משנת

יוסף
קובץ תורני -מאמרים תשובות ופסקים בתורת

מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זיע"א
"לכו אל יוסף כל אשר יאמר לכם תעשו" )בראשית מה ,נה(
"ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ" )בראשית מב ,ו(

גליון יג
תשרי חשון תשע"ו

ובסופו קונטרס "אבן העוזר" ח"ב
חידושים פסקי דין ותשובות
ממרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זיע"א
בענייני אבן העזר נישואין ודיינים

עורך :יהודה בן-דוד 
ת .ד 50203 .ירושלים.
פל'058-3210400 :
פקס076-5102316 :
מיילA0583210400@GMAIL.COM :
לבירורים והצטרפות מנויים054-8415852 :
ביקורת:
הרה"ג ר' א .ב .שליט"א )החפץ בעילום שמו(

הרה"ג ר' שמעון ללוש שליט"א

כל הזכויות שמורות למכון "משנת יוסף".
אין להעתיק ללא רשות מפורשת מהמערכת.
©
כריכה ושערים054-8415852 :
תמונת השער מארכיון הצלם שוקי לרר ובאדיבותו
כל הזכויות שמורות
נמסר באדיבות הרב מרדכי כהן הי"ו
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ואנו פונים בבקשה לכל מי שיש תחת ידו תשובות של מרן זיע"א )או מכתבי תורה
מגדולי התורה העוסקים בתורתו( שלא ראו אור שיזכה בהם את הרבים וישלח צילום
)או מוקלד( אלינו ע"מ שנפרסמם ,ויבוא על שכרו) .גם מי שדיבר עימנו בעבר מתבקש
ליצור עימנו קשר שוב ,למען יעמדו דברי מרן זיע"א ימים רבים(.

ברכות שמים ממעל
יחולו על ראשו של ידידנו היקר ,אוהב תורה
ולומדיה ,רחים ומוקיר רבנן ,מוכתר בשם טוב,
ובמעלות המידות ,העומד לימין הקובץ מהיווסדו

ה"ה גרשון חיטמן

הי"ו

מנכ"ל רשת מעיין 2000
על אשר נשאו ליבו להיות לעזר ואחיסמך ,והוזיל
מכיסו לסייע בהוצאת ספר זה בעין טובה וברוח נדיבה.
ישלם ה' פעלו ותהי משכורתו שלמה מעם ה' ,יפתח
לו ה' את אוצרו הטוב להתברך ממקור הברכות בכל
מילי דמיטב ,ויזכה לרוב נחת מכל יוצאי חלציו ,ימלא
ה' כל משאלות לבו לטובה ,מתוך בריאות איתנה
ונהורה מעליא ,אמן.
וזכות מרן רבינו הגדול זיע"א תעמוד לו ולזרעו
להתברך ברוחניות וגשמיות.
  

לעילוי נשמת

מרים בת רחל ז"ל נפטרה י' כסלו תשס"ט
משה בן מלכה ז"ל נפטר י"ד אלול תשס"ה
לוי בן מרים ז"ל

ד
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 תוכן העניינים 
 בפתח הקובץ 

 דבריהם הן זכרונם   בכללי הפסיקה 
סימן א

מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זיע"א

לנהוג כרבו במקום מחלוקת הפוסקים

סימן ב

מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זיע"א

בענין הנ"ל

סימן ג

מרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זיע"א

בענין הנ"ל
 שפתי ישנים 
סימן ד 
מכתב למרן זיע"א בכמה עניינים ]אבל לקום מפני ת"ח ,משלוח מנות שלא ע"י שליח,

הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל

יו"ט שני לבחורי ישיבה שחוזרים בחג לחו"ל כשדעתם להשתקע בסוף בחו"ל[

סימן ה 
בדין מוקצה בנעלי עור ביוה"כ

הגאון רבי יוסף בר שלום זצ"ל

 זרעו בחיים 
סימן ו 
בדין הדלקת נר שבת בנר חשמלי
הרב משה יוסף
סימן ז 
בדין דבר גוש אי הוי ככלי ראשון או ככלי שני  -א
הרב אברהם בן חיים ]חתן הגר"י זצ"ל[
סימן ח 
בדין זמן חיוב מצוות לנולד בבין השמשות
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סימן ט 
האם משחקים הוי מוקצה
הרב יצחק יוסף בן הגר"א
סימן י 
בענין פתיחת אריזות בשבת
הרב עובדיה יוסף בן הגרי"צ
סימן יא 
בדין איסור בל תלין
הרב עובדיה יוסף טולידאנו
סימן יב 
ז' ברכות כשהכלה אינה אוכלת לחם מטעמי בריאות
הרב יצחק א .טולידאנו
סימן יג 
מצוות הכנת סעודות השבת
הרב זיו מאיר יוסף בן הגר"א
סימן יד 
מדידת בגד שיש בו חשש שעטנז כשבכוונתו למוסרו לבדיקה

הרב עובדיה יוסף בן הגר"א

 ובתורתו נהגה 

סימן טו

יוסף

ה



מורנו ורבנו הרב שלום כהן

צביעה במשקין בשבת
הרב אליהו בקשי דורון
סימן טז 
לכלוך בעין אי הוי חציצה
הרב שריה דבילצקי
סימן יז 
ברכת המצה בימות השנה וצירופה ללחם משנה
הרב יוסף ליברמן
סימן יח 
ניחום אבלים שלא במקום יציאת נשמה ,וניחום דרך הטלפון
הרב ניסים בן שמעון
סימן יט 
בענין חזקת נישואין
הרב בן ציון מוצפי
סימן כ 
ברכת הגומל בנסיעה מעיר לעיר
הרב ינון יונה
סימן כא 
זכוכית מגדלת בהלכה
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סימן כב 
בעל שקיבל שבת מבעוד יום האם בני ביתו נמשכים אחריו
הרב אשר וייס
סימן כג 
בדין העברת ירושה בין הבנים
הרב שמאי קהת הכהן גראס
סימן כד 
אם חייב למנוע חבירו מברכה לבטלה במקום כבוד הבריות
הרב אליעזר יחיאל קונשטט
סימן כה 
הארות ע"ס יבי"א ח"ד ]בענין פס"ר שאינו מתכוין בדרבנן ,בדין טעה ואמר בר"ח יום

הרב שמואל פנחסי

'הזכרון' הזה ,בדין המקדש בעד א' כשר ועד א' פסול[

סימן כו 
לבצע הפלה בחודש השביעי שע"פ הרופאים אין לעובר חיות
הרב משה כהן
סימן כז 
בדין שליחות במצות מילה
הרב אלעזר זאב רז
סימן כח 
בדין הטבלת כלי מסעדה וקיוסקים
הרב גדעון בן משה
סימן כט 
תשלומין לברכת שהחיינו במצוות
הרב שבתאי לוי
סימן ל 
בדין עירובי הערים  -א
הרב ישראל מאיר יונה
סימן לא 
בדין מינוי גר לב"ד לגיור ]עם הצטרפות מרן זיע"א[
הרב "אורחותיך למדני"
סימן לב 
הארות ע"ס שו"ת יחו"ד ]האם יש בישול אחר אפיה בשבת ,שימוש בספריי של מטהר

הרב יצחק שמואל שכטר

אויר בשבת ,האם מצות צריכות כוונה לדעת מרן[

סימן לג 
יישוב דברי היבי"א בדין אסורה לבועל
הרב אורן נזרית
סימן לד 
מדבקות סימניה בשבת  -א

הרב אליהו בחבוט
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סימן לה 
בדין אמירה לנכרי בבית ישראל
הרב שלמה שרגא
סימן לו 
בדין ניצוק חיבור בעירוי לענין בשר בחלב
הרב זאב ליטקה
סימן לז 
היתר ממזרות ]ובדין תרי רובי[
הרב ישראל ינון פרץ
סימן לח 
בדין העברת ירושה בין הבנים
הרב אוריאל בנר
סימן לט 
בענין פסיק רישא במקום מצוה
הרב ניסים שבבו
סימן מ 
בענין אנן סהדי בקידושין ]בירור בדעת מרן היביע אומר זצוק"ל[
הרב יוסף חי סימן טוב
סימן מא 
חיוב פיצויים לממתין לנסיעה זמן רב
הרב שמעון ללוש
סימן מב 
בענין מידות ושיעורי תורה ]יישוב הטענות על דברי מרן זיע"א[
הרב יעקב קארפ
סימן מג 
האם הותר לברך ברכה אדעתא דנדבה ]בדעת החוות דעת[
הרב שי עזרא
סימן מד 
בדין שבע ברכות שלא בבית החתן
הרב נתנאל ישראל אוחנה
סימן מה 
בדין גזל שינה לצורך מצוה
הרב עובדיה הררי
סימן מו 
הפקעת גומיית שיער בשבת והסרתה
הרב נהוראי יוסף אוחנה
סימן מז 
בדין רצועות התפילין המזוייפות
הרב יהודה בן דוד
סימן מח 
בדין השבת אבידה באייפון )ובדין לא תסור בזה"ז(

הרב אשר סנג'רו

יוסף

ז



ח

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

תוכן עניינים

יוסף



 מבי מדרשא 
סימן מט 
דין שלוח הקן בשבת
הבה"ח יהודה שמסיאן
סימן נ 
בדין להשמיע לאזנו במקום שיש רעשים

הבה"ח אריאל כהן

 צריך עיון 

קיצור כל העיונים הקודמים
בענין צירוף דעת ר"ת לס"ס אחר זמן צאה"כ דהגאונים
עיון ה 
 מצוה ליישב 

ג' יישובים לעיון ב ,ב' יישובים לעיון ד.
 תגובות והערות 
א .תגובה – נישואין לבני ספרד עם בני אשכנז בימים שמנהג א' מהם שלא להנשא ]הרב
אביגדר נבנצל[ ,ב .מכתב  -בענין שבירת אייפון בשבת ]יצחק יוסף בן הגר"א[ ,ג .מכתב -
בענין שימוש בחשמל המיוצר בשבת ]אהרן בן יעקב[ ,ד .מכתב  -בענין הנ"ל ]שמעון
ללוש[ ,ה .תגובה  -בדין תפלה בציבור עדיפא מעניית איש"ר ]הנ"ל[ ,ו .מכתב  -בענין
עבודה בשיווק פלאפונים ]הנ"ל[ ,ז .תגובה – מהו גדר דק דק לשיטת מרן רבינו זצ"ל ]רפאל
א"ש מועלם[ ,ח .מכתב  -בדין טבילה במים חמים בשבת ]הנ"ל[ ,ט .מכתב  -גדר מיעוט
המצוי וחיוב בדיקה ]הנ"ל[ ,י .מכתב  -בענין כחא דהיתרא ]הנ"ל[ ,יא .מכתב  -לומר על
שמועה שאינה נאה ]הרב א .ב .מבקר הקובץ[ ,יב .תגובה – בענין שימוש בסנני מים בשבת
]שי עזרא[ ,יג .תגובה  -בענין הליכה ע"ג ציפורניים משוייפות ]הנ"ל[ ,יד .תגובה  -בדין
ברירה בכלים ]יוסף רפאל סאסי[ ,טו .תגובה – בענין אמירת שבע ברכות ככשכרו מלון
לשבת חתן ]הנ"ל[.

 קונטרס אבן העוזר ח"ב  - תוכן עניינים בראש הקונטרס
 ועמהם ספר  - מדור הספרים
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 כשנתיים ימים עברו ,מאז עלה ונתעלה רוח אפינו ונשמת חיינו הרועה הנאמן ,עיר
 וקדיש דמן שמיא נחית ,שמסר חייו בעבור עם ה' ותורתו ,להתהלך לפני המחנה
יומם בעמוד ענן להנחותם הדרך ,ולילה בעמוד אש להאיר להם .יתומים היינו ואין אב,
מי יורה דעה ומי יבין שמועה.
 שהימים עוברים והזמן חולף ,מקבלים אנו משמעות חדשה למאמר חז"ל "פני
 משה כפני חמה ופני יהושע כלבנה" )ב"ב עה ,(.וביאר רבנו בחיי )במדבר כז ,כ(,
שכשם שאור הלבנה אינו מצד עצמה אלא רק מצד החמה ואילו החמה מקבלת אורה
מהקב"ה ,כן יהושע קבל ממשה רבינו ע"ה ואילו משה קבל מן שם המיוחד .ע"כ.
והגאון בעל ההפלאה )בהקדמתו למס' כתובות( הוסיף לבאר ,שע"י שורש נשמתינו התורה
מושפעת עלינו זה מזה ממשה רבינו ע"ה עד שמגיע אלינו ,ואמנם אמרו חז"ל פני
משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה ,וכן בכל דור ודור ,ונאמר וזרח השמש ובא
השמש ,משום דאין דומה שמשו של המקבל לשמשו של המשפיע כמשה ויהושע ,ואף
לאחר זריחתו מכל מקום נקרא בא השמש ,אלא שהשני נקרא שמש שמאיר להבא
אחריו בדור שאחריו ,וכן הוא עד עתה ,והוא לטובת כל דור ודור ,שכפי כח המקבל
שבדור כן הוא דורשיו ,שאי אפשר שיקבל מאור שהוא גדול יותר מכח שכלו ,וכמ"ש
וירא אלהים את האור כי טוב ויבדל ,ופירש"י שראה שאין העולם כדאי וגנזו לצדיקים,
ע"כ .וע"ש עוד .ונראה לבאר ע"פ זה ,שבאמת כל מנהיג הוא גם בבחינת חמה וגם
בבחינת לבנה ,דכלפי הדור הקודם הוא לבנה ,שמהם קיבל כמו שהלבנה מקבלת
מהחמה .אך כלפי דורו הוא בבחינת חמה ,שלדורו מעניק ומשפיע כחמה.
  להשי"ת שזיכנו להו"ל קובץ אשר מושתת על פי דרכו והוראותיו של מרן
 זיע"א ,וביחוד בענין שעורר עליו בתוקף בראש ספרו הגדול שו"ת יבי"א חלק
תשיעי ,שיש לעורכי הירחונים ליתן לת"ח לבקר את התשובות קודם פרסומם .וע"ע
בספרו מאור ישראל טבעת המלך )עמ' קח( שכתב על מו"ל של ירחון א' שהדפיס דברי
הבל ורעות רוח של אדם אחד" ,והמו"ל הדפיס דבריו כהוייתן ,כסומא בארובה ,ולא
טרח לבדוק היכונו דבריו אם לאו ."     .ע"ש .וכן התנה
את פרסום תשובותיו בקובץ החשוב "בית הלל" ,בכך שימנה ת"ח שיבקר את
התשובות ,וכמ"ש בקובץ הזכרון "בית הלל" )עמ' כב( ,ע"ש.
 הראונו שבשו"ת אגרות משה )אבן העזר ח"א סימן סד( כתב בענין אשה שיש לה סכנה
 להתעבר :הנה אין דרכי לעיין בהירחונים כי הלואי יספיק לי הזמן ללמוד ולעיין
בדברי רבותינו הראשונים והאחרונים אשר מהם אנו חיים ,ולכן לא היה ידוע לי שענין
חמור כזה ובפרט במדינה הזאת  -אשר על הרבה אפשר לומר שנפשן מחמדתן ומתאוה
להקל ,שיש להיות לזה הדין כמו בעריות שאין דורשין בשלשה כדאיתא בחגיגה דף
י"א - ,היה נידון בירחון ,שהוא כדורש לפני אלפים וגם לפני אנשים פשוטים ורחוקים
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מיראת השם ויראת החטא ומחפשים רק לצל היתר לרמות את עצמן .ול"ד למה שדנו
בזה רבותינו האחרונים בספריהם ,כי בספרי תשובות מעיינים רק ת"ח הרוצים לברר
הלכה לאמיתתה ,וכל אחד כותב מה שנראה לו באמת לדעתו ,שזה הוא החיוב ללמד
ולהורות ,וכשהוא לשם שמים אמרו ע"ז אלו ואלו דברי אלקים חיים  .
 הוא גם לפני אנשים פשוטים  .   עכ"ל.
 לנכון להביא כאן מכתב שכתב מרן זיע"א לעורך ירחון שפירסם דברים שיש
 בהם זלזול כלפי גדולי ישראל ,ובו רואים האחריות שיש לעורכי הקובץ על כל
הנדפס .וז"ל המכתב:
תל אביב יפו ,יג שבט תש"ל

לכבוד מר  ...עורך הליכות.
אדון נכבד.
משלחת רבנים התיצבה בפני והפנתה את תשומת לבי למאמר "ילתא" שהופיע
בהליכות גליון .46
בקוראי את המאמר עמדתי מרעיד ונוראות נפלאתי לא רק על הכותב אשר הרהיב
עוז בנפשו לחפות דברים אשר לא כן על גדולי ישראל הקדושים כהאמוראים עולא
ורב נחמן ,אלא גם על העורך שנתן מקום לפירסום מאמר כזה בטאון של המועצה
הדתית של ת"א יפו ,ולא שם אל ליבו מאמר חז"ל :אם ראשונים כמלאכים אנו כבני
אדם ,אם ראשונים כבני אדם אנו כחמורים.

 
הנני מזמין את מערכת הליכות ל"בירור" בהקדם האפשרי למנוע הישנות מקרים
כאלה המדאיבים את ליבותיהם של שלומי אמוני ישראל ופוגעים קשות בכבודם של
מאורות האומה שלנו .את הזמן יתאמו עם מנהל הלשכה.
בכבוד רב

 
הרב הראשי לת"א יפו
 שבדברים הנידונים בקובץ ע"י אברכים יראים ושלמים שלא הגיעו להוראה,
 שיצאו לדון בדבר חדש ע"פ דברות מרן זיע"א .אין לסמוך עליהם סמיכת
זקנים הלכה למעשה ,אלא באו לעורר המעיין וליתן פתח פתוח בפניו להאי פיסק'א
טבא ,ע"פ דרכו של מרן עטרת ישראל .ובכל ענין שצריך הכרע יש לשאול לרב מורה
הוראה שהוסמך ע"י גדולי ישראל.
  בדורנו זה פשה הנגע שישנם המעתיקים דברי תורה וחידושים ,אף מראי
 מקום מספרים אחרים ,בלא לציין מאין נלקחו ,והרואה אומר ברקאי ותולה זה ברוב
עיונו ובקיאותו של הרב הכותב ,בעוד שהגדולה והתפארת למחבר אחר .ושתים רעות
ישנם בדבר זה :האחד ,שהעושה כן הרי הוא גוזל דעת הבריות ,וכבר ארז"ל בירושלמי
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)פ"י דשביעית( שהמגיע למקום שמחזיקים אותו ליודע שתי מסכתות והוא יודע רק אחת,
צריך לומר להם שיודע רק מסכת אחת) .והובא בארחות צדיקים שער השקר( .וכ"ש להיכא
שמכוין להטעות אחרים שיודע .ועוד שבד"כ אינו מדייק בהעתקת הדברים ובסידורם
הנכון ,מכיון שאינם פרי עמלו שעלה לו מתוך המקורות ,ובכך הוא מבלבל את המעיין
בדבריו ,ומבלה את זמנו לריק ולבהלה ,במקום שהיה מציין בפשיטות לעיין בספר
פלוני ,וע"ז היה מוסיף עיון ובירור אמיתי ,ללמוד וללמד ולזכות את הרבים.
 המקום להודיע כי לא כל ההערות בשולי העמ' )בכל הגליונות( הם מהעורך ,אלא רק
 כאשר כתוב "אמר העורך" ,אבל כאשר כתוב "א .ה ".הוא מהרבנים המגיהים
שליט"א.
 הראוי להביא כאן דברי תוכחת שכתב מרן זיע"א בתבונתו הרבה לחכ"א ,שהוציא
 ספר ,והעתיק בו דברים רבים מספרו הגדול של מרן זיע"א "יביע אומר" בלא
להזכירו כלל בספרו ,וז"ל המכתב:
ב״ה ,ירושלים טז אדר תשל״ג

לכבוד הרב הגאון המפו׳ חו״ב מהר״ר  .....שליט״א
שלום וברכה
הנני מאשר בתודה ובברכה קבלת הספר ״....״ ח״ב ,על הל' גיטין .על ידי איש
הבינים ידידי היקר וירא ה׳ מרבים הרב  ...בהרב שליט״א .אפריון נמטייה ותשואות
חן חן לו.
בעברי בין בתרי אמרותיו ,התבשמתי מדבריו ומבקיאותו .אך לא אכחד כי לפלא
בעיני שלא מצא כבודו לנכון להזכיר את ספרי יביע אומר )ה׳ חלקים( ,בכמה דברים
שנגעתי בהם ,וכב׳ דן בהם ,למשל אם צריך ב״ד בסידור הגט ,וכב׳ מזכיר חבילות
של ספרים מהאחרונים גדולי ספרד ואשכנז ,ורוב רובם הביאותים בספרי יביע אומר
ח״ב )חאה״ע סי׳ יג( .וכב' קרא שמיטה ונזהר מלהזכיר שם ספרי כלל) .רק מה שכב׳
כותב בשם הג׳ הראש״ל בשו״ת ישא ברכה חאה״ע סי׳ כח ,הזכירו בטעות ,כי אני
הבאתיו במדויק" :הגאון הראש״ל ישא ברכה בשו״ת שמחה לאיש חאה״ע ס׳ כח״.
וכב׳ חשב שהוא חיבר ספר שו״ת ישא ברכה .וליתא .כי התואר יש״א ברכה הוא
רמז לשמו הגאון ר' יעקב שאול אלישר כנודע .(.ואולי משמיא קא זכו לכב׳ לכוין
לכל הספרים שהבאתי ע״י יגיעתו הגדולה.
ויה״ר שעוד יפוצו מעיינותיו חוצה להגדיל תורה ולהאדירה וימצא חן ושכל טוב
בעיני ה׳ ואדם.
בכבוד רב

 
 מטרותיו של הקובץ הנוכחי הינם ,  :לברר וללבן את משנתו
 הבהירה של מרן רבינו זיע"א , .לעודד את מלאכת הכתיבה בין
הלומדים , .ללבן דבר ה' זו הלכה בעניינים המתחדשים בכינוס של ת"ח,
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ותשועה ברוב יועץ , .שעל ידי פרסום הדברים בקובץ ,מאירים ומעירים
הקוראים הנכבדים את הערותיהם החשובות וכך מתבררת ומתלבנת השמועה) ,וכבר היו
דברים מעולם שע"י ההערות של הרבנים המגיהים שליט"א ]עוד קודם ההדפסה[ ,נתעוררו הכותבים ]ומהם אף
ת"ח חשובים[ ,לתקן דבריהם(.

 
 המקום נבוא להודות למורנו הראש"ל הגאון הגדול רבי יצחק יוסף שליט"א ,בנו
 ממשיך דרכו ומפיץ תורתו של מרן זיע"א ,שזכה ע"י ביטולו המוחלט לפני מי
שגדול ,ויגיעתו הרבה לזכות את הרבים בהפצת פסקי אביו מרן זיע"א ,לרשת נחלת
מרן אביו זיע"א ,ולשבת על כסאו ממש ,להמשיך ולהרחיב ביתר שאת ויתר עז את
המורשת הגדולה אשר הנחיל את בני ישראל .ואף מן שמיא קא זכו ליה להעצים עיני
מרן אביו זיע"א אחר פטירתו ,ואיתא בזוה"ק )ויחי דף רכו" :(.ויוסף ישית ידו על עיניך,
יוסף ודאי דהא הוא בוכרא דהרהורא דלבא .ואוליפנא ,בר נש דזכי לבר בהאי עלמא,
ליבעי ליה  ,     ודא הוא יקרא דיליה לאחזאה דעלמא
אסתים מניה      ,וכו' .ע"כ) .וע"ע שם בהרחבה( .ואכן עינינו
הרואות כי זכה מורנו הראש"ל שליט"א לנחלתו השלימה של אביו מרן זיע"א ,ולשבת
על כסאו ,להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה ברוב עז ותעצומות ,להרחיב גבולות
הקדושה ,ולהרבות כבוד שמים בעולם .שזכות אבותיו מסייעתו ,וצדקתו עומדת לעד.
 כן הננו להודות לפניו ,שבנוסף לכל העול של הציבור וחבילות של טרדי'ן
 המקיפות סביבו השכם והערב ,עם כל זה לא חוסך מאיתנו מאומה ,והננו נועצים
בו רבות בספקות המתעוררים בהוצאת הגליונות ,ומקדיש לנו זמן ר'ב מזמנו היקר,
ואף מעביר לידנו כתבים רבים ממרן זיע"א למען יזכו רבים ויהנו מאורם .יאריך ה'
ימיו על ממלכתו בטוב ובנעימים כל הימים .וירחיב גבולו בתלמידים עד קץ הימין.
מתוך בריאות איתנה ונהורא מעליא ,וימשיך להנהיג את ישראל ,ולהרחיב גבולות
הקדושה ,בדרך אביו מרן רבנו זיע"א ,עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו .אמן.
            
  
 המקום להודות לכל העוזרים והמסייעים הן ברו'ח הן בגש'ם ,הלא המה הרבנים
 הגאונים שהעבירו מתורתם למען יהנו מהם רבים .וכן הרבנים המגיהים ,על
הערותיהם החשובות )המופיעות בשולי העמ'( .ובצל החכמה בצל הכסף לתורמים היקרים,
שסייעו ומסייעים בהוצאות ההדפסה ובשאר ההוצאות לההדיר ולפאר את תורת ה',
שתהא תורה מפוארה בכלי מפואר .זכות מרן רבינו הגדול זיע"א תעמוד להם.
 רצון שהקב"ה יחיש לגאלנו ,ויאמר די לצרותינו ,ונזכה במהרה לגאולה השלימה
 בביאת משיח צדקנו ,ובבנין בית המקדש .ויקיצו וירננו שוכני עפר ,ובתוכם מרן
רבנו זיע"א .ותגלה ותראה מלכות ה' בעולם .במהרה בימינו ,אמן.
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דבריהם הן זכרונם
בכללי הפסיקה
 
מרן פוסק הדור
הראשון לציון
הגאון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל

 
בס״ד

 מרן פאר הדור עטרת ראשנו )שליט״א( ]זיע"א[ יאריך ה׳ ימים על ממלכתו
בבריאות איתנה ונהורא מעליא עד ביאת גואל צדק.
 מה שכתב הדר"ג במאור ישראל עירובין על דברי החזו״א דיכול כל ארם לברור
 לו פוסק שינהג כמותו אפילו להקל בדאורייתא ,ואיותה נפשנו לדעת אם כיוון
בזה הרב להלכה למעשה או לפלפולא בעלמא ,דהרי כבר הראשונים בחולין )הרמב"ן
הרשב׳׳א והר"ן בחולין מג (:נתקשו בקושיית החזו״א ומתוך   
הסכימו לתירוץ הזה למעשה ,והדבר נוגע לכל חלקי התורה ובנפשנו הוא .יורנו המורה
לצדקה ושכרו כפול מן השמים.
) בקודש שליט״א אחלה פניכם אם תואילו להחזיר תשובה לפקס  ...עבור
אברהם כהן(

  

  

       
       
       
א תשובה זו ותשובה שלאחריה הועברו אלינו ע"י הרה"ג השואל ר' אברהם כהן שליט"א ,ותודתנו נתונה לו
על כך .סדר התשובות הוא לפי תאריך כתיבתם ע"י מרן זיעא .
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ב ופשוט שדברי מרן זיע"א בתשובות אלו אינם ענין למה שאנו נוהגים בכל דרכינו כמרן זיע"א ,דמבואר
בע"ז )ז (.דבב' חכמים החולקים ביניהם ,יש לילך אחר הגדול בחכמה ובמנין שביניהם .ורק כשאין יודעים
מיהו הגדול או בשווין בחכמה ובמנין ,באנו לבית הספק ,וע"ז נאמרו הכללים המבוארים בע"ז )שם(
ובעירובין )ו-:ז ,(.ונחלקו הראשונים בביאור הגמ' הנ"ל ,ובזה אמר החזו"א את חידושו .ובודאי שמרן זיע"א
הוא בגדר גדול בחכמה ובמנין )השנים והתלמידים( ,וע"כ לא באנו לבית הספק כלל.
]ובפרט דהאי כללא דאחרי רבים להטות ,היינו בשוים בחכמה בקירוב .אבל אם המיעוט גדולים בחכמה
מהמרובים ,אין דעתם בטילה למרובים ,וכמבואר ביבי"א ח"ב )חו"מ סי' ג אות ה( ע"פ הרמב"ן החינוך
והרשב"ץ ,ע"ש .וכ"ש כאשר הגדול הוא רבו ,וכמ"ש הרשב"א בתשו' )ח"א סי' רנג( ,ע"ש[.
וביותר דע"פ רוב פסקי מרן זיע"א הם דעת רוב ככל הפוסקים הקדמונים ,וע"פ כללי הפסיקה ,וע"כ שפיר
דמי לילך אחר מרן זיע"א בכל פסקיו בין להקל בין להחמיר] .ובפרט כאשר ראה טענות החולקים וגילה
דעתו שלא לחוש ,דהוי בתראה[.
ואפשר דמכל הני טעמי ס"ל להגאון רבי שלום משאש זצ"ל בשו"ת שמ"ש ומגן ח"ד )עמ' קפח( ,ולהגאון
רבי בנימין זילבר זצ"ל בשו"ת אז נדברו )סי' סח עמ' קכא ,ובהשמטות עמ' קנו( ,ועוד מגדול"י )יעויין בס'
פוסק הדור בסוה"ס( ,דמרן זיע"א הוא בגדר "מרא דאתרא" .ודו"ק.
וע"ע למורנו הראש"ל שליט"א בס' ילקו"י ימים נוראים )עמ' תרצד(. .
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סימן ב  -מרן פוסק הדור זיע"א

דבריהם הן זכרונם

יוסף

טו



 
מרן פוסק הדור
הראשון לציון
הגאון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל

 
בס״ד

 מרן פאר הדור והדרו יושב בשבת תחכמוני פוסק הדור הראשון לציון מנהיג
 הדור הנושא משא העם על לבו מורינו ורבינו גאון עוזנו )שליט״א( ]זיע"א[
יאריך ה׳ ימים על ממלכתו בבריאות איתנה עד ביאת גואל צדק אמן.
 בהשתחואה בחיל ורעדה למול הדרת גאונו׳ במה שחידש החזון איש )חזו״א
 יו״ד סי׳ קנ( ,דיכול אדם לנהוג כרבו לקולא ולחומרא במקום שיש מחלוקת
הפוסקים ,ולא אמרינן בשל תורה הלך אחר המחמיר ,ונפשי בשאלתי האם כך נפסק
להלכה) ,השאלה כמובן באופן שמרן לא גילה דעתו ואין סתירה לכללי הפסק
המקובלים מרבותינו כמו שלימדנו מורינו )שליט״א( ]זיע"א[( יורינו המורה לצדקה
ושכמ״ה.
 בקודש מזכי הרבים שליט״א :אנא החזירו תשובה לפקס  .......וחייתם את
נפשי ושכרכם כפול מן השמים אמן.

  
  

      


 

טז

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

דבריהם הן זכרונם

יוסף



 
מרן פוסק הדור
הראשון לציון
הגאון רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל

 
בס״ד מוצ״ש פר׳ נצבים ערב ר״ה תשע"ג

 מרן פאר הדור הראשון לציון מורינו ורבינו גאון עוזנו הרב עובדיה יוסף
) שליט״א( ]זיע"א[ יאריך ה' ימים על ממלכתו בבריאות איתנה ונהורא מעליא
עד ביאת גואל צדק אמן.
 בחיל ורעדה אנו כארבעים אברכי כולל לקבל דעת גאון עוזנו.
 החזו״א )יו"ד סי׳ קנ( דיכול אדם לנהוג כרבו לקולא ולחומרא במקום שיש
 מחלוקת הפוסקים ולא אמרינן בשל תורה הלך המחמיר .ראינו את תשו׳ כת"י
של מרן )שליט״א( ]זיע"א[ בענין זה דאין לזוז מדברי מרן השו״ע שקבלנו הוראותיו,
ואם אין הדבר מפורש בשו״ע יש לפסוק כדעת רוב האחרונים ,כי אחרי רבים להטות,
ואין רשאים שכל אחיד יעשה כלבבו .נפשנו בשאלתנו האס הדין כן אף במחלוקת
שיש בין גדולי פוסקי זמננו בדברים שהתחדשו בדור האחרון ]ובפרט בשאלות
החמורות הנוגעות לאיסורי תורה[ דיש לילך אחר רוב הפוסקים ,ואם לא הולכים אחר
רוב הפוסקים ,כיצד יש לנהוג למעשה.
 בקודש מזכי הרבים אנא החזירו תשובה לפקס  ....והחייתם את נפשנו,
ושכרכם כפול מן השמים .אמן.

 
    
 

 

 


משנת

סימן ד  -הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל

יוסף

יז

 שפתי ישנים 

שפתי ישנים

הגאון רבי עזרא עטייה זצ"ל
ראש ישיבת "פורת יוסף"
הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל נולד לאביו רבי יצחק עטיה בי"ז שבט תרמ"ז בעיר חאלב
שבסוריה .למד תורה מפי הג"ר אליהו עבוד )רבה של עין טאב שבסוריה( ,רבי יהודה אצלאן,
ורבי שאול מטלוב עבאדי .בהיותו בגיל שש עשרה עלה לארץ הקודש ולמד בישיבת
'אהל מועד' )מיסודו של רבי עזרא הררי רפול זצ"ל( אצל הגאון רבי רפאל שלמה לניאדו )ראש
הישיבה הראשון במדרש "פורת יוסף" .ותלמידו של הגאון רבי יוסף ידיד הלוי זצ"ל( ,ורבי יוסף ידיד הלוי.
אחר נישואיו ברח למצרים מאימת הגיוס לצבא הטורקי ששלט אז בא"י ,ולימד שם
בישיבת "כתר תורה" ובישיבת "אהבה ואחוה" במשך כשמונה שנים )לימים הרביץ תורה
שם מרן רבינו זצ"ל( .אח"כ חזר לארץ ישראל ושימש כראש ישיבת פורת יוסף במשך
ארבעים וחמש שנה .רבי עזרא נפטר ביום י"ט אייר שנת תש"ל ,פירורים מדברי תורתו
שהעלם עלי גליון קובצו בספר עלה עזרא.
כל תלמידיו מאותה תקופה נעשו רבנים ומורי הוראות בארץ ובעולם ,ועל צבאם מרן
רבינו זיע"א שקירבו רבי עזרא קירבה עצומה ואהב אותו אהבה עזה )וכפי שאמר רבינו מרן
זצ"ל" :עליו השלום רבי עזרא ,כמה היה אוהב אותי" ]ספר רבנו ,עמ' קנב[( ,והדריכו בדרכים ישרות
להרביץ תורה .בהיות רבינו מקורב להג"ר עזרא ביקש מאיתו שיתן לו בחלק מהזמן
ללמוד לבדו מחמת שלא אהב את סדר לימודם ש"ס בבקיאותא .וכן כשחזר מרן
ממצרים השתדל מאד רבי עזרא אצל מנהלי ישיבת פורת יוסף שיכניסו אותו ללמד
שם ,אלא שלא עלתה בידו .כמו"כ היה חשוב מאד למרן זיע"א שיקול דעתו והיה
מתייעץ עימו בהרבה ענייניםב) .הספד מרן זיע"א עליו נדפס בספר חזון עובדיה אבילות ח"ג עמ' רמט(.

א

כן העיד הגאון רבי יהודה מועלם זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף .שמרן רבינו העדיף ללמוד לבדו ,שלא ככל
התלמידים שלמדו אצל הגרע"ע בחבורה אחת ,וניתן לו על זה רשות מהגר"ע עטיה זצ"ל ]ספר השתלשלות
התורה עמ' תט[ .לעומת זאת אמר מרן רבינו זצ"ל שהישיבה עם הגרע"ע בבית הדין היה התענוג הגדול
ביותר ,שהיו תמיד מדברים עימו בדברי תורה מענין לעניין בעיון עצום ]ספר רבנו עמ' כא[ .כמו"כ אמר רבנו
שהרבה תורה למד מפי הגרע"ע ,ושהיה רבי עזרא מאד שמח מדבריו ]שם ,עמ' ריא[.
ב
ספר רבנו )עמ' קפח( .ויעויין ביבי"א ח"ט )או"ח סי' ל ,וסי' מו( ,ח"י )או"ח סי' לה ,ויו"ד סי' יד( .יחו"ד ו
)סימן מג( .ועוד .ויעויין עוד בשו"ת יבי"א ח"ד )או"ח סי' כו( ,מש"כ מרן זיע"א באורך לדון בקושיית רבי
עזרא זצ"ל .ואף רבי עזרא נועץ במרן זיע"א בעניינים שונים בהלכה ,וכמה מן תשובות מרן זיע"א אליו
הודפסו בספרי מרן זיע"א .ועיין בקונטרס אבן העוזר שבסוף הספר סימן א תשובת מרן זיע"א אליו.

יח

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

 שפתי ישנים 

 

 
ב"ה נ"ו

 הגדול לממשלת גולת הכותרת אב לחכמים ולנבונים עטרת תפארת צדיק תמים
 נקי ובר אין במינו במחובר רחימו דנפשאי הגאון המופלא וכבוד ה' מלא
מוכתר ביראת ה' טהורה ורוב ענוה כקש"ת ר' עבדי' יוסף שליט"א יוסף ה' לו חיים
טובים ארוכים הוא ובניו עם נו"ב אם הבנים שמחה אמן.
ר' מ' נ'
 הבהיר קבלתי לנכון ושמחתי בהתבשר מטוב שלומו שישגא לעד על התורה
 והעבודה אמן.
 לד"ת בענין האבל אם יעמד מפני ת"ח היפך המנהג ודעתו דעת עליון לעמוד
 ואין לחוש ,דברי כת"ר נכונים ואין צריכים חיזוק .רק אם האבל אינו מן
הקפדנים שיעמוד ,ושומר מצוה לא יארע דבר רעג.
 פורים כתב הר' במשנה ברורה שאין לשלוח משלוח מנות בעצמו כי אם ע"י
 שליח .קשה לי מגמ' קידושין פרק א' הני כהני שלוחי דרחמנא נינהו דאי שלוחי
דידן מי איכא מידי דאנן לא מצינן למעבד ושליח דידן מצי עביד ,ואין לומר דשאני
הכא דגלי קרא משלוח ,דא"כ גם גבי כהנים נימא דגלי קרא ומנא לן להוכיח דשלוחי
דרחמנאד.
 להודיע למעכ"ת כי נשאלנו מתלמידי הישיבה שלשה המה באו מטורקיא ללמד
 ואח"כ לחזור לעירם ועכשו רוצים ללכת לטורקיא לחג הפסח ולחזור לגמור
לימודם ואח"כ לחזור להשתקע בעירם ושאלו אותי אם יעשו שני י"ט כמקומם .היות
אפי' שדעתם לחזור לא"י סוף סוף כשיגמרו לימודם יחזרו לעירם להשתקע שם .ולכן
יעשו שני ימים ושמעתי שמעכ"ת הורה להם לעשות יום אחדה .ולע"ד שיעשו שני
ימים כמ"ש לעיל .ועי' ברדב"ז ח"בו )דף קמא ע"ג( בנדון בני א"י הנוסעים למצרים איך
יתנהגו לענין שני י"ט והאריך הר' שם ומסיק שיש שני אופנים שדעתם לחזור ,אופן א'
דעתו לחזור מיד כגון העולים לזיירה ,אופן ב' דעתם לחזור לאחר זמן כגון לעשות
ג יבי"א חלק ג יו"ד סימן כז .ובחזו"ע אבלות ח"ג עמ' עד והלאה.
ד יעויין בחזו"ע פורים )עמ' קמד( שהביא מרן זיע"א קטע זה מהמכתב בשינויי לשון .וע"ש מה שיישב בזה.
וכבר האריך בזה ביבי"א ח"ט )או"ח סימן ע(.
ה
ומרן זיע"א הוסיף בכת"י בגליון :לא סיימוה קמיה דידי שדעתם להשתקע בחו"ל אחר השתלמותם .ולכן
יפה כיון כת"ר .עכ"ל מרן זיע"א בגליון .ויעויין עוד ביבי"א ח"ו )סימן מ( ,וביחו"ד ח"א )סי' כו( ,ובחזו"ע
יו"ט )עמ' קמ והלא'( .מש"כ מרן זיע"א בדין זה באורך וברוחב .ע"ש.
ו
ח"ד סימן עג )אלף קמח(.

משנת

סימן ד  -הגאון רבי עזרא עטיה זצ"ל

יוסף

יט

 שפתי ישנים 

מלאכתו או ללמד תורה וגם באופן זה מסיק הר' שנותנים עליו חומרי מקום שיצא
משם מדינא ע"ש ובנ"ד אפי' כשהם בא"י הי' ראוי שינהגו שני י"ט ]נדצ"ל :אם לא[
מטעם המנהג שנהגו בבחור שעולה לא"י ודעתו לחזור שיעשה רק יום טוב אחד שמא
ימצא אשה וישתקע בא"י והקילו בזה היות ומעיקר הדין הי' ראוי לכל עולה לא"י
ודעתו לחזור לנהוג יום אחד וכמ"ש בתשובות חכם צבי ולכן כיון שאנו בקיאים
בעבורא דירחא ומ"ש הזהרו במנהג אבותיכם היינו דוקא בשעודם שם ומטעם שמא
יחזור הדבר לקלקולו ולכן אעפ"י שנהגו לעשות שני ימים בדעתו לחזור בעילה כל
שהוא מקילינן דהיינו אם הוא בחור שיעשה יום אחד .ודבר זה אינו מוסכם בין רבני
האחרונים שיש פוסקים אפי' בבחור שדעתו לחזור לעשות שני ימים וכן הוא הוראת
רבני אשכנז שגם בחור אם דעתו לחזור עושה שני ימים ולכן אע"פ שאנו מקילין על
הבחורים לנהוג יום אחד דיינו כשהם נמצאים כאן ומטעם הנ"ל אבל כשהם חוזרים
לעירם אעפ"י שדעתם לחזור שוב לא"י כיון שבדעתם שאחרי שיגמרו לימודיהם לחזור
לעירם ולהשתקע שם יעשו כאנשי מקומם .ויש להוסיף עוד שאולי כשיגיעו לעירם לא
יניחו הוריהם להם לחזור לא"י אפי' באופן זמני .כן נלע"ד ועל הכל יבא דברו הטוב.
בכבוד רב כאב
הצעיר   ס"ט
ראש ישיבת פורת יוסף

ראש

ראש

כ
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הגאון רבי יוסף בר שלום זצ"ל
רבה של בת ים
מח"ס שו"ת "ויצבור יוסף" ועוד
הגאון רבי יוסף בר שלום זצ"ל נולד בכ"א אדר א' תרצ"ה בירושלים עיה"ק ,לאביו
הצדיק רבי בן ציון ששימש בעבודתו כנפח .ולאמו הצדקת מרת חנה ע"ה .ואף
שבאותם הימים לא היה נפוץ לשלוח את הילדים ללמוד רק תורה ,מפני העוני הגדול,
אביו של הגר"י זצ"ל שקיבל אהבת תורה רבה בשיעורי הגאון חכם יעקב מוצפי זצ"ל,
שלחו לתלמוד תורה "בית אהרן" של הבבלים .ולאחר מכן בכיתה ו' עבר לת"ת "בני
ציון" שהוקם ע"י הרב משה פרוש ,שדאג אז מאוד ללימוד תורה אצל הילדים ,ובפרט
הספרדים.
משגדל וסיים את לימודו בתלמוד תורה ,עלה לישיבת מקור חיים )שהיתה בנשיאות הגאון
רבי ברוך לוין ,רב שכונת מקור חיים( ,בראשות הגאון רבי חיים אהרן טורצ'ין ,ושם למד עם
יבדלח"א הגאונים רבי משה צדקה ,רבי שמואל יונה ,רבי עזריאל כהן ,ועוד .בישיבה
לימדו גדולי הת"ח דאז ,רבי משה שמעון וינטרוב ,רבי עזרא ברזל ,רבי שלום שבדרון,
ומספר שנים גם מרן זיע"א.
מרן זיע"א היה מבוגר מהגר"י ב 16-שנה ,והגר"י צעד בהשקפת החיים אשר הנחיל
מרן זיע"א .הוא העריצו בכל נפשו ,וגם מרן הגר"ע יוסף עמד תיכף על גדולתו ,והועידו
למעלות רמות .תקופה מסויימת הם התגוררו בשכנות ,מרן זיע"א התגורר ברחוב
אלקנה  ,8והגר"י זצ"ל התגורר ברחוב אלקנה מספר  .6כשמרן הגרע"י חש שלא בטוב,
או כאשר הוא נעדר מהארץ בעת נסיעותיו ובמסגרת תפקידיו הרמים ,היה אומר
"תקראו לחכם יוסף" ,והוא יגיד את השיעורים במקומי ,הוא כמוני ממש .ומורנו
הראש"ל שליט"א סיפר ,כי על פי הוראת אביו מרן זיע"א שעודדו ללמוד מהגר"י
תורה ,היה יורד מביתו לשמוע את שיעורי הגר"י ,והיה מתפעל מאוד מבקיאותו גם
בדברי השותי"ם ,ושהכל פרוס לפניו ,ומכל נושא הישרות והבקיאות ,וגם מהחשק
שהיה נוטע בתלמידיו ללמוד תורה.
אחר נישואיו למד בכולל ישיבת פורת יוסף ,וראש הישיבה רבי עזרא עטיה מרוב
חיבתו והערכתו אליו קבע עימו שיעור בחברותא דבר יום ביומו ,מאחרי התפילה בהנץ
החמה עד השעה תשע ,זמן תחילת הלימוד בכולל .ובכל שבת בבוקר היה הולך ללמוד
טור חושן משפט עם הגאון רבי שלום מזרחי זצ"ל ,חבר ביה"ד הגדול) ,יחד עם ידידו הרה"ג
דניאל עדס שליט"א(.
כל זה לא הפריע לו להיות שוקד בהפצת התורה ,ובמסירת שיעורים לעם .סיפר הג"ר
ראובן אלבז שליט"א ,כי בהתחלת המהפך הרוחני באותם שנים ,נהג הגר"י זצ"ל ללכת
למושבים ולקיבוצים ,כדי לשאת בפניהם דברי התעוררות ,לעורר על שמירת התורה
בקרב העולים וילדיהם .ולפעמים היו מרן זיע"א והגר"י זצ"ל יוצאים בנסיעה יחד ברכב
זה לצד זה ,ברחוב אחד מסר מרן זיע"א שיעור ,וברחוב לידו מסר הגר"י זצ"ל שיעור.
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וכשרבי שלמה כהן ע"ה ,העביר בעצה אחת עם מרן זיע"א את ישיבת "אוהל מועד"
אל מתחת ביתו של מרן זיע"א ברחוב אלקנה  .8לפי הוראת מרן זיע"א הוצב בראש
הישיבה הגר"י זצ"ל .שהפיח רוח עצומה בתלמידים ,ע"י שהיה מקרב אותם אליו,
ובחגים וגם בזמנים נוספים היו הולכים לבקר אותו ,והיה שר ,ומשוחח איתם ,עד
שהרגישו שהוא כחבר שלהם .ובכך מימש את משאת נפשו להפיץ תורה בכל כוחו.
כשחיפש ר' דוד סיטון) ,יושב ראש העדה הספרדית דאז( ,ראש ישיבה למוסד הגבוה
שברשותו "מתיבתא בית הראש"ל" ,שמטרתה היתה להכשיר רבנים ספרדיים על מנת
שיהיו מורי הוראות ורבני קהילות בחו"ל .שמו את עיניהם על הגר"י זצ"ל ,כיון שהוא
היה בקי בכל תחום הנוגע לכהונת רב :פסיקת ההלכה ,מידות תרומיות ,שחיטה
וכשרות ,סת"ם ועירובין ,וקירוב הלבבות .והגר"י זצ"ל נענה להם .בעקבות משרה זו,
היתה קצת הרווחה בבית הגר"י ,מפני שבהיותו ראש המתיבתא שולם לו שכרו כראוי
מאת ועד העדה הספרדית .אולם למרות הרווחה שהגיעה לביתו ,הלימודים של
ה'מנהיגות ציבורית' וכד' ,שנלמדו שם בכדי להכשירם להנהיג קהילות בחו"ל .לא היו
לרוחו כיון שגזלו זמן מלימוד התורה אשר כה אהב.
באחד הימים קרא מרן זיע"א לגר"י וביקש ממנו ליטול את עול הרבנות הראשית
בלונדון ,אך רעייתו הרבנית תבדל"א סירבה לצאת מהארץ ,ואף כשמרן דיבר על ליבה
לשכנעה ,לא אבתה לצאת מהארץ בעד כל הון שבעולם ,עד שהתבטא מרן זיע"א
ששיכנעה אות ו בטוהר ליבה שרוצה לחיות בקדושה בארץ ישראל .גם כאשר הציעו
לגר"י להיות השוחט הראשי בכפר סבא ,מלאכה בה היה מומחה מאין כמותו ,וידען
עצום בהלכותיה .סירב ,כי ביקש וחיפש 'עבודה של תורה' .לימים כאשר הקים מרן
זיע"א את בד"צ "בית יוסף" מינה את הגר"י לעמוד בראש מערכת הכשרות ,בהכירו
את מעלתו ומומחיותו בעניינים אלו.
בשנת תשל"ג פנה מרן זיע"א לגר"י זצ"ל בבקשה שילך לקהילה בבת ים שזקוקה לרב.
והגר"י הלך כדי לזכות את הרבים בקיום התורה ,בלי שום חיפוש סממנים חיצוניים
אחרים .ומשהגיע לבת ים ,נתגלתה אישיותו העצומה ,ונועם לבבו ,שכבשו במהירות
את לב אנשי העיר.
וכשמשרת הרב הראשי הספרדי בבת ים התפנתה ,עקב התמנותו של יבדלח"א הגר"א
בקשי דורון שליט"א )שכיהן לפנ"כ כרבה של בת ים( לרבה של חיפה ראה מרן זיע"א לנכון
לפעול בכבודו ובעצמו להושיבו על כס רב העיר ,ותכף כשהתמנה שינס מתניו לבצר
ולחזק את כל הקשור לקיום התורה והמצוות בעיר בת ים ,וכן עמד על משמר הכשרות
בעוז ותעצומות ,והנהיג הקפדה יתירה על דעת מרן השו"ע כבישולי גויים ,ורוב יין ועוד.
גם כאשר כיהן כרב עיר והיה צריך לעסוק בעיסוקים רבים ,כנישואין ,עירובין ,כשרות,
מקוואות ,שיעורי תורה ,ועוד .לא פסקה התמדתו ,עד שהוצרך לשעון מעורר מיוחד,
)המכוון על השעה שתים וחצי בלילה( ,לעוררו מהלימוד שילך לישון.
כבר בצעירותו )כבן י"ח( נמשך למלאכת הכתיבה ,וכתב תשובות רבות בהלכה ,שלימים
נדפסו בשבעת החלקים של ספריו שו"ת "ויצבור יוסף" ו"נצח יוסף" ,ועוד תשובות
רבות שלא יצאו לאור .כמו כן כשראה כי חסר ספר שיתן מענה הלכתי קל ושוטף
לנערי בר מצוה הנכנסים לעול מצוות ואינם יודעים הלכות רבות ,שינס מתניים וחיבר
את ספרו "נתיב המצוות"' ,הלכות ומנהגים בחיי יום-יום' ,ע"פ דעת מרן השו"ע ,שיצא
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לאור במהדורות רבות .ובשאלות מסויימות שלח מרן זיע"א אליו לברר דעתו) ,יעויין
שו"ת ויצבור יוסף ח"ב סי' מז ,וח"ג ס"ס ג .ועי' מו"מ בין הגר"י למרן זיע"א בספרו נצח יוסף ח"א סימן לח עמ'
קצא .ותרוה רוב נחת(.

בסוף ימיו כשנחלש וראה שאינו יכול עוד לישא באחריות כמרא דאתרא ,ולמלא כראוי
את כלל המטלות המוטלות על כתפיו בתפקיד הציבורי הכ"כ רחב ,כבקרת רועה עדרו,
קרא לבנו יקירו הגאון רבי אליהו שליט"א ,וביקש ממנו לישא על שכמו את עול
הציבור והאחריות ,וכך מסר בידו את המשך ההנהגה ופריחתה של העיר בחיי תורה
כראוי ע"פ רוח ישראל סבא.
ביום א' אלול תשע"ה ,נתעלה לישיבה של מעלה בשיבה טובה ,אחר שנזדכך ביסורים
קשים .הספידוהו הראשונים לציון ,גדולי ישראל ,חברי מועצות חכמי וגדולי התורה,
ראשי ישיבות ורבני ערים .הכל ביכו את החסר ,וציינו כי תמה לה עוד נקודה מזהירה
במושגי הרבנות של הדור הקודם ,שהיו גאונים בתורה וגם בהלכה ,וגדולים מאוד
בהנהגה ומסירות לכל הצבור .נטמן בהר המנוחות ,ת.נ.צ.ב.ה.
הותיר אחריו זרע קודש בנים ונכדים ת"ח ומורי הוראות .בניו הגאונים ר' בן ציון ,ר"מ
בישיבת קול רפאל בת ים .בנו ממלא מקומו הגאון רבי אליהו ,מחה"ס משפט
הכתובה ,וראש בית ההוראה משפטי חיים בת ים .ר' שלמה ,משגיח בישיבת אור
לציון .ר' דניאל .ר' בנימין ,מח"ס שלחן מלכים .ר' יצחק ,רב ביהכנ"ס מאור ישראל
ור"כ במוסדות בית יעקב בת ים .חתניו ,ר' יצחק סעד ,ראש כולל מאור ישראל בת ים,
והגאון רבי אברהם יגן זצ"ל ,ראש רשת הכוללים חסדי אברהם )נפטר ג' שבועות לפני הגר"י
בגיל .(56

 
 מהרב גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א בדבר נעליים מעור ,אם הוי מוקצה
 ביום הכיפורים שהרי אין הולכים עם נעלי עור ביום כיפור ואין להם שימוש,
או שאין עליהם דין מוקצה ,דסו"ס חולה ויולדת מותרים לנעול כן ביום כיפור ,ורק
שאר בריאים נמנעים מזה משום עינוי .ע"כ.
 זאת כבר באה לפנינו ,כי בביהכנ"ס המרכזי בבת ים ישנו אדם הזקוק
 ל"פלאטפוס" ,היינו מדרסים מעור ,ושאל אם הוא יכול לבוא עם נעלי העור
שלו עם המדרסים לבית הכנסת ,ורק בחזרתו ילך בלעדיהם) ,כי ההליכה מסיבה לו קצת
כאבים( ,ובמוצאי יום הכפורים יבואו לקחתו במכונית .אבל כיון שנעלי המדרסים הללו
יקרות ,הוא רוצה לקחתם עמו חזרה בסיום תפילת ערבית בליל יוהכ"פ ,והשאלה אם
אינם מוקצה) .ובתוך הדברים נדון גם בלבישת הפלאטפוס הזה עצמו אם יוכל להכניסו לתוך נעלי הגומי של
יוהכ"פ(.
א

תשובה זו נמסרה ברשות בני המשפחה .ע"י בנו ממלא מקומו ידידנו הרה"ג רבי אליהו בר שלום שליט"א,
מח"ס משפט הכתובה .וראש בית ההוראה משפטי חיים בת ים .ותודתנו נתונה לו על כך. .
בזה המקום אנו שולחים את תנחומינו לבניו הרבנים הגאונים שליט"א ולכל המשפחה הנכבדה. .
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 .בגמרא יומא )דף עח ע"ב( איתא ,ותו קמיבעיא ליה מהו לצאת בסנדל של שעם
 .ביום הכיפורים ,עמד רבי יצחק בר נחמני על רגליו ואמר אני ראיתי את רבי
יהושע בן רבי לוי שיצא בסנדל של שעם ביום הכיפורים .ופירש"י ,שעם ,מן גומא.
והראשונים כולם העתיקו שם את הדין שאסור לנעול מנעלי עור ביום הכפורים .אבל
אף אחד מהם לא הזכיר יחד עם זה שהוי הנעלים מוקצה.
 לא יהיו הנעלים מוקצה ,מפני כמה שימושים שיש בהם כדלהלן .שכן הלכה
 בכל ענייני מוקצה כה"ג ,שפסולת הראויה למאכל בע"ח אינה מוקצה ,אע"פ
שבדר"כ הוא אינו מאכיל בעלי חיים ,כיון שעכ"פ הוא ראוי ולא מקצה אותו מדעתו
לגמרי .וכן מותר לטלטל השופר כל יום ראש השנה אפי' שכבר יצאו יד"ח ,והוא אינו
מוזמן לתקוע אצל אדם אחר ,כיון שעכ"פ אם יבוא אדם אחר שלא יצא עדיין ידי חובה
יתקע לו .ועוד דוגמאות כה"ג.
 יש גם שימושים בנעלי עור ביוהכ"פ לפעמים .חדא ,שהגדול יכול להלביש בהם
 את הקטן .ובפרט כשהם נעלים שאינם גדולות במיוחד) .וכ"ש בנעלים קטנות( .ועיין
תרומת הדשן )סי' קמז( שנשאל גבי קטן האוכל ושותה ביוה"פ אם שרי לגדול להאכיל
אותו ,והשיב ,יראה לי דשרי .ועי' בשו"ת זרע אמת חלק ג )ליקוטים לסי' תריט( .ועי' חקרי
לב מהדורא תנינא )סי' כב( .ועי' התעוררות תשובה חלק א )סי' ערה( .ומעתה עיין מ"ש
בשו"ת שבט הלוי חלק ד )סי' נד אות ו( שנשאל אם יכול קטן לנעול נעל של עור ביום
הכיפורים ,והשיב וז"ל ,לענין נעילת הסנדל בקטן בן ב' או ג' שנים ,ממה נפשך ,אם
הוא כבר בגדר אפשר לחנכו הרי מבואר בשו"ע אור"ח )סי' תרטז( דצריך לחנכו ,ואם
אינו בגדר זה ,כיון דיכול להזיק עצמו אם לא יהיה לו נעלים ,אז פשיטא דמותר גם
לנועלו בידים .וע"ע שם בחלק ז' )סי' ריח אות ב(.
 שגם גדול יכול לנעול נעלי עור לפעמים ,אם יהיה חולה .שהחולה מותר
 בנעילת נעלי עור ,אף שאין בו סכנה ,וכמו שפסק הרמב"ם בפ"ג הלכה ח ,וכן
המאירי בחיבור התשובה שלו )עמוד  .(491והטעם הוא לפי שאדם חולה רגיש מאוד
לקור ,עיין דברי הרשב"א בחי' ליבמות )דף קב סוע"ב ,שלמד כן מהירושלמי יומא פ"ח ה"א(; וכן
הביא טעם זה הלבוש סי' תרי"ד ס"ג ,עיין עליו.
 עוד יש מקרים שיכול לנעול נעלי עור .וכמ"ש השו"ע )בסי' תריד סעי' ג( החיה כל
 שלושים יום מותרת לנעול את הסנדל ,והחולה וכיוצא בו אע"פ שאין בו סכנה ,וכן
מי שיש לו מכה ברגליו .והטעם שהחיה והיולדת עד אותו הזמן של שלשים יום הצינה
קשה לה ,וכן לחולה או למי שיש לו מכה ,כל אלו הצינה קשה להם ,ולכן יכולים
לנעול נעלים .גם עוד כתב השו"ע שם דמותר כל אדם לנעול סנדל מחמת עקרב וכיוצא
בזה ,אם מצויים עקרבים או דברים הנושכים .ואפי' אינו הולך לדבר מצוה אלא
לצרכים שלו .ואם אין הסנדל של עור מוקצה ביום כיפור ,שאם היה מוקצה לא היינו
מתירים לנעול אותו אפי' לדברי הרשות .ועי' פרי השדה חלק א )סי' לג(.
 אם ירדו גשמים ,והרחוב עמוס רפש וטיט ,ורוצה לצאת לבית הכנסת ,מותר לו
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לנעול נעליו ולצאת בהם לרשות הרבים ,ומיד כשיגיע לבית הכנסת יחלוץ אותם .וכן
אם רוצה להכנס לבית הכסא ,והרצפה לא נקיה ,מותר לנעול נעליו עד שיצא מבית
הכסא] .כ"כ בשיורי כנה"ג )הגה"ט ר"ס תריד( ,וכמ"ש כיו"ב הרמ"א בהגה ,שאם ירדו
גשמים מותר לנעול מנעליו עד שיגיע למקומו[.
 בשו"ת רבי יוסף מסלוצק )סי' כ( שכתב ,עוד יש מקום לאסור ללבוש מנעלים
 ביום הכיפורים מטעם אחר ,שהרי בת"ב שנינן הגיע לעיר חולץ ,וכיון דעירוב
והוצאה ליום הכפורים חיישינן שמא לא ימצא להניחם במקום מוצנע בעיר ויטלטלם
עד שיגיע למקום שיוכל להניח אותם שם וישתמרו ,וא"כ יעבור על איסור דאורייתא
דהוצאה ,ועל כן ביום הכיפורים יש להחמיר יותר .עיי"ש .והנה חיפש איסור ,ולא
עלתה על דעתו לומר איסור מוקצה בשעה שאינו צריך לנעלים אלו עוד כיון שהגיע
לעיר .ועי' בשו"ת שמן ששון )סי' יז(.
 בשו"ת קרית חנה דוד חלק א )סי' נב אות מב( שכתב עיין בבאר היטב )סע"ק ב( מש"כ
 חולצין מנעל מבעוד יום והולכים לביהכנ"ס יחף ,נ"ב וישלוף את מנעליו בבית
ולא בבית הכנסת משום זלזול בית הכנסת להניח שם מנעליו .עכ"ל הקרית חנה דוד.
והנה משום מוקצה לא אמר .אך י"ל דמיירי שיצניע נעליו בית הכנסת במקום מוצנע
ולא יגע בהם כלל כל משך יום הכפורים.
 ,הנה כתב המהרי"ל דיסקין )בסו"ס שו"ת מהרי"ל דיסקין ,קו"א אות צ( וז"ל ,עיין סי'
 ,תריד במג"א סק"ז ,דין נעילת הסנדל לאיסטניס בדרך שיש בו מים) .ושם כתב
המג"א וז"ל" :אמרינן בגמ' דמותר לעבור במים כשהולך לרבו בשבת ,דאיכא מנעל מאי ,וכו' .א"כ ש"מ דביום
הכפורים אסור לצאת במנעל אפילו לבא בדרך"( .ומהריל"ד פליג עליו וכתב :נראה לי אף שמגיע
למקום חורב שרי ללכת בהם )כלומר בנעלי העור( ,כיון שאסור לטלטל את נעליו ביום

הכיפורים .תדע ,דאל"כ הוי אסור משום שליף ואתי לאתויי .ודוחק לומר שיזכור שיום
הכיפורים הוא ולא יטלטל ,דאכתי שמא יהיה שגגת מלאכות .וראייתו מש"ס יש לעיין,
דאולי ביום הכיפורים כיון דבמקום שאין צריך למנעלים באמת אסור ,א"כ במקום
דשליף א"כ עשה מצוה וליכא חיוב חטאת ,על כן לא ס"ד לאסור רק בשבת .עכ"ל.
והנה לא נרגש משאלת מוקצה כלל.
 לובש את הסנדל שלא לצורך מצוה )והיינו באין סכנת עקרב( מסיק הט"ז דאם אפשר
 לילך באותו דרך בלא סנדל אסור ,כתב הרמ"א שם ואם ירדו גשמים ורוצה לילך
לביתו מביהכנ"ס וכו' ,והוא איסטניס מותר לנעול מנעליו עד שמגיע למקומו ,וכתב
הרב כפה"ח שם )באות כז( ומכאן אני נוהג שבשעת כניסה לבית הכסא בט"ב או ביום
הכפורים לנעול נעלים עד שעת היציאה .והט"ז כתב דאם בודאי יתלכלכו רגליו בבית
הכסא לא חמיר מירידת גשמים ומותר .ועי' בשו"ת מהרי"ל דיסקין )קונטרס אחרון אות צ(
ונ"ל אף כשמגיע למקום שהוא חורב שרי ללכת בהם ,כיון שאסור ביום הכיפורים
לטלטל ,תדע ,דאל"כ הוי אסור משום שליף ואתי לאתויי ,ודוחק לומר כיון שיזכור
שהוא יום כיפור לא יטלטל ,דאכתי שמא יהיה שגגת מלאכות.
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 במג"א הנז' )סי' תרי"ד סק"ז( שכתב ,ואפשר דאפי' בין העכו"ם אסור )לנעול נעלי עור(,
 אע"ג דאיכא למיחש שילעיגו ,כיון שי"א שהוא דאורייתא] .א"ה :ועיין בשו"ת
הרשב"ן )סי' רג( מה שדן אם נעילת הסנדל ביום הכיפורים אסורה מדאורייתא או
מדרבנן[ .והתם בלא"ה יש אוסרין ,לכן יש להחמיר .עכ"ל המג"א שם .אמנם עיין
בשו"ת באר שרים חלק ג )סי' עג( שכתב גבי מנעל של עור ביוה"כ כי מתבייש מן
הערלים המלעיגים עליו ,אם יש צד להקל .והביא תחילה את דברי מרן בשו"ע )סי' תריד
סעי' ד( שמותר כל אדם לנעול סנדל מפני עקרב וכיוצא בזה ,ובסוף לאחר שפלפל בדבר
כתב אין להתיר כלל איסור נעילת הסנדל בגלל דשמא או ודאי מלעיגים עליו ,אין
בידינו .וכמו שפירש המטה אפרים יש מתירים אם הולך ברחובות של גוים ,אבל בבית
הכנסת אין מקום להתיר כלל בשביל זה .ועי' שמן ששון )סי' יז( .עכ"פ יש לנו צד
שימוש נוסף בנעלי העור ,והוא למ"ד שמותר לילך עמם ברחובות של גויים אם
מתיירא שילעיגו עליו .עוד עיין בשו"ת מהרש"ם חלק ד )סי' קנא( שכתב בדבר מנעל
שיוצא בו ביום הכיפורים ,דליכא מידי דבשבת שרי וביום הכיפורים אסור ,אף שטעם
דנראה כמיקר עצמו לא שייך ביום הכיפורים ,ועכ"פ היום בזמן הזה שאין לנו רשות
הרבים גמורה אלא כרמלית לשיטת רוב הפוסקים בודאי י"ל כן שיוצא בו בום
הכיפורים לרשות הרבים אם צריך לכך.
 בשו"ת מנחת יצחק חלק ו )סי' נז( .שדן אם יש ביום הכיפורים איסור הוצאה,
 והשיב כיד ה' הטובה עליו ,וכתב הנה במנחת חינוך )מצוה שיג( כתב שאם נועל
מנעל שאסור ביום הכיפורים כגון של עור ,חוץ ממה שעובר באיסור נעילת סנדל ,אם
יצא לרשות הרבים חייב חטאת .דלא מלבוש הוא אלא משאוי .ומנחת חינוך מוקים
דברי הש"ס כמאן דס"ל דאורייתא ,עי"ש באורך .וכבר בשו"ת מהרש"ם חלק ד )סי' קנא(
עסק בזה וכתב ,אם אמנם קשה לי מאד הכתיבה היום ,התאמצתי להשיב בדבר מנעל
ליוצא בו לרשות הרבים כבר כתבתי שנכלל בכלל מלבוש ,גם בשבת ויו"ט ,והכי נמי
גם בחול ,כיון שזה דרך לבישה וכו' וגם לחולה ואיסטניס שרי לא הוי משוי ,ועכ"פ
בזמן הזה דאין לנו רה"ר אלא כרמלית לשיטת רוב הפוסקים בודאי י"ל כן .עכ"ד .עוד
עיין בשו"ת משנה הלכות חלק ח )סי' רז( בענין היוצא ביום הכיפורים אם חייב משום
הוצאה ,והביא מחלוקת המנחת חינוך )מצוה שי"ג( דס"ל שהיוצא ביוה"כ במנעלים
לרה"ר ,מלבד שעובר על ועניתם דהוא אחד מהחמשה עינויים ,עובר נמי משום
הוצאה ,וראיה ממ"ש רש"י עירובין פ' המוצא תפילין דאיסור בל תוסיף עושהו כמשא
וחייב משום הוצאה ,הכא נמי אתא איסור נעילת הסנדל ומשוי ליה כמשא .עכ"ד .אבל
בשו"ת הגרש"ג )אור"ח סי' ל"ו( חולק עליו דעד כאן לא כתב רש"י דאיסור בל תוסיף
משוי עליו כמשא ,אלא גבי תפילין דמצד התפילין עצמן לאו תכשיט הוא ולא מלבוש
נינהו ,רק דחשיב כתכשיט מצד מצות התורה בחול ,ולכן שפיר מסתבר דבאופן שאין
לובשין אותו בימות החול חוזר הדבר למנהגו של עולם דתפילין לא הוי תכשיט וכו'.
אבל במקום דהוי מלבוש ותכשיט בעצם מצד עצמו ,בלא ענין המצוה ,כהאי גוונא אף
שיש עליו איסור ללבוש מ"מ כיון שהוא מצד עצמו מלבוש ,לא נתבטל מיניה שם
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מלבוש .עכ"ד .וגם המשנה הלכות גופיה ס"ל כן ומסיק וז"ל ,עכ"פ נלע"ד פשוט
דבהא נחתינן ובהא סלקינן דמלבוש גמור הוא וכו' אלא שהיום גרם לו שלא לצאת בו
כגון המנעלים ביום הכפורים ,וכיוצא בו ,כיון שהוא בגד גמור וראוי ללבוש ,ולבשו
בשבת או ביוה"כ ויצא בו ,הגם שחייב על איסור הבגד אבל אינו חייב על הוצאתו".
עכ"ד המשנה הלכות] .ועי' כף החיים להגאון רבי יעקב חיים סופר בשו"ע שם )סע"ק כו(
שכתב מותר כל אדם לנעול מנעל ואפי' שלא לצורך מצוה ,ומסיק הט"ז אם אפשר בלא
סנדל אסור ,דאסורים בסנדל ביום הכיפורים ,ול"ד לרחיצה דעובר במים להקביל פני
אביו או רבו דהתם אי אפשר בענין אחר[ .הרי שכל האחרונים דברו רק על איסור
הוצאה ,ולא נרגש אחד מהם שכיון שאסור לנעול נעלי עור ביום הכפורים ,הרי הם
בכלל מוקצה.
 יש לי להוכיח שאין זה מוקצה ,דעיין בתשובות רב פעלים ח"ג )או"ח סי' ל( שכתב
 על אורז שמותר לאכול אותו בפסח ,שהגם שלא אוכלים אותו כל עדות ישראל,
בני אשכנז ,וחלק מבני מרוקו ,אין זה נקרא "מוקצה" בעבור שלא אוכלים אותו ,דהוא
אוכל ,ומה שלא אוכלים אותו זהו משום חומרא בלבד שלא אוכלים ,ומטעם זה אין זה
נקרא מוקצה .עכ"ד .ולפ"ז גם בנדו"ד ביום כיפור אין נועלים נעלים מפני שאסור
לנעול נעל שאסרו חכמים חמשה דברים שהם בעינוי וזה אחד מהם ,הרי אם הוא
איסטניס וכדו' מותר לו ,וזה כעין האנשים שלא אוכלים את האורז בפסח ועדיין אין זה
נקרא מוקצה.
 אחרי כותבי ,נדפס והגיע לידי ספרא דבי רב ,מורנו הגאון רבי עובדיה יוסף,
" חזון עובדיה" ימים נוראים ,וכתב בדין חמשה ענויים )סעי' כג( כדברינו הנ"ל,
שנעלי עור אינם מוקצים ביום הכפורים ,ומותר לטלטלם ,משום שראויים לנעול אותם
משום סכנת עקרב ,אי נמי מפני שראויים לחולה ,וכן ראויים ללבוש אתם במקום רפש
וטינופת לבל יתלכלכו רגליו .שוב ראיתי שכ"כ הגרש"ז אויערבך זצ"ל ,והובא בשלמי
מועד )עמוד עח( .ואין לומר שלחלק מן האנשים יהיה מוקצה ולחלק לא יהיה מוקצה
שכיון שהוא ראוי לאנשים כאלה ,הנמצאים בכל מקום ,לא הוי מוקצה לאף אחד.
 ענין זה אידרש לענין נוסף והוא אתא לידן הלכה למעשה ,אם רשאי מי שיש לו
 פלאטפוס )רגל שטוחה( לשים את המדרסים שלו בנעלי יום כפור ,דבלעדי זה אינו
יכול כמעט לעמוד וכ"ש ללכת על רגליו ,וצורת המדרס הזה שהוא עשוי מתכת מחופה
בעור ,האם שרי .ועיין בשו"ת תרומת הדשן )סי' קמט( שנשאל בדין כרים וכסתות של
עור אם מותר לעמוד עליהם ביום כיפור ,והשיב ,יראה דהמיקל לצורך לא הפסיד,
והמחמיר תבוא עליו הברכה .ועיין בשו"ת הרדב"ז חלק א )סי' שעז( שכתב שאלת ממני
אם מותר להציע אנטה של עור בבית הכנסת ביום הכיפורים ,מה לי מנעל מה לי
לעמוד ע"ג עור שהוא קשה ומגין ,והשיב ,שאלו מלפני את רבי ישראל ]בעל תרומת
הדשן[ מהו לעמוד ע"ג כרים וכסתות של עור ביום הכפורים ומתוך התשובה נראה
דרכין היו ,ואפ"ה השיב דהמיקל לצורך לא הפסיד וכו' ,ואני אומר כי אין כאן בית
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מיחוש אפי' שהם קשים ,ומהראיה שהביא יש ללמוד דלא אסרו אלא בעור רך כשהוא
נעול ברגלו וכו' ,וכיון שהוא עומד יחף דומה הוא שפיר למלאכי השרת וכו'.
 בשו"ת פאת שדך )סי' סא( שנשאל אדם שרגליו כואבות והתקינו לו כמין דפוס
 כנגד פרסותיו )מדרסים( ומניחם בתוך נעליו ,ובא לישאל מהו להניח את המדרסים
הללו לתוך הנעל של בגד ביום הכיפורים כי קשה לו מאד בלי זה ,והשיב ,בענין
שלפנינו שרוב המדרסים אינם של עור אין מקום להחמיר אפי' משום חסידות,
שמעיקר הדין יש להקל אף במדרס שכולו עור דדמי לכרים של עור שעומדים עליהם
בלבד וכו' .ועי' בשו"ת רבבות אפרים חלק ג )סי' תיח( .ועי' בשו"ת שואל ונשאל חלק ה
)סי' קו( .ועי' פנים מאירות חלק ב )סי' כח( שכתב ע"ד החדשים מקרוב באו אשר עושים
מנעלים מבגד של לבד ולמטה תחת העקב מחברים כמה חתיכות של לבד שיהיה נוח
ללכת בהם כדרך מנעל של עור ,ונראה דלאו שפיר עבדי ,ועי"ש שהאריך בזה.
 בשו"ת חלקת יעקב חלק ב )סי' פג אות ב( שנשאל מאותם האנשים שלובשים
 מדרסים בנעליהם אם מותר לשאת אותם בנעליהם ביום כיפור ,והשיב ,לפי
המבואר )בסי' תריד( דברפש וטיט הרי הם כאסטניס מפני שמצטער הרבה בלכלוך רגליו,
מותר ,וה"ה דבמדרסים באיסור דרבנן במקום צער לא גזרו ,ומ"מ בנידון דידן
שהמדרסים הם בתוך המנעל הכשר והמותר ,ואין בזה משום מראית העין א"כ מי
שיודע בעצמו שמצטער הרבה מחמת זה אין מזניחין אותו ומותר לשים המדרסים של
עור בעלי הגומי שלו .ע"כ באגב ,ועכ"פ מבואר שלפעמים יש שימוש בנעלי העור.
 עיין למרן רבנו עובדיה יוסף בשו"ת יחוה דעת חלק א )סי' ס( שכתב שאם מוכרים
 בבית הכנסת בליל כיפור את המצוות ,ואחד שלובש נעלים קנה את הספר תורה של
כל נדרי ,אם יכול לברך שהחיינו ,והרב כתב עליו בחומרא גדולה על שהוא נועל נעלים
ככל יום ,ועליו נאמר "מי ביקש מידכם רמוס חצרי" ,ומ"מ מסיק דלמעשה יברך הקונה
ברכת שהחיינו ,אחר שכבר קנה .מכיון שקנה ,אבל יותר נכון שיאמר המוכר שהוא
מוכר את החזקת הספר בלי ברכת שהחיינו ,שאת הברכה נותנים לרב בית הכנסת לברך
ולהוציא כל הצבור ידי חובתם .אי נמי ,כדי שכל הציבור יצאו ידי חובתם ,אף אם יברך
זה שקנה והוא לבוש נעלי עור ,יאמר הרב לכל הציבור שיברכו גם הם כל אחד ואחד
לעצמו ברכת שהחיינו .וכל זה שלא יהיה איבה ומחלוקת ביום הכיפורים .נמצא שעוון
גדול לנעול נעלים בעצם יום הכיפורים ,אבל איסור מוקצה מאן דכר שמיה.
 הדברים ,שהנעלים ביום כיפור אינם מוקצה אע"פ שאסור ללבוש אותם ,כיון
שיש איזה מקרים שהם ראויים עדיין ללבישה ביוהכ"פ.
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מורנו הרב יצחק יוסף
הראשון לציון והרב הראשי לישראל
ונשיא בית הדין הרבני הגדול
מח"ס ילקוט יוסף

 
 

 הארכנו בדין זה בילקוט יוסף שבת כרך א חלק ב מהדו' תשע"א
 ג( ,ומחמת שאין בית מדרש בלא חידוש ,אמרנו לשנות פרק זה שוב .הנה דעת הגאון
מהר"י שמעלקיס בשו"ת בית יצחק )חלק יורה דעה סימן קכ אות ה ,וח"ב סימן לא אות ה( ,שיוצאים
ידי חובת הדלקת נרות שבת במאור החשמל ,ומברכים עליו אשר קדשנו במצותיו וצונו
להדליק נר של שבת ,שכל מאור המחובר לפתילת שמן או שעוה נקרא נר ,ואף כאן
שהמאור נתלה בחוטי החשמל נקרא נר ,וראוי לברכה ,ומכל שכן שיוצאים ידי חובת
הדלקת הנרות בגאז שיש לו עיקר .ע"כ) .וע"ע בשו"ת בית יצחק חיו"ד ח"ב סימן לא אות ח( .וכן
הסכים הגאון מברודי בשו"ת מחזה אברהם )סימן מא( .ע"ש .והגאון מלובלין בשו"ת דבר
הלכה )סימן לט( כתב ,שהדלקת נר החשמל לשבת עדיף משאר פתילות ושמנים שאורו זך
וצלול וכו' .ועיין עוד בשו"ת דרכי שלום )סימן סג אות ה'( .ע"ש .וכן פסק בשמירת שבת
כהלכתה חלק ב' )עמוד לד( .ע"ש.
 להעיר קצת מדברי הגמרא )תענית כה ע"א( ,במעשה דרבי חנינא בן דוסא שראה את
 בתו בליל שבת כשהיא עצובה ,אמר לה בתי מפני מה את עצובה ,אמרה לו כלי של
חומץ נתחלף לי בכלי של שמן ,והדלקתי ממנו )מהחומץ( אור לשבת ,אמר לה בתי מה
איכפת לך ,מי שאמר לשמן וידלוק הוא יאמר לחומץ וידלוק .תנא היה דולק והולך כל
היום כולו עד שהביאו ממנו אור להבדלה .ולכאורה קשה ,שאם הברכה של נרות שבת
נתקנה דוקא על פתילת שמן או בשעוה לעיכובא ,עדיין היה לה להתעצב ,על שבירכה
ברכה לבטלה ,שההדלקה עושה מצוה .שהרי נוסח הברכה להדליק נר של שבת ,וכמו
שאמרו בשבת )כב (:לגבי נר חנוכה ,הדלקה עושה מצוה או הנחה עושה מצוה ,ופשטא
הגמרא )שם כג (.מנוסח הברכה ,שמברכים להדליק נר חנוכה ,שמע מינה שהדלקה עושה
מצוה .ע"ש .וכן הוכיח במישור האליה רבה )ריש סימן תרעה( ,ושכן כתב המרדכי )פרק במה
)בקונטרס אחרון סימן
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מדליקין( .ע"ש) .וכן כתב מדנפשיה בשו"ת משפטי עוזיאל חלק אורח חיים סימן ז'( .וכן כתבו התוספות
)שבת כה (:בשם רבינו תם ,שאם היה הנר דלוק ועומד צריך לכבותו ולחזור ולהדליקו
לכבוד שבת) .וכדקיימא לן בשבת כג .לגבי חנוכה( .ע"ש] .ועיין להפני יהושע בחידושיו לשבת
)כג .(.וי"ל ע"ד[ .ולפי זה כיון שבשעת ההדלקה היה חומץ ,ועדיין לא נתברך בברכתו של
רבי חנינא בן דוסא שהוא יאמר לחומץ וידלוק ,הברכה שבירכה בתו הויא לבטלה .וכמו
שכתב כיוצא בזה הרא"ש )פרק במה מדליקין סוף סימן ז'( ,שהואיל והדלקה עושה מצוה ,צריך
שיהיה שמן בנר כשיעור קודם ההדלקה ,אבל אם בירך והדליק ואחר כך הוסיף שמן
כשיעור לא יצא ידי חובתו .וכן פסקו הטור והשלחן ערוך )סימן תרעה סעיף ב'( .ע"ש .אלא
ודאי שהעיקר שיהיה דבר הדולק ומפיץ אור ,וגם לגבי רבי חנינא בן דוסא שהוא רגיל
בנסים ,אגלאי מילתא למפרע שהוא נר הדולק ,ויוצאים בו ידי חובת הדלקת הנרות של
שבת ,וכל שכן במאור החשמל .וכן כתב להוכיח בספר פתחי שערים )שבת כא ,(.ויצא
לחלק בזה בין נר שבת לנר חנוכה .וכן פסק בשו"ת זכרון יעקב )מוסד הרב קוק תשל"ה סוף סימן
יד( .ע"ש .אלא שהראיה מהגמרא תענית הנ"ל יש לדחותה ,דהחומץ שם נעשה על ידי
הנס ככח שמן ,אבל אור החשמל אינו כשמן .ועיין בשו"ת פתחי שערים בחידושיו לשבת
)דף כא ע"א( .ובשו"ת הר צבי )חאו"ח ח"ב סימן קיד אות ב( ,ובשו"ת זה הים ח"א )סימן כז(,
ובשמירת שבת כהלכתה )פרק מג סעיף ד( .ודו"ק.
 הגאון רבי מרדכי וינקלר בשו"ת לבושי מרדכי תליתאה )חלק אורח חיים סימן נט(,
 כתב ,שאין יוצאים ידי חובת הדלקה בנרות חשמל ,כי צריך להיות שמן ופתילה
דוקא לעיכובא .אך שו"ר בשו"ת לבושי מרדכי מהדורא בתרא )ס"ס יט( ,שחזר בו ,וצידד
להתיר .ע"ש.
 רבי צבי פסח פראנק זצ"ל בשו"ת הר צבי )אורח חיים חלק ב' סימן קיד( כתב ,שיש
 לחלק בזה .דסוף סוף הלא הנס נעשה שזה דולק ,ולמה יגרע משמן ממש ,ויש
לעיין אם יצאה ידי הברכה ,דהרי בשעה שבירכה היה חומץ ודמי לבירך על הפרי ונפלה
מידו דמחוייב לברך שנית ,ואולי נעשה הנס בשעת הברכה .ע"כ .וכוונתו שהנס עשה את
החומץ כדין שמן ,משא"כ חשמל אין שם שמן .ושם הביא בשם הגאון הרגאצ'ובי,
שהורה דשרי לברך על נר החשמל במוצאי שבת ,אבל לא בער"ש ,דהברכה להדליק נר,
וזה לא חשיב מדליק .ע"ש .ואולי כוונתו דזה חשיב גרמא ,אלא דאף את"ל דחשיב גרמא
מ"מ לא גרע ממה שכתב המג"א )סימן רסג ס"ק יא( שאין מצוה שידליק בידים ,אלא
שישתדל שיהא נר דלוק בביתו ,ולכן כתב המהר"ם שאם האשה איחרה להדליק נרות עד
אחר השקיעה ,תאמר לגוי וידליק והיא תברך ,ובחידושי רבי עקיבא איגר הקשה ,דהא
אין שליחות לעכו"ם .ע"ש .ואי נימא דעיקר המצוה שיהא נר דלוק בביתו אתי שפיר.
ודו"ק .ואם כן הוא הדין לנר החשמל .ואף אם נחוש לדברי רבי עקיבא איגר הנ"ל ,הכא
עדיף מיניה ,שהוא עצמו גורם ההדלקה ,וגם אינו ברור כלל שהוא גרמא .וראה בזה
באורך בשו"ת יביע אומר ח"ב )סימן יז אות ד ,ט( ,שהעלה דהנעת הכפתור חשיבא הדלקה.
ע"ש] .ובמה שכתבנו בשם המגן אברהם ,ראה בילקוט יוסף מהדורת תשע"א )סי' רסג הערה
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סא( ,ומבואר שם גם כן שיש מצוה גם בהדלקה .ע"ש[.
 בשו"ת פקודת אלעזר )חלק אורח חיים סימן כב( כתב לפקפק בנידון שלנו ,משום שאין
 כאן פעולת הדלקה ממש ,שהוא רק פותח הכפתור והאור יוצא מעצמו ,ולדעת
רבינו תם והפוסקים ההדלקה היא עיקר המצוה ,וכו' .ע"ש .וכן דעת הגאון ר"א פוסק
הובא בירחון הפוסק )טבת תש"ג סימן תשפ( ,ובמאסף )שנה ט סימן צט( ,ובשו"ת משפטי עוזיאל
חלק א' )חלק אורח חיים סימן ז'( ,ובשו"ת ישכיל עבדי חלק ב' )אורח חיים סימן ט' אות ט'( .ע"ש.
 הזכרנו במק"א מה שכתב הגאון רבי שמעון גרינפלד בשו"ת מהרש"ג חלק ב' )סימן
 קז( ,לא אוכל לומר דבר ברור בנידון זה ,כי אינני בקי בטיב הענין של אור החשמל,
ובהשקפה ראשונה נראה לי שאין יוצאים בזה ידי חובת ההדלקה ,כי אור זה אינו
שלהבת ,ואין יכולים להדליק ממנו דבר .ומה שמאיר הוא כח נעלם ,והגע בעצמך ,הרי
יש אבנים טובות המאירות בלילה ,וכמו שפירש רש"י בפרשת נח על הפסוק צהר תעשה
לתיבה ,והאם יעלה על הדעת לצאת ידי חובת הדלקת הנרות בסידור אבנים טובות
המאירות בלילה ,ואף אם תמצא לומר שהכח המאיר של החשמל הוא איזה כח אש ,אינו
אלא גחלת בעלמא ,והמבעיר גחלת אינו יוצא בה ידי חובת הדלקת הנרות וכו' .ומ"מ
י"ל שבנר שבת שעיקר הטעם משום שלום ביתו ,הרי גם בנר החשמל לא ילך בחושך,
ולכן אם אין לו נר אחר אלא נר חשמלי ,ידליקנו בלא ברכה .ע"ש.
 שנראה מדבריו שאינו בקי כלל בענין החשמל ,כאשר העיד על עצמו ,והאמת
 כפי שהסכימו גדולי האחרונים בזמנינו שהחשמל הוא אש בוערת ,והמדליק נר
חשמל בשבת ,חייב מן התורה משום לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת ,וכמו
שכתב הגאון מסטמאר בשו"ת קרן לדוד )סימן פ'( .וכן פסקו בשו"ת אבן יקרה תליתאה
)סימן קסח( ,ובשו"ת מחזה אברהם )סימן מא( ,ובשו"ת מלמד להועיל )סימן מט( ,ובשו"ת פני
מבין )סימן נו( .וכן פסקו הגאון רבי חיים עוזר גרודזינסקי בשו"ת אחיעזר חלק ג' )סימן ס'(,
והחזון איש )סימן ג' אות ט'( .והגאון רבי שלמה יוסף זוין בספר סופרים וספרים )בחלק
התשובות עמוד שטז( בשם הגאון הרגאצ'ובי .ע"ש .ועוד אחרונים .וראה בשו"ת נחלת שמעון
)סימן טו( בשם הגאון רבי חיים מבריסק ,ובספר אשל אברהם על חולין )בפירות גינוסר סימן
כא( ,בשם הגאון רבי חיים עוזר .ע"ש .ולכן מה שדימה המהרש"ג והשוה מאור החשמל
לאור הנוצץ מאבנים טובות ,לא קרב זה אל זה .וגם יתר דבריו נסתרים על פי הנ"ל.
העיקר לדינא כדעת הבית יצחק וסיעתו ,וכ"כ הרה"ג ר' יוסף אלישר ז"ל ,וכ"כ הגרא"י
העיקר ניימרק באשל אברהם )שבת כב (.וז"ל :וגם אור החשמל אפשר שכיון דצליל
נהוריה ,כשר לנר חנוכה ,כמו שכשר לנרות שבת ,כמבואר בתשובות האחרונים ,אך
בודאי שבחנוכה מהודר יותר בשמן זית ,שהנס נעשה על ידו .ע"כ .נמצא דפשיטא ליה
להתיר בנרות שבת .ועיין בזה באורך בשו"ת יביע אומר חלק ב' )חאו"ח סימן יז( ,וחלק ד'
)סימן מ אות ה'( ,ובשו"ת יחוה דעת חלק ה' )סימן כד( ,ובחזו"ע שבת ח"א )עמ' ריב והלאה( .ושם
ביאר שאע"פ שאין לנו טעם מספיק לומר שלא יוצאים י"ח ההדלקה בנר חשמל ,מ"מ
נכון לחוש להמחמירים בזה היכא דאפשר ,ולהדליק גם נר שמן או שעוה ,ולברך עליו,
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ובזה יהיה ניכר שהדליקו לכבוד שבת .אולם כשאי אפשר לעשות כן מאיזה סיבות שהן,
רשאים לברך על נר החשמל ולצאת בו ידי חובה.
 אמת כי במשפטי עוזיאל )חאו"ח סימן ז( כתב הטעם שאין יוצאים י"ח ההדלקה בנר
 חשמלי ,משום שהדבר מצוי שמאור החשמל עלול לכבות לפתע באמצע הסעודה,
על ידי קלקול בתחנת הכח ,או בכבל החשמלי ,ונמצא מתבטל מעונג שבת ,ולכן אין
יוצאים בזה ידי חובת הדלקת נרות של שבת .ע"ש .וכן כתב בירחון הפוסק )חודש טבת
תש"ג סימן שפ( ,בשם אביו הגאון רבי אליהו פוסק ע"ש .וכן כתב גם בשו"ת פקודת אלעזר
)סימן כב( הנ"ל .ע"ש) .וראה עוד בשו"ת המהרש"ג סימן קז הנ"ל( .אולם נראה כי לפי המצב כיום
אין מקום לחששא זו ברוב ככל המקומות ,שאין הפסקת זרם החשמל מצויה אלא רק
לעתים רחוקות מאוד ,ואם באנו לחוש לזה ,הרי גם בנר שמן ופתילה קורה לפעמים
שנכבה באמצע הסעודה מאיזו סיבה ,ובפרט אם ניתז מים על הפתילה לפני ההדלקה,
ולכן אינה דולקת יפה ,אלא מסכסכת והולכת עד שתכבה ,ואם כן אין לדבר סוף .ולכן
אין לחוש לזה כלל ,דלא חיישינן למיעוטא דלא שכיח .ואם כן הוא הדין לנר החשמל
שאין לחוש לזה .וגם הלום ראיתי להרה"ג רבי יוסף אלישר זצ"ל ,בתשובה שהובאה
בשו"ת ישכיל עבדי חלק ג' )חלק אורח חיים סימן יח( ,שהשיג לנכון על המשפטי עוזיאל
הנ"ל ,כי במציאות של ימינו הפסקת זרם החשמל אינה מצויה כלל אלא במקרה של פעם
ביובל ,ובודאי שאין לגזור שלא לצאת ידי חובת הדלקת הנרות בחשמל משום חששא
רחוקה זו .ואדרבה בנרות שמן מצוי הדבר יותר ,שיעלה עשן הנרות ויחשך האור או
יכבה לגמרי ,מה שאין כן בחשמל שאין בו כל חשש כזה ,שאורו בהיר ונהיר ,ומתענגים
באורו יותר מכל הנרות .ע"ש .וכמה מן האחרונים הביאו גם כן תשובת הבית יצחק
להלכה ,ומהם בארחות חיים החדש )סימן רסד אות ג( ,ובספר מנחת שבת )במנחה חדשה סימן עה
סעיף ג( ,ובשו"ת דרכי שלום )סימן סג אות ה'( ,ובשו"ת מלמד להועיל )סימן מז( ,ובשו"ת משיב
הלכה )סימן רכ( ,ובספר יסודי ישורון ח"ג )עמוד קמח והלאה( .וכן פסק הגאון רבי אליהו
קלצקין בשו"ת דבר הלכה )סימן לו( .ע"ש .וכן פסק הרה"ג רבי יעקב משה טולידאנו
בשו"ת ים הגדול )סימן לב(.
 בשו"ת הר צבי )אורח חיים סימן קמג( שכתב לדון מצד גרמא בהדלקת החשמל,
 דהדלקה זו באה על ידי סיבוב הכפתור ואין זה אלא גרמא ,דלא עדיף מסילוק
התריס דפטור אף בנזיקין כמו שכתבו התוס' )סהנדרין עז ,(.משום דלא חשיב כמאן דעביד
מעשה בידים ,ואם כן בנידון דידן לא קיים זה מצותו בהדלקה ,והוי כהודלקה מאליה.
אלא שיש לפקפק אם במצות עשה מעכב שתהיה עשייתה פעולה בידים דוקא ,דשמא
במצות עשה מהני גם בגרמא ,ובלבד שיהיה הוא המסובב לעשיית המצוה .וראיה לזה
ממה שכתב מהר"ח אור זרוע ,שאין המצוה למול ,אלא המצוה שיהיה מהול .וכפי
הנראה זו היא שיטת המגן אברהם )סימן רסג ס"ק יא( שיכולה האשה לצוות לשפחה
להדליק ,והיא תברך ,ובחי' רבי עקיבא איגר תמה על זה הא אין שליחות לעכו"ם,
ולהאמור יש לומר דהדלקת נר של שבת אין מצותה עצם ההדלקה בלבד ,אלא עיקר
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המצוה ההשתדלות שיהיה אור בבית ,וזו היא קיום המצוה ,והכל יבוא מכוחו ,ואם כן
שפיר מברכת על הדלקת הגוי .ולכן הרמב"ם כתב בפרק ה' שחייבים להיות נר דלוק
בביתם ,משמע שאין מעשה ההדלקה מחוייב .וע"ש שהאריך עוד בזה] .אולם למעשה ראה
בילקוט יוסף סי' רסג סעי' סא שהעלנו שלא תברך על הדלקת השפחה ע"ש[.

 בספר אז נדברו ח"ג )סימן א( כתב בנ"ד ,והזכיר דברי אאמו"ר זיע"א ביביע אומר
 הנ"ל ,וסיים וכאשר עיינתי בכל התשובה לא מצאתי כן שיש לחוש להחמיר מלבד
מספר לבושי מרדכי תליתאה )סימן נט( .ע"ש .והנה באמת ציין שם לכמה אחרונים שנקטו
שאין לברך על הדלקת החשמל בנרות שבת ,וכמ"ש בהערה הנ"ל ,גם בספר החשמל
בהלכה חלק א' )סימן ג פרק ו עמוד קלג ,(.כתב ,דלא מבעיא למ"ש הגאון מטלז שיוצאים י"ח
מצוה אף ע"י גרמא ,אלא אף אם לא נסכים לדבריו ,מ"מ בנרות שבת שפיר יוצאים י"ח,
אפילו אם נאמר שההדלקה שע"י חשמל ,הויא כמו גרמא ,מ"מ יוצאים י"ח מצות
הדלקת הנרות לשבת ,וכל שכן שהסכמת כל גדולי דורנו שהמדליק נר חשמל בשבת
חייב מן התורה משום לא תבערו אש ביום השבת .ושם הביא עוד פוסקים דסוברים כן.
ע"ש .ולפי המבואר לעיל בשם כל הגדולים הנ"ל שהמדליק חשמל בשבת חייב מן
התורה משום מבעיר אש בשבת ,יש ללמוד שהיא הדלקה גמורה ,ולא גרמא ,וממילא
יכולים לצאת בהדלקה זו ידי חובת הדלקת נרות של שבת .וע"ע בשו"ת הר צבי )חאו"ח
ח"ב סימן קיד אות ב( שכתב ,שלענין הדלקת נרות שבת ,אפילו אם נחוש לחומרא שהדלקת
החשמל הוי רק גרמא ,מ"מ עיקר המצוה להשתדל שיהיה נר דלוק בבית ,כלשון
הרמב"ם )פרק ה ה"ב( ,שהחובה היא להיות בבית נר "דלוק" בשבת ,אלמא שאין מעשה
ההדלקה בידים עיקר המצוה ,ולכן יוצאים י"ח בהדלקת הנרות של חשמל .וכן דייק
בשו"ת באר משה חלק ו' )סימן נח אות א( ,ועם כל זה העלה שם שאין לברך על הדלקת
חשמל לנרות שבת .ע"ש.
 אדני זכרון חלק ג' )סימן א( כתב שאין יוצאים ידי חובת נר שבת בחשמל ,מטעם
 שהזרם נוצר בתחנת הכח באיסור מלאכות בשבת] .גם בשו"ת יביע אומר חלק ב'
)במפתחות לסימן יז( .כתב כן ,וראה להלן מה שכתבנו בזה[ .וכ"כ בבני ציון )סימן ה( ,שאין
לברך על נר חשמל .וכ"כ בספר דבר הלכה )קלאצקין( )סימן לו( .וכן דעת הגאון הגראצ'ובי
)מובא בהר צבי ,כנ"ל( .וכ"כ בספר כוכבי יצחק )סימן א-ב( ,וכ"כ בהמאסף )שנה ט' חוברת ח' ,סימן
צט ,וחוברת י'( וכ"כ בפרח שושנה )סימן נד( ,ועוד .ומשום הכי כתב אאמו"ר זיע"א ,שאם יש
לו נר שמן או שעוה ,לא יברך על נרות החשמל ,אף על פי שאין לנו טעם לומר שלא
יוצאים י"ח בנר חשמל] .ובשמירת שבת כהלכתה )עמוד לד( כתב בשם הגרש"ז אויערבאך
זצ"ל ,דיש לחלק בין אור חשמל שבא מתחנת הכוח ,דהרי זה חשיב בשעת הדלקה
כמדליק בלי שמן ,כיון שרק סומך על זה שבכל רגע נוצר זרם חדש בתחנה שלא היה
כלל בעולם מקודם ,והוא מחמם ומדליק הרבה פעמים בשניה אחת ,משא"כ אם מדליק
פנס המופעל ע"י מצבר ,אשר הזרם כבר צבור ונמצא בתוכו ,שפיר יכול לברך על זה לנר
שבת .ע"ש .וכן כתב בספר ברוך שאמר בשם הגרב"צ אבא שאול זצ"ל )עמוד ל(,
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שההדלקה לא באה מכוחו .ולפ"ז גם אין יוצאים ידי חובת נר חנוכה בחשמל ,שאין
שיעור שמן חצי שעה .ע"ש .ואאמו"ר זיע"א אמר לי ,שאין דבריהם נכונים להלכה ,וגם
דיבר על זה עם בקיאים ,ויש מה להעיר ביסוד דבריהם ,ואכמ"ל ,ולכן במקום שאין לו
אפשרות להדליק נר שמן או שעוה ,רשאי לברך על הדלקת אור חשמל[.

     
 אמת שבעוה"ר בחברת החשמל נעשות גם כיום פעולות הכרוכות בחילול שבת,
 ולפי זה היאך יכולים לסמוך על נר חשמל עבור נר שבת ,אולם כפי מה שנתברר לנו
]בביקור שערכנו בחברת החשמל[ ,בדרך כלל חילולי השבת הנעשים בחברת החשמל
הם אחר כמה שעות מהלילה ,ולא מיד בתחלת הלילה ,ולפי זה בעת שנהנה מהנרות
בסעודת ליל שבת על פי רוב אין החשמל מיוצר מחילול שבת באותה שעה .ולכן אפשר
לצאת י"ח בנר חשמל ,ולברך עליו .ועוד ,שהרי החשמל מיוצר גם עבור חולים שיש
בהם סכנה הנמצאים בבתי חולים ,או בבתיהם ,וצמודים למכשירי חשמל ,ואי אפשר
להם בלא החשמל ,ממילא גם הבריאים נהנים אגב החולים מאור החשמל ,שאי אפשר
לספק חשמל רק לחולים בבתיהם ,אחר שאין יודעים באיזה איזור ישנם חולים שיש בהם
סכנה.
 שחכ"א פירסם שכביכול מרן אאמו"ר זצוק"ל דעתו היתה לאסור ליהנות מהחשמל
 בשבת בארץ הקודש ,ושגם מרן עצמו השתמש בגנירטור בשבת ,הדברים אינם
נכונים כלל ועיקר ,ולא היו דברים מעולם ,לא היה למרן זצוק"ל גנירטור ,וחבל שגורמים
בלבול בצבור ,בדברים שאינם אמת.
 ידוע מה שכתבו חכמי הזמן ,לצדד להקל ליהנות מהחשמל בשבת ,מצד פיקוח
 נפש ,מלבד פיקוח נפש של המקום עצמו ,שאם נדלקת מנורה של מכבי אש,
נדלקת אש והם מכבים בלחיצת כפתור ,ואם לא ילחצו ,יצטרכו להזעיק  20איש לכבות,
או יבררו איפוא הדליקה .עוד בה ,שייצור החשמל נועד גם עבור בתי החולים בהם
מאושפזים חולים שיש בהם סכנה ,ואם לא יהיה חשמל יבואו לידי סכנה ,או ספק סכנה.
 שגורם שהמשתמשים בחשמל בשבת גורמים לכך שהפועלים היהודים יוכרחו
 לעשות מלאכות עבור פיקוח נפש שיהיו בשבת] ,והיינו בהמשך ייצור כח החשמל[,
הנה מבואר בתשובת הרשב"ץ )ח"א סי' כא( ,דהא דאסור להתנות לחלל את השבת ,אינו
אלא ג' ימים קודם השבת ולדבר הרשות ,אבל קודם ג' ימים ,א"נ לדבר מצוה ואפי'
בערב שבת ,מותר להפליג בספינה ,או לצאת בשיירה ,וכל כיו"ב ,אע"פ שמכניס עצמו
בהכרח לידי חילול שבת מפני פקו"נ .ושכ"ד הרז"ה .וכ"פ הריב"ש בתשובה )סי' יח וסי'
קא( ,ושכ"ד רבו הר"ן ,ושכ"ה אף לדעת הריף .וכן פסק בש"ע )סי' רמח ס"ד( וראה מה
שכתבנו בזה בילקוט יוסף בסימן רמח .וע"ש ברמ"א שהיקל בזה כר"ת ,לענין מה נקרא
צורך מצוה לענין זה ,יעו"ש .ולפי זה כל שהוא משום כבוד או עונג שבת ,וכן ע"מ
למנוע צער ,הוי בכלל מצות כבוד ועונג שבת.
 בילקו"י שם ,שהמג"א הביא ממהר"י בן לב דפליג בהא ע"ד הריב"ש הנ"ל ,וס"ל
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דכל שבודאי הגמור יצטרך לחלל שבת בפני פקו"נ ,אין להקל ,וכ"ד הרדב"ז בתשו' )ח"ד
סי' עז( .אך הא"ר השיב על דברי המהריב"ל ,והעיקר כדעת הש"ע והרמ"א .וע"ש בביאור

הלכה שחשש לד' מהריב"ל ,אחר שכ"מ מד' הרי"ף ,וגם היאך נתיר לגרום חילול
בהכרח ע"י פקו"נ .אך בחזו"ע )שבת ח"א עמ' קכו( ,השיב על דבריו ,שהריב"ש גופיה כ'
בתשובתו דאף הרי"ף אית ליה ההיא דהרז"ה .ע"ש .ולכן לענין הלכה אין לחוש בזה נגד
דברי מרן והרמ"א .ע"ש.
 במנחת שלמה )סי' כד אות ב( שכתב לבאר גם ע"פ שיטת הביאור הלכה .וכתב שם,
 דאף שחייב אדם לדאוג בכל מאי דאפשר מער"ש ,שלא יצטרך אח"כ לחלל שבת
משום צורך של פקו"נ ,וכמ"ש המג"א )ר"ס ש"ל( ,ולמד כן מספר חסידים דאשה מעוברת
שהגיעה לחדש התשיעי ,צריכה להכין בכל ערב שבת את הדברים הצריכים לה ,שמא
יזדמן לידתה בשבת ולא יצטרכו לחלל שבת ,מכל מקום אף אם יודע בבירור שיצטרך
אחר כך לחלל שבת מפני פקוח נפש ,אפילו הכי מעיקר הדין מצינו רק שאסור לעשות
מעשה לגרום אחר כך דיחוי שבת משום צורך פקוח נפש ,ואפילו רק חלול שבת דרבנן
גם כן אסור ,אבל שיהא חייב לעשות מעשה בקום ועשה כדי למונעו ,אפשר דלאו חיוב
גמור הוא .וממילא אין לאסור ליהנות מזה בשבת .והכי נמי כאן המכונות שהודלקו
מערב שבת הרי הם מוכנים ועומדים בשביל כל הצרכנים להשתמש בהם בשבת ,כדרך
שרגילין להשתמש בחול ,וכיון שכן אפשר שאין בני העיר חייבים למנוע עצמם
מלהשתמש בחשמל בשבת ,כדי שהפועלים לא יצטרכו אחר כך להוסיף דלק ,כיון
דבשעה שמוסיפים בהיתר הם עושים משום הצלת נפשות ,כדי שלא יכלו הנרות של בתי
חולים ,מכל מקום כיון שאי אפשר להוסיף עבור החולים אלא אם כן מוסיף גם עבור
הבריאים ,הרי זה חשיב כשוחט בשבת לחולה ,דמותר שפיר לבריא ,משום דאי אפשר
לכזית בשר בלא שחיטה ,והכי נמי כאן בשעה שהנרות שבכל העיר דולקות ,אי אפשר
כלל למנוע את כבוי הנרות מבתי החולים וכיוצא בזה ,אלא אם כן מוסיף נפט גם עבור
כל העיר.
 אור החשמל הבא מהחוט הלוהט שבתוך המנורה אם הודלק מערב שבת נראה
 דבזה שממשיכים לייצר את הזרם גורמים רק שהחוט הלוהט ישאר בליבונו ולא
יתקרר ,ואם יסובב אדם במו ידיו את גלגל המגנט שמייצר את הזרם אינו חשיב כלל כל
רגע כמבעיר כיון שאינו מדליק בכך שום דבר חדש שלא דלק קודם ,ולא דמי למוסיף
שמן בנר שהשמן עצמו בוער ונשרף ,מה שאין כן הכא הזרם עצמו איננו כלה ונשרף
אלא שבכח מרוצתו הוא מחמם את החוט עד שמלבין ומאיר ,ולכן דוקא אם עושה
פעולה זו בחוט קר אז חשיב שפיר מבעיר ,מה שאין כן כשהחוט כבר דולק מקודם הרי
זה דומה לברזל מלובן המונח על גבי אש ובא אחר והוסיף אש כדי שלא יתקרר לאחר
שהאש הראשון יכבה דפשוט הוא דבכהאי גוונא שאינו מלבין יותר את הברזל ,אינו חייב
כלל משום מבעיר על זה שהוא גורם שהברזל לא יצטנן ,והכי נמי גם כאן .ואין זה חשיב
כנהנה ממעשה שבת אם עדיין בחמימותה.
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 הוסיפו סברא לקולא ,אחר שחברת החשמל מייצרת את החשמל ומונעת בכך סיכון
 בטחוני ,שאם בכל הארץ לא יהיה אור ,הדבר יהווה סיכון בטחוני .וכן יש שצירפו
לזה אם נהנה מאור החשמל לצורך מצוה ,כגון ללמוד לאור החשמל וכדומה ,דשמא הוי
בכלל מצוות לאו ליהנות ניתנו ,וראה בילקוט יוסף שם אריכות בזה.
 כתב להחמיר בנ"ד ,על פי מ"ש בספר אור לציון חכמה ומוסר )סוף עמ' כ( דבזה
 סו"ס מפסיד מקדושת השבת .ועוד הביא מהכה"ח )סי' רמח ס"ק כד( ע"פ רבינו
האר"י ז"ל ,שאף לאונס יש איזה עונש וצריך כפרה ,וא"כ גם כאן שיש לו הכרח
להשתמש בחשמל בשבת ,דבלא זה ישב בחושך וכו' ,מכל מקום גם עבירה באונס צריך
עונש וכפרה .ע"כ .אולם כל הנ"ל אינו אלא ממשנת חסידים שעליהם נאמר וסביביו
נשערה מאד ,וכמבואר ביבי"א ח"ה )סי' יח אות ג( ,אבל אינו ענין כלל לענין הנאה מחשמל
המיוצר בשבת על ידי עובדי החברה ,שתחת אשר יפעלו פעולות אלו בהיתר פקו"נ,
עוברים על מלאכות גמורות באיסור מוחלט .דסוף סוף הצרכן בבית אינו עושה שום
פעולה אסורה ואף לא באונס .ועכ"פ לענין דינא עי' מה שסיים שם ביבי"א על זה .ע"ש.
וכל זה הוא אף למטוניה דהחכם הנז' ,שמדמה השימוש בחשמל להפלגה ויציאה
בשיירה ,ששייכים בגזירת חז"ל .אולם בלאו הכי לקושטא דמילתא ,רב המרחק ביניהם
בכמה הבדלים מהותיים ,שמחמת כן כל ענין השימוש בחשמל מערב שבת מעיקרא אינו
בכלל גזירת חז"ל ,וכדברי הרדב"ז בתשובה )ח"ד סי' צה( ,דאין לנו לכלול בגזירה אלא
מ"ש בעלי הגזרה ,והם לא אמרוה אלא בטובלים בכלי ,במאי דגזרו גזרו במה שלא גזרו
לא גזרו" ,דבשלמא היכא שהדבר הוא מצד הדין יש לאסור כל מה דדמי ליה ,אבל
כשהוא מטעם גזירה אין לנו אלא מה שגזרו" .עכ"ל .וע"ע בפה"מ להרמב"ם מס' ידיים
)פ"ג מ"ב( ,ובשו"ת ציץ אליעזר חי"א )סי' סד אות ו( ,ולכן בנ"ד אף אם היה בדומה ממש למה
שגזרו בענין לצאת בספינה ,היה לנו להקל כדבריהם בצורך מצוה של עונג שבת וכו' בלי
לעשות חילוקים להחמיר .וכל שכן שיש חילוק בין דין הספינה שבו גזרו חז"ל לבין נ"ד,
דבנ"ד מעיקרא לא היתה גזירת חז"ל כלל ,ואפילו סמוך לשבת ולדבר הרשות.
 היכא דאפשר יש להדליק בנרות שמן או שעוה לכבוד שבת .ובשו"ת כוכבי יצחק
) סימן ב דף כ (:הביא בשם הגר"א קוטלר שהתיר ליולדת שנמצאת בביה"ח ,ואינה
יכולה להדליק נרות שבת ,בנרות של שעוה ,שתדליק נרות חשמל ,ותצא בהם י"ח.
ומשמע דהיינו בברכה .אך הביא שם בשם כמה מחברים שפסקו בקצירת האומר
לאיסורא .ע"ש .ועל כל פנים לדינא כל היכא שהוא שעת הדחק ,כמו ביולדת ,יש להורות
כדברי הגר"א קוטלר להקל לברך על נר חשמל.
 יצא לאור שו"ת יביע אומר ח"ט ,ושם )סימן קח אות קכד( הביא מה שכתב באור לציון
 חלק ב' )עמוד קע אות יב( שאין יוצאים י"ח הדלקת נרות שבת בנורת חשמל ,שהרי אור
החשמל שמאיר ברגע זה אין הוא אותו האור שדולק בעוד רגע ,וכשמדליק חשמל בביתו
לא נחשב האור של משך זמן ההדלקה בא מכחו ,אלא כמו כח כחו ,ופנים חדשות באו
לכאן ,ודומה לכאילו נוסף שמן חדש לנר בכל רגע ורגע וכו' .וכתב על זה ביביע אומר

לו

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

 זרעו בחיים 

בזה"ל :הנה הגרצ"פ פראנק בהר צבי על הטור )סימן רסג( נתעורר בזה ,וכתב שאפילו
נאמר שדוקא האור הראשון בא מכחו ,אבל מה שהנר החשמלי דולק והולך אין זה
מכחו ,אלא כח שני ,אעפ"כ יוצאים בו ידי חובת המצוה ,שעיקר המצוה שיהיה אור
בבית ,וכמ"ש הרמב"ם )פ"ה ה"א( ,וש"ע )סימן רסג ס"ב( :אחד האנשים ואחד הנשים חייבים
להיות בבתיהם "נר דלוק" בשבת .ואין מצות נרות שבת עצם ההדלקה ,אלא ההשתדלות
שיהיה נר דולק בבית .ע"ש .ושכן מוכח מדברי המג"א] .וכן הוא בשו"ת הר צבי חאו"ח
סימן קמא[ .וכן פסקו בשו"ת בית יצחק )הנ"ל( ,והגרא"י ניימרק הנ"ל ,ואפילו לר"ת )בתוס'
שבת כה (:שאם היה נר דלוק מבעוד יום ,צריך לכבותו ולחזור להדליקו ,כדאמרינן )שבת
כג ,(:ובלבד שלא יקדים ולא יאחר ,מ"מ כל שמדליק סמוך לחשכה שניכר שעושה לכבוד
שבת ,שפיר דמי .והוא הדין לגבי נר החשמל .וכמו שנתבאר בשמם בשו"ת יביע אומר
ח"א )סימן יט אות יד( .א"כ ס"ל דהויא עשייה ממש ולא גרמא .וכ"כ בשו"ת אחיעזר ח"ג
)סימן ס( .ע"ש .וכן המסקנא בנ"ד בשו"ת יביע אומר ח"ב )סימן יז אות ד( .ומ"ש בשו"ת ציץ
אליעזר ח"א )סימן כ פרק יא( לפקפק מטעם אחר ,שכיון שהחוט הדולק בחשמל הולך כחצי
גורן עגולה ,אולי דומה לאבוקה ,והרמ"א כתב )סימן תרעא ס"ד( ,שיזהר להעמיד נרות
חנוכה בשוה ,ולא בעיגול דהוי כמדורה ,וכן יש להזהר גם בנרות שבת ויו"ט שלא
לעשותן כמדורה .כבר נדחו דבריו בשו"ת יביע אומר ח"ב )סימן יז אות יג( ,שאין זה בגדר
אבוקה .ובלא"ה הרי המג"א תמה על הרמ"א בזה .וע"ע להמשנה ברורה בביאור הלכה
)סימן תרעא ס"ד( ד"ה אפילו ,שכתב לפרש דברי הרמ"א בענין אחר .ע"ש .וכן ראיתי בספר
החשמל לאור ההלכה )עמוד קלג( שדחה דברי הציץ אליעזר הנ"ל .ע"ש .וכן העלה בספר
אז נדברו ח"ג )סימן א( ,שיכולים לצאת י"ח בהדלקת נר חשמלי ,ולברך עליו .ע"ש .ואף
שבשו"ת מהרש"ג הנ"ל הסתפק בזה ,אין ספיקו מוציא מידי ודאי של האחרונים
המתירים ,וברוכי נמי מברכינן.

  
 שאפשר להשיג נרות שמן או שעוה ,עדיף לצאת בהם ידי חובת ההדלקה ,ולא
 בנר חשמלי ,ונכון לכוין בברכתו שלפני ההדלקה ,לפטור גם את הדלקת החשמל
שידליק לאחר מכן .ומכל מקום באופן שאין אפשרות להשיג נרות שמן או שעוה,
וכדומה ,אפשר לברך ולהדליק מנורות חשמל ,ויוצאים בזה ידי חובת ההדלקה.
ולכתחלה עדיף שידליק נר חשמלי הניכר לכבוד לשבת ,ולא יסמוך על המנורה קבועה
בקיר.
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הרב משה יוסף
ראש בד"צ "בית יוסף"
וראש ביהמ"ד "מאור ישראל"

 
 
 ואתבונן בדין בשר או שאר דבר מאכל שהוא גוש ,שנתבשל על גבי האש,
 ובעודו חם מאוד ורותח הועבר לכלי שני ,האם נחשב דינו ככל כלי שני ,הואיל
והוא מונח בכלי שני ,או שמא יש למאכל זה דין כלי ראשון ,הואיל והוא דבר גוש
השומר על חומו זמן רב.
  בפשטות ,בדבר זה נחלקו הרמ"א והרש"ל ,דהרמ"א )יו"ד סי' צד ס"ז( כתב ,על
 מה שפסק מרן השלחן ערוך ,שבשר רותח שחתכו בסכין הבלוע מחלב ,והוא בן
יומו ,כל החתיכה אסורה ,אם אין בה שישים נגד הסכין ,במקום שחתך ממנו את
הבשר ,ואם אינו בן יומו ,אינו אוסר אלא כדי קליפה .וכתב הרמ"א ,שזהו רק אם
הבשר היה בכלי ראשון ,אבל אם הונח הבשר בכלי שני ,אף שעדיין הוא רותח ,הרי
שהבשר צריך קליפה בלבד .גם בדין תתאה גבר ,כתב הרמ"א )בסי' ק"ה ס"ג( ,דכל דין
תתאה גבר נאמר רק בכלי ראשון ,וכגון שמיד לאחר שהורד כלי האיסור מעל האש נפל
עליו היתר צונן ,אבל אם התבשיל הונח בכלי שני ,ונפל עליו היתר צונן ,אף שהוא
עדיין רותח ,אינו אוסר כלל דכלי שני אינו אוסר .נמצינו למדים מפורש בדעת הרמ"א,
דאף שהבשר הוא דבר גוש ,מ"מ כיון שעתה הוא בכלי שני יש לו דין של כלי שני לכל
דבר .אולם הרש"ל בספרו ים של שלמה )פר' גיד הנשה סי' מד ופר' כל הבשר סי' עא( כתב ,דכל
מה דקי"ל שכלי שני אינו מבשל ,אינו אלא בדבר שיש בו רוטב ,אבל דבר שהוא יבש
וגוש ,כל זמן שהיד סולדת בו יש לו דין כלי ראשון ,אף שהוא מונח עתה בכלי שני.
והביאו דבריו הש"ך )סי' קה סק"ח( ,והט"ז )סי' צד ס"ק יד( ,וכתבו שכן היא דעת בעל
האיסור והיתר הארוך) ,כלל לו דין ז'( .ואף הרמ"א עצמו בדרכי משה )סי' קה סק"ד( הביא
דברי הרש"ל ,ודחה את דבריו .ומ"מ ,הט"ז העלה להלכה לדעתו ,שאין להחמיר בגוש
אלא באופן שיש גם דוחקא דסכינא ,אבל בלא"ה יש להקל כדעת הרמ"א.
 הגר"א )סי' קה סקי"ז( ,ביאר ,כי יסוד מחלוקתם הוא מסוגיא דדגים שעלו
 בקערה של בשר ,כי הרש"ל למד מדין זה ,דהואיל וקי"ל שהדגים בולעים
מהקערה ,ולא חשיבי ככלי שני ,דגוש הוי ככלי ראשון ,ואילו הרמ"א ביאר ,שהדגים
בולעים מדין עירוי ,כחם לתוך צונן ,אבל אחרי שמונחים בכלי שני ,דין כלי שני יש
להם לגמרי ,אף שהם דבר גושי .ע"ש.
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 ,את סברת הרש"ל להחשיב את הגוש ככלי ראשון ,ביאר הש"ך )שם סק"ח(,
 ,שאחר שהביא דברי הרש"ל והאו"ה ,כתב ,שיש מקום לבאר את דבריהם על
פי התוס' בשבת )דף מ :ד"ה ושמע מינה( ,דהנה התוס' כתבו לבאר טעם החילוק מדוע כלי
ראשון מבשל ,וכלי שני אינו מבשל ,ובפשטות משמע דבשניהם רותחים והיד סולדת
בהם מיירי ,הואיל ,ובכלי ראשון אף שהוסר מע"ג האש ,מ"מ הואיל ועמד ע"ג האש
ממש ,דפנותיו חמים ומחזיקים את חומו זמן רב ,משא"כ בכלי שני ,שדפנותיו קרים,
והולכים ומקררים את התבשיל .ע"כ .ולפי זה ,ביאר הש"ך ,דבר שהוא גוש ,אין
הדפנות נוגעות בו ומקררות אותו ,וא"כ נשאר חומו רב ,ואף בכלי שני נשאר בו כח
הבישול .ע"ש .ועדיין הדברים צריכים ביאור ,הרי המאכל נוגע לכל הפחות בתחתית
הכלי ,ולפעמים אף נוגע בצידי הכלי ,ומדוע לא נאמר אף בגוש שהוא מתקרר מהכלי?
ונראה לבאר כוונת הש"ך ,שברוטב ,הואיל והוא נוזלי וזז ממקום למקום ,ובכל פעם
נוגע מעט מהרוטב בדפנות ,ממילא יוצא שהרבה מהרוטב מתקרר על ידי הנגיעה
בדפנות ,משא"כ בגוש ,אע"פ שנוגע בדופן ומתקרר מעט ,מ"מ רק אותו המקום שנוגע
בדפנות מתקרר ולא כל הגוש ,ובשאר צדדי הגוש ובתוך הגוש עצמו עדיין נשאר חום
רב ,הלכך נשאר על הגוש דין כלי ראשון .ולפי ביאור זה מובנת גם סברת אותם
אחרונים שכתבו ,שלא שייך דין גוש אלא כשהוא לבדו בכלי ,ללא רוטב ,אולם אם יש
יחד עם הגוש גם מרק נוזלי ,אין בזה דין גוש כלל ,מפני שהרוטב מתקרר מדפנותיו של
הכלי ,וחוזר ומקרר את הגוש עצמו ,שהרי הרוטב נוגע בגוש מכל צד .ולהלן )אות ג(
נבאר בע"ה באריכות את מחלוקת האחרונים בדין גוש עם רוטב .ע"ש.
 ,שיש עוד ביאור בחילוק שבין כלי ראשון לכלי שני ,שהנה כתב רבינו יונה
 ,באגרת התשובה )יום ה' כלל א' סימן ג' ,והביאו הר"ן בשבת דף כב ,(.שמים חמים
שמערים אותם מכלי ראשון" ,מיד כשיצאו מהכלי הראשון ,אף על פי שהם רותחים,
פסקה רתיחתן לאלתר ,ואינם יכולים לבשל ,כדין כלי שני שאינו מבשל" .ע"כ) .והביא
דבריו מרן אאמו"ר בשו"ת יחוה דעת ח"ד סי' כב( .ומשמע מדבריו שאף קודם שהגיעו המים לכלי
השני ,אלא עודם באויר ,כבר נתקררו המים ונחשבים לכלי שני ,אף שאין באויר שום
דפנות שמקררות אותם ,ואין לו לרבינו יונה דין עירוי כלל ,אלא דין העירוי הרי הוא
כדין כלי שני לכל דבר ,וע"ש בדבריו ודו"ק .וזהו שלא כמו שפירשו התוס' שהדפנות
מקררות את המים .ונראה ,שאף לדברי רבינו יונה ניתן לפרש את החילוק שיש בין גוש
לבין נוזל .כי דוקא בדבר נוזלי ,כשעובר מהכלי הראשון לכל השני ,האויר מקררו
ונעשה ככלי שני ,מה שאין כן בגוש ,אף שהאויר מקררו מעט ,מ"מ הרי אין האויר
יכול לקרר אלא את הדפנות החיצונים של הגוש ,אבל פנימיות הגוש נשארת
בחמימותה ,וחוזרת היא ומחממת אף את החיצוניות של הגוש ,ולפיכך נשאר עליו דין
כלי ראשון.
  נראה ,שיש להביא ראיה ברורה שדין הגוש הוא כדין כלי שני ,מהמשנה
 במעשרות )פ"א מ"ז( ,דשם ביארה המשנה את זמן הקביעות למעשרות של היין
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והשמן ,אולם ,הואיל וקי"ל דמותר לאכול בדרך עראי ,אף קודם שהופרש מהשמן
תרומות ומעשרות ,לפיכך התירה המשנה למרוח שמן זית שלא הופרשו ממנו תרו"מ
על גבי החמיטה) ,ופי' הרע"ב ,דהיינו עוגה קטנה ,וכשמוציאין אותה מהתנור ,היו מושחין את פניה בשמן(,
ועוד התירה המשנה אף לתת מהשמן זית לתוך התמחוי ,כשהוא חם) ,תמחוי ,היינו כלי שני,
רע"ב( .ופירש הדברים הרע"ב ,דאף שהאש קובעת למעשרות ,ואסור לאכול ,אף בדרך
עראי ,מכל תבואה פירות וירקות שנתבשלו באור ,מ"מ ,האי לא חשוב בישול ,דכלי
שני אינו מבשל .ע"כ .ולכאורה ,איך מותר למרוח את החמיטה בשמן ,והרי משיחה זו
בשמן היתה נעשית ממש כשיצאה העוגה מהתנור ,כפי שביאר הרע"ב ,ואז עדיין חומה
רב ,והעוגה הרי נחשבת כדבר גוש ,שלדעת הרש"ל הוא מבשל ,ונמצא ,שבבישולו של
הגוש את השמן ,הוא קובעו למעשר ,וצריך הדבר להיות אסור ,ומכיון שהמשנה
במפורש התירה לעשות כן ,משמע דאף גוש דינו ככלי שני לכל דבר.
 כרחנו חייבים אנו לומר ,דחמיטה זו שאנו עוסקים בה ,לא היתה בתוך כלי
 כשיצאה מהתנור ,דא"כ לכל הדעות אסור היה למושחה אז בשמן שלא הופרשו
ממנו תרו"מ ,דהרי דין כלי ראשון היה לה לעוגה ,שהוא מבשל ,וקובע בזה את השמן
למעשר ,אלא ודאי דמתניתין מיירי שהוסרה החמיטה מתוך הכלי בה היא נאפתה ,ורק
אז מושחין אותה בשמן ,או שמעיקרא נאפתה העוגה בלא כלי כלל ,וכעין אפיית לחם
בתוך התנור על גבי הגחלים ,או בדפנותיו של התנור ,ובלא כלי ,ובאמת שכן נראה
מפירוש מהר"י בן מלכי צדק )במשנה שם( ,שפירש ,שחמיטה היינו חררה ,וכבר מבואר
בכמה מקומות ,שחררה היא עוגה הנאפית ע"ג גחלים ממש ,וכדאיתא בגמרא שבת
)יט" (:ולא חררה ע"ג גחלים" .וכ"כ המגיד משנה )פ"ב מהל' נזקי ממון הל' יז( שדרך לאפות
חררה על גבי גחלים ממש .ע"ש.
 ממשנתינו חזינן בהדיא דדין כלי שני יש אף בדבר גושי ,אלא שאין ראיה זו
 מכרעת ,כי לכאורה אפשר לדחות הדברים על פי מה שכתב התפארת ישראל )שם
אות עא( ,שנראה שהרגיש בזה ,וכתב ,דאף דדבר עב משמר חומו לאחר סילוקו מהאש,
ודינו ככלי ראשון ,נ"ל דהכא בעוגה דקה וקטנה מיירי .ע"כ .מבואר מדבריו שחררה זו
מתוך דקותה וקטנותה ,אין לה כלל דין גוש ,שאין בה עובי פנימי שמחמם אותה,
הלכך אין משיחתה בשמן חשובה כמו בישול .ואולי היה אפשר לדייק כן אף מדברי
הגר"א ,בשנות אליהו ,שכתב ,דחום של החמיטה אינו ממש ,דנוח להתקרר תיכף.
אולם ,הגר"א עצמו ,בביאור הגר"א ביו"ד )סי' קה סקי"ז( ,הרי הביא את הראיה מחמיטה
לדעת הרמ"א ,דגוש ככלי שני .ע"ש) .ומשמע שנוקט כן אף להלכה(.
 הענין ,נראה עוד לומר ,דאין להביא כלל ראיה ממשנה זו ,לנידון דידן ,שהרי
 הרמב"ם פירש את המשנה באופן אחר לגמרי ,ודלא כמו שפירש הרע"ב,
שהרמב"ם פירש ,חמיטה ותמחוי ,הם שמות של כלים שנותנים בהם המאכל כשהוא
חם .ע"כ .וכן משמע גם ביד החזקה )פ"ג מהל' מעשר הל' טו( ,שכתב ,ונותן "לקערה קטנה"
ולתמחוי .ולפי ביאורו זה ,לא דמי כלל סוגיה דמתניתין לדין גוש ,כי הכל מיירי
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בנתינת השמן לכלי שני ,והתירה המשנה אף שהוא חם .שוב ראיתי ,שהחכמת אדם
בבינת אדם הלכות בשר בחלב )כלל מז סימן סה( הביא הראיה מדין החמיטה ,וכתב
לדחותה מדברי הרמב"ם הנ"ל .ע"ש .וע"ע במשמרת שלום )סי' צד מש"ז סקי"ד(.
  הש"ך )סי' קה סק"ח( ,אחר שביאר סברת הרש"ל דגוש ככלי ראשון ,כתב,
 שמדברי מרן הבית יוסף בריש סימן ק"ז ,משמע ,שגוש הוי ככלי ראשון .ונראה
לבאר כוונתו ,דהנה ,מרן הבית יוסף שם הביא את דברי הסמ"ג ,שהמבשל דגים קטנים
ונמצא בהם דג טמא ,יש אוסרים אפילו אם מכירו וזרקו ,ויש ס' לבטלו ,וביאר הבית
יוסף ,שהם חוששים שמא כשעירה את הדגים מהאלפס )כלי ראשון( לתמחוי )כלי שני( ,לא
עירה הכל בבת אחת ,אלא מעט מעט ,ושמא נשאר הדג הטמא באלפס עם עוד מעט
דגים ומעט רוטב ,עד שאין ברוטב ובדגים ס' כנגדו ,ונאסרו כל אותם דגים שבאלפס,
)שהרי הוא כלי ראשון( ,וכשגמר העירוי על הדגים הראשונים שכבר שפך בתחלה לקערה,
נאסרו גם הם מחמת אותם הדגים שנאסרו באלפס כששהו עם הדג הטמא ,ועכשיו נגעו
בהם בעודם חמים ,הלכך ,אע"פ שאנו רואים בתמחוי שיש ס' כנגד הדג הטמא,
ומכירו ,וזורקו ,הכל אסור .ויש מתירים ,הואיל ואף אם נשתיירו מעט דגים באלפס עם
דג טמא ,ונאסרו אותם דגים מחמתו ,אין בכך כלום ,מכיון שאותם דגים שנאסרו
מתבטלים ,חד בתרי ,בדגים הראשונים שעירה מתחלה לקערה .ורבינו שמשון התיר
מטעם אחר ,שיש לנו לומר דאיסורא ברובא איתיה ,כדאמרינן בזבחים )עד ,(.הלכך ,אין
לתלות ולומר שנשאר דג טמא עם מעט דגים ,ואסרם.
 אלו מוכיח הש"ך ,שהואיל והבית יוסף ביאר את דברי היש אוסרים )הם,
 הסמ"ג ,התרומה ,הריב"א ,ועוד( באופן זה ,מוכח דהבית יוסף מבין ,שגוש נידון
ככלי ראשון ,דאל"כ היאך אותם הדגים שנשארו באילפס ,שהוא כלי הראשון ,ונאסרו
מהדג הטמא ,יאסרו את שאר הדגים שבתמחוי ,והרי התמחוי הוא כלי שני ,וכלי שני
אינו אוסר ,אלא ודאי דסבירא להוא דגוש הוי ככלי ראשון ,והדגים שבתמחוי הוו גוש,
וממילא הם נאסרים מהדגים שנאסרו מחמת הדג הטמא ,שבאו עליהם .גם הפרישה
)שם סק"ב( ,פירש להדיא כן בדברי הבית יוסף ,שדרך העולם לערות קודם את הרוטב,
ואח"כ מערה מעט מהדגים לתמחוי ,ונשארו באילפס עשרים דגים ,או שלשים דגים,
עם הדג הטמא ,עם מעט רוטב ,ונאסרו כל אותם עשרים דגים ,שהרי אז לא היה ס' נגד
אותו דג טמא ,והם עדיין בכלי ראשון ,וכשהשלים את שפיכת הדגים לתוך התמחוי,
אף שהוא כלי שני ,מ"מ הואיל והוא דבר גוש ,חוזרים כל אותם דגים אסורים ואוסרים
אף את הדגים הראשונים שכבר היו בתמחוי .ע"ש .ואף החוות דעת )סי' קז בביאורים סק"ג(,
כתב להסביר דעת היש אוסרים ,שהוא משום גוש .ע"ש .ואף אמנם שמרן השו"ע פסק
שרק לכתחילה יש לחשוש לסברת הסמ"ג והתרומה ,האוסרים ,אבל מעיקר הדין ,לא
מחזיקינן איסור לומר שנשאר האיסור בלא ס' נגדו ,וכסברת רבינו שמשון ,דאיסורא
ברובא איתיה ,אבל מ"מ ,לעצם דין גוש ,יכולים אנו ללמוד מכאן דס"ל דהוי ככלי
ראשון ,וכסברת הסמ"ג והתרומה ,שחשש להם.
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 ,ודאי שאין לפרש ולומר דטעם הסמ"ג והתרומה האוסרים את הדגים שבקערה,
 ,הוא משום עירוי שנחשב ככלי ראשון ,שכבר ביאר זאת הש"ך במפורש) ,בסי' ק"ז
סק"א( ,דאין לומר דמטעם עירוי אסרינן ,דהא אין עירוי אוסר יותר מכדי קליפה ,ואילו
כאן אנו אומרים שהדגים שבקערה נאסרים כולם ,ולא רק כדי קליפה ,אלא ודאי דלא
מטעם עירוי אתינן אלא מטעם גוש .ואמנם הרמ"א בדרכי משה )קה סק"ד( ,ביאר הטעם
שהדגים אוסרים משום עירוי ,ע"ש ,אולם כבר כתב הש"ך )קה סק"ח( שהרמ"א לשיטתו
דס"ל גוש ככ"ש ,ולכן הוצרך להסביר כאן טעם האיסור משום עירוי) ,ובאמת דברי הרמ"א
קשים לביאור ,ובסי' קז סק"א ,האריך הש"ך להקשות על ביאורו זה .ע"ש(.
 אגב ,מעצם היסוד שכתב הפרישה )שם( ,שכל הדגים שבתמחוי ,אף שהיה בהם
 רוטב ,נחשבים ככלי ראשון ,מדין גוש ,רואים אנו יסוד חדש ,דאף בדבר גוש עם
רוטב ,אין הרוטב מונע מהגוש מלהיות כלי ראשון ,כי אף אם הרוטב מתקרר מעט
מהדפנות ,או מהאויר ,וכדבארנו ,מ"מ המאכל הגושי שבתוך הרוטב נשאר בחומו
הפנימי הגבוה יותר ,ואין הרוטב מקררו .ונראה שאף הש"ך הנ"ל ס"ל כהפרישה ,שאף
כשיש עם הגוש רוטב אין זה מונעו מלהיקרא גוש .וכן נראה מדברי החוות דעת הנ"ל.
וכיון שהם ביארו בסברתם את דעת מרן הבית יוסף ,יש לומר כן אף בדעתו .ודו"ק.
 ,הפתחי תשובה )בסי' צ"ד ס"ק ז'( הביא בשם תורת האשם ,שאף אמנם דסבירא ליה
 ,כרש"ל ,שגוש נחשב ככלי ראשון ,מ"מ חילק בין כשהגוש לבדו ,לבין כשהגוש
היה עם רוטב ,דאז הרוטב שמתקרר מהדפנות ,מקרר את הגוש .ע"ש .ומדברי הפרי
מגדים באו"ח )סי' רנג א"א ס"ק לב( נראה שמסתפק בזה ,דז"ל :לרש"ל דמחמיר בגוש
בכלי שני וכו' ,וגם עם רוטב נתקרר הרוטב" ,ואף הגוש באפשר" .ע"כ .אלא שביו"ד
סי' קז )מש"ז סק"ב( כתב הפמ"ג לבאר דברי היש אוסרים ,דחיישינן שמא הטמא נשאר
עם פחות מס' בקדירה ,ונאסרו ,ואח"כ כשמערה לקערה אוסרים הדגים את כל שאר
הדגים שבקערה ,למאן דמחמיר בגוש .ע"כ .משמע שאף עם רוטב שייך דין גוש.
ושו"ר בדרכי תשובה )סימן צ"ד ס"ק צ"ח( ,שעמד בסתירת דברי הפמ"ג .ע"ש.
 פי יסוד זה ,אולי ניתן לבאר הסתירה בדברי האיסור והיתר ,כי הנה ראה ראיתי
 להגאון רבי מכלוף עידאן זצ"ל בספרו מנחת ערב )סי' קה סעיף ג'( ,שהוכיח מדברי
האו"ה בכלל כ"ז דין ג') ,וה"ד הט"ז סי' צב סק"ל( ,דמשמע מיניה דס"ל שגוש הוי ככלי
שני ,דכתב שם האו"ה ,דאם נטל דג טמא בכף עם מעט תבשיל והחזירו ,צריך ס' נגד
כל התבשיל שהיה בכף ,דאנו מחזיקים את הכף ככלי ראשון ,מאחר שהוציאו עתה
מהקדרה הרותחת ,ואי ס"ל להרב דגוש ככלי ראשון ,שוב לא היה צריך להביא הטעם
שהכף ככלי ראשון היא ,שהרי הדג הוא דבר גוש המחזיק את חומו ,ומקרי כלי ראשון
לעולם ,אלא ודאי דס"ל להאו"ה דגוש ככלי שני הוא .ע"כ .וזה שלא כמ"ש הט"ז )סי'
צד ס"ק יד( ,והש"ך )סי' קה ס"ק ח'( ,והפרי חדש )סי' צד ס"ק כו( ,שדעת האו"ה דגוש ככלי
ראשון ,וכן הוא מפורש באו"ה כלל לו דין ז' .ואולי אפשר ליישב הסתירה ,שהאו"ה
בכלל כז הנ"ל ,מיירי בתבשיל גוש עם רוטב ,וס"ל שגוש עם רוטב מתקרר ואין לו דין
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גוש ,הלכך כף שהוציא בה דג טמא עם תבשיל רוטב ,אין על הדג דין גוש ,ולכן הוצרך
האו"ה לאסור מסברא אחרת ,שהכף המוצאת מהקדרה דין כלי ראשון יש לה ,אבל
לעולם כשהגוש הוא לבדו בלא רוטב ,ודאי דחשיב ככלי ראשון .ודו"ק.
 , כתב הטור )יו"ד סימן צד( ,וז"ל" :כתב רבינו פרץ ,יש רוצים להתיר בשר רותח
 שחתכו בסכין חולבת ,על ידי קליפה ,כדאמרינן גבי בית השחיטה רותח ,וסגי
בקליפה )אם שחט בסכין של איסור( ,ולא דמי ,דהתם אין כל הבהמה רותחת אלא מקום בית
השחיטה לבד ,אבל חתיכה שכולה רותחת ,כשחותכין אותה בסכין חולבת מתפשט
בכולה וכולה אסורה ,אם אין בה ששים כנגד כל הסכין" .ע"כ .ומרן בשו"ע )שם סעיף ז'(
פסק כרבינו פרץ ,שכל חתיכת הבשר נאסרת) ,אלא שמרן כתב שא"צ ששים אלא כנגד מקום הסכין
שחתך הבשר ולא כנגד כל הסכין ,ואזיל לשיטתו בסעיף א' דל"א חם מקצתו חם כולו ,ודלא כר"פ שהצריך לשער
כנגד כל הסכין .ועי' בבית יוסף( .וכתב הרמ"א בהג"ה שם" ,וכל זה בבשר רותח בכלי ראשון,

אבל אם הוא כלי שני הבשר צריך קליפה והסכין נעיצה בקרקע ,וכן נוהגין" .ע"כ.
ולכאורה ,דברי הרמ"א קשים להולמם בדעת רבינו פרץ ,דאם כדברי הרמ"א כן הוא,
ורבנו פרץ מיירי שחתיכת הבשר מונחת בכלי ראשון ,א"כ מדוע הוצרך רבינו פרץ
לבאר החילוק בין בית השחיטה לחתיכה רותחת ,שכאן כל החתיכה רותחת וכאן רק
בית השחיטה רותח ,והרי יכול היה לחלק בפשיטות ,שחתיכת הבשר חמה בחום כלי
ראשון ,ואילו בית השחיטה אינו חם כל כך ,אלא הוא חם פחות ,שהרי דבר פשוט הוא,
ואף החוש לא יכחישו ,שאין דמיון כלל בין חום בית השחיטה ,לחום של חתיכה
רותחת בכלי ראשון ,ובפרט דאיכא מאן דאמר בגמרא שבית השחיטה צונן גמור הוא,
וקשה לומר דפליגי מקצה לקצה ,דלמ"ד אחד בית השחיטה רותח כחום כלי ראשון,
ולמ"ד השני צונן גמור הוא .ובאמת ,מצאתי ,שהרשב"א) ,הובא בטור ובב"י בריש סי' קה(,
כותב במפורש ,שחום בית השחיטה מועט הוא מחום של כלי שני .ע"ש .וכיון שרבינו
פרץ לא דחה בדרך זו את דעת המתירים ,יש מקום לומר ,דרבינו פרץ מיירי אף
שחתיכת הבשר הרותחת מונחת בכלי שני ,שאז יש מקום לדמות את חומה לחום של
בית השחיטה ,ולכן הוצרך לחלק בין חתיכה שכולה רותחת ,לבית השחיטה שהוא
לבדו חם ,ומש"ה אסר את כל החתיכה .ולפי זה ,יכולים אנו ללמוד מדברי רבינו פרץ,
שגוש המונח בכלי שני ,נחשב ככלי ראשון ,ולכן כל החתיכה נאסרה ,ומעתה ,הואיל
ומרן השלחן ערוך פסק כרבינו פרץ ,נמצא שיש מקום לומר אף בדעת מרן דגוש נחשב
ככלי ראשון.
 ,דכן הוא מפורש בהט"ז )שם ס"ק יד( ,שכתב ,דודאי הוא שרבינו פרץ מיירי בכלי
 ,שני ,דאי מיירי בכלי ראשון מי הוא אשר רוצה להקל בכלי ראשון בכדי
קליפה ,דאי בכלי ראשון סגי בקליפה ,היאך תמצא בעולם לאסור כולו בנותן טעם,
אלא פשוט דבכלי שני מיירי ,ואפ"ה החמיר בו להצריך ששים כיון שהיד סולדת בו,
ואם לאו כל החתיכה אסורה ,וכו' ,ומ"מ הכריע הט"ז להלכה ,שאין להחמיר בגוש
אלא באופן שיש גם דוחקא דסכינא ,וכנידון רבנו פרץ ,אבל בלא"ה יש להקל כדעת
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רמ"א .ע"כ.

)וע' בהפמ"ג שהעיר על הט"ז די"ל דרבינו פרץ מיירי בחום בלי רוטב ,דהיינו צלי ,וע"ש
יישובו(.

 מצאתי שהגאון רבי חיים בן עטר בספרו פרי תואר )סי' צד סק"ט( ,הקשה כן על
 הרמ"א ,ומכח קושיות אלו דחה את דברי הרמ"א .אלא שהפרי תואר בתחילת
דבריו כתב דהאמת נראה דמיירי שהבשר בכלי שני ,ובסו"ד כתב דמיירי בחום של צלי,
ואע"פ שצלי בעלמא אוסר רק כדי קליפה או כדי נטילה ,כאן שיש דוחקא דסכינא
אוסר בכולו] .ואפשר שמתחילה כתב למטוניה דהרמ"א דמיירי בבישול[ .ומ"מ
לאמיתו של דבר נראה יותר לומר ,שהפרי תואר הבין שרבינו פרץ מיירי בחום של צלי.
וממילא ברור שאין להוכיח מדברי רבינו פרץ שמרן השו"ע סובר שגוש נידון ככ"ר.
 ,דאם כנים אנו בביאור דעת מרן השו"ע דס"ל דגוש הרי הוא ככלי ראשון ,יובנו
 ,דברי מרן הבית יוסף במקום אחר ,דהנה בסימן צ"א בדין תתאה גבר ,כתב הבית
יוסף ,וזו לשונו :כתוב בתרומת הדשן) ,סימן קפא( ,קדרה מלאה חלב רותח שפותה אצל
האש על הכירה ,ומחמת הרתיחה יצא החלב למעלה מאוגני הכלי ,והיה נזחל ונמשך
בקילוח בלי הפסק דרך דפני הקדרה על גבי הכירה ,עד שהגיע אצל בשר שהיה ג"כ על
גבי הכירה ,יראה ,דאם היד סולדת בחלב במקום שנגע בבשר ,חשיבי כהאי גוונא עירוי
מכלי ראשון ,ונאסר הבשר .עכ"ל תרוה"ד .וביאר הבית יוסף ,ונראה דעל כרחך הבשר
היה צונן ,דאל"כ למה הוצרך לומר שהחלב חשיב כעירוי מכלי ראשון ,הא אפילו היה
החלב צונן גמור ,היה אוסר את הבשר ,משום דהוה צונן לתוך חם ,וכיון שכן ,דהבשר
צונן הוא ,על כרחך צריכין לומר ,דנאסר הבשר לא ליאסר הכל קאמר ,אלא דוקא כדי
קליפה ,דהא חם לתוך צונן אינו אוסר אלא כדי קליפה .עכ"ל הבית יוסף) .וכן פסק הרמ"א
בסי' צב ס"ז( .והנה הפרי מגדים )סי צא מש"ז סק"ה( ,חוקר ,בהא דקיי"ל חם לתוך צונן תתאה
גבר ,ואדמיקר ליה בלע כדי קליפה ,אם שייך לומר כן דוקא כשהתתאה הצונן אינו ע"ג
האש ,אבל אם הוא ע"ג האש ,אע"פ שעדיין הוא צונן ,אין שייך לומר בו "אדמיקר
ליה" ,כיון שחום האש אינו מניחו לקרר ,ויאסור בכולו ,כדין חם לתוך חם .ומתחילה
כתב הפמ"ג ,שמהרמ"א בתורת חטאת מוכח ,שהבין מדברי הר"ן ,שכל שעומד על
האש לא שייך בו תתאה ועילאה אלא הוי כשניהם חמים אף כשהתחתון צונן ,ואף
הב"י )סי' צא ס"ד( הביא דברי הר"ן אלו ,אולם ,שוב הביא הפמ"ג את דברי הבית יוסף
בביאור תרומת הדשן הנ"ל ,דמיירי שהבשר שלמטה הוא צונן ,ולא נאסר הבשר
מהחלב יותר מכדי קליפה וכדין עירוי ,והבין הפמ"ג ,שהבשר היה מונח על גבי כירה
חמה ,שהרי התרומת הדשן ביאר במפורש שגם החלב וגם הבשר נמצאים על גבי
כירה ,וסתם כירה חמה כולה ,אלא שחתיכת הבשר הצוננת עדיין לא הספיקה
להתחמם ,וכיון שלא נאסר הבשר יותר מכדי קליפה ,משמע במפורש ,שאף שהתחתון
ע"ג האש ,מ"מ כל שהוא צונן שייך בו דין תתאה גבר ,ודלא כמו שדייק בתחילה
מהתו"ח בשם הר"ן .והניח הפמ"ג חקירתו בצ"ע .ע"ש.
 ,הדברים מוקשים ,שהרי כל ראייתו של הפרי מגדים מהתה"ד ,מבוססת על
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ההנחה שכל הכירה חמה ,ומינה ליה להפמ"ג דבהכי איירינן? שמא התרוה"ד מיירי
שאין כל הכירה חמה ,ואפשר אף לדייק בדברי תרומת הדשן ,דמיירי שאין כל הכירה
חמה ,שהרי כתב התה"ד "יראה דאם היד סולדת בחלב במקום שנגע בבשר ,חשיבי
כהאי גוונא עירוי מכלי ראשון ,ונאסר הבשר" ,משמע שאין הכירה כולה חמה ,דא"כ
אף בלי להחשיב את החלב כ"עירוי" יאסר הבשר ,דהחלב נחשב ככלי ראשון ,אלא
ודאי דהכירה היתה צוננת באותו מקום שהיה מונח עליה הבשר ,ולכן הוצרך התה"ד
לאסור מדין עירוי .וכיו"ב ביאר הט"ז בסי' צ"ב )ס"ק כה( .ע"ש.
 שאפשר לבאר באופן אחר ,ודברי הב"י יתיישבו היטב עם מה שהביא את דברי
 הר"ן הנ"ל בסי' צא ,ולא תהיה כלל סתירה בדבריו ,דהנה לפי מה שביארנו
שממרן בסי' צד מוכח דס"ל דגוש ככלי ראשון ,י"ל שלעולם מרן ס"ל שעל האש אין
דין תתאה ועלאה וחשיב כשניהם חמים ,וכדמשמע מהר"ן הנ"ל ,ומה שכתב מרן
בנידון התה"ד שהבשר היה צונן ,מיירי שאין מקום הכירה שם רותח .ומה שהוצרך
מרן לומר שהבשר היה צונן ,הוא משום שאילו נעמיד בבשר רותח ,על כרחנו לומר
שרתיחתו אינה מפני חום הכירה ,דא"כ גם החלב יאסור הבשר בכולו מחמת חום
הכירה) ,ולא רק כדי קליפה כדמשמע מהתה"ד שאסר מחמת העירוי ,וקי"ל עירוי אוסר כ"ק( ,ואם נאמר
שהבשר רותח מצד שנצלה או התבשל קודם ,וכעת הניחוהו ע"ג הכירה ,ונחשב ככלי
שני ,ומשו"ה נאסר רק כ"ק כדין חם לתוך צונן ,זה אינו ,שהרי גוש ככלי ראשון וא"כ
היה דינו ליאסר בכולו .אלא ודאי שהבשר היה צונן .ולפ"ז הכל על מקומו בא בשלום,
דמרן באמת ס"ל דכל שעומד ע"ג האש אף שהוא צונן מ"מ הוי כחם לתוך חם ,ואילו
כאן מרן מיירי בכירה צוננת ומדין גוש קאתי עלה ,ונמצא שאין דברי הב"י סתרי
אהדדי.

         

  אף למי שסובר שגוש הרי הוא ככלי ראשון ,לאו מילתא פסיקתא היא
 שהגוש נחשב ממש ככלי ראשון ,ומבשל ככלי ראשון ,כי יש הסוברים שאף
שהגוש הוא ככלי ראשון מ"מ הוא אינו מבשל ,כי אם מפליט ומבליע .שהנה הפמ"ג
)סי' צד מש"ז ס"ק יד( ,כתב שלדעת רש"ל גוש רק מפליט ומבליע .ובדעת האו"ה יש בזה
עקולי ופשורי .ע"ש.
 בדבר כמה נפק"מ:
  בשר בחלב לאסרו בהנאה ,שאם גוש מבשל ,אסור בהנאה ,ואם רק מפליט
 ומבליע ,אינו אסור בהנאה ,וכמו שפסקו מרן השו"ע בסי' צא )ס"ח( והרמ"א בסי'
פ"ז )ס"א( ,שכל בשר בחלב שאינו אסור אלא מדרבנן אינו אוסר בהנאה ,וכבר קי"ל לא
אסרה תורה בשר בחלב אלא דרך בישול ולא בבליעה גרידא.
  דין חתיכה נעשית נבלה ,שאע"פ שבשר בחלב שנתבשלו יחד הוי חנ"נ
 מהתורה ,מ"מ בבב"ח דרבנן ,מבואר בט"ז )סי' צ סק"ד( ,שלהרשב"א אף בבב"ח
דרבנן אמרינן חנ"נ ,אבל לדעת הרמב"ם והרא"ה לא אמרינן חנ"נ אלא בבב"ח שאסור
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מן התורה ,ולא בבב"ח דרבנן .ומרן השו"ע )שם ס"א( פסק כהרמב"ם ,והרמ"א
כהרשב"א .ע"ש .הלכך אם גוש רק מפליט ומבליע ולא מבשל ,תלוי הוא במחלוקת
הנ"ל אם הוי חנ"נ.
  שבת ,שאם אין הגוש מבשל רק מפליט ומבליע אין בו שום חשש לענין
 שבת.
 אגלי טל )מלאכת אופה סי' טז סק"ב( ,כתב ,שמדברי האיסור והיתר נראה דאף דגוש
 ככלי ראשון ,מ"מ אינו אלא מפליט ומבליע ,ולא מבשל .אולם מדברי המגן
אברהם נראה דס"ל דגוש אף מבשל ,שבהלכות שבת כתב המגן אברהם )בסי' שי"ח ס"ק
לה( ,וז"ל :נ"ל דאסור ליתן חתיכת בשר רותחת לתוך רוטב צונן ,דכיון שאינו מתערב,
מבשל כדי קליפה ,וכ"מ ביו"ד סי' צ"א ס"ד ,ובגמ' פסחים עו .עכ"ל .ובפשטות נראה,
שטעמו של המג"א משום דס"ל דגוש הוי ככלי ראשון .והרי מיירי בהלכות שבת ,ואין
איסור בהבלעה והפלטה בלבד ,משמע דגוש מבשל .ואין לומר דטעם האיסור הוא
משום דהוי עירוי מכ"ר שמבשל כדי קליפה ,שהרי כבר ביארו האחרונים )בסי' שיח ס"י,
ובמשנ"ב שם ס"ק עד( שאין עירוי מבשל כ"ק אא"כ לא נפסק הקילוח ,הואיל והניצוק הוי
חיבור אל הדפנות של הכלי ראשון ,משא"כ בנ"ד דמיירי בחתיכת בשר ,נחשב הדבר
כנפסק הקילוח ,ואין בזה דין עירוי כלל .וכן הקשה הבית מאיר )סי' שיח( .ועל כרחך
לומר ,שטעם האיסור הוא משום גוש .וכ"כ עוד המג"א )שם בס"ק מה( שאסור לטוח שמן
על גבי חתיכה רותחת ,דכיון שהוא גוש מבשל אפילו אם הוא בכלי שני ,ושכן כתבו
הפוסקים .ובאמת שהפמ"ג ביו"ד סי' סח )מש"ז סק"ט ד"ה ונוראות נפלאתי( הקשה על
המג"א ,שכשנוטל הבשר ומניחו ברוטב ,הוי עירוי שנפסק הקילוח ,ואינו מבשל אלא
מפליט ומבליע .ע"ש .אמנם החזון איש )יו"ד סי' ט סק"ז( הביא את קושית הפמ"ג על
המג"א ,ופשיטה ליה דגוש מבשל ולא רק מבליע ומפליט .וע"ש מש"כ לבאר בזה.
]וע"ע בשביתת השבת )מבשל אות ל( שהביא קושית המנח"ח על המג"א ,ותירץ מה
שתירץ ,ומדבריו מוכח דס"ל דגוש מבשל .ע"ש .ובהמשך הבאנו בס"ד את דבריהם[.
 ,המנחת יעקב )סימן סא ס"ק מה( ,כתב ,שניתן לדייק מהגמרא )חולין קד (:שגוש רק
 ,מפליט ומבליע ,דהגמ' שם ביארה ,שאסור להעלות עוף עם גבינה על שלחן
אחד ,והטעם לדבר הוא ,דלמא אתי לאסוקי בשר וגבינה ,שהם איסורי תורה ,מתקיף
לה רב ששת ,הרי אף אם יעלה בשר וגבינה בשלחן אחד אין בזה איסור תורה ,הואיל
והם צוננים ,ולא אסרה תורה אלא דרך בישול ,ומשני אביי ,גזרה שמא יעלה באלפס
רותח ,ופריך סוף סוף כלי שני הוא ,וכלי שני אינו מבשל ,אלא אומרת הגמ' ,דחיישינן
שמא יעלה באלפס ראשון .ע"כ .ומעתה אם הגוש נמי מבשל ,א"כ מה שואלת הגמ'
"הא כלי שני הוא וכלי שני אינו מבשל" ,והרי גוש אף שהוא בכלי שני מבשל ,אלא
ודאי משמע שאין הגוש מבשל אלא רק מפליט ומבליע .ואף שיש מקום לדחוק ולומר
ששם מיירי בבשר עם רוטב ואין לו דין גוש) ,וכנ"ל באות ג ,לדעת כמה מהאחרונים( ,מ"מ
מסתימות לשון הגמרא נראה דמיירי בין עם רוטב ובין בלי רוטב] .ובפרט לאור מש"כ
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הרש"ש )חולין קג ,(:שמה שאמרה המשנה אסור להעלות בשר וגבינה על שלחן אחד,
בדווקא אמרו גבינה ,ולא אמרו חלב ,אף שלשון הפסוק הוא חלב ,הואיל והחלב הוא
נוזלי ואין מעלין אותו לשלחן אלא בכלי ,לא הוי כעין תפיסה אחת דלקמן קז :ע"ש.
ודו"ק[.
 שלכאורה ,ראיה זו יכולים אנו לאומרה רק לשיטת כמה מהאחרונים ,ואינה לכל
 הדעות ,כי הנה נחלקו האחרונים בדין בשר צלי רותח שנפלה עליו טיפת חלב
ואין ס' כנגדה ,האם יש בדבר איסור תורה ,או רק מדרבנן ,שהרי לא אסרה תורה אלא
דרך בישול ,וצלי לכאורה לא הוי דרך בישול ,שדעת הפרי תואר )סי' פז סק"ג( ,והכרתי
ופלתי )שם( ,שאכן טיפת חלב שנפלה על הצלי הוי רק איסור דרבנן בלבד ,ושכן היא
אף דעת הר"ן בסוף פרק כל הבשר )בתחילת סוגיה דטיפת חלב( .אולם הפרי חדש )שם סק"ב(,
הסיק ,דצלי בכלל בישול הוא ,ולפיכך טיפת חלב שנפלה על הצלי ,אוסרת התורה,
ושכן היא דעת הרמב"ם .ע"ש .וכ"פ הפמ"ג )סי' פז מש"ז סק"א( .ומעתה ,לשיטת הפרי
תואר והכו"פ ,צריכים לומר שהגמ' בחולין )קד ,(:מיירי בבשר עם רוטב ,שהרי הגמ'
רוצה למצוא איסור תורה ,בכדי שנוכל לגזור אגביו העלאת עוף וגבינה על שלחן אחד,
וגוש אף למ"ד שהוא ככלי ראשון ,מ"מ לא יהיה בו איסור תורה אלא דרבנן ,שהרי אין
בו רוטב ונחשב הוא כצלי) ,וכמבואר בסי' קה סעיף ד' ,לענין חתיכה שנפל עליה איסור .ע"ש( .ומשום
כך הוצרכה הגמ' להעמיד בכלי ראשון דוקא ,דאילו בכ"ש אינו גוש מחמת הרוטב.
ורק לדעת הפרי חדש והפמ"ג דבשר צלי בחלב הוי איסור תורה ,קמה ראייתינו וגם
נצבה ,וכנ"ל .ושוב בנותי וראיתי ,שאינו מוכרח ,שאף לדעת הפרי תואר והכו"פ שצלי
בחלב איסורו מדרבנן ,מ"מ עדיין אפשר לומר דבשר שהתבשל בכ"ר אין לו דין צלי
אף אם הוא בלי רוטב ,ואיסורו הוא מהתורה ,וע' היטב בסי' צב ס"א בט"ז סק"ג
ובש"ך סק"ג .ודו"ק) .ומה שבסי' קה ס"ד משמע שדינם שוה ,היינו לענין עומק הבליעה ולא לגמרי שוים
הם( .וע"ע במשמרת שלום )סי' צד מש"ז ס"ק יד( שהביא ,שבספר נשמת אדם )הלכות שבת כלל
כ' אות ג'( כתב להעיר ,שהתוס' יו"ט בריש פרק כל הבשר )בד"ה ואסור( ,כתב ,שאין לגרוס
בגמ' הקושיה "סוף סוף כלי שני הוא ואינו מבשל" ,וטעמו ונימוקו עימו ,ע"ש .ולפ"ז
אין הוכחת המנחת יעקב מהגמ' בחולין מוכרחת כלל .אולם המשמרת שלום עצמו
הביא שהתוס' חדשים )שם( ,יישב הגרסה בטוב טעם ודעת ,וקושית התיו"ט לק"מ.
 הכריע הפמ"ג )בסי' צד מש"ז ס"ק יד( להלכה ,שאף אם נחמיר בדין הגוש ,להחשיבו
 ככלי ראשון ,אינו אלא שהוא מפליט ומבליע ,אבל אינו מבשל לאסור בהנאה,
וכן גם נראית דעתו ביו"ד )סוף סימן ס"ח( הנזכר לעיל ,ממה שהקשה על המג"א ,ומסקנתו
דאינו אלא מפליט ומבליע .וכן אפשר לדייק בדעת הפמ"ג גם ממש"כ בפתיחה
להלכות בב"ח )ד"ה והנה נגע( .ע"ש .וכן ראיתי להחוות דעת )סי' צא סס"ק ה( ,שכתב
במפורש שגוש אינו מבשל ,וז"ל :אמנם נראה ,דלענין בישול דאינו יכול לבשל רק כלי
ראשון שיש לו דפנות המחממות ,כמ"ש התוס' שבת )מ ,(:אבל שאר דברים חמין ,אף
שיש להם דין כלי ראשון ,וכגון דבר גוש להרש"ל ,אינו מבשל ,דאף שאין לו דפנות
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המקררות ,אין לו דפנות המחממות ,וכ"כ המנחת יעקב בתורת חטאת )כלל ס"א ס"ק מה(.
עכ"ל.
  יש להביא ראיה שגוש אינו מבשל אלא רק מפליט ומבליע ,מהא דאיתא
 ביומא )לד ,(:היה כהן גדול זקן או איסטניס ,מחמין לו חמין ומטילין לתוך הצונן כדי
שתפיג צינתן ,תניא אמר ר' יהודה עששיות של ברזל היו מחמין מערב יום הכיפורים,
ומטילין לתוך צונן )ביוה"כ( כדי שתפיג צינתן .ומקשה הגמרא והלא מצרף ,אמר רב
ביבי בשלא הגיע לצירוף ,אביי אמר אפילו תימא שהגיע לצירוף דבר שאין מתכוין
מותר .ע"כ .ולכאורה מדוע אין הגמ' מקשה והלא מבשל הוא את המים הצוננים,
דבשלמא למ"ד גוש ככ"ש ניחא ,אבל למ"ד גוש ככ"ר ,עששיות אלו הן גוש
ומבשלות ,ותנן במגילה )ז" (.אין בין שבת ליום הכיפורים אלא שזה זדונו בידי אדם,
וזה זדונו בידי שמים" .אולם אם נאמר שגוש רק מפליט ומבליע ולא מבשל ,מובן
שפיר מדוע לא הקשתה הגמ' אלא ממצרף ולא ממבשל.
 עדיין יד הדוחה נטויה ,שהנה החוות דעת )בסימן צא סק"ה ורמז ג"כ בסי' עג סק"ג( כתב
 כלל גדול בגדר "תתאה גבר" ,והוא ,דהא דקיי"ל בחם שנפל על צונן תתאה גבר
והתחתון מקרר לעליון ,אין הכוונה שבפועל הופך להיות העליון קר ,שהרי עיננו
הרואות שכלי ראשון של בשר רותח ,שהונח על חלב צונן ,שהדין הוא שבולע מהחלב
רק כדי קליפה ,ואעפ"כ נשאר שם כ"ר עליו ואם יפול לתוכו חלב אוסר בכולו ,אלא
ביאור הדברים שמבחינת השפעת החום ,תתאה גבר ,ואין החום יורד למטה ,אלא עולה
למעלה .ולפ"ז לדעת רש"ל שגוש ככ"ר ,אם יפול בשר רותח על חלב צונן יאסר הבשר
רק כ"ק ,אבל אם יפול כעת עליו חלב צונן ,יאסר הבשר בכולו ואף יאסור את כל
החלב .עכת"ד בקיצור .וע"ש] .ולדעת החוו"ד הא דאסרינן בסי' קז למאן דאית ליה,
את הדגים שלמטה ,וכנ"ל באות ג ,צ"ל שהוא מפני שהדגים שלמטה נחשבים גוש
הלא"ה אין העליונים יכולים לאסרם אע"פ שהם ג"כ גוש ,אלא כ"ק .וכ"מ להדיא
בחוו"ד סי' קז סק"ג .ע"ש[ .ומעתה אף בעששיות של ברזל אפשר לומר כן ,שכיון
שהתתאה צונן ,אע"פ שהעששיות נחשבות ככ"ר מחמת דין גוש ,מ"מ אין בהם כח
לבשל את התתאה הצונן) .ואף שהעששיות שוקעות למטה ונמצאו שהם תחתון ומים עליון ,כבר כתב
הרשב"א )בתוה"א ב"ד ש"א ג ,:ובב"י ס"ס צא ,ופרישה ס"ק ו ,וש"ך ס"ק לו(" ,ואע"פ שהבר יונה שוקע לתוך
הכמכא והכמכא צף על הבר יונ ה ,אינו כצונן לתוך חם ,וכל שהוא במקומו הוא הגובר ,והילכך כיון שנפל הבר
יונה לתוך הכמכא שהוא במקומה ,הוא הגובר ומקרר הבר יונה דנפיל לגויה .ע"כ .ואף בנ"ד המים שהם במקומם
הם הגוברים(.
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 האם בליל י"ג ויום, מתי ראוי לעשות לו את סעודת הבר מצוה, שנולד בביה"ש
, או בליל י"ג ויום אחד ע"פ החשבון שנולד בלילה, אחד ע"פ החשבון שנולד ביום
 או בתשעת,ונפק"מ גם בימי ספירת העומר לענין הבאת כלי נגינה באותה סעודה
.הימים לענין אכילת בשר באותה סעודה

          

 והעלה להלכה שם, שעמד והסתפק בזה,( מצאתי בשו"ת שבט הלוי )ח"ד סי' כו 
, כיון דמספיקא דאורייתא נתחייב בכל המצות ביום הראשון, לכאורה יראה, וז"ל
 א"כ זהו היום שגורם לו חיוב וכניסה לעול,וכפי הצד שביה"ש הוא יום ולא לילה
 שהרי, אולם לענ"ד יש לערער על זה. ולכך יש לו לשמוח בו ביום ע"כ,מצות התורה
 האם ספיקא דאורייתא לחומרא הוא מהתורה,נודע בשערים מחלוקתם של הראשונים

נ
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או מדרבנן ,מחד דעת הרשב"א בתורת הבית )בית ד' שער א( ,שכל ספיקא דאורייתא
לחומרא הוא מהתורה ולא מדרבנן .וכן דעת הרמב"ן בחידושיו לחולין )דף כב ,(:וכן
דעת הר"ן בסופ"ק דקידושין .ומאידך דעת הרמב"ם )סופ"ט מהל' טומאת מת( ,דספיקא
דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן .וכ"כ הראב"ד )פ"י מהל' כלאים הכ"ז( ,וכן דעת הרי"ף
והמאירי בגמ' )קידושין דף ה .(:ומרן זצוק"ל העלה בספרו טהרת הבית )ח"ב סי' יג ע' רמא(,
שהעיקר להלכה ,שספיקא דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן ,ושכן מוכח בשו"ע )או"ח סי'
תסז ס"ט( .ממילא לפ"ז יש להתבונן ,איך נעשה את חגיגת הבר מצוה ביום הראשון ,הלא
ביום זה הוא נכנס לעול מצות רק מדרבנן ולא מהתורה ,כי ספק דאורייתא לחומרא
מדרבנן ,א"כ מאי אולמי' לדידי' האי יומא מיומין קדמאין ,כי גם עד השתא הוא הי'
מחוייב במצות התורה מדרבנן מדין חינוך ,ואף עתה הוא מחוייב רק מדרבנן מדין ספק
דאורייתא לחומרא מדרבנןא.
 באמת יש לקטן שתי מעלות לגדולה כשהוא נכנס לעול מצות מדין ספיקא
 דאורייתא לחומרא מדרבנן ,ראשית לפי שיטת רש"י בגמ' )ברכות מח .ד"ה עד שיאכל(,
דס"ל דעלי' דאבוה רמיא מצות חינוך ולא על הבן .וכ"כ הרמב"ן במלחמות )פ"ג דברכות
על דף כ ,(:וכן דייק הכס"מ מדברי הרמב"ם )פ"ו מהל' חמץ ומצה ה"י( .וכן האריך להוכיח
מרן זצוק"ל בשו"ת יביע אומר )ח"א חאו"ח סי' כז או' ח( ,שהעיקר כשיטת רש"י ,ושכן
מפורש בירושלמי )פ"ג דברכות ה"ג( .הנה לפ"ז אתי שפיר ,מדוע יש לו לחגוג את חגיגת
הבר מצוה בי"ג ויום אחד לפי הצד שביה"ש הוא יום ,כי עד השתא הוא לא הי' מחוייב
במצות כלל לא מהתורה ולא מדרבנן ,והשתא הוא נכנס לכל הפחות לעול מצות
מדרבנן .אולם גם לפי שיטת התוס' בברכות שם )ד"ה עד שיאכל( ,דס"ל שמצות חינוך
מדרבנן מוטלת על הקטן בעצמו .מ"מ יש לקטן עילוי ביום שהוא נכנס לעול מצות
מדין ספק דאורייתא לחומרא מדרבנן ,כי עד השתא התחייב הקטן רק במצוה אחת
מדרבנן של "חינוך" ,אבל עכשיו הוא מתחייב בתרי"ג מצות מדרבנן ,כי בפשטות דין
ספיקא דאורייתא לחומרא מדרבנן הוא לא מצוה אחת על כל מצות התורה ,אלא זהו
דין הנהגה בכל מצות ומצוה בפני עצמה ,שבכל מצוה ממצות התורה הוא חייב
מדרבנן בקיום אותה מצוהב.
א   לכאו' י"ל דלא דמי לסד"א דעלמא ,דאיירי באדם שבודאי שייך בחיוב מצוות התורה ,ועליו אמרה
תורה ממזר ודאי וכיו"ב) ,דלהרמב"ם מינה ילפינן לשאר איסורים דספיקם מותר מן התורה ,ולהרשב"א
מינה שמעינן דדוקא ממזר דחידוש הוא ,הא שאר איסורים ספיקן אסור( .משא"כ הכא שהספק מוטל בעצם
שייכות האדם לחיוב מצוות ,דבכה"ג לכאורה איסור תורה "ודאי" ,לא שייך כאן אף להרשב"א ,אולם
מאידך פטור "ודאי" מהתורה גם לא שייך כאן אף להרמב"ם ,והלכך כל שלא ימלט עצמו מן הספק ,הריהו
בספק איסור תורה ,שהתורה לא לימדה אותנו מה דינו .ועי' כיו"ב בשו"ת יביע אומר ח"י )חיו"ד סו"ס א,
ד"ה ולאור האמור( ,שהביא מד' הפוס' שדנו בעצם הסברא הנ"ל לגבי חיוב הספיקות אצל בני נח) ,אלא
דהתם הויא פלוגתא ,שיש גם צד שני ,דסו"ס הגברא הגיע לכלל חיוב ,ודו"ק( .ע"ש.
ב
  לכאו' גם חינוך הוא אכל מצוה בפנ"ע ,ולכן נקרא מחויב בדבר גבי מי שנתחייב רק מדרבנן
וכדכתבו התוס' שם.

משנת

סימן ח  -הרב אברהם בן חיים

יוסף

נא

 זרעו בחיים 

         
  בר מן דין יש לצדד כדברי השבט הלוי מצד אחר ,והוא דבכל בין השמשות
 יש לנו ספק ספיקא ,וכמ"ש מרן זצוק"ל בשו"ת יביע אומר )ח"ו חיו"ד סי' כג או' ד( ,ספק
שמא הלכה כר"ת שביה"ש הוא ודאי יום ,ואת"ל שהלכה כהגאונים שביה"ש הוא,
שמא יום הוא .וכ"כ בשו"ת אור לציון )ח"א חיו"ד סי' י( ,ספק שמא הלכה כר' יוסי דעדיין
יום הוא ,ואת"ל הלכה כר' יהודה דהוי ביה"ש ,שמא יום הוא .וא"כ מי שנולד
בביה"ש ,הרי הוא חייב בכל מצות התורה ביום הראשון מצד ספק ספיקא להחמיר
במצוות התורה .ויש לחקור אליבא דהרמב"ם דס"ל דכל ספק דאורייתא לחומרא הוא
מדרבנן ,האם בספק ספיקא להחמיר הוא מהתורה ,או גם בזה ס"ל להרמב"ם דאזלינן
לחומרא רק מדרבנן.
 בדין ספק ספיקא לקולא ,כתב הפנ"י )כתובות דף ט .ד"ה ואב"א( ,דלפי הרשב"א דס"ל
 שכל ספיקא דאורייתא לחומרא הוא מהתורה ,א"כ ס"ס לא שריא אלא מטעם
רובא ,אבל לפי הרמב"ם דס"ל שכל ספיקא דאורייתא לחומרא הוא מדרבנן ,א"כ אית
לן למימר דלא החמירו אלא בספק השקול ,אבל היכא שיש שני ספיקות ,ותו לא הוי
פלגא ופלגא ,י"ל דשרי ע"כ .ועוד כתב שם לעיל מינה )תוס' ד"ה ל"צ( וז"ל ,ובשלמא
לשיטת הרמב"ם וסיעתו ,דהא דקיי"ל ספיקא לחומרא היינו מדרבנן ,א"כ איכא
למימר ,דנהי דאמרינן ס"ס לקולא ,היינו משום דה"ל ספיקא דרבנן ,דמדאורייתא בחד
ספיקא נמי שריא ,וא"כ הספק השני הוי ספיקא דרבנן דלקולא ע"כ .וכ"כ ר' יוסף
ענגיל בכתובות שם ,דלפי הרמב"ם ס"ס לקולא משום שכל ספק מדאורייתא לחומרא
הוא מדרבנן ,א"כ ס"ס הופך להיות ספק מדרבנן ולקולא ע"כ .ויש לחקור בדבריהם
ז"ל ,מדוע הם לא ביארו גם בדעת הרמב"ם ,דהסיבה שמקילים בכל ס"ס לקולא הוא
מטעם שיש רוב צדדים להקל ,וממילא אזלינן בתר רובא ,וכמו שביארו בשיטת
הרשב"א כנזכר ,האם זאת משום שלפי הרמב"ם ל"צ להגיע לסברה זו ,כי בלא"ה אתי
שפיר מצד דהוי ספק דרבנן לקולא ,או זאת משום שלפי הרמב"ם לית לי' לסברה זו,
שרוב צדדים הוי כרובא.
 שנחלקו בזה הפוסקים בהדיא על נפק"מ אחרת היוצאת מחקירה זו ,האם
 אומרים ספק ספיקא להחמיר באיסור דרבנן או לאו ,שכתב הפנ"י שם ,דלפי
הרמב"ם יוצא שגם בס"ס להחמיר באיסור דרבנן אזלינן לקולא ,כי מהתורה אין לחלק
בין חדא ספיקא לכמה ספיקי .וכן כתבו הכרתי ופלתי )קו' בית הספק( ,והפמ"ג )יו"ד סי' קי
שפ"ד סקכ"ה( ,שלפי הרשב"א דאזלינן בתר רוב צדדים ,ה"נ הוי לן למיזל בתר רובא ,ויש
לנהוג בס"ס להחמיר באיסור דרבנן לחומרא ,אבל לפי הרמב"ם שלא הולכים בתר רוב
צדדים ,א"כ בכל ספיקות שנרבה עדיין זה ישאר בגדר ספק דרבנן דאזלינן בי' לקולא.
אולם מאידך כתב הגר"י טייב בס' הזכרון )מע' ס' כלל יד( להשיג על הפנ"י הנזכר וז"ל,
הרא"ש בתשובה )כלל כו( כתב ,דס"ס הוי כרוב דאזלינן בתרי' בכל דבר ,שהרי יש כאן
שני צדדים של היתר וכו' .והרשב"א בתשובה )סי' תא( כתב ,דס"ס עדיף מרובא ע"ש.
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וא"כ אפי' ספק אחד אינו אסור מדאורייתא ,אם יש ב' צדדים דהוי ס"ס לאסור הוי
כרוב דאסור מדאורייתא ,וכה"ג כתב המשנה למלך )פ"ד מהל' בכורות( ,דאף דקיי"ל ספק
דרבנן לקולא ,כל דאיכא ס"ס להחמיר גם בדרבנן אזלינן לחומרא .וכן נראה מכח
הסברא ,דכל דאיכא ס"ס חשיב אותו צד מיעוטא דמיעוטא ולא ספק כלל ,וא"כ כ"ש
בס' דאורייתא ,דאפי' למאן דאמר דאינו אסור רק מדרבנן ,כל שיש שני צדדים לאסור,
צד ההיתר הוי מיעוטא דמיעוטא ,ולא חשיב ספק כלל ,וכ"כ הלח"מ )פ"ב מהל' גירושין(,
דב' ספיקות הוי כודאי והגט בטל לגמרי ע"כ.

          
  דא עקא מרן זצוק"ל העלה להלכה בשו"ת יחוה דעת
 בהערה( ,שאף בס"ס להחמיר באיסור דרבנן אזלינן בי' לקולא .ומשמע דלפי הרמב"ם
)ח"א סו"ס כג .וח"ה סי' כא

לא אזלינן בתר רוב צדדים ,וכמ"ש הפנ"י כנזכר ,דלפי הרמב"ם אין לחלק בין חדא
ספיקא לכמה ספיקי ,ולפ"ז יצא ,דבס"ס לחומרא מהתורה אזלינן בי' לחומרא מדרבנן
ולא מהתורה.
 נראה ,שגם אם נימא דבס"ס להחמיר באיסור מדרבנן אזלינן לקולא ,אין מכאן
 הוכחה דסבירא לן דלא אזלינן בתר רוב צדדים בספיקות ,דהא לעולם אפשר
דסבירא לי' להרמב"ם ,דבאיסורי דאורייתא אזלינן בתר רוב צדדים בין לקולא ובין
לחומרא ,דבס"ס להחמיר מחמירים מן התורה ,ובס"ס להקל מקילים מן התורה .ושאני
איסור דרבנן דלא אזלינן בי' בתר רוב צדדים לחומרא ,כי חכמים הקלו באיסור
מדבריהם שלא נלך בהם לעולם לחומרא ,וכמו שכותב הרמב"ן בהשגותיו לספר
המצות )ריש שורש א( וז"ל ,ואולי תתעקש ותאמר לדעת הרמב"ם ,כי מה שאמרו בכל
מקום להקל בדברי סופרים הוא במחילה ובתנאי מאתם ,שהם התנו בגזירות ובסייגים
שעשו לתורה ,וכן במצות שלהם ,שנהלך בהם לקולא ,כדי לחלק ולהפריש בין מה
שהוא דבר תורה ,ובין מה שהוא מדבריהם ,אע"פ שבכל אנו מצווים מן התורה ,ולא
היו ספיקות שבדבריהם ראויות להתיר אותן אלא מפני התנאי הזה שעשו בהם מתחלתן
עכ"ל.
 ביאר כתב הגר"א וסרמן הי"ד בקו' דברי סופרים )סי' א או' מג( וז"ל ,ונראה
 דספיקא דרבנן מותר בתורת ודאי ולא בתורת ספק גרידא ,ואפשר שזהו טעמו
של הרמב"ם שכתב בתשובה לענין תחומין בנהרות ,דאם הוא ספק אם הוא למעלה
מעשרה מותר דהוי ספיקא דרבנן ,אף דהוי ספק ספיקא לחומרא ,שמא הוא למטה
מעשרה ,ושמא יש תחומין גם למעלה מעשרה .ולכאורה מנ"ל דכה"ג מותר בספיקא
דרבנן ,ואדרבה ראוי לומר ,דכמו שמצינו בדאורייתא דאף דספק אחד אסור מ"מ בס"ס
מותר ,ה"נ י"ל בדרבנן איפכא .וכאמור י"ל ,דכיון דספק דרבנן מותר בתורת ודאי ,לא
מהני ס"ס להחמיר ,וכמו שמצינו לענין ספק טומאה ברה"י ,דלא מהני בו ס"ס ,משום
דכל ספק וספק בפני עצמו הוא ומותר בתורת ודאי ,ולכך לא מהני בכה"ג ס"ס
להחמיר .עכ"ל.
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 בזה ,דשאני ספיקא דאורייתא לחומרא שהוא מדין ספק ,ולכן מצטרפים שתי
הספיקות כשיש ספק ספיקא ,ואם הם לקולא אזלינן לקולא ,ואם הם לחומרא אזלינן
לחומרא מדאורייתא ,אבל ספיקא דרבנן לקולא הוא מדין ודאי ,ולכן אין לצרף בזה את
שתי הספיקות ביחד ,כיון שכל ספק בפני עצמו הוא מוכרע להקל בתורת ודאי .וכ"כ
מרן זצוק"ל בשו"ת יחוה דעת )ח"ו סי' לא בהערה( ,שבחילוק זה יש ליישב את דעת הרב
הלכות קטנות ,כי מחד הוא כתב )ח"ב סי' רעז( ,שספיקא דאורייתא לחומרא מן התורה
אינו אלא משום ספיקא ולא משום ודאי ,ולכך הוא לא יכול להוציא אחרים שחייבים
בודאי באותה מצוה .וכן הוא דעת הרעק"א בתשובה )סו"ס ו( .ומאידך הוא כתב שם )סי'
קכט( ,שספק מים כשרים לנט"י ,ה"ז כשר כי ספיקא דרבנן לקולא ,וברוכי נמי מברכינן
עלייהו ,ומשמע שאי"ז משום ספק אלא בתורת ודאי ,כי על ספק לא היינו מברכים.
ובע"כ לומר ,דבספק דרבנן אזלינן לקולא מדין ודאי ,ובספק דאורייתא לחומרא הוא
מדין ספק.
 העלה בשו"ת יביע אומר )ח"ה או"ח סי' מב( ,שבכל ספיקא דאורייתא לחומרא ,לא
 מברכים עליו את ברכת המצות ,וכמו שפסק מרן ביו"ד )סי' כח ס"ג( ,שחייב לכסות
דמו של כוי בלי ברכה .ועוד שם )סי' רסה ס"ג( ,שחייבים למול את האנדרוגינוס בלי
ברכה .וכ"כ המ"ב )סי' סז סק"א( ,שמי שהביאו לו שופר או לולב ביום א' ביה"ש נוטל
בלי ברכה .אולם בס' חזון עובדי' )סוכות ע' תמז( כתב ,דאפשר לברך בביה"ש שלנו לפי
שיש בו ספק ספיקא ,שמא הלכה כר"ת דיום הוא ,ושמא הלכה כר' יוסי דביה"ש של ר'
יהודה יום הוא ,ושמא ביה"ש יום הוא .אבל מאידך בספיקא דרבנן לקולא ,כתב מרן
)סי' תפט ס"ב( ,שאפשר לספור ספירת העומר בביה"ש עם ברכה .ואע"פ שיש שם ספק
ספיקא שמא יום הוא וא"א לספור את הספירה של הלילה הבא ,אפי' הכי מקילים בזה
משום שכל ספק בדרבנן הוא בתורת ודאי לקולא .וכן העלה בשו"ת יחוה דעת שם,
שאפשר לעשות ערובי תבשילין בעיו"ט בביה"ש עם ברכה.

        
  הכי גם בספק אחד של ביה"ש אי הוי יום או לילה ,יש לחייב את הקטן בעול
 תורה ומצות מהתורה מעת שנעשה בן י"ג שנה ויום אחד לפי החשבון שביה"ש
הוא יום ,ואפי' לפי שיטת הרמב"ם דס"ל בכל ספיקא דאורייתא לחומרא שהוא רק
מדרבנן ולא מהתורה .וזאת לפמ"ש מרן זצוק"ל בשו"ת יביע אומר )ח"א סי' לו סק"ז(,
שבשו"ת בית אפרים )חאה"ע סי' א( כתב ,דהרמב"ם מודה בספיקא דדינא במילי
דאורייתא ,שהוא לחומרא מהתורה ולא מדרבנן .ועוד כתב החוות דעת )סי' קי(,
דהרמב"ם מודה שבמצות עשה אזלינן לחומרא מהתורה בספק דאורייתא.

     

  יש לנו לדון בזה מצד אחר ,דנחלקו האחרונים אם חזקת קטנות הוי חזקה או
 לאו ,מחד כתב השב שמעתתא )שמעתא ג פ"י( ,דחזקת קטנות אע"פ שהיא עשוי'
להשתנות הוי חזקה .ומאידך כתב בשו"ת מהרי"ט )סי' יא( ,דחזקת קטנות לא מהניא לפי

נד

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

 זרעו בחיים 

שהיא עשוי' להשתנות .א"כ לפי מי שסובר דהוי חזקה ,יש לנו לדון אם ס"ס גובר על
חזקה או לאו ,מחד כתב השמעתתא )שמעתא א .פ"כ( ,דס"ס גובר על החזקה מדין רובא
וחזקה רובא עדיף .ומאידך דעת הש"ך )יו"ד סי' קי סקכ"ט( ,דאין מתירין ספק ספיקא
כשהוא נגד חזקה .אולם בשו"ת יביע אומר )ח"ד או"ח סי' י' או' ב( כתב ,דיש להקל בזה
מצד ספק ספיקא ,שמא חזקת קטן לא הוי חזקה ,ואת"ל דהוי חזקה ,שמא הלכה כמי
שאומר שמועיל ס"ס נגד חזקה.

