנה וכדו' שחורה טבלה לקח לי,

יש אם לבן), בצבע עליה לכתוב ע"מ והשחירה לבנה טבלה (לקח להיפך

שלא דיו (טשטוש) מוחק שנא דמאי חייב, אותיות ב' לכתוב במקומו

אותיות, מחקו דבמשכן אע"ג חייב, אותיות ב' לכתוב ע"מ כלל כתב היה

(ולא לכתוב ע"מ הקרש) את לתקן (כדי מחיקה הוא (המטרה) עיקר מ"מ

וכבר בטעות, שנכתבו אותיות מחקו במשכן דהרי האות, מחיקת עצם

טבלא הלוקח א"כ דמי.. וכדיו דליתא כמאן בטעות דאות הרא"ש) כתב

לכתוב כדי (מלבנו) להיפוך או יפה ומשחרו כך, לכתוב יפה שאין קלף או

" וז"ל: שם בטור מפורש דכדבריו עוד, וכתב חייב". אותיות, המטשטשב'
ע"ז: כתב ובב"י חייב". אותיות ב' לכתוב במקומו ויש הקלף שעל בדיו
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מהדורת והערות הגהות (עיין הקלף בדיו המטשטש שכתב רבינו "לשון

הדיו המטשטש כתב כאילו ושיעורו מכוון, אינו ד') אות ירושלים מכון

בדיו ומשחיר למטשטש דכוונתו כפשוטו, פירשה הפרמ"ג אמנם שבקלף".

(ובקובץ עליו". לכתוב שיוכל כדי הטשטוש), את המוריד (ולא הקלף את

מחיקה מעשה דמ"מ צ"ע, זה "דבר ע"כ: העירו תרעא ע' טו כרך "ישורון"

שיוכ לדבר תיקונים כל דאטו אלאבעי, מוחק, משום חייב יהיה לכתוב ל

מחיקה דבפעולת היינו כתיבה, מחשבת הוא חיובו דעיקר כתב דהרא"ש

צריך ודאי אבל כתיבה, הכשר שנעשה מה הוא המלאכה של תיקונו כל

אלו"). הפרמ"ג לדברי ג"כ השמיט המוחק ד"ה והבאה"ל מחיקה, מעשה

-ד -

אלא כהרא"ש, דלא לכאורה מבואר לעולם, ד"ה לא,ב. שם ברש"י אמנם

וז"ל: מקלקל, הו"ל דאל"ה הוא, לכתוב ע"מ במוחק רק שחייב הטעם

דתנן וסותר מחשבת, מלאכת היינו דלאו פטור, הוי דשבת מקלקל "כל

לבנות יכול ואינו הוא, לבנות מנת על סותר דמיחייב, מלאכות באבות

מנת על הקורע תנן ולהכי הוא.. קלקול לאו והשתא סותרו, כן אם אלא

וכן לכתובלתפור מנת על תנן דס"למוחק הרי נינהו". סותר דכולם ,

הרי היא והמחיקה המחיקה, פעולת עצם היא מוחק מלאכת דמהות

למקלקל. יחשב שלא כדי לכתוב ע"מ שתהיה בעינן ולכן קלקול, מעשה

דבעינן ומה כותב, למלאכת מוחק מלאכת בין כלל שייכות אין ולפ"ז

וכל קלקול היא מחיקה כלל שבדרך משום רק הוא לכתוב, ע"מ מוחק

זה והרי אותיות", ב' לכתוב ע"מ "המוחק תנן משו"ה פטורין, המקלקלין

בלבד בהדוגמא שיש במחיקה גם ה"ה אבל קלקול, בה שאין למחיקה

לח. כלל ריש בנשמ"א בזה האריך וכן וכדלקמן. חייב, אחרת תועלת

כתוב "היה בסוגריים): ביאור (והוספנו סק"ז א"א שם הפרמ"ג כתב ולפ"ז

חייב, זה, למחוק ורוצה לו, חייב חבירו או (לחבירו) הוא שחייב ענין איזה

המחיקה זה ובאופן (הואיל אותיות ב' לכתוב ע"מ רוצה שאין אע"פ

וכדומה טשטוש מוחק הא כתיבה). לצורך שאינה אף תיקון היא עצמה
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תיקון, אינה המחיקה עצם והרי כתובים, שיהיו חפץ שאינו מילים (ולא

ב' לכתוב ע"מ כתב המוחק ומ"ש אותיות.. ב' לכתוב ע"מ בעינן בזה)

הפרמ"ג אבל מוריד". לא ו(אף) לו מועיל אין כתב שאותו י"ל אותיות,

צ"ע "וכ"ז כןסיים: מורין הדברים פשטות לכאורהואין זה כל אמנם ."

שהוא כל לצורך שמחק אף הרא"ש, לדעת אבל רש"י, לדעת אלא אינו

שאינו כל קלקול, זה כתיבהואין ע"מלצורך דבעינן מה דהרי חייב, אינו

שמצינו המלאכה צורת דזוהי אלא מקלקל, יהא שלא כדי אי"ז לכתוב,

היה לא לכתוב, מנת על שלא למחוק "אבל הרב: שו"ע וכלשון במשכן,

כלל". מלאכה מעין זו ואין במשכן

-ה -

ה"ז פי"ב דבתוספתא והביא הפרמ"ג, דברי העתיק שם בבאה"ל והנה

ע"מ המוחק אלא שחייב לך "אין התוספתא: וז"ל להדיא, כן מפורש

והמוחק לתקןלכתוב, התוספתא,ע"מ דכוונת וס"ל חייב". ה"ז שהוא כל

התיקון נעשה עצמה המחיקה שע"י אלא אח"כ, לכתוב ע"מ מוחק דאינו

זו ראיה הביא שם החי"א אמנם וכיו"ב. חוב השטר שמחק כגון עבורו,

ור"ל שהוא, כל לתקן ע"מ המוחק התוספתא דכוונת לומר, "יש ודחאה:

הבונה". פרק בסוף וכדאיתא להגיה, במוחק ומיירי שהוא כל שמחק

ששת רב אמר חייב.. אחת אות הגיה "תנא קד,ב: שם להמבואר וכוונתו

וחייב זיינין", שני ועשאו חי"ת של לגגו שנטלו כגון עסקינן במאי הכא

הי"ג. פי"א ברמב"ם כמבואר כותב משום

קמט,א שם דתנן מהא רש"י, לשיטת ראיה הביא רו סימן או"ח ובאבנ"ז

הכתב מן לא אבל מפיו, פרפרותיו ואת אורחיו את אדם "מונה (ופירש"י):

שלא כדי זמנתי ופלוני פלוני אורחים וכך כך שבת מערב כתב (אם

ביבי רב טעמא, "מאי ובגמרא: בשבת)". כתב באותו יקרא לא ישכחם,

גזירה ימחוקאמר צרכם,שמא כל להם הכין שלא שיראה האורחין, (מן

יקראם שלא כדי הכתב, מן וימחוק הראוי, מן יותר שזימן ויתחרט

ש"מ ימחוק, שמא מדאמר הא "צל"ע, הקשה: שם ובחת"ס השמש)".
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(דאל"כ, מאתמול נכתב שלא אורח היום שיזמין חיישינן לא יכתוב שמא

שימחוק, להצד דאף ג"כ, צ"ל וע"כ יכתוב. שמא שאסור פירשו לא מדוע

לאו לכתוב ע"מ שלא ומחיקה במקומו), אחר לכתוב ע"מ זה יהיה לא

הוכיח האבנ"ז אך לכתוב). ע"מ שהוא צ"ל דע"כ שכתב (ועי"ש דאורייתא"

שלא אפילו מלאכה הוי עצמה מחיקה למחיקה, "דכשצריך זו: מקושיא

לכתוב". מנת על

פטור, לה ואמרי חייב לה אמרי דיו, ע"ג "סיקרא יט,א: מגיטין נראה וכן

נראה, ובפשטות הוא". מקלקל פטור לה אמרי הוא, מוחק חייב לה אמרי

נחשבת יותר גרועה אחרת אות עליה שכתב ע"י הדיו מחיקת דלכו"ע

דמקלקל משום מוחק, משום לחייבו דאין ס"ל דהפוטרים אלא למחיקה,

דאי אותיות, סתירת היינו דמוחק לכאורה, מוכח המחייבים ומשיטת הוא.

את הכשיר לא בכה"ג הלא לכתיבה, הנייר הכנת היינו דמוחק נימא

לכתיבה. הנייר

-ו -

כתב "המוחק ה"ט: שם דז"ל בזה. הרמב"ם דעת מהי לדון מנתויש על
מלאכתלכתוב המנ"ח דייק זה ומלשון חייב". אותיות, שתי המחק במקום

לכתוב מנת על במוחק דדוקא "נראה דבריו: בתחילת א' אות מוחק

שצריך, דבר איזה משום רק לכתוב, מנת על שלא המוחק אבל במקומו,

הר"מ כתב הנ"ל) הלכה (בהמשך זה אחר אך פטור. מקלקל הוי דלא אף

המוחק לקלקלאבל מנת וכןעל חייב, מקלקל אינו דאם נראה פטור,

הרשום את המוחק וכן הי"ז, הפרק סוף הר"מ לתקןכתב מנת חייב,על

מנת על דהוי כיון דעתלתקןנראה וכן לכתוב. מנת על שלא אף חייב ,

מנת על הקורע מבואר עג,א. דבמשנה אף הקורע, גבי ה"י פ"י הר"מ

שם בהר"מ ומבואר לכתוב, מנת על המוחק שמבואר כאן כמו לתפור

נמי הכי בדבריו, עיין מקלקל יהיה שלא דעיקר חייב, ג"כ בחמתו דקורע

לכתוב". ע"מ דוקא משמע ט' אות פ"ז הרא"ש ומלשון כאן..
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היא המחיקה פעולת דעצם כרש"י, הרמב"ם דדעת דבריו, מסקנת הנה

נשמ"א נקט וכן לכתיבה. הנייר את מכשיר שבזה משום ולא מלאכה,

בעינן דבסותר דכתב, הט"ו פ"י ברמב"ם "עיין שם: בבאה"ל וכ"כ שם.

היה דאם משמע פטור, השחתה דרך סתר אם אבל לבנות, ע"מ שיהיה

אם כי השחתה בדרך צורךשלא שהיהלאיזה כיון דמי, לבנות כע"מ ,

מחיקה, לענין בעניננו וה"נ מקלקל. מכלל יצא תיקון איזה לצורך

יח". דין בפ"א כדמוכח מחתא בחדא ולמוחק לסותר כלל דהרמב"ם

מוחק דבריו בתחילת הרמב"ם נקט מדוע קשה, עדיין שלדבריהם אלא

ע"מלכתובע"מ מוחק דבריו בתחילת כבר לומר לו והיה עודלתקן, .

מנת על המקלקל "כל הי"ח: בפ"א הרמב"ם שכתב במה לעיין יש

במקומו, לבנות כדי שסתר הרי כיצד חייב, לכתובלתקן כדי שמחק או

שמחק חייב,במקום המתקן.. כשיעור נראהושיעורן לשונו ומפשטות ."

דש הדין שאף השנוילכאורה, מהכלל נלמד אותיות, בב' הוא מוחק יעור

נימא ואי כמתקן". שיעורו לתקן מנת על "והמקלקל קה,ב: במשנה

הוא לכתוב" מנת ש"על אלא לכתוב, ע"מ במוחק דוקא אינו דמוחק

את ללמוד אין א"כ קלקול, שאינה מחיקה של מהאופנים אחד רק

מכותב. המוחק שיעור

-ז -

שסו סימן ח"ג שבת פוניבז') כולל ע"י היו"ל (חידו"ת יוסף" ב"שלמי והנה

הוא, כותב תולדת "רושם הרמב"ם: כתב הי"ז דבפי"א עוד, הקשו ד' אות

שהציירין כדרך בהן וכיוצא ובששר בכותל וצורות רשמים הרושם כיצד

הרי לתקן, הרשום את המוחק וכן כותב, משום חייב זה הרי רושמים,

מכללתולדתזה הוא דיו טשטוש דמוחק כאן, ולהמבואר וחייב". מוחק

מוחקמלאכהאב מדוע צע"ג אלארישוםדמוחק, מוחק,תולדתאינו

.אבהואטשטושומוחק

הרא"ש, שהביא כהתוספתא הרמב"ם פסק ההלכה דבהמשך צ"ב, עוד

לתיקון מוחק הרמב"ם שלדעת ולדבריהם חייב, דיו טשטוש מוחק דאף
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דוקא היינו דמוחק צ"ל ע"כ לכאורה א"כ לכתוב, ע"מ שלא אפילו היינו

דבריו. בתחלת הרא"ש וכסברת לכתיבה, הכנה סתם ולא אותיות סתירת

לבי שטרא כמזכה והר"ז חייב, אות שאינו דבר במוחק אף מדוע וא"כ

הראשונה). סברתו את הרא"ש סתר גופא זו מתוספתא (שהרי תרי

שכתב דמה כלל. יקשה שלא באופן הרמב"ם לשון את לפרש שיש אלא

הרשום את אלאלתקן"המוחק תיקון, היא המחיקה שעצם לא היינו ,"

ע"מ הרשום את המחקשמוחק מקום על מוחקכתיקונו,לרשום והו"ל

לרשום (וכראייתע"מ כרש"י דס"ל הרמב"ם מלשון להוכיח אין וא"כ ,

ע"מ במוחק אלא מחייב לא שהרמב"ם י"ל דלעולם דלעיל), המנ"ח

ולהנ"ל לכתוב, כדי מוחק אא"כ חייב אינו דמוחק הרא"ש וכדעת לרשום,

ע"מ שהמוחק הניירתולדההוילרשוםפשיטא הכנת תהא דלא דמוחק,

דבמחיקהלרישום הרמב"ם מלשון שדייק והמנ"ח עצמו. מהרישום גדולה

את שפירש משום היינו לכתוב, ע"מ שאינה אפילו חייב תיקון בה שיש

המחיקה ע"י יתוקן שהרישום ע"מ שמוחק דס"לבלבדלשונו, וע"כ ,

יש אכן וא"כ לכתיבה. הנייר הכנת עניינו אין דמוחק כרש"י להרמב"ם

ב שייכות כל ואין דמאחר ע"מלהקשות, מוחק לי מה המלאכות, ב' ין

דמוחק. אב והו"ל מקלקל הוי לא תרוויהו ברישום, או בכתיבה לתקן

-ח-

בדבריו קשה ולא כהרא"ש ס"ל דהרמב"ם נראה הנ"ל שמכל אף והנה

דיו דטשטוש דמהתוספתא כן, להקשות יש עצמה בתוספתא מ"מ מידי,

שהביא השניה ומהתוספתא לכתיבה, הנייר הכנת היינו דמוחק מבואר

"והמוחק לתקןהבאה"ל בה),ע"מ פירושו (לפי חייב" ה"ז שהוא כל

וכנ"ל. לכתוב ע"מ שלא אפילו אותיות סתירת היינו דמוחק מבואר

לפרש יש (וכן לשיטתו הרמב"ם שיטת את יישב שם יוסף" וב"שלמי

דבמוחק במוחק, גדרים ב' יש שאכן סובר שהרמב"ם דיתכן בתוספתא),

שאינואותיות (כל לכתוב ע"מ שלא ואפילו המחיקה, עצם משום חייב ,

משוםמקלקל), חייב זה הרי וכיו"ב, דיו טשטוש אתובמוחק שמכשיר
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לכתיבה כתבהנייר ומשו"ה לכתיבה. כשמתקן אלא חייב אינו ובזה ,

משום חייב הרישום את דהמוחק דכשםתולדתהרמב"ם וכוונתו מוחק,

כמוחק דינו רישום מוחק ה"ה אותיות, לכתיבת דומה רישום שעשיית

לרשום. ע"מ כשאי"ז ואפילו המחיקה עצם מצד דחייב וממילא אותיות,

הרשום את המוחק "וכן שם הרמב"ם מלשון כדבריו ",לתקןודייק

ע"מ מוחק כתב לא מדוע צ"ע "מוחקלרשוםדלכאורה כאן שכתב כפי ,

תולדת דהוי במה החידוש גופא דזהו שפיר, אתי ולהנ"ל לכתוב", ע"מ

לרשום. או לכתוב ע"מ דוקא ולאו תיקון, בשאר אפילו דחייב מוחק,

ע"מ המוחק הרמב"ם לדעת גם אם שהרי זה. בכל צ"ע עדיין אמנם

שהזכיר (וכנ"ל בפירוש כן כתב לא למה א"כ חייב, לכתוב) (ולא לתקן

בפירוש שכתב מרושם שנא ומאי פטור). לקלקל שע"מ השלילה, בדרך רק

ראה שהרא"ש התוספתא, את תירצנו לא שהרי ועוד, חייב. לתקן דע"מ

בלשון צ"ל ועוד הראשונה. לסברתו סתירה טשטוש דמוחק בתוספתא

יעשה ומה כלל, מלאכה מעין זו אין לכתוב ע"מ שלא דמוחק הרב שו"ע

הרי ולאידך חייב. שהוא כל לתקן ע"מ דהמוחק השניה, התוספתא עם

עצמה שהמחיקה מוכיחה הכתב, מן אורחיו את למנות דאסור ההלכה

וכנ"ל. לכתוב, ע"מ שלא גם מלאכה היא

-ט -

שהיא דפעולה בשבת. ומקלקל מתקן בענין חשוב יסוד נקדים זה, ולהבין

הקלקול הרי מזה, תועלת לאדם באה אם גם הנה קלקול, כשלעצמה

עצמה שהיא בפעולה ולאידך, לתיקון. עי"ז נהפך לא זו שבמלאכה היסודי

היסודי התיקון את הופך זה אין קלקול, מזה נמשך אם גם הנה תיקון,

משום חייב בחברו שהחובל ה"ח, פ"ח ברמב"ם לכך והדוגמא לקלקול.

שמרים גדול הכי קלקול עושה הוא הרי ולכאורה הרע. יצרו אצל שמתקן

והביאור ח"ו. תיקון היא זה מקלקול שמחתו והאם ומצערו, חברו על יד

שמח שהוא מכך אינו הרע יצרו אצל שהתיקון הוא, שלמצערובזה

שהוא העובדה (שהרי מהקלקול,חבירו הקלקולשמח את הופכת אינה
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אדרבא אלא הקלקולמ לתיקון, אמיתות את פעולתחזקת שעצם אלא .(

חייבהחבלה דהחובל ה"ז בפ"ח לשיטתו והרמב"ם יצרו, את מתקנת

מתקררת בחבירו לנקום בכדי והחובל לחוץ, הדם יציאת היינו דש, משום

התיקון וא"כ מחמתו. נרגע ועי"ז נוטף, חבירו של הדם את בראותו דעתו

בגוף ומלאכתהוא חבירופעולת של גדישו שורף ועד"ז שפעולתחובל.

ההבערה אתומלאכת משכך גופא זה שונאו של בדירתו או בגדישו

של הבגד (את בחמתו דקורע מהדין היא לכך וההוכחה )עצמוחמתו.

(של כלים המשבר שלעצמואו ענין שום לו שאין ודאי שבזה בחמתו, (

הוא האדם טבע אבל בכלים, מרגיעהשפעולתנקמה הקריעה או השבירה

הסוערת. רוחו את

יצרו אצל שמתקן מפני חייב בחמתו כלים שהמשבר זו הלכה על והנה

שבת הגמרא ממאמר הרמב"ם ונו"כ הראב"ד הקשו רוחו, את ומרגיע הרע

הוא וא"כ לכך, יצרו את ומרגיל ע"ז כעובד הוא כן שעושה שמי קה,ב.

מעצם בא לא דהקלקול הוא הביאור שם וגם גמור. שבירתפעולתקלקול

שעי"ז ממה אלא הבגדים, וקריעת ליצרוהכלים רוח נחת וא"כעושה ,

בא התיקוןהקלקול חבירוע"י של מהצער שההנאה לעיל שנתבאר וכשם .

שבא היצר קלקול כמו"כ לתיקון, הקלקול את הופכת שעושהע"יאינה

רוחלו מוכיח,נחת אדרבה אלא לקלקול, רוח הנחת את הופך אינו ,

היה רוח כךשהנחת כדי עד גדול שעי"זתיקון עד הרע) יצרו (עבור

בזה עוד ועיין שכזה. רוח נחת שוב לעצמו לעשות יצרו את מרגיל

.3 הערה ה"ח פ"א השלם" ב"רמב"ם

-יו "ד -

אחרת, כתיבה או שטר איזה המוחק שכל בנדו"ד. גם לומר יש ועפ"ז

קלקול. היא מחיקה כי גמור. קלקול זה הרי אותיות, ב' לכתוב ע"מ שלא

הרי למוחקו", עתה "ונצטרך הבאה"ל וכלשון פרוע בשטר מדובר אם ואף

המחיקהפשוט תועלת,שעצם בו יש שהקלקול רק השטר, קלקול היא

מוכיחה, אדרבה אלא לתיקון, המחיקה את הופכת לא זו תועלת אבל
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טוב כך כל היה שבשטר.שהקלקול לחוב ראיות נשארו שלא עד ,

קלקול היא המחיקה אופן בכל כי לא, או חוב עדיין יש אם בין וזהו

שכתב וזהו ממנו. שבאה התועלת ע"י מתתקן ואינו לתקנו, אפשר שאי

זה הרי השטר שמוחק דמי זה לפני שר"ל שהדין עצמו, הפרמ"ג

הד פשטות "אין הנה וחייב, אםתיקון הוא שכן וכ"ש כן". מורין ברים

בודאי שזהו תיקון, כוונת שום בלי בשטר, אותיות כמה סתם מוחק

גמור. מקלקל

שילם והלווה שקלים, אלף חמש הוא שהחוב בשטר כתוב אם אמנם,

באופן "חמש" התיבה את מוחקים ועתה אלף, רק ונשאר אלפים ארבעת

תיקון אדרבה היא זו מחיקה הרי שקלים. אלף רק החוב בשטר שנשאר

תיבה ומוחק ס"ת, שמגיה מי וכן מלכתחלה. קלקול איננה והיא השטר,

של שמו את שמוחק מי וכן תיקון. היא עצמה המחיקה הרי מיותרת,

הרשימה. את הוא מתקן בזה הרי (כנ"ל) מהרשימה האורחים אחד

האלו, התיקון אופני שכל נראה, בכך כתיבהוכשנתבונן הוא ולאענינם

נעשה המחיקה ע"י כי הכתיבהמחיקה, אותשלימות רק שמחק אף ולכן .

כגון בשלימות, הם שמעתה אותיות, וכמה כמה תיקן עי"ז אבל אחת,

האורחים. ורשימת הס"ת חוב, השטר

-י"א-

הענין שבעומק מובן, זה מכל לרש"יאשר הרא"ש בין מחלוקת כלל ,אין

לכתוב, ע"מ מחיקה זו הרי תיקון, שהיא מחיקה כל באמת עצמהכי והיא
היא ובאופןכתיבה מחדש, וכו' השטר את כותב הוא עצמה במחיקה כי .

שהיא ממחיקה חוץ לתקן, מחיקה שום תתכן ולא מבתחלה. טוב יותר

ממנה שיוצא אף אחרת, מחיקה דכל כבר, שכתוב הכתב ושלימות תיקון

היה לא שהרמב"ם מובן, ולכן לתיקון. להחשיבה כדי בכך אין תועלת,

חייב, לתקן ע"מ שמוחק כאן להוסיף לתקןיכול ע"מ מחיקה אין רקכי

ע"מ מהלכתובמחיקה את המחיקה ע"י שמתקן או חדשות, אותיות (או

לכתוב, ע"מ שהמוחק ההלכה, את הרמב"ם פתח הרי ובזה כבר). שכתוב
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פטור, לקלקל ע"מ שמחיקה השלילה, בדרך הוסיף שאח"כ ורק חייב.

אלא כבר, שכתוב מה את ולהגיה לתקן שאינה גמורה, מחיקה והיינו

כנ"ל. סתם למחוק

לו יש כאשר בזה הרי הרושם, במחיקת אבל הכתב, במחיקת זה וכל

לתקן ע"מ מחיקה זו הרי הציור, את לשפר אחד קו ומוחק ציור, איזה

הכותב. תולדת הוא שרושם כשם המוחק, תולדת והוא

-י"ב -

המ"מ ציין פטור, לקלקל מנת על דהמוחק הרמב"ם לשון על והנה

לקלקל והמוחק חייב, לקלקל הכותב מבמוחק, בכותב "חומר לתוספתא:

דאינו מוחק, דין עיקר לענין מתפרשים התוספתא דברי ופשטות פטור".

שאפילו בכותב משא"כ ולמוחקו, הכתב לקלקל רק כוונתו אם חייב

בדברי גם ספר" ה"קרית בתחילה פירש וכך חייב. העור, לקלקל שכוונתו

כתב המוחק ז"ל הרב כתב "כבר הקשה: כך ומתוך מנתהרמב"ם, על
אותיותלכתוב שתי לכתוב מנת על שאינו כל הא חייב, אותיות שתי

ואפשר, פטור. דמקלקל לומר לחזור צריך היה ולא פטור, לקלקל וכ"ש

הכי דאפילו חייב, העור) (את לקלקל מנת על הכותב דכתב אמאי דהדר

העור לקלקל מנת על מחק דהנהבכתיבהאם דבריו, וביאור פטור". ,

חייב, העור לקלקל מנת על "הכותב עוד: כתב הנ"ל בהלכה הרמב"ם

לקלקל מנת על המוחק אבל הכתב, על אלא הכתב מקום על חיובו שאין

לכתוב, ע"מ שמוחק היינו לקלקל, ע"מ דהמוחק הק"ס, ומפרש פטור".

הכתיבה לשם אינה המחיקה, שאחר ההיא בכתיבה כוונתו דכל אלא

כדי אלא שבכתיבהעצמה, ואע"פ דפטור, הכתיבה, ע"י העור את לקלקל

כתיבה לכתוב ע"מ במוחק אבל , חייב, העור לקלקל ע"מ שהיא עצמה

ופטור. לקלקל, נחשב הר"ז שכזו,

שהרמב"ם גם, מה למאד. עד דחוק ברמב"ם ספר הקרית של פירושו והנה

כתב ובמוחק העור", "לקלקל הדגיש לקלקל ע"מ דבכותב לשונו, שינה

הכותב מהו צ"ב עדיין וא"כ "העור". תיבת והשמיט לקלקל" מנת "על רק
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מחק אם רק דחייב במש"כ הרמב"ם הסתפק לא ומדוע לקלקל, ע"מ

אותיות. ב' לכתוב ע"מ

את לקלקל היינו לקלקל ע"מ שהמוחק א"ש, לעיל להמבואר אבל

קלקול. היא מחיקה שכל לכתוב, ע"מ שלא מוחק כלומר ולמחקו, הכתוב

תהיה עצמה שהמחיקה באופן להיות, שיכול היחידי התיקון ולאידך,

שעי"ז שכתוב, מה ומוחק במגיה או לכתוב, ע"מ במוחק רק הוא תיקון,

הכתיבה. את מתקן

-י "ג-

שחייב לך "אין הבאה"ל: שהביא התוספתא דברי עומק את נבין ובזה

חייב". זה הרי שהוא כל לתקן ע"מ והמוחק לכתוב, ע"מ המוחק אלא

" קיצוני באופן כתבו שבתחלה לסיפא, מרישא סתירה יש איןדלכאורה
ע"מלך שגם ומצאו הגלגל נהפך ומיד לכתוב, ע"מ המוחק אלא שחייב"

שהוא כל שגםלתקן הדברים, הן הן אלא וביה. מיניה סתירה והוא חייב.

משלים הוא בכך כי חייב, אחת, אות אפילו שהוא, כל לתקן ע"מ המוחק

את מהם שמחק הרשימה או השטר או הס"ת כל כתיבת את ומתקן

ששיעור הרמב"ם שכתב וזהו לכתוב. מנת על ג"כ עצמו זה והרי המיותר.

כך אותיות, ב' היא שהכתיבה כשם כי המתקן", "כשיעור הוא גם המוחק

מחיקה זו הרי אותיות, ב' בה שיש קיימת כתיבה עי"ז ותיקן כשמחק גם

וחייב. תיקון של
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י"ג  סימן

כותב  בדין אדה "ז שו "ע חידוש 
אותיות  ב' ומוחק

-א-

במקום לכתוב מנת על והמוחק "הכותב, ס"ד: שמ סימן אדה"ז בשו"ע

לסימן המשכן קרשי על כותבין היו שכן הן, מלאכות מאבות שמחק,

וכותב וחוזר שכתב מה מוחק והיה שטעה ופעמים זוגו, בן איזה לידע

מעין זו ואין במשכן היה לא לכתוב, מנת על שלא למחוק אבל במקומו.

לכתוב, מנת על כן שעושה משום הוא המוחק וחיוב והואיל כלל. מלאכה

אלא אותיות מחק לא אפילו לפיכך לכתיבה, מקום שמתקן דהיינו

חקוקין לוחות דהיינו הפנקס, על שנפלה שעוה או בלבד דיו טשטוש

אחרת שעוה עליה ונפלה ברזל, בעט עליהם וחוקקים בשעוה, וטוחין

הטוחה שתחתיה השעוה על במקומה לחקוק כדי משם והסירה ומחקה

וכן אותיות. ב' לחקוק או לכתוב כדי במקומו שיהא והוא חייב. בלוח,

אות על אבל אותיות, ב' על אלא חייב אינו אותיות המוחק או הכותב

במוחק הדין וכן שיעור. חצי כשאר התורה מן אסור אבל פטור אחת

במקומה". לכתוב כדי הקלף מן שעוה ומסיר

את דבריו בתחלת כלל הזכיר שלא צ"ב, אותיותולכאורה ב' של ,השיעור

לכאורה: צדדי דין שהוא דיו, טשטוש מוחק בענין כן כתב בהמשך ורק

הפנקס.. על שנפלה שעוה או בלבד דיו טשטוש אלא אותיות מחק "לא

לחקוק או לכתוב כדי במקומו שיהא והוא הוסיףב'חייב, וע"ז אותיות",

אגב בדרך ב'כאילו על אלא חייב אינו אותיות המוחק או הכותב "וכן :

רק שחייבין ההלכה בתחלת מיד לפרש לו היה לכאורה והרי אותיות".

אותיות). ב' לכתוב ע"מ (שצ"ל במחיקה ובין בכתיבה בין אותיות, ב' על

דהכותב בלשונו, גדולה תמיהה צ"ל אותיותועוד המוחק חייבאו אינו ,
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אותיות ב' שהמוחק זה דין מצינו היכן דלכאורה אותיות. ב' על אלא

שיש הוא העיקר והרי לכתובחייב, אותיות,במקומן כמהב' נפ"מ ומאי
מחק .אותיות

-ב -

אותיות, בב' רק הוא כותב דחיוב בהא האחרונים, חקירת ידועה והנה

הוא עניינו מלאכתוכשיעוריםהאם שתהיה המלאכות, בשאר שמצינו

הפעולהחשובה שתקרא דלענין דפשיטא בכגרוגרת, דשיעורו מבשל וכגון ,

וכשם כלום, מוסיף המתבשל הדבר של הכמות ריבוי אין בישול, פעולת

ומה גרוגרת. חצי של בישול גם ה"ה בישול, נחשב כגרוגרת של דבישול

התורה חייבה שלא משום היינו בכגרוגרת, אלא חייב אלאעונשדאינו

שבישל אותכמותמי דכתיבת כן, נימא כותב במלאכת וה"ה חשובה.

דבעינן אלא כתיבה, נחשבת כבר בב'כמותאחת רק והיינו חשובה

המלאכה, בעצם הוא אותיות, לב' אחת אות שבין דהחילוק או אותיות.

אחת אות וכתיבת כתיבה, לפעולת נחשב זה הרי אותיות ב' בכתיבת דרק

שבישל כמי זה והרי כלל, כתיבה למלאכת נחשבת פחותהבאיכותאינה

הדין לגבי ונפק"מ לבישול. נחשב שאינו משום דפטור דרוסאי, בן ממאכל

חצי או שיעור חצי נקראת אחת אות אם מהתורה, אסור שיעור דחצי

בהמשך. שיבואר כפי מלאכה,

בפחות דכתיבה ראיה הביא אורג, מלאכת בענעט) (להגר"מ אבות" וב"מגן

(שבת מלאכות ל"ט של דהמשנה מהא כתיבה, נחשבת אינה אותיות מב'

התוס' שמנו מלאכות מספר (ובעוד כותב במלאכת לשונה שינתה עג,א)

שם אלא נכתב לא המלאכות דבכל המלאכות. משאר בהמשך) המובא

שאר ואילו "הקוצר", כגון הדיניםהמלאכה, נשנופרטי מלאכה שבכל

המלאכה בגוף המשנה שהוסיפה כותב במלאכת משא"כ הבאות, במשניות

אותיות"הכותב "צריךשתי העושה: ד"ה שם התוס' ע"כ עמדו וכבר ."

(עושה כאן פירש למה ובתופרשתילפרש ובפוצע ובאורג נירין) בתי

אותיותובכותב ב' דשיעור שם, אבות המגן ופירש מבשאר". טפי שיעור
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נחשב זה אין מכאן דבפחות אלא המלאכות, דשאר כשיעורין אינו דכותב,

דין זה אין אותיות, שתי דבעינן מה וא"כ כלל, עצםנוסףכתיבה על

לומר המשנה דכשבאה ומובן המלאכה, של עצמה שזהו אלא המלאכה,

שאר לגבי גם כתב (וכן אותיות בב' דהיא להדגיש עליה המלאכה, את

הנ"ל). המלאכות

-ג-

ה פ"א שבת בהלכות הרמב"ם מלשון ענינווהנה אותיות דב' משמע י"ח

שמחקשיעור הרי.. כיצד חייב, לתקן מנת על המקלקל "כל וז"ל: כדי,

חייב,לכתוב שמחק.. כשיעורבמקום שו"תושיעורן מלשון וגם המתקן".

הוא אותיות דב' משמע קיט סימן לומרשיעורהרמ"א "אין דכתב:

אינו, דזה היו, אותיות ב' דבמשכן ש"מ אותיות, ב' דהשיעוריןמדבעינן

שיעור. של ענין הוא אותיות דב' הרי המלאכה". ענין רק ממשכן למדו לא

אחת אות כתיבת האם היא, זו בחקירה שהנפק"מ לעיל הזכרנו וכבר

דחצי עד,א. ביומא יוחנן כרבי קי"ל דהנה מדרבנן. או מדאורייתא אסורה

אסור התורהשיעור אמנםמן עונש. לענין אלא נאמרו לא השיעורים וכל ,

לענין נאמר דר"י זה תורה,שיעורדין שאסרתו מעשה שעושה דכל בלבד,

שאין תורה שאמרה מ"מנענשיןאע"פ מסוים, בשיעור כשעשה אלא

כמותאיסורא התורה שהצריכה במקום אבל השיעור. מן בפחות אף איכא

אינו מכשיעור פחות שעשה דכל ודאי בזה שיעור, משום לא מסוימת

הוא אותיות דב' נימא אי והשתא התורה. מן במלאכתשיעוראסור

שאסור הרי כותב, מקרי אחת אות כותב גם אבל התורהכתיבה, מן

כלל, כתיבה אינה אחת דאות נימא אי אבל אחת, אות אפילו לכתוב

שיעור. חצי של ענין אף בזה אין

מבואר עד,א. דף ביומא) צ"ל: (לכאורה "לקמן כתב: אכן הנ"ל אבות ובמגן

מינה נפקא אין המלאכות) (בכל וא"כ התורה, מן אסור שיעור דחצי

נירין בתי שתי ועושה במיסך כאן אבל חטאת, חיוב לענין רק בשיעור

לו דאין לרבנן להו המלאכהקים אםשם נירין, בתי משתי בפחות כלל
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שיעור החצי כללכן איסור בכותב..אינו במנ"חוכן דבריו והביאו ."

וכתב ו' אות מה סימן ובאבנ"ז א', אות נירין בתי שני העושה מלאכת

דיבר". אשר "והיטב ע"ד:

-ד -

רק הם אותיות דב' אלו שלשיטות והמוחק,השיעוראיברא הכותב של

השיעור את המשנה כתבה למה להבין יש עצמה, המלאכה מגדר ולא

דכן שציינו התוס' לשון לעיל העתקנו וכבר מלאכות. הל"ט מנין בתוך

ב"העושה גם והפוצעשתיהוא נירין, והתופרשניבתי שתיחוטין..
מבשאר". טפי שיעור פירש.. למה לפרש, "צריך אלו שבכל תפירות",

שמדובר לציין המשנה מוכרחת הרי דבכותב לומר, יש ,באותיותואולי

זה הרי יכולהרושםדאל"כ אינה המשנה והרי כותב. ולא תולדה) (שהוא

ובמילא "אותיות", אלא נכון, אינו זה כי יחיד) (בלשון אות" "הכותב לכתוב

בהמוחק ועד"ז לספק. מקום יהיה שלא אותיות" "ב' המשנה נקטה כבר

לכתוב דא"א נירין, בתי שתי בעושה וכמו"כ אותיות. ב' לכתוב ע"מ

שהם פירשו כבר נירין", "בתי לכתוב שמוכרחים ומאחר ניר", בית "העושה

תפירות. ב' והתופר חוטין שני בהפוצע ועד"ז שנים.

-ה -

לעיל הבאנו שהרי אדה"ז. שו"ע שבדברי הנכון הסדר את לבאר יש ולפ"ז

דב' שהשיעור דס"ל הרי מהתורה, אסורה אחת דאות שפסק מה את

רק הוא להתחייבאותיות (וכפישיעור המלאכה גדר מעיקר ולא חטאת

גדר את שכותב דבריו בתחלת ולכן ההערה). בתחילת לעיל שנתבאר

מקום שמכשיר היינו לכתוב ע"מ מוחק דבעינן רק כתב המלאכה,

רק דזהו להדגיש כדי אותיות, ב' פירש ולא גםאבלהשיעור,לכתיבה,

וכו'. מהתורה אסור אחת באות

דס"ל משום היינו דיו, טשטוש מוחק לגבי דוקא זאת שכתב דמה ונראה

אין אותיות, שתי לכתיבת ראוי מקום דבעינן מה דיו, טשטוש דבמחיקת
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אותיות ב' ממקום דבפחות אלא אותיות, כבמחיקת שיעור מדין רק זה

גם מהתורה אסור דבאותיות שסובר, דיתכן כלל. מוחק שם בזה אין

של מקום על דיו טשטוש כשמסיר משא"כ אחת, אות מוחק או כשכותב

שיעור. חצי ולא מלאכה חצי והוא כלל, תורה איסור כאן אין אחת אות

"המוחק הרמב"ם כלשון הוא מוחק מלאכת גדר כי בזה, ",כתבוהסברא

זה שהרי מוחק, דין עיקר זה אין דיו המוחק אבל אותיות, היינו וכתב

ב' שהיא חשובה לכתיבה מקום מכין שאם אלא כלל. במשכן היה לא

בשיעור הוא אם אבל מוחק, זה גם נקרא אז חטאת, המחייבת אותיות

מדוע פשוט ולפ"ז זה. למעשה מלאכה של משמעות אין אחת, אות של

אותיות מחיקת דיני בהדי כתב מהתורה, אסור אחת אות דמוחק הדין את

תורה איסור אין טשטוש במחיקת דאכן דיו, דמחיקת מקום בשיעור ולא

במוחק הדין "וכן דבריו בסוף שכתב (ומה אותיות. ב' ממקום בפחות

טשטוש לדיני רק חוזר הר"ז במקומה", לכתוב כדי הקלף מן שעוה ומסיר

ובכל אותיות. מחיקת לגבי לכן קודם שנשנה אחת דאות לאיסור ולא דיו,

על שנפלה דשעוה הדין בהדי דשעוה, זה דין כתב לא למה צ"ב אופן

דיו). טשטוש למחיקת בסמוך לעיל שכתב הפנקס

"ומדברי ז"ל: הנ"ל, ההלכה בהמשך אדה"ז שו"ע בלשון לדקדק יש עוד

לשבור אסור ולכן לכתוב, מנת על שלא למחוק אפילו אסור סופרים

של זו שדוגמא מלשונו, ומשמע כו'". אותיות כמין עליה שעשו עוגה

על שלא מוחק לענין שיש העיקרית הדוגמא זוהי עוגה, שע"ג אותיות

למחוק גם אסור "ולכן לומר לו היה ולכאורה צ"ב, והדבר לכתוב. מנת

לשבור אסור כן וכמו שמחק, במקום לכתוב כוונתו אין אם אפילו סתם

כמי עליה שעשו הספר.עוגה מן חסר והעיקר אותיות". ן

-ו -

כתב: קכד או"ח בתרס"ט) נדפס בלום, (ר"ע שערים" "בית בשו"ת הנה

חייב, נמי אח"כ תיקן שלא אף לתקן, ע"מ דמקלקל ברור, נראה "לכאורה

לה משכחת איך התראה, שמה לא ספק התראת למ"ד תקשי דאל"כ
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ע"מ בעי דבכולן כיון ומכבה, וסותר ומוחק בקורע ב"ד מיתת שיתחייב

או קריעה בשעת וא"כ ולהבעיר, ולבנות ולכתוב לתפור דהיינו לתקן

ויפטר, יתקן ולא יכתוב ולא יתפור לא שמא ספק התראת הוי מחיקה

עבירת בשעת התראה דהא מהני, לא התיקון בשעת אותו שמתרין ומה

ויכתוב יתפור שודאי ספק, התראת הוי דלא לומר ואין וליכא.. בעינן הלאו

דמי אינו, זה ומכבה.. וסותר ומוחק קורע כן ע"מ רק שהרי ויבעיר, ויבנה

וא"כ בידו.. יהיה לא שמא זמם, אשר לעשות בידו סיפוק שיהיה יימר

לתקן ע"מ דמקלקל ודאי אלא סקילה, יתחייב ואיך ספק התראת הו"ל

הדבר). בטעם שביאר מה (ועי"ש חייב" נמי תיקן שלא אע"פ

דכיון יותר, להקשות יש לכאורה אבל ההתראה, מחמת רק דן הב"ש והנה

כיצד לכתיבה, כוונה אליה מצורפת אא"כ מלאכה אינה מחיקה שמעשה

כוונתו על הלא תיקון, של מחיקה מלאכת שראו להעיד העדים יכולים

אכתי שמחק, אחר מיד שכתב ראינו אם דאף ותו, להעיד. יכולים אינם

וכתב. אח"כ נמלך ושמא מתחילה, דעתו היתה שזו יאמר דמי לחייבו, אין

מחייבים איך דהקשו קודם, ד"ה ד,א. שבת בתוס' מצינו מזאת ויתירה

שמא בתנור פת שהדביק דבשעה הוא, ספק התראת "והא באופה סקילה

שמא רדה שלא ומה סקילה, איסור לידי שיבא קודם לרדותה בדעתו היה

מ"מ לאפות, שרצה מתפרשים מעשיו שבסתמא דאף הרי ההתראה", שכח

מחשבתו דלמא אופה, שראוהו להעיד יכולים העדים דאין התוס' סוברים

מוכיחים מעשיו אין מחשבתו ידיעת שלולי כאן כ"ש מעשיו, את סותרת

את עליו שקיבל דכיון לומר ואין לחייבו. דאין ודאי מלאכה, שעושה

(סנהדרין עושה" אני כן מנת "על כשאמר למיתה עצמו והתיר ההתראה

סקילה. איסור במחיקתו ולעבור אח"כ לכתוב שדעתו שפירש הרי מה,א)

בו מתרים העדים אין שהרי כך, ליישב יש התוס' של בנדון אף דא"כ

היינו לאפות שאסור לפרש עליהם אלא בתנור, פת להדביק שאסור

עושה אני כן מנת על שאמר אף ומ"מ שתאפה, עד בתנור להשאירה

אדם להרוג דאין י"ל, הדבר (ובטעם לחייבו שאין התוס' סוברים עדיין

בכם הייתי משטה לטעון ביכלתו שהרי ועוד בלחוד, דיבורו סמך על רק

אין בתנור, פת "שמדביק ואחר דהואיל שם התוס' שתירצו ומה וכיו"ב).
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הלא דכאן בנדו"ד, מועיל זה תירוץ אין חייב, מעשה" מחוסרת האפייה

אא"כ מיתה לחייבו אין אכן ושמא דכתיבה. מעשה מחוסרת המחיקה

לכתוב, כדי היא במחיקה שכוונתו מעשיו מתוך בוודאות ניכרת מחשבתו

ומחקם הענין, מן שלא אותיות ב' כתב ובטעות מה, דבר כותב שהיה וכגון

לבסוף אם אף הב"ש ולדברי לו, הנצרכות האותיות את המחק ע"ג וכתב

שינה שמחמתה כלשהיא סיבה שהתחדשה בבירור ניכר אך כתב, לא

פירוש ואפילו אחר, פירוש סובלים שמעשיו עוד כל אבל כעת, דעתו

העדים ואין פיו, ע"י כוונתו את לפרש אין פת, דהמדביק כההיא רחוק

וצ"ע. הדבר, על להעיד יכולים

-ז -

וחיוב "והואיל לעיל: שהובא אדה"ז שו"ע לשון את נבאר זאת, וליישב

מקום שמתקן דהיינו לכתוב, מנת על כן שעושה משום הוא המוחק

שעוה או בלבד דיו טשטוש אלא אותיות מחק לא אפילו לפיכך לכתיבה,

והוא חייב, הפנקס.. על ב'שנפלה לחקוק או לכתוב כדי במקומו שיהא
פירושואותיות אין לכתוב" מנת ד"על לחדש, בזה דכוונתו לומר ויש ."

באופן היא שהמחיקה רק אלא המחיקה, בשעת כך לכוין לו שיש

במוחק ובמילא קלקול. כוונת לו ושאין לכתיבה, מקום בפועל שמתקנת

"שיהא אלא) זה, במקום לכתוב שיתכוין (לא הוא התנאי דיו טשטוש

בשו"ע דהמחבר פלא, מדבר לזה והראיה אותיות". ב' לכתוב.. כדי במקומו

הקלף שעל דיו "המוחק כתב: אלא מנת", "על כלל הזכיר לא ס"ג, שם

ולא חייב". אותיות, ב' לכתוב כדי במקומו יש אם הפנקס, שעל שעוה או

ומוכח אותיות. ב' לכתוב מנת על דצ"ל אותיות) מחיקת לגבי (אף כתב

בכדי זה במקום שיש בכך לנו די אותיות במחיקת גם המחבר, שלשיטת

ואין כתיבה, של שיעור מאפשרת המחיקה ובמילא אותיות, ב' לכתוב

הי מבואר א"כ לכך. גלויה בכוונה אדה"זצורך בשו"ע הביא מדוע טב

עליה שיש עוגה שע"ג אותיות ממחיקת לכתוב ע"מ שלא למוחק דוגמא

חיובית, דוגמא (וזוהי כלל לכתיבה מקום נעשה לא בזה כי אותיות,

לקלקל). ע"מ הכותב משא"כ
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שהרי חייב, בודאי אותיות ב' המוחק שכל חדש, דין עולה זה מכל אשר

מנת". "על שימחוק צורך ואין אותיות, ב' לכתוב במקומן שיש פשוט

(מקום על אלא חייב אינו אותיות המוחק "וכן.. מיד אדה"ז שהוסיף וזהו

שציין אף על ולכן מנת". "על שצ"ל הזכיר ולא (כנ"ל), אותיות" ב' של)

"יש של לסגנון עבר מיד הרי לכתוב, מנת על שצ"ל דבריו בתחלת

כוונה שאין זמן כל מנת", "על הוא גופא שזהו להדגיש כדי במקומו",

קלקול. של הופכית

מעשה ראו העדים וגם כלל, ספק התראת כאן שאין מובן הנ"ל כל וע"פ

גם כי מעשה", מחוסרת האפייה ד"אין התוס' וכדברי תורה, מלאכת של

רק אלא בפועל, שיתכוין לא ואפילו בפועל שיכתוב צריך לא הרי כאן

הופכית. כוונה לו שיש במעשיו רואים שלא
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י "ד סימן

הרוח והפריחתו רקק 

-א-

הרוח והפריחתו "רקק העדה"): ו"קרבן (מט,א. ה"ב פ"ז שבת בירושלמי

מחסרו שהרוח (פירוש לרוח מחוסר שהוא דבר וכל זורה, משום חייב

חלק ברוק שאין דאף והיינו זורה". משום חייב דקים), לחלקים ומפררו

הפרדת עצם מ"מ פסולת, הכל אלא אוכל, שהוא וחלק פסולת שהוא

בדרכי הובא זה ודין זורה. משום אסורה הרוח, ע"י קטנים לחלקים דבר

זרוע אור בשם כט,ב) שבת (הלכות מהרי"ל "כתב שיט: סימן סוף משה

זורה". משום חייב הרוק, מפזר והרוח בשבת ברוח דהרוקק נט), (סימן

סי"ז. שם ברמ"א גם והביאו

"הבורר (נב,ב): שם שאמרו ממה גם מוכחת בזה הירושלמי ושיטת

בפני חייב ואחד אחד כל פסולת, מעביר משום כולהו והמרקד והמשמר

שהוא הבורר כעין ענינו אין דזורה דס"ל מוכח זורה, הזכיר ומדלא עצמו".

"ה"ג הגיה: שבקה"ע ואף כהבבלי. ודלא מזה, זה ופסולת אוכל הפרדת

משמרוהמרקד..והזורההבורר אוול"ג בורר תולדת או משמר דהא ,

הגירסא. הניח הפנ"מ מ"מ בפירקין", לעיל כדאמרינן היא מרקד תולדת

ירושלמי מדברי גם "וא"כ שסיכם: בהגה, ד' אות ס"א זורה אג"ט וראה

דזורה בהדייהו, זורה חשיב מדלא מוכח פסולתלאואלו מעביר משום

טו. כלל בנשמ"א וכ"כ הוא".

-ב -

על טעם ליתן "צריכין הקשה: כ' סימן (פסקים) בתשובה והגרעק"א

והרמב"ם הרי"ף המה מהם, נעלם לא רז כל אשר ראשונים הפוסקים
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גדול". דין חידוש שהוא הנ"ל, הירושלמי הביאו דלא והטור, והרא"ש סמ"ג

הירושלמי, על פליג דהבבלי דס"ל משום השמיטוהו, דהפוסקים וביאר,

ה ואם מרקד", היינו בורר היינו זורה "היינו (עג,ב) בגמרא רוקקמדפרכינן

הפרדת הוא דבורר בורר, היינו לאו זורה א"כ זורה, בכלל הוא גם לרוח

אף חייב לרוח והזורה הפסולת, מן פיזורהפרדהפעולתבלאהאוכל דכל ,

היינו זורה היינו ומדאמרו וחייב. הוא זורה הרוח, ידי על לחלקים דבר

זורה דמלאכת מבואר בוררבורר, הפסולת.כעין מן האוכל שמפריד היא

"ליבה לגבי (ס,א. דבב"ק ספ"ו "דאמרינן נוספת: ראיה שם הביא עוד

מסייעתו. ורוח כזורה ולהוי פטור") והבעירה, והלכה הרוח וליבתה גחלת

ע"י ג"כ חייב הכי משום חייב, היה בידיו כן עושה היה דאם משמע

בידיו כן עושה דאם מהאוכל, פסולת ממש כזורה והיינו הרוח, סיועת

הרוק מחלק בידו אם הנ"ל, דירושלמי בדינא אבל בורר. משום חייב

כן גם נחייבו לא חייב, היה לא עושה, הרוח שעתה מה דקים לטיפות

בעצמו". עושה היה מאלו יותר הרוח, סיועת ידי על

על הוא זורה שחיוב מבואר, הגמרא דמקושית (השניה), ראייתו וביאור

פעולתושהרוח להשלים מגרעינישלומסייעתו המוץ את שהמפריד וכיון ,

ורוח שזורה ע"י זאת והעושה בורר, משום חייב ודאי בידים החיטה

וזהו הרוח, ע"י הושלמה שפעולתו במה גרע שלא הרי חייב, נמי מסייעתו

מסייעתו הרוח שאם נימא במבעיר דגם שם, הגמרא שמקשה מה

שזורה ולהירושלמי בידים. כן עשה כאילו חייב זה הרי פעולתו, להשלים

ע"כ פטור, בידים זה מעשה והעושה קטנים, לחלקים הרוק הפרדת היינו

ע"י שנעשה מה על היא המלאכה מהות עצמהשעצם איןהרוח א"כ ,

הירושלמי על פליג דידן דתלמודא ומוכח הרוח. ע"י למבעיר מכך ללמוד

דמטעמים הגרעק"א והסיק זורה. בכלל אינו הרוח והפריחו דהרוקק וס"ל

בדברי (ולקמן הירושלמי" נגד דידן כתלמודא (הפוסקים) "פסקו אלו

הוכחה לקמן תבואר וכן הגרעק"א, שכתבם טעמים עוד מוזכרים הבאה"ל

הגרעק"א). של נוספת

ג"כ דהירושלמי לומר, לכאורה ניתן היה הגרעק"א דברי שלולא (אלא

ע"י מהמוץ החיטים גרעיני שמפריד כפשוטו, זורה של הדין דישנו מודה
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לירושלמי שס"ל אלא זורה",שגםהרוח, משום חייב הרוח והפריחתו "רקק

משאלת קושיא אין ולכן דומה. פעולתם שצורת דזורה תולדה והוא

בדבר ספק אין כי הרוח, ולבתו ליבה על זורההגמרא דין הואשעיקר

על להשיב גם היה (ובזה החיטים פסולת לברור מסייעתו ורוח בזורה

מצינו לא כי זו, סברא לדחות יש אבל וכו'). מהאג"ט דלקמן השקו"ט

בה אין אך מהאבות, לאחת בעשייתה הדומה פעולה שעושה מי שיתחייב

מלאכה). באותה שיש מהתועלת כלל תועלת כל

-ג-

ד') אות ס"א (זורה האג"ט כתב כבורר, אינו שהזורה הירושלמי ובטעם

יש יודן, רבי "אמר בורר: בדין (ע"ב) שם דאיתא מה לפי מבואר שהוא

על יושב היה עבידא, היך מתחייב. ואינו היום כל צרורות בורר שהוא

חייב". כגרוגרת, ובירר ידו מתוך נטל מתחייב, אינו צרורות ובירר כרי גבי

בירר שלא דכל הירושלמי, בדעת מלאכתכלומבואר חשוב אינו הפסולת,

הצרורות כל בירר שלא דכל הכרי, מן צרורות שבירר בזה וכגון כלל, בורר

חשוב ואינו הכרי, נתקן לא בברירתעדיין האוכל שיתקן עד כלברירה

ידוהפסולת מתוך ש"נטל כהא שלפניו, האוכל כל משבירר ומ"מ שבו.

שאחר כיון "וא"כ, זורה: לענין האג"ט כתב ומעתה חייב". כגרוגרת, ובירר

רק מסתלקים אינם אשר צרורות נשאר עוד המוץ, לברר זורה מלאכת

כעין ואינו הפסולת כל הוברר לא זריה שבשעת נמצא בורר, מלאכת ע"י

דזורה ס"ל כרחך על ברירה, חשוב לא זה ולירושלמי ומרקד.. בורר

דידן ובגמרא לרוח.. שמפריח מה הדבר) עצם (והיינו היא אחרת מלאכה

קאמר כן על בורר, חשוב הפסולת כל מסלק שאינו דאף ס"ל כרחך על

דר' הא דידן לגמרא ליה דלית ומוכח להדדי. דמיין ומרקד ובורר דזורה

והפריחתו ורקק פטור, כולו בירר ולא היום כל מכרי צרורות דבורר יודן

הפוסקים השמיטו כן ועל דידן), הגמרא (לדעת לזורה כלל ענין אין הרוח

לירושלמי". לחוש הביאם והאו"ז האלה. המימרות שני
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היא בורר מלאכת דלירושלמי ה,ו), (אות שם ביאר מחלוקתם ובסברת

הפסולתבאוכל מן ששייר כל ולכן עצמה, בפסולת ולא מהפסולת הנברר

ס"ל הבבלי אבל כלל. בורר מלאכת עשה לא לגמרי, האוכל נברר ולא

היא בורר לדוןבפסולתשמלאכת שכתבו הראשונים מדברי וכדמשמע ,

דברי "לפי ולכן עי"ש, לפסולת, צריך שאינו לפי משאצל"ג הו"ל דבורר

הנדחה, בפסולת הוא המלאכה אוכל מתוך פסולת דבורר הנ"ל הראשונים

מ"ממקצתהבורר נתברר, לא עוד שהאוכל דאף חייב, ודאי פסולת

נתקן לא עוד שהכרי משום ואי ונדחה, נתברר מהכרי שלקח הפסולת

גמרא וניחא בירושלמי, יודן לדר' ליתא וא"כ בזה.. לן אכפת לא לגמרי,

שגם לומר, יש (אמנם פסולת" ברירת משום ג"כ הוא זורה דמלאכת דידן

הוא להתחייב הגרוגרת שיעור זו, ).בפסולתולאבאוכללדעה

-ד -

הירושלמי דברי העתיק למה הנ"ל, הרמ"א על להקשות יש שמעתה אלא

דידן בגמרא וכדמוכח השמיטוהו, הראשונים הפוסקים שכל אחר להלכה,

נגד שהוא אחר לסתום לו היה לא ולכאורה דירושלמי, הך ס"ל דלא

אג"ט, כמ"ש לדבריו לחוש אלא אינו העתיקו, שהאו"ז ואף דידן. תלמודא

וכיו"ב. שאומר מי יש בשם זה לכתוב לו היה הרמ"א, כוונת ג"כ זוהי ואם

דרוקק רמ"א העתיק למה צ"ע "וא"כ שם: הנשמ"א הקשה מזה ויותר

דדיחייבלרוח עוד.לאסור, ועי"ש לישב". וצע"ג לחייב, לא אבל אותו

הרמ"א כלשון דהירושלמי דינא שכתב סכ"ט, שם אדה"ז בשו"ע צ"ב גם

לדינא אמנם זורה". משום חייב הרוק, מפזר והרוח ברוח "הרוקק בסתם:

צריכה שאינה מלאכה שכל "ולהאומרים שם: דבריו בהמשך אדה"ז כתב

אינו אפילו סופרים, מדברי אסור אבל פטור כאן אף עליה, פטור לגופה

לרוח דהרוקק כלומר ימות". ולא רישיה פסיק שהוא אלא לכך, מתכוין

דלסוברים ליה פשיטא ולכן הרוק, לפיזור צריך אינו שהרי משאצל"ג, הוי

כהאומרים דנקטינן לדידן גם ומ"מ דחייב. ה"נ חייב, שמשאצל"ג

אינו אם אף וזאת איכא דרבנן איסורא עכ"פ הרי פטור, דמשאצל"ג
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אדה"ז בדברי יש (ולכאורה הוא רישיה שפסיק לפי הרוק, לפזר מתכוין

דמשאצל"ג דקי"ל אע"ג לרוח, ברוקק לחייב שסתם הרמ"א על הערה

הנ"ל). הנשמ"א וכקושית ס"ח. שטז סימן בשו"ע כמבואר פטור,

העתי שם לשו"ע הגרעק"א שםובהגהות לחם" ב"ערך הריק"ש השגת ק

כ"ש לכך, מתכוין שאינו כיון בזה, שחשש מי ראינו "ולא הרמ"א: על

הריק"ש". עכ"ל בכך, סקס"ח) במשנ"ב וכ"ה זריה (צ"ל זריקה דרך שאין

הנ"ל: אדה"ז שו"ע זה על השיב כבר לכך, מתכוין שאינו מש"כ והנה

מתכוין אינו אפילו זורה.. משום חייב הרוק מפזר והרוח ברוח "הרוקק

בכך, זריה דרך שאין ומש"כ ימות". ולא רישיה פסיק שהוא אלא לכך,

שלנו. הש"ס דברי ע"פ דלעיל בשו"ת הגרעק"א שביאר מה כפי הוא

-ה -

מי ראינו דלא השו"ע בהגהות הגרעק"א דברי העתיק שם והמשנ"ב

הנ"ל, בתשובה דבריו את הביא מפזר, ד"ה שם ובבאה"ל לזה. שחושש

אחד הטיפות מפזר והרוח חלון, דרך מצלוחית מועטים מים "בשופך וז"ל:

הרבה לצדד והעלה זורה. משום חייב אי לכאן פונה ואחד לכאן פונה

אלא כן, ס"ל דלא מינה שמע להירושלמי, הפוסקים מדהשמיטוהו להקל,

בכולו אבל אוכל, מתוך פסולת דמברר בורר כעין הוא זורה דמלאכת

הרמ"א, לדעת ואף הגרעק"א) הוסיף (עוד זורה. משום חייב אינו פסולת

דוקא שהוא לצדד קרקעברוקיש בגידולי אלא ומעמר דישה דאין דכמו ,

דלא במים לא אבל גדו"ק, נקרא ואדם קרקע, בגידולי אלא זורה אין כן,

מתירים". יש ליה ניחא דלא רישיה ופסיק ליה, ניחא דלא ועוד גדו"ק. הוי

וראה הרוח. בפיזור ליה ניחא אם רק דחייב שכתב שם א"א פרמ"ג וראה

סי"א. פקודי פרשת ב' שנה חי" איש ו"בן ס"א שם חי"א

להירושלמי, הפוסקים מדהשמיטו א) במים: להקל הם סניפים דג' הרי

אלא זורה אין הרי לירושלמי דאפילו ב) זורה. זה אין דלדידן שמעינן

ולטעם ליה. ניחא דלא רישיה בפסיק מתירים דיש ג) קרקע. בגדולי

אלא אינו הב' טעם אמנם לירושלמי, דליתא להתיר יש ברוק אף הראשון
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ברוק אלא אינו זה הרמ"א, כדברי להירושלמי חיישינן אי דאפילו במים,

המשנ"ב העתיק ישראל", "מחנה שבספרו (ולהעיר, לחוש אין במים אבל

מים). לענין בין רוק לענין בין להלכה הרמ"א דברי את

דהוא הירושלמי דכוונת פירש, מנשה אלפי "ובספר הבאה"ל: וסיים

משוםבמעביר (דחייב הרוח" ע"י הרבים ברשות אמות ארבע (הרוק)

כתב זורה, משום שחייב הירושלמי שכתב ומה ברה"ר). ד"א מעביר

הוא דהרוח אף בזורה דכמו פירוש, דוגמא, דרך על ד"הוא הבאה"ל

והוא חייב. ג"כ הרוח ע"י דהעברתו ברוקק כן חייב, הכי אפילו מסייעתו

כמו ולא וכל, מכל הרמ"א דברי את המשנ"ב שדוחה נראה והשתא נכון".

אלא זו. לדעה לחוש מקום יש עכ"פ דברוק הגרעק"א מתשובת שנראה

הו"ל לא זה ד"לפי זה, פירוש על הקשה כבר עצמו מנשה" שה"אלפי

יש דבריו ובעיקר הוצאה". בדיני אלא בורר בדיני לכותבו (לירושלמי)

ולא ברוח, ברה"ר ד"א ולהעביר ברוח להוציא דרך אין דלכאורה להקשות,

הוצאה אלא ידיהא דבריכלאחר נוציא לא אם וא"כ תורה. איסור ואינו

הטעמים ומן במים אלא להקל אין שלכאורה הרי מפשוטם, הירושלמי

כלל להירושלמי חש דלא נראה, המשנ"ב שמדברי אלא הגרעק"א. שכתב

דפליג. הבבלי משמעות דמ"מ מנשה", "אלפי דברי לולא אף

-ו -

סק"ב תמו סימן שהמג"א פסח, בדיני גם זו סוגיא אנו מוצאים אמנם אך

ע"י לים להטילו דשרי לי "ונראה הפסח: בחג חמץ המוצא בענין כתב

מצוה.. במקום דשרי דשבות שבות ליה דהוי לרוחעכו"ם, לזרות אבל

דאף כלומר שיט". סימן סוף שכתוב כמו דאורייתא, מלאכה דהוי אפשר

מלאכה משום ליה דחיישינן דכיון לרוח, החמץ לזרות אין גוי ע"י

מצוה במקום ואף הוא דשבות גוי, ע"י אף להתיר אין שוב דאורייתא,

"וכן כהמג"א: דלא כתב ס"ה שם אדה"ז בשו"ע אבל התירו. מןיכוללא

אלאהתורה מלאכות, מאבות הוא שהזורה אמרו ולא לרוח, ולזרות לפזר

האוכל כל כשזורה אבל המוץ.. את ממנה להפריש כדי תבואה בזורה
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במה "ועיין כתב: סק"ג סוף שם ובקו"א התורה". מן איסור כאן אין לרוח,

לפום התורה מן חייב אינו לרוח וזורה דמפרר שיט, בסימן שכתב[תי]

הרמב"ם כתב וכך כו', בורר היינו זורה היינו עג) (דף בשבת דילן גמרא

בפ"ח) שצ"ל טה"ד הגיה סקי"ג בבדה"ש קמו סימן (ובקצוה"ש בפכ"ה

שבת". מהלכות

לפנינו שהרי חייב, שאינו שיט לסימן בקו"א שציין מהו לבאר וצריך

וכתב משאצל"ג). זה היה (אילולא מהתורה שחייב כתב שיט בסימן

אחרון קונטרס איזה שיט בסימן שהיה זה, מכל "ומוכח שם: בבדה"ש

המראה שגם וכמו מההעתקות, הקו"א ונאבד החולקים, דעת נתבאר ששם

הסימן" סוף עד וחסר סי"ג עד רק ונדפסו נאבדו שיט בסימן מקומות

לקו"א לציין יכול איך כי בזה, צע"ג ועדיין חייב,עכ"ל. בזמןשאינו בו

כתב שם עצמו בסמוך.שחייבשבשו"ע לקמן ועיין .

את המחבר בהגהת ס"ו שם פסח הלכות אדה"ז בשו"ע כתב אח"כ והנה

לפרר לנכרי יאמר לא "אבל וז"ל: כהמג"א, להורות וחזר מהנ"ל, ההיפך

גמורה מלאכה זו בזריה שיש אומרים שיש כיון ביו"ט, אפילו לרוח ולזרות

התורה שיטמן בסימן שנתבאר דעתוכמו מהי להבין צריך ושוב עי"ש". ,

דעה להזכיר (בלי שיט ובסימן זו בהגהה בסתם כמ"ש האם להלכה, בזה

סק"ג. ובקו"א ס"ה שם כמ"ש שדעתו או כלל), אחרת

-ז -

כתבו, אדה"ז לשו"ע המחבר בני בהקדמת דהנה לכאורה, בזה והביאור

של ההלכות שאר את אח"כ ורק בראשונה, כתב (וציצית) פסח שהלכות

את התיר שבו ס"ה תמו סימן כתב שבתחילה מובן, וא"כ או"ח. חלק

שציין וזהו עה"ג). שם המצויינים והב"ח הרז"ה (ע"פ ברוח החמץ זריית

במה "ועיין בקו"א חייבשכתבשם אינו לרוח וזורה דמפזר שיט בסימן

שכתב "במה (ולא התורה" לא[תימן עדיין שהרי קצוה"ש, שהגיה כמו "[

שציין היינו כלל), שבת הלכות מהאחרוניםכתב לפניולאחד (שהיה

שזורה הגרעק"א) שהביא למהריק"ש כוונתו ואולי בדפוסים, שמו ונשמט

" חייב אינו דילןברוח גמרא הלכותלפום כשכתב שאח"כ אלא וכו'".
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בושבת ואזחזר הירושלמי, חומרת הגה"הוקיבל והוסיף בהלכותחזר גם

המג"א. ע"פ שאסור שם בס"ו פסח

-ח-

לרוח, ולזרותו החמץ לפרר מותר ישראל דאף כתב, סק"ו שם ובמשנ"ב

שם בשעה"צ שציין וכמו כלל, להירושלמי חייש דלא כנ"ל אזיל ולשיטתו

שגמגם ומה דאורייתא, מלאכה דאינו דפסחים בפ"ק ה)מאור "(בעל סק"ז:

בבאה"ל". שיט סימן לעיל שכתבתי ובמה ס"ו בהגר"ז עיין המג"א, בזה

שאסר, בס"ו להגה"ה ולא לס"ה שכוונתו אפשר להגר"ז, שציין מה והנה

כן המאור, בעל בשם שכתב ומה כו. סימן ח"ו יצחק" "מנחת גם וראה

עשר בארבעה דפסחים פ"ק הרז"ה "ועיין הנ"ל: בתשובה הגרעק"א הוכיח

איסור, בזה ואין לרוח וזורה מפזר אכילתו שאחר החמץ בשבת, שחל

פ"ג בעה"מ לדברי וכוונתו זורה". מקרי לא דבכה"ג להדיא משמע

ומשום שבת, שידחה מלאכה אב בזה "ואין הריף): בדפי (טו,ב. דפסחים

לרוח". וזורה מפרר להיות לו התירו בזמנה, שהיא שאור השבתת מצות

וכיו"ב שבמים לא, הערה ושם סק"ה פכ"ה כהלכתה" שבת "שמירת וראה

וכן בתשובה. הגרעק"א כהכרעת להקל יש בודאי קרקע, גדולי שאינם

וזה וכדומה, טוב לריח כגון אויר לחץ ע"י המופעל תרסיס לרסס התיר

גדו"ק. אינו התרסיס שהרי הנ"ל, שיט בסימן אדה"ז שו"ע לדעת אף מותר

המבואר לפי (ואפילו האדם מכח אלא הרוח מכח הזריה אין שכאן ועוד

דוקא זהו זורה, משום חייב פיו ברוח המנפח שגם עד,א. שבת בר"ח

לחץ מכח אלא כלל, רוח מחמת מתפזר אינו תרסיס אבל שמכוחו, ברוח

הרוח "דאין משום שם, יצחק" "מנחת בשו"ת כתב וכן שבמיכל. האויר

פ"ג שבת" "ארחות גם וראה עי"ש). ידיו" מעשה הכל אלא כלום עושה

ה"ה ולכאורה כנ"ל, לחוש שיש נראה ברוק אכן שם. ובהערות קלב-קלה

בס"ו בהגה"ה תמו סימן אדה"ז שו"ע (וכמסקנת הוא דגדו"ק לחמץ נמי

גם להחמיר יש זו "דלסברא סקי"ח: זורה בשבה"ש עוד וראה כנ"ל).

קרקע גידולי זה נקרא ממילא הרוח.. ידי על שמתפזר במקום מים להטיל

זו". לסברא להחמיר ויש
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ט "ו  סימן

בשבת  אדם  של נשמה  נטילת

-א-

בלבד, שוחט ולא חייב, "השוחט הרמב"ם: כותב ה"א שבת מהלכות בפי"א

מיני מכל לאחד נשמה הנוטל כל ושרץאלא ודג ועוף ובהמה ביןחיה ,

חייב". בהכאה, או בנחירה בין בשחיטה

אלו מינים חמשה רק הזכיר מדוע להבין, "אדם"וצריך ולכאורהוהשמיט .

חטאת. או סקילה חייב אינו בשבת אדם שההורג הזהב, מלשונו מוכח

בסייף היא הרוצח מיתת אבל רוצח, מדיני מיתה חייב וכה כה שבין דאף

נסקל, היה שבת, מדיני מיתה חייב היה ואם ה"א) פ"א רוצח (הלכות

ועוד, ה"ד). פי"ד סנהדרין (הלכות בחמורה נדון מיתות בשני דהמחוייב

שבזה בודאי וא"כ הי"א), פ"ב (רוצח עליו נהרג אינו הגוי את ההורג שהרי

הזכיר לא ולמה מיתה. חייב בשבת מאדם נשמה הנוטל אם מינה נפקא

בשבת. אדם שרוצח במי סקילה חיוב

סקילה, להתחייב יכול אינו בשבת שהרוצח לומר, נראה היה ולכאורה

היא אדם רציחת שכל המקלקליןקלקולמאחר דכל הי"ז) (פ"א וקי"ל ,

לאכילה, שמכשירו תיקון זהו הרי ועוף, בהמה שוחט דכאשר פטורין.

ועוד נבילה. מידי מוציאו כי תיקון, זה הרי פסול, קרבן השוחט ואפילו

בשבת לעזרה חוץ קדשים בהמת השוחט שאפילו עג,א) (פסחים אמרו

כי מטמאה וגם נבילה היא והרי באכילה, התירה לא שבודאי לע"ז,

(ופירש"י החי מן אבר מידי הוציאו כי בזה, תיקן מ"מ לע"ז, נשחטה

מתקן חיה, נפש הורג כל גם ולכן נהרג). אינו אכלו שאם נח, לבן שתיקן

מלכים מהלכות פ"ט והראב"ד הרמב"ם מחלוקת (וראה נח לבני בזה

איסור אין לכו"ע בשרץ אבל בעוף. נח לבני החי מן אבר לגבי הי"א,
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בהריגת שגם לומר ויש נט,א. בסנהדרין כמבואר לכתחלה ומותר אמ"ה

שרוף "שרץ סי"ז פד סימן יו"ד שו"ע וראה תיקון לה משכחת שרץ

בזה יש אדם ההורג אבל ס"ג). קנה בסימן ורמ"א קלקולכו'" ,רק

פטורין. והמקלקלין

-ב -

דוגמא (שם) הרמב"ם שכתב דאף מספיק, תירוץ זה אין שעדיין אלא

עצמו הוא מ"מ השחתה", דרך בחבירו.. שחבל "הרי קלקול: למלאכת

משום איסורו הרמב"ם (שלשיטת בחבירו דהחובל ה"ח, משבת בפ"ח פסק

צריך אינו אם גם דם), ממנו שמוציא הדש, תולדת שהיא מפרק מלאכת

" חייב מ"מ להזיק, ונתכוון רוחולדמו נחת דעתומפני נתקררה שהרי ,

חמתו,וש כמתקןככה הוא "והלאוהרי ה"ח: מחובל בפ"ד כתב ועד"ז ."

ולמה המיתה, מן פטורין בשבת המקלקלין וכל הוא, מקלקל החובל

הואיל דין, בית מיתת בו שיש עוון החובל זה עשהנחשוב רוח ונחת

בחבירו,ליצרו שחבל בעת כמתקןהרע הוא מיתה".הרי עוון ונמצא

(ועיין ליצרו" רוח נחת דקעביד הוא, מתקן נמי "האי קה,ב: בשבת ומקורו

הרג שאם נשמה, בנטילת הדין הוא לכאורה וא"כ שם). ובמ"מ בראב"ד

שהרי מיתה, לחייבו יש חמתו, ושככה דעתו נתקררה ועי"ז שונאו את

אדם הריגת הרמב"ם הזכיר לא למה השאלה, עולה ושוב כמתקן. הוא

בשבת. נשמה נטילת על בחיוב

עובדי והם "המינים, ה"י: מרוצח בפ"ד הרמב"ם פסק שהרי מזו, ויתירה

או נבילה אכל אפילו להכעיס עבירות העושה או מישראל, זרה עבודה

בתורה שכופרין והן והאפיקורסין מין. זה הרי להכעיס, שעטנז לבש

מישראל, להרגןובנבואה, בפרהסיא,מצוה בסייף להרגן כח בידו יש אם .

ספק ואין הריגתן". שיסבב עד בעלילות עליהן יבוא לאו ואם הורג,

היא אלו אפיקורסין אדםתיקוןשהריגת יהרוג ואם קלקול, ולא בעולם

(ואין הוא מתקן שהרי סקילה, לכאורה חייב יהיה בשבת, כזה אפיקורס

לכאורה, תמצי היכי כבר יש וא"כ דוקא). בשבת להורגו נפש פקוח כאן
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חמתו), שיכוך של הענין לולא (גם סקילה יתחייב בשבת אדם שההורג

אדם. הריגת בפי"א הרמב"ם הזכיר לא ולמה

-ג-

הרמב"ם על חידושיו בלקט (מובא החזו"א שכתב מה בהקדם ויתורץ

נקימה דרך דהחובל הרמב"ם שכתב דמה הי"ג), שבת מהלכות פכ"א

נקמתו דמשכך לומר "צריך לחוץחייב, דמו מכויןבשפיכת אינו שאם ,

משום דחובל רבינו לדעת לגופן, (שלקות) כסוחט ליה הוי לצער, רק

להיות חייב דהתיקון לומר, ורצונו עצמה,מפרק". המלאכה ומאחרבגדר

עצמו בזה הרי הנחבל, של מהבשר הדם בפירוק מתבטאת שהמלאכה

אבל לחוץ. הנשפך הדם בראיית היינו החובל, של רוח הנחת להיות צריך

תיקון כאן אין מהחבלה, מצטער שחבירו צדדי מדבר הוא רוחו נחת אם

המפרק. במלאכת

רוח נחת לו כשיש רק תיקון זה נקרא מדוע נוסף טעם לומר ויש

חבירו את לראות ההנאה בשביל בחבירו חובל כאשר כי הדם, משפיכת

שהתיקון מפני רק ולא מלכתחלה, כלל תיקון כאן אין בכאבים, מתייסר

כשחובל כי ועיקר. כלל תיקון זה שאין אלא עצמה, המלאכה בגדר אינו

היא שלו ההנאה הרי חבירו, מצער בחבירו,מהקלקולונהנה והנאהשעשה
לתיקון הקלקול את הופכת אינה נחתמהקלקול לו שיהיה צריך ולכן .

הרעה מהתוצאה (ולא החבלה פעולת מעצם היינו הדם, מראיית רוח

אע"פ הרע, יצרו לגבי תיקון פעולת היא שפעולתו אמרינן אז שרק שלה),

גמור. קלקול הם הפעולה שתוצאות

רוח מנחת הנובע תיקון על הרמב"ם שכתב נוספות מהלכות זה ויובן

חייב, עליו, לקרוע חייב שהוא מת על או בחמתו הקורע ה"י: בפ"י ליצרו,

בדבר שוככת וחמתו והואיל יצרו. וינוח זה בדבר דעתו את שמיישב מפני

ה השייךזה, שהבגד מכך שלו ההנאה אין הרי ובזה וחייב". כמתקן הוא רי

קרוע, הבגדלו נגד דבר לו אין מעצםכי הוא והתיקון הקריעהפעולת,

אותו, מהתוצאהשמרגיעה המקולקל.ולא בבגד הניכרת הקריעה של
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אע"פ חייב דירתו, השורף או חבירו של גדישו "והמבעיר ה"א: ובפי"ב

ושככה דעתו נתקררה והרי משונאו, להנקם שכוונתו מפני משחית, שהוא

בחבירו וכחובל חייב, שהוא בחמתו או מתו על כקורע ונעשה חמתו,

במבעיר גם הרי הרע". יצרן אצל הן מתקנים אלו שכל מריבה, בשעת

עצם ע"י הם וחמתו דעתו קירור חברו, של ודירתו ההבערה,פעולתגדישו

לחברו. כך ע"י שנגרם הצער או הגדיש שריפת של התוצאה מפני ולא

גמור. קלקול היא חבירו, בידי אדם של נשמה נטילת שכל מובן, ועפ"ז

ששונאו מכך היא שלו רוח הנחת הרי שונאו, הוא הנרצח אם אפילו כי

רק נשמתו, את נוטל אינו הרי הוא כי הנשמה, נטילת מפעולת (ולא מת

לא הנשמה, יציאת של רגע אותו וגם הקב"ה. נוטל והנשמה בו, חובל

היא שלו שההנאה ומאחר הרוצח), את שמרגיע מה הוא מהתוצאהזה

הוא הרי מת, הקלקולשחבירו מן הופכתנהנה אינה מהקלקול והנאה ,

שם גם הרי להורגן, שמצוה וכו' באפיקורסין וכמו"כ לתיקון. הקלקול את

בעולם, יהיו לא שהם לכך לדאוג היא גמורהמצוה קלקול וההנאהשזהו ,

ואדרבה, תיקון. של לפעולה זה את הופכת אינה מהקלקול, בעולם שיש

מוצלח.מאשרתשההנאה הכי קלקול כאן שהיה

-ד -

אבל סקילה, חייב אינו בשבת אדם שהרוצח גדול, חידוש כאן שיש ואף

שם הגמרא לשון וזה לה,ב. בסנהדרין מהגמרא הוכחה לכאורה לכך יש

הנידון): את בשבת להרוג לבי"ד מותר אם בשאלה העוסקת (בסוגיא

בין אני שומע והומת', מות משפט חטא באיש יהיה 'כי שנאמר "לפי

מלאכות בשאר יומת', מות 'מחלליה מקיים אני מה והא בשבת, בין בחול

בכל אש תבערו "לא מהפסוק למדו (ובמסקנה דין" בית ממיתת חוץ

מהי כלל, מובן אינו ולכאורה בשבת). בי"ד מיתת לאסור מושבותיכם",

לבי"ד מותר אם אפילו והרי יומת", מות מחלליה מקיים אני "מה השאלה

יומת" מות "מחלליה הפסוק יתקיים עדיין בשבת, הל"טלהרוג בכל

להרוגמלאכות יש נשמה נטילת על גם כי כפשוטו, מהגמרארוצח ומוכח .
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שמקשה, זהו וא"כ מקלקל. בהיותו כלל מיתה אין כפשוטו רוצח שעל

להרוג, אסור עכ"פ לבי"ד אם הוידבשלמא לא דידהו דהריגה ומשום
תיקון אלא בי"דקלקול דהריגת רציחה, אין ד"ה שם,ע"א. התוס' (וכלשון

הוא שהתיקון אמרו, חוץ ד"ה קו,א. ובשבת כפרה". לו "דיש תיקון היא

היא עצמה ההריגה שפעולת והיינו מצוה, לצורך היא שההריגה משום

לד סימן או"ח יצחק" "בית ושו"ת שם לתוס' צפע"נ ועיין ותיקון. מצוה

שפיר א"כ וסנהדרין), שבת בתוס' הביאורים שני שבין בחילוק ו', אות

ורציחה נשמה נטילת על גם מיתה חיוב תיקוןיש גםשל אם אבל .

על רק יומת" מות "מחלליה הפסוק יהיה בשבת, להרוג מותר ל"חלבי"ד
נשמה. מנטילת חוץ מלאכות,

מלאכות "בשאר בתירוץ: שאמרו בי"דומה ממיתת הנ"לחוץ וע"פ ."

רציחה שעל משום זהו נשמה". מנטילת "חוץ לומר צריכים היו לכאורה

ורק קלקול, מלאכת בהיותה מסקילה, שפטור ספק היה לא דעלמא

הוא התיקון כאן כי איסור, להיות יכול בי"ד ההריגה.בפעולתבמיתת

להם והיה מלאכות", "בשאר בגמרא תירצו למה להבין, צריך עדיין אמנם

יומת", מות "מחלליה יש עצמה נשמה נטילת במלאכת שגם לומר

חיכשהורג וצ"ע.בעל משני. מיניה דעדיפא לומר יש ואולי .

גם א"כ בגמרא, הנ"ל הביאור את זה צ"ע בגלל שוללים שאם אלא

והרי מלאכות", "בשאר תירצו למה לשאול, יש בגמרא הפשוט לפירוש

"בשאר לומר להם היה אדם ברוצח מיתה חיוב יש וכנ"ל,רציחותאם "

על היתה השאלה וכל מיתה, חייבים מלאכות שבשאר יודעים אנו שהרי

נשמה. נטילת מלאכת

היא, השאלה שעיקר לומר, יש אדם ברציחת מיתה שאין לדרכנו אכן

מלאכת שדוקא יתכן חשובאיך בי"דתיקון בהרוגי נשמה נטילת של

מיתה, חיוב בה שאין וכמובן מותרת, תהיה כנ"ל) במיתתם, כפרה (שיש

אינו בשחיטה ואף יומת", מות "מחלליה יהיה לא סתם ברציחה וגם

יו"ד ב"י (ראה פסולה שחיטתו במזיד בשבת השוחט כי לישראל, מתקן

נשמה, בנטילת מיתה החיוב וכל יא). רקסימן קליהיה שלבתיקון

נח. לבן שמתקן חי בעל הריגת
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מחלליה מקיים אני "מה ממש, זו שאלה שאלו קלב,א. שבשבת ולהוסיף

על יומת", עלמילהמות כן שאלו בא פ' ובמכילתא בשבת, המותרת

הפסח כאןשחיטת שיש עולה זה שמכל הפוךבשבת, שדוקאמצב ,

של נשמה גמורנטילות לאתיקון הפסח, ושחיטת ומילה בי"ד כמיתת ,

בהריגת ורק מיתה, בו שאין קלקול היא סתם ורציחה מיתה, בהם יהיה

מיתה חיוב שעיקר אמרו ולזה נשמה. בנטילת מיתה חיוב יתבטא בע"ח

) "בשאר תיקון.ל"חהוא מלאכת של אופנים הרבה יש שבהם מלאכות", (

-ה -

כל על לי הקשה פאריז, אב"ד שליט"א פעווזנער רא"ב הגה"ח וידידי

מלאכה, לעשות המתכוין "כל ה"ח: פ"א ברמב"ם מבואר שהרי זה,

נעשית שלא לפי עליה, פטור לה, נתכוין שלא אחרת מלאכה לו ונעשית

חץ או אבן זרק כיצד, והלךבחבירומחשבתו. להרגן, כדי בבהמה או

חבירו שהריגת מפורש הרי פטור". זה הרי הרג, ולא בהליכתו, אילן ועקר

מלאכה. היא

קלקול מלאכת היא אבל מלאכה, היא שההריגה ספק שאין לו, והשבתי

ואינו גומא החופר בדין הי"ז פ"א ברמב"ם שמבואר וכמו עליה. שפטורים

"אע"פ לעפרה, אלא מלאכהצריך פטור".שעשה לקלקל וכוונתו הואיל ,

או דולקות נרות שתי לפניו "היו ה"י: פ"א הרמב"ם ממש"כ הקשה עוד

חייב, זו, את והדליק זו להדליק או זו, את וכבה זו לכבות נתכוין כבויות,

למי דומה, הוא למה הא לעשותה. שחשב המלאכה מין עשה שהרי

שנתכוין למי או אחרת, תאנה וליקט זו תאנה ללקט אתשנתכוין להרוג
זה את והרג ברורזה הרי לעשותה". שחשב המלאכה נעשית שהרי ,

אדם. בהריגת שחייב לכאורה

להרוג שנתכוין כאן ברמב"ם שהפירוש ספק דאין לו, חיוהשבתי בעל

זה, את והרג אדםזה בני בשני כלולא שהרי מתוכו, מוכח והדבר .

שתי כגון ביניהם, הבדל לגביו שאין דברים משני הן שנתן הדוגמאות

זה אדם בין הבדל אצלו יש שבודאי אדם משא"כ תאנים, שני או נרות
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שונאו, וזה אוהבו זה או רשע, וזה צדיק שזה להיות שיכול אחר, לאדם

ה"ט. דלעיל ושחורות לבנות מתאנים וק"ו וכ"ש מחשבתו, נתקיימה שלא

או עכברים בשני שמדובר שכתב שם, בפירושו קפאח להרב עיין ואכן

בטוב. ומסיימים וכו'. חתולים שני
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ט"ז סימן

בשבת  נכרי שבנה סוכה

להפצת לאוקראינה בשליחות תשס"ב בתשרי שנסעו בחורים ע"י נשאלתי

להוראת בניגוד (כמובן הקהל" "ראש החליט העיירות ובאחת יהדות,

שהגוים (מחשש הסוכות חג בליל הסוכה את לפרק השלוחים) הבחורים

הסוכה את שיקים הגוי לפועל ציוה ואח"כ הקרשים), את בלילה יגנבו

בסוכה לאכול מותר אם הבחורים, אצל ספק והתעורר בבוקר. מחדש

בבית, יו"ט סעודת מצות לקיים שצריך טען האחד ביו"ט. הגוי שבנה

לאכול מותר שבדיעבד החליט, השני בו. שמחויבים כשיעור רק ולאכול

"לישב לברך מבלי אבל כן, בסוכה לאכול פשרה, עשה השלישי בסוכה.

לשיטת ובמיוחד הפוסקים, דברי ע"פ זו בשאלה לעיין וראוי בסוכה".

שאמר במה כדין נהג הקהל" "ראש אותו האם נדון, ותחלה הזקן. רבינו

שרי בדיעבד האם כן, לומר לו אסור שהיה ואת"ל ולבנות. לסתור לנכרי

הנכרי. ממלאכת להנות

מצוה  לצורך  נכרי ע "י דאורייתא מלאכה עשיית א .

לנכרי) אומר ד"ה פ,ב. בב"ק (ועד"ז אע"ג ד"ה ח,ב. בגיטין התוס'

עירובין בגמרא ביאורו ע"פ כג,ג. מילה (הלכות הבה"ג שיטת מביאים

מילה". לצורך כוכבים עובד ע"י שרי דאורייתא איסורא "דאפילו סח,א)

"אם הרי"ף): בדפי (נו,א. דמילה ר"א פרק סוף בשבת הר"ן כתב ועפ"ז

מילה.. למכשירי מצות שאר להשוות אמירהבאנו נתיר המצות בכל אף
גמורה במלאכה אפילו העיטורלנכרי בעל הרב דעת הוא שזה ונראה .

הנר את לו להדליק לנכרי לומר שהתיר מט,א) מילה (הלכות ז"ל

שבת". לסעודת

(שדוחה במילה דאפילו וסובר הבה"ג, על חולק שם בשבת הרי"ף אבל

דשבות), (שבות דרבנן באיסור רק אלא לנכרי אמירה להתיר אין שבת)
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(הלכות הרמב"ם שיטת גם היא שכן שם, הר"ן וכתב מצוות. בשאר וכ"ש

ה"ט). פ"ב מילה

לו להדליק יהודי לאינו לומר דמותר "י"א ס"ב: רעו סימן או"ח וברמ"א

במלאכה אפילו לא"י אמירה דמותר ליה דסבירא משום שבת, לסעודת נר

זה פי שעל העיטור), בשם דמילה ר"א ס"פ (ר"ן מצוה במקום גמורה

בפרט סעודה, לצורך נרות להדליק לא"י לצוות בדבר להקל רבים נהגו

בידם. מוחה ואין מילה או חתונה שאיןבסעודת במקום להחמיר ויש

זו, סברא על חולקים הפוסקים רוב דהא גדול, סימןצורך לעיל ועיין

שז בסימן ואכן "שז"). לתקן וצריך שו" "סימן נדפס לפנינו (ברמ"א שז"

מצוה לצורך לנכרי אמירה הרמ"א התיר במלאכהס"ה, אבלדרבנןרק ,

דאורייתא". במלאכה אפילו מקילין "דיש רעו בסימן לעיין ציין שם גם

להחמיר, דיש רעו) (סימן לעיל רמ"א כתב "וכבר סק"ד: שם הט"ז וכתב

ז"ל". מו"ח מסיק וכן רבים, נגד יחיד הוא העיטור) (בעל כי עיקר, וכן

אפשר גדול צורך שבמקום משמע, רעו בסימן הרמ"א של מדבריו והנה

" כתב: סק"ה שם היטב" ה"באר אבל העיטור. בעל על ושל"הלסמוך

גדול לצורך אף ".החמיר

סיים: העיטור, בעל דעת את שהביא דלאחר ס"ח, שם אדה"ז פסק וכן

אע"פ נר להדליק לנכרי לומר שלא לעצמו להחמיר צריך אדם כל "אבל

שלא האומרים שרבו לפי שבת, סעודת לאכול יכול ואינו בחושך שיושב

שז, בסימן כמ"ש דשבות שבות אלא מצוה במקום שבות ודבריהםהתירו
בזהעיקר כלל להקל אין לפיכך גדול, לצורך ש"זאפילו בסימן וגם ."

לנכרי ישראל "אומר ולכן מצוה, במקום דשבות שבות רק התיר סי"ב

להביא כדי שבות) ג"כ (שהוא בר"ה באילן לעלות שבות) לנכרי (דאמירה

בו", לתקוע שופר דאורייתאמשם במלאכה לא .אבל

כל לעשות מותר נכרי ע"י "אבל סכ"ד: תקפו בסימן גם פסק וכן

ולהביאו באילן לעלות כגון סופרים, מדברי אלא אינו שאיסורו דבר

בזה, כיוצא וכל לתחום מלאכהמחוץ לעשות לנכרי לומר אסור אבל

בשבילו ".גמורה
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הוא ובשבת הצפרנים ליטול שבת מערב ששכחה "אשה ס"ב: שמ ובסימן

דאורייתא, מלאכה הוא הצפרנים (שחיתוך אומרים.. יש טבילתה.. ליל

דאורייתא) במלאכה (האמירה שזהו לחתכן, לנכרית לומר להתיר אין ולכן)

גמור מצוהשבות לצורך התירוהו תאמרולא אלא רע"ו, בסימן כמ"ש

דשבות". שבות שזהו בשינים או ביד ליטלן לה

שאסור הרבים רשות דרך מוציאו כשהנכרי זה "וכל ס"י: תמד ובסימן

איסור שאין כרמלית דרך מוציאו הוא אם אבל התורה, מן בו לטלטל

אחת בבת הרבה לו ליתן מותר סופרים, מדברי בפירושאלא לו ולומר

שאיןשיוציאנו, דבר בשבת לעשות לנכרי לומר התירו מצוה שבמקום

סופרים מדברי אלא דבריואיסורו (וראה ש"ז" בסימן שנתבאר כמו ,

בזה). ס"ד שכה בסימן

שלח. בסימן הרמ"א עם במחלוקתו ביותר בולטת אדה"ז של ושיטתו

בכלי לנגן לעכו"ם לומר מתירים "יש המחבר: כתב ס"ב שם דבשו"ע

"ואפילו הרמ"א: והוסיף בחופות". שירשיר הכלי לתקן לעכו"ם לומר
משילין)".שרי פרק (מרדכי אסור הכי בלאו אבל וכלה, חתן כבוד משום ,

מלאכה אלא התיר לא שם דבמרדכי "צ"ע, סק"ד: שם המג"א והקשה

מלאכה אב הוי נימא.. דכשנפסקה עי"ש.. ס"ה שז סימן וכמ"ש דרבנן,

וכלה". חתן לכבוד להתיר מדעתו הכריע דהרמ"א ואפשר מנא.. דמתקן

נימא נפסקה אם "אבל וכותב: הרמ"א על חולק ס"ג שם אדה"ז אבל

שיתקננה, לו לומר אסור תורה,בכנור, של איסור הוא כלי שתיקון
מצוה במקום אפילו לנכרי לומר שאדה"זואסור הרי רעו". בסימן כמ"ש

מצוה במקום אפילו תורה, במלאכת לנכרי אמירה בענין ביותר מחמיר

גדול. וצורך

מילה  מצות לצורך נכרי ע"י תורה מלאכת עשיית ב.

ס"ו שלא סימן בשו"ע דהנה זה. בענין אדה"ז אצל מצאנו חומרא ועוד

דוחים אינם שבת, מערב לעשותם שאפשר מילה "מכשירי המחבר: כתב

יביאנו לא שבת מערב למילה איזמל הביא לא אם לפיכך, השבת. את
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חכמים שהעמידו דרבנן, איסור אלא בו שאין במקום אפילו בשבת,

עשהו שאם דבר הוא אם לעשותם, לעכו"ם ולומר כרת. במקום דבריהם

ועושהו. יהודי לאינו אומר מדרבנן, אלא איסור בו אין הואישראל ואם

לעשותו יהודי לאינו יאמר לא התורה, מן לעשותו לישראל שאסור ".דבר

דרך הכנסת לבית התינוק להביא דאסור "פשוט כתב: סק"ה שם והמג"א

ועיין בביתו.. למולו יכולין דהא עכו"ם, ע"י אפילו מעורבת שאינה חצר

לי ונראה דאורייתא. במלאכה אפילו מקילין דיש ס"ב רעו דבמילהסימן

אחר בענין אפשר אי אם עלייהו לסמוך מלשוןיש משמע ולכאורה ."

בענין אפשר אי (אם נכרי ע"י מהתורה מלאכה מותרת שבמילה המג"א,

הכנסת. לבית התינוק בהוצאת ובין מילה במכשירי בין אחר)

שלו אזמל שהיה מוהל על נשאל מ"ט, סימן או"ח סופר" "כתב (ובשו"ת

אותו, מזחחים אין כהמג"א ובא דמורה "מאן וכתב: גוי, ע"י ותקנו פגום

לו שהיה בתנאי (אבל בו החוסים לכל הוא ומגן זקן הורה שכבר כיון

מתוקן היה לא אם התיר לא דבה"ג אח"כ, ונתקלקל מאתמול מתוקן

ע"פ וזאת רה"ר, דרך הסכין את להעביר שם הקל ובמיוחד מאתמול)".

קל,ב) שבת וברשב"א סח,א. עירובין בריטב"א (הובא יונה רבינו שיטת

טלטול אלא ואינה הדבר בגוף תיקון עושה שאינה מלאכה דכל דס"ל

וכתב דאורייתא. בר"ה וטלטול הוצאה ואפילו מצוה, במקום שרי בעלמא,

ויש העיטור, ובעל יהונתן ורבינו בה"ג לשיטת לצרפה זו שיטה ד"חזי שם

אירא"). לא לבי וסמוך עלייהו, בטח לסמוך

התינוק הוצאת לבין מילה, מכשירי בין חילק ס"ז-ח שלא בסימן ואדה"ז

לעשות, לנכרי "ולומר בה"ז: כתב מילה מכשירי שלענין הכנסת. לבית

סופרים, מדברי אלא איסור בו אין ישראל עשהו שאם דבר הוא אם

כמ"ש מצוה במקום דשבות שבות על גזרו שלא ועושהו, לנכרי אומר

לתקן כגון התורה, מן לעשותו לישראל שאסור דבר הוא ואם ש"ז. בסימן

גמורה, הרבים רשות דרך להביאו או לעשותוהאיזמל לנכרי יאמר .לא

מצוה במקום לנכרי אמירה מתירים התורהויש מן האסור בדבר ,אפילו

שם, כמ"ש מצוה בשאר דבריהם על לסמוך שאין ואף רע"ו. בסימן כמ"ש
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דבריהם על לסמוך יש שבת, דוחה עצמה שהיא במילה מקום אףמכל

אחר". בענין היום למול אפשר אי אם מכשיריה, לענין

מביתו התינוק להוציא אוסרין "יש בה"ח: כתב התינוק הוצאת ולענין

הכנסת מעורבתלבית שאינה חצר או כרמלית שאיןדרך נכרי, ע"י אפילו ,

משום בזה מתירין ויש בביתו. למולו אפשר שהרי מצוה, צורך זו בהוצאה

סק"ד רסו סימן בט"ז הובא הרש"ל ע"פ (והוא מלך" הדרת עם ברוב

שהתיר מדבריו ומשמע סק"א). שמט שאינהוסימן בחצר או בכרמלית רק

הנהמעורבת מצוה, בכל לנכרי אמירה מותרת דרבנן שבמלאכה (ואף

עם "ברוב משום ורק מצוה, כאן אין בביתו" למולו ש"אפשר מאחר כאן

לרה"ר התינוק הוצאת אבל למצוה), זו פעולה נעשית מלך" הדרת

אופן. בכל לדעתו לכאורה מותרת אינה דאורייתא,

כתב שם) השו"ע בגליון (שמצויין הנ"ל שמט סימן שבט"ז ולהעיר,

ישראל) (ע"י להוציא שלא הבית, מן התינוק עכו"ם "שיוציא בפירוש:

היחיד שיכניסולכרמליתמרשות צריך הכנסת לבית כשיכניסוהו וכן ..

מכניס דהוה גםמכרמליתעכו"ם, שיתיר מצאנו ולא היחיד". לרשות

דאורייתא. במלאכה

מכשירי בין החילוק מהו אדה"ז, של קדשו בלשון להבין צריך ולכאורה

רק הוא מילה במכשירי שההיתר כשם שהרי התינוק. הוצאת לבין מילה

היה התינוק בהוצאת גם הרי אחר", בענין היום למול אפשר ש"אי באופן

המג"א שהדגיש וכמו כן, התינוק,צ"ל הוצאת לענין "דבמילהבהמשך

עלייהו לסמוך אחריש בענין אפשר אי אדה"זאם השמיט למה וא"כ ."

התינוק להוציא מותר בבית, למול אפשר אי דאם המג"א, שכתב הדין את

לענין בפירוש המג"א שכתב מה שאת ואדרבה, דאורייתא. במלאכה גם

שלא מילה במכשירי ההיתר את ואילו אדה"ז, השמיט התינוק, הוצאת

וצ"ע. בפירוש, כתב זה את דוקא המג"א, כתב

שהוצאת יתכן לא אדה"ז לדעת דהנה בס"ד, בזה לומר נראה ואשר

מלאכה תדחה מלך", הדרת עם "ברוב של למטרה הכנסת לבית התינוק

גמורה מלאכה שמתירין בפירוש, בס"ז כתב כבר כי נכרי, ע"י דאורייתא
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" אם היוםרק למול אפשר אדה"ז,אי הכריח גופא ומזה אחר". בענין

בענין אפשר אי אם עלייהו לסמוך יש "דבמילה המג"א שכתב שמה

זאת לומר כוונתו אין מיניהאחר", דסליק למאי הוצאתבשייכות בענין

בענין שכתב המחבר לשון על כללית כהערה אלא הכנסת, לבית התינוק

לא התורה מן לעשות לישראל שאסור דבר הוא "ואם מילה מכשירי

בעל על לסמוך יש דבמילה המג"א, כותב שע"ז לעשותו", לעכו"ם יאמר

אם אחרהעיטור באופן למול אפשר לביתאי התינוק להוציא אבל .

אפשר שהרי שאסור, מודה המג"א גם בזה גמורה, רה"ר דרך הכנסת

בבית. למול

בבית הנמצא האיזמל אל מהבית התינוק להוציא שיש מצב שיתכן ואף

לכאורה צריך אדה"ז היה בזה וא"כ עם"), "ברוב משום (ולא הכנסת

שבמכשירי דכשכתב בס"ז לעיל יעויין הנה התינוק. להוציא בפירוש להתיר

גם בזה שכלול הדגיש נכרי, ע"י דאורייתא מלאכה לעשות מותר מילה

האיזמל גמורה"לתקן הרבים רשות דרך להביאו כבראו לדעתו וא"כ ."

בענין אפשר ו"אי הכנסת לבית התינוק להוציא שמוכרחים מצב יתכן לא

התינוק. אל מבחוץ להביאו מותר בבית, איזמל אין אם גם שהרי אחר",

עם "ברוב משום רק הוא מהבית, התינוק להוציא היחידי הצורך ועפ"ז

דרבנן. במלאכה רק מותר זה ואת מלך", הדרת

והתינוק הכנסת, בבית נמצא האיזמל דאם ע"ז, לשאול יש שלכאורה אלא

בלי למול אפשר אי כך בין הרי דאורייתא, רה"ר יש וביניהם בבית,

את להוציא אסור שיהיה למה וא"כ נכרי. ע"י גמורה מלאכה שתעשה

האיזמל. מהבאת התינוק הוצאת גרועה ובמה הכנסת, לבית התינוק

האיזמל להביא דטוב "נלענ"ד כאן: מחה"ש כמ"ש היא לזה והתשובה

המילה אחר צריך יהיה האיזמל, אצל התינוק יביא דאם התינוק, אצל

האיזמל כשיביא משא"כ האם.. אצל התינוק להחזיר דשבות שבות להתיר

התינוק בהוצאת הצורך ועפ"ז השבת". אחר עד שם יניחנו התינוק, אצל

"דרך רק אדה"ז זאת התיר ולכן עם", "ברוב משום רק הוא הכנסת, לבית

מעורבת". שאינה חצר או כרמלית
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לנכרי באמירה פוסקים משאר יותר מחמיר שאדה"ז ראינו שוב וא"כ

תמצי היכי עוד רק (ומצאתי התינוק. לטלטל שאסור מילה, לצורך אפילו

כתב שהמחבר מצוה. לצורך נכרי ע"י גמורה מלאכה מתיר שאדה"ז אחת,

גאון, משם "כתבו סי"ח: שלד סימן יהודיבשו"ע לאינו לומר שמותר
הרבים רשות דרך אפילו הדליקה מן ספרים שםלהציל אדה"ז ובשו"ע ."

הרבים, רשות דרך אפילו ספרים להציל לנכרי לומר מתירין "יש סי"ט:

וראה הקודש". כתבי בזיון במקום לנכרי אמירה שבות על גזרו שלא

ושם זה". בכלל הוי ספרים ושאר גמרות ד"אף סקמ"ט שם במשנ"ב

היא בזהההדגשה גזרו לא לנכרי).שמלכתחלה אמירה של האיסור את

דרבים מצוה  לצורך נכרי  ע"י תורה מלאכת עשיית ג .

שבעיר, היחידה הסוכה זוהי הרי בנדו"ד, כמו רחוקה בעיר לכאורה והנה

משאר יותר בזה מחמיר שאדה"ז מצאנו שוב אבל דרבים. מצוה והוי

תקפו סימן השנה ראש הלכות בשו"ע דהנה דרבים. במצוה אפילו פוסקים

בדבר אפילו יו"ט עליו מחללין אין ר"ה של "שופר המחבר: כתב סכ"א

(פירוש דשבות שבות דהוי מותר, יהודי אינו וע"י שבות, משום בו שיש

ובאיסור שבות.. משום הוא דאורייתא באיסור יהודי לאינו אמירה איסור

גזרו". לא מצוה ובמקום דשבות) שבות הוא דרבנן

אפילו נ"ל, "ועוד כתב: כט אות שם מיליןובא"ר לי"ב מותרחוץ נמי

לצרף יש גם דרבנן. תחומין דכל שצו בסימן אפוסקים בזה דסמכינן בזה,

הפוסקים דעת בדאורייתאלזה אף מצוה לדבר ב"מטהלהתיר וגם ."

לא מיל, עשר לשנים חוץ הוא השופר "אם כתב: ל' אות שם אפרים"

יהודי, אינו ע"י אף משם ישיביאנו אחר, שופר לו שאין הדחק ובשעת
בזה אף דתחומיןלהתיר שי"א טעם עוד והוסיף קכב, ס"ק המשנ"ב וכ"כ ."

מדרבנן. ביו"ט

כתב: הדר פרק בעירובין שהמרדכי מינים. ד' בענין שנחלקו מצינו ועד"ז

ביו"ט מרחוק אפילו האתרוג להביא לעכו"ם לומר התיר הלוי יואל "הרב

דרבנן דתחומין משום אתרוג, להם היה שלא אונס דאיכא ואפילוהיכא
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מיל דקי"לדי"ב למאי "אבל לשיטתו, דזהו תרנה בסימן הב"ח וכתב ."

מיל די"ב אתרוגד"ת,דתחומין להביא לעכו"ם לומר לכתחילה אסור

שרי". מיל י"ב מתוך אבל מיל, י"ב מרחוק

מיל, לי"ב חוץ גם דמותר כתב יח אות קמח כלל אדם" כיוןוה"חיי

דרבים עשה הוי וכןשלולב זה. בשביל לעכו"ם אמירה איסור ודחינן ,

לצאת אחר לולב בעיר מצוי שאין הדחק "בשעת סק"ג: שם המשנ"ב פסק

לי"ב חוץ אפילו להביא לעכו"ם לומר להקל דיש אחרונים הסכימו בו,

משום הטעם הזכיר לא המשנ"ב והנה דלולב". המ"ע לקיים כדי מיל,

הדיעה על בזה שסמכינן שופר, לגבי כמ"ש טעמו ולכאורה דרבים, עשה

מדרבנן. ביו"ט שתחומין

תק"י, בשנת שם (נדפס משאלוניקי דוד יוסף לרבי דוד" "בית ובתשובות

ואנשים קטנה "עיר תנו: בסימן כתב ט') אות שם החיים" ב"כף הובא

של גדולה לעיר חג של ראשון ביו"ט גוי רץ ששלחו מעט, בה יהודים

יתבטלו שלא כדי להם לשלוח מותר אתרוג, בעד סופרים ושל חכמים

דאורייתא, שהוא א' ביום לולב משוםממצות מיל, לי"ב חוץ ואפילו

דרבים מצוה ר"ה".דהוי של בשופר הדין והוא להם, אין העיר שכל

אמירה שמתירין הדיעה מפני א) זה, להיתר טעמים ב' עוד שיש וכתב

מיל לי"ב דחוץ מכיון ב) דאורייתא, במלאכה אפילו מצוה במקום לגוי

דרבנן. דהוי מ"ד איכא

שהביא כו, סימן או"ח ח"ג חי" איש ה"בן לבעל פעלים" "רב בשו"ת וראה

להביא ביו"ט גוי לשלוח להתיר יד, סימן שדה" "ריח הרב מש"כ את

סימן שלמה" של דינו "בית בשו"ת ושהמהרש"ל מיל, לי"ב חוץ אתרוגים

אנשי שכל שבמקום פעלים", ה"רב וסיים עליו. וחלק דבריו הביא טו

כסברת העושה דרבים") "עשה הוי (במילא ושופר לולב להו לית העיר

בידו. למחות אין המקילין

לשלוח התיר (ולכן דרבים עשה הוא שלולב הסכים סק"ב שם הט"ז וגם

למחרת רק יגיע אם גם דרבנן, במלאכה לולב להביא ראשון ביו"ט גוי

"דיפה שם: הט"ז וז"ל מדרבנן), הוא בו לולב נטילת שחיוב שני ביו"ט



$íåìù òéîùî 130

שבות שהוא לעכו"ם אמירה לדחות דרבים.. עשה שהיא לולב מצות כח

זו במדינה המנהג וכן רבים, של מצוה שהיא דרבנן לולב מפני מדרבנן,

ביו"ט". אתרוג אחר לשלוח

מיקרו לא ושופר דלולב כתב, עט אות דרבנן" "ארעא בעל הגאון אבל

סק"ב במשב"ז הפרמ"ג וכ"כ בו". יוצא ויחיד יחיד דכל "כיון דרבים, עשה

וז"ל: הפרמ"ג כתב סק"ח בא"א שז בסימן וגם הנ"ל. הט"ז דברי על

קריאת או וקדושה וברכו קדיש כמו רבים, זיכוי דוקא דרבים מצוה "ומיהו

"צמח בתשובות גם ונתבאר (הובא ס"ב תמו סימן במג"א ויעויין ס"ת".

כי דרבים, עשה נקרא ששופר לו) סימן או"ח אתצדק" בו מוציא היחיד
חובתן ידי דרבים.הרבים עשה נקראים לא ולולב אתרוג זה טעם וע"פ .

מותר אם ראשון, ביום א' יו"ט חל "אם סק"ד: תרנה סימן בשעה"צ (וצ"ע

ובית ודה"ח ממג"א משמע למחר, להביאו מיל לי"ב חוץ בשבת לשלוח

וסוכות ואתרוג, לולב בענין מדבר שהרי פלא, ודבריו להקל". דיש מאיר

וא"כ א'. ביום חל אינו (שופר) ר"ה וגם בשבוע, א' ביום לחול יכול אינו

וצ"ע). לפסח, מצה בהבאת רק שייך שהביא זה דין

ושתחומין מדרבנן, ביו"ט שתחומין הטעמים דמלבד הנ"ל, מכל העולה

גם נכרי ע"י לולב וגם שופר להביא המתירים יש הרי דרבנן, הם בכלל

בכל העיטור כבעל נפסוק לא אם (גם שלדעתם משום מיל, לי"ב מחוץ

דאורייתא גמורה מלאכה לעשות מותר דרבים מצוה לצורך מ"מ) מצוה,

נכרי. ע"י

שבות "ומיהו וז"ל: סק"ח בא"א שז בסימן הפרמ"ג בזה דן כבר ובאמת

יש דרבים, מצוה לצורך לעיין יש דאסור. ס"ב ב(סימן)רע"ו ד"ת במלאכה

סיכם: צדדים מכמה בזה שדן ואחר ול"ת". לעשה דחי דרבים עשה לומר

הי אין להתפלל"וא"כ בשבת עכו"ם ע"י נר להדליק נוהגין למה ברור תר

בזה". וצ"ע כאמור, ס"ת לקריאת ואף בעשרה,

של ספיקו את שז בסימן כלל הזכיר לא שאדה"ז גופא מזה ולכאורה

ובעצם בזה. לחלק להלכה ס"ל שלא משמע דרבים, מצוה בענין הפרמ"ג

דשבות, שבות רק שופר בהבאת שהתיר תקפו, בסימן בדבריו כן מפורש
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" בשבילווהדגיש גמורה מלאכה לעשות לנכרי לומר אסור (וסימןאבל "

ס"ל שאולי אלא שלפנינו). אדה"ז בשו"ע נמצא לא לולב לגבי תרנה

הוכחה לנו אין וא"כ דרבים, מצוה נקרא לא שופר שגם כהפרמ"ג, לאדה"ז

ס"ת וקריאת כתפלה דרבים מצוה בענין בזה דעתו מה תקפו, מסימן

אסור, דבסוכה דידן, לנידון מדבריו ללמוד יש כך ובין כך בין אך וכו'.

דרבים, מצוה אינה דסוכה או אסור, דרבים במצוה שאף דס"ל משום אי

דשופר. דומיא

בשאלה לדון יש דרבים, מצוה הוי ס"ת שקריאת הפרמ"ג מש"כ (ולענין

היו ולא הקודש ארון של המנעול נתקלקל דר"ה שביו"ט שנשאלתי,

שו"ת בשם ס"ב שיד סימן תשובה" ב"שערי ויעויין הס"ת. להוציא יכולים

קלקול, של באופן דוקא אבל נכרי, ע"י לפתוח שהתיר אמת", "זרע

אבל לבנות. ע"מ דסותר תורה איסור לדעתו היא המנעול שבירת משא"כ

מנת "על שייך לא דבנכרי חידש, סק"ז שם (בוטשאטש) אברהם" ב"אשל

מכוונת ליה אכפת ולא המנעול, שבירת מלאכת רק עושה הוא כי לבנות",

ואכ"מ). וצ"ע הישראל,

אדם" ב"חיי מצאנו נכרי, ע"י גמורה מלאכה המתרת דרבים מצוה ועוד

"מותר סקכ"ה): רעו סימן במשנ"ב (הובא סי"א ס"ב כלל שבת הלכות

לנכרי בשבתלומר שנתקלקל העירוב את רביםלתקן יבואו שלא כדי ,

דאמירה שבות להתיר עליו לסמוך העיטור בעל הוא וכדאי מכשול, לידי

דרבים מצוה במקום דאורייתא במלאכה לזה:אפילו המקור (וכתב "

מחיצה. ד"ה שסב סימן בבאה"ל עוד ועיין מ"מ"), תשובות בשם "תו"ש

בין לחלק שיש אף כי לזה. אדה"ז יודה אם להסתפק יש לפענ"ד אבל

תעשה" ואל מהתורה,שב מצוה קיום לבטל חכמים ביד כח יש שבזה ,"

מניעת וישמכשוללבין בכרמלית, רק מועיל העירוב הרי מ"מ מרבים.

אלו שהרי מתעסק, של באופן רק גופא וזה מדרבנן, איסור רק כאן

יודעים אינם שיטלטלו ואלו יטלטלו, לא העירוב מקריעת שיודעים

שעדיין וכאמור נכרי. ע"י גמורה מלאכה בזה התירו לא אולי וא"כ שנקרע.

וצ"ע. דרבים, מצוה במקום גם דאורייתא מלאכה אדה"ז שיתיר מצאנו לא
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בשבת  מהתורה  מלאכה שיעשה  בע"ש לנכרי לומר  ד.
דרבים מצוה  לצורך

שמחה ביהודה", "נודע משו"ת הביא ס"ה תקיד סימן תשובה" ה"שערי

בכדי נעילה, בשעת נרות להדליק לנכרי לומר שנשתרבב המנהג נגד

יוה"כ מערכת חמד" "שדי ויעויין יפנה. שהיום בעת הפיוטים לומר שיוכלו

כתב, יב סימן או"ח (אויערבאך) בינה" "אמרי בספר וגם יב. אות ב' סימן

זה. מנהג לבטל הרעישו הדור גדולי שכל

מצא יד סימן ח"ב מהדו"ב נטנזון להגרי"ש ומשיב" "שואל בשו"ת אמנם

לנכרי לצוות שאפשר לכך, שבתעיצה שבתבערב בליל הנרות שידליק

מ"מ העיטור, בעל נגד כתבו שהפוסקים דאע"פ שם, וביאר הכנסת. בבית

לעכו"ם שבת,כשצוה ובפרטבערב ולהתיר, זו שיטה על לסמוך אפשר

בו להרבות מצוה וגם הספר, מתוך בו ולהתפלל ללמוד שמצוה בביהכ"נ

וכ"כ העושים. ביד למחות אין לדעתו וע"כ קודש, בשבת ובפרט בנרות

שביוה"כ דאע"פ יוה"כ, נרות לגבי סק"ג שז בסימן יעקב" ה"ישועות בעל

שוכרו אם אבל אסור, יוה"כעצמו מותר.קודם

"קהלות כתב: י' סימן או"ח משה") ה"ישמח (לבעל משה" "השיב ובשו"ת

לומר לנכרי להקל אובחולהנוהגין הבקר אור קודם בשבת להדליק

דרביםביוהכ"פ מצוה דהוי תפלה שיסמכו..לצורך מה על להם יש ,

להדליק (בע"ש) לנכרי לומר כמו"כ להתיר רחוקה ולא נפלאת לא ומעתה

בשביל דרביםבשבת לגמורת"ת ה"ה וממילא ברבים.. דחשיבתהלים

שלפנינו בדור וצדיקים הדור גדולי מכמה ושמענו דרבים, ות"ת תפלה כמו

הבקר אור קודם בש"ק נכרי ע"י נרות להדליק נוהגים שהיו זו, במדינה

עכ"ל. ברבים", תורה ללמוד שבת) בערב לו כשאמרו (היינו בביהכ"נ

אפילו נכרי ע"י מלאכה לעשות "אסור ס"ה: שו בסימן כתב אדה"ז אבל

מצוה, השבתלצורך קודם לו שאמר פי על הר"ן,אף ע"פ סי"ז (מג"א "

לנכרי לומר "אסור שם: ובסכ"ב קנא,א). שבת והרשב"א הרמב"ן וכ"כ

שבת מערב שיבואואפילו המת קרובי אחרי בשבת לתחום חוץ שילך

דרביםלהספידו". מצוה לבין סתם מצוה בין חילק .ולא
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שנפל  סכך להחזיר ביו "ט לנכרי לומר  ה .
שנפלה  סוכה  להקים או 

לגוי לצוות אפשר אם שבנדו"ד, לענין הפוסקים דברי נבדוק ומעתה

לומר מותר "אם כתב: סק"כ תרכו סימן דבמשנ"ב ביו"ט. סוכה להקים

וסיים: הפרמ"ג, מסתפק אחרת, לו באין ביו"ט סוכה לו שיסכך לנכרי

בסימן להלן אבל (הפרמ"ג)". עכ"ל זה, בכל וצ"ע לי, חלילה היתר להורות

וע"י להקימה.. אסור ביו"ט.. סוכתו נפלה "אם המשנ"ב: כתב סק"א תרלז

גלויה סתירה כאן ויש להתיר". יש ג"כ כולו הסכך נפל אפילו עכו"ם,

לכאורה. בדבריו

כתב ושם יג), (סימן יצחק" "באר לשו"ת ציין סק"ד שם בשעה"צ והנה

איסור רק הוא ביו"ט דבנין צה,א) (שבת התוס' שיטת בסיוע ההיתר טעם

מצרפים מ"מ אבל שם, שהוכיח כפי כן, פסק לא שהרמב"ם (ואף דרבנן

באריכות). ועי"ש רבים, נגד יחיד יהיה שלא העיטור, בעל לדעת זו שיטה

בהערה קס-א (ע' אומניך" "מלכים בספרו זילברשטיין הגר"י רצה ועפ"ז

חדשה, לסוכה סיכוך על דיבר תרכו בסימן כי במשנ"ב. הסתירה לתרץ יד)

ולכן וכו', נכונה במדה הסכך חיתוך של מהתורה במלאכות כרוך שזה

איסור אין ובזה שנפלה, סוכה על מדבר תרלז בסימן אבל שם. אסר

בסיכוך. תורה

סק"ח בא"א תרכו שבסימן בפרמ"ג, גם דומה סתירה קיימת ובאמת

מלאכה לעשות מותר אם הפרמ"ג מסתפק שם) המשנ"ב העתיק (שממנו

כל השלע"ק "ואם וכתב: כשרה, סוכה לו שתהיה כדי נכרי ע"י מהתורה

להוציא מותר (האם לפתוח, ושכח במסמרים, קבוע השנה ימות

כזית בסוכה לאכול מהתורה מ"ע דיש א', בליל עכו"ם ע"י המסמרים)

ד"ת במלאכה מתיר יש ס"ב רעו סימן עיין זו. אם כי סוכה לו ואין פת

מהתורה מ"ע לומר ויש כן. קי"ל דלא ד' בט"ז ו(בסימן)שז לעכו"ם, שבות

ובמג"א כו' שיר בכלי לנגן ס"ב שלח סימן ועיין לעכו"ם.. לאמירה דוחה

שרי לעכו"ם אמירה ע"י כאן אפשר ה"ה שרי, גדול צורך משום שם

אלא אחר, שופר באין לעכו"ם אמירה להקל בשופר ואפשר ד"ת.. מלאכה
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לו גם דשבות.. שבות אלא התיר לא תקפו להניחדבסימן לעכו"ם מר

בכ"ז.. כעת צ"ע עראי אוהל דרבנן או תורה איסור הוי אי הסוכה על סכך

זה". בכל וצ"ע לי, חלילה היתר להורות אבל

בליל סוכתו שנפל מי "שאלה. הפרמ"ג: כתב סק"א בא"א שטו ובסימן

יש ואם לאו. או עליה הסכך להניח לעכו"ם לומר רשאי אם א', יו"ט

אוהל, הוה שמניחין בסכך י"ל מיהו החג.. בתוך לשבת יו"ט בין לחלק

ימים לשמנה שמונח הוה קבוע ואוהל לזה, וסמוך זע"ז הרבה מניחין כי

במקום דשבות שבות אם כי עכו"ם, ע"י ואסור תורה איסור והוה ותשעה,

מהתורה.. עליו להתחייב קבע (אוהל) מקרי זה אי לספק ויש מצוה..

מזה". כתבנו מגידות ובשו"ת

מהתורה, אסורה הסכך הנחת אם הפרמ"ג מסתפק אלו קטעים בשני הנה

להניח מותר אולי מסתפק זאת ובכל תורה. איסור אכן שזהו לומר ונוטה

הדיעות מביא אך גדול, וצורך מצוה במקום שזהו כיון נכרי, ע"י הסכך

וסיכם דשבות. שבות רק התירו ושבשופר העיטור כבעל קיי"ל שלא שבזה

לזה שציין שלו "מגידות" בשו"ת אבל להתיר. יכול שאינו תרכו בסימן

להחזיר לנכרי ציוו ביתו שבני עצמו על מספר שהעתקנו, שטו בסימן

תורה, של גמורה מלאכה זוהי שם שלדעתו והגם מסוכתו, שנפל הסכך

מסתפק שם שטו (ובסימן בשבת זה שהיה גם ומה בהם, מיחה לא מ"מ

ליו"ט). שבת בין הבדל יש אם

בשנת הסוכות בחג בביתי פה "מעשה קט: סימן מגידות בשו"ת וז"ל

העצלים, הפועלים על וסמכתי סוכה עשיתי לעיר מחוץ בלבוב. התקל"ז

וקראו גדול. צער לי והיה לגמרי הסכך נפל שב"ק בליל אכילה ולאחר

הסכך, והניח הקנים וסידר לנכרי ביתי דברבני אמרתי לא ואמרתיואני .

רעו בסימן והנה עליה. לברך מותר ואם לאו, אם כן לעשות ראוי אם

גדול. לצורך כ"א להתיר ואין וכו', מצוה במקום שבות י"א הרמ"א כתב

אע"ג כאן מ"מ מצוה, לצורך דשבות שבות דוקא להתיר דקי"ל ואע"ג

סוכה לי היה לא כי גדול, בצורך מ"מ ממש, אוהל תורה דין מלאכה דהוי

להתיר הרוצה יו"ט, משמחת ממש נתבטל וגם גדול, בדוחק אם כי אחרת
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כו'", גדול לצורך הרמ"א שכתב מאחר ידו, על בא חטא אין לכתחילה

בתשובותיו. הפרמ"ג עכ"ל

לסיפור שרמז ב') אות הג' (הפרק יו"ט" להלכות כוללת ב"פתיחה גם ועיין

הסכך וליתן לעכו"ם לומר שרי אי ביו"ט, סוכה נפלה אחת "ופעם זה:

וכבר לאכול. מקום ליה לית אי עכו"ם ע"י לצדד יש ובונה. אוהל דהוה

אחר". במקום בזה צידדנו

שפשע מי על מדבר תרכו שבסימן בפרמ"ג. הסתירה מתורצת הנ"ל וע"פ

זאת לתקן לו מתיר הפרמ"ג אין ולכן יו"ט, בערב כראוי סוכתו הכין ולא

עכו"ם. שהכיןע"י עצמו על מדבר מגידות, ובשו"ת שטו בסימן אבל

גדול. וצורך מצוה משום התיר ולזה נפל, והסכך יו"ט בערב כדין סוכתו

כההיא דשרי לומר יש בסוכה "ואפשר, כתב: תרמג שבסימן נמי, דייקא

אם בבית הדליקה לכבות לישראל שהתירו ברמ"א, (ס"א תקיד דסימן

י"ל מיהו נפש.. כאוכל דהוה סעודתו).. ויפסיד לאכול מקום לו אין

יו"ט, מערב אפשר אי הוא שכחהדבדליקה ע"י דפשע זה ".משא"כ

הפרמ"ג. בדברי לשינוי הסיבה כל שזוהי לומר גדול דוחק באמת אבל

כתבה (רק הפשיעה בעית את תרכו בסימן הזכיר לא הדיון בגוף שהרי

מי על בשאלה התחיל שטו בסימן שהרי ועוד צדדית). נקודה לגבי שם

סוכתו בעצמושנפלה שמסתפק נראה ובפשטות התיר. לא זאת ובכל ,

גדול, ובצורך מצוה במקום דאורייתא מלאכה מותר אם זה, עיקרי בענין

בעצמו, התיר שלא מדגיש שלו בסוכה וגם יכול, אינו לרבים ולהתיר

שהמתיר כתב זה ועל בעדם. מיחה לא והוא כך עשו ביתו שבני אלא

ידו. על בא חטא אין גדול, דצורך הענין סמך על

דמצוה הענין על מתבסס שלו ההיתר שכל שמאחר נראה, אופן ובכל

שנפלה, סוכה לבנות לנכרי לומר אסור יהיה אדה"ז לדעת הרי גדול, וצורך

דתיקון הדין על שם מסתמך עצמו הפרמ"ג והרי א'. ליל לצורך אפילו

ח לשמחת זמר וגםהכלי ע"ז. חולק שאדה"ז לעיל וכתבנו וכלה, תן

שבות רק אדה"ז מתיר כנ"ל) דרבים, מצוה הוא דעות (שלכמה בשופר

בסוכה. וכ"ש דשבות,
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סוכה אם שדן כה, סי' ח"ג רביעאה מהדורא ומשיב שואל בשו"ת ועיין

בנין או מצוה, לצורך נכרי ע"י ומותר מדרבנן, רק שאיסורו עראי בנין הוי

טעם" ה"ברוך לבעל חכמים" "עטרת שו"ת וראה מהתורה. שאסור קבע

"לב ובשו"ת שנפל. הסכך את ביו"ט גוי ע"י להחזיר שהתיר ו', סימן

אבל הדפנות. בנפלו גם התיר רט, סימן פלאג'י חיים ר' לגאון חיים"

שאינו אדה"ז, לשיטת מתאימים אינם שכתבו, ההיתרים כל לכאורה

עשיית בתכלית ושולל כנ"ל), מילה, בענין (רק העיטור בעל על מסתמך

גדול). וצורך מצוה של במקום גם נכרי, ע"י גמורה מלאכה

נכרי שבנה בסוכה  בדיעבד להשתמש מותר האם ו.
ויו "ט  בשבת

ביו"ט, סוכה לבנות לנכרי לומר אסור אדה"ז שלדברי שהוכחנו ולאחר

לישב מותר האם בנה, והגוי לו ואמרו עברו אם הדין מהו לברר צריך

שיעשה. בכדי מוצ"ש עד נכרי ממלאכת להנות אסור והרי זו, בסוכה

תוקעין לתחום, מחוץ שופר הביא עכו"ם "אם סכ"ב: תקפו סימן ובשו"ע

וכתב בו". לתקוע מותר ביו"ט, שופר עכו"ם עשה אם הדין והוא בו.

לעכו"ם לומר שרי לכתחילה אפילו דהא הלבוש, "הקשה בסקכ"ד: המג"א

למימר איצטריך מאי וא"כ דשבות, שבות דהו"ל לתחום, מחוץ להביאו

לעיל (ועיין דאורייתא" דהוי מיל לי"ב בחוץ דמיירי ותירץ בו. דתוקעין

השופר הבאת בענין שםמלכתחילההדעות כתב ועוד מיל). לי"ב חוץ

נעשה או שהובא אף על בשופר להשתמש שמותר דהטעם המג"א,

משום הוא ניתנו"באיסור, להנות לאו .ד"מצוות

לפי בו לתקוע אסור עצמו הוא "ומיהו בסקכ"ב: שם כתב הפר"ח והנה

למה וכוונתו שם". שכתבתי וכמו מחוור שאינו אלא ה', בסעיף הרב פסק

משופר, הנאה "המודר שם: המחבר אחרשפסק יוצאאדם וזה בו תוקע

אפילו בו לתקוע אסור עצמו הוא "אבל סק"ד: הט"ז וביאר חובתו", ידי

אדם בני הרבה שיש מצוה, של תוקעים",נהנים(תקיעה) עצמם כשהם

רוב כדברי נקטינן הלכה "ולענין ומסיים: בזה, מאריך סק"ה שם והפר"ח
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בכאן, ז"ל כמרן ודלא עצמו, הוא אפילו לתקוע שמתירין הפוסקים

ביו"ד ואכן ועיקר". רכא, סימן סוף ביו"ד לזה הסכים עצמו והמחבר

תקיעה בו לתקוע מותר משופר, הנאה "המודר המחבר: כתב סי"ג שם

מהסתירה שהעירו סקמ"ג ובט"ז סקנ"ט בש"ך ועי"ש מצוה". של

המחבר. שבדברי

שם אדה"ז בשו"ע חסר בשופר, הנאה מודר בענין המדבר הסעיף והנה

נכרי "אם כתב: שם בסכ"ו אבל "חסר"). ס"ו: בסוף שם שצוין מה (ראה

לי"ב מחוץ הביאו אפילו ישראל, בשביל לתחום מחוץ ביו"ט שופר הביא

בו לתקוע מותר בשבילומיל, שהובא הישראל דחוץאף להאומרים אפילו ,

לתחום מחוץ הבא דבר שהרי התורה. מן תחומין איסור יש מיל לי"ב

בו להשתמש דהיינו בהנאה, או באכילה אלא אסור ואינו בטלטול מותר

מצוה, של תקיעה בו שתוקע וזה תקטו, בסימן חשובהכמ"ש זו אין
למעלה שנתבאר כמו כלל ".הנאה

למש"כ לכאורה כוונתו למעלה", "שנתבאר שכתב שחסרובמה בסעיף
בסכ"ד: למש"כ גם כוונתו ואולי משופר. הנאה המודר בענין שם בשו"ע

ב שופר שעשה כגון גמורה, מלאכה מעצמו עשה הנכרי מותר"אם יו"ט,

הישראל יאמר שמא חוששין ואין ישראל. בשביל שעשה ואע"פ בו, לתקוע

האדם, לגוף הנאה שיש בדבר אלא לזה חוששין דאין לעשותו, לנכרי

כדי עבירה שיעבור חוששין אין הגוף, להנאת נתנו שלא המצוות אבל
המצוה ".לקיים

"עובד מינים: ד' לגבי גם המחבר כן כתב אחד) סעיף (ובו תרנה ובסימן

שהובא מי אפילו ליטלו מותר לתחום, מחוץ לישראל לולב שהביא כוכבים

לאו דמצוות משום כנ"ל הוא שהטעם סק"א, הט"ז שם וכתב בשבילו".

"ותו, והוסיף: ניתנו, בעבירהלהנות הבאה מצוה אדם שיעשה שכיח "דלא

חוששין ש"אין השופר בענין אדה"ז שכתב למה המקור לכאורה (וזהו

אדה"ז). בשו"ע תרנה סימן לנו ואין המצוה", לקיים כדי עבירה שיעבור

כדבר דינה האם הגוי, שבנה הסוכה של דינה מה לשאול יש ומעתה

מ"מ מצוה, שהיא שאף או ניתנו, להנות לאו דמצוות מותרת ותהיה מצוה

בה. ואוכלים לצל נעשית שהרי הגוף, הנאת בו שיש כדבר דינה
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ממעיין, הנאה "המודר כח,א): (מר"ה הסעיף בסוף רכא יו"ד שו"ע וראה

הגשמים בימות מצוה של טבילה בו החמהטובל בימות לא וצוייןאבל ."

ובש"ך סכ"ו, ריז סימן לעיל כבר נפסקה כתבניתה זו שהלכה שם, בשו"ע

החמה, בימות לא "אבל הטעם: כתב סקל"ב הגוףשם הנאת ".דאיכא

ניתנו. להנות לאו דמצוות אמרינן לא לגוף, הנאה בה שיש שבמצוה הרי

חידושים בתחילתו רוקח" ב"מעשה הנאה, איסורי של סכך לענין (ועיין

ה"א מלולב פ"ח המלך" "שער המאירי. בשם שבת, מהלכות לפי"ז מכת"י

קלד. סימן או"ח תנינא מהדורה ביהודה" "נודע שו"ת זמן. אחר ד"ה

ואכ"מ). קכו, סימן א' או"ח משה" "אגרות

שליט"א) רבינוביץ ב"צ שמחה ר' (להרה"ג תשובות" "פסקי בספר והנה

סיכך או סוכה שעשה "נכרי בפשטות: כתב י' אות סוף תרכו בסימן

באיסור, היהודי עבור זובשבת בסוכה הישיבה ליהודי שיעבוראסור עד ,

הנה לדבריו, מקור שם כתב שלא ואף שיעשו". בכדי זמן במוצ"ש

יצחק ר' (להרה"ג אמניך" "מלכים מהספר זו הלכה שהעתיק כמדומני

באיסור.. ביו"ט סוכה שבנה "נכרי עא: בע' שכתב שליט"א) זילברשטיין

סוכה ישיבת מצות לקיים לתוכה להכנס מקוראסור כתוב לא שם וגם ,"

"פשוט". כתב: כ' ובהערה לזה

לפענ"ד אבל הגוף. הנאת בה יש שסוכה משום הוא בזה טעמם ולכאורה

אי הנדור שבדבר נכרי. מלאכת לבין הנאה המודר בין גדול הבדל יש

וכמ"ש מהאיסור, נהנה שבינתיים כיון הנאה, בה שיש מצוה לקיים אפשר

המצוה, דמקיים בהדי גופיה ומתהני "הואיל טו,ב: בנדרים הנאההר"ן
רקמקרי היא הבחינה נכרי, ממלאכת ההנאה באיסור אבל יש". האם

המלאכה לעשות לנכרי שיאמר שבמקוםחשש כלל לנו שיש ולאחר ,

אכפת מאי א"כ המצוה", לקיים כדי עבירה שיעבור חוששין "אין מצוה

מאחר והרי בסוכה, האכילה או הצל ע"י לגופו הנאה מטי שבינתיים לן

חוששין אנו אין שבזה, המצוה מצד רק הוא הסוכה להקים רצונו שכל

המצוה. לקיים בכדי לנכרי אמירה של עבירה שיעשה

גם דאסור הריב"ש, שו"ת בשם כתב אסור ד"ה רעו ר"ס בבאה"ל והנה

נכר שהדליק הנר לאור לאכול" או בחי"א"ללמוד שמקורו וכנראה י.
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להאוסרים שאפילו לומר, שרוצים "ויש שכתב: ס"ו סב כלל שבת הלכות

מותר מעצמו (הגוי) כשהדליק אבל ללמוד, הנר להדליק לנכרי לומר

סימן הריב"ש כתב כבר (אבל) ניתנו. להנות לאו מצוות באמרם ללמוד,

(בחורף), וטבילה תקיעות כעין אלא שייך לא דזה הרמב"ן, בשם שפז

ממנו נהנה כשהגוף אבל ממנו, נהנה הגוף שאין דבר בגמרא כדאיתא

ידוע ודבר נהנה, הגוף דעכ"פ אסור, הנר, בפני לאכול או ללמוד כגון

מכאן, מוכח ולכאורה החי"א. עכ"ל כשלומד", אף הנר מן נהנה שהגוף

אפילו יש אם מ"מ המצוה, הוא שהעיקר אף נכרי מלאכת לגבי שגם

ניתנו. להנות לאו מצוות בזה אמרינן לא כבר לגוף, הנאה קצת

ז"ל אויערבאך מהגרש"ז רלט ע' ח"א שבת שלמה" ב"שלחן (ויעויין

לא בריב"ש דלפנינו קלה), הערה פ"ל כהלכתה" שבת מ"שמירת (הועתק

שיש וכתב הנכרי. שהדליק הנר לאור "לאכול" נאסר רק "ללמוד", נזכר

ניתנו, להנות לאו מצוות לומר שייך אין שבת באכילת כי ביניהם, חילוק

בלימוד אבל ויתענג", שיהנה בכדי הוא המצוה "עיקר אדרבה שהרי

לימוד מצות הוא ענינה עיקר מ"מ ושמח", מאד שנהנה "אע"פ התורה

שהדליק הנר לאור בדיעבד ללמוד שמותר שם, לומר נטה ולכן התורה.

לו שיש להנאה אינה והחי"א הריב"ש שכוונת כמדומני אבל הגוי.

שבת אכילת של מצוה עתה שעושה שהגם אלא מהלימוד), (או מהאכילה

"מתפקד" שהוא מכך גופו נהנה מעשה בשעת מ"מ תורה), לימוד (או

מצוה), או רשות היא אם שעושה, לפעולה קשר (ללא הנר לאור כדבעי

אף הנר מן נהנה שהגוף ידוע ודבר נהנה, הגוף "דעכ"פ שם: וכמ"ש

ויש הנכרי. שהדליק הנר לאור אסורה מצוה פעולת גם ולכן כשלומד",

ישתמש "שלא ס"ב רעו בסימן כשכתב אדה"ז נתכוין שלזה כלוםלומר

ומצוה). תורה של לענין לא גם וכוונתו לאורו",

דבר שזהו וכיו"ב, הנר מאור הנאה בענין רק הוא זה כל לכאורה אמנם

למצוה בו להשתמש אפשר ורק בעצמו מצוה הוא אפשרשאין אי שבזה ,

שופר, עבורו עשה הנכרי כאשר אבל הגוף. להנאת המצוה בין להפריד

שום אין ולישראל מצוה, של בחפצא כאן מדובר הרי וכו', סוכה בנה או

שאם לחשוש אין ובמילא המצוה, את לקיים רק הגוף, הנאת של כוונה
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שיעשה מלכתחילה לנכרי לומר אחרת בפעם יבוא המצוה, לקיים לו נתיר

ועפ"ז המצוה. לקיים בכדי עבירה שיעשה חיישינן דלא בשבת, שופר לו

ואוכל יושב או בשופר שתוקע במה הגוף הנאת לו שיש לן אכפת מאי

לא שלהבא בוודאי ובמילא למצוה, רק הוא בזה כוונתו כל והרי בסוכה,

בסוכה לישב שמותר כמדומני ולכן המצוה. את לקיים בכדי עבירה יעשה

וב"מלכים תשובות" ב"פסקי כמ"ש ודלא בשבת, וגם ביו"ט גוי שבנה

שם. אמניך"

אם הנ"ל בפלוגתא תלוי - "וביו"ט המשיך: שם תשובות" ב"פסקי (והנה

קנסו חכמים אם לעיל, שהביא למחלוקת וכוונתו יו"ט". מלאכת קנסו

את וגם שבת". מ"מעשה להנות שאסור כמו יו"ט" מ"מעשה להנות שלא

רק הם יו"ט, מעשה בענין שיש הדיעות שהרי להבין, זכיתי לא זה

שעשה איסור ס"אישראלבמלאכת תקב סימן אדה"ז שו"ע (עיין ביו"ט

מלאכת בענין לא אבל סי"ג), אדה"זנכריותקג שו"ע (עיין אסורה שבודאי

שגם כתב, תצה בסימן עצמו תשובות" ה"פסקי שהרי ועוד, תקטו). סימן

מהתורה, האסורה כזו יו"ט במלאכת קנסו תקב-ג בסימן אדה"ז לדעת

כך עכ"פ אבל לדון, יש גופא שבזה (ואף קנסו לא דרבנן במלאכה ורק

במלאכה מדובר כאן והרי לעניננו, נפ"מ מאי לדעתו וא"כ שם). דעתו

מצוה. במקום לגוי לומר מלכתחילה מותר דרבנן מלאכה כי מהתורה,

בסימן שם תשובות" ה"פסקי במש"כ נוסף דבר להבין צריך בזה ובעמדנו

מדרבנן, איסורה הסכך שהנחת נסבור אם "ואפילו וז"ל: 49 הערה תרכו

הבנתי ולא ס"ח". שכה סימן ומשנ"ב בשו"ע כמ"ש ההנאה, אסורה מ"מ

שאין ספק אין דרבנן, איסור היתה הסכך הנחת אם שהרי דבריו, את כלל

מצוה). במקום מותרת דשבות דשבות וכנ"ל כלל, איסור כאן

ויו "ט  בשבת נכרי שבנה  סוכה על לברך אפשר  האם ז.

מ"מ לנכרי, אמירה באיסור מכולם יותר מחמיר שאדה"ז שאף ראינו, הנה

יש אכתי אך בפועל. הנכרי שבנה אחרי בסוכה הישיבה את יתיר הוא

שופר בענין הנ"ל מההלכות ולכאורה זו. סוכה על מברכים האם לברר,
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אישתמיט שלא כשם הסוכה, על לברך מניעה שום שאין ברור ולולב,

הלולב על או ביו"ט נכרי שעשה השופר על לברך שאין לומר פוסק שום

שנעשו מצוות בכמה שמצינו ואף מיל. די"ב לתחום מחוץ הנכרי שהביא

כפי הרי מנאץ", אלא מברך זה "אין מטעם עליהם, לברך שאסור באיסור

חלק אדה"ז) (משו"ע בזה ונעתיק לעניננו. קשור זה אין להלן שיתבאר

עליהם: לברך שאין הכלל בהם שנאמר מהדינים

ממנו.. הבעלים נתיאשו כבר אם צמר.. "גזל סי"ב: יא סימן ציצית בהלכות

כשרים, הם הרי ממנו שעשה הציצית ולכן דבר, לכל ממש כשלו היא הרי

כיון מנאץ, אלא מברך זה דאין עליהם, יברך לא מ"מ גזילהאבל שע"י

לידו". הציצית בא

שאכל "מי ס"א: קצו סימן המזון ברכת איסורובהלכות יודעדבר אם ..

אלא מברך זה שאין בתחילה, עליו מברך אינו לאכלו, ובא אסור שהוא

אמרו שלא אומרים ויש ה'. ניאץ ברך ובוצע י,ג) (תהלים כמ"ש מנאץ,

אבל שמים.. שם עליה להזכיר ראוי שאין בעבירה הבאה במצוה אלא כן

שאם להכריע, יש הלכה ולענין ונהנה. הואיל לברך.. צריך הנהנין ברכת

ולא בתחילה לא יברך לא המזיד אבל אחריה, יברך בשוגג איסור אכל

נתיאשו שכבר אע"פ אפוי, לחם גנב או גזל "אם שם: ובס"ב בסוף".

ניאוץ. וברכתו בעבירה היא שאכילתו בתחילה.. עליו מברך אינו הבעלים

חייב הוא ודמים שלו הוא אכלו שכשכבר המזון, ברכת אחריו מברך אבל

ניאוץלו.. אז ברכתו פת,אין ואפה קמח או חטים גזל "אם ובס"ג: ."

הבעלים באו שאם שלו, ונעשה בשינוי קנאו שכבר בתחילה גם מברך

בזה שכיוצא ואע"פ עבירה. אכילתו ואין בדמים עצמו את לפטור יכול

בסימן כמ"ש לידו באה עבירה ע"י ומ"מ הואיל עליה, מברך אינו במצוה

בסברא שנתבאר מטעם המצוות, לברכת הנהנין ברכת לדמות אין יא,

כשנהנה אלא דומות אינן הראשונה לסברא ואף א'. שבסעיף האחרונה

להקל)". ברכות (וספק בזה חולקין ויש עבירה. ע"י כשבאו ולא בעבירה

עצמו, וגזלן בגנב זה "וכל ובסוףובס"ד: בתחילה מברכין אחרים אבל
הכל אפוילדברי לחם גנב א"כ אלא לידם, בא עבירה ע"י לא שהרי ,

תרמט". בסימן כמ"ש הבעלים נתיאשו ולא
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יצא.. ואכלה, מצה ועשאה קמח גזל "אם ס"י: תנד סימן פסח ובהלכות

שחייב הוא בלבד ודמים מעשה.. שינוי ע"י הגזילה את הגזלן קנה (ש)כבר

שע"י דכיון עליו.. יברך לא ומ"מ.. חובתו. ידי בו יוצא לפיכך להנגזל,

על כמברך (שנראה מנאץ אלא מברך זה אין זו, מצוה לידו באה עבירה

עצמו, בגזלן בד"א לידו). שנזדמנה לאחרים,עבירה זו מצה נתן אם אבל

עליה לברך שכברמותרים כיון לידם, זו מצוה באה עבירה ע"י לא שהרי ,

להם". שנתנה קודם בשינוי הגזלן קנאה

כיון ומ"מ יצא.. בו ותקע שופר "הגוזל ס"ד: תקפו סימן שופר ובהלכות

בעבירה". הבאה מצוה כדין עליה, יברך לא אליו, המצוה באה גזל שע"י

שם לעשות שאין שבארנו מקום "וכל סי"א: תרלז סימן סוכה ובהלכות

עליה, לברך אין מ"מ כשרה.. שהיא אע"פ ועשה, ועבר לכתחילה סוכה

מנאץ". אלא מברך זה אין לידו, זו סוכה באה עבירה שע"י כיון

כיון ומ"מ כשר.. ה"ז ושיפהו לולב "גזל ס"ה: תרמ"ט סימן לולב ובהלכות

אלא מברך זה דאין עליה.. יברך לא לידו זו מצוה באה עבירה שע"י

זה "וכל ובס"ו: לידו)". שנזדמנה עבירה על כמברך (שנראה בגנבמנאץ

עצמו כברוגזלן אם אחר, לאדם גמורה במתנה נתן או מכר אם אבל ,

להלוקח הגזילה נקנית כבר הרי ונתן, שמכר קודם הבעלים נתיאשו

לגמרי.. לו קנויה שהיא נמצא ללוקח.. מהגזלן רשות ושינוי בעלים ביאוש

שהרי לידו, זו מצוה באה עבירה ע"י לא שהרי עליה, לברך לו ומותר

כו'". גזל לא הוא

ראש על בסוכה לישב לברך נאסור אם דאפילו לומר, יש זה כל וע"פ

אבל לידו, הסוכה באה שבאיסור מפני לבנות, לגוי שציוה עצמו הקהל

הקהל לראש שאף וי"ל לידם. באה שבהיתר מותרים, בודאי עלמא כולי

הנ"ל), (כבדוגמאות אסור במאכל או בגזילה מדובר אין שכן מותר,

לקיום רצויה היתה כוונתו וגם לנכרי, אמירה של דרבנן באיסור אלא

סוכה. מצות
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י"ז סימן 

במקומו  לבנות מנת על סותר

-א-

שיסתור והוא חייב, שהוא כל "הסותר הט"ו: שבת מהלכות פ"י ברמב"ם

לשון ומסתימת פטור". השחתה דרך סתר אם אבל לבנות, מנת על

לצורך הבנין שסותר במקום דבין לכאורה, משמע שרוצהמקומוהרמב"ם ,

אבניו את שצריך משום הבנין שסותר ובין אחר, בנין זה במקום לבנות

לבנותו אחרכדי ממהבמקום בדבריו סתירה יש שעפ"ז אלא חייב. ,

הרי כיצד חייב, לתקן מנת על המקלקל "כל וז"ל: הי"ח בפ"א שכתב

לבנות כדי דוקא.במקומושסתר במקומו לבנות ע"מ שצ"ל הרי חייב", ..

במקומו. שצ"ל הזכיר ולא כאן סתם למה וצ"ע

שיג סימן וערוה"ש סי"ב ח"ז חת"ס ובשו"ת לא,ב. שבת יוסף" וה"ראש

שלא לבנות ע"מ הסותר דאף דפ"י, הרמב"ם דברי מסתימת למדו ס"ו,

בפ"א. דבריו את כלל הזכירו שלא וצ"ע חייב. במקומו

-ב -

צריך לא שלכאורה מכבה, במלאכת הרמב"ם בשיטת עוד מצינו והנה

הנר.. את "המכבה (ופירש"י): כט,ב דבמשנה במקומו. לבנות ע"מ להיות

כחס הפתילה), את וכבה עליו וחס שמתקלקל (שראוהו הנר על כחס

מן חוץ בכולן פוטר יוסי רבי חייב. הפתילה, על כחס השמן, על

הצריכה מלאכה והוי זה, (בכיבוי פחם ãעוש שהוא מפני הפתילה,

בגמרא)". כדאמר לגופה

רבי עולא, לדעת יוסי: רבי שיטת בביאור דעות ב' הובאו לא,ב. ובגמרא

לדבר וצריכה "הואיל ופירש"י: במשאצל"ג. המחייב יהודה כרבי ס"ל יוסי
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דס"ל משום והשמן, הנר על בחס דפטר והא הוא", מחשבת מלאכת אחר,

במקומו שלא לבנות מנת על סותר, הוי במקומו לבנות מנת על "סותר

מלאכת היינו דלאו פטור, הוי דשבת מקלקל "כל ופירש"י: סותר". הוי לא

הוא, לבנות מנת על סותר דמיחייב, מלאכות באבות דתנן וסותר מחשבת,

יוסי ורבי הוא. קלקול לאו והשתא סותרו, כן אם אלא לבנות יכול ואינו

ומכבה לא. לא ואי אסתירה, דמחייב הוא ובונה חוזר במקומו דאם סבר,

מנת על הקורע תנן ולהכי דסותר, דומיא קורע וכן הוא, דסותר דומיא

(המכבה הלכך נינהו. סותר דכולם לכתוב, מנת על תנן מוחק וכן לתפור

(את להדליק אלא אינה דידיה חייסא הפתילה, על שחס) משום הנר את

היינו להדליק מנת על מכבה הלכך הכיבוי), ע"י טוב יותר הפתילה

ואינו חס אינו הפתילה ועל השמן, על או הנר על חס כי אבל במקומו.

לאחר אחרת פתילה בו להדליק לשמן צריך אפילו משליכה, אם חושש

הכיבוי שאין במקומו, לבנות מנת על סותר זה אין זה, נר בתוך זמן

ובנין סתירה שייכא לא הלכך בפתילה, אלא בנר ולא בשמן לא וההבערה

זו, פתילה ולהדליק לחזור סופו מחשבת דאין וכיון בפתילה, איןאלא
סתירה במקום בנין עוד והריטב"אכאן שם המאירי ואף עג,א.כו'". לקמן

כשסותרו אלא חייב אינו בנין הסותר דגם דעולא, אליבא יוסי כרבי פסקו

לבנות .במקומוע"מ

מלאכות כל "מכדי (ופירש"י): לעולא רבה הקשה שם הגמרא ובהמשך

(שהיו הוא במקומו שלא לבנות מנת על סותר והתם ממשכן, להו ילפינן

ומקימין וחוזרים וחונים אחר למקום ונוסעים זו בחנייה אותו סותרין

מנת על כסותר יחנו', ה' פי 'על דכתיב כיון התם שאני ליה, אמר אותו).

דמי". במקומו לבנות

בדרך ולכן במשאצל"ג, דפטר כר"ש סובר יוסי דרבי מפרש, יוחנן רבי אבל

(לעיל פירש"י בזה והטעם פטור. הפתילה לצורך הנר את המכבה אף כלל

לגופה, המלאכה צריכה אינה נמי הפתילה על "דחס בפתילה): אפילו ד"ה

מעולם הובערה לא דאם לו, צריך אינו עצמו וכיבוי כיבוי, היינו דמלאכה

טפי בה אית כי עליה, וחס הואיל הובהבה, מתחלה אם ליה ניחא הוה

הוא: הפתילה על בחס יוסי רבי כאן דמחייב והא בה". ליה ניחא הוה
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שצריך בפתילה הכא אהבה, בר אדא רב ואיתימא המנונא רב "כדאמר

והיינו מנא". מתקן דקא מודי שמעון רבי אפילו דבההיא עסקינן, להבהבה

שיהא לגופו, צריך זה "דכיבוי וכדפירש"י: הכיבוי, בגוף ליה ניחא ששם

אין לכאורה יוחנן רבי ולשיטת להדליקה". כשיבא בה לאחוז נוח הלהב

לבנות ע"מ שיהיה צריכהבמקומוצריך המלאכה שתהיה הוא העיקר כי ,

רבי שלדעת או הסתירה, בגוף ליה ניחא לבנות ע"מ היא דכאשר לגופה,

על דחס או הסתירה, במקום תיקון הוי והשמן הנר על בחס גם יוחנן

במקומו. הוי דלא מקלקל, מדין גם פטור השמן על או הנר

-ג-

כתב כך ומשום במשאצל"ג, המחייב כר"י פסק ה"ז בפ"א הרמב"ם והנה

שלא כדי לפתילה או לשמן צריך שהוא מפני הנר את שכבה "הרי שם:

מפני חייב, נר, של חרש יבקע שלא כדי או ישרף, שלא כדי או יאבד

ולא הכבוי, לגוף צריך שאינו ואע"פ לכבות. נתכוין והרי מלאכה, שהכיבוי

חייב". זה הרי הפתילה, מפני או החרש מפני או השמן מפני אלא כבה

מתקן שאינו דאף לכאורה, עולה דכןבמקוםומדבריו וכנ"ל חייב. כיבויו

אין אם גם חייב בנין דהסותר בפ"י, הרמב"ם לשון מסתימת גם משמע

ע"מ שצ"ל בפירוש כתב הי"ח שבפ"א אע"פ וזאת במקומו, לבנותו כוונתו

דוקא. במקומו לבנות

וסותר: במכבה הרמב"ם פסקי סתירת את ביאר עג,א. אורה" "קרן ובספר

במקומו, לבנות ע"מ שלא הוא אם מכיבוי יותר קלקול היא "דסתירה

מקלקל). משום (דפטור לעפרה" אלא צריך ואינו גומא לחופר הוא וקרוב

זה". בדבר לפקפק "ויש שם: שסיים אלא

השמן, על חס שהוא "דמכבה אחר: באופן ביאר הי"ב פ"י שמח" וה"אור

במשכן, הוי לא במקומו שלא לבנות ע"מ סותר אבל במשכן, היה ודאי

דמי". כמקומו יחנו' ה' פי ד'על דכיון

שאינה מלאכה חושב" "מעשה בשבה"ש (הובא רב" מלך "קרית ובספר

דסותר סבר יוסי) (דרבי ת"ק דאף לרבינו, "דס"ל ביאר: ס"ב) קיימא, של
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השמן על דחס הא מדמי יוסי דרבי אלא פטור, במקומו שלא לבנות ע"מ

דלא ס"ל ות"ק במקומו), ולבנות לחזור כוונתו אם רק (שחייב לסותר כו'

דהכא לסותר, מידדמי הוא יבקעמתקן שלא או לשמן צריך שהוא ,

כדי דבעינן הוא מקלקל, הוא השעה דבזו בסותר והתם חייב, והלכך הנר,

דבשאר ס"ל ולכך) כת"ק, (פסק דרבינו נמצא במקומו.. לבנות ע"מ שיהיה

קורע כגון במקומו לבנות ע"מ שיהיה או בעי, מתרתי חדא המקלקלין

או לכתוב, ע"מ ומוחק לתפור התיקוןע"מ בא הקלקול כגוןדבשעת

צריך שהוא משום הנר את המכבה וכן דחייב, בפ"י שכתב בחמתו קורע

לב). סימן בינה" ב"אמרי כתב (ועד"ז לשמן"

-ד -

אלא חייב הסותר אין הרמב"ם שלדעת עולה, הנ"ל התירוצים מכל והנה

הרמב"ם לשון סתימת את כלל הזכירו ולא במקומו, לבנות ע"מ בסותר

פסק דהרמב"ם שם, ושבה"ש ה' אות קד סימן האבנ"ז כתבו וכן דפ"י.

הוסיף: שהאבנ"ז אלא פטור. במקומו שלא לבנות ע"מ דסותר יוסי כרבי

מנת על שיסתור והוא חייב הסותר הרמב"ם כתב הט"ו בפ"י כי "האמנם,

לומר יש אך במקומו, לבנות מנת על כתב ולא מהלבנות, על שסמך
בפ"א מלאכתשכתב דין עיקר הוא דידן בהלכה דהלא צ"ע, ותירוצו ."

לדבר, וראיה זה. תנאי לכתוב צריך הרמב"ם היה כאן דוקא וא"כ סותר,

לכתוב כדי שמחק "או המשיך: שם בפ"א הלכה שמחקשבאותה ",במקום

"המוחק : מוחק מלאכת עיקר שהוא ה"ט בפי"א כן וכתב חזר ואעפ"כ

לכתוב ע"מ המחקכתב בפ"א".במקום שכתב מה על "סמך ולא ,"

מנת על בנין שהסותר מודה יוסי רבי דאף האבנ"ז, כתב רלג ובסימן

עם ולבנות האבניםלשוב ממכבהאותם שנא דמאי חייב, אחר במקום

אחר, במקום להדליקה כשבכוונתו אף דחייב, הפתילה לצורך הנר את

היכא וכל הראשון, במקומו כמקלקל להחשיבו גורם אינו המקום דשינוי

הקלקול פעולת את חפץשעושה אתבאותו לבסוף לעשות שבכוונתו

מיירי לא יוסי רבי האבנ"ז, ולדברי וחייב. מתקן הוא הרי התיקון, פעולת
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שלא לתקן ע"מ בפתילה, קלקול עושה ששם מכבה, במלאכת אלא

בסותר משא"כ ופטור, מקלקל דחשיב ס"ל ובהא ושמן, בנר היינו במקומו

אחר. במקום האבנים באותם לבנות ע"מ

שכתב (כמו במקומו לבנות ע"מ דצ"ל ברמב"ם מפורש שהרי בדבריו, וצ"ע

במקום האבנים באותם בונה שכאשר ברור הרי שם), קד בסימן בעצמו

האבנים, באותם שבונה מדובר (וע"כ פטור שלדלאאחר אופן יתכן

בנין באבניםע"מסתירת במקומו, שלא קושיאאחרותלבנות ועוד .(

דהוי המשכן ממלאכת רבה שהקשה במה ביאור צריך שלדבריו עצומה,

את ומקימים חוזרים היו במשכן והרי במקומו, שלא לבנות ע"מ סותר

דבמשכן שחילקו הגמרא ממסקנת וגם ואדנים. קרשים אותם עם המשכן

האבנים באותם כשבונה גם בנינים דבשאר ספק, בלי מוכח ה', ע"פ היה

בזה האבנ"ז של וביאורו ופטור. במקומו, שלא בונה חשיב אחר במקום

כלל. מובן אינו

לחלק, יש אחר, במקום הפתילה להדליק ע"מ ממכבה שהוכיח ומה

לאש כאשר הפתילה) אל (בשייכותה באש סתירה נעשתה פתילה דבכיבוי

אחר, או זה למקום קשר שום אין סתירתולפתילה של הקלקול ומקום
הפתילה הוא זההאש הרי להדלקה, ראויה שתהיה הפתילה מתקן ואם ,

זה בנין נחרב אם בנין, בסתירת אבל הפתילה. של במקומה גמור תיקון

הרי אחר, במקום אותו באבניםובונים אינה סתירתהסתירה הבניןאלא
האבניםבמקומו הכנת ע"י כלל נתקן שאינו קלקול יש שנסתר, זה ובבנין ,

) השני. שבמקום החדש פתילהלבנין ע"י נוצרת דהבערה אחר: בסגנון או

בבנין, משא"כ ההבערה. פעולת מכלל אינו שניהם, הנחת ומקום ואש,

מחיצה יוצרים רק האבנים ואדרבה, והאבנים, המקום ע"י היא הבניה

אך אבנים באותם בניה וא"כ במקום, הוא השימוש אך המקום סביב

לגמרי). אחר כבנין נחשבת אחר, במקום

-ה -

והוא לזה. זה יסתרו שלא הרמב"ם פסקי בישוב אחרת בדרך לומר ונראה

ע"מ שיסתור "והוא שכתב: כאן, הרמב"ם בדברי נוסף דיוק בהקדים
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השחתה,לבנות, דרך סתר אם ס"לאבל אמנם אם ולכאורה, פטור".

לא אם דאפילו למימר, הו"ל עדיפא במקומו, לבנות ע"מ שצ"ל לרמב"ם

(וגם פטור במקומו, שלא רק לבנות, ע"מ אלא "השחתה" בדרך סתר

כי בפ"א, שכתב ע"מ שסמך כהאבנ"ז לתרץ אפשר שאי מוכיח זה דיוק

מפ"א). הגמור ההיפך את כותב כאן

בדרך מקלקל א) דינים. שני יש שבמקלקל להקדים, יש זאת, וליישב

כללהשחתה, מלאכה זו ובכלשאין המלאכה, את עשה שאכן מי ב) .

חייב דסותר להרמב"ם, ס"ל דלעולם י"ל, ולפ"ז ופטור. מקלקל הוא זאת

לבאר בבואו שבפ"י אלא בפ"א, שכתב וכפי במקומו לבנות בע"מ רק

במקומו, לבנות בע"מ היינו דסותר לומר יכול אינו סותר, מלאכת גדר את

וז"א, כלל, סותר הוי לא במקומו לבנות ע"מ דשלא משמע, יהיה דמזה

את שמבאר בפ"א, ורק שמקלקל. משום שפטור אלא סותר ליה דהוי

לא אכן בזה חייב, לתקן ע"מ דמקלקל כותב, ובהי"ח המקלקל, ענין

מוחק מלאכת בגדר (אמנם במקומו לבנות בע"מ אלא לתקן, ע"מ חשיב

לכתוב ע"מ מוחק שצ"ל שוב הזכיר מנתבמקומובפי"א, על מחיקה כי ,

כלל). מלאכה ואינה השחתה מלאכת היא אחר, במקום לכתוב

ואינו גומא "חפר וז"ל: הי"ז, בפ"א זה חילוק מפורש לומר, תימצי ואם

ופטור, מקלקל זה הרי לעפרה, אלא מלאכה,צריך שעשה הואילאע"פ

דוגמאות ב' עוד כתב שם ההלכה ובתחלת פטור". לקלקל, וכוונתו

אלו ענינים בשני כי השחתה, בדרך בגדים קורע או מהחובל לקלקול,

כלל מלאכה שאינה השחתה בדרך מקלקל או אפשרויות, ב' רק וזהויש
גמור שיהיהקלקול שלישית אפשרות בהם ואין שחייב. מתקן או ,

להיות מוכרח השחתה בדרך אינו דכאשר השחתה, בדרך שלא "מקלקל"

ואם ה"ז), (פ"ח תיקון זה הרי לדמה וצריך בבהמה חובל דאם תיקון.

הקורע וכמו"כ ה"ח). (שם כמתקן הוא זה גם חמתו, לשכך באדם חובל

דרך ולכן (שם). בחמתו הקורע וכן ה"י), (פ"י תיקון זה הרי לתפור, ע"מ

כלל, מלאכה זו ואין בהם, לקלקול היחידה הדוגמא היא השחתה

ואין במשכן", היה "לא לתפור ע"מ שלא דקורע עג,א. במשנה וכדפירש"י

בדרך זה אין לעפרה וצריך גומא בחופר אבל האסורה. המלאכה צורת זו



æ"é ïîéñ$åîå÷îá úåðáì úðî ìò øúåñ149

כאשר דגם בסותר, וכן הגומא. חפירת לגבי מקלקל הוא ומ"מ השחתה,

הרי במקומו, שלא אלו אבנים עם לבנות שכוונתו רק לבנות, ע"מ סתר

פטור". לקלקל, וכוונתו הואיל מלאכה, שעשה "אע"פ קלקול, זה

-ו -

זה הרי אחר במקום בונה שאם ממש, סותר במלאכת הוא זה כל והנה

הרמב"ם סובר בזה ופתילה, והשמן הנר על וחס במכבה אבל מקלקל.

לבנות ע"מ סותר אחת,במקומודהוי יחידה הם והפתילה והשמן הנר כי .

הכיבוי נקרא והשמן הנר על בחס גם ולכן זה, בלא לזה אפשר דאי

שבחס בגמרא שביארו מה הרמב"ם, ולדעת הסתירה. של במקומה כתיקון

לדעת אבל עולא, לדעת רק זהו במקומו, שלא תיקון הוי והשמן הנר על

הסתירה.רבי במקום בנין נקרא זה גם יוחנן

הקושיא על שהרי שם. בגמרא הסוגיא בלימוד מוכח שכן לומר ויש

למה וא"כ יחנו'. ה' ד'ע"פ במקומו לבנות ע"מ דהוי עולא, תירץ מהמשכן

דצריך שס"ל משום הוא יוסי דרבי שטעמו כעולא, יוחנן לרבי ס"ל לא

והשמן, הנר את המכבה בין קשר שאין שס"ל וע"כ במקומו. לבנות ע"מ

יהודה ולרבי משאצל"ג, לענין רק (אלא במקומו שלא תיקון לענין

הביאו שם שבגמרא ומאחר חייב). ושמן בנר גם הרי חייב דמשאצל"ג

שצריך בפתילה ד"הכא אהבה, בר אדא רב ואיתימא המנונא רב דאמר הא

ושמן בנר דגם יוחנן רבי כדעת נקטו הם שגם הרי עסקינן", להבהבה

יהודה, רבי לדעת המשנה כלשון הרמב"ם פסק ולכן במקומו. תיקון הוי

ע"מ בסותר משא"כ והשמן, הנר על בחס גם חייב הנר את דהמכבה

לעפרה אלא צריך ואינו גומא (וכחופר מקלקל דהוי במקומו שלא לבנות

אחר). בענין אלא עצמה בגומא אינו שהתיקון

-ז -

ד"ה הצ"צ) בדפי (לט,ב. מדליקין במה פרק לש"ס הצ"צ בחידושי והנה

כרבי דס"ל אף יוסי דר' בגמרא "מ"ש וז"ל: כדברינו, שלא כתב הבהבה,



$íåìù òéîùî 150

ולפ"ז במקומו. לבנות אא"כ חייב אינו לבנות ע"מ דסותר ס"ל עכ"ז יהודה

קי"ל דלא נראה יהודה. לרבי אף פטור הנר על כחס הנר את המכבה

הגם הנר, על בכחס וחייב במקומוכוותיה שלא לבנות ע"מ סותר .דהו"ל

דחייב, לבנות ע"מ סותר גבי הט"ו שבת מהלכות פ"י בהרמב"ם משמע וכן

במקומו לבנות ע"מ דוקא הצריך אתשלא שם הזכיר לא והצ"צ ."

בפ"א. הרמב"ם

"והנה וכתב: בזה, האריך ב' אות סוף כ' סימן או"ח שלו בשו"ת אבל

אחר, באופן יוסי ר' דברי יוחנן ר' מתרץ שם מדליקין במה דבגמרא אע"ג

חייב אינו בפתילה דאפילו לומר כדי זהו י"ל שמעון, כר' דס"ל משום

אא"כ חייב אינו דבסתירה בהא אבל יעו"ש. לגופא הצריך בכיבוי אלא

לבנות ע"מ פסקבמקומו,סותר וכן דעולא. הא על פליג דלא י"ל

י"ח, דין שבת מהלכות פ"א כיצדהרמב"ם חייב, לתקן ע"מ המקלקל כל

לבנות כדי שסתר דוקאהרי במקומו לתקן ע"מ בעינן הרי .במקומו..

לבנות ע"מ סותר חשוב דאין אמת ג"כ דעולא דדינו דס"ל מבואר מזה

הרמב"ם דהא קשה, "אך שם: ג' באות והמשיך במקומו". כשהתיקון אלא

שהוא מפני הנר את דהמכבה כמתניתין פוסק ז'.. דין שבת מהלכות פ"א

זה הרי כו' נר של חרס יבקע שלא כדי או כו' לפתילה או לשמן צריך

מקלקל, דהו"ל משום פטור יהודה לר' אפילו לעולא דהא וקשה, חייב..

אם כי תיקון חשוב אינו וזה במקומו, שלא לבנות ע"מ סותר הוא כי

יוחנן דלר' דס"ל עכצ"ל מתניתין, כסתם בכה"ג הרמב"ם ומדמחייב קלקול.

דס"ל מכלל עליה, ופטור משאצ"ל דהו"ל משום דפוטר כר"ש דאוקים

חשיב במקומו שלא לבנות ע"מ סותר דגם משום ע"כ והיינו חייב, דלר"י

הי"ח שבת מהלכות פ"א פסק עצמו שהרמב"ם נתבאר כבר מיהו תיקון..

דבריו יהיו זה לפי וא"כ תיקון, חשוב במקומו לבנות ע"מ סותר דדוקא

דלעולם צ"ל, דבריו להעמיד כדי ע"כ אלא לה"ח. מה"ז זא"ז סותרים

במקומו, לבנות ע"מ כשהוא אלא תיקון חשוב לא לבנות ע"מ בסותר

לא דבמכבה מתניתין כסתם פוסק כיבוי גבי אבל בהי"ח, מש"כ והיינו

לסותר זה דומה יוסי "ולר' שכתב: ועי"ש במקומו". להדליק ע"מ בעינן

דומה זה אין דלר"י כאן שס"ל מלשונו ומוכח במקומו", שלא לבנות ע"מ
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חשיב ולשמן לנר בצריך גם דבכיבוי משום והיינו במקומו, שלא לבונה

ממש"כ לזוז שאין י"ל "לכן הצ"צ: שם וסיים לעיל. שכתבנו וכמו במקומו,

דבסותר בהי"ח, לבנותהרמב"ם ע"מ כשהוא אלא תיקון נחשב לא

דוקא". במקומו
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י"ח סימן 

מבעיר  מלאכת בגדר

-א-

שיהא והוא חייב, שהוא כל "המבעיר ה"א: פי"ב שבת הלכות ברמב"ם

מקלקל.. שהוא מפני פטור, השחתה דרך הבעיר אם אבל לאפר, צריך

זה הרי להאיר, בין להתחמם בין העצים את או הנר את המדליק וכן

וחייב". מבעיר תולדת זה הרי במים, לצרפו כדי הברזל את המחמם חייב.

