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 מצוה תל"א/  ודין שורש

 י' פס' י"ט[]פרק כי גרים הייתם בארץ מצרים ואהבתם את הגר 

ם הצווי באמרו כי גרים הייתם בארץ מצרים הזכיר לנו שכבר נכוינו בצער הגדול ההוא שיש לכל איש הרואה את כתב החינוך "והכתוב רמז טע

עצמו בתוך אנשים זרים ובארץ נכריה" עוד כתב החינוך "ויש לנו ללמוד מן המצוה היקרה הזאת לרחם על אדם שהוא בעיר שאינה ארץ מולדתו 

 דרך במצאינו אותו יחידי ורחקו מעליו עוזריו וכו'.ולא נעביר עליו הומקום משפחת אבותיו 

נצטוינו ביותר לעזרו ושלא לצערו, ולמד מזה שכל אדם שנמצא  ,מבואר בדברי החינוך דטעם המצוה הוא משום היות הגר זר ללא קרוב ועוזר

 במקום זר ג"כ צריך לעזרו ולא להעביר עליו הדרך.

אבל מפני שנכנס מצוה הוא למעלת הגר משום שנכנס תחת כנפי השכינה וזה לשונו במצוה ר"ז "אבל מדברי הרמב"ם בספר המצוות משמע דטעם ה

שבא ונכנס תחת כנפי אהבת הגר וכן הוא בלשון הרמב"ם בהל' דעות פרק ו' הלכה א' " .הוסיף הקל אהבה על אהבתו וייחד לו מצוה נוספת" בתורתינו

 הגר הוא בזה שנכנס תחת כנפי השכינה והרמב"ם לא הזכיר כלל שפלותו וכו' כסיבה לאהבתו." ומבואר דיחודו של וכו' שתי מצות עשה השכינה

דלהרמב"ם קשה איך יפרש את סוף הפסוק "כי גרים הייתם בארץ מצרים" דבפשטות כוונת הכתוב על מאמר כ"ט[  –]פסח וכתב ה"פחד יצחק" 

וכתב דלהרמב"ם כוונת הפסוק כאן  ,וזה מורה כהחינוך "גרים הייתם בארץ מצרים"ואתם ידעתם את נפש הגר כי ]כ"ג ט'[ דרך מש"כ בפר' משפטים 

לומר שהרי אתם יודעים את גודל מסירות נפשו להתגייר וזה מגדיל יותר את מעלת נפשו שעזב עמו ומשפחתו ובא לחסות תחת כנפי השכינה 

והרמב"ם מאריך מאד במעלת הגר  ,על מה שרבו הכלימו וקרא לו כסיל ]סימן שס"ט[ ]ויש בזה לשון נפלא של הרמב"ם בתשובתו לרבי עובדיה הגר

ומדגיש גם את הענין הזה "שהניח אביו ואמו ומקום מולדתו ומלכות עמו וידם הנטויה" וגם משמעות התשו' שם שטעם אהבת הגר הוא לגודל 

 מעלת נפשו[.

אמרה ואהבתם את הגר צוה על אהבת הגר כמו שצוה על אהבת עצמו והתורה דהנה כתב הרמב"ם ]שם[ " וראיתי בזה ביאור נפלא בדעת הרמב"ם

" וקשה דהרי על כל אדם מישראל נאמר ואהבת לרעך כמוך וניתן לומר שצוה על אהבתו כאהבת ה', אבל הבאור הוא שנאמר ואהבת את ה' אלהיך

" ואילו בגר נאמר "את רעך" ועל חילוק זה עמד הרמב"ן ל"את" כי באהבת ישראל נאמר ואהבת לרעך ולא אמר "את רעך  -שיש חילוק בין לשון "ל"

ואילו  בוילכל כפשוטו שיאהב את ה' בעל הפסוק ואהבת לרעך כמוך ומבואר בדבריו ד"את ה' אלוקיך" היינו  ]פרק י"ט פס' י"ח[ בפר' קדושים