      
  קם דינא ,דיש לעשות את חגיגת הבר מצוה בשנת י"ג ויום אחד ע"פ החשבון
 שביה"ש הוא יום ,כי מאותו עת הוא נתחייב בכל המצות מדאורייתא מדין ספק
דאורייתא לחומרא ,ומדין ספק ספיקא לחומרא במצות מן התורה ,דזה הוי מהתורה
לכולי עלמא .וממילא מתקיים ביום זה טעם נכון לעשות סעודת מצוה ,וכמו שמפורש
בגמ' )קידושין לא ,(.אמר רב יוסף ,השתא דשמעיתא להא דא"ר חנינא ,גדול המצווה
ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה ,מאן דאמר לי דאין הלכה כר' יהודה שאמר
שסומא פטור מן המצוות ,עבידנא יומא טבא לרבנן .ומכאן למד היש"ש )ב"ק פ"ז סי' לז(,
שסעודת בר מצוה נקראת סעודת מצוה ,משום שמעתה נעשה הנער מצווה ועושה.
וא"כ גם מי שנולד בביה"ש הוא נעשה מצווה ועושה מיום הראשון ,הן מדרבנן מדין
ספק דאורייתא לחומרא ,והן מדאורייתא מדין ספק ספיקא לחומרא במצוות התורה.
ומסתברא שבאותו יום שהוא מצווה במצוות התורה או מדרבנן או מדאורייתא ,נכנסת
בו הנשמה הקדושה ,שבעבור זה כתב הזוה"ק )זו"ח דף טו ,(:שעושים סעודה גדולה
לכבוד כניסת הנשמה ,וכלשונו שם "בההוא יומא ,חובתא על צדיקיא למעבד חדוותא
דלבא כיומא דסליק לחופה" .וכן מסתבר שבאותו יום שהוא מצווה במצוות התורה
מספק ספיקא מהתורה או מספק דאורייתא לחומרא מדרבנן ,נכנס בו גם היצה"ט
שמגיע לאדם בגיל י"ג שנה ויום אחד ,וכלשון הזוה"ק )ריש פ' וישלח( "ויצר הטוב אתי
לבר נש מיומא דאתי לאתדכאה ,ואימתי אתי בר נש לאתדכאה ,כד איהו בר תליסר
שנין" .שהרי מאותו יום שהוא נעשה מצווה ועושה בא היצה"ט לעזור לו לקיים את
המצות .וגם בעבור כניסתו של היצה"ט אנו חוגגים את חגיגת הבר מצוה.
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הרב עובדיה יוסף בן הגר"א
נכד מרן

  
 הב"י )ס"ס שיח( כ' האגור בשם שבה"ל שאסור לשחוק בכדור בשבת שאינם ראויים
 לצור ע"פ צלוחיתו דממאסי שמטנפי ע"י טיט ועפר אבל מתוס' בביצה )דף יב(
משמע שמותר לטלטל כדור ומיהו בירושלמי מצאתי ,טור שמעון למה חרב י"א שהיו
משחקים בכדור )בשבת( .עכ"ל הב"י בקיצור.
״) סעי' מה( כתב אסור לשחוק בשבת ויו"ט בכדור .הגה ויש מתירין ונהגו להקל.
״ ופסק השו"ע לאסור כפי שמשמע בירושלמי .והרמ"א פסק כתוס' .ובד'
הירושלמי הבין הרמ"א דמיירי בר"ה ומשום הוצאה .כן ביאר הגר"א .ובמג"א )ס"ק עב(
כתב דאסור לטלטל הכדור דבמחשבתו לא משוי ליה כלי .ומקורו מרבו של שבה"ל )סי'
קכא( ר' יהודה ,שכדור שלנו אין עליו שם של כלי ומחשבת השחוק שחישב לשחוק בו
וייעדו ועשאו למשחק לא משוי ליה כלי .ע"כ .וסיים המג"א עי' סעי' כא .והיינו ששם
מבואר שמוקצה מחמת גופו כאבן לא מועיל מחשבה .וה"ה כדור הרי הוא מוקצה
מחמת גופו ולא מהני מחשבה ,אפי' מחשבה של גדול .ולפי"ז אם עשה מעשה ולא
מחשבה גרידא כגון ששיחק מבעו"י י"ל שהוכן לכך .כ"כ הפמ"ג וצ"ע.
 מדברי הרמב"ם בתשובה )פאר הדור סי' קיז( משמע שלא מהני מה שהוכן לכך,
 שכתב במה שמתחברים כמה בנ"א בשבתות ויו"ט ומשחקים באבנים עגולים
וכו' אם זה מותר .והשיב ודאי כי טלטול האבנים אסור הוא) .ובהוצאת פריימן סי' קח הלשון
אמנם טלטול אבני עשת שן הוא בלתי ראוי .ולא אמר אסור מ"מ נראה שכונתו לאסור(.
 למדים מדברי הרמב"ם שמה שמוכן למשחק לא חשוב מספיק כדי שיהיה כלי
 ולא רק מחשבה בעלמא אלא גם אבנים שרגילים לשחק בהם ומוכנים מבעו"י
מ"מ הרי הם מוקציםא .עוד ראיתי להרב מנוחת אהבה )ח"א סי' יב סעי' נ( שהביא ראיה
מהרא"ש בתשובה למהר"ח או"ז )ס"ס כא פ"ב( על בע"ח שנותנם לתינוק לשחק בהם
ואסר ,דלא פלוג בבע"ח .מוכח שיעוד למשחק לא מהני ולא מפקיע ממנו שם מוקצה,
וממש"כ הרא"ש לא פלוג ,וכן מהשאלה של האו"ז משמע שאפי' בעופות שייחדן
להנאה) .כ"כ שם מנוחת אהבה ובהליכות עולם ח"ג עמ' ריג( ולא סתם עוף שרוצה לשחק בו.
א א.ה .וכבר מורנו הראש"ל שליט"א בילקו"י שבת ב )עמ' שפט( הוכיח כן אליבא דמרן הש"ע גופיה )סי'
שח סעי' כב( דאין לחלק בזה ,ואף בייחדו ע"י מעשה לא מהני ,ע"ש] .וע"ע שם בעיקר דין משחקים
)עמודים שפז-שצד( ,שחשף זרוע קדשו והביא כל הסברות מפי ספרים וסופרים ,לא הניח פינה כדרכו
בקודש .ועוד הניף ידו שנית לחדודי מלתא במהדו"ב שבת כרך א )ח"ב עמ' שעא-שעה( ,ע"ש ותרוה נחת[.
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מאידך משם ראיה לרמ"א דיש ראשונים דסברי דשרי עוף למשחק והוא תוס'
משם ר' יוסף ובהגמ"ר בשם ר' שמשון ואף תוס' והגמ"ר שחלקו עליהם אפשר דמודו
היכא דייחדן.
 יש מקום לדחות שהרא"ש והאו"ז דיברו רק לענין בע"ח ,אם ע"י קולן נהנים
 מהם וחשיבי כלים ,ולא דיברו על כלי העומד לשחק .ועוד שאני בע"ח דלעולם
אין תורת כלי עליהם ,אף שראויים למידי .אבל כלים העומדים להנות מקולן אינם
מוקצה .ואמת שכך נראה ביביע אומר ח"ה סי' כו( ,וכן בחזו"ע שבת ג' )עמ' קטו( ,שכיון
שנהנים מקול העופות המצפצפים לאו מוקצה הם .ואח"כ הביא ראיה מהדס במחובר
שמותר להריח בו .ולא דיבר כלל על ענין של משחק .ברם מלשון הפוסקים רואים
שדיברו גם מצד משחק .דבשו"ת הלק"ט )סי' מה( כ' וז"ל אם מותר לטלטל בהמה חיה
ועוף לתינוק "לשחק" בו בשבת .וכן במרדכי )ס"פ כירה סי שטז( כ' ור' שמשון פירש דוקא
בנולדו בו ביום ,דאל"כ הוו חזי לשחק בהן תינוק בוכה .וכן תוס' בשבת )מה (:אפרוח
חי חזי לשחק בו .ובשו"ע הגר"ז )שח סעי' עח( כ' אפי' עוף שראוי לשחק בו תינוק בוכה
אסור לטלטלו .ויוצא לנו מזה שמשחק אינו תכלית חשובה כדי שיחשב לכלי ,ומה לי
בעל חי ומה לי דומם העשוי מעצים ואבנים .אבל דבר העומד לנוי של מראה כמו
תמונה או קול וריח ודאי לא הוי מוקצה .ובחזו"ע )עמ' קכ( הביא מספר פחד יצחק
שכלבים קטנים שהנשים משתעשעות בהן ,אסור לטלטלן בשבת .ובכלב יש רק ענין
של משחק ולא קול כציפורים.
 הרמ"א )סי' שלח ה'( מותר לשחוק בעצמות שקורין טשי"ק .וכתב המג"א נהגו
 לעשות האיסקק"י ]פי' שחמט[ ,של כסף ,דאל"כ מיחזי כעובדא דחול ור"א
ששון חולק וס"ל כיון שאין תועלת בידיעת חכמת האיסקק"י אסור כמ"ש ס" שז סי"ז.
וא"כ ה"ה בכל מיני שחוק ובמקום שנהגו להקל אין למחות בידם עכ"ל .כל זה לדעת
הרמ"א שאין איסור מוקצה וגם מהר"א ששון ציין לסי' שז ולא מצד מוקצה .ובמנח"י
)ח"ג סי' לג( כתב ע"ד נ"ל בפשיטות דמש"כ מג"א שאין למחות הוא רק משום מוטב
שיהיו שוגגין ואל יהיו מזידין ,כמ"ש בכה"ג שם הרמ"א לענין שחוק של תם וחסר.
אבל בודאי אין בזה היתר להולכים בתורת ה' ואף בחול יש לדון הרבה בזה כמבואר
בספר ראשית חכמה )שער הקדושה פי"ב( בענין מהות הליצנות דיש שהתירו לעצמן מיני
שחוק ואומרים שהוא דבר המחדד השכל וראיתי לגלות טעותם וכו' ע"ש ,ובודאי כיון
לשחמט כנודע) .וראה עוד משנה הלכות ח"ב סי' תעב אם יש בזה מצוה ביום חול(.
 בסי' תקי"ח הביאו המג"א והט"ז דברי הרש"ל ביש"ש על משחק בכדור :דבר
 תימה הוא להתיר שא"צ ביו"ט כלל אלא שחוק של ילדים אבל לגדולים נראה
בעיני מנהג רע הוא ,ואף שכ"כ בשם ר"ת לא ניחא לי ,כי אפשר שלא בא אלא לישב
מה שנהגו כן ואם איישר חיילי אבטליניה שהרא"ש לא העתיק זה .עכ"ל .משמע
שאסר לא מטעם מוקצה אלא שהוא טילטול בר"ה שאינו לצורך וביו"ט אסור ומשחק
לא חשוב צורך.
)שבת מה(:
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 עוד כה"ח )שלח ס"ק טל( שהביא תשובה להרב יהודה חאמי שאסר לשחוק בשבת
 והסכימו עמו הרב חיים כפוסי ומהר"ם גאויזון ומפיהם לפידים יהלוכו לבזויי
ולאלטויי הפלא ופלא .והגם שהרב כנה"ג כ׳ דגדולי ישראל נטפלו בו .הנח לגדולי
ישראל בודאי מעשיהם לש"ש דאפשר דהוו חולים בחולי השחורה ומשום רפואה
לאסוחי דעתייהו בבוא דוא"ג ולמהדר אתלמודייהו .ברכ"י אות א׳ .ובמרדכי בשם הר׳
יוסף ט"ע שהעסוק בהם הוא בנידוי שמניח חיי עולם ויישובו ובניינו ועוסק בחרבנו
וכ"ש ביום שב"ק והביאו פתה"ד )אות ד׳( וברדב"ז .הנה הרואה יראה שגם היוצאים ביד
רמ"א אין ההיתר בשופי אלא שדעתו שאינו מוקצה .ושם בפתה"ד כתב דגם שחוק
האישקאק"י דתלוי בחכמה אסור מדינא בשבת יען דהשחוק הוא בדבר שהוא מוקצה
וא"כ אפי׳ נאמר שהוא חכמה מי הוא המתיר לשחוק ולטלטל מוקצה בשבת.
״ נחלת לוי ח"ב )סי׳ כה אות ב׳( הבין שמרן פסק לאסור ע"פ שבולי הלקט כפי
״ שהביאו ולפי"ז משחקים שאינם מאוסים מותר .ע"כ .ברם נראה שפסק ע"פ
הירושלמי ואסור בכל גווני ,וכן הבין הברית אברהם וכך הבין אור לציון )ב׳ עמ' רטז( וכן
הפשטות .אמנם בירושלמי עצמו אפשר לפרש מטעם ביטול תורה או הוצאה .ומ"מ
מרן הבין מטעם מוקצה שהרי הביא הלכה זו כאן בסי' שח ולא בסי' שז .כ"כ במנוחת
אהבה שםב.
״ הנחלת לוי ראיה מסי׳ שיא סעי׳ כ׳ גבי אנקטמין שעשויין לשחוק וא"כ ה"ה
״ לצעצועים .שאני טובא דהתם בלבוש או מנעל מיירי ולא במשחק גרידא
שאינו כלי והוי מוקצה מחמת גופו .וכן מה שהביא ראיה ממה שאמרו )ביצה כג :שבת ס"ו(
עגלה של קטן טמאה מדרס וניטלת בשבת .ופרש"י עגלה שעושין לו לשחוק ויושב
עליה ומטלטלין אותו עליה טמאה מדרס דמיוחדת לישיבה .ולמד מכאן שכל דבר
העשוי לשחוק כעגלה ניטל בשבת .אך כאמור דבר שהוא כלי גמור כמו בגד או עגלה
שיושב עליה ומטלטל על ידה ודאי שהוא כלי ולא מוקצה גם שהוא למשחק כמו
אופניים שעשויים לתענוג בודאי שהם כלי ולא מוקצה )אע"פ שאסור לרכוב ,חומרא בעלמא היא
ומשום כך לא יהא מוקצה .זכורני שכך ראיתי באחרונים( .וכל הנידון הוא כשאין לו תשמיש רגיל
כבגד ועגלה אלא רק למשחק גרידא ,והוי מוקצה .ובלא"ה תוס' והריטב"א פירשו
אחרת מרש"י בעגלה.
״ לדחות הראיה מתשו' פאר הדור דמיירי באבנים סתם .זה אינו שהרי זה לא
״ פעם ראשונה שהם משחקים ועשו מעשה ובכ"ז כתב דהוי מוקצה.
״ גבי ציפורים העשויים למשחק שהרא"ש מודה על שאר משחקים ודיבר רק על
״ בע"ח דלא פלוג רבנן ,אדרבה מבע"ח נלמד לכל מוקצה מחמת גופו דלא
מהני יחוד להנאה של משחקג .והקושיא מסליקוסתא שהוא למראה וריח כבר השיב
ב   ובילקו"י מהדו"ק )עמ' שצד( הביא ממרן זיע"א דאכתי לאו מלתא פסיקתא היא) ,והיינו ע"פ מ"ש
שם עמ' שצא והלאה( ,ע"ש.
ג
  הרא"ש דיבר על הנאת קול ולא משחק ,והרי כלי נגינה אינו מוקצה מחמת גופו רק כלי שמל"א ,וכן
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במנוח"א שכיון שעשוי לריח הוי כמאכל ולא דמי לשאר הנאות .ופסק ביבי"א
כו( ובהליכו"ע )ח"ג עמ' רב"י( כדברי הרא"ש הואיל והוא פוסק מפורסם ואחד מיוחד מג'
עמודי הוראה .וא"כ יש לנו את הרא"ש וכן תוס' והגמ"ר גבי ציפורים שמוכח מהם
שמשחק הוי מוקצה וכ"כ תניא רבתי )סי' יט( וכן דעת הרמב"ם .ושבה"ל )סי' קכא( כפי
המובא לפנינו שבין אם הוא כלי או לא כלי אסור לטלטלו שהרי אין צורך בטלטולו.
דמשחק לא הוי צורך .וכ"כ שו"ת זרע אמת )ח"א ס"ס ג"ל( וכ"כ הא"ר )ס"ק פח( "וסברא
ראשונה )דעת השו"ע( נ"ל עיקר שכ"כ האגודה ספ"ק דביצה ותשו' הרמב"ן סי' ריא
ותשב"ץ סי' מו ,ונ"ל שאפי' לצורך גופו ומקומו אסור ,דהא לא חזי כלל נקטו בלשונם.
ולא כיש"ש" .ע"ש.
 בסוף התשובה שהמשחקים בימינו מקנים לילד חכמה .כבר דחו סברא זו
 פתה"ד )סי' שלח אות ד'( הובא לעיל ,ובמנוח"א הביא שכ"כ שה"ג סוף עירובין.
 אול"צ )שם( הקשה דבמשנה בכלים פכ"ג מוכח שיש לכדור תורת כלי אע"פ
 שמיועד רק למשחק וצ"ע .עכ"ד .ויש לומר דשאני טומאה וטהרה דתלוי אם
יש לו בית קיבול ,וכדור של זמנם היה עשוי עם מוכין וספוגין בפנים ולעתים היו
מחלפים את המילוי של הכדור והוי כעשוי להכניס ולהוציא .וכן פירש שם התפא"י.
וא"כ לא מטעם מה שהוא מיועד לו .ולענין שבת תלוי למה מיועד .ועוד דלא תמיד
מדמין טהרות לאו"ח ראה תפא"י כלים )פכ"ב מ"ב אות י'( שכתב שכפי שהיה נראה לחז"ל
לדמות דימו .ועוי"ל ע"פ האמור דדוקא כדור שבזמניהם שהיה מלא במוכין ועשוי
להכניס ולהוציא חשוב כלי משא"כ בזמננו שהוא מלא רק אויר .ואין עשוי להכניס
ולהוציא לא חשוב בית קיבול.
 קבל דנא יש להביא ראיה להפך מכלים )פי"ז משנה טו( האלון והאגוז שחקקום
 התינוקות למוד בהם עפר או שהתקינום לכף מאזנים טמא שיש להם מעשה ואין
להם מחשבה .ופרש"י בחולין )יב (:למוד עפר ,כדרך שהתינוקות עושים לשחוק .ואין
להם מחשבה גרידא אלא מחשבה ומעשה יחוד .לאפוקי אם מצאו קליפות חקוקות
אפי' חשבו למוד בהם או עשו מעשה בלי מחשבה לא חשוב כלי .ע"כ .נמצא
שמחשבה לשם משחק נותנת לזה שם של כלי .וה"ה כדור שלהם אמנם היה לו בית
קיבול אבל צריך גם מחשבה וא"כ משחק חשיבה כלי לענין טהרות.
 לי מו"ר אחי הג"ר יצחק יוסף הי"ו דזה פשוט שאין להקשות ממשנה רפכ"ד ג'
 תריסין הם ,שמשחקין בו בקונפון טמא טמא מת .א"כ מה שעשוי למשחק חשוב
כלי .זה אינו ,דיקשה מיניה וביה במשנה "דיצת הערביין טהורה מכלום" .ופירשו
שהוא תריס קטן ביותר שעושים לדיצה לשמחה ולשחוק .ואינו כלי של תשמיש.
ולק"מ כיון שאמנם המטרה הסופית היא הנאה של משחק אבל בשעת מעשה התריס
)ח"ה סי'

תמונה שעומדת למראה בעלמא) .וצ"ל שאלו הנאתן מגופן ,משא"כ כדור דהנאה באה על ידו ,כמו מעות,
דמוקצין מחמת גופן ,עי' ילקו"י מהדו"ק עמ' שנ (.ובהכרח שלא דיבר הרא"ש אלא בבעלי חיים ,ומשום
דלמא שמיט גדפייהו א"נ שמא יחתוך זמורה ,דבגזירות אלו לא פלוג רבנן.
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מגן מהחרב וזהו שימוש גמור וזה מה שמשחקין בקונפון אבל דיצת הערביין אינה
עשויה להגן אלא לשמחה כאילו מגן .עכ"ד.
 מקום לקטן יש להתיר לשחק בכל אופן כיון שהרמ"א מתיר ,כ"כ שם אול"צ.
 ומקור לדבריו יש להביא מהב"י )סי' רסט( .גבי קידוש בליל שבת בבהכנ"ס שאינו
מקום סעודה שנותנים לקטן לשתות .לדברי האומרים דאפי' איסור דרבנן לא ספינן
להו לקטנים בידים אפשר כיון שיש מתירין לשתות בב"ה אפי' לגדולים אע"פ
שהגדולים נוהגים כדברי האוסרים ,מ"מ לא חשיב איסור כולי האי שיאסור להשקותו
לקטנים .עכ"ד .וזה הטעם שהתיר הרב בחזו"ע )עמוד צט-קא( כדור ולגו לקטנים בלבד.
)עי' לוית חן בסופו ובמנוח"א פ"כ ד'( וכ"כ שש"כ )פט"ז א' לד( להתיר לילדים קטנים משחק שח-
מט .אך אחרי בר מצוה ודאי רצוי שימנעו עצמם ממשחק בשבת .והוא ע"פ
הרמ"א ושאר אחרונים אבל לשו"ע הוא אסור מדינא ולא רק רצוי וראוי.
 ראיתי ביבי"א )ח"ז ס"ס ט"ל( שכתב "נראה שמותר לגדול לתת לקטן לשחק
 בצעצועים המיוחדים לקטנים .ואין בהם משום מוקצה" .עכ"ל .נראה בפשיטות
כוונתו שמותר לגדול להושיט משחק לקטן כיון שלקטן הוא לא מוקצה .וזה שסיים
ואין בהם משום מוקצה אין הכוונה שאינו מוקצה ,דא"כ הול"ל אין המשחקים מוקצה
ותו לא ,ומה צריך להביא דוגמא שגדול מושיט לקטן .ע"כ דרק לקטן לא הוי מוקצה,
וכנ"ל בדבר השנוי במחלוקת או מטעם דמידי דרבנן אין איסור להושיט לקטן .והגדול
שמושיט אין עליו איסור משום שהוא כמו מי שמושיט לחולה תרופות )דלחולה אינן
מוקצה( אע"פ שלעצמו הוי מוקצה ואסור לו משום שחיקת סממנים אבל להושיט מותר.
וכ"כ בספר שלמי יהודה משם ברית עולם ונסתפק אם מותר לאחרים לטלטל תרופה גם
שלא לצורך החולה .וכתב שלשיטת הגרי"ש אלישיב זצ"ל מותר .ובשש"כ )פרק לג הערה
כז( כתב שלא יטלטלנה יותר ממה שהוא צריך לאותה פעם וציין למשנ"ב )שכח ס"ק ח"ן(
דבעי שינוי .וכ"כ בלוית חן )סי' פו( שאסור לטלטל מוקצה לחולה שאב"ס אלא ע"י
שינוי) .וראה בקונטרס לוית חן להרה"ג אהרן בוטבול עמוד פג ,דאם נהיה חולה בשבת לא אמרי' מיגו
דאתקצאי(.
 דמי למה שאמרו בסוכה )מב (.מקבלת אשה מיד בנה ומיד בעלה ומחזירתו
 למים בשבת ,ופי' בגמ' מהו דתימא הואיל ואשה לאו בת חיובא היא אימא
לא תקבל ,קמ"ל .ופירש"י אימא לא תקבל :דלגבה איכא איסור טילטול .קמ"ל כיון
שראוי לנטילת אנשים תורת כלי עליו ומותר בטילטול לכל .עכ"ד רש"י .וכן דמי
לשיירי מטלניות שהם פחותים משלושה על שלושה טפחים דחזי רק לעניים ולא
לעשירים דתלוי מי הבעלים .וגם תרופות ,החולה הוא הבעלים .אבל אין לומר
במשחקים כיון שמיועד לקטן נחשב שהוא בעליו גם הגדול לא יהיה לו מוקצה .שהרי
גם הקטן עצמו הוא קולא שהקלו לסמוך על הרמ"א ודיינו בזה .וא"כ עדיין צריך
להבין מה ההיתר לגדול לתת לקטן משחק .ובספר ללקוט שושנים הבין ביבי"א שהכל
תלוי איזה משחק זה ,אם של גדולים הרי הוא מוקצה ואם של קטנים אינו מוקצה ע"ש.
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ולא כאמור לעיל שיעוד למשחק לא נחשב כלי .ובמנוח"א יצא לחלק במשחק שהוא
להשתיק את הקטן תועלתו היא לגדול ומותר להושיט לו כמו מוצץ שנועד להשתיק.
ע"ש .ואה"נ הבא לחלוק על השו"ע יכול לומר כיון שנסמך על הירושלמי ובירושלמי
אפשר לבאר שהוא מטעם ביטול תורה זילזול שבת או הוצאה .ולא מוקצה .א"כ בטל
היסוד בטל הבנין ואין מוקצה במשחקים אך לדעת השו"ע הדברים ברורים שיש
מוקצה במשחקיםד.
 בספר אשמרה שבת )עמוד קפט( שהבין ביבי"א שהגדול יכול להרשות לקטן
 לשחק אבל לא להגיש לו בידיים שהרי עובר על איסור טלטול וכן משמע
בהליכות עולם )עמוד ר׳( .וע"ע ספר ללקוט שושנים ח"ג.
 נראה דדעת מו"ז זצ"ל שלגדול משחק הוא מוקצה כמו כדור ,וכמו שכתב )עמ'
 ק-קא בהע'( וז"ל :לפע"ד הרי כתב בשבולי הלק"ט שאפי' אם יש עליו תורת כלי
אסור לשחק בו ולטלטלו בשבת או יו"ט כיון שאין צורך בטלטולו .ובשו"ת חמדת צבי
ח"א )סי' כב( אסר לשחק בכדור ,שהכדור מוקצה ולא מהני ביה הכנה .ובשו"ת באר
משה ח"ב )סי' לג( אסר לשחק בכדור משום מוקצה .ובב"י בשם א"ח שדברים שאינם
ראויים והזמינם ,אין מועיל בהם הזמנה .ומסקנא דדינא דלדידן שקבלנו הוראות מרן
יש לאסור לשחק בכדור ,זולת לילדים קטנים שלא הגיעו לחינוך .עכת"ד.
    משחקים לגדולים הם מוקצה ,ולקטנים מותר לשחק בצעצועים.




ד

  אולם דברי מרן זיע"א עשירים במקו"א )כמה שנים קודם לכן( ,שכבר כתב כן בילקו"י מהדו"ק
)עמ' שצד( משמו מלתא בטעמא ,ע"ש ותרו"צ.
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 ויש לעיין האם.( מנו א' מל"ט מלאכות שבת הקורע ע"מ לתפור. )שבת עג 
 וכגון הקורע נייר טואלט שאין. צריך דווקא ע"מ לתפור או העיקר שלא יהא מקלקל
זה ע"מ לתפור אבל זהו תיקון שיותר נוח לשימוש קרוע האם יהא בזה קורע מן התורה
 ונפקא מינה שאם אין איסורו.שהרי זה תיקון או מדרבנן הואיל ואינו ע"מ לתפור
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מהתורה נוכל להתיר לקרוע בשעת הדחק שאין לו נייר חתוך משום כבוד
הבריות.
)  שבת מח (.א"ר יהודא א"ר הפותח בית הצואר חייב ופרש"י משום מכה
 בפטיש .ותמה הכסף משנה )פ"י ה"י( והבית יוסף )סי' שיז ס"ג( למה לא חייב משום
קורע .ויישב בשם הריטב"א הואיל והוא קורע שלא ע"מ לתפור .ומבואר שאף שהוא
תיקון אינו חייב משום קורע.
 מאידך בש"ע )ס"ס שמ( כתב "המפרק ניירות דבוקים ולא נתכוין לקלקל בלבד ה"ז
 תולדת קורע וחייב" .ומבואר שהעיקר שאינו קלקול .וצ"ע סתירת דברי מרן הש"ע.
  בלוית חן )סימן קכב עמוד רכ-רכא( דהעיקר כמ"ש בב"י וכס"מ שצ"ל ע"מ לתפור
 ומש"כ הש"ע ס"ס ש"מ הוא לשון הרמב"ם ודרך מרן הש"ע לפעמים להעתיק לשון
הפוסק אף שלא ס"ל ככל לשונו .וכן האריך בש"ות נחלת לוי )ח"ב לא( שכצ"ל בדעת
מרן .וכ"כ חזו"ע שבת ג' )עמ' שעז( דלא אסור מהתורה אלא בקורע ע"מ לתפור.
 יש בתירוץ זה מן הדוחק שמרן בב"י וביותר בכס"מ שסובב הולך ע"ד הרמב"ם
 יביא דברי הריטב"א היפך דעת הרמב"ם בלי להעיר שנחלקו בזה.
 שביארו באופן אחר דלעולם דעת מרן הש"ע כמ"ש )ס"ס שמ( לחייב מהתורה על
 קריעה של תיקון ,ומ"מ הפותח בית הצואר אינו חייב משום קורע ,דמהות מלאכת
קורע דמי למלאכת סותר שצ"ל קלקול שתכליתו תיקון אבל הקודח חור בכותל חייב
משום בונה דאין כאן קלקול ע"מ לתקן אלא רק תיקון וכיו"ב הפותח בית הצואר אין
כאן סתירה וקלקול ע"מ לתקן אלא רק יצירה ולכן אינו חייב משום קורע) .שבילי דוד ,סי'
שיד סק"ב ,וביאור הלכה ס"ס שמ( .וזו כוונת הב"י דבעינן קורע ע"מ לתפור ,שאין זה גזירת
הכתוב ,שאיזה טעם יש שיהא צ"ל דווקא ע"מ לתפור אלא כוונתו שצ"ל סתירה
וקלקול ע"מ לתקן] .כך ביאר במנוחת אהבה )פט"ז הע'  (24ובמלאכת מחשבת אטינגר )סי'
כג אות ט'([.

 כל קריעה שיש בה קלקול ע"מ לתקן אסורה מהתורה וכגון קורע בחמתו ועל ז'
 קרובים שמתו.
 באריזות מזון יש קלקול בקריעתו שא"א לשמור את האוכל טרי לזמן באריזה
 פתוחה ,אך מאידך התכלית היא התיקון שיוכל להשתמש באריזה ובשקית לערות
ממנה חלב ולאכול מתוך האריזה )ולולי השקית העוטפת את האיגלו מאד לא נוח לאכלו והשימוש
בשקית לאכול ממנה את הקרחון( .וכ"כ אור לציון ח"א )ר"ס כו( שבקריעת אריזות מזון במקום
הדיבוק הוי קורע מהתורה) .ובהמשך מאות י"א נדון על סברתו להתיר משום שהדיבוק לזמן(.

  
  הגר"ז )שמ סי"ז( שאין איסור קורע אלא כשמפריד גופים שנתחברו ונתדבקו
 אבל עור שהוא גוף אחד לא שייך בו איסור קריעה.
 הלכה )שמ סי"ג ד"ה אין( דחאו מהמפורש בירושלמי )פ"ז ה"ב נב (.שיש קורע
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בעורות רכים .וכ"כ האגרות משה )ח"א קכב ענף ח'( שברור שאין חילוק בזה ומש"כ
הגר"ז "לא נכון כלל" .וכ"ה דעת כמעט כל גדולי הפוסקים) .לשון הרפ"א פאלק בקונטרס פיה
פתחה בחכמה סוף תשובה א' סקכ"ד(.

 החזו"ע )ח"ה ,עמ' שסה( יישב הקושיא מהירושלמי דמיירי בעורות המדובקין זה לזה
 ולכן חייב .ומ"מ אין לנו ראיה להקל בזה ופשט לשון הירושלמי לא משמע כן
כמ"ש מנוחת אהבה )פט"ז הע'  (10ואף הגר"ז כ"כ בסוגריים וידוע שכוונתו שאין זה
ברור לו ,ודעתו היתה לחזור ולשנות פרק זה לראות אם צדקו דבריו וכמו שהעיד כך
אחי הגר"ז ששמע מהגר"ז וכמובא לקונטרס השלחן מר"ח נאה אות ח' והובא
בהקדמה למהדורא החדשה של ש"ע הגר"ז.
 לא סמך החז"וע על סברת הגר"ז לבדה ובספרו טהרת הבית ח"ב )שמב-שד"מ(
 לענין קריעת צמר גפן בשבת שלהגר"ז ודאי מותר ולחולקים יל"ע ,סיים "ולענין
הלכה נראה שאע"פ שיש פנים להקל לצורך ,מ"מ נכון לחוש לדברי המחמירים" וכ"כ
אאמו"ר שליט"א בספרו טהרת יוסף שרק בדיעבד יש להקל בזה לצורך .והאריך לברר
נידון זה בשו"ת נחלת לוי )ח"ב סי' לא(.

  

  לענין קריעת נייר טואלט אם שייך לצרף סברת הגר"ז הנ"ל ,עיין בלשון
 הנשמת אדם וכמ"ש אז נדברו )ח"א סי' עט אות קט וח"ב סי' לא( דנייר שלנו נתדבק
מגופים רבים ועמש"כ בזה בשו"ת נחלת לוי )ח"ב סי' לא אות כד וכה( .ומסתברא שאם
בעשייתו נהיה כנוזל מותך אין זו הדבקה ודמי לעור.
 אין בו איסור תורה הואיל ואינו ע"מ לתפור וגם הוא תיקון גמור בלי שום
 קלקול וכנ"ל באות ג' וכ"כ שו"ת מנחת שלמה )ח"ב סי' יב אות ה'( .וע"כ כתב יביע
אומר ח"ט )ק"ח אות קפ"ה-א'( שבמקום כבוד הבריות הותר לעבור על איסור דרבנן ויוכל
לחתוך הנייר) .כשאין לו אפשרות לנקות במים או לקנח בלי לקורעו .ובשו"ת נחלת לוי ח"ב עמוד רב-רג
בהערה נתבאר שאינו מצוי בזמן הזה שיהא מוכרח לקרוע .ע"ש(.

    

  נבוא לברר דין הש"ע )שיד ס"ח( שמותר לקרוע
 כמו סל ומניחים בו תמרים או גרוגרות( שהוא יסוד גדול לנידון דידן אם מותר לקרוע אריזות
ושקית חלב וכדומה.
 הש"ע "חותלות של תמרים וגרוגרות אם הכיסוי קשור בחבל ,מתיר וסותר
 שרשרות החבל וחותך אפילו בסכין ואפילו גופן של חותלות ,שכל זה כמו
ששובר אגוזים או שקדים כדי ליטול האוכל שבהם" .ויש לדון כאן מג' מלאכות ,סותר
)שיש סתירה בכלי גמור כמ"ש הש"ע בסי' שיד ס"א( .וקורע )ששייך בדבר רך ולא בנידון הש"ע ס"א בחבית(.
ומתיר הקשר ושרשרות החבל.
 שביתת השבת )דף יב :ד"ה וליישב ,ובנד"מ סוף פ"ג עמוד יז( ע"פ מש"כ בתוספתא "קורע

חותלות )כלי העשוי מענפי דקל ועשוי
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אדם את העור מעל פי חבית של יין" .וביאר הטעם דהעור בטל למשקה שבחבית וכמו
כן בחותלות בטלים לאוכל שבהם והוו כקליפת האגוז ואין שייך בהם איסור סותר
וקורע ומתיר .וכן נתבאר בטו"ט באגרות משה )או"ח ח"א סי' קכב ענף ט'( ובשמירת שבת
כהלכתה ח"ג )פ"ט הערה יא( ובחזו"ע )ה' ,עמ' שסו( הביא כך משו"ת חשב האיפוד .וכ"כ
מנוחת אהבה )פט"ז הע' .(11

  

  באמת פירוש זה צ"ע שהוא נגד כל גדולי הפוסקים מפרשי הש"ע ואציין
 בקצרה.
 דין זה הובא בגמ' )קמו (.ובירושלמי )נא (:ופירשו בירושלמי "נעשה כשובר את
 החבית לאכול ממנה גרוגרות" וכן נראה בגמ' )קמו (.שזה דומה לדין המשנה
ופירוש המשנה שמותר לשבור החבית ע"מ לאכול גרוגרות שבתוכה פירשו תוס'
והרא"ש דמיירי בחבית של מוסתקי )שדיבק שבריה בזפת( שאינה כלי גמור ודווקא בזו אין
סתירה בכלים וכ"פ הש"ע )סי' שיד ס"א( ומשמע שזהו הטעם שהותר לסתור את
החותלות וכן נתבאר בשיירי קרבן על הירושלמי שם ושזה כוונת המ"א )שיד סקי"ג( וכ"כ
לפרשו התהלה לדוד כמובא בחזו"ע )ח"ה ,עמ' שעז( .וכ"כ מאמר מרדכי )סקי"ג( וש"ע
הגר"ז )סי' שיד סעי' יח( וערוה"ש )י"ט( שהוא מדין מוסתקי .וכ"כ שכנה"ג )בסו"ד( דדמי
למוסתקי הואיל ועשוי מחומר פשוט של עלי דקל.
 פירש בתחילה שאכן טעם ההיתר משום שהחותל בטל לאוכל שבתוכו אך
 זהו דוקא בתמרים שעשוי שיתבשלו בתוכו התמרים ולכן נחשב כקליפה
וכשומר לפרי ,אבל בגרוגרות תמה השכנה"ג למה מותר לסותרו ,ופירש הפמ"ג )א" א
י"ד( דצ"ל שעשוי בחיבור כעין מוסתקי שאין בו סתירה.
 שפירוש השביתת שבת הנ"ל מחודש .ומה שהביאו מהמיוחס להר"ן )שבת קמו(.
 שטעם ההיתר לשבור את החבית הואיל וטפילה לאוכל שבתוכה אינו סיוע
לשביה"ש ,דהר"ן ס"ל להתיר אף בחבית שלימה ולא העמיד במוסתקי ולכן חידש
טעם זה ואין זה לפי פסק הש"ע )שיד ס"א( שהעמיד במוסתקי.
 שהקשה מאיסור מתיר וקורע אכן הקשו כן הרעק"א וביאור הלכה ויתבאר להלן.
 והמעיין בפנים הספר שביתת השבת יראה שכתב ולכאורה יש ליישב בזה הא
דחותלות אך זה נסתר מהגמ' )שבת קיא (:שנאדות יין ושמן אין להתיר קשר שקשרו את
פיהם כשהוא של קיימא .ומסיק שאין סברתו אלא לענין קורע ולא לענין מתיר .אך
לחלק בין סותר לקורע לענין סברא זו דבטל לאוכל לא נראה .וכן האגרו"מ הנ"ל
שפירש כהשביה"ש מסיק בענף י' שאין לסמוך ע"ז למעשה אא"כ לצורך גדול כשבת
חתן שאז יקרע ע"י גוי.

   

  שביה"ש ללמוד כן מקורע עור שע"פ חבית כבר פירשו תוספתא זו באופן
 אחר הרב חסדי דוד פארדו )על התוספתא פ"ג דביצה ה"ט( והחיי אדם )כלל כט אות ד'( בטל
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אורות )סוף דף נז ,ובנד"מ עמוד עד"ר( ובשו"ת באר מים חיים )מוצירי או"ח סימן ו'( ובאגרות
משה ח"א )סי' קכב ענף ו'( .דהואיל והוא מקלקל ולצורך שבת ,לא אסרוהו חז"ל) .ואין
ללמד מזה לשאר מלאכות כמ"ש הביה"ל ר"ס שיד ד"ה אסור( .ובזה יבואר דין קריעת חותלות דהוא
מותר משום מקלקל לצורך שבת.
 שאין איסור תורה בקורע שלא ע"מ לתפור )הנ"ל באות ג'( י"ל שבמקלקל שהוא
 תרתי לטיבותא לא גזרו חז"ל כלל) .שמעתי בשם הרפ"א פאלק שליט"א(.
 זו להתיר בדרך קלקול כה"ד החזו"א )סימן נא סקי"ג וס"א סק"ב( דבדרך קלקול אין
 למעשהו שם סותר וקורע אלא נחשב כנטילת האוכל ונתבאר בשלמי יהונתן
)שמ ס"ק סח אות ו-ז(.

] הקושיא למה אין איסור קורע בחותלות תירץ עוד ביאור הלכה )שיד ס"ח( דלא
] גזרו רבנן בקורע שלא ע"מ לתפור אא"כ שייך בו ע"מ לתפור כקורע בגד,
אבל בזה שאין דרך כלל לתופרו אין איסור קורע[.



  הבא לקרוע אריזת מזון כשקית חלב ,איגלו ,שלוק ,במבה ,אריזת טישו
 וכלים חד פעמיים ,להגר"ז )הנ"ל באות ד( מותר שלא במקום שדיבקו את האריזה
ולהשביה"ש )הנ"ל באות ו'( מותר בכל אופן.
 נתבאר שדבריהם מחודשים והיותר נראה לדינא כפירוש החסדי דוד והח"א שרק
 בדרך השחתה הותר לקרוע לצורך שבת ,ולכן כתב דודי הראשל"צ הרה"ג ר' יצחק
יוסף שליט"א בילקוט יוסף )שבת ב' עמ' תקכ( וז"ל "מותר לקרוע שקיות חלב ואריזות
מזון כדי להגיע לאוכל ובפרט כשעושה דרך השחתה וקלקול ".וציין בהערה לכמה
פוסקים שהתירו רק דרך השחתה ושדעת מרן אזמו"ר זצ"ל שיש להקל לקרוע וטוב
שיעשה כן בדרך קלקול .ודוקא לצורך שבת .עכת"ד .ובספרו חזו"ע ח"ה )עמ' שסה-שסז(
ביאר צדדי ההיתר לצרף דעת הגר"ז עם השביה"ש בחותלותא .ולכן הבא לקרוע
חבילת טישו אין לקורעה בצד במקום הדיבוק ששם אין שייך סברת הגר"ז.

   

"  השחתה" וקלקול נתבאר בלוית חן )עמוד ריז-רכד( שהקורע מעטפה להוציא את
 האיגרת חשיב מקלקל אף שיש לו תועלת צדדית להוציא את האיגרת אבל במעטפה
א ויש שהבינו שסתימת הרב א"ז בחזון עובדיה להתיר ש"מ שהוא היתר גמור לכתחילה וחזר בו ממש"כ
בשמו הילקוט יוסף ,וכיו"ב הבינו בהרבה ענינים שהרב זצ"ל שינה לשונו מהיבי"א לחזו"ע וכתבו בנוסח
"העיקר כמשנה אחרונה" וכל זה אינו ,אלא שהרב זצ"ל בספרו חזו"ע שנועד לכל העם טרח לפתוח ראשי
תיבות ולהשמיט קטעים קשים מהיבי"א ע"מ שיוכלו הכל לעסוק בספרו בהבנה ברורה וקלה .ומהאי טעמא
נמי השמיט את הראוי להחמיר כמ"ש הראשל"צ דודי הג"ר יצחק שליט"א בעין יצחק )ח"ג עמוד רנט
ובמהדורת תשס"ז עמ' קמב ותשס"ח עמ' קצו( שבשיעוריו היה משמיט את הראוי להחמיר שלא יטעו
הציבור ובפרט בעלי תשובה שמבינים שזה "אסור" .ובזה תבין פשר דבר של ב' המכתבים שנדפסו בריש
ספר ילקוט יוסף שביעית הנד"מ .וד"ל.
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גופה קלקל שאין בה שום שימוש עוד וכדמוכח ברש"י )שבת קמו (.ששבירת חבית היא
קלקול ,ודלא כהפר"ח .ולכן מותר לקרוע פי שקית קטנה של סוכר ומלח וקטשופ או
תרופה שאחר הקריעה אין שום שימוש באריזה.
 הקורע אריזת במבה וטישו שדרכו להשתמש בשקית הפתוחה לאכול מתוכה את
 הבמבה ולהוציא ממנה את הטישו ה"ז קריעה של תיקון שעד עתה לא יכל
להשתמש באריזה לאכול מתוכה כצלחת ועתה משתמש בה לאכול מתוכה) .וכשיקרע את
השקית לגמרי יצטרך שקית אוכל להניח בה את הבמבה וזה לא נוח וכן טישו שאינו באריזה נהרס וע"י קריעת
האריזה הוא ראוי לשימוש כקופסא (.וכ"כ חוט שני )ח"א קמד( .וכ"כ הרה"ג פסח אליהו פאלק
שליט"א )בסוף קונטרס פיה פתחה בחכמה סי' ב'( ,ומנחת איש )ריש פי"ז ד"ה ועוד נראה( ושלמי
יהונתן )שמ ס"ק סו אות ג'( .ולא יועיל לפתוח את השקית מלמטה הואיל וכבר תיקנה
בפתיחתו למעלה ורק כשבמעשה אחד משחיתה הותר) .מנחת איש פי"ז סוף הערה ט' וע"ע חוט
שני ח"א עמ' קמג(.

 ראוי ליזהר בפתיחת חטיפים ,טרופית ,ארטיק ,קרטון של קורנפלקס ,רשת של
 בצל ,איגלו ,שלוק ,שוקו וחלב להשחית את השקית באופן שאינו ראוי
לשימוש כלל ויניח את החלב בקנקן) .ומי שטרח בע"ש וכו' והחכם עיניו בראשו(.

    

  לפתוח אריזת במבה וכדומה במקום הדיבוק שבכה"ג אין שייך סברת הגר"ז
 הנ"ל שהתיר לקרוע עורות וא"כ לכאורה בזה לא היקל החזו"ע אף מדינא ומ"מ
יש לדון להקל משום שהיא תפירה שאינה של קיימא דזהו דיבוק לזמן) .דדרך רובא דעלמא
לפותחו מלמעלה ,דבאריזות שאין ידוע מאיזה צד יפתחו חשיב דיבוק של קיימא וכגון ברוגלאך וכדמוכח במ"ב
סי' שיז סק"ל .וכ"כ בקונטרס פיה פתחה בחכמה פ"ט סקי"ד(

 הב"י )סו"ס שיז( הביא מחלוקת הראשונים אם מותר לקרוע זוג נעלים התפורים זה
 לזה שזו תפירה שאינה של קיימא ומסיק

להקל שלא בפני ע"ה .וכ"פ הרמ"א )סי'

שיז ס"ג(

 בסימן שמ ס"ז פסק הטוש"ע לאסור להדק השרוול ע"י חוט העשוי לכך
" דמה לי תפירה ליום אחד ,מה לי תפירה עולמית" ולא הביא הב"י חולק
בדבר .וצ"ע שדברים אלו סותרים זא"ז.
 העיר בסתירה זו בשו"ת גינת ורדים )כלל ג' סי"ח( הרב שבתי נאוי וכתב )בד"ה ועוד
 דהכי( שתפירה לזמן אסורה רק מדרבנן וכמ"ש הלבוש והגר"ז )סי' שמ סי"ג( ולכן
בקריעה יש להקל יותר דניכר יותר שהוא לא של קיימא שהרי קורעו .וכ"כ שו"ת מנחת
יצחק ח"ח )סו"ס לא ד"ה ודאתאן( והגר"מ לוי זצ"ל בשו"ת תפילה למשה )סימן נז סק"ה(
 כ"ז תמוה מאד שהרי לשון השבלי לקט "מה לי תפירה ליום א' מה לי תפירה
 עולמית" ומשמע להדיא שאין סברא לחלק ולא שזו גזירה שחידש שבה"ל לחוש
למראית העין .וביותר דאחר שדעת ריב"א ורי"ו )בב"י סי' שיז ד"ה וכתב ר' ירוחם( לאסור מן
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התורה )וכמ"ש שם בגו"ר( למה נדחק כ"כ בלשון השבה"ל שכוונתו רק מדרבנן ,ומניין
לשבה"ל גזירה זו אם אכן מהתורה מותר) .וכן העיר מנחת איש פט"ז הערה  7עמוד שפד(.

   

  ישוב לסתירה הנ"ל כתב תהלה לדוד )סי' שמ סק"ו( שאף שאין הבדל בין ב'
 הנידונים והראשונים האוסרים בתפירה ה"ה בקריעה ,מ"מ מרן הש"ע והרמ"א
הכריעו להחמיר בתופר דאורייתא ולהקל בקורע שלא ע"מ לתפור שהוא רק מדרבנן.
]ומה שהקשה בספר בנין שבת )עמ' סד-סה( מהש"ע )תקז ס"ז( דמוכח שאין חילוק בסברא
בין תופר לקורע או בין בונה לסותר באינו של קיימא ,לק"מ דודאי מודה בכך התהל"ד
אלא שבהכרעת ההלכה במקום מחלוקת יש להקל בדרבנן [.וכן נראה דעת הגרי"ש
אלישיב )ארחות שבת פי"א ס"ק מג והלכות שבת בשבת פמ"ז הערה  (26 ,28והשבט הלוי )ח"ה סימן נ'(.
 תירוץ זה אתי שפיר רק לשיטות שקורע שלא ע"מ לתפור אינו אסור מן התורה אף
 שהוא מתקן )וכנ"ל באות ג'( ,דלשיטת המשנה ברורה קריעת הנעלים היא קריעה של
תיקון )כמ"ש המשנ"ב סי' שיז סקכ"ה( שאסורה מהתורה .ועוד שאיך לא הביא הב"י )סי' שמ(
סברת המתירים כלל כשהוא עצמו סמך ע"ד להקל בקורע .וכן דעת אזמו"ר זצ"ל
בחזו"ע )ח"ה עמ' צ'( שלא כהתהל"ד.

  

  טרחתי למצוא ישוב לסתירה זו )שבחזו"ע שם לא כתב ליישבה( עד שהובא לידי
 ספר מלאכת מחשבת )אטינגר( ומצאתי שם )סי' כ'( שביאר עפמ"ש אגרות משה )ח" ב
ר"ס פד( לבאר החילוק בין תופר לקושר ,שתופר עושה את ב' חלקי הבגד כבגד אחד
ממש והוא חפצא אחד ,משא"כ ,קושר שמחבר החוטים זה לזה אבל לא נעשו "חוט
אחד".
 האגרו"מ א"כ למה בזוג מנעלים שתופרן זל"ז חייב משום תופר הרי ודאי אין
 נעשין ע"יז כחפצא אחד .וביאר דכיון שסוג החיבור הוא ע"י תפירה זהו
חיבור שעושה לחפצא א' ,ומה שכאן ניכר שאינם אחד הוא מצד אחר ,משא"כ
בקשירה שסוג החיבור אינו עושהו לחפצא אחד .עכת"ד האגרו"מ.
 בקושר לא אסרה תורה כשאינו של קיימא ,שלא כבונה וכותב שאף לשעה הוי
 בנין )עיין יחו"ד ח"ב עמוד רו( ,והטעם ד"חיבור" לא חשיב אא"כ עומד להתקיים) ,אבני
נזר סימן קפג ,מנחת שלמה ח"ב סי' א' אות ג' ומגילת ספר סי' כא ,א'( ומה שבתופר יש אוסרים אף
שאינו לקיימא ,הוא כמו שביאר האגרו"מ שתופר זו יצירה של בגד אחד ולא "חיבור",
ולכן לא אכפת לן בדעתו להתירו .ומעתה ביאר המלאכת מחשבת דבתפירה שאינה של
קיימא יש לחלק בין שרוול שהחוט שמכווץ עושהו כחפצא א' וככל תפירה ובזה לא
משגחינן בדעתו להתירו ,אבל במנעלים התפורים שאף אילו היה לקבע ניכר שאינם
חפצא אחד אלא רק חברם זה לזה )ואין ראיה לאסור תפירתן מן התורה כמ"ש שם האגרו"מ(,
וכשאינו של קיימא אינו נחשב "חיבור" כלל וכמו בקושר .והבין הב"י שהראשונים
שאסרו בשרוול אין גילוי מה דעתם במנעלים ויתכן שיודו להתיר.
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  לענין אריזות מזון פתיחתם במקום הדיבוק אף שזה דיבוק שאינו של
 קיימא מ"מ אין להתירו ומ"מ סניף להקל מיהא הוי שהרי להתהלה לדוד אינו
אסור מן

התורה) .ומ"מ אף לשיטתו אסור מדרבנן הואיל והודבק ליותר משבוע וכמ"ש בקונטרס פיה פתחה
בחכמה פ"ו ס"ק ט ויג(.

 עדיין יש סברה נוספת להקל במקום הדיבוק באופן שהוא בדיבוק קל כמצוי
 באריזות סוכר ,ע"פ מש"כ המגן אברהם )שמ סקי"ח( ללמוד מס' שי"ד
בטיחת פי התנור .וכמשנ"ת דבריו בשלמי יהונתן )שמ סקס"ז אות א'( ובשמירת שבת
כהלכתה )פ"ט סקי"ט( בשם הגרשז"א .וכ"כ מנחת איש )פי"ז סעיף כה הערה  (39ואכמ"ל
בביאור דברי המ"א ]ועיין בנין שבת )תופר פ"ח אות ד( ופיתוחי חותם )וייס פי"א( ושם באות
ט"ז ביאר היטב דברי מגן אברהם וכן כתב השלמי יהונתן )שמ ס"ק נט([.
)סעי' י'(

   

  שבכל אריכות דברינו לא דנתי כלל משום איסור סותר ומכה בפטיש,
 שהאריכו בהם פוסקי זמנינו בדין קופסאות שימורים כמובא בחזו"ע )ח"ה עמ' שעו(
שי"ל שנחשב כמוסתקי הואיל ואינו כלי חשוב ואין בו סותר )וכסניף להקל הביא הרב דעת
הרבה ראשונים שאין סותר בכלים כלל ,היפך דעת מרן השו"ע( .והחזו"א )נא ,יא( אסר משום מכה
בפטיש ביצירת פתח לגוף אטום .וע"ז העיר החזו"ע שאף כלי אטום הוא כלי וע"כ אין
עשית פתח עראי נחשב מכה בפטיש.
 בנד"ד י"ל שיודה החזו"א להתיר הואיל ואין החטיפים אטומים כקופסת שימורים,
 דהדיבוק שבראשם דמי למגופת חבית הדבוקה לחבית שאינו בטל שם כלי
מהחבית .וכן כתב שמירת שבת כהלכתה )פ"ט סקי"ב( חוט שני )עמוד קמד-קמה( וארחות
שבת )פי"ב ס"ק יד ,כד ,מ( .ומ"מ אין זה ברור ,שהחידושים וביאורים )סי"ח סקי"א( נסתפק
בזה .וכן באז נדברו )ח"ד סי' לג וחי"א סימן יב( צידד להחמיר בזה ,וחזי לאצטרופי לחוש
להחמיר שלא לקרוע בדרך תיקון.

  
  הראשונים אם קריעה של תיקון שאינה ע"מ לתפור אסורה מן התורה .וכן
 נחלקו בהבנת דעת מרן הש"ע בזה) .אות א' ,ב' וג'(.
  חידש שאין קורע אלא בב' גופים שנדבקו או נתפרו ולא בגוף אחד כמו עור.
 ולא ברירא ליה חידוש זה .והרבה אחרונים דחו דבריו שאין מקור לחידושו )אות ד'(.
  נייר טואלט אינה אסורה מן התורה אלא מדרבנן הואיל והוא רק תיקון ואינו
 קלקול לצורך תיקון )אות ה'(.
)  שיד ס"ח( התיר לקרוע חותלות ופירש שביתת השבת שהחותל בטל לאוכל
 שבתוכו .ושאר כל גדולי הפוסקים לא כ"כ ,וקשה לסמוך ע"ד) .אות ו' ,ז'(.
  לקרוע דרך קלקול לצורך שבת כמ"ש בתוספתא קורע אדם עור שעל פי
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 חבית של יין) .אות ח'(.
  ראוי לקרוע את האריזות )כשקית חלב ,שוקו ,שלוק ,איגלו ,במבה וטישו( דרך השחתה
 וקלקול )אות ט'(.
"  השחתה" שלא ראוי לשמש את האוכל לאכול מתוכו ,אלא רק על מנת להוציא
 את האוכל שבתוכו וכן אריזת טישו לא תהא ראויה לאחוז את הטישו שבה ולהוציא
ממנה מידי פעם טישו) .אות י'(.
  לזמן אסורה מן התורה כמ"ש הש"ע )שמ ס"ז( ובקריעת תפירה זו יש אומרים
 שדינו כקושר קשר שאינו של קיימא )תהלה לדוד( ויותר נראה שאין חילוק בין תופר
לקורע) .אות יא-יב( וטעם ההיתר לקרוע זוג נעלים תפורים נתבאר באות יג.
  שהדיבוק קל יש סברא להקל וצ"ע הגדר) .אות יד(.
  לדון בכל זה משום מכה בפטיש ונראה להקל) .אות טו(.

יוסף
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  בויקרא )יט ,יג( לא תעשק את רעך ולא תגזל לא תלין פעלת שכיר אתך עד
 בקר .וכתב ההפלאה בספרו פנים יפות וז"ל ,לפי פשוטו יש לפרש מ"ש "את רעך",
וכן מ"ש לא תלין פעולת שכיר ,ולא אמר "שכר" פעולת שכיר ,וכן בפ' כי תצא
לא תעשוק שכיר עני ואביון ,ולא כתיב "שכר" שכיר .ענינו כי בודאי חמור עובד את
ישראל בגופו יותר מגוזל ממנו ממונו ,כדכתיב כי עבדי הם ,ולא יעבוד איש באחיו,
אלא העני הזה נושא את נפשו "ומשעבד את גופו" בשביל שכרו ,אבל כשכובש את
שכרו לא בשביל גזל ממונו הוא מוזהר ונענש ,אלא יותר בשביל עבודת גופו שלא מחל
עבודת גופו אלא בשביל שכרו ,והיינו דכתיב לא תעשוק את רעך דהיינו גופו ממש ,כי
כל פעולתו לא מחל אלא בשביל שכרו וכיון שהוא כובשו הרי הוא "עושק את גופו".
עכ"ל .ובזה מובן שאיסור זה נוהג רק במעכב שכר שכיר ,אבל במעכב תשלום הלואה
לא הקפידה תורה שלא ילין שכרו ,אלא רק אמרו דפריעת בע"ח מצוה .ולעולם אינו
בכלל 'בל' תלין.
 שיסוד הדברים מבואר בגמ' )ב"מ קיב (.דתניא ואליו הוא נשא את נפשו מפני מה
 עלה זה בכבש ונתלה באילן ומסר את עצמו למיתה לא על שכרו וכו' .מאן
דאמר נפשו של נגזל דכתיב כן ארחות כל בוצע בצע את נפש בעליו יקח .ע"כ .וכן פסק
הש"ע חו"מ )סי' שלט ס"ב( .ומבואר דעיקר קפידת קרא על מה שהוא עושק את הפעולה,
ולאו דוקא על מה שמעכב את הממון תחת ידו.
 בשו"ת שואל ומשיב )תנינא ח"ג סי' מב( לדקדק מל' הפסוק דכתיב לא תלין פעולת
 שכיר ,והיה לו לכתוב לא תלין שכר שכיר ,או שכר פעולת שכיר .אלא נראה
דהתורה הקפידה על גוף הפעולה שפעל עמו שזה עשה לו פעולה ומגיע לו שכר על
הפעולה ,והרי הוא "מלין פעולתו" שפעל עמו ,דכל זמן שאינו נותן לו שכרו הרי עושק
לו הפעולה שפעל עמו .ולפ"ז אם גוף הפעולה הוא של החייט שעשה לעצמו,
והבטיחו שיתן לו שכר מלאכה ,אין בזה איסור בל תלין .עכ"ד.
)כד ,יד(

       

  בגמ' )ב"מ קיא (.אמר רבה בר רב הונא הני שוקאי דסורא לא עברי משום בל
 תלין ,מידע ידעי דעל יומא דשוקא סמיכי ,אבל משום בל תשהא ודאי עובר .ופירש
רש"י דאינו עובר לעולם בבל תלין .אבל המאירי כ' דיום השוק נחשב כיום הפרעון
וממילא עובר בבל תלין לאחמ"כ .ונראה דס"ל לרש"י דבל תלין שייך לזמן
"המלאכה" ולא לזמן "הפרעון" ,והיינו טעמא כיון שעיקר טעם האיסור משום שעושק
את הפעולה מהפועל ,במה שלא משלם לו עליה ,ולכן צריך לדון על זמן המלאכה .אכן
עי' בכנסת הגדולה )חו"מ סי' שלט הגה"ט סק"ז( שכ' בפשיטות שאם התנה עם שכיר שבוע
לשלם לו רק כעבור חודש ,הרי הוא עובר בבל תלין רק כשעבר זמן התנאי .ע"ש.

עב
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 גם לאידך גיסא כשהמנהג לשלם מעיקרא קודם המלאכה ,אם יעבור על בל
 תלין כשמאחר בתשלום .והדבר מצוי בשכירות בתים שכ' הקצה"ח )סי' שלט
סק"א( דעובר בבל תלין ,ומאידך מצוי שמשלם מעיקרא על החודש שעומד לגור שם.
ועי' בשו"ת התשב"ץ )ח"א סי' סד( שכ' בשכיר שנה שהתנה שישלמו לו כל חודש,
הבעה"ב עובר בבל תלין כשלא משלם בזמן ,אבל בלא התנאי היה עובר בב"ת רק
בסוף השנה ,דקיי"ל )ב"מ סה (.דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף .ע"כא .ולפ"ז מוכח
דלא אזלי' בתר זמן המלאכה אלא זמן התשלום .וכן משמע מתוס' בע"ז )סב :ד"ה אלא(
דשייך שכר פעולה קודם המלאכה] .ומעתה י"ל דה"ה עובר בבל תלין כשקבע לשלם
אחר זמן מהמלאכה ,וכמ"ש הכנה"ג[ .וראיתי שכתבו להוכיח מהגמ' )ב"מ קיב (.דמקשי'
שנתקן שהבעה"ב ישלם לפועלים בתחילת היום כדי שלא יהיה טרוד .ומוכח שלא
מבטל בכך מצוה דביומו תתן שכרו .ולפ"ז ה"נ ישנו בכלל איסור בל תלין אם מאחר
לשלם לו אחר זמן זה ,כיון שיש עליו חיוב לשלם לו באותו הזמן.

       

  במשנה )ב"מ קיא (.איתא ,אחד שכר אדם ואחד שכר בהמה ואחד שכר כלים יש
 בו משום ביומו תתן שכרו ויש בו משום לא תלין פעלת שכיר אתך עד בקר .ולפ"ז
מוכח דמה שדרשו בגמ' שהוא נוטל את נפשו ,אין הכונה מחמת שגרם לו "לעבוד"
בחנם ,אלא על מה שמעכב ממנו את "התשלום" .ודלא כמ"ש הפנים יפות והשואל
ומשיב .ובע"כ צ"ל דיש לחלק בין חיוב תשלום דשכירות לחיוב הלואה שהתורה לא
הזהירה בו על איסור בל תלין ,כיון דחוב שכירות מגיע מחמת עבודת האדם ,וכדמצינו
שהחמירו לגבי חוב דשכירות שצריך לשלם בזוזי דוקא ,וכמ"ש התוס' )ב"ק ט :ד"ה ר"ה(.
ומה"ט כ' התוס' )קדושין טו .ד"ה ואידך( שאין דין שעדר"נ בחוב דשכירות ,כיון שהפועל
טרח בגופו וצריך לשלם לו בעצמו .וממילא יש להחמיר גם שלא להלין את שכרו .אבל
לעולם אין הטעם משום שגורם לחבירו להיות "עבד" במה שלא קיבל שכר על
המלאכה.

     
 יש לדון אם יש איסור בל תלין באופן שהפועל נוטל שכר בטלה ,כיון דבכה"ג
 לא שייך לומר שהוא גרם לו עבודה "בחנם" ,דמ"מ קיבל שכר מסוים על
עבודתו ,ומאידך הרי זה חוב דשכירות ,ושם שכירות אחד הוא .ועי' בשו"ת מהר"י וייל
)סי' קג( שנראה מדבריו שגם לגבי שכר המלמדים ,יש משום ביומו תתן שכרו ,אף
שמקבלים רק שכר בטלה] .אבל אפשר לדחות דמיירי בשכר שימור[ .וכ"כ הגר"ח
פלאג'י בכף החיים )סי' כח אות ה'( דיזהר לפרוע למלמדי בניו קודם השבת כדי שלא
יעבור על איסור בל תלין .ובתשובות והנהגות )ח"ג סי' תע סק"ט( כ' דמהחזו"א )ב"ק סי' כג
א

  לכאו' י"ל דכיוון דהתנה הוי שכיר לי"ב חודשים ,ולא שכיר לשנה.
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סק"ח( מוכח שגם במעכב שכר בטלה יש דין בל תלין .ונפק"מ במעכב תשלום לאברכי
כולל] .ויש לדון עוד דהגזבר נחשב רק כשליח .ועוד יש לעיין אם יש ע"ז גדר דחיוב
שכירות .ואכמ"ל[.

     
  הטור חו"מ )סי' שלט( הביא מהרמ"ה שדוקא שכירות בהמה וכלים הוי בכלל
 בל תלין ,משא"כ בשכירות קרקע ,דדרשינן כל אשר בארצך ולא כל ארצך .וכ"פ
הש"ע )סי' שלט ס"א( דיש מי שאומר שעל שכר קרקע אינו עובר .וכ' הקצה"ח
שיז סק"ג( דבשכירות בתים יש לחוש לדעות דסברי שתלוש ולבסוף חברו הוי
כמטלטלין ,כיון שזהו מילתא דאיסורא לעבור עליו בבל תלין .אבל השער משפט
)סק"א( כ' דהסמ"ג )לאוין קפא( והיראים )מצוה רסג( הביאו מהתורת כהנים דתניא אין לי
אלא שכר אדם ,שכר בהמה וקרקעות מנין ,ת"ל לא תלין פעולת שכיר פעולת כל דבר
במשמע .עכ"ל .ובמגילת ספר )לאוין קפא( כ' דהרמ"ה ס"ל דשכירות ממכר ליומיה ,ולכן
ל"ש בזה איסור בל תלין .וצ"ע דא"כ הנ"נ בשכירות בהמה וכלים דל"ש בזה איסור בל
תלין ,שהרי גם בשכירות מטלטלין ממכר ליומיה הוא ,וכמ"ש הטוש"ע )סי' רכז סל"ה(.
וכן תמה בצדק ומשפט )ס"א( .ועוד יש לעיין ממ"ש הש"ך )סי' שיג סק"א וסי' שלד סק"ב(
דקיי"ל כמ"ש התוס' )ב"מ נו (:דלא אמרי' שכירות ליומא ממכר ,רק באונאה ,ולא בשאר
דוכתי .והריב"ש )סי' שנה( ולח"מ )פ"ז משכירות( כתבו דשכירות ממכר הוא לענין ההנאה
של השכירות ,ולא לענין גוף הדבר .ע"ש.
 משנת ר' אהרן קוטלר )ח"ב סי' עב( ביאר ד' הרמ"ה כמ"ש בשיטה מקובצת
) קיא (:בשם הרא"ש וז"ל ,ומסתבר טעמיה דלא מרבינן אלא בהמה וכלים
שעושים בהם מלאכה דומיא דשכיר .עכ"ל] .ועי' להלן מהרדב"ז שג"כ דימה שכירות
בהמה לאדם[ .ולכן יש לחלק בין שכירות קרקע לפועל .ולפי זה לא שייך חילוק
הקצות בין בית לקרקע ,דאפילו שמן הדין נחשב כמטלטלין ,מכל מקום אין זה שכר
על מלאכה .ואכתי דבריו מבוארים היטב להנ"ל ביסוד החילוק בין שכירות להלואה,
דבשכירות החמירה תורה שלא להלין שכרו ,כיון שזהו שכר שמגיע בעד מלאכה ,ולכן
יש לומר שנתרבה רק שכירות כלים שהתשלום על מה שעושים בהם מלאכה.
)סק"א וסי'

    
  שכתב הקצה"ח שיש לחוש בשכירות בתים דהוי כמטלטלין ,כיון דבל תלין
 הוי מילי דאיסורא .הנה יש לדון בדבריו לפ"מ דקיי"ל שאינו עובר בבל תלין אם
הפועל אינו תובעו ,וא"כ מוכח שאין זה דומה לאיסורין בעלמא שמוטל על האדם
"מצד עצמו" ,אלא דזהו חלק מדיני הממון שצריך לפרוע את מה שחייב לו מיד לאחר
סיום המלאכה .אכן מדברי הרא"ש )סי' מג( מבואר להדיא כמ"ש הקצה"ח ,שפסק בענין
שכיר שעות דלילה כרב ,שעובר על בל תלין בבוקר ,דהל' כרב "באיסורי" .אבל
בהגמ"י )שכירות פי"א אות א'( כ' וז"ל ,תימה שפסק כרב לגבי שמואל דאמר גובה כל היום
וכל הלילה והא קי"ל הלכתא כשמואל "בדיני" .ונראה משום דרב כר' יהודה ושמואל
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כרבי שמעון ור"י ור"ש הלכה כרבי יהודה .עכ"ל .ועי' באמת בסמ"ג שפסק כשמואל
דשכיר שעות דלילה גובה כל הלילה וכל היום .ומבואר שנח' אם בל תלין הוי דין
איסור או ממון .אכן יש לדחות לפמ"ש מהר"י קורקוס )פי"א מבכורים הי"ח( בביאור ד'
הרמב"ם שפסק כרב לענין פדיון הבן ,דהלכתא כותיה באיסורין .והרי בגמרא )נדה כה.
וחולין קלד (.אמרי' בספק בכור המע"ה ,דהוי ספק ממון .ותי' דאע"ג דהוי ממון ,ואנו
דנין ספיקו להקל ,מ"מ כיון שיש חיוב מצוה בדבר קרינן ליה איסורא לענין לפסוק
כרב לגבי שמואל ,לפי שידעו בעלי התלמוד שרב היה בקי יותר בדבר של איסור והיה
יורד לעמקו של דין ,ושמואל בדיני ממון .וכיון שכן אנו דנין זה כאיסור כיון שיש חיוב
מצוה בדבר .עכ"ל .וכ"כ המהרי"ט אלגאזי )הל' יו"ט פ"ח אות עה( .ע"ש .והובא בשו"ת
יביע אומר ח"ו )יו"ד סי' כו סק"ג( .וע"ע בשו"ת יביע אומר ח"ג )אה"ע סי' טו ס"ק טו( מ"ש
בכיו"ב בענין מח' רב ושמואל לגבי שמיטה אי הוי איסור או ממון.
 באהבת חסד )פ"ט נתיב החסד אות יז( כ' דבל תלין הוי דין איסור על מה שעיכב את
 השכר של הפועל ,ונפק"מ דל"ש דין ירושה ע"ז ,ואם הפועל מת ,אין לבעה"ב
איסור להלין שכרו של הפועל שנותן ליד היורש] .וע' קצוה"ח )סי' עג סק"ב( דבהמתנת
הזמן נחשב כהפסד וחסרון ממון[ .והנה הריטב"א ומאירי )ב"מ קיא (:כ' דיש איסור בל
תלין גם כששכרו פחות משוה פרוטה .ובערך שי )סי' שלט( כ' דמסתימת הפוסקים שלא
הביאו דין זה מוכח דלא סברי הכי ,אלא כפי' התוס' )שם( .אבל באולם המשפט )שם(
נשאר בצ"ע בד"ז .ולכאורה מוכח מהריטב"א דהוי מגדר איסור על מה שמעכב את
התשלום ,ולא משום שנחשב כגוזל את ממונו ,שהרי אין גזל על פחות משו"פ .ועי'
בשו"ת רדב"ז )ח"א סי' שיא( ושאג"א )החדשות סי' ו'( שלמדו מדין בל תלין ללאו דהלנת
המת לענין מת באמצע הלילה ,וכן לענין אם עובר עליו בכל לילה ולילה .ע"ש.
ולכאורה אי נימא דבל תלין הוי מטעם שיש לפועל דררא דממונא על בעה"ב ,א"כ יש
לחלק מאיסור לינת המת.

     
 יש לבאר מה שכתב הש"ע )סי' שלז ס"י( וז"ל ,היה עושה בגפן זה לא יאכל בגפן
 אחר ,ואי אכל לא מפקינן מיניה ולא מנכינן מאגריה .ומקור הדין בדברי הרא"ש
)ב"מ צא (:דכל סלוקי בלא זוזי אפוקי מיניה הוא .ותמה הש"ך בתקפו כהן )סי' לח( דכיון
דבממונא מהני תפיסה ,במה אלים תפיסת הפועל מתפיסת בעל הבית .ותי' משום
דכובש שכר שכיר עובר בחמשה לאוין ,לכן מחויב להחזיר .ובקונטרס הספקות )כלל ד'
אות יג( כ' שאין בזה טעם ,דכל ספק ממון לאו דלא תגזול הוא ואפילו הכי מהני ביה
תפיסה .והיינו טעמא דכל דתליא בממונא לא אסרה התורה אלא ודאי ממונא דחבריה
ולא ספק ,ותו אין לחלק בין לאו אחד לכמה לאוין .אלא כ' לתרץ דהפועל אוכל משל
שמים ,ונמצא שאין אנו מוציאין כלום מחזקתו בשעה שהפועל אוכל ,וכיון דאין הספק
נופל אלא אם יפטר הפועל מלשלם או יתחייב כשיאכל בגפן הזה ,ובזה שפיר דלא
מפקינן מיניה דהפועל ,דזה דומה לשאר ספק בענין הזיקות כענין יש שינוי לצרורות
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לרביע נזק או לא ,והדומה ,דלא מפקינן ממונא מספק ,דהמזיק נקרא מוחזק ראשון,
והכא נמי הפועל מוחזק ראשון הוא וחזקת מרא קמא דידיה מסייע ליה ,כיון דאין
הספק נופל אלא עליו אי מתחייב לשלם או לא .והא דלא מהני תפיסת בעל הבית
באגריה דידיה להסוברים דלא מהני תפיסה בספיקא דדינא ,משום דהלואה לא הוי
תפיסה ברשות .ע"כ .ובערך שי )שם( תי' לפ"ד החו"ד דספק עשה לחומרא מה"ת ,וספק
ל"ת מדרבנן ,וא"כ ספק גזל הוי רק דרבנן ,אבל ספק מצות ביומו תתן שכרו לחומרא
מדאו' ודוחה לספק גזל .ע"כ .ואפ"ל באופן נוסף דבל תלין הוי ספק איסורא ולכן
מחמרי' ביה טפי מספק איסור גזל שנגרר אחר דין הממון ,וכן פריעת בע"ח מצוה תלוי
בדיני הממון.

       
  בחי' רעק"א )סי' שלט ס"א( הביא מהחינוך )מצוה תקפח( שכתב שאם הלוה א"י
 לפרעו באותו יום ,אא"כ יאבד הרבה משלו לא חייב הכתוב בזה .וציין למ"ש בגליון
הש"ע )יו"ד סי' קנז ס"א( בשם הריב"ש )סי' שפז( דכל שהוא עומד לעבור על לאו ,אף שאין
בו מעשה ,צריך ליתן כל אשר לו ולא יעבור .והביא מתשו' מוצל מאש )סי' מה( שכ'
דהיות שהוא לאו הניתן לתשלומין דהיינו שישלם לו בזמן אחר ע"כ אינו בדין שיאבד
כל ממונו .והניח בצ"ע דמ"מ עובר בלאו דלא תבא אליו השמש .ע"כ .ולכאו' יש
ליישב לפי הצד שהלאו מגיע מחמת שמעכב מלשלם לו את החיוב ממון ,די"ל שלענין
זה לא צריך לבזבז כל אשר לו ,כדמוכח מהשבת אבדה ,דהוי מצוה דממונא ,וקיי"ל
דשלו קודם .ויש להוסיף עוד שהרי קיי"ל שאינו עובר בלאו זה כשאין לו כסף ,וע"ז כ'
החינוך שאם אין לו כלום בידו ורק יצטרך למכור ולהפסיד עי"ז ,זה לא נקרא שיש לו
וע"כ אז אינו עובר בכלל על הלאו .ובאמת גם לדעת החינוך אם יש לו קצת פסידא
חייב להוציא ,וכ"כ באהבת חסד )פ"ט בנתיב החסד אות כא( שמשמע מלשון החינוך שאם
מגיע לשכיר דבר קטן ויש לו לבעה"ב מטבע גדולה שמחייב לפרוט אותה כדי לשלם
להשכיר בזמנו שחייב אפי' אם יהי' לו קצת היזק .וכ' עוד )בסק"ז( שהבעה"ב מחויב
ללות כדי לקיים מצות ביומו תתן שכרו .ושאני משאר מצוות שאינו מחוייב ללות כדי
לקיימן .וכ"כ בשועה"ר )הל' שכירות סי"ח( דמדת חסידות ללוות ולפרוע לשכיר בזמנו.

    

 בעין יצחק )ח"א סי' עד אות כג( שהק' בהא דאמרי' )קיב (.יכול אפי' אין לו ת"ל אתך
 שיש אתך .וצ"ב דאיך היה הו"א שיעבור על לא תלין כשאין לו מה לשלם ,דמה
יעשה כשאינו יכול לשלם .ותי' דהו"א שאסור לו לשכור פועלים כשיודע בנפשו דלא
יהיה לו במה לשלם כשיגמור השכיר פעולתו .או י"ל דאשמועינן שאין על הבעה"ב
שום חיוב כלל להשתדל ולפייס בדברים להשכיר שירחיב לו הזמן ולא יתבע לו אז,
וכמ"ש החינוך שא"צ לאבד ממונו כדי לפרוע בזמן .וכעי"ז כ' בחדושי הריטב"א )שם(
וז"ל ,ואית דאמרי דאם אין לו מעות ,אף על פי שיש לו מטלטלין אינו עובר על בל
תלין ,פירוש שיש אתך דבר שתוכל לפרעו בלא הפסד ,כגון מעות ואוכלין דקיימי
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למכירה ,אבל כליו לא מחייבינן ליה למכור משום פסידא ,שהרי לא קאי למכירה ,כמי
שאין לו דמי ואינו עובר בבל תלין .וכ"כ בשו"ע הרב )הל' שכירות סט"ו( דאם אין לו מעות
אפילו יש לו מטלטלין הרבה אינו עובר שנאמר אתך ,שיש אתך שכרו ,ושכרו הוא
מעות ולא מטלטלין .וכן דקדק הרעק"א חו"מ )סי' שלט ס"י( מל' הש"ע )שם( שכתב דאם
אין לו "מעות" אינו עובר .והעיר דבברייתא משמע דוקא אין לו כלל .וכ"כ בחי'
תלמיד הרשב"א )שם( .ובמנחת חינוך )מצוה רל סק"ז( הביא ראיה בשם תלמידו מהמעשה
בגמ' שבת )קכז (:דמבואר דאע"ג דהו"ל פרקמטיא מ"מ לא נתן לפועל ,ש"מ דאין צריך
לתת לו סחורה ,ואינו עובר בבל תלין .ע"כ.

     

  בספר החינוך )מצוה תקפח( כ' וז"ל ,והשוכר בערב שבת ונדחה מלפרוע השכר
 בשביל שבת יש לדון בזה שאינו עובר עוד בשל תורה ,הואיל ואדחי אדחי .וכ'
במנ"ח מצוה רל אות י' דמשמע שבשבת עצמה פשוט שאינו עובר ,אף שהאיסור
לפרוע אינו אלא דרבנן ,ובפרט לתת משכון ,אך לא גרע מאין לו או יומא דשוקא
המבואר בש"ס שאינו עובר ,ה"נ אדעתא דהכי שכר שלא יקח בשבת .ע"כ .ונראה
שהחינוך נסתפק דילמא נחשב שזמן הפרעון לאחר השבת ,כיון שא"י לפרוע בשבת,
ונמצא שאם אינו פורע לאחר השבת יעבור בבל תלין .ועי' בשדי חמד )מערכת ב' סי' כו(
שהק' ממ"ש בספר זבח שלמים )סי' קכב( ע"פ הטור )סי' שלא( שהגם שמדינא עושה
הפועל מלאכתו בכל יום עד צה"כ ,מ"מ בע"ש מקדים עצמו לביתו כשיעור שיכול
למלאות לו חבית מים וכו' .והאיך כתב החינוך שבע"ש אין עובר בעה"ב באסור תורה
כשלא פרע שכרו ביומו והא פועלים בע"ש יוצאים מבעוד יום להכין צרכי שבת והיה
לבעה"ב לפרוע שכרם בע"ש קודם השבת .ותי' דסבר החינוך דמפני שעה מועטת
שמקדים להסתלק ממלאכתו בע"ש לא יצא מכלל שכיר יום דזמנו הוא רק בלילה,
ולדונו כשכיר שעות דזמנו עד שקיעת החמה .ע"כ .ולפ"ז יש לדון במה שכתב באהבת
חסד )נתיב החסד אות ז'( שכונת הרמ"א אף שגמרו הפועלים מלאכתם בשקיעת החמה,
דצריך בעה"ב לפרוע שכרן קודם צה"כ ,משום דיש להחמיר כרבי יוסי דאף לאחר
השקיעה הוא יום גמור עד סוף בין השמשות דרבי יהודה .ולכאורה זמן זה מועט
לחייב את בעה"ב במצות עשה דביומו תתן וכו' ,ואפשר שהרמ"א מיירי שפועלים
גמרו מלאכתן זמן רב קודם השקיעה .וצ"ע.
 באור שמח )שכירות פי"א ה"ב( כ' לאידך גיסא ,דנראה שצריך לפרוע קודם השבת
 כדי שלא יגיע לכלל בל תלין .והוכיח כן מהירושלמי )ר"ה פ"א ה"א( דאמרי' לגבי
לאו דבל תאחר שאם הגיע זמנו בשבת ,צריך להקריבו מקודם השבת ,כדי שלא יעבור
בבל תאחר .ע"כ .ולכאורה נראה לבאר הנדון בזה ,דתלוי אם איסור בל תלין הוי כדין
פריעת בע"ח מצוה ,שזהו דין ממון ,והדבר תלוי אם בידו לפרוע באותו הזמן ,וממילא
כשהגיע זמנו בשבת אין עליו איסור בל תלין ,או דילמא שהאיסור הוי על מה שחבירו
עבד בעבורו בחנם ,והוי מילתא דאיסורא ,וא"כ הוא מוזהר שלא יהיה כזו תוצאה,
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וצריך לדאוג שבשבת החוב יהיה כבר פרוע.
 באהבת חסד )פ"ט נתיב החסד אות כה( שנסתפק באופן שבשעת התביעה היה לו ממון,
 ואח"כ הוציא את ממונו ,וכשהגיע הזמן דעמוד השחר אין לו מעות ,אם עובר
בלאו דבל תלין ,כיון דבעת שתבעו היה לו מעות ,מקרי "אתך" ,ואסור לו להוציא את
המעות כשיודע שלא יהיו לו מעות אחרים .ע"ש .ולכאו' אי אמרי' שהאיסור תלוי
בתוצאה במה שנתברר שחבירו עבד אצלו בחנם ,א"כ מסתבר שעבר באיסור בל תלין,
אע"ג שבזמן חלות האיסור אין לו ממון ,ולא חשיב "אתך"] .ואכתי כ' באהבת חסד
דפשוט שעובר על ביטול "מצות עשה" דביומו תתן שכרו ,דומיא דשופר ולולב
שמצותן מתחילת היום עד השקיעה[.

    
  יש לדון באופן שהגיע הזמן פרעון בשבת ,דלכאורה הבעה"ב לא יעבור
 באיסור בל תלין ,כיון שדרשו בגמ' )קיב (.לא תלין פעלת שכיר יכול אפילו לא תבעו
תלמוד לומר אתך לדעתך .וא"כ בשבת אינו יכול לתובעו לפרוע את החוב ,וכן אינו
יכול לתובעו שיפרענו קודם השבת ,שהרי עדיין לא הגיע הזמן פרעון ,וממילא אינו
עובר בבל תלין .אבל יש לדחות לפמ"ש באהבת חסד )פ"ט נתיב החסד ס"ק כט( דלא צריך
שהפועל יתבע את בעה"ב לשלם לו ,אלא אם השכיר בא לביתו ,הרי הוא עובר בבל
תלין .וה"ט דלא תבע רק מחמת כיסופא והוי בכלל אתך .וכן מדוקדק בל' הספרי
דאיתא יכול אפילו "לא בא" ולא תבעו תלמוד לומר אתך ,לא אמרתי אלא שלא ילין
אתך לרצונך .ומשמע דסגי במה שבא אליו .ולפ"ז ה"ה כשאינו יכול לתובעו מחמת
איסורא ,שפיר יש לדון שמא בעה"ב יעבור בבל תליו .וע"ע בשער משפט )סק"ב(
שהביא מהזוהר )קדושים( דאף שאמר לו הפועל יהא השכירות בידך ,מ"מ אין לעכב
השכירות תחת ידו .וכן משמע מהמשנה דקתני שאם לא תבעו אינו עובר עליו ,מיעבר
הוא דלא עבר הא איסורא איכא .ע"כ.

     
 זה נראה דפשוט שאם השוכר תבע את בעה"ב ע"י שליח ,הרי הוא יעבור בבל
 תלין ,דמ"מ גילה דעתו שרוצה את התשלום .ועי' בחי' רעק"א )סי' שלט ס"א(
שהביא משו"ת הלק"ט )ח"ב סי' לא( שכ' דכשם שאין איסור בל תלין כשבעה"ב שכר ע"י
שליח ,ה"ה כשהפועל תבעו ע"י שליח ,דלאו כל כמיניה לשוויי שליח לחיוביה לזה,
ואין זה בכלל שלוחו כמותו ,ואפשר כמעט הוי בכלל אין שליח לדבר עבירה .עכ"ל.
וכ' הרעק"א על דבריו שאין נראה כן .ונראה כונתו דמ"מ הוי "אתך" ,ולא צריך בכה"ג
לדיני שליחות ,אלא כל שגילה דעתו שרוצה את כספו ,בעה"ב עובר בבל תלין.
 שבט הלוי להגר"ש וואזנר זצוק"ל )ח"ז סי' רלג( ביאר קו' הרעק"א דאין לזה
 דמיון כלל לאין שליח לדב"ע ,וגם הסברא הראשונה דלאו כל כמיניה וכו',
אינו נראה דשליח תביעה בעלמא קעביד ,ובל תלין רק פועל יוצא מזה .ע"כ .ולכאו'
י"ל דהלק"ט אזיל כטעם הריטב"א שכתב )בדפו"י ב"מ קיא (.בביאור ד' הגמ' )ב"מ קי(:
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שאין חיוב בל תלין כשהשכיר פועלים ע"י שליח" ,ואפשר דלא אמרינן כן היכא שהוא
לחובת המשלח" .ובחזון יחזקאל )ב"מ פ"י כ'( כ' דהריטב"א ר"ל שאין דין שליחות רק
לגבי האיסור ,שהרי ל"ש לומר שהוא שלוחו להשכירן ,דזהו מצד עצמו אינו מעשה.
אכן בריטב"א )שם( הניח ד"ז בצ"ע דהא ליכא מיעוטא בקרא דבעי' שיהא שוכרם הוא.
ונראה דר"ל שאין זה שייך כלל לדין אשלד"ע ,כיון שאינו עובר עבירה ע"י השליחות.
ועי' בחשן אהרן )סי' שלט ס"ז( שכ' בשם רביד הזהב )פ' בהר( דילפי' לה מדכתיב "שכיר
אתך" ,ולא ע"י שליח .וכ"מ מהב"ח )ס"ו( .ובספר זכור לאברהם )שם( ביאר דכיון
שנתמעט שליח לגבי בעליו עמו ,ה"ה לכל מידי דשכירות אין שלוחו של אדם כמותו.
ולפ"ז יש לדון דגם כשהשכיר שולח לתבוע את בעה"ב לא יהיה איסור בל תלין.
) קי (:כ' דזה ודאי אין סברא לומר שאם יעבור המשלח א"כ הוה כמו שליח
 לד"ע ,דא"כ במקדש אשה ע"י שליח ואח"כ בא על אמה או בתה וכן כשהיא
עשתה שליח לקבל קידושיה ואח"כ זינתה נימא ג"כ אשלד"ע ,אלא ע"כ דאזלינן בתר
ההיא שעתא דשליחות דלא היה עדיין עבירה .אלא יש ליישב לפ"ד המהרי"ט שאין
אדם יכול לעשות שליח להקדיש דדבור של הקדש מילי נינהו ולא מימסרן לשליח,
וא"כ הכא נמי אין כאן כי אם מילי .אבל כבר מחו לה במאה עוכלי הרב מוהר"ש
לאנדא בשו"ת נוב"י )מה"ת יו"ד סי' קמז( ובתשו' שיבת ציון )סימן צד וצה( דרק בשליח שני
איכא לחסרון דמילי לא ממסרן לשליח .ואולי כיון דפועל יכול לחזור בו ,לא שייך
שליחות בזה לכ"ע דהוה כמילי דכדי .עכ"ד .ולפ"ז כ' בשו"ת מתת ידי )סי' קב(
דבשכירות כלים ,אף ע"י שליח יעבור על בל תלין ,כיון שא"י לחזור בו .אכן הגר"ח
פלאג'י בשו"ת שמע אברהם )ח"א סי' ו'( כ' דהמהרי"ט מיירי דוקא בהקדש דהוי דיבור
בעלמא ,אבל בנ"ד שהפועלים עבדו בעבורו ונתחייב להם תשלום ,כ"ע יודו דלא שייך
לומר בזה מילי לא ממסרן לשליח .אלא צ"ל שנתמעט מגזה"כ .עש"ב .ובשו"ת
תשורת שי )ח"ב סימן פו( כתב שתלוי איך אמר לו לשכרו ,שאם אמר לו לך תשכור לי
פועלים ותקצוב להם שכר ,אינו נחשב לשליחו של בעל הבית ,דמילי לא ממסרי
לשליח ,וא"כ השליח הוא השוכר שלהם ,אבל אינם יכולים לבקש מעות מהשליח כיון
שאמר להם שכרכם על בעל הבית ,ובעל הבית מתחייב לשלם להם ,כיון שהם עבדו
בשבילו ,וגילה דעתו דניחא בעבודה זו ,אבל בשלח שליח לקרא לרופא פלוני ,וגם
השכר קצוב ,הרי הוא שליחו של בעל הבית ,לא חשיב מילי ,ושלוחו כמותו ,וחל על
בעה"ב עשה דביומו ,ולא תלין פעולת שכיר .עכ"ד.
 מו"ז זצוק"ל בשו"ת יביע אומר ח"ב )חו"מ סי' ה' אות ו'( כ' לבאר הא דאמרי' שאינו
 עובר בבל תלין בשכר ע"י שליח ,על פי דברי מהרי"ט דהואיל ומילי לא ממסרן
לשליח ראשון ,אינו חשוב שלוחו ומש"ה אינו עובר עליו .וע' בפתחי תשובה )סי' פט סוף
סק"ב( .והביא שם להקת אחרונים שכ' לקיים ד' מהרי"ט ,וקושיות מהר"ש לנדא על
מהרי"ט יש לדחותם .וכיעו"ש באות ג' .וכ"כ בס' זכור לאברהם בחי' על הרמב"ם
)פי"א מה' שכירות( ובהגהות מראה כהן )ב"מ קי .(:ע"ש .ובשואל ומשיב )שתיתאה סי' א'( כ'
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ליישב שכיון שאם לא תבעו אינו עובר עליו ,מכ"ש במקום שמן הדין אינו יכול לתבעו
דלא עבר בבל תלין ,וא"כ כששכרו ע"י שליח אף ששלוחו ש"א כמותו מ"מ הפועל
אינו יכול לתבוע כי אם את זה ששכרו ,ולכן אין בעה"ב עובר בב"ת .עכ"ד .אבל תמה
על דבריו ,דהא בגמ' מוקמינן לה דא"ל שכרכם על בעה"ב ,ובכה"ג חייב בעה"ב
לשלם שכרם .וכן תמה בשו"ת תשורת שי ח"ב )סי' פו( .וע"ע בשואל ומשיב )שם( שביאר
לפ"מ דקיי"ל )סי' רסד ס"ד( שאם עשה פעולה לחבירו סתם ,לא יכול חבירו לומר בחנם
עשית עמדי ,ופשיטא דלא עבר בבל תלין כיון שלא שכרו בפירוש ,אלמא אף דניחא
לי' בעבודתו ,וזכי' מטעם שליחות ומטעם זה חייב בשכירות ואפ"ה אינו עובר ,וא"כ
גם ששכרו ע"י שליח מ"מ גופו לא שכרו ,ובמידי דתלי בגופו לא שייך שליחות
כמבואר בתוס' רי"ד .ע"כ.
 בערוך השלחן )סי' שלט ס"ט( שכ' דאם אשתו שכרה לפועל ,עובר עליו ,דאשתו
 כגופו) .וכ"מ במנחות צג :דאשתו עדיפא משליח( .ובשבט הלוי )ח"ז סי' רלב( כ' דתלוי
בטעמים של הלכה זו דאם הטעם דיש איזה יתור בקרא שעובר בבל תלין דוקא אם
שכר בעצמו ,או דהוי כעין חובת הגוף ,כאשר כ' הגאון שואל ומשיב ,א"כ אין הבדל
בין אשה לשליח בעלמא דסו"ס לא שכר בעצמו .אבל אם הטעם כמ"ש תוס' רי"ד
דהפועלים לא סומכים דעתם דליפרעינהו ביומי' כדלא חזו לבעה"ב י"ל דבאשתו
כגופו לא שייך זה ,ויתכן דגם בבנו הגדול המוציא והמכניס לאביו לא שייך ריעותא
דשליח .ע"כ.

    

 יעבץ )סי' מה( הוכיח מהתוס' רי"ד דבל תלין הוי דין ממון ,שהבעה"ב מתחייב
 לשלם לפועל ,מכיון שהוא סמך דעתו שישלם לו מיד לאחר העבודה .ואינו
מוכרח דאף דהוי איסורא ,מ"מ הדבר תלוי בסמיכות דעת של הפועל .ודומה להא
דאמרי' בגמ' )קי (.לענין יומא דשוקא ,שאין בדעת הפועל לקבל את השכר עד אותו
הזמן ,ולכן אם מעכב מלשלם לו עד יום השוק אינו עובר בבל תלין .ועוד כתב במשנת
יעבץ )שם( דבזה תלוי אם אפשר להתנות עם הפועל שלא ישלם לו בזמן ,דמתנה ע"מ
שכתוב בתורה תנאו בטל ,חוץ מדבר שבממון .אבל יש לדחות דאפילו דהוי איסורא,
מ"מ האיסור תלוי בסמיכות דעת של הפועל .וכן מבואר להדיא מד' הש"ך )סק"ב( שכ'
בפשיטות דמהני תנאי ,והביא שכ"כ בספר חסידים )סי' תתרעא( .וכ"כ בשו"מ )שתיתאה סי'
א'( דכשהתנו אין לפועל סמכ"ד לקבל את השכר ,וממילא אין עובר בבל תלין.
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הרב עובדיה יוסף טולידאנו
מח"ס שו"ת משיב משפט ,משפט הקנין ועוד
חבר בית דין צדק דרכי תורה
אמרו חז"ל גזירה על המת שישתכח מן הלב .אולם ,בהעדרו של מו"ז מרן
זצוק"ל ,האף כי זה יום השנה השני לפטירתו ,מכל מקום הרגשת חסרונו רק
גוברת ,כי אין לנו אב ומשענה .אך זאת נחמתנו בעניינו ,כי צדיקים במיתתן
קרויים חיים ,ותורתו היא לנו לעיניים ,ללמוד בה ,הפוך בה והפוך בה וכולה בה.
ומן השמים יעתיר בעדנו ,בעד משפחתו ,בעד בני ביתו ,בעד קהלו וכל
הממשיכים בדרכו ולומדים בתורתו .אכי"ר.

 
בס"ד ,י"ג מרחשון התשע"ה

 יד"נ הרה"ג מעוז ומגדול כמהר"ר שלמה יוסף וואזנער שליט"א מורה צדק
ומגדולי הת"ח בלונדון
 שביקש כת"ר מינאי הקטן לעיין בדינה של כלה אשר מחלתה שמורה עמה ואין
 איש יודע שאסור לה לאכול מיני מאפה ולחמים ,ובבושתה מרגישה שאם יתגלה
הדבר הרי"ז בכלל שפיכו"ד ,כיצד תעשה בימי הז' ברכות ,אשר רבו הסוברים שצריכה
לאכול לחם עם שאר מנין הסועדים.
 אף שעדיין לא הגעתי להוראה ,מ"מ לעשות רצון צדיק חפצתי ,להשיבו דבר דבור
על מכונו.
  ר' שלמה קלוגר בספרו שו"ת האלף לך שלמה )או"ח סי' צג( כתב בזה"ל :הנה
 לדינא ,אם החתן לא נטל ידיו ,נראה דאפי' היה כמה אנשים שנטלו ידיהם לפת ,לא
יברכו ז' ברכות ,כי אין זה סעודת נשואין .ואפי' בלילה הראשונה אחר החופה ,אם
החתן לא נטל ידיו לברך עמהם ברכת המזון ,לא יברכו ז' ברכות ,כי לא נקרא ברכת
נשואין אם החתן אינו סועד עמהם .עכ"ל.
 מרן זצוק"ל בספרו שו"ת יביע אומר )ח"ו חאה"ע סו"ס ט( כתב בזה"ל :ואפילו
 היתה הכלה שם ,ולא אכלה פת עמהם ,נראה שלפ"ד הגר"ש קלוגר בשו"ת
האלף לך שלמה )חאו"ח סי' צג( ,אין לברך ז' ברכות ,כשם שאם החתן לא אכל פת עם
המסובין ,אין לברך ז"ב .עכ"ל .הרי שדימה דין הכלה לדין החתן ,ובעי' ששניהם יטלו
ידיהם ויברכו על הפת ,בכדי שיהיה ניתן לברך ז' ברכות .וכדבריו העלה גם בשו"ת
ציץ אליעזר )חי"ג סי' צט אות ד( וז"ל :באופן שיוצא לנו שלפנינו אין מי שיסבור במפורש
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דלא כהגרש"ק ז"ל ,ולכן יש שפיר לפסוק כפסקו שלא לברך ז"ב כל שהחתן לא אכל
עמהם ,ומה גם דספק ברכות להקל .ע"כ .וכ"פ גם בשו"ת הלל אומר )פוסק ,אה"ע סי' סג(
שאם החתן לא נטל ידיו ,אפי' היו שם ק' אוכלי פת ,אין לברך ז"ב ,דאי"ז סעודת
נישואין .וכן העלו עפי"ז בספר הנישואין כהלכתם )יד ,פו( ,ובנטעי גבריאל )הל' נישואין
פרק קב ,ס"ה(.
  מדברי מהר"י מולכו בעמח"ס שלחן גבוה )בהשמטות שבסוף חאו"ח ,ובדפו"א בסוף
 ספרו אהל יוסף( נראה לא כן ,דע"ש שכתב :על דברת מעשה שהיה כך היה פעיה"ק
ירושלים ת"ו בחתן שהקדיש קרואיו תוך ז' ימי החופה ופנים חדשות באו לכאן,
והסיבם בבית שכנו הקרוב אל ביתו ,יען כי ביתו בית חופתו קטון מהכיל כל קרואיו,
ומה גם שהכלה שם עם הנשים ואין מערבים אנשים עם הנשים ,ומש"ה אכלו שם בבית
שכנו החתן עם קרוביו גם בשאר הימים מיום הראשון עד יום השביעי ,ברם  
   עם קרואיו יען חולה ומוטל על ערש דוי בבית אחר ,והנם אוכלים
ושותים ספוקי מספקא אם מברכין שבעה ברכות ,כיון שהאכילה והשתיה היא של חתן
ושושביניו ומשרתיו עומדים ומשמשים על גבם ,ופנים חדשות באו לכאן ,וכל הסעודה
נעשה בעבור כבודם ,או דלמא כיון שאין החתן אוכל עמהם אין מברכין ז' ברכות ,זה
אומר בכה וזה אומר בכה ,ומה שעלה בהסכמה לא הוגד לי.
 גבוה שם כתב להוכיח שנראה עיקר שמברכין ז' ברכות .ולמד כן אחר שכתב
 לתלות המח' שהביא השו"ע )סי' סב סי"ב( במח' הראשונים שהביא הטור
ובטעמא דמילתא .דהנה דעת הרא"ש ז"ל )פ' הישן תחת הסוכה( והביאו הטור )אה"ע סי' סב(
וז"ל :וי"א שאם אוכלים בשנים או בג' בתים שאין מברכין ברכת חתנים ולא
שהשמחה במעונו אלא בבית החופה .ולי נראה שאם יש שמש שמשמש בכל הבתים,
השמש מצרפן ומברכין בכולן שבע ברכות .וה"ר יחיאל אומר בשם מר ה"ר יהודה
שאפילו אין שמש ,כיון שהתחילו אותן של שאר הבתים לסעוד כשהתחילו אותן של
החופה ,כולם חשובים כאחד לשמחה ומברכין ברכת חתנים ,כיון שאוכלין מסעודה
שתקנו בחופה וכן עמא דבר .עכ"ד .ולכאו' יש לדקדק ,דמתחילה כתב ה"ר יחיאל כיון
שהתחילו אותם של שאר בתים לסעוד ,אלמא בהא תליא מילתא אע"פ שאינם אוכלים
מסעודה שהתקינו לחופה .והדר תני כיון שאוכלים מסעודה שתקנו לחופה ,אלמא בהא
תליא .ואי"ל דהא והא גרמא ליה ,דא"כ לא הול"ל כיון שאוכלים מסעודה וכו' ,אלא
כך הול"ל :ואוכלים מסעודה .ולכן נראה דעיקרא דהאי מילתא היא הך ברייתא,
דקאמר כיון שאוכלים ורישא דמילתא דקאמר כיון שהתחילו לסעוד וכו' ,לאו לעיכובא
היא אלא אשגרת לשון הוא ,ודיבר הכתוב בהווה ,שכך היא דרכה של סעודה גדולה
ואנשים בה הרבה ,והבית קטון מהכיל את כולם שעורכים שלחנות הרבה בהרבה בתים
אפי' אינם של בעל הסעודה אלא משכנו הקרוב אל ביתו ,ומסובין כולם כאחד ,אלו
אוכלין בבית זה ואלו בבית זה ,שלא יצטנן המאכל ,אבל העיקר הוא שיאכלו כולם
מסעודת חתן וכלה .תדע ,שהרי מרן ז"ל בב"י כתב בסימן זה בשם הכלבו וז"ל :כתב
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הכלבו )סי' כה( שהשמשים האוכלים אחר סעודה של נישואין ,אין מברכין שבע ברכות.
וה"ר טוביה אומר שמברכין .ע"כ .ונראה דהני תנאי בהני תנאי ,דהכל בו סובר
כהרא"ש דלברך ז' ברכות צריך צירוף שמש ביניהן ,וכיון דהכא ליכא ליצרוף ,שכבר
אכל החתן עם קרוביו ,אין האוכלין אחריו מברכין ,כיון שכבר ברכו הראשונים עם
החתן .וה"ר טוביה סובר כרבינו יחיאל דהכל מתוקן לסעודה ,שיהיה של חתן ,הלכך
אע"פ שאין החתן מיסב עמהן ,מברכין ז' ברכות.
 מרן זיע"א בשלחנו הטהור ,הביא לנו בסימן זה סעי' יב בלשון זה :השמשים
 שאוכלין וכו' ,י"א שאין מברכים שבע ברכות וי"א שמברכין ,ולזה הדעת נוטה.
ע"כ .ולכאו' קשה ,מאן יש אומרים בלשון רבים ,הלא בב"י לא הביא דין זה אלא
משמיה דהכלבו וה"ר טוביה בלבד .א"כ הול"ל יש מי שאומר ויש מי שאומר .ועם
האמור למעלה ,מן הענין דהני תנאי כהני תנאי .ולענין הלכה ,כבר כלל גדול מסור
בידינו די"א וי"א ,הלכה כי"א בתרא ,וכ"ש הכא שגילה דעתו ואמר :ולזה הדעת נוטה,
א"כ איפה אם איתא דמשני הטעמים האמורים למעלה מן הענין בשם ה"ר יחיאל ז"ל,
הראשון עיקר ,דהיינו שצריך שיתחילו לסעוד כולם כאחד ,א"כ אין לשני דינים הללו
ישיבה אחד בעולם ,א"כ איך תפס מרן בשו"ע החבל בשני ראשין ,שהעתיק לשון ה"ר
יחיאל בסעי' יא ,ולשון הכלבו בסעי' יב ,אלא ע"כ כדאמרן דטעם שני עיקר ,דהכל
תלוי ומתוקן לסעודה ,שאם הסעודה מתוקנת לכבוד חתן וכלה ,אע"פ שאוכלים
בהרבה בתים שאין החופה והחתן שם ,מברכין ז' ברכות ושהשמחה במעונו .עכת"ד.
 עוד ראיה לדבריו מהרדב"ז )ח"ד סי' רמט( דמוכח מדבריו דעיקר ז' ברכות לא
 תליא בבית החופה ולא באכילת החתן עם המסובים ,אלא תלוי בסעודה ,שאם
הסעודה היא של חתן ,אפי' אוכלים בהרבה מקומות ,ואין החתן אוכל עם שום חבורה,
מברכים ז' ברכות .ודברי מהר"י מולכו בשלחן גבוה הובאו בזכור לאברהם )אלקלעי ,ח"ב
אות ב( ובחינא וחסדא )בהשמטות ח"ג דרע"ב ע"א אות יח( וביפה ללב )ח"ד סי' סב ס"ק כ(.
 ראיתי להגר"ש דבילצקי בספר שובע שמחות )פ"א סעי' יט( שכתב להקל בזה
 בדיעבד ,ונסתמך עמ"ש בספר המנהיג )סי' קיב( שאם החתן מיסב עמהם ,אף שאיננו
אוכל עמהם ,חשיב סעודת נישואין .ושכ"מ ברדב"ז )ח"ד סי' רמט( .ובספר ברכת ה' )לוי,
ח"ד פ"ה ס"ו עמ' שסט( החרה החזיק אחריו לדינא.
  דמ"ש בשובע שמחות ללמוד מדברי המנהיג והרדב"ז ,הנה בציץ אליעזר שם
) אות ג( כתב לתמוה ע"ד ,דמדבריהם אין כל הוכחה שס"ל שמברכים ז"ב אפילו
כשהחתן איננו אוכל עמהם .דבספר המנהיג סי' קיב כותב את דבריו לא על הז"ב,
דז"ל :אבל מז' ועד ל' אף אם לא יאמר מחמת הילולא מברך שהשמחה במעונו ,וכל
משבעה עד ל' היינו בבית החופה וכשהחתן מיסב עמהן ואף על פי שאינו אוכל .עכ"ל.
הרי בהדיא שכל דברי המנהיג בזה הוא לא לענין ז"ב ,כי אם לענין שהשמחה במעונו.
ע"כ .וגם מ"ש להוכיח מדברי הרדב"ז ,כתב לדחות שם ,דאמנם הרדב"ז איירי לענין
דין ז' ברכות ,אך אין מדבריו הוכחה שהמדובר כשהחתן אינו אוכל עמהם כלל ,דז"ל:
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שאלת ממני על מנהגנו שאחר סעודת נשואין בשעה שאוכלים השמשים מברכין שבע
ברכות בסעודה ראשונה ,תשובה .כך כתב רבינו טוביה ז"ל בהדיא ,אבל הרשב"א חלק
עליו וטעמו כיון שאכלו החתן והכלה והשושבינים האוכלים אחריהם הוי כסעודה
שניה ,ומכל מקום מודה שמברכין אשר ברא ,אבל אני אומר כי אפילו רשב"א מודה
במנהג שלנו שאין החתן והכלה אוכלים עם הקרואים וכיון שכן אין סעודת המשמשים
שניה אלא ראשונה שעדיין לא אכלו החתן והכלה וכו' עכ"ל .וממה שכותב הרדב"ז
בלשון כי אפי' הרשב"א מודה במנהג שלנו שאין החתן והכלה אוכלים עם הקרואים,
הוא שלמד כנראה מחבר הספר הנ"ל שהמדובר כשהחתן וכלה לא אוכלים כלל ,ועל
כן הוציא ללמוד מדבריו שדעתו שמברכים ז"ב אפילו כשהחו"כ לא אוכלים עמהם,
אבל באמת זה אינו ,כי נהי דאפילו נסבור דמברכין ז"ב אפילו כשהחתן לא אוכל ,אבל
לא יתכן הדבר שבזמנו של הרדב"ז היה בדייקא מנהג כזה שהחו"כ לא יאכלו כלל,
וברור על כן שכוונת הרדב"ז בזה        ,
] ,  אולי כדי שיהיו פנוים לקבל פני הבאים[ ,אבל לאחר מכן שפיר
הצטרפו גם המה לבסוף לאכול ,ומדויק זאת גם מסיומא דדברי הרדב"ז שכותב בלשון
וכיון שכן אין סעודת המשמשים סעודה שניה אלא ראשונה שעדיין לא אכלו החתן
והכלה ,והך לישנא של שעדיין מורה לנו בפשיטות ,שאבל עתידין המה החתן והכלה
להצטרף לבסוף אל הסעודה ולאכול .וגם זאת ,דאי גם לא עתידין להצטרף לסעודה
לאכול מה הקביעה וההוכחה איפוא מהחו"כ שאין סעודת המשמשים סעודה שניה
אלא ראשונה? אלא ודאי כנ"ז שהמדובר ברדב"ז כשעתידין עדיין והחו"כ להצטרף אל
האכילה .ע"כ.
 גם מדברי מהר"י מולכו אין ראיה ,דאמנם מהר"י מולכו איירי בחולה ומוטל
 על ערש דוי בבית אחר ,ומסתמא מי שמוטל על ערש דוי ,אינו יכול לאכול.
אולם ,מגוף דבריו לא מבואר להדיא כן ,אלא משמע שכל החסרון היה שהחתן נמצא
בבית אחר ולא עמהם יחד ,ולכן שפיר הביא ראיה מדברי הרדב"ז הללו ,וכן מדויק
בלשונו שכתב וחזר וכתב "שאם הסעודה מתוקנת לכבוד חתן וכלה ,אע"פ 
 ,"     ומשמע שכל החסרון שאינם אוכלים יחדיו
בחדר אחד ,אך ודאי גם החתן אוכל .אך אילו החתן לא אכל פת כלל ,אפשר שכו"ע
מודו שאין מברכים .ושו"ר בשו"ת דברי דוד )טהרני ,ח"ב אה"ע סי' יא( שהאריך לדחות
דברי הרב ברכת ה' שם.
  אף שמדברי הרדב"ז ומהר"י מולכו אין ראיה לנדון דידן ,הנה מ"ש מו"ז מרן
 זצ"ל כדבר פשוט לדמות דין כלה לדין חתן ,ולפיכך כתב דכמ"ש מהר"ש קלוגר
דכשהחתן לא נטל ידיו ,א"א לברך ברכת חתנים ,ה"ה אם הכלה לא נטלה ידיה ,חידוש
הוא .ואדרבה ראיתי להים של שלמה )כתובות פ"א סי' כ( שכתב בזה"ל :ואפילו כשאין
עושין שום סעודה לכלה ,כגון בתוך ז' ימי המשתה ,שעושים הקרוים סעודה לחתן
לחוד ,אפילו הכי מברכין אשר ברא ,וא"ל דאין שייך לברך אלא במקום סעודת חתן
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וכלה ,ד       ואלמנה לבחור יוכיח ,כדפי' לעיל
סימן י"ב ,וכן נראה מהתוספות דלעיל )סוכה כה :ד"ה אין שמחה( שכתבו אפילו כלתו עמו
כו' ,משמע במקום שמברכין ברכת חתנים מברכין  .   עכ"ל.
ומבואר לכאו' דעיקרה של סעודה היא החתן ,ולכן אפי' אם הכלה אינה שם כלל ,עדיין
מברכים ברכת חתנים .ולפי"ז גם א"צ ליטול ידיה ,ואין לדמותה לדין החתן .ובאמת
שלשון זו שכתבו התוס' ,הביאה גם מרן בשולחנו הטהור )סי' סב סעי' י( וז"ל :י"א שאם
החתן יוצא מחופתו ,אפילו כלתו עמו ,והולכים לאכול בבית אחר ,אין אומרים שם
ברכת חתנים; והני מילי כשדעתו לחזור אחר כך לחופתו ,אבל אם הלך לגמרי לבית
אחר וכל החבורה עמו ,נעשה אותו בית עיקר גם שם נקרא חופה ומברכין ברכת
חתנים .וכן לפעמים שהולכין החתן והכלה לעיר אחרת ,צריך לברך שם ברכת חתנים,
אם הוא תוך שבעה ]ואין דעתו לחזור )ב"י([ .עכ"ל.
 ראיתי עוד להגאון בעל שואל ומשיב בספרו דברי שאול  -חלק לשבעה )דף יח .ד"ה
 אעתיק( שנראין דבריו כדברי היש"ש ,דע"ש שהביא מה שאירע שעשו ברכת חתנים
בש"ק ,והיו החתן והכלה שם ,ובאמצע הסעודה הלכה הכלה לבית רעותה ונשתהתה
שם עד לילה ,והמוזמנים לסעודה לא יכלו להתמהמה עד שתבא הכלה לביתה,
ונסתפקו אם לברך ברכת חתנים .והחריף מו"ה דוב בעריל חמיידיש מקאלימייע הורה
שלא יברכו ,מטעם דאף דבר"ן )פ' הישן ,עי' בסמוך( מבו' דכשהחתן או הכלה שם צריכין
לברך ,מ"מ בשטמ"ק )פ"ק דכתובות( מבואר שצריך שיהיה שם החתן והכלה .ע"כ .וכתב
השו"מ ע"ד :ובאמת אין ראיה משיטה מקובצת ,דשם אין הכוונה רק שיהיה בבית
החופה ולא במקו"א ,ועיין בשו"ע סי' סב שכתב :אפי' כלתו עמו ,ומשמע דאף אם אין
כלתו עמו ,כל שהוא בבית החופה אף שאין כלתו עמו ,מ"מ מברך ז' ברכות ,דאל"כ
מאי הלשון אף שכלתו עמו ,וז"ב ופשוט .וגם הא היתה בתחילת הסעודה ,ולמה לא
יברכו ז' ברכות .וזה ברור .עכ"ל .הרי שגם השו"מ ,דעתו שאף אם הכלה לא נמצאת,
שפיר מברכים ז' ברכות.
 באמת דברי היש"ש מלבד שמחודשים הם ,הנה גם מה שכתב להוכיח מדברי
 התוס' יש לדחות .דהנה כבר נחלקו הר"ן )סוכה כה (:והריטב"א )כתובות ח (.אי בעי'
שיהיו החתן והכלה נוכחים בברכת חתנים ,דהריטב"א שם כתב :והוי יודע שאין
מברכין ברכת חתנים אלא במקום חופה ושיהו שם החתן והכלה ,כדאמרינן בפרק
הישן במסכת סוכה )כה (:החתן והשושבינין פטורים מן הסוכה ,ופריך וליתבו בסוכה
וליחדו בחופה אין שמחה אלא במקום סעודה ,פי' בשיש שם סעודה ,שאם עושין
שמחה בלא סעודה הא ודאי יש שם ברכה כדאיתא במסכת סופרים )יט ,יא( וכדכתיבנא
לעיל ,וליתבו בסוכה וליחדו בסוכה אין שמחה אלא במקום חופה .אך הר"ן )סוכה כה(:
כתב וז"ל :וכך נוהגים היום לברך ברכת חתנים בכל אחת מבתי החתונה כל זמן
שהחתן  הכלה שם .ע"ש .ומשמע שגם אם החתן לבד שם ,או הכלה לבד שם,
מברכים שבע ברכות .ולכאורה הא בהא תליא ,דהר"ן לשיטתו דס"ל דלא בעי' שתהא
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הברכה במקום חופה ,הוא דס"ל דלא בעי' שיהיו שם גם החתן וגם הכלה .אך
הריטב"א דס"ל דבעי' שתהא הברכה במקום חופה ,ס"ל דבעי' שיהיו שם שניהם .וא"כ
התוס' דס"ל דאין מברכין אלא במקום חופה ,ס"ל דצריך שיהיו שניהם שם .וכן ראיתי
בספר עורה שחר )אות ב סי' כד דף יא (.שכתב דמחלוקתם תליא הא בהא ,והביא שגם
המרדכי )סוכה סי' תשדמ( ס"ל כהריטב"א ,שכתב וז"ל :אין שמחה אלא בחופה ,מכאן
מדקדק בספר א"ז שאם יוצא החתן מחופתו ואפי' כלתו עמו והולכין לאכול במקום
אחר שלא בבית החופה ,שאין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים וכו' .וכבר
היה מעשה שיצא וסעד החתן ושושביניו וחבורתו שלא במקום חופתו ולא הניחם ר"י
בר' אברהם לברך שהשמחה במעונו ואשר ברא ,והביא ראיה משמעתין דפרק הישן.
ע"כ .הרי דהמרדכי בתחילה הביא כלשון התוס' ,דאם יצא החתן מחופתו – אפי' כלתו
עמו ,אין מברכין .ומשמע דלאו בכלה תליא מילתא .אך אח"כ כתב מעשה שיצא החתן
לחוד .ומוכח דלאו בחתן תליא מילתא ,אלא במקום החופה ,ולכן גם מ"ש התוס'
דאפי' בחתן וכלתו עמו אין מברכין ,אין רצונם לאפוקי אלא שיהיה מקום חופה .והר"ן
דס"ל דדי בחתן או בכלה ,היינו לשיטתו דלא בעי' מקום חופה .עכ"ד .ולכן ,גם השו"ע
אף שפסק כדברי הסוברים דבעי' מקום חופה ,הביא לשון התוס' ,ולא סתרי.
 ראיתי למהר"ם אריק בספרו מנחת פתים )סי' סב ס"ט( שכתב בזה"ל :ולשיטת הר"ן
 יש לברך ז' ברכות אף כשהחתן לבדו שם או הכלה לבדה ,ע"ש .וצ"ע אם יש
לסמוך בזה על הר"ן ,דהא  .       ע"כ.
וכן נראין דברי ערוך השלחן )סי' סב סל"ז( ,שכתב וז"ל :דזה שנהגו להביא גם את הכלה
לשמוע הברכות אין זה לעיכובא אלא מנהג יפה לפי שהברכה היא על הצלחת שניהם
ראוי שיעמדו לשמוע את הברכות אבל אין זה לעיכובא ]יש"ש[ .עכ"ל .הרי דהגם
שהביא דברי היש"ש ,לא כתב ללמוד מהם אלא לענין אם צריך שתהיה הכלה בשעת
הברכה שם ,אך לא אם בכלל צריך אותה בסעודה ,דנראה דזה פשיטא ליה דצריכה
להיות שם .וע"ע גם למהר"ש קלוגר בספרו קנאת סופרים )דף לט ע"ד( בתשו' לרבי דוב
בעריל חמיידיש הנ"ל ,ונראה שגם הוא הסכים לזה.
 בשו"ת מהר"ם שיק )חאה"ע סי' צ( נשאל באופן שהחתן נסע לדרכו למשא ומתן,
 אם יש לברך ז"ב בהעדר החתן ,והעלה שהדבר פשוט שאין לברך ז"ב אם אין
החתן שם ,ואף על פי שהכלה שם ,כיון שהנישואין מצוה דאיש היא שמצווה על פו"ר,
והברכה משום שמחה דידיה ,ולעוררו לשמוח רק בשמחה של מצוה רבה שהיא קיום
העולם וכו' ,אבל אם אין החתן שם אין כאן שמחת מצוה אלא שמחה של הוללות ,וכי
ישמחו את הכלה? ובברכות )ו (:הנהנה מסעודת חתן ואינו משמחו עובר בה' קולות.
וכ"ש אם אין החתן כאן שעוברים על ה' קולות .עכת"ד .אך נראה דלא בא לאפוקי
כשהכלה לא נמצאת דשפיר יש לברך ,אלא בנדון דאיירי ביה שהחתן לא נמצא ביאר
הטעם מדוע אין לברך .וכן מוכח מסיום דבריו ,שממסקנת הירוש' פ"ד דמגילה
דמשמחים עמו ואז מברכים ,מבואר שהכל תלוי בשמחת החתן בהדי כלה .ומוכח
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דבעי' לשניהם.
וכן ראיתי מסקנת הגר"ש הלוי וואזנר בספרו שו"ת שבט הלוי )ח"ח סי' רפא( וז"ל :פליגי
וכן גדולי אחרונים ע"פ התוס' והר"ן והראשנים פ"ק דכתובות אם הדבר מעכב שיהי'
החתן והכלה נוכחים בסעודה אעפ"י שאכלו הסעודה לכבודם ,הנה בזה אין לנו אלא
הכרעת שני גדולי ישראל מהר"י אסאד אה"ע סי' יב ,ותשובת מהר"ם שיק סי' צ' לחזק
אותה דעה  ,    אעפ"י שהרבה מקילים בזה .ע"כ .ועפי"ז
סיים :מיהו יראה לענ"ד דשכיח שאוכלים עם החתן לבד בסעודה כגון סעודה שלישית
בשבת והכלה לא היתה שם בכלל ,אם עכ"פ שושבינין שלה אכלו אתה לכבוד חו"כ
במקום אחר ובאים אתה לבהמ"ז בודאי כהלכה לברך בהמ"ז עם ז' ברכות ,אבל
לפעמים הכלה לא סעדה כלל ורק מביאים אותה בשעת בהמ"ז ועומדת בחוץ אם גם
בזה לא מכניסים אותה          
 ,רק להדעות דנוכחות הכלה לא מעכבת מיהו י"ל דעצם הדבר שהיא על יד
מקום הסעודה ושומעת ע"פ רוב מה שמזמרים לכבוד חו"כ מספיק לברך ז' ברכות
לכל הדעות ,מכ"מ עדין צל"ע דלפעמים מביאים אותה רק בשעה שכבר מכינים עצמם
לבהמ"ז ופסקו המזמרים וגם היא לא השתתפה בשום סעודה לכבודה בזה   
 .   ע"כ .וכן נטה ידו שנית )ח"י סי' רמז אות ד( וז"ל :ומש"כ בשם
הגאון מהר"ש קלוגר זי"ע בתשובותיו מהדורא ט' מאה"ע להפך בזכות שיטת הר"ן
דגם כשהחתן לבד שם אפשר לברך ,ועיקר ראיתו מבחור שנשא אלמנה דז' ברכות
מסרך דידי' והיא כמאן דליתא דמיא ,הרי דמברכים בשביל החתן לחוד ,ואשר לזה רמז
גם המהרש"ל ביש"ש סי' כ' שם ,מ"מ לענ"ד אין זה ראי' מכרעת ,דנהי דהיא אינה
גורמת הברכות ,     ,ושלמות נשואין על ידה וכעין שכ' הר"ן
ריש פ"ב דקידושין לענין עצם מצות פ"ו וזה דעת החולקים על הר"ן ,ודעתינו להלכה,
וכאשר הביא כב' בעצמו גם מהגאון מהרש"ק זי"ע     ,
  כאשר שמעתי שכ"ה גם כן בפנימיות התורה .ע"כ.
  לא מצאנו מנוח לכף רגלינו ,להניח דעתה של כלה זו .אולם באמת הדברים
 צ"ב ,שהרי מקור הדין שברכת המזון הוא הגורם לברכת הנישואין ,הוא מדברי
התוס' )פסחים קב :ד"ה שאין אומרים( ,דעמ"ש בגמ' שם שאין אומרים שתי קדושות על כוס
אחד ,כתבו התוס' בזה"ל :ויש נוהגין בחופה מטעם זה שלא לומר שבע ברכות על כוס
ברכת המזון ,אלא מביאין כוס אחר .ואין מברכין על השני בפה"ג ,כיון שכבר בירך על
כוס ברכת המזון ,כי אין נכון לברך פעמיים .אך רבינו משולם היה אומר הכל על כוס
אחד דלא דמי לברכת המזון וקידוש דתרי מילי נינהו כדאמרי' בסמוך ,אבל הכא חדא
מלתא היא  ,    וברכת אירוסין ונישואין נהגו לומר על
שתי כוסות וטעמא דרגילים זה בלא זה כדאמר בכתובות )ז (:מברכין ברכת האירוסין
בבית אירוסין וברכת חתנים בבית חתנים .ועוד דנהגו לקרות כתובה בינתים והוי הפסק
ולכך מתכוונים ולכך צריך ב' כוסות .עכ"ל .והרי מבואר מדברי התוס' בשם רבינו
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משולם שהטעם שנהגו לברך ז"ב על כוס אחד ,הוא מה"ט שברכת המזון היא שגורמת
לברכת חתנים ,וחדא מילתא היא .וכ"כ הרא"ש )פ"ק דכתובות סי' יג( בשם רבינו האי.
אולם לדעה ראשונה שבתוס' שצריך ב' כוסות ,משום שמילתא אחריתי היא ,לכאו'
אולם נראה שאין ברכת המזון גורמת לברכת חתנים .וכדעה זו כ"כ הר"ן )כתובות ג.
מדה"ר ד"ה וחתנים מן המנין( ,וביאר שאין ברכת חתנים תלויה בברכת המזון ,וכדמוכח
ממס' סופרים )פי"ט הי"א( .וכ"כ המקנה בקו"א )סי' סב ס"ט( דברכת נישואין לא תליא
בברכת המזון ,ומילתא אחריתי היא .ומש"ה נהגו באשכנז וצרפת להצריך ב' כוסות ,א'
לברכת הנישואין וא' לברכת המזון.
) סי' סב ס"ט( הביא את ב' הדעות להלכה בזה"ל :י"א שאין לומר ז' ברכות על
 כוס ברכת המזון ,אלא מביא כוס אחר ואומר עליו ז' ברכות ,וחוזר ולוקח כוס
של ברכת המזון ואומר עליו :בורא פרי הגפן .וי"א שאין צריך ,אלא על כוס של ברכת
המזון מברך ז' ברכות ,וכן פשט המנהג .וכתב הרמ"א ע"ד :במדינות אלו נוהגין
כסברא הראשונה .ע"כ.
 גם נ"ד תליא בחילוקי המנהגים ,שכן אותם הנוהגים להצריך ב' כוסות ,אזלי
 בשיטת ספר המקנה ,וממילא אין ברכת המזון גורמת לברכת חתנים .אולם
לדידן דנהיגי שמברכים גם ברכת המזון וגם ברכת נישואין על אותו הכוס ,היינו משום
שברכת המזון היא זו שגורמת לברכת חתנים ,ומש"ה דוקא בעי' סעודה ממש .וכ"כ
מו"ז מרן זצוק"ל בשו"ת יביע אומר )ח"ג אה"ע סי' יא אות ו( ,והביא שכן מצא גם בספר
חינא וחסדא ח"א )דף קיב סע"ג( שהוכיח מהתוס' ושאר מפרשים שאין לברך ז"ב על פת
כסנין .ע"ש .וכן ראיתי לאידך בספר שובע שמחות להגר"ש דבילצקי )פ"א ס"ז הע' כט(
שכתב דלמנהג האשכנזים לא בעי' דוקא פת .וכן מוכח מדברי הר"ן גופיה שם ,דעי"ש
שהביא דעת הסוברים שאין מברכין ברכת חתנים אלא בברכת המזון ,ושלשיטה זו ,זה
לא כמו שנהגו עכשיו לברך ברכת חתנים בשישי ובשבת שלא בשעת סעודה .וכתב
הר"ן ע"ז ,וליתא ,שהרי שנינו במסכת סופרים )פרק יט הלכה יא( ונהגו לומר בבקר ברכת
חתנים על הכוס בעשרה ופנים חדשות כל שבעה ]ובערב קודם סעודה[ .אלמא קודם
סעודה היו מברכין אותה לפי שהיו רגילים להתאסף בבית החתן בבקר ובערב לשמח
החתן וכלה .       ,ואנן גם כן בששי ובשבת שהחתן
יוצא מבית הכנסת מוציאין כלה מחדרה ונכנסין לחופה זו היא עיקר השמחה וראוי
לברך עליה .ע"כ .הרי להדיא כתב הר"ן שלדעת הסוברים דלא בעי' ברכת המזון ,היו
נוהגים לברך ברכת חתנים אע"פ שלא היו אוכלין .וכ"מ בחי' הרשב"א )כתובות ח (:ועוד
מהראשונים בסוגיין שם .וע"ע בזה באוצר הפוסקים )סי' סב ס"ט ס"ק נב-נג( שהביאו
באורך מחלוקת המנהגים בזה.
 אף שמצאנו לתלות כן במחלוקת הראשונים ,יש לעיין בזה עוד ,דהנה מרן
 בשו"ע שם )ס"ה( פסק בסתם בזה"ל :מברכין ברכת חתנים בבית חתנים 
 , בכל סעודה וסעודה שאוכלין שם .ע"כ .והוא לשון הרמב"ם )פ"ב דברכות
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ה"ט( ,וכתב מרן בכס"מ שם בזה"ל :ומפרש רבינו דכל הנך מברכין היינו בשעת סעודה.
ע"כ .הרי שסתם דאין מברכין ברכה זו אלא אחר ברכת המזון ,ולא תלה זאת במח'
שהביא להלן ס"ט .ולכאו' משמע דאף לדעת הסוברים שברכת חתנים לא תליא בברכת
המזון ,מ"מ אין מברכין אותה אלא אם אכלו פת וברכו ברהמ"ז .ועי' ביד דוד )פסקי
הלכות ח"ג עמ' ח טור ב( שכתב דס"ל להרמב"ם דעיקר שמחת הנישואין הוא דוקא
בסעודה .וכתב עוד שגם הראיה שהביאו הראשונים ממס' סופרים ,הנה עי' בהג'
הגר"א שם שהביא שהגי' היא "בערב אחר הסעודה" ,וכן עיקר .וכ"ה באוצר הגאונים
)כתובות ח (.ובספר המנהיג )סי' קיב(.
 בערוך השלחן )סי' סב סעי' כה( שכתב בזה"ל :ובאמת במס' סופרים )פי"ט הל' י"א(
 איתא שהיו נוהגים כל שבעת ימי המשתה בכל בוקר לומר שבע ברכות על
הכוס בפנים חדשות אף בלא סעודה ]עי' ב"י[ ,אך אנחנו בלא סעודה אין מברכים דכן
משמע בגמ' להדיא .ע"כ .ומשמע דאמנם מדינא לשי' הר"ן ודעימיה אפשר לברך
ברכת חתנים גם בלא סעודה בפת ,אך המנהג להצריך פת .וכן ראיתי שכתב בשו"ת
מנחת יצחק )חלק ב סימן מג אות ו( ,וכתב בזה"ל,     :
תרוייהו לחומרא ,בסעודה דוקא ,ועל שני כוסות דוקא ,וכמו שפסק בש"ע )שם ס"ה(
 ,   וסתם כן הרמ"א בלא חולק ,ואלו )בסעי' ט'( הביא המחבר
בש"ע ב' הדעות אם לברך בהמ"ז וחתנים על כוס אחד ,ורק כתב שפשט המנהג לברך
על כוס אחד ,והרמ"א כתב דבמדינות אלו נוהגין לברך על ב' כוסות .וע"כ ,או מטעם
ספק ברכות להקל )כמ"ש הב"ש ס"ק ה( הכריעו שלא לברך רק בסעודה ,או מטעם דס"ל
אף דהוו ברכת המזון וברכת חתנים תרי מילי     ,כמ"ש הרמ"ך
שהביאו הכ"מ )פ"ב מהל' ברכות( ,ומטעם דאז איכא ריבוי שמחה ,אבל מ"מ אינו תלוי
דוקא בבהמ"ז ,אלא שקבעום לברכם אחרי הסעודה וכיון שאז מברכים בהמ"ז ,ע"כ יש
לסמכם אהדדי .עכ"לא.
 ,בזמנינו המנהג גם אצל עדות אשכנז וגם אצל עדות בני המזרח שלא לברך ברכת
 ,חתנים אלא בסעודה ,וכ"כ מהר"ם אריק בספרו מנחת פתים )סי' סב ס"ה( שהמנהג
שאין מברכין אלא אחר בהמ"ז .וכן כתב הגר"ש דבילצקי בספר שובע שמחות )פ"א הע'
כא( .וע"ע בזה בארחות יושר )ח"א סו"ס ז( .וכן ראיתי בספר קדושה )הומינר ,פ"ג סעי' טו בהע'(
משמו של הגרז"ר בנגיס שלא יאמרו הז' ברכות אלא אם אכלו פת ומברכים בהמ"ז.
א ובנותן טעם יש לציין מה שראיתי בספר אוצר הפוסקים )סי' סב ס"ק כה אות א( משם ספר השומר אמת
)סי' לד אות כח( ,שבנישואי הרב נזר הקודש ]נכד מרן החיד"א[ בצפת ,בעוד הקהל בתפילת מוסף ,יצא
מביהכ"נ והסתיר עצמו ,ובאו כל בני הקהילה לביתו כמנהג לברך ז' ברכות ויבקשוהו ולא נמצא ,ואז ידעו
דבכוונה עשה דלא ניחא ליה קמיה המנהג הזה לברך ז' ברכות בלא סעודה .וכ"כ שם בסי' יח אות ג] .ומה
שהיו נוהגים כן ,מפני שנראה מדברי הפוסקים ,דאף דאזלי בתר פסיקותיו והוראותיו של מרן השו"ע ,מ"מ
כתבו שמנהגם מדורי דורות היה שמברכים גם בלא ברכת המזון ,וכמ"ש בצוף דבש )יו"ד סי' ה(,
ובתעלומות לב )ח"ג קו' הליקוטים סי' ו( במנהג נא אמון וטריפולי ובאלף כסף )שבמצרף לכסף סי' ה(
במנהג שאלוניקי .ובהשומר אמת )סי' לד אות כח( במנהג צפת .וכבר כתבנו במקו"א שבמקום מנהג לא אמר
מרן השו"ע דברו [.ומהר"ח סתהון בספר ארץ חיים כתב שבזמנו נתבטל מנהג זה בצפת.
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אמנם במקום שהמנהג כפי הנהוג בזמנינו בא"י ,שלא לברך אלא במקום סעודה
אמנם שמברכים ברהמ"ז ,א"כ ודאי שאין לנו לפסוק נגד דעת השו"ע ולהקל) .אלא
דנראה דלא בעי' דוקא פ ת ,אלא אף אם אכלו פת הבאה בכסנין בשיעור קביעות סעודה ,שאז צריכים לברך ברכת
המזון כמבו' באו"ח )סי' קסח( ,יש לברך ברכת חתנים ,וכ"כ מו"ז מרן זצ"ל שם(.

 ועוד ,הנה מדברי הגר"ש קלוגר בשו"ת האלף לך שלמה )או"ח סי' צג( הנ"ל ,נראה
 שאף אם המסובים א"צ מן הדין לאכול פת ,מ"מ לחתן יש דין מיוחד ,שצריך
לאכול פת ,וז"ל :הנה לדינא אם החתן לא נטל ידיו ,נראה דאפי' הי' כמה אנשים
שנטלו ידיהם לפת לא יברכו ז' ברכות ,כי אין זה סעודת נשואין אפי' בלילה הראשונה
אחר החופה ,אם החתן לא נטל ידיו לברך עמהם ברכת המזון לא יברכו ז' ברכות ,
 .        אך אם החתן סועד עמהם ,נראה
דבכל ז' ימי המשתה נקרא ברכת נשואין ,ודי אם ג' אכלו פת יברכו ברכת נשואין אף
אם שאר החבורה לא אכלו ,וגם הפנים חדשות לא אכלו פת ,כיון דעכ"פ החתן והכלה
שמחים בבואם ,יברכו ברכת נשואין .ולא בעינן שהפנים חדשות יאכלו פת ,רק די אם
יושבים עמהם בחבורה אחת ונהנין קצת ממגדנות שמחים חתן וכלה בשבילם ויברכו
שבע ברכות .עכ"ל .הרי להדיא כתב שגם אם הציבור המוזמן אוכל פת ומחויב
בבהמ"ז ,לא די בכך אלא בעי' שהחתן עצמו יאכל פת ,כי צריך שיסעד עמהם .וכ"כ
מו"ז מרן זצ"ל ח"ו שם :ואף לפמ"ש בשו"ת הסבא קדישא מהרש"א אלפנדארי
הנד"מ )סי' כח( שא"צ שכל העשרה יאכלו פת ,אלא כל שמקצתם אוכלים פת ,מצטרפים
לעשרה לברכת חתנים .ע"ש .מ"מ       
) .     ועי' בשו"ת יביע אומר ח"ג חאה"ע סי' יא אות ו( .ולא
יהא אלא ספק ,הא קי"ל סב"ל .עכ"ל .ולפי כ"ז אין להקל לכלה זו אלא אם תאכל גם
היא פת ,בפרט למנהג הנהוג כאן בא"י שאין מברכין ברכת חתנים אלא בסעודה .וע"ע
בספר אבני דרך )פרינץ ,ח"ה סי' עג(.
  לשאלה דא ,בזמנינו דאכשור דרא ,ומצוי בשווקים וברחובות לרכוש מצות
 ולחם משיבולת שועל ללא גלוטן שברכתם המוציא ,נראה דראוי לכלה להזהר בזה,
ולאכול לחם זה .ואף שמלשון השאלה נראה שיש לה בושה שיראוה עושה כן ,הנה
בזה ודאי ניתן לסמוך ע"ד הרדב"ז הנ"ל ,ורשאית לאכול את הכזית בחדר אחר
בצינעא ,ותמשיך אח"כ לאכול מיני מגדנות וכו' יחד עם שאר הציבור ,ומצטרפת עמם
לז' ברכות .ואף שיש החולקים על הרדב"ז ,וכמ"ש באוצה"פ )סי' סב ס"י ,ס"ק נח אות ד-ה(
משם האגודה )כתובות סי' ז( ועוד .ויש שכתבו לתלות זאת במח' הראשונים הנ"ל )עי' שו"ת
חסד לאברהם תאומים מהדו"ת סי' לד( ,מ"מ בצירוף כל הני ,יש לסמוך ע"ז להקל.
 שאינה יכולה לאכול גם לחם משיבולת שועל ,לבני אשכנז נראה שיש מקום
 לברך ולסמוך בדוחק ע"ד היש"ש והשו"מ ,בפרט שלדעת הרמ"א נראה
כדס"ל עיקר כהר"ן שלא בעי' כלל ברכת המזון לברכת חתנים ,ורק מכח המנהג נהגו
להצריך כן ,ורבו הספיקות שניתן לצרף בזה ,כמשנ"ת לעיל באורך.

יוסף

 תשרי חשון תשע"ו- גליון יג
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( "אמר רב חסדא לעולם ישכים אדם להוצאת שבת שנא' )שמות: בשבת )דף קיז 
' הנה בפשיטות כוונת הגמ." לאלתר,' טז ה( 'והיה ביום הששי והכינו את אשר יביאו
 והיינו טעמא משום,שענין ההשכמה ביום השישי בבוקר הוא לצורך הכנת צרכי שבת
 אלא דצ"ב שהרי דין הוא בכל המצוות.שיש בזה ענין של זריזות לחביבות המצוה
 ומאי רבותא השמיענו רב חסדא, דזריזין מקדימין למצוות,שצריך להשכים בבוקר
( ד"ה יש: ובאמת יעוי' במהרש"א בח"א לפסחים )דף נ.בהא טפי ממה שמצינו בכל מקום
 אלא שהוא ענין מציאותי שהמשכים להכין,שנראה מדבריו שאין בזה ענין זריזות כלל
 שאם אינו מתחיל בהשכמה,את כל צרכי השבת בודאי שיספיק לקבל את השבת כראוי
.פעמים שאין הזמן מספיק לו להכנת צרכי שבת
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 שמצאתי חידוש גדול בזה בחי' הב"ח )הנד' בסוף הגמ' שם מהדו' עוז והדר( ,שמדבריו
 נראה דס"ל שענין ההשכמה הוא ענין זריזות .עיי"ש שביאר את הדגשת רב חסדא
דקאמר 'לעולם' ישכים אדם בתרי אנפי ,או שבא לומר דסד"א דדוקא היכא שכבר
הובאו בבית כל המינים הצריכים לשבת ישכים להכינם ולזמנם ,אבל כשעדיין לא
הובאו בביתו אלא צריך לקנות מהחנוני בערב שבת אינו צריך להשכים יותר מזמן
פתיחת החנויות ,וקמ"ל דמ"מ צריך להשכים בבוקר יום השישי .או שבא לומר לאידך
גיסא ,דדוקא היכא שעדיין לא הובאו כל המינים בביתו ,התם הוא דצריך שישכים
לטרוח בכדי לזמנם ,אבל היכא שיש בידו וברשותו את כל המינים ואינם מחוסרים
אלא תיקון גרידא ,סד"א דאי"צ להשכים לכן אמר 'לעולם' ישכים וכו' .ולפירושו
הראשון יש להסתפק מה התועלת בהשכמה מוקדם כשאינו יכול להכין באותו הזמן
צרכי שבת ,ואף ענין זריזות לכאו' אין כאן שהרי הזריזות היא במעשה .אכן בפי'
האחרון מבואר להדיא דהוא ענין זריזות אפי' שהמינים מצוים בביתו ויכול להספיק
להכין צרכי שבת בריוח.
 להעיר ע"ד הב"ח ממש"כ מרן בבית יוסף )סי' ר"נ( משם השבלי הלקט )סי' נה(
 שבתנחומא הובאו דברי רב חסדא בלשון אחרת קצת "מנין שכל המוציא יציאה
לשבת מצוה שישכים ויוציא משחרית ,שנא' והיה ביום וכו'" .ומלשונו משמע שדוקא
היכא שמוציא יציאה לשבת והיינו שהולך לקנות אצל החנוני ,ולפי"ז שמא אין דין
להכין צרכי שבת בבוקר ,אלא רק לקנות בבוקר ע"מ להכינם אפילו לאחר מכן .אלא
דבאמת צ"ב מאי שנא הכנת צרכי שבת מקניה לצורך שבת.

   

  לומר בביאור הענין ,דהנה ביסוד המצוה להכין את צרכי שבת בפשיטות
 נראה שדין זה הוא מדין 'עונג שבת' ,והיינו שצריך לטרוח בערב שבת בכדי שיהיו
כל התבשילים מוכנים בשבת ,בכדי שיוכל לקיים את עונג השבת כראוי .אכן יש מקום
לומר שאין בזה מדין עונג ,אלא מדין 'כבוד שבת' שיהי' ניכר שעושה את ההכנות
לכבוד השבת ,ובכלל זה אמרו שצריך להשכים בבוקר שיהי' ניכר שמשכים לכבוד
שבת.
 הענין בקצרה הוא ממש"כ הרמב"ם )פ"ל מהל' שבת ה"ב( "איזהו כבוד ,זה שאמרו
 חכמים שמצוה על אדם לרחוץ פניו ידיו ורגליו בחמין בערב שבת מפני כבוד
השבת ,ומתעטף בציצית ויושב בכובד ראש מיחל להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא
לקראת המלך .וחכמים הראשונים היו מקבצין תלמידיהן בערב שבת ומתעטפים
ואומרים בואו ונצא לקראת שבת המלך" .ועיי"ש עוד פרטי דינים בזה ,שמכל הנך
דינים עולה שגדר "כבוד שבת" הוא בדברים שניכר שעושה כן לכבוד שבת .ועי'
בביאור הגר"א )סי' תקכט ס"א( שכתב "ור"ל עונג הוא בשבת עצמו ,וכבוד הוא בער"ש".
והארכנו בזה עוד במקו"א.
 י"ל שהמהרש"א שביאר שאין בזה ענין זריזות ,אלא רק בכדי שיספיק להכין

צב
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צרכי שבת ,איהו ס"ל דכל ההשכמה היא רק לעונג השבת שיהיו כל צרכי השבת
מוכנים .אכן הב"ח חידש בזה שענין ההשכמה הוא ענין מיוחד שיש לכבוד השבת,
ומשום כך חידש שאפי' קודם לזמן פתיחת החנויות כבר יש כבוד לשבת בעצם מה
שמשכים בבוקר יום השישי .או אם יקדים להכין את המאכלים אפי' כשיש לו די
זמן להכין עד השבת גם אם יתחיל יותר מאוחר.
 נראה שאפשר יהי' להבין גם את מה שהביאו בתנחומא משמו של רב חסדא,
 שיש ענין בעצם הוצאת היציאה ,והיינו בעצם הקניה ,ואפי' יותר מההכנה
בעצמה כיון שהיא מדין אחר לגמרי .שההכנה בעצמה אפשר שהיא מדין עונג שיהיו
כל צרכי שבת מוכנים .ואילו הקניה בבוקרו של יום השישי דוקא יש בה משום כבוד
שבת.

  
  להביא מקור לזה ממה שפי' השיטה להר"ן )שם ( את הילפותא דילפי' מקרא
 ד'והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו' ,וז"ל "פי' מדכתיב 'והיה' קא דייק,
א

דמשמע בהיות יום ששי מיד והכינו .וכי תימא א"כ אפי' מאורתא ,ליתא דיום כתיב.
ועוד שהמן לא היו לוקטין אותו בלילה" .והנה ,אם אכן דין ההשכמה היה בכדי
שיספיק להכין צרכי שבת ,א"כ אפי' מאורתא היה צריך לחייבו בכל זמן שדרוש לו
בכדי שיספיק להכין את כל צרכי השבת .אכן לפי המבואר שהוא מדין כבוד שבת ,א"כ
אין דין כבוד שבת קודם לכן ,כיון שאי"ז ניכר מספיק שעושה כן לכבוד השבת ,ורק
כשמכין ביום השישי ניכר שכוונתו לכבד את השבת.
 מזאת כתב בשער הכוונות )דרושי סדר שבת סדר א' ענין ליל מוצ"ש( וז"ל "דע כי צריך
 האדם ליזהר לקנות כל צרכי שבת ביום ששי לסיבה הנז' ולא ביום ה' .וכמו
שמצינו חכמי ישראל ...ובכל מה שיקנה יזכיר ויאמר לכבוד השבת" .והבי"ד במשנ"ב
)סי' ר"נ ס"ק ב'( ,וביאר דהיינו טעמא משום שכשקונה ביום שישי מינכר מילתא שהוא
עושה כן לכבוד השבת.
 למו"ז מרן זצוק"ל בחזון עובדיה שבת ח"א )עמ' א' והלאה( שהביא שכ"כ בסדר
 היום ,שאם יקדים להכין צרכי שבת ביום חמישי ,אין ההכנה ניכרת שהיא לכבוד
שבת ,ולכן המקדים להכין ביום חמישי לא קיים מצות ההכנה כראוי .עכ"ד .וז"ל סדר
היום )סדר הכנת היום השישי( "ואם באולי הכין צרכי שבת מיום ה' ולא נשאר לו מה יכין
ביום הששי ,יכול לישב וללמוד כרצונו .אבל נ"ל דכיון דקפיד קרא ההכנה ביום ששי,
נראה דעיקר המצוה והשתדלות צריך להיות ביום ששי ,והמכין מיום ה' לא קיים מצות
ההכנה כראוי .והטעם ,כי דרך המכינים להכין מיום לחבירו ,והרואה שמכין דבר מב'
ימים קודם אין ההכנה נכרת כ"כ שהיא לשבת שיאמרו לכך הוא צריך ,אלא לאיזה ענין
א

  נראה דכוונת הרה"כ לחידושי הר"ן )שבת קיז .(:כמש"כ מורנו הראש"ל שליט"א בילקו"י סי' רנ
הערה ג.
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אחר ,וצריכין אנו להודיע לכל שכל הכנתנו וטרחנו הוא ליום הנכבד הבא עלינו ,ובזה
כבודו מודעת לכל .וזש"ה 'והיה ביום הששי' ואין והיה אלא לשון הויה וקיום ,שכך
צריך להיות ואין ראוי לשנות .ואע"פ שארז"ל שמיום ה' מכבסין לכבוד השבת ,וכן
מסתפרין וענינים אחרים ,וכבוד השבת איקרי ,היינו לענינים שאינם מצרכי האכילה
וההכנה ליום עצמו ,אלא דברים להכין עצמנו ליום ,ואינו דומה זה לזה ,ואדרבא
הקדימהו הכנת הגוף קודם כדי להניח מקום להכנת היום ליום ו' עצמו".
 דאכתי אין כבוד שבת דוחה עונג ,ומשו"כ כתבו האחרונים )עי' בברכי יוסף סי' רנ ס"ק
 ב' ,משם מהר"י צמח בכת"י ועוד( שכל דבר שצריך הכנה רבה ,כגון בשר שצריך מליחה
והדחה להכשירו לשבת ,יש לקנותו ביום חמישי לצורך הכנה דרבה ,והבישול יהיה
בערב שבת .ועי' למו"ז מרן זצוק"ל )שם( שהק' ע"ז שהרי במשנה בתענית )דף טו (:שנינו
שאין גוזרין תענית על הצבור בתחילה בחמישי שלא להפקיע השערים ,וביאר רש"י
)ד"ה לא( שכשרואין בעלי חנויות שקונין למוצאי יום חמישי שתי סעודות גדולות ,אחת
לליל חמישי ואחת לשבת ,סבורים שבא רעב לעולם ומייקרים ומפקיעים השער ,אבל
משהתחילו להתענות יודעין שאינו אלא מפני התענית .ומשמע לכאו' שהיו קונים צרכי
שבת ביום חמישי ולא ביום שישי .ולפי המבואר תי' מו"ז מרן זצוק"ל דכ"ז אינו אלא
בדברים שטעונים הכנה רבה ,דבזה הוא מכלל עונג שבת .ושוב ראיתי שכה"ק בתורה
תמימה )שמות טז הע' ט'( ועמד בצ"ע.
 פירוש נוסף למאמר זה בפי' רבינו פרחיה )שם( ,וז"ל "לעולם ישכים אדם
 להוצאת שבת .כלומר יהיה זריז בתיקון כספים שיוציאם לכבוד שבת" .ולפי
דרכו נראה דלא מיירי לענין הקניה או ההכנה ,ואי"ז דין ששייך ביום שישי או חמישיב,
אלא תמיד צריך שיזהר בתיקון הכספים בכדי שיוכל להוציא הוצאות כראוי לכבוד
השבת .ולפי דרכו מיושב היטב הלשון שאמרו בגמ' להשכים 'להוצאת שבת',
וההשכמה היינו ההכנה שמכין את עצמו לזה.

    

  בס' סדר היום )שם( כתב וז"ל "ואם רגילים למכור קודם זמן התפלה ,ואחר
 התפלה אין נמצאת דבר ,נ"ל שראוי לקנות צרכי שבת קודם שיתפלל ,שזו מצוה
דרבנן וזו מצוה דאורייתא ,וזו זמנה עוברת וזו אין זמנה עוברת ,ובלבד שיקרא ק"ש
קודם שהגיע זמנה" .ומבואר מדבריו דס"ל שחיוב ההכנה הוא מדאורייתא והוא
ילפותא גמורה ,ומשו"כ אין מצות תפילה שהיא מדרבנן דוחה אותה .ועי' למו"ז מרן
זצוק"ל בחזון עובדיה )שם( שדקדק כן מלשון ס' המקנה )קידושין דף מא .ד"ה מצוה בה(
שכתב שההכנה היא מצוה מפורשת בתורה.
 בביאור הלכה שם הק' ע"ד שהרי לדעת הרמב"ם עונג שבת הוא רק מדברי
ב

  קשה ,דהא יליף מקרא דוהיה 'ביום הששי') .ובפי' "מבית מדרשו של רבנו פרחיה" שם איתא,
לעולם ישכים אדם להוצאת שבת ,כלומר יהיה זריז להביא צרכי שבת .ע"כ (.וצ"ע.
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קבלה )עי' בזה בחזו"ע שם ,ובילקו"י החדש שבת ח"א ,ובהלכה ברורה חי"ג בתשו' שבסוה"ס( ,וא"כ איך
יתכן שההכנה לעונג שבת תהי' מדאורייתא .ושוב כתב ליישב דבאמת אף שעונג שבת
עיקרו מדברי קבלה מ"מ מצות ג' סעודות וההכנה לזה מבעוד יום היא מדאורייתא
לכמה פוסקים ,וא"כ אפשר שגם ההשכמה לזה היא מדאורייתאׁ .
 המבואר יש להוסיף ביאור לדבריו ,דאף אם נימא דעונג שבת עיקרו מדברי
 קבלה ,מ"מ י"ל דמה שהגדירו את החובה בג' סעודות היא מדאורייתא כיון שיש
בהם ענין של כבוד שבת ,שהדבר ניכר שקובע יותר סעודות מבכל יום לצורך כיבוד
השבת .והכא נמי ענין ההכנה מערב שבת אפשר שאין ענינו רק בכדי שיהי' מוכן לו
סעודותיו בשבת ,אלא אדרבה יש ענין להכין ולטרוח מערב שבת בכדי שיהי' ניכר
שעושה כן לכבוד השבת .ושפיר י"ל דלפי"ז גם ההשכמה היא מדאורייתא כיון שנת'
שכל ענין ההשכמה היא משום כבוד שבת.

     

  בפמ"ג )סי' רנ משב"ז ס"ק א'( כתב דהנפק"מ בין המקור שנזכר ברש"י דילפי'
 מקרא ד'והכינו את אשר יביאו' הכנה דומיא דהבאה ,למקור שנזכר בתנחומא
דילפי' מ'והיה' דאין והיה אלא מיד ,אם צריך להשכים להכין צרכי שבת אפי' קודם
קריאת שמע ותפילה .דלפי דרכו של רש"י הלא זמן ההבאה היה בבוקר שהוא זמן ג'
שעות .אכן לפי"ד התנחומא צריך להכין מיד .ולכאו' י"ל בזה ,דאם נימא דדין
ההשכמה הוא מדין עונג בכדי שיוכל להכין צרכי שבת ,א"כ מה הענין שיכין מיד עוד
קודם ק"ש .ורק אם נימא שהוא מדין כבוד ,שפיר י"ל דבכה"ג ניכר ביותר שעושה כן
לכבוד שבת .ולפי"ז נמצא דבהא גופא פליגי הטעם שכתוב בתנחומא עם הטעם שכתב
רש"י.
 הסדר היום שהבאנו מבואר להדיא דאף אם מצות ההכנה מדאורייתא מ"מ
 צריך להקדים קודם את ק"ש שהיא ג"כ מדאורייתא .ובחיי אדם )כלל א' אות ב'(
הק' ע"ד דכיון שההכנה גם היא מדאורייתא למה לא יבטל אפי' מצות ק"ש שהרי
קיי"ל בגמ' בזבחים )דף צא (.דתדיר ומקודש תדיר קודםג ,וכיון שצרכי שבת מקודש
צריך להקדימם למצות ק"ש התדירה .ובביאוה"ל )שם( תמה על תמיהתו ,שהרי רק יום
השבת עצמו הוא מקודש ,ואילו ההכנה אינה אלא הכנה למקודש .ויל"ע אם לפי
המבואר מכיון שההכנה יש בה גם מכבוד שבת ג"ז בכלל מקודש.
 בביאוה"ל )רי"ס ר"נ ד"ה ישכים( שכתב דלמעשה אין לסמוך ע"ז כלל לבטל זמן ק"ש,
 ועיי"ש שכתב לחדש דמכיון שהשבת ניתנה להם במרה קודם קבלת התורה,
לפיכך נצטוו להכין צרכי שבת אפי' קודם ק"ש ,שהרי לא היה עליהם עדיין מצות
ק"ש ,משא"כ אח"כ שנצטוו על ק"ש בזמן קימה ,ואף היא מצוה תדירה שבכל יום,
ג

  נראה דצריך לומר מקודש קודם .אמנם בגמ' שם הוא בעיא דלא איפשטא ,והרמב"ם )תמידין
ומוספין ט ,ב( פסק שאיזה שירצה יקדים .וגם החיי"א )הנ"ל( כתב דמה שירצה יקדים כיון שתדיר ומקודש
שויין.
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בודאי שיש להקדימה .ולפי"ז פי' המשנ"ב דמה שאמר רב חסדא לעולם ישכים
להוצאת שבת ויליף לה מקרא ד'והיה' ,היינו דאפי' לאחר קבלת התורה צריך להקדים
כל מה שיוכל ויזרז עצמו מיד לאחר שיקרא ק"ש ,דכל זמן ג' שעות שהוא זמן ק"ש
הרי הוא בכלל השכמה.

   
  בגמ' בשבת )דף קיט (.אמרינן "ר' אבהו הוה יתיב אתכתקא דשינא ,ומושיף
 נורא .רב ענן לביש גונדא ,דתנא דבי ר' ישמעאל בגדים שבישל בהן קדירה לרבו אל
ימזוג בהן כוס לרבו .רב ספרא מחריך רישא .רבא מלח שיבוטא .רב הונא מדליק שרגי.
רב פפא גדיל פתילתא .רב חסדא פרים סילקא וכו'" .ולא נתבאר שם מהו הטעם
שהאמוראים טרחו בעצמם בהכנת הסעודות ,אכן בקידושין )דף מא (.אמרו שהטעם הוא
משום שמצוה בו יותר מבשלוחו.
 באור זרוע )הל' ער"ש סי' יח( ביאר בזה משם הר"ח "שקיום מצוה באדם עצמו טפי
 עדיף יותר מבשלוחו" .ומשמע שאין בזה חיוב מעיקר הדין ,אלא ד'טפי עדיף'
להכין בעצמו ,ודין זה נאמר למעליותא בעלמא .וכ"ה בר"ן )דף מד .מדפה"ר ד"ה מצתת(
שכתב "דקיום מצוה באדם טפי עדיף מבשלוחו" .אכן הנה ברמב"ם )פ"ל מהל' שבת ה"ו(
נראה שחיוב זה הוא מעיקר הדין ,שהביא דין זה בזה"ל "אע"פ שיהיה אדם חשוב
ביותר ,ואין דרכו ליקח דברים מן השוק ולא להתעסק במלאכות שבבית  ,לעשות
דברים שהן לצורך השבת בגופו שזה הוא כבודו" .הנה מלשונו שכתב שחייב לעשות
דברים לצורך השבת בגופו משמע שחיוב זה הוא מעיקר הדין .אלא דא"כ צ"ב מדוע
הוסיף לבאר שאפי' אדם חשוב מחויב בזה שזהו כבודו.
 לומר בזה ע"פ המבואר ,שהרמב"ם למד שבהכנה לצורך השבת מלבד מה שיש
 בזה מצוה בעצם ההכנה בכדי שיהי' לו מה שיאכל לענג את השבת ,עוד יש בזה
משום כבוד שבת ,שניכר שמכין בעצמו את צרכי הסעודה ,שלא כמו שבכל יום עושה
כן ע"י אנשי ביתו .ומשו"כ הקדים וכתב שאפילו אדם חשוב מחויב בזה משום שזהו
כבודו של השבת שלא לעשות ע"י שליח ,כיון שרק כשהוא בעצמו טורח ניכר שהוא
מכבד את השבת ,ואם המאכלים יוכנו ע"י שליחיו קיים רק מצות עונג שבת .ולפי"ז
מיושב גם מדוע הרמב"ם לא כתב כן גם כלפי שאר המצוות כסוכה ושאר מצוות הפסח
שמצוה שיעשו ע"י דוקא ,דבסוגיין נתחדש דין נוסף מלבד העדיפות שיש בכל מקום
לעשיית המצוה בו יותר מבשלוחו ,והוא ענין כבוד השבת.
 ראיה לדברינו בשו"ע הגר"ז )סי' רנ ס"ד( ובקונט' אחרון )שם( שחילק דין זה
 לשתי דינים חלוקים וז"ל "אפילו מי שיש לו כמה עבדים יש לו להשתדל
להכין בעצמו צרכי שבת ,שכן הוא בכל המצות מצוה בו יותר מבשלוחו" .וזהו הדין
הראשון האמור בדברינו ששייך לדין ההכנה לצורך עונג השבת .ושוב כתב באותה
ההלכה "ואפי' מי שהוא אדם חשוב ביותר ,ואין דרכו ליקח דברים מן השוק ,ולא
להתעסק במלאכות שבבית ,חייב להשתדל ולעשות שום דבר מצרכי השבת בעצמו,
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שזהו כבודו של שבת .וגדולי החכמים היו עושים בעצמם מלאכות שאינן לפי כבודם
כדי להרבות בכבוד השבת ...להראות כבוד השבת שהוא חשוב עליו וחרד לכבודו
כאדם שמקבל את רבו בביתו ,שהוא מראה לו שהוא חשוב עליו וחרד לכבודו לטרוח
ולהרבות בשבילו ,ומהם ילמוד כל אדם לטרוח בעצמו ואל יאמר איך אפגום כבודי כי
זהו כבודו שמכבד השבת" .הנה מבואר בדבריו להדיא שמצד מה שבכל מקום עדיף
לעשות את המצוה בו יותר מבשלוחו ,יתכן שגדולי החכמים לא היו מוותרים על
לימודם ,כיון שאי"ז אלא עדיפות בעלמא .ורק משום כבוד השבת שזה א"א לו לקיים
ע"י אחר כלל ,כיון שכבוד השבת ניכר רק במה שמכין בעצמו לכבוד השבת .ועיי"ש
עוד מה שחידש שלכבוד שבת מספיק שיעשה דבר אחד ,אלא שיש ענין לעשות בעצמו
בדבר שיותר חביב בעבורו.
 ראיתי בספר מצוות זמניות לתלמיד הרא"ש )הל' שבת( שכתב "ואל תחשוב כי אותם
 האנשים היו דחוקי השעה ושהצריכם ההכרח לעשות צרכי השבת בידיהם .אבל
הם היו מגדולי ישראל עשירים גדולים ולהם עבדים ושפחות עושים כל זה ,אך היו
משתוקקים ברוב חיבה להתעסק הם עצמם במצות עונג שבת לרוממו ,ומראים עצמם
כעבד הנרצע העומד לפני אדוניו .כי קיום המצות האדם בעצמו הוא משובח מאד
מקיומו ע"י שליח .כמו שאמרו בפרק האיש מקדש" .ומדבריו נראה שהבין שאין בזה
יותר מאשר המצוה בו יותר מבשלוחו ,והרי"ז ככל המקומות שמצינו שהמצוה בו
עדיפה ,ודקדק בלשונו שהיו הם מתעסקים במצות 'עונג שבת' ,שהוא הכנת צרכי
שבת.
 בס' ערוך השולחן )סי' רנ ס"ג( כתב שגם לדעת הרמב"ם אין בזה חובה גמורה מעיקר
 הדין .וז"ל "וכתב בזה לשון חיוב ,והטור והש''ע לא הזכירו לשון חיוב עיי"ש .ואף
הוא אין כוונתו לחיוב גמור ,שהרי רבים וגדולים אין עושין בעצמן .ועוד דבש''ס שם
חשיב מי שהיו עושין בעצמן ,ש"מ שרבים לא עשו בעצמן אלא הוא הידור מצוה.
ואצלינו נשותינו עושות ומכינות בעצמן לכבוד שבת ,ואשתו כגופו" .וע"ע למו"ז
זצוק"ל בחזו"ע שבת ח"א )עמ' יח והלאה( שגם בשיורי כנה"ג )סי' רנ( כתב שאם יש לו
משרת שיכין צרכי שבת אי"צ למעט מלימודו .ושכ"ה בס' אדני פז .וע"ע מש"כ
בחזו"ע שם לעיל מיניה )עמ' טז והלאה( בדין מצוה בו יותר מבשלוחו ע"י שליח בשכר.
ואם נאמר בכל המצוות.
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הרב מאיר זיו יוסף בן הגר"א
כולל דישיבת מסילת התורה
ירושלים

 
 זקני זצ"ל נשאל בספרו 'יביע אומר' ח"ו )חיו"ד ,סי' כז( על הבא לקנות חליפה
 מחנות שאיננה מוחזקת בבדיקת שעטנז ,האם מותר ללובשה על מנת לראות
מידתה האם מתאימה לו ,כשרק לאחר מכן ימסרנו לבדיקה .והאריך בדבריו .ומסתעף
משאלה זו האם אדם הלובש ציצית וכל כוונתו רק לקיים את המצווה ואיננו נהנה כלל
מלבישתה ולעיתים אף גרוע מכך ,היא מכבידה עליו בימות החמה וכדומה ,האם
מקיים מצוות ציצית בכה"ג או לא .ובכדי לבאר את הדברים ,אמרתי להביא מעט מן
דברי הראשונים והאחרונים בסוגיה זו.
  במתני' )כלאים פ"ט מ"ה( מוכרי כסות מוכרין כדרכן ובלבד שלא יתכוון בחמה
 מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים והצנועים תופרים בארץ או מפשילין במקל
ע"כ .וכתבו התוס' )שבת כט (:דמיירי בכה"ג שהוא לבוש בגדים אחרים להגן על עצמו
מפני החמה או הצינה וע"כ לא הווי פסיק רישיה ומהני מה שלא מתכוון ליהנות.
 המלאכת שלמה את דברי הר"ן )חולין ,דף תשט (.שכתב דאע"ג דקי"ל מודה ר"ש
 בפסיק רישיה שהוא חייב ,לענין הנאה ודאי דאע"ג דהווי פסיק רישיה שריא,
כדתנן מוכרי כסות וכו' ואע"ג דוודאי מטי ליה הנאה ,כיוון דלא מכוון לה לא חשבינן
לה מידי עכ"ל .דהיינו הר"ן לומד שאה"נ הוי פס"ר אלא משום שאינו מתכוון ליהנות
גם דר"ש מודה בפסיק רישיה ,יתיר בכה"ג מכיוון שכל החיוב הוא על עצם ההנאה
ואם הכא הוא אינו נהנה שרי .ודלא כהתוס' שכתבו דמיירי בכה"ג דלא הוי פסיק
רישיה.
 במשנה לעיל )פ"ט מ"ב( נאמר לא ילבש כלאים אפי' ע"ג עשרה בגדים אפי' לגנוב
 את המכס .וכתב הר"ש שמתני' ס"ל כר' יהודה דדבר שאינו מתכוון אסור ,ואילו
המשנה במוכרי כסות אתיא כר"ש דס"ל דשא"מ מותר .ואיתא בגמ' )ב"ק קיג (.לא ילבש
כלאים אפי' ע"ג עשרה בגדים להבריח המכס ומתני' דלא כר"ע .דר"ש אומר משום
ר"ע דבכדי להבריח את המכס מותר .וכתבו שם התוס' שהמשנה האומרת מוכרי כסות
מוכרין כדרכן מוקי לה בשבת )כט (:כר"ש הנ"ל דס"ל דשא"מ מותר והתם נמי שרי אף
ללבוש ולאו דווקא שישאם על כתפו .ודלא כמשנתינו שאתיא כר"י .נמצינו למדים
כביאורו של הר"ש שהמשניות נאמרו כל אחת אליבא דתנא אחר .וכן כתב הרא"ש שם.
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 ,הבית הלוי חוקר )ח"א סי' א'( האם גדר האיסור בכלאים הוא בעצם המעשה של
 ,הלבישה וההנאה היא רק תנאי בגדר האיסור ,כדוגמת שוע טווי ונוז שהם רק
תנאי בחיוב שעטנז אך האיסור נאמר על מעשה הלבישה .או שמא נאמר שכל האיסור
הוא איסור הנאה בלבד אלא שנאסרה רק הנאת לבישה ,אך ביסודו שעטנז הינו איסור
הנאה גרידא .ועיין בקהילות יעקב )יבמות ד'( שצידד כצד השני ,דאי נימא שהחיוב הוא
על המעשה בלבד ,א"כ כיצד אינו מתחייב במוכרי כסות משום שאינו מתכוון ,והרי
בעצם כוונתו ללבוש את הבגד מונחת בכח הנאת לבישה ,וא"כ יתחייב אע"פ שאינו
מתכוון ליהנות בפועל ,משום שבכוונתו ללבוש את הבגד מונחת בכוח גם הנאת
לבישה .אלא על כרחך וודאי הוא שהחיוב בשעטנז הוא על ההנאה בלבד ,וממילא
כשאינו מתכוון ליהנות שרי.
 ,הרמב"ם פסק )פ"י מהל' כלאים הט"ז( מוכרי כלאים מוכרים כדרכן ובלבד שלא
 ,יתכוונו ליהנות בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים .ובהמשך דבריו
בהלכה י"ח כתב לא ילבש אדם כלאים ארעי ואפי' ע"ג עשרה בגדים שאינו מהנהו
כלום ,ואפי' להבריח את המכס ואם לבש כן לוקה ע"כ .ויש להקשות דלכאו' דבריו
סתרי אהדדי דהרי דינא דהמבריח מן המכס אתיא כר"י דדשא"מ אסור אבל לר"ש
שריא .וא"כ כיצד פסק הרמב"ם לאסור במבריח מן המכס ואילו במוכרי כסות כתב
להתיר כשאינו מתכוון.
 הכס"מ דס"ל לרמב"ם שבמבריח מן המכס אפי' ר"ש מודה שאסור כיוון שהוא
 לובש ממש את השעטנז על גופו וע"כ עבר על "לא תלבש שעטנז" .אבל מוכרי
כסות שאינם לובשים ממש את הבגדים אלא רק מעלים עליהם בדרך העלאה בלבד,
שרי כשאינם מתכוונים ליהנות .ואע"ג דאמרינן בגמ' בב"ק שמתני' דהמבריח מן
המכס אתיא כר"י ודלא כר"ש ,כתב הכס"מ ,דהגמ' לא נחת לחלוקי בהא אלא כתבה
בפשיטות שנחלקו בדין דשא"מ אך אין זה לקושטא דמילתא .וכתב הכס"מ שלמרות
שזה דוחק לומר כן שפיר דמי להידחק בכך ולא להוציא מתני' דלא כהלכתא.
 לדייק כחילוקו של הכס"מ ,שהרי הרמב"ם כתב במוכרי כסות ובלבד שלא
 יתכוונו בחמה שיצילו להם הכלאים שעל כתפן מן החמה .ומלשון 'על כתפן'
משמע שאין זה דרך לבישה גמורה אלא דרך העלאה בלבד.
 האזל מקשה )שבת פ"א ,ו'( על דברי הכס"מ ,דלא מצינו שהרמב"ם יסתור גמ'
 מפורשת מסברא דנפשיה אילולי שמצא לכך הכרעה ממקום אחר .וע"כ כתב
האבן האזל לתרץ שלרמב"ם לא ניחא הסברו של הר"ן שכיוון שלא מכוון ליהנות שרי
אע"ג דהווי פסיק רישיה .משום דאי נימא הכי אין לדבר זה עניין כלל למחלוקתם של
ר"י ור"ש בדבר שאינו מתכוון ,מכיוון שהרי שורש מחלוקתם הוא האם מעשה גרידא
ללא כוונה נחשב מעשה או לא ,ובכה"ג שהווי פסיק רישיה מודה ר"ש שאף מעשה
בלבד נחשב מעשה .ואילו הכא הרי סברת הר"ן להתיר היא משום שהנאה דלא מכוון
לה לא חשיבא הנאה וע"כ בשעטנז שהחיוב הוא על עצם ההנאה לא שייך לחייבו
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אע"פ שיש כאן אפשרות ליהנות ,א"כ לפי"ז אף ר' יהודה יוכל לסבור ששרי בכה"ג.
למרות שר"י ס"ל שאף מעשה ללא כוונה נחשב מעשה ,כל זה רק כאשר יש חיוב על
עצם המעשה היבש וא"כ אע"פ שאינו מתכוון אסור ,אבל בשעטנז שכל החיוב הוא על
ההנאה בפועל ,כיוון שלא חשיבא הנאה שרי דאפי' מעשה איסור גרידא אין פה .וא"כ
מדוע תלתה הגמ' את הדבר במחלוקתם של ר"י ור"ש .אשר על כן ,הוצרך הרמב"ם
לחדש דבלבישת כלאים לא בעינן כלל הנאה ,כיוון שהוא עושה בפועל את מעשה
הלבישה ,ורק בהעלאה בעינן הנאה בכדי להתחייב כדי שיהיה הדבר דומיא דלבישה
דאית ביה הנאה .כלומר ,כאשר מעשה הלבישה נעשה ממש ,אין צורך ליהנות בפועל
בכדי להתחייב אולם כאשר אין זו לבישה ממש אלא רק דרך העלאה ,מוכרח האדם
להתכוון ליהנות בכדי להתחייב ,שיהיה הדבר דומיא דלבישה.
 לבאר את דבריו ,דבכל פסיק רישיה מתחייב האדם אע"פ שלא נהנה מכך משום
 שבפועל המעשה נעשה .אולם בכה"ג שאין זה עצם המעשה שנאסר אלא רק
העלאה דומיא דלבישה ,מחוייב הדבר להיעשות דומיא דלבישה בצורה מוחלטת ולא
סגי בכך שמונח כאן אפשרות של הנאה כיוון שאף המעשה אינו הפעולה שנאסרה,
וע"כ זקוקים אנו להנאה ממשית בכדי להתחייב .ולפי"ז אתי שפיר דברי הכס"מ שבדין
מוכרי כסות שרי כשאינם מתכוונים ליהנות ,דלא הווי העלאה דומיא דלבישה ,משום
שאין כאן הנאה בפועל ,אך במבריח מן המכס ישנה פעולת לבישה המחייבת אע"פ
שלא נהנה כלל משום שמונח כאן בכוח אפשרות ליהנות .ובמקרה כזה גם הנאה בכח
נחשבת הנאה כיוון שעשה את גוף המעשה ממש.
  התוס' )נידה סא (:שדין לבישת ציצית ודין לבישת שעטנז דמיין אהדדי וכמו
 שבשעטנז מתחייב על לבישתו רק אם מתכוון ליהנות מהלבישה ,כך גם בציצית
אינו יוצא ידי חובה אלא"כ יש לו הנאת לבישה .וממילא מוכרי כסות דשריא בהו
כלאים כמו כן יהיו פטורים ממצוות ציצית.
 ע"כ הקובץ שיעורים )ח"ב סי' כג( דא"כ קשה היאך אנו מקיימים האידנא מצוות
 ציצית והרי הדבר ידוע שלבישת הציצית היא רק בכדי לקיים את המצווה,
וא"כ אין חיוב מצוות ציצית בכה"ג שלא נהנה ממעשה הלבישה.
 הדבר תלוי במחלוקת הראשונים שהובאה לעיל .דלדעת התוס' שבמוכרי כסות
 מיירי רק בכה"ג שלא הווי פסיק רישיה שייהנו ,אתי שפיר שמכיוון שבציצית
הווי פסיק רישיה שייהנה מלבישתה ,מקיים שפיר את המצווה אע"פ שאינו מתכוון
ליהנות .אך לדעת הר"ן שס"ל שבמוכרי כסות מיירי שהווי פסיק רישיה ואעפ"כ אינם
מתחייבים מכיוון שהחיוב הוא על ההנאה בלבד ,צ"ע היאך אנחנו מקיימים בזה"ז
מצוות ציצית) .אך יש לעיין אף לדברי התוס' ,בימות החמה שבוודאי אין שום הנאה בלבישת הציצית ואף לא
אפשרות ,היאך מקיים מצוות ציצית דאין זה פסיק רישיה שיהנה .וצ"ע(.
 לומר שאין הכי נמי צריך שיכוון ליהנות ורק בכה"ג יצא ידי חובה ,דאכתי חזינן
 שפיר שאילולי המצווה היה פושטה וא"כ אין זו הנאה כלל .וכן א"א לומר
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שמתחייב בעצם הנאתו מקיום המצווה ,דמצינו בתוס' )יבמות צ (:שכתבו שכל החיוב
במצוות ציצית הוא רק לאחר שמתעטף בה ונהנה ממנה .וא"כ א"א לכלול את כוונתו
ליהנות בהדי הכוונה לקיים את המצווה ,דאכתי זקוקים אנו ראשית כל להנאתו מהבגד
ורק אח"כ יוכל להתחייב במצוות הציצית.
 לתרץ ע"פ דברי הכס"מ הנ"ל ,שמכיוון שאנו לובשים את הציצית ,לא בעינן
 כוונה ליהנות דעל המעשה עצמו יש חיוב במצווה גם בלי ההנאה ורק בדרך
העלאה צריכים הנאה בכדי להתחייב במצווה .וא"כ אין הכי נמי בכה"ג שיעלה על
עצמו ציצית ולא ילבשנה ,לא יתחייב אא"כ באמת ייהנה בפועל.
 הנה הט"ז )יו"ד סי' שא סק"ז( כתב שבאמת הרמב"ם אינו מחלק כלל בין העלאה
 ללבישה וגם במוכרי כסות מיירי בלבישה ממש ,אלא שהחילוק הוא בין מוכרי
כסות שכל כוונתם היא בכדי להראות מידתו ובאפשרותם להראות זאת גם שלא ע"י
לבישה בפועל וע"כ שרי בכה"ג דאין הלבישה מוכרחת להם .אולם במבריח מן המכס
שרק ע"י הלבישה נפטר מן המכס ואין לו שום דרך אחרת להיפטר ,ע"כ מתחייב אף
שאינו מתכוון להנאת חימום מכיוון שיש לו הנאה מעצם הדבר שמבריח את המכס,
ואף על הנאה כזו מתחייב באיסור שעטנז.
 אמרי ברוך הקשה על דברי הט"ז ,שמדויק מלשון השו"ע שלא אסרה תורה
 אלא הנאת מלבוש כדרך הנאתן להגן מהקור או מהחום ולכסות מערומיו,
וא"כ מהיכי תיתי לומר שגם הנאת פטור מן המכס חשיבא הנאת לבישה המחיייבת
בשעטנז .והסיק כדברי הכס"מ לחלק בין העלאה ללבישה וצ"ב בדברי הט"ז.
  הרא"ש והר"ש הובאה לעיל שאכן המשניות פליגי אהדדי ,ומתני' דמבריח מן
 המכס אתיא דלא כהלכתא וכדעת ר' יהודה דס"ל דבר שאינו מתכוון אסור ,אבל
להלכה שרי אף במבריח מן המכס .לפי"ז ,אף בציצית אין חיוב כשלא מתכוון ליהנות
והדרא קושיא לדוכתא מה נאמר בטליתות שלנו.
 ליישב את הדברים אולי אפשר לחדש גדר דין בלבישת שעטנז .הר"ש כותב על
 המשנה דהלובש עשרה בגדים זה ע"ג זה שאע"פ שאינו נהנה מהם חייב .ואולי
אפ"ל שהר"ש למד כמו הצד הראשון בחקירתו של הבית הלוי ,שהחיוב הוא על מעשה
הלבישה וההנאה היא רק תנאי בגדר החיוב וע"כ עצם מעשה הלבישה מחייב בשעטנז.
אלא שהר"ש מחדש דאין צורך בהנאה ממש בכדי להתחייב אלא אפי' הנאה בכוח
חשיבא הנאה .וע"כ בלבישת עשרה בגדים מתקיים אף התנאי של ההנאה משום
שאילולי לבשם זה ע"ג זה יכול היה ליהנות מכל אחד מהם בפנ"ע וע"כ מונחת כאן
הנאה בכח ומתחייב ע"כ .אולם כל זה בסתמא ,אבל במבריח מן המכס ובמוכרי כסות
שיש להם כוונה חיצונית שאיננה קשורה להנאת החימום מהבגד ,ממילא הם עוקרים
בכוונתם את הסתמא של ההנאה מחימום הבגד .וממילא אין פה אפי' הנאה בכוח
מכיוון שהרי כל כוונתם היא רק בכדי להבריח את המכס או להראות לקונים מידתם,
וע"כ בכה"ג אין חיוב שעטנז.

משנת

סימן יד  -הרב מאיר זיו יוסף בן הגר"א

יוסף

קא

 זרעו בחיים 

 אפשר לפי"ז להידחק ולומר שזו גם כוונת הט"ז .אלא שהט"ז מחלק בין מוכרי
 כסות למבריח מן המכס .דס"ל להט"ז שלא כל הכוונות שוות ולמרות שבמוכרי
כסות יש הפקעה לסתמא שבהנאה מלבישת הבגד ,במבריח מן המכס אין זה כך .משום
שכיוון שההנאה בהברחת המכס מצריכה לבישה ממש ,היא איננה עוקרת את הסתמא
שבהנאה מלבישת הבגד ,דאכתי כוונתו לאותו מעשה לבישה .משא"כ במוכרי כסות
שיכול לעשות את הדבר בדרך אחרת הוא עוקר את הסתמא שבהנאה מלבישת הבגד.
 כנים הם הדברים לא תקשה קושייתו של ר' אלחנן בקובץ שיעורים ,דבציצית
 מכיוון שמכוון לקיים את המצווה אין זו הפקעה להנאת הלבישה ,דבמחשבתו
מונח גם רצון ליהנות מהלבישה קודם לקיום המצווה בכדי להתחייב .ואין זה דומה
למוכרי כסות שבמחשבתם שינו את המטרה שלשמה הבגד נועד .משום שכאן יש לנו
עניין בהנאת החימום כחלק מהמטרה לקיים את המצווה משא"כ במוכרי כסות שיכלו
להשיג את מבוקשם אף בדרך אחרת .אלא שכל זה צ"ע אם באמת סגי בהנאה בכוח
בלבד בכדי להתחייב.
 אפשר לתרץ בדרך אחרת את קושיית ר' אלחנן ,שבציצית גדר החיוב הוא על
 מעשה הלבישה וההנאה היא רק תנאי בגדר החיוב דהמצווה היא שיהיה לו
ציצית בבגד שלובשו ,וכמש"כ החינוך )מצוה שפו( "להטיל ציצית בבגד ." 
והא דבעינן הנאה הוא רק תנאי בעלמא .א"כ בכה"ג לא יהני שאינו מתכוון ליהנות,
דאכתי התכוון שפיר למעשה הלבישה ואם כן יש פה הנאה בכח .משא"כ בלבישת
שעטנז שגדר החיוב הוא על הנאת הלבישה אינו מתחייב כאשר איננו נהנה .אלא
שצ"ע דבתוס' בנדה הנ"ל משמע שגדרי ציצית ושעטנז שווים זה לזה וכן משמע
במג"א )או"ח סי"ט( .ואח"כ ראיתי בס' חזון נחום )פ"ט מ"ג( שכתב לבאר כעין זה.
  הלכה ,כתב אדוני זקני זצ"ל )שם( דלפי דברי מרן הב"י בכסף משנה לחלק
 בין דרך לבישה לדרך העלאה ,יצא להלכה שללבוש ממש אסור אף שאינו מתכוון
ליהנות מכך .וא"כ תיאסר מדידת חליפה בחנות שאיננה מוחזקת בבדיקת שעטנז.
 במסקנת דבריו פסק להתיר ,משום שאין הדבר ברור שיש כלאים בחליפה ולא יצא
 הדבר מכלל ספק ,ע"כ יש להקל מכוח ספק ספיקא דשמא אין בה כלאים כלל,
ואת"ל יש בה שמא הלכה כדברי הר"ש וכ"כ הרבה מן הראשונים וכך גם פסק הרמ"א,
שאפילו דרך לבישה מותר כשאינו מתכוון ליהנות מכוח ס"ס .וממילא מסקנא דדינא
שמותר ללבוש חליפה שיש בה חשש שעטנז ובלבד שלא יכווין ליהנות מלבישתה.
 קיום מצוות ציצית בזה"ז ,אף שהלובש איננו נהנה כלל מהציצית ,מכיוון שהוא
 לובש ממש את הציצית לא בעינן כוונה ליהנות שעל המעשה עצמו יש חיוב
במצווה גם בלי ההנאה דרק בדרך העלאה צריכים הנאה בכדי להתחייב .ולפי"ז יצא
חידוש דין להלכה דבגוונא שיעלה על עצמו את הציצית ולא ילבשנה ממש ,איננו
מקיים מצוות ציצית אלא רק במקרה שייהנה בפועל מלבישתה וכנ"ל דבכה"ג בעינן
העלאה דומיא דלבישה דאית ביה הנאה .ודו"ק.
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מורנו ורבנו הרב שלום כהן
ראש ישיבת פורת יוסף
נשיא מועצת חכמי התורה

 
  הרמב"ם )הלכות שבת פרק ט הלכה א( ,וזה לשונו" :ושיעור מבשל סממנין כדי
 שיהיו ראויין לדבר שמבשלין אותן לו" .עכ"ל .וכתב הרב המגיד )פרק ט הלכה יד
משבת( דחייב שתים במבשל סממנים משום מבשל ומשום צובע ,דהרמב"ם כתב שם
דעושה עין הצבע הרי זה תולדת צובע וחייב ,והוא דהראב"ד )הביאו הרב המגיד שם ,שם(
השיג על הרמב"ם" :אמר אברהם ,בישול סממנים דגמרינן מיניה מבשל תיפוק ליה
משום צובע המים" .וכוונתו דאי חייב משום צובע מנא לן ללמוד משם מלאכת מבשל,
שמא צובע ותו לא) .הוסיף הרב שליט"א במוסגר :אבל בגירסת הרמב"ם פרנקל הוסיפו מילת "נמי" בהגהת
הראב"ד ולפ"ז כוונתו אחרת( ,וכתב הרב המגיד ,דאין הכי נמי להרמב"ם לומדים גם מלאכת
הבישול משם ,ואם כן העושה עין הצבע חייב תרתי .אמנם הראב"ד חולק על זה,
שאינו חייב משום צובע עד שיצבע דבר שנגמרה בו מלאכת הצבע ,אבל צביעת המים
שאינה לצורך עצמן לא .עכת"ד .ולדבריו המבשל סממנים חייב רק משום מבשל .וכן
כתב במנחת חינוך )מצוה לט ,מוסך השבת מלאכת מבשל אות א( כדברי הרב המגיד הנ"ל בדעת
הרמב"ם.
  בשבולי הלקט )סימן פו( בשם בעל היראים )ביראים השלם סימן רעד ,דף קלו ע"ב(,
 שכתב :אבל אם צובע פתו במשקה הפירות ,לית לן בה ,דאין צביעה באוכלין.
עכ"ל) .וזה אינו ביראים שלפנינו ,עיין תועפות ראם שם אות עט .ובשו"ת אבני נזר חאו"ח סימן קעג כתב שדין
זה הוא מדברי השבלי הלקט גופיה( .ומרן בש"ע או"ח )סימן שכ סעיף יט( פסק כדבריו ,וזה לשונו:
"ליתן כרכום בתבשיל מותר ,ואין לחוש משום צובע ,דאין צביעה באוכלין" .עכ"ל.
והאחרונים עוררו על דברי מרן הש"ע שבאוכלין אין צביעה אך במשקין מאי .ובשו"ת
א התשובה נערכה מב' שיעורים שמסר מו"ר רה"י שליט"א בערש"ק פרשת בא התשס"ח ,ובפרשת קורח
תשס"ח .נערכה ונכתבה ע"י תלמידו הרה"ג ר' נהוראי יוסף אוחנה שליט"א ,ותודתינו נתונה לו על מסירת
הדברים לידינו .הדברים נכתבו על דעת וכהבנת השומע .
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רב פעלים חאו"ח ח"ג )סימן יא( כתב ,דשאני מים ושאר משקין מאוכלין ,יען כי
הרמב"ם פסק )הלכות שבת פרק ט הלכה א(" :העושה עין הצבע וכו ' חייב" .ואם כן השתא,
מאחר דאיכא צביעה במים מן התורה בעושה עין הצבע הנזכר ,להכי איכא למיגזר בכל
משקין שישתנו מראיתם מפני אותו דבר המטיל להם ,אף על גב דאין כוונתו לעשות
עין הצבע ,ואין הדברים אלו ממיני עין הצבע .מכל מקום גזרינן בהו וכו' .אבל תבשיל
וכיוצא בו שהוא מן מאכל שנתן לתוכו כרכום וכיוצא ,ליכא למיגזר ביה וכו' ,דהא
מעיקרא אין דרך לעשות צביעה באוכלין .עכת"ד .ואמנם בפרי מגדים )סימן שכ ס"ק כה(
והובא להלכה במשנה ברורה )סימן שכ ס"ק נו( ,כתב שהוא הדין שמותר ליתן יין אדום
בתוך יין לבן .ואף על פי שמתאדם ,ואפילו אם מתכוין לכתחילה לעשות מראה במאכל
או במשקה ,והטעם ,היות וסוף סוף לאכול הוא .ע"ש .זאת אומרת דלדבריו לא גזרינן
כלל.
  רב פעלים ח"ג )סימן יא( הנ"ל כתב בשם החכם צבי )סימן צב( ,שיש להקשות,
 אם יש צביעה במשקין האיך מצינו מצוה למזוג יין האדום במים בשבת ,והא
נצבעים המים .ע"ש .והרב פעלים תירץ קושייתו זאת ,דכי האי גונא לא גזרו ,היות ולא
נראית הצביעה ,דמה שנשאר בידו עדין הם מים כמות שהן ,ומה שנכנס ליין לא נראה
אלא "כהתרבה היין" .כיע"ש .וראה במשנה ברורה )סימן שיח ס"ק לט( ובשער הציון )סימן
שיח שם ס"ק סה( לענין עשיית ת"ה ,שכתב חילוק זה לחוששים משום צביעה במשקין
לשים תמצית הת"ה ,ולישפוך עליו המים .כיע"ש.
  הלכה )סימן שכ סעיף יט ,ד"ה ליתן( כתב בשם הנשמת אדם )כלל כד אות ג ,עמוד
 רמז( שהקשה לעצם הדין דאין צביעה באוכלין ,מהאי דאיתא בשבת )עה" :(:.שוחט
משום מאי מחייב ,רב אמר משום צובע ושמואל אמר משום נטילת נשמה .אמר רב,
מילתא דאמרי אימא בה מילתא ,דלא ליתו דרי בתראי וליחכו עלי )דבר תימה אמרתי להזכיר
צביעה בשחיטה צריך אני לומר בו דבר טעם דלא ליתא דרי בתראי השומעים וליחכו עלי .רש"י( ,צובע במאי
ניחא ליה ניחא דליתווס בית השחיטה דמא כי היכי דליחזיה אינשי וליתו ליזבנו
מיניה" .ופירש רש"י :ניחא ליה להאי שוחט בצביעת הבשר .ע"ש .הנה דיש צביעה
באוכלין .כיע"ש בביאור הלכה .ואמנם עיין בשו"ת חכם צבי )סימן צב ,הנ"ל( שגם הרגיש
בקושיא זו ,וכתב דלא קאמר רב הכי ,אלא משום שאסור באכילה ושייך ביה צביעה
)ועיין בסמוך בביאור דברי החכם צבי( ,אבל דבר הראוי למאכל אדם לא שייך ביה צביעה כלל.
עכ"ד .זאת אומרת ,שבשר דהתם ,לא חשיב כאוכל ,ולכן שייך בו צביעה ,מה שאין כן
בדבר שהוא כאוכל .ברם ,הפרי מגדים )בסימן שכ אשל אברהם אות כח( גם הביא הגמרא
הנ"ל בשבת )עה (.וכתב ,שיש ליישב באופן אחר ,שבמוכרי יין שרף ומי דבש אינן
רשאין ליתן מראה ביי"ש ומ"ד לקונים ,דניחא להו בכך ,ולא דמי לכרכום בתבשיל
שרוצה בכך ,מכל מקום אכילה מותר בכל גווני דאפשר וכו' ,מה שאין כן במוכר ,הוה
דומיא דשוחט וכו' .ע"ש .זאת אומרת שאפילו דחשיב אוכל ,מכל מקום היות ואין
כוונתו לאכול רק למכור ,יש לומר שלדעת הצובע אין הבשר אלא ככלי בעלמא וצובע
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גמור הוא) .ואמר הרב שליט"א כאן ,שבמקום אחר האריך בכוונת הפרי מגדים ,ובמה שכתב על דבריו התהלה
לדוד סימן שכ( .ובביאור הלכה )סימן שכ ד"ה ליתן הנ"ל( כתב שיש ליישב על פי דברי האור
זרוע )עיין ראבי"ה ח"א שבת סימן קצד( דמפרש לה ,דליתווס בית השחיטה היינו העור של
בית השחיטה .כיע"ש .ועוד עיין בפרי מגדים )אשל אברהם אות כח ,הנ"ל( שסיים דכל שכן

כשמשימים סממנים בצלוחית מים להעמיד בחלון נגד השמש ,יש לומר דלכולי עלמא
)כוונתו דגם להראב"ד( מודים דחייב דנגמרה מלאכת הצביעה .ע"ש .ופלא על המשנה
ברורה שהביא דברי הפרי מגדים הנ"ל ובכל זאת סיים עליו :ויש בזה "חשש" חיוב
חטאת .עכ"ל .כי מפורש בפרי מגדים שהוא לכולי עלמא ,והיינו אף להראב"ד .וצ"ע.
  כוונת החכם צבי במאי דקאמר דבצביעת בשר בית השחיטה אין משום
 צביעה באוכלין "משום דאסור באכילה" ,נחלקו הפוסקים בכוונתו ,ובנשמת אדם
)כלל כד סוף אות ג( ביאר ,וז"ל :בתשובת חכם צבי )סימן צב( כתב ,דאפילו לרב )בשבת עה(.
דהשוחט חייב משום צובע ,היינו דוקא בשוחט כיון דאסור באכילה שייך בו צביעה,
מה שאין כן באוכלין דמותרין באכילה .ודבריו תמוהין ,דהרי רב אמר שוחט במאי
ניחא ליה ,ואינו רוצה לומר דוקא בשבת ,אלא כל השוחט ,אף בחול ניחא ליה ,והוי
דבר שדרכו לצבוע ולכן חייב .עכ"ל .ובקהלות יעקב קנייבסקי )שבת סימן לח( ביאר כוונת
הנשמת אדם ,וזה לשונו :והבין הנשמת אדם כוונת החכם צבי ,שאסור באכילה מדין
מעשה שבת )ר"ל דהיות ונשחט בשבת באיסור ,הבשר נאסר באכילה ,ראה חולין טו .וש"ע סימן שיח סעיף
א( ,ותמה על זה דמכל מקום לענין מלאכה משגחינן מה הוא לולי איסור מעשה שבת.
כיע"ש .זאת אומרת ,שלפי הנשמת אדם הנ"ל דעת החכם צבי שלגבי שוחט שפיר דמי
דאיכא צביעה ,ואפילו אם בעלמא אין צביעה באוכלין ומשום דהאי בשר אסורה
באכילה מטעם האיסור שבת שבה ,ולא חשיב אוכל דאין שם אוכל אלא על דבר הראוי
למאכל אדם .אמנם בשו"ת אבני נזר חאו"ח )סימן קעג אות ב( ביאר כוונת החכם צבי
אחרת ,וזה לשונו :וכוונתו ,שהרי אסור לאוכלו עם הדם ואין המלאכה לאכילה ,רק
להשביח הסחורה דליתי אנשי וליזבני מיניה וכו' ,ולא כמו שראיתי בספר אחר שלא
הבין דבריו וכו' .עכת"ד .והנה קודם כל הנראה שכוונתו לדחות פשט הנשמת אדם
שלא הבין דברי החכם צבי ,ולפיכך עמד עליו בקושיא ,אבל הפשט בחכם צבי לפי
האבני נזר ,הוא כמו שכתב הקהלות יעקב הנ"ל )סימן לה( ,בשם האגלי טל )הוסיף הרב
שליט"א :כוונתו ל"בעל" האגלי טל ,אבל לא כתב כן באגלי טל רק בספרו אבני נזר( ,שמפרש כוונתו לפי
שהדם אסור על כל פנים באכילה .ונראה כוונתו ,דאי אפשר לאכול את הבשר עד
שיסלק הצביעה דדם ,כן כתב שם כמדומני ואינו בידי כעת לעיין בו .עכת"ד הקהלות
יעקב .ונראה שהבין באבני נזר דרוצה לומר שהבשר אסור מחמת שהדם של הצביעה
עליה ,ובכך לא חשיב צביעה באוכלין ,והוא חידוש גדול ,שלפני הצביעה הרי הבשר
מותר באכילה והוא ראוי למאכל אדם ,ואם כן הנה הוא צובע אוכלין ,רק דלאחר
הצביעה שוב נאסר האוכל מחמת הצביעה .אלא דמכל מקום אם נקבל דבריו סרה
קושיית הנשמת אדם הנ"ל מעל החכם צבי ,שאין הבשר אסור מחמת מעשה שבת ,כי
אם מחמת איסור אכילת הדם שהבשר צבוע בה.