"ענין ס"ב: תצה סימן יו"ט הלכות אדה"ז בשו"ע כתב המלאכה, ובגדר

הוא האשההבערה שםהוצאת בקו"א יותר וביאר האש". שמרבה או

משום אלא העצים, וכליון שריפת משום אינו החיוב "עיקר ריבויסק"ב:

הפעולההאש הוא ענינה האם המלאכה, בגדר לחקור שיש כלומר, ."

ואדה"ז האש. יצירת היא דענינה או מהעולם, שמתבערים בעצים, שנעשית

השני. כצד מכריע

מלאכת דרק קי"ל הלא ביו"ט, הבערה הותרה מדוע שם, מתרץ ובזה

מלאכה "כל הוא, אוכ"נ מלאכת וגדר הותרה, נפש באוכלאוכל הנעשית
במשקה נעשיןאו שהן כיון והדישה.. הקצירה כגון ומשקה, האוכל ,בגוף

(לשון עצמה" המלאכה מגוף נהנה הרי ומשקה מהאוכל נהנה וכשאדם

דאין תקשי העצים, כילוי היא המלאכה דמהות נימא ואי שם). אדה"ז

העצים משריפת למאכל תועלת אין כי אוכ"נ, כמלאכת הבערה להחשיב

ביצה ר"ן וראה ה"ד, פ"א יו"ט הלכות המ"מ זו שאלה על עמד (וכבר

סק"א). שם וקו"א תקיח סימן ריש ומג"א יז,ב.

בגוף נעשית שאינה אע"פ ההבערה, "וכן שם: בשו"ע אדה"ז שקובע וזהו

ומבשל בעצים אש מבעיר הוא שהרי אכילה, לצורך היא אם אף האוכל

האוכל, את מתקנת שהיא כיון מ"מ הואעליהם, ההבערה ענין שהרי
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האש ריבוי או האש היאהוצאת שהרבה, או שהוציא זו האש וגוף ,

נפש". אוכל מלאכת בכלל היא גם הרי האוכל, את ומבשלת המתקנת

היא האש והרי האש, וריבוי יצירת הוא המלאכה שגדר דמאחר כלומר,

כמלאכה ההבערה את גם להחשיב יש שפיר המאכל, את שמתקנת זו

תיקון הרי העצים, כילוי הוא המלאכה גדר אילו אך באוכל. הנעשית

לכך: ראיות ג' מביא ואדה"ז כלל. לכך קשור לא המאכל

חימום גבי שבת מהלכות פי"ב ברמב"ם בהדיא "כדמשמע ברזלהראשונה,

דממה והיינו, כו'". אור נעשה עצמו שהוא דבר שכל במ"מ שם עיין באור,

החיוב שאין מוכח מבעיר, משם חייב הברזל את שמחמם הרמב"ם שכתב

יצירת אלא הברזל, של כילוי אין בזה שהרי הנשרף, הדבר כליון משום

בגחלת. וחום אש

דהמדליק שם, הרמב"ם שהביא (כ,א) דכריתות בגמרא משמע "וכן השניה,

הנרהנר שמדליק כתב הרמב"ם (שהרי חייב" לאפר, צריך שאין אע"פ

איסור היה ואם לאפר). צריך אינו וא"כ להאיר", בין להתחמם "בין חייב

לכליון שצריך לומר שייך דלא פטור, היה העצים, כליון משום ההבערה

שם בכריתות (ומשמע דבר שום זה מכליון נשאר לא שהרי השמן,

רבי לדעת גם אלא פטור, דמשאצל"ג לר"ש מבעיא לא חייב, שלכו"ע

ההבערה ענין אם והרי חייב. דמשאצל"ג כדבריו פסק שהרמב"ם יהודה

זה היה לאור, אלא לאפר צריך אינו והוא העצים, כליון מקלקל.הוא

לעפרה). אלא צריך ואינו גומא בחופר הי"ז פ"א הרמב"ם שיטת וע"ד

עיין בחובל ד"ה (קו,א) האורג פרק סוף בתוס' משמע "וכן השלישית,

העצים דכליון ומוכח לגופה", צריכה חשיב היכי לאפרו צריך שהקשו שם,

ראייתו תבואר (ובסמוך ההבערה מלאכת של גופה אינו אפר שנעשים

לפנים". צריך ואין פשוט "וזה הקו"א: וסיים יותר).

הסנה "והנה ג,ב): (שמות מהפסוק אדה"ז, לשיטת הוכחות שהביאו ויש

בכליוןבוער תלויה אינה הבעירה שגדר ומוכח אוכל", איננו והסנה באש

"וההר ד,יא): (ואתחנן מהפסוק וכן השמים",בוערהעצים. לב עד באש

כלל. נשרף לא שההר אע"פ
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-ב -

למרן דפשיטא "מילתא הקו"א: דברי על כתב רלח סימן או"ח והאבנ"ז

לדחות מנסה הקו"א של ראיותיו שלשת ואת טובא". לי מיבעיא זצללה"ה,

כדלקמן: לאחת, אחת

שהוא הרמב"ם כתב "הלא מקשה: מגחלת הראיה מבעיר,תולדתעל

הוא דתולדה [ה"ד], פ"ז ובהלכות דשבת פ"ז בפיה"מ הרמב"ם וכתב

מתבער המתכת שאין דאף דמיון, במקצת רק לגמרי לאב דומה שאינו

העצים), כליון שהוא מבעיר דין לעיקר דומה הגחלת עשיית אין (ובזה

דומה והוא אש, נעשה הוא מקום מבעירלמבעיר,קצתמכל עיקר אבל

מתבערים ".שהעצים

"כל שם: המ"מ לשון את הקו"א הביא כך דמשום קושיתו, לתרץ ויש

גחלת הזכירו וכבר מבעיר, הוא) (הרי ושורף.. אור נעשה עצמו שהוא דבר

בלשון מתכת גמורשל כאשאש נחשבת שנתחממה, שגחלת כלומר, ."

שיצר משום מבעיר, חשיב דמשו"ה בזה, המ"מ כוונת אדה"ז ולדברי ממש.

זו. בהדגשה לבאר המ"מ רוצה מה מובן לא האבנ"ז, לשיטת אך אש,

גחלת הבערת שנמנית דרךכתולדה(ומה זו שאין צדדית, מסיבה הוא ,

שדוקא ואדרבה, שלהבת. לא וגם הנכלה דבר כאן דאין הרגילה, ההבערה

לאב דומה להיות צריכה התולדה שהרי גיסא, לאידך קשה האבנ"ז לדברי

הואבעיקר דמבעיר האב ענין עיקר ואם ה"ה), פ"ז לעיל (ראה ענינה

מלאכה היא ואין ההבערה גדר עיקר כל חסר בגחלת הרי העצים, כליון

"חימום בספר וראה חיצוני. ענין רק חסר שבגחלת לקו"א משא"כ כלל.

.(84 ע' הלפרין להגרל"י בשבת" מים

"לא האבנ"ז: תמה נר, הדלקת על גם דחייב מהא הקו"א ראיית ועל

צריך כי הוא, מה השמןידענא שגםלכליון כלומר, אור". שיעשה כדי

שלא ואף השמן, שהוא הבעירה חומר כליון היא המלאכה עיקר בנר

נוצרת שמזה השמן, כליון עצם את צריך הוא אבל אפר, מזה נשאר

האש.
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השמן, כליון ע"י נוצרים והאור שהאש לסברתו גם שהרי צ"ב, ושאלתו

דהיינו מזה התוצאה את אלא עצמו הכליון גוף את צריך הוא אין הרי

הוא השמן וכליון הקו"א, כמ"ש האש הוצאת הוא העיקר וא"כ האש,

פשוט זה אין השמן, מכליון נוצרת שהאש שכתב מה (וגם משאצל"ג.

טו). סימן באגה"ק אדה"ז מש"כ ועיין כך. כל

ה הקו"א של השלישית הראיה האוהנה על שכתבו התוס', מדברי יא

צריך.. "וא"ת התוס': וז"ל חייב. לאפר וצריך דמבעיר שם, בגמרא דאיתא

אלא צריך ואינו גומא מחופר מ"ש לגופה, צריכה חשיב היכי לאפרו

והרי המלאכה, מטרת זו אין לאפר, בצריך שאף דמקשים והיינו לעפרה".

דחשיב עג,ב. בדף שמבואר בעפרה, להשתמש כדי גומא לחופר דומה זה

העצים, כילוי אינה המלאכה שמטרת מדבריהם, ומבואר משאצל"ג.

ודחה משאצל"ג. חשיב העצים) כליון (שהוא לאפר רק כשמטרתו ומשו"ה

יצירת אינה המלאכה מהות אם שגם שם, מבאר כי זו, ראיה גם האבנ"ז

הכוונה אין מ"מ העצים, כליון אלא אלאשהשחתתםהאש המלאכה, היא

העצים כח כליון באש"היינו כלהנכנס וא"כ לאש. העצים הפיכת ר"ל ,"

הנשאר הפסולת הוא "והאפר לאפר, רק באששצריך נכנס ואיןשלא ,

אין והוא באש, הנכנס עצים כח הוא מלאכה של גופה כי לגופה, צריך

לאש, צריך כן אם אלא לגופה, צריך חשיב ולא לשיריים. אלא צריך

אש". נעשה שמהם העצים לשריפת צריך חשיב דהשתא

דהמלאכה הנ"ל, ההגדרות על בנוסף דהנה בדבריו, ביאור קצת ולהוסיף

מחדש לאפר, מעץ שנשתנה העץ כליון או האש, וריבוי יצירת או היא

בעצים, שנעשה השינוי היא המלאכה שגדר דאף שלישית, הגדרה האבנ"ז

לתוצאה אלא אפר, שנעשו השלילית לתוצאה הכוונה אין גופא בזה אך

לאש. שנהפכו החיובית

אין לאש, צריך אם שגם לומר, יש בזה אף לעיל, המבואר שע"פ אלא

העצים אם כלל נוגע לא מבחינתו כי העצים, לכליון שצריך נקרא זה

לו שנוגע ומה לעצים, קלקול וגם אצלו משאצל"ג וזה לא, או נכלים

נוצרת שהאש במציאות פשוט זה אין שכנ"ל (וגם האש. הוצאת רק הוא

טובא). צ"ע באש", נכנס העצים ש"כח דבריו ועצם העצים, מכליון
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-ג-

יישב כו, סימן שבת תשכ"ה) שניאורסון, (רב"ש שמעון" "ברכת ובספר

"נראה שכתבנו): ממה אחר (באופן האבנ"ז מקושיות הקו"א זקנו דעת

כן כוונתו גם כי זצ''ל, אדמוה"ז על השגה ז"ל דבריו מכל דאין פשוט,

שם, בשו''ע דביאר מה על נסובים שם בקו"א ז''ל דבריו והלא היא.

בדבר או נפש האוכל בגוף שנעשה במלאכה שייך שהותרה' ד'מתוך

וע"ז כלל). באוכ"נ נעשים שלא במלאכות (ולא נפש בהאוכל שפועל

אלא חייב שאינו דאע"ג באוכ"נ. שפועל המלאכה היא הבערה דגם מבאר,

העצים כליון היא דהמלאכה מזה נשמע לכאורה וא"כ לאפר, לצורךבצריך
האפר ראיהעשיית הביא ושפיר כן, לומר דא"א פשוט דזה אמר, ע"ז ,

צריך דאינו אורלאפרמנר שיעשה כדי השמן לכליון דצריך ואע"ג .

שפועל המלאכה היא דהבערה נחשב זה הרי הנ"ל, האבנ''ז כקושית

זי"ע, אדמוה"ז בדברי המכוון עיקר והרי כנ''ל. 'מתוך' שייך וע"ז בהאוכ"נ,

דהמלאכה את"ל בין אבל האפר, עשיית היא דהמלאכה מהסברא להוציא

ריבוי לצורך העצים כליון היא דהמלאכה את''ל ובין לבד, האור ריבוי היא

לפנים דא"צ כתב וע"ז לבאר, בא הוא וזה מתוך, ביה שייך שפיר האש,

בדף התוס' מקושית ג''כ הוכיח וזה מעיין. לכל באמת מבואר שהוא כמו

העצים כליון המלאכה דאין האפרק"ו, עכ"פ".לצורך

היא שהמלאכה הנ"ל, מכל להוכיח בא דהקו"א הבין, שהאבנ"ז כלומר,

האש וריבוי הפיכתבלבדיצירת היא שהמלאכה די"ל הקשה שפיר וע"ז ,

ראיותיו בכל כוונתו שאין הקו"א, בדעת מפרש הברכ"ש אבל לאש. העצים

הפי המלאכה מהות שאין להוכיח הוכיחאלא וזאת לאפר, העצים כת

מהנ"ל. שפיר

דמשמעות והקו"א, אדה"ז שו"ע בלשון כלל משמע זה אין לכאורה אבל

הוא הבערה שגדר היא, האשדבריו הוצאת לאש.רק העצים הפיכת ולא

של הענין את דחה לא הקו"א שהרי הברכ"ש, דברי על להעיר יש ועוד

האפרהבערה שלללצורך אלא (וכדלקמן), וברמב"ם בגמרא מפורש שזה ,

כילויים עצם בין שהיא, מטרה לכל העצים, כליון של ההגדרה את רק
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כליון הוא ההבערה גדר שאם העיקר, והוא ועוד אש. שנעשים מה ובין

אין כי נפש, אוכל מלאכת ההבערה אין שוב א"כ לאש, והפיכתם העצים

אכן עצמה. האש רק אלא בתבשיל, פועל אש הנעשה העצים כליון

(ועיין בתבשיל. פועלת והאש לאש, העצים הפיכת היא ההגדרה לברכ"ש

מקוטנא להגאון דעת" "יבין ספר בסוף האבנ"ז, הערות בתירוץ עוד

אוירבך להגרש"ז אש" וב"מאורי קכ-קכב. אות המעלות" גרם ב"קונטרס

.(200 ע'

-ד -

"לא תנן: מ"ד דבפ"ב כהקו"א. דלא ראיה ומביא שם האבנ"ז וממשיך

בשביל הנר פי על ויתננה שמן וימלאנה ביצה של שפופרת אדם יקוב

"למה, האיסור: בטעם (ופנ"מ) שם בירושלמי ומסתפקים מנטפת". שתהא

וטיפהמשום טיפה בכל הותחל הדלקהשלא התחיל שלא משום (אי

נותן כאילו והויא אח"כ, מנטפת שהיא אלא מע"ש, וטיפה טיפה בכל

מבעיר)". משום (וחייב ויערה ישכח שמא או בשבת), מנטפת שתהא אותה

דמהות מכך, האבנ"ז ומוכיח בסתמא. זה כטעם מבואר ה"ה ובפ"א

הותחל הרי באש, רק המלאכה ד"אם המתבער, הדבר כליון היא המלאכה

המתכלה". בשמן המלאכה עיקר ודאי אלא האש, באותו המלאכה

דאף מיישב, ב' סימן מבעיר מלאכת טל" ב"מי קלמנסון הרב ומחותני

כדברי י"ל שפיר כבבלי, דקי"ל לדידן הרי כן, מוכח שמהירושלמי נניח אם

כט,ב בגמרא מהמבואר הירושלמי, עם חלוק שהבבלי לכך וראייתו הקו"א.

מהנר, יסתפק שמא הוא האיסור דטעם יקוב), דלא הנ"ל המשנה (על

דהיינו וע"כ בשבת, הבערה משום בזה שאין להבבלי דפשיטא הרי עי"ש.

כל הבערת להחשיב דאין וממילא האש, יצירת היא שהמלאכה משום

אלא באות אינן השמן שטיפות בשבת, שמתחדשת כמלאכה וטיפה טיפה

מע"ש. שהודלקה האש קיום את להמשיך
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-ה -

המבעיר אף אלא שיעור, לה אין דהבערה מבואר, הנ"ל ברמב"ם והנה,

על ציינו פרנקל, מהדורת שברמב"ם וציונים" וב"מקורות חייב. כלשהוא

מסלק טבלה, גבי על מונח שהוא נר "תני, (ופנ"מ): ה"ז פ"ג לירושלמי כך

חיוב לידי לבוא זה הוא קרוב יוחנן, רבי אמר נופל. והנר הטבלה את

הנרלפניוחטאת, לפי השמן מטה לפניו, הטבלא מגביה שהוא (דבשעה

מבעירומבעירו) הטבלאמשום את מטה שהוא (בשעה לאחריו (ואם) ,

ע"י נכבה או שמתבער השמן והרי מכבה". משום בו) יש הנר, לאחורי

המלאכה שיעור שזהו הרי עליו, דחייבים ר"י וקאמר כלשהוא, הוא ההטיה,

כב,א. בביצה וכעי"ז שיעור). חצי (ואי"ז התורה מן

על הקשה מבעיר) מלאכת פלאצקי, (לרמ"ד ישראל" ב"חמדת אך

שהוא בכל מדוע לאפר, צריך אא"כ חייב אינו והמבעיר דהואיל הרמב"ם,

כדי הוא אפר, הוצאת דשיעור הרמב"ם, פסק הי"א בפי"ח הלא סגי,

ושיעור המלאכה דשיעור מבואר, עט,א. ובגמרא קטנה. צפור דם לכסות

הוצאת לשיעור שוה עיבודו שיעור בעור, מעבד מלאכת וכגון שוין, הוצאה

נחמן, מרב רבא מיניה ("בעא כדתנןהמוציאהעור לו אמר בכמה, עור

קמיע. לעשות כדי כאןהמעבדועור א"כ שנא"). לא ליה אמר בכמה,

ובפחות דם כיסוי כדי הוא להוצאה, ששיעורו דמהא איפכא, לדמותם יש

ויישב, זה. בשיעור תהא אפר, לצורך שהבערה ה"ה חשיבות, לו אין מכך

את שצריך ה"ה אלא בדוקא, אינו לאפר, דצריך הרמב"ם שנקט דמה

גחלת, ד"המוציא.. ה"ה, שם ברמב"ם מבואר הלא ובזה כלהגחלת,
צפור,שהוא דם לכסות כדי שיעורו אכן לאפר, דבצריך לדבריו, נמצא ."

דוחק. והוא

בדעת מכך הוכיח אכן לה, סימן ח"ב (דוינסק) צפע"נ בשו"ת ואמנם,

רב, ועיון גדולה מחלוקת בזה יש הבערה "גדר וז"ל: כהקו"א, הרמב"ם

סילוק (ענינה) כיבוי (מלאכת) ולהיפך האש, מציאות הוא המלאכה אם

ענינה) כיבוי (מלאכת ולהיפך שדולק, מה כלה זה שע"י מה או האש.

שהחיוב הרמב"ם, הגדול רבינו ושיטת כו'. דלק שלא מה שנשאר מה
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הוצאת משום (שהחיוב הרבה וראיות האש). הוצאת (היינו הדבר עצם הוא

ומכבה, מבעיר דגבי דשבת, פ"ט בתוספתא דקי"ל שהואהאש), ג"ככל

משום הוה ואם לט,א. דף ביצה שהוא בכל חייב אש במוציא וכן חייב,

תרומות ובהלכות שהוא". מה כפי אחד כל שיעור צריך הוה הנדלק, דבר

בשביל רק הוא דהחיוב מוכח מקומות "בכמה כתב: (60 ע' ה"ב (פ"ב

ששיטת כנ"ל שמסיק אלא האפר). (היינו האור" ע"י שנעשה הנפעל

דאיתא להא כוונתו נראה לביצה שציין ומה לקמן. ועיין כן. אינה הרמב"ם

שהוציאו כגון ששת רב אמר חייב, שהוא כל שלהבת המוציא "תניא שם:

שיעורא". ליה בדלית קיסם, משום ליה ותיפוק בקיסם,

וס"ל והצפע"נ, הקו"א על החלוק להאבנ"ז דאף הברכ"ש שלדברי (ולהעיר,

הבערה מלאכת מהות דאין ס"ל הוא אף מ"מ המלאכה, מהות זו דאין

עצים העציםלאפרעשיית הפיכת אלא אלאלאש, ראיה מכאן אין א"כ ,

הוא שענינה יתכן אכתי אבל אפר, עשיית אינה המלאכה שמהות לכך

שהוא, בכל שיעורו שפיר ומ"מ לאש, להפכם בעצים הנעשית המלאכה

אש). כבהוצאת

-ו -

הוצאת הוא הבערה שענין שקבע דלפני א'), אות (הנ"ל בקו"א וראה

לאפר, צריך א"כ אלא חייב אינו שהמבעיר אע"פ "הנה כתב: האש, וריבוי

דבריו פירוש כו'". העצים וכליון שריפת משום אינו החיוב עיקר אעפ"כ

דמבעיר, חיובא לגבי יוחנן ורבי אבהו רבי נחלקו קו,א. דבדף לכאורה,

דאף ומבעיר", מחובל חוץ פטורין, המקלקלין ד"כל דר"י, קמיה תני דר"א

" אלא חייב, אינו דמבעיר א"ל: ר"י אך חייב. לצורך, מבעיר בצריךשאינו
נימאלאפרו דאי העצים. כליון הוא ההבערה דענין מכך, מוכח ולכאורה ."

עדיין הוא לאפרו, צריך אם גם הרי האש, הוצאת היא שההבערה

הוא לאפרו כשצריך ולכן העצים, כליון היא דההבערה וע"כ משאצל"ג.

ד" הקו"א, ממשיך אך המלאכה. של לגופה אינואעפ"כצריך החיוב עיקר ,

העצים". וכליון שריפת משום
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דענין חידושו את ראיות בג' שביסס הקו"א דברי המשך שבכל ולפלא,

הקושיא את לתרץ לנכון ראה לא האש, וריבוי הוצאת הוא ההבערה

זה, יסוד בעצמונגד שפתח הואממה העיקר דאדרבה מוכח שמהגמרא ,

העצים. כליון

בראיה הקו"א שהביא התוס' קושית גופא זוהי שהרי בפשטות, לומר ויש

פטורים המקלקלין כל שאמר אבהו ר' התוס', לשיטת דהנה השלישית.

לשיטת דברו לאפרו, בצריך זאת שהתנה יוחנן ר' וגם ומבעיר, מחובל חוץ

שיהיה ובלבד חייב, בהבערה דמ"מ יוחנן לר' וס"ל פטור. דמשאצל"ג ר"ש

הצל"ג כמלאכה ההבערה נחשבת שעי"ז לאפרו, שצריך קצת תיקון שם

לגופה, צריכה אינה המלאכה דעדיין התוס', והקשו קלקול. אינה וגם

א"כ האש, הוצאת הוא ההבערה שגדר דמאחר קושיתם, הקו"א ומבאר

את אלא האש הוצאת את צריך אינו הוא הרי לאפרו, שצריך מועיל מה

אא"כ חייב אינו שהמבעיר דאע"פ הקו"א, שפתח מה בדיוק וזהו האפר.

כן מ"מ האש, הוצאת היא שההבערה לומר אפשר איך וא"כ לאפר, צריך

זאת, סתירה לישב הקו"א הוצרך ולא המלאכה. גדר שזה כיוןהוא
שם התוס' בתירוץ כלול לזה כדישהתירוץ להבערה צריך נמי "מבעיר :

צריכה לא שההנאה והיינו קדרה". לבשל כדי מבעיר כמו אפר, לעשות

היא אם גם אלא המלאכה, של ההגדרה מעצם דוקא משתלשלתלהיות

תיקון. והוי לגופה צריכה חשיבא המלאכה מעצם

-ז -

שהעיקר להדיא מוכח שם, הגמרא בביאור רש"י שמדברי שכתבו, יש והנה

לך "אין אבהו: ר' שיטת בביאור וברייתא, בד"ה דז"ל העצים. כליון הוא

מקלקל, שאין ומבעיר לקדרתוחובל עצים מבעיר הוא,ואפילו מקלקל

עצים דהאאצל חשיב, לא שמעון לר' אחרים, אצל מתקן שהוא ומה ,

חשיב לבישול, עצים דהמבעיר בדבריו, מפורש הנה היא". משאצל"ג

המלאכה של מגופה ולא צדדי כתיקון נחשב הבישול של והתיקון מקלקל,

בגוף מלאכה דהוי אוכ"נ, מלאכת דחשיב הקו"א מדברי ממש (ולהיפך
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להחשיבו אין דא"כ האש, יצירת אינו המלאכה דענין להדיא הרי האוכל).

דענין ס"ל אלא שהיא, הבערה כל מטרת היא זו שהרי למקלקל,

אף האפר, את צריך אינו דאם שכתב וזהו העצים. כליון הוא המלאכה

(וראה קלקול. חשיב העצים כלפי מ"מ לקדרתו, האש מן תועלת לו שיש

שבת מלאכות על יוסף" ו"האיר קסד, סימן ביצה יוסף" "שלמי קובץ

ואכ"מ). קנט, סימן

הקו"א. על עצומות קושיות שתי תהיינה בדבריו, כך נפרש שאם אלא

האש, הוצאת היא שההבערה לשיטתו מהתוס' ראיה הביא איך ראשית,

כלל הזכיר כןולא ס"ל לא ד"שרש"י שסיים אלא עוד ולא פשוט. זה כל

כאשר לפנים", צריך הפכוואין ברש"י כןמפורש כתב רש"י שהרי ועוד, .

מה וא"כ מקלקל, הוי לאפרו בצריך דגם ס"ל והוא אבהו, ר' לשיטת

והוא ועוד העצים. כליון היא ההבערה כביכול שלרש"י מזה הרווחנו

יהודה רבי לשיטת גם הרי יהודה, רבי מתני' ד"ה דלעיל דלפירש"י העיקר,

מקלקל. יהיה שלא בכדי לאפרו שצריך הוא התנאי מ"מ חייב, שמשאצל"ג

עדיין זו הרי לאפרו כשצריך שגם ברש"י מפורש אםמשאצל"גהרי וא"כ .

כל עמיקתא בבירא נפלה העצים כליון היא שההבערה רש"י בדעת נלמד

היטב. בזה ועיין התוס'. מקושית הקו"א שהביא ההוכחה

משאצל"ג, ההבערה נקראת לרש"י באמת למה צע"ג אכן שעפ"ז וגם

לכ צריך הוא כןוהרי נפרש ואם אפר. לו יהיה שעי"ז כדי העצים ליון

לתוס' רש"י בין מחלוקת שיש יוצא הקצהברש"י אל הקצה שלתוס'מן ,

היא שההבערה האשאע"פ יוחנןהוצאת לר' זו הרי לאפר כשצריך מ"מ

הצל"ג היאמלאכה שהמלאכה אע"פ ולרש"י העצים, גםכליון מ"מ ,

עדיין אבהו לר' זו הרי לאפר .משאצל"גכשצריך

הוצאת היא ההבערה עיקר לפירש"י שגם מוכרח, נראה זה מכל אשר

לאפרו צריך אם וגם לקדרתו האש את צריך אם דגם ס"ל ומ"מ האש,

חובל לך "אין הנ"ל רש"י לשון דיוק היטב יובן ובזה משאצל"ג. זה הרי

מקלקל. שאין לקדרתוומבעיר עצים מבעיר אצלואפילו הוא מקלקל

משאצל"ג דהא חשיב לא לר"ש אחרים אצל מתקן שהוא ומה עצים,

שעיקר דמאחר אבהו, ר' בדעת לחדש כוונתו לעיל המבואר שע"פ היא",
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הרי האש, הוצאת הוא ההבערה לאפרגדר בצריך מיבעי שבודאילא ,

אלא האש), להוצאת כלל קשור זה אין (כי אחרים" "אצל מתקן נקרא

לקדרתו מבעיר להוצאתאפילו צריך אינו הוא (כי ומשאצל"ג מקלקל הוי

הקדרה). לבישול רק והברייתא,האש אבהו ר' בדברי רש"י שיטת וא"כ
יוחנן ר' על בקושיתם התוס' לשיטת הרחבה כעין הקשוהיא (שהתוס'

לקדרתו). במבעיר גם כן ס"ל ורש"י לאפרו מצריך רק

שאמר "זו וז"ל: רש"י, של זו הבנתו על שם הרמב"ן שהשיג מה וזהו

עצים מבעיר ואפילו מקלקל שאינו מבעיר לך דאין עצמו ז"ל לבשלרש"י
שהריקדירה נכון, אינו לו, צריך אש של מסכיםגופה רש"י שגם (וכנ"ל

לקדרתו). האש של גופה את צריך הוא והרי האש, הוצאת היא שההבערה

במבעיר הנאתולהתחמםוכן אין ותולדותיה והחורש שוין. וביעורו שהנאתו

וכה"ג אחרים, דברים להנאת עולם של תשמישו שהן אלא ממש, בעצמן

מיקרי לגופה הצריכה ".מלאכה

האש שיצירת לומר דאין סובר דרש"י שהבין בזה, דבריו ביאור ונראה

עצמה, מהאש נהנין אין לעולם שהרי משום וזאת הצל"ג, מלאכה היא

ובשונה האש, ע"י שנוצר מהאפר או האש, ע"י שמתבשל מהתבשיל אלא

בונה, (וכגון המלאכה וגדר מהות מעצם היא שההנאה המלאכות משאר

להחשיבה יש הבערה כל לר"ש וא"כ וכדומה). שבנה בבנין שדר

ממלאכת ראיה ומביא בזה, רש"י מדעת לאפוקי בא והרמב"ן כמשאצל"ג.

עולם של תשמישו "היא אבל החרישה, מעצם נהנה שאינו דאף חורש,

ולכן החרישה, עקב שגדלים מהפירות שנהנים אחרים", דברים להנאת

אע"פ וזאת הצל"ג, מלאכה היא דהבערה י"ל וה"נ הצל"ג, מלאכה חשיב

מה ישירה אינה שאכןשההנאה תראה שפיר דייקת וכד עצמה. זהואש
התוס' תירוץ בגדרבדיוק כלל נחלקו לא ותוס' שרש"י זה, מכל והעולה .

סברת את והברייתא אבהו ר' בדעת נקט שרש"י אלא מבעיר, מלאכת

יוחנן. ר' על בקושיתם התוס'

הוא ההבערה גדר לרש"י שגם שכתבנו, למה נוספת הוכחה גופא ובזה

הרמב"ן מוכיח מה א"כ העצים כליון היא ההבערה אם כי האש, הוצאת

אחרים", דברים "להנאת מלאכה עכ"פ הוא חורש והרי חורש, ממלאכת



ç"é ïîéñ$øéòáî úëàìî øãâá163

ההבערה, אבל ארעא, מרפי ידה שעל ישירה הנאה יש שבחרישה היינו

העצים כליון הוא ענינה העציםאם כליון כי ישירה, הנאה שום ממנה אין ,

הוצאת היא שההבערה ברש"י הבין שהרמב"ן וע"כ שלילי. ענין רק הוא

וכנ"ל. האש,

-ח-

כאן, הרמב"ם בלשון הרבי דייק ואילך, 187 ע' חל"ו שיחות" וב"לקוטי

שחייב כתב ההלכה בסוף ורק לאפר", צריך "שיהא כזו בהבערה שפתח

גדר דעיקר מזה, משמע שלכאורה להאיר, או להתחמם נר במדליק גם

שם וכתב האש. הוצאת ולא לאפר, שצריך העצים כליון הוא הבערה

מבעיר הש"ס בלשון הוא הרמב"ם של מקורו "בפשטות, וז"ל: ,9 בהערה

לשון לתרץ אוקימתא רק זה הרי שם בש"ס אבל לאפרו.. בצריך

יוחנן) ר' אמר (שע"ז ומבעיר מחובל חוץ פטורין המקלקלין כל הברייתא

מקלקל אינו שלכן לאפרו, בצריך קאי וראהגמורדהברייתא עליו. וחייב

חייב. חפצים, קלקול כנגד האפר תועלת שאין שאע"פ שם: מ"מ גם

אש כשמוציא דאדרבה, מבעיר, דמלאכת האופן עיקר שזהו לא אבל

להאיר, או מקלקללהתחמם בגדר אינו שבתמעיקרא במאירי כמפורש ,

הואשם גמור תיקון וראהדאלו שם.. שבת הרא"ש בתוס' ועד"ז עי"ש. ,

צריך ולא לאפרו צריך יוחנן ר' שנקט הטעם לד,ב. ב"ק הרשב"א חידושי

פתו". לאפות

צריך שיהא דבעינן והא חייב, דמשאצל"ג לשיטתו הרמב"ם שהרי וביאר,

פתח ולכן זו. בהלכה כמפורש מקלקל, יהיה שלא בכדי רק הוא לאפר,

כאן שאין יותר מודגש זה שבאופן "לפי לאפר, בצריך עניןהרמב"ם שום
וקלקול, השחתה העציםשל וכליון דשריפת הפעולה גוף מצד .אפילו

וכליון, השחתה של מעשה כאן שאין נמצא לאפר, צריך שהוא דכיון

העצים את ומהפך שעושה תיקון, של מעשה אלא העצים, מציאות ביטול

בין להתחמם בין הנר, את כשמדליק משא"כ לו. צריך שהוא לאפר,

האש, ע"י הנעשה תיקון בשביל היא האדם שכוונת אע"פ הרי להאיר,
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בשביל העצים קלקול זו, בפעולה קלקול צד יש הרי מ"מ אור, או חימום

האש". שע"י התיקון

אע"פ לאפרו.. "בצריך הרי רש"י דלשיטת שם, בהערה דמקלקלומוסיף
לגבי דגם ומשמע אחרים", אצל הוא מתקן עצמה, המלאכה אצל הוא

לעיל) (שהובא במ"מ משמע וכן לאפרו. שצריך הגם מקלקל, הוי העצים

כנגד האפר תועלת הרמ"ךקלקול"שאין בשם כאן כס"מ וראה חפצים",

שכתב ע"ד וזהו הוא". מקלקל האפר משום אחת קורה המבעיר ד"בודאי

אצל הוא מקלקל לקדרתו עצים ד"מבעיר הנ"ל, וברייתא בד"ה רש"י

אחר אצל מתקן שהוא ומה דהאעצים, חשיב, לא לר"ש (בתבשיל) ים

הנר את מדליק על לאפרו בצריך מעלה אין וא"כ היא", משאצל"ג

משא"כ אחרים. אצל מתקן רק הוא שבשניהם להאיר, או להתחמם

שבצריך דאע"פ נראה, כאן ההלכה סידור שמאופן הרמב"ם, לשיטת

מקלקל זה הרי להאיר או לאפרוגמורלהתחמם בצריך מ"מ עצים, אצל

אינו כי מקלקל, נקרא אלאמבטלאינו העצים אותםמהפךמציאות

לו. צריך שהוא לאפר,

סוף כי מספיק, ביאור זה אין "אבל להקשות: המשיך שהלקו"ש אלא

תיאור להתחיל צריך היה האש, ריבוי משום החיוב.. ש"עיקר כיון סוף

שהאדם מבעיר, מלאכת של למהותה המתאים באופן מבעיר מלאכת

והיינו האש, הוצאת עצמה, המלאכה כוונת בשביל המלאכה את עושה

גופא לאש שמלאכתשצריך ולהעיר, האש. אור או האש חמימות בשביל ,

צריךבמשכןמבעיר שהיה משום ולא הסממנין.. בישול בשביל היתה

אינו שמבעיר לשלול וההכרח הצורך עיקר ולהעיר: להוסיף ויש לאפר.

שלפ"ז העצים, וכליון שריפת היא מבעיר שמלאכת להסברא הוא מקלקל,

וכליון, שריפה קלקול, של מלאכה מבעיר מלאכת הוי שבעצם נמצא

רק עליה שחייבים המלאכה, תיאור בתחילת תיכף להדגיש ההכרח ומובן

הן שכולן ומוחק.. קורע בוצע, חובל, ע"ד וקלקול. השחתה אלא כשאינה

כשיש רק הוא שהחיוב ההדגשה מוכרחת ולכן קלקול, של פעולה במהותן

וכליון שריפת משום אינו החיוב עיקר הרמב"ם שלדעת כיון אבל תיקון.

ענין אינו מבעיר מלאכת של תוכנה א"כ האש, ריבוי משום אלא העצים
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שמרבה או האש הוצאת תיקון, של ענין אלא וכליון, שריפה קלקול, של

(ועיין לאפר. שצריך כזו בהבערה דוקא הרמב"ם פתח למה וא"כ האש",

דס"ל הרמב"ם, מלשון מוכיח שאכן כה, סימן שבת משה" "משאת בספר

האפר). ועשיית העצים בכליון דוקא הוא מבעיר דין דעיקר האבנ"ז כדעת

שצריך יוחנן ר' הדגשת שלדעתו מכריח, הרמב"ם לשון דאכן שם, ומבאר

מבעירלאפר, מלאכת בגדר עיקר אדה"זהיא בשו"ע כתב דכאשר כלומר, .

לומר, כוונתו האש, הוצאת הוא ההבערה דענין החידוש את ובקו"א

וריבויושבמלאכה האש הוצאת הוצאתשהיא האחד אופנים, שני יש

וכו' גחלת ועשיית הנר להדלקת האש הוצאת והשני אפר, לעשיית האש

לאפר. צריך בהם שייך לצורךשלא היא האש הוצאת כשמטרת ודוקא
ההבערה של עיקרה היא זו לצורךהאפר, בהבערה הרמב"ם פתח שלכן ,

לומר (ויש לחמם או להאיר האש הוצאת דין את כתב אח"כ ורק האפר

וצריך "מבעיר אמר לא יוחנן שר' גופא מהא זאת למד שהרמב"ם

מבעיר). גדר מעיקר שזהו ומוכח לאפרו, וצריך אלא לקדרתו",

לשון את עפ"ז ביארו (52 ע' תשצ"ג (גליון וביאורים" "הערות ובקובץ

" החיובאדה"ז: ריבויעיקר משום אלא העצים, וכליון שריפת משום אינו

שאינו אלא בהחיוב, פרט גם הוא האש דכליון משמע, זו דמלשון האש".

דבעינן הא אדה"ז, בדברי והברכ"ש האבנ"ז להבנת ואילו החיוב, מעיקר

שלא כדי אלא כלל, החיוב סיבות מכלל זאת אין לאפר, צריך שיהא

פרטי מכלל הוי שפיר שבלקו"ש, המחודש לביאור אך מקלקל. יהיה

מעיקרם. שאינו רק החיוב,

" הקו"א בלשון שכתבנו במה ביאור מתוסף אינואע"פובזה שהמבעיר

וכליון שריפת משום אינו החיוב עיקר אעפ"כ לאפר, צריך אא"כ חייב

והוא לאפר. מצריך הראיה את תירץ ולא האש", ריבוי משום אלא העצים,

וזאת לאפר, צריך שצ"ל בו שפתח מה את שולל אינו במסקנה שגם כיון

והיינו, מקלקל. יהיה שלא כדי רק ולא מבעיר של ההגדרה עצם מצד

השחתה", "דרך זו הרי לאש) לא (וגם לאפר צריך ואינו מבעיר דכאשר

המלאכה, גדר שזהו יתכן ולא ושלילה העדר מלאכת הוא העצים כליון כי

לאש צריך אינו כאשר גם ולכן חיובית. פעולה היא אפר עשיית אבל
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וההשחתה, הקלקול את מבטל שזה רק לא לאפר, וצריך אפר יש אבל

אפר. לעשות מנת על האש שמוציא ההבערה, גדר מעיקר זהו שאכן אלא

ההגדרה בין סתירה אין לביןשעיקרועפ"ז האש, הוצאת הוא מבעיר דין

לגבישהעיקרמה כי לאפרו. שצריך המלאכה,הוא שעיקרהגדר ודאי

האש הוצאת העציםהוא כליון לגביולא אבל האש,המטרה, הוצאת של

משום גופא (וזה הנר הדלקת ולא המלאכה עיקר הוא אפר עשיית הרי

כנ"ל). הנשרף, בדבר גם חיובי ענין האש הוצאת פועלת לאפרו שבצריך
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י"ט סימן 

בשבת  שנפלה  דליקה כיבוי

-א-

אותה המכבה בשבת, שנפלה "דליקה ה"ג: פי"ב שבת הלכות ברמב"ם

נפשות. איבוד אלא שבת דוחה ממון איבוד שאין חייב, ממון איבוד מפני

שורפת ואפילו תלהט האש ויניחו ימותו, שלא כדי אדם בני יצאו לפיכך,

כולה". המדינה כל

הדליקה את לכבות מהו מרבה, אביי מיניה "בעא כב,א: בביצה ומקורו

שרי, בשבת דאפילו לי מבעיא קא לא נפשות סכנת דאיכא היכא ביו"ט,

אסור". א"ל מאי. ממון, איבוד משום לי קמבעיא כי

ממון איבוד מפני שהמכבה הרמב"ם דברי "א"א,חייבועל הראב"ד: השיג ,

"גם במ"מ: כתב וכן שלו". לפחם צריך דאינו משום כר"ש, כאן אין חיוב

פ"א לעיל כוותיה הרמב"ם ופסק חייב, משאצל"ג (דס"ל בדוקא כר"י זה

כתבי, כל פרק בירושלמי מבואר וכן אסור. אבל פטור לר"ש, דאי ה"ז),

לפסוק סיוע כעין (בירושלמי) בזה שיש אכתוב כ"ג ופרק הוא, ופשוט

שכתב "וזה הרמב"ם: שיטת את ס"ז שלד סימן בערוה"ש סיכם וכך כר"י".

הפוסקים רוב לדעת אבל חייב. דמשאצל"ג לשיטתו זהו חייב, דהמכבה

שכתב וזה דרבנן. איסור אלא תורה חיוב כאן אין פטור, דמשאצל"ג

בכיבוי חיוב אין שמעון, כרבי לן דקיימא דלדידן כלומר, בהשגות.. הראב"ד

וכן לפחמין". צריך אין הא שריפה ובכיבוי פחמין, לעשות כשצריך רק

"והמכבה רז: סימן שבת הלכות הכלבו) (לבעל חיים" ב"אורחות איתא

ממון איבוד מלאכהחייבמשום העושה "כל ס"ד: שם לשיטתו ג"כ והוא ."

חייב". המלאכה לגוף צריך שאינו אע"פ
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המער"ק: העיר כתבי, כל פרק בירושלמי מבואר דכן המ"מ שכתב ובמה

או הוא, קולמוס אשגרת ואולי שם, זה בירור מצאתי לא בעניי "ואני

הפרק". בסוף שם שמבואר נפשות אסכנת דקאי לומר וצריך סופר. טעות

(קטו,א) הרשב"א "כתב שם: ז"ל הכ"ו, בפכ"ג למ"ש ציין המ"מ הרי אמנם

עליה,א פטור משאצל"ג דאמר שמעון דלרבי ה"ג) (פט"ז בירושלמי מרו

להציל יכול אינו הקדשאם דברכתבי שאין לפי מכבה, בכיבוי, אלא

שבות, חשיב כיבוי לר"ש דרק הרי, הקדש. כתבי בפני עומד שבות של

המ"מ שציין וזהו להציל. אין כתה"ק אף ולכן דאורייתא הוי לר"י אבל

ממון, איבוד מפני דהמכבה עולה, הנ"ל שמהירושלמי אלו, לדבריו בפי"ב

בירושלמי "אבל קטו,א: שבת הריטב"א בחידושי גם וראה עליה. חייב לר"י

חייב דמשאצל"ג תורה, איסור זה דכיבוי דסבר יהודה לר' דמתני' [אמרו]

כתבי בפני לה דחינן דרבנן, שבות אלא דליכא כיון לר"ש, אבל עליה.

משום דבר אין דאמר דר"ש "מתניתא (ופ"מ): הירושלמי וז"ל הקדש".

שבות, משום אלא אינו כיבוי (לר"ש הקודש כתבי בפני עומד שבות

הקדש)". כתבי להציל הדליקה מכבין לדידיה הלכך היא, דמשאצל"ג

" המ"מ: בגמרתנווהוסיף ולא במשנה זה נזכר שלא בירושלמי),ומתוך (רק

מקומות בכמה פוסק שהוא ז"ל, לרבינו סיוע כעין בזה שיש אומר אני

הזכירו ולא במשנה סתמו כמותו, הלכה שאין ולפי שמעון, כרבי דלא

לומר ויש תורה). איסור דוחין אינם הקודש שכתבי (כיון צד" בשום כבוי

שגם כיון כר"י, לפסוק סיוע בירושלמי מצא שלא המער"ק העיר שיפה

אין הרי בפכ"ג, המ"מ מש"כ בירושלמיע"פ ואדרבהסיוע לרמב"ם,

מכך הוא לרמב"ם סיוע שה"כעין" ורק כדבריו. שלא מבואר שמהירושלמי

הירושלמי בבבלישדין הובא היאלא המ"מ כוונת עיקר לכאורה אבל .

ולא במשנה שסתמו מה הירושלמי, ביאור שע"פ שכתב, השני לענין

כר"י. שהמשנה מפני הוא הקודש, כתבי להצלת כיבוי הזכירו

הזכירו לא מ"מ כר"ש, הלכה אם (שגם אפשר מקום "ומכל המ"מ: וסיים

שדעת מפני) הקודש, כתבי להצלת הכיבוי היתר ובבבלי משנתנובמתני'

למבוי הצלתן התירו לא שהרי הקדש, כתבי מפני נדחין השבותין כל שלא

הפוסקים לדעת עיקר לי נראה וזה מדבריהם, שאיסורו אע"פ המפולש,
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שלד סימן במאמ"ר העיר יהודה", "כרבי שסיים מה ועל יהודה". כרבי

נפל דט"ס לי חזי ולדידי והבנה, פירוש שום לזה אין "לענ"ד סק"י:

צ"ל א"נ יהודה. רבי במקום שמעון רבי וצ"ל יהודה"דלאבספרים, כרבי

קטז,א). אורה" וב"קרן סי"ב. שם הגר"א בביאור כתבו המ"מ (וכדברי

שהרי זה, בדין הרמב"ם קמ"ל מאי לדקדק, "ויש ס"ח: שם ובערוה"ש

שבת דוחה נפשות דאיבוד להשמיענו ואם חייב. מכבה דכל ביאר כבר

שבת, דוחה ממון איבוד נפשות("שאין איבוד בפ"באלא ביאר ג"כ ,("

דמשום קמ"ל, רבה דדינא לי ויראה שבת. דוחה נפש פקוח ספק דאפילו

של גחלת דמכבין כתב, לזה שלאמתכתדמקודם כדי בהברה"ר יזוקו

דהותררבים דרבנן, רביםבשבילאיסור בשריפותנזק הרוב פי ועל כמ"ש,

יכבו לא אם רבים נזק בזה ויש ברה"ר, והגחלים האש מתגלגלים

כן דאינו קמ"ל לכבות. דמותר אומר והייתי ישהדליקה, דליקה דבכיבוי ,

נזק במקום ולא נפשות פיקוח במקום רק הותרה ולא דאורייתא, איסור

של בגחלת ולא התורה, מן כיבוי אין מתכת של בגחלת דרק בעלמא.

חייב". דמשאצל"ג יהודה כרבי ליה דסבירא משום עץ,

-ב -

הדליקה.. דבר על שאלת "אשר ס': סימן וכתבים פסקים ובתרוה"ד

מחמת הנה משמו. להשיבך לי וציוה הגאון אבי אדוני פי את שאלתי

גומות והשויתם גומות וחפרתם בעירכם, בשבת יצאה אשר הדליקה

הוא גמור שאיסור יצ"ו לא"א נראה בנין. כמו יחד ועפר אבנים וטחתם

לאפוקי דחלק (ולהעיר, הוא" ממון עסקי על דהא טעמים, מכמה זה

האסורות פעולות הן התרוה"ד, שנקט מהפעולות גומא והשווית חפירת

הרמ"א והביאו משאצל"ג). הוא דכיבוי כר"ש להפוסקים גם מדאורייתא,

סק"ח. שם בד"מ

צריך לו, אשר בכל עצמו להציל יוכל "ואם ס"א: קנז סימן יו"ד וברמ"א

וכ"כ וריב"ש)". ראב"ד, רשב"א, (ר"ן, תעשה לא יעבור ולא הכל ליתן

שיעבור קודם ממונו כל יתן תעשה, לא "אבל תרנו: סימן סוף באו"ח
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מובן חייב, משאצל"ג שהוא דכיבוי להרמב"ם והנה וראב"ד)". (הרשב"א

דס"ל להחולקים אף אכן, ממונו. להציל כדי לעבור דאין הא בפשיטות

(ורק ס"ח שטז ובסימן סכ"ז שלד סימן בשו"ע וכדפסק במשאצל"ג, כר"ש

לעבור. אין דרבנן איסור על גם ממון להצלת הנה חייב), שלרמב"ם סיים

להציל כדי שבת לחלל "אסור במשאצל"ג דגם סכ"ו, שם הרמ"א פסק וכן

אדה"ז בשו"ע ועוד סכ"ח. שם אדה"ז ושו"ע סכ"ו הלבוש וכ"כ ממון".

יניח ממונו, ליקח עליו שבאו יחיד "אבל סק"ז: ממג"א ס"ז שכט סימן

ליטול לולהם אשר שבתכל יחלל ולא סופרים, דברי באיסור ,אפילו

שבות רק שהתירו ועי"ש (סל"ח-מ)". שא בסימן שנתבאר ע"ד שאינואלא
הפסדגמור .מרובהבמקום

בדרבנן". אפילו שבת לחלל אסור "ובממון סקל"א: א"א שם בפרמ"ג וכ"כ

עכו"ם, שיתפסוהו וספק חוב בעל הוא אם מקום "ומכל שהוסיף: אלא

בזה לצדד והביאויש אסור". ממון הצלת "דלענין סקע"ו: שם במשנ"ב

שבת לחלל אסור דרבנן באיסור דאפילו במשאצל"ג, אפילו שבת לחלל

יהודים, אינם שיתפסוהו וספק חוב בעל הוא אם אך ממון, הצלת בשביל

בזה". לצדד יש

מרבנן צורבא על ששאלת "מה קנו: סימן או"ח שיק מהר"ם בשו"ת אולם

בצמצום ממנה שמתפרנס חנותו אצל דליקה היתה קודש שבשבת אחד,

על בהיל שהיה מחמת אש כבה ובבהילתו בו, התלויים ובניו ואשתו הוא

וגם אחריו, מרננים והעם ביתו, לפרנס דבר לו ישאר שלא שחרד ממונו,

שלד. סימן באו"ח הפסוקה תשובה לקבל צריך אם ושואל עליו, דוה לבו

עבור כיבה אפילו תשובה לקבל לו מורין דאין משמע שם ובמחה"ש

ממני, זה שואל שאתה מה כוונתך יודע אני אין והנה (תשובה) ממונו.

מרבנן שצורבא השם חילול ואיכא אחריו מרננים שהעם דבריך לפי שהרי

צריך הוא צריך, לא והן תשובה לקבל צריך הן כן ואם כזאת, יעשה

הבית לו ויורו חטאתי, אנא ויאמר שבעירו דין הבית לפני הדברים להביא

יהא לא שאז התשובה, יועיל זה דרך על שרק בעיניהם, הנראה כפי דין

שבכל ובפרט מתפרסמא. דין בית לפני דעבודי דמילתא השם, חילול

דיש במלתא שכן מכל מקום, באותו שיהיה שצריך רז"ל אמרו תשובה



è"é ïîéñ$úáùá äìôðù ä÷éìã éåáéë171

לעשות מחוייב הוא ככה המורים, לו יורו וכאשר השם. לחילול לחוש

הבית לפני הדבר שיביא צריך הנ"ל, לאיש פנים כל ועל יסיר.. לא וממנה

עוונו". לו יכפר וה' יעשה, מפיהם והיוצא שבעירו, דין

לקבל לו מורין דאין משמע דבמחה"ש שם, השואל בדברי שכתב ומה

"אבלתשו סקל"ב: שם מחה"ש דז"ל צ"ע, ממונו, עבור כיבה אפילו בה

הכיבוי היה כשלא והיינו תשובה. צריך אין ממוןבכיבוי הצלת לצורך רק
צריךגרידא גרידא, ממון לצורך כשהיה אבל נפשות, מחמת (אלא

ממה מחה"ש, דעת מוכח וכן סכנה". חשש כלל היה לא כי תשובה),

חיללו באם שאלתך "ואם רלו: סימן יאיר" "חות מתשובת שם שהביא

כפרה" דצריך פשיטא כלל, נפש סכנת היה ולא ממון להציל כדי שבת

לו). הערה בא"א שם הפרמ"ג על הגן" "פרי (וראה

עשיר שהוא מי דהנה "ונראה, ז': סימן ח"א שלמה" ב"מנחת כתב וכן

אפילו משאצל"ג, רק הוא שכיבוי אע"ג ברכושו, אש בשבת ונפלה מופלג

ושורפת אוכלת אש בראותו מאוד עד גדול שצערו אע"ג לכבות, אסור הכי

הפתחים, על המחזר לעני מופלג מעשיר ויהפך רכושו, כל את לעיניו

אפשר וגם חובות, מבעלי כדין שלא פנים והלבנת לנגישות מקום יש וגם

ז"ל האדרת הגאון שכתב במה גם ועיין וימות. צער מרוב האיש שיחלה

יש וקצת וז"ל: יד, כתבי הצלת לענין שלד) סימן אורח" "עובר (בקונטרס

ויוכל ימיו, כל בהם ויגע שעמל למי נפשות סכנת ספק ליה דהוי לומר

חרל"פ ר"א הגאון על ששמעתי וכמו רח"ל, נפש מעגמת חולי לידי לבוא

האריך ולא שלו, קודש לכתבי אסון שקרה ביאלוסטאק, אבד"ק שהיה ז"ל

דמצינן אע"ג לכבות. אסור הכי ואפילו עלינו. לא נפש, מעגמת ימים

בשבת בשרו על עומד שפרעוש במי א') סימן פי"ד (שבת שכתב להרא"ש

אלא לצודו, כמתכוין דאינו מעליו, ולהשליכו ליקחנו מותר ונושכו,

אקוץ דהוה מידי טלטול, איסור משום בו ואין ישכנו, שלא כמתעסק

אמות. מד' פחות פחות ולהוליכו לטלטלו כירה בפרק דשרינן ברה"ר,

פי גדול הוא והצער שהכאב אע"ג ממון, של מרובה בהפסד הכי ואפילו

ואפילו רכושו, ינצל זה ידי על אם ידו לו שיקטעו מסכים והיה כמה,

משום והיינו אסור. ממשהכי הגוף ומותר,דצער דפטור תלת וכהני שאני,
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דאסור שריפה מכיבוי שנא מאי וא"כ וכו', מורסא, ומפיס ונחש, צבי, צידת

אבל שאני, הגוף דנזק כרחך ועל יצטערו, שכולם אע"פ רבים, של אפילו

דחשיב משום כלל, מתחשבין אין הרבה, ומצטער לבו אל שנותן בזה

האש". ולא עצמו ממית הוא כאילו

-ג-

מתכת של (בכלים ומפסיקין מכבין רבנן.. "תנו (ופירש"י): פד,ב וביומא

סכנת בה שיש (בדליקה בשבת הדליקה מפני מים) מלאים חרס של או

מב"ד.. רשות ליטול צריך ואין משובח, זה הרי והזריז קאמר), נפשות

ונפשות זו בחצר (דליקה אחרת לחצר דאפילו לי, למה ומפסיקין מכבין

קטנים)". או חולים והם אחרת בחצר

מכבין "וכן א': אות הרי"ף) בדפי (ה,א. יומא הר"ן על ריא"ז ובלשון

ויש הואיל אחרת, בחצר הדליקה נפלה ואפילו הדליקה, מפני ומפסיקין

להם יש שם, הנמצאים ויסתכנו בחצר הדליקה תבוא שמא להסתפק

אימי רבי "בימי קה"ע): (ופירוש ה"ז פט"ז שבת ובירושלמי לכבותה".

בעצמו), (יכבה יטפי אימי רבי אפילו סכנה היתה אם בכפר.. דליקה נפלה

בנשים הללו דברים יעשו אומרים אין סכנה, בו שיש דבר כל תני, כן ולא

כו'". שבישראל בגדולים אפילו אלא ובקטנים,

אפשר שאי נפשות אבוד שם היה שאם לומר "רוצה שם: במ"מ כתב וכן

דבר לך שאין הוא ופשוט הדליקה, את מכבין כיבוי, ידי על אלא להצילן

שחל יו"ט ופרק ל,א). (שבת שני פרק ומבואר נפש, פקוח בפני עומד

דאפילו לך תבעי לא נפשות סכנת דאיכא היכא אמרו.. כב,א) (ביצה

שם ויש דליקה "נפלה הי"ז: פ"ב גופיה הרמב"ם וכדברי שרי..". בשבת

בטור פסק וכן האש". מן להצילו אותה מכבין ישרף, שמא שחוששין אדם

זה הרי והזריז שבת דוחה נפש פיקוח "כל שכט: סימן או"ח ושו"ע

ויבוא זו לחצר שתעבור וירא אחרת לחצר דליקה נפלה אפילו משובח.

דלרמב"ם לקמן, ראה אבל תעבור". שלא כדי לכבותה יכול סכנה, לידי

הכיבוי. מלבד אחרת אפשרות שום כשאין דוקא זהו
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אותם אם דאף לכאורה משמע אדם", בני "יצאו הרמב"ם מלשון והנה

לרה אותם להוציא שצריך קטנים הם יוציאובנ"א דאורייתא, איסור והוי "ר

שצ"ב, אלא תורה). איסור היא גם (שלשיטתו הדליקה יכבו ולא אותם,

שבהוצאת לומר ואין הוצאה. מאיסור כיבוי מלאכת יותר חמורה במה

עצמו" את נושא "החי כי תורה, איסור כלל בדרך אין מהדליקה, אנשים

ותינוקות חולים או זקנים הם להוציאם, שצריך אלו שהרי צד,א). (שבת

את נושא חי אמרינן לא דבכה"ג ברגליהם, בעצמם להלך יכולים שאינם

וגם וש"נ). ספ"א, שח וסימן ס"א שכט סימן אדה"ז שו"ע (ראה עצמו

רה"ר לנו אין דהאידנא מהחי"א, בסמוך שיובא מהטעם שהוא לומר אין

דלא ה"א פי"ד שם בדבריו עיין רה"ר, לנו יש לרמב"ם שהרי מהתורה.

הי"ז בפ"ב התיר הרמב"ם לעיל, שכנזכר ואף ריבוא. ס' שצ"ל התנאי כתב

באופן מדובר דשם צ"ל אדם. שם שישרף חשש כשיש דליקה לכבות

הוצאה, ע"י להציל כשיכול משא"כ לכבות, בלי להוציאו אפשר שאי

יכבה. ולא דיוציא הכא משמע

נעשה בהוצאה כי לכיבוי. הוצאה בין יש גדול דחילוק לומר, יש ואולי

נפשות הצלת היא כולה הפעולה וכל פעמי, חד ובאופן אחד ברגע האיסור

ורגע רגע ובכל רב, זמן נמשכת הפעולה הרי בכיבוי, אבל מהדליקה.

שבפעולה וכיבוי כיבוי כל אם לדעת אפשר אי וגם ועוד, עוד מכבה

דמאחר שחיישינן גם מה נפש. הפיקוח למניעת בודאי נצרך זו, נמשכת

פסק ולכן נפשות. הצלת לצורך שלא גם יכבה ממונו, על בהול שאדם

יכבה. ולא שיוציא הרמב"ם

דוחה נפש פיקוח "כל ס"א: שכט סימן השו"ע לשון את הבאנו וכבר

וירא אחרת, בחצר דליקה נפלה אפילו משובח, זה הרי והזריז שבת

המג"א וכתב תעבור". שלא כדי מכבין, סכנה, לידי ויבא זו לחצר שתעבור

אפשר שאי קטנים או חולי שם שיש כגון סכנה. לידי "ויבא סק"א: שם

מדרבנן) הוא דמשאצל"ג דקי"ל מה (לפי ונ"ל אפשרלהבריחם. דאפילו

לכבות מוטב ר"ה, דרך הוילהצילם (הוצאה) זה אבל משאצל"ג, דהוי

וכן ס"ב". שכה סימן ועמ"ש סמ"א. שח סימן שכתבתי כמו דאורייתא

מה-מו כלל בחי"א אולם ס"א. שם אדה"ז ובשו"ע שכט, סימן בא"ר פסק
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לרשות להוציאו מוטב אם הרבים, רשות לן דלית לדידן עיון "וצריך סט"ו:

ריש והמג"א הדליקה. לכבות מוטב או מדרבנן, אלא אינו זה דגם הרבים,

דבזה פוסקים דעלמא סוגיא שהרי וצ"ע לכבות, דמוטב כתב שכ"ט סימן

של והאיסור דרבנן, אלא אינו כן גם כן ואם הרבים, רשות לן לית הזמן

(דאע"פ א'" סימן לעיל שכתבתי כמו דרבנן איסור משאר יותר חמור כיבוי

מהתורה). עיקרו אבל משאצל"ג, שהוא

וקטן החולה את להציל יכול אם המג"א, "כתב בסק"ב: שם ובמשנ"ב

משאצל"ג אם כי הוי דלא לכבות, מוטב אעפ"כ ר"ה, דרך אותם לישא

כרבי להו דסבירא הפוסקים לרוב "היינו, סק"ג: (ובשעה"צ עלה דפטור

בזמנינו דגם סוברים פוסקים דהרבה ר"ה, דרך לעבור משא"כ שמעון),

ר"ה דרך לעבור מוטב דלדעתו כתב, הבערה בכלל והחי"א ר"ה. לנו יש

עי"ש". משיכבה

-ד -

בדין שינוי גם יש ובמילא המצב, נשתנה בזמנם אם הראשונים ונחלקו

כתבי כל פרק ריש שבת דהמרדכי בגמרא. שמבואר דליקה כיבוי איסור

ברוב נהגו "ועכשיו בזמנו: שהיה המנהג אודות מעיד שצג רמז הקודש

כדלקמן). זה מנהג שולל עצמו הוא (אולם בשבת" דליקה לכבות הארצות

ותרוה"ד, ושה"ג, אשרי, והגהות או"ז, ומהר"ח האו"ז, פסקו כן ואמנם

זו ולא בשבת. דליקה לכבות ויש הדין נשתנה דבזמנם והא"ר, ושכנה"ג,

מותר הדליקה, ממקום כולם יצאו בודאי שכבר היכא אפילו אלא בלבד,

טעמים: כמה בזה ונאמרו משובח. זה הרי שהזריז ואדרבה לכבות,

אשר"י בהגהות (הובא קמט סימן סוף עירובין זרוע" ה"אור לשון זה א)

מפני בשבת, דליקה לכבות רבותינו התירו "מיכן ו): סימן פ"ד עירובין

העכו"ם בין דרים דליקהשאנו וכשיש והורגים, ושוללים גרעבאים ולא ,

לספר הסמוכה כדפרישיתמעיר שרי הילכך השבת, את עליה שמחללין

לח סימן (ח"ב שבת" ערב ובדרשותיובהלכות או"ז מהר"ח שם כתב וכן .(

המרדכי על ובהערותיו הרי"ף) בדפי (יב,ב. עירובין בשה"ג וכ"כ ט. סימן
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בתרוה"ד וכ"כ מהר"ם. פסקי בשם סק"ה שיג) רמז מג דף כירה (פרק

סכ"ח. אדה"ז ובשו"ע בלבוש זה טעם והובא נח. סימן

הא על פסק "מהר"ש קנו: סימן וכתבים בפסקים בתרוה"ד כתב ועוד

עסקי על שבאו בזמן עיירות, על שצרו נכרים מה,א) (עירובין דאמרינן

הזה ובזמן לא. ממון עסקי על אבל השבת, את עליו מחללין נפשות,

לא אם ממון, עסקי על דבאו הוא, דידוע מחללים, ממון עסקי על אפילו

זה ומטעם נפשות. עסקי והוי יהרגנו ממונו, ולבוז לשלול הישראל יניח

לילך לישראל נכרי, בבית אפילו בשבת שנפלה בדליקה הוא גמור היתר

הורגיםולכבות.. שאינם במקום סכנתואפי' והוי ובוזזין שוללין מ"מ ,

כבעיר נפשות, לסכנת (שנעשה ממון עסקי על בבאו אף דשרינן ממון

כדפירשתי". לספר) הסמוכה

המלכות מאימת נפשות ספק חשש "שיש כתב: שם במרדכי ב)

הדליקהוהנכרים, שמניחין יראו ולפיכךאם והולכת, דולקת להניח

"דהאידנא שם: בתרוה"ד גם וכ"כ כוותיה". דקי"ל דר"ש אליבא מכבין

הישראל ח"ו והורגים הולכים הנכרים דליקה, יכבוכשיש לא אם

הוא".כמותם נפשות וסכנת ,

קהל בפני רבים בפני הקדוש אהרן מה"ר דרש "וזה בתרוה"ד: וסיים

אתי דלא בשבת, אפי' הדליקה לכבות לישראל שיש והודיע ועדה,

נפשות, כהצלת דהוי הוא מצוה דאדרבה ואמר סכ"נ. והוי ח"ו לאימנועי

מוכיח) זה הרי עכשיו, אותו שואלים (שאם כלומר מגונה, זה הרי והנשאל

בנפל דוקא לומר ומערערים מגמגמים יש כי ואף כבר. הודיע שלא

דדרכם נפשות סכנת איכא דאז תחילה, ישראל של בביתן הדליקה

נכרי בבית בנפל אבל בביתו, שיצאת במי הדליקה, לתוך היהודי להשליך

נשמע ולא שהודלקו עיירות מכמה וראייה כלל. סכנה דליכא מחללינן לא

סכנה, דיש אשכחן דטובא מהנהו ראייה אין משם מ"מ סכנה, נדנוד

ראות לפי הכל אמנם דמחללין, ופשיטא תחילה נכרי לבית נפל אפילו

עוד". ויחכם לחכם ותן ישראל של לביתו שיתקרב מה לפי והזמן, עינים
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(נדפס יעקב" ב"גאון אלשאקר משה ר' כתב אלו טעמים על אמנם

וסכנת חשש מקום הוא "אם המאור): מכון בטור מפרשים" ב"ילקוט

הכל והמלכות, מהגוים והזמניםנפשות המקומות יודעכפי והשם ,

מקום ומכל לב, לכבותתעלומות שנהגו מקום ראינו ולא שמענו ,לא

המחמירין". ראש על ברכות ויחולו

הדליקה: לכבות שמתירים המנהג בביאור שם המרדכי כתב עוד ג)

לברוח". יוכלו שלא תינוקות בה ישרפו הדליקה, שבעבור "שחוששין

שאין ברור אם זה, ולטעם ד'). אות לקמן (יובא דבריו העתיק ובשכנה"ג

להם "ואין דבריהם: את דחה המרדכי אולם לכבות. אסור תינוקות, שם

שאמרו כאותו שזה אלא זה, בדבר ברור היתר ואין שיסמוכו.. מה על

וכ"כ מזידים". יהו ואל שוגגין שיהו מוטב לישראל להם הנח חכמים,

דלחשש "ונראה, הקשה: שם אלאשקר משה ורבי קטו,א. שבת הריטב"א

לתינוקות, שחששו היאהראשון מילתא בימותלאו להו הוו נמי דתינוקות ,

ואי (בודאי, תינוק שם היה אם אלא למידי. חשש ולא שאסרו, החכמים

במקומו". שנתבאר כמו להצילו, מכבין דאז להוציאו) אפשר

יכבנה, לא דאם "שכתב הנ"ל: שכנה"ג על סקמ"ד בתהל"ד הקשה ועד"ז

לברוח להתמהמה יכול שאינו חולה או זקן בעיר שם מהיות יחסר אל

בימיה אף דא"כ פירושו, ידענא ולא ע"כ.. עליו הדליקה לאותבוא למה ם

כתב הקודש כתבי כל פרק בריש המרדכי שגם ואף לכבות. מותר היה

כתב הא ע"כ, לברוח יוכלו שלא תינוקות בה ישרפו הדליקה שבעבור

וצ"ע". וכו', לישראל להם והנח שיסמוכו מה על להם שאין באמת

("ואפילו יהודים בין גרים שהיו הגמרא דבזמן קושיתו, לתרץ יש ואולי

הלבוש), בשם שם אדה"ז שו"ע - לעצמם" מקומות להם היו בגלותם

מהתינוקות חשש כ"כ היה לא להציל, הגיעו כולם דליקה וכשהיתה

בזמניהם משא"כ כולם. את והוציאו מצילים הרבה דהיו וחולים, וזקנים

יותר. חזק החשש נעשה א"כ להציל, יבואו לא והגוים הגוים, בין שגרו

יכולין היו ובקל בצפיפות, כ"כ דרו לא הגמרא דבזמן לומר, אפשר ועוד

לבית. מבית תעבור שהדליקה חשש היה לא וגם כולם, את להציל

אחד. במקום אנשים הרבה דרים בזה"ז) (ובפרט הראשונים בזמן משא"כ
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וקציעה" ב"מור שיסמוכו..והיעב"ץ מה על להם "אין המרדכי: דברי הביא

לחוש יש שאם זה, על "תמהתי והקשה: זה". בדבר ברור היתר שאין

ערוך תלמוד והלא יותר, היתר צריך מה כו', לברוח יוכלו שלא לתינוקות

וב"פרי שכט". סימן ריש כדלעיל משובח, זה הרי והזריז פד,ב) (יומא הוא

גופא ההיתר דעל מהתהל"ד "ומשמע התהל"ד: קושית מביא הנ"ל הגן"

המרדכי דברי צ"ב א"כ נכון, היתר זה אם דממ"נ, צ"ב אבל ליה. קשיא לא

צ"ב א"כ נכון, היתר זה אין ואם שיסמוכו, מה על להם שאין שכתב

רואים כשהיו מעולם דבודאי והנראה, זה. מטעם שהתיר השכנה"ג דברי

שבת, דוחה נפש דפיקוח הדליקה, מכבין היו נפשות, סכנת חשש שיש

היתר נתחדש אח"כ לכבותרק להתיר כללי היובאופן שלא באופן אף ,

שמא חוששין שהיו מכבין, היו ואעפ"כ נפש, פיקוח חשש בפרטיות רואים

המרדכי כתב ולזה תינוקות, בה בכלישרפו לעולם לכבות היתר זה שאין

לעולם,דליקה, דמכבין היתר נתפשט זה דמטעם השכנה"ג, כוונת ג"כ וזה

ואפשר וחולה. זקן שם שיש חשש שיש בפרטיות רואין שאין במקום אף

כיון למחות, רצה לא מקום מכל מספיק, טעם זה שאין השכנה"ג דמודה

שהרי כלום, הועיל שלא וצ"ע המרדכי". שכתב וכמו כן, נתפשט שכבר

מדין לכבות חייבים לתינוקות, חשש שהוא איזה יש אם נפשך, ממה

יש ואכן לכבות. נהגו למה כזה, חשש שאין ברור ואם נפש, פיקוח ספק

המנהג בהצדקת זה טעם הובא לא אדה"ז, ושו"ע שברמ"א לב לשים

לקמן. וראה הזה. בזמן לכבות

בעל של ומחותנו תלמידו אשכנזי, יונה (לר' הארוך והיתר" ב"איסור והנה

נפלה "אם שבמרדכי: זה כטעם לכאורה כתב מא, סימן נט שער תרוה"ד)

לכבות יכול סכנה, לידי ויבא זה לחצר שיעבור וירא אחרת, בחצר דליקה

אחד לנפש סכנה שיהיה דוקא והיינו בביתו. כשהדליקה שכן וכל בשבת,

כגון חוליןמישראל, שאר או ויולדת תינוקת שם לברוח.שיש יכולין שאין

ממונו כל שורף אם עדיין, לברוח יכולין רק או כולם, ברחו אם אבל

בבית הבא דליקה "וכן ד: סימן נט בשער שם וכ"כ לכבות". רשאי אינו

ליהודיםיהודי מסוכן שהוא להתפשטבמקום עלולה שהאש מקום (היינו

ואפילו בשבת, לכבותו יכול ויהודי יהודי כל אז אחרים), יהודים לבתי
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רק סכנה שיש כיון מקום מכל סכנה, בלי משם לברוח יכול הוא אם

כל וכן שבת, במלאכת אפילו להצילו מצווין ישראל כל אז אחד, לנפש

לכבות שאפשר כהמרדכי, כוונתו אין לכאורה אבל בזה". דליקהכיוצא כל

הזה בזמן שזהו כלל מזכיר אינו הוא שהרי וחולין, תינוקות של מחשש

מדבר אלא הגמראדוקא, בזמן הדין לנפשמעיקר חשש יש שאם ,

" וכלשונו: לכבות, מותר מובןבמקוםמישראל, וכן וכו'". מסוכן שהוא

נפש להציל זוכה הקודם, "וכל כתב: ג' שבסימן שם, הדברים מסדר

ואסור סכנה, בו שיש לחולה שבת בחילול להתמהמה ואסור מישראל,

מגונה זה הרי הנשאל בירושלמי כדאיתא מותר, אם לאחר לשאול

דמים", שופך זה הרי אח"כוהשואל הריומיד בזמננו. הדליקה דין כתב

הגמרא. בזמן נפש פיקוח לדין שכוונתו

יש דתינוקות, חשש שאין במקום שגם עוד, כתב שם והיתר באיסור ד)

" כאשר לכבות בעצמוהיתר הוא הביתהדליק בני לזרוק בעירו ושמנהג ,

משםבדליקה האש שיצא טעםבמקום וביאר לברוח". יכולין אינן והם ,

שיצאה אותו ימצאו כי היה, כך הנכרים משפט "כי שם: בתרוה"ד זה

פרק במרדכי משמע והכי האש, לתוך אותו משליכין מביתו, הדליקה

הספר, ונשרף ראובן בבית דליקה "נפלה שעו: סימן מציעא (בבא השואל

ישליכוהו פן ירא היה כי לברוח, ראובן הוצרך הדליקה כשהתחיל ומיד

סכנה יש כך ידי על כן ואם כך. הנכרים שדרך באש") כוכבים עובדי

לכבות. שרי וכה"ג בזה, זה ערבים ישראל כל לומר כדרכם ישראל, לשאר

סכנה, וליכא להא למיחש ליכא נכרי, של בביתו תחלה יצא אם אבל

הזיקו ולא גדולות, דליקות בהן שיצאו גדולות עיירות דכמה רואות דעינינו

לבצעו) כוונה שאין גוזמא בדרך (איום גיזום ואפילו כלל, בגופן לישראל

ישראל". בבית הדליקה יצא שלא בזמן נשמע לא

לבם מסברת להחמיר מגומגמים "ושמעתי ע"ז: חולק נח סימן ותרוה"ד

סכנה.. איכא ישראל של בביתו תחלה הדליקה כשנפלה דוקא ולומר,

הטעם מדתלי לחלק, הכי משמע לא באשרי הגה"ה דמלשון נראה אמנם

על משמע לספר, הסמוכה מעיר גרע ולא והורגים שוללים שהם מפני

אם אף למיחש, איכא נמי והכא הריגה. לידי יבוא הממון חטיפת ידי
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ולחטוף לשלול רגילים שלעולם נכרי, של בביתו הדליקה תחלה יצא

שום בהן נשמע שלא עיירות חזינן אי אפילו מתגברת, הדליקה כאשר

למיחש, איכא מועטים דלפעמים כיון זה, על לסמוך אין בכה"ג, יראה

והכי הרוב, אחר נפש בפיקוח הולכין דאין (פד,ב) דיומא בפ"ב לן דקיימא

שבת דמחללים איהו) ד"ה מד,א. (נדה דופן יוצא פרק בתוס' איתא נמי

דלעיל. דיומא מפ"ב ראיה ומייתי למיתה, גוססים דרוב אע"ג הגוסס, על

כגון העיר, חכמי עיני ראות לפי הענין לפי לב לתת דיש נראה, אמנם

אם וכה"ג, ישראל את להציל מבטיחים בעיר ושלטונים שופטים יש אם

כללנראה סכנה דלעילשאין דהר"ח ולשון כלל, השבת את יחללו לא ,

לשפוך יבואו פן סכנה כשיש מדכתב סכנה, דליכא איכא דזימנין משמע,

לסכנה". דיינינן לא דבסתמא קצת משמע דם,

הני הדליקה, בדיני הנזכרים הדינים "וכל בסכ"ו: הרמ"א פסק ולהלכה

הזה, בזמן אבל בימיהם, יהודיםמילי אינם בין שרויים חשששאנו והיא

דליקה לכבות שמותר ז"ל והאחרונים הראשונים כתבו נפשות, סכנת

מקום ומכל משובח. זה הרי והזריז נפשות, סכנת בה דיש משום בשבת

בדבר סכנה להם יהיה שלא בודאי בטוחים היו דאם הענין, לפי הכל

בביתו הדליקה אפילו לכבות, מותר ספק סכנת בחשש אבל לכבות, אסור

ותרוה"ד. האו"ז טעם את שנקט ומשמע נוהגין". וכן יהודי, אינו של

"ומתוך והוסיף: לשונו העתיק יא אות ב"י הגהות שלד סימן ובשכנה"ג

הזה בזמן היתר לנו יצא לכבות, יכול סכנה בספק שאפילו שכתב דבריו

הדליקה מקוםלכבות היוצאבכל להרוג המלך שחמת במקום מבעיא לא .

אפי אלא הנ"ל), ד' (כטעם מביתו (אוהדליקה זה על הורגין שאינן לו

מהיות יחסר לא יכבנה לא דאם דאפשר כיון מביתו), הדליקה יצאה שלא

עליו הדליקה ותבא לברוח להתמהמה יכול שאינו חולה או זקן בעיר שם

לשלול בבתים נכנסים הפעמים רוב אחר, טעם עוד הנ"ל). ג' טעם (ע"ד

את להציל עצמו שמעמיד ידי ועל ממונו, על בהול ואדם בז ולבוז שלל

זה היתר לפרסם ראוי שאין אלא הנ"ל), א' טעם (ע"ד נפש יכוהו שלו,

(ובא"ר הארץ" עם כולםבעיני שלא הטעם את רק בשמו מביא סקכ"ה,

לברוח). יכולין
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לפי הכל "ומ"מ הוסיף: קל"א ס"ק ובכה"ח סקע"ג, במשנ"ב דבריו והביאו

לכבות מחויבת בעצמה דהממשלה מקומות דיש המקומות, ומנהג הענין

ידיעה לתת שצריך ורק תוגרמא, במלכות כמו גדולה, כשדליקה

השר, מן קיום להם שיש איטליא "ובערי כתב: ק"ל ובס"ק לממשלה".

להתיר, מקום היה הדליקה, לכבות שחידשו ברזל ובכלי לכבות. אסור

מ"ד, סימן א"ח אמת" "זרע איסור. דמיחזי לעשות אין לכתחלה אבל

ב'". אות ברכה" "מחזיק מעשהו. מה הנזכר הברזל כלי אופן שם ועיין

שבת" "כלכלת בתפא"י שנפלהה) "דליקה חדש: טעם כתב לו אות

נפשות, לסכנת לחוש שיש לא אם הפסד, משום לכבותה אסור בשבת

בלתי בין שרויין שאנו אנו טעמא, ומהאי לכבות. דמותר פשוט דאז

משאצל"ג, מדהו"ל כותי, בבית הדליקה אפילו לכבות, מותר ישראלים

יכבוהו לא ישראל בבית שריפה להבא כשיהיה סכנה ספק ומכלואיכא .

אחר בדבר להם ולסייע לכבות, שלא דבאפשר הענין, לפי הכל מקום

סכ"ז)". (של"ד לכבות אסור דאורייתא, איסור נדנוד בו שאין כבוי לצורך

לכבות דאסור שנתבאר אחרי לשאול, "ואין סמ"ג: שם בערוה"ש ו)

לומר ואף לכבות, יבא שמא גזירה אסרו ההצלה ואף בשבת, הדליקה

לכבות אצלינו שנהגו הרגלים מאין א"כ אסור, שיכבה לא"י להדיא

כל נחשבת דאצלינו קדמונינו, ביארו זה דבר אמנם בשבת. הדליקה

כשהדליקה ואפילו לכבות, עלינו חובה אדרבא ולכן נפשות, כסכנת שריפה

ובהגהות כתבי, כל פרק ובמרדכי הגדול, באו"ז זה דבר ומבואר א"י. אצל

כתב: ס"ט ושם דברים". בקוצר הביאם הרמ"א ורבינו ובתרוה"ד.. אשר"י..

סימן בסוף שיתבארו ההיתרים על הזה, בזמן היתר עוד נלע"ד זה "ולפי

על בנויים הבתים דעכשיו דכיון בשבת. הזה בזמן שריפות בכיבוי זה

היו ולא החצר תוך היו שהבתים הגמרא כבזמן דלא הרבים, רשות מיצר

הרבים, לרשות סמוכים הבתים עכשיו אבל הרבים, לרשות סמוכים הבתים

הרבים, לרשות מספר אין עד גחלים הרבה נופלים דמהשריפה וממילא

נזק מפני עץ של אפילו הרבים ברשות גחלת דמכבין לן קיימא ואנן

אפשר אי שנפלה, במקום גחלת כל לכבות באנו שאם ידוע ודבר רבים,

נספיק ולא שיעור, בלי רבים למקומות מפזרן דהרוח משום אופן, בשום



è"é ïîéñ$úáùá äìôðù ä÷éìã éåáéë181

עצמה הדליקה לכבות היתר יש רבים נזק מפני ולכן כולם, לכלות

רבים היזק למנוע מותרכדי הגוים, בין נמצאים כשלא גם ולפ"ז ."

הדליקה. לכבות

-ה -

בזמננו, הדליקה לכבות הנ"ל מהפוסקים כמה שהתירו מה האם לעיין, ויש

או הדליקה, לכיבוי היתר דוקא הוא ברור, נפש פיקוח של במצב לא גם

כתב, שם ובתרוה"ד להצלה. מהתורה מלאכות שאר לעשיית היתר גם

דליקה לכבות רק הוא כזה, סכנה חשש בשביל לכבות המתירים דאף

(בהמשך וז"ל דאורייתא. באיסור שבת לחלל אסור אבל משאצל"ג, דזה

שהוציאוהו, מי פרק או"ז דכתב להא דמי "ולא לעיל): שהובאו לדבריו

לעיר דדמי הדליקה, לכבות מותר הנכרים בין דרים שאנו הזה דבזמן

הדליקה, לכבות דוקא היינו וחוטפים. שוללים המה כאשר לספר, הסמוכה

אותה נפשות, סכנת בעבורה בא אשר והשלילה החטיפה דעיקר משום

עוד.. לחטוף יכולים אינם הדליקה וכשמכבה הדליקה, מחמת בא חטיפה

ה דליקה דדוקא למימר, דאיכא וקי"לותו משאצל"ג, שהיא האו"ז תיר

אבלכר"ש גאונים, וכמה מאן) ד"ה פד,ב. (סנהדרין התוס' שפסקו כמו

דאורייתא, מלאכה דהוו ובנין בשבילחפירה הותרה דלא למימר איכא

כזה סכנה שבתחשש במסכת באו"ז "כדכתב נה: סימן שם והוסיף ."

לעיר לה ומדמה בשבת, הזה בזמן הדליקה את לכבות דמותר ובעירובין,

אלא כלל, מזומנת סכנה דאין מוכח עי"ש. לספר סכנה"פחדהסמוכה

"לפיכך לעיל: שהובא מהמרדכי נראה וכן הותרה. משאצל"ג רק (ולכן

כוותיה"). דקי"ל דר"ש אליבא מכבין

"ודוקא ותרוה"ד: האו"ז דברי ג"כ הביא הנ"ל וברמ"א סק"ח הארוך ובד"מ

הדליקה משאצל"גלכבות לחללדהוי אסור אבל יכבה, לא אם סכנה ויש ,

[ממון]". להציל כדי ובמג"אשבת נח". סימן "תרוה"ד הרמ"א: על ובציונים

עליה". חייב שאינו למ"ד ואיכא פירוש לגופה. "שא"צ כתב: סקל"א

סכנה חשש ויש דרבנן, דהוי ליה דסבירא הטור דאיכא "כיון ובמחה"ש:
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יש אם "אבל משאצל"ג: רק שהתירו בלבוש וכ"כ סכנהמקילין". ,חשש

סכנהאפילו בביתספק הדליקה אפילו להקל נפשות דספק לכבות, מותר

נוהגין. וכן משאצל"ג,גוי, דהוי הדליקה לכבות הואודוקא לפחמין שלא

נפשות סכנת יש וגם מדרבנן, אלא מיתסר ולא ביתו, להצלת אלא צריך

אפילו שבת לחלל אסור ודאי ממונו, להציל כדי אבל יכבה. לא אם

"אבל סכ"ח: אדה"ז בשו"ע וכ"כ נפשותבחששבמשאצל"ג". סכנת ספק
נוהגין, וכן לכבות שהיאמותר הדליקה בכיבוי אלא הקילו לא מקום ומכל

אסורמשאצל"ג, ממונו, הצלת משום אבל יכבה. לא אם סכנה חשש ויש

כגון סופרים מדברי שעיקרו בדבר ואפילו במשאצל"ג, אפילו שבת לחלל

תחומין". איסור

מותר הרי סכנה, ספק אפילו יש אם קשיא. נפשך ממה לכאורה אך

ספק אין ואם פד,ב. מיומא לעיל כמבואר הגבלות, שום בלי שבת לחלל

כמה (ואפילו סכנה בספק דאכן בזה, והביאור אסור. כיבוי גם הרי סכנה,

כאן אבל שבת, לחלל ומצוה מותר ס"ג) שם אדה"ז כבשו"ע ספקות,

ידועים, סכנה ספק או סכנה של מצב זה ברגע שאין מדובר בדליקה

רק סכנהלהווצרשעלולחששאלא יבואובעתידספק הגוים אם וזאת ,

להצלת בהם וילחם להתאפק יוכל לא היהודים אחד ואם ולבוז, לשלול

משאצל"ג. שהוא כיבוי רק בזה התירו ולכן ממונו,

דליקה, כיבוי של ההלכה על שלד בסימן הרמ"א חוזר מדוע מובן ומעתה

ס"א שכט בסימן מפורש כבר סכנה.דהא במקום הדליקה לכבות דמותר

מי "על שכותרתו: שכט שבסימן שישמחלליןאלא בדליקה מיירי שבת",

עכ"פ או נפש פיקוח בחצרספקבה דליקה "נפלה כאשר נפש, פיקוח

וירא חולהשמאאחרת בה שיש כגון סכנה, לידי ויבוא זו לחצר תעבור

שו"ע (לשון הדליקה" לה שתגיע טרם להבריחם שהות ואין קטנים או

כי דאורייתא, איסור על אפילו לעבור מותר שם ולכן פיקוחספקאדה"ז),

בשבת", דליקה "דיני שענינו שלד בסימן אבל כנ"ל. שבת דוחה נפש

ודאית סכנה בדליכא הדין את גם סכנההביאו ספק לא רקוגם אלא ,

משאצל"גחשש" דהוא דליקה, לכבות רק התיר ולכן נפשות", סכנת ספק

ראשונה, בהשקפה הדברים נראים (כך לקמןוכנ"ל ראה ).אולם
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-ו -

הרמ"א בדברי למד סק"מ, הגר"א בביאור הרי הנ"ל, כל למרות והנה

דהוי כו' ודוקא (בהגה) שכתב "וזהו וז"ל: מלאכות, שאר גם שהתיר

נקטהמשאצל"ג, סיפא עלומשום אפילו לעבור אסור ממון (דבהצלת

ברישא אבל מותרמשאצל"ג), ענין איסורבכל על לעבור (אפילו

"ובאמת בסקע"ו: המשנ"ב וכ"כ ל,א". ב' פרק בשבת כמ"ש דאורייתא),

ג"כ לגופה הצריכה מלאכה כיבוי הוי אי דאפילו נקט, בכדי כיבוי לענין

סיפא, משום נקטיה אלא יכבה, לא אם סכנה שיש דכתב כיון מותר,

במשאצל"ג, אפילו שבת לחלל אסור ממון הצלת דלענין לאשמועינן

ובשעה"צ ממון". הצלת בשביל שבת לחלל אסור דרבנן באיסור דאפילו

לגר"א. ציין סקס"א

שמתיר הרמ"א של דהמקור נתבאר שהרי לימוד, צריכים הגר"א ודברי

מפורש, כתב ושם תרוה"ד, הוא נפשות, ספק חשש במקום דליקה לכבות

דהוי הדליקה לכבות רק האו"ז התיר לא נפשות, ספק חשש דבמקום

"אבל הרמ"א: שכתב מה גם וא"כ אסור, דאורייתא איסור אבל משאצל"ג,

משאצל"ג", דהוי הדליקה לכבות ודוקא לכבות.. מותר ספק סכנת בחשש

נקט". "בכדי ולא בדוקא הוא

שוללים שהגוים הזה שבזמן הרמ"א מדברי דייק שהגר"א לומר וצריך

"ויש כתב שהרמ"א כיון ממש, נפשות סכנת ספק זה הרי סכנהובזים

מיירי ושם ל,א", פ"ב בשבת "כמ"ש הגר"א: ציין ולכן יכבה". לא אם

לענין "ובאמת דכתב: הנ"ל המשנ"ב בדברי מדוייק וזה נפש. פיקוח בדיני

מותר, ג"כ לגופה הצריכה מלאכה כיבוי הוי אי דאפילו נקט, בכדי כיבוי

דכתב סכנהכיון שהביןשיש סקמ"ו, בתהל"ד משמע וכן יכבה". לא אם

דמקשה סכנה, ספק עכ"פ או נפשות לסכנת זה מצב מחשיב דהרמ"א

מובן הלשון "אין וז"ל: יכבה", לא אם סכנה "ויש הרמ"א שכתב מה על

ז"ל ומהרי"א מותר, לגופה שצריכה מלאכה אפילו סכנה דביש כך, כל

על רק זאת כתב לא ס', סימן זרועסכנהחששבפסקיו האור שכתב

דליקה (לכבות) אלא התיר דלא דאפשר כתב זה על והורגין, דשוללין
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מלאכה דאפילו פשיטא סכנה, ביש אבל משאצל"ג, הצריכהשהיא

מותר". לגופה

"ויש הרמ"א לשון על אדה"ז בשו"ע הוסיף שלכן לומר סכנהחששויש

יש "כי כתב: כן ולפני יכבה", לא ויבואופןלחושאם הדליקה תתגבר

רק הכוונה סכנה, דיש הרמ"א שמש"כ והיינו ולהרוג", ולשלול לחטוף

סעיף:לחשש באותו כתב עצמו הרמ"א גם ואכן כהגר"א). (ודלא סכנה

ב ספק"אבל סכנת לכבות".חשש מותר

-ז -

כשיטת מוכח הנ"ל בראשונים גם דלכאורה צ"ע, עדיין זה שכל אלא

הדליקה דין בין משווה זרוע באור שהרי לספרהגר"א, הסמוכה ,לעיר

שם, בעירובין בשה"ג הוא וכן כנ"ל. זו השוואה עם העתיקו תרוה"ד וגם

בין דרים שאנו מפני בשבת, הדליקה לכבות וכו' התירו "מכאן וז"ל:

הסמוכה מעיר גרע ולא והורגין, ושוללין באים דליקה וכשיש העכו"ם,

לספר, הסמוכה לעיר זאת שדימו ומכך השבת". עליה שמחללין לספר

עליהם דיוצאים מפורש בזה שהרי תורה, איסורי בשאר גם שמותר מובן

יו''ד חלק חת"ס בשו"ת ביאר וכן כלשהן. הגבלות נאמרו ולא זיין בכלי

משמע לקמן), (שיובא שלד סימן סוף מג"א דמלשון "ואע"ג קל"א: סימן

עירובין עיין מיהו גמורה, מלאכה ולא הותר משאצל"ג דהוי כיבוי דוקא

ש"ג עליו ומ"ש למקומם") חוזרין להציל היוצאים ("כל במתניתין מד,ב.

להדיא יראה דאורייתאשם, מלאכה בלעדה".אפילו אפשר אי אם הותר

רק שהתירו אדה"ז ושו"ע והלבוש הרמ"א כתבו איך מובן אינו ועפ"ז

כל התירו ושם לספר, הסמוכה לעיר דימוהו הראשונים והרי משאצל"ג,

לעיר בעצמו זה שדימה עצמו, את סותר שתרוה"ד גם מה המלאכות.

משאצל"ג. רק התירו שלא כתב זה ועם לספר, הסמוכה

סכנה שחשש אלא למדו לא לספר, הסמוכה מעיר שאכן לומר, יש ואולי

הוא בזה, שהתירו מה אבל ממש, נפש כפיקוח הוא שבעירלצדדיןהרי ,

משאצל"ג, רק התירו בדליקה ואילו המלאכות, כל התירו לספר הסמוכה
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שכאשר א) טעמים: מב' דרבנן,וזהו איסור ע"י להציל מתיריםאפשר לא

העכו"ם מפחד הוא הדליקה לכיבוי שההיתר דמאחר ב) תורה. איסור

הרי מכבה, שלא מי את ההורגת המלכות מפחד או ובזין, איןששוללין

אחרת ובמלאכה אחרת בדרך להציל אפשרות היהכל אם כי מכיבוי. חוץ

כגון מלאכות, בשאר להציל יש שם הרי שישרפו, תינוקות משום הטעם

את רק כאן, זה טעם הביאו לא אדה"ז ושו"ע הרמ"א הרי אבל הוצאה,

שלא הביאור (ובפשטות מהגוים הוא שהחשש ותרוה"ד האו"ז של טעמם

הרי הא משום דאי לעיל, שהבאנו הקושיות מפני הוא זה, טעם הביאו

ממשהוי נפשות סכנת המלאכהספק וא"כ הגמרא). בזמן גם התירו וזה ,

אתהיחידה לכבות רק הוא הגוים, פחד של סכנה מחשש להציל ששייך

בא אשר והשלילה החטיפה דעיקר "משום שם: תרוה"ד וכלשון הדליקה.

הדליקה, מחמת בא חטיפה אותה נפשות, סכנת וכשמכבהבעבורה

עוד לחטוף יכולים אינם למההדליקה ובמשנ"ב, בגר"א צ"ע (ועפ"ז "

תורה). במלאכת גם שמותר בכותבם נתכוונו

בכך שפתחו הפוסקים, של בלשונם שצ"ע מה בהקדים יותר, יובן זה וכל

" המשיכו ואח"כ משאצל"ג, שהיא הדליקה רק להצילאבלשהתירו כדי

סיפאממונו לאו ולכאורה במשאצל"ג". אפילו שבת לחלל אסור ודאי

"אבל לסיים צריכים היו הדברים סדר פי דעל סיפא, רישא ולאו רישא

הרמ"א בנוסחת שלכן (וי"ל סכנה" בחשש התירו לא מלאכות בשאר

שבת לחלל אסור "אבל כתוב: להצילשלפנינו ובכמהכדי נפשות), (היינו "

] "להציל והוסיפו תיקנו מדויקים למדפיסיםממוןדפוסים קשה היה כי ."[

שאסור לשלול שרוצים מובן הדברים מהמשך הרי ממון, כאן שייך מה

סכנה בחשש נפשות תורהלהציל איסורי הנוסחאע"י דוקא באמת אבל .

מדויקת, אדה"זהמתוקנת ושו"ע בלבוש סיימוכדמוכח שלא גופא ומזה .(

רק אלא להדגיש, שרצו מה זה שלא מוכח אסור, מלאכות שבשאר

משאצל"ג. גם התירו לא ממון שלהצלת

שהתירו דמה אדה"ז. ושו"ע הלבוש ברמ"א, הדברים המשך מובן ובזה

סכנה שחשש מפני ולא משאצל"ג, שהוא כיבוי רק הוא סכנה בחשש

מפני אלא מלאכות, שאר מתיר במשאצל"גאינו שלאוגםשאפשר
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מלאכות שאר בזה עושהשייכים שאם מובן, מזה אשר מלאכהכנ"ל.

זהאחרת הרי מכיבוי, ממוןחוץ להצלת נפשותבודאי סכנת למניעת כי ,

סיימו ולכן לכבות. ומספיק גופאשבפועליכול וזה התירו, משאצל"ג רק

שלא וכ"ש כיבוי אפילו התירו שלא בממון משא"כ סכנה, בחשש

אחרות. מלאכות

האו"ז התיר דליקה דדוקא למימר "דאיכא שכתב: תרוה"ד כוונת גם וזוהי

אבלמשאצל"גשהיא ובנין. מלאכהחפירה למימרדאורייתאדהוו איכא ,

כזה סכנה חשש בשביל הותרה מהגויםדלא הצלה שום אין והרי ."

מלאכה לשלול רק כוונתו עיקר הוא שגם וע"כ ובנין. חפירה באמצעות

ממוןעבור מחמתהצלת "הנה וכמ"ש: שם, התשובה בכל מדבר שע"ז ,

בעירכם בשבת יצאה אשר גומותהדליקה והשויתם גומות וחפרתם

בנין כמו יחד ועפר אבנים הואוטחתם גמור שאיסור יצ"ו לא"א נראה ,

טעמים, מכמה הואזה ממון עסקי על אותםדהא אבל כבו.. שלא
במקומההדליקה והסכנה דבר, שום בזה תקנו לא הגומות והשוו וחפרו

זה בדבר סכנה הרבו ואדרבא להםעומדת. במזומן הממון ימצאו ,בשלא

לדחות נתן זהולא אשרבדבר עונשין בני אותם יצ"ו, לא"א נראה ע"כ ..

מציאת (עבור בנין כמו שהוא ובהטחה גומות ובשווי בחפירה שבת חללו

להצלת סתר יום".ממונםמקום ארבעים להתענות יצטרכו ,(

זה "הרי בבחינת הוא לספר הסמוכה מעיר שהלימוד מובן, הנ"ל ומכל

הסמוכה עיר דין שגם מוכח ההשוואה מעצם כי למד". ונמצא ללמד בא

רק אלא נפש, פיקוח ספק או נפש פיקוח אינו סכנה.חששלספר

מוכח עי"ש, לספר הסמוכה לעיר לה "ומדמה שם: בתרוה"ד וכמפורש

אלא כלל, מזומנת סכנה הואפחדדאין זה בלימוד והחידוש שגםסכנה".
ממש נפש בפיקוח כמו מחללים סכנה חשש .על

להצלתם, הדליקה לכבות שצריך בתינוקות כמו סכנה דיש ביאור: וביתר

מסכנת לספר,אותםשהדליקה הסמוכה בעיר ממון עסקי על בבאו אבל .

רק דכוונתם שברור מדובר (והרי סכנה אינם עצמם ממון העסקי הרי

לספר, סמוכה שאינה בעיר גם מחללין בדבר ספק יש אם כי לממון,

תינוקת כשאין שהדליקה כמו וזהו נפשות, על כלל באו שלא שברור אלא
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העיר, יכבשו שמא שחוששין ורק סכנה), אינה ששוללין, מהגוים פחד ורק

הארץ כל הרי להלחם אח"כ יחליטו שאם הטבעית ההגנה נפגעת ואז

שחוששין בדליקה וכן מה,א). עירובין רש"י (כלשון בפניהם להפתח עלולה

עסקי זה יהיה ואז בפניהם אחד יעמוד ולבוז, לשלול גוים יבואו שכאשר

נפשות שבסכנת כנ"ל הוא והחידוש שאינהנפשות. סכנה חשש גם

תרוה"ד)"מזומנת" ממש(כלשון נפש פיקוח הוא עתידית, ןשמחלליאלא

במשאצל"ג שאפשר בדליקה (משא"כ המלאכות בכל השבת את עבורו

וכנ"ל). אחרת במלאכה אפשר אי וגם

-ח-

נפשות ספק שם והיה דליקה שהיתה "והיכא לח: סימן שבת האו"ז וכתב

בהיתרא שהרי ע"ז, צדקה ושום תענית שום צריכין אין ישראלים, וכבוה

מוחין ב"ד כך, על צדקה לתת רוצים הם אם ואפילו שעשו, מה עשו

ככה, על להתענות להם שמורים ויש לעתיד. מכשילם אתה שא"כ בידם,

תענית.. עליהם גוזרים ואח"כ לכבות, להם מורים הדליקה בהיות ושוב

שאפילו למעשה, הלכה בעיני נראה כך כדפרישית אלא לי, נהירא ולא

שלא כדי להתענות, שלא בידם מוחים ככה, על להתענות רוצים אם

מלכבות". שניה פעם ימנעו

כדי שבת לחלל אסור "אבל הנ"ל: מתרוה"ד שם, הרמ"א דברי ובהמשך

ובמג"א יום". ארבעים להתענות צריך וחילל עבר ואם [ממון], להציל

ימנעו שלא תשובה צריך אין בכיבוי אבל אחרים, בדברים "היינו סקל"ב:

הצלת לצורך רק הכיבוי היה כשלא "והיינו במחה"ש: וביאר מלכבות".

למש"כ בהמשך אדה"ז, ובשו"ע סכנה". חשש כלל היה לא כי גרידא, ממון

להצלת לחלל ולמדנוממוןשאסור כפרה". צריך וחילל עבר "ואם המשיך: ,

על תשובה צריך אין הדין מעיקר אדה"ז, ושו"ע הרמ"א לדעת שגם מזה,

שלמנוע ורק וכנ"ל. ממש בפיקו"נ וכמו סכנה, בחשש תורה מלאכת

ובזה ממון, להצלת זה הרי אחרות, מלאכות עושה ואם בכיבוי, די הסכנה

כשעבר ואפילו בשוגג. כשעבר "ומיירי סקע"ח: ובמשנ"ב כפרה. צריך
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מפני מעות להטמין גומא שחפר מחמת היה וכיו"ב".האנסיםבמזיד

החי"א שכתב מה ציירתי "ולא סקס"ו: הדליקהובשעה"צ ממג"אמפני כי ,

סכנה". חשש דאיכא היכא תשובה לקבל צריך דאין מוכח מאו"ז וכן

כיבוי דמשום רלו, סימן יאיר חות בתשובת "ועיין המשיך: שם ומחה"ש

לגזור רשאים שאין שכן כל המכבים, שיתענו להורות רשאי המורה אין

בהצלת לבא לעתיד מכשילן אתה כן דאם גונא, כהאי הציבור על תענית

בדבר שאלתני "אשר שם: יאיר חות ובשו"ת שם". עוד ועיין נפשות סכנת

חטאת כי הצבור על תענית לגזור ראוי האם בשריפה, הנעשה שבת חילול

ממ"ש ממך נעלם דבר דאין לך, מבעיא קא לא דחובה ודאי היא. הקהל

זה הרי הזריז אדרבא כלל, איסור דאין הדשן.. ובתרומת אשרי.. בהגהות

סכנת היה ולא ממון להציל כדי שבת חיללו באם שאלתך ואם משובח.

שם, מהרא"י בפסקי זה גם ומבואר כפרה, דצריך פשיטא כלל, נפש

דהיה דאע"פ איסור, חשש שיש דעתך ואם שלד. סימן שו"ע ובהגהות

אין זו כן, גם ממון הצלת זה כבוי ידי על נעשה מקום מכל נפש, פקוח

פד,ב. דף הכיפורים יום פרק (יומא) כבגמרא בזה, חשש דאין לפנים צריך

שם". טובא גוונא וכהאי כוורא דצייד ואע"ג וכו' שנפל תינוק ראה

זה וכל וכו', כפרה צריך וחילל עבר "ואם סכ"ח: אדה"ז בשו"ע כתב וכן

שיש במקומות הדליקה המכבין אבל ממון, הצלת בשביל שבת במחלל

על תשובה ולעשות עצמן על להחמיר ורוצים בדליקה, סכנה חשש שם

סמ"ה: בערוה"ש וכ"כ מלכבות". ימנע שלא כדי אותם מניחין אין זה,

מפני אבל דרבנן, באיסור אפילו שבת כשחילל היינו תשובה, שצריך "וזה

ואדרבה תשובה צריך אין לסכנה, זה תופסים דאנו כיון עצמו הכיבוי

רואים אנו הרבים ובעונותינו בהצלה. יתרשלו שלא כדי מזה, אותו מונעים

[ש"ת תשובה א"צ מוקצה טלטול ועל נשרפות. שנפשות שריפות בהרבה

במשנ"ב וכ"כ הפסד". במקום מוקצה דהתירו נתבאר שהרי דגמ"ר], בשם

אבל אחרים, בדברים היינו וכו', צריך וחלל עבר ואם שכתב "ומה סקע"ו:

מוכח כן סכנה, חשש איזה היה אם היינו סקס"ג, (ובשעה"צ בכיבוי

ס"ק בכה"ח כתב וכן מלכבות". ימנעו שלא תשובה צריך אין באו"ז),

על תשובה לעשות ורוצים כבו ואם משובח. ה"ז והזריז "בהגה קכ"ט:
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ז. אות ד"מ או"ז, אחרת. לפעם להכשילם שלא אותן מניחין אין ככה,

שה"ג". בשם בהגב"י כנה"ג כתב וכן

-ט -

בזמננו, למעשה ביברפלד)ולהלכה (ר"ח נכונה" "מנוחה בספר כתב

נכרי ואין בשבת, דליקה נפלה "אם החזו"א: בשם הבערה מלאכת

לכבות. מותר ולכן נפש, פקוח ספק בדבר היום יש רוב פי על לכבותה,

למעט ישתדל וכשמכבה שאסור, בודאי נפשות, סכנת שאין לו ברי ואם

זה". ידי על סכנה לידי עצמו את יביא אל אך שאפשר, כמה כל באסור

מו"ר לי "אמר רלט: סימן יעקב" הקהלות רבינו ב"ארחות הביא וכן

בשבת, דליקה לכבות התיר זצוק"ל החזו"א שמרן זצוק"ל, אף(שליט"א)
ישראל נתןבארץ דהרמ"א ואף סכ"ו. שלד בסימן ז"ל הרמ"א וכפסק ,

עי"ש (א"ה, נפשות סכנת בדליקה ויש הגוים בין שרויים שאנו טעם

מרן, אמר מקום מכל פקוחבמ"ב), מטעם הרמ"א התיר שכבר מאחר

ישראל בארץ אף קיים פסקו כן אם שםנפש, ברורה במשנה גם (א"ה, ,

סכנת דבחשש שם הרמ"א שכתב מה דעל מקום, בכל מיקל סקע"ג,

ההיתר יצא ומזה וז"ל: ברורה המשנה כתב וכו', לכבות מותר נפשות

שם יחסר אל יכבנה לא אם דאפשר כיון מקום, בכל הדליקה לכבות

ברבים זאת להודיע ומצוה וכו', לברוח יכול שאין חולה או זקן בעיר

עכ"ל)". לכבות דמותר

חשש שיש במקום הרי שנפלה, "דליקה ס"א: פמ"א בשש"כ פסק וכן

שאיננו בבית דליקה כגון ביותר, רחוק אפילו החשש ויהא נפש, לפיקוח

חולה או זקן בו שיש לבית ותגיע שתתפשט לחשוש ויש בודד, עומד

להפסיק מותר מועד, בעוד משם להוציאם יהיה אפשר אי אשר תינוק, או

בטלפון) (גם לקרוא מותר ואף הדליקה, את ולכבות החשמל זרם את

ברבים". זה דין לפרסם ומצוה לכבות שיבואו מנת על האש, למכבי

הרמב"ם לשון מביא ג', אות קעז סימן ח"ח הלוי" "שבט בשו"ת אבל

באו"ח כתב הרמ"א היות רבינו, לשון כל "העתקתי כתב: ואח"כ כאן,
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בזה"ז אבל שלד, הגויםסוס"י בין שרוים הראשוניםשאנו כתבו

סכנות בה דיש משום בשבת, דליקה לכבות שמותר ז"ל והאחרונים

ודאי בטוחים היו דאם הענין, לפי הכל ומ"מ משובח, ה"ז והזריז נפשות,

היו דהגוים והיינו עוד. יע"ש וכו' לכבות אסור בדבר, סכנה שום שאין

ולפ"ז היהודים, בתי שריפת בשעת ושוללים באה"קחומסים ברובבזה"ז

יהודים, רק שגרים הסכנההשטחים מפני לכבות היתר שום ובפרטאין ,

דמשאצל"ג כר"ש דקי"ל לדידן גם אבנים, של שהם היום של בבתים

מג"א ועיין רעח, סימן עיין פטור, הוא אם דדינא ספיקא שהוא או פטור,

מכמה ואמנם בזה. מזלזלים והרבה שם, ובמחה"ש סקל"א שלד סימן

יצאו לא שעדיין זמן שכל בזה"ז, גם בזה הבדל שיש למדתי, מעשים

לצאת, יכולים שאינם או שמתפחדים, במציאות ובפרט הבית, אנשי כל

אם אבל ממש. סכנה ספק הוא הכבוי א"כ הצדדים, בכל לוהט שהאש

הבית להציל רק אש מכבי חברת וקוראים כבר, שיצאו או לצאת, יכולים

כהיום ואולי עצמו.. הרמ"א מדברי כדמוכח בהלכה, בזה מקום אין והממון,

האש, מחמת יתפוצצו שאם השונים, הגז המיכלי ישנם בית שבכל נתוסף

זו בהוראה זהירים להיות עלינו עכ"פ כידוע, גמורה סכנה לגרום יכולים

אמת". בדרך יוליכנו והשם

לנו משתקף הנ"ל כל "לפי סק"ה: כ' סימן ח"ז אליעזר" "ציץ ובשו"ת

מדת לדעת לדליקה אפוטרופוס ואין בהיות דליקות, לכיבוי כללי היתר

חמור, אסון להתהוות ח"ו יכול קטנה מדליקה ולפעמים וסכנתה, הקיפה

ה"פחד דברי לזה לציין וכדאי כך. על פעמים בהרבה קוראים שאנו כפי

שהיה עובדא שמביא שם, ישראל בנזר גם מובא דליקה, באות יצחק"

כיפור יום בליל אחת שפעם ליאון, שי"ר יהודה לר' ששאל באחד בצרפת,

שיהיו הבית לבני קרא והוא לדלוק, והתחיל הכנסת בבית אחד נר נפל

אמר, יהודה, רבי לו וגער בעצמךמכבים, כבית לא ובסק"ו:למה עי"ש". ,

מכ האש"וחוץ מכבי אצל כיום הדליקה וכיבוי דבהיות נלפענ"ד, זה ל

המכונית של טאנק מתוך אם כי ממש, בידים עליה מים בשפיכת לא הוא

אלא זה שאין לדון כבר יש כשלעצמו שע"ז בה, הקבועה משאבה בעזרת

הברז את ויפתחו הידית את יחברו שנים שגם אפשר א"כ כיבוי, גרם
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וכדראיתי דרבנן, איסור אפילו דא בכגון יהא לא ואז המשאבה, של

שם באו"ח ברכה (שהמחזיק מד סימן או"ח חלק אמת" "זרע בשו"ת

הדליקה.. לכבות אחד כלי האומנים שעשו בכזאת, על שנשאל אליו) מציין

ומסייע כיבוי גרם מדין ודן בזה, היתר נימוקי כמה כתב תשובתו ובדברי

הנ"ל הברזל דבתנועת העלה, הלכה וזאת יכול. אינו וזה יכול זה ומדין

משום הכי, למיעבד אריך לא דלכתחלה אלא לכבות, איסור שום אין

חשש גם אין ממומחים, ששמעתי וכפי עי"ש. איסורא, לאינשי להו דמחזי

אע"פ כי המשאבה, הפעלת ע"י המכונית של (המנוע) המוטור כח להגברת

ביד ידית שסובבים ע"י המכונית של המוטור בכח פועלת שהמשאבה

זאת בכל המשאבה, אל המכונית של המוטור את שילוב ע"י ומחברים

אינה המוטור פעולת שינוי, שום מתהוה לא המכונית של במכונה

נדברו" "אז שו"ת (וראה דלק". חומר יותר מצריך אינו והוא מתגברת

שני" "חוט סט"ז, והמבעיר המכבה הלכות עובדיה" "חזון ס', סימן ח"א

ס"ב-ו). שלד סימן יוסף" ו"ילקוט סק"ג, פל"ה
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כ' סימן

ותחומין  בהוצאה שבת מעשה 

-א-

מילה ברית טקס התקיים תשס"ג, בשבת להיות שחל השנה בראש

גת. בקרית חב"ד הכנסת בבית מרוסיה, חדשים עולים של לתינוק

למהדרין) (הכשרים והשתיה המזונות בדבר שאלה, שם שהעלו היו

של באופן הכנסת לבית הובאו שכנראה הנימול, משפחת שהביאו

זו בשאלה לדון והרינו רח"ל). במכונית נסיעה (ע"י ויו"ט שבת חילול

אדמו"ר כ"ק של לשיטתו ובפרט ופוסקים, בש"ס המקורות ע"פ בס"ד,

שלו. בשו"ע הזקן

בענין הסנדלר, יוחנן ורבי מאיר רבי יהודה, רבי נחלקו טו,א. בחולין

שיח סימן שבת הלכות ובשו"ע התבשיל. של דינו מה - בשבת המבשל

שהמבשל יהודה, כרבי ההלכה נפסקה התבשילבמזיד,ס"א לו אסור

שבת. במוצאי ומותר בשבת אסור ולאחרים לעולם, הקדירה) (וגם

שבת.בשוגג,והמבשל במוצאי לכולם ומותר בשבת, ולאחרים לו אסור

אלא בבישול, רק זה שאין הרמ"א, אחתוהוסיף עשה אם הדין הוא
מלאכות .משאר

"דוקא הוא: זה שדין אדם", ה"חיי בשם אחת ד"ה שם באה"ל וכתב

מעשה שנעשה הדברבדבר שהיהבגוף מכמות וכיוצאשנשתנה כמבשל ,

אם שהיה, מכמות הדבר נשתנה שלא לרשות מרשות המוציא אבל בו,

לאחרים אפילו אסור במזיד, ואם ביום, בו ואפילו לו אפילו מותר בשוגג,

מבשל" כמו תורה איסורי בכל להחמיר יש ומ"מ מיד. שבת מוצאי עד

להחמיר). ראוי מ"מ אך להקל, יש אכן הדין שמעיקר (והיינו
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שבשוגג רק הוא הוצאה, באיסור הדין) (מעיקר החי"א שהקל מה והנה

מותר ובמזיד כמבשל), שבת במוצאי רק (ולא ביום בו לכולם מותר

באמת אבל לעולם). לו נאסר (ולא שבת במוצאי עצמו למוציא אפילו

שבת דבירושלמי ביום. בו עצמו לו מותר במזיד שגם מזה, יותר מצינו

גופה תמן בפסח.. חובתו ידי בה יוצא אינו גזולה "מצה ה"ג: האורג פרק

עבירה. עבר הוא בגמרא) מיניה לעיל המדובר (בענין הכא ברם עבירה,

בה יוצא אינו הרבים, לרשות היחיד מרשות מצה הוציא אומר, אני כך

הם שם הגמרא דברי שסוף העדה", ב"קרבן ופירש בפסח". חובתו ידי

לרשותבתמיה, היחיד מרשות מצה הוציא שאם אומר, אני כך "וכי

אמרו גזולה במצה דוקא אלא בפסח, חובתו ידי בה יצא שלא הרבים

הוא אלא היא, עבירה לאו גופה המצה "הרי משה": ה"פני פירש וכן כן".

להוציאה". שעבר

מצה הוציא שאם שפסק, מי "יש סק"ד: תנ"ד סימן פסח הלכות ובפר"ח

ימצא לא כי בפסח, חובתו ידי בו יוצא אינו הרבים, לרשות היחיד מרשות

מועד). בית ספר בשם (מ"כ גזולה למצה זו בין בידוחילוק הוא ,וטעות

לזה.. זה ענין לפניםדמה צריכה ואינה בה דיוצא פשוט מצאתיוזה ושוב ,

מליסא הגאון כתב ועד"ז עי"ש". האורג דפרק בירושלמי מבואר הדין

אין גזולה במצה דדוקא בירושלמי, "ומבואר סק"ה: שם יעקב" ב"חק

היחיד מרשות מצה הוציא משא"כ בעבירה, בא גופה שהמצה לפי יוצאין,

הרבים, בפסחלרשות חובתו ידי בה ולאיוצא עבירה עבר שהוא לפי ,

בעבירה". גופה המצה

לאכול לו אסור אם אותם, שהוציא מי "מ"מ הח"י: הוסיף אח"כ אמנם

(ב"קצות נאה והגרא"ח שיח". סימן ריש לעיל עיין בשבת, המבשל כדין

דדינו "דס"ל בדבריו הבין סק"ה) השלחן" ב"בדי קכד סימן השלחן"

מהירושלמי הוכיח עתה זה שהרי כן, לפרש גדול דוחק אבל כמבשל".

ואולי עי"ש). ומהרשב"א, מהתוס' סימוכין לכך הביא (וגם בה שיוצא

אפשר עצמו למוציא מ"מ בעבירה, הבאה מצוה כאן שאין דאף כוונתו,

שהרי בדבריו, לפרש מאד קשה זה גם אבל שבת". "מעשה מצד דאסור

מהירושלמי עצמוהוכיח גםשהמוציא מוכח (וכן חובתו ידי בה יוצא
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" הירושלמי צורךהואלשון אין אחר, לאדם שלהתיר ועוד, עבירה". עבר

באכילתו שאין ופשוט כלל, עבירה עבר לא השני שהרי מיוחדות, בסברות

לא דהירושלמי (כנ"ל) בדוחק י"ל אכתי אך בעבירה). הבאה מצוה משום

יוצא דבכה"ג קאמר וע"ז בדיעבד), אף (דמעכב מצהב"ע מדין אלא מיירי

יתכן אך י"ח, שבת".דלכתחלהבה "מעשה משום יאכלנה, לא אכן

-ב -

דאף מבואר, אדה"ז בשו"ע סי"ב:לכתחלהאמנם שם ז"ל בה, לצאת שרי

לרשות הרבים מרשות או הרבים לרשות היחיד מרשות מצה שהוציא "מי

בשבת, להיות שחל ט"ו בליל לוהיחיד, ולברךמותר חובתו ידי בה לצאת

או שהוציאה קודם שלו שהיתה כיון בעבירה, הבאה מצוה זו ואין עליה,

בה עושה שהוא אלא עבירה ע"י לידו זו מצוה באה שלא נמצא הכניסה,

לא היא אבל בעבירהעבירה, לרשותונעשית (היינו לידו באה ולא

הוא". שעשה עבירה ע"י ובעלותו)

לאכלה. לו מותר במזיד הוציא דאפילו "ומשמע שם: השלחן" ב"בדי וכתב

וצע"ג", כלל, קנסו לא מצוה ובמקום אחרת, מצה לו באין מיירי ואולי

דבר לאכול דאסור לאדה"ז ס"ל כללי שבאופן לומר, ורצונו עכ"ל.

היה (ועפ"ז מצוה. במקום רק התירו כאן אבל לרשות, מרשות שהוציאוהו

חובתו ידי שיוצא לירושלמי שמסכים הח"י, דברי את גם כך לפרש אפשר

אלא מצוה. במקום כשאינו רק הוא בשבת, למבשל שמדמה ומה במצה,

בלשונו). כלל משמע זה שאין

ה דלאאמנם כוונתו, לבאר ויש "וצע"ג". שם: סיים עצמו נאה גרא"ח

דבריהם העמידו דחכמים קנסו, לא מצוה דבמקום לומר ליה מסתבר

שלא איסור בזה היה שאם ועוד, תעשה. ואל בשב תורה דברי במקום

את רק לאכול שיש בשו"ע, להוסיף לאדה"ז לו היה הרי מצוה, במקום

מצההכזית אכילת למצות יותרשמחויב אכילה.ולא איסור בזה יש כי ,

שנעשתה לרשות מרשות ההוצאה פעלה לא אדה"ז, שלדעת איפוא ומוכח

כלל. שבת" "מעשה של דין שום במצה
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סי"ב, תנד בסימן שמ"ש "מסתבר וז"ל: זה בענין לי כתב אחד ת"ח (והנה

הוציאהיינו עצמו כשהוא כלום,דוקא לו הועילה לא ההוצאה שאז ,

בודאי בשבת, לביהכ"נ) (או אליו המצה את מביא כשמישהו משא"כ

הדברים, לשלול אפילו צורך שאין וכמדומני עכ"ל. ואסור", לו, הועילו

שבכל שבת, מעשה של הדינים מכל הפוכה סברא שזוהי מה דמלבד

אם אף הנה זולתו. ממעשי יותר עצמו האדם של המעשה חמור מקום

בסתם, זו הלכה יכתוב שאדה"ז יתכן לא מ"מ כן, לומר סברא איזו היתה

ע"י לנו ויגרום לאחרים, עצמו המוציא בין החילוק את לנו יגלה ולא

חובה ידי לצאת לא ועי"ז זולתנו, פלוני שהוציא מצה לאכול זו טעות

מצה). אכילת של

החפץ בגוף איסור שום שאין ופשוטה, ברורה אדה"ז של הזהב ולשונו

שעבר ולמי ביום בו אפילו ומותר לרשות, מרשות בשבת שהוציאוהו

רק מותר במזיד הדין שמעיקר החי"א שכתב כמו (ודלא העבירה

וטעם לעולם). אסור שיהיה במבשל כמו להחמיר ושראוי שבת, במוצאי

"לא ההכנסה או ההוצאה שע"י גופא, החי"א סברת ע"פ הוא הדבר

שהעבירה בשבת המבשל כמו זה ואין שהיה", מכמות הדבר נשתנה

התבשיל. בגוף פעלה

זו מצוה באה שלא "נמצא לשונו: באריכות אדה"ז נתכוין לזה (ואולי

עבירה, בה עושה שהוא אלא עבירה ע"י נעשיתלידו לא היא אבל

לאבעבירה, היא "אבל שבמש"כ הוא". שעשה עבירה ע"י לידו באה ולא

ע"י לידו זו מצוה באה "שלא לזה דבנוסף מדגיש, בעבירה" נעשית

בעבירה"). נעשתה לא "היא כי שבת", "מעשה גם כאן אין הרי עבירה",

-ג-

לתחום חוץ שיצאו פירות לגבי הגמרא דנה מא,ב. בעירובין ושובוהנה
לאוכלם מותר אם הראשון, לתחום שכלהחזירום הוא, הדין (שהרי .

שאפשר כלומר בעליהן, כרגלי הם מסוים לאדם השייכים החפצים

פירות במזיד הוציאו ואם בו, לילך לבעליהן שמותר בתחום רק לטלטלן
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אדם לכל היום באותו הם אסורים ויו"ט, בשבת פלוני של מתחומו

החזירו אם הדין מהו היא והשאלה הפירות. של בתחומן עתה שנמצא

למקומן). הפירות את

לתחום חוץ שיצאו פירות פפא, רב "אמר (ופירש"י): שם הגמרא וז"ל

להן העיר (וכל מקומן את הפסידו לא במזיד אפילו טוב), (ביום וחזרו

מותרין שבת ואי הוא, יו"ט אם אמה אלפים רוח לכל להן ויש אמות, כד'

איתיביה המוציאן). (ע"י נינהו אנוסין טעמא מאי שחזרו), במקום לאכילה

אומרים, יעקב בן אליעזר ור' נחמיה רב פפא. לרב שמעיה בר יוסף רב

תנאי לא. במזיד אין בשוגג שוגגין, למקומן שיחזרו עד אסורין לעולם

יאכלו. לא במזיד יאכלו בשוגג לתחום, חוץ שיצאו פירות דתניא היא,

ומסקינן יאכלו". לא במקומן שלא יאכלו במקומן אומר, נחמיה רבי

יאכלו במזיד אפילו במקומן אבל במקומן, בשלא מדבר דת"ק בגמרא,

אפילו לאכלן שמותר שמה סובר ור"נ דת"ק), אליבא קאי פפא (ורב

(ויובא תה סימן אדה"ז בשו"ע וכ"פ בשוגג. חזרו אם רק הוא במקומן,

למקומן חזרו בלא אף דהתירו בשבת הוצאה שנא מאי וצ"ב לקמן). לשונו

למקומן. בחזרו רק מותר ובתחומין כנ"ל,

ד"ה שם התוס' דברי את תחלה ביאורונקדים (והוספתי הפסידו לא

למי אסור נכרי) ע"י אפי' (היינו לתחום מחוץ דהבא "אע"ג במוסגר):

הפירות, על איסור (שהטילו לו יאמרגזירהשנשתלח מותרים, יהיו שאם

חוץ דאיתיה התם מילי הני כה,א). ביצה - לתחום מחוץ לו להביא לנכרי

הכא אבל במקומן,לתחום, הם (כידהשתא דאפקא להאי אפילו שרי

) יאכל לא במזיד בשבת למבשל דמי ולא מהעבירה). נהנה שקנסולא

שאחר אע"פ איסור, בו שעבר מפני לעולם התבשיל יאכל שלא אותו

גם והרי בהיתר, לבשלו יכול היה כבר שהרי מהאיסור, נהנה אינו השבת

עבירה), בהם נעברה מ"מ הרי לתחומן, חזרו כבר שהפירות אף דהתםכאן
דאורייתא" איסור דרבנן).הוי מיל, י"ב עד ועכ"פ תחומין איסור (ואילו

וכן בשבת, גם הוא זה דין לכאורה שהרי להבין, צריך התוס' ובדברי

להדיא (דאסורשבשבתפירש"י שחזרו במקום רק לאכילה מותרין

תירצו מה וא"כ ברה"ר). ד"א טלטול איסור מפני אחר למקום להוליכן
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איסורין איכא כאן גם והרי דאורייתא", איסור הוי (במבשל) "דהתם

בינה" "אמרי ובשו"ת ברה"ר. ד"א וטלטול והכנסה דהוצאה דאורייתא

העביר דלא דאיירי לומר, צריך כרחך "על תירץ: כ' סימן או"ח (אויערבאך)

לרה"י.. מרה"ר הוציא לא וגם ברה"ר פחותד"א רק העביר שלא וכגון
הוצאה בדרך הוציא ולא והנחה עקירה עשה שלא או מד"א, דאל"כפחות ,

דהיה מאד, דחוק שתירוצו וכמובן מהתורה". שבת איסור בזה עכ"פ הוי

כך. כל רחוקה תימצי בהיכי שמדובר זאת להדגיש לתוס' להם

סקי"ד והמג"א זו, הלכה המחבר כתב ס"ט תה סימן או"ח בשו"ע והנה

לחלק תירוצם והביא בשבת, מהמבשל שנא מאי התוס', קושית הקשה

הקשה אנוסים מ"ט בד"ה שם והבאה"ל לדרבנן. דאורייתא איסור בין

דברי שאת והוסיף, והעברה. הוצאה של תורה איסור גם יש דבשבת כנ"ל,

הפירות יהיו שבשבת ואה"נ ביו"ט, רק שמדברים לתרץ, אפשר היה התוס'

(כרש"י המחבר וכמ"ש בשבת, גם שמדובר בודאי שם בשו"ע אבל אסורין,

הוא "ואם "שבתהנ"ל) הבאה"ל: ותירץ במקומם". לאכילה אםמותרין

בכרמלית דמיירי דנימא שהשו"עלא לומר גדול דוחק זה גם אבל ."

דאורייתא שברה"ר כלל המחבר הזכיר לא ושאעפ"כ בכרמלית, רק מדבר

אסורין. הפירות יהיו

סי"א) שמה (בסימן לדעתו והרי זה, לדין פסק אדה"ז שגם להלן (וראה

גדולי דעת "שכן שם: במ"מ וכתב גמורה, רה"ר דין שלנו לרה"ר יש

לו היה בכרמלית, רק כאן מדובר היה שאם בודאי וא"כ הראשונים",

כך הדין שבכרמלית שבת בהלכות דינים בכמה וכמפורש זאת, להדגיש

שם השלחן" "קצות עמ"ש צע"ג ומכאן הדין. משתנה הרבים וברשות וכך,

עי"ש). ,1 מס' בהערה הגליון בשולי

-ד -

לאסור יש האם זו, בשאלה עסקו כבר הראשונים שרבותינו מצינו ובאמת

שם בעירובין דהרמב"ן הכנסה. או הוצאה מלאכת בהם שנעשתה פירות

למיכל, אסור התחום בתוך אפילו לתחום, חוץ לי למה בשבת "וא"ת כתב:
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דודאי שאלה, אינה זו ברה"ר.. ד"א שהעבירן או לרה"ר מרה"י שהוציאן

במעשה יהנה שלא מד"ס או מד"ת או בשבת, הם אסורין שבת מעשה

אבל בהן. כיוצא וכן ומעשר מבשל כגון בביתושבת, פירות לו שהיו מי

לידו, באו שבת באיסורי וכי יאסרו, למה לבית, והחזירן לרה"ר והוציאן

כלל שבת במעשה נהנה ואינו עמו היו בביתו לאכלןוהלא בודאי אבל .

אסור". לידו, באו שבת שבאיסור כיון ברה"ר,

בכחו ברה"ר ד"א והעברת הוצאה איסור שגם הרמב"ן, מדברי ומשמע

נהנה אינו לדעתו שכאן (ורק מהאיסור נהנה אם בשבת, החפץ לאסור

ר' הגאון בהערות ועיין בתחילה. שהיה למקומו הוחזר כי שבת, ממעשה

שחילק במה "אבל שהקשה: ט' אות שם לרמב"ן מלצר זלמן איסר

ברה"ר היה כבר דעכ"פ דכיון לעיין, יש החזירו לענין כאן הרמב"ן

שבת ממעשה נהנה הרי (והחזירו) ברה"י לו נמצאוכשצריך ואכ"מ). ,"

הוצאה לאיסור תחומין איסור בין חילוק לכאורה אין הרמב"ן שלדעת

למקומן ובחזרו אסורים, למקומן חזרו לא אם דבשניהם לרשות, מרשות

במה קצת ביאור צריכה דלשונו (ולהעיר, מהאיסור. נהנה אינו כי מותרים

לבית, והחזירן לרה"ר והוציאן בביתו פירות לו שהיו מי "אבל שכתב

יאסרו איסורלמה שלגבי ומשמע שמותרין, מסברא שפשוט והיינו ,"

שהוצרך בתחומין משא"כ פפא, רב של בחידוש אפילו צורך אין הוצאה

וצ"ע). זאת, לומר ר"פ

איסור אלא "דליכא בחול, שחל ביו"ט רק כאן שמדובר תירץ, והריטב"א

ודאי בשבת אבל דוקא, ביו"ט "הכא הרשב"א: כתב ועד"ז דרבנן". תחומין

(וראה ברה"ר" אמות ארבע העבירם ואפילו רה"ר, דרך הביאן אם אסורין

ואכ"מ). שם, ובנו"כ הכ"ד פ"ו שבת רמב"ם

בפרק יונה רבינו שמחדש מה את ומביא הריטב"א, בו חוזר אח"כ אבל

מפני שבת מעשה מתסר לא בשבת "דאפילו קל,ב): (שבת דמילה ר"א

והכנסה, הוצאה או הרבים ברשות העברה איסור בו אסרושנעשה שלא

בגופו תיקון שום שנעשה דהיינו מעשה, בו שיש דבר אלא שבת במעשה
מעשה נקרא דוכתאשזה בכל דנקטינן והיינו וטעמאמעשה, שבת.

כתב ז"ל הרב "ומורי וז"ל: שם הרשב"א כתב ועד"ז הוא". דמסתבר
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אבל בהן, וכיוצא ובישול אפיה כגון אלא שבת, מעשה קרי לא בהלכותיו..

כלים לרשותואוכליןהבאת בהבאתן,מרשות מתסרי.. לא שלאודאי כיון
בשבת הכנה בהן ").נתחדשה

הגמרא לשון בביאור גם סח,א) (עירובין הריטב"א כתב שעד"ז (ולהעיר

לנכרי אמירה התירו שלא מצוה(שם) בהבמקום שאין ב"שבות אלא ,

עושין שאנו "דכל בזה: ומבאר מעשה". בה שיש שבות לא אבל מעשה,

בו שיש דבר נקרא דבר, של בגופו תיקון שום שמתחדש בדבר גוי, ע"י

בישול או מים חימום כמו דבריהם של או תורה של שהוא בין מעשה,

שאין בדבר אבל עשה, לגוי לומר (שלא) החמירו ובזה בו וכיוצא ואפיה

אמירה התירו בזה למקום, ממקום הבאה אלא תיקון שום מתחדש

שם: בשבת הרשב"א כתב וכן תורה". של במלאכה ואפילו לעכו"ם

כגון דבר, של בגופו מעשה בו שמתחדש פירוש מעשה.. בו שיש "דשבות

ענין שנתחדש באלו, וכיוצא מים ולהחם ובישול אפיה או כלי עשיית

ואכ"מ). בגופן",

סברת מתאימה ובשניהם לזה, זה דומין והוצאה תחומין לכאורה והנה

תיק נעשה שלא יונה, כן,רבינו לא מבואר בגמרא אך הפירות. בגוף ון

דס"ל משמע בהוצאה ואילו למקומן, בחזרו אלא התירו לא דבתחומין

במקומן חזרו לא אפילו והיינו כלל, שבת מעשה איסור דאין יונה לרבינו

כהרמב"ן). (ודלא

של בגופם חשוב תיקון נעשה אכן לתחום מחוץ שבהוצאה לומר, ויש

יכול אינו שהרי בתחומם, שאינו למי ראויים היו לא שקודם הפירות,

שהם בגופם, תיקון נעשה האיסור מעשה וע"י במקומם, ולאכלם לבוא

האיסור מעשה קודם שגם הוצאה, באיסור משא"כ לאכילה. לו ראויים

כאן אין ולכן שם), ולאכלם למקומם לילך צריך שהיה (אלא ראויים היו

בס"ד). להלן יותר בעומק בזה עוד (וראה כלל בגופם תיקון

שאמנם פסח, מהלכות לעיל שכתבנו להלכה מתאימים יונה רבינו ודברי

בה שנעשה המצה את אוסר אינו ברה"ר ד"א והעברת הוצאה איסור

בתחומין. משא"כ למקומן, חזרה בלא ואפילו האיסור,
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שיצאו "פירות איתא: לפנינו שבנדפס ה"א, פ"ד עירובין בירושלמי ויעויין

הרבים כתבו,לרשות שם הירושלמי במפרשי אבל יאכלו". לא מזיד וחזרו..

שיצאו "פירות היא המדויקת לתחוםשהגירסא "לרשותחוץ ביצאו (אבל "

השני). בתירוצו והריטב"א יונה רבינו וכשיטת נאסרים, אינם הרבים"

לעיל שהובאו התוס' על הקשה תה, שבסימן דבריו בהמשך המג"א והנה

בין ההבדל מה תקשי דאכתי דרבנן), לאיסור תורה איסור בין (שמחלקים

פירותיו והמעשר כליו המטביל לבין וחזרו, לתחום מחוץ שהוצאו פירות

מה עי"ש שבת, מעשה משום וקנסינן מדרבנן אסורים הם שגם בשבת,

שהביא אחר סק"ע, שם בעירובין הרא"ש על נתנאל" וב"קרבן שתירץ.

בחידושי ראיתי שמצאתי מה "והעיקר וז"ל: תירץ ודחאם, המג"א דברי את

שבת מעשה מיתסר לא בשבת דאפילו וז"ל, יונה רבינו בשם ריטב"א

אסרו שלא והכנסה, הוצאה או בר"ה העברה איסור בו שנעשה מפני

בגופו תיקון שום שנעשה דהיינו מעשה, בו שיש דבר אלא שבת במעשה

כתב וכך שבת". מעשה דוכתא בכל דנקטינן והיינו מעשה, נקרא שזה

"ערוך כתב ועד"ז שם. לשו"ע חיים" "נתיב בהערותיו גם באות אות ממש

קנסוהו, ג"כ בשבת ומעשר כליו דמטביל "ואע"ג וז"ל: סקי"ג השלחן"

הם ועתה עצמם בהם שינוי נעשה שלא בתחומין מ"מ דרבנן, איסור וזהו

קנסוהו". לא מקומם, על

יונה רבינו כתב זה חילוק שהרי דבריהם, להבין זכיתי לא לגביובעניי רק

והכנסה נעשההוצאה בזה כי ואסרו, אסרו אדרבה תחומין באיסור אבל ,

הראשון, לתחומן הפירות בחזרו שהתירו ומה כנ"ל. בגופו ותיקון שינוי

כלל נהנה שלא מפני אלא בגופם, תיקון בהם נעשה שלא משום אינו

א"א בפרמ"ג גם (והובא סקי"ב כאן רבה" ה"אליה וכמ"ש מהאיסור,

לתחומן שחזרו פירות בין ההבדל אודות גופא זו שאלה בתירוץ סקי"ד)

ביה החמירו לא כלום, בו נעשה שלא ד"כיון בשבת, פירות המעשר לבין

כלום", בו נעשה "שלא במש"כ וכוונתו בגופואינהרבנן". תיקון כאן שאין

" מיניה לעיל כמ"ש אלא ההוצאה, למקומוע"י שהוחזר נעשהכיון לא

ד"אינו שכתב שלו, בשו"ע אדה"ז בדבריו הבין שכן לקמן (וראה כלום" בו

בגופם). מעשה נעשה שלא ולא אותם", באכילתו האיסור מן נהנה
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-ה -

פרטיה כל על ההלכה את מסכם ס"ט תה סימן אדה"ז בשו"ע והנה

עיגול): בחצי הנ"ל המקורות (ושילבנו

הם הרי במזיד, אפילו לתחומם והחזירם לתחום חוץ שהוציאם "פירות

פפא (רב ובחזרתם ביציאתם הם אנוסים טעם, מה יצאו, לא כאלו

אלפים לה וחוצה כבתחלה אמות כד' להם העיר כל והרי שם), בעירובין

הוא ואם בו, מותרת לרשות מרשות שההוצאה יו"ט הוא אם רוח, לכל

שם). ושו"ע (רש"י במקומם באכילה עכ"פ מותרים שבת,

מחוץ הבא דבר כשאר דינם אין לצרכו, שהחזירם ישראל לאותו "ואפילו

בתחום כבר היו אלו ופירות הואיל בשבילו, שהובא למי שאסור לתחום

שם). ומג"א (תוס' זו בשבת זה

יאכלם שלא אותו קונסין אין איסור, שעשה עצמו המחזיר "ואפילו

שקנסו בשבת פירות להמעשר דומה "[ואינו במוסגר: וממשיך בשבת".

שלא לאכילה, נתקנו האיסור עשיית שע"י לפי מהם, יאכל שלא אותו

ראויים היו אלו פירות אבל טבל. שהם מפני לכן מקודם כלל ראויים היו

במה לאכילתם כלום לו הועיל ולא לתחום, חוץ עמהם כשהיה לו

רבה"). ("אליה אותם באכילתו האיסור מן נהנה ואינו לתחומם, שהחזירם

שעשה מפני שאסורים חיים, הנאכלים פירות בשבת להמבשל דומה ואינו

במוסגר. עכ"ל סופרים], מדברי הם תחומין אבל תורה, של איסור בהם

מפירות היא קושיתם דעיקר שלומד אלא התוס', ותירוץ קושית (וזהו

חיים נעשההנאכלים דהתם לי, "וקשיא שם: רבה" ה"אליה תמיהת מפני ,

כלום"). בו נעשה לא למקומו שהוחזר כיון הכא אבל שנתבשל, דבר בו

מותרים בשוגג, הוציאם אם לתחום, חוץ והם הוחזרו שלא זמן "וכל

אפילו אסורין במזיד, הוציאם ואם אמות, מד' חוץ לטלטלם ואסור לאכלם

שמותר נכרי ע"י לתחום מחוץ לבא דומה ואינו בשבילו. הוציאם שלא למי

יותר החמירו ישראל, ע"י האיסור שנעשה שכיון בשבילו, הובא שלא למי

דין להם ואין אמות ד' תוך לטלטלם מותר ואעפ"כ אדם. לכל לאסור

שאין כיון מישראל, אדם לשום באכילה ראויים שאינם אע"פ מוקצה,
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בטלטול", ולא באכילה אלא לקנוס רצו לא קנס, משום אלא איסורן

אדה"ז. עכ"ל

דברים: שני אדה"ז שולל לתחומן, שהוחזרו פירות שבענין להבחין, ויש

להביא יבקש שמא (גזירה האדם על איסור מטילים שלא כותב בתחילה

טעם אין ובמילא זה בתחום היו שכבר הואיל - לתחום) מחוץ עבורו

על שבת" "מעשה של קנס גם כאן שאין עוד, שולל ואח"כ לגזירה.

קונסים דאורייתא באיסור ורק האיסור, מן נהנה שלא הואיל - הפירות

נהנה. בלא גם

-ו -

הוצאה שאיסור הנ"ל, יונה רבי בשם כהריטב"א ס"ל שאדה"ז ברור והנה

כלל, הפירות אוסר אינו ברה"ר ד"א גםוהעברת הדין את כתב שהרי
שבת שאיסורולגבי מבשל בין לחלק התוס' תירוץ העתיק ואעפ"כ ,

הלא דבשבת המג"א, קושית ותקשי דרבנן, תחומין איסור לבין מהתורה

הפירות את אוסר תחומין איסור שרק ומובן דאורייתא. הוצאה איסור יש

דאורייתא שבאיסור תה) (בסימן בדבריו שמפורש ואף ההוצאה. איסור ולא

נאסרו לא למה וא"כ מהאיסור, נהנה לא אם גם הפירות נאסרו

את לומר מוכרחים הנה ברה"ר. ד"א והעבירם לרשות מרשות כשהוציאם

דהיינו מעשה, בו שיש דבר אלא שבת במעשה אסרו "שלא הנ"ל: החילוק

שבהוצאה לעיל וביארנו מעשה", נקרא שזה בגופו תיקון שום שנעשה

האיסור מעשה שלפני תחומין, באיסור משא"כ הפירות, בגוף תיקון אין

ראויים. האיסור ולאחר בתחומם היה שלא למי לאכילה ראויים היו לא

נהנה אינו למקומם שבהוחזרו אדה"ז תירץ למה להבין, צריך עפ"ז אבל

למימר, ליה הוי טפי והרי קנסוהו, לא דרבנן איסור דהוי ומשום מהאיסור,

אם גם ובמילא מתחילה, כבר זה בתחום היו כי בגופם, תיקון כלל שאין

היו לא מהאיסור, נהנה היה אילו וגם דאורייתא תחומין איסור היה

בגופם. תיקון שום לכאורה נעשה שלא נאסרים, הפירות
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בגופו" תיקון "נעשה של המושג בין הבדל שיש לומר, מכריח זה וכל

שאין אע"פ בגופו תיקון יעשה שהאיסור מצב שיתכן והיינו "נהנה". לבין

הפירות. בגוף שינוי כאן שאין אע"פ שנהנה להיפך, או זה, מתיקון הנאה

בגוף תיקון כאן יש מ"מ למקומם, הפירות חזרו אם גם דבתחומין
אבלהפירות נאסרים), אינם ולכן זה, מתיקון נהנה אינו שהוא (אף

שיתכן אף כלל, הפירות בגוף תיקון כאן אין ברה"ר ד"א והעברת בהוצאה

מההוצאה. שנהנה

כרגלי הם שהפירות הוא האיסור גדר תחומין שבאיסור הענין, וביאור

"אפיל להוציאם ואסור שלהם, התחום את להם ויש פסיעההבעלים, ו

יתכן ולכן שצז,ג). אדה"ז (שו"ע להלך" יכולים הבעלים שאין במקום אחת

להזיז מותר יהיה האחד את ומ"מ במראם, שוים פירות שני שיהיו

מהם אחד וכל בעלים לשני שייכים הם כי אסור, השני ואת ממקומו

שהאיסור הרי בעליו. כרגלי הפירותתחומו של למהותם וכשהוציאוקשור ,

שאינו בעליהם מתחום הוציאום וגם ובפנימיותם בהם האיסור עשו אותם

"תיקון הוא זה כל והרי עתה. בו נמצאים שהם לתחום לעבור יכול

היינו פנימיבגופם", האיסורשינוי שעשה בשבת המבשל וכמו בהם,

עצמו. בתבשיל והשינוי

"תיקון" זה שאין הבעלים(ואף מבישולעבור גם הרי מזה, נהנה אינו כי

פנימי שינוי היינו תיקון, כאן יש ומ"מ הנאה, אין חיים הנאכלים פירות

אלו לגבי ממש תיקון כאן יש וכמו"כ האיסור. מעשה ע"י הפירות בגוף

נאסר שלמעשה ואף לשם. הפירות שהביאו התחום באותו הנמצאים

הוא שנאסרו, מה גופא זה אבל באיסור, לשם הובאו כי לאכלם, עליהם

אותו לאנשי עתה ראויים שהם התיקון בהם שנעשה מפני דוקא אדרבה

עבירה). ע"י בהם נעשה התיקון כי נאסרו, גופא כך ומשום התחום,

ההחזרה, ע"י בגופם תיקון עושה שוב למקומם, הפירות כשהחזיר ואח"כ

לבעליהם. ראויים שוב ונעשו הבעלים, של בתחום שוב נמצאים הם כי

לו ראויים היו שהפירות כיון אמיתית, הנאה בו אין זה שתיקון ורק

הראשון בתחום עמהם כשהיה וגם לתחום, מחוץ עמהם כשהיה גם

שהוציאם. קודם
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שאין רק לא שם הרי ברה"ר, ד"א העברת או והכנסה בהוצאה משא"כ

במקומם), לאכלם יכול היה אופן בכל (כי ההוצאה מאיסור הנאה לו

קשור אינו ההוצאה איסור כי כלל, בגופם תיקון שום גם כאן שאין אלא

או ברה"י נמצאים הם אם להם היא ואחת המטלטלין, של מהותם עם

ביום. ובו עצמו לו אפילו נאסרים הפירות אין ולכן ברה"ר.

קונסים דאורייתא, באיסור א) אופנים: שלשה כאן שיש הדברים ומסקנת

ב) חיים. לאכלן הראויים פירות מבשל כגון מהאיסור, שנהנה בלא גם

פירות וכן פירות המעשר כגון נהנה, אם רק קונסים דרבנן, באיסור

קונסים אין הפירות, בגוף מעשה נעשה כשלא ג) לתחום. מחוץ שהובאו

לרשות. מרשות הוצאה כגון נהנה, אם גם

-ז -

שהובאו המאכלים נאסרו האם דברינו, שבתחילת לשאלה כשנחזור והנה

דין כאן שאין להלכה, עולה שנתבאר מה ע"פ הרי בשבת, מכונית ע"י

במכונית, הנסיעה איסור בין שייכות שום אין כי כלל. שבת מעשה של

והכנסה ההוצאה מאיסור וק"ו ובמכ"ש בה, שהסיעו והאוכלין הפירות לבין

כבר אבל מהאיסור, הנאה כאן שיש ואף שבת. למעשה נחשב שאינו

מהאיסור. שנהנה לי אכפת לא בגופן, תיקון נעשה לא שכאשר הוכחנו

כזה, תנאי כלל הזכירו לא שם פסח בהלכות אדה"ז וגם הריטב"א והרי

מלשון ומשמע מהאיסור. נהנה לא אם רק מותרים המצה או שהפירות

רחוק, ממקום לרשות מרשות מצה לו הביאו אם שגם (והפר"ח) אדה"ז

מותרת. המצה תהיה

שסד) ע' (ח"א יאדלר מאיר משה ר' להגאון השבת" "מאור בספר והנה

בעל לענין עד"ז "שנשאל זצ"ל, אלישיב שלום יוסף ר' הגאון בשם הביא

והביאו בשבת, ברכב רח"ל שבת מחללי אורחים אליו שהגיעו תשובה

והורה מאכל, דברי יכולבשבילו היה שלא רחוק ממקום הביאו שאם

בעצמו שע"ילקחת מאחר הרי שנתבאר, מה ע"פ ולכאורה לאכלם". אסור ,

הנאה לו יש אם גם הנה המאכל, בגוף ושינוי תיקון נעשה לא הנסיעה



'ë ïîéñ$ïéîåçúå äàöåäá úáù äùòî205

מ"מ המאכל, אל להגיע אופן בשום יכול היה לא זה שבלי מהנסיעה,

כך. בשל המאכלים נאסרו לא

או תחומין, איסור ע"י האכילה אפשרות מניעת בין הבדל יש שהרי

שייכות לו שאין טכני ענין הוא המקום ריחוק כי המרחק. שמצד המניעה

שיוכל לפלוני שנתקרבו העובדא ולכן המאכלים, של מציאותם לעצם

דב רק הוא עצמם.לאכלם, למאכלים לא אבל פלוני, אותו עם שקשור ר

שנהנה אף על ומותרים הנסיעה, ע"י בגופם תיקון נעשה לא ובמילא

קשור ההוצאה איסור הרי לתחום, מחוץ שהוציאום בפירות אבל מהאיסור.

פנימיותם, את שינתה וההוצאה בעליהם, כרגלי בהיותם מציאותם, לעצם

(לולא החדש שבתחומם לאלו וראויים ההלכתי, לתחומם מחוץ הם שעתה

וכשיוחזרו שהוחזרו, (קודם לבעליהם ראויים ואינם שבת), דמעשה הקנס

כנ"ל). מהאיסור הנאה כאן אין שכבר ורק נוסף, ושינוי תיקון בהם נפעל

הכנסה משא"כ שבת, מעשה של איסור פועל תחומין איסור רק ולכן

וכדומה. ברכב ונסיעה והוצאה

אויערבאך זלמן שלמה ר' שהגאון ששמע שם, השבת" ב"מאור עוד ועיין

בשבת ברכבו תשובה לבעל שהביא ר"ל, שבת במחלל ג"כ "נשאל זצ"ל,

כיון מהם, להנות דמותר והשיב שבת, סעודת יחד לסעוד ומשקין אוכלין

שלא ובלבד מותר, מזיד שהיה אפילו ולכן במאכלים, מלאכה נעשה שלא

בין לפענ"ד החילוק את כתבנו (וכבר אסור" דאז לתחום מחוץ הביאם

הגרש"ז את לשאול חזר שהמחבר אלא תחומין). איסור לבין הנסיעה

שהביא מה לפי "אפילו בזה"ל: במכתב לו והשיב הדבר, אמיתות לברר

נהנה שם מ"מ להחמיר.. שרצוי מהחי"א שיח סימן בתחילת הבאה"ל

את מביא היה אם יותר נהנה היה בנדו"ד משא"כ טורח, מעצמו שחוסך

מותר". ודאי ולכן ברגלו, הפירות

ונהנה ששמח מדובר החי"א שבמש"כ לומר תיתי מהיכי ולכאורה

וע"פ המותר. באופן המאכלים שיביאו ליה ניחא ושלא שבת, מהחילול

שהובאו מזה נהנה אם גם כי זה, לכל לכאורה צורך אין שנתבאר מה

הפירות, בגוף תיקון כאן אין מ"מ רחוק, ממקום הובאו אם וגם בנסיעה,

מהאיסור. שנהנה אף על ומותר
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בסימן להלן לעיין כה הערה שיח בסימן ציינו הנדמ"ח, אדה"ז בשו"ע והנה

המאכל שאם שם, "ועוד הוסיפו: ואח"כ לעיל), בו (שהארכנו ס"ט תה

ובאיסור קנסו.. תורה של באיסור הועילה, לא והמלאכה קודם ראוי היה

הרי כי מדויקים, הדברים אין שנתבאר מה וע"פ קנסו". לא דבריהם של

הועילה", לא כש"המלאכה האיסורים בכל קנסו לא תורה באיסור גם

כבאיסור בגופו תיקון שנעשה החפצא, בגוף נעשתה העבירה אם רק אלא

והכנסה, בהוצאה משא"כ תחומין, איסור או חיים הנאכלים פירות בישול

העבירה בו שנעשית החפץ נאסר לא הועילה" "המלאכה אם אפילו הרי

מצה לגבי הנ"ל מההלכה וגם שם, תה מסימן כנ"ל מוכח גופא (וזה

הערה). באותה בעצמם שהזכירוה

-ח-

בשו"ע מבואר נכרי במעשה שהרי בזה, לשאול אפשר היה ולכאורה

המים אסורים הישראל, עבור מים הוציא שאם סט"ז, שכה סימן אדה"ז

הוצאה איסור שגם מפורש הרי בשבילם) מילא שלא לאחרים (אפילו

החפץ. את אוסר

נכרי, ממעשה ההנאה איסור דין חלוק באמת כי קושיא, אינה זו אבל

לעשות לו יאמר שמא גזירה הוא דבנכרי ישראל. של שבת מעשה מדין

בחפצא טוב לא משהו שיש משום לא הגברא, על איסור והיינו עבורו,

"מעשה בהיותה אסורה עצמה שהחפצא קנסו בישראל ואילו עצמה.

של מעשה נעשה שלא כיון וכו', לרשות מרשות במוציא ולכן שבת".

שהגזירה בנכרי אבל ישראל, במעשה נאסרה לא החפצא, בגוף תיקון

מלאכת או בישול מלאכת לי מה א"כ שבת, לחלל לו יאמר שמא היא

בשוה. החשש קיים בשניהם הוצאה,

לגבי גם דישראל, שבת ממעשה נכרי מעשה וחמור חלוק כמו"כ (והרי

במוצ"ש מותר שלישראל שיח, סימן בריש וכמבואר שבת, במוצאי האיסור

אדה"ז בשו"ע עוד ויעויין שיעשה". "בכדי עד שימתין צריך ובנכרי מיד,

נכרי במעשה משא"כ ביו"ט, שבת מעשה איסור שאין תקב סימן ריש

אסור). ביו"ט שגם תקטו בסימן שמבואר
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מעשה חלוק לרשות, מרשות חפץ הוצאת שלענין לדבר ברורה וראיה

בין החילוק את שאומרים והרשב"א הריטב"א שהרי נכרי, ממעשה ישראל

נכרי מעשה על גם זאת אומרים הוצאה, לבין בגופו תיקון של מעשה

מצוה אסורבמקום מצוה, במקום זה אין אם שלדעתם מפורש הרי כנ"ל,

שמתירים. ישראל במעשה משא"כ זה, מסוג נכרי של ממלאכה להנות

-ט -

בשבת, לרשות מרשות אוכלין המוציא דבענין עתה, עד המבואר ולסיכום

יש בשבת, במכונית אוכלין המביא אדה"ז:להתיראו בשו"ע המבואר ע"פ

לרשות הרבים מרשות או הרבים לרשות היחיד מרשות מצה שהוציא "מי

בשבת, להיות שחל ט"ו בליל ולברךהיחיד, חובתו ידי בה לצאת לו מותר
אועליה שהוציאה קודם שלו שהיתה כיון בעבירה, הבאה מצוה זו ואין ,

כו'". הכניסה

מתסר לא בשבת "דאפילו שכתב: בריטב"א, מפורש הדין שיסוד ונתבאר,

הוצאה או הרבים ברשות העברה איסור בו שנעשה מפני שבת מעשה

דהיינווהכנסה, מעשה, בו שיש דבר אלא שבת במעשה אסרו שלא
מעשה נקרא שזה בגופו תיקון שום דוכתאשנעשה בכל דנקטינן והיינו ,

קל,ב.מעשה בשבת הרשב"א כתב ועד"ז הוא". דמסתבר וטעמא שבת.

שבת מעשה קרי לא בהלכותיו.. כתב יונה) (רבינו ז"ל הרב "ומורי וז"ל:

מרשות ואוכלין כלים הבאת אבל בהן, וכיוצא ובישול אפיה כגון אלא

בהבאתן, מתסרי.. לא ודאי בשבתלרשות הכנה בהן נתחדשה שלא ".כיון

תחומין איסור היה שאילו מבואר, שם תה בסימן שהרי כך, על ושאלוני

(כי מהמלאכה נהנה שלא אע"פ הפירות, לאכול אסור היה דאורייתא

אחת על וא"כ והחזירום), הוציאום ורק השבת, בתחילת בתחומו היו

והכנסה הוצאה ע"י מאכל דברי מביא הישראל כאשר וכמה כמה

בודאי הכנסת, לבית שמביאם ממה לישראל הנאה שיש ובאופן מהתורה,

נאסר. שהמאכל
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תחומין שבאיסור דאע"פ הריטב"א, אומר גופא זאת שהרי בזה, והביאור

מרשות בהוצאה מ"מ לתחום) מחוץ מהבאתם (כשנהנה הפירות נאסרו

הדבר, בגוף שינוי אין שבהוצאה מאחר והוא נאסרו, לא בשבת לרשות

תחומין. לאיסור הוצאה שבין ההפרש סברת את באריכות שביארנו וכפי

שסובר לומר כרחך שעל שם, אדה"ז מלשון שהוכחנו אלא בלבד זו ולא

כשלא כן על דרבנן, איסור הוא שתחומין דמפני אומר שהרי כהריטב"א,

בעירובין התוס' קושית ע"ז קשה והרי הפירות. נאסרו לא מההוצאה נהנה

איסור שהוא בשבת הוצאה איסור כאן יש תחומין איסור לולא שגם שם,

שהרי בחול, שחל ביו"ט שמדובר לתרץ אפשר אי ובשו"ע מהתורה.

כהריטב"א יתרץ שאדה"ז כרחך ועל בשבת. גם הדין שם כותב בפירוש

שינוי נעשה לא כי הפירות את אוסר אינו הוצאה שאיסור והרשב"א,

הדבר. בגוף

הראיה דלגבי לעיל, שהזכרנוה השאלה על נספת תשובה הנ"ל (ובכל

דוקא "דהיינו לחלק יש לרשות, מרשות שהוציאוה מצה בענין תנד מסימן

כשמישהו משא"כ כלום, לו הועילה לא ההוצאה שאז הוציא, עצמו כשהוא

מיצא וגרע לו, הועילו בודאי בשבת, הכנסת לבית או אליו מביאה אחר

מכל לעיל זו שאלה ודחינו שהשבנו מה ומלבד והחזירו". לתחום חוץ

הוא זה בדין אדה"ז של הטהור דמקורו נתברר כבר עתה הרי וכל,

והחזיר, הוציא אחר כשמישהו מדובר ושם הנ"ל, והרשב"א מהריטב"א

ומוכח הוציא, אחר שמישהו מדובר תה בסימן גם וכן התירו. זאת ובכל

ע"י דינים לחדש תיתי ומהיכי אוסר. אינו הוצאה שאיסור שם מאדה"ז

כלל). הזכירן לא שאדה"ז סברות

פסח, ובהלכות שבת בהלכות אדה"ז מדברי מוכח ספק שבלי דבר, סוף

ברכב) נסיעה (או לרשות מרשות שהוצאה והרשב"א, כהריטב"א שסובר

המאכל. את אוסרת לא
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כ"א סימן

בשבת  השבותים  גדר

-א-

מדברים אפילו תשבות, בתורה "נאמר ה"א: פכ"א שבת הלכות ברמב"ם

משום חכמים שאסרו הן הרבה ודברים מהן. לשבות חייב מלאכה שאינן

דברים ומהן למלאכות, דומים שהן מפני אסורים דברים מהן שבות,

עכ"ל. סקילה", איסור מהן יבוא שמא גזרה אסורים

משפטים בפרשת הראשון "תשבות": נאמר בתורה פסוקים בשני והנה

ה⁄ביעי äבõçם מעłיך ôעłה ימים "ŁŁת õŁרךàŁôת(כג,יב): ינäח למען , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ימים "ŁŁת (לד,כא): תשא בכי והשני והáר". אמתך àן Łפìוי ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוחמרך

ה⁄ביעי äבõçם àŁôת".àŁôתôעבד äבñציר Łחריà , ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָֹֹֹ

הäא אלהם "וçאמר (טז,כג): בא בפרשת בתורה, שביתה לשון נאמר ֲֵֶֶַֹ(עוד

ה', àâר קדŁאŁר àŁת שםàŁתõן הרמב"ם על קובץ ובספר מחר". לה' ֲִֶֶֶַַַַָָָֹ

מלך" ב"קרית ואכן דשבתון". קרא מביא לא "אמאי העיר: ה"א פ"א

"ת"ל קיד,ב: שבת יוחנן רבי לדברי ציין בפכ"א, קנייבסקי) (להגר"ח

למלאכה,שבתון בעשהולעבור.. כתבעליה לא בדוקא לכאורה אמנם ."

ה''ג פ''א עשור שביתת בהלכות שפסק כיון הנ"ל, הפסוק את הרמב"ם

אסור בשבת שחל שיוה"כ מ"שבתון", שלמד שם, בגמרא מנא כרב

שכתב אלא, ד"ה שם לרש"י מיבעי ולא יוחנן. כרבי ודלא ירק, בקניבת

משמע הרי אסמכתא, שהוא אלא ד"ה לתוס' אף אלא תורה, איסור שהוא

להא ליה לית ירק, לקניבת האסמכתא שלמד מנא שרב שם בגמרא

שבת להלכות פתיחה מפרמ''ג ולהעיר ומער"ק. במ''מ ועי"ש יוחנן. דרבי

לשבות). מ''ע ומ''ש ד''ה
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-ב -

שנאמר עשה, מצות ממלאכה בשביעי "שביתה הרמב"ם: כותב ה"א ובפ"א

על ועבר עשה מצות ביטל מלאכה בו העושה וכל תשבות, השביעי וביום

בא ש"תשבות" ומבואר מלאכה". כל תעשה לא שנאמר תעשה, לא

על עשה איסור ממלאכותללמדנו ב"מרכבתשביתה והקשה דאורייתא.

דהוי כתב "איך ז"ל: הכהן מהר"י הרב בשם שם, (אלפנדרי) המשנה"

לדברים אתי תשבות דהאי בפכ"א לקמן ז"ל רבינו כתב הרי עשה, מצות

מלאכה". שאינן

פסוקים ב' כנ"ל דיש קמג), (אות תשא בכי עה"פ שלמה" ב"תורה ותירץ

לפסוק הרמב"ם כוונת ובפ"א תשבות". השביעי "וביום בהם שנאמר

תעבד ימים "ששת שם: טוב" "לקח במדרש כדאיתא תשא, כי בפרשת

לפסוק כוונתו בפכ"א ואילו שבת", מצות זו תשבות, השביעי וביום

ימים ד"ששת הכתובים, לשון חילוק ע"פ הענין ומטעים משפטים. בפרשת

בשבת.תעבוד ממנה לשבות שעליו גמורה, מלאכה העושה על קאי ,"

ימים "ששת מעשיךאבל שאינםתעשה כאלו מעשים שאפילו ללמד בא ,"

בימי אותם גם לעשות יש ועמל, טורח בהם שיש כיון מ"מ עבודה, בגדר

גם כתבו (ועד"ז שבות. לאיסור התורה מן המקור וזהו בשבת, ולא החול

תשא בכי דהפסוק ה,ב. ליבמות (מוה"ק) הריטב"א על המהדיר בהערות

דומיא מלאכות מל"ט שביתה היינו תשבות", ובקציר "בחריש מסיים

" מסיים במשפטים הפסוק ואילו וקציר, ינוחדחריש וחמורךלמען שורך

אפילו מנוחה יום מדין שביתה מצות שהיא והגר", אמתך בן וינפש

מלאכה). שאינם מדברים

המקומות בשני הביא שהרמב"ם כיון צ"ע, אופניו) שני (על זה תירוץ אבל

לא שגם וכמובן הפסוקים, להמשך רמז ולא "תשבות", התיבה את רק

הפסוקים. שני בין חילק

הרמב"ם כוונת ההלכות שבשתי מבאר, (ברנדסופר) ושמחה" "אורה ובספר

ללמ יש עצמו זה דמפסוק אלא משפטים, דפרשת עשהל"תשבות" הן וד

ישנם דבפסוק מלאכה. שאינן מדברים לשבות שיש והן מלאכה, לעושה
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ענינים, מהל"טוטעםהמצוהעיקרשני לשבות הוא המצוה עיקר המצוה.

וע"כ והעמל. הטורח מן מנוחה לאדם שיהיה הוא המצוה וטעם מלאכות,

טורח של דברים שעשה אע"פ העשה קיים המלאכות, מל"ט ששבת מי

הרמב"ם בלשון זה יסוד ומדייק המצוה. טעם את קיים שלא רק ועמל,

מקצת לטלטל חכמים "אסרו מוקצה: טלטול איסור בביאור הי"ב פכ"ד

ולתקן להגביה ויבוא בעיניו חול כיום יהיה שלא כדי בשבת.. דברים

ונמצא וכיו"ב.. אבנים להצניע או לבית מבית או לפינה מפינה כלים

שבת, ינוחשלא למען בתורה שנאמר הטעם כתבובטל שלא הרי ."

בטל רק אלא דתשבות", העשה מבטל זההטעם"נמצא שעשה וכנ"ל ,

טעם התורה שנתנה מחמת שמ"מ אלא מלאכות, הל"ט על רק הוא

אותו. המייגע דבר מכל לנוח שמחוייב מבואר ינוח", "למען זו לשביתה

בתורה, שנאמר הטעם מבטל נקרא לכן המצוה, טעם רק וזהו הואיל אך

עצמה. המצוה מבטל ולא

מלשונו שינה בפכ"א שהרמב"ם ממה דאדרבה, צ"ע, זה ביאור שגם אלא

אלא דקרא, ומטעמיה דקרא מסיפא ללמוד כוונתו דאין מבואר שבפכ"ד,

עצמו. מ"תשבות"

-ג-

שכתב דבריו שבתחילת תלמוד, צריכים דפכ"א הרמב"ם דברי עצם והנה

בתורה" מהן",נאמר לשבות חייב מלאכה שאינן מדברים אפילו תשבות,

דבריו מהמשך אך התורה. מן הוא אלו, מדברים לשבות שהחיוב הרי

הן הרבה חכמים"ודברים שהואשאסרו לכאורה משמע שבות", משום

פרטי אסרה שהתורה היא, רבינו "כוונת המ"מ: וביאר דרבנן. איסור רק

היה ועדיין ושיעוריהן, עניניהן שנתבארו הדרך ע"פ המבוארות, המלאכות

אמרה לכך היום, כל מלאכות שאינן בדברים עמל להיות יכול אדם

ואסרו חכמים ובאו שלו, התורה בפירוש ז"ל הרמב"ן וכ"כ תשבות. תורה

דברים". הרבה

שבתחלה (כג,כד). אמור בפרשת לדבריו הוא לרמב"ן, המ"מ שציין ומה

"" טוב: יום לענין פ"ט בא המכילתא את הזהמביא היום את "ושמרתם
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יעשה לא מלאכה "כל (שם,טז) נאמר כבר והלא נאמר, למה יב,יז) (בא

שהן דברים מלאכה, משום שהן דברים אלא לי אין שבותבהם". משום
משוםמנין שהן דברים להביא הזה", היום את "ושמרתם לומר תלמוד ,

תלמוד נותן, והדין שבות, משום אסור יהא מועד של חולו אף יכול שבות.

"והנה הרמב"ן: ע"ז וכתב שבתון"". הראשון "ביום כט,לט) (אמור לומר

מלאכות"שבתוןידרשו מאבות שאינן מדברים אפילו לגמרי בו לשבות ,"

מה אסמכתא, שהוא תאמר שאם זה, לי נתברר לא אבל ותולדותיהן.

של על לעולם נאמר בלשונם "שבות" כי הזה, בלשון שיאמרו טעם

דבריהם, של שבות משום אסורין שהן דברים לומר יתכן והאיך דבריהם,

התורה, מן שהם לשנות האסמכתות ודרך הכתוב. מן אסורין שיהו מנין

לו היה אבל התורה, מן מנין סופרים מדברי שהוא זה דבר שיאמרו לא

שבתון". לומר תלמוד מנין, מלאכה שאינן דברים לומר

לי "ונראה הרמב"ן: ביאר שנצטוינוולכן לומר, הזה שהמדרש התורה, מן
כל שיטרח לא מלאכה, שאינן מדברים אפילו ביו"ט, מנוחה לנו להיות

יין, החביות ולמלא והמתנות, הפירות ולשקול התבואות למדוד היום

עיר היתה ואם למקום, וממקום לבית מבית האבנים וגם הכלים ולפנות

יין ואף החמורים, על עומסים יהיו בלילה, נעולות ודלתות חומה מוקפת

וממכר, מקח לכל מלא השוק ויהיה ביו"ט, יביאו משא וכל ותאנים וענבים

והזהובים שלחנם על והשלחנים מקיף והחנוני פתוחה החנות ותהיה

לדברים כחול עצמם ומשכירין למלאכתן משכימין הפועלים ויהיו לפניהם,

שבכל עצמה, השבת ואפילו האלו הטובים הימים והותרו בהן, וכיוצא אלו

שביתה יום שיהיה "שבתון", תורה אמרה לכך מלאכה. משום בהם אין זה

שאסרו הטרחות שכל והיינו ויפה". טוב פירוש וזהו טורח. יום לא ומנוחה

ממש. דאורייתא והוו ד"תשבות", בעשה נכללין חז"ל,

"קדושים מצות לענין ג"כ (יט,ב) קדושים בפרשת פירש האלו וכדברים

הנ"ל לדבריו שם, דבריו בין (והשוה והטוב" הישר "ועשית ומצות ְִָתהיו",

ובמאכלים בעריות הזהירה התורה כי "והענין, ז"ל: אמור), שבפרשת

ימצא א"כ והיין. הבשר ואכילת באשתו איש הביאה והתירה האסורים,

ולהיות הרבות, נשיו או אשתו בזמת שטוף להיות מקום התאוה בעל
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הוזכר שלא הנבלות, בכל כרצונו וידבר למו, בשר בזוללי יין בסובאי

אחרי הכתוב, בא לפיכך התורה. ברשות נבל יהיה והנה בתורה, זה איסור

פרושים שנהיה כללי בדבר וצוה לגמרי, אותם שאסר האיסורים שפרט

שפרט אחרי הכללית, הזאת המצוה באה בהן ובכיוצא באלו המותרות.. מן

בכיוצא ולכלול לפרוט התורה דרך וזה לגמרי.. אסורות שהן העבירות כל

"לא אדם, בני שבין ומתן משא בכל הדינין פרטי אזהרת אחרי כי בזה,

הישר "ועשית בכלל אמר האזהרות, ושאר תונו" ו"לא תגזול" ו"לא תגנוב"

משורת לפנים וכל וההשויה היושר בעשה שיכניס יח), ו (דברים והטוב"

ברוך הקדוש ברצון למקומו בהגיעי (שם) אפרש כאשר חבריו, לרצון הדין

שנאמרהוא. כללי בעשה והטרחים בלאו, המלאכות אסר השבת, בענין וכן

בע"ה"."תשבות" כג-כד) (להלן זה אפרש ועוד ,

של לשבותין שיש רבינו, כוונת תהיה "או המ"מ: כתב נוסף פירוש

והיינוסמךדבריהם שבמכילתא". הברייתות דרך וזה מתשבות, התורה מן

כ' סימן ח"ה או"ח משה" (וב"אגרות בעלמא. אסמכתא הוא שהפסוק

שיש ההלכה, להתחיל לרמב"ם היה דא"כ זה, פירוש על הקשה כ' אות

שבות, משום חכמים שאסרו רבים הפסוקוסמכודברים על אותם

שאינו מוכח ד"תשבות", במ"ע שפתח הרמב"ם ומלשון "תשבות".