שיאהב את חברו בלבו כמו שאוהב את עצמו,  במעשים דמאן דסני עלך לחברך לא תעביד, אבל אי אפשר לצוות "לרעך" הפירוש להשוותו אליך

ודקדק הרמב"ם שבגר נאמר בתורה "ואהבתם את הגר" שזה מורה על אהבה בעצם כאהבת ה' וזה משום גודל מעלתו שעזב עמו ובא לחסות תחת 

ונו לאהוב את שמו כמו שנאמר כנפי השכינה. ולשון הרמב"ם בתשו' הנ"ל "ועל הגרים ציוונו באהבה רבה המסורה ללב ואהבתם את הגר כמו שציו

 וכן מובא בשם האבן עזרא בספרו "יסוד מורא"[. ] . את ה' אלוקיךואהבת 

 ויש לדון בזה כמה נפק"מ לדינא בין הרמב"ם לרמב"ן והחינוך.

וכן לענין האיסור המיוחד להונות  ,נסתפק עד כמה דורות נחשב לגר לענין מצות אהבת הגר ]אות ב' ובמצוה ס"ד אות ד'[ המנחת חינוך .א

נוקט שכל שנחשב "גר" לענין ס"ד ובמצוה  ,האם זהו רק הגר עצמו או שגם בניו ואת"ל שכן הוא עד כמה דורות נחשבים לגרים ,גר

רש המצוה ורק אם אמו או אביו מישראל אינו נחשב לגר, והנה לכאורה כל זה להחינוך ששו ,יוחסין דהיינו שנולד מגר וגיורת חשיב גר

]וכן מבואר באמת בדברי החינוך כאן שהביא את מאמר חז"ל גיורא עד עשרה משום שהגר אין לו קרובים ועוזרים וא"כ גם בניו בכלל זה 

אבל להרמב"ם שהוא משום מעלת נפשו שבא דרי לא תבזי ארמא באפי כמשל להונאת הגר ומבואר דגם עד י' דורות נחשב ל"גר"[ 

עצמו, ]ומאמר חז"ל הנ"ל לא בהכרח איירי בדין אהבת הגר והאיסור להונותו אלא כמשל  נה זה שייך רק בגרלחסות תחת כנפי השכי

 להונאת דברים בעלמא[. 

דסו""ס אין לו  ,דלהחינוך גם בעבד משוחרר יש מצות לאהוב אותו ,ב"פחד יצחק" כתב דנפק"מ בין הרמב"ם להחינוך הוא בעבד משוחרר .ב

וא מצד מעלת הגר זה לא שייך בעבד משוחרר שנתגייר בעל כרחו ]וכמו כן יש לדון בגר קטן שנתגייר ע"ד משא"כ להרמב"ם שה ,גואל

 שכתב שגם גר קטן בכלל המצוה[. ס"ד בי"ד דיתכן דטעם הרמב"ם לא שייך כאן ועי' מנח"ח מצוה

דקדק מדברי החינוך שמבטל עשה זו רק באופן שאינו אוהב את הגר מחמת  ]על ספר המצוות להרמב"ם[ מצוה ר"ז בספר מצות המלך .ג

 לא עבר בזה על העשה של ואהבתם את הגר ,אבל באופן שגם אם לא היה גר לא היה מסייע לו ,ואם לא היה גר היה עוזר לו ,שפלותו

אבל להרמב"ם ודאי  ,חמת שאין לו מעמד וכו'ולא נעזבנו מ ,דעיקר כוונת התורה שנשוה הגר לאזרח]רק על העשה דואהבת לרעך כמוך[ 

בדבר אלא שחשב שטועה  ,משום היותו גר לא הכלימווכן מפורש בתשו' הנ"ל דהרי רבו של רבי עובדיה הגר  ,גם באופן זה מבטל העשה

ואפי' הכי כתב הרמב"ם שביטל מצוה זו, משום שלהרמב"ם יש כאן צווי מיוחד לאהוב  ,כסיל וגם אם לא היה גר היה קורא לו ,הלכה

 את הגר משום גודל מעלתו וכמו אהבת ה'.  