משנת

סימן טו  -מורנו ורבנו הרב שלום כהן

יוסף

קה

ובתורתו נהגה

  הביאור היותר נכון בדברי האבני נזר הוא ,שהרי הוסיף שם שאסור לאוכלו
 עם הדם" ,ואין המלאכה לאכילה רק להשביח הסחורה" ,ולפי הקהלות יעקב אין
לזה מובן ,דלא במטרה תליא מילתא ,אלא שאין לזה תורת אוכל כל זמן שלא ראוי
למאכל אדם .ואתי שפיר לפי מה שכתב הקהלות יעקב בסוף דבריו" :כן כתב שם
כמדומני ואינו בידי כעת לעיין בו" ,אבל אנו יש לנו הספר )אבני נזר( ונדייק בלשונו,
דכוונתו אחרת לגמרי ,שלעולם הבשר חשיב אוכלין ,אלא דהיות והבשר הזה אסור כל
עוד שהדם עליו ,אם כן אין הצביעה הזו לצורך אכילה אלא רק לסחורה ,והוא היות
והאוכל אסור לאוכלו עם הצביעה ,אם כן על כורחינו כוונתו רק לסחורה ,ואם כן לא
חשיב צביעה באוכלין כל שמטרתו לענין אחר ,ואילו האוכל לא היה נאסר ,גם אם
כוונתו לסחורה ,מכל מקום גם כוונתו לשבח את האוכל ושאותם שיקנו ממנו יאכלו
אותו כך ,ואכתי מטרתו נמי לצורך האוכל וחשיב צביעה באוכלין .ואמנם יש להכריע
אחרת בכוונת האבני נזר ,שהרי הביא ראיה להחכם צבי )בסימן צב( מדברי הרשב"א ,וזה
לשונו" :ועיקר דבר זה דבשאסור לא מקרי אוכל ,מבואר ברשב"א מנחות )כא(:
שהקשה למה לי קרא למשרי מליחת קרבנות בשבת הא אין עיבוד באוכלין ,ותירץ כיון
שהוא כליל לאישים ואינו נאכל אין זה עיבוד באוכלין" .עכ"ל .הנה מפורש כתב
האבני נזר שיסודו של החכם צבי הוא ,שבדבר שאסור באכילה לא מקרי אוכל ,והוא
כהבנת הקהלות יעקב הנ"ל ,שלדברינו מקרי אוכל ,אם לא שנאמר שכוונתו דעיקר דבר
זה שכשאסור באכילה לא מקרי אוכל ,רוצה לומר לענין צביעה באוכלין ,וראייתו
מהרשב"א היא שבהיות ולא נאכל ,על כורחינו שאין כוונתו לשבח את האוכל .ודוחק.
  הליכות עולם )ח"ב פרשת פיקודי הערה ח( כתב שרבו הפוסקים להתיר )פרי מגדים

 הנ"ל ,טל אורות דף מח ,מטה אהרן סימן ד ,מהר"י פראג'י מהר"ם בן חביב ,מהר"א יצחקי הובאו בגנת ורדים
כלל ג סימן ט  ,בית מנוחה אות לא ,זכרונות אליהו מני ,ויען אברהם פאלאג'י סימן ל ,שביתת השבת ,פקודת
אלעזר סימן שכא ,צרור החיים ,קצות השלחן ,גזע ישי ,והמשנ"ב ועוד( ,ובפרט מאחר ואין לנו לחדש
גזירה חדשה )כמ"ש הרא"ש שבת פ"ב סימן טו ,וידי חיים עמוד קצט-ר ,ועוד( ,והביא בשם שו"ת
שבט הלוי )ח"ט סימן עא( לתמוה דמה דמות יערוך למשקים לגזור הא אטו הא ,והם

רחוקים במציאות ,ומנא לן לחדש גזירה זו .ע"ש ]א"ה :וכ"כ ביביע אומר ח"ב סימן כ
בדין צביעה במשקין[ .ומכל מקום ,אף שמעיקר הדין אין צביעה במשקין וכנ"ל ומותר
הדבר ,מכל מקום מי שיכול ליזהר תבוא עליו ברכה.

קו

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ובתורתו נהגה


הרב אליהו בקשי דורון
הראשון לציון
וראש מוסדות "בנין אב"

 
ב"ה ,י"ח אייר ה' תשע"ד

       
ישאו הרים שלום
 דרישת שלום תורתו הרמה כיאה וכראוי ,אמרתי אציגה נא קמי מרן רבינו
 שליט"א שאלה אשר התעוררה להלכה ולמעשה ,ונחלקו בזה הרבנים המורים,
ומה שנראה היה לעניות דעתי לצדד בזה ,והנני מצפה לחוות דעתו ,דעת תורה ,לידע
המעשה אשר יעשון.
 הוה ,באשה שהרגישה כאב גדול בעיניה ,ולא מצאה שורש כאב זה ,וקבעה
 תור אצל רופא עיניים ,ובתוך זמן ההמתנה נטמאה ,וטבלה ונטהרה ,ובהגיע
תור האשה לילך אצל הרופא ,בדק במכשיריו את עינה ,ומצא שם שביב ברזל מונח.
ונפשה בשאלתה ,אם נחשב דבר זה כחציצה למפרע ,וצריכה לטבול שוב שנית.
 לענ"ד לומר בזה דבר חדש ,דהנה קיי"ל דמיעוט המקפיד חוצץ ,ומיעוט שאינו
 מקפיד אינו חוצץ ,וגדר מקפיד נראה דהיינו על דבר שהיה בגופה של האשה
בשעת טבילה ,וסופו להימצא ,וכגון לכלוך או טינוף שנמצא על גופה ,ואף שלא ראתו
בעיונה בשעת טבילה ,מ"מ הואיל וסופו להימצא חשיב הקפדה וחוצץ ,או דבר שדרך
רוב בני אדם להקפיד עליו ,חוצץ ,אע"פ שאין דרכה של זו להקפיד עליו .ומשא"כ
בנדון דידן ,שלא מצאה את שורש הכאב ,וכמו כן לא היתה יכולה למוצאו בעצמה,
ואין דרך העולם למוצאו ,וגם לא ידעה כי שורש כאב זה מקורו בחציצה ,לא חשיב
בהאי גוונא חציצה ,דאינו מקפיד הוא .ואף שעכשיו ע"י בדיקת הרופא התגלה שורש
הכאב ,ונמצאת החציצה ,מ"מ בשעת טבילה נחשבת אשה זו כטובלת ללא חציצה,
דאין חשיבות לדבר זה אלא משעת מציאה ואילך.
 את הדברים לפני אחד מן המורים המובהקים שליט"א העירני ממאי דאיתא
 בגמ' קידושין )כה (.ונדה )סו ,(:מעשה בשפחתו של בית רבי שטבלה ועלתה
ונמצא עצם בין שיניה ,והצריכה רבי טבילה אחרת .והרי הכא נמי לא מצאה דבר זה
אלא אחר הטבילה ,ואמאי חוצץ לפי"ז.
 לפמשנ"ת לק"מ ,דשאני התם ,דנמצא עצם בין שיניה היה בידה לחצוץ בין שיניה

משנת

סימן טז – הרב אליהו בקשי דורון

יוסף

קז

ובתורתו נהגה

קודם טבילה ,וכן סוף עצם זה להימצא בקל ,וכמו"כ דרך העולם להקפיד בכך.
ומשא"כ כאן הלא לא הרגישה אלא כאב גדול בעיניה ,ולא היה בידה למצוא שורש
הדבר ,אלא באמצעות כלי רפואה משוכללים ,דאין כאן משום מקפיד ,ופשוט לענ"ד.
 ביאור י"ל ,דהנה יסוד דין הקפדה הוא ,שע"י ההקפדה על דבר מה ,אינה
 מבטלתו לגוף ולכך חוצץ ,ומשא"כ בכאב שלא נודע לנו סיבתו ,ואין האשה
אלא מרגשת כאב ללא סיבה הנראית לעין ,לא חשיב בכה"ג הקפדה .תדע ,דאטו אשה
שיש לה חום גבוה ללא סיבה ידועה ,לא תטבול מספק שמא חום זה נובע מחמת איזה
חפץ זר הנמצא בגופה ללא ידיעתה .וזה לא שמענו.
 מקום אמר לי אותו מורה הוראה ,דבכה"ג צריך לחפש צדדי היתר ,דהנה כפי
 הנראה אותה חתיכת ברזל מלוחלחלת היתה במים ,ועי"ז נחשב כחיבור למי
המקוה ,ואינו חוצץ .וכמו"כ יש לצדד היתרים נוספים.
מינאי תלמידו ונכדו
 


בס"ד

לכבוד בעל נכדתי הרה"ג   שליט"א
השלום והברכה,
 כראוי ,עיינתי בשאלה ששלח אלי בדבר אישה שהרגישה כאב בעיניה,
 ולאחר כמה ימים אמר הרופא שמקור הכאב הוא שביב ברזל שנמצא
בעיניה ,ובינתיים טבלה כשהשביב בעיניה ,השאלה אם יש בשביב שבעיניה חציצה,
שהעיניים בית הסתרים הם ,וצריכים שיהיו ראויים לביאת מים ,ואמנם החציצה היא
במיעוט המקפיד שאינו חוצץ מן התורה ,ואע"פ כן אסרו חכמים לטבול גם בחציצה
במיעוט המקפיד אטו רובו המקפיד.
 מה שכתב להתיר בנידון זה ,שאין שביב הברזל שבעיניה נידון כמיעוט
 המקפיד ,משום שכל הגזירה היא דווקא בחציצה שיש אפשרות לדעת על
קיומה ולהקפיד עליה .אבל חציצה שאי אפשר לגלותה רק על ידי בדיקות רפואיות
וכדומה אינה נחשבת כחציצה שמקפידים עליה ,שאינה ידועה כלל.
 זו נכונה ,שאכן אדם אינו מסוגל להקפיד על דבר שאינו יודע על קיומו ,אולם
 כל זה יתכן הטעם שכל שאינו מקפיד עליו אינו חוצץ ,הוא משום שאם אינו
מקפיד החציצה מתבטלת לגוף ואינה חוצצת ,ולצד זה יש לומר כי אם אינו יכול לדעת
על קיומה ,ודאי שמתבטלת לגוף .אולם יש סברא לבאר כי מה שהמקפיד חוצץ ,ואינו
מקפיד אינו חוצץ ,היינו מפני שהמקום שאינו מקפיד עליו שיהיה בחציצה ,אינו חוצץ,
שנחשב כגלוי ואינו מכוסה .אבל אם במציאות מכוסה הוא ,חוצץ ,ולפ"ז בכל מצב אם
מקפדת גם אם אינה יכולה לדעת על קיומו חוצץ.

קח
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גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ובתורתו נהגה

 באגרות משה )יו"ד ח"א סימן קד( ,שדן בזה ,וכתב שם להתיר בסתימה זמנית אף
 שצריכים לסתום אחריה בסתימה אחרת ,דהוי מיעוט שאינו המקפיד כיון שסוף
הסתימה להשאר סתומה ולא גלויה .אמנם התנה האגרות משה שם את התירו ,שהוא
דוקא אם השן נרפא לגמרי שההחלפה היא כדי שתהיה סתימה חזקה יותר ,ולא משום
רצונה שיהיה גלוי .ועיין שם שתלה היתר זה בשני הביאורים הנזכרים בטעם שאינו
מקפיד אין חוצץ ,אם הוא מטעם שאינו מקפיד מתבטל לגוף .או מפני שאינו מקפיד
הוי כגלוי .וכתב שצריך ראיות לכך .וכן כתב לדון בזה בשו"ת מנחת יצחק )ח"ה סימן קיא
אות ב'( ,ולפי"ז אין מקום לסברא שכיון שאינו יוכל לדעת על החציצה אינו מקפיד.
 ראיתי מה שכתבת משם אותו מורה מובהק ,שיש למצוא היתר על שביב המתכת
 שבעיניה ,ממה שהשביב מלוחלח במים ונחשב כחיבור למקוה ואינו חוצץ,
נזכרתי שדנתי בענין זה לפני שנים ,אם יש דין חציצה בעיניים שלמעשה העין כולה
מוקפת היא מים ,ונשאלנו בזמנו אם עדשות מגע בעיניים חוצצות ואין לטבול בהם,
וכידוע נפסקה ההלכה שאין לטבול בהם ,ויש להסירם קודם הטבילה ,אולם נזכרתי
שיש מי שהתיר בדיעבד אם עברה וטבלה אשה בהם ,משום שהעדשות נמצאות בעין
על שכבת דמעות דקה ואינם צמודות לעין ,ובחיפוש אחר חיפוש מצאתי את התשובה
של מי שהתיר את העדשות המגע מטעם זה ופרסם את תשובתו בחוברת הדרום,
והובא בספרו שיח נחום.
 רבינו עובדיה יוסף זללה"ה בספרו טהרת טהרת הבית ח"ג )עמ' כו( כתב כי
 בדיעבד אם טבלה עמהן ,ולנה עם בעלה ,אין העדשות חוצצות ,כיון שאינן
מהודקות .ושם כתב גם לחלק בין סוגי העדשות ,כי יש סוג אשר אינה מסירתו כלל,
ואינו חוצץ כלל .וראה בהערות שם מה שהביא מחלוקת פוסקי זמנינו בדין זה ,אם
צריכה לחזור ולטבול ,ואם חוששים לעצמה עיניה ביותר.
 בנידון דידן בשביב שבעין מסתבר שיש סביבו לחלוחית ואינו קבוע ואין בו דין
 חציצה יש מקום להקל בדיעבד וכמו שאמר המורה הנזכר.
 באגרות משה שם ,וכ"כ לעיל )שם סימן צח( באריכות ,שכתב שבבית הסתרים
 דבענין ראוי לביאת מים ,חציצה נחשבת רק אם קבועה ועומדת ,אך אם אינה
יציבה אינה חוצצת ,ולפ"ז שביב הברזל שנמצא בעין למעשה הוא על העין שכולה
מוקפת מים ,ומסתבר שיש בו לחלוחית ,וגם אינה קבועה ,אינה חוצצת.

משנת
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הרב שריה דבליצקי
מח"ס זה השלחן ,פתח עינים החדש ועוד
בני ברק

 
ט"ו למב"י תשס"ד

 המנהג פשוט בכל האשכנזים וכן בחלק מהספרדים לברך על מצות במשך כל
 השנה המוציא לחם וברכהמ"ז ,וממילא לוקחים אותם גם ללחם משנה .והנה
בספר שו"ת שבט הלוי ח"א לידידנו הגאב"ד דזכרון מאיר הגר"ש ואזנר )שליט"א( כתב
בסימן רה )לסי' קסח סע' ח'( שהמהרש"ם הביא בספרו דעת תורה בשם גן המלך שמפקפק
בברכת המוציא במשך כל השנה ,וסיים שם ,דלפי"ז כל השנה אין לברך על המצות
המוציא ולא לצרפם ללח"מ ,ומ"מ מנהג העולם שמברכין המוציא ,וראוי להחמיר
ולברך על פת ממש עכ"ד.
 ואת והב בסופה וכו' הנה תמה אקרא על ידידנו הנ"ל למה נטה קו
 להחמיר להצריך לאכול המצות דוקא בתוך הסעודה ,אחר שהדבר פשוט
בקרב כל האשכנזים מדור דור לברך המוציא בלי שום פקפוק ,והשד"ח )מערכת ברכות א'
יב( העיד עוד בזמנו על האשכנזים שבעירו שמברכים על המצות המוציא ,וכדלקמן,
והאשכנזים שהיו שם מבקרים מוצאם היה מערי רוסיה האירופית ששם הרי היו גאוני
ארץ מדור דור.
 הביא פקפוק זה משם גן המלך ,והרי הרב גן המלך היה מהספרדים,
 ובאמת מנהג הספרדים לברך על מצות בורא מיני מזונות ,ואין ממנו
ראיה לדידן.
 זה כבר נפתח בגדולים בדין מצות שלאחר הפסח .והשד"ח במערכת ברכות א'
 י"ב ,וכן הנתיבי עם )אבו רביע( בסי' קס"ח הביאו ג"כ פוסקים המדברים מזה.
והשד"ח שם כתב ,וז"ל ,כל זה כתבתי למצוא סמך לההמונים כי האשכנזים שבעירנו
נוטלים ידים ומברכים המוציא וברכהמ"ז וחושבים שההמון )כלומר ,הספרדים המברכים
מזונות( טועים ,ולא כן הוא כי יש להם על מה שיסמוכו ,אך אני בעצמי נזהר מליכנס
בספק זה ואיני אוכל מהם אכילת עראי כלל ,עכ"ד.
 הדברים הוא בסי' קסח סע' ז' ,במהות פת הבאה בכיסנין די"מ שהוא פת בין
א

תודתנו נתונה להרה"ג רבי יעקב קארפ שליט"א שהמציא לנו תשובה זו .ושכמ"ה .
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מתובלת בין שאינה מתובלת שעושים אותם כעבים יבשים וכוססין אותם וכו' ,ע"כ.
ומזה למדו הספרדים לברך גם על המצות בורא מ"מ.
 האשכנזים סבירא להו כשיטה שביאר אותה המ"ב שם בס"ק לה ,שדוקא אלו שאין
 דרכם לאכול מזה הרבה לכן אין לו דין פת ,משא"כ המצות הרגילות שדרכן לאכלן
במקום לחם בכל הסעודות הרי דינן כפת גמור ,וכמו שכתב שם המ"ב בס"ק לו ,על הא
שכתב המחבר בסעי' ח' ,שהלחמניות לחם גמור הוא ,דנעשים רק מקמח ומים כשאר
פת ,ואף שהם דקים מ"מ לא הוי כמו כעבים יבשים דהם יבשים מאד ואינם עשויים
לאכילה ורק כוססין אותם לקינוח ,אבל אלו עשויים לאכילה .וכל זה שייך ג"כ במצות
הרגילות .וכעין זה כתב גם בבאה"ל )שם ,ד"ה שכמעט( ,שאם הלחם אינו עשוי בזמננו
לקינוח ולתענוג רק לשבוע הרי לחם גמור הוא ,אף אם נאפה בתנאים של פת הבאה
בכיסנין ,וא"כ ה"ה גם לדידן שהמצות של זמננו עשויות לשבוע.
 כן האשכנזים צריכים ויכולים בשופי לעמוד במנהג הכללי לברך על המצות
 המוציא מבלי כל פקפוק ואין צריכים גם להחמיר לאכלם בתוך הסעודה .וכן
הספרדים יחזיקו במנהגם ,כיון דאין בזה חששא דאורייתא דאם אכלו כדי שביעה
שהוא שיעור קביעות סעודה הרי ממילא מתחייבים בברכהמ"ז ,דוגמת מה שכתב הב"י
בעצמו בספרו הגדול בטעם הדבר שמקילין ככל השיטות בפת הבאה בכיסנין ,וחזינן
דבפרט בברכות גדול כח המנהג ,ויש הרבה דוגמאות לזה בפוסקים ,ואחת מהנה מ"ש
הפנים מאירות הו"ד בבאה"ט ובשע"ת )סי' רב ס"ק יט( ,דאף דס"ל מעיקר הדין לברך על
קפה וטיי בורא פרי האדמה או העץ ,מ"מ גם הוא בעצמו בירך שהכל וכמנהג כל
העולם.
 ידוע דיש מגדולי האחרונים ומכללם גם מגאוני דור הזה מרן החזו"א והגרצפ"פ
 זצ"ל הסוברים לברך על כל כוהל שמוציאים מהענבים בורא פרי הגפן ולדידהו יש
לברך על קוניאק ואראק וכו' מכוהל ענבים בורא פרי הגפן ,ואפי"ה המנהג פשוט בכל
ישראל לברך עליהם שהכל ,ומה שיש אומרים שהמנהג הזה נובע מחו"ל ששם עשו
כוהל משאר דברים ונשתבש הדבר הזה גם כאן אינו נכון כלל ,כי אני ביררתי שגם
מנהג תימן הוא לברך גם על כוהל היוצא מענבים )ששם היו עושין כן( שהכל ,וכמו שכתב
לי תשובה ארוכה בענין זה הרה"ג ר' יעקב יוסף צובירי זצ"ל ]ונדפס בספרו ויצבור
יוסף בר ח"ד עמ' קסב[ .אך ממנהג ברכת הכוהל אינו כ"כ ראיה ,די"ל דדומה זה
למ"ש המג"א )בסי' רצז( בשם השל"ה ,דתקנו לומר במוצאי שבת על הכל בורא מיני
בשמים משום דאין הכל בקיאין בברכות) .אף דזהו תמוה מעט מי הם אלו שתיקנו זה ,והמג"א הביא
בעצמו ממהרי"ו נגד זה ,וכן מצאתי להדיא ברוקח )סי' שנו( לברך גם במוצאי שבת כל ברכה כתיקונה( ,א"כ
ה"ה גם במיני הכוהל דדמיין אהדדי דיבואו לטעות ולברך גם על כוהל היוצא משאר
דברים בורא פרי הגפן ,ע"כ נהגו לומר על הכל שהכל.
 דאין מכל זה ראיה לנד"ד ,כיון שהמנהגים שהבאתי הם מנהגים האומרים לברך
 שהכל במקום ברכה אחרת ,ובשהכל הרי יוצאים בין כה בדיעבד על הכל ,משא"כ
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אם באמת ברכתן של המצות היא מזונות ,א"כ נהי דיוצא עליהן בהמוציא ,אך ברכת
ענט"י וברכהמ"ז תהיה עכ"פ ספק לבטלה ,מ"מ כבר הוכחתי שגם עפ"י דין דינן הוא
כפת גמור ,והמנהג רק מסייע.
 דע ,דיש מיני מצות כאלה שנקראים מציות ועיקרם באמת נעשה רק לקינוח עליהם
 בודאי אפשר לברך בורא מיני מזונות.
 לצרף מצות ללחם משנה שגם כן המנהג פשוט לצרפן ללחם משנה הוא ג"כ
 מכיון שהוא פת גמור ,ואפי' אם נדון אותו לפת הבאה בכיסנין כפי השיטה של
דק דק וכו' וכאשר ס"ל להספרדים ג"כ נוכל לצרפו ללח"מ ,דכיון דכל מה שאנו
חושבים אותו לפהבכ"ס הוא משום דהלכה כדברי כולם להקל ,וביאר בב"י שם שהוא
משום ספק דרבנן לקולא ,א"כ ה"ה לענין לח"מ שגם הוא רק מדרבנן ,וכמג"א )בסי' רנד
ס"ק כג( ודלא כט"ז )בסי' תרע"ח( .וא"כ אמרינן ספק דרבנן לקולא לאידך גיסא למיחשביה
לפת גמור .וע"ע בספר חזון עובדיה ברכות )עמ' סד( .ובס' חזו"ע שבת ח"ב )עמ' קפה(
כתב דבמקום צורך שפיר דמי לצרף פהב"כ גמור ללחם משנה .אח"כ ראיתי שכדברים
האלה כתב ג"כ בקצות השלחן להגרא"ח נאה זצ"ל בח"ג סי' פג )בבדי השלחן שם ס"ק ט(,
אלא שלפי"ז יהיה מותר רק לצרף אחת ולא לקחת שתיים ,אך מעיקר הדין שמחשבים
אותו ללחם פשוט שאפשר לקחת גם שניהם .א"כ היוצא מכל הנ"ל הוא ,כדלקמן:
המנהג פשוט בכל האשכנזים לברך על המצות המוציא ולקחתם ללחם משנה ,ואין מן
הצורך להחמיר ע"ע לאכלם בתוך הסעודה.
 בקרב חלק מהספרדים המנהג פשוט לברך על המצות בורא מיני מזונות ,ואם
 רוצים להחמיר ע"ע יאכלו דוקא בתוך הסעודה וכמנהג השד"ח ,וכן פסק בשו"ת
יחוה דעת ח"ג )סי' יב( .ובספר חזון עובדיה ברכות )עמ' סא( ,וע"ש עוד .אך גם הם
המברכים על זה מזונות יכולים לצרף מצה אחת ללח"מ מחמת ספדל"ק .המציות
הקטנות מכל הסוגים מברכים עליהם בורא מ"מ לכו"ע ,רק אם אכלו בכדי קביעות
סעודה מברכים כמובן ברכת המוציא.
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ורב דקהל סדיגורה בירושלים





בס"ד ,י אדר תשע"ה

שוכט"ס ,לכבוד הרב המופלג בתורה מו"ה חנוך גליק שליט"א ,רחובות.
 אחרי אמירת התודה על מכתב תנחומו ,אבוא בזה להשיבו אשר נסתפק
 אם ניחום אבלים הוא ייקרא דחיי או ייקרא דשיכבי.
 אבלים הוא גמ"ח לחיים ולמתים ,כמ"ש הרמב"ם )הל' אבל יג ,ד .ויד ,ז( .והסברתי
 בס"ד בשו"ת משנת יוסף )חי"א סי' כא ,ה( שמבואר בגמ' כתובות )ח (:שניחום הוא
גמילות חסד לחיים ולמתים .דהיינו לחיים לנחמו מצערו ,ולדבר על לבו ,ולהפיג
דאגתו .ויש ענין של כבוד המת ,שנברא בצלם אלקים ,שמכבדו אחרי מותו ,בזה
שמראה שמצטער עליו ,ובא לנחם אבליו – .וענין נוסף יש ,לדבר שם בשבחו ,כדי
שהמלצת הטוב בעוה"ז תעלה למעלה ,ותועיל לו בעולם העליון .בבחי' ראו מה
הבריות אומרים עליו .וכבר האריך החפץ חיים בכל ספריו על שמירת הלשון
שבדיבורנו למטה אנו מעוררים למעלה ,וע"י לשון הרע גורמים לקטרוג למעלה ח"ו.
וכן להיפך ע"י סניגוריא על ישראל מוסיפים כח לסניגור העליון להמליץ טוב על
ישראל.
 הרמב"ם )אבל יג ,ד הנ"ל( כתב מת שאין לו אבלים להתנחם ,באים עשרה בנ"א
 כשרים ,ויושבים במקומו כל שבעת ימי האבלות ,ושאר העם מתקבצים עליהם,
ואם לא היו שם עשרה קבועים בכל יום ויום ,מתקבצים עשרה משאר העם ויושבים
במקומו .והשיג הראב"ד עליו וז"ל :א"א זה אין לו שורש ,עכ"ל - .דהיינו שהראב"ד
משמע ליה בכוונת הרמב"ם שהיושבים יושבים כאבלים .אבל מנו"כ הרמב"ם מבואר
שאינם יושבים כמתנחמים ,אלא כדרך שמתאספים סביב האבלים ,כן בליכא אבלים
מתאספים עליהם.
 בזה כמ"ש המאירי )שבת קנב (:ז"ל :ובאים אחרים ומקיפים אותם ,כאילו הם
 הצריכים לנחם ,וזה הוא כבודו של מת עכ"ל - .ובשלטי גבורים )מועד קטן דף יח.
א תודת המערכת נתונה להרה"ג רבי גמליאל הכהן רבינוביץ שליט"א שהמציא לנו מכתב זה מתוך ספר
שעורך "ליקוטי משנת יוסף" על הלכות שמחות ,ושכמ"ה.
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מדפי הרי"ף באות א( בשם הרמב"ן כתב שצריכים להתאבל במקום שיצאה נשמתו ,כי
באותו מקום שמת הנפש מתאבלת ,ושם צריך לתת לה תנחומין ,והכי עביד רב יהודה
לההוא גברא דשכיב בשיבבותיה ,דלא הו"ל מנחמין ,דאזל ויתיב במקום שמת שם עם
עשרה אנשים כל ז' ימי אבלות .ויש טעם לומר דהתנחומין שהמת מקבל בתוך אותם ז'
ימים כשמתאבלת נפשו ,היינו התפילה שמתפללין במקומו בעשרה ,כי אז השכינה היא
שם ,דהשכינה בי עשרה שריא .והיינו דנקט רב יהודה י' אנשים לעמוד במקום שמת
ההוא גברא ,כדי להתפלל במקומו ,דזה היה לו תנחומים .דאי לא תימא הכי למה נקט
רב יהודה י' .מיהו נראה דכל תנחומין סגי אפי' בלא תפילה ,דהכי משמע פשט ההלכה.
והלכך אפי' לא הניח אלא אשה שאין מתפללים בעשרה בעדה ,כיון שצריך לעשות לה
תנחומין סגי ,עכ"ל הש"ג.
 מש"כ לעיל שיש ענין לדבר בשבחו של הנפטר ,וגם עצם ביאת המנחמים הוא
 כבוד הצלם אלקים ,שייך זאת גם כשאין אנשים מתנחמים אלא אשה.
 יש לעיין לפי"ז ,דהרי רוב רובם של הנפטרים ל"ע יוצאת נשמתם בבית החולים,
 ושם במקום הפטירה לא שייך לשבת שבעה] .אכן היה מקרה ששמעתי לפני
כשישים שנה מצדיק ירושלמי אחד שציוה לבניו שאחרי איו"ש ישבו שבעה בבית
החולים ,ויצאה נשמתו בביה"ח שערי צדק ,וקיבלו רשות ע"כ מהרופא החרדי ד"ר
משה וואלך ז"ל מנהל ומייסד בית החולים[.
 דכאשר מקום יציאת הנשמה נתפס תיכף ע"י בן אדם אחר ,נודדת הנשמה אל
 בית האבלים ,וכאשר באים לנחמם מתנחמת היא עמהם.
 ראיתי בספר נשמת ישראל )מצות ניחום אבלים פכ"ד הערה ו( שהביא מספר שו"ת פאר
 עץ חיים )סי' כד ,בהשמטה ד"ה ונלענ"ד( בתו"ד נפשו של מת באה במקום האבלים ויש
לו התחברות עמהם ,וכשמנחמים את האבלים גם נפש המת מתנחם עמהם מאבלותו.
ואין אתנו יודע עד מה ,דהרמב"ם הרי סתם וכתב שהניחום היא גמ"ח למתים .ואולי
נחמת הנשמה היא ע"י קיום מצות ניחום אבלים שמקיימים החיים עם החיים .וראיתי
כן במכתב בעל פני מנחם זצ"ל בשם אחיו בעל בית ישראל זצ"ל משמי' דהחידושי
הרי"ם זצ"ל ,עכתו"ד הנשמת ישראל – .יש בזה משמעות כדברינו ,שהנשמה מצטרפת
במקום האבלים ,וגם אם לא יצאה הנשמה במקום ההוא ,היא באה למקום האבלים.
 זוגתי הצדקת בת קדושים ע"ה שבבית החולים בעת יציאת נשמתה הטהורה,
 היה שם מעמד נשגב של יותר ממנין גברים יוצאי חלציה שאמרו כל הזמן
תהלים והתפילות הכתובות בגשר החיים ,ועוד דברים שבקדושה ,וניגוני התעוררות
ותשובה ,ומתוך כך יצאה נשמתה בטהרה ,וזה היה דבר נדיר מאד שצוות בית החולים
נתנו להם לעשות כן .תנצב"ה.
 הראוני בספר ילקוט יוסף )ליו"ד סי' שעו ,מנהג המנחמים סי' כו אות ט( שמספר כי אביו
 הראשון לציון הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל הגיע לנחם את הגאון הגרי"ש
אלישיב זצ"ל על פטירת זוג' הרבנית ,באותה שעה הגיעה שיחה טלפונית )מיבלחט"א(
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]מ[הגאון בעל שבט הלוי )שליט"א( ]זצ"ל[ אשר התחיל דברי נחמתו בהשאלה אם
יוצאים מצות ניחום אבלים דרך הטלפון .ופנה הגרי"ש אלישיב אל הגאון רבי עובדיה
יוסף לשמוע חוות דעתו .והשיב לו שתלוי אם ענין ניחום האבלים הוא לייקרא דשיכבי
או לייקרא דחיי ,שאם ניחום אבלים הוא משום ייקרא דשיכבי לא יועיל דרך הטלפון,
אבל אם הוא ייקרא דחיי יועיל גם דרך הטלפון .כמו דאיבעיא ליה בגמ' )סנהדרין מו(:
הספידא ייקרא דחיי או דשיכבי ,נ"מ ביורשים שאינם רוצים לפרוע שכר המספיד ,אם
מוציאים מהם בכל כרחם ,ומסיק בסוגיא שזה ייקרא דשכבי .וכן פסק הרמב"ם ושו"ע
)חו"מ סי' רנג .יו"ד סי' שמד ,ט( שמוציאים מהיורשים בע"כ .וכן )שם ,סעיף י( שאם צוה שלא
יספידוהו שומעים לו .עכת"ד.
 הדברים הנ"ל שנפש המת מתחברת במקום האבלים ומתנחמת עמהם ,ובפרט אם
 מתנחמת ע"י קיום מצות ניחום אבלים כהחידושי הרי"ם הנ"ל ,אם האבלים
מתנחמים ע"י הטלפון גם הנפש מתנחמת בזה – .ולענ"ד לחינם האריכו אחרוני זמנינו
בשאלה זו ,אם יוצאים מצות ניחום אבלים ע"י טלפון .שהרי אין בניחום ענין של
השמעת קול הנחמה ,כבקול שופר או קול מגילה .ואפי' אם נאמר שאין הקול נחשב
כקול המדבר ממש ,אלא כקול הברה הבאה ע"י גלי הקול למרחקים מקולו של המדבר
לאוזנו של השומע .אבל סו"ס ברור שקול זה מקורו מהמדבר אל השומע ,דהיינו
מהמנחם למתנחם ,ובודאי יצא גם ע"י הטלפון .שוב הראוני שכן כתב בספר חזון
עובדיה אבלות ח"א )עמ' יב( ,וח"ג )עמ' סה(.
 נאמר שדברי הנחמה הם גם ממש לנשמה ,אולי יש לומר שצריך להיות מקול
 המנחם ממש אל הנשמה .אבל לפי הנ"ל שנחמת הנשמה היא על ידי קיום מצות
התנחומים ,או בזה עצמו שהאבלים מתנחמים ,שפיר מתנחמת הנשמה עמהם גם
כשמתנחמים ע"י הטלפון.
 שבעה כעת על זוגתי הצדקנית ע"ה ניחמו אותנו מרן הגאון בעל שבט הלוי
) שליט"א( ועוד גדולים וצדיקים ע"י הטלפון .ועיין עוד באריכות דברים בס"ד,
בניחום אבלים בטלפון ועוד פרטים ,בשו"ת משנת יוסף )ח"ח סי' עז(.
 ימלא רחמים עלינו ועל כל ישראל ,וננחם בנחמת ציון וירושלים במהרה
 בימינו אמן.
דושה"ט בברכה מרובה
 


  


משנת

סימן יט – הרב ניסים בן שמעון

יוסף

קטו

ובתורתו נהגה

 
הרב ניסים בן שמעון
ראב"ד תל אביב

 
 בקשה לגירושין ,המבקשת :אנו נשואים זל"ז משנת  1966אזרחית בלבד
 בקולומביה ,נולדו לנו  4בנות כיום הם כבר נשואות ,לפני כ 20-שנה בעלי עזב
אותי ,ונטש אותי עם הבנות ומעולם לא דאג לנו ,עד כמה שידוע לי הוא חי עם אשה
אחרת ויש לו  2ילדים ממנה שגרים בתל אביב ,כיום בעלי נמצא בישראל ואני מקוה
שאם ביה"ד יזמין אותו בדחיפות יסכים סוף סוף לתת לי גט .בהופעתה בפני ביה"ד
אמרה האשה ,כי נישאה אזרחית בלבד ,מאחר ואביה התנגד ולא הסכים שאתחתן אתו
והרב לא הסכים להשיא אותנו .האשה שהוא חי אתה כיום נמצאת ברעננה והיא אמרה
לי שהוא נמצא בפרו ,משם ברח לסאן דומינגו ,יש לו הרבה דרכונים ,והוא לא מופיע
ברישומים בשמו ,ביה"ד הוציא צו הבאה והעביר את התיק למחלקה לאיתור בעלים
בהנהלת בתי הדין ,בוצעו חיפושים במקומות שונים אולם ללא הצלחה.
 צורפו מכתבים מהרבנים בפנמה מקום מגוריה של האשה ,הרב א.ל.ל .רב קהילת
 ב"א בפנמה כותב :ש.ג.ע .היא יהודיה וחברה של קהילתנו ,יש לה  4בנות
נשואות פה עם יהודים ,לפני  20שנה בעלה עזב אותה והיא גידלה וחינכה את הבנות
לבד ,היא עגונה ומשתדלת להשיג גט ,כל עזרה שתינתן לה יהיה מצוה גדולה ,על
מכתב זה כותב רב הקהילה היהודית בפנמה הגאון רבי ציון לוי )שליט"א( זצ"ל :מאשר
בזה הפרטים שכתב הרב א.ל.ל .רב קהילת ב"א.
 הוזמנה והופיעה עם ב"כ טו"ר גב' ד.ב .ביקשתי לשמוע מהאישה על
 הנישואין ,וכך אמרה :הייתי צעירה הכרתי אדם בשם א.י .רציתי להתחתן אתו,
אלא שלרב המקום הרב ד.ש .ז"ל בקולומביה נודע כי האדם הזה )א.י (.כבר היה קשור
לאשה אחרת ויש לו בת )ועזב אותם( ,ואמר זאת לאבי ,ואבי התנגד מאוד גם בגלל ש-א.י.
מבוגר ממני ב 10-שנים ,לכן הרב לא הסכים להשיא אותי ,היינו אוהבים ולא היינו
מוכנים להיפרד ,ונרשמנו לנישואין בביהמ"ש ללא ידיעת הורי ,אמרנו :יגיע יום
שנספר זאת .בינתיים אבי שמר עלי בכל מה שאפשר ,לא נתן לי לצאת לבד וכו' ,לאחר
זמן קצר חברה שלי התחתנה ,הלכתי לחתונה עם אחי ושם היה גם "בעלי" ,הוא
כנראה שתה שם ,ובא לאחי ואמר לו :דע לך שאנו כבר נשואים ,היא כבר בגיל 18
ואביה לא יכול לעשות כלום ,אחי בא הביתה והודיע זאת ,אבי כעס מאד וסגר אותי
בבית ,ברחתי מהחלון ונסעתי אתו )עם א.י ,(.אבי לא סלח ולא הסכים וכו' ,ומוסיפה
בבכייה :אני גרמתי למותו וכו' ,לא התקיימו נישואין דתיים כלל וכלל ,לדבריה יודעים
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זאת הרבנית ש) .אשת הרב ד.ש (.הוריה ,ואם בעלה ,וכל מי שיכול היה לדעת ,אפשר
להתקשר ולשאול.
 עם הרבנית ש .אמרה :אני מכירה טוב מאד את ש.ג.ע) .המבקשת( היא התגיירה
 עם אמה אצלינו אני לקחתי את האם ,ובתה המבקשת ,ואחיה כשהיו בגיל 6-7
הטבלתי אותם והגיור היה כדת וכדין ,בענין נישואיה של ש.ג.ע .אני יודעת בפירוש
שבעלי לא קידש אותם ,לא יודעת איך התחתנה .גם בתה של הרבנית שהיתה חברה
של ש.ג.ע .אומרת :לא שמעתי שהיו קידושין )נישואין( דתיים.
 טלפונית עם אם הבעל גב' ו.א.ע .הנמצאת בברזיל אמרה ,שיודעת שלא היו
 דתיים רק ציוויל )נישואים אזרחיים( .בשיחה טלפונית עם אם המבקשת אמרה
בפירוש ,שהנישואין של בתה היו רק אזרחית ,היא ובעלה התנגדו בתוקף לנישואין
ולא הסכימו שיערכו נישואין ,ובעלה סגר אותה בחדר ולא נתן לה לצאת והיא ברחה
מהחלון ,ואח"כ הודיעו לבני א .ז"ל) ,אחיה של המבקשת( ,שהם כבר נישאו אזרחית ,והיא
בגיל  18ויכולה לעשות כרצונה.
 מדברי המבקשת וכל החומר שבתיק כדלהלן  :אין כל עדות או ידיעה כל
 שהיא האומרת שהמבקשת נישאה כדמו"י  .אין עדות שראו אותם יחד ,כבר
כ 20-שנה פרודים ,אמנם יש לה  4בנות והיה ידוע ומקובל אצל כולם כי הבנות נולדו
להורים נשואים.

        

 העומדת בפנינו ,האם אשה נאמנת לומר שהנישואין היו רק אזרחית ,למעשה
 דברי המבקשת אינם מכחישים דברים קודמים ,אלא מפרשת דבריה שכל מה
שאמרה שהיא נשואה הכוונה נשואה אזרחית ,ואין דבריה כיום סותרים שום חזקה
אחרת ,וכשמקבלת סיוע מדברי האימהות יש לקבל דבריה ,באשר להתיר לה להנשא
ידוע מה שכתבו האחרונים בענין נישואין אזרחיים אם אפשר להתירה ללא גט.
 לפני שנדון מבחינת ההלכה מצאתי לנכון להתקשר לרב מקומה ,על מנת לברר
 אודות המבקשת איך בדיוק היתה מוחזקת במקום מגוריה ,והאם יש הוכחות על
כך ומה ידוע לו על נישואיה ו/או על בעלה .להלן פרוטוקול השיחה )מליל חמישי ו' תשרי
תשס"א( לא הזדהיתי ,רק אמרתי מתקשרים מביה"ד בתל אביב ,שאלתיו האם ידוע לו
איך היו הנישואין ,הרב ענה בביטחון :כן הם נישאו כדת וכדין .לשאלתי עם כל הכבוד
מנין זה לכב' ,עונה :יש לה כאן ארבע בנות נשואות .אמרתי האם זה מוכיח שהיא
נישאה כדמו"י ,ענה :יש לה חזקה .אמרתי איזה חזקה ,אמר :היא נישאה בארץ שיש
שם רבנים .אמרתי כן היא נישאה בקולומביה והרבנית של הרב ד.ש .זצ"ל סיפרה
שהיא יודעת שבעלה לא השיא אותה ,כי הוריה לא הסכימו שהיא תתחתן עם הגבר
הזה ,כיון ששמעו שיש לו בת מאשה אחרת ,ועזב את האשה ,וכו' .ענה הרב :זה
סיפורי נשים ,ועוד א"ל הרב שיש לו אמא בברזיל והיא יודעת .אמרתי שכבר שאלתי
אותה והיא אמרה שלא היו נישואין דתיים .הרב ענה )ברוגז( :אתה רוצה להתיר אותה
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בלי גט לפני יום כיפור ,אני לא למדתי כך ,היא יש לה חזקת נשואה א"א .שאלתי
מאיפה החזקה הזו ,הרב :היא כל הזמן באה לבקש גט ,לשם מה צריך גט אם אינה
נשואה ,אמרתי גם כשנשואים אזרחית אומרים שהם נשואים ,היא חשבה שצריך גט,
מה פסול יש בזה .הרב ענה )בכעס( :אני לא אחתן אותה אצלי ,מי יודע למה אתה רוצה
להתיר אותה ,בזה הסתיימה השיחה.
 זו עולה ברור ,כי שם בפנמה מקום בו נמצאת המבקשת קרוב ל 20-שנה לא
 ידוע כלל על נישואיה שהיו כדמו"י ,וכל הידוע שיש לה  4בנות והיה לה בעל,
היתה נשואה ,איך נשואה אף אחד לא שאל ,ולא נאמר מפי האשה אף פעם שהיתה
נשואה כדמו"י ,רב המקום הסיק מכך שביקשה לעזור לה להשיג גט מבעלה ,שהיתה
נשואה ,אבל האשה הסבירה בפנינו כי ביקשה גט  .כי לא רצתה שכולם ידעו שלא
היתה נשואה כדמו"י .ב .לא יודעת דרך אחרת ,יודעת שצריך גט ,גם כשבאה לארץ
ביקשה גט ,אבל כתבה שהיו הנישואין רק אזרחית.
 עולה ,שאין לאשה זו כלל חזקת אשת איש ,אין כלל מי שאמר שנישאה
 כדמו"י ,כל הנוגעים והקרובים לענין אמרו שהיה רק נישואין אזרחיים ,גם
המבקשת עצמה אינה סותרת עתה את דבריה הקודמים ,כי כל מה שאמרה שהיא
נשואה היינו אזרחית ,ולכן מבחינה הלכתית אין לנו להחזיקה בא"א ,ומאחר וכן עלינו
להחליט אם אפשר להתירה ללא גט.

  

 עלי לציין במפורש ,כי מקרה זה אינו רגיל שתישאר אשה עגונה למעלה
 מעשרים שנה ,ודאי שחובה עלינו לברר את ההלכה ,ואם יש דרך להתירה ,הרי
שזאת חובתינו .לנגד עיני מש"כ בשו"ת הב"ח החדשות )סי' סד( בהיתר עגונה וז"ל:
להתיר בחינה קטנה שבבחינת העגונה הגדולה ,שעליה אמר שלמה ראיתי דמעת
העשוקים ואין להם מנחם ,וכל מי שמתיר עגונה אחת בזמן הזה כאילו בנה א'
מחורבות ירושלים העליונה ,להציל בחינה א' מאשת חיל וד"ל ,עכ"ל .וראה ביבי "א
למרן )שליט"א( זיע"א ח"ו )אבה"ע סי' ג'( שהאריך והביא דברי פוסקים רבים בזה.
 שנ"ד שהיא עגונה שנים רבות וכיון שהגיע לידי לא אני בן חורין לפטור את
 עצמי .כאמור אין בפנינו כל עדויות או חזקה מבוססת שהמבקשת היא אשת
איש ,וכי נישאה כדמו"י ,ואף מה שהיא רשומה במשרד הפנים כנשואה ,מתברר
שלמעשה כשהגיעו לארץ היא והבעל לא רשמו עצמם נשואים ,אלא רק לאחר לידת
הבת השלישית ביקש לקבל כסף עבור הילדים ,לכן רשם אותה נשואה ואילו הוא עצמו
נשאר רווק ברישומים .לאור האמור לעיל ,חל עלינו חובת בירור במקורות ההלכה
עיקרא דהאי מילתא.

    

) פרק א' מהל' איסורי ביאה הכ"א( כתב וז"ל :איש ואשה שבאו ממדינת הים ,היא
 אומרת זה בעלי והוא אומר זו אשתי אם הוחזקו בעיר ל' יום שהיא אשתו
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הורגים עליה ,עכ"ל .ומרן השו"ע באבה"ע )סי' יט סעיף ב'( העתיק לשון הרמב"ם .ומקור
הדברים במס' קידושין )פ (.מלקין על החזקות ,סוקלין ושורפין על החזקות וכו' ,אמר
רבי יהושע בן לוי משם בר קפרא מעשה באשה שבאת לירושלים ותינוק מורכב לה על
כתפה והגדילתו ובא עליה והביאום לבית דין וסקלום לא מפני שבנה ודאי אלא מפני
שכרוך אחריה .ע"כ.
 דקדקו בדברי הרמב"ם דס"ל דאפילו שהוחזקו ל' יום בעינן שיאמרו זה
 בעלי וזו אשתי ,כ"כ הנוב"י )קמא סי' נד( .ועיין באוצר הפוסקים )סי' יט סעיף ב'
אות ג' סק"ד( שהביא משו"ת דבר אליהו )לרמן ,סימן כא ,דף כז ע"א( שכתב דבחזקת א"א בעינן
גם לאמירה ,ומשום דבלא אמירתה היינו אומרים שבאמת היא פנויה רק שדרין
באיסור ,אבל כשאומרת זה בעלי איגלאי מילתא דהקריבות שביניהם היא מחמת
אישות ,עכ"ל .וכ"כ בערך שי )סק"ב( וז"ל :ובפשטות י"ל דבלא אמירתם שהם איש
ואשה כיון שבאו ממדינת הים אף שישבו כאן יחד אימור שרק פילגשו היא .עכ"ל.
ובשו"ת בית אפרים )אבה"ע ס' מט( כ' וז"ל :אמנם מאי דנקיט הרמב"ם הוא אמר זאת
אשתי בסיפא ולא כתב כן ברישא נלענ"ד דברישא מיירי וכו' ,אבל במי שבאו ממדינת
הים שלא ידענו אותם מתמול שלשום כלל בכה"ג בעינן שיאמרו גם כן זו אשתי וכו',
ויתחזק ע"י מנהג אישות ל' יום ,ובלא אמירתם רק מחמת אומדנא לחוד אין לדונם.
עכ"ל .ולדעת גדולים אלו אין מקבלים חזקת א"א אלא כשיאמרו שניהם וגם הוחזקו ל'
יום ,וכאמור בנ"ד הוא לא אמר מעולם שהוא בעלה ,ונשאר רשום רווק בת"ז.
 דבר יהושע )אהרנברג ,ח"ג אבה"ע סי' יד( כ' וז"ל :והנה באבה"ע )סי' יט( איתא איש
 ואשה שבאו ממדינת הים היא אומרת זה בעלי והוא אומר זאת אשתי ,אם
הוחזקו בעיר ל' יום שהיא אשתו הורגים עליה ,עכ"ל ,בנ"ד בודאי החזיקו עצמם כאיש
ואשה ,אך יש לדון בנ"ד אפילו הוא אומר זאת אשתי והיא אמרה בעלי לא הוחזקו
מאחר שבאו מרוסיא שהיה שכיח שם נשואין אזרחיים י"ל דלכך אמרו זו אשתי וזה
בעלי לפי שנישואין אזרחיים נחשב בעיניהם נישואין ממש ,אבל לא אתחזיק שהיו
ביניהם נישואין כדמו"י ,ועיין בנובי"ק נ"ד שכתב :דלכך צריך שיאמרו ג"כ זו אשתי
וזה בעלי ,דבחזקה לבד שמתנהגין כאיש ואשה אכתי לא הורגין הואיל ואפשר שהיה
תנאי בקידושין ,ורק כשאומרים כנ"ל ולא הזכירו שאין נישואין שלהם מוחלט מחמת
התנאי לזה מהני חזקה עיי"ש ,וממילא בנ"ד שאפילו באמרו כנ"ל אכתי לא ברור אם
היה רק נישואין אזרחיים אין כאן חזקה כלל ,וכיוצא בזה כתב הרא"ש בתשובה )כלל לה
סי' יא( .וכו' ,והכ"נ כיון שדרך אותן שנשואין אזרחית קורין לעצמן אשתו ובעלי אין
אמירתן עושה שהם נשואין כדמו"י .עכ"ל.
 בשו"ת מהר"מ מינץ )סי' כג( וז"ל :שאני חזקה זו דאיש ואשתו שבאו ממדינת הים
 משאר חזקות דשאר בשר וכו' ,אבל גבי איש ואשה שבאו ממדינת הים דיש
לספוקי בכמה ספיקות מלבד שיש לחוש דאף אם נתחברו יחדיו ונוהגים כאיש ואשתו,
מ"מ לא קידשה מעולם בפני עדים ,עכת"ד.
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 בפד"ר )כרך ד' עמ'  (87שהביא את הנז"ל וכתב :ומעתה אם בדורות הראשונים
 אשר פרט למיעוטא דמיעוטא נערכו חיי המשפחה בישראל כדת ודין ,ואעפ"כ
לא היה אפשר לקבוע בבירור שהם זוג נשואים כל עוד לא שמענו מפיו שהיא אשתו
ומפיה שהוא בעלה ,קל וחומר בדורינו אנו ,ומסוג אלה המתדיינים לפנינו ,שאין
לקבוע דבר ברור מזה שרואין שמתנהגים כאיש ואשה ,שאמנם הם נשואים כדמו"י,
לולי אמירה דידיה שאמר זו אשתי .ועוד הוסיף שם )בעמ'  :(91עלינו להוסיף וכו',
נשתנה בזמנינו המושג של איש ואשה אצל כמה וכמה אנשים מהמון העם מאלה
הבאים מחו"ל ,חלק ניכר מהם רואה באשה המיוחדת לבעל בנישואין אזרחיים כאשתו
גמורה ,ומתקריא אשת פלוני ,וא"כ יש לדון שהיום ישתנה הדין הנ"ל "איש ואשה
שבאו ממדינת הים הוא אומר זאת אשתו והיא אומרת זה בעלי והוחזקו בעיר כאיש
ואשה דינם כבעל ואשה הנשואין זל"ז כדמו"י" ,כי באלה העולים ממדינת הים גם
כשאמר זאת אשתי והיא אומרת זה בעלי אין זה יכול לשמש כהוכחה ברורה שאמנם
הם נשואים כדמו"י ,עכ"ל) .ויש להוסיף שברור שאין לאיש זה חזקה שנישאו כדמו"י לפי מה שראיתי,
כדלעיל(.
 אבני האפוד )סי' טו( נשאל וזת"ד :באיש ואשה שדרו יחד עידן ועידנים כאיש
 ואשה בעיר פליפולי ,וילדה לו בת א' ,ואח"כ הרחיק האיש נדוד מהעיר והיא
ובתה הלכו לעיר רוסג'יק ,ולאחר זמן באה לפני בי"ד בוכה ומבכה שיכתבו איגרת
למקום רחוק אשר שם יושב בעלה ,שישלח לה ולבתה פרנסתן ,או שיפטרנה בגט
כשר ,הב"ד שאל את האשה איה הכתובה ,השיבה בעלה קרעה בשעת כעס .איה איפה
היו הקידושין ,ת .איני יודעת שם הכפר .מי היו העדים ,ת .איני מכירתן .ביה"ד ראה
חולשת התשובות ואעפ"כ שלח לבעל מכתב כבקשת האשה ,והוא לא ענה כלום ,רק
אח"ז הגיע מכתב מא' מאוהבי הבעל שכותב בשם הבעל כי מעולם לא היתה אשתו רק
חיו כפילגש ,לא היה לא כתובה ולא קידושין ,ומ"מ אם ביה"ד יחקרו ויתברר שאכן
היו קידושין ישתדל להשיג מהבעל גט ,לאחר זמן חזרה האשה לבי"ד וחפצה להנשא,
וטוענת שמה שאמרה שנישאת כדמו"י זה היה מתוך בושה שחיה ללא נישואין ,וכן
שרצתה לחייבו במזונות ,אבל האמת שלא נישאת לו כלל ,לכן מבקשת היתר מביה"ד
ואם לא יתירו לה תטול חייה מהעולם ב"מ או תעשה דבר אחר.
 דן הרב בתשובתו מאחר והוחזקו כאיש ואשה הרבה יותר מל' יום ימים ושנים
 והוחזקה לא"א היאך תואיל אמתלא לערער חזקה אלימתא זו ,ולאחר שהאריך
ודן מצידי צדדים ,כתב וז"ל :ותו איכא דאפילו אם החזקה היתה ברורה שלא היה בה
פקפוק ,רק כל העם מקצה מחזיקין אותה כאיש ואשה מפני מראית העין דלעיני כל
העם הם מתנהגין כאיש ואשה ,ואיכא למימר דמסתמא נתקדשו זה לזה בקידושין
גמורים ,ובאנו לההיא דמרן בשו"ע )אבה"ע ס' יט( ,וכמ"ש בתחילת דברינו ,מ"מ עתה
דהוברר הדבר דהאיש הזה הוא רע מעללים ואשתו הראשונה הניחה באלמנות חיות,
ואח"כ בא ונתלוה אל האשה הזאת ,אפשר ומקום יש לומר דבכה"ג לא מהניא החזקה,
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מאחר דהוא רועה זונות וכו' ,מי זה אמר דהיא אשתו והוא בעלה כדינה של תורה וכו',
ועל פי זה עשינו מעשה להתירה לאשה הנז' להנשא לכל מי שתחפץ בלתי גט ,אפילו
לכהן כיון דלא נתגרשה מאתו .עכת"ד.
 האמור בנ"ד שכאמור עזב אשה עם בת משותפת ,הגיע לקולומביה ולקח את
 המבקשת ,ילדה לו  4בנות ,עזב אותה ברח ונעלם ,לקח אשה כאן בישראל ,ברח
ממנה לאחר שילדה לו  2בנות ,והשמועות אומרת שעזב אשה אחרת בפרו ,ואשה
נוספת בסאן דומינגו ,וגם בלי להתייחס לשמועות אין ספק שעזב אשה ובת לפני
שהכיר את המבקשת ]שהרי לכן לא רצה הרב ד.ש .מקולומביה להשיא אותו עם
המבקשת[ ,ואחריה עזב אשה כאן בישראל ,אדם כזה ברור שאין לו חזקת כשרות
בעניני עריות ,עד שנאמר שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות.

  
 זו יש להגיע גם אם לא נביא בחשבון את הנשים שלקח ועזב אחרי
 המבקשת ,כי יש אולי מקום לומר "השתא הוא דאיתרע" אולי בשעה שלקח
אותה היה כשר ,ואין להביא ראיה ממה שעשה אח"כ ,ונעמידו בחזקת כשרות.
 נחלקו באחרונים בדין שוחט ובודק שנפסל מחמת עבירה אם פוסלים שחיטתו
 למפרע ,דלדעת הש"ך והפר"ח ביו"ד )סי' א' סק"ח( יש להכשיר ,ואילו התבואות
שור הקשה עליהם דהא דמי למקוה וכו' ,ועיין שב שמעתתא )פ"ד שמעתא ג'( שכתב נ"ל
עיקר כדעת הש"ך ולא דמי למקוה וכו' ,וכ"כ גם בחקרי לב יו"ד ח"א )סי' יא דף כ' ע"א(,
ועיין נתיבות המשפט חו"מ )סי' לד ס"ק טו( ,ומש"כ עליו בשו"ת חמדת שלמה )יו"ד סי' ה'(,
ובשו"ת דברי חיים )אוירבך ,יו"ד סי' נח( ,ויש בזה אריכות דברים ואין כאן המקום.
 שבנ"ד נראה שאכן אין ספק שמאחר וגם לפני שהכיר את המבקשת כבר עזב
 אשה וילדה ,שוב אין לחשוש ולומר שאינו עושה בעילתו בעילת זנות וכדו',
שהרי עיקר דעת הסוברים שאין אומרים הוכיח סופו על תחילתו ,הוא מאחר וכל אדם
בחזקת כשרות עד שיפסל ,וכל עוד שלא נפסל חזקתו כשר .וכפי שכתב הרשד"ם )חו"מ
סי' שי( וז"ל :וראשונה אומר שדבר גלוי וידוע שכל ישראל בחזקת כשרים הם כמו שאנו
אומרים בהמה בחייה בחזקת איסור עומדת וכו' ,נשחטה יצאה מחזקת האיסור אשר
היה לה ובחזקת היתר עומדת עד שיוודע לך בבירור במה נטרפה ,כמו כן כל בר ישראל
עשאו ה' ישר מתחילת בריאתו ובחזקת כשר עומד עד שיוודע לך בבירור שביקש
חשבונות ואורחות עקלקלות לצאת מדרך האמת והיושר .עכ"ל .ובספר דעת קדושים
)ווארמאן ,יו"ד סי' א' ס" ג( כתב שחזקת כשרות לאדם הוא משום שאדם מתחנך מימי נעוריו
להשמר מעבירות ומאיסורים וההרגל נעשה טבע .עכ"ל.
 ע"ז מרן הגאון )שליט"א( זיע"א בספרו יביע אומר )ח"ח אבה"ע סי' ה' עמ' שצב( וז"ל:
 לפ"ז יש לדון באנשים כאלה ,כגון העד שהוא מחלל שבת בפרהסיא ,וכיוצא בו,
שכולם לא התחנכו על ברכי התורה ,ולא חלק ה' להם בבינה ,אפשר שכל חזקת
הכשרות שלהם מעורערת מעיקרה ,וכיו"ב כתב בספר ערוך השלחן יו"ד )סי' רפא ס"ט(
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בדין סופר שכתב ס"ת ואח"כ המיר ,שאף שמעיקר הדין אמרינן השתא הוא דאיתרע
ועד עתה היה בחזקת כשרות ,מ"מ בדור הפרוץ הזה י"ל שמכבר טינא היתה בלבו ,כי
בעוה"ר האמונה נתרופפה בזמנינו וכו' ,עכ"ל .וע"ש שהאריך להדיא כדרכו בקודש
דעות הפוסקים בזה .מ"מ בנ"ד למדנו שמאחר וכבר עורערה חזקתו קודם ,הרי יש בכח
מעשיו האחרונים להוכיח שהוא נשאר כפי שהיה בתחילתו ,ואבד חזקת כשרות לענין
עריות.
 עלינו לברר נקודות נוספות  :אם הוחזקה כא"א ע"י בנותיה שבאו עמה .
 אם חשיב חזקה על פי עצמה  .נשואין אזרחים כשהבעל נעלם אם יכולים
להתירה ללא ג"פ.

   

 מעולם לא הוחזקה האשה )ע"פ דין( לאשת איש ,והיו שחשבו או הבינו מתוך
 דבריה שהיא נשואה ,וחשבו שנישאה כדמו"י ,ומאחר ואין כל עדות ששמעו
מפיה שאמרה שנישאה כדמו"י ,ברור שרשאית ונאמנת בדבריה כיום שאומרת שאמנם
היא נישאה אבל רק אזרחית.
 דנו כשבאה אשה והיא מעוברת אי אמרינן דודאי הילד מן הנישואין דהרי
 רוב נשים יולדות בנישואין ,עיין בלבושי מרדכי )סי' נ'( ,ובספר גור אריה
יהודה )סי' יז( ,הוב"ד באוצר הפוסקים )ס"ק יא( ,ואף לדעת הסוברים כן ,בנ"ד אין חזקה
זו דאדרבא יש לנו רוב אחר ,רוב היולדות בחו"ל ו/או בקולומביה ,הם לא מנישואין
כדמו"י בעווה"ר ,ולכן אין להחזיקה כא"א בגלל בנותיה.

    
 בנ"ד ברור שמעולם לא ראו אותה בפנמה עם בעלה ,וכל הידיעה שהיא נשואה זה
 רק על פי עצמה .בשו"ת משיבת נפש )סי' עז( כתב דגם על פי דיבורה בלבד הויא
מוחזקת כאשת איש ,אלא שהסיק שנאמנת באמתלא לומר שהחזיקה עצמה כאשת איש
מטעם כל שהוא.
 בעין יצחק ח"א )סי' מז אות יא( ,וכתב שם עוד דהוה מיגו בעיקר החזקה ,דהוא דן
 באשה שלא היו עדים עליה כלל רק היא עצמה אמרה שהוחזקו במקום אחר
לאיש ואשה ,ואח"כ אמרה שלא קידש ודרו בזנות ונותנת אמתלא על מה שהוחזקו ,אף
שיש לה מיגו ,הויא מיגו במקום חזקה ,ולבסוף כתב דהוה מיגו בעיקר החזקה וכה"ג
אמרינן מיגו ,ועיין שם )באות יב( שכתב דאם יתברר עפ"י עדות נשים שהוחזקו
במקומם כאיש ואשה אין מקום להקל וכו' ,ולכן כתב שיעשו חקירה ודרישה אחר זה
ואם יש שני עדים הן כשרין והן פסולים ,כמו קרובים או נשים וכה"ג יש להחמיר ,ואם
יבורר שאין עדים להעיד על החזקה אפשר להקל .עכת"ד .והנה בנ"ד כל הקרובים הן
מצד הבעל והן מצד האשה כולם אומרים שלא נשאו כדמו"י רק אזרחית ,וכך אמרה
גם הרבנית דשם )אשת הרב ד.ש (.לכן ברור שאין כלל להחמיר.
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 א' הדיינים דאיך נאמין לה כשאומרת שהנישואין היו רק אזרחית ולהפקיע
 הקידושין ,הרי זה בבחינת חב לאחרים ,וכדכתב הרמ"א )אבה"ע סי' מז סעיף ד'(
וז"ל :וי"א דכל זה מיירי באמרה נתקדשתי סתם ,אבל אמרה נתקדשתי לפלוני שוב
אינה נאמנת לומר פנויה אני ,דלאו כל הימנה לחוב לו ולהפקיע עצמה ממנו .עכ"ל.
ומקור דברי הרמ"א הוא בדברי הרא"ה שהובא בר"ן כתובות )כב ,(.ולפ"ז איך נאמין
לדבריה שנישאה רק אזרחית ולהפקיע עצמה ממנו.
 לו דיש לדחות הערתו בכמה פנים  .תחילה יש להעיר אף דמלשון הרמ"א
 הנ"ל נראה שהרא"ה כתב כן בפשיטות דאינה נאמנת ,אבל המעיין בתשו'
הרא"ה בעצמו יראה דכתב דאפשר באומרת מקודשת אני לפלוני לא סמכינן באמתלא
וכו' ,הרי שכתב רק בלשון "אפשר" ולא בלשון החלטי ,וכמו שהאריך בזה בנובי"ק )סי'
ס'(.
  דברי הרא"ה ז"ל רבים החולקים ,בשו"ת מהר"ש הלוי )חו"מ סי' כא( כתב
 בשם מהר"א חסון דסברת הרא"ה לא ס"ל לרוב הפוסקים ,וכן בשו"ת מהריב"ל
ח"א )סי' יח די"ב( כתב דאין לחוש לדברי הרא"ה שהרי יש כמה תשובות מכמה רבנים
דלא כהרא"ה ,ושם )בסי' לט( כתב דדעת הרא"ה הם דברי יחיד וכל הפוסקים אשר
מעולם חולקים עליו ,גם בספר טיב קידושין )סק"ט ,הוב"ד באוצר הפוסקים אות כ'( כתב ,עיקר
סברת הרא"ה תמוהה מאד וכו' ,ובחידושי הרא"ה עצמו לא החליט את הדבר,
ומסתברא דלעולם אמתלא מהני כיון דהרא"ה גופיה לא החליט וכו' ,ובאוצר הפוסקים
שם הביא עוד פוסקים רבים דלא ס"ל כהרא"ה.
  גם אילו היינו פוסקים כדברי הרא"ה בכ"ז בנ"ד מאחר וכבר  20שנה אינם
 חיים יחד והבעל ברח ,ואף היתה לו אשה אחרת ונולדו לו ממנה  2ילדים הרי כבר
אין שום "זכויות" לבעל שעלול להפסיד בדברים שאומרת עתה ,ולא שייך לומר "לאו
כל הימנה לחוב לו ולהפקיע עצמה ממנו" כאשר הכל כבר מופקע ועומד.
  גם דלדעת הנו"ב הנ"ל דברי הרא"ה איירי כאשר אמרה דבריה בפני ב' עדים
 ובבי"ד אבל אם לא בפני בי"ד ,גם הרא"ה מודה שיכולה לחזור בה אף שיש בזה
חב לאחריני ,וכסברא זו כתבו עוד מהאחרונים.

   

 אבה"ע שם )סימן מז ס' ד'( פסק מרן :אמרה היא בעצמה נתקדשתי וחזרה ואמרה
 פנויה אני תוך כדי דיבור נאמנת ,לאחר כדי דיבור אינה נאמנת ,ואם נותנת
אמתלא לדבריה שאמרה כן תחילה וכו' ,וראינו בדבריה ממש הרי זו נאמנת ,ואם לא
נתנה אמתלא או שנתנה ואין בה ממש אינה נאמנת וכו' .עכ"ל.
 מרן השו"ע אמתלא מועילה רק כאשר יש בה ממש ,היינו שביה"ד יחליט שאכן
 יש ממש בדברים אלו ,ואין הכוונה שביה"ד צריך לברר עד הסוף אם אכן זה
נכון ,אלא מספיק שטענה זו יכולה להיות אמת ,אמנם ברור שאם ביה"ד רואה בעליל
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שהטענה אינה נכונה אינה מתקבלת ,וכפי שכתב הנו"ב )הנ"ל( והובא בפ"ת
וז"ל :משודכת שהודתה בפני אביה שנתקדשה למשודך שלה בעד א' ,וכעת חוזרת
ונותנת אמתלא על הודאתה ,שמה שאמרה כן היה בכוונתה להוציא מאביה התחייבות
שהתחייב ליתן לה ,אי מהני בזה אמתלא .לאחר שהאריך בעיקר דבריה שנישאת בעד
א' אם לחוש והעלה כמה וכמה צירופים כתב :אמנם על הרב דמקום המעשה מוטל
לעיין בדבר האמתלא זו אם היא אמתית וטובה או לא ,דהיינו אם זה שריחק אבי
הבתולה השידוך הוא מחמת שקשה בעיניו עיקר המוהר שפסק ליתן לבתו ולכך רצה
להרחיק השידוך למעט המוהר ,א"כ היא אמתלא טובה וחזקה ,אבל אם טבע האב הוא
שוע ונדיב נגד זרעו ולא מטעם זה הרחיק השידוך וכו' ,ומעולם לא היה מקום לחשוב
שמחמת המוהר הרחיק השידוך ושעינו צרה בהתחייבות זו ,אז אמתלה זו אין בו ממש.
עכת"ד.
 למדנו הגדרת האמתלא כאשר אינה מתקבלת על דעת השומעים אין בה ממש,
 ואין מתחשבים בה כלל ,אבל כאשר היא אכן נשמעת ומתקבלת אין צריך
לברר כ"כ אם היא נכונה .ולפי האמור בנ"ד האמתלא שאמרה המבקשת סבירה,
נשמעת ומתקבלת ,ומה גם שבאמתלא זו אינה חוזרת מדבריה אלא היא אמתלה
מפרשת ובזה ודאי דנאמנת.
)ס"ק ג'(

      

 שעלינו להחליט מצד נישואין אזרחית ,תחילה נציין שיש שני אופנים היאך
 עורכים נישואין אלו ,יש מקומות שבני זוג החפצים להנשא זל"ז באים לפקיד
המיוחד לכך ,חותמים על טופס בו מצהירים שרוצים להנשא ,הוא חותם ומאשר ,ובזה
יוצאים מאתו כשהם 'נשואין' .אופן ב' ישנו אדם מיוחד שעורך להם "טקס" מברך
אותם ונותן טבעת לכל א' ,בטקס זה משתתפים חברים וקרובים ,בנ"ד לדברי המבקשת
הלכו אצל פקיד בעיריה בקולומביה נרשמו כנשואין ללא כל טקס כל שהוא.
 נישואין אזרחיים כבר דנו בזה באחרונים באורך ,בספר אבני אפוד ח"ב )סי' כו(
 העלה להלכה דאין צריך גט ,וכ"כ בהיכל יצחק להגרא"י הרצוג זצ"ל )אבה"ע
ח"ב סי' לא( ,ישכיל עבדי ח"ב )אבה"ע סי' ב'( וח"ו )סי' קא( ,קול מבשר ח"א )סי' ז'( ,מנחת
אלעזר ח"ג )סי' יב(.
 ביבי"א ח"ו )אבה"ע סי' א' אות ג'( שכתב וז"ל :ועינא דשפיר חזי בשו"ת מהר"מ שיק
) אבה"ע סי' כא( שכתב דבנשואין אזרחיים א"צ גט ,וכמ"ש הרמ"א בהג"ה )סי' כו(
בשם הריב"ש ,ועוד שכבר האריך בשו"ת תרומת הדשן )סי' רט( שבפרוצים לא שייכא
חזקה זו וכו' ,וכן פסק בשו"ת בית יצחק )אבה"ע סי' כט אות י'( ,וכן פסק בשו"ת תשובה
שלמה ח"ב )סי' יז-יח( להתיר בנישואין אזרחית וכו' .וכתב הגר"ח עוזר גרודזנסקי
בתשובה שנדפסה בקובץ אגרות שלו )סי' ל( שמאחר שהורו מהר"מ שיק והבית יצחק
שבנישואין אזרחיים אין צריך גט ,מותרת גם לכהן ,דקי"ל פנוי הבא על הפנויה לא
עשאה זונה ,גם הגרי"מ חרל"פ בשו"ת בית זבול ח"א )סי' כז( העלה להתיר ללא גט
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וכו' ,וכן פסק המשפטי עוזיאל ח"א )אבה"ע נט( וח"ב )סי' נד-נה( ,ובחלקת יעקב ח"א
א'( וח"ב )סי' קפג( ,ועיין בשו"ת קול מבשר ח"א )סי' ז'( ,וח"ב )סי' יח( שכתב וז"ל:
והעולה לדינא אחר שכמעט כל הגדולים בדור שלפנינו הסכימו שנשואין אזרחיים
שנעשו בנימוסי ערכאות אין צריך גט כלל מצד הדין ,רק מקצת הצריכו גט מצד חומרא
בעלמא וכשיש חשש עיגון בודאי שיש להקל בפשיטות ,עכ"ל.
 האמור לעיל יש להגיע למסקנה כדלהלן :המבקשת יכולה להנשא כדמו"י פרט
 לכהן) ,מאחר והיא גיורת(.
 :  הגאון הרב שלום משאש )שליט"א( זצ"ל הרב הראשי
 וראב"ד ירושלים ,וכ' 'אני מסכים לכל האמור לעיל ועי' בספרי תבואות שמ"ש
חאה"ע תשובה ארוכה מענין זה והעלתי בנישואין אזרחיים אינם נישואין ע"ש' .וכן גם
מרן הגאון הרב עובדיה יוסף )שליט"א( זיע"א לאחר שראה את פסה"ד על נימוקיו
הצטרף להיתר הנ"ל.
)סי'
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הרב בן ציון מוצפי
ראש בד"צ וישיבת "בני ציון"

 
 אודות פסק הרמב"ם )ברכות י ,ח( והשולחן ערוך )או"ח ריט ,ז( שיש לברך
 ברכת הגומל לאחר נסיעה מעיר לעיר כשיש ביניהם שיעור פרסה ,דהיינו
שבעים ושתים דקות נסיעה .האם שייך דין זה גם בימינו ,הואיל ונשתנו תנאי הדרך
וגם הסכנות שבדרכים פחתו .והאם אמירת ברכה זו היא חובה או רשות?

   

 בתלמוד )ברכות דף נד (:איתא :אמר רב יהודה אמר רב ,ארבעה צריכים
 להודות ,יורדי הים ,הולכי מדבריות ,ומי שהיה חולה ונתרפא ,ומי שהיה
חבוש בבית האסורים ויצא .יורדי הים מנלן? דכתיב )תהלים קז ,כג( "יורדי הים
באניות" וגו' ,ואומר "יודו לה' חסדו ונפלאותיו לבני אדם" .הולכי מדברות מנלן?
דכתיב )שם ,ד( "תעו במדבר בישימון דרך ,עיר מושב לא מצאו ,ויצעקו אל ה' וגו',
וידריכם בדרך ישרה וגו' ,יודו לה' חסדו" .ע"כ.

     
 להגאון המקובל רבנו אברהם גלאנטי זצ"ל )הובא משמו בספר אור החמה ח"א דף
 קסו ע"ב-ג( שכתב וז"ל" :מקראי דכתובים לא מוכח אלא הודאה ,כמו
שכתוב "יודו לה' חסדו" וכו' ,אבל לשבחא דהיינו הברכה שמברכים אותו מנין
וכו' .ואם תדקדק תמצא ש ארבעה צריכים להודות נמצאו ביעקב ורמזם באומרו
)בראשית לה ,ג( "לאל העונה אותי ביום צרתי ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי" .חבוש
בבית האסורים ,היינו בבית לבן שלא היה מניחו לשוב לארצו וכו' .חולה ונתרפא,
"ויזרח לו השמש וכו' והוא צולע על יריכו" )שם לב ,לב(  .יורדי הים ,שעשה עצמו
כגשר על הירדן ,ואם היה זולתו שמא שטפוהו שטף מים רבים .הולכי דרכים,
כמשמעו )שם לה ,ג( ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי" .ע"כ.
 בתורה )ויקרא ז ,יב( "אם על תודה יקריבנו" ,ופירש רש"י ז"ל" :אם על דבר
 ההודאה על נס שנעשה לו ,כגון יורדי הים והולכי מדברות וחבושי בית
האסורים וחולה שנתרפא ,שהם צריכים להודות ,שכתוב בהם יודו לה' חסדו".
ועיין פרי מגדים )א"א ,או"ח ריט בהקדמה(  ,שהביא דברי רש"י אלו ,וכתב שהחיוב
להודות הוא מדברי קבלה ,שתהלים ברוח הקודש נאמר ,וספק דברי קבלה לחומרא
כשל תורה .ובמסקנתו כתב ,שמכל מ קום כשספק לו אם בירך ברכת הגומל אם
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לאו ,יברך בלא שם ומלכות ,דברכות אין מעכבות ,רק הודאה בעינן .ע"כ.
ובפסיקתא )דרב כהנא כט( איתא" :אמרו ישראל לפני הקב"ה ,שלך הוא להיות עושה
נסים לנו וכו' ,אותה שעה כשתעשה לנו נסים ,אין אנו כפויי טובה ,אלא אף אנו
אומרים שירים וזמרים" .עכ"ל.
 תקנת חז"ל לברך הגומל ,אינה תלויה ברצונו של האדם אם יחפוץ יברך ואם
 לאו לא יברך ,אלא היא חובה .שכך לשון התלמוד "ארבעה צריכים להודות",
דהיינו 'חייבים להודות' .וכזאת דקדק הגאון יפה ללב )ח"ב סימן ריט ,א( דלשון
'צריכים' היינו 'חייבים ' ,דדא ודא חד משמעות הוא .ע"כ .וכך נראה מפשט לשון
הרמב"ם ז"ל ,שכתב 'צריכים' וחזר וכתב 'וצריך' וכו' .ועוד ,סברא הוא ,הקב"ה
עשה עם האדם חסדים ,ועל כן מצווה וחייב להודות לו .ומאמרים רבים מצאנו
המדברים בחיוב ההודאה לה' יתברך ,וכמו שכתבנו במקום אחר.
 להביא לכך ראיה מברכת שהחיינו שהיא מכלל ברכות ההודאה והיא חובה,
 כגון במועדים )עיין עירובין דף מ .(:ואף שעל פירות חדשים קיימא לן ברכת
שהחיינו רשות ,היינו דוקא כשאינו רוצה לאכול הפירות ,שאין מחייבים אותו
לברך עליהם ולאוכלם ,אבל כשרוצה לאכלם הרי הוא בר חיובא לרבים מהפוסקים
וחכמי הקבלה ,ואסור לו לאכלם בלא ברכת שהחיינו ,וכמה דיו נשתפך בדין
אכילת פרי חדש בימי בין המצרים .ועיין להגאון חיד"א )שו"ת יוסף אומץ סימן נו(,
שכתב דברים קשים על האוכל בשאט נפש פרי חדש בלא שהחיינו .ולעומתו כתב
הזכור לאברהם אלקלעי )ח"א או"ח אות ט ערך ט"ב דף לה סע"ב ד"ה ותו(  ,שאף על פי
שברכת שהחיינו רשות ,מכל מקום מאחר דהשתא נתפשט המנהג בכל ישראל שלא
לאכול בלתי שהחיינו ,הרי קיבלו עליהם .וכתב האליה רבה )או"ח רכה ,ו(" :אפילו
למאן דאמר רשות הוא ,היינו על ראייתן ,לכן אני אומר דראוי ליזהר שלא לבטלו".
ועיין מגן אברהם )רכג ,ג( שעל דברי הרמ"א שכתב )שם ,א(" :ויש שכתבו שנהגו
להקל בברכה זו ,שאינה חובה אלא רשות ,ומזה נתפשט שרבים מקילים באלו
הברכות" ,העיר" :ואינו נכון ,דמאי דאיתמר איתמר" .עכ"ל .ועיין בספר גדולת
אלישע )סימן רכה ,יב( שכתב" :וכיון דכל הני רבוותא הכי סבירא להו ,העיקר לדינא
דאין להקל בכל ברכות אלו" .עכ"ל.

    

 הרמב"ם ז"ל )ברכות י ,ח( הביא דברי הגמרא להלכה ,וז"ל" :ארבעה צריכים
 להודות ,חולה שנתרפא ,וחבוש שיצא מבית האסורים ,ויורדי הים כשעלו,
והולכי דרכים כשיגיעו ליש וב" .עכ"ל .אלא ששינה מלשון הגמרא וכתב "הולכי
דרכים" במקום "הולכי מדברות" .וכבר עמד בזה רבינו מנוח )שם( וכתב שאפשר
לומר שסמך על דברי התלמוד ירושלמי )ברכות פ"ד ה"ד(" :רבי שמעון בר אבא בשם
רבי חנינא ,כל הדרכים בחזקת סכנה .רבי יונה כד הוה נפיק לאכסניא ,הוה מפקד גו
ביתיה" .עכ"ל .והנפקא מינה בין שתי הגירסאות ברורה ,שלגירסת התלמוד בבלי

משנת

סימן כ  -הרב בן ציון מוצפי

יוסף

קכז

ובתורתו נהגה

הסכנה היא דוקא במדבר ,אך בנסיעה מעיר לעיר אין סכנה ולא יברך הגומל ,ואילו
לדעת הירושלמי ,הדרך היא הקובעת את הסכנה ,וכל שיוצא מהישוב הוי בכלל
סכנה וצריך לברך ,ואין צריך שיעבור במדבר .וכמוהו פסקו רב האי גאון בערוך
)ערך ארבע(  ,הרמב"ן בספר תורת האדם )שער המיחוש ענין הרפואה( ,רבנו דוד אבודרהם
)בענין ברכת הראיה השבח וההודאה(  ,הרא"ה )על הרי"ף ברכות פ"ט(  ,ארחות חיים )ח"א  ,דין מה
שמוסיפין בשני ובחמישי ,אות כד( בשם יש אומרים ,ובשו"ת הרדב"ז )ח"ג סי' תקעב(.
 רבנו יונה ז"ל )ברכות דף מג .מדפי הרי"ף( כתב" :ומנהג הוא בצרפת שאינם
 מברכים ברכת הגומל כשהולכים מעיר לעיר ,מפני שאומרים שלא הצריכו
להודות אלא להולכי מדברות שהוא סכנה מחיות רעות ולסטים ,אבל להולכי
דרכים לא .ומה שאמר בירושלמי כל הדרכים בחזקת סכנה הם עומדים ,לא אמרו
זה אלא לענין תפלת יוצא לדרך בלבד ,שבכל הדרכים יש לו לבקש על נפשו .זה
דעת רבני צרפת ז"ל" .עכ"ל .וכן כתב הרא"ש ז"ל )ברכות פ"ט סי' ג(" :ונהגו באשכנז
ובצרפת שאין מברכים ברכת הגומל כשהולכים מעיר לעיר ,דסבירא להו שלא
הצריכו להודות אלא הולכי מדבריות דשכיחי ביה חיות ולסטים ,והא דאמרינן
בירושלמי כל הדרכים בחזקת סכנה ,לא אמרו אלא לענין תפלת הדרך בלבד ,שבכל
הדרכים צריך אדם לבקש על נפשו ,אבל ברכת הגומל במקום תודה נתקנה .וכן
כתב הרב ר' יוסף ז"ל ,דוקא חולה שנפל למטה ,אבל אם חש בראשו או במעיו אין
צריך לברך .אבל בערוך משמע אפילו חש בראשו ובמעיו" .עכ"ל .גם בנו רבנו
יעקב בעל הטורים )או"ח סימן ריט( הביא דבריו להלכה .ומשמע שכן דעת התוספות
)ברכות נד :ד"ה ואימא(  ,שהעתיקו דברי ה"ר יוסף שהחש בראשו אינו מברך ,ובסכנה
דוקא מברך ,אך לא במיחוש או בדרך מעי ר לעיר .וכך משמע בבית יוסף )סי' ריט(
בדעת התוספות .ובהמשך דבריו הביא הטור את דעת הרמב"ם ,וז"ל" :אבל
הרמב"ם ז"ל כתב ,דבכל דרך ובכל חולי צריך להודות ,דגרסינן בירושלמי כל
הדרכים בחזקת סכנה הם .וכן כתב בערוך דאפילו חש בעיניו או בראשו צריך
לברך ,וכן נוהגים בספר ד" .עכ"ל .וכתב מרן בבית יוסף שם" :ומה שכתב בשם
הרמב"ם דבכל דרך ובכל חולי צריך להודות ,אינו מבואר בדבריו ,אלא דממה
ששינה 'הולכי מדברות' האמור בגמרא ,וכתב במקומה 'הולכי דרכים' ,משמע
דבכל הולך דרך קאמר ,ומינה למד רבנו דחולה ונתרפא בכל חולי קאמר".
 בשלחן ערוך )או"ח ריט ,ז( כתב" :באשכנז וצרפת אין מברכים כשהולכין מעיר
 לעיר ,שלא חייבו אלא בהולכי מדברות דשכיחי ביה חיות רעות ולסטים,
ובספרד נוהגים לברך ,מפני שכל הדרכים בחזקת סכנה" .עכ"ל.
 שדעת רבני צרפת ואשכנז ,שדברי הירושלמי שכל הדרכים בחזקת סכנה,
 היינו דוקא לגבי תפילת הדרך ,אך לא לגבי ברכת הגומל ,ודעת חכמי
ספרד שאין לחלק בין תפלת הדרך לברכת הגומל ,וכל שנסע מעיר לעיר עליו לברך
גם ברכת הגומל .וכך ביאר המשנה ברורה )שם ,כב( וז"ל" :ובספרד נוהגים לברך,
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דסבירא להו דברכה זו שווה לענין ברכת תפילת הדרך".
 באמת ענין הלסטים וחיות רעות לא נזכר דוקא בתלמוד ,ומצינו בתשובת
 הריב"ש )סימן שלז( שהועתקה בבית יוסף )או"ח ריט(  ,שכתב וז"ל" :ולא הוזכרו
הארבעה בכתוב ,אלא מפני שהם מצויים תמיד בדרך מנהגו של עולם ברוב
האנשים" .עכ"ל .הרי שביאר לך שסכנת חיות רעות ולסטים לאו דוקא ,והוא הדין
לשאר סכנות ,אלא שסכנה זו היתה יותר מצויה בימיהם .וכן כתב המאירי )בית
הבחירה ברכות דף נד (:וז"ל" :יש מי שאומר ,שאין הדברים הללו אמורים אלא בהולכי
מדברות שתעו וכו' .ואף על פי שפשוטי המקראות מוכיחים כך ,אין אני מודה בכך,
אלא כל שע לה למטה וירד מברך .בתלמוד המערב )הירושלמי( אמרו ,כל הדרך
בחזקת סכנה ,וכל החולי בחזקת סכנה וכו' ,וכן כל הולכי דרכים במשמע .ולא עוד
אלא שנראה לי שלא נאמרו אלו בפרט ,אלא אף על פי שלא אירע להם סכנה
צריכים להודות ,הואיל והדבר מצוי להסתכן" .עכ"ל .הרי שחיות ולסטים לאו
דוקא ,אלא שבדרך מצוי להסתכן .וכן כתב בחוט המשולש שבסוף ספר התשב"ץ
)הטור השלישי סימן ל( .וכן דעת מרן הבית יוסף )שם( ,שמדמה כל הדרכים בחזקת סכנה
לכל החולאים בחזקת סכנה ,שבכל דרך ובכל חולי צריך להודות ואפילו שלא היה
בסכנה .וכתב בביאור הגר"א )או"ח ריט ,ח( שמחלוקת מרן והרמ"א היא הן בדרך והן
בחולי ,שבכל דרך ובכל חולי דעת מרן לברך הגומל.
 כתבו בדעת מרן לענין הולכי דרכים ,הכנסת הגדולה )סי' ריט(  ,ברכי יוסף )שם ,ג(,
 מאמר מרדכי )שם ס"ק א( ,חסד לאלפים )שם אות י( ,סידור בית עובד )דיני הגומל אות
יא דף קד ע"א(  ,רבי יעקב עמדין בבית יעקב )עמ'  , (112פתח הדביר )ח"ד דף שיג ע"ג(  ,שדי
חמד )מערכת ברכות סי' ב' אות יא(  ,ברית כהונה )או"ח ב ,כא(  ,שמח נפש )גאגין ,אות ה הגומל(,
ספר נתיבי עם )סי' ריט(  ,ועוד .וכל גאוני הספרדים ,כולם כתבו שמנהגינו לברך על
הליכה מעיר לעיר .וכן כתבו גאון עוזנו ונזר תפארתינו הגאון רבנו עובדיה יוסף
)שליט"א יחשל"א( זלה"ה בספרו יביע אומר )ח" א או"ח סימן יג  ,ח" ב סימן יד ,ח"ו סימן מח אות
ט(  ,ובנו ידידנו עוז ,בספר ילקוט יוסף )ח"ג עמוד תקעט( .ועוד כתב בילקוט יוסף )שם
עמוד תקפו הערה כז( שמנהג הספרדים ל ברך הגומל על כל חולי אף על פי שאין בו
סכנה ובלבד שיהיה מרותק למטה בחליו .ע"כ.
 למד ,שכולי עלמא מודים שיש סכנה בין במדבר בין מעיר לעיר ,אלא
 שבמדבר הסכנה יותר קבועה ומצויה ,אבל מעיר לעיר אינה קבועה ומצויה
הגם שהדרך בחזקת סכנה .אלא שלדעת רבני צ רפת חזקת סכנה מחייבת תפילה אך
אינה מצריכה ברכת הגומל ,ולדעת חכמי ספרד גם ברכת הגומל בכלל.

  

 לגבי תפילת הדרך ,נזכר בגמרא )ברכות דף כט (:מהותה ונוסחה" :אמר רב
 חסדא ,כל היוצא לדרך צריך להתפלל תפילת הדרך .מאי תפילת הדרך? יהי
רצון מלפ ניך ה' אלקי ,שתוליכני לשלום ,ותצעידני לשלום ,ותסמכני לשלום,
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ותצילני מכף כל אויב ואורב בדרך ,ותשלח ברכה במעשי ידי ,ותתנני לחן לחסד
ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואי ,ברוך אתה ה' שומע תפלה" .ועיין בדברי הרי"ף
)שם דף כ .מדפי הרי"ף(  ,והרא"ש )שם פ"ד סי"ח(  ,והטור )או"ח סי' קי(  ,שכתבו נוסח התפלה
בשינויים קלים ,ורבנו הרא"ש הוסיף סמוך לחתימה "ותחזירני לביתי לשלום".
ולדברי המעדני יום טוב )על הרא"ש שם אות ע( ,הרי"ף לא גריס "ותחזירני" .ע"כ .אך
בדברי הרי"ף שלפנינו הגירסא "ותחזירני" .והגאון יעב"ץ בסידורו )בית יעקב קיא(
גרס ג ם "ומכל מיני פורעניות המתרגשות לבא לעולם" ,וכן הוא הנוסח בסידורים
המאוחרים.

   

 נתבונן בנוסח התפלה הנזכר בגמרא ,נמצא שהתפילה באה להגן מפני סכנות
 שונות המצויות בדרכים ,בנוסף לסכנת חיות רעות ולסטים .שהרי בתחילה
אמר "שתוליכני לש לום ותצעידני לשלום ותסמכני לשלום" ,הרי שזה נוסח כולל
לבקשת ברכה הצלחה חיים ושלום מפני כל מיני פגעים ,ולאו דוקא חיות ולסטים.
ואחר כך מבקש במיוחד עבור הסכנה היותר ממשית שהיא "אויב ואורב" .וכן
להרא"ש שגרס "ותחזירני לביתי לשלום" ,אם הדבר חוזר על סכנת חיות ולסטים,
הרי כבר אמר "מכף כל אויב ואורב" ,אלא על כרחך שיש לבקש על עוד נזקים
ופגעים הנמצאים בשעת סכנה ,משום שכל הדרכים בחזקת סכנה ,וכאשר האדם
יוצא לדרך מתעוררים עליו סכנות וקיטרוגים שונים ,וממילא כששב לשלום אל
ביתו צריך לברך ברכת הגומל ולהודות לבורא על כך.
 לכך מדברי המדרש )קהלת רבה ג ,ג( "דאמר רבי לוי ,בשלשה מקומות השטן
 מצוי לקטרג ,השרוי בבית המרועע ,והמהלך בדרך יחידי ,והמפרש בים
הגדול .רבי שמעון בר אבא בשם רבי חנינא ,כל הדרכים בחזקת סכנה" .והוא
המאמר המוזכר בירושלמי שהעתקנו לעיל .הרי שיש סכנת קיטרוג כשאדם יוצא
לדרך ,ויכול חס ושלום להנזק בכל מיני פגעים ,ולאו דוקא מסכנת חיות ולסטים.
וכן איתא בזוהר הקדוש )צו ד"ל ע"ב( " :ועל דא בעי בר נש לאסתמרא מחובוי ,דלא
ידע זימנא דדינא שריא עליו וכו' .נפק מביתיה לבר ,דינא שריא עליו ,ולא ידע אי
יתוב לביתיה אי לאו .נפ ק לארחא ,על אחת כמה וכמה ,דהא כדין דינא נפקא קמיה.
הדא הוא דכתיב )תהלים פה ,יד( צדק לפניו יהלך" .וכן במקומות רבים בזוהר הקדוש
מצאנו על הסכנות הכלליות והשונות שיש לו לאדם בדרך ,ומהם בפרשת וישלח
)דקע"ד ע"ב( " :ותא חזי ,לית מקטרגא אשתכח עליה דבר נש אלא בזימנא דסכנה".
וכן הוא במדרש )בראשית רבה צא ,ט(" :אין השטן מקטרג אלא בשעת הסכנה".

  

 גם ראה כמה הפליגו האחרונים בעצות והנהגות טובות ליוצא לדרך ,וכמה
 טרחו על מצות לויה ליוצא לדרך .ועיין באליה רבה )סימן קי ס"ק טו(  ,ולהגאון
חיד"א בברכי יוסף )שם ,ד(  ,וזכור לאברהם )אלקלעי ,או"ח אות ל(  ,ובית עובד )דיני תפלת
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הדרך אות ג( ,וחסד לאלפים )סימן קי אות ה(  ,וזבחי צדק )יו"ד קטז ,קא( .ועיין בחזקוני סוף
פרשת שופטים )דברים כא ,ח( שפירש הפסוק "כפר לעמך ישראל" ,ששגו ולא שמרו
הדרכים מסוכנות .ע"כ .ומקור דבריו הוא בתלמוד )סוטה דף מו . (:והזהירו ליתן צדקה
קודם צאתו לדרך )אליה רבה קי ,ח .ובחסד לאלפים שם(  ,וכן אמרו בגמרא )תענית דף י:
ובפסחים דף ב" :(.לעולם יכנס אדם בכי טוב ויצא בכי טוב" )ועיין תוספות פסחים ב .ד"ה
יכנס(  .וכן הזהירו לעסוק בתורה בדרך ,משום דכתיב )משלי ו ,כב( "בהתהלכך תנחה
אותך" )של"ה דפו"ר דף קפה ע"א .שערי תשובה קי ,ו .ברכי יוסף סימן קי ,ג .זכור לאברהם אלקלעי ח"א
אות ד .חסד לאלפים שם ה(  .וראה להגאון רבנו חיים פלאג'י ז"ל שהאריך בספריו על
חיוב הזהירות והתפלה מהסכנות השונות שבדרכים ,ומפורש בדבריו )כף החיי ם סימן
ז ,ח( שאין הכוונה דוקא לסכנת חיה ולסטים ,אלא לנזקי ממון ,וגם סכנות רוחניות
בנפש כמאכלות אסורות ,עריות ,שבת וכדומה .וכתב תפלות שונות לשמירה בדרך
)עתרת החיים סימן זך ,ג .רפואה וחיים פ"ח( .ועיין להגאון הרב אברהם חמווי זצ"ל בספריו
הרבים )אביעה חידות מער כת ד ,א .דבק מאח מערכת ד ,יד .האח נפשנו מערכת ד ,ט .נפלאים מעשיך
מערכת ד ,ז( שכתב שבדרך שכיחי מזיקים ב"מ ,והם הגורמים סכנות שונות לאדם,
וצריך שמירה על ידי שיעסוק בתורה ,ושאחרים ילווהו ,ויתן צדקה ואז יהיה שלם
בגופו בממונו ובנפשו .וכתב בספר חסידים )סימן רנז(" :כשאדם צריך ללכת לדרכיו,
יתפלל תפלה להושיע מכל אויב ואורב בדרך" .עכ"ל .ומי לנו גדול מרבנו משה
קורדבירו זצ"ל ,שמלבד היותו גאון הקבלה ,שימש בכהונה כאב"ד בצפת בזמן
מרן זיע"א והוסמך על ידי רבנו יעקב בירב זצ"ל ,וכתב בפירושו לזוהר הקדוש )אור
החמה ח"ג די"ט ע"ג( ,וז"ל" :אמנם בהתפעל )האדם( שום פעולה חדשה ,כמו לבנות בית
או לישא אשה וכיוצא ,או לילך לדרך ,אז הדין יתחדש בו ויתעורר עליו בפרטות
אם ראוי אם בלתי ראוי .וזה שאמר "נפיק מביתיה" שהוא התעוררויות מעשיו
כנזכר" ,נפק לאורחא" שהוא מקום הסכנות" .עכ"ל .הרי מצינו חבל נביאים
מתנבאים בסגנון אחד ,שבדרך יש סכנות שונות וצריך האדם להתפלל לינצל מהן,
וכששב לשלום עליו להודות לה' יתברך על כך.

      
 ראיתי למו"ר ועט"ר הגאון רבי בן ציון אבא שאול זלה"ה בשו"ת אור לציון
) ח"ב פי"ד אות מב ,עמוד קלט( שכתב ,שאין לברך הגומל כשנסע מעיר לעיר ,אלא
אם נוסע בדרך נידחת או בשעות מאוחרות בלילה ,או בכביש העובר באיזור עויין,
כגון חברון או כביש הבקעה .והוסיף עוד בהערה שם וז"ל" :שכיון שכל תקנת
ברכת הגומל היא על סכנת חיות רעות ולסטים כמבואר בשולחן ערוך ,אם כן כיום
שיש כלי רכב רבים בכבישים ובלא הפסק ,אין חשש של לסטים ולא של חיות רעות
וכו' .ומשום סכנת תאונות דרכים אין לברך ,שסכנה זו אינה בכלל תקנת חז"ל
לברך ברכת הגומל ,שהרי בודאי שאף הנוסע שעה וחומש בעיר ,וכגון בערים
הגדולות בעולם ,אינו מברך ,אף על פי שיש בהן סכנת תאונות דרכים ,ועל כרחך
שהתקנה היתה רק משום לסטים וחיות רעות .ולכן ,רק באופן שיש חשש לסטים
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וחיות רעות ,וכגון שיש מרחק גדול בין רכב לרכב ,באופן שאין רכב זה רואה רכב
אחר ,ולסטים וחיות רעות אינם חוששים לפגוע בהם ,נחשבת הדרך בחזקת סכנה,
ומברך ברכת הגומל לכשמגיע בשלום" .עכ"ל.
 דמו"ר זצ"ל ,תורה היא וללמוד אני צריך .דהנה אנן בני ספרד נקטינן
 כהרמב"ם והשולחן ערוך שפסקו כהירושלמי ש"כל הדרכים בחזקת
סכנה הם" ,ואין צריך דוקא שתהא סכנת חיות רעות ולסטים ,ורק לדעת רבני
אשכנז כנזכר בדברי רבנו יו נה הרא"ש והטור' ,הולכי מדברות' הוא בדוקא,
דשכיחי בה חיות רעות ולסטים .ומה שכתב שאם נוסע בדרך נידחת או בשעות
מאוחרות ,או בכביש עויין שיברך ,הנה זה לא כמר ולא כמר ,שלסברת השולחן
ערוך בכל דרך יברך ,ולסברת הרא"ש דוקא במדברות יברך.
 ועוד אחרת ,לשיטת השולחן ערוך שאינו מחלק בין תפילת הדרך לברכת
 הגומל ,והרי בתפילת הדרך לא חילקנו בין סכנת לסטים לסכנה אחרת וכולי
עלמא מודו בזה .ובזמנינו זה בודאי שלדעת מרן יש לברך ,באשר שחנו עד למאוד,
שפלנו עד עפר ,ונתרבו השודדים והרוצחים למיניהם ,אסירים נמלטים ,מחבלים,
פועלי ם זרים ושיכורים ,ערב רב דאומות העולם ,המשתוללים בדרכים ורוצחים כל
הנקרה בדרכם ,וליוצא ולבא אין שלום ,וכמה פעמים עוברי אורח תמימים נופלים
בדרכם ,וכן לוקחים עמהם בני ערובה הפוגשים בהם באקראי ,ואין כיום שום
משמעות והבדל בין מקום כביש סואן לדרך נידחת ,או בין איזור עויין לאיזור
בטוח ,ואין אתה יודע מהיכן חס ושלום תבוא הסכנה .ומכל שכן בעידן נושאי
הנשק ,איכה ירדוף אחד אלף ,ואין הלסטים חושש מהעוברים ושבים .ואפשר שגם
רבני אשכנז וצרפת יודו שבזמן הזה צריך לברך ,וכמו שכתב הגאון יעב"ץ בסידור
בית יעקב )בית נתיבות עמוד קיב(  ,אלא שקשה לשנות המנהג שנהגו לברך דוקא
במדברות ,אבל לדעת מרן השולחן ערוך בודאי שיש לסמוך על כך ולברך .וראה
להגאון רבנו יוסף חיים זצ"ל בספר בן איש חי )ש"א הקדמת פ' עקב( בטעם שארבעה
צריכים להודות ,שההולך בדרך ,על הרוב לא ילך יחידי ,אלא עם אנשים רבים
ושומרים חזקים ,ורואה שבהם היתה שמירתו ועל ידם בא לשלום למחוז חפצו,
ומכיון שעלול יותר לשכוח השגחתו יתברך ,מפני שתולה טובתו בטבע ומנהגו של
עולם ,לכך תיקנו לברך שיהיה מודה בפיו ומשבח לה' יתברך שבהשגחתו הוא
נשמר וניצול בכל אלה .ע"כ .ובאזנינו שמענו כמה פעמים ,על עוברים ושבים
שחוששים לחייהם ונמלטים ממקום הפיגוע כל עוד נפשם בם ,וכידוע ממה שאירע
בשנת תשל"ד לתקפ"ץ בעיר מעלות ,שהמבוגרים נסו והניחו את הילדים .ואם כן
אין הליסטים חוששים לפגוע בראותם עוברים ושבים .וכן בזמן הגמרא ,וכי לא היו
במדברות עוברים ושבים ושיירות גדולות  ,ובכל זאת לא נמנעו מלברך.
 כל האמור ,אפילו אם נאמר שאין סכנת חיות ולסטים ,הרי אחרי שקיימא לן
 כל הדרכים בחזקת סכנה הם ותיקנו לנו חז"ל לברך ,אם כן אפילו שבטל
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הטעם לא בטלה התקנה )עיין ביצה ה , (.כי צפו ברוח קדשם כל הסכנות העתידות ב"מ
בדרכים ,ואין לנו לשנות מנהגי אבותינו ולתת הדברים לשיעורים לפי התקופה
והזמן .ועיין בשו"ת אורח משפט )או"ח סימן מה( שכתב על ההולכים בלב ים בזמן
הזה ,שאף על פי שאין סכנה מצויה כל כך בזמן הזה ,אפילו הכי יברכו ,כי ברכת
הגומל הויא דבר שנתקן במנין ,וכל דבר שבמנין אף על פי שבטל הטעם לא בטלה
התקנה ,כי אם על ידי מנין אחר .ומכל שכן כאשר הטעם קיים אלא שנחלש מעט.
ע"כ .ויש ללמוד מדבריו גם לגבי הולכי דרכים .ובשו"ת הלכות קטנות )ח"א סימן ט(
כתב" :כלל גדול שהיה מוסד בידינו ,אם הלכה רופפת בידך פוק חזי מאי עמא
דבר ,כי פשוט הוא באהבת השם את עמו ישראל ,יסיר מכשול מדרכיהם" .ועיין
שו"ת מנחת יצחק )ח"ד סימן יא ,אות ה(.
 גם שבעוונותינו הרבים ,רבו גם רבו התאונות המחרידות ומצויות מאד ,והן
 כמו לסטים ,כי עברייני התנועה הולכים ומתרבים ,ונסיעתם המטורפת
והמסוכנת לכל הנמצא בדרכם היא כמעט בגדר קרוב למזיד ,ואין מורא השלטון
עליהם והוו כגמלא פריצא בשוקא )עיין ברכות דף נד , (.ומה לי לאוחז בחרבו והורג
לאוחז בהגה רכבו ודורס .ועוד ,שאין סכנת תאונות דרכים שבימינו באה תחת
'סכנת דרכים' שנזכרה בשולחן ערוך ,אלא באה בנוסף אליה ,כי השולחן ערוך אינו
אומר שיש לברך מ שום סכנת חיות רעות ולסטים דוקא .ונמצא שבזמן שלא היו
שייכות סכנות התאונות בירכנו ,ועכשיו שיש סכנת תאונות לא נברך? וכבר הבאנו
משו"ת הריב"ש )סי' שלז( והמאירי )ברכות נד , (:שארבעה אלו הוזכרו מפני שהיו
מצויים.
 להגאון רבי בנימין זילבר ז"ל בשו"ת אז נדברו ) ח"י סימן כא )ב(( שכתב לגבי
 תפילת הדרך ,וז"ל" :והנה זה ברור שתפילת הדרך לא נתבטלה ,כי הכלל,
ואנו רואים את זה בעינינו ,שאין הבדל כלל בין זמנינו ללפנים ,אף שהצורה של
הסכנה נשתנה והעולם כמנהגו נוהג .כלומר ,מה שאמר בכתובות )ל (.משחרב בית
המקדש דין ארבע מ יתות בית דין לא בטל ,בעוונותינו הרבים גם בזמננו נוהג זה,
ועוד ביתר שאת ,והתקדמות הטכניקה לא הביאה שינוי במצב וכו' .לכן קבעו
שבמקום שמצוי תאונות כגון בכביש בין -עירוני שמותר לנסוע במהירות ,והרבה
נוסעים עוד יותר במהירות ממה שמרשה החוק ,יש לומר תפילת הדרך עם חתימה
וכו' .וכן אין צריך להמתין וכו' עד שיגיע לשטח שאין בו בתים ,והמעכב תפילת
הדרך עד שיגיע למקום שאין בתים ,מעיד הוא על עצמו שאמירתו היא בבחינת
חוק ולא תחנונים ,שאינו מרגיש כלל בסכנה לשעבד הלב לבורא יתברך" .עכ"ל.
ויש ללמוד מכך גם לנידוננו.
 להוכיח כדברינו ממקור ההלכה ש'ארבעה צריכים להודות' .הנה מקור
 הדין הוא בספר תהלים )מזמור קז( כמובא בגמרא ברכות הנ"ל ,ולגבי הולכי
מדברות נלמד מהפסוקים )ד-ז( " :תעו במדבר בישימון דרך עיר מושב לא מצאו,
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רעבים גם צמאים נפשם בהם תתעטף .ויצעקו אל ה' בצר להם ממצוקותיהם יצילם.
וידריכם בדרך ישרה ללכת אל עיר מושב" .הרי שלא נזכרו סכנת חיות רעות
ולסטים בפסוקים ,וגם במפרשים לא נזכר מזה .ופירש רש"י" :והולכי מדברות אף
הם צריכים להודות ,שהרי פעמים שהם תועים ורעבים וצמאים" .עכ"ל .וכן פירש
רבי אברהם אבן עזרא ז"ל" :בכלות צידה עשו ,כאשר קרה עם הגר ,ותלך ותתע
ויכלו המים )בראשית כא ,יד-טו(" .עכ"ל .ומצודת דוד פירש" :פעמים תעו במדבר
שממה ולא מצאו דרך ההולכת לעיר מיושבת ,יהיו רעבים וצמאים מחסרון לחם
ומים" .עכ"ל .והרד"ק ז"ל פירש" :כי רוב החול אשר שם ,מכסה הדרכים בנשיבת
הרוח ,והנה לא ימצ או דרך" .עכ"ל .וכעין זה פירש המלבי"ם ז"ל .ועיין עוד בנתיב
חיים על השולחן ערוך ,שדקדק הסכנות שנאמרו בארבעה צריכים להודות מפשטי
הפסוקים .וכן פירש רבנו יעקב כולי זצ"ל בילקוט מעם לועז וז"ל" :ואומר על
התועים )במדבר( שהם שרויים בשלש צרות ,צער הרעב ,וצער הצמאון ,וצער
המוות" .ועיין בפירוש רבי יוסף יעב"ץ ז"ל .וכן מוכח מדברי הגאון החיד"א ז"ל
בספרו יוסף תהלות )על תהילים שם(  ,שפירש" :כי שר המדבר חפץ בכילוי לכלות
הכל" .נמצא שהסכנה במדבר ובדרך כוללת כל מיני סכנות.
 בילדותי ,שראיתי לרבנן קשישאי דבירושלים ,גאוני עולם ומצוקי ארץ,
 שנהגו בפשיטות לברך ברכת הגומל על נסיעה מעיר לעיר ,כדברי מרן
השולחן ערוך .וכמה פעמים ראינו להגאון חכם רבי צדקה חוצין זצ"ל ראב"ד
בירושלים ,והגאון רבי נסים כדורי חזן זצ"ל ראש רבני בבל ,והגאון רבנו עובדיה
הדאיה זצ"ל ראש רבני בית אל ,שה יו מברכים הגומל בנסיעתם מעיר לעיר .וכמה
פעמים בירכנו בפני מרנן ורבנן ראש הישיבה הגאון מורנו רבי עזרא עטיה זצ"ל,
והגאון רבי עובדיה הדאיה זצ"ל ,ולא אמרו לנו דבר .וכך נהג אדוני אבי עט"ר
זצ"ל ,שבכל מעשיו היה מדקדק ביותר לפרטי ההלכה הצרופה .ולא עוד ,שכשהיו
נו סעים הציבור בצוותא ,היה מזרזם למהר ולברך תוך ג' ימים.
 יצא ספר חזון עובדיה )ברכות עמ' שסו בהערה(  ,והביא שם מדברי מו"ר באור
 לציון ,וגם הוא דחה דבריו כנ"ל שיש לברך בכל נסיעה מעיר לעיר כל
שהנסיעה היא שיעור שבעים ושתים דק'.

  

  הגומל הינה חובה ולא רשות.
  בני ספרד ההולכים אחר הוראות מרן השולחן ערוך לברך ברכת הגומל
 בנוסע מעיר לעיר שיעור שבעים ושתים דקות ,וכן הדין גם בזמן הזה שנשתנו
תנאי הדרך ,כי ברכת הגומל נתקנה על סכנה כל שהיא.
והקב"ה ישמור צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם ,סלה ועד.
והקב"ה
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הרב ינון יונה
רבה של גבעת שאול
וראש בית ההוראה "תכלת מרדכי"
ירושלים

 
 זו מתעוררת בהרבה נושאים הלכתיים ,לעתים הזכוכית גורמת להקל ולעתים
להחמיר:
 ,        ויש מו"צ שמצליח לראות את החסר
 בבירור ללא זכוכית מגדלת ויש מו"צ אחר שרואה את החסר אך ורק ע"י זכוכית
מגדלת ,מה דין האתרוג?
 :    אם ע"י מיקרוסקופ רואים תולעים במים ,האם מותר לשתות
את המים?
 :  דג שללא הזכוכית לא רואים קשקשים ולכן טמא אבל ע"י הזכוכית
 רואים קשקשים ונחשב טהור ,מה דינו?
   שיש עליו נקודה קטנטנה של דם ,ויש מו"צ שמצליח לראותה גם ללא
 זכוכית מגדלת ,ויש מו"צ שרואה את הדם אך ורק באמצעות הזכוכית .וכן עד
בדיקה שיש לו נקודה אדומה וע"י הזכוכית זה נראה סיב אבל ללא הזכוכית זה נראה
דם ,מה דינם של עדים אלו?
 :  אם בין שני אותיות ובפרט באותיות שם ה-ו-י-ה ב"ה ,ע"י הזכוכית
 רואים את האותיות פרודות והס"ת כשר ,וללא הזכוכית הן נראות מחוברות והס"ת
פסול ,האם מותר להפריד?
 :   אם נראה פרוד באות מן האותיות של הס"ת ללא הזכוכית,
 ופרוד זה פוסל את הס"ת אבל ע"י הזכוכית יש חיבור בין שני חלקי האות והס"ת
כשר ,מה דין הס"ת?
 :  סכין שנבדקה בצפורן כראוי ונמצאת חדה וחלקה ,ללא חשש
פגימות אבל ע"י זכוכית מגדלת אפשר לראות פגימה ,האם הנשחט כשר או לא?
  בסירכא  .אבעבועות בשיפולי הריאה    .ללא הזכוכית
 הבית נראה מרובע ועם הזכוכית לא נראה מרובע  :  .אם ניפו את
הקמח ,ואח"כ נראים בו תולעים ע"י הזכוכית ,האם מותר לאפות את הקמח? 
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תולעים בפירות וירקות  .כוס של קידוש וברכת המזון  .אבני מזבח בבית
המקדש.
     שחולשה ירדה לעולם ומדור לדור העיניים
נחלשות יותר .ובפרט הדור האחרון שהראיה נחלשה עד מאד.
 א :ממס' בכורות )דף נד" (:קים להו לרבנן דשיתסרי מיל קא שלטא ביה עינא
 דרועה" .וכיום בזמננו לא יתכן מציאות בעולם שרועה צאן יראה עד ט"ז מיל.
 ב' :ממס' עירובין )דף סה" (.לא איברי סיהרא אלא לגירסא" והקשה ע"ז מרן
 הגרי"ח זיע"א בספרו בן יהוידע ,מה שייך סיהרא לגירסא? ותירץ שבאה הגמ'
לחדש שאדם ילמד גם לאור הלבנה וזת"ד :והנה בודאי דורות הראשונים שהיה חוש
הריאות שלהם חזק מאה ידות על דורות אלו ,היו לומדים לאור הלבנה בשופי ושמעתי
שהרב המופלא והשקדן ,רבי ראובן דוד נאוי ע"ה )מבגדד ,בעל יחי ראובן ,כללים על הש"ס,
הסבא רבה של משפחת בצרי הי"ו( שהיה תלמיד מו"ר זקני זיע"א ,היה לומד בתורה שבע"פ,
בדפוס אותיות קטנות באור הלבנה בשופי ולא היה נצרך לאור הנר וכו' עיי"ש עכת"ד.
והנה רבי ראובן נאוי הנ"ל היה קרוב לזמנינו כמאתיים שנה .מעלה מטה ,ומי היום
בזמנינו יכול ללמוד לאור הלבנה?

 

  התורה אסרה לאכול דג שאין לו סנפיר וקשקשת שנא' כל אשר לו סנפיר
 וקשקשת במים וגו' אתם תאכלו וכל אשר אין לו סנפיר וקשקשת שקץ הם לכם
)ויקרא ,שמיני ,יא ט(.
) נדה נא (:כל שיש לו קשקשת יש לו סנפיר ובגמ' )ע"ז דף ט"ל (:מעשה בר"ע
 שהביאו לו דג שדומה לדג טמא ולא ראו בו קשקשים ,וכסהו ר"ע בסל ופרכס
בסל ויצאו קשקשים קטנים והתירו ר"ע .כמו"כ רב אשי הביאו לו דג כנ"ל ,וכשראה
את הדג כנגד השמש מצא בו קשקשים והתירו .שוב במקו"א הביאו לו דג כנ"ל וחיכך
את הדג בספלים לבנים ונפלו ממנו קשקשים קטנים והתירו.
 בעל תפארת ישראל על המשניות )ע"ז פ"ב מ"ו ,בועז אות ג'( כתב וז"ל :והנה
 אבותינו ספרו לנו שזה כחמישים או ששים שנה ,רצה גדול אחד תנצב"ה,
להתיר דג אחד שראה במיקרוסקופ שיש לו קשקשים ואוושא עליה כו"ע ונפק שופריה
דידהו לאסור ונשתקע ההיתר וכו' ואח"כ כתב דכל שאין נראה בלי זכוכית לא נקרא
קשקשת ,דצריך שיהיה לבוש )כנדה נא ,(:תדע דב' שערות של קטנה ,שתתחשב עי"ז
כגדולה ,שצריך שיהיה אורך כדי לכוף ראשן לעיקרן ,וכי ס"ד דבנראין בזכוכית
המגדיל ,תחשב גדולה? או האוכל חתיכת חלב שללא הזכוכית הוא נראה פחות מכזית
וע"י הזכוכית הוא כגודל כזית ,האם יתחייב כרת? וכן בשיעור ד' מינים בלולב ובכל
אותן האברים שבבהמה ,שיש שעור לנקיבתן ,אין ס"ד שנלך אחר השעור הנראה
בזכוכית עכת"ד .והרב תפארת יעקב )על התפא"י( מעיר על דבריו ומחלק ,דיש הבדל בין
דבר המצריך שעור ,דבוודאי לא מועיל ע"י הבטה בזכוכית משא"כ בקשקשת.
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 נראה לחלק בין נדון הקשקשים לנדוננו :א .בדגים הנ"ל ,שום אדם לא יראה
הקשקשת ללא הזכוכית משא"כ בנדוננו ,יש אנשים שיראו ללא הזכוכית.
  זירא אמר )נדה סו (.אפ' רואה טיפת דם  ופי' הב"י )יו"ד סי' קפג( כגודל
 חרדל ואפ' בפחות מזה ,משמע דבשיעור כל שהוא נאסרת משא"כ בקשקשים,
התורה הצריכה קשקשים שנראים לעין.
  הזכוכית היא בדרך כלל לוודא ,אם זה סיב או חוט דק קטן או באמת דם,
 דהרי פעמים רבות נמצא על הבד חוט אדום קטנטן] ,כיון שבבית החרושת )מקום
אריגת הבד( ארגו בד אדום יום קודם שארגו בו את בדי הלבן של הבדיקות ,ולמרות
שמנקים את מכונת האריגה ושואבים את כל המצוי בתוכו ,אעפ"כ א"א להגיע לכ"מ
ולמחרתו כשאורגים את הבד הלבן ,נדבקים החוטים הדקים האדומים על הבד הלבן[,
וע"י הזכוכית ניתן לגלות אם זה חוט אדום דק או כתם דם.
  כלל כשמוצאים משהו חשוד על הבד וקשה להבחין בעין אורגינלית,
 הזכוכית מבהירה מה זה ,משא"כ בקשקשים שלא היה ס"ד לחשוב שיש בכלל
קשקשים.
  מגדלת שבזמנם היתה שונה לגמרי מהזכוכית שלנו ,אז היתה הזכוכית
 גדולה ורחבה ,כמו של הזקנים שקוראים בהם בזמננו ,וזה באמת מגדיל את החפץ,
משא"כ הזכוכיות שלנו ,הם קטנות מאוד ואינם מגדילים את החפץ אלא מבהירים
בדיוק מה שנמצא בו ובפרט הזכוכיות המשוכללות .ועוד כי בזכוכית מגדלת הגדולה
של הזקנים מרחיקים אותה מהעין ומקרבים לספר אך לא ממש קרוב משא"כ בזכוכית
שלנו ,מצמידים את הזכוכית לעין ואת הזכוכית לחפץ שרוצה לראות ,כגון תולעים
בפירות ,חסר באתרוג וכדו'.
  תפא"י דן על מיקרוסקופ שהוא פי כמה מראייתנו ואנחנו דנים על זכוכית
 מגדלת שמגדילה מקסימום  10xאו  20xולא יותר .והראייה שכל הפוסקים הביאו
את דברי ספר הברית ,שכתב שע"י "המקרוסקופ" אפשר לראות בגרעין הפרי את צורת
העץ וצורת העלים וכן בקשר ביצה אפשר לראות אפרוח וכו' ,והנה ע"י זכוכית מגדלת
שלנו ,בודאי שלא ניתן לראות אפרוח לכו"ע.
  שראייתו חלשה ,הזכוכית מגדלת נהפכת להיות חלק מעיניו כמו משקפיים
לחלשי הראות.
  לא פליגי דחולשא ירדה לעולם וכפי שמוכח לעיל ,א"כ איך יתכן שאותו
מראה היו אוסרים אותו בדורות קודמים ועתה בזמנינו יתירו אותו.
 הטור והשו"ע בהלכות דגים )יו"ד סי' פג ס"ב( הביאו ב' אופנים של היתר בדגים
 שקשקשיהם אינם נראים ,אופן א' :לכרוך בבגד ולבדוק אם יש בבגד קשקשים,
הדג מותר )והוא כעין בדיקת ר"ע או כעין בדיקת רב אשי( אופן ב' :להשרות את הדג במים ואם
נמצא במים קשקשים הדג מותר .ולא הביאו עובדא דרב אשי שראה לאור השמש.
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ונחלקו הפוסקים האם בגלל שהוא מילתא דפשיטא שסומכים על ראייה בשמש ולכן
לא הזכירו עניין השמש והוא מותר ,או שאם נראה נגד השמש אפי' שנראה קשקשים
אעפ"כ נאסור .דעת הש"ך והפר"ח להתיר ודעת הב"ח והבית מאיר בתירוץ ב' לאסור.
ויסוד מחלוקתם אם צריך לראות שהקשקשים נקלפים ונופלים או שא"צ )וכ"כ הנוב"ת סי'
ז"ך הובא דבריו בפ"ת( .ומרן הראש"ל רבי יעקב שאול אלישר זיע"א בשו"ת ישא איש )יו"ד
סי' א'( פסק שאם הקשקשים לא נראים לעין אפי' שנראים בשמש אם לא נקלפים
אסורים ורק אם נקלפים ויורדים קליפות אז יש להתיר .והקשה עליו השואל בשו"ת
ישיב משה )להגאון רבי משה שתרוג זצ"ל  -יו"ד סי' ריד( איך יתכן להתיר דבר שלא נראה לעין
אפי' שהקשקשים נקלפים ודחה אותו הרב ישיב משה והתיר אפי' ע"י זכוכית מגדלת.
 הקשה הרב השואל שם אבל בהיפוך ,אם דג זה היה בא לפני הנביאים שהיו
 רואים בנבואה שיש לו קשקשים לא היינו מתירים דלא בשמים היא איך נתירה
ע"י זכוכית .והרב ישיב משה דחה דבריו כיון שהיו חדי ראות יותר מאיתנו וכידוע
שהיו רואים בכוכבים ומזלות.
 אמת שהגאון שואל ונשאל )רבי כלפון משה הכהן ,אב"ד ג'רבא – ח"ה יו"ד סי' סד( דן בנושא
 המיקרוסקופ והזכוכית מגדלת ,ובראש דבריו כתב בזה"ל :ראיתי לעיין באיזה
ספיקות אשר נתחדשו כעת באמצעות המראה המגדיל  מכמות שהיא
לפנינו וכו' .ואח"כ הביא דברי הישא איש וכן את דברי הישיב משה שסמכו על
הזכוכית וחלק עליהם ופסק שלא לסמוך על הזכוכית .אך בסוף דבריו כתב 
              
   
            
 

 בירידת המן ,כתוב בתורה "ולא שמעו אל משה ויותירו אנשים ממנו וירם
 תולעים ויבאש וכו' )שמות בשלח טז ,כ( .ופירש"י ויבאש :הרי זה מקרא הפוך,
שבתחילה הבאיש ולבסוף התליע ,כמ"ש "ולא הבאיש ורמה לא היתה בו" )שם ,כד( ,וכן
דרך כל המתליעים וכו' ועיין רמב"ן שתירץ ,שאילו המן היה מתליע כדרך המתליעים,
הסדר היה כך ,אבל כאן התליע בדרך נס ולכן יתכן שהתליע לפני שהבאיש וכו' עיי"ש.
והרב ישיב משה רצה להוכיח מדברי רש"י ,שא"א לאוכל להבאיש ללא שיתליע קודם,
ובהכרח לומר שגם בדור המדבר היה להם זכוכית מגדלת ועי"ז ראו שהתליע לפני
שהבאיש ,והרב שואל ונשאל הביא דברי אביו ע"ה והקשה א"כ היה צריך לאסור כל
דבר שמבאיש והרמב"ם )בסוף הל' מאכ"א( ,והטושו"ע )ביו"ד סי' קטז( ,אסרו רק משום "בל
תשקצו" ולא משום איסור תולעים אלא ודאי שלא היו בו תולעים ודחה דברי הישיב
משה.
 הישועת משה )אהרונסון ,ח"ג סי' נט אות ד( וז"ל בדורות שלנו שחולשת הראות ירדה
 לעולם מורה הוראה שחש בעצמו שכושר הראייה שלו אינו בתכלית השלמות
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מותר ומחויב בזכוכית מגדלת וכו' ,כשם שמותר ומחויב לחלש ראייה להרכיב
משקפים מתאימות לעיניו וכו' ואף שדיני התורה נתנו כפי שנראה לעין מ"מ עין
בריאה צריכה להיות כי התורה מדברת לבנ"א בריאים שלמים שלא נפגמו חושיהם
ועיניהם לנכון יביטו וכו' עי"ש עכת"ד.
 ציץ אליעזר )כך מביאים אחרוני זמננו בשמו וציינו לח"ח סט"ו ס"ק י' ולא מצאתי( ,מעיד
 שראה שהגאון רבי צבי פסח פראנק )רבה של ירושלים ומח"ס שו"ת הר צבי( היה בודק
ס"ת בזכוכית מגדלת .ועיין בחוט השני להגר"נ קרליץ שליט"א )יו"ד סי' קפח סעיף א' אות
כג( ,וע"ע אור ישראל )שנה ח' ד' ,וייסמנדל( ,ודבר משנה )מלצר ,סי' ה' עמ'  ,(195ובכמ"ש
הגר"ש רובין בשם הגרא"י זלזניק ראש ישיבת עץ חיים )בקובץ בית אהרן וישראל קרלין ,קמ"ד
שנה כד תתר"ל( ועוד אחרונים.

 
  השולחן )יו"ד סי' פד סל"ו( כתב וז"ל :יש מי שכתב בשם חכמי הטבע
 דהמסתכל בזכוכית מגדלת שקורין ספקטיו"א ,יראה בחומץ מלא תולעים והנה
בחומץ אין חשש ,דהתולעים המתהוים בתלוש התירה התורה ,אמנם שמעתי שבכל
מיני מים וביחוד במי גשמים ,מלא ברואים קטנים שאין העין יכולה לראותם ובילדותי
שמעתי מפי אחד שהיה במרחקים וראה דרך זכוכית המגדלת עד מאוד" ,
 במים כל מיני ברואים .ולפ"ז איך אנו שותים מים ,שהרי אלו הברואים נתהוו
במקורם? אמנם האמת שלא אסרה תורה במה שאין העין שולטת בו ,דלא ניתנה תורה
למלאכי השרת ,דאל"כ הרי כמה מהחוקרים כתבו שגם כל האוויר הוא מלא ברואים
דקים מן הדקים ,וכשאדם פותח פיו ,הוא בולע כמה מהם ,הבל יפצה פיהם ,ואף אם כן
הוא ,כיון שאין העין יכולה לראות ,אפ' נגד השמש ואפילו דק מן הדק שזה שרץ גמור
עש"ב עכת"ד.
 לחלק בין דברי הערוך השלחן לנידוננו :א .בזמננו בזכוכית מגדלת שלנו אפי'
 כפול עד מס'  20לא רואים כלום במים ,וכנראה שהוא מתכוון על מיקרוסקופ ולא
על זכוכית מגדלת והראיה לכך שהוא כותב שהזכוכית מגדלת עד מאוד ברבבות
פעמים ועיין מה שכתבתי ע"ד ספר הברית לעיל סעיף א' סק"ו.
  אחד בדורנו לא יראה ברואים במים אפי' בזכוכית מגדלת אלא רק אולי ע"י
 מיקרוסקופ וגם הרב ערוך השולחן כותב שאין העין יכולה לראותם משא"כ בנדוננו
מי שיש לו ראייה טובה רואה ברור.
 מרן הראש"ל בשו"ת יחוה דעת )ח"ו סימן מז( דן בעניין התולעים הנמצאים במים,
 שאינם נראים כלל אלא ע"י מיקרוסקופ ,שאין בהם איסור כלל ,לא מדברי תורה
ולא מדברי סופרים עכת"ד .ולפי מ"ש לעיל ע"ד הערוך השולחן ,יתאים ג"כ לדברי
מרן הראש"ל ,כי כך כתב "שאינם נראים כלל אלא ע"י מיקרוסקופ" ובנ"ד יש רואים
ללא זכוכית ,לכן א"א להוכיח מדבריו לנדוננו .ועיין שו"ת יביע אומר ח"ד )יו"ד סימן
כא(.
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 שנינו במשנה )נגעים פ"ב מ"ג( ,כהן הסומא באחת מעיניו או שכהה מאור עיניו לא
 יראה את הנגעים שנאמר לכל מראה עיני הכהן )תזריע יג ,יב( .וכתב התיו"ט וז"ל
יראה לי דתרי עיניו שכהו אבל אי כהה חד עינה )כלומר שעין אחת רואה טוב ורק עין אחת כהתה(
יכול לראות נגעים ודייק מלשון המשנה כהן הסומא באחת מעיניו אבל בכהתה מובא
שתי עיניו משמע דעין אחת כהתה יכול לראות ומ"ש בתורה כל עיני הכהן משמע שתי
עיניים ,ביאור הפסוק שכהו שתי עיניו .ובתפא"י הביא דברי התויו"ט ולומד מהפסוק
"עיני" דאפי' אם מעט מן המעט הוא כן רואה אעפ"כ לא יראה הנגעים ומהתיבה
"מראה" שהוא בלשון יחיד הוא לומד שאם רואה טוב בעין אחת ,רואה את הנגעים.
אמנם הפוסקים נחלקו בדבר ,אדם הרואה טוב בעין אחת ,האם רואה נגעים.
 דן בעניין כהן זקן שעיניו חלשות ואינו יכול לראות יפה רק ע"י בתי עיניים
) משקפיים( האם יכול לראות נגעים דהרי ערוה בעששית אסור לקרות ק"ש כנגדה
דכתיב ולא יראה בך ערות דבר והא מתחזי משמע דראייה ע"י עששית נקרא ראיה
ומוכיח מדברי המג"א )תכו ס"ק א( שמתיר לברך מאורי האש אפי' שהאש מכוסה
בזכוכית ומברכין על הלבנה דרך זכוכית ,וכן כל ברכות הראייה .ומסיק שראיית נגע
שאני דכשיראה דרך זכוכית חיישינן לטעות דהרי כעדות ראיית הלבנה שראה אותה
דרך עששית אינו מעיד ,וכן בתוספתא דידן כשיש חלון בבית המנוגע פותח ורואהו
הרי כל חלון פתוח ,אע"כ מיירי בזכוכית.
 המשניות כתב הרמב"ם כהן שכהה מאור עיניו שנחלשה ראייתו עד שאינו
 רואה ראיית הבריאים .וגם בפ"ט מהל' טומאת צרעת ה"ה כתב וז"ל כהנים
בעלי מומין כשרים לראיית נגעים ,ובלבד שלא יהיה סומא ואפי' באחת מעיניו ,ואפילו
כהן שכהה מאור עיניו לא יראה את הנגעים שנא' לכל מראה עיני הכהן .וכתב בספר
שערי שמים וז"ל שכהה מאור עיניו ,י"ל דאפילו ע"י משקפיים שלובש על עיניו אסור
לראות את הנגע.
 למדים כי היה מושג של כהות בעניים ולכן כהנים שעיניהם כהו לא ראו מראות
 נגעים וע"ז אפשר להמליץ את דברי הגמ' )חולין יא( היכא דאפשר אפשר והיכא
דלא אפשר לא אפשר ,ובזמננו אם אפשר ע"י זכוכית למה נגרע מכך בין להקל ובין
להחמיר ,ורק בראיית נגעים לא מועיל דרך זכוכית משא"כ בשאר דינים יועיל.


  הגאון המביט )שו"ת המביט ח"ג סימן מט( ,דן בעניין אתרוג שעלתה על חוטמו
 חזזית ,שנפסק להלכה שאפי' בכל שהוא פסול )סוכה לד :לה :וכרבא ,טוש"ע או"ח סי' תרמ"ח
ס"ט( ,ושם כתב )בד"ה עוד אני אומר בסוף התשובה( ,שאינו נקרא כל שהוא אלא כשנראה לכל
אדם א' )כאחד( שאינו הדר ,אבל באתרוגים שלנו שרוב אלו שאנו קוראים חזזית אינם
נראים לעין ,מחמת דקותם ,וצריך להסתכל בהם הרבה כדי שיהיה נרגש בראיה ,שאדם
אחד רואה האתרוג כולו הדר  ,  ואדם אחר שיש לו ראייה זכה יותר,
רואהו ,אינו נקרא זה כל שהוא ,והדר נקרא למי שהוא בידו ,כי מראית עיניו עד ידו
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אינו נקרא אלא כשמסתכל בו הרבה ,וכ"ש אחרים שרואים אותו אפילו הם אצלו
שאינם מרגישים בו כי אם בהסתכלות טוב ונקרא הדר .עכת"ד .משמע מדבריו שדין
אתרוג שאני שכל אדם שקונה אתרוג הדין שלו שונה מחבריו אותו אתרוג לראובן יהיה
כשר ולשמעון יהיה פסול והוא פלא גדול ,אך בהכרח לומר שהמבי"ט הולך בשיטתו
וכפי שכתב באמצע התשובה שעניין הידור מצוה אינו מעכב מהתורה אלא לכתחילה
שצריך האדם להתנאות לפניו במצוה כמ"ש זה אלי ואנוהו התנאה לפניו במצוות וכו'.
ועיין חזו"א )או"ח סימן קמז( ,ובשו"ת מים חיים )משאש ,ח"א סי' רנט( ובשו"ת קנה בושם )ח"ב
יו"ד סי' ל'(.
 המבי"ט כתב להדיא שאדם אחד רואה האתרוג כולו הדר "  
והנדון שלנו שהוא רואה דבר חשוד אך הזכוכית מבהירה לו מה זה בדיוק.
 ועוד ,המבי"ט לא דן כלל בעניין חסר באתרוג ,שהוא פסול בכל שהוא )שם ס"ב(,
 אלא רק בדין חזזית ,כי בחזזית יותר קיל ,כי יש מחלוקת מה נקרא חזזית ועוד
כמה טעמים ,וכמ"ש בראש דבריו .אי לכך א"א להוכיח מדברי המבי"ט לנדון שלנו הן
לעניין חסר באתרוג ,וכ"ש לעניין מראות .גם הרדב"ז )שו"ת הרדב"ז אלף קפב( ,דן בעניין
חזזית ובתוך דבריו כתב וז"ל אבל מה שיש לדקדק על מה סמכו קהל המוסתערבים
כולם שאין מדקדקים בזה כלל ,ומברכין על אתרוג פסול אפי' ביו"ט ראשון .ואפשר
לומר    שהרי לא נמצא במדינה זו )מצרים( אתרוג אחד בכמה
אלפים שלא יהיה בו חזזית כל שהוא ,ואין לך שעת הדחק גדול מזה וכו' .עי"ש
באורך .והנה הרדב"ז והמבי"ט היו כמעט באותו דור וכנראה שגם במקומו של
המבי"ט )צפת( היה חוסר באתרוגים ,משא"כ בזמננו שיש שפע של אתרוגים יש לחלק,
וקיבלתי מגדולי הדור זצ"ל שהסימן שנקרא חסר הוא אם רואים בתוך הנקב צבע לבן.
 הראש"ל בספר חזון עובדיה סוכות )עמ' ער( ,פסק להלכה שאין צורך לבדוק אתרוג
 ע"י זכוכית מגדלת אם יש בו נקב שכל נקב שאינו נראה לעין רגילה אינו פוסל.
וצ"ע מה כוונת מרן )שליט"א( זצ"ל כי ולא חילק מרן )שליט"א( זצ"ל אם
חבריו רואים את הנקב או לא כמ"ש השואל ונשאל.

 

 דובב מישרים )להגאון מטשעבין ח"א ס"א( ,נשאל על ס"ת שיש נגיעה בשם הוי-
 ה ב"ה ,אבל אם רואים בזכוכית מגדלת ניכר פירוד האם זה בכלל מוקף גויל שלא
צריך תיקון ואז יאסור לגרור הנגיעה מפני קדושת ה' .ולאחר שנו"נ בנדון השיב
שמותר לגרור          ,הנה מוכח
להדיא בדבריו שתלוי אם יש משהו שרואה ללא זכוכית מגדלת והודו לה' וברוך שמו
שכיוונתי לדבריו .ועיין בשו"ת שארית ישראל )מינצברג או"ח סי' יא( שפלפל בדבריו.
 בדורנו מוכיחה שהצעירים שבתוכינו רואים טוב מאוד ללא משקפיים ,ועם
 ההתבגרות הראייה נחלשת .ואותה מציאות קיימת בבדיקת סכיני שחיטה,
כי אצל הצעירים חוש הרגש חזק מאוד ולכן הם מרגישים כל הרגש בסכין ,משא"כ
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במבוגרים יותר שמרגישים פחות ,ויתרה מזאת מצאתי מבוגרים שבגיל צעיר הרגישו
פגימות ובגיל מבוגר לא מרגישים כלל .והעצה לכך שהוא בודק את הרגש שלו אצל
חבריו וה"ה הכא ,ובדידי הוה עובדא שבגיל צעיר היתה לי ראייה חדה  6*6וגדולי
הדור זצ"ל שזכיתי ליצוק מים על ידם היו מופתעים מכך ואילו עכשיו בעוה"ר נחלשה
ראייתי ואני מרכיב משקפיים .ולצורך ראיית מראות או אתרוגים אני משתמש בזכוכית
מגדלת ,ולולא הזכוכית לבי נוקפי לפסוק   .שיש הרבה זכוכיות מגדלת
שנמכרים בשוק שהם מזוייפים ולכן מי שרוכש יבדוק היטב היכן הוא מיוצר ,והזכוכית
הגרמניות המדוייקים ביותר.
 עוד בשו"ת הרשב"א )ח"א סי' ער"ה( ,שו"ת יעב"ץ ,שו"ת חת"ס ח"א )או"ח סי' קלב(,
 המאסף )ח"ב סי' מב( ,שו"ת אגרות משה )חיו"ד ח"ב סי' קמו ,אהע"ז ח"ג סי' לג וח"ז סי' קכב(,
שו"ת בית אבי )ח"א סי' סד( ,מועדים וזמנים )ח"ב קכד(.

  

)  יז (:אמר ליה רב אחא לרב אשי דמיא לסאסאה מאי? )פירש"י זקן השבלים שאינו
 חלק ,כך סכין שאין פיה חלק אבל פגם אין לה( אמר ליה מאן יהיב לן מבשריה ואכלינן.

במערבא בדקי לה בשמשא ,בנהרדעא בדקו לה במיא ,רב ששת בדיק לה בריש
לישניה ,רב אחא בר יעקב בדיק לה בחוט השערה ,בסורא אמרי בישרא אכלה בישרא
ליבדקה) .פירש"י היא באה לחתוך בשר ,לפיכך עיקר בדיקתה בבשר .או בריש לישניה או בשר אצבעו ,אם
בשר זה פוגע בפגם כן יפגעו בו בשר הסימן אבל דבר אחר לא הויא בדיקה ,שמא דבר קשה עובר על פגם קטן

ואינו חוגר או דבר שהוא רך יותר מדאי ,נכנס לתוך פגם קטן אע"פ שאין פגם לקלקל הסימן( .אמר רב פפא
צריכה בדיקה אבישרא וטופרא ואתלת רוחתא.
 רשב"ל ג' פגימות הן :א .עצם פסח ב .אוזן בכור ג .מום בקדשים .ורב חסדא אמר
 אף פגימת סכין ,ואידך בחולין לא קמיירי .וכולן פגימתן כדי פגימת מזבח.
וכמה? כדי שתחגור בה הצפורן.
 הביא דין סאסאה ,ובמערבא בדקי בשמשא ובנהרדעא במיא ,ורב ששת
 בלישניה ורב אחא בשערא ,ובסורא אמרי בישרא אכיל בישרא בדיק לה ,ודברי
רב פפא שאמר שצריכה בדיקה אבישרא וטופרא .ולא הביא דברי רשב"ל ג' פגימות
וכו'.
 הר"ן איך ייתכן שבכ"מ נהגו אחרת? ותירץ שכל אחד היה נוהג לפי מה שהיה
 סבור שהיא בדיקה יותר יפה ,אבל אין הכי נמי ששיעור פגימת הסכין הוא כדי
שתחגור בה הצפורן .והרמב"ן פי' דאמוראי נינהו .דס"ל דפגימת סכין בכל שהוא,
אפילו שאין בה חגירת הצפורן .וכיון שהרי"ף לא הזכיר כלל חגירת הצפורן רק הביא
דברי רב פפא שצריך אבישרא וטופרא ,משמע דדעתו להחמיר שפגימת סכין בכל
שהוא .עכת"ד הר"ן.
 פסק הלכתא דצריכא בדיקה אבישרא וטופרא ואתלת רוחתא) .והב"ח הגיה
 במקום אבישרא בלבד( אבישרא בשביל הושט שהוא רך ,ואטופרא בשביל הקנה,
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ואתלת רוחתא לפי שאפשר שיש בצד הסכין דבר הבולט ממנו ואינו מרגיש בו
כשבודקה על חודה ,ואותה הבליטה קורעת הסימנים מהצדדים .הרי"ף לא הביא הך
דרב חסדא ויש מפרש דעתו שהוא סובר שאלו שבדקו בשמשא ומיא ורב פפא חולקים
על רב חסדא ,וסברי דפגימה כל דהי טרפינן ואפילו אין הצפורן חוגרת בו .ולי נראה
דכיון דפסק הרי"ף דבעינן        
 ,  היינו שתחגור בה הצפורן ,הלכך לא הוצרך להזכיר דברי רב
חסדא.
 בפ"א מהל' שחיטה הי"ד כתב וז"ל ובאיזה דבר שוחטין ,בכל .והוא שיהיה
 פיה חד ,ולא יהיה בה פגם ,אבל אם היה כמו תלם בחודו של דבר ששוחטין
בו ,ואפילו היה התלם קטן ביותר ,שחיטתו פסולה .ובהלכה כג כתב :השוחט צריך
שיבדוק וכו' כדי שלא יהיה פגם כלל וכו'.
 הכסף משנה דייק בדברי הרמב"ם ,שלא די בחגירת צפורן אלא אפילו כל שהוא
 ממש"כ הרמב"ם "ואפילו היה התלם קטן ביותר" ודייק מדברי הגמ' בחולין י"ז
"במערבא בדקי לה בשמשא וכו'" ואם איתא דלא מיפסל אלא בחגירת צפורן ,למה
ליה למיבדק בשמשא ובמיא וכו'? יאמרו בזה הכלל "כל שאין הצפורן נחגר בה
כשרה? אלא ודאי בהכרח לומר שהוא נפסל בכל שהוא אפי' בפחות מחגירת צפורן.
ומביא ראייה ממ"ש בגמ' בדין סאסאה .עכת"ד מרן הכסף משנה.
 יוסף ג"כ כתב כן ,והוסיף בשם ארחות חיים שבא מעשה לפני רש"י ,באחד
 שבדק לאחר שחיטה ונראה לו שם פגימה קטנה ,ובא לפני רש"י ולא רצה
לאוסרה מפני שאין צפורת חוגרת בה .וכ"כ כל בו .ע"כ.
 להדיא מדברי מרן הב"י דאפילו פחות מחגירת צפורן אוסרים ,ושכן נראה דעת
 הרי"ף והרשב"א להחמיר ,וגם הר"ן כתב כן בשם הרמב"ן ,ורק הרא"ש די לו
בחגירת צפורן וכפי שכתב הטור .והנה לפי הכלל שנקט מרן בהקדמתו לב"י לפסוק
כמו שנים מתוך שלושה עמודי הוראה ,שהם הרי"ף הרמב"ם והרא"ש ,כאן הרי"ף
והרמב"ם מחמירים ורק הרא"ש מתיר ,לכן בשו"ע יו"ד סימן יח ס"ב פסק להחמיר
"שיעור הפגימה כל שהוא ובלבד שתאגור בה כל שהוא )למעט סאסאה( אפילו כחוט
השערה .ובסעיף ט' כתב ,בדיקת הסכין צריכה אבישרא וטופרא ואתלת רוחתא ,דהיינו
שמוליכה ומביאה על בשר אצבעו ואחר כך מוליכה ומביאה על צפרנו משלוש
רוחותיה ,שהם פיה ושני צדדיו ,כדי שלא יהיה בה פגם כלל ,ויבדוק לאט ובכוונת הלב
שלא יפנה לבו לדברים אחרים וכו'.
 מעשה רוקח על הרמב"ם )לרבי מסעוד רוקח( מוכיח מדבריו כדברי מר"ן הכ"מ ,כיון
 שהרמב"ם כינה את הפגימה "תלם" והרמב"ם בא לחדש שאפילו פחות מחגירת
צפורן מטריף ,שהרי כתב בהלכה כ"ג "שלא יהיה בה פגם כלל" ולא הזכיר חגירת
צפורן .אך קשה מהרמב"ם בהלכות שחיטה ,על הרמב"ם מפ"א מהל' בית הבחירה
הי"ד ,שכתב "כל אבן שנפגמה כדי שתחגור בה הצפורן ,כסכין של שחיטה ,הרי זו
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פסולה לכבש ולמזבח וכו'" משמע שחגירת צפורן דוקא פוסל ולא פחות מכך? ועוד
שלדברי מרן נשתנה דין מזבח מדין סכין ובגמרא מוכח ששניהם שוין? ותירץ בדוחק,
דמ"ש בהל' בית הבחירה "חגירת צפורן" לאו דוקא אלא הרגשה בעלמא והיינו תלם
שכתב הרמב"ם בהל' שחיטה ,נמצא לפ"ז דגם במזבח צריך להיזהר שלא תיפגם אפ'
כחוט השערה ,והש"ך סק"ד מסביר את דברי מרן כך :אם נמצא פגימה כחוט השערה
נטרף ,אבל לכתחילה מספיק בדיקה אבישרא וטופרא בלבד ,ואם בדקו לאחר שחיטה
ונמצא פגימה כחוט השערה ,טרף .והראייה שבסעיף ט' מרן לא כתב שמשא ומיא אלא
בדיקה בצפורן .אמנם הב"ח חולק על מרן ,ודעתו שאם מצא פגימה כחוט השערה אינו
נטרף ,אא"כ כדי חגירת צפורן .והש"ך חולק עליו וכתב שחלילה להקל ,ופוסק
שפגימה אפ' כחוט השערה פוסלת .אלא דלא הצריכו בדיקה לפגימה כ"ש ,משום דלא
חיישינן לפגימה כל שהוא אלא כדי חגירת צפורן .והביא הש"ך סיעתא לדבריו
מהדרכי משה ומהרש"ל והכלבו ועטרת זהב ועוד .ולפענ"ד מעתה יובן מדוע הגמ'
מביאה מה נהגו במערבא ובנהרדעא ואיך בדקו רב ששת ורב אחא ובסורא ודברי רב
פפא ,כלומר הגמ' מביאה מעשים ועובדות ואח"כ מביאה את דברי רב פפא מה צריך
לעשות.
 פרי חדש תמה על המהרש"ל והש"ך דאיך יתכן מציאות בעולם שחז"ל יצריכו
 בשרא וטופרא ומאידך יטריפו בכל שהוא ,ממה נפשך אם כל שהוא מטריף
פירושו שצריך לבדוק בכל שהוא ואם כדי חגירת צפורן מטריף אז כל שהוא יוכשר?
ולכן הוא מפרש דחגירת צפורן יש בה ב' פירושים ,א .שהצפורן נחגר ונעצר בפגימה
כלומר שהצפורן נכנסת לתוך חוד הסכין .ב .יותר לחומרא ,והוא הרגשת הצפורן וכל
פגימה שמרגיש בו הצפורן כל שהוא ,נקרא פגימה .כפירוש הראשון הבינו רש"י,
רמב"ן ,רשב"א והרמב"ם ,ולא כמו שכתב הטור .ומרן בכ"מ ס"ל דפגימה כל שהיא
פוסלת עד סאסאה .וכ"כ הגר"ח בן עטר בפרי תואר ,עיין זבחי צדק ,כנה"ג ,פרמ"ג.
 בכל הי"ב הנושאים ההלכתיים שהזכרתי בראש השאלה ,אם יש מי שרואה
 ללא זכוכית מגדלת ,א"כ מי שלא רואה אלא רק ע"י זכוכית מגדלת ,חייב
להשתמש בזכוכית מגדלת .כגון חסר באתרוג אם חכם אחד רואה חסר וזולתו אינו
רואה ללא זכוכית את החסר ,אותו חכם שאינו רואה חייב זכוכית .וכן הדין בקשקשי
דגים ומראות וכתמים ותולעים ודבוק ופרוד בס"ת .שהרי כל אותם פוסקים ששללו
זכוכית מגדלת הם הדגישו ששום אדם לא רואה את הבעיה.
 כתבתי והיעב"א ויה"ר שלא תצא תקלה מתחת ידינו ונזכה לכוין לאמתה של
תורה אמן.
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ב"ה ,מט מונים שנת תשסב

 בארה"ב והמארח התפלל בערב שבת מנחה וערבית מבעוד יום כנהוג בהרבה
 בתי כנסיות שם ,וכשהגענו לבית מצא שבני ביתו מתנהלים לאיטם ועדיין
עסוקים במלאכות של חול ,הדלקה וכיבוי וכיוצ"ב ,והסתפקתי אם הם נגררים אחר
הבעל וחייבים לקבל עליהם שבת ,כדין מקום שקבלו עליהם קבלת שבת או שמא
שאני הבעל ואינם נמשכים אחריו?


  ר"ה )דף ט (.ור' ישמעאל מוסיפין מחול על הקודש מנ"ל ,נפקא ליה מדתניא
 ועניתם את נפשותיכם בתשעה ,יכול בתשעה ,תלמוד לומר בערב ,אי בערב יכול
משתחשך ,ת"ל בתשעה .הא כיצד מתחיל ומתענה מבעוד יום ,מלמד שמוסיפין מחול
על הקודש .אין לי אלא בכניסתו ,ביציאתו מנין ת"ל מערב עד ערב .אין לי אלא יוה"כ,
שבתות מנין ת"ל תשבתו .ימים טובים מנין ת"ל שבתכם ,הא כיצד כל מקום שיש בו
שבות מוסיפין מחול על הקודש וכו' .ואכן הרב ערך השלחן )סימן רסג אות כב( הסתפק אם
נמצא הבעל בבית ,ובית הכנסת שרגיל להתפלל כבר קבלו עליהם שבת והבעל נאסר
במלאכה ,האם גם בני ביתו נגררין אחריו ,דאפשר דהוא נגרר והם נגררים ,וגרירה אחר
גרירה לא אמרינן .משמע מדבריו דכל היכא שהבעל התפלל וקיבל על עצמו שבת עם
הציבור ,בני ביתו ודאי נגררים אחריו ואסורים במלאכה .אולם הגר"ש מזרחי זצ"ל
בספר דברי שלום )הל' שבת סימן ה( הוכיח מדברי הראב"ן )סימן שמב( שאפילו אם בעל
הבית קיבל שבת מבעוד יום בבהכ"נ אין בני ביתו נגררים אחריו.
  הוית לגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל בשו"ת אגרות משה ח"ג )או"ח סימן לח(
 שחילק בין היכא שחפץ הבעל להתפלל מוקדם משום נוחיות על מנת שבניו
הקטנים לא ירדמו ,דבכה"ג מותר לבני הבית להדליק אח"כ נרות שבת ושאר מלאכות
שאינם מיועדים לבעל ,אבל אסור לעשות מלאכות המיוחדות לצורכי הבעל .לא כן
כשהבעל מטרתו הייתה לקבל תוספת מבעוד יום בשל מצות תוספת שבת וקידושת
היום ,בכה"ג נגררים כל בני הבית אחריו ,ואף הדלקת הנרות צריכה להיות קודם לכן,

משנת

סימן כב  -הרב שמואל פנחסי

יוסף

קמה

ובתורתו נהגה

אבל אחר שקיבל הבעל עליו תוספת שבת דהיינו משעה שהבעל אומר מזמור שיר ליום
השבת או ברכו אסורים במלאכה .אלא שהגאון ר"ש וואזנר)שליט"א( ]זצ"ל[ בשו"ת
שבט הלוי ח"ז )סימן לה( לא שמיע ליה האי חילוקא ופליג על הרב אגרות משה ,משום
דסוף סוף הרי קיבל עליו תוספת וקבלת שבת ,ומאי נ"מ מאיזה סיבה קיבל תוספת
שבת ,שהרי ניתן לקבל תוספת שבת מפלג המנחה ולמעלה  ,ובשו"ת תה"ד )סימן א(
משמע שאפשר אפילו קודם לכן כיעויי"ש .ועל כן כשהבעל קיבל עליו קבלת שבת כל
הבית נגררים אחריו ,כדין רוב שהמיעוט נגרר אחר הרוב ,כדאיתא בשו"ע )או"ח סימן רסג
סעי' יב( שהמיעוט נגרר אחר הרוב כי הם עיקר .והגם שפסק הרמ"א )סימן רסג סעי' ז(
שכשאשה מדליקה נרות שבת אין שאר בני הבית נגררים אחריה ,מכל מקום כשאב
שהוא עיקר בבית מקבל עליו קבלת שבת ,נמשכים בני הבית אחריו ודינם כדין מיעוט
הנגררים אחר הרוב .ולא שנא לן מאיזה טעם קיבל האב עליו קבלת שבת יעו"ש .וכן
נקטו בפשיטות בשו"ת באר משה )ח"ב סימן טז( והרב ערוך השלחן )סימן רסג סעי' כב(
שהאשה נגררת אחר בעלה ,וכן חלים על בני הבית כל דיני שבת .וע"ע מה שהעיר
בשו"ת תשובות והנהגות ח"ג )סוף סימן פה(.
  ראיתי בירחון יתד המאיר )טבת תשסד( שתלמיד חכם אחד הי"ו ]לא זכור לי
 שמו[ האריך בזה וכתב בשם מהר"י שטייף )סימן מב( שאין האשה נגררת ,ומקורו
מתשובות התשב"ץ ח"ג )סימן קעט( .וכן נראה מהט"ז )הל' חנוכה סימן תרעט ס"ק א( שכתב
דאם הדליק הבעל נרות שבת לפני נרות חנוכה ,מאחר וקיבל שבת לא ידליק הבעל
נרות חנוכה אלא יתן לאחד מבני ביתו .הא קמן שאין בני ביתו נגררין אחריו כי אחרת
איך מדליקים .וכן כתב הגרי"ח בשו"ת תורה לשמה )סימן קיז( באחד שקיבל עליו
תוספת שבת מבעוד יום ,ובא אדם ומבקש את שכרו ,ופסק שאם ימצא אחד מבני ביתו
שלא קבל עליו את השבת ,ישלם לו את שכרו באותם מעות שהניח בכיסו ,והיינו משום
שלא נגררים אחר קבלת בעלי הבית .ואין הבדל בין בני הבית ובין אשתו בעלת הבית
שאין נגררת אחר בעלה .וכן ראיתי לידידנו הרה"ג ר' דוד טהרני שליט"א בשו"ת דברי
דוד )או"ח סימן יא( שנשאל בזה ואחר שהביא את דברי המרדכי ושיבולי הלקט שאין בני
הבית נגררין אחר בעל הבית ,כתב שמצא בקובץ כתר שושנים )עמוד ז( ששאל מעין זה
הגרי"ח סופר מחבר ספר כף החיים את הגרי"ח מבבל והשיב לו בזה"ל" :אם קבלו
איש ואשה שבת מותר לילדים וכן לשמשים שלהם לעשות מלאכה עד שתחשך וכן
נוהגים" .עכ"ל.
  על זה עם ידידנו הרה"ג הרב דוד יוסף שליט"א אמר לי בשם רב
 אבה'ו מרן הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף זצ"ל שדעתו להקל .ושוב הלום מצאתי
שהעלה בספרו חזון עובדיה ח"א )הל' שבת עמ' רפח( דאף דקיי"ל בחו"מ )סימן לג( דהבעל
כאשתו ,אע"פ כן לענין קבלת שבת כשם שאין הבעל נגרר אחריה ,הכי נמי בהיפך גם
האשה אינה נגררת אחר הבעל לענין הדלקת הנרות אחר קבלת שבת של בעלה .ומותר
אף לכתחילה להתפלל ערבית של שבת מבעוד יום .וכן דעת הרמב"ם )פ"ג מהל' תפלה ה"ז(
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וז"ל :ויש לו להתפלל תפלת ערבית קודם שתשקע החמה .וכן
התיר אף לקדש מבעוד יום .ערוך השלחן )סי' רסז אות ה( ועיין לבעל גנת הורדים בספרו
גן המלך )סימן צו( מה שחלק על המהריק"ש )או"ח סס"י רלו( שכתב טוב להתפלל ערבית
מבעוד יום וליה לא ס"ל .ועיין בשער הגן )שם( החונה עליו לידידנו הרה"ג ר' דוד ברדא
שליט"א שהרבה אחרונים נקטו כדעת מהריק"ש ופוק חזי מה עמא דבר.
)פכ"ט מהל' שבת הל' יא(
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 שרה אשת אדני בן לאדני אחרי זקנתה ויתן לו את כל אשר לו" )בראשית כד ,לו(.
" שטר מתנה הראה לו" )רש"י שם(.
 רבינו אליהו מזרחי בפירושו ממה דאמרו בבבא בתרא )קלג ע"ב( דאסור להעביר
 נחלה אפילו מברא בישא לברא טבא )וכ"ה ברמב"ם פ"ו מנחלות הי"א ובחשן משפט סימן
רפב( ,והיאך העביר אברהם אבינו את הנחלה מישמעאל בנו ונתן הכל ליצחק.
 ליישב בארבעה דרכיםא ,ויש בהם נפ"מ להלכה בסוגיא גדולה זו.
  יש ליישב בפשטות .דהנה מבואר בכתובות )נג ע"א( דכל עיקר הטעם שאין
 להעביר נחלה מברא בישא לברא טבא אינו אלא משום דדלמא נפיק מיניה זרעא
מעליא ,וכיון שידע א"א ברוח קדשו דלא נפיק זרעא מעליא מישמעאל רשאי היה
להעביר את נחלתו ליצחק.
 לדחות ממה דמבואר בברכות )י' ע"א( דהנביא ישעיהו הוכיח את חזקיהו המלך על
 שלא עסק בפריה ורביה ,ואף שחזקיהו אמר שראה ברוח הקודש דנפיק מיניה
זרעא דלא מעליא אמר לו הנביא "מאי דמיפקדת איבעי לך למעבד והקב"ה כטוב
בעיניו יעשה" .הרי שאין להתחשב ברוח הקודש ,דאין הנידון דומה לראיה מחדא ותרי
טעמי:
  פו"ר דהוי מצות עשה וחיוב גמור דרמי' עליה ,מדין דעבורי אחסנתא שאינו
 אלא מדיני הממונות ,ואף שאין לבטל מצות עשה עפ"י רוח הקודש וכמ"ש מאי
דמיפקדת איבעי' לך למיעבד ,אפשר דיש משקל לרוה"ק בהלכה דהעברת נחלה.
  פו"ר אין כל נפ"מ בין ברא בישא לברא טבא וע"י בן כל-דהו מקיים מצות
 פו"ר .אבל בדין עבורי אחסנתא להדיא אמרו חז"ל דכל האיסור משום דלמא נפיק
מיני' זרעא מעליא ,וא"כ פשוט דאם יודע הוא ברוח קדשו שאין צפוי לצאת ממנו זרע
כשר דמותר להעביר .וכ"ז פשוט.
 עוד דכל עיקר היסוד דאין לסמוך על רוח הקודש לקבוע הלכה אינו אלא משום
א

א .ה .ועי' ביבי"א )ח"ח חו"מ סי' ט' .אותיות א ,ג ,ה( ,שהאריך ביישוב קושיא זו.
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דברי ר' יהושע בן חנניה בב"מ )נט ע"ב( "אין משגיחין בבת קול   
 ,"וא"כ כל עוד לא ניתנה תורה בסיני אף שאברהם אבינו קיים כל התורה
עד שלא ניתנה מ"מ רשאי היה לסמוך על רוח קדשו ולנהוג על פיו.
 לכאורה יש לתמוה דהלא כתב רש"י )כה ,ט'( דישמעאל חזר בתשובה בסוף ימיו,
 וכ"ה בב"ב )טז ע"ב( ,ואם ראה אברהם ברוה"ק דלא נפיק מיניה זרעא מעליא
ודאי ראה גם שיחזור בתשובה והדרא קושיא לדוכתא .וצ"ל דכיון דלא חזר בתשובה
אלא בסוף ימיו כבר לא היה לו כל צורך בנכסים אלה.
  עוד בזה ,דהנה בפר' וירא )כא ,י-יב( "ותאמר לאברהם גרש האמה הזאת ואת
 בנה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק .וירע הדבר מאד בעיני אברהם על
אודת בנו .ויאמר אלקים אל אברהם אל ירע בעיניך על הנער ועל אמתך כל אשר תאמר
אליך שרה שמע בקלה כי ביצחק יקרא לך זרע" .הרי ששרה דרשה במפגיע כי לא יירש
בן האמה הזאת עם בני עם יצחק ,והקב"ה הסכים על ידה וצוה את אברהם לשמוע
בקול שרה אשתו.
 שיש מקום לטעון ולדחוק דהקב"ה לא צוה את אברהם אלא לשמוע בקול שרה
 ולגרש את האמה ואת בנה ,אך אין הכרח שהסכים הקב"ה לדברי שרה במה
שאמרה כי לא יירש בן האמה הזאת עם בני .אך באמת מסתבר טפי לומר שאין כאן
הסכמה לחצאין ומצות הקב"ה לאברהם לשמוע בקול שרה בכללותןב .וא"כ לא
אברהם העביר נחלה מישמעאל ליצחק אלא עפ"י הגבורה נהג כן.
 שעדיין לא יתיישב בדרך זו מה היתר היה לאברהם להפקיע נחלתו מבני קטורה.
 ולדרכנו הראשונה י"ל דאף בהם חזה אברהם אבינו ברוח קדשו דלא נפק מינייהו
זרעא מעליא .אך באמת נראה פשוט דילדים אלה לא באו לעולם אלא לאחר שא"א
כבר נתן ליצחק את כל אשר לו ,וז"פ .ודו"ק בכ"ז.
  יש מגדולי הזמן שחידשו דאף בישראל מומר או כל מחלל שבת בפרהסיא
 מותר להעביר נחלה ממנו לבנים השומרים דרך ה' לעשות צדקה ומשפט .כ"כ
בשו"ת אגרות משה )חו"מ ח"ב סימן נ' אות ג'( ובשו"ת יביע אומר )ח"ח חו"מ סימן י'(,
ולשיטתם ק"ו בישמעאל שרשע היה ולא היה כלל בכלל ישראל.
 שורש הלכה זו .הנה איתא במשנה )ב"ב שם( "הכותב את נכסיו לאחרים והניח
 את בניו  -מה שעשה עשוי ,אלא אין רוח חכמים נוחה הימנו; רשב"ג אומר :אם
לא היו בניו נוהגים כשורה  -זכור לטוב".
 שם נסתפקו אם פליגי חכמים ארשב"ג או לא .ובמסקנא אמרו "ת"ש דאמר ליה
 שמואל לרב יהודה שיננא לא תיהוי בי עבורי אחסנתא ואפילו מברא בישא
לברא טבא" .וכן הוא ברמב"ם ובשו"ע כמבואר.
ב א .ה .עי' ביבי"א )שם אות ג( שהביא מהלבוש שדייק זה מדכתיב 'כל' אשר תאמר אליך שרה שמע
בקולה.
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 בב"ב שם לא נתפרש טעם הדברים .ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים
 במק"א ,ובכתובות )נג ע"א( הוסיפו בטעם הלכה זו "דלא ידיעא מאי זרעא נפיק
מיניה" .וכן הוא ברי"ף וברא"ש בב"ב שם .הרי לן דהאיסור להעביר נחלה מברא
בישא לברא טבא הוא משום שאין אתה יודע חשבונו של עולם ודלמא נפיק מיניה
זרעא מעליא.
 כתבו האג"מ והיבי"א דעד כאן לא אמרו אלא בברא בישא שאינו מדקדק
 במצוות ואינו מכבד אביו כראוי וכדו' ,אבל במחלל שבת בפרהסיא או במומר
דמילתא דלא שכיחא דנפיק מיניה זרעא מעליא מותר להעביר נחלה ,עי"ש.
 באג"מ כתב את דבריו מן הסברא ,אך ביבי"א הוכיח כן ממה שנפסקה הלכה
) בחו"מ סימן רסו ס"ב( דמומר להכעיס ומחלל שבת בפרהסיא אין משיבין לו אבידתו,
הרי דלא חיישינן ליה לזרעא מעליא ,שהרי השבת אבידה בזרעא מעליא תליא כדחזינן
בפסחים )מ"ט ע"ב( שנחלקו בעם הארץ אם משיבין לו אבידתו ,די"א דאין מכריזין על
אבידתו משום דלאו אחיך הוא ומ"ד דמכריזין משום "דזימנין דנפיק מיניה זרעא
מעליא" .הרי לן דבעם הארץ חיישינן לזרעא מעליא ,ובמומר ומחלל שבת לא חיישינן
לזרעא מעליא.
 הקדימם המהר"ם שיק בתשובותיו )חו"מ סימן מג( דבמומר ומחלל שבת בפרהסיא
 אין איסור אעבורי אחסנתא דלא מסתבר לחוש בהם לזרעא מעליא ,עי"ש.
 תמוה לי על גדולי עולם שחידשו מה שחידשו מסברא והעלימו עין ממקור
 מפורש בו מבואר שלא כדבריהם .דהנה מבואר ביו"ד )סימן קנט ס"ב( דמותר
להלוות למומר שכפר בעיקר ברבית ,והרמ"א שם הביא דעת הראשונים דאסור
להלוותו ברבית ,וכתב דטוב להחמיר.
 הלכה זו הביא הבית יוסף מדברי הראשונים ,דכל מומר להכעיס מותר להלוותו
 ברבית ולאו דוקא כשכפר בעיקר .אמנם התוס' בעבודה זרה )כו ע"ב ד"ה אני שונה(
כתבו דמומרים שבזמניהם הוי להכעיס  ,  ומשו"כ אין מחזירים
אבידותיהם ,וכך דקדק הב"ח מדברי הרא"ש דמותר להלוות ברבית למומר  
 ,ומשמע מדבריהם דלא בכל מומר אמרו כן ,אלא באלה שיצאו מכלל ישראל
וניתקו כל קשר עם קהילות ישראל ונטמעו בין הגויים.
 הב"י והב"ח בביאור הלכה זו .לדעת הבית יוסף כל מומר שיצא מכלל ישראל
 ממילא דינו כמומר להכעיס ומותר להלוותו ברבית אף אם תחילת יציאתו מן
הכלל לא היה להכעיס אלא לתיאבון או משאר סיבות .אך הב"ח פירש דכל עוד לא
יצא מן הכלל אף מומר להכעיס אין להלוותו ברבית ואין לזלזל בממונו שמא נפיק
מיניה זרעא מעליא ,ורק כשיצא מכלל ישראל ונטמע בין הנכרים שוב אין להניח דנפיק
מיניה זרעא מעליא .וכ"כ הש"ך בסק"ד ,וכך נקט עיקר בחות דעת שם )ביאורים סק"ג(.
 לן להדיא שנחלקו גדולי רבותינו הפוסקים בהלכה זו ,ולדעת הב"ח ,הש"ך
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והחו"ד לעולם חיישינן דלמא נפיק מיניה זרעא מעליא אלא באלה שיצאו מכלל
ישראל ונטמעים בין בני אל נכר.
 אי בדידי תלי' הוי אמינא דיש לחלק בין דין לדין ואין לדמות מילתא למילתא,
 דסברא זו דלמא נפיק מיניה זרעא מעליא סברא כללית היא .דהעירו חכמים
ברוח קדשם דאף במקום שאין לחוש לזכות האדם על ממונו יש וצריך לחוש לרווחת
יוצאי חלציו אם יהיו צדיקים וישרים ,ובשלש סוגיות מצינו סברא זו ,בהשבה אבידה
לע"ה ,בממון מסור שאסור לאבדו )ב"ק קיט ע"א( ולגבי עבורי אחסנתא .ויש מקום לחלק
ולומר דאף אם נחמיר שלא ליטול רבית ממנו בקום ועשה ,אפשר דלענין השבת אבידה
נקל דאין מכריזין על אבידתו ,ואף אם נחמיר בהני תרתי ,אפשר דלגבי אעבורי
אחסנתא נקיל טפי כיון שבממונו מדובר ולא בממון זולתו.
 דבר אין כל הכרח לדמות מילתא למילתא בהלכה זו ולאו בחדא מחתא מחתינן
 לכולהו .ודו"ק בכ"ז.
  עוד בזה דכל שאין כונתו   מיורש ליורש כדי להפלות ביניהם
 ולהטיב עם זה ולהרע לזה ,אלא מסיבות עניניות סבור האב שיש טעם וצורך לתת
מתנה לאחד מבניו אין בזה כל איסור וחסרון .וכך גם באברהם שנתן את כל אשר לו
ליצחק בנו "כדי שיקפצו לשלוח לו בתם" )רש"י בראשית כד ,י( ,וכל כה"ג אין כל איסור
דעבורי אחסנתא.
 הלכה זו בהרחבה .הנה אמרו חכמים )ב"ב קלג ע"ב( שהמעביר נחלה אפילו מברא
 בישא לברא טבא אין רוח חכמים נוחה הימנו ,והרמב"ם הביא הלכה זו )פ"ו
מנחלות הל' יא-יג( וכ"ה בשלחן ערוך חושן משפט )סימן רפב( והלכה פשוטה היא בישראל
מימי חז"ל .ובדברי הרשב"ם שם וכן בשו"ת הרא"ש )כלל פה סי' ג'( כתבו דהוי איסור
ועבירה ולא רק מדת חסידות ,עי"ש ,ויש לתמוה ביסוד הלכה זו בתרתי ,מגמ' ,וממנהג
כל ישראל מדורות עולם.
 בד' דרכים ביד האדם לחלק נחלתו כרצונו  :בנחלה דר' יוחנן בן ברוקה בב"ב
) קל ע"א( דהתורה נתנה לו רשות להנחיל לכל מי שירצה בין אלה שראויים
ליורשו ,וילפינן לה מדכתיב ביום הנחילו את בניו ,ויש לתמוה דכיון דדאורייתא היא
דילפינן לה מקרא איך נאמר שיש בזה פגם ועבירה.
  יש לתמוה במתנת שכיב מרע שתיקנו חכמים דאין צריך קנין כדי שלא
 תטרף דעתו ,ואם ת"ל דיש בזה חטא ועון לא היו חכמים מתקנים לאלומי מילתא
ולחזק ידי עוברי עבירה.
 בספר משפט הצוואה ח"ב נספח ד' ,שהביא בשם ספר כרם חמר )להגר"א אנקאווא
 תרכ"ט ,סימן פד( שהביא תקנה מגדולי פאס שבמרוקו שלא יכתבו שטר מתנת
שכ"מ אלא בנוכחות החכם שיוכיח את השכ"מ על עבירה זו של אעבורי אחסנתא,
ובעניי נלענ"ד שכמה רחוקים הדברים שתקנו שמתנת שכ"מ ככתובים וכמסורים כדי
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שלא תטרף דעתו ,ואנו מוכיחים אותו על פניו ,וכי יש טירוף הדעת גדול מזה,
שמוכיחים אותו על פניו לפני מותו ,ועוד דהרי לא מצינו מימות המשנה עד לפני מאה
שנה שצריך להוכיח כל שכ"מ שנותן מתנה על עבירה שבידו.
 בדבר יש לתמוה למה תיקנו חכמים דמצוה לקיים דברי המת ועברו בזה על
 מסייע ידי עוברי עבירה ,וכן בכל הצוואות המועילות כדין ,שנהגו בבית
ישראל מימות עולם ,וכי בכל ענין עובר בחטא ,ולמה לא כתבו הפוסקים בכל אלה
שאסורים הם.
 צע"ג דהלא מימות המהרי"ל )סימן פח( נהגו בכל קהילות אשכנז לכתוב לבנות
 שטרי ירושות כדי לתת לבנות חלק עם הבנים בירושה וכ"ה בשו"ת מהרי"ק )שרש
יג ושורש עח( ,ובשו"ת מהר"ם פדואה )סימן מה וסימן נא( כבר מצינו "שטר חצי זכר" ומנהג
זה מובא גם ברמ"א בחושן משפט סימן רפ"א סעיף ז' ובאבן העזר )סימן צ' ס"א וסי' קח
ס"ג( ,והיו שנהגו אף בשטר זכר שלם שעל פיו נתנו לבת כבן עיין נובי"ק )חו"מ סימן לג(,
ובקצות החושן )סי' רפא ס"ק ו'( .ואף בקהלות ספרד שלא נהגו כן ,מ"מ בדורות מאוחרים
נהגו אף בהן לתת חלק מסויים ומוגדר לבנות וכמבואר בשו"ת ישכיל עבדי ח"ו )חושן
משפט סי' כב( ,ובספר חוקות החיים להגר"ח פלאג'י )סימן עג( כתב דבקהילות קושטא נהגו
מימות מהר"י בסאן לתת לבת עשירית מן הירושה עי"ש ,וכבר נתקשו רבים בכל
המנהגים הללו דהלא יש בהם אעבורי אחסנתא.
 כל זה נראה ברור ,דאין כלל איסור אעבורי אחסנתא אלא כאשר משמעות
 הדברים הוא   מיורשיו ,אם מחמת שנאה או מחמת כעס או
משום שאינם נוהגים כשורה ,הצד השוה שבהם שמגמת המנחיל למנוע נחלה מן
היורשים הראויים ,בזה אמרו אין רוח חכמים נוחה הימנו ,אבל כאשר אין מגמתו
לקפח ולמנוע נחלה ,אלא  לאחרים מטעמים המתיישבים על הלב ,אין בזה כלל
פגם ,והוא שדיברו חכמים על   דהיינו   דכל מהות הפגם
הוא שהוא מעביר נחלה מן הזכאי בה ,וגם שתי העובדות שהובאו בסוגיא שם בב"ב
)קלג ע"ב( הא דיוסף בן יועזר והא ד"מעשה באדם אחד" ,בשניהם מדובר במי שהיה לו
בן שנהג שלא כשורה והעבירו את נחלתו לאחרים ,ורק בכה"ג יש איסור העברת נחלה.
 על יסוד זה מתוך דברי הרמב"ם בסוף פ"ו מנחלות דלאחר שכתב )בהלכה יא(
" כל הנותן נכסיו לאחרים   אע"פ שאין היורשין נוהגים כשורה
אין רוח חכמים נוחה הימנו" .וכתב )בהי"ג( "צוו חכמים שלא ישנה אדם בין הבנים
בחייו אפילו בדבר מועט שלא יבואו לידי תחרות וקנאה כאחי יוסף עם יוסף" .ומקור
הלכה זו בשבת )י' ע"ב( דלא יפלה אדם בן בין הבנים .ומשמע שגדר אחד לשני הלכות
אלה וכ"כ הבית יוסף )בסי' רנ( ,והרי פשוט כביעתא בכותחא דמותר לאדם לתת מתנה
בחייו לאחד מבניו שאין לו די צרכו ,או מסיבה אחרת כגון לרגל שמחה משפחתית
וכדו' ,ואין איסור ופגם אלא כשהוא משנה בן בין הבנים באופן שרירותי וגורם קנאה
ושנאה בין הבנים ,וכך נראה גם לגבי האיסור להעביר נחלה דאין בזה איסור אלא
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כשמגמת פניו למעט לאחד מיורשיו  ממנו נחלה.
 נראה גם מלשון הרמב"ם שם בהי"א "כל הנותן נכסיו לאחרים   
 וכ"כ בשו"ע שם ,ולכאורה צ"ב בלשון זה דלכאורה ייתור לשון הוא דהלא כל
המעביר נחלה לאחרים ממילא הניח את יורשיו ,ובשלמא לשיטת התשב"ץ )ח"ג סימן
קמז( והעיטור אות מ' )מתנת שכ"מ( דאין איסור אא"כ העביר כל הנחלה מיורשיו אפשר
דזו כונתם שהניח את יורשיו ולא השאיר להם מאומה ,אבל לדברי הרשב"ם בב"ב שם
ורוב הפוסקים )כמ"ש בשו"ת חת"ס חו"מ סימן קנא( דיש איסור אף במקצת נכסים קשה ,אלא
נראה כנ"ל דאין איסור אלא משום ש"הניח את יורשיו" ,אבל כאשר אין כונתו ומגמתו
להניח את יורשיו ולסלקם מנחלתו ,אלא משום צורך מסויים שהוא רואה ליתן לאחרים
אין בזה איסור כלל.
 דרכנו מתיישב כל הנ"ל ,שלא מצינו בכל הני דינא ,מתנת שכ"מ ,מצוה לקיים
 דברי המת ,מתנה מחיים ,נחלה דריב"ב ,שיש בהם איסור ולא ראו גדולי הדורות
להזהיר בהם ,דאין איסור זה נוהג אלא בענין מסוים ,משא"כ לדברי האחרונים שאיסור
כללי הוא בכל העברת נחלה אלא שיש אופנים שמותר ,תמוהה סתימת הפוסקים
ושתיקתם כנ"ל.
 שדברים אלה נראים בעניי ברורים ופשוטים ,נצטערתי שלא מצאתי להם מקור
 בדברי רבותינו גדולי הדורות ,ושמחתי בראותי שוב בשו"ת שואל ונשאל ח"ד
)חו"מ סימן ב'( שהביא מספר בני יהודה למוהר"י עיאש דרק במי שמעביר נחלה מתוך
איבה ושנאה או כדי שלא יירשנו ברא בישא עובר באיסור זה.
 יש ללמוד ממעשה רב של אביר הפוסקים הגאון המהרש"ם .דהנה בהקדמה לספר
 תכלת מרדכי עה"ת נדפסה צוואת המהרש"ם ובו ציווה לחלק את רכושו ליוצ"ח
הנצרכים עפ"י קביעת בנו הרב ר' צבי ,אף שבתשובותיו )ח"ז ,סי' יב( נקט דיש איסור
העברת נחלה אף במחלק בחייו ,וע"כ דאין איסור כאשר מגמת הדברים לסייע למי
ששעתו דחוקה כנ"ל.

משנת

סימן כד – הרב שמאי קהת הכהן גראס

יוסף

קנג

ובתורתו נהגה


הרב שמאי קהת הכהן גראס
מח"ס שו"ת "שבט הקהתי"
מו"צ דקהל מחזיקי הדת
          
           
            
          
      
           

 
יד מנ"א תשע"ה יע"א

 בשו"ת יבי"א חלק ח' )יו"ד סימן לב( ,אשה בעלת תשובה שזכתה להנשא לבחור
 ירא שמים ונפקדו בבן זכר בשעה טובה ,ובעלה רוצה לעשות פדיון הבן כדת
וכדין בברכותיה לפי שחושב שהוא הוא בכור ,אבל לאמיתו של דבר אותה בעלת
תשובה הפילה ולדה כשהיתה פנויה ,וא"כ הך בן אינו פטר רחם ופטור מפדיון הבן,
והיא חוששת לספר לבעלה החטא שעשתה בעודה פנויה ,ואם לא תספר יעשה הבעל
פדיון הבן בברכותיה ,והבעל יעבור על ברכות לבטלה .וכתב שם מרן ז"ל דאין חיוב
למנוע הבעל מלעשות פדיון הבן עם ברכותיה דגדול השלום .ועיי"ש שהאריך
בטוטו"ד.
 הקטן נשאלתי ע"ז כמה פעמים וג"כ הקלתי שלא תספר לבעלה ,ויכול לברך
 כמש"כ בשו"ת שבט הקהתי ח"ו )סימן שפג( מטעם כבוד הבריות וגדול השלום
וקשה גירושין וכו'.
 להוסיף עוד טעם על פי מה שכתב הרמ"א ביו"ד )סימן שה סעיף כג( בשם מהרי"ק
 דכל זמן שאין איבריו מרוקמים ,אין פוטר הבא אחריו ,ואפילו בזמן הזה סומכין
על זה .ושמעתי מבעל המחבר ציץ אליעזר זצ"ל דעד ג' חדשים להריונה אפשר להקל
שלא היה עדיין ריקום אברים.
 רוב פנויה שנתעברה כשעושין הפלה עושין בדרך כלל בתחלת הריונה כשעדיין
 אין אבריו מרוקמים ,וא"כ אינו פוטר הבא אחריו ,ויכול לפדות הבן הבא אחריו
בברכה.
 לומר עוד בדרך אפשר לשיטת הריטב"א )בחולין קו ע"ב( מובא במחזיק ברכה
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)או"ח סימן קנח( ובשע"ת )שם( ,דמי שנטל ידיו ללחם ובירך ואח"כ נמלך שלא לאכול ,לא
הוי ברכה לבטלה ,כיון דבשעת הברכה היה כוונתו לאכול .ועיין מש"כ בכו"פ )יו"ד סימן
יט ס"ק ו'( בשוחט בהמה ונמצא טריפה לא הוי למפרע ברכה לבטלה .עיין באריכות
בשדי חמד ח"ו )דף שכ ס"ק כט( שהאריך בזה .וא"כ י"ל דה"ה בנ"ד הבעל שסובר שחייב
בפדיון הבן לדעתו שפיר מברך ואינו ברכה לבטלה ,וע"כ אינה מחוייבת להודיע .הגם
שיש לחלק קצת בנ"ד ,מ"מ בצירוף דגדול השלום וכבוד הבריות ,יש
להקל.
בעה"ח    
בעה"ח
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הרב אליעזר יחיאל קונשטט
מראשי ישיבת קול תורה וראש כולל דעת משה
מח"ס משנת אליעזר

 
    
    מש"כ מרן זצוק"ל בדברי הרמב"ם )פ"י מהל' כלאים הי"ח( ,שמותר
 להעלות כלאים שלא בכוונה אבל ללבוש אסור .וכתב שם בשם שו"ת אש דת ,וכן
במרכבת המשנה )אלפנדארי( ,שהעלאה אסורה רק מדרבנן ,ולכן מותר כשאינו מתכוין.
 יש שיטות שבדרבנן מותר אפי' פסיק רישא )יעויין בספר תרומת הדשן( ,ע"פ מש"כ
 בשו"ת בית הלוי ח"א סימן א' )באות ה( ,שמביא את היסוד מביצה )לג .תוס' דיבור
ראשון סד"ה מלמטה( גבי מדורתא ,שכל הדין של אינו מתכוין זה רק בשני מעשים ,ולכן רק
בהעלאה שצריך תנאי שיהיה הנאה חקר הבית הלוי אם ההנאה עושה זאת ללבישה או
שהאיסור מצד העלאה ,ולכן רק בהעלאה זה שני מעשים ,אבל לבישה זה מעשה אחד,
אסור אפי' באינו מתכוין ,ובזה יש לבאר כל פסיק רישא ,שתמיד כל דבר שאינו מתכוין
הוי שני מעשים )עשית חריץ והחורש( ,אבל פסיק רישא עושה שיחשב מעשה אחד] .עיין
ר"ש שקאפ שדן אי פסיק רישא הוי דין מתכוין כלשון רש"י בסוכה )לג (:שלא הוי דין
של מתכוין אלא הגדר כנ"ל שנחשב מעשה אחד ,לכן אסור אפי' אינו מתכוין[.