תורה). של מ"ע אלא אסמכתא

כן "אחרי דרבנן: אלא הוי דלא כמ"מ כתב דבריו, בהמשך הרמב"ן ואף

לשון בה ששנו (יב,טז) יוחאי בן שמעון דרבי אחריתי במכילתא ראיתי

חייבין שאין מלאכה חטאת, מינה על שחייבין מלאכה אלא לי אין אחר,

ולא בהמה גבי על רוכבים ולא באילן עולין שאין מנין, חטאת מינה על

מלאכה". "כל לומר תלמוד מטפחין, ולא מספקים ולא המים פני על שטין

ואין מעריכין ואין מקדישין שאין מנין, במצוה ברשות, אלא לי אין

שבות. "שבתון", לומר תלמוד ומעשרות, תרומה מגביהין ואין מחרימין

פי על ואף הכפורים. ביום ט') פ"ז (אחרי בתו"כ שנויה היא זה וכענין

נתכוונו, אחד לדבר שמא ובמדרשיהן, בלשונן חלוקות הברייתות שאלו

דרבנןלהביא לשבות הברייתאאסמכתא פירוש שיהיה בין מקום ומכל .

אבל אסמכתות, כולן שהן או התורה), מן (שהצווי שאמרנו כמו הראשונה
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כמו והעמל הטורח מן מנוחה לנו שתהיה הוא, כך "שבתון" פירוש

דבמכילתא לשונו, בביאור (ונראה מאד". וטוב הגון ענין והוא שביארנו,

דבביצה משום ושמא מדרבנן. רק דאסורין לפרש יותר לו פשוט דרשב"י

למלאכהלו,ב. מחמתם יבא שמא גזירה מחמת אלא נאסרו דלא מפורש,

דקאמר, וזהו טרחה. מכל ד"תשבות" המצ"ע בכלל שאינם הרי דאורייתא,

מה"ת, דאסור לפרש יותר לו נראה היה בא, דפרשת שהמכילתא דאע"פ

איסורין דאין דרשב"י מכילתא כדברי ג"כ זו, מכילתא כוונת שמא אך

מדרבנן). אלא

למידע, את צריך "וברם לב,ב: ר"ה הריטב"א בחידושי הדברים את וביאר

שבות לנו שאין למימרא לאו דרבנן, שבות דוכתא בכל דאמרינן מאי דכל

פתוחות שהחנויות התורה מן כחול שבת נמצאת דא"כ כלל, התורה מן

ומודדין כרמלית דרך לבית מבית חפצים ומטלטלין ויין, תבואה ואוצרות

העמל והתירה כגרוגרת הוצאה תורה שאסרה בדין ואינו ומונין, ושוקלין

כי דברים, של עיקרן כך אלא מנוחה. יום זה אין שא"כ הזה, הגדול

עשה מצות מכלבכלל לשבות יש ממלאכות, לשבות תורה של שבות

עביד כי ופרט פרט בכל אבל כחול. שבת לעשות שלא כלל דרך שבות

שיש נמצא דרבנן. שבות הוי כחול, שבת הוי דלא באידך וזהיר ליה

במקומות דבריהם חכמים בו העמידו ולפיכך התורה, מן עיקר לשבות

תורה. של מצוה לדחות שבידינוהרבה מרגליות מפיוזו הרמב"ן מרבינו

ז"ל". מורינו

שדעתו אמור פ' רמב"ן דברי "ראה קפה: סימן חו"מ חת"ס שו"ת וז"ל

פועלים לשכור החול כיום יהיה שלא היינו "תשבות", תורה של מ"ע כך,

מלאכה בהם אין שכולם החמורים, על משא ולהעמיס ולמכור ולפתוח

לרשות. מרשות אינו המשא אם סקילה בהם שיש המשכן וכלממלאכת

דאורייתא. שבות והיינו דתשבות, במ"ע התורה מן אסור החול מעשה
דרבנן שבותים מדבריהם הוסיפו הואוחכמים שבות עיקר אבל ,

וחייב מלאכה נקרא אותו חשיבא, במשכן שהיה מה נמצא דאורייתא.

להדליק בו יש תענוג אפילו ועמל, יגיעה בו שאין דבר אפילו סקילה,
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בהם שאין והעמל והיגיעות סקילה, עליהם וחייב חמין, לו ולהחם נר

עי"ש". דשבות", בעשה הם המשכן, ממלאכת מלאכה

בתורה שנאמר "מה קצת: אחר באופן ביאר דבריו) (בתחלת והלח"מ

"תשבות", התורה באה ולזה שבות, מיני תורה שאסרה הוא "תשבות",

לחכמים נמסר המצוהוהדבר פרטי אבל מהתורה, הוא ה"תשבות" וא"כ ."

אותם. לקבוע לחכמים נמסרו

למדו איך הקודמת, האות שבתחלת השאלה ליישב יש הנ"ל ובכל

דלפירוש מדרבנן. שבותים וגם מהתורה מ"ע גם "תשבות", מהתיבה

איסור הוא תשבות אלא שונים, דברים שני אלו הן הרמב"ן, של הראשון

ל"תשבות" פירוש אלא דדבריהם, איסור זה אין חכמים, שאסרו ומה כללי,

ד"כוונת שברמב"ן) השני (והפירוש שבמ"מ השני לביאור וגם דאורייתא.

דבריהם של לשבותין שיש פשוטסמךרבינו הרי מתשבות", התורה מן

ואילו הפסוקים, פירוש עיקר הוא מהתורה למלאכות בפ"א שהלימוד

עד,א. יומא רש"י (וכמ"ש אסמכתא היא דרבנן לשבותים שבפכ"א הדרשה

בשבת האמור "דשבתון שבתון: מלאכותד"ה שאר רבנן ביה שלאאסמכו

גמורה"). מלאכה ואינה במשכן היו

(מהתו"ש לעיל שהובאו שהתירוצים נראה, בעומק בזה וכשנתבונן

אלא שם, שהערנו כמו הרמב"ם ללשון מתאימים שאינם רק לא והאו"ש),

שמהתורה ה"תשבות" שאדרבה, העיקרי, החידוש כל את מדבריו שנוטלים

בתוכו אוכולל נפרדים פסוקים בשני שהם (ולא דרבנן השבותים את

פסוק). חצאי בשני

-ד -

נמצאו הראשון "דלפירוש המ"מ: על הלח"מ מקשה הנ"ל דבריו ובהמשך

סבירא מדאורייתא המועד דחול למ"ד דהא התורה. מן שבות מיני כל

לחכמים" הדבר ונמסר במלאכה, המועד חול אסרה דהתורה הכי, להו

להשגת ובדומה תורה. איסורי הם דרבנן השבותים שכל מסתבר אינו (וזה

נכללין דרבנן איסורי שכל שם הרמב"ם ע"ד א', שורש בסה"מ הרמב"ן
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סביב גבוהה חומה בונה הרב "הנה עליו: הרמב"ן והקשה תסור", ב"לא

פתאום אשר נשגבה, בחומה נבעה נופל כפרץ היא אבל חכמים, לדברי

על שנסמך כגון במחובר המשתמש לדעתו, הנה כי שברה.. יבוא לפתע

ועשה, לגוי שאמר או בשבת, לצל מחמה המחט שמטלטל או האילן,

התורה, מן תעשה לא ועל עשה על הוא עובר גסה, פסיעה הפסיע ואפילו

דאורייתא, ד"תשבות" ולהרמב"ם ארבעים". מלקות ללקות הוא וראוי

באופן בזה הכוונה מבאר לכן תורה). איסור יש שבות שבכל נמצא

אבל גמורות, מלאכות אסרה "שהתורה מהשיעורמחודש: לא,בפחות

והענינים השיעורים כפי המלאכות אלא קודם אסרה לא שהתורה מפני

מן נאסר לא החיוב שיעור מן בפחות עצמם המלאכות אבל שנתבארו,

שאינם מדברים אפילו (הרמב"ם) וז"ש "תשבות", תורה אמרה לכך התורה,

מלאכה אינן כלומר בהןמלאכה, שאסרולהתחייב הן הרבה ודברים ומ"ש .

"תשבותחכמים, בענין זה נכלל שחכמיםלא הוא, בפ"ע אחר ענין אלא ,"

בדבריו הפירוש "זה ומסיים: בתשבות". נזכרו שלא אחרים דברים אסרו

שנתבארו הדרך ע"פ שכתב בלשונו מדוקדק שהוא עיקר, הוא המ"מ) (של

רקושיעוריהםעניניהם כוונתו ד"תשבות", קרא דבריו, למסקנת א"כ ."

מיוחד, לימוד בהן צריך ולכן מהשיעור בפחות שנעשו גמורות למלאכות

ב"תשבות". כלל נכללו לא דרבנן השבותים אמנם

הביא שלו), דינים פסקי בסוף (נדפס הרמב"ם על צדק" ה"צמח ובחידושי

לנכרי, אמירה איסור שלמדנו רמד), סו"ס או"ח (שבב"י הסמ"ג דעת את

תעשה "לא בהם", יעשה לא מלאכה "כל עה"פ במכילתא דתניא מהא

חבירך יעשה ולא מלאכתךאתה הגוי יעשה שאסורולא מכאן דמשמע ,"

בשבת בין ביו"ט בין מלאכתו לעשות לגוי להניח .מדאורייתאלישראל

וכותב גמורה. דרשה שהיא קצת מוכיח בתורה, הכתוב יעשה" "לא שלשון

ודלא המ"מ כפירוש כאן הרמב"ם דברי לפרש בהכרח שעפ"ז הצ"צ,

כמבואר לנכרי דאמירה משבות חמור מעשה, בו שיש שבות שהרי כלח"מ,

השבותין. כ"ש דאורייתא, הוי לנכרי אמירה ואם בכ"מ,

שצריך סובלו אינו המ"מ שלשון הלח"מ, על הקשה ירנן" "יצחק ובספר

"כל מהפסוק התורה מן אסור שיעור חצי שהלא ועוד, ענינים. לב' לחלקו
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"רמב"ם (וראה זה לאסור בכדי "תשבות" להפסוק אי"צ וא"כ חלב",

אליהו (רבי לגולגולת" "בקע ובספר ואכ"מ). הכ"ג, לפי"ח בהערות השלם"

בצדק, ישפוט מעיין "וכל כתב: כאן הרמב"ם על תרע"א) נדפס אלמליח,

הה"מ בדברי רמיזי ולא מאד, דחוקים הם ז"ל הה"מ בדברי פירושיו שכל

רחוקים. לדרכים לו והלך הפשוט הפירוש והניח ברמיזה, אפילו ז"ל

ויראה ז"ל הרמב"ן ספר פתח לא למה גדולה, תמיהה עליו ותמהני

לדחוק צריך היה לא אותו, רואה היה שאילו שפירש, מה התורה בפירוש

ז"ל". הה"מ דברי בפירוש עצמו

-ה -

וסיים מהתורה בחיוב (שפתח הרמב"ם לשון לפרש כתב ובמרה"מ

פשוט לענ"ד שנראה "מה וז"ל: הרמב"ן. דברי ע"ד דרבנן) בשבותים

שאינו בעמל שאף תורה שדבר הראשון דפירוש המגיד, הרב בכוונת

תורה אסרה היוםמלאכה כל ודאישיעסוק מיהו שינוח, והקפידה ,

אותם שיעשה התורה מן אסורים אינם הללו ושלשהשבותים פעמיים
יעמולביום ולא שינוח התורה הקפידה אלא ההוא, היום אפילוכל

התורה, כוונת להשלים שכדי אלא שבות. בהם ואין המותרים בדברים

גזרה דברים וכמה כמלאכה, שנראה דבר כל רבים דברים חכמים אסרו

בטל ויושב דברים מהרבה בודל אדם הללו גדרים שמחמת מלאכה, אטו

דוד" "שלל בספר ועד"ז ומנוחה". שביתה מצות ומקיים שלמה במנוחה

אעשה לא אדם יאמר שלא "דהיינו תק"ה): נולד (זינצהיים, הרמב"ם על

ואהיה מלאכות, שאינן מה אעשה אבל בתורה, הכתובות יגעהמלאכות
היום ואמרכל בשבת.. לנוח האדם שצריך "תשבות", בא לכן שובת. ואינו

שבות משום לעשות אסרו דברים שהרבה שעהרבינו לפי שהוא ".אפילו

שהן שהמלאכות אדם יאמר "דאל אלבעלי): (ר"י בקה"י כתב ועד"ז

באבנים רצוף שהוא במקום מכבד וכגון מרבץ כגון בשבת, לעשות מותרין

והריבוץ הכיבוד במלאכת עמל היה שמותר, כיון כולווכיוצא, היום .כל

מ"מ שמותר, שאע"פ "תשבות", נאמר אסורלזה היום דצריךכל משום

להיות אדם יכול היה "ועדיין שכתב: במ"מ רמז זה לביאור ויש לשבות".
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מלאכות שאינן בדברים היוםעמל וברמב"ןכל תשבות". תורה אמרה לכן ,

שיטרח "לא היוםשם: ".כל

יג,טו-כב: בנחמיה הפסוקים את הביא קצה סימן בהשמטות חת"ס ובשו"ת

מכר וכל âאג מביאים ãב äבŁי והðרים וגו', ביהäדה ראיתי ההëה ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ"çàמים

להם, ואמרה יהäדה חרי את ואריבה äבירŁäלם. יהäדה לבני à⁄àת äְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹמכרים

הלõא ה⁄àת. יõם את äמחêלים עłים אôם אŁר הåה הרע הâבר ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹמה

העיר ועל הåאת הרעה éל את äעלינ äאלקינ וçבא אבתיכם, äłע ְֱֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹכה

éאŁר ויהי ה⁄àת. את לחêל יłראל על חרõן מõסיפים ואôם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹהåאת,

הרכלים äלינçו וגו' הâלתõת äגרíçו ואמרה ה⁄àת, לפני ירŁäלם Łערי äְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹצלל

אליהם, ואמרה בהם ואעידה ôŁäים. ïעם לירŁäלם מחäץ ממéר כל äְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹמכרי

ההיא העת מן àכם, אŁלח יד ,äנŁô אם החõמה, נגד לנים אôם ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמäâע

ה⁄ערים Łמרים äבאים מæהרים äיהי אŁר ללוçם ואמרה à⁄àת. äבא ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֹלא

חסâך". éרב עלי וחäסה אלהי êי זכרה זאת áם ה⁄àת. יõם את Łâְְְְְֱִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹלק

ולוקח, ומוכר בחנות דיושב קמן, "הרי החת"ס: וכתב נחמיה. דברי ע"כ

חכמי בדברי נמצא האמנם בפירוש. שכתוב במה שבת מחלל הוא

פ"ג וי"ו משנה תוי"ט ועיין מדרבנן, אסור בשבת וממכר מקח התלמוד

והיינו בארעיבאקראידביצה, דבר שום או מאכל דבר מחבירו דבר ליקח ,

אבל התלמודים. ואסרוהו הנ"ל, נחמיה דברי בכלל אינו זה הקובעואקראי,
הוא הרי ומשכיר, ושוכר בשבת חנותו ופותח בפרהסיהמו"מ שבת ".מחלל

להלכה. מזה החת"ס שהסיק מה לקמן וראה

-ו -

שיטות ג' שישנן אדמו"ר, כ"ק מזכיר ,70 ע' חי"א שיחות בלקוטי והנה

"א) וז"ל: לשבות. אמרהכלבשייכות שהתורה התורה, מן הם שבות עניני

מדאורייתא שהן שבותים ישנן ב) לחכמים. שנמסר אלא "תשבות",

ג) שמדרבנן. וישנן אותן), פירשו ומ"שכל(וחכמים מדרבנן, שבות עניני

אלו: שיטות לג' כמקור 43 בהערה ומציין אסמכתא". אלא אינו "תשבות",

ויקרא רמב"ן וראה שם, ולח"מ ובמ"מ רפכ"א שבת הל' רמב"ם "ראה

.(14 והערה 107 ע' חל"א לקו"ש גם (ראה כג,כד"
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ש" הראשונה דהשיטה בזה, כוונתו התורה,כלולכאורה מן הם שבות עניני

בפי' המ"מ דעת היא לחכמים", שנמסר אלא "תשבות", אמרה שהתורה

היינו דבריו. בתחילת הלח"מ בזה שהבין וכמו הרמב"ן, דברי ע"ד הא',

והעושה "תשבות", למצות פירוש אלא אינם בשבת חכמים איסורי שכל

תורה. איסור על עובר השבת, ביום אחת פעם אפילו דרבנן איסור

אותן) פירשו (וחכמים מדאורייתא שהן שבותים "ישנן האמצעית והשיטה

הנ"ל והאחרונים מרה"מ למש"כ לכאורה כוונתו שמדרבנן", וישנן

מסוימות בטרחות יטרח שאם השני), בביאורו היום(והחת"ס עוברכל ,

יסודו זה (וביאור טרחות אותן מהן פירשו חכמים וא"כ מהתורה, במ"ע

החת"ס למש"כ שכוונתו או בלקו"ש). ציין שאליהם וברמב"ן, במ"מ

" הראשון: החולבביאורו מעשה דתשבות,וכל במ"ע התורה מן אסור

וחכמים דאורייתא. שבות דרבנןוהיינו שבותים מדבריהם וזהוהוסיפו ."

האסורים החול מעשי מהן קבעו שהם היינו חכמים, שפירשוהו שכתב

האחרונה והשיטה "וישנן"). "וישנו".. מלשונו משמע (וכן דתשבות במ"ע

אופןכלש" זהו אסמכתא", אלא אינו תשבות, ומ"ש מדרבנן שבות עניני

במ"מ. הב'

-ז -

שכותב ו,א. ביבמות הרשב"א את מביא ב') אות רצ"ז (מצוה במנ"ח והנה

שהעשה משום עשה, בו אין מחמר שאיסור יונה, רבינו רבו בשם

מזה ולומד שבת, איסורי שאר על ולא המלאכות על רק קאי ד"תשבות",

סימן או"ח אבנ"ז בשו"ת מפרש וכן הרמב"ן. על חולק יונה שרבינו המנ"ח

על רק נאמר ד"שבתון" דהעשה ה,א. בפסחים ר"ח דברי את ג' אות קלג

ומבאר, מלאכות. בכלל שאינם שבת איסורי שאר על לא אבל המלאכות,

מחמת שבות כל כ"ג) – דפכ"א השבותין (בכל הרמב"ם שכתב שזהו

זה. בעשה נכללים מלאכות רק כי נאסר, הוא מלאכה איזו

יונה, רבינו כדברי כותב שם ביבמות הריטב"א גם שהרי בזה, שצ"ע אלא

בשו"ת ואכן כנ"ל. הרמב"ן את משבח (בר"ה) עצמו שהוא אע"פ וזאת
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אלא חולקים, והרמב"ן יונה שרבינו לומר הכרח שאין כותב, שם חת"ס

אם גם בעשה עובר שעליהם טורח, בהם שיש מעשים על מדבר הרמב"ן

שאם טורח, של שאינם במעשים מיירי יונה רבינו ואילו במשכן, היו לא

טורח. בו שאין מחמר משא"כ עשה, בהם יש מלאכות, הל"ט מכלל הם

בעשה. עליהם שעובר טורח, בהם שיש המעשים בכל שמודה פשוט אבל

-ח-

אשר מי לשום "שאסור להלכה: מכאן למד הנ"ל קצה סימן ובחת"ס

ישרא אובשם ומסחרתו, במרכולתו לסחור או חנותו לפתוח יכונה, ל

ע"י לכופו וא"א שמע לא ואם ויו"ט. בשבת שלו מעגלה ולפרוק לטעון

כלל, דת לו ואין ישראל, מעדת ומובדל מופרש הוא הרי המדינה, שרי

ומשקיו מאכליו וכל אסורה ושחיטתו דבר, ולכל ולשבועה לעדות ופסול

מקצתו חנותו פותח בין חילוק ואין שלו. נאמנות אבד כי איסור, בחזקת

שקו"ט צז, סימן ח"ו שלו בשו"ת ג"כ וראה וכדומה". חלונותיו או כלו או

דאף עסקיו, למקום עצמו לקרב ע"מ בשבת קיטור בעגלת נסיעה בדין

מחשיך מצד איסור בזה יש מ"מ חשש, בזה אין שבת איסורי כמה שלענין

שיושב בספינה, ביושב דוקא הוא ההיתר שכל לדינא, ומסיק התחום. על

מעשה שום עושה ואינו בביתו, מיטתו בחדר כמו בה ושובת שלו בקתדרא

בעגלת הנוסע אבל נח, עצמו והוא ליה דממטי הוא מיא כ"א בגופו

שבת בעסקי לעסוק יכול ואינו ונד, נע גופו אלא שובת שאינו קיטור

דהרמב"ן. אליבא מדאורייתא שאסור פשוט בהם, רגיל אשר בשבתו

על הצנורות את להטעין שמתיר סכ"ח, תניינא שלמה" "מנחת ובשו"ת

דרך ממילא החלב מהם שיזוב להם גורם שעי"ז אע"פ הבהמה, דדי

בהמותיו להשקות מים שאיבת שהתירו כשם צב"ח, ומשום שפופרת,

לשיטת שאפילו שם, וכותב ד"תשבות". להעשה חששו ולא צב"ח, משום

של מצוה משום כאן מותר בעשה, עובר היום כל טורח שאם הרמב"ן

בעמלן מותר כך היום, כל תורה של בעמלה שמותר כשם צב"ח, מניעת

פ"א, טורח של דבר שבעשיית הסברא על שמקשה ועי"ש מצוות. של

עמל בהם שיש דברים הרבה מצינו שהרי ד"תשבות", העשה על עובר
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צריכה שאינה מלאכה כגון דאורייתא, איסור בהם שאין ומפורש רב, וטורח

הרי יד, כלאחר מלאכה העושה ועד"ז מדרבנן), שהיא (לפוסקים לגופה

שחופר או הגומא חלל לצורך גומא החופר בין חילוק אין הטורח לענין

שלא אותה להעושה כדרכה אותה העושה בין וכן עפרה, לצורך אותה

על גם עובר אינו בלאו, עובר שאינו מקום שכל מזה ומוכרח כדרכה,

סצ"ה). אה"ע אריה" "שם בשו"ת (ועד"ז העשה

-ט -

טלטול יהיה "שלא הי"ב: בפכ"ד הרמב"ם מש"כ לעיל, הוזכר כבר והנה

להגביה ויבוא בעיניו, חול כיום יהיה שלא כדי בחול, כטלטול בשבת

בהן, וכיוצא אבנים להצניע או לבית מבית או לפינה מפינה כלים ולתקן

שבת, שלא ונמצא בו, שיתעסק דבר ויבקש בביתו, ויושב בטל הוא שהרי

ינוח למען בתורה שנאמר הטעם שאלה"ובטל ב"העמק הנצי"ב והקשה ."

שהרי כרמב"ן, ס"ל לא שהרמב"ם לכאורה מוכח דמזה קסז,א), (שאילתא

ינוח". מ"למען ולא מ"תשבות" נלמדים דרבנן האיסורים לרמב"ן

מהם לבא שיכול אלו או למלאכה הדומים שדברים בפשטות, לומר ויש

דומה שאינו מוקצה טלטול אבל ב"תשבות". איסורם מקור סקילה, לאיסור

ולא ינוח" ב"למען מקורו תורה, לאיסור ממנו לבוא אפשר ואי למלאכה

זה הרי חפצים, טלטול גם בדבריו הזכיר שהרמב"ן (ואע"פ ב"תשבות"

וממכר מקח רק וציינו זה השמיטו הנ"ל והחת"ס והריטב"א אגב, בדרך

איסורים לגבי ה"א בפכ"ד הרמב"ם שכתב ממה זו, להבנה וראיה וכדומה).

מהם להגרר אפשר ואי למלאכה דומים שאינם דברים שיש אחרים,

וא"כ דבר", ודבר חפצך מ"מצוא נאסרו זאת ובכל מכלללמלאכה, אינם
ינוח""תשבות" מ"למען שנאסר במוקצה הוא וכן מ"תשבות. ".ולא

המפרשים רוב (והבנת הרמב"ן בשיטת לעיל המבואר שע"פ אלא

לכאורה צ"ע מהתורה, "תשבות" של מ"ע חיוב הם שהשבותים ברמב"ם),

מצוה במקום דשבות ושבות דגופא, צערא במקום שבותים התירו איך

שה"תשבות" לביאור והניחא זה. התירו לא מ"ע שבשאר בודאי והרי וכו',

אבל ניחא. היום, כל טורח אם רק עובר שמהתורה או אסמכתא, רק הוא
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יותר בהם הקילו איך לחכמים, ונמסר מהתורה הם השבותים כל אם

כמו השבותים, מהם לקבוע לחכמים שנמסר דכמו לומר, ויש מ"ע. משאר

חיוב אין ומצבים תנאים באילו לקבוע לחכמים, נמסר גופא זה גם כן

שקבעו. באיסורים מהתורה ד"תשבות"

יומ הרי"ף על בר"ן כזו סברא (חוץומצינו ביוה"כ העינויים לענין א,א. א

לי נראה היה "לפיכך שכתב: ושתיה) מדאורייתאמאכילה נינהו,דכולהו

בקרא דכתיבי ענויי בכלל דלאו דכיון אלאבהדיאאלא נינהו, באורייתא

לחכמים הכתוב ומסרן טפי, קילי בגמרא, וכדאיתא אתו, ד"שבתון" מרבויא

דעת וכן לתענוג. נעשה שאינו כל והתירו שראו, מה כפי בהן הקלו והן

נינהו". מדאורייתא דכולהו עשור שביתת מהלכות בפ"א ז"ל הרמב"ם

לחכמים, הכתוב מסר אלו דברים "ואיסור ס"ג: תריא סימן אדה"ז ובשו"ע

להקל". בעיניהם נראה שהיה כמו קולות כמה בהם הקילו והם

-יו "ד -

בדברים שהאיסור מבואר, דבדבריו דבפכ"א, הנ"ל הרמב"ם על הקשו עוד

איסור רק הוא מלאכה והקשהעשהשאינם מ"תשבות". נלמד שהרי ,

ר"ה של "שופר לב,ב: ר"ה מהגמרא ב') אות תחלת (פתיחה טל" ה"אגלי

באילן עולין לא הגל, את עליו מפקחין ואין התחום את עליו מעבירין אין

עשה שופר מ"ט המים.. פני על שטין ולא בהמה גבי על רוכבין ולא

תעשה ולא עשה (וראהויו"ט דרבנן באיסורים שם מדובר הרי ולכאורה ."

תורה, כשל הכא לדבריהם חיזוק עשו וחכמים "פירוש שכותב: שם בר"ן

ולא ידחה"), לא דדבריהם שבות אף דאורייתא מלאכה דחי דלא דכיון

בילדותו שמע זו שקושיא וכותב מ"ע. רק שהוא כאן הרמב"ם כמשמעות

הרי"מ"). "חידושי (בעל מגור מאדמו"ר

בשיטת הוא כאן שהרמב"ם חלוקות, דרשות בזה יש שאכן האג"ט וכתב

"מנין אחרי: פרשת באילןשלאהתו"כ כו',ושלאיעלה בהמה ע"ג ירכב

מנין, מצוה שביתת רשות, שביתת אלא לי אין שבות. שבתון שלאת"ל
ל"תושלאיקדיש איסורי גם אכן ועפ"ז שבות". שבתון ת"ל כו', יעריך
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היא בר"ה הגמרא אבל "שבתון". התורה של עשה בצווי מקורם דרבנן,

" עה"פ בא פרשת המכילתא שדרשוושמרתםבשיטת הזה", היום את

והרי שבות, משום שהם דברים ל"תלהביא הוא שמירה שנאמר .כ"מ

אלא לי "אין אמרו: מלאכה" כל תעשה "לא עה"פ דרשב"י ובמכילתא

חטאת מינה על חייבין שאין מלאכה חטאת, מינה על שחייבין מלאכה

פני על שטין ולא בהמה ע"ג רוכבים ולא באילן עולין לא כגון מנין,

ברשות, אלא לי אין מלאכה. כל ת"ל מטפחים, ולא מספקים ולא המים

מגביהין ואין מחרימין ואין מעריכין ואין מקדישין שאין מנין, במצוה

להמכילתא, דס"ל הרי שבות". שבתון לומר תלמוד ומעשרות, תרומות

ד" הלאו על גם נסמכו דרבנן תעשהדאיסורי מלאכה".לא כל

כל "הנה כותב: הנ"ל, הרמב"ם דברי שמביא אחר כד, מצוה במנ"ח אבל

מלאכה ועושה עובר אם כמו עשאום ויו"ט, בשבת שגזרו דרבנן שבותים

עובר מדבריהם מלאכה העושה כן ועשה, תעשה בלא עובר תורה של

והר"ן ר"ה הגמ' (ומביא מדבריהם.. ועשה בל"ת דהםג"כ כיון א"כ הנ"ל)

האיסור כללו הם כי ול"ת, עשה על עובר זאת ואסרו מלאכה דזה אמרו

גם כן שמפרש דבריו ומשמעות פשוט". וזה מלאכה, בכלל דדבריהם

הרמב"ם. בדעת

זו במצוה מחוייבות אינן נשים דלכאורה חוקר, פ"ה מצוה במנ"ח והנה

כרת לא בה ואין שהזמ"ג מ"ע שהיא מחמת בשבותים, שיש ד"תשבות"

מן בעשה עוברות נשים אין דבאמת אפשר כותב, ומתחילה לאו. ולא

לכן בזה. לחלק ואחרון קדמון בשום מצינו לא גיסא, לאידך אך התורה.

חייבת, אשה שבהם המלאכות ל"ט את גם כוללת זו שמצוה דכיון מבאר,

(וראה מלאכה שאינם בדברים זה עשה על גם שמצווה בזה נכלל ממילא

מצוה במנ"ח גם עד"ז וראה .(2 הערה ה"א פ"א השלם" ב"רמב"ם בזה

עי"ש. ב', אות רצז

רב צוונו, "והיכן דרבנן: מצוות בשאר כג,א. בשבת שנחלקו ממה (ולהעיר

ויאמרו זקניך ויגדך אביך שאל אמר נחמיה רב תסור, מלא אמר אויא

וראה לעיל. שצוינה א' שורש בסה"מ והרמב"ן הרמב"ם ומחלוקת לך".

ואכ"מ). ה'ש"ת, מברך מאי ד"ה נ"ע מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק מאמר
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כ"ב סימן

מדרבנן  שבת באיסורי סוגים  שני

-א-

שבותים: של סוגים שני בין מחלק פכ"א, ריש שבת בהלכות הרמב"ם

מפני אסורים דברים מהן שבות, משום חכמים שאסרו הן הרבה "ודברים

למלאכותשהן גזרהדומים אסורים דברים ומהן איסור, מהן יבוא שמא

שבצדסקילה (אלא ה"א פכ"ד לקמן גם מוזכר זה וחילוק עכ"ל. ,"

שאינן אע"פ בשבת אסורין שהן דברים "יש למלאכהדומיןהשלילי):

אתמביאיןואינם מפרט כאשר וכן נוסף). סוג שם (ומונה מלאכה" לידי

חלקם לגבי הנה פכ"ג, סוף עד פכ"א פרק מתחילת האלו האיסורים כל

כותב אחרים ולגבי פלונית, דאורייתא למלאכה דומה שהוא מפני כותב

מלאכה. לידי יבוא שמא שגזרו

דבר בכל גזרו "חכמים ס"ג: ט' כלל למלאכהובחי"א קצת שלאהדומה

לו גמורהיתחלף מלאכה להתיר דבריםויבוא שגם מלשונו, ומשמע ."

יבוא שמא הוא בהם החשש עיקר למלאכות, שדומים מחמת שאסרו

הוא, הסוגים שני בין ההבדל שלשיטתו לומר וצריך גמורה. למלאכה מהם

היינו מלאכה, לידי יבוא שמא שאסרו דמיוןשדברים שום בהם שאין

אותולמלאכה יגרור זה שמעשה הוא בהם והחשש מעשה, לעשותבשעת

בשדה לפנות שאסור ה"ב, שם המבואר וכגון מלאכה, של מעשה גם

להשוות יבוא עי"ז שמא למלאכה, שייכות שום בזה שאין הגם הניר

שדומים מחמת האסורים הדברים ואילו חורש. משום ויתחייב גומות

היינו אחרתלמלאכה, האסורהשבפעם מלאכה בין ולהחליף לטעות יבוא

שהוא מפני מכוורת דבש לרדות שאסור בה"ו וכמו המותרת, למלאכה

תלישה גם להתיר בעצמו ידמה אחרת בפעם שמא לחשוש שיש כתולש,

בכוורת. המחובר הדבש את לרדות שמותר כשם גמורה,
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מלאכות עשיית שגם תשס"ג) (זנדר, השבת" "משנת בספר כותב ועפ"ז

ת בהם שחסר אלא התורה מן דאורייתא,האסורות האיסור מתנאי נאי

למלאכות דמיונם מחמת הוא חכמים אותם שאסרו הטעם מקלקל, כגון

מחמת מדרבנן שאיסורו בית, לשרוף כדי אש המבעיר כגון דאורייתא,

בין ההבדל שעיקר שכותב ועי"ש תיקון. לשם אש להבערת מעשהו דמיון

יבוא שמא הוא בו החשש למלאכה, הדומה שדבר כנ"ל, הוא הסוגים שני

גמורה מלאכה אחרתלעשות המותרבפעם זה מעשה בין הדמיון מחמת ,

היינו למלאכה, ממנו יבוא שמא שגזרו דבר ואילו גמורה. שתוךלמלאכה

זה מעשה גמורה.כדי מלאכה ג"כ לעשות יבוא

-ב -

הנ"ל, הרמב"ם מלשון מוכיח ,24 הערה 15 ע' חי"ד שיחות" ב"לקוטי אבל

אינם למלאכה) הדומים (היינו זה מסוג "שהמלאכות כדבריהם: שלא

לב' (הרמב"ם) מחלקם למה דאל"כ דאורייתא, לאיסור יבוא שמא מחשש

"שאינם שבת: מהלכות פכ"ד ריש רמב"ם וראה הוא. אחד סוג והרי סוגים,

שבכמה מזה וכדמוכח – מלאכה". לידי מביאים ואינם למלאכה דומין

שהוא "מפני בפכ"א-כ"ג) הרמב"ם כותב מדרבנן האסורות מלאכות וכמה

"גזירה (שם): כותב איסורים ובכו"כ וכיו"ב. פלונית)" דאורייתא (מלאכה כ..

בו". וכיוצא משום...", "גזירה שמא...",

קשירה במלאכות דיון אגב שם, דבריו בהמשך יותר מפורשים והדברים

טעם אין מ"מ מד"ס, אסורים ששניהן דאף י"ל, החילוק "בטעם והוצאה:

"גזירה הוא בלבד, בהנחה או בעקירה ההוצאה איסור טעם שוה: האיסור

מלאכה לעשות מהם ואחד אחד כל יבואו מסוגשלימהשמא בשבת",

סקילה". איסור מהן יבוא שמא גזירה כו' חכמים "שאסרו הדברים

ש"מד"ס לפי הוא, קיימא של שאינו קשר קשירת איסור טעם משא"כ

שו"ע (לשון זמן" איזה להתקיים ועומד הואיל קיימא של ג"כ זה נקרא

שהן מפני כו' חכמים "שאסרו המלאכות מסוג שהוא היינו אדה"ז),

למלאכות".דומים
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מלאכת של שאיסורה "ומכיון קשירה: מלאכת בענין שם ומוסיף

שמא גזירה משום אינו קיימא) של (שאינה לאיסוריבואהקשירה עי"ז

יש בזה הרי דאורייתא, למלאכה היא שדומה מפני רק אלא דאורייתא,

וכיו"ב). (מצוה צורך איזה שיש במקום דשאני ולומר לחלק מקום

שמא מטעם שאיסורה (לבדה), ההנחה או העקירה במלאכת משא"כ

לאיסור ע"י גםמה"תיבוא ולאסור לחוש יש שלזה מסתבר הרי ,

מצוה". לצורך היא כשהמלאכה

משום האסור שדבר מפורש, שכותב למלאכההרי משוםשדומה אינו

מלאכהחשש לידי עי"ז אלאשיבוא הרמב"ם, לשון ב'כפשטות שהם

סברא יותר יש הסוגים מן באיזה יל"ע החי"א, הבנת (ולפי נפרדים. סוגים

כיון יותר, לחוש יש למלאכה הדומה שבדבר דאפ"ל מצוה, במקום להיתר

שבדבר אפ"ל, ולאידך גמורה. למלאכה ממנו להחליף בסברא קרוב שיותר

מעשה בשעת שעכשיו כיון יותר, לחוש יש מלאכה לידי להביא שיכול

איסור). לידי יבוא

ששבות הוא, הסוגים שני בין ההבדל שתמצית שם, בדבריו מבואר עוד

שעושה במקום רק הוא גמורה, מלאכה לעשות יבוא שמא חכמים שגזרו

החסי אם (אפילו מהמלאכה המלאכה),חלק ומהות מאיכות הגורע חלק ר

תנאי במעשיו חסר (כי מהמלאכה חלק אפילו עושה שאינו במקום אבל

רק אלא קיימא) בו שאין קשר קושר כמו המלאכה, לעצם עיקרי

מזה יבוא שמא מטעם בו גזרו לא למלאכה, בחיצוניות דומה שהמעשה

,22 בהערה ועי"ש למלאכה. שדומה מחמת רק אלא דאורייתא, למלאכה

בשעת שעכשיו הכוונה אין סקילה, איסור לידי יבוא שמא שהגזירה

יבוא אחרת שבפעם דאפשר אלא דאורייתא, איסור לידי יבוא מעשה

דאורייתא. איסור בו שיש שלם מעשה לעשות

הדומה דבר א) להלקו"ש: החי"א דברי בין חילוקים שני נמצא וא"כ

ולפי מלאכה, לידי אחרת בפעם יבוא שמא אסור החי"א לפי - למלאכה

שאפשר דבר ב) למלאכה. שדומה הענין עצם מחמת אסור הלקו"ש

השבת") ב"משנת שהבין (כמו החי"א לפי - מלאכה לידי ממנו שיבוא



á"ë ïîéñ$ïðáøãî úáù éøåñéàá íéâåñ éðù227

שיבוא א"א עכשיו אם אפילו הלקו"ש, ולפי זה, מעשה בעת דוקא היינו

אחרת. פעם מלאכה לידי מזה לבוא יכול אך מלאכה, לידי מזה

-ג-

מקומות בריבוי ברמב"ם מפורש שהרי הלקו"ש, בדברי שצ"ב אלא

בו שאין דבר שאפילו אלו, דמיוןבפרקים שמאשום בו גזרו למלאכה,

עיקרי פרט שחסר שהיכא לדבריו, לכאורה סותר והר"ז מלאכה, לידי יבוא

גזרו לא קיימא) של שאינו קשר (כגון המלאכה מהות כל את המחסיר

יפנה "לא בה"ב הרמב"ם דכתב הא ולדוגמא, מלאכה. לידי יבוא שמא

בזה לגזור אין דלדבריו נאסר, מה מחמת גומות", ישוה שמא הניר בשדה

למלאכה. השייך דבר שום עושה אינו שהרי מלאכה, לידי יבוא שמא

עליה שפטור באופן מלאכות מל"ט אחת בעושה דבריו, לפי לעיין יש עוד

או מקלקל כגון התורה, מן החיוב תנאי כל ע"פ עשאה שלא מחמת

שלישי. סוג שהוא או אלו סוגים מב' בא' נכלל האם יד, כלאחר

המלאכות "כל ס"ב: שא סימן אדה"ז משו"ע להוכיח נראה זה ודבר

שעושה כדרכן בשבת לעשותן אלא התורה, מן בשבת אסורין אינן כולן

בחול דרך שאין החול מדרך בשינוי אותן עושה אם אבל בחול, אותן

כן לעשות אסור אבל התורה מן פטור זו, מלאכה כן לעשות לעולם

שבת מתוס' (ומקורו בחול" כדרכה לעשותה יבוא שמא סופרים מדברי

אסור מתפילין, נשים הפוטרים שלדעת הטעם שכתבו וכל, ד"ה סב,א.

"כיון יד, כלאחר שזהו אף מלבוש דרך להכניסם תפילין המוצאה לאשה

משום שינוי, בלא דמוציא היכא חטאת חיוב לידי לבוא ויכול הוא דמשוי

מד"ס לעשותה "אסור הלשון ומדיוק לי'"), שרינן לא יבואבזיון שמא

בחול כדרכה יבואלעשותה שמא האסורים הדברים בכלל שזהו מבואר ,"

מלאכה. לעשות

בכללות יש דאכן בלקו"ש, עי"ש סוגיםאבל שנאסרוג' פעולות של

חלק בהם שאין דאף למלאכה, שדומים דברים על הגזירות א) מדרבנן:

קיימא, של אינו וגם אומן, מעשה שאינו קשר וכמו עצמה, מהמלאכה
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בו אין אז שגם דאף מסוים. לזמן לקיום הוא כאשר בו גזרו מ"מ אבל

למלאכת מזה שיבוא חוששים לא וגם הקשירה, ממלאכת חלק כלל

שיש דברים ב) זו. למלאכה בחיצוניותו שדומה מפני נאסר אבל קשירה,

קיימא של קשר כגון צדדי, תנאי בהם חסר רק מהמלאכה, חלק בהם

התנאי רק חסר אבל הקשירה, גדר עצם את כאן שיש אומן, מעשה ואינו

במעשה שלימה מלאכה לעשות יבוא שמא בזה שגזרו אומן, דמעשה

וחיישינן האיסור, מעצם חלק כאן שיש הנחה, בלא עקירה ועד"ז אומן.

יד. כלאחר שעשאה מלאכה כלול שבזה לומר ויש ההנחה. גם שישלים

אבל המלאכה, של מעיקרה כלל בה שאין פעולה שיכולג) חזק חשש יש
תורה לאיסור מזה מעשהלהגרר הוא אבל קיימא של שאינו קשר וכגון .

מה הוא, קשר ענין (שכל מהמלאכה חלק אין בזה שגם דאע"פ אומן,

מאד קרוב אבל קיימא), של בקשר דוקא והיינו אחד, להיות שחברם

במש"כ כלולים האחרונים הסוגים ושני תורה. לאיסור מזה שיבוא

לו ויש מלאכה. לידי בהם לבוא שיכול דברים על שאסרו כאן מרהרמב"ם

גומות. להשוות יבוא שמא תחוח בשדה להפנות האיסור הוא שעד"ז

-ד -

שרק שבפעולה בלקו"ש, במש"כ למלאכהאמנם כךדומה כל חשש אין ,

שבת הר"ן שכתב ממה צ"ע שלימה. למלאכה שיבוא דחיישינן באלו כמו

כבוד מפני לכרמלית המת את להוציא שמותר אמרו שם דבגמרא צד,ב.

המת), את צריך אינו (כי במשאצל"ג מדובר שהרי הר"ן, והקשה הבריות.

והרי הבריות. כבוד של הטעם ללא גם שמעון לר' מותר בכרמלית וא"כ

וישתה ברה"ר אדם יעמוד לא גבי (יא,ב) קמא בפרק רבא אומר כך

גזירה, משום אלא מתסר לא דברה"ר דכיון שרי, דבכרמלית ברה"י,

ה"מ הכי, אמרינן דכי "י"ל הר"ן: ותירץ לגזירה. גזירה גזרינן לא בכרמלית

משום אלא מתסר דלא ישתה, דלא ההיא כי מלאכה, סרך בו שאין בדבר

אבל אצלו, הכלי ימשוך דשמא דאורייתאחששא למלאכה דדמי ,מידי

שוין ורה"ר כרמלית בכיו"ב לגופה, צריכה שאינה מפני עליה שפטור אלא
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יבוא שלא שהחשש הנ"ל, בלקו"ש למבואר סותר זה ולכאורה עכ"ל. הן".

דאורייתא. לאיסור דומה שרק מפעולה יותר חמור תורה, איסור לידי

מדבר בלקו"ש למלאכה". "דומה של סוגים שני שיש פשוט: בזה והתירוץ

כזו כלל,בפעולה דמלאכה הגדר בה דומהשאין שרק בחיצוניותהאלא

העיקר מלכתחילה "נעדר קיימא של שאינו שהקשר שם (כמ"ש למלאכה

מלאכה אותה של וחלק מקצת אפי' בזה שאין הקשירה.. שבמלאכת

תכונות כל בה שיש כזו בפעולה עוסק הר"ן משא"כ התורה"). שאסרה

שמפני אלא צדדיתהמלאכה, שאינהסיבה במלאכה וכמו עליה, חייב אינו

צדדית סיבה שיש אלא המלאכה, פעולת כל בה שיש לר"ש, לגופה צריכה

אחר. לצורך היתה שכוונתו מפני לפוטרו
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כ"ג  סימן

החזקה " "יד בספר שבת הלכות סדר  ביאור

-א-

המקור את לבאר מקדים ה"א, פכ"א שבת מהלכות בכ"א הרמב"ם

לאחד, אחד מבארם פכ"ג) סוף (עד ואילך זו ומהלכה "שבות", לאיסורי

חייב מלאכה שאינן מדברים אפילו תשבות, בתורה "נאמר שם: וז"ל

דברים מהן שבות, משום חכמים שאסרו הן הרבה ודברים מהן. לשבות

יבוא שמא גזרה אסורים דברים ומהן למלאכות, דומים שהן מפני אסורים

עכ"ל. סקילה", איסור מהן

דרבנן, שבותים על מדובר ואילך מכאן שרק לכאורה, משמע זה ומלשון

שבאופן ואף דאורייתא. במלאכות מיירי לכן, שקודם הפרקים בכל ואילו

דאורייתא, במלאכות בעיקר עוסקים הקודמים שבפרקים דבריו אכן כללי,

מדרבנן רבים מאיסורים צ"ע מ"מ אך דרבנן, באיסורים ואילך ומכאן

לענין כגון, זה: לפרק שקודמים בפרקים כבר שהתבארו מלאכות בכמה

בחמי או חמה בתולדות המבשל והטמנה. חזרה (שהיה, בשבת בישול

פחות פחות והולכה בכרמלית, הוצאה דיני (כל הוצאה ולענין טבריה).

בלא עקירה ואיסור ושיתוף. עירוב בלי ומבוי בחצר טלטול ודיני מד"א,

דמקלקל, באופן או כדרכן, שלא הנעשות המלאכות וכל להיפך). או הנחה

לנכרי. אמירה דיני וכל מלאכה, שעשו שנים או מתקיים, שאינו בדבר או

שאינם בפירות (כסחיטה מלאכות בכמה פרטיים מדרבנן איסורים וכן

של קשר והמתיר הקושר שפירשה, צפורן או יבלת החותך וענבים, זיתים

ומדיני צידה מדיני כמה כלים, ע"ג הבונה אומן, מעשה שאינו קיימא

וכו'). דיו ע"ג דיו העביר אחת, אות הכותב נשמה, נטילת

בפרקים הרמב"ם כתבם דרבנן מאיסורים חלק למה ובירור, עיון וצריך

לאחר והשאר ח-יב, בפרקים המלאכות בהדי אח"כ וחלקם הראשונים,
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מ"ע של מדרבנןהחידוש הקודמים לענינים האם צ"ב, ובעיקר ד"תשבות".

ל"תשבות". שייכות אין

-ב -

שייכים והטמנה", חזרה "שהיה כגון דרבנן בישול דיני בקצרה: לומר ויש

שבת נרותלערב הדלקת לאחר ג"ד בפרקים במקומם כתבם ולכן ,

שבת בערב המתחיל לנכרי" "אמירה איסור הדין הוא לשבת. וההכנות

אע"פ בשבת מלאכה לנו לעשות לגוי לומר "אסור ה"א: בפ"ו (כלשונו

לו שאמר ואע"פ השבת, על מצווה השבתשאינו בפ"ו.מקודם וכתבו ("

תלויים בעיקרן מדרבנן, והכנסה דרבנןהוצאה כרמלית,ברשות שהיא

דיני בהדי כתבם פחותהרשויותשארולכן פחות פי"ב. מאמצע החל

מלאכות מקומה. שם ולכן אחת, בבת ד"א מהולכת ההיפך היא מד"א,

הם שעשאוה, ושנים מתקיים אינו מקלקל, מתעסק, כדרכן, שלא

מלאכה מתקן, כדרכן, (היינו עליהם שחייבים המלאכות של השלילה

המלאכות בהדי לכותבן ההכרח מן ולכן שעשה), ויחיד המתקיימת

טעמא והיינו תורה. מלאכת נקרא מה טוב להבין כדי עליהם, שחייבים

ו שציינו, הפרטיות לדוגמאות בהדילדוגמאגם כתבה בפירות, סחיטה

פטור. הפירות, שבשאר מובן שבמילא חייב, וענבים שבזיתים ההלכה

ע"ז וכן פטור. אחת אות במילא חייב, אותיות ב' שהכותב וכשפסק

שהזכרנו. הפרטים בכל הדרך

נקט ואילך ומכאן "פטור", הקודמים האיסורים ברוב לכתוב שדייק וזהו

למלאכה השייכים באיסורים עוסק שכאשר כיון "אסור". לשון כלל בדרך

תורה, באיסור נכללים לא הם מסוימים שבאופנים וקובע תורה, של

של השלילה הוא פטור (כי פטור אלא חייב לא שבזה לומר מתאים

ברשימה מחדש ומתחילים מלאכות, הל"ט כל את סיים כאשר אבל חייב).

הגזירה שלפני מסוימת), למלאכה אחד כל (השייכים דרבנן איסורים של

נעשו האלו שפעולות לומר שמתאים כמובן אז מותרים, היו דרבנן

שמשתמש הראשונים בפרקים גם שמצינו ואף הגזירה. ע"י "אסורות"
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הטמנה. חזרה ושהיה לנכרי אמירה בדיני וזאת פטור, ולא אסור בלשון

שאסור לנו ומודיע מעיקרו, הדין את בהן כותב שהרי הוא, בזה הטעם

וכך. כך לעשות

שנובעים מפני הקודמים, בפרקים נזכרים הנ"ל שכל לומר אין (אבל

שאיסורים ה"ג, בפ"א מפורש שהרי מלאכה". כל תעשה "לא מהפסוק

משתי לאחד שייכים הם וא"כ המלאכה", מן "הרחקה הם הללו דרבנן

כאן, הרמב"ם שכתב מ"תשבות"ההגדרות איסורם ).שמקור

ו', הג"ה דארעא עפרא בהגהות ד' סימן א' אות דרבנן" "ארעא ובספר

הרמב"ם בהם הזכיר שלא מהמלאכות שבכמה שאלתנו, ע"ד מקשה

בהם שיש לכן שקודם בפרקים שהזכיר הרי ואילך, מפכ"א שבותים

ומונה: ואינוקשירהשבותים, בקש"ק או ש"ק ואינו אומן מעשה בקשר -

(רפ"י). אומן (פכ"גכיבוימעשה יכבה שמא יציל לא דליקה נפלה אם -

גחלתה"כ). ה"ב).והמכבה (פי"ב אסור אבל פטור - מתכת הוצאהשל
והמוציא ה"א) (פי"ד כרמלית כדרך- מדבריהםשלא אסור המוציאין

הי"ג). שיעור(פי"ב הכ"ג).וחצי שאינםשחיטה(פי"ח רמשים הורג -

ה"ב), (פי"א אסור אבל פטור ורבים, העורפרים אוחיתוך הפסד דרך -

ה"ז). (פי"א אסור אבל פטור ניצודצידהמתעסק, במינו שאין דבר -

הכ"ד). הט"ו).סתירה(פ"י (פ"י השחתה דרך -

המלאכות את רק למנות היא ואילך, מפכ"א הרמב"ם שכוונת ומתרץ

יבוא שמא גזרו שחכמים אלא חיוב, שום עצמו זו למעשה בדומה שאין

חכמים שאסרו באילן עליה איסור כגון חיוב, בו שיש דבר עי"ז לעשות

גזרו שחכמים אלא עצמה, בעליה חיוב של אפשרות שום שאין אע"פ

חיוב, יש שבדוגמתו עצמו אופן באותו שנעשה דבר אבל יתלוש, שמא

דרבנן. איסור בהם יש המלאכות שבכל בודאי

-ג-

ועשרים אחד "פרק שכתב: שבת הלכות בתחלת המ"מ בהקדמת ויעויין

שנאסרו הדברים בביאור רבינו והתחיל דבריהם.. של שבותין בו נתבארו
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מחמת שנאסרו הדברים אותן ואח"כ ה"ב-ה"ד), (קוצר, הראשונה מחמת

בגללן, שבותין שאין מלאכות אבות ויש הסדר. על וכן ה"ה) (זורע, השניה

שנים פרק פ"ח. המבוארות מלאכות עשר שבותי זה בפרק ונתבארו

שבותין שאין ולפי אחריהן, של המלאכות שבותי בו נתבארו ועשרים,

המלאכה עד הפרק בזה הבאור נשלם שהזכרתי, כמו המלאכות כל בכלל

שמונה. הן בזה הנזכרות (שבותין) להן שיש והמלאכות ועשרים, השבע

להן שיש אותן המלאכות, יתר שבותי בו נתבארו ועשרים, שלשה פרק

הסדר". על וכולן ארבע, והן שבותין

שבותי בפכ"א "ונתבארו ה"ח: פכ"ג מרה"מ כתב מלאכותועד"ז עשר
שבותי ביאר בפכ"ב ואח"כ בפ"ח. מלאכותהנזכרים ביארח' ובפרקין, .

מלאכותשבותי ומ"שו' ומכבה. ומוחק וכותב ומוחק ומעבד בפטיש מכה

שבותי נתבארו שבפכ"ג בהקדמה, המגיד מלאכות,הרב עייןד' הוא, ט"ס

שבותין להם שאין המלאכות מנין נמצא ונירין.ט"ושם. טווייה ניפוץ :

והמחתך. והפשט שחיטה וצידה. ומתיר קושר ובציעה. אריגה הנסכה

שיש והמלאכות במקומה. שלה השבותין שנמנו והוצאה והבערה שרטוט

שבותין עכ"ל.כ"דלהן ."

ואילך, מפכ"א מונה שהרמב"ם מלאכותומש"כ שבותיןכ"ד להן ,שיש

מהמלאכות שחלק אף העיקריים, למקומות (ציינו כדלקמן הכוונה

אחרות): מלאכות אגב ג"כ מוזכרות

מלאכות:בפכ"א ה"ב-ד.א עשר - החרישה ה"ה.ב) - הזריעה הקצירהג) (

ה"ו-י. הי"א.ד - - העימור הי"ב-ט"ז.ה) - הדישה והברירהו-ז) הזריה (

הי"ז. הי"ח-לא.ח- - הטחינה הל"ב.ט ) - ההרקדה הל"ג-ו.י) - הלישה (

מלאכות:בפכ"ב ה"א-י.יאשמנה - הבישול הי"ג-ד.יב) - הגזיזה )יג)

הט"ו-כ"ב. - הכ"ג.ידהליבון - הצביעה שם.טו) - התפירה הקריעהטז) (

הכ"ד. הכ"ה-לג.יז-ח- - והסתירה הבנין (

מלאכות:בפכ"ג ה"א-ט.יטשש פכ"ג - בפטיש ההכאה -כ) ההעבדה (

הי"א.כאה"י. - העור מחיקת הי"ב-יז.כב) - הכתיבה -כג) המחיקה (

ה"כ-ח.כדהי"ט. - הכיבוי (
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-ד -

השבותין איסור שם שפורט "בפכ"א כותב: דרבנן" "ארעא ובספר

והקוצר והזורע החורש שהם מלאכות, עשר אלא כתב לא אותם וכשפירש

שמונה ביאר ובפכ"ב והלש, והמרקד והטוחן והבורר והזורה והדש והמעמר

האופה שהם שבותין, להם שיש והצובעוהמבעירמלאכות והמלבן והגוזז

וכן והבונה, והתופר בפטישוהקורע מכה שהם מלאכות, ד' ביאר בפכ"ג
והמוחק והכותב להםוהמעבד שיש מלאכות כ"ב כולם מספר שעולה ,

המנפץ שבות, שום בהם רבינו הזכיר שלא מלאכות י"ז ונשארו שבותין.

והמתיר והקושר והפוצע והאורג המסכת והנסכת הנירין ועשיית והטווה

העורוהסותר והמחתך וההפשטה והשחיטה והמשרטטוהממחקווהצידה

(וצ"ע,והמכבה לרשות". מרשות שבותיםוהמוציא לו יש (פ"ישהקושר

שבותה"א), לו יש ה"ז),והמתיר שבות(פ"י יש הכ"ז),והסותר (פכ"ב

שבות יש העור הי"א),ובמחיקת שבותים(פכ"ג הרבה בו יש והמכבה
ה"כ-כח), לרשות(פכ"ג מרשות שבותיםוהמוציא מאד הרבה לו ).יש

יש שבפכ"ג המ"מ, בדברי להגיה ס"ל שלא ולאו'ופשוט ד'מלאכות

את משמיט פכ"ג של המלאכות בפירוט אכן כי מרה"מ), (וכדברי כנדפס

שה"ארעא ביניהם, יש חילוק עוד מרה"מ. שמנאם והמכבה הממחק

המרה"מ, מנאו שלא המבעיר את דפכ"ב המלאכות במנין מוסיף דרבנן"

המבעיר, את שמונה במה כוונתו ולכאורה הסותר. את משמיט ולאידך

הבלנין מפני בשבת, במרחץ ליכנס חכמים אסרו מה "מפני שם לה"ב הוא

שבות שהוא ומפרש הוחמו", שבת מערב ואומרין בשבת חמין מחמין שהיו

של שבות עם מתחיל שבה"א הרמב"ם, דברי כפשטות דלא מבעיר, מצד

מה צ"ע גם וצע"ק. הלכות, הרבה עוד בזה וממשיך (מבשל) האופה

ובפרט כנ"ל, הרמב"ם בדברי שמפורשים והממחק הסותר את שמשמיט

שבות ברמב"ם שמצינו מקשה לאח"ז ומיד המכבה את שמשמיט מה צ"ע

זה דין והרי יכבה, שמא יציל לא דליקה נפלה שאם בדין מכבה של

כתבהבפכ"גנמצא הכיבוי במלאכת "וכן נדפס: שם בספר (אמנם "כ

שלאבפי"ב טה"ד, זהו לכאורה יכבה", שמא יציל לא דליקה נפלה אם

זה). דין הפרק בכל שם נזכר
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שלה השבותין "שנמנו הוצאה גבי שכותב מרה"מ את הבאנו ולעיל

שבותים בהן שנזכרו מלאכות שלוש עוד למנות יש זאת מלבד במקומה",

הקודמים מלאכותבפרקים ארבע נמצא סה"כ ה"א.כה:, פ"י - הקשירה (

ה"ז.כו פ"י - ההתרה "שמאכז) משום שנאסרו השבותים כל - ההבערה (

בפ"ה יטה" "שמא וכן במדורה. ובין בבישול בין פ"ג, לעיל בגחלים" יחתה

ה"א-ב. בפי"ב דהבערה שבותים עוד וכן מרשתכחהי"ד-טו. המוציא (

בהן שיש מלאכות כ"ח יש הכל בסך וא"כ ה"ט. מפי"ב החל – לרשות

מלאכות. ט"ל נמצאו בהן, שאין המלאכות י"א עם וביחד שבותים,

הם אלו אחרי הנמשכים פרקים "ובשבעה כתב: ספ"כ ספר" וב"קרית

לבד ומלאכה, מלאכה לכל דרבנן תולדות מהם מדרבנן, כולם שבותים

עשר והטויה,מאחד הניפוץ, והם: דרבנן, תולדות בהן שאין מלאכות

והמפשיט, והשוחט, והצד, ובוצע, ואורג, המסכה, והנסכת הנירין, ועשיית

ולא אחת במלאכה גזרו למה טעם יתבאר ובמ"א והמשרטט. והמחתך,

בזה מקומן אין כי הא-ל, בעזרת חכמים גזירת טעמי ביאור עם באחרת,

קשירה, הללו המלאכות ארבעת את השמיט שם ספר בקרית ואכן הספר".

מרה"מ). של (מהמנין הוצאה הבערה, התרה,
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כ"ד סימן

אפשרות  בו שנתחדשה  מאכילה, מוקצה 
הנאה

-א-

ביום הירק את לקנב "ומותר ה"ג: פ"א עשור שביתת הלכות ברמב"ם

המעופשות, העלים את שיסיר הקינוב, ומהו ולמעלה, המנחה מן הכפורים

עי"ש. קיד,ב. שבת מגמרא ומקורו כו'". לאכילה אותו ויתקן השאר ויקצץ

אותו "ויתקן באומרו הרמב"ם שכוונת שם, רקח" ב"מעשה ",לאכילהוכתב

בירק שמדובר חילהדגיש מתורצתהנאכל שבזה לבישול. זקוק ואינו

חי, הנאכל ירק בין הרמב"ם חילק לא מדוע ששאל שם, הרמ"ך קושית

שמכינים בירקות שהרי בישול, הצריכים מהתורהלבישוללירקות אסור ,

גם זה התירו לא ובמילא טוחן, משום גדולות לחתיכות אפילו לחתוך

רק מדבר אכן שהרמב"ם ליתא, מעיקרא קושיא ולהמער"ק ביוה"כ.

חיין. הנאכלים בירקות

בירקות גם מותר שהקינוב הוכיח שם המאירי בחידושי אמנם,

רבה דבי כרבא, מקנבי יהודה רב "דבי קטו,א: הגמרא מלשון המתבשלים,

שם מפירש"י מוכח וכן חיין. נאכלים אינם וקארי כרבא והרי קארי". גרדי

כשרוצה הקינוב דהתירו ששת, ורב הצום,לבשלד"ה במוצאי הירקות

מיידית לאכילה דוקא הירק שמתקן הרמב"ם כוונת אין ועפ"ז עי"ש.

סימן אדה"ז בשו"ע מפורש וכן לבישול. כשמכינו גם אלא הצום, במוצאי

מוכן "שיהיה ס"ה: גםלבשלותריא הותר שהקינוב היינו מיד", בערב

לבישול. העומדים בירקות

"יום ה"ד: פ"ד פסחים מירושלמי לכך מפורשת ראיה יש ולכאורה

כבשין להדיח מהו בשבת, להיות שחל המנחהושלקותהכפורים מן
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שנאכלים לשלקות רק (לא שהכוונה שם, מנא ר' אמר וע"ז גםולמעלן".

"לדבר אף אלא) בישול, ברותחיןבלא לבוא שכןשדרכו שם ומשמע ."

שאסר. אבהו כרב ולא ההלכה

ב"מוסך המנ"ח הוכיח כבר הרי טוחן, משום שאסור הרמ"ך שהקשה ומה

דק דק מחתך אינו כאשר הרמב"ם, שלדעת (מו,ד), ח' אות השבת"

בשו"ע משמע וכן באריכות. בדבריו ועי"ש המתבשלים, בירקות גם מותר

בירקות גדולות לחתיכות חיתוך איסור הזכיר שלא שכא, סימן אדה"ז

לבישול. העומדים

-ב -

בירקות מדובר דאם סק"ב, בסוף המג"א קושית נגדנו תעמוד שעדיין אלא

הוי "א"כ חיין, נאכלים ואינם לבישול אפילומוקצה,המיועדים חזי דלא

כתב ירק לקנב ד"ה והבאה"ל מוקצה. טלטול איסור כאן ויש לקטנים",

משום לחול הכנה שהתירו דכמו מוכרח, אינו "לענ"ד המג"א: דברי על

כן כמו זהעגמ"נ, מטעם ג"כ מוקצה דלאהתירו כן, לומר צ"ע אבל ."

נאכל שאינו בירק גם שהתירו אלו (ובפרט מהראשונים אחד אף אשתמיט

מוקצה. איסור כאן התירו שחז"ל להזכיר המאירי), כמו חי,

לבישול המיועדים בירקות שמדובר בפירוש שכתב אדה"ז בשו"ע וגם

בקינוב שהחידוש רק (וכתב מוקצה איסור כאן שהתירו כלל רמז לא כנ"ל,

כתב סק"ב א"א ובפרמ"ג לחול). מיוה"כ הטרחה את שהתירו הוא ירק

משום כזה שבות התירו ולא לטלטלו, אסור חי נאכל שאין "ירק להדיא:

לצורך לתקן שבות ודוקא התורה, מן סמך לו יש ומוקצה נפש, עגמת

זה). הזכיר לא שהבאה"ל (ופלא התירו" חול

באין הכא דמיירי אדה"ז מלשון הכרח אין שעדיין לתרץ, אפשר והיה

מוכן "שיהיה בכדי היא הקינוב שמטרת שכתב ומה חיין, לבשלונאכלין
שמ"מ אלא חיין, הנאכלין ירקות על רק שמדבר יתכן הרי מיד", בערב

שמדובר הדגיש שהמג"א לאחר כי אינו, זה אבל לבשלם. רוצה רקהוא
כותב היה לא כן, סובר היה אדה"ז גם אם הרי חיין, הנאכלין בירקות

כתב שאעפ"כ ומאחר בדבריו. לטעות מקום יהיה שלא בכדי "לבשלו",
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(וכל המג"א. על בזה לחלוק שהתכוין כרחך על לבשלו", מוכן "שיהיה

רש"י, על המג"א קושית לתרץ צריך אופן שבכל מה מלבד הוא זה

גם מוכח שכן וכנ"ל המתבשלים. ירקות על שמדברים מוכח שבדבריו

בירושלמי).

ממה וזאת חיין, נאכלין באין מיירי לא שאדה"ז להוכיח, יש לכאורה אך

משום ולמעלה, המנחה מן רק שהתירו הדבר טעם את בס"ו שביאר

שהוא ישכח המאכל, בתיקון התעסקותו שע"י חיישינן המנחה שקודם

ממנויוה"כ לאכול איןויבוא הרי חיין, נאכלין שאינן בירקות מדובר ואם ,

אדה"ז שולל לא לדברינו אף שהרי אינו, זה גם אך מהם. שיאכל לחשוש

שזהו מוסיף אלא חיין, הנאכלין בירקות גם הוא הקינוב גםשהיתר

כולל הכל, על טעם הוא ממנו" יאכל "שמא שהטעם וע"כ במתבשלים,

התעסקותו שע"י דחיישינן דמאחר בסמוך, שכתב אגוזין פציעת ישכחגם
יוה"כ שגםשהוא חיישינן הרי מפורשיבשל, וכן לאכילה. המאכל ויתקן

אדה"ז שהזכיר ומה יבשל. שמא הוא שהחשש שם, בשבת רי"ד בפסקי

טעם שכתב מפני הוא מלאכה), לאיסור החשש (ולא יאכל שמא רק

אבל וכו', האגוזין ופציעת חיין) הנאכלין (גם הקינוב סוגי כל על כללי

צ"ל עדיין וא"כ המתבשלים. בירקות גם הקינוב הותר שלדעתו ודאי זה

מוקצה. משום בטלטול אסורים הירקות אין למה

-ג-

כי הקינוב, בשעת כלל מוקצה זה אין אדה"ז שו"ע שלדעת לומר, ויש

שאינם משום רק הוא חיין, נאכלים שאינם שבירקות המוקצה איסור

בשבת יהיולכלוםראויים המנחה לאחר כאשר ביוה"כ כאן אבל ראויים,
עת.לקינוב באותה מוקצה אינם במילא ,

יומא לכולי איתקצאי ולכאורה השמשות, בין מוקצה דין להם שהיה ואף

שבת בתוס' מבואר הרי סי"א), שי וסימן ס"א רעט סימן אדמוה"ז (שו"ע

שהובאו ראשונים ובעוד ה"ט, שבת מהלכות פ"ב ובמ"מ לבר, ד"ה קנז,א.

שמוקצה השוחט, ד"ה שיח בסימן יוסף איסורביתה שנתבטלמחמת

אם רק מוקצה להיות ממשיך בשבת, האיסור אותוממנו דחה האדם
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לשמןבידים בסיס וכן לשלהבת, בסיס (ונעשה שהדליקו נר כגון ,

משחשיכה כבה אם דגם אמרינן שבזה כיבוי), איסור מפני שמוקצה

איסור מחמת השמשות בין מוקצה שהיה מה אבל מוקצה. דין בו נשאר

מאליו הריהבא בידים, דחיה של פעולה איזו בזה עשה שהאדם בלי ,

בסימן אדה"ז פסק וכן מוקצה. דין ממנו בטל האיסור שנסתלק ברגע

ס"ז. שכה וסימן ס"ו שי

כגון בשבת, האיסור שיסתלק כלל מצפה היה "לא אם גם זה וכל

שם), שי (סימן חולה" לצורך בשבת ש..שחטם חיים וק"ובעלי וכ"ש
הריבנדו"ד הקינוב, יותר המנחה שאחר השבת בכניסת כבר שידע

מדעתו הוקצה "לא השבתמלכתחלה רעטלכל בסימן אדה"ז (לשון "

זה אין כנ"ל כי שם, שמזכיר אומרים" ה"יש יחלקו לא ובנדו"ד ס"ה,

במשנ"ב עוד ועיין ואכ"מ). היטב ועי"ש בידים, דחאו לא שכאן לנר דומה

סכ"ט. סוף תצח סימן

ועתה השבת, לאחר לאכילה הכנה אם כי השתמשות, אינו שהקינוב ואף

ראוי ואינו "הואיל הוא המוקצה גדר הרי לאכילה. ראוי אינו לכלוםביו"כ

בי ומותרותבו באכילה האסורות מאכלות "אבל רעט,ב) (אדה"ז ום"

שכד,ה. וראה (שח,ט. לטלטלן" מותר לכלבים.. להאכילן שיכול בהנאה

יום, מבעוד אדם ולאכילת לשחיטה עומדת שהיתה בהמה דאפילו

שהוא ואתרוג הכלבים). לפני לחתכה ומותר מוקצה אינה בשבת, ונתנבלה

ראוי והוא הואיל מ"מ (תרסה,א) הסוכות בחג מאכילה לריחמוקצה

גם ולכן ברמ"א). (תרנח,ב. שבחג בשבת מוקצה אינו כן על (תרנג,א)

הוא זה שבמעשה הידיעה עצם אבל מיידית, הנאה בו שאין הגם הקינוב,

נקרא זה גם הרי הצום, במוצאי לו להיות שעלולה נפש" "עגמת חוסך

הנאה, היא עצמה שהאכילה כשם הנה נפש, העגמת לולא וגם הנאה.

גם לאכילהכמו"כ השימושההכנה אפשריות היינו מההנאה, חלק היא

המוקצה ליחד דוקא שצריך צדדי דבר אינו (ובמילא זה לירק השייכת

חדשה). למטרה שבת בערב

בשבת באכילה ראוי שאינו שמה הזאת ההלכה שהרי בזה. צ"ע ועדיין

המקורי שהאיסור וכיו"ב, הנושרים פירות מדין לומדים בטלטול, אסור
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טלטול, כל אסרו שלכן הרי"ף ואומר והנאה, אכילה של טלטול רק הוא

מוקצה. הוא בשבת לכלום ראוי שאינו לאיזהדכיון בטלטול מדובר ובודאי
(מרי"ףצורך ס"ד תקטו בסימן אדה"ז ומבאר הנ"ל. מטעם אסרו ומ"מ ,

דבר שכל וסס"ח, ס"ט שח סימן וכדלעיל סק"ב) מ"א שם. רא"ש יג,ב.

בטלטול, אסור לכלבים להאכילו עומד ואינו ביום בו באכילה שאסור

סימן בשבת). שנחלב (בחלב סל"ג שה סימן ועיין ס"ז. תצז סימן וראה

סק"א ובקו"א ס"ג תקיג בשבת). ממחובר שנתלשו (בפירות ס"ח שכה

לחלק באכילה כשנאסר (שגם ס"א לעיל יו"ט). או בשבת שנולדה (בביצה

בטלטול). אסור מהיום

אסור הוא לאכילה, ראוי ואינו לאכילה שמיועד שמה דהגם לומר, ויש

הרי בשבת, לה שראוי מטרה איזו ימצאו אם וגם מטרה, לכל בטלטול

בכניסת האדם מדעת הוקצה ע"כ מלכתחלה, לזה ראוי שאינו מאחר

צורך" "לאיזה סתם אינה הקניבה אבל לכלום. ראוי שאינו כשידע השבת,

כלומר אכילה, לצורך א) היא: אלא בשבת, שהתחדשה חדשה מטרה של

יוה"כ של השמשות בבין כבר ב) להם. מיועדים שהירקות מטרה לאותה

המיועדות הירקות ולכן המנחה, לאחר לחול מיוה"כ ההכנה שמותרת ידוע

דאכילה. גופא זה בענין האדם מדעת הוקצו לא אכילה למטרת

הרי לחול, משבת להכין חכמים איסור היה לא שאילו זה, כל ע"פ נמצא

שאסורים אף כי חיין. נאכלין שאינן בירקות מוקצה דין כלל היה לא גם

עליהם לומר אפשר היה לא כבר אבל בישול, איסור משום באכילה הם

ראויים בישוללכלוםש"אינם ע"י הסעודה להכנת בשבת עומדים הם כי ,"

לחול. משבת להכין אסור כי מוקצה הם למעשה אבל שבת, במוצאי

הירקות אין שוב הצום, למוצאי מיוה"כ ההכנה את שהתירו כאן ובמילא

לקינוב. הם ראויים כי מוקצה

-ד -

שתלש דנכרי ס"א, תקטו סימן אדה"ז בשו"ע מהמבואר זה, על לי והקשו

הפירות אסורים יו"ט, של ראשון ביום הישראל עבור בע"ח צד או פירות



ã"ë ïîéñ$äàðä úåøùôà åá äùãçúðù ,äìéëàî äö÷åî241

שני, יו"ט במוצאי שיעשה" "בכדי לאחר עד לישראל בהנאה והבע"ח

ראוי שאינו כיון שני, יו"ט מוצאי עד בטלטול אפילו להחמיר ו"נוהגין

אף הרי שבת, בערב הוא שני יו"ט כאשר אמנם אדם". לשום לאכילה

שיעשה", "בכדי שבת בליל שימתין בכדי עד זאת לטלטל אסור שלישראל

השבת עבור שני ביו"ט הצידה לבשל מותר נכרי,מ"מ שאיסורע"י "כיון

אלא אינו ראשון) ביו"ט ונתלש שניצוד מה (של שני ביו"ט הטלטול

לבשלו כשרוצה דגם ומוכח, נכרי". ע"י להקל יש לפיכך בעלמא, חומרא

והשאלה תבשילין), עירוב עשו (שהרי ביו"ט לבשלו ומותר לשבת, ביו"ט

בשבת, מותר ויהיה באכילה ביו"ט האסור דבר לבשל מותר אם רק היא

היא ההלכה בטלטול,הרי אסור ביו"ט לאכילה ראוי שאינו דכיון שאסור,

אלימתא. קושיא זוהי ולכאורה נכרי. ע"י רק ומותר

הסיבה תקטו, בסימן שהרי לנדו"ד. זה דין בין לחלק יש באמת אבל

(אע"פ שני ביו"ט גם נאסר ביו"ט, נכרי ע"י התלוש או הניצוד שהדבר

הוא בו שהובא ראשון יו"ט הרי יו"ט הוא זה ערב "אם נפשך שממה

שהובא במה שני ביו"ט לו נתיר אם חכמים.. "שחששו משום היא חול"),

ראשון ביו"ט לו שיביא להנכרי יאמר שמא לחוש יש ראשון, ביו"ט בשבילו

צריך היה שעפ"ז דהגם (ועי"ש, כו'". יו"ט מוצאי בליל אכילתו שימהר כדי

בשבילו שהובא למי גם ובמילא עבורם, הובא שלא לאחרים מותר להיות

מ"מ באכילה, מותר זה שלהם כאלו שיש כיון מוקצה, דין היה כברלא

לכולם).נהגו מוקצה הוי ובמילא אחר, לאדם גם להחמיר

ביו"ט אלו תלושים פירות או זו צידה לבשל לאדם נתיר אם זה, פי ועל

להביא לנכרי שיאמר החשש, קיים שוב הרי שלמחרתו, השבת עבור שני,

ראשון ביו"ט שנילו ביו"ט השבת עבור לבשל שיוכל והגםבכדי .

שהאיסור שם, שבשו"ע הראשון בטעם רק מוזכר ה"הנאה" ענין שלכאורה

לגמרי מותר להיות צריך היה זה ולטעם יו"ט, ממלאכת "הנאה" מפני הוא

לטעם גם באמת הנה שם, כמבואר שיעשה") "בכדי (אחרי שני ביו"ט

וכמ"ש "הנאה", איסור בזה כלול לנכרי, יאמר שמא משום שהוא השני

לו נתיר אם חכמים "שחששו שם מןליהנותאדה"ז מיד יו"ט במוצאי

ביו"ט לו שיביא להנכרי יאמר שמא ביו"ט, בשבילו שנעשית המלאכה

בכדי להמתין הצריכוהו לפיכך יו"ט.. מוצאי בליל אכילתו למהר כדי
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ירויח שלא כיון דאז יעשהכלוםשיעשה, לא ביו"ט שהביא במה

".בחנםאיסור

איסור מפני רק אינו שבת, עבור שני ביו"ט לבשל לו שאסור מה ועפ"ז

אדרבה וא"כ הנכרי, ממלאכת כלל להנות שאסור מפני אלא המוקצה,

האכילה למוקצההואוההנאהשאיסור לאהגורם ובמילא להיפך. ולא

(ע"י מוקצה יהיה לא זה ובמילא לשבת, לבשל לו שיתירו לשאול, שייך

אסרו והרי לבשל, לו יתירו איך כי בבישול). בו להתעסק ראוי שהוא

ביו"ט לו להביא לנכרי יאמר שלא בכדי הנכרי, ממלאכת ההנאה את עליו

כנ"ל. ראשון

שאיסור "כיון נכרי ע"י לבשל שמתירים אדה"ז שם שכתב הטלטולומה
אף הנה נכרי". ע"י להקל יש לפיכך בעלמא חומרא אלא אינו ב' ביו"ט

שלא אלא מוקצה, איסור מפני אינו הישראל ע"י הבישול איסור שאכן

לא כי זה, חשש שייך לא הנכרי בבישול מ"מ כנ"ל, לנכרי לומר יבוא

לבשל יוכל שהנכרי בכדי ראשון, ביו"ט לו להביא לנכרי שיאמר חיישינן

לחוש "אין שם: אדה"ז וכלשון מאד, רחוק חשש שזהו שני, ביו"ט עבורו

כיון בשבת, מזה שיאכל כדי ראשון, טוב ביום שיביא להנכרי יאמר שמא

רק הוא החשש כל נכרי בבישול ולכן השבת". עד ימים שני עדיין שיש

מוקצה. איסור משום

חכמים מאיסור נגרם שהמוקצה תקטו, בסימן הדין לגבי הוא זה וכל

ובהנאה באכילה החפץ בנדו"שאסרו אבל מעצם. נגרם שהמוקצה ד,

הנאה, איסור שום אין בזה הרי חיין, נאכלין שאינם הירקות, של מהותם

כאילו במילא לחול, מיוה"כ וההכנה הקינוב את חכמים כשהתירו ולכן

אין ולכן לכלום", ראויים "אינם של מהגדר יצאו שהירקות בזה קבעו

מלכתחלה. מוקצה גדר בזה

-ה -

אסור (מדוע דלעיל הקושיא את ליישב יש דלכאורה שוב, בזה לי והעירו

לבשל דאורייתא איסור מפני שהוא פשוט. יותר באופן ביו"ט) לבשלו
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אדם ששום מחמירים שאנו כיון היום. לאותו ראוי שאינו מאכל ביו"ט

לשבת יבשלו ואיך ביום, לבו ראוי אינו במילא ביו"ט, לאכלו יוכל לא

שלכאורה חזקה טענה וזוהי כמובן). תבשילין עירוב מועיל לא (ובזה

הנ"ל. הקושיא את לגמרי מסירה

לא לבשל, אפשר אי נכרי ע"י גם דא"כ כ"כ, לי נוח זה אין עדיין אבל

הישראל. שעל מהתורה האיסור בגלל אלא המוקצה, איסור מפני רק

הרי קלוש, הוא המוקצה איסור כי מותר גוי שע"י אדה"ז אומר ולמה

קלוש הוא ביו"ט הבישול שאיסור מפני גוי ע"י שמותר להזכיר צריך היה

לאוסרו). להחמיר שנהגו ורק אחר, לישראל מותר הוא הדין מעיקר (כי

ובשו"ע השו"ע בנו"כ מוזכר לא הענין המשך שבכל בזה, להבין צריך וגם

בט"ז ועיין המוקצה. איסור רק ביו"ט, הבישול איסור של הטענה אדה"ז

לטלטל מותר אורחים מקלעי דאי הרמ"א שכתב דמאחר סק"ח סוף

שאסר, למג"א אבל לישראל. גם מוקצה ואינו לבשל מותר ע"כ עבורם,

איסור רק הדגישו ולמה כאן, יש מהתורה בישול איסור גם לכאורה

הדין, מן להנות אסור אחר הישראל שאין דכיון צ"ל, כרחך ועל מוקצה.

עבור לו לצוד לנכרי יאמר שאחד חיישינן לא (שהרי מנהג מחמת אלא

מנהג הרי שם), אדה"ז בשו"ע כמבואר לו, ולא חוטא אדם דאין חבירו,

איסור משא"כ ביו"ט. בישול של תורה איסור עליו שיבנו בכחו אין זה

צ"ע. ועדיין כמוקצה. להחשיבו המנהג גופא שזה מוקצה,

יו"ט, בהלכות המדובר המוקצה שאיסור אחר. באופן לחלק נראה ולכן

הנכרי, שהביא מה על והנאה אכילה איסור הטילו שחז"ל משום הוא הרי

ע"י סר ואינו עצמי, איסור הוא והנאה אכילה איסור של כזה ומוקצה

שאינו מפני רק אינו מוקצה הדבר שנעשה מה כי לשבת, לבשלו ההיתר

משא"כ והנאה. באכילה אותו אסרו שחז"ל מפני אלא לכלום, ראוי

שאינם בגלל רק הוא המוקצה כל הרי חיין, נאכלים שאינם בירקות

למטרה ראויים כבר הרי לקינוב, ראויים שהם וברגע לכלום, ראויים

מוקצה. שיהיו ולמה לאכילה), הכנה (של חשובה
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כ"ה סימן

אדה"ז לדעת יד כלאחר  מוקצה  טלטול

-א-

להסקה (וסתמא המטה גבי שעל "הקש (ופירש"י): קמא,ב שבת במשנה

לא לשכב), ורך צף שיהיה כדי ומנענעו עליו, לשכב ובא הוא, ומוקצה

הצד מן וטלטול (בכתפיו, בגופו מנענעו אבל הוא) (דמוקצה בידו ינענענו

הכ"ב: שבת מהלכות פכ"ה הרמב"ם פסק וכן טלטול)". שמיה דלא הוא

סימן ובשו"ע בגופו". מנענעו אבל בידו ינענענו לא המטה שעל "הקש

מותר, האסור דבר לצורך אפילו בגופו "וטלטול המחבר: כתב ס"ח שיא

בגופו". מנענעו להסקה, מוקצה דסתמו המטה שעל קש הילכך,

קל (שהוא גופו מחמת מוקצה הם להסקה, העומדים קש או עצים והנה

הקש את מנענעים שעבורה והמטרה כיס). חסרון מחמת ממוקצה יותר

לשכב המוקצה, של בגופו המותר שימוש להשתמש היינו גופו, לצורך היא

אותו ומנענעים הקש על ששוכבים הוא כאן, המותר הטלטול ואופן עליו.

כל על פרוס יהיה אלא אחד במקום בולט יהיה שלא באופן הגוף, עם

כלאחר לטלטל שמותר הוכחה מכאן שאין אלו, מדיוקים ומובן המטה.

עצמו, המוקצה שמירת לצורך ב) כיס, חסרון מחמת מוקצה א) גם: יד

בגופו. ולא ידיו באחורי ג)

אי כיס חסרון מחמת שמוקצה כתב, שח לסימן הב"י מרן ובהקדמת

כיס חסרון מחמת שמוקצה לך, "יתבאר וז"ל: גופו. ע"י לטלטלו אפשר

לטלטלו היתר צד לו גופואין מחמת שבמוקצה שם, לבאר וממשיך ,"

שלא בגופו האיסור "לטלטל הוא מהם שהאחד היתר, דרכי כמה יש

מחמת במוקצה אבל בגופו", מנענעו המטה שעל קש כדתנן ידיו, בנענוע

בהקדמה הפרמ"ג כתב ועפ"ז הגוף. ע"י טלטול התירו לא כיס חסרון
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ש ז"ל,לסימן המשביר מרן בו העיד מוקצה, כיס, "חסרון שוםח: לו שאין

בשבת לטלטלו סק"ז.תקנה בא"א שב בסימן גם כתב וכן ."

שהתירו במקום שאפילו יב-יד, ס"ק מז סימן או"ח איש" ב"חזון ועיין

שמטלטלו המטה, שעל הקש טלטול כגון רק מותר הרי בגופו, טלטול

הגוף, עם בהדיא המוקצה לטלטל אבל המטה, על שכיבתו בהדי גופו עם

מקומו. לצורך אפילו אסור זה ברגל, דחיפה ע"י בכוונה לטלטל אפילו או

לא ובודאי ידיו, באחורי המוקצה לטלטל שאסור וק"ו כ"ש דבריו וע"פ

עצמו. המוקצה שמירת לצורך

-ב -

" כתב: סט"ו שם אדה"ז בשו"ע מוקצהאמנם לטלטלוכל אלא אסור אינו

בסימן שיתבאר כמו בגופו, לטלטלו מותר אבל בידיו, דהיינו בחול, כדרכו

מותר ולכן החול. מדרך בשינוי שהוא יד, כלאחר טלטול נקרא וזהו שיא,

מקומו, לצורך הילוכו דרך ולכאן לכאן לפנותו ברגליו, מוקצה אולטלטל
להצניעו כדי עצמו המוקצה לצורך שיא)".אפילו סימן (עיין

מותר, בידיו שלא בגופו המוקצה לטלטל "אבל כתב: סט"ו שיא ובסימן

עומד שסתמו מפני מוקצה שהוא קש כגון האיסור. לצורך מטלטלו אפילו

לשכב בא הוא ובשבת עליו לשכב שלא המטה על נתון הוא ואם להסקה,

זה וכל עליו.. לשכב ונוח ורך צף שיהיה כדי בגופו, לנענעו מותר עליו,

למאכל עומד שסתמו במקומות אבל להסקה, עומד קש שסתם במקומות

ענין". בכל לטלטלו מותר לשכיבה, או בהמה

ש" שח) (בסימן מדגיש דאדה"ז מוקצהוחזינן בגופו",כל לטלטלו מותר ..

שלדעת (וכנראה כהפרמ"ג ודלא המוקצה, סוגי בכל הוא זה שדין היינו

חסרון מחמת במוקצה ששולל אחר, באופן הב"י את לפרש אפשר אדה"ז

גופו, ע"י טלטול לשלול בא לא אבל ומקומו, גופו לצורך טלטול רק כיס

בב"י). הפרמ"ג כהבנת ולא
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גם גופו ע"י המוקצה לטלטל שאפשר מדגיש, שאדה"ז רואים לצורךוכן

להצניעו בכדי עצמו סק"ג,המוקצה שם ובקו"א ס"י רעו בסימן (וראה

לצורך רק בגופו מוקצה לטלטל אפשר אי ראשונים, כמה לדעת דאמנם

שלא בכדי גם מותר שם עצמו אדה"ז לדעת אבל המוקצה, בגוף שימוש

שנמצא מעות עם כיס לטלטל דמותר סי"ט רסו בסימן גם ועיין יגנב.

כלל"). איסור בו "ואין עצמו הכיס לצורך גופו, על

הטלטול ידיוובענין בפירוש,באחורי אדה"ז כתב (שם) רעו בסימן הנה ,

אצילי בין או ידיו באחורי כגון גופו, ידי "על דולק נר לטלטל שמותר

לנו הרי ושרי. גופו, ע"י טלטול נקרא ידיו באחורי שגם מפורש הרי ידיו".

להיתר. אדה"ז פסק הנ"ל, השאלות ג' שבכל

-ג-

קד,ב. שבת במשנה עיין ידיו. באצילי או בידיו גם שמותר הדבר ובטעם

הקולמוס שאחז ידו, "בגב שם: שפירש"י ידו" "לאחר כתיבה לענין

ידיו". "באצילי ופירש"י "ובמרפיקו", שם ועוד וכתב". ידו והפך באצבעותיו

אדה"ז פירש יד", "כלאחר שהותר מוקצה בטלטול גם שלכן לומר, ויש

תורה איסור שאין דכשם היד. מאחורי כפשוטו היא במלאכהשהכוונה

ידיו. באחורי בטלטול מוקצה איסור אין כך היד, גב שבאמצעות

פירש לא מדוע ידיו, באחורי לטלטל מותר דאם להבין, צריך שעדיין אלא

בסימן כתבו ורק שיא, וסימן שח בסימן המוקצה, דיני בגוף כן אדה"ז

שמותר נכרי, ע"י נר טלטול (לגבי אגב כבדרך שם שהובא בענין רעו

יד). כלאחר מותר עצמו לישראל שגם משום

כן, לפרש מוכרח היה הנר בטלטול שדוקא בפשטות, לומר איןויש כי
גופו ע"י דולק נר לטלטל אפשרות אצבעותיו,שום בין ידיו מאחורי רק ,

שעל קש בענין מדובר שיא ובסימן שח בסימן משא"כ ידיו. באצילי או

במוקצה וכן כששוכב. גופו ע"י לטלטלו יותר נוח אדרבה וזה המטה,

רגליו. ע"י הילוכו בעת לטלטלו יותר נוח הקרקע, שעל



ä"ë ïîéñ$æ"äãà úòãì ãé øçàìë äö÷åî ìåèìè247

לומר יש יד, כלאחר המוקצה לטלטל מותר באמת למה וההסברה

בתחילת שפירש מהטעם הוא המוקצה איסור שכל דמאחר בפשטות,

שצותה התורה ציווי ויבטל ועציו ואבניו כליו לסדר יבוא שלא שח, סימן

שאם חשש שום אין אבל הרגיל, בטלטול הוא זה כל הנה בשבת, לנוח

לטלטל היום כל כן לעשות יבוא ידיו, ואחורי בגופו מוקצה לטלטל נתיר

שגזרו שם, אדה"ז שהביא הראב"ד לטעם וגם ממנוחה. וימנע בגופו

הנה שמטלטל, הדבר עם הרבים לרשות ויצא ישכח שלא כדי מוקצה

כך יצא אם גם כי יד, כלאחר טלטול על כן לגזור שייך שלא בודאי

הדבר לעצם גם וכמו"כ לגזירה. גזירה והוי מהתורה, יתחייב לא לרה"ר

ידיו, מאחורי או גופו על מוטל כשהחפץ לרה"ר לצאת שיבוא חששו, לא

שינוי, ע"י ומטלטל שהואיל ועוד, הרגיל. בדרך שאינו לדבר חוששים דאין

הוצאה. מאיסור הוא זכור יוציא, שלא כדי היינו

-ד -

עצות כמה והציעו האחרונים שהסתפקו שבמה לומר, יש הנ"ל וע"פ

בליל החנוכיה את לסלק איך תלו) גליון "התקשרות" בקובץ (הועתק

הנה בפתח), למעבר יפריע ושלא התינוקות, יוזקו שלא (בכדי שבת

או ידיו באחורי המגש) (ולא עצמה המנורה ליטול יותר טוב לכאורה

וקל מקומו לצורך שזהו ובפרט הראוי. במקום כך ולהניחה ידיו באצילי

זה את שגם להצניעו", "בשביל יד כלאחר מוקצה נטילת מאשר יותר

כנ"ל. אדה"ז התיר
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כ"ו  סימן 

הפתח צורת ע"י שלנו הרבים ברשות טלטול

-א-

שליט"א, בלינוב יצחק יוסף ר' הגה"ח מסר תשס"ה, מרחשון בחודש

מכן לאחר בירושלים. חב"ד לרבני עיון ביום עירובין, בהלכות שיעור

רבתא הלכתא "תלת הנקרא בקונטרס בדפוס, שיעורו את הוציא

עירובין". בהלכות

את מעתיק הוא הרבים". רשות "מהו היא בקונטרס ב' פרק של הכותרת

"איזו וז"ל: סי"א, שמה סימן אדה"ז בשו"ע שהובאה הראשונים מחלוקת

שכן אמה, ט"ז על אמה ט"ז הרחבים ושווקים רחובות הרבים, רשות היא

מעיר בהן שעוברים דרכים וכן שבמדבר.. לוים במחנה הדרך רוחב היה

מרחוב המפולשים אמה ט"ז רחבים מבואות וכן אמה, ט"ז ורחבים לעיר

גמורה. הרבים רשות הן אמה, ט"ז הרחבים לדרכים מרחובות או לרחוב,

שכל אומרים יוםויש בכל בו עוברים רבוא ששים מדבר,שאין כדגלי

במדינות המנהג נתפשט דבריהם פי ועל כרמלית. אלא הרבים רשות אינו

ולומר להקל גמורהאלו הרבים רשות עכשיו לנו בידםשאין למחות ואין ,

)" בסוגריים: שם סיים בסוף אמנם שיסמכו". מי על להם יראשיש וכל

לעצמו יחמיר )".שמים

של העירוב מועיל האם היא, זו במחלוקת למעשה הנפ"מ שאחת וכמובן

לנו שאין שפוסקים מפני הוא העירוב על שסומכים אלו כי הפתח. צורת

עירוב, שיש במקום גם מטלטלים שאינם ואלו מהתורה, רה"ר היום

לעצמו יחמיר שמים ירא שכל דבריו, בסוף אדה"ז שו"ע למש"כ חוששים

כמובן ואכ"מ).(וזה הפתח, בצורת שישנן אחרות מחששות חוץ
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-ב -

שהרי מעניינת. שאלה מעלה שליט"א בלינוב הרב מקומותאמנם בג'

בפשטות אדה"ז כתב שלו, מהתורהבקו"א רה"ר היום לנו ואינושאין ,

יחמיר שמים שירא האזהרה ואת השניה, הדיעה את כלל שם מזכיר

עצמו. על

המקומות: ג' את להלן ונעתיק

השנית ורגלו אחת ברגלו אחד במנעל אדם יצא "לא ס"ג: שא בסימן

מעל ויסירנו אחד במנעל שהולך על עליו ישחקו שמא כי מנעל, בלי

בידו. ויביאנו וישכח השניהרגלו ברגלו מכה לו יש לוואם אפשר שאי

האחת שברגלו במנעל לצאת לו מותר מנעל, בה מכהלנעול בה ,שאין

אפשר שאי עליו מוכחת שמכתו (ג) לפי עליו ישחקו שמא לחוש שאין

רש"ל דעת העתקתי לא כו'. "שמכתו סק"ג: שם ובקו"א בה". לנעול לו

ברגל דוקא במנעל מכה(שיוצא בה והט"זשיש הב"ח כתבו כך ומשום ,

מספקסק"ד להחמיר אחד),שיש במנעל כלל לצאת שאיןולא דכיון

הרבים רשות עכשיו הפוסקים.לנו רוב נגד כלל להחמיר שאין פשיטא

לכרמלית (לצאת ענין" בכל מקילים שרבים (סכ"ג) ש"ג סי' עיין

לרה"ר). בהם לצאת חכמים שאסרו בתכשיטין

פירות מליאה ידו והוציא היחיד, ברשות עומד "היה ס"א: שמח בסימן

אפילו להחזירה אסור לכרמלית], אפילו [או עשרה בתוך הרבים לרשות

תלויה ידו להיות חכמים שקנסוהו שבת, למוצאי עד מעשרה מעלה דרך

היחיד מרשות עקירה ועשה דבריהם על שעבר על שבת, למוצאי עד כך

משמעות כו'. "שקנסוהו סק"א: שם ובקו"א לכרמלית". או הרבים לרשות

כדיעה (ולא כנודע בסתם שהביא הראשונה כסברא שהעיקר הש"ע

סקילה). איסור לידי יבוא שלא להחזירה, מותר במזיד שדוקא השניה

הרביםובשגם רשות לנו שאין לידידעכשיו שיבא למיחש שייך ולא ,

סקילה". איסור

לרשות ראשו ויוציא היחיד, ברשות אדם יעמוד "לא ס"א: שנ בסימן

למקום ורובו ראשו הכניס כן אם אלא להפך, או שם, וישתה הרבים
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ויביאם ישכח שמא לחוש יש המים, לאלו צריך שהוא שכיון שותה. שהוא

ברשות או היחיד ברשות לעמוד מותר אבל בזה. כיוצא בכל וכן אליו,

ולשתות ובקו"אבכרמליתהרבים לגזירה". גזירה גזרו שלא להפך, או

(ולא בסתם שהביא הראשונה כסברא לפסוק הש"ע "משמעות סק"א:

שיביאם שחוששים נאים, בכלים רק היא זו דגזירה בשו"ע, השניה כדיעה

דעת והיא בהם"), לשתות מותר נאים שאינם כלים הם אם "אבל אצלו,

וידוע והתוס'. הרי"ף ומכללם ב"י עיין אסור), הכלים (שבכל הפוסקים רוב

כו', חולקים) התוס' כשאין (כהרי"ף, פוסקים מקום שבכל מהר"ם מ"ש

ובשגם כ"ה. סי' סמ"ע הרביםעיין רשות לנו שאין נ"משעכשיו אין

העתקתיה". לא הילכך כנ"ל), אופן בכל מותר בכרמלית (כי זו מפלוגתא

אלו מקומות בג' מפורש רה"רהרי עתה לנו אתשאין כלל הביא ולא ,

בלינוב הרב מסיים כן ועל שמים. דירא החומרא הזכיר ולא השניה, הדיעה

הוא הרי בקו"א.. מקומות ש"בג' דמאחר הנ"ל..מתעלםשי', ממחלוקת

רה"ר בזמננו לנו שאין בפשטות רבינו במקרהוקובע "לכאורה כן על ,"

דלכאורה ולהחמיר, שמים ירא להיות שכדאי אחד לכל להורות אין זה,

מסמרות כאן קבע הזקן רה"ררבינו דין שאין עכ"פ, לדינא שהעיקר ,

יום". בכל עוברים ריבוא ששים אין כאשר

-ג-

בלינוב, הרב מבאר לשו"ע, הקו"א בין הסתירה עצם לגבי שהקו"אוהנה

בשו"ע שכתב ממה אדה"ז בו שחזר י"ל ולכן השו"ע, לאחר ודבריונכתב .

"בשני השו"ע את מלכתחלה שכתב מבואר המחבר בני בהקדמת כי צע"ג,

ופסקי בטעמיהן ההלכות הוא הפנים הלוח וחוץ. פנים כתובים לוחות

הנקרא השני בלוח ואחרונים.. בראשונים הפלפול אחר העולים דינים,

באים בשו"ע שההלכות הרי אחרון". קונטרס שבקו"א,לאחרבשם הפלפול

מהקו"א שציטט שהלשון גם, מה ביניהם. סתירה שתהיה יתכן לא וגם

לתרץ יש כרחך על וא"כ (כדלקמן), רסו בסימן עצמו בשו"ע גם מפורש

שמה. לסימן רסו סימן בין הסתירה את
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כרמלית, אלא הרבים רשות לנו שאין הזה "ובזמן סי"ג: רסו בסימן וז"ל

בפירוש כתב הרי עי"ש. וכו'" משחשכה לרוץ מתחיל אם אף להתיר יש

לעצמו. יחמיר שיר"ש הזכיר ולא רה"ר לנו שאין

שמה, לסימן מכאן הסתירה את לתרץ יש כרחך על שכאמור אלא

בענין הוא מתחילתו רסו בסימן המדובר שהרי בתכלית. פשוט והתירוץ

השתדלו שחז"ל מעות", עמו והיו היום עליו וקדש בדרך בא שהיה "מי

"להוליכו יבוא שלא כדי דרבנן, איסור על רק שיעבור דרכים לו למצוא

תורה", של איסור על ויעבור הרבים) ברשות המעות כיס (את בעצמו

לתנו שם בס"א לו התירו ולכן ממונו". על עצמו מעמיד אדם "אין שהרי

על חמורו, על הכיס להניח בס"ג לו התירו ועוד משחשכה, אפילו לנכרי

להוליכו יבוא "שלא והעיקר שם, והמבוארות בזה שיש הבעיות כל אף

הקטן לבנו ואפילו ולחרש לשוטה ליתנו בס"ט-י לו התירו ועוד בעצמו".

בסי"א שהתירו ועד בעצמו". לעשות יבוא שלא "כדי לחינוך שהגיע

שבהגיעו בסי"ב-ג שהתירו אלא בלבד זו ולא מד"א, פחות פחות להוליכו

לרוץ התחיל אם אפילו יד, כלאחר ביתו לתוך הכיס יזרוק לביתו

בזה. הדינים פרטי כל ועי"ש משחשכה.

שמה שבסימן החומרה את כאן להזכיר שייך מה שמיםומעתה דירא

לעצמו התיריםיחמיר מחפש היה לא גדול, כך כל יר"ש הוא אם והלא .

(ועד"ז כיסו. את להציל בכדי דרבנן, איסורים וכמה כמה עובר היה ולא

ומציין גמורה" רה"ר דין להם שאין שלנו "בדרכים שכתב: שם בס"ו גם

עי"ש). שמה, לסימן

-ד -

שבקו"א. המקומות מג' שהביא בהוכחה גם הוא כן האלו הדברים וככל

את להביא יכול אדה"ז שו"ע היה לא המקומות, מג' אחד שבכל כיון

לפי הדברים את לנתח ונתחיל השניה. הדיעה ע"פ שמים הירא הנהגת

ובקו"א: בשו"ע הנ"ל ההלכות סדר
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בה שאין ברגל אחד במנעל לצאת שמותר פוסק אדה"ז – שא בסימן

הפוסקים". רוב "נגד כלשונו היא הרש"ל, לדעת לחוש החומרה כי מכה,

מהתורה, רה"ר לנו אין כה בין כי זו, חומרא כלל מזכיר אינו והוא

להחמ אין החומראובכרמלית את כאן להביא יש מקום איזה ועפ"ז יר.

כרה"ר שלנו רה"ר את להחשיב ומחמיר יר"ש שהוא מי האם היר"ש. של

צריך זהלגבבמהתורה, גבי חומראעל הפוסקים?עוד רוב נגד שהיא

היינו אם ניחא הא למעשהכלומר, רה"ר,פוסקים לנו שיש השניה כדיעה

מקום היה אז הפוסקיםלהזכירהרי כרוב (ולפסוק הרש"ל דעת את שיש

"נגד היא שההלכה מאחר אבל זו!). הרביםדיעה רשות עכשיו לנו שאין
שהואגמורה מי האם הרש"ל, דעת את כלל להזכיר יש מה לשם אז ,"

את להחשיב שמחמיר מספיק ולא חומרא, ע"ג חומרא לגבב חייב יר"ש

ולהחמיר להוסיף הוא צריך עוד הנה כרה"ר, שלנו גופאהכרמלית בזה

הפוסקים?! רוב נגד רש"ל כדעת

מוצ"ש. עד תלויה ידו להיות חכמים שקנסוהו פוסק אדה"ז – שמח בסימן

אין בכרמלית כי סקילה, לחיוב שחיישינן הדיעה את מזכיר אינו והוא

כאן להביא יש מקום איזה ועפ"ז כרמלית. היא שלנו ורה"ר סקילה, חיוב

רה"ר את להחשיב ומחמיר יר"ש שהוא מי האם היר"ש. של החומרא את

יכול מהתורה, כרה"ר שללנצלשלנו לענינים זו עוליר"ש בכדיפריקת ,

בשבת עקירה ולעשות חכמים, דברי על קלות ביתר לעבור ,במזידשיוכל

כי לרה"י, ידי את להחזיר והרשוני הקנס, את ממני בטלו "אנא ולזעוק

ובלשון סקילה". איסור על ואעבור לרה"ר, הכרמלית את ומחשיב יר"ש אני

שכזו"... שמים ליראת ואבוי "אוי הידוע:

ברשות ולשתות אחת ברשות לעמוד שאסור פוסק אדה"ז – ש"נ בסימן

הפוסקים", רוב "דעת נגד שהיא הדיעה את מזכיר אינו והוא השניה.

כרמלית, היא שלנו רה"ר הרי כי נאים. שאינם בכלים כן לעשות המתירה

להביא יש מקום איזה ועפ"ז נאים. בכלים גם אופן בכל מותר ובכרמלית

את להחשיב ומחמיר יר"ש שהוא מי האם היר"ש. של החומרא את כאן

מהתורה, כרה"ר שלנו קולותרה"ר הפוסקיםמחפש רוב והאםנגד ?

הכרמלית את המחשיב יר"ש שאותו כאן, להוסיף צריך היה זה בשביל
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ולעמוד הפוסקים, רוב נגד שהוא דבר לעשות וביכולתו ידאג, לא כרה"ר,

ברה"ר שאפילו המקילה, הדיעה על בהסתמכו ברה"ר, ולשתות ברה"י

נאים?! שאינם בכלים כן לעשות מותר מהתורה

-ה -

שמים: ירא בענין הוראות ד' כאן יש ולסיכום,

להפסיד במוכנות ובראשונה, בראש מתבטאת שמים יראת - רסו בסימן

ממונו. להציל כדי דרבנן איסורים ח"ו לעבור ולא ממון

חומרא, ע"ג חומרא בגיבוב מתבטאת אינה שמים יראת - שא בסימן

" של צדקתך".ובאופן

בכדי הצידקות בניצול ח"ו מתבטאת אינה שמים יראת - שמח בסימן

חכמים. דברי על לעבור

נגד קולות בחיפוש כמובן מתבטאת אינה שמים יראת - שנ בסימן

הפוסקים. רוב

השניה, הדיעה את הנ"ל מקומות בד' להביא כלל מקום היה לא ובמילא

בו חזר שכאילו מהקו"א הוכחה שום אין ולכן היר"ש. של הנהגתו ואת

שלנו רה"ר את ולהחשיב עצמו על להחמיר ליר"ש מההצעה אדה"ז

סומך אינו אדה"ז בשיטת ההולך יר"ש חסיד ובמילא מהתורה. לרה"ר

הפתח. צורת על
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כ"ז סימן

עירוב  לענין בשבת להנטל שסופה  מחיצה

-א-

טו,א: עירובין ובמשנה כו'". מחיצה עושין בכל רב, "אמר כ,ב: בתרא בבא

אפילובכל" לחיין, חייםעושין רוח בו שיש הרמב"םבדבר כן ופסק ,"

שהלחי "וידוע שם: המ"מ וכתב לחי. לגבי הי"ב פי"ז שבת משוםהלכות

ממשנהמחיצה הוא זו, שבהלכה המחיצות מסוגי אחד לכל והמקור ."

שם,ב. עירובין וברייתא

שחנתה "שיירא היא: שם והברייתא המשנה שהתחלת עקא, בבקעהדא
היינו דבקעה "ידוע שסב: בסימן מאיר" ה"בית וכתב בתוכה". מטלטלין כו'

להסתפק, יש ריהטא לפום וא"כ [סי"ד], שמ"ה סימן כדאיתא כרמלית,

[החדשות בתשובה שהרשב"א אלא גרוע. מחיצה מועיל נמי ברה"ר אם

של דמחיצה למד, הרשב"א] כתב [ד"ה שבב"י כז] סימן אדםמכת"י בני
הדין דהוא ללמוד, יש ומינה סוכה. לגבי מדמהני ברה"ר, אף בהמהמועלת

כדאיתאוכלים טוב, ביום אלא וכלים בהמה אסרינן לא כאן עד דהא .

הא טוב, ביום ארעי אהל עושין שאין לפי אלא מד,א. עירובין בברייתא

גמורה דמחיצה נמי מינה שמע כשר, היה שלישי לדופן אפילו הכי, לאו

מהני". ברה"ר ואפילו היא,

אפילו יום, מבעוד מחיצה עושין "בכל ס"י: שסב סימן אדה"ז ובשו"ע

טפחים, י' הגבוהים ואוכפות השבתבכלים אחר להנטל שסופן פי על ".אף

והמקור השבת". אחר לינטל עתידים שהם "אף סק"ל: המשנ"ב והעתיקו

דעתיד גב על "אף וז"ל: לענין, ד"ה עח,ב. עירובין בפירש"י הוא לכך

אעביטין דהוה מידי מפסיק, דהא היא, מחיצה התם דהוי כמה כל ליטלו,

בהן". דמקיפין (טו,ב) קמא בפרק דתנן בהמה, וכלי ואוכפות
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-ב -

להנטל שסופן דאע"פ ובמשנ"ב אדה"ז בשו"ע שהדגישו מה אחראמנם
אפילוהשבת היינו סתם, ליטלו" "ועתיד (שכתב ברש"י מוזכר לא זה ,

כתב: סקי"ט פט"ו תשמ"ט) (בלויא, שבת" "נתיבות ובספר עצמה). בשבת

להינטל סופן שאם לאבאמצע"ומשמע ועדיין מחיצה, הוי לא השבת

לכאורה ע"ח, דף בעירובין הגמרא דמסוגיית לדבריהם, מקור מצאתי

הניטל בדבר דאיירי וכןבשבתמשמע חצרות, שתי שבין דמתבן דומיא ,

השבת". כל שם יעמדו שלא יודע אפילו מחיצה, הוי אדם בני של מחיצה

במחיצה דסגי ס"א "כדלעיל בשוה"ג: ציינו הנדמ"ח אדה"ז ובשו"ע

ולילההעשויה לאליום ד"ה טז,ב. עירובין לפירש"י ציינו ס"א ושם ."

שעושה היא שהכוונה יראה, שם ובשו"ע ברש"י המעיין אבל התירום.

"ליום וזהו הלילה, לשינת בה להשתמש ורוצה ביום, בעש"ק המחיצה

עצמו, השבת ביום גם לעמוד חייבת שהמחיצה תיתי מהיכי אבל ולילה".

ולילה השבת.ויום"ליום צאת עד ,"

-ג-

המחיצה ניטלה שאם למעט, והמשנ"ב אדה"ז שו"ע כוונת דאין י"ל, ואולי

גם היא פסולה קיומהבשבת השבת",בעת אחר "להנטל שכתבו ומה .

שצריך דכמו צדדי, מטעם ברישלהקיםהוא כמבואר מבעו"י, המחיצה את

בעירובין (כדאיתא בשבת מחיצה עושין דאין ומשום אדה"ז, שו"ע דברי

ה"ה לסתורמד,א), בשבת.דאסור המחיצה את

עליו שסמכו "שכיון במוסגר: סכ"ב שעב סימן אדה"ז בשו"ע חידש וכך

טלטול, להתיר סופריםלמחיצה מדברי בסתירתו איסור ב"בדייש (וצ"ע ."

אינו וא"כ כד). פרק סוף שש"כ מספר ולהעיר כז, אות קכ סימן השלחן"

איסור שיש דכיון אלא מלכתחלה, מחיצה אינה בשבת תנטל שאם מטעם

להנטל שסופו בדבר רק מחיצה דעושין כתבו לכן בשבת, המחיצה לסתור

הרי שבת, הנתיבות הקשה שממנה אדם בני מחיצת (משא"כ השבת אחר
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בנין דרך ש"אין משום בשבת, להקימה היתר שיש כיון לסותרה, מותר

עה"ג). שצוינו ובמקורות סי"ג שם אדה"ז בשו"ע וכמבואר בכך",

המשנה כלשון ס"ה שם השו"ע שנקט דכיון עוד, לומר שיש ואפשר

משום לאיסור ומלאכתם בהמה, בכלי איפוא ומדובר ובאוכפות", "בכלים

ליטלם ואסור מוקצה, הם במילא מחמר, ואיסור בהמתו שביתת איסור

מוקצה). שאינו הנ"ל, ופירש"י שבגמרא לבהמה הראוי תבן (משא"כ בשבת

היא זו מחיצה שכל מזה, יותר לומר יש מחמתומעתה גמור מוקצה

סתירתה ביןאיסור שהוקצה "ד"מתוך שם: אדה"ז בשו"ע וכמ"ש הנ"ל,

חמור מוקצה (וזה השבת" לכל הוקצה סתירה, איסור מחמת השמשות

שסופן והמשנ"ב אדה"ז שו"ע כתבו ולכן לאיסור). שמלאכתו מכלי יותר

השבת. לאחר (רק) להנטל
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כ"ח סימן

באילן  נשענין אין

-א-

באילן, נתלין ואין באילן.. עולין "אין ה"ו: פכ"א שבת הלכות ברמב"ם

התוספתא כלשון הוא ולשונו יתלוש". שמא גזרה באילן.. נסמכין ואין

ואין באילן עולין "שאין ק,א): בעירובין הר"ח (וכגירסת הי"ג פ"ב עירובין

"ואלו (ופירש"י): לו,ב ביצה ובמשנה האילן". על נסמכין ואין באילן נתלין

מהן, לשבות חכמים עליו (שהטילו שבות משום שאסורין) (דברים הן

עולין "לא שם: ובגמרא באילן". עולין לא מצוה), שום בעשייתן ואין

יתלושבאילן, שמא שתולשגזירה קוצר דהיינו מדאורייתא, אסורא (דהוי

המחובר)". מן

מלשון וגם באילן", נשענין ואין באילן, נתלין "ואין הגמרא מלשון והנה

האילן", על נסמכין ואין באילן נתלין "ואין הנ"ל כתוספתא שנקט הרמב"ם

פירש: ורש"י נסמכין). (דהיינו ונשענין נתלין, דברים: ב' שהם משמע

"להתמתח, תרגם: רש"י לעזי ובספר "אשטנדליי"ר". פירושו דנתלין

אחר: באופן חילק והריטב"א נסמכין. או נשענין זה שאין ומובן להשתרע",

צדו,נתלין"פירוש, על נסמך כשאדם עלנשעןכשהואונסמךהוא שם

האילן". לגוף בגבו נסמך "נשענין, פירש: יהונתן ורבינו כרסו". על או גביו

עולין שאין הדין את שם שהביא ס"א, שלו בסימן שהשו"ע לציין ויש

אדה"ז שו"ע אך עליו. נשענין אין דאף זה דין השמיט באילן, נתלין ואין

נשענים "ואין הגמרא בלשון העתיקו ס"א בלשוןשם (וצע"ק עליו".

נשענין דאין הדין "והוא סק"ב: שם [גמרא]",ונסמכיןהמשנ"ב בו

הך). היינו ונסמכין נשענין דלכאורה
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איסור על רק יתלוש" שמא "גזירה הטעם אמרו שבגמרא להעיר, יש עוד

כולה,העליה ההלכה בסוף זה טעם דכתב הרמב"ם מלשון אבל באילן.

לשון הוא וכן באילן. ונסמכין נתלין דאין האיסור על גם דקאי משמע

יבש, בין לח בין באילן עולין "אין שם: בוהלבוש נתלין ואיןואין ,

כלל, לקרקע במחובר ממנווהכלמשתמשין ויתלוש יעלה שמא גזירה

ביצה ובמאירי שם. אדה"ז שו"ע לשון הוא וכן ענפים". או עלין או פירות

שבת ממנו שיעלם כגון ובשוגג, תלישה בכוונת יתלוש שמא "אלא שם:

תלישה. איסור זהאו תשמישנאסרומטעם לסמוךכל אפילו שבמחובר,

האילן". על

-ב -

המפרשים): ביאור ע"פ ביאור (והוספנו ה"ב פ"ה ביצה בירושלמי והנה

נשענים תני תניי אמרבבהמה"אית בבהמה. נשענים אין תני תניי אית ,

אלא להישען, צריך ואינו חזק אדם (שהוא בבריא נשענין, מ"ד חסדא רב

נשענין, אין מ"ד בבהמה). שימוש ממש זה אין וא"כ יד, כלאחר נשען

איתפלגון אומר יוסה ר' הבהמה). על להישען וזקוק חלש (באדם בתש

מ"ד נשענים. אין אמר וחורנה נשענים, אמר חד וחברייא, ממל בר בא ר'

מעט), אלא הבהמה על נסמך (שאינו ציבחד דמיסתמיך בהוא נשענים,

ולא הבהמה). על כובדו כל (מטיל כבדו את בכובש נשענין, אין מ"ד

בא רבי בשם יוסה א"ר דלא מה מן דא. אמר ומאן דא אמר מאן ידעין

ממל בר בא רבי בשם במפורש אמר לא יוסי שר' (מזה כלום ממל בר

אמר דו הוי בזה), חולקים שהם סתם אמר אלא נוטה, דעתו להיכן

מה דאל"כ חסדא, כרב שאמר (משמע בתש" נשענים ואין בבריא נשענים

חולקים שאמוראים שאמר במה התנאים,הוסיף בזה נחלקו כבר הרי בזה,

זה כי התנאים, בין מחלוקת שאין חסדא כרב שסובר ר"ל ודאי אלא

בתש). וזה בבריא

לגבי לבריא תש שבין זה חילוק הוזכר שבירושלמי אף הנהבהמהוהנה, ,

כתב ובתו"ד ביאור) (בתוספת הירושלמי את הביא קנד,ב. שבת במאירי
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דוקאבאילןשה"ה זה בתשמיש, אוסרים שאנו "כל שם: המאירי וז"ל .

אבל תשמיש, ובכוונת בזרועו, או ברגלו או בידו בכח, להשען שבא

המערב בתלמוד שאמרו והוא תשמיש. הנגיעה שאין מותרת, הנגיעה

תני תנאי ואית בהמה, גבי על נשענין תני תנאי אית י"ט, של באחרון

ועוד בתש. נשענין אין דמר מאן בבריא, נשענין דאמר מאן נשענין, אין

דמר ר"ל ציבחר, דמיסתמיך בהאי נשענין דמר אחר, בנוסח שם אמרו

שאמרו, (טז,ב) חגיגה ממסכת ראיה וכן כבדו. את בכובש נשענין אין

בכל סמיכה מינה שמע עליה ואמרו לסמוך, שלא אומר יועזר בן יוסף

המערב בתלמוד ואף ליסמוך. עביד, קא מאי הכי לאו דאי בעינן, כחו

ליגע אסור וכי כן לא דאי כבדו, את לכבוש צריך אמרה הדא שם, אמרו

צורך דסמיכה ומשום לסמוך, מתיר שהיה כהלל שהלכה ואע"פ בבהמה.

מצוה במקום שלא שאף למדנו מ"מ לשבות, בו חששו ולא הוא קרבן

בכח. לישען בבא אלא אסרו לאילןלא סופרים,וה"ה מדברי ושניהם .

וכל להנהיגה. מקל או זמורה יחתוך שמא ובבהמה יתלוש, שמא באילן

כבדו בין עצמו של כבדו בין פירושו, בבהמה, שאסרנו כבדו את שכובש

דבר". שום של או כלי של

ביצה אשר"י בהגהות והביאו שסו, סימן יו"ט הלכות זרוע" ב"אור וכ"כ

" ס"ב: אבלולהשעןשם אסור. בתש מותר בבריא באילןשימוש, להשתמש

במג"א (הובא ס"ו שם ביצה וביש"ש אסור".. בבריא אפילו בבהמה, או

כמש"כ ביבש, ולא בלח, לא טוב, ביום באילן עולין דאין "דין סקט"ו): שם

אסור". בתש מותר, בברי ולהשען, בעירובין..

שלא ראשונים ושארי הרמב"ם על דצ"ע "אלא הקשה: סי"ג שם ובבאה"ל

מדיוקא כ"א בחגיגה שם בהדיא איתמרא דלא משום ואפשר זה. הביאו

הירושלמי דברי העתיקו שלא קשה עכ"פ אמנם כדרכם. העתיקוהו, לא

אזלי הירושלמי דדברי לומר, מקום היה [ובאמת בהדיא דאיתמרא

הבבלי טעם לפי משא"כ עי"ש, בהמה, על רוכבין דאין בההוא לטעמייהו

דגם מוכח הנ"ל דחגיגה מש"ס הלא אבל דינא. האי כלל מוכרח אינו

וצ"ע]". כן, הבבלי שיטת
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-ג-

באילן, "ולהשען כתב: שם א"א הפרמ"ג בריאוהנה כחאדם ותש שרי,

אם "ר"ל, שם: מחה"ש וכ"כ באילן". דמשתמש בריאאסור, ואי"צהאדם ,

כח, בתש אבל במחובר. משתמש מיקרי לא ולכן באילן, הרבה לסמוך

מכל מובן וכן ואסור". במחובר משתמש הוי באילן, הרבה לסמוך שצריך

של כוחו על קאי ותש שבריא הנ"ל, והאחרונים הנשעןהאדםהראשונים

על האילןולא וחוזק הירושלמי).כוח לשון בתוך שפירשנו (וכמו

לא בבריא דלהשען "מבואר, סקי"א: התהל"ד משתמשוכ"כ מקרי

היינו בריא פירש וע"כ בריאבצדדין.. משוםשהאדם בהשענו אין ולכן ,

הפירוש דאי באילן, בריאמשתמש א"כשהאילן לענין, חילקו לא למה
לתש בריא אילן בין האחרונים,סולם וכל הירושלמי, מפרשי פירשו וכן .

חלש". שהאדם חלש, היינו דתש שכתב היש"ש דברי מפשט משמע וכן

אם באילן, "ולהשען סקס"ג: בריאובמשנ"ב אסור.האדם כח ותש מותר,

משתמש מקרי ולא מעט, אלא עליו סומך אינו בריא דאדם והטעם,

משתמש ומקרי עליו, כחו בכל לסמוך צריך כחו תש אבל במחובר,

אסור, בבריא אפילו כשמנידו אבל מנידו, כשאינו וה"מ ואסור. במחובר,

הוא". שמוש גופא דזה

להשען "מותר (במוסגר): כתב סכ"א אדה"ז שו"ע בריאאבל אבלבאילן ,

שמנידו, מפני אסור החי"אבתש כתב ועד"ז באילן". משתמש זה והרי

אם אבל ידו, על שמניד דק הוא אם באילן, להשען "ואסור ס"ו: יב כלל

ד"ה מלאכות ל"ט כללי שבת" "כלכלת בתפא"י וכן מותר". עב, הוא

שמתנדנד דק באילן זה וכל אילן.. בצדי אפילו להשתמש "אסור הקוצר:

האילן". גוף על אפילו להשען מותר עב האילן אם אבל עי"ז,

-ד -

אותו והעתקתי זה, דין הביאו האחרונים כי "ודע הבאה"ל: והקשה

אחד ועוד החי"א ו(אילו) והפמ"ג. המחה"ש שפירשו מה וכפי במשנ"ב

שהכוונה שם בקצוה"ש כמ"ש ולא הנ"ל. לתפא"י (כוונתו זמננו מאחרוני
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"אחרוני כתב שהרי אדה"ז, כדרכו,זמננולשו"ע הזכיר, שלא פלא ואכן ."

אם בין חילוק שיש דהיינו אחר, באופן פירשו אדה"ז) שו"ע האילןאת
מינייהו ואישתמיט מתנדנד. דהוא משום אסור דתש וטעם תש, או בריא

מדבר הירושלמי (שהרי קאי דאאדם בהדיא דמוכח הלז, הירושלמי

לבהמה בריאה בהמה בין מחלק שאינו מלשונו וברור באילן, ולא בבהמה

תשמיש דהא מנידו, אינו אם אף אסור באילן דלהשען הוא והאמת תשה).

שאינו במקום באילן להשתמש דמותר בש"ס אשכחן ולא הוא, גמור

דזה שמוש, בלא אפילו אסור דמנידו דהיכא משמע דמש"ס רק מנידו,

החי"א ומש"כ דיו"ט. פ"ה ובאו"ז במאירי היטב ועיין הוא. שמוש גופא

דאל"ה מעט, כ"א עליו סומך דאינו מיירי ע"כ מותר, עב הוא האילן דאם

גווני". בכל אסור

אית בבהמה, נשענין תנא אית משילין, פרק "בירושלמי סקמ"א: ובאג"ט

נשענין אין מ"ד בבריא נשענין מ"ד אר"ח בבהמה, נשענין אין תני תנא

להיפךבתש. גורס המאירי ואינווהרב תש שהאדם המאירי, הרב ופירש .

המשך את נביא (ולקמן האג"ט עכ"ל בעלמא", נוגע אלא בכח נשען

שבחידושי לדבריו כוונתו להיפך, בירושלמי גרס שהמאירי ומש"כ דבריו).

בתש". נשענין תניי, תנאי "אית ז"ל: שם, המאירי

אסור, בתש מותר בבריא אילן, תשמיש גבי כתב "וביש"ש האג"ט: וממשיך

שלו. ס"ס המג"א שלווהביאו בשו"ע מלאדי דלהשעןוהרב באילןפירש,
אסורין,בריא צדדין קי"ל דהא ותמוה, ממקומו. האילן מזיז שאינו מותר,

כדאיתא גופיה, באילן משתמש הו"ל מזיזו דאי האילן, מזיז בשאינו והיינו

גירסא לו והיה מירושלמי, זה דין הוציא שהיש"ש ונראה קנה,א. בשבת

חילוק ואין עיקר. המאירי הרב שגירסת ברור והדבר שלנו, גירסא כמו

אינו ואם אסור, בכח נשען האדם אם ולעולם תש, או בריא האילן בין

מותר". בעלמא נוגע אלא

בנוגע יהודה" מ"שארית הביא סק"י, בבדה"ש קמב סימן ובקצוה"ש

ספק דכל רבות, פעמים מפ"ק "ששמעתי בשו"ע: אחיו שכתב למוסגרים

אם לראות זה פרק ולשנות לחזור היה ודעתו עיגול, חצאי בתוך העמיד

הנ"ל הסעיף שגם וכותב קו"א". איזה ע"ז שהיה ואפשר דבריו, צדקו
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ג"כ והיינו אז, מילתא ליה ברירא היה שלא זה, בכלל בחצע"ג המוקף

להלכה לתפוס שיש ומסיק מהירושלמי. והבאה"ל האג"ט שכתבו ממה

אסור בכח נשען האדם אם אלא תש, או בריא האילן אם חילוק שאין

שם ס"א עצמו אדה"ז בשו"ע (וכמ"ש מותר בעלמא נוגע אלא אינו ואם

ומפרש לתש). בריא אילן בין חילק ולא סתם, עליו" נשענים "ואין במוסגר

שופר, תקיעת לענין תקפה בסימן המבואר ע"ד הוא בכח, בנשען שהגדר

אותו ינטל שאם והיינו דבר, שום על להסמך מבלי מעומד לתקוע שצריך

עד כ"כ בנשען רק הוא האיסור בנדו"ד, וכמו"כ יפול. עליו שנסמך דבר

וכה"ח עמידה. נקרא עדיין דזה מותר, לאו ואם יפול, האילן ינטל שאם

באדם אלא להתיר ואין הפירושים, לשני לחוש יש "וע"כ כתב: צ' אות

בריא". ואילן בריא

לחזור היה שדעתו במש"כ אדה"ז שו"ע את לתרץ בא בדה"ש והנה

שעליו, הקושיות את תירץ לא בזה אבל במוסגר. שהכניס מה את ולשנות

וכבר בהלכה. יסוד להם שיהיה צריך שבמוסגר דבריו שגם ברור שהרי

מחלקים דאם זו, שיטה על ובאה"ל והאג"ט התהל"ד קושיות לעיל הבאנו

לגבי כך חילקו לא למה א"כ לתש, בריא אילן בין האילן על בנשען

שאכן ס"כ, אדה"ז שו"ע (וראה בריא אילן על להשעינו שמותר סולם,

אם לי מה ועוד, תש). באילן רק הוא הסולם, לסמוך שהאיסור כתב לא

אינו אם גם ובצדדיו, באילן להשתמש אסור והרי תש, או בריא האילן

"מפני אדה"ז שו"ע מלשון ואילו שימוש, בלא גם אסור ולהניד מנידו.

שימוש. נחשב מנידו כאשר שרק משמע באילן", משתמש זה והרי שמנידו

לתש, בריא שהוא בין הנשען באדם שמחלק משמע בירושלמי שהרי ועוד,

צע"ג. זה וכל תש. לאילן בריא אילן בין ולא

-ה -

או לרכוב האיסור טעם שם שבירושלמי הנ"ל, בבאה"ל רמז כבר והנה

של המצוה מפני הוא הבהמה, על בהמתולהשען מובןשביתת שעפ"ז .

מבטל אינו כבדו, בכל ישען אפילו שבבריא לתש, בריא בין החילוק היטב

חשוב דבר שום פעלה לא הבהמה כי הבהמה, שביתת את בהישענותו
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הרי קצת ישען שאפילו בתש, משא"כ טורח), לה שהיה (אע"פ וממשי

של בעייתו לפתרון שותפה שנעשית הבהמה, שביתת את מבטל הוא

וההישענות הרכיבה שאיסור הירושלמי לשיטת זה וכל עליה. שנשען התש

שם) (בביצה לדידן אולם כנ"ל. בהמתו שביתת משום הוא הבהמה על

לתש. בריא בין נפ"מ אין א"כ להנהיגה, זמורה יתלוש שמא הוא שהטעם

ע"ג רוכבין "אין האיסור את שכתב סכ"ג שה סימן אדה"ז בשו"ע ולכן

יבוא "שמא הטעם: וביאר עליה", נשענים ולא עליה נתלים ולא בהמה

לגבי זאת שהזכיר (אף הירושלמי חילוק את הזכיר לא זמורה", לחתוך

כי בבהמה), הירושלמי מדברי הוא באילן החילוק שמקור וכמבואר אילן,

אסור. כוחו, בכל הבהמה על נשען כשאינו וגם בתש גם שלדידן ס"ל

הטעם ה"ט בפכ"א פסק הוא שגם טעמא, מהאי הזכירו לא הרמב"ם וגם

אדם בין (שחילקו מהירושלמי קושיא שום אין גם ובמילא זמורה. דיחתוך

להיות יכול הירושלמי לשיטת רק כי אדה"ז, שו"ע על בריא) לאדם תש

אף חילק לא שאדה"ז טעמא והיינו לתש. בריא אדם בין חילוק בבהמה

ללמוד דאין דס"ל הנ"ל, הראשונים כדברי לתש בריא אדם בין באילן

ואף בבהמה, אלא זאת כתב לא גופיה דהירושלמי הירושלמי, מדברי זאת

אף ולדידן באילן אך בבהמה, שימוש איסור בטעם לשיטתו רק זאת

ולהשען להתלות האיסור שטעם דכיון זה. לחילוק כלל סברא אין בבהמה,

לתש, בריא אדם בין בו לחלק שייך לא פירות, יתלוש שמא הוא באילן

י לא בשבת, ובריא חזק אילן על נתלה או שנשען חלש אדם גם בואכי

באילן). לעלות של באיסור (משא"כ בריא אדם וכ"ש פירות, לתלישת מזה

שאינו בריא דאילן י"ל האילן, של חוזקו לענין דכשמדובר נראה, אך

לחשוש אין ולכן להישענות, משמעות שום אין עליו, כשנשענים מתנדנד

ויסוד והאילן. האדם בין קשר שום זו בהשענות נוצר שלא יתלוש, לשמא

להסמך יכול בריא שאדם שאמרו כשם כי מהירושלמי, ללמוד אפשר זה

בריא באילן גם כך בהמתו, שביתת של ביטול בזה ואין הבהמה על

האדם בין קשר בהישענות נוצר לא עליו, הנשען מהאדם וזע נע שאינו

בריא באילן גם הרי בסולם, אמנם פירות. לתלוש מזה יבוא ולא לאילן,

דאי באילן, ממש משתמש זה והרי הסולם, מפעולת חלק האילן נעשה

יתלוש שמא בחשש זה גם נכלל ולכן להשען, בלי לעמוד לסולם אפשר
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בין גופא זה שחילוק איפוא, ועולה ועלין. תשפירות לאילן בריא ,אילן

לגבי בבהמה הירושלמי מדברי אדה"ז שו"ע תשלמד או בריא .אדם

אדם יתלה "לא הגר"א): גירסת (ע"פ הי"א פי"א שבת מתוספתא (ולהעיר

יתלה לא המים. חוזק ישטפוהו שלא ומתיירא בנהר, לטבול רוצה (אם

דקמשתמש (משום טפחים מג' למעלה אילן בשרשי הקשור) בחבל גופו

נתלה זה אין (דאז בארץ נוגעות רגליו היו אא"כ וטובל, ויורד באילן),

המים,באילן, ישטפוהו שלא ליה שמהני ואע"פ בארץ. לעמוד יכול דהא

שימוש זה שאיןאין (אע"פ בספינה או בסלע הקשור בחבל נתלה אבל .(

וטובל"). ויורד בארץ), נוגעות רגליו

משום אסור ומנידו שכשנשען אדה"ז שו"ע כתב למה צ"ב, שעדיין אלא

באילן משוםשמשתמש עובר האילן את שהמניד כתב הבא בסעיף והרי ,

בידיו,מוקצה ולא בגופו רק באילן נוגע הנשען כי פשוט. בזה והביאור .

וש"נ), סט"ו שח סימן אדה"ז (שו"ע שמותר יד כלאחר מוקצה וזהו

המנידו אסורבידיומשא"כ אבל משתמש, משום בזה שאין אף וע"כ .

מוקצה. משום

-ו -

בהמה, לגבי בחגיגה מהגמרא הנ"ל) המאירי (ע"פ הבאה"ל שהקשה ומה

בבהמה השתמשות שאיסור ולהבבלי אסור, כוחו בכל סמיכה שרק דמוכח

כוחו. לתש בריא בין חילוק אין שבזה נתבאר הלא יתלוש, שמא הוא

הקרבן. הקרבת שלפני סמיכה לבין הישענות בין חילוק יש שע"כ י"ל

הוא כי כוחו, בכל שלא גם אסורה הבהמה על וההסתמכות דהישענות

נסמך אלא לצרכו, שאינה ראשה על הידים בסמיכת משא"כ אותה, מניד

בפועל סמיכה בעינן לא סמיכה למצות הרי סמיכה, מצות לקיום רק עליה

היינו בסמיכה, כוחו בכל של שהגדר שם, בגמרא וכמבואר כוחו, בכל

"לשון ופירש"י: ידייכו", אקפו להו "דאמר שם בגמרא שאמרו מה לאפוקי

על סמיכה של האיסור שכמובן (אלא כלל מכביד שאינו הצף", דבר

בשו"ע). הוזכר לא בשבת הקרבן
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כ"ט סימן

במחיצות  כאחת באין

-א-

חוליה ועקר ברה"ר תשעה "בור ה"כ: פי"ד שבת הלכות ברמב"ם

המחיצה ועשיית החפץ שעקירת פי על אף לעשרה, והשלימו מקרקעיתו

הבור היה בתחלה. עשרה המחיצה היתה שלא מפני פטור, כאחת, באין

וסילוק החפץ הנחת שהרי פטור, מעשרה, ומעטו חוליה לו והשליך עשרה

כאחת". באין המחיצה

יוחנן, רבי "בעי (ופירש"י): צט,ב בשבת ההלכה ועקרומקור תשעה בור

חפץ עקירת מהו, לעשרה, והשלימה הרבים) ברשות (והניחו חוליא ממנה

(אע"ג ומיחייב קאתו, הדדי בהדי מחיצה רשותדמקמיועשיית לאו עקירה

הוה, ואםבשעתהיחיד מיחייב. לא או הוה), היחיד רשות מיהא עקירה

עשרה מחיצה הוי דלא כיון לומר עשרהמעיקראתימצי בור מיחייב, לא

הדדי בהדי מחיצה וסילוק חפץ הנחת מהו, ומיעטה חוליא לתוכה ונתן

או מיחייב מעשרה), שנתמעטה הבור מחיצת נסתלקה זו (בהנחה קאתו

לא)". או למיפטריה מיעוטא האי מהני (מי מיחייב לא

עצמו העקירה ומעשה הואיל לחייבו, יש האם הוא, הראשון הספק וביאור

הבור והגדלת החוליא, עקירת כאחת, שבאים דברים שני יחדיו פועל

מאחר לפוטרו, שיש או מרה"י. היא העקירה ובמילא רה"י, של למידות

שעם ואף כרמלית, הבור היה החוליא את לעקור שהתחיל דבשעה

רה"י. שנעשה קודם היתה העקירה תחילת הרי לרה"י, הבור נעשה עקירתו

אין מ"מ קאתו, הדדי בהדי המחיצה ועשיית שהעקירה דלמרות כלומר,

להחשיב כדי שנעשושקדמהבכך רק אלא לעקירה, המחיצה עשיית

כדי אך עין. כהרף הפסק לא ואפילו ביניהם כלל הפסק ובלא כאחד
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צריך דלזה בכך, די לא לכאורה מרה"י, עוקר משום שקודםלחייבו

שהרי מרה"י, כעוקר להחשיבו יש אז דרק רה"י, המקום יחשב לעקירה

להיות צריכה קודמתעקירה הנחה של שתהיהממצב מוכרח ובמילא ,

"כיון והרמב"ם: הגמרא וכלשון העקירה, תחלת לפני רגע דרה"י מחיצה

עשרה מחיצה הוי מיחייב".מעיקראדלא לא

-ב -

"שעקירת כאן הרמב"ם (ובלשון קאתו הדדי דבהדי ההלכתי הגדר ובענין

(רמ"י יעקב" "חלקת בשו"ת כתב כאחת"), באין המחיצה ועשיית החפץ

בגיטין המבואר "ע"פ בשוה"ג: קכב סימן יו"ד תשל"ז) – תרנ"ו ברייש,

ועיין להלכה.. נפסק וכן כאחת, באין וחצרו דגיטו זהע"ז, בשבתכעין

לענין אתיצט,ב. בהדדי מחיצה ועשיית חפץ אועקירת הנחתומחייב,

מחיצה וסילוק כאחתחפץ באין של הענין את שמדמה והיינו עכ"ל. ,"

יציאת דהנה לעבד. שחרור שטר בנתינת שמצינו למה ובהנחה, בעקירה

לרשות הבעל מרשות השטר שיוצא ע"י היא שחרור, בשטר לחירות עבד

השטר כשמגיע לחירות העבד יוצא דלר"מ תנן, כב,ב. ובקידושין העבד.

ע"ילידו השטר בקבלת רק שמשתחרר הסוברים כחכמים אחרים(ודלא
לאדונו קנויה ידו הרי העבד, השתחרר שלא עוד שכל למרות וזאת עבורו),

רבו, קנה עבד שקנה מה אדונווכל מיד השטר יצא שםולא ובגמרא .

מבוארכג,א וכן כאחד". באין וידו ד"גיטו משום דמהני, הטעם נתבאר .

גט דהנותן תנן, עז,א. דבגיטין לאשה. גט נתינת אשתובחצרהלגבי של

נתקבל והרי בעלה", קנה אשה שקנתה "מה הגמרא: ומקשה מגורשת, ה"ז

הבעל של בחצרו מרשותוהגט יצא דמהניולא ע"ב), (שם רבא לה ומשני .

ידי על בשטר "למ"ד מהני: העבד ליד שחרור שטר שנתינת טעם מאותו

אלא בקבלתו), משתחרר (וכיצד דמיא רבו כיד עבד יד ר"מ), (היינו עצמו

להקשות יש בזה ואף כאחד". באין וחצרה גיטה ה"נ כאחד, באין וידו גיטו

רק שהרי הנתינהאחרכן, יכולה אחרת, לרשות נחשבת וחצרה שידו

שיקדמו צריך היה וא"כ והבעל, האדון מרשות הגט יצא דבכך להועיל,

ענינה וכל דהואיל בזה, שנתחדש חזינן אכן לנתינה. והגירושין השחרור
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וחצרה ידו כך וע"י והאישות, הקנין הפקעת הוא הגט נתינת של ומטרתה

כאילו לחול ולחצרה לידו הנתינה בכח יש משו"ה שלהם, להיות ישובו

סי"ז, שמז סימן בערוה"ש משמע וכן ממנה. והאדון הבעל כח בטל כבר

כאחד. באין וידו גיטו כסברת הוא דחייב לומר דהצד

חוליא בעוקר לחייב הסברא את גם לבאר יש דעד"ז החלק"י, שכתב וזהו

קאתו, הדדי בהדי המחיצה ועשית שהעקירה משום לעשרה, הבור והשלים

משום העוקר ויתחייב רה"י המקום יהיה שמעתה גורמת והעקירה דהואיל

מרה"י כעקירה שתחשב גופא זו בעקירה כבר לחייב בכחה כן על מוציא,

משיחתם משה שעשה הכלים "כל וכגון: בתורה, דינים בעוד כן (ומצינו

שהכלי והיינו יב,ב). (יומא מחנכתם" עבודתם ואילך מכאן מקדשתם,

מתקדשת אינה והמנחה קדושה, בה שיש מנחה בו שהכניסו ע"י מתקדש

ומתקדשים" קדושים הם "וכאחד שרת כלי קדושת בו שיש כלי ע"י אלא

או"ש וראה ה"ו). פ"ג לירושלמי פנ"מ וראה ה"א. פ"ג מגילה (ירושלמי

דקידוש ביוה"כ, המתחנך גדול בכהן הוא דכן הי"ב, פ"א המקדש כלי

כאחד). באין הכהן וחינוך הבגדים

-ג-

ושטר אשה גט לבין נדו"ד בין לחלק סברות כמה יש שלכאורה אלא

דעבד: שחרור

בעצם, שחל דבמקום אצלי, "והכלל כתב: סק"ט כב סימן או"ח באבנ"ז א)

חלות ידי שעל וכיון לחול, אפשר אי המעכבו (צדדי) דבר משום רק

האשה בחצר כן ועל הדבר. חל המעכב, יוסר הואהדבר החצר שבעצם
שלושלה הוא האישות ע"י רק האישות,לפירות, הוסר שבגירושין וכיון ,

גט לקבל יכול דעבד דעבד, ביד וכן הגירושין. אחרחלין עבד של ,מרבו

וכיון רבו. מרשות נפיק דלא משום יועיל לא שלו רבו מיד דבעצםרק
יד לו ועפ"זיש רבו". רשות סר הרי הגט ידי ועל מעכב, רבו רשות רק ,

הוא שמעכבו מה שם רק כי שחרור, ושטר לגט הנדו"ד את לקשר אין
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הרי החוליא, שיעקור עד רה"י שאינו תשעה בבור משא"כ צדדי", "דבר

מכרמלית. עקר

מתנה שטר שנתן בראובן "נסתפקתי כתב: סק"ה ר סימן בקצוה"ח ב)

עם הבית לך נותן הנני לו ואמר ביתו תוך השטר ונתן ביתו, על לשמעון

דכה"ג כאחד, באין ומתנתו חצרו כה"ג נימא מי שבתוכו, מתנה השטר

אינו דכה"ג פשיטא נראה העיון ולאחר כאחד.. באין וגיטה חצרה אמרו..

המקבלזוכה, בו יזכה איך מרשותו יצא לא עדיין והשטר דהחצר ,דכיון

ובשטרו בביתו זכיה להמקבל לו יהיה חצרהומאין גט גבי דאמרינן והא ..

שאני, דגט נראה כאחד, באין זכיהוגיטה בעי לא ודעבד אשה רק..דגט

בידה בשטרונתן זכיה תורת ועבד אשה בגט בעינן דלא וכיון בעבד.. וכן

לה סגי כאחד באין וגיטה שידה כל ומש"ה בחצרה, או בידה ונתן אלא

בידה ונתן במתנהוהוי אבל כאחד. הגט נתינת עם באין והיד דהחצר כיון ,

החצר בא שלא זמן וכל זכיה, דרך מתנה בשטר המקבל שיזכה דבעינן

וידה גיטה הזורק פרק ריש רש"י לשון ועיין מתנה. בשטר זכה לא לידו,

דלא משום והיינו עכ"ל, נתינתו ע"י לה ידה באה הגט ע"י כאחד, באין

נדו"ד. עם זה לקשר אפשר אי ולדבריו ודו"ק". נתינה רק זכיה התם בעינן

דחצרו סק"ג, ר"ב סימן ש"ך "מ"ש קיז: סימן או"ח ח"א חת"ס בשו"ת ג)

כאחדוקנינו באים גיטהאינם דקי"ל הזורק, פרק מריש עליו ומקשים ..

רק דהוה התם דשאני הנדפסת, בתשובה אני וכתבתי כאחד. באין וחצרה

בעלמא דגטוסילוק לש"ך, "דס"ל יא,א: לכתובות בחידושיו יותר וביאר ."

גטו דקנין אמרינן, כאחד באים מהעבדוידו הרב יד כאחד,וסילוק באים

גיטה דקנין אמרינן, וחצרה גיטה האשהוכן מחצר הבעל יד באיםוסילוק

לו נקנה החצר שיהיה קנינין, שני אבל כאחד. באים וקנין דסילוק כאחד,

ובר"פ אמרינן. לא זה כאחד, שבתוכו מה לו להקנות שליח החצר ויעשה

מטעם ולא אגב מטעם פירש"י ותפתח, איהי תיזיל גבי בגיטין הזורק

וגם אמרינן". לא כאחד באים קנינים דשני הנ"ל כהש"ך והיינו חצר.

שחרור. ושטר לגט וחוליא בור בין לחלק יש לדבריו

ענינה כל גט דנתינת לעקירה. גט נתינת בין עוד לחלק יש לכאורה ד)

שהעבד קבעה שהתורה והיות דמעיקרא, הבעלות הפקעת הוא ומטרתה
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התורה בכח הרי בחצרה, הגט בנתינת והאשה בידו הגט בנתינת משתחרר

כאחד, הדברים שני נעשים ומקום) מזמן למעלה חלה(שהיא שהמטרה
הפעולה עם ומטרתהביחד ענינה אין בעצמותה החוליא, עקירת משא"כ .

היתה שכבר (היכא מחיצה עושות אינן העקירות רוב שהרי מחיצה, ליצור

רה"י), שיעור אין אכתי העקירה אחר שגם היכא או לכן, קודם מחיצה

המחיצה, לעשיית העקירה בין תורתית ותלות מהותי קשר שאין נמצא

הנ"ל. סברא בזה שייכא לא ומשו"ה

-ד -

שהמחיצות וברמב"ם בגמרא שאמרו מה לבאר צריך שעפ"ז אלא

שבנדו"ד לומר, ויש כאחת. באין וההנחה, המחיצות סילוק או והעקירה,

כאחת" הלכתיה"באין גדר ולא המציאות הגדרת לאזוהי שכאן כיון .

אלא דבר, שום "לחול" היאצריך עשרהשהמציאות יש העקירה דבשעת

נתמעט ההנחה שברגע היא והמציאות רה"י. הוא ובמילא בבור, טפחים

ועשיית העקירה בין סתירה ואין כרמלית, הוא ובמילא לתשעה, הבור

בביאורם בראשונים נזכר לא ולכן המחיצה. וביטול ההנחה ובין המחיצה

שאין בלבד זו דלא כחלק"י), (ודלא ואשה עבד לגט הדמיון זו לסוגיא

ש אלא כנ"ל, אלו דינים בין להלכותקשר בדמיון צורך כלל אין גם

דינים שני כאחת לחול צריכים כאחת, באין של שבהלכות כיון אחרות.

השני של בחלותו תלויה מהן אחד כל החידוששחלות את שם צריך ולכן ,

דינים, של חלות ולא עובדה זוהי כאן משא"כ ביחד, חלים הדברים ששני

חפץ "עקירת ודאי: דבר של בסגנון שאמרה הגמרא לשון וכפשטות

הדדי בהדי מחיצה וסילוק חפץ הנחת קאתו.. הדדי בהדי מחיצה ועשיית

עקירה "בשעת (ופירש"י: הוהקאתו" רה"י ר"ח:מיהא כפירוש כתב ולא ."

אמרינן" הדדי..מי בהדי חפץ.. לאעקירת "אע"פאו הרמב"ם: וכלשון .("

כאחת.. באין המחיצה ועשיית החפץ וסילוקשהרישעקירת החפץ הנחת

היינו כאחת", באין ולאהמחיצה בפועל הקיימת ומציאות עובדה שזוהי

הלכתית כדישאלה מספיקה הזו המציאות האם היא, כאן האיבעיא וכל .

ההנחה. על לפטור או העקירה על לחייב
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באין של הגדר בביאור לעיל שכתבנו בסברא צורך אין לחייב כדי ועפ"ז,

גורמת והעקירה (דהואיל העוקרשמעתהכאחת ויתחייב רה"י המקום יהיה

לחייב בכחה כן על מוציא, גופאמשום זו בעקירה כעקירהכבר שתחשב

ממש כאחד בפועל בא הרשות ששינוי העובדה מספיקה הרי כי מרה"י).

בכך, די אין שלמסקנה (ורק מרה"י העקירה נעשתה ובמילא העקירה, עם

בבאין זו סברא נאמר שאם ואדרבה, לעקירה. יקדמו שהמחיצות צריך כי

ואילו לעקירה, תוקדם שהרשות הצורך את גם פותר היה זה הרי כאחת,

עשרה מחיצה הוי דלא ד"כיון דהסברא משמע, וברמב"ם מעיקראבגמרא

כאחת). באין של הטיעון את נוגדת מיחייב", לא

-ה -

ממנו שהוציא תשעה בור זו, בהלכה דינים שני יש לעיל כאמור והנה

ולשון כרמלית. ונעשה חוליא בו שהניח עשרה ובור רה"י, ונעשה חוליא

מהראשון. לומר" תמצי ב"אם הוא יוחנן דרבי השני דהספק הוא, הגמרא

בכדי כי פטור, זאת ובכל לחיוב, טעם הוא כאחת הבאין הראשון דבספק

צריכה המחיצה אלא כאחת, שבאין מספיק זה אין העקירה על לחייב

"את"ל יוחנן: רבי עוד בעי לזה ובהמשך העקירה. תחילת לפני להיות

עשרה מחיצה הוי דלא ונתןמעיקראכיון עשרה בור (א"כ) מיחייב, לא

קאתו, הדדי בהדי מחיצה וסילוק חפץ הנחת מהו, ומיעטה חוליא לתוכה

כאחת הבאין השני בספק דגם לכאורה, ומשמע מיחייב". לא או מיחייב

סיבה שתהאלחייבוהוא צריך לחייבו כדי שהרי ביאור, וצריך ברישא. כמו ,

מונחת שבאותועתההחוליא מכרחת עצמה היא כזו הנחה אבל ברה"י,

אחד רגע אף הלא וא"כ הבור, מן רה"י שם ביטול כאחת יבוא ממש זמן

שיתחייב. ומדוע ברה"י, החוליא מונחת היתה לא

זו סברא דמשום הגמרא כוונת אכן דאדרבה לומר, ובהגהותיפטרויש .

עשרה. מחיצה הוי דלא כיון "ואת"ל וז"ל: כך, פירש אכן הורוויץ הגרא"מ

לחיובא קאתי) הדדי דבהדי (הא מהני דלא את"ל דה"ק, נראה לכאורה

מהני אי בהדילפטורי(בעוקר), המחיצה (של עשיה מהני ואי (במניח).

עם ביחד המחיצה (של מיעוטא דמהני כ"ש לחיובא, העקירה) של הדדי
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הבאין שברישא הוא, לסיפא הרישא בין שהחילוק והיינו לפטורה". ההנחה)

וכמובן כנ"ל. לפטור סברא הוא בסיפא ואילו לחיוב, סברא הוא כאחת

שהעובדה את"ל קאמר, והכי לפטור, מאשר חזק יותר טעם צריך שלחיוב

בעוקר, וסקילה חטאת חיוב לפעול בכדי דיה חזקה אינה כאחת דבאין

הבאין של בכוחו אם אולם במניח. פטור שיהיה לפעול עכ"פ בכוחה אולי

המניח. את לפטור שביכולתו כ"ש בעוקר, חיוב לפעול כאחת

ד" כתב, חוליא עוקר דלגבי הרמב"ם, בלשון כן לדייק שעקירתאע"פויש

"פטור, מ"מ לחייב, ס"ד ומשו"ה כאחת", באין המחיצה ועשיית החפץ

מחמתמפני לחייב ס"ד שבעוקר הרי בתחלה", עשרה המחיצה היתה שלא

ד"פטור, כתב חוליא מניח לגבי ואילו זו. וסילוקשהריסברא החפץ הנחת

ההנחה עם שביחד ומשום לפטור, הסיבה זוהי וא"כ כאחת", באין המחיצה

על שסומך לומר גדול (ודוחק זאת. למרות דפטור ולא המחיצה, בטלה

ומשום קאתי הדדי דבהדי למרות לחייב אין דבעוקר ברישא, שכתב מה

כבר והרי וכאומר, וכו', שהרי דפטור כאן שכותב וזהו בזה. סגי דלא

לחייב). די לא כאחד באין דבסברת לעיל בארנו

שהרי ביאור. צריכים הגרא"מ ודברי הרמב"ם סגנון דלכאורה אלא

נותנת הפשוטה שהסברא בסיפא, ס"ל יוחנן דרבי לפרש, ע"כ לדבריהם

אלא ברה"י, מונח אינו החפץ ההנחה שאחר למרות המניח, את לחייב

כאחד. באין המחיצה וסילוק שההנחה משום לפטור, טעמא דמחדש

שלולא בפשטות, לבאר ויש בזה. לחייב דמהכ"ת כן, לומר תימה ומסברא

שההנחה אומרים היינו כאחד, באים המחיצה וביטול שההנחה הסברא

לכרמלית. הבור להפיכת הגורמת והיא המחיצה, ביטול לפני והריבאה

לפניו ובא למסäבב הגורם הוא ההנחההמסõבב של הראשון ברגע וא"כ ,

באין הם שבמציאות דמאחר וקמ"ל חייב. ולכן רה"י, הוא הבור עדיין

פטור. כן על כאחד

-ו -

שלא מבואר (השני) רחבה ד"ה ח,א. שבתוס' כתב עצמו שהגרא"מ אלא

ודאי חוליא, במניח שפוטר דמי שם, התוס' למש"כ וכוונתו כדבריו.
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קמא בספיקא באת"ל הוא בתרא דספיקא ומשום חוליא, בעוקר שיפטור

ולכן המלאכה, תחילת שהיא עקירה, לענין הוא קמא דספיקא (וביארו,

שתהיה חשובהצריך רה"יעקירה שהוא ממקום שהיתה כזו עקירה ורק ,

צורך אין בהנחה אבל לעקירה. נחשבת סופה, ועד העקירה מתחלת

ההנחה שבסוף אע"פ מתחילה, רה"י שהיתה בכך ודי חשובה, בהנחה

הבאין אם דגם הוא, בגמרא שהספק לתוס' דס"ל הרי כרמלית). נעשית

שיועיל אפשר מ"מ בעוקר, לחייב מועיל אינו ומשו"הבמניחלחייבכאחד .

שיפטור ודאי זו, סברא משום לפטור בתרא בספיקא אפילו דס"ל מאן

הגרא"מ).בספ וביאור הרמב"ם לשון כפשטות (ודלא קמא יקא

טעם הוא שבסיפא כאחת שהבאין לומר אפשר איך להבין, צריך עוד

קאתו, הדדי "בהדי הוא האיבעיא לשון והרי ומובןמחייבלפטור, ,"..

הוא מחייב" לא "או אףדההמשך לומרעל ויש קאתו. הדדי שבהדי

ב"דקדוקי שהובאו בגמרא הגרסאות בשתי תלוים בזה, הביאורים ששני

כיון אמרינן "מי היא: בתרא ספיקא לגבי הגרסא דבכת"י סופרים".

הואי, הדדימיחייבדמעיקרא בהדי מחיצה וסילוק חפץ הנחת דלמא או ,

המהרש"לופטורקאתיין בהגהת ואילו הורביץ). והגרא"מ כהרמב"ם (וזהו "

קאתו הדדי בהדי מחיצה וסילוק חפץ "הנחת תיקן: לאומיחייבשם או ,

וכ"ה התוס'), כביאור (וזהו לחייב יש זו סברא דמשום והיינו מיחייב",

מחיצה וסילוק חפץ "הנחת שלישית: גרסא שלנו ובדפוסים כאן. במ"מ

קאתו, הדדי אובהדי מיחייב").מיחייב לא

-ז -

בור יוחנן, רבי "בעי וז"ל: לגמרי, אחר באופן ביאר הריטב"א ובחידושי

בתר אזלינן אי ליה מספקא פירוש [וכו']. חוליא ממנו ועקר סוףתשעה

דעקירההעקירה ואע"ג (וחייב), רה"י שיעור איכא הא דמסופה ונימא ,

עדיין העקירה בתחלת כי לפטור, סיבה (וזוהי אתיין הדדי בהדי ומחיצות

שיעור יש העקירה בסוף עכ"פ (כי בה לן לית מ"מ) רה"י, מחיצות היו לא

מחיצות מקום שיהא בעינן העקירה דבתחילת דילמא או חייב). ולכן רה"י,
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מחיצה היתה ולא כאחת, באו והמחיצה העקירה כי (ופטור, היחיד רשות

עקירה חשיבא דלא מיחייב דלא [לומר] תמצא ואם העקירה). מתחילת

הנחה לענין כאחת), באו שרק (אלא מחיצות ממקום לאו דתחלתה כיון

הנחת מהו, [הוא] ומיעטו שם וביטלה חוליא לתוכו ונתן עשרה בור מהו,

להן) קדמה דרה"י (והמחיצה אתיין קא הדדי בהדי מחיצות וסילוק חפץ

תחלת עם בעיה אין הרי בהנחה (שכאן כלומר מיחייב, לא או ומיחייב

בתחלת לן סגי מי רק) היא והשאלה ברה"י, היתה ההתחלה כי ההנחה,

איכא דבסופה כיון דילמא או וחייב, מחיצות במקום להניחה שבא ההנחה

היחיד". ברשות הנחה חשיבא לא מחיצות, סילוק

לפי העקירה על דנים אנו האם היא, ברישא השאלה שלריטב"א והיינו

או וחייב, רה"י, מחיצות כבר היו ואז ובסופה, במהלכה שהיה המצב

באו וכאן וההנחה, העקירה תחילת לפני עוד הרשות דין שיהיה שצריך

מעיקרא, המחיצות שיהיו שצריך דאת"ל בסיפא, והחקירה ופטור. כהדדי,

ההנחה, תחילת לפני יהיה הרשות שדין מספיק האם להסתפק יש עדיין

השינוי כי סופה, עד זה אין (וכאן הפעולה סוף עד כן להשאר שצריך או

" הריטב"א שגורס מה ועפ"ז ופטור. ההנחה) במהלך כאחת מחייב",ובא

נעשה רשות שהשינוי דמאחר ההנחה,רקהכוונה עם קודםכאחת ולא
חייב.לכן כך משום ,

ד להך.. דמי "ולא בערוה"ש: שכתב למה היסוד וחצרה(וזהו גיטה אמרינן

רשות בעינן דבכאן גט, והוי כאחד (בסיפאמתחלתבאין גם וכן העקירה

חוליא) לתוכה ההנחהדנתן ודו"ק").בסוף לשם, דמי ולא ממש,

-ח-

א) יוחנן: ר' של האיבעיא חלקי שני בביאור שיטות ג' לנו יש ולסיכום

לפטוראהרמב"ם: ובסיפא לחיובא הוא כאחת הבאין ומוסיףברישא .

שמועיל כ"ש לחיובא שמועיל דאת"ל הוא, השני שהספק הורביץ, הגרא"מ

לפטורא. יועיל עכ"פ אם ספק עדיין לחיובא, מועיל שאינו ואת"ל לפטורא,

התוס': הנחהב) לענין ובסיפא עקירה לענין הוא כאחת הבאין .ברישא
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ספק עדיין בעקירה, לחייב מועיל שאינו את"ל דאף הוא, השני והספק

הריטב"א: ג) בהנחה. לחייב יועיל סיבהאם הוא כאחת הבאין ברישא
לחיוב סיבה הוא ובסיפא שצריךלפטור, את"ל דאף הוא, השני והספק .

חייב. להנחה, רה"י שקדמה וכאן וההנחה, העקירה לפני המחיצות את

בשעת הרשות שנפקעה וכאן ההנחה, סוף עד גם אותן צריך שמא או

פטור. ההנחה,
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ל' סימן 

מבוי  לקורת ע"ז  בדין הרמב"ם  שיטת

-א-

ורבי אשירה. לחי עושין אמר, אשי בר חייא רב "אתמר, פ,ב: עירובין

לחי. כ"ש קורה, דאמר מאן אשירה. קורה עושין אמר, לקיש בן שמעון

"אבל ופירש"י: שיעוריה". מיכתת כתותי לא, קורה אבל לחי, דאמר ומאן

כיון אשרה והאי אריח, לקבל כדי ובריאה אריח, לקבל טפח צריכה קורה,

הוא, שיעורא לאו שיעורה באש, תשרפון ואשריהם דכתיב שריפה דבעי

דמיא". דכשרופה

ז"ל אשי. בר כר"ח שפסק מבואר י"ג, הי"ב פי"ז שבת הלכות וברמב"ם

עושין "בכל הנייה.לחייםבהי"ב: באיסורי אפילו עצמה.. אשרהע"ז או

עושין "בכל כתב: ובהי"ג שהוא". כל עוביו שהלחי כשר, לחי, אותה שעשה

השיעוריןקורה וכל שיעור, הקורה לרוחב שיש לפי באשרה, לא אבל ,

" שבהי"ג לשונו ופשטות האשרה". מן מתפרשת,בכלאסורים קורה" עושין

מאשרה לבד לקורה, ג"כ כשרין ללחי, שכשרין בהי"ב שמבואר אלו דכל

לקורה לחי בין המחלק ב"א כר"ח שפסק הרי לקורה. ולא ללחי הכשרה

פסולה. ולקורה כשרה דללחי אשרה, לענין

בדבריו, להסתפק יש אכתי מללו, ברור דבריו אשרה, שלענין שאף אלא,

לענין ס"ל זרהמה ואשרהעבודה דע"ז דהא ביאר, הלא דבהי"ב לקורה.

לא דלחי משום היינו (לכאורה), שריפה טעונין דשניהם אף ללחי כשרים

ע"ז גם שיעור, שצריכה לקורה דהא מינה, לכאורה ומוכח שיעור. בעי

" בהי"ג דכתב מהא מאידך, אך (ובארנובכלפסולה. קורה" דהיינועושין

נראה אשרה, אלא הכלל מן הוציא ולא בהי"ב), המבוארים אלו כל

ב" נכללת ע"ז אבל שפסולה, היא בלחוד דאשרה להדיא, בכללכאורה
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אמנם, לקמן). הובא חכמים", "עטרת בשו"ת דבריו פירש (וכן קורה" עושין

ששורש הרי שבדבריו, הסותרים הדיוקים מחמת כן להסתפק שיש מלבד

וא"כ בשריפה, דינה דע"ז להרמב"ם ס"ל אכן האם הוא, בסברא הספק

לא ולכן נשרפת, בלבד שאשרה דס"ל או לאשרה, בינה לחלק מקום אין

אשרה. אלא לקורה פסל

-ב -

לאשרה, ע"ז בין שמחלק כאן, לשונו מפשטות לכאורה שנראה כשם והנה,

על לעמוד וכדי אחרות. מצוות לגבי אף בדבריו, זה חילוק לכאורה מצינו

אך שם. המפרשים ודברי בזה מקומות בארבע דבריו את נביא שיטתו,

המחבר הנה דבריהם. ומקור בזה הראשונים שאר דעת את נביא תחלה

אם ולפיכך שיעור, צריכה שאמרנו, זו "קורה כתב: סט"ז שסג בסימן

שעורה". מכתת כתותי קיימא, דלשריפה דכיון פסולה, אשרה מעצי עשאה

שעבדה אשרה "עצי מיירי: אשרה באיזו ביאר סקנ"ז שם ישראלובמשנ"ב

ביטול לה עכו"םשאין של אפילו או ישראל, בה,וקצצה לזכות ונטלה

דכתותיה אמרינן ולפיכך ביטול, לה דאין ישראל של ע"ז נעשה דעי"ז

הו"ל בה, לזכות הישראל נטל לא אם אבל דישמכתת. נכרי של ע"ז
ביטול אפילולה מכתת כתותי ביה אמרינן לא ביטול, לה דיש וכיון ,

"מלקמן סק"מ: ובשעה"צ יותר). דבריו יתבארו (ובסמוך שנתבטל" קודם

של בשופר "תקע שם: המחבר וז"ל עי"ש". ס"ג, תקפ"ו שלסימן ע"ז
בשלישראל אבל שעוריה. מיכתת וכתותי עולמית בטלה שאינה יצא, לא ,

כוכבים עובד של יתקע,ע"ז לא כוכבים, עובד של ע"ז במשמשי וכן ,

אלא לע"ז, אשרה בין חילוק שאין לדבריהם, נמצא יצא". בו תקע ואם

כשרה. גוי, ובשל פסולה, היא, ישראל של דאי אמרינן, בתרוויהו

ומקשה פסול". אשרה של "לולב.. דתנן: כט,ב. מסוכה הדברים ומקור

נטל ואם יטול, לא ע"ז של לולב רבא "והאמר לא,ב: שם ".כשרהגמרא

"הכא (ופירש"י): דמשהומשני כיבושבאשרה בשעת שהיו (אותם עסקינן

ישראל, שריפהארץ הכתוב באש),שהצריכן תשרפון ואשריהם כדכתיב ,
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שיעוריה, דמיכתת כמאן והאי שיעור, צריך (ולולב שיעוריה מיכתת דכתותי

דמשה אשרה איכא, אשרה מיני שב' ומבואר, קאי)". דלשריפה כיון

בדיעבד. כשרה אשרה, ושאר פסולה, לשריפה, העומדת

שהחילוק פירשו, סי"א-יב שם אדה"ז ושו"ע ס"ג תרמט סימן ובטוש"ע

אשרה היינו דמשה דאשרה הוא, אשרות לשאר דמשה אשרה שלבין

אשרהישראל ולא דמשה, אשרה קאמר מדוע שם, ומאירי בריטב"א (ועיין

אשרה היינו אשרה ושאר גוידישראל), ביארשל שם אדה"ז ובשו"ע .