  

  

 תוכן הגליון



 
 

  

 ולא תביא תועבה אל ביתך.
שנצטוינו בזה שלא  ]כ"א א'[ מבואר במסכת עבודה זרה

]תכ"ט אות א[ וכתב המנח"ח  ,להכניס עבודה זרה ברשותינו

דמסתבר שלאו דוקא לביתו אסור אלא גם אסור להחזיק בידו 

ע"ז, דכל מקום שהוא רשותו בכלל האיסור, והקשה המנחת 

שהתוקע  ]כ"ח א'[ חינוך א"כ איך אמרינן במסכת ראש השנה

בשופר של עבודה זרה או נוטל לולב של עבודה זרה יצא יד"ח 

י תיפו"ל שלא יצא אבל אכת ,משום שמצוות לאו להנות נתנו

דמצות שופר או לולב שקיים זהו  ,משום מצוה הבאה בעבירה

 וצ"ע. שהכניס עבודה זרה בידו,ע"י עבירה 

 מצוה לישב

   okmail.co.il@0548485931ניתן לקבל את הגליון כל שבוע במייל :

 15389763181למייל הנ"ל או לפקס  ניתן לשלוחהערות והוספות 

 

   

   

 

    פלוגתת  –סעודת שבת ע"י פת הבאה בכיסנין

     המנח"ח והקה"י
קיי"ל דבסעודת שבת ויו"ט ]לבד סעודה שלישית של שבת[ חייב 

אוכל פת הבאה בכיסנין האם יוצא בזה  לאכול פת, ויש לדון אם

יד"ח סעודת שבת, ויסוד הספק הוא דהרי חזינן שכשקובע 

סעודה על פת הבאה בכיסנין מברך המוציא וברהמ"ז הרי 

דחשובים פת אלא משום שאין דרך לקבוע סעודה עליהם לא 

 תקנו להם ברהמ"ז וא"כ יתכן שיוצאים בהם יד"ח סעודת שבת.

הביא דברי המג"א שסובר שאין יוצאין ות ה'[ ]אובמנח"ח מצוה י' 

]ברכות  בפהב"כ ידי סעודת שבת והוכיח זה מהא דמבואר בגמ'

דאם שכח יעלה ויבוא בסעודת שבת כיון דחייב לאכול חייב  מ"ט[

ואי נימא דיוצא בפהב"כ א"כ יכול לאכול סעודת שבת בלא  ,לחזור

 להתחייב בברכת המזון.

א וסובר דודאי כיון דחשיב לחם והמנחת חינוך חולק על המג"

אלא  ,באופן שקובע סעודה ממילא יכול לצאת יד"ח סעודת שבת

אבל אם  ,דיצא יד"ח רק אם יאכל כדי שיעור קביעות סעודה

ומיושבת קושיא המג"א דלעולם יוצא  ,יאכל פחות לא יוצא יד"ח

סעודת שבת בפהב"כ אלא דצריך לאכול שעור קביעות סעודה 

 יכול שלא להתחייב בברהמ"ז.ומשום כך אינו 

והקהלות יעקב ]ברכות סימן כ"ה[ תמה על דברי המנח"ח דמה 

והרי כיון דכתב  ,סברא היא זו שצריך לאכול שיעור קבי"ס

והא  ,כיון שאכל כזית יצא יד"חא"כ  ,המנח"ח דיש עליו שם "לחם"

דלא מברך ברכת המזון היינו משום שאין דרך לקבוע סעודה לא 

אבל לא מסתבר לומר דהשם "לחם" שלו משתנה  ,תקנו ברכה

בשיעור האכילה וממילא פשוט דגם כשאוכל כזית ]או כביצה 

כשיעור סעודת שבת[ יוצא יד"ח ]והא דמבואר בגמ' דע"כ מתחייב 

בהזכרה היינו משום דגם בברכה מעין ג' מזכירין שבת ויו"ט ואם 

 לא הזכיר מחזירין אותו עיי"ש בדבריו[.