      

    בסוף הסימן מביא משו"ת התעוררות התשובה )סימן עג( ,שאם אדם
 טעה בר"ח ואמר יום הזכרון הזה במקום ראש החודש הזה ,יצא .ומובא בגמ'
עירובין )מ (.מהו להזכיר של ר"ח בראש השנה ,ומסקינן שזיכרון אחד עולה לכאן
ולכאן ,וכתב רש"י שגם ראש חודש נקרא יום הזיכרון.
 לדחותו בזה"ל :דלפי האמור הדין ברור דלא יצא דלא עדיף מיו"ט שנקרא שבת
ואפ"ה בחותם מקדש השבת לא יצא .ע"כ.
 יש לומר שרק בראש השנה הדין כן ולא בכל ראש חודש ,והוא ע"פ הגמ' בסוכה
) נה (.שא"צ לתקוע בראש השנה פעמיים ,א' לראש חודש ,וב' לראש השנה ,מפני
שכתוב בפס' בראשי חדשכם ,איזה חודש יש לו שני ראשים הוי אומר זה ר"ה ,אמר
רחמנא חדשכם חד .א"כ מבואר בגמ' שראש חודש וראש השנה זה דבר אחד ,ולכן
זיכרון אחד עולה לכאן ולכאן ,משא"כ בכל ראש חודש לא מהני כשאמר יום הזיכרון.
 ביארתי שעפי"ז יש לומר במה שדרשו בר"ה )ח (:עה"פ תקעו בחדש שופר
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בכסה ליום חגנו ,איזהו חג שהחדש מתכסה בו ,הוי אומר זה ר"ה .שהכוונה שהתקיעה
של ר"ח מתכסה בתקיעה של ר"ה .וע"ע עירובין )מ (.שאין מזכירין מוסף של ר"ח
בראש השנה ,כיון שזכרון חד עולה לכאן ולכאן .ולפי הנ"ל הדברים מבוארים.

       

    מה שדן במקדש בעד א' כשר ועד א' פסול ,וכ' דבפסול דאו' הדין
שנמצא קרוב או פסול עדותן בטלה.
 לפי מה שצדד שם שו"ת מהר"מ פאדווה ,עיין פתחי תשובה אה"ע סימן מב
) סק"ח( ,ע"ד הרמ"א שפוסק כר' יוסי שנמצא קרוב או פסול זה רק בדיני נפשות,
ומבאר רש"י במכות שרק בממון שע"א קם לשבועה ,ולכן גם בקידושין שקידש בע"א
שחוששין לקידושין ,אין דין נמצא קרוב או פסול.
 גר"ח ור"ש שמבארים ע"פ בעל המאור ורע"א שפסול קרוב מתפשט על כולם
 אך ורק אם חשוב עדות אחד ,שע"א לא קם לשבועה ,אבל במקום שע"א קם
לשבועה ,א"כ כל אחד פועל בנפרד ,והפסול שלו לא מתפשט על כולם .ואולי נחלקו
בזה התוס' והרא"ש שתוס' הקשו )ו (.שיפסלו עדי הגט שנעשה בפרהסיא מפני
הפסולים ,והרא"ש הקשה כן גם בקידושין .ולכאו' נחלקו בשאלה הנ"ל.
 המשנה במכות )ו (.מביאה דעת ר' יוסי שיש חילוק בין דיני ממונות ובין דיני
 נפשות לגבי הדין של 'נמצא אחד מהם קרוב ופסול עדותם בטלה' ,וס״ל שזה רק
בדיני נפשות ולא בדיני ממונות .ולכאורה הוא הדין לגבי 'עדות שבטלה מקצתה בטלה
כולה' מחמת הכחשה או הזמה במקצת דג"כ דין זה הוא רק בדיני נפשות ולא בדיני
ממונות משום שבירושלמי )הובא ברא״ש שם( משמע שדין זה ג"כ נלמד מהדין של 'נמצא
אהד מהם קרוב ופסול'.
 האחיעזר בסי' כד מהגמ' בב״ק עג .שמבואר להדיא שגם בדיני ממונות ישנו
 הדין שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה לר' יוסי ,וז״ל הגמ' שם :היו שנים
מעידין אותו שגנב והן מעידין אותו שטבח והוזמו על הגניבה עדות שבטלה מקצתה
בטלה כולה .הוזמו על הטביחה הוא משלם תשלומי כפל והם משלמין תשלומי שלשה
א״ר יוסי בד״א בשתי עדויות אבל בעדות אחת עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה.
ע״כ.
 ביארו התוס' במכות דף ו .את החילוק בין דיני נפשות לדיני ממונות שבדיני
 נפשות כיון שאחד בלי השני לא מועיל כלום לכן בשלשה ג"כ כולם בטלים ,אבל
בדיני ממונות שאפילו אם נמצא קרוב ופסול בשנים לא בטל לגמרי שהרי חייב לו
שבועה לכן בשלשה ג״כ נמצא אחד מהם קרוב ופסול תתקיים העדות בשאר ,עיי״ש.
וביאור כוונתם ,דהנה יש לחקור בכל עדות האם כל עד נחשב שחצי מתקיים על פיו
והצי על פי העד השני ,או שע"פ שניהם יהד יוצאת העדות ואחד בלי השני לא חשוב
לכלום .ונראה שיש חילוק בין דיני נפשות לדיני ממונות ,שבדיני נפשות אחד בלי השני
לא דשוב לכלום )באיכות העדות( אבל בדיני ממונות שעד אחד קם לשבועה אז כשיש
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שנים חשוב שכל אחד מתקיימת חצי העדות על פיו .וזה ביאור התוס' בדין של נמצא
קרוב ופסול שעדותם בטלה דצריך צרוף בעדות ולכן סובר ר' יוסי שזהו רק בדיני
נפשות.
 יש ליישב את הקושיא הנ״ל מהגמ' בב״ק עג .שמבואר שלר' יוסי ישנו הדין
 של עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה גם בממונות ,דלפי״ז ניחא כיון שלו
יצוייר שגם בדיני ממונות יהיה צרוף בעדות אז גם לר' יוסי יהיה הדין של עדות
שבטלה מקצתה בטלה כולה ,וכיון שזו עדות אחת על גניבה וטביחה ומקצת העדות
בטלה ע״י ההזמה שפיר מתבטלת כל העדות ,משא״כ תמיד שאין מה שמצרף אותם
כיון שכל אחד קם לשבועה.
 זה הוכיח הגר״ש רוזובסקי זצוק״ל מתוס' הרא״ש בגיטין טו .בד״ה אפי' הוא
 ואחר וכו' ,גבי בפני נכתב כולו ובפני נחתם חציי ,וז״ל הגמ' :אלא אמר רבא
אפי' הוא ואחר מעידין על חתימת יד שני פסול מאי טעמא אתו לאיחלופי בקיום
שטרות דעלמא וקא נפיק נכי ריבעא דממונא אפומא דהד סהדא ,ע״כ .והקשה וז״ל:
וא״ת למה לי משום דאתי לאיחלופי תיפוק לי משום גט גופיה דנפיק כל עדות הגט נכי
ריבעא אפומא דחד כיון שהוא צריך לצירוף האחר להעיד על חתימת יד השני )ועי' שם
ברש״ש שהקשה כן( .ומתרץ תוס' הרא״ש שכל החסרון הזה ישנו רק בממונות אבל לא
באיסורים כיון שבאיסורים אחד בלי השני לא חשוב לכלום ,עיי״ש.
 שבאור כוונתו ג״כ כדברינו ,שבאיסורים כיון שאחד בלי השני לא חשוב לכלום
 זה לא נחשב שיוצא חלק קטן על פיו וחלק גדול ע״פ השני .ויתכן עוד שזהו
החילוק שעדות מיוחדת )עי' מכות ו (:פסולה בדיני נפשות וכשרה בדיני ממונות ,שבדיני
נפשות צריך צרוף ולכן אחד ראה מחלון זה ואחד מחלון הוי עדות פסולה אא״כ יש
צרוף ,ועדות נפרדת כשרה כיון שיש צרוף .ולפי זה תהיה הוכחה מתוס' הרא״ש שבגט
ג"כ לא תועיל עדות מיוחדת וזו שאלה בראשונים ]יעויין בר"ן פרק מי שאחזו )לה :מדפי
הרי"ף( דכתב דגט דומה לדיני נפשות[ .וכן מוכח מהתוס' שם במכות דף ו' בד״ה
שמואל וכו' שכתבו שלר' יוסי גט שוה לדיני נפשות.
 מוכח עוד מהיד רמ"ה בב״ב )קסה (:שכתב לגבי הדין של עד אחד בשטר ועד אהד
 בע״פ אם מצטרפים ,וכתב לחלק בין דיני נפשות לדיני ממונות שבממון מצטרפים
ובנפשות לא ,עיי״ש .וביאור דבריו ג”כ כנ"ל שבנפשות שצריך לצרוף העדים ובשטר
ובע"פ לא נחשב לצרוף ,משא״כ בממונות שכל אחד חשוב לעצמו גם בלי צרוף חברו
הדין שכן מצטרפים.
 כל זה לפי התוס' במכות הנ״ל ,אולם רש״י כתב שם שהחילוק הוא שבנפשות יש
 דין של והצילו ובממונות אין .ולדבריו צ״ע מהגמ' בב״ק] .ובדעת רש״י נראה
לומר ע"פ המחלוקת בין הקצות לנתיבות בסי' נב )ס״ק א( ,אם ביטול העדות בגניבה
וטביחה הוא מצד הדין של עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ,או כיון שטביחה
ומכירה שני עניינים נפרדים הם לא שייך עדות שבטלה רק הביטול הוא כיון שהעדות
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היתה תכ״ד .וא״כ הרי כל קושייתנו מב״ק היא רק אם נאמר שהביטול הוא מצד עדות
שבטלה מקצתה בטלה כולה ,אולם לדעת רש"י יהיה מוכח שהביטול הוא מצד תכ״ד.
ולכן אין לזה קשר לר' יוסי במכות שסובר שעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה וא״כ
נמצא קרוב ופסול זהו דין רק בנפשות ולא בממונות ולא בקנס[.
 בשו״ת שואל ומשיב )סי' סד( שלמד בדברי התוס' במכות כפשוטו שלהוציא
 ממון צריך ב' עדים אבל להחזיק מספיק עד אחד ונמצא קרוב ופסול מועיל
בתור עד אחד ,ועי"ש בריטב״א .ועי' נוב״י )סי' עו( שכיון ששנים לא מחייבים ממון
אחד לא מחייב שבועה ,וכן איתא במאירי )סנהדרין ט .(.וע״ע בשו״ת הרשב״א ,ובשו״ת
רע״א )סי' צד( .ואכמ"ל.
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הרב יצחק שמואל שכטר
חבר בד"צ צאנז ומראשי כוללי ש"ס
מח"ס שו"ת ישיב יצחק לז חלקים
נתניה

 
          
       
 שאלת מעכ"ת גם הבעל התקשר אלי כמו"כ פעמים שאשתו בחודש השביעי
 שכבר כמה וכמה שבועות אינה מרגשת העיבור מחמת ירידת מים וכידוע
שבכה"ג הוולד יהיה בעל מום גדול ולאו בר קיימא האם מותר לו לבצע הפלה.
 הדין מחמת חומרת הענין אמרתי לבעל להתקשר לרופא מומחה גדול ומסורתי
) אם אפשר( כאן בארץ על סיכון אברים וע"פ חוו"ד כן יעשה .וביסוד הדין בענין
אי שרי לבצע הפלת עובר בכה"ג כבר דנו בזה האחרונים וכן הארכתי בזה בתשו'
בספרי שו"ת ישיב יצחק חלק כח )סי' עא( אמרתי אשנה פרק זה וזאת החלי בעזהשי"ת.

      

 דין הריגת עוברין בישראל הארכתי שם ,והבאתי מש"כ  בתוס' סנהדרין )נט(.
 ד"ה ליכא משמע דעכ"פ יש איסור לישראל להרוג עוברין )עיי"ש לצורך הצלת אמו
שמצוה להציל( וכ' ואפשר דגם בעכו"ם שרי  .אבל בתוס' נדה )מד ד"ה איהו( כ' בא"ד וז"ל

וא"ת אם תמצי לומר דמותר להורגו בבטן אפילו מתה אמו ולא הוי כמונח בקופסא
אמאי מחללין עליו את השבת וכו' .ועי' תוס' סוטה )כו .ד"ה מעוברת עצמו( .ועיין שו"ע
חו"מ )סי' תכה ס"ב( ובסמ"ע שם )סק"ח( ובפת"ש שם וברעק"א שם ובסמוך הארכתי בזה.
 שם )בחלק כח( מה שהקשה על זה בהגהות מהריעב"ץ על הש"ס וכותב שדבריהם
 אינן מדויקים דמאן הוא דשרי להרוג את העובר בלי טעם ע"ש .ובשו"ת בית יצחק
חיו"ד ח"ב )סי' קסב( כותב נמי דהכתוב בדברי התוס' דמותר להרוג הוא שיגרא דלישנא
ע"ש .וכ"כ בשו"ת צפנת פענח ח"א )סי' נט( ,גם בשו"ת עטרת חכמים )אהע"ז סי' א'( כותב
נמי לומר כעין סברת המהרי"ט )סי' צד וצט( שיש בהמתת עובר איסור מזיק ע"ש.
 במהרי"ט עוד מה שהאריך בזה וכתב הילכך בישראלית מפני צורך אמו נראה
 שמותר להתעסק עמהם שתפילנה כיון דרפואת אמו היא .ואולי על דברי
המהרי"ט האלה הוא דקסמך גם בספר מהרש"ג ח"ב )סו"ס רמח( שהשיב בקצרה
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ובפשיטות שמותר לה להאשה מעוברת לקחת איזה מעדצין לרפואה שיוכל להיות
שיזיק להוולד ומשמע מדבריו דאפילו באין סכנה להם התיר לבצע הפלה לצורך.

       

 סתירת תשובת מהרי"ט בזה כתבתי ג"כ בספרי שו"ת ישיב יצחק ח"ב )סי' מ'
 וסי' מז(  והבאתי שם מה שכ' בזה ליישבו בשו"ת אריה דבי עילאי חיו"ד )סי'
יט( בכוונת מהרי"ט להתיר לבצע הפלה רק כשיש סכנה לאם  .אבל בשו"ת רב פעלים
חאה"ע )סי' ד'( כ' דהמהרי"ט מתיר אפילו שלא בשעת סכנה.

 פירש כוונת דברי המהרי"ט גם בשדה חמד פאת השדה מערכת א' )אות נב( עיי"ש.
 ולא כדברי ספר שו"ת בנין דוד )סי' מד( שרוצה להטות כוונת המהרי"ט על מקום
סכנה לאם ע"ש דאין זה כלל במשמעות דבריו וכנ"ל .ויעויין גם בשו"ת תורת חסד
חאהע"ז סי' מב )אות לב( כותב ג"כ להתיר לצורך רפואת האשה.
      בשו"ת חוות יאיר )סי' לא( נשאל בזה והאריך בזה
 וסיים אע"ג דמותר לה לשתות כוס עיקרין ,עיין יבמות ס"פ הבע"י וכמ"ש הרמב"ם
וטור אהע"ז )סי' ה'( מ"מ לעשות מעשה לא שרינן עיי"ש.
 שם בחוות יאיר דאיסורו מטעם איסור השחתה וסבירא ליה דגם נשים מצוות ע"כ,
 ובשו"ת צור יעקב )סי' קמא( פי' כוונת החו"י שמסקנתו לאסור אפילו בדיעבד עד
דקטרח לומר דמ"מ במקום סכנה י"ל דיודה דמותר עי"ש .ועיין מה שכתב בזה בשו"ת
שאילת יעב"ץ חלק א' )סי' מג(.

     

 שו"ת ישיב יצחק חלק ב' )סי' מ'( דנתי בזה וציינתי שם מש"כ הרמב"ם
 ושמיה"נ פ"א ה"ט( וז"ל אף זו מצות לא תעשה שלא לחוס על נפש הרודף ,לפיכך
הורו חכמים שהעוברה שהיא מקשה לילד מותר לחתוך העובר במעיה כרודף אחריה
להורגה ואם משהוציא ראשו אין נוגעין בו שאין דוחין נפש מפני נפש וזה טבע של
עולם עכ"ל  .הרי שהרמב"ם לא ביאר כרש"י שהטעם דקודם לכן מותר מפני דלאו
נפש הוא  ,אלא פירש הטעם מפני שהוא כרודף ומשמע הא לא"ה היה אסור להורגו.
)הל' רוצח

        

 תורת חסד )סי' מב( כ' דהא דהוצרך הר"מ לבוא עליה מטעם רודף היינו ביושבת
 על המשבר דאין עוד גדר עובר ירך אמו )עי' ערכין ז .ובנדה מד (:דכבר נקרא גוף
בפני עצמו כמש"כ הפוסקים משא"כ קודם לזה פשיטא דנדחה בפני נפש האם דהולד
אינו בגדר נפש וגם עובר ירך אמו .וכ"ה בשו"ת שבט הלוי ח"ה )סי' קצג( ע"ש.
 חו"מ )סי' תכה סק"ח( כותב להסביר דברי הרמב"ם) ,שכלשון דבריו נפסק בחו"מ שם(,
 וז"ל וזה טבעו של עולם ,הוצרך לכתוב זה של"ת הולד הרי הוא רודף ויצילו
את אמו בנפשו קמ"ל כיון שטבע של עולם בכך אין דין רודף עליו ,ואעפ"כ בעודו
במעיה מותר לחתכו ואע"פ שהוא חי שכל שלא יצא לאויר העולם אין שם נפש עליו
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והא ראייה דהנוגף אשה הרה ויצאו ילדיה ומתו משלם דמי הוולדות ואין שם רוצח
ומיתה עליו עכ"ל .הנה לנו מדברי הסמ"ע  דחוץ מה שהסביר לנו שעיקר טעמו של
הרמב"ם שבעודו במעיה מותר לחתכו מפני שאין שם נפש עליו  .עוד הוסיף להביא
לנו לימוד מקרא על כך דאין שם רוצח על ישראל ההורג את העובר.

    
 בשו"ת נו"ב מהדו"ת חחו"מ )סי' נט( דהגר"י פיק זצ"ל כתב לו להקשות על
 הסמ"ע דדילמא קרא מיירי בלא כלו חדשיו ,והשיב לו הנוב"י דאי הכי אכתי
איך ישלם דמי וולדות מספק ואדרבא בחזקתו וכו' ואמרינן שהיה העובר עתיד להיות
בן קיימא וחייב מיתה ופטור מתשלומים ,אלא ודאי שאפילו ודאי בן קיימא ליכא חיוב
מיתה קודם שיצא לאויר העולם ע"ש ,והוסיף חיזוק הן לדבריו דלא נפש הוא והן
לראייתו מקרא שחייב בדמי וולדות עיי"ש.

    

 מהר"ם שיק )חיו"ד סי' קנה( כותב לבאר כוונת הרמב"ם ע"ש ולדבריו יוצא
 דבהריגת עוברין נהי דלא הוי ש"ד ממש אבל יש בכאן ענין של אביזרייהו
דש"ד דיהרג ואל יעבור .ובשו"ת צי"א ח"א )סי' נא שער ג' עמ' רל( השיב על דבריו .ע"ש.
 שיטת החוות יאיר )סי' לא( באיסור הפלה משום איסור השחתה וסבירי ליה דגם
 נשים מצוות ע"ז עיין מה שדן בזה מרן זי"ע בשו"ת דברי יציב חלק א' )אבהע"ז
סי' לא אות ג'(  שבשו"ת תורת חסד אבהע"ז )סי' מג אות ב'( ר"ל דהגם דנשים אינן מצוות
על פו"ר מ"מ אסורות בהשחתה עכ"פ מדרבנן.
  מרן זי"ע כתב כיון שמסייעות למצוות פו"ר ומבלעדה א"א ]עפ"ד ההפלאה
 בכתובות כ"ד דברכת כהנים גם ישראל בכלל המצוה כיון דא"א בלעדם[ ה"ה בנ"ד
כיון דא"א בלעדם נשים מצוות על ההשחתה מה"ת ע"ש.
 הך דינא באיסור הפלה משום השחתה כ"כ בשו"ת בית יהודה עייאש )אהע"ז סי'
 יד( ,ובספר זכותא דאברהם )מהגאון הק' רבי אברהם מטשכנוב זי"ע ,דרשה לשבת הגדול שנת
קפ"ז )עמ' לא( ,והביאו הגאון רבי דן פלאצקי זצ"ל בספרו חמדת ישראל עמ' פח( ושו"ת דברי יששכר )סי'
קסח( ,משפטי עוזיאל ח"ג )חו"מ סי' מו( דאיסור הפלה הוא מטעם השחתת זרע] .אולם
עיין באוצר הפוסקים אהע"ז )סי' כג ס"ק א'( שציין לרבים ששללו נימוק זה ,וביניהם
שו"ת שאילת יעב"ץ ח"א )סי' מג( ,שו"ת שרידי אש ח"ג )סי' קכז([.
 וטריפה י"א דשוים בדבר זה ,כמ"ש הרמב"ם )פ"א ממלכים ה"ד( ע"ש.

     
 מש"כ דהאיסור בכלל אביזריהו דש"ד  כעי"ז כ' בשו"ת צפנת פענח )סי' נט(
 להדיא ,שהריגת עובר הוי גדר שפיכות דמים ,ואסור גם בישראל מן התורה
כמ"ש התוס' )סנהדרין נט (.ועיין שו"ת דובב מישרים ח"א )סי' כ'( ובשאר פוסקים כדלהלן.
  בשו"ת ציץ אליעזר ח"ז )סי' מח דק"צ ע"ב( כ' אליבא דכו"ע אין בהפלת עובר

קסב
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גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ובתורתו נהגה

משום רציחה ממש ,וגדולי הפוסקים מבארים שאין האיסור בזה אלא מדרבנן .ע' שו"ת
בית יהודה )אה"ע סי' יד( ,וחיים ושלום )סי' מ'( לכן כל שהרופאים נאמנים אומרים שיש
צורך רפואי לאם בהפלה ,והיא ג"כ מרגישה הרבה סבל מההריון בכל כה"ג נ"ל להקל
בדבר.
  העיר עליו בשו"ת יבי"א חלק ד' חאהע"ז )סי' א' אות ח'( וכתב המעיין ישר יחזו
 פנימו ששיטת התוס' )סנהדרין נט .חולין לג (.וסייעתם דהוי איסור תורה ממש בהפלת
העובר ,ואין מקום להסתמך ע"ד הבית יהודה והחיים ושלום להתיר לעשות הפלה
שלא במקום סכנה .וכמ"ש האריה דבי עילאי והדברי יששכר ושכן ד' המהרי"ט.
 בשו"ת מהר"ש ענגיל ח"ז )ס"ס קע( כ' שיש כמה שיטות הסוברים שאיסור הפלת
 עובר אינו אלא איסור דרבנן .וציין למ"ש בח"ה סי' פ"ט וע"ע בשו"ת אחיעזר
ח"ג )ס"ס סה( ובשו"ת מהרש"ג ח"ב )ס"ס רמח( ע"ש ודו"ק.

          

 הך דינא כבר הבאתי בריש תשובתי מה שכתב הריב"ש וכן דן שם היבי"א
 וכתב מעתה בנ"ד שהרופאים טוענים שנשקפת סכנה לחיי האם נראה בודאי
שיש להקל לעשות הפלה מכל הני טעמי תריצי ,כי חייה קודמין לחייו ,וגם מפני
שנחשב העובר כרודף בגורמו לה סכנה.
 אמת דלפ"מ שהוכחנו במישור מפי סופרים ומפי ספרים שיש איסור תורה בהפלת
 העובר ,י"ל שאין לסמוך על הרופאים בזה וכמש הנודע ביהודה קמא )חיו"ד סי' מט(
דבדאורייתא אין לסמוך על דעת הרופאים ע"ש .ואף למ"ש הב"י )סי' קפז ס"ח( לחלק בין
רופא ישראל לרופא עכו"ם ,אלו הרופאים שמחללים שבת בפהרסיא איתרע חזקתייהו
ואין לסמוך עליהם להקל בשל תורה .וכמ"ש התפארת ישראל )פ"ח דיומא אות כו(.
ומהר"ח פלאג'י בס' רוח חיים או"ח סי' תקנ"ד סק"ד וכ"כ במטה אפרים סי' תרי"ח
)ס"ב( ובשו"ת הרמ"ץ חאו"ח )סי' לט אות יא( .ובשו"ת מהרש"ם ח"א )סי' יג בד"ה אך( .ע"ש.
ומ"מ נראה שאם שואלת לרופא אחר שלא בפני הראשון וגם הוא אומר שיש חשש
סכנה בדבר נראה שיש להקל.

        
 נידון דידן אי יש לסמוך ע"פ חות דעת הרופאים שבכה"ג הוולד יהיה בעל מום
 כבר דן בכה"ג הריב"ש )סי' תמז( וכ' שאין לנו לדון בדיני תורתינו ובמצוותיו על
פי חכמה הטבע והרפואה שאם נאמין לדבריהם אין תורה מן השמים חלילה כי כן
הניחו הם במופתיהם הכוזבים ,ואם תדון בדיני טריפה על פי חכמי הרפואה שכר
הרבה תטול מן הקצבים ,כי באמת יהפכו רובם ממות לחיים ומחיים למות ,ויחליפו חי
במת וכו' לא נאמין אל חכמי היונים וישמעאלים שלא דיברו רק מסברתם וע"פ איזה
נסיון ואומדנא מבלי שישגיחו על כמה ספיקות שנפלו בנסיון ההוא ,כמו שהיו עושין
חז"ל כמוזכר בפ' המפלת )ל (.אני מביא ראיה מן התורה ואתם מביאין ראיה מן
השוטים וכו' עכ"ל הריב"ש ,והאריך שם להביא כמה דברים אשר חכמי הטבע

משנת

סימן כו  -הרב יצחק שמואל שכטר
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והרפואה קבעו כנגד חז"ל ובכמה ענינים בסוד היצירה חולקים על חז"ל ,וכן האריך
בזה החת"ס בחידושיו על מס' ע"ז )לא.(:

    

 האריכו בזה שאר פוסקים והארכתי בזה בספרי שו"ת ישיב יצחק בנושאים
 ונידונים שונים עיין שו"ת ישיב יצחק חלק כח )סי' עא( מרבינו החת"ס בספרו )יו" ד
סי' קעה ועוד( הורה לנו יסוד חשוב ,שאין בכח הרופא לברר באופן החלטי אלא לעורר
ספק בלבד ,מכיון שכל דברי הרופאים הם מאומד הדעת וכפי שהם מעידים שחכמתם
היא עיונית )עבודת מחקר( ואמנם מאמינים אנו להם שקיים בעולם חולי מסוים כדבריהם
ושדרכי הטיפול שלו הם כאלו וכאלו .אולם עדיין אין זה ברור והחלטי על החולה
הפרטי שלפנינו .אמנם יש שעירערו על דעת החת"ס ויעויין בשו"ת מהרש"ם ח"א )סי'
יג( שציין לחבל פוסקים בנידון.

       

 שיש לדון כיום עם התפתחות הטכנולגיה ושכלול מכשירי האיבחון הרפואים
 דוגמת צילומי הרנטגן ,סריקה על קולית )אולטרסאונד( צינתור ,סי.טי ,.וכיוצ"ב
מתאפשר לרופאים יותר לקבוע את אבחון המחלה ,מיקומה בגוף ,הטיפול הרפואיו
והשלכותיו .ומכיון שכן נמצאים אנו כיום במצב שאפשר להתייחס יותר לאבחנת
הרופא כבירורו ,שאף החת"ס יודה לכך .וכ"ה בשו"ת שבט הלוי ח"ה )סי' קכו( .וכתבו
הפוס' שאבחנה ודאית ,אלא שיסודה ממחקר שנעשה בחולים נכרים ,הרי היא מוטלת
בספק בבואנו ליישמה על חולי ישראל שאיכות גופם אחרת כמש"כ החת"ס הנ"ל.
 יש להקפיד לשאול רופאים יהודים שומרי שבת מכיון שרופא יהודי
 המחלל שבת בפהרסיא ואינו שומר מצוות דינו כרופא עכו"ם לענין
נאמנותו לכן אין לסמוך עליו .שו"ת מהרש"ם ח"א )סי' יג( ,שו"ת אבני צדק )אה"ז סי' א(,
דעת תורה )יו"ד סי' קפז ס"ח( וציין שם לספר מי נדה )קונ' אחרון ,מה"ת עמ' נא( דרופאי זה "ז
ישראלים שמחללין ש"ק דינם כרופאי עכו"ם ,ואין לסמוך עליהם ועיין בשו"ת ד"ח
)יו"ד ח"ב סי' עז(.

    

 מנחת יצחק ח"ג )סי' כו ס"ק א'( ,וח"ד )סי' קיט( דן דאם כתב דעתו בכתב ,נאמן.
 וטעמו שלבית חולים יש דין ערכאות ,ועוד כשמבקש מכתב או מסמך כתוב
יכול אח"כ להראות לרופאים אחרים ושייך לומר שלא מרע אומנותיה .כ"כ הגאון ר'
מאיר אריק זצ"ל בשו"ת אמרי יושר ח"א )סי' קס( לענין איסור נדה שסומך עצמו על
מכונת כלי הבטה שהמציאו הרופאים מטעם דהוא מילתא דעבידא לגילויי וה"נ כן.
וראה גם בשו"ת חלקת יעקב ח"ג )סי' יד ס"ק ה'( ובשיעורי שבט הלוי )עמ' פא( ,ובשו"ת
שבה"ל ח"ה )סי' קכו(.

         
 מהר"י עייאש בשו"ת בית יהודה ח"א )חאה"ע סי' יד( נשאל אם מותר לנשים

קסד
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המניקות שנתעברו לשתות סם כדי להפיל הולד ואחר שהביא ד' התוס'
דאף לישראל יש איסור להרוג עובר .והאריך שם בזה וכתב כיון דטעם האיסור משום
דהוי כהורג נפש גם בשותה רפואה להפיל אסור מיהא מדרבנן ומ"מ נראה שלמעוברת
בימי הנקה מותרת לעשות מה שיכולה כדי להפיל הולד כיון דאיכא סכנת ולד וכמ"ש
ביבמות )יב .(.ובשו"ת דובב מישרים ח"א סי' כ' )ד"ה אך( דן דבישראל הוה רק איסור
בהריגת עוברים עיי"ש ד"ה אילם דמסיק דאינו חייב מיתה בידי שמים ע"ז.
)סנהדרין נט(.

           
 הפוסקים במקרה שאין סיבת ביצוע ההפלה משום הצלת האם אלא מטעם אחר,
 כגון שיש חשש או אף אם ידוע בודאות שהולד ישאר בחיים אך לוקה במחלה
גופנית או נפשית ,י"פ דאין מקום להקל ולבצע הפלה ,וי"א אפילו למנוע את קליטת
ההריון מיד ע"י תחבולות שונות שתקבל את הוסת אסור שיש בזה הריגת נשמה.

          

  שאסור להפיל עיבור בתוך ארבעים יום גם אם ידוע שהולד יוולד בעל מום.
 וכ"מ מהסמ"ע בחו"מ) ,סי' רי ס"ק ד'( שדייק מהטור והב"י שאין חילוק בין עיבור
לפני ארבעים יום או אח"כ ,המהרש"א בחידושי אגדות סוטה )דף ב (.על הגמרא
ארבעים יום קודם יצירת הולד מכריזין בת פלוני לפלוני כתב שהכוונה מיד לתחילת
ההריון שאז כבר נחשב לעובר .וכ"כ בתשב"ץ ח"ב )סי' א'( דכוונת הגמ' מ' יום קודם
יצירת הולד קאי על התחלת ההריון .ובקובץ אסיא )מז-מח כסליו תש"ן ,עמ'  (49מובא בשם
הגרש"ז אויערבאך זצ"ל שאסור לסייע בהפלת עובר גם בפחות ממ' יום משום מסייע
להשחתת זרע ואפילו כשמבצע ההפלה הוא גוי ,ע"ע בשבילי הרפואה )חוברת ב' ,אלול
תשל"ט ,עמ' מב ואילך( ,מש"כ בזה הגאון ר' אהרן ווידער זצ"ל.
  מצאנו הרבה מגדולי האחרונים שנטו להקל בשעת הצורך הריגת עובר פחות
 מארבעים יום ,וצירפו את זה כסניף להיתר )בשעת הדחק גדול( .עיין שו"ת בית שלמה
חו"מ )סי' קלב( ,שו"ת תורת חסד מלובלין )אהע"ז סי' מב ,ס"ק לג( ,שו"ת אחיעזר ,ח"ג )ס"ס
סה( ,שו"ת שרידי אש ,ח"ג )סי' קכז ,בענין אשה שחלת במחלת אדמת( .אבל כאמור התשובות
הנ"ל עוסקות בשעת הדחק גדול עיי"ש .וכ"ה בשו"ת אג"מ ח"ב )סי' סא( והסביר שם
הטעם כיון דעתיד להתהוות נפש ומ"מ בעיקר הך דינא יש חולקין כמש"כ הש"ך )חו"מ
סי' רי ,ס"ק ב'( שקודם ארבעים יום להריון לא מיקרי עובר כלל וכן פסק הגרש"ז
אויערבאך זצ"ל שאם אובחן מחלת התיי זקס בעובר פחות מארבעים יום מותר לבצע
הפלה) .רמ"א חו"מ סי' תכה )ע' קמח((.

       
 הדבר בספר קב ונקי )פסקי הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,לחתנו הגר"י זילברשטיין( ח"א )סי' תפב(
 בנידונו שנשאל חוו"ד ההיתר ביצוע סקירת מערכות כאשר בדיקת אולטרא
סאונד מראה שיש בעיה בעיבור ,שהוא בעל מום .והגרי"ש אלישיב זצ"ל השיב שם יש
לקחת בחשבון ,שאם הבדיקות יראו שהעובר בעל מום גדול ,יגרם מפח נפש חמור
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מאוד למעוברת ,וכ"ה לקמן מהאג"מ והגרשז"א זצ"ל לא לבצע בדיקות אלו.
 נשאל אם יתקבל חוק שכל רופא צריך להציע למעוברת לבצע סקירת מערכות,
 ולבדוק את החלבון עוברי ,האם חייב הרופא להפסיד פרנסתו ,ולא להציע זאת
למעוברת שאינה שומרת תורה ,כדי לא להכשילה בהפלה שלא כדין .והשיב שמותר
לרופא להציע את הבדיקות ,ואינו חייב להפסיד פרנסתו ,מאחר ומי אומר שימצא בעל
מום ,ומי אומר שהאישה תפיל .אבל יש לרופא לומר לה שלפי דין תורה אסור להפיל
עובר בעל מום.
 ונקי ח"ב )סי' שסא( הביא שנשאל הגרי"ש אלישיב זצ"ל בבני זוג הנושאים גן
 פגום ,ולפי דעת הרופאים יש תשעים וחמש אחוז ,שהילדים שיוולדו להם יהיה
בעלי מומים ,שואלים בני הזוג ,האם במצב כזה אנו מחויבים להביא ילדים חולים אלו
לעולם ,או שמא במצב כזה מותר להימנע מלהוליד .והשיב ,הרי ילדים אלו גם אם הם
חולים הם חיים ,ולכן אין להימנע מפריה ורביה עבור זה.

        

 אשוב בעיקר ניד"ד פליגי בזה גדולי הפוסקים  לדעת האגרות משה חו"מ ח"ב
) סי' סט ,וסי' עא( ,אהע"ז ח"ד )סי' י'( .ומשנה הלכות ח"ה )סי' רלג( ,וחלק ו' )סי' יד(,
אסור להפיל ולהרוג ולד שלפי דעת הרופאים לא יאריך ימים .כגון עובר שחלה בטיי-
סקס או איידס וכדו' .והרבה עובדות שמענו שהרופאים המליצו לבצע הפלה ,מפני
שחשבו שהולד חולה ,האישה סירבה לבצע את הפלה בידעה שיש בזה איסרו חמור,
ולבסוף נולד להם במזל טוב ילד בריא ושלם.
 מכיון שלאם ליכא סכנה ואינו רודף אין להתיר אפילו כשהצער יהיה גדול
 מאוד ,וגם אם כתוצאה מכך יחלו האב והאם .ואמרו רז"ל בסוטה )יב (.מרים
אמרה לעמרם וליוכבד ,שרצו להיפרד כדי שלא להוליד בנים שיטילו המצרים אל הים
פרעה לא גזר אלא בעוה"ז שנולדים ומתים וחזורין וחיים הן לעולם הבא ,ואתם גוזרים
בעוה"ז ובעוה"ב .ועיי"ש רש"י )ד"ה אלא בעוה"ז( שנולדים ומתים וחוזרין וחיים הן
לעולם הבא .אתה גזרת בעולם הזה ובעולם הבא שכיון שאינם נולדים אינם באים
לעולם הבא .כלומר ,כדאי לתינוק להיוולד ולהיזרק לתוך הים ולמות מיתת טביעה,
וכדאי להורים לסבול צער זה ,כי על ידי זה תזכה נשמת התינוק לעום הבא ,מה שלא
היה יכול לזכות אילו הנשמה לא ירדה לגוף.

    
 בספר הלכה במשפחה מהגאון הגר"מ שטרנבוך שליט"א )פ"י הערה ד'( שהרבה
 עובדות שמענו שהרופאים יעצו לאישה להפיל את עוברה ,מכיון שחששו
לבריאות העובר .האישה נועצה ברב ולא הפילה את עוברה ,ולבסוף ילדה ולד חי בריא
ושלם .ובסוף דבריו כתב הגר"מ שטרנבוך אפשר גם שעצם המצוה ששומעת לדין
תורה ואינה מתפתית לדברי הרופאים זהו ג"כ מגין ומציל את הולד ,ואין לזוז מדעת
גדוה"פ שהם עיני העידה) .וכעי"ז כ' בספר תורת היולדת עמ' רלא בהערה(.

קסו

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ובתורתו נהגה

  בשו"ת צי"א ח"א )סי' נ'( ,ובחלק יג ,וכן בחלק יד )סי' קא-קב( מתיר באופנים
 מיוחדים בהפלת עיבור שע"פ חוו"ד הרופאים לא יכול לחיות זמן רב כנ"ל.

        

 אם ביצעו בדיקות דם או מי שפיר ואולטרסאנד באשה הרה ,ונמצא שהעובר
 חסר מוח וחלק מהגלגולת ,ואין לו כל סיכוי לחיות )אנצפלוס( ,אם אין חשש
שהעובר יגרום נזק לאשה אין לספר לה על כך .ואם נודע לה הדבר ,וקיים חשש לסבל
נפשי ולדיכאון יש להיוועץ עם כמה מומחים זה שלא בפני זה ,ואחר כך יוועצו יחד,
ואם יגיעו למסקנה שלעובר חסרה הגלגולת או חלק ממנה ולא יחיה כלל ,י"פ דאין
איסור לזרז את הלידה ולגרום שהעובר יצא טרם עת .וכן הביאו בספר ברכת בנים בשם
הגר"י זילברשטיין שליט"א בשיעורו ,וראייתו מנדה )כד (.א"ר גידל א"ר יוחנן המפלת
שגולגלתו אטומה )חסירה ,רש"י( אמו טהורה ,וכך פסק הרמב"ם )בהל' איסורי ביאה פ"י הי"א(.
 למדים שהיולדת ולד שחסרה לו הגולגולת אין אמו טמאה לידה ,מאחר ואין
 הוא בכלל ולד ,והבא אחריו בכור לנחלה וחייב בפדיון הבן .וכ"כ בשו"ת חכם
צבי )סי' עז( .א"כ מסתבר שאינו בכלל נפש ואין איסור על הריגתו ,מאחר ואינו מסוגל
לחיות ואין חייו חיים.
 גם בכה"ג רק לגרום הפלה מותר אבל להשתדל מאוד לא להמיתו בידיים
 והטעם כי סוך כל סוף אין ודאות מוחלטת כשמש בצהריים שהעובר חסר
גולגולת והחת"ס )יו"ד סי' קנה( פסק שדברי הרופאים בספק הם חשובים.

    

 הבאנו לעיל שיטת הגרי"ש אלישיב זצ"ל וש"פ דאין לבצע בדיקה כזאת וכ"ה
 הוראת האג"מ לרופאים שומרי תורה לא לעשות בדיקות לשם בירור אם הילד
לוקה במחלה טיי-סאקס וטעמו דממילא אסור להפיל את הולד ,א"כ בדיקה כזאת
יכולה לגרום לצער גדול לאב ולאם )וגם יארע שילכו אצל רופא נכרי ואינו שומר תורה להפילו ונמצא
שיעברו על איסור לפנ"ע( .ובנשמת אברהם חו"מ )עמ' רל( כתב ,שהגרש"ז אויערבאך זי"ע
מסכים לפסק האג"מ הנ"ל שאין לעשות את הבדיקה.
 שבילי הרפואה )חוברת ח' תשמ"ז עמ' מ'( הביא הגר"מ שטרנבוך שליט"א ששמע
 מהקהילות יעקב זצ"ל סברא מחודשת ,שאין לבדוק ולברר בעובר מחלה
כשאי אפשר לרפאות ואסור להפיל .דמיד שמתברר בבדיקות בודאי שלעובר יש
מחלות אלו מתייאשים ,וגם הלכה היא שאין מתפללין על מעשה ניסים ,לכן מוטב
להעלים ואז דוקא הקב"ה בחסדיו מרפא באופן שלא יתלו בנס רק יאמר שטעו
באומדנות .ע"ש עוד והבוטח בה' חסד יסובבנו.
 אברהם חו"מ )סי' תכה ע' קנג( כ' לגבי מחלות העובר כשהמעוברת בריאה ,רוב
הפוסקים אוסרים הפלה כל שאין נשקפת סכנה או חשש סכנה למעוברת.
 אשוב בעיקר הדין בעובר שי"ל מחלה תי סקס מחלה תורשתי שגורמת

משנת

סימן כו  -הרב יצחק שמואל שכטר

יוסף

קסז

ובתורתו נהגה

להתפתחות לקויה של היילוד תוך שנה הראשונה של חייו עם פיגור הולך וגובר ,גם
מבחינה פיזית וגם מבחינה שכלית ,פליגי בזה שנים גדולי דורנו ,האג"מ והציץ
אליעזר ,אם מותר או אסור לבצע הפלה במקרה כזה  .הציץ אליעזר )חי"ג סי' קב( מתיר
לבצע הפסקת ההריון עד שבעה חודשים  .מאידך כותב האג"מ חו"מ ח"ס )סי' פ'(
לאסור בכל תוקף להפיל עובר עם תיי סקס.
 חו"מ )שם ,ע' קס( הביא דא"ל הגרש"ז אויערבאך זצ"ל דעתו שצריכים
 להחמיר וכפסק האג"מ .ושוב הוסיף לי הגאון זצ"ל בכתב ולא לעשות את
הבדיקה עכ"ל ,אך במקרה שהמחלה )תיי סקס( אובחן בעובר פחות מארבעים יום פסק
הגאון הנ"ל שמותר לבצע הפלה .כמובן אם הידע שיש לה עובר שעתיד למות ממחלה
זו מכניס את המעוברת למחלה נפשית של ממש עד כדי כל שיש חשש סביר מאוד
שתיטרף דעתה אז יש להתיר ע"פ הוראת רב המאשר את הדבר .וכעי"ז כ' בשו"ת
לבושי מרדכי )חו"מ סי לט( להתיר הפלה במקום שלדעת הרופאים תיטרף דעתה מחמת
הלידה משום שטירוף הדעת הוא בכלל סכנת נפשות.
 שצריכים לשקול כל מקרה ומקרה היטב היטב ע"י רופאים מומחים ובסופו של
 דבר להביא את הענין להכרעת מורה הוראה עיי"ש בנשמת אברהם )ע' קס-קסא,
אות רה( במחלת אדמת לאישה שיש סיכון בעובר ע"ז פליגי הפוסקים )הנ"ל( אי שרי
לבצע הפלה.
 -   בשו"ת ציץ אליעזר חי"ד )סי' קא( דן הגרא"י וולדינברג זצ"ל
 אם מותר לבצע בדיקת מי השפיר בנשים הרות מגיל שלושים ושבע ומעלה
כדי לגלות מקרים של מוגולואיזם ,כי מגיל האמור ולמעלה מתגלים כבר מקרים כאלה
מאחוז עד שני אחוז ,ובמקרה של גילוי כזה להחליט על הפסקת הריון .והגאון זצ"ל
מתיר את עצם הבדיקה ,אך לגבי ביצוע ההפלה הוא כותב ,אין לקבוע בזה הוראת
היתר כללי מפורש וכו' אלא בהודע תוצאות הבדיקה צריך הרופא לשלוח את האשה
אל רב מורה הוראה עם נתינת נתונים על תוצאת הבדיקה והרב מורה הוראה יתחקה
היטב על מצב הנפשי של הזוג בקשר לכך) .נשמ"א חו"מ סי' תכה ע' קסב(
 -   מובא בספר תורת היולדת פרק ס' )שאלה ה'( יולדת המקשה
 לילד ולאחר צילום ובדיקות מצאו שראש העובר גדול מאוד וכנראה סובל
מהירדוצפלוס ומסיבה זו אינו יכול לצאת מהרחם בדרך הטבעית .מקובל שולד כזה
חייו קצרים ,יש המתים תוך ימים ספורים ויש המאריכים לחיות כמה חודשים .בפנינו
שתי אפשריות או להכניס מחט בראש העובר ולשאוב את המים כשהוא עדיין ברחם
ועי"ז יקטן הראש )והוא ימות( ואפשר להוציאו ,או לנתח את האשה ניתוח קסרי ולאפשר
לולד לחיות את הזמן הקצוב לו וכו' .וא"כ יש לדון האם מותר להרוג את העובר
לצורך זה או שחייבים לנתח את האשה .והשיב אסור להרוג את העובר וצריך לבצע
את הניתוח .וכ"ה בנשמ"א שם חו"מ סי' תכה )ע' קסב( וע"ש בנידון תאומי סואם מש"כ
בזה תשובה מבעל שבה"ל.

קסח

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ובתורתו נהגה

              
 - עובר כזה הינו נפל ולא רק שאינו יכול לחיות ,אלא גם לא ניתן לטפל בו ע"י
דיאליזה .הסיבה היא לא חוסר התיפקוד של הכליות אלא חוסר התפתחות של הריאות
ולכן לא רק שלא יוכל לנשום אלא גם לא יהיה ניתן להנשימו כשיוולד הביאו הנש"א
)שם אות כב ,ע' קסה-קסו(.
 שם דלפעמים נוצרים עיוותים של מבנה בית החזה ולחצים חיצונים על הריאות
 שמונעים את אפשרותם להתרחב ולהתפתח במצב זה אם הוכח ללא כל ספק
בבדיקת האולטרה-סאנד אין כל סיבה להמשיך את ההריון .וכ"ה קצת רבנים.
 -     כ' בנשמ"א )אהע"ז סי' ב' ,ע' נח( זוג שידוע ששניהם נשאים
 של גן פגום שבהריון רגיל סיכון גבוה שיוולד ילד עם פגם גנטי קשה כגון
חרשות מוחלטת או שכבר נולד ילד כזה לאותו זוג ,קיימת היום אפשרות למנוע הולדת
ילד עם פגמים מסויימים מבצעים ואחרי הפריית כמה ביציות של האשה עם זרעונים
של בעלה במעבדה ,הביציות מתחילות להתחלק כך שבעשרים וארבע עד ארבעים
ושמונה שעות אחרי ההפריה נמצאים בכל ביצית וביצית כשמונה תאים .ניתן לבדוק
תא אחד מכל ביצית ולוודא באיזה מהביציות קיים מבנה גנטי תקין ואז להחזיר לאישה
רק מהביציות התקינות .במקרים כאלה כל מקרה ומקרה צריך בדיקה ואישור הלכתי
וכ"ה בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל.

  

 אי מותר לעשות הפלה ע"י כדורים ע"י רופא ישראל או עכו"ם לכאורה הוי רק
 גרם איסור ,ועיין מנחת חינוך )מצוה לז אות יג ,עמ' רא( דכתב לענין ז' מצוות ב"נ
דעכו"ם נהרג אפי' ע"י גרמא עי"ש .ומתשוה"נ )להרב שטרנבוך( ח"ב )סי' תשלה( משמע
שדעתו נוטה דגם ע"י כדורים יש איסור לרופא ישראל להפיל עיבור של גויים.
 דין הפלה לצורך בישראל ,בשו"ת פרי השדה ח"ד )סי' נ'( כותב לחלק בין קודם
 ג' חדשים לבין יותר אם כי מדבר שם במקום שיש סכנה לאם ,וכמו"כ מעדיף
שם שהיא בעצמה תעשה מעשה גרמת הפלה בשתיית סם משלשל וכדו' עיי"ש.

  
 אם נתברר ע"פ חוו"ד הרופאים ע"י מכשירים אלקטרוניים וצילומים שהעובר
 בע"מ הגם שיש מתירים לבצע הפלה ע"י גרם מ"מ רבו הפוסקים לאסרו אבל אם
נתברר שהוולד בחזקת טריפה וההורים יודעים כבר מזה ויש חשש מסבל נפשי
שההורים יכנסו לדיכאון נפשי וכדו' אם יתאמת ע"פ חוו"ד מומחים ועם התייעצות עם
רב יש לפעמים להתיר לגרום שהעובר יצא טרם עת אבל לא בידיים רק ע"י גרמא אם
יתברר לנכון שזה יגרום מצב נפשי עגום חמור למעוברת והבוטח בה' חסד יסובבנו.
הנלענ"ד כתבתי .הכו"ח ברגשי כבוד והוקרה ,למען כבוד התורה
בברכת כוח"ט בסשצ"ג
  

משנת

סימן כז  -הרב משה כהן

יוסף

קסט

ובתורתו נהגה


הרב משה כהן
ראש ביהמ"ד "נחלת יצחק" ירושלים
מח"ס "ובריתו להודיעם"

 
  בקידושין )כט (.איתא ת"ר האב חייב בבנו למולו ולפדותו וכו' .ושואלת הגמ'
 למולו מנין ,דכתיב וימל אברהם את יצחק וכו' .וכתב האור זרוע בהלכות מילה )סי'
קז( דהיכא שהאב יודע למול בעצמו אסור להניח לאחר למול .וכתב הש"ך )חו"מ סי' שפד
ס"ק ד( דמדברי הרא"ש )סוף פ' כיסוי הדם( מוכח דמי שהוא מוהל אינו רשאי לתת את בנו
לאחר למולו וחייב הוא בעצמו ,דומיא דכיסוי הדם דמי ששפך ההוא יכסה .והכי
משמע מהרמב"ם )ריש הל' מילה( דמצוה זו מוטלת על האב .וכן פשטא דהש"ס דהאב
חייב למול את בנו וכו' ,וסיים "וכתבתי זה לפי שראיתי כמה אנשים מכבדים לאחרים
למול את בניהם אף שהם בעצמם יכולים למול ולדעתי הם מבטלים מצוה עשה ומצוה
גדולה של מילה ויש לב"ד לבטל הדבר הזה ,וכו'" .עכ"ל.
 שור )הל' מילה סי' כח ס"ק א( פליג וס"ל דאף מילה מהני בה שליחות ,ואפי'
ביודע למול .וכ"כ בכרתי ופלתי.
 החושן )סימן שפב סק"ב( ,חיזק את דעת הש"ך שאין ליתנו לאחר דלא מהני ביה
 שליחות היכא דיודע ,וסיים וז"ל "א"כ מי שיכול להיות מוהל בעצמו ראוי לו
לעשותו בעצמו מלבד מציצה דאינו אלא לרפואה בזה יכול לכבדו לאחר" .וגם כ' דאין
ליתן לקטן למול דהא אינו בשליחות ,ואם האב נמצא עליו מוטלת המצוה ,ובאינו יודע
אז מהני השליחות ,והיינו דווקא לגדול אבל לא לקטן ,והא דקטן מילתו מילה היינו מל
בדיעבד א"צ הטפת דם ,כיון דאיתנהו במצות מילה .וכן אם אין האב שם ,מועיל בקטן
דא"צ שליחות .עכת"ד.
 עיקרי הד"ט בהל' מילה )סי' כח ס"ק כא( מתיר לאב לתת לאחר למול את בנו ,אף
 שהוא עצמו מוהל ,והוכיח כך מהא דכהן אף שהוא שייך בעבודת הקרבנות,
מ"מ רשאי לתת לכהן אחר להקריב קורבנו .והוסיף דאף הפריעה בלבד רשאי לתת
לאחר ,ואפי' בשבת .ע"ש.
ולמעשה דעת רוב הפוסקים דמהני שליחות אפי' ביודע למול .וכ"כ האבני נזר )יו"ד סי'
ולמעשה שיט( דהעיקר במצות מילה שבנו יהא מהול ,ואפי' לא היה שליחות בפועל של
האב ,רק דניחא ליה .ועיין בשו"ת יבי"א ח"ה )יו"ד סי' כב( .ובילקו"י )שבת ד בדיני מילה(
שהאריך בזה.

קע

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ובתורתו נהגה

  אפרים )הל' שלוחין סי' כה( כתב שאם האב אינו יודע למול לא יוכל למנות
 שליח ,דהא קיימא לן כל היכא דאיהו לא מצי עביד שליח לא מצי משווי) .עיין בגמ'
נזיר יב .(.ע"ש .כי הנה מרן בשו"ע )סי' רסה ס"ט( כתב וז"ל "אבי הבן עומד על המוהל
להודיעו שהוא שלוחו" .וכתב הגר"א שם שהוא דוגמת הקרבן כמו שאמרו במדרש
רבה )אמור פ' כז ושמ( וכדאמרי' במס' תענית היאך קרבנו וכו' .ע"ש .וע"ע להגר"א )שם
ס"ק לה( דלהרמב"ם )פ"ג דמילה( לעולם האב מברך שהחיינו כיון ששלוחו של אדם
כמותו ומוציאו יד"ח .ע"ש בגר"א .וע"ע בשו"ת כתב סופר )סי' קכא( .ובשו"ת בית
אפרים )חו"מ סי' סז( .ובשלחן גבוה כתב שהמנהג שאבי הבן מוסר למוהל את הסכין
ובזה מראה שהוא שלוחו .וע"ע בשדי חמד )ח"ד( .וברב פעלים ח"ב )סי' לה( .ורבים
מתירים ,ולכן במקום צורך יש להקל.
  כשרוצה לכבד אדם גדול שכבוד המצוה להעשות בגדולים .ראה בשיורי ברכה
) אות א( .ועי' בספר ברית עולם )סי' י( שהביא מדברי המהר"ח אור זרוע שאין דין
מצוה בו יותר מבשלוחו במילה .וע"ע למרן בספרו יבי"א ח"ד )או"ח סי' כג אות יג(
שהוסיף דהא דקי"ל מצוה בו יותר מבשלוחו ,הוא דוקא כשעושה כן מפני שאין רצונו
לטרוח בעצמו ,אבל אם עושה כן דרך כבוד שמכבד למי שמהדר אחר המצוה לקיימה
וכד' ,אין בכך כלום .ע"ש .וא"כ ה"ה בנ"ד שהאבא לא יודע למול דכיון ששלוחו של
אדם כמותו ,יכול ליתן למוהל למול .וע"ע בילקו"י שובע שמחות )ח"ב עמ' מה( באריכות
רבה בענין שליחות במילה.
 יש לדון בזה ע"פ מש"כ בשערי תשובה )סימן תפב סק"א( שאין דין כיבוד במצוות,
דחייו קודמין .ועיין עליו למרן בספרו חזון עובדיה סוכות )הל' אתרוג( .ואכמ"ל.
  האחרונים שאם אבי הבן אינו יודע למול בעצמו ומוהל מומחה עומד על
 גביו לעשות החיתוך בלבד ,ואביו של אבי הבן דורש מבנו שלא ימול מחשש שלא
יחתוך עד סוף המגן ,וימצא התינוק מתבוסס בדמו ,ויצטרכו לחיתוך בשנית .ראוי
לשמוע לקול אביו בזה ,ועדיף שימנה את המוהל המומחה שליח במקומו .דיש פנים
לסברת הסבא של התינוק ,דשמא לא יחתוך כדבעי .ואף שהחשש הוא צד מועט ,מ"מ
על הידור כיוצא בזה שאפשר שיצא שכרו בהפסדו טוב לשמוע לקול אביו .והוא כעין
מה שהביא בשער המצוות )ריש פ' כי תצא( שהאר"י ז"ל ביטל מצות טבילה לקריו בחורף
בגלל שכך גזרה עליו אימו .ובענין זה כבר האריכו האחרונים אם שייך מצוות כיבוד
אב ואם כשאין הדבר לתועלתו והנאתו של אביו ואימו .וכן השיבני מרן הגאון רבינו
עובדיה יוסף זיע"א דשב ואל תעשה עדיף ,וימנה את המוהל המומחה לשלוחו,
כדקיי"ל שלוחו של אדם כמותו .ועיין לידידנו הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א
בריש ספרו שלחן המערכת.
  בקצות החושן )שם( שגם הפריעה לא יתן לאחר .וכ"כ בספר דרך פקודיך )חלק
 הדיבור אות ד( .ע"ש .ואם הוא אינו מוהל נכון שילמד עצמו ויהיה מוהל מומחה עומד
על גביו ,כדי שיוכל למול בעצמו .ע"ש .וכ"כ בספר אות ושלום בשם אבותיו רבנן
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קשישאי שזירזו במי שהבחינו שיכול למול בעצמו את בנו .ובמעשה הפריעה לא
דקדקו כ"כ אם לא היה האב מומחה מכבר .ע"ש .ובספר שערי דעה כתב דלפי המבואר
ביו"ד )סי' רסד( דיפה כח הסנדק מכח המוהל ,אם האב רוצה להיות סנדק ולא מוהל,
יכול הוא לכבד לאחר למול .ובספר אות ברית חלק עליו דוודאי יותר מצוה למול
בעצמו מלהיות סנדק ,ומ"ש דיפה כח הסנדק הני מילי באדם אחר ולא שהאב מוהל.
ע"ש .ועוד שאין מצוה להיות סנדק ,אבל יש מצוה על האב להיות מוהל .ודו"ק.
 :  כשהאב מומחה ויודע למול בעצמו כראוי ימול בעצמו ,ולא ע"י
 שליח ,אא"כ רוצה לכבד אדם גדול בתורה ובמצוות ,ומ"מ גם למ"ד שאין
שליחות במילה ,ולא מל האב אלא אדם אחר ,פשוט וברור שהמילה כשרה ,דהרי
במקום שאין אב מוטלת המצוה על כלל ישראל ,ואפילו קטן שמל המילה כשרה
כמבואר ברמב"ם בהלכות מילה .וי"א שיכול למנות שליח .וכן עיקר.
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הרב אלעזר זאב רז
מח"ס שו"ת "מציון אורה" ועוד

 
 הב"י )יו"ד סימן קכ( פשוט לו דכלי 'סחורה' א"צ טבילה .ודבר זה לא מוזכר בתלמוד
 ולא בראשונים המפורסמים ,אך כותב זאת בפשיטות וכך מוסכם באחרונים ואין
פוצה פה .ולכך כתב הב"י )שם( :שישראל שיש לו כלים אשר קנאם מגוי ,והשאילם
לחבירו להשתמש לסעודה ,מותר בלא טבילה .וכדין המפורש בהגהות אשרי )סוף ע"ז(,
ומקורו מספר אור זרוע )סימן רפט( דישראל שיש לו כלים שקנאם מגוי לצורך "חיתוך
קלפים" ,והשאילם לחבירו ,א"צ לטובלם .א"כ כלי סחורה שוים לכלי שאינו לסעודה.
 ,לכאורה היה מקום לחלק .דהנה כלי סעודה אמורים בפרשה )ע"ז עה .(:ולכך שפיר
 ,הוא דכלי שעומד לחיתוך ,אין הוא כגדר הזה .אבל כלי סעודה המיועדים
והמתוקנים לסעודה וכך יהא תכליתם לבסוף ,הרי הם בגדר הזה ,אע"פ שאיזה זמן
המה עומדים "לסחורה" כלומר שוהים אצל המוכר עד שימצא קונים מ"מ מדוע יחול
עליהם פטור ,הלא הם המה "כלי סעודה" ושמם עליהם .אך אולי נימא כיון שעדיין לא
השתמש בהן לסעודה מעולם ,לכך הו"ל בגדר פטורים לעת עתה .אלא שלפי"ז כלים
שהשתמשו בהן לסעודה מעולם בקביעות ולא הטבילום ופתאום החליט למוכרם
בחנותו ,אטו אלו לא יהיו בכלל היתר סחורה ,כי הלא השתמשו כבר בהם לסעודה .וזה
לא מסתבר ,וא"כ הדרא שאילתין לדוכתא מה בכך שהם לסחורה הלא הם כלי סעודה.
 ליישב בהקדים דברי האיסור והיתר )כלל נח אות פג( שכתב :קנה סכין שנתקנו
 לסעודה ואפילו שקנאו לצורך הסעודה ,ונמלך עליו לחתוך בו קלפים וכהאי
גוונא ,א"צ טבילה .עכ"ל .וכ"כ בש"ך )סימן קכ ס"ק יז( .והשתא הלא כיון שתקונם
וייצורם לתכלית סעודה וגם הקונה לקחו להשתמש בו ,מדוע פטור כשנמלך לקלפים.
הלא "כלי סעודה" המה! .אלא חזינן דכלי סעודה פירושו "שמשתמשין" בו בפועל
לסעודה .וא"ת הרי כשהק' הגמ' )ע"ז עה" (:אי הכי אפילו זוזא דסרבלא" .ושני" ,כלי
סעודה אמורים בפרשה" .חזינן דלא אפיק אלא זוזא דסרבלא שאינו כלי סעודה כלל.
מעתה כלי סעודה שנמלך עליהן או כלי סעודה שעומדין לסחורה ,יתחייבו .אינו ,כי כל
כהאי גוונא הוו מעתה בכלל כזוזא דסרבלא .ועיין היטב בשו"ת הרדב"ז )ח"א סימן תצא(.
 צריך להבין מ"ש מהרש"ק בשו"ת טוב טעם ודעת )תליתאה סימן כב( שכלים
 שמייצר גוי וקנאם ישראל להניח בהן מאכל למוכרן שפטור כי הוי למסחר.
"אבל אם עשאם הגוי במקום שרובן ישראל יש להחמיר לטובלם" .עכ"ד .והובא
בשו"ת שרידי אש )ח"ב סימן עה( ובהליכות עולם )ח"ז עמוד רנב( .ומה לי שעשאן במקום

משנת

סימן כח  -הרב אלעזר זאב רז

יוסף

קעג

ובתורתו נהגה

שרובן ישראל ,הא אילו קנאום והשתמשו שלא לצורכי סעודה ,אין חייבין לטובלם,
א"כ אין מחשבתו קובעת כלל ,לפי האמור .ובאמת בהליכות עולם שם חלק על חילוקו
זה ,והביא מדברי הדרכי תשובה )אות ע .וע"ש אות פח(.
 בפסקי הרא"ש )ספ"ק דסוכה( דמחצלאות הולכין בתר "מחשבת הקונה" ולא אחר
 עשיית האומן ,כן הוא דעת ה"ר מטראני .אבל הרא"ש חלק עליו .ע"ש .ונראה
דבענין טבילת כלים יודה הרא"ש ד"בתר מחשבת הקונה אזלינן" ,ויתירה מזו אפילו
כלי סעודה ,יכול לימלך וכמ"ש האיסור והיתר הנזכר.
 דע ,שהגאון הרוגוצ'ובי בצפנת פענח )הלכות מאכ"א פי"ז( סבר לומר דתלוי בעשייה.
 כלומר אע"פ שאח"כ לקחום לצורך סעודה .שכתב :נ"ל דרק אם העכו"ם עשה זו
עבורו לסעודה אזי חייב טבילה ,אבל אם עשאן לסחורה ,י"ל דאין עליהם שם כלי
סעודה .עכ"ד .אך אח"כ דחה זאת .וכן פשוט מן האמור .ועיין בשו"ת אשר חנן )ח"ו
סימן כא( שצירף סברת הצפנת פענח כאמור .אכן אינו ,דהלא דחה זאת לבסוף ונימוגה
והלכה לה .וכבר מפורש בספר איסור והיתר דלא כסברתו וכאמור .וראה עוד בשו"ת
משנה הלכות )ח"ה בסוף סימן קי(.

    

 כלי "סחורה" אשר פטר אותם מרן הב"י )סימן קכ( ,מיירי כגון "חנות כלים" שיש
 לו כלים ומוכרן ללוקח שלוקחן לביתו .אך הנה יש אופן שיש לאדם כלים והוא
מרויח בהן מבלי למוכרן בעצמן ,כגון בית מלון או מסעדה .הנה כלים כאלו לכאורה
אינן בגדר "כלי סחורה" כי הרי הן "אינן נמכרין" ,אלא הוא נותן בהן אכילה ושתיה
למי שנכנס אצלו לאכול בשכר .ולכאורה זהו כמאכיל בני אדם בדירתו הפרטית
שבודאי צריכין הכלים טבילה .וכן העיר באמת הגאון ר' מרדכי וינקלר בשו"ת לבוש
מרדכי )ח"א חיו"ד סימן פג( וזה פשוט בעיניו] .וכן מקובל שכן דעת החזון איש כמ"ש
הגר"ח קניבסקי וכמובא בספר טבילת כלים עמוד פט[.
 כלים של "בתי מלון" וכן "מסעדות" וכן "קיוסקים" שיש בהן צלחות וסכינים
 וכפות ומזלגות וכוסות ,בין יהיו מתכות בין של זכוכית ,חייבין טבילה טרם
ישתמש בהן לקונים ולמתארחים .כי הללו אינן בגדר כלי סחורה כי אין מוכרין אותם
בעצמם .והוא כמו שכתב מרן השו"ע )סעיף ח( :ד"אם ישראל קנאו מגוי )לצרכי סעודה(
והשאילו לחבירו טעון טבילה ,שכבר נתחייב ביד הראשון" .ומקורו מהרשב"ם
בתוספות )ע"ז עה.(:
 הנה בשו"ת דעת כהן )סימן רכז( הביא דברי הראבי"ה )סימן תסד( שמשמע מדבריו
 ד"שואל" כלי מחבירו ,אין עליו חיוב טבילה כי אין זו מצוה שלו ,כי יסוד מצות
טבילת כלים הוא עשיית המצוה וכשמשתמש )בעליה( בלא טבילה הרי הוא מבטל
מצוה .אבל אין איסור שימוש מצד עצמו ,דהא אי בעי פטר נפשיה במה שישתמש
בכלי אחר ונפ"מ ל"שואל" כלי וכן האורח] .וע"ע בשו"ת בית אבי )סימן קטז([ .ולפי"ז
האוכל בבית מלון או במסעדות וכדומה .אין הוא חייב להטביל ,אלא בעל הבית .וא"כ
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יהא מותר לו לאכול .וראה בספר תשובות והנהגות ח"א )סימן שנו( וח"ה )סימן רנט(.
 קרוב לזה כתב מדנפשיה הגאון רש"ז אוירבאך בשו"ת מנחת שלמה )ח"ב סי' סח(.
 אך לא כתב כן בדעת ראבי"ה אלא כנראה גם לדעת רשב"ם והשו"ע .ע"ש .וע"ע
בשמו בספר טבילת כלים )עמ' צ וקג( .ובאמת זה קצת דחוק בדעת מרן השו"ע .עכ"פ
לפי שיטה הנ"ל יש צד היתר קצת .וע' במנחת יצחק ח"א )סי' מד סוף אות ג ד"ה ומכ"ש(.
ומצאתי במאירי )ע"ז עה (:משמעות שאין דעת הרשב"ם מוסכמת על מיעוט המפרשים.
ע"ש.
 בשו"ת טוב טעם ודעת )תליתאה ח"ג סימן כב( ס"ל דלא חייבה תורה אלא כאשר הוא
 עצמו משתמש בו ועל דעת זה קנאם .אבל אם קנאו לצורך פרנסה ומסחר )כגון
להגיש בו אוכל( אינו חייב .עכ"ד .והובא בשו"ת שרידי אש )ח"ב סימן עה בסופו( .והאחרונים
מדורות הקודמים הסמוכים ,מעידים שכן "המנהג" ,וכמ"ש בערוך השלחן )אות מה(:
המנהג פשוט בכל תפוצות ישראל שלסעודות גדולות לוקחין כלי זכוכית וכלי ברזל
ככפות ומזלגות וסכינים במחיר מועט בדרך שאלה ואח"כ מחזירין לחנוונים ,ולא
שמענו מעולם שיטבילו אותם .עכ"ל .והובא בדרכי תשובה )שם אות סז( .אולם דוגמא זו
של הרב ערוך השלחן ,שונה מדוגמא של בתי מלון ומסעדות ,כי האוכלים בבתי מלון
אינם שוכרים ולא שואלים את הכלים אלא מבקשים לאכול והמוכר מגיש להם בכליו.
משא"כ כאשר נוטלים ממנו כלים ריקים בשאלה ,חמירא טפי כי י"ל כיון שהם כלי
סעודה ,הו"ל כשואל מבעל הבית שכתב מרן )בסעיף ח( דחייבין בטבילה .ברם
האחרונים לא שני להו וגם זה הוה בכלל "כלי סחורה" .וכמו כן העלה להקל בכיוצ"ב
בשו"ת שבט סופר )חיו"ד סימן סז( בבית חרושת שמשווק בקבוקי שתיה של סודה
מלאים ,ואחרי שקנאום ושתו ,מחזירין הבקבוקים ,ומותר ,אע"פ שאין הבקבוקים
טבולים .והביא דבריו בשו"ת לבושי מרדכי הנ"ל )אלא שחלק עליו( .וכן הביאו בדרכי
תשובה שם )אות ע ופח( .וכן הסכים לזה הגרי"ץ דושינסקי זצ"ל בתשובותיו )ח"א סימן ע(.
והובא גם בשו"ת מנחת יצחק )ח"א סימן מד( להגר"י וייס זצ"ל) .ובשולי התשובה הזכיר מדברי
הלבושי מרדכי שהחמיר( .והנה מופת הדור הגרע"י זצ"ל בהליכות עולם ח"ז )עמוד רנג( הביא
דברי האחרונים הנ"ל ,ושכן עיקר להקל אפילו בכלי מתכות! כי אע"פ שהטבילה
דאורייתא אבל ה"שימוש בו" מדרבנן .וציין עוד לחלקת יעקב )ח"ב סימן נז( .וע"ע
בשו"ת יחוה דעת )ח"ד סימן מד(.
 הפרי חדש שם )אות כב( כתב ד"חנווני" המשאיל כליו לצורך סעודה יכול השואל
 להשתמש בם בלא טבילה) .וחלק על חומרת הש"ך והט"ז( .הנה לנו גדול הפוסקים
דבכה"ג שרי) ,ויש כתבו שבמקום שמרן השו"ע לא גילה דעתו עבדינן כוותיה דהפרי חדש .כמ"ש מופת הדור
ביבי"א ח"ז חיו"ד סימן ט סוף אות א .ע"ש( .וכדברי הפרי חדש כתבו מהר"י מולכו בספר שלחן
גבוה )א"ח סימן תנא אות ז( וזבחי צדק )סימן קב אות נ-נג( ודרכי תשובה )אות סז ע(.
 כתב בדרכי תשובה )אות ע( :דע ,שנתפשט המנהג בכל העולם כשנוסעין במסילת
 הברזל ששותין בחצר המסילה שכר ומים בצנצנת של בעל המוזג אשר שם ,ואין
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מקפידין אם הוא של ישראל או לא ,והטעם פשוט כיון שהכלי רק בשאלה אצל השותה
וכו' ,כי גם בעל המוזג א"צ להטביל הכלים כלל כיון שהם אצלו רק "לצורך סחורה"
וכו' .וכמו החנווני וכו' רק לצורך העסק .עכ"ל .ע"ש .וכ"כ עוד )שם אות פח( .הנה לנו
דוגמאות שונות זו מזו שהמה בכלל "כלי סחורה".

      
 ,כי המעיין יראה דלאו כולהו אופנים כהדדי נינהו לפי הרב "פרי חדש" .כי נ"ל
 ,שבכלי בית מלון שנשארים שם ,ורק המתארחים אוכלים בהן ,הנה המה נקנו
למטרת כלי סעודה .כי הפרי חדש )אות כב( נקט בלשונו קולא בכלים "שאינם לצרכי
סעודה" ,אך של בתי מלון הרי הם הן "לצרכי סעודה" .והא דפטור היינו כשעומד
"לחתוך קלפים" או "לסחורה" שמוכר הכלי עצמו .ולא מצאנו בפרי חדש דוגמא של
סחורה כדוגמאות שבאחרונים הנ"ל רק קאי אסחורה דכתב הב"י היינו שמוכר את
הכלים עצמם .ע"ש אות כא .ומ"ש הפרי חדש )אות כב( "חנוני" ,היינו כיוצ"ב ש"אינו
משתמש בכלים כלל" ,רק עומדים ליתנם בהשאלה ,משא"כ בית מלון שבעליו הרי
משתמש לסעודה .ודוק היטב ,ותמצא נכון .וזאת הנני כותב לדעת הפרי חדש .אבל
האחרונים המה המקילים .ותראה בשלחן גבוה )שם אות ז( איך שהעתיק דברי הפרי חדש
ותראה שדברינו צודקים בדעתו.

   

 דע ,דמה שהתיר הפרי חדש )אות כב( להשתמש "עראי" ,ודלא כהאיסור והיתר וש"ך
 וט"ז] ,וע"ע בדבריו )אות יב ויט([ ,היינו דוקא בכלי שבמקום לייעדו לסעודה "ייעדו
שלא לסעודה" כגון "לחתוך קלפים" ,שאז אע"פ שמשתמש "לפעמים" לסעודה יש
היתר "עראי" כי אזלינן בתר "רוב תשמישו" .אבל כלי העומד "לצרכי סעודה" ממש,
בודאי אסור להשתמש אפילו עראי ולא יחלוק הפרי חדש בזה) .ועיין פרי תואר אות יא( .וכן
מתבאר מדברי מרן )סס"י קכ( שאם שכח והגיע שבת יתננו לגוי .הרי דאפילו לשבת אחת
אסור להשתמש עראי .וכן מפורש בהגהות חת"ס )סוף סימן קכ( וכן מתבאר מתוך דברי
הרמ"א )בסעיף ח( .ולכן מה שהתיר בדרכי תשובה בשם האחרונים )שם אות ע ואת פח(
בכלים של מוזג )ודמי לבית מלון( שאע"פ שבעליהן משתמשים לפעמים לצורך עצמן ובני
ביתם אפי' הכי אין צריך טבילה ,לכאורה זה פלא ,הרי הם "כלי סעודה" ואין בהן
היתר עראי.
 עליהם יש ישוב כי המה סברי שכלים הללו המה "פטורים" כי הוו לצורך "מסחר"
 אע"פ שהן מסחר שמבשלים ואוכלין בתוכו ,שרי גם זה לשיטתם .אכן לפי הפרי
חדש כפי מה שביארתי בו ,גם זה אין היתר .ומתי נקרא למסחר? זהו כאשר מוכרים את
הכלים עצמן .ולכן תראה שהפרי חדש )אות כב( שהתיר בחנווני היינו ל"שואל" ממנו,
אבל לא החנוני עצמו .ודקדק ותמצא קושטא .ועכ"פ כו"ע מודים ד"כלי סעודה" של
אדם פרטי אסור אפילו עראי ואפילו פעם אחת גרידא ,וזה ברור] .שו"ר במנחת יצחק
ח"ט סימן פד[.
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 ,דיש לפלפל בדברי קדשו של מופת הדור הגרע"י זצ"ל ,כי חזינן לכאורה דאית
 ,ליה קולא במסעדות וקיוסקים ,יותר מבית מלון .כי בהליכות עולם )עמוד רסב( כתב
שבהיותו משרת בקודש בתל אביב רבתי הורה לכל "בעלי המלונות" להטביל את
כליהם בים .וכן עשו .וכן מתבאר בשו"ת מלמד להועיל )חיו"ד סימן מז( .עכ"ד .וכיוצ"ב
כתב בתשובתו ביבי"א ח"ז )חיו"ד סימן ט סוף אות ג( "שכן המנהג להטביל ,ויש להטבילם
בלא ברכה" .וכן מתבאר בתשובתו שהשיב בעל פה שבספר מעין אומר )ח"ד עמוד תיז(א.
 לענין קיוסקים ומסעדות ,כתב בהליכות עולם )ח"ז עמוד רנג( דמותר לאכול אע"פ
ואילו שברור שלא הוטבלו כהלכה .וכן נקבע שם בפסקים )עמוד רנא( .ולא כתב להחמיר
כאשר כתב לענין בית מלון .וכ"ה בתשובתו שבשו"ת יחוה דעת )ח"ד סוף סימן מד(] .והגם
שהזכיר "בתי הארחה" אינו בית מלון אלא מסעדה ,וקצת יש להדחק[) .וראה מ"ש בטבילת
כלים עמוד פט בסופו בשם הגרע"י זצ"ל וצ"ע(.
 איכא למיבעי מאי שנא הלא הללו והללו כינו אותם "מסחר" .ואמרתי אבא
 ליישב דברי גדול זצ"ל ]ובפרט שעתה בעת כתיבתי אנו שרויים באבלו שלהי
שלשים יום ,ותהיה לזכותו )ע' יבמות צז( ,וזכותו יע"א .חבל על דאבדין אוי מה היה לנו[.
דהנה יתכן ש"בבתי מלון" מצוי שגם בעל המלון אוכל ושותה בכלים )וע' במעין אומר שם
עמ' תיח( ,ודעת הרב זצ"ל להחמיר כאשר בעה"ב בעצמו אוכל באותן כלים ,אע"פ
שבדרכי תשובה )אות ע ופח( מיקל ,וכמפורש דעתו ביבי"א ח"ז )חיו"ד סי' ט אות א בסופו ואות
ב( וכ"ה בהליכות עולם )ח"ז עמ' רסח( ,ועיין במעין אומר )ח"ד עמ'' לג(] .וראה בהערת ספר
בין ישראל לעמים )עמ' צט( .ולא קשיא[ .ואולי יש ליתן טעם כי בבית מלון המתארחים
המה זוכים בכלים במשך שהותן ,וכאילו "קנו" את הכלים ,שהרי שוכרים המקום
וישנים ושוהים שמה ,משא"כ במסעדות וקיוסקים שאינן אלא בדרך "שאלה" בלבד.
 יש למצוא סמך עפ"י מה ששנינו )בפרק שני דדמאי מ"ד( "הנחתומין לא חייבו אותן
עוד להפריש בדמאי משא"כ החנונים" .והטעם כי הנחתומין אינן משתכרים הרבה.
משא"כ החנונים משתכרים הרבה .ע"ש .וה"נ בתי מלון שמשתכרים טפי מקיוסקים
וממסעדה ,וכיון שנשתנו במשכורתם נשתנו בקולותם.
 אע"פ שהשואל כלי סעודה מחבירו צריך לטובלו ,מכל מקום האוכלים
 ב'אולמות' ו'מסעדות' ,מותר לאכול בכליהם שאינם טבולים אע"פ שהבעלים
המה ישראלים .וכמו כן כלי הבישול וסכינים ובלנדר וכו' א"צ להטבילן] .אבל ראוי
לבעלים לטבול הכל .או שיקנם לגוי[.
א   ביבי"א שם כ' מרן זיע"א דהמנהג להקל ,ואח"כ כ' דהמנהג להטביל בלא ברכה 'היכא דאפשר'.
ע"ש .ובהליכו"ע כ' בסיכום בהערה 'מותר לשתות כו' ואם ירצה בעל המסעדה להחמיר כו' יטבילם בלא
ברכה' .ולפ"ז אפ"ל דמ"ש להחמיר ביבי"א היינו לבעל המלון להטבילם ,שבטבילה אחת מתקן הרבה
פעמים .משא"כ בהליכו"ע דמיירי על האוכל ]וע"ש בהע' שהביא טעמים ששייכים רק אאוכל[ ,בזה לא כ'
להחמיר.
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בס"ד חוה"מ סוכות תשעו

 גיסי היקר הרה"ג רבי ששון נסני שליט"א אבן יקרה פעיה"ק ירושלים תובב"א
.שלום וברכה
 ששאל כב' באחד שנטל לולב ביו"ט ראשון של חג ושכח לברך שהחיינו עד
 או לפחות. האם רשאי לברך שהחיינו אח"כ. שסיים גם אמירת ההלל ונענועים
 או דילמא עבר זמנו בטל קרבנו ואיבד את ברכת שהחיינו.למחרת בשעת נטילת הלולב
?על נטילת הלולב באותה השנה
 במשנ"ב )סי' תרנא סס"ק כט( שכתב בשם הרב חיי אדם שאם לא ברך שהחיינו
. אפילו ביום השביעי, ביום הראשון יוכל לברך שהחיינו בשעת נטילת הלולב
 וגם לא בספרי מרן הראש"ל,אך לא מצאת להאי דינא בספר כה"ח ושאר פוסקי הדור
. ונפשך בשאלתך אם כן הוא להלכה גם לדידן בני ספרד או לא,זצוק"ל
 מאי שנא, שאלת דגם אם נפסוק להלכה דבכה"ג מברך שהחיינו בשאר ימים
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מברכת שהחיינו על פרי חדש ,דאם לא בירך באכילה ראשונה שוב אינו רשאי לברך?
 א( הנה אמת נכון הדבר כי המשנ"ב )סימן תרנא סס"ק כט( הביא להלכה בשתיקה
 את דברי הח"א הנ"ל ,שאם לא ברך שהחיינו ביום הראשון יוכל לברך אפילו
ביום השביעי כשנוטל הלולב ,ומשמע דמסכים הולך לדבריו .וכבודו חשש אולי יש
חולקים על הח"א בזה ויש לנו לחוש לסב"ל .אמנם האמת נתנה להאמר כי הפמ"ג
)סימן תרסב מ"ז ס"ק א( חשב לדייק מלשון השו"ע שם )סע' ב( שכתב" :אינו מברך זמן ביום
שני על הלולב אא"כ חל יום ראשון בשבת" .דמשמע מזה הא נטל לולב ביום הראשון
ולא ברך ,שוב אינו מברך זמן כשנוטלו ביום ב' .ע"ש .הא קמן מי שסובר שאם לא ברך
שהחיינו ביום הראשון שוב אינו מברך שהחיינו לאחר מכן .אמנם כל האחרונים
חולקים על הפמ"ג בזה ,וס"ל כדעת הח"א דאם לא ברך ביום הראשון מברך בשאר
ימים בשעת הנטילה ,וכפי שנבאר להלן .ומעיקרא נראה שבמחכת"ר אין דברי הפמ"ג
מוכרחים כלל דהשו"ע איירי במי שלא נטל לולב כלל ובא ליטלו בימים שלאחר מכן,
וקמ"ל דמברך זמן גם בימים שלאחר מכן ,ולאו לדיוקא איתמר שאם נטל ולא ברך
דאיבד הברכה .וק"ל .ובאמת שדברי הפמ"ג עצמו סותרים זא"ז ,דאיהו גופיה בסימן
תרמד )א"א ס"ק א( כתב שיכול לברך שהחיינו בכה"ג .ע"ש .והוא פלאי .שוב ראיתי כי
הגאון מהרש"ם בספרו דעת תורה )סי' תרסב סע' ב( העיר כבר כן על הפמ"ג .ע"ש.
 שכבר דנו בזה גדולי האחרונים ונעשו כולם אגודה אחת להורות שיברך
 בכה"ג גם בשאר ימים ובלבד שיהיה בשעת הנטילה .זה יצא ראשונה הלבוש
בריש סימן תרמד ,דעל מש"כ השו"ע שם" :שחרית אחר חזרת התפילה נוטלין לולב
ומברכין על נטילת לולב ושהחיינו" כ' הלבוש ,דאם שכח לברך שהחיינו ביום הראשון
יברך בימים האחרים באיזה יום שיזכור ,ובלבד שיברך בשעת הנטילה .וכ"כ המ"א
)שם( וכ"פ המשנ"ב שם )ס"ק ג( בשם האחרונים .וכ"כ גם הרב כה"ח סופר שם )או' ז(.
ע"ש .וכ"פ הביכורי יעקב שם )ס"ק ג( .גם בסימן תרסב הביא המשנ"ב )בס"ק ג( בשם
האחרונים ,דאם לא נטל הלולב עד יום שביעי ,מברך זמן בשביעי .וכ"פ הא"ר )ס"ק ה(.
ובשעה"צ שם )או' ד( הביא דברי הפמ"ג )במשבצות זהב( שכתב לדייק דאם נטל הלולב ולא
בירך ביום הראשון שוב אינו יכול לברך ,וכתב עליו :ובאמת לאו ראיה היא ,דלפי
שבשו"ע לא מיירי אלא בחיסר יום אחד שלא נטלו דמברך זמן בשני ,וקמ"ל דה"ה
חיסר ששה ימים דמברך זמן בשביעי ,וכן איתא בלבוש בהדיא בסימן תרמד לעניין
לולב וז"ל :מי ששכח לברך שהחיינו ביום א' יברך בימים אחרים באיזה יום שיזכור
ובלבד שיברך בשעת הנטילה ,וכ"כ המ"א שם וז"ל :ואם לא ברך זמן ביום א' מברך
כל ז' מתי שיזכור ,משמע מזה דאפילו נטלו ולא ברך .ע"ש.
 כתב השו"ע )בסימן תרעו סע' א( לגבי נר חנוכה ,דמי שלא בירך שהחיינו בלילה
 הראשון ,מברך בליל שני או כשיזכור .ע"ש .וכתב המשנ"ב שם )ס"ק ב( בשם
הלבוש דר"ל כשיזכור בשאר לילות בשעת ההדלקה .ואם נזכר אחר ההדלקה ,לא יברך
בלילה ההוא עוד] .וע"ע שם ס"ק ד[ .ועיין למרן הראש"ל בספר חזון עובדיה חנוכה
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)עמ' קלו הערה ה( בשם הראשונים דהדין כן גם אם הדליק בלילה הראשון ולא בירך,
דמברך אח"כ בשאר לילות .ושכ"כ הריטב"א בחידושיו )סוכה מז (.לגבי ישיבה בסוכה,
שאפילו פשע ולא ברך שהחיינו בלילה הראשון של חג הסוכות ,מברך שהחיינו בשאר
ימים ,כי זמנו עדיין בכל הרגל ,ושכן הדין גם בנכנס שם ולא בירך ביום הראשון .ע"ש.
ולמד מינה לנדון נ"ח] .וכן איתא בכה"ח סופר )סי' תרעו או' טז( ,בשם הרב ערך השלחן
או' ג ,שהביא כן מהריטב"א סוכה מז ,[.והשיג שם על הגאון המנוח רבי שלום מזרחי
זצ"ל חבר ביה"ד הגדול בירושלים בספרו דברי שלום ח"ה )סי' עט עמ' רנה( שכתב
דלדעת השבולי הלקט והרי"ד דוקא אם לא הדליק כלל ביום הראשון ,כשמדליק
בלילה השני מברך שהחיינו ,אבל אם הדליק בלילה הראשון ושכח לברך ,לא יברך
עוד .ע"ש .שבחינם עשה מחלוקת בין הפוסקים הנ"ל לבין הרא"ש הטור ומרן דס"ל
שגם אם הדליק ושכח לברך שהחיינו כשמדליק בלילה השני יברך שהחיינו .דליתא,
אלא כו"ע מודו דרשאי בכל גוונא לברך שהחיינו גם בשאר לילות .וכ"פ המשנ"ב סי
תרעו )ס"ק ב( הנ"ל ,בשם הלבוש ושאר האחרונים .וכ"פ הכה"ח סופר שם )או' יט( .ודון
מינה ואוקי באתרין] .ולכאורה עדיין יד הדוחה נטויה ,דאפשר דדוקא התם לגבי נר
חנוכה רשאי לברך בשאר לילות ,כיון שבכל לילה מוסיף והולך ומקיים בזה 'הידור'
מצווה של מהדרין מן המהדרין ,והיכא דמקיים הידור מצוה כו"ע מודו דרשאי עדיין
לברך כדאיתא בתוס' סוכה )לט .(.וכ"פ הח"א )כלל קמח סע' יא( והמשנ"ב סי' תרנא )ס"ק כו(
ועוד אחרונים ,לגבי הברכה דנטילת לולב .וגדולה מזו כתב בבכורי יעקב שם )ס"ק כ(
דאף אם כבר נענע הלולב בהלל ונזכר שלא ברך ,יברך אם עדיין לא הקיף הבימה עם
הלולב בהושענות ,דמדברי התוס' מוכח שגם מנהג בעלמא עושהו כאילו עובר
לעשייתן .ע"ש .א"כ י"ל דבנר חנוכה דאיכא הידור מצווה חדש בכל לילה ,לכן רשאי
לברך השהחיינו גם בשאר לילות ,משא"כ בנ"ד .מיהו אינו מוכרח כ"כ דהפוסקים לא
חילקו בזה ,ומשמע דאפילו מי שמדליק כמו עיקר הדין ,נר איש וביתו ,כלומר שמדליק
נר אחד בכל לילה ,נמי דינא הכי שרשאי לברך שהחיינו גם בשאר ימים )בשעת ההדלקה(,
אם לא בירך בלילה הראשון .ומינה לנ"ד נמי[.
  שהקשת דמאי שנא האי דינא מברכת שהחיינו על פרי חדש ,דאם לא בירך
 באכילה ראשונה שוב אינו רשאי לברך שהחיינו .הנה זכית לכוון בזה לדברי
המשנ"ב בסימן תרסב שער הציון )ס"ק ד( .שלאחר שהביא דברי הלבוש והמ"א דאם לא
בירך שהחיינו ביום הראשון מברך בשאר ימים ,כתב וזו לשונו :ובאמת אינו דומה זה
לשאר לשאר ענייני אוכל דקי"ל בסימן רכה דאינו מברך אלא בתחילה כשראוהו ולא
כשהורגל בו ,דהכא כיון דמפסקי לילות מימים דבלילה אין זמן נטילה ,כל יומא הוא
מצוה בפני עצמו ,וצ"ע .עכ"ל .הא קמן דהמשנ"ב עמד בקושיא זו ,ותריץ יתיב דהכא
שאני דלילות מפסיקים ובכל יום הוא מצוה חדשה] .וכיו"ב כתב הרב דגול מרבבה
בסי' תרמא ע"ד הרמ"א שם .וכ"א בבעל העיטור הלכות סוכה דפ"ז ע"ג .ע"ש[ .ומה
שסיים בצ"ע נ"ל משום שהוא חילוק מחודש שלא מצאו בפוסקים וע"כ סיים בצ"ע.
מיהו באמת שכבר זכה בחילוק זה הרב ביכורי יעקב .דהנה לענין ברכת שהחיינו
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שמברכים בסוכה ,כתב השו"ע בסימן תרמג סע' א ,שהברכה היא על קידוש היום ועל
מצות סוכה .והסתפק הפמ"ג )שם אשל אברהם ס"ק א( איך הדין במי שאכל בליל יו"ט
ראשון בסוכה ולא בירך שהחיינו ,ואח"כ אכל בביתו ובירך שהחיינו על קדושת היום,
האם כשיאכל אח"כ בסוכה יברך שהחיינו על מצות הסוכה ,וציין לסימן שכה .וביאר
הבכורי יעקב )שם ס"ק ב( דכוונת ספיקו של הפמ"ג האם דומה נדון זה לאכילת פרי חדש,
שאם לא בירך על האכילה הראשונה יותר לא יוכל לברך .אך הוסיף הבכור"י ,שלדעתו
אין זה דומה לאכילת פרי חדש ,שברכת שהחיינו עליו היא על השמחה של האכילה,
וכיון שכבר אכל מהפרי כלתה השמחה ושוב לא יוכל לברך עליו ,אבל לעניין סוכה
מברך שזכה לעשות מצוה שמתחדשת מזמן לזמן ,וכיון שבכל יום היא מצוה בפני
עצמה שהרי מברכים כל יום לישב בסוכה ,יכול גם לברך שהחיינו על הסוכה אם לא
בירך עליה בישיבתו הראשונה .והוסיף ,שראיה לזה מברכת שהחיינו על נטילת לולב,
שאם לא בירך כשנטלו ביום הראשון ,יכול לברך שהחיינו כל שבעת הימים .עכ"ל.
]ובעצם הדין עיין בספר חזון עובדיה למרן פאר הדור והדרו זיע"א )סוכות עמ' קכה-קכז(
שדן על נדון עדיף מנ"ד ,ופסק שם דסב"ל .וממילא ה"ה לנדון הפמ"ג והבכור"י[.
עכ"פ מצאנו תנא דמסייע למרן המשנ"ב בחילוק זה שכתב ,דשאני סוכה שהיא מצוה
המתחדשת בכל יום ,ורשאי לברך עליה גם שהחיינו בשאר ימים.
  למדים דנדון זה דשאלתך כבר נדון בספרי האחרונים ,וד"ת עניים במקום
 אחד ועשירים במקום אחר ,וגם הרב כה"ח ע"ה ושאר אחרוני הספרדים דנו בזה
ומסקנתם ,דמי שלא בירך שהחיינו ביום הראשון בשעת נטילת הלולב ,יברך שהחיינו
בשאר הימים ,ובלבד שיהיה בשעת נטילת הלולב.
  מי שטעה ולא בירך שהחיינו ביום הראשון בשעת נטילת הלולב ,מברך
שהחיינו בשאר ימי החג ,ובלבד שיהיה בזמן נטילת הלולב.
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הרב שבתאי לוי
רב שכונת רמת אהרן
בני ברק

 
 
 

)  ו (.ת"ר ד' רשויות לשבת וכו' ,איזו היא רה"ר סרטיא ופלטיא גדולה
 ומבואות המפולשין ,זו היא רה"ר גמורה .ופרש"י סרטיא ,מסילה שהולכין בה
מעיר לעיר .פלטיא ,רחבה של עיר ששם מתקבצין לסחורה .ומבואות של עיר רחבים
ט"ז אמה המפולשין משני ראשיהן לפלטיא .עי"ש .הרי שביאר לנו רש"י שהמבואות
צריכים להיות רחבים ט"ז אמה ,שהרי המבוי יש לו מחיצה משני צדדים אלא שהוא
מפולש משני ראשין לרה"ר והרבים בוקעים בו ,מ"מ צריך שיהיה רוחב המבוי לפחות
ט"ז אמה שהוא מקום גדול .אבל אם הוא פחות מזה אינו נחשב לרה"ר .ואף שרש"י
פירש לקמן בכרמלית דהדמיון בין כרמלית לרה"ר הוא המחיצות ,דהואיל ואין
לכרמלית מחיצות הרי הוא כרה"ר ולא כרה"י .וכאן אנו מוצאים שיש לרה"ר מחיצות
כגון במבואות .י"ל דהמחיצות אינם עשויים לדרך עצמה ,אלא בשני צדי הדרך יש
מחיצות השייכים לבתים ,וממילא יוצא שהדרך עוברת בין שתי מחיצות ,לפיכך א"א
להחשיב את המחיצות לרה"ר .ולכן סימן ההיכר לרה"ר הוא שאין להם מחיצות,
כלומר שלא עשו את המחיצות כדי לשמש את הרבים.
 התנאי שצריך לרה"ר רוחב ט"ז אמה למדו זאת לקמן )שבת צט (.מעגלות מדבר
 עי"ש .ולכן אמרו בגמרא דקי"ל דרך רה"ר ט"ז אמה אנן גמרינן ממשכן .וא"כ
משמע שבכל מקום ששמו רה"ר צריך להיות רוחב ט"ז אמה .דאף שבדרך במדבר אין
מחיצות ,מ"מ רוחב הדרך הראויה לילך בה צריכה להיות ט"ז אמה ,כלומר שלא יהיה
בה מכשולות ולא יניחו שם אהלים ,אלא דרך פנויה ברוחב ט"ז אמה לבני רשות
הרבים .ולפ"ז גם סרטיא והפלטיא צריך להיות בה רוחב ט"ז אמה .וכן מצאנו בפסקי
הריא"ז שנקט ט"ז אמה בסרטיא ופלטיא .גם הרשב"א )בעבוה"ק שער ג'( כתב בזה"ל איזו
רה"ר כל מקום שהוא רחב ט"ז אמה על ט"ז אמה ומתקבצין שם בני אדם לסחורה
ולעשית צרכיהם כשוקים שבמדינות וזו היא פלטיא שאמרו .וכו' .הרי דגם בפלטיא
בעינן רוחב ט"ז אמה ,ולאו דוקא בדרך .וזה מתאים לדברי הגמרא שילפינן מדגלי
מדבר .וכ"כ בספר הבתים וז"ל איזהו רה"ר מדברות ויערות ושוקים ודרכים וכו' ,וכתב
הרשב"א כל עיר שיש בה פלטיא רחבה שש עשרה אמה .וכ"מ מדברי הכלבו )הלכות
שבת אות לא(.
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 הפלא שרש"י ביאר דבריו שצריך ט"ז אמה רק במבואות המפולשים .וכ"נ
 מדברי הסמ"ג לאוין סה ,וכן נראה מדברי הרמב"ם בפי"ד הל"א וז"ל איזו היא
רה"ר מדברות ויערים ושוקים ודרכים המפולשין להם ובלבד שיהיה רוחב הדרך ט"ז
אמה ולא יהיה עליו תקרה עכ"ל .ומלשונו הזהב מבואר דמה דבעינן ט"ז אמה אינו
אלא בדרך דהיינו דרכים המפולשין להן .וזה תואם לדברי רש"י וסיעתו .וכן עיין בר"ן
בהלכות דכתב כרש"י דט"ז אמה הינן במבואות ולא הזכיר כלל בסרטיא .וא"א לומר
שהרמב"ם קאי על הכל ,דא"כ הול"ל ובלבד שיהיו רוחב ט"ז אמה ולא יהיה עליהם
תקרה .ומדנקט בלבד שיהיה רוחב 'הדרך' ט"ז אמה משמע דקאי דוקא על הדרך .וכ"מ
במרכבת המשנה שדייק כן מדברי הרמב"ם ,אלא שסמך על מש"כ הרמב"ם )לקמן שם
ה"ו( וז"ל רה"ר שהיתה עליה תקרה או שאין ברחבה ט"ז אמה הרי היא ככרמלית.
עכ"ל .הרי שכתב בסתמא דרה"ר בעינן ט"ז אמה .ואם אין בה הרי היא כרמלית .ומפני
הלכה זאת הוכיח דודאי שהרמב"ם ס"ל דבעינן גם בסרטיא שיהיה בה ט"ז אמה.
 לפענ"ד מהלכה ו' אין להוכיח מידי ,דהרמב"ם בכל ההלכות שם לא בא לומר
 גדר רה"ר ,אלא בא לומר מה היא כרמלית ,וכתב שרה"ר שאין בה ט"ז אמה הרי
היא כרמלית .וכוונתו רה"ר שכתבתי למעלה שצריכה להיות בתנאים מסוימים וא'
מהם רוחב ט"ז אמה ,אם אין בה ,הרי היא כרמלית וכוונתו על הדרך שכתב לעיל.
 שבתוס' יו"ט )פי"א דשבת משנה א'( כתב להוכיח מדברי הרמב"ם בפירוש המשנה
 בפאה דהקדים וכתב דרה"ר צריך להיות בו ט"ז אמה ואינו מקורה ולא חלק אם
זה סרטיא או פלטיא .משמע שבכל רה"ר בעינן רוחב ט"ז אמה.
 אף שהיתה סברא לחלק ביניהם וכפי שכתב הרמב"ן )עירובין נט (.דלר' יהודה דב'
 מחיצות הוה רה"י מ"מ יש לחלק בין סרטיא ושווקים לבין מבוי ,דבמבוי שהוא
דרך לרבים אך אין הרבים קבועים שם ,אמר ר' יהודה דאם יש ב' מחיצות נחשב
לרה"י .אבל בסרטיא ופלטיא ששם הרבים מתקבצין לשוק הואיל והרבים קבועים שם
זהו רה"ר גמורה אף שיש ב' מחיצות .עי"ש .הרי שבסרטיא ופלטיא שהוא מקום קבוע
לרבים נחשב רה"ר טפי .והיתה הו"א דאף ט"ז אמה א"צ ,ותמיד יחשב רה"ר .אולם
אחר שראינו דברי הרמב"ם בפירוש המשנה ,צ"ל דודאי כלהו צריך ט"ז אמה .וכמו
שכתב כן הטור להדיא סי' שמה סעיף ז .וכ"פ בשו"ע וז"ל ,איזהו רה"ר רחובות
ושווקים הרחבים ט"ז אמה ואינם מקורים .וצ"ל דמה שהרמב"ם לא פירש וכן רש"י
וסיעתו,כי מסתמא מקומות אלו היו רחבים ,ולכן בגמרא איתא סרטיא ופלטיא גדולה.
אלא שהמבואות שהם בדרך כלל צרים שעשויים הם לפתחי הבתים ,צריך לציין כמה
רוחבם כדי להחשיבם לרה"ר.
 משמעות רי"ו )ני"ב ח"ד( ,וז"ל ויש מפרשים שכתבו לפי פירושם בגמרא כי כל
 אלו הקרויין רה"ר צריכים שיעברו ס' ריבוא בכל יום דומיא דדגלי מדבר .ומשמע
שכל הקרויין רה"ר דין אחד להם .וה"ה לשאר התנאים.
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 עד עתה ראינו תנאי של ט"ז אמה הכתוב בגמרא .אולם בעירובין )ו (.פירש רש"י
 ר"ה משמע רחב שש עשרה אמה ועיר שמצוין בה שישים ריבוא .עי"ש .הרי
שכדי להגדיר רה"ר יש לנו תנאי נוסף שיהיו מצויים ס' ריבוא .וכן פירש התוס' בשבת
)ו (:ד"ה כאן בזמן שישראל שרויין במדבר .וז"ל ומשמע קצת שאינה רה"ר אא"כ
מצויין שם ס' ריבוא כמו במדבר .וכ"כ הרוקח )הלכות עירובין סימן קעה( וכ"כ הראב"ן )שבת
סימן שמט( וכ"כ האו"ז הל' שבת )סימן פד( .וכ"כ הסמ"ג )לאוין סה( .והסמ"ק )ס' רפב( .וכ"כ
הרא"ש עירובין )סימן ח( ובביצה )פ"ד ס"ב( .ועוד .אלא שלעומת זאת רש"י בעירובין שם
)ו (:בענין ירושלים ד"ה ירושלים כתב ,דיש בה דריסת ס' ריבוא בכל יום .וכ"כ גם
הרי"ו בדברי רש"י דבענין דריסת ס' ריבוא בכל יום .וכ"כ הבה"ג הביאו תוס' )שם(
דבעינן דריסת ס' ריבוא בכל יום .ולכאורה הדברים סותרים זה את זה ,דלשון מצויים
שם ס' ריבוא אינו מצריך שיעברו שם ס' ריבוא .אלא די בזה שבעיר הזאת ישנם ס'
ריבוא ,לעומת זאת לשון דריסת ס' ריבוא משמע דצריכים ממש לעבור שם ס' ריבוא
בכל יום .וזה שמצויים בעיר ס' ריבוא עדיין לא הופך את המקום לרה"ר ,שהרי סו"ס
לא דורכים שם ממש ס' ריבוא,
 מצאנו לריטב"א שבת )ו (.דאחר שהזכיר רוחב ט"ז אמה הזכיר גם שיהיה בהם
 דרך לס' ריבוא ,וסיים וז"ל ,והא דאמרינן שיש בה דרך לס' ריבוא ,לא סוף דבר
שיהיו קבועים בה אלא שהוא דרך להם .תדע שהרי ירושלים אלמלא דלתותיה נעולות
בלילה חייבים על ידה משום ר"ה ,והא לא היו שם קבועים ס' ריבוא אלא שלפעמים
באים שם והיא דרך להם כי רוכלת כל העמים היתה .עכ"ל .ומבואר בדברים שמבין
שא"צ ממש ס' ריבוא אלא די בזה שדרך זו היא משמשת לס' ריבוא ,כלומר יש יכולת
לשישים ריבוא לעבור שם שהדרך מיועדת להם ,הגם שלא יעברו .עצם זה שנעשית
הדרך להם ואכן משתמשים בה הרי שנחשבת רה"ר ,כלומר רשות לרבים ,ורבים הם ס'
ריבוא כדגלי מדבר .ולפ"ז כבר מיושב שפיר מדוע כתב רש"י שמצויין בעיר ס' ריבוא
ולא כתב כמה עוברים .דכיון שמצויים בעיר ס' ריבוא כבר לא איכפת לן כמה עוברים
בפועל .דכיון שהדרכים נעשו לצורך תושבי העיר והתושבים יכולים להשתמש בה
אימתי שירצו ,אם התושבים מונים ס' ריבוא ,הרי שס' ריבוא מיועדים להשתמש בדרך
הזו ,הרי זו דרך לרבים .ובירושלים שבמציאות אין בה ס' ריבוא תושבים ,היה קשה
מדוע רה"ר שבה הוי דין רה"ר והלא אינם עשויים לס' ריבוא ,שהרי אין בעיר כזה
מספר .ע"כ היה צריך לומר דדורסים שם ס' ריבוא ,כלומר באים ממקום אחר וכיון
שבפועל דורכים ס' ריבוא הרי זו הדרך עשויה להם.
 מצאנו בח' הרמב"ן עירובין )נט (.על המשנה דעיר של יחיד ונעשית של רבים,
 דפרש"י שהיו תושביה מועטים שאין בה ס' ריבוא בנ"א ונעשית של רבים
שניתוספו בה דיורין .הקשה הרמב"ן מפני מה לא אמרו בסרטיא ופלטיא צריך להיות
בה ס' ריבוא .ותירץ דשמא דעת הראשונים לומר שהסרטיא שהיא כבושה חוץ לעירות
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והולכים ממנה מעיר לעיר וממדינה למדינה עד סוף כל העולם ,אין מדקדקין בה
בעוברין עליה ס' ריבוא ,דהא דכו"ע הוא .אבל בתוך העיר אין שם רה"ר בלא ס' ריבוא
דתהוי כדגלי מדבר .עכ"ל .הרי שבא לבאר שלא בכ"מ צריכים אנו ידיעה על ס' ריבוא,
דדוקא בתוך העיר שלא באים לשם ממקום אחר צריך שיהיה בה ס' ריבוא הלא"ה אינו
רה"ר ,דצריך שתהא דרך לס' ריבוא וליכא .אבל דרך מחוץ לעיר שהולכים ממנה מעיר
לעיר וממדינה למדינה אין מדקדקין בה בעוברין עליה ס' ריבוא דהא דכו"ע היא.
כלומר לא כתב דבודאי עוברים בה ס' ריבוא דהא דכו"ע היא ,חדא דלא כתב כן אלא
כתב דכו"ע היא .ועוד דאם אכן עוברים א"כ מהו שכתב דאין מדקדקין בו ,הרי בלא
הדקדוק יש יותר מס' ריבוא ומה מקום לדקדק .א"ו פשט הדברים אין אנו מונים אם
באים בפועל שם ס' ריבוא ,דמתי אנו צריכים למנות ,דוקא כשמבחוץ לא באים לשם
ולכן צריך שבעיר יהיה ס' ריבוא ואם אין צריך שיעברו שם ממש .אבל אם היא
משמשת לכל העולם דכולם צריכים להשתמש בדרך זו כשעוברים ממקום למקום ,לא
צריך שנדע ברור שעוברים שם ,כלומר אף אם לא עוברים שם ממש ,הוי רה"ר ,משום
דדרך זו לכל העולם היא ,כלומר וכל העולם ודאי מונה ס' ריבוא .ולמרות שלא עוברים
שם ,לא איכפת לן.
 מעתה א"צ שבפועל יעברו ,אלא התנאי של ס' ריבוא פירושו שהדרך צריכה
 להיות מיועדת לשימוש של ס' ריבוא .אך כמה בפועל יעברו לא איכפת לן .ודבר
זה יהיה בשתי מקרים ,א' אם תושבי העיר הם ס' ריבוא ,הרי שהדרך מיועדת לס'
ריבוא שהם תושבי המקום .ב' אף אם אין ס' ריבוא תושבים  ,מ"מ אם היא עיר מרכזית
שבאים אליה מכל מיני עיירות ויחד יש ס' ריבוא ,או שבפועל באים אליה ס' ריבוא,
הרי שחזרנו לתנאי שהיא מיועדת לס' ריבוא והו"ל רה"ר.
 הדברים מוכחים בדברי הר"ן בחידושיו לעירובין )ו (:דהקשה בשם הרא"ה על מה
 שאמרו דבזמן שישראל שורין במדבר ,המדבר יש לו דין רה"ר ,דקשה תינח
במקום ששורין אך איך נהפך כל המדבר לרה"ר .ותירץ בתירוץ שני וז"ל דאפשר לומר
דבאותו זמן אפילו שאר מדברות שהיה להם דרך לשם לאותו מדבר הוי רה"ר ,דאע"פ
שפרש"י ובה"ג דלא הוי רה"ר אלא של ס' ריבוא ,לאו דבעינן ס' ריבוא ,אלא שיש כאן
דרך לס' ריבוא ,שיהיו רגילין לילך שם אנשים רבים תדיר כשישים ריבוא ,וכאן היו
השיירות מצויות של ס' ריבוא ואע"פ שלא היו כולם כאן בדרך כאחת .עכ"ל .ולכאורה
דבריו סותרים תוך כדי דיבור ,דתחילה פתח דלא בעינן ס' ריבוא אלא שיש דרך לס'
ריבוא ,ומשמע כמו שכתבנו לעיל דדרך זו מיועדת לס' ריבוא למרות שבפועל לא
עוברים ס' ריבוא ,ולכן למרות שבשאר המקומות אין ס' ריבוא מ"מ יש דרך מהחניה
לשם וסגי בכך .והנה סיים וכתב כלומר שיהיו רגילים לילך שם אנשים רבים תדיר כס'
ריבוא .ומשמע שאכן בעינן שיעברו .ושוב סיים וכאן היו שיירות של ס' ריבוא אע"פ
שלא היו כולם כאחד .וזה חוזר למש"כ לעיל דדי שמיועד לס' ריבוא ,דכאן השיירות
הם של השישים ריבוא ,כלומר ממחוז שיש בו ס' ריבוא ולכן הדרך הזו שמיועדת להם
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נחשבת לרה"ר.
 דהביאור בו הוא כדאמרן ,דתחילה הבין בלשון רש"י והבה"ג דממש יעברו ולכן
 קשה לו מקומות המדבר שאין ס' ריבוא מדוע נחשבים לרה"ר .ושוב ביאר דאין
כונת רש"י והבה"ג דממש יהיו שם אלא שיש דרך להם .כלומר פירש שיש שני מצבים
שיענו על התנאי שזה דרך להם .א' אם באמת יעברו ס' ריבוא .ב' אם הם שיירות של
הס' ריבוא והו"ל כמצויים בעיר ס' ריבוא .והן הדברים שכתבנו למעלה.
 שברור הדבר שא"צ ממש ס' ריבוא שיעברו שם .וכן מצאנו שהבין הביאור
 הלכה ס' שמה )ס"ז( ד"ה שאין ס' ריבוא.
א
 זה הביאור לכאורה כבר לא איכפת לן אם יעברו אותם אנשים ברכב או ברגל ,
 דסו"ס זה שעוברים דרך שם מגלה לנו שהדרך מיועדת לשימוש ס' ריבוא והו"ל
רה"ר .דרבים הכונה ס' ריבוא כמדבר.
 השו"ע )שם ס"ז( פסק בסתם דבעינן רוחב רה"ר ט"ז אמה וי"א כל שאין ס' ריבוא
 עוברים בו בכל יום אינו רה"ר .והכלל הוא סתם וי"א הלכה כסתם .אלא
שהרמ"א )סו"ס שמו( כתב שבזה"ז אין לנו רה"ר ,והוא לשון הרוקח והרא"ש והאו"ז
הנ"ל ,דהזכירו דמפני שאין שם ס' ריבוא .לפיכך סמכו העולם להקל בזה ולסמוך ע"ד
הרמ"א הנ"ל דאין לנו רה"ר ולכן עירבו ע"י לחי המועיל בכרמלית ולא הצריכו לסגור
העיר בשערים .עיין בט"ז )סק"ו( ועיין במשנ"ב )ס"ק כג( ,דאין בנו כח למחות ביד
הסומכין על דעה זו ,דדעה זו לא דעת יחידאה ,ומ"מ כל בעל נפש יחמיר על עצמו.
עי"ש.
 לפי מה שנתבאר לעיל דס' ריבוא אין הכונה שבפועל יעברו שם בכל יום
 אלא ראויים לעבור כיון שהדרך מיועדת להם .הרי שגם לדעה זו מצויים
היום רה"ר בכל הערים שנמצאות במרכז ושם יש מסחר מכל הערים הסמוכים להם,
שהרי הדרכים והשווקים מיועדים לס' ריבוא ויותר .ומה עוד שהשינוע היום נפוץ וקל
מאד ולא כמו שהיה בזמן הגמרא ,וע"כ כמעט כל עיר שיש בה שווקים באין אליה גם
מהערים הסמוכים לה .ולפעמים באים מקצה הארץ ועד קצה .אלא א"כ ידוע לנו על
ערים מסויימות שאין באים בתוכם.
 מצאתי בשו"ת המהרש"ם ח"ג )סי' קפח( שנשאל בשם חכם אחד וסבר שכיום שיש
 מסילת ברזל נחשבים כל הערים כיש בהם ס' ריבוא ,אלא שהמהרש"ם חלק ע"ד
וסבר שבפועל צריכים לעבור ס' ריבוא עי"ש .אולם לפמש"כ העיקר כדברי השואל.
 מה שהתקשה בשער הציון )ס"ק כה( מלשון השו"ע בכל יום ,דמשמע שממש הולכים
 שם .לפענ"ד אין זו קושיא דהכל חוזר על מיועד ,דבכל יום מיועד המקום לס'
ריבוא לאפוקי אם רק באיזה זמן עשו יום שוק ומיועד המקום לס' ריבוא דבזה לא הוי
רה"ר.
א

ודעת מרן זיע"א בזה תבואר אי"ה בגליונות הבאים .
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 שיש להקשות ע"ד השו"ע דבסימן שג )סי"ח( כתב דהשתא דאין לנו רה"ר גמורה,
 יש להקל לצאת עם תכשיטים ,ובסימן שכב )ס"ב( כתב היכא דאיכא משום דרכי
שלום או בגוי אלם מותר לתת לו חפצים או לשלוח ע"י אינו יהודי .ובב"י הסתמך
משום שאנו אין לנו רה"ר גמורה .כבר דחו אחרונים ראיות אלו ועיין בכ"ז במנוחת
אהבה ח"ג פכ"ז )ס"י הערה  .(25ואכמ"ל .ולכן אין לסמוך ע"ז לכתחילה אלא לצירוף.
וע"ע בשו"ת יבי"א ח"ט )סימן לג( ומ"מ בזמננו במקומות מרכזיים המיועדים לס' ריבוא
אין כבר ע"מ לסמוך וכמו שנבאר לקמן.

     

  רש"י בעירובין )ו (.כתב דר"ה משמע רוחב ט"ז אמה ועיר שמצויין בה ס'
 ריבוא ואין בה חומה או שהיה ר"ה שלה מכוון משער לשער שיהא מפולש דומה
לדגלי מדבר .עכ"ל .ולפי גירסא זו הרי שיש ג' תנאים לרה"ר ,א' רוחב ט"ז אמה .ב' ס'
ריבוא .ג' אין בה חומה .ואם יש בה חומה צריך שרה"ר שלה יהיה מכוון משער לשער
דומיא דדגלי מדבר .וכ"כ הרא"ש )שם סימן ח( בשם רש"י .אמנם מצאנו לריטב"א )שם(
שהביא דברי רש"י מהו רה"ר ,וכתב וז"ל ,רחבה ט"ז אמה ושפתחיו מכוונים זה כנגד
זה ,ושהיא רגילה לס' ריבוא .עכ"ל .הרי לפנינו שהזכיר ג' תנאים ולא הזכיר ענין
חומה .גם תוס' )שם( הביא פירוש רש"י כדעת הריטב"א ולא הזכיר ענין חומה .וכן
בתוס' רבינו פרץ הזכיר כדעת הריטב"א בפירוש רש"י וג"כ לא הזכיר ענין חומה כלל.
ולעומת זאת בספר האשכול הזכיר ענין החומה והמכוון הוא כדי להסיר חסרון חומה.
וכל ענין זה צריך ביאור ,מה הקשר בין אם הוא מכוון לבין החומה .אם יש תנאי שלא
יהיה חומה כמו דגלי מדבר מדוע כשרה"ר מכוונת אין בזה חסרון .והלא כמו שתנאי
ט"ז אמה וס' ריבוא אינו משתנה ,מדוע תנאי המכוון והחומה משתנה .ועוד מדוע
משלים המכוון את חסרון החומה .ועוד מדוע תנאי המכוון שייך ברה"ר ,הלא אנו
מדברים ברה"ר הרחבה ט"ז ומצויין שם ס' ריבוא .וא"כ מה איכפת לן בחומה או
במכוון.
 בענין החומה מצאנו בזה ב' פירושים האם חומה לעיר או חומה לדרך .דבפסקי
 הרי"ד כתוב דחומה פירושו חומה לעיר .אולם בספר דמשק אליעזר )סימן שמה(
ואליה רבה כתבו דחומה הכונה לדרך וכ"כ בשו"ע הגר"ז ס' שמה )סי"א(.
 בזה דישנם ג' תנאים לרה"ר ,א' ט"ז אמה ,ב' ס' ריבוא )לרש"י( ,ג' שלא יהיה
 בדרך חומה .וכל זה משום שכך היה דגלי מדבר ,דרה"ר למדו מדגלי מדבר
ושם היה הדרך ט"ז אמה וכן היו שם ס' ריבוא מצויין .וכן הדרך לא היה בה חומה.
וחומה פירושו שלא יהיה סגור מג' צדדים ,דאם יש חומה רק משתי הצדדים והוא
מפולש משער לשער נחשב שאין חומה ,דיש רק משני צידיו חומה .והכוונה בזה
שצריך משער לשער דהיינו מכוון ,משום שכשהוא עומד באמצע הדרך בין שתי
הפתחים הרי הוא אינו מוקף מחיצות אלא בב' רוחות ואין זה נחשב לחומה .וא"כ
כשאמרו חומה ,פירוש שמקפת את רה"ר לפחות מג' רוחות .וכן כתב שם שו"ע הגר"ז
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להדיא.
 שאין החסרון בגלל שאם אינו מכוון לא נוח תשמישו ,דודאי השימוש ברה"ר זו
היא נוחה מאד ,אולם הרי מוקף מג' צדדים ואין זה רה"ר.
 אם נאמר דחומה פירושו חומה לעיר כדברי הרי"ד ,גם הוא ביאר דהחסרון בזה
 דראשי מבואותיה אין יוצאים מחוץ לעיר .עי"ש .כלומר החומה חוסמת את
המבואות שלא יצא אל מחוץ לעיר .וא"כ נמצא שהמבוי שיש בו בלא"ה שתי חומות
נוסף לו גם רוח שלישית עם החומה ואין זה רה"ר .אבל כשהוא מכוון הרי שיש לו רק
שתי חומות ובכל מקום שעומד אין הוא מוקף שם מג' רוחות .ובדגלי מדבר כך היה.
דאמנם משתי צידי הדרך היו אהלים ואלו כחומות לדרך ,מ"מ הדרך היתה ישרה
ומכוונת מצד לצד והרי הוא נמצא ברה"ר .ולפ"ז אין חסרון אם יש חומה מסביב לעיר
כשאין היא חוסמת דרך רה"ר .כלומר כל הבתים מוקפים חומה וכשמגיעה החומה
לרה"ר הרי היא פרוצה ,בכה"ג כלל לא איכפת לנו בחומה.
 אין מחלוקת כלל בין הראשונים ,דלכו"ע אם יש חומה אין זה נחשב לרה"ר.
 אולם מי שלא הזכיר ענין החומה והזכיר שיהיה מפולש משער לשער מכוון.
הרי שדבר זה מבטל חסרון החומה .א"כ לא הזכירו ענין חומה כיון שכבר הזכירו
שצריך להיות הכרך מפולש משער לשער ואז כבר לא איכפת לן בחומת העיר.
 מוכח מלשון הב"י שמה )ס"ב( ד"ה ומשמע לי ,וז"ל ומשמע לי דהא דבעינן שיהיו
 דלתותיה ננעלות בלילה ,דוקא כשיש לה שני פתחים זה כנגד זה שנמצא שמדינה
זו מפולשת משער לשער וכו' ,ונראה דה"ה אם יש לה כמה פתחים אלא שאינם
מכוונים זה כנגד זה ,דכל שאינו מפולש משער לשער לאו רה"ר הוא .עכ"ל .וכוונתו
דכשהמבוי מפולש משער לשער הרי מפלש את העיר ,ומדוע ,ולפי מאי דאמרן מובן
שפיר ,דכשהוא מפולש משער לשער מכוון ,הרי הוא מוקף רק ב' מחיצות ואין החומה
מפריעה לו ,והרי הוא פילש את החומה.
 מוכח מדברי השו"ע )שם ס"ז( איזה רה"ר ,רחובות ושווקים הרחבים ט"ז אמה ואינם
 מקורים ואין להם חומה .ואפי' יש להם חומה אם הם מפולשים משער לשער הוי
רה"ר .עכ"ל .הרי שיש תנאי שלא יהיה חומה ,והמכוון עושה לנו שאפילו יש חומה הוי
כמי שאין חומה ,דהואיל ומפולש הוא נחשב שאין לה חומה .כי אין אנו מקפידים
בחומה מסביב אלא בחומה החוסמת דרך רה"ר.
 דרך רה"ר שבעיר שלנו אף שקשה למצוא רה"ר ישרה משער לשער וא"כ כל
 רה"ר שלנו אינה רה"ר מכוונת .מ"מ אין בזה חסרון ברה"ר ,שהרי גם לא
מצאנו רה"ר שיש בה מחיצות ,מפני שתמיד חוצה אותה עוד רחוב ועוד רחוב .נמצא
שהרחוב כולו אינו מוקף מחיצה ,ובאין מוקף מחיצה אין תנאי של מכוון .דרק במוקף
חומה צריך שיהיה מכוון כדי להחשיבו לרה"ר.
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ירושלים ,ז׳ חשון תשס״ו לפ״ק

 מרן רשכבה״ג רבינו הגדול )שליט״א( ]זיע"א[.
 השאלה אשר הובאה קמיה דמרן )שליט״א( ]זיע"א[ אם מותר למנות גר לב״ד של
 גיור ,והשיב מרן )נר״ו( ]זיע"א[ להיתר .ואמרתי לפניו אז כי זכורני שבספר
הערות מהגרי״ש אלישיב )שליט״א( ]זצ"ל[ עמ״ס קידושין )עו (:כתב שנראה שאינו יכול
לגייר ,משום שאינו דין בגר המתגייר אלא הוי דין לכללות עם ישראל ,וזה אינו רשאי
לדון .ואמ״א הספר.
 יש להזכיר מ״ש התוס׳ קידושין )ע (:שישראל לא קבלו ערבות על הגרים .וכ״כ
 התוס׳ יבמות )מז .(:וכן דעת רש״י נדה )יג .(:ומייתי לה מההיא דסוטה )לז .(:אך
התוס' בנדה שם ,נראה דלא פסיקא להו מילתא .והמהרי״ט בחידושיו לקידושין שם
ס״ל שישנם בערבות .וכן נראה ממהרש״א בח״א שם .וע׳ ברכ״י א"ח )סי׳ קכד אות ג(,
שמשמע דלאו מילתא פסיקתא היא .וע״ע בשו״ת הרי בשמים ח"א )סי׳ לח( ,ובשו״ת
קרבן אשה שמאע )בדרוש לערבות ישראל( .ע״ש] .ומ״ש בשו״ת כתב סופר )חאו״ח סי׳ סב(
בשם רש״י ,אינו מדוייק .ע״ש[.
 פנים מאירות ח״א )סי׳ סו( הביא המחלוקת אם יש ערבות בגר ,ונפק״מ אם
״ ישראל וגר מוציאים זה את זה י״ח ,כשכבר יצא בעצמו י״ח .וכן נפ״מ
כשאכל שיעור דרבנן ,אי מפיק לחבירו החייב מה״ת .ע״ש .וע' בשו״ת לב דוד )סי׳ ז(
שהביא דברי הש״ע א״ח )סי׳ נג סי״ט( ,שגר ראוי להיות ש״צ ,אף שאינו בכלל ערבות
וכבר יצא י״ח .ורצה לחדש שבדבר ששייך בו הגר הוא ג״כ בכלל ערבות .ע״ש.
ומדברי רש״י ותוס׳ הנ״ל נראה להדיא דלא ס״ל הכי ,שא״כ מאי מדחו הפי׳ שקשין
גרים כספחת דמשום ערבות הוא ,והיינו משום שאינם ערבים .הרי בדברים ששייכים
בהם הגרים ,שהם רוב ככל הדברים ,הם כן בכלל ערבות ,לפ״ד הלב חיים ,ועדיין
אפשר לקיים הפי׳ דהיינו משום ערבות .אלא ודאי דבכל הדברים אינם בכלל ערבות.
וגם מהפמ״א הנ״ל נראה דהא בהא תליא .וכ״מ מהפמ״ג שם )א״א סקי״ט( ,שכתב
שמהש״ע נראה שהגר בכלל ערבות ,שאל״כ איך יוציא .ע׳׳ש .ועי׳ להפמ״ג בפתיחה
כוללת להל׳ שבת )אות טז( ,בגר שיצא אם מוציא.
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 מקום לחלק שדוקא ישראל לא ערבים לגרים ,אך הגרים כן בכלל ערבות ישראל
 הם ,ומש״ה מוציא הגר י״ח הישראל ,אף שהישראלים לא ערבים להם .אלא
שמהצל״ח ברכות )מח (.מוכח שלתוס׳ הנ״ל אף הגרים לא נתערבו לישראל .ע״ש.
עכ"פ להראשונים הנ״ל דס״ל שאין הגרים בכלל ערבות ,נראה ודאי דהוי כגר שדן את
חבירו הגר.
 יש לדון בזה לפמ״ש לחדש בשו׳׳ת הלק״ט ח״א )סי׳ קלב( ,שאף שאין ערבות
 לגרים ,מ״מ אם יעשו שלא כדין ,יענשו עליהם ישראל ,כשהיה בידם להוכיחם
ולא הוכיחו .ע״ש .ואף שדוחק לפרש כן בד׳ רש״י והתוס׳ הנ״ל ,שלפ״ז עדיין יהיה
שייך לומר ע״ז שקשין כספחת ,באופן שלא יוכיחום כשיצטרכו לכך .ובדוחק י״ל.
ולדבריו יש לומר דהוי דין בישראל ,שאף הם יתחייבו עליהם כשלא יוכיחום.
 נראה לפע״ד דלא מבעיא אליבא דמ״ד דאין ערבות לגרים ,אלא אפילו למ״ד שיש
 ערבות עליהם ,לא חשיב בנ׳׳ד עשיית דין לישראל ,שערבים הם מעתה עליהם,
אלא דין באותו הגר המתחייב ,שאין זה אלא תוצאה והשלכה לגבי הישראל ,שמעתה
ואילך יהיו ערבים עליהם ,אך הדין עצמו ודאי שהוא כלפי הגר בלבד ,שנחשב הוא
כגר צדק .וכעין מ״ש ההפלאה בכיו״ב )בספ״ק דכתובות( ,גבי אין הולכים בממון אחר
הרוב] .ואף שנודע שרבים פליגי עליה ,וכן על חידושו של הש״ש )ש״ד פ״ח( ,שרוב
הנקבע לפני מעשה אלים גם להוציא ממון .וס״ל שזה אינו ,ואף בהא לא אזלינן בתר
רובא ,מ״מ היינו דוקא התם ,שהספק לגבי הממון עדיין קיים ,וזה שנקבע רוב קודם
לכן אינו מועיל לגבי ממון ,וכן זה שהלכנו אחר הרוב לענין איסורים ,אינו יכול לקבוע
גם לגבי רוב בממונא ,אך בנ״ד הלא אין ספק שהדיון בזמן הגיור הוא לגבי המתגייר
בלבד ,ולא לגבי תוצאות הגיור ,ובזה בודאי ל״ש לדון מצד התוצאה[.
 עצמך ,אטו דגר הדן את חבירו הגר ,לא יתכנו אופנים שיש בהם השלכה לגבי
 ישראל ,כגון אם חייב באמת לחבירו הגר ,ואז חובו של ישראל אחר לא יכול
ליגבות ממנו ,שנשתעבד כבר לאחרים ,ועוד כיו״ב .ובכ״ז ודאי שרשאי לדונו ,וה״ט
שעדיין אין בכל זה סרך דאיסורא מקרא דשום תשים ״עליך" וכו' מקרב אחיך ,ולא גר.
שזה לא נחשב ששם ״עליו״ ,הישראל ,גר לדונו ,אלא הגר דן את חבירו הגר ,ורק
הישראל מושפע מזה.
 כ״ז יש לצרף מ״ש הכנה״ג חו״מ )סי׳ ז הגב״י אות א( ,דמהני קבלה בגר דיין שידון
 הישראל ,וראיה משמעיה ואבטליון .וע״ש .והתומים שם כתב ,דלהכנה״ג מהני
אף קבלת חשובי העדה ,אף שאין רוב הצבור מסכימים .ובספר מאזנים למשפט שם,
מסיק בדעת הכנה״ג דמהני קבלה .אלא שד״ז לא יצא מידי מחלוקת ,ובשו״ת יוסף
אומץ )סי׳ מז( הביא דברי הרשב״ץ דאין ראיה משמעיה ואבטליון ,ששם לא הניחו
כמותם .גם בברכ״י חו״מ שם ,דחה ד׳ הכנה״ג .וכ״כ הנו״ב בדורש לציון )סוף דרוש ג(,
דל״מ קבלה ,מדכתיב שום תשים וכו׳ מקרב אחיך ,לא תוכל וכו׳ .ומשמע שאפילו אם
יסכימו לכך ,לא יוכלו .ע״ש .וע״ע בספר חמדת ישראל פלאצקי )בקונטרס נר מצוה אות פט(,
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שהביא דברי הסמ״ג שהובא בתוס׳ עה״ת )פר׳ משפטים( דשמעיה ואבטליון ה״ט שלא
היה כמותם בישראל .ומשמע כהרשב״ץ וברכ״י הנ״ל ,דל״מ קבלה.
 בתשו׳ שם אריה )חאו״ח ס״ס ז( שדן המדרש )פר׳ פינחס( שחשש משה שבניו ימלאו
 מקומו ,וא״ל הקב״ה שיהושע הוא שיזכה לזה ,והקשה שאיך חשב כן משה ,הרי
שאמם גיורת היתה ,ופסולים למינוי זה .ודן בזה מצד ירושת השררה מאביהם .ע״ש.
ולפי הסוברים דמהני קבלת הגר לדון ,י״ל בפשיטות שסבר משה שבודאי ראשי וזקני
ישראל יכירו ויוקירו כל מסירותו והשקעתו העצומה לכלל ישראל ,ויקבלו את בניו
עליהם ,וא"צ לזה קבלת העם ,כמ״ש התומים ,ובזה שפיר דמי למנותם .וע׳ להרא״ש
)פרק מצות חליצה סי׳ ב( ,שמשמע מתירוצו הראשון דמהני קבלה בגרים .ע״ש .ועמ״ש בזה
בשו״ת שיח השדה פרג ח״ג )סי׳ י אות יא( .וע׳ סמ״ע וש״ך )ר״ס ז( דשפיר רשאי לדון הגר
את הישראל בלא כפיה ,ורק לכפותו לדון אינו רשאי .ע״ש .וכן הוא להדיא בתוס׳
ישנים יבמות )מה .(:ע״ש .ובודאי שיש לצרף כ״ז להתיר למנותו לב״ד של גיורים ,דלא
מבעיא לפמש״כ לעיל דלא חשיב כדן את הישראל ,אלא כדן את הגר שרשאי ,אך אף
אי נימא דחשיב כדן את הישראל ,יש לצרף השיטות הנ״ל דמהני קבלת הישראל לכך,
ושפיר דמי למנותו .וא״צ הסכמה כללית ,אלא כל שראשי הב״ד והצבור שם מסכימים
לזה ,ובפרט בענינים שלא שייך בהם כפיה ,יש לדון להקל למנותו .וע׳ חיים שאל ח״א
)סי׳ קא אות ג( ,ובדברי משפט )סי׳ ז( ,ובשו״ת אגרות משה ח״ד )חיו״ד סי׳ כו( .ע״ש.
 אם תהיה השלכה בכך שגייר את הגר ,לדיני נפשות של המתגייר לחייבו מיתה
 וכיו״ב ,מלבד שרש״י ביבמות )קב (.ס״ל שגר דן את חבירו הגר אפילו בנ״ד.
וכ״מ מהרא״ש שם .וכ״מ מירוש׳ הוריות )פ״א ה״ד( אמתני׳ דהורו ב״ד והיה אחד מהם
גר ,דבעלמא גר ניחא ,אך ממזר ב״ד ממנין ממזרים וכו׳ .ופשטא דסוגיא משמע
שרשאי לדון את חבירו הגר אפילו בדיני נפשות ,דאי בדיני ממונות ,הא גם ממזר ראוי
לכך .ודברי הפ״מ דחוקים מאד בזה .אך אף למ״ד שאין הגר דן את חבית בדיני
נפשות ,עדיין לפמש״כ לעיל לא חשיב שבעצם גירותו הוא דנו לד״נ ,שרק יכולה
להיות השלכה לזה לד״נ ,אך א״א להחשיב את מעשה ופעולת הגיור כד״נ ,שזה לא
נידון כעת[.
 בתשו׳ ציץ אליעזר חי״ג )סי׳ פה( בד״ה הנה ,שכתב שם בשם הגרש״ז בהר״ן
 זצ״ל ,לדבר פשוט ,דמהני גיור ע״י גר .ע״ש.
 הלין טעמי נלפע״ד שבודאי יש להקל לצרף גר לב״ד של גיורים *,ובפרט לגבי
 הטבילה שנח׳ הראשונים אם צריכה להיות בפני ג׳ לעיכובא או רק לכתחלה ,אף
דאנן קי״ל דבעינן ג׳ לעיכובא ,מ״מ ודאי דחזי לאצטרופי ד׳ הפוס׳ דלא בעינן כלל ג׳
רק לכתחלה ,וממילא צירופו של הדיין הגר כדיין שלישי ,לא חשיב עשיית דין ע״י
הגר ,ואפשר לגייר אף בלעדיו .אך כ״ז רק לרווחא דמילתא ,דאעיקרא נראה דאף לגבי
קבלת מצות דבעינן בפני ג' לעיכובא אליבא דכ״ע ,חזי שפיר לצרופי להאי גר לב״ד
המגייר ,ע״י הסכמת ראשי הב״ד והמקום לכך .ודברי מרן רבינו הגדול )שליט״א(
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]זיע"א[ ברורים ואיתנים ,ואינם צריכים לדידי ולדכוותי ,ולא כתבתי כ״ז אלא לעצמי.
מנאי צעיר התלמידים
עבדו תלמידו אוהבו
  
תשובה זו היתה לעיני מרן זיע"א ,והוסיף בכי"ק בגליון
התשובה ]במקום המסומן ב [ *-בזה"ל:
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 "והנה מרן בש"ע סי' שיח ס"ה כתב בזו הלשון "יש מי, ביחוה דעת ח"ב סי' מד
 אם בישלו אחר כך במשקה רותח יש בו משום, שאומר שדבר שנאפה או נצלה
. ולפי הכלל שהובא בשו"ת עבודת הגרשוני סי' קיד. ע"כ." ויש מתירים,בישול
 יש, שבאופן כזה שמביא מרן שתי דעות.ובכנסת הגדולה כללי הפוסקים כלל סב
 לפי זה דעת מרן השולחן ערוך.... הלכה כיש אומרים בתרא,אומרים ויש אומרים
 אולם מרן רבנו זיע"א מזכירו.( )עיין טעמו בהקדמתו, הרה"ג עליון למעלה העלים שמו מעיני המעיינים
 וכשכתב שוב בנידונו שם. ובסוף סימן כו.( יעויין ביבי"א ח"י סימן יט )אות ד,בספריו בכמה דוכתי
 בשו"ת  ל( כתב "והבאתי עוד שגם-)בתשובתו שנדפסה בספר הזכרון בית הלל עמ' כט
. .אורחותיך למדני )חאו"ח סי' סה( העלה להקל כדברינו וכו'" ע"ש
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לפסוק להקל כדברי הראבי"ה והמרדכי וכמ"ש בב"י .ואפילו לדברי הגנת ורדים
כלל א סי' ב( .והמשפטים ישרים )ברדוגו ,ח"א סי' נג( .שכתבו שאין הכרע בדבר ,וכן כתב
הפמ"ג בהקדמתו ליו"ד )בכללים סי' ב( ....מ"מ כאן שתפס מרן סברת הסמ"ג והיראים
שאוסרים בלשון יחיד" ,יש מי שאומר" ,ואילו סברת ראבי"ה והמרדכי בלשון רבים
"ויש מתירים" נראה שתופס עיקר כדברי המתירים."...
 להעיר .עדיין הדבר צריך ביאור שהרי מרן בב"י הביא דעת הרא"ם והסמ"ג
 והסמ"ק והגהות מימוניות והטור דיש בישול אחר אפיה ,ורק דעת הראבי"ה
שסבר שאין בישול אחר אפיה ,ואף המרדכי הביא דעת הרא"ם והראבי"ה ,אלא י"ל
שכיון שהמרדכי הביא דעת הראבי"ה בסוף משמע דהכי ס"ל .ולכן איך כתב מרן דעת
האוסרים בלשון יחיד ודעת הראבי"ה בלשון רבים ,שהרי דעת הראבי"ה והמרדכי היא
המיעוט כנגד הרא"ם והסמ"ג והסמ"ק והגה"מ והטור.
 י"ל שגם יש להוכיח שמרן פסק כהראבי"ה ממ"ש מרן בשו"ע )סי' שיח סט"ו(,
" דבר שנתבשל כ"צ והוא יבש שאין בו מרק מותר להניחו כנגד המדורה
אפילו במקום שהיד סולדת בו ".הרי נראה שזה כדעת הראבי"ה שאף בדבר יבש שכבר
נתבשל ועכשיו אין בו מרק ולא שייך בו בישול ,מותר לאפות כנגד המדורה ,וצ"ל
שהטעם הוא מפני שאין אפיה אחר בישול .וכן כתב ביחוה דעת שם) ,ובזה הוא מיישב
קושית הבית מאיר וביאור הלכה ע"ש (.ואף שמרן הביא דין זה בב"י בד"ה מותר ליתן קיתון,
מ"מ הוא כבר כתב מזה בד"ה אפילו תבשיל ,קודם שהוא דן בדעת הרא"ם בד"ה וכתב
הרא"ם .ושם כתב..." ,וגם בפרק כב כתב הרב המגיד בשם הרשב"א דלדברי הכל
תבשיל שנתבשל מע"ש ונצטנן מותר לחממו כנגד המדורה אפילו במקום שהיד סולדת
בו ,והוא שלא יתן על גבי המדורה או על גבי כירה עכ"ל .ולא חילק    
 , אלמא בכל גוונא שרי לתתו כנגד המדורה במקום שהיד סולדת ".ע"ש .הרי
משמע לדעת מרן שהרשב"א מיירי בתבשיל שכבר נתבשל במים ,ועכשיו אין בו מרק,
ולכן ממילא ששוב לא שייך בו בישול אלא רק אפייה ,ועדיין מותר ליתנו כנגד
המדורה .הרי שפשוט להב"י שהרשב"א סבר כהראבי"ה אף שהרשב"א לא כתב כן
בפירוש.
 נראה הבנת מרן בדעת הר"ן ,שאחר שהוא הביא לשון הר"ן כתב בב"י שם" ,הרי
 שסתם דבריו להתיר לתת כנגד המדורה במקום שהיד סולדת צונן שנתבשל ,
 ,     אלמא דבכל גוונא ס"ל דשרי ".ע"ש .הרי אף כאן פירש
מרן כדלעיל ,שאפייה מותרת אחר בישול ,שהרי אף כשאין מרק ויש אפייה עדיין הוא
מותר.
 נראה ממ"ש בב"י בשם רבינו ירוחם..." ,דכל דבר שיש בו רוטב ומצטמק ויפה לו
 והוא צונן כשהחזירו ע"ג כירה ומצטמק הוי מבשל גמור ע"כ .ולמדנו מדבריו דאם
מצטמק ורע לו אע"פ שיש בו מרק אין בו משום בישול ושרי ליתנו אצל המדורה
אפילו במקום שהיד סולדת בו ".הרי מבואר שכל החשש כאן הוא רק אם יש בו רוטב,
)ח"מ

קצד
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אבל משמע שאם לא נשאר שום רוטב ,אף אם הוא מצטמק ויפה לו ,הוא מותר ליתנו
אצל המדורה ,אף שעכשיו יש אפייה.
 מבואר מכל זה שסבר מרן שלדעת הרשב"א והר"ן ורבינו ירוחם אין אפייה אחר
 בישול ,וממילא אין בישול אחר אפיה שאין לחלק ביניהם ]וזה כמ"ש בספר יראים
)סי' קב( מלאכת האופה" ,וכשם שיש בישול אחר צלי ואפוי ,כך יש צלי אחר בישול,
דחדא סברא היא [".ולכן מצינו שלדעת מרן ,הראבי"ה והמרדכי אינם מיעוט כנגד
הרוב ,אלא כן סברת הרשב"א והר"ן ורבינו ירוחם ,וכן נראה דעת הרב המגיד שהביא
דעת הרשב"א .ולכן שפיר הוא למרן להביא דעת הראבי"ה ודעימיה בלשון רבים,
דהיינו "ויש מתירין" ,ודעת הרא"ם ודע' בלשון יחיד ,דהיינו יש מי שאוסר" ,כיון שהם
המיעוט .ושפיר הוא מ"ש מתירין בלשון "רבים".

      
  ביחוה דעת )ח"ו סי' כה( "הרמ"א בהגה )סוף סי' שיט( כתב ,הרוקק ברוח בשבת
 והרוח מפזר הרוק חייב משום זורה .ומקור דברי הרמ"א בירושלמי פ' כלל גדול
ה"ב" .רקק והפריחתו הרוח חייב משום זורה ,וכל דבר שמחוסר ברוח חייב משום
זורה .ופירש הקרבן העדה ,כלומר שהרוח מחסרו ומפררו לחלקים דקים .ע"כ ".וכתב
היחוה דעת שם שאעפ"כ עדיין מותר להשתמש בספריי .ע"ש.
 להביא עוד סמוכים להקל כדעת היחוה דעת .וי"ל שבתרסיס ,ע"י לחיצה על
 הפקק בספריי הוא מסיר מונע ,והבושם שהוא בלחץ בתוך הספריי יוצא לחוץ
בכח גדול .ולכן י"ל שמעשה זה הוא בכלל מסיר מונע וכמ"ש ביחוה דעת )ח"ו סי' כא(
וז"ל "וזאת על פי מ"ש הגאון החתם סופר בתשובה )יו"ד סי' ריד( שפתיחת או הסרת
הברז אינה נחשבת מעשה כיון שאינו רק מסיר המונע ,והמים נמשכים מאליהן ,לפיכך
לא מקרי הוייתו ע"י אדם ע"ש .ובשו"ת מחזה אברהם )סי' מב( בד"ה והנה ,הביא דברי
החת"ס הנ"ל ,וכתב על זה ,שאע"פ שלענין נט"י קי"ל בא"ח )סי' קנט( שקילוח ראשון
נחשב כח גברא ,וכן הלכה רווחת ביו"ד )סי' ו'( לענין שחיטה ,שכח ראשון נחשב כח
גברא ,י"ל שאמנם נחשב כח גברא להכשיר השחיטה ונט"י ,מ"מ לענין שבת
דממעטינן גרמא ,אף כח ראשון בהסרת מונע נחשב גרמא ,כי במשכן לא היה גרמא
כלל אלא מעשה ממש ."...ע"ש .ולכן גם י"ל שהלחץ על הפקק הוא בכלל הסרת מונע
ואין כאן איסור כיון שהוא גרמאא.
 יש לדון בזה ,שהרי מצינו שבעצמה מלאכת זורה היא גרמא ועדיין אסרה התורה.
 וזה כמ"ש )בב"ק ס" (.רב אשי אמר כי אמרינן זורה ורוח מסייעתו ה"מ לענין שבת
דמלאכת מחשבת אסרה תורה ,אבל הכא גרמא בעלמא הוא וגרמא בנזקין פטור".
וכתב הרא"ש שם" ,דמלאכת מחשבת אסרה תורה אע"פ דלא הוי גרמא בעלמא בהכי
א

  ולפי המבואר לעיל בגליון ט )סי' עו אות ח ד"ה ומעתה( ,י"ל דה"נ הו"ל כח שני דלכ"ע הוי גרמא.
ושם )בהערה יב( הוכיח כן מן הסוגיות .ובגליון יב )סי' קכט ענף ב ד"ה ונוסיף ,עמ' פ( חיזק ג"כ יסוד זה
מפי ספרים וסופרים ,ע"ש.
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חייבה תורה כיון דמלאכה זו עיקר עשייתה ע"י רוח" ע"ש .הרי אף שבעצם המלאכה
היא גרמא עדיין אסרה התורה מלאכת זורה .וכן מצינו בשאר מלאכות כמ"ש היחוה
דעת ח"ד )סי' כט בהערה ,דף קנו( "והן אמת שלפי מ"ש המרכבת המשנה )בפ"ט מהל' שבת ה"ד(
שגרמא במלאכת בישול חייב ,שכיון שכל מעשה הבישול הוי דרך גרמא ,שהשופת
קדרה על האש ,אין הבישול נעשה מיד אלא לאחר זמן ,ואם קדם אחר וסילק את
הקדרה קודם הבישול פטור ,נמצא שהחיוב הוא רק בשעת הבישול ,ואז לאו מידי קא
עביד ,וגזרת הכתוב שיהיה חייב ,כיון שגרם למלאכת הבישול ע"ש .וכן כתב הקרבן
נתנאל בנתיב חיים )סי' רנב( .ע"ש ".ולכן י"ל בנד"ד שאף אם הלחיצה על הפקק נחשבת
כמסיר מונע וגרמא ,מ"מ כיון שמלאכת זורה בעצמה היא גרמא ,עדיין יש חיוב בזה
לפי הירושלמי והרמ"א הנ"ל.
 לומר בזה שהוא אינו מתכוין לזורה אלא רק ליתן ריח בושם באויר ,ויש לצרף
 דברי האבני נזר )סי' קצד אות ב( ,והחלקת יואב )או"ח סי' יא( ,דהא דמחייב רב אשי
)בב"ק ס (.בזורה ורוח מסייעתו מטעם דמלאכת מחשבת אסרה תורה ,היינו במתכוין,
אבל בשאינו מתכוין הוי גרמא בעלמא ולא מהני פסיק רישיה לחשוב גרמא כמעשה,
וכן פירשו בדעת האבן העוזר )סי' שכח( ,שכן נראה מדין של עמידת בהמה ע"ג המחובר
שזה מותר אף שזה פס"ר כיון שאין בזה כוונה .ע"ש) .וכן הוא ביחוה דעת ח"ה סי' כט .ע"ש(.
ולכן ה"ה בנד"ד שאף במלאכת זורה י"ל שאם הוא אינו מתכוין למלאכה ,אף שהוא
פ"ר עדיין יש רק גרמא ונד"ד מותר .וזה אינו ,כיון שנראה שכן הוא כוונתו שהוא רוצה
לפזר מי הבושם בכל החדר והוא מתכוין לזה ,וזה בכלל כוונת זורה ,ולכן אין לצרף
שיטת האבני נזר לנד"ד.
  דעדיין י"ל שיש כאן גרמא ,דבשלמא שמלאכת זורה היא בעצמה גרמא ,אבל
 זה רק מצד הרוח ,אבל מצד מה שהאיש זורק הדגן למעלה ,זה בא מכוחו .ולכן י"ל
שאם זריקת הדגן למעלה היא רק ע"י גרמא ,אז עדיין אין איסור בדבר .וכן י"ל מסברא
לגבי בישול דבשלמא בישול המאכל בקדירה הוא גרמא ועדיין הוא אסור מדאורייתא,
אבל עדיין י"ל שנתינת המאכל בקדירה היא מכוחו של האדם ,ולכן מצד זה אם האיש
נותן המאכל בקדירה רק ע"י גרמא כגון הוא מסיר איזה מונע והמאכל נופל מעצמו
לקדירה ,עדיין י"ל שזה גרמא והוא מותר אף במלאכת בישול .ולכן י"ל בנד"ד
שלחיצת הפקק נחשבת לגרמא ,אף במלאכת זורה שאין הבושם יוצא לאויר ע"י כוחוב.
 י"ל ,שהרי במלאכת זורה הרוח באה מחוץ ואין שום שייכות בין הרוח והאיש,
 אבל בנד"ד כל הפיזור הוא רק ע"י האיש שהוא גורם הרוח במה שהוא לוחץ על
ב  .וכ' סברא זו ביבי"א ח"ד )סי' לה אות ה ,ריש עמ' קסה( .וע"ע למרן זצ"ל ביחו"ד )ח"ד עמ' קנו
בהע'( גבי בישול בגרמא .וע"ע ביבי"א )ח"י סי' כו( מ"ש לחלק בין גרמא המתחילה מיד ,לבין מתחילה
לאחר זמן .ואכמ"ל.
וע"ע בגליון ט' )סי' עז עמ' עג בהע'( בדברי המאירי שהמכסה קדירה בשבת ,חייב .ובגליון יא )תגובה ה
אות ג( .ע"ש .ומ"ש מורנו הראש"ל שליט"א בילקו"י מהד' תשע"א )שבת א עמ' תרכט( .ע"ש.
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הפקק ,ואין כן דרך המלאכה במשכן .ואף דאמרינן דבנד"ד יש מסיר מונע ,ואין זה
נחשב כמעשה האיש ,ולכן לכאורה י"ל הכי לגבי "הרוח" מהספריי שמפזרת את
הבושם ,שאף הרוח אינה ממעשה האיש ולכן זה דומה למלאכת זורה .מ"מ י"ל לפי
המחזה אברהם הנ"ל שכיון שהרוח באה מכח ראשון זה נחשב כמעשה האיש ,ואל
תשיבני שלגבי שבת עדיין כח ראשון הוא גרמא כמ"ש המחזה אברהם הנ"ל ,שי"ל
שזה רק לגבי עשיית מלאכת שבת ,אבל עשיית הרוח אינה בכלל מלאכה כלל אף
בשבת ,ולכן היא דומה לדיני נט"י ושחיטה הנ"ל ,והרוח נחשבת שבאה מכוחו.
 שיש להקשות על זה ,שאף אם אמרינן שהרוח באה מכוחו ,עדיין י"ל שזה בכלל
 זורה .וזה כמ"ש האגלי טל ,במלאכת זורה ,אות ה" ,תולדה לזורה יראה לי ...אם
לקח בידיו ונפח ברוח פיו להפריח את המוץ ,הרי אלו תולדות זורה וחייב ".ולכן נראה
שאף אם הרוח באה מכוחו ,עדיין הוא חייב ודלא כשכתבתי לעיל.
 שכתב הרמב"ם בהל' שבת )פ' כא הל' יז( "זורה ובורר מאבות מלאכות הן ,לפיכך
 אף על פי שמותר למלול מלילות בראשי אצבעותיו .כשהוא מנפח  
אחת בכל כחו .אבל לא בקנון ולא בתמחוי גזרה שמא ינפה בנפה ובכברה שהוא
חייב ".הרי נראה מזה שאין חשש זורה כשהרוח באה מידו .וי"ל שהטעם הוא כמו
שביארתי לעיל ,שבמלאכת זורה בעינן שהרוח באה מחוץ ולא מן האדם.
 ראיתי באורה ושמחה בהל' שבת )פ"ח הל' יא( שכתב" ,וגבי זורה לא כתב הר"מ
 תולדה ,ומ"מ מוכרח שגם לזורה איכא תולדות .ובספר אגלי טל )זורה ה'( כתב
תולדה לזורה יראה לי שאם לקח בחפניו וזרקו לרוח כדי להפריח את המוץ וכו' או אם
לקח בידו ונפח ברוח פיו להפריח את המוץ הרי אלו תולדת זורה וחייב ע"כ ,ובביאורו
שם ביאר שאלו לאו עיקר מלאכת זורה דדרכו ע"י כלי שיזרה ברחת לרוח היום,
]מש"כ שהמנפח בפיו הוי תולדת זורה צ"ע למה לא הוי תולדת בורר כי מה לי בורר
בידו ומה לי בורר ברוח פיו ,שהרי גם רוח פיו חשוב כידו ולא דמי לזורה לרוח שאין
הרוח בא מכוחו משא"כ מנפח ברוח פיו[ .אך יראה דדעת הר"מ הוא דאין חיוב זורה
במנפח ברוח פיו כדמשמע מדבריו להלן פכ"א )הי"ז( יעו"ש     ,
ולאו דרך בורר ,וע"ע ערוך השולחן )סי' שיט סכ"ז( דנקט בפשיטות דמותר להפריח בפיו.
ועיין מנ"ח )מוה"ש זורה( שכתב דכל שעשה ביד פטור אם הרוח מסייעתו יעו"ש ".ע"ש.
 זה י"ל שאין נד"ד דומה למלאכת זורה כיון שהרוח באה מכוחו .ועוד אף לשיטת
 האגלי טל עדיין י"ל כמו שכתבתי לעיל דנד"ד דומה לזריקת הדגן באויר ע"י
גרמא ,ואף במלאכת זורה אין כאן איסור.
 שפיר הוא מ"ש הרמ"א הנ"ל שהרוקק ברוח בשבת והרוח מפזר הרוק חייב
 משום זורה ,דהתם הרוח באה מחוץ וגם הרוק בא מכוחו ,משא"כ בנד"ד שהרוח
באה מכוחו ,והבושם ע"י גרמא .ויש לצרף סברות אלו למ"ש היחוה דעת הנ"ל.

      

  מרן בא"ח )סי' ס' ס"ד(" ,י"א שאין מצות צריכות כוונה ,וי"א שצריכות כוונה

משנת

סימן לב – הרב "אורחותיך למדני"

יוסף

קצז

ובתורתו נהגה

לצאת בעשיית אותה מצוה ,וכן הלכה ".הרי מרן פסק כי"א בתרא דבעינן כוונה לצאת
י"ח .אלא שכתב מרן )בסי' תפט ס"ד( "מי ששואל אותו חבירו בה"ש כמה ימי הספירה
בזה הלילה ,יאמר לו אתמול היה כך וכך ,שאם יאמר לו היום כך וכך אינו יכול לחזור
ולמנות בברכה" .הרי משמע שיש לחוש למ"ד שמצות אינן צריכות כוונה.
 על זה היחוה דעת )בח"ו סי' כט(" ,ומכוין שהמשיב לשאלת חבירו כמה היום
 לספירה ,לא נתכוון בתשובתו לשם המצוה ,הרי לא יצא י"ח ,ולמה לא יוכל
לספור אחר כך בברכה .ותירץ המג"א שמרן חשש בספק ברכות לסברת מי שאומר
מצות אין צריכות כוונה ....והגאון בעל פרי חדש כתב לתרץ דברי מרן ,שמה שפסק
בסי' ס' שמצות צריכות כוונה ,היינו במ"ע דאורייתא ,אבל במצות דרבנן אינן צריכות
כוונה ."...ע"ש.
 כתב היחוה דעת שם בהערה ,וז"ל "והנה מרן בש"ע )סי' ריג ס"ג( כתב" ,אינו יוצא
 י"ח בשמיעת הברכה אפילו אם יענה אמן ,אלא א"כ שמעה מתחלתה ועד סופה
ונתכוון לצאת בה י"ח ,וגם המברך נתכוון להוציאו ידי חובתו ".וכתב על זה האליה
רבה שם )ס"ק ה( ,בספר עולת תמיד תמה ,שהש"ע סותר למ"ש בסי' ס' )ס"ד( שתי דעות
אם מצות צריכות כוונה ,וא"כ היה לו לפסוק כאן שאף שלא כיון יצא ,שספק ברכות
להקל .ולפע"ד לא קשיא מידי ,שהרי סיים הש"ע שם שהלכה שמצות צריכות כוונה,
נמצא שכך הלכה ,ולא מטעם ספק או חומרא .וכן פסק הלבוש שם .עוד נראה לי
שהבית יוסף סמך בזה על מ"ש בסי' תקפט שאפילו למ"ד מצות א"צ כוונה ,ה"מ בדבר
שיש בו מעשה ,אבל מצוה התלויה באמירה בלבד צריכה כוונה ,וה"נ תליא באמירה
ע"כ .ולפ"ז נראה שגם בברכות דרבנן פשיטא ליה למרן הש"ע שצריכות כוונה ,ואינו
חושש גם לספק ברכות ,ולפ"ז אי אפשר לתרץ דברי מרן הש"ע סי' תפט לא כתירוץ
המג"א ולא כתירוץ הפר"ח ".ע"ש כל דבריו.
 יש להעיר על היחוה דעת שאיך הוא הביא תירוצי המ"א והפר"ח בגוף התשובה
 אם א"א לתרץ דברי מרן כתירוצם ,והדבר צריך ביאור.
  יש לדון בתירוצים של הא"ר הנ"ל .דהנה מצינו בסי' ריט שכתב הטור
 לגבי ברכת הגומל..." ,לפי זה אם בירך אחד הגומל לעצמו ,ושמע אחר וכיון לצאת
יצא ."...ע"ש .וכן פסק מרן בש"ע שם סעי' ה .ע"ש .וכתב הב"י שם" ,והא דאמרינן
שיצא בשמיעתו אם כיון לצאת אתי כמ"ד מצות צריכות כוונה ,ולפי דעתו ה"נ בעינן
שהמברך יכוין להוציאו כדאמרינן בס"פ ראוהו ב"ד )כח (:דאילו למ"ד אין צריכות
כוונה לא בעינן שיכוין לצאת כדאיתא שם ".הרי אף כאן סבר מרן כמ"ד מצות צריכות
כוונה ,שאם הוא חושש למ"ד שאין מצות צריכות כוונה ,אז הו"ל לפסוק בש"ע
שבדיעבד אף אם לא כיון לצאת עדיין יד"ח ע"י חבירו מטעם סב"ל ,וכדמצינו לגבי
ספירת העומר .וזה בין לשיטת המ"א ובין לשיטת הפר"ח בדעת מרן )שהרי ברכת העומר
וגם ברכת גומל הן מדרבנן(.
 בפרישה )סי' ריט ס"ק ט( שהקשה על מ"ש הב"י "...וכיון לצאת אתי לכ"ע ,דאף
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למ"ד מצות א"צ כוונה מ"מ צריך כוונה לשמוע ,והיינו נמי מיקרי כיון לצאת למר
כדאית ליה ולמר כדאית ליה ,וזהו דלא כב"י שכתב רבינו נקט אליבא דמ"ד כיון
לצאת ,וק"ל ".ונראה שהפרישה כיון למ"ש הב"י )בסי' תקפט( בשם רבינו יונה שאף
למ"ד מצות א"צ כוונה ,מ"מ במצות שמיעה בעינן כוונה ע"ש .אלא משמע שלדעת
מרן שלא פירש דברי הטור כהפרישה ,שהוא לא סבר כדעת רבינו יונה בזה.
 זה יש להעיר על מ"ש הא"ר הנ"ל" ,עוד נראה לי שהבית יוסף סמך בזה על
 מש"כ בסי' תקפט שאפילו למ"ד מצות א"צ כוונה ,ה"מ בדבר שיש בו מעשה,
אבל מצוה התלויה באמירה בלבד צריכה כוונה ,וה"נ תליא באמירה" .שהרי ממ"ש
מרן בב"י בסי' ריג ,משמע שהוא לא סבר כן.
 הוא ,שהרי מצינו שכתב רבינו יונה בסוף פ"ק דברכות ,שאף למ"ד שמצות אינן
 צריכות כוונה ,ה"מ במצוה שיש בה מעשה ,אבל מצוה שתלויה באמירה בלבד
ודאי צריך כוונה ,שהאמירה היא בלב וכשאינו מכוין באמירה ואינו עושה מעשה,
נמצא כמי שלא עשה שום דבר מהמצוה .אמנם יש להקשות על סברת רבינו יונה הנ"ל,
שהלא בריש פ' היה קורא נראה שיש מחלוקת לגבי ק"ש אם צריך כוונה לצאת או לא,
וכן הוא בר"ה )כח ,(:וא"כ נראה שלמ"ד שמצות אינן צריכות כוונה אף במצות דיבור
אינן צריכות כוונה ,ודלא כסברת רבינו יונה .אלא כבר הרגישו האחרונים בקושיא זו,
עיין בלחם משנה )פ"ב דמגילה ה"ה( ,וגם עיין בלימודי ה' )סי' קח ,בריש דבריו( .וראיתי
בהגהות הב"ח )ס"ק ו( על רבינו יונה שם שכתב" ,כלומר מטעם סברא זו איכא למימר
דלא אפשיטי הך בעיא במקומה ,אבל לפום הסוגיא דר"פ היה קורא ,שמעינן דאף
בק"ש שתלוי באמירה בלבד א"צ כוונה למ"ד מצות א"צ כוונה ".הרי שלמסקנה אנו
לא קי"ל כסברת רבינו יונה .וכן ראיתי בפני יהושע )ריש פ' היה קורא ,ד"ה ש"מ( שכתב
"ומכאן קשיא לי טובא על שיטת רבינו יונה ,"...ובסוף הוא מתרץ כהב"ח וכתב,
"דרבינו יונה גופא מפרש הא דאמרינן הכא ש"מ מצות צריכות כוונה היינו לענין מצות
שתלויין ג"כ באמירה לבד ,וכונת המקשה כדי לפשוט האיבעיא דלעיל בחמרא
ושיכרא ,כן נראה לי .ודו"ק ".הרי דלמסקנה אנו לא קי"ל כסברת רבינו יונה .וכן דעת
הב"י )סי' ריג ,ד"ה ומ"ש רבינו( שכתב" ,מ"ש הרמב"ם כל השומע ברכה ונתכוין לצאת בה
י"ח יצא ,אתי כמ"ד מצות צריכות כוונה ,ולדעתו ה"נ צריך המברך להתכוין להוציאו
כדאיתא בסוף פ' ראוהו ב"ד ,דאילו למ"ד אין צריכות כוונה אע"פ שלא נתכוין לצאת
וגם חבירו לא נתכוין להוציאו כיון ששמעה יצא כדאיתא התם ".הרי אף בזה שהוא
אמירה לבדה עדיין אמרינן שתלוי במחלוקת אם מצות צריכות כוונה או לא ,ודלא
כסברת רבינו יונה והפרישה והא"ר הנ"ל.
 בדרכי משה שם )ס"ק ב( שכתב על דין זה" ,עיין לעיל סי' תקפט ".ולענ"ד הוא
 רמז לסברת רבינו יונה שם בב"י שלדעתו לכ"ע צריך לכוין לצאת ,אלא שלפי
מה שביארתי אין זה המסקנה לדינא ולכן אין לחוש לסברא זו .וכן יש להוכיח מהמ"א
בסי' תפט )ס"ק ח( שכתב לגבי מצות ספירת העומר" ,קשה דהא אפילו בסתם לא יצא

משנת

סימן לב – הרב "אורחותיך למדני"

יוסף

קצט

ובתורתו נהגה

דבעינן שיתכוין לצאת כמ"ש בסי' ס' ס"ד ,ואפשר כיון דאסור לברך ברכה לבטלה אם
היה סתם אסור לברך שנית כיון שי"א מצות אינן צריכות כוונה ".והרי לדעתו שאף
במצות אמירה כגון ספירת העומר יצא אם לא כיון לצאת למ"ד מצות א"צ כוונה ,ודלא
כסברת רבינו יונה .וראיתי בערוך השולחן )בסי' רט ס"ג( שהביא סברת רבינו יונה וכתב,
"וודאי צריך כוונה לכל הדיעות" ,אלא שהוא עצמו סבר כהמ"א לגבי ספירת העומר
בסי' תפט )סי"ג( .ע"ש .ולכן מכל הנ"ל נראה דשפיר הוא מ"ש הב"י בסי' ריט .לפרש
דברי הטור רק למ"ד מצות צריכות כוונה ,ודלא כמ"ש הפרישה שם.
 בכפות תמרים )סוכה מב (.בפירושו לתוספות בד"ה אמר אביי ,שאף הוא הקשה
 על הרבינו יונה הנ"ל מריש פ' היה קורא ,והוא כתב לתרץ" ,וי"ל דהתרצן )בריש
פ' היה קורא( לפי שיטת המקשה דאינו מחלק הך חלוקה רצה להשיב לו דמאי כיון לבו
לקרות ,אבל לפום קושטא אין צורך לתירוץ זה משום דיש חילוק דמצוה התלויה
באמירה ולית בה מעשה צריך כוונה ,ובמצות דאית בה מעשה א"צ כוונה ".ע"ש .וזה
להיפך ממ"ש הב"ח והפנ"י הנ"ל דהיינו שלדעת הכפ"ת הא דכתב ר' יונה בסוף פ"ק
דברכות הוא העיקר ולא הסוגיא בריש פ' היה קורא ,משא"כ לדעת הב"ח והפנ"י.
ולענ"ד אין תירוץ הכפ"ת עולה יפה ,שרבינו יונה בפירושו לריש פ' היה קורא לא כתב
שלא קי"ל כהגמרא שם ,אלא הוא פירש הגמרא שם בלי הערה זו ,משמע שהוא קיבל
פירוש הגמרא שם .ואל תשיבני שבסוף פ"ק דברכות הוא לא פירש שלמסקנה לא קי"ל
כהחילוק בין אמירה לעשיה ,שי"ל שהוא סומך על מה שהוא כתב אחר כך בריש פ'
שני ,והאחרון הוא העיקר .וכן מצינו בראשונים שמה שכתבו באחרונה הוא העיקר,
כמ"ש היד מלאכי בכללי הרא"ש )אות כט(" ,כשדברי הרא"ש על הש"ס סתרי אהדדי
וליכא שום הוכחה בדבריו לידע בבירור לאיזה משניהם דעתו נוטה יותר או הי
מתרווייהו אמרן באחרונה ,ראוי לנו ."...הרי שאם ידעינן איזה הוא באחרונה יש
לתפוס האחרונה כעיקר .וכן הוא שם באות לד" ,מצאתי למוהרי"ב בספר שדה יהושע
פ"ב דערלה שכתב דכשרש"י סותר עצמו ממקום למקום ומסדר לסדר ,אחרון עיקר
דמסתמא פירשו באחרונה ".ואף שי"א שאין סדר לפירש"י ,מ"מ הכלל הוא עדיין קיים
שהאחרון העיקר ,וכן מצינו בכמה מקומות ,ולכן י"ל שכיון שקבל ר' יונה פירוש
הגמרא בריש פ' היה קורא בלי חולק הכי קי"ל בדעתו למסקנה ,ודלא כמ"ש קודם לכן
בסוף פ"ק דברכות ,ולכן העיקר בזה כהב"ח והפנ"י .וכן נראה מהב"י והמ"א הנ"ל.
ולכן נראה שאין להסביר דעת מרן בסי' ריג ,לפי דעת רבינו יונה .ודלא כמ"ש הא"ר
הנ"ל.
 יש לדון במ"ש הא"ר בתירוץ הראשון ,דהיינו "ולפע" ד לא קשיא מידי ,שהרי
 סיים הש"ע שם שהלכה שמצות צריכות כוונה ,נמצא שכך הלכה ,ולא מטעם
ספק או חומרא .וכן פסק הלבוש שם ".וי"ל שאין זה מספיק ,שהרי מרן בסי' תפט.
חשש למ"ד מצות אינן צריכות כוונה ,ודלא כמו שנראה מהא"ר הנ"ל.
  הדבר עדיין צריך ביאור ליישב דעת מרן בכל המקומות הנ"ל .ובתחילה יש
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לבאר דעת מרן לפי מ"ש המ"א בסי' תפט הנ"ל ,שמרן חשש למ"ד מצות אינן צריכות
כוונה ולכן י"ל סב"ל .וי"ל שזה רק כשיש רק איש אחד שיוצא יד"ח ע"י עצמו שיש
לחוש לסב"ל ,משא"כ כשהוא יוצא יד"ח ע"י אחר .וזה כדמצינו בב"י בסי' תרעז וז"ל,
"כתב בתה"ד )סי' קא (.דאכסנאי שהוא נשוי אם ירצה להדליק ולברך משום הידור ש"ד.
ולי נראה דאין לסמוך על זה לברך ברכה שאינה צריכה ".הרי לדעת מרן יש בזה חשש
ברכה שאינה צריכה ,משא"כ לדעת התה"ד .וכתב הברכ"י שם )ס"ק ב(" ,ובאמת שסברת
מרן בזה צריכה ישוב ,דאם זה אינו רוצה לצאת בהדלקת אשתו ,ורוצה לקיים המצוה
בעצמו ,למה לא יברך מאחר דמקיים המצוה והוא אינו רוצה לצאת בהדלקת אשתו,
ומי חייבו לזה להיות כפוף לצאת בהדלקת אשתו .והרי מרן לעיל )סי' ו' ,ס"ד( פסק יש
נוהגין שאחר שבירך אחד ברכת השחר וענו אחריו אמן ,חוזר אחד מהעונים אמן
ומברך ,ועונין אחריו אמן ,וכסדר הזה עושין כל אותם שענו אמן ,ואין לערער עליהם
וכו'... ,ואפשר לחלק בין זו לכל הני ,דכל הנך בשעת אמירת חבירו הברכה ,הדבר תלוי
בו ,דצריך לכוין לצאת בברכת חבירו ,ואם לא כיון לא יצא אף שיכוין המברך
להוציאו ,וכיון שבו הדבר תלוי אם לא כיון לצאת ובירך לעצמו לא הוי ברכה שא"צ,
אבל הכא שאין תלוי בכוונתו כלל ,ובין יכוין לצאת בהדלקת אשתו בין לא יכוין פטיר
ועטיר בהדלקת ביתו ,וממילא הוא יוצא ,ולא שבקי רווחא לדידיה דלבעי כוונה לצאת,
בכי הא סבר מרן דהוי ברכה שאינה צריכה ,כנ"ל לדעת מרן ".וכן הוא במאמ"ר שם
)ס"ק ה( .וכן הוא בזרע אמת )ח"א סי' צז( .וכן הוא בתורה לשמה )סי' עח ,ד"ה ודע( .ע"ש .ולכן
י"ל שדוקא לגבי נ"ח י"ל שמרן פליג על התה"ד ,אבל בשאר ברכות י"ל שהוא מודה
שאין כאן ברכה שא"צ אם הוא אינו רוצה לצאת ע"י אחר.
 זה י"ל שלגבי ספירת העומר השאלה היא אם הוא עצמו יכול לחזור ולברך ,ולכן
 לדעת מרן יש לחוש למ"ד שמצות א"צ כוונה ,ואין לו לברך ,וכמו שפירש המ"א
שם .אולם בשאר מקומות שהוא רוצה לצאת ע"י אחר ,כגון לגבי ברכת הגומל ,או
בשאר ברכות בסי' ריג .י"ל דאנו קי"ל כמ"ד מצות צריכות כוונה ,שהרי אם הוא לא
כיון לצאת ע"י אחר ,ושוב הוא עצמו מברך אותה ברכה כגון ברכת הגומל וכו' ,עדיין
אין כאן חשש ברכה שאינה צריכה .ולכן שפיר הוא למרן לפסוק באלו כמ"ד מצות
צריכות כוונה ,כיון שאין בזה חשש ברכה לבטלה.
  יש לבאר דעת מרן לפי מה שפירש הפר"ח בדעתו שבמצות דרבנן אנו קי"ל
 שמצות א"צ כוונה ,ורק במצות דאורייתא י"ל שמצות צריכות כוונה .וי"ל שיש כאן
שני דברים נפרדים .אחד הוא כשראובן כיון לצאת י"ח ע"י שמעון ,והשני הוא
כשראובן כיון לצאת המצוה ע"י עצמו .וי"ל שכשראובן כיון לצאת ע"י שמעון זה
מטעם שומע כעונה ,וזה כדמצינו בפסוק "את כל דברי הספר אשר קרא מלך יהודה".
)מלכים ב ,כב( וכמבואר בסוכה )לח (:ע"ש .וצ"ל ששומע כעונה מן התורה ,שהלא אף
בברכת המזון שהיא מן התורה אחד יכול להוציא את חבירו כנודע ,וכן הוא בקידוש
בדברים בשבת .וא"כ אף שהפסוק דילפינן מיניה שומע כעונה הוא בנביאים ולא
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בתורה ,מ"מ עדיין דין שומע כעונה הוא מן התורה .וזה כמ"ש המגלת אסתר )בשרש שני,
ס"ק ב( על דברי הרמב"ן )בס"ק לא(" ,וכן בכל מה שילמדו מפסוקי הנביאים יש לנו לומר

כי היה מקובל אצלם ממשה ואחרי כן הסמיכום לאותם הפסוקים של נביאים על
השורש שיש לנו כי אין נביא רשאי לחדש וכו' ,וכמו שהביא הרמב"ן גם כן ממה
שאמר מח' נביאים וח' נביאות עמדו להם ישראל ולא פיחתו ולא הותירו וכו' ,ואם כן
בודאי יש לנו לומר כי כל המצות שיוציאו מפסוקי הנביאים תורה היא זולת אם יאמרו
כי הפסוקים ההם אסמכתא שאז נדון הדבר ההוא מדבריהם והסמיכוהו לאותו פסוק".
ולפי זה שפיר י"ל ששומע כעונה הוא מן התורהג.
 זה י"ל כשראובן יצא י"ח על ידי שומע כעונה משמעון ,אף אם המצוה עצמה
 היא מדרבנן כגון ספירת העומר בזה"ז לרוב הפוסקים ,ולדעת הפר"ח בדעת מרן
כשמקיים הוא בעצמו המצוה א"צ כוונה לקיים המצוה ,מ"מ מצד שומע כעונה
שבעצם הוא מן התורה כמו שכתבתי לעיל ,למ"ד שמצות צריכות כוונה בעינן כוונה
לצאת ,שהכוונה בקיום המצוה לחודה ושומע כעונה לחוד .ולפי זה שפיר כתב מרן
בסי' ריג דבעינן כוונה לצאת ע"י חבירו ,וכן בסי' ריט לגבי עומר הוא צריך כוונה
לצאת ע"י חבירו כיון ששומע כעונה מן התורה ואנו קי"ל כמ"ד מצות צריכות כוונה
כמבואר בי"א בתרא בסי' ס' .ע"ש .אולם לצאת י"ח בקיום המצוה עצמה שלא ע"י
אחר ,אז אם המצוה היא רק מדרבנן ,אז א"צ כוונה לצאת כלל כנראה ממרן בסי' תפט
ס"ד הנ"ל .ולפי זה אתי שפיר מה שפירש הפר"ח בדעת מרן.
 מצינו שאין מקום לקושית הא"ר על המ"א והפר"ח במה שהם פירשו בדעת מרן,
ושפיר הוא מה שהיחוה דעת הביאו דעתם בגוף התשובה הנ"ל ולא חש למ"ש הא"ר.

ג אלא יש לחקור איפוא מצינו דבר זה בתורה כדי לומר "כי היה מקובל אצלם ממשה" .ולענ"ד נראה שכיון
שמצינו ערבות מן התורה ,וכיון שמצינו שליחות מן התורה ,שפיר י"ל שקבלו הנביאים הכלל של שומע
כעונה ,והוא מן התורה כיון שהטעם שמועיל שומע כעונה הוא משום ערבות ושליחות ,ואכמ"ל.
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הרב אליהו בחבוט
ראש כולל לדיינות "ברכת אברהם" ירושלים
מח"ס שושנת העמקים ד"ח וללקוט שושנים ח"ה ועוד


טו"ב סיון תשע"ה

 הגאון הגדול וכו' מוהר"ר ][....א שליט"א.
 בקשת הדרת גאונו שליט"א ,תמנ"ע היתה לבוא במגילת ספר כיאה וכנאה
 לכבוד התורה מקמיה דגברא רבא ויקירא כדכוותיה ,והוא יען כי הדרתו
שליט"א הוא ציוה ויעמוד שאניף קן קולמוסא ללא תוארים וללא אריכות ובלי כל
השקעת זמן כלל וכו' ,כי על כן הכל יבוא בקציר"ת האומ"ר עד מאוד וממה שנראה
לפי מיעוט השגתי מקופיא ללא עיון וללא חיפוש מחיפוש בספרן של צדיקים ,וקב"ה
יצילנו משגיאות וכו'.
 כת"ר שליט"א נתקשה טובא בהוראת מרן פאה"ד מוהרע"י זצוק"ל במה שכתב
 בשו"ת יביע אומר ח"ח חיו"ד סי' כד אות ו' )ובהערה שם( בענין גוי הבא על אשת
איש יהודית ואח"כ התגייר אם מותרת לאותו גר ,וכי סיכו"ם בקרבך נבי"א מה הם
נקודות הקצ"ף שהועלו ע"י הדרתו שליט"א ,אלו הן:
  יביע אומר זלה"ה ,לענין בדיעבד מיהא ,סמך ידו בכל כחו על הוראת מרן
 השו"ע באה"ע )סי' קעח סע' יט( שפסק לכאו' כשיטת ר"ת וז"ל" :יש אומרים שאשת
איש שזינתה עם עכו"ם וגירשה בעלה ,ונתגייר העכו"ם ,שמותרת לגר הזה ,דלא שייך
למימר אחד לבועל בביאת העכו"ם ".עכ"ל .והוא עפ"י הכלל הידוע שמובא ביד
מלאכי ,דאם מרן מביא דין בשם "יש מי שאומר" )וכן "יש אומרים"( ,ולא מביא "סתם" או
"יש אומרים" שחולק ,הכי ס"ל לדינא .ועל זה תמ"ה תמ"ה מעלתו שליט"א ,דהרי כלל
זה שייך רק לגבי דין שלא מצינו עליו חולקים בראשונים ,דאזי אמרינן דמה שמרן כתב
בשם י"א ולא בסתם הוא רק כדי להורות שלא מצא כן בהרבה ראשונים ,משא"כ הכא
שישנם ראשונים שחולקים על ר"ת )ריב"ם ועוד( ,מה שהביא מרן השו"ע דין זה בלשון
י"א הוא כדי להורות שיש חולקים וא"כ יתכן ואינו פוסק השו"ע כן .ויתירה מזו,
א השם הטוב של הגאון השואל שליט"א השמטתיו יען כי ניכר מנוסח המכתב של הגאון הנז' שאיננו חפץ
בפירסום הדברים מכמה טעמים מובנים] .ולא זו אף זו ,דהגאון שליט"א גזר אומר לבל אדפיס אנא עניא את
תשובתי זו ,ומ"מ כיון שהדברים מופיעים כאן ללא שמו הטוב ,תו ליכא קפידא והותרה הרצועה ,והרי בודאי
אינו מן הראוי שהישוב לדברי הגאון מרן מלכא זלה"ה יהיו מוטמנים בגניזה ,והתייצבו וראו נא מאי
דמייתינא בספרי הדל ללקוט שושנים ח"א עמ' ו' )ד"ה והט( משמיה דהגאון הנצי"ב זלה"ה ,ודו"ק[.
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דלגבי דין זה כתב מרן בב"י )סי' קעח( בזה"ל" :ובארחות חיים כתוב דאין לסמוך על
רבינו תם ,שכל חכמי דורו נחלקו עליו ".עכ"ל.
  בן חביב בתוספת יוהכ"פ על יומא דף פב ע"א הקשה על שיטת ר"ת ממה
 שנאמר בתוספתא )ונפסק בשו"ע אה"ע סי' יא סע' ו'( דעכו"ם ועבד הבא על בת ישראל ,אף
על פי שחזר העכו"ם ונתגייר והעבד נשתחרר ,הרי זה לא ישאנה ואם כנס לא יוציא.
ותירץ מהר"ם בן חביב ,דר"ת ג"כ מיירי בדיעבד ,באופן שכבר כנס ]וע"ז הדרך
מתיישבת לכאו' ה"סתירה" בשו"ע גופא[ .וכת"ר הבין מדברי הגהות מיימוניות )פ"י
מהל' גירושין הי"ד( שמפרש גם כן הכי ,דאף ר"ת לא התיר אלא אם כנסה אחר הגיור )ואולם
אינו מפורש שם( .ובשו"ת יביע אומר שם נכנס לנידון אם ההיתר הוא לכתחילה או רק
בדיעבד ,ומביא כמה ראשונים דמוכח מדבריהם דהיתרו של ר"ת הוא לכתחילה.
וביניהם המרדכי סוף סנהדרין )סי' תש"ך( שכתב וז"ל" :ופירש ר"ת דבעילת עכו"ם אינה
אוסרת וכו' ,ומתוך כך פסק שאשת איש שהמירה דתה ונישאת לנכרי ,ונתגרשה
מבעלה ישראל ,ואח"כ נתגייר בעלה הנכרי ,      ,ואף
על גב דקי"ל דאסורה לבועל ,מ"מ ביאת עכו"ם אינה ביאה כלל .ורבינו יחיאל עשה
מעשה כרבינו תם וכו' ".עכ"ל .וכת"ר שליט"א הקשה ע"ז דאין מזה ראיה כלל ,דהרי
המרדכי עצמו )ושאר ראשונים( כתבו להדיא )כפי שהעתיק הרב יביע אומר עצמו( דר"ת מיירי
ב"אשת איש שהמירה דתה ונישאת לנכרי" ,וא"כ כיון דכבר נישאת לו ,הוי כדיעבד.
  הקשה כת"ר שליט"א )בהערה( ,דהנה ביביע אומר שם מביא בשם כמה
 אחרונים שהתירו אפי' לכתחילה ,וביניהם ישנם שלושה מקורות שנראים בלתי
מדוייקים ,דהנה בשו"ת חיים שאל ח"א )סי' מט( ובשו"ת ויאמר יצחק בן ואליד )אה"ע סי'
קנה( ובחינא וחיסדא ח"א )דף לח ע"ב( כולם התירו רק בדיעבד למעיין בדבריהם בפנים,
ואילו הגרע"י כתב בשמם שהתירו לכתחילה.
  קצת מבין ריסי עיניו של כת"ר שליט"א )אם כי לא עשה מזה "קושיא" ואף לא כתב זאת
 מפורשות( דהמהלך של הגרע"י בהלכה זו ,אם להקל לכתחילה או רק בדיעבד ,לא
היה בהיר כל הצורך ,דנראה כאילו מרן זצ"ל מתהלך בין הסברות ולא מוביל למסקנה
)לפי מבט ראשון(.
 כאן נקודות הקושי שהעלה הדרת גאונו שליט"א )עכ"פ ממה שעיני הכהות קלטו אגב ריהטאי
 בנועם אמריו( על דברות קודש של מרן הגאון יביע אומר זצ"ל .ולקיים מצות המלך
ומאן מלכי רבנן ומני"ר מעלתו שליט"א ,ארשום לעצמי מיעוט דרך אר"ש ממה שהיה
נראה לפי קוצר השגתי בביאור מימר קדישין דמרן הגרע"י זצ"ל ,וזכותו יגן עלינו ועל
זרעינו אמן סלה .ובחלקו"ת תשית לתרי מילי ,כי הקושיא הראשונה טעונה תשובה
בפני עצמה ,ואילו הקושיות הנותרות כולם נוצרו מאותה נקודה כפי שאבאר בעהי"ת.