המינים ארבעת "כל החילוק: טעם את גם שלהיטב מהן אחד שהיה

היא אם ישראלאשרה, הרישל עובדיה, מיד ישראל אותה שקנה דהיינו ,

כיון פסול.. להזה מועיל הנכרים ביטול היאשאין הרי בהנאה, להתירה

בו שאין ונמצא כשרוף, הוא הרי לישרף העומד וכל לשריפה, עומדת

ואינו חובתו ידי יצא נכרי.. של היא האשרה ואם בו. המפורש כשיעור

אסורה היא והרי זו אשרה הנכרי ביטל לא אם ואפילו וליטול. לחזור צריך

כיון מקום מכל ביטולבהנאה, לה אינהשמועיל הרי בהנאה, להתירה

נכרי". שיבטלנו שאפשר לשריפה, עומדת

לישראל, דשייך כל אלא לע"ז, אשרה בין אינו דהחילוק כנ"ל, ומבואר

הלכות במ"מ להדיא וכ"כ כשר. לגוי, והשייך בע"ז, בין באשרה בין פסול

רוב "דעת כתב: הגמרא, לשון את שהביא דאחר ה"א, פ"ח לולב

בימי בארץ שהיתה דמשה באשרה לפרש, הוא שראיתי ז"ל המפרשים

וה"ה בארץ, שזכו ישראל של שהיתה לפי בטול, לה היה שלא לע"זמשה

ישראל אבלשל בה. יוצאין אין היא שאף בטול, לה אחרתשאין אשרה
גוי אםשל בע"ז אף ומ"מ יצא. נטל שאם אחרת, כע"ז דינה היא אף ,

נטל ואם בטול, לה ואין דישראל ע"ז לה הוה בה, לזכות ישראל נתכוין

קורה לענין גם כן המשנ"ב שפירש וזהו שם. בב"י דבריו והביא יצא". לא

גוי של דע"ז דס"ל באשרה, תוד"ה שם בסוכה ר"ת לשיטת לציין (ויש

רש"י כדעת ודלא לשריפה, עומדת שעדיין כיון אסורה, שבטלה, קודם

במה דסגי תאסר).שאפשרהנ"ל, שלא כדי לבטלה

ז"ל אחר, באופן דפירש לכאורה נראה לולב, לגבי הרמב"ם בדברי אמנם,

אחד שהיה ואתרוג, וערבה והדס לולב שהן האלו מינין "ארבעת שם:
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מלעבדההנעבדתמאשרהמהן.. האשרה שבטלו עיראע"פ של שהיה או ,

מהן אחד היה פסול. זה הרי ע"זהנדחת, ואםשל לכתחלה, יטול לא ,

ולכאורה שבטלוה, אחר אף דמיירי להדיא, כתב באשרה הנה יצא". נטל

ואילו דפסולה. כתב ומ"מ ביטול, בה דשייך מיירי גוי של דבאשרה מוכח

ובין ישראל לשל דגוי ע"ז בין חילק ולא ומדסתם דכשרה, כתב בע"ז

משמע אשרה), לגבי שהדגיש (כפי בטלוה שלא להיכא דבטלוה היכא

דלדברי ותו, ביטול. בה מהני דלא ישראל בשל אפילו דמכשיר לכאורה

הלא וברמב"ם לע"ז, אשרה בין כלל חילוק אין הלא הנ"ל, הראשונים

(והוספנו שם המ"מ ע"ז עמד וכבר ביניהם. חילוק שיש להדיא מבואר

בסתם וכתב בטלוה, אפילו האשרה בדין כתב "רבינו בסוגריים): ביאור

דס"ל (וא"ת בע"ז. ולא באשרה לא לישראל גוי בין חלק לא יצא, בע"ז

מהלכות פ"ח כתב עצמו והוא אינו) זה ביטול, לענין מע"ז אשרה דחלוק

בטול, לענין שוין וע"ז) אשרה (ר"ל שהן (ה"ח-ט).. הגויים וחוקות ע"ז

וכאן בטול, להם אין ישראל של הם ואם בטול להם יש גוי של הם אם

חלק". לא

כאן גורס שהוא לי, "ונראה המ"מ: בעבירהוביאר הבאה מצוה משום

מ"א: פ"ג שם בפיה"מ להדיא וכ"ה לה,א. שם בר"ח (כ"ה נוסחאות כקצת

מצוה, אינה בעברה הבאה הגזולולפיכך"מצוה אשרהלולב ושלושל

האילן להיות נטיעתה שעיקר היא, האשרה וטעם פסול"). הנדחת עיר

(ע"ז שם רבינו וכ"כ משה, שהזכיר ר"ל דמשה באשרה פירוש וזהו נעבד,

אשרה היא וזו בהנאה, אסור נעבד שיהא מתחלה שנטעו 'אילן ה"ג)

היתה מתחלה האילן שנטיעת וכיון שם). (הרמב"ם עכ"ל בתורה', האמורה

וצ"ע". רבינו, דעת זהו בע"ז. משא"כ שיפסל, הוא בדין נעבד, להיות

הראשונים, שאר על חולק שהרמב"ם להמ"מ, דס"ל דבריו, ביאר ובכס"מ

אינו ולכן שיעורא, מיכתת כתותי מטעם ואשרה ע"ז לפסול שאין וס"ל

שאינה גוי של לע"ז ונשרפת, ביטול לה שאין ישראל של ע"ז בין מחלק

ביטלה. שכבר היכא ועכ"פ לבטלה, ואפשר הואיל לשריפה בהכרח עומדת

הוא. בעבירה הבאה מצוה משום שפסולין, ועיה"נ דאשרה טעמא אלא

מהבב"ע, משום אלא מכתת כתותי מטעם לפסול דאין וס"ל והואיל
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בעבירה, הבאה דמצוה זה שפסול דס"ל לע"ז. אשרה בין מחלק משו"ה

בדבר רק עשייתואמרינן באשרה,שמתחלת רק שייך וזה לע"ז, נעשה

אף ולכן לעבדה, כדי מתחלה אותה שנוטעים (להרמב"ם) שעניינה

למצוה אסורה אכתי מ"מ בהנאה, להתירה הביטול בה והועיל כשביטלה

מהני שלא ישראל של דהיא אף ע"ז, משא"כ בעבירה. הבאה מצוה משום

שם, בכס"מ (ועיין בעבירה הבאה מצוה משום לפוסלה אין ביטול, בה

בטלוה, שלא כל גוי של ע"ז לאסור ראוי "דיותר הדבר: סברת על שתמה

שתחלת אע"פ שבטלוה מאשרה ביטול, לה שאין ישראל של וכ"ש

כוכבים"). לעבודת היתה נטיעתה

דכתותי זה פסול ס"ל לא שהרמב"ם המ"מ, לדברי לכאורה והעולה

שיעורא. מיכתת

-ג-

לע"ז. אשרה שבין זה חילוק נראה שופר, בהלכות הרמב"ם בדברי ואף

יתקע, לא זרה עבודה של בשופר יהודה, רב "אמר איתא: כח,א. דבר"ה

יצא. לא תקע ואם יתקע, לא הנדחת עיר של בשופר יצא. תקע ואם

לשון דמפשטות ואף שיעוריה". מיכתת כתותי הנדחת עיר טעמא, מאי

לעיל הבאנו כבר אך הנדחת, לעיר ע"ז בין הוא שהחילוק נראה הגמרא

אבל דגוי. לע"ז דישראל ע"ז בין שמחלק שופר, בהלכות השו"ע דברי את

של "שופר כצורתה: הגמרא את הביא ה"ג פ"א שופר בהלכות הרמב"ם

אם הנדחת, עיר ושל יצא. בו תקע ואם לכתחלה בו תוקעין אין ע"ז,

נראה, דבפשטות שם, הרמב"ם מפרשי כתבו וכבר יצא". לא בו תקע

בטלה ולא גוי של או ישראל, של ואפילו מותר, ענין בכל ע"ז דשל דס"ל

משום זה דאין דהמ"מ, אליבא צ"ל הנדחת, עיר של בשופר דפוסל (ומה

בעבירה). הבאה מצוה משום אלא שיעוריה, מיככת כתותי

סנדל רבא.. "אמר איתא: קג,ב. דביבמות יבום. בהלכות מדבריו נראה וכן

ופירש"י: כשרה". חליצתה חלצה ואם תחלוץ, לא כוכבים עבודת של

בביטול". תקנתא להו דאית קיימי, לשריפה לאו כוכבים עבודת "משמשי
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וא"כ בביטול, תקנה להו דאית משום כשרין, ע"ז דמשמשי ברש"י, מבואר

סימן אהע"ז חליצה בהלכות שמואל" ב"בית וכ"כ גוי. בשל דוקא היינו

ישראל בה זכה ולא גוי בשל ורק פסול, ישראל דבשל סקכ"ב, קכט

ושל והמוחלט המוסגר "סנדל כתב: ה"כ פ"ד שם הרמב"ם אמנם כשר.

חלצה ואם בו, תחלוץ לא הצורה ברגלי אותו שמניחין זרה עבודה

גוי של ע"ז בין חילק ולא בהנאה". אסור שהוא ואע"פ כשרה, חליצתה

דישראל. לע"ז

כההנחה גם לכאורה מוכח שם, יבום בהלכות הרמב"ם דברי ובהמשך

מיכתת דכתותי כללא האי להרמב"ם ס"ל דלא בדבריו, המ"מ של השניה

עבודת תקרובת של "סנדל.. איתא: שם הגמרא בהמשך דהנה שיעוריה.

עבודת תקרובת וקי"ל דורון, לשם לפניו ומסרוהו (שהקריבו כוכבים

מתים', זבחי 'ויאכלו דכתיב למת דאיתקש עולמית, ביטול לה אין כוכבים

תקנתא ליה לית שיעוראהלכך מיכתת (נמיוכתותי הנדחת עיר ושל (

ולאו הואיל מיתה, (לתכריכי לכבודו העשוי זקן ושל קיימא).. לשריפה

פסולה". חליצתה חלצה ואם תחלוץ, לא הוא) נעל לאו עביד, להילוכא

דתקורב הוא, אחד מטעם לאו הפסולים, אלו דשלשה רש"י, בדברי מבואר

כתות משום פסולים לכבודו,ועיה"נ העשוי זקן ושל שיעורא, מיכתת י

של בסנדל הפסול את מבאר הרמב"ם אמנם להילוכא. עביד דלא משום

לכבודו: העשויה זקן של דסנדל טעם אותו מחמת שהוא הנדחת, עיר

שיקבר למת שנעשה או הנדחת, עיר ושל זרה עבודה תקרובת של "סנדל

פסולה, חליצתה בו חלצה אם בובו, להלך עומד אינו והיינו,שהרי ."

חשובים שוב בהנאה, אסורים הנדחת ועיר תקרובת של וסנדל דהואיל

נראה שיעורא, מיכתת כתותי משום פסלם ומדלא להלוך. עומדים שאינם

זה. פסול ס"ל דלא לכאורה

המ"מ, של זה כיסוד דלא להדיא לכאורה מבואר דידן בהלכה מאידך, אך

לרוחב שיש "לפי אשרה: פסול בטעם להדיא הרמב"ם פירש כאן שהרי

כן, מבואר בגמרא ואף האשרה". מן אסורים השיעורין וכל שיעור, הקורה

לחי דין דחלוק נמי טעמא והיינו שיעורה. מיכתת דכתותי פסולה דלקורה

ואי פסולה. שיעור, דבעי וקורה כשר, שיעור, בעי שלא דלחי מקורה,
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או אלא לקורה, לחי בין לחלק אין בעבירה, הבאה מצוה משום איסורם

ואחר וצע"ג. וכשרים. מצוה דאי"ז או ופסולין, מצוה חשיבא דתרוויהו

שיעורא, מיכתת דכתותי זו סברא דס"ל כאן הרמב"ם בדברי שמבואר

בין חילק לא מדוע ויבום, שופר לולב, בהלכות דבריו על יקשה שוב

של וע"ז לאשרה בשריפה, וחייבת בטלה שאינה ישראל של וע"ז אשרה

וצ"ע. גוי.

שהרמב"ם המ"מ כוונת דאין לומר, בהכרח נראה הקושיא, גודל (ומחמת

לולב שחלוק דס"ל אלא שיעוריה, מיכתת דכתותי זה טעם כלל פסק לא

משא"כ זו, סברא שייכא דלא הוא בלחוד דבהנהו מקורה, וסנדל שופר

לרי"ד שיעורים" וב"רשימות ביניהם. לחלק הסברא צ"ב אך בקורה.

החילוק את וביאר הרמב"ם, בדעת כן נקט אכן לא,ב. סוכה סולובייצ'יק

רגלו, רוב את חופה של השעור חליצה, של ד"סנדל לקורה, סנדל שבין

דרק הגברא, נעילת במעשה שעור אלא הסנדל, של בחפצא שעור אינו

מכתת כתותי דין הרמב"ם, ולדעת נעול, הגברא חשוב רגלו רוב בחופה

דוקא נוהג עצמושיעוריה החפצא בגוף אינובשיעור הרמב"ם לפיכך ,

שעור חלות בה דאין חליצה, של בסנדל מכתת דכתותי הדין מביא

שיעוריה מיכתת כתותי דין שמביא (קג,ב) ביבמות לרש"י ברם בחפצא.

בדין נתפסים גברא, במעשה שחלים שעורים גם חליצה, של סנדל לגבי

לולב שבין החילוק את ג"כ ביאר זו סברא וע"פ שיעוריה". מיכתת כתותי

שאין המשנה) על כרש"י (שלא הרמב"ם סובר לולב לגבי "כי לקורה:

לנענוע, ראוי דבעי המצוה במעשה שעור הוי אלא בחפצא, דין שלו השעור

הוא השיעור כי שיעוריה, מיכתת כתותי בו נאמר דלא לסנדל ודומה

אי שאף טובא, צ"ע לולב לגבי מש"כ אך בחפצא". ולא הנעילה במעשה

לגבי כדבריו הרביעינימא אךהטפח הנענוע, משום רק שהוא שבלולב,

טפחים שמחמתהג' ודאי ואתרוג, ערבה דהדס שיעורא וה"ה דלולב,

לולב שהן האלו, מינין "ארבעת בכל מיירי הלא והרמב"ם הן, החפצא

משום ע"ז, של מינים ד' הרמב"ם פסל לא ומ"מ ואתרוג", וערבה והדס

שיעורייהו. מיכתת דכתותי

חלים סנדל ושל לולב של השעורים אם "שאפילו ביאר: נוסף ובאופן

הקורה. משיעור אלו שעורים שונים עדיין במעשה, דוקא ולאו בחפצא
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סנדל ושל לולב של החפצא את מכשירים השעורים ובסנדל, בלולב

כי בשעוריהם, תלויים אינם הסנדל ושם הלולב שם אולם למצוותיהם,

שיעור בלי בקורה מאידך, וסנדל. לולב כאן יש מכשיעור בפחות גם

חלות עצם את קובעים הקורה שיעורי כלל. קורה של חפצא אין טפח,

כתותי דין שיעוריה. מיכתת כתותי דין בה נוהג כן ועל קורה, השם

החפצא שם חלות עצם את קובע כשהשעור רק חל שיעוריה, מיכתת

שנא מאי דיים, נתבארו לא דבריו אך ובחליצה". בלולב ולא כבקורה,

כשיעור, בה שאין כל כלל קורה חשיבא דלא וסנדל מלולב קורה

רחבו יהא המבוי, פתח על המונח דבר דכל ביניהם, חילוק אין דלכאורה

טפח, רוחב בה שאין דכל חכמים דאמרו אלא עליו, קורה שם יהא, אשר

כשרה). אינה היא, דקורה אף

-ד -

שפירש כפי אלא זאת אין המ"מ, בדברי כה עד שנתבאר מה אמנם,

ממפרשי רבים ועוד ה"ג פ"א שופר בהלכות הלח"מ אך דבריו, הכס"מ

פוסל להמ"מ אף ולדבריהם אחר, באופן דבריו את פירשו הרמב"ם,

ולא שיעורא, מיכתת כתותי משום ביטלה שלא גוי של ע"ז הרמב"ם

באשרה אלא בעבירה, הבאה מצוה משום לפסול שאינהשביטלההוצרך

נדפס ת"ק. עייאש, (ר"י יהודה" ה"לחם לשון את ונביא לשריפה. עומדת

של דע"ז ס"ל, "רבינו שם: והדר") "עוז הוצאת החזקה" היד ב"מפרשי

דאסורה כיון מצוה, בשום בה לצאת אין נתבטלה, לא דעדיין עכו"ם

לשריפה, ועומדת שיעורהבהנאה מיכתת ביטול,כתותי לה דיש אע"ג .

קודם עכו"ם של ע"ז כל ומעתה, אסורה.. הנאתה הרי ביטול, קודם מ"מ

של ובע"ז יצא. לא בשופר בין בלולב דבין ישראל של כע"ז דינה ביטול,

ונתבטלו, ע"ז היו עצמן והשופר הלולב דאם חילוק, יש שנתבטלה, עכו"ם

עליהם דחל לגבוה דמאיסי משום מצוה, שום בהם לעשות אין לכתחלה

כאן בין רבינו מדבר הוא זה ובאופן חובתו, ידי יצא ובדיעבד ע"ז, שם

ביטול. לאחר דעכו"ם בע"ז דמיירי לולב, בדין בין שופר דקודםבדין אמנם
דלא ודאי להדיוט, אפילו בהנאה דאסורין כיון לבאר, הוצרך לא ביטול
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שיעורייהו מיכתת דכתותי י"ח, בהן שנטעהיצא מאשרה היה הלולב ואם .

דנטעוה כיון הנאה, איסור מינה ופקע דנתבטלה אע"ג לכך, מתחלתה

הואיל נטיעתה, מתחלת הכושר שעת לה היתה ולא דע"ז אדעתה

בעבירה, הבאה מצוה משום ופסולה לגבוה ומאיסה אידחייא ואידחייא

דמשה". אשרה הנקראת היא וזו

מהלכות הקושיא את גם כן ויישב הרמב"ם, בדעת עצמו הכס"מ פירש וכן

דמאיס משום לא, ולכתחילה (בלחוד), ביטול בלאחר נמי "דההיא יבום:

"דבריו וכתב: דבריו, הביא שם יבום בהלכות באהא"ז אך למצוה".

בבטלו, דוקא דאיירי הרמב"ם בדברי כן לומר אפשר אי דודאי תמוהים,

עיר של דבסנדל (ומה גוונא" בכל דהוי ומוכח בסתם, כתב דהרמב"ם

רי"ד כדברי י"ל בזה שיעורה, מיכתת כתותי משום פסל לא הנדחת

הנ"ל). סולובייצ'יק

-ה -

בדעת ביאר ח', סימן או"ח טעם") "ברוך (לבעל חכמים" "עטרת ובשו"ת

פסולה, אשרה ורק ענין בכל כשרה דע"ז הכס"מ), (לדעת כהמ"מ הרמב"ם

דלעולם טעמו, וביאר דע"ז. קורה הרמב"ם מכשיר קורה לגבי דאף וס"ל

מיכתת כתותי משום פסול לשריפה העומד דדבר ס"ל הרמב"ם גם

המבואר ע"פ הוא ישראל, של ואפילו ע"ז כל דמכשיר ומה שיעוריה,

ישראל, של כוכבים בעבודת אי "וא"ת ז"ל: סנדל ד"ה קד,א. יבמות בתוס'

רבי בפרק לה דמפיק גניזה, טעונה והא שיעוריה, דמיכתת קאמר מאי

כתותי אין גניזה, דטעונה כיון וי"ל בסתר'. מ'ושם נב,ב) (ע"ז ישמעאל

ישראל לדעת שעבדה גוי של כוכבים בעבודת א"נ מזה. גדול שיעור

אמרינן שריפה הטעון בדבר רק האם דנסתפקו מבואר, שריפה". שטעונה

עוד, והביא גניזה. הטעונים באיסוה"נ אף או שיעוריה, מיכתת דכתותי

אינה ישראל של כוכבים "עבודת כתב: ה"ט פ"ח ע"ז בהלכות דהרמב"ם

מועיל ביטולו אין שותפות, בה כוכבים לעובד היה אפילו לעולם, בטלה

לעולם בהנאה אסורה אלא גניזהכלום, לאוטעונה "מעתה יישב: ועפ"ז ."
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פסל שלא המ"מ שכתב כמו מדבריו שנראה הרמב"ם דעת עוד נפלאה

והוי בגניזה ע"ג דין שסובר לשיטתו שהרמב"ם ישראל, של אף ע"ג בשל

מיכתת כתותי אמרינן לא דבנקברים הרמב"ם וסובר מהנקברים,

לולב כלומר דמשה, באשירה מיירי דפסול, אשירה ולולב שיעורייהו..

ביעורן שמצות בפירוש נאמר ועליהם משה, בימי שהיה אשירות מאותן

באהא"ז כתב (וכעי"ז באש". תשרפון ואשריהם כדכתיב דוקא, בשריפה

כתותי מדין זה אין פסולה, שאשרה דמה שפירש אלא שם, לולב הלכות

דאין בזה"ז וא"כ משה, של באשרה רק שייך דזה שיעוריה, מיכתת

אלא דפסול. לכתוב לרמב"ם הו"ל לא אלו, עייןאשרות נעבד, מדין פסול

פסל כאן שהרי דידן, מהלכה ג"כ לכאורה נסתרים דבריו אך בדבריו.

שיעורא). מיכתת כתותי מדין אשרה הרמב"ם

ולא בשריפה. אינה ע"ז הרמב"ם שלדעת העט"ח, כדברי להוכיח ונראה

"כאשרה", שריפה בעי אי ע"ז איבוד בדין דנים שאנו עד אלא בלבד, זו

שע"ז ברמב"ם מצאנו דלא גופא, באשרה לדון לנו אשרהיש מצותםאו

עבודת לאבד היא עשה "מצות ה"א: פ"ז ע"ז בהלכות דהנה בשריפה.

כל את תאבדון אבד שנאמר בשבילה, הנעשה וכל ומשמשיה כוכבים

ופירט וגו'". תתצו מזבחותיהם להם, תעשו כה אם כי ונאמר המקומות,

בגללה, האסורים דברים ושאר כוכבים עבודת מאבד "כיצד ה"ו: בפ"ח

שלה, ותקרובת משמשיה ליםכגון ומטיל שורף או לרוח וזורה שוחק
ומזההמלח דוקא. לשורפה בע"ז חייב שלא הרי ע"ז". בין חילק שלא

כן.לאשרה הדין באשרה שגם לכאורה משמע ,

בענין פסוקים כמה מצינו בתורה דהנה לומר, יש הרמב"ם לדברי והמקור

מזàחתם את "éי כתיב: (לד,יג) תשא כי דבפרשת ואשרה. ע"ז ְְִִֶָֹאיבוד

כלל, שריפה הוזכר (ולא ôכרתäן" אŁריו ואת àŁôרäן מðבתם ואת ôôְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹֹצäן

ואת מçéłתם éל את "ואàדôם (לג,נב): מסעי ובפרשת באשרה). לא ְְְְִִֵֵֶַַָָֹגם

ובפרשת (וכנ"ל). "äמידŁô àמõתם éל ואת äדàאô מíכתם צלמי éְְְְִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹל

äרàŁô äמðבתם äצôô מזàחתיהם להם äłתע éה אם "éי (ז,ה): ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹֹואתחנן

ôגâעäן àאשואŁירהם łôרפäן ע"זäפסיליהם לגבי רק שריפה (והוזכר " ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
."Łאà łôרפäן אלהיהם "ïסילי (ז,כה): עקב בפרשת ועד"ז באשרה). ְְְֱִִֵֵֵֶָֹולא
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מðבתם את וàŁרôם מזàחתם את "ונôצôם (יב,ג): ראה בפרשת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹאך

Łאà łôרפäן מןואŁריהם Łמם את ואàדôם ôגâעäן אלהיהם äפסילי ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

באשרה). רק שריפה (והוזכר ההäא" ַַָהëקõם

אחד ורק ואשרה, ע"ז לאיבוד אופנים שכמה הכתובים, מפשטות ומוכח

ובתיה ע"ז לאבד "שצונו קפה: מ"ע המצוות בספר וכמפורש שריפה, מהם

וההשחתהכולם האבוד מיני וחתוך,בכל והריסה ושריפה בשבירה כל,
לו שיאות במה שיהיהמין במה ר"ל בהשחתתו, ממהר ויותר מפליג ,יותר

"שנצטוינו תלו: מצוה החינוך בספר (ועד"ז רושם". להם נניח שלא והכוונה

בהריסה ובשריפה בשברון איבוד, מיני בכל כולם זרה העבודה בתי לאבד

כלומר לו, שראוי במה מין כל וממהרובכריתה, משחית יותר שיהיה במה
פ"דבחרבנו ע"ז ירושלמי וראה זרה". לעבודה רושם נניח שלא והכוונה ,

את ליתן ומניין מצבותם. את ושברתם מזבחותם את "ונתצתם ה"ד:

לצדדין חייה בר בון רבי אמר לזה. בזה האמור ואת לזה בזה האמור

נתיצה או גידוע או שיבור או ואחתאיתאמרת, אחת ").לכל

בשריפה מצותה אין בכלל שע"ז רק דלא הרמב"ם, שיטת לכאורה וא"כ

אלא דאףדוקא, ולהוסיף, איבוד". מיני "בכל לאבדה יכולים אשרה שגם

הוא השחתתה שהפלגת דהיכא הרמב"ם, מלשון ללמוד נראה שלכאורה

בדוקא, שריפה חיוב יש אכן אשרה), או עץ, עשויה בע"ז (כמו שריפה ע"י

עיקר אלא לר"י), וחמץ (כבנותר שריפה החיוב מהות ואין הואיל מ"מ אך

ספר" ב"קרית עוד וראה לשריפה. עומדת שהיא מקרי לא באיבוד, מצוותה

לקמן. שהובא

חמה צורת ועליהם כלים "המוצא מג,ב: ע"ז במשנה כן מוכח ולכאורה

וזורה שוחק אומר יוסי רבי המלח.. לים יוליכם דרקון צורת לבנה צורת

לרוח יזרנה (שאם זבל נעשה הוא אף לו אמרו לים. מטיל או לרוח

אסור) וזה צמחים, לגידול כזבל הנאה ממנה תהיה השחיקה, לאחר

לים יוליכם (אלא החרם מן מאומה בידך ידבק ולא יג,יח) (ראה שנאמר

כלל. שריפה הזכירו לא חכמים ובין ר"י בין וא"כ שם)". ר"ח המלח,

כח,א: מפסחים ראיה הביא קסג סימן ח"ב אבה"ע צדק" ה"צמח ובשו"ת

וזורה מפרר קאמר, היכי להו איבעיא וכו'. וזורה מפרר אומרים "וחכמים
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לים מטיל אבל לרוח, וזורה מפרר דילמא או לים. ומטיל ומפרר לרוח,

נמי ותנן גוונאבעיניה. האי כי זרה עבודה שוחקגבי אומר, יוסי רבי ,

חמץ כמו הדין בע"ג "דגם מוכח הרי לים". מטיל או לרוח, וזורה

חמץ) לענין שם (בפסחים יהודה כרבי לא וזה כו', במפרר דסגי לרבנן

שריפה". דמצריך

" דע"ז מבואר מה,ב. ע"ז בגמרא בעיאמנם נלמדשריפה שהוא ופירש"י ,"

פסילי אחרינא כתוב ועוד תקלה, לידי אתי "דהא ומסברא: מקרא

כיסויתשרפוןאלהיהם מצות לקיים אפשר שאי אמרו, פח,ב. ובחולין ."

מגדל והא "וא"ת שחיקת: ד"ה התוס' והקשו מתכות. כלי בשחיקת הדם

הוא "אף הנ"ל: במשנה חכמים כלשון איירי", מתכות ובשל הוא, צמחים

"דהתם ותירצו: הדם). לכיסוי כשר צמחים המגדל (ועפר זבל" נעשה

איירי, שריפה ע"י ע"א(במשנה) בשריפהדכל דעגל",תחילתה דומיא

ט,כא): (עקב בקרא כמסופר העגל, בחטא רבינו משה עשה שכן והיינו

ואéת Łאà õאת ואłרף לקחôי העגל את עłיתם אŁר חæאתכם ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹ"את

הçרד הìחל אל õעפר את ואŁלך לעפר âק אŁר עד היטב טחõן õְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹאת

ע"ז, לכל "וכן כתב: שם הרשב"א וגם ההר". בשריפהמן וסופהתחילתה ִָָ

שאשרה דהא כתבו, הנשרפין ד"ה לג,ב. תמורה בתוס' וגם בבידור".

לשרפה". הכתוב "שהזקיק משום הוא הנשרפין, מאסוה"נ נחשבת

מטיל או לרוח וזורה "שוחק במשנה יוסי רבי שאמר דמה צ"ל, ולדבריהם

רק הוא השריפהלים", .לאחר

וע"כ כנ"ל, בשריפה תחילתם אשרה או שע"ז הזכיר לא הרמב"ם אבל

דע"ז בגמרא שאמרו מה שלשיטתו לשריפהשריפהלומר, הכוונה אין בעי,

שלבים כמה יש שם יוסף ר' לדעת כי האיבוד. לתכלית אלא דוקא

הארץ, כל את לכבוש אח"כ העכו"ם, את לגדע צריך קודם הארץ, בכיבוש

של זה ולשלב לגמרי. העכו"ם את לבער יש הכיבוש בסיום אח"כ ורק

"אבד או שרוף" ואח"כ "רדוף שריפה, בשם הגמרא קוראת הסופי הביעור

דוקא. לשריפה הכוונה אין אבל תאבדון". ואח"כ

לא (אפילו כלל שריפה מצות בע"ז הזכיר לא קמו סימן יו"ד בטור ואכן

ענין שזהו כיון האיבוד), סוגי שאר מתוך אחת שצריךטכניכאפשרות
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"מצוה סי"ד: שם בשו"ע הוא וכן זה. לכלי מתאימה שהכי בצורה לאבד

וזורה שוחק מבערה, וכיצד ויאבדנה. שיבערנה אלילים, המוצא כל על

כוונתם ויאבדנה" "שיבערנה שכתבו שבמה ומוכח לים". מטיל או לרוח

לרוח וזורה "שוחק רק הזכירו שבפירוש הגם האיבוד, אפשרויות לכל

ולא בע"ז שריפה מצות דאין כרמב"ם וזהו לים". ומטיל שוחק או

שיהיה "במה העולם מן לאבדם שמצוה אלא ויותרבאשרה, מפליג יותר
בהשחתתו ".ממהר

הטיו"ד, על תמיה "אני הטור: על הקשה שם ע"ז הלכות למלך" (וה"משנה

שנשרפו מתכות כלי בשחיקת דמכסין הדם כיסוי גבי כתב כ"א דבסימן

ע"כ סברא, הך ליה דאית ומאן הי"ב), פי"ד שחיטה הלכות כרמב"ם (דלא

לגידול כזבל מועיל (ובמילא בשריפה תחלתה כוכבים עבודת דכל דס"ל

לא זבל, נעשה היא אף קאמרי אמאי לרבנן תיקשי דאלת"ה צמחים)

תחלתה כוכבים עבודת דכל דס"ל ודאי אלא זבל, תיעשה ולא ישרפוה

לתמוה יש וא"כ דקודםבשריפה. קמ"ו בסימן הטור ביאר לא אמאי

ישרפנה, וצ"ע").שחיקה

"הכא הנ"ל: סוכה בגמרא דמשהוהנה מיכתתבאשרה דכתותי עסקינן,

הבאנו וכבר מינה". שמע הנדחת, דעיר דומיא דקתני נמי דיקא שיעוריה.

שהיו אותם דמשה, "באשרה פירש"י: ישראלאת ארץ כיבוש ,בשעת

צריך ולולב באש, תשרפון ואשריהם כדכתיב שריפה, הכתוב שהצריכן

זה, מכל ומובן קאי". דלשריפה כיון שיעוריה, דמיכתת כמאן והאי שיעור,

רק היא שיעורא, דמכתת בה ואמרינן בשריפה שמצותה היחידה דהאשרה

בכניסתם לשורפה ישראל נצטוו ושעליה ישראל בארץ הגוים שנטעו זו

וכדלקמן. לזה בדומה אשרה או לארץ,

בשריפה, מצותה שאשרה ההלכה את הרמב"ם כתב לא למה מובן ועפ"ז

דמשה באשרה רק שזהו הוהכיון דהוה והיכיומאי להלכה. נוגע זה ואין ,

בא"י אשרה נכרים שנטעו דמשה, כאשרה ציור שוב שיהיה כזאת תימצי

כמעט, במציאות שאינו דבר היא בשריפה, דינה שאז ישראל, דעת על

הלכה הרמב"ם ע"כ כתב לא ולכן חז"ל, במדרשי או בגמרא מופיעה ולא

לעשות יכולים הרי לאבדם, שמצוה אף אשרות שאר אבל עצמה. בפני
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כשכתב כלל אשרה הרמב"ם הזכיר לא ולכן האיבוד. אפשרויות בכל זאת

לא דמשה) אשרה (שאינה אחר מסוג שאשרה כיון הע"ז, מאבדים כיצד

אלא מצוה, לדבר בה שימוש או איבוד דיני לגבי האשרה בסוג נכללת

ע"ז. שאר איבוד בדין כלול ודינה סתם, כע"ז היא

כך על כתב לא שהרמב"ם האשרה, שריפת דין לגבי הוא זה כל אמנם

שופר ושל וקורה דלחי ההלכות את מביא כאשר אבל כנ"ל. בפ"ע הלכה

לאשרה, ע"ז בין משוים והגמרא שהמשנה בפירוש מצינו שבזה ולולב,

הרמב"ם שכתב וזהו לע"ז. בהשוואה האשרה דין את הרמב"ם הזכיר כאן

כיון דמשה, אשרה היינו באשרה, קורה לעשות אפשר דאי דידן, בהלכה

לאבדם שצריך הגם ע"ז שאר משא"כ שיעורא, ומיכתת בשריפה שמצותה

אין כי דמי", כשרוף לשרוף העומד "כל בהם קרינא לא אבל העולם, מן

בשריפה. מצותם

"מאשרה היו שאם מינים, ד' לגבי שם לולב בהלכות שפסק מה גם וזהו

הרי הנדחת, עיר של שהיה או מלעבדה, האשרה שבטלו אע"פ הנעבדת,

יצא". נטל ואם לכתחלה יטול לא ע"ז, של מהן אחד היה פסול. זה

לולב ולכן דמי, וכשרוף לשרוף עומד הוא הנדחת ועיר דמשה דבאשרה

בו ששימשו (כפירש"י: ע"ז של לולב משא"כ בדיעבד, גם פסול מאשרה

לפניה להעבירו בלולב, שעבודתה נמי, אי קרקע. לפניה לכבד זרה לעבודה

אמרינן דלא כשר", נטל ואם לגבוה), (דמאיס יטול לא בו), לזרקה או

תוקעין אין ע"ז של "שופר שם שופר בהלכות וגם שיעורו. דמכתת ביה

יצא, בו תקע ואם לכתחלה הנדחתבו עיר יצא"ושל לא בו תקע אם

מצותו הנדחת עיר של דשופר כמובן), אשרה להזכיר שייך לא (ושם

"ולולב עד"ז: כתב העט"ח דאף וכאמור, ע"ז. של שופר משא"כ בשריפה,

שהיה אשירות מאותן לולב כלומר דמשה, באשירה מיירי דפסול, אשירה

כדכתיב דוקא, בשריפה ביעורן שמצות בפירוש נאמר ועליהם משה, בימי

באש". תשרפון ואשריהם
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בה דמיירי דאשרה לומר הוא דדוחק א) טעמים: ומכמה קשה אכתי אך

סתם אשרה כתב שהרי משה, בזמן שהיתה האשרה רק היינו הרמב"ם,

זו הלכה אין הרי דא"כ וביותר, ב) דמשה. לאשרה שכוונתו פירש ולא

שאשרה בעוד אשרה, של דיניה הרמב"ם כותב ואיך לעולם, יותר נוהגת

מפרש ה"ג פ"ח ע"ז דבהלכות ג) אהא"ז. וכקושית כלל, בנמצא אינה זו

שניטעים עצים אלא דמשה, אשרה כלל הזכיר ולא אשרה, מהו הרמב"ם

הלכה הרמב"ם שכותב היכא דכל נראה, ובפשטות עי"ש, וכיו"ב לע"ז

באשרה רק שלא הרי שם, ענינה שפירש כפי לאשרה כוונתו אשרה, בענין

"אע"פ שם הרמב"ם כתב שהרי מכולם, הגדולה והקושיא ד) מיירי. דמשה

כמפורש ביטול, מהני לא דמשה ובאשרה מלעבדה", האשרה שבטלו

וכנ"ל. בגמרא

השאלות: סדר ועל לומר, ויש

הוא דמשה, באשרה דמיירי בפירוש הרמב"ם כתב שלא מה כשםא)

דהיינושבמשנה פירשו בגמרא ורק סתם, אשרה כתבו לולב לגבי הנ"ל

דומיא דקתני נמי "דיקא בגמרא לזה שנתנו הוכחה ואותה דמשה. אשרה

אשרה שצירף שם, לולב בהלכות הרמב"ם בלשון גם יש הנדחת", דעיר

כנ"ל. הנדחת לעיר

הרי כלל, בנמצא שאינה כזו אשרה של דינה הרמב"ם שכותב מה ב)

על אשרה יטע כשגוי בזמננו, גם כזו לאשרה אפשרות שיש כתבנו כבר

יותר הוא זה (ודין הישראל דעת ועל ישראל אדמת על לעובדה, מנת

אע"פ הלכות, וכמה כמה בענינה כותב שהרמב"ם הנדחת מעיר מציאותי

להיות עתידה ולא היתה שיששלא אלא עא,א). בסנהדרין (כמבואר

היא מציאותית שמבחינה פסוקה הלכה היא הנדחת עיר כי לחלק,

תהיה, לא היא שלמעשה קדשם, ברוח גילו שחז"ל אלא אפשרית,

הרמב"ם אילו שבאלאואדרבה, מספרו מחסיר היה הרי זו, כותב היה

התורה). דיני כל את לבאר
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שנטעוהו אילן היא בתורה האמורה שאשרה ע"ז בהלכות שביאר מה ג)

אשרה, בהלכה שמוזכר מקום שכל להגדיר בכדי לא הוא ע"ז, לשם

כע"ז, אסור יהיה שאילן יתכן איך לבאר מנת על אלא זו, אשרה היא

שם ה"א וראה נאסר. לא לקרקע המחובר לאילן המשתחוה והרי

אבל נעבדו. אם גם נאסרים אינם לפירות מתחלתן הנטועים שאילנות

הוא זה ע"זכל שבכלל שבזהאשרה שבמשנה האשרה משא"כ כנ"ל,

דמשה, אשרה אודות רק המשנהמדובר את העתיק כנ"ל.והרמב"ם

לך תטע "לא האיסור לגבי האמורה היינו בתורה" "האמורה ומש"כ

ג"כ שבזה דמשה, אשרה איבוד במצות בתורה האמורה ולא אשרה",

על שהיה אילנות באותן רק אבל לע"ז, שנטעוהו אילן על מדובר כמובן

לארץ. בכניסתם לאבד ישראל

גופא זה הרי מלעבדה", האשרה שבטלו "אע"פ הרמב"ם שכתב מה ד)

כנען בארץ האשרות שלכאורה דאף דמשה, באשרה הגמרא שאומרת מה

ישראל שארץ מאחר אבל שלו, ע"ז לבטל יכול והנכרי הנכרים, של הן

הדיוק וזהו דישראל. ע"ז לבטל יכול הנכרי אין מאבותיהם, להם ירושה

האשרה הרמב"םמלעבדה"שבטלו כי הע"ז. ביטול של הרגיל כלשון ולא ,"

הרי כי סתם, הע"ז שבטלו לכתוב יכול לבטלאינו יכולים אלאאינם ,

דמשהמלעבדהבטלוהשבפועלדאע"פ אשרה כי מועיל אינו זה הרי ,

כנ"ל. דישראל אשרה היא

(כמו הרמב"ם הזכיר לא ולולב שופר לגבי למה לבאר, צריך שעדיין אלא

קורה בין גדול הבדל דיש וי"ל שיעוריה. דמכתת הטעם את דידן) בהלכה

עושין בכל כי מיוחד, מחומר להיות צריכה אינה דקורה ולולב. שופר לבין

מאשרה בלולב או בשריפה, שמצותו הנדחת עיר של בשופר אבל קורה.

למכתת להגיע צריך אין הרי בשריפה, שלו האיבוד כיוןשיעוריהשדרך ,

הרי שיעור להם היה לא אם נכתתשגם קולמהותם לשמוע צריך כי ,

ואפר, בעפר לנענע ולא מינים ד' ליטול וצריך ואפר, עפר קול ולא שופר

שכתב). ההלכה מתוך ומובן (שעולה מכתת של לגמרי אחר גדר זהו ולכן

צריך בזה הרי נכרת, האשרה שמהות לן אכפת שלא בקורה, משא"כ

הי"ג. פ"ה שופר הלכות המלך" "יד וראה השיעור. שבטל טעם ליתן
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את בזה ונרויח מעט, בשינוי אך העט"ח, של דרכו ע"פ לומר יש ועוד

ע"ז בהלכות הרמב"ם על להמבי"ט ספר" ב"קרית דהנה דלעיל. הדחוקים

מאבד "כיצד וז"ל: כתב שוחקע"זשם בגללה, האסורין דברים ושאר

וכו'. לרוח דינםבאשרהוזורה עץ, מדאורייתאובפסילי כדכתיבבשריפה

אבד דכתיב ומשמשיה זרה עבודה ובשאר באש, תשרפון ואשריהם

ושוחק וכל מכל אבוד שיהיה בלבד שאפשר, איבוד מין כל הוא תאבדון,

דמשה אשרה ולא בשריפה דינה אשרה כל דאכן ומבואר, לרוח". וזורה

מה שפיר ואתי מעץ, העשויה מע"ז חוץ בגניזה דינה ע"ז ואילו בלבד,

אכתי יבום מהלכות הקושיא אמנם, לע"ז. אשרה בין הרמב"ם שמחלק

שדינה בתורה דמפורש הנדחת בעיר הרמב"ם מיירי דשם נתיישבה, לא

שאינה משום פסולה הנדחת מעיר דנעל הרמב"ם פירש ומ"מ בשריפה,

י"ל ובזה שיעורה. מיכתת דכתותי משום לפסלה והו"ל להילוך, עשויה

למה תקשי, אכתי זה לפירוש גם אך הנ"ל. שיעורים" ה"רשימות כדברי

הרמב"ם כתב לא למה וגם עץ. לפסילי אבן פסילי בין הרמב"ם חילק לא

בשריפה. מצותה שאשרה הלכה

כ"ה מהמפרשים הרבה ולדעת הראשונים, רוב לדעת מהאמור: העולה

רוב (לדעת לקורה כשרים גוי של וע"ז אשרה ג"כ, הרמב"ם דעת

ושל הביטול), אחר רק ר"ת ולדעת שבטלם, קודם אפילו הראשונים,

הרמב"ם חלוק בזה שבטלה, אשרה דלענין אלא בתרוויהו. פסולים ישראל

פסולה כבר, ובטלה גוי של אשרה דאפילו וס"ל הראשונים, שאר על

לכאורה הכ"מ, שפירשם כפי המ"מ ולדעת בעבירה. הבאה מצוה משום

בעבירה, הבאה מצוה ומשום אשרה אלא כאן, הרמב"ם פסל דלא צ"ל

העט"ח לדעת ואילו תמוה). (והוא לשריפה שעומדת אף מותרת ע"ז אבל

מהותו מכתת וכתותי בשריפה דינה דמשה אשרה שכתבנו, והביאור

איבוד מיני בכל דינה ביטלה לא ואם לבטלה, יכול דנכרי וע"ז ושיעורו,

כתותי אלו בכל אמרינן ולא בגניזה, דינה דישראל וע"ז שריפה, שאינם

הנדחת. דעיר דומיא דמשה מאשרה חוץ מכתת
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ל "א סימן

בירך , ולא ניסן בימי אילנות ראה 
שניה בראיה  מברך אם 

-א-

ורואה ניסן בימי "היוצא סי"ד: פי"ג אדה"ז של הנהנין" ברכות ב"סדר

מברך ואינו לברך.. צריך פרח, שמוציאין ראשונהאילנות בפעם אלא
שנהשרואה יח:בכל אות סו סימן "בקצוה"ש זל נאה הגרא"ח וכתב ."

אמנם שניה". בראיה מברך אינו ראשונה, בראיה בירך לא דאם "ומבואר,

שאינו ר"ל אלא אדה"ז, כוונת זו שלא ברור נראה המחילה, בקשת לאחר

ואם ראשונה, בראיה רק זמן,בירךמברך כעבור או למחרת שוב וראה

שוב מברך בזה:אינו הפוסקים דברי להביא ונקדים .

פרח, שמוציאין אילנות ורואה ניסן בימות "היוצא רכו: בסימן הטור כתב

אחר עד לברך איחר ואם הפירותאומר.. וכתבשגדלו עוד". יברך לא ,

שגדלו עד ראה לא דאם כתב, המרדכי אבל הם. טעם "דברי הב"י:

"אבל הב"ח: זה על והעיר מימון". הגהות כתבו וכן לברך. צריך הפירות,

הפירות ראה דכבר היכא מדבר רבינו אלא פליגי, דלא ליישב אפשר

גידולם אבלקודם יברך. לא הלכך גידולם, אחר עד מלברך ואיחר ,

צריך לכך גידולם, אחר עד כלל הפירות ראה בדלא מדבר המרדכי

ראה ואח"כ בירך ולא ראה אם הכל שלדברי הב"ח, מדברי וברור לברך".

גידולןשוב רקקודם שגדלו, עד מלברך ואיחר ראה אם ורק מברך. ,

מברך. אינו אז

אפשר דאי וס"ל חילוקו, את ודחה הב"ח, דברי את מביא שם והפרישה

אינו ולכן גידולן, קודם הפירות כבר שראה באופן רק מדבר שהטור לומר

" מכיון גידולן, לאחר שוב ראה אם בראיהמברך תלוי הדבר שאין
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ה"הראשונה מברך, גדולם אחר מתחלה ראה דכאשר להטור, ס"ל ואם ."

ברך. ולא גדולם קודם כשראה אף גדולם אחר לברך דצריך

"ואם הטור לשון הבנת לגבי רק הוא לפרישה, הב"ח בין ההבדל והנה

שראה הכוונה שלב"ח עוד", יברך לא הפירות, שגדלו אחר עד לברך איחר

כוונת לפרישה ואילו גידולן, אחר יברך לא ולכן גידולן קודם הפירות

ראה אם לשניהם, אבל גידולן. אחר יברך לא ראה לא אם שגם הטור

ורק מברך, בודאי בזה הפירות, שגדלו קודם שוב ראה ואח"כ בירך, ולא

מפני ולפרישה כבר, שראה משום (לב"ח מברך לא הפירות, גדלו כבר אם

קודם). ראה שלא אע"פ הפירות שגדלו

גבי "שהרי ראשונה: בראיה תלוי הדבר שאין להוכיח הפרישה ומוסיף

לאשהחיינו אם שהחיינו") מברך חדש.. פרי "הרואה ס"ג: רכה (בסימן ,

בב"י: שם למבואר וכוונתו בשניה". גם לברך יכול ראשונה, בראיה בירך

אינו ראשונה, בראיה בירך ולא שכח שאם ומסתברא מנוח, ה"ר "וכתב

מולן ושמהר"י סמ"ק, בשם זו סברא כתב והאגור שניה. בראיה מברך

מהרי"ל בשו"ת הוא מולן, ממהר"י שהביא ומה זו". סברא נ"ל שאין כתב

בפעם בירך לא דאם סמ"ק, לשון דמשמע שכתבת "ומה וז"ל: קמג, סימן

זה. דקדקת מאין ידענא לא עוד, לברך לו שאין חדש, פרי על ראשון

דאי כו', אילנא וחזי ניסן ביומי דנפק למאן [לדמותו] נ"ל אדרבה אלא

קמא, בזימנא בירך וטעמאלא הפירות. גדלו שלא זמן כל הכי בתר מברך

משה בדרכי וכ"כ שנא". לא ה"ה קיימא, עדיין שמחה דאותה כך משום

וכן מברך. מולין ולמהר"י שניה, בראיה מברך אינו וסמ"ק דלאגור הארוך,

בא"ר. פסק

בראיה בירך לא שאם מנוח, ה"ר בשם שכתב רכה סימן בפרישה (ועיין

כתבומברךראשונה והדר"מ הב"י שהרי צע"ג, ודבריו שניה. בראיה

שכח "ואם ה"ב: ברכות מהלכות בפ"י מנוח הר' וז"ל ההיפך. את בשמו

לא. או שניה בראיה יברך אם צ"ע ראשנה, פעם בירך ומסתבראולא
מברך ").דאינו
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בראיה בירך לא "ואם האגור: בשם שהחיינו ברכת לענין כתב שם והרמ"א

מנוח "והר' סק"ט: המג"א והעיר שניה". בראיה לברך יכול ראשונה,

ברכת לגבי הנ"ל הפרישה שכתב וזהו מברך". שאינו כתבו והסמ"ק

ראשונה. בראיה תלוי הדבר "שאין שהחיינוהאילנות: גבי לאשהרי אם ,

בשניה". גם לברך יכול ראשונה, בראיה בירך

שאם האילנות, ברכת לגבי הנ"ל הטור לשון את המחבר כתב רכו ובסימן

קודם "אבל במחה"ש: ודייק עוד. יברך לא הפירות שגדלו עד לברך איחר

והיינו ראשונה, ראיה בשעת בירך לא ואפילו לברך, יוכל הפירות שגדלו

וכמ"ש רכ"ה בסימן החולקים לדעת אבל בס"ג. רכ"ה בסימן רמ"א לדעת

ראשונה". בראיה בירך לא אם לברך, אין דכאן הדין הוא בסק"ט, שם מ"א

הר' שניה: בראיה מברך אם הפוסקים נחלקו שהחיינו בברכת ולסיכום:

והפרישה והב"ח והאגור והמהרי"ל מברך, שאינו פסקו והסמ"ק מנוח

שמברך, ליה פשיטה למהרי"ל האילנות, ברכת ולגבי שמברך. פסקו

האילנות ברכת למחה"ש, ואילו שהחיינו, לברכת משם שלמד ואדרבה

מברך אינו האילנות בברכת גם ולסמ"ק מנוח לר' שלכן כשהחיינו, דינה

שניה. בראיה

-ב -

לא "ואם שהחיינו: לענין אדה"ז כתב סי"ג פי"א הנהנין ברכות ובסדר

השניה.. הראיה על לברך יש ראשונה.. בראיה ומלכותבירך שם ",בלא

לעיין קצוה"ש שציין (וזהו זו. במחלוקת פוסקים מי כדעת הספק מפני

משהחיינו). האילנות ברכת שלומדים במחה"ש,

דין את ללמוד דיש לאדה"ז ס"ל אם הרי לעיל, שנתבאר מה ע"פ אמנם

גם כתב לא למה א"כ מחה"ש, וכטענת שהחיינו, מדין האילנות ברכת

בזה שנדחק מה (וראה ומלכות שם בלא שניה ראיה על שמברך כאן

שם). בקצוה"ש
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בירך "לא כתב שהחיינו דלענין בלשונו, שינה שהרי ראשונהועוד, ",בראיה

אלא מברך "ואינו כתב האילנות הראשונהובברכת ולאבפעם שרואה",

הוא כאן שר"ל מה שכל מוכח שמזה ראשונה. בראיה אלא מברך שאינו

שמברך ושנהרק שנה בכל אחת אלאפעם כאן. בשו"ע המחבר וכמ"ש ,

להדגיש בכדי המחבר מלשון שינה בפעםשמלכתחלהשאדה"ז לברך צריך

(וכן השניה. בראיה מברך בירך, ולא ראה אם אבל שרואה, הראשונה

מהרי"ל). בשם המשנ"ב פסק

שבשהחיינו לומר, יש האילנות, לברכת שהחיינו ברכת בין לחלק והסברא

ואח"כ חדש, הפרי את שרואה הראשונה בפעם היא המיוחדת ההנאה

אצלו. חדש אינו ההנאהכבר על אינה הברכה האילנות בברכת אבל

אילנות בעולמו שברא יתברך השם ממעשי ההתפעלות על אלא מהראיה,

הפרי. עצי פריחת של התקופה בכל נמשכת זו והתפעלות טובים,
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ל"ב סימן 

הסדר  בליל וההגדה הקידוש  באמירת נשים

-א-

פי"ב רמב"ם (ראה ביו"ט בקידוש חייבות שהנשים בפוסקים, מבואר

אלא ל"א). מצוה מנ"ח ס"ד. רעב סימן אדה"ז שו"ע ה"ג. ע"ז מהלכות

ויש מבעלה, הקידוש את שומעת שהאשה נוהגים ויו"ט שבת שבכל

ידי הן יוצאות האם הסדר, ליל של בקידוש הנשים הנהגת לענין לברר

או ויו"ט, כבשבת מבעליהן קידוש בעצמןחובת הן גם אתשאומרות

הקידוש. נוסח

יש האם ולעיין, להקדים ההגדהויש באמירת לנשים אמנםחיוב ואם ,

בשמיעה יוצאת אם לברר, יש עדיין בזה גם הרי בהגדה, חייבת האשה

בעצמה. ההגדה נוסח את לומר שעליה או מבעלה,

לזמן מזמן שהיא עשה מצות "וכל כתב: שם) ע"ז (הלכות הרמב"ם דהנה

היום, מקידוש חוץ פטורות, נשים תדירה הפסח,ואינה בלילי מצה ואכילת
ושחיטתו הפסח אףואכילת הנה, חייבות". שהנשים ושמחה, והקהל, ,

הסדר, בליל הנוהגות ממצוות כמה מצותשפירט את בכללן מנה לא

מצרים יציאת משמעסיפור וכן בו. חייבות שהנשים המצוות בכלל

בלילי מצה שאכילת ידעת, "הלא מ"ז): (פ"א קידושין בפיה"מ מדבריו

ונר חנוכה ונר מגילה מקרא ותפלה, והקהל במועדים ושמחה פסחים

מהם אחד וכל גרמא, שהזמן עשה מצות כולם אלו היום, וקדוש שבת

האנשים". על מחוייבות שהם כמו הנשים על הזכירמחוייבות לא כאן וגם
ההגדה .מצות

כוסות בארבע חייבות הנשים "גם סי"ד: תעב סימן מצותובשו"ע ובכל
לילה באותו מצההנוהגות "כגון הוסיף: שבטור אלא שם, הטור וכ"כ ."
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ההגדה. באמירת לנשים חיוב שיש בפירוש הזכירו לא ושניהם ומרור".

ומרור מצה "כגון סקמ"ה: במשנ"ב הגדהאבל ".ואמירת

הביא לספר) עלינו מצוה (פסקא ומנהגים" טעמים "לקוטי עם ובהגדה

ביציאת הסיפור דמצות שכתב כ"א, מצוה החינוך ספר את אדמו"ר כ"ק

בזכרים נוהגת בהגדהונקבותמצרים חייבות שנשים היינו .מהתורה,

ממנה. פטורות ונשים גרמא שהזמן מ"ע היא ההגדה הרי המנ"ח, והקשה

ד,א. מגילה בתוס' ר"י שיטת הוא כן החינוך שכדעת הרבי, שם והוסיף

ומציין מדרבנן, רק שחייבות ס"ל מהפוסקים שרבים אלא שאף. ד"ה

עי"ש. ועוד, פסח" "שבח ובספר סקט"ו, תעג סימן יוסף" ל"ברכי

-ב -

סכ"ה תעב בסימן שמלשונו שם, אדמו"ר כ"ק כתב אדה"ז שו"ע ובדעת

דבר ובביאור מדרבנן. בהגדה חייבות שהנשים דהנהמשמע לומר, יש יו

ידי אחת.. בבת "שתאן כוסות: ד' שתיית בענין נתבאר קח,ב. בפסחים

"שלא פירושו אחת, בבת דשתאן הרשב"ם, ופירש יצא". לא כוסות ארבע

כתב ס"ח תעב סימן ובשו"ע רצופין". שתאן אלא משנתינו, סדר על

זה אחר זה שתאן ואם הסדר, על כוסות ארבע לשתות "צריך המחבר:

"פירוש, סקכ"ד: המשנ"ב וכתב יצא". לא כסדר ההגדהשלא שיאמר
כוסבינתיים "מוזג השתיה: סדר ביאר אדה"ז ובשו"ע עליוראשון". ואומר

היום כוסקידוש למזוג צריך "אח"כ ס"א). (תעג התחלתשני" קודם ..

ההגדה כוסאמירת למזוג "צריך סל"ט-מ). (שם, עליושלישי" ברכתלברך
כוסהמזון למזוג "צריך ס"א). (תעט עליורביעי" ס"א).ההלללגמור (תפ "

הפסיק לא ואם הסדר.. על כוסות הד' לשתות "צריך סט"ז: תעב ובסימן

הללוביניהם זה,בדברים אחר זה כוסות ד' שתה ד'אלא ידי יצא לא

הכוסות,כוסות בין שההבדלה והיינו אחד". לכוס לו נחשבין כולן אלא

שלה. הפנימית המשמעות את כוס לכל שנותנים ע"י נוצרת

במצוות לחנכם אביהם חייב הקטנים "ואף כתב: סכ"ה תעב ובסימן

שם, ומבאר לחינוך". הגיעו כבר אם שיתבאר, הסדר על כוסות להשקותם
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לחנכם "שראוי פירושו, לחינוך עלשהגיעו שאומרים הדברים לשמוע

לחנכםהכוסות ראוי ולכן יו"ט, מקדושת יודעין שהן "כגון ומפרט: ."

מה להבין דעת בהן יש וגם ראשון. כוס על שאומרים הקידוש לשמוע

לחנכם ראוי ולכן ההגדה, באמירת מצרים מיציאת להם שמספרים

ברכת לשמוע לחנכם חייב וכן שני. כוס על שאומרים הגדה לשמוע

שאומרים ונשמת הגדול והלל ההלל וגמר ג', כוס על שאומרים המזון

ד'". כוס על

"ואף הסעיף: באותו וכןהקטנותוממשיך כקטנים, דינם לחינוך שהגיעו

המצוותבשאר זהכל בלילה לנשיםהנוהגות אנשים בין חילוק ".אין

תורה של בין גרמא, שהזמן מ"ע מכל פטורות שהנשים "שאף ומבאר:

שתקנו הדברים בכל חכמים אותן חייבו אעפ"כ סופרים, דברי של בין

לפי זה, מצריםבלילה יציאת של הנס באותו היו הם ובאכילתשאף .

מן חייבות הן למל"תמצה מצה אכילת של מ"ע שהוקשה לפי התורה,

אבל חמץ". אכילת ההגדהשל אמירת מזכיר כלולאינו שזה לומר ואין .

חכמים אותן ש"חייבו זהבמש"כ בלילה שתקנו הדברים שהריבכל ,"

" משא"כ מדאורייתא, מצוה היא ההגדה משמעתקנואמירת זה", בלילה

לדברים תקנושכוונתו בהגדה,שחכמים חייבות הנשים אין לכאורה וא"כ .

מדרבנן. לא אף

-ג-

מצות את גם מחייב לא הנס", באותו היו הן "אף של שהריבוי והטעם

היא ההגדה אמירת שמצות משום הוא שהיומהתורהההגדה, מה ואילו ,

וכמפורש כוסות. כד' דרבנן, במצוה רק הנאמרת סברא היא הנס, באותו

הנשים את זה מטעם לחייב אפשר שאי היו, ד"ה קח,ב. פסחים בתוס'

תעג סימן אברהם" ב"אשל וכ"כ מגילה. ריש המרדכי וכ"כ שהזמ"ג. במ"ע

סק"ב, א"א תעט סימן פרמ"ג וראה הנ"ל. מגילה לתוס' (משא"כ סק"ט

שם). למגילה הגרעק"א וחידושי

בסיפור חייבות הנשים אדה"ז דלשו"ע אדמו"ר כ"ק שכתב דמה לומר, ויש

כמצוה בזה שחייבות כוונתו אין מדרבנן, שבהגדה עצמהיצי"מ אלאבפני ,
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לולא הרי ההגדה, סדר על דוקא כוסות הד' את לשתות שעליהן דמכיון

את להן אין ביצי"מ עםהסיפור בקשר ששותין שני כוס של המשמעות
חיוב"מגיד" את אדה"ז כתב שלכן (וי"ל בהגדה. מדרבנן חייבות ובמילא ,

לא הכוסות", על שאומרים "הדברים שלולא שמבאר סעיף באותו הנשים

נפרדים). כוסות לארבע שתייתן נחשבת

נשים חיוב (לגבי שהיה מי ד"ה לח,א. סוכה לתוס' שם מציין והרבי

דמחייבי קח,א. פסחים ערבי בפרק משמע פסחים דלילי "דבהלל בהלל):

הלל עליהם לומר כדי אלא כוסות ד' תקנו לא ומסתמא כוסות, בד'

חיוב בזה נכלל ממילא כוסות, ד' בנשים שתקנו דבמה ומבואר ואגדה".

בא הנס דעל דפסח הלל "שאני שם: בתוס' וסיימו והגדה. הלל אמירת

מחויבות מדרבנן, מצוה שהוא שבהלל ומשמע, הנס". באותו היו הן ואף

שכתב וזהו כוסות. הד' דחלוקת הטעם על בנוסף הנס באותו שהיו מטעם

חילוק אין כי שבהגדה, בהלל חייבות שנשים ס"ז תעט בסימן גם אדה"ז

הוא גם שבהגדה ההלל כי זה, בלילה שנוהג מה בכל לאנשים ביניהן

כוסות. לד' הקשורה דרבנן תקנה

"כיון בהגדה חייבות שנשים בהג"ה, סי"ב קל כלל החי"א כתב וכן

וא"כ יצא.. לא הסדר על שלא שתאן דאם וקי"ל כוסות, בד' דמחויבות

הסדר על שתשתה כדי בהגדה חייבות שלכאורהע"כ להעיר, יש אבל ."

של החלוקה עבור הוא בהגדה חיובן שטעם אמרינן "מגיד" לענין רק

משמעות לנתינת (והיינו כוסות השניההד' בשארלכוס משא"כ כנ"ל),

של החיוב הרי כנ"ל), (והלל המזון וברכת קידוש כנגד שהן הכוסות,

מפני ההגדה כסדר לאמרם להן שיש ורק המצוה, מעצם הוא הנשים

כוסות. ד' של החיוב

במשנ"ב (לשיטתו וכתב שינה כסדר, שלא ד"ה סוף שם בבאה"ל אמנם

כוסות בד' ג"כ חייבות דנשים השו"ע שפסק מה דלפי "ודע, הנ"ל):

א"כ וכוסכאנשים, כוס כל על ההגדה סדר שיאמרו להזהר אוצריכות ,

לא אבל אחת". בבת ששתאו כמו הוו דאל"כ.. מבעליהן, ישמעו שעכ"פ

שגם כחי"א חיובןכתב כוסות.עצם ד' ממצות נובע בהגדה
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ההגדה את לומר מחויבת האשה האם כנ"ל, לברר צריך גופא שבזה אלא

יצי"מ) כשםבעצמה(דסיפור וזאת מבעלה, בשמיעה לצאת שיכולה או ,

הנ"ל הבאה"ל ומלשון הקידוש. אמירת לענין דברינו בתחילת ששאלנו

שעל ההגדה כל את בעצמה לומר האשה צריכה שלכתחלה משמע,

ו" הקידוש, ברכת נוסח את גם ובמילא מאיזועכ"פהכוסות, אם (היינו

בכל המנהג הוא וכן מבעליהן". ישמעו בעצמה) לומר יכולה אינה סיבה

בודאי עפ"ז ולכאורה ההגדה. כל את בעצמן אומרות הנשים שגם מקום

מטעם לא אם ועכ"פ בעצמן. הקידוש ברכת את גם לומר להן שיש

ההגדה מאמירת חלק בתור הקידוש אומרת הרי בעצמה, לקדש שחייבת

בכוסות וההלל המזון וברכת ההגדה את שאומרת דכמו הכוסות, שעל

ראשון. כוס על שאומרים הקידוש את בעצמה לומר לה יש כן ב-ג-ד,

כתב סכ"ב תעב סימן אדה"ז שבשו"ע מזהאלא ההיפך "קידושאת וז"ל: ,

הכוס, לשתות עצמו את לדחוק צריך אין ושבתות, טובים ימים שאר של

(סי"ב). ער"ב בסימן שנתבאר כמו מאחר, הקידוש לשמוע יכול אלא

פסחמשא"כ של כוסות הביתבארבע בני שאף הקידוש, שומעין שהן
הבית, מבעל ואחדוההגדה אחד כל חייב כן פי על כוסותלשתותאף ד'

אבל היין, לשתות רק צריך אחד שכל בדבריו מפורש הרי חירות". דרך

הבית. בעל ע"י רק היא וההגדה הקידוש אמירת

המצות דהיינו אלו, דברים "כל סכ"ד: תעג סימן אדה"ז בשו"ע מזה ויותר

שאומר מי לפני אלא להביא צריך אין תבשילין, ושני והחרוסת והמרור

הבית, בעל לפני דהיינו מבעלההגדה, בשמיעה יוצאין שהן הבית בני אבל
בסימן שנתבאר כמו מלך, הדרת עם ברוב משום לעשות נכון (שכן הבית

ולאח') ההגדה שמיעת בשעת לא לפניהם, אלו דברים שיהיו צריך אין

ואחד. אחד לכל וחרוסת ומרור מצה יחלק הבית שבעל הסעודה, בשעת

יוצאין שהם כיון מקום מכל משנה, לחם על לבצוע צריך שביו"ט שאף

בעל של משנה בלחם כן גם יוצאים הם הבית, בעל של המוציא בברכת

עכ"ל. הבית",
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שאמירת מובן מכאן גם וא"כ הנשים. את גם כולל הבית" ש"בני ופשוט

עם "ברוב משום בזה שמעלה ואדרבה הבית, בעל ע"י רק היא ההגדה

לעיל. שהבאנו הבאה"ל כמשמעות ודלא כו'",

-ה -

" לעניננו: בהנוגע וזלה"ק כתב "קדש", בפסקא הרבי בהגדת בכלוהנה
עיקר ג"כ לו יש הרי בשבת וכשחל סופרים, מדברי בקידוש חייב יו"ט

שהן כוסות מארבעה אחד שהוא זה, בלילה עליהם מוסיף - התורה מן

הפת. על מקדש אינו א) ולכן: פסח. בליל מד"ס מוציאב)מצוה אחר אין
חובתו ידי ד'אותו לשתות עצמו דוחק ג) סכ"ב. סתע"ב רבינו שו"ע -

אחד שכל כאן מפורש ולכאורה באריכות). (ועי"ש וכו'" שמזיקו אף כוסות

ובמילא לעצמו, קידוש הסדר בליל עושה כוסות) ד' בשתיית (שמחוייב

הנשים. גם

אלא הכוסות, שעל ההגדה אמירת משום (רק) זה שאין ברור, ומשמע

חייב אחד הקידוששכל מצות את בעצמו הראשונהלקיים הכוס שהיא ,

סימן לשו"ע ציין הרבי כי בזה, צ"ע עדיין אך אותו. מוציא אחר ואין

בני את מוציא שבעה"ב איפכא, לכאורה מפורש ושם הנ"ל, סכ"ב תעב

בקידוש. ביתו

אותו מוציא אחר ש"אין מכאן הרבי הוכחת על יוקשה שלא ובכדי

ידי מוציאו אינו שאחר רק היא שכוונתו לומר, כרחך על חובתו", ידי

הייןחובת אחר,שתיית ע"י יוצא אכן הקידוש ברכת באמירת אבל ,

בשו"ע. וכמפורש

הפיסקה על קאי שהרי כן, משמע כ"כ לא שם בהגש"פ שבלשונו אלא

שאינוקדש" וממשיך מד"ס, שהיא הקידוש חובת את לבאר ומתחיל ,"

ומשמעמקדש חובתו", ידי אותו מוציא אחר ד"אין מיד וכותב הפת, על

שם ממשיך שהרי ועוד, קידוש. יד"ח מוציאו אחר דאין שכוונתו לכאורה

אמורה, היין שתיית הרי וא"כ כו'", כוסות ד' לשתות עצמו ש"דוחק

שחייב הקידוש, ברכת לאמירת בודאי כוונתו זה, לפני שכותב מה ובמילא
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את כותב שבתחלה לדחוק, אפשר שהיה (ואף בעצמו לקדש אחד כל

וכו', מזיקו אם גם לשתות שחייב מוסיף ואח"כ היין, שתיית חיוב עצם

בחיוב מדבר שבתחלה משמע, לשונו פשטות אבל נוסף. פרט שזהו

אם אבל כו'). עצמו שדוחק כך כדי עדי השתיה, בחיוב ועכשיו הקידוש

להיפך. לכאורה מפורש שם הרי אדה"ז, משו"ע מוכיח מה צ"ב כן

כ"ק "כשהיה כתב: קמד-ה) ע' הסדר (ליל חב"ד" מנהגי ב"אוצר והנה

מי גם בשקט. הקידוש את אומר היה אנשים, מנין עם מיסב אדמו"ר

וברור בודדות, תיבות אלא לשמוע יכול היה לא לו, בסמוך שעמד

משה" "ויגד בספר וראה כלל. שמעוהו לא הסמוך בחדר שישבו שהנשים

(תעב,כב): אדמו"ר ובשו"ע הנשים. ע"י הקידוש עשיית בדבר צג-צה) (עמ'

וההגדה הקידוש שומעין שהן הבית בני שאף פסח, של כוסות "בארבע

וכו'". הבית מבעל

לא שהנשים מהא בעצמן, הקידוש אומרות שנשים להוכיח שכיון ומה

מי של הקידוש את שמעו הן לכאורה הרי הרבי, של הקידוש את שמעו

הקידוש אומר שהיה ז"ל) כץ הכהן יעקב ר' השנים (ברוב הסדר את שערך

צדק, אכן ראשונה בהשקפה הרי השו"ע, מלשון שהוכיח ומה רם. בקול

איך א"כ אבל מבעה"ב. הקידוש שומעים הבית שבני שם כתוב שלכאורה

וצ"ע. חובתו", ידי אותו מוציא אחר ש"אין הרבי מכאן הוכיח

-ו -

"אם בסי"א: שם והוא ח', לסימן ציין הנ"ל תעג סימן אדה"ז בשו"ע והנה

מברך אחד כל אחת, בבת בטליתו אחד כל מתעטפים אנשים כמה

בזה, ויוצאין אמן ועונין שומעין והאחרים מברך האחד רצו, ואם לעצמו.

כמדבר". דשומע

בזה דאמרינן הזכיר ולא לכולם, מברך שאחד רק כתב ח' בסימן אמנם

ס"ו: ריג לסימן ציינו הנדמ"ח השו"ע עורכי אבל מלך", הדרת עם "ברוב

יחד קביעותם מפני הנהנין, בברכת חבירו את פוטר שאחד מקום "כל

לעצמו, אחד כל ולא לכולם יברך שאחד מצוה ביחד, שנהנים מפני או
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עושה אחד כל אם המצוות, בברכת אבל מלך. הדרת עם ברוב שנאמר

בציצית מתעטף אחד שכל כגון אחת, מצוה שכולן אף עצמו, בפני מצוה

לקיים כדי לכולם, מברך אחד רצו אם בידם הרשות תפילין, לובש או

ציינ ועוד לעצמו". מברך אחד כל רצו ואם מלך, הדרת עם לסימןברוב ו

לא אור, להם והביאו שבת, במוצאי הכנסת בבית יושבים "היו ס"כ: רחצ

שומעים וכולם מברך אחד אלא עצמו, בפני ואחד אחד כל עליו יברכו

מלך". הדרת עם ברוב כי חובתן.. ידי ויוצאים

ששם ובפרט רחצ, ולסימן ריג לסימן אדה"ז ציין לא למה צ"ע ולכאורה

צריך שכן קבע רחצ שבסימן מזה, (ויותר עם דברוב הטעם גם מפורש

בני בהקדמת המבואר ע"פ בפשטות וי"ל ברירות). שתי נתן ולא לעשות,

לאחר ורק ופסח, ציצית הלכות את אדה"ז כתב שבתחלה לשו"ע, המחבר

להלכות רק פסח בהלכות ציין ולכן חיים, אורח חלקי שאר את מכן

ציונים יהיו פסח בהלכות אחרים שבמקומות שיתכן (אף ח' בסימן ציצית

אח"כ). שנוספו או"ח לחלקי

לכולם, לברך אחד רק צריך שלמעשה כתב לא ח' בסימן גם באמת והנה

ריג בסימן מזה ויותר האפשרויות. שתי בין הבחירה את נתן אלא

(אף לעצמו יברך אחד כל רוצה שאם דהטעם עיגול, בחצי שממשיך

אדם ירבה לעולם כי בברכות, להרבות "כדי הוא: מלך) הדרת עם שברוב

עיקר.. הוא המברך מ"מ כעונה, שהשומע ואף הצריכות, וראויבברכות
שליח ע"י משיקיימנה הברכה, מצות בעצמו ואחד אחד כל שיקיים ,יותר

הצריכות". ברכות ריבוי זה הרי לעצמו, זו בברכה חייב אחד שכל שכיון

כגון בעצמו, המצוה מקיים אחד כשכל הוא זה שכל שם, כתב ואח"כ

קול שמיעת כגון ביחד, המצוה לקיים רצו אם "אבל ותפילין, בטלית

כל לקיים רצו אם אבל לכולם.. מברך שאחד מצוה מגילה, או שופר

כל שיקרא כגון בידם, הרשות לעצמן, ולברך עצמו בפני המצוה אחד

טוב ומ"מ לעצמו. שיתקע או עשרה, שם אין אם לעצמו המגילה אחד

בדבר, חיוב שאין אע"פ מלך, הדרת עם ברוב לקיים לכולם, אחד שיקרא

כשיכול שליח, ע"י עליו המוטלת המצוה שיקיים אדם לחייב שאין

בעצמו "לקיימה ומוסיף: והבדלה", בקידוש בהן".וכן כיוצא וכל
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המצוה לקיים בידם שהרשות מסיים ריג שבסימן דמאחר לומר, ויש

בזה שנתן אף הרי שליח, ע"י המצוה לקיים אדם לחייב ושאין בעצמם,

הצריכות בברכות להרבות החיוב שלמעשה, משמע, מ"מ ברירות, שתי

הדרת עם ד"ברוב המעלה על גוברים מבשלוחו, יותר בו שמצוה והדין

והבדלה בקידוש שגם מובן והבדלה, בקידוש הוא שכן שכתב וממה מלך".

ויו"ט, שבת בעצמובכל יברך ובמילא היין, בעצמו ישתה אחד שכל ראוי

מאחרים יצא .ולא

דוקא, בעצמו אחד כל שיקדש בכך להקפיד נוהגים לא שלמעשה ומה

לשתות ואחת אחד לכל שקשה מאחר זה הרי הנשים. לא ובפרט

בסימן וכמבואר מהמקדש, חובה ידי יוצאים ולכן מהיין, לוגמיו מלוא

"דהתם סק"ג: רצו בסימן תשובה" ה"שערי מש"כ ע"ד (או סי"ב רעב

כוס על לעצמו יקדש מב"ב אחד שכל להו דטריחא דמי, כדיעבד

הנ"ל, אדה"ז דברי שע"פ בודאי היין, לשתות יכול אם אבל בפ"ע").

בעצמו. שיקדש יותר ראוי

הקידוש, של הכוס את לשתות מחוייב אחד שכל הסדר בליל הנה ומעתה,

עושה כבר ריג, בסימן המבואר ע"פ הרי כוסות, מד' הראשונה הכוס שהיא

את גם המצוותאמירתבעצמו יעשה אחד שכל יותר ראוי כי הקידוש,

מלך). הדרת עם שברוב אף (על מאחר יצא ולא בעצמו, בהן שמחוייב

את קורא דבעה"ב שם תעג ובסימן תעב בסימן שכתב שמה כרחך, ועל

למסקנתו אבל עם", "ברוב של הסברא לפי רק הוא ומקדש, ההגדה

ריג, כךבסימן שבין מפני לעצמו, קידוש לעשות אחד כל שצריך בודאי
היין את ציציתשותה הלכות אחרי כנ"ל כתב ריג סימן שאת ומאחר .

לנה ויש בתרא, הן אלו הלכות לכן לדבר,ופסח, וראיה שם. שכתוב כמו וג

ולא לעצמו, מברך אחד שכל פסק ס"ט ו' סימן השחר ברכות שבהלכות

בקיאים הקהל נעשו שכאשר לח,ב. סוכה (וראה עם" ד"ברוב הא הזכיר

ובמילא מלך), להדרת חיישינן ולא בעצמו, אחד כל לאמרו התחילו בהלל

בעצמם. לאמרה צריכים ואחת אחד שכל ההגדה, באמירת גם הוא כן
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מברך אחד שכל בודאי הטלית, דבברכת בפועל, המנהג הוא כן והרי

גוברת לעצמו אחד כל לברך שהחובה ביחד, מתעטפים אם אפילו לעצמו,

האש מאורי בורא ברכת לענין וגם מלך. הדרת עם דברוב המעלה על

מה אף על האש, על בעצמו מברך אחד כל למעשה הרי רחצ, שבסימן

שעל סקי"ד, ח' סימן משנ"ב וראה מלך. הדרת עם שברוב שם שכתב

כן" עכשיו נהגו לא "אך כתב: מברך, האחד רצו דאם שם השו"ע דברי

שם). טעמו ראה (אבל

-ח-

(על סכ"ב תעב לסימן הרבי שציין שמה אפשר, בדרך לומר יש ועפ"ז

אחד שכל מבואר ששם מפני הוא בעצמו), הקידוש לעשות שצריך זה

כללשתותמחוייב המצות שמקיימים בפועל למנהגנו ובמילא היין, את

עם", ד"ברוב להא חוששים ולא בעצמו מחייבאחד גופא זה שכלהרי

וכנ"ל. הקידוש, ברכת את בעצמו יאמר גם אחד

"דמכיון בתחלתו: קנד סימן או"ח פרנק, להגרצ"פ צבי" "הר בשו"ת וראה

כוסות, ד' משום שבידן הכוס כל את לשתות צריכות כך בין שהנשים

מהבעל". בשמיעה קדוש יד"ח לצאת ולא בעצמן, שיקדשו עדיף יותר

קהילות. בכמה נוהגים שכן כתב, רפג ע' ח"ג תורה" ישראל "מנהג ובספר

וראה לעצמו, מקדש אחד שכל סק"ט רעג סימן רבה באליה מפורש וכן

ס"ז. רצו סימן תשובה" "שערי

ההגדה את גם בעצמם אומרים ואחת אחד שכל המנהג גם מובן ועפ"ז

לכל וברכותיה ההגדה מצות לקיים הזכות כי סכ"ד), תעג כסימן (ודלא

למה דעפ"ז שצ"ע, (אף כו'. עם דברוב המעלה על גוברת בעצמו, אחד

ואולי תבשילין. וב' וחרוסת מרור מצות עם קערה אחת כל עושה לא

כולן את להוציא הבית בעל יכול הדין עצם שמצד דמאחר בזה, הטעם

שלמעשה אף כן על כו', עם דברוב בזה מעלה ועוד ההגדה, באמירת

משא"כ קערה. לעשות הטריחוה לא בעצמה, ההגדה את אחת כל אומרת

ודלא אחד, כל לפני קערה עושים אכן מצוה בר מגיל האנשים הבית בני
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הרבניות כמו נפרד, בחדר יושבות הנשים אם אמנם הנ"ל. תעג כסימן

מצה אוכלת הרי כי קערה, אחת כל עושה לכאורה הרבי, עם הסדר בליל

לפניה). שמונח ממה ומרור

-ט -

אנג'לס, מלוס שי' רייזמן צבי ר' הרה"ג ידידי אל הנ"ל כל את וכששלחתי

את לחייב טז, סימן ח"א כצבי" "רץ בספרו שכתב מה על אותי עורר

נוסף. ענין מצד הסדר בליל קידוש באמירת הנשים

את הנשים יאמרו השנה בכל שגם כתב, סק"ב קצג בסימן המג"א דהנה

ולשמוע. לכוין אפשר שאי משום המקדש, עם במילה מילה הקידוש

אף יוצא הקודש בלשון בעצמו דכשאומר כוונתו, מבאר בא"א והפרמ"ג

לכוין, צורך יש שאז בשמיעה לצאת רוצה אם אבל הלשון, מבין שאינו

לא שכרגיל בזמנן דהנשים המג"א שכתב וזהו דוקא. שמבין בלשון צריך

יהיה לא ובכך המקדש, עם במלה מלה שיאמרו בלה"ק, טוב מבינות היו

קידוש. חובת ידי ויוצאות הענין בהבנת צורך להם

שאמנם כך, על מעיר בההיא ד"ה ז סימן ח"א בשו"ת הגרעק"א והגאון

הכוס ואין מאחר חסרון, בו יש הזה בקידוש אבל בפיה, מקדשת האשה

על יהיה שקידוש צורך יש והרי היין, על אינו שהקידוש נמצא בידה,

הנשים אין וביו"ט השנה שבתות שבכל לכך נוסף טעם אכן וזהו הכוס.

שומע מדין חובתן ידי יוצאות אלא הקידוש, נוסח את בעצמן אומרות

הבית. מבעל כעונה

הקידוש, בשעת כוס יש הנשים לפני שגם הסדר שבליל מובן, ועפ"ז

ונשים הגרעק"א, להערת חשש אין כוסות, מארבע הראשונה הכוס שהיא

ודפח"ח. כהמג"א. היין על הקידוש את אומרות

מנהג להתקיים יוכל היאך לבאר הרבה שהאריך כצבי", "רץ בספר (ועי"ש

יין, - יקנה"ז הוא הקידוש סדר שאז בשבת, חל פסח שערב בשנה זה

פ והרי זמן. הבדלה, נר, שנשיםקידוש, ס"ח) רצו סימן (או"ח הרמ"א סק
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הנשים כן ואם האנשים". מן הבדלה ישמעו רק בעצמן, יבדילו "לא

צריך כאשר כן לנהוג יוכלו לא הקידוש, סדר את בעצמן לומר הנוהגות

משום ההבדלה באמירת יש מהבדלה, ופטורות מאחר שהרי להבדיל,

"ויגד ספר בשם והביא היין. שתיית ובין והקידוש היין ברכת בין הפסק

בנוסח הסדר בליל הנשים יאמרו לא כזו שבקביעות סק"י, טו סימן משה"

בשו"ת שנדפס במכתב כתב זוננפלד הגרי"ח אולם ההבדלה. את הקידוש

נוסח כל את בעצמן לומר הנשים יכולות הסדר שבליל שכיר", "משנה

(ח"ו משה" "באר בשו"ת מדעברצין הרב פסק וכן ההבדלה. כולל הקידוש,

אסמכתא קלו בסימן שם (והביא אביו בבית גם נהגו שכן והעיד פג) סימן

לוי" "מבית בקובץ זצ"ל וואזנער הגר"ש שפסק ראיתי וכן זה). למנהג

אדה"ז משו"ע ולהעיר בזה). שהאריך כצבי" ב"רץ ועי"ש כא. ע' ה' חוברת

ס"ט. תעז סימן

עזריאל ר' הרה"ח סבי בבית המנהג היה שכן טליא, הוינא כד וזכורני

הקידוש נוסח את הנשים כל אמרו הוראתו שע"פ ז"ל, סלונים זעליג

ממה קיבל, הנהגותיו את והרי בקול. שאמר הסבא עם ביחד בשקט,

שנים כמה להסב שזכה נ"ע, מוהרש"ב אדמו"ר כ"ק של בביתו שראה

בליובאוויטש. הסדר בליל הק' שלחנו על
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ל"ג  סימן

אדה"ז וסידור שו"ע  לדעת תשביתו מצות

-א-

ועד"ז ה', ענף הפסח" ב"סדר זצ"ל אויערבאך זלמן שלמה ר' הגאון כתב

שהתפרסם (כפי וז"ל ט"ז סימן סוף ח"א שלמה" "מנחת בספרו

הנה חמץ. דשריפת זו בסוגיא לעיין "יש תשס"א): פסח בערב ב"המודיע"

חייל לא שוב איסורו, זמן קודם כלב מאכילת שנפסל שחמץ הוא הכלל

שיעורו דמדאורייתא ותוס' בגמרא מבואר חמץ שריפת והנה כלל. איסור

ביה דכתיב מנותר וכדילפינן אפר, שיעשהו עד ומדרבנן גחלת, שיהיה עד

לקיים שייך עצמו הפסח בימי בשלמא לי, קשה ומעתה תשרופו". "באש

ע"י שריפה מצות בו ומקיים הפסח, תוך שנאסר בחמץ שריפה מצות

מיד וא"כ פסח, בערב שורפים הרי אנחנו אבל לגחלת, או לאפר ששורפו

כלב, מאכילת שנפסל שבשיעור האש בו אחזה מותרכאשר זה חמץ הרי

בפסח מקיימיםלהחזיקו אנו אין וממילא איסור, שום כבר כאן ואין ,

להשהותו מותר שוב מאכילה שנפסל למצב שהגיע דברגע שריפה.. מצות

שורפובפסח.. הוא בחינם וצ"עוא"כ מצות. בזה מקיימים אנו איך
עיון.שריפה בצריך ההערה שהניח ועי"ש ."

דבגמרא יב,ב. בפסחים ותוס' רש"י שנחלקו מה את נקדים זה ולבאר

ביעורו בשעת אבל ביעורו, בשעת שלא אימתי, יהודה, רבי "אמר שם:

אלא חמץ ביעור אין אומר אני "אימתי ופירש"י: דבר". בכל השבתתו

דאכתי שש, וכל שש בתחילת ביעורו בשעת שלא כא,א) (משנה שריפה

התורה, מן מוזהר שהוא בשבע, ביעורו בשעת אבל שרי, מדאורייתא

הפוך: באופן ר"ת מפרש אימתי ד"ה שם בתוס' אבל דבר". בכל השבתתו

כתיקון בשש מבערין העולם שרוב שש, אחר היינו בעורו בשעת "דשלא

אלא לבערו מצוה שאינה כיון בשש, דהיינו ביעורו בשעת אבל חכמים..
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"תשביתו הפסוק התוס' דלשיטת נמצא, דבר". בכל השבתתו מדרבנן,

הביעור. זמן אחר דוקא היינו דוקא), בשריפה היינו (דלר"י מבתיכם" שאור

נחלקו הדברים ובביאור סגי". בעלמא בביטול "מדאורייתא ד,ב: ולעיל

כתיב ולא תשביתו דכתיב בעלמא, "בביטול פירש: שרש"י ותוס', רש"י

השבתהתבערו, היא בלב ר"י,והשבתה הקשה מדאורייתא ד"ה ובתוס' ."

היא שההשבתה בגמרא למדו תשביתו", הראשון ביום "אך מהפסוק שהרי

אחר (שזמנו "תשביתו" שמקיימים רש"י אומר איך וא"כ י"ד, יום מחצות

ר"י, מבאר ולכן ביטול". מהני לא איסורא "אחר והרי ביטול, ע"י חצות)

כשעדיין חצות, קודם הוא סגי" בעלמא בביטול ש"מדאורייתא מה שאכן

לבטל, "דמאחראפשר אלא תשביתו, מצות בזה מקיימים לא ובאמת

הפקר הוי מרשותושביטלו שלויצא רואה אתה אבל מדקאמרינן ומותר,

גבוה". ושל אחרים

(וכ"כ וכתיב ד"ה בתוס' והמהרש"א שם, בתוס' יהושע" ה"פני וביארו

היא התוס' דקושית תלא), סימן בריש והפר"ח ט' מ"ע חינוך" ה"מנחת

הנ"ל, יב,ב. בדף לשיטתם חצותרק לאחר רק הוא תשביתו מצות ,דקיום

שהחמץ כיון ביטול, מהני לא תשביתו מצות דחייל שבעידנא כתבו ולכן

ורק חצות, קודם הוא מהתורה שסגי שהביטול כרחך ועל ברשותו, אינו

מבעלותו להוציאו הנהכדי חצות, אחר שהוא תשביתו מצות קיום אבל ,

מצות דקיום לשיטתו רש"י אך בשריפה. דמצותו יהודה רבי אמר בזה

הביטול ע"י גם אז לקיימו אפשר ולכן חצות, קודם גם הוא תשביתו

שבביטול דאף יהודה, רבי אומר זה שעל אלא בלב, השבתה שהוא

(ועיין דוקא בשריפה לבערו יש המובחר מן למצוה מ"מ סגי, בעלמא

וכן שם, רש"י על התוס' של קושיא עוד מתורצת שעפ"ז הנ"ל באחרונים

הגמרא). המשך בביאור ותוס' רש"י מחלוקת גם מבוארת

גם הוא תשביתו מצות קיום רש"י שלדעת הוסיף, שם ואלובמנ"ח בשב
בחצות,תעשה החיוב זמן מגיע כאשר הרי חצות, שקודם ההשבתה דע"י ,

רק הוא המצוה קיום לתוס' אבל מושבת. שחמצו ועשהנמצא בקום
אכן איסורו זמן לפני החמץ שמבערים בזמננו ולכן חצות, לאחר ודוקא

כן. לעשות לחכמים כח יש איך שם שמבאר ועי"ש המצוה. נעקרה
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-ב -

ובל יראה דבל שהלאו בס"א שביאר לאחר תלא, סימן אדה"ז ובשו"ע

מחצות היא דתשביתו עשה המצות משא"כ בניסן, טו מליל מתחיל ימצא

הוא תורה, שאמרה זו השבתה היא "ומה בס"ב: ממשיך ולמעלה, יד יום

עוד יוכל לא אדם ששום עד לגמרי, העולם מן החמץ ויבער שישבית

ולהפקירו לבטלו רוצה אם אבל תמה. בסימן שיתבאר וע"ד ממנו, להנות

כלום מועיל זה אכילתואין איסור זמן שהגיע לאחר אמורים דברים במה .

שהגיע קודם אבל ולמעלה.. יד היום מחצות דהיינו התורה, מן והנאתו

התורה מן עובר שאינו ולהפקירו.. לבטלו הוא יכול הנאתו, איסור זמן

הפקירו". שלא שלו חמץ על אלא ימצא, ובל יראה בבל

שההפקר לבסוף שהסיק דמאחר ההלכה, סגנון את להבין צריך ולכאורה

בתחילה אמר למה א"כ חצות, קודם מוחלטמועיל ובאופן שאםבסתם

ולהפקירו לבטלו כלוםרוצה מועיל להפקירו.אינו יכול חצות לפני והרי ,

(שאין חצות ולאחר להפקיר, יכול חצות שקודם בכך להתחיל לו והיה

לגמרי. העולם מן להשביתו צריך ברשותו) החמץ

התוס', כדעת ס"ל שאדה"ז מוכח שמזה אינואלא החמץ והפקר שביטול
תשביתו מצות לקיום כלל היאקשור "ומה בתחילה כששאל ולכן השבתה,

א לתת יכול היה לא תורה", שאמרה הםזו כי והפקר, ביטול של פשרות

שלא רק מועיל שזה ההלכה שמסיים כמו אלא כלל, השבתה בגדר אינם

אבל בתוס'). (וכמפורש שלו החמץ דאין ימצא, ובל יראה בל על יעבור

מן החמץ את שמשביתים ע"י רק מקיימים אכן תשביתו, מצות את

חצות,לגמריהעולם אחר רק היא תשביתו שמצות ה"א לעיל כתב וכבר .

חמץ ביעור "אין האומר יהודה שרבי זה, בענין גם כהתוס' ס"ל וא"כ

חצות קודם אבל חצות, לאחר הנעשה ביעור על מדבר שריפה", אלא

דבר. בכל השבתתו המצוה, זמן שמגיע לפני היינו

סימן בט"ז ומובא בקצרה", פסח (ב"הלכות הרא"ש של הנפלא לשונו ועיין

אני, "ואומר סק"ב): נפיקתלב לא איסורו זמן קודם חמץ דהוצאת

אחרימתשביתו אלא שריפה התורה צותה ולא שריפה, היינו דתשביתו ,
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שמוציאין ומה ישרפנו. לא באכילה מותר שהוא בעוד אבל איסורו, זמן

יראה". בבל עליו יעבור שלא היינו הבית, מן אותו

לשון עם לשונו מהשוואת כתוס', פוסק שאדה"ז לכך ברורה והוכחה

היא "ומה שכתב: ה"ב, פ"ב ומצה חמץ בהלכות זוהרמב"ם השבתה

בתורה היאהאמורה לאחרשיבטלו, וזהו וכו'". כעפר אותו ויחשוב בלבו

החמץ להשבית התורה מן עשה "מצות שם: בה"א זמןשכתב קודם
אכילתו לפניאיסור הוא דתשביתו המ"ע שקיום ס"ל שהרמב"ם הרי ."

קיום שלרש"י (ונראה בעלמא ביטול ע"י היא וההשבתה דוקא, חצות

חצות לפני הוא דלא,וכ"שתשביתו ד"ה יב,ב. וכמ"ש חצות, לאחר

להשבית יש לרמב"ם ואילו שביעית. שעה עד להמתין יכול דמהתורה

לשון התחלת נקט אדה"ז ואילו אכילתו"). איסור זמן "קודם דוקא

את בדיוק ביאר אבל תורה", שאמרה זו השבתה היא "ומה הרמב"ם

הגמור החמץההיפך ויבער "שישבית אלא הביטול, ע"י אינה שההשבתה ,

על ואילו ממנו", להנות עוד יוכל לא אדם ששום עד לגמרי, העולם מן

ש" אדה"ז פסק הרמב"ם, שכתב כלוםהביטול מועיל זה ".אין

-ג-

תקכז ע' כא חוברת יורק) (ניו תורה" "יגדיל בקובץ שראיתי איברא,

(מו"צ שליט"א אזדאבא אברהם רבי הגדול הגאון שכתב מה את ואילך,

שע"י כרש"י ס"ל שאדה"ז יורק), ניו ברוקלין הייטס, דקראון בבד"צ

אדה"ז. מלשון הוכחות כמה לזה והביא תשביתו. מצות מקיימים הביטול

בזה שצ"ע מה קטע בכל בקצרה ואכתוב לשונו, את להעתיק והריני

לפענ"ד: לכאורה

העולם מן ביעורו שזהו השבתה מהו לבאר מתחיל ס"ב תלא "בסימן א.

איסורו זמן שהגיע קודם אבל כו' שהגיע לאחר בד"א ממשיך: ואח"כ וכו',

ג"כ ביטול דע"י הק', מלשונו דמשמע עכ"ל. ולהפקירו, לבטלו הוא יכול

לא שאדה"ז לעיל דייקנו שהרי צ"ע, ודבריו - תשביתו". מ"ע מקיים

תשביתו מצות קיום משום בו יש הפקר שגם מכך ההלכה את מתחיל
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מתקיים שהתשביתו אדרבא אלא חצות, ויבעררקקודם "שישבית ע"י

העולם מן החמץ כלום"לגמריאת מועיל זה "אין הביטול משא"כ ,"

ומהנ זו, עליו.להשבתה יעבור שלא מהחמץ, בעלותו את לסלק רק י

ממשיך: ואח"כ וכו', ביעור נקרא זה ביטול הרי ס"א: תלב "בסימן ב.

והן כלל עליהם מברכים אין יד שבליל זה וביטול יד שביום זה וביעור

מטעם מועיל דביטול נקט שהוא מפורש משמע וכו'. בברכה נפטרים

לא כאן שהרי ההוכחה, להבין זכיתי ולא - רש"י)". (כשיטת תשביתו

מהתורה, תשביתו מצות של הביעור על כלל אדה"ז עלמדבר רק אלא
שמדרבנן הביעור החמץ.חיוב את לבדוק א) פרטים: שלשה כולל שזה ,

להסתפק ולא (תלא,ג) בבדיקה שמצא החמץ את גבולו מכל להוציא ב)

את לבטל ג) בגבולו. כשהחמץ גם ידוע לחמץ מהתורה דמהני בביטול

חיישינן מדרבנן ורק לזה חיוב אין שמהתורה (תלד,ו) מצא שלא החמץ

"על מברכים אלו ענינים שלשה ועל כו'. גלוסקא בפסח ימצא שמא

מהתורה,חמץ".ביעור תשביתו מצות עם כלל קשר לזה שמתקיימתואין

הביטול. ע"י להתבצע יכולה ואינה דוקא חצות לאחר

בשעה הרי הפסח.. קודם יחזור ולא מביתו שיוצא וזה ס"ו: תלו "בסימן ג.

שחל וכיון התורה.. מן תשביתו מצות עליו חל מביתו, מפליג שהוא זו

אינה זו שהשבתה שגזרו חכמים גזירת עליו חל תשביתו, מצות עליו

של גדר שיש מזה, להוכיח (ורצה עכ"ל. בלבד, והפקר בביטול מתקיימת

ע"י גם מדאורייתא מתקיים זה ושתשביתו חצות, קודם גם תשביתו

ס"ב, תמו בסימן מבאר אדה"ז שהרי ראייתו, מהי מבין ואינני - הביטול).

עליו יעבור שלא כדי הוא יד, בחצות החמץ להשבית תורה שצותה דמה

בחצות בביתו יהיה לא שכאשר בודאי וא"כ הפסח. בתוך וב"י ב"י על

מביתויד, ליציאתו קודם החמץ להשבית מהתורה הוא ולדעתמחויב .

חמישית שעה בסוף החמץ ומבטל בביתו נמצא שכאשר אע"פ התוס',

השבתה מצות שהרי מבעלותו, הוצאה רק השבתה מצות כאן אין כמנהגנו,

יכול ואינו ברשותו החמץ אין כבר המצוה (וכתשחול עדיין חלה לא

הרי מהתורה, תשביתו מצות של הזמן לפני מביתו כשיוצא מ"מ לבטלו),

שמפליג קודם מהתורה השבתה מצות עליו שחלה עדייןמאחר והחמץ
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להוציאוברשותו עכ"פ או הביטול, ע"י גם מהתורה ההשבתה לקיים יוכל ,

ובמילא לב-ד), ע' ח"ב המלך" "שלחן (ראה וההפקר הביטול ע"י מרשותו

להוכיח שכתב (ומה חמץ. ברשותו שאין כיון השבתה חובת עליו אין שוב

שימצא לגרום מהתורה איסור שום שאין ס"ה-ז, רמח סימן שבת מהלכות

דומה הנדון אין הרי נפש. פיקוח משום שבת לחלל ויוכרח סכנה במקום

שבת, לחלל מותר אכן הוא נפש פיקוח כשיש הרי בשבת כי לראיה,

שלא כדי רק נתקנה המצוה שכל כן, הדבר אין תשביתו במצות אבל

וכנ"ל). וב"י, ב"י על יעבור

התוס', בשיטת קאי שאדה"ז לעיל, שביארנו כמו מחוורתא וכמפורשולכן

ס"א תמה בסימן בדבריו לפניגם חמץ לבער חיוב שום מהתורה שאין
השביעית השעה השעהתחילת קודם לבער חיוב שום אין מדרבנן וגם ,

לנהוג "טוב שרק במוסגר שם וכתב תיקנו), דאורייתא (דכעין הששית

"אינו הששית דקודם סק"א תלב סימן בקו"א וכ"כ ה'". בסוף לבערו

ו" כלל" בעלמאמצווה מנהג אלא ביעור זמן לקמן.אינו שיתבאר וכפי ."

-ד -

שעדיי הפסח"אלא "שלחן בקונטרס שכתבו רעיון לעוד להתייחס צריך ן

וביער בדק אדם אם אדה"ז, לשיטת שלדעתם ,(35-6 ע' תשנ"ה גת (קרית

מתברר הפסח, כשמגיע או ששית "בשעה הרי הביעור, זמן קודם החמץ

קודם מרשותו החמץ וביער שבדק בשעה תשביתו מצות למפרע שקיים

איסורו ".זמן

שלא זמן "שכל ס"ב: תמו מסימן שהעתיקו אדה"ז מלשון זה והוכיחו

אלא בודק אינו שהרי הבדיקה, מצות נגמרה לא עדיין ששית, שעה הגיע

לבערו, צריך אין ששית שעה הגיע שלא זמן וכל העולם, מן לבערו כדי

ואין ו' שעה שהגיע עד ובביעורו בבדיקתו מצוה כלל עשה שלא ונמצא

ונמצא ובביעורו. בבדיקתו מצוה עשה למפרע אזי ברשותו, חמץ נמצא

את וביער שבדק במה התורה מן מצוה למפרע נגמרה הפסח דכשמגיע
מרשותו כדבריהם.החמץ בזה מפורש ולכאורה ."
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כאן יש באמת חמורהאבל קטעטעות שהשמיטו ממה גם שנובעת ,

ע"י או "וכו'" ע"י סימנו לא שאפילו (ולפלא אדה"ז לשון בהעתקת עיקרי

לנכון, יראה שם בשו"ע המעיין וכל השמטה). כאן שיש נקודות כמה

מצוה למפרע נגמרה הפסח דכשמגיע "ונמצא התורהשהתיבות אינםמן ,"

הבדיקה חיוב על דיבר הראשון בקטע כי ההלכה. לתחילת כלל שייכים

כשהגיעהשמדרבנןוהביעור שרק כתב וע"ז הששית, השעה לפני שהוא

ואח"כ ובביעורו". בבדיקתו מצוה ש"עשה למפרע התברר הששית השעה

) שאףוהושמטהמשיך "ואפשר שם): הפסח" משעהב"שלחן כשמבער

הלילה עד ואילך תשביתוששית מצות קיום עצמה ששית בשעה (היינו

(ליל הפסח הגיע שלא ..כל מהתורה) תשביתו מצות ולאחריה מדרבנן,

עובר אינו שהרי (מדרבנן), והביעור הבדיקה מצות נגמרה לא עדיין טו)

ולא הלילה, עד וב"י בב"י התורהעליו פסחצותה בערב החמץ לבער

ולמעלה היום הפסח"מחצות בתוך וב"י בב"י עליו יעבור שלא כדי אלא ,

ב"י על בלילה יעבור שלא כדי בשישית לבער שציוו מדרבנן, גם (וכן

למפרע נגמרה הפסח דכשמגיע "ונמצא המשיך: זה ועל מןוב"י). מצוה
בחצות).התורה (שהתחילה "

אמרינן בזה דוקא ואילך, מחצות כשמבער שרק הזהב, מלשונו ומובן

המצוה קיים טו ליל מגיע שביער.מהתורהשכאשר מהזמן למפרע,

שקיים לומר סברא שום אין בזה הששית, השעה שלפני הביעור משא"כ

תשביתו מצות למפרע השנימהתורהבזה הקטע בסוף שרק נמי, דייקא .

משא"כ מהתורה", "מצוה שקיים אדה"ז הדגיש שם) הושמטה (שתחילתו

עשה למפרע "אזי כתב ההלכה הימצוהבתחילת ובביעורו", ינובבדיקתו

והביעור הבדיקה שמדרבנן.מצות

-ה -

החמישית, השעה בסוף ולבטל לבער עתה שנהגו המנהג בטעם והנה

כזית נתגלגל שמא לחוש שיש "ולפי סי"א: תלד בסימן אדה"ז כתב

לאחת או החורים מן לאחד ונפל ה', שעה עד ממנו שאכל זה מחמץ
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ימצא.. ובל יראה בבל עליו ויעבור ימצאנו הפסח וכשיגיע הזויות, מן

ששייר החמץ את ביתו מן מבער שהוא שבשעה הדבר, נכון לפיכך

ברשותולמאכלו, שיש חמץ כל שנית פעם ויבטל גםיחזור שיבוטל כדי ,

"וכיון בהי"ב: והמשיך למאכלו". ששיירו זה מחמץ שנתגלגל החמץ כן

ליזהר הוא צריך שנתבאר], [מטעם הביעור בשעת לבטל צריך שהוא

בידו אין ואילך ו' שעה שמתחלת ששית, שעה שתגיע קודם ולבער

ביום ב' פעם החמץ לבטל שלא ליזהר "טוב בהי"ד: כתב ואח"כ לבטלו".

ביעור מצות שיקיים כדי לו, הידוע החמץ כל ביתו מן תחילה שיבער עד

והפקירו". בטלו שהרי שלו החמץ אין הביטול שלאחר שלו, בחמץ חמץ

לבער שצריך מה מובן החמישיתשעפ"ז ששיתבסוף בתחילת (ולא

הביעור. לאחר הביטול את ולעשות חז"ל), כתיקון

זו בהלכה הרמ"א מלשון בהי"ד אדה"ז שינה למה להבין, שצריך אלא

" כתב שהרמ"א לאחרואין(שם,ס"ב). אלא ביום החמץ,ששרףלבטלו

לקיים ואדה"זשריפהמצותכדי סק"ח), שם מג"א (וראה שלו" בחמץ

" שרק ליזהרכתב "עדטוב אלא כלל, שריפה הזכיר לא וגם שיבער",
החמץ כל ביתו מן שיקייםתחלה כדי ביעור.. ".מצות

תקלג-ה), ע' (שם תורה" (ב"יגדיל שליט"א אזדאבא הרב מש"כ ויעויין

שהואלשיטתו הביטול ע"י תשביתו מצות מקיימים אדה"ז שלדעת הנ"ל.

שאז הפסח, שמגיע ברגע הוא שהקיום ורק רש"י, וכשיטת בלב השבתה

(וכמ"ש החמץ את שביטל מהרגע תשביתו מצות את למפרע הוא מקיים

על כ"כ גדולה השריפה מעלת אין ולכן הפסח"). "שלחן מקונטרס לעיל

ועשה"הביטול, ב"קום הוא הביטול גם הדיןכי מצד "לכן אדה"ז, לדעת

יתירה וזהירות הידור כאן יש רק רוצה, שהוא אופן באיזה לקיים יכול

טוב רק כותב הכי משום יותר, חזק באופן שמבער שריפה, ע"י לקיים

ולכן תעשה", ואל "שב בדרך רק הוא הביטול הרמ"א לדעת (אבל ליזהר"

עד שלו), בחמץ השריפה לקיים כדי הביטול, לפני דוקא לשרוף מחויב

שליט"א. אזדאבא הרב דברי כאן

מצות שמקיימים אדה"ז בדעת לפרש יתכן שלא לעיל, כתבנו כבר אבל

ס"ב, תמו בסימן שכתב ומה חצות, שקודם בהשבתה מהתורה תשביתו



$íåìù òéîùî 316

מקיימים טו ליל שבהגיע רק הביעהוא שמדרבנןמצות קודםור שעשו

שדעת והוכחנו חצות). לאחר שעשו מהתורה תשביתו מצות את (או חצות

ב"י של מהל"ת להצילו כדי רק מהתורה מועיל שהביטול כתוס', אדה"ז

ובמילא כלל. תשביתו מצות קיום בזה אין אבל שלו, אינו שהחמץ וב"י,

לתירוצו. מקום אין לפענ"ד

וזהירות הידור כאן "יש אדה"ז שלדעת כתב איך להבין, זכיתי לא וגם

לקיים שריפהיתירה שינהע"י אדה"ז והרי יותר", חזק באופן שמבער ,

כנ"ל, הרמ"א בדבריומלשון "שריפה" כלל הזכיר כללולא יתכן איך וגם .

ליזהר "טוב אדה"ז שלדעת כדילשרוףלומר החמישית בסוף מדינא "

שצריך ס"ג תלא בסימן מללו ברור דבריו כאשר החמץ, השבתת לקיים

שמבערו במה לו ש"די ס"א תמה ובסימן גבולו, מכל להוציאו רק

איסורו. זמן שלפני ביעור מצות קיים ובזה מרשותו",

-ו -

בקונטרס שכתב ז"ל, אשכנזי שמואל מרדכי ר' הגה"ח לגיסי וראיתי

לשון שינוי את אופנים בשני לבאר ואילך, 134 ע' חב"ד" במנהגי "עיונים

לרמז, "שכוונתו א) שריפה: הזכיר לא שאדה"ז הרמ"א, מלשון אדה"ז

חמץ ביעור צורת כל אלא הביטול, לפני להעשות צריכה שריפה רק שלא

ע"י החמץ את "שמבער וכגון הביטול", לפני להעשות צריכה מהעולם

ב) הביטול". נוסח אמירת לפני זאת לעשות צריך לרוח, וזורה שמפרר

צריך רק היינו הביטול, לפני להיות צריך הביעור שרק לבאר, בא "שרבינו

לאש הפתיתים גםלהכניס צריך אין אבל חמירא, כל אמירת לפני

כיון האש, בתוך פחמין וייעשה ישרף שהחמץ עד שבמעשהלהמתין
תשביתו מצות את כבר מקיים לאש ".ההכנסה

דלהרמ"א לומר תיתי דמהיכי כן, לומר צע"ג הראשון, הביאור לגבי והנה

אדה"ז דהוצרך הביטול, אחר כן לעשות יכול לרוח וזורה שכשמפרר

השני, הביאור ולגבי זה. בעבור הרמ"א לשון ולשנות זו מסברא לאפוקי

זו השבתה היא "ומה הנ"ל: ס"א תלא בסימן אדה"ז בלשון מפורש הרי
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שישבית הוא תורה, לגמרישאמרה העולם מן החמץ תמהויבער ובסימן ."

שנעשה עד שורפו מבער, "כיצד שלפניפחמיןס"ד: איפוא, וברור ."

תשביתו מצות מקיים ולא לגמרי מהעולם ביעור כאן אין פחמין שנעשה

לא השביעית, בשעה לאש החמץ יזרוק שאם דתשביתו,ביטל(ואע"פ מ"ע

לא עדיין אבל בהשבתה, מתעסק הוא החמץקייםכי שנעשה עד המצוה,

אדה"ז פתח למה מתרץ אינו הרי הנ"ל, הביאורים לשני ועכ"פ לפחמין.

" לעיכובא שהוא הרמ"א בלשון ולא ליזהר", ביוםואיןב"טוב אלאלבטל
ששרף". לאחר

הנ"ל: בקונטרס אשכנזי הרב ששאל מה לעוד לציין יש להכי, ודאתינן

שבסדר ה'א) בשעה יד "ביום כתב: אדה"ז בסידור חמץ" וביעור בדיקת

כל יאמר היום ובביטול ויבטלנו. וישרפנו עצמו, בפני מדורה לו יעשה

לשונו ו"פשטות כו'". וחמיעא ויבטלנוחמירא אתוישרפנו שישרוף (היינו)

שבאמירת היינו יבטלנו, וגם בידו, ומחזיק בבדיקה שמצא הזה החמץ

לבטל יכוין חמירא כל האשנוסח לתוך שמכניס הזה החמץ והנהאת .

כבר והרי האש, בתוך ששורף החמץ את לבטל שצריך עצום חידוש זה

גם צריך ומדוע באש, השריפה ע"י להשבית התורה ציווי את בו קיים

כותב, שלו בשו"ע בעצמו רבינו וגם פוסק, שום כתב לא זו הלכה לבטלו..

שצריך מזכיר לא אבל בבדיקה, מצא שלא החמץ עבור נועד היום שביטול

האש". לתוך והכניסו בבדיקה שמצא לחמץ גם היום, בביטול לכוין

כל את זה, בחמץ יקיים שאדם שנכון בסידור, מרמז "שרבינו ותירץ:

וגם ויבערו, החמץ את ישרוף גם בפוסקים: שהוזכרו ההשבתה אופני

הזה החמץ את שיבטל רבינו כתב לכן ויפקירו.. בלבו זה חמץ יבטל

וההשבתה". הביטול מצות את בודאי לקיים כדי האש, בתוך שנמצא

את שזרק לאחר שתיכף אדמו"ר, כ"ק "הנהגת לתרץ רצה זה כל וע"פ

נשרף שהחמץ לפני עוד האש, לתוך מהבדיקה החמץ פתיתי עם השקית

הגר"ח הנהגות בספר (וראיתי חמירא" כל ואמר הסידור את פתח לגמרי,

החמץ את מבטל "אם ולכאורה כן). נוהג היה הוא שגם זצ"ל, מבריסק

בשריפה". הביעור מצות את זה בחמץ עוד מקיים כיצד השריפה, בתחילת

בסידור המובא חמץ וביעור בדיקת מסדר להוכיח נראה כך שאכן והוסיף,
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חמירא, כל בנוסח החמץ ולבטל לשרוף שצריך כתב שבתחלה הזקן, רבינו

יאמר החמץ שריפת ובשעת פתיתין, עשרה לשרוף "ויש כתב: זה ואחרי

נעשית רצון" ה"יהי אמירת ואם רצון"). ה"יהי (היינו שריפתבשעתזה"

היא חמירא" "כל אמירת א"כ בתחילתהחמץ, בעי,מיד וטעמא השריפה.

הנ"ל, דרכו פי על וביאר שלו. בחמץ השריפה מצות לקיים יש כנ"ל שהרי

ולכן לאש, החמץ זריקת עם מיד מקיים בשריפה תשביתו מצות שאת

ההשבתה. אופני כל את בחמץ לעשות כדי הביטול, מצות את אז מוסיף

רק הוא שריפה מצות שקיום לעיל, שכתבנו מה מלבד לפענ"ד, אבל

לבטל שיש זה לחידוש מקור אין גם הרי פחמין, נעשה שהחמץ לאחר

החמץ דממהששרפואת בביטול. וגם בשריפה גם הביעור את לקיים כדי ,

מסוים זמן תוך עי"ז שיהפך באופן לאש החמץ את משליך אם נפשך,

הביטול. יוסיף ומה יתן מה לפחמין,

לדייק, יש בסידור:שלאחרועוד אדה"ז מוסיף חמירא" "כל של הנוסח

נוסח לפני לכתוב צריך היה זה את ולכאורה פתיתין". עשרה לשרוף "ויש

אין כבר שביטל לאחר כי וישרפנו", מדורה.. לו "יעשה כשכתב הביטול,

עמא מאי חזי ופוק שריפה. מצות עכשיו לקיים יכול ואינו שלו, החמץ

ששייר ממה שנשאר החמץ עם ביחד באש פתיתין העשרה שזורקים דבר,

שבין ולא רצון", ה"יהי ואח"כ כו'. חמירא כל אומרים אח"כ ורק למאכלו,

פתיתין. עשרה שורפין רצון" ל"יהי הביטול

-ז -

"שישרפנו שכתב אדה"ז סידור על הקושיא מהי מבין איני ובאמת

שאומרים הסידורים, שבכל חמירא" "כל בנוסח מפורש כן והרי ויבטלנו",

נוסח שנתרץ וכמו ביערו. שכבר החמץ שמבטלים היינו "דביערתיה",

הנ"ל. אדה"ז לשון את נתרץ הביטול

ט'), סימן הפסח" ו"ברכת צח, סימן תנינא משה" "דבר (ספר שתירצו ויש

החמץ, כל מבטל ולכן לגוי, שמכר בחמץ כלשהו פגם שהיה הוא דהחשש

ש זה הזהגם המצב כי כן, לומר צע"ג לפענ"ד אבל המכירה. ע"י ביער
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חדשה הנהגה הוא לנכרי, ומוכרו חמץ תערובת או חמץ משייר אחד שכל

נוסח את תקנו כך שלשם יתכן ולא האחרונים, בדורות רק שנעשית

פגם היה אם נפשך, שממה ועוד, ישראל. לכל "דביערתיה" הביטול

כי ימצא, ובל יראה בל על ויעבור כלום יעזור לא הביטול הרי במכירה,

אדה"ז שו"ע (ראה הפסח לאחר בחמץ לזכות וברצונו שמבטל כמי דינו

"חמץ השו"ע: שבסוף חמץ" מכירת ב"הלכות ובעיקר ס"ב, תמה סימן

בו ולזכות לחזור עליו שדעתו מאחר והפקר, ביטול בכלל אינו הנמכר

לזה). המקורות וש"נ הפסח", אחר

רק נחרך שהחמץ דאפשר תלד), סימן תורה" "דעת (ראה כתבו עוד

קשה שעפ"ז אלא אותו. מבטלים ולכן מבפנים, היטב נשרף ולא מבחוץ

ולמה היטב, החמץ ישרף שאכן עד נחכה שלא למה דא"כ בכפליים,

שריפה. מצות שמקיימים לפני לבטל ימהרו

-ח-

לבטל דאין (שכתב הנ"ל הרמ"א בדברי העיר שם בס"ב הפר"ח הנה אך

" וז"ל: שלו), בחמץ שריפה מצות שיקיים בכדי ששרף, טעםקודם אין

זו וכפירושלהגה שריפה, אלא חמץ ביעור אין דקאמר דר"י אליבא אלא

דשלא ביעורו, בשעת שלא אימתי ר"י דקאמר בההיא דפסחים בפ"ק רש"י

בריש לעיל שהעלינו מה לפי אבל איסורא. מקמי היינו ביעורו בשעת

העיקר אלא מחוור, פירושו דאין תלא בתוס'סימן איסוראכמ"ש דמקמי

דבר, בכל בזההשבתתו לדקדק צריך שלדעתאין דבריו, וביאור ודוק". ,

שמבערים ומה חצות, לאחר רק הוא תשביתו מצות קיום הרי התוס'

לאחר לבער שציוו מדרבנן מצוה אלא התשביתו, לקיום אינו חצות קודם

שהשאיר החמץ את ביום גם לבער וציוו שמצאו, החמץ את הבדיקה

שלו, בחמץ שריפה" "מצות של קיום שום כלל כאן אין וא"כ למאכלו.

שהוא, אופן באיזה להיות יכול וזה החמץ, לבער חכמים ציווי קיום רק

רק תשביתו, מצות קיום זה אין כי שלו, יהיה שהחמץ צריך לא וגם

טכנית (וכלשוןשהתוצאהפעולה מהעולם מבוער יהיה שהחמץ היא שלה

לעיל). שהובא הרא"ש
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שס"ל דמאחר אדה"ז. דעת גיסא לאידך כלל מובן אינו לכאורה ועפ"ז

א"כ כנ"ל, זוכהתוס' הלכה לגמרי השמיט לא הפר"חלמה וכמ"ש ,

" התוס' זושלדעת להגה טעם דבראין והלא בזה". לדקדק צריך ואין ..

ושינה ליזהר", "טוב של בלשון אבל הרמ"א, דברי העתיק זאת שבכל הוא

מביתו. החמץ לביעור שריפה לשון

-ט -

(סעיפים שבתחילה תמה, בסימן אדה"ז בלשון נעיין כאשר יובן זה וכל

ששייר או בבדיקה שמצא לחמץ ביעור אופני שני דיש ביאר א-ג)

ששית, שעה קודם לבער רוצה ד"אם העולםלמאכלו, מן לבערו צריך אינו

חמץלגמרי מבער הוא "אם אבל מרשותו". שמבערו במה לו די אלא ,

הפסח, ימי כלות עד ששית שעה מתחילת דהיינו הביעור, צריךבזמן

לגמרי העולם מן מרשותו".לבערו שמוציאו במה די ולא ,

" הביעור לענין (סעיפיםלגמריובהמשך כתב ביעורו, זמן תחילת שלאחר "

שנעשה עד שורפו מבער, "כיצד פחם,פחמיםד-ה): נעשה לא אם (אבל

נפסל שלא כיון בפסח, להשהותו אסור כלב, מאכילת ונפסל שנחרך אע"פ

פוררו או תמב), בסימן שנתבאר כמו הביעור, זמן לאחר עד כלב מאכילת

לבית משליכו ואם לנהר.. וזורק פורר או לרוח, אותו וזורה דקים לפירורין

לגמרי". העולם מן כמבוער הוא הרי הכסא,

שהחמץ ואומרים זה, כל על חולקין "ויש ז'): (סעיף המשיך שצריךואח"כ
לגמרי העולם מן מנותר,לבערו למדין שאנו בשריפה, אלא ביעורו אין ,

(פי' תותר בבל שישנו חמץ אף שריפה, וטעון תותירו בבל ישנו נותר מה

שריפה. טעון וב"י) הראשונהב"י כסברא בשו"ע)..והלכה המחבר (כמ"ש

הרמ"א).המנהגואעפ"כ (כמ"ש האחרונה" כסברא אלו במדינות

כשמבערים רק הוא שריפה, אלא חמץ ביעור דאין שהענין בדבריו, ומבואר

מדרבנן ובין שביעית, בשעה מהתורה איסורו בזמן (בין איסורו בזמן החמץ

שמופקד (למי בששית הביעור בענין ס"ז תמג בסימן גם עיין בששית.

גם ובאמת לגמרי"). העולם מן לבערו ש"חייב חבירו) של חמצו אצלו
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ובששית לרוחההלכהבשביעית והטלה פירור ע"י לבערו שאפשר היא

שה" ורק הכסא, לבית או יהודה.מנהגולים כרבי לשרפו הוא "

אומר.. יהודה "רבי יא,ב: פסחים המשנה מלשון בתחילתולהעיר ושורפין
ולאשש החמץ את לשרוף הוא המנהג בששית שגם מוכח שמכאן ,"

אדה"ז, גם פסק ושכן התוס' שלדעת שאמרנו ואף אחר. באופן לבערו

איסורו זמן לאחר רק הוא שריפה, אלא חמץ ביעור דאין הדין הרי

דלאחר לומר יש תשביתו. מצות מקיימים שאז בשבע, היינו מהתורה

דאורייתא כעין הרי בשש, הוא מדבריהם איסורו דזמן חכמים שתיקנו

כשמבערים גם עושים כך לשרוף, נהגו שבע שלאחר וכשם תיקנו,

מצות קיום ממש בו יש הששית שבשעה שהביעור וכנראה שש. בתחילת

בשש שההשבתה שם, תמה סימן בתחילת וכדמשמע מדרבנן, תשביתו

בסמוך: שיועתק הקו"א בלשון הוא וכן סופרים", מדברי עשה "מצות היא

מדבריהם". מצוה כאן "שיש

מטעם שאינו הששית, השעה קודם היינו איסורו, זמן שלפני הביעור אבל

להיות צריך אינו חז"ל, שחידשו וביעור בדיקה מדיני אלא תשביתו

לעיל גם כן וכמפורש מרשותו. שמבערו במה לו די ורק לגמרי", "ביעור

ולבדוק אחריו "לחפש רק היתה חכמים שתקנת ולהוציאו(תלא,ג-ד)

גבולו "לעשותמכל שצריך שם וכתב אכילתו". איסור זמן שיגיע קודם

דכאשר כנ"ל, ביאר ס"א-ג ושם תמה". בסימן שיתבאר כמשפט לו

די אלא לגמרי, העולם מן לבערו צריך "אינו ששית, שעה קודם מבערו

למכרו או ברירות, כמה שם נותן גופא ובזה מרשותו". שמבערו במה לו

הפקר שהוא במקום מרשותו להוציאו או במתנה, לנכרי לתנו או לנכרי,

ולהפקירו. לכל

-יו "ד -

הבדיקה: קודם לברך ששכח מי בענין אדה"ז כתב ס"ה תלב בסימן והנה

למחר יברך שאעפ"כ שאומר, מי החמץ"ויש את כששורף ה' שעה בסוף
בשעת בירך שלא וזה חמץ.. ביעור עיקר זו שריפה שהרי בבדיקה, שמצא
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מובן, אינו ולכאורה השריפה". בשעת לברך צריך קודםבדיקה, דשריפה

בשו"ע שמיה דכר מאן איסורו בסימןאדה"זזמן וגם לעיל אמר והרי .

יעויין אבל גבולו". מכל "להוציאו רק צריך הביעור שעת שקודם תמה

הדין "מעיקר מיירי והם והמג"א, מהט"ז העתיק זה שדין שם בקו"א

ששדשורפין אבלבתחילת מדבריהם, מצוה כאן שיש וצוונו לברך ושייך ,

חמשלמנהגנו בסוף מצווהששורפין שאינו כיון ביעור על יברך איך ..

למנהגנו "אבל לסיים אדה"ז צריך היה הנ"ל ע"פ ולכאורה לבער". עדיין

חמש",שמבערין "ששורפין"בסוף .ולא

לאחר רק מלכתחילה הוא השריפה ענין שכל דאף זה, מכל ומשמע

כי המנהג, מצד רק זה (וגם תשביתו מצות לקיום בכדי ההלכהחצות,
זה שמנהג בלבד זו לא מ"מ וכו'), לרוח וזורה מפורר שאף כחכמים היא

תקון, דאורייתא דכעין שש, בתחילת שהיא מדרבנן להשבתה גם עבר

גם הרי החמישית, השעה בסוף החמץ שמשביתין למנהגנו שגם אלא

זו שריפההשבתה ע"י למעשה שריפה",עושים "מצות לקיים בכדי ולא ,

שהוא אלא איסורו, זמן קודם כזו מצוה אין בעלמאכי עלמנהג הבנוי

ולכן, איסורו. זמן לאחר בשריפה תשביתו מצות קיום של העיקרי המנהג

אפילו או מצוה שיש בפירוש בשו"ע אדה"ז כתב לא מקום שבשום אע"פ

מ"מ דוקא, בשריפה איסורו זמן קודם חמץ ביעור מצות לקיים מנהג

בפועל. המנהג הוא שכך כדבר אגב בדרך לזה התייחס מקומות בכמה

ה' שעה "בסוף הנ"ל בהלכה בפשטות שכתב החמץוכמו את כששורף

בבדיקה". שמצא

ואין איסורו זמן קודם שהוא (אע"פ דוקא לשרוף שנוהגים הדבר ובטעם

דיוק עוד בהקדים לומר יש מדרבנן) לא גם כלל, תשביתו מצות כאן

יהודה כרבי שהמנהג ס"ז תמה בסימן שכתב לאחר דהנה אדה"ז. בלשון

שהחמץ נוהגין "לפיכך הסעיף: באותו מיד המשיך מנותר, דילפינן משום

יד, ליל בבדיקת שורפיןשמוצאין מצניעיןאין אלא בלילה, מיד אותו

ביוםאותו למחר ביום".לשרפו לשורפו שמצותו לנותר לדמותו כדי ,

מצוה שיש בשו"ע כתב לא מעולם שהרי מובן, אינו כאן גם ולכאורה

תיתי ומהיכי מגבולו, לבערו רק אלא בבדיקה, שמצא החמץ את לשרוף
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מובן,שישרפנו גופא שמזה אלא מורחבבלילה. לנותר רקשהדמיון לא

מדרבנן או בשביעית (מהתורה תשביתו מצות בו שמקיימים החמץ על

מדרבנן וביעור בדיקה מצות בו שמקיימים זה חמץ על גם אלא בששית),

ביום. ולשרפו לשרפו, נוהגים ולכן איסורו, זמן קודם

שום מצא לא "ואם תמה: בסימן הנ"ל בהלכה הדברים בהמשך וראה

טוב בבדיקתו, הכליחמץ חובתלשרוף ישכח שלא כדי לבדיקה, שלקח

כתב ועוד השני". ביטול לבטל ישכח שלא כדי וגם הבאה, לשנה הביעור

"נוהגין מ"מ בהנאה, החמץ מותר הששית שעה שקודם דאף שם, בהי"ב

שעה שהגיע קודם אותו כששורפין אפילו עצמו, בפני מדורה לו לעשות

שעה בסוף החמץ לבער בפועל שנהגו שהטעם מובן, זה שמכל ששית".

שבזמן החמץ לביעור לדמותו בכדי הוא דוקא, שריפה ע"י החמישית

ובכדי תקלותאיסורו, חשובהלמנוע פעולה שנה בכל יעשו לא אם כי .

עלולים וכן הבאה, לשנה הביעור חובת את לשכוח עלולים שריפה, של

הכלי! לשרוף שצריך כך כדי (עד ביום שעושים הביטול חובת את לשכוח

למצות שייכת שאינה בודאי הכלי שריפת והרי חמץ. מצא לא אם

יסיקו שאם הב"י, וכמ"ש עצמו, בפני מדורה לו עושים גם ולכן תשביתו).

התנור. בו להסיק אפשר זמנו לאחר שגם לומר יטעו וכיריים, תנור בו

כלל, תשביתו מדין אינה זמנו, קודם של הלזו שהשריפה ברור, וא"כ

העולם מן "לבערו בכדי היא בששית, או בשביעית ",לגמרידהשריפה

מצות עתה לקיים צריך השריפהתשביתושהרי משא"כ זו. בשריפה

שנועדה שריפה, של טכנית פעולה היא איסורו, זמן קודם לעשות שנהגו

והביטול. הביעור מצות את לנו להזכיר

-י"א-

כ"ק בהנהגת להבין יש אחת עוד לכאורה דהנה נוסף, ענין יובן ועפ"ז

ההסקה תנור בתוך החמץ שורף שהיה הבניןאדמו"ר, ולכאורהשבמרתף .

החמץ להוציא שיש היתה חז"ל תקנת גבולוהרי ראינומכל לא וגם .

לגבולם, מחוץ וביטולו החמץ שריפת לעשות שיקפידו ישראל עם בהנהגת
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ס"ב תמה סימן אדה"ז בדברי שמפורש אע"פ בחצרם, זאת עושים והרבה

מופקר שאינו במקום והניחו הפקירו אם "אבל סק"ה): שם מהט"ז (והוא

שלו שהוא במקום מונח שהוא כאילו זה הרי בחצר.. שהניחו כגון לכל,

לומר, וע"כ באשממש". החמץ החמץשהשלכת הוצאת נקראת היא

והביטול. ההפקר אח"כ מועיל שבזה מגבולו,

דההפקר בתחילה, היתה חז"ל תקנת דהנה זה, בכל והביאור

לבדוק, ויש כלום, מועיל אינו סגי" בעלמא בביטול ולהוציאש"מדאורייתא

גבולו מכל החמץהחמץ לשרוף כלל תקנו ולא החמץ. להפקיר ואח"כ ,

החלו אח"כ אבל ולהפקירו. מהבית לבערו רק אלא איסורו, זמן לפני

רק אלא תשביתו, לקיים בכדי לא איסורו, זמן קודם גם לשרפו להחמיר

בששית (מדרבנן תשביתו למצות שמדרבנן זה ביעור לדמות בכדי

חובת את להזכיר ובכדי בשריפה, לקיימה שנהגו חצות) לאחר ומהתורה

לבטל צריך אין הרי ששורפים, נהגו שכבר מאחר וא"כ כנ"ל. הביטול

מתוך חמץ שאבד מחשש לבטל, צריך דמ"מ התקנה באה ואז לכאורה.

שתיקנו דלאחר הנ"ל, סי"א תלד סימן (וראה כנ"ל למאכלו ששייר מה

שנית פעם ויבטל ש"יחזור תיקנו כבר מהחמץ, חלק שנאבד מחשש לבטל

ברשותו שיש חמץ לאכל כבר יבטל, דאם בעיה, נוצרה ששוב אלא .("

בחמץ גבולו, מכל להוציאו חז"ל שתיקנו מהבית ביעור מצות לקיים יוכל

לבטלו, אח"כ ורק מגבולו, יוצא שעי"ז באש לזרקו תיקנו ושוב שלו.

ולבטלו. מגבולו להוציאו שיש המקורי חז"ל וכתיקון

הנ"ל. סי"ד תלד בסימן הרמ"א מלשון אדה"ז ששינה מה היטב בזה ויובן

קודם גם מהתורה תשביתו מצות שיש ורמב"ם, כרש"י סובר הרמ"א כי

כדי השריפה, קודם החמץ לבטל שאין כתב ולכן מצותחצות, שיקיים
שלו בחמץ אבלהשריפה שריפה. אלא חמץ ביעור דאין יהודה וכרבי ,

השעה קודם תשביתו מצות כלל אין וכרא"ש, כתוס' אדה"ז לשיטת

החמץ שיבטל לן אכפת מאי ובמילא מדרבנן, מצוה לא אפילו הששית,

שהרי בגבולו. אינו שהחמץ הוא העיקר והרי גבולו, מכל יבערו ואח"כ

רק אלא שריפה", "מצות שלא וכ"ש החמץ, על השבתה" "מצות כאן אין
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גם לעשות כמובן אפשר זה ואת חמץ, יהיה לא שבגבולו לכך לדאוג

כבר. שביטל חמץ עם

החמץ לשרוף (לא מביתו החמץ לבער ליזהר" ש"טוב אדה"ז כתב ומ"מ

חמץ ביעור מצות שיקיים "כדי הביטול קודם מביתו) לבערו אלא כרמ"א,

דהחמץ החפצא על מצוה אין שלדעתו דאע"פ שלו". בחמץ שריפה) (ולא

להוציא דרבנן המצוה שגם וטוב כדאי מ"מ הביעור, זמן קודם להתבער

בה לקיים שירצה עד כך, כל חביבה תהיה מגבולו אתהחמץ רק לא

הביעור"ה"תוצאה" "פעולת עצם את גם אלא בגבולו, שלו חמץ שאין

הביטול קודם לבער ליזהר טוב ולכן לבערו. שנתחייב שלו בחמץ בפועל

הראויה. בשלימות דרבנן המצוה שיקיים כדי

שריפה", מצות "לקיים אדה"ז כתב לא מצותובכוונה שום כאן אין כי
איסורו זמן קודם מגבולנו,שריפה החמץ להוציא ביעור פעולת רק ,

רבי של לדינו קשר בלי אבל שריפה, ע"י זאת לבצע נהגו שלמעשה

לאחר חמץ על דיבר ר"י שהרי שריפה", אלא חמץ ביעור ש"אין יהודה

דתשביתו. הביעור ומדין איסורו זמן

החמץ גם שמבטל ביום, הביטול נוסח בפשטות מתורץ ובזה

החמץ שביער אלא בשריפה, שביערתיה הכוונה אין שכמובן "דביערתיה",

ומגבולו מהבית שהביעור אלא חכמים, כתקנת גבולו ומכל הבית מן

החמץ היינו ביערתיה" "דלא (ואילו באש החמץ השלכת ע"י נעשה

שמחייב מה שזהו וכנ"ל הבית, מן נתבער לא ובמילא שנאבד, שיתכן

היום). של הביטול את

-י"ב -

מה ועל ויבטלנו", "וישרפנו אזה"ז סידור לשון על ששאלנו מה בזה ויובן

כ"ק וכהנהגת לבטל, יש באש החמץ להשלכת דתיכף מדבריו שמשמע

ע"י מגבולנו החמץ הוצאת אלא שריפה מצות כאן אין אכן כי אדמו"ר,

את עושים ומיד באש, המקוריההשלכה חז"ל.החיוב כתיקון החמץ לבטל

לפחמין, החמץ את לעשות בכדי אינה השריפה כי ויבטלנו", "וישרפנו וזהו
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ביעור שדרך באש, זריקתו ע"י מגבולו החמץ הוצאת של פעולה רק אלא

"יבטלנו". ומיד והביטול, הביעור חובת ישכח שלא בכדי נבחרה זו

לחמץ יניחו אם כי מיד, החמץ לבטל (והגר"ח) אדמו"ר כ"ק נהגו ולכן

שהוא הביטול, מצות לקיים יוכלו לא פחמין, ולהעשות כליל עיקרלהשרף
חז"ל .תקנת

עשרה לשרוף דיש אדה"ז הוסיף הביטול נוסח שלאחר מה יובן ובזה

והעיקר שריפה, מצות אין באש שהשליך החמץ בשאר כי פתיתין,

שביט לאחר מ"מ אבל וביטלו, מגבולו מדורתשהוציאו את יעזוב לא ל

ישרפו פתיתין העשרה שעכ"פ להקפיד צריך כי לו, וילך הנשרף החמץ

להגש"פ בפירושו רבינו וכמ"ש הקבלהלגמרי, ע"פ אומרשזהו וע"ז .

רצון". ה"יהי

ולעטוף עץ בכף פתיתין העשרה להניח נשיאינו, רבותינו של ההנהגה וכל

פתיתין העשרה שריפת סוד לענין קשור הכל וכו', ולקשור שע"פבנייר
הפתיתיןהקבלה לצרף היא בזה שהכוונה הנ"ל, בקונטרס כמ"ש ולא .

מקום דבשום הספר, מן חסר העיקר הרי שלדבריו, כזית. לשיעור בכלי,

הפתיתין לעשרת שיהיה להקפיד שיש אדמו"ר, כ"ק או אדה"ז כתב לא

כזית. שיעור ביחד

-י "ג-

להלכות גבריאל" "נטעי בספרו שליט"א צינער גבריאל ר' להרה"ג וראיתי

בזמן פסח בערב ששורפין שהחמץ בפשטות שכתב פ"נ), (ח"א פסח

פחמין. שנעשה עד לשרפו צריך חמץ, מלשוןשריפת המקור לזה והביא
שהריאדה"ז צע"ג. דבריו ולפענ"ד שם. המשנ"ב גם שהעתיקו הנ"ל,

זמן לאחר מבערו כאשר רק פחמין לעשותו החיוב את כתב אדה"ז

כל איסורו, זמן קודם אבל "לגמרי". העולם מן לבערו צריך שאז איסורו,

שריפה, של "טכנית" פעולה רק והיא בעלמא, מנהג היא השריפה ענין

כלל אדה"ז הזכיר לא ולכן כנ"ל, וכו' הביעור חובת לשכוח שלא כדי

איסורו. זמן קודם כשמבער פחמין לעשות שצריך
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לפני שגם סובר ורש"י, הרמ"א לשיטת גם מקום שנתן המשנ"ב ואמנם

יש התוס' לשיטת שגם סובר שעכ"פ (או תשביתו מצות מקיימים חצות

סקט"ז-י"ז). שם ושעה"צ סק"ו תמה סימן בדבריו היטב עיין שריפה. מצות

החמץ לבער יש תשביתו מצות שבקיום אדה"ז לשון את העתיק ולכן

שקי"ל לדידן אבל פחמין, שנעשה עד לשרוף וחייב לגמרי העולם מן

שיעשה עד לשרוף צריך אין הרי חצות, קודם תשביתו חיוב שאין כהתוס'

מקור להביא אפשר אי ולכן מגבולו. שיצא באש להשליכו רק פחמין,

אותו כשמבערים לפחמים, החמץ לשרוף שיש לכך אדה"ז שו"ע מדברי

איסורו. זמן קודם

איך ששאל דברינו. שבתחילת שלמה" ה"מנחת קושית מתורצת זה ובכל

נפסל כבר השריפה בתחילת והרי פסח, בערב שריפה" "מצות מקיימים

יתכן ולא לשרפו, צריך ואין בהנאה מותר ובמילא כלב, מאכילת החמץ

לשיטת הרי הנ"ל וע"פ לשרפו. צריך שאין בחמץ שריפה מצות שמקיימים

זמן קודם שריפה מצות שום אין באמת כי כלל. קושיא כאן אין אדה"ז

מרשותו החמץ הוצאת של פעולה הוא החמץ לשרוף שנהגו ומה איסורו,

בשריפה. לקיימה שנהגו בלבד,
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ל "ד סימן

בבית  להשתמש או להתארח  מותר האם 
בדוק שאינו

-א-

ב' (תלא,ד) אדה"ז בשו"ע כתב ביטל) שכבר (אע"פ הבדיקה בחיוב הנה

התוס', וטעם שלם, בלב ביטל לא שמא דחיישינן מבאר, הר"ן טעמים.

חכמים חייבוהו ולכן לאכלו, ויבוא בפסח מהחמץ ימצא שמא שחוששים

הכניס שמא ולהסתפק לחוש שיש המקומות בכל אחריו ולחפש "לבדוק

הוא הדין הרי י"ד, בליל בדק לא ואם (תלג,יג). באקראי" חמץ לשם

איסורו זמן לאחר כי הנר, לאור הפסח בתוך לבדוק שמחוייב (תלה,ב)

מאליו ימצאנו שמא לבערו, אחריו ויחפש יבדוק לא אם חכמים "חששו

(שם). ויאכלנו" וישכח

מי כגון איסורו, זמן לאחר י"ד ביום ששכרו אלא שלו שאינו ובבית

בבית חדר או דירה שם ושוכר אחרת, לעיר הפסח ימי באמצע שנוסע

שבזה אף הנה אתאיןמלון. גם קנה השכירות קנין שבעת אומרים

שהשכירות שמאחר ס"א), סוף תלז בסימן בהמבואר (כמו שבו החמץ

אעפ"כ איסורא, למקני ליה ניחא לא הרי איסורו, זמן לאחר היתה

שמא מהטעם לבדוק מחוייב עדיין שלו, החמץ שאין לאכלוהגם יבוא

תלז,ז). (עיין

-ב -

כזה מקום לגבי הדין מה היא השאלה בדיקהאבל חובת לאדם שאין

שם ושלאכלל תומ"צ שומר שאינו מי של בבית לאסיפה שבא כגון .

או בו, בדקו שלא ציבורי בבנין ושוהה שנכנס או הבדיקה, מצות קיים
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מוטלת שלא בודאי בזה והרי שם. לבדוק ששכחו מדרש ובית כנסת בבית

שכר לא וגם שלו המקום אין כי מקום, באותו כלל בדיקה חובת עליו

בדקו שלא המקומות בכל ולבדוק לילך אותו חייבו לא וחכמים אותו,

השאלה נשאלת ובכה"ג ולהשתמששם. ולשהות להכנס לאדם מותר האם ,
בדוק. שאינו במקום

שהטילו חיוב רק היא הבדיקה חובת האם היא, בזה השאלה ופנימיות

הגבראחכמים רקעל החיוב את הטילו ומלכתחילה לאכלו", יבוא "שמא

לאכלו, יבוא שמא שהחשש או ברשותו, שהוא או לו השייך יוצרבמקום
עצמו המקום של בהחפצא להכנספגם אפשר אי בדוק שאינו שבמקום ,

שם. לבדוק מחוייב היה לא שהוא אע"פ מהחמץ, לאכול יבוא שמא

-ג-

כי עצמו. במקום חסרון עושה הבדיקה אי שאמנם להוכיח יש ולכאורה

שאינו ומצאו בדוק בחזקת לחברו בית "המשכיר (ד,ב) הגמרא שאלת על

שמדובר הרי"ף) (על הר"ן פירש כו'", טעות כמקח הוי מי מהו, בדוק

המושכר, בבית להשתמש יכול שאינו היא השוכר וטענת י"ד, ביום ששכר

טפחים". עשרה מחיצה לו עושה נכרי של חמצו (ו,א) לקמן אמרינן "דהא

שיש החובה רק אינה בדוק, שאינו בבית שהבעיה מבאר שהר"ן כלומר

אלא לאכלו, יבוא שמא מהטעם לבדוק שם הדר הריעל בדק, לא שאם
כל ובמילא בודאי, חמץ בו שיש למקום הבית כל את מחשיבים אנו

בבית שנמצא ידוע חמץ כמו בדיוק טפחים, עשרה למחיצה זקוק הבית
במחיצה הכירא לו לעשות להכנסשצריך רוצה כשהאדם כן ואם .

כל כי לשם, להכנס איך דרך לו אין הרי בדוק, שאינו בבית ולהשתמש

וראה בודאי. חמץ בו שיש כמקום שנחשב משום במחיצה מחוייב הבית

נמי "והכא במוסגר): (תלב,י. אדה"ז לשון איסוראגם שהביתאיתחזק

השנה". כל חמץ מלא הוא

לגבי רק הם הר"ן שדברי אפשר כי זו, ראיה לדחות יש שעדיין אלא

לו שיש אומרים אנו לגביו שרק הבית, את ששוכר במי שם המדובר
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להיכרא מחיצה גם הרי בבדיקה, מחוייב שאינו מי אבל מחיצה, לעשות

שייך לא כשהמקום חמץ לאכול יבוא שמא חיישינן לא כי צריך, אינו

שאינו בבית ולהשתמש לשהות לו מותר יהיה ובמילא ברשותו. ולא לו

בדוק. ושאינו ברשותו
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ל "ה סימן

נמרץ בקיצור  המועד  חול דיני סיכום 

ושמחים ושותים אוכלים שיהיו כדי המלאכה, איסור בתורה"טעם ".ויגעים

הפוסקים לרוב בחוה"מ מלאכה במלאכה.אסורותנשיםגםמדרבנן.איסור

גם לנכריאסור הישראל.לומר עבור האסורה מלאכה בחוה"מ לעשות

בחוה "מ? המלאכה איסורי מהם 

אומן, ולהתרגלשצריךמלאכת גיהוץ,ללמוד בנין, צביעה, (כגון: לעשותם

בזה. רגיל שכבר למי גם אסורה ולאידך אומן, שאינו למי גם תפירה),

במהותה שיש וטרחהמלאכה עמל).עמל בה אין עתה אם (אפילו

בה שיש רבמלאכה טרחה).שיהוי בה שאין אף לבהמה עשבים (לתלוש

גדולה דירה).טרחה לעבור ואבנים, קורות (להעביר מלאכה שאינה אפילו ,

וכו'.מסחר הלוואות ערך, ניירות כספים, עניני כולל ומכירה, קניה ,

עין. פעולהמראית גם כגון:הנראיתאסורה בחוה"מ. שנאסרה כמלאכה

לתנור זרדים בשדה מלקט וגוזם), (כקוצר לבהמתו מהעץ עלים מלקט

קרקע). (כמיפה

עין מראית שיש הגם המותר, דבר לעשות מותר לואבל מלאכהשקדמה

לכבס לו נתן כאילו (שנראה יבש מניקוי בגד להביא כגון: אסורה.

היום). כיבסו כאילו (שנראה רטוב בגד לתלות בחוה"מ),
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הבאים : באופנים בחוה"מ , מלאכות לעשות מותר

המועד אבללצורך גדולה. טרחה ואינה אומן, מלאכת שאינה ובתנאי ,

נקרא לא לחג), ישירות קשור (שלא צילום דייג, כגון הנאה, בו שיש דבר

המועד. לצורך

נפש ובפרהסיא.לרפואהאולאוכל גדולה וטרחה אומן במלאכת גם מותר ,

נפש אוכל וטרחה.מכשירי באומנות גם מיקסר, או מקרר תיקון כגון: ,

הגוף וטרחה.לתיקון אומנות גם מזגן, לתקן לרחיצה, מים להביא כגון: ,

האבדלצורך היינודבר מרובה, רבההפסד טרחה או אומן מלאכת מותר ,

מלאכה בחנות,שאינה המקרר יתקן לא שאם (כגון, מאד גדול ובהפסד .

הבשר כל מרובה.יתקלקל בטרחה אומן מלאכת גם מותר ,(

ריוח בחוה"מ.מניעת לעבוד אסורים ועצמאי שכיר ולכן האבד, דבר אינה

לעשות מותר נדיר, לריוח הזדמנות יש הריוח.מסחראם לאבד שלא

חוה"מ). לאכילת שמשתכר פועל ע"י ויעשה גדולה, טרחה אסור אז (וגם

כפול. הרויח המועד ואחרי בחוה"מ, ממכירה שנמנע ברבינא, ומעשה

וטרחה.דרביםהגוףוצרכי,במועדרביםצרכי אומן מלאכת גם מותר ,

רבים הדיוט.לצרכי מלאכת רק מותר לגוף, ואינו המועד לצורך שאינו

דרבים מצוה וטרחה.לצורך אומן מעשה ולא הדיוט מעשה רק מותר ,

עוברת אומן.ולמצוה מלאכת גם דיחיד) (אפילו

כתיבה 

הדיוט. מעשה רגיל כתב אומן, מעשה נקרא מרובעות, אותיות או גרפיקה

מצוה. ולצורך למועד, רבים לצרכי האבד, דבר לצורך מותרת אומן כתיבת

בשינוי. ועושים בכלל, רבים ולצרכי המועד, לצורך מותרת הדיוט כתיבת
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הכנסת. בבית ס"ת כשאין רק ומותר בס"ת, להגיה או לכתוב אסור

קבלה, חוב, שטר וכלה, לחתן תנאים הדיוט, בכתב חידו"ת כותבים

מס' שלום, אגרת לשכוח, שעלול חשבון לצדקה, צ'ק מתנה, צוואה,

ילדים. ציורי טלפון,

תורה.במחשב דברי וכ"ש במדפסת, להדפיס וגם להקליד מותר

האדמה  עבודת

להשקות. לא וגם לקצור, לגזום, לנטוע, לחפור, אסור

השקיה העדר ע"י ישקהיפסדאם טרחההצמח, בממטרה.ללא כגון ,

בחוה"מ. בה שיעבוד למי שדהו להשכיר אסור

צפרנים וגזיזת תספורת

"מנוול". כשהוא לחג יכנס שלא בכדי צפרנים, קוצצין ואין מגלחין אין

מצוה. טבילת לצורך רק שערות ולגזוז צפרנים לקצוץ מותר

וגיהוץ כביסה

וגרביים. אחת, ומגבת אחד, חלוק אלא לו אין אם רק ומותר לכבס, אסור

הרבה. שמתלכלכים תינוקות בגדי לכבס מותר

המותרים, דברים להוסיףכשמכבסים בגדים.אסור עוד הכביסה למכונת

חדש. קמט ליצור וכ"ש קמטים לחדש אסור למועד. לגהץ מותר

מצוחצח. אחר זוג לו יש אם ובפרט במועד, נעלים לצחצח שאסרו יש
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שונות 

משום ויו"ט בשבת שאסרו מה כגוןגזירהכל בחוה"מ. נאסר לא ,

ורכיבה. ישכחונגינה השיעור בהעדר אם מותר בשכר, נגינה ללמד

שלמדו. מה התלמידים

המועד לצורך היא ההסעה אם בשכר, וסחורות אנשים להסיע מותר

טיול). הדלק(גם עבור הכסף יקבל המועד, לצורך אינה ההסעה אם

(ויבליע). הזמן וביטול

אופן. בשום כך לנסוע אפשר שאי באופן רק ומותר מכונית, לשטוף אסור

בשכר. עבודה כל לעבוד מותר במועד, לאכול מה ביתו ולבני לו אין אם

האבד. דבר אפילו לעשותה אסור כיון, ואם למועד, מלאכתו לכוין אסור

ביין,מ"ע אלא שמחה אין לאנשים בחוה"מ, לב וטוב שמח להיות

את וישמחו ואגוזים. בקליות ולילדים נאים, ותכשיטים בבגדים לנשים

והאומללים. העניים
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ל "ו  סימן

וספר  בלילה  העומר ספירת לספור שכח
בביה "ש למחרתו

-א-

ונזכר אחד, יום לספור ח"ו ששכח השמשותמי יכולבין האם וספר,

בברכה. הבאים בלילות לספור להמשיך

שמי ס"ח), שם (כשו"ע אדה"ז פוסק סכ"ה תפט בסימן שמסופקהנה

אחד, יום ספר לילותאם בשאר "דכיוןבברכה"יספור הטעם: וכתב ."

כהאומרים שמא כן גם להסתפק ויש בלילה, ספר שמא להסתפק שיש

נמצא בזה, זה תלויות ואינן עצמה בפני מצוה היא ולילה לילה שכל

כאן להחמירשיש ספיקא הלילות".ספק בשאר וספירה ברכה להצריך

וז"ל: ס"ח שם בפר"ח מקורו בזה, שכתב ספיקא ספק משום והטעם

ברכות דספק ברכה בלא שיספור למימר והו"ל הוא, דמסופק גב על "ואף

ספק ליה דהוה ל"ז.. סימן הדשן בתרומת כתב כבר מקום מכל להקל..

הלכה שיהיה אפשר דילג, לומר תמצי ואם לא, או דילג אם ספק ספיקא,

בברכה". יספור ולפיכך הספירה, הפסיד שלא כר"י

להחמיר. בברכות ספיקא דספק ה"ו, דברכות פ"ד הלח"מ כתב ועד"ז

הן, נקבות ספק זכרים ספק ואנדרוגינוס, "טומטום ס"ב: יז סימן ובלבוש

מספק. בציצית וחייבים לחומרא בהם אזלינן לכך הוא, דאורייתא וספק

דהכי ונ"ל שמברכין. אומרים ויש מברכין, שאין אומרים יש באלו, וגם

ואם הם, זכרים שמא חדא ספיקא, ספק כמו להו דהוי שיברכו, הילכתא

חייבות דנשים להו דסבירא כאותם קיי"ל שמא נקבות, לומר תמצא

יברכו". לכך גרמא.. שהזמן עשה במצות

א] [אות ק"ג דף חמודות "בלחם סק"ד: שם זוטא" ב"אליה ע"כ והעיר

לא מקום מכל הוא, ספיקא דספק גב על דאף נראה, דאין זה, על כתב
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"נראה ס"ו: ה' כלל אדם" ה"חיי פסק וכן להקל". ברכות ספק מידי יצאנו

לא, או כזית אכל ספק כגון ברכה, להצריך ספיקא ספק יש דאפילו לי,

דעל הלכה שמא אכל, לא מברכין..בריהואת"ל מכזית פחות אפילו

סק"כ, רטו סימן המשנ"ב פסק וכדבריו להקל". ברכות ספק הכי אפילו

מצדד כן "גם ברכות להלכות בפתיחה שהפרמ"ג כב, אות בשעה"צ והביא

שכן כתב, יו"ד אות א' סימן ברכות מערכת חמד" וב"שדי כן". קצת

הרבה בזה לפלפל (והאריך ספיקא בספק לברך שלא ההוראה נתפשטה

עי"ש). ד', אות ז' סימן חסד" "תורת בשו"ת

דס"ס אדה"ז שו"ע פסק העומר ספירת שלגבי לעיל, האמור אף על והנה

ואנדרוגינוס דטומטום פסק, ס"ב יז בסימן מ"מ וכהפר"ח, להחמיר בברכות

שחלק הרי להקל", ברכות דספק לברך, צריכין אין "אבל בציצית, חייבים

לברך. שצריכין דפסקו והלח"מ הלבוש על

אדה"ז בה שפסק נוספת הלכה ציין סק"ג בדה"ש ז' סימן ובקצוה"ש

הציצית על דמברכין כתב, ס"ח יח סימן ציצית דבהלכות והפר"ח. כהמחבר

לילה, ספק יום (דספק ציצית לגבי ס"ס הוא ביה"ש והרי השמשות, בין

שלא אדה"ז פסק שבסידור והביא בציצית). חייב בלילה יום כסות וספק

ס"ג). פט"ז הכולל" "שער (וראה השקיעה אחר יברך

שיש כתב ספר, אם לו כשספק בספירה סס בענין 664 ע' חיז ובלקו"ש

להקל" ג"כ בברכות ספיקא דספק הם) (ורבים "להסוברים בזה לשאול

נסור פלפול מפני לא בדבריהם, לפלפל שיש "ואף והסיק: לברך). (ולא

אדה"ז שו"ע כדברי ולמעשה להלכה שהכריע הרי בשו"ע". ברור מפס"ד

בסידור שהאמור בדהש, כסברת (ודלא בסס לברך דיש תפט, דסימן

אחרונה). משנה הוא ציצית, בהלכות

-ב -

ספק ספיקא, ספק ג"כ יש השמשות, בין ספירה של דידן בנידון ולכאורה,

אחד. יום הפסיד לא וכלל הוא, יום עדיין השמשות בין אולי אחד

היום, ספירת את הפסיד וכבר לילה הוא השמשות שבין את"ל ואפילו
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יש הואהרי לילה שכל האומרים כדעת היא ההלכה אולי שני, ספק כאן

דמ"ש הימים. בשאר ברכה להצריך להחמיר איפוא ויש עצמה, בפני מצוה

דסופר אדה"ז דפסק ספר, לא או בלילה ספר שמא הוא הספק אם

ביום. ספר אם הוא כשהספק לבין בברכה,

ב' לדמות דאין הקשה, ממלבורן שי' טייאר שבתי הרב ידידי אמנם,

הספירה דבענין לזה. זה הראשונים,ביוםהספיקות מחלוקת ידועה

ולדעת ביום, גם בברכה וסופרים בדיעבד יד"ח יוצאים הבה"ג שלדעת

שם אדה"ז ובשו"ע בברכה. ביום סופרים אין מהראשונים וכמה התוס'

לשיטה דחוששין ברכה, בלא ביום יספור בלילה, ספר שלא דמי פסק, ס"ג

יום דהשוכח כתב, שם בסכ"ג ואדה"ז מצוה. קיום היום בספירת שאין

דברים "במה בסכ"ד: ממשיך אך ברכה. בלא הימים בשאר יספור אחד,

למחר נזכר אם אבל המחרת. יום וכל הלילה כל נזכר כשלא אמורים,

בשאר יספור הנ"ל), (בס"ג למעלה שנתבאר כמו ברכה בלא וספר ביום

הפסיד לא (הבה"ג), הראשונה הסברא לפי אף שהרי בברכה. הלילות כל

נקראות הן והרי ביום למחר שספר כיון אחד, לילה בחסרון הספירה מצות

בלילה, אלא אינה שהספירה שי"א ואף יום. המ"ט כל שסופר תמימות,

ספר אם אף וא"כ ביום, לספור צריך אין בלילה לספור שכח אם שאף

מקום מכל יום. המ"ט מספר להשלים כלום שוה זו ספירה אין ביום,

הרבה, ימים אפילו או אחד יום כלל ספר לא אם שאף אומרים יש הרי

עכ"ל. בברכה", הלילות בשאר סופר

עדיין לכאורה הרי יום, הוי השמשות דבין נניח אם שגם איפוא, נמצא

הספירה ודאי,גם שלאחריביום בימים בברכה הספירה המשך את מתרת

ספיקאזה ספק מכח חשיבארק ביום ספירה בדיעבד אם אחד ספק .

דגם אומרים יש מ"מ לספירה, נחשבת אינה אם דאף והשני, ספירה,

ספר כאשר וא"כ בברכה. לספור להמשיך יכול אחת, ספירה כשהחסיר

ביום, שספר כמי ונחשיבו ליום, זה זמן נחשוב אם גם הרי השמשות, בין

הקודם ספיקא הספק לתוך נכנס השמשות, בין של במהותו זה ספק הרי

אפשר מ"מ ספיקא, מספק לברך, ממשיך ממש ביום הסופר אם (דאפילו

ספק לכיוון בחזרה הספקות כף את מטה וזה לילה). הוא השמשות שבין
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לא, או ספר אם ששכח למי דומה ואינו להקל. דספקו רגיל, ברכות

כמצותו. בלילה ספר הרי ספר, שאכן דלהצד

כשלא אם הוכרעה, שלא מחלוקת כשיש מוחשי: יותר באופן הענין ונבהיר

כאילו זה הרי בברכה, הימים בשאר לספור להמשיך יכול אחד יום ספר

לברך, שלא והשני לברך לו מורה האחד דינים, בתי שני לפניו עומדים

לברך. ולא להקל דינו צד, לכל %05 של ברכות ספק כי מברך, אינו ולכן

הספק הרי בלילה, ברך אכן שמא במציאות, גם ספק לו יש אם אבל

הבי"ד לתוך נכנס לברך,שאוסרהזה כוחםעליו את מגדילוחוצה ולאידך ,

%52 ורק לברך, לו המורים %57 יש והרי לברך, המחייבים של כוחם את

ולברך להחמיר שדינו בברכות ספיקא ספק הוי ולכן לברך, שלא המורים

הוא והספק בלילה, ברך שלא יודע אם אמנם והפר"ח). המחבר (לדעת

הספק הרי לילה), ספק יום ספק שהוא ביה"ש ברך (כי ביום ברך אולי

כאילו המתיריםהזה את המתיריםחוצה אלו של וכוחם ביום, לספור

ביחד היינו ,%5.21 רק אלא כנ"ל, ה-%05 על הנוספים %52 אינו כבר ביום

ספיקא ספק של דין זה אין וכבר לילה). הוא ביה"ש אולי (כי %5.26

בענין הפוסקים מש"כ אבל לברך, האומר רוב יש שעדיין ואף בברכות.

לך ואין לברך, המחייבים %57 של בספק רק הוא להחמיר ספיקא ספק

חידושו. אלא בו

בלילה, ספר בספק שדוקא שם, אדה"ז מלשון ראיה להביא יש ולכאורה

נסתפק אם רק ספיקא ספק שהוא שם מדגיש שאדה"ז בברכה, סופר

וספקו בלילה, ספר שלא ברור יודע דאם ומשמע בלילה", ספר "שמא

אכן אילו גם כי ספיקא, ספק של דין כאן אין ביום, ספר שמא הוא

ספיקא. ספק עדיין הוא עצמו זה הרי ביום, ספר

-ג-

דהסופר הדין על ס"ז שם בפר"ח שהקשה מה ובהקדים זה, על והשבתי

ספק דאיכא ספר) אם (בשכח לקמן "דשאני בברכה: לספור ממשיך ביום

הוה לא, או ביום לספור מצי אי לן דמספקא כיון הכא אבל ספיקא,
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שבאותו דכשם כלומר, להקל". ברכות וספק יומי, לשאר ספיקא חד ליה

שבספירת לשיטה דחוששין בברכה, ביום סופר אינו בלילו, ספר שלא יום

הימים בשאר לספור לו אין גופא, זה ספק דמחמת ה"ה מצוה, ליכא היום

כלל. הספירה מצות ממנו בטלה ושוב אחד, יום לו חסר דשמא בברכה,

בלי הימים בשאר לספור ימשיך ביום, ספר אם דאף הפר"ח, פסק ולכן

ספירה, מקרייא יממא דספירת נמצא בברכה, ימים שאר מני "דאי ברכה,

דכן בברכהוכיון יספור עצמו יום לאותו אדה"ז,אף שו"ע בשיטת וצ"ב ."

בברכה. לספור ימשיך דבכה"ג שפסק

בשאר דסופר ביום, אחד יום שספר שמי הדבר טעם דהנה להעיר, יש עוד

בסכ"ה). שכתב (ע"ד ס"ס דהו"ל משום כנ"ל הוא לכאורה בברכה, הימים

הספירה מן החסיר לא וא"כ ספירה, חשיבא נמי ביום שספירה דיתכן

אחד, יום וחיסר ספירה חשיבא דלא את"ל ואף לברך. שיכול ובודאי כלל,

יום חיסר שודאי מי שאף י"א דהלא לברך, שצריך יתכן אכתי הלא

אדה"ז שבשו"ע פלא אך הימים. בשאר המצוה ממנו בטלה לא מהספירה,

שבסכ"ה. מלשונו ושינה ס"ס, דהוי בזה הזכיר ולא כן, כתב לא

אלא ס"ס, משום הטעם אין כאן שאכן לאדה"ז דס"ל הוא, בזה והביאור

בברכה להלן ודאישסופר הוא,בתורת לברך שאין הצד שהרי וטעמא, .

יכול אינו אחד יום וכשהחסיר אחת, מצוה היא הספירה כל דלבה"ג

היא ביום בדיעבד דהספירה סובר עצמו הבה"ג אבל הימים, בשאר לספור

ולכן מהמ"ט, אחד יום אפילו לו חסר שלא נמצא ובברכה, מעליא ספירה

אף כי הראשונים ולשאר ביום, שספר כיון להבה"ג בברכה. סופר ממנ"פ

בשאר המצוה ממנו שתבטל כדי בכך אין מ"מ אחד, יום החסיר שאכן

"שהרי שהדגיש: וזהו הראשונהימים. הסברא לפי מצותאף הפסיד לא

נקראות הן והרי ביום למחר שספר כיון אחד, לילה בחסרון הספירה

שאותם "לפי ס"י: רעו בסימן עד"ז (וראה יום". המ"ט כל שסופר תמימות

סובריםהמתירים.. כו'").הם

שמברכים כשם ביום מברכים אין למה הפר"ח, שהקשה מה ומתורץ

במחלוקת היא דהספירה לברך, אפשר אי ביום כי הבאים. בימים

עשה לא אם אף הימים, בשאר אבל להקל. ברכות וספק הפוסקים
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בפ"ע, מצוה היא יום דכל היא שההלכה אפשר ביום, בספרו מצוה אתמול

ולברך. להמשיך ויכול

דבארנו בביה"ש, רק שספר מי של בדינו דברינו, לתחלת נשוב ועתה

יש כמו"כ דהלא ע"כ, הקושיא והבאנו ס"ס, דהו"ל משום ומברך דחוזר

חשיבא לא היום ספירת דשמא ומברך, חוזר שאינו להצד הפוך ספק

יום ספר לא שודאי דמי שהסוברים דהואיל אינו. זה להנ"ל אך ספירה.

דספירת הסוברים אלו הם (הבה"ג), בברכה לספור להמשיך יכול אינו אחד

היום ספירת דשמא נוסף ספק כאן שאין א"כ, נמצא ספירה, חשיבא היום

אינה היום שספירת הדעות על נסתמך אם גיסא, ולאידך ספירה. אינה

ולברך. להמשיך יכול אחד יום כשחיסר שגם שיטה כנגדו יש הרי ספירה,

שמא חדא דסתרי, לתרתי נחשוש אם רק הוא יברך, שלא דהצד הרי

דלא ההלכה ושמא הימים, בשאר מברך אינו יום דהמחסיר כבה"ג הלכה

אדם דכשעומד אחר, ובסגנון ספירה. חשיבא לא היום דספירת כבה"ג

להחמיר. ספיקא ספק לו יש הרי הדיינים, לפני השמשות בין שספר זה

הוא דאפילו שני וספק לילה, או יום הוא השמשות בין אם אחד ספק

ספק עוד לו אין אבל בפ"ע. ספירה היא יום שכל הלכה שמא לילה

ספי אינה היום ספירת שמא יום הוא אם ומכבידדאפילו שגורע (מה רה

כל שמא הספק את הקודם בספק שכלל מאחר כי הראשון), הספק על

להמשיך לו מורה בה"ג הרי כבה"ג, אחת מצוה הכל או ספירה היא יום

יום. הוא ביה"ש אם בודאי ולברך

שהוא לא, או ספר אם ששכח במי בסכ"ה אדה"ז שכתב דמה צ"ל, ולפ"ז

ספר "שמא נסתפק אם רק ספיקא דכשישבלילהספק משום זה אין ,"

למש"כ בהמשך שבא מפני אלא ס"ס, זה אין ביום ספר אולי ספק לו

זה "וכל מיניה: בלילהלעיל ספר שלא לו הואבשברי אם אבל אחד,

אף בדבר, ביוםמסופק למחר ספר בברכה,שלא לילות בשאר יספור

נסתפק אם הדין הוא ואכן כו'". בלילה ספר שמא להסתפק שיש דכיון

ביום. ספר שמא לו
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ל"ז סימן 

אייר  ר "ח  שבת בערב תספורת

-א-

בימי התספורת איסור בענין כתב ס"ח, תצג סימן או"ח אדה"ז בשו"ע

אם מקום מכל אייר, ר"ח עד גם איסור להנוהגין "אף העומר: ספירת

שמחה תוספת כאן שיש כיון בשבת, אייר ר"ח ור"חחל להתירשבת יש ,

השבת". כבוד מפני שבת בערב להסתפר

לחול שיכול היחידי שהאופן נמצא פסח", בד"ו "לא של הכלל לפי והנה,

כאשר רק הוא בשבת, אייר ששיר"ח ביום הוא דר"ח הואא' ובשבת

בשבתב'יום הוא דר"ח שא' יתכן (דלא ששידר"ח ביום כיוןוער"ח ,

לא וט"ו בניסן, ט"ו אחרי תמימים שבועיים בדיוק הוא ניסן כ"ט שער"ח

להסתפר מצוה יש אם אף שהרי להבין צריך ולפ"ז בע"ש). לעולם חל

הסכנה קיימת עדיין מ"מ ר"ח, בו שחל השבת בר"חלכבוד להסתפר שלא
סכנה רסמשום בסימן אדה"ז פסק כן והרי מאיסורא. סכנתא וחמירתא ,

לשבת יכנס שלא לגלחן מצוה גדולות, ראשו שערות היו "אם ס"א:

לכן, קודם ולא ממש שבת בערב לגלח המובחר מן ומצוה מנוול. כשהוא

שבת בערב פנאי לו אין ואם השבת. לכבוד שעושה ניכר שיהא כדי

לקרב שאפשר מה שכל ה', ביום יגלח שבת, צרכי טורח הגילוחמחמת

ונוהגין כבודו. בשביל שעושה ניכר שיהא כדי לקרב, לו יש השבת ליום

מקומות מפניבקצת שבת, בערב חל אפילו חודש בראש להסתפר שלא
החסיד יהודה רבינו הזהיר כן כי סכנה, אותחשש ריה"ח בצוואת (והוא "

כנה"ג בשם הביא והמג"א בכלל, ר"ח לענין כן כתב שריה"ח אלא מח.

בע"ש). אפילו הוא דכן
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הראיה ע"פ החודש קידוש של הזמן על מדבר שאדה"ז לומר שאין וכמובן

דמלבד ר"ח), ערב הוא ששי וביום בשבת אייר דר"ח א' לחול יכול (שאז

עליו היה הרי כלל, בזה"ז מעשי שאינו דין יכתוב שבשו"ע הדבר שמופרך

ס"ל דאכן לומר, בהכרח הלא וא"כ עתה. נוהג אינו זה שדין להדגיש

אך להסתפר, מותר בכה"ג מ"מ ר"ח, הוא שבת שערב שלמרות לאדה"ז

הדבר. טעם צ"ב

שכבוד לומר ור"ח,ואין דאםהשבת בר"ח. הגילוח איסור את דוחה

להסתפר מותר ור"ח שבת של המשותף כבודם שמפני הוא, כן אמנם

חדשי בשאר מותר שהדבר כ"ש א"כ העומר, ספירת בימי אפילו בר"ח

הנ"ל, רס בסימן אדה"ז פסק לא ולמה כזו, קביעות בהם שיש השנה

רגיל, בע"ש רק הוא בר"ח, להסתפר שאסור שבתדהא של בע"ש אבל

מותר .ור"ח,

-ב -

גילוח גם אוסר ריה"ח שבצוואת השאלה, ידועה דהנה בזה, צפרניםוי"ל

גם הוא שכן פוסקים, ועוד סי"ד עב סימן שו"ע הקיצור וכתבו בר"ח,

השמיט אדה"ז אמנם סכנה. משום הצפרנים לגלח דאין בע"ש שחל בר"ח

דס"ל ופשוט זה, בע"שדין שחל בר"ח לקצץ מותר ובפרטשצפרנים .

שחל בר"ח "מגלחים" דאין כתב דהמג"א המג"א, מלשון שינה דאדה"ז

דאין נקט ואדה"ז צפרנים, גילוח גם להתפרש יכול שזה בע"ש,

כנה"ג, בשם באה"ט ע"פ והוא השערות. גילוח רק היינו "מסתפרין",

ב"יוסף החיד"א וכ"כ בע"ש. שחל בר"ח לגלח מותר דצפרנים שכתבו

החיים" "נתיב בהגהות לאוואוט והרא"ד פוסקים. ועוד לז סימן אומץ"

כתבו סקס"ו, שם לקש"ע שבת" ב"מנחת וגם מח, סימן החיים" ל"דרך

" משום בזה, רעהטעם דבר ידע לא מצוה ח,ה).שומר (קהלת "

מצוה ד"שומר זה מטעם והרי מצפרנים, שערות שנא מאי לבאר, ויש

דכבוד המצוה מפני בר"ח, השערות גילוח גם להתיר יש לכאורה וגו'",

מנוול". כשהוא לשבת יכנס "שלא השבת
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דגילוח תירץ, נד-נו ע' במילואים אדה"ז", משו"ע הלכות "קצור ובספר

החיוב דבשערות, השערות. מגילוח יותר חשובה מצוה הוא בע"ש הצפרנים

צפרנים לענין ואילו אדה"ז), (כלשון גדולות" ראשו ש"שערות למי רק הוא

ללא שבת", ערב בכל הצפרנים לגלח "מצוה.. בסתם: שם) (בס"א כתב

הב"י השמיטו השערות גילוח דחיוב שהדין ועוד, גדולות. שהן התנאי

גמורה" מצוה "שאינו השערות בגילוח ולכן, הרמ"א. רק והוסיפו בשו"ע,

רע". דבר ידע לא מצוה ש"שומר הכלל את אמרינן לא (כלשונו),

השערות גילוח של הדין שכל מאחר אדרבה, שהרי צע"ג, שדבריו אלא

מדובר כזה מצב על ורק גדולות, ראשו שערות כאשר דוקא הוא בע"ש

יותר ניוול בזה יש ואף גמור, הכרח זהו שוב הרי שם, אדה"ז בשו"ע

ומש"כ רע" דבר ידע לא מצוה ו"שומר גדולות, שאינם בצפרניים מאשר

גילוחם זמן "נקבע צפרנים אתבכלשדוקא עושה אינו זה הנה ע"ש",

שערות גם כי יותר, חשוב לחיוב הצפרנים גילוחםגדולותגילוח זמן נקבע

ומש"כבכל שבת. גמורהערב מצוה דיןשאינו הביא הרמ"א שרק מפני ,

לגבי בחשיבות פחיתות כל בכך אין רמא", ביד ה"יוצאים לדידן הנה זה,

בשו"ע. גם שהובא דין

-ג-

אדה"ז, בשו"ע מקומות בשני מצינו כו'", מצוה "שומר של זה ענין והנה

זה. כלל להלכה נקטינן מתי הכללים את נלמד ומהם

לשפוך ומנהג בשכונה, מת שיש ושמע המים על "בירך סי"ד: רו בסימן

ברכתו תהא שלא המים מן מעט ישתה המת, שבשכונת שאובין מים כל

מפני הוא המנהג שטעם להאומרים ואף השאר. ישפוך ואח"כ לבטלה,

מכל מסתכן, מהן והשותה במים המות דם טפת מטיל המות שמלאך

ומאחר רע'. דבר ידע לא לבטלה) ברכה איסור (של מצוה 'שומר מקום

ואם סכנה. חשש משום השאר ישפוך לבטלה, ברכתו שאין מעט ששתה

יש כי וישתה, התקופה שעברה עד מעט ימתין נופלת, שהתקופה שמע

לשתות אלא בהם סכנה שאין האומריםבשעתאומרים ואף התקופה.
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גם מהם לשתות סכנה יש התקופה, בשעת ברזל בהם היה שלא שכל

רע". דבר ידע לא מצוה שומר מקום מכל אח"כ,

המצה, ללישת ששאבן שאובין מים בביתו לו שיש "מי סט"ו: תנה ובסימן

לשפוך שצריך בשכונתו, אחד שמת או ביום או בלילה התקופה ונפלה

לשפוך צריך אין כן פי על אף סכנה, חשש מפני שבשכונה המים כל

לא מצוה 'שומר שנאמר שלנו), מים מצות של מים (שהם הללו מים

כן לעשות ונכון בידו, הרשות ולשפכם להחמיר רוצה ואם רע'. דבר ידע

ללוש בקל לו שאפשר או שלנו, אחרים מים למצוא בקל לו אפשר אם

בסט"ז: וממשיך שלפניו". השמשות בבין שישאב אחרים במים אחר ביום

המצה ללישת ששאבן במים אמורים, דברים מצוה"במה של ,שאינה

ימי כל מצה לאכול שלא בידו שהרשות הרשות, לדבר קרובה שהיא

שנשאבו המים אבל ולשפכם. עצמו על להחמיר רשאי לפיכך הפסח,

ומחמיר אחרים מים למצוא לו אפשר אם אף מצוה, של המצות ללישת

הכתוב במאמר כמזלזל שנראה עושה, הוא טוב לא ושופכן, עצמו על

שהתקופה קודם לכתחלה מקום ומכל רע'. דבר ידע לא מצוה 'שומר

ברזל". לתוכו וישים זה על יסמוך לא נופלת,

סוף יו"ד פלאטקין) ז"ל אלי' אברהם ר' (לגה"ח הלכות" "בירורי ובספר

במקום רק נאמר מצוה", "שומר של זה דכלל מכאן, הסיק כג, סימן

תהיה וברכתו עליהם בירך שכבר מים בשתיית כמו אחרת. אפשרות שאין

שלנו" "מים למצוא בקל לו אפשר כשאי שלנו" ב"מים וכן ח"ו. לבטלה

המצוה את לקיים אפשר כאשר משא"כ אחר, ביום לאפות או אחרים,

מצוה". "שומר על ולסמוך לסכנה להכנס אין האיסור, על לעבור בלי

שבמצות אדה"ז (ומש"כ בחולין. מהגמרא לזה שמביא הוכחה עוד ועי"ש

"שנראה אחר, טעם הוא שם הרי המים, ולשפוך להחמיר אין מצוה

שופךכמזלזל כי שהואבידיםכו'", לסמוךמצוהדבר אין כאן גם ומ"מ .