המנח"ח סובר דכל שלא קובע סעודה על פת הבאה וכתב הקה"י ד

]מדרבנן, כמבואר בדבריו שם[ ומשום  ,בכיסנין אין עליו שם לחם

לאכול דוקא  כך סובר דאם יוצא יד"ח סעודת שבת בפהב"כ צריך

והמג"א שיעור קביעות סעודה, דהקביעות משוי ליה ללחם, 

אם כנראה סבר ג"כ כסברת הקה"י ומשום כך היה פשיטא ליה ש

 יוצא סעודת שבת בפהב"כ יוצא גם בכזית או כביצה.

ומצינו בב"ח שכתב כסברת המנחת חינוך שבסוף סימן קס"ח כתב 

הב"ח לענין "טריתא" דכיון דמברכין עליה ג' ברכות כשקובע 

, סעודה ה"ה נמי דאם קובע עליו סעודה יוצא בה יד"ח בפסח

 ומבואר דהקביעות סעודה משוי ליה לפת.

שהאריך שם ד"ה כיון בדברי הרשב"א ברכות דף ל"ח  וכן מבואר

, רק בשינוי המין לבאר דאין הברכה משתנה בשינוי השיעורים

והקשה דהרי חזינן בפת הבאה בכיסנין שכשקובע סעודה מברך ג' 

וכתב דבזה חשיב  ,וכשאוכל פחות מברך במ"מ ,ברכות והמוציא

המנח"ח ", וזה כסברת דכשקובע סעודה עשאו פת"שינוי המין 

דהקביעות סעודה משוי ליה לפת ומשום כך צריך לאכול שיעור 

    .קביעות סעודה כדי לצאת סעודת שבת

  

 

    האם בעינן דין אכילה    –ברכת המזון 
 

קיי"ל שמדאורייתא אינו חייב לברך ברכת המזון רק אם אכל שיעור 

 שביעה אבל אם לא שבע חייב רק מדרבנן.

והפמ"ג בסימן ר"י סק"א כתב דאם שבע חייב לברך אפי' לא אכל בכדי 

ורק  ,דכיון דבשביעה תליא מילתא כל ששבע חייב בברכהאכילת פרס 

אם אוכל כזית ולא שבע שחייב מדרבנן זהו מדין "ואכלת" ואינו חייב 

 אא"כ אכל בכדי אכילת פרס.

לק עד דברי וח ]מצוה ת"ל אות ב' ומצוה שי"ג אות ב'[ והמנחת חינוך

אכילה הפמ"ג וכתב דכיון דכתיב "ואכלת" בעינן שיהיה באופן שחשיב 

אלא שנסתפק דילמא די  ,וממילא בעינן שיאכל כזית בכדי אכילת פרס

שיאכל כזית בכדי אכילת פרס ונתקיים בזה "ואכלת" ושוב את השאר 

 ,וכיון ששבע יש כאן "ואכלת ושבעת" ,יאכל אפ'י שלא בכדי אכילת פרס

או דילמא שכל השיעור שביעה צריך להיות ע"י אכילה ובעינן שיהיה 

 לת פרס.  בכדי אכי

ובמצוה שי"ג כתב המנ"ח להוכיח דבעינן שיאכל כל הכדי שביעה בכא"פ 

מהא דמבואר ברמב"ם דכדי לחייב כרת ביוה"כ בעינן שיאכל בכדי 

והנה ביוה"כ לא כתיב כלל "אכילה" ושיעורו ככותבת הגסה  ,אכילת פרס

וע"כ דאם אוכל בשיעור  ,משום דמיתבא דעתיה וא"כ מדוע בעינן בכא"פ

וא"כ ק"ו דאין כאן שביעה  ,הדעתי תובין של יותר מכא"פ אין כאן יזמ

דלא יתכן ששבע ודעתו אינה מיושבת כמבואר בגמ' ביומא וחזינן שכל 

 שאכל ביותר מכא"פ לא חשיב שביעה.