   

 כת"ר כבר הביא דישנם שתי הבנות בראשונים אליבא דר"ת .הריב"ם וסייעתו
 הבינו שר"ת התכוין להתיר אותה אפי' לבעלה הראשון )מפני שבעילת גוי אינה כלום(,
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ועל זה באמת חלקו כל חכמי דורו ,וזה מה שכתב האורחות חיים שצוטט ביתה יוסף,
וז"ל האורחות חיים )הל' כתובות סי' כח(" :נשים שגנבו אותן לסטים הרי הן כשבויות וכו'
ומותרות לבעליהן ישראל .ואם הניחום והלכו לליסטים מעצמן הרי אלו ברצון
ואסורות לבעליהן וכו' .ור"ת ז"ל התיר אשת איש אחר שנשתמדה ונשאת לגוי ועשתה
תשובה  , משום דביאת גוי לא שמה ביאה .ואין לסמוך עליו ,דכל
חכמי דורו נחלקו עליו ,דלא אמרו כשנתרצית דביאת גוי לא שמה ביאה .מיהו לכו"ע
אם נשתמדה באונס ועשתה תשובה מותרת  ". עכ"ל .הרי שכל הנידון
באורחות חיים היה לענין להחזירה לבעלה הישראל ,וע"ז הוא דחלקו כל הראשונים.
ואולם ישנה עוד הבנה בדעת ר"ת כפי שכבר הביא כת"ר מדברי התרומת הדשן )סי' ריט(
והיא ,דגם ר"ת לא התכווין אלא להתיר לה להינשא לאותו גוי )אחר שנתגייר( ,ולא
לישראל )דגם אי נימא דביאת גוי נחשבת כ"מעלה בו מעל" לענין לאוסרה על בעלה ,מ"מ איננה ביאה לענין
לאוסרה לבועל( .ולענין זה לא מצינו שחלקו כל הראשונים ,דאדרבא הנה הרא"ש שהוא
מעמודי ההוראה ,כתב בכתובות )פ"א סי' ד( וז"ל" :ונ"ל לקיים פסק ר"ת ,ולא מטעמיה,
אלא משום דאמרינן )סוטה כו (.ונטמאה ונטמאה אחד לבעל וא' לבועל היינו היכא שלא
היתה אסורה לבועל אלא על ידי ביאה זו אבל בביאת עובד כוכבים דבלאו הכי היתה
אסורה לו לא קרינן ביה ונטמאה אחד לבועל .ונהי דנאסרה לבעל ,מ"מ לא ניתוסף בה
איסור לבועל בביאתו ,כיון דבלאו הכי היתה אסורה לו ,וכן מוכח בסוטה וכו' ".עכ"ל.
ובמרדכי הנ"ל כתב דרבינו יחיאל עשה מעשה כר"ת ,והוא מטעם לשבח נוסף ,דכיון
דגר שנתגייר כקטן שנולד דמי ,ממילא בההיא שעתא שנתגייר פקע איסורא .ובתרוה"ד
הנ"ל השב"ח השבי"ח דבריהם ,דכתב שהם "טעמים נכוחים" .ואכמ"ל.
 זה )לענין להתירה לגוי לאחר גיורו( לא מצינו גילוי ברמב"ם וברי"ף כיצד דעתם דעת
 עליון )דהרמב"ם לא כתב להחמיר לכתחילה אלא לענין נטענת על הגוי ,ולענין זה גם ר"ת והרא"ש
מודים ,כמש"כ האחרונים וכפי שנזכיר להלן( ,וכלל גדול יסד לנו הרב יד מלאכי בכללי השו"ע
)אות לח( משמיה דהכנה"ג חו"מ )סי' הנ"א הגהב"י אות ח'( ,דדרך מרן השו"ע לפסוק כאחד
מעמודי ההוראה שגילה את דעתו )ולא כרוב הראשונים( היכא דשני עמודי ההוראה
הנותרים לא גילו את דעתם .ובספרי הדל ללקוט שושנים ח"א )עמ' עה( מייתינן בדלותין
אמבוהא דרבנן שכתבו כהאי כללא ,קחנו משם.
 מזו ,דהמעיין היטב ביתה יוסף יראה דמרן זצ"ל     שחולק
 על סברא זו לומר דתהא אסורה לגוי אחר גירותו ,דלא הביא אלא דברי
הריב"ם דחולק לענין ההיתר לישראל ,ודברי אורחות חיים שכאמור נאמרו ג"כ
בהקשר של הריב"ם ולא בהקשר של הרא"ש] .ואם כי מרן הב"י הביא דברי האורחות
חיים אחרי דברי הרא"ש ,אין מזה שום הוכחה לומר דהבין דיש מחלוקת ביניהם,
דיתכן דהביא דברי הארחות חיים לבסוף מפני שהוא אחרון כלפי הרא"ש[ .וא"כ מובן
מאוד שמרן בשו"ע הביא דין זה בשם "יש אומרים" ,כי באמת מרן הב"י לא הביא שוב
חולק על סברא זו ,וכפי כללו הידוע של הסמ"ע.
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 עוד אלא דגם אם ישנם ראשונים החולקים על שיטה זו ,הנה דעת הגאון אור
 היר"ח זצ"ל בשו"ת חקרי לב ועוד שלמים וכן רבים מגדולי האחרונים )הבאתים
בספרי הקטן ללקוט שושנים ח"ה עמ' רפז ואילך( ,דאפי' בכה"ג שמרן בב"י הביא מחלוקת
ראשונים ,כיון שבשו"ע לא הביא את אותם החולקים כי אם רק שיטה אחת בשם "יש
אומרים" )ואפי' "ויש אומרים"( ,הכי ס"ל למרן השו"ע לדינא ,עיי"ש .ואם כי בכהאי גוונא
)דבב"י מביא מחלוקת להדיא( רבים מהאחרונים חביבים כתבו דשוב אין לסמוך על ה"יש
אומרים" שבשו"ע )כפי שהבאנו שם עמ' רפג בדעת הש"ך אליבא דהשו"ע ,וכן שם בהמשך בשם שרים
רבים ונכבדים עיי"ש( ,מ"מ כאמור בנידון דנן בב"י לא מביא חולקים )עכ"פ לא במפורש( ,וא"כ
הדר דינא דלכו"ע כוונת מרן להורות כה"יש אומרים" .וק"ל.
 וראו להגאון החיד"א זלה"ה בשו"ת חיים שאל )ובא לציו"ן בדברי כת"ר( ,שכתב
 בנידון דנן )גוי שבא על אשת איש ואח"כ נתגייר אם מותרת לו( בדעת מרן השו"ע וז"ל:
"והגם דכתבה בלשון יש אומרים ,טפי משמע דהכי נקיט ,מדלא הזכיר סברת
החולקים ".עכ"ל ,והאריך הרחיב לבאר דגם הרמב"ם לא פליג על הרא"ש בזה ,והוסיף
נמי די"ל דמרן נטה אחר דעת הרא"ש משום דר"ת עביד עובדא וגם רבינו יחיאל עשה
מעשה כר"ת וכו' .וגם בהמשך דבריו שם הביא הגחיד"א דברי הרב בית יעקב )סי' ג'(
שתמה על מרן השו"ע דלא העלה על שלחנו אלא סברת ר"ת ולקולא ,וכתב על דבריו:
"וכבר לעיל הארכנו קצת וישבנו דעת מרן ז"ל כי יש פנים מסבירות לפסק מרן ".עכ"ל.
וע"ע בשו"ת חיים ושלום ח"ב )סי' קח( שקילס לדברי החיד"א על ש"פלפל בחכמה"
בדעת הרמב"ם ,ושם בדף קמב' ע"ג כתב דאע"ג דאה"נ יש חולקים על ר"ת ,מרן פסק
בשו"ע עיקר כר"ת מפני שכך עשו מעשה הראשונים ,עיי"ש .וכן הבינו בדעת מרן
השו"ע עוד אחרונים חביבים וכמובא כ"ז ביבי"א .ועל זה הדרך נקיט ואזיל ג"כ הגאון
כרעא דאבוה הראשון לציון הרה"ג ר' יצחק יוסף שליט"א בתשובה שהיא ל"ו נדפס"ה
בקובץ החשוב משנת יוסף גליון ז' )משולחן גבוה סי' ו'( ,דפסק מרן השו"ע אתי מכחו של
הרא"ש ,שהורה כר"ת כוותיה ולאו מטעמיה ,עיי"ש היטב.
 על כן גם אם כת"ר שליט"א אין דעתו נוחה בכל זה מטעמים שונים ,עכ"פ
מובנת היטב שיטת מרן מאור ישראל הגרע"י זצוק"ל.
] שכתב מרן בסי' יא ,אין זו קושיא על השו"ע ,אלא על ר"ת והרא"ש גופייהו,
ואינו ענין כלל לשיטת הריב"םב ,ולהלן נעסוק בישוב הקושיא[.

   

 ובראשונה זכור אזכיר ,שמלבד קושיותיו על דברי הרב יבי"א ,כת"ר נתקשה
 ג"כ על דברי הרב חינא וחיסדא ,שבהערה אות ג' כתב מעלתו שליט"א בזה"ל:
"גם הכנה"גג בחינא וחיסדא שם ,דחה את מ"ש מהר"ם בן חביב שאיירי במי שעבר
ב ומה שהחיד"א בתחילה רצה לתלות בריב"ם ,דחה זאת בעצמו בהמשך דבריו.
ג ואגב גררא אמינא ,דמה שנקט הדרתו שליט"א )כאן ובכמה דוכתי( שספר חינא וחיסדא חיברו בעל
ה"כנסת הגדולה" ,יורשה נא לומר דאינו מדוקדק ,כי ספר חינא וחיסדא חיברו הגאון מוהרי"ש ארדיט
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עבירה ונשא שמותר לקיימה ,ותירץ איהו שמיירי בדיעבד שהם כבר נשואים .ולא
ידעתי היטב החילוק ביניהם" .ע"כ לשונו הזהב של כת"ר שליט"א .ואם יישר בעיני
הדרתו שליט"א ,נסדר מעט הסוגיא ובכללה דברות הגאון חינא וחיסדא ,ומן הדא יהיו
מובנים מאליהם כל דברי מרן הגרע"י זצ"ל ]ולא נכתוב כאן "חידושים" רק הצעת
דברים מפורשים )או כמעט מפורשים( בספרים שצויינו ביביע אומר ,ורק בעניי ובדלותי
אנכי אסד"ר אסדי"ר מעט את הדברים באופן שיתבהרו יותר ,ובטוחני שמעלתו
שליט"א ,אילו היה זמנו בידו ,היה יכול לעשות זאת בנקל ,ואזי היו הדברים מתבהרים
בהרו"ת בהרו"ת לבנות עשרת מונים יותר טוב ממה שבידי יד כהה לעשות ,אלא
שטורח הציבור וחבילי טרדי"ן הסובבים הודו שליט"א הם המה עיכבו בידו לפי עת[,
וכדלהלן:
 נא ,דכידוע לכת"ר האיסור המוזכר במשנה ביבמות )דף כד (:בדינא דנטען על
 הגויה )וכן נטענת על הגוי בתוספתא( ,מפורש בגמ' שם דהוא מטעם "הסר ממך
עקשות פה ולזות שפתים הרחק ממך" )שלא יטילו דופי בגיור מפני שהיה לשום אישות  -כן הוא
לפירוש הרשב"א בתשו' וחי' הריטב"א ועוד הר אשונים ,אך לרש"י ולנמוק"י הלעז הוא דאתי לאחזוקי קלא קמא,
והפוסקים נוקטים עיקר כפירוש הרשב"א ,ובפרט שפרש"י י"ל דאזיל לקולא טפי כמש"כ מוהר"ד ן' נחמיאש
זלה"ה בשו"ת תורת חיים ח"ג סי' מה ועוד אחרונים חביבים ואכמ"ל( ,ועל איסור זה מצינו שתי קולות
)במה שנוגע לנו כעת( :קולא אחת מפורשת במשנה" ,ואם כנס אין מוציאין מידו" ,כלומר
דבדיעבד אם כבר נישאו )כדת משה וישראל ,דהיינו אחר הגיור( ,שוב אין צורך בגירושין ,דכולי

האי לא החמירו חז"ל על איסור שהוא רק מטעם לזות שפתיים .והקולא השניה,
כתבוה האחרונים )וכגון הרב שורשי הים ח"ב דף מד ע"ד בארוכה( ,דכל החשש הוא רק היכא
דבא עליה בצנעה ,דאז איכא לזות שפתיים דמתגייר כדי להתיר הנישואין בפרהסיא,
משא"כ בגוונא שבלא"ה כבר חיו חיי אישות בפרהסיא ,כגון שאותה אשת איש
נשתמדה ונישאת בדיניהם ,אזי שוב אין חשד לומר שהגיור הוא לשום אישות ,כי
בלא"ה איש הישר בעיניו היה עושה גם בלי גיור.
 אחר הדברים האלה ,נתנה ראש ונשובה לדברי ר"ת .דכפי שכבר מוזכר לעיל,
 האחרונים כולם המה ראו כן תמהו על הוראת ר"ת והרא"ש והנ"ל ,דאמנם אין
בזה איסור משום "אסורה לבועל" מהטעם שפירש ר"ת )או מהטעם שפירש הרא"ש ,א"נ
מטעמיה דרבינו יחיאל( ,מ"מ תיפוק ליה לאסור מטעם "נטען" וכנ"ל .ועל זה נפרדו הגישות
והיו לארבעה ראשים עיקריים:
  בן חביב )בתוספת יוה"פ על יומא הנ"ל( תירץ עפ"י הקולא הראשונה הנ"ל,
 דאיסור הנישואין ב"נטען" אינו אלא לכתחילה ,ור"ת מיירי בדיעבד ,שעבר ונשא
זלה"ה )מח"ס איש מבין( ,ואילו ספר כנה"ג חובר רבות בשנים לפני כן ע"י מוהר"ר חיים בנבנשת זצוק"ל
)המכונה מרן החבי"ב( .וכנראה נתחלף הענין אצל כת"ר שליט"א מפני שבעל הכנה"ג חיבר כמה ספרים
שבשמותיהם מופיעה התיבה "חיי" )דבר שמזכיר חינא וחיסדא( ,דהיינו בעי חיי )שו"ת( ודינא דחיי )על
הסמ"ג( וחמרא וחיי )עמ"ס סנהדרין(.
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אותה אחר הגיור .וכ"כ בשו"ת גור אריה יהודה )חאה"ע סי' מט( ,ובשו"ת ארץ צבי
תאומים )חאה"ע סי' ד'( .ואולם ישוב זה נדחה קראו לה בכל ספרי דבי רב )שו"ת חיים שאל
הנ"ל ,חינא וחיסדא ,חיים ושלום ,ושאר אחרונים( ,דהרי לא כן משמע בתוס' בשם ר"ת ,ובפרט
במרדכי ובתוס' ישנים ובריטב"א והאגודה ועוד ראשונים ,דמבואר לעיני כל ישראל
בלשון אותם הראשונים שר"ת התיר לגר "לכתחילה" לישא את האשה ]וכאן חשוב
להסביר :גדר "לכתחילה" כאן נאמר ביחס לפעולה כעת ,שמותר לגר לעשות מעשה
ולערוך חופה וקידושין לאשה זו ,וגדר זה בא לאפוקי מי שכבר כנס כדמו"י ,שאז כל
הנידון הוא רק ב"שב ואל תעשה" ,שאינו מחוייב לגרשה ,וזהו גדר "בדיעבד" האמור
בזה .אך אה"נ ,ההיתר "לכתחילה" הלזה שהתיר ר"ת ,יתכן דאינו אלא במצב שהיו
מלפנים חיי אישות בפרהסיא שלא ע"י חופה וקידושין כדמו"י ,שהוא "מצב בדיעבד"
שמתיר לעשות מעשה "לכתחילה" ,ודוק בזה כי כמדומני שזו הנקודה העיקרית
שגרמה לחוסר הבהירות בסוגיא[.
  חינא וחיסדא והרב שורשי הים ועוד ,תירצו דברי ר"ת על פי הקולא השניה
 הנ"ל ,דהיות ונשתמדה ,והיו נישואין בדיניהם ,השתא הכא שהגוי התגייר ומבקש
לישאנה כדמו"י ,אין חשש ללזות שפתיים ,שהרי בלא"ה כבר חיו חיי נישואין בהיותו
גוי )שלא כדמו"י( ואין מי יאמר לו מה תעשה ואין מי יאמר לו מה תפעל ,ולכן במקרה זה
דוקא נסתלק האיסור ד"נטען" ,ובזה היה הנידון של ר"ת )שנשתמדה ,כמפורש בראשונים(
]ואילו לפי מהר"ם בן חביב ,אף במקרה זה אסור לעשות מעשה לערוך חופה
וקידושין ,וכמו שניכר החוש"ה אל העי"ן ממה שנדחק לומר דר"ת מיירי כאשר הגוי
כבר עבר ונשא אותה אחר גירותו[.
  השלישי האפשרי ,דהקולא שהקילו חז"ל בדין "נטען" ,ש"אם כנס אין
 מוציאין מידו" ,איננה מצומצמת למקרים של בדיעבד גמור )בדיעבד ברמה של "שב ואל
תעשה"( ,אלא אף מקרה של "שעת הדחק" כדיעבד דמי ,אף להתיר לעשות מעשה
"לכתחילה" .והמקרה של ר"ת וכן מקרים דומים שהאשה המירה את דתה ושוב הדרא
בה ,ויש חשש על עתיד דרכה פן תחזור לקלקולה ח"ו ,נחשבים בכלל גדר זה] .והוא
על דרך שמצינו בשו"ת הרמב"ם פאר הדור )סי' קלב( ,דהתיר איסור דנטען על המשפחה
במקום חשש קילקול ,מפני תקנת השבים[ .וכ"כ החבי"ף זלה"ה בשו"ת חיים ושלום
ח"ב )סי' קח( ,ואח"כ הרחיב עוד .וכבר מרן החיד"א בתשובה הנ"ל התהלך בדרך זו,
דגדר "אם כנס" של חז"ל הוא אף לעשות מעשה לכנוס בשעת הדחק ,אלא דחידש
יתירה מזו טובא ,דאף היכא דאין חשש לקילקול עתידי ואין תקנת השבים וסברות
כיוצא באלו ,אלא עצם העובדה שהגוי היה רגיל להיות בעלה )בהיותו גוי( ועתה צריך
לעזוב אותה מחמת גירותו ,חשיב כ"שעת הדחק" להיות בכלל הקושי של "כנס"
וממילא נכלל בהיתר של חז"ל )דחדית לן דההיתר של "כנס" אינו מחמת שהתירו בשב ואל תעשה שלא
לגרשה ,אלא הקילו עליו מחמת קושי הפרידה ,ודלא כהבנת האחרונים הנ"ל( .וז"ל החיד"א" :וכן משמע
ממ"ש התוספות ריש כתובות ובסנהדרין דף ע"ד דהתיר ר"ת לקיימה ,משמע דהמיר
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ונשאת עמו  ". עכ"ל .וזו ג"כ כוונת הפני יהושע בכתובות )ג (:שכתב
"ומשום הכי התירה ר"ת להגר ,שכבר כנסה מעיקרא" ,וכפי שדייק מלשונו בשו"ת
יבי"א הנ"ל] .ומבין ריסי עיניו של מעלתו שליט"א ניכר שנקט תירוץ זה האחרון
כעיקר לגמרי ,ולכן הבין אליבא דכו"ע דתמיד "כנס" דגוי )אף בגיותו ,אע"פ שאינו כדמו"י(
דינו כ"כנס" גמור ,וזו היא סיב"ה שהקשה כמה קושיות[.
  דרבותא אה"ע )סי' יא דף צו( התהלך באר"ש בדרך רביעית ,דר"ת והרא"ש
 ס"ל בסוגיא דנטען כפרש"י ,דלעז דנטען הוא לאחזוקי קלא קמא ,וממילא היכא
דנשתמדה שאותו גר כבר מוחזק ועומד שבא עליה שוב אין סיבה שלא לכונסה
לכתחילה אחר הגיור] .ומרן השו"ע התכווין לפסוק כר"ת רק לענין דין "אסורה
לבועל" ,משא"כ לענין דין "נטען" פסק כהרשב"א ,וממילא אסור לכנוס לכתחילה,
ובדיעבד שכבר כנס מותרת לו[.
 אורך דבריו של מרן הגרע"י זלה"ה בתשובתו הרמת"ה הנזכרת )בעיקר בהערה שם(,
 חתר לומר דההיתר של ר"ת הוא "לכתחילה" במובן של קום ועשה לערוך חו"ק,
אך הוא "בדיעבד" במובן של התירוץ השני והשלישי הנ"ל )ולא ראה לצורך להכריע אם העיקר
הוא כהתירוץ השני או כהשלישי ,כי בנידונו שם יש להקל לשני התירוצים ,והעיקר היה לאפוקי מהתירוץ
הראשון( ,וכל זה גם בדעת מרן השו"ע ,דאין איסור כלל מצד "אסורה לבועל" ,אך יש

לזות שפתיים אם אינו במקרים הנזכרים עפ"י התירוץ השני והשלישי .ודו"ק] .והוא
כדברי החיד"א שהעלה כן בביאור דעת מרן השו"ע למסקנא .ומ"מ יש לדעת דלענין
ביאור דברי השו"ע ,החיד"א נקט לשון "לכתחילה-בדיעבד" בכלליות ,ולא טרח לפרש
דשעת הדחק נמי סגי ,וי"ל דבכלל מאתים מנה ,ד"בדיעבד גמור" בודאי מתיר מרן
השו"ע ,דזה משנה מפורשת ,ואה"נ גם בבציר מהכי נמי סגי .וגם מסתברא למימר
דהחיד"א סמך על המעיין שאותו "בדיעבד" ,כאשר מוזכר בהקשר לשיטתו האישית
ולא בהקשר לשיטת מהר"ם בן חביב ,לא צריך להיות בהכרח "בדיעבד גמור" ,כפי
שהתבאר בתשובתו .ונמצא איפוא דלשון "בדיעבד" המוזכר בפוסקים בסוגיא זו,
לפעמים יכול לשמש למשמעות "בדיעבד גמור" בדרגת "שב ואל תעשה" ,ולעיתים
יכול לשמש למשמעות של "שעת הדחק" שהוא בדיעבד פורתא ,והכל לפי ההקשר של
הדברים באותם השורות[ .ומעתה כל מה שהביא ביביע אומר בשם שו"ת חיים שאל,
וחינא וחיסדא ,ושאר אחרונים ,הכל מדוייק היטב ,כפי שיראה עינא פקיחא דכת"ר
שליט"א לאחר הקדמות אלו] .ואגב ביבי"א רק בנה אצלו ציו"ן לשו"ת ויאמר יצחק
דף קס וכתב לעיין עוד שם ,אך לא הביא תוכן דבריו ,והסיבה לכך מפני שבאמת
בשו"ת ויאמר יצחק לא כתב בזה הכרעה מדיליה בסוגיין אלא רק הביא דברי הרב
משחא דרבותא ואח"כ הביא דברי הרב חיים שאל ותו לא מידי[.
כה דברי אסקופא נדרסת תחת כפות רגלי הגדרת גאונו,
הצעיר כצעירתו השח שיחו כתלמיד לפני רבו וכעבד בפני אדונו,
ע"ה   סין טין וקטין
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הרב אורן נזרית
ראש כולל "יגדיל תורה"
באר שבע

 
 האם מותר להדביק או להפריד בשבת נייר שיש בו מעט דבק עדין שהוא
 מיועד להניחו כסימן בספר וכיוצא בזה ,ויוצא בקלות באופן שאינו משאיר
שום רושם או מחיקה ,ונדבק במקום שצריך ומשתמשים בו כמה פעמים להעבירו
ממקום למקום בספר עד שנגמר בו הדבק ,ואז לוקח מהחבילה נייר אחר ומשתמש בו.
    
  הרמב"ם )פ"י מהלכות שבת הי"א( המדבק ניירות או עורות בקולן של סופרים
 וכיוצא בו הרי זה תולדת תופר וחייב ,וכן המפרק ניירות דבוקים או עורות דבוקים
ולא נתכוון לקלקל בלבד ,הרי זה תולדת קורע וחייב ,וכ"כ האורחות חיים )הלכות שבת
דף קיו( ובכלבו )סי' לו( וכן פסק בשו"ע )סימן שמ סעיף יד( ומוסכם באחרונים .ונושאי כליו
של הרמב"ם לא הראו מקור להלכה זו בש"ס ,וראיתי בשו"ת ציץ אליעזר )חלק טז סימן ו(
ובשו"ת משנה הלכות )חלק ח' סימן ס( ,ובשו"ת מנחת יצחק )חלק ח' סימן לא( שבמרכבת
המשנה ציין לירושלמי )פרק כל כתבי( על המשנה מצילין תיק הספר עם הספר דקאמר
טפילה כגופו דמי ,וכה"ג לענין תפילין )בפרק הקומץ( ס"ל לר' יהודה דתפילין של יד
שכתבן על ד' עורות צריך לדבקן וחשיב הדיבוק כמו תפירה ,וכן בריש פרק אלו
עוברין משמע דדיבוק ניירות בקולן של סופרים חשיב אומנות ,ומסיים דמדמה לה
רבנו לתופר שהיא מחבר דברים נפרדים על ידי השלישי שהוא החוט ,וכהאי גונא
בנד"ד על ידי קולן של סופרים ,מה שאין כן בקושר שמקשר דבר אחד באותו דבר,
אבל תופר שהוא מדבק ב' דברים על ידי השלישי ,וכ"כ בשו"ת משנה הלכות )ח"ח סימן
ס( ובשו"ת ציץ אליעזר )חלק טז סימן ו( דבמלאכת קושר ראוי להתירו ולהחזירו לקדמותו,
ואילו במלאכת תופר זקוקים ע"פ רוב לקרוע ,וכ"כ בשו"ת אגרות משה )ח"ב סימן פב(
מדעתו ,וכ"כ בערוך השלחן )סימן שיז אות יח( ,והוסיף דחיבור בדבק וחיבור על ידי
תפירה היינו הך ,ואע"ג שבתפירות יריעות של ס"ת לא מהני בדבק כמ"ש ביו"ד )סימן
רעח סעיף א( אלא דוקא בגידי בהמה או חיה טהורים ,שאני התם דהוי הלמ"מ דדוקא
תפירה בעינן מירושלמי דמגילה ,והרי גם בתפירה בחוטין פסול אלא דוקא בגידין
עיי"ש ,אבל בכל מקום תפירה ודיבוק ענין אחד הוא בכלאים וכיוצא בזה .וגבי תפילין
אם דיבוק כתפירה תלוי במחלוקת הפוסקים וציין לזה בשו"ת מנח"י )ח"ח סימן לא( ע"ש.
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  לעיין בדין זה שהעתיק השו"ע מהרמב"ם שהמפרק ניירות דבוקים או עורות
 דבוקים ולא נתכוין לקלקל בלבד ,חייב משום קורע ,אע"פ שמרן השו"ע )בסימן שטז
סעיף ח' ובסימן שלד סעיף כז'( פסק כרוב הפוסקים דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור
עליה ,ועוד שמרן הב"י בסימן שיז בד"ה מתירין בית הצואר ,הביא מה שפירש רש"י
)שבת מח (:על מה שאמרו שם "הפותח בית הצואר בשבת חייב חטאת" משום דהשתא
משוי ליה מנא וחייב משום מכה בפטיש עכ"ל ,וכתב הב"י וא"ת ותיפוק ליה שחייב
משום קורע ,ונראה לי דלא מחייב משום קורע אלא בקורע ע"מ לתפור ,והכא כיון דלא
הוי ע"מ לתפור ליכא לחיוביה משום קורע עכ"ל.
 דאף דאיכא תיקון הבגד בפתיחת בית הצואר שיהא ראוי ללובשו ,מ"מ אין בזה
 חיוב מהתורה מדין קורע כיון שאינו ע"מ לתפור ,ואם כן מדוע המפרק ניירות
או עורות דבוקים יתחייב משום קורע כל שלא נתכוין לקלקל בלבד ,והרי לא הוי קורע
ע"מ לתפור ,ועמד בזה גאון עוזנו ותפארתנו מופת הדור מרן הראש"ל פאר הדור
הגר"ע יוסף זצוק"ל בלוית חן )סימן שמ עמ' רכ( ע"ש ,וכתב שבספר מאורי אור )חלק באר
שבע דף קיב ע"א( תרץ שהרמב"ם לשיטתו שפסק כר' יהודה דמלאכה שאינה צריכה
לגופה חייב מה שאין כן לשו"ע ,ובלאו הכי חזותו מוכיח עליו שלשון חייב לא הוי
שיאטיה דהשו"ע ,רק אגב לישנא דרישא נקט לתא דחיובא ,אבל בקושטא לדידן
דמלאכה שאינה צריכה לגופה פטור ,סיפא רק איסורא דרבנן ע"כ ,כלומר השו"ע
שיגרא דלישנא דהרמב"ם נקט ולדידיה לא ס"ל הכי לדינא ,ועוד תרץ ע"פ ספר קהל
יהודה )על יו"ד סי' קיח ס"ד דף מט ע"ד( דהשו"ע מיירי שמפרק ניירות דבוקים עושה לצורך
הניירות עצמם משום הכי חשיב מלאכה הצריכה לגופה ,הא לאו הכי פטור ע"כ .ועמד
בזה ג"כ הבה"ל )שם בד"ה ולא נתכוין לקלקל וכו'( ותירץ ע"פ הרמב"ם ורש"י ותוספות,
דקורע ע"מ לתקן חייב אפילו במכוין שלא ע"מ לתפור ,וכע"מ לתפור דמי ,ומה
שבעינן בגמ' קורע ע"מ לתפור משום דאל"ה הו"ל מקלקל ,וכתב עוד הבה"ל דאפילו
לדעת ר' שמעון דפוטר במלאכה שאינה צריכה לגופה ,בקורע ע"מ לתקן חייב ,ודעת
התוס' )בדף צד (.דלר' שמעון בעינן שיהא התקון בגוף הדבר הנקרע ,וכן במפרק ניירות
שצריך שיהא הנייר דק לכו"ע הוא בכלל מלאכה הצריכה לגופא כמו בקורע ע"מ
לתפור ,ודעת הריטב"א שהובא בכ"מ )פ"י מהל' שבת( דבעינן קורע ע"מ לתפור דוקא,
יחידאה היא עש"ב.

      

  כתבו הפוסקים דדין המדביק והמפרק ניירות שאסור מהתורה משום תולדת
 תופר ומשום תולדת קורע הוא דוקא היכא שהדיבוק נעשה לקיום ,אבל היכא
שנדבקו הדפים להדדי על ידי שעוה או בשעת קשירה מותר לפתחן ,כמו שכתב השו"ע
)בסימן שיד סעיף י( חותמות שבקרקע כגון דלת של בור שקשור בו חבל יכול להתירו דלאו
קשר של קיימא הוא שהרי עומד להתיר ,אבל לא מפקיע ולא חותך משום סתירה,
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ודוקא כשעשוי לקיים ע"מ שלא להסירו בשבת ,אבל אם אינו עשוי לקיום כלל מותר,
ומטעם זה מותר להתיר דף שמשימין אותו לפני התנור ושורקין אותו בטיט שאינו
עשוי לקיום ע"כ ,כל שכן הכא שנדבקו על ידי שעוה שנעשה ממילא בלא מתכוין
לפיכך אינו דומה לתופר ואין בו משום קורע כ"כ המ"א ,והביאו המ"ב שם )ס"ק מה(.

  
  מלאכה המתקיימת ראיתי בתפלה למשה )ח"א סימן נז( שכתב שקי"ל במשנה
 שבת )קב (:כל העושה מלאכה ומלאכתו מתקיימת "בשבת" חייב ,וכן פסק הרמב"ם
)פ"ט מהלכות שבת הל' יג( וז"ל :ואין הצובע חייב ,עד שיהא צבע המתקיים ,אבל צבע
שאינו מתקיים כלל כגון שהעביר סרק או ששר ע"ג ברזל או נחושת וצבעו פטור ,שהרי
אתה מעבירו לשעתו ואינו צובע כלום .וכל שאין מלאכתו מתקיימת "בשבת" פטור
ע"כ .ומדויק מלשון התנא ומלשון הרמב"ם שאם המלאכה מתקיימת על כל פנים
בשבת אף שסופה שלא להתקיים בחול ,לא הו"ל מלאכה שאינה מתקיימת וחייב
עליה ,אולם רש"י שם פירש :בשבת ,אעושה מלאכה קאי עכ"ל ,כלומר כך צריך לומר
כל העושה מלאכה בשבת ומלאכתו מתקיימת חייב ,משמע דבעינן שתתקיים המלאכה
לעולם ,וכן פסק המאירי ,וכן למד בשער הציון סימן )שג אות סח( ע"ש.
 עוד בתפיל"מ )שם( שאפשר לומר ברמב"ם שכל העושה מלאכה הראויה
 להתקיים בשבת ,אע"פ שאין בדעתו לקיימה אין זה חשיב מלאכה שאינה ראויה
להתקיים ,ודוקא כשהמלאכה אינה מתקיימת מחמת עצמה ,כגון הכותב באבק דרכים
או במשקין )שבת קד (:שהכתב אינו יכול להתקיים מחמת עצמו ,וכמו שמשמע ברמב"ם
שהעביר סרק או ששר ע"ג ברזל או נחושת שאחר זמן מה הצבע נעלם ואיננו ונמצא
שהעבירו לשעה ,וכ"כ במנחת חינוך )מוסה"ש אות טו( שכ"כ לענין כותב וצובע שדוקא
כשהכתב והצבע אינם יכולים להתקיים מחמת עצמן הו"ל מלאכה שאינה מתקיימת,
וכ"כ עוד )שם אות ב( לענין זורע שנראה פשוט שאפילו אם זרע על דעת להוציאו תכף
מהקרקע ולא יצמח כלל ,מ"מ חייב והו"ל ככותב ע"מ למחוק דודאי חייב ,וכ"כ
בחזו"א )חאו"ח סימן סא סק"א( ועיין עוד בזה מש"כ בכה"ח )סימן שיא ס"ק סד( ,לפי זה בנד"ד
שההדבקה ראויה להתקיים לעולם אם לא יפרידוה בידיים אח"כ ,אם כן אע"פ שסופו
להפרידה הו"ל בגדר מלאכה הראויה להתקיים שאסורה מהתורה.
 בתפילה למשה )שם( שבתוס' שבת )צד :ד"ה וכי( אהא דאמרינן התם לדעת ר'
 אליעזר דגודלת שערותיה חייבת משום אורגת ,והקשו בגמ' וכי דרך אריגה בכך,
וכתבו התוס' וז"ל :ואע"ג דקולע נימין חשיבא אריגה הכא בשיער לא חשיבא אריגה
כמו בבגד ,ועוד דהכא אין סופה להתקיים שעומדת להתירה עכ"ל .ומבואר שגם
מלאכה הראויה להתקיים מחמת עצמה ,מ"מ אם דעתו שלא לקיימה הו"ל מלאכה
שאינה מתקיימת          ,
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,          
וכן מוכח החילוק הנ"ל בסוגיא דעירובין )צז (.ובתוס' )שם ד"ה אמר( לענין מלאכת קושר,
וכ"כ מהר"י טייב בספר ווי העמודים )סימן קב ס"ק מב( ,ואע"ג דהחזו"א )סימן סא ס"ק א( לא
מחלק בזה גבי עוגה ע"ש ,מ"מ בשו"ת מהרש"ג )ח"ב סימן מא אות ב( מתיר לשבור עוגה
שכתוב עליה אותיות ,משום שהכתב נעשה מתחילה ע"מ שלא לקיימו אלא לפי שעה
ע"כ .והביאו בשו"ת יב"א ח"ד )או"ח סימן לב אות יג( וכ"כ בשו"ת אבני נזר ח"א )חאו"ח
סימן רי( בדעת הרמ"א דאותיות הכתובות על צידי דפי הספר חשוב דבר שאינו מתקיים
כיון שעומד לפתוח הספר ,וכן מסקנת האבני נזר דכל שאינו מתקיים מחמת דעתו הוי
דבר שאינו מתקיים ע"כ .והסכים עמו מרן מופת הדור זצוק"ל בשו"ת יחו"ד )ח"ד סימן
כט( דלא כהחזו"א.
 כן בנד"ד אין לאסור משום תופר מן התורה ,שכיון שאין דרך לקיים ההדבקה
 אלא לכמה שעות ,אם כן הו"ל מלאכה שאינה מתקיימת בשבת ,וכ"כ בתפיל"מ
שם גבי טיטולים ,והוא הדין במדבקות הנ"ל שמשמשות כסימניה דרך העולם
להפרידם בשבת אם לומד באותו ספר ,וכל זה דוקא אם ס"ל דחשיב מלאכה ,אבל עיין
לקמן )אות יא ואילך( דלא חשיבא מלאכה כלל ,ואין לאסור בזה אפילו בדעתו להניח
לאחר השבת ,וכל שכן לדעת שאר פוסקים מאירי רש"י ותוס' שלא פירשו מלאכה
המתקיימת בשבת אלא לעולם וכאמור .מ"מ לכאורה בנד"ד לצד שנאמר דחשיבא
מלאכה שאינה מתקיימת ,עדיין יש לאסור ההדבקה מדרבנן על כל פנים ,וכמו שמדויק
ברמב"ם )פ"ט מהלכות שבת הי"ג( וכל שאין מלאכתו מתקיימת בשבת "פטור" עכ"ל,
ובפ"א מהלכות שבת )הל' ג( כתב הרמב"ם שכל מקום שיכתוב העושה דבר פלוני
פטור ,הרי זה פטור מן הכרת ומן הסקילה ומן הקרבן ,אבל אסור לעשות אותו דבר
בשבת ואיסורו מדברי סופרים הרחקה מן המלאכה.

     

  אמת שבתפירה שאינה של קיימא נחלקו הראשונים  ,
       בסוגיא דשבת מח .מתירין בין הצואר אבל לא
פותחין ,כתב האו"ז )ח"ב סימן סח( ופרש"י שדרך הכובסים לקשרו ,ויש שרוצים לדקדק
מכאן ,אבל אם היה תפור פי בית הצואר ,או כמו שמדביקים הרצענים זוג של מנעל
אסור לנתקן זה מזה ,שלא מצינו חילוק בין תפירה של קיימא לשאינה של קיימא כמו
שמצינו בקשרים ,אבל ה"ר יוסף פרש )פותחין בית הצואר( שדרך התופרים לתפור מעט
סמוך לבית הצואר קודם שיתפרו כל הבגד כולו כדי להתיישב התפירה בטוב ,ואינו
עשוי להתקיים הלכך מותר לקרעו ,ולדבריו זוג של מנעלים שתפרו הרצענים מותר נמי
לקרעו ,וכן דעת ה"ר יואל בר יצחק מבון הלוי זצ"ל להיתרא ומפרש כפירוש ר' יוסף
דמיירי כגון שהיה תפור ,ונראה לו להתיר משום דמעיקרא לאו להתקיים עביד לה וכו',
וכ"כ ה"ר יואל שמצא בשם רשב"ם זצ"ל שמתיר להתיר ולקרוע בית הצואר כשתפור
מעט שחברו האומן ,ועוד מדמה אותו למגופת חבית דאינו חיבור משום דאינו עתיד
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להתקיים דלהנטל עומדת עכ"ל.
 המרדכי )פרק במה טומנין סימן תנז( ע"ש שהריב"א דקדק לאסור וסיים "ורפיא בידי",
 ור' יואל מתיר אפילו בתפירה הואיל ולאו להתקיים עביד ,וכן אמרינן לקמן פרק
כלל גדול )עג (:וכ"כ הראבי"ה ע"כ .וכן הוא בראבי"ה )הלכות שבת סוף סימן רו( וכן דעת
הר"ן )שבת עה ,(.וכ"כ או"ז )ח"ב סימן ס"ז( בשם ראבי"ה ,וכן דעת המאירי שבת )עה(.
שמותר לנשים להדק החוט שבבתי זרועותיהן שאין זה תפירה אלא הידוק בעלמא
ע"כ ,וכן בארחות חיים )הלכות שבת אות קיג( הביא דברי בעל התרומה שאסר ,וכתב ויש
מקילים בזה לפי שתחילת עשייתו אינה לתפירה גמורה אלא למתוח ולהתיר )בו ביום(
והמחמיר תבוא עליו ברכה ע"כ .וכן מוכח מפרש"י )שבת מח (:אהא דפריך רב כהנא
אדרב דאמר הפותח בית הצואר בשבת חייב חטאת ,ופריך ליה דמאי שנא ממגופת
חבית דמותר ליטלה .ומשני זה חיבור וזה אינו חיבור ,ופרש"י מגופה אינה מן החבית
עצמה ,ואע"פ שדבוקה בו ,אינה חשובה חיבור שהרי לינטל עומדת ,אבל הבגד
"כשנארג" כולו חיבור עכ"ל .וכ"כ המאירי )שם ובמכות ג (:ומוכח דדוקא כשהבגד ארוג
כולו ולא נפתח מעולם ,הפותחו חייב חטאת מפני שכולו חיבור אחד ,אבל אם כבר
נפתח ואח"כ תפרו לצורך זמן מועט וסופו לפותחו ,מותר לפותחו כמגופת חבית ,וכ"מ
מריטב"א מכות )ג (:שכתב כן בדעת רש"י ,הנה שמעינן מכל הראשונים הנ"ל דתפירה
שאינה לקיום לא חשיבא תפירה.
          
 הריטב"א בחידושיו )מכות ג (:גבי אין פותחין בית הצואר בשבת שכתב :ונ"ל
הנכון כמו שפרש ר"ת ז"ל דהא דרב לאו שפותח פתח חדש לגמרי ,אלא שכבר נפתח
בחול אלא שסגרו אותו על ידי תפירת חוט או בגד באמצעיתו כדרך שעושים מכבסי
בגדים ,ופתח בשבת אותו חוט או אותו בגד שהיה שם חייב חטאת משום גמר כלי
וכו' ,ופריק :זה של בית הצואר חיבור ,דתפירת החוט או הבגד שבאמצעיתו חיבור
גמור הוא לענין כלאים ולכל דבר ,וזה של מגופה אינו חיבור וכפתוחה ועומדת היא
ולהכי שרי לכתחילה נמי עכ"ל .וכ"מ מחידושים המיוחסים לריטב"א )שבת מח (.ע"ש,
וכ"מ מהרמב"ן )שבת מח.(.
 דעת רבנו ירוחם )נתיב יב חלק יד( שכתב וז"ל" :אסור לפתוח בית הצואר וכו' פירוש,
 ולאו דוקא לפתחו לכתחילה כי בודאי הוא מתקן כלי ,אלא אפילו שהיה פתוח
וקשרו בחוטים ,ואינו יכול להתירו אא"כ חותך החוטים אסור .וכן אם הוא פתוח וחזר
ותפרו ,כמו שעושין האומנים שתופרים אותו עד שגמרו מלאכתו ,אסור לפותחו
ולהתיר אותה תפירה עכ"ל .וכ"כ בחידושי הר"ן )שבת מח (.בשם הרא"ה ,וכ"כ בראש
ספר מעשה רוקח שכתב בשם ר' אברהם החסיד ז"ל בן הרמב"ם גבי אין פותחין בית
הצואר וז"ל :האי מילתא פירשה אבא מארי ז"ל פירוש דמסתבר ,והדין הוא פירושה
דשמעית מיניה בה ,מסתברא דהאי פותח בית הצואר אינו שיחתוך מן הבגד מקום
שיכנס בו הצואר במספרים או בסכין כדרך שעושים החייטים ,דהא משנה ערוכה היא
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)שבת קב (:כל המקלקל ע"מ לתקן שעורו כמתקן וחייב ,ומאי אתא רב ללמדנו ,אלא
ודאי פירוש הדבר הוא ,שהיה דרך החייטים כשגומרין הבגד ומתקנים בית הצואר שלו
עד שיהא ראוי ללבישה היה משיב המטלית שחתכה ממקום בית הצואר ותופרה
תפירת עראי כדי שיהא היכר שזה הבגד חדש ,ובעת שירצה בעל הבגד ללבוש אותו,
מסיר אותן החוטין שתפר בהן אותה המטלית ולובשו ,סד"א שאותה התפירה שהיא
עראי שיהא פטור עליה ,קמ"ל ,ועל זה הקשה רב כהנא מה בין זה למגופת חבית,
פירוש מסיר כיסוי פי החבית שהיא מחוברת לה בטיט או בגבסים שהוא מותר ,ופריק
רבא זה חיבור וכו' כלומר תפירת מטלית זו עד בית הצואר חיבור יפה הוא .שכן דרך
כל החייטים ואפילו היתה אותה התפירה דרך עראי ואינה מתוקנת כל כך ,שלא תתן
דבריך לשעורין ,אבל חיבור המגופה לחבית אינו חיבור כלל ,שאין חיבור החרס חיבור
אא"כ נשרף ונהיה כולו גוף שוה .עכ"ל .והן אמת שאפשר לומר שהריטב"א ורבינו
ירוחם אסרו לפתוח תפירה של בית הצואר משום מתקן כלי ולא משום קורע ,וגם
ברמב"ם אפשר לומר כן ,כמו שמשמע מהרב המגיד )פ"י מהלכות שבת ה"י( ע"ש ,דלא כטל
אורות )דצ"ז ע"ב( בדעת הרמב"ם כמו שבאר בתפיל"מ עש"ב.
     
  כתב הטור בסימן ש"מ בשם רבנו פרץ ז"ל ,ומקורו בהגהות )סמ"ק סימן רפב אות
 טז( וז"ל :אותן שמהדקין הבגדים סביב זרועותיהם על ידי החוט ,שמותחין אותו
ומתהדק ,אסור למותחו בשבת אא"כ יהיו הנקבים שהחוט בהן רחבים קצת ומתוקנים
בתפירה בעיגול .עכ"ל ,ובב"י שם הביא שכ"כ המרדכי )פרק כלל גדול סימן שס"ח( והגמ"מ
בשם סמ"ק ,וכתב עוד בתפיל"מ שכ"כ בספר פסקים ותשובות למהר"ם מרוטנברג
ח"א )עמ' רלו( בשם מהר"ם ע"ש ,וכ"כ הצדה לדרך )מאמר ד' כלל א' פרק מא( והאגור )סימן
תסד( ,וכ"כ באורחות חיים בשם התרומה )עיין לעיל אותו ה( וכ"כ בפסקי הרי"ד )שבת עד,(:
וכן ראיתי בשלטי גיבורים בשם ריא"ז ע"ש )דף לב :מדפי הרי"ף למסכת שבת(.
 ב"י בשם שב"ל )סימן קח( וז"ל :כתב ר' ישעיה ז"ל ,נ"ל שאלו שעושין נקבים בפי
 בתי ידיים ויש להם חוט מחובר עם מחט שמכניסין באותן הנקבים ומהדקים על
ידיהם ,בין אם היה הפתיל מושם בנקבים מערב שבת מרווח ,והידקו בשבת ,בין אם
הכניסו בנקבים בשבת אין בו משום תופר" ,דתופר לא הוה אלא שרוצה בקיומו שיהא
מהודק תמיד ,וכי רפה החוט קשה לו" ,והלכך כשמותחו חייב חטאת ,אבל זה שאינו
רוצה הידוקו אלא בשעה שלובשו ,ובשעה שפושטו מרפה אותו אין בו משום תופר,
ואינו דומה אלא למי שיש בבגדו לולאות וקרסים ומחברם יחד בשבת וכו' ,ודוקא אם
יש נקבים הוא דמותר ,אבל לתפור חוט אחד בבתי ידיו וכשפושטו מרחיבו ,וכשלובשו
מותחו ומהדק בתי ידיו ,תפירה היא ואסור ...דמה לי תפירה יום אחד מה לי תפירה
עולמית" עכ"ל ,וכן פסק בשו"ע )שם ס"ז( לאסור כר' פרץ ז"ל ,ומבואר שגם תפירה
שאינה מתקיימת אסורה בשבת.
 בתפיל"מ שם שלכל הדברות אין תפירה כזאת אסורה מהתורה ,כמ"ש לעיל )עיין
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אות ד( בס"ד דבמלאכה שאין דרך העולם לקיימה ,הו"ל מלאכה שאינה מתקיימת ואינו
חייב עליה ,אלא שנחלקו הפוסקים אם יש לאסור על כל פנים מדרבנן כדין עושה
מלאכה שאין סופה להתקיים ,כמ"ש לעיל )סוף אות ד( שכן מדויק מלשון הרמב"ם
דפטור אבל אסור מדרבנן ,או שיש לדמות תפירה שאין סופה להתקיים לקשר שאינו
של קיימא שמותר לקושרו ולהתירו ,ומש"כ האור זרוע )ח"ב סימן סח( בדעת האוסרים
בזה"ל" :שלא מצינו חילוק בין תפירה של קיימא לשאינה של קיימא כמו שמצינו
בקשרים" ע"כ ,וכ"כ הגהות מרדכי בשם ריב"א ,כוונתו לענין להתיר לכתחילה תפירה
שאינה של קיימא כמו קשר שאינו של קיימא שמותר גמור .אבל לענין איסור תורה,
כו"ע מודו שכשאין התפירה מתקיימת אין איסור תורה ,וכדקי"ל )שבת קב (:דדוקא
מלאכה המתקיימת בשבת חייב עליה וכנ"ל ,וגם ריב"א יודה שאינו אסור מהתורה כיון
שאין סופה להתקיים ולא אסר אלא מדרבנן ,וכ"כ ר' יוסף קזיס זצ"ל בתשובה
שנדפסה בספר פחד יצחק ח"א )מערכת אמירה לגוי דע"ט ע"ד( ומוכרחים אנו לומר כן דאין
סברא לומר שמה שאסר זה מן התורה יתיר זה לכתחילה ,עכת"ד ,ודלא כמו שכתבו
בספר טל אורות )מלאכת תופר דף נה ע"ב( ,ותשובת מהר"ש נאוי שנדפסה בשו"ת גינת
ורדים )חאו"ח כלל ג סימן יח( ובשו"ת משנה הלכות )ח"ח סימן ס( בדעת ריב"א ,ועיין מה
שפרש בזה בתפיל"מ )שם אות ה-ו(.
 מה שכתב שבולי הלקט הנ"ל דנראה לכאורה דדבריו סתראי נינהו ,שבתחילת
 דבריו כתב דתופר לא הוי אלא שרוצה בקיומו שיהא מהודק תמיד ,ובסוף דבריו
כתב דמה לי תפירה יום אחד מה לי תפירה עולמית ,ותירצו בזה בשו"ת גינת ורדים
)שם( ותפילה למשה )שם( והניף ידו שנית בספרו הבהיר מנוחת אהבה )חלק ג' פרק טו הערה
 (6דס"ל דתפירה שאין דרך העולם לקיימה אינה אסורה מן התורה כדין כל מלאכות
שבת ,שכשאין עומדות לקיום אינן אסורות מן התורה ,דכל עבודת המשכן היו עומדות
לקיום ,וזהו מ"ש בתחילה דתופר לא הוה אלא כשרוצה בקיומו שיהיה מהודק תמיד,
ורצונו לומר דאל"ה אינו אסור מן התורה ,ומ"מ ס"ל שמדברי סופרים יש לאסור גם
בתפירה שאינה עומדת לקיום ,וזהו שסיים בסוף דבריו "דמה לי תפירה יום אחד מה לי
תפירה עולמית" כי סוף סוף אי אפשר להתיר לכתחילה ,דמיחלף בתפירה עולמית,
אלא שאם יש נקבים מתוקנים שבהם מושחל החוט ,אין לאסור אפילו מדרבנן דלא
דמי כלל לתפירה שעיקרה חיבור שני גופים והפיכתן לגוף אחד ,אבל כשיש נקבים
מתוקנים מוכחא מילתא שאינו מתכוין לחברם לעשותם גוף אחד ,רק לחברם דרך
עראי כל זמן שלובשם ,ודמי טפי לחיבור שני גופים על ידי קרסים ולולאות ,שאינו
אסור משום תופר משום שהוא חיבור חיצוני.

      
  נבוא להתבונן במה שהעירו האחרונים שנראה לכאורה סתירה בדברי השו"ע,
 שבשו"ע )סימן שמ ס"ז( פסק כדעת הטור בשם ר' פרץ ושבה"ל הנ"ל דאסור למתוח
ולהדק החוט שבבתי הידיים אא"כ יש נקבים רחבים ומתוקנים וכו' .והרמ"א בד"מ
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כתב דנהגו להקל כדברי הגהות מרדכי בשם ראבי"ה ,ואילו בהגה בשו"ע )שם( לא העיר
כלום ,ובב"י )סוף סימן שיז( כתב בשם הגהות מרדכי גבי זוג של מנעל שמהדקים
הרצענים ,וכן בית הצואר שהיה תפור שאסור לנתקן זה מזה לדעת ריב"א ורפיא
בידיה ,ונראה מדברי רבנו יואל וראבי"ה משם רשב"ם שהביא שם המרדכי שהוא
מותר הואיל ולא עביד להתקיים ע"כ ,וסיים הב"י "ואין להקל בפני עמי הארץ" ,וכ"כ
הרמ"א בהג"ה )שם ס"ג( ,ומשמע שמעיקר הדין ס"ל להתיר כדעת רשב"ם ור' יואל
וראבי"ה דס"ל שיש חילוק בין תפירה של קיימא לתפירה שאינה של קיימא .ודלא כמו
שפסק לאסור כר' פרץ )בסימן שמ ס"ז( אפילו בתפירה שאינה של קיימא.
 בזה התהלה לדוד )סימן שמ סק"ו( ובשו"ת גנת ורדים )שם( ובשו"ע הגר"ז )בסימן שיז
 ס"ז ,ובסימן שמ סי"ג ע"ש( והוב"ד בשו"ת יחו"ד )ח"ו סימן כד( ובתפיל"מ )שם( ועוד,
דדוקא בקריעה היקל ,כיון דהוי קורע שלא ע"מ לתפור כמ"ש הב"י שם גבי בית
הצואר )בב"י בס"ס שיז( אבל לתפור אסור )כמ"ש שמ ס"ז( אפילו אינו של קיימא .ע"כ,
והוסיף בזה התפיל"מ )שם( שבזה מוכח שריב"א וכן ר' ישעיה ז"ל אינם אוסרים
מהתורה תפירה שאינה מתקיימת לעולם ,דאם איתא דהיו אוסרים מהתורה איך הב"י
נטה קו להקל כדעת הרשב"ם וסיעתו ,ובסימן ש"מ פסק כדעת ר' ישעיה שאסור ,אלא
על כרחך לומר שלכו"ע אינו אסור מהתורה כשתופר לצורך שעה כיון דהוי מלאכה
שאינה מתקיימת ,ומרן פסק להקל בב"י )סי' שיז( משום דמיירי לענין ניתוק וקריעת
החוטים שתפר בבית הצואר ,כיון שקורע אפילו בעלמא אינו אסור מהתורה אא"כ
קורע ע"מ לתפור .אולם בסימן שמ פסק לאסור על כל פנים בתפירה כדעת שבה"ל
וסיעתו ואפשר שמבין שגם ר' יואל ורשב"ם וסיעתו ,מודים בזה.
 תרץ דמעיקרא לא קשיא מידי דמרן בסימן שי"ז והרמ"א שם מיירו לענין איסור
 מתקן ולא לענין קורע ,דפותח בית הצואר חייב משום מתקן כמ"ש בשו"ע )שם
סעיף ג( ,וס"ל למרן והרמ"א דלא שייך איסור מתקן בדבר שכבר היה מתוקן וראוי
ללבישה ותפרוהו לשעה ,אבל לענין איסור תפירה וקריעה אף תפירה שאינה עומדת
להתקיים ס"ל לאסור ,אא"כ מוכח וניכר שאינה עומדת להתקיים ,כגון שיש נקבים
מתוקנים .ע"כ .ותרוצו האחרון של התפיל"מ קשה לי דאם איתא שסוף סוף ס"ל למרן
לאסור אף בקריעה שאינה עומדת להתקיים לא היה נוקט בב"י בסוף סימן שי"ז לשון
"ואין להקל בפני עם הארץ" דמשמע דמותר גמור הוא חוץ מתנאי זה ,והרי היה לב"י
לאסור על כל פנים מצד קריעה שאינה עומדת להתקיים .וצ"ע .ומ"מ בנד"ד דמיירי
בהדבקה שהיא ענין של תפירה ,אם כן לכאורה יש לאסור על כל פנים מדרבנן לדעת
מרן ז"ל )בסימן שמ ס"ז( ,ודמי למותח חוט בתי הידים כשאין נקבים מתוקנים שם דאסור.
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הרב אשר סנג'רו
ראש כולל "תפארת-עכו"
ביתר

 
            
    ,     
 אחל בעזרת ה' יתברך מלך סולח ומוחל.
 עלינו להסביר שהדלקת מנורות חשמל בשבת אסורה מדאורייתא )במנורות שיש
 בהם בעירה וחוט להט וכדו'( ולית דין צריך בושש )ואע"פ שיש מי שסבר שכל איסור החשמל
מדרבנן ,לא התקבלה דעתו להלכה בקרב פוסקי הזמן( .וא"כ בכהאי גוונא האמירה לגוי באיסור
דאורייתא אסורה וכפי שכתב מרן בשו"ע )סי' שז ס"ה( .אלא שיש לנו לחקור אם יועיל
רמז או קציצת שכר לגוי )כעין גוי של שבת( ,וכן האם מותר להנות אם כבר נעשתה
המלאכה ע"י הגוי.

     
  קציצת שכר לגוי מבעו"י כדי שיעשה מלאכות בשבת שנינו בירושלמי )שבת
 פ"א ה"ח( תני ,אומנין עכו"ם שהיו עושין עם ישראל ,בתוך ביתו של ישראל אסור,
ובתוך בתיהן מותר .א"ר שמעון בר לעזר במה דברים אמורים בקיבולת .אבל בשכר
יום אסור .במה דברים אמורים בתלוש מן הקרקע .אבל במחובר לקרקע אסור .ובעיר
אחרת בין כך ובין כך מותר ,ר"ש בר כרסנה בשם ר' אחא בשבת ובאבל ובע"ז הלכה
כר"ש בן אלעזר ,ע"כ .וכתב "קרבן העדה" בקיבולת :שקצץ עמו בשכר כל מלאכתו,
דאין פסידא לישראל אם לא יעשה היום ,ועכו"ם אדעתיה דנפשיה קעביד.
 למדנו מדברי הירושלמי שקציצה עם אומן גוי מועילה רק בבית הגוי בתלוש
 ובקיבולת ,אבל בבית הישראל אסור .וכן העתיקו להלכה את הירושלמי ,התוס'
בע"ז )כא ,(:הרא"ש )פ"ק דע"ז( ,הר"ן )ע"ז ו ,(:רש"י )מו"ק יב( ,הרמב"ם )פ"ו( ,וכן כתב שם
הרב המגיד )הל' יב( בשם הרשב"א )חי' שבת יט ,(.וכן כתבו סמ"ג וסמ"ק )סי' רפב עמ' שא(,
והתרומה )רנב( ,הג"א )פ"ק דשבת( ,שה"ל )קיב( ,הריטב"א )ע"ז כא( ,וכן העתיקם הב"י )סי'
רנב( ,וכן פסק בשלחן ערוך וז"ל "ומותר ליתן בגדיו לכובס א"י ,ועורות לעבדן סמוך
לחשיכה אם קצץ לו דמים או שעושה אותם בטובת הנאה ,והוא שלא יאמר לו לעשות
בשבת ,וגם שיעשה הא"י המלאכה בביתו .ואם ראוהו עושה מלאכתו בשבת אם היה
עושה בטובת הנאה ,צריך לומר שלא יעשה בה בשבת" .ע"כ.
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 עוד הב"י דמשמע מדברי כולם ,דמאי דבעינן שיעשה הגוי בביתו ,אינו אלא
 משום דכל כה"ג לא מינכרא מילתא שהיא מלאכת ישראל .וכ"כ בסימן רמד,
שאפילו בשוכר את הגוי לשנה לא הותר שהנ"ל יעשה מלאכה בבית הישראל ,אלא
דוקא בביתו של הגוי.
 נמצינו למדים שכל קציצה עם הגוי אינה מועילה בבית הישראל ,וראיתי להא"ר
) רמד סק"א( שכתב כן דבקצץ אין להתיר אלא בבית העכו"ם ולא בבית הישראל,
ושכן דעת הרמב"ם השו"ע ושאר פוסקים ,וכ"כ בעל תהל"ד )סי' רנב( ,ובמשנ"ב.
 שיש עוד לחקור בקציצה האם מותר שהישראל יהנה ממלאכת הגוי בשבת.
 וראיתי להר"ן )שבת ז ד"ה ובכולן( שכתב וז"ל "הא דשרי קבלנות בשקצץ ,דוקא
קבלנות דכלים שהנכרי עושה מלאכתן בביתו ולא מינכר שהם של ישראל וכו'.
ומיסתברא לי שכל שקצץ אע"פ שעשה הנכרי מלאכה בשבת מותר לישראל ללבוש
הכלים בשבת עצמה ,ול"ד לההיא דאמר' נכרי שהדליק את הנר שאם בשביל ישראל
אסור להשתמש לאורו ,דהתם משום דנכרי אדעתיה דישראל קעביד ,אבל כל שקצץ
אדעתיה דנפשיה קעביד דשרי ישראל להשתמש אפי' בשבת .עכ"ל.
 בריש דבריו כותב הר"ן ,שבבית ישראל אסור אפילו כשקצץ עם הגוי ,ומ"מ אם
 נעשה הדבר מחוץ לבית היהודי ,כיון שקצץ עמו שרי להנות ממלאכתו אפ'
בשבת ,דגוי אדעתיה דנפשיה קעביד .ומתוך שלא התיר ג"כ בבית הישראל ,דהרי אם
קצץ עדין אדעתיה דנפשיה קעביד ,משמע שאין שום היתר לדבר .וא"כ הא דאמרינן
גוי שהדליק את הנר בשביל ישראל אסור להנות ממנו מתפרש בשני אופנים ,אם לא
קצץ בכל מקום ,ואם קצץ דוקא תוך בית הישראל .ומ"מ נמצינו למדים שמותר להנות
ממלאכת גוי בשבת אם קצץ ,ודוקא חוץ לבית ישראל ,ואין הבדל בין בגד לנר) .ועיין
בר"פ שהעתקתי לקמן שכן דעתו בהבנת הר"ן(.
 שראיתי לשבולי הלקט )סימן קיב( שכתב וז"ל "ומורי הר"ר יהודה אחי שני כתב,
 דלא סבירא ליה האי פסקא שאם תפר הנכרי בגדיו בקיבולת שיהא אסור ללבשן
בו ביום ,כיון שנתנם לו לתפור מבעוד יום ,דכיון דקי"ל כבית הלל דשרו עם השמש,
מה ליהנות ממנו בשבת מה ליהנות ממנו אחר השבת .ולא דמיא להא דתנן נכרי
שהדליק את הנר ,דהתם ודאי מסתמא אין אדם נוטל שכר בהדלקת הנר ,ובחינם קאמר
וברשות ישראל היא ,מאחר שהוא צריך להשתמש לאורה הוי כמו בביתו של ישראל.
ועוד אפי' אם תמצי לומר בשכר קאמר ,מכל מקום הרי לא אמר לו מבעוד יום שידליק
לו את הנר .ואפי' אם היה אומר לו מבעוד יום להדליק לו את הנר נמי אסור ,דהתם
ליכא למימר כלל דנכרי אדעתיה דידיה קא עביד ,דכיון דהדלקת הנר הוי מלאכה
שאינה אלא לצורך שבת ,ודאי לצורך ישראל היא ואינה דומה לשאר מלאכות .אבל
הכא בשאר מלאכות דקיבולת ,כיון דאמרינן דנכרי אדעתא דידיה קא עביד ,שרי .וכל
הני שאנו מתירין עם השמש הלא גם הנאתן קרובה בשבת ,וכל מה שעושה הנכרי
אדעתיה דנפשיה ,כהנך דאתי ממילא דמי ,כדאמר גבי קדרא דחייתא ,וכגון כל הנך
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דנותנין צמר ליורה וחטים לריחיים ,דלא שני לן בין ליהנות ממנה בשבת בין ליהנות
ממנו לאחר השבת דחד טעמא הוא .וכן שמע מפי הר"ר מאיר זצ"ל דמותר ליהנות מהן
בשבת .ואינו נראה בעיני להתיר ליהנות מהן בשבת דיש לחוש שמא יתנה עמו לגומרה
בו ביום .ואין דרך קבלנות בכך ,ועוד דקי"ל דכל דבר שעושה נכרי לצורך ישראל
בשבת אסור לאותו ישראל ליהנות ממנו בו ביום .ואפי' לפי דברי המתירין ,אם היה
מתנה עמו מתחלה להחזירה בו ביום אסור ,הלכך יש להחמיר בזה .וכן השיב הר"ר
אביגדור כהן צדק זצ"ל לר' משה ב"ר בנימין נר"ו ,כלים שהשלימן נכרי בשבת והביאן
לבית ישראל אין משתמשין בהן בשבת ,דהוי ככבש שעשאו נכרי לצורך ישראל או נר
שהדליק הנכרי לצורך ישראל ,שאל יהנה בו" עכ"ל.
 דברי ר' יהודה א"א להנות מנר שהודלק ע"י הגוי בשבת אפילו קצץ ,כיון
 דהדלקת הנר הוי מלאכה שאינה אלא לצורך שבת ,ודאי לצורך ישראל היא ,ואפ'
חוץ לבית ישראל אסור .ודוקא בבגד וכדו' שנתן לו הישראל מבעו"י ולא מינכר שהוא
לצורך שבת שרי ,וזה לא כהר"ן דלעיל שמתיר קציצה אפילו בנר.
) סי' רנב( העתיק את הר"ן דלעיל ואת האגור )שלט( בשם שה"ל ,שהתירו בבגד,
 וכן את ההג"א שאסר .ומצאנו לו חברים את בעל הסמ"ג )ס"ה( וסה"ת )רנב( ותוס'
רי"ד )יט( ומרדכי )רמז( ,וכ"כ מחזור ויטרי סדר הלכות שבת )סימן יא( ומהרי"ל ,שאסרו
להנות בשבת ממלאכת הגוי אפי' כשקצץ.
) סימן רנב סעיף ד( פסק וז"ל "כל שקצץ אע"פ שיעשה הא"י מלאכה בשבת,
 מותר לישראל ללבוש הכלי בשבת עצמה ,דכל שקצץ ,אדעתיה דנפשיה קא
עביד .וכתב הרמ"א ,יש אוסרין ללובשו כל שידוע שהא"י גמרו בשבת ,וצריך להמתין
במ"ש בכדי שיעשה ,והכי נהוג לכתחלה ,אם לא שצריך אליו בשבת שאז יש להקל.
ואם יש לתלות שנגמר בע"ש ,מותר בכל ענין" עכ"ל .ופשט דברי מרן מורים שפסק
כהר"ן ,וכ"כ בבאר הגולה .אלא שצריך לחקור אם ס"ל כהר"ן אף בנר ,או דוקא בבגד
וכפי שחילק ר' יהודה דלעיל ,שהיא שיטה ממוצעת בין הר"ן להג"א ודעימיה.
 בב"י )סימן רעו( כתב מרן וז"ל "והא דתנן ואם בשביל ישראל אסור ,כתוב בסמ"ג
) ל"ת סה ,יט ריש ע"ד( והתרומה )סי' רנב( דאפילו אם קצץ לו שכר על זה אסור ,ולא
דמי לשילוח אגרות )לעיל סי' רמז( דשרי בקצץ ,דהתם אין גוף ישראל נהנה מגוף
השליחות ,אבל הכא גוף הישראל נהנה ממלאכת שבת הנעשית בשבילו .וכן כתוב
בהגהות אשיר"י בפרק קמא )סי' לז(" .ובשו"ע השמיט סברא זו ,אלא שהרמ"א כתבה
וז"ל "ואין חילוק בין קצב לו שכר או לא קצב ,או שעשאו בקבלנות או בשכירות,
דהואיל והישראל נהנה ממלאכה עצמה בשבת ,אסור בכל ענין" עכ"ל.
 לומר שמרן השמיטה כיון שלא ס"ל כוותה אלא כפסק הר"ן וכפי שהעתיקו
 בסי' רנב .ואפשר שלעולם מרן ס"ל כהר"ן ודוקא לענין בגד הנעשה בבית הגוי
התיר ,וכפי חילוקו של ש"ל בשם הר' יהודה ,אבל לענין נר לא התיר כלל אפילו בקצץ.
וסיעתא לכך שבב"י לא זכר מרן את המתירים ,אלא שלסברא זו יש לשאול מדוע מרן
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השמיטה בשו"ע? ואולי סמך על מה שאסר את הנר לכל ,וצ"ע.
 ראיתי להמ"א )רנב סקי"א( שכתב לחלק שנר שמדליקו הגוי כדי שישתמש בו
 הישראל עכשיו ,אסור ,משא"כ בכלי שעושה הגוי להשלים פעולתו ולכן מותר.
ואיני יודע מדוע לא חילק בין קצץ ללא קצץ כפי פשט דברי הר"ן? ואולי התכוין
המ"א לישב את השו"ע בין סימן רנ"ב לסימן רע"ו ,ושם הרי כתב הרמ"א שבהדלקת
הנר לא מועיל קצץ .ואף שמרן לא כתב כן ,אולי דעת המ"א שכיון שבב"י בסימן רע"ו
העתיק את שיטת סמ"ג סה"ת ודעימיה שלא מועיל קצץ בנר ,מסתמא דעתו כך להלכה
אף שלא העתיק כן בשו"ע ,וכדי שלא יסתור מרן דבריו ,כתב המ"א את החילוק הנ"ל,
ולדעתו כן דעת מרן ואין מועיל קצץ לנר .ולענ"ד הדלה אין חילוק זה מוכרח ,ואפשר
שמרן השמיט את דברי סה"ת בסי' רעו כיון דלא ס"ל כוותיה אלא כהר"ן .וראיתי
להגרי"ח ברב פעלים )ח"ב ,מג( שכתב כן וכתב שכ"כ המנחת כהן) ,ומה שכתב להביא ראיה
מ המט"י לא הבנתי דב"ק שהרי המט"י כתב בהדיא לחלק בין בגד לנר ושנר לעולם אסור( ואף הביא את
הזכל"ה שהעלה לאסור וע"ע במה שהאריך.
 יושב על מדוכה זו ראיתי להפמ"ג )א"א סקי"א( שכתב ,שהמ"א בא ליישב את
 דברי מרן והרמ"א ,אלא שהוסיף שאף משמע כך בר"ן .ולענ"ד דחוק מאוד
להכניס כן בר"ן ,ואף הפמ"ג נראה שנדחק בכך .ועיני תחזינה לא"ר שכתב שהחילוק
לר"ן אם קצץ או לא ,ולא כחילוקו של המ"א .אבל בתהל"ד ובמ"ב העתיקו את המ"א.
ועיין עוד בספר תורת שבת מה שתרץ בענין.
 אם נאמר שלדעת מרן השו"ע אף בנר שרי כשקצץ ,מ"מ אין להתיר אלא מחוץ
 לבית היהודי וכפי שכתוב בירושלמי דלעיל ,וכ"כ המנחת כהן )שם( ,שאף להר"ן
ומרן אין היתר בבית היהודי אלא מחוצה לו דוקא .וכן ראיתי להמשנ"ב )רנב( שכתב
בשם החיי אדם שבבית הישראל אסור אפילו אם הוא דבר שמנהג כל בני העיר לתנו
בקבלות ולא אתו למחשדיה בשכיר יום ,וכתב עוד בשעה"צ )ס"ק יז( וז"ל "וראיתי
באיזה מקומות ששוכרין להם א"י בקבלנות לנער את פשתיהן בחצרן ומנערין גם ביום
השבת ,ולא יפה הם עושין ,דאף אם הוא מנהג כל העיר בקבלנות הלא ברשות ישראל
לעולם אסור" ע"כ.

    

 שעדיין יש לחקור אם רמיזה לגוי מותרת בשבת .ואע"פ שנראה מכל הני דלעיל
 שברשות הישראל אסור בכל אופן ,ואם יש לדון על היתר רמיזה דוקא מחוץ
לבית הישראל ,אלא שיד הדוחה נטויה לומר שדוקא דיבור אסור אבל רמיזה מותרת,
וראשון ראיתי לבעל האו"ז )ח"ב פה( שכתב לאסור רמיזה לגוי בשבת ,אבל לצורך
מוצ"ש שרי ,והעתיקו הרמ"א בס"ס ש"ז וז"ל "כל דבר שאסור לומר לאינו יהודי
לעשותו בשבת ,אסור לרמוז לו לעשותו ,אבל מותר לרמוז לו לעשות מלאכה אחר
שבת" .וכן מוכח מדב"ק של הגהות מרדכי )תסא( בשם רא"ם שכתב "אפילו אם אינו
מכירו ואמר הנכרי בפירוש שלצורך ישראל הוא עושה ,או מתקן הנכרי אש לישראל
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והלך הנכרי ,אסור להנות ממנו ,שבכל אלו נאמר ויראת מאלקיך ואין מערימים בכך".
)וסיוע לדבריו מהמשנה גוי שהדליק את הנר וכו'( .ומרן השו"ע העתיק דבריו בסימן שכה )סי"ב(
וז"ל "אע"פ שאינו מכירו ,אם אומר בפירוש שלצורך ישראל הוא עושה ,או אפילו אם
אינו אומר כן ,אם מעשיו מוכיחים שלצורך ישראל עושה ,כגון שהדליק נר בבית
שישראל בו והלך לו הא"י ,אסור" .ואם כשעושה הגוי מעצמו ומוכח שלצורך הישראל
עושה ,כן ,כ"ש אם רומז לו היהודי לעשות ,וכ"ש שיש לאסור בבית היהודי דחמור
טפי .וכ"כ במהר"י וייל )קצב( ,נרות שכבו אין לומר לגוי להדליק ואפ' ברמיזה,
מדאמרינן בשבת התירו לומר כל המכבה אינו מפסיד דוקא במקום פסידא והרבה
נכשלים בזה .וכ"כ בריקאנטי )צט( .ובשלטי גבורים )דף סד מדפי הרי"ף( .וכ"כ בשו"ת
רדב"ז )חלק ד סימן קלב( וז"ל "והוי יודע שאין חילוק בין אמירה לרמיזה ,למלאכה
הנעשית בשבת .אבל לענין המלאכה הנעשית במוצאי שבת אמירה אסורה רמיזה
מותרת".
 בין האחרונים ראיתי להב"ח )סי' שז( שהתיר לרמוז לגוי ,כל עוד לא אומר לו
 בהדיא והגוי מבין ועושה ,כגון לומר לו שיקנח חוטמו והגוי מבין שרצונו
שיסיר הפחם שבראש הנר ,כדי שיהא מאיר ,אבל דעת המ"א )ס"ס שז( לחלוק עליו,
וכתב שאסור לומר לגוי דבר שיבין מתוך כך שיעשה מלאכה ,וא"כ אסור לו' לעכו"ם
שיקנח חוטמו כדי שיבין שיסיר הפחם שבראש הנר )וע"ש שהוכיח דבריו מהריקנאטי( ,דדוקא
לומר לו דבר שמבין שיעשה אחר השבת מותר ,אבל כשעושה בשבת אסור ,דהא אפי'
העכו"ם עשה מלאכה מעצמו לצורך ישראל אסור ליהנות ממנו כ"ש לרמוז לו .וכ"כ
המשנ"ב שאסור לרמוז לגוי ,דגם זה הוא בכלל אמירה לא"י כיון שע"י רמיזתו עושה
בשבת .אך כשאומר הרמיזה לא"י שלא בלשון צווי ,כגון שאומר הנר אינו מאיר יפה,
או איני יכול לקרות לאור הנר הזה שיש בו פחם ,ושומע הא"י ומתקנו שרי ,דאין זה
בכלל אמירה ,ואין לאסור מטעם שנהנה ממלאכה שעשה הא"י בשבילו ,דאין זה הנאה
כ"כ ,דגם מקודם היה יכול ע"פ הדחק לקרות לאורו .וכ"כ החיי אדם )כלל סב ב-ג() .ומה
שכתב שמותר לומר לגוי "הבית חושך" ,מיירי כשיש כבר אור שיכל היהודי להנות ממנו ,ופשוט( .וע"ע בספר
יד אהרון )סי' שז( שכתב לדחות את ראייתו של הב"ח ,ומ"מ העלה כמותו באיסור
דרבנן ,כגון הסרת פחם שבראש הנר )וכ"כ המ"א רעה סק"ג והפמ"ג סי' שז א"א ס"ק לא דהוי דרבנן(,
והסתייע מדברי המהרי"ט כפי שהעתיקו הכנה"ג )סי' שז( ,שהיה אומר לשפחתו הנר
אינו מאיר והיא היתה מבינה וחותכת את ראש הפתילה ,וק"ק מדוע מהרי"ט לא אמר
לשפחתו במפורש ,והרי שבות דשבות לצורך מצוה שרי ,ואין לך גדול מלימוד תורה?
ואולי היה חושש מהרי"ט לדברי התו' כפי שהעתיקם מרן בס' ש"ז ,ולכן העדיף
לרמוז .וכ"כ הלבוש ,הא"ר ,המאמר מרדכי ,התו"ש והגר"ז )שז( ,לאסור רמיזה בשבת.
וכן העתיקם בכה"ח.
 לערוה"ש שכתב וז"ל "ונראה עיקר לדינא ,דלרמז לו בימי החול על מה שלא
 עשה בשבת שעבר ,כדי שידע על להבא ,מותר אף ברמז ברור ,כמו שאומר לו
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למה לא עשית כך וכך בשבת שעברה ,אבל בשבת עצמו אסור .ונלע"ד שזהו ברמז
ברור ,כלומר למה לא עשית כך וכך ,אבל ברמיזה בעלמא ]מותר[ ,כמו בפתיחת מכתב,
שיאמר לו למה לא פתחת המכתב וודאי אסור ,אבל כשאומר לא אוכל לקרא המכתב
כי סגור הוא למה יאסור ,והרי אינו אומר ענין של מלאכה ,וכמו שמצינו בקדמונים
שאמרו תקנח חוטמך ובזה הבינו שצריכים להסיר הפחם מעל הנר ,או שיאמר קר לי
מאד וע"י זה יסיק את התנור ,נראה דמותר ,שהרי אין כאן ודבר דבר ,ומה שהאינו
יהודי מבין מה איכפת לנו .ויש מי שאומר דלרבינו הרמ"א אסור כל מיני רמז בשבת
]מג"א סקל"א[ ,ולפענ"ד העיקר כמ"ש" עכ"ל .ודבריו מיוסדים על המ"א דלעיל.
ומ"מ אין לדקדק שיתיר אף הנאת הגוף ברמז כפי שהתיר את הסקת התנור ,כיון שהכל
חולים אצל צינה התיר כן ,כמובא בס' רע"ו ס"ה ,ופשוט .וכן מוכח מדבריו בס' רע"ו
סקי"ח ,שכתב בהדיא שאסור להנות מהאור שהדליק הגוי ,ועיי"ש.
 נמצינו למדים שרמיזה אסורה בשבת ,ואף מה שהתירו המ"א והמשנ"ב )ועיין
 במאמר מרדכי שכתב לחלוק על דבריו של המ"א( ,דוקא בדבר שגם מקודם יכל להנות ממנו.
ואין בכל זה הדלקת נרות או חשמל) .וע"ע למו"ר הגר"ע יוסף בספרו הליכו"ע ח"ג שהעלה כן
להלכה( .אלא שראיתי לסה"ת שכתב )סי' רכב( "אסור לומר לעכו"ם מערב שבת ,תעשה
האש או תדליק הנר בשבת ,אבל מותר לומר לעכו"ם בחול ,מדוע לא עשית כך בשבת
שעברה ,אע"ג כי שמא העכו"ם ע"י כן עושה בשבת הבאה" .ובדומה לזה כתב הגמ"י
)פ"ו א'(" ,לא יאמר לעבדו בע"ש ,למחר תעשה האש או הלילה תדליק או תכבה הנר ,או
אם תכבה אחת מן הנרות תדליקנה ,וכל כיוצא בזה ,אבל לאחר השבת ,מותר לומר
לעבדו ולשפחתו מדוע לא עשית כך וכך בשבת ,ואע"פ שע"י כן יעשו כן לשבת
הבאה".
 ידועה היאך מותר להנות מהנר שידליק הגוי ,והרי משנה שלימה שנינו גוי
 שהדליק את הנר לצורך ישראל אסור להנות מאורו? וכבר הקשה כן
הריטב"א )דף יט( וז"ל" :וכתב הרב בעל התרומות ,אע"פ שאסור לומר לגוי מע"ש
לעשות לו אש בשבת או להדליק לו את הנר ולעשות לו שום מלאכה ויש בו משום
אמירה לגוי שבות ,מותר לומר לעבד או לשפחה לאחר השבת למה לא עשית האש
אתמול ,אע"פ שזהו הערמה לעשות לשבת הבאה כך .ואין הדבר כך נכון בעיני כלל,
דהא כל שעושה גוי לצורך ישראל אסור אפי' עשה מעצמו ,כדאיתא בהדיא בפרק
כתבי הקדש )קכ"ב א'( בנכרי שהדליק את הנר ועשה כבש לירד בה ,וכש"כ בזה שהוא
נותן לו ענין שיעשה לצרכו ,שאפי' אומר לו למה לא עשית אש לצרכך אתמול והוא
עושה בשבת הבאה כאילו לצורך עצמו ,יש לחוש שאינו עושה אלא בשביל ישראל,
וכן דנתי לפני מורי והודה לדברי" .ולענ"ד קשה עוד על הגמ"י ממה שכתב )סק"ו(
שאסור לגוי לעשות בחפציו של ישראל וכש"כ בבית ישראל ,ועוד כתב )סק"ז( ,שאם גוי
מכירו אסור להנות ממלאכתו כיון שמרגילו לשבת הבאה ,וא"כ איך מתיר ההגמ"י
שיאמר לעבדו מדוע לא עשית וכו' .וכן הקשה הלח"מ בסק"ד .וראיתי לתורת שבת
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שתרץ את ההגמ"י דמיירי במקום שיש כבר נר דלוק והגוי רק מוסיף .ולענ"ד כדי שלא
יסתרו דברי ההגמ"י זא"ז ,צ"ל שמה שהתיר לומר לגוי ,דוקא שיעשה מחוץ לבית
הישראל ולא בכליו של ישראל ,ודוקא להרבות נרות ולא נר חדש.
 את דברי סה"ת צריך להסביר שדוקא בהוספת נרות שרי ,כיון שבריש דבריו )סי'
 רנב( לא התיר את הדלקת הנר ע"י גוי אפילו בקצץ ,כיון שגוף הישראל נהנה מכך,
ואיך יתיר לומר לגוי אחר השבת וכו' אם אין נרות נוספים ,האם בכה"ג לא יהנה גוף
הישראל מהנר.
 בסמ"ק )מצוה רפב( ראיתי שכתב היתר זה ,וע"כ אף אצלו צ"ל שלא התיר בכ"ג,
 כיון שאסר להנות מנר שהודלק לצורך ישראל ,וכן אסר מלאכת גוי בבית ישראל,
וא"כ אין היתר אמירה זו גורף ,ולא בדברים שאסר הסמ"ק בעצמו ,ועיי"ש בדבריו.
ונ"ל שכן צריך לומר בדעת הסמ"ג ושאר הראשונים שהתירו אמירה זו.
 בטור )סי' שז( העתיק את דברי הסמ"ג וכתב שמסתבר לאיסור ,וכ"כ האגור )תמח(,
 אבל בשו"ע כתב מרן וז"ל" :אסור לשכור פועלים ,ולא לומר לא"י לשכור לו
פועלים בשבת ,אע"פ שאין הישראל צריך לאותה מלאכה אלא לאחר השבת ,שכל מה
שהוא אסור לעשותו אסור לומר לא"י לעשותו .ואפילו לומר לו קודם חשכה לעשותו
בשבת ,אסור .אבל מותר לומר לו אחר השבת ,למה לא עשית דבר פלוני בשבת שעבר,
אע"פ שמבין מתוך דבריו שרצונו שיעשנה בשבת הבאה" .ומתוך דב"ק נראה מדסמך
היתר זה לשכירות פועלים ,דוקא בכה"ג שרי ,ולא במלאכות שיהנה מהם הישראל
בשבת .דאל"כ יסתור דבריו לסי' שכ"ה סי"ב ,ועיי"ש.
 למשב"ז )שז סק"ב( שכתב להסביר כן ,שדוקא חוץ לבית הישראל שרי ולא יהנה
 הישראל מהמלאכה בשבת אלא בחול .וכ"כ במאמר מרדכי ,דפשוט שאין
הישראל נהנה ממלאכת הגוי בשבת .וכ"כ בשולחן ערוך הרב" ,מותר לומר לנכרי אחר
השבת ,מדוע לא עשית דבר פלוני בשבת שעברה ,אע"פ שמבין מתוך דבריו שרצונו
שיעשנו בשבת הבאה ,אין בכך כלום ,כיון שאומר לו כן בחול ,ואין באמירתו זו שום
ציווי לעשותה בשבת הבאה ,אלא שהנכרי מבין כן מעצמו .והוא שעשיית מלאכה זו
היא בענין שאין צריך למחות כשרואה את הנכרי עושה אותה בשבת ,כגון שאין
המלאכה נעשית בחפצים של ישראל ,והנכרי אינו שכירו של ישראל ,אלא רגיל לעשות
לו בטובת הנאה".
 לבעל התו"ש )רעו( ,שאחר שהעתיק את קושית הלח"מ הנ"ל על הגמ"י ,תירץ
 שאם קצץ ,גוי אדעתיה דנפשיה קעביד ,ודוקא כשהרבה לו נרות שרי .ונלע"ד
שאף לדבריו צ"ל ,שהנר שמדליק הגוי לא יהיה של ישראל ,כמו שכתב הוא עצמו
בסק"ו .ואף ביד אהרון כתב ,דמיירי בהוספת נרות דוקא ולא בהבערה חדשה .וכ"כ
בנשמת אדם )כלל סב ב'( .ואף בגו"ר תמה על היתר זה ,ובברכ"י )סי' שז סק"ו( אחר
שהעתיק את דברי הגו"ר הנ"ל ,הוסיף לתרץ ולחלק כנ"ל.
 מעט אוסיף בענין זה ,אם הישראל נמצא בביתו והגוי עושה בשל הישראל,

רכד

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ובתורתו נהגה

למשל כשיש אור בבית היהודי והגוי רוצה להוסיף אור משל היהודי ,אי שרי או לא.
כתב המג"א )רעו סקי"ד( שצריך היהודי למחות בו .ודבריו לקוחים מהגמ"ר )תנב( והגמ"י
)פ"ו ו'( ,שכתבו דכל הני ד"כל כתבי" דאמר ואם בשביל נכרי מותר ,היינו שהנכרי עושה
מלאכה בשל עצמו ,אבל בשל ישראל אסור אפ' בבית נכרי ,וכש"כ בבית הישראל .עוד
כתב ,שנכרי העושה מלאכה בבית ישראל חייב לגרשו מביתו ,ויש ללמוד שהשפחות
אינן רשאיות לעשות בבית הישראל.
 בין האחרונים וראיתי להתו"ש )רע"ו( שהעתיק דבריו של המג"א ,וכן הגר"ז
) שם סק"ג( תהל"ד )סי' רנב( ערוה"ש )רעו( משנ"ב וכה"ח )רעו סקי"ט( וכן הגר"א )רנב
סק"ז( שכתב כמעין זה .ונוראות נפלאתי על הנשמת אדם )שם( שתמה על המג"א הנ"ל
מתוך סברא דנפשיה וכאילו דבריו ללא מקור ,ואחרי שראינו שדבריו לקוחים
מהראשונים הנ"ל והסכימו עמהם האחרונים א"כ לרבים שומעיםא.
 שמ"מ קשה על הגמ"י הנ"ל מדבריו שלו עצמו )פ"ח( ,שכתב "הגבינות שעושות
 השפחות בשבת ,אין לאסור מהא דפרק קמא דשבת דאפילו בע"ש אין נותנין
כלים לנכרי וכו' ,דהתם אמירה לנכרי ,אבל אם הנכרי עושה מעצמו אין איסור ,ושוב
מצאתי בתשובת רב כהן צדק כן" .וכ"כ מרן בשו"ע )סי' שה סכ"א( .ואיך התיר הגמ"י
לגוי לעשות בחפצי ישראל ברשות ישראל .וכבר הקשו כן המג"א והתו"ש על מרן
ונשארו בצ"ע ,אלא שראיתי ללבוש שהרגיש בכך ,והוסיף בלשונו שלפעמים עושות
השפחות כן .וכתב הא"ר להסביר דהיינו שלא בקבע דא"כ חייב היהודי למחות ,ועוד
דהכא מיירי בהיתר גבינות לאחר השבת ,דאם הוא בשבת פשיטא שצריך למחות .וכ"כ
בהגר"ז ,שאם היהודי רואה חייב הוא למחות ,וע"כ מיירי כשאינו רואה .וכ"כ הכה"ח
והמשנ"ב )סי' שה( .ואף במנחת כהן )שער ראשון פ"ו( כתב ,שמה שעושות השפחות צ"ל
שהוא מחוץ לבית הישראל ,וכן הוסיף שאין לגוי לעשות ליהודי מלאכה בביתו אפי'
קצץ לו שכר .וא"כ בנדו"ד לפי כל הני רבוותא א"א לתת לגוי להוסיף נרות או חשמל
בבית היהודי אפ' בקצץ ,ואפ' בגוי של שבת.
 בין האחרונים וראיתי להגאון רבי בנימין זילבר זצ"ל באז נדברו )ח' יג( שכתב
 לאסור ולחלוק על הנשמת אדם דלעיל ,וכ"כ הגרש"ז אוירבך בשלחן שלמה
)ס' רעו( ,ואף תמה על השש"כ ,שהתיר לרמוז לגוי כשהחדר אינו מואר מספיק כדי
שהלה יבין וידליק אור נוסף .ולא מבעיא שאסור לרמוז ,אלא שצריך למחות בגוי
בכה"ג .וראיתי לעוד מרבותינו האחרונים שהעתיקו את דברי השש"כ בשתיקה ותלו
את ההיתר בקצץ עם הגוי או בהוספת אורות ,ולענ"ד אין מקום להיתרים אלו וכפי
שהוכחנו לעילב.
א   אולם ראה מ"ש בזה בילקו"י מהדו"ק שבת ח"ב )עמ' רלז( ,ובמהדו"ב שבת ח"א )כרך ד עמ' פח(,
ובחזו"ע שבת ח"ג )ריש עמ' תלז(.
ב   וראה למורנו הראש"ל שליט"א בילקו"י מהדו"ק שבת ח"ב )סי' שז סעי' ב-ד( שהאריך הרחיב בכל
העניינים הנזכרים כאן ,והניף ידו שנית בתוספת מרובה במהדו"ב שבת ח"א )סי' רעו סעי' ט-יא( ,ע"ש
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 שיש מקום לעשות ס"ס ולהתיר ע"י אמירה לגוי שיגיד לגוי אחר להדליק ,דשמא
 הלכה כבעל העיטור ובה"ג שאמירה לגוי בדאור' לצורך מצוה שרי ,ושמא הלכה
כהחוות יאיר )סי' מד( שמתיר אמירה לאמירה ,מ"מ כיון שרוב האחרונים חלקו על
סברת החוו"י וכן אין דעת בעל העיטור מוסכמת לפי מרן השו"עג ,אין לסמוך על ס"ס
זה .מה עוד שנראה שאף מרן יאסור בהצטרפות שני הספקות אף יחד ,ואכמ"ל.
 שיש בו תינוקות נראה שקשה לסמוך על הרמ"א )סי' רעו ס"ב( שהתיר הדלקת הנר
 ע"י אמירה לגוי ,כיון שמקורו מהמרדכי )ס' רנ( ,ושם לא התיר אלא בהדלקת
מדורה לצורך קטן ,וע"ע במטה יהודה שהשיג על הרמ"א והתיר רק בצורך גדול ,וכן
במשנ"ב ובהגר"א ,ועוד שלדעת הרמב"ם )פ"ו( תינוק הוי מצטער )והארכתי בזה בתשובה
ד
אחרת( ,וכן נראה ממרן ) .אא"כ יכנסו הקטנים לבהלה או לחששות שנוכל לסמוך על הני גאוני ,וטוב
בכה"ג לומר לגוי שיאמר לגוי אחר(.

 יש צד להתיר באופן אחר ,דכל מי שיש בביתו שעון שבת וקפץ החשמל יכול
 להזמין גוי ולפני שידליק את החשמל יכוין את השעון לשעה מאוחרת יותר ,כך
שכשידליק את החשמל עדיין לא יפעלו המנורות ושאר המכשירים אלא לאחר זמן
וחשיב שפיר אמירה לגוי במעשה גרמא ,דהיינו שבות דשבות במקום מצוה או צער.
)ואף שלדעת הגאון בעל החזו"א חשיב הדלקת הזרם כבונה מדאור' ,מ"מ בכה"ג באמירה לגוי ודאי שאפשר
לסמוך על הני תרי גאוני הגרש"ז אוירבך זצ"ל ומו"ר מרן רבנו עובדיה יוסף זיע"א שלדעתם אין כאן איסור בונה
והדלקת זרם הוי דרבנן(.

        
 אין לסמוך על אמירה לאשכנזי שיגיד לגוי להדליק ,וכפי שראיתי לאחד שכתב
 כן  .כיון שאף הרמ"א כתב להחמיר כנגד סברת בעל העיטור ושאין להקל
אלא במקום צורך גדול ,ויותר משמע מלשונו שלימד זכות על המקילים כבעל העיטור,
ואף שאר גאוני אשכנז השל"ה הלבוש המשנ"ב ועוד כתבו להחמיר.
 אין בהיתר זה כלום ,כיון שגם בלי האמירה לאשכנזי אם היה בא גוי ומדליק
היינו חייבים למחות בו ,ומה הועילה האמירה.
 אם האשכנזי היה אחד מבני הבית והביא גוי לצורכו היה מקום להתיר ,כיון
 שנעשה בהיתר לצורכו ,אבל להביא אשכנזי מבחוץ שיגיד לגוי לא מעלה
כלל ,וחייבים למחות בגוי שעושה מלאכה דאורייתא בבית היהודי.
 שאותו אברך רצה לסמוך על מה שכתב מרן )סי' רסג סי"ז(" ,י"א שמי שקבל עליו
שבת קודם שחשכה מותר לומר לישראל חבירו לעשות לו מלאכה" .וכתב שה"ה לכאן
ותרו"צ .ולמעשה העלה להקל בעיקר דין זה .וכ"ד מרן זיע"א בחזו"ע שבת ח"ג )עמ' תצ והלאה( ע"ש.
ג
  אולם בחזו"ע שבת ח"ג )עמ' תסד( ביסס אותה טובא והביא לה סימוכין דקשוט מדברי כמה
ראשונים ,וע"ש עוד.
ד   ועי' מ"ש בזה בחזו"ע שבת ח"ד )עמ' קנג(.
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ומאי שנא.
 לא עיין במקור הדברים בב"י ,ואעתיק את לשון הב"י ,כתב הר"ן בפרק שואל
) סד :ד"ה ומדאמרי'( ,ומדאמרינן הכא )שבת קנא (.שמותר לאדם לומר לחבירו שמור
]לי[ פירות שבתחומך וכו' ,כתב הרשב"א )בחי' שם ד"ה אמר רב יהודה( בשם התוספות
דמהא שמעינן דישראל שקיבל עליו שבת קודם שחשכה ,מותר לומר לישראל חבירו
לעשות לו מלאכה פלונית .ולי אין הנדון דומה לראיה ,דשאני הכא דאם יש שם בורגנין
הוא עצמו שומר ,עכ"ל .ואיני מבין דבריו ,דהכא נמי איכא למימר אם לא היה מקבל
שבת הוא עצמו היה מותר לעשות לו מלאכה .עכ"ל הב"י.
 מיללו דברי הב"י שההיתר נובע מכך שיכולתי שלא לקבל שבת ולעשות
 מלאכה בעצמי ,אבל באמירה לגוי וכי יכולתי להיות אשכנזי או לסמוך על בעל
העיטור?! וברור שלי אין שום היכי תימצי ,וא"כ איך אוכל לומר לאשכנזי שיגיד
לגוי?!
 לפי הט"ז שחלק על מרן ,וכתב שההיתר הוא דכיון שלחבירו מותר אין איסור
 אמירה שייך בזה ,לא יועיל כאן ,כפי שכתבנו לעיל ,שאף אם אין איסור אמירה
עדיין אני מחוייב למחות בגוי שעושה איסור תורה ברשותי .וא"כ דבריו של אותו
אברך תמוהים ואין לסמוך עליהם כלל.
 למורנו הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א בספרו החשוב ילקוט יוסף
) שבת כרך ג עמ' ריז( שכתב גם לאסור בזה ,וכתב ששאל את מרן אביו פאר הדור
והורה לאסור ,וברוך שכיוונתי לדעתו הרמה )ואין לדמות למה שכתב מרן זצ"ל בחזו"ע שבת )ח"ד
עמוד שצז( ולהקל בדבר ,וכפי שיתבונן המעיין שם.
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הרב שלמה שרגא
ראש כולל "ברוך שאמר"
ירושלים

 
ב"ה ג' דחוה"מ סוכות תשע"ו

 בדין מיחם שעירו ממנו מים חמים לכוס נס קפה עם חלב ,האם המים
הנותרים מותרים לשתיה בארוחה בשרית.

     

  במתני' מכשירין )פ"ה מ"י( "המערה )מטהור לטמא( מחם לחם ומצונן לצונן
 ומחם לצונן ,טהור .מצונן לחם טמא .רבי שמעון אומר אף המערה מחם לחם וכחו
של תחתון יפה משל עליון ,טמא".
 בפיה"מ כתב לבאר "וטעם שאמרו מצונן לחם טמא לפי שעמוד המשקה
 הנקרא נצוק מתחמם מחמת שקצהו בכלי החם ,ויעלו האדים עם הנצוק
מתוך הכלי החם שהוא טמא ויחמם את המשקה אשר בכלי העליון ולפיכך יהיה טמא
מפני שהאד החם חבר ביניהם והוא עלה מן הטמא לטהור".
) ד"ה מצונן לחם טמא( פי' "שתחתון החם מעלה הבל לעליון ומטמאו שהענן
 העולה מן החם כמשקה הוא חשוב" .וצ"ב האם הוא נחלק על הר"מ שאין
צריך נצוק דהרי לא הזכיר מזה כלל .ועוד דהרי המשנה עוסקת בנצוק כדאיתא במשנה
ט' כל הנצוק טהור וכו' .וכבר הרגיש בזה התוי"ט אחר שהביא דברי הרע"ב כתב,
וק"ק לי דא"כ בלא נצוק נמי כל שמעלה חום מתחתון לעליון יהא טמא ,והוסיף דאולי
א"א בלא נצוק .ע"כ .כלומר דאם אין נצוק האדים לא מתחברים ועולים לעליון.
 דבריו הביא התוי"ט את פי' הר"ש וכתב שעירב דברי הר"מ והרע"ב יחד
 ושלפי דבריו לא נחלקו הר"מ והר"ב אלא החום מעלה ההבל בנצוק ומטמא
לעליון .כלומר דבזה שהנצוק נוגע בתחתון הוא מעלה את חומו לעליון ואף הר"ב
מודה לדין זה .אלא ששוב כתב שאין אלו דברי הר"ש אלא זוהי הגהת תלמיד .ע"ש
שהוכיח זאת.
 ביו"ד )סימן קה ס"ס ג( כתב "אסור לערות מכלי שיש בו שומן כשר לנר דולק
 שיש בו חלב או שומן איסור )מרדכי פכ"ה ועיין בתשובת מהרי"ל ובפסקי מהרא"י סימן
ק"ג( ,ובדיעבד אין לחוש )ארוך(" .עכ"ל .ובט"ז )ס"ק ו( כתב "הטעם באסור והיתר הארוך
דתתאה גבר ומחברו בנצוק" .ע"כ .ומוכח דהבין כהרמב"ם דבעינן ניצוק .אולם בש"ך
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)ס"ק יא( כתב "משום דההבל עולה מהנר למעלה" .ע"כ .ולא נקט נצוק .ולכאו' פליגי
במח' הר"מ והרע"ב.
 בפרי מגדים )מש"ז סק"ו( כתב "ויראה לי לפרש דאין כאן מחלוקת בין הר"מ והר"ש
 והר"ב ,דטעמא התם במערה מצונן לחם ,שהבל התחתון עולה עם הנצוק כיון
דתתאה גבר מחמם לעליון להנצוק וכו' ,וה"ה לענין איסור דאסור לכתחלה מטעם
נצוק ,ר"ל דע"י נצוק ההבל עולה למעלה ,ודא ודא ,ר"ל פירוש הט"ז והש"ך ,אחד
היא" .עכ"ל.
 תשיבני מדברי הט"ז או"ח )סימן תנב סס"ק יא( שכתב "הנשים נוהגות שלא להשתמש
 בקדירה ששופכין רותחין על האבן שמכשירין בו כלים מטעם שהריח של חמץ
נכנס בו ,ואין בו ריח ולא טעם דאין בו איסור כלל בפסח" .ולא חשש לניצוק כלל.
וא"כ גם בנ"ד אין לחוש לניצוק ,דשאני נ"ד דאיכא לאיסורא בעין ,משא"כ התם אין
ממשות איסור כלל ,אלא רק טעם בלוע בו.

   

  החכמת אדם )שער איסור והיתר כלל נט ס"ה( כתב "אסור לערות מכלי שיש בו שומן
 כשר ,לנר דולק שיש בו חלב )בצירי( או שומן אסור    .
            
     ואם מערה שומן איסור חם לתוך שומן היתר קר,
אסור אפילו בדיעבד .ולא שייך כאן לומר תתאה גבר ,לפי שעל ידי העירוי נמס הכל
ונבלל ונאסר כולו .עכ"ל .ויוצא מדבריו דבניצוק יש תנאי שהעליון יהא צונן ,ורק אז
אסור .אבל אם אין העליון צונן אפי' שהתחתון חם יותר שרי .ובלא"ה בדיעבד הכל
מותר .וא"כ בנ"ד אין לאסורא ,דהא ודאי העליון חם ,וגם אם התחתון חם ,מ"מ בעי'
שיהא העליון צונן והכא זה אינו .ובאמת שדבר זה מפורש במתני' דמכשירין הנ"ל,
"המערה   ומצונן לצונן    מצונן לחם טמא" .ופשוט.
 בשו"ת בית שלמה )דרימר ,יו"ד ב' סי' קס-קסא( שהוכיח מדברי הרא"ש בתשו' )כלל כ
 סימן כו( שכתב "אמנם צריך לידע אם קדרה רותחת מקבלת זיעה ,דשמא חום
הרתיחה שבה מעכבתה מלקבל הזיעה" .דכשהעליון מוציא זיעה איידי דטריד למיפלט
לא בלע ,ושרי .א"כ הכא לגבי מיחם אפי' בשעה שאין המים יורדים ,כיון שהוא רותח,
הרי הוא טרוד לפלוט ההבל והזיעה ,ואינו מקבל טעם החלב הבא מלמטה ע"י האדים.
ועיין עוד למרן זיע"א ביבי"א ח"ה )יו"ד סי' ז סוף אות ו( גבי זיעה.
 בספר יד יהודה )לאנדא ,סי' קה ס"ק לא בפי' הקצר( כתב דגם בזה נ"ל דיש להזהר
 לכתחילה ,דבמתני' מיירי בדיעבד ,אבל לא בלכתחילה .ושגם ר"ש אוסר גם
בזה .ואף שאנן קי"ל כת"ק ,מ"מ אמאי נתיר לכתחילה .עכת"ד .אולם אף לדבריו יש
להקל בנ"ד דכל דבריו נאמרו כשהתחתון הוא איסור בעין) ,דהרי הרמ"א מיירי בחלב ,וכן
א

  לכאו' נ"ד הוא לענין דיעבד ,ובזה בכל גווני מותר כמ"ש הרמ"א בשם האו"ה.
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במתני' מיירי בחם טמא וכמ"ש שם הרמב"ם( .אך בנ"ד שהוא היתר בהיתר ,וגם אין האיסור
לפנינו כלל ,יש להתיר גם לכתחילה.

  

  שכל האיסור בזיעה הוא רק באיסור ממש ,ובנ"ד שהמים בולעים לכאו'
 מהחלב ,יש לומר דכיון דכאן אינו בישול בשר וחלב דאורייתא ,דהוא בבישול בשר
וחלב יחד ,כדאיתא בחולין )קטו (:דבי ר' ישמעאל תנא לא תבשל גדי בחלב אמו ג"פ א'
איסור אכילה א' איסור הנאה וא' אסור בישול ,ונפסק ברמב"ם )פ"ט ממאכלות אסורות ה"א(.
ובשו"ע )סימן פז ס"א( .משא"כ בנ"ד שהוא זיעה בעלמא ,וכבר העלה מרן רבינו הגדול
זיע"א בשו"ת יביע אומר )שם( דדעת הרבה מרבותינו האחרונים שזיעה אינה אסורה
אלא מדרבנן .ע"ש שהאריך בזה .ובנ"ד שהוא זיעה בעלמא ,ואין החלב מעביר ישירות
לבשר ,ודאי דקיל טפי.

    

  שמרן בשו"ע )סי' פט ס"ג( כתב "אכל תבשיל של בשר ,מותר לאכול אחריו
 תבשיל של גבינה ,והנטילה ביניהם אינה אלא רשות .אבל אם בא לאכול הגבינה
עצמה אחר תבשיל של בשר ,או הבשר עצמו אחר תבשיל של גבינה ,חובה ליטול
ידיו" .וא"כ בנ"ד שאינו שותה המים הנותרים במיחם ביחד עם הבשר ממש ,אלא רק
באותה סעודה ,יש להתיר דדמי לאוכל גבינה אחר תבשיל של בשר ,וא"צ ליטול ידיו
כיון דאין נוגע בחלב ,דשותה בכוס.
 שבבית יוסף )או"ח סי' קעג( העיד שאין המנהג כן .וכתב בשלחן גבוה )ס"ק יח(
 שהמנהג להחמיר כהרמ"א שכ' "ונהגו עכשיו להחמיר שלא לאכול גבינה אחר
תבשיל בשר ,כמו אחר בשר עצמו ,ואין לשנות ולפרוץ גדר )ארוך וב"י(" .וכ"כ מרן
החיד"א בברכ"י )סק"ל( .וכ"כ הכנה"ג )אות מב( .וכ"כ הזבחי צדק )ס"ק לא( .והבא"ח )שנה
שניה שלח לך ס"ט( .ובכה"ח )או"ח סי' קעג ס"ק א( .וכן כתב מרן זיע"א בהליכו"ע ח"ז )עמ' כט(.
וכמבואר כל זה בילקוט יוסף איסור והיתר )סימן פט סעיף לג( שגם בזה מחמירים להמתין
שש שעות .מ"מ בנ"ד דאין החלב בעין ודאי שיש לסמוך על מה שפסק מרן בשו"ע.
 תשיבני דהזבחי צדק )ס"ק לד( כתב דמנהגם להמתין שש שעות גם באכילת תבשיל
 גבינה אחר תבשיל בשר] ,ולא כהרמ"א שכתב רק באכילת גבינה ממש אחר
תבשיל בשר[ .ושכ"כ הכנה"ג )הגה"ט אות מב( .ושהפר"ח )סק"ח( ס"ל לאסור כן מדינא.
עכת"ד .דכל דבריהם הם רק בתבשיל שנתבשל ממש עם בשר ,וקיבל טעמו ,אך בנ"ד
הוא בדרך ניצוק בעלמא.

 
  יש לצרף בנ"ד מש"כ בספר מאור השבת ח"ב )מכתבי הגרש"ז אוירבך כה ,ד( שדן
 האם מותר ליצוק מים חמים מהמיחם לתוך קדירת חמין כשמצטמק ,אף כשרוצה
לשתות המים עם חלב ,האם יש לחוש לזיעה העולה ע"י זה מקדירה בשרית על
המיחם ,ויאסר לשתות המים עם חלב ,אם אין ס' כנגד הזיעה .וכתב הגרש"ז אוירבאך

רל

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ובתורתו נהגה

זצ"ל שכל דין ניצוק הוא רק כשהזיעה עולה בצורה ישירה אבל בברז שהוא בצורת
ריש יש להקל .עכ"ד .וא"כ בנ"ד שיש למיחם ברז ואין הזיעה עולה בצורה ישירה
למיחם יש להקל בזה בשופי.
 להוסיף בזה עוד ,דבמיחם מלבד דאינו עולה בצורה ישירה ,ג"כ הפתח שדרכו
 עולה הזיעה הוא דק מאד ,ואין הזיעה נכנסת בו בריוח ,וההבל מתפשט יותר כלפי
חוץ ,ולכן יש להקל בזה יותר.

 

 אם החלב שבכוס רותח אין לאסור ,כיון דהוו כלי שני ,יתכן ואין מקום להחמיר
 אף בזיעתו ,כמו שיש חילוק לענין בישול דכלי שני אינו מבשל ,וכמש"כ מרן
בשו"ע )או"ח סי' שיח ס"ד( ,א"כ יש ג"כ להקל טפי לענין זיעה .ובפרט שבנ"ד ע"פ רוב
החלב שנותנים בנס קפה הוא בשיעור מועט ,ובמיחם יש בד"כ פי שישים ממנו .וא"כ
הוא בטל בשישים ,ולית ביה בית מיחוש כלל.
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הרב זאב ליטקה
חבר ביד"צ "דרכי הוראה"
ומח"ס "דין"


  מלבד מש"כ הפוסקים בענין בדיקת רקמות ,שהעלו רוב הפוסקים שאין
 לסמוך ע"ז לדינא לענין ממזרות .עי' יביע אומר ]ח"י אה"ע סי' ח,ט,יב,יג[ שכבר ליקט
והאריך בענין זה.
 אוסיף עוד טעם להכשיר בזה השייך לנד"ד :בנד"ד ,מה שידוע לנו שנעשה בדיקה
 כזו זה רק ע"פ האב שאמר כך בביה"ד ,ולא הציג כל מסמכים על כך .וא"כ ,וודאי
שאינו נאמן לפסול בכה"ג ]ודין יכיר ל"ש כאן ,משום דמה שהוחזקו כבנותיו ,היינו הוחזק בטעות שהרי
אמרינן כשם שזינתה וכו' ,ואם לא הוחזק כבנותיו ,אינו נאמן מדין יכיר ואכמ"ל[.
 ודאי כי אפשר לברר האם אכן נעשתה בדיקה על ידם ,והלכה ידועה היא כי
 במקום שאנו באים לסמוך על הרוב או על החזקה ,יש לנו דין לברר ]לכה"פ אם
אפשר לברר בקל[ .גם באיסור דרבנן .כמו בפסחים דלא אמרינן חזקתו בדוק היכא שאפשר
לברר ,אע"פ דמה"ת די בביטול ,ודין הבדיקה אינו אלא דרבנן .א"כ גם כאן אף שאנו
עוסקים באיסור דרבנן  -ספק ממזר ,יהיה חובה עלינו לברר אם אכן נעשה כאן בדיקה
או לא ,לפני שאנו באים לסמוך על הרוב כשרים בעיר שנולדה מא' מהכשרים .אלא
ששונה סתם איסור דרבנן ,לאיסור דרבנן של ספק ממזר.
 להדגיש ,כי גם אם אכן נעשה בדיקה כזו ,שתוצאותיה היו כי אביהן של השנים
 הגדולות הוא אכן אותו פסול ,אין כאן שאלה אלא של ספק ממזר האסור
מדרבנן .ע"פ מש"כ לקמן כי בנד"ד יש לכאו' ספק בקידושי האשה הראשונה ,וגם אם
נאמר כי אין די בזה כדי להטיל ספק אמיתי ,כדי לבטל הקידושין מדין חזקת פנויה.
מ"מ כבר א"א לומר שיש כאן שאלה של ודאי ממזר.
 בלבוש )סי' ב'( במה שכתב על דין משפחה שנטמעה ,וז"ל" :לפיכך ,אף בזמן הזה
 מי שרואה אחד שנושא ספק פסול אין צריך למונעו ולא לגלותו לו שהרי תהיה
בודאי כשרה לעתיד לבא אם אינו יודע ,דלא עדיפינן מאליהו הנביא .אע"ג דבודאי
]ממזר ודאי[ צריך לגלות לו ולמונעו ולהכריז עליהן שיפרשו מהן ,בספיקות אינו צריך".
וכ"כ להדיא בעצי ארזים )שם סקי"ג( ,והובאו באוצה"פ )שם ,אות לד(.
א תשובה זו היתה לעיני מרן זיע"א ועיין מה שהשיב מרן זיע"א להרה"כ עליון למעלה שליט"א בקונטרס
אבן העוזר ח"ב סימן ד .
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 היה מקום להעיר על דבריהם ,דאמת הוא דספק ממזר מותר לגמרי ולכן אין לו
 לגלותו ,אבל אכתי יש כאן איסור דרבנן ולמה שלא נגלה אותו .ובשלמא בסוגיא
בקידושין שם י"ל שהוא דין מיוחד וקולא באחד שנטמע במשפחה ,והעיקר הוא משום
שכשרים שנטמעו בה וכמש"כ באג"מ )אה"ע ד' סי' ט( ,אבל בא' שהוא ספק ממזר שבא
להנשא למה לא נגלה אותו.
 דאף שחז"ל עשו מעלת יוחסין ואסרו גם ספק ממזר אע"ג שהוא מותר לגמרי
 מה"ת ,מ"מ גם הם תיקנו כעין של תורה .ועי' מהרי"ט )יו"ד סי' א'( ,וכן בשו"ת
אבני נזר )אה"ע סי' יח( שהעלו דאיסור ממזר שהתורה אסרה הוא איסור ידיעה ,דהיינו רק
באופן שהוא יודע שהוא ממזר הרי הוא אסור ,ואם אינו ידוע הוא מותר לגמרי וכמו
בספק ערלה שא"צ לומר למי שאינו יודע.
 לפי"ז י"ל גם באיסור ספק ממזר מדרבנן ג"כ אינו אסור אלא אם ידוע שהוא
 ספק ממזר ,אבל אם אין ידוע שהוא ספק ממזר אינו אסור כלל ,וממילא אין לנו
לחפש שמא הוא ספק ממזר ואסור מדרבנן.
 להאריך עוד בסוגיא זו ,להוכיח שאם יש לפנינו אדם שלפי הידע שיש לפנינו
 הוא כשר לקהל ,אי לנו לחקור שמא פסול הוא אפילו אם אפשר לברר בקל,
דאיסור ממזר שונה משאר איסורין אלא שלא רציתי להאריך ודי בזה.
  נחזור לעיקר ,אם בנד"ד אפשר לתלות הילדים ברוב הכשרים אצלה :והנה,
 באיש ואשה הדרים יחד ,אם אומרים רוב בעילות אחר הבעל .ידוע כי יש פוסקים
שכתבו כי כיון שאינם נשואים ,ולא עוד אלא שלא תופס בהם קידושין .לאו שם בעל
עליה ,ול"ש בו רוב בעילות אחר הבעל .כ"כ ההפלאה בנתיבות לשבת )סי' ד' סק"ט(
והובא ביביע אומר בכמה תשובות ]ח"ט סי' ג' ובסי' ה' שם הובא תשובת הגר"ש משאש זצ"ל בענין
זה ,ובספרו שמש ומגן אה"ע ח"ג סי' ז' ,וע"ע ביביע אומר ח"י ס"ו[ .עוד הביא שם ביביע אומר כן
בשם גאוני ירושלים ע"ש.
 דכן הוא ג"כ דעת החתם סופר בתשובה )ח"ו סי' קא( .ע"ש שהביא קושיית המ.
 ביבמות ]רמז יב[ ,מהמשנה שם ]כב,א[ מי שיש לו בן מכל מקום פוטר את אשת
אביו מהיבום" דהיינו אם יש לו בן מן הפנויה פוטר את אשתו מהיבום ,והביא שם
דברי הרמב"ם פ"ג מהלכות יבום ה"ד "מי שזינה עם אשה בין פנויה בין אשת איש
ונתעברה ואמר זה העובר ממני הוא ואפילו היא מודה לו אע"פ שהוא בנו לענין ירושה
הרי זה ספק לענין יבום ,כשם שזינת עמו כך זינת עם אחר ומאין יודע הדבר שזה בנו
ודאי והרי אין לו חזקה אלא לעולם ספק הוא ולהחמיר דנין בו וחולצת ולא מתיבמת".
 מבואר ברמב"ם דלעולם אנו מסתפקים את הוא בנו ולכן דנים בו להחמיר שאינו
 פוטר את אשתו ,ולכן כתב המ .שם "צ"ל דמתניתין מיירי שהיו חבושין בבית
האסורין ,וכן משמע בסוף פרק אלמנה לכ"ג".
 כתב שם בחת"ס" :תו קשה לי אהמ ,.לוקמי בנשא ממזרת שקידושין תופסים
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ובנו ממזר דהולך אחר הפגום ולא שייך אפקרא .ולזה י"ל עיקר קושיית המ .הוא
אבבא דשפחה וגוי' דתיפוק ליה בלאה"נ אפילו ישראלים כה"ג אינו פוטר משום כי
היכי דאפקרה ואמנם לזה י"ל דמיירי בנתיחדה לו כבתשובת הרא"ש מייתי ברמ"א סי'
ד'          אבל שפחה שייך
שפיר נתיחדה ולא קשה מידי קושיית המ .".ומבואר בדבריו ,דלא שייך באיסור ערוה
ממזרות ודאית לשיטת הרמב"ם דאמרינן כשם שזינתה וכו' ,הרי דס"ל כשיטת רבו
ההפלאה דלא אמרינן רוב בעילות אחריו .ולדבריהם ,צ"ל דרוב בעילות אחר הבעל
פירושו ,רוב הילדים הנולדים לנשים הן מבעליהן ,ולכן אם הוא לא ראוי להקרא בעל,
אינו בכלל הרוב .וכן פירש ההפלאה שם.
 ראיתי בשו"ת מנחת יצחק )ח"ט סי' קנא( שהביא דברי המהר"ש ענגיל ]ח"ח קיז[" :יש
 לצדד בזה עפי"מ שראיתי דבר חדש ,בתשו' מהר"ש שצדד לענין ספק ממזר שדר
עם אשה א' בלא חופ"ק ,והיה להם ארבע בנות ,דיש לצרף הספק ,דשמא אשת הס"מ
שדרה עמו בלא קידושין ,זנתה עם איש אחר כשר ,והבנות הם מהכשר ,והוא עפ"י
שיטת הרמב"ם" .ועפי"ז כתב שם ,א"כ גם בנד"ד דכל בעילתה על בעלה השני
והשלישי הוי בעילת זנות ,א"כ י"ל דכשם שזנתה עם זה ,כך זנתה עם אחר ,ואף דהיתה
מיוחדת להם ע"י נשואי ערכאות ,מ"מ יש לצדד לפי הנ"ל ,ומכ"ש דנתחזקה לזנות
בעודה תחת בעלה הראשון ,כמבואר בגופא דעובדא ,וי"ל דזנתה עם נכרי ג"כ ,והבנות
ממנו ,דל"ה הולד ממזר" .אלא שבח"י )סי' קכו( כתב דקשה להקל עפי"ז.
 ראיתי תשובת הגרי"ש אלישיב )שליט"א( בח"א )סי' קמא( שנשאל באשה שהיתה
 נשואה בנשואין אזרחיים לפלוני ,ונולדו לה שתי בנות .ואח"כ אמרה כי לפני כן
נישאה בחו"ק לאדם אחר ונפרדה ממנו בלא גט .והאריך בעיקר בזה שאינה נאמנת
לפסול את ילדיה .ובתוך דבריו כתב" :ויש לדון עוד ,וכו' אכתי אין בדבריו לשווי'
אותה ממזרת כי לא יצא בכלל ספק שמא מגוי נתעברה ,ואם כי פליגי הפוסקים בזה,
אם תלינן בגוי כשהאשה אינה טוענת כך" .והביא שיטות הפוסקים דלא תלינן בגוי
בכה"ג ,וחילק דבזמן הזה לכו"ע י"ל דתלינןן בגוי" :משא"כ במקומות הללו ובשנים
שאחרי השואה אשר בעו"ה נפרצו פרצות במחיצה המבדלת בין ישראל לעמים ,והרי
לפי דבריהם בהיותה א"א חיתה בקביעות עם גבר זר בפרהסיה ולא התבוששו ,שפיר
איכא למתלי בגוי" .ולא חילק כלל בין סתם פנויה שנתעברה שבזה חלקו הפוסקים אם
תלינן בגוי או לא ,לבין אם היתה נשואה לו בנשואים אזרחיים ,דבזה היה צריך לומר
כי לעולם רוב בעילות אחריו .ולהפך ,בהמשך דבריו כתב להדיא דגם בכה"ג אמרינן
כשם שזינתה עם זה כך זינתה עם אחר .והביא ראיה מהמ .הנ"ל שהביא הרמ"א )בסי'
קנו( .דלהרמב"ם דאמרינן כשם שזינתה וכו' רק באופן שהיו חבושים בבית האסורים
לא אמרינן כשם שזינתה וכו'ב.
ב אלא שאח"כ דחה ,דכיון שהוחזקו בנות אלו כבנותיו אע"פ שחזקה זו בטעות הוא משום דאמרינן כשם
שזינתה וכו' ,מ"מ הביא דעת החת"ס בתשובה סי' עו עיקר החזקה דסוקלין על החזקות הוא "הואיל והעולם
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  כל זה ע"פ יסודו של ההפלאה כי רוב בעילות אחר הבעל היינו רוב
 המתעברות  -מבעליהן ,ולפי"ז כתב כי היכא שאינו ראוי להיות בעל כגון בחייבי
כריתות ,לא אמרינן רוב בעילות אחריו.
 שבהרבה מהפוסקים נראה שרוב בעילות אחר הבעל היינו רוב ביאות מהבעל,
 ולפי"ז כתבו כי באופן שגר עם אשה בקביעות ונתעברה תלינן רוב בעילות ממנו
עי' ברדב"ז ]ח"ד סי' קכ[ "ואפי' אי הוה ידעינן בודאי שנבעלה לאחר אמרינן רוב בעילות
אצל בעל הבית שהיא אצלו דמהאי טעמא אמרינן אשת איש שזינתה ובעלה עמה בעיר
שדינן הולד בתר הבעל מפני שרוב בעילות אצלו ותלינן ביה"] .ע"ש דאיירי במשרתת פנויה
שהיתה תמיד בבית בעה"ב[.
 בח"מ )סי' ד' סקכ"ה( "ואע"ג דדיימא מעלמא מ"מ בתר דידיה שדינן הואיל והוא
 מודה שבא עליה מכ"ש במיוחדת לו שבא עליה הרבה פעמים תלינן ברוב ביאות
דידיה" .וכן איתא להדיא בבשמים ראש ]המיוחס להרא"ש סי' ה'[ "ואפילו יש כאן ישראלים
חשודים או מומרים הולכים תוך ביתה ,מ"מ בעלה משמרה ורוב בעילות אחד הבעל
ודאי סמכי אפילו בגוי ,וכיון שזה מתנהג עמה כבעלה תו לא חיישינן וכו'  
 ,          ומאי חילוק
מעתה יש בין גוי למומרת לענין זה" .והובא תשובת זו גם בשו"ת חמדת שלמה )אה"ע
סי' א( .וכן ראיתי שכתב בפשיטות בשו"ת אגרות משה )אה"ע ח"ג סי' ט(] .ע"ש דאיירי באופן
שחיה עם אדם האסור עליה באיסור כרת[.
 משמע מרש"י )ביבמות שם( ,ומתוס' )בכתובות יד .שהובאו לעיל( ,כי כל הא דנחלקו רב
 ושמואל בארוסה ,היינו משום שאין דרכה למיבעל כולי האי כמו בנשואה ,וכן
בתוס' שם דאם הוא רגיל אצלה לכו"ע תולים הולד ממנו .ולדברי ההפלאה וכי זה
נפק"מ איך התנהגו זוג זה דוקא ,אלא הרוב הוא רוב כללי  -רוב המתעברות מבעליהן,
וזה לא שייך לבוא ולחלק כי ארוסה זו ל"ש רוב בעילות אצלה ,ואילו ארוסה שהוא
רגיל אצלה שייך רוב הנ"ל ,אלא ודאי שגם הראשונים הבינו כי הרוב היינו שאנו
אומרים מסברא כיון שהוא רגיל אצלה תמיד מסתמא רוב בעילות ממנו.
 יש להביא ראיה לדעה זו ,מיבמות )לז (.גבי יבם שנשא יבמתו וילדה ספק בן ט'
 לראשון ספק בן ז' לשני .ואמרינן "ת"ר ראשון ]אותו הספק[ ראוי להיות כהן
גדול ,ושני ]דהיינו אם ילדה עוד בן ליבם[ ממזר מספק".
מחזיקין אותו מצד הנהוג שהוא כך ,וסוקלין על סברת והאמנת הבריות".
וכבר הארכנו בזה במקום אחר ,שבאמת לדעת החת"ס כל כה"ג הוה הוחזק .אולם דעת הרבה אחרונים שאין
גדר ההוחזק שע"י מה שהציבור סבור כן הוא חלק מהראיה .אלא עצם התינוק על כתפה ,או הבגדי נדות
וכד' הוא הראיה ,ולפי"ז בפנויה לעולם הוה הוחזק בטעות .כמש"כ להדיא המהרי"ט ח"ב אה"ע יז .וגם
הגרי"ש אלישיב שליט"א סתר משנתו ,שבתשובה ח"א סי' קמא כתב להדיא בכה"ג דהוה הוחזק בטעות,
והביא ראיה מדברי הרדב"ז סי' תתקסא .וכ"כ האגרות משה בפשיטות אה"ע ח"ג סי' ח' .ולא רציתי להאריך
בזה כאן.
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 הראשון כשר בין אם הוא בנו של הראשון בין אם הוא בנו של השני .אבל הבן
 השני שנולד הוא ספק ממזר ,דאם הבן הראשון הוא של היבם א"כ גם השני
הוא כשר ,אבל אם הוא בנו של האח שמת ,א"כ אביו נשא את אשת אחיו שהוא בכרת
והרי הוא ממזר ,ולכן אמרו בגמ' דהוא ספק ממזר ואסור בממזרת.
 מש"כ ההפלאה דכל שהוא באיסור כרת ולא תפסי בהו קידושין אין שם בעל
 עליו ,ולא שייך לומר בו רוב בעילות אחריו ,א"כ אמאי הוה ממזר ,נימא שמא
נבעלה אמו לאחר דהא אין רוב בעילות וכו'.
 לחלק בין אשה שנבעלה לאיש שהוא בכרת אצלה ביודעין שאז חיישינן שמא
 זינתה עם אחר ,דהא הכא נמי גם אם מתחילה לא ידעה אם היא מותרת לו כדין
יבום או אסורה לו כדין אשת אח ,אבל לאחר שילדה ספק בן ט' לראשון וכו' הוה ספק
ואמרינן שם ]לה,ב[ במשנה יוציא וחייבין בקרבן ,ואפ"ה המשיכה להבעל לו וילדה עוד
בן באיסור .הרי ראיה ברורה דגם בכה"ג דאיכא איסור כרת אמרינן רוב בעילות אחר
הבעל.
 מצינו גם בסי' יז )סעי' נו(" :האשה שהלך בעלה למדינה אחרת ובאו ואמרו לה
 מת בעליך ,ונשאת ,ואח"כ בא בעלה וכו' תצא מזה ומזה .וצריכה גט משניהם.
וכו"" .והולד מהשני הוא ממזר מהתורה ,אם הולידו עד שלא גרש הראשון .אבל אם
לא הולידו אלא אחר שמת ראשון או גירשה אין הולד משני אלא ממזר דרבנן".
 מבואר ,דאע"פ שהיא חיה עם הבעל השני באיסור גמור ,שהרי כבר בא הראשון
 והרי היא אשת איש .מ"מ הולד הנולד מהשני ממזר מהתורה .ולדברי ההפלאה
כיון דאין כאן רוב בעילות אחריו שהרי אינו ראוי להיות בעל ,אמאי כתב המחבר
דהולד ממזר מהתורה.
 בסי' ד' )סט"ז(" :האשה שהלך בעלה למדינת הים ונשאת והרי בעלה קיים הולד
 מהשני ממזר גמור ומותר בממזרת" .ולכאו' יש לתמוה אמאי הוה ממזר גמור ,הא
בסעי' יד הביא המחבר מחלוקת אם חוששים שמא בא ע"י שם או לא ,וסיים ,כיון
דהוה פלוגתא הרי הוא ספק ממזר .ולמה הכא מותר בממזרת] .מלבד מה שיש להקשות אמאי
לא חיישינן שמא נבעלה מגוי להפוסקים דכתבו שאפשר לתלות בגוי[.
 מכל זה אין להקשות על ההפלאה ,שהרי מצינו בתשובותיו ]גבעת פנחס אה"ע סי' א',
 וכן בסי' ד' ,וסי' ז'[ דהיכא שדיימא מיניה ולא מעלמא וגם הוא והיא מודים שהולד
ממנו ,שדינן בתריה ולא חיישינן שמא זינתה עם אחר .א"כ מש"ה שפיר אמרינן
בסוגיות הנ"ל שהולד ממזר.
 אנו סומכים על דברי הב"ש )בסי' ד' סק"מ( שביאר דברי הרמב"ם והשו"ע שם דאף
 בכה"ג חיישינן שמא זינתה עם אחר .א"כ צריכים לומר שבסוגיות הנ"ל שדינן
בתריה משום רוב בעילות וכו' .ולפי"ז ,באופן שגם חיים יחדיו כאיש ואשה וגם דיימא
מיניה ולא מעלמא והוא והיא מודים שהולד ממנו ,יהיה לנו ראיה מהסוגיות הנ"ל דלא
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אמרינן שמא זינתה עם אחר.
  שלכאו' גם לשיטות אלו אין הדברים מוחלטים כי בכל זוג החיים יחדיו כאיש
ואשה אמרינן בהו רוב בעילות אחריו .אלא כל מקרה צריכים לעיין לגופו.
 מעניין ראיתי בח"מ ובב"ש )סי' מד ס"ק י( שכתבו על הא דכתב המחבר שם מומר
 שקידש קידושיו קידושין גמורים ,ואפילו זרעו שנולד לו ]מאשתו המשומדת[
קידושיו קידושין .והעירו הח"מ והב"ש אמאי לא כתב המחבר גם בהא דהוה קידושין
 .וכתבו" :אין לפרש דלא כתב קדושין גמורין דמסתמא אשת המומר פרוצה
היא ואפילו בישראל אם היא פרוצה ביותר חוששין לבניה שמא אינם של בעלה וגם
כאן חוששין שמא לאו זרעו הוא דמ"מ ולדה כמוה אף אם בא עליה גוי או עבד".
 שבאשת מומר היינו אומרים כשם שזינתה עם זה וכו' דמסתמא פרוצה היא ,ולא
 אמרינן אצלה רוב בעילות אחריו .אף שאין אנו יודעים דבר על פריצותה - ,אלא
מסתמא פרוצה היא.
 שו"ת רבי שלמה איגר )אה"ע סי' א( שנשאל באשה שנעלם בעלה והיא עדיין בחזקת
 אשת איש ,           ,ובתוך
דבריו ]ד"ה אולם נראה[ כתב" ,אולם נראה דכל זה אינו ענין לנד"ד ,דבנד"ד דדרה יחד
כאיש ואשתו גם אילו ידעינן ודאי שזה הבעל בא ע"י שם פעם אפשר היה אשה זו
ממזרת ודאי דתלינן ברוב בעילות והא לכאורה הדין )שבסי' ד' סט"ז( שהולכים אחר זה
שדר עמה כאיש ואשתו ,והבעל גם אם בא ע"י שם בא רק פעם או פעמים".
 י"ל ,נישואין שאני דאינה בושה לילד ,אבל זה שדר בזנות הא קיי"ל כר' יוסי סוף
 פרק ד' אחין דמתהפכת ומזנה ואף לרבנן וכו' מ"מ כבר לא שייך לתלות ברוב
בעילות של זה כיון שמתהפכת ,והאי דסי"ג ס"ז בפלגש מיוחדת דצריכה להמתין ימי
הבחנה ,י"ל לאו דלא מהפכה אלא כיון דקרובה לאישות גזרו בה רבנן ,ועי' בב"ש )שם
ס"ק יא( .ואף בילדה כמה בני זנונים אין ראיה שלא הפכה ,אלא אימא באלה לא הפכה
יפה כמו שכתב בתשובת אהל יעקב לר"י ששפורטש )סי' לט וסימנים שאחריו(" .עכ"ל שם.
 מבואר בדבריו כי אע"פ שאין דעתו בעיקר דין רוב בעילות כשיטת ההפלאה
 כנראה מדבריו ,מ"מ אפילו בפלגש מיוחדת לא אמרינן רוב בעילות אחר הבעל.
ואע"פ שגרים יחדיו הרבה שנים ,ואף ילדה לו כמה בני זנונים.
 נראה משום שזה עדיין מוגדר כזנות ולא כנשואים ולכן לא אמרינן בהם רוב
בעילות אחר הבעל.
 לכאורה יש מקום לומר כי זוג זה אף שהיו חיים חיי אישות ביחד ,מ"מ על פי
 העדויות לא היה אימון הדדי בין שני בני הזוג כלל ,וכפי שהוזכר כבר חשד
בה האיש כי היא מזנה עם אנשים אחרים .וגם אח"כ אמר לי כי הוא חושד בה.
 ידוע ,ע"פ העדויות הנ"ל כי בתקופה מסויימת עזבה האשה את ביתו של האיש
יחד עם שני בנותיה .והלכה לגור אצל אחותה .ואח"כ אף שכרה דירה עם אדם נוסף.
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 לזה ,אמרה לי האשה הראשונה  -מ ,.כי פעמים רבות שמעה מר .על כוונתה
 לעזוב אותו ,ואף רצתה לקנות דירה לבד ,אלא שהדבר לא התאפשר לה .עוד
הוסיפה כי להערכתה ,חלק מהענין שלא עזבה את ביתו הוא בגלל ילדיה.
 זה נראה כי יש מקום להגדיר את מגוריהם יחדיו כזנות בעלמא ,או כפלגש
 המיוחדת לו ,אבל אין זה נראה כנשואים זה לזו ,ולכו"ע בכה"ג לא אמרינן רוב
בעילות אחר הבעל .שהרי גם בציבור שלהם מצב של אישות בכה"ג מוגדר כאיסור
וכזנות .וביחוד במשפחה שלהם שהם ממשפחה מסורתית.
  שאין רוב בעילות אחריו .אף שאיכא דיימא מיניה ,מ"מ לדינא אנו אומרים
כשם שזינתה עם זה כך זינתה עם אחר כמבואר בסי' ד' )סכ"ו( ובב"ש ,ואכמ"ל.
 כיון שאמרינן כשם שזינתה וכו' יש לנו להכשיר הבנים כיון דרוב העיר כשרים
 אצלה .ולא אמרינן דהוה ספק השקול ,שמא ממנו שמא זינתה עם אחר .וכ"כ
הב"ש סי' קנו סקט"ו היכא שזינתה עם פסול ,אמרינן כשם שזינתה עם זה כך זינתה עם
אחר ,והולד כשר לגמרי ,דרובא כשרים הם .ואינו רק ספק שמא ממי שזינתה עמו שמא
מאחר ,אלא לעולם אזלינן בתר רובא.
 הגרע"א בתשובה )קמא קו( תמה עליו ,הא הוה ספק השקול דעיקר הספק הוא
 האם זינתה עם אחר או לא ,ובזה מה יועיל לי רוב העיר .ויש להאריך בזה
דלכאורה העיקר לדינא כהב"ש ,וביאור סברתו הוא ,דבעצם הספק הוא הולד ולא
האם ,דהיינו שאנו מסתפקים ממי נולד הולד .אלא דאם לא היינו חוששין שמא זינתה
עם אחר היינו אומרים ודאי הולד ממנו ,אבל כיון שאנו חוששין שמא זינתה עם אחרים
שוב אין לנו לתלות באיש זה ,וממילא אין לנו לתלות אלא ברוב.
 רש"י )יבמות סט (:נראה כדעת הב"ש ,דבסוגיא דארוס דרב אמר הולד ממזר
 פירש רש"י דהיינו ממזר ודאי משום דרוב פסולים אצלה .והנה ,לדעת אביי רב
אמר הולד ממזר אפילו היכא דיימא מיניה ולא מעלמא משום דחיישינן שמא הפקירה
עצמה גם לאחרים .ומבואר מדברי רש"י דכיון שרוב פסולים אצלה הוה ממזר ודאי אף
דלפי הגרע"א הוה ספק השקול האם זינתה עם אחר או לא .וגם רבא אינו חולק אלא
על הסברא דחוששין שהפקירה עצמה לאחר ,והיכא דאיכא דיימא מיניה ולא מעלמא
אין אנו חוששין דהפקירה עצמה נמי לאחר.
 דהרשב"א והריטב"א הקשו על רש"י למה כתב דהוה ממזר ודאי הא בסוגיא
 בקידושין ]עה,א[ אמרינן דכוונת רב היינו לספק ממזר משא"כ שמואל ס"ל דהו"ל
כשתוקי ואימו נאמנת ,מ"מ כבר ביאר שם הפנ"י דאף דאיכא רוב ואזלינן בתר הרוב
אין די בזה להתירו בממזרת ודאית למד"א ספקן בוודאן אסור ,ומבואר עכ"פ דשפיר
חשיב רוב .וגם הראשונים עצמם לא הקשו על רש"י כמש"כ הגרע"א דאיך שייך לומר
כאן רוב פסולין אצלה ולכן הו"ל ממזר ודאי הא מ"מ זה גופא הספק אם הפקירה
עצמה עוד או לא ,אלא ודאי דבמקום שאנו אומרים מדאפקרה וכו' שוב אנו חוששין
שהפקירה עצמה לאחרים וממילא אזלינן בתר רוב.
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 ראיה לכאורה יש להביא מכתובות )יג (:גבי ההוא דארוס וארוסה דהיא אמרה
 מיניה והוא אמר מינה אמר ר' יוסף למאי ניחוש חדא הא קא מודה ועוד הא אמר
ר' יהודה אמר שמואל הלכה כר' גמליאל ,א"ל אביי הא לא עבדינן לכתחילה כרבן
גמליאל ברוב פסולים והכא גבי ארוסה רוב פסולים אצלה .ולכאו' יש להקשות הרי
ביבמות שם חזינן דיש סברא לומר דהפקירה עצמה רק לארוסה כיון דהוה התירה
משא"כ לאחרים הוה איסורא ]כמבואר בראשונים שם[ ,וגם אם אין די בסברא זו לומר דודאי
לא הפקירה עצמה לאחרים מ"מ הוא ספק ואמאי אמר אביי דהכא הוה רוב פסולים
ומשמע דלולי דבריה היינו אומרים דודאי מפסול נתעברה ,הרי יש לנו ספק השקול אם
זינתה עם ארוסה או לא ,אלא ודאי דכל שאנו חוששים שמא נבעלה ג"כ לאחרים שוב
הוה ספק ממי נתעברה ואזלינן בתר הרוב.
 לשיטת הב"ש ,כל מקום שחוששים שמא זינתה עם אחר ,אינו רק ספק שמא עם
 הפסול שמא עם אחר ,אלא כיון שאין לנו לשייך את הולד לאדם מסויים ,שוב
אנו מסתפקים בכל העיר ,ובנד"ד רוב אנשי העיר כשרים אצלה ,וממילא יש להכשירם.
 הגרע"א ,הוה ספק שמא מן הפסול ,שמא מאחר ,וא"כ כיון שגם לפי הגרע"א
לא הוה יותר מספק ממזר לכאורה יש לנו להקל ולהכשרים לגמרי.
 ,מאחר שהעלינו צדדים להקל כאמור ,לשאלה הניצבת קמיה מרן האם אכן
 ,ניתן להתירם לקהל ,בצירוף הסברא שיש חשש לקידושי טעות אצל אחות
האם) ,שכבר הרחבנו בזה במקום אחרג(.

ג יעויין בספרו של הרה"כ שליט"א "דין" ,מש"כ בזה באורך ,וחלק מן הדברים שם צורפו לשאלה זו קמי
מרן זיע"א .
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הרב ישראל ינון פרץ
ר"מ בישיבת "תורת משה"
ירושלים

 
) חו"מ סי' רפב( מבואר שמי שמניח יורשיו ומעביר נחלתו לאחרים אפילו מעביר
 מבן שאינו טוב לבן שהוא טוב אסור .והנה רבים מן העולם נותנים לבנותיהם
בצוואה כסף או בנישואים נותנים לבנותיהם שטר חצי זכר שהיה נהוג באשכנז והובא
ברמ"א )רפא ס"ז( ולכאו' לא חששו להעברת נחלה שחז"ל אין רוחם נוחה מזה .וע"כ
אלקטה בין השבלים מה הם טעמי הקולא ליישב מנהג העולם.

   
)  ח"ג סי' קמז( כתב משם גאון ,שבטופסי שטרות יש שיור של  4זוזי ,ופירש
 הגאון ,מטעם שתהא רוח חז"ל נוחה הימנו ע"ש .והובא בקצוה"ח )סי' רפב סק"ב(
והחת"ס )חו"מ קנא( כתב שדעתם של גאונים רחבה מדעתנו ,משמע שפוסק כדעתם.
ואמנם החת"ס כתב ,שבדעת בעה"ט יש שני דינים .שלהוריד הענין של אין רוח חז"ל
נוחה הימנו ,לא מהני שנותן ד' זוזי .אבל הענין שתהי עוונותם על עצמותם) ,שמבואר
בירושלמי שהביא הרי"ף )ב"ב סא (.שהכותב נכסיו לאחרים ומניח בניו שעליהם הכתוב
אומר ותהי עוונתם על עצמותם ,ופי' הנמוק"י שבעבור בניהם שהם עצמותם ,נושאים
עוונות הרבה ע"ש( ,ע"ז סובר בעל העיטור שמהני שמשאיר לאחרים ד' זוזי .מ"מ
משמע שסובר שיש לסמוך על התשב"ץ משם גאון ע"ש .וגם בשו"ת אגרו"מ )חו"מ ח"ב
סי' מט וסי' נ'( כתב שיש לסמוך על תשב"ץ ,וא"א לומר שלא עושה כהוגן .ואם משאיר
שיעור חשוב כגון חומש מהנכסים ליורשין ,הוא שיעור חשוב יותר מד' זוזי ,שאין בזה
חסרון שאין רוח חז"ל נוחה הימנו ע"ש.
 מצאנו חברים לשיטת תשב"ץ ,הלוא הם הבה"ג שכתב )עמוד תקלה( הכותב כל
 נכסיו וכו' אין רוח חז"ל נוחה הימנו ,משמע דווקא כל נכסיו .וכן ברבינו גרשום
מאור הגולה )ב"ב קלג ,(:הכותב נכסיו ,שלא הניח כלום וכו' .משמע שאם שייר אין דין
זה .ע"ש.

    
  כנה"ג )שם אות ט'( אמר המאסף יראה לי שלא אמרו אין רוח חז"ל נוחה הימנו
א יעויין עוד מש"כ בנידון זה הגאון רבי אשר וייס שליט"א לעיל סימן כג .

רמ

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ובתורתו נהגה

אלא דווקא בכותב נכסיו לאחרים והניח לבניו ,אבל בנותן נכסיו לאחד מבניו כגון
שריבה לאחד ומיעט לאחר ,אע"ג דאמר שמואל לרב שילא לא תהוי בעבורי אחסנתא
אפילו מברא בישא לברא טבא ,אינו בכלל דאין רוח חכמים נוחה הימנו  
  עד או דיין לעבורי אחסנתא ,אפילו מברא בישא לברא טבא .עכ"ל .מבואר
דעת הכנה"ג שמותר להעביר מבן ולרבות לזה ולמעט לזה .ורק אין ראוי הוא לעשות
כן.
 דברים אלו מפורשים בשו"ע ,שהרי מרן בדין 'נותן לאחרים ומניח היורשים',
 אפי' אין נוהגים כשורה ,כתב לשון אין רוח חכמים נוחה הימנו ,ואילו בדין
מעיד בצוואה שמעבירין מבן לא טוב לבן טוב כ' שמדת חסידות לא להעיד .משמע
שרק כשנותן לאחרים אין רוח חז"ל נוחה הימנו ,אבל בנותן לבן א' יותר ולשני פחות
לא הוזכר דין אין רוח חז"ל נוחה הימנו ורק מדת חסידות יש שלא להעביר אבל מדין
שרי .כ"נ שלמד הכנה"ג ללשון השו"ע.
 בשדי חמד )ח"ד עמוד  33אות ז'( שהביא שיש שתמהו על כנה"ג מדברי הרשב"ם
) ב"ב קלג (:שכתב וז"ל ,ואפילו להרבות לאחד ולמעט לאחר עכ"ל .אמנם הרב שדי
חמד כ' שאין לתמוה ,משום שגם כנה"ג סובר שמדת חסידות שלא לעשות כן אפילו
בין הבנים ,ורק בא לומר הכנה"ג שאין בזה הדין דאין רוח חז"ל נוחה הימנו ע"ש.
 כתב לפרש בדברי הכנה"ג בספר שנות ימין )הובא בשד"ח שם עמוד  ,(34שמיירי
 שעכ"פ נותן לכל הבנים ,ולא שממעט בן א' ולא נותן לו לגמרי כלום .ע"ש.
שבזה ייושב שדבריו אינם סותרים לדברי הרא"ש )כלל פד סי' א'( שהביא הטור ,שאמר
שיש דין אעבורי אחסנתא גם בנותן רק לבנו גדול ולא לאחיו ,ועל כרחך לחלק
 מיירי שנותן לבנו גדול ולשאר אחיו לא נותן כלום ,שע"ז אין רוח חז"ל נוחה
הימנו  ,מיירי שמרבה לא' וממעט לשני אבל כל בן מקבל משהו ,שע"ז רק אין
ראוי ומדת חסידות שלא לעשות כן) ,עיין שם(.
 בשו"ע הרב הלכות מכירה )סעיף ח( מבואר החילוק בין מי שלא נותן ליורשים שע"ז
אין רוח חז"ל נוחה הימנו ,ולבן מרבה לאחד וממעט לשני שע"ז רק לא ראוי ע"ש.
 גם בספר יביע אומר )ח"ח חו"מ סי' ט אות ז'( כתב לתרץ לכוונת רשב"ם שאם מרבה
 לבן א' וממעט לשני      ומדת חסידות ,ורק באופן שנוטל מבנו
אחד ולא נותן לו כלל וע"ז נאמר שאין רוח חז"ל נוחה הימנו.

      
 לא הבנתי ישובם של השדי חמד והיביע אומר .שהרי המשנה הביאה לרבנן
 ורשב"ג ,שרבנן סוברים שכותב נכסיו לאחרים כשיש בן אין רוח חז"ל נוחה
הימנו ואלו רשב"ג סובר שאם אין בניו נוהגים כשורה זכור לטוב .ונסתפקה הגמ' אי
רבנן חולקים על רשב"ג או לא ,וביאר רשב"ם שהאם גם בבניו לא נוהגים כשורה
חולקים רבנן שמא יצא הימנו בן כשורה ולכן אין רוח חז"ל נוחה הימנו אם מעביר
מבנו זה ,והוכיחה הגמ' ממה ששמואל אמר לרב יהודה שיננא לא תיהוי בי עבורי

משנת

סימן לח – הרב ישראל ינון פרץ

יוסף

רמא

ובתורתו נהגה

אחסנתא אפילו מברא בישא לברא טבא וכ"ש מברא לברתא .ופירש רשב"ם בי עבורי
אחסנתא שמרבה לאחד וממעט לאחר ,ע"ש .ומוכח שספק הגמ' היא האם הדין דרוח
חז"ל נוחה נאמר גם במקרה שמעביר מבן טוב ללא טוב וע"ז ענתה שגם ע"ז נאמר דין
זה שאין רוח נוחה הימנו ופי' רשב"ם שזה מיירי במרבה לאחד וממעט לשני ומשמע
שגם ע"ז נאמר הדין דאין רוח נוחה הימנו ולא רק איסור בעלמא או לא ראוי בעלמא
וצ"ע.
 תשבני מלשון השו"ע שכ' שמדת חסידות שלא יעיד אדם בצוואה שמעבירין
 ירושה מבן לא טוב לטוב ,כי שם מיירי רק על  שע"ז יש מדת חסידות ,אבל
לעולם  אין רוח חז"ל נוחה הימנו גם במרבה לזה וממעט לזה .וצ"ע.

    

 השבוני  ת"ח שליט"א מחו"ר אהבת שלום שלעולם ספק הגמרא הוא על
 דין רשב"ג כשמעביר לאחרים כשבנו אין נוהג כשורה האם חכמים חולקים על
רשב"ג ,ופשטה הגמ' מדין דשמואל שלא תהוי בעבורי אחסנתא גם מברא בישא
לטבא ,וע"ז פי' רשב"ם שמרבה לאחד וממעט לשני .ולדברי כנה"ג ע"ז נאמר רק 
 בלבד כיון שרק מרבה לזה וממעט לזה ,ואם כל העברה מבנו  כשבנו לא
טוב היה מותר ,א"כ ל"ש בזה שמרבה לאחד ונותן לשני מעט ,לא ראוי ,אלא ודאי
כשמעביר לאחרים הוי אין רוח חז"ל נוחה הימנו ,ולכן כשמרבה לבנו אחד וממעט
לשני סובר שמואל שהוי אין ראוי ,ולא תהיה בעבורי אחסנתא .וזה הוכחת הגמ',
ממקרה שאין ראוי ,יוכח שכשנותן לאחרים הכל גם בברא בישא אין רוח חז"ל נוחה
הימנו ,ולא קשה מדברי רשב"ם לסברת כנה"ג .ועדיין צ"ע.
 הרה"ג ר' יהודה אריאל פרץ שליט"א העיר על תירוץ זה מלשון "אפילו" שכתב
 רשב"ם משמע שבין במרבה לאחד וממעט לשני ובין במעביר מבניו לאחרים
אותו הדין שבשניהם אין רוח חז"ל נוחה ולא לחלק שבזה "אין ראוי" ובזה אין רוח
נוחה הימנו וצ"ע.
 להסביר את הגמ' לא כרשב"ם וכמו שהעיר הרש"ש )שם( שלא תהא בעבורי
 אחסנתא היינו מעביר לגמרי מבן לא טוב לטוב ואו שנותן לאחרים כל נכסיו
ולא משאיר ללא טוב כלום וע"ז פשטות הגמ' שג"ז לרבנן אסור משום שאין רוח חז"ל
נוחה הימנו] .וגם מלשון המשנה שחכמים דברו שנותן נכסיו  אין רוח חז"ל נוחה וע"ז
קאי רשב"ג שאם אין נוהג כשורה מותר משמע לאחרים .וע"ז רבנן פליגי שג"ז אסור ,אבל לעולם
אם לאחד מבניו מרבה ולשני ממעיט יודו שמותר וכהכנה"ג וצ"ע[ב.
ב   יעויין ברשב"ם לעיל מיניה )ד"ה ת"ש( שכתב :ת"ש דא"ל שמואל וכו' ,אלמא פליגי רבנן עליה,
מדקאמר שמואל הכי" ,דאי לא תימא הכי ,שמואל דאמר כמאן" .עכ"ל .ואם איתא דס"ל לרשב"ם דמתני'
דאין רו"ח נוחה ,וההיא דשמואל ,חדא נינהו ,א"כ הול"ל לומר בפשיטות "אלמא פליגי רבנן עליה אף בברא
בישא" ,ותל"מ .ומדכ' בסגנון הנ"ל מוכח דפשיט"ל שדברי שמואל ודברי המשנה בעיקרם אינם שייכים
זל"ז ,אלא דאכתי שפיר דמי ללמוד מדברי שמואל לנ"ד מכח שיקול צדדי ,וכד' של הכנה"ג ומרן היבי"א

רמב

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ובתורתו נהגה

  
 יביע אומר )ח"ח חו"מ סי' ט( בסוף התשובה )ד"ה המורם( כ' שאם נותן לבנו ת"ח
 שרי מכמה ספיקות ,וחיבר שיטת רשב"ץ ועיטור עם כנה"ג .ולכאו' אינם
שיטה אחת ,שהרשב"ץ ועיטור כ' שאם משייר מותר -ואין בזה חסרון שאין רוח חז"ל
נוחה הימנו .ואלו כנה"ג כ' שבמרבה לא' מבנים וממעיט לאחר אין בזה עבורי
אחסנתא ומ"מ אין ראוי .ושני ענינים הםג .ע"ש.

    
  נותן מתנה מהיום מחיים מותר ומה שאסרו רק בצוואת שכ"מ וכדו' שנותן
 בשעת מיתה אבל הנותן מחיים יכול לעשות בנכסיו כרצונו וכן תירץ ביפה תואר על
המדרש )לך לך פרשה מב' סי' א( וכן הוא בחת"ס )חו"מ קנא( ,אמנם תמה מגמ' כתובות
שסירב רב יהודה בר מרימר להזקק לנדוניה לביתו אפי' שזה מחיים ,ולכן בחת"ס רצה
לומר שרק בנותן לצדקה מותר בחיים ולא בסתם נתינה.
 כתב כן הכנה"ג )סי' קי( והביאו הרב פרי האדמה )חב דף קמד ע"ג( שבבריא ל"ש דין
 עבורי אחסנתא .ורק בלשון ירושה שייך דין העברת נחלה והובא ביבי"א )שם
בהערה( וכן כתב הב"ח שבנותן מחיים מותר וכתב שכן מוכח ברמב"ם.
  חסידים )תתק"ג( כתב שיכול ליתן לזה שהוא טוב יותר מאחיו ורק כשהאחים
לא ידעו מזה.
  משאיר לכל בן מה שראוי לו לצרכיו "דבר המספיק להם" ,בשו"ע הרב )הלכות
מכירה סעיף ח'( כתב שמותר.
  בנו לא שותו"מ כתב באגרו"מ )חו"מ ח"ב סי' נ אות ג'( שאם מומר לחלל שבתות
 בפרהסיא ועוברים על איסורי תורה ואין מחנכים בניהם לתו"מ אין להסתפק בזרעא
מעליא ואף שאירע לפעמים שגם ממומרים לשבת ולכל התורה נפיק בן שו"ת ,ודאי
היא רק מיעוט שלא מצוי ורשאי ליתן לאחרים וכ"ש לצדקה ,ורוח חז"ל נוחה הימנו
וזכור לטוב ע"ש שהאריך.
  לצדקה לא שייך האיסור) ,שם באגרו"מ( .ע"ש.
)נג(.

  

  משייר שיעור חשוב לבניו אין בזה חסרון של עבורי אחסנתא .כ"כ התשב"ץ

זיע"א ,והיינו דקאמר "דאי לא תימא הכי ,שמואל דאמר כמאן" .ודו"ק) .ומ"ש אחוה דהה"כ נר"ו מלשון
"ואפילו" ,נ' דלא מבעיא "כל נכסיו" אלא אפי' רק "להרבות" לטוב אין ראוי להיות עד ,ואינו ענין לרו"ח
נוחה .ודו"ק(.
ג   גם ביבי"א שם הקדיש הדיבור לכל עניין באות פ"ע ובהרחבה ע"ש ,ובסגנון דבריו שבמסקנא ,נ'
שעיקר כוונתו לצרף הספק דשמא כהכנה"ג וסיע' ,לפי שהכנה"ג איירי אליבא דכ"ע ואליבא דהלכתא ,וגם
שאינם כ"כ חידוש ,אלא שסו"ס ד' כנה"ג עצמם אינם אלא מדיליה וללא הכרח ,ולזה הוסיף מרן לתמוך
עיקר יסודו של הכנה"ג מתורתם של ראשונים) .שכן מפורש יוצא מד' הראשונים אלא שהם הרחיבו במשייר
להתיר אף לאחרים .ודו"ק(.

משנת

סימן לח – הרב ישראל ינון פרץ

יוסף

רמג

ובתורתו נהגה

משם גאון ובעל העיטור .ובה"ג )עמוד תקלה( ורבינו גרשום )ב"ב קלג (:והובאו בקצוה"ח
)סק"ב( ובחת"ס )חו"מ קנ"א( וכתב באגרות משה )ח"ב סי' נ'( שחומש מהנכסים הוא שיעור
חשוב .ובסי' מט כתב שיעור חשוב הוא אלף דולר .וצריך לומר לפי הזמן וערך ממון
האב.
  כנסת הגדולה אם כותב לאחרים ולא משאיר לבניו אין רוח חז"ל נוחה הימנו,
 אבל מרבה לבן אחד וממעט לשני אין בזה חסרון הנ"ל אלא רק מדת חסידות ,ולא
ראוי לעשות כן .והבאו בשדי חמד )ח"ד עמוד  (33ויבי"א )ח"ח סי' ט(.
  מתנה מחיים מהיום ולאח"מ אין חסרון של עבורי אחסנתא ורק בצורת
 ירושה יש חסרון הנ"ל .כ"כ כנה"ג )סי' ק"י( ופרי האדמה )ח"ב קמד ע"ג( וחת"ס )ס' קנא(
ויפה תואר )על המדרש לך לך פרשה מא סי' א( והובא ביבי"א )הנ"ל( וכ"כ הב"ח בדעת
הרמב"ם ,וכ"כ בכסף הקדשים משם ראנ"ח שבדרך אודיתא ומתנה אין איסור העברת
נחלה .ועיין בס' לב אריה )גרונסס ח"ב סי' נו(.
  חסידים )תתק"ג( כתב שבנותן לא' מבניו יותר והשאר לא יודעים מזה אין
חסרון של עבורי אחסנתא.
  משאיר לכל בן מה שמספיק לפרנסתו שרי )שו"ע הרב הלכות מכירה סעיף ב'( ]וצ"ע
מה כוונתו במספיק לשנה או לכל חייו[.
  שבת בפרהסיא וכדו' כ' אגרו"מ )ח"ב סי' נ' אות ג'( שאין בזה איסור העברת
נחלה.
ד
  לצדקה לא שייך האיסור )אג"מ הנ"ל( ועיין פת"ש משם חת"ס הנ"ל .

ד

  ועיין ביבי"א ח"ח )חחו"מ סי' ט ,י( בכל אחד מאלו היאך נכון לנהוג .ע"ש) .וע"ע לעיל בתשובת
הגאון ר' אשר וייס שליט"א הנ"ל מש"כ בזה(.

רמד

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ובתורתו נהגה


הרב אוריאל בנר
ר"מ בישיבת אפיקי דעת
שדרות

 
 הוכיח הערוך את התירו בפסיק רישא דלא ניחא ליה בין השאר ,מזבחים )צא(:
 שם משמע שמותר לפי ר"ש לזלף יין על המזבח גם אם פסיק רישא שתכבה
האש ,ומסוכה ל"ג ע"ב שם נאמר שמותר ללקט ענבים מהדס כדי לאוכלן ,אף שהדבר
מתקן את ההדס ביו"ט ,וזאת כאשר אית ליה הושענא אחריתי ,כלומר שלא ניחא ליה
בתיקון זה .והתוס' בכתובות )ו ע"א ד"ה האי( כ' שאפשר לדחות ראיות אלו "דההיא
דמתיר ר"ש לזלף יין על גבי האישים ,איכא למימר דמצוה שאני .וכן ההיא דאית ליה
הושענא אחריתי ,איכא למימר דשרי משום מצוה" .להלכה קיי"ל בשו"ע )שכ סי"ח( דלא
כהערוך ,אלא שמצרפים שיטתו במקרים מסוימים .ובדרבנן ,נחלקו תרוה"ד והמג"א
כמבואר בריש סימן שי"ד .ויש לדון האם תירוץ תוס' שמצוה שאני נפסק להלכה?
ומצאנו למרן הגר"ע יוסף בהליכות עולם ח"ח )עמוד שפ( שהביא דברי תוס' על מיעוט
ענבי הדס ,ושכ"כ הרא"ש וההשלמה .ולמד משם להתיר לתת שיעור כשיש בו גם
תלמידים שאינם הגונים ,כיון שיש כאן פסיק רישא דלנח"ל ,ואף לחולקים על הערוך
י"ל דמצוה שאני] .וצירף לזה עוד צדדים יעוי"ש[ וכיון שפתח לנו פתח לצרף יסוד זה
למעשה ,עלינו לדון בגדרי ההיתר] .כמובן להלכה ולא למעשה[.
 בקובץ אור תורה )אלול תשס"ג ,סימן קלא( כתב חכ"א להקשות על דבריו שבהדס י"ל
 שהוי רק איסור דרבנן ]כדברי רש"י שם או כיון שהוו"ל משאצל"ג[ ומדברי
הגרע"י משמע שלא חילק .וכתב הרב יצחק יוסף שם )באו"ת הערה ג( שכיון שתוס' הביא
גם את הגמרא בזבחים בה מדובר על איסור דאורייתא משמע שאין חילוק .והנה
בקובץ שיעורים )כתובות ,אות יט( העיר שאם החולקים על הערוך סבורים שיש איסור
מדאוריתא בפסי"ר דלנח"ל ,מה תועיל סברת מצוה שאני ,שבפשטות אינה אלא סברא
בדרבנן? וממילא משמע שלדעת תוס' ,גם החולקים על הערוך אינם אוסרים אלא
מדרבנן .אבל העירו על דבריו )בבית ישי סימן יא ,ועוד( שלא נראה כן מתוס' בכמה דוכתי
המתירים רק בגלל משאצל"ג ,ומשמע שאילולי זה אסור מדאורייתא .ולכן הוכרחו
מספר אחרונים לפרש סברת המצוה בהקשר לגמרא בזבחים בדרך אחרת .או שהפשט
הוא שמצוותו בכך ולכן שאני ]כנ"ל שם בגמרא –שיעורי ר' דוד פוברסקי כתובות
עמוד עד[ .או כיון שהזילוף הוא מצווה נחשב הוא הדבר העיקרי ,והכיבוי הופך להיות
שולי ובטל ,כמו שמצאנו בענין נדרים ונדבות שנאסר להקריבם ביו"ט לחלק מהדעות,
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כי אף שרוצה לאוכלם ,עיקר ההקרבה הוא ע"ש המצווה ולא לשם אוכל נפש.
משה כתובות עמוד מח ,החשמל לאור ההלכה עמוד מג ,סוכת דוד כתובות שם( וממילא מועילה סברת
'מצווה שאני' להתיר איסור תורה ולא רק איסור חכמים.
 היו שדייקו שלגבי הדס כתב תוס' בלשון אחרת מעט "דשרי משום מצווה",
 ולדרך זו ע"כ שהגדר כאן אחר ,שהרי "ההיא דמזלפין גופא זלוף עצמו הויא
מצווה ,אבל גבי הושענא כשממעט הענבים אינו אלא תיקון המצווה ,ואין המיעוט
עצמו מצווה" ]לשון השטמ"ק[ .ונמצא שלהתיר איסור דאוריתא בעינן מצווה ממש
ושהיא תהיה עקר עיסוקו ,ולהתיר איסור דרבנן ,כמו בהדס ]שאף אם תיקונו הוי
דאוריתא ,הרי לר"ש הוי משאצל"ג ופטור[ .מספיק אף קשר רחוק יותר למצווה .ואם
אמנם מדובר באיסור דרבנן ,יהיה דבר זה נפ"מ בעיקר לאוסרים פסי"ר בדרבנן.
 בענין הדס צ"ב מאי מצוה איכא והרי יש לו הושענא אחריתי וכתב בבית אפרים
 סימן נ"ט שמכשיר הדס נוסף על הצד שיצטרך לו ,אם יפסל הראשון ]וכך פירש
גם הגרע"י[ .ולפי זה יש לישב קושית רבי אלעזר משה הורביץ בסוכה שם שתמה
":צ"ע היכי שייך למשרי משום מצווה ולא יכוון למצוה?" ולפי ההסבר הנ"ל יש
לבאר שהוא מתכוון לאכילה ויודע שיוכשר ההדס אם יצטרך ,אבל כיון שכרגע יש לו
הדס כשר ,אינו רואה חשיבות בהכשר זה ,אבל לפי האמת מהווה אפשרות זו שיצטרך
את ההדס סיבה להתיר איסור דרבנן .וראיתי בקובץ תחומין כ"ה במאמרו של הרב
שמואל רבינוביץ רב הכותל ,שדן בהיתר ההליכה מול המצלמות באזור הכותל ,והזכיר
בין השאר שיקול זה של מצווה ורצה לבאר בתוס' שמדובר בהדס מהודר יותר ולכן
נחשב מצווה ,אף שיש לו אחריתי והסיק מכך שלתוס' גם סרך מצווה והידור מצווה
מתירים פסיק רישא .אבל בספרו שערי ציון )עמוד קנו( חזר ודחה פרוש זה שכן אין לזה
רמז בלשון התוס' ,ופירש כוונת תוס' ד"כל האיסור דרוצים לאסור ,דמתקן ההדס
למצוותו ,ולולא המצווה לא היה זה תיקון ,וזה עצמו נחשב פסי"ר משום מצווה
דשרי" ונמצא שיש נפ"מ גדולה בין שני הפירושים האם זה היתר מיוחד בענין ההדס
או שאפשר ללמוד מכאן להידור מצוה בעלמא .אבל כנ"ל הבית אפרים והגרע"י פירשו
אחרת שמתקן הדס שאולי יזדקק לו ,ונמצא שלמדנו מכאן שגם דבר זה מספיק כדי
להחשב מצווה ולהתיר איסור דרבנן בפסי"ר.
 דברי התוס' שם בכתובות כתבו "ההולך להקביל פני רבו עובר עד צווארו
 במים ,ולא גזרינן שמא יסחוט ,לפי שלדעת כן עושה ,ועוד איכא למימר התם
דמצוה שאני" .ובספר שערי ציון שם הביא מכאן שמצוה כהליכה לקבל פני רבו
]וממילא ה"ה הליכה לכותל עיי"ש[ ,נחשבת מצווה לענין זה ש"הקילו בו באיסורי
דרבנן" .ויש להעיר ,המהרש"ל הגיה שם ,שבמקום "ועוד" צ"ל "ומיהו" ,ובספר זכרון
יהודה )פיוטריקוב תרס"ו( כתב על גירסת תוס'" ,פירוש ואיכא נמי תרתי דעל דעת כן הוא
עושה ואיכא נמי מצווה והגהת מהרש"ל בזה הוא לאו דווקא" .נמצא שיש מקום לדון
האם לדעת תוס' מצווה כהקבלת פני רבו ,היא סיבה העומדת בפני עצמה ,או
)דברות
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משמעותית רק בצירוף הנימוק הנוסף.
 הליכות שלמה )ח"ב עמוד קפו( תמה הגרשז"א "פליאה עצומה" "איך התירו
 משאצל"ג משום צורך מצווה .הא קיי"ל בכל דוכתי דמשאצל"ג חמירא
טובא" .ושמא י"ל בדוחק גדול ע"פ המוסבר לעיל בענין כיבוי האש שפסיק רישא
במקום מצווה דאורייתא שהיא פעולה העקרית שרי ,שאף שפסי"ר אסור מן התורה,
אבל בהצטרפו למשאצל"ג הההופכת אותו לדרבנן ,ניתן לראות בו צד מסוים המקל
יותר משאר משאצל"ג ,וכעין מה שמצינו במשנה ברורה )רנג ס"ק צט( שמותר לומר
לנכרי לשים תבשיל שהתקרר לגמרי על תנור החורף קודם שהוסק ,כיון שעיקר כונתו
לחמם את הבית ]בהיתר[ "ואף דהוי פסיק רישא לגבי התבשיל שנתחמם ממילא ,מ"מ
באמירה לנכרי דהוי שבות שאין בו מעשה לא מחמרינן כולי האי ושרי אף בפסיק
רישא"] .ובפשטות היתר זה הוא אף בפסיק רישא דניחא ליה ,שהרי שם ניחא ליה
א
שתתחמם הקדירה[ .כלומר שאין זה בדרגת חומרה רגילה של מעשה איסור דאוריתא
ולכן התירו במקום מצווה.

א   נראה דהמשנ"ב ר"ל דשאני התם דהוי שבות 'קל מהרגיל' ,ע"ש .משא"כ בהליכו"ש הקשה
דמשאצ"ל הויא שבות 'חמור מהרגיל' .ודו"ק.
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הרב נסים שבבו
דיין ביה"ד 'היכלא דרשב"י'
צפת

 
 

 חתם סופר )אבן העזר חלק א' סימן ק'( כתב אודות רב המסדר קידושין שצירף עמו
 עד ,וייחד אותו לעדות ,והוא היה קרוב עם הכלה שני בשני ,בחד בעל .ופסק
שיש לסמוך על אסיפת העם שהיה שם ,ואף שלא ראו והשגיחו על נתינת הטבעת,
ואמירת הרי את מקודשת ,מ"מ אומדנא דמוכח היא שנתקדשה וברכו ברכת אירוסין
ונישואין .וכל עדות שהוא ע"י אנן סהדי א"צ דין עדות ולא יופסל ע"י צירוף פסולים
וקרובים ,דהרי כל אנן סהדי פסולין וכשרי' מצורפים ,והביא ראיות לדבריו ע"ש.
 זצ"ל בכוחו הגדול העלה ב"יביע אומר" )חלק ח' סימן ג'( שכיון שרבים מהפוסקים
 חולקים על דעת החתם סופר זצ"ל ,לכן במקום עיגון גדול יש לסמוך על דברי
הפוסקים לבטל קידושין כאשר נמצא פסול בעדים ,ואין לחשוש לסברת החתם סופר
הסובר שאף בכה"ג הקידושין קיימים מחמת הציבור שנמצא בעת הקידושין ,שעל ידם
נוצר אנן סהדי שהיה כאן קידושין .והביא שם הוכחות רבות דלא כהחת"ס ,ולכן התיר
אישה מעגונה.
 עטרת דבורה ח"א )סי' כד( השיג עליו וכתב וז"ל "וע"ע בשו"ת יביע אומר חלק
 ח' אה"ז סי' ג' סק"ו שהביא בשם ספר משפטי עוזיאל )אה"ז סי' נז( שכתב לדחות
את סברת החת"ס ,ונעלמו ממנו כל אותם פוסקים שהבאנו המחזיקים בשיטתו ,וכמו
כן לא הביא כל הוכחה וסברא לדחות את דינו של החת"ס בעניין האנן סהדי ,דין
שחת"ס כתב עליו שהוא פשוט יותר מביעתא בכותחא" .עכ"ל.
 גבי מה שהעיר "שנעלמו מעיני מרן 'היביע אומר' כל אותם פוסקים שהבאנו
 שמחזיקים בשיטתו" ,נראה שכוונתו לרב פעלים )ח"א אה"ז סי' יא( וכן לשו"ת עזרת
כהן )סי' מד( שהביא שם בתשובתו .ע"ש.
 ,אין זו הערה כלל ,כיון שמרן "היביע אומר" כבר הזכיר שרבים הם
 ,החולקים על החת"ס בזה והלכה כדעת הרוב .וביותר כשהחולקים על
החתם סופר הם המהר"י וויל ומהר"י ברונא שהם ראשונים )והסכימו להם גדולי האחרונים כפי
שציינם שם בתשובה( .ובמיוחד כאן שמוכח שלא ראה החתם סופר את דברי הראשונים,
שאם כן היה מעיר על דבריהם .ויש לומר שאם היה רואה את דבריהם היה חוזר בו.
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 קשה על החתם סופר ,שהראשונים שדנו בקידושין שנעשו בפומבי לא העלו על
לבם לחשוש למעשה הקידושין מצד אנן סהדי ,א"כ מוכח שלא סבירא להו כוותיה.
 שהעיר 'וכמו כן לא הביא כל הוכחה וסברא לדחות את דינו של החת"ס בעניין
 האנן סהדי ,דין שהחת"ס כתב עליו שהוא פשוט יותר מביעתא בכותחא' .עכ"ל.
נראה שיש מקום לדחות דברי החתם סופר מכמה טעמים:
  בשו"ת מהר"י ווייל )סימן ז( כתב וז"ל" :ששאלת ע"ד הקדושין שיחדו שני
 עדים והעדים היו פסולים :בן ראובן עם נשוי בת שמעון .נראה דכיון דייחדו עדים
אלו והם פסולים פשיטא דקדושין לא הוו קידושין .אף על גב דהקדושין נעשו בפני
המון עם ,והיו שם הרבה עדים ,ואיכא למימר תתקיים בשאר כדאיתא באשרי פרק יש
נוחלין ופ"ק דמכות; שאני התם שלא ייחדו עדים פסולים ,אבל הכא כיון דיחדו עדים
פסולים ,א"כ הייתה כוונתם      
 מדבריו ,שהטעם שאין העדים הכשרים הנוכחים בחופה מצטרפים -משום
"שהייתה כוונתם שהעדים שיחדו יהיו עדים  
 קשה בגוף דברי המהר"י וויל מדוע כאשר נתייחדו עדים פסולים ע"י הבעל
 דבר פסל בזה את כל שאר העדים שנוכחים בחופה ,הרי כיון שעדים שנכחו
בחופה ראו את מעשה הקידושין  -יכולים להעיד עליו ואיך יכול לפסול את עדותם,
הרי בקידושין לא בעינן שייחד את עידי הקידושין שהרי מעיקר הדין נפסק שא"צ לומר
"אתם עדי" וכתב רש"י הטעם 'שהרי ראו' הרי שעצם ראיית העדים את העדות
מכשירה אותם להעיד ואיך יכול הבעל לבטל מהם שם עדות?
   בטעם הדבר שסובר המהר"י וויל שאין העדים הנוכחים בחופה
 יכולים להעיד ,האם הטעם הוא משום שיש ביד הבעל שהוא בעל דבר במעשה
הקידושין ,לפסול את שאר העדים הנוכחים בחופה מלהיות עדים .או שאין בכוחו
לפסול את שאר העדים מלהעיד ,אלא כיון שעצם חלות הקידושין תלוי בעדים אלו
)ואינם רק מבררים האמת( יש כח ביד הבעל דבר דהיינו האיש המקדש להתנות שחלות
הקידושין יהיו רק ע"י עדי הקידושין אלו ולא אחרים .נמצא שכאשר מייחד עדי
הקידושין ונמצאו פסולים -שאר הנוכחים בחופה אע"פ שכשרים לעדות מ"מ אינם
יכולים לפעול חלות הקידושין ,כיון שהבעל התנה שפעולת חלות הקידושין תהיה רק
על ידי עדי קידושין אלו שייחד.
 השני הנ"ל מצאתי בשו"ת בית דוד )סימן לו( וז"ל" :לכן נ"ל דמ"ש מהר"יו ז"ל
 שאין העדות מתקיים בשאר לא משום שכיון לפוסלם להעיד על הקידושין
בב"ד ,אלא משום שכיון שלא יחולו הקידושין ע"י השאר ,לפי שידוע שאין הקידושין
חלים אלא על ידי העדים וכו' .וכ"כ הריטב"א בפ' האיש מקדש )דף נא( בקידושין אין
העדות באה לאמת הדבר בלבד ,אלא אפילו ידעינן דהכי קושטא דמלתא שקדשה-
אינה מקודשת בלא עדות ,ואין לקידושין קיום בלא עדות וגזרת הכתוב הוא .עכ"ל
)הריטב"א( .וזה שיחד את אלו כוונתו שאלו יהיו עדים לחלות הקידושין ואינו רוצה
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באחרים שיעשו עדים לגרום חלות הקידושין ,ולזה מועיל לו הייחוד שלא יחולו
הקידושין ע"י ראייתם של אחרים ,דכיון שהוא בא לעשות הקידושין -יכול להתנות
קודם שיחולו שלא יחולו ע"י השאר       
   אנו אומרים שהוא מכוון לבטל ראייתם בייחוד שעושה אבל
לפוסלם מלהעיד אח"כ בב"ד לזה אינו מכוון וכו' .עכ"ל.
 דברי הבית דוד מתורץ שפיר שאף שהעדים יכולים להעיד על פי ראיית מעשה
 הקידושין בלבד ,אבל בכה"ג שייחד עדים הרי קבע הבעל שאין חלות הקידושין
אלא על ידי עדים אלו ,ואחרים שראו הקידושין אינם יכולים לפעול את חלות
הקידושין ,אלא להעיד על מעשה הקידושין שנעשה בהכשר על ידי עדים כשרים.
 י"ל שאף סברת החת"ס לא תועיל לקיים הקידושין ,שהרי גם אנן סהדי לא יועיל.
 שכיוון שייחד עדים אלו לפעול חלות הקידושין הרי שקבע שרק עדים אלו
יכולים לפעול חלות הקידושין .ואינו רוצה שיחולו הקידושין בעדות אחרים כלל ,בין
בתורת עדות ובין ע"י אנן סהדי .ולכן המהר"י וויל לא הזכיר סברת האנן סהדי כלל
שהרי הבעל התנה שאין הקידושין חלים רק על ידי עדי הקידושין שייחד בלבד.
 לסברת החת"ס שמועיל אנן סהדי ,יהיה קשה מדוע צריך עדים כאשר מקדש
בפרהסיא ,הרי ישנה עדות מצד הקהל שיוצרים אנן סהדי.
 ידעתי שבשו"ת באר מים חיים )מוצרי ,סימן כ( כתב בשם ה'נאמן שמואל' לחלוק
 על הבית דוד וסוברים כצד הראשון שהזכרנו שיש ביד הבעל שהוא בעל דבר
במעשה הקידושין ,לפסול את שאר העדים הנוכחים בחופה מלהיות עדים .והביאו
ראיה מהדין המבואר בחו"מ סימן ע' שאם התנה המלוה עם הלוה אל תפרעני אלא
בפני פלוני ופלוני ,שדעת הרי"ף ועוד שפסל בזה את שאר העדים ואפילו באים לפנינו
ומעידים שפרעו אינם נאמנים ,וא"כ בנ"ד שייחד עדים הוי כאילו אמר שעדים אלו
רוצה ולא אחרים.
 לדעת הרמב"ם ועוד שחולקים ,שלא פסל בזה את שאר העדים ,דוקא שם
 שאין כוונתו לפסול השאר אלא שלא ידחה אותו פרעתיך בפני פלוני ופלוני
וילכו להם למדינת הים ,אבל בקידושין מה שמייחד עדים הוא כיון שרגילות הוא
שעומדים שם קרובים של החתן והכלה שפסולים לעדות ,והוי נמצא אחד קרוב או
פסול עדותם בטילה .ולכן הזמנתם היא בדוקא לפסול את שאר הנוכחים ואף את
הכשרים.
 במחלוקת זו :שלדעת ה'בית דוד' עדים אחרים כשרים -יכולים להעיד בפני
 ב"ד על מעשה הקידושין שנעשה כהלכתו בפני עדים כשרים ,שהרי לא
פסלם לעדות .ולדעת ה'נאמן שמואל' אפילו להעיד בפני בית דין שראו מעשה קידושין
אינם יכולים שהרי פסלם לעדות) .אך צ"ע בזה מכח מה יכול לפוסלם במילתא דאיסורא כמו שהקשה
המהר"י בן לב(.
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 אפשר ,שגם הרב 'נאמן שמואל' מסכים ביסוד הדברים שכאשר הבעל דבר התנה
 שרק עדים אלו יפעלו את חלות הקידושין ,ולא אחרים ,כיון שעדי הקידושין
פועלים חלות הקידושין ,אין חלות הקידושין יכול להיות על ידי עדים אחרים או אנן
סהדי .אלא שמוסיף בזה הנאמן שמואל שהבעל דבר פסלם לעדות בכלל ,ואף להעיד
בב"ד על מעשה הקידושין אינם יכולים.
  ועוד ,שהחת"ס בתשובה הנ"ל הסתמך גם על סברת האבני מילואים המחדש
 שכיון שבקידושין המקדש בלא עדים אין קידושיו קידושין ,סתמא דמלתא אמרינן
שודאי כוונתו רק לעדים הראויים להעיד ,לכן לא אמרינן נמצא אחד קרוב או פסול
עדותם בטלה.
 שהאבנ"מ מחדש שלא בעינן ייחוד העדים בפועל ע"י החתן בכדי שלא יפסלו
 העדים שייחד מחמת העדים הפסולים ,אלא כיון שאנן סהדי שודאי אין רוצה
בקידושין ע"י פסולים אפילו לא ייחד הוי כאילו ייחד את העדים הכשרים בלבד.
ודבריו נסתרים מכל הראשונים שלא תירצו כן.
 דברי אבני מילואים חידוש ,שנראה שסובר  ,   ולכן אנו
 תולים שודאי כיוון רק לעדים הכשרים בלבד ,ומדברי הפוסקים נראה שמבואר
להיפך ,שברמ"א סימן סימן מב כתב וז"ל" :צריך שיראו המקדש והמתקדשת את
העדים ,אבל אם ראו אותם שנים מהחלון והם רואים ואינם נראים לו או לה ,אינה
צריכה ממנו גט .הגה :ואפילו שמעו העדים שאמרה שמקבלת לקדושין ,יכולה לומר:
יודעת הייתי שאין קדושין בלא עדים וכוונתי לשחוק בו .ודוקא שאמרה שכיוונה
לשחוק בעלמא ,אבל אם מכחשת שקבלה כלום ,והעדים מעידים שקבלה ,שוב אינה
נאמנת לומר :לשחוק כוונתי ,והוי קדושין".
 ברמ"א שכאשר ברור שהבעל והאשה כוונו לשם קידושין ,אף שלא ראו את
 העדים מקודשת .כיון שמספיק שהעדים יראו את מעשה הקידושין א"כ ברור
שלשיטת הרמ"א אין דין שהבעל והאשה יכוונו לעדי הקידושין ,כיון שלשיטתו אף
שלא ראו הבעל והאשה את עדי הקידושין כלל מקודשת.
 המהרי"ט שחולק שם וסובר שאפילו אם האיש והאשה כוונו לשם קדושין גמורים
 אינו כלום בכה"ג ,מפני שזהו כקדושין בלא עדים ,שאין העדים יכולים להעיד על
מה שבלבה .וכן הח"מ כתב ג"כ דלא הוי קדושין אבל לא מטעם המהרי"ט אלא משום
דאנן סהדי שלא כוונו לשם קדושין כיון שלא ראו עדים.
 ,אם היו סוברים כל הפוסקים הנ"ל שיש חיוב שהבעל והאישה צריכים לכוון
 ,לעדים ,הרי ודאי שלא היו קידושין כיון שהעדים לא נכחו במקום א"כ ודאי
שלא כוונו הבעל והאישה אליהם .ולא היו צריכים לומר שהטעם הוא משום שאנן
סהדי שלא כוונו לשם קידושין ,מוכח שלכו"ע אין צורך בכוונה מיוחדת של הבעל
והאישה על העדים.

משנת

סימן מ  -הרב נסים שבבו

יוסף

רנא

ובתורתו נהגה

 החתם סופר הסכים לדברי האבני מילואים וכתב על פי דבריו חידוש יותר גדול,
 שאף אם הרב המסדר קידושין ייחד עדים ונמצא שאחד מהעדים שייחד פסול,
מ"מ אין ביד הרב המסדר קידושין להפסיד הקידושין ולפסול את העדים הכשרים
שהחתן רוצה בהם.
 זה צ"ע ,שהרי הרב המסדר את הקידושין עושה בזה רצון החתן ,א"כ נחשב
 כשלוחו לייחד עדים אלו ,נמצא שהחתן הוא שייחד העדים ולא מסדר הקידושין
וכבר הזכיר סברא זו מרן ב'יביע אומר'.
  יש להקשות ,שאף אם נאמר שיש כאן אנן סהדי מצד הקהל ונחשב הדבר
 לעדות על מעשה הקידושין ,מ"מ הרי בקידושין בעינן דווקא שני עדים שיראו את
מעשה הקידושין ,שהרי אפילו שניהם מודים אינו מועיל כיון שהעדים הם חלק
ממעשה הקידושין .ועל זה לא מועיל מה שנתפרסם ברבים שהיה כאן מעשה קידושין.
 שהביא החת"ס הנ"ל ראיה מדברי רבו ה'מקנה' שמועיל אנן סהדי בקידושין
 וז"ל" :כי נתעוררתי ע"י דברת מ"ו הגאון במקנה סי' ל' שכל עדותנו בקידושי'
אינו אלא עפ"י אומדנא בעלמא שהרי מכסי' פני הכלה ואין העד יכול להעיד שזאת
היא הכלה אלא באומדנא שהשושבינים הושיבוה באפריון וכדומה וזהו ראי' ברורה".
 לדחות ,שלעולם אנן סהדי לא מועיל בקידושין כעדי קיום ,אלא בעינן עדים ממש.
 וכוונת המקנה כאשר העדים רואים את נתינת הטבעת הם עדי ראיה ממש ,שרואים
שאישה זו נתקדשה .רק שהאנן סהדי מברר מי המתקדשת שראו העדים ,נמצא
שהעדים ראו את מעשה הקידושין .אבל אין מכאן הוכחה שמועיל אנן סהדי בלא
ראיית עדים את מעשה הקידושין.
 בכדי לברר שהיו כאן קידושין מספיק אנן סהדי שנתקדשה וברכו ברכת אירוסין
 ונישואין ,מסתמא נעשו הקידושין כהלכתם בפני עדים כשרים ,אבל אם היו
עדים פסולים לא יעזור גם אנן סהדי ,כיון שלא היה כאן מעשה קידושין כהלכתו.
  ועוד כמו שהזכיר מרן ה'יביע אומר' את ספר משפטי עוזיאל אה"ז סי' נז
 שכתב לדחות את סברת החת"ס מטעם שאנן סהדי הוא דווקא בדבר שידוע לנו
ולכל העולם ,וכאן אין הדבר ידוע באומדנא מוחלטת לכל העולם וז"ל" :לענ"ד נראה,
כי סברא זו איכא למישדי ביה נרגא ,שלא נאמר דין אנן סהדי אלא בדבר שידוע לנו
ולכל העולם כגון אנן סהדי ,דמאי דתפיס האי דידה הוא )בב"מ ד (.דכל הרואה אדם
שתופס דבר מכיר שזה שלו .וכן ההוא גברא דזבין לנכסיה אדעתא למיסק לארעא
דישראל ופירש דבריו בשעת המכר -אע"פ שלא התנה ,אנן סהדי דהכי עביד .באלה
וכדומה להם .וכן בדברים שאין העדות באה אלא לגילוי מילתא ,סומכין על אומדנא
ברורה שהיא ידועה לכל ,ואומרים :אנן סהדי .אבל בעדות שאין ידוע לנו באומדנא
אלא על פי עדים ,אע"פ שיש רגלים לדבר להאמינם ,אין דנים על פיהם שהם קרובים
ופסולים לעדות וכו' .ובקידושין ,אינו גלוי לכל העולם אלא לעומדים בשעת קידושין,
וצריכים להעיד בתורת עדות ולא גילוי מלתא וכל דין עדות נוהג בהם ואם נמצא בהם
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קרוב או פסול בטלה כל העדות" .עכ"ל.
 בדבריו שחולק על החתם סופר שאין כאן עדות ע"י אומדנא .כיון שעדות ע"י
 אומדנא צריכה להיות אומדנא גלויה לכל העולם .ובקידושין אינו גלוי אלא
למי שנוכח בעת הקידושין .ויש להוסיף על דבריו במיוחד כאשר נמצא שהעדים
פסולים הוי ריעותא גם באומדנא ,כיון שנעשה מעשה קידושין שלא כהלכה דהיינו ע"י
עדים פסולים י"ל שאף שאר פרטי הקידושין לא נעשו כהלכה א"כ יש חיסרון
באומדנא אף מצד הנוכחים בחופה ,כיון שהם לא ראו את מעשה הקידושין בפועל.
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הרב יוסף חי סימן טוב
מח"ס "כרם יוסף"
ר"מ בישיבת "פאר השלום"

 
 ואתבונן בדין עוגמת נפש והפסד שנגרם כתוצאה מהמתנה מופרזת לאוטובוס,
 שעה או שעתיים ,לאדם יחיד וכל שכן למשפחה שלימה ,כי הנה חברות
הנסיעות כגון "אגד" וכדו' ,יש להם את הזכות הבלעדית לתת שירות נסיעות אחרי
שקנו זכות זו מהמדינה ,ולכן חובת נתינת השירות מוטל עליהם ,וכידוע המקובל הוא
בכל החברות ליתן דמי פיצויים ,תגמול בעד עוגמת נפש שנגרם ללקוחות ,ויש לברר
אם על פי דין תורתינו הקדושה ניתן לדרוש ולתבוע פיצויים ,ונפק"מ לכל צער ועוגמת
נפש שאחד גרם לחבירו ,אם שייך חיוב על פי דין תורה.
 יש לעיין במי שנגרם לו עוגמת נפש מחברות הנסיעות ,אם מותר לו לעשות דין
 לעצמו ,ליטול או להחזיק בידו ממון שכבר חייב להם ומוחזק בו?

      

  וראש יש לבאר לעניין נזק והפסד ממון שנגרם מחמת עיכוב הגעת
 האוטובוס ,כגון שמחמת כן איחר לעבודתו וכדו' ,שודאי חברת הנסיעות פטורה
מדיני אדם כדין כל גרמא ,ובודאי לא גרע מאדם שסגר חבירו בחדר ועל ידי כך
הפסידו ממלאכתו ,דהנה בב"ק )פה (:איתא שיש חיוב שבת ,מה שמבטל חבירו
ממלאכתו ,אף שלא במקום נזק ,שלא הזיקו בגופו ,כגון דהדקיה באינדרונא ובטליה,
כלומר שסגרו בחדר ועל ידי כך ביטלו ממלאכתו ,וכתב הרא"ש שם דהיינו דוקא אם
תפסו בידו והכניסו לחדר וסגרו חייב ,אבל אם כבר היה יושב בחדר וסגרו פטור ,דהוי
גרמא בניזקין ופטור ,וכן נפסק בשו"ע )חו"מ סי' תכ סעיף יא(" :הכניסו בחדר וסגר הדלת
עליו ובטלו ממלאכתו ,אינו נותן לו אלא שבת בלבד ,אבל אם היה כבר בחדר וסגר
עליו מלצאת ,הוי גרמא בניזקין ופטור מדיני אדם" .ואם כן נסיעה שהתעכבה וכתוצאה
מכך נגרם לממתין נזק ממון שאיחר לעבודתו וכדו' ,בודאי לא גרע זה מהיה כבר בחדר
וסגרו ,שפטור.
) שם ,ס"ק יא( הביא מה שפסק עוד הרמ"א בכיוצא בזה )סי' שסג סעיף ו'( שאם גזל
 מחבירו חצר העומדת לשכירות ,ולא דר בה ,אלא שלא הניח שיכנסו בה,
פטור מלשלם דמי השכירות ,דהוי גרמא כאותו דין שאם סגר חבירו בחדר פטור.
 פשוט שיש חיוב בדיני שמים על חברת הנסיעות ,על כל הנזקים הנגרמים מחמת
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עיכוב נתינת השירות שנתחייבו ומחוייבים ליתן כדת וכדין ,כי אע"פ שגרמא בניזקין
פטור ,היינו דווקא בדיני אדם אבל בדיני שמים חייב.