אדה"ז). שם כמ"ש כו', ברזל לשים אלא לכתחלה ע"ז

בדיעבד, גם ב) מצוה". "שומר על לסמוך אין לכתחלה א) עולה: זה ומכל

ובתנאי לכך, דרכים לחפש צריך ע"ז, לסמוך יצטרכו שלא ברירה יש אם

מצוה". ב"שומר כמזלזל יראה שלא
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-ד -

כת ס"ג רעא סימן אדה"ז בשו"ע בשעהוהנה לקדש שלא נזהרים "יש ב:

תכ"ח] סי' עיין היום חצות אחר שביעית שעה [דהיינו הלילה של ראשונה

הראשונה שבשעה לפי הלילה. תוך שעה לאחר או הלילה קודם או אלא

לו יש שלכתחלה נתבאר וכבר עליו. מושל וסמא"ל מאדים מזל הוא

יום". מבעוד הכנסת מבית בבואו מיד לקדש

למה השואל, לאחד אדמו"ר כ"ק השיב קב ע' חי"ג קודש" וב"אגרות

קבלוהו לא שמלכתחלה הטעם לומר "יש הקודש: בארץ בזה נזהרים לא

שלכתחלה נתבאר וכבר כו' נזהרים יש בלשונו דייק שם בשו"ע גם [והרי

והטעם הנ"ל]. בשעה זה יהיה שלפעמים אף – כו' מיד לקדש לו יש

משום י"ל – כו'] בבואו מיד זה שאין [אפילו זה מנהג קבלת להעדר

אדה"ז בשו"ע הנ"ל להלכות ומציין רע". דבר ידע לא מצוה דשומר

תנה. סימן

של הנהגה על מדובר קידוש לגבי שהרי להבין, צריך ,לכתחלהולכאורה

מיד, לקדש שצריך השביעית, בשעה לביתו בא כבר אם בדיעבד רק ולא

הסכנה. חשש את מצוה" ד"שומר הענין דוחה ולמה

לבין התקופה, עליהם שעברה המים לשפוך בין שהחילוק בפשטות, וי"ל

דכל אלא לחוש, יש שלכתחלה משום אינו מלכתחלה, ברזל להניח

מעיקרא הבעיה את למנוע עצמהשאפשר התקופה בזמן שישימוגם ע"י ,

היכא משא"כ לעשות, ראוי זה כלל, סכנה בזה יהא ולא במים, ברזל

אפילו לסכנה חושש שהוא הרי ושופכם, התקופה עליהם עברה שכבר

"בקל" אפשר אם בדיעבד, גם וכן מצוה". ב"שומר ומזלזל מצוה במקום

לסמוך שלא לו "מותר" אז אחר, ביום לאפות או אחרים מים למצוא

בקידוש אבל גמורה. מצוה זו שאין היכא המים, ולשפוך מצוה" "שומר על

מלכתחלה הבעיה את למנוע אפשר השביעיתאי השעה זוהיבזמן כי ,

מהבעיה לברוח הוא ה"לכתחלה" כאן וא"כ קיימת, אז שהסכנה עובדה

בשנה מסוימות ובתקופות מצוה, הוא קידוש והרי אז. קידוש לעשות ולא

לביתו. בבואו מיד לקדש שראוי ובפרט הכנסת, מבית שבאים הזמן זהו
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התקופה, לליל המצות אפיית בין קשר אין ששם שלנו", ב"מים כמו ולא

לשים אפשר התקופה בליל וגם המצות, לאפיית אחרים ימים הרבה ויש

יש בקידוש וא"כ במים. הדיןברזל מעצם לשעההתמודדות הקידוש בין

לומר שייך כאן מה, על גובר מה להחליט צריך כאשר ובזה השביעית.

רע". דבר ידע לא מצוה ד"שומר הסכנה, על גוברת שהמצוה

בפועל אפשר כי הוא מזה, הנזהרים שיש אדה"ז פסק זאת שבכל ומה

הרי הדין, מעצם אבל רע". תקרא אל טוב ו"מהיות אחרת, בשעה לקדש

שהמצוה כמובן המצוה, עם פנים אל פנים מתמודדת כשהסכנה כאן

הסכנה. על גוברת

-ה -

שחל בר"ח הצפרנים לקצוץ אדה"ז מתיר מה מפני לבאר, יש זה ובכל

בערב אלא לקוץ שלא נזהרין "יש כתב: ס"ב רס בסימן דהנה בע"ש.

הידוע מטעם כלל קוצצין אין הימים בשאר אבל יו"ט.. בערב או שבת

שהצפרנים מפני ה', ביום צפרנים ליטול שלא מקפידים ויש להם.

בשבת". זה שיהיה רוצים ואינם לגילוחן, ג' ביום ולצמוח לחזור מתחילין

שהרי תמוה, הוא שערות, בגילוח הוא שכן הט"ז "מ"ש סק"א: שם ובקו"א

אפשר הצפרנים גילוח למעשה, וא"כ וצ"ע". יום, בכל מסתפר המלך

יום. בכל ותספורת בע"ש, רק לעשות

לבין שבת כבוד מצות בין סתירה אין השערות גילוח שלגבי מובן, ועפ"ז

עצמו להכין השבוע כל את לפניו יש שהרי בר"ח, להסתפר האיסור

ביחדלשבת, נפגשים לא הם כי לסכנה, המצוה בין התמודדות כאן ואין
ולאדוקא מתעצל") - "פושע פירש"י: מג,ב. (בברכות פשע שאם וגם .

בכבוד בעצמו זלזל כבר השבוע, ימי כל הגדולות שערותיו את סיפר

(משא"כ בשבילו נדחה אינו והאיסור מצוה", "שומר של בגדר ואינו שבת,

שתי של באיסור זלזל לא במים, ברזל שם לא בזמןאם המים ית

שמכין מצוה", "שומר הוא גופא עתה כי ראשית, טעמים: ומכמה התקופה.
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באותו אלו, ממים מצות להכין ירצה כאשר רק כי שנית, למצות. מים

מצוה"). "שומר הוא אז וגם הבעיה, את לפניו יש רגע

בע"ש, כן לעשות הוא ומוכרח אחר, ביום יכול אינו הצפרנים לחתוך אבל

יש עצמו, לאדם קשר שום ללא ושוב ר"ח, הוא שעתה לעשות עליו ומה

גוברת, והמצוה לסכנה, המצוה בין פנים אל פנים התמודדות הדין מעצם

רע". דבר ידע לא מצוה ד"שומר

-ו -

בר"ח דוקא להסתפר מותר מדוע היטב מובן בשבת.איירועפ"ז שחל

מפני להסתפר אפשר אי לזה, שקדמו השבוע ימי בשאר ספירתשהרי
התלויהעומר דבר לא וזה ור"ח. השבת כבוד מפני התירו בע"ש ורק ,

לסכנה, ור"ח, שבת כבוד בין סתירה שיש הדין, מעצם אם כי עצמו באדם

שאדה"ז בקידוש (משא"כ רע" דבר ידע לא מצוה "שומר אמרו ובזה

כנ"ל). אחרת, בשעה לקדש יכול כי בזה, שנזהרין פוסק
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ל"ח סימן 

הכפורים יום בערב אכילה  מצות
עינוי  תוספת ודין 

-א-

בין בו מלאכה ששבות "כשם ה"ו: פ"א עשור שביתת הלכות ברמב"ם

מחול להוסיף וצריך בלילה. בין ביום בין לעינוי שבות כך בלילה, בין ביום

נפשותיכם את ועניתם כג,לב) (אמור שנאמר וביציאתו, בכניסתו הקדש על

תשעה מערב ולהתענות לצום התחיל כלומר, בערב, לחדש בתשעה

לעשירי". הסמוך

מפסוקים לעינוי יוה"כ תוספת של זה דין למדו פא,א. ביומא והנה

דיממא לאזהרה חד במלאכה, כתיבי קראי "חמשה שם: וכמבואר נוספים,

מופנה הפסוקים מחמשת שאחד שם, ומבואר כו'". דליליא לאזהרה וחד

ממלאכה" עינוי פ"חלמגמר שם ירושלמי (וראה דליליא" בין דיממא בין ,

מה ללילה מיוחד לימוד צריך למה שהקשו, ישנים בתוספות ועיין ה"ג.

דהכא רוקח", וב"מעשה הרא"ש בתוספות ותירץ ויו"ט. בשבת מצינו שלא

"בעצם כג,כח.ל) (אמור דכתיב (שם,כט)היוםשאני כתיב בעינוי וגם הזה",

תעונה לא אשר הנפש כל מיוחדהיוםבעצם"כי לימוד צריך לכן הזה",

הלילה). את גם לרבות

" הרמב"ם מלשון להוסיףוהנה שזהווצריך משמע הקודש", על מחול

האדם על (וכןלקבלשצריךחיוב מעצמו חל ואינו התוספת, עצמו על

נשים חיוב מיוחד מפסוק ללמוד כח,ב. בסוכה שהוצרכו מהא גם מוכח

שרוב ואילך, קצט,ג. ע' ח"א פערלא הרי"פ ביאור וראה יוה"כ. בתוספת

ב"משמרת עוד ועיין התוספת. עצמו על לקבל שצריך ס"ל הראשונים

קודש" "מקראי סקי"ג, רסא סימן שבת" "תוספת א', אות מב סימן שלום"

רסא ובסימן תרח סימן ריש אדה"ז שו"ע מלשון משמע וכן לח). סימן
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הוא השמשות, בין תוספת: זמני ב' דיש כתב סק"ג שם (ובקו"א ס"ד

מקו הרי קבלו, שלא דאף כרחו, בעל סיני,תוספת מהר הוא ועומד בל

האדם). בקבלת תלוי ביה"ש, ולפני

עליה חלה לא התוספת, עצמו על שקיבל לאחר שגם נראה, ולכאורה

יום, של ועיצומו יוה"כ שהואקדושת להוסיףחיובורק האדם בזמןעל
יוהכ"פ קודם תוספתהעינוי לענין ס"ג, תצא סימן אדה"ז שו"ע (וראה .

יו"ט שביתת לענין אם כי צריך אין הקודש על מחול להוסיף "ואף יו"ט:

מצות כגון היום, בקדושת התלויים דברים שארי לענין אבל ממלאכה..

רסא סימן ובקו"א הקודש". על מחול להוסיף צריך אין קודש.. מקרא

שמחוייב רק אלא יום, של כעיצומו אינו שהוסיף לאחר שגם כתב, סק"ג

הוא שכן וכ"ש ס"ג. רסז בסימן מש"כ וראה עי"ש. עצמו על שקיבל במה

מלאכה). לאיסור ולא עינוי לגבי רק היא יוה"כ שתוספת הרמב"ם לשיטת

ומתענה "מתחיל ע"ב: שם ביומא הגמרא מלשון לדייק יש מבעודוכן

נפשותיכםיום את "ועניתם מהפסוק זה ולמדו והיינובתשעה", ,"

לא וגם כרת עונש שאין הטעם וזהו יום. של כעיצומו אינה שהתוספת

עשה חיוב רק שהוא כיון ע"א), שם בגמרא (כמבואר התוספת על אזהרה

דהטעם יכול, ד"ה ג,ב. מו"ק מתוס' משמע (וכן בעינוי להוסיף האדם שעל

כשביעית, אינה שהתוספת משום הוא שביעית, תוספת על מלקות שאין

"דזה שם: הרמב"ם על ובצפע"נ עי"ש). להוסיף, האדם על חיוב רק אלא

יום שם יש התוספת על אם נפ"מ וגם איסור.. גדר לא מצוה גדר הוי

סוף ח"ב דוינסק צפע"נ בשו"ת ועד"ז עצמו", בפני דבר הוא או הכפורים,

תוספת גדר בענין ובעיקר זה, בכל הרבה האריך אדמו"ר (וכ"ק לב. סימן

.58-59 ע' וחי"ט יתרו, לפרשת ה' שיחה חט"ז שיחות" ב"לקוטי ויו"ט, שבת

ע-פז). ע' טו חוברת ליובאוויטש" תורה "כינוס בקונטרס ועיין

-ב -

להדיא הוא וכן מהתורה, היא זו שהוספה הרמב"ם, מלשון משמע עוד

ובשו"ע הוא". דאורייתא הכפורים יום "תוספת ל,א: וביצה קמח,ב. בשבת
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בביצה המאירי אבל כו'". להוסיף התורה מן "מ"ע תרח: סימן ריש אדה"ז

אלא שאינו לומר אני חוכך עצמו, הכפורים יום "ותוספת כתב: מדברישם
יוה"כסופרים תוספת כאן שאמרו ואע"פ בעלמא. אסמכתא וקרא ,

לר"ה בפירושו וכ"כ התורה". מן סרך שלו לעיקר שיש פירושו דאורייתא,

דברי שקורא בתלמוד, מקומות בהרבה "מצינו ביארנו: כבר ד"ה ט,א.

אבל התורה". מן סרך שלו לעיקר שיש דבר כשהוא דאורייתא, סופרים

" כתב: הכפורים יום ד"ה שם התורהביומא (וראהומן בתוספת" חייבים

ע,ב). ב"ב רמה" "יד

-ג-

'ועניתם', מהפסוק אלא הזה', היום מ'בעצם לא זה דין למד הרמב"ם והנה

נפשתיכם את 'ועניתם "תניא, ט,א): (ור"ה שם,ב ביומא מקורו זה וגם

יכול בערב אי בערב. ת"ל בתשעה, ויתענה יתחיל יכול לחדש', בתשעה

מכאן יום. מבעוד ומתענה מתחיל כיצד, הא בתשעה. ת"ל משתחשך,

ת"ל מנין, ביציאתו בכניסתו, אלא לי ואין הקודש. על מחול שמוסיפין

ערב". עד מערב

לעינוי, התוספת דין את זה מפסוק הרמב"ם שלמד דמאחר להבין, וצריך

הכפורים, יום בערב לאכול המצוה את מזה ללמוד יכול אינו כבר א"כ

ה"ט, פ"ג נדרים בהלכות מדבריו לכאורה שמבואר למה סותר זה והרי

"הנודרמהתורהשאסור שם: הרמב"ם לשון דזה הכפורים. יום בערב לצום

וכן מצוה.. דברי על חלים שהנדרים לצום, חייב ביו"ט, או בשבת שיצום

והרי זה יום בו ופגע ימיו, כל שלישי יום או ראשון יום שיצום הנודר

או יו"ט הכפוריםהוא יום ופוריםערב חנוכה בו פגע לצום.. חייב זה הרי ,

סופרים מדברי בהם הצום ואיסור הואיל האלו, הימים מפני נדרו ידחה

"סבר שם: ובכס"מ חכמים". גזירת מפני נדרו וידחה חיזוק, צריכין הן הרי

התורה". מן יוה"כ בערב להתענות שאסור רבינו,

התנא שרק בגמרא, מפורש מ"ועניתםשאינווהרי התוספת דין את לומד

חייא רב דרשת את זה מפסוק ללמוד יכול גו'", בתשעה נפשותיכם את
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כאילו הכתוב עליו מעלה בתשיעי, ושותה האוכל ד'כל מדיפתי, רב בר

כתב, האוכל כל ד"ה סח,ב. בפסחים ורש"י ועשירי'. בתשיעי צם

התוספת דין ילמדו בתשיעי, אכילה למצות הפסוק את שהדורשים

שיטת את תר"ד בסימן הב"י תירץ וכן בר"ה, כר"ע ובקציר' מ'בחריש

יוה"כ תוספת את למד שהרי כן, לתרץ א"א לרמב"ם אבל הטור.

לא שהרמב"ם מיהו, ד"ה שם בר"ה יהושע" ה"פני של (ותירוצו מ'ועניתם'

דמרבינן דסוכה.. מסוגיא כן לו "שיצא אלא מ"ועניתם" עינוי תוספת למד

מ"ועניתם"). לומד שהרמב"ם מפורש כאן שהרי צע"ג, כו'", מהאזרח

למדנו זה שממקרא "ואע"פ כתב: ס"א תרח סימן אדה"ז בשו"ע אמנם

תענית משום הכתוב פשט מ"מ יוה"כ, בערב לאכול שמצוה תרד, בסימן

אלא כאן, שנתבאר כמו חכמיםממש בערבשמצות בסעודה להרבות היא

להם ומצאו שם, שנתבאר מטעם ו'עניתםסמךיוה"כ שנאמר התורה, מן

תשיעי באכילת עצמו את שיכין חכמים בו ופירשו לחודש", בט' וגו'

ומש"כ תתלו). ח"ב הרדב"ז בתשובות כתב (ועד"ז עשירי" של לעינוי

היא בתשיעי לאכול ובכס"ממדרבנןשהמצוה תיח בסימן הב"י כ"כ ,

דרבנן דרשא הוא כו' בתשיעי האוכל דכל שהדין די"ל שם, נדרים הלכות

על ס"ג תקע סימן בשו"ע וכ"כ בעלמא, אסמכתא הוא "ועניתם" והפסוק

סק"ט). שם מג"א (וראה מדרבנן אלא שאינו יוה"כ בערב התענית איסור

שהם נראה הרמב"ם שמדברי "אלא הוסיף: עצמו שהמחבר שלואף
אפשרתורה הרמב"ם לדעת שגם שם, בכס"מ כתב עצמו הוא הרי ,"

לרמב"ם הרדב"ז וכ"כ בתורה, סמך לו יש רק מדרבנן אלא שאינו לומר

התורה". מן עיקר לו יש מ"מ דרבנן, דרשא שהוא תימא "ואפילו שם:

אלא הרמב"ם. לדעת גם להתאים אדה"ז שו"ע תירוץ יכול היה ולכן

חיוב את יוה"כ בהלכות כלל הרמב"ם הביא לא מה מפני צ"ע, שעדיין

(ומה נדרים בהלכות מדבריו כן שמשמע ורק בתשיעי, ושתיה האכילה

לשון עם כלל מתיישב אינו ח', אות תרד בסימן השלחן" "ערוך שתירץ

עי"ש). בנדרים, הרמב"ם
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-ד -

שכל אחא ר' דרשת את להלכה פוסק לא הרמב"ם שבאמת לומר, ויש

זאת ובכל לעינוי), יוה"כ לתוספת הפסוק דורש (כי וכו' בתשיעי האוכל

יוה"כלדעתו בערב לצום מהתורה הואאסור הזה הצום איסור ואת אכן,
הזהב.כתב בלשונו עצמה זו בהלכה כאן

בלש הדיוק בהקדים יובן לתוספתוהענין גו'" "ועניתם הפסוק שהביא ונו,

"כלומר, וביאר: דלכאורההתחיליוה"כ, תשעה", מערב ולהתענות לצום

הפסוק בלשון וגם "התחיל". ומהו כו'", לצום "שצריך לכתוב לו היה

אכילה, העדר של מציאות רק אינו "ועניתם" שהרי להבין, יש "ועניתם"

של חיובי לשון ועניתםאלא הצוםפעולת על כשמדובר הניחא ולכאורה ,

שייך מה אבל עינוי, לשון בזה ששייך מובן דיוה"כ לעת המעת עינויבכל

לחדש מוכח,בערב"בתשעה ומזה לצום. התחיל עכשיו רק והרי ,"

לחדש, בתשעה לצום אוסרת שהתורה פירושו, מתשעה" ש"ועניתם..

הערב שלקראת מהיהודי ו"יפסיקודורשת לצוםאכילתו, יתחיל
לתעניתוולהתענות "התחלה" היתה לא הרי בתשעה, גם צם היה שאם ."

" היתה תענית(ולא בסידורקבלת וראה יוה"כ). של וכפרה תשובה לשם "

יום מבעוד "שאוכל שכתב: יוה"כ ערב הלכות מגרמייזא שלמה רבינו

להתענות.. בתשיעיומתחיל ושותה ביוםכשאוכל בו מערבלהתענות

יום, מעליאמבעוד שהתורהשהיכירא ולהנ"ל הכפורים"). יום להתענות

"ועניתם.. הפסוק לשון מובן יוהכ"פ, קודם האכילה את להפסיק מצוה

והוא לאכול מפסיק הוא ואילך זה שמרגע הזו, התענית קבלת כי בערב",

בערבשמתחיליודע כבר התענית להרגש גורם זה יוה"כ, מוצאי עד בצום

במוחש). (וכנראה

לחיוב הטעם ג"כ שזהו להוסיף, יש מתשעהולהנ"ל יוה"כ כיתוספת ,

לעשות שצריך במציאותהתחלתשלפעולהמאחר יתכן לא א"כ התענית,

יעשהיתחילשהאדם (היינו אכילהתעניתו הפסקת של בעשורפעולה (

ה"ועניתם.. שפעולת מוכרח ולכן ביוה"כ, רח"ל אוכל הוא אז כי לחדש,

מצותהתחיל של הגדר וזהו בערב. מתשעה תהיה ולהתענות", לצום
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המפסקת" התחלתסעודה היא זו דסעודה המזון שברכת (כדלקמן), "

כי החיוביתהתענית, הפעולה (לולאזוהי ולהתענות" לצום "יתחיל של

כן, נהגו באב תשעה בצום שגם ומה בפוסקים). כמבואר תנאי, עשה אם

איסור שאכן מובן ובזה תקנו. דאורייתא כעין רבנן דתקון דכל משום הוא

ולכן גופא. זו בהלכה עשור שביתת בהלכות כאן מופיע ביוה"כ הצום

מהתורה. הוא יוה"כ בערב הצום שאיסור נדרים בהלכות כתב

דין את לומד והרמב"ם דמאחר לעיל, שהקשינו מה ג"כ מיושב וממילא

בתשיעי, לאכול מצוה דיש ג"כ ס"ל איך מ"ועניתם", יוהכ"פ" "תוספת

אתי והשתא הדרשות. מב' אחת את רק שלמדים מבואר, בגמרא שהרי

שמפסוק אלא זה, מפסוק ה"תוספת" דין את רק למד אכן דלעולם שפיר,

התוספת. מצות את לקיים כדי בעשירי, לאכול שיש גם מוכח עצמו זה

משום ולא יוה"כ, בערב לצום שאסור מחז"ל הוכחות היו שלרמב"ם וי"ל

בברכות וכדאיתא מדיפתי). רב בר אחא רב (כדרשת לאכול מצוה שיש

לעמוד עת הגיע אמר ולא זכאי.. בן יוחנן רבי על עליו "אמרו כח,א:

" (ופירש"י יוה"כ" מ..ערבי חוץ המדרש, יוםמבית מבעוד לאכול ").שצריך

"להתחיל" בכדי יום, מבעוד לאכול מיוחדת השתדלות עשה שריב"ז הרי

כל (שהרי בתשיעי" ולשתות "לאכול של המצוה מפני ולא הצום, את

צריך היה שלכן באכילה, אסור המדרש ובית המדרש, בבית היה היום

ההכרחלעמוד" מפני אלא המדרש"), ע"ילהתחילמבית הצום אכילהאת
יתיבוהפסקה הוה שתא כולה דרבינא בריה "מר סח,ב: מפסחים ולהעיר .

עם שם זה את שקישרו (ואף דכיפורי" יומא מ..מעלי לבר בתעניתא,

את מועניתם שדורשים ביומא הגמרא לשיטת מ"מ אחא, רב דרשת

מוכרח). זה אין יוה"כ, תוספת

אי, ד"ה מא,א. עירובין בתוס' (ומובא ו' אות פ"ג איכה רבה ובמדרש

לנציבין אזל בתירה בן יהודה "רבי כל): ד"ה ל,ב. תענית בתוס' ועד"ז

רבא, צומא ופסקבערבי מפסקתאכל סעודה שאחרי למדו שמזה כו'",

הכרח שיש ופסק" "אכל מהלשון ומשמע לאכול. הצוםלהתחילאסור את

והפסקהע"י "סעודהאכילה זו סעודה נקראת שלכן לומר ויש ",המפסקת.

מיוחד ענין שיש משום אלא לאכול, אז מפסיקים שבפועל משום רק לא
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ולהפסיק הכפוריםלאכול ביום נמי "וכן שם: תענית תוס' וראה צריך.

כתובותלסעוד ברש"י משמע וכן התורה. מן יוה"כ דתוספת יום, מבעוד

מריבה לו והיתה יוה"כ ערב לביתו שבא דרבה, בריה יוסף דרב בהמעשה

מר ולא איפסיק מר "לא טרדתם שמרוב בגמרא ואמרו אביו, עם

הכפורים, יום סעודת אכלו "לא ופירש"י: אכילהאיפסיק", בה שמפסיקין

אכל.להתענות שלא לומר בא לכאורה שהרי תמוה, "איפסיק" ולשון ."

שנוצר ההפסק מחמת הוא זו, אכילה של ומהותה ענינה כל להנ"ל אך

יוה"כ וערב עקיבא.. רבי על עליו "אמרו קט,א: בפסחים (ומש"כ ידה על

את שיאכילו הכוונהבניהםכדי ד"הלליל", שם בתוס' כמבואר יוה"כ,

עוד ועיין ה"א. פ"ד יומא בתוספתא וכדמוכח פסחים, לילי לגבי חוץ

ועוד). קלג,א. חולין פא,א. קידושין ה,א. כתובות



355

ט"ל סימן 

הדלקת  במקום  מנהגנו ביאור
חנוכה נר

נשיאינו, רבותינו ממנהג "ולהעיר :456 ע' ח"ה בלקו"ש אדמו"ר כ"ק כתב

נ"ח מדליקין החלוןשהיו על ולא החדרים אחד פתח סוכהעל וראה .

מהו השאלה, וידועה עכ"ל. כו'", כהנא דרב מפומיה ונפיק הואיל (לב,ב)

על להניחה ש"מצוה בגמרא מפורש והרי זה, מנהג של ביתוטעמו פתח

בס"ד.מבחוץ הלכה ע"פ הענין לבאר ונשתדל ."

-א-

ביתו פתח על להניחה מצוה חנוכה נר רבנן, "תנו (ופירש"י): כא,ב בשבת

ניסא, פרסומי (משום הרביםמבחוץ ברשות שבתיהןבחצרואלאולא ,

להניחה בחצר מקום לו (שאין בעלייה דר היה אם לחצר). פתוחין היו

) בחלון מניחה ובשעתמבפניםשם), הרבים. לרשות הסמוכה חלון) כנגד ,

בבית אלא נר יבעירו שלא אידם ביום חוק לפרסיים להם (שהיה הסכנה

וה"אור ודיו". שלחנו, על מניחה יז,א), בגיטין כדאמרינן שלהם, זרה עבודה

דעל רש"י, לשון את העתיקו ט,ב) הרי"ף (על והר"ן רפג) (סימן זרוע"

בחצרו. היינו מבחוץ ביתו פתח

" רש"י שכתב אף על הרביםוהנה ברשות היוולא שבתיהן בחצרו, אלא

חצר בלי בית יש אם מ"מ לחצר", לרה"רפתוחין ישירות מדליקופתוח ,

מצוה חנוכה נר רבה, "אמר כב,א: לקמן שהרי הבית. פתח על ברה"ר

"בחצר שם: ופירש"י לפתח", הסמוכה בטפח ברה"רלהניחה כתבאו וכן ."

להניחה "שמצוה פטור: חנוכה בנר ד"ה כב,א. בב"ק לפרסומיברה"ררש"י

חצר. ללא לרה"ר פתוח כשביתו היינו וע"כ ניסא",
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בעיני מחוור "ואינו רש"י: על הרשב"א בחידושי שהקשה מה מתורץ ובזה

'הניח (כא,ב) בסמוך לה ומייתינן מדתנן בחצרו), שמדליק שפירש (מה

רבי חייב, החנוני בחוץ) גמל שנשא פשתן (ונשרף מבחוץ נרו את חנוני

מניחה אין ואם ברשות. שהוציאה מפני פטור', חנוכה בנר אומר יהודה

הרשהו. ומי פטור למה ממש, בחוץ הניחה וזה בפנים אלא הדין) (מצד

בשהניחה דוקא אומר אתה ולעולםכנגדואם בחצרוחוץ אםבפנים ,

רגי (בנר חייב אמאי הא בכי חנוני אפילו ניזקכן והלא נ"ח), שאינו ל

מבחוץ מסתברא אלא חייב. הגמל בעל ואדרבה הוזק, המזיק ברשות

קאמר". ממש

על שיניח דצריך ראיה אין דלקמן גמל "ומבעל תירץ: הרא"ש ובתוס'

כן (והרי לפניו" חצר ואין לרה"ר שפתוח בחנות איירי דהתם החצר, פתח

להר"ן: בשיטה וכ"כ לחצר). ולא לרה"ר, פתוחות להיות החנויות דרך

מיירי והכא מבחוץ, להניחה הוצרך וע"כ חצר, דליכא מיירי "דהתם

הבית לפתח הסמוך בטפח בחצר, מבפנים להניחה וצריך חצר בדאיכא

לחצר". הפתוח

-ב -

" באומרו רש"י שכוונת מש"כ הרביםוהנה ברשות היינובחצרואלאולא ,"

לפתחבחצרשמדליקים והר"ןביתובסמוך הרא"ש בתוס' מבואר כך ,

אברהם ב"ר צדקיה (לר' הלקט" "שבלי בספר אבל ראשונים. ועוד הנ"ל

פירש, זצ"ל שלמה "רבינו רש"י: בשם כתב קפה, סימן חנוכה דיני הרופא)

[בפתחים] אלא הרבים ברשות ולא ניסא, פרסומא משום מבחוץ מניחה

שמדליקיןשבבתיהן לומר כוונתו ולכאורה לחצר". סמוכין בביתשהן
בדיניעצמו רבתי" "תניא בספר כתב וכן לחצר. הסמוך בפתח גופא ושם ,

אלא ברה"ר, "ולא לחצר".בבתיםחנוכה: וסמוכין לחצר הפתוחים

דכתב לשונו, פשטות היפך לכאורה הוא ברש"י זה שביאורם אלא

רבתיבחצרושמדליק ותניא שבה"ל שגם לומר, יש (ושמא בבית. ולא

לחצר הכוונה בבית, שמדליקין ומש"כ בחצר, שמדליק לזה נתכוונו
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הבית". "פתח נקרא לבית, הצמוד החצר של קטע אותו כי הבית, שבפתח

לפתח, והסמוך לבית, שמחוץ המקום שגם הכתובים, בפשטות כן ומפורש

אŁר האנŁים "ואת יט,יא: וירא בפרשת והוא הבית". "פתח ïתחנקרא ְֲֲִֶֶֶַָָ

למצאהàית äלאçו áדõל ועד מñטן íàנורים äéתחהïזוהיה ולכאורה .(" ְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַָָָֹֹ
היא רש"י שדעת שכתב פתח, ד"ה ס"ה תרעא סימן הבאה"ל כוונת גם

לחצר". הפתוח הבית פתח על "דמניחו

מהנ"ל: הפוך רש"י בשיטת פירש ח"א ט' נתיב ירוחם ברבינו (והנה

הסמוך החיצון בפתח מבחוץ, הנרותלרה"ר"פירש"י אבל היינומבפנים. ."

סף על בחצר לרה"רשמדליק שמהחצר שגםהפתח הריטב"א, והוסיף .

החצר מבפנים הדין דהוא מחדש ורק ברה"ר, להדליק דאפשר מודה רש"י

רש"י דברי פשטות אולם כאן). מנוח" "חכמת גם (וראה לרה"ר בסמוך

דכשישולא" אלא כריטב"א, דלא לכאורה נראה בחצרו", אלא ברה"ר

דלא ותוס' מרש"י ראיות עוד לקמן וראה לגמרי. ברה"ר להדליק אין חצר

והריטב"א). ירוחם כרבינו

ש"אם רש"י שכתב מה יובן ברש"י, והר"ן הרא"ש התוס' של ולפירוש

פירושו בעלייה", דר "שישהיה אלא חצר, בחצרשם מקום לו שאין
ואם נר, להדלקת צריך מקום כמה וכי בזה, צ"ב דלכאורה שם". להניחה

דין שכל לומר ודוחק בחצר. להדליק יוכל שלא יתכן איך חצר לבית יש

בחצר מקום שאין מאד רחוקה תימצי היכי על מדבר בעליה, גר של זה

עצמו בבית הדר יעשה מה בחצר, מקום אין אכן שאם (ועוד, נר להדליק

העליה). שמתחת

בחצר הוא ההדלקה שמקום דמאחר לשיטתו, רש"י שכוונת פתחאלא על
לשימושו,הבית ומותרת גדולה החצר שתהיה ככל בעליה, שדר לזה הרי ,

כיוןלעולםמ"מ שם", להניחה בחצר מקום לו פתח"אין בין מפגש שאין
לחצר הבית).ביתו לבעל (משא"כ

לפתח, הסמוך טפח בענין שכתב להניחה מצוה ד"ה כב,א. רש"י וראה

" זה ניכרדבלא באופןאין להניחה דצריך והיינו שם". הניחו שבעה"ב

כשגר וע"כ שייכים. הם בית לאיזה מיד יבין הנרות את שרואה שמי
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החלון. כנגד בבית רק להדליקה דרך לו אין לחצר, פתח לה שאין בעליה

כשהעליה מיירי "הכא כתב: הריטב"א לביתוגם מנחפתוחה כי דהשתא ,

החצר, פתח על או הבית אפתח עליהלה דמשום מילתא מינכרא לא

לרה"ר".הוא הסמוך בחלון מניחה ולפיכך .

-ג-

ופירשו רש"י, על חלקו מבחוץ, ביתו פתח על להניחה מצוה ד"ה ובתוס'

"מיירי מבחוץ, ביתו פתח על שמדליקין בברייתא שמבואר דליכאדמה

מצוהחצר הבית, לפני חצר יש אם אבל לרה"ר. סמוך עומד בית אלא

חצרלהניח פתח שמניחעל כרש"י ודלא ברה"ר. היינו (מבחוץ על" בחצר

הבית שישפתח חצר (כג,א) לקמן "דאמר מהא זאת, הוכיחו והתוס' .(

מתא. דבני חשדא (משום נרות ב' צריכה לרה"ר) (ממנה פתחים ב' לה

ואמרינן הדלקה). המצריך הפתח הוא מבחוץ, החצר שפתח מוכח והרי

לשני משמע אדם, בני לשני עולה פיות, שני לה שיש נר (שם,ב) נמי

משמאל, ולזה מימין לזה היה בתיהם, פתחי על מניחים היו ואם בתים.

לשניהם, משותף הוא (שהרי שפיר" אתי החצר פתח על מניחים אי אבל

שניהם). עבור דמי שפיר משמאלו וכשמניחים

לחצר, פתוח שביתו מי לגבי להלכה, רש"י עם התוס' איפוא ונחלקו

בדלרש"י ולתוס'חצרמניחו לביתו, ברה"רסמוך לחצרו.מניחו סמוך

ברשות לא מבחוץ, שפירש, מי "יש וז"ל: רש"י, כשיטת מוכיח והמאירי

כירה בפרק שאמרו ממה לדבריהם וראיה בחצרו. אלא ממש הרבים

מהו שלאלטלטולי(מה,א) אלמא בשבתא, חברי מקמי דחנוכה שרגא

איסור אלא בו איסורטלטולהיה כאן יש הרי היתה, בחוץ ואלו (מדרבנן).

התירו".הכנסה והיאך (מהתורה)

נרות, ב' שצריכה פתחים ב' לה שיש מחצר רש"י על התוס' שהקשו ומה

"שיש שם: פירש רש"י שהרי הרא"ש, בתוס' פתחיםלביתתירץ ב'

לחצר ב'פתוחים שיש כתוס' דלא לשיטתו, המחייבים הפתחים (שהם "

לרה"רפתחים ).מהחצר
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שפירש לרש"י מתורץ זה אף פיות, שני לה שיש מנר שהקשו מה וגם

היינו ואחד", אחד לכל נר העושין למהדרין אדם, בני לשני "עולה שם:

הדרים אדם בני הביתשני בפתחבאותו ביחד ומדליקים לחצר, שפתוח

הגרים אדם בני לשני שעולה כתוס' (ולא בתיםהבית וכתבבשני .

לשיטתם דהתוס' המבי"ט), של בנו מטראני, יוסף (ר' מהרי"ט בחידושי

כלומר וביתו", איש אנר אלא קיימי לא וב"ה "דב"ש והמהדרין, ד"ה כא,ב.

המדליק שהאחד רק אלא אחד, לכל נר עבדי לא המהדרין מן דמהדרין

והולך). מוסיף

לבאר טרח למה מובן רש"י, בדברי והר"ן הרא"ש תוס' שפירשו מה (ולפי

דהכוונה כתוס' פירש ולא לחצר, מבית הכוונה פתחים ב' לה שיש שחצר

לשני עולה שהיא פיות, ב' לה שיש בנר פירש למה וכן לרה"ר. מחצר

אדם בני לשני דהכוונה כתוס' לפרש יכול היה והרי אחד, מבית אדם בני

עצם וגם לרה"ר. מהחצר אחת יציאה להם שיש והעיקר בתים, מב'

וראה שכתבנו. כמו בדבריו פירשו שהם מוכיחות רש"י על התוס' קושיות

" והמשיך: התוס' דברי שהביא ומניחה, ד"ה תרעא סימן רש"יאבלב"י

מחלוקת כאן שיש בדבריו ברור הרי כו'", בחצרו אלא ברה"ר ולא פירש..

וכ"כ כלל. רש"י את הזכירו לא שהתוס' אף על וזאת לתוס', רש"י בין

כאן). מלובלין מהר"ם

-ד -

כ"ק מש"כ ובהקדים ותוס'. רש"י של מחלוקתם שורש מהו לבאר ויש

ע' ח"ג המלך" ב"שלחן (הועתק 318 ע' חל"ה שיחות בלקוטי אדמו"ר

שאר נרות.. בשאר שאינו חנוכה בנרות מיוחד ענין "ישנו וז"ל: רסד-ה),

ידם, על הבא אחר בענין אם כי עצמם, בהנרות התכלית אין הנרות

שעל הוא תכליתם שבת, בנרות וכמו להתכלית. וטפל אמצעי הם והנרות

צריך, הוא לאורה וכי המקדש.. נרות גם וכמו"כ בית, שלום יהיה ידם

בנרות משא"כ בישראל.. שורה שהשכינה עולם לבאי היא עדות אלא

עצמםחנוכה.. בהנרות היא הםהתכלית חנוכה נרות אשר דארז"ל והגם .
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ניסא, פרסומי בשביל הוא עיקרם שכל בזה הכוונה אין ניסא, לפירסומי

בהם שיש אם נוסףכי לדבר,ענין וראיה הנס. את מפרסמים גם שהם ,

את מקיים ניסא, פרסומי בהם שאין באופן חנוכה נרות כשמדליק דגם

בית, שלום בשביל הוא עיקרם אשר שבת בנרות עליה.. ומברך המצוה

את מקיימים אין בית, שלום גורמים שאינם באופן הדלקתן באם הנה

ומברכין אחד שלחן על אוכלין בתים בעלי ג' או ב' כאשר ולכן המצוה.

שם יש שכבר לפי לבטלה, ברכה כאן שיש לומר מפקפקין יש אחד, כל

טעמם המנהג, שמיישבין אלו וגם הראשון. שהדליק מנרות מרובה אורה

יתירה. ושמחה בית שלום בה יש בבית, אורה שניתוספה מה שכל הוא,

הדין חנוכה בנר אמנם אחת.. במנורה שנים יברכו לא לדעתם גם אבל

אדם. בני לשני עולה פיות שני לה שיש נר ממהבפשטות: גם מוכח וכן
ודיו שלחנו על מניחה הסכנה שבשעת בגמרא, במקוםדאיתא שגם הרי ,

מהדין סתירה לזה ואין המצוה. את ומקיים מברך ניסא, פרסומי שאין

דלא משום ופירש"י פסולה, אמה מעשרים למעלה שהניחה חנוכה דנר

שהגדר הוא, בזה הפירוש הנה ניסא.. פרסומי וליכא כו' עינא בה שלטא

אדם, לבני המאיר אור שיהא כזה באופן הוא, חנוכה נרות דהדלקת

פרסום של באופן גם צ"ל [ולכתחלה יאירו בה שנאמר המנורה כדוגמת

לבני הארה בגדר שאינם בזמן] [או במקום הדליקם אם ולכן דוקא],

עכ"ל. המצוה". מקיים אין אז הנס], [ולפרסם אדם

בספרו ז"ל שיינברג הגרח"פ גם כתב אחר, בסגנון רק הדברים, אותם ואת

החלון, ליד חנוכה נרות הדלקת "גבי ה': סימן חנוכה ח"א חיים" "משמרת

המצוהההידור בעצם שלאינו התכלית אלא ההדלקה.. היא שהמצוה ,

המצוה.. של בתכלית הוא ההידור החלון, וליד ניסא. פרסומי היא המצוה

הוא אלא המצוה, מן חלק הידור נוסףשאין.. למצוה".דבר

ודיו, שלחנו על מניחו הסכנה שבשעת מהדין ראיה מביא שהרבי ומאחר

ברור הואהרי כן לתוס' הפעולהשגם בעצם היא ההדלקה מצות שעיקר ,

וא"כ המצוה. על נוסף דבר הוא ניסא הפרסומי ואילו הנר, הדלקת של

ספקשלולאברור, אין בחוץ), גם (שהיא ניסא פרסומי של התוספת

חז"ל וכלשון הבית, לאנשי בבית רק היתה המצוה עצם מצד שההדלקה
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איש "נר הוא ההדלקה שחיוב לרש"יוביתו(כא,ב) בין וזהו הבית. חובת ,"

לתוס'. ובין

-ה -

בגדר היא ותוס', רש"י של שמחלוקתם לומר, יש שלהתוספתומעתה

דלרש"י ניסא. בביתפרסומי מתחיל ניסא הפרסומי גופאגם שבבית ואף .

חנוכה של ענינה שעיקר מאחר זהו הרי מבחוץ, הפתח על להניחה צריך

הבית פתח ועל החושך, במקום בחוץ, לפרסם שניהוא את מקיימים
להרחיקהדברים יכול אינו חצר, שם כשיש ולכן יחד. גם ולחוץ לפנים ,

בזה אבל עיקרי, ענין שזהו אף כי רה"ר, עד מהבית כך כל הנר את

לאנשי הפרסום מצות את נא)יפסיד סימן (עקב הספרי וכלשון ביתו,

מדליק חצר שם כשאין ורק וכו'". הולך ואתה הורשת, לא שלך "פלטרין

מאחר לתוס', משא"כ ביתו. פתח זהו כי הואברה"ר, ניסא שהפירסומי
לחוץ מחויבבעיקר הוא הרי לרה"ר, עד החוצה להוציאו שיכול ככל לכן ,

בא שזה אע"פ כן, לעשות הדין בפניםמעיקר בבית הפרסום חשבון .על

היה המצוה, מעיקר הוא ניסא הפרסומי אילו גם שלרש"י יתכן והנה

אבל לקמן). ראה (אבל בבית עיקרו ניסא שהפרסומי כנ"ל לומר אפשר

שלחנו על להדליק אפשר איך א"כ דוקא, בחוץ הוא שהפרסום לתוס'

ההדלקה. היא המצוה שעיקר הרבי במש"כ מתורץ וזה הסכנה. בשעת

ולא מבחוץ", ביתו, פתח "על (כא,ב) התנא מלשון זאת למד שרש"י וי"ל,

השייך ענין היא ההדלקה מצות עצם כי ביתו". פתח על "מבחוץ, אמרו

מתחיל הנס פרסום של התוספת וגם כנ"ל, מפניבביתולבית ורק ,

את מדליק הוא הרי החוץ, של ניסא ביתופרסומי של עלההדלקה ,

הוא שהפתח ביתו, שב"פתח" המיוחד הענין וזהו מבחוץ. הבית של הפתח

ממש. בבית כהדלקה והוי מהבית, נפרד בלתי חלק והוא לבית הכניסה

לו יש אם לשיטתו כי ברה"ר, ולא בחצר שמדליקים רש"י מדגיש ולכן

את קיים ולא לבית, והיכר שייכות זו להדלקה אין ברה"ר, ומדליק חצר
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את גם יקלקל זה סוף כל סוף (ובמילא בבית הנס פרסום מצות

בחוץ). הפרסום

מניחה בעליה שהדר רש"י מש"כ גם יובן החלוןובזה כנגד ולאמבפנים ,

מפני הבית, בפתח להדליק יכול שאינו מאחר כי עצמו. בחלון שמניחה

ביתו בתוך שמדליק לעיקרו ההדלקה חיוב חזר בחצר, מקום לו שאין

ניסא. לפרסומי חלונו כנגד זאת שעושה אלא ממש,

שלחנו, על "מניחה הסכנה דבשעת הברייתא, לשון דיוק לפרש יש ובזה

בלבדודיו זו דלא בזה, דקמ"ל וי"ל "ודיו". בתיבת מוסיף מה דלכאורה ,"

נוסף דבר הוא ניסא הפרסומי (כי המצוה קיום בעצם כלום הפסיד שלא

על כשהניחה קיים ניסא הפרסומי את שגם אלא ההדלקה), מצות על

ביתו. לאנשי הנס מפרסם כי שלחנו,

-ו -

חנוכה, "נר הברייתא דלשון עוד, י"ל להכי פירושו,מצוהומדאתינן כו'",

חנוכה נר שבמצות כלומר האופנים. ג' כל על נמשכת "מצוה" דתיבת

שהיה וכאילו אפשרויות. שלש מלכתחילה נאמרו ניסא, פרסומי הכוללת

הסכנה, בשעת על גם עלדמצוהכתוב .שלחנולהניחה

ביתו פתח על ההנחה על רק "מצוה" כתוב בפירוש הרי גיסא, ולאידך

" כמו (ולא זומצותהמבחוץ לא בחוץ הפרסום כי כו'). החמה משתשקע

הוא גופא ניסא פרסומי של שבתוספת אלא המצוה, מעצם שאינו בלבד

עושה "שאינו רבא: אמר ד"ה כג,ב. בפנ"י וכמבואר המובחר. מן למצוה רק

להניחה שצריך המובחר, מן חנוכה נר היינומצות לעיכובאמבחוץ", .שאינו

ד" גם אמרו ממש זה בלשון (ואכןמצוהוהרי עשרה" בתוך להניחה

ולשיטתיה המובחר". מן "מצוה בזה: גם פירש יח, סימן פ"ו ב"ק הרא"ש

מצוה רק אלא לעכב אינו מצוה דהלשון א' סימן פ"ג בר"ה שכתב אזיל,

" ועד"ז מעכב.מצוהבעלמא). אינו זה שגם לפתח", הסמוך בטפח להניחה

דמצוה.. לישנא אמרינן הני "דבכל מזוזה: בדיני רפט סימן יו"ד ב"י וראה

פסל". לא שינה ואם הכי, דמצוה למר דהיינו
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פתח על להניחו מצוה חנוכה "נר ה"ז: בפ"ד שכתב מהרמב"ם מוכח וכן

שתהיה כדי לבית, הנכנס שמאל על לפתח הסמוך בטפח מבחוץ, ביתו

בחלון מניחו בעליה דר היה ואם משמאל. חנוכה ונר מימין מזוזה

לא אמה מעשרים למעלה שהניחו חנוכה ונר הרבים. לרשות הסמוכה

הרי ניכר". שאינו לפי כלום פתחכללעשה על להניחו המצוה את

ומוכח לפתח. הסמוך בטפח להניחו המצוה עם ביחד מבחוץ, ביתו

אמה מעשרים מלמעלה בשונה המובחר. מן למצוה רק הם דשניהם

כלום". עשה ד"לא

פתח על להניחה המצוה את הכניסו שלא הברייתות, בלשון גם מובן וכן

כו'". והמהדרין וביתו, איש נר חנוכה מצות רבנן, ה"תנו בתוך מבחוץ ביתו

הדין ואם הנר. הדלקת תקנת מעצם אינו מבחוץ ביתו דפתח שהדין כיון

ניסא, פרסומי מצד מעכב שהיה או המצוה גדר מעצם היה "מבחוץ" של

ההדלקה. דין עיקרי בה שנשנו בברייתא מופיע זה היה

-ז -

להדליק בזמנם נהגו לא שבפועל מעידים, הראשונים מרבותינו כמה והנה

אלא מבחוץ, הבית פתח הביתעל כברבתוך היתה שלא אע"פ וזאת ,

בחוץ. הנר בהדלקת סכנה

" עובדה: קבעו דאי ד"ה מבפניםדבתוס' מדליקין (סימןדאנו.. ובמרדכי ."

"ועכשיו בפניםרסו): להניחה סימןשהרגילו (ח"א הרשב"א ובשו"ת ."

" שנהגותקמא): אלאעכשיו בחוץ להדליק אתבבתיםשלא ביאר ובזה ."

בשניהם, להדליק חייב אינו פתחים שני לו שיש מי שאף לכך, הטעם

" חשדא, אין בפניםדכבר אלא בחוץ מדליקין שאין יודעין וכןשהכל ."

אנו שאין כיון "אמנם ב'): אות ה"ה (פ"ד מיימוניות בהגהות מבואר

אלא מבפניםמדליקין א"כבבתים הבית, לבני כ"א נס פרסום כאן ואין

השחר". עמוד עד אפילו נס פרסום צריך ישנים, הבית בני שאין זמן כל

א' דרך מו"ק שער ירונדי, משולם ב"ר שמואל (לר' מועד" ב"אהל וכ"כ

ומבפנים, הפתח על להניחו נהגו "ועכשיו ה'): בשעתנתיב שאינו ואע"פ
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שנהגוהסכנה "ואחר חנוכה: בהלכות כתב העיטור" "בעל וגם על".

"נהגוהסכנה, שם: הדביר" ב"פתח וביאר סכנה", שאין נהגואף מ"מ ,

יעקב ב"ר אהרן (לר' חיים" "ארחות בספר גם וראה השלחן". על להניחו

(סימן זרוע" ה"אור ואכן סק"ג). חנוכה הלכות הכלבו, בעל מנרבונא הכהן

"והאידנא התפלא: סכנהשכג) אנודליכא אין טעמא מאי ידענא לא ,

בפנים להדלקה טעם מצא לא שהוא דאע"פ ולהעיר, בחצרות". מדליקין

בבית, הדליק עצמו הוא וגם המנהג, את לשנות ניסה לא מ"מ בזמנו,

מלשונו. כדמוכח

"ומיהו ס"ז): (שם הרמ"א וכמ"ש יותר. מאוחרים בדורות להלכה נפסק וכן

הזה, בפניםבזמן מדליקין לחוששכולנו אין כלל, ר"ה לבני היכר ואין

"בזמן שם: בס"ח גם וכ"כ לפתח". הסמוך בטפח מדליקין אין אם כך כל

הרמ"א לשון את סקי"ד המג"א וביאר ממש". בפנים מדליקין שכולם הזה

אבלממשבפנים בחוץ, שלא (אף מדליקין היו הטור שבזמן "פירוש, :

מדליקין אנו אבל מבפנים, הבית פתח אצל ממשעכ"פ) וכ"כבפנים ."

סק"ג. תרעה בסימן במג"א ועד"ז מפראג. מהר"א בשם משה" ב"דרכי

האומות, בין דרים שאנו הזה בזמן "אך סי"ב: קנד כלל אדם" וב"חיי

בביתומנהגנו אחד כל ופתחיםלהדליק הרבה חדרים לו יש ואפילו ,

מדליק אינו ולרה"ר, לחצר בביתוהרבה תשמישיואלא כל בו שמשתמש

המשנה בזמן שרק כתב, ס"ז) קלט (סימן שו"ע בקיצור וגם ביתו". בני עם

האומות, בין דרים שאנו הזה "בזמן אבל בחוץ, מדליקים היו והגמרא

בו". דר שהוא בבית מדליקין

עיקרי, הכי דבר הוא דוקא ברה"ר ניסא שהפרסומי התוס', לדעת והנה

הסכנה בזמן דהניחא כלל, מובן אינו בבית, הפרסום מיעוט חשבון על גם

הבית בתוך להדליק יתכן איך אבל כתיקונה, המצוה מקיימים לא אכן

ראיה"). הסכנה שעת "אין יד,א: סוכה צא,א. (ובעירובין סכנה. שאין בזמן

שייכת שההדלקה רק לא שאדרבה רש"י, בשיטת שביארנו למה משא"כ

דוקא הסכנהלבית בזמן גם א"כ מביתו, מתחיל הפרסום שגם אלא ,

ענין לו שחסר ורק "ודיו", כתיקונה המצוה מקיים שלחנו, על כשמניח
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וא"כ בחוץ, ניסא פרסומי של טעמיםצדדי ולמצוא לדון מקום כבר יש

הסכנה. שבטלה הגם בחוץ, ההדלקה מנהג את החזירו לא למה

-ח-

ביום חוק לפרסיים להם "שהיה רש"י: כתב הסכנה של במהותה והנה

שלהםאידם, זרה עבודה בבית אלא נר יבעירו ובשעתשלא ד"ה ובתוס' ."

לבבל, פרסיים) של אומה (שם חברי אתו מכי דהיינו לר"י, "נראה הסכנה:

שכבה) (אחרי דחנוכתא שרגא לטלטל מהו (מה,א) כירה בפ' כדאמר

או יקחו נמי השלחן דעל וא"ת, בשבתא. חברי בגיטיןמקמי כדאמר תו

דאין וי"ל מקמייהו. שרגא שקל חברא אתא חלש חנה בר בר רבה (יז,א)

חג שביום בשבתא, חברי "מקמי שם: ובתוס' בבתים". לחפש כ"כ רגילות

חנוכה בנר ליה דקמבעיא ומאי ע"ז. בבית אלא נר מניחין היו לא שלהם

מתוס' (וצ"ע להם.. מניחים היו אכילה דלצורך משום שבת, מבנר טפי

האמורא). יוחנן ר' בזמן רק לבבל הגיעו שהחברים ולא, ד,ה יא,א. לעיל

סכנת אלא קאמר, חברים סכנת לאו דלעיל, הסכנה דשעת ר"י, אומר א"נ

חנוכהגזירה נר להדליק שלא דהוישגזרו לומר ר"י של דההכרח וי"ל, ."

התוס' לשיטת הרי שבת, מנר שנא מאי הקושיא דמלבד ממש, סכנה

מפני נדחית ואיך הנס, פרסום של המצוה מעיקר היא בחוץ ההדלקה

וכ"כ בחוץ. להדליק ממש סכנה שהיתה וע"כ וכיו"ב, הנר כיבוי סכנת

ר"ל הסכנה, "ובשעת לעסוקשמדהמאירי: ישראל את מניחים שאין ,

שהרי שלחנו, על להדליק צריך הסכנה אף דעל הב"ח, (וביאר במצוות"

ע"ז והקשה יעבור. ואל יהרג דמסאני ערקתא על אפילו השמד בשעת

ל"ת, במצוות דוקא דזהו קנז סימן ביו"ד דקי"ל מהא הגרעק"א, בחידושי

מדרבנן). מ"ע שהיא חנוכה כנר במ"ע משא"כ

חברים היו פרסיים, החברים בימי כי "שמענו, כתב: שם גאון נסים ור'

והיה נר. בית מכל ולוקחין הנרות, את ומכבין ישראל בתי בכל מחזרין

שהיו מפני המעשה, מזה לישראל גדול לע"זצער נרותיהם את ".מוליכים
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דבר סוף לא פי' שלחנו. על מניחה הסכנה "בשעת כתב: הריטב"א אולם

סכנת אפילו אלא יהרג.. לא עשה מצות דעל פשיטא דא"כ נפשות, סכנת

איבה או הפרסייםצער מפני דהיינו כאן ז"ל פרש"י ולכן בצרפת. כמו ,

היה ולפיכך אידם.. של ידוע ביום בית בשום נר להדליק מניחין היו שלא

ז"ל הרב מורי רוחאומר מדליקהשכשנושב בחוץ, להדליקה אפשר שאי

בביתו". בפנים

ואף בחוץ. מדליקין אנו אין עתה "והנה סכ"ד: שם השולחן" וב"ערוך

המדינות שבכל מפני מהנמנעות, הוא כמעט מ"מ אצלינו, סכנה שאין

להניחם וא"א חזקים, ורוחות ושלג גשם סגריר ימי הם חנוכה ימי שלנו

רבנן.. אטרחוהו לא האי וכולי בזכוכית. להסגירם לא אם כולנובחוץ ולכן
בבית ".מדליקין

גנבים". דשכיחי משום בפנים, להדליקה נוהגים "ויש כאן: משה" וב"דרכי

"מכיון מו): סימן ח"ז הדאיה, הגר"ע (הראשל"צ עבדי" "ישכיל ובשו"ת

יש הרי לרוב, הגוים מן ושבים עוברים ויש האומות בין טמועים שאנו

אותהחשש יכבו ושבים הכלשהעוברים נהגו ולכן פרסום, כאן ואין

הלצים", "מן מתייראין דאם פ"ט, תענית מגילת וראה בפנים". להדליק

שלחנו. על בביתו מניחה

כשגזרו א) שלחנו: על בביתו מדליק שבהם מצבים כמה יש וא"כ

שזוהי חנוכה, נר להדליק ממששלא נפשות שמדסכנת בגזירת ועד"ז ,

הדולק הנר את נוטלין הפרסיים כשהיו ב) בכלל. המצוות קיום על

שגונבים גנבים או הנר, את שמכבין ושבים עוברים או אידם, ביום

הוא דהחשש המצוההנרת. איבהמביטול סכנת ג) ופחד. וצער,

הנרות נוטלין שהיו מכך צער או סכנתלע"זמהלצים. ד) רוחות.

הנר.וגשמים את שיכבו

נקראת הנר את שיטלו הגנב או החבר סכנת שאפילו כנ"ל שמצינו ומאחר

ע"י או הרוח ע"י המצוה ביטול סכנת גם א"כ המצוה, ביטול מפני סכנה,

מספקת סיבה הוי ושבים, מהעוברים הקייםהכיבוי במנהג לנגוע שלא

עיקר לתוס' שגם לעיל, וכאמור שלחנו. על בפנים להדליק ולהמשיך
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(ולהעיר תוספת רק הוא ניסא והפרסומי בבית, ההדלקה היא המצוה

שבזה הסכנה", "בימי אלא הסכנה" "בשעת כתב שלא הרמב"ם מלשון

שונות). בתקופות שונות סכנות כלל

בבית, היא ההדלקה מצות עיקר שלכו"ע הנ"ל, ההקדמה ולאחר

הנס פרסום גם ולרש"י המצוה, עיקר את קיים שלחנו על וכשמדליקה

של לבם מלאם לא טעמים כמה מפני הרי ודיו. ביתו, בבני מתחיל

לקדמותו המצב את להחזיר שאחריהם, והפוסקים הראשונים רבותינו

והגמרא: המשנה כבזמן בחוץ להדליק ולהורות

ישראל התפזרו בינתיים אבל סכנה, אין עתה במקומם אם דאפילו א)

על גזירות היו הדורות כל שבמשך ובודאי ומשונים, שונים עמים בין

ולכן מהמדינות. בחלק עכ"פ ואיבה, צער או נקבעהדת, שכבר לאחר
להתקייםהמנהג יכול לא השינוי כאשר לשנותו, רצו לא בפנים להדליק

ישראל. עם בכל

הנרות, לכיבוי גורמים החנוכה, בימי המצויים וגשמים שרוחות מפני ב)

ולכן הסכנה. כשעת והוי והגשם, מהרוח להגן עששית יש אחד לכל ולא

בפנים, להדליק הורגלו שכבר לשנותלאחר ישראל לחכמי כח היה לא

סגורה עששית להשיג יצטרך אחד שכל בהכרח, גורם שהיה (מה זאת

אתי טובא, ליה מיטרחא אי "ודילמא כא,סע"ב: הגמרא לשון וראה וכו'.

ממצוה"). לאימנועי

את הסכנה בזמן רבות שנים במשך קיימו ישראל שכל דלאחר ג)

לכו"ע ההדלקה מצות עיקר את קיימו ובזה הבית, בתוך הנרות הדלקת

הראשונים רצו לא הרי הפרסום, את גם זוולרש"י גדולה הארה לעקור

הבית .מתוך

-ט -

הרבים לרשות הסמוך פתח על מניחו חנוכה "נר ס"ה: שם בשו"ע והנה

חצר יש ואם פתחו. על מניחו הרבים, לרשות פתוח הבית אם מבחוץ.
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פתח לו שאין בעלייה דר היה ואם החצר. פתח על מניחו הבית, לפני

הסכנה ובשעת הרבים. לרשות הסמוך בחלון מניחו הרבים, לרשות פתוח

חצר יש דאם ומש"כ ודיו". שלחנו על מניחו המצוה, לקיים רשאי שאינו

זה הרי החצר, פתח על מניחו הבית התוס'לפני בביאוריכשיטת כמ"ש

"ר"ל ציין: הבאה"ל וגם כאן. רש"יהגר"א כדעת עלושלא דמניחו דסובר

הגמרא לשון השמיט שהמחבר פלא, זה (וראה לחצר". הפתוח הבית פתח

הואמצוה" מבחוץ, ביתו פתח דעל התוס', בשיטת שקאי כיון להניחה",

הנרות). הדלקת חיוב מעצם חוב

הוא שגם לכאורה משמע כלום, בזה העיר לא שהרמ"א מאחר אמנם,

כתוס'. הרמ"אפסק שכתב מקומות ריבוי לעיל הבאנו שהרי אינו. זה אבל

רש"י דעת את שיביא אפשרות אין וא"כ בפנים, להדליק נהגו שעכשיו

בפנים שמדליקין כתב, מזה גדולה כי הבית, פתח על בחצר שמדליק

הזכיר שלא המחבר, משא"כ וכנ"ל. דוקא רש"י לשיטת הוא וזה ממש.

ברור המרדכי), בשם בב"י שהביאו (הגם בפנים להדליק זה מנהג כלל

רק להלכה כי טעות, של מנהג הוא אבל כך, נהגו שאכן דאף שס"ל

כן. לנהוג יש הסכנה בזמן

-יו "ד -

דליכא אע"פ הבית, בתוך ההדלקה למנהג לומר יש עיקרי טעם עוד והנה

הזה "המנהג קיא: סימן הריב"ש בשו"ת מש"כ ע"פ והוא להדליקסכנה.

יכוליןבבהכ"נ, אנחנו שאין כיון ניסא, פרסומי משום הוא ותיקין מנהג

ביתו פתח על להניחה שהיא בביתו, אחד כל כתקנה המצוה לקיים

לקיים יכולין אנו ואין עלינו תקפה האומות שיד שעתה וכיון מבחוץ..

פרסומי כאן ואין מבפנים, ביתו בפתח אחד כל ומדליק כתקנה, המצוה

לבד, ביתו לבני אם כי פרסומיניסא לקיים בבהכ"נ להדליק הנהיגו לזה

שלניסא מנהג כמו קל במנהג זהו המנהג, על מברכין שאין ואע"פ .

בבהכ"נ הנס לפרסם שהוא בזה אבל בעלמא, חבטא אלא שאינו ערבה

בה, יוצא אדם אין בהכ"נ של הדלקה באותה ומ"מ, עליו.. מברכין ברבים

וביתו". איש נר חנוכה דמצות בביתו, א' כל ולהדליק לחזור וצריך
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אשכנזי הלוי מאיר ב"ר בנימין (לרבי צדק" "מעגלי במחזור ועד"ז

שאין מאחר בביהכ"נ, חנוכה של נרות להדליק "נהגו וז"ל: מנירענברג),

ביהכ"נ תוך מדליקין אנו הפחות לכל הרבים, ברשות להדליק יכולין אנו

מקדש הוא והביהכ"נ בביהמ"ק, שנעשה הנס לזכר ג"כ והם לפרסום,

מהרי"ק). בשו"ת הוא וכן מעט".

התקנה לאחר כבר זה היה מהגוים, הסכנות פסקו דכאשר י"ל, ועפ"ז

בחוץ ניסא בפרסומי הצורך את פותרים ובהן בביהכ"נ, נרות הדלקת של

על להדליק צורך אין וכבר ליה), אית וקלא רבים יש הכנסת בבית (כי

מבחוץ. ביתו פתח

-י"א-

קומה בני הבתים היו והגמרא, המשנה בזמן דהנה בזה. לומר יש עוד

של בנינים לבנות התחילו מכן, לאחר אבל ועליה. בית היותר ולכל אחת,

ואז אחד. בבנין משפחות עשרות להיות שיכולים ובאופן קומות, כמה

החלון על להדליק צריכים זה בבנין הדיירים כל כמעט דגמרא מדינא

בערך, אמות ז' הוא קומה כל של הממוצע הגובה והנה החלון. כנגד או

הוא הנרות מקום הרי רביעית, או שלישית קומה של מהחלון החל וא"כ

מרה"ר. אמה מכ' למעלה

אמה, מכ' למעלה הניחה "אם תרעא: סימן הטור בדיעבדוכתב אפילו

יצא יואללא ה"ר וכתב ניסא. פירסומי וליכא עינא ביה שלטא דלא ,

היא העליה (אם אפילו בבית, כשמניחה אבל בחוץ, כשמניחה דוקא הלוי,

סוכה, גבי כדאמרינן כשירה, (מרה"ר) אמה מעשרים למעלה של) בגובה

ביה דשלטא כשירה, אמה מכ' למעלה אפילו לסכך, מגיעות דפנות אם

דהתם לראייה, דומה הנידון שאין "ונ"ל וכותב: ע"ז חולק והטור עינא".

עינו ישלוט ידם על לגג, מגיעות שמחיצות וכיון בגג, עינו שתשלוט בעינן

דלא מכ' למעלה שהוא כיון בנרות, עינו שישלוט שצריך הכא אבל בגג.

בשבילו ממנו, למעלה עדיין שהוא בגג מינה נפקא מאי עינא, ביה שלטא

טפי". עינא ביה שלטא לא
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דהדר הלכה באותה והמשיך מבחוץ, ביתו דפתח הדין כתב ה"ז וברמב"ם

אמה מכ' למעלה דהמניח ומסיים, לרה"ר. הסמוכה בחלון מניחו בעליה

יכול אינו בעליה הדר שגם הדברים, מסדר ברור הרי כלום. עשה לא

אמה. מכ' למעלה להניחה

לרשות הסמוכה בחלון מניחה בעליה, דר "ואם הריטב"א: בחידושי אבל

רשות לבני גבוהה שהיא פי על אף קאמר, וסתמא פירוש הרבים.

אמה. מעשרים למעלה משערינןהרבים אלאדבדידיה איפשר דלא כיון ,

וכדאמרינן". בהכי

אמה, מעשרים למעלה החלון שאם הוא, ברור "דבר הפר"ח: פסק ולהלכה

ודאי אמה "ועשרים כתב: סק"ו ובמחה"ש ביתו". פתח על שמניחה

דלמעלה טעמא דהא הבית, מקרקע ולא הרבים רשות מקרקע מודדים

רשות בני עין בו שישלוט ובעינן עינא, ביה שלטה דלא יצא, לא מעשרים

מעשרים למטה הוא אי סגי הבית, לבני הכירא דעיקר לדידן ומיהו הרבים.

מעשרים יותר חלון בגבוה לדידן גם אפשר מקום ומכל הבית. מקרקע

הסמוך ובטפח [לפתח] סמוך להניחו טפי עדיף הרבים, רשות מקרקע

הרבים, רשות לבני הכירא ליכא מעשרים דלמעלה כיון ולבנילמזוזה,
לפתח סמוך דידהו הכירא עדיף ".הבית

למעלה גר אם "ומיהו שמב): סימן (ח"ב והנהגות" ב"תשובות פסק וכן

לא זה ממול, שכנים שיש ואף רה"ר, לבני היכר בזה אין אמה, מעשרים

למעלה החלון אם ולכן דוקא. רה"ר לבני ההיכר תיקנו שחז"ל מספיק,

בדלת, בביתו להדליק שעדיף נראה בשכונתינו, כאן שמצוי כמו מעשרים

ונ"ח בימין מזוזה עם מעשרה פחות דין ויקיים ביתו, לבני שההיכר

כהלכתה". המצוה עיקר בזה ויוצא משמאל,

בעליה] [הדרים מאלו כמה "והנה הנ"ל: בלקו"ש אדמו"ר כ"ק וכתב

מחה"ש את ומביא בהפסדם", שכרם יצא – דוקא בחלון להניח המדייקים

למטה הוא כשהחלון "גם ומוסיף: אמה. מכ' דלמעלה החסרון לגבי הנ"ל

הנרות. על שמסתירים בדפנות עשויים שבימינו המנורות רוב אמה, מכ'

הנרות, את יראו לא ביתו בני הרי רה"ר, לצד הם הנרות אם נפשך: וממה
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שבאופן ומכיון רה"ר. לבני נראים אינן הרי הבית, לצד הם הנרות ובאם

טפי עדיף הרי – רה"ר לבני היכרא ליכא בחלון כשמניח גם זה,

בפתח". שיניחם

הראשונים רבותינו רצו לא למה נוסף, ביאור לנו יתוסף זה, כל וע"פ

הסכנה. כשבטלה מבחוץ, ביתו פתח על הנרות הדלקת מקום את להחזיר

להדליק שעליהם בעליה, ישראל בני רוב גרו כבר שאז דכיון לומר ויש

המנורות צורת (וגם אמה מכ' למעלה היה שחלונם רבים ומהם בחלון,

ירויחו לא וכה כה בין הרי כנ"ל), הנרות, על מסתירה שהדופן כזו היתה

במתכונתו המצב להשאיר העדיפו ולכן רה"ר, לבני ניסא פרסומי בזה

ביתו. לבני ולהאיר

ברה"ר המונחת בעששית משותפים בבתים שמדליקים כאלו שיש ומה

כלל ניכר אין כי בהפסדו. שכרו יצא בזה גם הרי הבנין, חצר של בפתח

גם ולכאורה הבית. לבני הכירא אין וגם פלוני, לבית שייכת מנורה איזו

את הבית בני יראו לא ברה"ר שכשיניח מצב יש אם התוס', לדעת

חובתו. ידי יצא לא וכיו"ב, ל"ע חולים הבית שבני כגון כלל, ההדלקה

ברה"ר שההנחה מאחר הנה רואים, הבית בני אם שגם לרש"י, וכ"ש

גוברת. ביתו לבני הפרסום חובת הרי לבית, בפרסום ממעטת

-י"ב -

הוא חנוכה נר ענין שעיקר החסידות בתורת מהמבואר צ"ע שעדיין אלא

לא הענינים, פנימיות מצד לכאורה וא"כ שבחוץ. החושך את להאיר

המצוה. עיקר את האידנא מקיימים

בבית ואילו ברה"ר, רק היה החושך והגמרא, המשנה שבזמן לומר, ויש

התחיל כן שלאחרי בדורות אבל ומצוות. תורה של אור רק היה היהודי

כנ"ל) והרוחות הסכנה זמן (של וקלקלתנו הבית, לתוך גם לחדור החושך

שעי"ז כדי תחילה, שבבית החושך את מצוה בנר שמאירים תקנתנו, היא

בחוץ. גם להאיר יוכלו
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מ' סימן

הפורים ביום המגילה  בקריאת שהחיינו  ברכת

-א-

מברכין "אין כתב: המגילה קריאת של הברכות בסדר אדה"ז בסידור

בלילה אלא ביוםשהחיינו שהחיינוולא מברכים "אנו המו"ל: שם והגיה ."

ביום ".גם

החדש קה"ת שבסידורי זו(ולהעיר הוספה באה אותיותים, של סוג באותו
מקום נותן וזה אדמוה"ז, דברי אדה"ז,לטעותכמו מדברי הוא זה שגם

באותיות באה שההוספה (566 ע' דא"ח עם בסידור (כמו במקור משא"כ

לתקן יש וכן המדפיסים, דברי הן שאלו והיינו ,* כוכב סימן ועם אחרות

ההוצאות). בכל

דינים" ב"פסקי שכתב צדק", ה"צמח אדמו"ר כ"ק בדברי מקורה זו והערה

בסוגריים): קצר וביאור ר"ת, פתיחת פיסוק, סימני (הוספתי וזלה"ק תז ע'

והגם ביום. ולא בלילה אלא שהחיינו מברכין דאין נ"ע, אאזמו"ר "כתב

הנה כי כו'. היא תורה מקום מכל הקדושים, דבריו על לעורר אני מי כי

שם הרמב"ם דברי (על ג' דין מגילה מהלכות פ"א כתב משנה המגיד

שעיקר שכתבו המפרשים מן יש אבל וז"ל: ביום) שהחיינו מברכין שאין

נהגו וכן ביום, ומברך חוזר בלילה זמן שבירך ואעפ"י ביום, הוא הקריאה

שהחיינו ומברך חוזר דאינו כתב שם שהרמב"ם ואע"פ עכ"ל. בארצותינו,

ביום, גם דמברך ר"ת בשם כתב סק"ו שם מיימוניות הגהות מ"מ ביום,

" הר"מ: על כתב שם (בהג"מ הר"מ נהג מברךושכן היה בעצמו שהוא
בלחש זמן ביום אמןגם עניית בשעת בעצמו) המגילה קורא (כשהיה

ר"ת"). דברי לקיים כדי הקהל, של
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מן כב סימן רבה" ה"אליה הוכיח דדינא, ספיקא זה יהא לו גם "ולכן

תשא לא על עובר דאינו שהחיינו ברכות דשאני (ס,א) דברכות הש"ס

שאומר מאיר שרבי בגמרא, שם שאמרו מכך היא הא"ר (ראיית עכ"ד.

שהחיינו לברך הנהשאין מקודם, בית כבר לו יש אם חדש בית על

"כחא הם ד"הדהתיראדבריו ב,ב. בביצה ע"ז פירש"י (וראה עי"ש. עדיף"

שמועתו על סומך שהוא המתיר, דברי כח להשמיענו לו "טוב דהתירא:

להתיר ירא להחמירואינו יכולין שהכל ראיה, אינה האוסרין כח אבל ,

שלא הטעם ברכות" "ספק בשאר הרי ולכאורה המותר"). בדבר ואפילו

והאומר לשוא, אלקיך ה' שם את תשא דלא חשש משום הוא לברך

לברך המחמירשלא איןהוא שהחיינו שבברכת מכאן ומוכח המיקל. ולא

לברך שלא האומר דוקא ולכן תשא", "לא של החשש המיקלאת ).הוא

(שהמחבר ס"א תרצ"ב סימן ערוך בשלחן הרמ"א פסק שכן ראיתי "ושוב

דאף "וי"א הרמ"א: והגיה שהחיינו", ומברך חוזר אינו "וביום שם: כתב

בכל נוהגין וכן והמגיד) והרא"ש ר"ת בשם (טור שהחיינו מברך ביום

אלו"). מדינות

בעל בשם תל"ב סימן פסח בהלכות הטור שכתב ממה ראיה "ועוד

איכא כתב, העיטור "ובעל חמץ: בדיקת על שהחיינו ברכת (בענין העיטור

דלא דאמר מאן ואיכא קאתי, לזמן מזמן דהא שהחיינו דמברך מאן

"ומסתברא הואבריך..") הגאוןרשות בהגהת שם ועיין מברך"). דבעי (ומאן

בה דשייך כיון ברכות, ספק משאר שהחיינו ברכת ("דשאני מהרלנ"ח

זמן לומר "מהו שם: עירובין ובגמרא מ,ב". בעירובין כדמצינו רשות, שפיר

מיבעיא קא כי לי, מיבעיא קא לא רשות הכיפורים.. ויום השנה בראש

חובה.."). לי

-ב -

שמו כפי צדק" ה"צמח דברי כאן וכ"קעד שלפנינו. דינים" ב"פסקי דפס

של אחת בהעתקה שמצא תכט, ע' שם שנדפסו בהערותיו כתב אדמו"ר

פה הכת"ר שנת "בפורים התיבות: נוספו הנ"ל הצ"צ דברי שבסוף הפס"ד,
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המגילה". קריאת קודם בבוקר שהחיינו לברך אדמו"ר ציוה ליובאוויטש,

בכ"מ. קודש באגרות הרבי במכתבי גם זו הוספה ונמצאת

הראשיים הרבנים ביקור בעת שליט"א אדמו"ר כ"ק "דברי וברשימת

ע' תשמ"ט השיחות (ספר ה'תשמ"ט" אייר י"א בהר פ' ג' יום באה"ק..

הפורים. ביום שהחיינו ברכת מענין ז"ל אליהו הרב הגאון העיר ,(738

שהחיינו מברכין ש"אין בסידורו כותב הזקן "רבינו הרבי: כך על וענה

של נכדו - צדק הצמח של דינים בפסקי אבל ביום". ולא בלילה אלא

כותב, - הזקן רבינו של בכבודו ביותר כו' זהיר שהיה הזקן, רבינו

ביום", ולא בלילה אלא שהחיינו מברכין ש"אין בסידור מש"כ שלמרות

שהחיינו לברך הרב בבית נהגו זה פי ועל ביום, גם שהחיינו לברך יש

לומר יש ואולי ביום. ביוםגם גם לברך נהג בעצמו הזקן רבינו שגם

הכרח אין ביום שהחיינו שלברכת "היינו - ביום" "ולא בסידורו (ומש"כ

(ראה הזה" הסידור לפסקי שייך זה ואין האריז"ל, וקבלת הגמרא מן

השיחות מספר כאן עד כנ"ל)". בסידורו כתב ולכן ס"ב). פמ"ז הכולל שער

שם. תשמ"ט

"וביום יד: מכתב רקח" ה"מעשה בעל שהביא מהגירסא צריךולהעיר אינו
משמעלברך מזה שגם ומברך", חוזר אינו "וביום שלנו בספרים כמו ולא ,"

ב"שינויי זו גירסא הובאה שלא ולפלא רשות. היא ביום שהחיינו שברכת

פרנקל. הוצאת שברמב"ם נוסחאות"

-ג-

שהחיינו דברכת החיוב טעם מה הוא, בזה להבין עדיין שיש מה אבל

לכאורה והרי צדק). והצמח והרמ"א והרא"ש (והמ"מ ר"ת לדעת ביום

שוב, לברך אפשר ואי זו מברכה נפטרו כבר בלילה, זמן שברכו מאחר

בקידוש. או הנר בהדלקת הראשון, בלילו רק שהחיינו שמברכין יו"ט וככל

הלולב, על ובסוכות השופר, על הזמן ברכת ביום בר"ה שמברכין (ומה

מקיימים שם חדשההרי שכברמצוה במגילה משא"כ בלילה, היתה שלא

והפוסקים הראשונים שכתבו ומה הזמן). ברכת עליה וברכו קראוה
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ש" משום שזהו הצ"צ) גופאעיקר(שהזכירם זה הרי ביום", היא הקריאה

השמחה על היא הזמן ברכת כי נוסף, ביאור הראשונהטעון בפעם שיש
על שהחיינו וברכו בלילה אותה קיימו כבר וכאן המצוה, שמקיימים

שוב. יברכו ואיך חידושה,

במצוה שהחיינו ברכת טעם האם לחקור, שיש מה בהקדים יובן והענין

בפורים, המגילה וקריאת בחנוכה הנרות הדלקת כגון ביו"ט, שמקיימים

על עלהמצוההוא עצמואו חנוכההיו"ט נר לו שאין במי תהיה והנפ"מ .

מגילה, לו שאין במי וכן חבירו), שהדליק חנוכה נר לראות יכול אינו (וגם

לא. או שהחיינו בברכת חייבים הם האם

דזמן קיי"ל בעלמא "דכמו כתב: סק"ג תרעו סימן חנוכה הלכות ובשעה"צ

בזה הדין דהוא אפשר היו"ט, עצם על קאי דהוא בשוק, אפילו אומרו

על דחנוכהדקאי הזמן דלכתחילהעצם אלא ונפלאות, נסים בו שנעשו

שאין "מי וז"ל: במאירי נמצא סברתי וכעין ההדלקה. זמן על זה סמכו

במק ואינו להדליק, לעצמולו שמברך אומרים יש לראות, לו שאפשר ום

והדברים הלילות, בכל נסים ושעשה א', בלילה ושהחיינו נסים שעשה

וצ"ע". עכ"ל, נראים

לו שאין "ומי שם: המג"א דברי את בסק"א המשנ"ב הביא תרצב ובסימן

אומרים "ויש והוסיף: וסעודה". מנות משלוח על שהחיינו יברך לא מגילה,

היוםדראוי על זמן דמזמןלברך וכיון בו, שהיה נס של תקפו מפני ,

הוא הרי קאתי, ה'לזמן מועדי שםככל ובבאה"ל זמן". עליהם שמברכין

וכתב המג"א, על שהשיג וקציעה" "מור ספר הוא אומרים" שה"יש כתב,

מגילה בלי גם זמן דסעודתשמברך הכוס על זו ברכה לסמוך לו ושיש ,

מגילה, כלל לו אין שבאם מודה, המג"א שגם די"ל הבאה"ל, וכתב פורים.

זמן שיברך היו"טראוי עצם ומש"כעל בחנוכה. הנ"ל המאירי וכדברי ,

מגילה לו היה שבלילה "מיירי שהמג"א משום הוא יברך, שלא המג"א

לו", היה לא דביום אלא הזמן.. עצם על יצא וממילא שהחיינו, אז ובירך

מגילה לו שאין במי משא"כ ביום, זמן יברך שלא המג"א כתב זה על ורק

הבאה"ל. דברי תמצית כאן עד שיברך. מודה המג"א גם בזה הרי כלל,
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עצם על (גם) היא ובפורים, בחנוכה שהחיינו שברכת הנ"ל, מכל ומוכח

לומר יש ולכאורה ומגילה. חנוכה דנר המצוה קיום על (רק) ולא היו"ט

דוקאהעיקרשאדרבה להיפך.היו"טהוא ולא למצוה הגורם דהוא ,

המחייבים והפוסקים הראשונים של בטעמם עוד לעיין יש זה פי ועל

היתה הברכה אם ניחא דהא ביום. גם שהחיינו המצוהלברך הנהעל ,

ההדלקה מצות שבחנוכה לחנוכה, פורים בין חילוק עכ"פ שיש מובן בזה

מ"מ בלילה, קריאתה על שברכו ואף ביום. גם ובפורים בלילה רק היא

היא הברכה אם אבל שוב. לברך דיש ס"ל ביום, הקריאה שעיקר כיון

היו"טעל כברעצם זמן חובת ידי שיצאו לכאורה פשוט כבר בזה הרי ,

ביום. שוב יברך ולמה הלילה, בברכת

-ד -

וז"ל: אדם חייב ד"ה (ד,א) במגילה התוס' שכתבו מה בהקדים לומר ויש

דעיקר ביום, אותו ומברך חוזר בלילה, זמן דמברך דאע"ג ר"י "אומר

"(אלקי דכתיב כן, משמע נמי וקרא דיממא. בקריאה הוי ניסא פרסומי

ביום שקורא אע"ג כלומר לי", דומיה ולא ולילה תענה) ולא יומם אקרא

וגם תחילה. הכתוב שהזכירו כיון ביממא הוי והעיקר בלילה, לקרות חייב

לא בלילה אכלה דאם (ז,ב) לקמן כדאמר הוא, ביממא הסעודה עיקר

ידי יצא לא בלילה שאכלה פורים סעודת רבא ("אמר חובתו. ידי יצא

טעמא מאי מדכתיבימיחובתו, משמע נמי והכי כתיב"). ושמחה משתה

עשיה("הימים עיקר מה לעשיה, זכירה ואיתקש ונעשים" נזכרים האלה)

כן". המגילה) (קריאת זכירה אף פורים) (סעודת ביממא

הוא ביום, שהחיינו ברכת שטעם לומר רצו שבתחילה מדבריהם, ומשמע

המגילהמשום קריאת שגםשעיקר עוד, הוסיפו אח"כ אבל ביום, הוא

היו"ט מהעיקר שאדרבה, שסיימו וזהו הקריאה. דין רק ולא ביום הוא

אלא בקריאה, דין זה אין ביום הוא הקריאה ביו"טשעיקר דמאחרדין ,

זכירההיו"טשעיקר דאיתקש ביום, הקריאה עיקר גם כן על ביום הוא
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משום ולא המגילה, בקריאת פרטי דין היא הלילה של (והקריאה לעשיה

היו"ט). התחיל שכבר

"ערוך (ראה התוס' דברי על האחרונים שהקשו מה לתרץ יש ובזה

ביום, היא הקריאה שעיקר להוכיח כשרצו דלכאורה תרצ"ב), סימן השלחן"

לעשיה, זכירה ואיתקש ונעשים", נזכרים האלה "והימים הפסוק והביאו

" הפסוק מלשון דבריהם להוכיח יכולים שדרשונזכריםהאלהוהימיםהיו ,"

" (כ,א) בגמרא לאבזה בלילה אין למהביום לעשיה דזכירה והקישא ,"

בזה הכוונה הרי עי"ש, אדיום" קתני "כי בגמרא שם שסיימו (ואף לי

כדפירש"י רק שתנץשהמשנההיא עד המגילה.. את קורין "אין האומרת

הלילה, קריאת שוללת אינה (והמשנה היום קריאת על מדברת החמה"

הרי הגמרא למסקנת גם אבל ריב"ל), כדברי קורין בלילה גם הפסוקכי

הלילה קריאת את (כי דוקא הימים על שמדבר פשוט האלה" "והימים

לא למה וא"כ לי"). דומיה ולא "ולילה בתהלים מהפסוק רק לומדים

להקישא ונזקקו ביום, הקריאה שעיקר עצמו הפסוק מלשון התוס' הוכיחו

לעשיה. דזכירה

הנה נזכרים, האלה דהימים הדיוק משום שאי לומר, יש הנ"ל פי ועל

קראו כבר שהרי ביום, שוב שהחיינו ברכת לחייב מספיק זה אין עדיין

הקריאה" "עיקר היתה לא בלילה שהקריאה לן איכפת ומה בלילה, וברכו

מוסיפים ולכן וברכו. קראו כבר סו"ס הרי שבתהלים, בפסוק רק ושנרמזה

ראשית, דברים: שני עצמוהתוס' וכדמוכחשהיו"ט ביום, רק עיקרו

זה אין ביום, היא הקריאה שעיקר שמה ועוד, ושמחה. דמשתה מהחיוב

הוא אלא צדדי, בלילהענין ולא דוקא ביום הוא שהיו"ט מכך ,נובע

שהיא לגמרי, אחר מסוג היא שביום הקריאה ולכן לעשיה. זכירה דאיתקש

היו"ט של לברךקריאה שיש מובן ובמילא הלילה. קריאת משא"כ ,

על והן דוקא, ביום שמתחיל עצמו היו"ט על הן ביום, גם שהחיינו

ליום לעלות יכולה אינה הלילה וברכת מחמתו. הנובעת כיהקריאה ,

היו"ט. זמן עדיין הגיע לא בלילה
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ביום המגילה שקריאת שכתב, מא) סימן או"ח (קמא, נוב"י בשו"ת וראה

ה קריאת אבל קבלה, מדברי מצוההיא רק אלא קבלה, מדברי אינה לילה

"בנין בשו"ת כתב ועד"ז לי". דומיה ולא ד"ולילה אקרא שאסמכוה דרבנן

המגילה לקרות התקנה היתה לא עדיין המשנה דבזמן נח), (סימן שלמה"

לוי בן יהושע רבי בימי ורק ימים, רק נזכר לא דבמגילה משום בלילה,

היו"ט עיקר על שמענו לא מדבריהם ואמנם בלילה. גם לקרות התקינו

ביום. שעיקרה הקריאה על רק עצמו,

דהא לא, בלילה "אבל קצה): סימן (או"ח בתשובה כתב החת"ס אמנם

ושמחהימי ממשתה לילה וממעטינן כתיב, ויו"ט ושמחה והואמשתה
מיו"ט כותבההדין "היה המשנה לשון את החת"ס ביאר זה פי ועל ."

וכו' כותבה שהיה המשנה דכוונת יצא", לבו כיון אם ומגיהה, דורשה

מלאכה. בעשיית מותר ובמילא יו"ט, בו שאין בלילה,

מותר פורים אומרת "זאת זו: משנה על אמרו שם בירושלמי (והנה,

בלילה, מדברת שהמשנה דלדבריו החת"ס, העיר וכבר מלאכה". בעשיית

צבי" "הר בשו"ת ראה אבל במלאכה. מותר הפורים שיום מכאן ראיה אין

זמן אינו שבלילה מאחר דאדרבה וביה, מיניה שתירץ קכ) סימן ב' (או"ח

קראו לא המשנה שבזמן וכנ"ל המגילה, קריאת זמן אינו גם הרי יו"ט,

דבלילה דוקא, ביום הוא וכו' כותבה דהיה הא כרחך ועל בלילה, המגילה

ביום דפורים מוכח ושוב המגילה, קריאת חובת ידי לצאת כלל צריך אינו

מלאכה). בעשיית מותר
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מ"א סימן

מתענין  אין  רצו  מתענין , רצו

-א-

עשר "שבעה כותב: תנש"א, תמוז י"ז בלק מש"פ אדמו"ר כ"ק בשיחת

המלכות גזירת כש"אין הדין מעיקר שהרי באב, כתשעה חמור אינו בתמוז

תוקף נחלש שכאשר היינו מתענין".. אין רצו מתענין רצו שלום, ואין

לזמן יותר ומתקרבים הצום.. תוקף נחלש המלכות", גזירת "אין הגלות,

מודגש זה שענין לומר, "ויש :81 בהערה ומוסיף ולשמחה". לששון שיהיו

ההיא במדינה שהיתה המלכות" "גזירת שבטלה האחרונות, בשנים במיוחד

אין הגמרא: דברי ובדוגמת ע"ד חוצה, והמעיינות היהדות להפצת בנוגע

מתענין". אין רצו המלכות.. גזירת

נבין עפ"ז אשר המקורות, מן מתענין" אין ד"רצו הענין את לבאר וראוי

" רק שזהו הרבי הדגשת הדיןאת "מעיקר רק ושזהו ובדוגמת", איןע"ד ..

כו'", המלכות בדורותינוגזירת קולא איזה שיש לומר כוונתו שח"ו ולא

בתמוז עשר בשבעה הצום חיוב עצם .לגבי

(שלוחי יוצאין השלוחין חדשים ששה "על יח,א: השנה ראש במשנה דהנה

חדש)' ראש בו שנקבע היום את לפרסם ישראל לעיירות היוצאין דין בית

אלול על באב), תשעה (של התענית מפני אב על הפסח, מפני ניסן על

חנוכה, מפני כסליו על המועדות, תקנת מפני תשרי על השנה, ראש מפני

אייר על אף יוצאין קיים, המקדש בית וכשהיה הפורים. מפני אדר ועל

שני)". (פסח קטן פסח מפני

ישראל שידעו (בכדי וטבת אתמוז נמי ו"ליפקו (א-ב): שם בגמרא והקשו

בר חנא רב דאמר בטבת), ועשירי בתמוז י"ז של הצומות חלים מתי

ה' אמר כה ח,יט) (זכריה דכתיב מאי חסידא, שמעון רב אמר ביזנא
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לבית יהיה העשירי וצום השביעי וצום החמישי וצום הרביעי צום צבאות,

עם השני. הבית בימי לזכריה נאמרה זו (נבואה ולשמחה לששון יהודה

והקב"ה באב, בתשעה לצום יש הבית משנבנה עתה אם שאלו, ישראל

אלא צמים, שאין רק לא מחדש, הבית שנבנה שעתה לנביא, השיב

יהפכו ראשון, בית חורבן לאחר שנתקנו הצומות שאר וגם באב שתשעה

וביה) מיניה סתירה בפסוק יש שלכאורה חנא רב ושואל טובים. לימים

כב בנוי שהבית (דמאחר ושמחה ששון להו וקרי צום, להו והימיםקרי ר

"צום". בשם אלו לימים הפסוק קורא עדיין למה א"כ שמחה, ימי הם

(כלומר, צום" שלום, אין ולשמחה, לששון יהיו שלום, שיש בזמן ומתרץ)

בכדי "צום", בשם לימים קורא הפסוק אבל שמחה, ימי הם עתה שאמנם

שאלת וזוהי צום. ימי ויהיו הימים יחזרו יחרב, שני בית גם שאם לרמז,

יציאת על המדברת שהמשנה דמאחר וטבת", אתמוז נמי "וליפקו הגמרא

עליהם היה א"כ שני, בית חורבן שלאחר הזמן על נאמרה השלוחים

לצום). יש מתי שידעו בכדי וטבת, תמוז על גם לצאת

אפשרויות): שלש שיש היא חנא רב (כוונת קאמר הכי פפא רב אמר

לששון יהיו ישראל) על תקיפה הגויים יד שאין (פירש"י: שלום שיש בזמן

(חובה צום המלכות, גזירת יש ובתענית). בהספד (ליאסר ולשמחה

אין רצו מתענין, רצו שלום, ואין המלכות גזירת אין בהם). להתענות

ומקשה עלייהו. שלוחים מטרחינן לא הוא, דרשות וכיון (פירש"י: מתענין

דזכריה, בפסוק מוזכר הוא גם (הרי נמי באב תשעה הכי, אי הגמרא)

חדש על השלוחים יוצאים ולמה חנא, רב של הדרשה חלה עליו וגם

הואיל באב, תשעה שאני פפא, רב אמר דאמרוהוכפלואב). צרות. בו

ונחרשה ביתר, ונלכדה ובשניה, בראשונה הבית חרב באב בתשעה מר,

בתמוז, עשר שבעה "ביום הואיל: ד"ה התוס' (והקשו הגמרא. עכ"ל העיר,

אירע ומתרציםחמשהנמי (כו,א)". דתענית בתרא בפרק כדתנן דברים,

באב, לט' דמי לא ועוד טובא, תקיפא המקדש בית חורבן "אבל התוס':

בו").אחתדצרה הוכפלה
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מתענין "רצו בגמרא שאמרו שמה מבאר, שם ר"ה הריטב"א ובחידושי

אלא יחיד, כל של ברצונו שתלוי הכוונה אין מתענין", אין דיןרצו שבית
בזה הקובעים מדרבהם קושיין בעיקר מפרקינן "מאי הריטב"א: ושואל .

מ"מ מתענין, אין רצו לא מתענין רצו פפא רב דאמר אע"ג דהא פפא,

רוצים היו זמןכבר באותו להתענותלהתענות היו וטבת,ונוהגין תמוז

לא אמאי לן תיקשי אכתי כן ואם וטבת. אתמוז נמי וליפקו מדפרכינן

את עליהם קבלו כבר ישראל שעם דמאחר כלומר, שלוחין". בהו נפקי

לשלוחים צורך יש שוב א"כ מתענין", "רצו בבחי' דין, בית ע"פ הצום

וטבת. תמוז על לצאת

אותם: ודוחה תירוצים שני מביא הריטב"א

רצו לא שאילו בתחלתם, קלים שהיו דכיון קאמר, דהכי מתרצים "יש

לשלוח מקפידים היו לא עליהם, שקבלום עכשיו אף מתענים, היו לא

כלל, נכון אינו וזה - שלוחין. חובהעליהם עליהם קיבלום שכבר דמאחר

נביאים בזמנן".מגזירת לעשותן מקפידין יהיו לא למה ,

אילו בהם, להתענות מורגלין שאנו אע"פ קאמר, דהכי פירשו "ואחרים

תלוי, הדבר לעולם כי מתענין, היינו לא בהם להתענות שלא רצינו

מחוור, אינו זה וגם - שלוחין. לשלוח בדבר קפידא אין שכן וכיון

שמד היה שלא אחר (גם) עליהם וקבלום בהם שהורגלו אחר דודאי

שכבר לבטלם ורצון כח להם אין ושוב עליהם, נתקיים כבר עליהם,
וקבלום בדבר ".רצו

נוהגין היו כבר התלמוד חכמי בימי דודאי "והנכון, עצמו: הריטב"א ומתרץ

וטבת, זה,בתמוז בזמנינו כמו ישראל כל בהם ורצו עליהם קבלו וכבר

לעקרם אפשר אי דנפקיושוב לשנות רצה לא משנתינו כשנשנית אבל .

מתענין שהיו ויש ברצון, תלוים היו שעתא דההיא משום עלייהו, שלוחין

ומיהו שלוחים. לשלוח מטריחין היו לא דכן וכיון מתענין, היו שלא ויש

היו כבר דהשתא משום וטבת, אתמוז דליפקו מעיקרא פריך תלמודא

ולהכי לעולם. היה שכך סבור והיה ישראל, בכל ומקובלין ופשוטין מורגלין
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היו רופפין משנתינו וכשנשנית תלויין, היו ברצון החורבן דלאחר פרקינן

ישראל.. אפשרביד ואי עליהם וקבלום ישראל רוב שרצו הוא ואח"כ
הצוםלעקרם את מחדש עליהם קבלו לא עדיין המשנה דבזמן והיינו ."

מחדש. הצום נתקבל כבר הגמרא בזמן אבל מוחלט, באופן

לומר, היה אפשר מקום "ומכל הריטב"א: מתרץ לאועוד מעולם כי
וטבת בתמוז תענית החורבן לאחר מישראל ותקוםנתבטל תכפל האיך כי ,

אלא בהם, ושותין אוכלים ויהיו צרה שנתבטלוחומריפעמים הוא תענית

יום.. מבעוד יפסקו ושלא ושתיה באכילה אלא בהם יאסרו שלא מהם,

יחידים, כתענית אלא תענית כחומר בהם נוהגין היו שלא זו קולא ומפני

ולהכי יחידים. תענית אלא שאינו שלוחין להן לשלוח מקפידין היו לא

ומאי ברצון תלוי הוא שאף כלומר נמי, ט"ב אפילו הכי אי הכא, פרכינן

לעולם כן) (על צרות בו והוכפלו הואיל ט"ב שאני ופרקינן, מאידך. שנא

שנוהגין וכיון תעניות.. חומרי בכל נביאים כגזירת צום להיות בו החזיקו

עליו לשלוח היה ראוי צבור, תענית ובתורת נביאים בגזירת בו היו

מחדש עליהם קבלו כבר המשנה בזמן גם השני, תירוצו ולפי שלוחין".

חומרי שאר בהם היו שלא מאחר אבל וטבת, תמוז של הצומות את

היו ולא יחידים לתענית רק נחשבו כן על רחיצה, איסור כגון הצומות,

השלוחים. עליהם יצאו לא ולכן כך, כל חמורים

-ג-

תמוז אף האלו, השיטות לכל "ומעתה להלכה: הדברים מסכם והריטב"א

עלינווטבת הוא כלמקובל רצו שכבר לעקרם, וצבור יחיד על ואין

עליהם וקבלום דבעוישראל אפשר מקום דמכל אלא יחידים. כתענית

גם הריטב"א כתב וכך בט"ב". משא"כ יחידים, כתענית יום מבעוד קבלה

ונהגו בתמוז בי"ז להתענות דנהיגינן "והא וז"ל: כו,ב. לתענית בחדושיו

דאמרינן דהא ר"ה, במסכת פירשתי כבר התלמוד.. מחכמי הראשונים כן

שני ובבית נביאים, של הגזירה היתה כך מתענין, אין רצו מתענין רצו

עליהם, וקבלו ישראל כל והפורץרצו גדרם לפרוץ אדם לשום אפשר ואי
נחש ישכנו ".גדר
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וז"ל: ישנה) אבלות ענין האבל, שער האדם (תורת הרמב"ן כתב וכן

היינו שלום', 'יש קיים.."פירוש המקדש שבית כגוןבזמן שלום', 'אין

חורבן מטריחיןבזמן ב"ד אין להתענות, שלא ונסכמו צבור רוב רצו ..

להתענות, צבור רוב רצו יוצאין, שלוחין אין לפיכך להתענות, עליהם

להתענותמתענין. ונהגו רצו כבר לפיכךועכשיו עליהם, וקבלום בהם

גדרן לפרוץ ליחיד שרבואסור בעונותינו שהרי הללו, בדורות שכן וכל ,

שלום, ואין בישראל שמד קבלהיש מדברי להתענות הכל חייבין הלכך
נביאים ד"הותקנת התעניות תפלת סדר באבודרהם גם דבריו (הובאו "

אפרש). ועתה

באב, מט' בר צומות, שאר "דהני שם: כתב הר"ן תליאאמנם וכןברצו ."

- רצו לא "פי' ו: סימן א' פרק ר"ה ברא"ש גם אבלהציבורמשמע .

הציבורהיחיד מן לפרוש שלאאין זמן להתענותכל שלא הציבור ".נמנעו

אלו "וכל ח"ב): יח נתיב אדם (תולדות ירוחם רבינו לשון משמע וכן

מתענין, אין רצו שמד אין מתענין, שמד יש ז"ל, אמרו צומות ומ"מהד'

צבור, מדרכי כפירש בהן ושותה האוכל להתענות, הצבור הסכימו אם
צבור בנחמת רואה יכוליםואינו דור שבכל מדבריהם, לכאורה ומשמע ."

משמע וכן שמד. אין אם להתענות, שלא בי"ד ע"פ להחליט הצבור

שם. ברשב"א

שלום', ד'ליכא "ופירוש תקנ): סימן (או"ח הטור פסק להלכה שהביתאבל
וכ"ש..חרב גדר לפרוץ אסור לפיכך להתענות, ונהגו רצו והאידנא

נביאים ומתקנת קבלה מדברי להתענות חייבין הכל הלכך ".בדורותינו,

תלוי שהדבר לומר נתכוין לא הרא"ש אביו שגם הטור, מדברי ומשמע

הוא שכן אלא ודור, דור בכל ישראל של הדין,ברצונם איןמעיקר שאם

ובפרט שני, בית חורבן לאחר משא"כ מתענין, אינם רצו שלום ויש שמד

אינו הצבור גם הרי להתענות, ונהגו רצו שכבר האידנא וכ"ש הטור בזמן

קבלה. מדברי להתענות חייבים והכל גדר לפרוץ יכול

המגיד הרב כתב כך "וגם בגמרא): פריך (ד"ה שם הב"י כתב מזה ויותר

אלו תעניות להתענות הכל נהגו שעכשיו (ה"ה) ה' חובהבפרק הן והרי

המקדש בית שיבנה עד ישראל כל ".על
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" ס"א: שם בשו"ע נפסק הללווכן צומות ארבע להתענות חייבים הכל

גדר לפרוץ בגמראואסור דמסקינן אע"ג "ר"ל, סק"א: המשנ"ב וביאר ."

ברצון הדבר תלוי ישראל, על כוכבים עובדי גזירות מצוי דאין דבזמן

צומות, בהג' להתענות שלא והסכימו ישראל רוב רצו אם דהיינו ישראל,

הפוסקים, כתבו בידן, ישראלהרשות כלל עליהן וקבלו רצו כבר דעכשיו

גדר לפרוץ ואסור דור, ".מדור

בשבעה צפורי של בקרונה רחץ "רבי הגמרא: מספרת ה,ב. במגילה והנה

איריא מאי תאמר, "ואם ורחץ: ד"ה שם בתוספות והקשו בתמוז". עשר

בר"ה, כדתניא מותר, נמי לאכול אפילו רצולרחוץ, שלום ואין צרה אין

כבר דקבלוהו דכיון "וי"ל, התוס': ומתרצים מתענין". אין רצו לא מתענין

שם בר"ה הריטב"א אבל קבלוהו". הם גם מסתמא עצמם, על אבותינו

דנקט אלא ושתה, אכל הדין דהוא רחץ דוקא "לאו בזה: פירוש עוד כתב

בשעתו, כן נהג רבי דרק שם, ביאר כבר אך טפי". דמיפרסמא רחיצה,

לאחר מחדש הצום את ישראל רוב עליהם קבלו לא עדיין שאז כיון

לעקרם". וא"א עליהם, וקבלו ישראל רוב שרצו הוא "אח"כ אבל החורבן,

-ד -

הנה חובה, קבעוהו מ"מ מתענין" אינן ש"רצו אף שעל הסיבה ומהי

הלכות האשכול בספר הוא וכן עז, סי' תשובה (שערי הגאונים בתשובות

שיש בזמן "שהרי ז"ל: ברג'לוני הרב בשם כתבו רטו,א) דף באב תשעה

צום, - הרבהשמד פעמים נוהג השמד ".ובגלות,

המלכות" גזירת "יש של הגדר מהו בראשונים מחלוקת מצינו ובאמת

"וליכא כתב: שם שהטור שמד"). "יש הצנזור הגהת אחרי שנדפס כפי (או

בישראלשמד ידוע שלאבמקום עליהם והסכימו ישראל רוב רצו ,

"'אין שם: מהרמב"ן ומקורו מתענין". צבור רוב רצו מתענין, אין להתענות

חורבן, בזמן כגון בישראל,שלום', ידוע במקום שמד', צבורו'אין רוב רצו

צבור רוב רצו להתענות.. עליהם מטריחין ב"ד אין להתענות שלא ונסכמו

מסוים במקום אפילו המלכות גזירת יש שאם ומבואר, מתענין". להתענות

מתענין. ישראל כל אז ישראל, בו שגרים אחד
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תקנת "שאין ופסק הרמב"ן, על חלק רעא סימן ח"ב תשב"ץ בשו"ת אבל

אלא צום שיהיו ישראלנביאים בכל שמד הואכשיש השמד אם אבל ,"

שאין ובמקומות צום, יהיו השמד "במקומות הרי מהמקומות, בחלק רק

השמד מקומות עם להשתתף רצו שאם ברצונם, תלוי הדבר יהי' שמד,

בתקנתן". הנביאים הטריחו לא עמהם, להשתתף רצו לא ואם צום, הם

הרבה", פעמים נוהג השמד "ובגלות, שכתב הנ"ל הגאונים ומתשובות

כהרמב"ן. שסובר לכאורה משמע

-ה -

נסמכות והן באב, תשעה לגבי אלו בצומות הקלות כמה מצינו ואעפ"כ

מדברי אינן שני) בית חורבן לאחר (היינו בזמננו אלו שתעניות כך על

מתענין". ד"רצו באופן עליהם אבותינו שקבלוהו ממה אלא הנביאים,

ושאר רחיצה לענין וגם ומעוברות, יולדות של תענית לגבי הן ההקלות

הצום. תחילת ולגבי עינויים,

יולדת באשה ר"ת לפני בא "מעשה שלו: סימן ויטרי במחזור מובא וכך

הרב והשיב גדליה. בצום לאכול תוכל אם ששאלה ללידתה, שמיני ביום

אפי' תורה, כדברי קבלה ודברי קבלה דברי גדליה ש..צום ואע"פ שמותר.

מתענין רצו שלום, ואין שמד אין השנה.. דראש בפ"ק דאמרינן מותר, הכי

הלכות (ח"ב זרוע" "אור ובספר לאכול". הרב התירה ולכך מתענין. אין רצו

אין רצו מתענין שרצו דמאחר זה, מעשה בסיפור הוסיף קט) סימן יולדת

" עתה,מתענין, גם רשות הוא לאכול".לכך לה התירו כך ומשום

וכן יום שלשים כל חיה ומיהו הרמב"ן, "וכתב ו: אות תקנד סימן ובב"י

האדם בתורת כתב כן וכו'. אומד צריך אין לאכול, צריך שהוא חולה

מיימון הגהות וכתבו רבנן) תנו ד"ה (י. תעניות בסוף הר"ן כתב וכן (שם)

גדליה בצום לאכול יולדת לאשה התיר תם שרבינו א) אות ה"א (פ"ה

כן אם מתענין, אין רצו מתענין רצו דכיון שבעה.. אחר הוא,אפילו רשות

בהג כתוב וכן כאן. עד לאכול, לה (סי'ומותר קטן למועד מרדכי הות
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פטורות: ומניקות שעוברות בטעם כתב סק"ב שם ובמשנ"ב תתקלד).

עליהן". לכתחילה הקילו להתענות, עליהם וקבלו שרצו "דבשעה

הריטב"א וכמ"ש אלו, בתעניות מרחיצה נמנעים שאין הטעם גם וזהו

" באכילהחומריהנ"ל: אלא בהם יאסרו שלא מהם, שנתבטלו הוא תענית

אלא תענית כחומר בהם נוהגין היו שלא יום.. מבעוד יפסקו ושלא ושתיה

שאין ר"ל הראשונים, שרצו כמו אלא עלינו אין ומ"מ יחידים.. כתענית

וליאסר יום מבעוד להפסיק אבל ושתיה, אכילה איסור אלא עלינו

לעקרם רשאים שהיו וכשם עליהם, קבלו לא הסנדל ונעילת ברחיצה

מקצתן". לעקור רשאים היו לגמרי

מותרים באב מט' חוץ הללו "צומות המחבר כשכתב ס"ב שם בשו"ע ואכן

סק"ו: המשנ"ב ביאר יום", מבעוד בהם להפסיק צריך ואין ברחיצה..

קבלו לא הנ"ל, תעניות הארבע בכל לצום עליהם וקבלו שרצו "דבשעה

באב". כבתשעה צבור תענית בחומר שיהיו עליהם

הגלות, תוקף נחלש "שכאשר דלעיל אדמו"ר כ"ק דברי את נבין ובזה

המלכות, גזירת הצוםאין תוקף אינונחלש כבר עתה שהצום והיינו ."

אין ולכן עליהם, קבלוהו ישראל שרוב מה מכח אלא הנביאים, מדברי

הצום חיוב לגבי הנ"ל בקולות רק מתבטא זה אבל כך, כל בתוקף הוא

ושתיה, באכילה אם כי עינויים בשאר אסור שאינו וכן ומעוברות, ליולדות

מבערב. מתחיל ושאינו

-ו -

מצב בזמנינו היה לו שגם ביותר, פשוט באופן מובן הנ"ל מכל אשר

עד הצומות, בענין גדר לפרוץ אפשר אי אז גם שלום, ויש גזירות שאין

שלא הר"ן לדעת אפילו וזאת כן, יפסקו הציבור רוב על המקובל שבי"ד

בנין בזמן שרק והשו"ע, והטור הרמב"ן לדעת וכ"ש להלכה. נפסקה

מתענין. אינן רצו ביהמ"ק
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בעוונותינו הרי אבל שמד. גזירות היו ולא בדורנו שלום היה לו גם זה וכל

כמים נשפך ישראל ודם מחבירו, בצרות מרובה שאינו יום אין הרבים,

הורסת בארה"ק הרשעה ומלכות שבארה"ק, הטרור ובפעולות במלחמות

מוקפים ואנו דמים, לשפיכות ומביאה מדרשות, ובתי כנסיות ובתי ישובים

היל"ת. להשמידנו שרוצים טווח, ארוכי טילים עם במחבלים עבר מכל

בענין וגם כוונותיו. מסתיר ואינו אטום, פצצת בונה שבזמננו וההיטלר

העברה על שנה 60 זה הכריזה בארה"ק הממשלה הרי שמד, גזירות

רח"ל. ומצליחה בפועל, כן ועושה ישראל, ילדי אלפי מאות של לשמד

שם, ההמשך בכל שמבואר כפי הוא הנ"ל, בשיחה הרבי שאומר ומה

נגד המלכות גזירות בטלו כרוסיה, מסוימים שבמקומות שרואים שהיות

מעין זה הרי ישראל, שבגמרא,ובדוגמתעם המלכות גזירות דביטול הענין

הנ"ל), והטור לרמב"ן – המקדש בית (ויבנה הגזירות כל כשיבוטלו שאז,

דוגמא כבר כשיש גם הנה, התעניות. ביטול בענין לדון בי"ד כבר יוכלו

את עתה כבר מחליש זה הרי הגזירות, ביטול של הצוםתוקףאחת ענין

שאז מתענין, שרצו ישראל עם עליהם שקיבלו קודם שהיה מה (מעין

ומניקות שמעוברות עד אלו, צומות תוקף לחלישות הביא הגזירות ביטול

כנ"ל). וכו', מותרת ורחיצה צמות, אינן

שבזה, השלילי הענין אינו עתה הצום שעיקר לכך שכוונתו שם ומבאר

והשלימה. האמיתית לגאולה הכנה בעיקר אלא
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מ"ב סימן

מליחה בלא שנתבשל בשר

-א-

בקדירה בישלו שאם המחבר, כותב סי"א סט סימן יו"ד מליחה בהלכות

נמלח, שלא הבשר כל נגד כולו בתבשיל ס' היה אם נמלח, שלא בשר

שגם ופוסק חולק הרמ"א הכל. (וראהמותר אסורה החתיכה ס' כשיש

שגם הש"ך, וכתב למקום). ממקום פירש שהדם משום שהטעם וט"ז ש"ך

לדבריו גם אבל עצמה, החתיכה את אלא אוסר אינו שאוסר, הרמ"א

מתיר אורחים, או שבת לכבוד זה ואם ס'. כשיש מותר כולו התבשיל

הש"ך וכתב החתיכה. אותה את גם שמתיר המחבר על לסמוך הרמ"א

אוסרים החלולין, שבעופות פוסק, הט"ז אבל מרובה. בהפסד גם הוא שכן

טעמו. עי"ש הדחק, בשעת אפילו עצמה החתיכה

לא אחת חתיכה ורק בקדירה, בשר חתיכות כמה בישלו כאשר אמנם,

נמלח, שלא הבשר נגד שנמלח והבשר התבשיל בכל ס' והיה נמלחה,

קצד ס"ק תשובה" ה"דרכי כתב בזה ניכרת, אינה נמלחה שלא והחתיכה

מותר. הכל ניכרת, אינה החתיכה דאם מו, ס"ק גבוה" "שלחן ספר בשם

ולא החתיכה, נגד רוב עכ"פ שיש בתנאי שזהו הוסיף, שם הדרכ"ת אבל

רוב. מועיל ומה אסור, הכל ס' אין אם שהרי להבין, וצריך חד. כנגד חד

התבשיל (שאז ס' יש כאשר שאם רק הוא גבוה, השלחן שכתב מה וכל

ס' אין אם אבל הכל. מותר אז ניכרת, ואינה החתיכה נתערבה מותר)

כוונתו, לבאר ויש נכרת. החתיכה שאין לן אכפת ומאי אסור, שהכל בודאי

ס' יש להתיר,בתבשילדכאשר בזה דאין לרמ"א וס"ל החתיכה, כנגד

התיר בזה נוספות, חתיכות מחמת נכרת, אינה שהחתיכה היכא הרי

שתי לפחות שיש דוקא דהיינו זאת, מגביל הדרכ"ת אך גבוה. השלחן

החתיכה. כנגד כנגד שנמלחו (רוב) חתיכות
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-ב -

הכניסו ושם מלון, בבית שהיתה כזו שאלה בנדון שכתב מי ראיתי והנה

להיתר טעם והוסיף רותחים, מים של גדולה קדירה לתוך העופות כל

נתנו שאם כאן, יוסף" ה"ברכי מש"כ ע"פ בס') שבטל שכתבנו ממה (חוץ

שבת בערב מדובר ואם חליטה, הוי מאד, רותחים מים בתוך מיד הבשר

ס"ב. עג בסימן כמבואר בדיעבד, עצמה החתיכה מותרת הדחק, ושעת

טעמים: מכמה בנדו"ד יעזור לא זה היתר לפענ"ד אבל

ומבאר סז, סימן בסוף הרמ"א את שהביא שם, עג בסימן ש"ך עיין א)

אבל עתה, למלחו שמתירים היינו בחליטה, מתירים אם שגם בדבריו

חולק שם דעת" ה"חוות ב) מליחה. בלי בחליטה כך לאכלו ח"ו לא

עתה למלחו אפילו היינו אסור, בדיעבד שגם וכותב המחבר, על

רבים עופות הכניסו הלא דנן, במקרה ג) מליחה. בלי וכ"ש לקדירה,

שלא החתיכה הכניסו שכאשר יתכן, והרי הרותחים, המים לתוך ביחד

(שהרי העופות מריבוי נצטננו כי רותחים, המים היו לא כבר נמלחה,

החתיכה). נגד ס' היה
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מ "ג  סימן 

מליחה בהלכות סיכומים

מהתורה , כרת, דם: באיסור הדרגות ארבע מהן א)
והמותר. מדרבנן ,

שחיטהכרת דם שמקלחוכו',- הנפש דם רק אך שמחיים, הקזה דם וגם

בזמן המתכנס בהמה של הלב דם וכן בהקזה). רק תנאי זהו (ולרמב"ם

כ,ב. (כריתות הכבד שבסמפוני דם וכן חללו, בתוך והנמצא השחיטה

שפרש.לאוואילך). האיברים ודם מיתה, לאחר היוצא התמצית דם -

מדרבנן.דרבנן או מהתורה אם הראשונים מחלוקת מבושל, ודם כבד -

בומותר שאין חי בשר לאכול מותר לכן פירש, שלא האברים דם -

סק"ב רטז סימן או"ח הט"ז וכ"פ יונה רבינו שלדעת "מושק" וכן חוטין.

ומותר. כפרש נעשה ברה"פ, הלכות

כבשו. או  מלחו או שבשלו  דם ב)

(ומלחו) עלויבשלו כבדא - קיא,א. חולין כא,א). (מנחות עובר אינו -

ויתרצו דאורייתא. - רמב"ם וכרת. דאורייתא - רש"י דאורייתא. בישרא

שבמנחות או בקדשים, מדובר ששם או ב"י. - כהלכה שלא דמנחות

דרבנן. - רשב"א רא"ה ר"ן רא"ש תוס' רשב"א. - כחצ"ש עובר ולא איסור

רשב"א. - תורה לאיסור וקרוב דאורייתא. תחילתו שרק דחולין ויתרצו

מ': פרמ"ג. - צדדים עוד כשיש או בפירוש כשכ' רק מקילין ולכן

(הא בב"ח, על לוקין ואין פטור בחלב דם בישל פז,ו: שכתב דאורייתא,

נפ"מ סס"ע. הש"ך דבריו כ"פ דרבנן, - ר' ש"ך). - אכל אם לוקין דם

דרבנן. או דאורייתא מליחה חיוב שכבשואם ופרמ"ג:דם יש"ש -

דרבנן. חוו"ד: מהתורה.
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בחליטה , הרמב"ם  לחומרת לחשוש  טוב הב "י לשיטת ג)
כן. נוהגין  אין ולמה

דם מצמיתה והחליטה הסמוך, הדם רק מפליט דהמלח הרמב"ם טעם

שלם יום שהה אם רק הדם כל מפליט לרא"ה (וגם יצא שלא האברים

אינו והציר ראינו, ולא שמענו לא ראב"ד: לאורחא). כמליחה שמלח או

השאר במליחה יוצא הדם ר"ן: סמך. מוצא אינו מ"מ: בשר. חמר אלא דם

בסתם מ': לרמב"ם. לחוש טוב ב"י: דרבנן. שמלחו שדם וגם מוהל, הוא

מי ראיתי לא מימי ר': כי"א. הלכה שבהאי ובפוסקים וי"א. שאי"צ,

שיעור אחר (ובחתך לחליטה. חוששין לא ולכן כר' פוסקים אנו שחושש.

שגם הרי החתך, למלוח צריך דאין המ' פסק חתיכות לכמה המליחה

לרמב"ם: חוששין שאין טעם עוד ובערה"ש לרמב"ם). חוששין אין לדעתו

כבה"ג וזה רגע, ח"י מיל שיעור כ' דהרמב"ם מליחה. שיעור לענין שקשור

לקדירה דמליח ס"ל הכל לא אך מיל. הילוך שהוא כ' שרמב"ן צלי שיעור

צליה, משא"כ רותח הוא מליחה שיעור שבסוף כ' אברצ' דר"י כרותח,

אבל ברותחין. הדם להצמית שצריך הר"מ טעם וזהו אחד. שיעורן ואיך

ואז רגעים ח"י אחרי הרתיחה עיקר כי והוא אחת, שעה מולחין לדידן

ואוקמי שעה מחצי ואפקי רגעים, ל"ו והיינו אמיתי, צליה שיעור מתחיל

כצלי. דהוא חליטה אי"צ ולכן אשעה.

הראשונה. ההדחה  טעמי ד)

במלחורשב"אר"ן כח אין דכשיבש הבשר, של החיצוני חלק לרכך :

ונבלע.:והגה"מרא"הלהוציאו. ניתך הפליטה אחרי פניו על שנתיבש דם

1 מהבשר.מרדכי להוציא יוכל ולא דם יתמלא המלח :2 לרכךמרדכי :

לר"ן). (דומה החתיכה בבשרסמ"קגוף יבלע הסכין ע"י שנפלט הדם :

אדלל"ב). ול"א כבכ"פ, ול"א משרק, ל"א בעין (דדם המליחה שיעור בתוך

הפליטה. אחרי רק שיבלע כרא"ה לפלוטרא"שודלא למלח כח יהיה לא :

(ודחה). ויבלע מקצת ויחזור בשפע
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שנית. מליחה  מהני אם - ההדחה  טעמי בין  1 נפ"מ  ה )

גם שיוציא עצמו דם לו אין דכבר פליטה, שיעור לאחר מהני לא לרא"ה

מהני לרא"ש ככ"פ. דל"א הפליטה, באמצע אפי' מהני לא לסמ"ק זה. דם

להלכה מהני. ולמרדכי לר"ן עצמו. דם מפליט שלא האומרים סברת ודחה

ב"ח בהפ"מ. רק מותר מב"י: ר' אוסרין. ויש להדיח מותר מ': ס"ט,ב. -

צ"ע). ודבריו מותר (יב"ע: בהפ"מ. גם אוסרים מותר.לצליורש"ל ר': -

אסור. מעטרש"ל: מתיר.מלח ב"ח: אוסר. ר' מעט- ש"ךהודח ר' -

בחתיכה. ס' היה אם וכמו"כ נמלח. כבר אם מותר כשיעורוט"ז: שהה לא
לצלי. גם אסור וב"ח: מרש"ל ש"ך בהפ"מ. אא"כ לצלי רק מותר ר': -

הדם). נגד בחתיכה ס' היה באם כנ"ל חולקים (וכן

ההדחה. אחר חתך  אם - ההדחה טעמי בין  2 נפ"מ ו)

שוב. להדיח מ': - להלכה צריך. לשאר נתרכך. דכבר להדיח אי"צ לר"ן

כלל. הודח כלא חשיב הדיח בלא ר':

מולחים? מלח באיזה ז)

דק רמב"ם: יפול. גס רי"ו: - בראשונים ביותר. דק ולא ביותר גס לא מ':

אבל דק צריך דלכו"ע פליגי, דלא ב"י וכתב להפליט. כח בו ואין נבלע

הרא"ש, (ע"ד לכת' למלוח יכול כקמח דק רק לו יש אם ר': כקמח. לא

היטב). אח"כ להדיח צריך אבל כרמב"ם. ולא נדבק הדק דוקא דאדרבה

ש"ך - בדיעבד הים. ממי שעושים ממלח גס לא ט"ז: - דקותו שיעור

כן. מלח דימי דרב קיג וכבגמ' (ויהדקנו), גס גם מהני מלח בכל

המליחה. אופן  ח)

(קיג: לאכילה ראוי יהיה שלא רק כא) (מנחות כבנין לא ר"ת: רשב"א

לעיבוד. כמולח תוס': יפה). הפיזוריפה רא"ש:אופן כולו. אי"צ רשב"א: -
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המאירי וכל' דל"פ, וי"ל שניהם הזכיר והמ' מלח. בלי מקום ישאר שלא

כולו). לכסות לא (אבל כולו פני על "לפזר" שצריך

אחד. בצד מליחה ט)

א', צד מספיק בדיעבד בפנים גם לכת' בחלול הצדדים, בשני מולחים

"יפה קיג חולין מש"כ ועוד. מ"מ ר"ן רשב"א - גדולה מחתיכה גרע דלא

המלח דוחף שבגדולה חילק, (ויש"ש לכת'. זה "הפכו", כא ומנחות יפה"

ואו"ז: מרא"ש הטור וכ"כ בהגש"ד מהרא"י שני). מצד ופולט א' מצד

סגי בהפ"מ ורק ס"ט,ד. ר' וכ"פ לעיכובא, הנ"ל דגמ' דיעבד, גם אסור

או הפליטה שנגמרת יב"ש אחר השני. צד ימלח יב"ש ותוך אחד. צד

יצלנו. הנקבים, שנסתמו הפ"מבהדיח רקבענין ההיתר הר' לדעת ט"ז: -

לא אם גם ש"ך: הפ"מ. ואינו בצלי מותר נתבשל דבלא נתבשל, אם

יב"שנתבשל. דאפשרבענין בהפ"מ גם מעל"ע ולא יב"ש ופר"ח: ט"ז -

מעל"ע. עד אפשר בהפ"מ ש"ך: בצלי. הודחלהתיר גםבענין ט"ז: -

גם מליחה מהני לא בהודח ש"ך: ביב"ש. השני צד למלוח מהני בהודח

יב"שביב"ש. אחר נתבשלבהפ"מ שבלא סובר הר' שלדעתו מאחר ט"ז: -

השני, בצד למלוח דמותר וס"ל חולק הוא הנה כנ"ל, לצלות רק יכול

ושאני כר', נק"ה: עה,א. שומן עליה שיש כחלחולת בדם, מוחזק דאינו

כלל, נמלח לא והשומן בדם, מוחזק שבה השומן שרק חלחולת

יב"ש. אחר מליחה שם מהני ולכן לשומן, מלח בין מפסיקה דהחלחולת

מנוקב. שאינו  בכלי מלח  י)

ונבלע. חוזר הפליטה דם ר"ת: כבוש. רא"ש: - הטעמים לצלי. גם אסור

פירש דם פרץ: ר' בציר. שקוע וגם דחוק המקום כי לפלוט, טריד ולא

חולק. ורא"ש יוצא, ולא למקום זמן?ממקום מיד,כמה לכו"ע (כ"ק

(דכבוש לרתוח ויחלו האש על מים שיתנו - רא"ש מזה). יותר והמחלוקת

שנראה מיד - ר"ת רגעים). (כח"י ס"ט,יח. המ' וכ"פ מחמירין), ביחד ומליח

(דכשגמר מליחה כשיעור - ברצ ר"י ר'. וכ"פ לר"פ, לכאו' וכן בכלי, ציר
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ובולע). חוזר נאסר?לפלוט מהבשר ומחוץכמה הכבוש רק - הרא"ש

דכאן לציר, בשר כנפל ואינו אסור, הכל - פרץ ר' המ'. וכ"פ כד"ק, לציר

מפעפעת הרותחת והחתיכה שפירש, האברים וכדם לצאת, הדם מתעורר

שאסור ר' וכ"פ ש"ך). - מפעפע לא בשמן גם לרא"ש (אבל למעלה. הדם

פרמ"ג). - בהפ"מ (וגם וצליה. מליחה ע"י אפי' המליחההכל -שיעור

כלצלי. ר': כלקדירה. בתרי.כשנתערבמ': חד לגמריבטל תפל -בבשר

במליחה. הכל דיפלוט כבוש) שיעור היה לא (אם מתיר -בכבדפרמ"ג

מדרבנן שעיקרו כיון פרמ"ג: בולע. ולא לפלוט טרוד כבד ורא"ש: ר"ת

אוסר. מנח"י בתוכו. בפירש אוסר לא

בשר עם וכשנתבשל מליחה , בלא שנתבשל בשר יא )
שנמלח.

בקדירה ס' היה אסור. הבשר כל כנגד בקדירה ס' היה לא אם ס"ט,יא.

עצמומותר, שלאוהבשר ומה ובטל, יצא דהפורש מותר, ולמ' לרא"ש -

ופרמ"ג. ט"ז - מותר מיתה לאחר שפירש שדם ועוד פירש. לא יצא

לר' וגם אסור. מיתה לאחר גם למקום ממקום דפירש אסור, ור' למרדכי

פירש לא גם אז יצא, שלא דם מעט נשאר דאם דתלינן מותר, בהפ"מ

פרמ"ג. אחר- בשר עם ול"אמוכשרוכשנתבשל בס' בטל הכשר הבשר -

והדם הבלוע, הדם בגלל אלא עצמו מחמת האיסור שאין מפני .1 חה"ל:

איסור. היה לא שנתערב שקודם מפני .2 להתכבד. ראוי אינו

מליחה. בלא  שנטחן  בשר יב )

הצלי בעת שנטף בעין דם ובסע"ו,א. מבליע. דסכינא דוחקא ח,ב. חולין

והסכין כשנטחן ולכן בכשא"מ. נמלח לגבי בס"ט,יח. וכ"ה בצליה, יוצא לא

השחיטה בבית רק מבליע שסכינא שם, בתוס' אבל לצלי. אפילו א"א פלט

להדיח. צריך הדחה לאחר שחיתוך לדין בסתירה לכאו' וזה בחריף. או

בשר אבל לגמרי, שבלוע מה להוציא רק צריך וחום שחריף מט"י, ותירץ

מתיר יב"א ולמעשה, בצונן. גם ומבליע מפליט וסכינא כ"כ בלוע הדם אין
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בבשר עוף שמילאו ממוליתא יב"א של הראיה אוסר. ושבה"ל בדיעבד

לחלק. ויש דככ"פ. לצלי שמותר שאמרינן לצלי, שנמלח

הדחה. בלא נתבשל ואם הטעם, המליחה, אחר הדחה יג)

להסירו. וההדחה ור'. מ' רא"ש רשב"א כ"כ - אסור דם הוא שבמלח דם

המקור בעין. דם להעביר צריך שרוף, שבמלח שהדם הר"ן לשיטת וגם

ר"ן הניפוץ. אחרי מדיח דהיה רמב"ם מנפץ. היה דימי דרב קיג. בחולין

המלח כח להחליש הניפוץ, טעם הדחה. צריך להלכה מדיח. היה דלא

דוקא, לאו ניפוץ רשב"א: במים. הבשר כשנותנים הדם עם יבלע שלא

צריך ודק לנפץ, אפשר גס במלח ודוקא בכלי. שיתן לפני שטיפה אלא

פעמים?שפשוף. כבג'כמה הדחות ב' רא"ש: בטוב. אחת פעם סמ"ק:

שנגעו שניים מים לטהר כדי שלש לכת' הג"א: המ'. וכ"פ יפה". "יפה

חילוק אין רמב"ם: דבריו). בפירוש נחלקו וט"ז (וש"ך ר' וכ"פ בראשונים.

לכת' להדחה. הדחה בין הכלי וישטוף זכים, המים שיצאו רק במספר,

כלי. בלי באויר לשטוף אפשר הבשר. אח"כ בכלי המים במייתן הדחה
ש"ךפירות מרככים. דאינם באחרונה, רק ר': בראשונה. גם מותר תוס': -

שפיר. ובדיעבד לא, לכת' בשניהם פסקו אחרונהוט"ז הדחה בלי נתבשל
דלא ב. איסורים), בשאר כן (להסוברים חנ"נ כי א. המלח: נגד ס' צריך -

גם להוסיף ויש פרמ"ג. - דרבנן הוא הטעמים ב' בלע. דם כמה יודעים

החתיכה, נגד ס' שצריך כתב רש"ל הבשר. שע"ג פליטה דם לחלוחית

ע"ז. חולקים וט"ז ש"ך אבל

והדחה ? מליחה  על גוי משרת נאמן האם יד )

לנאמנות אופנים ד' מביא אחרונהסמ"ק יודעלהדחה ב) מסל"ת, א) :

צריך דלסמ"ג ב"י וכתב אנקיותא. קפדי ד) הבית, מבני מירתת ג) המנהג,

נאמנות אין וא"כ ס"ט,י. המ' וכ"פ האחרונות. סברות .למליחהשלש

א. ומתרץ: אשה. בעדות רק אמרינן מסל"ת הרי לסמ"ק ב"י, ומקשה
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דבחד כסמ"ק פסק ר' ונאמן. דרבנן שמלחו דדם ב. אנקיותא, דקפדי

הנו"ב. ע"פ הסמ"ק מבאר ופ"ת נאמן. במליחה גם ועפ"ז סגי. טעמא

קפוא . החתיכה מקצת כשרק  או קפוא בשר מליחת טו )

הודח או יב"ש שהה אם כך, נמלח למלוח. א"א קפוא בשר סס"ט,יא.

נמלח למלוח. יכול הודח ולא שהה לא לצלי. רק באמצעכשר ונקפא
מליחה מ'שיעור שיעור שהה אם ובדיעבד שוב, ימלח לכת' לרש"ל -

המליחות ב' לפר"ח ש"ך. וכ"פ בדיעבד מותר ובישלו ההפשר אחר

קרחמצטרפות. באמצעיתו שניה.נמצא מליחה לאסור סברות ב' יש ,

נסתמו שהודח שמאחר וכן מבפנים, יפליט לא שוב פלט שהחיצון דמאחר

שניה. מליחה מתירין ויש לצלי. רק ראוי ולכן קרחהנקבים, מלא ,בשר

ג"י. שהה וא"ל, נכבש, מים, נחשב אם ממ"נ, לאסור דיש באה"ט כתב

בג"י. גם מתירין ויש מעל"ע, שהה אם אף אוסרים דיש ובפת"ש

והודח. שנמלח בשר  עם  נמלח שלא  בשר מליחת טז)

ע"י מתירין ויש חברו. מפליטת ובולע חוזר המוכשר כי אוסרין יש ס"ע,ו.

מתירין ויש המ' שכ' וזהו שריק, משרק כי מליחה אי"צ ולר"ת מליחה.

ע פירש כן מליחה. בלא היינו זה, המ'.בכל לשון רה"ש

ששהה. כבד דין מליחה , בלא ימים ג' ששהה  בשר יז)

מותר. ובדיעבד יבשל לא הצלי אחר לצלי. רק ומותר יבש דמו ס"ט,טז.

- ר' מג'. פחות עוד משהה ג"י בתוך שמאלכתחילהשראו ישהה לא

לצלות. דרגילים כבד להשהות מתירים ויש צלי. בלי ונתערביבשל שהה
החתיכות. ברוב אחרכבדבטל לבשל אפרים" "שער התיר - ג"י ששהה

התירה ותורה דם כולו דכבד צלי, אחר בישול היתר דטעם תוס' ע"פ צלי,

וכ"פ אסרו מנח"י פר"ח צ"צ בולע. ואינו שפולט ועוד דרבנן. ואסור צלי

משא"כ בבישול, יותר יפלוט ולא בצלי הכל פלט שכבד ש"ך ע"פ פרמ"ג,
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והתיבש. קפואבשהה מתיר.בשר יהודה" "יד ג"י. אחר אוסר פרמ"ג -

לבשל מתיר יחו"ד לצלי. לכתחילה להקפיא אוסר וגם בהפ"מ מתיר אג"מ

צלי. אחר קפוא כבד בשר

רגיל. בשר  עם  ונמלח ג"י ששהה  בשר יח)

שאינו ומאחר מהשני בולע דהוא לצלי, אפי' נאסר סקל"ב: ט"ז ס"ט

אמרינן שם למ' אבל ס"ע,ו. לר' רק (וזה ככ"פ ל"א עצמו דם מוציא

ולא הגאונים חומרת רק זה ש"ך: עצמו). דם מוציא כשלא גם ככ"פ

פר"ח ככ"פ. ע"כ יוצא דם שקצת מסכימים הגאונים וגם ע"ז, מוסיפין

כט"ז. פסקו ופרמ"ג

והנפ"מ, יחד, חתיכות כמה  מליחת להיתר  טעמים ג' יט)
בדגים. והדין 

נגמר דגים אבל פולט, עדיין כי ויפלוט יחזור בלע אם גם קיג: רש"י

מותר, הדגים קודם העופות מליחת כשהתחיל (עפ"ז קודם. עצמן פליטת

אסור. העליונה לפני הרבה נמלחה שתחתונה בשר חתיכות בשתי ולאידך

גם העליונה דם לפלוט ימשיכו הפליטה, נקבי עדיין פתוחין שאם וי"א

שריק, משרק ר"ת: דגים). איסור טעם בטל א"כ אבל עצמן, פליטת אחר

חתיכה שבין ובמלח בגומות דם יש הרי (עפ"ז ובולעים. רכיכי דגים אבל

לא דרבנן, שמלחו ודם חכמים, כתיקון שנעשה שכיון אלא לחתיכה.

בגלל בדגים משא"כ בלע, לא ציר לפלוט דטריד איידי תוס': הטריחו).

מותר). בגומא ציר שמתקבץ גם (עפ"ז הפליטה. בעת גם בולעים רכותם

ע"פ וגם שעפ"ז אלא לר"ת). חושש כי לכת' אוסר (והר' ס"ע,א. המ' וכ"פ

שנמלח בשר גבי על שנמלח בבשר השו"ע התיר למה הנ"ל, א' טעם

הפליטה כשסיים גם בבשר שבאמת ערה"ש ותירץ פליטתו. סיים הרי כבר,

רק עיקר אינו שבשו"ע והטעם בדגים, משא"כ פולטו כך כבולעו אמרינן

משא"כ לכתחילה להתיר הוא השו"ע שטעם י"ל ועוד דמילתא. לרווחא
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מה פולט ציר שפולט זמן כל בתוס': טעם ועוד בדיעבד). הוא ככ"פ

הר'. טעם זהו ולט"ז שבולע.

יחד. שמלחן ודגים  בשר כ )

נאסר קיב,ב:מי חולין ורא"ש רש"י מותר,- ובשר אסורים לבד דגים

הגמרא. ל' כפשטות אסורים העופות גם רשב"ם: ס"ע,א-ב. המ' וכ"פ

שריק, משרק ול"א אוסרו, לבשר וכשעובר חנ"נ בדגים דאמרינן (ומסביר

ציר). ברוב מעורב נאסרכי המ'.כמה וכ"פ קליפה, רא"ש: רשב"א ר"ן -

ס'. אין אם הר' וכ"פ הכל. רמב"ן: נטילה. למעלהר"ן: וכ"פדגים או"ה -

(ובעי למעלה מפעפע אינו דדם מותרים, העופות על המונחים דגים ר':

ונפ"מ קליפה, רק בעי כשנאסר גם המ' ולשיטת ש"ך, - קליפה רק

והר'). הרמב"ן קשקשיםלשיטת אבלכשיש אסורים טור: מותרים, –רא"ש:

והר'). הרמב"ן לשיטת רק נפ"מ בזה (וגם קליפה הכדי המליחההם סוג
כר"ן. ודלא בקיאין, אנו דאין לצלי במליחה גם זהו ור': ד"מ השהיה- זמן

אינו דמלח חדשה, במליחה מהני ולא ר"ן. קרומיהו: דרפו כיון מיד -

מעלמא. דאתא דם אח"כמפליט ורק מליחה שיעור העופות שהו אם

בדגים שההנגעו שם כי דרש"י, למעשה ול"ד בהדחה, וסגי מותר ר': -

הציר. תפלבתוך עוף מליח זב"זדג שנוגעין ואע"פ הדג, נאסר לא -

המ'. וכ"פ דמה, להפליט הבשר כמליחת חשיב הדג שעל המלח אין מ"מ

תפל ודג מליח מליחהבשר מהני (ולא נאסר הדג ט"ז: וכ"פ ומ' ב"י -

(ולא הבליעה, וגם דידיה דם ויפלוט הדג למלוח אפשר ור': ד"מ ש"ך). -

נאסר). שהטהור תפל ועוף מליח לטמא דדגיםדמי ל"א למה המ' טעם
דידהו דם אגב הבשר דם ב"ח:פולטים מותר. דמם דדגים פרישה: -

וספק יותר מהירה דמם דפליטת ט"ז: בעלמא. ציר אלא דם להם שאין

דרבנן). וספיקא דרבנן שבשלו דדם נק"ה: (והקשה הבשר לפני שנגמר

בדגים אבל להטריח, שלא שהקלו בשר חתיכות בשתי הרשב"ם לפי ט"ז:

ואין קרומיהו דרפי דם הרבה בולעים דגים רשב"א: למלחם. כלל אי"צ

להוציאו. במלח כח
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דרש"י. מעשה כא)

רש"י - ציר ונתמלא הדחה בלי בכלי ונתנו מליחה כדי מלחו רש"י בבית

ואם מוהל. אלא דם אינו שציר ביארו ורא"ש תוס' וטור. ורא"ש התירו

טעמים ב' יש הציר. בו יבלע שמא להדחה שריה א"א למוהל נחשוש

במלח. ונתייבש נבלע דם תוס': שוב: יבלע שנפלט שהדם חיישינן שלא

דאע"פ התוס', כתבו למעשה אבל רותח. ואינו המלח כח פסק רא"ש:

- ש"ד וכבוש. כרותח ציר - ורשב"א מרדכי איסור. נהגו העם שמותר,

אסור ר': אסור. ולכת' מותר בדיעבד המ': - ולהלכה קליפה. ע"י מותר

שבציר. מה דוקא והאיסור מצוה. וסעודת בהפ"מ מותר כ"ק. בדיעבד

ט"ז. וכ"פ כ"ק, נאסר לציר מחוץ דגם ורש"ל

איסור. של לציר  שנפל תפל בשר כב)

שנמלח בשר בר': שההס"ע,ו אוולא נמלח, לצירלא מנוקבבכליונפל

דם דפליט דאיידי שנית, ומולח מדיח ס"ט,יח), - מיד נאסר (דבכשא"מ

הוא דבמנוקב ש"ך: שלם. יום כבוש אם רק ונאסר הציר. יפלוט דידיה

שלם. ביום אפי' מותר במנוקב ט"ז: בעלמא. עציםחומרא ע"ג ובגיגית

לציר שחוץ והחתיכות מיד, נאסר ש"ך: בכשא"מ- (משא"כ מותרות

כבישה. בשיעור נאסר ט"ז: הכל). נאסר בפנים חציה חתיכה שאותה

שלם ביום ורק שנית, מליחה מהני דירתיח דבכבוש ר': על חולק (רש"ל

כר'). פסק וט"ז ששההנאסר. צירובשר פולט שעדיין יב"ש תוך -אם

הודח ולאולא נאסר, שהודח או יב"ש ולאחר בהפ"ג. רק למלחו מותר ,

לצלימהני זמן.גם ובכמה נאסר ש"ך.וכמה וכ"פ מיד נאסר הכל ר': -

מיד. נאסר וכ"ק בכבוש, רק נאסר הכל לרא"ש רש"ל:

הלב  מליחת כג)

קודם קורעו לכן כרת. וחיובו בכלי כנוס בשחיטה לתוכו המתקבץ דם

אבל לצלי רק סע"ב,א: ר' הדם. שיזוב הלב ערלת לחתוך ונהגו מליחה.
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לבשל. קרעונהגו מותרלא ולכן עד,ב) (פסחים שיע לב ורמב"ם: רש"י -

שבגמ', בישולו לאחר וקורעו דשיע, הלכה אין קט,א: ר"ת בישלו. אם גם

ור"ן: רמב"ן ככ"פ. אלא דשיע משום ולא וצליה, המליחה אחר היינו

וצליה, המליחה אחר ויקרעהו בולע ולא שיע דלב אומרים וצליה במליחה

כר"ת. פסק המ' ש"ך. וכ"פ בישול, לאחר לא שאףאבל טעמים ג' ויש

ככ"פ אמרינן בעין דם דםשהוא חשיב שלא לכך מהני ששיעתו - ת"ח :

חללו תוך מתייבש וצליה המליחה דע"י - וט"ז ש"ד מעט. דבולע בעין

גם מותר יהיה השני הטעם שע"פ (ונפ"מ פליטה. כדם שנמלחוחשיב בשר

ובצליהעמו קליפה במליחה צריך שלדעתם בר', מחמירין" כ"יש ולא ,

כנ"ל. בולע, אינו וצליה שבמליחה לכך מהני דשיעתו ור"ן: רמב"ן נטילה).

קריעה בלא ישבישלו בהמה) (משא"כ עוף וכל הלב, כנגד ס' צריך -

בעוף. דבוק אפי' ומותר ורגלים. ראש בלי אפי' לבו כנגד ס' עצמובו ולב

לקלוף צריך בפנים. נשאר הלב בחלל שהדם לר', ואסור למ' מותר -

מסביב בלבבעוף הבשר שנגע הלב,מקום נגד ס' בעוף אין הלב. אם

בו דבוקדבוק ובלא הלב, נגד הקדרה בכל ס' יש אפילו אסור העוף

נגד משערין שלמ' הש"ך וכ' הקדירה. בכל שבלבמשערים כלדם (וכנגד

הדין שבת או ובהפ"מ הלב. כל נגד ולר' כלל), נמלח לא אם רק הלב

לשכחה. דקשה אוכלים הזכרים ואין כמ'.

בזה. נכלל ומה  מליחה  בלי מותרים האם מעים בני כד)

בבנמ"ע, דם מחזיקינן דלא קיג מליחה.וכשאדוםהרמב"ן ובשומןצריך

סע" ור' מ' (רא"ש מחזיקין בצדשלהם רק ומולחים בזההחיצוןה), דאין

רק לא המעיים (כל נמלח כלא הוי ומבפנים דם, כך וי"אחלחולתכל .

ומשום השומן). עם מבשלים שח' משום שהחילוק פרמ"ג וביאר דוקא. ח'

למלוח ומותר הבנמ"ע. גם מולחים ע"כ השומן, כל להוריד עםשא"א

אחר, מתירבשר והר' שריק. לכו"ע ואז ציר למפלט טריד וגם דמשרק,

לכת'. בדיעבד.ובכשא"מרק הכנתאמותר שמסביב ודקין קיבה חלחולת

בבנמ"ע. כלולים אינוכרסלכו"ע ור' ר"ת כוללים, ומ' רש"י - כלול אם

עוףכולל. דם.קורקבן בו מחזיקין וט"ז לש"ך ככרס, דינו לדרישה זפק-
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לר'.עוף ואסור ככרס פרמ"ג בצלי.כנתא- רק מותר הכנתא- שומן

הדקין מליחה.שעל לפני ורידים להוציא צריך הכוסות- במליחה.בית -

צלי? רק  מליחה  מהני לא דברים באיזה כה )

שנמלח בשר ר'. לדעת הלב מליחה. בלא ג"י ששהה בשר כנתא. כבד.

שנמלח בשר הודח. או יב"ש ששהה קפוא בשר יב"ש. תוך אחד בצד רק

לצלי. שנמלח בבשר עוף שמילאו מוליתא קרח. באמצעיתו ונמצא

מדמו. להכשירו  בשר צליית סדר  כו)

אח"כ. לבשלו ויכול מליחה. אי"צ צלי זמןסע"ו. כמאב"ד.כמה ר"ן: -

ור' טור מבחוץ. שיתיבש עד הגש"ד: בנ"א. לרוב לאכילה ראוי רשב"א:

רש"ל בר"ן. י"ל וכן חצי, ג"כ הוא שהרשב"א כתב והר' צליה. חצי וש"ך:

כ"צ. צריך לכת' חצי. ואוסר מחמיר וליכאומוהלוכה"ח כשר היוצא

או לצלי אם חילוק (ואין האוסר. כמהרש"ל הלכתא ולית עין, מראית

ש"ך). - הצלי אחר הצליהלבישול קודם שפשוףהדחה (רק אי"צ

דנחשב הדחה שצריך וי"א הדם. לכלוך גם שואב דהאש החלב), משמנונית

המנהג. וכן לרכך), (ולא הדם לכלוכי להסיר לכת' ר' וכ"פ בעין, הדחהדם
הצליה באחתאחר דדי י"א ופרמ"ג. ר' וכ"פ הדבוק דם מפני דצריך י"א -

(וגם בישול בלא אוכלו אם וגם ג"פ, פסק ור' ט"ז. רש"ל - לכת' גם

בלא סגי ובדיעבד הודח). לא או כשיעור שהה ולא קודם נמלח אם

משום הדחה צריך הצליה אחר כשמבשלו שרק או"ה בשם ובב"י הדחה.

ומותר בסכיןמר"ע. צליה.לחתוך חצי בעיןאחר הבשרדם על שנשפך

יפזר הצליה לפני אסור. הכל ששים באין ולר' נטילה, כדי אוסר וצלאו,

מלח מלח.מעט בלי כשר ובדיעבד מיד, ויצלה

קריעה. צריך והאם כבד הכשרת דין  כז)

בר"ה רבה מליחה. מועיל ר"ת: מועילה. לא מליחה רש"י: קי-יא. חולין

בגלל בישול שלפני לצלי רק ור"ן: רש"י לתחת. וחיתוכא וערב שתי קרעו
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ולצלי בישול שלפני למליחה תוס': לבד. לצלי גם בה"ג: הסמפונות. דם

המ' לחליטה. רק קריעה א"צ בצלי רמב"ם: בשם ב"י אי"צ. בישול בלי

שלפני דלצלי ופסקו דיעבד. וגם צלי, רק דמועיל כרש"י פסקו ור'

קריעה אי"צ לר' קריעה. צריך למ' - לבד ובצלי קריעה. צריך בישול

בסכין. נקיבה רק

על  בזא "ז  מותר  והאם ביחד , וכבד בשר לצלות המותר כח )
רשת? אותה

כבד לכת'. מותר למטה וכבד למע' בשר - עקום כשהשפוד סע"ג,ד. קיא.

אסור - ישר שפוד ש"ך. תוס' - דם שפע בכבד דיש ככ"פ ל"א למע'

המ'. וכ"פ למטה. כבד הכבדאפי' למע'נמלח אפי' דמותר ר' כתב -

ומשמע דמו. נתמעט המליחה הרידכ"שדע"י וט"ז ש"ך והקשו למטה.

בשר ע"ג רק ט"ז: נמלח. שלא בשר מתחת יהיה ואיך לר"ת כשר כבד

וככ"פ. פוסקים לכמה דם בו יש דעדיין הבשר תחת גם מותר ש"ך: מותר.

זא"ז שואבתבשפוד.ולצלותם האש כי מותר רא"ש: - הראשונים מח' יש

ראב"ד: אסור, רשב"א: דככ"פ, מותר סמ"ג: לבלוע, לשפוד מניחה ולא

ט"ז ללבן. צריך לכת' והר' מתיר המ' מהשפוד. הבשר מיד להוריד שיש

אסור בתבשיל שפוד פרמ"ג: הפ"מ. בלא אסור דיעבד דגם רש"ל ע"פ

מותר. השפוד על ושהה שנצלה בשר אבל ככ"פ, כאן דאין הפ"מ בלא

כן. יהיה זא"ז וכבד בשר גם לדםוברשתועפ"ז דיש יותר, להקל יש

וגם בדוחק), תחוב שהבשר שפוד (משא"כ שריק ומישרק לזוב מקום

שיתיבש עד לצלות ומחמירין הדם. ממנה ישאב והאש גלויה שהרשת

מהבשר. הדם כל כלה שאז מבחוץ,

לחיצון  וההיתר האיסור אופני מולייתא , דיני לבאר כט )
ולפנימי.

לצלי. רק ומותר נמלח, כשלא היינו לעיל. פומא אפילו שרי מולייתא האי

בזה יש שבפנימי. דם מפליט אינו החיצון את מלח שמילאו לאחר ואם
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נמלח בלעי. לא למפלט דטרידי איידי - נמלחו לא שניהם אופנים: כמה

נמלח כאחת. דבאין פולטו כך הפנימי דם כבולע - והודח בלבד החיצון

(וי"ח לפנימי. ילך ולא בנורא נשאב החיצון דדם אמרינן - לבד פנימי

מותר. - תפלים שניהם ולכן: לפלוט. כשטרוד רק בולע אינו דפנימי

הודחו שלא אף ושהו מלוחים שניהם מותרים. - שהו ולא נמלחו שניהם

וחיצון תפל פנימי אבל במילוי. בס' בטל הפנימי של והמלח מותר, -

נאסר - שהה ופנימי תפל חיצון מיד. הפנימי נאסר - שהה ולא מלוח

שהה ולא נמלח והפנימי הודח או יב"ש ושהה החיצון נמלח מיד. הפנימי

אף מותר לעולם שחיצון וי"ח מותר. תפל הפנימי ואם החיצון, נאסר -

כשאינו גם מהפנימי שואב דהאש חולק ר' כנ"ל אבל שהה. לא פנימי אם

אין ולכת' בדיעבד רק הוא לר' וגם בו. נבלע לא החיצון ועי"ז פולט

ז הרי ביצים גם הוא וכשהמילוי נמלחו. כששניהם רק מולייתא הלעשות

שום אין ולקדירה נמלחו. לא אם אסור בדיעבד וגם צליה ולא כבישול

שניהם. נמלחו אם רק בדיעבד גם היתר

נקיבת  צריך ולמה העצמות? דרך מליחה העוברת ל)
הגולגולת? עצם

הוי דאל"כ הדם, שיזוב כדי הגולגולת לנקוב צריך הראש במליחת ע"א,ג.

המוח נקיבה בלי ומלח המוח). בקרום החוטין לנקוב (גם ש"ך. - ככשא"מ

שאפי' ב. מפסיק, שהגולגולת מפני א. מותר. הראש שמעל והבשר אסור,

אבל ככ"פ. אמרינן דם קצת יצא עצמותאם כישאר לנקוב, צריך אין

אי העצם נתייבשה אם (אבל הנקבוביות. דרך יוצא העצמות מוח דם

למולחה). אפשר

למקום ממקום שפירש  בדם וההלכה הראשונים דעות לא)
עצמה. בחתיכה 

מליחהס"ט,יא. בלא דםנתבשל והנשאר נתבטל, שיצא מה כרא"ש, למ' .

לר' ס'. כשיש מותר ולכן למקום, ממקום שפירש חיישינן ולא האיברים
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הט"ז והקשה ובהפ"מ. לאורחים רק בס' ומתיר אסור שפירש דם כמרדכי,

מפרקתההרי ותירץבשובר סס"ז. המ' וכ"פ שפירש משום קיג,א. אסור

בהפ"מ, מהני לר' למה מבואר ועפי"ז כלל. פורש אינו למ' בבישול דהכא

רק לר' גם פירשמחמיריןכי שאולי או מותר.לחוץשפירש, בהפ"מ ולכן ,

דבשובר י"ל מותר, ולמ' לכו"ע פירש מליחה בלי שבנתבשל ולש"ך

פירש והנהמחייםמפרקתה מודה. המ' גם בכשא"מובזה למ'במולח

שפירש, בגלל ש"ך ופירש אסור, כר"פ לר' לציר, שמחוץ מה מותר כרא"ש,

דע"י ותירץ מפרקתה, בשובר כמו מליחה כאן מהני לא למה ושואל

צ"ע אבל וכמבושל. כבוש הוי שבכשא"מ ועוד (וצ"ע). טפי גרע מליחה

אין דכאן ובמכ"ש מליחה, בלא במבשל כמו בהפ"מ בזה מהני לא למה

ורק כלל, פירש לא במליחה פירש שלא מה דבבישול י"ל (ולט"ז בישול.

קשה). לש"ך אבל בכשא"מ. משא"כ בהפ"מ, מהני ולכן ובצלימחמירין,

צליה מחצי התירפחות ולא שפירש, משום גם וזהו דאסור, עו,ב. ר' כתב

האברים דם הוי ובתוכו שאיב מישאב שיוצא דמה מותר, ולמ' בהפ"מ.

בפחות חי אלא בישול בלי התיר (כנראה למקום. ממקום שפירש אע"פ

אסור. פירש מחיים דרק הש"ך ופירש צליה). מחצי

הנפ"מ ומה כלים , סוג באיזה לכלים , מליחה  אין  לב )
להלכה ?

לשים מותר וכן בחלב, ליתנו מותר בשר של בכלי מלוח דבר קיג: תוס'

בשר בכלי מלח ומרדכי: רא"ש תע"ב. והמחמיר איסור. בכלי מלוח דבר

הכיעור. מן הרחק משום לכת' אסור איסור בכלי מלוח ודבר לכת', מותר

איסור בכלי בשר במליחת .1 : רק הוא לכלים מליחה אין דין רשב"א:

לא אבל מדם הבלוע איסור בכלי רק וזהו .2 למפלט. טריד דהבשר

נאסר. פעמים הרבה איסור בו שמלחו דבר רק ראביה: אסור. משומן

מנוקב. בכלי רק מליחה אין איסור:להלכהאו"ה: בכלי מלוח ר'בדבר -

עצ ש"ך:סותר ומסביר דיעבד, או לכת' מליחה אין אם לע' מס"ט מו

לכת'. אסר להדיח דרכו שאין בדבר ולכן הדחה, עכ"פ צריך הר' לדעת

המ'. דעת בשרוכ"מ שבכלי בכליבמלח (גם לכת' מותר ביבש ר' -
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הט"ז. וכ"פ לכת' מתיר ומ' בדיעבד, רק ובלח תע"ב. והמחמיר איסור)

זה (וכל בשר. עם לאכלו מותר חלבית בקערה הנמצא שחריין כתב ולכן

שפיר מליחה ע"י כשבלע אבל מליחה, ע"י מהכלי יצא שהאיסור לענין

בבישול). יוצא

או  נמלח, לא ג"י, ששהה  בשר עם התערובת דין לג )
מליחה. בלא  נתבשל

ה"ה ט"ז: ונתערב. מליחה בלא בנתבשל ה"ה ר': ברוב. בטל ג"י שהה מ':

ששהה בבשר והניחא ס', צריך הרי הש"ך והקשה נמלחה. שלא בחתיכה

הלכה" ב"דרכי האריכות ולעיין קשה. ולט"ז לר' אבל הגאונים, חומרת הוא

.18 מס'

נמלח. אם ספק  לד)

ספיקא הוי דרבנן שבישלו שדם דמאחר לאשה, שהתיר הט"ז סיפור

החזקה. נגד עומד שמולחים, פעמים רוב וגם איסורא. באתחזק גם לקולא

בנק"ה ש"ך אבל בק"ש. וכתבתם וכדין כדרכה האשה מלחה שבודאי ועוד

איסור שעיקר מאחר לקולא, דרבנן ס' ל"א אסורא באתחזק לדעתו אוסר:

דרבנן ס' הרבה דאיכא ועוד כרשב"א. דרבנן ס' נקרא לא מהת' דם

שכחה ואיך גדול עסק דמליחה ועוד מולחין. רוב שייך דלא ועוד להחמיר.

מיקל פרמ"ג שבק"ש. בוכתבתם משא"כ כדרכה, מלחה דבטח ל"א ולכן

סברא מלח, אם יודע ולא לשבת בשר מחברו וכשקבל וע"ש. בהפ"מ

היה כי להקל, סברא רוב. ואין ימלח שהמקבל סבר אולי כי להחמיר

בצ"ע. פרמ"ג וסיים עור. לפני מכשול יתן ולא להודיעו צריך

ג"י. עברו  אם  ספק  לה)

וביאר שמותר. סי"ג בר' מפורש נמלח, אם יצלה. נמלח, לא עדיין אם

דרבנן. ספיקא דהוי הגר"א
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צדדיו. משני נמלח  אם ספק לו )

נתבשל ואם לצלי. מותר יב"ש עברו השני. צד למלוח יכול יב"ש עברו לא

לחומרא. ספיקא ולכן תורה, איסור הוא נמלח שלא הצד הרי כך,

מליחה. שיעור שהה אם  ספק  לז)

ש"ך, - מיל שיעור (שזהו רגעים מח"י פחות שהה שאולי הוא הספק אם

על לסמוך אפשר שבספק מה דמלבד וימלחנו, יחזור שהודח אף פרמ"ג),

נפשך, ממה הרי (ס"ע), הפליטה נקבי סותמת אינה שההדחה הפוסקים

סותם. אינו לכו"ע מליחה שיעור בתוך הרי רגעים, מח"י פחות שהה אם

שהה אם הספק ואם ואסור. כנ"ל דאורייתא ספיקא הוי כך, נתבשל ואם

שהרי מותר, כך ונתבשל ודאי), שהה רגעים ח"י (אבל שעה מחצי פחות

בדיעבד. הר' התיר רגעים ח"י רק ששהה כשברור גם

המליחה  לפני הודח אם ספק  לח )

ולהדיח לחזור יכול אם הפוסקים למחלוקת באנו עדיין, נתבשל בלא

הכא וכ"ש שנית, למלוח בהפ"מ מותר ולר' דעות ב' הביא דהמ' ולמלוח.

כי ג"י, שהה אם בספק כמו הוי נתבשל ואם לכו"ע. מותר שיהיה בספק

דרבנן. ספיקא הוי שנמלח מאחר

המליחה. אחרי הודח  אם ספק לט )

ספיקא בגלל שמותר הוא הדין ואז בנתבשל, רק להיות יכול זה ספק

דרבנן.
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זמן  בתוך  שפירש ודם שעות י "ב תוך שפירש ציר מ )
מליחה.

ולרשב"א מותר. יהיה לציר כשר בשר ובנפל רש"י כמעשה היתר הוא ציר

היתר עצמו ציר אבל הבשר, שעל שבמלח הדם שמבליע כיון הוא שאוסר

אבל אסור. והבשר רותח לדם נחשב הציר גם לרשב"א ולש"ך פרמ"ג. -

שא"מ. כלי צריך ולכן רותח וגם גמור איסור הוא מליחה זמן תוך הדם

ל ונפל לכלי, המליחה בעת מבשר ציר נפל שיאסר.ואם י"א בשר תוכו

בזה  הדעות פולטו ", כך ו"כבולעו  שריק" "משרק מא)
השייכים. והדינים 

פליטה בדם דדוקא תוס' שריק. משרק בישרא עילויה כבדא קיא,א.

מש"ש ל"א בעין דבדם סמ"ק זו). ע"ג זו בשר חתיכות שתי במלח (למשל

מוכשרולא בשר עם שנמלח דבשר מסה"ת והראיה חולק (רא"ש ככ"פ.

ולכן במליחה). מליחתותקנתו שיעור בתוך בשר על דם (למ'כשנפל

נאסר מליחתו) שיעור אחר גם הפ"מ ובלי לצלי, אפי' ולר' לקדירה שיעור

צליה. או במליחה ניתר ואינו עודהבשר עם הדחה בלא חתיכה נמלחה

אמרינןחתיכות האחרות דלגבי מותרות, החתיכות ושאר אסורה היא ר': -

ש"ך: דרבנן. הוא כי (ט"ז: ככ"פ אמרינן וכן צלול. נעשה דכבר מישרק,

בעין). דם אינו האחרות לגבי כי



$íåìù òéîùî 408

מ"ד סימן

אסורות  מאכלות לגבי אכילה  גדר
בחלב  ובשר

-א-

הבריאותי מצבו בגלל רפואה: בבית מאושפז שהיה אחד ע"י נשאלתי

דרך לא ומינרלים, ויטמינים עם מרוכז אוכל הרופאים לו מכניסים ל"ע,

האוכל בבטן. לו שעשו נקב דרך לקיבה שמוכנסת בצינורית אלא הפה,

היות אולם שעה. בכל קטנות מנות ממנו ונותנים חלבי, הוא הזה המיוחד

בשר), שיאכל מבקשים הרופאים (וגם בשר גם לטעום ברצונו שבשבת

באותה כאשר הפה, דרך בשר לאכול לו מותר האם שואל, הוא כן על

לו השבתי העיכול. למערכת ישירות חלבי אוכל לו מכניסים שעה

לכך: הטעם את בזה וארשום איסור, שום בזה אין שלכאורה

שעות שש של ההמתנה חיוב על בראשונים טעמים שני שיש ידוע הנה

- רש"י א) פט). סימן ריש יו"ד השו"ע בנו"כ (ומובא לחלב בשר בין

רמב"ם ב) האכילה. אחרי בפה טעם ומושך שומן מוציא שהבשר משום

שכתבו, מהאחרונים יש (ולכן השינים. בין שנשארים בשר סיבי משום -

לועס, ואינו מיד ופולט לתינוק, להאכילו שרוצה בשרי תבשיל שהטועם

הרש"ק הגהות (עיין הטעמים ב' בו שייך לא כי לחלב, כלל להמתין אי"צ

בסכין שנחתך בצל אדם אכל אם וכמו"כ סק"א). שפ"ד שם לפרמ"ג

שייכים לא בזה גם כי לחלב, שעות שש להמתין צריך אינו בשרי,

הנ"ל). טעמים

העיכול במערכת והבשר החלב בעירבוב איסור שיש נאמר אם ומעתה,

תיפוק שבראשונים, הנ"ל טעמים לב' צריכים למה א"כ הפה, דרך שלא

כאשר היא הבעיה שכל ומוכח מתערבים. והחלב שהבשר משום ליה
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בולעים כאשר הוא, האסורה האכילה גדר כי ובבליעה. בפה מתערבים

המעורבים. וחלב הבשר את או האסור המאכל את

-ב -

וריש יוחנן רבי בזה שנחלקו לומר, אפשר היה ראשונה בהשקפה אמנם,

זית חצי אכל יוחנן, רבי אמר אסי רבי "אמר קג,ב): (חולין בגמרא לקיש

גרונו נהנה הרי טעמא, מאי חייב, אחר, זית חצי ואכל וחזר והקיאו,

מהו.. ואכלו וחזר והקיאו זית חצי אכל אסי, מר' אלעזר רבי בעא בכזית.

אזלינן מעיו בתר אי אזלינן גרונו בתר זימניןאי לא הדור, מופת א"ל ..

וא"כ בכזית". גרונו נהנה הרי לך ואמר יוחנן, דרבי קמיה אמרת סגיאין

לקיש שריש בגמרא, לעיל ועי"ש גרונו, הנאת הוא העיקר יוחנן רבי לדעת

הראשון, כזית החצי את (וכשהקיא בעינן" במעיו ד"אכילה וסובר חולק

במעיו). כזית אין הרי

ר"י בין הפוכה מחלוקת תהיה לעיל שבשאלתנו לומר, אפשר היה ועפ"ז

הנאת כאן אין הרי גרונו, הנאת שצריך שלר"י המאכללר"ל. (כי גרונו

בעינן" במעיו ש"אכילה לר"ל אבל ומותר. הגרון), דרך עובר אינו החלבי

מעורבים וחלב בשר במעיו יש כאן הרי מעיו, בהנאת תלוי שהדבר היינו

מאחר אמנם בזה). המנ"ח דברי לקמן עיין (אך ואסור הזמן, באותו

ה"ג: אסורות ממאכלות בפי"ד הרמב"ם שפסק וכמו יוחנן, כרבי שהלכה

כאן גם כן על האסור", מדבר בכזית הגרון הנאת על אלא החיוב "שאין

מותר. יהיה

ששם משום זה הרי אסור. אבל פטור וברמב"ם, שבחולין שבהלכה (ואף

אסור שיעור וחצי מלכתחלה, האסור מאכל של כזית בחצי מדובר

לגמרי, ומותר לכתחלה איסור שום אין בחלב בבשר כאן אבל מהתורה.