]נידון זה נפק"מ גם בחולה שאוכל שלא מדרך הפה אלא דרך צינור 

ן כלל דין "אכילה" וכדומה דלדעת הפמ"ג דהכל תלוי בשביעה ולא בעינ

אבל  ,א"כ הנאת מיעיו בלבד מחייבת בברכת המזון כיון שהוא שבע

בעינן הנאת גרונו, וכן כתב המנ"ח  ,לדעת המנ"ח כיון דבעינן אכילה

 דאכילה שלא כדרך לא חשיבא אכילה גם לענין ברכת המזון.[

פוסק דאם אכל  סק"א בשער הציון אות י' והמשנה ברורה בסימן ר"י

כא"פ והשאר אפי' שלא בכא"פ ושבע חייב בברכת המזון מן כזית ב

התורה דנתקיים כאן ואכלת ושבעת, ונפק"מ דאם אכל בכה"ג וספק לו 

 אם בירך חייב לחזור ולברך.

והאפיקי ים ]חלק ב' סימן א'[ חולק ע"ד המשנ"ב וכתב דודאי בעינן 

 דמודהשהוסיף אלא  ,אכילה שיש בה שביעה דהיינו ששבע ע"י אכילה

על פי שיטת  וזה לדברי המשנ"ב באופן שאכל את הכזית בסוף אכילתו

הרדב"ז דאם אכל אפי' דברים אחרים שאינם פת ובסוף אכילתו אוכל 

כזית פת ושבע ממנה אף דהשביעה נגרמה מחמת מינים האחרים שאכל 

 בתחילה חייב בברהמ"ז מן התורה דבדידיה משערינן וה"ה כאן.

ת מ"ט עמוד ב' מביא מהג' הגרעק"א על תשו' והנה בגליון מהרש"א ברכו

מוצל מאש בסימן ט"ז שה"מוצל מאש" כתב כהפמ"ג דבברהמ"ז לא בעינן 

בכא"פ והגרעק"א חולק וסובר דבעינן שהשביעה תהיה ע"י שיאכל 

 אכילה בכא"פ, 

בקטן שאכל ושבע  קפ"וסימן שו"ע וקשה דהגרע"א עצמו נסתפק ב

שיעור עיכול דיתכן דחייב לברך שוב ובירך בקטנותו ושוב הגדיל קודם 

כיון שעדיין שבע חייב מן התורה ואינו יוצא במה שבירך בקטנותו 

שהיה פטור, ומבואר דס"ל דשביעה לבד ללא אכילה ג"כ מחייבת דהרי 

 ואפי' הכי דן הגרעק"א שחייב לברך מן התורה. גדלותולא אכל ב

בעינן שביעה ע"י אמנם באמת אין זה ענין לכאן דודאי ס"ל להגרעק"א ד

אכילה וכל ששבע ללא אכילה כגון שאכל ביותר מכא"פ אינו חייב אבל 

באופן שהשביעה היתה ע"י אכילה שוב השביעה בעצמה מחייבת ואפי' 

שהאכילה היתה בקטנותו כיון ששבע בגדלותו ושביעה זו באה ע"י 

  אכילה שפיר מתחייב בברכת המזון מן התורה.

שאין כוונתו בסימן קפ"ו עוד ראיתי לפרש בדברי הגרעק"א 

ולעולם ס"ל דהאכילה מחייבת בברכת  ,שהשביעה לבד מחייבת

דילמא אכילה שאכל כשהיה קטן יכולה לחייבו  דנסתפקאלא  ,המזון

אלא  ,דהא דקטן פטור אינו מפני שאכילתו אינה אכילה ,לכשיגדיל

חייב שוב חייב גם על וכיון שהגדיל ונת ,שא"א לחייבו במצוות

 אכילה שאכל בקטנותו. 
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