     

  הגאון רבי יצחק זילברשטין שליט"א בספרו חשוקי חמד )ב"מ עה (:כתב שכיון
 שחברת האוטובוסים קיבלה אישור מהשלטונות להפעילם ,ולקחת את כל האנשים
הממתינים בתחנות ,והיא אינה מרשה לחברות אחרות לאסוף נוסעים ,הרי היא כאילו
שכורה ביד כל האנשים ,ויש לה דין פועל ,שחייבת לספק להם את השירות כמו
שהתחייבה.
 לחקור אם יש להם דין קבלן שאינו יכול לחזור בו באמצע היום ,או דין פועל
 שיכול לחזור בו באמצע היום) ,שו"ע חו"מ סי' שלג ס"ג( .וכתב לחדש שיש להם דין
קבלן כיון שאין לה זמן קצוב מתי לגמור את עבודתה ,אלא שיעשו את עבודתם
כדבעיא.
 כתב שאף אם יש להם דין פועל ,מ"מ כתב החכמת שלמה )שם( שזה שפועל יכול
 לחזור בו באמצע היום ,דווקא אם לא הולך לעבוד במקום אחר ,וממילא חברות
האוטובוס שממשיכים לעבוד ,ודאי לא יכולים לטעון טענת פועל ,שחזרו בהם באמצע
היום.
 עוד שאינם יכולים לטעון שחזרו מעבודתם באמצע היום .לפי שקי"ל בשו"ע
) שם ,סעיף ה'( שפועל יכול לחזור בו דווקא בדבר שאינו אבד ,אבל בדבר האבד,
כגון פשתן להעלות מהמשרה ,או ששכר חמור להביא חלילין למת או לכלה וכיוצא
בהם ,אחד פועל ואחד קבלן ,אינו יכול לחזור בו .וכמבואר בגמרא ב"מ )עה .(:וכתב
הריטב"א שדבר האבד הוי בשני אופנים ,או שיש בו אבידת ממון ממש כמו להעלות
פשתנו מן המשרה ,או כשיש הפסד רצונו שלא נעשית כוונתו ,ומתאחרין מעשיו ,כגון
ששכר פועל להביא לו חלילין למת או לכלה ,שבשניהם שוכר עליהם או מטען.
 הכותב :ובלא"ה חברת האוטובוס לא יכולה לטעון שחזרה בה מעבודתה באמצע
 היום ,חדא דזה שקר גמור שהרי בפועל לא חזרה בה מעבודתה ,ולא נתנה שום
הוראה לנהגים שלא להמשיך בהסעת האנשים ,ועוד דודאי אינה עושה כן ,כי מחוייבת
להפעיל את שירותיה הן מחמת התחייבותה לשלטון שלא תפסיק עבודתה באמצע
היום ,שבעד כן קיבלה את הזכות הבלעדית ליתן את השירות ,והן מצד שמקבלת
תקציב מאת השלטון .ולעולם אינה חוזרת בה באמצע היום ,אלא שבפועל אינה נותנת
את השירות הראוי ,והרי זה דומה לפועל שלא חזר בו באמצע היום ,ולא עשה את
עבודתו ,שודאי שוכר עליו.
 השו"ע )שם ,ס"ו( כתב :שוכר עליהם פועלים וגומרין מלאכתן שלא תאבד ,וכל
 שיוסיף לאלו הפועלים האחרים על מה שפסק לראשונים נוטל מהראשונים ,עד
א

  ועוד שלא התחייבו לעבוד בעצמם ,אלא לדאוג שאנשים אחרים יעבדו.
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כדי שכרן של ראשונים .ואם היה להם ממון תחת ידו ,שוכר להשלים המלאכה עד
ארבעים או חמשים זוז בכל יום לכל פועל ,אף על פי ששכר הפועל בשלושה או
ארבעה.
) ס"ק כה( והש"ך )ס"ק לב( כתבו שמרוב הראשונים משמע שיכול גם לשכור
 עליהם עד כפל משכרן ,ולמשל אם נסיעה באוטובוס היתה עולה  ,₪ 25יכול
לשכור מונית עד  ,₪ 50וחיוב מחצית הסכום חל על חברת האוטובוס .ושזו כוונת
השו"ע .אך לדעת החזו"א )ב"ק סי' כג ס"ק כד( בלא הפסד ממון אינו יכול לשכור עליהם
יותר מכדי שכרן.
 בחשוקי חמד שעל כן לדעת הסמ"ע והש"ך חברת האוטובוס חייבת לשלם את
 דמי המונית ,עד כפל ממה שהיה צריך לשלם לה ,ולדעת החזו"א אי אפשר
לחייב את חברת האוטובוס באופן זה.
 אף שלדעת החזו"א הדבר אינו ברור ,מ"מ יצא הדבר מידי ספק אחרי שכבר
 כתבו כן הסמ"ע והש"ך שכן נראה מדברי רוב הראשונים ,ועוד שהרי הריטב"א
כתב כן בפירוש ,נמצא שרשאי לתבוע דמי שכר המונית ,כפל משכר האוטובוס ,ועוד
רווח והצלה יעמוד ליהודים ממקום אחר ,שאף אם אינו תובע את חברת האוטובוס,
מ"מ פעמים רבות שנמצא בעל כורחו מוחזק בממון של חברת האוטובוס ,כמו שמצוי
הרבה פעמים שעולים לאוטובוס ואי אפשר לגשת לנהג לשלם מרוב עומס ,או באופן
שכבר עבר ולא שילם ,או באופן שהתקלקל מכשיר התשלום ,ולא יכול היה הנהג
ליטול דמי הנסיעה ,דבאופן כזה אחרי שירד מהאוטובוס הרי זה חשיב כמוחזק בממון
של בעלי האוטובוס ,ואינו מחוייב לשלם כשיעור דמי שכר המונית ,וכאמור.

     

  חשוקי חמד )ב"מ עה :עמ' שכ( כתב לחקור אם מותר לתבוע חברת אוטובוס
 בערכאות ,כאשר ברור הדבר שלא יבואו לפני דין תורה ,והביא מה שכתב השו"ע
)חו"מ סי' כו ס"ב( שאם היתה יד עכו"ם תקיפה ובעל דין אלם ,ואינו יכול להוציא ממנו
בדייני ישראל יתבענו לדייני ישראל תחילה ,ואם לא רצה לבוא נוטל רשות מב"ד,
ומציל בדיני עכו"ם על ממונו .אולם בכסף הקדשים )סימן כ"ו( כתב שאם בודאי לא
יבואו לדון בפני ב"ד מותר ללכת לערכאות גם ללא רשות מפורשת .ולפי זה העלה
שמותר לתבוע בערכאות את חברת האוטובוסים ,שהרי ברור וידוע שלא יבוא להתדיין
בפני דין תורה .אך הוסיף שבודאי מן הראוי שבכל זאת יתבעם תחילה בב"ד ,ויתקדש
שם שמים על ידי זה ,ורק אח"כ כשלא יבואו לפני ב"ד יתבעם בערכאות .וכן פסק
אב"ד ירושלים הגאון רבי ברוך שרגא שליט"א בתשובותיו )חו"מ סי' ג'(.
 לכאו' יש לדקדק שמדברי השו"ע משמע שבכל אופן חייב לתבוע תחילה בב"ד,
 אף את איש אלם שיודע שאי אפשר להוציא ממנו ממון בדין תורה ,וכן מבואר
להדיא בבית יוסף )שם( ממה שהביא מספר התרומות )שער ס"ב ח"א סי' ג'( שכתב" :ואפילו
אם היה אלם ולא רצה לבוא לבית דין ,אסור להביאו לדייני גוים .אלא לאחר סירובו,
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בית דין של ישראל כותבין אדרכתא על נכסיו ,ואם הוצרך לכך יבוא לפני גוים והם
מכריחין אותו למה שדנו לו דייני ישראל ,דכי האי גוונא ליכא משום לפניהם ולא לפני
גוים כדאמרינן )גיטין פח (:בעישוי דגט ,אבל אם היה אנס או אלם ובית דין של ישראל
מתייראים ממנו מלכתוב עליו אדרכתא ,זה בכלל רשעי ישראל הוא ומתרעם ממנו
ואינו חושש .וכן פסק הרמב"ם ז"ל בסוף הלכות סנהדרין )שם( וז"ל :היתה יד גוים
תקיפה ובעל דינו אלם ואינו יכול להוציא ממנו בדיני ישראל ,יתבענו לדיני ישראל
תחלה .ואם לא רצה לבא נוטל רשות מבית דין ומציל מבעל דינו" .ומבואר מכל זה
שאף אם ברור הדבר שלא יבוא לדין תורה ,מ"מ יש חיוב תחילה לתבוע בד"ת ,אם
הדיינים לא יראים ממנו.
 אם תבע בערכאות והוציא מחברת האוטובוס מעות יותר מהדין ,מסתפק החשוקי
 חמד אם המעות גזל בידו וצריך להשיבם ,כמו שכתב הגרעק"א )בגליון על השו"ע(
ובנתיבות )שם ,סק"ב( אודות כל דין של ערכאות שחייבו יותר מכדי דין תורה ,שחייב
להחזירם .או שמא בנידון דידן כיון שאף הב"ד יתכן והיו קונסים את חברת האוטובוס,
לפי שלא נותנת את שירותיה וגורמת צער לאנשים באופן חוזר ונשנה ,ועוד דכיון
דחברת האוטובוס שיעבדו עצמם לדון רק בערכאות ,ובזה חייבו עצמם לשלם
כדבריהם ,לכן לא צריך להחזיר לחברת האוטובוס את דמי העודף ,והניח בצ"ע,
]ולכאו' סברתו האחרונה שיהיה פטור מחמת ששיעבדו עצמם לערכאות צע"ג ,דממ"נ
אם אין זה כדין תורה מה בכך ששיעבדו עצמם ,ואם הוי כדין תורה א"כ ל"צ לזה[.

    
  שעדיין ,מלבד תשלומי הנזק שאי אפשר לחייב ,ושכירת דבר מועט של דמי
 המונית שיש לחייב ,יש לעיין עוד אם יש מקום לחייב את חברות הנסיעות בנתינת
תשלום פיצויים ,על עוגמת הנפש שנגרמת מחמת עיכוב הנסיעות ,ופעמים אף אי
נתינת השירות לגמרי ,ועוגמת הנפש רבה היא ,וכפי שרבים מאיתנו חווים זאת על
בשרינו ,בפרט כאשר יש המתעתעים בציבור החרדי בארץ הקודש ,ולא זו בלבד
שמעמיסים על קרונותיהם אנשים בדוחק ובלחץ] ,כגון בנסיעות הלוך ושוב משריד
בית מקדשינו וכדו'[ ,שמלבד אי המוסריות שבדבר ,אף כרוך זה באביזרייהו דעריות,
ורבים וטובים נכשלים בזה ,זאת ועוד פעמים שאינם עוצרים בכלל בתחנות ,ויש
לחקור כאמור ,אם מבחינה הלכתית שייך כאן חיוב ממון בעבור עוגמת הנפש שנגרמת
כתוצאה מכך ,בפרט לטף ונשים.
 נוכחתי לדעת שהיום בניגוד לערכאות שמחייבים טבין ותקילין על עוגמת נפש,
 בבתי הדין לא דנים תביעות פיצויים על עוגמת נפש ,ולא מתייחסים לזה כלל
כדבר שיש לו שורש בהלכה ,מהטעם שלא מצינו בגמ' חיוב כזה ,אלא רק ד' דברים
של נזק צער ריפוי שבת ובושת ,כמבואר בב"ק )פג (:ובכל דוכתא ,ולא מצינו חיוב כזה
של תשלום ממון מחמת עוגמת נפש.
 בושת שאדם חייב לחבירו אם ביישו ,חלוק הוא לגמרי מתשלומי פיצויים בעד
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עוגמת נפש ,כי תשלומי בושת אינו מדין עוגמת נפש ,וראיה לדבר שהרי חיוב בושת
זה דווקא בנתכוין לבייש )ב"ק פו ,(.ולדעת ר' יהודה סומא אין לו בושת )פו ,(:והרי בושת
ועוגמת נפש הוי שני דברים נפרדים ,שהרי יתכן שיש לאדם עוגמת נפש ואין לו בושת,
כגון בנידון דידן ,ועיין עוד בב"ק )שם( שמסתפקת הגמ' אם חיוב בושת הוי מחמת
שגרם לחבירו בושה ,או מחמת שמזלזל בו בפני רבים ואע"פ שאינו שם על ליבו,
ונפק"מ אם בייש ישן ומת ,ע"ש .ומוכח שחיוב בושת אינו מדין עוגמת נפש ,שהרי יש
לגמ' צד שיש חיוב בושת אף כשלא נגרם לחבירו עוגמת נפש ,אלא חיוב בושת הוי
גזירת הכתוב.
 שאדם חייב לחבירו ,הוי דוקא על צער שגרם לו בגופו ,ולא כשציערו צער הלב
 בעלמא ,וכדמוכח בגמ' )ב"ק פה (:דחייב אף על צער שלא במקום נזק ,ומבארת
הגמ' ששייך מציאות כזו של צער ללא נזק ,כגון באופן שכוואו בשיפוד או במסמר,
ואפילו על צפורנו מקום שאינו עושה חבורה .ומבואר שחיוב צער הוי דווקא על צער
הגוף ,שאל"כ היה לגמ' לומר בפשיטות דשייך צער אף באופן שלא כוואו כלל.
 יש מקום לומר דמ"מ בזמן הזה שמקובל ליתן דמי פיצויים על צער ועוגמת
 נפש ,יהיה לזה שורש ואחיזה בהלכה .דאף שבזמן הגמ' לא היה מקובל לשלם
בעד עוגמת נפש ,כעת שהדבר מקובל ואף דין השלטון כן ,בודאי לא גרע מדינא
דמלכותא דהוי דינא) ,נדרים כח .גיטין י :ב"ק קיג .ב"ב נד ,(:וכן נפסק בשו"ע )חו"מ סי' קצד סעיף
ב' וסי' שסט(.
 שהשילטון כאן בארה"ק אינו בידי מלך גוי ולדעת כמה ראשונים במלכי ישראל
 לא נאמר דינא דמלכותא ,ואף אינו נוהג על פי דת תוה"ק ,מכל מקום הלא כבר
פסק השו"ע )חו"מ סי' שסט ס"ו( שאף במלך ישראל נאמר הדין דינא דמלכותא דינא ,ודלא
כהראשונים החולקים בזה ,והאריך בגדר דין זה מופת דורנו מרן רבינו עובדיה יוסף
זצוקל"ה בתשובותיו יחוה דעת )ח"ה סי' סד( וביאר שגם במדינה שאין השלטון על פי
מלך ,אלא על פי ממשלה הנבחרת על ידי תושבי המדינה ,שייך בהם הכלל דינא
דמלכותא דינא ,וראיה לדבר מקושית הגמ' בב"ק )קיג (.על המשנה )נדרים כח (.נודרים
לחרמים ולמוכסים ,והרי אמר שמואל דינא דמלכותא דינא ,ולא העמידוה בממשלה
שאין שם מלך ,וכמו שכתבו תוספות )ע"ז י (:שברומי נשבעו שלא יהיה להם מלך אלא
ממשלה של שלוש מאות יועצים .ושכן כתב הרשב"א בתשו' )ח"א סי' תרלז( ,שכל שלטון
של ישראל המושל במקומו דינו דין ,והוא בכלל מה שאמרו דינא דמלכותא דינא.
וכדין מלך ממש ,וראיה לזה ממה שהביא רבא )ב"ק קיג (:ראיה לדין דינא דמלכותא,
שהרי שלוחיו כורתים אילנות דקלים לעשות מהם גשר ,ואנו עוברים עליהם .וכן הדבר
בכל שלטון ישראל על ידי הפקידים הממונים על כך .ושכן כתבו עוד להקת אחרונים.
והביא עוד מה שכתב בשו"ת ישכיל עבדי )ח"ו חו"מ סי' כח סעיף ב'( שהוא הדין לממשלה
שיש לה בית נבחרים ומחוקקים ,אף על פי שאינם מעוטרים בעטרת מלוכה ,דינם דין
גמור בעניני המדינה ,ושייך בהם הכלל דינא דמלכותא דינא ,ושכן הדין לגבי מדינת
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ישראל שאזרחי המדינה בוחרים נציגים לכנסת המינים .ודחה מה שצידד בשו"ת פאת
שדך )סי' צא( שלגבי הכנסת שנבחרים בה מפריצי עמנו ,ויש בהם גם שונאי דת ,לא
שייך לומר בחוקיהם דינא דמלכותא דינא ,שהרי אפילו במלך רשע ועובד עבודה זרה
שייך הכלל דינא דמלכותא דינא ,וכמבואר בתוס' )סנהדרין כ .(:ובזוה"ק )וישב קצב ע"ב(.
וכן כתבו בפסקי בתי הדין הרבניים )ח"א עמ' רפה(.
 נראה דאי מהא לק"מ ,דדעת רבים מגדולי הפוסקים שדינא דמלכותא נאמר רק
 בדברים שיש בהם תועלת למלכות עצמה ,כגון בעניני מסים וארנוניות וכדו' ,אבל
בדברים שלא נוגע למלכות עצמה כגון עניינים שבין אדם לחבירו ,בזה לא נאמר הכלל
דינא דמלכותאב.
 בגמ' גיטין )י (:איתא כל השטרות העולים בערכאות של גוים ,אע"פ שחותמיהם
 גויים כשרים ,חוץ מגיטי נשים .ומקשה הגמ' ,בשלמא שטרי מכר כשרים משום
שמשעת מתן מעות מהקונה למוכר קנה ,שהרי קרקע נקנית בכסף )קידושין כו ,(.והשטר
רק לראיה בעלמא ,ולא נחשדו הערכאות לשקר .אבל שטרי מתנות היאך יועילו על ידי
ערכאות? ומתרץ שמואל ,דינא דמלכותא דינא ,ועוד מתרצת הגמ' שבאמת שטר מתנה
שהוא כגיטי נשים לא מועיל ,ורק שטרות לראיה מועיל .ופסק הרמב"ם )פרק כז מהל' מלוה
ולוה ה"א( כתירוץ שני של הגמ' ,ששטרי הודאות ומתנות ופשרות ומחילות שנעשו על
ידי ערכאות הרי הם כחרס .וכתב המגיד משנה ,שכן דעת הרמב"ם ורוב הגאונים
לפסוק כתירוץ השני של הגמ' ,דדינא דמלכותא דינא רק בדבר שהוא לתועלת המלכות
בעניני מסים וארנוניות ומכס ,אבל בדברים שבין אדם לחבירו אין דינו בהם דין כלל.
והאריך בשיטות הראשונים והאחרונים בזה בשו"ת יחווה דעת )ח"ד סי' סה( ,והביא
שכדעת הרמב"ם כתב בחי' הרשב"א )גיטין י (:בשם הרי"ף בתשובה .ושכן דעת בעל
התרומות )שער מו ח"ח סי' ה'( ובשו"ת מהר"י קולון )סי' קפז( ,ורבינו ישעיה אחרון ז"ל
בשלטי הגבורים )ב"ב נה .(.וכן העלה מרן הבית יוסף בספרו אבקת רוכל )סי' פא( ,ובשו"ע
)חו"מ סי' סח סעיף א'(.
 שלכאו' יש לומר שאף שאין לחייב עוגמת נפש מדין דינא דמלכותא ,עדיין יש
 לחייב מדין מנהג המדינה ,שכך נהגו כל בני המדינה לשלם דמי פיצויים בעד
עוגמת נפש שגרמו לאחרים ,ואף שהאידנא הושרש דבר זה מחמת חוק השילטון
שאינו נוהג על פי דין תוה"ק ,מכל מקום נראה שאף שמן הדין פטור על תשלומי
עוגמת נפש ,מכל מקום קיבלו על עצמם בני המדינה ליתן מתנה לכל מי שיצערו ,שהרי
תשלום פיצויים הוא כעין מתן מתנה לפצות את המצטער ,ובודאי דבר זה אינו נוגד את
ההלכה ,ואדרבה יש לו שורש בהלכה ,כי אע"פ שהגורם צער לחבירו פטור מדיני אדם,
מ"מ חייב בדיני שמים עד שירצה את חבירו ,וכמו שדרשו רבותינו במסכת ב"ק )צב(.
שהחובל בחבירו אע"פ שנותן לו כל תשלומי הממון ,אין נמחל לו עד שיבקש ממנו
ב

 לכאו' בנ"ד כן נוגע הדבר למלכות עצמה ,דהיא משלמת לחברת האוטובוסים כדי שתתן שירות טוב.
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מחילה ,ואין די בבקשת מחילה גרידא ,אלא כוונת הגמ' שצריך אף לרצות את חבירו,
וכמו שכ' הרמב"ם )פ"ב מהל' תשובה ה"ט(" :אע"פ שהחזיר לו ממון שהוא חייב לו צריך
לרצותו ולשאול ממנו שימחול לו" ,ואף אבימלך כשבא לפייס את אברהם נתן לו אלף
כסף )בראשית כ' טז( ,על כן אם אדם גרם לחבירו צער כל כך גדול שקשה לו למחול
בעבור זה אם אינו מתגמל אותו ,הרי זה בכלל עד שירצנו ,וממילא יש לדין פיצויים
בעד עוגמת נפש שורש בהלכה .והוי כאילו כולם נשתתפו לזה.
 שעדיין י"ל שמ"מ אף אם מנהג בני המדינה כן ,הרי שמנהג בני המדינה בניגוד
 להלכה ,כי על פי ההלכה לא ניתן לחייב חבירו ממון בעד העוגמת נפש ,רק רשאי
לדרוש ולקבל ,אבל לא לחייב את חבירו בתביעה.
 יצא לנו מתוך זה נפק"מ לדינא ,שאף שאין לחייב חבירו לשלם לו בעד עוגמת
 נפש ,מ"מ אם דרש כן מחבירו וקיבל ,אין הממון גזל בידו ,ברם אם הוציא ממנו
בחוזקה אפשר דהוי גזל בידו ,דבדיני אדם לא ניתן לחייב ממון בעד עוגמת נפש.
ובטעם שלא ניתן לחייב בדיני אדם ממון בעד עוגמת נפש ,השיבני ידידי הדיין הגאון
ובטעם רבי זבדיה כהן שליט"א משום דהוי גרמא ,אך נומתי לו דכל זה ניחא דווקא
למה שהצטער האדם אחרי המעשה עצמו שגרם את העוגמת נפש ,שאין הכרח שירבה
להצטער מחמת כן אף לאחר מכן ,אבל על הצער של אותה שעה ,לכאו' יש לדון אותו
כגרמי ,שודאי יהיה.
 לאחר העיון נראה לי כי עוגמת נפש קלה היא ביותר אף מגרמא ,וכדרך שאמרו
 רבותינו בגמרא ב"ק )צא (.הכה את עבדו על עינו וסימאו ,על אזנו וחירשו ,יוצא
בהן לחירות ,כנגד עינו ואינו רואה ,כנגד אוזנו ואינו שומע אין עבד יוצא בהן לחירות,
משום דאמרינן הוא דאבעית נפשיה ,כדתניא המבעית את חבירו פטור מדיני אדם
וחייב בדיני שמים ,כיצד תקע באוזנו וחירשו פטור ,אחזו ותקע באזנו וחירשו חייב.
ומבואר שאף אם אדם לקח שופר ותקע על יד אוזן חבירו ,ונבהל ונעשה חרש ,מפטור
מלשלם לו ,משום שחבירו שנבהל ,הוא הבהיל את עצמו ,שהיה לו שלא להיבהל ,והרי
הוא חייב רק בדיני שמים ,ורק אם אחז אותו בידו והבהילו חייב בדיני אדם.
 כן על אחת כמה וכמה אדם שחירף וגידף כלפי חבירו ,או כגון בנידון דידן
 שהמתין לאוטובוס ואיחר לבוא ,ונגרם לו מכך עוגמת נפש רבה ,הרי האדם עצמו
גורם לו את העוגמת נפש ,שהרי אם היה נותן אל ליבו שכל הנעשה בעולם הזה ,הכל
בהשגחת עליון ,ועוד דכל מה דעביד רחמנא לטב עביד ,ממילא לא היה בא לידי צער,
והרי יש הרבה אנשים שאף אם יבזו אותם וכן אם ימתינו לאוטובוס שעה ושעתיים לא
יצטערו כל כך ,ויקבלו הכל באהבה ,נמצא שהאדם עושה לעצמו את העוגמת נפש,
ולכן לא שייך לחייב על זה בדיני אדם ,ומ"מ הגורם לחבירו להצטער חייב בדיני
שמים ,כדין המבעיט את חבירו ,כי סוף סוף הוא גרם לכך.
 ברכות )ס (:איתא ,אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר ,וכן תנא משמיה דרבי
 עקיבא ,לעולם יהא אדם רגיל לומר כל דעביד רחמנא לטב עביד ,כמו אותו
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מעשה ברבי עקיבא שהיה מהלך בדרך ,הגיע לעיר אחת וביקש מקום ללון באכסניא
ולא נתנו לו ,נעמד ואמר "כל דעביד רחמנא לטב" .הלך וישן בשדה ,והיה עימו תרנגול
להקיצו משנתו וחמור ונר שמאיר לפניו ,באה רוח וכיבתה את הנר ,ובא חתול ואכלה
את התרנגול ,ובא אריה ואכל לחמורו ,אמר "כל דעביד רחמנא לטב" ,בו בלילה באו
פלוגה של חיל מלחמה ושבו את כל בני העיר ,עמד רבי עקיבא ואמר לבני ביתו" ,הלא
כבר אמרתי לכם שכל מה שעושה הקב"ה לטוב הוא עושה ,שאילו היה נר דלוק היה
הגייס רואה אותי ,ואילו היה החמור נוער או התרנגול קורא היה הגייס בא ושובה
אותי"! ודבר זה אף נפסק בשו"ע )או"ח סי' רל ס"ה( שלעולם יהא אדם רגיל לומר" ,כל
מה דעביד רחמנא ,לטב עביד".
 מה שנתבאר ,מעתה נראה שאף להראשונים שסוברים שנאמר הכלל דינא
 דמלכותא דינא אף בדברים שלא נוגעים למלכות ,מ"מ כאן בנידון דידן לא שייך
לומר דינא דמלכותא ,כיון שדין זה נוגד את דיני התורה ,כי האדם גורם לעצמו את
העוגמת נפש ,ולא שייך לחייב על זה ממון בדיני אדם.
 יסוד זה ,הקשה לי ידידי הרה"ג המפואר רבי פנחס רז שליט"א מחה"ס איש
 ואשה שזכו ,שא"כ צ"ע למה חייבה התורה בושת והלא יש בידו של האדם
לצפצף על כל מה שיגידו לו הבריות?
 ליישב בס"ד דיש חילוק בין היכן שעושה מעשה בידיים ומבייש חבירו דרק
 בזה חייב ,לבין בושת שאינו עושה מעשה בידיים ,דבזה פטור ,וכמבואר
בגמרא ב"ק )דף פה (:שאדם שרקק בחבירו חייב בבושת דווקא אם הגיע הרוק על גופו,
אבל על בגדו פטור ,דהמבייש חבירו בדברים פטור ,וכן נפסק בשו"ע )חו"מ סי' תכ סעיף
לח( ,ואשר על כן כל מה שכתבנו לחדש שהאדם גורם לעצמו עוגמת נפש ולכן המצערו
פטור ,היינו דווקא שלא עושה מעשה בידיים ,אבל במעשה בידיים חייבה התורה ,וכל
תשלומי בושת היינו דוקא במעשה בידיים ,ואף אם היינו אומרים שהאדם גורם לעצמו
הבושת ,מ"מ בזה הוי גזה"כ לחייב האדם המבייש בידיים ,אף בדיני אדם.
 גם שנראה עוד לחלק בין עוגמת נפש לבין בושת ,דבעוגמת נפש אכן האדם גורם
 זאת לעצמו שהרי תלוי בדעת ורגשות בני האדם וכמו שביארנו ,ועיין בענף יוסף
)ע"ז יז (.שביאר בשם בינה לעיתים מה שאמרו חז"ל שם שכל המעביר על מידותיו
מעבירים לו על כל פשעיו ,שהכוונה שהאדם מכיר מיעוט ערכו ומחשיב עצמו
לשיריים ,ולא מפני שבז וקץ בחבירו ואינו שם לב לדבריו .אך גבי בושת שחייבה עליו
תורה הרי זה בושה שקיימת בטבע ,ואף אם יחשיב האדם עצמו לשיריים ,מ"מ הרי
הוא מתבייש בפני בני אדם על בושתו ,אף מפני פחיתות ערכו .ויש עוד לפלפל בזה.
 כיסוד הדברים שכתבנו שלא שייך לחייב ממון על עוגמת נפש ,מצינו כעין זה
 להגאון חוות יאיר בתשו' )סי' קע( שנשאל אודות שני סוחרי סוסים שהיו שונאים
זה לזה ,ופעם אחת פגש האחד את חבירו ונטל קנה הרובה בידו וקרא אליו ,ראה רשע
איך הסגירך ה' בידי ,עתה הגיע הזמן לנקום ממך ,וירה בו ,אך בכלי המשחית לא היה
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כי אם נייר ,והבעירו באש ,אך לקול הגדול של אפר השריפה והתלקחות האש נפל
חבירו לארץ שדוד ופרחה נשמתו ,והשיב שודאי צריך לעשות תשובה גדולה ,אך בדיני
אדם פטור ,דהמבעית את חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים.
 החוות יאיר שקרא בספר משפטיהם ,במעשה שאירע ביניהם כדבר הזה ממש,
 ויצא במשפט הנוכרים הבנוי על שיקול הדעת ,שיהרג כדין רוצח בסייף ,רק
שאמרו בסוד ובסתר לתליין שיכה בצווארו ברוחב החרב לא בחודו ,כי כאשר עשה כן
יעשה לו ,ובאשר זה היה כביר כח ואביר לב כאשר הוכה נפל על פניו להרגשת ההכאה
וחזר וקם בריא אולם ,ואמרו השופטים שנפטר בזה אף מדיני שמים שהרי קיבל עונשו
הראוי לו .ומסיים החוות יאיר ,כי לפי משפטי ה' בתוה"ק נהפך הוא ,ולא נמחל לו
בכך ,שהרי הוא גרם לחבירו שימות ,והם גרמו לו רק פחד מיתה .ועכ"פ מבואר דבדיני
אדם לא שייך לתבוע בעד מה שגרם לחבירו עוגמת נפש ,ואפי' מת מחמת כן.
 לחזק יסוד הדברים שכתבנו ,שלא שייך לחייב בעד עוגמת נפש ,מחמת שהאדם
 הוא שגורם לעצמו את עוגמת הנפש ,שהרי אם ישלוט בעצמו ויתחזק שהכל מאת
השי"ת ,וכל מאי דעביד רחמנא לטב עביד ,ממילא לא יבוא לידי שום צער ,ממה
שהשיב הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד זצ"ל בתשובותיו שלמת חיים )ח"ב סי' כז( אודות
מי שרוצה לראות חפץ של חבירו ,ומסוכן הוא מחמת בריאותו אם לא יראה ,דאין
להראות לו ,דקעבר בזה על איסור לא תחמוד ,וכן מי שהורגל לאכול נבילות לתאבון
בהיותו גר בארץ נוכריה מחמת הקור ,וכעת בבואו לארץ הקודש מבקש לאכול
כהרגלו ,שאסור להציע בפניו מאכלים כאלו.
 רבי יצחק זילברשטיין שליט"א בספרו חשוקי חמד )סנהדרין עה .ובשיעורו יג כסלו
 תש"ע( הקיש מזה לעניין שני אחים שנפל להם בירושה גם חנוכיה ,ועשו גורל
לחלוק את הנכסים ,וכעת אחרי שהאחד זכה בחנוכיה ,אחיו שחושש בליבו ,מבקשו
בטענה שאם לא יביאו לו את החנוכיה עלול להסתכן ולמות מרוב צער ודאגה,
והרופאים מאשרים זאת ,וכמובן יתן לאחיו שיעור דמי החנוכיה ,שאין האח מחוייב
על פי ההלכה ליתן לאחיו את החנוכיה ,ואדרבה עובר בזה איסור משום לא תחמוד,
שאף שהדבר גובל באיסור סכנה ,אין זה פקו"נ אמת אלא שצריך ללמוד מוסר כדבעי,
ועבודת המידות ,ואז ישכיל ויבין בנפשו שאין בזה פקו"נ ועל ידי זה ישבור יצרו.
 אף בנידון דידן ,אודות עוגמת נפש שנגרם לחבירו מפני שהכלימוהו או
 ציערוהו ,וכן מחמת המתנה לאוטובוס כמה שעות ,הרי האדם גורם זאת
לעצמו ,כי אילו היה משבר מידותיו ומטהר ומקדש עצמו ,ומשכיל לדעת ולהשריש
בליבו שכל מה שהקב"ה עושה לטובה הוא עושה ,לא היה בא לידי צער ועוגמת נפש
כלל.
 בנותן טעם להביא כאן מה שדרש רב יוסף בגמ' נדה )לא (.את מאמר הכתוב
 בישעיהו )פרק יב( "אודך ה' כי אנפת בי ישוב אפך ותנחמני" ,הכתוב מדבר בשני
בני אדם שיצאו לסחורה ,ישב לו קוץ לאחד מהן ,התחיל מחרף ומגדף ,לימים שמע
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שטבעה ספינתו של חבירו בים ,התחיל מודה ומשבח להקב"ה ,לכך נאמר "ישוב אפך
ותנחמני" ,וזה מה שאמר רבי אלעזר מאי דכתיב )תהלים עב( "עושה נפלאות גדולות
לבדו וברוך שם כבודו לעולם" ,אפילו בעל הנס אינו מכיר בנסו.
  אדם שממתין לאוטובוס ,וכעבור זמן רב כחצי שעה וכדו' מאז שצריך היה
 האוטובוס להופיע על פי לוח הזמנים שמפרסמים ,חדל מלהגיע ,רשאי להזמין
מונית לצורך נסיעתו ,ולנסוע אל היעד שביקש ,ואחר כך לנקות ממון זה ששילם בעד
המונית מדמי נסיעות שחייב לחברת האוטובוס ,כגון באופן שיזדמן לו נסיעה שלא
היה אפשרות לשלם לנהג ,עד כדי סכום כפול ממה שהיה עתיד לשלם לחברת
האוטובוס.
 אם נגרם לאדם נזק מחמת איחור האוטובוס ,כגון שאיחר לעבודה ,והורידו לו
 ממשכורתו ,נראה שלא שייך לתבוע ממון זה ,שכן הוי גרמא ופטור ,וכן אם
נגרם לו עוגמת נפש ,שאינו רשאי לתבוע ולהוציא ממון זה בכוח ,שאין חיוב ממון
בדיני אדם עבור עוגמת נפש ,אך רשאי לבקש ואם יתנו לו יטול ,דבזה מתפייס ומוחל
על עוגמת הנפש שגרמו לו ,ובכל אופן צריך לשים מבטחו שכל מאי דעביד רחמנא
לטב עביד ,ולא יכעס ויתרעם מחמת איחור האוטובוס ,וישים בליבו שהכל לטובה
ובהשגחת עליון.
 בידי ב"ד נתונה הרשות לקנוס את חברות אלו שמפירות חובתם כלפי הנוסעים
 וגורמים להם צער ועוגמת נפש) ,עיין חו"מ סי' ב'( ,וכן נוהגים כמה מבתי הדין
בימינו שפעמים קונסים ממון שלא יהיה חוטא נשכר ,וראוי לבתי הדין לנהוג כן בפרט
בימינו ,לקנוס ולהוציא ממון בחוזקה מידי הפושעים בתורת קנס ,לא בלבד כדי שלא
יהיה חוטא נשכר ,אלא כדי לחזק את מעמד בתי הדין בארץ ישראל ,למול הערכאות
מערכת בתי המשפט הנוהגים היפך דת ודין תוה"ק ומרימים יד בתורת משה ,ורבים
חללים הפילו ,אף אנשים שנחשבים ליראים ושלמים שהולכים בעוה"ר להישפט
אצלם ,וזאת גם לאור העובדה שהתובע יודע שברוב פעמים לא יזוכה בבית הדין ,אף
שחברו גרם לו צער ועוגמת נפש ונזק רב ,דשמא בדין תורה פטור הוא ,אם מחמת דהוי
גרמא או משום טענת קים לי ושאר טענות רבות ,וכפי ששמעתי מכמה דיינים חשובים
שליט"א .ועל כן אם בתי הדין ישתמשו בכוח זה שיש ברשותם לקנוס הפושעים,
ולפעול בכל כוח להוציא מהם הממון ,הרי שיתקדש שם ה' ברבים ,ויתחזק עוד ועוד
מעמד בתי הדין בארץ הקודש!
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 לפני זמן מה הראני ת"ח חשוב אחד מדברי הגרמ"מ קארפ שליט"א בספרו 
 ,     שכתב לחלוק על מ"ש מרן זיע"א בשו"ת יחוה דעת ח"ד
)סי' נה( ,בענין השיעורים המסורים בידינו .וכתב ליישב את עיקר טענתו של רבנו זיע"א
בג' אופנים ,ושלפ"ז )        כדעת הצל"ח וסיע'(,
        וכמ"ש גם במבוא
 .  והנני להעתיק דבריו שבהל' חג בחג ,ולהשיב עליהם אחת לאחת
בס"ד.
  שם וז"ל :ובישוב הענין שלא יסתור שעור חלה והרביעית המקובל ,נאמרו
 כמה ישובים .דעת החזו"א ,שאין לנו אלא מה שעינינו רואות ,ואם משום הדרהם,
מי יימר ,אפשר שנשתנה ואין אנו צריכין לילך אחריו] .והראשון שכבר העיר בזה
שהדרהם נשתנה היה הגאון בעל הפתח הדביר זצ"ל ,אך כבר הוכיחו שגדולי הספרדים
עד כהיום השתמשו באותו שעור דרהם ובאותה מדה שכ' הר"מ[ .עכ"ל.

       
 דלכאורה קי"ל מהרמב"ם כל בתר אפכא ,שעל כיוצא באלו הדברים התלויים
 בחישובים וטענות ונמצאים סתירות וכו' ,כתב כלל גדול )בפ"י מהל' שמיטה ה"ו(,
שהקבלה והמעשה הם עמודים גדולים בהוראה ,ובהן ראוי להתלות ,ע"כ .והיינו שכפי
מה שקבלו רבותינו מדורי דורות ,ומה שראינו נהוג בפשיטות למעשה אצל אבותינו
ורבותינו ,כדרך ברורה וללא פקפוק ,בדרך זו דוקא יש להמשיך ,ולא להסתמך על
בדיקות וחישובים במציאות וכדומה שנמצאו סותרים ,בבחינת מגששים כעורים קיר.
ושמא לזה נתכוין במ"ש כאן במוסגר.
 טענת "הכל לפי דעתו של רואה" כבר עמד עליה בשיעורי תורה להגרא"ח
 נאה ,וע"ש בהקדמתו בהרחבה גדולה ,והרי כמעט את כל גדרי חז"ל
ולשונותיהם ניתן להבין בכמה פנים ,ועל כיו"ב כתב הרמב"ן בהקדמה למלחמות
שיודע כל רגיל בתלמוד שלימודינו והכרעותינו אינם מתוך ראיות חלוטות .ובפרט
שהגרא"ח נאה שבודאי אתמחי גברא בענין זה טובא ,וכפי שהעיד עליו הגרי"י
קניבסקי זצ"ל בהקדמה לשיעורין דאורייתא ע"ש ,והרי שמע וראה את דעת החזו"א
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ואת טענות השעורין דאורייתא ,ואעפ"כ לא די שלא חזר בו אלא אף חזר להשיב על
כל דבריהם בספרו שיעורי ציון כנודע ,וגם שגדולי ישראל קיבלו דבריו במאור פנים.
וסו"ס הרי השעורין דאורייתא כתב להדיא בהקדמתו :שרוב הראשונים והאחרונים
שהוא מעתיק ומביא בספרו ,הם מהספר שיעורי תורה )להגרא"ח נאה(" ,כי גוף הספרים
רובם ככולם אינם מצויים אצלי" ,ע"כ .וגם הגאון חזו"א נודע שלא היו מצויים אצלו
רוב ספרים .וידוע שהמעיין במקורות ובפרט מי שהספרים מצויים אצלו ,מתקרב יותר
אל ההבנה המקורית המכוונת והנרצית ,ודי בזה .ובכלל רבים מגאוני אשכנז כשבאו
לאר"י וראו המסורת האיתנה שבידי הספרדים יושבי אר"י ,נטשו את מנהגם הקודם
וסמכו סמיכה בכל כחם על המסורת הבהירה והאיתנה שמצאו בארץ הקודש כפי
השיעור הקטן ,וכמבואר ביחו"ד ,וראה עוד מזה בילקו"י סוכות תשע"ד )עמ' שיט והלאה(.
]ובעיקר מ"ש כאן מהפתה"ד לא ידעתי כוונתו ,דאדרבא הרב פתח הדביר האריך
הרחיב בזה יתר על המידה להוכיח כל בתר אפכא ,וכפי שהביא בשמו ביחו"ד שם )עמ'
רפב( ,ובמבוא לאור לציון ח"ג )עמ' לה בהערה([.
  וז"ל :דעת מרן הקה"י זצ"ל בשש"ת ,דשעור רביעית וחלה נמדד באצבעות
 מצומצמות ,דהיינו בטפח שכל אצבעותיו דחוקות זו לזו ,שאז יוצא האצבע כשני
ס"מ ,וכמ"ש המנחת ברוך .אך בכל שעור אצבע ואמה שבתורה ,הוא כחמישים ושמנה
ס"מ וכנ"ל ,והיינו בשוחקות כל א' לחוד .ע"כ .וקודם לכן הרחיב הרבה לבסס חילוק
זה ,ושגם הספרדים לא נהגו לענין שיעורי אצבע ואמה וכו' אלא בשיעור הגדול ,ולמד
כן ממ"ש הפוס' במנהג המקוה ,וע"ש בהרחבה.
 אף אם חילוק זה יש לו מקום )דמסתמא נכתב אחר העיון הראוי ,רק דלפום ריהטא צריך לי עיון

 מהמבואר בב"י חיו"ד ר"ס רא בשם הרשב"א ,דאמה שוחקת יתירה על העצבה חצי אצבע ,וכאן כתב
שיתירה עליה י' ס"מ שהם כד' ה' אצבעות ,ושמא לא עמדתי מספיק על כוונתו( ,אולם בדעת הרמב"ם

ומרן ז"ל ודאי לא יתכן לומר כן ,וכמו שהוכיח הגאון מוהרב"צ אבא שאול זיע"א
במבוא לאו"ל ח"ב )ענף א אות ט( ,וכ"כ מרן זיע"א בחזו"ע סוכות )עמ' ט הערה ד( .ולכן צ"ע
שבטעם זה המובא בהל' חג בחג ,בא ליישב דברי הקה"י שכיוון בדבריו בין לאשכנזים
ובין לספרדים יושבי אר"י )כמ"ש שם בדיבור הקודם( ,ולהאמור אין כן דעת הרמב"ם ומרן
הש"ע.

       

 בשיעורי מקוה להגרא"ח נאה )עמ' קנד( דלכתחילה יש לשער המקוה כפי 68.5
 ס"מ כל אמה וכו' ,ונתפשט המנהג לחשוב האמה דמקוה  61ס"מ ,ואין לבטל
המנהג ע"כ .כבר כתב שם )בהערה פא ,מספרים ארבע ושש( ,שכ"ז הוא לחוש לדעת המנח"ב
שתלה שיעור האמה במחלוקת הראשונים בגובה האדם ,וכן לחוש לשיטת הירושלמי
לפי הערוך ,ושכ"ד הקליר ,שהאמה  68.5ס"מ ,ולכל הפחות כדעת הרי"ף לפני חזרה,
שסבר דלא כהרמב"ם ,אלא שהאמה  53.6ס"מ ,ע"ש .וכבר בספרו שיעורי תורה )סי' ג
בהערה סז( הביא מהתשב"ץ )ח"ג סי' לג( ,דהיכא דאפשר מי שהוא בעל נפש ירבה
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בשיעורים לצאת ידי כל ספק ,ושכן נוהגים בכל המקומות לעשות יותר מהשיעור
כפלים וכפלי כפלים ,ע"כ .ושם בתשב"ץ ביאר עוד ,שהוא מפני שבשיעור המקוה
תלויים איסורי כרת ,וכן טהרת ישראל שלא יהיו ולדיהם פגומים חלילה ,ולכן כן הוא
הראוי לענין מעשה ,וכן הוא המנהג בכל המקומות ,אם לא לפי איזה הכרח וצורך
השעה שאז מעמידים השיעור על הדין ,ובכה"ג יטבול בו אדם אחד ולא יותר ,כי
יחסרו המים בטבילתו .ע"ש.
 מבואר ,שטעם המנהג לשער המקוה בשיעור גדול יותר הוא מטעמים אחרים
 לגמרי ,לא בגלל דבכה"ג חוששים לשיטת הצל"ח וסיע' )כמו שחשבו כמה מחברים
להעיר מזה על רבנו זיע"א( .וגם לא שנהגו לשער כן באופן כללי לענין טבילה של תורה,
אלא לענין עשיית מקוה טהרה ,שהוא עבור הכלל ,ועשוי למשך זמן מתמיד ,ולכלל
בני האדם ,וקשה לעקוב כל הזמן אחר פרטי פרטים על הצמצום ,ומחמת כן עושים
הכל בשופי ,גם לכל הדעות ,ואף בכפלי כפליים .אבל לגבי הבא לטבול טבילה של
תורה באופן פרטי באיזה מקוה מים של גשמים שמצא לפניו ,בזה לא מצינו שיש
להחמיר כפי מנהגי עשיית המקוה ,וממילא פשוט הוא שחזר לעיקר דינא ורשאי
לטבול במ' סאה לפי שיעור  48ס"מ לאמה ,וכמבואר להדיא בתשב"ץ הנ"ל .וכן
מצאתי להדיא שכתב בשיעורי תורה )שם הערה סח( ,שאחר שהרחיב לאיזה דעות
וחששות יש לחוש בשיעור המקוה כתב" ,לכן יש להוסיף בשיעור המקוה ,אבל חלילה
להוציא לעז על מקוה שמחזקת אמה על אמה ברום שלש בחשבון  2ס"מ האצבע",
ע"כ .הרי שהיקל יותר ,דאף לגבי מקוה שלכתחילה אין להקל בו כנגד המנהג ,אבל
מאידך אין להוציא עליו לעז .והוא מתאים עם דברי התשב"ץ הנ"ל דבמקום צורך
עומד על הדין ,וכנ"ל.
 דבר אתה למד ,דמ"ש במבוא )   עמ' לח אות יז( ,שאף שבני ספרד
 נהגו לשער כדעת הרמב"ם ,הרביעית כ"ז דרהם ,וכן עיקר למעשה ,מ"מ
ראינו שנהגו לשער את מדות השטח בשיעור הגדול ,כגון האמה בששים ס"מ ,ע"כ.
        שיש לשער לפי השיעור
הגדול ,ע"ש .וציינו מקור לזה מדברי הרב ארץ חיים )חיו"ד סי' רא סנ"ב( ,והגרחנ"א
)בשיעורי מקו ה עמ' קנד .וכן בשיעורי תורה סי' ג הערה סח ציין לדברי הרב ארץ חיים הללו( .אולם
להאמור ,ראשית ,שאני מקוה שכבר כתבו הראשונים לחוש בו לכל הדעות ,ולאו דוקא
בשיעורו ,אלא אף בשאר הלכות שבו )ראה בב"י יו"ד סי' רא משם התשב"ץ ח"א סי' יז ,ועוד( ,לפי
שיש בו טעמים חמורים במיוחד וכנ"ל .וכבר כתב כן להדיא הגאון רבי יוסף אליהו
הענקין ז"ל ,מזקני ההוראה בזמנו ,בספר עדות לישראל )עמ' קצד( ,אחר שהביא היסודות
לשיעורי התורה ,ופירט השיטות בשיעורים לפרטיהן ,מהסוברים  48ס"מ באמה ,עד
הסוברים  67ס"מ באמה ,כתב לענין שיעור הביצה והאמה )שנלמדים זמ"ז כמבואר שם(,
"והשיטה היותר מקובלת היא  48ס"מ האמה ,והביצה  57.6גרם וכו' .ושיעור המקוה
וכו' יעלה בערך שמ"א ליטר עם שיעור השוחקות .ולהסוברים שהאמה היא  61ס"מ
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תעלה הביצה קי"ב גרם ,ושיעור חלה קרוב לחמשה ק"ג ,ולא נהגו כן אפילו לענין
ברכה )דהיינו שמברכים בפחות ולא חוששים( .ושיעור מקוה לפ"ז עם תוספת שיעור השוחקות
בערך תר"ס ליטר" ,ולכתחילה מחמירים בשטה זו ,ואף יותר מזו ,אבל רק לענין
מקוה" .עכ"ל .והזכיר דבריו בספר שיעור מקוה הנ"ל )בעמ' קסג סוף הערה דהערה פא(.
ומבואר להדיא שאף מי שנהגו כן לא נהגו אלא במקוה.
 מלבד זאת יש לתמוה על הכתוב באור לציון הנ"ל ,שהרי בספר ארץ חיים
 שהזכיר ,לא כתב שם אלא את דברי הגרי"מ טוקצינסקי שהיה מרבני האשכנזים,
וכתב לבאר לעורך 'המאסף' את "תוכנית המקוואות של האשכנזים בירושלים ומנהגם
בהכשרתם" )לשון הגרי"מ טוקצינסקי( ,ומקורו במאסף שנה ט )תרס"ד סי' פה( ,כמ"ש בתחילת
דבריו ,וע"ש במאסף )ס"ק ב( שהגרי"מ טוקאצינסקי תפס כדבר פשוט שהאמה ס' ס"מ,
והיינו לא מחמת חומרא ע"ש ,וע"ז החמירו במקוה בתורת חומרא יותר ויותר ע"ש,
ומוכח דלאו לדידן הספרדים נכתבו אלו הדברים שאנו תופסים כדבר פשוט שהאמה
 48ס"מ ,אלא למנהג האשכנזים שתפסו כדבר פשוט ע"פ מנהגם בחו"ל ע"פ הצל"ח
וסיע' שהאמה ששים ס"מ ,וע"ז הוסיפו להחמיר בשופי ביתר שאת ,ודו"ק .ומה שתפס
כדבר פשוט שהאמה ששים ס"מ ,זהו ט"ל שנים קודם שיצא הספר שיעורי תורה
להגרחנ"א ,שבו בירר וסילת השיעורים בי"ג נפה ע"פ כל המקורות הרבים והנידחים,
וע"פ המציאות ,דבר דבור על אופניו ,ורוב ככל גדולי ישראל שבאו ממדינות אשכנז
קיבלו דבריו וסמכו ידיהם עליו ,ובפרט במה שנתברר בעיקר מכח המסורת הפשוטה
אצל כל גאוני ספרד דור אחר דור לשער בדרהם ללא שינוי .ואת המסורת הלזו בודאי
לא ראה] .ושו"ר מה שציין בהל' חג בחג לספרו של הגרי"מ טוקצינסקי עיר הקודש
והמקדש ח"ג )פכ"ז סימן ט אות א ,עמ' תיא( ,וראיתי שם ששלח לעי' מה שהוכיח כן בח"ד
)פ"א סי' ג ,עמ' ו( ,ומוכח מדבריו שם שבאותו זמן עדין לא ראה לספר שיעורי תורה
ולמקורותיו טעמיו וראיותיו ,ע"ש[.
             
           
             
            
       ודי בזה.
  וז"ל :ישוב המקובל מפי חכמי וזקני בבל ,בישוב שיטת רבותיהם הזבחי צדק
 והבא"ח ,וכמש"כ הויברך דוד )שהזכיר ביחו"ד עמ' רעט( ,שהדרהם שכ' הרמב"ם כוונתו
למיתקאל ,שהיה המטבע הנהוגה בזמן ההוא ,ושיעורו  4.8גרם] ,והדרהם  3.2גרם[.
נמצא שתק"כ דרהם לחלה ,וכ"ז דרהם לרביעית ,קרוב לשעור רביעית וחלה של
הצל"ח .ומה שהשיג ע"ז ביחוה דעת ,ששיעור רביעית כ"ז דרהם מקובל אצלם ל86-
גרם ,כמובן שלשיטת הצל"ח ששיעור רביעית גם הוכפל לג' ביצים לק"מ ,ואדרבה
מכאן חיזוק לתירוץ זה .עכ"ל.

משנת

סימן מב – הרב שמעון ללוש

יוסף

רסז

ובתורתו נהגה

  
 לשון הבא"ח "אין לשין לפסח עיסה גדולה יותר משיעור תק"כ דרהם ,ושיעור
 עיסה שחייבת בחלה הוא תשע"ז דרהם קמח" ,תמוה מאד מראשו לסופו ,ואינו
מתיישב בשום אופן בדרך שניסו זקני בבל להשיב )כנראה בעל פה( למרן רבנו עובדיה
זיע"א ,דלשיטתם רישיה לאו סיפיה והתמיה מתעצמת ,וכמבואר יפה ביחו"ד ח"ד )עמ'
רעח בהערה( ע"ש .ואין בזה שום "קבלה מפי חכמי וזקני בבל"א ,רק נסיון דחוק ביותר
של זקני חכמי בבל להשיב לטענתו של רבנו זיע"א ,ולכאורה ללא הצלחה ,וכמבואר
ביחו"ד שם ,שבדעת הבא"ח בודאי אין זה מן הישוב מכמה טעמי תריצי) .ולולי דמסתפינא
אמינא שהוא ט"ס בבא"ח ,וצ"ל תשע"ז דרהם "בלח" במקום "קמח" ,והיינו ע"פ דברי הרב חיים לראש שציין
אליו שם ,ולכאורה השערה זו אינה מופקעת ,ודו"ק .וברוך היודע (.וכל מה שהוכרחו לדחוק כן

באפשרות שהיא מסתמא רחוקה מאוד מן הדעת אף לשיטתם ,אינו אלא מחמת
שהגאון בא"ח ,שהיה אדם גאון וחריף ובקיא עצום הוא ,לא יתכן להעלות על הדעת
ששגה בכזו שגיאה חמורה ,ולכן העדיפו לסבול דוחק לשון הדרהם שהיתה שגורה
בפיהם ובפי הרמב"ם ומרן על מטבע מסויימת ,ולומר שכיון למטבע אחר הנקרא
מיתקאל ,ושכך הבין בלשון הרמב"ם ומרן הש"ע ,דשמא ואולי בכל זאת התכוונו
למיתקאל ,שזה עדיף מדוחק הענין לייחס כזו שגיאה חמורה לרב רבנן עצום ורב .אלא
שאף גם זאת נסתר ונדחה מכח תחילת לשונו ,ומעוד טעמים ,וכנ"ל .ולכן לפע"ד יותר
נכון לתלות הדבר בט"ס )וכנ"ל במוסגר ,או באופן אחר( ,ולא לייחס סברות משונות ודחויות
כלפי מי שגדול הרי"ח הטוב זיע"א) .וכמ"ש מהרש"א בהק' לח"א ,כי שמא יראה למעיין דברים
פשוטים או סותרים לפי דעתו ,זאת מבוקשי לדקדק יפה באולי תבא אל תוכן כוונתי" ,ודקדק ג"כ באולי יש טעות
מה באותו ענין ע"י מעשה הדפוס" ,ע"כ(.

 שוב א"צ להביא ראיה שהרמב"ם ומרן הש"ע התכוונו לדרהם כפשוטו ולא
 למיתקאל ,שהרי אפשרות זו מעיקרה אינה מתחילה ,שאין שום צד וסיבה
והו"א לומר כן שגדולי הפוסקים תפסו לשון מטבע אחת ,מתוך כוונה על מטבע אחרת
לגמרי ,ששיעורה שונה פי אחד וחצי ,והשתמשו בלשון זה בניסוחים ולשונות שכל
עיקרם באו ללמד ולקבוע לכל עם ישראל מדידה של שיעורי תורה .וזה דבר שלא יתכן
בעולם ,ואינו מתקבל על הדעת כלל ועיקר .ולולי שלשון הבא"ח תמוה ביותר ,אף זקני
חכמי בבל שאמרו כן לרבנו עובדיה זיע"א לא היו מעלים כן על דל שפתם ,וזה פשוט
וברור מאוד לפע"ד קלה כמות שהיא .מה גם שכבר הביא ביחו"ד ראיה מדברי מרן
בכ"מ )פ"ב מהל' כלי המקדש ה"ג( ,וז"ל הכ"מ :ודע שדינר הוא משקל מיתקאל שהוא דרמא
וחצי ,והדרמא משקל ששים וארבע שעורות בינוניות .ע"כ .וגם בב"י אה"ע )סי' סו ,דף
צט סוע"א( וז"ל :נמצא הזוז משקלו מיתקאל אחד ,שהוא דרהם וחצי .נמצא שכתובת
הבתולה ל"ז דרמא"ש וחצי כסף טהור ,ושל אלמנה חציים שהוא י"ט דרה"ם פחות
א   גם הכה"ח כתב לא כן ,ואם היה קבלה מזקני בבל להיפך בדעת הש"ע ,לא הוה שתיק מינה .ועוד
דאי"ז תשע"ז אלא תש"פ ולאן נעלמו ג' דרהמים.
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רביע ,עכ"ל .ומבואר להדיא שקורא לדרה"ם בשמו ולמיתקאל בשמו ,והבחין ביניהם
בהפרש של פי אחד וחצי .והנה מלבד מה שכתבנו שלא יתכן שיבואו ללמד דקדוק
השיעורים ויתפסו לשון שאינה מכוונת בשמו של המטבע ,שנמצא קלקלו יותר
משתקנו חלילה ,וכנ"ל ,הרי עוד יש ראיה מפורשת מדברי הב"י הללו כנגד ביאור זה,
שהרי אם ניישב דברי הצל"ח כמו שכתב בהל' חג בחג ,א"כ נמצא שמרן התכוין
שכתובת הבתולה ל"ז זוז וחצי ,ולא ל"ז דרהם וחצי ,וכן של אלמנה י"ט זוז פחות
רביע ,ולא דרה"ם ,וזה נסתר להדיא מדברי הב"י שם לעיל מיניה בסמוך שעשה חשבון
השעורות ע"פ הרמב"ם ע"ש .וזו ראיה שאין עליה תשובה לפע"ד ,אא"כ להוסיף דוחק
על דוחק ולומר שלגבי כתובה כיון לדרה"ם ממש ,ולגבי כביצה וכזית ושיעור חלה
ורביעית כיוון למיתקאל וקראו דרהם ,שזו לפע"ד התעקשות יתירה ובלי טעם .ולכן
דברי רבנו זיע"א בזה לפע"ד ברורים ומוכרחים למעלה מכל ספק.

           

 בעיקר מש"כ לעיל בעניותי בישוב טענה א" ,וגם הגאון חזו"א נודע שלא היו
 מצויים אצלו רוב ספרים ,וידוע שהמעיין במקורות ובפרט מי שהספרים מצויים
אצלו ,מתקרב יותר אל ההבנה המקורית המכוונת והנרצית" ,ע"כ .הנה העירני אותו
ת"ח חשוב וז"ל :מרן הגרח"ק שליט"א ושאר גדולי תלמידי מרן החזו"א מעולם לא
השתמשו בכלל זה לומר שלא היו מצוים אצל מרן החזו"א רוב הספרים ,דח"ו להרפות
בזה כח ההכרעה בעיון התורה של מרן החזו"א בכל חלקי התורה בחיבוריו הגדולים,
שרק מי שזוכה ללמוד הרבה בתורתו יבין כח העיון והעמל שיגע בכל חלקי הש"ס עם
הראשונים והפוסקים ז"ל.
 בפומיה תלמידיו דספרים שהיה צריך לעיין בהם הגיע לידו אם בישיבות
 שהיו במקום מגוריו או בהשאלה וכדו' ,ומה שיש מקומות שמצינו דלא ראה
מדברי הפוסקים בזה לא גרע מכל דברי הפוסקים כשמוצאין דלא ראו מדברי
הקדמונים ,אך מחמת מקומות בודדים אלו אינו מגרע מאומה מכל כח דבריהם בכל
חיבוריהם .ומה שהשתמש בעל החזו"ע זצ"ל בכלל זה )בתורה שבעל פה( הוא רק לסבר
האוזן לתלמידים כשדיבר על הלכות מסוימות ,אך ח"ו אינו כלל על שאר כל חלקי
תורת מרן החזו"א ז"ל ,ולכן חייבים למחות על אלו שהושרש בלבם בטעות גמור כלל
זה על כל ספרי החזו"א והוא בזיון נורא בכבוד התוה"ק .עכ"ל.
 אשר השיבותי :דבריו נאמנו מאוד ,אין בהם נפתל .ומי שסבור אחרת א"ז אלא
 קטנות מוחין ,מחמת שעדין לא שימש כ"צ .וכמו מי ששמע מרבו באיזו הלכה
דמכיון שהוא בדרבנן אפשר להקל ,ורבו אומר כן ע"פ כללי ההכרעה דכל כה"ג
בדרבנן הדין נותן להקל ,ויבא זה התלמיד ויוציא מדברי רבו שאיסור דרבנן אינו כ"כ
מכריח ואפשר להקל בו חלילה וחס .ובאמת הוא בעשה ולא תעשה דועשית ככל אשר
יורוך ולא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ,והעובר ע"ד חכמים חייב מיתה בידי שמים.
ולכן יפה עשה כת"ר שהתריע בזה ,ובכך לא יצא מכשול חלילה מדברים מעין אלו.
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 מה שמרן זיע"א כן השתמש בכלל זה לפחות בשיעוריו ללמד לשומעי לקחו,
 וכן לגבי דידן שהשתמשנו בשיקול זה לגבי ההכרעה בענין ה'שיעורים' ,בין
הגחזו"א להגרחנ"א זצ"ל ,הוא ע"פ מאי דמצינו כיו"ב בכללי ההכרעה ,וכגון דהלכתא
כרב באיסורי וכשמואל בדיני ,וביארו הרא"ש )ב"ק פ"ד סי' ד( ועוד" ,לפי שידעו ששמואל
היה רגיל תמיד לפסוק דינין ,ולכך היה מדקדק בהן ויורד לעומקן ומשכיל על דבר
אמת .וכן רב היה רגיל לדקדק בהוראת איסור והיתר ,לכך סמכו על הוראותיו לעניני
איסור והיתר" .ע"כ .אף שבודאי אין זה מגרע חלילה מתוקף עיונו והכרעתו של
שמואל אף באיסורי ,היכא דלא פליג ארב ,וכן מתוקף עיונו והכרעתו של רב אף בדיני,
היכא דלא פליג אשמואל .ועל דרך זה מפורסם בפוסקים ,שבדרך כלל דברי המגיד
משנה נאמנים עלינו בביאור דעת הרמב"ם יותר ממה שהבינו פוסקים אחרים )אף שיש
יוצא מן הכלל( ,וכמ"ש הרדב"ז בתשובה )אלף תד ואלף תעז ,הוב"ד בעי"צ ח"א עמ' שצט( ,והיינו
"מפני שנתן אל לבו לפרש דברי הרמב"ם ,ועבר על כולו ,והיה סדור לפניו וברור
כשלחן ערוך ,ודקדק בדבריו ככל הצורך" .אף שאי"ז מגרע חלילה מעוצם יגיעתם של
שאר פוסקים בהבנת דברי הרמב"ם ותוקף הכרעתם בזה במקום שאינו נסתר מדברי
המ"מ ,א"נ במקום שהדברים מוכיחים טפי כדבריהם ,מה גם דבכל גווני דבריהם חזו
לאצטרופי עכ"פ .וכן מזה הטעם סמכינן על דברי התלמיד בשם רבו טפי ממה
שאחרים יביאו בשם אותו חכם שהוא רבו.
 מכל זה ,דמדת ההכרעה על כלל שיקוליה ,אינה ח"ו להמעיט מתוקפו העצמי
 של הצד שלא הוכרע כמותו חלילה ,דבודאי כל אחד מהם הוא עצום ורב ללא
שום המעטה חלילה וחס ,ואפשר שלפי מקורן של דברים אה"נ הצד שלא הוכרע
כמותו ,הוא זה שכיון יותר לאמת יותר מן השני שהוכרע כמותו) ,שבכל אופן מכיון שלשניהם
בא מתוך העיון ,קי"ל דאלו ואלו דא"ח ,וכמ"ש הריטב"א בכתובות נז .לגבי פלוגתא דריו"ח וריב"ל שם ,עי' עליו.

וממילא ההלכה כפי כללי ההכרעה דוקא ,ודו"ק (.אלא שלגבי דידן ,דרך ההכרעה בין שני צדדים
היא ע"פ אומדן של שיקול הדעת ,מי מבין החולקים שלפנינו ,יותר מצוי ובר סמכא
באותו ענין ,ע"פ הנתונים שלנגד עינינו עיני בשר ,ולענין זה אין לדיין אלא מה שעיניו
רואות.
 שביקש להודיענו מרן זיע"א בדבריו ,שנדע את אשר 'לפנינו' ,והיאך ליתן משקל
 נכון במחלוקות גדולי האחרונים אשר בדורותינו .וה"נ בנ"ד כתבנו בזה"ל:
ובפרט שהגאון רבי אברהם חיים נאה שבודאי אתמחי גברא בענין זה טובא ,וכפי
שהעיד עליו )בעל הקה"י( בהקדמה לשיעורין דאורייתא ע"ש ,וגם שגדולי ישראל קיבלו
דבריו במאור פנים .וסו"ס הרי השעו"ד כתב להדיא בהקדמתו שרוב הראשונים
והאחרונים שהוא מעתיק ומביא בספרו ,הם מהספר שיעורי תורה )להגרחנ"א(" ,כי גוף
הספרים אינם מצויים אצלי" ,ע"כ .וגם הגאון חזו"א נודע שלא היו אצלו רוב ספרים.
"וידוע שהמעיין במקורות ובפרט מי שהספרים מצויים אצלו ,מתקרב יותר אל ההבנה
המקורית המכוונת והנרצית" ,ודי בזה .עד כאן לשוננו שכתבנו שם ,ותל"מ .והרי הוא
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כמבואר בס"ד ,שכך הם שיקולי מדת ההכרעה ,בלא לפגוע חלילה כלל ועיקר בעוצם
עיונם ותוקף הכרעתם של מי שלא הוכרע כמותו.
 ע"פ מ"ש הגאון רבי יצחק קנפנטון זצ"ל )רבן של מהר"י אבוהב ועוד מגדולי אותו הדור,
 בסוף ספר דרכי הגמרא שלו ,והובאו דבריו בשל"ה הקדוש ועוד( ,וז"ל  " :
             
                
              
           ופרש"י ז"ל על וקנה
לך חבר )אבות פ"א מ"ו( חבר ממש ,ויש אומרים ספרים .כי הספר חבר טוב .
)         ומכאן תשובה למ"ש שהגחזו"א
היה שואל ספרים שנצרך להם(           .
    האל ית' יזכנו לחכמתו ולספרים שלנו אמן .עכל"ק  .
      ועל פיהם כתבנו הדברים הנ"ל לגבי נ"ד,
שהם בודאי שיקול חשוב להטות הכף במדת ההכרעה ,וככל המבואר בס"ד.
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הרב יעקב קארפ
מח"ס שמוש זקנים

 
 דעת )יו"ד סי' קי בבית הספק סק"כ( כתב דאדעתא דנדבה מותר לברך ולהודות אפילו
 בהזכרת שמו יתברך וכו' ,דהא חזינן דהרבה פיוטים וזמירות נתייסדו ונתקנו
בלשון ברכה והודאה בהזכרת שמו] .וכעי"ז מצינו ברמ"א )או"ח סי' רי"ט ס"ד( בשם הטור
לגבי ברכת אשר גמלך כל טוב וכו' ,דאי"ז ברכה לבטלה מן המברך אע"פ שלא נתחייב
בברכה זו הואיל ואינו מברך רק דרך שבח והודאה על טובת חבירו ששמחה בה,
ע"ש[.
 בחזו"א )או"ח סי' קלז סוף סק"ה ,וסי' לב סק"א( כתב דרשאי אדם לנסח תפלה ותהלה לה',
 ורק דרך ברכה שקבעו חכמים אסור לבטלה ע"ש .ומבואר בדבריו דיש לחלק טובא
ואין ללמוד כלל זה מזה .וכעי"ז ביאר היטב הגר"ש קלוגר זצ"ל בחכמת שלמה )או"ח
סי' רטו ס"ד( ע"ש.
 שבו ואלחמה )כללים ח"ב דף סה ע"ב ד"ה וההבדל ,וד"ה אמנם( ביאר למה ברכות אסור
 להזכיר בכל עת ,ותפלות מותר ומצוה לאומרו גם כל היום ובלי הפסק כלשונו
שם) ,והו"ד בס' בקוראי שמו על סה"מ לר"מ ,ח"א מ"ע מצוה ד' סק"ה( דבדרך ברכה שהוא מלמעלה
למטה אסור בנדבה ,משא"כ דרך שבח שהוא מלמטה למעלה שרי עיי"ש בטוטו"ד.
 שם )בס' בקוראי שמו( להבן איש חי זלה"ה )בשו"ת רב פעלים ח"ב חאו"ח סי' לז( שדן
 לענין אמירת הקהל בשעת ברכת נישואין בחופה ב"ה וב"ש מלך העולם וכו'.
ונראה דאף דיש לצדד להתירא מדברי הפוסקים דלשבח שרי כל שאינו אומר בלשון
ברכה מתחילתו ,מכ"מ י"ל דשם יש לאסור כיון שהוא ברבים ונראה כברכה וילמדו
להקל אף באומרו לגמרי דרך ברכה .וע"ע ברב פעלים שם לאיסורא בזה מב' טעמים.
ובשו"ת מהר"י אסאד )או"ח סי' ט'(.
 מה דמשמע שמתיר החוו"ד לברך כל ברכה אדעתא דנדבה לכאו' דברי נביאות
 הן ,וכבר השיגו ע"ז באחרונים ז"ל וכדלהלן ,אך המעיין טובא יראה דח"ו לומר
כן בביאור דבריו נגד המקובל בכל הפוסקים מהגאונים והראשונים עד אחרוני
אחרונים ,ועל כרחך דמעולם לא התיר החוו"ד בסברא זו לברך בשו"מ כל הברכות
כולם שתיקנו חז"ל אדעתא דנדבה ,ואף לא מצינו בספרו דרך החיים שמביא כלל היתר
זה ,ואדרבה בדיני ברכת הנהנין סע' כה כתב "מסתפק בברכה אם בירך אי"צ לחזור
ולברך ,רק בברכת המזון וברכת התורה צריך לחזור ולברך )סי' רט(" .וכן בדיני ברכות
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פרטיות סע' ו' בברכת החמה פסק כפמ"ג דמג' שעות זמניות של היום עד חצות
מברכין בלא שם ומלכות ,וכן בדיני ברכת שהחיינו )סע' ו'( מביא פלוגתא אם מברכין
שהחיינו על ספרים חדשים ומסיק דיטול פרי חדש ויכוין גם על הספרים או שיברך
בלא שם ומלכות )סי' רכג ופמ"ג( ,וכן בדיני תפלה"ד סע' ד' כתב דאם כבר אמר באותו
היום תפלת הדרך אינו חותם בברוך ,וכן בס' מעשה ניסים לחוו"ד על ההגדה )בסוה"ס דף
נג א'( חושש לחומר ספק ברכות לבטלה במי שאינו יכול לאכול כזית מרור ע"ש) .והו"ד
בתשובות ר' יעקב מליסא זצ"ל ס"ס יד .וע"ע מש"כ בזה בשו"ת חזו"ע פסח כרך ב' עמ' תשב( ,ולא קאמר
בכל הנ"ל דיברך בשם ומלכות אדעתא דנדבה.
 על כרחך דכוונתו בזה בחוו"ד רק כלפי בקשות ופיוטים ומעמדות שהכניסו שם
 לשונות של ברוך אתה ה' וכו' דשרי דאדעתא דנדבה הוא ,ולא אדעתא דברכות
חובה הוא ,אבל ודאי ברכות לבדן כתקנתן במטבע חז"ל לא התיר לברך אדעתא
דנדבה .ואף שמלשונו שכתב בתחילה "וכן הוא בכל הברכות דאדעתא דנדבה מותר
לברך ולהודות אפי' בהזכרת שמו יתברך" וכו' ,משמע דשרי גם בברכות כתקנתן ,הנה
ממה שכתב בהמשך "ומטעם זה נראה לי לדון זכות על האומרים במעמדות ובקשות
ברוך אתה ה' דדוקא דרך חוב אסור" וכו' ,משמע דלא סמך על סברא זו רק כלפי
בקשות ופיוטים וזמירות שהוכנס שם לשונות של ברכות אדעתא דשבח ולא על ברכות
גרידא .ואדרבה מזה שתפלת הדרך מתחיל בנוסח בקשות יהי רצון מלפניך ורק
החתימה בנוסח ברוך אתה ה' ובכאו"פ לא יחזור באותו היום ויחתום אדעתא דנדבה
אלא דאינו חותם כלל כמ"ש החוו"ד בדה"ח שם ,ועל כרחך דכל דבריו מיירי רק לענין
בקשות ופיוטים שלא תקנו חז"ל ,ולא בנוסח הברכות גרידא שתקנוהו חז"ל.
 מה שהשיגו האחרונים ז"ל על דבריו בזה ]עיין בגידולי הקדש )לראב"ד קאלמייא ז"ל
 י"ל בשנת תר"מ( על ספר דעת קדושים )יו"ד סי' יט סק"ד( ,ובספר שבילי דוד )או"ח סי' קלא
בט"ז סקט"ו( ,וביבי"א ח"ב )סי' י' אות ו' ,ובנמ"ח מהדו' תשע"ה בגליון שם מכת"י בעמ' מו הערה ,(7
וח"ו )סי' לח אות ג'( ,וע"ע בח"ב )סי' ד' סק"ז( ,וח"ג )סי' יד סק"ד ,ובכל הסימן שם( ,וביחו"ד ח"ג
)עמ' מה ד"ה אולם( ,וחזו"ע ברכות )עמ' תקיז( ,וע"ע בס' דברי צבי )וילנא תר"נ סי' קז([ ,או מה
שסמכו על דבריו בזה ]עיין בשו"ת שמלת בנימין )דף מז ע"ג( ,ובנחל אשכול )על האשכול
דף  68סק"ז( ,ובס' חדות יהושע )וארשא תרנ"ד סי' תקפג( ,ובס' ערך שי )ברכות לג .ועל השו"ע או"ח
סי' רטו( ,ובשו"ת עצי חיים )ס"ס ג'( ,ובשו"ת ברכת חיים )ירוחם ,תשט"ז ממה שכתב הרהמ"ח
בשנת תרס"א ,סי' נז( ,ובעינים למשפט ברכות )מד ,:במהדו' תשס"ו עמ' שצו([ כאילו דעת החוו"ד
דשרי לברך כל הברכות כנוסח תקנת חז"ל אדעתא דנדבה ,הנה במחכ"ת אי"ז כלל
כוונת רבינו החוו"ד ז"ל.
 בנחל אשכול שם דלרב האי דמתיר להתפלל תפלת נדבה אף בלא חדוש ה"נ
 בשאר ברכות שרי בתורת נדבה ,לענ"ד אינו והחילוק ברור דתפלות רחמי
נינהו והלואי שיתפלל ויבקש רחמים כל היום כולו אדעתא דנדבה ,אבל ברכות שעיקרו
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אינו רחמי אלא שבח ותהלה לה' ,ודאי אין רשות לברך ברכות אדעתא דנדבהא .וכן
כתב להדיא הראב"ד )בהשגות על הר"מ ספ"א מהל' תפלה( דר' יוחנן לא אמר ולוואי שיתפלל
אדם כל היום אלא בי"ח שהיא תפלת רחמים ובקשה ושוהה ביניהם כדי שיתחולל
דעתו עליו ויכוין דעתו לבקש רחמים        ,לא
אמר ר' יוחנן ואם יודה ויחזור ויודה ברכה לבטלה היא    ,
       עכ"ל) .והובא בב"י ס"ס קז ,וע"ש עוד
מהרבינו יונה ברכות יג .ד"ה ויש(.
ב
 להדיא דלא מהני ברכה אדעתא דנדבה רק בתפלת שמו"ע בלבד  .וכ"ה הלשון
 בתשובות הגאונים )שע"ת סי' נו( "אבל תחנוני דלאו תפלת חובה שפיר דמי",
דהיינו רק משום תחנוני ולאו משום ברכה אדעתא דנדבה .וכ"ה להדיא בשבלי הלקט
סי' כז וז"ל ,ואפי' לר' יוחנן דאמר ולואי שיתפלל אדם כל היום כולו דוקא בתפלת
לחש אבל בקריאת שמע ובברכותיה אין שייך לומר ולוואי שיתפלל אדם כל היום
כולו ,ע"כ] .וכן מבואר בתשו' הריב"ש סי' תח ע"ש .וע"ע בגידולי הקדש שם ,ובס'
שבילי דוד ס"ס קז )בנדמ"ח סק"ט ובסק"י ד"ה ולכן( ,וביבי"א ח"ב שם[ .ובאוצר הגאונים
)ברכות נד .ס"ס שנב( כ' להדיא דבלימוד הגמ' דלאו שעת מעשה הוא אי אמר ברוך אתה ה'
הו"ל כמוציא שם שמים לבטלה ע"ש.
 דמתיר האשכול בשם רב האי גאון שם למי שרוצה לברך על חליצת תפילין
 בשו"מ ,כבר יישבו בזה בב"י ובב"ח )או"ח ס"ס כט( ושאר אחרונים ואין להאריך.
ואינו ענין כלל לדין תפלה אדעתא דנדבה) .ודלא כמ"ש בנחל אשכול שם ,ונמשך אחריו בשו"ת בית
אב ס"ס מה שכתב דהאחרונים תירצו דרב האי גאון דסבירא ליה דמותר להתפלל תפלת נדבה גם בלי חידוש ,עיין
תשו' הגאונים שע"ת סי' נ"ו ,סבירא ליה כן גם בשאר ברכות דכל הברכות יוכל לברך אדעתא דנדבה ,ורק אדעתא
דחובה אסור ברכה שאי"צ ע"ש .וכ"ז הם ע"פ דברי הנחל אשכול הנ"ל ,וכבר נתבאר דלא קרב זה אל זה וכנ"ל(.

א וראיתי לחכ"א שליט"א )בס' עולה מן המדבר עמ' מב טור ב'( שרצה לדחות ולומר דרק בתפלה בעי היתר
כיון שנתקנה נגד קרבן ולא שייך להתפלל שתיים דהוי כמקריב ב' תמידין ,אבל בשאר ברכות שבח בנדבה
שרי מעיקרא .ואי"ד מוכרחין ואדרבה מהא דבעי הטעם בתפלה דרחמי נינהו וכנגד קרבן ואיכא קרבן נדבה,
על כרחך דבשאר ברכות דליכא כל זה אין היתר כלל אדעתא דנדבה .ומש"כ בסוף עמ' מג שדברי הראשונים
שהביא שם מסייעים דשרי ברכה אדעתא דנדבה ,במח"כ הדברים רחוקים ולא קרב זל"ז ,דבזמן חז"ל
והגאונים תיקנו נוסח ברכות בשם ומלכות ,ומה שתיקנו וקבלו עלייהו קבלו ,וברכות אלו אין היתר לברכם
אלא היכא שתיקנו והיינו רק אדעתא דחובה ולא אדעתא דנדבה .ומה שהוכיח שם מהריב"ש )בסי' תח(
דשרי כל ברכות אדעתא דנדבה ,לא מובן כלל ואדרבה ודאי שייך שם ברכה אדעתא דנדבה כשחוזר
ומקדשים בעצמם ,וכן בכל הגווני שמיירי שם שייך אדעתא דנדבה ,וכן לעיל שם בריב"ש בסי' פב ,ונפסק
ברמ"א סי' לד ס"ג שיש לברך ברכת אירוסין שוב תחת החופה בלא שו"מ מפני הרואין ,כשבירכו כבר
בשעת הקידושין ,ולמה לא יברכו אדעתא דנדבה ,ועל כרחך דכל ברכה אדעתא דנדבה דתמיד לענין נדבה
הוי צריכה שמשבח ענין זה להשי"ת ,ומכל מקום אסור דכיון דאין כאן תקנה לברך הוי ברכה שאינה צריכה
ואסור לברכה כלל בכל גווני אף אדעתא דנדבה ,וז"ב.
ב ובס' באר יהודה על הר"מ )ספ"א מתפלה( כתב וז"ל ,ולכאורה קשה גם בתפלות של חול האיך באין
בנדבה הא ג' ברכות הראשונות והאחרונות הויין ברכת הודאה והאיך יתפלל אותן בתורת נדבה .וי"ל מאחר
דהברכות אלו צורך בקשה הן כדאמרינן לעולם יסדר אדם שבחו של מקום ואח"כ יתפלל וכו' משו"ה דינו
כבקשה עצמה ובאין בתורת נדבה .עכ"ל.
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 בס' חדות יהושע שם )דף כ' ד"ה אגב( להביא ראיה לחוו"ד דברכה אדעתא
 דנדבה שרי מהגמ' ברכות )מד (:דרב אשי אמר אנא זימנא דכי מדכרנא עבידנא
ככולהו לברך בורא נפשות על ירקות ומים ע"ש ,והוכיח וכי תלוי הדבר אי מדכרנא או
לא מדכרנא והרי אי חייבים חייבים ולא שייך הדבר בזכרונו אם לברך או לאו ,אלא על
כרחך דברכה אדעתא דנדבה שרי ,ובאמת רב אשי אינו סובר כרב פפא לברך בורא
נפשות על מים ולכן אינו מוכרח לשום תמיד על לבו לזכור הלכה דרב פפא לברך על
מים ,ורק אי מדכרנא עבידנא כרב פפא ע"ש.
 כ"ז אינו נכון כלל דלהדיא בראשונים דברכת בורא נפשות הוי רשות ,וכבר
 האריך לבאר סוגיא זו אאמו"ר הגאון שליט"א בטוטו"ד במשמרת מועד
ברכות שם )ח"ב עמ' קפ ואילך( ע"פ דברי הגר"א )בביאורו על השו"ע סי' ר"ח( דברכת בורא
נפשות תקנה מאוחרת היא ולא נתקן יחד עם כל הברכות ,ורק אחר שנהגו כרב אשי
כמ"ש התוס' שם נפסק ההלכה כן ,אבל עד הנהגת רב אשי היה רשות גמור ולכן
בכה"ג שפיר לברך כשנזכר עם שם ומלכות דלא גרע מכל הפיוטים ושבחות עם שם
ומלכות .ואין מזה שום ראיה דשרי לברך ברכות חז"ל בכל עת אדעתא דנדבה .ואף
לדידן דכיון דקבעוהו לבורא נפשות כחובה ככל הברכות כמ"ש אאמו"ר שם )בסוף סק"א
וסק"ד( אין רשות לברך ברכה זו בחנם אדעתא דנדבה.
] מה שהוכיח בחדות יהושע שם ג"כ מברכות דף כ' ע"ב וכי לא אשא פנים
] לישראל שהם מדקדקים על עצמן בברכת המזון עד כזית ,הרי דאע"ג דרחמנא
פטריה מלברך אעפ"כ אם מברכים קרי להו שהם מדקדקים ע"ש ,ומכאן ראיה דשרי
לברך אדעתא דנדבה ,ובמח"כ לא מובן דבזמן חז"ל הקדו' תיקנו לברך ע"פ רוח
קדשם )עיין להגרש"ק ז"ל בחכמת שלמה או"ח סי' רטו ס"ד ,ובחזו"א או"ח סי' קלז סק"ה( וכך נקבע
ההלכה לדורות שברכות אלו אדעתא דחובה ,ומה ראיה לדידן לברך ברכות מעצמנו
אדעתא דנדבה[.
 מצאתי אח"כ בשם הגרש"ז אויערבך זצ"ל )בס' נשמת אברהם מהד"ב ח"א עמ' קיד( דגם
 החוו"ד מודה שאם אומר ממש בנוסח של ברכה דחשיב עכ"פ כמוסיף על
הכריעות משום דחשיב בכך כמזלזל בעיקר הכריעות שהן חובה ,וה"נ לענין נוסח
הברכות שתיקנו חז"ל ,ונתכוין רק על האומרים בתפלות ובקשות גם נוסח של ברוך
אתה ה' אבל לא שיהא מותר לומר רק נוסח הברכות אדעתא דנדבה ע"ש.
 על דרך מש"כ בשו"ת מנחת שלמה )ח"א סי' יח אות ט'( בטעמא דמילתא דכעין
 שאמרו בס"פ אין עומדין דאם בא לשוח בסוף כל ברכה וברכה ובתחלה כל
ברכה וברכה מלמדין אותו שלא ישחה ,וכתבו שם בתוס' דהטעם הוא כדי שלא יבוא
לעקור דברי חכמים שלא יאמרו דכל אחד מחמיר כמו שהוא רוצה ואין כאן תקנת
חכמים ,והוא כעין מה שאמרו כל המוסיף גורע ,וכן מצינן נמי דאסור לומר אמן
לבטלה ,וגם לענין ברכת זימון וכו' ,דאם יהיה היתר לברך ברכה לבטלה עי"ז שיתכוין
לאומרה דרך שבח יבואו לומר שכל עיקר הברכה לאו חיוב הוא ותעקר בכך תקנת
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חכמים של חיוב ברכה משא"כ אם אינו אומר ברוך בתחלה כיון דלאו טופס ברכה הוא
לא שייך כלל האי טעמא והוא פשוט ,ע"כ .ע"ש) .וע"ע במנח"ש ח"ב סי' ג' ,ובמנח"ש עמ"ס
נדרים בסוה"ס בשיעורים סי' א'(] .ומה שהביא ראי' בנשמת אברהם שם מסי' תקצג ס"א ,כבר
הרגיש בזה בשבילי דוד הנ"ל ס"ס קז סקי"ב ע"ש[.
 בחוו"ד שם דאדעתא דחוב אסור אפי' בלא הזכרת שמו דהא אם בירך על הפת
 בריך רחמנא מלכא דעלמא יצא ,הנה צ"ע דלהדיא מזכיר שמו ית' בתיבת
"רחמנא" כמבואר בברכות דף מ' ע"ב ,ובאחרונים )בחוו"ד שם ,וכן הנצי"ב בהעמק שאלה סי' נג
סק"ב בדף שמ ,ובשו"ת משיב דבר ח"ב סי' ל' אות ג' ,ובשבילי דוד סי' ריט סק"א ,ובאגרו"מ ח"ד סי' מ' אות כז,
ועוד אחרונים רבים( שאוסרין בספק לברך בכה"ג ,ועיין משנ"ב סי' קס"ז סקנ"ג) ,וע"ע בשו"ת
תשובות והנהגות ח"ב ס"ס נח וח"ד ס"ס נא וס"ס קמו ,ובס' דברים אחדים לר"א קלצקין ז"ל אות ס"ח( .שוב
ראיתי מש"כ לבאר בכ"ז מאאמו"ר הגאון שליט"א בהל' ברכות )ח"א דיני נט"י וסעודה פרק
ח' סע' לז הע'  (99לכל שיטות רבותינו בזה ,ולשיטת החוו"ד ז"ל ע"ש בטוטו"ד.

]) שמוש זקנים ח"א סי' טז( הבאנו דעות הראשונים ז"ל דבאמירת אין כאלוקינו
] עולה לק' ברכות ,וכי לדברי החוו"ד דאדעתא דחוב הוא יהא אסור ,ועכצ"ל
דאדעתא דעולה למעלת ק' ברכות ולא לברכות גופא שרי ,כעין דמצינו דברכת זימון
עם ברכה ראשונה דברהמ"ז עולה לענין זימון ,אף שאינו עולה לברכהמ"ז כמ"ש
החזו"א בסי' ל"ב סק"א[.
 מדברי הכתב סופר )שו"ת או"ח ס"ס יג( שכתב לתמוה על הנו"ב דבברכת כהנים
 גופא פשיטא דאין בקריאת פסוקים שיש בהם שמות משום איסור לא תשא ועי'
מג"א סי' קפ"ח סקי"א וס"ס רט"ו ,ע"כ .ומבואר דלא כדברי החוו"ד דאף שכאן בירך
בר"כ אדעתא דתקנת הברכה ליכא איסור ,אך לפי"ז לדעת הנו"ב )קמא סי' ו'( שכן עובר
על לא תשא משמע סיוע לדעת החוו"ד הנ"ל וצ"ע .וע"ע במג"א סי' קפ"ח סקי"א,
ובביאור הלכה שם )ד"ה ואין לאומרו לבטלה( מהבגדי ישע .ובס' חדות יהושע )שם ד"ה והנה(,
ובס' זרע יעקב )זלזניק סי' קפח סקי"א( .וביבי"א )ח"ג סי' יד סק"ח(.
 דמסתפינא אמינא ליישב בכל זה דברי החוו"ד הנ"ל    
  וכן ק"ש למ"ד דרבנן בספק אסור לקרות אדעתא דחובהג ,דכל האיסור
בזה הוא רק משום לתא דבל תוסיף וחיוב לשמוע לדברי חז"ל ,כשמכוין להוסיף מלבו
שחייב לעשות כן מהתורה או מחז"ל בדברים שאינם ,שאסור להוסיף דבר מעצמו
ולומר שהוא מה"ת או מדרבנן .אבל אינו משום איסור האמירה גופא רק על הכוונה
שמוסיף דבר מעצמו אדעתא דחובה כאילו חייבוהו התורה או חז"ל .ולכן אסור אף
בלא הזכרת ה'.
ג ועמ"ש על דבריו בגידולי הקדש שם ,ובס' תוספות ירושלים הל' ק"ש סי' ע' ס"א )דף ד ע"א( ,ובס' שבילי
דוד או"ח סי' קז ,וקל"א ,ויו"ד דיני ספק ספיקא סק"כ .ובס' צמח דוד על תשו' רעק"א )בהוספות לחלק
התשובות מהדו' תשמ"ט עמ' קנב סי' כה( .ובס' דברים אחדים )קלצקין ,י-ם תרפ"ט ,אות סח(.
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 איסור בל תוסיף מה"ת או מדרבנן בכה"ג מבואר ברמב"ם פ"ב מהל' ממרים
 ה"ט ,ובבכורי יעקב סי' תרנ"ח סוף סק"א ,ובקונטרס אחרון על השאג"א ר"ס
י"ד ע"ש] .וע"ע בשו"ת שבות יעקב ח"ב סי' מ"ד ,ובפמ"ג בפתיחה כוללת חלק א'
אות מ' ,ובשטמ"ק על תלמוד ירושלמי ברכות ח"ב עמ' קמו סקי"א .ובדברות משה
סוף כתובות תשובה ג' אות ו' .ואריכות דברים בזה בשו"ת פאת שדך ח"ב סי' קח,
וילקו"י שביעית )הנמ"ח תשע"ה עמ' קצח ואילך([) .ולכן מה שתמהו בזה האחרונים ז"ל )שזכרנו בהערה
כאן למטה( ובמשמרת שלום קודינוב ס"ס ט' דף כא סע"ד ,ובחו"ב ברכות כא א',
וביבי"א ח"ב שם על החוו"ד דבקורא ק"ש אדעתא דחובה מה בכך וקמי שמיא גליא
אם קרא אם לאו וכו' ע"ש בכל דבריהם ,להנ"ל לק"מ ויובן היטב דברי החוו"ד בזה(.
) שם ושם( ביאר דעת החוו"ד בזה דאדעתא דחובה אסור לקרות ק"ש משום
 דמיחזי כשיקרא כמבואר בב"ב פב א' ,והוא על דרך הנ"ל וכדפרש"י בב"ב
שם משום דמיחזי כשיקרא ע"ש ודו"ק .ומה שכמה אחרונים ז"ל ]בספר תוספות
ירושלים )או"ח סי' ע' ס"א( ,ובצמח דוד )הנז' בהערה( ,ובחלקת יואב )ח"א מה"ת ס"ס א'([ דאזלי
בתר איפכא לחלוק על החוו"ד מהגמ' בב"ב שם בשאלת הגמ' מכדי פסוקי נינהו
ליקרי ,ולא נחתי דמתירוץ הגמ' דמיחזי כשיקרא הוא סייעתא לחוו"ד בזה ,וכמ"ש
הנצי"ב שם ,היינו משום דהם הבינו דהאיסור מחמת האמירה גופא וע"כ הוכיחו
מקושיית הגמ' מכדי פסוקי נינהו וכו' דמדלא חששו לאיסור בעצם האמירה אדעתא
דחובה ,ע"כ דשרי ,אך להנ"ל דהאיסור משום לתא דבל תוסיף וע"ז מיחזי כשיקרא
שפיר אסור ,ואדרבה מתירוץ הגמ' סייעתא לחוו"ד וכמ"ש הנצי"ב שם.
] בספר משנת יעקב לרבי יעקב שור זצ"ל בברכות כא) .מהדו' תש"ן עמ' רכג( כתב
] לתמוה על החוו"ד וז"ל ,ואני רואה דאישתמטתיה ש"ס מפורש בב"ב דף פב א'
דפריק הש"ס שם בקונה שני אילנות בתוך שדה חבירו דמספקא לן אי קנה קרקע או
לא ,הלכך מספק מביא בכורים ואינו קורא ,ופריך מכדי פסוקי נינהו ליקרי .ועפרשב"ם
שם כשם שהביא מספק כך ליקרי מספק ,וליהוי כאדם הקורא בתורה .ומשני משום
דמחזי כשיקרא ,או משום דילמא אתי לאפקועי מתרומות ומעשרות עיי"ש ,הרי
מפורש להדיא דלולא הני חששות היה מחויב בספק להיות קורא ,והיינו משום דאף
דהוא קורא בתורת ספק חיוב ,מ"מ כיון דאינו רק פסוקי ,ממ"נ אם אינו חייב הרי הוא
כקורא בתורה .ואף די"ל דשאני התם דחיוב מקרא בכורים הוא מה"ת ,ולזה התם שפיר
היה מחויב לקרות מספק ,מ"מ מדקאמר מכדי פסוקי נינהו ליקרי ,מוכח דבכל גווני
היה צריך לקרות וכו' ע"ש .ולהנ"ל לק"מ דמשום לתא דבל תוסיף אסור וכמיחזי
כשיקרא דאמרו בגמ' ודו"ק[.
 אח"כ מצאתי בתהלה לדוד סי' סז )בדפו"י נמצא בהשמטות לח"א לסי' סז( שסייע לחוו"ד
 בזה ע"פ הרשב"א בברכות )כא (.בדברי רבי אלעזר ספק התפלל ספק לא התפלל
אינו חוזר ומתפלל ,וכתב הרשב"א בשם גאון ז"ל )תשובות הגאונים שע"ת סי' נו( דאינו רשאי
לחזור ולהתפלל דדילמא כבר התפלל ואיכא משום בל תוסיף ע"ש .וכ"ה ברי"ף שם

משנת

סימן מג – הרב יעקב קארפ

יוסף

רעז

ובתורתו נהגה

)יג (.דהמתפלל שוב אדעתא דחובה נמצא כמי שמקריב ב' תמידין בשחרית שהוא עובר
משום בל תוסיף] .ועיין בהשגות הראב"ד על בעל המאור )יג (.מה שתמה בזה ,ובדברי
המאירי ברכות שם מה שיישב בזה] .וע"ע במשמרת מועד ברכות ח"א )עמ' רלח ואילך(
בכל הסוגיא[ .וע"ע בראשונים בר"ה )טז (.שכתבו דלעשות ב' פעמים אותו מצוה ליכא
בל תוסיף ע"ש .וע"ע בשו"ת גליא מסכת )סי' א'( .ומכל מקום כל זה מצינו דעת הגאון
והרי"ף לגבי תפלה שניה אדעתא דחובה דהוי משום בל תוסיף[.
 התהלה לדוד דהכי נמי למ"ד ק"ש דרבנן איכא בל תוסיף ואסור לחזור ולקרות
 אדעתא דחובה דומיא דתפלה לר"א לדעת הגאון דעיקר איסורא משום בל
תוסיף .ושדברי החוו"ד דבקורא ק"ש אדעתא דחובה אסור כבר נתבאר דלדעת הגאון
ז"ל אפשר לומר דהוי משום בל תוסיף ]דמדרבנן אסור משום שנראה כמוסיף כמ"ש
בסי' תרסו ובמג"א שם סק"ב[ ע"ש היטב.
 מאאמו"ר הגאון שליט"א דאינו מוכרח כלל להשוות דין ק"ש לתפלה,
 דבתפלה שעיקרו הוא כנגד תמידין הוי כמקריב ב' תמידין שעובר בבל
תוסיף ,אבל ק"ש יכול לקרות כל היום לקבלת עול מלכות שמים ,ואין בזה כלל מיחזי
כמוסיף מדרבנן .ועל כרחך צ"ל דכשלהדיא מכוין בק"ש אדעתא דחובה מיחזי כלפי
עצמו שמוסיף על תקנות חז"ל ]כ"ז מיירי רק למ"ד ק"ש דרבנן[ וכעין בל תוסיף מהא
הוי לאסור הדבר .וע"ע בפני יהושע ברכות )לג .ד"ה תני( שכתב דעיקר איסור ברכה
שאינה צריכה הוא משום דמיחזי כבל תוסיף כמ"ש התוס' לעיל כט .ד"ה מפני שיכול
)ויעו"ש בפנ"י כט .בד"ה בא"ד כדאמרינן( ע"ש.
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הרב שי עזרא
מו"צ בית הוראה יד רפאל  -ב"ב
ישיבת "חוט של חסד" ירושלים

 
בס"ד בר"ה ,טבת תשע"ה

 :האם מברכים ברכת חתנים גם שלא בבית החתן?
 :איתא בגמרא סוכה )כה (:אמר ר' אבא בר זבדא אמר רב חתן והשושבינין וכל
 :בני החופה פטורין מן הסוכה כל שבעה .מ"ט משום דבעי למיחדי .וליכלו
בסוכה וליחדו בסוכה .אין שמחה אלא בחופה .וליכלו בסוכה וליחדו בחופה .אין
שמחה אלא במקום סעודה .וליעבדו חופה בסוכה .אביי אמר משום ייחוד ורבא אמר
משום צער חתן .מאי בינייהו איכא בינייהו דשכיחי אינישי דנפקי ועיילי להתם .למאן
דאמר משום ייחוד ליכא למאן דאמר משום צער חתן איכא .א"ר זירא אנא אכלי
בסוכה וחדי בחופה וכ"ש דחדי ליבאי דקעבידנא תרתי .ופירש רש"י צער חתן
שהמקום צר ופתוח שאין לה אלא שלש דפנות ובוש לשחק עם כלתו .ע"כ.
 התוס' ד"ה אין שמחה וז"ל משמע מכאן דאם יצא חתן מחופתו אפילו כלתו
 עימו והולכים לאכול בבית אחר דאין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת
חתנים כיון דאין שמחה אלא בחופה ובפרק קמא דכתובות )דף ז (:אמרינן נמי מברכין
ברכת חתנים בבית חתנים .משמע דוקא במקום חופה דהוא בית חתנים .ומיהו אין
ראיה משם דדלמא לאפוקי מדרבי יהודה קאתי ,דאמר אף בבית האירוסין מברכין
אותה .וצריך לדקדק מה היא חופה ,דאי במקום שברכו תחילה ברכת נישואין קרי ליה
חופה ,פעמים שאפילו ברחוב העיר מברכין אותה כשהעם מרובין ואין יכולין ליכנס
בבית .אלא מקום עיקר ישיבת חתן וכלה קרי ליה חופה ולא מקום העשוי לאקראי
בעלמא ,ושם מברכין ברכת חתנים כל שבעה .עכ"ל.
) פ"ב דסוכה סי' ח( אחר שהביא דברי התוס' הנ"ל כתב וז"ל ונראה דמהכא אין
 ראיה שאין לברך ברכת חתנים במקום שהחתן והכלה הולכים לאכול בבית
אחר דהכא פירושו הכא אין שמחה אלא בחופה ,כיון שאין דעתו להניח חופה אלא
כדי לאכול בסוכה ואח"כ חוזר לחופתו .אבל אם הולך לגמרי לבית אחר הוא וחביריו
אחריו ועושים אותו בית עיקר ,גם שם נקראת חופה ויכול לברך שם ברכת חתנים .וכן
היה מעשה באדם אחד שהוליך כלתו לעיר אחרת והצריכוהו לברך שם ברכת חתנים.
עכ"ל .ונראה לכאורה מדברי הרא"ש ,שחולק על דברי התוס' כיון שכתב "ונראה
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דמהכא אין ראיה שאין לברך ברכת חתנים במקום שהחתן והכלה הולכים לאכול בבית
אחר וכו'" .ועיין באחרונים מה שכתבו ליישב דבאמת אין הרא"ש חולק על דברי
התוס' .וכן הבין הטור ,וכן הבין הב"י דאחר שהביא דברי הטור דאין מברכין אותה
אלא במקום חופה ,כתב וז"ל כן כתבו התוס' והרא"ש והמרדכי בפרק הישן וכו'.
עכ"ל .ומשמע מדבריו דאין מחלוקת בין הרא"ש לתוס' וכתב עוד שם בסוף דבריו
וז"ל וזה שכתב הרא"ש לפעמים שהולכים החתן והכלה לעיר אחרת צריך לברך ברכת
חתנים ,אינו סותר מה שכתוב בפסקי התוס' פ"ק דכתובות )אות לא( כשהחתן הולך עם
כלתו לעיר אחרת אין לברך ברכת חתנים .ע"כ .דאפשר דהתם מיירי כשהולכין לעיר
אחרת לטייל ודעתם לחזור לביתם תוך ז' ,ודהרא"ש בהולכין להתיישב ולדור באותה
עיר אחרת .ואפילו את"ל דפליגי ,אנן אהרא"ש סמכינן דפוסק מובהק הוא ,וכל שכן
שאותו פסק לא נמצא בתוס' .עכ"ל .וכן פסק בשו"ע אה"ע )סי' סב סע' י( וז"ל י"א שאם
החתן יוצא מחופתו אפילו כלתו עמו והולכים לאכול בבית אחר ,אין אומרים שם
ברכת חתנים .וה"מ בשדעתו לחזור אח"כ לחופתו ,אבל אם הולך לגמרי לבית אחר
וכל החבורה עמו ונעשה אותו בית עיקר ,גם שם נקרא חופה ומברכין ברכת חתנים .וכן
לפעמים שהולכין החתן והכלה לעיר אחרת צריך לברך שם ברכת חתנים אם הוא תוך
ז' .עכ"ל) .ואין דעתו לחזור וכמו שהזכיר הרמ"א בשם ב"י(.
 לומר שאין דעת מרן מכרעת בזה כיון שכתב בלשון "יש אומרים" ,דכבר כתב
 בספר עין יצחק לראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א) ,ח"ג עמ' תקלח( בשם
הסמ"ע והחיד"א ועוד פוסקים ,דכשמרן מביא בשם "יש מי שאומר" ]וה"ה כשמביא
"יש אומרים" ,ע"ש בסוף ההערה[ ,לא מוכרח דאיכא מאן דפליג ,אלא שלא מצא
הדבר בפוסקים אחרים .והכי ס"ל לדינא .וציין שכן כתב מו"ר אביו זצ"ל בשו"ת יבי"א
ח"ב )סי' ד סק"ג( ,ע"ש שכתב דמה שכתב מרן בשם "יש מי שאומר" ,לאו משום דאיכא
מאן דפליג בהכי .דהא אשכחן טובא דמייתי מרן האי לישנא אסברא דליכא מאן דפליג
עלה .וכמ"ש הסמ"ע )סי' טז סק"ח( שלא כיון המחבר לומר שיש פלוגתא בזה ,אלא כל
מקום שמצא דין שאינו נזכר גם כן בשאר פוסקים ,כותבו בלשון "יש מי שאומר".
ע"ש .ועיין יד מלאכי )כללי השו"ע אות יב( .אם כן ,מבואר יוצא דדעת מרן השו"ע דאין
לברך ברכת חתנים אלא בבית החתן ,ולא בשום מקום אחר אעפ"י שהחתן והכלה
נמצאים שם.
 שמצאתי לכמה מהראשונים שדעתם שאפילו לא בבית החתן מברכים .והם
 המאירי בספרו בית הבחירה על מסכת כתובות וזת"ד יש אומרים שכל מקום
שחתן מתקין בו סעודה מברכין בו כל ברכת חתנים ,ולא אמרו כאן ברכת חתנים אלא
למעט בית האירוסין .ולא פטרוהו מן הסוכה אלא מפני שהוא צריך לשמוח ולשעשע
בחברת רעים ובכמה מיני שמחה ושעשוע .וסתם סוכה אין בה שעור לכך .וכבר ידעת
שמצות סוכה לא באכילה לבד היא ,אלא לישב בה כל היום ,אבל הברכות אינן תלויות
במקום השמחה ,וכל שהוא מתקין סעודתו לשם מברכין ברכת חתנים ואף גדולי
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המפרשים נסכמים בה .אלמא כל שהחתן מתקין לו סעודה ,הואיל ושמחין עמו
ומזכירין עמו ,מברכים .ועוד ראיה אצלי ,שהרי ביהודה היו מברכין אותן אע"פ שלא
היתה שם חופה גמורה אלא כעין חופה כמו שביארנו .ומכל מקום הדברים פשוטים
שאם החתן הולך לו לאכול בסעודת אחרים לכבדם ,שאין מברכין שם שבע ברכות
בשבילו ,שאין אותה סעודה שלו כלל ,הא אם אחרים מזמנים אותו ועושין לו סעודה
בביתם לכבודו יראה שהדין בזה כאילו הוא מתקין לו סעודה לשם ,אלא שיש מפקפקין
בזה .עכת"ד.
 כתב הריטב"א על מסכת סוכה ]הובא בחידושי הרשב"א[ בשם תוס' וז"ל וי"א
 שאפילו שבע ברכות אומרים במקום שיושבים חתן וכלה אע"פ שאינו מקום
חופה ,ולא אמרינן אין שמחה אלא בחופה ,אלא למעוטי שאין אומרים שבע ברכות
באירוסין .עכ"ל .וכן כתב בארחות חיים ח"א )הלכות ברכת המזון אות סא( בשם הראב"ד
וז"ל כתב הראב"ד ז"ל שאם זמנו החתן בבית אחד שאומרים שם ז' ברכות אי איכא
פנים חדשות חוץ מברית מילה דההיא לאו בשביל חתן היא .ע"כ .עכ"ל .אם כן אפשר
לומר שכיון שמרן השו"ע לא ראה דברי הראשונים הנ"ל ,פסק הכא בשם "יש
אומרים" ,אך אילו ראה דבריהם נראה שהיה פוסק לברך ,והוא על פי מה שכתב מרן
הרב עובדיה יוסף זצ"ל בשו"ת יבי"א )הוצאת שנת תשע"ה( ח"ה בפתיחה שכתב שמאחר
שדברי הראשונים שנדפסו אחר דברי מרן לא נגלו לעיני קדשו ,יש לומר דאילו שמיע
ליה הוה הדר ביה .ע"כ .עוד כתב שם בגליונות ומילואים )הערה  (3בשם שו"ת שמחת
כהן שהביא מה שכתב הרב השואל בשו"ת בני בנימין והרב אי"ש שרק הרשב"א
והרא"ש וכדומה הם כדאים לחלוק על דברי הראשונים ,כאשר נראה מספריהם ז"ל
שמביאים דברי הראשונים וחולקים עליהם ,אבל האחרונים שאין בידם לחלוק אז
אמרי' דאילו חזו ליה הוו הדרי בהו .וכתב על זה הרב שמחת כהן ,ובאמת סברא נכונה
היא .ע"ש .ודלא כספר ברית יעקב סופר )עמ' שי ושיג ע"א( .ע"כ .וכן כתב ביבי"א ח"י )יו"ד
סי' מא אות ה( וז"ל "ואפשר שאילו היה מרן רואה דברי המאירי והרשב"א לא הוה פסיק
ליה בסכינא חריפא להחמיר" .עכ"ל .וכן הוא בחלק י )חו"מ סי' א(א.
 על דברי או"ח בשם הראב"ד שכתבנו לעיל ,קצת קשה לומר שמרן לא ראה
 דבריו ,כיון שבב"י אה"ע סי' סב כתב לעיין בסימן סא מה שכתב בשם או"ח
והעיטור ,אם כן ודאי שראה דבריו ,אלא אם נאמר שכתבי הראשונים היו מפוזרים ,אז
אפשר לומר שגם מרן לא ראה את האו"ח בהלכות ברכת המזון וראה רק את האו"ח
שהזכיר בב"י.
 אף אי נימא שמרן היה חוזר בו והיה פוסק לברך ,הרי כלל בידינו ספק ברכות
 להקל אפילו היכא שמרן פוסק לברך ,כן פסק מרן החיד"א בשו"ת חיים שאל
ח"ב )סי' טו( וכן כתב בברכי יוסף או"ח )סי' ז סק"ג( .אמנם כיון שמרן לא פסק בסכינא
א

  עי' בפתיחה ליבי"א ח"ה בכלל זה דהכל לפי הענין ,וה"נ כיון דלא נפיק מפלוגתא מאן לימא לן
שהיה פוסק לברך.
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חריפא שאין לברך שלא בבית חתנים ,אלא רק כתב בשם "יש אומרים" ]וכבר כתבתי
לעיל בשם פוסקים שכשמרן כותב בשם "יש אומרים" ,סבירא ליה שאותו דין אינו
נזכר בשאר פוסקים .וכן כתבתי בשם ראשונים דסבירא להו בנידו"ד שכן צריך לברך[
ובצירוף דעת הר"ן שהביאו הב"י שכתב שכך נוהגים היום לברך ברכת חתנים בכל
אחת מבתי החתונה ,כל זמן שהחתן או הכלה הם שם ,אם כן במקום מנהג לא אמרינן
סב"לב ,וכמו שכתב בתרומת הדשן )סי' לד(.
 לצרף כאן מה שכתב הרב חיים דוד הלוי אב"ד ת"א-יפו בקובץ אור תורה )שנה
 יד חוברת ו סי' מח( ,הובאו דבריו גם בספר אוצר הפוסקים וז"ל דאעפ"י שאין אנו
רשאים אפילו לגמגם נגד דברי מרן הב"י ,נראה שבנידו"ד שכתב דין זה בשם "יש
אומרים" כו' ,ונראה שעדותו של הר"ן שהעתיק דבריו בב"י ,שהעיד דנוהגים לברך
בכל אחד מבתי החתונה ,היו לו מקור הסתייגות מדברי התוס' כו' ,ולכן לא כתב דין זה
כדרכו בסתם ,אלא בשם י"א ,ולכן רשות נתונה לנו להתיר ברכת חתנים בכל מקום
שמתכנסים שם לסעוד לכבוד החתן והכלה ,וכבר נשאל ברוח חיים כאן ,בחתן וכלה
שעשו נישואין בבית אחד ,ושם עשו חופה שהוא אפיריון שפורשים יריעות האהל לפני
הפתח ושם הוא קבוע ,ובתוך ימי החופה היה סעודת ברית מילה לאחיו של החתן
שהוא דר בדירה אחרת למטה מאותה דירה ,ויען הם קרובים בישלו כל המאכלים בבית
החופה ,ועשו סעודת הברית למטה בדירה אחרת שאין שם החופה ולא הכלה כי אם
החתן ושושביניו ,ונסתפקו אם יאמרו ז"ב או לא .ואחר שהביא דברי הפוסקים סיים,
וכ"ש בנידו"ד דיש לברך ז"ב וכו' ,ואנן נענה אחריו ,ק"ו ב"ב של ק"ו בנ"ד ,שהרי
בנידונו לא היתה זו סעודה לכבוד החתן והכלה אלא לכבוד ברית מילה ,וגם כלה לא
היתה שם ,ונטתה דעתו לברך ,וק"ו לנ"ד .עכ"ל.
 שראיתי בילקוט יוסף )שבע שמחות ח"א עמ' שא( שכתב בשם אביו שמנהג ירושלים
 שאין מברכים ברכת חתנים אלא בבית החתן] .וצ"ע האם כאשר אנו אומרים
מנהג ירושלים פירושו מנהג בכל ארץ ישראל[ ,ואם כן ,ודאי שאין לברך ברכת חתנים
שלא בבית החתן מכח מנהג ,ובפרט שכן פסק מרן השו"ע שאין לברך.
 בספר ברכת השם לגאון הרב משה לוי זצ"ל חלק ד )עמ' שסד( שכן דעת מרן ושכן
 יש להורות לספרדים ,אלא שנפלאתי מאוד שכתב לאחר מכן וז"ל ומכל מקום
בזמננו שרוב הזוגות שנישאים גרים בדירה פרטית לעצמם ולא בבית הוריהם כפי
שנהגו בדורות שלפנינו ,וטורח להם לערוך סעודות ולהזמין אורחים בדירתם הפרטית,
ושמחים יותר כשעורכים סעודה לכבודם בבית אחר ,לכל הדעות יש לברך שבע ברכות
אחר ברכת המזון בסעודה שעורכים לכבודם בבית אחר אעפ"י שאינו מקום עיקר
ישיבתם .עכ"ל .הנה פסק שאפשר לברך ברכת חתנים גם שלא בבית החתן ,וזה מכח
סברא בלבד שיש יותר שמחה לחתן והכלה שהסעודה נערכת בבית אחר ,ואיך לא
ב   אף להר"ן אין זה אלא באחד "מבתי החתונה" ,ולא בבית אחרים.
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חשש לסב"ל .ואני הקטן ,לא ידעתי איזו שמחה יש יותר בבית אחר ,ולא הייתי קורא
לזה שמחה אלא נוחות ,ואף הוא כתב כן ש"טורח להם לערוך סעודות ולהזמין
אורחים בדירתם הפרטית" ,אם כן לא שייך הכא לשון שמחה אלא נוחות.
 לדברי מצאתי בספר בית חתנים לגאון הרב משה פנירי שליט"א ח"ב )עמ'
 שעג( שכתב וז"ל וכל הנמצא קרוב לדברים יודע שהרבה פעמים מאחרים
המוזמנים לסעודה ,והחתן והכלה יושבים ומצפים ,ובעל הבית דוחק ומנסה להשיג מי
שישלים למנין ,ופעמים אף מתדפק על פתחי השכנים כדי שסוף סוף ימצאו בני אדם
ויוכלו להתחיל בסעודה ,ולפעמים החתן והכלה מגיעים באיחור רב ,ואח"כ כמובן
ממהרים כדי שלא להטריח את המוזמנים שטרחו ובאו ממרחקים ,ואיך נוכל להגדיר
סעודה בבית זה כסעודה במקום חופה ולברך שם שבע ברכות .ועוד שבדר"כ אין
מכירים חלק מהמוזמנים זה את זה ולא את החתן והכלה ואין ריבוי שמחה כל כך,
ובפירוש כתב מרן בשלחנו הטהור שדוקא אם הולך החתן לבית אחר הוא וכל החבורה
עמו ,נעשה אותו בית עיקר ומברכים שם שבע ברכות ,מה שאין כן כשהולך לבדו שאין
מציאות של ריבוי שמחה וא"א לברך שם ברכת חתנים .וכבר כתב הגאון חיד"א
שבימינו לא שייך דין זה של בני החבורה שהרי השמחה נתמעטה ואין בני חבורה
קבועים המשמחים את החתן בכל יום ,וכל שכן בימינו ,כך שלמעשה אין ברור להורות
לברך בכל מקום בו נעשתה הסעודה לכבוד החתן .עכ"ל.
 על האמת ,שגם בבית החתן עצמו ,לא זכיתי לרדת לסוף דעתם של חז"ל
 שאמרו דאין שמחה אלא במקום חופה .וכי איזו שמחה יש לחתן צעיר לימים
שרק עכשיו נשא אשה ,וכבר צריך לארח אנשים בביתו .וגם אם נאמר שבזמן חז"ל גרו
אצל ההורים אחר הנישואין וההורים היו עושים כל ההכנות ,חז"ל דיברו לדורי דורות
ולא רק לזמנם .אלא ע"כ לא שייך כאן לומר סברות וספיקות למיניהם ,כדי לברך גם
שלא בבית החתן ,אלא די לנו שמברכים רק בבית החתן וכפי המנהג .ורק אם יש מנהג
ידוע לברך אפילו שלא בבית החתן ,מברכים .הא לאו הכי ,לא.
 ממה שאמרנו שברכת חתנים תהיה בבית החתן ,ישנם עוד שני תנאים נוספים
 והם ,שיהיו עשרה אנשים גדולים וכמו שפסק מרן בסעיף ד ,וגם שיהיו שם פנים
חדשות וכמו שפסק מרן בסעיף ז ומקורם בגמרא כתובות )ז (:ת"ר מברכין ברכת חתנים
בעשרה כל שבעה .אמר רב יהודה והוא שבאו פנים חדשות .וכדי להקרות פנים חדשות
צריך שיהיו לפחות שני בני אדם ,ולא מספיק אדם אחד .ואע"פ שהרבה מן הראשונים
כתבו דמספיק אדם אחד ומהם הר"ן וז"ל ואע"פ שברכו בששי ,חוזרין ומברכין בשבת
ואין חוששין לדעת אם יש שם פנים חדשות ,לפי שאי אפשר שלא יהיה בשבת "אחד"
שלא היה אתמול .עכ"ל .וכן כתב המרדכי וז"ל אומר ר"ת פנים חדשות קרוי "אדם
חשוב" שהוא כבוד החתן ודרך להרבות "בשבילו" .עכ"ל .וכן כתב הריטב"א וז"ל
ונראה דכל שלא "היה" שם בשעת שמחה כשמברכין ברכת חתנים וכו' ,ומ"מ כל
"שהיה" שם בשעת שמחה בברכת חתנים אינו פנים חדשות .עכ"ל .וכן הוא בארחות
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חיים ח"א )הלכות ברכת המזון אות נח( וז"ל לפי שא"א שלא "יהיה" שם מי שלא "שמען"
בשעת נישואין .ומיום א ואילך אין אומרים רק אשר ברא אם אין שם פנים חדשות
שלא "שמען" עדיין .עכ"ל .וכן פסק הטור וז"ל שאפילו אם יש שם מי שלא היה
בשעת ברכה ,לא מקרי פנים חדשות כיון שאין מברכין "בשבילו" .עכ"ל .וכן הוא
בכלבו סי' כה ד"ה וכתב הר"מ וכן בספר הפרדס שער המעשה ד"ה וגרסינן התם בשם
רבינו יצחק הזקן .וכן פסק חלקת מחוקק סקי"ג שכתב שדרך להרבות "בשבילו" ,וכן
הוא בבית שמואל סק"ז שכתב ואפילו אם רק אחד פ"ח מברכים "בשבילו" וכן כתב
הב"ח.
 דעת התוס' דבעינן שנים וז"ל אור"י דפנים חדשות אין קורא אלא "בבני אדם
 שמרבים בשבילם השמחה יותר" .עכ"ל .וכן כתב רש"י וז"ל שלא "היו" שם
אתמול .עכ"ל .וכן כתב הרא"ש וז"ל ונראה דלא מקרי פנים חדשות אלא בני אדם
שמרבים בשבילם שמחה יותר .עכ"ל .וכן כתב הגהות מיימוניות פ"ב הלכות ברכות
אות ד בשם ר"י וז"ל אורחים שהחתן מתכבד בהן .עכ"ל .וכן פסק ר' אברהם בן
הרמב"ם בתשובה )סי' פו( וז"ל ואולם גדר פנים חדשות לפי מה שנמסר בשם אבא מארי
זצ"ל בענין זה הוא לא פחות משנים ,כי פנים לשון רבים והפחות של רבים לפי ההלכה
שנים .וכך הדבר מבואר מן החבור לאומרו ז"ל אבל אם היו האוכלים אחרים וכו'
ומובן אחרים רבים ,ולכל הפחות שנים .וזולת אבא מארי זצ"ל סבורים שגם לו רק
אחד פנים חדשות מברכים בגללו ז"ב .והוא זכר קדוש לברכה לא הסכים לזה .עכ"ל.
וכן הוא באור זרוע ח"ב הלכות אבילות סי' תלט ד"ה ת"ר אבל ,וכן כתב האבודרהם
ברכת נישואין ואירוסין .וכן הוא בספר הפרדס בשם בעל העיטור וכן פסק מרן בשו"ע
אה"ע )סי' סב סע' ח( וז"ל י"א שאינם נקראים פנים חדשות אלא אם כן הם בני אדם
שמרבים בשבילם .עכ"ל .וכן משמע פשט לשון הגמרא והוא "שבאו" פנים חדשות.
]וידוע ,דבכל מקום בתורה מיעוט רבים ,שנים .וכמו שכתב ר' אברהם בן הרמב"ם
בתשובה ,כנ"ל[.
 צריך ששני הפנים חדשות יהיו בני אדם שהחתן שמח בהם ]או מתכבד בהם[ .כן
 משמע מכל הראשונים שהזכרנו לעיל שמצריכים שנים לפנים חדשות .וע"ע
בשו"ת פעולת צדיק ח"ג סי' רנב.
 בשו"ת יבי"א ח"ג )אה"ע סי' יא( פסק שצריך שנים לפנים חדשות ושכן המנהג ,אלא
 שבסעיף קטן ה בסופו כתב וז"ל וע"ע בספר חינא וחסדא ח"א )דף קיא ע"א( שהמנהג
לברך ז"ב אפילו על סתם אורחים שלא באו מחמת החתונה .ואפילו הם זרים ובמקרה
סעדו שם .וכן יש לברך אפילו הפ"ח הם בנ"א עניים .ע"ש .עכ"ל .ומר בריה דרבינא
הראש"ל הרב יצחק יוסף שליט"א בספרו ילקוט יוסף שבע שמחות ח"א )עמ' שיח סעי'
כד( פסק זאת להלכה.
 עניא קצת קשה לי ,חדא דספר חינא וחסדא שכתב שהמנהג שאפילו סתם אורחים
 ואפילו זרים ואפילו עניים יש לברך מחמתם ,דעת יחידאה הוא .ועוד ,שאר
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הפוסקים שהביא מרן הרב יבי"א הלא המה ספר בית עובד והפני יצחק אבולעפיא
והשמח נפש והיפה ללב ,כולם כתבו שהמנהג בארה"ק דבעינן שני פנים חדשות ,ולא
הזכירו מה שכתב הרב חינא וחסדא שהמנהג לברך אפילו על סתם אורחים ואפילו
זרים וכו' ,ומדוע לא נחוש לסב"ל .ואע"פ דנודע בשערים דבמקום מנהג לא אמרינן
סב"ל ,נלע"ד דהכא יש לחוש יותר ,כיון דשאר הפוסקים הנ"ל לא כתבו מנהג זה
דאפילו על סתם אורחים מברכים ואפילו זרים וכו' ,וכדכתבתי .ואולי אפשר לומר דגם
מרן הרב יבי"א ס"ל לחוש לסב"ל הכא ,כיון שבסיכום התשובה הנ"ל לא הזכיר דברי
הרב חינא וחסדא ,אמנם גם לא דחה דבריו .וצ"עג .ובסוף דבריו כתב שאין צורך
להרבות בשביל הפנים חדשות] ,אבל עכ"פ צריך שיהיו ראויים להרבות בשבילם וכמו
שכתבו הבית חדש והבית שמואל[ .ע"כ.
 בספר ברכת השם ח"ד )עמ' שנט סוף הערה  (14שכתב וז"ל מ"מ מספיק שאחד מהם
 הוא אדם ששמחים בבואו ,כדי לצאת ידי חובת רוב הפוסקים שסוברים שצריך
שיהיה אדם ששמחים בו ,שלא מצאנו בראשונים מי שסובר שצריך שיהיו "שנים"
פנים חדשות שמרבים בשבילם השמחה .לפיכך ,נראה שמספיק שאחד מהפנים חדשות
יהיה אדם ששמחים בבואו ,אע"פ שאנו נוהגים להחמיר שיהיו שנים פנים חדשות.
עכ"ל .ונוראות נפ לאתי על מה שכתב שלא מצאנו בראשונים מי שסובר שצריך שיהיו
שנים פנים חדשות שמרבים בשבילם שמחה .הרי התוס' )כתובות ז (:במפורש כתבו בשם
ר"י דפנים חדשות פירוש "בני אדם שמרבים בשבילם השמחה יותר" .וכן כתב הרא"ש
)כתובות סי' יג( להדיא דלא מקרי פנים חדשות אלא "בני אדם שמרבים בשבילם שמחה
יותר" .וכן כתב ר' אברהם בן הרמב"ם בתשובה )כנ"ל( .וכבר כתבתי לעיל דידוע דבכל
מקום בתורה מיעוט רבים ,שנים .ועוד ,שמרן השו"ע פסק כמו התוס' והרא"ש.
 אפשר לומר ,דדעת הרב ברכת השם דמה שכתבו התוס' והרא"ש לשון רבים ,לא
 שדעתם שצריך שנים בשביל פנים חדשות ,אלא כתבו כן רק כדי להסביר מה
היא ההגדרה של פנים חדשות ,ואה"נ דילמא ס"ל לתוס' והרא"ש דבשביל פנים
חדשות מספיק אדם אחד .ע"כ .וצ"ע.
  בנוסף למה שאמרנו שברכת חתנים מברכים רק בבית החתן ובעשרה,
 בעינן גם לפחות שני בני אדם שהם פנים חדשות וגם שלחתן תהיה שמחה
בשניהם ,ולא מספיק שיהיה לו שמחה באחד מהם .וכן לא מועיל שיהיו סתם בני אדם,
דסב"ל .וכן פסק בשו"ת רב פעלים אה"ע )ח"ד סי' ו( ,שצריך שתהיה לחתן שמחה
בשניהם ושלא מועיל שיהיו סתם בנ"א .וכן הוא בערוך השלחן )אה"ע סי' סב סקכ"ו( בשם
י"א ,דבעינן שתהיה שמחה לבני החתונה בפנים החדשות .והיעב"א.
ג   אולם מאחר שכ' הרב חנא וחסדא שכן המנהג ,ולא ראינו מי שכ' מנהג אחר ,ושא"פ נראה שלא דברו
אלא לפום דינא ולא ממנהגא ,ובפרט אחר שכן הכריע מורנו הראש"ל שליט"א בילקו"י ברוחב דעתו,
ובפרט שמסתמא כן ראו עיניו אצל זקני הדור הקודם שיצק מים על ידיהם ועל צבא תהלתם מרן זיע"א,
הלכך ליכא למיחש למידי.

רפה

יוסף

 הרב נתנאל ישראל אוחנה- סימן מה
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 יכול למחות בידו ולומר איני יכול לישן מקול,( מתני' חנות שבחצר: ב"ב )כ
 ואינו יכול, אבל עושה כלים ויוצא ומוכר בתוך השוק. הנכנסים ומקול היוצאים
למחות בידו ולומר איני יכול לישן לא מקול הפטיש ולא מקול הרחיים ולא מקול
, ובגמ' מאי שנא רישא שיכול לומר איני יכול לישן מקול הנכנסים והיוצאים.התינוקות
מסיפא דקתני אינו יכול לומר איני יכול לישן מקול התינוקות דקס"ד דהיינו תינוקות
 ואמר רבא סיפא אתאן לתינוקות של בית רבן ומתקנת,'הבאים לקנות מהחנות וכו
 ת"ש.'יהושע בן גמלא ואילך שהתקין שיהו מושיבין מלמדי תינוקות בכל עיר ועיר וכו
.מי שיש לו בית בחצר השותפין ה"ז לא ישכירנו לא לסופר יהודי ולא לסופר ארמאי
.הכא במאי עסקינן בסופר מתא
 והוא מורה את, מלמד תינוקות העיר ומושיב מלמדים תחתיו, בסופר מתא
 וכ' שרבינו,( ותמהו על זה תוס' )ד"ה בסופר. כולם איך יעשו ויש שם קול גדול
 מדפיו( והרמב"ם )פ"ו. וכ"כ הרי"ף )יא.חננאל פירש דסופר מתא הוא כותב שטרות העיר

רפו
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מהל' שכנים הי"א( .מבואר מדבריהם שמותר לכל דבר מצוה להיות ואין יכול א' מהשכנים
לעכב דבר זה מחמת קול רעש וכדו' .ואפשר לומר דזה כוונת רבינו ירוחם )נתיב ל"א ח"ו
ק"א ע"ג( שכתב וז"ל :סופר מתא היינו שכותב שטרי מקח וממכר ושטרי טענתא וכיוצא
בהן ,אבל סופר שכותב ספרים דינו כמלמד תינוקות של ישראל .עכ"ל .הרי שבכל
מקום שהוא מצוה מותר .וכ"כ השיטה מקובצת )ב"ב כ :ד"ה וז"ל הר"י( בשם הר"י מיגאש,
ושם כתב שתלמוד תורה בתקנת ר' יהושע בן גמלא שרי משום שהוא דבר מצוהא.

 
 הרמב"ן )כא .ד"ה בספרא( כתב בסופר מתא פירושו כותב שטרות העיר או ספרי
 תורה .ותמה על רש"י שהרי מותר משום שהוא מצוה וכל שכן שהיא תקנה )דר' יהושע
בן גמלא( .ובב"י )חו"מ ר"ס קנו( ביאר את טעמו של הרמב"ן דסבר שגם לדבר מצוה יכול
למחות בידו ,אם לא ללמוד התינוקות ומשום תקנת יהושע בן גמלא .כלומר דכיון
דתקנה היא ,מבטלת דינו של זה כדי שלא יחזור הדבר לקלקולו ,אבל במצוה אחריתא
לא יתבטל דינו של זה מפני קיום מצוה דהא אפשר לה להתקיים בבתים אחרים ,וכך
פירש הב"י את דעת רש"י.

 

 שלא נראה כן מדברי הראשונים וכדלעיל שבכל דבר מצוה שרי ,וכמ"ש
 הריטב"א וכ"כ הטור .וכך פסק הרמב"ם )פ"ו מהל' שכנים הי"א( ע"ש .וכך הבין הב"י
בדעתו .אלא שהט"ז )ס"ק א'( כתב דכל זה היינו דבר שאי אפשר לעשותו אלא ע"י
ציבור ,ולכן מכיון שרופא יכול לילך מבית לבית ואין הוא צריך דווקא בית לרפואה
מוחין בו] .וד"ז היה רק בימיהם ,אולם בזמנינו שהרופא מצויד במכשירים אלקטרונים
מיוחדים מאוד אין זה דומה כלל ועיקר[ ,אולם מנין של בית הכנסת מכיון שצריך
דווקא עשרה הרי דיש קפידא דווקא בזה.
 מד' רש"י נראה שיכול לעכב עליו גם ללמד הרבה תינוקות) ,ולפי הב"י היינו במקום
 שאין את תקנת ר' יהושע בן גמלא כגון שמלמדם תשבורת וכדו'ב( .אלא שלדעת שאר המפרשים
אין השכנים יכולים לעכב עליו .ופסק מרן בשו"ע כדעת הפוסקים שבת"ת לא יכול
למחות כלל ועיקר )ועי' בפת"ש ס"ק ב' שהביא מד' הלבוש שאין יכול גם למחות בהם על הרעש( ,וע"ע
בשו"ת עמודי משפט )ח"ב חחו"מ סימן ד'(.

 
 לענין אם רוצה לעשות דבר מצוה כתב בב"י ,שאף שמדברי הרמב"ן ורש"י
א וכ"כ הריטב"א בתשובה )סימן כז( דלאו דוקא מלמד תינוקות של בית רבן אלא הוא הדין לעשות מדרש
להרביץ תורה או לדרוש בו לרבים כדי להגדיל תורה ולהאדיר ולא תשכח תורה מישראל ,דכוליה חד טעמא
הוא .עכ"ל .ומכאן דייקו דה"ה שאר מצוות] .ועי' בכנה"ג שיש שחלקו ודייקו דהיינו תקנת ר' יהושע בן
גמלא אף על מבוגרים במדרש אבל על שאר מצוות לא ,וכך הביא משו"ת מהר"ם די בוטון ,ועי' בשו"ת
משנה הלכות )חי"ד סימן ריב( שדייק כן ממה שפירש רבנו גרשום מ"ה[.
ב  נדצ"ל כגון שמורה למלמדי התינוקות ולא לתינוקות עצמן.
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נראה שיכולים לעכב עליו השכנים ,מ"מ לדעת הטור ורבינו ירוחם והריטב"א אינם
יכולים לעכב עליו ושכך נראה דעת רבינו חננאל והתוספות והרי"ף והרמב"ם ,וכ"כ
הר"י מיגאש.
 הלכה פסק מרן בשו"ע )חו"מ הלכות נזקי שכנים סימן קנו ס"ג( וז"ל :וכן יש לו ללמד
 תינוקות ישראל תורה בתוך ביתו ,ואין השכנים יכולים למחות בידו ולומר לו:
אין אנו יכולים לישן מקול התינוקות של בית רבן .והוא הדין לכל מילי דמצוה ,שאינם
יכולים למחות בידו .עכ"ל .והוא כד' הריטב"א ורבנו ירוחם והטור .ומבואר שאין
השכנים יכולים למחות כלל ועיקר אף על שאר מצוות ולאו דווקא תלמוד תורה .וכ"פ
האחרונים הט"ז )שם ס"ק א'( והלבוש )סע' ג'( ובשו"ת חתם סופר )חחו"מ סימן צב( ,בשו"ת
ברית יעקב )ח"א סימן ח' ד"ה ומה שטענו( ,ובשו"ת משנה הלכות )חי"ד סימן ריב(.

 
 בשו"ת אבני נזר )חו"מ סי' כו( שכתב להתיר לפתוח משחטה בביתו ,ואף
 שמפריע לשכנים מ"מ מכיון שהוא דבר מצוה ,וכמו שכ' התבואות שור )סימן א'(
שהשחיטה היא דבר מצוה ,ומכיון שמרן בשו"ע )ס"ג( התיר בכל דבר מצוה .ע"כ.
ובאמת כי יש לומר ע"פ מה שכ' התוס' בחולין )כד (.בענין בהמה שלא נשחטה דקאי
באיסור דאינו זבוח ,הרי דזה מיקרי מצוה.
 לפי מה שכ' הט"ז דלעיל )ס"ק א'( יראה לומר דאסור לשחוט משום שכל ההיתר
 הוא בדבר שחייב לעשות באותו מקום משא"כ בדבר זה שיכול לילך לשחוט
במקומות של הצורכים ,ברם דעת השו"ע לא כך שהרי פסק מרן שמותר להיות אומן
וכו' א"כ אף שדבר זה יכול לעשותו במקום אחר.
 להוסיף בזה את מה שכ' הריב"ש בתשובה )סימן רנג( וז"ל :מה שאמרת ,אם באו
 יחידים לעשות להם מדרש לתפלה ,וקמו אנשים למנוע אם נתן לשמוע .ודאי
משתקין אותו בנזיפה ,שמעכבין את הרבים מלעשות מצוה ,ואין עון גדול מזה .וכבר
מנה הרמב"ם ז"ל זה ,באותן כ"ד דברים שב"ד נזקקים לנדות העובר ,ואיתא בירושלמי
)מו"ק פ"ג ה"א( מעכב רבים מלעשות מצוה ,צריך נדוי .ואם נותנין טעם לדבריהם ,מפני
ישוב הבית הכנסת ,שלא תחרב ,אז הקהל מעיינין בדבר ,ועושין תקנה לקיים את
שתיהן .עכ"ל .ועי' בלבוש )סע' ג'( ובס' תשובות והנהגות )ח"ב סימן תשיב(.

 

 אין להוכיח ממה שהגר"י טייב בס' ערך השולחן
 ונראה( כתב להקל גם לדיין בביתו שבאים אליו אנשים ,שהרי כל דיין שדן אמת
לאמיתו אפילו שעה אחת כאילו תיקן כל העולם וגורם שתשרה שכינה בישראל .והוא
הדין לפתוח בית הוראה .ברם אפשר לומר דהיינו לימוד תורה וכתקנת ר' יהושע בן
גמלא.
 ע"פ מה שכ' הט"ז יש לעיין לענין רופא ,וראיתי בזה להגאון ר' רפאל אנקוואה
 בס' פעמוני זהב )סימן קנו סע' ב'( שתמה על הסמ"ע שכתב לאסור שהרי אין לך
)חו"מ סימן קנו ס"ק ג' ד"ה
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מצוה יותר מפקוח נפש ,וא"כ אדרבא עדיף ממוהל ,ושכבר הק' כן הט"ז ,וכתב ליישב
דברי הסמ"ע דיש לחלק בין רופא ומוהל שכל עסקו אינו אלא למצוה ,וכל כניסה
ויציאה הוא של מצוה ,לבין רופא של גופות עשוי לרפאות עכו"ם וישראלים א"כ הגם
דלגבי כניסת הישראלים כניסה של מצוה היא עכ"ז יכולים לעכב עליו מצד כניסת
שאר עכו"ם שאין ברפואתם מצוה ופשוט עיין שם .וע"ע בשו"ת ציץ אליעזר )ח"י סי' כה
פ"ל(.

 
 בשו"ת משנה הלכות )חי"ד סימן ר'( ושם נשאל אודות ת"ח הלומד בביה"מ
 ונשמע קולו בבואו אל הקודש החוצה עד שמפריע השינה להשכנים בלילה הוה
בכלל גזל שינה .והשיב שאין בזה איסור כל שהוא דרך לימוד ואפילו רועש כקול הר
סיני )כל שלא מתכוין ח"ו להפריע ובלומד תורה עסקינן( אלא אדרבה אפילו יחיד או רבים בביתו
הלומד בקול בלילה ליכא בזה איסור ח"ו אלא מצוה וחיוב ,והוכיח כן מהגמ' בעירובין
)יח (:א"ר ירמיה בן אלעזר כל בית שנשמעין בו דברי תורה בלילה שוב אינו נחרב
שנאמר ולא אמר איה אלקי עושי נותן זמירות בלילה ,ופרש"י ולא אמר לא הוצרך
להתאונן ולומר איה עושי והריני חרב מי שנותן זמירות של תורה בלילה ולהכי נקט
לילה שהקול נשמע מרחוק ע"כ .ומבואר שילמוד בקול עד שהקול נשמע מרחוק
ופשוט דהשכנים ג"כ שומעים הקול דהכין פי' מרחוק ואם השכנים לא ישמעו מי
ישמע .וכמ"ש המהרש"א )שם( בהבנת ד' רש"י] .והעירני לנקודה זו ידי"נ שא"ב
הבה"ח ר' ישראל שריקי נר"ו[.
 ראיתי שכבר כתב כן הגאון באר שבע בחי' מסכת סנהדרין )צב ע"א ד"ה כל בית(
 דלהכי נקט בלילה ,לפי שהקול נשמע למרחוק .אולם ראיתי להגר"ש וואזנר
)שליט"א( זצ"ל בשו"ת שבט הלוי )ח"ז סימן רכ"ד( שכ' שת"ח סתם שלומד בביה"מ בודאי
לא הותר לו להגביה קולו כ"כ עד שיפריע השינה כל הלילה מהשכנים ,כי אפשר
ללמוד בקול גם בלי הפרעה .עכ"ד .ועי' לר' בצלאל זאב שפרן בשו"ת הרב"ז )ילקוט
החנוכי סימן מ"ח( שרצה לחדש שיש לחלק בין לימוד בעיון לבקיאות שהלימוד בעיון
שייך יותר ליום .ע"ש .וראיתי שכבר כתב כן הגר"ר מרגליות בס' קב בשמים )אות מ"א(.
ומ"מ הגר"ש ואזנר שליט"א דעת יחידאה בדין זהג וכל הפוסקים התירו ללמוד תורה
אף שמפריע לשכנים .וכ"כ בס' פתחי חושן )ח"ד עמ' תכ"ז( בשם החזון איש שמותר ,ובס'
ג  לא ידעתי על סמך מה כ' כן ,ובתשו"ה שציין מבואר אפכא ,שבנידונו מטעם צורך מצוה אין להתיר,
ובפתחי החושן שציין לא מצאתי דבר .ובשו"ת חת"ס ח"ה )חו"מ סי' צב ,והביאו הה"כ להלן( מבואר
להדיא שההיתר במצוה הוא דוקא שבביטולו תיבטל המצוה ע"ש ,ולפ"ז היכא דאפשר לו ללמוד גם בקול
בלי הפרעה ובזה לא תיבטל המצוה ,פשיטא שלא הותר ללמוד בקול ולהפריע .וכד' הג' שבט הלוי .ומה גם
שבחת"ס הנ' מבואר עוד שלא הותר אלא במצוה המוטלת על הכלל ,אבל מצוה המוטלת עליו ולא על שכינו
אין להתיר כלל ע"ש ,והבי"ד בשו"ת זקן אהרן )ח"ב סי' קלז( ,וה"נ בת"ח שלומד "לעצמו") .ול"ד לתורה
דרבים דחשיב מוטל על הכלל .וכן בית כנסת רופא מוהל מלמד תינוקות וכיו"ב ,עי' סנהדרין יז :ודו"ק.
ובזה א"ש מה שהעיר בזה בפתחי החושן ח"ד פט"ו ס"ק עד ,ע"ש (.וכ"ש לפמ"ש עוד בשבט הלוי ע"פ
הרמב"ם והש"ע דלכאורה אף בתשב"ר לא הותר אלא מקצת מן הלילה ,ע"ש.
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תשובות והנהגות

)ח"ב סימן

תש"י( .וכך נהגו העולם ללמוד בלילה בין בעיון ובין
בבקיאותד.

 

 אי אזלינן דהכל תלוי בתקנת ר' יהושע בן גמלא אין ענין להתיר בלילה שהרי
 הלימוד תורה של התלמידים הוא ביום ולא בלילה .ואף שחילקו כן האחרונים ,מ"מ
עיקר הדין שייך לכאו' בתרוייהו ובפרט בבתי מדרשות שזה יעודם שעוסקים בהם
בתורה בימים ובלילות וכל אדם הדר ליד בית מדרש מתענג מקול התורה הבוקע משם.
וכמו שכ' האחרונים שמכיון שבגמ' אמרו שאינו יכול לישון שהרי זה טענה פסוקה בין
ביום ובין בלילה ,וכ"כ בשו"ת זקן אהרן וואלקין )ח"ב סימן קלז(ה.

 

 הכשר מצוה ראיתי לרב אחאי ר' נהוראי יוסף אוחנה נר"ו בקו' תנומה מעיני
) פרק ו' אות ט'( שדן אודות הצילצול של הת"ת אי שרי והביא לדייק מד' הריטב"א
בתשובה )שם( דבכל מידי דמצוה ,ולכאו' פעמון של הת"ת מזכיר לתלמידים להכנס
לשיעור .אלא שלפי זה יש לתמוה מאי קאמר הבית יוסף שאם קולו חזק ביותר יכולים
לעכב עליו ,הרי הוא מצוה למלמדים ואין לך דבר מצוה גדול מזה .וצ"ע .ורצה לפשוט
כן מד' השבט הלוי הנ"ל לענין לימוד תורה בלילה דשרי ,וכו'.
 לענ"ד לא הבנתי מה התמיה מלשון הריטב"א הלא כך דעת הטור ורבנו ירוחם
 וכך פסק מרן בשו"ע סימן קנ"ו סע' ג' .עוד מה שכ' שצלצול הפעמון הוא דבר
מצוה ,שהרי כל מה שכ' הפוסקים הוא על דבר שגופו מצוה ולא דבר שהוא הכשר
למצוה וצ"ע אם גם להכשר מצוה אמרינן הכיו ,ולפ"ז אין מה לפשוט כלל ועיקר ממה
שכ' השבט הלוי ,אלא מדברי מרן השו"ע שכתב שמצוה שרי וכ"ש לימוד תורה.
 עוד בחת"ס )ח"ה חו"מ סי' צב( שרצה השואל לצדד דאף הטורח לפרנסתו מכיון
 שפרנסת בניו היא מצוה נמצא כי זה עוסק במצוה ובפרט בדוחק הגלות וכו' וא"כ
שרי ,ומ"מ דחה החת"ס דבריו משום שכל זה דווקא בביטול מצוה שאם לא ילמדם
יתבטלו ,או שאר מצוות המוטלות על הכל כמו תינוקות של ב"ר ,אבל הכא אף
ד ואמרתי להביא בזה שמועה נאה מהגרי"ש אליישיב זצ"ל שפעם שהה בנופש באיזה מקום ,וכדרכו לעסוק
בתורה בשעות הלילה ,אולם אחת השכנות ]אשת ת"ח אחד[ טענה כי זה מפריע לה ולכן ביקשה מבעלה
שיבקש מהגרי"ש שילמד בשקט ,וכך עשה ,שמע הגרי"ש וקיבל ושתק ,אולם לאחר כמה שנים הציעו
להגרי"ש שידוך את בנו של אותו ת"ח לאחד מנכדותיו ,אמר הגרי"ש שהוא לא מסכים להשתדך עם אותה
משפחה וכששאלוהו על פשר הדבר אמר ]בערך[" :אם יש כזו מידה במשפחה שהאם אומרת לאב לומר
לאדם שלומד שהלימוד מפריע ,אין אני רוצה שבני ינשאו להם".
ה  לכאורה אדרבא לפ"ד הזק"א הנ' ,וכ"ה בחת"ס הנ' ע"ש ,שכתבו שטענת איני יכול לישון שייכא
שפיר ביום ,א"כ שוב אין שום ראיה ממתני' להתיר אף בלילה ,דשמא מתני' איירי דוקא בטוען שביום אינו
יכול לישון ,ודייקא נמי דקתני "מקול הנכנסים ויוצאים" ,ומשמע בשעתא דאיכא נכנסים ויוצאים ,ועלה
קאמ' שבשביל לימוד התינוקות אין בידו לעכב בשביל סיבה כזו .אבל בלילה ממש דהוי זמן המיועד לעיקר
שינה אין ראיה .וצ"ע.
ו מהחת"ס דלהלן מוכח דהכשר מצוה כמצוה.
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שפרנסת בניו ובני ביתו הם מצוה המוטלת עליו מ"מ אינה מוטלת על שכנו שיפסיד
בחצירו ולא עליו מוטל פרנסתו של זה ]ואף כי יבא בזה לידי עניות וא"כ יחויב מצד
עניי עירך וביתך ,מ"מ אין חיוב זה אלא נתינת ממון ,ודו"ק[ וכ"כ בשו"ת זקן אהרן
ואלקין )ח"ב חחו"מ סימן קלז ד"ה וגם(.

 
 בשו"ת שבט הלוי )שם( כתב שבמקום שיש חולים מסתבר דאסור שהרי
 מבואר בחו"מ דצריך לחשוש להם ,וכהיום יש הרבה כזה שגזילת מנוחתם היא
גזילת בריאותם .ברם זה צ"ע איך צריך לחוש לזה ,ולכאו' יש להביא ראיה מהגמ'
בסנהדרין ]ק"ד ע"ב[ מעשה באשה אחת שכנתו של רבן גמליאל שמת בנה ,והיתה
בוכה עליו בלילה ,שמע רבן גמליאל קולה ובכה כנגדה ,עד שנשרו ריסי עיניו .למחר
הכירו בו תלמידיו והוציאוה משכונתו .ועי' בלבוש )חו"מ סימן קנו( ובפת"ש )שם ס"ק ב'(
משמו.
 שבשו"ת שלמת חיים זוננפלד )חחו"מ סימן תעד( נשאל אודות חולה אם יכול למחות
 בקול התשב"ר ,והשיב :פשוט שאינו יכול למחות בתינוקות של בית רבן .עכ"ל.
ובשו"ת מהרלב"ח )סימן צו( .ובודאי שאם תתבטל על ידי כן תורת הילדים ואפשר
להעביר את החולה למקום אחר אין היתר לסגור תלמוד תורה בשביל כך .ומ"מ כל
דברים אלו שייכי בת"ת בלבד ולא במקום מצוה משום שבת"ת איכא תקנת ר' יהושע
בן גמלא )ובתנומה מעיני שם אות ח' כתב דאף למ"ד שבחולה אסור מ"מ יש לחלק בין אם הילדים מרובים
בת"ת או לאו .ע"ש( .ומסתבר לומר כן משום שדבר שהוא עיקר ביהדות לא יכול דבר
למנוע אותו ולדחות אותו כלל אף כל קושי וכדו'.
 לשאר ענינים כתב בשו"ת ריב"ש )סימן קצו( שמה שאמרו בגמ' ]ב"ב כ' ע"ב[ דאינו
 יכול למחות בידו ולומר איני יכול לישן מפני הפטיש ומקול הרחיים ,זהו בשאר
בני אדם הבריאים ,אבל בחולה ,אין לך גירי גדול מזה ,וכדאמר רב יוסף בדף כג ע"א
הני לדידי כקוטרא ובית הכסא דמו לי .והו"ד בב"י ]סימן קנה אות ג'[ .אלא החזו"א
)ב"ב סימן יג ס"ק יא( ביאר את דברי הריב"ש שגם הוא מודה שהכל תלוי בחזקה ולכן אם
קדם בעל הפטיש וחלה השכן אין יכול לעכב את בעל הפטיש ,אבל אם קדם החולה,
יכול לעכב ,דכן הוא שורש נזקי שכנים דהראשון עושה כל מה שירצה ,ועל השני
לדאוג שלא להזיקו ,וכמו שהעושה אוצר מעכב על חברו לעשות נחתום וצבעין ,הכי
נמי עושה בתוך ביתו בית חולים ,ועל חברו שלא לעשות אומנות של פטיש.
 כתב החזו"א )שם( שכ"ד הריב"ש הם בדבר שאינו מעיקר דירה ,כמו רעש
 ממלאכת אריגה ,שאין זה מצוי בכל אדם ,אבל אם עושה דברים שרוב בני אדם
עושין ,ולפעמים תשמישן ודיבורן משמיע קול שמפריע לחולה ,אינו יכול למחות ,אף
אם החולה קדם ,ורשאי אדם לבנות בית אצל חברו ,ולהכניס את העוללים ויונקים
שצועקים בלילה ,ואין החולה יכול לעכב עליו ,דהרי אינו חייב לצאת מדירתו ,יעו"ש.
א"כ אם רעש השכן ,אינו רעש רגיל שרוב בני אדם עושים בביתם ,מוטל עליו לצאת
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מדירתו ,אם הרעש שהוא עושה מפריע לשכנים .ואם כן בנידוננו ,שהרעש שעשה
השכן הוא רעש חריג ,הרי שאם הוא היה בריא הוא מחוייב לדאוג שלא יזיק ,ואם כן
אולי בית דין יורדין לנכסיו ,כדי להוציאו מביתו ,או לעשות קירות שימנעו מהרעש
להפריע לשכנים .וע"ע בס' חשוקי חמד ]בבא בתרא כ"ג ע"א[.

 
 הגר"ש ואזנר בשו"ת שבט הלוי )שם( רצה לומר שהוא אסור משום גזל שינה,
 ולכאורה אין זה אלא סברא אולם אין לה עיקר בדין ,וכמו שיתבארז .והנה ראיתי
לרב אחאי ר' נהוראי בקו' תנומה לעיני שרצה לומר דיש בזה גזל שינה וכדרך שמצינו
בחז"ל ששנו בלשונם "גזל" הגם שאין כאן גזל ממש ,כמו בברכות )לה :(.כל הנהנה
מהעולם הזה בלא ברכה כאילו גוזל להקב"ה ,אפילו שאין כאן דין גזל ממש בכדי
לחייבו כדין גזילה .ועוד בברכות )ו :(:כל שיודע בחבירו שהוא רגיל ליתן לו שלום ולא
החזיר לו שלום ,נקרא גזלן .ע"ש) .ראיה זו כבר הביאוה הקדמונים( .הרי שחז"ל משתמשים
בכמה מקומות בלשון "גזל" הגם שאין כאן גזילה ממש .וראה עוד בר"ה )כו :(:אמרו
ליה גזלן אמר לך דכתיב וכו' .וכמ"ש בשו"ת שבט הלוי ח"ז )סימן רכד( שהעיר מדברי
הגמרא הנ"ל ,ולפי זה אף לשון "גזל שינה" לא בהכרח שיש בו משמעות .ויש לדחות,
כיון שיש הבדל מהותי בין הלשון "גזלן" לבין "ונגזלה" ,שכאשר מכנים אדם שעשה
איזה איסור ואומרים לו "גזלן" ,אפשר להבין שחז"ל דיברו בלשון גוזמה כיון שדיברו
כלשון בני אדם )כמו בתמיד כח :על הפסוק ערים גדולות ובצורות( ,אבל אם מדברים על האיסור
בעצמו ואמרו "נגזל" בלשון עבר ולא בלשון הוה ,אין זו גוזמה אלא שורת המציאות.
והוסיף ע"פ סברת החפץ חיים והגר"י סלאנטר הנ"ל שגזל שינה זהו דבר הנצרך לגופו
של אדם ושייך בו גזל ,וכן היא דעת הגרי"ש אלישיב והגרח"פ שיינברג ,דאם כן אין
שיבוש גדול מלומר על דבר שיש בו ודאי גזל  -שאין זה גזל גמור .ובפרט בדברי
הפסוק שנאמר בו "ונגזלה שנתם" )משלי ד טז( ,שלא ראוי לנו לומר על דברי המקראות
שדברו בלשון גוזמא ולשון הבאי אלא רק במה שאמרו חז"ל בפירוש שהוא לשון
גוזמא ,כמו בתמיד )כח (:וראה במאירי שם ,ובשו"ת הרמ"ע מפאנו )סימן עו() .וראה בספר
ב ין אדם לחבירו )עמוד רב( שליקט כמה ביאורים על דברי חז"ל הנ"ל שבכמה מקומות נקטו לשון גזל הגם שאין
הנידון דומה לענין גזל ,ושם ביאר דשפיר דמי שייך לומר גזל וכו' .ע"ש( .ולפ"ז תמה על מה שכ'
הגרח"ק שליט"א בס' דרך שיחה )עה"ת עמ' שסז( ,וז"ל :בחור היה בחדר שיעורים

בישיבתו ,ולא שמו לב ונעלו עליו את החדר ,כשנתגלה הענין הוברר שהבחור שאצלו
המפתח ישן שינת צהרים עד לתחילת הסדר ,אם צריך להקיצו אם לאו ,דשמא יש בזה
משום גזל שינה .והשיב :ענין גזל שינה הוא חידוש מבית מדרשם של בעלי המוסר,
והוא רק ענין של חסד "ואהבת לרעך כמוך" ,וכיון שהישן הזה מחוייב בחסד הזה,
צריך להקיצו ,עכ"ל .וכ"כ בס' מעשה רב משמיה )ח"ב או"ח עמ' קמג( וז"ל :הישן בחדר
ז

  אדרבא בשבט הלוי משיב שגדר גזל לכאורה לא שייך בשינה אלא שאסור משום שמבטל תועלת
וטובת חברו כדמ' בחו"מ )סי' קנו( .ע"ש.
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אחד עם עוד חברים ,והוא מתפלל בהנץ החמה ,ואם יטול ידיו ליד מטתו ,מסתבר
שחבריו יתעוררו משנתם מפני הרעש ,האם יטול ידיו מחוץ לחדר מפני גזל שינה,
והשיב :אין גזל שינה רק חסד ,ויעשה בנחת כדי שלא יתעוררו .עכת"ד .ולכאורה
דבריו תמוהין ,שמלבד שמבואר להדיא בדברי המאירי )ב"ב כא (.שיש ענין היזק שינה,
וכן משמע מהש"ס ומהש"ע בחו"מ )סימן קנו סעיף א( ,אלא שיש כאן משום לא תונו איש
את עמיתו ,שהרי הוא מצער את חבירו ,וכל צער יש בו משום לא תונו ,וכמ"ש כל
הפוסקים וכו' ,ובס' הליכות חיים )חו"מ עמ' קסח( ,שכ' דאף שאין כאן איסור גזל ,מ"מ
יש איסור מן התורה של ואהבת לרעך כמוך .ולכך כתב היוצא מכל זה שלשון "גזל
שינה" יש לו מקור מדברי המקראות וחז"ל .עכ"ד רב אחאי שליט"א.
 יש להעיר על דבריו שכל זה אין לו מקור לאומרו שהוא "גזל" וגזל היינו
 בממון או בגזילת אדם וכן בדברים כיוצ"ב הא לאו הכי לא מיקרי גזל והיינו
מה שדרשו את דין גזל מדכתיב ויגזול את החנית מיד המצרי ועי' ברמב"ם בריש
הלכות גזילה ואבידה ,שכתב שכל שהוא כדרך זו מיקרי גזילה הא לאו הכי ,לא הוי
גזל ,ועל כרחך לומר דדוקא יש להמנע מכך מ"ואהבת לרעך כמוך" וממנו נלמד הכל,
מה גם שבגזל שייך השבה ובשינה אין השבה לעולם שהרי זמנו הלך.
 למי שכלא את חבירו בחדר סגור ומנע ממנו פרנסה וכדו' שאינו מחויב מצד גזל
 אלא מצד מזיק .ברם עדיין אין לנו אפשרות לדון בחיוב זה ,משום דהוי גרמא,
וכמבואר ברא"ש )ב"ק פ"ה סימן ו'( גבי נועל את חבירו ונמצא מפסידו ומקורו מד'
הירושלמי )פ"ה ה"ג( המבטל כיס של חבירו שהוא גרמא ,וידוע כי בדיני אדם מחייבים
את המזיק רק באופן שהזיק בידים) ,ובאמת כי הוא יותר חמור שהרי כל מה שימכור אדם את חלקו
בעולם הזה בשביל שיצא זך לעולם הבא הרי הוא כדאי ,ואילו זה לא ניתן לו ע"פ חיוב ב"ד אלא בידי פשרה(.
וז"ל הרא"ש )שם( דאפילו גירש חבירו מביתו ונעל הדלת בפניו אין זה אלא גרמא
בעלמא ,וכ"כ רבינו ירוחם )מישרים נתיב יב ח"א דף מב (.וכ"כ מרן בב"י חו"מ )סי' שסג ס"ו(.

אלא שכל זה אם לא עשה מעשה בידים ,דצריך לחלק בין אדקיה באנדרונא דהוה ליה
מזיק בידים כשהכניסו לחדר וסגרו בתוכו דהתחיל ההיזק מיד בידים ממש ,ובין גירש
חברו מביתו ונעל הדלת בפניו דלא התחיל ההיזק עכשיו מיד אלא לאח"כ כשלא יוכל
להכניס דיורין בתוכו מפני נעילתו ואלמותו .וכ"כ הב"ח )חו"מ ס' שסג שם( .אלא שהקצות
החושן )שם ס"ק ג'( כתב לחלק בדבריו.
 מה שכ' אחי שליט"א מדין רעש החנות אין זה קושיא כלל ועיקר כי דבר זה שייך
 אף במקום שאין שעות של שינה והוא משום שיש מקום המיועד למלאכה ויש
מקום המיועד למקום דירה ואין לערבבם אלא עבור תלמוד תורה והיינו מה שאמרו
בגמ' ב"ב .
כל מה שהביא מגדולי המוסר כל זה הוא על דרך מוסר והוא בכדי להרחיק
 את האדם מהעבירה ואין לנו לחדש מושגים מדעתנו מהו גזל ומה לא ,ואין זה
בכדי להתיר אולם לומר שזה "גזל" הוא דבר תמוה עד מאוד ,שצריכים אנו לא' מן
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הראשונים שיאמר כן.
 שאמרו החכמים הנ"ל שהוא איסור תורה אה"נ שהוא אסור מצד ואהבת לרעך
 כמוך והוא דבר פשוט וללא שום חידוש וכמ"ש לעיל .דאיסור דואהבת וכו' אמרו
בגמ' כל מאן דסני עלך לחברך אל תעביד ונמצא כי כל איסור זה הוא בדרך זו בלבד.
וע"ע בילקוט יוסף )סוכה הל' בניית סוכה ,מהדו"ב עמ' עא( בענין בנית סוכה והדבר מפריע
לשכנים.

 

 שעתה יש לדון לענין קולות של שופר ,שבשלמא בקולות שהם מן הדין אי
 אפשר למונעו ,אולם קולות של מנהג אם יכולים למונעו ,והנה מכיון שמנהג
ישראל תורה והרי יש לקיים את המנהג ,כשם שנוהגים לתקוע בשופר ביום ראש השנה
לכאו' הוא דין אחד שאין לבטלוח .והנה אף שבשו"ע התיר ,אין צריך להפריע לציבור
ולומר האדם יקוב הדין את ההר ,ולכן אין לו להציק לאנשים אלא מה שיש ביכולתו
למנוע יעשה .ולכן לענין סליחות אם יכול יסגור את החלונות בכדי שלא ישמעו כל
השכונה וכל העם ישמעו ויער'ו ,ואף שאין דין דגזל שינה מ"מ יש דין של ואהבת
לרעך כמוך והוא דין מפורש .וכ"כ האחרונים .ורב אחאי ר' נהוראי כתב להוכיח כן
ממה שכ' בשו"ת הרשב"ש )סימן רפה( שכל הכבוד והביזיון נמדדים כפי בני האדם,
ולפ"ז מכיון שנתפס היום לאנשים במחשבה שדבר זה אינו ראוי משום הפרעה וכו' יש
להימנע מכך ,וכ"ה בשו"ת ויצץ ציץ )הקדמה ד"ה ומה( ,ועי' משם הגרא"מ שך זצ"ל בס'
אורחות הישיבה )עמ' כב( שיש לבחורי הישיבה ליזהר ביציאתם מבית המדרש מלדבר
בקול גבוה וכו' ,ויש להסתפק אי הוי חילול השם במזיד שעוונו גדול מנשוא.
 ראיתי לר' יעקב ליפשיץ בשו"ת ברית יעקב )ח"א סימן ח' ד"ה ומה שטענו( שכתב
 להביא ראיה מבית הכנסת של אלכסנדריא שהיו שם ששים ריבוא ,ואף שהיה להם
בית הכנסת משלהם ,וכ' וכ"ש בימים נוראים שמצינו שאפשר להרים את הקול
ולהתפלל בקול רם .וכן ראיתי להרה"ג ר' עקיבא משה שינברגר שליט"א בקובץ
אוצרות ירושלים )פרושים ח"ג עמ' קכו( שהביא בשם ספר היזהרו בממון חבירכם )עמ' קנו(
בשם גדול אחד שר התורה שהעלים את שמו ,שמאוחר בלילה יכולים למחות ואסור
לעשות רעש ,אולם לענין תפילה כוותיקין וכן לענין סליחות שמותר מפני שזה הדרך
המקובלת אצל העולם .והנה לפי דבריו אפשר שגם בני ספרד החל מראש חודש אלול
מותר להם לתקוע בשופר משום שזה דרך מקובלת ,ואף שיש ביניהם בני אשכנז מ"מ
כל אחד כמנהגו ,הלה מריע בשופר בעוד לילה בימים שנוהג בהם והלה תוקע בשופר
בסליחות .וכך גם כתב בס' ואין למו מכשול )ח"ד עמ' ב"ן אות ו'( ,שכן פסק בס' עדות
ביהוסף )קפאח ,סימן מט(.
ח והנה שאלה זו לא הייתה מצויה בזמן קדום יען כי היו משכימי קום ולא מאחרי שבת ,אולם עתה שישנים
מאוחר הרי המשכימים מקיצים אותם מן השינה ,ועתה שיש מנהג כזה לקום מאוחר יש לדון אם מותר
להעיר את השכנים.
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 אין ראוי להתנהג כך ומהיות טוב יש להשתדל שלא יפריע אף שמצד הדין מותר.
וכ"כ בשו"ת מנחת צבי )ח"א סימן א' אות ד( שיש להימנע מזה מהיות טוב ,ומה שכ' שיש
למנוע את הדלקת המזגן יש להעיר על כך שהרי פשט המנהג שאף בבתים המזגן
עובד ,ויתכן כי דיבר בזמנם שלא היה מצוי הדבר הזה כלל ועיקר .ושוב דיברתי בזה
עם הגאון ר' ישראל גואלמן שליט"א ואמר לי שפשוט שמנהג אינו גורם גזל שינה,
ולכן אין להימנע מכך ,אלא שבני ספרד שדרים במקום משותף עם בני אשכנז הנוהגים
לומר בחודש אלול ראוי שימנעו מזה מכיון שהוא זמן שאינו נהוג אצל בני אשכנז כל
זמן שלא החלו בני אשכנז גם בסליחות )ואף שאין מנהגם לתקוע בשופר מ"מ זה ימים יותר מקובלים
לכך(.
 דיברתי עם הגאון ר' אשר וייס שליט"א ותמה על כל סברות אחרונים אלו דמנין
 לנו לומר כך ,ומנהג ישראל תורה ואף בני ספרד יש להם להמשיך במנהגם
לתקוע בשופר בסליחות אלא שודאי ראוי להימנע מלעשות כן בקולות וברקים בכוונה
להעיר ישנים וכו' ובחפצי שמים אין לנו למנוע את האנשים ואין לנו להשתמש
בסברות כאלו נגד רצון ה' ,ובפרט בבית הכנסת שלא נמצא בבנין מגורים .עכ"ד.
ומילתא מסברא בטעמאט.
 אף שמעיקר הדין מותר וכמו שפסק מרן בשו"ע וכמבואר לעיל ,מכיון
 שבכל אופן נגרם צער לאנשים לא ראוי לעשות כן ,ולכך אין לתקוע בסליחות,
אלא לאחר תפילת שחרית אפשר לתקוע שבין כך כבר התחילה הבוקר ורגילים ברעש.
וכך אמר לי הרה"ג ר' אברהם שלתיאל שליט"א שנראה לומר שלא לתקוע בסליחות
משום השלום ,והוסיף שכך היה מורה להם הגאון ר' יהודה צדקה זצוק"ל ,ואף היה
אומר לסגור את החלונות בעת אמירת ה' הוא האלוקים וה' מלך בהיות וזה מפריע
לשכנים ,וכך הורה מרן הראש"ל הגרע"י זללה"ה שהיה נהוג שלאחר שיעורו במוצ"ש
בחודש אלול היה מתקיים מנין גדול של סליחות ,ולאחר שעבר השיעור לבית הכנסת
שתחת ביתו )בבנין מגורים( ביטל את מנהג הסליחות מכיון שהודיעוהו שזה מפריע
לשכניםי ,אולם דעת הגר"א וייס שליט"א שיש להמשיך במנהג בכל חודש אלוליא.

ט וראה בס' הסבא קדישא )ח"א עמ' קעג( שהגה"ק ר' ישראל אבוחצירא זצוק"ל היה אומר סליחות בבית
הכנסת והרעש היה גדול ,ליד הבית הכנסת היה גר המושל הצרפתי והרעש הפריע לו ,ולכך איים שאם יחזור
הדבר יהרוג את כל היהודים .כאש סיפרו זאת לרב הכין את עצמו לנסיעה ואמר שלא ידאגו כי המושל ימות
אלא שהוא חייב לנסוע ויחזור וכשיקבל הודעה על מות הגוי במברק עם נוסח מוסכם ישוב ,ובאותו היום מת
הגוי .והו"ד בס' הבית היהודי )ד' עמ' לח(.
י  וכ"פ בחזו"ע ימים נוראים )עמ' כד דהערה( ,ובילקו"י ימים נוראים )מהדו"ב עמ' מו( .ע"ש.
יא
ונראה שקפידת בני אדם היא יותר על הסליחות הנאמרים בחצות הלילה ,אולם הסליחות באשמורת הבוקר
לא כ"כ חששו לזה.
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הרב עובדיה הררי
כולל טוב לי תורת פיך
גני תקווה

 
 ע"י אשתי מנשים באוהל תבורך ,אודות גומי המאסף את השיער ,ורוצה
 להסירו מן השיער ,ואינו יכול כיון שמחמת דקותו )גומי עשוי מניילון חד פעמי(
מתלפפות בו השערות וא"א שלא יתלשו ,ורוצה לחתכו בשבת ,האם יכול לחתוך את
הגומי לכתחילה] .וכן אם יכול להסירו בלא לחתכו[.

   

 החלי בעזי"ת ,איתא בשבת )מח (.ומכות )ג" :(:מתירין בית הצואר בשבת ,אבל לא
 פותחין וכו' .א"ר יהודה א"ר הפותח בית הצואר בשבת חייב חטאת" .ופרש"י )ד"ה
מתירין בית צואר( שדרך הכובסים לקושרן .אבל לא פותחין לכתחילה ,דהשתא עביד ליה
מנא" .והמשיך לבאר )ד"ה הפותח בית הצואר( "של חלוק לכתחילה ,חייב חטאת ,דהשתא
קמשוי ליה מנא ,וחייב משום מכה בפטיש" ]וכתב הריטב"א שאין הוא חייב משום
קורע ,כיון שאינו קורע ע"מ לתפור ,והו"ד בכס"מ )פ"י ה"י( .ועיין בבאה"ל )סימן שמ סעיף
יד ד"ה ולא נתכוין( שחידש לשיטת הרמב"ם ,שאם יש בקריעה תיקון ,אע"פ שאין הוא
ע"מ לתפור חייב .ועיין שו"ת יבי"א ח"ה סימן ג' אות ג'[.
 משמע שפירוש המשנה שכתבה" ,אבל לא פותחין" הוא שפותח  
 בבית הצואר ,וכ"כ להדיא במסכת מכות )שם ד"ה הפותח בית הצואר( "שעשה פה
לחלוק  ,"וכ"כ להדיא הריטב"א )מכות ,שבת הנד"מ ,שם(.
) שם( וכן הרמב"ן )שם( הביאו את שיטת ר"ת שפירש אחרת את המימרא,
 דהפותח בית צואר לא הכוונה שפתח פתח חדש שזה פשוט שחייב ,
 .         וע"ז אמרו הפותח
בית צואר חייב חטאת ,וכתב הריטב"א שהנכון הוא כמו שכתב ר"ת .והרמב"ן לא
הכריע ,והו"ד בכס"מ )פ"י ה"י(.
 מרדכי )רמז תנ"ז( הביא את הריב"א שביאר דהא ד"מתירין בית צואר" הוא
 שאם נתקשר בשעת כביסתן יכול להתיר ,אולם אם היה תפור פי הצואר כמו
שמדבקין הרצענין זוג של נעלים ,אסור לנתקן או להפקיען ,שלא מצינו חילוק בין
תפירה של קיימא ללא של קיימא) ,כלומר דלא דמי לקשר ,שיש חילוק בין של קיימא שאסור להתירו,
ללא של קיימא שמותר להתירו (.וסיים הריב"א "ורפיא בידי" ,כלומר שהסתפק ריב"א האם
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מותר לחתוך תפירה זו אפי' שלא עשויה להתקיים) ,שהרי כשלובשה יקרענה( .אולם רבינו
יואל וראבי"ה בשם רשב"ם כתבו שמותר לכתחילה להפקיע תפירה שאינה של קיימא,
ובב"י )סימן שיז( הביא את הדעות ,והכריע ,שאם רוצה לחתוך תפירה שאינה ש"ק ,לא
יעשה כן  ,  וס"ל כר' יואל וראבי"ה ,וכתב הב"ח בשם מהרש"ל )יש"ש
ביצה פ"ד אות ט'( שיפה הורה מהר"י קארו שאין לעשות כן בפני עם הארץ.
 שריב"א ,ר' יואל וראבי"ה פליגי במח' ר"ת ורש"י .דריב"א ס"ל כר"ת ,ור' יואל
 וראבי"ה ס"ל כרש"י ,וכן מוכח מהמאירי )מכות ,שם( שביאר את הסוגיא כרש"י,
והוסיף שיש למדים מזה ,שמותר לחתוך את התפירות שתפר החייט בבית הצואר ,וזו
שיטת רש"י ,דאילו לר"ת חייב אם חותך .ודו"ק.
 ברור שגם בשו"ע )שם סעיף ג'( פסק כר' יואל ,וז"ל "אבל אין פותחין אותו
 מחדש ,דמתקן מנא הוא" .וברמ"א הגיה "אפי' כבר נפתח ,רק שחזר האומן
וקשרו או תפרו ביחד ,כדרך שהאומנים עושין ,ולכן אסור לנתק או לחתוך זוג של
מנעלים שתפורים כדרך שהאומנין עושין ,אע"ג דהתפירה אינה של קיימא" .ומלשונו
מוכח שהשו"ע דיבר בבית צואר שלא נפתח מעולם ,וע"ז הגיה "אפי' כבר נפתח",
מכלל דעד השתא לאו בפתוח קמיירי ,ובס"ד מצאתי שכ"כ מרן זיע"א בחזו"ע ח"ה
)עמוד עד( ,וברוך שכיוונתי לדב"ק .ובשלחן שלמה )סימן שיז אות י'( כתב שאע"פ שהביא
הרמ"א את דעת ריב"א ראשונה ,מ"מ היות וכתב "אין להתיר בפני עם הארץ" משמע
שמסכים עם הב"י להקל] .והן אמת שבשו"ת צי"א )חט"ז סימן ו' אות ג'( הוכיח מזה שכתב
הרמ"א דעה זו בי"א ואת הדעה המחמירה בסתם ס"ל כסתם ולחומרא ,מ"מ נראה
מסתימת האחרונים )שו"ע גר"ז ס"ה ,חיי"א כלל כו-כז אות ב' ,כה"ח ס"ק נ' ,שש"כ החדש פ"ט ה"ט ו-טו,
ופט"ו הערה רלז ,ובאיל משולש תבנה"ש ס"ק ו'( שדברי הרמ"א לקולא[.

   
 רציתי להביא עוד ראיה שסובר השו"ע כר' יואל ,ממש"כ )סימן שיד סעיף ז(
 להתיר להפקיע )לחתוך( חותמות שבכלים .וכן ממה )סעיף ט'( שהתיר להפקיע
קשרי השיפוד ,אולם זו אינה ראיה ,כיון שזו גמרא ערוכה בביצה )לא ,(:ואיך יחלקו
ר"ת וריב"א על גמ' מפורשת ,אלא גם הם מודו ,שמותר לחתוך קשרים אלו ,אולם
בתפירה חמיר טפי ,וכמ"ש ריב"א שלא ראינו חילוק בין תפירה של קיימא ללא ש"ק.
ועוד נראה לומר ,שמזה שלא כתב הב"י בחותמות "ואין לעשות כן בפני עם הארץ",
מוכח דקיל טפי מתפירה.
 ממערכת הקובץ ,דמאי שנא קריעת תפירה שאינה של קיימא לבין חותמות
 הכלים וקשרי שיפוד .וראיתי שכבר העיר כן בשש"כ )החדש ,פט"ו הערה קצח(
שהביא את החזו"א )סימן נב ס"ק יז( ,שכתב שהיתר ההפקעה הוא מדין קורע עור שעל פי
חבית .וכתב ע"ז השש"כ ,דא"כ יש לעיין אמאי שרי לקרוע דרך השחתה  בפני עם
הארץ )ובשולחן שלמה סימן שיז אות י' כתב שגם בזה יש להחמיר לא לקרוע בפני עם הארץ(.
 את שאהבה נפשי בשו"ת ציץ אליעזר )חט"ז סימן ו' אות ד'( שכתב לחלק ,שתפר
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שאינו ש"ק      ולכן אין להקל בפני עם הארץ ,אולם אם
עשוי להיסתר בו ביום ,כההיא דחותמות הכלים דהתיר השו"ע )סימן שיד סעיף י'( לחתוך
קשרי חותמות אם  ,   מותר אף בפני עם הארץ וזה שייך אפי'
בתפירה .עיי"ש .ונמצא שאם  עשוי לקיום כלל ,שרי להפקיעו  בפני עם הארץ,
וה"ה בגומייה שאינה עומדת לקיום כלל.
 מצאתי בפסקי תשובות )החדש סימן שיז אות ג' ו-ח'( שכתב בפשיטות ,שאם יקרע את
 תפירת זוג המנעלים באופן של  ,שרי  בפני עם הארץ .ומדבריו מוכח
שמה שכתב הב"י שאין להקל בפני עם הארץ ,הוא רק באופן  קורע את התפירה
בצורת השחתה ,אלא באופן  להשתמש בה שוב .וע"פ דרך זו יישב )בהערה (74
את קושית החזו"א )הנ"ל( על המג"א )סימן שיז ס"ק יא( ,שכתב בשם היש"ש )ביצה פ"ד אות
ט'( גבי כתונת שנקשרו מפתחי חלוקה ,שמותר לחתכה שלא בפני עם הארץ ,והוסיף
המג"א שאם היה דרכו לקשור את הכתונת משבת לשבת אסור לחתכה ,ותמה עליו
החזו"א ,שהרי החיתוך הוא דרך השחתה וליכא איסורא ,ויישב הפסק"ת ,דנראה
שהרגילות בזמנם היה לחתוך  בדרך השחתה ,כיון שרצו להשתמש בחוט .
 ,לפ"ד שאם  חותך את התפירה )באופן שאינה של קיימא כאמור לעיל( בדרך 
 ,שעל ידי כך יוכל להשתמש בו שוב ,אסור לחתכו בפני עם הארץ ,אולם אם
חתכו בדרך  שרי  שלא בפני עם הארץ ,וא"כ נידון דידן הולם גדר זה ,שהרי
חותך את הגומי בצורת השחתה ,שהרי ודאי אי אפשר להשתמש בו לשימוש חוזר.
 חוששים לפסיקת תלוש ,שכבר כתב בשה"ל )סימן פז( שהפוסק תלוש ,ואינו
 מתכוין לחתכו במידה ,שרי .וכ"כ המהרש"ל )הנ"ל( שהוא היתר גמור ,ואינו אסור
אפי' משום שבות )וכ"ש אם חותך דרך קלקול והשחתה( .וכ"פ השו"ע בסימן שכב סעיף ה' )ע"פ
דברי המשנ"ב ס"ק יז( דשרי לפסוק תלוש ,ובלבד שלא יתכוין למידה.
 זה קורע ,דאע"פ שקורע שלא ע"מ לתפור אסור מדרבנן ,מ"מ כבר כתב בבאה"ל
) סימן שיד סעיף ח' ד"ה חותלות( ,שכל זה דווקא  ששייך בו קורע ע"מ לתפור,
משא"כ הכא.
 אין חוששים לסתירת כלי כיון שהגומיה  ,  וז"ל שו"ע הגר"ז )סימן
 שיד סעיף יז( "אין בזה משום סתירה לפי שהחבל הוא   שאינו  
וכשסותרו הרי הוא סותר   ואין סתירה בכלים אלא כשסותר  
לפיכך אינו מותר לחתוך ולהפקיע    אבל פותחות של עץ ושל מתכת
שהם  אסור להפקיע ולשבר" ,וכ"כ משנ"ב )ס"ק לא(.
 נראה שלדעת השו"ע והרמ"א ,מותר לחתוך את הגומיה בשבת לכתחילה ,ובפרט
 שחותך דרך השחתה.

    
 גם שיכול להסיר את הגומיה ,אע"פ דפס"ר שיתלשו שערות ,דאיתא במתניתין
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)שבת צד" (:הנוטל צפורניו זו בזו או בשיניו ,וכן שערו וכן שפמו וכן זקנו וכו' ר"א
מחייב ,וחכמים פוטרין" ,ופרש"י )ד"ה וכן שערו( "תולש שיער ראשו  ."ובגמ' "א"ר
אלעזר מחלוקת  ,אבל  חייב" ,ופרש"י )ד"ה מחלוקת ביד( שחכמים פוטרים אם
תלש השיער בידו   גזיזה בכך בימות החול  ,אבל בכלי מודו שחייב.
 הרמב"ם )פ"ט ה"ח מהלכות שבת( היראים )דף קלב (.קיצור פסקי הראש )שם סימן ג'(
 והטוש"ע )סימן שמ סעיף א'( כרבנן] .עיין להר"ן על הרי"ף )לו .ד"ה גמ'( שכתב דר"ח
מסכים לדברי ר"א ,ועיין מש"כ הב"י )ריש הסימן( ,ועיין ב"ח )אות א'( ובאה"ל )ריש הסימן([.
 מכאן ,שהתולש שיער בידיו פטור ,כיון דחשיב גוזז כלאחר יד .וראיתי להפמ"ג
) א"א ס"ק ג'( שכתב שאין חייב משום גוזז ,כיון דהוי כלאחר יד ,אולם משום 
  חייב ,ונשאר בצ"ע .אולם בינותי בספרי הראשונים ,ומצאתי את דברי
הריטב"א )הנד"מ דף צד :ד"ה והוא שפירשו כלפי מעלה( וז"ל "אבל  לפרושי דחיובו משום
 ,  דההיא תולדה דקוצר ואין קצירה  בגידולי קרקע ,כדאיתא
בפרק כלל גדול )עה ,(.ועוד דקצירה ליתא אלא  לדבר הנלקט והנתלש,
כדאמרינן התם )עג' (:ואם צריך לעצים חייב משום קוצר'" .וכדברים האלה כתב בשיטה
להר"ן )עד :ד"ה תולש חייב משום גוזז( בשם הרמב"ן )שם( ,וגם בשעה"צ )ס"ק ו'( כתב שדברי
הפמ"ג שלא בדקדוק ,והביא ראיה מפורשת מבכורות )כה (.שלתלוש שיער חשיב
כלאחר יד ,ולכן פטור גם מדין גוזז ,וגם מדין עוקר דבר מגידולו ,ובמשנ"ב )ס"ק ה'(
הרחיב שהתולש חייב משום גוזז .אולם אם תולש מן החי פטור כיון דכאיב ליה ואין
דרך בכך.
 מכל הנ"ל ,דתולש מן החי בידו חשיב כלאחר יד והוי איסור דרבנן ,וא"כ שפיר
 שרי להסיר את הגומייה אע"פ דפס"ר הוא ,מ"מ הוי פס"ר בדרבנן דלא ניחא
ליה דשרי ,שכן היא דעתו של השו"ע )עיין סימן שיד סעיף א' ,ובמשנ"ב ס"ק יא שביאר כך את דעת
השו"ע(.

   

 לי חכ"א ,דהרי פסק השו"ע בסימן שג )סעיף כז( "אסור לסרוק במסרק בשבת,
 ואפי' אותו שעושין משיער חזיר ,שאי אפשר שלא יעקרו שערות" .ואציע
הדברים :מרן בב"י הביא כמה ראיות לאסור סרוק וקירוד בשבת כיון שעי"ז תולש
נימין המדולדלין ,ויצא חוצץ נגד האומרים דהוי פס"ר דלא ניחא ליה דאדרבא ניחא
להו שהשערות המדולדלות יתלשו ,כיון שרוצה להשוות שיערו חלק ויפה .והביא את
תשובת הריב"ש )סימן שצד( שכתב שא"א להחליק השיער ללא תלישת השערות
המדולדלות .ומדברי הריב"ש נראה שאיסורו הוא מדאורייתא ,מזה שכתב להוכיח
שגוזז ואינו צריך לשיערו לא חשיב משאצל"ג אלא מלאכה הצריכה לגופה וחייב
עליה ,שהרי מטרתו להתייפות ,וכן הווה במשכן בעורות תחשים שהיו גוזזים את
השיער מעל השלח )עור( כדי לייפות את השלח ,ובגיז'ה ל'א שלח'ו יד'ם ,וכ"כ הרמב"ן
)קו ,(.והר"ן )צד :ד"ה מחלוקת ביד( .ולכן בנידון דידן גם אם לא ניחא ליה ,אסור לעשות כן
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דהוי פס"ר בדאורייתא דלא ניחא ליה.
] שהתבוננתי בדבר מצאתי באג"ט )גוזז ס"ק יד( שהוכיח במישור דלא כהריב"ש,
] והעלה דאין איסור דאורייתא בסירוק ,וחיליה ממתניתין דלעיל שהנוטל שיערו,
שפמו ,וכו' פטור .ומה לי תולש ביד או במסרק דהרי המשנה חייבה רק בכלי אשר
חותך השיער ואין כן דין המסרק ,וכן מצאתי בחזו"ע )ח"ה עמוד יא( שכ' שמצא לאג"ט
עוד חברים ,והם החלקת יואב )ח"א סי' ו'( ,וחמדת ישראל )קונטרס דרך החיים סי' כ' דף סה(:
שהסורק פטור .ועוד הוסיף החזו"ע שדעת הריב"ש שגוזז ואינו צריך לגיזה חייב,
מכיון שמכוין לתכלית יפוי ,שנויה במחלוקת ,שדעת תוס' )צד :ד"ה אבל( ועוד ראשונים,
שסוגיא זו אתיא אליבא דר' יהודה דמשאצל"ג חייב ,אבל לר"ש פטור גם אם גזז בכלי
משום משאצל"ג .ע"כ[.
 אין זה קושיא כלל ,דבנידון דידן    שיתלשו שערות מראשו ,אולם
 בסורק  ליה שיתייפה עי"ז.

    

 עדיין לא נחה דעתי מסוגיא דממשמש בנקביו )שבת פא" ,(.אמר רבא אסור לאדם
 למשמש בצרור בשבת כדרך שממשמש בחול" ומקשה הגמ' "וליסתכן?!"
ופרש"י יסתכן הלה מעמוד החוזר ,ומתרצת הגמ' "כלאחר יד" דהיינו במקום
שימשמש בכל אצבעותיו כדרך שרגיל בחול ,ימשמש בשתי אצבעותיו )ובב"י סימן שיב
הוסיף בשם ר' ירוחם ,שימשמש בנחת( ,כדי לשנות מדרך שעושה בחול ,וכל זה אע"פ שהוא
פס"ר כמ"ש בתוס' )ד"ה אסור( ולא חשיב דבר שאינו מתכוין .ואף שברמב"ן )שם( חלק
על תוס' ,וכתב שאינו נכון לומר שהוא פס"ר אלא דבר שאינו מתכוין ,מ"מ כתב
בבאה"ל )סו"ס שכח( שמסתימת השו"ע מוכח כהתוס'.
 זו מוכח שפס"ר בדרבנן )שתולש כלאחר יד( דלא אכפת ליה )כן מוכח משעה"צ סימן
 שיב ס"ק כג .ודו"ק (.שרי רק במקום סכנה )כדי שלא יסתכן מצואתו החוזרת( ולא בשאר
אופנים] .כדכ' הריטב"א )שם( וז"ל" :ואסיקנא כיון  ,  שרו ליה כי היכי
דלא ליסתכן" .וכ"כ הג' אשר"י[.
 שכל זה אליבא דרש"י ,אולם ר"ח פירש אחרת ,שהכוונה "ממשמש בצרור" לא
 שממשמש בנקביו ,אלא ממשמש ברגב האדמה שייחד עבור קינוחו כדי להחליק
את קרנותיו החדות שלא יפצע בעת קינוחו ,וא"כ אין כלל קושיא מכאן ,וכן ראיתי
להריב"ש )הנ"ל( שכתב שע"פ ר"ח לא תיקשי הך סוגיא .עיי"ש .אולם מה נעשה שמרן
בשו"ע )סימן שיב סעיף ז'( פסק כרש"י.
 יש ליישב בדוחק בהקדים קושיא ,דהרי סוגיא זו מיירי בתולש שיער פי הטבעת,
 ותלישת שיער היא תולדה דגוזז ,ותולש שלא כדרך הגזיזה פטור ,וא"כ יש
להבין מדוע הצריכה הגמ' כאן שינוי בשתי אצבעותיו במקום בכל אצבעותיו שהרי גם
אם ימשמש בכל אצבעותיו פטור הוא ,שאין דרך לגזוז שיער ע"י אבן .וע"כ צ"ל
שבהיות ודרך ימי החול למשמש בכל אצבעותיו ,א"כ בשבת צריך לשנות שלא יהיה
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עובדין דחול ,ובאמת מצד תלישת שיער כלאחר יד חשיב גם שממשמש בכל
אצבעותיו .ודוחקא.