ולהלכה מחייבת, הגרון אכילת שרק אותנו מלמדת שבחולין ההלכה כי

כלל). מעיו בהנאת איסור אין
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-ג-

מצה הכזית את אדם כרך שאם מבואר, קטו,ב. פסחים בגמרא והנה

ה"משנה וכתב יצא. לא המצה, את גרונו שירגיש בלי כך ואכלו בסיב,

דאם באיסורים (גם) נאמר אם "נסתפקתי.. הי"ב: שם במאכא"ס למלך"

עשה דבמצות היכא דכי פטור, שיהיה וכיוצא, בסיב איסור דבר כרך

לפי אכילה, הויא דלא בסיב כרכו דאם אמרינן 'תאכל', אמר דרחמנא

'לא אמר דרחמנא באיסורין, נמי הכי בגרונו, האכילה נגעה שלא

עבר לא בגרונו האיסור אכילת נגעה דלא בסיב כרכן אם תאכל',

דמלכא". אהורמנא

ה"ה, הטומאה אבות שאר מהלכות בפ"ג הרמב"ם את שהביא ועי"ש

שלא אע"פ ובלעו, וכיו"ב בחזרת הטהור העוף נבלת מבשר כזית דהכורך

וביאר טהור. זה הרי ובלעו בסיב כרכו אם אבל טמא, זה הרי בגרונו, נגע

בסיב. משא"כ חוצץ, אינו במינו ומין מאכל, מין היא דהחזרת שם, הכס"מ

"אם מצה: לגבי סכ"ז תעה סימן פסח בהלכות זו סברא כתב ואדה"ז

בין חוצץ מאכל מין שאינו שהסיב יצא, לא ובלעה בסיב המצה כרך

בכך". אכילה דרך ואין הבליעה, לבית המצה

שיג: במצוה וז"ל להיתר, חינוך" ה"מנחת פשט המל"מ שנסתפק ובמה

כמבואר חייב, אינו גרון, הנאת בלא מעים הנאת היה אם האיסורים "דבכל

הנאת דבעינן לקיש לריש דאפילו כתב, ועוד כו'". מצה גבי בפסחים

הנאת בלא מעים הנאת אבל לחוד.. גרון הנאת מהני דלא "היינו מעים,

חייב". דאינו מודה גרון,

בשר שגם בודאי הרי גרונו, הנאת ללא איסור אכילת שאין הנ"ל וע"פ

אדה"ז לשון שהבאנו ואע"פ גרונו. הנאת כשאין אסורים אינם בחלב

(והוא בכך" אכילה דרך ד"אין משום הוא, מצה י"ח יצא שלא שהטעם

(וכלאי בחלב בשר באיסור והרי תעה), בסימן יוסף ביתה הובא מהר"ן

הלכות ברמב"ם כמבואר אכילה, בדרך שלא כשאוכלו גם עובר הכרם)

דוקא דהיינו לומר, יש מ"מ כד,ב). בפסחים (כאביי ה"י פי"ד מאכא"ס

מערבו או בסיב שכורכו וכגון אכילה, בדרך שלא רק הפה דרך אוכלו אם
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"דרך" שאינו רק לא הגרון, דרך כלל עובר אינו כאשר משא"כ מר, בדבר

צריך יוחנן רבי היה הכי, תימא לא דאי כלל. "אכילה" שאינו אלא אכילה,

דהנאת לקיש לריש מודה הוא הכרם) (וכלאי וחלב דבבשר להשמיענו,

בעינן. מעיו

בשר בין ההמתנה לחיוב הראשונים שנתנו מהטעמים מוכח שכן וכנ"ל

בפה. כשמתערב רק הוא האיסור שכל בחלב,

רק אסורים יחד, מבושלים שאינם בחלב בשר שהרי בזה, נקודה (ועוד

גדר רק הם דרבנן איסורים והרי פז), סימן ריש ביו"ד (כמבואר מדרבנן

במעיים, מתערבים דכאשר לומר, יש ועפ"ז מהתורה. לאיסור להגיע שלא

גם כאן שאין אלא אכילה, הוי מדלא גברא, איסור כאן שאין רק לא

רבנן גזרו לא במעיו שנתערבו בהא כי כלל, בחלב דבשר חפצא איסור

תורה). איסור לידי זה מהיתר לבא יכולים אין שהרי מלכתחלה,
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מ"ה סימן

אדה"ז לשיטת פת באפית נ "ט בר נ"ט

-א-

לחם אפית בענין כותב סט"ז, תצד סימן פסח הלכות הזקן אדה"ז בשו"ע

להוציא חדשה מרדה ליקח יזהרו "וכן וז"ל: השבועות, לחג בחלב הנילוש

כל שאר בה שמוציאין במרדה יוציאוהו ולא התנור, מן זה לחם בה

לפי השני. צדה על להפכה רוצים אם אפי' חלב, של שאינן הלחמים

נילוש לחם בה כשיוציאו עוביה בכל החלב טעם בה נבלע יהיה שעכשיו

זו, במרדה ויוציאוהו בשר עם לאכלו אחר לחם כשיאפו כך ואחר בחלב,

תנא). בסימן כמ"ש קליפה (כדי בלחם ויבלע החלב טעם ממנו נפלט יהא

בשר עם ההוא לחם לאכול מותר כן, ועשה עבר שאם שהואואף לפי ,

הרי מ"מ צד, סימן ביו"ד שנת' כמו היתר, של טעם נותן בר טעם נותן

צה". סימן ביו"ד שנתבאר כמו נ"ט בר נ"ט לעשות אסור לכתחילה

מותר כן ועשה עבר שאם בפשטות כתב איך בזה, הקושיא וידועה

שרק ס"ב, צה סימן יו"ד ברמ"א מבואר והרי הבשר, עם הלחם לאכול

היינו כברבדיעבד נתערב בשראם של נ"ט בר נ"ט בו שיש המאכל

אבל זו, תערובת לאכול מותר אז רק להיפך), (או החלבי המאכל עם

וא"כ ביחד. לאכלם אסור יחד, עדיין נתערבו לא אם היינו לכתחילה,

מותר איך הבשר, עם נתערב לא עדיין החלב טעם בו שיש שהלחם כאן

הבשר. עם ביחד לאכלו

-ב -

שיש השונות הדיעות את תחילה נבאר יותר, בפרטיות הקושיא ולהבנת

והראשונים. הגמרא דברי על ומיוסד שם, בשו"ע נ"ט בר נ"ט בדין
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בקערה שעלו דגים "איתמר, (ופירש"י): קיא,ב בחולין הוא ההלכה מקור

אמר רב בשר), בה שאכלו הקערה לתוך נותנן רותחין כשהיו הצלי (מן

אסור, אמר רב בכותח. לאכלן מותר אמר ושמואל בכותח, לאכלן אסור

נותן מותר, אמר ושמואל טעם), בהם נותן שהבשר (לפי הוא טעם נותן

אסור היה ממש, בשר עם מבושלים היו (אם הוא טעם נותן בר טעם

בקערה, רותח חלב לאכול שאסור שמואל מודה נמי אי בכותח, לאכלן

בשר אינה עצמה היא זו קערה אבל גמור, כבשר הוי ראשון טעם דנותן

דגים הלכתא, אביי, משום חזקיה אמר כבשר).. ואינה טעם, נותן ע"י אלא

בכותח". לאכלן מותר בקערה, שעלו

"דגים בין חילק לא ז"ל רש"י דגיםשעלווהנה הניחו (שרק בקערה"

דגים לבין בשרית), קרה בקערה הבשרית,שנתבשלורותחים בקערה ממש

ד"ה שם והתוס' בכותח. לאוכלן מותר בנתבשלו שגם משמע ומדבריו

היו שאם שמואל דמודה שכתב ממה רש"י, בדעת כן הוכיחו הלכתא

עם ממשמבושלים בשרית,בשר בקערה רותח חלב לאכול רוצה אם או ,

כמו בכותח לאכלן מותר בשרית, בקערה שנתבשלו שדגים ומוכח אסור.

בקערה, שעלו שמואלדגים מודה בזה שגם רש"י אומר היה וכןדאל"כ .

צה. סימן הב"י פסק וכן והר"ן, והרשב"א הרמב"ם דעת

ההיפך, את בשמו אומר רש"י של חתנו שריב"ן התוס', שם כתבו עוד אבל

שרי, עלו אסורש"דוקא נתבשלו (ועפ"זאבל חשיב" טעמא כ"שדכחד

קצתש"נצלו" משמע וכן טפי). גרע מים, בלא דצליה וכדלקמן, אסור,

כתב ולא "עלו", של הדין את רק שביאר שעלו, דגים בד"ה רש"י ממש"כ

בנתבשלו. גם הדין שכן

והסמ"ג והרא"ש התרומה ספר של והיא בזה, יש אמצעית דיעה ועוד

" שאמנם מהבשרנתבשלווהסמ"ק, נ"ט: ג' בהם (דיש כ"עלו" דינם "

הרבה בקדירה שיש דכיון ועוד, לדגים. ומהמים למים, מהקדירה לקדירה,

" הדגים אם אבל במים). הטעם רוב מתפשט בשרית,נצלומים, בקדירה "

את מקבלים שהם כיון שמואל, לדעת גם בכותח לאכלן אסור אז הרי

נ"ט. ב' רק והוי הבשרי, מהכלי ישר באופן הבשר טעם
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והר"ן הרשב"א שהרמב"ם דמאחר שם, הב"י ביןסתמוופסק חילקו ולא

וסה"ת. כהרא"ש ולא כנתבשלו, דינם נצלו גם הרי לנצלו, נתבשלו

-ג-

"עלו", רק שלא בב"י, שכתב כמו המחבר פסק ס"א שם בשו"ע והנה

נתבשלו גם נצלואלא "דגיםואפילו וז"ל: חלב. עם לאכלם מותר

שומן שום שאין יפה, שרחוצה בשר של בקדירה שנצלו או שנתבשלו

אמנם דהתירא". נ"ט בר נ"ט שהוי משום בכותח, לאכלם מותר בה, דבוק

בדיעבד רק הוא זה כל המחבר, לדעת גם אובפשטות נתבשלו שכבר

בשריתנצלו בקדירה הדגים את לצלות או לבשל אסור לכתחילה אבל ,

מנת והג"מעל הסמ"ק בשם בב"י כן שהביא וכפי בכותח, ולאכלן לערבן

"דגים הגמרא לשון מדיוק זה ולמדו דהיינושעלוועוד. משמע שמזה ,"

אוסר שמואל גם לכתחילה אבל בדיעבד, מנתלהעלותםרק על בקערה

בכותח. ליתנם

בצליה מחמירים "יש רש"י): בשם הריב"ן דעת (את כתב בס"ב והרמ"א

לכתחילה, לאסור "והמנהג ופסק: נ"ט". בר טעם נותן לאסור ובישול

לכתחילה לאסור "והמנהג סק"ג: הש"ך וביאר ענין". בכל מותר ובדיעבד

עדיין (אם בכותח עירבןלאכלו מותרלא ובדיעבד בכותח), נתן .1"אם

אסור עלו, או נתבשלו נצלו, שכבר אחר שגם פירושו, ש"לכתחלה" כלומר

המאכל. את לאסור אין נתערבו, עם ורק כותח. עם לערבן

באר 1. אב"ד דרעי יהודה  ר' להגאון והיתר" איסור - הוראה  "נתיבי בספר וראיתי

הראשונים כל דהא הרמ"א, בשיטת "וצע"ג ששאל : ב' אות סוף ט' בסימן  שבע ,

לכתחילה לאסור אלא כתבו לא "לכתחילה", של זה באיסור חיים אנו מפיהם אשר

נצלו, או שנתבשלו  אחר אולם  בכותח, לאוכלן כדי בשר של  בקדירה  וצליה בישול

חומרא, דהאי  גופא הלא הרמ"א, על  יפלא וביותר בכותח . לאוכלן להדיא התירו

כמבואר  דיעבד, בלשון "עלו" דקאמר דמתניתא בלישנא דיון מתוך ולידתה הורתה

לאסור  אלא זה  בדקדוק אין שהרי חידושו, אלא בו לך אין  וא"כ בראשונים . להדיא

תנינן  - ש "עלו" לאחר בדיעבד אולם  לכתחילה, והצלי הבישול  את או העירוי את

עכ"ל . בכותח". לאוכלן "מותר להדיא
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רק היינו לכתחילה", "לאסור שהמנהג כוונתו לפרש שאין מוכיח והש"ך

"לבשלן שהרי חלב, עם לאכלן מנת על בשרית בקדירה לבשלן שאסור

בכותח, לאכלן כדי בשר של בקדירה להמחברלכתחילה אפי' אסור

בישלןוסיעתו כבר אם שגם הוא, הרמ"א של דהחידוש כרחך ועל ,"

לכתחילה אסור בשר, של בכותחבקדירה הדגים את כברליתן אם ורק ,

וההג"מ הסמ"ק דעת שזוהי הש"ך והוסיף לאכלן. מותר אז בכותח עירבן

המרדכי בשם האו"ה כתב ושכן בב"י, שהובאו ירוחם .2ורבינו

ליתנם אסור ש"עלו " לאחר שגם הרמ"א, לדברי המקור מהיכן  שהקשה והיינו

ליתנם מותר כבר שעלו שלאחר שמואל , בדברי המפורש  היפך לכאורה  שזהו בכותח ,

הראשונים . דעת והיפך בכותח , (לכתחילה)

שהרי קושיתו, להבין זכיתי ברמ"אולא דעת מפורש  פי על  היא שלו שהחומרא

ליתנם מותר ב"עלו" שרק "עלו" מהלשון מדייק ואשר בתוס', שהובא הריב"ן

אסור בכותח, ונצלו  בנתבשלו הראשון משא"כ הדיוק ב"עלו", יש  דיוקים  שני  וא"כ .

שזהבדיעבד דוקאשזה הריב"ן) (לדעת והשני וצליה דוקא, בבישול ולא .ב"עליה"

בכותח ליתנם אסור ונצלו נתבשלו כבר אם  גם וצליה  שבבישול  הרמ"א כותב ולכן

שאר  מדעת הרמ"א על  שאלה אין  וא"כ ב"עלו ". רק התירו לא כי לכתחילה,

רש"י  בשם בריב"ן  שמקורו בפירוש כותב הרמ"א כי  כלשחולק הראשונים , על 

הראשונים .

ע"ד,2. עז דף פי"א ח"א כהן  המנחת "כתב בסופו : סק"ד במשב"ז הפרמ"ג ז"ל  והנה

בישלן חולבתחילה אם ופר"חע"ד בכלי בשר, עם לאכול אסור בשר, עם לאכול

נתנו  אם וודאי ומשמע  יע"ש. ושרי , בעלמא הרחקה  אלא הוי דלא כתב, א' אות

לכתחילה חולב בכלי  בישלן אם אף (היינו דשרי" יודה המ"כ אף בבשר, או בכותח 

זו  אם  רק בשר עם לערב אסור המ"כ שלדעת מהפרמ"ג  ומשמע  בבשר). ליתנן ע"ד

מלכתחילה היתה שאפילו כוונתו מובן , הרמ"א מדברי  אבל החולב. בכלי כשבישל

לאכול "אסור מקום  מכל  בשר", עם לאכול  "ע"ד שלא סתם , חולב בכלי בישלן אם

בשר". עם

אפילו  כן ) ע"ד לכתחילה  (כשבישלן לאסור דבריו, בהמשך שם הפרמ"ג שהסיק ומה 

מותר "ובדיעבד שכתב הרמ"א לשון  דיוק לכאורה הרי בכותח, כבר נתנו בכלאם 

כוונתו ענין שעיקר (הגם  זו בכוונה לכתחילה  בישלו אם גם  בדיעבד שמותר משמע  ,"

שמותר ענין", "בכל  בצליבמש "כ 7.אף הערה  להלן וראה  .(
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והרא"ש סה"ת שיטת (שהיא המהרש"ל דעת את הש"ך מביא ובסק"ד

אפי' מדינא אסור בנצלו אבל בדיעבד, מותר בנתבשלו שאמנם הנ"ל),

בדיעבד.

איך תצד, בסימן אדה"ז בדברי לעיל ששאלנו הקושיא חומר יובן ומעתה

לאכלו מותר חלבי, לחם בה שרדו במרדה מהתנור שהוציאוהו שלחם כתב

זמן שכל וסובר חולק הרמ"א אבל המחבר, דעת רק זוהי והרי בשר, עם

וא"כש יחד. ולאכלם לערבם אסור השני, המין עם התבשיל נתערב לא

הבשר. עם לאכלו לו יתירו איך עצמו, בפני עדיין עומד שהלחם כאן

והש"ך. הרמ"א כדעת אדה"ז פוסק כלל שבדרך וידוע

סימן ביו"ד שנת' "כמו בזה שציין מה להבין, צריך עיקרצדעוד והרי ."

"אם מצאנו: ס"ה צד ובסימן כנ"ל. צה בסימן הוא נ"ט בר דנ"ט הדין

ובישלו חזרו כך ואחר חולבת, כף בה ותחבו חדשה בקדירה מים בישלו

בקדירה להשתמש אסור בשר.. של כף בה ותחבו אחרת פעם מים בה

חלב". ולא בשר חלבלא או בשר בה ובישל עבר ש"אם הרמ"א, והוסיף

במחבת דבש "בישלו שם: ובס"ט טעם". נותן בר טעם נותן דהוי מותר,

משום מותר. יומא, בת חלב של בקערה חם והריקוהו יומא, בת בשר של

דהתירא". טעם נותן בר טעם נותן דהוי

הראשון בדין והרי בנדו"ד. אלו להלכות לציין שייך מה לכאורה וא"כ

אםשאסורמפורש ורק נ"ט, בר הנ"ט עם לכתחילה חלב או בשר לבשל

ואכ"מ).עבר סקי"ב שם היטב" "באר (ועיין מותרים והחלב הבשר ובישל,

הדבש, בענין השני ובדין לנדו"ד. לסתור ראיה מזה יש אדרבה הרי וא"כ

רק נ"ט בר נ"ט בישול או עירוב על השני,בכלימדובר המין ולאשל
עצמו השני המין בתוך עירובו בסימןעל גם ברמ"א מפורש זה (ובענין

שלהם בכלי ליתנן אבל עצמו, והבשר חלב עם לאכול "ודוקא מותרצה:
לאכוללכתחילה אדה"ז מתיר הנ"ל תצד בסימן כאן אבל נהגו"). וכן ,

החלב טעם בו שיש הלחם את ממשלכתחילה בשר עם הריביחד וזה ,

צד, בסימן היתר שום בזה ואין לרמ"א, שםאסור שמפורש ואדרבה
כנ"ל .לאיסור
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כתב ולא צה", סימן ביו"ד שנת' "כמו הבאה בשורה שוב שציין (וממה

שנת' טה"ד).שם"כמו זה אין צד" "סימן קודם שמש"כ מוכח ,"

-ד -

שכאילו אדה"ז, בשו"ע נוספת מהלכה להוכיח אפשר היה לכאורה והנה

לכתחילה. באכילה מותר נ"ט בר שנ"ט המחבר, כדעת פסק

של בקדירה שומן התיכו שאם כתב, סמ"ה תמז סימן פסח דבהלכות

יומו, בן חמץ של קדירה בתוך שהתיכוהו "אע"פ הפסח, לפני מותרחמץ

בפסח היתר,לאכלו של טעם נותן בן טעם נותן אלא בו אין שהרי ,

מן אלא עצמו, החמץ מן טעם שום השומן לתוך נפלט שלא כלומר

לשומן, ומקדירה לקדירה נפלט נ"טהחמץ בר נ"ט כאן יש ועדייןוהרי ,

ולפיכך כלל, החמץ נאסר ולא הפסח הגיע לא שעדיין כיון היתר הכל

לאכלו עצמו,בתומותר המאכל ממשות נפלט שאינו טעם דכל הפסח. ך

מותר זה שטעם בשעה אחר מאכל בתוך נבלע וכשהוא מאד, קלוש הוא

איסורו". זמן כשיגיע כך אחר לאסור כח בו אין באכילה, עדיין

בר שנ"ט כהמחבר, פוסק שאדה"ז לכאורה מוכח זו מהלכה גם והרי

באכילה מותר מדוברלכתחילהנ"ט שבנדו"ז בבישול,בצליה(ובפרט ולא

יותר חמור זה הרי המהרש"ל ולדעת עצמו, מהשומן חוץ רוטב כאן דאין

התיר איך עכ"פ הרי כרמ"א, אדה"ז פסק אם ואף אסור. בדיעבד שגם

לכתחילה). לאכלו

בבשר שרק משום זה הרי כמותה, ופסק האוסרת דיעה הביא שאח"כ ומה

מותר, נ"ט בר שנ"ט אמרינן מחולקין", שמות הן ואיסור "שההיתר וחלב

שם דהיינו איסור של חדש שם עליו "לחול הקלוש, בטעם כח אין כי

זמן כשמגיע חדש שם עליו לחול צריך שלא בחמץ משא"כ וחלב". בשר

ועכשיו חמץ שמו היה מאד, קלוש שהיה אע"פ מתחילה "שהרי איסורו,

נבילה, כחתיכת הוא ועכשיו הכתוב אסרו לא עכשיו שעד אלא חמץ, שמו

אפילו לחול הוא יכול מאליו, הבא איסור אלא חדש שם כאן שאין וכיון
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פסק הדין שמעיקר הרי נאסר". הוא שמאליו כיון כזה, קלוש טעם על

באכילה. מותר וחלב כבשר נ"ט בר שנ"ט

זה הרי בחמץ שהרי זו, ראיה לדחות אפשר זמןכדיעבדאבל דכשמגיע ,

נ"ט בר שבנ"ט כשם ולכן חמץ. כבר הוא שעירבואיסורו עםלאחר אותו

הרמ"א מתיר בכותח, כבר וניתנו בקערה שנתבשלו כדגים השני, המין

הבליעה על חל דכבר כדיעבד, שהוי בחמץ גם הדין כן בדיעבד, לאכלן

זו. לדיעה איסור שאינו דחמץ, נ"ט בר נ"ט שם

בקערה שנתבשלו בדגים דהניחא זה, על להקשות אפשר לכאורה אמנם

בנ"ט אבל לאבדן. או לאכלן דרכים, ב' רק לפניו יש הרי בכותח, וניתנו

אותו להשאיר שלישית, דרך יש דחמץ, נ"ט הפסחבר לאכלולאחר ואז ,

הפסח, עליו שעבר דחמץ איסור אין שבבליעה (וכידוע פקפוק שום בלי

"לכתחילה", זה נקרא בחמץ גם וא"כ נ"ט). בר בנ"ט זה איסור שאין וכ"ש

לאכלו בידו שהיה ועוד, הפסח. לאחר להשאירו בידו הברירה לפנישהרי

בר נ"ט כעשיית זה הרי בפסח, לאכילה הפסח לפני הכנתו וא"כ הפסח,

לכתחילה. נ"ט

ס"א שם דבשו"ע סק"ב. תנב בסימן יעקב" ה"חק להלכה פסק כן ואמנם

יצטרך שלא כדי חמישית, שעה קודם להגעיל להזהר "יש המחבר: כתב

השעה דקודם יעקב", ה"חק וביאר לאו". אם יומן בני הכלים אם לדקדק

נ"ט בר נ"ט דהוי משום שרי, כן גם יומן בני הם אם "אף החמישית,

בהג"ה אוסר ס"ה תמז סימן דלעיל "ואע"ג הח"י: הוסיף ואח"כ דהתירא".

משום י"ל נ"ט, בר נ"ט מטעם התיר ולא בכליהם המתבשלים דברים

צה.. סימן ביו"ד כמבואר לכתחילה נ"ט בר נ"ט לאסור קי"ל דבנתבשל

עד לקיימו או פסח, קודם לאכלו שיכול כיון לכתחילה, מיקרי והתם

פסח" לכתחילה.לאחר מיקרי דבחמץ בח"י מפורש הרי .

אדה"ז. לשיטת הח"י מדברי הוכחה שום דאין נראה, העיון לאחר אבל

לאלו רק זה, טעם כתב הח"י בכליהאוסריםשהרי שהותך השומן את

כי מותר, להיות צריך שבחמץ בפירוש בתחילה כתב אדה"ז אבל חמץ,

א וגם בחלב. בשר של נ"ט בר כנ"ט הח"ידינו שיטת את כשהביא ח"כ
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שם) במ"מ הזה(כמצויין הטעם את כלל הזכיר אתלא רק הח"י, של

איסורא מיקרי עליו, ששמו כיון דחמץ י"א "וגם שכתב: דבריו המשך

ממה וא"כ החמץשהשמיטבלע". שלשיטתו ברור הח"י, טעם את אדה"ז

יש (ומכאן בזה הטעם מהו צ"ע אך איסורו. זמן כשהגיע "בדיעבד" נקרא

שהוכיח פא, ע' מישור" "שערי בספרו שליט"א בלינוב הרי"י על להעיר

מטעם שנטה מבואר אדה"ז בדברי וכאמור, אדה"ז, לשיטת הח"י מלשון

הח"י). של זה

בנ"ט והש"ך הרמ"א לשיטת תמז בסימן אדה"ז דברי מתאימים הנ"ל וע"פ

בר בנ"ט הבלוע שהלחם כהמחבר, תצד בסימן פסק איך וא"כ נ"ט. בר

בשר. עם באכילה מותר חלב של נ"ט

-ה -

רק תחילה, נצלו או נתבשלו לא אם "וכן וז"ל: ממשיך שם הרמ"א והנה

(וכמפורשעלו להיפך" וכן עצמו, חלב עם לאכלן מותר בשר, של בכלי

בהוצאת שכאן לכאורה, לתרץ יכולים היינו ועפ"ז שם). ובתוס' בגמרא

רק אלא חלב, של בכלי נצלה או נתבשל לא הלחם הרי מהתנור, הלחם

"עלו". של דין לזה שיש אפשר וא"כ חלבית, במרדה מהתנור אותו רדו

" פירושו: ש"עלו" ביאר, סק"ו הש"ך שהרי אינו, זה מהן,שאחדאבל

הדגים או וטור..חמיםהכלי והרא"ש בתוס' כדאיתא שניהם, אם אבל

כהן"חמים "מנחת בשם הב"י כנצלוהביא ליה שהלחםדהוי כאן א"כ, ."

לערבו אסור הרמ"א שלדעת "נצלו", של דין לזה יש חמים, המרדה וגם

עם לאכלו אסור כבר נתערב אם שגם המהרש"ל לדעת וכ"ש בשר, עם

השני. המין

דמלבד אחת. ברדיה להתחמם עדיין הספיקה לא שהמרדה לומר (ואין

שבתנור הגדול מהחום המרדה מתחממת הראשונה ברדיה גם שבודאי מה

מי בין לחלק לאדה"ז היה הלא כן, נימא אי אפילו אך בחוש, וכנראה

מניחים רבות שפעמים ועוד יותר. שרדה מי לבין אחד, לחם רק שרדה
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עוד שהיס"ב, לחום שם ומתחממת האפיה בזמן התנור בפתח אותה

הרדיה). לפני

הוא (וכנראה אחד מת"ח תירוץ הביא שם, מישור" "שערי בספר והנה

,(166-7 ע' הזקן" אדמו"ר "פסקי בספרו כן שכתב ז"ל קפלן הגראי"ל

דטעם זה, ומבאר חמים. ששניהם אע"פ "עלו" של דין לזה יש שכאן

רק במאכל נבלע קר, מהם אחד שכאשר לפי הוא מותר, שב"עלו" הדבר

בדברי (כמפורש קליפה כדי רק נאסר שהלחם כאן ולכן קליפה, כדי

סנ"ו, תנא לסימן וציין שם כ"דגיםעי"שאדה"ז רק הלחם דין כן על ,(

בשר.שעלו עם לאכלו ומותר נצלו", או כ"נתבשלו ולא "

מפני אינו לנתבשלו עלו בין החילוק כי דבריו, את דוחה בלינוב והרב

דבעומד הרשב"א, כדכתב אלא כ"ק, רק האששנבלע ומבליעע"ג מפליט

הטעם נמצאיםעיקר והמרדה שהלחם כאן וא"כ בקערה. בעלו משא"כ ,

כ"עלו". ולא נצלו, או כנתבשלו שדינו ודאי חמים, ושניהם התנור בתוך

חמים בשניהם מחמירים והפרמ"ג והב"י שהתוס' דאחרי שם, הקשה ועוד

ובזה ממש. ובאש חמים בשניהם להקל אפשר איך א"כ ב"עלו", אפילו

הנ"ל. התירוץ את דחה

הוא כאן ההיתר שטעם לומר כלל אפשר אי זאת לולא גם ולפענ"ד

שהוא "לפי רק אדה"ז כתב למה דא"כ כ"עלו", הוא הפת שדין משום

והרי היתר", של טעם נותן בר טעם חסרנותן זההעיקר שכאן בדבריו

" כן לעשות אסור שלכתחילה כותב אדה"ז שהרי ועוד, "עלו". של כפידין
צה סימן ביו"ד הרישנת' "עלו", של נ"ט בר נ"ט על כאן מדובר ואם ."

נ"ט בר נ"ט לעשות שאסור כלל כתוב לא שם ברמ"א או בשו"ע

העלאהלכתחילה ע"י שם.גם בסק"ד הט"ז של חידושו רק וזהו ,

ושזהו ש"עלו" כדגים רק הוא הלחם דין אדה"ז שלדעת יתכן לא וא"כ

שלדעת נצלו" או כ"נתבשלו הלחם דין שע"כ ומאחר כאן. ההיתר טעם

נ"ט בלחם שנבלע שלאחר אדה"ז פסק איך א"כ לכתחילה, אסור הרמ"א

הבשר. עם לכתחילה לאכלו מותר חלב, של נ"ט בר
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ז"ל, בלינוב הגר"מ אביו לו שתירץ מה שם מישור" ב"שערי הביא עוד

משום בשר, עם זה לחם לאכול לכתחילה שמותר היא אדה"ז שכוונת

הלחם את בה שהוציא יומאשהמרדה בת וכמפורשאינה החלבי. מהלחם

לפגם, בו נצלו או שנתבשלו הכלי היה אם "וכן שם: היהברמ"א שלא

יומו שהאריךבן ועי"ש השני". המין עם לאכלן לכתחילה היתר נוהגין ,

מהו שעפי"ז בטענה, זה, תירוץ בתחילה דחה מישור" וה"שערי הרבה. בזה

מהגהת (ולהעיר יומו בן מאינו מיירי לא שם והרי צד, לסימן שציין

שם). בס"ה הרמ"א

דברי את אופן בשום כן לבאר אפשר אי זאת לולא גם לפענ"ד אבל

דעפ"ז הספר,אדה"ז. מן חסר אתהעיקר להדגיש לו המציאותשהיה

שהמרדה "לפי לומר לו היה ההלכה בטעם וגם יומא, בת אינה שהמרדה

ההוא לחם לאכול ש"מותר מללו: ברור אדה"ז דברי והרי יומא". בת אינה

בשר, היתרעם של טעם נותן בר טעם נותן שהוא משוםלפי ולא ,"

יומא. בת המרדה שאין

נ"ט בר נ"ט לעשות אסור לכתחילה "הרי אדה"ז: כתב איך שעפ"ז וגם

צהכמו סימן ביו"ד "שנתבאר היכן וכי שאסורנתבאר". צה בסימן "

נ"ט בר נ"ט יומולעשות בן השנישאינו במין ליתנו מנת על לכתחילה,

ה לא אם.. "וכן הרמ"א לכתחילה(ומלשון היתר נוהגין יומו בן לאכלןיה

השני", המין ברורהעם משמעות וראהאין לכתחילה. כן לעשות שאסור

לגבי שרק סק"ד שם כןלהעלותט"ז לעשות אסר בקערה ,לכתחילהדגים

שבכלי הזכיר לא יומואבל בן נ"טשאינו בר נ"ט לעשות אסור ג"כ

ושפ"דלכתחילה סק"ט בש"ך משמע וכן השני. המין עם לאכלו מנת על

הגר"א" מ"ביאורי גם מובן וכן לכתחילה. מותר יומו בן שאינו שבכלי שם,

לבשל בפירוש שהתיר מב סימן יו"ד דוד" "בית שו"ת וראה סק"י. שם

השני). במין ליתנו מנת על ב"י שאינו בכלי לכתחילה
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חידוש לומר שרצה אחד מת"ח הביא הנ"ל, מישור" "שערי בספר והנה

שאסור הרמ"א שכתב שמה וסובר הש"ך, על חולק אדה"ז שבאמת גדול,

בכותח, לאכלן מנת על בקערה הדגים לבשל שאסור כוונתו "לכתחילה",

בקערה הדגים בישל כבר שאם פירושו, "בדיעבד" שמותר שכתב ומה

בשר, לערבןשל עשייתמותר שהרי הש"ך ששאל ומה בכותח. ולאכלן

את הרמ"א, מחדש מה וא"כ אוסר, המחבר גם לכתחילה נ"ט בר נ"ט

שהמחבר שם, תירץ לבשלזה לכתחלה דהתיראמתיר נ"ט בר .3נ"ט

את שם שהביא הבית", "בדק בספרו הב"י מדברי הוא זה, דת"ח וחיליה

לבשל לו אין לכתחילה אבל בדיעבד, דוקא "ונראה שכתב ירוחם רבינו

"ואין בבד"ה: ע"ז וכתב בשר". עם לאכול שרוצה דבר חלב של בכלי

אלא נראים, מותרדבריו נמי שרוצהלכתחילה דבר חלב של בכלי לבשל

הביא שבב"י העיר, בד"ה על הגהות" ב"חידושי ואמנם בשר". עם לאכול

כאן ואילו ע"ז, העיר ולא ורי"ו וההג"מ הסמ"ק בשם אלו דברים המחבר

לבשל שמותר המחבר של דעתו בב"י שגם כתב (והדרישה עליהם. חלק

בדרישה ועי"ש התרומות. בעל שיטת את שם שהביא וזהו לכתחילה,

ואכ"מ). בארוכה,

הרמ"א חולק זה ועל למרן, כן ליה סבירא בשו"ע שגם לומר יש ועפ"ז

יכול נ"ט, בר נ"ט בישל כבר אם בדיעבד ומ"מ לכתחילה, לבשל שאסור

לאכול שמותר אדה"ז כתב ולכן ולאכלו. השני המין עם לערב לכתחלה

זה פירוש ע"פ הרמ"א כדעת שהוא בשר, עם הלחם .4את

"דגים3. (בדיעבד) שכתב המחבר לשון דוקא,שנצלואו שנתבשלוולדעתו, לאו ,"

צע "ג אבל  בכותח . לאכלן מנת על מלכתחילה לצלות או  לבשל  גם שמותר וכוונתו

שאוסר  דרב כוחו להודיע בכדי רק "עלו", שאמרו לפרש יש  בגמרא דהניחא כן, לומר

לכתחילה , גם  שמותר לפרש  לו היה  שמותר, כשמואל שנפסק בשו"ע  אבל בדיעבד. גם

עי"ש). סק"א בכה"ח (וכ"כ מותר בדיעבד שרק מוכח  נצלו", או "נתבשלו  ומדכתב

כתב 4. איך א"כ הרמ"א, כוונת זוהי דאם  הקשה, שם מישור" "שערי בספר והנה

מותר  שלהם  בכלי ליתן אבל  עצמו , והבשר חלב עם לאכול "ודוקא מפורש הרמ"א
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עמאר שלמה ר' הגאון הראשל"צ גם המחבר בשיטת כתב ועד"ז

משאש שלום ר' הגאון אבל ב'. סימן יו"ד שלמה" "שמע בספרו שליט"א

"שמש בספרו זה על להשיב הרבה ירושלים, עיה"ק של רבה זצ"ל

שרק ברורה, המחבר שלשון והוכיח מב-מג. סימנים יו"ד ח"ב ומגן"

אבל בכותח, לאכלן מותר בקערה הדגים נתבשלו כשכבר בדיעבד

"מזרח בספרו גם משאש להרב ועיין כן. מנת על לבשל אסור לכתחילה

להתיר מבי"ן" "לב בספר שהביא ראיות ב' שתירץ ע"ד, נה דף שמש"

לכתחילה נ"ט בר נ"ט .5לעשות

מהו  נתבשלו, כבר אם  יחד לאכלם  אף שמותר סובר הרמ"א "אם והרי  לכתחילה".

דמותר  ברמ"א, הכוונה  לומר "ואין  וממשיך: חלב". בכלי להניחו  שמותר החידוש 

החידוש מגודל דחוץ  חלבי. בכלי המאכל  אח "כ ליתן כדי בשרי בכלי לבשל לכתחילה

מותר  שלהם בכלי  ליתנן כדי לצלות או לבשל אבל לכתוב: לרמ"א לו  היה שבדבר,

לכתחילה".

בדברי  הב"ח  גם  הבין כן שלכאורה  ואדרבה, מוכרחת, אינה  זו  קושיא ולדידי 

בקערה דגים להעלות לכתחילה  דמותר הב"ח , מבאר סמ"ק" "כתב דבד"ה  הרמ"א.

או"ה  כתב "וכן שם וכותב חלבי , בכלי לאכלם  מנת על  בשר בהגהת של  ומביאו

שכתב שו"ע  דמה שהבין, כרחך ועל הרמ"א. בדעת הב"ח  כן מצא היכן ולכאורה ."

לבשל לכתחילה שמותר כוונתו לכתחילה", מותר שלהם בכלי  ליתן  "אבל  הרמ"א

שמותר  המחבר בדעת למד שהרמ"א לומר, אפשר שוב ועפ"ז  כן . מנת על בשרי בכלי

שאסור  כתב וע "ז בחלב, לאכלן מנת על בשרי  בכלי  ולצלות לבשל  לכתחילה

"ודוקא  הוסיף וע "ז ולאכלן, בכותח ליתן מותר בישל , שכבר ובדיעבד לכתחילה,

שלהם בכלי  ליתן אבל  לכתחילה ), לבשל  אסור (לזה עצמו והבשר חלב עם  לאכול

כבר  אבל  בזה . להלן וראה הב"ח , בלשון  משמע כן ועכ"פ  לכתחילה . (לבשל ) מותר

או  "נתבשלו  שבאמרו המחבר בדעת לומר מאד שקשה  הקודמת, בהערה כתבנו 

לכתחילה . להתיר כוונתו נצלו ",

הפת 5. כל  טש, ואם באליה, התנור את טשין "אין  ל ,רע"ב: מפסחים  הראשונה הראיה

להעביר  "כדי היא שההסקה  הרי "ף) (על הר"ן  וכתב התנור". את שיסיק עד אסורה 

דנותן  קיי "ל דהא היסק, צריך לא בתוכו שבלע למה דאילו פניו, שעל הטיחה  את

מפורש הרי קיב,רע"א). חולין תוס' גם (וראה מותר" וחלב בבשר טעם  נותן  בר טעם 

מלכתחילה . מותר נ"ט בר שנ "ט לכאורה 

עם הפת את לאכול שרצונו שם, בגמרא הכוונה שאין משאש, הגר"ש  חלב,ודחה 

אסור,אלא הבשרי  הפת עשית בחלב שמאשעצם לאכלו הראשון יבוא  (וכדין
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ישכחו  אם שאף שמאחר היינו נ "ט, בר דנ"ט הטעם  מספיק ולזה  שם). שבגמרא

זכה ובאמת בזה. לגזור חששו לא כן על נ"ט, בר נ"ט רק הוי  בחלב הלחם ויאכלו

הוסיף: כו'" טשין "אין הגמרא דברי שעל  שם , במאירי  למפורש בזה לכוין הרב

עבירה, הרגל  וחלב".שמא"מפני בגבינה  לאכלו יבוא

והרי  איסורן , זמן קודם  פסח בערב ב"י כלים  שמגעילין  ממה היא השניה , הראיה 

לכתחילה מותר ואעפ"כ בכלי, בחזרה  נבלעין  היתר של נ"ט בהם  שיש  המים 

נ"ט  בהם  שיש  המים  את שותים אין שבהגעלה  משאש, הגר"ש  ודחה  להגעילם.

שהם  ורק בכליםדחמץ , בקערהנבלעים  דגים  לבשל  לכתחילה  שמותר כמו זה  והרי ,

מנת חלביעל בכלי הב"ח .לערותם שיטת היא שכן 4 הערה  לעיל שהבאנו מה  ועיין .

אין  בהגעלה  כי לראיה. דומה הנדון אין לכאורה  הרי מחילה, בקשת אחר אבל

הכלי, להגעיל  רק כןהכוונה אחרי בו  לבשל שבלעאלא  בכלי בפסח הבישול והרי ,

מאכל , בתוך חמץ של נ"ט  בר נ"ט הבלעת הוא איסורו) זמן (לפני  דחמץ נ "ט בר נ "ט

נ "ט) בר נ"ט עשיית (שהיא ההגעלה  ועפ "ז בכותח. הדגים  עירוב כמו ממש זה  והרי

ממש  לאכולהיא מנת בכלי.על ליתנו מנת על רק ולא

מתיר שהרמ"א נ "ט בר נ"ט של  מאכל שבכל  בכליואע"פ השני,ליתנו המין של

את  בישלו שלכתחילה  נקרא זה  אין מ"מ הנה בו, יבשלו או הזה בכלי אח "כ יאכלו

השני , בכלי להעלותו בכדי  רק בישלוהו כי כן, מנת על נ "ט בר אזהנ"ט חשבו ולא

אח"כ  השני בכלי השימוש  כלעל  הרי בהגעלה , כאן אבל  היא מטרת . ההגעלה

בפסח . זה בכלי  לאכול 

שהכלי  כיון מלכתחילה, קושיא בה אין  מהגעלה הראיה  לפענ"ד הנה ענין. של  ולגופו

בער"פ להגעילו בלוע שרוצים  מחמץכבר ראשוןעתה  מגעיליםבטעם אם אף ולכן ,

בפסח , בו לבשל מנת על מלכתחילה איסור אותו שום כאן ההגעלהאין בפעולת כי ,

הבליעה רק דרגת את הדגיםמורידים בישול לפני דהתם וחלב, בבשר כמו זה  ואין .

בקערה לכתחילה לבשלם אסור ולכן  כלל, בשר של  התחלה שום כאן  אין  בקערה 

או"ח בעט"ז שכתב חלב וכלי בשר כלי כהגעלת זה אין (וגם  בכותח  לתנם  מנת על 

וראה התיר, סק"ז שם  (והמג"א בזא"ז, אפילו  המים  באותם  שאסור תנב סימן 

להגר"מ  וציונים" מקומות וב"מראי אחת, בבת רק שאסר סי"ד שם  אדה"ז בשו"ע 

דייק  שם , ז"ל  אנו אשכנזי וחלב בשר בכלי כי  בזא"ז). גם אדה"ז  אסר שלכתחילה 

היתה לא זו ובליעה  להיפך, או  הבשר, בכלי חלב של נ"ט בר נ "ט לכתחילה  מערבים

וכנ"ל). הבליעה  דרגת את מורידים רק כאן משא"כ ההגעלה, קודם  בהם

סי"ג תנב סימן פסח  שבהלכות אדה"ז . מדברי זו  לסברא ברורה ראיה להביא ויש 

היתר" של  נ"ט ג' כאן ש"יש כיון בפסח , בהם  ולבשל  חמץ כלי  להגעיל שמותר כתב

הדבר  "ואין שם : בהג"ה והוסיף לכלים). ומהמים  למים מהיורה ליורה , (מהחמץ

בשר  של בקדירה  שנתבשלו לדגים  בחלב דומה לאכלם  אוסרים ג'שיש שיש אע "פ  ,

לפי  לדגים . ומהרוטב שבתוכה  דגים של להרוטב ומהקדירה  לקדירה  הבשר מן נ "ט
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המחבר מסקנת אם להחליט כלל צורך אין לעניננו, דבנוגע נראה אבל

להיתר. הבית" "בדק בספרו כמפורש או לאיסור, ב"י בספרו כדמשמע היא

ספר כתיבת או השו"ע כתיבת למה קדם מה השאלה כאן נוגע אין וגם

סק"ב, 75 סימן ש' אות ספרים מערכת לחיד"א הגדולים" "שם (ראה בד"ה

שאף משום - סק"א) צד סימן יו"ד החיים" "כף וראה .31 סימן ב' ובאות

מאד וקשה הרמ"א, את כן פירש לא הש"ך סו"ס הרי הב"י, דעת זוהי

זה ויכתוב בפר"ח), (וגם בש"ך המפורש היפך יפסוק שאדה"ז לומר,

הרמ"א.בפשטות בהבנת חדשה שיטה לו שיש להעיר בלי

במרדה אותו שרדו שלחם שכתב, במה הביאור חובת עלינו חלה שוב ולכן

בשר. עם לכתחילה לאכלו מותר דחלב נ"ט בר נ"ט בליעת בה שיש

-ח-

דגם המהרש"ק, של חידושו את הביא סקכ"ה כאן תשובה" ב"דרכי והנה

אסר לא בדיעבד, גם בנצלו שאסר בישולהמהרש"ל שיעור כששהה אלא
כצליה,כמאב"ד נחשב אינו מיד סלקוהו אם אבל צליה), חצי כשיעור (או

הובא ס"א דניאל" "חמודי (וראה השני. המין עם בדיעבד לאכלו ומותר

לתוך חם איסור "נפל לגבי גם עד"ז שכתב סק"ח, קה סימן בפת"ש

מיד. האיסור סילק אם משא"כ קצת", "שהה אם רק שנאסר חם" היתר

דנאסר ליורה, שנפלה חתיכה בענין כתב בב"ח להלכות בפתיחה והפרמ"ג

קצת. לשהות שצריכה מודה הוא שגם אפשר אבל בישול, שיעור בלא גם

על מדובר כאן הרי אופן מכליםובכל בשו"תבליעה כתב כבר ובזה ,

שצריך סוברים דכו"ע אפשר כלים שבבליעת שסא) סימן (ח"ג מהרש"ם

בישול). שיעור

נבלע כי קצת, טעם  חשיבות בו יש בדגים, המובלע  בשר של קלוש אוכלשטעם

כלל",באוכל טעם  חשוב  אינו  בכלים, ונבלע  ש ..חוזר חמץ  של קלוש  טעם  אבל ..

" ממה רק הקשה  למה  ולכאורה , אוסריםועיש"ב. טפי שיש  והרי  בחלב", לאכלם

שאסור ממה להקשות, לו עלמאהיה בקערה לכולי  מנת מלכתחילה להעלותם  על 

אין  שבהגעלה כרחך ועל מלכתחילה. להגעיל  בכלל  מותר איך וא"כ בכותח, ליתנם

ה"לכתחילה". בענין כלל  שאלה
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לאחר היינו "בדיעבד", לאכלו שמותר המהרש"ק שמש"כ נאמר ואם

הפת ברדית כאן שגם הרי בחלב. שנתערב לפני הבשרי, בכלי שנצלה

(בין בישול כשיעור המרדה על שוהה אינה שהפת היות החלבית, במרדה

ובין החלב טעם את במרדה ושהבליעה בחלב שנילושה הראשונה הפת

לא בצליה אפילו בזה הרי מהמרדה), הטעם בה שנבלע השניה הפת

הבשר. עם הלחם לאכול מותר ולכן נאסרו,

קשה כאן גם כי אדה"ז. דברי בביאור לומר אפשר אי זה תירוץ גם אבל

באופן כתב איך לסימןסתמיכנ"ל, וציין בשר, עם הלחם לאכול שמותר

שם. ברמ"א או במחבר מבואר אינו המהרש"ק של זה חידוש והרי צד.

-ט -

בזה לומר נראה פשוטובס"ד עיקוליתירוץ בלי אדה"ז דברי את שמבהיר ,

בשר, עם לאכלה שרוצים הפת דין שלעולם והוא, דיןופשורי. תמיד הוא

"דיעבד" בקערהשל שעלו בדגים כמו עירבום, הכותח.ושכבר עם

חולבת, בקדירה שנתבשלה ביצה הכנסת ועד"ז בכותח, דגים עירוב שהרי

הרגיל דבר אינם הרי ס"ב), שם (שו"ע התרנגולת מוכרחיםבתוך ואינם

הסעודה ענין עצם לאכלםמצד לא למה סיבה שום ואין זה, אחר .זה

נתן שלא עד בתרנגולת,בפועלולכן הביצה את או בכותח הדגים את

סעודה עבור פת רודה הוא שכאשר בפת, משא"כ "לכתחילה". של דין הוי

זה הרי עירבבשרית, שכבר בשר,כמו עם הפת הפתאת דרך זהו כי
בבשר אותה והיינוללפת סימןביחדלאכלם, או"ח אדה"ז שו"ע (ועיין

הבשר). את פוטרת הפת ברכת שלכן ס"א, קעז

הבשר, עם הפת את עירב לא שעדיין דמאחר לו, לומר שייך לא א"כ

סעודתו. את עתה לאכול יוכל ולא "לכתחילה" של במצב עדיין הוא לכן

יאכלם לא ואם הבשר, עם הפת את ללפת הדרך וזוהי ערוך, שלחנו שהרי
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כדיעבד, הוי ובמילא סעודה. לו אין מעורביםביחד שהם .6כברכאילו

דהנה ס"א. קח סימן תערובות הלכות ברמ"א הדבר מפורש כמעט ואכן

" המחבר: כתב ס"ג צז סימן וחלב בשר הלכות עםפתבסוף שאפאו

וביאר בחלב". לאכלם אסור הבשר, עם אחד בתנור שצלאן ודגים הצלי,

" סק"ד: כלכתחילההש"ך הוי חלב בלא לאכלו דאפשר סימןכיון וע"ל .

ואמנם מקומם". שם כי מילתא ריחא דיני נכון על יתבארו שם קח,

בשר עם כשרה בשר צולין "אין המחבר: כתב שם תערובות בהלכות

בזה. זה נוגעים שאין ואע"פ אחד, בתנור טמאה בהמה של או נבילה

מותר זה הרי צלאן, לאוואם "דריחא בזה: הטעם כתב סק"ב והש"ך ."

" הש"ך: והוסיף בדיעבד". היא פתמילתא כתבאבל הצלי, עם שאפאה

שכתב מטעם בכותח לאכלו דאסור צז, סו"ס לעיל והמחבר הרמב"ם

כלכתחילההרי"ף, הוי כותח בלא לאכלו דאפשר ".דכיון

עם פת אפה "ואם הגיה: שם הרמ"א אבל המחבר. בדעת הוא זה והנה

לכתחילה. מקרי זה דכל אחר.. פת לו יש אם חלב עם לאכלו אסור בשר,

דיעבד זה לענין מקרי דזה מותר.. בריוח, אחר פת לו אין אם ".אבל

בהג"ה כאן "והר"ב הש"ך: דברי על כתב סק"ב שם בשפ"ד והפרמ"ג

בריוחמתיר פת לו אין לאכולאם לו אפשר שאי חלב, מאכל לו ויש

הפסיד". לא רמ"א על והסומך שאוסר, הפר"ח זולת מצאתי ולא פת.. בלי

דרכן 6. ש"דגים תואר", ה "פרי  מש "כ את שהביא סק"ד סוף משב"ז  בפרמ"ג וראה

כן. הדבר שאין  משמע הפוסקים " וכל  רמ"א ש"מסתימת וכתב בכותח ", לאכלן  היה

את  לבאר רצה בסברתו שהרי המחבר, לשיטת מדבר כרחך על  תואר" ה"פרי והנה

בכותח , אם כי הדגים  לאכול שלא דרכם היה  הרוב שעל כיון  בדגים  ש "דוקא הטעם

עלו כבר כאשר בכותח ,ולזה לאכלו  שלא לו נאסור אם  כהפסד הוי בשר, של בקערה

ליה" ושרינן  כדיעבד כבר והוי כשעלו גם לרמ"א משא"כ המחבר, דעת הרי  וזוהי .

הפרמ"ג כתב ולכן  כלכתחילה . דהוי  מוכח  הרי בכותח , לאכלן אסור בקערה 

הפ"ת. כסברת שלא משמע  הפוסקים וכל  רמ"א שמסתימת

שבמקום  הפ "ת, מלשון הרווחנו עכ"פ  האכילה אבל  דרך נאסור שזוהי  "אם הנה ,

לאכלו.. שלא כדיעבד לו שהדרך הוי דמאחר שכתבנו, למה נוספת ראיה ומכאן ."

כדיעבד. הוי הבשר, עם הפת לאכול
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יכול דלא גברא והוא אחר פת לו "אין כתב: ו' אות שם ופלתי" וב"כרתי

לאוכלו אפשר שאי בחלב תבשיל) (היינו דבר לו יש או לבדו, פת לאכול

החלב, מאכל יפסיד יאכל לא אם כן אם פת, ושריבלא דיעבד ליה .הוי

" הקשה: סק"ט שם הגר"א בביאור אבל כפר"ח". ודלא רמ"א דעת וגםכן
וחלב בבשר גם הרב שהתיר הוימה חלב בלא לאכלו דאפשר כיון צ"ע,

באריכות.לכתחילה בדבריו ועי"ש ,"

נ"ט בה שבלוע פת עירוב הרמ"א, שלדעת ברור, באופן מזה עולה ועכ"פ

הוי השני, המין עם אחד ממין נ"ט אחרכדיעבדבר פת לו אין כאשר ,

לדגים פת שבין החילוק ואת בזה, הטעם את לעיל כתבנו וכבר בריוח.

ותרנגולת. לביצה או וכותח

ערב שאפו כזו "עובדא בענין סקנ"ח צז סימן תשובה" ב"דרכי וראה

ע"פ לדינא והסיק אחד", בתנור חלב של פשטידא עם פת שבועות

שאסור לו יאמרו ואם הפת, אותו רק יו"ט על לו אין "דאם הרמ"א:

בשר)". עם (לאכלו להקל יש יו"ט, משמחת למעוטי אתי בשר עם לאכלו

-יו "ד -

פת לו "שאין כלל מוזכר לא תצד בסימן אדה"ז בדברי שכאן ואע"פ

תירוצים: שני בזה לומר יש מותר, אופן שבכל ומשמע בריוח", אחר

לו אין תצד שבסימן שבהלכה הדבר הוא שכן כרחך על דלכאורה א)

לאכול דוחקיה מאי דאל"כ יו"ט, לסעודת עתה שמתאימה אחרת פת

זו את וישאיר ה"פרווה" הפת שיאכל ספיקות, עליה שיש מהפת דוקא

אדה"ז בדברי זה על הדיון עצם וא"כ חלבית. לסעודה נ"ט בר הנ"ט עם

טובמוכיח, יום לסעודת זו לפת דוקא שזקוקים במקום .שמדובר

לו שאין בפירוש אדה"ז הזכיר לא באמת למה להעיר, יש שעדיין ואף

הנה שם, תערובות בהלכות להדגיש הרמ"א שטרח כמו בריוח, אחר פת

מוכיח עצמו הסיפור כי זאת, לפרש צריך היה לא שאדה"ז לומר יש

אחר פת לו את"בריוח"שאין בתחילה אפה שהוא היא המציאות שהרי .
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מקודם, סתמית פת לו יש והרי השאלה, מהי (דאל"כ החלבית הפת

בר נ"ט של שאלה עליה (שאין הסתמית פת לו יש אם גם וא"כ וכנ"ל).

היא ג'לפחותנ"ט), או ב' כבר עליה ועברו החג, ערב לפני אחד מיום

כתבה זו והלכה (והואיל בריוח". "פת שאינה בודאי כזו חרבה ופת ימים,

באו"ח, השבועות חג בהלכות אלא ביו"ד, בחלב בשר בהלכות לא אדה"ז

המובנים בדברים להאריך המקום כאן אין כי זאת, להבהיר טורח אינו לכן

כאן). מקומם עיקר שאין מאליהם

בדין מדובר שם תערובות שבהלכות שזהריחאב) ופשוט יותר, חמור
נז, כלל ריש יעקב" ב"מנחת וכמפורש נ"ט, בר נ"ט של דנ"טמבליעה

מריחא קיל נ"ט איןבר בקערה) (שעלו "ומדגים שם: הגר"א (ובביאור

דשם ליכאקושיא, משהו ריחאאף מאיסור להוציא בכדי דוקא ולכן .("

מילתא ש"ריחא אמרינן ממש דיעבד שאינו זמן וכל ממש, דיעבד צריך

כלכתחילה. הוי בריוח אחר פת לו יש אם שם שדוקא הטעם וזהו הוא".

ב לומשא"כ כשיש שגם טפי, מקילינן כלל, ממשות שאינו נ"ט בר נ"ט

כדיעבד. הוי אחר פת

הנלמד דין זה אין ריחא לענין הרי כנדון". להיות הדין מן לבא ש"דיו ואף

נ"ט לגביה זו סברא וק"ו בכ"ש לומר לנו יש ולכן מסברא, אלא מפסוק

במין נ"ט בר נ"ט לערב לכתחילה מותר המחבר שלדעת דמאחר נ"ט, בר

דוקא לאכול כשרוצה דיעבד הפת נקראת הרמ"א לדעת גם א"כ השני,

פת לו כשאין יותר החמור ריחא לענין שמצינו וכמו יו"ט, לסעודת זו פת

בריוח. אחר

וחלב דבשר נ"ט בר בנ"ט שגם שכתב צז, סימן סוף אברהם" ב"יד (וראה

רק שזהו שם כתב עצמו שהוא ואף כדיעבד. הוי פת שבאכילת אמרינן

דחג שבלחם לעיל, כתבנו כבר אבל בריחא. כמו בריוח, אחר פת לו באין

קיל נ"ט בר שנ"ט וכן בריוח, אחר פת לו שיהיה מצוי לא השבועות

אחר). פת לו שאין זה בתנאי צורך אין ולכן מריחא,
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-י"א-

בשם כתב פ"ט סימן סוף הב"י דהנה לכך. נוספת ראיה להביא ונראה

הגבינה, עם שאוכלים "הפת קעב: סימן להרמב"ן (המיוחסות) תשובות

של שומנו הסכינין שלפעמים לפי בשר, בה שחותכין בסכין לחתוך אסור

הב"י: הוסיף ואח"כ בו". נדבק הפת וכשחותכים עליהם, קרוש בשר

שמשון שרבינו התרומה, בעל בשם כתב.. חיים" מתיר"וב"ארחות היה
בר נ"ט דהוי משום גבינה עם ולאכול לחם בו לחתוך בשר של בסכין

פעמים..נ"ט עשר בקרקע נעצה לא אם אסור ודאי גבינה בה לחתוך אבל .

הב"ח, וביאר שעליו". שמנונית מפני אסור, לחם אפילו קינוח בלא ומיהו

כשהאדם מדבר הרמב"ן כי פליגי, לא שמשון ורבינו הרמב"ן שבאמת

בסכין לחם לחתוך לו אסור שאז אחרת, סכין להשיג ויכול בביתו נמצא

גבינה) עם (לאכול קינוחבשרי ע"י "בשעתאפי' מדבר הר"ש ואילו ,

"ולא קינוח ע"י מותר שאז בדרך", בא כגון אחר סכין לו שאין הדחק

והר"ש שהרמב"ן ביאר, הארוך" ב"ש"ך אבל אהדדי". הגדולים פליגי

והר"ש עליו, קרוש שמנונית שמא חושש שהרמב"ן סכין", ב"סתם חולקים

קינוח דלאחר מודים ושניהם בעין", שמנונית "איכא כאשר רק חושש אינו

שלא הב"ח לדעת (וא"כ נ"ט בר נ"ט אלא דאינו משום מותר, השמנונית

קינוח מועיל הארוך הש"ך לדעת אבל קינוח, גם מועיל אינו הדחק בשעת

הדחק). בשעת שלא גם

בסכין לחתוך אסור הגבינה, עם שאוכלים "הפת פסק: ס"ד שם ובשו"ע

ע"י "מיהו, הרמ"א: וכתב בשר". בה קשהשחותכין בקרקע שרינעיצה

סכינים שני להם להיות ישראל כל נהגו כבר אבל בו), וכל א"ח בשם (ב"י

מותר קשה, בקרקע נעצו דאם "משמע סקכ"ב: הש"ך וכתב לכתחילהכו'".
ישראל כל נהגו כבר אבל מדינא, זה וכל גבינה.. עם לאכול פת בו לחתוך

סכין לו שאין הדחק ובשעת בהג"ה, הרב וכמ"ש סכינים ב' להם להיות

נעיצה שגם יותר, עוד הקל סק"ו שם והט"ז אדינא". לה מוקמינן אחר,

נעיצה הרמ"א שכתב מה לדעתו כי לחם, לחיתוך צריך אין בקרקע

הסכין, קינוח רק צריך "לא ללחם אבל גבינה, לחיתוך רק זהו בקרקע,
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הטעם כתוב ושם שמשון. רבי' בשם א"ח בשם במ"ש בב"י כדמשמע

נ"ט בר נ"ט בסק"ז.דהוה גם בדבריו ועי"ש ."

החשש אם דאף הט"ז, על עצומה פליאה הקשה שם הגרעק"א ובחידושי

"לא מ"מ: השמנונית), קינוח (לאחר נ"ט בר נ"ט משום רק הוא כאן

הא.. לעלותהבינותי, עייןאסור בכותח לאכול בשר (של) בקערה דגים

הכא שרינן ואמאי סק"ד, צ"ה בחלבלכתחילהט"ז לאכלו הלחם לחתוך
עכ"ל. וצ"ע",

מה על רק הוא קושיתו תוקף דכל הגרעק"א, קושית מלשון ומשמע

שמותר שמשון, רבינו בשם הט"ז לכתחילהשכתב בסכיןלחתוך הפת

כבר חתך אם שרק הדין היה אם אבל חלב, עם לאכלה מנת על הבשרי

נ"ט. בר נ"ט מדין קשה היה לא בזה חלב, עם לאכלה מותר הפת

עם עירבו שלא זמן כל הרי הלחם, חתך כבר אם גם הרי ולכאורה

לערבו. ואסור "לכתחילה" מיקרי עדיין הגבינה,

בסעודה, עמה הבאים הדברים עם הפת דאכילת מובן, הנ"ל ע"פ אמנם

כאשר ולכן כדיעבד. והוי המאכלים, עם כבר נתערבה שהפת כאילו דינה

יודה (היינו יודה הגרעק"א שגם אפשר הלחם, את כבר לשיטתיהחתך

כאןדהט"ז דאין כהש"ך, הגרעק"א סובר הסתם מן למעשה להלכה כי ,

סכין לו כשאין ולכן דסכין, שמנונית של אלא נ"ט בר נ"ט של שאלה

נעיצה). בעי אחר

קושית את מעליו ולהסיר שמשון רבינו שיטת גם בזה לבאר שיש ואפשר

על מדובר לא כאן הרי כי העיסהאפיתהגרעק"א. הכנסת היינו הפת

אלא בשרית, או חלבית במרדה רדייתה ואח"כ לאחרלתנור הפת חיתוך

לסעודה ומוכנה נאפתה שעלשכבר המאכלים עם הפת שאכילת ומאחר .

בסכין, הפת חיתוך שגם לומר יש כן על כנ"ל, כדיעבד הוי שזהוהשלחן

האכילה שמותרדרך והט"ז שמשון רבינו סוברים ולכן דיעבד. נקרא ,

בחלב. לאכלו מנת על בשרית בסכין לחם לחתוך לכתחילה
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-י"ב -

ימנעו אם הרי האחר המין עם לאכלו שהרגילות שדבר זו, סברא וע"פ

סימן ח"ג הרדב"ז דבשו"ת נוסף. דבר ליישב יש כדיעבד, הוי לאכלו אותו

חלב בו שמערבים דסוכר כתב, סק"ב) פז סימן היטב" ב"באר (והובא תרו

הבישול מי שבצירוף מאחר בבשר, אח"כ לאכלו מותר היצור, בתהליך

האש חום אבל המים, עם ס' אין אם שאפילו טעם, ועוד מס'. פחות הוא

אינו שמבטלו (ו"בשעה בסוכר. מס' פחות הוא ואז החלב את מייבש

מבוטל"). הוא כבר ואז הבשר, עם שאוכלו בשעה הוא האיסור אלא אסור,

ומיד היצור בתהליך בולע הכלי הרי המים, עם ס' אין שאם שם, ושואל

"שלא א) תירוצים: ב' ומתרץ מס'. נתמעט שהחלב לפני בסוכר מבליע

משיעור נתמעט שהחלב וכמו בעצמו, מהחלב עדיף הכלי בליעת יהיה

" ב) נתמעט". בכלי הבלוע גם נ"טנ"ט בר נ"ט בסוכרדהוי הקדרה ,

בבשר". והסוכר

נ"ט, בר נ"ט היא בסוכר הבליעה אם דגם מובן, אינו אסורהריולכאורה
לכתחילה שהרילערבו המחבר, לדעת רק זה כתב שהרדב"ז לומר ואין .

אפרים" (וה"יד למעשה להלכה היטב" וב"באר בפר"ח הובאה זו הלכה

האר"י). נוהג היה שכן האריז"ל מכתבי הביא

בסוכר, הבשר את לתבל שרצונו דמאחר א"ש, אכילתולהנ"ל דרך היא וכן
אותו,הבשר כדיעבדשמתבלים זה .הרי

-י "ג-

בסימן מאיר" "בית בחידושי זו סברא כעין עתה מצאתי כאשר עיני ואורו

בשר, של בקדירה שנתבשל "תבשיל.. בס"ג: שם כתב הרמ"א דהנה פט.

סימן ריש "לקמן סקי"ט: הש"ך ע"ז ושאל גבינה". אחריו לאכול מותר

דאפילו יתבאר מותרצה גבינה עם (וא"כלאכלו נ"ט" בר נ"ט דהוי ,

לאכול שמותר החידוש בסוףאחריומהו היטב" ה"באר והקשה גבינה).

בר נ"ט דהוי מותר גבינה עם לאכלו דאפילו מש"כ אבין "ולא סקי"א:
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אסורנ"ט, שם לרמ"א (והואהלא דבריממש" על דלעיל כהקושיא

תצד). בסימן אדה"ז

לאכול (היינו דזה סובר, דהש"ך נראה "ולי מאיר": ה"בית אחריוותירץ
בשר, של בקדירה שנתבשל תבשיל דאכל כיון דיעבד, כמו הוי גבינה)

גבינה, אחריו לאכול לו נאסור מזהאם גדול דיעבד לך שלכןאין (והיינו "

התבשיל לאכול מותר נ"ט בר שבנ"ט צה מסימן הש"ך גבינהשאל ,עם

(שבדיעבדוכוונתו גבינה עם לאכלו נתערבמותר מהוכשכבר שאל ולכן .(

לאכול שמותר דיעבד).אחריוהחידוש הוא זה גם והרי גבינה,

ש"דיעבד" כנ"ל, האכילהומתבאר קודם דוקא מפריעיםאינו שאם אלא ,

הסעודה את לאכול הרגיל,לאדם הסדר פי ועל נקראכדרכו זה אין כבר

כנ"ל. בתרנגולת ביצה או בכותח דגים בנתינת משא"כ "לכתחילה".

שחולק תמז, סימן או"ח אדה"ז משו"ע לעיל המובא גם יתבאר ובזה

לפני חמץ של נ"ט בר מנ"ט שנבלע השומן ולדעתו הח"י, סברת על

"דיעבד", של ענין היא בפסח אכילתו עדהפסח, לחכות לו אומרים ולא

החג עבור.אחרי שהכין השומן את עתה לאכול לו יאפשרו לא אם כי

חלב, של נ"ט בר מנ"ט הבלועה בפת הוא וכן כדיעבד. זה הרי הפסח,

דרך וזהו בפת, הבשר ולאכול בשר סעודת עתה לעשות שרוצה דמאחר

כבר, נתערבו והבשר שהפת כמו זה הנה כנ"ל), הלכה ע"פ (גם העולם

כדיעבד. והוי

לחם לאכול מותר כן ועשה עבר שאם "ואף בפשטות, אדה"ז שכתב וזהו

ביו"ד שנת' כמו היתר, של נ"ט בר נ"ט שהוא לפי בשר, עם סימןההוא
חלבצד או בשר ובישל עבר שאם ס"ה, ברמ"א שם למפורש וכוונתו ."

מותר השני, מהמין נ"ט בר נ"ט בו שיש איןבדיעבדבכלי כאן גם ולכן .

של מאכל עם חלב של נ"ט בר נ"ט בה שיש הפת את לאכול איסור

"שאם אדה"ז שלשון נמי, (דייקא כנ"ל "דיעבד" הוי זה שגם עברבשר,
"אם צד בסימן הרמ"א כלשון בדיוק הוא ובישל").עברועשה",

מסימןובכוונה נ"ט בר נ"ט של ההיתר את אדה"ז הביא כיוןצהלא .

לסימן הציון את מפרשים והיינו לכתחילה, הוי שבפת טועים היינו שאז
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לכתחילה שמותר מובןכהמחברצה דוקא, צד לסימן הציון ע"י משא"כ .

לאכול המתיר לרמ"א חלבבדיעבדשכוונתו או כברבשר עםשנתערבו

) השני המין של נ"ט בר המחברנ"ט לדעת הוא שכן הואוכ"ש וזה .(

אדה"ז של דיעבדחידושו הוי .שבנדו"ד

ביו"ד שנתבאר כמו נ"ט בר נ"ט לעשות אסור לכתחילה הרי ש"מ"מ אלא

צה" הרמ"א,7סימן לדעת וגם המחבר לדעת גם שם מוסכם וזה .

השני. המין עם לערבו מנת על נ"ט בר נ"ט לעשות אין שלכתחילה

ליתנו 7. מנת על לכתחילה  נ"ט בר נ"ט עשה כאשר שגם  אדה "ז, מלשון מוכח  ולכאורה

לעיל שהובא כפרמ"ג ודלא יחד, לאכלם מותר השני, במין נתערב וכבר השני , במין

הנ"ל אדה"ז מדברי גם  מוכח וכן בפרמ"ג. שהובא כהן" כ"מנחת אלא ,2 הערה

הפסח קודם  חמץ  בכלי החלב את התיך כאשר שגם פסח, לאכלובהלכות מנת על

הביא בפסח , שאמנם  סקט"ז תשובה " "דרכי וראה נ "ט. בר נ "ט מדין  מותר מ"מ

בזה . הפרמ"ג על  שחולקים פוסקים מכמה
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מ"ו  סימן

ומעשרות  תרומות הפרשת דיני סיכום

ונפלאה  גדולה  זכות

האדמה בעבודת הקשורות מצוות וכמה כמה לקיים אותנו מצוה התורה

בארץ". התלויות "מצוות נקראות אלו מצוות האדמה. ובגידולי

ישראל, לארץ להיכנס לו שיאפשר לקב"ה והתפלל התחנן רבינו משה

בארץ לגור בע"ה שזכו לאלו בה. התלויות המצוות את לקיים שיוכל בכדי

וקדושה. נפלאה זכות יש ישראל,

הפרשת מצות היא בארץ, התלויות אלו מבין החשובות המצוות אחת

ומעשרות. תרומות

מדרבנן  המצוה  - הזה בזמן

המקדש בית תקופת מאז אולם מהתורה, כמובן היא זו מצוה של עיקרה

הבית נחרב שכאשר היא, לכך הסיבה מדרבנן. רק הוא החיוב השני,

בארץ, התלויות המצוות קיום את המחייבת הקדושה בטלה הראשון,

עם כל עמו עלו לא ישראל, ארץ את שוב וקידש מבבל עזרא וכשעלה

וכפי לחול. יכולה היתה לא המצוות הקיום לגבי הקדושה ולכן ישראל,

כולכם", "ביאת שצריך הארץ", אל תבואו "כי מהפסוק חז"ל שלומדים

כ עלו שלא התורה.וכיון מן החיוב חל לא ולם,

בית בזמן גם ומעשרות תרומות של זו מצוה לקיים תקנו חכמים אולם

מדרבנן, הוא היום זו מצוה קיום ולכן החורבן. לאחר הזה בזמן וגם שני

תורה". מדברי יותר סופרים דברי "חמורים והרי
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ומעשרות": תרומות "הפרשת מצות פרטי את בע"ה איפוא ונבאר נתחיל

דינו  ומה  "טבל" מהו 

ומעשרות, תרומות מהם הפרישו שלא קטניות, או תבואה ירקות, פירות,

לא כלומר לא", - "טב פירושו: ש"טבל" מפרש, הרמב"ם "טבל". נקראים

לאכילה. ראוי לא טוב,

חייב התורה), מן (שחיובו טבל שאוכל שמי הפסוקים, מן למדו חז"ל

הנאה ממנו להנות גם ואסור לאכול, אסור הטבל את שמים. בידי מיתה

לזרוע לבהמתו, לאכילה הטבל את לתת כגון מתכלה. הוא ידה שעל כזו

או מהאור להנות בכדי הטבל את להדליק באדמה, טבל של זרעים

וכדומה. מהחום

או שהקונה מכיון במתנה, אותו לתת או טבל, למכור גם איסור ישנו

לא עור "לפני בתורה: ונאמר באכילתו, להכשל יכולים המתנה מקבל

החנויות בעלי על וגם והמטעים השדות בעלי על גם לכן, מכשול". תתן

שיפרישו לפני שלהם, והסחורה התוצרת את למכור להם שאסור לדעת,

הנמכרת. הכמות מכל ומעשרות תרומות בעצמם

טבל  שהוא  בדבר מצוה קיום

שעבר בלבד זו לא טבל, של מרור או מצה הסדר בליל אכל אדם אם

אכילת מצות בקיום חובתו ידי יצא לא אף אלא טבל, אכילת איסור על

בקיום אפילו אלא באכילה, שתלויות אלו במצוות רק ולא ומרור. מצה

יצא לא טבל, של אתרוג הסוכות בחג נטל אדם אם מינים, ד' נטילת

חובתו. ידי

תרומות הפרשת של המצוות פרטי כל את לדעת כך כל חשוב לכן

אסורה בהנאה טבל, באכילת ושלום חס להכשל שלא בכדי ומעשרות,

טבל. שהוא בדבר מצוה בקיום או מהטבל,
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שונות  מצוות חמש

תרומה א) שונות: מצוות חמש כוללת ומעשרות תרומות הפרשת מצות

עני. מעשר ה) שני, מעשר ד) מעשר, תרומת ג) ראשון, מעשר ב) גדולה,

את נותנים למי מפרישים? כמה סוג, כל של הדינים את עתה נפרט

שבית הזמן בין ובנתינה בהפרשה הבדל יש האם וכן והמעשר? התרומה

הזה. הזמן לבין קיים היה המקדש

גדולה" "תרומה 

תתן ויצהרך.. תירושך דגנך "ראשית אומרת לתתהתורה יש כלומר, לו".

ושמן (זיתים והיצהר ויין), (ענבים התירוש (תבואה), מהדגן "ראשית" לכהן

חכמים אבל ויצהר, תירוש דגן על רק מדברת שהתורה לב לשים יש זית).

איפוא, מובן הקרקע. גידולי משאר גם ומעשרות תרומות לתת שיש קבעו

רק מפרישים וענבים) מזיתים (חוץ האילן ופירות קטניות שמירקות,

כלומר דרבנן", "תרי הוא מירקות, הזה בזמן להפריש החיוב (ולכן מדרבנן.

זה). גבי על זה החלים דרבנן חיובים שני

לנו מסבירים וחז"ל התרומה, למצות להפריש יש כמה קבעה לא התורה

כלומר הכרי", כל את פוטרת אחת "חטה הרי התורה דין שמצד

שיעור נתנו חכמים אבל ביותר). קטנה (כמות שהוא" "כל היא שההפרשה

מהפירות). 2%) מחמשים" "אחד הוא הממוצע והשיעור להפרשה,

לאכלה. לוי או ישראל על חמור איסור ויש לכהן, לתת יש התרומה את

בזמן ולכן תרומה. לאכול טהור שאינו כהן על חמור איסור יש כן כמו

התרומה (וכן מת, מטומאת ע"י להטהר אדומה פרה אפר לנו שאין הזה

התרומה. את לאכול הכהן גם אסור טמאה), כלל בדרך היא עצמה

ולאחר לכהן, תרומה נתינת מצות היום קיימת לא גם כך משום

להכניסה או אותה, לקבור אותה, לשרוף צריך התרומה, את שמפרישים

הולכת התרומה כך שבין מאחר כן, כמו באשפה. ולהניחה שקית לתוך

מחמשים" "אחד בזמננו מפרישים אין גם כן על לאיבוד, הזה בזמן
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שלא בכדי וזאת התורה, כמצות שהוא" "כל רק אלא חכמים, כתקנת

תרומה. של גדולה כמות לאבד נצטרך

ראשון" "מעשר

שהוא הראשון, המעשר את להפריש יש גדולה, תרומה שהפרישו לאחר

הלוים את קנס הסופר עזרא (אבל ללוי ניתן הזה המעשר מהפירות. 10%

הראשון המעשר את לתת שאפשר וקבע מבבל, עמו עלו שלא בגלל

לכהנים). גם

שאם כלומר לישראלים. גם נאכל הוא ולכן קדושה, בו אין ראשון מעשר

ולא לו, שנתנו המעשר את לאכול לישראל להרשות יכול הוא רוצה, הלוי

המעשר את לאכול אפשר כן כמו לאכלה. מותר לכהן שרק תרומה כמו

בטומאה. גם ראשון

לוי? מיהו 

ללוי המעשר את לתת צריך הזה בזמן האם האחרונים, הפוסקים נחלקו

לוי. באמת מיהו היום יודעים אנו שאין מאחר הוא, בזה הספק לא. או

של ביחוס שיבושים שחלו יתכן השונות, והגלויות הדורות פער בגלל שכן

לוי אמנם שהוא להוכיח בזמננו ללוי קשה כלל בדרך מהמשפחות. חלק

יחוסין. ספר פי על

את ללוי לתת וצריך אפשר בזמננו שגם קבעו, הפוסקים רוב אמנם,

כמו וכהונה, לויה חזקת על למעשה סומכים הרי היום גם כי המעשר,

אמיתי, כהן הוא אין שמא חוששים ולא כהן, אצל הבכורים את שפודים

כנ"ל). לכהן, (או ללוי המעשר את לתת יש היום גם ולכן

מהם הפרישו לא שבודאי פירות כלומר ודאי, בטבל רק הוא זה כל אבל

או בשוק שקונים הפירות כגון טבל, בספק כן שאין מה המעשרות. את

אין הרי לא, או מעשרות מהם הפרישו אם ידוע שלא רגילה, בחנות

מספק, רק הוא שלהם החיוב שהרי ללוי, המעשר את לתת חיוב
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מספק, להפריש שצריך אף כך, ומשום הראיה". עליו מחברו ו"המוציא

את לאכול היום יכול עצמו הפירות ובעל נתינה", "חיוב אין מקום מכל

ההפרשה. לאחר המעשר

ודאי בטבל ללוי המעשרות  נתינת

לו ולתת לוי לחפש יש ודאי, טבל של פירות שמעשרים פעם בכל האם

מצות את לקיים אפשר שבה יותר ונוחה קלה דרך שיש או המעשר, את

ללוי. המעשרות נתינת

הלוי, שמעון לידידו לבוא יכול שראובן אומרת, גיטין במסכת המשנה

הזו ההלואה שאת לו ולומר בהלואה, כסף של מסוים סכום לו ולתת

שבכל כך, ידי על יהיה ההחזר כי פעם, אף לו להחזיר צריך שמעון אין

פירות את ראובן ישאיר מפירותיו, ראשון מעשר יפריש שראובן עת

לשמעון. שנתן ההלואה מסכום ערכן את וינכה אצלו, המעשר

מעשית  דוגמא 

קילו 1000 בכרמו יקטוף הוא השנה כל שבמשך יודע ראובן אם למשל,

5,000 של בשווי סחורה לו שתהיה הרי ש"ח. 5 שווה קילו שכל ענבים,

לשמעון מלוה הוא ולכן ש"ח. 500 שווה שלה ראשון שהמעשר ש"ח,

עומד שבו הלואה כרטיס לו ופותח ש"ח, 500 הקטיף עונת בתחילת

100 ששוויין קילו 20 למשל קוטף הוא וכאשר חובה. ש"ח ב-500 שמעון

החזיר ששמעון ההלואה בכרטיס רושם הוא ש"ח, 10 שווה ומעשרן ש"ח

ההלואה הולכת וכך ש"ח. 490 רק היא שלו החובה ויתרת ש"ח, 10 לו

הקטיף. עונת סוף עד ופוחתת

לויה" "מכירי

להאריך אפשר אי זו צרה שבמסגרת דינים פרטי כמה יש עצמו זה בענין

ההתחשבנות, את עמו שעושים שהלוי הוא, לציין שחשוב מה אבל בהם.
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דין זה ללוי יש ובכך פעם), בכל להחליפו (ולא קבוע לוי להיות צריך

מצפים אינם הלוים שאר כל כי במעשר, זוכה והוא לויה", "מכירי של

באופן מעשרותיו נותן שהוא ביודעם הפירות, מבעל המעשר את לקבל

מזכה שראובן אף הרי זאת, לולא (כי הזה. הלוי וידידו למכירו קבוע

בפירות שמעון זכה לא מעולם אבל הפירות, של הכספי בערך אותו

הרוצה - ללוי. המעשר נתינת מצות ראובן קיים לא ובמילא עצמן,

ל,א). בגיטין הגמרא בסוגיית יעיין זה, בדין יותר להחכים

את ננכה אם גם כי במעשר. הטיפול את סיימנו לא עדיין שבכך אלא

לאכול אפשר אי עדיין הרי כסף, לו שהלוינו הלוי של מחשבונו ערכו

מעשר". "תרומת ממנו שיפרישו עד המעשר את

מעשר" "תרומת

הלוי מחוייב הפירות, בעל מהישראל המעשר את מקבל הלוי כאשר

תרומת לכהן. זו עשירית ולתת קיבל, שהוא מהמעשר עשירית להפריש

מהפירות. אחד) (אחוז ממאה האחד החלק איפוא היא המעשר

שהפירות או מהישראל, המעשר את קיבל הלוי אם כלל הבדל אין ובזה

לויה" ב"מכירי (או לעצמו, המעשר את השאיר והישראל טבל" "ספק היו

כי לעיל). כמבואר המעשר, ערך על הלוי עם חשבון עושה שהישראל

ממנו שיפרישו עד המעשר, את לאכול אסור תמיד שיהיה, אופן בכל

למעשר יש המעשר, תרומת את הפרישו שלא זמן וכל מעשר. תרומת

או ללוי מותר המעשר, מן עשירית שהפרישו לאחר רק טבל. דין עצמו

עצמו. המעשר את לאכול לישראל

עצמה ? המעשר תרומת של דינה מה 

ודינה לכהן. אותה נותנים המעשר, תרומת את שמפרישים לאחר כאמור,

הגדולה. התרומה של דינה כמו זו תרומה של



å"î ïîéñ$úåøùòîå úåîåøú úùøôä éðéã íåëéñ441

וכמו המעשר, תרומת את לאכול לוי או ישראל על חמור איסור יש ולכן:

נותנים שאין כשם שכן, כיון זו. תרומה לאכול טהור שאינו לכהן אסור כן

אפר בהעדר מת בטומאת טמאים אנו כי לכהן, גדולה תרומה הזה בזמן

לכהן. המעשר תרומת את הזה בזמן נותנים אין גם כך כנ"ל, אדומה פרה

לשרוף צריך מעשר, התרומת את הזה בזמן שמפרישים לאחר כך, ומשום

באשפה. ולהניחה שקית לתוך להכניסה או אותה, לקבור אותה,

כי הגדולה. מהתרומה המעשר תרומת שונה עדיין אחד בדבר אבל

לה אין מהתורה כי שהוא", "כל רק הזה בזמן מפרישים גדולה בתרומה

לאבד חבל אותה, מאבדים אלא לכהן אותה נותנים שאין (ומאחר שיעור

שיעור לתת יש מהתורה הרי המעשר, בתרומת אבל כנ"ל). גדולה, כמות

מהמעשר, עשירית להפריש יש הזה בזמן וגם מהמעשר. עשירית של

לעיל. שביארנו בדרך אותה ולאבד

כמות להם שיש הגדולות, השיווק ברשתות בעיה נוצרת שכאן אלא

יין. של אדירות כמויות להם שיש הגדולים ביקבים או פירות, של אדירה

אפשר ואיך טונות, בכמה להסתכם יכול היין או מהפירות אחד אחוז וגם

סביבתי). (זיהום אקולוגיות בעיות שיגרמו מבלי כזו גדולה כמות לאבד

וכדומה, במזבלה הללו הפירות את יניחו שאם חשש, קיים לכך ובנוסף

בשווקים, למכירה האלו הטונות את ויזרימו מעלי דלא אינשי יבואו

הפוסקים גדולי ואמנם קדושה. תרומה באכילת הרבים את ויכשילו

נ"ח סימן לקמן זה בספר וראה האחרונים. בדורות הרבה בכך התחבטו

גדולה. באריכות

עני" ו "מעשר שני" "מעשר 

באכילה. מותרים הפירות אין עדיין הנ"ל, כל את כבר הפרשנו כאשר גם

או שני", ה"מעשר את שנשאר, ממה להפריש אנו מחויבים כעת כי

עני". ה"מעשר את לחילופין

קבוע: כלל בזה יש ובכן, עני? מעשר ומתי שני מעשר מפרישים מתי

קובעת, והתורה השמיטה. שנת שבסיומן שנים שבע של מחזור ישנו כידוע
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שני, מעשר מפרישים לשמיטה, א.ב.ד.ה. לשנים השייכים שמפירות

עני. מעשר לשמיטה, ג.ו. השנים ומפירות

האם הפירות, של המעשר שנת את קובעים כיצד נלמד עוד ה' בעזרת

הפירות, של השנה מתחילה מתי וכן הלקיטה, לפי או שלהם החנטה לפי

נלמד אלו, לפרטים שנכנס לפני אבל בשבט. בט"ו או השנה בראש האם

עני. ומעשר שני מעשר הפרשת של הדין עצם על בקצרה קודם

בירושלים הנאכלים קדושים  פירות

הפרשנו שכבר ומאחר שנשארו. מהפירות עשירית הוא שני מעשר כאמור,

בלבד. 9% היא מהם והעשירית ,90% רק לנו נשארו הרי ראשון, מעשר

ומותר הפירות, בעל של ברשותו נשארים שהופרשו, לאחר אלו פירות

מחוץ לאכלם ואסור קדושה, בהם יש אבל לאוכלם. ישראל לכל

יש בירושלים, אותם כשאוכלים וגם החומות. שבין העתיקה לירושלים

ובטהרה. בקדושה לאוכלם להקפיד

שני" מעשר "פדיון 

את לפדות יש בטהרה, לאכלם יכולים אנו אין שכאמור הזה בזמן ולכן,

והפירות למטבע, עוברת הקדושה ואז פרוטה. של בשווי מטבע על הפירות

מקום. בכל לאוכלם ומותר לחולין יוצאים

כסף. של במטבע פרוטה על שני המעשר את לפדות כדאי לכתחילה,

על לפדות אפשר אי ראשית, הדגשות: שתי כאן אלאשטרויש כסף,

הכסף "וצרת שנאמר מכסף, תהיה שהמטבע רצוי ושנית, מטבע. על רק

מט כל על לפדות אפשר בדיעבד אבל בע.בידך".

היקרות המתכות (שווי טהור כסף 1 גרם של מהשווי 1/40 היא ה"פרוטה"

פרוטות, כמה של שווי יש במטבע ואם בבנקים). יום בכל מתפרסם

שווה. שהיא הפרוטות מספר לפי פעמים, כמה עליה לפדות אפשר
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מטבע לקחת אפשר במטבע, שיש הפרוטות כל על כבר פדינו כאשר

המטבע על הגדולה במטבע שיש הקדושה את ולחלל קטנה, נחושת

מחדש, עליה ולפדות להתחיל ואפשר לחולין יוצאת הגדולה ואז הקטנה.

בה. להשתמש יוכל לא אחד שאף באופן להשמיד יש הקטנה ואת

עני" "מעשר

עשירית הוא שגם עני, מעשר מפרישים לשמיטה, ג.ו. בשנים לעיל, כאמור

במעשר (כמו עני במעשר לעניים. אותו ליתן ויש שנשארו, מהפירות

בטהרה. דוקא ולאו מקום, בכל נאכל והוא קדושה שום אין כנ"ל) ראשון,

ובין ודאי מטבל בין להעשות חייבת עני מעשר שהפרשת אף אמנם,

ולא ודאי בטבל רק היא לעני, המעשר נתינת מקום מכל טבל, מספק

אותו לאכול ויכולים עני, המעשר את מפרישים טבל ובספק טבל. בספר

לעניים. ליתנו בלי ההפרשה לאחר

ולכן הראיה", עליו מחבירו ש"המוציא בהלכה כלל יש כי הוא, בזה הטעם

עני, המעשר את לו שיתן הפירות מבעל ולתבוע לבוא העני יכול לא

מעשר ליתן חייבים שאכן ברורה ראיה שום אין כי טבל, בספק כשמדובר

בטבל כשמדובר ורק כבר. מהם שהפרישו יתכן שהרי אלו, מפירות עני

כפי ראשון, במעשר גם הדבר (וכן לעניים עני המעשר את ליתן יש ודאי,

לעיל). שלמדנו

טבל? ספק הם שלנו הפירות למה

או בחנות הנקנים פירות של דינם מה יותר, לבאר כדאי זו בהזדמנות

טבל. כספק רק אותם מחשיבים אנו ולמה בשוק,

או בחנות, ירקות או פירות קונים אנו שכאשר מאחר הוא, בזה הטעם

הפרישו אם יודעים אנו אין הרי מוסמך, משגיח בו שאין מקום בכל

ושם מ"תנובה", הפירות שמקור יתכן לא. או ומעשרות תרומות מהם

אבל משגיח, שם שיש שאף יתכן גיסא, לאידך כבר. הפריש המשגיח
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הפריש עצמו המגדל אולי ושוב, לידו. הפירות כמות כל הגיעה לא אולי

הנקנים הפירות ולכן הסחורה. את ממנו קנה שהסיטונאי לפני בשדה כבר

או המפריש, הוא עצמו החקלאי כאשר ורק טבל. כספק דינם היום,

של פירות כאן יש אז רק עדיין, הפריש שלא מהחקלאי פירות שקונים

של "הכשר" עם מחנות הסחורה את שקונים בשעה ואילו ודאי". "טבל

בדיני היטב הבקי שמים, וירא קבוע משגיח בה שיש מוסמכת, רבנות

ומעשרות. תרומות כלל להפריש צורך אין אז רק ומעשרות, תרומות

בפועל  ומעשרות תרומות הפרשת סדר

יש והמעשרות, התרומות סוגי כל על כללי באופן שלמדנו לאחר עתה,

והמעשרות התרומות סוגי כל של ההפרשה נעשית איך ללמוד לנו

מעשי: באופן

ולהפריש אחד, למקום וכו' הירקות הפירות כל את לרכז יש בתחילה

אחדהצידה מאחוז יותר =קצת ענבים קילו מ-5 (לדוגמא: סוג מכל

הבא: הנוסח את לומר יש ואז תפוז). כרבע = תפוזים מ-20 גרם. כ-55

הרי שהפרשתי), (בפירות כאן שיש ממאה אחד על העודף "החלק א.

גדולההוא הפירות*".תרומה של צפון בצד

רק הוא בזמננו גדולה תרומה הפרשת ששיעור למדנו הרי (כלומר:

אחוז על העודף החלק יהיה הזה שהמשהו קובעים אנו ולכן "משהו",

הפירות של הצפוני הצד על יחול ושהוא הצידה. שהפרשנו אחד

כל יחולו צד באיזה לקבוע צריך למה לקמן, נבאר בע"ה שהפרשנו.

מעשר). או תרומה

כמותו חלקים תשעה ועוד (בהפרשה), כאן שיש ממאה אחד "אותו ב.

הוא הרי (עצמם)*, הפירות של צפון ראשוןבצד ".מעשר

לאכול לאדם מותר הרי אבל מהפירות. 10% הוא ראשון מעשר (כלומר:

קובע הוא ולכן להפרשה. שם לקרוא רק ועליו בעצמו, ראשון המעשר את

הפריש שהוא ה-1% את כולל וזה ראשון, מעשר יהיו מהפירות ש-10%
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הצידה שמפרישים והסיבה עצמם. הפירות בתוך שנשארו 9% ועוד הצידה,

ב"ספק הוא זה וכל כדלהלן. מעשר" ה"תרומת שזהו מכיון היא, ה-1% את

הלוי ואז ללוי, ראשון המעשר את לתת עליו ודאי" ב"טבל אבל טבל",

מעשר). תרומת יפריש כבר עצמו

הוא הרי ראשון, מעשר שעשיתיו ממאה אחד "אותו מעשרג. *".תרומת

ואם הכהן. עבור עשירית להפריש הרי יש ראשון המעשר מתוך (כלומר:

ונעשה עצמם), בפירות 9% עוד (עם בתחילה שהופרש האחד האחוז כן,

שאר ניתרים ובכך מעשר. תרומת עתה יהיה לבדו הוא ראשון, מעשר

באכילה). ה-9%

" שניד. שלהמעשר דרום בצד הנותרים, מהפירות עשירית על יחול

צריך ואם עניהפירות*. מהפירותמעשר עשירית על עני המעשר יחול ,

דרומם*". בצד

ויש (א.ב.ד.ה), שני מעשר לשנת השייכים פירות שיש מאחר (כלומר:

שתי את ההפרשה בנוסח אומרים כן על (ג.ו), עני מעשר לשנת השייכים

מעשר לשנת שייכים שהפירות ברור יודע האדם אם אבל האפשרויות.

שייכים שהפירות המעשר את רק לומר עליו עני, מעשר לשנת או שני,

זאת). קובעים כיצד נבאר לקמן אליו.

סוגים8 כמה לו יש  שאם היא  הכוונה ,* כזה  סימן  שעשינו מקום בכל (הערה:

מינו"). על  מין "כל המילים  את שם  יוסיף פירות, של

בפועל  שני מעשר פדיון

את לחלל עלינו חובה שני, מעשר של פירות בידינו יש כאשר עתה,

הפירות את לאכול לנו אסור הרי כי כסף, מטבע על שבפירות הקדושה

שבית בזמן החומות, בין בירושלים בטהרה נאכלים (שהיו הקדושים

קיים). היה המקדש
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מטבע  ליחד

של זו למטרה מיוחדת מטבע ליחד יש הפירות, את שמחללים לפני

ושלום חס יבואו שלא מוצנע, במקום אותה ולשמור שני מעשר חילול

בטעות. בה להשתמש

רבעי" "נטע

החילול, לביצוע שניגש לפני עליו ללמוד שעלינו חשוב נושא עוד יש

רבעי". "נטע של הדין והוא

מחשבים איך נלמד (ולקמן שלו הרביעית בשנה העץ על שגדלו הפירות

של הפירות לדין דומה ודינם רבעי". "נטע נקראים השנים), מנין את

בקדושה לאכול יש הרביעית השנה פירות את שגם בכך שני, מעשר

על שבפירות הקדושה את לפדות יש הזה ובזמן בירושלים. ובטהרה

כסף. מטבע

נעשה שני, המעשר פירות של הקדושה את לחלל ניגשים אנו כאשר ולכן,

בפירות להיות שעלולה רבעי נטע קדושת של החילול עם ביחד זאת

האילן). לנטיעת הרביעית בשנה גדלו שלפנינו מהפירות חלק אולי (כי אלו

החילול  נוסח 

הבא: הנוסח את לומר איפוא יש המטבע את שיחדנו לאחר

במטבע פרוטה על וחומשו, הוא מחולל יהא שהפרשתי, שני "המעשר

הוא מחולל יהא רבעי, פירות כאן יש ואם שני. מעשר לחילול שיחדתיה

ורבעי". שני מעשר לחילול שיחדתיה במטבע פרוטה על וחומשו

צריך הוא אין רבעי, נטע בפירותיו שאין בודאות יודע הפירות בעל אם

בודאי יודע הוא שאם בפשטות, מובן גם וכן החילול. בנוסח זאת להזכיר

מעשר רק להפריש עליו שני, מעשר לשנת השייכים פירות כאן שאין

כלל. חילול לעשות צריך הוא אין ואז עני,
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אחד  מאחוז יותר  קצת רק בצד  שמים למה 

מאחוז יותר קצת רק בפועל חותכים למה נבין שביארנו, מה כל לאחר

רק הוא ובהנאה, באכילה שאסור היחידי החלק שהרי מהפירות. אחד

אחוז (שהיא מעשר והתרומת "משהו") רק היא (שבזמננו הגדולה התרומה

באשפה). שקית בתוך להניח (או ההפרשה לאחר לבער יש ואותם אחד),

אף שני והמעשר טבל), (בספק הפירות לבעל נאכל ראשון המעשר אבל

יותר קצת רק הוא להפריש שיש מה ולכן החילול, לאחר נאכל הוא

אחד. מאחוז

והמעשר התרומה מקום קביעת

המדויק המקום את שמציינים ההפרשה, בנוסח מצאנו מדוע גם נבין בזה

גדולה תרומה הוא "הרי כגון: והמעשרות. התרומה יחולו ששם שבפירות,

את לציין צריך מה לשם ולכאורה, בדרומו". שני "מעשר או: צפונו", בצד

הקדושה. חלות של המדויק המיקום

בפועל היום נותנים היינו אמנם אם כי מאד. פשוטה היא לכך התשובה

מלכתחילה להפריש עלינו היה הרי וללוי, לכהן והמעשרות התרומות את

למעשר 9% ראשון, למעשר 10%=) מהפירות כ-21% הצידה ולהניח בפועל

כי מקום, לקבוע צריכים היינו לא ואז גדולה). לתרומה 2% ו- שני,

בפני ומעשר תרומה כל הצידה ומניחים בפועל מפרישים היינו מלכתחילה

טבל, בספק ללוי ראשון מעשר של נתינה חובת שאין בזמננו אבל עצמן.

מקום לקבוע לפחות מוכרחים הרי שני, המעשר את מחללים כך ושבין

הפרשה. כל תחול היכן עצמם, בפירות

ולא שני מעשר יהיו שלפניו מהפירות ש-10% למשל קבענו אם שהרי

ראשון שמעשר קבענו כבר לכן כשקודם וזאת המקום, את בפירוש ציינו

בין סתירה כאן תהיה הרי המקום, את ציינו ולא אלו פירות על יחול

(שבזמננו הגדולה שהתרומה מדגישים ולכן לשניה. הראשונה ההפרשה

בצד, ששמנו מאחוז היותר של הצפוני החלק על תחול "משהו") רק היא
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שכל כדי בדרומם, שני ומעשר עצמם, הפירות בצפון יהיה ראשון והמעשר

עצמה. בפני תחול הפרשה

שייך מסוים פרי אם יודעים כיצד הביאור, חובת את עלינו יש ומעתה

האילן שנות את קובעים איך וכן עני. מעשר לשנת או שני, מעשר לשנת

רבעי". "נטע דין לגבי

לטעות! לא 

שנות למנין גם הקובע הוא השנה שראש ולחשוב, לטעות שעלולים יש

השמיטה, שנת אחרי הראשונה השנה של השנה מראש והחל המעשרות,

שכאשר כיון כן. הדבר אין אך והירקות. הפירות כל על שני מעשר נפריש

לשנים כוונתנו אין - ג.ו. השנים ועל א.ב.ד.ה. השנים על מדברים אנו

לשניםשאנו אלא בהם, אליהםנמצאים שייכים והירקות .שהפירות

שנת את לדוגמא השנהתשס"הניקח היא זו שנה למחזורהרביעית.

ובתשס"ב בתשס"א, היתה שלפניה השמיטה שנת שכן השמיטה, שנות

וקונים לשוק אלו בימים הולכים אנו חדש. מחזור עץהחל האםתפוחי ,

מעשר מהם להפריש מעשרשניעלינו ?עניאו

זוהי שכן שני, מעשר שנת היא תשס"ה ששנת כמובן היא: והתשובה

ואף זו, בשנה נקטפו שהתפוחים לנו ידוע וגם לשמיטה, הרביעית השנה

האלו התפוחים הרי כן פי להפרישאינםעל ויש הרביעית, השנה פירות

לכך והסיבה עני! מעשר שהםמהם משום שנתחנטוהיא, של בקיץ

") לשמיטה השלישית השנה שהיתה התחלתחניטהתשס"ד פירושה: "

קטנטן). פרי מתחתיו ומתגלה נופל הפרח כאשר הפרי, גידול

קנינו אם אחרעגבניותאבל הולכים אנו בירקות הרי שלהם.הלקיטה,

העגבניות התחילו מתי לא הוא שלהם, השנתון את שקובע מה כלומר,

מתילגדול אלא שייכיםקטפו, תשס"ה, בשנת נקטפו הם ואם אותם,

גידולם שתחילת אע"פ שני, מעשר מהם להפריש ויש זו, לשנה הם

מפרישים שבה לשמיטה השלישית השנה שהיתה הקודמת בשנה היה

עני. מעשר



å"î ïîéñ$úåøùòîå úåîåøú úùøôä éðéã íåëéñ449

גידולים של סוגים  ארבעה

או הירק שייכים שאליה השנה את בדיוק מחשבים כיצד עתה נלמד

והם גידולים, של נוסף סוג שיש ונראה, הלאה גם נתקדם ואז הפרי,

וקטניות וגםתבואה כירקות. ואינם כפירות אינם הם שונה, הדין שבהם ,

שהוא מיוחד סוג יש עצמם הפירות.האתרוגבפירות משאר שונה שדינו ,

סוגים: ארבעה כללי באופן איפוא יש

האילן פרי א.

ירק ב.

וקטניות תבואה ג.

אתרוג ד.

השנה" ו "ראש  הגידול" "שלב

הן הבדל יש הללו, הסוגים הגידולבארבעת אובשלב (חניטה הקובע

והן וכו'), שלהם.בתאריךלקיטה השנה" "ראש הוא מתי כלומר הקובע,

האילןא. הואבפרי הגידול שלב לאחרהחניטה- הפרי גידול (התחלת

הוא שלו השנה וראש הפרח), בשבטנפילת הראשונהט"ו השנה כלומר, .

יחנוט פרי אם ולכן הלאה. וכן השניה, השנה של בשבט ט"ו עד נמשכת

שלנו), באקלים מאד נדיר (דבר בשבט ט"ו לפני תשס"ה שנת של בסתיו

עני. מעשר שנת שהיא תשס"ד, לשנת שייך הפרי יהיה

הואבירקב. הגידול שלב הואהלקיטה- שלו השנה וראש בתשרי, .א'

תשס"ה, מרחשון בחדש מהשדה נלקט אבל בתשס"ד נזרע הירק אם ולכן

שני. מעשר שנת שהיא תשס"ה, לשנת שייך יהיה הוא

וקטניותג. הואבתבואה הגידול שלב גידולו- השנהשליש וראש ,

הוא בתשרישלהם לשלישא' הגיעו הקטניות או התבואה אם ולכן .

גם שני, מעשר שנת שהיא זו לשנה שייכים יהיו הם בתשס"ה, גידולם

בתשס"ד. נזרעו אם
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הואבאתרוגד. הגידול שלב הפלא, למרבית בירקות!הלקיטה- כמו

הוא שלו השנה ראש בשבטאבל לוקטיםט"ו אם ולכן, הפירות. כמו

לשנת שייך האתרוג יהיה תשס"ה, תשרי חדש בתחילת האתרוג את

רק אצלו מסתיימת לשמיטה השלישית שהשנה כיון תשס"ד, עני מעשר

יהיה הוא תשס"ה, ניסן בחדש אותו לקטנו ואם תשס"ה. בשבט בט"ו

בשבט, ט"ו לפני חנטו שפירותיו אע"פ תשס"ה, שני מעשר לשנת שייך

כירק. לקיטה אחר בו הולכים כי

מיוחד  דין הדר  לפרי 

באתרוג דוקא אינו האתרוג, לגבי שלמדנו המעניין שהדין אומרים, יש

בכל מספק להחמיר שיש הפוסקים, כתבו ולכן ההדר. פירות בכל אלא

מעשר בשנת ונלקטו אחת מעשר בשנת חנטו שכאשר ההדר, פירות

(כלומר עני מעשר וגם שני מעשר גם תנאי" "על מהם מפרישים אחרת,

" אומרים ההפרשה וכו'").ואםשבנוסח עני מעשר הם

הברכות:

יש ומעשרות, תרומות להפריש איך כללי באופן כבר אנו שיודעים לאחר

אודות וכן ההפרשה, בעת לומר שיש הברכה אודות עתה ללמוד לנו

שני. המעשר חילול בעת שאומרים הברכה

ב"טבל רק לעשות יש הברכות שאת להדגיש, עלינו ",ודאיבתחילה

השדה מבעל שקונה מי או בשדהו, וירקות פירות שמגדל מי כגון

היום קונים שאנו הפירות אבל עישר. לא שהמגדל לו וידוע והפרדס,

" של דין להם יש בשוק, או כיספקבחנויות עליהם, לברך ואין טבל"

הברכות, כל לגבי כלל לנו יש והרי לבטלה, ברכה של חשש כאן יש

ברכות ".להקלש"ספק
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הברכה: נוסח

לברך: יש ההפרשה, נוסח את שאומרים לפני ודאי, בטבל

ומעשרות". תרומות להפריש וצוונו במצוותיו קדשנו אשר אתה.. "ברוך

מברכים: מטבע, על שני" ה"מעשר פירות את שמחללים לפני ואילו

שני". מעשר פדיון על וצוונו במצוותיו קדשנו אשר אתה.. "ברוך

הדחק: בשעת ההפרשה נוסח

ש בשעה כי לדעת, חשוב ההפרשה נוסח שבולגבי במקום נמצא האדם

לו שאין או הנ"ל, הנוסח כל את לומר שהיא) סיבה (מאיזו מסוגל אינו

קצר: נוסח לומר פוסקים, הרבה לדעת הוא יכול לפניו, הנוסח את

שנמצא הנוסח פי על יחולו שני, מעשר וחילול ומעשרות התרומות "כל

להלכה". בהתאם ברשותי,
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מ"ז סימן

בביתה אפילו האשה ראש  פריעת איסור 

-א-

משה דת על העוברת בכתובה, שלא יוצאות "ואלו עב,א: כתובות במשנה

דינים (על יהודית דת) על ו(העוברת מהתורה) שחייבים מצוות (על

ומשמשתו מעושר, שאינו מאכילתו משה, דת ואיזוהי מדרבנן). האסורים

ואיזוהי מקיימת. ואינה ונודרת חלה, מפרישה) (אינה לה קוצה ולא נדה,

וכו'". פרוע וראשה יוצאה יהודית, דת

'ופרע (בסוטה) דכתיב היא, דאורייתא פרוע "ראשה שם: בגמרא ושאלו

שרק לומדים, (שמכאן ישמעאל רבי דבי ותנא האשה', ראש את (הכהן)

ראשה, את הכהן פורע אותה ולנוול לבזות שבכדי מיוחד דין יש בסוטה

(וא"כ ראש בפרוע יצאו שלא ישראל לבנות אזהרה יש) בכלל אבל

"דת בשם פרוע" וראשה ל"יוצאה המשנה קוראת למה היא השאלה

דת על "עוברת לזה לקרוא צריך היה והרי דרבנן, איסור היינו יהודית",

הגמרא:) ומתרצת בתורה. מפורש מפסוק שלומדים איסור זהו כי משה",

"קלתה", עם תלך שהאשה מספיק (מהתורה דמי שפיר קלתה דאורייתא

וזהו שערותיה, מקצת את שרואים אע"פ הראש, על חלקי כיסוי היינו

את (כשמכסה קלתה שאפילו יהודית, דת של) דרבנן באיסור החידוש

אסור". כן) (גם נמי משערותיה) קצת לה רואים אבל ראשה,

(אהע"ז והשו"ע והטור יא-יב) הלכה פכ"ד אישות (הלכות הרמב"ם ופסק

ה"מטפחת" היא יהודית, מדת האסורה ש"קלתה" ס"ד), קטו סימן

מקדימה מבצבצות השערות אבל הראש, את מכסה היא שאמנם שבזמננו,

יוצאת הרבים, ברשות מטפחת עם שהולכת ומי ומהצדדים. מאחורה או

באופן המטפחת, על (צעיף) רדיד לשים חייבת האשה ולכן בכתובה. שלא

הלכו (וכך לגמרי. מכוסות תהיינה מהמטפחת המבצבצות השערות שכל
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וזה המטפחת, מעל שחור צעיף עם שעברו, בדורות הצדקניות הנשים

הן צעיף, עם הולכות אינן שהנשים היום ואילו הראש. כל את כסה

השערות). כל את מכסה היא שרק נכרית, פאה ללבוש חייבות

הרבים, ברשות רק מדובר האם זה, דין לברר ממשיכה שם הגמרא והנה

הרבים ברשות רק מדובר הגמרא ולמסקנת בבית. גם או בחצר, גם או

(אפילו ראשה את פורעת אם אבל אנשים, הרבה שם שיש בחצר או

אותה מגרש שבעלה הדין את אין בביתה, או שלה הפרטית בחצר לגמרי)

שם. והשו"ע והטור הרמב"ם פוסק וכן כתובה. בלי

-ב -

את מכסה לא היא שאם כתובה", בלא "יוצאת מדין הוא זה כל אמנם

מפסידה היא ואין אותה, לגרש צריך אינו בעלה בחצרה, או בביתה הראש

שערות כל את לכסות חייבת היא הצניעות, דין מעצם אבל הכתובה. את

הטור על בהגהותיו (הרמ"א) משה" ה"דרכי שכתב וכמו בבית. גם ראשה

אשה ששום צניעות) מטעמי חיוב שיש (כלומר הוי מיהא "דצניעות שם:

(יומא דקמחית במעשה שמצינו וכמו בבית. אפילו כלל שערה תגלה לא

ה"חתם כתב וכן גדולים". כהנים ממנה שיצאו זה משום שזכתה מז,א),

קבלו "כבר בחצרה: שערות שגילוי לו, סימן או"ח שלו בשו"ת סופר"

ומוסיף לאסור". ישראל, שנפוצו ששמענו מקום בכל אבותינו אבות עלייהו

על העוברת "אפשר, כן על ישראל, בכל נתקבלה שהתקנה דמאחר עוד,

יהודית". דת זה ממנהג נעשה שכבר כתובה, בלא יוצאה זה,

נשא, פרשת הקדוש הזוהר את מביא עה, סימן או"ח בשו"ע והמג"א

עניות בזה מביאה בביתה, ואפילו אחת, שערה אפילו המגלה שאשה

את לכסות שמקפידה מי אבל ולבעלה. לילדיה רעה וגורמת לביתה,

עשירות מביאה בביתה, אפילו אחת שערה תראה שלא היטב ראשה

צדיקים. בנים ובני לבנים וזוכה ביתה, לבני ובריאות ימים ואריכות

נכרית, פאה "לבישת :(188-9 ע' חי"ג שיחות (לקוטי אדמו"ר כ"ק כותב וכן

ומזוני". חיי בבני ולבריאות.. לפרנסה ולנכדים, לילדים הנוגע דבר הוא
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מ"ח סימן

הכלה ראש  את לכסות החיוב מתחיל מתי

-א-

פרועות ישראל בנות תלכנה "לא ס"ב: כא סימן העזר אבן ערוך שולחן

סק"ה: היטב" "באר ובהגהת איש". אשת ואחת פנויה אחת בשוק, ראש

שנתקדשה ו..אף מותר.. בתולה אבל גרושה.. או אלמנה היינו "פנויה

יעקב". "שבות בספר כתב וכן בתולות". כשאר ראש בפריעת לילך מותרת

זה, על חולקים הלוי", "יצחק ובתשובות יאיר" "חות בתשובות אבל

ראש". בכיסוי לילך לה יש שנתקדשה בתולה "אף ולדעתם

מדעת מוכיחים החופה, לאחר שערותיה לגלות לכלה להתיר והרוצים

שעד יעקב" לכסות.למחרתה"שבות צריך אין החתונה

בשתים הפוסקיםוהטעות שאר וכל יחיד, דעת הוא יעקב" ה"שבות (1 :

אחר רק מדבר הוא גם (2 כדלקמן. עליו, "שנתקדשה",האירוסיןחולקים

לאחר וחדרהנשואיןאבל החופה והרי לכסות, שחייבת מודה הוא גם

הנשואין. הן היחוד

-ב -

להסתכל מותר יוחנן, רבי אמר נחמני בר שמואל רב "אמר יז,א: כתובות

"ויש ג: סימן שם הרא"ש וכתב בעלה". על לחבבה כדי שבעה כל בכלה

אבל אסור, שבעה דכל ראשוןאומרים אצליום החיבוב עיקר שהוא

בהינומא שיצתה יעיד מי כן, לא דאם מותר. פרועבעלה, וליתא,וראשה ?

שעשו ההינומא שרואין כיון אלא להסתכל, אסור אחת שעה דאפילו

ההינומא ראיית נמי, אי עדות. היינו פלונית, כלה של היא זו ואומרים

בפנויה". הסתכלות זו אין ראש פריעת או עליה, כשהיא
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עדיין החופה לאחר הראשון שביום מכאן, מוכיחים הנ"ל להתיר והרוצים

פרוע. וראשה שיצאה להעיד אפשר ואז ראשה, לכסות צריכה אינה

גדולה! טעות מהרא"שוזו הוכחה יש לדבריהם החופהשהרי למחרת שגם
היינו ראשון, ליום כמובן כוונתו אלא יתכן. לא הרי וזה לכסות, צריך אין

החופה אחר עד לחתונה ההכנות וראשהבזמן בהינומא "יוצאת שזהו ,

ולחופה. לחתונה בדרך יוצאת היינו פרוע",

-ג-

עד השערות לקוץ שלא נשי, נהיגי "הכי קצה: סימן יו"ד סופר" "חתם

יצאה אולי ארוכות. בשערות החתן אל שתבוא ומקפדת החופה, למחרת

פרוע". וראשה בהינומא מיצאה זה להם

לא דאם השערות, לכסות צריך אין החופה למחרת שעד מכאן ומוכיחים

פרוע. וראשה מיצאה סופר החתם מוכיח מה כן

גדולה טעות זו עלוגם שם המדובר שהרי כותבהתגלחת. וע"ז (למנהגם),

לחתונה יוצאת שהרי השערות, מגלחת היא אין החתונה למחרת שעד

החתונה?! באמצע תגלח ומתי פרוע, וראשה

חובה "מוטלת יאדלער): ציון בן (ר' ירושלים" "טוב מספר הביאו ועד"ז

כפי ראשה, שערות כל את הכלה תגלח נשואין למחרת שמיד האשה, על

זו, לתגלחת קבעו מיוחדת סעודה הקדושים. לאבותינו המקובל המנהג

התגלחת אחרי מיד כי הצעיף), (ארוחת ווארמ'ס" "שלייער לה קוראין והיו

ראשה מכסה האשה וכדיןהיתה וכדין"כדת "כדת זה ובלשון רבים,טעו".

שערותיה. את ח"ו מכסה אינה עתה שעד ופירשו

הוא הנכון הפירוש לאאבל כי וכדין" "כדת לא אבל כיסתה, עתה שעד ,

בספר וכמ"ש החתונה). למחרת להתגלח שחייבות (למנהגם מגולחת היתה

מגלחות הנשים החתונה, יום למחרת מיד "נוהגין ט: סימן העזר" "שלחן

הכלה". מראש השערות
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-ד -

הוא החתונה, למחרת שנהגו ווארמ'ס" שה"שלייער נשתרשה, טעות עוד

מוכיח ומזה הראשונה. בפעם בו מופיעה שהכלה ראש הכיסוי לכבוד

ראשה. לכסות צריכה למחרת שרק

חמורה טעות זוהי בפעםאבל מופיעה כשהיא הוא זה מנהג כי ,

לראשה צעיף כשרק שערות!הראשנה כמנהגבלי שהתגלחה לאחר היינו

הונגריה. קהלות

וקנדה ובארה"ב האחרונות, שנה בששים שהתחתנו אנ"ש "רוב כתבו: עוד

רק והיו הנשואין.. למחרת רק הכלה ראש בכיסוי בפועל נהגו בפרט,

זה! במנהג להמשיך יש לדעתם יש ולכן בזה". שהחמירו יחידים

נכון זה אם צ:ואפילו ע' ח"ז קודש" ב"אגרות הרבי כתב כבר הרי ,

קולא נהגו שתהיה סיבה מאיזה אם באמה.. קמה בת דמשיחא.. "בעקבתא

וכלה באמה קמה בת הנה לפנים, החיים תנאי מפני ענינים באיזה

הנהגות עם התחשב מבלי אלו, בענינים גם כדבעי עצמן ונוהגים בחמותה,

כמותן". יתנהגו והחמות האמהות גם הנה סוף וסוף עתה. עד וחמותן אמן

שכתב מה "בענין קלט: סימן ח"א העזר אבן צדק" ה"צמח והרבי

באשה.. שער בענין קולא איזו אלשקר מהר"מ הואבתשובת כזה מנהג

גהנם זאתאותיות תיקן מה"מ והרבי ברוסיה, היה זה מנהג שגם וידוע ."

השייטלאך. ע"י

מלונדון, לו שמואל הרב של עדותו הפאה" שכחת "לקט שהרבובספר
החופה. לפני הפאה את תלבש שהכלה הרבי, בשם לו הורה חדקוב

מושקא חיה הרבנית את שאל ז"ל גוראריה זלמן ר' שהרה"ח ידוע כמו"כ

לו ואמרה לבשוע"ה, ע"ה, דינה נחמה הרבנית שלה האמא וגם היא שגם
החופה. אחרי מיד הפאה את

דברים מסר לא גוראריה והרב נכון, לא שזה לומר יתעקש מישהו אם גם

היו לא הרב שבבית ז"ל, לנדא יעקב ר' הרה"ג בשם ידוע הרי מדויקים,

ראש. בכיסוי חייבת אינה עדיין ולכן הסעודה, לפני יחוד חדר עושים
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-ה -

זה: לדין ברורות הוכחות עוד

יוצאת אינה הנשואין מן "בתולה כא: סימן העזר אבן מרבבה" ב"דגול

נ או נתגרשה אם גם פרוע, כשהיאתאלמנה".וראשה וק"ו כ"ש וא"כ
היחוד! וחדר החופה אחר וכדין כדת נשואה

זוטרי שאםבאפי ישראל, תפוצות בכל נהגו "כבר סקי"א: שם לשו"ע

ראשןנתקדשה מכסות שתיכף סיבה, מאיזה זמן, איזה הנשואין קודם

הנשואין! לאחר בנתקדשה כ"ש וא"כ איש". כאשת

" שם: לשו"ע איגר עקיבא רבי פרוע..ארוסהבהגהות וראשה לצאת אסורה

נוגע והוא עליו.. החולקים רבו כי להתיר, יעקב" ה"שבות על לסמוך ואין

מיד בתולה ס"י: ט' סימן העזר" "שלחן צריכהשנתקדשהלדאורייתא".

היינו ראש, בגילוי הולכות ארוסות היו הגמרא שבזמן ומה ראשה.. לכסות

כעת משא"כ הנשואין, קודם רב זמן היו האירוסין דבימיהם משום טעמא

כנשים שתתנהג ראוי שנתקדשה כל כן על יחדיו, והנשואין שהאירוסין

ראש". בנשואה!בכיסוי כ"ש כך, בארוסה ואם

רשימה מביא ה', סעיף נח סימן ח"ב נשואין הלכות גבריאל" ב"נטעי

היחוד. חדר לאחר מיד השערות את לכסות שיש פוסקים של ארוכה

רק שיש בהערה אחדומציין שכתבמקום מאנ"ש האברכים אחד של

ומסכם: ה'?) חילול זה אין (האם נשואה,אחרת נעשית החופה "אחר
תראה היחוד בחדר לכן וכדין, כדת ראשה שערות בכיסוי ומחויבת

בחוץ" נראות שערותיה יהיו שלא .לסדרם

שהבתולות שמנהגנו ג', אות פ"ד חתנים" "כלילת מספר שם הביא וכן

למדת זוכה היא הנשואין לאחר ורק החופה, עד ראש פרועות הולכות

שו"ת קצה, סימן יו"ד סופר" "חתם לשו"ת עוד כך על ומציין הצניעות.

ועוד. רסג סימן למהרש"ק החיים" "ספר קו, סימן יו"ד צדק" "אבני

המוכיח, סופר משה ר' הרה"ג של מאמרו כא, גליון ישראל" "אור בקובץ

האיסור (שהרי סוטה דין ששייך במקום הוא מהתורה ראש פריעת שדין
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ברור ומזה שבסוטה), ראשה" את "ופרע מהפסוק נלמד ראש, פריעת של

בפריעת החתונה לאולם לצאת אסור ונתייחדה, לחופה שנכנסת ד"כלה
יהודית". דת איכא עליה ובקלתה מדאורייתא, שםראש ומתייחס

ראש פרועת היתה שהכלה מנהג היה הונגריה בקהלות שכאילו לשמועה

תלמידי זקני אצל וחקרתי הוא, גדול "טעות ע"ז וכותב החתונה, כל

בתוקף". זה והכחישו השם יראי חכמים

-ו -

הנ"ל: גבריאל" אב"דוב"נטעי זצ"ל דווארקין מהרז"ש הורה "וכן
כלליובאוויטש, פוסקים שכך וידוע החופה". אחרי ראשן.. לכסות שיש

חב"ד. הרב ודנחלת חב"ד דכפר המד"א וכן אנ"ש, רבני דין מבית הרבנים

ר' הגה"ח הרבנים מוכיחים אלטייןוכן ור'אברהם קלויזנערשי' דוד ישכר
קלויזנער: הרב ומסכם וביאורים", "הערות בקובצי שי'

כבר נשואה, לאשה ראש דפריעת דאורייתא איסור להתיר אפשר "איך

בכניסתה והיחוד, החופה לאחר תיכף שלה, הנשואין בחיי הראשון בצעדה

ליצלן. רחמנא ראש כיסוי בלי מוזמנים, מאות בפני הנשואין לסעודת

בחששובזה ברכות, ושבע המזון ברכת שמברכים אלו את מכשילה גם
לבטלה"! ברכה

-ז -

עצמו היחוד בחדר או החופה, לפני הפאה את ללבוש אם השאלה, ולענין

קשה היחוד שבחדר מאליו, מובן הנה החתונה. אולם אל שיוצאת לפני

שם, נמצא הטרי שהחתן ובפרט הראש, כיסוי את להחליף טכנית מאד

גדולה, בהתרגשות אז זה,והכלה על לוותר אולי בנסיון מעמיד וזה
הקהל אל כך בכדיולצאת החופה, קודם הפאה את ללבוש עדיף ולכן .

שערות קצת להוציא שצריך (אלא מיותר ובמתח בנסיון לעמוד שלא

"יוצאת הראשונים הנשואין שבזמן המשנה מדין החופה, בזמן לחוץ

פרוע"). וראשה



459

מ"ט סימן

ע "ז לעבוד בנו  את המסית אב

-א-

אŁת õא אõ־ בôך אõ־ בנך בן־ אëך אחיך יסיתך "éי (יג,ז): ראה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָבפרשת

רעך õא éנפŁךחיקך אחריםאŁר אלהים ונעבדה נלכה לאמר, íàתר ְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

זה רעך, "או פז): (פיסקא שם ובספרי ואבתיך". אôה ôידע לא ְֲֲֶֶַַַָָָָֹֹאŁר

אביךהגר. זה כנפשך, ".אשר

שליח נעשה הבן אין לכל ישמעאל, רבי דבי "תנא פה,ב: בסנהדרין והנה

ולקללו, להכותו ממסיתלאביו, ולאחוץ תחמול ולא תורה אמרה שהרי ,

ב"תורת וכתב הי"ד. פ"ה ממרים הלכות הרמב"ם פסק וכן עליו". תכסה

את המסית באב דקרא דרישא משום לה, דיליף "נראה וז"ל: שם חיים"

אביך. זה חכמים ודרשו כנפשך', אשר רעך 'או דכתיב איירי, נמי הבן

קאי". נמי הבן את שמסית אאב עליו', תכסה ולא תחמול 'לא כן ואם

בראשונה. בו תהיה "ידך להמיתוובספרי: המוסת ביד שאםמצוה מנין .

באחרונה". העם כל ויד ת"ל אדם, כל ביד ימות המוסת, ביד מת לא

עליו", תכסה ולא תחמל "לא של שהציווי מ"ח, מצוה חינוך" "מנחת וראה

"ואסור ה"ד): פ"ה (ע"ז הרמב"ם לשון משמע וכן במוסת. דוקא הוא

"זה הדרשה ענין שזהו זה, מכל ומשמע המסית". את לאהוב למוסת

לאהבו לו אסור בנו הרי המסית, הוא האב כאשר שגם להודיענו אביך",

ולהורגו. להכותו שליח נעשה וגם עליו מעיד אלא עליו, ולכסות

גם אם להסתפק, בדוקא,אמוויש אביו שנקטו או המסית, דין בכלל

לו שאסור וכ"ש להעיד, יכול אינו לע"ז אותו המסיתה אמו על אבל

בין והפוסקים הש"ס מפרשי חילקו שלא מזה אמנם, ולהורגה. להכותה

רבי (להגאון רב" דבי ה"ספרי כתב וכן בזה. הבדל שאין מוכח לאם, אב
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בשנת בירושלים נפטר לתוספתא. דוד" "חסדי בעל זצ"ל, פרדו דוד

הדין "והוא זהתקנ"ב): בכלל אמך האבשגם דרחמי מסתמא אלא .

לרבותא" ונקטיה בנים', על אב 'כרחם קג,יג) (תהלים כדכתיב מרובין,

אם). (וכ"ש

-ב -

יותר מרובין האב שרחמי מצינו כן אמנם לרבותא, דנקטיה שכתב ומה

מ"לקוטי שהביא קיט, סימן חי"ז הלכות" "משנה שו"ת וראה האם. מרחמי

נשים 'ידי כתיב דבנשים אם. משל גדולים האב "דרחמי שכתב: מהרי"ל"

כרחם ולא בנים', על אב 'כרחם מתפללים ולכן ילדיהם', בשלו רחמניות

האב דרחמי בפשיטות, כתב של"ט סימן ח"א המבי"ט ובתשובות אם".

במחתרת, הבא דין לגבי ונפ"מ הבן. על האם רחמי ולא אמרינן, הבן על

בנו את לרצוח נתכוין שלא בודאי כי דמים, לו יש הבן על הבא שאב

במחתרת הבאה אם משא"כ עב,ב). (סנהדרין ממון עסקי על רק ובא

דמים. לה דאין בנה, של לביתו

"הה"ד לג,ג): (בשלח לפניהם" עבר "והוא עה"פ רבתי בראשית ובמדרש

תמה כן, דאמר לדוד יואב שמע כד רבותינו, אמרו בנים. על אב כרחם

עליהון רחמא אמהון והלא מאמהון, טפי בנוי על מרחם אבא כלום ואמר,

והוא להון, מרביה והיא מתברא ועל בעיבורא עליהון מצטערת דהיא סגי,

אמר אי ואדע דבריין, דברייתא מה ואחמי איזיל יאות. אמר לא כן, אמר

י"ב ליה דהוו מסכן סב חד ואשכח ישראל, תחום בכל עטר בקושטא.

ליה נם יומא. בכל טרח דהוה טרחיה באגר בדוחקא יתהון זן והוה בנין,

שמע כד דילך. בנין ולשאר ולאתתך לך ביה פרנס מבנוהי, חד דיזבן

זבן בסוף די עד לה, ונם לאתתיה אזל ליה, ואזל ביה נזף סב, ההוא

אשכח ולא למיכל סב אתא כד ובליליא דדהב. דינרים במאה ליה יתיה

דינרים. מאה הדין וסבית והכי, הכי אתתיה ליה נם מיניה. שאיל יתיה,

בצפרא ליליא. בההוא אשתי ולא אכל ולא סגי מציף שרי כן, שמע כד

דזבן לגברא אשכח דאי בידיה, זייניה מאני ונסב דינרים, הנהו ונסב קם
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דאשכח עד ליה. קטיל דהוה ממוניה, ומשקל למהדריה יבעא ולא בריה

או אקטלך או ברי, לי מהדרת לא דאי למללא, תוסיף לא וא"ל ליואב,

יאות ואמר בריה, ית ליה ואהדר ממוניה נסב יואב, שמע כד תקטלני.

דין דאלו בנים, על אם כרחם ולא בנים' על אב 'כרחם דאמר דוד, אמר

במזוניה, דטרח ואבוה במזוניה, טרחא הוה דלא לי זבינתיה אמיה טלייה

בנים". על אב כרחם הוי עלויה, לקטלא נפשיה מסר

-ג-

איך הגרעק"א, הקשה בהסתה, אביו על להעיד יכול שבן הדבר ובעצם

הוא והרי משפחתו, קרוב הוא המוסת כאשר מסית על עדות קבלת יתכן

אחד "נמצא מדין נפסלו העדים שאר גם ובמילא לעדות, פסול עצמו

כאשר מיתה יתחייב שהמוסת לה משכחת לא לעולם וא"כ קרוב", מהם

אותם) (שמכמינין לעדים הבי"ד יאמרו ואם המסית. של קרובו או בנו הוא

שאין באופן מסתתרים שהעדים או הניסת, עם להצטרף שלא שיתכוונו

הם עליו ויעיד לבי"ד אותו שיביא מי הרי אלו, את אלו רואים מקצתן

בו תהיה העדים "יד כדכתיב ימיתוהו, הם וא"כ הכשרים, העדים

המסית. אביו את הורג המוסת הבן שיהיה שייך לא ושוב בראשונה",

למסית טוענין שאין דכשם התורה, חידוש גופא שזה לומר גדול ודוחק

קרובים. של עדות בו מקבלים גם כן וכו',

לומר יש המסית באביו אבל קרובים, בשאר דוקא היא זו קושיא והנה

(יתרו ההפלאה לבעל יפות" "פנים בספר וכמ"ש קרוב. דין להם שאין

איירי דקרא לב), האב,בגררקפרק זה כנפשך "אשר וז"ל: אביו. שהוא

דדייק קידושין, מסכת בסוף "המקנה") (בספר בחידושינו אותו ופרשנו

אמר צח,א]אומדלא [יבמות וקי"ל בגר, קרא דמיירי משום היינו אביך,

כבר וא"כ זרמתם". סוסים וזרמת כג,כ] [יחזקאל כדכתיב בנכרי אב דאין

צ"ע. קרובים בשאר אבל קורבה. פסול כאן אין
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נ' סימן

ביתיה אאינשי אימתא למירמא תשחית בל

-א-

דתנן אהא הידועה, בקושיא הרבי דן ,465-6 ע' חי"ח שיחות" ב"לקוטי

של כסותו את לשרוף הבית הר לאיש היה דרשות מ"ב) פ"א (מדות

שה ישן, שמצאו תשחית.השומר בל איסור משום בזה יש לכאורה רי

המבואר ע"ד שהוא אברהם", וה"דבר ישראל" ה"תפארת מש"כ את ומביא

אאינשי אימתא למירמי כלים שיברו האמוראים דגדולי קה,ב. בשבת

ונפש גוף שמירת (בהלכות אדה"ז פסק שלהלכה ע"ז, ומקשה ביתיה.

בני על אימה להטיל וחימה כעס להראות כדי "כוונתו כאשר דגם סי"ד)

לתרץ, ורצה תשחית. בל על עובר אז גם כשורה", נוהגין שאינן ביתו

את לזרז כדי חיובית למטרה אלא וקלקול, השחתה דרך זה אין שכאן

לתקן ע"מ עצים שהמשחית סט"ו, שם אדה"ז בשו"ע כמבואר והוי השומר,

תשחית. בל על עובר אינו

דרך שאינו באופן רק הוא לתקן, דע"מ שהדין הרבי, שאל ע"ז גם אבל

לכסות בגד השורף וכמו חיובי, ענין היא עצמה הפעולה כי כלל, השחתה

האפר, יצירת אם כי הבגד איבוד אינה הפעולה של שענינה באפר, דם

ההשחתה. הוא הפעולה ענין הרי השומר, של בגדו בשריפת משא"כ

מותר כן על עצמו, לשומר וטובה תועלת כאן שיש דמאחר לבסוף, ותירץ

זו, בהלכה אדה"ז דברי תחילת ע"פ זה ומבאר כסותו. את לשרוף

(וכדמשמע לגופו ההיזק לאיסור בממונו תשחית דבל הדין את שהשווה

בתענית עצמו לצער לו מותר גופו שבהיזק כשם ולכן, עי"ש), צא,ב. בב"ק

כאשר מותר ממונו בהיזק כמו"כ לו", היא טובה זה "צער כי תשובה, של

לו. היא טובה
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לשבר שאסור אדה"ז בשו"ע כתב למה דעפ"ז מובן, אינו תירוצו ולכאורה

ביתיה, אאינשי אימתא למירמא לטובתםכלים היא הכלים שבירת ,והרי

השומר. של כסותו שריפת לבין זה בין ההבדל ומהו כדבעי. שיתנהגו

-ב -

החח"מ הגאון דהנה להבין. יש אימתא דלמירמא הנ"ל ההלכה בגוף וגם

את הביא מ"ז, סימן הבי"ת מערכת השדה" "פאת חלק חמד" ב"שדי ז"ל

סימן סוף שו"ע קיצור על הפנים" "לחם שבספר וכתב אדה"ז, שו"ע דברי

למימרא כן עשו הגמרא דחכמי שם, בשבת מהגמרא זה על הקשה קצ

להלכה, זה דין הביאו שם והרא"ש הרי"ף וגם ביתם, אאינשי אימתא

השד"ח וכתב והראשונים. הגמרא דברי נגד אדה"ז שו"ע פסק איך וא"כ

זה, על השיב ליאדי אבדק"ק הגאון לידידו שלמה" "קהלת שבקונטרס

שבת בגמרא שהאמוראים דס"ל קעה, סימן הסמ"ק בשיטת קאי שאדה"ז

תבירישם מאני דוקא בשו"עשברו אדמו"ר דברי "וצדקו שבורים), (כלים

מהרש"א בחדא"ג גם מפורש שכן הביא ולהלן כהסמ"ק". פוסק דהוא

תקכט) מצוה סוף שופטים (פ' החינוך ובספר אומנותו), שכך (ד"ה שם

שיהיה דבר ישליכו שלא מעולם, בהם היתה השגחתם "ומ"מ שכתב:

בזה". נשחת

משמע יהודה, רב ד"ה לב,א. קידושין התוס' שמדברי השד"ח, שוב ושאל

ארנקו כשזורק אביו כיבוד בענין שם ששאלו מותר, שלמים בכלים דגם

מיירי ד"התם ותירצו תשחית, בבל שעובר הוא רשע אביו דלכאורה לים,

אימתא למירמא לים שזורקו כגון בכך, רוח קורת לאב שיש ענין באותו

רק ולא השחתה, של באופן גם מותר שהדבר מובן הרי ביתיה". אאינשי

משחית אדם "ואם שכתב: הסמ"ג את השד"ח הביא ועוד תבירי. במאני

בביתו, שלום ויהיה ממנו שיראו כדי ביתו בני על אימה להטיל דבר שום

השחתתומותר, על מרובה אימתו הטלת (שם)ששכר בשבת כדאמרינן ,

הוא "והרי השד"ח: ומסיים נחתמא". תבר הונא רב מונינא שדי ששת רב

שמותר הסמ"ג סובר השחתה בהם שיש שלמים כלים שגם כמבואר,
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(שלא והרא"ש הרי"ף דעת משמעות מהכא דל וא"כ אימה, להטיל לשברם

הסמ"ק, נגד רובא הוו והסמ"ג התוס' הרי לשבורים), שלמים בין חילקו

חש לא אדה"ז)ולמה דעתם(שו"ע ".להביא

"ואע"פ וז"ל: שם, בשבת המאירי בשיטת קאי אדה"ז דשו"ע ותירץ,

ביתו, אנשי על אימה להטיל כדי כלים ולשבר בגדים לקרוע שהתרנו

ש בכאן שלאושנאמר חכם לכל ראוי כן, נוהגים היו החכמים מן הרבה

ואף מהוגנים". שאינם אנשים ממנו ילמדו שמא בכך, עצמו ירגיל

בדורו נתגלו לא שעדיין הרב, שו"ע עיני לנגד היו לא המאירי שחידושי

מדברי ע"כ המאירי. לסברת הקדושה בדעתו כיון ז"ל הוא מ"מ כידוע,

ז"ל. השד"ח

שיטת את הביא שהרי כדבריו, שלא מוכח אדמו"ר כ"ק משיחת אמנם

ביתיה אאינשי אימתה למירמא שאוסר אדה"ז דבלשו"ע האיסור לענין
עצמו מפורשתשחית וכן הרחקה. של גדר רק שזהו המאירי כדברי ולא ,

לא שנאמר תעשה בלא "עובר שכתב שם, בשו"ע אדה"ז בלשון לכאורה

הרי ביתו". בני על וחימה.. כעס להראות כוונתו ואפי' עצה.. את תשחית

הוא שהאיסור הל"תמפורש איסור כהמאירי.מעצם ודלא תשחית, דבל

אדה"ז שו"ע לדברי המקור מהו השד"ח, קושית את לתרץ עלינו ועפ"ז

דין מעיקר ושזהו ביתיה, אאינשי אימתא למירמא כלים לשבר דאסור

הנ"ל. הראשונים נגד כהסמ"ק דוקא לפסוק ראה ושעפ"ז תשחית, בל

-ג-

באנפי שיראי קרע הונא "רב שם: קידושין בגמרא הוא שמפורש לומר ויש

" בגמרא ושאלו רתח", לא או רתח אי איחזי איזיל אמר בריה, והארבה
תשחית בל משום "במקוםקעבר ופירש"י: בפומבייני", ליה "דעבד ותירצו ,"

מותר אמנם אם ומעתה בשוליו". כגון בכך, מדמיו נחסר שאינו התפירה

הגמרא שאלת מהי א"כ ביתיה, אאינשי אימתא למירמא כלים לשבור

במקום שקרע להעמידו צריכים היו ולמה תשחית, בל משום דקעבר
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וכדברי תבירי, במאני רק הוא שם בשבת שאמרו הא דגם ומוכח התפירה.

והמהרש"א. והחינוך הסמ"ק

מצבייתא" שליף יהודה "דרב בשבת: הגמרא דברי פשט הוא כן ולכאורה

אחא ו"רב מצבייתא). ד"ה בפירש"י ע"א עי"ש הבגד השחתת בזה (ואין

ששת ו"רב שבורים). כלים שהיו (ומפורש תבירי" מאני תבר יעקב בר

השחתה, משום בזה (ואין ארישא" דגים) של (ציר מוניני לאמתיה לה רמי

ו"רבי שוויות). בהם אין עצמם והמוניני ראשה, ולנקות לשטוף יכולה כי

(בספר שם מבגדד הגרי"ח וכתב הכד", "כיסוי (ופירש"י נכתמא" תבר אבא

והוא קטן, שפיה הכד בו לכסות מאוד קטן חרס כלי "שהוא "בניהו"):

היוצר, האומן אצל עסק בו אין כי יען בפרוטה, חמשה ונמכר מאוד בזול

במהרה יתלכלך זה וגם הכד, לכסות העשוי פשוטה קטנה חתיכה אם כי

מוכח, הגמרא פשט הרי ליה"). תביר ולהכי יום, בכל להחליפו ודרכם

והפסד. השחתה עניני כאן שאין

-ד -

עבד "דרבינא ואילך: ל,סע"ב בברכות מהמפורש בזה, צ"ע שעדיין אלא

בת דמוקרא כסא אייתי טובא, קבדחי דהוו לרבנן חזנהו לבריה, הילולא

בהילולא אשי רב עביד ועד"ז ואעציבו", קמייהו ותבר זוזי מאה ארבע

שחוק פיו למלא לאדם שאסור משום דהוא שם, בגמרא ופירשו דבריה.

כלי שהוא הרמז בו "פירשו שכתב: שם מהרש"א בחדא"ג ועיין בעוה"ז.

האדם כן מיתתו, זהו ושבירתו מעפר, ועשייתו יצירתו ועיקר מאד, חשוב

שם: המאירי וז"ל עפר". להיות לשוב תמיד למיתה ועומד מעפר נוצר

והותר להוכיחם, שבהם ליחידים ראוי מדאי, יותר בשמחה הרבו "ואם

שלא שמחתם רוב למנוע כדי כראוי, שלא דבר איזה לעשות להם

מדברים וכיו"ב נאים כלים שבירת כגון מדאי, יותר בה להשתקע

מתוך שמא רעדה, תהא שם גילה במקום אמרו, גדול כלל המעציבים.

חיובית מטרה שיש שבשעה הרי ראש". קלות לידי בא הוא השמחה רוב

שם, חיות המהר"צ (וכביאור יקר כלי אפילו להשחית מותר בהשבירה,



$íåìù òéîùî 466

בכהאי תשחית בל שייך לא עצבים, שיהיו סיבה משום כן שעשה ד"כיון

משום איכא כזה באופן שגם לעיל, להמבואר סתירה בזה ויש גוונא").

תשחית. בל

דמוקרתא כסא שהאי ז"ל, הגרי"ח כתב שם יהוידע" "בן בחידושי והנה

סדוק שהוא ידע ורבינא בכך, הבחינו לא שהחכמים ורק סדוק, כלי היה

אדרבה שהרי כן, משמע לא הגמרא בפשט אבל בפניהם. שברו ולכן

כןה אשי ורב רבינא עשו איך דבריו, שלפי וגם הכלי. יוקר את פליאו

ממעשה להתיר ויבואו שלם, כלי שהוא חשבו הם אשר החכמים בפני

ואעפ"כ שלם, אמנם היה שהכלי כרחך ועל תשחית, בל בזה שאין רב

על הגמרא וגם אשי. ורב רבינא לדעת תשחית בל משום בזה היה לא

משום דקעברו שם) בקידושין (כמו בזה שאלה לא ולכן כן, סברה כרחך

או"ח ורמ"א שם ברכות התוס' כמ"ש להלכה, גם נפסק וכן תשחית. בל

והדגיש החופה, בשעת כוס לשבור המנהג הוא שמכאן תקס, סימן

בל משום בו "ואין שלם בכוס גם הוא דהמנהג סק"ט, שם המשנ"ב

להבין צריך וא"כ לב". יתנו למען מוסר לרמז כן שעושין כיון תשחית,

רק לקרוע לו מותר שהיה ובריה הונא דרב הא לבין זה בין ההבדל

אדה"ז שלדעת ביתיה, אאינשי אימתא דלמירמא הא וכן התפר, במקום

תבירי. במאני רק התירו

-ה -

ההשחתה, ע"י תיקון נעשה דכאשר בגמרא, מקומות בכמה זה מצינו עוד

ליה צלחו "שמואל אמרו: קכט,א. בשבת תשחית. בל משום בזה אין

הקזה, ביום להיסק מוכנים עצים מצאו לא (פירש"י: דשאגא תכתקא

ליה צלחו יהודה רב בדמים), מעולה שהוא תדהר של כסא ובקעו וצוה

וא"ל (ספסל), שרשיפא ליה צלחו לרבה הוא), ארז (מין דיונה פתורא

ליה אמר תשחית, בל משום מר קעבר והא לרבא תשחיתאביי בל
לי עדיף ליהדגופאי דאפשר מאן האי חסדא, רב "אמר קמ,ב: ושם ."

רב ואמר תשחית. בל משום קעבר דחיטי, ואכל דשערי נהמא למיכל
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בל משום עובר חמרא, ושתי שיכרא למישתי דאפשר מאן האי פפא,

היא, מילתא ולאו עדיףתשחית. דגופא תשחית צא,ב.בל ב"ק וראה ."

אמרו ואעפ"כ תשחית, בל משום עבר מדאי, יותר המת על דהקורע

ופירשו דמילתא, איצטלי תליסר דרב עליה קרע דשמואל כד,א. במו"ק

מדאי". יותר היה ולא שאני מדרבנן "דצורבא עבר: ד"ה שם ב"ק בתוס'

בתוס' ופירשו צורי, מנה ע' ר"ג על שרף דאונקלוס יא,א. בע"ז עוד וראה

כבודם מפני נדחה תשחית דבל מדברי) ד"ה לב,ב. (ובב"מ עוקרין ד"ה שם

ל"ת, דוחה עשה כדין דחיה מגדר הכוונה אין (ולכאורה החכמים של

תשחית, בל כאן אין שבזה המצוה שמפני אלא בעידנא, אינו שאינושהרי
החכם של לכבודו חיובי מעשה אלא השחתה חסידיםגדר בספר וראה .(

(והאריך תשחית בבל מתחשבים אין בלבד מצוה הידור של במקום דגם

סק"א). שם חסד" "מקור בהערותיו מרגליות הגר"א בזה

יאיר בן פנחס דרבי דרבי, חיוורתא בכודנייתא ז,ב. בחולין דמצינו (והא

להרגם וכשרצה אצלו", אסעוד ואני זה של בביתו המות "מלאך לו אמר

מאי לרבים, היזק בזה שיש מאחר ולכאורה תשחית. בל דאיכא לו אמר

"כל דאכן קצה, סימן יאיר" "חוות בשו"ת יעויין בזה. שייך תשחית בל

וא"כ בהו", זהירי עלמא דכולי פרידות ושאני תשחית, בל אין המזיק דבר

רק הוא להורגם, רבי אצל סברא שהיה ומה רפב"י, ע"ז שהקפיד מה

כאשר משא"כ תשחית. בל בזה איכא ולכן חסידות, מידת משום

ע"י רק זו למטרה להגיע אחרת דרך שאין חיובית למטרה היא ההשחתה

תשחית). דבל האיסור שייך לא אז הנה ההשחתה,

-ו -

הנ"ל, הדוגמאות כל בין פשוט חילוק יש להיתר, הראיות כל למרות אך

דבזה ביתיה, אאינשי אימתא למירמא כדי להשחית של המטרה לבין

בל של פעולה מצדיקה ואינה שאני זו דמטרה אדה"ז, בשו"ע אסר

הכלי בשבירת כי שלמים. בכלים עלתשחית כלום זה ברגע פועל אינו

ביתו אנשי של כימהותם ממנו, לפחד להם שכדאי להם מוכיח ורק ,
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שרצה הונא דרב בהא וכמו"כ נעימים. לא דברים לעשות מסוגל הוא

הבגד קריעת בעצם הרי רבה, בנו של הכעס מדת את פעללבדוק לא
בנו של מדותיו מהות על איךכלום לראות בחינה בזה לו שהיה ורק ,

או שלם כלי לשבור שאסור בודאי אלו, מקרים בשני ולכן זה. על יגיב

בחתונת אשי ורב דרבינא במעשה משא"כ השחתה. של באופן בגד לקרוע

הרי באופןבנם, שיהיו החתונה משתתפי על פעלו הכלי שבירת בעצם
ברעדה גילו ולכןשל לעפר. וסופו מעפר יסודו שאדם להם שרמזו ע"י ,

תשחית דבל ויקר, שלם כלי לשבור שמותר מודה אדה"ז שו"ע גם בזה

דממונו. תשחית מבל עדיף ומדותיו ונשמתו דגופו

איש ע"י השומר של כסותו שריפת לענין הרבי של תירוצו בכך ומובן

ילמד הכסות, שריפת של הקנס פעולת עצם שע"י דמאחר הבית. הר

הוא טובה זה שצער בודאי הרי כתיקונה, השמירה מצות לקיים השומר

אימתא בלמירמא משא"כ דממונו, תשחית מבל ועדיף ולנשמתו, לו

וכנ"ל. ביתיה אאינשי



469

נ"א סימן

עצמם האבלים  ע "י אבלים ניחום  מצות קיום

-א-

אגרת ח"ג קודש" "אגרות תש"י אדר י"ג מיום במכתבו אדמו"ר כ"ק כותב

"איתא יונהתקסז: מהתורה,ברבינו אבלים דניחום דברכות, אפילופ"ג
זה את זה ינחמו בעצמם ".אבלים

את דקברו למשנה הרי"ף על (בפירושו שם יונה ברבינו המעיין אמנם

אבל מהתורה, אבלים שניחום רק שכתב יראה, הרי"ף) בדפי יא,ב. המת,

זה. את זה מנחמים שאבלים בדבריו זכר שום לכאורה אין

"קברו התם: דתנן יונה. הרבינו מדברי מוכחים אכן שהדברים לומר ויש

יתחילו, לשורה, יגיעו שלא עד ולגמור להתחיל יכולין אם וחזרו, המת את

חייבין". והחיצונים פטורין הפנימיים בשורה, העומדים יתחילו. לא לאו ואם

מצות קיימו כבר והרי מק"ש, (דפטורין דמילתא "טעמא הר"י: ופירש

אמרו, ולפיכך מדאורייתא.. אבלים דתנחומי משום שעוסקקבורה) דכיון
המצוה מן פטור כו'".במצוה

אין אמאי לשורה. הגיעו שלא "קודם שהקשה: לברכות בשטמ"ק (ויעויין

במצוה, עוסק משום שורה ממצות פטורין ויהיו וגומרין, ק"ש מתחילין

מצוה דהא אתחלתא, הוי קבורה "דמשעת ותירץ: בק"ש". עסוקין הן דהא

אשתכח דכן, וכיון ולחיים. למתים עושין דכבוד הוא, קבורה מענין ד'שורה'

מצות "גמר דהשורה שם, המאירי כתב ועד"ז קודמת". שורה דמצות

היא"). קבורה
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-ב -

מהתורה אבלים תנחומי שמצות הסובר יונה לרבינו הוא זה כל והנה

פוסק הרי הרמב"ם אבל קטז). אות ב' מערכת ח"א חמד" "שדי (וראה

משמע וכן ה"ב. פ"ז ממרים ה"א, פי"ד אבל (הלכות מדרבנן שהיא

מצות את דרבנן, מצוה תדחה ואיך לאתויי), ד"ה עב,ב. סנהדרין בפירש"י

מצוה שום דאין תרפז, סימן סוף הרמ"א דברי (וידועים מהתורה ק"ש

הלכות בא"א הפרמ"ג ואמנם מגילה). מקרא מפני אפילו נדחית דאורייתא

במצוה העוסק דגם מכאן הוכיח עב, סימן סוף מפסיקדרבנן,ק"ש אינו

בצ"ע. ונשאר עליו תמה שם והבאה"ל דאורייתא. למצוה

דאף הרמב"ם, לדעת דצ"ל ג'), אות יג סימן (ח"א בינה" ה"אמרי וכתב

ניחום אבל דאורייתא, ממצוה פטור דרבנן במצוה שהעוסק אמרינן שלא

שהוא מפני ק"ש, דוחה כמוך"אבלים לרעך "ואהבת (כלשוןבכלל

הלכות ביארהרמב"ם שם ברכות למשנה ישראל" וה"תפארת שם). אבל

מפני פטורין שהמנחמין אחר, הבריותבאופן ולאכבוד ק"ש יקראו שאם ,

עי"ש. האבלים, את מבזים הם הרי ינחמו,

-ג-

פטורין מה מפני לעיין יש אבל המנחמין, לגבי הוא זה כל האבליםוהנה
אכןעצמם שהאבלים לומר ואין הקבורה. שאחרי הניחום בזמן מק"ש

בין בזה שחילקו בפוסקים, או ובראשונים בגמרא מצינו דלא חייבין.

כלל מתחיל אין עצמו.. "אבל כתב: שם והמאירי למתנחמין. המנחמין

(היינו תנחומין ושיקבל מיד ולקרוא ממתו פניו להפוך ראוי שאין (ק"ש)

ומשמע אחרים". שינחמוהו קודם מעצמו) מנוחם כבר כאילו שיהיה

ה"אמרי ולדברי דהמנחמין. הבריות כבוד משום הוא שהטעם מדבריו,

המנחמין בין ובגמרא במשנה חילקו לא שלכן מובן, הנ"ל והתפא"י בינה"

בשניהם כי שווהלאבלים, מפניהטעם או כמוך", לרעך "ואהבת מפני

זה הרי שברחבה, הניחום בזמן ק"ש יקרא האבל שאם הבריות, כבוד

הבריות. בכבוד ופוגע המנחמין, כלפי ישראל דאהבת הענין היפך
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מטעם פטורים שהמנחמין יונה לרבינו במצוהאמנם ניחוםהעוסק של

הם והרי מק"ש, פטורין האבלים יהיו למה להבין צריך דאורייתא, אבלים

האבלים גם יונה רבינו שלדעת לומר, כרחך ועל במצוה. עסוקים אינם

זו. במצוה עסוקים הם גם וא"כ לזה, זה אבלים בניחום מהתורה חייבים

נוסח באמירת לא הוא שעה, באותה לזה זה שלהם הניחום שכמובן, אלא

עסוקים כשהם הקבורה אחר מיד ביחד היותם בעצם אלא הניחומין,

כבוד "בשביל ר"ע מדברי כא,ב. במו"ק המבואר ע"פ ובפרט באבלותם.

היא שהשורה מחמת, ד"ה יט,ב. ברכות בפירש"י וכ"ה עי"ש. שעשיתם",

ח"ה או"ח משה" ב"אגרות ז"ל פיינשטיין לגר"מ (ועיין לאבלים לכבוד

אבלים, לנחם דהמצוה פשוט "הנה וז"ל: כ' זהסימן רק שמברכיםאינו

לנחמו, אליו שבאו דאיוב בחברי כדמצינו אלא אותו.. ינחם שהמקום אותו

אלא בזה יוצא שאינו רוחו, את להשקיט שהוא אליו.. לדבר שהרבו

עמו לדבר רקבישיבה הוא אותך, ינחם המקום המנחמים שאמירת גמר..
להאבל").דברים המנחמים של

ניחום מצות עצמו הוא השורה, בעת לזה זה האבלים ועידוד הכבוד וא"כ

ולניחום, לכבוד המיוחד זה בזמן מק"ש פטורים ולכן בעצמם, שמקיימים

המצוה. מן פטור במצוה דהעוסק

בהשקפה "והנה וז"ל: באיגרתו, הרבי שם שממשיך מה יומתק ובזה

שרוי בעצמו והוא חברו, אבל את אבל ינחם דבמה מובן, אינו ראשונה

בודד שאינו להאבל שמראה עצמו זה "אבל ומתרץ: כמותו". באבלות

הכאב שמגודל אלא לנחמו, הרוצה וכו' ושלישי שני יש ואשר בצערו,

היא". נחמה עצמו זה לנחם, במה מוצא אינו

-ד -

דאין שס"ל אחר, במקום עצמו יונה ברבינו מוכח לכאורה הנה אך

ברייתא הובאה ח,א. וכתובות כג,ב. דבמגילה זה. את זה מנחמין האבלים

ואין מעשרה פחות אבלים ברכת אומרים "אין פ"ג): מגילה (מתוספתא

"מפני שם: לכתובות בשטמ"ק המובא יונה ברבינו וכתב המנין". מן אבלים
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מנחמין אינן בכללשהם "שאינו שם: המאירי וכ"כ מתנחמין". אלא

באים כולם "שהרי כתב: ובמגילה המנחמין". מן אינו שהרי המנחמים..

מנחם. אינו שהאבל מפורש ולכאורה מנחמין". בכלל אבלים ואין לנחם,

בה דאיתא אחרת מברייתא סתירה ששאלו ח,ב. בכתובות יעויין אמנם

בברכת הוא המנין, מן אינם שאבלים דהא ותירצו, המנין, מן שאבלים

המזון". "בברכת הוא המנין, מן שאבלים ומה ברחבה, שאומרים אבלים

לג' "להצטרף עליוופירש"י: המצוות".לזמן בכל חייב הוא שהרי ,

בהדיא למימר ליה "והוה רש"י: על הקשו תניא כי ד"ה שם ובתוס'

במצוות". דחייב

ברכת לנוסח רש"י דכוונת הריטב"א) (ועד"ז הרמב"ן הזימוןותירץ

"נברך האבל שבבית אבליםהמיוחדת ישמנחם שבזה משלו", שאכלנו

שצריך אומר הייתי מתנחם, שהוא ד"לפי לזימון, מצטרף שאבל חידוש

ענין - האבל שער האדם" ב"תורת הרמב"ן כתב ועד"ז ממנו". חוץ ג'

אדם, בני שאר של כבהמ"ז אבל של המזון ברכת תאמר "ואם האבלות:

לפי אלא יצטרף. לא ולמה יברך לא למה פשיטא, המנין מן אבלים

לפי יצטרף, שלא אומר הייתי אבלים', מנחם 'נברך שלו בזימון שאומר

שמצטרף). (וקמ"ל הוא" מתנחם אלא המנחמין מן שאינו

מנחם נברך זימון: בברכת אומרים "יש ס"ג: שעט סימן יו"ד ובשו"ע

גם ומשמע למנחמים, האבל בין חילקו ולא משלו". שאכלנו אבלים

בזימון. עמהם שמצטרף

אבלים ל"ברכת הגמרא שכוונת אלא כרש"י, דלא כתבו התוס' אבל

לבי איקלע זוטרא "מר מו,ב: בברכות שאמרו מה והיינו המזון". שבברכת

דיין אמת אל והמטיב, הטוב ובריך: פתח מלתא, ביה איתרע אשי, רב

כי כרצונו בו לעשות בעולמו ושליט במשפט, לוקח בצדק שופט אמת,

חייבים אנחנו ובכל ועבדיו, עמו ואנחנו שלו שהכל משפט, דרכיו כל

הזאת הפרצה את יגדור הוא בישראל פרצות גודר ולברכו, לו להודות

לחיים". בישראל
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אומר האבל, בבית המזון ברכת "כשמברכין ס"א: שם בשו"ע נפסק וכן

מלכנו אבינו האל העולם מלך אלהינו בא"י זו: כנוסח רביעית ברכה

אמת אל והמטיב הטוב החי המלך יעקב, קדוש קדושנו גואלנו בוראנו

בעולמו שליט במשפט, נפשות לוקח הגה: וכו'. בצדק שופט אמת דיין

אנחנו ובכל ועבדיו עמו ואנחנו במשפט. דרכיו כל כי כרצונו בו לעשות

הזאת הפרצה יגדור הוא ישראל פרצות גודר ולברכו, לו להודות חייבים

(טור)". ולשלום לחיים זה אבל ומעל מעלינו

למנין מצטרף אינו האבל אם דממ"נ, להבין, צריך דלעיל הדעות ולשתי

מצטרף למה א"כ המנחמין, מן אינו כי ברחבה, הנאמרת האבלים ברכת

מובן שבפשטות גם מה המזון. ובברכת בזימון אבלים דברכת למנין

הזימון את אומר הוא גם עצמו שהאבל ומהשו"ע, הנ"ל מהראשונים

" של זה המסיימתמנחםבנוסח המזון בברכת ההוספה ואת אבלים",

ל" זה".אבלבברכה

-ה -

אבלים למה שביאר שם, במגילה רש"י דברי ע"פ בפשטות לתרץ ויש

ברכה אומר הוא "שהרי שברחבה: אבלים בברכת המנין מן למנחמיםאינם

עצמן ה'בפני אתה ברוך הטוב, גמולכם לכם ישלם הגמול בעל אחינו, :

הגמול. עצמןמשלם בפני ברוךולאבלים אתכם, ינחם נחמות בעל אחינו, :

אבלים, מנחם ה' יחדאתה כוללן אמרוואינו שכאשר מובן, שמזה ."

המנחמין, מן שאינם מטעם אבלים ברכת של המנין מן האבלים שאין

שתיקנו שבמקום אלא זה, את זה לנחם יכולים שאינם הכוונה אין

ברכות, שתי לאבליםבמיוחד ואחת למנחמים העובריםאחת האבלים הרי ,

בכדי ברחבה נמצאים או להצטרףלקבלבשורה יכולים אינם תנחומין,

זו ברכה לענין כי אבלים, ברכת האומרים אותםלמנין והפרידו חילקו
זהמהמנחמים מנחמין האבלים שגם לכך, סתירה אינו זה שכל (וכאמור,

ברכת לגבי אמנם מתנחמין). של ב"תפקיד" הם כרגע מ"מ כי זה, את

שבברכה ובהוספה בזימון להשתתף יכולים האבלים גם הרי המזון,
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בברכה שם (ואומרים למתנחמים המנחמים בין חילקו לא שם כי רביעית,

הזאתאחת הפרצה יגדור "הוא זהומעלמעלינו: ולשלום").אבל לחיים

(בברכת כאן "מה ה"ד: פ"ד מגילה הירושלמי לשון בפשטות מבואר ובזה

משמח כאןעמו,חתנים) מנחםאף אבלים) למהעמו(בברכת צורך ואין ."

אותו". "מנחם היא שהכוונה לומר בקה"ע שנדחק

-ו -

רבנן, "תנו כא,ב: במו"ק מהמפורש זה, לכל סתירה יש לכאורה אמנם

הולך, ואילך מכאן האבל, לבית הולך אינו הראשונים ימים שלשה אבל,

המתנחמין במקום אלא המנחמין במקום יושב ".ואינו

אינו הראשונים ימים בשלשה "אבל ה"ה: פ"ז אבל הלכות הרמב"ם וכ"פ

במקום יושב ואינו הולך, ואילך מכאן אחר, אבל לבית אפילו הולך

ג' כל "אבל שצג: סימן יו"ד ובטור המתנחמין". במקום אלא המנחמין

ואילך ומכאן הקברות, לבית ולא האבל לבית יוצא אינו הראשונים ימים

הדין וכן המתנחמין. במקום אלא המנחמין במקום יושב ואינו הולך.

הולך ואילך מכאן יוצא, אינו הראשונים ימים ג' הקבר, לבית ביציאתו

האבל אצל בשורה הראשוניםועומד ימים ג' "אבל ס"א: שם ובשו"ע ."

לאחרים מת אם ואילך, מכאן הקברות, לבית ולא האבל לבית יוצא אינו

במקום יושב ואינו הקברות, לבית המטה אחר יוצא בשכונתו, מת

המתנחמים". במקום אלא המנחמים

בשבוע מביתו יוצא אינו דאבל אע"ג "וה"פ, שם: השולחן" ב"ערוך וביאר

אבלים דשניהם כיון מותר, היה האבל לבית מ"מ שיתבאר, כמו ראשונה

ימים.. ג' אחר רק זה גם לו התירו לא ראשונים ימים בג' ומ"מ [נמוק"י].

לבהכ"נ". בהליכה כמו אסרוהו אנשים, הרבה בין דהלוכו דכיון

אחר, אבל לבית האבל כשהולך דגם לכאורה, מפורש מילי הני מכל והרי

מנחם שאינו ק"ו מנחם, אינו אחרים ואם לנחם, ולא להתנחם רק בא

עמו. האבלים את



à"ð ïîéñ$íîöò íéìáàä é"ò íéìáà íåçéð úåöî íåé÷475

-ז -

שהרי והפוסקים. הגמרא את כן לפרש אפשר שאי נראה, העיון לאחר אך

לבית הולך אבל אין כי עכשיו, כן נוהגין ראיתי "ולא כתב: שם הרמ"א

שבעה. כל האבל לבית ולא רשותהקברות אלא הוא, חיוב שלאו ,ואפשר

וביאר עדיף". תעשה ואל שב בימיהם, כמו מתנחמין אין שעכשיו ומאחר

בתנחומי מיושרים סדרים היו הקדמון דבזמן "וכוונתו, שם: ערוה"ש

והולך מעט יושב רק אבל, לנחם שההולך בעוונותינו, עתה כן ולא אבלים,

להמנחמים מיוחדים ומקומות להאבלים מיוחדים מקומות אצלינו ואין לו,

[פט"ז].. הגדול אליעזר דרבי בפרקי שנינו וכך קדם. בימי שהיה כמו

ולבתי כנסיות לבתי הולכין אבלים שיהיו.. חכמים התקינו בהמ"ק משחרב

(ועי"ש לארץ" עמו ויושבין האבל את.. רואין המקום ואנשי מדרשות,

הרמ"א שהדגיש ומזה בזה). רשותשהאריך אלא חיוב זה ברורדאין ,

לגבי הוא בגמרא האבלשהדיון ע"י אבלים ניחום מצות שלכןקיום ,

) חיוב זה שאין דאפשר שמאחר ורק חבירו. האבל לבית הוא שיצאהולך

מביתו ישיבתהאבל סדרי שאין בימינו כן על רשות, אלא זו) מצוה לקיום

(כדלקמן ברכות ובאמירת ארוך, ולזמן הארץ, על והמנחמין האבלים

זו, למטרה מהבית לצאת נהגו לא כן על בימיהם, שהיה כמו בירושלמי)

הראשונים. ימים ג' אחר גם

אלא המנחמין במקום יושב שאינו ובפוסקים בגמרא שאמרו מה ועפ"ז,

לגבי רק היא הכוונה המתנחמין, הישיבהבמקום יתערבשלו,מקום שלא

המנחמין העם כל ניחוםבין מצות את אבל באבלו, כמזלזל דנראה ,

לקיים. הוא צריך אבלים

הראשונים): ימים בג' היציאה איסור (לגבי שם במו"ק המאירי שכתב וכמו

אבלותו עול כפורק בשל"שנראה להלןומתעסק כתב ועד"ז אחרים".

למטרות מביתו (מיציאה יותר חמורה האבל לבית הליכתו "שמא כג,א:

כמנוחם עצמו שמראה מפני זאת), המתירים דיעות שם שהביא אחרות,

לאבלו עול אחריםופרק בשל שהתירוומתעסק ואילך ד' ביום משא"כ ."

בין יושב אינו אז גם זה מטעם ומ"מ אחרים. של בניחום להתעסק לו
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" היינו המתנחמין דבמקום כאן, רש"י שהדגיש וכמו סמוךהמנחמין,

ואינו תנחומין ומקבל עמם ממש שיושב הכוונה דאין כלומר, לאבלים",

כמזלזל נראה יהיה שלא להם, סמוך היא שישיבתו רק אלא מנחם,

ניחום, מצות לקיים וחייב יכול מ"מ אבל יצאבאבלו. כך לשם שהרי
האבל לבית .מביתו

-ח-

מצאתי סימןשמפורשובס"ד אבילות הלכות ח"ב זרוע" "אור בספר כן

רש"יתמ, מכאןבשם אבל לבית הולך אינו הראשונים ימים ג' "ת"ר, :

ב יושב ואינו [הולך]. המתנחמין.ואילך במקום אלא המנחמין מקום

אחרפירש"י אבל לבית הולך אינו הראשונים ימים שלשה אבל ,לנחמו,

ואילך ומנחמומכאן במקוםהולך [אלא המנחמים עם יושב ואינו .

אבלים". המתנחמים]

גם מפורש כן ירוחםואמנם חלקברבינו כח נתיב וחוה אדם (תולדות

הראשונים ימים שלשה "אבל, באו"ז: שהובא כפירש"י ממש שכתב ב)

הולך, ואילך מכאן האחר, האבל לבית הולך ומנחמואינו ואינופירוש .

ואע"ג פירוש, פשוט. המתנחמים, במקום אלא המנחמים במקום יושב

מביתו, יוצא אינו ראשונה מותרדשבת ".למצוה

זה מנחמין שאבלים והרדב"ז, והפרישה, הב"ח, הב"י, מלשון גם מוכח וכן

וכדלקמן: זה. את

הולךבב"י ואילך מכאן דתניא אהא (נמוק"י) הר"ן "וכתב שצג: סימן יו"ד

לטייל, דוקא היינו ביתו, מפתח יוצא אינו אבל דאמרינן גב על ואף וכו',

שריאבל מצוה הכנסתלדבר לבית ללכת לאבל דמותר נראה, כך ומתוך .

אבלים שכולם באב בתשעה שכן וכל מגילה, או תפלה ליהלשמוע והוי
האבל לבית ".כהולך

"קשה,הב"ח המתנחמין: בין יושב דהאבל הגמרא לשון על שואל שם,

במקומם, יושב יהא שםהיאך יושבים מתנחמין רש"יוהלא ע"פ ומתרץ ."
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– להם". סמוך אלא ממש, במקומם דוקא דלאו לומר, "וצריך בגמרא:

המתנחמין, של מקומם שזהו ה"טכנית" הבעיה על שאלתו שאין ופשוט

לקיים לשם בא האבל דהרי ששואל, אבליםאלא ניחום והיאךמצות ,

ששם במקומם, להם,מקבליםישב בסמוך שיושב מתרץ ולכן תנחומין.

לנחם. יכול זה וממקום

לדברהפרישה אפילו מביתו יוצא אינו דהאבל הטור, לשון על שואל שם

עשה במצוות "היינו ומתרץ: המצוות", בכל חייב דאבל "ואע"ג מצוה:

לו אין ולמילה.. לחופה לילך אבל וכיו"ב, ותפילין ציצית כגון שבגופו,

ג' דאחר דאמרינן "והא וממשיך: מצוה". לדבר אפילו ביתו מפתח לצאת

או הקברות לבית יצא הראשונים האבלימים לדברלבית יוצא (הרי ..

וברור מותר". אבלות, דברי דהוא משום היינו שבגופו), מצוה שאינה מצוה

על אבליםשמדבר ניחום מביתו.מצות האבל יוצא שבעבורה

ימיםהרדב"ז שבג' הרמב"ם לשון על כותב ה"ה, פ"ז אבל הלכות

מילת רבינו "והוסיף אחר": אבל לבית אפילו הולך "אינו ,אפילוהראשונים

לא אבלותו מענין שהוא האבל לבית אפילו אלא פשיטא.. דברים דלשאר

או המת את ללוות וכ"ש מצוותיצא, עלשאר שמדבר וברור מצות".
אבלים שכוונתם,ניחום יתכן אך הנ"ל. הפרישה בדברי שיסודו (ונראה

מ"מ לאבלותו, סתירה זה ואין באבלות, ג"כ עוסקים האבל שבבית דאף

יצא). לא

-ט -

(והוספתי שם מגילה הירושלמי לשון נגדנו לכאורה עומד שעדיין אלא

אבלים אין תני, תניי "אית העדה"): "קרבן של פירושו את בסוגריים

בעל אחינו בפ"ע, למנחמים ברכה אומר הוא (שהרי המניין מן עולין

בפ"ע, ולאבלים הגמול. משלם בא"י הטוב, גמולכם לכם ישלם הגמול

יחד). כוללן ואינו אבלים, מנחם בא"י אתכם, ינחם נחמות בעל אחינו,

מאן פליגי), (ולא אבונה א"ר המניין. מן עולים אבלים תני, תנויי ואית

מצטרפין, דאין (הוא המת אותו באבלי המניין, מן עולין אבלים אין דאמר
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מן עולין אבלים דאמר מאן כדפרישית), בפ"ע ברכה להן דאומר כיון

תני והא המנחמין). בכלל נכללין דהם (מצטרפין, אחר מת באבלי המניין,

לנחם לא אבל להתנחם הןיוצא מתנחמין ע"כ אחר מת אבלי אף (א"כ

אבל להתנחם שיוצא מפורש הרי אבינה)". לר' וקשיא המניין, מן ואינן

לנחם. לא

(של מפירושו ללמוד "ויש וכתב: בזה הרגיש כבר הנ"ל האו"ז אמנם

דאמר והיינו הראשונים. ימים ג' תוך אפי' יוצא להתנחם אבל רש"י),

לנחם, לא אבל להתנחם יוצא תניא המגילה, את הקורא פרק בירושלמי

ימים ג' בתוך פירש"ידהיינו הא ג', לאחר דאי לנחם, ג' לאחר .שיוצא

שחרית חבירו אצל אחר הולך בביתו, וזה בביתו זה אבלים שני הלכך

חבירו עם כשמתפללים ימיםוערבית ג' תוך (אבלאפי' להתנחם" דהיינו

שמחות במסכת כדבריו מפורש וכן כנ"ל). לנחם, גם יוצא ימים ג' לאחר

הראשון ביום העיר, באותה "מת הנ"ל): הירושלמי מקור (שזהו ה"ד פ"ו

עמהן, יוצא אינו השני אבלבשלישיוביום להתנחם, בשורה ועומד יוצא

ומבואר אחרים", לנחם לנחםלא גם יוצא ואילך רביעי .דמיום

-יו "ד -

לאחר אחר מת אבלי לנחם לו מותר אם שהרי בזה, צ"ע שעדיין איברא

שבתירוצו יתכן הרי אבונה, ר' על הירושלמי קושית מהי א"כ ימים, ג'

לאחר כוונתו המנחמין, לברכת עשרה למנין מצטרפין אחר מת שאבלי

משום הוא אבונה, ר' דברי לדחות הירושלמי דהכרח לומר, ויש ימים. ג'

ימים ג' בין חילקו לא המניין", מן עולים "אבלים שאמרו תנויי דהנהו

הימיםהראשו בג' גם הוא שכן ומשמע בסתם, אמרו אלא לאחריהם, נים

שכוונתם וע"כ המנחמין, בין אחר מת אבלי אין שבהם הראשונים

זה בבית עצמם אבונה.שהאבלים לר' קשיא ובמילא המנין, מן עולים

"דלבית האבלות: ענין האבל שער האדם בתורת הרמב"ן מש"כ גם ועפ"ז

הם, אבלים בתי ששתיהן יוצא, עמהןהאבל מתנחם נמי איןושם ."