   

 קשיא מסוגיא דאהלא )שבת נ" (:א"ר נחמיה בר יוסף כל היכא דליכא רובא אהלא
 שפיר דמי" ,כלומר שמותר לרחוץ פניו ידיו ורגליו בדבר שאין בו רוב אהלא,
שהוא סבון שמשיר את השיער ,אבל אם יש בו רוב אהלא אסור ,וכ"פ הרי"ף )כ"ג(:
הרא"ש )סימן ט'( והמ"מ )פכ"ב הי"ג ,שכתב שזו הגירסא הנכונה ברמב"ם( וכן פסק בשו"ע )סימן שכו
סעיף ט'(.
 דברינו לעיל צריך להיות מותר שהרי הוי פס"ר בדרבנן דלא ניחא ליה ]דגם אם
 ניחא ליה בהסרת זקנו מ"מ הכא לא ניחא ליה להסירו באופן לא מבוקר כזה,
שבמקום אחד יהיה קרחה ,ובמקום אחר יותר שיער ,וידוע הוא בקרב משירי שיער
בסם ,ועוד דכתבה הגמ' "פניו" ובפניו יש גם את שיער הגבות והריסים ,דוודאי לא
ניחא ליה שינשרו[ .ושרי.
 תירוץ לזה בדברי גאון עוזינו בשו"ת יבי"א ח"ד )סימן לד אות יח( ,שכתב
 שאהלא חשיבא כסם המשיר את השיער ,וממילא חשיב כגוזז בכלי שאיסורו
מדאורייתא .אולם קשיא לי ,מדוע חייב והרי לא צריך לשיער הנגזז וחשיב משאצל"ג
ופטור ,וראיתי שהשגיח בקושיא זו ותירץ ע"פ הריב"ש )הנ"ל( דבגוזז אע"פ שלא צריך
לדבר הנגזז בכ"ז חייב כיון דמתייפה עי"ז וניחא ליה ,אולם בעניותי לא זכיתי להבין
שבהיות ומיירי בחופף שיער ראשו וזקנו ,וא"כ לא ניחא ליה בתלישת השיער וחשיב
כמשאצל"ג ופטור .וצל"ע כעת.
 שכמו שהסורק מתכוין להסיר השיער המדולדל ה"ה הכא .ואין נראה לי
' דלא הן ולא שכרן' מאחר שנושרות לו שיערות קבועות רבות ,ופשיטא דלא
ניחא ליה.
ועכ"פ נראה שדעת מרן זצוק"ל להקל להסיר את הגומייה בשבת ,אע"פ דהוא פס"ר
ועכ"פ מ"מ הוא פס"ר בדרבנן דלא ניחא ליה ושרי ,וכן מצאתי שהתיר בספרו הלכו"ע
)ח"ד עמוד רלד( להסיר צואת החוטם אע"פ דפס"ר שיתלשו שערות ,וכן התיר להסיר
אספלנית הדבוקה לשיער אע"פ שפס"ר שיתלשו שערות.
   שמותר לחתוך גומייה האוספת את השיער בשבת ,וכן אם
 רוצה להסירה יכול ,אע"פ שהוא פס"ר שיתלשו שערות ,מ"מ היות ותלישה זו
היא כלאחר יד ולא ניחא ליה ,חשיב פס"ר בדרבנן דשרי לדעת מרן השו"ע.
                
                 

א

  אולם עדיין לא יגהה מזור מדוע הצריכה הגמ' במקום סכנה .וצ"ע.
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הרב נהוראי יוסף אוחנה
רב ומו"ץ "כפר הרי"ף"
מח"ס משפט הגט ,ועוד

 
 שאלתו אודות המתפרסם בימים אלו על עשרות אלפי בני אדם שקנו רצועות
 בשלושת השנים האחרונות ,וטוענים כמה בתי דינים כי הרצועות הללו הם
פסולות באופן מוחלט ,ובמכתב שנתפרסם מטעמם כתוב ש"כל המניחים תפילין עם
רצועות אלו הרי הם בכלל :אקרקפתא דלא מנח תפילין" ,וכת"ר שואל ,כי יש ברשותו
כמה זוגות תפילין מרצועות אלו ,וגם נשאל מבני קהילתו על אנשים שרכשו אלו
הרצועות ,אם אכן נכונים דברי הרבנים ,העסקנים ,והמפרסמים המכתב הנ"ל .ואם
באמת כל המברכים על תפילין אלו צריכין כפרה כי ברכו ברכות לבטלה .והנני להשיב
אחרי בירור.
 : ראיתי את מכתבי הרבנים שהזכרת ,ואחרי בירור הלכתי בסוגיא זו )מלבד
 ענין כשרות העסקנים כפי שנכתב במכתבם( אכתוב לך בקיצור נמרץ את העולה בחכתי .הנה
דין שחרות הרצועות הוא מהלכה למשה מסיני ,כמבואר בשבת )כח (:ובמנחות )לה.(.
וכן פסקו כל הראשונים ,כמבואר בהלכות גדולות )הלכות תפילין עמוד רסט( ובהלכות
קצובות )עשיית התפילין אות יב( ובשו"ת רב נטורנאי גאון )ברודי ,או"ח סימן ח( ורב עמרם גאון
בשו"ת הגאונים שערי תשובה )סימן קנג( ובהקדמת הרמב"ם לפירוש המשנה )ד"ה ואלו הם
ההלכות( וברי"ף )הלכות תפילין ,דף ז ע"ב( וברא"ש )הלכות קטנות סימן ח( ובאגודה )מנחות פרק ג
סימן יא( והריא"ז )הלכות תפילין אות יד( ובפסקי הרי"ד )שבת כח (:ובמחזור ויטרי )סימן תקיב(
ובעיטור )שער א הלכות תפילין דף נח ע"ג( ובתרומה )סימן קצא( ובמנהיג )הלכות תפילין עמוד תקפט(
ובאשכול )דף צג ע"ב( ובראבי"ה )סימן אלף קנא( ובשבולי הלקט )ענין תפילין( ,ובאהל מועד
)דרך א נתיב ב( ובאור זרוע ח"א )סימן תקלו( ובקרית ספר להמאירי )מאמר א חלק ב ,ד"ה ויש
מקילין( ובאורחות חיים ח"א )הלכות תפילין סימן כה( ובכלבו )סימן כא( ועוד .וכן פסק מרן
הש"ע )סימן לג סעיף ג( שרצועות התפילין הלכה למשה מסיני שיהיו שחורות.
 , אם לא צבע את הרצועות כלל אם קיים מצות תפילין או לאו ,זה לשון
א

הרה"כ עליון למעלה כתב להכשיר מדין צבע הרצועות וכו' .אמנם לא דיבר מצד מה שהעידו כמה ת"ח
שהמשווק של הרצועות הנ"ל הוחזק בזיופים ,וא"כ יש חשש להרבה פסולים אחרים ,כגון 'לשמה' ו'מן
המותר בפיך' ,ועוד .ע"כ אין לסמוך למעשה להשתמש ברצועות אלו ,וכמו שעורר בזה מורנו הראש"ל
שליט"א בשיעורו השבועי מוצש"ק שבת שובה השתא .והמזהיר והנזהר ירבה שלום כנהר .
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הרמב"ם )הלכות תפילין פרק ג הלכה א( :שמונה הלכות יש במעשה התפילין כולן הלכה
למשה מסיני ,ולפיכך כולם מעכבות ,ואם שינה באחת מהן פסל .ואלו הם שיהיו
מרובעות וכו' ,ושיהיו הרצועות שחורות .עכ"ל .וכן יעויין היטב בביאור הלכה )סימן לג
ד"ה הלכה( ,שהוא לעיכובא ואפילו בדיעבד ,וכמבואר ברמב"ם )פרק ג מהלכות תפילין הלכה א(
הנ"ל .ע"ש .וכן כתבו בדקדוקי סופרים )יום כט ,דף קא ע"א( ובשו"ת זרע אמת ח"ג )סימן ג(
ובמלאכת שמים )כלל כ ,בינה ס"ק ה( .ע"ש.
 ראה בשבת )עט (:דמבואר שיש הלכה למשה מסיני שהיא רק לכתחילה .כנראה
 הוא טעמו של הלבוש ,דסבירא ליה שאין הלכה למשה מסיני בדין שחרות
הרצועות אלא למצוה ולא לעיכובא ,וכמבואר בלחם חמודות על הרא"ש )הלכות תפילין
אות כט ואות לא( בשם בעל הלבושים ,שרצועות של התפילין צריכות שיהיו שחורות
למצוה ולא לעיכובא .ע"ש .ואמנם עיין בשו"ת יהודה יעלה אסאד חיו"ד )סימן רעג ,ד"ה
ואם כן( שכל הלכה למשה מסיני מעכבת .כיע"ש .ועכ"פ דעת בעל הלבושים דבנידון
דידן אינו אלא למצוה בלבד .ובאמת שכדברי הלבוש כן משמע במרדכי )הלכות קטנות
הלכות ספר תורה סימן תקסא( שכל הלכה למשה מסיני היינו לכתחילה ולא לעיכובא .ודלא
כמ"ש הריב"ש )סימן קמג( דמעכב אף בדיעבד .ע"ש .וכ"כ הרמב"ן בספר המצוות )שורש
ב( ובשו"ת הרשב"ץ ח"א )סימן סו( .וכ"כ גם בספר נתיבות החיים ח"ב )עמוד שכח(
שהלבוש ס"ל כדעת המרדכי הנ"ל .ועיין עוד בפתח הדביר )סימן לב אות יא( שהביא כמה
ראיות גדולות מדברי הקדמונים שהלכה למשה מסיני אינה אלא לכתחילה ,ושה"ה
לנידון דידן ,ואמנם למעשה מסיק איפכא כי העיקר כהרמב"ם] .וכל שכן לדעת כמה
ראשונים שקורים לכל הלכה למשה מסיני "דברי סופרים" ,ויעויין בפירוש המשנה
להרמב"ם )מסכת כלים פרק יז משנה יב ,ומקוואות פרק ו משנה ז( ובתשובת הרמב"ם )פריסמן ,סימן
קסו( ובמגיד משנה הלכות אישות )פרק א הלכה ב( ועוד ,כי כיון שתפילין דאורייתא דכתיב
וקשרתם ,אם לא קיים ההלכה למשה מסיני עכ"פ קיים המצוה מדאורייתא .ובספר
המערכות כת"י הארכתי בזה[.
 למעשה בודאי שהעיקר הוא כרוב הפוסקים שרצועות התפילין צריכות להיות
 שחורות לעיכובא ,וכ"פ ביביע אומר ח"ט חאו"ח )סימן ו אות ב( ,ובילקו"י )סימן
לב ,דיני תיקון התפילין אות ו( עפ"ד רוב הפוסקים הנ"ל ,ושכן הלכה .אך בנידון דידן אפילו
אם נימא שיש ספק בדבר ,ואולי לא הוי צביעה )ויעויין להלן( מכל מקום יש כאן ספק,
שמא הלכה כדעת המרדכי והלבוש הנ"ל ,ששחרות הרצועות לא הוי לעיכובא אלא
למצוה ,ואם כן בודאי שלא יהיה דינו של המניחם כקרקפתא דלא מנחי תפילין.
  הדבר שמדביקין כעין טפט שחור על הרצועות ,לכאורה אין הדבר ודאי
 שאין זה כצביעה ,אלא יש לדון את הטפט הזה כצביעה ממש ,כי הטפט מורכב
משכבת צבע מגובשת שממרחין לה דבק )ועיין להלן בדין הדבק( ומצמידין אותה בחוזק
גדול ובחום אל הרצועות ,ועיין במגדל דוד )הלכות שבת פרק ט הלכה יג( שאם הדביק צבע
על גבי דבר אחר חייב בשבת משום צובע ,וכמ"ש הרמב"ם שם ,שאם העביר סרק או
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ששר על גבי ברזל או נחושת וצבעו ,שפטור ,היינו רק משום שאינו מתקיים ,הא לאו
הכי חשיבה צביעה גמורה .כיע"ש .ומבואר שאם היה מתקיים לכולי עלמא הוי צביעה,
וגם לגבי רצועות התפילין ,לכאורה הרי זה כצביעה גמורה .וגם מסברא נראה כן
באופן שמדביק את הצבע ואינו יכול לצאת לעולם ,שהרי הוא כמבטל את הצבע
עולמית ,וכיון שאינו משנה את שם הרצועות ,ושפיר חשיב "צבוע" ,הרי הרצועות
כשרות .ועוד ,דאף צבע שהוא נוזלי ,הוא מורכב מגיבשושים זעירים ביותר )ניתן לראותם
במיקרוסקופ( וכשמעורבים עמהם חומר סמיך המאחד אותם הם מתייבשים לאחר זמן
ונעשים כשכבה .ומאן לימא לן שאם לקח הצבע ללא החומר הנוזלי והשתמש עמו
דלא יחשב כצביעה ,הרי בזמנם היו צובעים בבלוטי אלון ,ובפחמים ,ובכל כיוצא בזה,
והיה נחשב לצבע גמור ,ויעויין באורך בגיטין )יט (.ובמה שכתבנו במשפט הגט ח"א
)סימן קכד סעיף ב והלאה( .ואכמ"ל .ולפ"ז אף אם צבעם בפלסטיק ,הרי הוי מן המותר
בפיך .ועיין שו"ת משנה הלכות ח"ז )סימן ו(.
 מצד הדבק שמניחים בין הצבע לבין הרצועות ,יעויין בשו"ת תשובות והנהגות
 ח"ד )סימן ט( שכתב :בדבר שאלתו בענין הרצועות שנתברר לו דבר חדש ופלא
אצל מעבדי הרצועות ,דלמעשה צבע הרצועות נקלט בקושי ,על כן משתמשים במין
דבק ועמו הצבע ועל ידי כן נקלט מהר וטוב ,ושאלתו אי כשר למעבד הכי ,דשמא הוי
הדבק חציצה בין הצבע לרצועות וכו' .ונלע"ד דאין בזה חשש חציצה ,דכיון שביטלו
לעולם ,לא נקרא חציצה ,וגם אינו משנה בכך שמו ותוארו ולא דמי לצבע כימי
שמוסיף בדיו כדי להוסיף בשחרות לנאותו ,שניכר ,ולכן יש לדון דחוצץ ,וכמו קלף
משוח שניכר ,דהמשיחה הוי חציצה אבל ברצועות כשמשחיר על הדבק לא ניכר כלל
שיש כאן דבר החוצץ לאחרי ההשחרה ,ואין לפנינו אלא רצועות הנקראים רצועות
שחורות ,וכשמן כן מראיהן ,לא נקרא חציצה וכו' .ולכן נראה וכו' אבל גם בהושחרו
על ידי דבק אין לפקפק לדעתי בכשרות הרצועות .עכת"ד .ועכ"פ לאור האמור לענין
דיעבד בודאי שיצא ידי חובת תפילין דשפיר הוי צבוע ,ולא נשתנה שם הרצועות על
ידי כן ,וגם שאינו ניכר כלל הטפט ההוא ונראה בדיוק כמו בצביעת הרצועות הרגילות
השכיחות בשוק ,ולכן לא הוי חציצה .וכ"ז בהצטרף המבואר לעיל שלדעת הלבוש
והמרדכי צביעת הרצועות אינו אלא למצוה ולכתחילה ,וכנ"ל.
 , בחלק מהרצועות הנ"ל המשווקות בשוק כל הנזכר אינו שייך ,כי קודם כל
 צובעים )ומטבילים( את הרצועות בצבע שחור ,ומעל הצבע השחור מדביקים את
הטפט הנ"ל ,והרי הרצועות צבועות בשחור וכשרות לכתחילה .והא דבעינן לעשות
הרצועות שחורות כעורב ,היינו למצוה מן המובחר וכמבואר בביאור הלכה )סימן לג ד"ה
הרצועות שחורות( בשם הברוך שאמר .וכן מבואר בתיקון תפילין )עמוד מא( שאחר שישחיר
הרצועות וכו' ,ישחיר אותם עד שיהיו כעורב .ע"ש .וכ"מ בשער הכוונות )דרושי התפילין,
דרוש ד( .וע"ע בדעת קדושים )סימן לג ס"ק א( ,ובקסת הסופר )סימן כג אות ב( ובשו"ת חקל
יצחק )סימן ה( .והא דעבדינן מבריקות הוא משום 'ואנוהו' ,אבל אפי' למצוה מן
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המובחר א"צ לזה .ולפי זה ,בודאי שיהיה מותר להדביק מעל גבי הרצועות איזה דבר
לנאותם ,ואף התירו הפוסקים למושחם ולהחליקם בדבר שאינו מן המותר בפיך,
כמבואר בשו"ת חתם סופר חיו"ד )סימן רעו( שמותר לצבוע את עורות רצועות התפילין
בשומן דג טמא ,ומשום שדוקא לענין גוף הדבר צריך שיהיה מן המותר בפיך ,מה
שאין כן לענין צביעה בעלמא ,והעיר בזה על דברי רבינו בחיי )פרשת תרומה( בחסרון
המשי במשכן .כיע"ש .והחתם סופר הנ"ל התיר אפילו בצבע עצמו שיהיה חיצוני .וכן
הסכימו לדבריו בישועות יעקב )סימן לב ס"ק כז( לענין הבתים .ע"ש .וכ"כ בערוגות
הבושם יו"ד )סימן פא ס"ק ג( ובשו"ת תשובה מאהבה ח"ב )סימן ריד( ,ובשו"ת בית שערים
חאו"ח )סוף סימן כא( ובשו"ת מהרש"ג )סימן כה( ועוד.
 ראה בשו"ת נודע ביהודה מהד"ת חאו"ח )סימן ג( בתשובת מהר"ש לנדא ,שאף
 שלא הסכים עם סברת החת"ס בענין צביעת הרצועות ממש ,מכל מקום כתב,
שכל זה דוקא כשמשיחה בדבר טמא היא הגורמת שחרות הרצועות ,אבל כשהמשיחה
אינה גורמת השחרות ולא נעשית אלא להצליל הצבע ולרכך העור וליפות אותו ,ואף
בלא משיחה זו יהיו הרצועות שחורות ,הרצועות כשרות ,ולכן מותר למשוח הרצועות
בשומן דג טמא ,ושכן משמע מדברי הילקוט שמעוני )פרשת ב ,סימן קפז( .ע"ש .וכ"כ
בשו"ת שיבת ציון )סימן ג( ,ובשו"ת שם משמואל )סימן א( ובשו"ת דברי חיים מצאנז
ח"ב )סימן ז( ועוד .ולכן אף לדעת הזרע אמת בח"ג )סימן ג( שהחמיר לענין משיחת
הרצועות בחלב )בצירי( ,מכל מקום יש להתיר כשהוא משל בהמה טהורה או במן
המותר בפיך ,וכמ"ש בשו"ת שושנים לדוד רייז )סימן יא( .ולכן בודאי שמותר למרוח
דבר נוסף או לאק על הרצועות לייפותם .וגם ששיך בזה דין "כל לנאותו אינו חוצץ"
)סוכה לז] .(.ובכת"י הארכתי בזה[.
  יש לדון בדברי הנשמת אדם שהובא במשנה ברורה )סימן לב ס"ק קפה( לענין
 בתי התפילין ,שמה שחדשו סופרי זמנינו שמשחירין בטיחה שיכולין לקלוף
בשלימות מכל צד מן התפילין ,וצורתו כמו נייר שחור ,זה פסול .ע"ש .והסכים לו
הגאון בעל הבית מאיר .ומשמע מדברי המשנ"ב דמסכים לזה .וכ"כ להחמיר בזה
בשו"ת העמק שאלה )סימן א( ,ובשו"ת מקדש מעט )סימן לב ס"ק קפח( ,ובשו"ת דברי חיים
מצאנז )סוף סימן א( .ברם ,הנה דעת רוב הפוסקים לא כן היא ,וכמבואר בשו"ת נודע
ביהודה מהדו"ק חאו"ח )סימן א( שנשאל בדין זה לגבי הבתים ,במה שעל ידי טיח
שמטיח טיחה עבה על עור הבתים ,ואחר כך באיזה שפירטו"ס ,ומתוך כך הם שחורים
בתכלית ההידור מצהירים ומזהירים .והרב השואל אבדק"ק "בון" רצה לפסול התפילין
הללו .ואמנם הנודע ביהודה העלה להכשיר .ושם הובאו כמה צדדים שמסיבתם רצה
השואל להחמיר )ומסיבתם החמירו גם הנשמת אדם והבית מאיר ,וכדלהלן( .חדא ,שהטיח הזה
מכסה את עור הבתים ,ואין בית החיצון רואה את האויר .וגם מצד מוסיף ,שאם הטיח
יותר הוא עובר על בל תוסיף .ועוד ,שבשעה שעושה טיח הזה הוא עב ,ומכסה את קוי
השין של התפילין ,ורק הקוים ניכרים ,ויש בזה חשש משום מוחק השם .ועוד כתב
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שיש לומר דפוסל מכסה העור דלא מהני אף שהוא לנאותן ,מידי דהוה אם ציפן זהב
שפסול .והנודע ביהודה הכשיר בכל זאת .כיע"ש.
 כל הנידונים הללו לא שייכים כלל לדין הרצועות ,חדא ,שדין רואה את האויר
 מבואר בסנהדרין )פט (.לגבי בתים בלבד .וגם דין בל תוסיף שייך היכא שיש
חשש שיוסיף בית חמישי ,ולא ברצועות .וגם ,שחשש כיסוי השין שייך רק בבתים ולא
ברצועות.
 דמה שהביא עוד השואל ראיה לפסול מחגיגה )כו (.דהשלחן מקבל טומאה,
 ובגמרא )כו (:הקשו :תיפוק ליה דכלי עץ העשוי לנחת הוא ,וכל כלי עץ העשוי
לנחת לא מטמא ,מאי טעמא דומיא דשק בעינן ,מה שק מיטלטל מלא וריקם ,אף כל
מיטלטל מלא וריקם .ומסקינן ,דכל כלי אם ציפוהו בזהב ,הרי הוא ככלי מתכות .אבל
שלחן שהתורה קראתו "שלחן עצי שיטים" ,אף על פי שהיה מכוסה בזהב ,יש גילוי
מיוחד לגבי שלחן שהוא עץ .ע"ש .ומשמע שרק בשלחן נאמר חידוש זה ,אבל בשאר
ענינים ,הכל הולך אחר הציפוי .ע"ש .לכאו' שייך גם ברצועות.
 הנודע ביהודה )בסימן א שם( דחה ראיתו זאת ,וכתב בזה"ל" :היה מקום אתי לומר,
 דראוי לומר שהציפוי אפילו אם הוא מדבר הפסול ,אינו פוסל ובטל לגבי תפילין.
אף שלענין טומאה הוא להיפוך ,שהציפוי עיקר בין להקל ובין להחמיר ,כדמוכח
בשלהי חגיגה ,היינו דומיא דשולחן ומזבחות ,שכל תשמישי השלחן והמזבח היה על
הציפוי שהוא למעלה .וכן השלחן והדולפקי שמביא שם ,היינו כיון שלא נשתייר מקום
כוסות ומקום חתיכות ,א"כ כל תשמישו הוא על הציפוי שלמעלה ,ולכך בטל השלחן.
אבל בתפילין נהפוך הוא ,והתפילין עיקר תשמישן מצות תפילין ,והציפוי בטל וכו',
ומה שהביא משלהי חגיגה ,דהכלי בטל לגבי הציפוי ,כבר כתבתי שמשם אין ראיה.
ששם הציפוי לשימוש הוא ,ועיקר התשמיש הוא על הציפוי .אבל כאן הציפוי הוא רק
לנוי ,ואין בציפוי התפילין שום תשמיש לתפילין .וכן בשלחן של בית המקדש
והמזבחות ,עיקר התשמיש היה על זהב שלמעלה ,ולהכי אי לאו דרחמנא קריה עץ ,לא
בטל ציפויין" וכו' .עכת"ד.
 מבואר מדבריו שכל שהתשמיש הוא בהציפוי כמו בשלחן ,אזי הולכים אחרי
 הציפוי ,מה שאין כן בבתי התפילין שהתשמיש הוא בתוך הבית עצמו .ועוד,
שכל ציפוי לנוי הוא אינו נחשב כלל ,והוא בטל לכלי עולמית .והסכימו לדברי הנודע
ביהודה הגאון בעל ההפלאה בשו"ת גבעת פינחס )סימן מד( ,והפרי מגדים )סימן לב(,
ובשו"ת חלקת יואב חאו"ח )סימן ג( ,ועוד גדולים ,שכל כי האי גונא התפילין כשרות
ואין כאן שום חציצה .וכ"כ בשו"ת דובב מישרים )ח"א סימן סו( ,ולפי"ד אפשר להסביר
גם את שאר הפוסקים החולקים על הנודע ביהודה דמסכימים ,וכדבסמוך .וכן היא דעת
הגר"א ביו"ד )סימן קכ ס"ק טז( ,ויובא להלן ,בשם הרמב"ם והר"ש ,ומסכים עימם
למעשה ,שהולכים בתר העיקר ולא בתר הציפוי .ע"ש.
  תשובה מאחד מגדולי הת"ח ,שג"כ הביא הדברים ,וכתב שאף מדברי שאר

שו

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ובתורתו נהגה

פוסקים שהסכימו לזה ,כגון הבית מאיר והמשנ"ב ,אין ראיה מהם לענין "רצועות".
ואמנם מדברי החיי אדם גופיה משמע שה"ה לענין רצועות ,שהרי בתשובתו משמע
בפירוש שלא הסכימו לחילוקו של הנודע ביהודה בביאור הסוגיא בחגיגה )כו .(:ואמנם
הביא בשו"ת דובב מישרים ח"א )סימן סו( שבחפץ של מצוה שאינו עומד רק לתשמיש
דמצוה ,ואי נימא דאם תיבטל העיקר להציפוי שוב פוסל למצוה ,לא שייך לומר
שיתבטל אל הציפוי שיפסל על ידי זה למצוה וכו' .כיע"ש .ולפי זה בבתים שהציפוי
אינו פוסל את הבתים ,כיון שמעיקר הדין כשרים אף כשהם לבנים )כמבואר בש"ע סימן לב
סעיף מ( ,מטעם זה החמיר החיי אדם ,אבל לגבי הרצועות דהשחרות לדינא הוא
לעיכובא ,אין הרצועות בטלות להציפוי .ע"ש .ועוד כתב לפלפל בדברי הראב"ד )הלכות
כלים פרק ד הלכה ד( שכתב" :אם לא היה לכלי בית קיבול ,וציפהו במתכת ,מקבל טומאה
על ידי צפויין ,וכן מצינו במקצת מקומות שהכלי בטל לגבי ציפוי" .אבל הרמב "ם
)פירוש המשנה לכלים פרק יא הלכה ד( כתב דלמעשה בכל גונא לא אזלינן בתר הציפוי,
וכהאיבעית אימא בגמרא חגיגה )כז .(.וכ"כ במהר"י קורקוס )הובא בכסף משנה פרק ד מכלים
הלכה ד( בדעת הרמב"ם .ע"ש .והגם שמלשון הרמב"ם במשנה תורה )הלכות כלים פ"ד שם(
משמע לא כן ,מ"מ עיין בביאור הגר"א יו"ד )סימן קכ ס"ק טז( שהשוה דברי הרמב "ם
במשנה תורה למש"כ בפירוש המשנה .וזה דלא כמ"ש בשו"ת מהרש"ם ח"ג )סימן כ(
בדעת הרמב"ם .ע"ש .וכן למעשה היא דעת הר"ש )בכלים פרק כב משנה א ,ושם פרק יא משנה
ד( ,וכמ"ש בדעתו בחזון איש )כלים פרק יג ס"ק ח( .וכן מסכים לזה בביאור הגר"א )סימן קכ(
בדעת הר"ש .ולכן בודאי כדאים הם הגדולים הנ"ל לסמוך עליהם אף לכתחילה .וכ"כ
גם הגאון בעל מח"ס שו"ת עמק התשובה ,בתשובתו שהובאה בקובץ גינת ורדים )קובץ
יח( .וכ"ש לפי היוצא מדברי הדובב מישרים הנ"ל שאף החיי אדם יודה בזה.
  האמור ,הרצועות שמתחת לקילוף צבועות בצבע שחור ,הינם כשרות
 לכתחילה ,ונתבאר למעלה שאין לומר שהם בטלות כלפי הציפוי ,וכמ"ש רוב
הפוסקים הנזכרים .וגם שי"ל שיוצא י"ח בדיעבד להפרי מגדים )בסימן לג א"א ס"ק ג(
כשהצד השני של הרצועה שחור ,וכן הסכימו לזה בקסת הסופר )סימן כג סעיף ג(,
ובמלאכת שמים )כלל כ חכמה ב( ובטעם מגדים )סימן לג( ועוד .וגם אותם הרצועות
שמתחת לטפט שלהן הצבע לבן ,יש להכשירן ,כי כיון שהטפט )הציפוי( לדינא מתבטל
אל הרצועות )וכמ"ש הנודע ביהודה ,וההפלאה ,והפרי מגדים ,והחלקת יואב ,והדובב מישרים ,ושכן
מסכימים כל הפוסקים לענין רצועות( ,חשיב כצבע מעולה ,והוכחנו לעיל דשייך לצבוע על ידי
הדבקת צבע ואף חייבים על צביעה מעין זו בשבת .ואף אם התקלף חלק מן הרצועה,
מכל מקום הסכימו האחרונים שיש לומר רובו ככולו )יעויין במש"כ בחידושי הש"ע כת"י( .וכל
זה בהצטרף המבואר לעיל בתחילת דברינו ,שלדעת המרדכי והלבוש כל דין צביעת
הרצועות אינו לעיכובא כלל אלא למצוה ,ואף שלדינא צבע הרצועות הוי לעיכובא,
מכל מקום יש כאן כמה ספיקות וספיקי ספיקות להכשיר הרצועות הללו ,ונתבאר שאף
לכתחילה הן כשרות.
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  שנתברר שהרצועות הללו הינם כשרות לכתחילה ,ושכל הפוסקים יודו
 להכשירם ,ונתבאר שאף אם יחשבו כפסולות מכל מקום יש על מה לסמוך מטעם
ספק ספיקא .עתה נעמוד על דברי רבני הבית דין הנזכרים ,שהגדירו את המשתמשים
ברצועות אלו בכלל "קרקפתא דלא מנח תפילין" .והנה נפלאו דבריהם מכל דברי
רבותינו הפוסקים דלא חשיב קרקפתא אלא מי שאינו מניחן או בזדון או מחמת
שמבזים את המצוה ,אבל אותם שהניחו תפילין רק שלא ידעו שהם פסולות ,לא הוי
בכלל פושעי ישראל .ושורש הדין הוא מר"ה )יז (.שכל שאין מניח תפילין הוי בכלל
פושעי ישראל .ע"ש .ונחלקו הראשונים מי נחשב פושע ישראל בגופו ,ודעת רבינו
חננאל בר"ה )יז (.שם ,והרי"ף )בר"ה ו :מדפיו( ,והרמב"ם בהלכות תשובה )פרק ג הלכה ה(,
ורבינו יונה )שערי תשובה שער ג אות יא( ,ורבינו יהונתן מלוניל )ר"ה יז ,(.והעיטור )הלכות תפילין
ח"ה( ,והחסידים )סימן תרז( והרמב"ן )תורת האדם שער הגמול אות א בהנדמ"ח( ,וספר האשכול
)ח"ב עמוד צ ,ובאלביק עמוד  ,(232והריטב"א והריא"ז והרי"ד בר"ה )יז ,(.וחכמי פרובינציא
)הובאו בהמנהיג ח"ב עמוד תקצח( ובעלי התוספות )הובאו בשו"ת מן השמים סימן נ( ,ועוד,
דקרקפתא דלא מנח תפילי היינו שלא הניח מעולם תפילין .ובהגהות מקור חסד על
החסידים )סימן תרז( הביא מהזוהר חדש )פרשת אחרי דף מט ע"א( דאיתא התם" :ווי
לקרקפתא דלא מנחא תפילין מעולם" .ע"ש .ומבואר דלא אמרו קרקפתא דלא מנח
תפילי אלא מי שלא הניחם מעולם ,אבל מי שהניחם פעם אחת כבר ניצול מלהיות
בכלל פושעי ישראל בגופן .ואמנם דעת רבינו ירוחם )נתיב יט ח"ה( בשם הרא"ש )ר"ה פרק
א סימן ה( ,והסמ"ג )עשין ג( ,ובספר המנהיג ח"ב )עמוד תרלג( ,ועוד ,שאין הלכה כדברי
רבינו חננאל והרי"ף הנ"ל ,אלא כל שלא הניחם יום אחד נחשב פושע ישראל בגופו.
  עיין בתוספות ר"ה )יז .ד"ה קרקפתא( דרבינו תם סובר דכל זה דוקא במי שאינו
 מניח תפילין מחמת שנמאסות בעיניו ,והוי בכלל כי דבר ה' בזה ,אבל מי שאין גופו
נקי לא הוי פושע בגופו .וכן מבואר בספר הישר )סימן תרעה ,ובשו"ת סימן תעז( ,ובסמ"ג
)עשין ג( ,ובאור זרוע )הלכות תפילין סימן תקלא( ,ובהגהות מימוניות )הלכות תשובה פרק ג אות ב(,
ובספר המאורות )ר"ה יז (.וברא"ש )ר"ה פרק א סימן יא( ובר"ן )ר"ה יז (.ובהריטב"א )ר"ה עמוד
כו( ,ובמרדכי )ר"ה סימן תשס( ,ובשו"ת מהר"מ מרוטנבורג )פראג ,סימן תרמט( ,ובאור זרוע
)הלכות תפילין סימן תקלא( ,ובשבולי הלקט )דף קצא ע"ב( ,ובאורחות חיים מלוניל )הלכות תפילין
סימן א( ,ובספר היראים )סימן שצט( ,ובספר המנהיג ח"ב )עמוד תקצח( ,ובחידושי הריטב"א
)ר"ה יז ,(.שכל שעושה כן שלא מפני מיאוס המצוה חלילה ,אינו נחשב בכלל פושעי
ישראל] .ומכל מקום מדברי הרא"ש בתוספות לר"ה )יז (.משמע דאיסורא עכ"פ עביד,
ואם עושה כן משום עצלות ג"כ הוי פושע בגופו .וכ"מ הב"ח )סימן לז( בדעת רבינו תם.
ואמנם בספר היראים ובספר המנהיג ובחידושי הריטב"א הנ"ל ,מבואר ההיפך בדעת
רבינו תם ,כי אף כשעושה כן משום עצלות לא הוי פושע בגופו .ע"ש .ובבית יוסף )סימן
לז( כתב בשם הטור ,ובשם רבינו ירוחם )נתיב יט ח"ה דף קע ע"ד( ,ובסמ"ג )עשין ג( ,ועוד,
שלעולם הוי פושע ישראל בגופו ,ואין הדבר תלוי באם עושה כן מחמת מיאוס או לאו.
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ועיין בהל"ב ח"ב )סימן כה אות טז-יז( בדברי האחרונים בזה .ע"ש[ .והנה פשוט הדבר,
שכל שטרח מידי יום להניח התפילין ,אפילו אם נמצאו תפיליו פסולות לגמרי לכל
הפוסקים ,בודאי דלא הוי קרקפתא דלא מנח תפילין ,כי לא ביזה את שם השם בתוקף,
ולא ביזה המצוה מרצונו .ורק כשידע כשהן פסולות וזלזל בהן והמשיך להניחם אולי
יחשב כקרקפתא ,הא לאו הכי לא ]ובמק"א הבאתי שכ"כ הגרי"ח .ואכמ"ל[.
 , אתה הראת לדעת שהרצועות הללו )בין אותם השחורות מתחת לטפט ,ובין הרצועות
 הלבנות המודבקות( כשרות לדינא וכדעת רוב הפוסקים שנזכרו למעלה ,ואת"ל שהלכה
כהחיי אדם לענין הבתים ,מ"מ ברצועות הציפוי הוא מדינא משא"כ בבתים ,ולכן לא
שייך לומר שיתבטל אל הציפוי ,וכמ"ש בשו"ת דובב מישרים הנ"ל .ואת"ל בכל זאת
שהחיי אדם ס"ל דה"ה ברצועות ,מכל מקום שמא הלכה כהמרדכי והלבוש ששחרות
הרצועות וחיובן שיהיו מעור אינו אלא לכתחילה ולצד המצוה ,וכנ"ל באות א .ומה
שכתבו הבית דין הנ"ל דהוי בכלל אקרקפתא דלא מנח תפילין ,אחרי המחילה נסתרה
מהם כל סוגיא זו ,וכנזכר למעלה ,דכל שחשב שהתפילין כשרות והניחן לא הוי
אקרקפתא .וכן עיקר.
בברכה   ,
רב דכפר הרי"ף
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יום ד' לסדר "בערתי הקודש מן הבית" התשע"ה

 שנתעוררו כמה חכמים לדון בדין השבת אבידה בפלאפונים שנאסרו ע"י גדולי
 ישראל ,האם חל בהם דין השבת אבידה .הנה ראיתי מש"כ ידי"נ הרה"ג רבי יוסף
חי סימן טוב שליט"א בגליון ה )סימן סא( דאסור להשיבו מכמה טעמי .ע"ש .וכתב
להשיב ע"ד כמה חכמים שהתירו .ובאמת שאף אם סבירא להו לאותם החכמים שכן
הדין הלכה למעשה ,ושכן צריך להורות ,מ"מ לא היה להם לחקוק הדברים בקבצים
ובספרו'ת ,ולפרסמם לשעה ולדורות ,דבכך נותנים פתח למהמורות ,ולהחשיך
המאורות ,ואין בחורי ישראל מתים אלא בעוונות החמורות .ובפרט בעניין זה שרבים
חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה ,וכמעט אין בית אשר אין שם מ'ת ,בעוה"ר.

   
  שמעתי מידי"נ הרה"ג הנ"ל דיש להוכיח כדבריו מדין "זקן ואינה לפי
 כבודו" .ובזאת אחל ,בעזר האל.
  גרסי' במתני' )ב"מ כט" (:וכל דבר שאין דרכו ליטול ה"ז לא יטול" ,ובגמ' )ל(.
 אמרי' מנה"מ דת"ר "והתעלמת" פעמים שאתה מתעלם וכו' או שהיה זקן ואינה
לפי כבודו וכו' לכך נאמר והתעלמת מהם" ,ופירש"י במתני' דהוא מכיון שגנאי הוא
לו .וכן פסקו להלכה הרמב"ם )פי"א מגזילה ואבידה הי"ג( ,ומרן השו"ע )חו"מ סי' רסג( ,וכ'
בזה"ל "מצא שק או קופה אם היה חכם או זקן שאין דרכו ליטול כלים אלו בידו אינו
חייב ליטפל בהם" .ובשו"ע הגר"ז למד שמש"כ חכם או זקן ,הוא רק דוגמא ,אבל בכל
גווני הדין כן ,דממון חבירו נדחה מפני כבודו .ע"ש .וע"ע בס' ליקוטי אבידה )סימן ה,
ובהוצ' מוה"ק סי' ט( שהאריך בגדרי זקן ואינה לפי כבודו.
 הגרש"ז אוירבאך )בס' השבת אבידה כהלכה ,עמ' קנט( "דהתורה אמרה 'ואהבת לרעך
 כמוך' ולכן כל שאינו עושה בשלו פטור בשל חבירו" .ע"ש] .וע"ע בחכמת
שלמה )על השו"ע חו"מ סי' תכו( שכ' לחדש דאף בהצלת נפשות בזקן ואינה לפי כבודו
פטור מלהציל לחבירו ,כיון שנלמד מהשבת אבידה .ואף שחידוש הוא בדין פיקו"נ,
מ"מ חזינן דס"ל דבהשבת אבידה בכל אדם אם הוא דרך בזיון ,פטור[ .וע"ע מש"כ
בזה בס' אוצר פסקי אבידה )סימן כד(] .והג"ר יצחק כהן שליט"א )רבה של שכונת שמואל
הנביא פעיה"ק( הוסיף עוד לבאר ע"פ זה דכל השבת אבידה היא רק לתועלתו של המאבד,
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וכאן שאי"ז תועלת ,דרבים חללים הפילה ,אין בזה 'מצות' השבת אבידה[ .ולפי"ז אף
כשנמצא במקום שאין רואין אותו ואין לו בכך בושה אין צריך להשיב ,דהא לעצמו
ג"כ אין דרכו ליטלו ,ומה לי אם לעצמו אינו נוטלו מפני כבודו או מפני דבר אחר,
סו"ס יש בזה משום ואהבת לרעך כמוך.
  דיש לדון אם עבר והרים כבר את האייפון ,דאמרי' בגמ' )שם ע"ב( "הכישה
 חייב בה" ,ונפסק ברמב"ם ובשו"ע )שם( .אולם זה אינו ,דהנה הרמב"ם כתב )שם הי"ד(
"וכן אם מצא  והכישה נתחייב להטפל בה ולהחזירה אע"פ שאינה לפי כבודו,
הרי התחיל במצוה" .עכ"ל .ובגמ' ב"ב )פח (.פי' דהוא משום "דאנקיטו ניגרא ברייתא",
ופי' רשב"ם דכיון דהרגילה לברוח ולילך למרחוק לכך נתחייב בה .וכתב מרן בכס"מ
דלפי"ז דוקא בהמה דשייך בה ה"ט הוי דינא הכי ,אבל בכלים דלא שייך בהו ה"ט אף
על פי שהתחיל יכול להניחם .והנמוקי יוסף כתב דכיון דהתחיל נתחייב בהשבה גמורה
כך פירש"י ז"ל ולפ"ז ה"ה לכלים וכך הם דברי הרמב"ם בהלכות גזילה והר"ן תמה
דלא משמע כן בפרק הספינה דהתם קאמר טעמא משום דאנקטינהו נגרי ברייתא עכ"ל.
וכתב מרן הכס"מ ד"מלשון רבינו שכתב וכן אם מצא  והכישה משמע דדוקא
בבהמה הוא דהוי דינא הכי ולא בכלים".
 כתב מרן בכס"מ "אבל מדיהיב טעמא    משמע דה"ה לכלים
 דהאי טעמא שייך בהו ומשמע שעל זה תמה הר"ן ואמר דבפרק הספינה לא
משמע כן וכו' ובפרק הכונס אמר הכי רבא בהדיא .ונראה לי   
 והתחיל במצוה דקאמר ה"פ התחיל במצות השבה ואם לא יגמרנה הרי נמשך
היזק לבעל אבידה דאנקטינהו נגרי ברייתא .ויש הוכחה לזה מדכתב אחר כך לעולם
הוא חייב להטפל בה עד שיחזירנה לרשות בעליה וכו' אבל ב"ח לעולם חייב להטפל
עד שיכניסה לרשות הבעלים המשתמרת כו' .עכ"ל .ע"ש .וע"ע מש"כ מרן בב"י )שם
ס"ב( בדעת הרמב"ם .וכן פסק מרן בשו"ע )שם ס"ב( "וכן אם מצא  והכישה,
נתחייב ליטפל בה ולהחזירה אף על פי שאינה לפי כבודו ,שהרי התחיל במצוה".
 בנ"ד לדעת מרן השו"ע שקיבלנו הוראותיו אף אם הרים את האייפון יכול
להניחוא ואין צריך להשיבו ,וכמש"כ לבאר בב"י ובכס"מ בדעת הרמב"ם.
  תשיבני דהרי אמרי' בגמ' )ב"מ שם( דלפנים משורת הדין אף זקן ואינה לפי
 כבודו יכול להחזירה .ונפסק ברמב"ם )שם הי"ז( ,ובשו"ע )שם ס"ג( בזה"ל "ההולך
בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין ,מחזיר את האבידה בכל מקום ואף על
פי שאינה לפי כבודו" .וכן משמע מלשון רש"י )ד"ה והתעלמת מהם( שכ' "וללמדך בא
א ויש לדון היכן יכול להניחם האם היכן שנמצא כעת או שבמקום שמצאם ,ולכאו' יש להוכיח מד' הרמ"א
ס"ב שכ' "וי"א דלא יחזיר בעיר ,אלא יכניס מן השדה לעיר ויניחנה) .טור בשם הרא"ש(" .דכל שאינו
מחוייב להשיב והרים אין צריך להחזירה למקומו .ויעויין בשו"ת רעק"א מהדו"ק )סימן קצג( מש"כ לבאר
בזה .ולע"ע צ"ע.
  ועוד צ"ע בנ"ד שמאידך מסכן את מי שימצא שוב את המכשיר ,בדברים חמורים ביותר.
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ש להתעלם".
 לדעת מרן השו"ע שמדת חסידות היא להחזיר י"ל דכ"ז הוא היכא דליכא סרך
 איסור ,אבל היכא דאיכא סרך איסור ודאי דאין בכך מידת חסידות] .וע"ע שו"ע
חו"מ סי' כח ס"ה ,וגליון רע"א סי' רסג .ודו"ק[.
 דהוא דבר שאין דרכו ליטול לעצמו) ,עיין ב"י שם ס"א ,ודו"ק( ,וגם הוא גנאי לאדם
 להחזיק אייפון ,לכן אין צריך להשיב גם לאחרים] .ועיין בס' פתחי חושן ח"ב
)הל' אבידה פ"א סוף הע' סח( שכ' שהרואה חפץ איסור לכתחילה לא יגע בו ,ונראה שאינו
עובר משום לא תוכל להתעלם ומשום השב תשיבם ,דלא גרע מזקן ואינה לפי כבודו,
 ."  עכ"ל .ולהאמור פטור  זקן ואינה לפי כבודו גופיה ולא
בכ"ש[.

   
  נפסק בשו"ע )רסו ס"ד( "חתול רע המזיק לקטנים א"צ להשיבו לבעליו ,אלא כל
 המוצאו הורגו וזכה בעורו" .עכ"ל .וחזינן דדבר המזיק מותר להפסידו וא"צ לשלם,
וכ"ש שאין בו מצות השבה .וה"נ בנ"ד דמזיק לקטנים וגדולים כאחד.
 שראיתי בקובץ ארזים ח"ג )עמ' תרצו( שהרה"כ שם יצא לחלק דמאן יימר דה"ה
 בהיזק רוחני .ועוד דחתול מזיק לאחרים וכאן מזיק רק לבעליו ,ואין דבר זה
באחריותנו ,דאחריותו על עצמו.
 שמש"כ דמזיק רק לבעליו אינו מחוור ,דהרי גורם לרפיון באיסור זה לכל
 סביבתו ,וכמש"כ הרמב"ם )דעות פ"ו ה"א( דרך ברייתו של האדם להיות נמשך
בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחביריו ונוהג במנהג אנשי מדינתו .וכו' .ע"ש .וא"כ מזיק
לכל אשר בסביבתו בהיזק רוחני .וגם דבתים שלמים נתפרקו בעווה"ר מחמת מכשירים
אלו .כאשר יעידון יגידון מורי הוראה ומשכיני שלום בית בין איש לאשתו.
 דמאן יימר דה"ה בדבר רוחני ,הראוני לדחות דבריו ,עפ"ד הרמב"ם בפיה"מ
) שביעית פ"ה מ"ו( שכתב "אמר הכתוב )ויקרא יט( לפני עור לא תתן מכשול ר"ל מי
שסגרה עיניו התאוה ויצר הרע לא תעזור אותו להוסיף בעורונו ותוסיף להרחיקו מן
היושר ומפני זה אסור לעזור עוברי עבירה ולא יתקנו להם כלים   
] .ואית דגרסי" :ולפיכך אסור לסייע לעבריינים בעשיית העבירות ,ולא לגרום
למה שיביאם לכך    ,והוא הוא[") .וע"ע לר"מ בפיה"מ תרומות פ"ו מ"ג,
ובמשנת יוסף שביעית שם מש"כ בזה( .וא"כ חזינן מדבריו שאף בכדי למנוע נזק רוחני ,מותר
לקלקל לאדם חפציו ,וכ"ש שאינו צריך להשיבם .וגם מוכח שאף שהחפץ מזיק רוחנית
רק לבעליו] ,דשם מיירי במוכר כלי עבודה לעבודות האסורות בשביעית[ ,אין בו
השבה ,ואף מצווים אנו להפרישו מהם ע"י שנקלקלם .ויעויין רמב"ם )פי"ב מרוצח הי"ד(
שכ' כעי"ז ממש] .וכמש"כ מרן זיע"א ביחו"ד ח"ג )ר"ס סז([.
 דאי אתינא לדברי הרמב"ם הילך להלכותיו דשם מבואר )בפ"ח משמיטה ויובל( דרק
 בדבר שמלאכתו מיוחדת לעבירה אסור אבל במשמש לאיסור והיתר מותר,
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וכמש"כ שם הרדב"זב .וא"כ בנ"ד שמשמש גם להיתר )שיחות טל'( ,יהא מותר .אלא
שבקול סופר )הובא במשנ"י שביעית ,שם( כתב לדייק מדכ' המשנה "האומן" דמ"ש אומן
מכל אדם) ,וכמו שהק' ב'שנת השבע' כהניו ,נתיב ו באר שבע ס"ק יב( ,וביאר דבא להורות דכל
ההיתר במשמש לאיסור ולהיתר הוא רק באומן ,אבל שאר אדם אסור) .וע"ע בית רידב"ז ט,
ב( .וא"כ בנ"ד שאינו אומן אין לו היתר) .ויעויין עוד במשנת יוסף שם ,מש"כ בד' הרמב"ם בה"ד.
וע"ע לו בשו"ת משנ"י ח"י סי' קפה ,ובמכתב ששלח אלינו ונדפס בגליון ח' בתגובות ומכתבים .ע"ש(.

 בלא"ה לקושטא דמילתא בנ"ד אף לדברי הרמב"ם יהא אסור ,דהרי איסור זה
 הוא משום "לפני עור" ,וכמש"כ בפיה"מ] ,ויש דס"ל דהוא רק משום מסייע ידי
עוברי עבירה ,מדרבנן .יעויין בתוס' אנשי שם ,ובדרך אמונה )ביאה"ל ד"ה כך ,וציון הלכה
סק"ה( ,ועוד אח' )צויינו בס' המפתח שם( .ולכל הדברות איסורא מיהא איכא[ ,וא"כ כל מה
שהתיר הרמב"ם שם ,הוא רק במכירת כלים שאם לא יעבוד בהם אינו עובר איסור
כלל ,אבל בנ"ד שגם אם לא ישתמש במכשיר הנ"ל ,עובר בלאו ד"לא תסור" ו"ועשית
ככל אשר יורוך" ,כמו שיבואר להלן אות ג ,אף להרמב"ם אסור] .ולהלן אות ה-ו
הארכתי בדין לפני עור בנ"ד[ג.

         
  דרבים מהפוסקים סבירא להו ד"ועשית ככל אשר יורוך" ו"לא תסור" ,נוהגים
 גם בזה"ז כמבואר בספר החינוך )מצוה תצה-תצו( שכתב גבי "ועשית ככל אשר יורוך".
בזה"ל "ובכלל המצוה ג"כ לשמוע ולעשות בכל זמן וזמן במצות השופט כלומר החכם
הגדול אשר יהיה בינינו בזמננו ,וכמו שדרשו ז"ל ואל השופט אשר יהיה בימים ההם
יפתח בדורו כשמואל בדורו ,כלומר שמצוה עליו לשמוע בקול יפתח בדורו כמו
לשמואל בדורו .והעובר על זה ואינו שומע  הגדולים שבדורו בחכמת התורה
 ,  מבטל עשה זה ועונשו גדול מאד ,שזהו העמוד החזק שהתורה נשענה
בו .ידוע הדבר לכל מי שיש בו דעת" .עכ"ל .ומבואר בדבריו שזהו אף בעצת הגדולים
וכ"ש באיסוריהם.
" לא תסור" כתב בזה"ל "ונוהגת מצוה זו לענין זקן ממרא בזמן הבית .ולענין
 החיוב עלינו לשמוע לדברי חכמינו הקדמונים ואל גדולינו בחכמת התורה
ושופטינו שבדורינו ,נוהגת בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות .וכו'" .ע"ש.
 הרמב"ן בספר המצוות שרש ראשון )ד"ה ויש בזה תנאי( כתב "אבל התקנות והגזרות
 שגזרו חכמים למשמרת התורה ולגדר שלה אין להן בלאו הזה אלא סמך בעלמא
ב ומש"כ הרמב"ם דאין "למכור" ,ודאי דה"ה דאין להשאיל ולהשכיר ,אלא דבמכירה כשיש צדדי היתר
לקונה שרי למכור לו ,משא"כ בהשאלה ושכירות דגם בכה"ג אסור אם למעשה עושה בהם איסור ,וכמש"כ
האח' ,וע"ע במעשה רוקח )שם ,ה"ז( .וגם שבמוכר לפני שביעית שרי ,משא"כ במשכיר ומשאיל שאף
בשישית אסור .ויעוין בכ"ז מה שציינו בס' המפתח )פרנקל ,שם(.
ג א.ה .ועוד נראה לחלק בין דבר שניתן לעשות בו 'מעשה' של איסור ,לבין דבר שמשחית את הנפש ,שכבר
לא אכפ"ל אם יש גם שימוש שאינו משחית .וקצת ראיה ממה שצריך להרוג חתול המזיק ,אף שיש גם
תועלת מעורו שלענין זה אינו מזיק.
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ואין בהם דין המראה כלל" .אלא שעובר בהם על "שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך,
שהיא צוואה לקבל מן הזקנים על הכלל".
 להרמב"ם )שם( כל הגזירות והתקנות הם בכלל 'לא תסור' ו'ועשית כלל אשר יורוך'.
 ובמנ"ח )תצו אות א( כתב דהרמב"ם ס"ל דין לא תסור רק בביה"ד הגדול .וכן הוכיח
במרגניתא טבא )שרש א אות ה ,דף ו ע"א( ממש"כ בריש הל' ממרים "בית דין הגדול
שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה ,וכו' כל מי שאינו עושה כהוראתן עובר בלא
תעשה שנאמר לא תסור מכל הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" .עכ"ל .וכ"כ בסה"מ
)עשה קעד( .אלא שלכאו' יש להעיר ממש"כ במצות ל"ת )שיב( "שהזהירנו מחלוק על
בעלי הקבלה עליהם השלוםד וכו' והוא אמרו לא תסור וכו'" .עכ"ל .ולא כתב ביה"ד
הגדול כמש"כ בענין מצות "ועשית".
 שהגאון ר' אלחנן וסרמן זצ"ל בקונטרס דברי סופרים )סימן ב( כתב להוכיח דאף
 הרמב"ם ס"ל דאם רוב או כל חכמי הדור מסכימים יש לו כח בי"ד הגדול ,דאל"כ
תיקשי מש"כ הר"מ בפיה"מ )סנהדרין פ"ק מ"ג( ובחיבורו הגדול )הל' סנהדרין פ"ד הי"א( ,דאם
הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם הרי אלו סמוכין ויש
כח בידם לדון דיני קנסות .והרי בשביל לסמוך בעינן לביה"ד הגדול ,אלא ע"כ שלכל
חכמי א"י בזה"ז יש כח ביה"ד הגדול] .וע"ע בפיה"מ בכורות פ"ד מ"ג[ .וכ"כ מרן
בב"י )חו"מ סי' רצה ס"ה( ד"'אפשר' דהשתא נמי אפשר להמצא סמוכים על פי מה שכתב
הרמב"ם ז"ל וכו' ,וכבר כתב כיוצא בזה הרשב"א בריש פרק שור שנגח ד' וה' )ב"ק לו:
ד"ה הואיל(") ,ויעויין למורנו הראש"ל שליט"א בספרו הגדול עין יצחק ח"א )עמ' תקעא( שהיכא דכ' הפוס'
אפשר ,פעמים שהוא דרך ענוה וכן יש לפסוקה(ו.
 חיות במאמר לא תסור )שבספרו תורת הנביאים( כתב להוכיח כן מדברי
 הירושלמי )פ"ק דשבת ופ"ב דע"ז( .ושכן ס"ל להרמב"ם )פי"ז ממאכלות אסורות
הכ"ב( .ע"ש) .וע"ע בפ"ב ממאכלות אסורות ה"ז .ודו"ק(.
ד בהל' שמיטה ויובל פ"י ה"ו כתב "הקבלה והמעשה הם עמודים גדולים בהוראה ובהן ראוי להתלות",
ומשמע דהיינו הקבלה מרב לתלמיד ,והמעשה היינו היאך שהציבור רגיל לנהוג .ולפ"ז ה"נ לענייננו בעלי
הקבלה היינו כל ת"ח מופלג ששימש כ"צ וקיבל מן הזקנים שבדור לפניו ,וכשכלל בעלי הקבלה מסכימים
על איזו הוראה או החלטה אנו מוזהרים מלחלוק עליהם ,וכמ"ש הרמב"ם הנ"ל במל"ת שיב .הארת ידי"נ
הרה"ג ר' שמעון ללוש שליט"א.
ה אלא שבנ"ד לכאו' אין לפרש דהוא דרך ענוה ,דהא אינו חידוש דהב"י אלא דהרמב"ם ,ומה שייך ענוה
בזה .ולפי"ז אין ראיה דכן ס"ל להב"י ,אולם לקושטא נראה דודאי כן ס"ל והא דכתב 'אפשר' הוא בדרך
ענוה כלפי הרמב"ם דכיון דכתב הרמב"ם דהדבר צריך הכרע ,דרך ענוה היא לא להכריע במה שנסתפק הוא.
ו ובברכי יוסף חו"מ סי' א אות ז כתב :מרן ז"ל בבית יוסף טור זה סימן רצ"ה ס"ל דמשכחת לה סמוכים
בזה"ז וישב בזה דברי הרא"ש ריש פרק המפקיד ע"ש ,והוא כסברת רבו מהר"י בי רב )בתשובה סי' סג,
ונחלק שם בזה על הרלנ"ח בקונ' הסמיכה( .ואני ראיתי מטהרת יד הקדש מהר"ם אלשיך זלה"ה ,כתב סמיכה
שהסמיך להרב הקדוש מהרח"ו זלה"ה ,וכתיב בגווה שהוא נסמך ממרן מהר"י קארו זלה"ה ,ובכח זה סמך
למהרח"ו זלה"ה .ועיין בספר בני משה למהר"ם שלטון בלקוטים דף ג' ריש ע"ד .עכ"ל .וע"ע בשם הגדולים
ערך מהר"מ גלאנטי תלמיד מרן ז"ל ,שנסמך גם הוא .הארת ידי"נ הרה"ג ר' שמעון ללוש שליט"א.
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 המנ"ח כתב שם דהחינוך שכ' דבכלל המצות ג"כ לשמוע ולעשות בכ"ז כמצות
 השופט החכם הגדול וכו' ועובר ע"ז ואינו שומע לעצת הגדולים שבדורו וכו',
"נראה זה ג"כ מדברי הרמב"ם בסמ"ק ובהקדמה לס' יד החזקה ,וברמב"ן ,
 ."  ע"כ .ועיין בכ"ז בס' מצות המלך )צימענט ,מצוה קעד( .ומשם בארה.
 בדברי הרמב"ן )שם ,דף ז ע"א( יש לדייק ממש"כ "והעובר על דברי ב"ד הגדול
  וסומך על דעתו ,עובר על עשה ול"ת הללו" .עכ"ל .דס"ל כדברי החינוך
הנ"ל .ומש"כ "ואפי' נחלקו וכו' ומה שהסכימו עליו רובם הוא הדבר שנצטוינו עליו
מן התורה ,והעובר עליו וסומך על דעתו שאינו כמו שהסכימו הם נעשה זקן ממרא
 ."  עכ"ל .יש לפרש דמש"כ בזמן דיני נפשות קאי רק על דין זקן
ממרא ,אבל לגבי עשה ול"ת אלו גם בזה"ז עובר.
 הגר"ח פלאג'י כתב בשו"ת חיים ביד )סי' א ,ד"ה ועוד מ"ש בפ"ק דחגיגה( ,וז"ל :ועוד
 איכא חיוב מ"ע לשמוע אל השופט אשר יהיה בימים ההם ,כי מ"ע נוהגת גם בזה"ז
כמ"ש הרב החינוך )ס' שופטים סי' תצה ותצו( ,וכ"נ מתשו' הרשב"א ח"ב )סימן שכב( ,ורבינו
המאירי בחי' ליבמות )ד"ץ מהספר ע"ג( ,והרמב"ם )בפ"ב מה' ממרים ה"א( ,כמו שיע"ש .ואפי'
חכם גדול בדורו כמ"ש מהרד"ך )בית כב חדר יד טוט"ז( .וכ"כ הרב נודע ביהודה ח"ב
)חאה"ע סי' ק"ך דצ"ב ע"ג( ,אפילו חכם גדול בתורה חייב לבטל דעתו ולשמוע לדברי הב"ד.
יע"ש .וכמו שכתבתי בסה"ק ג"כ חקקי לב ח"ב )חח"מ סימן יד ע"ד( ,יע"ש בס"ד .ע"כ.
והאריך בזה עוד בסימן מט )ד"ה כל זה כתבתי והלאה(.
 בשדי חמד )מערכת האלף אות קפ-קפה( .ובפאת השדה )מע' א כללים כלל קיד( .שדן בענין
 אין ב"ד מבטל דברי ב"ד חבירו ,והעלה שדין זה נוהג גם בזה"ז ובבי"ד של ג',
ולא רק בביה"ד הגדול של שבעים וא' .ובשלחן המערכת ח"א )מע' א אות קיט( הביא
להרמ"ה )סנהדרין לט ע"ג( ,שכ' דכלל זה הוא לענין גזירות ותקנות בית דין) .וע"ע שם מע' ב
אות נא( .וכ"כ מרן זיע"א ביבי"א ח"ח )אה"ע סי' יב אות יג( .ע"ש .וע"ע בס' אבני גזית
)ברונשטיין ,עמ' שיז והלא'( מש"כ בזהז .ויעויין בזה באורך למורנו הראש"ל שליט"א בספרו
הגדול שלחן המערכת ח"ב ערך הוראת שעה )אותיות רמט-רנ() .וע"ע בשו"ת הריב"ש סי' רעא,
שו"ת חיים ביד סי' צח ד' קיא ע"ג ,וסי' צט ד' קיב ע"ג ,ושו"ת פני יצחק אבולעפייא ח"ה יו"ד סי' ג ,ד' יח ע"ד(.
 למורנו הראש"ל שליט"א בספרו הגדול שלחן המערכת ח"ב )עמ' רנג והלאה(,
 וביתר ביאור בילקו"י ימים נוראים )תשע"ה ,עמ' קפד-קפו( ,שהרחיב בדין 'ועשית'
בזה"ז ,והביא מדברי כמה וכמה מרבותינו הראשונים שגדול הדור יש לו דין ביה"ד
הגדול ,ויש מצות עשה ד'ועשית' ולא תעשה ד'לא תסור' ,לעבור על דבריו .ע"ש.
ומשם באר'ה.
 לאברבנאל )דברים יז ,ההודעה הו'( שכתב "שמה שצותה התורה לשמור ולעשות כפי
 הסכמת חכמי הדור ,שאינו מאותה סבה וטעם שצוה בסנהדרין ,אבל בחכמי
ז

וע"ע שם שביאר כמה חילוקים בין "גזירה" ל"תקנה" ,ועפ"ז מיושבות כל הקושיות שבהקדמת משנ"ב
איש מצליח ח"ג .וכבר מרן זיע"א עמד על חילוק זה ביבי"א ח"ד )סי' לד אות לג( .ע"ש ודו"ק.
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הדור נתחייבו ממ"ש )פ' משפטים( אחרי רבים להטות .ולסנהדרין נתחייבנו מלא תסור
מכל הדבר אשר יגידו לך וגו' .וכו' ,שכמו שנתן לסנהדרין להיותם מורי התורה כן ראוי
שינתן לחכמי הדורות" .עכ"ל .ומשמע מדבריו שבקיום דברי חכמי הדור שבכל דור,
גם בזה"ז מחוייבים גם מדין 'אחרי רבים להטות'.
 בשלחן המערכת ח"א מע' הגימ"ל אות מא .ושם בעמ' תרסד כתב בזה"ל "שיש
 כח ביד חכמי הדור לגדור גדר כהוראת שעה בדברים של כלל הצבור ,אולם לכל
הדוגמאות שהביא בהקדמה הנ"ל )א"ה .של משנ"ב איש מצליח ח"ג( יש לומר בפשיטות ,דהם
נעשו על פי הסכמת כל חכמי הדור ,ולא דעת איזה פוסק ,אי נמי דאיירו בדברים שהם
בגדר "הנהגה" ולא איסור ,או שהוא בגדר אי לא הא לא קיימא הא ,וזהו מעין תקנות
הקהל שהובאו ביורה דעה )סימן רכח( .וכמו שביארנו בילקוט יוסף שבת כרך א' )סימן רנב(
שחלילה להקל לשמוע בשבת שירים מטייפ שהוכן מערב שבת ,ואף שלדעת מרן לא
חיישינן לאוושא מילתא ,מכל מקום בגדר הנהגה בודאי שאין להתיר דבר זה מכמה
טעמים .וזה ודאי שרשאים רוב חכמי הדור להסכים בדעתם להנהיג ולגדור גדר למנוע
תקלות ואיסורים,          ,
ובודאי אין זה בכלל גזירה חדשה ,אלא הנהגה שרשאים מנהיגי הדור להנהיג ולמנוע
פרצות בחומת היהדות .וכן במה שפירסמו גדולי הדור שליט"א שלא לערוך ערבי
שירה ,וכן במה שהחרימו בזמנו את בנק לאומי ,ועוד" .עכ"ל .ובעמ' תרסו הוסיף
להביא מהגאון החזו"א )או"ח סי' נב אות ו( שהדבר מסור לחכמים לגדור גדר במקום שיש
פירצה ,וזה יותר חמור מאיסור פרטי ליחיד ,כי זה גדר לעם כולו ולדורות .ע"כ .ע"ש.
 בשו"ת יבי"א ח"ז )או"ח סי' נז אות ה( ובחזו"ע חנוכה )עמ' מה ,ועמ' רצד( ,שכ' גבי
 חיבוט ערבה והלל בר"ח ,דאף שכ' הרמב"ם )ריש ממרים( דכל שהנהיגו בית הדין
הגדול עוברים עליו בלא תסור ,וא"כ היה צריך לברך עליהם "וצוונו" .מ"מ הנכון הוא
שלא היתה אמירת ההלל ע"פ הוראת חכמי ישראל ,אלא העם מעצמם נהגו כך .ע"ש.
וחזינן מדבריו דאם חכמי ישראל היו מנהיגים זאת אף בזה"ז היה בזה דין לא תסור
ודין ועשית ככל אשר יורוך ,ומוכח דאף בזמן הזה שאין לביה"ד הגדול אמרי' דין זה,
דהרי מנהג אמירת ההלל הונהג אחר שבטל ביה"ד הגדול ,כמבואר בגמ' תענית )כח,:
וביה"ד הגדול בטל כבר בימי בית שני כמבואר בסוטה פ"ט .ועוד דאל"כ היה לו לתרץ דהיה בזה"ז( .וא"כ
כ"ש בדבר שהוא למיגדר מילתא ,כמו שמבואר בדברי הרמב"ם )פ"ב ממרים ה"ב( ,וכ"כ
מרן זיע"א שם )בעמ' מה ,וביבי"א הנ"ל(.
 יש לסייע מדין ברכת הנותן ליעף כח שכתב מרן בב"י )או"ח סי' מו( ,דנזכרה בסידורי
 אשכנז ונתקנה על שאדם מפקיד נשמתו בערב וכו' .וכ' ע"ז "אע"פ שיש סמך יפה
לברך ברכה זו ,מאחר שלא נזכרה בתלמוד איני יודע איך היה רשות לשום אדם
לתקנה ,וכו' .וכ"פ בשו"ע )שם ס"ו( "יש נוהגין לברך הנותן ליעף כח ,ואין דבריהם
נראין" .אך הרמ"א בהגה כ' "אך המנהג פשוט בבני האשכנזים לאומרה" .והכנה"ג
כתב בשם חכ"א שמרן הב"י חזר בו בסוף ימיו וס"ל דצריך לברך) ,הובא במג"א ס"ק יב,
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ובשאר אח'( ,ומרן זיע"א ביבי"א ח"ב )או"ח סי' כה אות יב-יג( האריך בדין זה וכתב שהמנהג
לאומרה ,ע"ש הטעם .ויש להוכיח מזה דגם אחר זמן ביה"ד הגדול יש דין לא תסור,
דאל"כ היאך תקנו 'ברכה' אחר שבטל ביה"ד הגדול.
 בשו"ת יבי"א ח"ג )יו"ד סי' כו אות ב( שכתב על מנהג אמירת קדיש ע"י הבן על
 אמו) ,שאינו אלא מנהגא בעלמא ,וכמש"כ מרן החיד"א בברכ"י )יו"ד סי' רמ סק"ח( וכנראה שהוא
מנהג אחרונים אחר הש"ס ,ואפשר שאחר הגאונים עשו קבע באמירת קדיש ליתומים ,כמש"כ בשו"ת חיים שאל
)ח"א סי' ה( ,כמשנ"ת כ"ז ביבי"א שם( ,דאם לא אומרו עובר בלא תסור ]דרבנן[) ,אלא ששוב דחה
מטעם אחר כיון שאפשר לקיימו ע"י אחרים וכו' .ע"ש( .ומבואר בדבריו דס"ל דלא תסור מדרבנן

נוהג אף בעובר על מצוות דרבנן ,ואף על מנהג אחרונים שהוקבע אחר הש"ס.
 יש לדון גבי איסור   האם נוהג גם באיסור דרבנן )כנ"ד דעובר ב"לא תסור"
 ו"ועשית" מדרבנן( ,ועיין בזה להלן אות ו שהעלנו דדעת מרן זיע"א דאיכא איסור
לפני עור בדרבנן) ,עכ"פ בדבר שהוא עצמו אסור ,ולא כשהאיסור רובץ רק על האדם( .ע"ש .וכן הוא
בנ"ד דהמכשירים הנ"ל הם אסורים בשימושח.

    

  שרצה הרה"כ בקובץ ארזים )שם ,עמ' תש( להוכיח מדברי מרן זיע"א ביבי"א
 ח"ח )יו"ד סי' כ אות ב( שכ' "ואף על פי שבנ"ד מדובר במכשיר הטלויזיא ,וכל גדולי
הדור הרחיקוהו מאד ,וקראו על המביא את המכשיר הזה לתוך ביתו" ,ולא תביא
תועבה אל ביתך" ,וכמו שכתבנו בשו"ת יביע אומר ח"ו )חאו"ח ס"ס יב וס"ס לד( .מ"מ
בנ"ד שהאיש נשמר מלהסתכל בתכניות שיש בהן משום פריצות וכיו"ב ,רק בתכניות
החדשות וכדומה ,והוא מעכב מלהסיר הטלויזיא מביתו ,שפיר יש לסמוך על מצות
קיום שלום הבית להקל מן הדין ,וכו'" .עכ"ל .ומזה רצה להוכיח דאינו חפצא
דאיסורא ,אלא שהרחיקוה גדולי הדור.
 אין מן הדברים הנ"ל ראיה כלל ,דהרי מרן זיע"א בח"ו )או"ח סי' יב( הנ"ל כתב
 בזה"ל" :ודע שכל מש"כ בזה הוא ברואה בטלויזיא בדרך מקרה ,אבל עצם
הכנסת טלויזיא בבית ,הוא   לכל מי שמודה על האמת ,שמלבד שיש בה
משום מושב לצים ,וביטול תורה ,עוד בה שהיא שורש פורה ראש ולענה ,שמגרה
יצה"ר בעצמו ,על ידי מראות נגעים במחזות שוא ומדוחים ,בכל דרכי הפריצות
והתועבות הרעות אשר שנא ה' ,משחית נפשו הוא יעשנה ,ועתיד הוא ליתן את הדין.
וכבר כתב מרן הקדוש בש"ע )סי' שז סט"ז( ,דברי חשק כגון ספר עמנואל אסור לקרות בו
בשבת ,ואף בחול אסור משום מושב לצים ,ועובר משום אל תפנו אל האלילים ,לא
תפנו אל מדעתיכם) ,שבת קמט ,(.ואיכא נמי משום מגרה יצר הרע בעצמו ,ומי שחיברו
ומי שהעתיקו ואין צריך לומר מי שהדפיסו מחטיאים את הרבים .עכ"ל .וכל שכן
במראות הטלויזיא שמלאות תועבות רעות ,ויצה"ר שולט במה שעיניו רואות )סוטה ח(.
ח

  גם לדברי הרמב"ן יש עכ"פ אסמכתא מפס' זה ,כלו' דהוי איסור לא תסור דרבנן ,וא"כ יהא לפנ"ע
בדרבנן .ולא מצאנו חילוק בזה בין החינוך לרמב"ן.
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וכן פסקו כל גדולי דורנו ,וכו' ,וקראו על המביאה לתוך ביתו ,לא תביא תועבה אל
ביתך ,וכ"ש מי שיש לו ילדים בבית ,שמכשילם ומוציאם לרשות הסטרא אחרא ,ועובר
משום אל תשכן באהלך עולה" .עכ"ל .ושנה דבריו בענף עץ אבות )עמ' רו( .וא"כ אף
אם אינו חפצא דאיסורא ,איך התיר מרן זיע"א בחלק ח' )הנ"ל( להשתמש בה ,אלא על
כרחך דמשום שלום בית שאף השם נמחה עליו ,התיר .וא"כ אף אי נימא דהוא חפצא
דאיסורא ,עדיין שייך היתרו של מרן  ,  כמש"כ שם מרן זיע"א בפירוש.
 אף אי נימא דאינו חפצא דאיסורא ,לא מהני להתיר השבתו ,דהרי כל
 שמכשילו באיסור דאו' עובר על לפני עור ,אף שאינו חפצא דאיסורא ,כמו
שמבואר בעיקרא דהאי דינא דהוא ליתן לנזיר יין לשתות ,והרי יין אינו חפצא
דאיסורא ,אלא ודאי דאין איסור לפני עור ענין כלל לחפצא דאיסורא ,אלא כל
שמכשילו באיסור דאורייתא עובר בודאי אלפני עור .ובנ"ד הרי מכשילו ב"לא תסור"
וב"ועשית ככל אשר יורוך"  ,כמשנ"ת לעיל ,וא"כ בודאי שעובר אלפני עור.
 ביבי"א ח"ז )או"ח סי' נב אות ד( דכתב מרן זיע"א דכל    
 ,    שנאמר 'לא תסור' וכו' הרי שתלה האיסור באדם.
ע"ש) .וכ"כ ביבי"א ח"ד או"ח סי' יב אות טו במוסגר( .אלא דלהאמור אינו ענין לנ"ד דאף באיסור
גברא עובר בלפני עור .וכמשנ"ת.
 מזאת כתב מרן זיע"א בספרו ענף עץ אבות )עמ' שסג( וזה לשונו "ואין ספק
 שאלה שמכניסים טלויזיא בתוך ביתם ומעבירים זמנם במראות נגעים ומסירים
אזנם משמוע תורה ,הם בכלל כי דבר ה' בזה .ועתידים ליתן את הדין ,שהרי תהלות
לאל יתברך אכשור דרא ,וברוב בתי הכנסת מתקיימים שיעורי תורה ,ובנקל יוכל ללכת
ולשמוע דברי אלהים חיים ,והוא עוזב מקור מים חיים לחצוב לו בורות נשברים אשר
לא יכילו המים .והוא בכלל "לא הולך ולא עושה רשע"] .ואפשר שהוא פסול לעדות,
שעובר על "ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם" ,שאפילו העובר על לאו בשב ואל
תעשה ,     ,וכמ"ש מרן החיד"א בברכי יוסף חושן משפט )סי'
לד סק"ט( .וביבמות )כ (.קא מתמה רבא ,וכל מי שאינו מקיים דברי חכמים ,קדוש הוא
דלא מקרי ,רשע נמי לא מקרי? ועי' להפרי חדש אורח חיים )סי' תריב( ,ובשו"ת חוט
השני )סי' יח( ,ובספר ערך השלחן חושן משפט )סי' לד סק"ג( .וצ"ע[" .עכל"ק .ויעויין עוד
למורנו הראש"ל שליט"א בספרו הבהיר ילקו"י סי' נג )סכ"ו כז והל'( .ובהל' ימים נוראים
)תשע"ה ,עמ' קיג( .וכ"ש בנ"ד דיש בו טלויזיה ממש בתוספת עוד מרעין בישין ,כידוע
לכל יושב בת עמי.

   
)  אות ב( העלנו דיש בנ"ד איסור לפני עור ,ומכיון שראיתי באיז'ה מקומן
 שהרה"כ העלה דבנ"ד אין איסור לפני עור ,ולענ"ד יש להשיב ע"ד מדבריו הוא,
ע"כ אבוא לעיקר דין לפני עור בספק ,ובנ"ד] .ומיניה תשוב'ה תהא יוצא'ה בהינומא
על דבריו[.

שיח

משנת

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ובתורתו נהגה

  מצינו בכמה דוכתי שאמרי' דעובר על לפני עור אפי' בספק ,א' .בעיקרא דהאי
דינא בפ"ק דע"ז )ו (:כתב גבי המושיט כוס יין לנזיר ,פרש"י " יבוא לשתותו".
  הל' לוה ומלוה )פ"ב ה"ז( כתב "אסור לאדם להלוות מעותיו בלא עדים
 ואפילו לתלמיד חכם אלא אם כן הלוהו על המשכון והמלוה בשטר משובח יתר,
וכל המלוה בלא עדים עובר משום ולפני עור לא תתן מכשול וגורם קללה לעצמו".
ומרן בשו"ע )חו"מ סי' ע ס"א( העתיק לשונו .ומרן זיע"א ביבי"א ח"ז )חו"מ סי' ז( אחר
שהביא מדברי האחרונים כמה טעמים ליישב מנהג העולם שאין מקפידים בזה,
)ומדהתירו משמע דפשיטא להו דאינו ודאי דיכשל בזה ,וכמו שחזינן מעשים שבכל יום( ,העלה כפסק
הרמב"ם והשו"ע שקיבלנו הוראותיו ,שיש בזה משום לפני עור.
  קידושין )לב (.אמרי' "רב הונא קרע שיראי באנפי רבה בריה ,אמר איזול איחזי
 אי רתח אי לא רתח .ודלמא רתח ,וקעבר אלפני עור לא תתן מכשול" .ומתרצת
הגמ' דמחיל ליה ליקריה .ומוכח דאף בספק עובר אלפני עור )אי לאו דמחיל ליה( .ובגמ'
מו"ק )יז (.אמרי' "דאמתא דבי רבי חזיתיה לההוא גברא דהוה מחי לבנו גדול ,אמרה
ליהוי ההוא גברא בשמתא ,דקעבר משום ולפני עור לא תתן מכשול" .וכן פסקו
הרמב"ם )ממרים פ"ו ה"ט( ,ומרן בשו"ע )יו"ד סי' רמ ס"כ( ,ושעובר בלפני עור ושמנדים
אותו .ועיין בזה עוד בהליכו"ע ח"ח )עמ' קמט(] .ואף במחל על כבודו כ' מרן החיד"א
בברכ"י )יו"ד שם ס"ק יד( להסתפק אי מהני ,או דעדיין עובר אלפני עור .ע"ש[.
)  פי"ח הי"ב מהל' אבידה( כתב "מצא כתובה אף על פי ששניהם מודים לא
 יחזיר לאשה שמא נפרעה כתובה זו או נמחלה ואחר כך מכר הבעל נכסיו והרי הוא
רוצה לעשות קנוניא על הלקוחות" .עכ"ל) .וכ"פ מרן בשו"ע חו"מ סה ס"ו ,דאף בספק נפרע חיישי'
שמא נפרע ,ולקנוניא( .והלא איכא ביה ג' ריעותות א' .דשמא לא נפרעה ,ולא יכול לעשות
קנוניא .ב' .וביותר דהרי מיירי אף בתוך זמנו )וכמש"כ הש"ך חו"מ סי' סה ס"ק לב .ע"ש .וע"ע
בשער משפט שם ס"ק ח( ,וא"כ מנ"ל לתלות שמא נפרעה .ג' .אף אי נפרעה כבר ,אינו ודאי
שיעשה קנוניה .ובכ"ז אין בכך מצות השבה.
 הראיות הראשונות מוכיח מרנא החפץ חיים )הל' לה"ר כלל ט ס"א בהגהה( ,דכל שע"י
 מעשהו קרוב הדבר שיחטא רעהו ,עובר אלפני עור .ומדברי הרמב"ם בהל'
אבידה )הנ"ל( חזי' דכל שבעצם הדבר יש בו תקלה ומכשול ,אף שאינו בדווקא שיחטא
בו ,עובר אלפני עור .אין בו מצות השבה .  ,ומיניה לנ"ד דודאי שקרוב
הדבר שיחטא ,דהרי אין אפוטרופוס לעריות] .וע"ע במשנ"י שביעית ח"ב )עמ' פד( ,דכל
דאיכא רגליים לדבר שיעשה באיסור אסור משום לפני עור מדרבנן[.
  שרצה להביא ראיה בדברי מרן זיע"א ביחו"ד ח"ג )סי' סז( שהתיר למכור
 חולצות קצרות לנשים ,וחזינן דאין איסור לפני עור בספק .אולם המעיין בתשובת
מרן זיע"א שם יראה שלא התיר כי אם בצירוף דברי הראשונים שדוקא כשאין למסייע
הנאה עובר משום לפני עור ,אבל כשלא עושה זאת אלא לטובת עצמו) ,כנידונו שם,
שמתכוין להרויח ממון( ,אין איסור לפני עור .וא"כ בנ"ד שאין למשיב רווח ואינו לטובת
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עצמו ,עובר בלפני עור אף בספק .וע"ע למורנו הראש"ל בילקו"י כבוד או"א
והלא'( ,ובילקו"י איסור והיתר ח"א )עמ' תס( ,בנידונו שג"כ כתב לצרף שבמכירה אין
איסור לפני עור ,וצירף עוד כמה צירופים ,בכדי להתיר ושלא יעבור בלפני עור ,אף
שהוא ספק ,ומוכח כאמור.
 לפמש"כ שם מרן זיע"א )בהע' ג( שכיון שמכשילות את האנשים בהסתכלות
 ובהרהורים רעים ,שלדעת רבינו יונה יש בזה איסור מן התורה .ועוד שדרשו
חז"ל בע"ז )כ ,(:ונשמרת מכל דבר רע ,שלא יהרהר אדם ביום ויבוא לידי טומאה
בלילה .וכתבו התוס' דהאי קרא דרשא גמורה היא ולא אסמכתא ,כדמוכח בכתובות
)מו (.ע"ש .ומכיון שהיא עוברת מן התורה על לפני עור לא תתן מכשול ,גם המוכר לה
עובר על לפני עור ,דאלפני דלפני כהאי גוונא מפקדינן ,שאנו מוזהרים שלא יבוא שום
ישראל לידי תקלה על ידינו .וכו' .ע"ש .וא"כ ה"ה ממש בנ"ד.
)עמ' שסח

        
  בשו"ת יבי"א ח"ט )או"ח סימן פד אות ה( ,ובשו"ת יחו"ד ח"ג )סי' סז עמ' ריג(,
 ובמאור ישראל )מו"ק ב ,(.ולכאו' לא הכריע בזה מרן זיע"א שם .אלא שממש"כ
עם מי

בשו"ת יחו"ד ח"א )סימן י( שהמוכר בפסח עוגות שנעשו מקמח )כשר לפסח(
פירות ,חייב להודיע זאת לקונים ,בכדי שלא יעבור על לפני עור) ,כלפי אותם הנוהגים בזה
חומרא( ,אע"פ שהוא רק חומרא ע"פ דברי הרמ"א) ,ועי' בזה באורך בשו"ת יבי"א ח"ט או"ח סי'
מב-מג( ,ומוכח דאף באיסור דרבנן אמרי' איסור לפני עור .וכן מוכח ממש"כ בח"ד )סי'
נג( גבי מארח הנותן בפני אורחיו פירות וירקות מהיתר מכירה) ,ושביעית בזה"ז דרבנן( .וכן
משמע ביבי"א ח"ב )אה"ע סי' ב אות ד( .ובח"י )יו"ד סי' א ד"ה ומיהו וד"ה לאור( .ע"ש ודו"ק.
וע"ע במש"כ בזה הרה"ג ר' אליהו בחבוט שליט"א בגליון ז' )סי' כו( בטוטו"ד .וע"ש
)בד"ה לגבי( שב'א לציו'ן מעוד דוכתי בדברי מרן זיע"א .שו"ר בחזו"ע פרוזבול )עמ' כ(
שכ' מרן זיע"א 'ועי' מש"כ בס' מאו"י )הנ"ל( ע"ד המנ"ח שכ' שהמכשיל את חבירו
באיסור דרבנן ,עובר על לפני עור מדאו'' .ומשמע דכל מש"כ מרן זיע"א שם )וביחו"ד
והיבי"א הנ"ל( הוא רק על מש"כ שעובר מדאו' ,אבל דעובר אלפני עור מדרבנן ,ס"ל

דודאי עובר.
 מוכח ממש"כ בחזו"ע תעניות )עמ' רג( גבי מסעדות שמוכרות בשר אחר ר"ח אב,
 דהיקל מרן זיע"א בזה משום דאינו אלא מנהג ,ולא פשט בכל ישראל .אבל בדבר
שהוא איסור גמור מן הדין ,כתב דאסור למכור לו ,דאין אומרים חטא כדי שיזכה
חבירך ,ואף אם מפני זה יקנה בשר נבלות וטרפות] .ואף במה שהתיר בדבר שהוא רק
מנהג ,סיים שהנכון שיתלה מודעה ובה יודיע שנהגו ישראל להמנע בימים אלו
מאכילת בשר[ .וא"כ הוא במנהג כ"ש באיסור דרבנן .ופשוט] .ועי' בזה לעיל מיניה
)עמ' לז( דבאיסור דרבנן היכא דלא קאי בתרי עברי דנהרא ,וגם אין גוף הדבר איסור ,יש
להתיר בהצטרף דברי הש"ך והדגמ"ר דבמזיד אין מצוה להפרישו[ .וע"ע בחזו"ע
סוכות )עמ' רמא-רמד(.
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  שיש שהתירו להם רבניהם) ,מלבד שע"פ האמור לעיל צ"ע מנין יש כח בידם להתיר ,אחר
 שאסרוהו כל גדולי ישראל ונכנס בגדר לא תסור( ,מ"מ באבידה אזלי' בתר רובא ,וכמבואר
ביבי"א ח"ט )יו"ד סי' כה אות ו( ,ע"פ הגמ' כתובות )טו ,(:והראשונים שם .ע"ש) .ובין אי אזלי'
ב תר רובא דעלמא ,ובין בתר רובא דמחזיקי האייפונים אף בריכוזים החרדים ,בעוה"ר הם נגד דעת גדולי הדור(.

 להוסיף עוד לכל הנ"ל דיש לדון מצד דגם למוצא אסור להחזיק את המכשיר אצל
 עצמו עד שימצא המאבד ,אם מחמת הסכנות הכרוכות בהחזקת מכשיר זה ,ואם
מכח אזהרתם של הרבנים גדולי ישראל שיש בזה משום לא תסור וכנ"ל) .וכהמעשה שכ'
הגר"י ליברמן שליט"א )בגליון ח' שם( ,בשומר אייפון שנפל הוא בעוונות חמורים רח"ל ,וכן סיפר לי הגר"י כהן
שליט"א )הנ"ל( מעשה אחר כעי"ז ממש( ובפרט שיש דס"ל שהוא אביזרייהו דג"ע .ואין אומרים

לאדם חטא וכו' .ואכמ"ל.

 
    המוצא אייפון ודומיו אינו צריך להיטפל להשיבו ,ואף
 אם כבר הגביה יכול להניחו וא"צ להשיבו .ואם משיבו עובר על איסור לפני עור
לא תתן מכשול .ושומע לקול חכמים ישכון בטח .ונשאתי ונתתי בענין זה עם מורנו
הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א באורך כמה פעמים ,והראיתי לו ממה שכתבנו
בזה ,והסכים לפרסם ,ולהודיע כן משמו) .ולאפוקי ממה שכתבו בשמו במקום אחר ע"פ מה שהבינו
ממנו בשיחה קל'ה ודרך לימוד בעלמא(.

 

  אייפון מאושר אין צריך להשיבו ,מדין זקן ואינה לפי כבודו .כיון דאין
 דרכו ליטלו לעצמו ,ומתבייש מהרואים שאין מבחינים בין מאושר לאינו מאושר.
אולם ההולך בדרך הטוב והישר ועושה לפנים משורת הדין ,יחזיר את האייפון
המאושר ,ואף על פי שאינה לפי כבודו] .וכל דין זה הוא רק כאשר ישנם רואים
שמתבייש מהם אך אם נמצא במקום שאין רואים ,ודאי דמצוה מוטלת עליו להשיבו[.
  בזה"ז דבר שהסכימו כל חכמי ישראל לאוסרו ,העובר עליו עובר משום 'לא
תסור' ,ומשום 'ועשית ככל אשר יורוך' ,וי"א אף משום 'אחרי רבים להטות'.
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הבה"ח אריאל כהן
ישיבת מיר מודעין עילית
מח"ס בנין אריאל ג"ח על הש"ס

  
 אל ליבי לדון בדין מצות שלוח הקן בשבת דיש לדון בזה מכמה דינים :א .האם
 מצות שלוח הקן היא עשה או לאו הניתק לעשה .ב .גם אם הוי עשה הרי יש אסור
צידה .ג .גם אם אין אסור צידה יש לדון מצד אסור טלטול מוקצה .ד .גם אם אין בעיה
של טלטול יש לדון האם חייב ליקח את הבנים .ה .ובכלל יש לדון בשיטת הזוהר שאין
לקיים מצוות שלוח הקן בשבת )וה"ה בשביעית( .וזה החלי בעזרת צורי וגואלי:
  בתורה הקדושה "כי יקרא קן צפור לפניך בדרך בכל עץ על הארץ אפרוחים
 או ביצים והאם רובצת על האפרוחים או על הביצים לא תקח האם על הבנים .שלח
תשלח את האם ואת הבנים תקח לך למען ייטב לך והארכת ימים" )דברים ,כב ,ו-ז(.
ובש"ס )חולין קמא .במשנה ,ומכות טז (.איתא שמצות שלוח הקן היא לאו הניתק לעשה ,דתנן
ובש"ס "הנוטל אם על הבנים ר' יהודה אומר לוקה ואינו משלח ,וחכמים אומרים
משלח ואינו לוקה ,זה הכלל כל מצות לא תעשה שיש בה קום עשה אין לוקין עליה"
ומבואר בגמרא דטעמיה דר' יהודה דס"ל בעלמא לאו הניתק לעשה אין לוקין עליו
והכא הינו טעמא דלוקין משום דקסבר שלח מעיקרא משמע.
 יש לחקור מה גדר המצוה ,האם רק עשה המגיע לאחר הלאו כמו מצות השבת
 הגזילה שאין רצון התורה שאדם יגזול ע"מ להשיב ובכ"ז שמשיב יש מצות עשה
וכמבואר בהרמב"ם בספר המצות )עשה קצד( ,וה"נ אין רצון התורה שאדם יקח ע"מ
לשלח ורק אם עבר על הלאו דלא תקח נתקו הכתוב לעשה דשלח תשלח ,או דילמא
שישנם ב' מצות ,א' .עשה רגיל דהינו לקחת ע"מ לשלח ובכה"ג לא עובר על הלאו
דהלאו נאמר במקום שנוטל האם ע"מ לעכבה תחת ידו ולא במקום שנוטל ע"מ לשלח.
ב' .וישנו אפן נוסף של קיום המצוה והיא אופן של ניתוק-תיקון הלאו ,דהינו שאם נטל
האם שלא ע"מ לשלח אמרה התורה שישלחנה ובהכי מתקן את הלאו.
 ניתוק הלאו כתב רש"י במס' מכות )ד (:שהעשה הבא אחרי הלאו "תקנתו
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וכפרתו" וביאור דבריו שע"י מעשה עבירה נוצר דבר מעוות בעולם כגון בזמן שמעכב
האם תחת ידו נגד התורה והתקנה היא ע"י שמשחררה ,ומלבד זה צריך ג"כ "כפרה"
על מעשה העברה שעשה והכפרה ע"י העשה ,וכעין מצוה זו אשכחן במצוות מתנות
לעניים כגון בפאה שמצוה ליתן פאה מן המחובר ואם קצר כל שדהו ולא נתן מן
המחובר יתן מן העומרין כמבואר במסכת מכות )דף טז (.וברמב"ם בספר המצוות )עשה
קצד( ובריש הלכות מתנות עניים הלכה ג'.
  יש להוכיח מג' מקומות כי במצות שלוח הקן נאמר שיש מצות עשה רגילה
 מעיקרא לקחת ע"מ לשלח ,א' .מהשכר הגדול שהתורה נותנת על קיום עשה זה,
ואם הוי רק ניתוק דלאו הרי שדיו שהתכפר בזה שמשלח ומדוע שיקבל על כך שכר,
אלא אם כן נחדש שהשכר עבור התקנה שמקיים את רצון התורה כעת לשלח.
  במס' חולין )קלט" (:ת"ר כי יקרא קן צפור לפניך ,מה תלמוד לומר ,לפי
 שנאמר שלח תשלח את האם ואת הבנים תקח לך יכול יחזר אחריה בהרים וגבעות
כדי שימצא קן ,ת"ל כי יקרא ,במאורע לפניך הכתוב מדבר" .וראשית יש להוכיח
מההו"א שצריך לחזר אחריה בהרים וגבעות דאם הוי רק ניתוק הלאו אטו יש הו"א
שצריך לחזר בהרים וגבעות לעבור על הלאו כדי לקיים עשה ,וכמו"כ יש להוכיח מדין
התורה שמצוה זו נוהגת רק במאורע לפניך ,ומשמע דהוי חיוב ,ולא רק במקום שנטל
שלא ע"מ לשלח) ,ועיין לאחרונים שדנו האם הוי רשות או חובה ,בשו"ת חוות יאיר סימן סז ,ושו"ת תורה
לשמה סימן רעז ,וע"ע לקמן(.
  איתא במשנה במס' חולין )דף קמא" (.שלחה וחזרה אפילו ארבעה וחמשה
 פעמים חייב לשלח ,שנאמר שלח תשלח" .ומוכח שיש מצוה לקחת האם ע"מ
לשלח ,דאם הוי רק ניתוק הלאו הרי דיו שתיקן וכיפר בזה ששילחה פעם אחת דשוב
אינה תחת ידו ,ואם חזרה לקן אין זה מחייב אותו לחזור ולשלח ,ודו"ק.
  שחקרתי בזה ראיתי שכבר היה דבר לעולמים ונחלקו בזה רבותינו
 הראשונים .דהנה במס' קידושין )דף לד (.מבואר שנשים חייבות במצוות שלוח הקן
דהוי מצות עשה שאין הזמן גרמא ,והקשו הראשונים דתיפוק ליה שיש במצוה זו
אזהרה דלא תקח והשוה הכתוב איש ואשה לכל עונשין שבתורה ,ותירצו התוס' וגם
הרא"ש בתוספותיו ,דשייך אופן שיש רק עשה כגון בנטל ע"מ לשלח ולאחר שתפס
האם החליט לא לשלחה ,דלאו ליכא כיון שלא עשה בידים מעשה עבירה ואיכא רק
עשה לשלח ,ולולי טעמא דאין הזמן גרמא נשים היו פטורות .ומשמע מדבריהם דאיכא
מצות עשה כשנוטל ע"מ לשלחא.
 מפורשים יותר בהרמב"ן ובהריטב"א שתרצו באופן אחר קושיא זו ,שעיקר
 המצוה היא לשלח ,וגם האזהרה היא לזרז על העשה שלא יעכב את האם
אלא שישלחנה.
א   לכאורה מדבריהם לא משמע אלא דמצוה לשלח אחר שכבר שלקח.

משנת

סימן מט  -הבה"ח אריאל כהן

יוסף

שכג

מבי מדרשא

 מוכח מהחינוך )מצוה תקמה( ,ובפוסקים הסובבים סביב שולחנו הטהור של מרן
 ביורה דעה )סימן רצב( ,הלא המה בכתובים מרן החיד"א בברכי יוסף ,חידושי
הרעק"א ,ובריה הגר"ש בגליון מהרש"א ,פתחי תשובה ,בית הלל ,ובית לחם יהודה,
ובפרט שחלקם ציינו לדברי הזוהר הקדוש שמצות שלוח הקן מעלתה גדולה מאד
שמעוררת רחמי שמים ,ופשיטא שכ"ז בגלל שיש מצוה מעיקרא לקחת ע"מ לשלח.
  אלו הראשונים קמה וגם נצבה שיטת הרשב"א .דהנה רבותינו הראשונים
 חפשו כללים על איזה מצות מברכים ועל איזה מצות לא מברכים ,והמפורסמת
שבהם היא תשובת מה"ר יוסף בן פלט המובאת ברשב"א ,ובתוך דבריו כתב שאין
מברכין על מצות שלוח הקן וז"ל "מפני שהיא מצוה שבאה מתוך עבירה כגון השבת
הגזילה והחזרת הרבית שלא ציונו לגזול כדי להשיב ולא ליקח האם כדי שנחזור
ונשלח אותה וכו' .ומנא לן דלא מברכין על מצוה הבאה בעברה ,דתני )במס' ב"ק דף צד(.
ר' אליעזר בן יעקב אומר הרי שגזל סאה חיטים טחנה לשה ואפאה והפריש ממנה חלה
כיצד מברך ,אין זה מברך אלא מנאץ שנאמר בוצע ברך נאץ ה' ,וביאר רבא טעמיה
דראב"י דהוי מצוה הבאה בעבירה" )שו"ת הרשב"א ח"א סימן יח ,והובא גם בשו"ת הרמב"ן )סימן
קפט( ,וכבר כתב מרן ר' יוסף קארו בהקדמתו לספרו הגדול בית יוסף שתשובות אלו של
הרשב"א ,וגם מתשובה זו יש ראיה שתשובות אלו של הרשב"א ולא של הרמב"ן שהרי
נתבאר לעיל שלדעת הרמב"ן יש מצוה לקחת ע"מ לשלח ואי"ז דעת הרשב"א
כדלקמן( .והובאה תשובה זו ככתבה וכלשונה בארחות חיים מלוניל )הלכות ברכות אות
עב( ,וכמו"כ הובאה תשובה זו באבודרהם )סדר תפלות חול שער ג'( ושם הביא את השגת
הראב"ד שתמה על כך איזה עבירה יש בנוטל על מנת לשלח ,ומהשגתו חזינן שלמד
כשאר הראשונים וכפשטות הסוגיות שיש מצוה ליטול האם ע"מ לשלח ,ומוכח
ששיטת מהר"י בן פלט שאין מצוה ליטול האם על מנת לשלח אלא כל המצוה היא רק
באופן של ניתוק הלאו.
 המהר"י בן פלט אין הכרח שכך שיטתו שהרי יש מהראשונים שהביאו את
 דבריו בנוסח אחר ,והם רבנו מנוח על הרמב"ם ברפי"א מברכות ,והראב"ד
בשו"ת תמים דעים )סימן קעט( ,וספר הפרדס )שער ט' פכ"א( ,שאין מברכין על שלוח הקן,
ופריקה וטעינה ,ומוכיח חברו וכדו' ,מפני שיש בם אזהרה וכל מצוה שיש בה אזהרה
אין מברכין על העשה שבה ,ובטעמם ביאר בשו"ת דבר אברהם )ח"ב סימן ח' ,ענף ט' אות
כג( ,שהמצוה היא שלא יעבור על הלאו ע"ש) .ומ"מ ע"ש בהראב"ד בסוף התשובה שיש לברך על
שלוח הקן(.
 בדעת הרשב"א זה מוכרח ששיטתו שאין שום מצוה ליטול על מנת לשלח,
 שהרי בתשובה נוספת המובאת בשו"ת הרשב"א ח"ג )סימן רפג( נשאל הרשב"א
באופן פרטני האם מברכים על מצות שלוח הקן ,והשיב וז"ל "ומכל מקום מה שנסתפק
לך אם מברכים על העשה דהינו השילוח או על הלאו דהינו לא תקח האם על הבנים,
והיה נראה יותר שיש לברך על הלאו מפני שהיא עיקר המצוה דשלח תשלח אינו אלא
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ניתוק הלאו שאם עבר ולקח נתקו הכתוב לעשה דשלח תשלח ,ומ"מ אינו מברך אלא
שצונו לשלח ,שההנחה היינו השלוח ,ואם מברכין אינו אלא על העשה ,שלעולם אין
מברכין על הלאו" .ע"ש שהוכיח כן משחיטה שהגם שהמצוה היא לא לאכול נבילה,
ולא לשחוט ,בכ"ז מברך על השחיטה) .ומוכח מדבריו שאין מצוה לשחוט וכדעת הראב"ד ,ודלא
כרבנו הרמב"ם בספר המצות קמו ,וכבר בררתי שיטת הרמב"ם בחידושי בריש מס' חולין( .ומבואר מדבריו
להדיא שאין מצוה לקחת ע"מ לשלח ,אלא המצוה היא רק באופן שעבר על הלאו.
 להעיר מדוע הרשב"א הסתפק האם מברך או לא ,והרי בח"א הביא בפשיטות את
תשובת מהר"י בן פלט שאין ברכה.
 שנבאר את שיטת הרשב"א לא אוכל להימנע מלכתוב מה שראו עיני בשו"ת
 חתם סופר )חאו"ח סימן ק'( ,שתלה את החקירה הנ"ל במח' רבנן ור"י המובאת
בריש דברנו .שלפי ר"י ששלח מעיקרא משמע ,עיקר המצוה לקחת ע"מ לשלח .ורבנן
שחולקים עליו ,סוברים שעיקר המצוה זה הלאו .ורמז בקצרה לכמה סוגיות שסותרות
את עצמם בחקירה זו ,ובביאור דבריו עיין בספר לקוטי הערות על שו"ת חת"ס במה
שביאר ואכמ"ל .ושו"מ בקודש למרן בכסף משנה )פי"ג משחיטה הי"ט( שביאר כן ,ושפיר
הניח בצ"ע ,כי חקירה זו יש לחקור גם בשיטת רבנן.
 מה שתלה החת"ס לפ"ז את מחלוקת רבנן ור"י בחקירתו של החכם צבי )סימן
 פג( האם צריך לקחת את הבנים ,דלפי ר' יהודה שהעיקר זה העשה ל"צ לקחת,
דהעיקר שישלח את האם ,ולפי רבנן דהוי לאו הניתק לעשה הרי שהמצוה לקחת את
האם והבנים ,דהניתוק לעשה לאחר שלקחם את שניהם שישלח את האם ,ע"כ .אינו
מוכרח ,דאפשר לחקור חקירה זו לב' השיטות ,ודו"ק.
  לשיטת הרשב"א דלכאורה דבריו הקדושים מרפסין אגרי מכח הסוגיות
 ערוכות שהבאנו לעיל )אות ב'( .והנה מרן החיד"א ב)איזה ספר?( יו"ד )סימן רצב( ,ובספר
מעשה רוקח על הרמב"ם )בפי"ג משחיטה ה"ג( ,תירצו בדרך פלפול ,דלעולם גם הרשב"א
סובר שיש מצוה לקחת ע"מ לשלח ,אלא שס"ל דכיון שבאופן שנטל שלא ע"מ לשלח,
הרי שהעשה הוא רק ניתוק הלאו ,ואין מצוה להגיע למצב כזה ,לכן לא פלוג רבנן,
ולעולם אין מברכין אף במקום שנטל ע"מ לשלח.
 בקשת הורמנא יש להשיב ,שמלבד שדוחק גדול הוא ברשב"א שסתם דבריו,
 הרי שיש להוכיח מינה וביה מהרשב"א לא כן ,שהרי כתב בתשובה שבח"א
)סימן יח( שאין מברכין על גירושין כיון שיש שבהם אופן של עבירה ,כגון במגרש
במקום שלא מצא בה ערות דבר )ועיין בזה בשילהי מסכת גיטין( ,ולא כתב כן הרשב"א על
מצות שלוח הקן ,וש"מ דלא ס"ל כן ,ושוב מצאתי שהשיג על מרן החיד"א בשו"ת
דבר אברהם הנזכר לעיל )שם באות כב( .ע"ש.
 הוית להגאון ר' דוד פארדו בספרו חסדי דוד על התוספתא )בסוף מס' חולין( ,שתירץ
 דלעולם ס"ל להרשב"א שיש מצוה לקחת ע"מ לשלח ,אלא שבמקום שנוטל ע"מ
לשלח לא מברך מפני שאין על לקיחה זו שם לקיחה ,שהרי משחררה מיד ,וכיון שאין
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עשייה לא מברך ,וכל דברי הרשב"א בתשובה דוקא על אופן שנטל שלא ע"מ לשלח.
ודבריו מחודשים מדוע לקיחה ע"מ לשלח אי"ז עשייה ,וצ"ע.
 בשו"ת בנין ציון החדשות )סימן יד( תירץ ,דלעולם ס"ל להרשב"א שיש מצוה
 לקחת ע"מ לשלח ,וכל דבריו בתשובה במקום שניתק לעשה ,וכתב הבנין ציון
שאין מברכין באופן שנוטל ע"מ לשלח ,כיון שסובר הרשב"א שאפשר לשלח אע"פ
שלא נוטל את היונה בידו ,ודלא כדעת הרמב"ם )בפי"ג משחיטה ה"ה( שצריך לתופשה
בידו ,וכיון שאפשר תפרח היונה קודם שישלחנה ,הרי שאין מברכין על מצוה זו ,וכפי
שכתב הרשב"א דידה שאין מברכין על מתנות לעניים ,דכל מצוה שתלויה באחר
ואפשר שהאחר לא ישתתף במצוה ועי"ז תתבטל המצוה ,הרי שא"א לברך על מצוה
זו .וע"ע בשו"ת תורת נתנאל )סימן ט'( לבעל הקרבן נתנאל ,שכתב שאין מברכין על
מצות שלוח הקן שמא הביצים מוזרות שאינן ראויות לברכה ,ועיין עלה בספר קן צפור
)פרק ח'(.
 דאמרי כי עומס גדול להעמיס דבריהם הקדושים בדברי הרשב"א ,דבמקום שהיה
 צריך להאריך ולבאר שתלוי באיזה אופן מקיים את המצוה ,לא היה צריך לקצר,
ואדרבה מדבריו נראה שכלל אין מצוה לקחת ע"מ לשלח ,דדימה זאת להשבת הגזילה
וריבית ושריפת הנותר.
 יש לעיין מדברי הרשב"א דידיה בתשובה בח"א )סימן תצג( שכתב להדיא שיש
 מצוה לשלח גם בלי הלאו ,וז"ל" ,דאע"ג דלאו ליכא עשה דשלח תשלח איכא".
ומוטב כי נשאר בצע"ג על דבריו מדברי הש"ס עד יבוא ויורה צדק מאשר להדחק
בדוחק גדול.
 לענין ברכה לא יברך ,כדעת רוב ככל רבותינו הראשונים והאחרונים ,וגם דהוי
 סב"ל .וכן נראה לדייק ברמב"ם ,שבהלכות שחיטה כתב ג' מצות ,א' .שחיטה
)פרקים א' עד יב( ,וכתב שיש לברך על השחיטה .ב' .הלכות שלוח הקן )בפי"ג( ,ולא כתב
ברכתה .ג' .הלכות כיסוי הדם )בפי"ד( ,וכתב ברכה .וכן פסקו רבותינו מרן מופת הדור
בשו"ת יביע אומר )ח"י יורה דעה סימן לב( ,וכן נראה מדברי רבנו הגדול מרן הראשון לציון
בשלחנו הטהור שלחן המערכת )ח"א ,עמוד תקמז( שהביא את תשובת הרשב"א בח"א
שאין מברכין על מצות שלוח הקן.

    

  בשיטתו יש להקשות סתירה עצומה בתורתו הרחבה ,דהנה בספר המצות
 בשורש השישי כתב וז"ל" ,שהמצוה שיהיה בה עשה ולא תעשה ,ראוי למנות עשה
שבה במצות עשה ולאו שבה עם מצות ל"ת ,ודע שהדבר האחד יהיה בו עשה ול"ת על
אחד משלושה פנים וכו' ,ואם שיהיה לאו קודם אח"כ ינתק לעשה כמו אמרו לא תקח
האם על הבנים ואח"כ שלח תשלח את האם" .ומפשטות לשונו נראה כי המצוה של
שלוח הקן היא רק באופן של ניתוק הלאו .וכן נראה מדבריו בפיה"מ )מכות ריש פ"ג(
וז"ל" ,והחלק הרביעי  -לאו הניתק לעשה ,אין לוקין עליו אלא אם כן לא קיים העשה
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שבו ,כגון מה שאמרה התורה לא תקח האם על הבנים הוא לאו ,ואם עבר ולקח כאחד
אמרה התורה שלח תשלח את האם וזה מצות עשה ,וכשישלח האם לא יקבל מלקות".
ומפשטות לשונו נראה כי העשה מגיע רק לאחר הלאו ,וכ"כ בספר המצוות )ל"ת שו(.
 הדברים מדויקים במנין המצות בריש הלכות שחיטה שכתב וז"ל "שישלח
 האם אם לקחה מעל הבנים" ,ומבואר בדבריו להדיא שקיום העשה הוא רק
כשלקח שלא ע"מ לשלח ,כי אם כונתו שיש מצוה לקחת ע"מ לשלח היה צריך לכתוב
"לשלח את האם מעל הבנים ,ומהו שכתב "אם" ומשמע שהוי תנאי ,ודו"ק.
 נראה מדבריו שיש מצוה לקחת על מנת לשלח שהרי בספר המצות )עשה קמח(
 כתב וז"ל "שצונו לשלח את הקן והוא אמרו יתעלה שלח תשלח את האם ואת
הבנים תקח לך" ,וכ"כ במנין הקצר "לשלח את הקן שנאמר שלח תשלח את האם" ולא
כתב שהמצוה היא ניתוק הלאו כפי שכתב במצוה קצד בהשבת הגזילה ומשמע שיש
מצוה בעצם לקחת ע"מ לשלח ,וצע"ג.
  יראה בס"ד לבאר בישוב שיטת רה"ג הרמב"ם ,דלעולם ס"ל שיש מצוה
 בעצם לקחת לשלח ,וכפי שכתב בעיקר המצוה )עשה קמח( ,ואומנם יש אופן נוסף
שהוא קיום של ניתוק הלאו במקום שנטל שלא ע"מ לשלח ,וכדעת רוב ככל הראשונים
המובאים לעיל .והסיבה לכך שבשורש ו' ובפיה"מ כתב שהוי לאו הניתק לעשה מפני
שזה לאו הניתק לעשה המפורש בתורה ,שהעשה סמוך ללאו .ובכלל לשונו )בעשה קמח(,
"לשלח את הקן" כלולים ב' המצות ,ודוקא בגזילה הוצרך לכתוב שהוא ניתוק הלאו,
דהו"א שאין מצוה בהשבת הגזילה דהרי מחזיר לנגזל את ממונו ,והביא הר"מ מקור
שאיכא מצוה ,והוא ממאמר רז"ל שהשבת הגזילה היא לאו הניתק לעשה וש"מ שאיכא
עשה.
 גבן לבאר מדוע בריש הל' שחיטה כתב "לשלח את האם אם לקחה מעל הבנים",
 דמשמע שהוא תנאי .ויתבאר בהקדם הסיבה מדוע הרמב"ם הביא הלכות שלוח
הקן בהלכות שחיטה ,דהנה פתח בפי"ג משחיטה ,העוסק כולו )כא' הלכות( בהלכות
שלוח הקן ,וז"ל" ,הלוקח האם מעל הבנים ושחטה הבשר מותר באכילה ,ולוקה על
שחיטת האם ,שנאמר לא תקח האם על הבנים ,וכן אם מתה קודם שישלחנה לוקה,
ואם שלחה לאחר שלקחה פטור" .ומבואר בדבריו שישנו אופן שאדם ישחט עוף חולין
טהור בשחיטה כשרה ככל דקדוקיה ופרטיה ,ובכ"ז יקבל מלקות ,ומאידך גיסא הבשר
מותר באכילה ,דהאסור קאי על הגברא ולא בחפצא ,דאין העוף בכלל מין ממיני
המאכלות אסורות ,והוא בלוקח האם מעל הבנים ושחטה ,וכיון שבדרך כלל אדם
לוקח האם מעל הבנים לא בשביל אכזריות אלא בגלל שחפץ לשחוט האם ,הרי
שהלכות אלו הם הלכות הנוגעות להלכות שחיטה .ובכל מקרה של שלוח הקן יש לדון
האם מותר לו ליקח את האם לצרכו או לא ,וגם בזה עסק הר"מ בכל הפרק.
 א"ש שבמנין המצות בריש הלכות שחיטה כתב "לשחוט האם אם לקחה מעל
 הבנים" ,דכונתו להורות לנו דרך במצווה זו שאם נטל שלא על מנת לשלח הרי
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שתקנתו וכפרתו היא לשלח ,ובזה יפטר ממלקות .וע"ע במה שכתב בספר מגילת ספר
)לאוין קן( ,והנלע"ד כתבתי ,כי בפירוש זה עלו כל דברי הרמב"ם כהוגן ובישרות
ודייקנות נפלאה.
  דינא נראה לבאר בשיטת הר"מ שכתב שם )בהלכה ג'( שאם ברחה ממנו האם
 קודם שישלחנה שלא מדעתו לוקה ,דהגם שתקנה מציאותית איכא דאין את
מציאות העבירה ,אבל כיון שהגברא לא כיפר את עצמו ע"י מעשה השלוח ,אין מה
שיכפר לו מלבד המלקות ,ודו"ק.
 המנחת חינוך )מצוה תקמה אות ט'( הקשה על הר"מ מהסוגיא בסוף מסכת חולין )דף
 קמא (.שהנוטל ע"מ לשלח ולבסוף לא שלח ,לא עובר על לאו אלא בעשה ,ומדוע
הר"מ השמיט הלכה זו.
 יראה בביאור שיטת הר"מ דלא הוצרך לכתוב זאת ,דכבר נכלל בדבריו שבריש
 הפרק שדוקא הנוטל שלא ע"מ לשלח עובר על לאו ,וממילא ש"מ שבנוטל ע"מ
לשלח אין לאו.
  מפורסמת תשובת החתם סופר )ח"א ,או"ח ,סימן ק'( שפסק שאי אפשר לקיים
 מצות שילוח הקן בשבת ,וביסס פסקו על ג' נימוקים כלהלן ונפלפל בדבריו:
  הרמב"ם בפי"ג משחיטה הלכה ה' שצריך לתפוס היונה בידו ולשלחה,
 וא"כ עובר על אסור צידה ומוקצה.
 לדחות דבריו דהנה מרן השו"ע ביו"ד )סימן רצב ס"ד( פסק דלא כהרמב"ם ,וכפי
 שביאר הגר"א בשיטתו )בסק"ט( .אלא שמה שכתב הגאון שהרמב"ם והרי"ף
סוברים שצריך לשלחה בידו ,ודלא כהרא"ש ,לא ירדתי לעומק דבריו הקדושים ,כי
בהרי"ף לא נמצא רמז לכך ,דהעתיק את דברי הגמ' בפשיטות.
 יש לעיין מדוע מרן לא חשש לשיטת הרמב"ם ,והרי זו מח' בין ב' עמודי הוראה
 הר"מ והרא"ש ,ודרכו לפסוק בכה"ג כהרמב"ם ,ובפרט דהוי ספק דאוריתא,
וביותר תימה שבבית יסף לא הזכיר שום דבר ממחלוקת זו ,והדבר אומר דורשני.
 הוית בספרי האחרונים שהסיקו מכח קושיות אלו ועוד ,כי גם לפי הרמב"ם אין
 זה לעיכובא שיאחזנה בידו .זה יצא ראשונה בספר מעשה רוקח על הרמב "ם
שכתב כן משם ספר דמשק אליעזר אך לא ביאר דבריו ,וכן מוכח מפסקו של רבינו
הגרי"ח מבבל בשו"ת תורה לשמה )סימן רעח( ,שפסק גם לדעת הרמב"ם ,שמי שלקח
האם מעל הבנים שלא ע"מ לשלח ,ונעלה בשובכו ,הרי שיקיים את העשה אם יפתח
השובך לשלחה לחופשי ומוכח שאע"פ שלא שלחה בידו בדיעבד יצא יד"ח.
 דעת החזו"א שפסק ביו"ד )סימן קעה סק"ב( של"צ לשלח ביד ,והגאון ר' נפתלי יחיאל
 וינברג בספרו הנפלא 'שלש תשלח' הביא את תשובת שר התורה פאר דורנו הגר"ח
קנייבסקי שליט"א שביאר שדעת החזו"א שכן דעת הרמב"ם ,ולאורך הספר הנ"ל הביא
הרבה מגדולי הפוסקים וראשי הישיבות מהדור הקודם ומדורנו שלא שילחו ביד ,וכן
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העיד בספר 'קן צפור' על רבו האדמו"ר מסטמאר בעל ו'ויואל משה' זצ"ל שנהג כן וכן
ביאר בהרמב"ם ועיין עוד בספרו .וכן שמעתי מהגר"א וייס שליט"א שלכן בתורה
לשמה והחזו"א לא הזכירו שצריך ליטול ביד ושוב ראיתי שנדפסו הדברים בספרו
מנחת אשר )ספר דברים סימן מ'( ,וע"ש עוד באלו הדינים.
 ביאור בדעת הר"מ ביאר בשו"ת תשובות והנהגות )ח"ג ,סימן שכט( שלעולם ס"ל
 להר"מ של"צ לשלח ביד ומה שפסק לשלח ביד קאי על מה שפסק בהלכה
הקודמת שהנוטל שלא ע"מ לשלח צריך לשלח ,וכעת בא לבאר את אופן השילוח
שבכה"ג ודאי שצריך לתפוס ביד ,דאם לא כן לא יחשב שהוא בעצמו שלחה אלא
שברחה מתחת ידו וילקה על כך.
 תואמים הפלא ופלא על מה שכתבנו באותיות הקודמות שדעת הר"מ בהלכות
 שחיטה לבאר באיזה אופנים לוקה ובאיזה אופנים לא לוקה .וע"ע להגאון ר'
אהרן עזריאל בשו"ת כפי אהרן )ח"ב ,יו"ד סימן י'( .ונתתי הודאה על חלקי שבהרבה
דברים כיוונתי לדבריו.
  הסתמך החת"ס על דברי הזוה"ק שאסור לשלח את הקן בשבת כי זה גורם
 צער לשכינה ,והוסיף שכיון שיש צד ששלוח הקן זה רק כשרוצה לקחת את הבנים
לעצמו וכאן רוצה לקיים את המצוה בלי לקיחת הבנים מוטב שלא יקח ,עכת"ד.
 להשיב על דבריו דלכאורה הזוהר חולק על התלמוד שלנו דכבר הבאנו באות ב'
 מהגמ' בקידושין שמצות שלוח הקן היא מצות עשה שאין הזמן גרמא ,ואם אינה
נוהגת בשבת הר"ז מצות עשה שאין הזמן גרמא.
 יראתי לחדש ,שלא קשה מגמ' בקידושין ,דשפיר חשיב מצות עשה שאין
 הזמן גרמא ,כיון שרק דבר אחר גורם למצוה שלא תתקיים .אלא שחידוש
גדול הוא ,ושמחתי שבספר שלח תשלח הביא יסוד זה מגדולי האחרונים ,בחידושי
מהרי"ט )עמ"ס קידושין דף כט( ,שו"ת שאילת יעב"ץ )ס"ס לו( ,שער המלך )פי"ט מפסולי
המוקדשין ה"ה( ,ובטורי אבן )חגיגה דף טז .(.וכ"כ מורנו הראש"ל הרב יצחק יוסף שליט"א
בספרו ילקוט יוסף שביעית .וכ"כ בתשובה בכת"י שהראה לי ידידי הרב יהודה בן דוד
שליט"א ,שאין לחוש לדברי הזוהר שכתב לא לקיים מצוות שלוח הקן בשביעית ,ויש
לדחות את הזוהר מגמ' בקידושין הנ"ל כדברי האחרונים.
 כיון שלא נמצא דין זה בפוסקים אין אנו מוצאין דין מהזוהר להלכה ,וראיה
 לדברנו ממה שייסד רה"ג מופה"ד מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בספרו חזון
עובדיה פסח )עמ' כב-כג( שמותר לאמר ברכת האילנות בשבת ,ואין לחוש לדברי
המקובלים שאסור משום שבורר את ניצוצות הקדושה ,ע"ש .וגם החת"ס לא סמך על
דברי הזוהר ,וכבר כתב כן בכמה תשובות ,והגדולה שבהם בתשובה )או"ח ס"ס נא(
שהמערב דברי קבלה עם ההלכה הרי זה כזורע כלאים.
  נימק החת"ס שהמצוה ליקח הבנים לעצמו ,ולכן כשאין לו צורך בבנים אלא
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רק לקיים מצוה עדיף שלא ישלח בשבת ,וכבר הוכיח ופסק רבנו הגדול מרן הרב
עובדיה יוסף זצ"ל בספרו העצום שו"ת יביע אומר )ח"י ,יו"ד סימן לב( ,שמעיקר הדין ל"צ
לקחת הבנים ורק עדיף שיקח .ומעתה אין הכרח לפסקו של החת"ס ,ולדידן שפיר
אפשר לקיים שלוח הקן בשבת ,ורק במקום שיכול לחכות אחר השבת עדיף שישלח
אז .וע"ע להגאון ר' יששכר דב גולדשטיין בספרו ליקוטי הערות על החת"ס במה
שהעיר על החת"ס.
   שדעת רוב ככל רבותינו הראשונים ואחרונים ומכללם ב' עמודי
 הוראה הלא המה הרמב"ם והרא"ש ,שבשלוח הקן ,מלבד שיש עשה של נתוק
הלאו במקום שנטל שלא ע"מ לשלח ,שאז מחוייב לשלח ,אולם עיקר המצוה היא
כשמזדמן לו קן צפור שיקח האת מעל הבנים על מנת לשלח .ודעת הרשב"א שאין
מצוה לקחת ע"מ לשלח היא דעת יחידאה ולית דחש לה ,וכן מנהג כל העולם ,ומעשים
שבכל יום שנוטלים ע"מ לשלח ,וכן ראינו לרבותינו הפוסקים מקיימים מצוה זו
בשמחה ובטוב לב.
 קיום המצוה הוא אע"פ שלא משלחה בידו אלא מכחו ,ולצאת אליבא דכו"ע
 עדיף שיטלנה בידו במקום שיכול ,ויכוין שנוטל שלא ע"מ לקחת אלא ע"מ
לשלח .ומעיקר הדין ל"צ לקחת הבנים לעצמו אך ראוי ללקחם לאחר שלוח האם.
 העלנו שיכול לקיים מצות שלוח הקן בשבת ,ובלבד שלא יתפוס היונה בשבת
 משום צידה ומוקצה ,ולא יקח הגוזלים משום מוקצה ,ובמקום שיכול לקיים
המצוה לאחר השבת עדיף טפי.
 כותבי אלו הדברים מצאתי את שאהבה נפשי למרן מלכא בספרו חזון עובדיה
 שבת )ח"ג עמוד קכה( שכתב שבמקום שאין היונה מחוסרת צידה יכול לטלטלה,
דאתי מצות עשה ודחי איסור של טלטול מוקצהב.
 : לא יברך ,וכן עיקר.


ב   ולכאורה איירי דוקא בשאין בידו לקיים אחר השבת ,דלא גרע ממילה שאינה בזמנה שאינה דוחה
את השבת וכדומה .אולם עדין י"ל דשאני מוקצה דרבנן שנדחה לכתחילה בשביל מצוות עשה ,יעו"ש
בחזו"ע ,וצ"ע.
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הבה"ח יהודה שמסיאן
ישיבת תורה והוראה
חולון

 
 :הנה קי"ל גבי ק"ש )סי' סב ס"ג( וברכת המזון )סי' קפה ס"ב( וכן שאר ברכות
 :ס"ג( דלכתחילה צריך להשמיע לאזנו ובדיעבד יצא ,ובלבד שיוציא בשפתיו.
כשקורא ק"ש במקום שיש רעש גדול ,דא"א לו לשמוע באזנו מה שמוציא בפיו ,האם
חשיב כמו שהשמיע לאזניו?
 :גרסי' בברכות )טו (:הקורא את שמע ולא השמיע לאזנו יצא ,ר' יוסי אומר לא
 :יצא .ובגמ' ,מ"ט דר' יוסי משום דכתי' שמע השמע לאזנך מה שאתה מוציא
מפיך ,ות''ק סבר שמע בכל לשון שאתה שומע ,ור' יוסי תרתי שמעת מינה )כי דרשת נמי
בכל לשון שאתה שומע ,ש"מ נמי דצריך להשמיע לאזנו .רש"י( .ובהמשך דנה הגמ' בדעת ר' יהודה
אי ס"ל דיצא בדיעבד או ה"ה לכתחילה ,ומסיקה הגמ' דר' יהודה ס''ל דבדיעבד יצא
אך לכתחילה לא ,ולכן מ''ש בברייתא גבי תרומה דחרש לכתחילה לא יתרום )שאינו יכול
לברך( ובדיעבד יצא ,זה כדעת ר' יהודה ,וכן בברייתא שר' יהודה אמר משום רבו
ראב''ע דבק''ש לכתחילה צריך להשמיע לאזנו ובדיעבד יצא ,זה גם כן כדעת ר'
יהודה ,וכן מ''ש דהכל כשרים לקרות את המגילה חוץ מחש''ו וכו' ,היינו לכתחילה אך
בדיעבד יצא ,וכדעת ר' יהודה )וכ'''ז גבי חרש אך שוטה וקטן גם דיעבד לא יצא ,ע''ש בסוגיא(
וברייתא דר' יהודה בריה דר''ש בן פזי דבברהמ"ז יכול לכתחילה זה כדעת ר''מ .ע"ש.
 יוסף מח' בק"ש אבל בשאר מצוות ד''ה לא יצא ,דכתי' הסכת ושמע ישראל,
 מיתיבי לא יברך אדם ברכת המזון בליבו ואם בירך יצא ,אלא אי איתמר הכי
איתמר ,א"ר יוסף מח' בק"ש דכתי' שמע ישראל אבל בשאר מצוות )בכל הברכות .רש"י(
ד"ה יצא ,והכתיב הסכת ושמע ישראל ההיא בד"ת כתיב .ע"כ.
 הרשב"א :א"ר יוסף מח' בק"ש אבל בשאר מצוות ד"ה יצא .והלכך תניא דמגילה,
 לצדדין קתני .חרש לכתחילה ,ושוטה אפי' בדיעבד ,והא כדאיתא והא כדאיתא.
ותרומה וברהמ"ז )דכתי' בהם דיעבד אין לכתחילה לא( אתיא בין לר' יוסי ובין לר' יהודה,
ודר"י בריה דר"ש בן פזי כר"מ .והק' הראב"ד ז"ל ,לרב יוסף דאמר בדיעבד יצא
והסכת ושמע בד"ת כתי' ,א"כ לכתחילה אמאי צריך להשמיע לאזנו] ,וכנראה כוונתו
להק' לפמש"כ התוס' בד"ה אבל בשאר מצוות .דהק' ,וא"ת הא לעיל אמר בשאר מצות
ילפינן מק"ש כגון תרומה ומגילה וברהמ"ז ,וי"ל דרב יוסף פליג אסוגיא דלעיל ,עכ"ל.
וכוונתו להקשות ,דבשלמא לסוגיא דלעיל ילפי' זאת מק"ש ,אך לרב יוסף אמאי
)סי' רו
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לכתחילה צריך להשמיע לאזנו

)ובזה נתיישבה קושיית הפנ"י על הראב"ד והרשב"א ,ע"ש .וכבר הביא
שם בהמשך דבריו ד' התוס'([.

 ,דהא דאמרי' בד"ת הוא דכתיב בהסכת לחודיה קאמר ,כלומר הסכת כדי
 ,שתקיים אותה ,אבל שמיעת האזן צריך לכתחילה משום דכתי' ושמע ,וגבי
קרית שמע פליגי דר' יוסי סבר כיון דבשאר מצות נמי לכתחילה צריך שמיעת האזן
מדכתיב ושמע ,א"כ שמע ישראל דכתיב גבי ק"ש למה לי ,ש"מ לעיכובא ,ור' יהודה
סבר שמע דכתי' גבי ק"ש בכל לשון שאתה שומע הוא ,ושמיעת האזן לכתחילה נפקא
לן משאר כל המצות דכתי' ושמע.
 ע"ז הרשב"א ,ולדידי קשיא לי דהא ר' יהודה משמיה דרביה דמצריך שמיעת
 האזן בק"ש לכתחילה מ'שמע ישראל' נפיק ליה ,ואפ"ה בדיעבד יצא ,וגדולה
מזו דר"מ אפי' לכתחילה שרי בלא שמיעת האזן וכ"ש בשאר מצות ,ואע"ג דכתי'
הסכת ושמע .אלא שנצטרך עוד לומר דבהסכת ושמע גופיה פליגי דר' יוסי ור' יהודה
משמיה דרביה דרשי ,ושמע להשמיע לאזנך ולכתחילה ,ור' יהודה משמיה דנפשיה
ור"מ לא דרשי ליה כלל אלא לד"ת ,כלומר הסכת וקבל ,ובשמע ישראל נמי פליגי ,דר'
יהודה דריש מיניה שמיעת האזן ולכתחילה ,ור"מ מוקי לה לכל לשון שאתה שומע
אבל השמעת האזן לא צריכה כלל וכו' .עכ"ל הרשב"א.
 להגר"מ הלוי בברכת ה' )ח"א עמ' רלח( דכ' ,דהא דצריך להשמיע לאזנו בשאר
 המצוות הוא 'פשוט מסברא' כדי שידע מה שהוא אומר .ע"כ .ובמחכ"ת נעלמו
מעיניו ד' הרשב"א והראב"ד דהוצרכו ללמוד זאת מפסוקים ,ולא כתבו דהוי 'פשוט
מסברא'.
 למדנו דדעת הרשב"א והראב"ד דהא דצריך להשמיע לאזנו לר"י דקי"ל
 כוותיה וכמו שפסק בש"ע) ,סי' סב ס"ג גבי ק"ש ,סי' קפה ס"ב גבי ברהמ"ז ,וסי' רו ס"ג גבי
ברכות( הוא מדאו' .והנה יש לדון מהיכן למדו גבי ברהמ"ז ושאר המצות ,דבשלמא
לראב"ד מ'ושמע' למדנו גם גבי שאר מצות ,אך לרשב"א שלמד זאת מ'שמע ישראל'
מהיכן למד לשאר מצות דצריך להשמיע לאזנו ,דהא רב יוסף פליג אסוגיא דלעיל
דשאר מצות ילפי' מק"ש? וצ"ל דס"ל דהוי מדרבנן.
 הנה דעת הב"ח )סי' סב( דלר"י הא דצריך להשמיע לאזניו הוי מדרבנן ,וכ"כ בחי'
 הצל"ח )ברכות יג (:דמה שצריך לכתחילה היינו מדרבנן ,ואף דקאמר שמע ישראל
)היינו ר"י בשם ראב"ע( נלענ"ד דאסמכתא בעלמא קאמר ,דאי דרשה גמורה ל"ש במה
שהוא מן התורה לחלק בין לכתחילה לדיעבד ,דדוקא בקדשים הוא דבעינן קרא מיוחד
לעכב ולא בשאר כל כל התורה .ע"כ .וכ''כ לקמן בדף טו) .בתוס' ד"ה להודיעך בסוה"ד(.
וכ"כ בשאג"א )סי' ז' ד"ה ונ"ל( דהוי אסמכתא בעלמא ,וכסברת הצל"ח דבדאו' ל"ש
לחלק בין דאו' לדרבנן .וכן בפנ"י כ' לתרץ קושיית הראב"ד ,דבפשטות מצינו למימר
דהא דקאמר רב יוסף דבשאר מצות לכתחילה לא ,היינו מדרבנן ,ע"ש) .ולפמש"כ לעיל
בהסבר קו' הראב"ד א"ש קו' הפנ"י ,עיין לעיל( .וכן בשו"ת עונג יו"ט )אבהע"ז סי' קעה ד"ה אולם(
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הוכיח מד' הרא"ש דס"ל דהוי מדרבנן .ויש לדקדק מד' הטור )סי' סב( ,דגם ס"ל דהוי
מדרבנן דכ' ,דק"ש נקראת בכל לשון דדרשינן שמע בכל לשון שאתה שומע וכו',
וצריך להשמיע לאזנו מה שמוציא מפיו ,לא השמיע לאזנו יצא .עכ"ל .וממה דלא
הביא פסוק בדין זה כמו שהביא בדין דנקראת בכל לשון ,מוכח דהוי מדרבנן,
ובמשנ"ב )סק"ד( הביא דעת הב"ח דס"ל דהוי מדרבנן ואח"כ הביא מהראב"ד דהוי
מדאו'] .וקצת יל"ד בדבריו דלא הביא דעת הרשב"א דגם ס"ל דהוי מדאו' ,דהרי ד'
הראב"ד הובאו בחי' הרשב"א ,ואמאי לא הביא דגם הרשב"א ס"ל הכי ,וצ"ב[.
 נבוא לדון בעצם השאלה ,דהנה בחס"ל )סי' סב ,העתיקו בכה"ח שם סק"ז( ,נסתפק
 בנידו"ד אי צריך להשמיע לאזניו ,ע"ש .וכן נסתפק בזה הגרש"ז אויערבך
בהליכות שלמה תפילה )פכ"ב ה"ד( .והנה כיון דד"ז הוי ספק ,נראה דלסוברים דהוי מן
התורה הוי ספק דאו' ולחומרא ,ולסוברים דהוי מדרבנן הוי ספק דרבנן ולקולא ,אך
לענין הלכה ,מכיון דבמשנ"ב לא הכריע כאחד מן הדעות ]ובספרי פוסקי הספרדים
חפשתי וג"כ לא מצאתי הכרעה בדבר[ ,ולכן לפ"ז לא נוכל לפשוט ספקנו .אך לכאו'
נראה דיש להקל בזה מטעם אחר ואפי' אי נימא דהוי מן התורה ,עפמש"כ בפרי תואר
)סי' ח( דבכל דבר שיש ספק בלכתחילה ,ובדיעבד יצא יד"ח .יש להקל בזה לכתחילה.
ומרן זצ"ל הבי"ד בכ"ד )עיין חזו"ע סוכות עמ' מה ,הליכו"ע ח"א סוף עמ' שכט ,וכן בח"ז עמ' פז' ,וכ'
שם דהכי קי"ל ,ע"ש ,וכן ביבי"א ח"ג סי' ח אות ד הק' לפי כלל זה ע"ד הרה"ג המו"ל חי' הרא"ה ,ע"ש ,ומשמע

דהסכים לד' הפרי תאר ,ועי"ע ביבי"א ח"ח יו"ד ס"ס כד ובח"ג אה"ע כו ד( ,וא''כ בדין דצריך להשמיע
לאזנו כיון דבדיעבד יצא יד"ח ,א"כ בנידו"ד יש להקל בזה דאין צריך להשמיע לאזנו.
 כ"ז אי נימא דהוי ספק ,אך לענ"ד נראה להוכיח מד' השע"ת דפשיט"ל דיש
 להשמיע לאזנו גם בכה"ג דהנה יש להסביר בזה צדדי הספק ,דמצד א' י''ל דהא
דצריך להשמיע לאזנו הוא ענין של מציאות שישמיע לאזנו בפועל ,וכדאמרי' 'השמע
לאזנך מה שאתה מוציא מפיך' .אכן מצד שני י''ל דהשמיעה היא גדר בדיבורו אם
חשיב כמדבר בקול או לא ,דאי לא שומע מה שמוציא מפיו דומה למהרהר בליבו,
וכדמשמע קצת במאירי )ברכות טו (.ע"ש) .ע"פ הלי"ש תפילה פכ"ב ה"ד ,ושו'"ת שבט הקהתי חלק
או"ח סי' עא( .והנה בשע"ת כ' ,דכבד שמיעה צריך להשמיע לאזנו ,ע"ש .ואי הוי שיעור
בגדר מדבר ,מסתבר דאזלינן בתר רוב בנ"א ,דאינם כבדי שמיעה וכן שומעים ולא
יצטרך להשמיע לאזניו ,וי"ל.
 ה' את עיני ומצאתי בשאילתות )ואתחנן קמג ו( דכתב בזה"ל ,וצריך לאגבוהי קליה
 כי היכי דשמעי אודניה ,מ"ט שמע כתיב השמע לאוזנך מה שאתה מוציא מפיך,
עכ"ל .וכ"כ בה"ג )הלכות ברכות פ"ב( .וכ' הנצי"ב בהעמק שאלה שם להוכיח מד' הגמ'
בברכות )כד (:דחילוק יש בין מגביה קולו למשמיע לאזנו ,דמגביה קולו אינו אלא בקול
גדול .ולפי"ז כ' ,דזה כוונת השאילתות ובה"ג דכ' בלשון 'וצריך לאגבוהי קליה' ,לומר
דהקורא ק"ש ברבים ואוושי קלא דרבים עד שאוזניו אינן שומעות מה שמדבר צריך
לאגבוהי קליה עד שישמעו אוזניו ,עכת"ד .ופשיטא דאי הוה שמיעא להו להאחרונים
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הנ"ל דברי השאילתות ובה"ג ,כלל לא היו מסתפקים אלא היו מחמירים דצריך
להשמיע לאוזנו .ואף אי נימא דאין כוונת השאילתות ובה"ג כמו שפירשם בהעמק
שאלה ,מ"מ לא שבקינן פשיטותיה דהנצי"ב מספיקם דהחס"ל והגרש"ז] .ראה חזו"ע
שבת ח"ב )עמ' רסו( ,ח"ג )עמ' לא( ,ח"ו )עמ' עב( ,חזו"ע ברכות )עמ' קפג( ,יבי"א ח"ו )סי' ג
אות ד( ובהליכו"ע ח"א )עמ' קל([.
 כ"ז גבי ק"ש וברכות אך גבי תפילה יש להקל בזה וכמ"ש הנצי"ב שם ,והבי"ד
 בהליכו"ע שם עמ' קנו .ואע"פ דבספר מנחת יהודה )הו"ד בשפתי חכמים שמות ח ,ח(
משמע דיש להחמיר בזה ,מ"מ יש לצרף השיטות דס"ל דבתפילה אי"צ כלל להשמיע
לאוזנו ,ע"ש בהליכו"ע.
 ,אדם הנמצא במקום שיש רעשים ורוצה לקרוא ק"ש או לברך שום ברכה ,ירים
 ,קולו בקול גדול כדי שישמיע לאזניו מה שמוציא מפיו .וד"ז מצוי בד"כ
בשמחות ,דמחמת קול רעש התזמורת אין אדם שומע א"ע כשמברך ,ויש ליזהר בזה
שיברך כשאין התזמורת מנגנת או שירים קולו .ובס' ברכה נאמנה ע' רסז כ' עצה לשים
אצבעותיו על האוזניים ,ואפי' באצבע אחת סגי ,ובכך ישמע את ברכתו .ויש להוסיף
עוד עצה שיקרב הסידור או ידו לפיו ,ועי"כ ישמע מה שמברך.

שלד
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צריך עיון
במדור זה יובאו מעת לעת עיונים וקושיות שנתקשו הלומדים די בכל אתר ואתר בדברי מרן
רבנו עובדיה יוסף זצוק"ל זיע"א .למען יתורצו על ידי הקוראים .ובזה המקום אנו פונים
בקריאת קודש לכל אחד ואחד לבוא וליישב את דברי מרן רבנו זיע"א כשאז"ל "מצוה ליישב
דבריהם של צדיקים" .ניתן לשלוח תשובות ]וכן קושיות ועיונים[ גם בפקס בכתב ברור וקרי.
יש לכתוב את הדברים בתימצות ובקיצור] .ואמנם יש בידינו יישובים לקושיות שמובאים בזה

המדור ,אלא שבכדי שתצא השמועה מבוררת ד"אין דעותיהם שוות" ומיניה ומינה תסתיים שמעתתא
ויתקלס עילאה .ע"כ אמרנו להציע הדברים בפני הלומדים ,ובגליונות הבאים נפרסם את תשובותיהם[

לתועלת המעיינים ראינו לנכון להביא בקיצור את ד' העיונים שהוקשו במדור זה ,ע"מ

שנגדיל תורה ונאדירה] .העיונים באו כאן בקיצור נמרץ ,והרוצה לעיין היטב יעיין במקורו.
כמו"כ לכל העיונים נכתבו יישובים בגליונות שלאחמ"כ יעוי"ש[.

       

 עובדיה שבת ג )עמ' קלג-קלד( כ' להתיר בכסא שהיה בסיס לדבר האסור ביה"ש,
 שנתערב בכסאות אחרים ,ע"פ הצל"ח" ,דספקא דרבנן לקולא" .וקשה דלקמיה )עמ'
קמד-קמה( כתב שמים הנוטפים מהמזגן ונתערבו במים אחרים אסורים בטלטול .ואין לסמוך
על הצל"ח מכיון שהרשב"א פליג] .אפי' שנולד הוא דרבנן[) .גליון ח(

      
 ביבי"א )ח"ב או"ח ז אות ה( דלפ"ד הפרי"ת דגם המתחיל תפילתו כשהש"צ באמצע
 חזרה הוי כבציבור ,מיושבת קושית הפמ"ג על המ"א מד' הש"ע שכ' שיחכה
אחר קדיש ,הרי שאיש"ר עדיף מתפילה בציבור .וצ"ב דהפרי"ת מיירי באמצע החזרה,
והש"ע מיירי אחר קדיש א) .גליון ט(

     
) ח"י יו"ד סוף סי' מא( כ' להתיר ירקות של ישראל שעבד בקרקע גוי ,משום ספיחין,
 כיון דבזה"ז דיש למומרים למי למכור חמץ שעבר עליו הפסח ,אין לאסור לקנות
מהם ,דבלא"ה ימצאו הרבה קונים .וה"נ גבי שביעית .וקשה שביחו"ד )ח"ג סי' כח( כ' דאין
לקנות חמץ לאחר הפסח מיהודי לא דתי ,אא"כ יש לו תעודה שמכר חמצו .ודרך קסת'ו
שנית בחזו"ע פסח )ח"א עמ' ע( .וצ''ע) .גליון י(

       
 בחזו"ע שבת )ח"ה עמ' קכד( להתיר ללכת במקום שדורס נמלים ,דהוי פס"ר דלא
 ניח"ל .ולכאו' קשה דהא סוגיא דעלמא דלא כהערוך] .וכמ"ש ביבי"א ח"ד סי'
לג[) .גליון יב(
א

ויעויין מש"כ לבאר בזה הרה"ג השואל שליט"א בגליון זה בתגובות והארות .המערכת.
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 מרן מופת הדור זצוק"ל בחזו"ע יו"ט )עמ' רמב בהע'( שאם לא ספר את העומר
 בלילה ונזכר למחרת רק אחר שלוש עשרה דקות וחצי מהשקיעה ,אף על פי
שהוא נוהג להחמיר בכל מוצאי שבת כדעת ר"ת ,אין לצרף בזה סברת ר"ת וסיעתו
ולהרשות לו לספור מכאן ואילך "בברכה" ,כיון שפשט המנהג בארץ ישראל כדעת
הגאונים ודלא כר"ת ,ולכן מכאן ואילך יספור בלא ברכה .שספק ברכות להקל .ע"ש.
ולא זכיתי להבין דב"ק ,דלכאורה הגם שהמנהג כהגאונים ,סוף סוף מכח ספק ספיקא
קא אתינן ,וכבר ביאר לנו מרן זצוק"ל שעבדינן ספק ספיקא גם בסברא דחויה אף
כששני הספקות נגד מרן ,וכל שכן בדעת ר"ת שהרבה ראשונים עומדים בשיטתו ,וכ"פ
מרן השו"ע באו"ח )סימן רסא( ,אף שיש נגדו מנהג כהגאונים ,וכמו שכתב ביבי"א )ח"י סי'
לח אות ה ועוד( .ואני בער ולא אדע .ואשמח לקבל תשובה במדור מצוה ליישב .ולי צ"עב.
בברכה  
באר שבע

ב

  וכיו"ב יש להעיר עמ"ש בחזו"ע ימים נוראים )עמ' שסח( לענין נשיאת כפיים בנעילה ,שאם הוא
תוך ביה"ש ,יש לצרף דעת ר"ת לס"ס ולישא כפיים בברכה ,אבל לאחר צאה"כ דהגאונים ,לא ישאו כפיהם.
ואמאי ,הרי אכתי איכא ס"ס .וצ"ע.

שלו
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מצוה ליישב
        
  שהמ"א מיירי במי שבא כשעדיין הש"ץ בחזרת העמידה של תפילת מנחה
 קרוב לסוף וסמוך לקדיש .וכן נראה הבנת הערוך השולחן שם באות ח שכתב" ,מי
שבא לבהכ"נ במנחה 'אחר הקדושה' ואם יתפלל לא יאמר מודים ואיש"ר ,ימתין עד
אחר קדיש שלם ,אמנם אם יעבור הזמן או שלא יוכל להתפלל ערבית עם הציבור יש
מי שאומר דתפלת צבור עדיפה ויתפלל מיד )מ"א סי' ק ב(."...
 אם הוא מתחיל להתפלל מנחה מיד אז הוא מבטל איש"ר אחר חזרת הש"ץ ,אבל
 הוא יכול להתפלל מנחה עם הצבור כיון שהוא עדיין מתחיל באמצע חזרת הש"ץ
של מנחה )לפי דעת הפרי תבואה( וגם יוכל להתפלל ערבית אחר כך עם הציבור ,אבל אם
ימתין כדי לענות הקדיש אחר חזרת הש"ץ של מנחה ,אז הוא מבטל תפילת מנחה עם
הציבור וגם תפילת ערבית עם הצבור .ולכן השאלה כאן היא איזו עדיפה עניית קדיש
או שתי תפילות עם הצבור) ,דהיינו מנחה וערבית( ,ובזה סבר המ"א ששתי תפילות עם
הצבור עדיפה מעניית קדיש .ולכן לסברת הפרי תבואה אין קושיא על המ"א מדברי
מרן .ושפיר כתב היביע אומר "לפמ"ש בשם ה' פרי תבואה א"ש ד' המג"א בפשיטות".
מחבר הספר  
  המעיין בדברי הפרי תבואה פנימה יראה דעמד על דברי המג"א בפירוש ,וכתב
 דהמג"א מפרש דברי השו"ע במש"כ "ואם לאו אל יתפלל" ,דמיירי רק באופן
שאינו מפסיד תפלה בציבור .וכתב שם הפרי"ת שאף המתפלל שלא ביחד עם הציבור
ולא עם בזמן חזרת הש"צ ,כל שהציבור עסוקים אז בתפלה והוא מתפלל אז י"ח ,מקרי
תפלה בצבור .ושכ"כ הכנסת הגדולה )בשיירי כנה"ג סי' קכד הגה"ט אות א ]כצ"ל[( .ומכ"ש
בשעה שחלק מהציבור עדיין עסוקים בתפילת שמו"ע ,וכמש"כ מרן זיע"א שם )באות ו(.
וא"כ דברי מרן רבינו זיע"א ברורים דלד' הפרי"ת גם בערבית אחרי הקדיש חשיב
תפלה בצבור.
 רבנו "אבל  בשם ה' פרי תבואה א"ש ד' המג"א בפשיטות ,דהכא
 אכתי חשיב תפלה בצבור" .צ"ל בכוונתו דכ' לעיל מינה )אות ב( בשמו דסגי
שמתחיל או מסיים עם הצבור ,דהרי בלא"ה אין המתפללים אומרים כולם מלה במלה
בשוה .ולקמיה )אות ו( ביאר דאף במתחיל כשהציבור בברכה אחרונה חשיב תפלה
בצבור ,וא"כ היא היא סברת הפרי"ת דכל שהציבור עדיין עסוקים בתפלה חשיב תפלה
בצבור) ,אלא דלפרי"ת אף שהציבור נמצאים בשאר חלקי התפלה ולא בשמו"ע חשיב תפלה בצבור(.
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  יש להעמיס בדברי היבי"א ,בהקדים דהנה פי' דברי השו"ע תלוי ,אי אמרי'
 דתפלה עם הש"צ חשיבא כתפילה בציבור אי לאו ,דאי נימא דלא חשיב תפלה
בציבור א"כ ממה דאמרי' ליה דימתין עד אחר קדושה ואז יתפלל ביחיד ,ולא אמרי'
דיתפלל מיד כשהגיע לביהכ"נ ,אף דמיקרי תפלה בציבור ,הוא משום דקדושה עדיפא
מתפלה בציבור .וכ"ש שקדיש עדיף מתפלה בציבור .וכמש"כ כן הערוה"ש )ס"ג וס"ח(.
ולפי"ז מה דכתב מרן בשו"ע "ואם לאו אל יתפלל" כוונתו דלא יתפלל מיד ,ולא יתחיל
עם הש"צ ,אלא יתחיל תפילתו אחר קדושה .אך לשיטת המג"א שתפלה עם הש"צ
חשיב כתפלה בציבור ,א"כ אפ"ל דכיון דאם יתחיל מיד כשנכנס לא חשיב בציבור,
לכן אמרי' דיתחיל עם הש"צ ,וא"כ אין ראיה דקדושה עדיפא מתפלה בצבור ,וממילא
אין הכרח דקדיש עדיף מתפלה.
 כך הוא פי' היבי"א" ,ומוכח דס"ל דמה שמתפלל אח"כ בחזרת הש"צ לא
 חשיב תפלה בצבור" ,דאם הוה ס"ל דתפלה עם הש"צ מיקרי תפלה בציבור,
א"כ היה יכול לפרש דברי השו"ע דלא יתפלל מיד אלא עם הש"צ ,ואין ראיה שקדושה
קודמת לתפילה בציבור וממילא וכו' .ואף מתפילת ערבית אין ראיה ,דגם שם אם לא
התחיל עם הציבור לא מיקרי תפלה בציבור ,ולכן צריך להמתין עד אחר הקדיש.
" אבל לפמש"כ בשם ה' פרי תבואה א"ש ד' המג"א בפשיטות ,דהכא אכתי
 חשיב תפלה בצבור" .כוונתו דכיון דחשיב תפלה בציבור ,א"כ הדין הוא
שמתחיל עם הש"צ ואין ראיה שקדושה עדיפא מתפלה בציבור .זה הנלע"ד אחר עיון
רב.


         
  מה שהחמירו בפס"ר דלא ניח"ל בדרבנן דלא כהערוך ,הוא דווקא בסחיטה
 כה"ג דגזרינן שמא יתכווין לסחוט ,דאז הוי מלאכה דרבנן גמורה .אבל בשאר פס"ר
דרבנן ,מותר אף היכא דניח"ל .כדמוכח בשו"ע סי' שיד ס"א ,שפסיק רישיה באיסור
דרבנן מותר ,ואף אם ניחא ליה )ועיין בבאר יצחק סי' טו שכ"כ( .וכמ"ש המשנ"ב )שם ס"ק יא.
ושער הציון ס"ק י-יא( .ואל"כ ד' הש"ע סתרי אהדדי ,סי' שיד לסי' שכ .וכן מוכח בשו"ע
)סי' שכ יז( "ספוג אין מקנחין בו אא"כ יש בו בית אחיזה גזירה שמא יסחוט" .ולכאו'
הרי הוי פס"ר ,ואינו 'שמא' .ולפי דברינו ניחא ,דגזרינן שמא יסחוט בכוונה ,הלא"ה
מותר .ובתשובה הארכתיא.
מחבר הספר  
לכבוד מערכת "משנת יוסף" ה' עליהם יחיו!
  שיש לחלק טובא בין מפרק בפקיקת החבית ,דמה שאצ"ל ,ומאי דלא נח"ל,
א

ותשובתו הנ"ל תודפס בעז"ה בגליון הבא .
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הוא דבר אחד ,שהנסחט הולך לאיבוד ואין ממנו תועלת .וממילא אין היכי תימצי
שיהיה לנח"ל וצריך לגופה ,דהא בהא תליא .משא"כ כאשר הורג בע"ח דרך הילוכו,
שיש בזה שני עניינים נפרדים ,האחד דבעצם הריגתן לאכפ"ל ,לפי שאינם מפריעים
בחיותם ,ועוד דבר נוסף שאינו צריך לגוף הבע"ח המתים ,לפי שאין תועלת בעורן
ובגויתן .ואה"נ באופן דנח"ל בהריגתן ,שהם מפריעים ,אבל אין צריך לגוף מלאכת
ההריגה ,שאין שימוש בעורן ,הו"ל פסי"ר דנח"ל במשאצ"ל ,והיינו פסי"ר דנח"ל
בדרבנן שאין מקילין בו .ודו"קב.
 הוא מלבד מה שיש להוסיף טעם להקל בנ"ד דמתעסק הוא אצל הריגה ,וכמ"ש
 המ"מ בפ"י הי"ז לגבי צידה ,ומבואר יותר בבאוה"ל סי' שטז ריש ד"ה נחשים
וכו' .וע"ע בש"ע שם ס"י .ודו"ק[.
 כתבתי ,והיעבת"א.
זעירא דמן חבריא   ס"ט
כולל "יוסף אומץ" אלעד

ב ובעיקר מ"ש החכם השואל דסוגיאן דעלמא דלא כהערוך כמ"ש ביבי"א ח"א סי' כא ,וח"ד סי' לג אות טו,
ע"כ .אולם אי משום הא לא אריא ,דעיקר דבריו שם אינם אלא בעצם יסודו של הערוך דס"ל פסי"ר דלנח"ל
בדאו' שרי ,ובזה העלה שם מרן זיע"א דלמעשה נקטינן כרוה"פ שחולקים בזה .אולם הא ודאי דמודה ואזיל
שע"י צירופים שונים שפיר דמי להקל ,וכמ"ש להדיא בח"ד הנזכר "שאין לנהוג כן )כמו הערוך( כלל רק
שיש עוד צירופים אחרים" ,ע"ש .ולכן גם לגבי הריגת בע"ח דרך הילוכו ,דנחית דרגא לדרבנן אחר שאצ"ל,
שפיר דמי להקל בעיקר הדין.
ומה שציין החכם השואל ליבי"א ח"ד סי' לד אות יב שמבואר שם ע"פ הראשונים להחמיר בדינא דהחזו"ע
שבת ח"ה ,הנה אדרבא מבואר שם )באותיות יב עד טו( שיש לחלק בין מלאכת כיבוי ,דאף במשאצ"ל
מחמרינן בה לאסור פסי"ר דלנח"ל ,לבין שאר איסורי דרבנן ,ע"ש .ועכ"פ מובא שם מכמה ראשונים
שהחשיבו להדיא פסי"ר דלנח"ל במשאצ"ל ,כדין פסי"ר דלנח"ל בדרבנן ,ע"ש .ונמצא מדברי אותם
ראשונים חיזוק וראיה למ"ש מרן זיע"א בחזו"ע שבת ח"ה.
ומ"ש השואל מהיבי"א שם באות כב ד"ה כל קבל ,הוא רק לצדד לדחות בדרך מו"מ את ראיית הדבר
שמואל אבוהב שהבין בדעת התוס' דפסי"ר דלנח"ל בדרבנן אסור ,ע"ש .וכן הוא באות כג ד"ה ולכאורה,
שסה"כ כתב שם עוד דרך לסלק ההערה מהש"ע סי' שב ,ע"ש .ואדרבא להדיא סיים בשני המקומות הללו
"וכמו שכתבתי לעיל לגבי כיבוי" .ע"כ .וכוונתו למה שהרחיב מאות יב עד טו הנ"ל ,לכתוב חילוק זה בין
משאצ"ל דכיבוי לבין שאר איסורי דרבנן .ומוכח דר"ל שיש עוד ליישב הערות אלו שעסק בהם ,על אותה
דרך שכתב קודם לכן מפי ספרים וסופרים לחלק בדומה) ,והכי הוא ודאי במ"ש השואל מיבי"א שם סוף אות
יח (.ותל"מ.
ובעיקר ההערה ממאי דקי"ל להפוסקים לאסור פקק החבית אף דהו פסי"ר דלנח"ל במשאצ"ל ,שהרי הולך
איבוד .הנה מלבד מאי דאיכא התם תו טעמא משום מלבן אליבא דר"י הרמב"ם הרמב"ן הטור )כמ"ש מרן
בב"י סוד"ה הסוחט בגד( ,ובזה פשיטא דלא חשיב פסי"ר דלנח"ל במשאצ"ל ,ודו"ק.
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תגובות והארות
  
לכבוד מערכת "משנת יוסף"
 מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל בגליון י' בסימן פג ,ובעמ' יב כתב דאם א' מבני הזוג ספרדי
 וא' אשכנזי יש לקבוע תאריך החתונה מיום לד בעומר והלאה יום יום .והדברים סותרים
למה שכתב בעמ' יג-יד ,דאם א' מבני הזוג ספרדי וא' אשכנזי יש לקבוע תאריך החתונה כמנהג
העדה של החתןא.
צעיר הלויים
 

 

  זו דפקו בביתי ב' בחורים ושאלתם באשר יש לאמם מכשיר אייפון )ה' ירחם( והצליחו
 עתה לשכנעה לשוברו ובעת רצון כזו אם ימתינו למוצ"ש יש לחוש שהיצה"ר יצנן את
ההתעוררות דקדושה ותתחרט.
  זה ודאי שאם אפשר לעשות בהיתר כגון ליטול את המכשיר בטלטול בשינוי )בפיו או
 במרפקו או ברגליו( ולהחביאו במקום מוצנע שלא יוודע לאמם או להשליכו לאשפה המרכזית
)הצפרדע הגדול( שלא בפני אנשים ודאי שעדיף טפי.
 אם יש גוי במקום שאפשר לומר לו לשוברו ודאי שמותר שה"ז קלקול בסתירת כלי שאסור
 מדרבנן וע"י גוי הוי ליה שבות דשבות במקום מצוה גדולה דשרי )ש"ע סי' שז ס"ה ,וסי' תקפו
סכ"א(.
  זה בודאי מצוה גדולה לשוברו שהרי איסור חמור הוא להחזיקו ברשותו כמפורש בגמ'
) ב"ב נז (:שההולך   בדרך שיש בה נשים שמכבסות בגדים בנהר ואין מכוסות
בשלימות " שלא היה לו להתקרב וכמ"ש הרחק מן הכיעור" )לשון רשב"ם במקום(.
וכן פסק ערוך השלחן )אהע"ז כא ,א'( וזהו באופן של נשים המכבסות בגדיהם ,על אחת כמה
וכמה בנידון דידן שאסור אף לו יצויר שאין מסתכל כלל במה שאינו ראוי ורשע הוא.
 בזה כתב אזמו"ר זצ"ל בשו"ת יביע אומר )ח"ו סו"ס יב( שעצם הכנסת טלויזיה לביתו
 הוא איסור גמור לכל מי שמודה על האמת )וד"ל( ,ועתיד הוא ליתן את הדין וכן פסקו כל
גדולי דורינו וקראו על המביאה לתוך ביתו "לא תביא תועבה אל ביתך" עכ"ל מרן זצ"ל.
 ענף עץ עבות )עמ' שסג( הוסיף "ואפשר שהוא פסול לעדות" וכידוע שכן הורו הגאון ר'
 שמואל וואזנר זצ"ל שכל המחזיק ברשותו מכשיר זה אינו ראוי להיות עד )ואף אם הוא
משמש בקהילה כרב ומסדר קידושין ,לא יוכל להיות "עד"( .וכן הורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א
שאף בדיעבד ששימש כעד בגט הגט פסול] .ועתה נדפס קונטרס בירור הלכה מהג"ר שלמה
זעפראני שליט"א המכהן כאב בית דין והאריך לברר בטו"ט טעם פסולו לעדות ע"פ דין ועיין שם
אם יש להקל לפסול הקידושין בלא גט[ .וכן אם הוא סופר סת"ם אין המזוזות שכותב כשרות
כמ"ש בספר ברכי נפשי )ח"א עמ' תקמ(.
 אין להתפלל במנין שהש"ץ מחזיק מכשיר זה בביתו כמ"ש דודי הראש"ל בספרו ילקוט יוסף
) סי' נג הלכות ש"ץ עמוד רצג( .בשם שו"ת באר משה )ח"ד סי' קמג( וע"ש שעדיף להתפלל
ביחידות מלהתפלל עם כזה ש"ץ.
א   יעויין בהערת המערכת שם .ועוד דבעמ' יג-יד כתב "בדרך כלל" יש לקבוע כמנהג העדה של החתן,
ואילו בעמ' יב כתב "אפשר" לערוך מיום לד לעומר יום יום .ודו"ק.
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 בס' אום אני חומה )ח"מ סימן נ'( שכשיש לבני ביתו שלא לרצונו והוא לא משתמש אם  
 רשאי להיות ש"ץ בימים נוראים או דחשיב שאין ביתו ריקם מעבירות.

 ראיתי בילקוט יוסף ימים נוראים הנד"מ )אלול תשע"ה עמוד שמג( שבשעה הקובעת את
 הדין בראש השנה שזו שעת תקיעת שופר יקבל על עצמו לקיים כל אשר יורו חכמי הדור

ובכלל זה יזהר ויזהיר מלהשתמש במכשירים החדישים הנ"ל .וכוונתו אף אם יפקפק מאן דהו על
המבואר לעיל ועל הפשוט לכל מי שיש מעט יראת ה' בלבבו ,סוף סוף כן הורו גדולי הדור ויש
לעשות ע"פ הוראתם אף בלי שנבין טעמם.
] זה לא שייך "פסיק רישא דלא אכפת ליה" או "דבר שאינו מתכוין" וכמ"ש החפץ חיים
]) כלל ו' ס"ק יד( ,שאחר עיון הרבה העלה שבעניינים אלו שמצוי פיתוי היצר לא שייכי כל
היתרים הללו[.
 לענין דלשוברו בשבת הוא סותר שאסור מדרבנן ואף שלדעת כמה ראשונים אין סתירה
 בכלים כלל כמו שהאריך בחזו"ע )שבת ה' עמ' שסח והלאה( ע"ש שלא סמך ע"ז לבד להתיר
כנגד פסק הש"ע )שיד ס"א( ,שהרי אף הקרבן נתנאל שהעיר על מרן הש"ע שפסק נגד הרי"ף
והרמב"ם לא סמך להקל אלא ע"י עוד סניף וכן שאר האחרונים לא הכריעו להקל נגד מרן הש"ע
אף שהעירו ע"ד.
] שעיקר מש"כ הקרב"נ בדעת הרמב"ם אינו מוכרח כמ"ש בספר שבת של מי )קמו .(.וע"ע
] תבואות שור )סי' לו ס"ק מד( ועוד שדעת התוס' והרא"ש רבינו שמשון ורבינו פרץ
ומהר"ם לאסור סתירת כלי שלם .ויש ראשונים שהביאו המחלוקת ולא הכריעו ,הסמ"ק והמרדכי
הכלבו והא"ח וע"ע בסמ"ג .ואת כ"ז ראה מרן הש"ע והכריע לאסור ומי יבוא אחרי המלך וכו'[.
 יש לדון להתיר לעבור איסור דרבנן כדי למנוע מכשול באיסור תורה ע"פ המבואר בש"ע
) ס"ס שו( ובמשנה ברורה )סקנ"ו( ושער הציון )סקמ"ו( שמותר לעבור איסור דרבנן ע"מ
למנוע מכשול באיסור תורה אף בפשע בכך שהגיע לידי נסיון.
 שלא שוברו אלא מערה עליו מים יל"ע אם הוא תלוי בחידוש החזו"א שחשיב סותר על
 סתירת המעגל החשמלי )וכ"פ השבט הלוי ח"ח סי' מז וח"ט סי' קסג ,ואגרות משה ח"ד
סי' פד ,והאור לציון ח"ב פרק מא ס"א וג'( ,או שאין זה אלא איסור דרבנן כמ"ש יבי"א ח"ט )סי'
קח ס"ק קפה( .דיש לומר שבכה"ג שהכלי נתקלקל לגמרי משימוש לכ"ע יחשב סותר .וצ"ע.
 אם הוא רק איסור דרבנן הו"ל שבות דשבות ע"י ישראל .ועיין חזו"ע ג' )עמ' תעז(.
 יעשה כן בשינוי הוא תלוי במש"כ חזו"ע ג' )עמ' תנז( שהפמ"ג )א"א תרנה( נסתפק בזה
 ובשמירת השבת כהלכתה הנד"מ )פ"ל סקמ"ט בסו"ד( ובשלחן שלמה )סי' רסו סק"ב( צידד
להחמיר כשאין שינוי ביצירה ,וכ"פ הגריש"א )ארחות שבת פכ"ג סעיף קג( .ואילו הקצות השלחן
וזכרון יוסף סתמו להקל ולא חילקו בין השינויים .ובשו"ת באר יצחק )סו"ס יד( הוכיח להחמיר
שאיך לא הורו בגמ' להביא ע"י גוי בשינוי שהוא דבר קל.
 בכה"ג אכן חזי לאצטרופי סברת הקרבן נתנאל הנ"ל להתיר סתירה בכלים .וה' יגדור פרצות  
 עמו ישראל.

 בהגר"א שליט"א
)נכד מרן זיע"א(

 

 מרן זצ"ל בחזו"ע )שבת ו עמ' קנח( שאם היתה תקלה בחברת החשמל ,ותקנוה בשבת ,מותר
 ליהנות בשבת מהחשמל .דכיוון דהמתכווין להעלות תינוק מן הנהר ולהעלות עמו דגים,
מותר .והביא מרבותינו הראשונים דהרי הוא משובח .ע"ש .וכיוון שיש חולים שיש בהם סכנה אם
לא יהא להם חשמל ,הרי זה משובח ,משום פיקוח נפש] .ודבריו נוגעים גם בלא תקלה ,כיוון
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שעושים מלאכות דאורייתא בתחנות הכח[.
 שייך לאסור משום דמרבים בשיעורים ,דבלא שיהא חשמל בשיעור המספיק לכולם ,לא יהא
 כלל לאף אחד ,ובכללם לחולים ,כידוע .והוי כ'אי אפשר לכזית בשר ,בלא שחיטה' .וק"ל.
)וע"ע ילקו"י שבת כרך א ח"ב ,קונ' אחרון סי' ג .באורך(
 חדשים מקרוב באו ,לאסור להשתמש בחשמל בשבת ,כיוון שבדקו ומצאו שמדליקים
 טורבינה אחת ,ואח"כ מכבים השניה ,לצרכי חסכון .שהטורבינה שמדליקים חוסכת יותר,
ואז מכבים את הטורבינה שהיתה דולקת .ונמצא שאין בזה צורך כלל לפיקוח נפש.
 ראיתי בספר 'והערב נא' להרב ארז חזני )ח"ג עמ'  (210שהביא ששאל הגר"י זילברשטיין
 שליט"א את הגרי"ש אלישיב זצ"ל ,באדם ששכנו החילוני הזמין חשמלאי לתקן לו את
החשמל בשב"ק ]רח"ל[ ,והחשמלאי הנ"ל בטעות ניגש ללוח החשמל של אותו שומר מצוות,
והוריד את המפסק ,ושוב העלהו .האם מותר ליהנות מחשמל זה בשבת ,או דאסור משום מעשה
שבת.
 לו הגריש"א שמותר ליהנות ,דכיוון דהאיסור ליהנות ממעשה שבת הוא קנס ,בנדון זה
 שכבר היתה מצויה בהיתר הנאה זו ,והיתה ממשיכה להיות בהיתר ,אלא שבא זה ופשע
ומנע הנאה זו ,ושוב החזיר המצב לקדמותו ,נמצא שלא נתן לו שום דבר חדש ,ולא קנסו חז"ל
בכה"ג .ע"ש] .ולא דמי לכבה מאליו ,ותקנו בהיתר ,שאז בלא החילול שבת ,לא היה לו חשמל,
משא"כ הכא דבלא החילול ,היה לו חשמל בהיתר[.
 בנ"ד ה"נ שייכת אותה סברא ,דבלא החילול שבת היה החשמל מהטורבינה הראשונה
 שהודלקה בהיתר] ,מע"ש או לצורך פיקוח נפש כנ"ל[ ,ודל החילול שבת מהכא ,היה לו
אותה הנאה ,ולא קנסו בכה"ג .ובנ"ד קיל אף יותר ,דכל הזמן היה חשמל] ,דאל"כ יש בזה פקו"נ
של החולים[ ,ורק אחרי שהדליקו ,כיבו את מה שהודלק בהיתר .נמצא שלא היה רגע שלא היה לו
הנאה זו ,שלא כמו במקרה שדיבר הגריש"א שקודם כבה ,ואז לא היה לו הנאה זו כלל ,עד
שהודלקה באיסור.
 להקשות ממ"ש הביה"ל )סוס"י רעו ד"ה וכן( בגוי שהוסיף שמן ללאמ"פ ,שהדרך קודם
 לכבותו ואז להוסיף ולהדליק ,וכ' שהיה נר' לאיסור ,כיוון דהוי הדלקה חדשה .ושוב דחה
לפמ"ש הא"ר )שם ס"א( בגוי שמחט הפתילה וכבתה ,והדליקה ,שמותר ליהנות ,כיוון דאחר
שכיבה הוי ההדלקה כלצרכו ,דצריך לתקן קלקולו .ע"ש .ולמה לא התיר מסברא זו דדל כל
החילול שבת מהכא ,והיה בלא"ה נר ,נמצא שלא נהנה מהחילול.
 מיירי בגוי ,ואינו מדין קנס ,אלא דחיישינן דיאמר לגוי ,כיוון דקיל לאינשי אמירה לגוי .וא"כ
 גם בכה"ג שייך חשש זה ,דאחר שכיבה יאמר לו הישראל להדליק ,אם לא מטעמא דהוי
לצרכו] .וכן ההיתר דשם ל"ש הכא ,דבישראל גם בעשה לצרכו אסור לכל ישראל בו ביום[ .אמנם
בנ"ד גם בגוי יש להתיר לכאו' ,דכיוון דכבר מצויה לו ההנאה ,למה שיאמר לגוי להדליק אחד
ולכבות אחר ,אפוכי מטרתא למה לי.
 לומר דיש הנאה ממה שעושים בחברת חשמל לחסכון ,שעי"ז נהיה יותר זול החשמל .דמלבד
 דלא נהיה מיד יותר זול ,אלא דאם כמה פעמים לא יחסכו ,אח"כ יעלה המחיר .עוד בה
דהנאה זו אינה קשורה לשימוש בשבת ,דגם מי שמשתמש בחול ,נהיה לו החשמל זול יותר ,דלכל
הזמן יש מחיר אחד לחשמל ,בין לזמן שעולה לייצר את החשמל הרבה כסף ,ובין לזמן דעולה כסף
מועט.
  

 

 הייתי מ"ש הגר"י דרזי נר"ו בס' שבות יצחק חי"ב )בקונ' הנאה מחשמל עמ' י( ,שבחברת
 החשמל נתגלה שנעשות פעולות גם מטעמי חיסכון באופן שאין בעשייתן משום פקוח נפש,
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וממילא אין היתר להנות מאותו חשמל בשבת .וכגון שיש שני גנרטורים גדולים בחדרה ,שכל אחד
מהם בכוחו לייצר כח חשמל של כשש מאות מגוואט ,ובשביל להפיק ממנו את כל העוצמה הזאת
יש לו ששים מבערים ,והיה כאשר שניהם עובדים על כשמונים מבערים ביחד בשביל שצריך לייצר
כשמונה מאות מגוואט ,ושוב ירדה הצריכה ועתה אין צריך אלא ייצור של כחמש מאות מגוואט
בלבד ע"י חמישים מבערים ,ובמקום שיפחיתו כשלושים מבערים ודיו ,פעמים שזול יותר להדליק
באחד עוד עשרה מבערים שבכך יפיק עוד כמאה מגוואט ,ובגנרטור השני לכבות המבערים
ולהפחית למינימום .ונמצא שנהנה מהבערה של עשרה מבערים באופן שמעשה ההדלקה לא היה
בו שום צורך של פיקוח נפש .ע"כ.
 כפי הנראה לחשש זה יש לפחות תרי טעמי להיתרא .חדא דלמעשה החשמל הבא מהגנרטור
 שנשאר דולק ,מופק ברובו מכח המבערים שכבר עמדו בהיתר ,ולכן לא זו בלבד דהוי זה
וזה גורם )מה שבשבות יצחק ח"ו עמ' קצב שדא ביה נרגא וצ"ע( ,אלא אף בטל ברוב כח
המבערים המותרים ,ושוב אין כאן איסור הנאה .מה גם דכח החשמל המופק בתחנת הכח אינו
מגיע ישירות לצרכנים ,אלא מגיע אל הרשת הארצית שבחיפה ,ושם נקבץ עם כלל כח החשמל
המגיע מכל תחנות הכח הקיימים בארץ ,ומשם נפוץ כח החשמל על פני כל הארץ אל הצרכנים כפי
מדת הצורך .ונמצא דאעיקרא אותו כח חשמל שנעשה באיסור ,מגיע לצרכנים כשהוא בלול מכלל
כח החשמל המגיע מכל תחנות הכח כאחד ,וממילא גם שם יש ביטול גמור ברוב חשמל הבא
בהיתר ,ויש להרחיב בזה ואכ"מב .זאת ועוד י"ל בזה מ"ש ביחו"ד חזן ח"א )סי' ל ד"ה והיה
מקום( ,דיש מקום לומר ,דאף שהפעלת המכונות המייצרים את החשמל הם כחו של האדם והוו
מעשה שבת ,אבל הזרם הנוצר ועובר אינו אלא כח שני ,ולכ"ע אין בו משום מעשה שבת .והרחיב
בזה מעט ,ע"ש .וכיו"ב כ' הגרשז"א במנח"ש )בנ"ד לפי מציאות ייצור החשמל דאז( ,לגבי נתינת
הדלק ע"י משאבות ,דהו"ל כח שני שהוא גרמא מדרבנן לכל היותר ואין בו משום מעשה שבת,
וגם בזה יש להרחיב ואכ"מ .וזה מלבד מה שכבר כתב הגרשז"א לצדד במנח"ש )והוב"ד בילקו"י
שבת כרך א ,ח"ב עמ' תשלד( ,שהרי אין הזרם החשמלי מפעיל את המכשירים אצל הצרכנים ,אלא
אחר שהמכשירים כבר פועלים ,הזרם החשמלי במרוצתו משמר פעולתם שלא תיפסוק ,דלכאורה
אין בזה משום מעשה שבת ,ע"ש.
 למעשה אין בגילויים אלו טעם מספיק לאסור מן הדין השימוש בחשמל בשבת ,שכבר מצינו
 לו לפחות שני טעמים ברורים להיתר ,וכאשר עיני המעיין תחזינה מישרים .אלא שכבר כתב
מו"ר הראש"ל יצ"ו בילקו"י שבת כרך א )ח"ב בקו"א סי' ג( ,שמי שיש בידו אפשרות להתחבר
לגנרטור בתורת חומרא שפיר דמי ,ואפשר אף מכספי מעשר )ילקו"י שבת כ"א ח"א עמ' סד(.
ע"ש .והנלפע"ד כתבתי.
זעירא דמן חברייא  ס"ט
כולל "יוסף אומץ" אלעד
ב ומדין מעמיד אין לאסור ,דלא מצינו אלא לגבי איסור גמור שמעמיד היתר גמור ,כגון קיבה של נבלה
שמעמיד בה חלב של היתר לעשותו גבינה ,א"נ שאור איסור שמחמץ בו עיסת היתר ,וכיו"ב .וטעם האיסור,
דאף דאיכא ששים בחלב לבטל "טעם" הקיבת נבלה ,ולכן מהתורה הגבינה מותרת ,מ"מ החמירו חכמים
שאין כאן ביטול ,דמכיון שכל ההעמדה של הגבינה מכח הנבלה באה ,הרי שהנבלה ניכרת בעצם ההעמדה,
שהגבינה עומדת ולא נשפכת ,ולכן אסרו חכמים כאילו הנבלה בעין .ולכן כשיש עמו עוד דבר היתר שגם
הוא מעמיד ,כגון שהעמיד חלב היתר ,ע"י גבינה של איסור וגבינה של היתר ,הו"ל זו"ז גורם ומותר ,שכבר
אין ניכר בהעמדה "האיסור" ,שהרי ההעמדה נעשית ע"י האיסור וההיתר כאחד .וכמבואר כ"ז בב"י יו"ד
סו"ס פז ,ושם בהגה ,ע"ש) .וכתבו שם הט"ז והש"ך ,ובלבד שהאיסור לבד לא היה בו כדי להעמידו לבדו.
וע' מזה שם באחרונים (.וממילא בנ"ד אינו ענין לדין מעמיד ,דמה שהתערובת כולה תלויים כל חלקיה אחד
בשני ,א"ז ענין למעמיד איסור ,דהתם ניכר בהיתר שעומד על ידו בלבד .וכדמוכח בש"ע או"ח )סי' תרלא
ס"ב( ,ויו"ד )סי' רא סעי' ג-ד ,כד ,מד( ,ע"ש .ואכמ"ל.
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 להעיר את הנלע"ד על מ"ש במדור "מצוה ליישב" ,בגליון י )עמ' פח( .דמ"ש ליישב באות א,
 דכוונת מרן זיע"א )ביבי"א ח"ב חאו"ח סי' ז א"ה( אינה עמ"ש הפרי תבואה שאפשר
להתפלל אחר מודים ,אלא עמ"ש במכוין להתפלל עם הש"צ ,דבאמת הוי תפילה בציבור גמורה,
ע"כ .הנה הרב פרי תבואה לא דיבר כלל במי שכיון להתפלל עם הש"צג ,וכנראה הטעהו להה"כ
נר"ו מה שכ' "והרי לענין תפלה עם הציבור פשיטא לי טובא דסגי בהכי כשמתחיל או מסיים לבד
עם הציבור" ,והבין דר"ל שמכוין עם הש"צ) .וכ"כ הה"כ שם באות ב להדיא בדעת הפרי"ת
דבעינן מילה במילה עם הש"צ (.ולא היא ,אלא כוונתו פשוטה לפניו ולאחריו שם דסגי במה
שמתחיל מעט קודם שסיימו הציבור ,או שמסיים מעט אחר שהתחילו הציבור ,דבשביל אותו מעט
חשיב שפיר עם הציבור.
 מ"ש הה"כ נר"ו דכוונת מרן זיע"א דלפמ"ש הפ' תבואה אין דוחק בתירוץ הפמ"ג ,הנה
 ביבי"א מבואר אפכא ,דהפ' תבואה פליג אד' הפמ"ג ,ולדידיה אין לחלק בין בא באמצע
שמתפללים למכוין עמהם ,ודלא כהפמ"ג שחילק כן ע"מ ליישב ד' המ"א.
 ליישב עוד באות ב ,דמכיון שהוכחת הפמ"ג )סי' קט בא"א סק"ב( מבוססת על הסברא
 שתפילה עם הש"צ ל"ח בציבור ,וזהו שהוכיח מדכ' הש"ע )שם ס"א( להמתין לאמן יהא
שמיה רבה ,דמוכח דאיש"ר עדיף מתפילה בציבור ,שהרי מפסיד תפילת הציבור ע"י המתנה זו,
ולא סגי שמתפלל עם הש"צ .לכן כתב מרן זיע"א דלד' הפרי"ת דעם הש"צ מילה במילה כן
חשיבא בציבור ,ממילא שוב אין ראיה מהש"ע ,שהרי אף שממתין סו"ס מתפלל עם הש"צ וחשיב
בציבור .ע"כ .אולם תמיהני טובא ,דהא ראיית הפמ"ג אינה אלא ממ"ש הש"ע לגבי הנכנס
לביהכ"נ באמצע שהציבור מתפללין ערבית] ,א"נ בשחרית ומנחה וכבר שמע קדושה ולא שמע
קדיש )כמו שהוסיף לבאר במחה"ש([ ,שאם אינו יכול להתחיל ולגמור עד שיגיע הש"צ לקדיש
שאחר התפילה אל יתפלל ,ורק אחר שיענה הקדיש יתפלל .ומכאן הוכיח הפמ"ג דאיש"ר עדיפא
מתפילה בציבור ,שהרי לא נשאר אפילו אפס קצה מחזרת הש"צ .ולכן הקשה על המ"א )שם
סק"ב( ,שכ' לגבי מי שנכנס למנחה ,אחר אמירת מודים של חזרת ש"צ ,וקודם הקדיש שאחר
החזרה ,ואם ימתין לעניית הקדיש לא יספיק להתפלל ערבית עם הציבור ,שמתפללים תכף בסמוך,
וכ' המ"א שיתחיל תיכף מנחה אף שיפסיד הקדיש ,דעדיף תפילת ערבית עם הציבור יותר
מאיש"ר .ע"ש .והקשה הפמ"ג דמהש"ע שכ' להמתין עד אחר קדיש שאחר התפילה ,מוכח
דאיש"ר עדיף מתפילה בציבור ,וכנ"ל .ולכאורה מה יועילו בזה דברי הפרי"ת שכתב לחדש שאף
המתחיל מעט קודם שסיימו הציבור החזרהד חשיב תפילה בציבור ,הרי כאן אף פורתא מן החזרה
ליכא .וזהו שלז"ל מדב"ק של מרן זיע"א שכ' דעפ"ד הפרי"ת א"ש ד' המ"א בפשיטות ,ע"ש.
והי"ע .וממילא כל מ"ש בזה הה"כ נר"ו לפע"ד דברי שגגה הם מתחילתם ועד סופם) .ומ"ש שם
בסוגריים מרובעות ,לא עמדתי מספיק על כוונתו (.ודו"ק.



ג   באות הקודמת )ד( כ' מרן "… ולראשונה אזכיר מ"ש הגאון מבוטשאטש באשל אברהם )סי' נב
סק"א( ,שאין ספק שכשמתפללים בעת חזרת הש"ץ התפלה ,הר"ז תפלה עם הצבור ממש ,כי הרי בהכרח יש
עשרה דצייתי והם כעונים ממש לכ"ע .וכו' .עכ"ל .וא"כ הרי מצאנו חבר לה' פרי תבואה הנ"ל" כו'" .עכ"ל.
הרי דס"ל דאליבא דהפרי"ת חשיבא תפלה בציבור גם בכה"ג] .והוא מק"ו ממ"ש בפירוש[.
ד  לכאו' כוונת הרב המשיב בגליון י' ,דעדיין לא סיימו הצבור ]פי' חלקם[ תפילת 'לחש' ,אף שהש"צ
אמר הקדיש ,כדמצוי בערבית ,ולכן יחשב אז לפי הפרי"ת תפלה בצבור ,והפרי"ת לא כ' קודם שסיימו
'החזרה' ,ואפשר שלא סיימו הלחש.
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בס"ד .אלול תשע"ה

 מיהודי יר"ש ,שנזדמנה לו אפשרות עבודה בשיווק ומכירה של פלאפונים ואביזרים
 לפלאפון ,ושם עליו גם לספק דרישתם של הלקוחות למקרי תקלות ולחיבורים שונים של
המכשירים ,ועיסוק זה אינו מוגדר לתחום הכשר והמאושר בלבד .האם לקבל עבודה זו מכיון
שפרנסתו דחוקה ביותר ,וזו ממש מציאה נדירה עבורו ,או שעליו לדחותה בכל אופן .והיות שכבר
כמה פעמים באה שאלה מעין זו לענין מעשה ,אמרתי להעלות בקוצ'ר אמיץ מה שהיה נלפע"ד,
ואי"ה עוד חזון למועד להתהלך ברחבה )בתקוה שכבר יבא גואל ולא נזדקק לזה(.
 לגבי עצם השימוש במכשירים שאינם כשרים כבר נודעה חומרתם ,עד שדנו הפוסקים לגבי
 מי שמחזיק אותם אם הוא כשר לעדות )ולמסקנא הדעה הרווחת דלכתחילה מיהא אינו כשר,
ולענין דיעבד הדבר שנוי במחלוקת ,ואכ"מ( ,וכן דנו בכשרותו לשמש כשליח ציבור) ,עי' ילקו"י
ימים נוראים מהדו"ב עמ' קיג ,וע"ע בילקו"י או"ח סי' ג"ן סעי' כז והלאה( .ושו"ר בקובץ החשוב
"בית יוסף" גליון ט"ו )סי' מד עמ' סט( ,מה שעמד הה"כ נר"ו לבאר )בענף א( את חומר האיסור
שיש בהחזקת מכשיר שאינו כשר ,וסיכם שבהחזקת מכשירים אלו הדבר גובל בכמה איסורים
חמורים שיש בתורה .ומהם אל תפנו אל האלילים ,אל תשכן באהלך עולה ,לא תביא תועבה אל
ביתך ,איסור מושב ליצים ,ולא תתורו ,ונשמרת מכל דבר רע ,לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין
ושמאל ,ועשית ככל אשר יורוך .ע"ש .ועתה הראוני שכבר נתבאר כל זה בקובץ שאלות ותשובות
ממו"ר הראש"ל יצ"ו בעניני האינטרנט ופגעי הטכנולוגיה )שי"ל ע"י מכון משנת יוסף ,עמ' ג,
ובמהדורת תשע"ו סי' א עמ' ה( ,וע"ש עוד .וממילא לכאורה בודאי שאין שום היתר להמציא
מכשירים שכאלו לפני בני אדם השבויים ביד יצרם וחפצים לרוכשם) .וכן השבתי כמה פעמים,
בהטעמת חומר הענין שבודאי אינו חפץ להיות שותף במה שמצער את הקב"ה ,ות"ל הדברים
התקבלו בהבנה(.
 בתחילה הייתי סבור שלענין עיקר הדין אין לנו אלא לדון ע"פ הכללים הידועים בפוסקים
 בגדרי איסור לפני עיור ,ואיסור מסייע ,דלפ"ז אפשר דבכה"ג יש מקום להקל ,שהרי הלקוח
יכול למצא במקום אחר ,וגם משלם על הדבר ועושה בשלו ,וגם אינו מוחלט שישתמש בו בדרך
איסור ,וכן עוד כמה צדדים שנידונו בפוסקים .וכמו שכתבו בהרחבה בשו"ת תורת חסד מלובלין
)חאו"ח סי' ה( ,ובספר חזו"ע תעניות )עמ' לז והלאה( ועוד ,כמה צדדים להיתרא בדיני לפנ"ע
ומסייע ,עי' עליהם .וכן באמת ראיתי לכמה ת"ח בני דורנו שיצאו לדון במי שמצא מכשיר כזה
שנתפרסם איסורו ע"י גדולי ישראל ,האם צריך להשיבו לבעלים ,ובקובץ הנ"ל דן בזה ,וכ' )בפתח
ענף ג( "דלכאורה אם אין את האיסורים הללו בנ"ד )לפנ"ע ומסייע( ,ודאי שיש מצות השבת
אבדה" ,והרחיב במו"מ מהפוסקים בגדרי האיסורים הללו ,והעלה דמכיון שאין כאן משום לפנ"ע
ומשום מסייע ,ממילא חזר הדין לקיים מצות השבת אבדה במכשיר שאינו כשר .ע"ש .וכיו"ב כ'
גם בשו"ת ברכת יהודה ח"ה )חו"מ סי' ג( ע"ש .ולפ"ז לכאורה הוא הדין בנידון שלנו לענין שיווק
מכשירים שכאלו ,דמכיון שאין כאן איסור לפנ"ע ולא משום מסייע ,וכנ"ל ע"פ המבואר בתורת
חסד ובחזון עובדיה הנ"ל ,ובצירוף כמה מהצדדים שכתבו אותם ת"ח ,הלכך היה נראה בעיקר
הדין להתיר להיכנס לעבוד בעסק זה.
 במחכ"ת אחר התבוננות יותר נראה שאין הדין עמם בזה לענין השבת אבדה ,ואף אני אחרי
 שובי ניחמתי שאין להתיר בנידון שלנו בשום פנים להיכנס לעבודה זו אף לפי שורת הדין,
ואין לתלות הדבר בדיני לפנ"ע ומסייע בלבד ,שהרי חילוק גדול ומהותי יש בין המכשירים הללו
לבין העניינים שבהם דנו הפוסקים בגדרי האיסור של לפנ"ע ומסייע .והיינו ,שעד כאן לא דנו
הפוסקים אלא על דבר שמצד עצמו אין בעיה בעצם קיומו ,כלומר שקיומו באופן כללי אצל בנ"א
כפי מה שהוא ,אינו נגד רצון הבורא ,שאינו פוגע בתיקון העולם ואינו מזיק ליישובו ,אבל דבר
שבמהותו ,או שקיומו אצל בנ"א כמות שהוא מצוי לפנינו וכפי שהדרך להתעסק בו ,בדר"כ הוא
נגד רצון הבורא ,שהוא פוגע בתיקון העולם ויישובו ,הרי שאסור לקיימו ,ומאחר שאסור לקיימו
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שוב לא שייך בו לא משום גזל ולא משום מצות השבת אבדה.
 להדיא בגמ' ב"ק )פ (:לגבי אותו חתול שקטע יד של תינוק ,ותכף דרש רב "מותר להורגו,
 ואסור לקיימו ,ואין בו משום גזל ,ואין בו משום השב תשיבם" ,ע"כ .וכן פסקו הרמב"ם
)פט"ו מהל' גזילה ואבדה הי"ז( ומרן הש"ע )חו"מ סי' רסו ס"ד(" ,אסור לקיימו" ,ואין בו משום
גזל ,ולא משום השבת אבידה ,אע"פ שעורו מועיל .אלא כל המוצאו זכה בו ,והורגו והעור שלו.
ע"כ .ומשמע שאינו ממונו ,שהרי אסור לו לקיימו ,ועי' במו"מ בגמ' שם ,ולכן ממילא אין בו משום
השבה.
 באמת פסק בס' פתחי חושן )בלוי ,דיני אבדה ומציאה פ"א הכ"א בהערה( ,שבחפץ המיוחד
 לדבר איסור ,כגון סכין גלוח וכדומה )שאינו מיועד בדר"כ גם לשימוש המותר( ,אינו חייב
בהשבה ,ואף אסור להחזיר .והוסיף להוכיח מהך דמצא שטר שיש בו רבית" ,שאסור להחזיר לו
ואף צריך לקרעו" ,כמ"ש הסמ"ע )סי' סה ס"ק כה( .וכן הוא ברמ"א יו"ד )סי' קסא סי"א( ,ומשמע
שאפילו בשטר דמדינא יכול לגבות בו את הקרן ,אעפ"כ אמרו שיקרענו ויפסיד גם את הקרן,
משום שמא יגבה בו את הרבית .ומכ"ש שמותר לאבד את חפץ האיסור עצמו ,וע"ש עוד .וכן פסק
גם בס' תורת האבדה )נידאם ,פ"ב ה"ג( ,שפטור מלהשיב ,ושאם בהשמיד האבדה ימנעו בעליה
מאיסור מותר גם להשמידה וכו' ,ע"ש .ושם בסוף הספר )בחלק הסוגיות ס"ג( ,האריך הרחיב לדון
מתוך הסוגיות בד"ז של השבת חפץ ששימושו לאיסור ,ובין דבריו הבי"ד בעל התרומה )שער מו
ח"ב א"ג ,הביאו הש"ך בנה"כ יו"ד סי' קסא ד"ה ובב"י( שכ' ,המוצא שטר ריבית יקרענו" ,לפי
שבעל השטר מצווה לקורעו אם היה בידו ,ועובר בקיומו" ,וכיו"ב הביא שם מדברי הגידו"ת ע"ש.
וע"ע בס' משפט האבדה )סי' רנט ,מאזני צדק סק"ג אות ז( ,ושם )באיפת צדק ר"ס רסז ,דיבור
שני( ,ובס' השבת אבדה כהלכה )פי"ב הי"ג( ,ובס' תורת האבדה )פלדמן ,פ"ז סוף ס"ד( .ע"ש.
)ובמקו"א הרחבנו בזה ואכמ"ל.ו(
 למדים עכ"פ דאף אם אין בהשבת מכשירים כאלו דין לפנ"ע ומסייע ,אולם עדין תלוי
 הדבר אם מותר או אסור לקיים חפץ כזה בדרך כלל ,וכגון מחמת איזה איסור או נזק שבא
על ידו ,ומכיון שכבר עלתה ההסכמה לגבי מכשיר כזה שאכן אסור לקיימו ,וכנ"ל גם בתחילת
דברינו שיש ט' איסורים בזה ,ממילא אין בו משום גזל ואין בו מצות השב .ובגמ' מבואר שמותר
לשוברו .והחלקים שייכים אליו) .וכמובן שפרט זה אם לשוברו צריך עוד בירור בפוסקים(.
ובשו"ת הלכות קטנות )ח"א סי' סא( כתב ,שהגונב מגנב כלי לסטיותו כדי למעט בתיפלה ,שפיר
דמי ,וישלם ליורשיו .ע"כ .ומבואר דכ"ש שאם מוצא אותם אינו מחוייב להשיבםז .וממילא פשוט
וברור הוא שאין שום מקום להתיר למכור כאלו מכשירים ,שהרי אסור לקיימם במצב שהם לפנינו,
ויש צד גדול שאף צריכים לשוברם.
 בתוס' שם )ב"ק פ :ד"ה מותר להורגו( הקשו על דין החתול הנזכר ,מהא דאמר ר''ל גבי ארי
ה ולפ"ז א"ש נמי מ"ש הרמב"ם )שם פי"ח( ומרן הש"ע )חו"מ סי' סה ס"ו והלאה( בדין המוצא שטר חוב
וכתובה ,דבכמה מיקרים אין להחזיר השטר דחיישינן לקנוניא ע"ש ,אף שהוא רק ספק שיעשה בו איסור.
ולהאמור י"ל דמאחר דקי"ל ואל תשכן באהלך עולה זה שטר פרוע )כתובות יט ,(:הרי שאסור לקיימו,
וממילא אין בו משום גזל ולא משום השב) .אולם הראיה משטר י"ל ואכמ"ל(.
ו ותמיהני על הה"כ נר"ו בקובץ הנזכר שהעיר פעמיים מדין חתול המזיק ,ושוב כתב דעכ"פ לגבי המוצא
מכשיר כזה ,מכיון דלפי גדרי לפנ"ע ומסייע ליכא ,לכן צריך להשיב ,ועל הערתו מדין חתול לא השיב.
והיאך הכריע הלכה היפך הדין שראה בש"ע מבלי שמצא לו טעם וכ"ש שלא כתב חילוק או דחיה) .ובדבר
מה שכ' הרב ברכת יהודה הנזכר עוד איזה טענות שעל פיהם הורה להשיב כזה מכשיר ,כבר השבנו על
דבריו במקו"א בס"ד ועוד חזון למועד אי"ה(.
ז
ומ"ש שישלם ליורשיו ,צ"ל ע"ד שחילקנו לעיל ,שעצם כלי לסטיותו אינם אסורים בקיום לסתם בנ"א,
שהם משמשים בדר"כ לעניינים שונים ,אלא שאדם זה משתמש בהם לליסטות ,ולכן לא דמו לחתול המזיק
שמותר להורגו "וזכה בעורו".
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ונמר ודוב וזאב וברדלס ונחש ,דאפי' ר''א דאמר כל הקודם להורגו זכה ,היינו דוקא כשהמיתו אבל
לא המיתו לא ,ותירצו "דהתם היינו בקשורין בשלשלת שכן דרך לגדלן" ,והכא בחתול שאין
קשורה .אי נמי מהנהו "רגילים בני אדם להזהר ולא אתי לידי היזק" אבל מחתול אין נזהרין ,שאין
יודעים אם היא בר אוכמא או בר חיורא שאין מכירים באבותיהם ,ע"כ.
 זה אותם מכשירים שאינם כשרים ,נראה ברור דלא מבעיא לתירוץ ראשון שמחמיר ,שבודאי
 בנ"ד אין לתלות שאותו מכשירים אצל בעליהם הם באופן שאפשר להישמר ,שהרי אינם
קשורין בשלשלת הכשרות הסלולרית ,וכך היא הדרך לקיימן ללא שמירה ,ודמי לחתול שאינה
קשורה ומותר לשוברם) .כ"ש שמסתמא כבר הזיקו בפועל לפחות באקראי ,דבכה"ג לר"א בלא"ה
כל הקודם לשוברם זוכה (.אלא אפילו לתירוץ שני שמיקל אף שאין הארי והדב וכו' קשורים ,אולם
טעמו משום שמאותם מזיקים רגילים בני אדם להזהר ולא באים לידי היזק ,משא"כ בנ"ד
שלמעשה עיננו הרואות 'שאין נזהרים ואתי לידי היזק'ח.
 הייתי להה"כ בקובץ הנ"ל ,דמסתמך ואזיל ע"ד מרן זיע"א בשו"ת יחו"ד ח"ג )סי' סז(
 שהתיר למכור בגד ללא שרוולים אף שאותה אשה ניכר שהיא חשודה לילך בו שלא
בצניעות ,ע"ש .אולם לפע"ד אין ללמוד משם למכשיר שאינו כשר ,דהתם הוא דבר שמהותו תלויה
בקונה ,דעיקר הבגד אינו שלילי במהותו ,שהרי יש דרך אצל הנשים הכשרות ללובשו באופן
הראוי ,ולכן אף שזו מסתמא תעשה באיסור ,אולם יש לתלות שתעשה בהיתר כדרך הכשרות .וכ"כ
שם מרן זיע"א בטעם ההיתר" ,שיש מקום לצדד להתיר בנידון דידן ,לפי מה שנוהגות נשים רבות
ללבוש חולצה עם שרוולים מתחת לשמלה שהיא בלי שרוולים ,הנקראת סרפן ,ולפעמים גם מעל
השמלה ,ואם כן אין הדבר ברור כלל שנעשה איסור כל שהוא במכירת שמלה ללא שרוולים ,כי
שמא הקונה אותה מתכוונת ללבוש מתחתיה חולצה עם שרוולים" .ע"כ.
 מוכח להדיא מסיום דברי מרן זיע"א שם לאסור בנ"ד ,שכתב וז"ל :ואף אנו נאמר שיש מקום
 להתיר בנידון דידן" ,מפני שיש לתלות שהקונה תוכל להשתמש בה בהיתר ולא באיסור" .ורק
בשמלות שיש בהן מחשוף גדול שבשום אופן "אין דרך" ללבוש תחתיהן לבוש צנוע ,אסור
למוכרן ,משום לפני עור לא תתן מכשול ,ושוב מצאתי בשו"ת שבט הלוי )חלק יורה דעה סימן
ס"ב( שגם כן פסק כדברינו להתיר" ,אם הוא באופן שיש לתלות שתלבוש אותו עם בגד אחר
צנוע" ,ע"ש .וסיים מרן זיע"א :מכל האמור למדנו חומר האיסור בלבישת בגדי שחץ כשמלות
וחולצות ללא שרוולים שהוא עון גדול" ,והמוכר בגדי פריצות כאלה עובר משום לפני עור לא תתן
מכשול ,ורק אם יש לתלות שתוכל להשתמש בשמלה כזאת בהיתר ,כגון שתלבש מתחתיה חולצה
עם שרוולים וכדומה ,אפשר להתיר למכור" .עכל"ה.
 מדבריו להדיא ,שדוקא בבגד כזה שאינו שלילי במהותו יש מקום לצדד להתיר למכרו,
 שהרי סו"ס יש גם דרך ללובשו אף אצל הכשרות באופן הראוי .ואדרבא משם ראיה
ברורה שאין להתיר בנידון דידן בשום אופן ,שהרי אסר שם להדיא למכור בגד שמיועד לפריצות,
לפי "שאין דרך" לנהוג בו באופן המותר ,ולכן אין לתלות בו בהיתר ,אף שהיה מקום לטעון
דלמעשה כל בגד אפשר למצא בו אפשרות רחוקה של היתר .ומוכח דבעינן למתלי בדבר המסתבר,
בשגם הכשרים נוהגים בו בדרך הראויה ,שאז אין מהותו אסורה בקיום .ודו"ק) .וכ"מ ממ"ש בשם
ר"ת בביאור מתני' דמשאלת אשה ע"ש( .והכא נמי לענין מכשיר שאינו כשר ,דמכיון שאין דרך
שהבעלים ישתמשו בו באופן שהוא מותר ע"פ ההלכה ,ובידוע שעוברים כפעם בפעם על כמה
ח דקודם שניצודים ברשת הס"מ ,הנה אף שיודעים באופן כללי שמצויה איזו סכנה ,אבל עדין נסתתמו
עיניהם מתכיפותה וחריפותה שהיא גם כלפי עצמם ובכל רגע נתון ועד לבאר שחת ,ויצה"ר עם חיילותיו
אורבים 'במסתרים' ומטשטשים עניינים אלו ,ושפיר חשיבי כאינם מודעים כראוי לחומרת הדבר והיזקו,
וממה להיזהר ,ולכן העיקר הוא מה שאנו רואים לנגד עיננו שממה שצריך באמת להזהר 'אינם נזהרים'.
)ואדם שמרצונו בוחר לעלות על חבל דק ומשני צידיו תהום רבתי היאך אפשר לקרותו 'נזהר' ,שאינו אלא
עיור לסכנה(.
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איסורים תוך כדי השימוש באלו המכשירים ,וכ"ש שבעצם החזקתם כבר יש כמה איסורים
וכמבואר בתחילת דברינו ,הלכך אין להמציאם בפני אנשים אחרים ולהכשילם ,וכן אין בהם שום
מצות השבת אבידה ,וככל המבואר לעיל בהרחבה.
   שאין שום היתר להיכנס לעבוד בעסק שכזה שאינו מסיב נחת לפני
 הי"ת אלא להיפך רחמנא ליצלן ,שהרי במכירת מכשירים שאינם כשרים ע"י ועדת הרבנים
הממונים לתחום זה ,בודאי יש בה הרבה סיוע בהחטאת הרבים ,ומיהו זה אשר יערב אל לבו להיות
שותף ולסייע לחיילותיו של היצר הרע ,ולהיות נמנה עמהם ,בהחטאת הרבים וריבוי הזוהמה
הרוחנית בארץ ,ובודאי שעל ידי שיסרב לקחת עליו עבודה שכזו בשיווק מכשירים אלו ,שלעת
עתה אינם רצויים לפני המקום ברוך הוא ,בודאי וודאי הי"ת ישפיע עליו שפע נקי ובר ממקור
טהור ,מעט המחזיק את המרובה ,ואין מעצור לה' מלהושיע ולהשפיע אף בכפל כפליים .זהו
הנלע"ד .ויה"ר שמהרה יעביר רוח הטומאה מן הארץ ,להשפיע מזיו הדרו בבנין קודשנו ותפארתנו
בב"א.
הקטן  ס"ט
כולל "יוסף אומץ" אלעד ,מח"ס נשמע קולם

 

 ראיתי את מאמרו הנפלא בקובץ הקודם )אב-אלול סימן קכח( של הר"ר יהודה בן דוד
 מירושלים ,שם דן ידין בענין חיתוך ירקות דק דק לסעודה בשבת ,ובטוב טעם השב השיב על
הקושיא שהקשו בדברי מרן זצ"ל אביר שבאבירים .ואגב שהעלה ענין זה על שולחן טהור ,אמרתי
אבוא להודיע עוד פרט חשוב בזו ההלכה בדין חיתוך ירק מבית מדרשו של מרן המלך רבינו זצ"ל,
באיזה עניין שלא נתפרש להדיא בדבריו ב'חזון' לשבת.
 במה ששמעתי ממו"ר כרכא דכולה ביה חתנא דבי נשיאה הגאון רבי אהרן בוטבול
 שליט"אט ,שהציב השאלה בפני חותנו הגדול לשואלו דבר הלכה כיצד יורה לרבים בדין
חיתוך ירק ,ומה נקרא דק דק האסור לעשותו משום טוחן ,ואיזה חיתוך אין בו זה האיסור .והשיבו,
שכל חתיכה או קוביה הנחתכת והיא פחות מגודל -חצי ס"מ!!! רק אז קעבר באיסור טוחןי.
והוסיף ואמר ,דמה שכתבו קצת פוסקים להחמיר על כל חתיכה או קוביה שהיא פחות מס"מ אחד,
שיטה זו חומרא יתירה היא.

מח"ס כף הזהב

  

 ענין אשה שחל עת טבילתה בליל שבת .כתב רב האי גאון )הובא באשכול ובכלבו( להחמיר
 שלא תטבול במים חמים ,משום גזירת מרחצאות ,שהרי אסור לטבול בחמין בשבת )שו"ע או"ח
שכו ס"א( .ונחלקו האחרונים בדעתו .חלקם כתבו להיתר וחלקם לאיסור .וקבצם כעמיר גורנה מרן
רבינו זצ"ל בספרו טהרת הבית )ח"ב עמ' תס והלאה ,וראה גם בחזון עובדיה שבת ח"ו עמ' עח,
ובשו"ת ציץ אליעזר ח"ו סימן כ( .ובשו"ת חכם צבי )סימן יא( נתן עיצה ,שיטבלו קודם
צאת הכוכבים )כ 18-דקות לאחר שקיעת החמה(.
 לציין שמרן זצ"ל בטהרת הבית מורה כן למעשה ,ש"טוב" שתהיה טבילתן בתוך זמן בין
ט .והוראה זו אחת מיני רבות הוראות יקרות וחשובות שהשיב מרן זצ"ל דבר בעל פה ,ויבוא הכל עלי גליון
בקרוב בספרו החדש בעז"ה.
י  .שהרי איסור טחינה כולל גם מלאכות המקטינות דבר לחלקים קטנים ,ולא דוקא טחינה ממש .לכן כל חתיכה
הנחתכת פחות מחצי ס"מ על חצי ס"מ ,הדבר גובל באיסור טוחן ,ואסור.

שמח
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השמשות .וכן דעת הגרב"צ א"ש זצ"ל )אור לציון ח"ב פל"ה ס"ג( .ובמקום שאי אפשר ניתן
לסמוך על הפוסקים המקילים לטבול בחמין בשבת ממש -.ברם יש מקום להקל באופן שהמים
"פושרים" )ז"א 37 -מעלות צלזיוס וכפי שכתב באור לציון .ובחוט השני עמ רסז ,הגדיר פושרים,
היינו שאין הנאה מחמימות המים( ,דאז יש לסמוך על הפוסקים הסוברים דבפושרים לא גזרו ,ואז
איכא סניף להקל .רק שביו"ט יש מקום להקל יותר )וכן הוראת מרן זצ"ל בעל פה שיש מקום יותר
להקל בזה ,רק יש לחוש שלא יתבלבלו הנשים בזה בין שבת ליו"ט ,ועיין מה שהובאה תשובתו
כתיבת יד בספר שולחן יוסף יו"ד סימן קב עמ' קיח( .לכן ראוי להורות לספרדים שיטבלו בבין
השמשות .ולאשכנזים ,מקילים יותר לטבול בשבת ממש.
 

  

 שנוהגים העולם להצריך בדיקה בפירות ירקות ,ושאר מילי דצומח ,הוא חיוב מדרבנן ,כיון
 דעל פי רוב דינם כמיעוט המצוי .ומיעוט המצוי אינו צריך בדיקה אלא מדרבנן) .עי' שו"ע יו"ד
סימן לט ס"א -ועי' גם סימן פד ס"ח בשו"ע וברמ"א ,ושם נראה דהשו"ע מיקל יותר .וגם הכריע
כן בש"ך יו"ד סימן לט סק"ח ,שחיוב בדיקה בדבר שיש בו מיעוט המצוי ,הינו דין דרבנן ,שהרי
רוב הינו דין דאורייתא ,ואזלינן בתר רובא(.
 יש לדון מהו גדר שיעור "מיעוט המצוי" בכדי להצריך בדיקה .בריב"ש )סימן קצא( מבואר,
 שמיעוט המצוי היינו קרוב למחצה ,ורק אז מתחייב בבדיקה דרבנן .וכן הסכים מהר"י אסאד
בשו"ת יהודה יעלה )יו"ד סימן ז( ,וכ"כ בשו"ת משנה הלכות )חלק יא סימן קיד אות ל( ,וכ"כ
בהלכה פסוקה )ליפשיץ יו"ד סימן לט סק"ח(] .והן נודע בשערים שצריך להחשיב דברי הריב"ש
מאד ,וכמש"כ מרן הב"י בשו"ת אבקת רוכל סימן עז ,שרבו מהר"י בי רב היה מחשיב סברת
הריב"ש נגד כמה פוסקים[.
 מפורסם בין הלומדים מש"כ בשו"ת משכנות יעקב )סימן יז( דשיעור מיעוט המצוי הינו
 עשרה אחוזים ,וכך היא גם מסקנת הצמח צדק בתשובה )יו"ד מז ג( .וע"ע באריכות בשו"ת
אמת להשיב )סימן כח( ,שהיקל עד עשרים וארבעה אחוז ,במקום צורך גדול ,עי"ש .וכעת ראיתי
בס' כשרות המזון שווארץ )ריש פ"ב( שהביא משם גדולי ההוראה בירושלים שהורו ,דגדר מיעוט
המצוי היינו עד עשרה אחוז .וכן מצאתי דמטו משמיה דהגרש"ז אויערבאך זצ"ל )ועי' מנחת
שלמה ח"ב עמ' רמב( .וכ"כ מוהר"ר יעקב ישראל פישר בשו"ת אבן ישראל )הלכות שחיטה פרק ז
ד"ה והנה בזמנינו( ,וע"ע בשו"ת ישועת משה אהרונסון )זרעים ,סימן מ אות ז(.
 לשיטת הריב"ש שמיעוט המצוי היינו קרוב לרוב ,קשה לכאורה בסברא דמה חידוש חידשו
 חכמים כל כך בזה שקבעו בדיקה על מיעוט המצוי הרי זה ממש סמוך ונראה להשיעור
שהצריכו מדאורייתא ,שהרי מדאוריתא יש חיוב בדיקה מ 51-אחוזי נגיעות ,ומדרבנן מ49-
אחוזים או קצת פחות ,ותימה אם כן לומר דזה גדר מיעוט המצוי שכתבו חכמים .שוב מצאתי
כתוב בספר מנחת אשר )וייס ,פרשת שמיני אות ג( דשיטת הריב"ש יש בה הגיון רב ,דכיון דכלל
הוא דאזלינן בתר רוב בכל מקום ,ונתחדשה הלכה לחשוש למיעוט המצוי .אין לך בו אלא
חידושו ,ומסתבר לצמצם חומרא זו כמה דאפשר ,ולכן נקט דרק בקרוב למחצה שהרוב מצומצם
ביותר חיישינן למיעוט ,עי"ש .ועכ"פ לא מצאתי בטענה זו מנוח ,ודו"ק ,וצ"עיא.
 הענין אציין מה שראיתי בשו"ת אבני נזר )אהע"ז סימן רו אות מד( שמיעוט המצוי
יא   ואפשר עוד ,דמכיון דמחצה על מחצה הו"ל ספק דאו' ,א"כ להרמב"ם דמדרבנן הוא לחומרא,
הלכך בסמוך למחצה א"א לצמצם ,וליתן תורת כל אחד בידו בכמה כן יכול לצמצם א"ז ראוי ,ולכן השוו
מדותיהם דכל שהמיעוט הוא מצוי דאכתי דמי למחצה אין להקל .וכן להרשב"א דבמחצה ע"מ הו"ל ספק
דאו' לחומרא מן התורה ,י"ל דכל שהוא מצוי קרוב הוא ליגע באיסור תורה ,ולכן עשו חכמים סייג לתורה.
)משא"כ באינו מצוי אין טעם להחמיר(.
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היינו ארבעים או שלשים נגד שישים ,ובשו"ת ראש אליהו )ח"ב יו"ד סימו ו ענף ח( נטה לקבל
דבריו .וע"ע מש"כ בזה מו"ר הראש"ל שליט"א בספרו הבהיר ילקוט יוסף )איסור והיתר כרך ב'
עמוד ריא( .וע"ע בילקוט יוסף הלכות שעטנז )סימן רצח ס"ב(.
 אבוא למה ששמענו משמיה דמרן רבינו זצ"ל )כפי עדות רש"ז רווח בס' תולעת שני ח"א
 עמ' צב( שדעתו להקל אף ביותר מעשרה אחוזים ,דהרי אכתי נחשב מיעוט המצוי .שוב
ראיתי בקובץ אור תורה )אב תשע"ד( שהעיד שם ששמע מפי מרן זצ"ל שמיעוט המצוי הינו
משלשים אחוז ,ובפחות אין לחוש ,ויש מכך נפק"מ רבות למעשהיב.
 

 

 זאת אבוא בפנינה ,מרגלית נאה ,לכבודה של תורה ,יוצאת בהינומא ,בהא דדרש זכרונו
 לברכה מרנא ,דליזיל בכוחא דהיתרא .והוא מה שאמר הגאון רבי איסר זלמן מלצר זכר צדיק
לברכה ,שבאמת יש להשתדל לעשות כל מאמץ למצוא היתרים ,ולא לחפש את צדדי האיסור )אמר
את דבריו בענין היתר המכירה ,ודלא כהר"ח מבריסק שאמר אולי נחפש דרכי איסור ולא דרכי
היתר( ,והביא ראיה לזה מגמ' מפורשת )ברכות ד ,(.כך אמר דוד לפני הקב"ה ,רבונו של עולם לא
חסיד אני ,שכל מלכי מזרח ומערב יושבים אגודות אגודות בכבודם ואני ידי מלוכלכות בדם
ובשפיר ובשליא כדי לטהר אשה לבעלה .נאמר "כדי לטהר" משמע שטרחה והשתדלות מרובה
צריכה להיות כדי למצוא דרך לטהר ,על מנת לטמא לא צריך היה דוד לטרוח בכל הטרחה הזאת
אשר לכאורה אף אינה לכבודו של המלך) .ראה עניינו בדרך עץ החיים ח"ב עמ' .(408
 

  

 ואתבונן ,בהיות שהעורך הרב יהודה בן דוד יצ"ו מבקש ממני לפרקים לחוות דעי הקלושה
 על איזה מאמרים ,אם ראויים להדפיסם בקובץ חשוב זה ,הן מצד תוכן המאמר ,והן מצד
צורת הכתיבה או העריכה וכדו' .האם אין בזה משום מ"ש חז"ל ,כל האומר שמועה זו אינה נאה,
מאבד הונה של תורה.
 החלי :איתא בעירובין )סד (.אר"י אמר שמואל אפי' שכירו ולקיטו כו' .א"ר נחמן כמה מעליא
 הא שמעתא .אר"י אמר שמואל שתה רביעית יין אל יורה .אר"נ כמה לא מעליא הא שמעתא,
דהא אנא כל כמה דלא שתינה רביעתא דחמרא לא צילא דעתאי .א"ל רבא מ"ט אמר מר הכי,
והא"ר אחא ב"ר מאי דכתיב 'רועה זונות יאבד הון' .כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה
נאה ,מאבד הונה של תורה כו' .ע"כ.
 מאירי שכ' :אסור לאדם שיעשה עצמו מכריע בד"ת לומר זו הגונה וזו אינה הגונה ,שמתוך
 כך ישפיל בהכרעתו את שאינן הגונות בעיניו .ושמא טעה בעיונו ,וגורם לשכח הלכות
גדולות .דרך צחות אמרו ,רועה זונות יאבד הון כו' .וענין המשל הוא שהנשים חינן חלוק לבנ"א ,זו
נאה לזה וזו נאה לזה ,וכן השמועות אין ראוי לדחותן ,אלא להתיישב בטעמן .וכשיעיין בדבר
ימצא הכל מתוקן .ע"כ] .וכ"מ מרש"י שכ' 'זו נאה וארענה ואעסוק בה כדי שתתקיים בידי'[ .וכן
פי' הריבב"ן ור' ישמעאל בן חכמון ,שע"י כן לא ישמרנה.
 הרש"ש שם :נלע"ד דדוקא במקום שאינו חולק על דינו ,רק שאומר שזה הדין אינו נאה .אבל
 במקום שחולק ,מצאנו שאמרו בל' ניאוץ .כמ"ש עולא )תענית ד (:הא דר"ח כחומץ לשינים
יב  ומרגלא בפומיה דמורנו הראש"ל שליט"א לענין מעשה ,דלדינא העיקר כהריב"ש ,שהוא כשלושים
אחוז) ,שהוא בשליש שאינו קרוב למחצה( ,והיכא דאפשר ראוי לחוש לד' הרב משכנות יעקב )כבר מעשר
אחוז( .ע"כ .וע"ע בילקו"י מצוות התלויות בארץ )מהדו"ב סי' שא עמ' תרסד( ובילקו"י שבת )מהדו"ב סי'
ערב ,עמ' תקנח( ותרו"ץ.
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וכו' .וכן הוא בקידושין )מה .(:ע"כ .ורבינו הגדול ביבי"א ח"ב )יו"ד טז ה( הביא שאף רבא עצמו
אמר )כתובות סג' (:הא בורכא' .וכ'' :ובאמת שלא נאסר לחלוק על איזה סברא ,ואפילו בצורה
חריפה "כי היכי דלא לימשכו אבתרה" .ואין נושאין פנים בהוראה .ואף מרן ז"ל שמשנתו משנת
חסידים ,לא נמנע מלומר על סברת הרשב"ש שהיא טעות .וכדאיתא בש"ע )סי' תרסד ס"ז( .ע"ש'.
והאריך בזה שמצינו רבות כהנה] .אמנם הרי"ף בעין יעקב כ' דר"נ חלק על שמואל ,וחזר בו רק
מהלשון שאמר ולא מהדין .ע"ש .ועי' בעיון יעקב שפי' אחרת[ .וע"ע במאור ישראל עירובין שם.
 עוד )יבי"א שם אות ו( דאף למ"ד דגם לומר 'זו נאה' ,אסור .אין זה אלא בשומע דין והלכה.
 אבל השומע איזה חידוש של פלפול או דרשה ,ומרוב התפעלותו השבח השביח באמירת זו
נאה וקאלוס ,אין בזה שום חשש להחמיר .כו' וכמו כן יישוב קושיא ופלפול נאה כו' .דלא שייך
טעמו של המאירי שגורם לשכח הלכות גדולות .ע"ש.
 בבן יהוידע שם שכ' דמאבד הונה של תורה הוא דמפני שאומר כן ,לא יאמרו בפניו חידושי
 תורה .וטע"ז ל"ש בנ"ד ,דכיוון דרוצים שיכנסו דבריהם בקובץ חשוב זה ,ויתבדרו בי
מדרשי ,לא ימנעו מפני זה[.
 ה"ה באומר על דרשה 'אינה נאה' אין חשש] .באופן שאין בזה משום מ"ש בח"ח )הל'
 לשה"ר כלל ב סעיף יב ובהע'( שמונע אנשים מעבודת השם ,ומשפיל כבוד התורה .אלא
כגון שאומר זאת למארגני הדרשה כדי שידעו מי להביא ,או בנ"ד[ .ונר' להביא עוד ראיה ממ"ש
הח"ח )הנ"ל( 'כי אם בעל נפש הוא ,אדרבה צריך ליעץ לו אח"כ בינו לבין עצמו שיאמר באופנים
אחרים .כו' ובעצה זו מקיים ג"כ 'ואהבת לרעך כמוך' .ע"כ .ולא חשש ל'מאבד הונה של תורה'.
ועכ"פ לתועלת מוכח דל"ל בה.
 בחולק על תוכן המאמר ,יש להתיר ע"פ מ"ש ביבי"א דמותר .ובמסכים לו אלא דאינו כתוב
 בסגנון מספיק ראוי וכדו' יש להתיר דדמי לדרשה שכ' מרן ביבי"א דמותר ,דל"ש לשכח
הלכות ,דאינו מזלזל בהלכה אלא בניסוח הדברים .ובפרט דאיתא במדרש )שהש"ר פר' ד או' יא(
כל האומר ד"ת ברבים ואינן ערבין לשומעיהן ,נוח לו שלא אמרן .ע"ש .וא"כ תועלת גדולה יש
בזה דידפיסו רק דברים הערבים לקוראים] .והא דעי"ז לא ידפיסו מאמר זה אלא אחר ,ודאי שרי
דזהו צורך רבים להביא לפניהם סולת נקיה .וק"ל[.
 לצרף מ"ש הנצי"ב במרומי שדה )שם( ,דדוקא באומר אינה נאה לגוף אסור לומר ,דאין לערב
 גוף ונפש )דדהתורה בבחינת הנפש( ,אך אינה יפה מסברא ,מותר לומר) .וכעי"ז כ' המלבי"ם
במשלי שם .ע"ש( .וה' יאיר עיני.
 ס"ט
מבקר הקובץ

 
אלול תשע"ה

 על ההערות שכתבו הרבנים המגיהים של ירחון "משנת יוסף" על תשובתי שפורסמה שם  
 בגליון יב ,אב אלול תשע"ה )סימן קל(.

 ובאמת מדברי ,כתב הרב המגיה )אות א( וז"ל לכאו' לא דן כאן אלא על המים שעומדים
 בסנן הראשון ועתה נבררים בפתיחת הברז ,וכמ"ש לעיל בד"ה ונראה ,ולזה אין ראיה מד'
החזו"א) .ועל המים שנכנסים מחדש ותכף נבררים כבר פשוט מהשו"ע להתיר ,וא"כ מאי נ"מ בד'
החזו"א לנ"ד( .עכ"ל המגיה.
 החזו"א הנ"ל הובאו רק כדרך אגב ,ורק היתה ה"א להתיר המים שבסנן הראשון ,כיון שכתב
 החזו"א "דכשבאין המים במשמרת כבר יש שם חול מרובה" .ע"כ .ולכאורה דומה לנידוננו
)המים שבמסנן הראשון( ,קמ"ל שלא.
 ונראה שאע"פ ,כתב הרב המגיה )אות ג( וז"ל אבל ממ"ש הה"כ להבי"ר מהגמ'
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ומהשו"ע שם ס"י ,לכאו' אין ראיה כלל ,דהיא גופא מנ"ל שהתירו ליתן יין צלול במשמרת
אפילו כ"כ פעמים עד שיצטבר לכלוך וישהה שם יין ויחזור להתברר .עכ"ל.
 הגמרא לא חילקה בזה ,קמ"ל שאין חילוק .וכן מדויק מדברי המ"ב )סקל"ג( שהבאתי שם
הנה ר"ל שיהיו השמרים צלולים והמים יזובו מהם עם "מקצת מן היין שנשאר בלוע בו"
וכו' .עכ"ל .ואי ס"ל למ"ב שלא התירו בגמרא ליתן יין צלול במשמרת כ"כ פעמים עד שיצטבר
לכלוך וכו' וכדברי הרב המגיה ,א"כ כיצד יש מציאות שנשאר שם יין בלוע .אתמההיג.
 ונראה שאע"פ ,כתב הרב המגיה )אות ד( וז"ל אולם עיין בילקו"י שבת ח"ג )עמ' רצב(  
 בשם המנח"י בטעם ההיתר בברזים הרגילים ,וא"ז שייך בנ"ד .ע"ש .עכ"ל.

 הבנתי מדוע אינו שייך ,דמאי שנאיד.
 ושו"ר בשו"ת ,כתב הרב המגיה )אות ה( וז"ל אפשר דצ"ל איפכא ,שהרי בנ"ד ליטר
 ראשון בא משני הסננים הנקיים יותר ששם המים ראויים לשתיה יחסית ,וכשרוצה יותר מליטר
רק אז יתן לחצי או לליטר לילך לאיבוד .ודו"ק .עכ"ל.
 מסתבר לומר שעצם המעשה שנותנים לחצי ליטר מים )ככמות המיכל הראשון( ללכת לאיבוד,
 כבר לא חשיב בורר ,ולאו דוקא את אותו החצי ליטר שהיו בסנן הראשון .וכן משמע מדברי
החזו"א שבת סי' נג ד"ה ולעניין ברזא וכן הוא בשו"ת מנח"י ח"ז )סי' נג( .ע"ש .א"נ שיתן לליטר
וחצי מים ללכת לאיבוד.
 ואם כן ,כתב הרב המגיה )אות ו( וז"ל בחזו"ע )ח"ד עמ' רו( כתב דאף שאין במים
 ברירה ,למ"ד .הרי כתב הרמב"ם דהמשמר מים במשמרת שלהם חייב .דתולדת בורר יש גם
בגידו"ק .וכתב הרמב"ם דמשמר הוי תולדה .ע"ש .וא"כ גם כאן הוי תולדה ויש גם בגדו"ק .עכ"ל.
 ,אע"ג דגם כאן הוי תולדה בגדו"ק ע"פ הרמב"ם שהביא בחזו"ע ,מ"מ אותו מ"ד דאין במים  
 ,ברירה ,חזי לאיצטרופי עכ"פטו.

 
מו"צ בבית ההוראה יד רפאל
בני ברק
יג  החידוש בגמ' ובש"ע ס"י ,הוא שאין איסור בורר במים או יין "שעכשיו" נותן למשמרת אף שכוונתו
להצלילן יותר ממה שהיו ,ולכן אי מהתם אין שום ראיה להתיר זאת אף באופן שהמשמרת כבר מלוכלכת
מפעמים קודמות ,שהרי בנתינת המים על גבי הלכלוך הוא מסנן טיפות היין הבלועים מכבר בלכלוך ,ויש
לדון ע"ז בפ"ע .אולם כבר פתחנו דברינו בהגה שם בזה"ל" :הן אמת שכן יש ראיה מד' המ"ב שהביא כאן,
דקאי אד' הש"ע סי' שיט ס"ט" ,ע"כ .והיינו דבש"ע ס"ט התיר להדיא ליתן מים ע"ג שמרים שבמשמרת,
והמ"ב ביאר שכוונתו להתיר אף שכוונתו ליין שבלוע בשמרים .אבל מד' הש"ע ס"י שהתיר להצליל יין או
מים יותר ממה שהיו ,נראה ברור שאין ללמוד כלל וכלל לנ"ד ,והרי הוא כמבוא'ר.
יד  בילקו"י הביא מהמנח"י בטעם היתר המסננת המותקנת על פי הברז וז"ל :מאחר שהמסננת תלויה
על הברז תמיד" ,ואף המים שמשתמש לנט"י ולשטיפת כלים וכדומה זורמים דרכה ,ואינו עושה פעולה
חדשה בשביל המים לשתיה" ,לפיכך אין בזה איסור בורר .ועל כרחך לומר כן ,דהרי מימי העיר הולכים דרך
כמה מסננות עד שבאים לצינורות הבית ,ובלתי אותם סינונים לא היה אפשר לשתות מאותם המים .עכ"ל.
ואילו בנ"ד ,בברז הקטן שמותקנים בו הסננים ,אין משתמשים אלא לשתיה )או לשאר דברים הצורכים מים
נקיים במיוחד( ,אבל נט"י ושטיפת כלים שא"צ מים כ"כ נקיים משתמש בברז הרגיל .ופשוט.
טו לא זכיתי להבין דברי הרה"כ עליון למעלה ,דהרי כ' בחזו"ע דגם למ"ד דאין בריריה אלא בגדו"ק,
ה"מ האב דבורר ,משא"כ התולדה דמשמר חייב גם שלא בגדו"ק ,וא"כ כאן דהוא משמר חייב אף במים .וכן
מוכח בגמ' שבת קלט :נותן אדם מים צלולין לתוך המשמרת בשבת ,אבל עכורין לא .הרי דאיסור משמר
שייך אף במים ,ומה יענה מ"ד דאין ברירה אלא בגדו"ק .ע"כ כדבי' בחזו"ע הנ"ל .ומי הוא המ"ד שגם
משמר אינו אלא בגדו"ק.
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 :אשה שעשתה פדיקור או מניקור ,שזוהי פעולה של סידור ועיצוב הצפרנים בידים
 :וברגלים ע"י שיוף הציפורניים ע"י משייף המיוחד לכך .ואחר השיוף כל פירורי הצפרנים
ששויפו נמצאים על הארץ ,האם דינם כדין ציפורניים שסכנה לאשה מעוברת לעבור עליהן?
 :איתא בגמרא מועד קטן )יח (.אמר רב שמן בר אבא הוה קאימנא קמיה דר' יוחנן בי
 :מדרשא בחולו של מועד ושקלינהו לטופריה בשיניה וזרקינהו .שמע מינה תלת שמע
מינה מותר ליטול ציפרנים בחולו של מועד ושמע מינה אין בהן משום מיאוס ושמע מינה מותר
לזורקן .איני והתניא שלשה דברים נאמרו בציפרנים ,הקוברן צדיק שורפן חסיד זורקן רשע .טעמא
מאי ,שמא תעבור עליהן אשה עוברה ותפיל .אשה בי מדרשא לא שכיחא .וכי תימא זימנין דמכנשי
להו ושדי להו אבראי ,כיון דאישתני אישתני .ע"כ .ופירש רש"י ד"ה כיון דאישתני ,מההוא דוכתא
דהוו מעיקרא אישתני ולא מזקי .ע"כ .וכן בגמרא נדה )יז (.אמר ר"ש בן יוחאי ה' דברים הן
שהעושה אותן מתחייב בנפשו ודמו בראשו האוכל שום קלוף ובצל קלוף וביצה קלופה והשותה
משקין מזוגין שעבר עליהן הלילה והלן בבית הקברות והנוטל ציפרניו וזורקן לרה"ר והמקיז דם
ומשמש מיטתו .ע"כ .ובהמשך ,מפני שאשה מעוברת עוברת עליהן ומפלת .ולא אמרן אלא דשקיל
בגנוסטרי )מספריים( ולא אמרן אלא דשקיל דידיה ודכרעיה ולא אמרן אלא דלא גז מידי בתרייהו,
אבל גז מידי בתרייהו לית לן בה .ולא היא ,לכולה מילתא חיישינן .ת"ר ג' דברים נאמרו
בציפורניים שורפן חסיד קוברן צדיק זורקן רשע .ע"כ .ופירש רש"י ד"ה חסיד ,עדיף מצדיק
כשקוברן איכא למיחש דהדרי ומגלו .ע"כ.
 מבואר מכל הנ"ל דיש סכנה לאשה מעוברת לעבור על ציפורניים שהושלכו על הארץ .וכן
 כתב בזבחי צדק )סימן קטז אות סא( ,הובא בכה"ח .וכן משמע בבא"ח )ש"ש פרשת לך לך
אות יד(.וכן פסק במשנה ברורה )סימן רס סק"ו(.
 בנד"ד יש לומר דמעיקר הדין לא חיישינן ,דהא אחר שיוף הציפורניים ודאי דכבר אין זכר
 לצפרניים הנ"ל ,דנעשה אפר הדק היטב היטב הדק ,ופנים חדשות באו לכאן ,וכן אין חשש
דהדרו ומגלו .ומצאתי את שאהבה נפשי בשו"ת יבי"א ח"ב יו"ד סי' ז' אות ז' דכתב כעין זה גבי
אבקת ביצים וז"ל שכיון שנתיבשה )הביצה( ולא חזיא לאכילה הו"ל כי עפרא בעלמא ,עד
שיגבלוה כדרכה ותחזור כבראשונה .ומכיון שחומרא זו אינה אלא סגולה אין לנו אלא מה שאמרו
חכמים ביצה קלופה כברייתה ,משא"כ בזו שנשתנית מברייתה ,ואין עליה שם ביצה .עכ"ל .ואפשר
דזהו כדין המובא במשנה בפסחים )כא (.בדין ביעור חמץ ר' יהודה אומר אין ביעור חמץ אלא
שריפה וחכמים אומרים אף מפרר וזורה לרוח או מטיל לים .ע"כ .וכן הוא בשו"ע או"ח )סי' תמה
ס"א( וז"ל כיצד ביעור חמץ ,שורפו או פוררו וזורה לרוח או זורקו לים ואם היה החמץ קשה ואין
הים מחתכו במהרה ,הרי זה מפררו ואח"כ זורקו לים .עכ"ל .משמע דע"י שפירר החמץ כבר ביטלו
ואינו חשוב עוד וכן הוא בגמרא בפסחים )ו (:דפירורים לא חשיבי ובטלי .וכן כתב הריטב"א
פסחים )ז .ד"ה הואיל( ,דפירורין לא חשיבי ובטלי וכן הוא במאירי פסחים )מה ,:ד"ה שני חצאי
זיתים( דדוקא בבצק שעשוי להדבק ונעשה כאחד הצריכו לבער ,אבל פירורין שאינם מתחברים זה
עם זה לא חשיבי ובטלי .ע"כ .ואם כן בנד"ד גריעי טפי ,דאפילו פירורים לא מקרי ,אלא אבק ואפר
כמו שכתבתי לעיל .ועוד כתוב בגמרא "הנוטל" ציפורניו וכו' והכא לא היתה שום נטילה ,אלא
שיוף הצפורן .ועיין בש"ך יו"ד )סי' צו ס"ק כא ד"ה בגרידה לבד( בשם הר"ן וז"ל והוא פחות
מקליפה שהקליפה צריך שתהא גסה קצת כדי שתוכל להנטל כולו כאחד משא"כ בגרידה .עכ"ל.
וכ"ש בנטילה דצריך שינטל כולו כאחד .ועוד ,לפני שניטלה מהאצבע כבר נעשתה אפר.
 דקיי"ל חמירא סכנתא מאיסורא ופירוקא לסכנתא לא עבדינן ,הני מילי בסכנה שהיא
 טבעית אבל בסכנה שהיא סגולית ,לא .כן כתב מו"ר בשו"ת יחוה דעת ח"ה )סי' סא עמ'
רפד( וז"ל "ובלאו הכי לא אמרו חמירא סכנתא מאיסורא ,אלא בסכנה טבעית ,ולא בסכנה סגולית,
וכמו שחילק בכיוצא בזה הרמב"ם בפירוש המשנה וכן כתב הצמח צדק מליבאוויטש לגבי סכנת

משנת

גליון יג – תשרי חשון תשע"ו

יוסף

שנג

תגובות והערות

קטלנית .וכן כתב הגאון מלובלין בשו"ת תורת חסד .וכן חילק הגאון רבי שלמה קלוגר בשו"ת טוב
טעם ודעת תליתאה .ע"ש" .עכ"ל.
  דבנידון דידן אין כל חשש ולא דמי לצפורן כלל .הנלע"ד כתבתי.


 
לכבוד מערכת הירחון החשוב "משנת יוסף" שלום וברכה!
 אב אלול תשע"ה )סי' קכא( הביאו משמיה דהגר"ש הכהן שליט"א שאמר שדעת
 הערוה"ש )סי' שיט אותיות ח' ט'( היא דלא כהט"ז )שם סקי"ג( והמנ"ח )מוסך השבת לט ה'(,
ודין ברירה בשבת אינו שייך בכלים ובגדים ,דדין ברירה שייך רק בדבר המעורב אבל בדבר הניכר
לעין לא שייך לומר בזה ברירה ,וכלים ובגדים הם דברים הניכרים לעין .עכת"ד.
 אפשר לומר דלעולם כו"ע סבירא להו שאין דין ברירה בכלים ובגדים הניכרים לעין שהם
 שונים כי רק בדבר הבלול ומעורב שייך ברירה ,והט"ז איירי בכלים קטנים או בדומים מאד
ולכן כתב שיש ברירה בכלים ,וכמ"ש מו"ר מרן זצוק"ל ביבי"א ח"ה )או"ח סי' לא אות ד'( וז"ל:
וכבר ראיתי להגאון מהר"י עייאש במטה יהודה )סו"ס שיט( ,שכ' לדחות ד' הט"ז בזה ,שבשני
מיני כלים כגון לברור קיתוניות מן הצלוחיות ,מה ברירה שייכא בזה ,והרי כל אחד עומד בפני
עצמו ,ולא דמי לב' מיני אוכלין דשייכא בהו תערובת .וזה פשוט בס"ד .ע"כ .ולפי האמור י"ל שגם
הט"ז יודה בניכרים ונפרדים בפ"ע ,ולא דיבר אלא בכלים קטנים ששוים זל"ז כדמותן בצלמן.
עכל"ה .ועיין היטב בלשון האור שמח )הל' שבת פ"ח הי"א( בסוף דבריו ,ונראה כוונתו כמש"כ
בס"ד.
 האמור מיושבת קושיה נוספת ,דהנה שם הביאו משמיה דהגר"ש שהקשה דבירושלמי )שבת
 פ' כלל גדול דף מט( מבואר דאין ברירה אלא בדבר הבלול אבל לא בדבר שאינו בלול
]אליבא דפי' האו"ש )שם([ ,ומה יענו הט"ז ודעימיה לדבר זה .עכ"ד.
 אפשר ליישב דס"ל לט"ז כביאור השביתת שבת )מלאכת בורר באר הרחובות סקכ"ו( בדברי
 הירושלמי ,דלביאורו שייך דין ברירה אף בדבר שאינו בלול ,ע"ש שנטה מביאור הערוה"ש
)סי' שיט אות ו'( שציין הגר"ש ,וע"ע בציץ אליעזר חי"ב )סי' לה סוף אות ה'( וביבי"א )שם( מ"ש
בזה ,אולם להאמור אין צורך להגיע לכל זה ,כיון דלעולם אף הט"ז אזיל ומודה דאין דין ברירה
בכלים הניכרים לעין ,וכל דבריו הם רק בכלים קטנים או דומים וכיו"ב שאינם ניכרים לעין.
בברכת התורה
  
מח"ס מענה יוסף

  

 בגליון זה )סי' קכה אות ז'( כתב הר"ש ללוש שליט"א שאם שכרו מלון לאכילה ולינה
 לקיים בו "שבת חתן" עם כל הקרואים ,אף אם שכר את המקום גופא ולא רק את ההשתמשות
בו יש צד לומר שכיון שאינו עיקר מקום ישיבתם בכלל ימי המשתה סוף סוף אין שמחת המקום
שלימה ,ולכן אין לברך אלא ברכת אשר ברא .וראיתי לציין שכסברא זו כתב מו"ר מרן הראש"ל
שליט"א במכתבו מתאריך א' ניסן תשע"ד וז"ל שם :גם בשבת חתן שנמצאים בבית מלון ,והחתן
והכלה נמצאים שם ,אין לברך ז' ברכות ,ואין לבוא מחמת הטענה שהשכירו את המקום ,דהתקנה
היתה לברך שבע ברכות רק בבית חתנים ,ששם השמחה היא מיוחדת שהכל באים לבית החדש של
החתן .עכ"ל.


קונטרס

אבן העוזר
חלק ב

חידושים פסקי דין ותשובות

ממרן פוסק הדור רבנו עובדיה יוסף זיע"א
בענייני אבן העזר נישואין ודיינים

משנת
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תוכן עניינים
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שנז



 תוכן העניינים 
סימן א

בענין פיסול עדי הקידושין שלא בפניהם ]מכתב להגאון רבי עזרא
עטיה זצ"ל[

סימן ב
סימן ג
סימן ד
סימן ה
סימן ו

בדין נישואי ערל
היתר ממזרות ]ובענין נאמנות הסבתא לפסול[
היתר ממזרות ]ובדין תרי רובי[
בדין ספק ממזר כשהרוב נוטה לאיסור
בענין נישואי קראים עם רבניים


סימן ז
סימן ח
סימן ט

נמצא עד הקידושין פסול והתגרשה  -כשרותה לכהונה
היתר נישואין לכהן עם בת לאב שאינו יהודי
בענין גרושה לכהונה


סימן י
סימן יא
סימן יב

בענין תשלומין בביטול שידוכין
בענין סידור חופה לקונסרבטיבים
בענין זמן החתימה על הכתובה


סימן יג
סימן יד

בענין הנ"ל

סימן טו

כתיבת נוסח גיטין לספרדים בעיר שרובה אשכנזים

בענין ההצעה להעלות את גיל חיוב המזונות



שנח

משנת
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תוכן עניינים

סימן טז
סימן יז
סימן יח

יוסף



בדין כתבו ותנו כשאחד מהג' חותמים פסול
בענין כתיבת שם העיר מרסיל בגט
בענין סידור גיטין בצרפת


סימן יט

בדין יבום כשיש לנפטר בן גוי


סימן כ
סימן כא

בענין נישואין עם בחור ישיבה כשההורים מתנגדים
בענין גיל הנישואין לבחור ישיבה


סימן כב

בדין פרסום פסקי דין


סימן כג
סימן כד
סימן כה
סימן כו

בענין גיור שלא ע"י בתי הדין הרבניים
בענין רב המגייר בסיטונות
בענין בעיות הגיור בזמננו
בענין קבלת הפלאשים למוסדות הלימוד


סימן כז
סימן כח
סימן כט
סימן ל

בענין רשימות פסולי החיתון
בענין בחירת רב קהילה
בענין פיטורי רב ממשרתו
בענין דחיית בחירת דיינים



משנת

יוסף

סימן א  -מרן פוסק הדור זיע"א

אבן העוזר

שנט



 
 
 
ב"ה ,אור ליום ב ו טבת תשי"ז .פ"ת

 מעלת מורנו הרב הגאון המופלא .וכבוד ה' מלא .בוצינא דנהורא .אספקלריא
כבוד המאירה .כקש"ת מהר"ר  שליט"א .אתה ה' תשמרהו בבריאות גופא
ונהורא מעליא .וכל מילי דמיטב אמן.
אחרי דרישת השלום באה"ר כתלמיד לרב.
 שעבר ביקרתי את אמא שלי בירושלים שאינה מרגישה טוב ]השי"ת ישלח לה
 רפואה שלמה בתוך חולי עמו ישראל [.וגם הוזמנתי למסיבת סיום מסכתא
בבהכ"נ שאול צדקא .ועוד .עד שהזמן המצומצם לא הספיק לי ליראות את פני ק"כ
הדרתו שליט"א .ואקוה שכבוד הדר"ג בריא אולם .לעד לעולם .ולא יעדי מינן זיויה
ויקריה .ונזכה עוד לחזות בנועם פני קדשו אמן.
 שלא תהיה ביאה ריקנית אציע לפני הדר"ג דין שבא לפנינו היום .אדם א' יר"ש
 שידך את ביתו לא' מקרוביו .ובחור א' נתן עיניו בה ופיתה אותה וקידשה בפני
ב' עדים .אכן לדברי אביה העדים הם מחללי שבת בפרהסיא .והביא עדים שראו אותם
לאחר הקידושין ליל שבת א' באמצע הרחוב ומעשנים סיגריות בראש כל חוצות .אמנם
צריך עדים שיעידו כן עליהם שמלפני הקידושין חיללו שבת .ואמר שמוכן להביא גם
כאלה .וא' מחברי ביה"ד כאן אמר שצריך להעיד בפני עדי הקידושין לפסלם] .כמ"ש
בב"י ס"ס מב בשם חכמי טוליטולא על הר"ח הארוך [.ואע"פ שפקפקתי ע"ז שי"ל
דבחילול שבת בפרהסיא שדינו כעכו"ם א"צ להעיד עליהם עדות ממש ובפניהם ובפני
ב"ד .וכמ"ש בתשו' הב"ח )סי' קב( .ויעוין בשו"ת יביע אומר ח"ב חיו"ד )סי' י או' א(.
ובמש"כ שם בתשובתי אות א בשם הגר"ב זולטי מד' הרמב"ם .ע"ש .אעפ"כ לא רציתי
לעמוד על דעתי כשרבו עלי חברי ,ואמרתי מה בכך .יבואו עדים ויעידו בפניהם .והיום
בא עד א' והעיד בפניהם .והעד הב' לא בא עדיין .ותבעו עדי הקדושין שכר בטלה מן
אבי המקודשת .והלה טוען לא אני הזמנתים אלא הב"ד ,ואיני חייב בשכר בטלה .וגם
בפעם הבאה שיבא העד להעיד בפניהם תתעורר שוב השאלה .ואני נומתי לחברַי
בב"ד ,כי בהיות ויש מקום לומר שא"צ להעיד בפניהם ,מצי למימר קים לי כוותיה
דהב"ח וסיעתו .ואינו צריך לשלם להם ,ונוסף ע"ז כי באמת אעיקרא דדינא עדיין לא
הוברר שהדין שצריך להעיד בפניהם אפי' לענין לכתחלה) ,ונ"מ שבפעם הבאה אפשר
א יעויין בזה ביביע אומר חלק ח' אה"ע )סי' ח אות ב-ד( .וח"י אה"ע )סי' כה( .וע"ע בדין קבלת עדות שלא
בפני בעל דין ביבי"א ח"א )יו"ד סי' א( .וח"ז )אה"ע סי' ד אות ג(   .

שס
משנת
אבן העוזר

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו

יוסף



להעיד שלא בפני עדי הקידושין(.
 מד' מרן בש"ע חו"מ )סי' לד סי"ב( דאפשר להעיד על עד החתום בשטר
 ומת לפסלו לעדות .ע"ש .וכ"כ הש"ך )סי' מו ס"ק קב( .וכן מורין ד'
הריב"ש שהובא בש"ך )ס"ס לח( דהזמה שלא בפניהם מהניא לפסלן לעדות .ואף
הש"ך שחלק עליו מודה כשפוסלים אותם בגזלנותא וכדומה וכמ"ש להדיא בדבריו.
ולפענ"ד מוכח מהש"ך בסו"ד דבפוסלים אותם ע"י חילול שבת בפרהסיא דהוו כגוים
לכל דבר ,ל"מ שלא בפניהם .ודו"ק .אלא שנראה שאפשר למפלג דיבורם שמועיל
לפסלם לעדות ולא לשבועה .וצ"ע .והוכיח כדבריו מכתובות יט :ובאו שנים מן השוק
ואמרו פסולי עדות היו ,וע' ברש"י ותוס' ושטמ"ק שם .נמצא דכל הראשונים כולם פה
אחד ס"ל דמהני לפסול שלא בפניהם דלא כחכמי טוליטולא בב"י )ס"ס מב( .עכת"ד.
אך לעומתו בשו"ת עין יצחק אלחנן כ' דצריך לפסלן בפניהם וכ"ה בעוד אחרונים.
ובשמוע כבוד הרב הראשי הגר"ר כ"ץ שליט"א את דברי לא רצה להסכים להוציא
פסק דין לחייב את אבי המקודשת בשכר בטלה ,ודחה דברֵי חברינו הרב הגאון ר'
שלמה קרליץ שליט"א] .אדם גדול בתורה ויראת ה' .בן אחיו של החזון איש זצ"ל[.
והנחנו ההחלטה לעוד חודש ימים בישיבה הבאה.
 אחלה פני קדשו להאיר עינינו בתורתו מה דעתו הרמה בזה אם נוכל לקבל שלא
 בפני העדים לכתחלה .ובמיוחד כשפוסלים אותם מחמת שהם מחללי שבת
בפרהסיא .ובפרט שהם רקים ופוחזים וכבר הועד עליהם שחיללו שבת בפרהסיא אלא
שזה היה לאחר כחודש ימים ממעשה הקידושין .ובכלל אם צריך עדות ממש ע"ז.
)ובס' התעוררות תשובה ח"א סי' יב כ' שאם אחד נאמן אדם כבי תרי יעיד לו שפלוני
מחלל ש"ק בפרהסיא ,הוא מנסך היין וכו' וכו' וא"צ עדות לזה .וי"ל דלהחמיר שאני.
אכן מד' רמב"ם הל' ממרים שהובא ביביע אומר שם ל"מ כן (.ואשמח מאד כשיבא
דברו הטוב אלינו .וכמו כן אם צריך להעיד בפניהם אם יתחייב לשלם להם שכר בטלה
או מצי למימר קים לי כהריב"ש וסיעתו .ויש לפלפל הרבה בזה .אבל דברי יהיו מעטים
לפני מי שגדול.
 דברי נאמן אהבתו כל הימים דורש שלום הדרת גאונו באהבה רבה ונפש חפיצה
 וקידה חמש מאות לפני כסא תורתו ומעתיר לשלומו ולשלום כל בני ביתו והמצפה
לתשובתו הרמתה.

  
 מכת"ר שישלח מכתבי זה עם התשובה מפני שאין לי העתקה .ומאתו הס"רב.
ב תשובת הגאון ר' עזרא עטיה זצ"ל אל מרן זיע"א נדפסה בקובץ בית הלל גליון ח עמ' יז והלאה .ועיין
ביבי"א ח"ט אה"ע סי' כ במילואים שכתב מרן זיע"א בזה"ל" :בענין פיסול עדי הקידושין שלא בפניהם ,ע'
מ"ש מוה"ר הגאון המופלא רבי עזרא עטייה זצ"ל ,בתשובה אשר נשלחה אל המחבר ,והיא לו נדפסה
בקובץ בית הלל )גליון ח' עמוד יז( .ובמקום אחר כתבנו בזה".
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לק"י ,ט"ו בטבת תשס״ו

מו״ר עט״ר פאר ישראל והדרו הגאון הרב עובדיה יוסף )שליט״א( ]זיע"א[ הראשון
מו״ר לציון ,ראש מועצת חכמי התורה ,ונשיא המועצה הרבנית העולמית למען משפט
התורה.
כנהר  -שלום ,וכנחל שוטף  -ברכה!
 מורנו ורבינו לגבי השאלה כדלקמן:
 זוג שרוצים להינשא כדת משה וישראל ,היא יהודיה ,והוא קיבל אישור ליהדות
 מבית דין רבני אזורי שבדק את יהדותו )הוא עולה מרוסיה( ,דא עקא ,התברר
לרושם הנישואין שהוא יהודי ערל שטרם נימול ,החתונה בעוד חודש.
 מסרב לימויל בטענה שזה לא נוח לו זמן קצר לפני הנישואין לימול.
 :האם יש להתיר לו להינשא ,האם נדון אותו כדין מי שלא נימול מחמת חולי?
 :שהוא מצווה לקיים מצוות פריה ורביה ,עד שיתאפשר לו לימול? או שמא
בגלל שיקולים אחרים ,יש למנוע את נישואיו ,ועלינו לחשוש שמא הוא יעתור לבג״ץ
בעניין זה?
 לתשובתו המהירה כהרף עין
בברכה ובהערכה רבה
מוקירו עוז
 ב״ר יוסף  הלוי
רבה של קרית אונו
וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל

  
 
הראשון לציון נשיא מועצת חכמי התורה

ירושלים ,יז טבת תשס"ו

לכבוד ידידי היקר הרב המאור הגדול רבי רצון ערוסי שליט״א .רבה של קרית אונו.
שלום וברכה
 שאלתו מיום ט״ו טבת ,הנני להשיב ,כי מן הראוי שהחתן יתחייב שבעוד כחודש
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ימים אחר החתונה יכנס לבריתו של אברהם אבינו ,ומה טוב שכת״ר יבא בדברים
תחלה עם רופא מוהל )דתי( לקבוע יום למולו בהסכמתו של החתן ובתיאום אתו ,כך
שהדבר יצא לפועל באופן ברור .ומגלגלים זכות ע״י זכאי שכמותו ויגדיל תורה
ויאדיר.
בכבוד רב

 
ראשון לציון
נשיא מועצת חכמי התורה
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ב"ה ,ירושלים טז חשון תשס"ג

 ידידי הדגול איש חיל רב פעלים הרב הגאון המפורסם כמהר"ר יחיה טובול
שליט"א הרב ואב"ד בק"ק ליאון והמחוז .צרפת.
 עתרת החיים והשלום .יקרת מכתבו הגיעני "היום" .עיינתי בפסק דינו וראיתי
 אשר העלה בכחא דהיתרא להתיר את הבחור … לבא בקהל ה' ,למרות דברי
הסבתא שלו אשר לפיהם יוצא שהבחור פסול לבא בקהל ,אולם מאחר ולא נמצא שום
סמך או יסוד ,לא משען ולא משענה ,העלה כת"ר שאין לה כל נאמנות לפסול אותו ,כי
לא האמינה התורה לפסול ,אלא את האב ,ולא את האם .והוכיח זאת לנכון .וכבר
כתבתי כן באורך בשו"ת יביע אומר בכמה תשובותא ,והבאתי שכן מבואר בדברי
הרמב"ם )בפרק טו מאיסורי ביאה הלכה יד( .וכן כתב הר"ן קידושין )עג (.במשנה .וכן
פסק מרן הש"ע )סי' ד סעיף כט( .ואפילו עד כשר אינו נאמן לפסול וכמ"ש מהרשד"ם
)חאה"ע סי' קלח ורלו( ,וכ"כ מהריב"ל ח"א )כלל ב סי' ב( ובשו"ת לחם רב )סי' ה(.
וכן הורה הלכה למעשה הגאון חזון איש ,וכמו שיראה כת"ר בשו"ת יביע אומר חלק
ח' )חאה"ע ס"ס ה( .וכן פסקנו בבית הדין הגדול בירושלים .וכ"ש לפי מ"ש כת"ר
שאפילו לדברי הסבתא לא נערכו הקידושין אלא ע"י איש מחלל שבת ואינו יודע כלל
בטיב קידושין ,הילכך הדבר פשוט בעיני שהולד כשר לבא בקהל ה' .וכמו שהעלה
כת"ר ,יפה דן יפה הורה ,וה' עמו שהלכה כמותו .אשרי יולדתו .צנה וסחרה אמתו .ואף
ידי תכון עמו ,איישר חיליה דמר אשר שינס מתניו להוציא הלכה זו לאורה כדרכה של
תורה .חזק ואמץ.
ידידו עוז נאמן אהבתו כל הימים

  

א יעויין ביבי"א ח"ז )חאה"ע סי' ו( ,ובח"ח )חאה"ע סי' ה אות' א,ט( ,ובח"ט )חאה"ע סי' ג ,ד( ,ובח"י
)סו"ס ד ,וסי' ו(.
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אדר תשע"א

לכבוד מרן הראש"ל רבי עובדיה יוסף שליט"א
 76 נשא מ .ג .את מ .מ .בתל אביב בחופה וקידושין כדמו"י ,ולאחר כמה שנים
הנישואין לא עלו יפה ,והתגרשו.
 מכן הלך מ .הנ"ל עם אחותה של מ - .ר .מ ,.וחיו יחדיו בדירתו בתל אביב,
ונולדו להם שני ילדים.
 כשלש שנים פנתה הבת מ .לרבנות בת"א להרשם לנישואין ,אז התברר להם כי
מעמדם ברבנות  -כנולדים מאיסור כרת  -ממזרים.
 שעברה פנתה אלי הבת הגדולה  -נ .לבדוק שוב את כשרותם לקהל .וכאשר
 בדקתי שוב את הענין התגלה נקודה חשובה שלא היה ידוע לביה"ד בשעה
שבאה לפניהם השאלה ,כי ר .מ .נתעברה בעודה חיילת בצבא ]ואף לא ברור אם היה אז דיימא
מאותו פסול[ ,ועל סמך זה התירה כת"ר מרן שליט"א לבא בקהל ,ואכן לאחרונה קיבלה
נ .היתר נישואין מביה"ד.
 ,עומד על הפרק הבן השני שנולד כשהיתה גרה בבית אותו פסול ומשווע להיתר.
 מה שהתברר כשבדקתי את הענין ,נראה ,כי לא היה לפני ביה"ד כמה פרטים
שלענ"ד יש בהם כדי להתיר את האומללים הנ"ל.
 כולל עדות של בני המשפחה  -בעיקר אחותה הגדולה  -מ ,.על היחסים
 ביניהם בכל התקופה .ובזה לענ"ד יש בו כדי לערער את הקביעה כי רוב
בעילות אחר הבעל שייך בנד"ד.
 עולה מהבירור ,כי מצבו הרפואי לא היה ידוע בזמן נישואיו לאחות הגדולה .ולכן
נופל ספק בקידושין ,ועל כך הרחבנו בפרק ב'.
 עדותה של מ .עולה ,כי היחסים בין ר .מ .למ .ג .מעולם לא היו טובים.
 עזבה אותו בשנת  '89עם שתי בנותיה לבית אחותה בפרדס כץ ,ואח"כ חייתה
 תקופה של כמה חודשים עם אדם אחר בפ"ת .אח"כ חזרה לתל אביב לבית אותו
פסול ]לא ברור בדיוק מתי חזרה אליו ,ככל הנראה הדבר היה בסוף שנת  89או מעט אח"כ[ .עדות זו
א

התשובה במילואה כפי שהייתה לנגד עיני מרן זיע"א ,נדפסה בפנים הגליון )סימן לז( .ויש לציין שכפי
שנודע לנו מרן זיע"א עבר על תקציר התשובה כפי שהוא לפנינו ,ורק בדברים שראה לנכון עיין בהם בגוף
התשובה. .
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שמעתי מכמה בני משפחה ,ואף ממ .הנ"ל.
 להדגיש ,כי כבר לפני כמה שנים ר .הצהירה בבית הדין כי מעולם לא ידעה גבר
אחר מלבד אותו פסול] .לאחר עדויות בני המשפחה הנ"ל ,לא נשאלה שוב בענין[.
 רציתי להביא כאן עוד פרטים ששמעתי מכל בני המשפחה ,שאכן נראה שהעדויות
 הנ"ל אמת הן .ואין כאן ענין להאריך .ובכל אופן ע"פ דבריהם גם לכאו' הוה
מילתא דעבידא לגילויי הן ע"פ הרישום של הבנות בגני הילדים ,והן ע"י המשטרה
שהיתה מעורבת בתקופה זו במריבות ביניהם.
 תשובתו של גאב"ד דרכי הוראה הגר"א וייס שליט"א שהסכים להתיר בתנאי
שאחד הפוסקים המובהקים יצטרף להיתר זה לאחר עיון מעמיק.
 דיברתי ע"כ עם הגרז"נ גולדברג שליט"א ,ולאחר העיון אמר כי יסכים
להצטרף לאחר שיסכימו על כך פוסקים מובהקים.

  

  אמר בביה"ד כי נעשה בדיקת רקמות לאחת מהבנות לודא שהיא ממנו,
 ולדבריו הבדיקה אישרה זאת ,אך מ"מ לענין דינא ,כבר דשו רבים בדין זה ,ורבים
כתבו כי אין לסמוך ע"ז לפסול ממזרות ,עי' יביע אומר ח"י אה"ע סי' ח,ט,יב,יג
שהאריך וכבר ליקט בענין זה.
 הוספנו ,כי גם בלא"ה בנד"ד ,שלא הוצגו בביה"ד כל מסמכים על כך ,אין לאב
 נאמנות לומר שנעשה בדיקה כזו ,ואף שאפשר לברר בקל ,וידוע דהיכא שאפשר
לברר בקל צריכים לברר ,ולא לסמוך על כך שנתעברה מהרוב כשרים בעיר .מ"מ
בנד"ד איסור ממזר שונה ,ואפשר שאסור לברר.
  הרבה פוסקים באיש ואשה הגרים יחדיו באיסור כרת שלא אומרים רוב
 בעילות אחריו ,וסמכו בעיקר על דברי ההפלאה שהובא ביביע אומר בכמה תשובות
]ח"ט סי' ג' ובסי' ה' שם הובא תשובת הגר"ש משאש זצ"ל בענין זה ,ובספרו שמש ומגן אה"ע ח"ג סי' ז' ,וע"ע
ביביע אומר ח"י ס"ו[ .דרוב בעילות היינו רוב המתעברות מבעליהן ,וממילא באיסור כרת

לאו שם בעל עליה ,ולא אמרין ביה רוב בעילות.
  דעת כמה פוסקים דאף בכה"ג אמרינן רוב בעילות אחר הבעל ,ואף שלא
 תפסיה ביה קידושין .והובא ראיות לשיטתם מכמה סוגיות] .וגם ההפלאה עצמו בתשובותיו
מודה כי לפעמים אנו תולים שהולד ממנו ,כמבואר באות ג' בהרחבה[.
  לשיטות המובאות באות ג' ,ודאי צריכים לדון בכל מקרה לגופו ,ובמקום
 שיחסיהם מוגדרים כ"זנות בעלמא" ולא כנישואין אזרחיים גם לשיטתם ,י"ל דלא
אמרינן רוב בעילות אחר הבעל .ואף אם דיימא מיניה ולא מעלמא ,כתב הב"ש בסי' ד'
סק"מ בדעת הרמב"ם והשו"ע כי גם בכה"ג אמרינן כשם שזינתה עם זה כך זינתה עם
אחר.
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  שחוששים שמא זינתה עם אחר ,נחלקו הב"ש והגרע"א .דעת הגרע"א
 דאינו אלא ספק ,דהיינו ספק אם נתעברה מאותו איש שזינתה עימו ,ספק ממישהו
אחר .ודעת הב"ש ,כיון שאין לייחס ולד זה למישהו מסויים ,כל העיר נכנסים לבית
הספק ,וממילא בנד"ד אזלינן בתר רוב כשרים בעיר .וא"צ לעוד ספק כדי להתיר.
וא"כ ,כיון שגם לשיטת הגרע"א לא הוה אלא ספק ,שפיר הוה ס"ס להתיר ,וכעין ס"ס
זה כתב גם ביביע אומר ח"ה סי' ב' סוף אות ט'.
  
  האיש נשא את האחות הגדולה ,ולאחר מספר שנים התגרשו .זמן קצר יחסית
 לאחר הגירושין ,התגלה אצל הבעל מחלה קשה ,שרק לאחר שהתגלה המחלה
מתברר שבעצם המחלה קיננה בגופו כמה שנים לפני הנישואין )עפ"י מסמכים
רפואיים ,שחלקם היו ידועים קודם לכן ,אלא שאף אחד לא חשב שזו המחלה הקשה
שעתידה להתפרץ תוך זמן קצר יחסית(.
 ראיות לכך שאף שכשנישאו לא היה לו מום יותר ממה שראתה ,מ"מ כיון
 שלא היה ידוע שכבר באותו זמן סיכוייו גדולים ללקות בשיתוק גמור ,כבר עתה
נחשב למום.
  הבאנו ראיות לכך שעל אף שהיא נישאה לאדם עם נחות מסויימת ,עדיין שייך
 אצלה חזקה אין אדם מתפייס במומין ,וחזקה שאינה מתפייסת על שיתוק הרבה
יותר חמור.
   להוכיח ,שאשה שנתקדשה ויש בקידושיה מק"ט ,בטלו הקידושין
 או עכ"פ ספק ]תלוי איזה מום[ , ,ואין צריך דוקא שיקפיד כדי
שיתבטלו הקידושין ,אלא כל זמן שלא מחל על המום ,הקידושין בטלים ,ולכן אם מת
או נתגרשו כמו בנד"ד קודם שנודע המום ,שפיר אמרינן מק"ט ואין כאן קידושין.
 בזה להוציא מלבם ,שיש שרצו לומר שהקידושין קיימים עד שיבטלם בפועל
 - דהיינו ע"י שיקפיד ,ולכן אם נתגרשו קודם שנודע והקפיד הקידושין
קיימים .ואינו כן ,כפי שהוכחנו באות ט-יג באריכות כי על אף שאם מחל מועילה
מחילתו שיחולו הקידושין למפרע ,מ"מ כל זמן שלא מחל עדיין המצב הוא שאין
קידושין ,ולכן אם מת או נתגרשו קודם שנודע המום ,שפיר הוה קידושי טעות.
 ,באות יד הבאנו סיכום הראיות בענין זה.
 הבן השני ישנו ספק נוסף ,מאחר וע"פ העדויות הנ"ל בסוף שנת  89חייתה ר .עם
 אדם בשם מקס בפ"ת ,ולא ברור בדיוק מתי חזרה לבית אותו פסול  -מ ..ומ .נולד
ב , 6.10.90 -ואם נספור רע"א ימי עיבור לאחור ,נמצא כי ר .התעברה בערך ב 8.1.90
וע"פ העדויות הנ"ל לא ברור היכן היתה באותו הזמן.
 גם שמבואר בחלקת מחוקק סי' ד' ס"ק יא כי אף שבסתם לא אמרינן אישתהי י"ב
 חודש ,אא"כ יהיה לנו סיבה לומר זאת ,מ"מ בחודש העשירי אמרינן כן גם בלא
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כן ריעותא .וא"כ למעשה יש לנו ספק היכן היא התעברה דהיינו בפ"ת או בבית אותו
פסול.
 

 
ד' ניסן תשע"א

 בענין אם לתלות שנתעברה מאחד מגויי הארץ שהם פרוצים בעריות ,עינא דשפיר
 חזי להגאון רבי אברהם גטיניו בשו"ת צל הכסף )ח"ב חאה"ע סי' ב( שכתב,
שחבל נביאים ראשונים ואחרונים רוב מנין ורוב בנין ,כלהו ס"ל דתלינן שנתעברה
מגוי .וכן הובאה תשובתו בספר עיני כל חי )דף קלח סוף ע"ב( .וגם הגאונים ראשי
אלפי ישראל חברי בי דינא רבה בירושלים )לפני למעלה ממאה שנים( ,רבי יעקב שאול
אלישר ,ורבי רחמים יוסף פרנקו ,ורבי שמ"ח גאגין ,בפסק דינם שהובא בספר עיני כל
חי )דף קנה ע"ד( הביאוהו להלכה בזה"ל :שכבר ראינו להגאון מר קשישא אג"ן הסהר
בצל הכסף ח"ב ,שהאריך הרחיב בחכמתו הנוראה ואסף איש טהור רובא דרובא
דרבוותא ראשונים ואחרונים דס"ל דתלינן שמגוי נתעברה ,ומיעוטא דמיעוטא פליגי,
ואין לנו לחוש להם נגד כל הני רבוותא שאמרו להקל .והוסיפו הגאונים הנ"ל )בדף קנו
ע"ב( ,והוכיחו שאף בנידונם שהיתה אשת איש ולא דיימא אלא מהנואף ,ושניהם
מודים שהולד ממנו ,עם כל זה תלינן שמגוי נתעברה .וסיימו ,לכן אנו מסכימים
ומעריבים על הדין ועל האמת להכשיר את הנ"ל לבא בקהל .ואף הגאון הראש"ל רבי
אברהם אשכנזי כתב בהסכמתו ,שכל דברי הגאונים הנ"ל נכונים וישרים בנויים על
דברי רבותינו הפוסקים ,ועל אדני השכל הישר והאמת ,ואין דבריהם צריכים חיזוק.
עכת"ד.
 אלישיב )שליט"א( ]זצ"ל[ בקובץ תשובות )ח"א סי' קמב( ,היה סבור
 שמחלוקת שקולה היא ,אם יש לתלות שנתעברה מגוי ,ברם בקושטא רובא
דרובא דרבוותא ס"ל דתלי' שנתעברה מגוי ,ויש לסמוך עליהם בודאי .וכבר כתב
בשו"ת המבי"ט )חאה"ע סי' טו( ,דלגבי כשרות הולד אזלינן בתר רובא ,ולא בעינן תרי
רובי .וכדבריו מוכח בשו"ת התשב"ץ )ח"ג סי' פח( .וכן העלה בשו"ת נדיב לב
)חאה"ע סי' ג דף יא ע"ב( ,ודלא כהבית שמואל .ע"ש.
 זה אינו צריך לנידון דידן ,כי האשה פנויה היתה וכל ישראל כשרים אצלה )מלבד
 הנואף( ,ואיכא תרי רובי להכשיר הולד ,ולדברי הכל יש לומר כשם שהפקירה
עצמה אצל הנואף ,כן הפקירה עצמה לעלמא ,ומאיש אחר נתעברה ,ואע"פ שהיתה
מיוחדת לנואף ,מ"מ תלינן בהרוב שהם כשרים אצלה ,וכמו שכתבנו בשו"ת יביע
אומר )ח"א חאה"ע סי' ב אות ד( .ומה שאמרו חכמים רוב בעילות אחר הבעל ,זהו רק
כשהם נשואים בהיתר ,אבל ביושבת עם רשע ובליעל ,לא שייך לומר בזה רוב בעילות
הלך אחר הבעל .וכמ"ש בשו"ת ישכיל עבדי )ח"ג אה"ע סי' ב סעיף ה' אות ד( .ושפיר
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סמכינן על ההפלאה )בפנים יפות פר' אחרי מות( ,שפירוש רוב בעילות אחר הבעל
היינו שרוב הנבעלות מתעברות הן מבעליהן ,אבל בחייבי כריתות שאין קידושין
תופסים בהם ,ואין שם בעל עליו ,ליתא להאי דינא ,אלא אמרינן מדאפקרה נפשה
לגביו ,אפקרה נפשה לעלמא] .וכן עשינו מעשה ע"פ דברי ההפלאה בפסק הדין שניתן
בבית הדין הגדול ,בהסכמת חברינו הגאונים רבי בצלאל זולטי ורבי אליעזר
גולדשמידט זצ"ל[.
 דאיכא תרי רובי בודאי תלינן שנתעברה מאיש אחר ,וכמ"ש הגאון רבי יצחק
 אלחנן בשו"ת עין יצחק )חאה"ע סי' ז אות יא( .ע"ש .וכ"כ בשו"ת לב אריה
ח"ב )סי' מ( ,ובשו"ת באר אברהם )סי' מא(.
 ,בנ"ד בהא סלקינן ובהא נחתינן ,ובצירוף החשש לקידושי טעות ,יש להתיר את
 ,הילדים וכו' ,לבא בקהל ה' .ויפה דן יפה הורה הרב הפוסק כמהר"ר 
 שליט"א בכחא דהיתרא ,ואף ידי תכון עמו ,ובפרט שגם הגאון רבי אשר וייס
שליט"א הסכים להתיר.
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 כל אשר כתב כ״ג הג״ר חיים וידאל נר״ו
 האשה שנישאה בחו"ק ואח"כ נתברר שהבעל עקר ,ולאחר שנים שלא השיגה
 גט נישאה לאחר ע״י הרפורמים ,ונולדו ילדים )תורף השאלה מביה״ד
בלונדון(.
 אין ספק שיש כאן לכה״פ ספק מקח טעות ,שבודאי אין אשה מתרצה להנשא
 לאיש עקר ,וביותר אשה צעירה לימים .וכבר ידועים דברי הר"ן בפ״ק דקידושין
דבכל ספק קידושין מוקמינן אחזקת פנויה וכ"כ התוס' בכתובות )דף כג (.ובקידושין
דף ע״ט ועיין מהרש״ם ח״ח סי' קכח.
 בנדון שלפנינו שהאשה היתה דרה בחוץ לארץ ,שיש בכל מקום תרי רובי
 נוכרים ,וכמ״ש מרן הג״ר עובדיה )נר״ו( ביבי"א ח"י סי' יא להוכיח מדברי
התוס' בב״ב דף כג דאזלינן בתר רובא אפילו נגד קורבא דמוכח ומדברי הפנ״י
)קידושין עג( שכ' דספק ממזר שרי מדאורייתא ,אפילו כשיש רובא דאיסורא וכו',
יעו"ש.
 ע"כ מכל האמור נלע״ד דיש להתיר את הילדים לבוא בקהל ה' ,והשי״ת יצילנו
משגיאות אכי״ר .וע״ז בעה״ח ערש״ק פ' ויגש התש״ע.
  
חבר ביה"ד הגדול

 
 בכל לב את פסק הדין אשר כוננו אצבעותיו של הרה"ג הפוסק ר' 
 שליט"א ,שהעלה בכחא דהיתרא ,להתיר את הבנים לבא בקהל ,ומידי עברי
ראיתי מ"ש להסתמך ע"ד הפני יהושע דספק ממזר מותר מן התורה ,אף שהרוב נוטה
לאיסור ,ובאמת שרבו האחרונים שסוברים כן .כי מבואר בספר בית מאיר )אה"ע סי' ד
סכ"ו( שאף במקום שיש ס"ס להחמיר ,מותר ספק הממזר מה"ת .וכ"כ המנחת חינוך
)סי' תקס( .ועצי ארזים )סי' ד ס"ק סז( .וכ"כ גאוני ירושלים בספר עיני כל חי )דף קנד
ע"ד( .ועוד .וידוע מ"ש הפר"ח )סי' קי ס"ק מט( שההיתר של ספק ספיקא הוא משום
רובא ,שספק אחד הוי פלגא ופלגא ,ובא השני ועושהו רוב .וכ"כ בשו"ת מהרימ"ט
)חיו"ד סי' ב( .ובשו"ת תורת חסד )חאו"ח סי' ג אות ד( .ועוד .הא קמן שדעת
האחרונים שספק ממזר מותר מן התורה אפילו במקום רוב .הלכך בהצטרף עוד ספק
מותר לגמרי אף מדרבנן .ולכן אף ידי תכון עמו להתיר הבנים לבוא בקהל .ואפריון
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נמטייה שחתר להתיר אותם ועלתה בידו .והסכים עמו  שליט"א.
 דדינא להתיר לילדים האלה לבוא בקהל ,העלה ידידנו הרה"ג הפוסק רבי
 שליט"א ,בטוב טעם ודעת .יפה דן יפה הורה .ומעלת כת"ר שר
המסכים עמו להיתרא ברוח מבינתו .אפריון נמטייה .ואף ידי תכון עם כבודכם להתירם
לבוא בקהל ה' .וצור ישראל יצילנו משגיאות ומתורתו יראנו נפלאות.
ובאעה"ח היום יא טבת תש"ע
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ראשון לציון הרב הראשי לישראל

ב"ה ירושלים יום ה' כג אלול תשל"ג

 ידידנו היקר הרב הגאון המפורסם כמהר"ר    שליט"א הרב
הראשי וראב"ד לת"א יפו והמחוז.
 עתרת החיים והשלום וכט"ס.
 
 בשורותיים אלה להודיע בקצרה למעכ"ת כי עוד בהיותי במצרים בשנת התש"ח,
 בא לידי מעשה ,וישבתי על מדוכה זו ,ואחר העיון בדברי רבותינו הפוסקים
רוא"ח באתי לכלל מסקנא שיש מקום להתירם לבוא בקהל ה' .וערכתי פסק מנומק
להתירם ,הלא הוא כמוס עמדי בכת"יב .ובין השאר הסתמכתי על רבינו הרדב"ז בתשו'
ח"ב )סי' תשצו( וח"א )סי' עג( שהעלה להתירם מכח כמה ספיקות וס"ס .והעיד
תלמידו המהריק"ש בערך לחם )אה"ע סי' ד( שכן הסכימו כל חכמי דורו להתירם.
והניף ידו שנית )המהריק"ש( בשו"ת אהלי יעקב )סי' לג( לדחות בכל תוקף דברי
האוסר בזה ,ובסוף דבריו כתב שנעשה להיתרם של הני סרכין תלתא :רבינו הרדב"ז,
ורבינו יעקב בי רב )רבו של מרן הב"י( ,ומהר"ש הלוי ,שעשו מעשה להתיר בהסכמת
רוב חכמי העיר .ובתשו' הרדב"ז שם מבואר שכן עשה מעשה רבינו אברהם בן
הרמב"ם ,וקהל גדול מהקראים באו להסתפח בנחלת ה' ע"י השפעתו ,ונתחתנו בהם
גדולי הקהל ,זולת הרב הנגיד מהר"ש שולאל שלא רצה לקחת אשה מהם מחשש
חללות .ע"ש .ועוד שנתברר לנו שאינם עושים קידושין כלל ,לא אמירה ולא נתינה,
וכמ"ש ג"כ האהלי יעקב שם .וכ"כ טע"ז להתירם מדנפשיה הרה"ג ר' אהרן מנדל
אב"ד אשכנזים בקהיר בספרו שו"ת יד רא"ם )חאה"ע סי' ד( .וכ"כ בשו"ת תעלומות
לב ח"ד )סי' ז( .והנה רבני מצרים דור אחר דור עשו מעשה רב להתירם לבא בקהל ה',
וכאשר עיני יחזו עפעפי יבחנו בספר מעשה בית דין אשר במשרד הרבנות הראשית
במצרים ,בכתב ידיהם של הרבנים הנ"ל ,מכמה דורות ,ועד אחרן הוא בחיר ה' הרה"ג
א הנה אף שתשו' בענין זה נדפסה כבר בארוכה בשו"ת יבי"א ,מ"מ לא נמנענו מלהביא תשו' זו הקצרה,
מכיון שביבי"א האריך מרן טובא בפתגמא דנא ,ולאו כל מוחא סביל דא ,ובכדי שעיני הכל ידושו בא ,ויראו
מה זה ככה ועל מה הגיע"ה רבינו להתירם ,הדפסנו תשו' זו שנעימה קריאתה ,ובה מונחים יסודותיה) .ומ"מ
אין בית מדרש בלא חידוש למעיין היטב(.
ב ושוב זכינו והאיר וזרח עלינו יבי"א חלק שמיני ושם בחאה"ע )סימן יב( נדפסה תשובה אדירה ממרן זיע"א
בענין זה ,לך נא ראה שם את המראה הגדול.
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ר' אהרן בן שמעון )בעל מצור דבש ונהר מצרים ונהר פקוד( שכתב בכתב ידו בכמה
מעשים שבאו לידו והתירם .וכ"כ הרה"ג ר' יהודה מסלתון )בעל וזאת ליהודה( .וכן
עשיתי מעשה בהיותי משרת בקודש בקהיר אשר במצרים .וכמו שכתבתי בפס"ד הנ"ל
להסתמך עוד על הרבה גדולים שהתירו אותם ,וכ"כ התפארת ישראל ,והרב דרכי נועם
סי' נט ,והפני יצחק אבולעפייא בתשובתו שבס' תעלומות לב הנ"ל .ושם דחה
השמועה דמטו בה בשם הרה"ג הראש"ל מס' המלך שאין לקבלם וכו' .ע"ש .ובאמת
כבר אמרו אין למדין הלכה מפי המעשה )ב"ב קל.(:
 גם בעת היותי משרת בקודש פה ת"א יפו ,בהתחשבי עם שעת הדחק שבדבר,
 עשיתי מעשה כמה פעמים להתירם ,ונתתי הוראה למחלקת הנישואין לסדר להם
חופה וקידושין כדמו"י ,לאחר שלמדו אצל רב או רבנית יסודות תורה שבע"פ ,בטהרת
המשפחה ,שבת ,כשרות ,וכו'ג .ולכן הנני מבקש מכת"רד שיתן הוראה למחלקת
הנישואין בת"א-יפו ,להמשיך בסדר הנ"ל ,ותחול עליו ברכת המהריק"ש )באהלי יעקב
ס"ס לג( ,שקרא על המתירים :והמשכילים יזהרו כזהר הרקיע ,ומצדיקי הרבים לפתוח
יד בתשובה לפושעים ככוכבים לעולם ועד" .ובעזה"י תשקוט הארץ אין פרץ ואין
יוצאת ואין צוחה ברחובותינו .ועל פיו יצאו ועל פיו יבואו.
הכו"ח בכבוד רב בברכת התורה ובברכת כתיבה וחתימה טובה ותז"ל רנ"ו
ידידו עוז

  

ג ויעויין קונטרס אבן העוזר ח"א סימן יד מש"כ מרן זיע"א מהו סדר קבלת חברות לקראים .וע"ע שם סי' יג
בנ"ד ובדבר קבלתם ללימודים ,ובסי' טו בענין מילתם בשבת.
ד
יעויין בס' איש חי רב פעלים )עמ'  (409שמרן זיע"א תנאי עשה עם הרה"ג עליון למעלה ,שלא ישנה
מהוראותיו בשבתו על כסא מרן זיע"א בת"א .ונראה דלכן ראה מרן זיע"א לנכון לפנות אליו ולהודיעו
הוראתו בנ"ד כמבואר למעלה.
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בס"ד סיון תשע"ב

         
 בקשה להיתר נישואין לכהן.
 גב' פלונית נישאה כדמו"י ביום י"ב ניסן תשס"ח והתגרשה בבית הדין
בחיפה בג"פ ביום ה' ניסן תשס"ט.
 חייתה בארה"ב בדרך אישות ללא חופה וקידושין עם כהן ונולדה לה בת
שהיא כיום בת חמישה חודשים ובקשתה להינשא לאותו הכהן.
 טוענת להיתר נישואין היות ואחד מעדי הקידושין אותו ייחד הבעל היה
גיסו ,בעל אחותו ,מסדר הקידושין היה העד שני.
 הדין הודיע למבקשת כי עליהם להיפרד עד לבירור סופי וכעת היא בחזקת איסור.
 אבי המבקשת ביקש כי נזרז את ההליכים היות והם חיים בנפרד וקשה לאב
הקטינה לא לראות את בתו היות והוא גר במרחק של  450ק"מ ממקום מגוריה של
האישה בארה"ב.
 הדין דיבר עם אחיו של הכהן שחי בארץ והלה אמר שהוא נושא כפים והוחזק
 בכהונה .הבעל לשעבר ,הרב מסדר הקידושין והגיס הוזמנו לעדות בבית הדין
והתקבלו העדויות.
 מתוך דברי העד הכשר וכן מתוך דברי הבעל כי הבעל הזמין את גיסו לעדות
 ולא מסדר הקידושין ,הגיס מלבד היותו קרוב בקרבת אישות לדבריו ,הינו נוסע
בשבת ,בית הדין לא קיבל על כך עדות.
 לחופה ,נכח כמנגן אורגן ,אחיו של העד הכשר מסדר הקידושין שהוא ג"כ
 יהודי שומר תו"מ ,אולם לא ברור אם הוא ראה את מסירת הטבעת כך שגם אם
נבטל את יחוד העדים ותהיה כת אחת יפסלו העדים הכשרים מצד קורבת שני האחים.
 הקידושין והגיס חתמו על הכתובה לפני החופה.
 לתיק בית הדין צילום וידאו של החופה ,שאר הנוכחים מלבד כשלושה היו ללא
 כיסוי ראש ,תלבושת הנוכחים והכלה עצמה הייתה בבחינת הרחק מן הכיעור
והדומה לו ,כך שקשה לצפות שהנוכחים יהיו מכשרי ישראל.
 פי צילומי הוידאו זיהה את עצמו יהודי שומר תורה ומצוות שעמד סמוך לחופה,
 אולם ,לאחר שהלה הוזמן לעדות לא זכר את מעשה הקידושין ואינו זוכר את ראית
א

יעויין עוד בקונטרס אבן העוזר ח"א סימן י-יא ,יח.
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נתינת הטבעת.
 שבפנינו הוא על כשרות הקדושין .אם תמצא לומר שלא היו קידושין ,יש לדון
 מצד פסלות לכהונה מדרבנן משום קול גירושין מאחר ונתגרשה בגט כשר
ואיכא דשמע בגיטה ולא שמע בהכרזה כמבואר ברמ"א אה"ע סי' ו' סע' א' בשם
תשובת הרשב"א סי' תק"ן.

 
 והצדדים הם מעדות הספרדים לא חיישינן לשיטת הסמ"ג החושש לקידושי עד
אחד.

 
 המבקש היא קרבת חתנות מן האב שלדעת הרמב"ם הוי רק דרבנן ,ולדינא
קייל"ן שקידושין בפני פסולי עדות דרבנן הם קידושין מן התורה.
 לדינא פסקו רוב הפוסקים והשו"ע מכללם שפסולי חתנות פסולים מדאורייתא
 כאשר הרמ"א בסי' ל"ג סע' ב' שהביא את דעת הרמב"ם השמיט קרובי חתנות
וכתב רק קרובים מן האם וכן תמה ג"כ הרעק"א בתשובה .אמנם מסקנת הרעק"א
שדברי הרמ"א הם רק לכתחילה ולא בדיעבד ,ובזה יש להוסיף שנידון דידן הוא רק
איסור כהונה דאורייתא ולא איסור אשת איש דחמיר טפי.
 ייעוין בזכר יצחק שהצדיק את דברי הרמב"ם דלא כתשב"ץ והש"ך וש"פ
 שחולקים על הרמב"ם .אלא שאף אם נחשוש לדברי הרמב"ם יש להתיר על פי
השיטות שקידושין בפני פסולים מדרבנן בטלים מן התורה מדין ס"ס ,וכן כתב
בתשובת ר"י בן הרא"ש .גם לדברי הגט פשוט שבאיסור אשת איש לא מתירים מדין
ספק ספיקא אבל באיסור כהונה מתירים כמו שמצאנו גבי אלמנת עיסה.
מה עוד שהריב"ש החוות יאיר הגר"א בביאורו לשו"ע חו"מ וכן הרעק"א בגליון כולם
פוסקים דלא כרמב"ם.

 

 יש לצרף כאן היות העד פסול בעבירה ,אמנם לא נתקבלה עדות לפוסלו בעבירה.
 אלא שגם אם יתקבלו עדי פסול ,יש צדדים להחמיר בפסילת עדים בעבירה בזמן
הזה .ראשית ,דברי התומים בסי' פ"ז שפסולי עבירה נפסלים רק מקבלת העדות
ולהבא .וגם שמא פסולי עבירה בזמן הזה ,הם שוגגים וכשרים מדאורייתא יעויי'
באחיעזר ח"ג סי' כ"ה .ומה שמיקל בנידון דידיה להכשיר גט החתום בעדים מחללי
שבת החתומים על גט ,בנידון דידן הוי חומרא שבאים לפסול את העדים.

 
 ,הוזמנו העדים להעיד בבית הדין ,תחילה העיד העד הפסול ולאחר מספר ימים
 ,העד הכשר .לשיטת הבית הלל יש להחשיב את טענת האישה לקידושין בפני
פסולים ,כהכחשה וא"כ נפסלים העדים למפרע ,לשיטת הבית שמואל גם לשיטת
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התוס' צירוף לא פוסל למפרע וכן דעת החת"ס באה"ע סי' ק'.
 בתשובת הרדב"ז חלק ב' סי' תש"ז שפסל קידושין בנתכוון הפסול להעיד
 להדיא ,שלשיטת הרמב"ם רק אם יש ספק אם הפסולים מתכוונים להעיד אינם
מצטרפים אבל בהתכוונו להצטרף נפסלים ג"כ הכשרים.
 דידן ,רוב המצוים בחתונה אינם שומרי תו"מ והם פסולים ואם תמצא לומר
 שהיו שם כשרים שמא לא ראו את נתינת הטבעת .יש לציין שמצאתי בתש'
הרדב"ז שפסל עמי הארץ גם כעדי קידושין ויעו' בית יוסף חו"מ סי' ל"ד בסי' ג'
שיטות בפסלות עם הארץ.
 קצוה"ח )בסי' לו( בעדות הנעשית לכתחילה ,כגון עדות קיום ,אין ביד הפסולים
 לפסול את הכשרים נגד רצון של המקדש ,אמנם כל זה במקום שהמקדש לא
ייחד עדים .בנידון דידן ,הבעל זמן את העד הפסול ,גיסו ,ונאמר לבעל שייחד עדים
והיה בדעתו שהם יהיו העדים בדווקא ולא אחרים .אם כן ,על מנת להכשיר את העדים
האחרים צריך לבטל את דיבורו ולהעמיד אומדנא חדשה שרוצה דווקא שהכשרים יהיו
עדים כנגד דיבורו המפורש .אלא שאין לנו ראיה על פסילת שאר העדים ע"י המקדש
אלא דברי המסדר קידושין שדרכו תמיד לומר שהמקדש ייחד עדים ויפסול עדים
אחרים והוא אינו רק עד אחד.

 

 החוות יאיר בסי' י"ט שאם סמוך לאחר מסירת הטבעת באו וראו את הטבעת על
 אצבעה ,גם הרשב"א מודה למרדכי שהיא מקודשת ודאי .א"כ בנידון דידן
שרובא דרובא של הנוכחים באולם היו בחזקת פסולים ליכא למיחש .ועוד יצוי' כי
הדברי יחזקאל בסי' מ' וגם המהרא"ל צינץ בספר טיב קידושין בסי' מ"ב כתבו שעדות
הידיעה חייבת להיות קיימת לפני הקידושין ולא שייך שתתקיים אחרי הקידושין וכך
דייק המהרא"ל צינץ מדברי המרדכי.

 
 ג"כ לדון להחמיר מדברי תשובת החת"ס אה"ע ח"א אבן העזר סי' ק' שבאנן סהדי
 לא נפסלים ע"י צירוף קרוב או פסול ,למרות שדבריו הם להחמיר ולהצריך קידושין
שניים לכתחילה ולא לאסור בדיעבד כבנידון דידן .ועוד שכל הרואים יתכן שהם פסולי
עבירה וקורבה ,מלבד שני אחים כשרים .וא"כ אין לנו ידיעה זולת העדים הפסולים,
ומנלן לחשוש לעדים כשרים במקום פרוץ וכל ידיעתנו שיש אנן סהדי הוא מפי
פסולים.
 להעיר על דברי החת"ס מכל עדי עריות שדי שיראו כמנאפים ,דהוי אנן סהדי
 ואעפ"כ נפסלים קרובים ופסולים ,מאי שנא מכיסוי פני הכלה שהביא בשם ספר
המקנה.
 להוסיף כי בנידון דידן היות ונגלה לנו כי העד שיוחד היה פסול מדין קורבה,
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ולדברי העד הוא גם מחלל שבת בפרהסיה הרי שיש ריעותא באנן סהדי ,ואפשר
שהמסדר קידושין טעה גם בבירור הבעלות של הטבעת הקידושין ושאר דינים
הפוסלים את הקידושין.
 להוסיף ,שיש מקום לומר שבנישואין שבהם הצדדים אינם שומרי תו"מ קיימת
 בזמננו ריעותא באנן סהדי ,זאת היות ויש מסדרי קידושין שעושים שלא כדין
ומייחדים בדווקא עדים פסולים או שאר פסולים משום חשש זנות ,על אף שהברכות
יהיו לבטלה ,ויש כאן משום גניבת דעת ופגיעה בשורש קדושת ישראל ,יעוי' אבני
מילואים סי' מ"ב ס"ק ו' .אולם מאחר ובפנינו פסלויות ורעותות ניכרות שהמסדר
קידושין לא בירר אם העד שומר שבת או קרוב א"כ גם הידיעה הכללית שהיו קידושין
כדין הורעה ,וצ"ע בכל זה.

 
 הרמ"א בסי' ו' .איירי כאן בספרדים ויש שרצו להקל כנגד הרמ"א .יש לדון
 שראיית הרשב"א היא ממקום שאמרה נתקדשתי והוא כופר וגירשה שנאסר
בקרובותיה שאפשר שהיו עדים והלכו למדינת הים .מה שאין כן במקום שהתברר שלא
היו קידושין כלל יעוין בית שמואל שם סק"ג.
 להתייחס לנידון דידן כדיעבד היות וחיו יחדיו בדרך אישות ונולדה ילדה ,הגם 
 שאין כאן קידושין בפועל.


 
 המבואר ,נראה כי יש כאן צדדים טובא להקל .אולם ,אין ברצוננו להכריע היות
 והלכה זו תלויה גם במנהג פסקי בתי דין של בני ספרד ואשכנז ,לכן נכתבו כאן
רק הצדדים בלא הכרעה.
 


 
בס"ד ,אור ליום י"ד תמוז תשע"ב

 הרב הגדול מעוז ומגדול הדיין המצויין רבי   שליט"א ,אב"ד
חיפה ,אחרי עטרת החיים והשלום וכט"ס.
 שאלתו שאלת חכם אודות מרת  ...שהתגרשה בביה"ד בחיפה ,אלא
 שבקידושיה ייחד הבעל את עדי הקידושין ואחד מהם היה גיסו .ומלבד זה גיסו
היה מחלל שבת בפרהסיא .והאשה הנ"ל היתה אח"כ עם בן זוג כהן ללא חופה
וקידושין ונולד להם בת ובן .ועתה ברצונם להנשא זל"ז כדמו"י .ונחלקו הדעות בין
חברי ביה"ד .לדעת הרוב יש כאן צדדים רבים להתיר אותה לכהן כיון שבקידושיה היה
רק עד אחד כשר ,והזוג הם ספרדים שהולכים אחר פסקי מרן שפסק המקדש בעד אחד
אין חוששין לקידושיו ולא חיישינן לדעת הסמ"ג שמחמיר בקידושי עד אחד ,ובנוגע
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להעד שהוא גיסו של המקדש רוב מנין ובנין ס"ל שהוא פסול מדאורייתא ,ורק לדעת
הרמב"ם אין פיסולו אלא מדרבנן .ואין להחמיר באיסור כהונה כיון שמדינא לא היתה
צריכה גט מן הדין.
 האוסר חושש לדעת הרמב"ם ,שהעד שהוא דרך חתנות אינו פסול אלא מדרבנן,
 והיתה צריכה גט .וגם יש לחשוש לדעת החתם סופר )סי' ק'( דס"ל שתתקיים
העדות באנשים הכשרים שנמצאים שם ,והגט היה מוכרח מן הדין ,ונפסלה לכהונה.
 מש"כ כת"ר שהספרדים הולכים אחר מה שפסק מרן שהמקדש בעד אחד אין
 חוששין לקידושיו ,אין צורך בזה שכבר כתב מרן בשו"ת בית יוסף )סי' ב' דף יא
ע"ב( שאפילו לדברי הסמ"ג והמרדכי שמחמירים להצריך גט בדין המקדש בעד אחד,
הני מילי כשהיה עד אחד בלבד אבל אם היו שני עדים ונמצא אחד מהם קרוב או פסול
אין כאן עדות כלל ,לפי שעדותם בטלה .וכ"כ רבינו ירוחם בשם הרמ"ה ,שהמקדש
בפני שני עדים ונמצא אחד מהם קרוב או פסול ,מותרת להנשא לכתחילה בלא גט .וכן
הוא בב"י אב"ע )סו"ס מב( .גם בכנה"ג )סי' מב בהגב"י אות יג( הביא להקת גדולי
אחרונים שפסקו כן ,מהם מהר"ם פדואה )סי' לד( ,מהרשד"ם )חאב"ע סי' רכ( ,משפט
צדק )ח"ב סי' עד( ,משפטי שמואל )סי' פג וקכד( ,ועוד .ע"ש .וכ"כ בשו"ת שער אשר
)חלק אב"ע סי' לא דף צד סוף ע"ד( שאע"פ שכתב הרמ"א )סי' מב ס"ב( ,שאם נמצא
אחד מהעדים קרוב או פסול ,הוי עכ"פ בנתקדשה בעד אחד ,לחוש לסברת הסמ"ג
שחושש לקידושין במקדש בעד אחד ,מ"מ כבר הסכימו כל רבני האחרונים שאין
לחוש לסברא זו כלל ,ובהוזמנו השנים לעדות קידושין ונמצא אחד מהם קרוב או פסול
אין כאן קידושין כלל .ושכן כתב בשו"ת אביר יעקב )חאבה"ע סי' כד( .ע"ש .וכ"כ
בשו"ת תעלומות לב ח"ד )סי' יג( ד"ה ואף ע"ש.
 לתת טעם נכון לזה ע"פ מ"ש רש"י )קידושין סה ע"ב( דלמ"ד דחושש בקידושי
 עד אחד לפי שבדיני ממונות עד אחד מחייב שבועה ,לפיכך עדותו חשובה גם
לענין קידושין .והנה מרן הבית יוסף )חו"מ סי' לו( הביא בשם הרשב"א בתשובה
שנשאל בעדים שנמצא בהם קרוב או פסול ,אם משביעים על עדות הכשרים ,והשיב,
נראה לי שעדותם בטלה לגמרי ,ע"ש .וכ"כ בחידושי הריטב"א )מכות ו' ע"א( בד"ה
א"ר יוסי .וכ"כ המאירי )סנהדרין ט' ע"ב( בד"ה דיני ממונות ושכן כתבו גדולי הדורות
)הרשב"א( ע"ש .וכ"כ הנימוקי יוסף )סנהדרין פ"ג דף ז' ע"ב מדפי הרי"ף(.
 להתוס' במכות )ו' ע"א( ד"ה אמר ר' יוסי שכתבו דבדיני ממונות אם נמצא
 אחד מן העדים קרוב או פסול העד השני לא בטל לגמרי ,אלא מחייב שבועה,
כתב הכנה"ג )סי' לו הגה"ט אות א'( בשם מהר"א קפסאלי שהתוס' לא כתבו כן הלכה
למעשה שלא כתבו כן אלא לדעת ר' יוסי ,אבל למאי לדקיי"ל כרבי דס"ל שאף בדיני
ממונות אם נמצא אחד מהעדים קרוב או פסול עדותם בטלה ,גם שבועה אינו חייב.
 מצאתי בחידושי הריטב"א )פ"ק דמכות ו' ע"א( ד"ה א"ר יוסי שכתב דר' יוסי ס"ל
 כמש"כ רש"י שסברא היא שאין לדון כן אלא בדיני נפשות כדכתיב והצילו העדה,
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אבל בממון למה יפסל הכשר מפני שנמצא עם הפסול ,הלכך עדותו קיימת לחייב
שבועה .ומיהו רבי ס"ל דשפיר ילפינן דיני ממונות מדיני נפשות ,וכשם שבדיני נפשות
בטלה העדות לגמרי אף בדיני ממונות אם נמצא אחד מהם קרוב או פסול אין העד
הכשר קם לשבועה .וכ"כ הגאונים .ע"כ .ושוב ראיתי שכל זה מתבאר בשו"ת נודע
ביהודה מה"ת )חאה"ע סי' עו( ,ובנחל יצחק )סי' לו ס"ב( ,ובשו"ת אחיעזר ח"א )סי'
כה אות יא( עיי"ש.
 בעיקר דברי הרמב"ם )פרק יג מהלכות עדות ה"א( ,שקרובי האם וכן הקרובים
 דרך אישות פסולים מדבריהם ,כתב בשו"ת הרשב"ץ ח"א )סי' קנא( שאף לדעתו
המקדש בפניהם אפילו קידושין דאורייתא אינם קידושין כלל .ולא כתב כן הרמב"ם
אלא מפני שכל מדרשי חכמים קרויים מדברי סופרים ,וחס ליה לרבינו שיאמר שהוא
ממדרש חכמים הוא מדרבנן ולא מדאורייתא ,אלא שקרויים מדבריהם לענין שאינם
נכללים בתרי"ג מצות שנאמרו למשה מסיני .אבל לעולם הוא מודה שהם מן התורה.
ע"כ .וכ"כ הש"ך חו"מ )סי' לג סק"א( ,שנ"ל עיקר שגם הרמב"ם סובר בקרובי האם
וקרובי אישות הם כדין תורה לכל דבר ,ולא נפקא מנייהו מידי לענין דינא ,ונמצא שהם
פסולי לעדות מן התורה.
 גם בקידושי כסף כתב הרמב"ם )פ"א מהל' אישות ה"ב( שהם מדברי סופרים,
 וכתב הרב המגיד דמ"מ דינם ממש כדין תורה לגמרי ,וכמש"כ שהאשה שנקנית
באחד משלשה דברים אלו נעשית מקודשת ,והבא עליה חוץ מבעלה חייב מיתת בי"ד,
ומ"ש שהם מדברי סופרים ,דס"ל שכל דבר הנלמד בהיקש או בגזרה שוה נקרא מדברי
סופרים .וע"ע בלחם משנה שם .וע"פ זה כתב בשו"ת שב יעקב )סי' כא( ,שהמקדש
בכסף בפני קרובי האם או קרובי אישות הקידושין בטלים ,דממה נפשך אי ס"ל
להרמב"ם דקרובי האם פסולים מה"ת ,הרי אין לחוש לקידושין כלל ,ואם הם מדברי
סופרים ,גם קידושי כסף הם מדברי סופרים ואין לחוש לקידושין עיי"ש.
 שהגאון רעק"א )סי' צד( יצא לחלק דשאני קידושי כסף שנלמדו בגזירה שוה
 דקיחה קיחה משדה עפרון ,והוי דין תורה ממש .הנה הגאון הראש"ל ישא
ברכה בשו"ת שמחה לאיש )חאה"ע סי' כב דף סג ע"ד( כתב ע"ז שבמכח"ת לא ראה
מ"ש הרמב"ם בשו"ת פאר הדור )סי' קמד( שכל דבר הנלמד מהיקש או מגזירה שוה
הוא דין תורה .ומ"מ מדברי סופרים קרינן ביה וכו' .ולפי"ז יפה כתב הגאון שב יעקב.
והממה נפשך במקומו עומד ,והוא כראי מוצק ,ולית נגר דיפרקיניה .ע"כ .וע"ע בשו"ת
מהרש"ם ח"ג )סי' נ' אות ב'( .ודו"ק.
 בשו"ת יביע אומר חלק ח' )חאה"ע סי' ג'( הבאתי מה שהחמיר בזה הגאון קצות
 החושן )סי' לו סק"ו( ,שבעדי הקידושין אין המקדש מתכוין אלא על עדות
המזומנים הכשרים לעדות .וכ"כ בספרו אבני מלואים )סי' מב סק"ו( ,וע"פ דבריו
החמיר הגאון חתם סופר )חאה"ע סי' ק'( שתתקיים העדות בעדים הכשרים הנמצאים
שם ,שאע"פ שאע"פ שייחדו עד פסול לקידושין ,לאו כל כמינייהו להפסיד הקידושין,
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שהחתן והכלה בודאי שהיה דעתם ורצונם על עדים כשרים ,עיי"ש.
 בחידושי הריטב"א )קידושין מג (.בד"ה איתמר כתב ,דכל היכא דאיכא באותו
 מעמד של הקידושין כשרים ופסולים צריך לייחד עדים כשרים ,דאי לאו כיון
דאיכא עד פסול ביניהם עדות כולם בטלה .ואע"ג דבעלמא אמרינן דאי אמרי למחזי
אתינן תתקיים העדות בשאר ,הני מילי בדיני ממונות ובדיני נפשות שאין העדות
מתקיימת אלא בבי"ד ,אבל בקידושין אין העדים באים לאמת הדבר בלבד ,אלא אפילו
ידעינן דהכי הוי קושטא דמילתא שקידשה ,אינה מקודשת בלא עדים שגזירת הכתוב
היא שאין לקידושין קיום בלי עדים ,והיכא דאיכא צירוף עדות עמהם עדות כולם
בטלה .ולכן צריך לייחד עדי הקידושין .כן הורה רבינו הלכה למעשה עכ"ל .ומוכח אם
לא ייחד עדים לקידושין ,לא אמרינן שכוונתו לעדים כשרים ,אלא הקידושין בטלים.
ולפי"ז אם ייחד עדים ונמצא עמהם אחד מהם קרוב או פסול הקידושין בטלים.
 השיג כן הגאון מלובלין בשו"ת תורת חסד )חאה"ע סי' יג ,דף מד ע"ד( ,דמאי
 דפשיטא ליה להחתם סופר להלכה ולמעשה כדברי האבני מלואים והקצות
החושן ,אנן חזינן שדעת רוב הראשונים אינה כן ,שדברי האב"מ הם דלא כהתוס'
והרא"ש והסמ"ק שהקשו שאיך תמצא קידושין כשרים שנעשים בפומבי ,ולא תירצו
שכוונת החתן לעדים הכשרים .וכן מוכח מדברי הרמב"ן )ב"ב קיג ע"ב( שהקשה
ממעשים שבכל יום בקידושין שנמצאים שם קרובים ופסולים ,ואע"פ כן הקידושין
קיימים ,ותירץ ,דה"ט משום דסתמא לא כיוונו הקרובים להעיד .ומוכח שאם התכוונו
הקרובים להעיד הקידושין בטלים.
 העלה הגאון הנצי"ב בשו"ת משיב דבר )חאה"ע סי' לא( ,שהביא דברי הריטב"א
 בשם רבו הנ"ל ,וכתב ,דס"ל שבקידושין אפילו אם לא כיוונו העדים הפסולים
להעיד כלל ,פוסלים הם את עדות הכשרים שנמצאים שם ,כיון שמעשה הקידושין הוא
קיום הדבר ,שאין קידושין בלא עדים ,ולכן אינם חלים אלא בייחוד עדים כשרים
בלבד ,ולאפוקי ממ"ש האבנ"מ וקצוה"ח ,שבקידושין דעת הבעלים אינה אלא על
הכשרים לעדות ,והוא תמוה ,ודבריו הם היפך ממש מדברי הריטב"א ורבו .והרי כל
הראשונים הקשו בדין קידושין הנעשים במעמד קרובים ופסולים ,ולא תירצו
דבקידושין דעת הבעלים על הכשרים בלבד ,אלא ודאי דפשיטא להו שכוונת העדים
הפסולים פוסל הקידושין והוי כמקדש בלא עדים .ולכן צריך להזמין ולייחד עדים
כשרים עיי"ש .וכן הגדול ממינסק בשו"ת אור גדול )סי' לח אות ה'( כ"כ ,וסתר דברי
האבני מלואים וקצוה"ח .ע"ש.
 הגאון בעל שדי חמד בשו"ת אור לי )סי' ע' אות יח( הוכיח במישור שכן דעת
 הגאון מהרימ"ט בחידושיו על הרי"ף )פרק האיש מקדש בד"ה והא דכתב(,
שבמיחד עדים פסולים בטלה כל עדות הקידושין לכו"ע ,ואין כאן קידושין כלל.
וכדפשיטא ליה למהרי"ו .וכן ביאר בדעתו בשו"ת גבעות עולם )סי' יא( .וגם הגאון
מהר"א אלפאנדרי )שם סי' יב( הסכים לדברי הרב גבעות עולם ,שהאמת היא כדברי
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מהרי"ו דס"ל דלא הוו קידושין כלל ,וכדעת הגאון מהרימ"ט הנ"ל .ע"ש .גם הגאון
רבי ישעיה יוסף פונטרימולי )בעל פנים למשפט על חו"מ( מר בריה דרבינא הגאון
בעל פתח הדביר ,בתשובה שהובאה בשו"ת אור לי )סי' ע' דף עג ע"ג( הביא דברי
החתם סופר שלא נפסלו המוזמנים הכשרים ,על ידי יחוד העדים שנמצאו פסולים.
וכתב ע"ז ,שאין הפוסקים מודים לו ,כמו שיראה המעיין בכל תשובות האחרונים
שביטלו הקידושין כאשר העדים המיוחדים לקידושין נמצאו פסולים ע"ש .גם בשו"ת
עין יצחק ח"ב )סי' סד אות ח'( כתב ,שכל שנמצאו עדי הקידושין פסולים לא מהני
עדות האחרים הכשרים שלו הוזמנו לעדות .ודמי למה שכתב האבני מלואים )סי' מב
סק"ז( בשם מהרי"ט בעדים כשרים שהיו נחבאים אחורי הגדר ועדי הקידושין נמצאו
פסולים ,שאין ממש בקידושין ,משום דבעינן עדים מקיימי דבר במעשה הקידושין
ע"ש .וכן פסקו עוד להקל כמה מגדולי האחרונים ע"ש.
 רשום אצלי כי הרה"ג רי"ש אלישיב נר"ו השיב בתשובה להרה"ג ר' דניאל לוי
 הרב בציריך ,שיש לקיים הקידושין ,ולאסור את הולד לבא בקהל) ,ראה יביע
אומר חלק ח' סי' ג' אות ט'( .וכל סמיכתו היתה על דברי החתם סופר )חאה"ע סי' ק'(,
שבעדי הקידושין כוונת החתן על העדים הכשרים שנמצאים במזמוטי חתן וכלה ,ולכן
אף אם העדים המיוחדים לקידושין נמצאו פסולים תתקיים עדות הקידושין בשאר
העדים הכשרים .ובמחכ"ת לא עיין יפה בפוסקים שבאמת מכל הראשונים מוכח דכל
שנתייחדו עדים לקידושין ונמצא אחד מהם קרוב או פסול הקידושין בטלים.
 פסק להדיא בשו"ת מהר"י וייל )סי' ז'( וז"ל :שכיון שייחדו עדים אלו לקידושין
 ונמצאו פסולים פשיטא דקידושין אלו לא הוו קידושין .ואע"פ שנעשו בפני המון
עם ,ושם היו הרבה עדים כשרים .ליכא למימר שתתקיים העדות בשאר ,שמכיון
שייחדו עדים אלו לקידושין היתה כוונתם שאלו יהיו עדים ולא אחרים .וכן מוכח
מדברי הרא"ש )פ"ק דמכות ו,א( וכו' ע"ש .וכבר ראינו להגאון מלובלין בשו"ת תורת
חסד )חאה"ע סי' יג( שהשיג כן על דברי החתם סופר ,כאמור .וכן מבואר בדברי הגאון
הנצי"ב והגדול ממינסק הנ"ל .וכ"כ בשו"ת מהרש"ך ח"א )סי' כה( ,שכל שנתייחדו
העדים לקידושין ועשו מהם עיקר עדי הקידושין ,נתבטלו כל שאר האנשים ואם נמצא
אחד מהם קרוב או פסול אין לחוש לקידושין הללו .ושוב מצא שכן כתב מהרי"ו,
שע"י ייחוד עדים אם נמצאו פסולים אע"ג דאיכא התם הרבה כשרים לא אמרינן
שתתקיים העדות בשאר ,אלא נתבטלה כל העדות ,ולא חיישינן לקידושין ע"ש.
 בשו"ת נאמן שמואל )סי' עט( כתב וז"ל :ואין ספק כי מה שהחזן מביא הכתובה
 לחתימת העדים חשיב ייחוד העדים לקידושין והזמנתם ע"י החתן כי החזן שלוחו
ושלוחו של אדם כמותו .וכן בעת הקידושין מראה להם החזן את טבעת הקידושין
ובודאי שאין לך ייחוד עדים גדול מזה .ונפסלו כל שאר העומדים שם להעיד על
הקידושין ההם ע"ש .וכ"כ בשו"ת כרם שלמה )סי' כא( שאין חילוק בזה בין אם ייחד
את העדים החתן עצמו ולבין כשהוזמנו מעצמם ,שלעולם נתבטלה בזה עדות הכשרים,
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כדברי מהרי"ו ע"ש .וכן פסק להקל בשו"ת פרח מטה אהרן ח"ב )סי' קיז( ועי' בשו"ת
מהר"ם אלאשקר )סי' טז דף מג ע"ב( בד"ה ואם אמרו ,שכתב שכל שזימונם לעדות
קידושין ,הדברים מראים שהיא עדות ,ואם פסולים הם ,פוסלים גם את האחרים .ע"ש.
 שהגאון מהריב"ל הוכיח להחמיר בזה עי' בשו"ת עטרת חכמים )חאה"ע סי'
 יד דף סח ע"ב( ד"ה אגב ,שדחה לנכון ראיתו ע"פ דברי הריטב"א )בקידושין
מג,א( ע"ש .וע"ע בשו"ת פני יצחק אבולעפייא חלק ה' )חאבה"ע סי' ז' ,דף עו ע"א(,
ובשו"ת תעלומות לב )ח"ד סי' יג ,דף כ' סע"א( .ודו"ק .ולפי"ז בנד"ד אף שנתגרשה
בגט פיטורין לא נפסלה לכהונה מאחר שע"פ הדין לא הוצרכה לגט ,וכמש"כ הגאון
הגאון בעל לחם משנה בשו"ת לחם רב )סי' לג( שאף שנראה שהרשב"א סותר עצמו
בזה ,מ"מ נראה שיש להקל מאחר שרבו המתירים כמש"כ המרדכי בשם ר"י הלבן
והר"א ממיץ להקל .וכן עיקר) .ועמש"כ בשו"ת יביע אומר חלק י' חאה"ע ס"ס טז(.
הילכך הלכה כרוב חברי בית הדין שפסקו בנ"ד להקל.
 דמילתא יש לצרף לכל הנ"ל מ"ש הרמ"א בדרכי משה א"ח )סי' תנג( שבזמן
 הזה אין לנו כהן ודאי .וכ"כ המג"א בשם מהרש"ל ,דחיישינן שמא נתחללה
אמו .וכן פסק בשו"ת מהרשד"ם והשבות יעקב והגאון יעב"ץ .ודבריהם נכונים
ואמתיים למי שיעיין בספר חסידים )מקיצי נרדמים סי' תרל( .ע"ש.
בכבוד רב
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כ"ה שבט תשס״א

לכבוד
מרן הראשון לציון פוסק הדור
הגאון רבנו עובדיה יוסף )שליט״א( ]זיע"א[
שלום וברכה.
אחדשה"ט
 ע"י חתן כהן שברצונו לבוא להרשם לנישואין עם בת זוגתו אשר קשור עמה
 כחמש שנים בעבותות אהבה וחיים חיי אישות ולאחרונה נודע אף שנתעברה
ממנו.
 בירור יסודי נודע לנו שאבי הכלה אינו יהודי ואם הכלה יהודיה .בבואם להנשא
 כדמו״י לנערה הנ״ל קיימתי שיחה עם בני הזוג והודעתי להם שאי אפשר להם
להנשא מאחר והוא כהן והכלה אביה אינו יהודי .שבהתאם להלכה כהן אסור להנשא
לאחת שאביה אינו יהודי ,לאחר ששמע החתן הלכה זו מאיים להנשא בנישואין
אזרחיים והדבר יגרום למחלוקת במשפחה.
 פונה אני למעלת כת"ר לחו״ד תורה ,בנידון דינן כהן ובת ישראל ואביה נכרי
ומעוברת ממנו .האם יש היתר בדיעבד להשיאם זל"ז.
בכבוד רב
הרב 
רב רושם נישואין בכיר
ירושלים

 
כח אדר תשס"א
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הראשון לציון
ונשיא מועצת חכמי התורה

ירושלים יט סיון תשנג

לכבוד הרב היקר והנעלה מיחידי סגולה וכו' רבי יצחק הכהן גרינברג שליט"א.
 עתרת החיים והשלום .קבלתי מכתבו עם הגביית עדות אשר גבו הרבנים
 שליט"א במותב תלתא כחדא ,אודות עד הקידושין הראשונים של האשה ,בשם
מ .נ .שהוא מחלל שבת בפרהסיה ,וכך היה גם בשעת הקידושין דאז .והעד הזה עם
חבירו העד השני ,נתייחדו לעדי קידושין ע"י הרב המסדר קידושין .ומכיון שלפי זה
אין כאן קידושין בשני עדים ,ואפי' למ"ד דחיישינן בקידושי עד אחד ,מ"מ כשנצטרף
עמו עד פסול ,עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה ,וכמבואר בדברי הרמ"א אה"ע )סי'
מב( ובאחרונים שם .וממילא יש לומר שאין הגט פוסל לכהונה.
 יודע כל שער עמי רובי טרדותי ,ועם כל זה בראותי דבריו היקרים נפנתי מכל
 טרדותי ולקחתי זמן להשיב לכבודו מפני הכבוד .ואומר דאמנם מוכח כן להדיא
בתשובת הרשב"א ח"ד )סי' דש( שכל שאין לחוש לקידושין ,ואין האשה צריכה גט מן
הדין ,אין הגט פוסלה לכהונה ולקרובים .וכן הובאה תשובה זו בדברי מרן הבית יוסף
אה"ע )סי' יג(.
 דא עקא שמתשובת הרשב"א ח"א )סי' תקנ( נראה שסותר את עצמו בזה,
 שהחמיר בנתינת גט לאשה כשיצא עליה קול קידושין ,אף שלא יצא שום קול
הברה שהיתה מקודשת ,וגם העדים מעידים כן ,מ"מ הגט פסלה לכהונה .וכן נראה
בתשובת הרא"ש )כלל ל"ה( הובאה בבית יוסף )סי' י'(.
 הגאון בעל לחם משנה בשו"ת לחם רב )סי' לג( עמד בסתירת דברי הרשב"א
 הנ"ל ,וכן בדברי הרא"ש הנ"ל .ומ"מ הכריע להקל להתירה לכהונה ,כי במרדכי
קידושין פרק האומר מבואר ,כי אף שהרב ר' אליעזר מביהם ס"ל להחמיר גם בגט
שאינו מן הדין לפוסלה לכהונה ,מ"מ חלקו עליו ר"י הלבן והר"א ממיץ וס"ל להקל,
ומכיון דהויא פלוגתא בדרבנן אזלינן לקולא .ועוד שכן מוכח להקל מדברי הרמב"ם
)בפרק יז מהל' איסורי ביאה הל' יח( ,שכל שאינה ראויה לחליצה ונחלצה לא נפסלה
לכהונה .וכו' .ע"ש.
 שזוהי דעת מרן הב"י ,שבסימן י' אחר שהביא דברי הרא"ש להחמיר סיים וע'
 בתשובת הרשב"א שהבאתי בסי' יג ,ובמרדכי קידושין פרק האומר .ע"כ.
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שכוונתו להראות שהרשב"א פוסק להיתר ,וכן דעת הר"י הלבן והר"א ממיץ .ולכן
השמיט דברי הרא"ש מהש"ע .משום דס"ל שהעיקר להקל ,כדברי הרב לחם רב הנ"ל.
 מ"ש הבית שמואל )סי' ו ס"ק ג( יש לחלק בין הנידונים שבתשובות הרשב"א,
 ולדבריו בנ"ד יש להקל .ע"ש .וכן נראה דעת המהריק"ש בהגהותיו )סי' ו ס"ד(.
וכן מתבאר להקל ממ"ש בשו"ת פרי צדיק )סי' כג( .וע"ע בשו"ת ריח שדה )סי' כ דס"ו
ע"ד( .וכן נראה דעת המהרש"ל להתירה לכהונה אף לכתחילה .ואע"פ שבספר ערוגת
הבושם )סי' ו סק"ד( ס"ל להחמיר לכתחלה ,וכ"ד הרמ"א ,מ"מ להלכה נ"ל להכריע
להקל כדברי הפוסקים הנ"ל ,ובפרט שכן נראה דעת מרן .ובפרט בנ"ד דחשיב כשעת
הדחק לפי מ"ש כבודו במכתבו בסיפור המעשה] .וכבר רמזתי מדברינו הנ"ל בשו"ת
יביע אומר ח"ו )חאה"ע סי' א אות ד( .וכאן הוספנו נופך בהסבר הדברים [,וידוע הכלל
שכתב הגר"ח בן עטר בפרי תאר )סי' ח סק"א( שכל דבדיעבד שרי ,בפלוגתא שרי אף
לכתחלה .ע"ש .וכיו"ב כתב מרן בבית יוסף אה"ע )סי' קנט( .וע"ע בשו"ת מהרש"ם
ח"ה סי' מו דף מח( ובדעת תורה )בפתיחה ליו"ד אות לו( ע"ש.
 שיש להקל בנ"ד ולהתיר האשה לכהונה) .ובתשובה בכתב יד הארכתי
 בדין עד קידושין פסול שנצטרף עם עד כשר בעדות קידושין שיש להקל בלא
גטא( .והנלע"ד כתבתי להלכה ולמעשה ויה"ר שיזכו להקים בית נאמן בישראל.

 

א נראה דתשובה זו הודפסה בשו"ת יבי"א ח"ח סימן ג .וע"ע ביבי"א ח"ו אה"ע סי' ו .ובקונטרס אבן העוזר
ח"א סי' י-יא ,יח .
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ב"ה ,ירושלים

 ידידנו היקר הרב הגאון המפורסם כמהר"ר ישראל גרוסמן שליט"א
אחרי עתרת החיים והשלום וכל טוב סלה.
 ספרו הנכבד שו"ת "הליכות ישראל" קבלתי מידי מר בריה דרבינא הרב דמגדל
יקרת שליט"א .נתבשמתי מאמרותיו היקרות .והיו למאורות .לשעה ולדורות.
אפריון נמטייה ותשואות חן חן לו.
 שוטטו עיני אגב ריהטאי כמסת הפנאי ראיתי מ"ש כת"ר בסי' כו ,שאם החתן או
 הכלה חוזרים בהם מהשידוך ,והוריהם ניסו להשפיע עליהם לקיים השידוך ,ולא
הצליחו ,אי אפשר לחייבם לשלם ההוצאות של הצד השני .ומ"מ הב"ד אוסר עליהם
לבל ישתתפו בהוצאות או בנדוניא של בנם או בתם עד אשר הצד שהפסיד יקבל
ההוצאות שלו.
 דמר מהחת"ס ח"א מאה"ע סי' קיד .אולם נלפע"ד שאין זה מוכרח להלכה.
 שאם האב ניסה להשפיע על בנו או בתו וסירבו לשמוע בקולו ,והוא אנוס בזה,
)ולכן כתב הרשב"א סי' תשעא לפוטרו מהקנס ,דאונס רחמנא פטריה .והובא בב"י
ובד"מ אה"ע סי' נ( ,ואח"כ מצאו שידוך אחר ,בודאי שחייב האב להשיא את בנו או
בתו ולא להשאירם רווקים ,וכאמור קחו לבניכם נשים ואת בנותיכם תנו לאנשים.
וכמ"ש בקידושין )כט .(:והרי על האב חיוב להשיא את בנו אשה ,ולהפרישו מאיסור
של הרהורים רעים ,ובפרט בדור הפרוץ הזה .וכן חייב להשיא את בתו ולתת לה נדוניא
כראוי כמ"ש בכתובות )נב .(:וכן אמרו חז"ל בפסחים קיג.(.

 
ב"ה ,ירושלים

לכבוד
ידידנו היקר הרב הגאון המפורסם כמהר"ר ישראל גרוסמן שליט"א
שלום וברכה
 ביקרת ספרו הנכבד שו"ת "הליכות ישראל" ,אשר כיבדני בו מר בריה
א מכיון שתשובה זו נמצאת תחת ידינו בשני העתקים ,ואיננו יודעים מי מהם הטיוטה ומה נשלח להגאון
הנ"ל זצ"ל ,ויש בזה מה שאין בזה ,על כן הדפסנום זה אחר זה ,לתועלת המעיינים   .
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דרבינא .ונהנתי מאמרותיו היקרות.
 שוטטו עיני בספרו הנכבד ראיתי מ"ש כת"ר בסי' כו ,שאם החתן או הכלה
 חוזרים בהם מהשידוך ,ואין היכולת בידי ההורים להשפיע על בנם או בתם
מבטלי השידוך לחזור בהם ,יש לב"ד לאסור עליהם שלא ישתתפו בהוצאות שידוך
אחר ולא יתעסקו בצרכי הנישואין עד אשר הצד שהפסיד יקבל ההוצאות שלו .וחילה
דמר מהחת"ס ח"א סי' קיד .אולם נלפע"ד אגב רהיטאי שאין זה מוכרח להלכה .ואם
האב ניסה להשפיע על בתו וסירבה לשמוע בקולו ,ואח"כ מצאה שידוך אחר ,בודאי
שחייב לקיים ואת בנותיכם תנו לאנשים ,וכבר אמרו חז"ל בתך בגרה שחרר עבדך והב
לה .וכ"ש בדורות אלה שהפריצות רבה מאד ויש לחוש פן תינשא לאדם שאינו הגון.
ואיך יתכן שהב"ד יאסרו על האב שלא להשתתף בהוצאות הנדוניא וכו' .ומצאתי
שכבר האריך בזה בשו"ת תרשיש שהם )סי' קי( לחלוק על החת"ס .שיש לחוש בכה"ג
שמא תצא לתרבות רעה .והביא שכן העלה הגאון המחבר בשו"ת אגודת איזוב היפך
ד' החת"ס .ע"ש .והגר"ש מוילנא בתשו' שם )סי' קיא( כ' שאף החת"ס לא כתב כן
אלא באופן שאם יעכב הנדוניא לשני תסכים לחזור לראשון ,אבל אם יש חשש פן
תנשא למי שאינו הגון לה או ח"ו פן תצא לתרבות רעה ,אין לך הכרח גדול מזה
ובודאי שיתן לשני הנדוניא .אף לדברי החתם סופר .ע"ש.
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הראשון לציון
נשיא מועצת חכמי התורה


 הגאון רבי משה פרידמן שליט״א

ירושלים ה אייר תשס"ג

שלום וישע רב!
 קבלתי אודות הפרצה הנוראה בכרם ה' צבאות ,שקמו אנשים מקהילות
 החרדים ,ופרצו גדרם של גדולי ישראל ובראשם הגאון רבי משה פינשטיין
זצ״ל ,שלא להכנס לבתי הכנסת של הקונסרבטיבים ולהתרחק בתכלית הריחוק מהם
ומהמונם ,והנה עתה להוותנו קמו איזה אנשים והתירו לעצמם להכנס לבתי תפלתם
ולערוך שם חופה וקידושין וכנסים רבניים .וכבר הורה הגאון הנ״ל זצ״ל בשו"ת אגרות
משה )אבה״ע חלק ד סימן ט"ז( ,שודאי אין לרב אורטודוקסי השומר תורה ומצוות
לילך לביהכנ"ס של הקונסרבטיבים לסדר קידושין שם ,אף בשביל לראות שתהא
החופה נעשית כדין .ע״כ .ולכן ברור הדבר שהלילה להם מעשות כדבר הזה לפרוץ
גדרם של גדולי ישראל.
 כאשר החשך יכסה ארץ ,וכתות הרפורמים והקונסרבטיבים מהרסי הדת ,מנסים
 בכל זמן לנעוץ צפרניהם בקדשי ישראל ,ולקבל הכרה כי הם נמנים כביכול בין
הזרמים ביהדות ח״ו ,וכבר הביאו לצערנו להתבוללות גדולה ולהחרבת היהדות
בהרבה מקהלות ישראל בתפוצות .לכן חוב קדוש על כל איש אשר בשם ישראל יכונה
להתחזק ולעמוד על משמר הקודש ,לחזק את בדק בית ישראל ולהיות גודר פרץ ,וח״ו
שלא להיות נמנה על אלה הנותנים הכרה למשנאי ה' .ולשומעים ינעם ועליהם תבוא
ברכת טוב.
 יתברך יערה רוח טהרה ממרום ,ללמד תועים בינה ,ולהשיבם לאביהם שבשמים.
אמן.
בברכת התורה

 
ראשון לציון
נשיא מועצת חכמי התורה

שפח
משנת
אבן העוזר

יוסף

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו



 
 
 
הרב הראשי וראב"ד לת"א-יפו והמחוז

יופ חמישי כז אייר תשל"ב

לכבוד הנהלת אולם כלנית.
שלום וברכה
א .נ.
 להודיעכם כי מנהג הספרדים שהעדים והחתן חותמים על הכתובה רק לאחר סיום
 שבע הברכות של הנישואין ,ומנהגם יסודתו בהררי קודש .ואין לשנות .כאמור:
אל תטוש תורת אמך.
 דורשים איפוא מהנהלתכם לאפשר לרבני הספרדים העורכים חופות וקידושין
 אצלכם להמשיך לנהוג כמנהגם ללא הפרעה ,ולא לאלצם לשנות חס ושלום
ממנהגם הישר והטוב.
בכבוד רב

 

משנת

סימן יג  -מרן פוסק הדור זיע"א

אבן העוזר

יוסף

שפט



 
 
 
הראשון לציון הרב הראשי לישראל

ב"ה ,ירושלים .טו תמוז תשל"ו

 
 לפני ההצעה לתקן תקנה להעלות את חיוב המזונות לילדים ,על ידי בתי הדין
הרבניים בישראל ,עד לגיל שמנה עשרה.
 תקנה כזאת צריכה להיות על ידי כל דייני ורבני ישראל וגדולי התורה במדינת
 ישראל ,כן נהגו רבותינו הגאונים נשיאי הרבנות הראשית לישראל ,ונשיאי בית
הדין הגדול ,הראשון לציון הגרב"צ עוזיאל זצ"ל ,והגאון ר' יצחק אייזיק הלוי הרצוג,
בזמן שתיקנו את התקנה לחייב במזונות הילדים עד גיל חמש עשרה שנה.
 ,אין לתקנה כזאת שום תוקף לפי ההלכה.

 
ראשון לציון הרב הראשי לישראל



משנת
שצ
אבן העוזר

גליון יג – תשרי חשון תשע"ו

יוסף



 
 
ב"ה ,ירושלים .ב' תמוז תש"מ

לכבוד
הרב שמחה מירון
מנהל בתי הדין בישראל.
שלום וברכה וישע רב,
 על החלטת מועצת הרבנות הראשית לישראל מיום י"ג סיון תש"מ לחייב
 במזונות הילדים עד גיל שמונה עשרה שנה ,הריני להעביר לכבודו את
הדברים דלהלן:
 מועצת הרבנות הראשית לישראל בענין חיוב מזונות הילדים עד לגיל שמונה
עשרה ,לדעתי הינה מחוסרת תוקף מהנימוקים הבאים:
 זה מסמכותה של מועצת הרבנות הראשית לישראל בהרכבה הנוכחי לתקן
 תקנות מחייבות כשהיא נמצאת בערב בחירות לרבנות הראשית ,וכשכל תוקף
המשך כהונתה ,אינו אלא עקב הארכה על ידי הכנסת ,ולא בתוקף בחירות מתאימות.
 מועצת הרבנות הראשית שתיבחר לא תוכל לתקן תקנות מעצמה ,אלא בדרך
 הלכתית מתאימה בשיתוף עם גדולי רבני ישראל ,כי גם התקנה שתיקנה הרבנות
הראשית לישראל בשנת תש"י ,לחייב במזונות הילדים עד גיל חמש עשרה ,נעשתה
בשיתוף עם גדולי הרבנים בישראל.
 השייכות לתחום הטיפול בבתי הדין ,יש לתקן על דעת נשיא בית הדין
 הגדול ,וכלל הדיינים בישראל ,במיוחד עתה לאחר שהפרידה הכנסת בין תפקיד
נשיא בית מועצת הרבנות הראשית ,לבין נשיא בית הדין הגדול.
 מכבודו להעביר את דברי התגובה הנ"ל לכל בתי הדין בישראל.
בכבוד רב ובברכה,

  
ראשון לציון הרב האשי לישראל
ונשיא בית הדין הגדול.

משנת

סימן טו  -מרן פוסק הדור זיע"א

אבן העוזר

יוסף

שצא



 
 
בס"ד ערש״ק אמור תשס״ח ,לייאון

 ה' מכובד ,מרנא ורבנא גאון עוזינו וצבי תפארתנו ,פאר הדור והדרו גאון
 ישראל מרן רבי עובדיה יוסף )שליט״א( זיע"א ,הראשון לציון ונשיא חכמי
התורה.
 מבוא הברכה והשלום כיאות וכנכון לרום הדרת גאונו
 כמה פעמים נקראתי מהרבנות המקומית של העיר בריקסיל אשר במדינת בלגיה,
 ושל העיר ג'וניב אשר במדינת שוויץ ,כדי לסדר כמה גיטין ,וראיתי שנהגו לסדר
שם הגיטין הכל בנוסה אשכנז ,בין בענין אופן כתיבת השמות ובין בעבין גוף נוסח
הגט ,וזה בין למתגרשים אשכנזים ובין למתגרשים ספרדים ,והיה הדבר תמוה בעיני כי
המציאות כעת היא שבעיר בריקסיל קיימות קהילות שלמות של ספרדים ,והן לפחות
בשלשה בתי כנסיות ,ואע"פ שכנראה עדיין רוב האוכלוסיה היהודית שבעיר הזאת היא
מורכבת מאשכנזים ,מ״מ הרי הקהלות הספרדיות הקיימות בעיר הן מצויינות לעצמן
ובדין הוא שנתחשב בהן ובמנהגן.
 הדבר תמוה בנוגע לעיר ג'ונב ,שהדבר ברור שרוב האוכלוסיה היהודית
 שנמצאת כעת בעיר היא ספרדית .וככה אישר לי הרב הראשי של העיר הזו,
וישנם בעיר רק מעט אשכנזים ,והיאך איפה אפשר להעלים עין ממנהגם של הספרדים
לכתיבת גיטיהם .ואעפ״י שבשעה שהתחילו לסדר הגיטין בעיר הזו ,כנראה זה בערך
שלשים שנה ,יתכן שהיו באותה תקופה רוב אשכנזים] ,ואין זה דבר ברור[ ,מ״מ הרי
המציאות כעת היא שהרוב ספרדים ,ויש להם כמה בתי כנסיות גדולות.
 ערכתי בעניי תשובה שנמסרה כבר לידי מרן )שליט״א( זיע"א ע״י ידידנו הרה"ג
 אליהו כהן שליט"א ,ובררתי מה שנלע״ד בענין ,שיש לכתוב למתגרשים
הספרדים ,דוקא כפי מנהגם אף בנוגע לאופן כתיבת שם העיר.
 שהדבר נוגע לשינוי ממה שנהגו מסדרי הגיטין מקדמת דנא ,לכן בקשתי
 שטוחה לפני מרן )שליט״א( זיע"א שיואיל בטובו לחוות דעתו הגדולה דעת
התורה.
 רעוא שימים על ימי מלך יוסיף ,ויאריך ה' ממלכתו ממלכת התורה ,מתוך בריאות
איתנא ונהורא מעליא ,ולא יעדי זיויה ויקריה מינן.
מנאי המשתחוה מול הדרת כבודו
  
רב ואב"ד דק"ק ליאון והמחוז  -צרפת

יוסף

משנת
שצב
אבן העוזר

גליון יג – תשרי חשון תשע"ו



 
            
           

 
 

 
 

משנת

סימן טז  -מרן פוסק הדור זיע"א

אבן העוזר

יוסף

שצג



 
 
ב"ה ,ירושלים מוצש"ק יוד אלול תשמ"ב

 ידיד נפשי הרב הגאון המפורסם כמוהר"ר יוסף הכהן שליט"א ,אב"ד ירושלים.
שלום וברכה וישע רב
א
 בפסק דינו בענין "כתבו ותנו" )שנמצא אחד משלשה החתומים בהרשאה
 קרוב ,בתוספת חתימת הגבאי( ,אשר ערך בטוב טעם ודעת כיד ה' הטובה עליו.
ואף ידי תכון עמו .ואוסיף בקצרה על מ"ש כת"ר בענין אם יש לומר גם בדיינים כמו
בעדים "נמצא אחד מהם קרוב או פסול",ב שצירף לסניף דעת המשנה למלך שבדיינים
אין לומר שדינן בטל כמו שאומרים בעדים ,ושכן דעת רש"י )יבמות קד ,(:ויש לציין
שבאור זרוע )סי' תרסד( מבואר שגם הריב"ן ס"ל כרש"י .וע' בחי' הרש"ש שם ובש"ת
עזרת ישראל )סי' כד( .והתומים )סי' מו ס"ק כח( כ' שדבר זה שנוי במחלוקת הרי"ף
והראב"ד .ע"ש .ובספר ארח משפט )סי' ז הגה"ט או' כד( הביא לנו מתשובת הגאונים
בס' שערי צדק ח"ה סי' לו ,שסוברים ג"כ שתתקיים בשאר .ואין דין הדיינים כעדים.
ע"ש .וכן דעת הקצות החשן )סי' לו( ,ובנתיבות שם )ביאורים סק"י( .ובשו"ת רעק"א
בהשמטות )סי' עג( .ע"ש .ולדברי היד אליהו רגולר )סי' צח( כן דעת הרמב"ם ג"כ וכן
פסק לדינא .וכן דעת השערי רחמים פרנקו )חאה"ע סי' יט( בד"ה ואף .ע"ש .ולכן יש
לחזק בזה את צירופו ,אם אמנם גם הגבאי חתום על ההרשאה .ויש לבדוק על
האורגינל .אבל בלא"ה יפה כתב מע"ת להקל בנידון במקום עיגון כבנ"ד .יישר כוחו
וחילו לאורייתא.
 טוב שיעשו כעצת מעכ"ת לכתוב הגט ע"פ ההרשאות שבידינו ,ולהתיר האשה
מעיגונה.
בכבוד רב ובברכת כתיבה וחתימה טובה

 

 


א ויעויין עוד מש"כ בזה מרן זיע"א ביבי"א ח"י אה"ע )סי' לא( להגאון הנ"ל.
ב יעויין בנדון זה בשו"ת יביע אומר ח"ב )חו"מ סי' ב'(.

משנת
שצד
אבן העוזר

גליון יג – תשרי חשון תשע"ו

יוסף



 
 
ב"ה ,ירושלים יום ב ניסן תשל"ו

 ידידנו היקר הרב הגאון חו"ב יראת ה' היא אוצרו כש"ת ר' שמעון ביטון
שליט"א .אב"ד ור"מ מרסייל ,ירום ונשא וגבה מאד.
 קבלתי במועדו .ולרוב טרדותי בעסקי הכלל והפרט לא יכולתי להשיבו מיד,
ואחר עד עתה .ומעמו הסליחה.
 כל שמחתי למינוי כת"ר בקהלתו כאב"ד ור"מ .והנני מברכו :יה"ר שהשי"ת
 יהיה עמו בכל דרכיו להגדיל תורה ולהאדירה ולקרב את אחינו בית ישראל
בשובה ונחת ובדרכי נועם לאביהם שבשמים ,ולהנחותם הדרך ילכו בה והמעשה אשר
יעשון להרביצם בנוה טוב ולרעותם במרעה שמן ,לגדור גדר ולעמוד בפרץ .והשי"ת
יכונן כסאו בחסד וברחמים ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח.
 ישראל הנאמנים יתנו אל לבם כל הנאמר באמת וצדק ,ביחזקאל )פרק לד( .ובס"ד
 יגבירו חילים למען כבוד ה' ולמען עמו ונחלתו .וכל פרנס המנהיג את הצבור
בנחת זוכה ומנהיגם לעוה"ב וכו' )סנהדרין צב.(.
 אשיב בקצור נמרץ לשאלת כת"ר אשר היא חצי תשובה ,ומאן דתני כולה לא
 משתבש .כי אני רואה בעין יפה שכת"ר יסדר גיטין במחנה קדשו ,ואל יצטרך
להעבירם לפריז ,כי ע"י כך ימנע בעיות עיגון ,ועוד ענינים ,כמובן לכת"ר .ובדבר שם
העיר ,יפה העלה כת"ר לכתוב "מרשילייא" ,אבל נכון הדבר להוסיף ולכתוב:
"דמתקריא מרסיי" ,ואף שבכתיבה צרפתית נכתב מרסייל ,כיון שאין מבטאים את
הלמ"ד ,שב ואל תעשה ,ויש להמנע מלכותבו .וכמו שפסקו בשו"ת צפנת פענח )סי'
כה( .ובשו"ת מערכי לב )בהשמטות סי' יג ,עמוד תק"ב( .וכן העליתי בס"ד בשו"ת
יביע אומר ח"ב )חאה"ע סי' יח() .ושם הדגשתי מעיר "פאריש" שנקראת ַפ ִרי ובכ"ז
כותבים "פאריש" .וע"ש (.ודי לחכימא ברמיזא.
 יהיה עם כת"ר ויורהו כדת מה לעשות וד"ל.
בכבוד רב ובברכת חג כשר ושמח

 

משנת

יוסף

סימן יח  -מרן פוסק הדור זיע"א

אבן העוזר

שצה



 
 
ב"ה ,ירושלים א' מנ"א תשל"ו

לכבוד
ידידנו היקר הרב הגאון חו"ב ר'… שליט"א
דיין ומורה צדק בעי"ת מארסיי יע"א.
אחרי עתרת החיים והשלום וכל טוב.
 מוצא לנכון להודיעו כי כשבקרתי בחודש סיון בצרפת ,ואני שמרתי ארחות פריז,
 באו אלי ,כבוד הרב הראשי דפריז הרב מאיר יעיש ,והרה"ג נתן תרצ'סקלא,
שליט"א ,ומזכיר הקהלה מר מצליח הי"ו ,וקבלו בפני על שכת"ר מסדר גיטין
במארסיי ,בהסכמתי ,והם מכבר גדרו גדר כדי שלא יהיה כל הבא מקרית חוצות ,יטול
עטרה לעצמו לסדר גיטין וחליצות ,ולכן תיקנו ככל חומר התקנות שהסמכות הבלעדית
לסידור גיטין וחליצות בכל ערי צרפת ,היא אך ורק לבית הדין דפריז ,ותקנות גדולות
וקבועות שנו כאן ,ואם התקדים הזה של עיר מארסיי ימשך ,יכול לגרום לתנועות
בדלניות גם ביתר קהילות צרפת ויהיה כל אחד בונה במה לעצמו ,ויבואו ח"ו לידי
ממזרות וכו' וקשים לעולם יותר מדור המבול )קדושין ו .יג (.ואני בשמעי דבריהם
המצודקים ,השבתי להם" :כי באמת לא ידעתי מהתקנה שלהם ,ורק דימיתי כי בהיות
ועיר מארסיי ,עיר בפני עצמה וקהלה גדולה בישראל ,וזכו לתלמיד חכם גדול כמו
כת"ר שליט"א ,לכן יוכל לסדר גיטין מבלי להעבירם לפריז ,אולם עתה בהודעי
מהתקנה הנז' ,אני מציע שיכתבו מביה"ד דפריז לכת"ר ככל הדברים הנ"ל ,ובודאי
שכתורה יעשה".
 עתה ביקר אצלי כאן ידידנו היקר איש חמודות מדובר בו נכבדות יראת ה' היא
 אוצרו הרב הגאון המפורסם לתהלה כמוהר"ר רחמים נהוראי שליט"א ,אב"ד
דפריז ,וטען בצדק ככל הדברים הנ"ל ,והוסיף שגם הרב הראשי למארסיי הרב שתרוג
שליט"א ,ובמעמד כת"ר ,חתמו על הסכם והתחייבו שכל הסמכויות של בית דין ישארו
בידי בית דין דפריז ,ולכן ביקש ממני לכתוב לכת"ר ולבקש ממנו לשמור בקפדנות על
ההסכם ישן-חדש שהוסכם בין כל קהלות צרפת כאמור ,שמטרתו לטובת הדת ,לעמוד
בפרץ ,ולשמור משמרת הקדש בכל קהלות צרפת.
 הנני פונה לכת"ר בבקשה שיגש עם הרב שתרוג שליט"א לבית הדין דפריז,
 וימצאו את הדרך הנכונה לאשר ולקיים את התקנה החשובה הנ"ל ,כפי שהוסכם
בזמנו עמכם.
 הרב נהוראי שליט"א הציע בפני ,שאם יש מקרה דחוף שכת"ר יסדר גט במארסיי,

משנת
שצו
אבן העוזר

גליון יג – תשרי חשון תשע"ו

יוסף



יעמוד בקשר עם חברי בית הדין דפריז ,ומצדם יהיו מוכנים לנסוע למארסיי ,וישבו עם
כת"ר בסידור הגט .וכל זה בכדי לשמור על התקנה הנ"ל שהיא לטובת הכלל ,ואין כאן
כל עניין אישי ח"ו.
 מקוה שכת"ר יענה לבקשתי ,והכל על מקומו יבוא בשלום .ואני תפילה שכסא
 כת"ר ירום ונשא וגבה מאד ובכל אשר יפנה ישכיל ויצליח להגדיל תורה
ולהאדירה בבריאות גופא ובנהורא מעליא.
בכבוד רב ובידידות נאמנה

  
ראשון לציון הרב הראשי לישראל

משנת

יוסף

גליון יט  -תשרי חשון תשע"ו

אבן העוזר

שצז



 
 
ב"ה ,ירושלים ו' ניסן תשמ"ח

לכבוד
המחנך הדגול הרב נתן צולמן שליט"א
שלום וברכה וישע רב
 מאשר בתודה קבלת ספרו היקר "הגות והשקפה ביהדות" עיינתי בו כמסת
 הפנאי ,ונהנתי מאמרותיו ,תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבור על אפניו .איישר
חיליה לאורייתא.
 שוטטו עיני בספרו ראיתי מה שכתב בעמוד  300לגבי מצות יבום "שאם יש לאח
 שנפטר ,ילד כלשהו" ,ואפילו גוי" ,אסור לאחיו ליבם את האלמנה" .וזה אינו,
וכמבואר במשנה יבמות )כב ,(.שמכיון שאינו נחשב בנו ,אלא בן הנכרית שבא עליה
באיסור ,והוא גוי ,ואינו מתיחס אליו ,מותר לאחיו ליבם את יבמתו .וכן מבואר
ברמב"ם )פרק א' מהלכות יבום הלכה ד( .ובשלחן ערוך אבן העזר )סימן קנו סעיף ב(.
ע"ש) .ועיקר הטעם שכתב מר ,מבואר בחידושי מהר"ץ חיות יבמות כב.(:
 בברכה ,יהי רצון שחפץ ה' בידו יצלח להפיץ מעינותיו חוצה להגדיל תורה
ולהאדירה ,ולזכות את הרבים ,ויהי נועם ה' עליו ,ומעשהו יכונן סלה.
בברכת התורה

 
עובדיה
עובדיה

משנת
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אבן העוזר
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בס"ד ,כ"ט בניסן תשל"ב

 כבוד הרב עובדיה יוסף הרב הראשי לת"א-יפו
תל-אביב
 לפנות בשאלה הנוגעת בעניין כיבוד הורים.
 זו ידועה לי היטב .אך ,הבעייה שנתקלתי איתה עכשיו ,איני מצליחה למצוא לה
פיתרון.
 :אם מוצע לי בחור מאד חרדי )אני ממשפחה דתית( הלומד בישיבה תורנית
 :זמן רב ,וההורים מתנגדים למוצע עקב היותו מעדה אחרת .האם מותר לי
להתעלם מהתנגדותם?
 עוד לציין ,כי מהעדה שלי לא אוכל למצוא בחור ישיבה.
 לכבוד הרב אם ישיבני תשובה מהירה.
בכבוד רב,
ובתודה מראש,

 
ב"ה ,תל-אביב-יפו ,ב אייר תשל"ב

לכבוד הגב'… שתחיה.
שלום וישע רב
זה עתה קבלתי מכתבך ,והנני להשיב:
 שעצם החלטתך להנשא אך ורק לבחור הלומד בישיבה ,ראויה לברכה והוקרה.
 התנגדות ההורים לבחור שאינו מהעדה שלכם ,ולא תוכלי למצוא בחור ישיבה
 מהעדה שלכם ,יש לעשות מאמץ לשכנע את ההורים לתת הסכמתם לבחור
ישיבה שאינו מהעדה שלכם .ואפילו על ידי השפעת רב מכובד שינסה לבוא בדברים
עם ההורים בקשר לכך .אבל אם כלו כל הקיצים ,וההורים מתנגדים בתוקף ,אין בזה
מצות כיבוד אב ואם להעתר לדבריהם.
 זאת אני חוזר ומדגיש שאין לחסוך כל מאמץ לשכנע את ההורים ושהדבר יעשה
בהסכמתם המלאה.
 מאחל לך הצלחה וכל טוב

 

שצט

יוסף

 מרן פוסק הדור זיע"א- סימן כא



משנת

אבן העוזר

 

 יום ראשון לס' דברים תשס"ב,בס"ד

לכבוד מרן פאר הדור שליט"א
 בחור בן תשע עשרה וחצי שלומד בישיבה גדולה )סוף שיעור ב'( ובימים אלו
. הצעות2 הגיעו אלי
 ובקשתי לכבוד הרב האם אני רשאי לצאת לשידוכים או לדחות ולהמשיך
.ללמוד
. אפשר שכבוד הרב יענה לי תשובה בתוספת ברכת הרב להצלחה
תודה רבה ותזכו למצוות
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ב"ה ,ח' אייר תשל"ט

לכבוד
הרב הגאון המפורסם פוסק דורנו
הראשל"צ כמוהר"ר עובדיה יוסף )שליט"א( ]זיע"א[
שלומכון ישגא,
ברצוני לברר אצל מעכ"ת שליט"א דעת תורה בשני ענינים:
 מותר לפרסם פס"ד ואין בזה משום איסור לשון הרע ,ואם כן האם מותר לפרסם 
גם קודם הפס"ד שהעמידוהו לדין.

זכות גדולה תהא לי אם מעכ"ת יואיל להשיבני
 .....מלומדי כולל "שערי תורה"
ירושלים

 
ב"ה ירושלים כ"ה אייר תשל"ט

לכבוד הרב ר'… שליט"א
שלום וברכה.
 מאשר קבלת מכתבו מיום ח' אייר ,שנתקבל היום .והריני להשיב:
 מתן פסק דין ,אם שני הצדדים מקבלים עליהם את הדין להלכה ולמעשה ,אין
 מן הראוי לפרסם הדברים) ,וכשיהיו בעלי הדין עומדים לפניך יהיו בעיניך
כרשעים .ואין לו' לבעל תשוב' זכור מעשיך הא'( אבל אם אחד מבעלי הדין אינו
מסכים לבצע הוראות פסק הדין רשאי השני לפרסמו.
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ב"ה ,ירושלים ה' אלול תשל"ו

 הנסיונות החוזרים ונשנים ע"י גורמים מסוימים לשנות מהמקובל מאז ייסודה של
 הרבנות הראשית בארצנו הקדושה ,שגירות מבוצעת אך ורק על ידי בתי הדין
הרבניים המוסמכים ,אין לי אלא לשוב ולהביע את התנגדותי הנמרצת נגד מגמה זו
הטומנת בחובה סכנה של השלטת אנדרלמוסיא בקבלת גרים ,ועלולה להביא לסיפוח
בלתי ראויים לכלל ישראל.
 הדין הרבניים בארץ המורכבים משלשה דיינים מומחים בכל בית דין ,אשר
 כישורם ועיסוקם התדיר בקבלת עדים וחקירתם ,בבחינה מדוקדקת של מסמכים
ועובדות ,בדיון שקול בכל האחריות וכובד ראש ובקביעת ההלכה ,וכן מעמדם
העצמאי והבלתי תלוי בגורמים מקומיים וכיו"ב ,מה שמשחרר אותם מאפשרות של
הפעלת לחץ עליהם ,בתי דין אלה הוכיחו את עצמם כהמתאימים ביותר גם למילוי
תפקיד אחראי זה ,בדומה לשאר הענינים המסורים לטיפולם ,על ידי כך מובטח שלא
יצא מתחת ידם דבר שאינו מתוקן.
 תהיה לחשוב שעל ידי הוצאת הענין מסמכותם הבלעדית של בתי הדין ,יזורז,
 כביכול התהליך של הגיור ,אין בתי הדין חשודים ח"ו על סחבת מכוונת בקיום
מצות קבלת גרי צדק לחיק היהדות ,ואם אכן אין הגירות מתבצעת על רגל אחת ,אין זה
אלא בגלל נאמנות בתי הדין לדרישות ההלכה .וזו תהלתם ותפארתם.
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ב"ה ,ירושלים כ"ה אייר תשמ"ב

 ידידנו היקר אוהב התורה ולומדיה רבי  ...הי"ו.
שלום וברכה וישע רב,
 שאלת כבודו איך להתיחס לגיורים שמגייר הרב  ...ממרוקו ,הריני להשיב אל
 כבודו ,כי לדאבוננו הגדול לא טובה השמועה על הרב הנ"ל ,שהוא פחז כמים
עושה גיורים בסיטונות ,שלא כרצון ה' ושלא כרצון יראיו ,מבלי שידעו שום דבר
מהתורה ,ומבלי שיווכח לדעת שהם ישמרו תורה ומצוות לאחר שיתגיירו ,ורק מן
השפה ולחוץ אומרים שרוצים להתגייר ,והוא מקבלם בחפזה ומיד ,בניגוד לדעת
רבותינו חכמי התלמוד והפוסקים אשר באורם נראה אור ,רוח ה' דיבר בם ומלתו על
לשונם ,ואלה הגרים קשים מאוד לישראל יותר מספחת ,ולכן מכבר הבעתי את דעתי,
יחד עם גדולי הרבנים במדינת ישראל ,שאין לסמוך על גיוריו של הרב הנ"ל ,והרי הם
כחרס הנשבר וכדבר שאין בו ממש.
 פונה בזה לכבודו ,שהוא בר אוריין משכיל ונבון וחכם ,שיעמוד בפרץ ויעשה
 כמיטב יכלתו כדי להפסיק מיד את מעשה הגיורים הפקטיבים האלה ,הנוגדים את
דעת התורה וההלכה ,ומכאן ולהבא חושבנא טבא.
 אפשר לכבודו יבקש בשמי מאת ידידנו נשיא קהלות מרוקו מר  ...הי"ו שגם הוא
 ישפיע על הרב הנ"ל שיפסיק מיד את מעשה הגיורים האלה ,שאינן מוסיפות לו
כבוד.
 שתשאו ברכה מאת ה' ובכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו להגדיל תורה
ולהאדירה ברבות הטובה ,גם עד זקנה ושיבה ,וכל טוב .אמן.
בכבוד רב ובהוקרה,

 
ראשון לציון הרב הראשי לישראל
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ב"ה תל-אביב-יפו ,יום א ז' באדר ב תש"ל

 ידידי היקר הרה"ג זך השכל והרעיון יראת ה' היא אוצרו כמהר"ר ציון ר .לוי
שליט"א רב דפנמה.
שלום וברכה.
 מכתבו מיום ג' כה אדר א' הגיעני ביום ה' שעבר ,ואתכבד להשיבו ,אחר העיון
 ושיקול דעת כראוי בצדדי השאלה ,הנני אומר בפה מלא כי טוב יעשה כת"ר
לקבל על עצמו תפקיד אחראי זה לגייר הגרים כהלכה ,וימנע מ"רבנים" ריפורמים
לעסוק בענינים חמורים כאלה .כי אף אם יזהרו לעשות מילה וטבילה ,הא ודאי שאינם
מקפדים על קבלת מצות בשלשה ,ומילה וטבילה בשלשה ,וכו' ,ומכ"ש שיש בהם
שאינם מקפידים כלל על מילה וטבילה ג"כ .וע"י שכת"ר יכנס בעובי הקורה ימנע
תערובת זרע גוים בעמינו ,לבלתי היות שם עירוב ,ויהיה ה' עמו ובכל אשר יפנה ישכיל
ויצליח] .וכ"כ בשו"ת תבואת שמש חיו"ד סי' קד עש"ב[ .וכמה נצטערתי על מה
שהנהיגו בדור הזה רבני סוריה בניו-יורק שלא לקבל גרים בשום אופן ,וע"י כך
מרחיקים את הבחורים שנתקשרו בנוכריות ע"י לימודם במוסדות השכלה גבוהה
במדינתם ,ונישאים ע"י כומרים נוצרים ,והבחורים הולכים לטמיון עם בניהם ,ונמחה
שמם מישראל ,לא כן אם יקיימו שמאל דוחה וימין מקרבת ,ע"י כך יש תקוה שאם
ישמרו תורה ומצות ,ע"י קבלת עול מצות ,לאט לאט יתקרבו ליהדות ולא ידח ממנו
נדח .וכמו שהאריך בתבואות שמש שם .וכן אנו נוהגים בא"י .פש גבן מה שארי נעשה
שואל בענין טבילת הגיורת "בשלשה אנשים" שזהו דבר בלתי אפשרי במציאות
במדינתו ,והנה שאלה כזאת נשאל הגר"ש סלאנט )בשו"ת בית אברהם עמוד מ"ט(,
והשיב :שבזה נכון כי נשים כשרות ילכו עם הגיורת ,לאחר קבלת המצות בשלשה
כדת ,וג' ת"ח ילכו עמהן בצוותא עד המקום שבידם רשות להכנס שם ,ואז תלך הגיורת
עם הנשים הכשרות ותטבול בפניהן ,בידען כי ג' ת"ח עומדים סמוך לה ,ודעתם עליהן,
ואחר הטבילה יגידו בפני הת"ח שטבלה כדת .עכ"ל .וע' תוס' )יבמות מו ,(:וביו"ד
)סי' רסח( .ובשו"ת יביע אומר ח"א חיו"ד סי' יט.
 נהגנו שהגיורת טובלת פעם א' בפני האשה המשגיחה על הטבילה ,וג'
 חברי בית הדין מבחוץ ,ושוב יוצאת מן המים ולובשת חלוק רחב בלי
א למכתב זה צירף מרן זיע"א מאמר בענין בעיות הגיור בזמננו ,שנדפס בקובץ תורה שבע"פ גליון יג )עמ'
כא והלאה( ,ושוב נדפס בספר משא עובדיה )עמ' תכה והלא'( .ע"ש) .ועוד חזון למועד לפרסם את מהדו"ק
של המאמר הנ"ל שנדפס בירחון המועצה"ד בישראל .עם גליונות מרן זיע"א עליו.( .
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שרוולים ,ונכנסת למים שנית ,וראשה מחוץ למים ,וע"י רמז מהמשגיחה ,אנו נכנסים
לבית הטבילה ואומרים לה מקצת מצות וטובלת בפנינו ,ומיד אנו יוצאים ,וכשהיא
יוצאת החוצה מברכת על הטבילה ,כמ"ש )בפסים ז .(:וכת"ר יעשה כחכמתו.
בכבוד רב ידידו עוז נאמן אהבתו

  
  הערה ,ישגיח נא כת"ר על טבילת הגיורות שתזהרנה בחפיפה ורחיצה
 בחמין וסריקת הראש וכו' כדת ,כי במצרים היה לי נסיון מר בזה ,עד שהוצרכתי
לנות-ביתי שתטפל בכל הדרוש ע"פ הדין בדברים הנ"ל.

 

משנת

סימן כו  -מרן פוסק הדור זיע"א

אבן העוזר

יוסף

תה



 
 
ב"ה ,ירושלים .ג' אדר ב' תשד"מ

 הרב שלמה חברוני שליט"א ,מנכ"ל המכון החינוכי חיפה.
שלום וברכה וישע רב,
 שלשום מחו"ל ,ראיתי את מכתבו מיום י"ט אדר א' ,והריני להשיב:
 למעלה מעשר שנים ,כתבתי חוות דעת עקרונית על יהודי אתיופיה ,המבוססת על
 דברי רבותינו הגדולים הרדב"ז והמהריק"ש ,הקובעים שאין ספק שיהודי
אתיופיה הם יהודים גמורים משבט דן ,ושמצוה להחיותם .וכדברים האלה ביתר שאת
וביתר עוז כתב הגאון רבי עזריאל הילדסהיימר זצ"ל .וכן פסק הגאון רבי אברהם יצחק
הכהן קוק זצ"ל ,ועוד גדולים אחרים .וגם השלטונות הטו אוזן קשבת לקליטת
היהודים הנ"ל ,על פי חוק השבות ,לאור החוות דעת הנ"ל.
 בהיות והרבנים הראשיים אשר קדמוני ,צוו לעשות לפלאשים גיור לחומרא ,בלא
 ברכה ,דהיינו הטפת דם ברית )לזכרים( ,וטבילה לשם יהדות )לזכרים ולנקבות(,
לאחר קבלת מצות ,נהגתי כן גם אני ,ולכל העולים מאתיופיה נעשה גיור לחומרא
כנ"ל ,בתקופת כהונתי.
 ,בנות הבאות להתקבל במוסדכם ,עליהן להגיש תעודת גיור )לחומרא(,
 ,מתאימה ,כדי לוודא שאכן עברו את הגיור .ואם עדיין לא נעשה הגיור ,יש
להפנותן אל הרה"ג אלעזר הגר שליט"א ,המזכיר הכללי של הרבנות הראשית בתל
אביב יפו ,המופקד על כך ,ולאחר שיעברו את הגיור ,ויקבלו תעודת גיור כנהוג ,מצוה
רבה לקבלן למוסדות החינוך שלנו ,ולחנכן לתורה ולמצות ,וכבר אמרו חז"ל )בבא
מציעא פה ,(.כל המלמד את בן עם הארץ תורה ,עליו נאמר" :ואם תוציא יקר מזולל
כפי תהיה".
 רצון שתזכו להגדיל תורה ולהאדירה ,ולקרב את ישראל לצור מחצבתם ,ברבות
הטובה ,גם עד זקנה ושיבה ,לאורך ימים ושנות חיים וכל טוב.
בכבוד רב ובברכת התורה



משנת
תו
אבן העוזר

יוסף

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו



 
 
ב"ה ,ירושלים כא חשון תשל"ו

 ספק בדבר כי הרשימות של איסורי ופסולי חיתון אינן כלל ענין מנהלי אלא ענין
 הלכתי טהור ,רשומים אלו מונעים תקלות ומכשולים בעניינים החמורים ביותר של
איסורי עריות ,והעלולים גם לגרום להרס משפחות בישראל.
 יש לדעתי להעביר את כל הרישומים האלו מרשויות מינהליות ולהכניסם לבתי
 הדין הרבניים בישראל להוראותיהם ולפיקוחם השיפוטי ,בתי הדין יקבעו
בענינים אלו אך ורק לפי ההלכה והיה מחננו קדוש וטהור.
 ידי ההסדר האמור יבואו על פתרונן כמה מהערותיו של )כב'א( היועץ המשפטי
לממשלה בחוות דעתו.

א

נראה שנכתב מפני שלום המלכות. .

משנת

סימן כח  -מרן פוסק הדור זיע"א

אבן העוזר



יוסף

תז



 
 
בס"ד ,עש"ק כ"ט מנחם אב תשמ"ח.

לכבוד
הנכבד סניור ...
נשיא הקהילה הספרדית של...
שלום רב
 ששמעתי שועד הקהילה שלכם ב ...רוצה לבחור רב לקהילה ,הנני להודיע לכם
 שלפי ההלכה צריך לבחור לרב תלמיד חכם אמיתי וירא שמים שיראתו קודמת
לחכמתו .וקודם מינוי הרב יש להתיעץ עם גדולי הרבנים לדעת אם המועמד ראוי
לתפקיד הרם ,ואסור בהחלט למנות לרב איש המשתייך לרפורמים או לקונסרבטיבים
שהרסו כל חלקה טובה בישראל.
 מברך אתכם שבכל אשר תפנו תשכילו ותצליחו לעבודת השם יתברך ותזכו
 לשנים רבות נעימות וטובות.

 
ראשון לציון
נשיא מועצת חכמי התורה

משנת
תח
אבן העוזר

יוסף

גליון יג  -תשרי חשון תשע"ו



 
 
ב"ה ,ירושלים ,יג אלול תשמ"ג

לכבוד
 המעמד של קהלת ...בלונדון.
שלום וברכה וישע רב.
 אלי אנשים חשובים ונכבדים ,מלונדון ,בנוגע להצעה של מספר אנשים להפסקת
 כהונתו של כבוד הרה"ג ...שליט"א ,המשמש כאב בית דין בלונדון ,ובקשו ממני
לחוות דעתי בנידון.
 הדבר ברור לפי ההלכה שמעלין בקדש ואין מורידין ,ואיסור חמור הוא להוריד
 ולהפסיק כהונת רב המשמש בקודש ,ושקול הדבר כשפיכות דמים ,וזה דבר
מבואר בתלמוד ופוסקים ראשונים ואחרונים.
 אם ירצה כבוד הרב ...לעזוב את משרתו מרצונו הטוב ,יוכל לעשות כן ,אבל
 חלילה לאלץ אותו לפרוש מתפקידו הרם ,שהוא בניגוד גמור לדעת ההלכה אשר
לאורה הולכים כל בית ישראל.
 אני שאנשי המעמד שאני מכירם שהם מוקירי תורה ,יטו אוזן קשבת ,ולא יעשו
 דבר שהוא נוגד מאד לרוח התורה ומסורת ישראל .ומה' ישאו ברכה.
בברכת התורה
ובברכת שנה טובה ומבורכת

 


א

יעויין ביבי"א ח"ט חו"מ סי' ד מש"כ מרן זיע"א בעניין זה .ויעויין לו עוד בריש גליון ד מש"כ בזה.

משנת

סימן ל – מרן פוסק הדור זיע"א

אבן העוזר

יוסף

תט



 

ב"ה כ"ט בטבת תשס"ב

לכבוד
הראשון לציון ,פאר הדור והדרו נשיא מועצת החכמים
מרן הגאון הרב עובדיה יוסף )שליט"א( ]זיע"א[
ירושלים
כבוד מרן הרב) ,שליט"א( ]זיע"א[,
 אני מעביר לכת"ה צילום מכתבו של עו"ד יהושע דויטש ,בענין בקשתו
להרחבת הגוף לבחירת רב ראשי לת"א-יפו.
 לשאול את מרן )שליט"א( ]זיע"א[ ולקבל חוו"ד הלכתית ודעת תורה- ,לאור
 הפניה -האם עלינו להרחיב את הרכב חברי הגוף הבוחר ,או להשאירו
במתכונתו הנוכחית ,היינו על  30חברים בלבד.
בכבוד רב ובברכת התורה
ראש המועצה הדתית
ויו"ר ועד הבחירות לבחירת רב ראשי לת"א-יפו

 
כ"ט טבת תשס"ב

 צורך להרחיב .זריזים מקדימים למצות עדיף מ"ברוב עם הדרת מלך" כדאיתא
 בר"ה )לב (:וכן פסק מרן החיד"א במחזיק ברכה )סי' רכט( .וכ"כ בשו"ת כנסת
ישראל ששון )דף יא ע"ד( .והגאון מהרש"ם בארחות חיים ספינקא )סימן תכו( .ועוד.
ולכן יש להחיש את הבחירות יפה שעה אחת קודם.



תי

משנת

גליון יג – תשרי חשון תשע"ו

יוסף

ועמהם ספר

ועמהם ספר

)דברי הימים ב יז ,ט(,

 –חיבור אשר יסיר את הפרוכת ויספק לנו הצצה פנימה אל קודש הקדשים,
שם נוכל לראות את המחשבה שמאחורי המעשה ,את השיקולים הזהירים לפני כל הנהגה
הלכתית וציבורית ,ואת הלבטים שאפפו את מרן זיע"א קודם שפצה את פיו בכל נושא
שהוא .בספר שלפניכם ,נלקטו ובאו סיפורים רבים מכלי ראשון אשר סופרו בחן על ידי
בנו וממשיך דרכו מרן הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א ,ויחדיו יצרו פסיפס מרהיב
וחשפו לנו טפחיים מחדרי המלך ,מהם נוכל לגלות עולם בפני עצמו מאישיותו רבת
האנפין של מרן זצ"ל -.להשיג  0504145790לרגל יום היארצייט ₪ 28 -לספר.
 –     עובדות והנהגות סיפורים ומשלים ואמרות חכמה
ומוסר בדרכי ה' ,ערוכים ומלוקטים משיחותיו שיעוריו וספריו ,של מרן רשכבה"ג רבנו
עובדיה יוסף זצוק"ל ,על סדר פרשיות השבוע" .בעזהי"ת ספר זה יהיה חיזוק לעורר
הלבבות ליראת ה' ,ולעובדו בלב שלם") .מתוך הסכמת מורנו הראש"ל שליט"א( .ניתן להשיג
בחנויות הספרים ,הפצה ראשית "יפה נוף" ,או אצל הרהמ"ח בפל' 054-8414233/2
  –   –  ביאורי סוגיות ופלפולים פנינים נפלאים וחידושים
יקרים מתוקים מדבש ונופת צופים .סובב והולך על סדר הדף ,כולל מערכות נפלאות
קושיות ותירוצים) ,בין המערכות כמה יישובים היאך קבעו חז"ל שרבנן לא צריכי נטירותא,
והלא מצינו לחכמים שנטבחו ונהרגו רח"ל? ועוד( ,מאת ידידנו הרה"ג ר' יוסף חי סימן טוב
שליט"א מחבר סדרת הספרים כרם יוסף על הש"ס .ניתן להשיג ספר זה ושאר ספרי הרב
המחבר בחנויות הספרים המובחרות או בטל' ) 02-5373570באין מענה ניתן להשאיר הודעה(.
 –   קונטרס המקיף ומברר את כל סוגיית שימוש במערכות טיהור
וקירור מים בשבת ,לסוגיהם השונים ,מסוגיות הגמרא והפוסקים) ,איסור בורר ,גרמא ,דבר
שאינו מתכוון ,חשמל ,ועוד( .מלוה בתמונות ותרשימים להבנת הסוגיה .מאת ידידנו
הרה"ג ר' יוסף מסילתי שליט"א .ניתן להשיג אצל הרהמ"ח שליט"א בפל' .052-7654243
מחברי ספרים המעוניינים שספריהם יפורסמו במדור זה ישלחו עותק מהספר לת.ד.
 50203ירושלים) ,רצוי לצרף נוסח לפרסום עד  60מילים( ואנו נפרסמם בעז"ה בגליון הבא.
כמו"כ מחברי ספרים המעוניינים להכניס את ספריהם ל"אוצרות התורה" ,ול"אוצר החכמה"
ול"היברו בוקס" ישלחו את הספר בפי.די.אף .למערכת ]אפשרי לשלוח עותק נוסף מהספר לת.ד .הנ"ל
ולציין שהוא עבור אוצרות התורה או אוצה"ח[ ואנו נכניסם למאגרים תורניים אלו לזיכוי הרבים.



מעמדת

שירות עימוד ספרי קודש וקונטרסים ,במחירים נוחים.

לפרטים054-8415852 :
 -מתקבלות גם עבודות הקלדה לעימוד -




בהיכל ה'
זכרון עולם 



לכבוד ולעילוי נשמת
איש מופת מורם מעם ,תלמיד חכם מופלג ומרביץ תורה

הרה"ח ר' יהושע השיל רייזמן

ז"ל

אוד מוצל מאש משרידי דור דעה ומחבר ספרים בהלכה במחשבה
ובחסידות ,אשר כל חייו מיזג ושילב תורה עם דרך ארץ ,ועשה מלאכתו
ארעי ותורתו קבע בהתעמקות ובריתחא דאורייתא
נלב"ע בעשרה בטבת תשס"ט


האשה החשובה עדינת הנפש ואצילת הרוח

מרת הלינה שיינדל רייזמן

ע"ה

אשת חיל עטרת בעלה רודפת צדקה וחסד
נלב"ע ערב שבת ה' מנחם אב תשנ"ז


איש דגול מרבבה ואציל נפש ,אוהב ספר ויודע ספר ,ראש וראשון לכל
דבר שבקדושה

הרה"ח ר' אהרן יעקב קורנווסר

ז"ל

רב פעלים לתורה ולצדקה ,אוהב חסד ומרבה להיטיב
נלב"ע ז' תמוז תשס"ב

אשר היו כולם הורים ומורים ,מלמדים ויועצים ,ודמותם מלווה אותנו
תמיד ,ת.נ.צ.ב.ה.

הונצח על ידי
צבי רייזמן ,איש עסקים ומחבר ספרי רץ כצבי )ח' חלקים(
ובני משפחתו ,לוס אנג'לס





בסיוע הרבני הנגיד הנכבד


הגאון המפורסם לשם ולתהילה


שליט"א
 רבי

ניו יארק


 מחבר סדרת הספרים הנפלאים "שדה צופים" על

הש"ס" ,באר בשדה" ,ושא"ס

 ישלם ה' פעלו ותהי משכורתו שלמה מעם ה' ,יפתח
 לו ה' את אוצרו הטוב להתברך ממקור הברכות בכל
 מילי דמיטב ,ויזכה לרוב נחת מכל יוצאי חלציו ,ימלא
  ה' כל משאלות לבו לטובה ,מתוך בריאות איתנה

ונהורה מעליא ,אמן.

  וזכות מרן רבינו הגדול זיע"א תעמוד לו ולזרעו

להתברך ברוחניות וגשמיות.





לעילוי נשמת אביו

ספר זה יוצא לאור

שמואל דוד הכהן פריעדמאן

הרב יום טוב ליפא הכהן
בן הגה"צ שמואל דוד הכהן זצ"ל
נלב"ע ג' שבט
ת.נ.צ.ב.ה
ולעילוי נשמת אמו

מרת בילא בת הרב חיים משה ע"ה
נפטרה ט' אדר
ת.נ.צ.ב.ה

ברכות שמים ממעל

יחולו על ראשו של ידידנו ,אוהב תורה ולומדיה ,מוקיר רבנן,
מוכתר בשם טוב ,ובמעלת המידות

מר יוסף כהן

הי"ו

על אשר נשאו ליבו להיות לעזר ואחיסמך ,והוזיל מכיסו לסייע
בהוצאת קובץ זה ,בעין טובה וברוח נדיבה .ישלם ה' פעלו ותהי
משכורתו שלמה מעם ה' ,יפתח לו ה' את אוצרו הטוב להתברך
ממקור הברכות בכל מילי דמיטב ,ימלא ה' כל משאלות לבו
לטובה ,מתוך בריאות איתנה ונהורה מעליאאמן.

זכות מרן רבנו זיע"א תעמוד לו

לזכות לברכה ולהצלחה עבור:
יוסף בן רות ,מור בת תמר ,אוריאל בן מור ,הילאי בן דניאל,
ליאל בן דניאל.
לרפואה שלימה של כל חולי ונפגעי עמו ישראל
לעילוי נשמתו הטהורה של הגה"צ מוהר"ר יורם מיכאל בן רינה
אברג'ל זצוק"ל וזיע"א עם כל נשמות הנפטרים והנפגעים מעם
ישראל .יהי זכרם ברוך.
ובפרט להצלחת התורם היקר שיממש לו הי"ת שאיפתו הטהורה
ויזכהו להמשיך להגדיל ולהרחיב מעגל הנתינה והחסד בשפע
רב ללא מיצרים לכבוד הי"ת ולנ"ר לפניו כל הימים
ולהצלחת כל עם ישראל בכלל ובפרט.

זכרה ה' לו לטובה

ידידנו ,אוהב תורה ולומדיה,
רחים ומוקיר רבנן ,מוכתר בשם טוב ,ובמעלות המידות

רבי בועז

אלקיים הי"ו

על אשר נשאו ליבו להיות לעזר ואחיסמך ,והוזיל מכיסו לסייע בהוצאת הספר בעין
יפה וברוח נדיבה .ישלם ה' פעלו ותהי משכורתו שלמה מעם ה' ,יפתח לו ה' את
אוצרו הטוב להתברך ממקור הברכות בכל מילי דמיטב ,ימלא ה' כל משאלות
לבו לטובה ,מתוך בריאות איתנה ונהורה מעליאאמן.






ברכות שמים ממעל

יחולו על ראשו של ידידנו ,אוהב תורה ולומדיה,
רחים ומוקיר רבנן ,מוכתר בשם טוב ,ובמעלות המידות

אולי מור

הי"ו
מר
מנכ"ל מרפאת שיניים "שלו"

על אשר נשאו ליבו להיות לעזר ואחיסמך ,והוזיל מכיסו לסייע בהוצאת
קובץ זה ,בעין טובה וברוח נדיבה .ישלם ה' פעלו ותהי משכורתו שלמה
 מעם ה' ,יפתח לו ה' את אוצרו הטוב להתברך ממקור הברכות בכל מילי
דמיטב ,ימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ,מתוך בריאות איתנה ונהורה

מעליא .אמן.






לעילוי נשמת אביו

דוד )מוסא משה( בן גורג'יה ז"ל
נלב"ע ט"ו בסיון ה'תש"ע
ת.נ.צ.ב.ה

ברכות שמים ממעל

ידידנו ,אוהב תורה ולומדיה,
יחולו על ראשו של 
רחים ומוקיר רבנן ,מוכתר בשם טוב ,ובמעלות המידות,
הקובץ מהיווסדו
העומד לימין  

ר' חגי חגולי הלוי הי"ו


להיותלעזר ואחיסמך ,והוזיל
על אשר נשאו ליבו
זה בעין טובה וברוח נדיבה.
מכיסו לסייע בהוצאת קובץ  
ישלם ה' פעלו ותהי משכורתו שלמה מעם ה' ,יפתח
להתברך ממקור הברכות בכל
לו ה' את אוצרו הטוב  
מילי דמיטב ,ימלא ה' כל משאלות לבו לטובה ,מתוך
ונהורה מעליא ,אמן.
בריאות איתנה  
זכות מרן רבנו זיע"א תעמוד לו



 
תנחומים
כוס

לתורה ולתעודה ,העומד לימין הקובץ
נשגר בזאת לידידנו ,איש חי רב פעלים ,

הגאון רבי אברהם דיין שליט"א

יוסף" פעיה"ק ירושלים
ראש מוסדות "אור  
ולאחיו ידידנו הגאון רבי יצחק מ .דיין שליט"א רב שכונת בן גוריון חולון
שליט"א מרבני רמת שלמה י-ם
ולאח הגאון רבי אליהו דיין  
ולרבנית עדס תחי' מנהלת לשכת הראשונים לציון )מזמן מרן זיע"א(

ולכל המשפחה הנכבדה

בפטירת אמם  
הרבנית הדגולה
מרת רבקה דיין ע"ה

המקום ינחם אתכם בתוך שאר אבלי ציון וירושלים ולא תוסיפו לדאבה עוד.
ומחה ה' אלוקים דמעה מעל כל פנים ובילע המות לנצח .אכי"ר.

מזכרת נצח

לעילוי נשמת ר' חנניה בן ר' משה ואסתר ויזגן זצ"ל
מח"ס "אמרי חן" על התורה
נלב"ע ה' חשון תשע"ד .ת.נ.צ.ב.ה.
הוקדש ע"י בנו יבדל"א הגאון רבי יהושע ויזגן שליט"א
רב קהילת "חניכי הישיבות" ירושלים
ומח"ס בחגוי הסלע ב"ח

מזכרת נצח

לעילוי נשמת מרת סבתי יעל בת רבקה ע"ה
נלב"ע ב' אלול תשס"ח ת.נ.צ.ב.ה.
הוקדש על ידי בעלה יבדל"א
מר סבי ר' אברהם הנה הי"ו
ימלא ה' כל משאלות ליבו לטובה לעבודתו יתברך מתוך בריאות
איתנה ,ונהורא מעליא .אמן.

מזכרת נצח

לעילוי נשמת מרת סבתי מתנה בת פרחה ע"ה
נלב"ע ג' חשוון תשנ"ו ת.נ.צ.ב.ה.
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