לו התירו למה טעם נתינת רק שהוא אלא אותם, מנחם שאינו הכוונה
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לבכי דג' שאמרו מה ע"פ (ויומתק עמהם מתנחם גם בכך כי לצאת,

לא עמהן, מתנחם אינו הראשונים ימים בג' כאשר ולכן למספד, וז'

תשעה הלכות מו"ק המרדכי מש"כ גם וזהו לנחם). לצאת גם לו התירו

מתים אבילי שאר עם האבל שכשהולך ראיה "מכאן תתצה: רמז באב

לו שיש האבליםלבה"ק, אצל הטורלעמוד (וכמ"ש הדין" צדוק בשעת

על רק היא דהכוונה האבל). אצל בשורה דעומד עמידתוהנ"ל ,מקום

הוא גם אבל באבלו, כמזלזל דנראה המנחמין העם עם יתערב שלא

האבלים. את מנחם

-יא-

לענין רק הוא זה כל הביתוהנה מן הימים,היציאה בין חילוק בזה שיש ,

באותו כולם כשהאבלים אבל שבעה, כל לצאת נהגו לא בזמננו ולרמ"א

חזק. יאמר ולאחיו רעהו את איש לנחם מקום שיש בודאי הבית,

הת' החתן הלויובני גדליה מפורשיהוסף כן שלכאורה לי, העיר שי',

יוסף על שם שכתוב זה, את זה מנחמין שאבלים (נ,כא) ויחי בפרשת

היה הוא גם והרי אביהם. שמת אחרי וזאת אותם", "וינחם ואחיו הצדיק

הרשב"א תלמיד דכ"כ גדולים, לדעת שכיון מצאתי ובס"ד כמותם. אבל

לומדים הניחום מצות שאת ויחי, לפ' בדרשותיו שועיב אבן יהושע רבי

אותם". "וינחם ביוסף מדכתיב

שאבלים פוסק ,297 ע' (גרינוואלד) אבילות" להלכות "כלבו ובספר

דוד "וינחם יב,כד) ב' (שמואל מדכתיב כן ומוכיח זה, את זה מנחמין

הילד. מות על אבלים היו שניהם שהרי אע"פ אשתו", שבע בת את

בטוב. ומסיימים

לע"נ נכתב

ז"ל וולפא הלוי יהונתן ליפא ב"ר רפאל זאב יצחק ר' הרה"ח מורי אבי

תש"ע כסלו השבעה, בימי
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נ"ב סימן

לכיפה הכנסה

מכניסין בעדים, שלא נפש ההורג ושנה.. שלקה "מי פא,ב: סנהדרין במשנה

במשנתנו השנויים בכל לדקדק "יש הר"ן: בחידושי וכתב לכיפה". אותו

שאמרו כענין חכמים מתקנת הם אם בו, פוגעין ובקנאין לכיפה בהכנסה

מסיני. למשה הלכה הם אם או התורה, מן שלא ועונשין מכין בי"ד

ארמית בבועל לקמן אמרינן דהא הם, מסיני למשה דהלכה ודאי ומשמע

שלקה מי ילפינן וכן למשה.. פנחס ליה כדאמר מסיני, למשה הלכה שהיא

נפשות ובהורג נינהו.. דמדאורייתא אלמא רעה, רשע תמותת מן ושנה,

אם כי יכופר לא ולארץ דכתיב מקרא להם הוא פשוט בעדים.. שלא

באריכות. בדבריו ועי"ש שופכו". בדם

ו שלקה גמור רשע יש דכאשר הלכהוהיינו, יש הרי פעמים, כמה שנה

(שיש ודאי ברוצח וכן מיתתו. לסבב שצריך בקרא, המרומזת מסיני למשה

מונעת בעדות שהבעיה אע"פ הנה התראה), היתה שלא או בעדות בעיה

מסיני. למשה מהלכה מיתה לו לסבב יש מ"מ בידים, להורגו מבי"ד

וכ"כ סופרים, מדברי הוא לכיפה הכנסה שדין כתב, רמה" ה"יד אבל

כתב: שלהלן עצמו, סותר רמה שהיד וצ"ע רנא. סימן הריב"ש בשו"ת

הוא". מסיני למשה הלכה לן פשיטא ודאי "דהא

במשנה דתנן הא אבל פא,ב. שבדף ה"כיפה" לגבי הוא זה כל אמנם

אותן כונסין אומר יהודה רבי כו'): באחרים שנתערב רוצח (לגבי עט,ב

הרגיל הכיפה דין שזהו כתב שם במשנה שרש"י אע"פ הנה לכיפה.

לנר" ה"ערוך פירש הרמב"ם בשיטת מ"מ וכו', שעורים אותו שמאכילין

יסתובב לא שבינתיים (ומטעם הסוהר בבית חבישה דין רק שזהו שם,

המכה (לגבי ורבנן ד"ה עח,ב. רש"י מש"כ וע"ד עוד). יזיק ולא בינינו רוצח

שנראה עד יברח שלא המכה את "חובשין למיתה): שאמדוהו חברו את
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האסורים בבית חבישה אלא כיפה דין אינו שם שגם לאו". אם ימות אם

המצב). שיתברר (עד

שנתערב רוצח בין שברמב"ם, הלשונות מחילוק כדבריו, לדייק ונראה

פ"ד רוצח שבהלכות ושנה. שלקה ומי התראה בלא רוצח לבין באחרים,

ומאכילין לכיפה אותן "כונסין כתב: וכו') התראה בלא רוצח (לגבי ה"ח

שלקה מי לגבי ה"ד פי"ח סנהדרין בהלכות הוא (וכן כו'" צר לחם אותן

ואמדוהו חברו את המכה (לענין ה"ג מרוצח בפ"ד לכן קודם אבל ושנה),

דיני כל הזכיר ולא הסוהר", בבית המכה את "אוסרין כתב: למיתה)

באחרים, שנתערב ברוצח גם וכך האסורים. בית דין רק זהו כי הכיפה,

הכיפה, דיני הזכיר ולא כולם", את "ואוסרין בה"ז: הרמב"ם שם שכתב

בבית חבישה דין רק היא עט,ב. במשנה "כיפה" יהודה רבי שהזכיר מה כי

שביאר ה"ז שם כס"מ ראה (אבל לכיפה. הכנסה דין ולא האסורים

הכיפה, דיני הזכיר לא ולכן יהודה, כרבי ולא כחכמים פסק שהרמב"ם

הנ"ל). לנר הערוך כדברי שלא והוא
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נ"ג  סימן

בהיכל  בוקע גדול הכהן

"כשבא לקה"ק: ביוה"כ הכה"ג הליכת מסלול בענין נא,ב. יומא בפירש"י

היה ולמנורהבוקעליכנס, הפנימי מזבח בין להלך הדרום, דרך בהיכל

" שנקט מהו לבאר ויש הפרוכת". עד והולך בדרום, בהיכל"בוקעשהיא

בו. וכיוצא מהלך ולא

"רבים שבת מחיצות לענין והראשונים הש"ס בלשון בו".בוקעיןוהנה

צז,א. (שבת בה" בוקעין שהגדיים "מחיצה שאמרו מה כעין היא והכוונה

מצליחים שהגדיים עד מושלמת, שאינה מחיצה היינו ועוד). יד,א. עירובין

הקשיים על זהלהתגבר ניב של במקורו הוא (וכן בה. ולעבור ולבוקעה

"אז (נח,ח): ישעיהו יאיריàקעבנבואת "אז המצו"ד: ופירש אõרך", é⁄חר ִֶַַַַָָָ

השחר כעמוד הצלחתך בעביםאור ב'הבוקע ובשמואל לעולם". ומאיר

" ועד"זויבקעוכג,טז: רבות). וכהנה פלישתים", במחנה הגבורים שלשת

במקום דרך, לעצמם מפלסים שהרבים מצב מתאר בו", בוקעין "רבים

המקום שדין לפעמים יתכן שעי"ז (עד רבים להילוך כך כל מתאים שאינו

הרבים). בקיעת ע"י ישתנה

" ה"א: פ"א פסחים בירושלמי גם כן בתוכה,חצרומצינו בוקעין שהרבים

בה בוקעין שרבים "שהחצר הי"ח: פי"ז שבת וברמב"ם כמבוי". הוא הרי

ק,ב: ובשבת הל"ג). (ועי"ש גמורה" רה"י היא הרי בזו, ויוצאין בזו ונכנסין

ונח דזריק מאן דגמלא"האי (ועייןאגודא בו" בוקעין רבים שהרי מיחייב,

" כב,ב: ובעירובין שם). המתלקטפירש"י ורביםתל ארבע, מתוך עשרה

ובשו"ע בו. בוקעין הרבים ואעפ"כ ללכת קל לא כזה בתל כי בו", בוקעין

לגבי סט"ז שמה סימן מיםאדה"ז בוקעיםרקק שהרבים "כיון שברה"ר:

פנוי מקום "אבל שם: ובסכ"א העמודיםבו". כיוןשבין הרבים, רשות הוא

" סט"ו: שנה סימן שם ועוד שם". בוקעים בוקעיםמיםשרבים שהרבים

בוקעים רבים לגבי ס"א שסה בסימן וכ"כ ועוד.בפרצהבהן". ,
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יהודה רבי שלדעת אמרו, שם דבגמרא הנ"ל: יומא פירש"י יובן ובזה

הקודש, באמצע שהיה המזבח רוחב והנה בדרום", הפרוכת) (של "פיתחא

כשהולך וא"כ, בדרום, הנתונה המנורה של הצפוני צידה כנגד מקביל

אמצע מול למזבח מדרום תחילה ללכת עליו למנורה, המזבח בין הכה"ג

בכדי המזבח של המערבי לצדו מסביב ימינה לפנות ומשם המנורה,

אמצע מול הקודש באמצע כבר נמצא הוא ואז המנורה, צפון את להקיף

הפרוכת לפתח שמאל לצד חד באופן שוב לפנות עליו ומשם הפרוכת,

"למעוטי כז,ב: מנחות (וע"ד "בקיעה" נקרא כזה הליכה ומסלול שבדרום.

(נב,א) הגמרא בהמשך שאלו שלכן ופירש"י). בגמרא עי"ש משופש", דרך

שהיה כלומר, לכותל", מנורה בין "וניעול סיבובי, באופן ללכת לו למה

עד הקודש של הדרומי הקיר לאורך ישר באופן לקה"ק להתקדם יכול

מאניה", "משחרי לכותל המנורה בין ילך שאם ותירצו, הפרוכת. פתח

אין ולכן הכותל", את שהשחיר המנורה מעשן משחירין "בגדיו ופירש"י:

והולך ברירה למנורה.ובוקעלו המזבח בין בהיכל
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נ"ד סימן

שונות  קושיות

נסע גת, דקרית ב"חדר" מלמד שהיה שי', מ. ב. הרב בשם מאנ"ש אחד

ישב הוא ושם אינדיאנה, במדינת אינדיאנפוליס בעיר חינוכית לשליחות

קושיות עם מכתבים אלי שלח פעם ומדי העבודה, ועל התורה על בלילות

הן (התשובות בחופזי. לו שהשבתי ומה השאלות בזה ומועתק מענינות.

שייכות שום אין כמו"כ עוד". ויחכם לחכם "תן בבחינת ורק נמרץ בקיצור

אלי). הגעתן כסדר רק השאלות, בין

א: והרישאלה השבוע, פרשת קריאת את וה' בב' ר"ח קריאת דוחה למה

זה דכלל לומר אפשר היה ולכאורה קודם? תדיר תדיר ושאינו תדיר

לקיים האדם על מוטל דכאשר כלומר, קדימה, דין רק הוא קודם, שתדיר

יקיים מהן איזו היא והשאלה מצוות, קודם.ראשונהשתי התדיר בזה ,

הכלל שייך לא בזה לקרוא, פרשה איזו היא שהשאלה בעניננו, משא"כ

לפניו היו כז,א: דברכות בפ"ד איתא דהרי אינו, זה אבל קודם. דתדיר

של מתפלל ואח"כ מנחה מתפלל מוסף, ושל מנחה של תפלות שתי

הירושלמי את מביא שם והרא"ש תדירה. אינה וזו תדירה שזו מוסף,

מנחה, שיתפלל אחר מוסף להתפלל זמן נשאר ולא היום עבר אם דאפילו

ונדחה קודמת מנחה הכי ביומאאפילו ישנים התוס' ווכ"כ לגמרי. המוסף

מינה שמע וא"כ ועי"ש. פ"ג סוף תפלה בהלכות מיימוני ובהגהות לד,ב.

לגמרי, תדיר השאינו את לדחות אף קודם תדיר תדיר ושאינו דתדיר

דלמנחה ומוסף מנחה תפלת גבי דהתם כההיא לגמרי. ידחה לא והתדיר

עדיף תדיר הכי אפילו כלל, תשלומין אין ולמוסף לערב תשלומין איכא

לשאינו לדחות אף בשעתו תדיר מצות וחביבה בזמנו, לעשותו וקודם

לגמרי. תדיר

פרשתתשובה: קריאת דוחה המועדים שפרשת להקשות, הו"ל טפי

ז"ל פיינשטיין הגר"מ מש"כ ע"פ לומר, יש והביאור בשבת. כשחל השבוע
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בקרה"ת, גדרים שני שיש ב', ענף קא סימן ח"א או"ח משה באגרות

של ענין הוא ומועדים, וה' ב' שבת, התורהקריאת קריאתלימוד ואילו ,

מיוחד חיוב הוא ופורים, חנוכה פרשיות, ד' ר"ח, זכירהתענית, מצד

היום ומצות היום מועדופרסום כשחל והנה ענינו). לפי אחד (כל וכו'

מענין לקרוא שצריך ה'" מועדי את משה ד"וידבר מקרא שילפינן בשבת

לימוד מקיימים המועד פרשת בקריאת גם כי השבת, קריאת נדחית היום,

התורה, לימוד לשם היום פרשת קוראים בשבת, ר"ח כשחל אבל התורה.

י"ח לצאת בשבת זמן ויש גדרים שני דהם היום, פירסום לשם ר"ח ופ'

בה לקרוא אפשר אי ר"ח שפרשת (וגם מלאכה. ביטול בזה ואין שניהם,

שאין כא,א) (מגילה במשנה מפורש בחול, כשחל אולם קרואים). ז'

משום ופירש"י מלאכהמוסיפין, מחויביםביטול בחול לכן הצבור, של

מלאכה, הביטול ובגלל היום, לפירסום ר"ח פרשת רק כברלקרוא יוצאים

גופא יותרבזה לקרוא חיוב אין וה' ב' (ומצד כן גם תורה לימוד י"ח

מצד היא וה' בב' שהקריאה דהיות היא, התירוץ נקודת א"כ קרואים). מג'

הר"ח. קריאת ע"י גם זה מקיימים הרי לימוד,

ב: פסולהשאלה שאשה דהטעם כל) ד"ה מה,ב. גיטין (בתוס' ר"ת שיטת

אינו מיפקדא") ("דלא בעשיה שאינו דמי משום הוא בבגד ציצית לקשור

מיוחד מפסוק מב,א. במנחות למדו למה דא"כ התוס', והקשו בקשירה.

ר"ת? ע"ז יענה ומה נכרי. למעוטי ישראל) בני אל (דבר

או"חתשובה: שלמה" ב"חכמת המהרש"ק עפמש"כ לומר רציתי בתחילה

אבל מהני. ציצית, לו לקשור שליח עשאה שהישראל שאשה סק"א, סי"ד

דתיפוק שבגוי, הפסוק את אי"צ דאכתי כן, לומר אין אבל מהני. לא בגוי

מהני היה בלבישה, שאינו משום דאי וי"ל, בשליחות. שאינו משום ליה

(ראה בזה גם ממעט מהפסוק, המיעוט משא"כ גביו, על עומד בגדול

ובאה"ל ממשנ"ב ולהעיר שם. ציצית וכס"מ סק"א שם ומחה"ש מג"א

יד). סימן ריש

ג: דעוסקשאלה מטעמא צדקה, ממצות אבדה שומר עצמו פוטר איך

תקפוץ ד"לא ל"ת על גם עובר והרי נו,ב) (ב"ק המצוה מן פטור במצוה

ס"א)? רמז סימן יו"ד שו"ע טו,ז. ראה (פ' ידך"
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מט,ב),תשובה: (כתובות מליסא להגאון יעקב" ב"בית כן הקשה כבר

של ענין אינו כו' פטור במצוה עוסק של דהענין וי"ל, בקושיא. ונשאר

עתה יכול אינו שפשוט (אלא לו"דחיה" קשה כי אחרת, מצוה לקיים

עשה שאין הכלל כאן שייך לא ולכן בה), שעוסק ממצוה דעתו להסיח

התנגשות יש כאשר ורק ה'. רצון מקיים עתה גם שהרי ועשה, ל"ת דוחה

משא"כעקרונית ועשה, ל"ת דוחה עשה דאין נקטינן שם מצוות, שתי בין

עוסקכאן ועודכבר שיפסיק. תיתי ומהיכי ה' רצון בקיום והואעתה
במקוםהעיקר רק קיים תקפוץ דלא שהל"ת אבלשמחויב, צדקה, ליתן

ראיתי ועכשיו פשוט. וזה הל"ת, גם אין המצוה, מן עתה פטור אם

עי"ש. ו', סימן ח"ו באו"ח אומר" "יביע בעל הגאון בזה שהאריך

ד: עבודהשאלה אחרים לו דבעשו ה"ט מעכו"ם פ"ג הרמב"ם כתב איך

עבירה? לדבר שליח אין והא לוקה, זרה

היטבתשובה: (ועיין לה סימן ומהרי"ט כז מצוה יתרו פ' החינוך קושית זו

מהפסוק בספרי גזה"כ הוא שכאן המנ"ח, ותירץ כד). לר"ה רעק"א בדו"ח

וכתב שליחות. מטעם ולא אחר ע"י שגם לך", תעשה לא מסכה "אלהי

באופן תירץ סקמ"ו) ח"ב (יו"ד לב" וב"חקרי הלח"מ. כוונת גם שזו שם

תעשה ד"לא בלאו חייב לעצמו העושה לאוים, שני כאן שיש לךנפלא,

ולכן לכם". תעשו לא מסכה ד"ואלהי בלאו קאי לאחרים, והעושה פסל",

הרי לאחרים, המשלחהעושה שעובר הלאו ברלגבי לאו נקרא הוא ,

משום הוא החיוב שכאן י"ל, ועוד ודפח"ח. המשלח, חייב ולכן חיובא,

עבירה. לדבר שליח אין לומר ל"ש ובזה ע"ז", "קיום

ה: מפנישאלה בתינוקות, ביוה"כ הסנדל נעילת לאסור דנו עח,ב. ביומא

ביוה"כ שהעינויים ולדעות לקטנים. כן עשו שהגדולים שיאמרו עין מראית

עוף בשר לאכול שמותר הסובר פז, יו"ד הרמ"א על יוקשה מדרבנן, הם

דרבנן? באיסורים עין מראית שאין כיון שקדים, בחלב

הואתשובה: לרמ"א שגם סק"ד מש"ז שם פרמ"ג ראה בלאא) רק
עינוייםבישול ששאר לדיעות גם ב) שם. ערוה"ש וכ"כ דרבנן, תרי והוי ,

לזה יש הרי דרבנן, בתורהביוה"כ מדרבנןאסמכתא יותר חמור הוא והרי ,
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הכיפורים. יום פרק ריש ותו"י ר"ן וראה איסוררגיל. לתינוק לספות ג)

איסור הוא "מהתורהבידים שם רש"י ראה הזהירה, עלוהתורה גדולים

אבל דרבנן, הוא הסנדל נעילת של עצמו שהאיסור אף ולכן הקטנים".

מאשר יותר חמור דבר כאן יש לקטן, דרבנן איסור נותנים כשגדולים

איסור על בספיה העין דמראית יוצא שעפ"ז אלא רגיל. דרבנן איסור

וצ"ע. בעצמו, האיסור על בעובר העין ממראית חמור דרבנן,

ו: הרהרשאלה שמא מספק, מקודשת גמור צדיק שאני ע"מ המקדש

פ"א תשובה בהלכות הרמב"ם כתב והרי מט,ב), (קדושין בלבו תשובה

מתכפר? לא בפה ווידוי שבלי ה"א,

זהתשובה: ובלי הגזילה את להשיב צריך גזלן שהרי מצינו, מזה גדולה

הרהר שמא לקידושין חיישינן בגזלן גם ואעפ"כ לו, מתכפר שלא ודאי

לח): סימן אה"ע יוסף ביתה (הובא כב נתיב ירוחם רבינו וראה תשובה.

משמע וכן צדיק". נקרא הגזילה להשיב שהרהר כיון מפרשים, "ויש

בזה, והביאור ה"ה. אישות מהלכות פ"ח והרמב"ם הגמרא לשון מסתימת

א) שונים. דינים שני כאן הרהורהשםשיש שע"י בו, נקרא זה שאדם

וראה בלבד. ההרהור ע"י שזהו המושאל), (בשם צדיק בשם נקרא תשובה

"שיגמור פ"א: לאדמוה"ז התשובה כו'".בלבואגרת ישוב לבל שלם בלב

הגזילההכפרהב) את והשיב להיות צריך שלזה עוונותיו, מכפר שהקב"ה

"וחטאתי דוד שאמר וזהו תשובה. ותיקוני צומות ועד וכו', דברים ווידוי וכן

שעולה ככל דאדרבה, לעדות, פסול היה לא שעי"ז ובודאי תמיד", נגדי

וכמבואר יותר, עמוקה וכפרה יותר עמוקה לתשובה צריך כן במדריגה

שאנו "אעפ"י סקמ"ד: שם מחוקק" ב"חלקת מפורש זה (וכל בחסידות.

עד כפרה) לענין (היינו תשובה בעל מיקרי ולא בידו, עדיין הגזילה רואין

צדיק"). ג"כ נקרא להשיב בדעתו שהסכים כיון מ"מ מידו, השרץ שישליך

ז: שלאשאלה למה ולכאורה מקודשת, אינה רשעים עדים בפני המקדש

תשובה? הרהרו שמא מספק, שמקודשת כאן גם נאמר

שם.תשובה: אישות הלכות ברמב"ם הלח"מ של הנודעת קושיתו זוהי

עושה צדיק, שאני ע"מ בפנינו וגם לה גם בפיו, שאומר דמה ותירץ:
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מעולם אבל שהרהר. וחיישינן לו שיש רשע בחזקת נפלאתיריעותא

עדות מהפסול יוצאים אינם רשעים בעדים הרי כי הלח"מ, קושית על

עד דיןשלהם בבית סל"דשילקו חו"מ עיין הגזל. ששלמו אפילו וזה ,

וסעיפים בתשובה. שחזר בבי"ד עליו להעיד וצריך שם. ובסמ"ע סכ"ט

חזרת מאימתי בריבית, מלוי חזרת מאימתי שם: בשו"ע שלמים

שהרהר ברור אנו שיודעים אפילו יועיל מה וא"כ וכו'. בקוביא המשחקים

בדעתו. תשובה

ח: יוםשאלה של דעיצומו יג,א) (שבועות רבי של דעתו המבאר לאביי

דהמשנה לג,א) (שם אמרו למה א"כ עצמו, יוהכ"פ של כרת על גם מכפר

תשלומ נחוניאהמחייבת ר' על חולקת ביוה"כ, חברו של גדיש במדליק ין

שהמשנה יתכן והרי קלב"מ, מדין מתשלומין פוטר שכרת האומר הקנה בן

כלל? כרת כאן שאין כרבי

כרתתשובה: לרבי יש אביי לדעת גם כי חמורה. טעות יש זו בשאלה

אלא החטאביוה"כ, אחרי שהרישרגע יום. של עיצומו ע"י מתכפר הכרת

לית לרבי הכיפורים דיום "כרת אביי: שיטת על שם בגמרא שאל רבא

ומית", וחנקיה אומצא "דאכל ומית", בלילה "דעבר הגמרא: ותירצה ליה"?

כדפירש"י הוא, אלו שבתירוצים השוה והצד החמה". לשקיעת סמוך דאכל

היום מן רגע עליו עבר "שלא עבירתושם: ורקלאחר כרת, שיש אלמא ."

פוטר כרת אם דאביי, אליבא לרבי גם וא"כ כן. אחרי רגע מתכפר שהוא

כרת. לו יש ההדלקה בעת כי פטור, גדיש המדליק יהיה מתשלומין,

ט: והרישאלה להחזיר, ע"מ במתנה שמקבלים באתרוג יד"ח יוצאים איך

(והנה אכילה? היתר שצ"ל לה,א. בסוכה וקי"ל אכילה, היתר בו לו אין

התכוונת ובודאי תרומה, של באתרוג יוצאין דאין בטעות כתבת אתה

שם ותוס' דרש"י אליבא הנה טמאה, תרומה גם אבל טמאה. לתרומה

רק אסור להיות צריך היה (שעפ"ז אכילה היתר משום הטעם עיקר אין

מכתת וכתותי לשריפה, שעומדת כיון אלא מ"לכם"), דילפינן א' ביום

ולרמב"ם שני. ומעשר בטבל הוא לחודיה, אכילה היתר דין ועיקר שעורא.

גם ולכן פרי, אינו לאכילה ראוי ושאינו הדר, עץ מ"פרי" האיסור לומדים
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לענין ועכ"פ צח). סימן ברוך" "מנחת ועיין ואכ"מ. בכלל, טמאה תרומה

להחזיר: ע"מ מתנה על שאלתך

המג"א,תשובה: דין את שהביא סט"ו תרמ"ט סימן אדמוה"ז שו"ע עיין

להאכילה יכול דיעות שלכמה כיון חו"ל, שישלאחריםדבערלת זה נקרא ,

היתר כאן יש להחזיר ע"מ במתנה הרי זה, פי ועל אכילה. היתר בו

אכילה היתר שמספיק הדבר ובטעם האתרוג. לבעל היינו לאחרים, אכילה

הוא אכילה ההיתר הרי מ"פרי", הוא שהדיוק דלרמב"ם לומר, יש לאחרים

ע"מבהחפצאתנאי במתנה אבל פסול. וכו' ערלה של ולכן האתרוג, של

אלא האתרוג, של בחפצא אכילה איסור אין מנועשהגבראלהחזיר

לעיין יש אבל פרי. אינו שה"פרי" נקרא לא וזה צדדי, מטעם מלאכול

להחזיר ע"מ במתנה גם וא"כ מ"לכם", דממעטינן ותוס' רש"י לשיטת

מ"לכם", אכילה היתר של שהחסרון הוא, והתירוץ פסול. משוםאינויהיה

לכםבבעלותשחסר "הראוי ותוס': רש"י כלשון אלא השאול) לולב (כמו

דרכי הואהנאתובכל לכם" ה"ראוי וא"כ לאדםלאו", היוצאזהדוקא

לכם אלא עתה, ישראלבו ראוילעם שהאתרוג אדם יש אם ובמילא .

החזרת מהני אי הפוסקים ממחלוקת גם (ולהעיר ביה. קרינן "לכם" לו,

הדמים).דמים דיחזיר אכילה, היתר אופן בכל כאן יש הרי דמהני דלמ"ד ,

מחבירו הנאה דבמודר אדה"ז כתב סט"ז להלן כי בזה, צ"ע עדיין אבל

מ"לכם", ופסול הנאתו דרכי בכל לו ראוי אינו כי לולבו, ליטול יכול אינו

ואכ"מ. לחלק ויש לאחרים. ראוי הרי ולכאורה

י: שמטעםשאלה אע"פ יישן, שלא חוששן ואין "המפיל" מברכין למה

ד"הזה יא,ב. ברכות (תוס' בסוכה שינה על מברכים אין יישן, שלא עצמו

נפטר)? שכבר

סק"גתשובה: רלט סימן באו"ח רבה" ה"אליה של מפורסמת קושיא זוהי

ותירץ: שם. לברכות חיות במהר"ץ גם והובא אברהם", "ברכת בעל בשם

בסוכה אבל ישן, שלא אפשר שאי שינה, טבע על הוא המפיל "דברכת א)

כמו עולם, של מנהגו על הוא "שהמפיל ב) כלל". ישן לא מצטער אם

בסוכה לישב ברכת (אבל מברך" ישן לא ואפילו בינה, לשכוי הנותן ברכת

לבטלה). ברכה הוי ישן לא אם ולכן המצוות, ברכת היא בסוכה) לישן (או



$íåìù òéîùî 490

לשכוי הנותן שמברך וה"ז) ה"ד פ"ז תפלה (הלכות לרמב"ם שצ"ע אלא

שמע אם הוארק (וכן וכו' תרנגול לשיטתבשארקול השחר ברכות

יהיה הראשון התירוץ שעכ"פ לומר ויש שמע). כי ד"ה ס,ב. ברכות התוס'

על השבח ברכת הוא ש"המפיל" הרמב"ם. לדעת ואםטבעגם השינה,

ברכות משא"כ כה,א). (שבועות ימים ג' תוך שיהיה מוכרח הרי עתה לא

בבוקר. כשקם בפועל לו שיש ההנאות על הם הרמב"ם דעת שלפי השחר

בצ"ע נשאר ו' אות סוף סל"ו ח"ד יו"ד משה" "אגרות שבשו"ת ולפלא

התוס' שאלת (ובגוף תירוציו. ואת רבה האליה את הזכיר ולא זו, בקושיא

הלכות הרמב"ם על פענח" "צפנת ראה בסוכה, לישן מברכין שאין בטעם

ה"ב). פ"ו סוכה

יא: הנשיאשאלה שהלל הרמב"ן (לאקידשלשיטת החדשים כל

שהללמ"מ קידוש).כרמב"ם בלי החשבון לפי הולכים קידוש דבדליכא

שאין לי ומה ר"ח. בליל ויבוא" "יעלה בשכחו חוזרים אין למה א"כ

קידוש ע"י ר"ח ליל בכניסת נתקדש כבר הרי בלילה, החדשים מקדשין

הנשיא? הלל

(לשיטתו)תשובה: איך ששאל בסופו, קנג למ"ע הרמב"ן בהשגת עיין

ותירץ "מקודש", לומר צריכים בי"ד והרי עתה, החדשים מתקדשים

לומר, ויש בעלמא. מילתא לפרסומי רק והיא מעכבת, אינה זו שהכרזה

שאנו מילתאשמה לפרסומי הוא ויבוא", "יעלה היום מהלזכראומרים

בי"דשבזמנם לזמני.הכריזו דמקדשי אינהו דישראל הא ולזכר "מקודש",

ואין הואיל ויבוא, יעלה עבור לחזור צורך אין ר"ח בליל זה, פי ועל

דקלקלתנו בלילה, גם אותו אומרים שמלכתחילה (ואע"פ בלילה מקדשין

יש ובזה לבטלה). ברכה של חשש שיש באופן לא אבל תקנתנו, זוהי

מקדשין שאין בכך דמה נזר", ה"אבני של המפורסמת קושיתו לתרץ

שגם למפרע מילתא התגלה ביום בי"ד כשקידשו למחרת הרי בלילה,

מוטב א"כ בערבית, ויבוא" "יעלה לומר צריך והיה חדש, ראש היה בלילה

בבוקר מחר כשיתגלה דגם מובן, הנ"ל פי ועל ויתפלל. בלילה שיחזור

כנגד בעיקר הוא ויבוא" ה"יעלה אבל חדש, ראש היה הכרזתשבלילה
בלילה."מקודש" קיימת לא זו והכרזה הבי"ד, של
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יב: התפללהשאלה לא אם שבת בליל בקידוש אשתו את בעל יוציא איך

מדרבנן, רק וחייב דברים, בקידוש מהתורה נפטר כבר הוא והרי ערבית.

מהתורה? חייבת ואשתו

מרבבה"תשובה: "דגול בהגהותיו ביהודה" ה"נודע בעל של קושיתו זוהי

שאשה הרא"ש דברי ע"פ היא הקושיא ועיקר רעא. סימן או"ח לשו"ע

שיטתו לפי שתירץ הגרעק"א בהגהות ועיין עי"ש. "ערבות", בכלל אינה

בזה לומר וחשבתי מצווה. שהיא במה ערבות בכלל שאשה הנ"ל ברא"ש

בו נתנו שחכמים דאורייתא שבדין ג,א. בסוכה התוס' שיטת ע"פ גם

יוצא אינו חדשים, מדאורייתאגדרים חכמיםגם גדרי ע"פ נוהג לא אם

החורני בן יוחנן לרבי לו שאמרו המשנה, את הסבירו ובזה זו. במצוה

ח"ג כוללת בפתיחה פרמ"ג וראה עי"ש. מימיך", סוכה מצות קיימת "לא

בדברים רק שקידש מי כך שמשום ח', מהתורהאות גם יצא ולכןלא .

מחוייב הבעל מנ"חמהתורההרי (ועיין ערבית. התפלל אם גם בקידוש

יצי"מ, גם בקידוש להזכיר שיש דמאחר אחר, באופן שמיישב לא, מצוה

ראה אבל מהתורה. בבית לקדש מחוייב לכן יצי"מ, מזכירין אין ובתפלה

ריש החת"ס בהגהות פלא דבר ראה בזה, ובעמדנו שם). הלכה" ב"ביאור

קידוש חובת ידי לצאת בתפלה לכוין יש הכיפורים יום שבליל רעא, סימן

מהתורה. דברים

יג: בפוריםשאלה הלל קורין שאין דמה (יד,א) במגילה נחמן רב לדעת

פוריםהוא כשחל הלל קורין אין למה א"כ היללא, זוהי שקריאתה משום

ה"ו ממגילה פ"ג שהרמב"ם הקושיא, בחומר להוסיף ועלי פסקבשבת.
נחמן מרדכיכרב אמרו איך א"כ כו', עבדי דאכתי לרבא כי שטעמו, (וי"ל

בלבד, זו ולא קיז,א). פסחים - הרשע המן עליהם כשעמד הלל ואסתר

זה, טעם שלפי בפירוש כאן כתב שהמאירי קוריןאלא מגילה אין אם

(היינוהלל בשבת שחל בפורים הלל קורין לא למה ביותר קשה וא"כ !

בשבת). חל אינו י"ד כי בירושלים, פורים שושן

נחמןתשובה: שלרב סק"ב, א"א תרצ"ג בסימן הפרמ"ג כתב כן ישאכן,
בשבת שחל בט"ו ההלל את ואחריולקרות המג"א הרי למעשה אבל .

שם בבאה"ל וראה נחמן, רב של הטעם הביאו לא תרצ"ג בסימן המשנ"ב
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בלא הלל יאמר מגילה לו אין שאם שם, כתב כן פי על ואף הטעם.

בחול זה כל אמנם עי"ש. מגילהברכה, לו יש,כשאין בשבת משא"כ

ששי ביום המגילה קראו וכבר להם", תקנו רבים ש"זמנים דמאחר לומר,

דקריאתה בשבת, הלל לקרות סיבה כבר אין שוב הרי חז"ל, תקנת פי על

היללא. זוהי ששי ביום

יד: פ"השאלה (והרמב"ם תקנ"א סימן ריש או"ח ושו"ע כט,ב. בתענית

שיש ישראל דבר קס), סימן או"ח חת"ס שו"ת וראה הביאו! לא מתענית

בזה אין למה להבין וצריך אב. בחדש ממנו ישתמט נכרי, עם דין לו

"מעונן"? איסור משום

העתיםתשובה: נותני אלו מעונן, "איזהו ה"ט-י: פי"א ע"ז הלכות ברמב"ם

שהסכלים טוב.. פלוני ויום רע פלוני יום שלהן באיצטגנינות שאומרים

שקובע מי רק הוא שמעונן היינו חכמה". ודברי אמת דברי שהן מדמין

ע"פ העתים הרמב"םהאיצטגנינותאת שלדעת ממש, בה (וראהאין .

הסירהו הכוכבים.. מעניני אליו נוטה שאתה שראיתי "מה תימן: אגרת

המלוכלך הבגד את שרוחצים כמו ממנו, דמיונך ורחץ ממחשבתך

וציין ברורה"). ואפסותם אמיתות.. להם שאין דברים שהם לפי מטינופו.

חוזים היינו בכלדיין, שואלין שאין (קיג,ב) בפסחים לגמרא הכס"מ

שעל בעתים זה כל והנה כלדאי). ד"ה שם ותוס' קנו,ב. (שבת בכוכבים

בו שהיו וחודש כאדר נסים בו שהיו בחודש משא"כ האיצטגנינות, פי

ע"פ אלא האיצטגנינות ע"פ זה אין הרי אב, כמנחם ,המציאותצרות

(וראה להיפך וכן זכאי, ליום זכות שמגלגלין שם) (בגמרא חז"ל והודיעונו

"פירוש ר"פ: אמר ד"ה שם ליוםמשוםתוס' חובה מגלגלין לעיל דאמר

שנה בכל אגדה, "ומדרש מפני: ד"ה יד,רע"א. סוטה תוס' וראה החייב").

מואב, בבנות ישראל שחטאו בעת פרקושנה עולהבאותו פעור בית

" קב,א: ובסנהדרין עוון". ולהזכיר לקטרג כדי מזומנתלמעלה לטובה..עת

מזומנת לפורענות".עת

האיצטגנינ בענין גם באמת אצלאמנם לאיסור פשוט הדבר אין ות

שיש קעט, סימן יו"ד בב"י דבריו את שם מזכיר הכס"מ דהנה הפוסקים.

והוא במעונן, איסור לדעתו גם יש ואעפ"כ הבל, ואינה באיצטגנינות ממש
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בס"ב אבל ס"א. שם בשו"ע וכמ"ש אלקיך", ה' עם תהיה "תמים משום

במילוי אלא נשים נושאין דאין סד) סימן אה"ע ברמ"א הוא (וכן פסק שם

אלא ניחוש זה שאין הרמב"ן תשובת את הגולה" ב"באר והביא הלבנה,

טבא והרמ"אסימנא כד). סימן חו"מ ב' חלק יעלה" "יהודה בשו"ת (ועיין

ניחוש שאין "דאע"פ מהסמ"ק, הביא סימןשם שאדםיש "במה והוסיף: ."

אלאיודע הנס, על יסמוך ולא יעשה לא המזל כנגד לחקורשהוא שאין
באו"ח הרמ"א למש"כ ציין שם והגר"א תהיה'". 'תמים משום זה, אחר

ז"ל הראשונים "כתבו ס"א: תרס"ד סימן לולב סימןהלכות בצלשיש

השנה.. באותה לקרוביו או לו שיקרה מה הו"ר, בליל טובהלבנה ויותר
(חוץ הפוסקים שלדעת מראה זה וכל עתידות". לחקור ולא תמים להיות

יודעים ואם אחריה. לחקור אין אבל באיצטגנינות, ממש יש מהרמב"ם)

(ואע"פ אז מלעשותה להמנע צריך המזל, נגד היא מסוים ביום שפעולה

לישראל מזל מזל,שאין יש שבעצם שם אומר רש"י הרי קנו,ב) (שבת

"צא שם: שבת וראה לטובה". מזלו משתנה וזכות תפלה ידי ש"על אלא

בענין מזליה", "איתרע בענין עוד שמצינו ולהעיר שלך"). מאיצטגנינות

בההוא מזליה ליה "דאיתרע משום שהוא ל"ע, אביו של ביארצייט התענית

מהר"י שו"ת בשם בפוסקים מובא וכן תב) סו"ס יו"ד ב"ח (ראה יומא"

סס"ט. מינץ
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נ"ה סימן

הערבים ובין בבוקר הנרות הטבת
הרמב"ם לשיטת

-א-

הדלקת סדר את מתאר י-יב, הלכות פ"ג ומוספין תמידין הלכות הרמב"ם

ובין בבוקר הנרות והטבת המנורה "דישון וז"ל: המקדש, במנורת הנרות

ובניו". אהרן אותו "יערוך כז,כא) (תצוה שנאמר עשה, מצות הערביים

זמן, להן שקבוע כקרבנות הטומאה ואת השבת את דוחה הנרות והדלקת

חצי נר, לכל נותן הוא שמן וכמה תמיד". נר "להעלות (שם,כ) שנאמר

כמידה לו תן בוקר", עד "מערב כד,ג) אמור (שם,כא. שנאמר שמן, לוג

בהדלקת אלא המנורה את מחנכין ואין בוקר. עד מערב דולק שיהיה

מסיר שכבה, נר כל המנורה, דישון הוא מה הערביים. בין נרותיה שבעה

אחר ושמן אחרת פתילה בו ונותן ומקנחו שבנר, השמן וכל הפתילה

הטבתם. היא הנרות והדלקת שכבה. נר ומדליק לוג.. חצי והוא במידה,

מתקנו". כבה, שלא שמצאו ונר

להדליק הכהנים שנצטוו "הציווי כתב: כה עשה מצות המצוות ובספר

מועד "באוהל שם) (תצוה יתעלה אמרו והוא ה', לפני תמיד הנרות

מצות וזוהי ובניו", אהרן אותו יערוך העדות על אשר לפרוכת מחוץ

הנרות". הטבת

היתה הנרות הדלקת שמצות היא הרמב"ם דשיטת ידוע בבוקר,והנה גם
את הטיבו רק שבבוקר הסובר, רש"י כשיטת (ודלא הערביים בין רק ולא

חגיגה רש"י ראה – הערב של להדלקה עד מוכנים אותם והניחו הנרות

כז,כ). תצוה עה"ת פירושו ממנה. ד"ה פו,ב. מנחות מנורה. ד"ה כו,ב.

בה"י שכתב ממה מצותדהטבתוכדמוכח הערביים ובין בבוקר הנרות



ä"ð ïîéñ$í"áîøä úèéùì íéáøòä ïéáå ø÷åáá úåøðä úáèä495

היא הנרות ש"הדלקת פירש ובהי"ב שלדעתוהטבתםעשה", הרי ,"

לאחר הרי ג"כ, ביום אותה שמדליקין דלולא ועוד, בבוקר. גם מדליקים

בערב. שוב להיטיב צורך כבר אין הבוקר, הטבת

-ב -

מה את ואילך, 114 ע' ח"ב חיינו" "מבית תורה חידושי בקובץ וראיתי

ואחזור שי', פלדמן דוד ר' הרה"ח ידידי הרמב"ם, בלשון ודייק שהקשה

משאלותיו: חלק על בקצרה כאן

" בלשון הרמב"ם פתח למה הנרותא. והטבת המנורה עשה",דישון מצות ..

מצוה שיש בפירוש כתב המצוותלהדליקולא בספר כלשונו הנרות,

ההלכה שבהמשך מכך מתחזקת והשאלה ה'". לפני תמיד הנרות "להדליק

" "והדלקתכותב בהי"א וגם כו'", דוחה נרותיה",בהדלקתהנרות שבעה

" בהי"ב סיים הטבתם".שהדלקתושוב היא הנרות

" שאלה, של בסגנון בהי"א פתח למה נר",וכמהב. לכל נותן הוא שמן

שמן". לוג חצי נר לכל "ונותן חיובית בלשון ולא

של הדין את ההלכה באותה כותב מה מפני בהמשךחינוךג. המנורה,

וכו'. וההטבה הדישון מהו לבאר שסיים ולפני שבנר, השמן לכמות

" בשאלה פתח בהי"ב גם בלשוןמהוד. כתב לא ולמה המנורה", דישון

החזקה". ב"יד ההלכות ככל חיובית,

מיד ביארו ולא כאן, עד המנורה דישון של הביאור עם חיכה מדוע ה.

עשה. מצות הם וההטבה שהדישון כשקבע בה"י

הנרות "הטבת להיפך ולא הטבתם", היא הנרות "והדלקת כתב למה ו.

"בבוקר התורה שאמרה שבמה לבאר רוצה לכאורה שהרי הדלקתם". היא

הכס"מ.בהיטיבובבוקר שביאר וכמו "בהדליקו", היא הכוונה הנרות", את
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הנרות הדלקת ומצות שהואיל באריכות, שי' פלדמן הרב בזה וביאר

" מהפסוק היא,יערוךנלמדת המצוה דגדר הרמב"ם, פירש אהרן", אותו

וכמובן היממה, משך בכל תמיד דולקים שיהיו מנת על הנרות לערוך

עצם אינו המצוה גדר אך ג"כ, עצמה ההדלקה נכללת העריכה שבכלל

שיהיו לכך ועריכתה המנורה סידור פעולת כל אלא ההדלקה, פעולת

בהלכות הרמב"ם במש"כ הגר"ח, בחידושי כן ביאר (וכבר דולקים. הנרות

הנרות שהדלקת ה"ז פ"ט מקדש בזרביאת הכהןכשרה הטיב ואם ,

דפעולת משום והיינו להדליקה. לזר מותר לחוץ, והוציאה המנורה את

הפתילותההדלקה הכנת היא העבודה כי עבודה, אינה כשלעצמה

שתהיה בכדי השמן הנרותהתוצאהונתינת תמידשהיא שזהוהדולקים ,

המצוה). עיקר

נר "להעלות הפסוק את מפרש הרי הרמב"ם כפשוטו,תמידוהנה "

שמפרש: עה"ת כרש"י (ודלא כולה היממה כל לדלוק צריכה שהמנורה

בכמות רק שמן ליתן התורה צותה ואעפ"כ תמיד"), קרוי ולילה לילה "כל

והביאור בבוקר. גם כזו מידה ושוב בוקר, עד מערב כמידת לוג, חצי של

צריכה תמיד, שתדלוק המנורה שעריכת נאמר, העריכה מצות שבכלל בזה,

לבוקר, ערב בין הבדל שיש אלא ובבוקר. בלילה פעמים, בשני להעשות

" נקראת הערב "העלאהשהדלקת (כמ"ש הנרותבהעלות" את ביןאהרן
כלומרהערביים "הדלקת") רק יש בבוקר ואילו היינוהטבההנרות. ,"

רק צריך בבוקר, כבו לא אם ולכן בערב. כבר שהדליקו ההדלקה הטבת

כך ומשום מחדש. ומדליקם מדשנן כבו אם ורק ולהיטיבן, שמן להוסיף

שאין כיון הטבה, אלא הדלקה נקראת בבוקר שכבו הנרות הדלקת אין

(וכ"כ הקודמת ההדלקה תיקון רק הערב, כהדלקת חדשה הדלקה היא

סק"ח). לו סימן מנחות החזו"א

כתב: המצוות שבספר הרמב"ם: בלשון הנ"ל הדיוקים את ביאר ובזה

היינו ה'", לפני תמיד הנרות המצוה"להדליק פעולתשגדר לא הוא

את מבאר החזקה" וב"יד תמיד. דולקים הנרות שיהיו אלא ההדלקה,
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שזהוהפעולות ההטבה, ענין עם מתחיל ולכן המצוה, לקיום לעשות שיש

וזה הנרות, והטבת המנורה דישון היינו אהרן", אותו "יערוך בתורה מש"כ

כתב ואח"כ מהמצוה. חלק אינה שהיא ההדלקה, פעולת את כולל אינו

בכדי שעושים שהפעולות כלומר כו'", השבת את דוחה הנרות "והדלקת

לרמב"ם, קשה נעשה שכאן אלא השבת. את דוחים דולקים, הנרות שיהיו

מה שאין נמצא היום, כל שידלקו באופן בערב הנרות מטיבין שאם

הנרות. את להיטיב צריך שבבוקר התורה שאמרה ומהו בבוקר, לעשות

ומבאר נר", לכל נותן הוא שמן "וכמה הרמב"ם שואל זה לתרץ ובכדי

בבוקר, לכבות שעלולים נרות שיש מובן ובמילא לוג, חצי רק בערב שנותן

להיטיבן. וצריך

להיטיב, רק צריך ובבוקר בערב, היא ההדלקה שעיקר שראינו ומעתה

שאז לפי הערביים, בין רק הוא המנורה שחינוך לכך הטעם מובן בזה

רק היא בבוקר, הנרות הטבת משא"כ ההדלקה, ועיקר תחילת הוא

בהי"ב עתה לבאר ממשיך ולכן הערביים. בין הדלקת של והתיקון ההמשך

דישון של הענינים פרטי שהואהבוקראת ידוע הדישון ענין עצם כי ,

בהמשך אבל לבאר, צורך אין זה ואת הקודמת, מההדלקה הפסולת פינוי

שביאר דישוןשבבוקרלמה מהו א"כ בערב, כמו חדשה הדלקה אין

הבוקרהמנורה שכבה".של "נר עבור רק הוא הבוקר דישון שאכן ומבאר, .

היינו הטבתם, היא הנרות שהדלקת שממשיך מה מובן שההדלקהובזה
שכבה נר בבוקר שמדליקים הדלקתהזו כמו חדשה הדלקה בגדר אינה ,

שיהיו הראשונה ההדלקה תיקון כלומר הטבה, רק אלא הערביים, בין

– כבה שלא שמצאו ש"נר הרמב"ם מוסיף זה ועל כמקודם. דולקים

הנר את מכבה אינו כן על חדשה, הדלקה בבוקר שאין דכיון מתקנו",

מתקנו. רק אלא דולק לכבותשעדיין חייב הערביים, בין בהדלקת משא"כ
מחדש ולהדליקם הנרות ההדלקה.כל עיקר היא אז כי ,



$íåìù òéîùî 498

-ד -

לדון שיש מה נראה ומעתה שי'. פלדמן הר"ד של דבריו תוכן כאן עד

המנורה לכבות יש הרמב"ם שלדעת שכתב במה שגה לפענ"ד כי בדבריו,

אותו הביאה זו שטעות ובעיקר, הערביים. בין מחדש ולהדליקה ערב בכל

ב"רשימת מקומות בכמה אדמו"ר כ"ק דברי את מוטעה באופן לבאר

לשיטתו: שאלות כמה כאן ונעלה להלן. שנראה וכפי המנורה",

המנורה, דישון מהו בהי"ב הרמב"ם שכתב שבמה לכך, המקור מאין א.

מצות שיש ה"י בתחילת כתב הרמב"ם והרי הבוקר. של לדישון רק כוונתו

המנורה לדשן הערבייםעשה ובין מהובבוקר ומבאר שואל כאשר וא"כ ,

בבוקר גם הדישון מהו שכוונתו פשוט המנורה, הערבייםדישון בין .וגם

נותן אינו ולגדול, לקטן ברורה בלשון חיבורו שכותב שהרמב"ם ובפרט

דוקא. לבוקר שכוונתו רמז שום

הרמב"ם קאי זו שבהלכה לומר צריך כרחך ד"על כתב הנ"ל הרב והנה ב.

שכבה נר אם כי הנרות, שבעת כל מדשן אינו אז שרק הבוקר, בדישון

מדשן הנרות, שבעת כל דולקים עדיין אם גם הערביים, בין משא"כ בלבד,

כדי כולם מחדשאת חידושלהדליקם לו יצא מאין מבין ואיני זה". ביום

כרחך" "על הכריח שמזה ערב, בכל מחדש הנרות להדליק שצריך זה,

לדבריו, מקור שום אין והרי בלבד, הבוקר בדישון מדבר שהרמב"ם

בבוקר הנרות והטבת דישון בין הבדל שאין מוכיח הרמב"ם לשון ופשטות

בשווה. הזמנים בשני מדברים שבהי"ב הפרטים ושכל ובערב,

ההדלקה כשרה למה לשיטתו, כלל מובן אינו עוד הרמב"ם,בזרג. לדעת

יש אמנם אם הכהןחובהוהרי מחדשעל יוםלהדליק בכל המנורה את

הערביים, להדליקבין מצוה יש בזר.א"כ כשרה ההדלקה תהיה ואיך ,

את מתרץ אינו זה דלוקים, יהיו שהנרות היא המצוה שעיקר שכתב ומה

חלק היא והפתילות השמן נתינת שהיא שההטבה כשם שהרי הקושיא,

הוא וכו' הישנות הפתילות הוצאת שהוא הדישון ואפילו עשה, מהמצות

היא המצוה ותכלית שעיקר (אע"פ מהמצוה התוצאהחלק שיהיורק

וברמב"ם כד,ב. ביומא כדמבואר בזר פסולה הרי וההטבה דלוקים), הנרות
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ההדלקה שמעשה כ"ש ה"ה, שם מקדש ביאת לעשותושחייבהלכות ים

ערב בכל היאלדבריו שהמצוה כתב אכן (והגר"ח מהמצוה חלק הוא רק,
עי"ש). ההטבה

הטבתם, היא הנרות שהדלקת שכתב הרמב"ם, בלשון להבין צריך גם ד.

ברור הרי שכבה, נר להדליק צריך שהכהן הלכה באותה כשמבאר וא"כ

ועפ"ז, הנרות. להדלקת גם הכוונה הנרות" את "בהטיבו התורה שבציווי

ובערב, בבוקר הנרות את להיטיב עשה מצות שיש הרמב"ם כותב כאשר

אפשר איך וא"כ (שכבו). הנרות את להדליק גם עשה מצות שיש כוונתו

בזר, כשרה שהדלקה אתלומר הרמב"ם לשיטת שכוללת ההטבה והרי
דוקא בכהן מצותה ההדלקה, הרבפעולת שהשיב מה מועיל אינו ובזה .

כי הטבה, אלא הדלקה נקראת אינה שכבה נר של זו שהדלקה פלדמן

נקראת בודאי הערב הדלקת עכ"פ הרי שלדעתו ששאלנו מה (מלבד

משום דוקא אדרבה, הרי הבוקר) הדלקת לגבי גם הנה הדלקה,

הנרות, את ייטיב הכהן שדוקא היא והמצוה הטבה, נקראת שההדלקה

בזר. כשרה להיות יכולה אינה ההטבה שהיא זו הדלקה גם הרי

"ומטיב הרמב"ם: כתב ה"ב פ"ב הכפורים יום עבודת בהלכות והנה ה.

שההטבה ולדבריו ע,א). יומא המשנה (וכלשון הערביים" בין הנרות את

הדלקה", נקראת חדש, יום התחלת הערביים, "בין ואילו בבוקר, רק היא

"ומיטיב". ולא הערביים", בין הנרות את "ומדליק לכתוב לרמב"ם היה

דישון "ומהו בהי"ב הרמב"ם שאל למה לשיטתו, להבין צריך עוד ו.

לדבריו שהרי המנורה", הטבת "ומהי לשאול לו היה טפי והרי המנורה",

(כבערב) חדשה הדלקה כאן "אין שבבוקר זו, בהלכה החידוש עיקר זהו

ומדוע ההטבה, היא זו הדלקה והרי הערביים", בין הדלקת תיקון אם כי

הדישון. על רק הרמב"ם שאל

-ה -

את מכבין אין הרמב"ם שלשיטת לומר, נראה אלו קושיות כל ומכח

"יאירו בהעלותך: ר"פ בספרי וכמבואר הערביים, בין ולא בבוקר לא הנרות
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אי בוקר. עד מערב ת"ל לעולם, דולקים שיהו אני שומע הנרות, שבעת

בזה והפירוש כו'". הנרות שבעת יאירו ת"ל יכבה, יכול בוקר, עד מערב

ומש"כ הפסק, בלי תמיד דולקים להיות צריכים שהנרות הרמב"ם, לדעת

שמחולקים וההטבה, והדישון השמן נתינת לגבי רק הוא בוקר, עד מערב

וכמ"ש מחדש, ולהדליק לכבות צריכים אין לעולם אבל ובוקר, לערב

כפשטותיאירו" גם הוא זה וכל תמיד. לדלוק שעליהם הנרות", שבעת

"להעלות היא המנורה שמצות התורה, תמידלשון שיךנר לא ובמילא ,"

(ובנוסף "תמיד" שידלקו הוא מצוותן כאשר הנרות, כיבוי על לצוות כלל

ה' "לפני נאמר שע"ז המערבי, דנר המיוחדת התמידיות ענין ישנו לזה

בכ"מ). המנורה" וב"רשימת שם, בספרי ועיין תמיד"

די אז הרמב"ם, דעת מפרש מ'איז ווי "ובפרט :98 ע' חי"ח לקו"ש וראה

זאלן נרות די אז איז, ברענעןמצוה זייןשטענדיק ווי און – (בביהמ"ק)

הנרות להדליק הכהנים שנצטוו המצוות: ספר אין הלשון תמידפשטות
קונטרס נב. סימן ווארשא צפע"נ שו"ת "ראה :48 בהערה ומציין ה'". לפני

חי' ובכ"מ. (לב,ג) ה"ח פ"ב מתנ"ע הל' צפע"נ שם וראה טז,א. השלמה

בספר הוא ועד"ז ובכ"מ". תצוה. ר"פ חמדה כלי שם. לרמב"ם הר"ח

.36 הערה 195 ע' תנש"א השיחות

ש" ,29 בהערה מפרשיםועיי"ש הערבייםיש בין הרמב"ם.. לדעת שגם ,

תלמודית" ל"אנציקלופדיה ומציין ולהדליקם", ולחזור כולם לכבות צריך

לדעה אחד מקור רק 40 בהערה מציין שם ובאנצ' שיב-ג, ס"ע ח' כרך

הרמב"ם, בלשון "וצ"ע ע"ז: ומקשה נב, סי' שלמה" "בנין שו"ת והוא זו,

כבה תמיד אלא הערביים, לבין בבוקר בין הבדל שיש משמע שלא

הרבי שהביא האחרונים בדעת משמע וכן מתקנו". כבה ולא מדליקו

בין לכבות צריך אין הרמב"ם שלדעת הנ"ל, חי"ח בלקו"ש הנ"ל בהערה

לכבות שיש שהדעה משמע, תנש"א בסה"ש גופא זו בהערה וגם הערביים.

שבכל (ומה ברמב"ם הביאור פשטות ואינה צדדית דעה היא בערב, הנרות

שמעצם להראות, בכדי רק הוא שם, בהערה זו יחידאה דעה הביא זאת

שביאר מה יותר עוד מוכח כזו, קיצונית דעה להיות שיכולה העובדה

בערב). היא ההדלקה עיקר הרמב"ם לדעת שגם בשיחה,
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מדשן היה בשחרית "שאף הרמב"ם דעת שהביא כב,ב. שבת מאירי וראה

הדלקה זה, "ולדעת בזה: ומבאר בערב", וכן ומדליק.. ומטיבן.. הנרות כל

ואילך, חינוך ומשעת בערב. התחילה בערב,ראשונה והטבה בבוקר הטבה

בה שוים וערבית סגןושחרית חנינא "א"ר תצוה: ר"פ מתנחומא ולהעיר ."

במנורה, היה נסים ומעשה המקדש, בבית משמש הייתי אני הכהנים,

אחרת". שנה עד מתכבה היתה לא השנה, מראש אותה מדליקים משהיו

בעת הראשונה ההדלקה לאחר כי בהדלקה, מצוה שאין הטעם יובן ובזה

בלי "תמיד" לדלוק הנרות על היה תיאורטי באופן הרי המשכן, הקמת

הפתילה לשיפור לדאוג כלומר להיטיבן, פעם בכל צריך ורק כלל, הפסק

יש כבו, זאת בכל שאם (אלא לעולם יכבו שלא בכדי השמן, ולנתינת

בבוקר ממש בשוה שהיא הנרות, הטבת מצות וזוהי מחדש). להדליקם

שם, הכפורים יום עבודת בהלכות הרמב"ם כתב ולכן הערביים. ובין

כרחך (ועל להדליקן ולא הערביים, בין הנרות את "להיטיב" נכנס שהכהן

גם צ"ל היתה להדליק, מצוה היתה אם כי בערב, להדליק מצוה שאין

ההדלקה). לפני לכבות מצוה

ליתן הכהן שעל מסתבר הרי תמיד, לדלוק צריכים שהנרות מאחר והנה

צריך אם הנרות במצב פעם בכל ולעיין שמן, של גדולה הכי כמות

שמן "וכמה שכותב וזהו כן, הענין שאין הרמב"ם ומחדש עוד. להוסיף

א) כלומר: בוקר", עד מערב שנאמר שמן, לוג חצי נר, לכל נותן הוא

שיש שהמידה ב) ובבוקר, בערב יום, בכל לפעמיים מתחלקת שההטבה

(וראה ההדלקה זמן עיקר זהו כי דוקא, הערב פי על היא לנר לתת

הרמב"ם לדעת "שגם :30 הערה סוף 194 ע' ח"א תנש"א השיחות ספר

הזמן בלילה, היא ההדלקה בוקר".המפורשעיקר עד מערב – בקרא

טייכטאל שלמה ישכר ר' מהגאון קנז-ח, ע' ח"ט שם" "אהלי קובץ וראה

מנחם חיים ר' הגה"ח מו"ר מחותני מבנו קנט ע' ושם הי"ד. זצ"ל

ז"ל). טייכטאל
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של הדין את וכותב הרמב"ם ממשיך כאן מדוע לבאר, יש חינוךולדברינו,
הצפע"נ שמחדש מה את ונקדים דוקא. הערביים בין שהיא המנורה,

הרמב"ם שיטת את שכתב שלאחר לעיל), (שנסמן השלמה בקונטרס

הדנה יא,ב. בזבחים הגמרא את מביא ביום, גם לדלוק צריכים שהנרות

קרוי היום שכל או דוקא, ערב זהו האם הערביים", "בין של הגדר בענין

סוף בין דהיינו החמה, שקיעת עד השחר ("מעלות ערבים" שני "בין כן

אפשר שאי בגמרא, ושאלו רש"י). – דאורתא" ערב ותחילת דאתמול ערב

הכי הערביים בין דכתיב "נרות שכן היום, כל הוא הערביים שבין לומר

לשיטת הרי דלכאורה הצפע"נ, ושואל (בתמיה). כשר" יומא דכולי נמי

שהגמרא ומתרץ, הגמרא. שאלת ומהי כשר", יומא "כולי אכן הרמב"ם

אודות ביןחינוךמדברת יום שבכל הרגילה בהדלקה ולא המנורה,

וכפסק ביום, כשר שאינו לגמרא פשיטא המנורה ובחינוך הערביים,

נרותיה בשבעה אלא המנורה את מחנכין.. ד"אין מט,א. מנחות המשנה

הערביים". בין

ש"בין לומר כרחך שעל ומתרצת, ממשיכה שם בזבחים הגמרא והנה

דכתיב התם ד"שאני משום דוקא, בערב הוא בנרות הכתוב הערביים"

דולקת שתהא מידתה לה תן בוקר, עד מערב ותניא, בוקר, עד מערב

מחנכין שאין לזה שההכרח הגמרא, מדברי ומובן בוקר". עד מערב והולכת

כביאור שם מדובר (שע"ז הערביים בין בהדלקתה אלא המנורה את

וכדמוכח מלקו"ש, וכנ"ל בערב, היא ההדלקה שעיקר מכך הוא הצפע"נ),

ביום גם שהמידה (ופירש"י בוקר" עד "מערב של במידה השמן מנתינת

ע"פ הדיןליליהיא את הרמב"ם שכתב מה מובן ועפ"ז הארוכים). טבת

השמן מידת של הלכה ובאותה בהמשך הערביים בין המנורה חינוך של

הדברים דשני מהגמרא מובן שהרי בוקר, עד דמערב כמידתה הניתנת

וכנ"ל. בזה זה תלויים

שבעה בהדלקת אלא המנורה את מחנכין "ואין הרמב"ם לשון על והנה

שהיה הלשון, אריכות בזה יש שלכאורה להעיר, יש הערביים". בין נרותיה
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וממילא לא, ותו הערביים" בין אלא המנורה את מחנכין "ואין לכתוב לו

המנורה חינוך על מדובר שהרי נרותיה, שבעה בהדלקת שזהו ידעינן

שהוסיף התיבה על לתמוה יש ובעיקר הנרות. דלקו לא עתה ועד מחדש,

"בשבעה נאמר שבמשנה במנחות, הנ"ל המשנה לשון על הרמב"ם

" מוסיף והרמב"ם נרותיה".בהדלקתנרותיה", שבעה

הפעם הרי לשיטתו, כי היטב. הרמב"ם לשון מובן הנ"ל היחידהוע"פ
רק היא הערביים, בין הנרות שבעת כל את המנורה,בחינוךשמדליקים

"נר רק בה ומדליקים הטבה, רק שהיא יום שבכל בהדלקה משא"כ

הרמב"ם והוסיף נרותיה" "בשבעה המשנה שכתבה וזהו שכבה".

"בהעלות - הערביים בין הנרות שבעת שהדלקת להדגיש בכדי "בהדלקת",

יום. בכל ולא המנורה, בחינוך רק היא אהרן",

" הפסוק בעיקרובהעלותועפ"ז, עוסק הערביים," בין הנרות את אהרן

"בהטיבו" ולא העלאה של לשון בו נאמר ולכן מחדש, המנורה בחינוך

לערוך רק צריך הערביים, בין וגם בבוקר יום, בכל אבל אותו". "יערוך או

חדש. אור להעלות ולא ולהיטיב

בזר, כשרה הנרות שהדלקת דאף להלכה, חידוש לכאורה יהיה זה ובכל

ע"י הוא החינוך כי בזר, כשרה אינה המנורה חינוך בזמן ההדלקה אבל

בתורהפעולה הערביים, בין נרותיה שבעת הדלקת הדלקהשל של ,עבודה

ובקודש. הכהן ע"י רק שהיא

-ז -

כי המנורה". דישון "ומהו מיד ושואל הרמב"ם שממשיך מה יובן ובזה

שייך מה א"כ להיטיב, רק יום, בכל מחדש להדליק צורך שאין מאחר

הפתילות הסרת הוא דישון שהרי הערביים, בין או בבוקר דישון כאן

הנרות, את מכבין אין לעולם וכאן הקודמת, מההדלקה השמן ושאריות

זה ועל דישון. ולא הטבה מצות רק להיות צריכה והיתה לדשן. מה ואין

לנר רק הוא הדישון שאמנם הרמב"ם, הדישוןמעצמושכבהמבאר ולאחר ,

מחדש. ולהדליקו להיטיבו יש
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הרמב"ם מבאר שכבה), (לנר בהדלקה מצוה יש שא"כ נטעה שלא ובכדי

בבוקר (שכבו הנרות הערבייםש"הדלקת בין כלומר,או הטבתם". זוהי (

תמיד, ידלק והנר תפסק, לא הראשונה שההדלקה לדאוג היא המצוה

מצות כאן אין אבל הראשונה, ההדלקה את להחזיר יש הנר כבה ואם

מצוה היתה לו כי להדליק, מצוה שתהיה כלל שייך שלא וכנ"ל הדלקה.

לכבותלהדליק, מצוה מקודם להיות צריכה היתה מצוההרי אין ואם ,

איך א"כ תמיד", "נר יהיה שהנר לכך לדאוג ציווי יש ולהיפך לכבות,

שהרי בודאי, מצוה היא ההטבה אבל להדליק. חייב שהכהן התורה תצוה

ולבעור. להמשיך יכולה האש אין בלעדיה

לחוץ והוציאה הכהן הטיבה אם כן על להדליק, ציווי שאין מאחר והנה

דלוקים, יהיו שהנרות היא התורה מצות כי כשרה. בחוץ, זר והדליקה

היא עכשיו והרי פנימה, והכניסוה בחוץ זר הדליקה אם לן איכפת ומה

לדלוק. שתמשיך להיטיבה וצריך דולקת

מצות בזה עושה הוא שכבה, נר בפנים מדליק הכהן שכאשר ובודאי

על שעבר מה מלבד הרי שכבה, הנר את בפנים הזר ידליק (ואם הטבה

כי פסולה, הדלקתו גם הנה מיתה, וחייב מקדש ביאת ההדלקהאיסור
דוקא) הכהן ע"י להיות שצריכה ההטבה ממצות חלק היא אבלבפנים .

בחוץ ההדלקה כי משמעות, שום עתה לזה אין בחוץ, מדליק הזר כאשר

בפתילות דולקין והנרות פנימה המנורה את הכהן וכשמכניס עבודה. אינה

זרה" "אש היא הזר שנתן האש והאם בכך, רע מה הכהן, שהיטיב ובשמן

שום עליה ואין עבודה אינה כשלעצמה ההדלקה פעולת והרי ופסולה?

וכנ"ל. ציווי,

שהאש ההדלקה, פעולת של במהותה נתבונן כאשר יומתק והענין

את הכהן בהכניס הדולקת האש אותה אינה במנורה, הזר שמדליק

ובכל נכלית, זה רגע של שהאש הוא האש טבע כי הקודש, לתוך המנורה

הכהן שנתן שמה והפתילה, השמן כמו זה ואין חדשה. אש מתהווה רגע

על ציותה לא שהתורה מאחר ולכן מכן. לאחר גם שיש מה זהו במנורה,

שנמצאת האש כי הזר, שהעלה באש פסול אין הרי ההדלקה, פעולת

הזר, שהדליק האש אינה למקומה, בחזרה נכנסה כבר כשהמנורה עתה



ä"ð ïîéñ$í"áîøä úèéùì íéáøòä ïéáå ø÷åáá úåøðä úáèä505

הכהן, שהיטיב ובשמן בפתילות רגע בכל המתחדשת חדשה אש אלא

אינה "שהדלקה כד,ב: ביומא המאירי לשון (וראה פסול. שום בה ואין

ממשעבודה, בו שיש דבר נותן עביד,שאינו כלום "דלאו שם: וברש"י ,"

היוצא, ברוב שהדליק מכיון מאליהדהא עולה הדברים).השלהבת הן והן ,"

הטבת מצות בזה קיים שכבה, הנר הדליק עצמו הכהן כאשר ואעפ"כ,

תדלק, התמיד שאש לכך לדאוג צריך והכהן בנר, אש אין עתה כי הנרות,

הנרות. את להיטיב מצווה הכהן והרי הטבתם, היא הנרות והדלקת

-ח-

ביארם פלדמן שהרב הרבי, של המנורה" מ"רשימת בקטעים נעיין ועתה

בין יום בכל הנרות לכבות שיש הנ"ל דרכו פי על בטעות לפענ"ד

כלל. אדמו"ר כ"ק כיון לזה שלא ונראה מחדש. ולהדליקם הערביים

דנר הא הרמב"ם יפרנס איך לברר "ויש ברשימה: שואל שם טז בע'

כיון פו,ב), מנחות כב,ב. (שבת מסיים היה ובה מדליק היה ממנו המערבי

וגם נרות ה' שאר מדשן דולקין, המזרחיים נרות ב' מצא אם דלדידיה

שלא נר להרמב"ם דהא פשוט, "והוא יז: בע' ומתרץ בכללן". המערבי נר

דממנו פי' וזהו דולק. דמניחו וכנ"ל המערבי, נר ובפרט מתקנו, רק כבה

הפתילה חילוף מסיים היה ובו הערביים, בין המנורה את היינו מדליק היה

במנחות". פירש"י ע"ד והוא – אז. וההטבה

שאלות, שתי כאן שואל אדמו"ר שכ"ק בפיענוחו, שי' פלדמן הרב וביאר

וכמו מסיים". היה "ובה על והשניה מדליק", היה "ממנו על אחת שאלה

המזרחיים נרות ב' מצא הא' בכניסה אם דלדידיה, "כיון שם: שביאר

מ עוה"פדולקין, נכנס ואח"כ בכללן, המערבי נר וגם נרות ה' שאר דשן

המערבי, מנר ההדלקה מתחיל שאינו ונמצא, המזרחיים, נרות ב' ומדשן

שהרי המערבי, בנר מסיים ואינו כבר, דולקים המזרחיים שני שהרי

מתרץ זה ועל המזרחיים". שני את מדשן ואח"כ הא', בכניסה מדשנו

מכבו אינו כבה שלא נר הרמב"ם, לדעת "דהא הנ"ל): הפענוח (לפי הרבי

דמניחו וכנ"ל.. המערבי, נר ובפרט מתקנו, רק אלא ומדליקו, מדשנו
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הבוקר, הטבת על קאי לא מדליק", היה ש"ממנו דשנינו הא וא"כ דולק,

הערביים. בין ההדלקה על אלא דולק, מניחו רק אלא) מדליק, (אינו שאז

שכבו, הנרות את (לא מדליק היינו מדליק", היה ד"ממנו הפירוש וזהו

בין שכבו) הנרות רק לא (כולה, המנורה את אלא) הבוקר, בהטבת

הדלקת לאחרי – אז וההטבה הפתילה חילוף מסיים היה ובו הערביים.

הערביים". בין הנרות

ש"ממנו המערבי נר על לומר יתכן איך היא, הראשונה שהשאלה והיינו

והטבת דישון לפני והרי בראשונה), אותו שמדליקים (היינו מדליק" היה

בקטע ומחדש המזרחיים. הנרות ב' דולקים כבר המערבי הנר והדלקת

מכבים אין בבוקר כי הערביים, בין בהדלקת כאן מדובר כרחך שעל זה,

בין משא"כ להדליקו, צורך אין ובמילא המערבי, נר ובפרט הנרות,

מחדש, כולה המנורה והדליקו הנרות כל את כיבו באמת שאז הערביים

המערבי. מנר ההדלקה התחלת היתה בזה הנה

-ט -

הרבי. בדברי הספר מן חסר העיקר דלדבריו פירושו. את כלל מבין ואיני

בבוקר, הנרות את מכבין שאין הרמב"ם דשיטת להדגיש לו מכריחהשהיה

החידוש את בפירוש לכתוב לו היה לזה ובהמשך הערביים, בין שמדובר

לכתוב ובעיקר הנרות, כל את מכבין היו הערביים בין הדלקת שלפני

המנורה "את בפיענוחו): פלדמן הרב שהוסיף המילים רק(את לא כולה,

שכבו ".הנרות

"מדיוק הנרות) כל את (שכיבו לשיטתו ראיה 52 בהערה שם שכתב ומה

המנורה דישון הרמב"ם.. מצותוהטבתלשון הערביים ובין בבוקר הנרות

אלא המנורה את מחנכין אין הערביים.בהדלקתעשה.. בין נרותיה שבעה

לשון כותב הערביים לבין שבנוגע היינו, לחיובהדלקה- בנוגע ואילו ,

לשון כותב הערביים, ובין בבוקר והטבההשווה מזהדישון אדרבה הנה ."

על רק הרמב"ם כתב הדלקה לשון כי מדבריו, ההיפך המנורה,חינוךמוכח

שהבאנו מה מלבד (וזאת הערביים בין יום בכל שעושין מה על ולא



ä"ð ïîéñ$í"áîøä úèéùì íéáøòä ïéáå ø÷åáá úåøðä úáèä507

הטבה לשון שנקט יוה"כ, עבודת בהלכות הרמב"ם לשון את ד', אות לעיל

הערביים). בין על גם

שבין לחדש כלל כוונתו שאין ברור ברשימה, הרבי בדברי העיון ולאחר

היה ש"ממנו סבר שבתחילה אלא מחדש. המנורה מדליקים היו הערביים

שהיה (גם) פירושו בראשונהמדליק" עצמו המערבי הנר מדליק
הערביים, בין מיטיב "וזו מסיים: היה ובה ד"ה כב,ב. בשבת (כדפירש"י

ופתילה, שמן שנותן עד בכלי מניחה או בידו הישנה ומדליקה,ואוחז

שהרי כן, הענין שאין הרבי הוכיח ובתירוץ השאר"). כל ממנה ומדליק

היה ד"ממנו הפירוש ולכן כבה, לא אם להדליקו צריך היה לא כלל

מדליקמ  היה ידו ועל שממנו רק, הוא המנורהדליק" (לא,את כלומר

מדליקים שהיו זה וסדר במנורה. (שכבו) הנרות את אלא) עצמו, הנר את

"ובו ההמשך מתורץ ובמילא הערביים. בין רק היה המערבי מנר הנרות

באחרונה, המערבי הנר את מטיב היה הערביים בין אכן כי מסיים", היה

מטיב היה דולקין המזרחיים נרות ב' מצא שאם הסדר היה בבוקר שרק

(כן אחרון מטיבו היה בערב משא"כ המערבי, הנר ובכללן הנרות ה' שאר

בזה). שמסתפק מז ע' להלן עיין אבל כאן, הרבי של לשיטתו הוא

כתב מה על ,54 בהערה שם פלדמן הרב ששאל מה גם מתורץ ובזה

הכהן שם, לפירש"י הרי שלכאורה במנחות", פירש"י ע"ד "והוא הרבי

עם רקהדלקתמסיים מסיים הרבי של לביאורו ואילו המערבי, הנר

המערבי הנר הואבהטבת בזה הביאור אבל בזה. שנדחק מה ועי"ש ,

היה ב"ממנו שהפירוש רק, הוא במנחות מרש"י שלמדנו שמה פשוט,

המערבי הנר את מדליק שהיה אינו (כפירש"יעצמומדליק", בראשונה

כתב כן שהרי המנורה, נרות שאר הדליק שממנו רק אלא בשבת), הנ"ל

" מדליק: היה ממנה ד"ה שם במנחות שבמנחותהאחרותרש"י (כיון ."

אדרבה שם דלשיטתו בראשונה, עצמו זה נר שהדליק לפרש יכול אינו

היה ההדלקה").מסיים"בה

הערביים שבין לחידושו, הבנין כל נפל הרבי, בדברי זה ביאור פי ועל

מחדש. אותם והדליקו הנרות כל את כיבו
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נר גם "הרי שכתב: הפענוח של הראשונה בשורה עמוד באותו ועי"ש

הערביים, בין ההדלקה קודם מדשנו דולקהמערבי אינו דישונו ובשעת
הוא איןגם הנרות שאר את גם כאמור כי חמורה, טעות זוהי וגם ."

ואכ"מ. המערבי. הנר את שלא וכ"ש מכבין,

-יו "ד -

אין אדמו"ר כ"ק שלדעת המנורה, מרשימת הוכחות כמה נביא ומעתה

הערביים: בין המנורה את לכבות

" דלכאורה המזרחי, לנר המערבי הנר בין החילוק מבאר ח-ט נרבע' כל
המערבי.. נר דוקא ולא שנית, ומדליקו מכבהו אין כבה שלא שמצאו

שהרמב"ם כותב בתחילה אופנים: בשני ומתרץ מזה". זה נחלקו ובמה

רק דולק, שמצאו נר בכיבוי איסור דיש הספרי.. ע"פ כהרשב"א ליה "לית

בתקונם הנרות הטבת מצות ויוצא ולהדליקו, לכבותו חיוב דאין דס"ל

המערבי נר בין החילוק זהו א"כ הכי". בלאו הן דולקין אם ג"כ, לבד

עיקר, כל מכבו דאינו או שנית ומדליקו מכבו "רוצה דהמזרחי למזרחי,

דאף אחר, באופן כותב ואח"כ דולק". להניחו דצריך המערבי, נר משא"כ

הנרות, שאר את גם לכבות איסור שיש כהרשב"א סובר הרמב"ם אם

שהשאלה הרבי, מדברי ומוכח עי"ש. הדישון, באופן ביניהם חילוק יש מ"מ

יש אם רקאיסורהיא או צריךשאילכבות, עלן יעלה לא אבל לכבות,

שיש הבוקר,מצוההדעת על רק שמדובר שם רמז שום (ואין לכבות

אודות מדובר אין ובמילא בבוקר, הדלקה כלל אין הרי לרשב"א דהניחא

דולקים הנרות לרמב"ם אבל הכי. בלאו כבו הנרות כל שאז הערביים בין

הערביים). בין אודות גם הוא הנ"ל הספק וא"כ היום, כל

הטבת הרמב"ם) (של דלשיטתו ברור, לי "ונראה הרבי: מבאר מד בע'

דצריך נרות, וב' נרות ה' פעמים, לב' מחולק כן גם הערביים בין המנורה

לפ"ג שם ומציין היד". לשון וכשטחיות הערביים, ובין בבוקר שוה להיות

וכן עשה". מצות הערביים ובין בבוקר הנרות והטבת המנורה "דישון ה"י:

וא"כ, הערביים". בין עושין כך בבוקר יום בכל שעושין "וכסדר פ"ו: לסוף
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בדעת לחדש אפשר איך הערביים", ובין בבוקר שוה להיות ש"צריך מאחר

שכבה, נר רק מדליקים שבבוקר כך, כל יסודי הבדל ביניהם שיש הרמב"ם

נרמז שלא דבר מחדש, ומדליקים הנרות כל מכבים הערביים בין ואילו

הנרות והטבת המנורה "דישון מחתא: בחדא כלל אשר ברמב"ם, כלל

בפירוש הרבי כותב היה אם ניחא והא עשה". מצות הערביים ובין בבוקר

יתאים זה איך לתרץ עלינו היה אז הרי הערביים, בין הנרות לכבות שיש

לכך, הרבי בדברי רמז שום נמצא לא כאשר אבל הרמב"ם, לשון עם

ממה ההיפך את הרמב"ם בדעת ולחדש לדחוק סיבה שום אין א"כ

וההדלקה. ההטבה דיני בכל שוים הערביים ובין שהבוקר בלשונו, שמשמע

מזרחיים נרות ב' מצא בין והחילוק הדין אם "וצ"ע הרבי: חוקר מז בע'

שבין פלדמן הרב של שיטתו ולפי הערביים". בין גם הוא וכו', דולקין

מצא אם גם כי בזה, שאלה שום אין א"כ הנרות, כל את מכבין הערביים

הכל ומדליק הנרות, כל עם מיד אותם מכבה דולקין, המזרחיים נרות ב'

שוים הערביים ובין שהבוקר כרחך ועל הרבי. של ספקו ומהו מחדש,

ב' "מצא לגבי רק הוא והספק שכבה, נר רק מדליקים שבשניהם בכך,

שם. בפענוח הספק שפירש וכפי דולקין", מזרחיים נרות

-יא-

שם, כה-ו בע' אדמו"ר כ"ק מלשון ע"ז, להקשות יש לכאורה אמנם

וכנ"ל. הדלקתם וגם דישונם היינו הנרות דהטבת ס"ל "דהרמב"ם וזלה"ק:

הן פתילה.. נתישנה השמן נתישן שכבתה נר (פח,ב) דמנחות הא ומפרש

אם והן – הי"ב פ"ג תו"מ ביד מלשונו משמע כן – בבוקר זה אירע אם

הנ"ל..". המשניות פירוש מלשון משמע דכן – היום אור קודם אירע

בענין הנ"ל ושהי"ב הנרות, מכבין אין בערב שגם שכתבנו מה דלפי וצ"ע,

למה א"כ הערביים, בין על גם קאי שכבה" נר "ומדליק הנרות הטבת

נתיישנה השמן נתיישן שכבתה ד"נר משמע הרמב"ם שמלשון הרבי כתב

הוא הרמב"ם שלשיטת לכאורה פשוט והרי זה, אירע אם הכוונה פתילה"

הערביים. בין הדבר היה אם הדין
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הרב לשיטת גם כי שכתבנו, מה על רק אינה הקושיא שבאמת אלא

קשה, עדיין הערביים, בין של ההדלקה לפני הנרות כל שמכבים פלדמן

אם גם הוא כו'" נתיישן שכבה "נר הרמב"ם שלשיטת לומר לרבי שהיה

החדשה ההדלקה עד תמיד, לדלוק צריכה המנורה שהרי היום, בצהרי כבה

שכבה בנר והפתילה השמן להחליף יש שלפיה"מ וכשם הערביים. בין של

לפני היום בצהרי שכבה בנר לרמב"ם לעשות צריך כן היום, אור קודם

הערביים. בין

הרמב"ם שיטת את להשוות בא כאן שהרי ליתא. מעיקרא הקושיא אבל

בחצי הוא שכבה" "נר דין פח,ב. במנחות רש"י שלדעת רש"י, פירוש עם

לרמב"ם ואילו להדליק), צריך אין בבוקר (כי היום אור קודם או הלילה

ומה שכבה. לנר בבוקר גם הדלקה דין יש כי בבוקר, גם הוא זה דין

הרמב"ם דלשיטת שהקשה, מה את לתרץ בכדי הוא זה, ענין שם שהובא

"מאי א"כ הקדשים, לקדש ביותר הסמוך הוא המערבי שנר בפיה"מ

הרבי (לשיטת והנה הנרות". משאר המזרחיים נרות ב' דין חלוק טעמא

הוא וכו' דולקין המזרחיים נרות ב' דמצא הדין הבוקרכאן) בהדלקת רק
נרות ב' בבוקר מצא שכאשר הדברים בהמשך מבאר ועפ"ז וכנ"ל,

הטבת מצות מצד רק לא ראשונים, להדליקן חייב כבויים, המזרחיים

ומדליקה". שמן בה ונותן מטיבה וכו' שכבתה "נר של מהדין אלא הנרות,

תמו" בהלכות הרמב"ם שלשיטת כאן להזכיר טעם אין דנרולכן הענין מ,

להשוואה שייכות אין זה שלכל היום, ובצהרי הערביים בין גם הוא שכבה

על המדברת המזרחיים, נרות דב' המשנה ולביאור רש"י, פירוש עם

היום. הדלקת

-יב -

אפרוש ולהלן קושיותיי. את פלדמן הרב דחה הנ"ל, כל כותבי לאחר והנה

הרב ע"ז שהקשה מה אכתוב אחת ובכל לאחת, אחת טענותי בקצרה

תורה: של בדרכה בס"ד ואשיב פלדמן,
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(שהוא הבוקר דישון בין הבדל שיש לדבריו מקור שום שאין שאלתי, א.

נר והדלקת שמן הוספת (שהואשכבהרק הלילה דישון לבין הנרות), ,לכל

יש לדבריו ).לכבותםכי

מספר בעצמו מביא וולפא) (של דבריו בהמשך שהרי "תמיהני, וענה:

לדעת שגם מפרשים ש"יש ,92 הערה 491 ע' ח"א תנש"א השיחות

חיובית מצוה אין שבבוקר הערביים, לבין בוקר בין הבדל יש הרמב"ם

מדליקם, כבויים מצאם אם אלא הנרות, כל צריךלהדליק הערביים ובין

ולהדליקם ולחזור כולם ".לכבות

שאין הדגשתי מקור, שום שאין בשאלה כשציינתי בדבריתשובתי: מקור
וציינתיהרמב"ם בעצמי). להלן הבאתי הנ"ל השיחות ספר את (שהרי

שהוא כל ברמז מרמז ואינו וההטבה, הדישון את בהי"ב מתאר שהרמב"ם

בה"י שהתחיל למה נמשכים שדבריו ואדרבה, הבוקר, לדישון רק שכוונתו

בבוקר הנרות והטבת הערביים"דישון אח"כובין מבאר וע"ז עשה", מצות

הערביים. ובין בבוקר היינו וההטבה, הדישון מהו

הערה 195 שבעמוד הדגשתי הרי תנש"א, השיחות מספר שהבאתי ומה

דולקים צ"ל הנרות שלרמב"ם כותב שם פשטותתמיד36 שזהו ומדגיש ,

מביא ששם ,48 הערה 98 ע' חי"ח ללקו"ש ומציין המצוות, בספר לשונו

לעולם. הנרות לכבות שאין בפשטות ברמב"ם שלומדים אחרונים להקת

מציין ההופכית בדעה ואילו מבריסק. והגר"ח מרוגאצ'וב הגאון וביניהם:

"בנין שו"ת של יחידאה דעה שמביא תלמודית, לאנציקלופדיה רק הרבי

שיש משמע שלא הרמב"ם, בלשון "וצ"ע שם: באנצק' ע"ז וכותב שלמה",

כבה לא מדליקו, כבה תמיד אלא הערביים, לבין בבוקר בין הבדל

אלא שלמה" ל"בנין רק לא התכוין לאנצק', הרבי וכשציין גםמתקנו".

זו אלולהערה לכל שציין כשם שלמה" ל"בנין בעצמו מציין היה דאל"כ ,

(רק זאת בכל זו דעה הרבי שהביא שמה וביארתי מזה. להיפך הסוברים

בלקו"שבתנש"א חשיבותהולא בין שההבדל להראות בכדי הוא שם),

שיכולה עד כך, כדי עד הוא הבוקר, הדלקת לבין הערב הדלקת של

ברור אבל בערב. מחדש הנרות להדליק שיש יחידאה דעה עכ"פ להיות
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בהבנת הרבי של שדעתו שם, חי"ח ומלקו"ש שם השיחה המשך מכל

כך. אינה הרמב"ם

בשחרית "שאף כב,ב: שבת במאירי מפורש הרמב"ם שבדעת שאלתי, ב.

הדלקה זה, ולדעת בערב.. וכן ומדליק.. ומטיבן.. הנרות כל מדשן היה

בערב, והטבה בבוקר הטבה ואילך, חינוך ומשעת בערב, התחילה ראשונה

בה". שוים וערבית ושחרית

המא דברי שבהמשך הרד"פ, מפרשיםוענה "ויש וז"ל: כדבריו, מוכח ירי

העלאה, הקרויה והיא שמן, ונתינת גמורה הדלקה שם היתה שבערב

"הרי הרד"פ: וכתב שכבו". אותם שמדליק תיקון אלא שם אין ובבוקר

להדיא הרמב"םמפורש בבוקרשלדעת מדליקים אין הדעות לשאר (כי

לערבכלל) בוקר בין חילוק שכבו,יש אותם מדליק רק שבבוקר ,

לכבות צריך כבו, שלא אלו שגם היינו גמורה, הדלקה צ"ל ובערב

ולהדליקם". ולחזור

המאירי נתכוין לא שמעולם נכוחה יראה הולך, ישר איש כל תשובתי:

שהמאירי לנכון אוכיח דבר וראשית בערב. הנרות לכבות שצריך זה, לדבר

היתה "שבערב מפרשים דיש כתב שהרי הרמב"ם, לשיטת כאן קאי לא

גמורה הדלקה שמןשם והריונתינת שכבו", אותם מדליק ובבוקר.. ..

שמן" "נתינת יש הרד"פ) לשיטת (גם בבוקרלרמב"ם שידלקוגם בכדי ,

לבוקר. ערב בין החילוק הוא בזה ולא שכבו), הנרות רק (לא היום כל

בפשטות לומר צריך שהיה במאירי, הספר מן חסר העיקר הרד"פ ולדברי

גמורה הדלקה היתה שבערב מפרשים הנרותשיש כל את כיבו ולשםכי ,

המאירי דעת על עלתה שלא פשוט אבל שמן. דנתינת הענין הזכיר מה

רש"י (היינו אומרים דיש פשוטה, וכוונתו הנרות, שכיבו לחדש כלל

שמן עוד בבוקר נתנו שלא וסוברים הרמב"ם על שחולקים והרשב"א

הדלקה היתה בערב שרק ודעתם), ביום, לדלוק צריכים הם אין כי בנרות,

את הדליקו רק בבוקר אבל הלילה, הדלקת עבור שמן ונתינת גמורה

השמן בעירת את סיימו ולא הלילה הדלקת באמצע שכבו הנרות אותם

אם רק השמן", "נדŁן אמרינן שלדעתם צ"ל זו (ולשיטה הלילה. ְִַשל

לא אבל הערביים, בין חדשה בהדלקה שוב זה בשמן להדליק רוצים
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"רשימת ראה הרמב"ם, כשיטת ודלא הלילה, הדלקת לסיים רוצים כאשר

המאירי דברי בין קשר שאין הברורה והראיה ואכ"מ). כז, ע' המנורה"

תנש"א בשיחות בהערה הרבי ציין לא למה שלדבריו הרד"פ, של לחידושו

רק ומצא זה למאירי באנצק' ציין לא למה ועוד, שכזה.. מפורש למאירי

בערב. הנרות מכבים שהיו לשיטה שלמה" ב"בנין מקור

הנרות לכבות יש והרי בזר, כשרה שהדלקה יתכן איך לדעתו, שאלתי, ג.

כפשטות נאמר אם משא"כ הדלקה. חיוב יש וא"כ יום, בכל ולהדליקם

אם כי הדלקה, חיוב שום אין הרי תמיד, דולקים שהנרות הרמב"ם לשון

הדלקת של הציווי וכל לכבות. חיוב להיות מוכרח היה הדלקה, חיוב היה

שמן שמוסיפים ההטבה, ע"י וזהו דלוקים, יהיו שהנרות הוא המנורה

שכבה. נר רק ומדליקים

שהרי חדשה, הדלקה להיות שצריכה פעמים יש לשיטתו גם "הרי וענה:

המנורה את להדליק שהצורך ועכצ"ל, מחדש.. להדליקו צריכים שכבה נר

שיהיו היא המצוה כי מצוה, תהיה ההדלקה שפעולת לכך גורם אינו

אין זאת (שלולא בהדלקה הצורך אם מינה נפקא ולמאי דולקים. הנרות

יום"?! בכל או לזמן, מזמן פעמי, חד הוא דולקים) הנרות

אינה שכבה, נר הדלקת כי ונפלאה. גדולה מינה שהנפקא בודאי תשובתי:

כשלא (ולכן דלוק להיות חייב שהנר מפני אלא הדלקה, ציווי שיש מפני

ציווי שיש נאמר אם אבל כזו). מצוה אין כי להדליקו, צורך אין כבה

מצוה שיעשו רוצה שהתורה משום זה אין כרחך על הרי יום, בכל לכבות

הדלקה פעולת שתהיה רוצה שהתורה מפני להיפך, אלא הנרות, כיבוי של

שפעולת כרחך ועל להדליק, אפשר אי הכיבוי ובלי יום, בכל מחדש

בזר. כשרה תהיה ואיך המצוה, היא ההדלקה

היחידה שהפעם שם, בהי"ב הרמב"ם מלשון משמע שהרי שאלתי, ד.

המנורה, חינוך בעת רק היא הנרות, שבעת כל את הכהן מדליק שבה

וכתבתי שכבה. נר רק בערב בין בבוקר בין שמדליק יום בכל משא"כ

והיא הדלקה מצות בה אין שכבה נר שהדלקת דאף חידוש, יהיה שעפ"ז

בזר. כשרה תהיה לא המנורה בחינוך ההדלקה מ"מ בזר, כשרה
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שאכן ביותר גדול חידוש "זהו מקורוענה: שום לו ".אין

כך לי הסתבר ורק מקור, לי היה לא זאת כתבתי כאשר אכן תשובתי:

שכיוונתי ב"ה אבל הפשוטה. הסברא שיחות.מצד בלקוטי למפורש
,(70 הערה (ראה מקומות בארבע הצפע"נ בשם מביא 100 ע' י"ח שבחלק

מתחנכת שעי"ז כיון כהן, ע"י להיות צריכה היתה הראשונה ש"ההדלקה

גם הוא שכן 101 ע' שם בשיחה וממשיך שרת"! כלי להעשות המנורה

ואפילו דוקא, הכהן לאהרן שייכת היתה הראשונה שההדלקה רש"י, לדעת

שהלקו"ש ואף דוקא. כהן שיהיה צריך המנורה בחינוך כי רבינו, למשה לא

ולא שירות, כלי נעשה שבכך משום היינו כהן, בעינן דבחינוך דהא פירש,

בחזו"א מצאתי אך בכהן, שמצוותה עצמה ההדלקה מחמת שהוא כתב

המנורה את מחנכין אין דתנן הא "אבל שכתב: שם מקדש ביאת בהלכות

הערביים, בין נרותיה בז' כהן"אלא הדלקת שזהצריך דאף שם, והאריך ,

ובערב, בבוקר הנרות הטבת של להדלקה הכוונה בהדלקה, מצוה שאין

מצוה". הראשונה "הדלקה אבל

שבשניהם לבוקר, ממש שווה ערב בכל הרגילה שההדלקה ביארתי, ה.

שעיקר וביארתי מדליקו. שכבה בנר ורק הדלקה, ולא הנרות הטבת רק יש

לחינוך הכוונה הערביים", בין הנרות את אהרן "בהעלות של הפירוש

עד "מערב מודגש שם דוקא ולכן דוקא. אהרן ע"י נעשה שזה המנורה,

גם לתת יש ולכן המנורה. לחינוך שהכוונה הרוגאצ'ובר, וכביאור בוקר",

ההדלקה, עיקר זהו כי בוקר, עד דמערב זו כמדה ובערב, בוקר יום בכל

הערביים. בין רק מחנכים שלכן

המנורה שחינוך ההכרח צריך: ערבא ערבך בבחינת זה "והרי הרד"פ: וענה

ההדלקה על וחשיבות מעלה לה שיש הערביים, בין בהדלקת אלא אינו

בשעה בה דוקא, בערב היא ההדלקה עיקר יום שבכל לפי הוא בבוקר,

שהרי בבוקר, ההדלקה על בערב בהדלקה יתרון שום מצינו לא יום שבכל

כלל". חילוק ביניהם אין לשיטתו

עיקר "כי :30 הערה שם בתנש"א מהביאור שמתעלם לפלא תשובתי:

מאי בטיהרא שרגא ביום משא"כ החושך, זמן בלילה, היא האור תועלת
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הטעם וזהו והחסידות. הקבלה ע"פ הענין לבאר שם ממשיך ואח"כ אהני".

המנורה, חינוך זמן הוא אז רק ובמילא בערב, היא ההדלקה שעיקר

דוקא. הערב לפי הוא השמן נתינת שיעור ובמילא

נרות מדליק רבה כהנא אהרן את לראות נזכה ממש שבקרוב רצון ויהי

והנצחי. השלישי המקדש בבית תמיד, נר דלהעלות ובאופן ציון, של
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נ"ו  סימן 

חנוכה לנר השמן שיעור 

-א-

ב"לוח": הנכתב על שתמה למי במענה ג' ע' י"ב כרך קודש" ב"אגרות

הפחות לכל שידלוק שמן צ"ל חנוכה, קדש שבת שעה"בערב חצי
החמה שקיעת קשהאחר מה עיון "וצריך אדמו"ר: כ"ק ע"כ משיב ."

עכלה"ק. בזה". לו

צריך יום דבכל האחרונים רוב פסקו כבר שהרי מובן, אינו לכאורה והנה

שעה חצי לכה"פ צאה"כשידלק משנ"באחר מחה"ש, פרמ"ג, (כה"ח,

אבל החמה, שקיעת אחר שעה חצי הפוסקים שיש את"ל ואפילו ועוד).

בזה", לו קשה "מה כ"ק שואל איך ברורהמ"מ הקושיא ובפרטוהרי .

הרב בית למנהג טעם נותן קנג, ע' י' כרך באג"ק בעצמו אדמו"ר שכ"ק

שידלוק שמן דקותליתן מדליקין50 אם הדיעות כב' להחמיר כדי שזהו ,

מדל שלכן אחריה, או ערבית תפלת שיהיהקודם ובאופן מנחה, אחרי יקין

כתוב איך וא"כ עי"ש. דקות, 50 ס"ה ערבית, אחר שעה חצי השמן שיעור

רק שידלק באופן בעש"ק להדליק שצריך שעהבלוח שקיעתאחרחצי
בזה?החמה קשה מה הרבי מתפלא ומה ?

כולל שבלוח הצ"ע מבין שאינו שואל הרבי ששם מחי"ב שהמכתב ואציין,

חדשים כמה הוא מנהגנולאחרחב"ד, את כותב ששם מח"י, המכתב

בענין בחי"ב הצ"ע על שאל דכאשר בפשטות מובן וא"כ דקות. ל-50

ההוראה עם ביחד זה היה בעש"ק, השמן לכן,כמות קודם נתן שכבר
לפרמ"ג שם כבר ציין וגם דקות, ל-50 יום בכל להספיק צריך שהשמן

השאלה. את מגדיל וזה וכו'.
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-ב -

ד"מצותה הברייתא בענין בגמרא לשונות ב' יש כא,א. בשבת והנה

זה. שיעור נאמר מה לענין השוק", מן רגל שתכלה עד החמה משתשקע

לשיעורא. בתרא: לישנא מדליק. אדליק לא דאי קמא: לישנא

כתבו, אי ד"ה שם אהדדיובתוס' פליגי הלשונות קמאדשני ללישנא .

ללמדנו בכדי הוא כו'", שתכלה עד החמה "משתשקע שנאמר השיעור

להדליק אפשר אי כן זהשאחרי גדר נאמר בתרא ללישנא ואילו רק,
ללמדנו בכדי כלומר בנרלשיעורא, ליתן צריך שמן ליתןכמה שצריך ,

כאילו היינו שתכלה. עד החמה משקיעת שעובר הזמן כמו כזה שיעור

קשר וללא כדלקמן), דקות 50 (או שעה" חצי "מצותה כתוב לזמןשהיה
ההדלקה. תחילת

וכך רגל, שתכלה לאחר גם להדליק שאפשר להלכה, פוסקים אנו והנה

ש"עד בתרא כלישנא נקטינן וא"כ בשו"ע. וכמבואר בפועל המנהג אמנם

נאמר לשיעוראשתכלה" אלארק קמאשלכתחילה. כלישנא גם מחמירין

גופא מזה כי זו, בהחמרה הטעם (וי"ל החמה". "משתשקע בזמן להדליק

שעה דחצי השיעור את הגמרא זהשנקטה בלשון מאחרדוקא זהו ,

מדליק).שלכתחילה אדליק לא שאי אע"פ ההדלקה, זמן גם זהו

" כתרוויהו: החמיר ה"ה פ"ד חנוכה בהלכות הרמב"ם זהאבל זמן עבר

מדליק 5אינו למשל מדליק אם שלרמב"ם ויצויין, שם. הג"מ וראה ."

שתכלה, לפני דקותדקות ל-5 רק שמן ליתן ה"שיעור"צריך גם כי ,

רק הוא בתרא, ללישנא הזמןשנאמר קמא,בתוך ללישנא ואחריהקבוע
מצוה שום כבר אין חולקים,"שתכלה" שהלשונות כתוס' נקטינן אנן אבל .

כמו כזה לזמן להספיק צריך שהשמן בתרא כלישנא בעיקר וקי"ל

לחומרא ורק הלילה, כל להדליק אפשר ולאידך שתכלה", עד "משתשקע

בזמן. שמדליקים קמא כלישנא גם עושים ולכתחילה
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-ג-

והמג"א, המחבר הטור, הרא"ש, "משתשקע": מהו האחרונים נחלקו והנה

מיל רבעי ג' הגאונים (לשיטת צאה"כ היינו שקיעה" ל"סוף שהכוונה ס"ל

הר"ן, הרשב"א, ואילו השקיעה). אחר מילין ד' ולר"ת השקיעה, אחר

(וראה שלנו שקיעה היינו שקיעה, לתחילת שהכוונה ס"ל והפר"ח, המאירי,

קכא). סימן צבי" "ארץ ושו"ת תרעב, סימן הגר"א ביאור

צריך וסיעתו לרא"ש הרי בנר, ליתן שצריך השמן לשער כשבאים וא"כ,

שיעור הוא "וכמה שם: (וכברמב"ם שתכלה עד מצאה"כ דקות, 30 ליתן

כמו שעהזה, מהשקיעהחצי דקות, 50 צריך וסיעתו ולרשב"א יותר"). או

שתכלה. עד שלנו

היינו דקות, ל-50 שמן ליתן שמנהגנו כתב בח"י הנ"ל באגרת והרבי

השקיעה. לתחילת שהכוונה הסוברות לדעות שחוששין

לפרמ"ג שהרי צ"ע, לכאורה סק"ג א"א לפרמ"ג שם שציין במה אמנם

כוונתו אבל דקות. ל-50 שמן ליתן אומר הרבי ואילו דקות, 30 רק מספיק

מדליק כאשר שגם הפרמ"ג, שם שכתב דמאחר מאד, נפלאה זה בציון

השוק, מן רגל שכלתה מוכחאחרי הרי שעה, לחצי שמן יתן

בתרא בלישנא הגמרא שכתבה קמאחולקיםשב"לשיעורא" לישנא על

כרמב"ם( אומריםולא אנו שאין בלבד זו לא הזמן, כשעבר גם ולכן כנ"ל),

נשאר ההדלקה ששיעור זאת, עוד אלא להדליק, יכול שאינו קמא כלישנא

השיעורעדיין שתכלה.לפי עד דמשתשקע

אדמו"ר כ"ק רצה להלכהובזה שכתבלדחות סק"ב, שם המג"א דברי את

רק כך כל שמן ליתן צריך אין החמה, שקיעת אחר מה זמן הדליק דאם

הזמן השוקמאותו מן רגל שתכלה לפרמ"ג,עד שציין וזהו עי"ש. ,

הפרמ"ג זאת שכתב כשם וא"כ, כהמג"א. שלא מוכח לשיטתושמדבריו

הוא שהזמן סובר שעהשהוא גםחצי לומר לנו יש כן המחבר, כדעת

50לשיטתנו בשיעור שמן ליתן שיש הפר"ח, כשמדליקיםדקותכדעת גם

שגם ברור ולכן השוק. מן רגל שכלתה ואחרי צאה"כ אחרי במוצאיבלילה
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"לשיעורא"תשב בתרא לישנא מצד כי דקות, ל-50 שמן ליתן לאצריך

מדליק מתי לן מהפרמ"ג).איכפת (וכנ"ל

ג"כ ברור גופא, טעמא רקשבעש"קומהאי לכתחילה שמן ליתן צריך

השקיעהשידלק אחרי שעה צאה"כשלנו,חצי אחר מאחרולא כי .

ובמילא ד"לשיעורא", כהלישנא קבועשנקטינן הוא להתחשבהשיעור בלי

מדליקים כאשר גם כן על כרמב"ם), (ולא ההדלקה זמןבזמן לפני
נש"ק שמןהדלקת ליתן אז גם צריך השקיעה, לפני דקות כ-20 היינו ,

היינו בלבד, דקות 50 השקיעהבשיעור לאחר שעה חצי אםעד (משא"כ

שתכלה עד ידלק שהנר בעש"ק גם צריך היה כרמב"ם, פוסקים היינו

הכוכבים). צאת לאחר שעה חצי היינו השוק, מן רגל



$íåìù òéîùî 520

נ"ז סימן

ריקמה במלאכת שעטנז איסור

-א-

כ"ק ממכתב תצלום נדפס (74 עמ' 821 (גליון חב"ד" "כפר בשבועון

תרגילי "דוגמאות אליו ששלחו למה מענה והוא תשמ"ג, משנת אדמו"ר

רשת, כמו העשוי בד על תמונה שמדפיסים היינו יהודי". בתוכן ריקמה

התמונה כתבנית הרשת, חורי בתוך חוטים להשחיל היא, הריקמה ומלאכת

חשש בזה שאין ביררו "ובודאי הרבי: כותב כך ועל עליה. המודפסת

וכדאיכללשעטנז ולהוסיף,לפרש, ההוראות. בראש או בתת-כותרת זה

הוא) כן (באם פשתן של היא שה"רשת" חמורשכיון בחוטיאיסור לרקום

עכ"ל. וכו'", צמר

לכאורה זו "ואזהרה וז"ל: ע"ה, י.מ. הרב שאל התורניים הקבצים ובאחד

איסור שאין ח,א) (כלאים במשנה שנינו מפורש שהרי כלל, מובנת אינה

אלא בגדים בלבדכלאי ה"ב):בלבישה מכלאים (פ"י הרמב"ם ובלשון ,

בגדים לעשותםכלאי אומותר בלבד ללובשן אלא איסור ואין ולמוכרם,

לחשוש שיש לומר אפשר והיה שעטנז. תלבש לא שנאמר בהם, להתכסות

מותר, זאת גם אבל וכדומה, הברכיים על זאת יניחו העשיה בשעת שמא

ומה שא,ו). יו"ד שו"ע הט"ז, שם (רמב"ם בארץ" תופרים ה"צנועין ורק

חמור "איסור הלשון את ליישב כדי בזה שאין צמר".לרקוםגם בחוטי

לעניננו. בהנוגע י.מ. ר' של לשונו כאן עד

-ב -

דהנה בפשטות, לבאר שאסורהלשוןויש הרבי שבדברי לעשותהזה

במקורם בגדים כלאי בהלכות הלכות בכמה ממש, לזה בדומה יש שעטנז,
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" ברמ"א: ס"ב חצר סימן וכגון: חצר-דש, סימנים יו"ד לתפורבשו"ע ואסור

הכבשים.. עורות "לפיכך, ס"א: רצט סימן כו'". צמר בגד תחת קנבוס בגד

לתפרן מהקנבוסמותר הרוב אם הקנבוס.. וכן פשתן.. לארוגבחוטי מותר

למחצה מחצה היו ואם שלאסורהטווי.. שהשתי "בגד ברמ"א: שם, ."

פשתן, של והערב לתפרומשי משי".אסור של שרובו אע"פ הצמר עם

לכתחילה "ומ"מ בסופו: ברמ"א ס"א שא יעשהסימן כלאים".לא של

"וישראל בסופו: ברמ"א ס"ב שב כלאיםסימן לתפור כעובדהחשוד דינו

מחמירין יש יתפורכוכבים. כו'".דלא לבן בקנבוס צמר בגד

די אבל ומהפוסקים, מהראשונים רבות דוגמאות עוד להביא אפשר וכך

לשון על ובראשונה בראש היא הנ"ל שהקושיא לראות, בכדי בהנ"ל

מיושב כן כדלקמן, והרמ"א, השו"ע לשון שיבואר וכשם והרמ"א. המחבר

הרבי. לשון

-ג-

בגדים "כלאי אחד: סעיף יש דש סימן שם בשו"ע לעשותםדהנה מותר
שא בסימן שלעיל הש"ך, והקשה בלבישה". אלא אסורים ואינם ולקיימם,

קשים): אפילו עליהם, שיושבים מצעים עשיית (לגבי הרמ"א כתב ס"ב

לכתחילה מקום יעשה"ומכל מפורשלא כאן שהרי וקשה כלאים". של

לעשותם. שמותר

שיתכסה לחוש שיש "בדברים רק יש כלאים, עשית שאיסור הש"ך, ותירץ

אחר, לישראל או לעצמן אותן שעושין והיינו הכאבהן, בעניןאבל מיירי

לזה לחוש שהואשאין כגון של, כוכביםבגד לעובדיעובד אותו ועושין
הש"ך.כוכבים עכ"ל וכה"ג",

שהבי מה כל מיושב בזה "אינןאשר בגדים שכלאי מהמשנה י.מ. הר' א

כי לעשותם". מותר בגדים ש"כלאי ומהרמב"ם מללבוש", אלא אסורין

לעשות אבל עכו"ם, עבור העושה ישראל על מדובר אלו דינים עבורבכל
הנהישראל וכדומה, מטפחת או מצעים או אסורה,בגד העשיה עצם

וכו'. ידו על בכריכה או בישיבה או בלבישה עי"ז יכשל שלא בכדי
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תופרים "הצנועין ושרק כדרכם" תופרים כסות ש"מוכרי הדין כן וכמו

עבור או עצמו עבור משא"כ העכו"ם, עבור כשתופרים רק הוא בארץ",

בודאי אחר, אסורהישראל התפירה בשימוששעצם עי"ז יכשל שמא

אסור.

וכו'. לארוג ואסור לתפור שאסור דלעיל הלשונות כל בזה ומיושבים

שאסור הש"ך שכתב שמה ולומר לחלק שאין הוכחה, גם הנ"ל ומלשונות

כבר יש כאשר רק הוא כלאים, של אסורבדלעשות שאז כלאים, של

של התפירה שעצם הנ"ל, מלשונות מוכח כי מלבוש. איזה ממנו לעשות

אסורה. ופשתים צמר

כתב שבס"ט שא. בסימן הלכות בכמה והרמ"א השו"ע לשון יובן ובזה

"וכן לעשותהרמ"א: עליו..אסור שאוכלין השלחן על שפורסים מטפחות

מכלאים.. הכנסת בבית עליו שקורין ידיואו בהם מקנח שלפעמים מפני
בהם רך,ומתחמם הוא אם "וילון, המחבר: כתב ובס"י לעשותו". אסור

הוא שהאיסור הרי .לעשותמכלאים".

בד לקחת הוא שם שהאיסור ולדחוק להתעקש נרצה אם שגם ופשוט

דבר אותו הוא בריקמה כאן הרי וכו', מטפחות ממנו ולעשות כלאים של

כי המטפחתממש, עבודתעשיית בגמר שמיד הריקמה, ידי על היא

לשימוש.מוכנההריקמה המטפחת

ס"ה שא בסימן השלחן", "ערוך בעל קושית בפשטות מיושבת זה ובכל

ואכ"מ. עיש"ב,

-ד -

ברשת "ומיירי כתב: כאן, מדובר מה על כשצייר הנ"ל ע"ה י.מ. הר' והנה

קשהעשויה וטלפנתיחומר קשה". ב"חומר שמדובר לו מאין ידעתי ולא ."

זו היא ואשר אלו ריקמות המפיצה חב"ד, מכפר תחי' ש.ר.מ. למרת

אלא קשה, בחומר מדובר שאין לי ואמרה מהרבי, המכתב את שקיבלה

שבחומר כיון זה, את מדגיש אני ולמה עמילן. עם שמגוהץ פשוט בבד
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נימא תיכרך "שמא חשש ואין ישיבה, על גזרו לא "לבדים") (שהוא קשה

רגיל בבד כאמור מדובר כאן אבל ס"ב. שא סימן בשו"ע כמבואר עליו",

הנ"ל, של כטעותו קשה בחומר מדובר היה אם ואף קשה". "בחומר ולא

שלכתחילה בפירוש הרמ"א כתב בזה גם כלאיםהרי של לעשותו ,אסור

וכ"ש הישראל, עבור כשעושה ההלכה היא שכך כנ"ל הש"ך כתב זה ועל

בשרו. על נימא תכרך שמא לחשוש שיש רגיל בבד

למעבדת הריקמה עם שהלכה עוד, לי סיפרה הנ"ל הגב' עם וכשדיברתי

את בדקו והם הרבי, של המכתב את שם והראתה ברק, בבני שעטנז

הטובים שבחומרים לה אמרו אבל שעטנז. בו שאין וקבעו שלה החומר

והחוטים מפישתן הוא הבד אכן היקרות, הריקמות את מהם שעושים יותר

איסור.מצמר, בזה שיש אלו בריקמות המתעסקים את לעורר החלו והם

מכשול להסיר פעל ומכתבו למעשה, להלכה ברורים הרבי של שדבריו הרי

מכשול בזה שאין ביררו בודאי אלו שבריקמות הרבי שכתב וכפי מרבים.

איסור בזה יש מפישתן, הוא הבד שכאשר החבילה, על לציין ושצריך כלל,

צמר. חוטי עם לרקום חמור

הרבי שכוונת בודאי הרי הריקמה, בעצם שיש מהאיסור שחוץ עוד, וי"ל

מבתים הבאות לילדות מגיעות מטבען האלו הריקמות כי נוסף. לדבר

שעטנז איסור על כלל יודעים שהריקמהשאינם הנ"ל, לי שאמרה וכפי .

ובזה השלחן. על למפה או כסא, של מושב על לתופרה מפורשמיועדת
(להשתמששאסורברמ"א נותניםבנוסףבזה כאשר ולכן העשיה). לאיסור

משום גם בזה יש הרי לאיסור, ידו על להגיע שאפשר דבר לעשות לילדה

מכשילים הרוקמת, הילדה וגם המייצר שגם מכשול, תתן לא עור לפני

שעטנז, באיסור בזה המשתמש מהאיסוראת כלל יודעים הם אין שהרי

המדברשבזה הנ"ל, והרמ"א השו"ע של הדין מעצם יותר חמור זה (ולכן

בשעטנז). להשתמש חשודים שאינם אלו על



$íåìù òéîùî 524

נ"ח סימן

ומעשרות  תרומות בהפרשת קשה  בעיה 
בימינו 

-א-

חטים, "לקצור שברצונם אדמו"ר, לכ"ק ארה"ק תושבי הציעו תשי"ד בשנת

אדמו"ר כ"ק בשביל במיוחד הקודש, בארץ ולטחנם ולבררם לשמרם

קודש ובאגרות פסח). בערב חילק שהרבי המצות עבור (הכוונה שליט"א"

וזלה"ק: הרבי עונה ב'תרמו אגרת ט' חלק

בעניני זה שקשור כיון הנה שמורה. למצה התכנית אודות שכותב "מה

כיון זה. מסובך בענין מסקנא לידי באתי לא עדיין ומעשרות, תרומות

שלהנמצאים ואף סי"ב]). שלא [סי' יו"ד בשו"ע לצדיק (צבי בארץ שנמרחו

שאני. אפשר בדאי בודאי הרי בזה, ופשוטה ברורה הנהגה יש ְִבארץ

בזה החלטה איזה כשתהיה נדר ובלי וד"ל. בחו"ל להנמצאים משא"כ

עכלה"ק. אודיע".

בפ"א ברמב"ם דהנה לומר, כוונתו בארץ", שנמרחו "כיון שכתב ובמה

לחו"ל שיצאו ישראל ארץ "פירות הכ"ב: תרומות מןפטוריןמהלכות

והרדב"ז, המשל"מ שם וכתבו המעשרות", ומן התרומות ומן החלה

אם רק שלאלאשזהו סימן ביו"ד והשו"ע בארץ. מלאכתן נגמרה

לצדיק" ה"צבי כתב זה ועל הרמב"ם, כלשון כתב דכשנמרחוסי"ב

בתרו"מ חייבים עבורבארץ להכין שרוצים הללו שמורות החטים ולכן .

בתרו"מ. חייבים הרבי

מסקנא לידי באתי לא "עדיין שכתב מה זהאבל מסובך עלבענין ,"

ישראל ארץ פירות אם גופא בזה הוא המסובך שהענין כוונתו אין כרחך

"ואף המשיך שהרי בחו"ל. בתרו"מ חייבים בארץ שלהנמצאיםשנמרחו



ç"ð ïîéñ$åðéîéá úåøùòîå úåîåøú úùøôäá äù÷ äéòá525

בכלל,בארץ תרו"מ על שמדבר הרי בזה", ופשוטה ברורה הנהגה יש

אע"פ מסובך", "ענין בזה יש ומעשרות תרומות הפרשת של הענין שעצם

ופשוטה. ברורה הנהגה לזה קבעו ברירה בלית ישראל שבארץ

להבין ה"סיבוך"וצריך שמהמהו כך כדי ועד ומעשרות, תרומות בענין

"בד הוא המצב שכאן משום רק זהו פשוטה, הנהגה בזה יש אישבארץ
רוצהאפשר שאינו בחו"ל משא"כ הארץ, מגדולי לאכול מוכרחים כי ,"

לזה. להכנס

פעם כך על העיר גינזבורג, שי' שמחה יוסף ר' הגה"ח שידידי וזכורני

בביאור לעיין ונשתדל בקושיא. ונשאר מהקובצים, באחד למערכת במכתב

מחשבותיו ונפלאו מדרכינו, אדמו"ר כ"ק של דרכיו שגבהו ואף הענין.

מגעת, שידינו כמה עד לברר עלינו שומה הלכה בעניני אבל ממחשבותינו,

לכאורה הוא באגרת שהכתוב ובפרט הקדושה. כוונתו היתה מילתאמה
חכמים.דתמיהה דברי עומק ולבאר לקיים ומצוה ,

בהפרשת "מסובכים" ענינים כמה יש שבאמת רואים, לעיין וכשמתחילים

הבעיות, אחת את רק עתה במאמרנו ונזכיר הזה. בזמן ומעשרות תרומות

נבאר וכן כדלהלן. מעשר" ה"תרומת בעיית חמורשהיא הסיבוך למה

הסדר לליל שמורה מצות של בתרו"מ דוקא מדברשבעתיים זה (שעל

הנ"ל): באגרת

-ב -

מעשר והתרומת הישראל, שמפריש גדולה התרומה הבית, בזמן הנה

וליתנם בטהרה לשמרם יש שקיבל, ראשון המעשר מתוך הלוי שמפריש

בטהרה. אוכלם והוא לכהן,

תרומה להאכיל מ"ט:טהורהולענין פי"א בתרומות שנינו הכהן, לבהמת

בזהכרשיני" ונחלקו ולתרנגולים". ולחיה לבהמה אותם מאכילין תרומה

ורע"ב בר"ש מפורש (וכן סו,ב. ביבמות התוס' דמשמעות והרמב"ם. התוס'

"כרשינין" דוקא נקטה שהמשנה שם), בהמהלמשנה למאכל דעיקרם
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שעיקרו דבר אבל פטורין"), לאדם כלל חזו לא דאי לאדם, חזו ("ומ"מ

התוס' וכ"כ תרומה". הפסד משום לבהמה ליתנם "אסור אדם, למאכל

בתו"כ מפורש וכן מו,א. בפסחים והר"ן והדשות, ד"ה צ,א. מציעא בבא

אוכלת, הבהמה ולא בלחמו, יאכלו "הם כב,יא): ויקרא לא(עה"פ יכול
בכרשינין, ובתנאתאכל ה"ה. דתרומות פי"א בירושלמי הוא וכן נפש". ת"ל

אחד "כהן על מסופר פ"י, פי"ג רבא אליהו בהמתודבי את שהאכיל
עליותרומה אש זכריםונפלה שלושים מביתו ואכלה בגדים, וששים

ואמרו הרבה". ממון ושאר שמן כדי ועשרה יין של כדים וארבע ועשרים

הפסוק את שם ע"ז ומביאים בתרומה. שזלזל על עונש שזהו החכמים לו

קדשי "ואת יח,לב) (במדבר הפסוק ואת ימות", דרכיו "בוזה יט,טז) (משלי

תמותו". ולא תחללו לא ישראל בני

ותרומת "תרומה בסתם: כתב ה"א פ"ו תרומות בהלכות הרמב"ם אבל

לכהנים.. נאכלת משמעובהמתןמעשר וכן "כרשינין". כלל הזכיר ולא ,"

שלדעת שם, הרמב"ם על המהרי"ק בפירוש (ועיין שם ה"ז בפ"ט גם

מטין וכן נקט). דמילתא אורחא "כרשינין", במשנה שנקטו מה הרמב"ם

פסחים מרש"י משמע וכן שם. מנ"ח ועיין רפ, מצוה החינוך ספר דברי

מפנין. ד"ה קכו,ב. ושבת טהורות ד"ה יג,א.

לתרומה ד"הטמאהובנוגע דהתוס' כז,ב. בביצה ותוס' רש"י נחלקו בזה ,

שיש כתבו, שנטמאת החלה אסורלשרוףועל ולכן הטמאה, התרומה את

(לג,ב) בתמורה משמע וכן בשריפה.. דמצותה "משום לבהמתו ליתנה

יקברו". לא הנשרפין וקאמר הנשרפין, בהדי טמאה לתרומה לה דחשיב

ורק כלבו, לפני טמאה תרומה ליתן מותר שבחול כתב, שם רש"י אבל

"דזו קכו,ב: בשבת רש"י וכ"כ ביו"ט. קדשים מבערין דאין אסור ביו"ט

העולם, מן ביעורה לבהמההיא או להיסק פסחיםאו במשנה פירש"י וכן ,"

ראי"ה (והגאון התוס'. כדברי נקטו שם בשבת והרמב"ן והרשב"א מו,א.

שכתב אזיל, לטעמיה שרש"י ביאר, לח סימן כהן" ב"משפט ז"ל קוק

כאן אין וא"כ לאכלו, יבואו שלא בכדי הוא השריפה שטעם שם בתרומה

דאכילת ביעור לדעתו ולכן לבערו. הוא העיקר אלא דוקא, שריפה מצות

כשריפה). הוא בהמה
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-ג-

אפשר אי הרי מעשר, ותרומת גדולה תרומה מפרישים כאשר בזה"ז והנה

התרומה טמאים,לאכילהליתן בחזקת הם בזה"ז שהכהנים כיון לכהן,

בסימן (ראה מתים טמאי כולנו כי שנטמאת בחזקה היא התרומה וגם

הגר"א ובביאור גדולה, בתרומה שהוא כל בהפרשה די שלכן סי"ט שלא

פ"ה נזירות הלכות ראב"ד וראה בזה"ז. הזאה שאין כז,א. לבכורות ציין

חולק אינו שהרמב"ם שם ובמשל"מ הן", מת טמאי בזה"ז "והכהנים הט"ו:

עי"ש). זה על

הרמב"ם למחלוקת באנו טומאה, לקבל הוכשרה לא התרומה אם ולכן,

ואם לבהמה. אדם, מאכל שהיא תרומה להאכיל מותר אם והתוס'

אם ותוס', רש"י למחלוקת באנו ונטמאה, טומאה, לקבל הוכשרה התרומה

לבהמתו. להאכילה אפשר או דוקא, בשריפה מצותה

(לקבלת אותה להכשיר "וטוב כתב: סי"ט שלא בסימן הרמ"א והנה

טומאה שתקבל כדי מירוח, קודם מים) ע"י לשרפהטומאה מותר ".ויהא

להכשירה אסור בתרומה נתחייב שכבר מירוח אחר "אבל סקל"ה: ובש"ך

טהורה". לתרומה טומאה לגרום שאסור טומאה, לקבל

הוכשרו, אם יודעים אנו ואין בשוק פירות קונים שאנו היום וזהואבל

מירוח אחר לדעתכבר א"כ טהורה, לתרומה טומאה לגרום לנו ואסור

בספר אבל התרו"מ. הפרשת קודם מים הפירות על ליתן אסור הש"ך

בזה"ז להכשיר מקילין שרבים כתב, טוקוצינסקי להגרי"מ ישראל" "ארץ

שתרומה דמאחר סק"נ, סוף שם הגר"א בביאור וכ"כ המירוח, לאחר גם

יש (ולכאורה המירוח. אחר גם להכשירה שמותר אפשר דרבנן, בזה"ז

הפירות יכשירו לא אם כי מעלה, גם קודםבזה לטמאם בהם ויגעו

חשש יש הרי עצמהההפרשה, ויגעושהתרומה ההפרשה, לאחר תוכשר

טהורה). תרומה ויטמאו בה

אותה קוברים אלא התרומה, את שורפין שאין היום נוהגים ולמעשה

מפני עטופה, כשהיא באשפה אותה שמכניסין ע"י גם היא (שהקבורה

לא כי ההפרשה, קודם הפירות את להכשיר צורך אין ולכן הכבוד).
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לכן קודם מים קיבלו שכבר זה על שסומכים וגם התרומה. את שורפים

לשיווק, הכנתם נטמאובעת התרומה.וכבר את עתה שיטמאו חשש ואין

-ד -

גדולות. בכמויות מדובר שלא הביתית, בהפרשה רק היא הקבורה והנה

ובטחנת האריזה בבית או בשדה, בפרדס, כגון הציבורית במערכת אבל

פוטרת אחת חיטה מהתורה הרי גדולה, בתרומה ניחא הא הנה וכו', הקמח

אבל שהוא. כל רק מפרישים אכן ובזה"ז הכרי, כל מעשראת התרומת

עשרות כבר גדולה מבוכה יש בזה הרי הפירות, מכל אחד אחוז שהיא

בארץ ותבואה ופירות ירקות של גדולות כמויות לגדול שהחלו (מאז שנים

ומצוות). תורה שומרי יהודים אצל ובפרט ישראל,

שעי"ז וגם טכנית, אפשרות אין פירות של אדירות כמויות לקבור כי

הרבים, את וימכרומכשילים משם ליקח יבואו מהוגנים שאינם שסוחרים

שהכשירו (לאחר לשרוף וגם רח"ל. תרומה זרים ויאכלו לרבים, התרומה

הפירות כל לא כי פשוט, הדבר אין המירוח) לפני לטומאה הפירות

והמשווקים שהמגדלים (ובעיקר בקלות לשריפה טכנית אינםניתנים

להפסיד עשרותרוצים של להפסד להגיע שיכולים סחורה, הרבה כך כל

בשנה). טונות

לול או פרות של רפת שמוכרים הוא, מקומות בכמה בפועל שנהגו ומה

ומאכילים כהן, לאיזה החיות") ב"גן והחיות הבהמות את (או תרנגולין של

יש בזה אבל שם. הנמצאים והחיות לבהמות מעשר התרומת כמהאת

טמאהבעיות תרומה לבהמה להאכיל אסור התוס' שלפי מה דמלבד .

ובשביעית ז,יג. במעשרות החזו"א פסק (וכן כנ"ל דוקא בשריפה שמצותה

כשיטת ננקוט אם גם הרי דוקא). בשריפה שמצותה כתוס' שהלכה ה,יב.

בזה יש עדיין כדלעיל, כהן לבהמת טמאה תרומה ליתן שמתיר רש"י

מכשולים: כמה

אופן, בשום אפשר אי זה הרי התרומה, את לטמא נרצה דאם כיא)

בידים תרומה לטמא הפירותאסור להכשיר אפשר תמיד שלא וגם .
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לבהמת מאכילין וא"כ וכיו"ב). קטנים בגרעינים כשמדובר (כגון ולטמאם

טהורה. תרומה כהן

בהמה החיות") ל"גן (או ללול או לרפת שמביאים שבשעה אוחדשהב)

אתחדשיםאפרוחים לו ולמכור לכהן פעם בכל לרוץ שייך לא הרי וכו',

אין כי ע"ז, מלכתחילה חוזה לעשות אפשר ואי שהגיע. החדש המשלוח

לעולם. בא שלא דבר מוכר אדם

אוכלות הבהמות שהרי ויו"טגםג) אסורבשבת רש"י דעת לפי וגם ,

להאכיל שמתיר מה דכל ויו"ט, בשבת כהן לבהמת תרומה להאכיל

שריפה, כמו שזה משום הוא ביו"טלבהמה, קדשים שורפין .ואין

מבעיית להפטר בכדי לגוי, המבכרת בהמה למכור נהוג שהיום ד)

לגוי, הבהמה שמכרו בהפסדו, שכרו יצא כאן וא"כ זוהבכורות. ובהמה
לנכרי האחרות.השייכת הבהמות חברותיה כל עם בתרומה אוכלת

באים כאשר והאם לכהן, והלול הרפת שמוכרים זו היא הערמה דאיזו ה)

"הקונה"? מהכהן רשות שואלים תרנגולים, למכור או בהמה לשחוט

התרומת עם לעשות מה בזה, והספיקות הבעיות למאד עד רבו הרי

" בה יש בזמננו תרומה הפרשת ולכן מסובךמעשר. שלענין כלשונו "

הרבי.

-ה -

תגדל שמורה, למצה בחיטים אבל כולה. השנה בכל הוא זה כל והנה

אופן בשום אסורים אלו "שמורים" חיטים שהרי וכמה. כמה המבוכה

בודאי כן ואם יחמיצו, שלא מים, עם במגע הוכשרולבוא לטומאהשלא

שהיא מעשר תרומת כבר לנו שיש ההפרשה ואחרי ההפרשה. בודאיקודם

טהורה החיטים?תרומה עם נעשה מה כן אם ,

וכנ"ל והרמב"ם, התוס' למחלוקת באנו הרי לבהמה, ליתנם נרצה ואם

בתו"כ) (שמקורו כתוס' כתבו טהורהשהפוסקים תרומה ליתן שאסור
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שעובריםלבהמה אליהו, דבי התנא של הנורא הסיפור אזהרת לנו יש וגם .

ישראל". בני קדשי את תחללו "ולא על

ופשוטה" ברורה "הנהגה בזה יש בארץ להנמצאים שבאמת אלא

שכןפשוטה(" כוונתו ונתקבל,פשט", כללהדבר פשוט זה אין אבל

כהן,כנ"ל לבהמת התרומה נותנים שאמנם היא, בארץ בזה וההנהגה ,(

על לאדם, הראויה בתרומה בהמה האכלת של האיסור על ומתגברים

עיצות: כמה ידי

הרי תרומה, לאכול לכהן אסור הזה שבזמן שמאחר דינהא) התרומה כל
"כרשינין" הכהן,כמו לבהמת התרומה את שנותנים ב) שמנקים. לפני

ג) אדם. למאכל כך כל ראויה היא אין ואז שלה, מהפסולת אותה

עד ימים לכמה הפירות אדםשמניחין למאכל ראוים יהיו אזשלא ורק ,

באכילתם. יכשלו שבינתיים חשש בזה יש אבל לבהמות. אותם מאכילים

רק אלא לבהמות, בידים הפירות נותנים שלא והוימניחיןד) לפניהם,

גרמא. רק

והתרומה" "המעשר שבספר שאף מאד, דחוקים היתרים הם אלו כל אבל

וביניהם ישראל מגדולי כמה הביא כ"ד) הערה פ"י גרוסברג, (להגרח"ז

אבל כהן, לבהמת טהורה תרומה הזה בזמן ליתן שהתירו חסד" ה"תורת

שההיתר כתבו, שהתירו מאלו כמה וגם זאת. דחו הפוסקים מגדולי כמה

ש" זה לגבי רק למחותהוא להתיראין יכולים הם אין אבל למקילין, "

הנ"ל): (בסימן סיכם קוק הגראי"ה של כהן" "משפט ובספר בפירוש. כן

כולם, הפוסקים בקבורה"ומשמעות אלא טהורה לתרומה עיצה ".שאין

כהן לבהמת התרומה נותנים כאשר רק הוא שלהם ההיתר שכל ובפרט

עדיין שבזה לכהן, והעופות הבהמות שמוכרים הנ"ל באופן לא אבל ממש,

כלל פתרנו לעיל!לא שהזכרנו המכשולים חמשת את

תרומות בעניני זה שקשור כיון "הנה הרבי: דברי עמקו כמה ומעתה,

שלהנמצאים ואף זה.. מסובך בענין מסקנא לידי באתי לא עדיין ומעשרות,

שאני. אפשר בדאי בודאי הרי בזה, ופשוטה ברורה הנהגה יש בארץ

וד"ל". בחו"ל להנמצאים משא"כ
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נ"ט סימן

בשמיטה המכירה  היתר בענין 
אדמו"ר  כ"ק  לדעת

-א-

קלמן הרב אל הרבי ששלח מכתב נדפס רצז ע' חט"ו קודש" ב"אגרות

וזלה"ק: תשי"ז, תמוז כ"ה ביום ז"ל, כהנא

הקרקע מכירת ענין גם נזכר לא לאילנות בהנוגע מה מפני צ"ע, "לכאורה

לסניף זקוקים כת"ר שמתאר באופן הנעשות שמהמלאכות כיון לזמן,

גם יצילו ועי"ז בזה. מועלת לזמן המכירה גדולים כמה ולדעת ההיתר,

ושבעוונותינו התירו, שלא ממלאכות גם יעשו ההוראות שלמרות אלו,

מלאכה". גוררת מלאכה כי מקומות, בכמה הם נמצאים הרבים

הקרקע "מכירת בענין המכתב בגוף מש"כ (על הרבי מעיר הגליון ובשולי

אלא כוונתי שאין "מובן ללאשגםלזמן"): החוששים (למרות לזמן ימכרו

עליהם). החולקים דעת וכידוע מלאכותתחנם, עוד שיתירו לא -אבל

לסניף". אלא זה בא שלא כיון

אצטט הערה כל (בתחילת זו אגרת לגבי הבהרות כמה להלן וארשום

הערתי): מתייחסת שלהן במכתב, הרבי מדברי

-ב -

לאילנות" שבנוגעבהנוגע כיון - כהלשדות" בין הלבן") "שדה לא(היינו

כלל המכירה וזריעהמועילה חרישה מלאכת לעשות צריך שם שהרי ,

המכירהמהתורהשאסורות היתר את שיזמו ישראל גדולי רוב גם זה ואת ,
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אבל השמיטה"). "פולמוס ואילך קכד ע' השבע" "שנת (עיין התירו לא

כדלקמן. מדרבנן מלאכות על רק מדובר באילנות

לזמן" הקרקע תרמ"טמכירת בשמיטת מקובנא ז"ל הגרי"א תיקן שכן - "

שהמכירה תקנ"ג), בשנת כבר שנדפס המור" "שמן בספר מש"כ (ע"פ

יש בשמינית כי - ושמינית (שביעית לשנתיים רק מלכתחילה תהיה

בהערה, הרבי שציין וכפי בשביעית). שחנטו בפירות שבמכירהאיסורים
תחנם" "לא איסור אין פוסקים.לזמן כמה לדעת

כת"ר" שמתאר באופן הנעשות מותרהמלאכות דרבנן שמלאכות כידוע - "

לאילן ניכר הפסד למנוע בכדי או הצמח, לקיום דהיינו "לאוקמי", לעשותן

או העץ את להשביח דהיינו "לאברויי", לעשותן אסור אבל לפירות. או

יש דלאוקמי: המלאכות לגבי גם נחלקו ישראל גדולי והנה הפירות.

לעשותה אסור האילן, להשבחת כלל בדרך הנעשית מלאכה שכל אומרים

משום לאוקמי, גם כאברוייבשביעית מניעתדמיחזי שכל אומרים יש .

מלאכות שרק אומרים יש אסור. והוא "אברויי" נקרא ומצוי, טבעי היזק

מלאכות משא"כ לאוקמי, הותרו לאילן עצמושמסביב שאסורותבאילן

השבע" "שנת בספר אבל בזה. נאמרו סייגים וכמה כמה ועוד לאוקמי. גם

כל את הזכיר לא במכתבו) הרבי מתייחס (שאליו ז"ל כהנא הרב של

"אוצר עבור הבוצרים" כדרך "לבצור שם מתיר (וכמו"כ הנ"ל. הסייגים

בנוגע וגם התירו, החזו"א ורק גדולה במחלוקת השנוי דבר שזה דין". בית

שעה אותה לצורך רק אלא גורף, באופן התיר שלא הסוברים יש לשיטתו,

כלל). הפירות מפקירים היו לא זאת שלולא ולאלו

ההיתר" לסניף לעשותזקוקים האוסרים פוסקים כמה שיש כיון כלומר, - "

(ע"פ בפועל עושים ושכן לעשותן, כהנא הרב שמתיר מהמלאכות חלק

בכך הוא ההיתר וסניף להיתר, סניף עוד לחפש כדאי כן על החזו"א),

נכרי. של בקרקע המלאכות את היהודי עושה ואז המכירה, את שיעשו

אמרינן הרי דרבנן, במלאכות ומדובר מדרבנן, הזה בזמן ששביעית ומאחר

הארץ. מקדושת להפקיע לנכרי קנין דיש להיתר) כסניף (עכ"פ בזה
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בזה" מועלת לזמן המכירה גדולים כמה ראשונה,ולדעת בהשקפה כי - "

ומהי גמורה, מכירה לכאורה זו אין א"כ לזמן, רק היא שהמכירה מאחר

מועלת לזמן מכירה גם גדולים, כמה שלדעת אומר, וע"ז בה. התועלת

נכרי". של "קרקע שיקרא בזה

כו'" ההוראות שלמרות אלו את גם יצילו ביצועועי"ז שע"י כלומר - "

כלל, מותרות שאינן מלאכות גם העושים אלו את יצילו המכירה,

אחרות למלאכות ונגררים לאוקמי המותרות דרבנן במלאכות שמתחילים

(שאולי נקודה עוד בזה להוסיף יש ולכאורה מלאכה". גוררת מלאכה "כי

קשה בחקלאות, גדול מבין שאינו לאדם שבאמת הרבי), מתכוין לזה גם

ובפרט לאברויי. או לאוקמי נעשית היא אם מלאכה, בכל להחליט

בכדי מומחה אגרונום להיות שצריך ההשקאה, ובכמויות בהשקאה

מקטינים הזה, ההיתר סניף וע"י וכו'. משביח ומה מנזק מציל מה להחליט

ההיתר. גבול את יעברו שלא הסיכון את

שומרים שאינם החקלאים את גם המכירה ע"י להציל מתכוין הרבי (אין

אלו שהרי ידיעה, מחוסר או נפש בשאט מלאכות העושים ומצוות תורה

פרדסיהם, למכירת הראשית ברבנות ההרשאה על לחתום כלל באים אינם

את שחייבו אלו רבנים שגם (וכידוע כלל. להציל אפשר אי אותם וא"כ

דורשים ככולם רובם הרי המכירה, בעלהיתר של ברצון מכירה שתהיה

ועוד, השדות). כל על המדינה של הכללית הבעלות מכח ולא הקרקע,

מתכוין הרבי היה ואם דאורייתא, מלאכות גם עושים אלו שחקלאים

רק ולא שדות, גם למכור מציע היה מהתורה, מלאכות גם עי"ז להציל

לאותםלאילנות"בהנוגע שכוונתו כרחך ועל מכתבו. את שפתח כפי "

והם לכך. להגרר עלולים ורק האסורות, ממלאכות להמנע שמעונינים

חמורים). מאיסורים ינצלו ועי"ז שלהם, והכרמים הפרדסים למכור יבואו

מלאכות" עוד שיתירו לא אבל לזמן.. ימכרו שגם אלא כוונתי שאין "מובן

בהיתר ח"ו שמצדד כהלכה, שלא מכתבו יתפרש לא שח"ו היינו -

כהלכתה שמיטה שמירת בעד שהרבי כמובן כי התיריםהמכירה. שום בלי
קודש, שיחות בכמה המכירה(כמבואר היתר את בהחלט אלאששולל .(

(לפחות השמיטה דיני כל על לשמור חייב אחד שכל לזה דבנוסף שמציע,
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כסניף המכירה את יעשו זאת עם בספרו), כת"ר" שמתאר "האופן ע"פ

ולהציל כנ"ל, לעשות שנוהגים שונות מלאכות האוסרות לדיעות להיתר

האסורות. למלאכות ויגררו שיטעו אלו את

-ג-

(לקראת תשל"ב תמוז ג' ביום אבל תשי"ז. משנת הוא זה מכתב והנה

ב"אגרות ונדפס ז"ל, גורן שלמה להרב מכתב הרבי כתב תשל"ג) שמיטת

שנתחדשו מסיבות המכירה, ענין את שולל ובו קמו, ע' חכ"ז קודש"

גורן הרב של לספרו מתייחס הרבי בזה. תוספת ומציע השמיטה, באותה

וזלה"ק: ע"כ ומעיר אליו, ששלח המועדים" "תורת

תירוץ שראיתי) אחרים בספרים (ולא מצאתי לא – (שמיטה) "בסופו

ענין עושים (פקו"נ) הבטחון ועניני אה"ק של הבטחוני מצב השאלה:

מערמה. יותר גרוע לעוד – בפרט) – יהודי (ולאינו הקרקע מכירת

שבמקומות וצה"ל ובממנ"פ). – המכירה (לאחרי הפקר כדאי ולכאורה

בהחפזה". וכתבתי לעומר. ספיחים שומרי ע"ד ה"ה מסוימים,

הבהרות: כמה כאן ארשום בזה וגם

מערמה" יותר גרוע אמיתית,לעוד במכירה לערבים, למכור שייך לא כי – "

לגבולות, סמוך ובפרט אה"ק מרחבי בכל פרדסים, של עצומים מרחבים

ערמה, אפילו כאן אין וא"כ חבלה., לעניני ח"ו זה לנצל יכולים שהרי

שקרית. מכירה זוהי אלא

הפקר" כדאי נו,ולכאורה סימן ח"ב להנצי"ב דבר" "משיב בשו"ת כי – "

וראיה הפקר. בשדה נוהגת שביעית דאין ה"ז, פ"ז פאה מירושלמי הוכיח

שפירשו תזמור", לא וכרמך תזרע לא "שדך עה"פ בהר פ' מתו"כ לזה

על החולקים שרבו ואף ושדהו". כרמו מכיר אחד כל שיהא "עד בזה:

שכל מאחר מ"מ ועוד), מב, סימן יצחק" "זכר פ"ז, הארץ" ("תורת כך

היא המכירה בהיתר הרבי שיעשוכנ"לכוונת אלו את להציל בכדי רק ,

לדעתדרבנןמלאכות מותרות הרביחלקשאינן מצרף כן על מהפוסקים,
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להציל שכוונתו י"ל, ועוד עליהם. להקל בכדי דבר" ה"משיב של זו דיעה

היתה (שכן נכרי פועל ע"י בהם ועובדים שדותיהם המוכרים אלו את

נכרים, עבודת לגבי רק שתועיל מלכתחלה, המכירה מתירי רוב תקנת

הרי עובד, אינו עצמו וכשהוא סנ"ח), מקוטנא להגאון מלכו" "ישועות עיין

חינוך"הא "מנחת (ראה שדהו שביתת מצות ביטול משום רק הוא יסור

כלל. עובר אינו שדהו מפקיר כאשר ולכן ובכ"מ). סק"ב קיב מצוה

כל יבואו השמיטה שנת בסיום שהרי לזמן, רק הוא זה שהפקר ואע"פ

סימן או"ח בשו"ע יעויין בשדותיהם, שוב לזכות המופקרת הקרקע בעלי

בינו אפילו להפקירה שיכול בהמתו, שביתת לגבי ס"ט, ואדה"ז ס"ג רמו

לזכות יכול אינו אחד (ואף מהאיסור ינצל ובזה שבת, לאותה עצמו ובין

ארץ" "משפטי בספר ועיין ואכ"מ. סק"א, רמה לסימן קו"א ראה אבל בה).

משותפות נוי גינות לגבי דהפקר זה היתר שהביא ב', הערה פ"ח שביעית

חלקו. יפקיר מהאיסור עצמו להפקיע שהרוצה בשביעית, גנן בהן שעובד

ובממנ"פ)" – המכירה המכירה,(לאחרי לאחר יעשו ההפקר שאת היינו – "

שאין הרבי של חששו אף (על כדין חלה המכירה שאם נפשך, ובממה

כי ההפקר, יחול לא הרי שבזה), פקו"נ בגלל אמיתית למכירה הכוונה

חלה, לא המכירה ואם להפקירו. יכול ואינו המוכר של השדה אין כבר

ההפקר כי למכור, ואח"כ להפקיר היינו להיפך, לא אך ההפקר. יחול אז

בשביעית), למלאכות היתר בכך יש אם ספק שכאמור, (למרות חל ודאי

המכירה. תחול לא ושוב

מסוימים" שבמקומות מתוךוצה"ל מקומות יש שהרי לו, שקשה היינו – "

או צה"ל, חיילי של שמירה אזור באותו שמתקיימת שיופקרו, השטחים

שטחים נמצאים שבהם ומושבים עיירות לאותם מסביב שמירה שיש

שההפקר לכאורה מוכיחה החיילים של השמירה וא"כ המופקרים, אלו

שהמכירה הקודם החשש לגבי בזה הרווחנו ומה כלל, אמיתי היה לא

אמיתית. אינה

לעומר" ספיחים שומרי ע"ד מ"א:ה"ה פ"ד שקלים במשנה דהנה – "

ובתוספתא הלשכה". מתרומת שכרן נוטלין בשביעית ספיחין "שומרי
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עומר מהן להביא ויובלות בשמיטין ספיחין "שומרין ה"ה: פ"י מנחות

הפקר, שהיא השמיטה "בשנת ה"ח: פ"ד שקלים וברמב"ם הלחם". ושתי

מן שיביאו כדי שצמחו, ספיחין מקצת שישמרו שומרין דין בית שוכרין

שנתנו והטעמים החדש". מן אלא באין שאין הלחם, ושתי העומר

משום העומר את פוסלת לעומר, הספיחין שמירת שאין לכך הראשונים

השומרים החיילים של ענינם אין שהרי לנדו"ד. גם יועילו המשומר", "מן

סכנות למנוע רק אלא הגידולים, על או הקרקע על בעלות להראות

על בעלות להראות הספיחין שומרי של ענינם שאין כשם בטחוניות,

ב"מ קכב,א. יבמות תוס' וראה לעצמם. הגידולים את לשמור או הקרקע,

ואכ"מ. ועוד, פד,א. מנחות נח,א.
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ס' סימן

הקן  שילוח מצות קיום

-א-

כ"ק תשובת מובאת קכח, סימן שנ ע' ח"ג ומנהג" הלכה "שערי בספר

לו: עונה והרבי הקן. שילוח מצות בקיום לזכות שרצה לאחד אדמו"ר

אבל וכו', רצויה וע"דמעולם"כוונתו זה.. שיחפשו שמעתי הצחותלא

סרצ"ב)". יו"ד (טושו"ע למזומן' 'פרט ממרז"ל להעיר

הצחות" "ע"ד לו להשיב אדמו"ר כ"ק צריך למה מובן אינו ולכאורה

זה, לענין ההלכה בדרך שייך אינו (שכמובן למזומן" "פרט מהלשון

חולין בגמרא לכאורה מפורשת השואל לשאלת התשובה והרי כדלקמן),

" קןקלט,ב: שימצא כדי ובגבעות בהרים יחזור יקרא,יכול כי ת"ל ,

מדבר "הכתוב ופירש"י: קןלכשיקראבמאורע". לחפש שאין מפורש הרי ."

משלח. הוא הרי לפניו נקרא אם רק אלא המצוה, לקיום צפור

רק הוא שוללת, שהגמרא שמה בפשטות, לומר בהריםויש ולחפש לילך
יודעובגבעות אדם אם אבל על, הרובצת יונה מסוים במקום שיש

שישהאפרוחים לומר אפשר היה הנ"ל הגמרא דרשת לאחר גם הרי ,

שמע לא שמעולם הרבי, כותב זה ועל המצוה, ולקיים להזדרז לו

זה. שיחפשו

היא, בשו"ע זו הלכה של הכוונה הנה למזומן", מ"פרט הרבי שהביא ומה

לאדם השייך בקן ולא הפקר, שהוא בקן רק נוהגת הקן שילוח שמצות

"אבל ה"ח: פי"ג שחיטה הלכות וכברמב"ם אוזיןהמזומןמסוים. כגון ,

בביתותרנגולין ענין,שקיננו עוד מזה לומד והרבי לשלח". חייב אינו ,

מבלי לפניך נקרא הקן אם רק המצוה לקיים יש הפקר, של בקן שאפילו

מראש עליו לך שידוע הפקר בקן לקיימה ללכת ענין אין אבל לזה, לכוין
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רק דלא כלומר, המצוה). ולקיים הקן להפקיר הנוהגים שיש כמו (או

גם ב"מזומן", כבר נמצא צפור הקן כאשר גם אלא לחפש, צריך שאין

המצוה. את לקיים בכדי לשם לגשת צריך לא אז

"בדרך רק שזה שמדגיש הרבי,הצחותומה שבדברי למזומן" ה"פרט כי ,"

ממשהוא בעלים,ההיפך לה שיש שבקן כתוב בשו"ע כי שבשו"ע. מזה

האם את לשלח כלל צריך הבניםאין על האם לקחת משא"כואפשר ,

והולך מזה יודע שהוא ורק הפקר הוא שהקן הנ"ל, ב"מזומן" כמובן

האם ליקח כמובן לו אסור שם הרי המצוה, לקיים הצפור את לשלוח

דרשה כמובן זוהי וא"כ זו. בדרך המצוה לקיים ענין שאינו ורק הבנים, על

שבשו"ע. למזומן" מ"פרט ממש ההיפך הוא כי הצחות, בדרך

-ב -

סז, סימן יאיר" "חות (שו"ת האחרונים הנה יותר: בעומק זה כל ולהבין

האדם שכשאר חיובית, מצוה היא הקן שילוח מצות אם חקרו, ועוד)

ליקח רוצה אם שרק או האם. את לשלח מצוה לו יש צפור, בקן נתקל

המצוה. בזה ומקיים האם את לשלוח לו יש אז הבנים, את

סדרי "שני קמ,ב: בחולין מהגמרא חיובית, מצוה שאינה ראיה והביאו

חציצה הוי אי "פירוש, התוס': ופירשו תיקו". מהו, זו גב על זו ביצים

עד ליקח אסור חציצה הויא לא ואי שילוח, קודם התחתונים ליקח ויכול

שם שחיטה בהלכות הרמב"ם פסק שבגמרא, ה"תיקו" ומפני שישלח".

יקח, לא זה הרי העליון.. בסדר נוגעות וכנפיה ביצים סדרי שני "היו הי"ד:

מצוה איזו היתה אם ומעתה, לוקה". אינו שילח לא ואם ישלח, לקח ואם

אינם שכנפיה לי מה א"כ הבנים, על היושבת האם את לשלח חיובית

חייב וא"כ בודאי, נוגעים הם העליון בסדר הרי התחתון, בסדר נוגעים

מצות כלל שאין מוכח ומכאן העליון. הסדר מפני שילוח מצות לקיים

האם או הביצים או הבנים ליקח החליט אם ורק עצמה, בפני שילוח

הקן. שילוח של מצוה לו יש אז הרי לאכילה), בהם להשתמש מנת (על

העליונים. כלפי כלל מצוה לו אין התחתונים, את רק לקחת שרוצה וכאן
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דלדבריו שם, בגמרא הרשב"א פירוש את הביא שם, דבריו בהמשך (אמנם

להלכה). נקט וכן בשילוח. חייב קן, לו שנזדמן דאחר עולה,

נקרא שאם הנ"ל, יאיר חות מתשובת הביא רצב ר"ס תשובה" וב"פתחי

לקיים וחייב לדרכו לילך רשאי אינו בשדה, קן האדם אע"פלפני המצוה,

"דכמו לזה דוגמא והביא לביצים. או לאפרוחים עכשיו זקוק שאינו

רואה אם בזה ה"ה ריתחא, בעידן אם כי עונש דליכא בציצית שאמרו

כלשון או ריתחא". בעת ליה מענשי האם, את לשלח נזקק ואינו קן

כמו להתעלם" תוכל "לא של החיוב ישנו זו במצוה שגם שם, ערוה"ש

ב' אות אחרון" ב"קונטרס שם הביא יוסף" ה"ברכי אבל אבידה. בהשבת

רוצה אינו "דאם וכתב זה, על שחלק לג סימן ח"א פנחס" "גבעת משו"ת

לא בזה והמתחסד הקן, שילוח מצות עליו אין הבנים, או האם ליקח

,138 ע' ח"ט שיחות" ב"לקוטי ועיין אכזריות". מדת והיא בעמיו, עשה טוב

הקן שילוח במצות מחויבים עה"ת, פירש"י לדעת רוציםשגם כאשר רק
הבנים את .ליקח

-ג-

הקן, שילוח דיני את כשהתחיל שחיטה, מהלכות פי"ג ריש ברמב"ם והנה

אם וכן האם.. שחיטת על לוקה ושחטה.. הבנים על אם "הלוקח כתב:

פתח לא למה מובן, אינו ולכאורה וכו'". לוקה שישלחנה, קודם מתה

עשה "מצות כגון: הקן, שילוח של עשה המצות עצם על חיובית בהודעה

"אסור במל"ת פותח שהיה (או הבנים" על רובצת כשהיא האם את לשלח

הבנים"). על הרובצת האם ליקח מהתורה

הקן, שילוח של חיובית מצוה כלל אין הרמב"ם שלדעת בזה, והביאור

אותה לשחוט בכדי האם ליקח רוצה האדם שאם רק היא המצוה וכל

על יושבת והיא הצידה"), "בעת שו: תעשה לא המצוות בספר (וראה

על רח"ל עובר הוא ואם לקחתה. לו אסור הביצים, על או האפרוחים

לשלח מצוה לו יש הרי הבנים, על רובצת בעודה אותה ולוקח הלאו

לקחת יוכל תחזור כשהאם ואח"כ הבנים, לקחת יכול (ואז מיד אותה
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לפרוח יכולה אינה והיא אותה לצוד אלא תורה אסרה "לא כי אותה, גם

ה"ז). שם - ילקחו" שלא עליהן, מרחפת שהיא הבנים בשביל

המשנה כלשון כי הקן, שילוח של חיובית מצוה שום כלל שאין ברור וא"כ

" זהו חכמים לדעת הרי קמא,א. בחולין לעשהוהגמרא הניתק והואלאו ,"

וראה דגזלה. הלאו את שמתקן הגזלה", את "והשיב של העשה כמו

ושילוח הגזלה את והשיב של הענינים שני בין שהשוותה שם בגמרא

את "והשיב של מ"ע לקיים שברצונו לומר אדם יכול שלא וכמו הקן.

ויגזולהגזלה", יקדים לשלחה.ולכן בכדי הבנים על האם ליקח אין כך ,

לוקה, הבנים על האם דהלוקח במל"ת לפתוח הרמב"ם יכול לא גם (ולכן

האם לקח אם שרק שכתב וזהו לתקנו. ויכול לעשה ניתק שהל"ת כיון

הבנים מתהעל או לוקה).ושחטה העשה, קיום ממנו נמנע שבזה ,

מצוה שחיטה: הלכות שבפתיחת המצוות במנין הרמב"ם מש"כ יובן ובזה

האם "לשלח ה': מצוה הבנים". על האם ליקח "שלא עלאםד': לקחה

אם האם את "לשלוח כתב ולא אלארוצההבנים". הבנים", על ללקחה

כזה,לקחה"אם במצב כלל האם לקחת לו אסור באמת כי הבנים", על

דרך לו יש הבנים, על ולקחתה רח"ל הלאו על לעבור החליט אם אבל

(ולהעיר הקן דשילוח לעשה ניתק שהלאו ע"י מהמלקות להפטר תשובה

העשה קיים ואח"כ לאו שעובר מי "כל ה"ו: גזלה מהלכות פי"ד מלח"מ

גמורה"). תשובה וצריך לאו עבר שלא מקרי כן בשביל לא הכתוב, שנתקו

-ד -

לכך טעם נתן יח בתשובה שהרשב"א למאד, עד נפלא דבר בזה ויובן

דכתיב היא, בעבירה הבאה "דמצוה משום הקן, שילוח על מברכים שאין

ל ואם תיקח, ג').לא שער אבודרהם בספר (וכ"כ תשלח" שלח קחת

נטלה שאם מחוורא, לא הא אברהם, "אמר זה: טעם על שאל והראב"ד

לשלחה מהע"מ רצב סימן ביו"ד יוסף" "ברכי ועיין איכא". עבירה מאי

רוצה אינה התורה כי לנכון, הרשב"א טעם מובן להנ"ל אבל בזה. שנדחק

ליקח "שלא הנ"ל ד' מצוה וזוהי אופן, בשום הבנים על האם שניקח
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הבנים" על לקחה אם האם "לשלח היא ה' ומצוה הבנים". על האם

מצוה זוהי ולכן זאת), האוסרת התורה ציווי אף על כן שעשה (היינו

בעבירה. הבאה

בהרים יחזור "יכול הגמרא את להלכה הרמב"ם הביא לא שלכן לומר ויש

הרמב"ם לשיטת כי במאורע". יקרא כי ת"ל קן, שימצא כדי ובגבעות

את ל"והשיב ומההשואה ביצים, סדרי שני על הגמרא משאלת כן (שלמד

ובגבעות בהרים יחזור שאדם הדעת על כלל יעלה לא הרי כנ"ל), הגזלה",

הספק וכל כלל. האם ליקח לו אסור קן ימצא אם גם כי קן, למצוא

על שחולק שם, יהודה רבי לדעת רק הוא ובגבעות בהרים יחזור שיכול

לתיקון אינה הקן שילוח ושמצות ללאו, קודם שהעשה וסובר חכמים

לכתחלה. מצוה אלא הלאו

-ה -

ולחפש לילך אמינא הוה שאין ודאי הרי הרמב"ם, לשיטת מבעי לא והנה

מהתורה. לאו הוא האם לקיחת עצם שהרי שילוח", מצות "לקיים קן

רק זהו הרי האם, את לשלוח מצוה שזוהי ולשו"ע לרש"י אפילו אלא

ביניהם להפריד אכזריות זו הרי לאו ואם הבנים, את ליקח רוצה אם

מדבריו, מוכח אלו, דעות לחילוקי כלל נכנס לא שהרבי ומזה סיבה. ללא

אם אפילו היא הקן, שילוח מצות לקיים שיחפשו שמענו שלא שתשובתו

לא צפור קן לפניו יקרא וכאשר חיובית, היא הקן שילוח שמצות נאמר

אלא כרש"י, לא ואפילו כרמב"ם לא היינו בשילוח, וחייב להתעלם יוכל

להפקיר או קן לחפש ענין אין לדבריהם גם מ"מ וכו', יאיר וחות כערוה"ש

הקן. שילוח מצות ולקיים שבחצירו, קן

ולקיימה המצוה לחפש שצריך ציצית, מצות כמו אינה זו שמצוה והטעם

אנו אין ציצית שבמצות כנ"ל, הטעם לומר יש הנ"ל). יאיר כחות (ודלא

בעלי צער גורמים הקן בשילוח אבל המצוה, קיום ע"י אחד לאף מזיקים

ועוברים צער, להם גם גורמים האפרוחים את צריך אין ואם לצפור, חיים

ולכן כנ"ל. אכזריות מדת הוא זה וכל לביצים. תשחית" "בל איסור על
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והביצים, האפרוחים את צריך אם רק האם, את לקחת ענין שאין פשוט

ואדרבה בשחיטה, איסור שאין וכמו חיים, בעלי צער איסור בכך אין שאז

ל,ב). (חולין כו'' ומשך אלא ושחט "אין
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ס"א סימן 

ממנו  באוני אכלתי לא

-א-

כ"ק אצל ז"ל סולביצ'יק בער יוסף ר' הגאון של אבלים" "ניחום בביקור

שנלב"ע ע"ה חנה הרבנית אמו אחרי (ב"שבעה" תשכ"ה בתשרי אדמו"ר

הקבורה עד רק היא שהאנינות בהלכה, הדעה אודות דובר תשרי), ולאו'

המיתה. יום בכל

שמ"א, סימן יו"ד בשו"ע ההלכות בענין מהשאלה התחילה בזה השיחה

הרבי וטען וכו'. ותפילין מתפלה מק"ש פטור לפניו" מוטל שמתו ש"מי

" זה: לסימן שניתנה הכותרת אנינותשלכאורה בלתיהלכות קצת היא ,"

" לזה: לקרוא צריך והיה לפניומדויקת, מוטל שמתו מי שהריהלכות ."

באכילת האונן של איסורו היא שניהאנינות ,וקדשיםוביכוריםמעשר

במשך נמשך זה היוםואיסור ח,י:כל בעמוס (שנאמר הקבורה לאחר גם

בלילהכיום"ואחריתה ואפילו ק,ב), זבחים רש"י - היום כל היינו מר",

מוטל שמתו מי של הפטור ואילו וש"נ). צט,ב. זבחים (ראה שלאחריו

הוא מצוות, מקיום הקבורהלפניו לפני שםרק יו"ד בש"ך (כמפורש

שהעוסק או ה"א) פ"ג ברכות (ירושלמי מת של כבודו מטעם והוא סק"ב),

פטור ד"ה שם תוס' וראה יז,ב. ברכות (רש"י המצוה מן פטור במצוה

מפסוק). זה שלמדו מןמק"ש לפניו מוטל שמתו מי של פטורו וא"כ

"אנינות". לדין לכאורה שייך אינו המצוות,

בהלכה, דעות שיש אדמו"ר, כ"ק העיר זה הנוגעתובענין האנינות שגם
מסתיימת וקדשים שני מעשר (רביבקבורה(מדאוריתא)לאכילת

מע"ש רא"ש אונן, ד"ה טו,ב. זבחים רש"י ה"ח, פ"ח פסחים בירושלמי

מקדש ביאת האזל" ו"אבן כ,ב. חגיגה אבן" "טורי וראה ועוד. מי"ב, פ"ה

לפניו". מוטל שמתו ל"מי האנינות בין קשר שיש רואים וא"כ ה"ט). פ"ב
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-ב -

הרבי, הזכיר הדברים הרמב"םבתוך המשניותשגם כךבפירוש כותב
"לובאוויטשער ואמר: נדהם סולביצ'יק והרב בקבורה. מסתיימת שהאנינות

פגישתם) לאחר ימים (כחמישה הסוכות חג ובערב כזה". רמב"ם אין רבי,

מציין הגליון ובשולי ח'תתפט), (אגרת הגרי"ד אל מכתב הרבי כתב

להמדוברש" מ"ב)בהמשך (פ"א לדמאי "בפיה"מ הוא הרמב"ם הנה דלא",
הקבורהבאוניאכלתי קודם ".היינו

כתב קאפח, הרב שהוציא בפיה"מ שאכן הרבי, שם מציין זאת עם אבל

ידו ובכתב זה, מפירוש בו חזר המיליםשהרמב"ם את זמןמחק "כל :

גם וראה דזבחים). רפ"ב בפיה"מ קאפח הרב בהערות (ועיין נקבר" שלא

ח'תתצא הגאוןאגרת זויןאל יוסף שלמה זה.רבי בענין זצ"ל

-ג-

תר"ח: במצוה שכתב החינוך ספר לשון את לתרץ לפענ"ד נראה ובזה

חייב שהוא מקרוביו אחד לו שמת מי הוא, דאורייתא האנינות "וענין

שימות היום ואותו עליהם, אונן".ויקברנולהתאבל נקרא

המיתה דיום הרהמ"ח שכתב "ומה חינוך": ה"מנחת הואוקבורהוהעיר ,

לשון לו שקשה והיינו מה"ת". אונן הוי קבורה דבלא המעתיק, טעות

ביום אונן בדין הוא למחרת, קוברו אם גם שהרי "ויקברנו", שכתב החינוך

המיתה. של הראשון

רש"י (ובשיטת לרמב"ם בפיה"מ ודיוקו אדמו"ר כ"ק דברי פי על אבל

אונן הוי המיתה שביום החינוך, שכוונת לומר יש אחרוהרא"ש), עד רק

שימותהקבורה היום "ואותו שכתב וזהו דלאחרויקברנו, אונן", נקרא

האנינות. דין נגמר הקבורה
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ס"ב סימן

כמשה בישראל עוד נביא קם  ולא

91 ע' וחכ"ג 185 ע' חי"ט ובלקו"ש תנש"א, שופטים פרשת שבת בשיחת

ואת רבינו, משה של הנבואה גדר את אדמו"ר, כ"ק מבאר שם), (שצויינו

משה נבואת שבין בהבדל התורה, יסודי בהלכות הרמב"ם שהאריך הטעם

רשמתי הגליון ובשולי הדברים, את בזה לסכם והריני הנביאים. לשאר

מהעירוב המתחייב לשון, (בשינוי וזלה"ק לפענ"ד. והערות ביאורים

הנ"ל): המקורות שלשת של והתמצות

אקים "נביא יח,יח) (שופטים למשה הקב"ה שאמר במה השאלה, ידועה

אחיהם מקרב "נביאכמוךלהם (שם,טו) לישראל משה בהבטחת וגם ,"

מאחיך (ברכהכמונימקרבך בכתוב מפורש והרי אלקיך", ה' לך יקים

עוד נביא קם "ולא כמשה"1לד,י) .2בישראל

רק 1. אינו הפסוק שפירוש מאחר היא וגו'", עוד נביא קם  "ולא מהפסוק הקושיא

קם עתה ש"לא ש"לאעד גם אלא עוד ", החיים"יקום  "אור (כלשון בעתיד כמוהו "

מי כל מהשגת נבדלת "שהשגתו פל "ה : ח "ב נבוכים " וב"מורה עה "פ ). שיתאחר הק'

משהאחריו "נבואת השביעי ): (היסוד חלק לפרק הרמב"ם ובהקדמת בישראל".

שהשיג ממה יותר יתעלה  ממנו  המשיג  שנמצאוישיג רבינו.. אדם ".ושימצאכל

לפניו לקודמים לנביאים, אב היה "ושהוא עקרים: אחריו(ובי"ג ").ולבאים

(שופטים2. בילקוט כבר נמצאת כמוני ", ו"נביא.. כמוך" ד"נביא.. ההבטחה על הקושיא

ברבי  יהודה "רבי פ"א): תהלים מדרש פי"ג ,ו. דר"כ פסיקתא וראה  תתקיט, רמז

בישראל נביא קם ולא וכתיב כמוך, אחיהם מקרב להם אקים נביא פתח , סימון

שהיה הנביא לירמיהו היא שהכוונה  שם , ומתרצים כמוך". אמרת ואת כמשה, עוד

ענינים כמה זו בהשוואה ומפרטים בזה", כתוב בזה שכתוב מה ש "כל  כמשה , כמוך

קםשאינם ש "לא לכך סתירה זו אין  וא"כ הנבואה , ואופן לדרגת נביאקשורים

כמשה". בישראל 

מקרבך שאני "כמו כמוני : מאחיך מקרבך עה"פ תחתי ".מאחיך ובפירש"י  לך יקים ,

פירש לכן  כמשה , בישראל עוד נביא קם  ולא כתיב הא "ר"ל, חכמים: השפתי וביאר
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רק שזהו ומיד תיכף מפורש וגו', נביא קם ולא שבפסוק בזה, והביאור

ד"נביא להבטחה סותר זה אין ולכן פנים", אל פנים ה' ידעו "אשר בענין

להם.. מקרבך..כמוךאקים ו"נביא .3"כמוני"

מקרבך שאני לג,כח).מאחיך כמו לברכה ובפירושו כאן בחיי ברבינו עד"ז (וראה  "

השם, נביא שאני "כמוני, מנחשוברמב"ן : ה"ג.לא  פ "י יסוה"ת הלכות וראה ."

אחוכון  מן  מביניכון  "נביא עוזיאל : בן  יונתן קודשאובתרגום ברוח לי יקיםדדמי ,

אחוהון מביני להון אקים נביא ה'.. כוותך לכון  ביה קודשא יונתן :דרוח  (ובפירוש  "

כמוהו, שהוא ממילא מאחיך, מקרבך אמר כבר והלא כמוני, מאי אפירש "י "דק"ל

הואיל דעתך, על  יעלה  "שמא לרמב"ם: תימן " "אגרת ראה אבל  ברוה"ק". אלא

כ,יד) (חוקת בעשיו כתוב שמצאנו לפי  ומישמעאל, מעשיו  להיות יתכן מאחיך וכתיב

כלומר כמוני, לאמר הוצרך לפיכך ישראל, אחיך אמר יעקב כה לקמן מבני (וראה "

רק, היא יב"ע  התרגום שכוונת לומר, צריך ולכאורה  שם ). הרמב"ם  דברי  בהמשך

נביאים  יקים  הקודששהקב"ה רוח בהם אבלשיש הקודש , רוח היה  שלמשה כמו ,

על כאן  מדובר שלהםאין הקודש ורוח  הנבואה כמשה .מדריגת אינם  בודאי שבזה ,

לבין  כמוני", ו "נביא.. כמוך" "נביא.. שבין  בסתירה זו ששאלה ראינו , אופן ובכל

אדמו"ר  שכ"ק ומה  התורה. ובמפרשי בחז "ל כבר נדונה כמשה", נביא.. קם "ולא

לשון  שמפשטות מפני  הוא מהנ"ל , אחר באופן ומסיק ומתרץ  כאן  זאת שואל

בענין גם  דמיון  שיש משמע , כמוני " "כמוך.. עצמה הפסוקים  רק הנבואה ולא

לתורה). פנים  (ושבעים  צדדיים בפרטים

מפרט3. פ"ז , יסוה "ת בהלכות הרמב"ם דהנה הדברים, בביאור לומר ארבעה יש

היא חילוקים שבהם והראשונה משה , לנבואת הנביאים שאר נבואת בין עיקריים

ה ' "ידעו שבמשה  פניםזו אל  לפיכך פנים מלאך, ע"י  הנביאים "כל  שם : וז "ל ."

רבינו משה  וחידה. במשל  רואין  שהם  מה  מלאך רואין ע"י (בהעלותך לא שנאמר ,

פנים", אל פנים  משה  אל  ה' "ודבר לג,יא) (תשא ונאמר בו", אדבר פה  אל  "פה  יב,ח )

אלא משל , שם  שאין כלומר יביט". ה ' "ותמונת שם) (בהעלותך הדבר ונאמר רואה

בוריו "ומראהעל  שם ) (בהעלותך עליו מעידה שהתורה  הוא משל. ובלא חידה בלא ,

בוריו ". על  הדבר שרואה  במראה אלא בחידה  מתנבא שאינו בחידות", ולא

הגיע השלום, עליו  הוא "כי הוסיף: השביעי " "היסוד חלק לפרק ובהקדמתו

ש.. עד האנושות, מן קרעוהתעלותו שלא  מסך נשאר עליו לא נאמר הזה הענין ועל  ..

המלאכים". מן אמצעיות בלא יתברך השם  עם  מדבר שהוא

"מתנבא שהיה א. משה: בנבואת הרמב"ם  שם  מונה מעלות שלש  ער ועוד "והוא

עומדו  על  "עומד שהיה ב. במראה "). או  "בחלום  שהתנבאו  הנביאים כשאר (ולא

ועשתנותיהםשלם כשל הגוף וכח  מזדעזעין ש"איבריהן הנביאים  כשאר (ולא "
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ש" ג. זמןמיטרפות"). ומזומן"כל מכוון הוא שהרי לובשתו.. הקודש רוח  שיחפוץ 

שירצו"). עת  בכל מתנבאין  ש "אין הנביאים  כשאר (ולא

על מדברת שהראשונה האחרות. לשלשת הראשונה  המעלה בין  עיקרי חילוק ויש 

מלמעלה הנבואה גילוימדריגת שבאה תליא,כפי בהא דהא ברמב"ם  (ומפורש 

בשאר  משא"כ בוריו", "על הוא הגילוי כן על  "פנים", מבחינת שמקבל  דמאחר

אבל וחידה"). במשל רואין שהן מה  "רואין כן על מלאך, ע "י שמקבלים  הנביאים 

אופן על מדברות האחרות המעלות הנביא.קבלת שלשת ע"י הנבואה 

משה יתרון כלל המדע , בספר הרב "והנה  וז"ל : בהעלותך סו"פ  באלשיך וכמבואר

וממשיך  הנ"ל , המעלות ארבעת את ומפרט דברים", בארבעה נביאים יתר על 

" הנבואה , לקבלת תמיד מוכן  שמשה  הרביעית במדריגת שהמעלה  יתרון אינה

"יתרוןהנבואה  רק אלא בכלבהכנה ", מוכן להיות עצמו  ומקדש  וזריז זהיר שהיה  ,

ושמקבל בחלום, ולא בהקיץ  מתנבא שמשה האחרות, המעלות שתי  וגם  עת".

המה "גם  מזדעזע, ואינו רעהו אל איש  כדבר מדריגת הנבואה גודל הוראת אינם 

הודעתהנבואה  רק חומרו, וספיריות מלהנבא זכות הגשמיות יעצרנו לא כן על כי ,

פנים אל פנים  שמתנבא הראשונה  המעלה ורק בהנבאו". יזדעזע  לא וגם בהקיץ,

הדבר זה  "הלא וחידה , משל הרמה ובלא נבואתו גדר ברוממות מהתלוי ובעיקר ."

(עניני  כי "להורות, הוא מזדעזע, ואינו  ער שהוא המעלות בשתי  משה  את שמשבחים

וזעזוע צד להרגיש  אפילו הגשם יעצרנו  ולא הרמתה , השגתו ממנו  עצרו לא הגוף)

כלל".

ה ' ידעו אשר עה "פ  מפירש"י פנים(ולהעיר אל  אליו פנים ומדבר בו גס לבו  "שהיה  :

שנאמר כענין שרוצה , עת ואשמעה בכל ש "פניםעמדו לכאורה , מזה ומשמע גו'".

השיג שם והרמב"ן הנבואה . לדרגת ולא הנבואה לקבלת להכנתו  קשור פנים ", אל

אשר אומר היה כי  נכון , "ואיננו ה'עליו: את "אשר ידע (מש "כ אבל פנים . אל  פנים

נביא ידעו קם  שלא יאמר בשם'. ידעתיך אמרת 'ואתה  בשם', 'ואדעך מלשון  הוא ("

כו '"). בדיבור פנים  אל  פנים  אליו להיות ה' גדלו אשר כמשה, בישראל  עוד

שבודאי דאף מובן, זה  המעלות ומכל  ארבע משה ,כל בנבואת הרמב"ם שמנה 

הנביאים משאר שלמושללות השלילה  באופן הבדל  שיש  לומר, יתכן  זאת עם  אבל  ,

אל שמתגלית כפי הנבואה במדריגת המדברת הראשונה שהמעלה  מהם . אלו  מעלות

המעלות  משלושת אחת כל אבל  וכלל , כלל בהם  שייכת אינה מלמעלה , רבינו משה 

אופן על  המורות הנבואה האחרות הםקבלת שאין זה  לגבי רק מהם  מושללות ,

לקבל תמיד ומוכן ער עומד שהיה  רבינו  משה של החומר לזכות להגיע יכולים

" של  בדרגה  פניםהנבואה  אל  אין פנים  אבל  שגופםהכרח", אצלם  יתכן שלא לומר

הנבואה  לקבלת ומוכן  וער עומד שלהםיהיה וחידה .בדרגה ובמשל  מלאך ע"י  ,

בישראל עוד נביא קם "ולא שנאמר שמה  אדמו "ר, כ"ק בדברי הפירוש  לכאורה וזהו 

אל פנים ה' "ידעו משה  שרק מלמעלה, הנבואה  גילוי אופן לגבי רק הוא כמשה ",
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להם.. אקים  "נביא עה"פ שם  ילקוט (וראה אחר בנביא עוד להיות יכול לא וזה פנים",

" בפיו": דברי משא"כ דבריונתתי  בפנים"). פנים  עמו  מדבר איני אבל  בפיו , נותן  אני

ברמב  המבוארים משה  דנבואת השלימות עניני  באופן שאר המעלות ג ' והיינו "ם ,

הנבואה  הנהקבלת הדורות.מעין, שבכל אחרים  בנביאים  גם  שיהיו  שייך אלו  מעלות

היית  אם  ממך מקבל איני  לחבירו, "האומר סל "ו: רמב סימן  יו"ד בשו"ע  (והנה

רבינו  למשה הוא "הבזיון  סק"כ: הט"ז וביאר בזיון", משום  אותו מלקין כמשה ,

כמותו, אחר אדם היה  אילו  אומר שהוא אפשר,ע "ה , בלתי לא והוא  כתיב שהרי

בכל למשה להשוות רוצה  כאשר רק שזהו ,255 ע ' ח"ו בלקו"ש  ויעויין  כמשה". קם

לזה , מ"מ כמה  שם ומציין  אחד". ופרט "בענין להתדמות אפשר אבל הפרטים ,

שראוי  אחד כאן "יש יא,א: מסנהדרין  שכינה וביניהם  עליו  רבינו ".שתשרה כמשה 

כנ"ל). הדברים  הן  והן

" רק הדורות בכל שיהיה דיתכן אדמו "ר, כ"ק שמדגיש  דמה שלימות מעיןוי "ל "

באופן  גופא אלו במעלות שגם  כנ"ל , פירושו "מעין " הרי משה . הנבואה ,קבלת נבואת

הנבואה לקבלת ומתאים  וטהור זך יהיה  שגופו  הדורות בכל נביא שיהיה שיתכן  מה

הנבואה ערך לפי רק זהו עומדו , על ועומד ער הנביאיםכשהוא שאר היינו של ,

לנבואה מפריע  אינו וחידה שגופו  במשל מהמלאך וטהור שמקבל זך יהיה שגופו ולא ,

פנים . אל  דפנים  הנבואה  על  אפילו הסתיר שלא רבינו משה של  כגופו

חומרו  וטוהר נפשו איכות שגודל  יבצר, ש "לא שם , האלשיך שכתב מה  אף על ולכן,

משה) (של ונקי נבואתוהזך רוממות השגת מעין הסבו יהיה לו  גם  אחר, נביא הרי  ."

משה נבואת דרגת בו  תתגלה  לא גופו, טוהר של ההכנה  לגבי משה  נבואת שלימות

דשאר  הנבואה  מדריגת ערך לפי רק היא גופו , טוהר של  ההכנה  כי פנים , אל  פנים

הנביאים .

נבואת  של  השלימות מעין שיהיה יתכן הנביאים דבשאר כאן שהמבואר מובן, ובזה 

(ועד"ז  בפיה"מ הרמב"ם  שכתב למה סותר אינו הנ"ל, המעלות שלשת לגבי משה 

" שם) הם שנאמיןביסוה "ת כולם  כי .. במעלה , שתתכן תחתיו השלימות גם כי ."

רק היא אלו, מעלות מעין בהם יחסישתהיה  נבואתם .באופן דרגת בערך

אחר  נביא בעתיד שיהיה  או בעבר שהיה  יתכן שלא הרמב"ם  ביאר כאשר ולכן,

אופן אל  התייחס לא משה , הנבואה במדריגת שמשהקבלת למדריגתה, רק אלא ,

" ממה המשיג הוא יותר יתעלה  וישיג ממנו וכן שהשיג ושימצא", שנמצא אדם  כל

ש" הנ"ל , נבוכים במורה  אחריו השגתועד"ז שיתאחר מי כל  מהשגת נבדלה 

לדרגתו  בעיקר מתייחסת משה, בדרגת הנבואה  דשלילת מורה , שלשונו בישראל".

ה"י :בהשגת  פ"א  ביסוה"ת גם וכמ"ש אצלו. קבלתה אופן לגבי ולא הנבואה

שלא מה  הוא, ברוך עדידע "והודיעו לאחריו, ידע ולא לפניו מאמיתת שהשיג אדם

משאר  שמושלל  מה  שזה  בנבואתו, ההשגה  מדריגת על  היא ההדגשה  הרי  המצאו ",

ושיהיו. שהיו הנביאים
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בנוגע רבים בפרטים פ"ז יסוה"ת בהלכות הרמב"ם שמאריך והטעם

החזקה יד בספר בזה נפ"מ ומאי הוה, דהוה מאי דלכאורה משה, לנבואת

נוגע שזה משום ואם הדורות. בכל ישראל לעם הלכות הלכות שהוא

אחד תוד"ה ה,ב. (יומא עמהם" "משה כאשר המשיח ביאת שלאחר לזמן

הלכה בזה שתהיה צורך ואין בפועל, אז זאת יראו הרי קיד,ב). פסחים

אופנים: בכמה זאת לבאר ויש עכשיו.

נבואת דרגת את וגם בכלל, בנבואה הדרגות את הרמב"ם שכתב מה א.

מאחר הוא מ"שידיעהמשה, היא עצמה הדתזו הדתיסודי מיסודי כי ,"

מתגלה שהקב"ה והשגתלידע שלבדעת הנבואה בדרגת רק ולא האדם,

ש"יראים עד הנבואה לקבלת כך כל מוכן אינו שגופם הנביאים, שאר

של כזה לגילוי עד אלא ומתמוגגין", הנבואהונבהלים שהיהשלימות כפי

לצור דעתו "ונקשרה שלם עמדו על שעמד רבינו, משה של בדעתו

ונתקדש פניו עור וקרן לעולם, ההוד מעליו נסתלק ולא עולמים,

הידיעהכמלאכים". "מיסודיועצם היא האדם, בדעת כך מתגלה שהקב"ה

משה ונבואת בכלל דנבואה הזה העיקר את הרמב"ם כתב ולכן הדת",

ה'בפרט, מציאות ידיעת של העיקרים לאחר בזהמיד שהידיעה כיון ,

ה' מציאות התגלות לידיעת הנביאים.בעולםנוגעת עבדיו אל סודו שגילה ,

גם נוגעת משה דמדריגת זו שידיעה בתורהב. שהתורהלאמונה דאף ,

שנבואת מאחר מ"מ משה. מנבואת למעלה וגם מנבואה, למעלה היא

גילוי מצד גם הקצוות, ובשתי גדולה, הכי ומדריגה במעלה היתה משה

עמדו על עומד כשהוא למטה, קבלתה אופן מצד וגם מלמעלה, הנבואה

מורה (וראה למטה" התורה לגילוי "כלי היא משה נבואת לכן שלם,

האמונה שתוקף וזהו תורה"). אין נביא, אין "שאם פמ"ה: ח"ג נבוכים

שבשלמים". שלם  האמיתיות משיג ע"ה רבינו "משה  כתב: ד,ב. לאבות ובפירושו

ש" עד"ז, ג"כ שהוא לומר ו"משיג ויש פנים, אל  דפנים  המעלה הוא שלםהאמיתיות"

נעלית  השגה של לקבלתה  גם מוכן גופו שהיה הנבואה , בקבלת מצבו הוא שבשלמים"

בבחי ' להשגתו, גופו בין סתירה  שאין והיינו "שלום", מלשון גם  הוא "שלם " (כי  זו

ה "א). פ"ב חגיגה  ירושלמי - בשלום" יצא בשלום  "נכנס
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בענין ה"ב-ג, פ"ח ביסוה"ת וכמבואר משה, נבואת ע"י דוקא היא בתורה

הוא בתורה הכופר ולכן שמענו", ובאזנינו ראינו ש"בעינינו משה נבואת

שהיא משה שנבואת וששמענו". שראינו משה של נבואתו להכחיש "בא

התורה אמיתיות את מאמתת הנבואה, .4שלימות

ההדגשה 4. לחשיבות הטעם  יובן כמשה ובזה  נביא  להיות יכול  יסוד שלא ושזהו  ,

זו  שאמונה  לומר, ויש העיקרים. בי "ג זה  פרט גם  מונה  שהרמב"ם  עד ה ', באמונת

התורה היא בנצחיות האמונה לשלימות הזאת הבסיס  שהתורה לכך היסוד והיא ,

גרעון. או תוספת בה  יהיה  ולא מוחלפת תהיה לא

יקים שה ' משה  שהבטחת תימן, באגרת הרמב"ם מש"כ את לעיל הזכרנו דהנה

עוד  קם ולא אמר שכבר הנבואה , במעלת כמוהו  "להיות הכוונה  אין כמוני", "נביא

הזה , במקום שהבטיח הזה שהנביא והתאמת התבאר הנה כמשה.. בישראל  נביא

תורה  יחדש  ולא  במצוה שיבוא  נביא הנביאים..אינו כל של  רבן רבינו משה  שזה ..

לנו, בלתיאמר תורה, ולא אחרת אמונה שם  ואין לתת, בשמים מצוה נשארה שלא 

".זאת 

זולתו, מנבואת נבדלת רבינו משה "שנבואת פל "ט: ח"ב נבוכים במורה  כתב ועד"ז

שעל התורה נאמר אל  הקריאה נתחייבה לבדה ההיא שזאת ההשגה וזה, (ומבאר:) .

כמותה קדמה לא מהקב"ה) לנו שמסר התורה  (היינו לנו רבינו משה שקרא הקריאה

מנביאינו, לאחד כמותה  קריאה אחריו התאחרה ולא אליו , מאדם שקדם  ממי לאחד

תורתנו יסוד לעולםוכן  בלתה יהיה לא שלא אמונתנו), (היינו דעתנו לפי ולזה .

רבינו ". משה תורת והיא אחת, תורה בלתי תהיה  ולא תורה  שם היתה 

להערכת  רק נוגעת אינה  פנים, אל  פנים  רבינו  משה בהשגת שהאמונה  מדבריו, ומובן

האמונה  שזוהי  אלו משה, של הנפלאה  הנבואית ונצחיותה מדריגתו  התורה ,באמיתת

של נבואי גילוי באמצעות ישראל לעם שנמסרה  משום  משה", "תורת נקראת שלכן 

("שלא  מסכים שום בלי  ממש עצמו מהקב"ה אלא מלאך ע"י לא משה , מדריגת

נפלא  ושגילוי בחידות". ולא "במראה ברור באופן  וניתנה קרעו"), שלא מסך נשאר

בחלום . ולא שלם, עמדו  על  ועומד ער כשהוא משה קיבל  זה

ו  (מיכה עה "פ  עזרא" ה "אבן "אשר (וכמ"ש  ומרים : אהרן משה את לפניך ואשלח ,ד)

בחלום , ולא פה  אל  פה  רעהו, אל  איש ידבר כאשר פנים אל פנים  עמו ה' דיבר

ונפלאה, גדולה טובה  והיא בחידות. ולא וכרב במראה  לבנו  כאב ברורים  הדברים  כי

").לתלמידו

בעתיד, להיות שיכולה או פעם  שהיתה  לחשוב, בדעתנו  נטעה שאם  מובן, זה  ומכל

טעינו  כאילו ממש  זה  הרי למשה, שהיתה כמו  פנים ", אל  "פנים  אלוקית התגלות עוד

שהרי  ושלום . חס בתורה הוספה או תורה עוד להיות שיכולה או שהיתה לומר,
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משה נבואת מעלת על הידיעה לחשיבות נוסף טעם מה5ג. ע"פ הוא ,

ויש משה. דרגת מעין הנבואה גילוי של אפשרות שיש לעיל, שנתבאר

תוספת  שתהיה יתכן לא ובתורה התורה , לקבלת הכלי היא ורק היא משה נבואת

מעתה", דבר לחדש רשאי  הנביא ש "אין קד,א) (שבת חז "ל שאמרו וזהו גרעון. או

והתורה מהקב"ה . התורה  לקבלת הכלי היא רבינו, משה  נבואת של השלימות כי

פירושה , שלימה עם  שהיא למשהכפי הועברה  הקב"ה , של ורצונו  בחכמתו

בנבואה . להיות שיכולה נעלית הכי בדרגה  בשלימותה 

" הנ"ל : תימן  באגרת הרמב"ם לשון הוא נפלא כמה  רבןומעתה , רבינו משה שזה

אחרת  אמונה שם  ואין לתת, בשמים מצוה נשארה שלא  לנו, אמר הנביאים.. כל של

זאת  בלתי תורה ".ולא

במשה הרוח  שתבוא בעת בו, לדבקה  פנים  אל  פנים ה ' "שידעו ברכה : ר"פ וברמב"ן

באר והנה תורה .. מתן בעת היה  וכן  מתןרבינו. כיום  משה של נבואותיו שכל 

נא תורה  ("הראני שביקש  מה  משה שראה היום "וזה לג,כא): (תשא עזרא ובאבן ."

לו היה כבודך") לישראלאת תורה מתן אלכיום ולאחריו לפניו אדם  הגיע ולא .

מעלתו ".

זוהי הרי רבינו, משה דרגת של כזו מציאות בעולם שהיתה גופא מיוחדת וזה  יצירה

הקב"ה  לישראלשברא התורה נתינת להגיע לצורך שיכול אשה ילוד אין כי  ע"י,

בהלכות עבודתו וכנרמז  פנים. אל פנים הנבואה  לקבל  כלי גופו שיהיה זו למדריגה ,

אותנו.. ה ' "ומאהבת ה "ג: פ "א רבינוע "ז משה ושלחו.עשה הנביאים, כל  של רבן

"אשר  לעיל : שהובא הרמב"ן  וכלשון כו '". במצוות הכתירן  רבינו.. משה שנתנבא כיון

ה' פנים".גדלו  אל פנים אליו להיות

אבר  איסור לגבי מ"ו) (פ "ז לחולין  ובפיה"מ שם  נבוכים  במורה הרמב"ם כתב ולכן

" מילה: ומצות הנשה וגיד החי הגדולמן שאנו העיקר מה  כל  כי שתדע , שראוי ..

מפני  לא משה, ע "י ה' מציווי זה נעשה  אמנם היום, אותו עושים או  ממנו נזהרים

שהציווי  משום הוא גדול", "עיקר שזהו והטעם  שקדמוהו". לנביאים  בזה  ציוה שה '

" אינו  שקדמוהו  מאת תורה לנביאים אבינו לאברהם  ניתנה  שלא מילה, מצות וכמו ."

אבינו  אברהם  של  הנבואה קבלת שגם  מה מלבד וזאת כמשה. פנים" אל  "פנים  ה'

עומד  ואינו ה "ב), שם  (כברמב"ם עליו" נופלת גדולה  חשכה ש"אימה באופן היתה 

שלם . עומדו על

ה5. לא דאם הוא, הנוסף בטעם  שהצורך לומר, תהא יש הזמנים שבכל כלל  שייך יה

האדם . בני את מנבא שהאל באמונה  גם  חסרון זה היה  משה, נבואת כעין נבואה 

וכו', החושים שיתבטלו בלי אלוקית נבואה  לקבל  יכולה האדם  שדעת הענין אז כי

דבר דופןהיה האדםיוצא בני  לטבע  שייך זה  אין וא"כ פעמי, חד ולשלימות באופן
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הגלות בזמן גם אלא הראשונים, בדורות רק זה שאין בזה, להוסיף

כן שיהיה שייך אחיהםבפועלוהחורבן, מקרב להם אקים ",כמוך"נביא

פעמים, כמה נתבאר (וכבר וכנ"ל דמשה, הנבואה שלימות מעין בו שיהיה

"אוצר וראה הנבואה. פסקה שני בית שמימי למחז"ל סותר זה שאין

ובפרט זה). בנושא ליקוט בסופו שנדפס ח"א, לסנהדרין בש"ס" חידושים

הנבואה "שחזרת תימן באגרת הרמב"ם שכתב דמשיחא, עקבתא בדורנו

ואת בכלל הנבואה ענין את עכשיו לדעת יש ולכן משיח". הקדמת היא

הקרובה. לגאולה כהכנה בפרט, משה נבואת דרגת

רבינו, משה אחר שיעמוד נביא ש"כל מבאר ה"ב) פ"ח (שם הרמב"ם ד.

שצוה המצוה מפני אלא כו', לבדו האות מפני בו מאמינים אנו משהאין
שבאמתבתורה מכך, מובן והרי נביאכו'". הפחותהכל נבואתו בדרגת

ושנצט הואממשה, לו, לשמוע בתורה נבואת6המשךוינו שלימות של

ותורתו .7משה

בעולם ה' מציאות ומוחשי,גילוי פנימי באופן בתורה באמונה  חסרון זה היה  וגם .

רואים כאשר משא"כ בזמננו . והנברא הבורא התאחדות של  דוגמא לנו היתה לא כי 

מקרב  זה הרי התורה , מקבל  רבינו  משה  בחינת מעין שהם  נביאים  עכשיו גם שיש 

פנים , אל  פנים  משה נבואת ממש  זה  שאין (אע"פ שלנו  למציאות התורה קבלת את

כנ"ל). התורה  לקבלת אמיתי כלי הוא שרק

לשון 6. את גם  לבאר יש משה , מנבואת המשך הא נביא שכל  כאן  המבואר וע"פ 

מביניכון .. "נביא הנ"ל  ליהתיב"ע  קודשאדדמי ביברוח  קודשא דרוח  ".כוותך ..

משה . של מנבואתו נמשכים  הנביאים  שכל

התורה"7. "אור ראה  חב"ד: חסידות בתורת אלו בענינים  שנתבאר ממה  להעיר ויש 

דפנים מהגילוי תוצאה  הוא עמדו , על  עמד שמשה שמה  א'שיז-ח, ע ' מטות פ ' לצ "צ 

ב  "נתנבא בחינת פנים, לך זה אל  לך פ' אברהם אל ה ' ויאמר בד"ה  הוא ועד"ז ."

וד"ה רצא, ע' תרנ"ז, יוסף פורת בן בד"ה אבל שמח). פרק תער"ב (בהמשך ה'עתר

זיכוך  בגלל  שאדרבה מבואר, רחצ ), פרק תער"ב (בהמשך תרד"ע  ושוטרים שופטים 

בספר  עוד וראה מהאלשיך. וכנ"ל  פנים. אל  דפנים  לגילוי ראוי היה לכן הטהור, גופו

תהיה בדורו ישראל ועם המשיח  שנבואת א'תרסו , ע' משה  ערך צ"צ הליקוטים

הגילוי  היה  שזהו מבואר, אדמו"ר לכ"ק תשכ"ז ליבשה ים  הפך ובד"ה משה. כנבואת

בהתאמתם וגם הדברים בישוב להאריך יש והרבה  סוף. ים  בקריעת ישראל  לכל 

ואכ"מ. לעיל, להמבואר
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ס"ג  סימן

כארי  רבוצה 

-א-

שירדה "ואש כתב: ארגמן", בגד עליו "ופרשו ד,יג: במדבר עה"פ בפירש"י

השמים, כארימן הבגד תחת שהיורבוצה שורפתו, ואינה המסעות בשעת

השמים מן שירדה שהאש לכך והמקור נחשת". של פסכתר עליה כופין

"גחלת פירש"י: שם אבל כא,ב. ביומא מאחז"ל הוא כארי, רבוצה היתה

השמים מן שלמהשנפלה וסילקה,בימי מנשה שבא עד המזבח על והיתה

ולא מיירי, שלמה בימי שהיתה שבגחלת הרי רובץ". לארי דומה היתה

במדבר. המשכן במסעות

בעשרה עסקו שם, ביומא הגמרא בסוגית שהרי בשאלה, להוסיף ויש

שנעשו המקדשניסים הברייתאבבית את שהביאו דמה ברור וא"כ ,

נאמרו דברים מערכה"חמשה של כארי,באש שרבוצה הוא מהם ואחד "

בו שגם (אע"פ במשכן ולא המקדש שבבית המערכה לאש בזה הכוונה

מלפני אש "ותצא שמיני בפרשת כמפורש השמים מן שירדה אש היתה

שנאמר דהגחלת הנ"ל, ביומא רש"י שהדגיש מה מובן ועפ"ז וגו'"). ה'

ראשון. במקדש היינו שלמה, בימי השמים מן נפלה כארי, רבוצה עליה

כארי. רבוצה האש היתה המשכן שבמסעות כאן, רש"י של מקורו ומהו

המזבח אש על פסכתר כופין שהיו רש"י, דברי בהמשך מש"כ והנה,

מה מסעות "בשעת ספ"ד: יומא בירושלמי כן מפורש המסעות, בשעת

שם שמעון ור' יהודה". ר' דברי פסכתר, עליה כופין היו לה, עושין היו

את ודשנו שנאמר אותה, מדשנין היו מסעות בשעת "אף ואומר: חולק

היה אילו "הא דבריו: את מוכיח ור"ש ארגמן". בגד עליו ופרשו המזבח

ר' בדעת גם אך (בתמיה). נשרף" ארגמן בגד היה לא דליק, המזבח

כארי. רבוצה היתה שהאש מבואר לא יהודה,
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כארי, רבוצה היתה שבמשכן שהאש במדבר בפ' רש"י שהוספת לומר, ויש

"ותצא פ"ט: שמיני פרשת ויקרא (בובר) אגדה במדרש מהמפורש היא

שירדה ואש ה'.. מלפני משהאש כאריהיתהבימי המזבח,רבוצה גבי על

שלמה". בימי שירדה עד פסקה ולא

-ב -

ואריה ד"ה יא,א) (דף במדבר פרשת התניא לבעל תורה" ב"לקוטי והנה

בדמות היה המקדש שבבית מעלה של אש "והנה כתב: תבן, יאכל כבקר

ע"ב) ד"ו ח"א זוהר (עיין קורבנין דאכיל אריה בחינת והיא אריה,

לאכללא וצריך מהשמאל, שהוא שור פני הבקר מן הן שהקרבנות

והנה הימין.. אל אריה פני בבחינת בימינא לאשמאלא משה של במשכן
אריה בדמות מעלה של האש משההיה כי במלאך, רצה ותצאלא אלא

ה'אש בסוףמלפני שנדפסו אדמו"ר מכ"ק וציונים" וב"הערות וגו'".

השבועות, חג שער התניא) בעל (של בסידור הוא שכן העיר הלקו"ת,

ספירת מצות מצוותיך" "דרך בספרו צדק" ה"צמח בעל נכדו כתב ושכן

שהיה ארי היה ולא ה', מלפני אש ותצא במשכן "כתיב וז"ל: העומר,

דשלמה". כמקדש יורד

ריא,ב. שם ג"כ ועיין לב,ב. ח"ג מזוהר עיון "וצריך הרבי: ע"ז רש"יוהקשה
ד,יג אתמרלבמדבר "הא איתא: שם שבזוהר לשאול, וכוונתו עכ"ל. ."

דחד כחיזו אוריא"ל ואתחזי סלקא רביעדבמדבחא תקיפא עלאריא

קמי ברעוא דאתקבל ידעין דהוו וחדאן, וישראל כהני חמאן והוו טרפיה,

דבני דורונא וקביל זיל לאוריא"ל, הוא בריך קודשא אמר קדישא.. מלכא

את המזבח על ותאכל ה' מלפני אש ותצא כתיב ת"ח, קמאי.. מקריבין

דנחית עד בשלהובא, דאשא בחיזו דנחית אוריא"ל דא וגו', העולה

דורונא, לקבלא קרבנאלמדבחא על רביע רברבא כאריה הריואתחזי ."

שמיני דפ' הפסוק מביא שהרי משה, במשכן היה שכך בזוהר מפורש

כלביא עם "הן שם: בזוהר הנה ריא,ב. לדף שציין ומה וגו'. אש ותצא

בשעתא ותאנא, מדבחא. גבי על מלכהון קמי ועלוון קרבנין לקרבא יקום
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דחד דיוקנא חמן הוו מדבחא, גבי על אתוקד רביעדקורבנא עלאריה

הוה, עלאה מלאכא אוריא"ל אבא, רבי ואמר ליה, ואכיל קרבנא ההוא

בדיוקנא ליה רביעוחמאן תקיפא לקרבנין".דאריא לון ואכיל מדבחא על

בקטע למבואר (שדומה הזוהר לשון שפשטות לשאול כוונתו וכנראה

שהכוונה שם הזכירו לא כי משה, במשכן גם שמדבר הוא לב,ב) הקודם

בו שמפורש הנ"ל, במדבר פ' לפירש"י גם הרבי ציין ולבסוף למקדש. רק

ח"ג "התמים" בקובץ (ויעויין המשכן במסעות כארי רבוצה האש שהיתה

ע"י במדבר, רש"י על זו קושיא שנשאלה ,300 ע' תרצ"ו ניסן ווארשא

מריגא). שו"ב חפץ מרדכי הרב

-ג-

[שמות וגו' הולכים פניך אין אם הכתוב בפירוש דתליא לומר, "ויש ותירץ:

ע"פ מובנת, בזה וכוונתו ועוד]". ז,א. ברכות יונתן, תרגום שם ראה לג,טו.

בהיותו (מרשימותיו קפח חוברת ב"רשימות" יותר באריכות שכתב מה

כתשובה בתרצ"ו, זו רשימה שכתב וכנראה העולם. מלחמת לפני בפאריז

בלקו"ת "הטעם וז"ל: הנ"ל). "התמים" בקונטרס חפץ מרדכי הרב לקושית

כי הוא, קורבנין") דאכל "ארי' היה לא דמשה שבמשכן זה (על וסידור

מזה" תעלנו אל הולכין פניך אין "אם ואמר במלאך, רצה לא משה

ומשמע מזה"), תעלנו אל מלאך ע"י "כי שם ופירש"י לג,טו. (שמות

בקשתו". שנתמלאה

וגו'", הולכים פניך אין "אם מהפסוק שלמדו לח,ב. לסנהדרין ומציין

"הימנותא : ישראל אמרו רבו", כשם ש"שמו מטטרון מלאך על שאפילו

ופירש"י: קבליניה", לא נמי בפרוונקא דאפילו ר"ח) שבועה, (לשון בידן

אפילו לקבלו ומיאנו מאסנוהו נמי ואנו פשעינו, לשאת כח בו "שאין

פל"ב שמות רבה למדרש מציין ועוד ומביא". מוציא שליח לפרוונקא,

הרי משה, "אמר לפניך): מלאך שולח אנכי הנה כג,כ. משפטים (עה"פ

עומדים.. מי דברי נראה הולכים, פניך אין אם אומר ואני מלאך, אמרת

לך". והניחותי ילכו פני חייך הקב"ה, לו אמר
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(ה,יד) ביהושע המבואר בענין פצ"ז, בראשית רבה למדרש גם ומציין

אלא באתי, רבך משה "עם שם: ואמרו באתי", "עתה המלאך לו שאמר

הייתי לא למעלה לעלות וגו'. הולכים פניך אין אם ואומר מתפלל שהיה

היה שעדיין יכול, הייתי לא ולמטה שליחותי, עשיתי לא שעדיין יכול,

פני אין אם ואומר שם:מתפלל משפטים לתנחומא ציין עוד הולכים". ך

רצה ולא אותי, ודחה רבך משה בימי שבאתי הוא אני באתי, "עתה

מלאך". ילך לא ואף חייך, למשה) (הקב"ה לו אמר שאלך..

לו אמר "הקב"ה (כג,כא): משפטים עה"ת לרמב"ן ג"כ הרבי מציין עוד

רחמים, עליה ביקש ומשה בקרבך, אעל לא כי מלאך לפניך ושלחתי

אמרו וכך הקב"ה.. לו ונתרצה מזה.. תעלנו אל הולכים פניך אין אם ואמר

תעלנו אל הולכים פניך אין אם דכתיב קבליניה, לא בפרוונקא דאפילו

מיתתו לאחר אבל בימיו.. משה עם נתקיימה לא ההיא הגזירה כי מזה.

שבאתי הוא אני בתנחומא, אמרו וכך מלאך.. להם שלח רבינו משה של

היה לא משה ימי כל עמו.. שאלך רצה ולא אותי ודחה רבך, משה בימי

לג' ומציין ורד"ק. בפירש"י ביהושע ועי"ש עמהם". הולך צבא שר מלאך

קבילא הא משה, "אמר רצח,ב): רפג,ב. ח"ג קכד,ב. (ח"ב בזוהר מקומות

דסיהרא, ולא בעינא דשמשא גופא ודאי.. מינן תתפרש דלא מינך, בטחונא

ולא מלאכא לא לישראל להו דבר דלא אתנהיר.. דשמשא גופא כדין

פניך אין אם משה דאמר הוא ודא נכר, אל אקרון דאינון אחרא, ממנא

וגו'". הולכים

ע"כ במלאך, רצה שלא משה של בקשתו שנתקיימה דכיון מבאר, ועפ"ז

מלאך, שהוא קורבנין, דאכיל ארי' היה לא דמשה שבמשכן לומר, צריך

מדרגה ע"י היתה הקורבנין אכילת אלא אוריאל", "דא הזוהר ובלשון

רבוצה האש היתה לא ובמילא הוי'". "מלפני אש דותצא יותר גבוהה

אוריא"ל. מלאך בבחינת היתה דלא כארי,

היתה משה במשכן שגם לב,ב. ח"ג ובזוהר במדבר ברש"י שמבואר ומה

שזהו אדמו"ר, כ"ק מבאר קורבנין, דאכיל ארי' דהיינו כארי" "רבוצה האש

דהתרגום הולכים". פניך אין "אם בפסוק אחר פירוש המפרשים בשיטת

לא מיננא, מהלכא אפין לית אין ליה, "ואמר פירש: עוזיאל בן יונתן
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שלילת את משה ביקש שלא הרי דרוגזא". אפין בסבר מיכא תסלקיננא

אלא הרוגזהמלאך פירשושלילת שבתחלה ז,א. בברכות משמע וכן .

הוא ברוך הקדוש לו אמר יוסי.. רבי משום יוחנן רבי "אמר כתיב"ע:

שוב אומר ואח"כ לך". ואניח זעם של פנים שיעברו עד לי המתן למשה,

ונתן הקב"ה, מלפני משה בקש דברים "שלשה יוסי: רבי משום יוחנן רבי

ביקש שכינהלו. עמנו".שתשרה בלכתך הלוא שנאמר לו, ונתן ישראל על

הנבואה. (שהיא השכינה והשראת הרוגז ביטול בענין היתה שבקשתו הרי

לנבואה, רמז עמם "הליכתו פל"ב: שמות רבה למדרש תואר" "יפת ראה

הלא שנאמר ישראל, על שכינה שתשרה ביקש דברכות, בפ"ק אמרו וכן

עוד). בדבריו (ועי"ש עמנו" בלכתך

-ד -

היה אם זה (לענין ראיה להביא יש "עוד שם: ברשימות הרבי והוסיף

מזבחים כארי), הרבוצה האש שהוא מלאך, ע"י הקרבן אכילת במשכן

נסתלקה לא משה, בימי השמים מן שירדה אש עולם": מ"סדר והוא סא,ב.

למ"ד ולכאורה, שלמה.. בימי אלא הנחושת מזבח נסתלקהמעל עדדלא

משמע משהשלמה, בימי שירדה ממש האש עלמאדזוהי דלכולי וכיון .

א"כ כנ"ל), באתי" "עתה (שאמר הקרבנות מלאך ע"י היה יהושע בימי

מלאך". ע"י הקרבנות אכילת היתה משה בימי דגם לומר, צריך ע"כ

לומר, וכוונתו מקודם". דנסתלקה תירוצא לחד (בזבחים) "ושם וממשיך:

של (ולא היה אבנים של שילה של דמזבח הונא, רב אומר שם דבגמרא

בימי נסתלקה משה דמשכן דהאש הנ"ל, עולם מסדר ע"ז והקשו נחושת).

הוא "מעיקרא הרי) אבנים של מזבח היה (שבשילה איתא" "ואם שלמה,

אבנים מזבח ובנו בשילה המשכן "משהוקם (ופירש"י: ליה" דאיסתלק

דאמר הונא) (רב "הוא ותירצו: נחושת"). של ממזבח להסתלק הוזקקה

חלול היה נחושת של שילה של מזבח אומר, נתן רבי דתניא נתן, כרבי

עולם", ה"סדר על חולק נתן שרבי שם מפירש"י ומשמע אבנים". ומלא

במשכן וכבר שלמה לפני הרבה נסתלקה משה משכן של דהאש וס"ל

היתה. לא שילה
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השטמ"ק לביאור משא"כ שם, בזבחים לפירש"י רק הוא זה וראה(וכל .

על ובמלבי"ם נתן", ו"חק דוד" "יד עינים", "יפה השפ"א, בחידושי שם

ואכ"מ). ד', אות יתרו ס"פ המכילתא

נחמיה" ר' דעת היא כן ת"פ) (רמז צו פ' שמעוני "ובילקוט ומוסיף:

"תנא היל"ש: וז"ל משה. משכן של האש היתה לא שילה (שבמשכן

בה, מחזיק האש היתה שנה עשרה ושש למאה קרוב נחמיה, ר' משום

החשבון מבאר שם רענן" (וב"זית ניתך" לא ונחושתו נשרף לא עצו

חמשים בנוב, י"ג וחלקו, שכבשו עד בגלגל י"ד במדבר, ל"ט שנים: דקט"ז

אבנים, של מזבח היה (בו שילה ללא הוא החשבון וא"כ בגבעון. שנה

נתן). ורבי הונא כר'

דנשתנתה לומר "אפשר בשילה, האש שנסתלקה זו דלשיטה ומסכם,

כאריה נעשית (ואז המלאך כשבא ביריחו, משה) בימי שירדה (האש

הסדר לשון נקטינן דאי וכוונתו, אריה". היה לא אז ועד קורבנין) דאכיל

מזבח מעל נסתלקה לא משה, בימי השמים מן שירדה ("אש עולם

עד מהמשכן ממש אחת אש היתה הרי שלמה"), בימי אלא הנחושת

היה משה בימי שגם וע"כ יהושע, בימי שנשתנתה יתכן לא וא"כ שלמה,

עולם, הסדר לשון על שחולקים נחמיה ור' נתן רבי לדעת אבל מלאך.

דיתכן ואדרבה גבעון, עד ממשה האש אותה שהיתה הכרח אין א"כ

אש ותצא כבקשתו היה משה ה'שבימי ממלאך,מלפני שלמעלה בחי' ,

כארי רבוצה אוריא"ל מלאך בדרגת וחזרה משה, בהסתלקות ונתבטלה

יהושע. בימי

מכריח הנ"ל שמעוני הילקוט לשון שגם להקשות דאין עוד, ומוסיף

נחמיה) לר' (גם וא"כ המזבח, ע"ג האש היתה הפסק בלי שנה ד"קט"ז

דהרי כך, פירושו אין כרחך דעל ביריחו). (האש דנשתנתה לומר אפשר אי

(שעמד דשילה הפסק בינתיים היה והרי וגבעון, ונוב משכן שם קחשיב

- ה"ב פ"א הבחירה בית הלכות - וגבעון לנוב הגלגל בין שנה שס"ט

כרחך על אלא כנ"ל). שלמעלה האש היתה ולא אבנים, מזבח בנו שאז

ולאו הנחושת, מזבח ע"ג אש שבער השנים מספר להודיע רק כוונתו

בתכיפות". דוקא
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-ה -

יוסי ר' הוא בברכות המימרא דבעל להמתיק, "ויש שם: הרבי ומסיים

פניך אין "אם משה שבקשת (היינו אחר באופן פניך" אין "אם דמפרש

על ולא והנבואה, השכינה השראת על היתה עמנו", בלכתך הלא הולכים..

הועתק (ששם בזבחים אזיל לשיטתיה יוסי ור' מלאך). שילוח שלילת

מו,ב] נדה פב,א. [יבמות עולם סדר בעל הוא יוסי ר' כי עולם), מסדר

נשלל לא יוסי שלר' דמאחר כלומר, עכ"ל. שלמה", עד שהיתה האש דהיא

מלאך משה במשכן להיות יכול היה ע"כ מלאך, שילוח משה בבקשת

כארי, הרבוצה האש דאותה יוסי, ר' אומר ולכן קורבנין. דאכיל אוריא"ל

וכנ"ל. דיהושע, המלאך ענין גם היה כשבינתיים שלמה, מקדש עד נמשכה

הידוע, ע"פ לומר יש "ואולי עוד: הוסיף תורה ללקוטי הנ"ל ובהערות

החמה" "אור [ראה שמימין אריה פני ולא האמצעי, בקו הוא דאוריא"ל

בדרך לתרץ שרצונו היינו עכ"ל. מקומו", כאן ואין ריא,א] ח"ג לזוהר

אוכל אוריא"ל שמלאך לזוהר כלל סותר אינו בלקו"ת דהאמור חדשה,

כי במסעות. כארי רבוצה שהיתה רש"י ולמש"כ משה, במשכן הקרבנות

ע"י יהיה שלא גו' הולכים פניך אין אם משה בקשת שנתקבלה אף

עד "העולה האמצעי מקו אלא סתם כמלאך אינו אוריא"ל אבל מלאך,

בלקו"ת ומש"כ הוי'. מלפני אש ותצא בחי' ממש זה הרי וא"כ הכתר",

שמימין, אריה פני לבחי' הכוונה קורבנין, דאכיל ארי היה לא דבמשכן

שלמה, במקדש כארי הרבוצה וזהו ליהושע, שבא המלאך בחינת היתה וזו

במשכן. משא"כ
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ס"ד סימן 

ליטהר  חזיר עתיד

-א-

חזיר "עתיד חז"ל: מאמר מובא פז) (עמ' תרל"ו רבים" "מים בסה"מ

חי"ב בלקו"ש נעתק (וכן שכח בהערה שם כותב אדמו"ר וכ"ק ליטהר".

וז"ל: (175-6 ע'

חזיר ענף תלפיות מדרש שרה, חיי פ' בשל"ה הובא: זה בלשון "מרז"ל

מע' יעקב קהלת ס"ג. בניך וכל ד"ה לקו"ת ,(?) הקנה ספר בחיי. ר' בשם

תנחומא מדרש בשם פל"א אמונה דרך מ"כ. ח"א הברית בספר חזיר.

ח"ד דין חקור מאמר מאמרות עשרה ג"כ (וראה - חיים). נפש בס' (כ"כ

לישרא להחזירו הקב"ה שעתיד בלשון: - שמיני). פ' החיים אור לפי"ג.

דוד ומגן תתכ"ח ח"ב הרדב"ז שו"ת (לנו). ז' י"א שמיני בחיי (לנו):

אמנה ראש הראשון), להתרו (לישראל יקרות אור (לישראל). ט' להרדב"ז

ישועות שמיני, פ' רקנטי א, מ"ט קידושין ריטב"א פי"ג. אברבנאל למהר"י

שמיני. פ' להחת"ס משה תורת בשד"ח). (כ"כ רבה בראשית בשם משיחו

פאת עו'. ג' אות כללים חמד: בשדי נקבצו אלו במרז"ל פירושים כמה

ז'". ג' הפאה שיורי ח', ח' ואות ז' ג' השדה

היפה-תואר דעת תמוה - זה במאמר שקו"ט הנ"ל שכל "ואחרי ומסיים:

שמאמר - סדר-הדורות לבעהמ"ס ערכי-הכינויים בס' הובא - ג' פי"ג ויק"ר

עכ"ל. נברא!" ולא היה לא זה

העיר 103-105 תשנ"ז)ע' ניסן (י"א תשכח גליון וביאורים" "הערות ובקובץ

(שהיה היפ"ת בעל על זכות ללמד "ונראה ע"ה: מ. י. הרב ידידי בזה

כפי (ולא בפנים בדבריו הרואה שהרי שנ"ה), בשנת נפטר קושטא, מחכמי

לסתום לשמים, שכוונתו יווכח המד"ר) של הנפוצים בדפוסים שנתקצרו
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הוחלפה וכבר מוחלפת, תהא התורה שזאת הטוענים הנוצרים של פיהם

הנביאים. בייעודי כמ"ש חדשה" "ברית ונכרתה ח"ו

תורה חידוש - תצא מאתי חדשה תורה המדרש דברי על (היפ"ת) "וז"ל

למינים פה פתחון נותן שנראה מאד, קשה זה מאמר לכאורה תצא: מאתי

מצאו אשר מהמקומות אחד שהרי לך, תדע ח"ו.. תורתנו בשינוי האומרים

לעתיד בטלות מצות נדה.. במס' שאמרו מאותה הוא כנגדו, לטעון מקום

בפי"ג, אמנה' 'ראש בעל [האברבנאל] פירש פה, בפירושים וכיוצא לבוא..

התורה ביטול אפשרות ממנו להוכיח כנגדן הטועים הזכירו מאמר על

להחזירו שעתיד מפני חזיר, שמו נקרא 'למה אמרו והוא העתיד, בזמן

יתירהו שעה להוראת המלחמות, שמפני האברבנאל) (דפירש לישראל',

מלאים 'ובתים וכמ"ש הארץ בכבוש להם שהתירו כמו לישראל, הקב"ה

אדום על שנאמר פירש, ועוד יז,א). (חולין דחזרי כותלי אפילו - טוב' כל

נמצא אילו נכונים, הפירושים שב' והאמת בפרקין. כמ"ש חזיר שנקרא

מצאנוהו לא כי נברא, ולא היה לא דעתי לפי אבל לרז"ל, הזה המאמר

לפרש הלצה לדרך המציאו מהאחרונים זה שאי ואחשוב מדרש. בשום

המציאות קשה המדרשות שלהיות דעתי ולפי הנזכרים. מהפירושים א' בו

רוצה שהיה מי היה הדפוס, להעדר הראשונים בימים אדם כל ביד

אותו תולה והיה הלצי, פירוש בו יפורש מאמר איזה ממציא להתחכם,

מאמר ענין היה וכן אדם, כל ביד להמצא הרחוקים מהמדרשים באיזה

והואיל בו. ונתלו עלינו הטוענים ובאו הדרשנים, בפי שגור שהיה ואחר זה.

שמצאו לרז"ל נמצאו אשר המאמרים כל פה להביא ראיתי לדין, ואתא

להשיב הראויות והתשובות הנ"ל, זולת לטעות למינים פה פתחון בהם

היפ"ת. עכ"ל היא. מצוה מלאכת כי כו' שקר דוברי פי יסכר כי עליהם,

מציאותו את להכחיש השתדל שהוא א"כ "ברור הנ"ל: י.מ. הרב וממשיך

בוויכוח מצינו ועד"ז למינים. פה פתחון ליתן שלא כדי זה, מארז"ל של

חז"ל, אגדות של ערכן את לחלוטין כמעט שמיעט המינים, עם הרמב"ן

בויק"ר היפ"ת בדברי יש לדבר וזכר כידוע. המינים, תשובת מפני והכל

חזיר להתיר שעתיד שאמר מי שנמצא ואע"פ וז"ל: ז', סי' כ"ב פרשה

אמרו שלא או כמשמעו, הדבר שאין בפי"ג לעיל פירשתי כבר לישראל,
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ללא הנ"ל האברבנאל דברי את שמקבל הרי עכ"ל. חירום. בשעת רק

נברא". ולא היה "לא בטענת פוטרם ואינו הסתייגות, שום

"אחרי זו היא טענה מה טובא, לעיין יש הנ"ל בהערה רבינו "ובדברי

הם הנ"ל", "כל של המכריע רובם הרי זה", במאמר שקו"ט הנ"ל שכל

ותו, לו. מאוחרים אף או היפ"ת של זמנו בני וחלקם המחברים, מאחרוני

בשם שמביאים אלו כגון כלל, ברורים אינם מקורות מאותם ניכר חלק

ממש שאין היטב ידע היפ"ת שבעל רבה", "בראשית או תנחומא" "מדרש

אלו. בדברים

אין ששם להעיר ויש שרה, חיי פ' לשל"ה גם מצויין הללו המקורות "בין

באחת רבינו מדברי להעיר יש ועוד לרז"ל. במפורש מתייחס זה מאמר

דברים בענין ,(45 הע' 173 עמ' כו חלק בלקו"ש (ועפ"ז משיחותיו

חכמה ובראשית בשל"ה אלא מצאנום ולא רז"ל בשם בדא"ח המובאים

השל"ה בעלי לרבותינו גם להתייחס יכול רז"ל, שהלשון וביאר וכדומה,

דף (דברים שבלקו"ת בנדו"ד, גם לומר ניתן ועד"ז ע"כ. חכמה. והראשית

לשל"ה שכוונתו כנ"ל לפרש אפשר אך רז"ל, בשם זאת מובא אכן ב) ל,

שכוונתם רז"ל, בשם זה מאמר שמביאים הספרים לשאר וה"ה וכדומה.

מרבותינו המאמר את לשלול בא היפ"ת בעל ואילו הקדמונים. לספרי

הקדמונים". החכמים משאר לא אך והתלמוד, המשנה בעלי

" שכתב מהלשון להסתייג עלי ובתחילה שם. מ. י. הרב של ובדבריעכ"ל
מה טובא, לעיין יש הנ"ל בהע' וכו'רבינו זו היא שה"לעייןטענה ובפרט ."

בקושיא. שנשאר אלא הענין, לביאור כהקדמה לא הוא טובא"

-ב -

הסדר: על בדבריו להעיר הריני ענין של ולגופו

נגד להלחם שרצה תואר", ה"יפה על זכות ללמד שיש שכתב מה א)

שהיפ"ת כשם הנה זה. מאמר של מציאותו את ביטל ולכן המינים

בגמרא יוסף רב מאמר את שם לבואמבאר לעתיד בטלות שמצוות
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דתורה הענין את מבאר וכמו"כ למינים), יניקה מזה תהיה שלא (באופן

להטהר, חזיר דעתיד המאמר את גם מבאר כן הרי תצא, מאתי חדשה

וא"כ הרי"מ). שציין (כפי כב בפרשה גם עליהם שחוזר פירושים ובשני

צריך דמצוותלהכחישאינו הענין את הכחיש שלא כשם זה, מאחז"ל

סימן תהלים במדרש מאחז"ל את הכחיש שלא וכשם לעת"ל, בטלות

אסורים, מתיר ה' עה"פ לעת"לקמו מותרות יהיו הטמאות הבהמות .שכל

של בערכן" "מיעט המינים עם בויכוחיו הרמב"ן שגם הרי"מ (ומש"כ

הרמב"ן הרי חז"ל, הכחישןאגדות הוציאןלא היותר לכל רק אלא ,

זה, במאחז"ל פירושיו בשני היפ"ת שעשה מה גם זה והרי מפשוטן,

להכחישו?!). לו היה ולמה

של המכריע "רובם שכתב: מה הנ"לב) וחלקםכל המחברים, מאחרוני הם

מעיניו נתעלמו איך מבין איני - לו". מאוחרים אף או היפ"ת של זמנו בני

600 לפחות שהיה הקנה" "ספר אדמו"ר: כ"ק שהביא הקדמונים המקורות

יותר ונדפס היפ"ת לפני שנה 300 שנכתב בחיי" "רבינו היפ"ת. לפני שנה

מהר"י היפ"ת. לפני שנה כ-300 חיבורו שכתב הריטב"א לפניו. שנה מ-100

יותר ספריו והדפיס שחי הרבי) שמציין שלו ספרים (בשני אברבנאל

נדפס וספרו היפ"ת לפני שנה 300 שחי הרקנטי היפ"ת. לפני שנה מ-100

היפ"ת לפני דורות כשני שחי והרדב"ז היפ"ת. פטירת לפני שנה כ-70

של בדורו חיבוריהם וכתבו חיו הקדוש והשל"ה מפאנו הרמ"ע (וגם

אינם חז"ל, בשם זה מאמר שמזכירים אלו עולם גדולי כל והאם היפ"ת).

לא זה חז"ל דמאמר שהחליט היפ"ת על יתמה שהרבי בכדי מספיקים

נברא?! ולא היה

היפ"ת על אינה הרבי תמיהת עיקר שכמדומני לומר, יש מזה ויותר ג)

" את לדחות שבא אלא אתדעתעצמו, היינו שצוטטהשיטתוהיפ"ת",

"ערכי בספר גם הובאה זו שדעה הרבי שמדייק וכפי ספרים, בכמה

גדולי שכל שלאחר כתב, ולכן הדורות". סדר ספר המחבר לבעל הכינוים

הרי אופנים, בכמה אותו וביארו זה במאמר שקו"ט שהזכירם, האחרונים

שמיני פ' תמימה" "תורה גם (וראה בזה היפ"ת ל"דעת" מקום כלל אין
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זה, מאחז"ל של מציאותו ודוחה היפ"ת של בדרכו שהולך כא אות פי"א

ח"ו). כטועה הקדוש האוה"ח את שעושה עד

מכוון להיות יכול שבדא"ח, "מאחז"ל" בשם שציטוט עוד שכתב ומה ד)

חז"ל בשם שמובא במאמר מדובר כאן הרי וכדומה. הקדוש לשל"ה גם

לחז"ל שכוונתם ספק אין וא"כ כנ"ל, הראשונים מגדולי כמה בספרי

ובמדרשים. שבגמרא

-ג-

ובגליון תתלח. וביאורים" "הערות בגליון שפרסמתי מה הוא כאן עד והנה

שהכחיש היפ"ת, בעל על זכות מלמד ובתחילה תגובה. הנ"ל פרסם תתלט

לבטל בכדי המאמר מספיקאת דלזה שהשבתי מה ועל המינים. קושיות

זה על כפשוטו, אינו רק קיים שהמאמר בעצמו היפ"ת שכתב מה היה

עם להתפלפל מאשר קיים, אינו שהמאמר לטעון שעדיף י.מ. הרב השיב

בפשעטלאך. המינים

בזה הביאור את וכותב המאמר את מביא בעצמו היפ"ת הרי מבין, ואיני

עכשיו שבא עליו יש זכות לימוד איזה וא"כ המינים, טענת שיסתור באופן

ישראל ושגדולי בקיומו, הודה עצמו שהוא מאחז"ל של מציאותו לסתור

אודותיו. כתבו הראשונים

חז"ל, אגדות של בערכן שמיעט מהרמב"ן לזה דוגמא כתב ע"ה י.מ. והרב

אבל בערכן מיעט רק שהרמב"ן וכתבתי המינים. טענות על להשיב בכדי

על שכתב וכפי הכחישן, כן שהרמב"ן עתה, הנ"ל והשיב הכחישן. לא

כלל". זו בהגדה מאמין איני "אני החורבן בעת נולד שהמשיח מאחז"ל

להכחיש אפשר אי (שהרי כזה מאחז"ל שאין שם כוונתו אין ולפענ"ד

היתה שאכן זו בהגדה מאמין שאינו אלא במדרשים), בפירוש הכתוב את

נולד צדקנו שמשיח יתכן לא ברמב"ם ההלכה ע"פ שגם וכפי כפשוטה.

הגאולה. דזמן הדור נשיא הוא שהרי החורבן, בעת
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-ד -

כי תמוהה היפ"ת שדעת הרבי, שכתב מה על נסב הויכוח עיקר והנה

ולא היה שלא כתב איך וא"כ זה, במאחז"ל דנו ישראל גדולי הרבה

הם הרבי שהביא אלו של המכריע" "רובם שהרי שאל י.מ. והרב נברא.

מחברים 14 ומתוך נכון, זה שאין כך על והשבתי המחברים", "מאחרוני

מראשוני או מהראשונים שהיו ממחצית, ליותר ציינתי הרבי, שהביא

לומר כלל נכון זה שאין ברור וא"כ היפ"ת. של בדורו ושניים האחרונים,

שכל "ואחרי הרבי וכשכתב המחברים". מאחרוני הם המכריע.. ש"רובם

רבים גם יש הנ"ל" שב"כל שמאחר כוונתו זה", במאמר שקו"ט הנ"ל

שגם כך, על השיב י.מ. והרב דעתו. תמוהה א"כ ליפ"ת, הרבה שקדמו

הגדולה תמיהתו את מתרץ הוא אין אבל שקדמו. מהם שיש מודה הוא

כאן אין כאשר מהאחרונים, הם המכריע" ש"רובם מהא טובא" ש"צ"ע

הראשונים. מגדולי מהם ורבים מחצית, לא וגם פשוט, רוב אפילו

זה כן על המינים, טענות לדחות רק בא שהיפ"ת שמאחר כתב, ועוד

היא המינים קושית כי זה, מאמר ע"ד כתבו שהראשונים לו נוגע אינו

הנחות להניח יכול אינו קושיות, לשאול הבא שהרי מבין, ואיני מחז"ל. רק

וע"פ וכו', מחז"ל רק ושקושיתם המינים, קושית להכחיש בא שהיפ"ת

הרבי! דברי על טובא" "להקשות אלו הנחות

עוזר אינו זה וגם הקנה", "ספר קדמוניות על י.מ. הרב מתווכח אח"כ

הרבה קדם מ"מ הקנה, בן נחוניא מר' זה שאין לדבריו גם שהרי בכלום,

לפני כמובן (שהיה הרמ"ק שכבר עצמו הוא שהביא וכפי היפ"ת, לבעל

אדמו"ר מכ"ק מלוקט המאמרים ספר וראה זה. ספר אודות כתב היפ"ת)

הקנה. ספר מחבר בענין 32-33 והערות שג עמוד ג' חלק
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ס"ה סימן 

לפלוני  פלוני בת

מיום רסד אגרת ח"ב קודש" ב"אגרות אדמו"ר כ"ק מכתב פענוח להלן

שבשולי ההערות .(447-9 ע' חכ"ט בלקו"ש גם (ונדפס תש"ז שבט כ"ג

מהכותב. הן הגליון,

מחלוקת מצאתי "א) לשאלות: במענה אדמו"ר כ"ק ע"י נכתבה האגרת

בזה יש החוקרים דעת לפי אשר הזיווגים, חפשיתבענין ולפיבחירה ,

הוא המקובלים החסידותבגזירהדעת תורת הכרעת היא איך ושאלתי .

וא"כ בגזירה. הוא זה שענין בדא"ח מקומות בכמה משמע ב) מהובזה.
ההשתדלות בטבע".פעולת והלבשה כלי עשיית רק זהו האם בזה,

ופענוחה: התשובה ולהלן

-א-

בהם חפשית הבחירה אם הזווגים, בענין ושיטות חילוקים כמה "מצינו
באופן ותלויים הם מיוסדים ובכללות לא. כלל או במקצת, רק או לגמרי,
יב,ב. ב"ב כב,א. סנהדרין ב,א. סוטה יח,ב. במו"ק רז"ל דרשות פירוש

סח, פרשה ריש רבה זח"גבראשית קע,ב. זח"ב רכט,א. רז,ב. צא,ב. זח"א
בה)". לעיין תח"י אינו אבל תהלים למדרש מצינים (ועוד רפח,ב.

במלואם: שהזכיר, הנ"ל חז"ל דרשות את ונצטט

מועד, של בחולו אשה לארס מותר שמואל, "אמר (ופירש"י): שם במו"ק

יהודה רב והאמר אחר, יקדמנו שמא שמואל אמר ומי אחר.. יקדמנו שמא

לפלוני פלוני בת ואומרת יוצאת קול בת ויום יום בכל שמואל, אמר

שמעיה דרבא הא כי ברחמים. אחר יקדמנו שמא אלא לפלוני. פלוני שדה

תיבעי לא ליה, אמר פלניתא. לי תזדמן ואמר, רחמי דבעי גברא להאי
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(באמונה, בה' כפרת לא, ואי מינך, אזלא לא לך, חזיא אי הכי, רחמי

השתא כלומר ליה, מזמנה ולא הואיל כלום, צלותא מסייע דלא דקאמר

לא (אי דקאמר, שמעיה הכי בתר מילתא). אסתייעא ולא עלה צלינא

לאידך), איהי דתינסבא (מקמיה מקמה לימות (עצמו) איהו או מנסבא)

אמר בה). ואצער לאחר מינסבא כד איחזי (דלא מקמיה תמות איהי או

במועד, מארס (ולהכי הכי דמילתא עלה תיבעי לא לך אמינא לאו ליה

בן ראובן רבי משום רב אמר היא). שתמות ברחמים אחר יקדמנו שלא

כו'". לאיש אשה מה' הכתובים ומן הנביאים ומן התורה מן אצטרובילי,

לקיש ריש פתח הוה כי יצחק, רב בר שמואל רב "אמר שם: ובסוטה

שנאמר מעשיו, לפי אלא אשה לאדם לו מזווגין אין הכי: אמר בסוטה,

יזדווג (לא הצדיקים גורל על הרשע שבט ינוח לא כי קכה,ג) (תהלים

וקשין יוחנן, רבי אמר חנה בר בר רבה אמר צדיק). בגורל רשע ממשלת

סדרי (שנשתנו סוף ים כקריעת מעשיו) דלפי (הנך לזווגן המקום) (לפני

יחיד (אדם ביתה יחידים מושיב אלקים סה,ז) (שם שנאמר בראשית),

בכושרות אסירים מוציא בית) מהם ומיישב יחד מזווגם והוא יחידה, ואשה

זווג מקיש צינה. ולא חמה לא כשר, בחודש ממצרים ישראל את (הוציא

רב אמר והא וזכות), רשע לפי זווג הוי (מי איני מצרים). ליציאת יחידים

ואומרת יוצאת קול בת הולד יצירת קודם יום ארבעים רב, אמר יהודה

מקודם (והא לפלוני פלוני שדה לפלוני, פלוני בית לפלוני, פלוני בת

גלוי הכל תאמר ואם זוגו. את מכריזין וזכותו, רשעו נודע שאין יצירתם

(טז,ב).. נדה במסכת כדאמר שמים, מיראת חוץ שמים בידי הכל לפניו,

בזווג הא קשיא, לא שמים). בידי זה דאין ליה, קאמר לא ורשע צדיק

שאינה לפי לזווגן וקשה מעשיו, (לפי שני בזווג הא המזל) (לפי ראשון

זוגו)". בת

לזווגם קשה יוחנן, רבי אמר חנה בר בר רבה אמר שם: ובסנהדרין

קודם יום ארבעים רב, אמר יהודה רב והאמר איני, סוף.. ים כקריעת

הא קשיא, לא לפלוני, פלוני בת ואומרת יוצאת קול בת הולד יצירת

שני. בזווג הא ראשון בזווג
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ומה' אבות נחלת והון 'בית פתח, אבהו "ר' (ג-ד): שם רבה ובבראשית

בתורה מצינו אבהו, ר' בשם פנחס רבי יט,יד). (משלי משכלת' אשה

הולך שהוא יש הקב"ה.. מן אלא איש של זווגו שאין ובכתובים בנביאים

מושיב 'אלקים פתח, סימון בר יהודה רבי אצלו.. בא שזווגו ויש זווגו אצל

חלפתא בר יוסי ר' את שאלה מטרונה סה,ז). (תהילים ביתה' יחידים

מאותה עושה הוא מה עולמו.. את הקב"ה ברא ימים לכמה לו: אמרה

פלוני של בתו זווגים, ומזווג יושב הקב"ה לה, אמר עכשיו. ועד שעה

סוף. ים כקריעת הקב"ה לפני היא קשה לפלוני.. פלוני של אשתו לפלוני,

אלקים הה"ד בטובתן. שלא כרחן בעל מזווגן להן, עושה מה הקב"ה

ושירות. בכי בכושרות, מהו בכושרת. אסירים מוציא ביתה יחידים מושיב

כו'". בכי בעי דלא ומאן שירה, אומר דבעי מאן

-ב -

בזה: הראשונים שיטות את הרבי ומביא

בזה: "והשיטות

שישאנה אלא מועילים אחר רחמי ואין לפלוני פלוני בת גוזרת ב"ק א)

ונישאת מת או מגרשה ואח"כ יבעלנה לא אבל מה זמן למשך - האחר -
חסידים בס' פי' שלא אף והנה שפג). סי' חסידים (ס' לו שנגזרה למי
דמו"ק הסוגיא בין מחלוקת להרבות שלא כדי בכ"ז מדבר, זיווג באיזה

ראשון. בזווג דוקא הוא דכוונתו י"ל וסוטה,

מת או מתגרשת סו"ס אבל ויבעלנה, שישאנה מועלת אחר תפלת ב)
במו"ק). ר"ן אזולאי, של ראשון לפי' (שם זוגה לבן ונישאת בעלה

הרי"ף על (רש"י לגמרי הגזירה לבטל יכולה התפלה אבל גוזרת, ב"ק ג)
לה מדמדמה כב,א. סנה' תוס' לזמן. אלא שאינו פירש מדלא במו"ק,

על בחי' הצ"צ דעת וכ"מ הוי. דלגמרי לנקיבה מזכר הולד להפיכת
מו"ק). הש"ס
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מהב"ק נגזר לישא בחר אם אבל לא, או לישא היא חפשית בחירה ד)

מתקיים זיווגן אין אבל להקדימו, יכול ברחמים ואחר פלונית, בת שתהי'
א)". סי' ח"ב (תשב"ץ שני' שיטה כנ"ל

בהרחבה: דבריו ונבאר

בהכרח, היא (אם הגזירה פועלת מה לענין שבזה השיטות נראה ומעתה

התפלה של פעולתה מהי וגם חפשית), והבחירה הטבע מצד נטיה רק או

וכו'). לזמן רק או לגמרי, המתפלל יקחנה (האם ברחמים" ד"יקדמנו

(בכמה במו"ק הגמרא לשון שהביא לאחר שפג סימן חסידים" ב"ספר א.

אחר", יקדמנו ד"שמא להדין קול הבת הכרזת שבין בסתירה שינויים)

(אין אחר יקדמנו שמא דאמרו "והא כתב: ברחמים", ד"יקדמנו והתירוץ

אחר) שיקדמנו כך ויבעלנה,1פירושו וישכבנה אחר אינוויקחנה זה כי
ולבעול לישא בתפלה שיועיל להיות כייכול אמרו שכן היא, שכן תדע .

פלוניתא, לי תזדמן ואמר רחמי דבעי גברא לההוא שמעיה דרב הא

לא ואי מינך, אזלא לא לך חזיא אי הכי, רחמין תבעי לא כפרתא"ל

להיותבה יכול ובתחנונים אשתך, שתהא נגזור לא, ואי פירושו: כך .

ותשאנה, להשתקדים ותתן בה תכפר אלא שתבעלנה, יתגלגל לא מ"מ

ותגרשנה כשלאגט לבעול שיוכל ערמה שום מועיל לתפלה אין כי .

והבת והגזירה (הענין מזה ידע לא אבינו יעקב וכי תאמר, ואם נגזר.

הנביא" מנתן זה תדע הרי שנים. שבע לעבוד הוצרך למה א"כ קול)

ימלוך, ששלמה נתנבא הנביא שנתן אף "ר"ל שם: ה"פירוש" (וכתב

שלמה"). את דוד שימליך לזה השתדלות) (היינו התפעלות עשה אעפ"כ

"כפרת שכתב הס"ח במו"ק,בהולשון יעקב" ה"עין כגירסת הוא ,"

בה אלא בה', לא היא להבאשהשהכפירה "ותתן שם כדפירש היינו ,

הבת של שהגזירה מהס"ח, ומובן בגמרא). כפירש"י (ודלא ותגרשנה" גט

"מקיצי 1. הוצאת פארמא כת"י חסידים  ספר גירסת ע "פ  הם  המוסגרות, אלו תיבות

תתשכ"ח . סימן נרדמים"
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מוחלטת היא לפלוני, פלוני בת השתדלות2קול לעשות צריך ומ"מ ,

מה, זמן למשך האחר שישאנה רק אלא מועילים האחר רחמי ואין בזה.

יבעלנה לא למיאבל תנשא בודאי ולבסוף מת, או מגרשה ואח"כ ,

השני: בביאורו שם), לס"ח עולם" (ב"ברית החיד"א פירש וכך לו. שנגזרה

אלא מועלת אינה דהתפלה סובר לבעול"דרבינו ולא אותה (וראהליקח "

הס"ח) בלשון שם שתיקן .3מה

שנגזר "שאע"פ כתב: ברחמים ד"ה הרי"ף) בדפי י,ב. (דף במו"ק הר"ן ב.

בן שאינו אחר איש יוסיף אם לפלוני, פלוני בת השמים מן האדם על

הגזירה תתקיים בסוף כי אף לו, שישמע אפשר לה', להתפלל זוגה

בן שהוא אותו וישאנה במהרה, ימות או עליה שהתפלל האיש שיגרשנה

לו", שישמע "אפשר הר"ן שכתב ומזה אח"כ". שלאזוגה הדגיש ולא

מועילהיבעלנה האחר שתפלת משמע ויבעלנה, סוףשישאנה שסוף ורק ,

שם עולם" ה"ברית פירש וכן זוגה. לבן ונישאת בעלה מת או מתגרשת

יכול אינו זה כי לזמן, ויבעלנה שיקדמנה כך, "פירושו הראשון: בביאורו

חייה". ימי כל ולבעול לישא בתפלה שיועיל להיות

אלא מתקיים". זווג אותו "שאין א': סימן ח"ב התשב"ץ כתב זה וכעין ג.

יכולה אינה הגזירה האדםלהכריחשלדבריו זוגו,לישאאת בת את

להנשא, אם חפשית בחירה לו יש כי בידו", היא הזווג במצות "שהבחירה

"אין כי פלוני, בת זו שתהיה קול מהבת נגזר אשה, לישא בחר אם ורק

בשישים האלקית, הגזירה תסייעהו לא אם פלוני של בתו בידו הבחירה

בה". חפץ שהוא כמו בו לחפוץ בלבה או אביה בלב

בענין 2. מדבר זיווג באיזה  חסידים  בספר פירש  שלא דאף כאן, מציין  אדמו"ר כ"ק

(שהעתיקה דמו"ק הסוגיא בין מחלוקת להרבות שלא כדי זאת, בכל  קול, הבת

שני  זיווג כי  ראשון , בזיווג דוקא הוא דכוונתו לומר יש דסוטה, והסוגיא הס"ח)

בסוטה . כמפורש  קול , דהבת בגזירה ולא מעשיו לפי הוא

מתאימה3. הנ"ל נרדמים" "מקיצי  הוצאת גירסת שגם כאן, מציין  אדמו"ר כ"ק

זה . לפירוש 
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וישאנה אחר. יקדמנו "שמא פירש: שם במו"ק הרי"ף על ברש"י ד.

שאינו פירש ומדלא לפלוני". פלוני בת גזירת ומתבטלת שיתפלל, ברחמים

הגזירה לבטל יכולה שהתפלה משמע לזמן, שהמתפלללגמריאלא היינו ,

לעולםיקדמנו יום,וישאנה ארבעים ד"ה כאן סנהדרין בתוס' משמע וכן .

יום, ארבעים בתוך לנקבה מזכר הולד הפיכת של התפלה את שדימו

ראשון זווג שאפילו שהגזירהמתהפךלהא מדבריהם ומוכח בתפלה.

למו"ק בחידושיו צדק" ה"צמח רבינו דעת משמע וכן לגמרי. מתבטלת

מועילה ראשון בזווג שגם הסוגיא, את שביאר עט,ג) לש"ס (חידושים

שמאלבטלתפלה במועד מארסין ראשון בזווג גם (ולכן הגזירה את

מתורצת שבזה וכתב בסנהדרין. לתוס' שם וציין ברחמים). אחר יקדמנו

(מארסין הא משני, לא "אמאי שהקשו אמר, ומי ד"ה במו"ק התוס' קושית

משום אלא ראשון". בזווג לפלוני) פלוני (בת הא שני בזווג במועד)

דקתני מהמשנה לה דייק דשמואל וי"ל שרי. ראשון בזווג אפילו "דשמואל

דאפילו עכצ"ל וא"כ ראשון, בזווג אפילו היינו ומסתמא נשים, קידושי

ברחמים". אחר שיקדימנו חשש יש ראשון בזווג

-ג-

באופן היא לפלוני פלוני דבת קול הבת הרי הנ"ל, השיטות ד' לכל והנה

בחירה לו יש הנ"ל שלתשב"ץ (ורק האדם את מכריחה והיא גזירה, של

ורצונו בדעתו תלוי זווגו אין להנשא, כשבחר לכו"ע אבל אשה, לישא אם

זה: בכל אחרת שיטה יש לרמב"ם אמנם מלמעלה). בגזירה אלא

שמצד הטבע, מצד נטי' רק אלא גזרה של ענין אינו כו' יוצאת ב"ק ה)

אבל שלה, טבע מצד פלוני בבת שיבחר הוא ונקל קרוב תולדתו טבע
שלו, פרקים משמונה רפ"ח הרמב"ם דעת (כ"מ בזה הוא חפשית הבחירה

קנט). סי' שלו שו"ת וראה

טבע מצד קורבתם משום הוא לפלוני פלוני דבת זה, פי' לפי והנה

רז"ל אמרו ולמה שני, בזווג הן ראשון בזווג הן צ"ל כן הרי תולדתם,
גם קול בת יציאת צ"ל הי' הטבע דמצד וי"ל, מעשיו. לפי הוא דזוו"ש
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אלא מזווגין ואין הטבע נשדד ועונש, דשכר הענין מצד אבל בזוו"ש,

אלא בתשב"ץ). הובא בתשובתו הרמב"ם בל' זה להעמיס (ויש מעשיו לפי
כי אשה, לישא חפץ אם בבחירתו להחליט צריך בזוו"ש גם שמתחלה

גם מצוה של ענין שהוא כיון מלמע', הכרח שייך אין וגםבזה בזוו"ש
ב). סא (יבמות לבדו האדם היות טוב לא כי פו"ר, מצות קיים כבר אם

מה "אבל הבחירה: בענין הרמב"ם כותב פרקים" מ"שמנה פ"ח בריש ה.

בידי הכל לג,ב) (ברכות אמרם והוא השלום, עליהם לחכמים שנמצא

אלא שזכרנו. מה לצד ונוטה אמת כן גם היא שמים, מיראת חוץ שמים

הבאות האדם פעולות קצת ויחשבו אדם, בני בו יטעו פעמים שהרבה

עליהם, מוכרח שהוא - פלונילבחירתו וזהכזווג בידו. הממון היות או

לו כשרה והיא וקידושין בכתובה לקחה אשר האשה זאת כי אמת, בלתי

ורביה, לפריה לו מצוהולקחה בעשיתוהיא יגזור לא יתברך והשם ,

איסור, בנשואין יהא ואם עברההמצוה. העברה".היא בעשית יגזור לא וה' ,

כי גזירה, של ענין אינה היוצאת קול שהבת הרמב"ם, מדברי מובן הרי

שמים. יראת בעניני גוזר אינו ה'

הגר עובדיה לרבי בתשובתו תלו סימן הרמב"ם בשו"ת שמוכיח4(וראה ,

אחר ואיש במלחמה ימות "פן כ,ה) (שופטים בתורה מהמפורש גם זאת

שאיש יתכן איך לפלוני, פלוני בת גזירה יתברך מלפניו יצאה ואם יקחנה",

יקחנה). אחר

יוצאת, קול שבת חז"ל מדברי הסתירה את כאן תירץ לא הרמב"ם והנה

על רק היא הגזירה הרמב"ם שלשיטת הטבעומשמע מצד והיינוהנטיה .

שלה. הטבע מצד פלוני, בבת שיבחר הוא ונקל קרוב תולדתו טבע שמצד

בזה חפשית עדיין היא הבחירה .5אבל

קנט.4. בתשובה הוא "ליפסיא" הרמב"ם ובשו"ת

אך 5. וכו '. הטבע  שמצד הנטיה על  היא שהגזירה  מוזכר לא שם, פרקים בשמנה והנה

יוצאת  קול "בת לבין כו'" שמים  בידי "הכל בין הסתירה לתרץ בא שהרמב"ם מאחר

ב  ותלוי גזירה  בזה שאין רק כתב כי  כלום, תירץ לא ולמעשה  האדם .כו'", בחירת

בריאתו  טבע שמצד רק קול הבת קובעת הרמב"ם שלדעת אדמו "ר, כ"ק מבאר לכן
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מצד שלהם הקירוב משום הוא לפלוני פלוני דבת זה, פירוש שלפי אלא

שהרי שני, בזווג והן ראשון בזווג הן כן להיות צריך היה תולדתם, טבע

לומר, ויש מעשיו. לפי הוא שני דזווג רז"ל אמרו ולמה טבעי, ענין זהו

הענין מצד אבל שני, בזווג גם קול בת יציאת צ"ל היה הטבע מצד דאכן

ועונש, הטבעדשכר להעמיסנשדד (ויש מעשיו. לפי אלא מזווגין ואין

שם) בתשב"ץ שהובא בקטע הנ"ל בתשובתו הרמב"ם בלשון גם .6זה

חפשית  בחירה לו יש  למעשה  אבל  פלוני, בת של  יצירתה לטבע  מתאים  הוא פלוני של 

בזה .

לזאת, הבחירה בידו  היות עם "אבל  עצמו: בדעת עד"ז שביאר שם בתשב"ץ  וראה

ולא הטבעית ההכנה הפכו או בטוב אדם יבחר פעמים  שהרבה  לזה. קודמת היא

מחשבתו  לפועל וההכנה תצא ההזמנה אחר,לקושי בחירת שצריך זה בענין וכ"ש  ,

הגזירה תסייעהו  לא אם  בו .. תבחר לא היא פלונית, באשה הוא יבחר שאפי '

היות  "שעם ברחמים: אחר יקדמנו שמא הגמרא לשון את בזה  וביאר האלקית".

הזאת האישמוכנת שהאשה  ביניהםלזה והמזגים האלקית,בהאותות הגזירה  לפי

הגזירה לבטל  אפשר התפלה כי ורחמים, תפלה  ע "י הזאת הגזירה להתבטל אפשר

כו'".

לתשובת 6. כלל מתאים זה  אין דלכאורה ביאור, צריכים  כאן אדמו "ר כ"ק דברי 

"וזה הרמב"ם : לשון את בזה ונעתיק שם. בתשב"ץ שהובאה  הגר לעובדיה הרמב"ם

לפלוני , פלוני  של  בתו  החכם פורענות שאמר דרך או  שכר זה דרך זההוא  שאם  .

הקב"ה ומשובח, יפה  זווג בהם שכרה ליתן  שראוי מצוה עשו  האשה  זאת או  האיש

מזווגן. תמיד, ומלחמה  קטטה  בו שיהיה בזווג מהם ליפרע ראוי וכן  לזה. זה מזווגן

העולם בסוף אחד ממזר אפילו הי"ד) פ "ג קידושין (ירושלמי רז"ל  שאמרו  כענין וזה 

לכל , השוה זה  דבר ואין  לזה . זה  ומזווגן מביאן  הקב"ה העולם , בסוף אחת וממזרת

הדברים , אלו וכל יתעלה. האלקים בעיני שישר כמו שזכו, או שנתחייבו לאלו אלא

על הרמב"ם מדבר בפשטות והנה  אבות". משנת בפירוש  שפירשנו מה  על  בנויים  הם 

ראשון כ"ק זווג אומר ואיך לפלוני". פלוני  ד"בת הגזירה לשון את לבאר בא שהרי ,

ועונש  שכר של  הענין שמצד הרמב"ם" בלשון "להעמיס שיש  מתבטלת אדמו "ר

הגזירה . גופא  שזוהי  אומר הרמב"ם והרי  הגזירה,

הגזירה שהרי ראשונה. בהשקפה כלל מובנים אינם הרמב"ם דברי שלכאורה  אלא

" לפלוני  פלוני בת יכריזו ואיך הולד", יצירת קודם  יום "ארבעים אוהיא שכר דרך

פורענות  לכן דרך קאמר", לא ורשע ש "צדיק דמאחר בגמרא המפורש היפך וזהו ,"

לפלוני  פלוני  דבת הגזירה  משא"כ שני, בזווג רק מעשיו" ד"לפי הא לפישייך אינה

וצע"ג.מעשיו פורענות, או שכר בדרך אינה וא"כ ,
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מיראת חוץ שמים בידי מ"הכל קושיא שאין כמובן זה, ביאור פי ועל

מצד בהתאמתם רק אלא בגזירה, כאן מדובר שאין כיון שמים",

ובודאי בבחירתותכונותיהם, היא להנשא רצונו על (וכמ"ששההחלטה

בסתירה אינו זה גם מעשיו, ע"פ שני בזווג לו שמזווגין מה וגם התשב"ץ).

להחליט צריך שני בזווג גם מתחילה כי חפשית. אםבבחירתולבחירה

ענין שהוא כיון מלמעלה, הכרח שייך אין בזה כי אשה, לישא בכלל חפץ

לו יש עדיין ורבו פרו מצות קיים כבר אם וגם שני. בזווג גם מצוה של

סא,ב). (יבמות לבדו" האדם היות טוב "לא כי להנשא, מצוה

-ד -

בזווג יוצאת דב"ק ומשארז"ל אדם, של מעשיו לפי הם הזווגים כל ו)

ואלו  דבפרק בדבריו, עיון  יש עדיין "אבל  הרמב"ם : על  שם  התשב"ץ  הקשה ועוד

משמע  שם ) (מו"ק זווג מגלחין בתורהשבכל  כתוב התם דאמרינן האדם, על  מכריזין 

ש" הרמב"ם  אומר איך וא"כ לאיש ". אשה מה' בכתובים  משולש בנביאים איןשנוי 

לכל השוה זה אין דבר שלאידך התשב"ץ, וממשיך שזכו ". או  שנתחייבו  לאלו אלא ,

ועונש זכות בלא לאדם לו  אפשר ש"אי  ודבר לומר לו , מזווגין ועונשו  זכותו ולפי

חוץ שמים בידי 'הכל  מכלל  לנו יצא זה  לפי "א"כ כן נאמר שאם  הוא", בכל השוה 

אלא  הוא, שמים  בידי שמים , יראת בכלל שהוא שאע"פ הזווג, ענין  שמים' מיראת

מוחלטת  גזירה זו  שאין  התשב"ץ  שביאר (ומה  והעונש ". הזכות לפי היא שהגזירה 

של ענין שהוא כאן  הרמב"ם לדברי תירוץ בזה  אין הרי כנ"ל , טבעית הכנה  אלא

אשה מה ' מהפסוק חז"ל  ללימוד סותר שזה לכל", שוה  זה דבר וש"אין ועונש שכר

האדם). על מכריזין זווג שבכל לאיש 

אינו  לפלוני פלוני  דבת שהענין דמאחר הרמב"ם , כוונת לבאר מוכרחים  זה כל  ולתרץ

תולדתם, מצד שלהם  הטבעית ההכנה  של ענין  רק אלא מוחלטת, יכולגזירה לכן

מעשיו לפי לו  מזווגין שאז שני, בזווג להבטל  זה כך:טבע דבריו  יתפרשו וא"כ .

ענין  רק אלא החלטית, גזירה  זו (אין  לפלוני פלוני של  בתו החכם  שאמר "וזה

כך ומשום  שנישבטבע, והפורענות בזווג  (שהשכר זה הוא פורענות דרך או  שכר דרך (

גם (כי שזכו  או שנתחייבו לאלו אלא לכל  השוה  זה  דבר ואין הטבע).. את משדדים

ומי קול , בת יש  שני ותכונתובזווג לטבעו מתאימים  אכן בת שמעשיו  בו מתקיים

תכונותיהם לפי  שלא שזכו או שנתחייבו אלו אבל שני, בזווג  גם  לפלוני פלוני

מעשיהם). ע "פ  שני בזווג להם מזווגין הטבעיות,
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שער (עקדה והנפש הגוף והצורה החומר התחברות על כוונתם ראשון,

ושכ"ב). ח'

מעשיו לפי הם הזווגים שכל ביאר, כב ושער ח' שער "עקדה" ובספר ו.

בזווג יוצאת קול שבת רז"ל שאמרו ומה ראשון. זווג גם היינו אדם, של

והנפש. הגוף והצורה, החומר חיבור על כוונתם ראשון,

בפעם ב,א) לסוטה ביעב"ץ הובא (ומקצתו האריז"ל בכתבי המבואר ע"פ ז)

לפלוני, פלוני בת ואומרת יוצאת ב"ק לעולם, הנשמה כשבאה הא'
ובת אורי' וכמו אחר אשת שתהי' יכולה אז [ועד לקיחתו זמן וכשיגיע

לפעמים אבל טרחא. ובלי עמל בלי לו מזדמנת ברגע ב)] עג (זח"א שבע
לקדמו זוג בן לו שאין אחר [ויכול זוגו בת את לוקח אינו ואז יזכה לא
אמנם זווג)] ענף תלפיות במדרש הובא רכט,א. צא,ב. (זח"א ברחמים

או לטוב (מרע נשמתו תתחלף ולפעמים מעשיו, לפי אשה לו מזדמנת
והנה הראשון. האיש זה שאין לפי אחרת, ויקח זוגו בת ויאבד להיפך)

ויש אחרות לסבות שמתגלגל או זוגו בת את ליקח כדי יתגלגל לפעמים
והוצרך שחטא כיון אבל עמו, זוגו בת גם שמגלגלים רבים זכיות לו

כקרי"ס לזווגם וקשה זווג, מאותו לו המונעים מקטרגים לו יש להתגלגל,
הלקוטים וס' ל"ת פי"ג הגילגולים ס' כ', ח' הקדמה הגילגולים (שער
שגם מגולגלת עם אותו מזווגים זוגו, בת נתגלגלה לא ואם מח) תהלים

פ' הליקוטים (ס' בטבע שמשונים כיון לזווגם, קשה ולכן זוג, בן אין לה
שם), הגילגולים (ס' שרשם מצד אליו קרובה שתהי' צריך אבל ויצא)

בסוד השתדלותו, כפי אשה לוקח הנ"ל את מגלגלין אין שאם וי"א
הקדמה הגילגולים ש' על אהרן (בני אשתו איש הכרמים מן לכם וחטפתם

האריז"ל). בשם בה דמטו קשישאי רבנן בשם ח'

לסוטה היעב"ץ בפירוש הובא (ומקצתו האריז"ל בכתבי המבואר פי על ז.

בפעם הנה ואומרתהראשונהשם), יוצאת קול בת לעולם, הנשמה שבאה

אשת בינתיים להיות יכולה פלוני בת שאותה אלא לפלוני. פלוני בת

ובלי עמל בלי לו מזדמנת הרגע באותו לקיחתו, זמן וכשיגיע אחר, אדם

אבא, רבי "א"ל שבע: ובת אוריה בענין עג,ב. ח"א בזוהר (וכמבואר טרחא.

עלמא, דאתברי יומא מן הות מלכא דדוד דיליה שבע בת תנינן והא
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א"ל דנא. קדמת מן החתי לאוריה קב"ה יהבא דקב"האמאי אורחוי ,הכי

לה ונסיב אחרא אקדים דיליה, למהוי לב"נ ליה אזמינא דאתתא אע"ג

מקמי לה דנסיב האי אתדחייא זמניה, דמטא כיון דהאי. זמניה דמטא עד

כו'"). לבתר דאתי אחרא האי

לפעמים יזכהאבל לולא שאין אחר ואדם זוגו, בת את לוקח אינו ואז ,

ח"א בזוהר (וכמבואר זכה. שלא זה את ברחמים לקדם יכול זוג, בת

דנפיק ממש שעתא בהאי חייא, רבי אמר חזקיה ר' "אמר ואילך: צא,ב.

קב"ה.. דלהון, דזווגא עידן מטא וכד לו.. אזדמנת זוגו בת לעלמא, נש בר

זווגא לית תנינן הא תימא ואי עלייהו.. ומכרזא כדבקדמיתא לון מחבר

ודאי, הוא הכי נש, דבר וארחוי עובדוי לפום ועובדויאלא זכי דאי
אתערואתכשרן האי ועל דנפיק.. כמה ביה לאתחברא דיליה לההוא זכי ,

קאמרו ושפיר ברחמים, אחר יקדמנו שמא ואע"גאחרחברייא.. דייקא..

יכיל לא ברחמי, לאקדמיה דיכיל לך איהו,דאמינא חייבא בעלה אם אלא
זכאה מזווגואיהו דקב"ה ברקיעא עליה מכריזין "כד רכט,א: שם ובזוהר ."

לעלמא, ייתון לא עד עובדיהוןזווגין לפום נשא בני זכו יהביוכד הכי

סליקו דקא ולזמנין זווגין. מזווג הכי דזכאין עובדין ולפום אתתא.. לון

ארחיה, ב"נ ההוא ואסטי לאחראבקליטין זווגיה עובדוי.סליק דיכשר עד

דברי והובאו כו'". אחרא גבר אתדחי זמניה, דמטי או עובדוי יכשר וכד

זווג). ענף תלפיות" ב"מדרש הזוהר

אשה לו מזדמנת אז זוגו, בת את לוקח ואינו כנ"ל זכה לא כאשר והנה

ולפעמים שם). בזוהר (כמבואר מעשיו נשמתולפי לטובתתחלף מרע ,

האיש זה שאין לפי אחרת, ויקח זוגו בת את יאבד ועי"ז להיפך, או

צריך ולפעמים בגלגולהראשון. שמתגלגללבוא או זוגו. בת את ליקח כדי

עמו. זוגו בת את גם מגלגלין רבות זכויות לו כשיש ואז אחרות, לסיבות

מאותו לו המונעים מקטרגים לו יש להתגלגל והוצרך שחטא כיון אבל

הקדמה הגלגולים" "שער (וראה סוף. ים כקריעת לזווגם קשה ולכן זווג,

פרק תהלים הליקוטים" ו"ספר תורה לקוטי פי"ג. הגלגולים" "ספר כ'. ח'

לה שגם מגולגלת עם אותו מזווגים זוגו, בת נתגלגלה לא ואם מח).

("ספר בטבעם הם ששונים כיון לזווגם קשה בזה גם ולכן זוג, בן אין
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מצד אליו קרובה שתהיה צריך בזה גם אבל ויצא). פרשת הלקוטים"

את גלגלו ולא נתגלגל שאם אומרים, ויש שם). הגלגולים" ("ספר שרשם

הכרמים מן לכם "וחטפתם בסוד השתדלותו, כפי אשה לוקח זוגו, בת

הקדמה הגלגולים" "שער על אהרן" "בני בספר מבואר (כן אשתו" איש

האריז"ל) בשם בה דמטו קשישאי רבנן בשם .7ח'

ונפסקה לקדמו, אחר יכול הזווגים דבכל הנ"ל, השיטות מכל המורם
ובמילא זה, מטעם בחוש"מ נשים מארסין שיהי' אופן דבכל למעשה הלכה

להשתדלות. מקום יש

נפסקהדבכלהשיטות,מכלוהמורם ולכן לקדמו. אחר יכול הזווגים

מועדלמעשההלכה של בחולו נשים מארסין שיהיה אופן דבכל

מ"מ ומכרזת, היוצאת קול הבת אף שעל מובן ובמילא זה. מטעם

להשתדלות. מקום יש

-ה -

הוא איש של דזווגו רפס"ח דב"ר מארז"ל פי' להצ"צ, אוה"ת בסו"ס
לדכוותי, ברור הל' אין כי כוונתו, י"ל הא' והאופן אופנים, בשני מהקב"ה,

ועדמ"ש זוגו, בת היא מי הוא מלמעלה אבל לישא, אם בחירה דיש
דבמזלא חו"ם, בני ע"ד הוא שהזווג השני, באופן ופי' כנ"ל. בתשב"ץ
וכמו להשתדלות, מקום בזה גם וא"כ מעשיו) (לפי בזכותא ולא תליא

משנין גדול זכות ע"י הרי ח"ו, כדבעי מזלו אין אם כי ומזוני, חיי בבני
שו"ת (ראה פעולה צריך ג"כ טוב ובמזל קנו,א) שבת אין (תוד"ה המזל

בביאור ולהעיר וירא. ס"פ בביאוה"ז וכמשנ"ת וזכות סנ"ב) חיו"ד חת"ס
פקע"ד רבים מים מצורע, תגלחת מצות מצותיך בדרך בדא"ח ע"ז נוסף

ועוד. רבים) מים וצ"ל וככה בט"ס (ושם לנער חנוך סו"ס ואילך,

ידענא 7. דמלה  רזא הא אמר אלעזר, לר' ליה  שלח יהודה "ר' צא,ב: ח"א זוהר וראה 

דנשמתין בגלגולא  דאתו כא,ז)אינון  (שופטים כתיב ליה , שלח זווגא. להו  אתר מאן ,

(שם,כא) וכתיב וגו', לנשים  לנותרים להם  נעשה  לכםמה  וגו'".וחטפתם 
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ס "ו  סימן

יום שלשים הלב מן משתכח  המת אין

-א-

אנטוורעפן, של רבה ז"ל מדליה הלל הרב כתב תשכ"ה, תשרי כ"ו ביום

(שנסתלקה ע"ה חנה הרבנית אמו פטירת על הרבי אל ניחומין מכתב

תשרי): ו' בעש"ק

ברכה האדמו"ר"ישא שליט"א הצדיק הגאון רומעכ"ק ד', לשם

את קראתי רב בצער הכבוד. הדרת בכל רומעכ"ק אחד"ש מליובאוויטש.

על. אל נתבקשה ז"ל הצדקנית הרבנית אמו שכבוד המעציבה הידיעה

- בצערו השתתפותי את שליט"א לרומעכ"ק בזה להביע ממהר והריני

בעבודתו הגדולה. אבדתו על באבלו תנחומים רגשי לו ולהגיש צערי,

ישראלהקדושה ובהנהגתבנשיאות קדשיה וכל תוה"ק משמר על בעמדו ,

הנני בנחמה. ועמו - בצערו עמו נוחם. ימצא ותעודה, לתורה ה' עם

זצוק"ל הרשי"ל בהגאון הלל ערכו.. כרום ומכבדו מוקירו מאד עוז, ידידו

מעדאליע". הי"ד

-ב -

בסוגריים ביארתי וכן בשלימותן, המקורות את (וציטטתי ממשיך ואח"כ

בקלות): מובן מכתבו שיהיה בכדי נקודות, כמה

על אדם יעורר "לא שנינו: ח,א. קטן במועד ארשום: יתירה חיבה "לאות

שנא "מאי עלה: וגרסינן יום". שלשים לרגל קודם יספידנו ולא מתו

אחד באדם מעשה רב, אמר יהודה רב אמר כהנא רב אמר יום, שלשים

אשתו ונטלתן ביתו, פתח על ועמד ספדן ובא לרגל, לעלות מעות שכינס

יעורר לא אמרו, שעה באותה עלה. ולא ונמנע ההספד) (עבור לו ונתנתן
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שאין לפי אמר, ושמואל יום. שלשים לרגל קודם יספידנו ולא מתו על

שכחו). לא דעדיין ברגל למספד (ואתי יום שלשים הלב מן משתכח המת

לרגל, שזימן מעות משום (מ"ד בחנם דקעביד בינייהו איכא בינייהו, מאי

הלב מן משתכח המת שאין לפי ומ"ד דמי. שפיר בחנם עביד דספדן כיון

(ופירש"י). הגמרא עכ"ל אסור)", נמי בחנם יום, שלשים

צ"ע, רבולכאורה חייש לא שמואל)מדוע של למספדי(לטעמו אתי דקא
מהתוס'ברגל למשתמע (כוונתו התוס' קושית ועוד בחנם. בדקעביד אפי'

לרגל סמוך להספיד שמותר בודאי רב של שלטעמו דקעביד, ד"ה שם

ספדן בלא עצמו, אבאע"י ואמר ברגל). למספד אתי עי"ז הרי ולכאורה ,

ויטעבסק), של רבה ע"ה מדליה לייב יהודה שמריהו ר' (הגאון זצ"ל מארי

לאחר אלא הלב מן משתכח המת אין נח,ב: בברכות אזיל לשיטתיה דרב

חדש בחנםי"ב בדקעביד ולכן אחר, או זה לרגל אם נפ"מ אין א"כ וכו'.

(ולהעיר עכ"ל במו"ק", האמור דמעשה טעמא משום רק אסור ואינו מותר,

שם). במו"ק ז"ל מרגליות להג"ר אור" "נצוצי בספר גם תירץ ממש שכן

-ג-

(ונדפסה השאלה מכתב של הגליון בשולי נכתבה אדמו"ר כ"ק תשובת

בין חילוק שיש מחדש, הרבי ח'תתצה). אגרת כ"ג חלק קודש" ב"אגרות

הגמרא לבין יום, ל' הלב מן משתכח המת שאין שם במו"ק הגמרא דברי

כי חודש. י"ב אחרי רק משתכח שהמת בשכחתבברכות מדובר במו"ק

יום,הצער לשלשים רק שזה האיש,ואילו, בשכחת מדובר שהאישבברכות

מפטירתו. חדש י"ב לאחר רק נשכח עצמו

"גזירה" יש זו בשכחה דוקא למה הרבי ביאר שעפ"ז במכתב, עוד ועי"ש

שוכחים היו לא הגזירה, לולא כי לז,לה). וישב (רש"י הלב מן שישתכח

עפ"ז מבאר וכן טבעי. דבר היא הצער שכחת משא"כ הנפטר, האיש את

בענין בברכות שדוקא אלו, חז"ל מאמרי ב' בלשון השינוי טעם את

" הוא הלשון האיש, היאאלאשכחת זו ששכחה היינו חדש, י"ב לאחר "

איך הרבי, שואל ועפ"ז הענין. מטבעיות מדלעיל שחוזר חידוש, דבר
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לומר כלליאפשר והריבאופן יום, שלשים לאחר היא הצער ששכחת

ל"ע, ואם דאב אבילותבאבילות חיוב למשךצער(היינויש חדש,) י"ב
בצ"ע. ונשאר

-ד -

משמע, האיש, לשכחת הצער שכחת בין הרבי שכתב מהחילוק והנה

גם הרבי, לדעת כי אביו. בשם מדליה הרב של התירוץ לדחות שרוצה

משתכח רב עדייןהצערלשיטת שקיים אף יום, ל' לאחר רק המת על

במכתבו. מדליה הרב ששאל מה קשה עדיין וא"כ עצמו. המת זכרון

כי מדליה. הרב קושית את לתרץ צורך כלל חש לא אדמו"ר שכ"ק וי"ל,

המת (צער) דאין הכלל של בפירושו שמואל על חולק שרב פשוט, הדבר

יום ל' הוא דלשמואל יום. ל' לאחר ההספדמשתכח ומהזכרוןמעת

היגון את עליו מחדש זה "שהספד הצער, של מתהמחודש היום כאילו

מעתלו רק נמנים דהצער יום השלשים רב, לדעת אבל (מאירי). המיתה"
מותר היה מדינא ולכן מהמיתה). חדש י"ב היא האיש ששכחת (כשם

הצער כי לרגל, סמוך גם בחנם, המספיד ספדן ע"י או בעצמו להספידו

ההספד אסורשבעת שהיה, מעשה משום ורק יום, ל' בזכרונו נשאר לא

.בשכרלהספיד

בהספד (גם נפ"מ עוד לכאורה תהיה בחנם", ל"קעביד דבנוסף עפ"ז, וי"ל

הרבי). אם של זו (כאבלות הרגל קודם יום ל' בתוך שנפטר במת בשכר),

וכמפורש קיים, כך בין דהצער ולהספידו, מתו על לעורר מותר דלשמואל,

דחיישינן לרב משא"כ ה"ו), מאבל פי"א הרמב"ם נו"כ (עיין בירושלמי

ואכ"מ. הרגל, למעות
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ס"ז סימן

הליכתו  לפני בוילנא אדה "ז היה  האם 
למעזריטש

-א-

אל אדמו"ר כ"ק של מכתבו נדפס ואילך, רסח ע' ח"ב קודש באגרות

מעיר ובו מלאדי", הרב משפחת "תולדות ספר מחבר סלונים מ.ש. מר

בספרו. הנ"ל שכתב מה על הערות הרבה הרבי

לוילנא בא (אדה"ז) "שרבנו הרבי: כותב ההערות שהיהקודםבין

שהגיע לפני לוילנא הלך שאדה"ז יתכן שלא כלומר מופרך". – במעזריטש

המגיד. אל

שהרי (169 ע' תתמ גליון וביאורים" (ב"הערות ע"ה הרי"מ הרה"ח והקשה

הוא מעזריטש, לפני בוילנא היה שאדה"ז סלונים) (שכתב השמועה מקור

"מארגע בעיתון שנדפסו שמצייןבסיפורים וכפי תר"צ, בשנת ז'ורנאל" ן

"הרב" בספרו הזה הסיפור את מביא הוא (שגם גליצנשטיין שמעון הרב

רשימות מתוך הם, שבספרו מהדברים שחלק תש"ה) בשנת שיצא

שמריהו רבי הרה"ג שסיפר דברים הרבה "ומהם בעתונות שנתפרסמו

הרבי כותב איך וא"כ מליובאוויטש". האדמו"ר מחותנו ששמע ממה גורארי

הרשימות. באותן מובא הוא כאשר מופרך, שהדבר

255 ע' תש"ח מקיץ מוהריי"צ הרבי בשיחת מהמפורש קשה יותר ועוד

צייט יענער "אין בזה"ל: קלו) ע' לתניא" והערות ב"קיצורים (והועתק

עבודת און תורה, לערונט מען וואו שטעט, צוויי מפורסם געווען זיינען

אין און לערנען, קענען מען לערנט סלוצק און וילנא אין ב"ה. הבורא

ללה"ק: (תרגום החסידות בדרכי הבורא עבודת מען לערנט מעזריטש

ושלומדים תורה, שלומדים היכן עיירות, שתי מפורסמות היו הזמן באותו
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ללמוד, לדעת איך מתלמדים וסלוצק בוילנא ב"ה. הבורא עבודת

הזקן רבינו כ"ק הוד החסידות). בדרכי הבורא עבודת לומדים ובמעזריטש

צדק, צמח הרה"ק כ"ק הוד לנכדו דערציילט זייןהאט פון סדר דעם

מעזריטש אין קומען זיין און וילנא, אין סיפרזיין הזקן רבינו כ"ק (הוד "

והגיעו בוילנא, היותו של הסדר את צדק, צמח הרה"ק כ"ק הוד לנכדו

כתב ואיך מעזריטש, קודם בוילנא היה שאדה"ז ברור וא"כ למעזריטש).

שאלתו. כאן עד כן. לומר שמופרך הרבי

וזהו תש"ח, בחורף נכתב אדמו"ר כ"ק שמכתב לתרץ, שם שכתב ומה

לא הרבי כביכול (ולכן תש"ח בקיץ הריי"צ הרבי שיחת שנאמרה לפני

הרי "מופרך", שהדבר אומר הרבי כאשר לפענ"ד, הנה עדיין). מזה ידע

רח"ל). ממנו נעלם שהדבר (ורק במציאות היה שכן כלל יתכן לא

-ב -

שהדבר זה שהרי הרבי. מש"כ על (רק) הקושיא ששאל גדול פלא ובכלל

ורשימות משיחות גם מוכח מעזריטש, לפני בוילנא היה שאדה"ז מופרך

יעויין: ולדוגמא מקורות, כמה ומעוד מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק

מאידיש): (תרגום מספר שאדה"ז ,132 ע' תש"ה אלול ח"י שיחת

הגאון אחי להחליט. יכולתי ולא ללכת, לאן עצמי לבין ביני "התיישבתי

ידעתי למעזריטש. שאלך לי אמר והוא הישר, שכל בעל הוא מהרי"ל

להתפלל. איך לומדים ובמעזריטש ללמוד, איך להתלמד אפשר שבוילנא

במעט, אך ידעתי ולהתפלל קצת, ידעתי למעזריטשללמוד הלכתי ".אז

אתה "ללמוד לאדה"ז: אמר מהרי"ל שהדוד ,22 ע' תש"ו פורים שיחת

כלום.. יודע אינך חסידות אבל קצת, למעזריטשיודע הלך הרבי ".ואז

לשם עיירות שתי נתפרסמו ההיא "בעת :197 ע' תש"ח ניסן ב' שיחת

לשם נתפרסמה וילנא, עיר האחת תורה. הבני בתוככי ותפארת תהלה

עיר והשניה אליהו, רבינו הנודע הגאון ובראשן תורה, הבני מגדולת תהלה
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פעמי לדרך ואשים וואהלין.. בפלך למעזריטשמעזריטש ללכת ,ואחליט

דאווענט". מען ווי מער איך וויס לערנט מען ווי באמרי:

במשך בערך, שנה עשרים בן "בהיותי לב: ע' ח"ב אדה"ז קודש באגרות

בויטעפסק, שהייתי למעזריטשזמן משם ".נסעתי

ההם שבימים סיפר, הרבנים מנכדיו "אחד ב': הערה פ"ב ח"א רבי" ב"בית

מעזריטש שם וביותר נ"ע, הבעש"ט רבינו תלמידי שמע בעולם נשמע

הרבה, לומדים ששם וילנא שם אז נשמע וגם הרבה, מתפללים ששם

ללמוד אמר, ואח"כ למעזריטש. אם לוילנא לילך אם בדעתו שוקל והיה

כלל, עדיין יודע איני להתפלל איך אך יכול, שאני לי כןכמדומה על
למעזריטש פעמיו ".שם

אל שנסע לפני לוילנא הלך לא שבפועל הנ"ל, מכל ברור באופן ומוכח

רסט ע' ח"ב קודש באגרות אדמו"ר כ"ק שציין כפי אלא המגיד.

רבות שנים רק בחשאי בוילנא "שהיה נו"ן, ע' ח"ב ב"התמים" מהמבואר

הרמ"מ עם שם שהיה מה מלבד תקל"ג-תקל"ו, בשנות מכן, לאחר

בגלוי". מהאראדאק

ורשימות בשיחות המפורש ע"פ הוא מופרך, שהדבר הרבי מש"כ ועפ"ז,

ובינן עצמו, הריי"צ הרבי בדברי לכאורה היא והסתירה מוריי"צ. אדמו"ר

הנ"ל הזכרונות רשימת לבין בינן וכן רבי", ו"בית אדה"ז אגרת לבין

ז'ורנאל". מה"מארגען

-ג-

שאלת את כלל מבין שאיני מהעיתון, הרשימות אודות נדבר ותחילה

לקח תש"ו) בשנת ספרו (שהדפיס סלונים מ.ש. שמר ברור שהרי הרי"מ.

וכבר בתש"ה). (שנדפס גליצנשטיין של ספרו מתוך שכתב החומר את

כאשר וא"כ שבעיתון. ברשימות שמקורו מציין עצמו שגליצנשטיין כתבנו

את שאל שאדה"ז הסיפור את (וכן בוילנא הביקור ענין את הרבי פורך

הסיפור את וכן "ושמרו", לומר שצריך כתוב היכן ממעז'בוז' הר"ב
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עוד וכן המגיד, הסתלקות עם מיד הנשיאות את לאדה"ז הציעו שכביכול

סלונים, אצל והן גליצנשטיין אצל הן המופיעות מוזרות שמועות ועוד

את יודע שהרבי לאחר זה הרי נכון), זה כל שאין הרבי כותב ולשניהם

וברור גליצנשטיין. ע"י בפירוש שצוין ז'ורנאל" "מארגען בעיתון המקור

מהי וא"כ כלל. זה למקור ואוטנטיות חשיבות מייחס אינו שהרבי איפוא

זה? ממקור הקושיא

גליון משיח" "בית בשבועון קראוס שמואל ר' הרה"ח ידידי רשימת וראה

כפי כי כמקור, האלו הרשימות את מקבל אינו שהרבי שהוכיח ,16 ע' 47

ממה (או מדיליה רבות הוספות מעקלער ד. מר העורך בהן הכניס הנראה

מהרבי שיצאו כדברים כך על להסתמך ואין גורארי) מהרב ששמע

רבים קטעים לגבי הנ"ל במכתביו הרבי כותב ולכן עצמו. מוהריי"צ

ביותר.. "תמוה הרשימות: באותן לזהשמקורם מקור שום יודע "ואיני

אליהם שמציין וכפי הללו, מהרשימות הרבי ידע שבודאי אע"פ (וזאת

שנתיים בתש"ו, שנדפס החסידות" "תורת בקונטרס בהערה נדיר באופן

גם שם שיש מוכח הציון ומעצם וסלונים. גליצנשטיין אל מכתביו לפני

הם אין בשיחות, המפורש לבין בינן סתירה יש כאשר אך נכונים, דברים

מקור). מהוים

-ד -

לתרץ יש עדיין אבל אלו, מרשימות קושיא שום אין שכמובן אף אמנם

בוילנא היה שאמנם בה מפורש שלכאורה תש"ח, מקיץ הנ"ל השיחה את

מעזריטש. לפני

המשך שפשטות דאף לכאורה, לומר צריך היה הנ"ל, המקורות כל וע"פ

מעזריטש, לפני בוילנא להיותו שכוונתו משמע, דתש"ח בהשיחה הענינים

רק אז הלך שלפועל מוכח לעיל שציטטנו מה שמכל מאחר אבל

לביקורים הכוונה וילנא", אין זיין "זיין שם שמש"כ כרחך על למעזריטש,

הענין את שם לעיל שהזכיר שמאחר (והיינו, תקל"ג-תקל"ו. בשנות הנ"ל

על הזדמנות באותה לו סיפר כן על ומעזריטש, וילנא העיירות שתי של

בוילנא מכןהיותו שלאחר ).בשנים
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דער פאר אז גיווען, מסיים האט "און שם: הדברים המשך מובן ובזה

זיין ומפרסם מגלה צו געווען זוכה ער האט החסידות, לימוד צו מסירה

שהיה מסופר שם ב"התמים" אכן כי החסידות". עבודת פון דרך דעם

גדולי תלמידים בליטא, אחרות ובעיירות שם ורכש בוילנא שבועות ששה

החסידות". לימוד צו מסירה דער "פאר שאומר וזהו תורה,

על מדבר שהרי הנ"ל, בשיחה כן לפרש גדול דוחק זהו באמת אמנם

כותב כן אחרי ומיד למעזריטש, או לוילנא ללכת אם אדה"ז התלבטויות

באותה לוילנא להליכתו בפשטות הכוונה וא"כ וילנא", אין זיין "זיין אודות

מעזריטש".לפניהעת, אין קומען "זיין

-ה -

בשם הריי"צ אדמו"ר מספר 1324 ע' ח"ד דיבורים" ב"לקוטי הנה אך

אשר הדבר האפשר כי אחזני, רוח עצבון הימים "באחד וז"ל: אדה"ז

ללכת מועד בא כי והחלטתי זה. דבר אחרית יהיה ומה רב, בלא אשאר

שני אשר שמעתי כי אלך, אנא ואתבונן דרך. מורה למקום תורה, למקום

הבעש"ט, של תלמידו במעזריטש האחד המאור בעולם. ישנם מאורות

ללמוד, איך מורים בוילנא תורה. גדולי חבורת בוילנא, השני והמאור

להתפלל. איך מורים אילצהובמעזריטש התורה ידיעת אל תשוקתי גודל
לוילנא המובילה זה בדרכי אחדים ימים ואלכה לוילנא, ללכת ,אותי

ה' את עובדים ואיך במעט, יכול הנני ללמוד הלא התבוננתי ובהלכי

דרכם היא מה ואראה למעזריטש, תחלה אלכה כן על אדע. לא בתפלה

לוילנא". אלכה ומשם

אדה"ז שאכן זו, ברשימה לנו מתחדש לוילנאהרי בפועל ללכת ,התחיל

הכיוון את שינה הדרך באמצע למעזריטשאבל .והמשיך

(במכתב תקנ"ב אגרת ח"ב מוהריי"צ אדמו"ר קודש באגרות מפורש וכן

רב זמן "משך ה'): אות תרצ"ב, טבת כ"ד ביום מה"מ הרבי אל שכתב

הנה שונות מסבות סבות ועפ"י יפנה, ואנא ילך אנא בדעתו שוקל היה

הילוכו להתפלל".באמצע שמלמדים למקום ללכת בחר ,
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יש שבאמת נפלא, באופן י.מ. הרב קושית את לתרץ יש לתקןועפ"ז

אחת אות של הזקןטה"ד רבינו כ"ק "הוד נדפס: דשם דתש"ח, בהשיחה

זיין פון סדר דעם צדק, צמח הרה"ק כ"ק הוד לנכדו דערציילט זייןהאט

זיין פון סדר "דער לתקן: וצריך מעזריטש". אין קומען זיין און וילנא, אין

לבסוףגיין אבל לוילנא, "הלך" שבתחלה הזה ה"סדר" היינו וילנא", אין

("זיין למעזריטש ו"הגיע" הכיוון את מעזריטש").קומעןשינה אין

השיחה אם ובפרט המצוי, דבר היא ז' לאות ג' האות בין (וההחלפה

דומות אלו אותיות הרי מוהריי"צ, אדמו"ר כ"ק של מכתי"ק הועתקה

קדשו). יד בכתב

" פעמיים מילה אותה שכותב המוזר הלשון מתורץ זייןובזה איןזיין

וכן כזה. באופן להתבטא רגיל אינו אבל שונה, שפירושם שאע"פ וילנא",

"דער הלשון מובןסדרמבואר וכן כאן. מדובר סדר איזה על דלכאורה ,"

"זיין "זיין"קומעןמש"כ אומר וילנא על מדוע שלכאורה מעזריטש", אין

איפכא ואדרבה הגיע), (שרק "קומען" רק מעזריטש ועל שם), (שהיה

נשאר במעזריטש ואילו קצר זמן רק עפ"ז היה בוילנא כי מסתברא,

זמן. ריבוי

אין גיגאנגען טאקע ער איז גיין, אז "סדר". כאן שהיה מובן הנ"ל וע"פ

התחיל שבתחלה מעזריטש. אין אנגקומען ער איז אנקומען אבער וילנא,

שממקום ולהעיר, למעזריטש. "הגיע" לבסוף אבל לוילנא, "גיין" ללכת

בערך רוחב קו באותו נמצאת וילנא הרי בויטעבסק, אדה"ז של היותו

מוילנא, דרומה ק"מ 600 בערך היא מעזריטש ואילו מערבה, ק"מ 350

החל לוילנא הגיעו ולפני וילנא, לכיוון מערבה אדה"ז הלך בתחילה וא"כ

למעזריטש. דרומה לרדת

-ו -

דער פאר אז גיווען, מסיים האט "און הדברים: המשך בזה יובן ושוב

זיין ומפרסם מגלה צו געווען זוכה ער האט החסידות, לימוד צו מסירה

מה על לוותר נפש מסירות לו היה כי החסידות". עבודת פון דרך דעם
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בכדי לוילנא", ללכת אותי אילצה התורה ידיעת אל תשוקתי ש"גודל

את ולפרסם לגלות זכה ולכן להתפלל. איך ולדעת חסידות ללמוד שיוכל

באריכות שם דיבורים בלקוטי גם שממשיך וכפי החסידות. עבודת דרך

עי"ש. החסידות, תנועת למנהיג נעשה למעזריטש הלכו שע"י גדולה,

"על אז: כבר שהחליט אדה"ז, של קדשו רוח גם התגלה שבזה ולהעיר,

דרכם היא מה ואראה למעזריטש תחלה אלכה לוילנאכן אלכה ומשם ,."

הנה למעזריטש, הגיעו לאחר שנים 8-9 שבערך בפועל היה כך אכן כי

מעזריטש. של "דרכם" את אליהם להעביר לוילנא הלך "משם"

-ז -

שנדפסו הרשימות דבענין הנ"ל. כל על להקשות הוסיף ע"ה והרי"מ

לחלוטין מתעלם "הוא אוטנטיות אינן שהן שאומר מי הנה בעיתונים,

בתור הללו הרשימות את להדפיס הורה שהרבי בהערתי, שהבאתי ממה

רמזתי, שכבר מה ואשתמיטתיה עכ"ל. הריי"צ)", (של שהרביזכרונותיו

הספרהורה הדפסת ואשרשלפני בעיתון שנדפסו הענינים את יתקנו
בשיחות להמפורש סתירה בהם הנדפסיש של שהאוטנטיות כלומר .

דברים הרבה שם שיש וכאמור מוגבל, בערבון היא הנ"ל בעיתונים

העיתים. כותבי בספרי שמצא ממה או מדיליה, העורך שהוסיף

,50 ע' 48 גליון משיח" ב"בית שי' חזן יעקב ר' הרה"ח ידידי מש"כ וראה

הרשימות (מתוך הזכרונות ספר של ח"ג להדפסת בקשר הרבי שהוראות

"ומהן, חאנין שנ"ז להרב ז"ל חדקוב הרב ע"י נמסרה הנ"ל) העיתונאיות

רבותינו ורשימות משיחות הערות ושיציינו זה, על יעברו אנשים שג'

שונה". בגירסא הזכרונות בספר שמסופר הענינים על ובעיקר נשיאינו,

תחילה, בוילנא היה שאדה"ז מופרך שהדבר הרבי שהערת הוא, והעיקר

שמקור בהקדמתו, גליצנשטיין הרב שכתב מה את שידע לאחר היא

הידיעה את סלונים שאב ושממנו הנ"ל, בעיתונים הוא שלו הסיפורים

מעזריטש, לפני לוילנא הלך מופרךשאדה"ז שהוא כותב גופא הריוע"ז .

הרשימות. על לסמוך שאין הרבי בדברי מפורש
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-ח-

כנ"ל, לזיי"ן גימ"ל בין בדפוס שנתחלף דתש"ח, השיחה על התירוץ ובענין

הדברים את שהביא "שמי כיון כן, לומר אפשר שאי הרי"מ ע"ז כתב

כל יסודי בדבר טעה שהרבי לומר יותר שנוח (כלומר, הרבי". היה לדפוס

שהיתה לומר מאשר במציאות, היה שאכן דבר על "מופרך" ואמר כך,

המו"ל). ע"י תוקנה ולא הובחנה שלא הדפוס טעות

ב'שמב אגרת ח"ח קודש באגרות עצמו הרבי כותב מה ונראה הבה ולכן

של "בהו"ל וז"ל: לאור, שהוציא התניא ספר בענין תשי"ד, טבת י"ד מיום

זמן כ"כ שיודרש מראש שיערתי שלא בארצוה"ב הראשונה בפעם התניא

האחרונה, היותר בהגהה טפלתי שלא כיון אלא עוד ולא נשארוממני, הרי
טעויות השתדלותיכמה גםלהגיהלמרות (ולהעיר שאפשר". כמה עד

בהכנה "התחלתי תש"ד: מ"ח י"ח מיום קיג אגרת בח"א שם ממש"כ

ועלי אלול ח"י שיחת ולסדרם..להגיהלהו"ל עוזרהרשימות איש ואין

זה ").בכל

כו"כ בהם והיה והלקו"ת התו"א את לאור הוציא שהצ"צ ידוע וכמו"כ

התיקון לוח ואעפ"כ בתר"ס התניא את הדפיס הרש"ב והרבי טעויות,

וכגון ספרים כמה הוציא עצמו והרבי בתיקונים. מלא מה"מ הרבי שערך

בשנת לראשונה לאור שיצא מוהר"ש לאדמו"ר תרל"ו רבים מים המשך

קודם (והרי הדפוס. טעויות וכמה כמה שם ויש בתשל"ו, שוב ואח"כ תש"ו

את שוב להדפיס שצריך תיקון בכל הסדר היה במחשב, להדפיס שהחלו

חדשות, טעויות נכנסים היו הזה בתיקון ואז מעופרת, העשויה השורה כל

סוף). לדבר ואין

שאדה"ז מופרך ואכן בז', ג' האות למדפיס שנתחלף כנ"ל, מחוורתא ולכן

שינה ובאמצע וילנא לכיוון ללכת החל רק מעזריטש, לפני בוילנא היה

תחילה. למעזריטש ובא הכיוון את
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ס"ח סימן

מקרא  של בפשוטו החסידות חידושי

חדשים פירושים החסידות תורת מחדשת רבות שפעמים שכתב, מי יש

דוגמאות כמה בזה ואציין ממשמעם. הכתובים ומוציאה התנ"ך, בפסוקי

כי בע"ה, ונראה בזה. לפענ"ד שנראה מה ואת טענתו, להוכחת שהביא

החסידות, של חידוש כלל זה שאין מוכיחות, שהביא הדוגמאות דוקא

המפרשים. וגדולי חז"ל של דבריהם על מיוסדים שהדברים אלא

-א-

לבוא שלעתיד מבואר, בחסידות áבר": ôסõבב "נקבה לא,כא: ְְֵֵֶָָירמיהו

מקיף אור בבחינת תהיה והאשה המשפיע, על המקבל מעלת תתגלה

שלעתיד מזה, הפוך לכאורה הוא הפשוט הפירוש אולם הבעל. לגבי

לגביה. ירידה זוהי אדרבה וא"כ שישאנה, הזכר אחר תחזר הנקבה

בכמה (ועד"ז סב,ב יבמות בגמרא הוא שבחסידות, הביאור יסוד אבל

בלא.. שרוי - אשה לו שאין אדם "כל נקבהחומהמדרשים): דכתיב ,

מקיף בבחינת היא שהנקבה הוא, ב"תסובב" שהפירוש הרי גבר". תסובב

והחידוש מהנשמר). יותר גבוה הוא שהשומר (וכידוע לזכר ושומר

עתה. גם בהעלם שנמצאת זו מעלה תתגלה שלעת"ל רק הוא בחסידות

-ב -

שהעולם מבואר, בחסידות יàנה": חסד עõלם אמרôי "éי פט,ג: ְִִִֶֶֶַָָָתהלים

מדובר שלא הוא, בזה הפשוט הפירוש לכאורה אולם החסד. במדת נברא

"לעולם כמו נצחי, זמן מלשון הוא "עולם" אלא העולם, בריאת על כאן

שם בתהלים עזרא" ב"אבן מפורש (וכן לנצח ימשך שהחסד והיינו ועד",

זמן"). הוא המקרא בכל עולם כל "כי שלאח"ז: בפסוק
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סנהדרין בגמרא המפורש על מיוסד שבחסידות שהביאור לומר, יש אבל

"חסד לאחותו): קין נשואי בענין (כ,יז. אמור בפרשת ברש"י ומובא נח,ב.

המקום ממנועשה עולמו ועד"זלבנות ועי"ש. יבנה", חסד עולם שנאמר ,

אלא ליה עבדית לא "עלמא י,ב: בהקדמה בזוהר הוא אחרת) בדרך (אבל

ועד"ז קיימא". דא על ועלמא יבנה חסד עולם אמרתי דכתיב חסד, על

וקיומא עיקרא דאיהו ידע דמהימנותא, רזא ידע "וכד רל,ב: ח"א בזוהר

עולם אמרתי כי דכתיב הוא הדא ואתקיים, עלמא אתברי דבגיניה דעלמא

למיקם, יכיל דלא חמא עלמא, הוא בריך קודשא ברא דכד וגו'. יבנה חסד

לא עליה ימינא דאושיט לאו ואי ואתקיים, עליה ימינא דאושיט עד

ל"זמן". ולא כפשוטו העולם לבריאת היא שהכוונה הרי אתקיים".

-ג-

יע àית אל ה' אמר éה "לכן כט,כב: אברהם":ישעיהו את ïדה אŁר קב ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

מבטלת והרחמנות רחמים, ויעקב אהבה הוא שאברהם מבואר, בחסידות

לכאורה, הוא הפשוט הפירוש אולם האהבה. את ופודה השנאה את

ואין ה'", אמר ל"כה לעיל נמשכות אברהם" את פדה "אשר שהתיבות

את הפודה שה' והרד"ק רש"י שפירשו וכפי "יעקב", לתיבת קשר להם

יעקב. בית אל אמר אברהם

מקומות, בכמה בחז"ל המפורש על מיוסד בחסידות שהביאור לומר ויש

מצינו היכן "וכי יט,ב: בסנהדרין לאברהםוכמו שפדאו רבביעקב אמר ?

"אברהם סג,ב: רבה בבראשית ועד"ז בנים". גידול מצער שפדאו יהודה:

ממנו, לעמוד עתיד שיעקב הקב"ה וצפה לישרף, נמרוד מלפני דינו יצא

ה' אמר כה 'לכן הה"ד יעקב, של בזכותו להנצל אברהם הוא כדאי אמר

אברהם', את פדה אשר יעקב בית אברהםאל את פדה ובמדרשיעקב ."

אותו כשהשליך יעקב. בזכות נתעטר "אברהם ד: סימן תולדות תנחומא

לזה רבש"ע השרת, מלאכי אמרו להצילו. הקב"ה ירד הכבשן, לתוך נמרוד

בשביל הקב"ה, להן אמר ממנו. לעמוד עתידין רשעים כמה מציל, אתה

כתיב, שכך ברכיה א"ר מנין, מצילו. אני ממנו לעמוד שעתיד בנו בן יעקב
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אברהם', את פדה אשר יעקב בית אל ה' אמר כה הכבשן'לכן מן ".פדאו

אברהם. את פדה שיעקב ככתבו, הפסוק שפירשו הרי

-ד -

מבואר, בחסידות äתנחמני": אïך יŁב àי ôאנפ éי ה' "אõדך יב,א: ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹישעיהו

על לקב"ה יודו הגאולה, של לשכר הגלות ע"י כשיזכו לבוא שלעתיד

שאת הרד"ק, שכתב כמו לכאורה הוא הפשוט הפירוש אולם הגלות. יסורי

הרעיון וא"כ, בי". "אנפת על ולא ותנחמני", אפך "ישב על יאמרו התודה

הכתוב. כפשט אינו הגלות יסורי על ההודאה של

הם שעה "באותה לב,א: רבה ויקרא במדרש המפורש ראה נותניםאבל
הזה בעולם עליהן שהביא הייסורין על לה' והודיה 'ואמרתשבח הה"ד ,

לא,א: נדה בגמרא מבואר וכן וגו''". בי אנפת כי ה' אודך ההוא ביום

ותנחמני', אפך ישוב בי אנפת כי ה' 'אודך דכתיב מאי יוסף: רב "דרש

לאחד קוץ לו ישב לסחורה, שיצאו אדם בני בשני מדבר, הכתוב במה

בים, חבירו של ספינתו שטבעה שמע לימים ומגדף, מחרף התחיל מהן

אני עלי שכעסת מפני בי, אנפת כי שם: ופירש"י ומשבח". מודה התחיל

ד,יב: שער יונה לרבינו תשובה" "שערי גם וראה היה". שלטובתי לך מודה

מוסרך על אודך פירוש: ותנחמני', אפך ישוב בי אנפת כי ה' 'אודך "ונאמר

ותנחמני". אפך ישוב בי, שאנפת על שאודך זה ובעבור באהבה, וקבלתיו

בי אנפת "כי עה"פ: דוד" ב"מצודת גם משמע שכן אלא בלבד' זו ולא

ותנחמני אפך מעלי וישוב עווני נרצה ועתה עלי, גלותי וכפר והגליתני -

ה"אנפת". על הוא שה"אודך" הרי הטובה". בהבאת
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ס"ט סימן

האריז "ל  בסידורי התפלה  נוסח  דיוק 

-א-

הגאון של הטענה על ד' בפרק השבתי מפיהו", יבקשו "ותורה בספרי

"נוסח באמת אינו אדה"ז סידור שכאילו שליט"א, מאזוז מאיר הרב

"ברכנו" בקיץ לומר שצריך כתב שהאריז"ל מכך זאת, והוכיח האריז"ל".

בקיץ. גם עלינו ברך לומר כתב אדה"ז בסידור ואילו עלינו", "ברך ולא

מכך הוא השנים, ברכת נוסח של השינוי בענין שכתבתי הביאורים ואחד

לאחר קאפיל, יעקב והר"ר מראשקוב שבתי הר"ר של האריז"ל שבסידורי

התפלה בנוסח הוסיפו לחורף, קיץ שבין בחילוק האר"י כוונות את שכתבו

להוכיח רציתי ומזה שלנו. כבנוסח ובחורף, בקיץ השווה השנים ברכת את

קיץ בין האריז"ל שכתב שהחילוק המקובלים, אצל אז ידוע היה שכנראה

לרביםלחורף הוראה אחדאינו לכל יש האריז"ל) לדעת (גם ולמעשה ,

בחורף. ובין בקיץ בין עלינו" "ברך לומר

וגם נוספים, סידורים לכמה מפיהו" יבקשו "ותורה בספר ציינתי וכבר

ב"שער האריז"ל מש"כ אף שעל בפירוש, שכתבו המקובלים לדברי

בודאי וא"כ בחורף, ובין בקיץ בין עלינו" "ברך לומר יש מ"מ הכוונות",

היה מראשקוב, שבתי והר"ר קאפיל יעקב הר"ר סידור של המדפיסים גם

סידורים של יד בכתב היה שכן או זה. בענין המקובלים דעת לפניהם

כנ"ל. עצמם אלו

העניך חנוך ר' להרה"ק שמח" "לב הנקרא סידור עוד ראיתי ועתה

שכתב מבעלז, שלום" ה"שר וחתן מלובלין החוזה תלמיד מאלעסק,

בין החילוק שכותב אף על שם וגם מחותנו, שקיבל מה ע"פ הסידור

ברכת את גדולות באותיות בתחילה כותב מ"מ כהאריז"ל, לחורף קיץ
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כותב זה סידור של המדפיס שגם (ואף ולחורף. לקיץ עלינו" "ברך

שלא מציין, מ"מ שבסידור, הנוסח על הערות כמה לו שיש בהקדמתו

וציוה בעיניו וישר המחבר עיני לפני היה הנוסח גם אלא הכוונות רק

זה). בסידור שיתפלל מי כל את וברך להדפיסו,

-ב -

בגליון ע"ה, י.מ. הרב ידידי העיר זה, בפרק שכתבתי נקודות כמה ועל

את בזה וארשום .(56-80 ע' (תתכד, תשס"ב נח ש"פ וביאורים" "הערות

בצידן: ותשובתן ששאל, השאלות

האריז"ל ע"פ השינוי את ידע שאדה"ז ההוכחה הועילה מה שאל: בתחלה

"ברך לומר בסידורו כתב זאת (ובכל לחורף הקיץ בין השנים בברכת

דברי סוף כל סוף והרי שביארתי), מהטעמים השנה, ימות בכל עלינו"

נוסח הוא אדה"ז שנוסח מאזוז, הרב טענת עם אחד בקנה כביכול עולים

פרטיו. בכל ולא ביסודו, רק האר"י

בתחילתתשובה בעצמו שכתב (כמו בעיקר באה מאזוז הרב טענת :

לאמץ חב"ד, ע"י שהתקרבו ספרדים תשובה מבעלי למנוע בכדי דבריו),

דוגמא שנתן וזהו בפרט, ה'" "תהלת נוסח ואת בכלל, חב"ד מנהגי את

ב"שער שכתוב ממה יודע היה אדה"ז שאם השנים", "ברכת מענין

אדה"ז סידור אין באמת לדבריו ולכן שלו, הנוסח את משנה היה הכוונות",

צריכים הספרדים התשובה ובעלי (ח"ו), האר"י" "נוסח לתואר מתאים

מצליח"). "איש החדש בנוסח (או הספרדי בנוסח להתפלל

בנוסח הוסיפו הם אף הנ"ל האריז"ל שבסידורי בס"ד, השבתי זה ועל -

אדה"ז ואם שלנו. כבנוסח ובחורף, בקיץ השווה השנים ברכת את התפלה

ברור הרי האריז"ל", "נוסח בשם אדה"ז לסידור קראו נשיאינו ורבותינו

מדברי ידע שאדה"ז והוכחתי זה. שינוי אף על האריז"ל נוסח שזהו

כתב זאת שבכל הטעם מהו וביארתי השנים", "ברכת בענין האריז"ל

השווה ב"נוסח מדובר כאשר הרי אדה"ז, שלדעת והעיקר אחר. באופן

אדה"ז, שכתב כפי דוקא הנוסח צ"ל האריז"ל ע"פ גם הנה נפש", לכל
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אין שכמובן זה, מכל ומובן להיפך. נאמר האריז"ל שבכתבי בדברים גם

שליט"א. מאזוז הרב טענת עם אחד בקנה עולים דברי

-ג-

סידורי של הנוסח על לסמוך אפשר הרבי שלדעת כתבתי איך שאל: עוד

ובין בקיץ בין עלינו" "ברך לומר כתבו שהם כנ"ל (וציינתי האריז"ל

הוא שהנוסח בפירוש, אומר אלעזר" ה"מנחת בעל הרה"ק והרי בחורף),

הכולל", "שער בעל כתב וכן האריז"ל, ע"פ מדויק ולא המדפיסים של

נוסח על לסמוך שאין שבתי ר' לסידור המו"ל בהקדמת מפורש וכן

זה. שבסידור התפלה

לסידורי אדמו"ר כ"ק מהתייחסות הוכחות כמה שהבאתי מה בענין וגם

יאמר" "ובנחה לומר שאין אלו סידורים על שבונה מה וביניהן האריז"ל,

האריז"ל היה ש"אילו כמובן הנ"ל לדעת הנה להיכל, הס"ת החזרת בעת

כותבים הללו המחברים היו יאמר", "ובנחה הפסוק את לומר שיש סבור

סידורי על לסמוך אפשר הרבי שלדעת שהסברא מסיק ולכן זו". דעתו את

הבל". "אמונת היא האריז"ל,

היותשובה לא האריז"ל סידורי של שהמדפיסים דעת, בר לכל ברור :

בסידורים התפללו ישראל שגדולי (וידוע הארצות ועמי ובורים דעת קלי

האריז"ל, ע"פ הם אלו בסידורים הנוסחאות כל לא אם גם ולכן אלו),

אופן בשום יתכן לא הקדושיםאבל המחברים בשם יכתבו שהמדפיסים

"ברך ולא "ברכנו" בקיץ לומר שיש מרשקוב, שבתי ור' קאפיל יעקב ר'

מיד ידפיסו ואעפ"כ ולחורף, לקיץ השונה הנוסח את יכתבו ואכן עלינו",

דעת נגד ולחורף, לקיץ עלינו" "ברך של הנוסח את ח"ו לב בשרירות

דעתם ע"פ עשו גופא זה את שגם ברור וע"כ כתבוה. עתה שזה האריז"ל

בסידור הוא שכן בספרי, שהוכחתי וכפי הנ"ל. הקדושים המחברים של

מרשקובהאריז"ל הכהן שמשון רבי של וגםבכתי"ק הבעש"ט, תלמיד

שלהם הנוסחאות את המדפיסים העתיקו זה מכתי"ק שגם הוכחתי
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של "ובסידור מה,א: העשיה" ב"תפלת שבתי הר"ר בסידור (וכמפורש

זלה"ה"). מוהר"ש "כתב מד,ב: חלום" ב"הטבת שם וכן מוהר"ש",

בפשטות, כותב אדמו"ר שכ"ק קודש", מ"אגרות שהבאתי ממה מוכח וכן

תפלת (לפני ושמרו" לומר שצריכים כתוב "היכן ישאל שאדה"ז יתכן שלא

ואם האריז"ל". בסידור הוא ושמרו אמירת "כי - ש"ק) בליל העמידה

הפסוק את הכניסו שהמדפיסים יתכן והרי קשיא, מאי הנ"ל, כדברי

לא היא שההוכחה הרי"מ, והשיב עצמם. ע"ד אחרות מנוסחאות "ושמרו"

בכוונות מעוטרים שהם מכך אלא הפסוקים, שנדפסו הדבר מעצם

ע"י ולא עצמם, קאפיל והר' שבתי הר' ע"י נכתבו הם וא"כ האריז"ל,

שנדפסו העובדה את ציין לא הרבי שהרי אינו, זה אבל המדפיסים.

ולדברי האריז"ל. בסידורי הוא שכן הדבר עצם את רק אלא שם, הכוונות

הרבי. באגרות הספר מן חסר העיקר הרי"מ

את מוכיח אינו שהרבי יאמר", "ובנחה של הנ"ל מהענין גם מובן וכן

לומר האריז"ל בשם כתבו לא האריז"ל שבסידור מכך האמירה, שלילת

דרקיע שבילי ליה דנהירין ש"האריז"ל הנוסח, מעצם אלא הנ"ל), (כטענת

קאפיל, דר"י (הן ובסידורו בתפלה, ונקודה אות בכל ודקדק תפלה, ושערי

הביא לא - ממעזריטש) הה"מ של תלמידו - מראשקוב דהר"ש הן

קורא אדמו"ר שכ"ק הרי החי". האר"י אחרי יבוא ומי הנ"ל.. פסוקים

הנוסח אמיתות את ומוכיח האריז"ל, של "סידורו" בשם האריז"ל לסידורי

הסידור. של הנוסח מעצם

שעה"כ שכתב גופא אלו מדברים הרי הכולל", "שער בשם שהביא ומה

האריז"ל. סידורי של הדיוק אדרבה מוכח השואל, ידי על שצוין בקטע

השמיטו האריז"ל שבסידור מה בענין היא שם שעה"כ טענת שהרי

כתב זה ועל בחרת", "ובנו אמירת את שבת בליל מהקידוש

עד"ז שנכתב מה ועל הללו". בסידורים הנוסחאות השחיתו "שהמדפיסים

המדפיס של הוספה שהוא השעה"כ כתב התיבות), לדלג (שיש בפע"ח

מה גם שלדבריו אלא בלבד, זו ולא הרח"ו, מדברי ואינו דהפע"ח

כ"ק הרי אבל השל"ה. מדברי אינו זה גם הקדוש, השל"ה כן שהעתיק

שב"שער בשוה"ג, 29 ע' המנהגים" ב"ספר שנדפס במכתב כותב אדמו"ר
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כו'", בחרת "ובנו התיבות לדלג בפירוש כתב הקידוש, ענין הכוונות"

כדברי הנוסחאות" "השחיתו לא התיבות שהשמיטו המדפיסים וא"כ

עדיין הכוונות" ש"שער (אע"פ האריז"ל ע"פ כן הדפיסו אלא שעה"כ,

השל"ה מדברי הם גם שבשל"ה הדברים ועפ"ז בזמנם). הודפס לא

שלא וכמובן שעה"כ, כדברי שלא הוא זה וכל האריז"ל. וע"פ עצמו,

מה ע"פ הנ"ל הקדמתו את שכתב שבתי ר' סידור של המדפיס כדברי

הטעם את המנהגים" ב"ספר הרבי בדברי (ועי"ש אלעזר". ב"מנחת שמצא

בקידוש). בחרת" "ובנו אומרים אנו זאת שבכל

-ד -

שרוצה מי אדמו"רולפענ"ד, כ"ק בדעת לסמוךלחדש אין כללי שבאופן ,

ולא בעצמו, הרבי מדברי זאת להוכיח צריך האריז"ל, סידורי נוסח על

רק כן שכתב רכח, ע' ח"ז קודש" ב"אגרות ועיין אחרים. שכתבו ממה

סידור היההשל"הלגבי אח"כ "כי מדויק, הנוסח הראשונה בהוצאה שרק ,

סידור ונקרא עצמם, בהתפלות ענינים כמה ששינו בהמדפיסים תלוי

שיכתוב מצאנו לא האריז"ל סידורי לגבי אבל הפירוש". שם על רק של"ה

כן. הרבי

משפטים ש"פ בשיחת יעוין הרבי, מדברי לעיל שציינתי מה על ובנוסף

לא סידורו, את אדה"ז שכתב דבעת באריכות שביאר לא, אות תשמ"ב

האריז"ל סידורי לפניו (ועפי"זהנדפסיםהיו שלהם יד כתבי רק אלא ,

וממשיך .(107-8 ע' מפיהו" יבקשו "ותורה בספר שכתבתי מה לתקן יש

לומר, מסתבר "בפשטות וז"ל: מאומהשם שינו לא בסדרשהמדפיסים

המדפיסים שינו קדשו לדעת ואם יד". בכתב מהסידור וכו' ,הנוסחהענינים

הרי הענינים", "סדר בעיקר שהזכיר (ומה כך על שם מעיר בודאי היה

אדה"ז סידור בין הענינים בסדר שינוי לגבי בשאלה קאי ששם משום זה

האריז"ל). לסידור

ר' לסידור מאניפולי זושא ר' הרה"ק של ההסכמה מלשון גם משמע וכן

האריז"ל "סידור לראשונה: כשנדפס מסידורשבתי הנמצאשמועתק
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שבתי מוהר"ר אלקי איש המקובל המפורסם החסיד המנוח של באמתחת

" ממעזריטש: משה יוסף ר' הרה"ק בהסכמת ושם שלהסידורמראשקוב".

זללה"ה, האר"י קדישא ידבוצינא אישמכתיבת המפורסם המנוח של

הרה"ק בהסכמת ועד"ז ראשקוב". מק"ק זללה"ה שבתי מוהר"ר אלקים

הגדול "המקובל קאפיל: יעקב הר"ר של לסידור מאוסטרהא אשר ר'

ליפשיץ איש קאפיל יעקב מו"ה המנוח רבים בת בשער שמו המפורסם

בידם שמקובל וידועים, חכמים באמתחת שנמצא גדול, שזהממעזריטש
זצוק"ל האר"י כוונת נוסח ".הסידור

משוכלל שהדפוס בדורנו אפילו הרי דמוכח, טעויות איזה בהם שיש ומה

אדה"ז נוסח שע"פ ה'" "תהלת בסידור וגם בסידורים, טעויות נמצאו וכו'

הקודש, לארון הס"ת בהכנסת גו'" "יהללו שלם פסוק חסר(וכמו שהיה

שנים עשרות עדייןבמשך ומזה אדמו"ר), כ"ק כך על שהעיר עד בסידור,

שבסידור. הנוסח על ח"ו לסמוך שאין גורפת הוכחה אין

אלו בסידורים הנדפס שרק כתבתי שכאילו בשמי, הרי"מ שכתב ומה

ומה אמת, אינו זה הרי מהאריז"ל, הוא ומנוקדות" גדולות "באותיות

לחורף קיץ בין ההבדל את שם שכתבו שלאחר רק, הוא שכתבתי

את ומנוקדות גדולות באותיות (להדגיש) שוב כתבו קטנות, באותיות

באופן כזה דבר ישנו שהמדפיסים כלל יתכן ולא שלנו, שבסידור הנוסח

שכתבו ממה ממש הפוך הוא (שהרי לזה מקור להם שהיה לולא שרירותי,

גם הוא המקור שכתבתי, כפי ואכן האריז"ל). בשם הקודמות בשורות

בכתי"ק גם כן היה הסתם ומן מראשקוב, שמשון הר"ר של כתי"ק בסידור

וכנ"ל. עצמם אלו סידורים של
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ע' סימן

ופעולתו  השביעי הדור מעלת
שלפניו  הדורות על

-א-

שבט. יו"ד ההילולא יום של המרכזית הנקודה זוהי חביבין". השביעין "כל

העולם, בבריאת העליונה הכוונה למילוי שמביא הוא השביעי, הדור דוקא

גופא שמזה אלא בתחתונים. דירה ית' לו להיות הקב"ה שנתאוה

וא"כ לראשון. שביעי שהוא מעלתו שכל מוכח "שביעי", לו שקוראים

השביעי? או חביב הוא הראשון האם

מששת האור את השביעי מקבל בתחילה שאכן בחסידות, ומבואר

מעלתו מתגלית עי"ז אבל אליהם, שלו הביטול ע"י וזאת הראשונים,

ההילולא בעל הרבי מבאר וכך מכולם. למעלה הוא שבשרשו העצמית,

שאמר ברא" "אשר ד"ה מה"מבמאמר הרבי "כלבחתונת ד"ה (ובהמשכו

למחרת): בסעודה שאמר הנהנה"

כולא מתברכאן שביעאה ומהאי כולא מקיים איהו שביעאה בזוהר, "איתא

כולם מתברכים ומהשביעית כולם, את מקיימת היא (השביעית ודאי"

איהו המלכות, בספירת שהיא השביעית ברכה שביעאה האי וזהו ודאי)..

מקום הוא ושם המלכות, בספירת משפיעים הספירות דכל כולא, מקיים

לפי ודאי, כולא מתברכאן שביעאה מהאי ולזאת וריבוי, בתוספת דהגדלה

הכוונה נשלם שאז לפי ב"ה.. בהעצמות מושרשת היא שהמלכות

יהיה הגשמית הלזו בארץ דגם העולמות.. והתהוות בבריאת האמיתית

אחד". בחינת גילוי

שבו, הביטול וע"י לראשון, שביעי שהוא אמנם היא השביעי מעלת כלומר,

אותו. ומגדלין בו משפיעים הששה הרי כלום, מגרמא לה לית שהמלכות
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שמקיים המשפיע נעשה והוא כנ"ל, העצמית מעלתו מתגלית אז אבל

ומשפיע שקדמוהו, הדורות ששת ואת העליונות הספירות כל את ומשלים

בתחתונים. דירה של הכוונה את ממלא דוקא שהוא ועד ברכה, להם

מדבר הריי"צ שהרבי בתרפ"ט, המאמר שומעי הרעישו לא איך (מדהים,

בעתיד להיותו חתונתו ביום האפשרות נעשתה כאשר מה"מ, הרבי על

השביעי). הנשיא

-ב -

קול את "וישמע עה"פ לגני", "באתי המאמר בתחילת המובא ובמדרש

רב "אמר הדעת): עץ בחטא (שנאמר הגן" בתוך מתהלך אלוקים הוי'

והכוונה ואזיל". קפיץ ואזיל קפיץ מתהלך, אלא כאן כתיב אין מהלך אבא,

לרקיע מהארץ כביכול, ודילוגים בקפיצות השכינה הסתלקות על היא

השביעי. הרקיע עד ומשם

פי"ט,ז: רבה (ובבראשית וסליק" "מקפץ הוא כאן במדרש הלשון והנה

"קפיץ כתב במאמר ואילו ועולה") נמצאואזיל"מקפץ לא זה ולשון ,"

המדרש. מלשון הרבי שינה למה להבין וצריך מקום. בשום

אבאומיהו לגני"רב "באתי עה"פ שבמדרש אף הנה זו. דרשה שאמר

(שם) רבה בבראשית אבל אבא", "רב רק כתוב השירים בשיר במקומו

אבא רב שזהו כהנאמבואר שאירעבר מדהים סיפור על להעיר ויש .

הזו התנועה את דורכגילעבט) האט (ער "חי" עצמו שהוא כהנא, רב עם

שדרש למה הרקע היה שזה הנמנע מן ולא ואזיל. קפיץ ואזיל קפיץ של

עליות בשבע השכינה הסתלקות "מתהלך", על הדרשה את אבא רב בנו

מספרת וכך הצדיקים. ע"י למטה המשכתה ואח"כ השביעי, לרקיע מהארץ

עם הקודש ללשון הסיפור את ותירגמנו (קיז,א-ב. קמא בבא הגמרא

מפרשים): ועוד רש"י ע"פ ביאור
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-ג-

למי לשודדים שסיפר מכך היתה שפרנסתו "מוסר", אדם היה בבבל

על להם לדווח רצה פעם אותם. לשדוד להם שכדאי נכסים יש ואיפוא

חבירו אל בא השודדים אל שהלך לפני אבל חבירו, אצל שנמצא רב תבן

רכושך על לשודדים אספר לא חסות", "דמי לי תשלם אם לו: ואמר

האמוראים גדול שהיה רב לפני המוסר על להתלונן התבן בעל בא הרב.

התבן את לשודדים תראה אל אופן בשום למוסר: רב לו אמר בבבל.

ואראה! אראה אני בחוצפה: המוסר השיב שלו!

מחוצפתו הזדעזע והוא עת, באותה לפניו ישב רב של תלמידו כהנא רב

פעולות על רב קרא מת. והוא מפרקתו את שבר כעסו, וברוב המוסר, של

שכבו עולפו "בניך נא,כ): (ישעיהו הפסוק את המת, המוסר של המסירה

כיון זה, הבר) (שור תוא "מה וביאר: מכמר". כתוא חוצות כל בראש

כיון ישראל, של ממון אף עליו, מרחמין הציידים אין במצודה שנפל

(על עליו" מרחמין השודדים העכו"ם אין כוכבים עובדי ביד שנפל

עוד לו יש איפוא שיגלה כדי להרגו עלולים והם הממון, בעל הישראל

כרודף, דינו כי המוסר, את שהרגת כהנא רב עשית טוב וא"כ ממון).

להורגו. השכם להורגך והבא

כך כל הקפידו שלא היוונים כאן שלטו עתה עד כהנא: לרב רב לו אמר

בתור כזה רשע אדם הרג אם הרוצח את פוטרים והיו דמים, שפיכות על

במסורת הגירסא (ראה הפרסים כאן שולטים עכשיו אבל עצמית, הגנה

כך על שמקפידים צועקיםהש"ס) הם דמים שפיכות וכשיש מאד,

ללמוד תלך ושם ישראל, לארץ ותברח קום ולכן רוצחים"! "רוצחים

עצמך על תקבל אבל ישראל. ארץ של רבה שהוא יוחנן, רבי של בישיבה

שנים שבע במשך דבריו, על קושיות אותו תשאל מאירי,שלא (ראה

יהוידע"). "בן מהרש"א,

כאשר בטבריה. יוחנן רבי של לישיבתו והגיע ישראל, לארץ כהנא רב הלך

ושונה חוזר שהיה לקיש בן שמעון רבי את מצא הוא לישיבה, נכנס

שהסתיים אחרי היום. באותו יוחנן רבי שדרש מה את לתלמידים ומבאר
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היכן התלמידים: את כהנא רב שאל מקומו, את עזב לקיש וריש השיעור

להם: אמר זאת. שואל אתה למה לו: אמרו לקיש. ריש עכשיו נמצא

(כי וכך כך לו ולתרץ וזו, זו שאלה לקיש ריש את לשאול רוצה אני

עליו אסר לא אבל יוחנן, לרבי להקשות שלא רק אותו ציוה רב

התלמידים). עם להתפלפל

הבבלי מהגאון התפעלות מתוך לקיש, לריש התלמידים זאת סיפרו

מבבל". עלה "ארי כהנא: רב על יוחנן לרבי ואמר לקיש ריש הלך שהגיע.

השיעור את שתאמר לפני היטב שתעיין לך כדאי יוחנן: לרבי לו והציע

לקיש: ריש הודיע כך ובתוך חזקות... קושיות שישאל מי יהיה כי מחר,

ביותר החשובים התלמידים בין הראשונה בשורה אותו אושיב אני מחר

יוחנן. רבי לפני היושבים

הקשה לא כהנא ורב תורה דבר יוחנן רבי אמר השיעור, בזמן למחר

עליו חזקה (כי ושותק יושב כהנא ורב תורה, דבר עוד אמר ושוב דבר,

תלמידים של שורות שבע שם היו שנים). שבע יקשה שלא רב הוראת

כהנא ורב הימים שנקפו וככל מזו, לפנים זו יוחנן רבי לפני היושבים

לשתוק, שורהממשיך ובעוד שורה בעוד אותו שהושיבוהוהורידו עד ,

האחרונה השביעית יוחנןבשורה רבי לו אמר ואזיל). קפיץ ואזיל, (קפיץ

הוא שאין רואה אתה הרי שועל"! נעשה שאמרת "ארי לקיש: בן לר"ש

במקרה ידע הוא לכאן, כשבא הראשון שביום וכנראה דבר, שום שואל

שהוא כאילו רושם עליכם עשה ערום וכשועל אז, שנלמדו המימרות את

הכל. יודע

הנפש ועגמת הצורב העלבון שההשפלה, רצון, יהי בלבו: כהנא רב אמר

יהיו השביעית, השורה עד לשורה משורה אותי שהורידו מכך שסבלתי

לרבי ואמר רגליו על עמד רב. עלי שגזר השתיקה שנות לשבע חילוף

יוחנן רבי אמר עכשיו. שאמר השמעתתא על כבודו יחזור אנא יוחנן:

תורה דבר אמר ושוב דבריו. את ופרך הקשה כהנא ורב תורה, דבר

הבאים, בימים גם כך המשיך וכאשר הקשה. כהנא אותוורב קידמו
התלמידים של השורות בשבע בחזרה לפעם שוב,מפעם שהושיבוהו עד

הראשונה .בשורה
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על יושב היה יוחנן כריותרבי וכאשרשבע השיעור. את מוסר שהיה בעת

לו שלפו יוחנן, רבי על להקשות כהנא רב המשיך הראשונה מהשורה גם

דבר עוד יוחנן רבי וכשאמר כריות. שש רק ונשארו מתחתיו, אחת כרית

שלפו וכך נוספת, כרית הורידו דבריו, את ודחה הקשה כהנא ורב תורה,

מתחתיו, הכריות כל הארץאת על יוחנן רבי שישב כהנא.,עד רב מול

את ומכסות ארוכות היו עיניו וגבות עת, באותה מאד זקן היה יוחנן רבי

לתלמ יוחנן רבי אמר כהנא. רב את ראה לא עכשיו ועד הרימועיניו, ידיו:

במכחול הגבות את לו הרימו כהנא. רב את ואראה העינים גבות את לי

והוא בשפתיו, מחייך כאילו כהנא שרב יוחנן רבי ראה מכסף. העשוי דק

על להקשות שהצליח ושמח ומתגאה נצחונו, את חוגג כהנא שרב חשב

רב שח"ו היתה האמת (אבל דבריו. את ולדחות הישיבה ראש יוחנן רבי

לו שהיה כיון כצוחק, תמיד נראה רק התגאה, ולא שמח היה לא כהנא

מכה). ידי על נסדקה ששפתו בשפתיים, מום

שרב לכך גרם וזה כהנא, רב על הקפיד והוא יוחנן, רבי של דעתו חלשה

הנהגתו את ראיתם האם לתלמידיו: יוחנן רבי אמר למחרת נפטר. כהנא

מנת על להקשות התחיל ואח"כ רב זמן שתק שבתחילה הבבלי, של

התלמידים אמרו אותו. כשראיתי שעשה מהחיוך שמוכח וכפי לקנטר,

כמחייך, תמיד נראה הוא כך אלא ח"ו, חייך לא כהנא רב יוחנן: לרבי

שבשפתיו. המום בגלל

וכדי כהנא. רב על בטעות שהקפיד מאד והצטער יוחנן רבי זאת שמע

ראה כשהגיע, כהנא. רב של הקבורה למערת עלה טעותו את לתקן

פי את ומקיף כגלגל עצמו שעשה גדול נחש השתרע הפתח שסביב

יוחנן: רבי לו קרא ליכנס. יכול אדם ואין פיו בתוך זנבו כשקצה המערה,

תלמיד", אצל הרב ויכנס למערה, פתח ועשה מפיך זנבך הסיר נחש, "נחש

כשאמר אולם פתח. ולא חבר", אצל חבר "יכנס אמר ושוב פתח. ולא

הרב" אצל תלמיד עצמויכנס את החשיב יוחנן רבי כאשר (רק לו פתח ,"

למערה). להכנס בפניו הדרך את הנחש פתח כהנא, רב של כתלמידו

יוחנן רבי התנצל ומיד כהנא. רב את והחיה מה', רחמים יוחנן רבי ביקש

תמיד נראה כבודו בה הצורה שזוהי יודע הייתי אם כהנא: רב בפני
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עצם את כי עליך, מקפיד הייתי ולא הדעת חלישות לי היתה לא כמחייך,

משום רק והקפדתי מעריך, אני התורה בלימוד דרכך ואת שלך הקושיות

איתי תחזור ועכשיו נצחון. והרגשת גאוה לך שיש בטעות שחשבתי

שלי. לישיבה בבקשה

אם שגם רחמים לבקש יכול אתה אם יוחנן: לרבי כהנא רב לו אמר

אצלך ואעמוד איתך אלך שוב, מזה אמות לא קושיות, עוד לך אקשה

הצלחת זו בשעה שרק יתכן כי איתך, אלך לא לא, ואם המדרש, בבית

ולכן תצליח, לא ושוב הניסים שעת לה חלפה וכבר נס, ע"י להחיותני

ואמות שוב עלי תכעוס שמא עמך, עוד אלך ולא חי לביתי שאלך מוטב

הנשמה יציאת שעת עלי ועברה הואיל מפרשים: (ויש אחרת פעם עוד

לקבל רוצה אינני כי במערה, בקברי כאן אשאר מיתה, צער קבלתי וכבר

פעם). עוד זה צער

ליד עמדו וכך אותו. והקים לגמרי, לחיים ועוררו משנתו יוחנן רבי הקיצו

ספקותיו כל את כהנא מרב שואל יוחנן שרבי בעוד הקבורה, מערת

לו ומבאר פושט כהנא ורב השנים, במשך שהצטברו בתורה ושאלותיו

מתורת תלמידיו את ללמד והלאה מעתה יוחנן רבי המשיך וכאשר אותן.

כהנא, רב של הלימוד מדרך ומושפעת מתובלת תורתו היתה ישראל, ארץ

העמוקה שיטתם ואת בבבל, האמוראים של תלמודם את נאמנה שייצג

התורה. בלימוד

חשבתי עכשיו עד ישראל: ארץ לחכמי יוחנן רבי שאמר מה וזהו

היה ולא בגלות הלכתם שלא כיון ישראל, ארץ בני שלכם היא שהתורה

היא התורה שעיקר לי התברר עכשיו אבל בבל, כבני הדעת טירוף לכם

יותר נעלות לדרגות הגיעו והצער הגלות מתוך שדוקא בבל, בני של

התורה. בהבנת

-ד -

להקדים יש מזעיר, מעט להבינו ובכדי בגמרא. המדהים הסיפור כאן עד

ירושלמי. לתלמוד בבלי תלמוד בין ההבדל בענין בחסידות המבואר את
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(ספר תש"מ עצרת השמיני ביום ד"ה במאמר הענין את הרבי מבאר וכך

וז"ל: ח"א) מלוקט המאמרים

בין החילוק בדוגמת הוא ירושלמי, לתלמוד בבלי תלמוד בין "החילוק

אור בדרך הוא ירושלמי דתלמוד האחרונות. ללוחות הראשונות לוחות

הוא בבלי ותלמוד הראשונות), לוחות הצדיקים, עבודת (דוגמת ישר

זה ג,ו) (איכה הושיבני ב"מחשכים והעלמות, קושיות בריבוי הפלפול

ע"י כי דוקא, כבבלי הלכה ואעפ"כ כד,א). (סנהדרין בבל" של תלמודה

העלם לבחינת הכוונה, לאמיתית מגיעים וכו' הקושיות בבירור היגיעה

שבתורה.. העצמי

תעלומות לך "ויגד יא,ו) (איוב כתיב דוקא האחרונות שבלוחות מה "וזהו

סתימאה, חכמה פנימיות הוא חכמה תעלומות לתושיה", כפלים כי חכמה

דתלמוד וכו' הפלפול ע"י מתגלה וזה א"ס, ועצמות פנימיות היא ובשרשה

והיגיעה העיון ריבוי שע"י לבא.. לעתיד בעיקר יהיה זה וגילוי דוקא. בבלי

נאמרבריב שעליו עדן, דבחי' הגילוי לבוא לעתיד יהי' וכו', קושיות וי

ועי"ז לעצמותו, לו העצמי.. העלם בחי' ראתה" לא "עין סד,ג) (ישעיהו

העשיה וע"י כנ"ל. למעשה הלכה לפסוק הכוונה לאמיתית גם מגיעים

"במחשכים וזהו בתחתונים. ית' לו דירה נעשה ההלכה) פסק (כפי בפועל

וכו') הקושיות בריבוי (היגיעה במחשכים דע"י בבלי), תלמוד (זה הושיבני"

בתחתונים. ית' לו דירה הושיבני, נעשה

בזמן שהמצוות דהגם דוקא, הגלות בזמן המצוות בקיום הוא "ועד"ז

שבזמן גופא בזה ההתבוננות ע"י מ"מ השלימות.. בתכלית אינם הגלות

וע"ד יתיר. בחילא היא המצוות עשיית עי"ז השלימות, חסר הגלות

מרוחק שהי' שעי"ז צדיקים, על הבע"ת מעלת בענין בתניא המבואר

דלבא. מעומקא רבה באהבה עז, ביתר הוא שלו הצמאון לכן מאלקות,

מבררים יתיר) בחילא היא הגלות בזמן המצוות שעשיית (מה גופא ועי"ז

חושך והפיכת בירור וע"י לקדושה.. אותו ומהפכים הגלות חושך את

ומזככים מבררים התשובה), (ע"י לזכיות הזדונות הפיכת ובפרט הגלות,

ית'". לו דירה ונעשים תחתונים הכי ענינים גם
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-ה -

של הסיפור כללות את לבאר יש ועפ"ז הנ"ל. מהמאמר העתקה כאן עד

בפרטים): לעיון למועד חזון (ועוד יוחנן ורבי כהנא רב

תלמוד של הלימוד אופן את גם היטב והכיר בבל, אמוראי גדול שהיה רב

ישראל), לארץ מבבל נסע פעמים שכמה (כיון ישראל בארץ ירושלמי

נאלץ כהנא רב תלמידיו בחיר כאשר העליונה ההשגחה יד את ראה

כהנא רב יוכל רב, חשב מעתה, המלכות. מאימת ישראל לארץ לברוח

להעניק ולאידך, ירושלמי, שבתלמוד ישר" "אור של המעלה את לקבל

בבלי. שבתלמוד חוזר" "אור של הלימוד מעלת את ישראל ארץ לחכמי

כהנא רב חייב היה ישראל, שבארץ הלימוד אופן את לקלוט שבכדי אלא

חודש בכל המתעלמת חוזר") ("אור הלבנה כביטול גמור, בביטול להיות

זירא רב וכמו ישר"), ("אור מהשמש האור שפע את לקבל שתוכל בכדי

לאור ראוי ולהיות הבבלי התלמוד את לשכוח בכדי תעניות מאה שצם

ושכח צם זירא שרב אלא פה,א). (ב"מ ירושלמי תלמוד של הנעלה

כפול, היה כהנא רב של תפקידו אבל ישראל, ארץ של ללימוד והתעלה

גם אלא יוחנן, רבי ע"י הירושלמי התלמוד של אורו את לקבל רק לא

יכול היה לא ולכן ישראל, ארץ חכמי על בבל מתורת בחזרה להשפיע

השתיקה ע"י היתה יוחנן מרבי האור לקבלת וההכנה תלמודו, את לשכוח

השורות). שבע (ולמעשה, שנים שבע במשך כהנא רב של

השביעית השורה עד הראשונה מהשורה שתיקתו בגלל שהורידוהו ואחר

כאשר גמור, לביטול כהנא רב הגיע רקיעים), לשבעה מהארץ ואזיל (קפיץ

שרצו ופלפולים, בקושיות ולבו מוחו סערת בעד רב זמן לעצור נאלץ

שהוא כהנא רב הרגיש ואז יוחנן. רבי שעורי את בשמעו החוצה לפרוץ

להשפיע הזמן שהגיע והבין יוחנן, רבי של הזוהר אורו את לקבל ראוי כבר

התלמוד של הגדול האור מעלת שבתוך ישראל, ארץ חכמי על גם

הקושיות ריבוי ע"י וכך בבל, של הלימוד מעלת את יוסיפו הירושלמי,

ואז במאמר. כנ"ל חכמה, לתעלומות יגיעו הושיבני", "במחשכים של

שהיה כפי הלימוד בצורת יוחנן, רבי דברי על להקשות כהנא רב התחיל

בבבל. רב של בישיבה רגיל
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הערכתו את וביטא הזה, החדש הלימוד אופן את והוקיר ראה יוחנן רבי

הראשונה. עד מהשביעית לשורה, משורה בחזרה כהנא רב של קידומו ע"י

כהנא רב הצליח לזה, זה קרובים כבר היו כאשר יוחנןאבל ברבי לפעול

המשכתעצמו של החיבור ע"י ואז המעלות, מב' כלול יהיה לימודו שגם ,

של חוזר" "אור העלאת עם למטה, מלמעלה יוחנן רבי של ישר" "אור

ושמתי ד"ה לקו"ת ראה וכדין", כדין ("להוי למעלה מלמטה כהנא רב

לתעלומות להתעלות רק לא יוחנן רבי של הגדול האור החל כדכד),

אחר כרית שהורידו בכך התבטא וזה לתחתונים, לרדת גם אלא חכמה,

בארץ. למטה תורתו אור את לגלות יכול שהיה עד מושבו, ממרום כרית

הביטול, מעלת את אין כהנא שלרב יוחנן לרבי נדמה היה כאשר אמנם,

בתורה כזו דרגא לקבל אפשר אי ביטול שבלי והבין ידע כי דעתו, חלשה

רבי שחזר עד כהנא, רב נסתלק ואז שועל"). נעשה שאמרת "ארי (וא"כ,

כתלמיד עצמו את שהחשיב כך כדי עד במעלתו והכיר אותו, והחיה יוחנן

הלימוד מדרך שהושפע ועד ספקותיו, כל את לפניו ושאל הרב, בפני

אצל היא התורה ענין שאמיתית והכריז בבל.הבבלית בני

ע"י שדוקא הגלות, ענין כללות זהו הרי הנ"ל, במאמר שמבאר וכפי

עצמות פנימיות ממשיכים התשובה, ועבודת דבבל במחשכים הירידה

כהנא, ורב יוחנן רבי של החיבור וא"כ בתחתונים. דירה של באופן אוא"ס

ע"ד בתיובתאהוא צדיקיא ישר)לאתבא (אור צדיקים שבין החיבור ,

שקפיץ עד והביטול מהסילוק היא וההתחלה חוזר). (אור תשובה לבעלי

בחזרה ולהגיע להתעלות היה יכול עי"ז שדוקא השביעית, לשורה ואזיל

כנ"ל. בארץ למטה האור המשכת ולפעול הראשונה לשורה

שע"י כהנא. רב של בנו אבא רבי שאמר ואזיל" "קפיץ הלשון דיוק וזהו

" נעשה לרקיע, מהארץ שכינה עיקר של והסילוק היינואזילהקפיצה "

הגילוי גבול), בלי היא ההליכה שענין בחסידות (כמבואר גבול בלי הילוך

למטה. כאן אוא"ס דעצמות

בריאת ענין כללות בין שמשווה תשל"א, לגני" "באתי במאמרי ויעויין

השכינה והסתלקות לגלות, והירידה בגוף, הנשמה וירידת הגשמי, העולם
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עשיית של העליה בשביל הם אלו שכל החטא, ע"י לרקיעים מהארץ

שהיא - שכינה שעיקר רק לא שאז למטה, כאן יתברך לו הדירה

בתחתונים, להתגלות חוזרת - החלל מקום ממלא שהיה סוף אין האור

מהאור שלמעלה סוף אין ועצמות פנימיות גם שיתגלה מזה יותר אלא

הצמצום. שלפני

בתכלית הנשמה אור בו שמאירה ע"י מזדכך שהגוף רק לא הרי ואז

אלא כהנא), ברב מאירה ישראל ארץ תורת בלבנה, מאיר השמש (אור

והנשמה מהנשמה, למעלה שהוא בשרשו הגוף מעלת מתגלית שעי"ז

כהנא רב החמה, מאור שבעתיים מתעלה הלבנה (אור הגוף מן ניזונת

יוחנן). רבי של רבו נעשה

-ו -

הקודמים, מהדורות מקבל שהוא דאע"פ השביעי, הדור מעלת גם וזוהי

עד בשרשו מעלתו מתגלית עי"ז אבל לראשון, שביעי שהוא היא ומעלתו

וברכה. שלימות קיום להם ומביא הקודמים, לדורות משפיע נעשה שהוא

השליחות בעבודת הדבר מתבטא זה, דור מאנשי אחד כל של ה' ובעבודת

ואזיל קפיץ של ירידה כאן שיש נדמה כאשר השביעי, הנשיא של

בכל חשוכים הכי ובמקומות "רחוקים", הנקראים אלו עם להתעסקות

מגלים הדורות, כל של המעיינות את לשם מביאים כאשר אבל תבל. קצוי

עצמו שהחושך והמכופל, הכפול החושך ובתוך מתוך דוקא האור את

סתרו". חושך "ישת את ומגלה מאיר

הנשיא של העצמית מעלתו את לגילוי מביאים זו, שליחות ובקיום

ועד כלום, מגרמי' ליה דלית עד עצמי בביטול הוא שבהנהגתו השביעי,

המלכות בו מתגלית כך משום ודוקא עי"ז אבל כו'. מנגד חייו שהשליך

שלפניו. הדורות כל של נפשם משאת חביבין, השביעין כל העליונה,

עליה. לעד וישכנו ארץ ירשו צדיקים
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